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موسكو ـ رامي القليوبي

ذات  تتارستان،  بــدأت جمهورية  رسميًا، 
الــغــالــبــيــة املــســلــمــة، والـــواقـــعـــة عــلــى بعد 
نحو 700 كيلومتر، شرق موسكو، إحياء 
لقوات  التصدي  فــي  الــذيــن سقطوا  القتلى  ذكـــرى 
قيصر عموم روسيا األول، إيفان الرابع، وامللقب بـ 
»الرهيب«، إذ شهدت سنوات حكمه في القرن الـ 16 

امليالدي توسعًا روسيًا كبيرًا.  
وفي وقت تصادف فيه يوم »ذكرى شهداء قازان« 
الثالث عشر من شوال بالتقويم الهجري، احتفلت 
بــالــذكــرى  تــتــارســتــان  لجمهورية  الــديــنــيــة  اإلدارة 
 
ّ
هــذا الــعــام فــي 25 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، معلنة أن

اآلن فصاعدًا سنوية.  الفعالية ستصبح من  هذه 
ــــرى  ــيــــاء »ذكـ ــيـــمـــت الـــفـــعـــالـــيـــات الـــرســـمـــيـــة إلحــ وأقـ
الشهداء« بجوار ضريح خانات قازان في الكرملني 
املحلي، وشمل برنامج إحياء ذكرى الشهداء تالوة 

القرآن الكريم والدعاء ألرواح القتلى.
 إضفاء الصفة الرسمية على ذكرى 

ّ
ومن الالفت أن

من سقطوا في الدفاع عن قازان، يتزامن مع حملة 
لعموم  االجتماعي  »املــركــز  على  الخناق  تضييق 
الفعالية منذ عــام 1989،   ينظم 

ّ
الــذي ظــل الــتــتــار« 

وعرف في ما بعد بتبنيه مواقف معادية لروسيا، 
 الخطوة تهدف 

ّ
األمر الذي زاد من الترجيحات بأن

إلى وضع حّد ألّي نزعة قومية متشددة محتملة 

في تتارستان. في هذا اإلطــار، يتوقع الباحث في 
الشؤون اإلسالمية، ورئيس تحرير مجلة »العالم 
يــنــزع إضفاء  أن  رئــيــس سليمانوف،  اإلســالمــي«، 
الصفة الرسمية على إحياء »ذكرى شهداء قازان« 
الــذي  املناسبة  املــعــادي لروسيا عــن هــذه  التوجه 
ازداد منذ انــدالع األزمــة األوكرانية في عام 2014، 
علمًا أن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 
الذين  التتار املحليني  السنة تشمل عــددًا من  تلك 
التعاون  بتهمة  السوفييت  قبل  مــن  ترحيلهم  تــم 
مــع االحـــتـــالل األملـــانـــي الـــنـــازي عـــام 1944. ويــقــول 
املثقفون  ــدأ  »بـ الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ  سليمانوف 
التصدي  شهداء  ذكــرى  إحياء  العلمانيون  التتار 
إليفان الرهيب منذ عام 1989، وشملت فعالياتهم 
مــســيــرة ثــم وقــفــة فــي كــرمــلــني قــــازان بــجــوار »بــرج 
سيويومبيكا«. لكن بعد تفكك االتحاد السوفييتي، 
الروسية إلعــالن سيادته،  األقاليم  توجه عدد من 
األمــر الــذي أدى إلــى تحول إحــيــاء ذكــرى الشهداء 
تدريجيًا إلى فعالية سياسية معارضة مناهضة 

لروسيا«. 
 خانية قازان )1438 - 1552( شملت 

ّ
ويشار إلى أن

أراضــــي الــجــمــهــوريــات الــروســيــة املــعــاصــرة وهــي 
وموردوفيا،  وتشوفاشيا،  إل،  ومــاري  تتارستان، 
ــان،  ــ ــتـ ــ ــــورسـ ــكـ ــ ــاشـ ــ وأجــــــــــــــزاء مــــــن أودمـــــــورتـــــــيـــــــا وبـ

وعاصمتها كانت مدينة قازان.
وفي ما يتعلق بالتحوالت في أمزجة التتار حيال 

روسيا مع بداية القرن الجديد، يقول: »في العقد 
ــــدأت األمـــزجـــة املــعــاديــة  ـــ 21، بـ الــ األول مـــن الـــقـــرن 
وتراجع  تتارستان،  فــي  شعبيتها  تفقد  لروسيا 
عدد املشاركني في فعاليات إحياء ذكرى الشهداء 
من بضعة آالف إلــى ما بني 150 إلــى 200 مشارك 
 توجهها السياسي عاد من جديد مع 

ّ
فقط. إاّل أن

انـــدالع األزمـــة األوكــرانــيــة فــي عــام 2014 وانحياز 
الـــذي لم  التتار علنًا ألوكــرانــيــا، األمـــر  العديد مــن 
فتوجهت  والــفــدرالــيــة،  املحلية  الــســلــطــات  يعجب 
ــاء ذكـــرى  ــيـ ــع آلـــيـــة لــتــنــظــيــم فــعــالــيــة إحـ نــحــو وضــ
 هناك 

ّ
بحتة بال مسيرات مناهضة لروسيا. كما أن

التتار  لعموم  االجتماعي  املركز  إلدراج  تحركات 
عــلــى قــائــمــة املــنــظــمــات املــتــطــرفــة بــحــلــول الخريف 
املقبل حتى ال ينظم فعاليته في أكتوبر/ تشرين 
قـــازان بالتقويم  الـــذي تحل فيه ذكـــرى غــزو  األول 
املــيــالدي، بل سيتغير تاريخها من عــام إلــى آخر، 
إلى  سليمانوف  ويلفت  الــهــجــري«.  التقويم  وفــق 
كــانــوا مــوجــوديــن كذلك  تــتــارًا   هــنــاك مسلمني 

ّ
أن

املدافعني  الرهيب، وليس بني  إيفان  ضمن جيش 
فقط الذين ضمت صفوفهم مسيحيني أرثوذكسًا 
أيضًا، مما دفع بالكنيسة األرثوذكسية في قازان 
إلقامة قداسات إلحياء ذكراهم بال أبعاد سياسية 

منذ عام 2002. 
وكان مفتي تتارستان كامل سميع الله، قد ترأس 
فــي 25 مــايــو/ أيـــار املــاضــي، مــراســم إحــيــاء ذكــرى 

شهداء الدفاع عن قازان، موضحًا ما يجري بالقول: 
 شعب له شهداؤه، والتتار هم بالدرجة األولى 

ّ
»كل

قـــازان. واجبنا أن نتذكرهم  من سقطوا عند غــزو 
وندرس تاريخنا«. وإلبعاد شبهة معاداة روسيا 
عن يوم الذكرى الجديد، يلفت سميع الله إلى أنه 
التتاري  للشعب  الشهداء  مــن  العديد  هناك  »كــان 
بعد عــام 1552، وقــد ضحى هــؤالء بــأرواحــهــم في 
سبيل الدين والوطن واألمة، ولذلك يجب تذكرهم 
أيــضــًا« داعــيــًا إلـــى تخصيص يـــوم ذكـــرى شــهــداء 

قازان إلحياء ذكرى جميع شهداء األمة التتارية. 

مجتمع
اصطدمت حافلة تقل عمااًل مغتربني بشاحنة توصيل على طريق سريع في شمال الهند، ما أسفر 
عن مقتل ما ال يقل 17 شخصًا وإصابة 18 آخرين، حسبما قالت الشرطة أمس، األربعاء. وانقلبت 
الحافلة بعد اصطدامها بالشاحنة القادمة من االتجاه املعاكس، مساء الثالثاء، بالقرب من كانبور 
الواقعة على بعد 80 كيلومترًا جنوب غرب لكناو، عاصمة والية أوتار براديش، بحسب ضابط 
الشرطة موهيت أغاروال. وكان العمال املغتربون متجهني إلى مدينة أحمد آباد، الستئناف العمل 
)أسوشييتد برس( بعد رفع قيود اإلغالق بسبب فيروس كورونا. 

أظهرت دراسة فرنسية أن األطفال الذين يشاهدون التلفاز أثناء تناول الوجبات مع العائلة لديهم 
مستوى لغوي أقل من املتوسط. وقال الباحث في املعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية 
واملؤلف الرئيسي للدراسة جوناتان برنار: »نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون 
أمران مهمان جدًا، ويجب أال نركز فقط على مدة املشاهدة«. وأشارت الدراسة التي نشرت في مجلة 
»ساينتيفيك ريبورتس«، إلى أن »التعرض للتلفزيون أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل 
)فرانس برس( منهجي بمستويات لغوية أقل«، وذلك لدى جميع األعمار املشاركة في الدراسة.  

مشاهدة التلفاز أثناء الطعام تؤثر على األطفالالهند: مقتل 17 شخصًا في حادث سير

سيطرت قوات إيفان الرابع على قازان في أكتوبر/ 
المدينة بعد حصار  األول 1552، مقتحمة  تشرين 
خانية  لتاريخ  نهاية  وضــع  مما  يومًا،   41 دام 
روسي،  قيصر  وأول  موسكو  أمير  ويعد  قــازان. 
إيفان الرابع )1530 - 1584(، من الشخصيات المثيرة 
للجدل في تاريخ روسيا، إذ شهدت سنوات حكمه 
توسعًا روسيًا كبيرًا بسيطرته على قازان والتوغل 

في آسيا وغرب سيبيريا.

نهاية خانية قازان

حذرت دراسة نشرت في مجلة »جينوم ميديسني« 
العلمية، من أن »بكتيريا فائقة« مقاومة لألدوية قد 

تنتقل إلى املسافرين بني الدول.
وأجـــرى بــاحــثــون أمــيــركــيــون وهــولــنــديــون الــدراســة 
البكتيريا املوجودة في معدة  آثــار السفر على  عن 
اإلنــــســــان، مـــن خــــال تــحــلــيــل بــــراز 190 مــســافــرًا 
هولنديًا قبل وبعد زيارتهم إلى مناطق في أفريقيا 

أو آســيــا، وأظــهــرت االخــتــبــارات »كمية كبيرة« من 
ــفــقــد 

ُ
الــجــيــنــات املـــقـــاومـــة ملـــضـــادات املـــيـــكـــروبـــات، ت

املضادات الحيوية شائعة االستخدام فاعليتها.
الــذيــن سافروا  املشاركني  ثلث  أن  للباحثني  وتــبــنّي 
إلى جنوب شرق آسيا لديهم جني »إي سي آر-1« 
ُيستخدم  للكوليستني، وهو مضاد حيوي  املقاوم 
ــرئـــوي، أو الــتــهــاب  ــتــهــاب الـ كــمــاذ أخــيــر لــعــاج االل

األدويــة األخــرى نتيجة.  السحايا، عندما ال تعطي 
وقال املعّد املشارك في الدراسة، أالريك دسوزا، إن 
ظهر بوضوح أن السفر يمكن أن يتسبب 

ُ
»النتائج ت

في انتشار مقاومة ملضادات امليكروبات في العالم«.
وتــنــشــأ هـــذه املــقــاومــة بــشــكــل طــبــيــعــي عــلــى مــدى 
الــعــاديــة بسبب تعرض  الــظــروف  فــي  السنني  آالف 
الــبــكــتــيــريــا لــلــمــضــادات الــحــيــويــة الــطــبــيــعــيــة. لــكــّن 

الحيوية عّجل  للمضادات  املتزايد  البشر  استخدام 
االتجاه  أن هــذا  إلــى  الــدراســة  العملية. ونبهت  بهذه 
يهدد 70 عامًا من التقدم في عاج األمراض املعدية، 
والحظ الباحثون أن الجينات املقاومة تختلف تبعًا 
ــدوا قلقهم  لــألمــاكــن الــتــي يــزورهــا املــســافــرون، وأبــ

خصوصًا بشأن العائدين من جنوب شرق آسيا.
)فرانس برس(

Thursday 10 June 2021
الخميس 10 يونيو/ حزيران 2021 م  29  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2474  السنة السابعة

)دانييل سليم/ فرانس برس(



يرّجح أن يكون التمثيل النسائي في االنتخابات النيابية 
المقبلة في الجزائر ضعيفًا، في ظّل اندراج بند 

مؤقت يتيح لألحزاب تجاوز إلزامية المناصفة

إسبانيا تنبش مقابر جماعية كإرث للديكتاتورية

1819
مجتمع

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــابـــات  ــتـــخـ مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد االنـ
البرملانية في الجزائر )12 يونيو/ 
الجدال  الــجــاري(، يتجّدد  حــزيــران 
ــي مــجــلــس  حـــــول دور املـــــــرأة وتــمــثــيــلــهــا فــ
ــزاب وحــضــورهــا فــي املشهد  ــ الــنــواب واألحـ
الـــســـيـــاســـي، فــــي ظــــل الـــتـــطـــور الــــالفــــت فــي 
املجتمع ومختلف  فــي  الــجــزائــريــة  حــضــور 
املــادة  إدراج بند مؤقت في   

ّ
لكن القطاعات. 

317 من قانون االنتخابات، يسمح لألحزاب 
وقوائم املستقلني بتجاوز إلزامية املناصفة 
بني الرجال والنساء في القوائم االنتخابية، 
يهّدد التمثيل النسائي في مجلس النواب. 
ــرأة أدوارًا مــتــقــدمــة فـــي مــحــطــات  ــ املــ لــعــبــت 
تــاريــخــيــة فــي الــجــزائــر. وحــتــى خـــالل ثــورة 
النساء  شــاركــت   ،)1962  -  1954( الــتــحــريــر 
فــي الــعــمــل الــوطــنــي والـــثـــوري بشكل الفــت. 
ومنذ بدء الحراك الشعبي )فبراير/ شباط 
األمامية.  الصفوف  في  املــرأة  كانت   ،)2019
وفي تظاهرة الثامن من مارس/ آذار 2019 
الــتــي دفــعــت الــرئــيــس الــســابــق عــبــد العزيز 
كان  اتــخــاذ خــطــوات تهدئة،  إلــى  بوتفيلقة 
 ذلك لم يجعل 

ّ
حضور النساء طاغيًا. إال أن

ــرأة حــاضــرة فــي الــعــمــل الــســيــاســي. وفــي  املــ
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يـــعـــد وصــــــول مــرشــحــات 
فـــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة مــعــضــلــة حقيقية 
ــم  ــوائـ ــقـ ــن األحـــــــــزاب والـ بــالــنــســبــة لــكــثــيــر مــ
املناطق والواليات  املستقلة، خصوصًا في 
الطابع  عليها  يغلب  زال  ما  التي  الداخلية 
ــّد الـــحـــضـــور الـــنـــســـائـــي فــي  املـــحـــافـــظ. ويــــعــ
هناك  العام  والــشــأن  السياسية  النشاطات 
أقل باملقارنة مع مدن الشمال وتلك الكبرى. 
هذا الواقع جعل األحــزاب تكتفي بأقل عدد 
القائمة، والتخلي  ممكن من املرشحات في 
عن بند املناصفة الذي تسامح فيه القانون 
ــابــــي بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي، كــونــهــا  ــتــــخــ االنــ
انتخابات مبكرة تنظم في ظروف خاصة.     
االنتخابية  العملية  في  الفاعلون  ويستند 
في التخلي عن املناصفة على البند الثالث 
من املــادة 317، وهــي مــادة انتقالية )تطبق 
 

ّ
لكل فــقــط(، تسمح  املقبلة  االنــتــخــابــات  فــي 

ــعــــذر عـــلـــيـــهـــم تــحــقــيــق  ــة مـــرشـــحـــني تــ ــمـ ــائـ قـ
املناصفة بني النساء والرجال في الترشح، 
االنتخابات  لجنة  إلــى  بــذلــك  إبـــالغ  توجيه 
الــتــي تــوافــق مــبــاشــرة عــلــى عـــدم املناصفة، 
 القانون السابق ال يفرض املناصفة 

ّ
علمًا أن

فــحــســب، بــل مــعــهــا تــرتــيــب تــمــاثــلــي لتكون 
القائمة عبارة عن مرشح ثم مرشحة حتى 
 هذه املادة باتت 

ّ
نهاية القائمة، ما يعني أن

السياسي  للتمثيل  حقيقية  مقصلة  تمثل 
للمرأة في مجلس النواب. 

أكثر من ذلك، كان القانون السابق يخصص 

اآلونــة األخــيــرة، باتت عمدة بلدية شيقارة 
بوالية ميلة شرقي الجزائر، زهية بن قارة، 
ــدًا لــلــمــرأة الــتــي تسّير  ــ تــشــّكــل نــمــوذجــًا رائـ
ــاجـــح وقـــــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى  بـــلـــديـــة بــشــكــل نـ
إدارة املــشــاريــع والـــشـــأن الـــعـــام، بــاإلضــافــة 
إلــى ترشيد اإلنــفــاق الــعــام. واحتفت قنوات 
تلفزيونية عدة بهذه املرأة التي تدير بلدية 
فــــي الــــريــــف الــــجــــزائــــري املــــعــــروف بــطــابــعــه 

االجتماعي املحافظ.      
ــالــــب، ُيـــشـــّجـــع الـــخـــطـــاب الـــرســـمـــي  ــغــ فــــي الــ
ــــروج املـــــرأة بــاتــجــاه الــفــعــل  فـــي الـــجـــزائـــر خـ
والــنــشــاط الــســيــاســي، وهـــو مــا تــركــز عليه 
 
ّ
ــنـــوات األخــــيــــرة. لــكــن الــحــكــومــة خــــالل الـــسـ

الــبــاحــث فــي عــلــم االجــتــمــاع كــمــال الــحــانــي، 
الخطاب  بــني   هناك مسافة فاصلة 

ّ
أن يــرى 

الــرســمــي وبــعــض الــخــطــوات الــرمــزيــة التي 
ــالــــب مـــوجـــهـــة الســـتـــرضـــاء  ــــي الــــغــ ــكــــون فـ تــ
املــنــظــمــات األمــمــيــة أكــثــر مــن كــونــهــا عملية 
الوزيرات في  حقيقية، وهو ما يؤكده عدد 
الــحــكــومــة. فــمــن بــني 36 وزيــــرًا لــيــس هناك 
ســــوى خــمــس وزيـــــــرات أي أقــــل بــكــثــيــر من 
الــنــصــف. ومـــن مــجــمــوع 58 حــاكــم واليــــة ال 

يتجاوز عدد الوالة من النساء العشر.

منذ عام 2000 وحتى 
اليوم، جرى التعرف على 

7 آالف ضحية

المجتمع الجزائري 
ما زال مترددًا حيال 

مشاركة المرأة في 
المشهد السياسي

ــرأة، مـــا يعني  ــمـ ــلـ ــان لـ ــرملـ ــبـ ثــلــثــي مــقــاعــد الـ
حــــصــــول الـــنـــســـاء آلــــيــــًا عـــلـــى ثـــلـــث املـــقـــاعـــد 
ــدد املـــقـــاعـــد في  ــان عــ ــإذا كــ ــ  واليــــــة. فـ

ّ
ــل فـــي كــ

 ثــالثــة مقاعد 
ّ
واليـــة معينة هــو عــشــرة، فـــإن

على  الفائزة  القوائم  من  للنساء  تخصص 
حساب الرجال، بينما ال يخصص القانون 
الجديد الصادر في 12 مارس/ آذار املاضي 
أّي حصة للمرأة في مجلس النواب. كذلك، 
ــــوب شــــرط املــنــاصــفــة، مـــا يعني  يــلــغــي وجـ
الــنــواب مهدد.  فــي مجلس  املـــرأة   تمثيل 

ّ
أن

وبــالــتــالــي، قــد يــكــون عـــدد الــنــائــبــات األقـــل، 
باملقارنة مع املجالس السابقة. 

وُيفّسر عدم تخصيص القانون االنتخابي 
حــصــة خــاصــة بـــاملـــرأة اعــتــمــاده عــلــى نظام 
القائمة املفتوحة، الذي يعطي للناخب حق 
اختيار أّي من املرشحني في القائمة، سواء 
ــاًء، مـــع امــتــيــاز وحــيــد  ــااًل أو نـــسـ ــ كـــانـــوا رجـ
يمنحه القانون االنتخابي للمرأة؛ ففي حال 
تساوي األصــوات بني مرشح رجــل وامــرأة، 
تفوز األخيرة باملقعد النيابي. وفي املؤتمر 
ــال رئــيــس  ــ ــذي عـــقـــد مــــؤخــــرًا، قـ ــ الـــنـــســـوي الــ
حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، 
املــقــبــلــة ال يــجــب أن تــكــون   االنــتــخــابــات 

ّ
إن

كــان يحدث  كما  بــاملــرأة  للمتاجرة  مناسبة 
 
ّ
أن إلــى  ويشير  السابقة.  االستحقاقات  في 

التمكني  من  للمزيد  مساند  الحركة  موقف 
لــلــمــرأة عــلــى جــمــيــع املــســتــويــات فـــي إطـــار 
إطار  في  واإلنــصــاف وليس  الفرص  تكافؤ 
 املناصفة في الترشيح ال 

ّ
املساواة. ويرى أن

تحقق شيئًا للمرأة. 
ــافـــة إلــــى الـــعـــائـــق الـــقـــانـــونـــي، تمثل  بـــاإلضـ
الــتــقــالــيــد واألعــــــراف والــعــقــلــيــات املــحــافــظــة 
البالد، عائقًا في سبيل تحقيق  نسبيًا في 
املـــرأة فــي املجالس  تقدم فــي ضمان تمثيل 
االنـــتـــخـــابـــي  ــلــــوك  الــــســ زال  املـــحـــلـــيـــة. ومــــــا 
الرغم من  ذكــوريــًا، على  الجزائري  للناخب 
 
ّ
 البيانات الرسمية تشير بوضوح إلى أن

ّ
أن

النساء هن الكتلة الكبرى في سجل الهيئة 
املــائــة.  الــجــزائــر بنسبة 57 فــي  الناخبة فــي 
للمدن والواليات  املجتمعية  البنية   

ّ
أن كما 

االجتماعي  الواقع  مع  تتكيف  لم  الداخلية 
املـــرأة تفرض نفسها، مــع اإلشــارة  إذ باتت 
ها تمثل حضورًا طاغيًا في قطاعات 

ّ
إلى أن

والصحة  التعليم  مــثــل  وخــدمــاتــيــة  مهنية 
والقضاء واملحاماة واإلدارة وغيرها.      

تــتــرّدد املهندسة  لــم  الــرغــم مما سبق،  على 
صــبــاح بـــخـــوش، وهــــي مـــن واليــــة األغــــواط 
)تــبــعــد نــحــو 400 كــيــلــومــتــر عـــن الــعــاصــمــة 
الجزائر(، وتعد محافظة، في خوض غمار 
املــنــافــســة االنــتــخــابــيــة والــســعــي للحصول 
على مقعد فــي الــبــرملــان. وتــقــول لـــ »العربي 
 نشاطها في املجال االجتماعي 

ّ
الجديد« إن

ــــزهــــا عــلــى 
ّ
ــف ــقــــربــــني مـــنـــهـــا حــ وتـــشـــجـــيـــع املــ

ح وطلب ثقة الناخبني، مضيفة: »أعلم 
ّ

الترش
. املجتمع الجزائري ما 

ً
 األمر ليس سهال

ّ
أن

زال مترددًا حيال مشاركة املــرأة في املشهد 
الــســيــاســي. وتـــرفـــض الــعــائــالت أحــيــانــًا أن 
تعمل بناتهن في الشأن السياسي، وتفضل 
أن يكتفني باملجاالت املجتمعية أو الثقافية. 
 هــنــاك تــطــورًا نسبيًا في 

ّ
ــنــي أعــتــقــد أن

ّ
لــكــن

الفترة األخيرة في هذا االتجاه، األمر الذي 
الــنــاشــطــات،  سيشجع كــثــيــرات، خــصــوصــًا 
عــلــى خـــوض تــجــربــة االنـــتـــخـــابـــات«. وتـــرى 
 هـــنـــاك نـــســـاء نــجــحــن وأثـــبـــن 

ّ
بـــخـــوش أن

جدارة خالل توليهن مسؤوليات سياسية، 
 قــدوة لنساء أخــريــات. وفي 

ّ
ويمكن أن يكن

تسعى إسبانيا إلى إنهاء 
مرحلة صعبة من تاريخها، 
هي مرحلة الحرب األهلية، 
من خالل العمل على نبش 
القبور الجماعية والتعرف 

على ما أمكن من الضحايا، 
لوأد الجروح

ناصر السهلي

تعود  التي  الجماعّية  املقابر  نبش  إسبانيا  بــدأت 
إلى فترة الحرب األهلية التي اندلعت في 17 يوليو/ 
تــمــوز عـــام 1936 وامـــتـــدت حــتــى األول مــن إبــريــل/ 
أكــثــر مــن 80 عامًا  مـــرور  نــيــســان عـــام 1939. فبعد 
على بــدايــة مــجــازر ارتكبها الــدكــتــاتــور اإلســبــانــي، 
ــيــــس حـــــزب الــكــتــائــب  فــرانــشــيــســكــو فــــرانــــكــــو، ورئــ
الفاشي )الفلنجا(، والــذي امتد حكمه حتى 1975، 
تسعى البالد إلى التخلص من إرث الديكتاتورية، 
ــة عــلــى أســئــلــة أهـــالـــي وأقـــربـــاء  ــابــ ــة اإلجــ ــاولـ ومـــحـ
 املقابر الجماعية تضّم رفات 

ّ
الضحايا. وُيعتقد أن

نــحــو 200 ألـــف قتيل جـــرى إعــدامــهــم جــمــاعــيــًا، من 
أصل 600 ألف قتيل سقطوا خالل الحرب األهلية. 

ــا مـــتـــخـــصـــصـــون فــي   يــــجــــريــــهــ
ٌ
ــر أبـــــــحـــــــاث ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ـ

ُ
وت

ــار الـــحـــرب األهـــلـــيـــة، وانــعــكــاســاتــهــا على  ــ ــد آثـ رصــ
ارتكبتها  التي  املــذابــح  أن  إلــى  املجتمع اإلســبــانــي، 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــفــاشــيــة كـــانـــت مــمــنــهــجــة دائـــمـــًا. 
تحاصر  الفاشية  القوات  كانت  فقد  لهؤالء،  ووفقًا 
وتسيطر على القرى اإلسبانية وتجمع األهالي في 
ساحاتها، وتقوم عصاباتها بالتحقيق مع السكان 
لــتــحــديــد مــعــارضــي فــرانــكــو وحــركــتــه لــيــصــار إلــى 
القرى  إلــى خــارج  إعــدامــهــم، بعدما يجري سوقهم 
واملدن التي دخلها أتباع فرانكو. عمليات اإلعدام، 
ــذابـــح الــجــمــاعــيــة  وفــقــًا لـــشـــهـــادات مـــن نــجــوا مـــن املـ
مــن خالل  كانت تجري  الضحايا،  متاحف  وصــور 
إطالق الرصاص على رؤوس السكان، ثم يرمون في 
حفر كبيرة ويغطون بالتراب. ومعظم املذابح التي 
يجرى التحقيق حولها هذه األيام، في إطار ما تقوم 
العام  بــيــدرو سانشيز منذ  بــه حكومة االشــتــراكــي 
املاضي للتخلص من تمجيد حقبة الديكتاتورية، 
نفذت من أتباع فرانكو، الذي لم يتخلص املجتمع 
اإلسباني نهائيًا من الجروح التي تسبب بها حتى 
لديمقراطية  بعد وفاته في عام 1975، والتأسيس 

حديثة في البالد. 
ومــنــذ عـــام 1975، ظــل اإلســـبـــان يــحــاولــون الكشف 
عن حقيقة ما جرى بعد عام 1936. ففي العام الذي 
»الجبهة  تحالف  فــاز  األهلية،  الحرب  فيه  اندلعت 
الشعبية« باالنتخابات، وأصيب القوميون بخيبة 
ــراء تــصــويــت غــالــبــيــة الــشــعــب لــالشــتــراكــيــني  مـــن جــ
الفاشيون  واستطاع  والبرجوازيني.  والشيوعيني 
إيجاد تحالف ضم الكنيسة بسبب ذهاب »الجبهة 

الشعبية« نــحــو تــقــديــم بــرامــج إصــالحــيــة كـــان من 
شــأنــهــا إلـــغـــاء امـــتـــيـــازات تــمــتــعــت بــهــا الــكــنــيــســة، 
والــســمــاح بــالــحــكــم الـــذاتـــي فـــي إقــلــيــمــي كتالونيا 
اململكة«  »امللكية ووحــدة  أنصار  ألب  ما  والباسك، 
عليهم، وجعل فرانكو يستغل تلك األجواء لتنفيذ 
خطته لالستيالء على الحكم في األول من إبريل/ 

نيسان 1939، وكانت النتيجة إلغاء الديمقراطية. 
وأحــداث  القبور  ملفات  فتح  إسبانيا  بــدأت  نظريًا، 
ــاء الـــقـــســـري قــبــل نــحــو 20  ــفــ الـــحـــرب األهـــلـــيـــة واإلخــ
التعرف على  سنة. ومنذ عــام 2000، لم يجر ســوى 
7 آالف ضحية. وعليه، بدأت الحكومة التسريع في 
فــتــح مــلــفــات املــقــابــر الجماعية املــنــتــشــرة فــي عموم 
اكــتــشــاف مقبرة جماعية  الــبــالد. وشــهــد عــام 2014 
الفاشية(  ضمت رفــات 26 جمهوريًا )من معارضي 
جرى إعدامهم في بلدة إيبار )شمال البالد(. وتبني 
أن تاريخ املقبرة يعود للفترة املمتدة ما بني 1939 
مـــن جملة  األهــلــيــة، وهـــي  الـــحـــرب  بــعــد  أي  و1940، 
اإلعـــدامـــات الــتــي طــاولــت مــعــارضــي الــفــاشــيــة. ورغــم 
مرور أكثر من 80 سنة على دفن هؤالء األشخاص، 

إال أن تقدم العلم، وباألخص التعرف على الضحايا 
من خــالل الحمض الــنــووي، ربما يقدم أجوبة على 
أسئلة كثيرة تحير املجتمع اإلسباني وبعض أحفاد 
الضحايا وأقاربهم الذين ما زالوا على قيد الحياة. 
ومـــع تــســارع نــبــش الــقــبــور الــجــمــاعــيــة، واســتــفــادة 
أطباء الطب الشرعي اإلسبان من تجارب زمالء لهم 
في أوروبا ساهموا في الكشف عن هويات ضحايا 
مقابر جماعية في البوسنة والهرسك وكوسوفو، 
يبدو أن اآلمال باإلجابة على أسئلة املرحلة املظلمة 
مـــن تـــاريـــخ الـــبـــالد تـــتـــوســـع. ومــــع بـــدايـــة يــونــيــو/ 
حزيران الجاري، كانت أعمال التنقيب قد بدأت في 
مقبرة »أملاغرو«، والتي تقع على بعد نحو ساعتني 

إلى الجنوب من العاصمة مدريد.  
ــاذ جـــامـــعـــة آرهـــــــــوس الـــدنـــمـــاركـــيـــة،  ــ ــتـ ــ ــــول أسـ ــقـ ــ ويـ
هانس  اإلســبــانــيــة،  األهلية  بالحرب  واملتخصص 
الــــذي  الــــدمــــوي  الـــعـــنـــف  الوا هـــانـــســـن، إن أســــبــــاب 
شهدته إسبانيا »ارتبطت بدموية أخرى تتمثل في 
عنف البالد ضد السكان األصليني في املستعمرات 
اإلسبانية، )سواء في أميركا الجنوبية أو أفريقيا(، 
فكان ينظر إلــى هــؤالء الناس على أنهم أقــل قيمة 
األهلية  الــحــرب  اندلعت  حــني  بالتالي،  البشر.  مــن 
اإلسبانية، تم التعامل مع الجمهوريني في الجبهة 
الــشــعــبــيــة عـــلـــى أنـــهـــم أقـــــل قــيــمــة وال يــســتــحــقــون 
الحياة، ما أنتج دموية كبيرة«. ويقدر باحثون من 
الثانية  املرتبة  بلدهم يحتل   

ّ
أن إسبانية  جامعات 

بعد كمبوديا لناحية عدد املقابر الجماعية التي لم 
فتح بعد، ولم يجِر التعرف على ضحاياها.

ُ
ت

برلمانيات الجزائرتحقيق
خوف من تهميش النساء في القوائم االنتخابية

تقليص المساعدات البريطانية يهّدد آالف المحتاجين

يواجه القرار انتقادات 
شديدة من منظمات 

إنسانية وخمسة رؤساء 
وزراء سابقين

لندن ـ كاتيا يوسف

ــرار حــكــومــة املــمــلــكــة املــتــحــدة الـــذي  ــ تــســّبــب قـ
يــقــضــي بــتــخــفــيــض تــمــويــلــهــا لــلــمــســاعــدات 
اإلنمائية في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 0.5 
بــاملــخــالــفــة للمنصوص عليه  فــقــط  املــائــة  فــي 
ا بإنفاق 0.7 في املائة من الدخل القومي، 

ً
قانون

ــارب 4 مـــلـــيـــارات جنيه  ــقـ بــفــجــوة تــمــويــلــيــة تـ
إسترليني )5.67 مليارات دوالر(، ما أدى إلى 
إلغاء العديد من البرامج، أو تقليصها. وتؤثر 
هذه التخفيضات بشكل كبير على املساعدات 
إلــى اليمن، وســوريــة، وجــنــوب الــســودان، كما 
الروهينغا من ميانمار،  تهّدد مصير الجئي 
لألمراض  املعرضني  األشخاص  من  والعديد 
 
ً
مثل اإليـــدز، وشلل األطــفــال، واملــالريــا، فضال
عن النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

ويواجه القرار انتقادات شديدة من منظمات 
إنـــســـانـــيـــة، ومـــســـؤولـــني ســـابـــقـــني، مـــن بينهم 
تيريزا  منهم  ســابــقــني،  وزراء  رؤســـاء  خمسة 
ــاء، انــتــقــد  ــثــــالثــ مــــــاي، وفـــــي مـــنـــاظـــرة، يـــــوم الــ
التي  الطريقة  املحافظني  حــزب  إلــى  منتمون 
تــعــامــلــت بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة مــــع الــتــخــفــيــضــات، 
وهاجمت ماي، قرار رئيس الحكومة، بوريس 
 إلــى أن تخفيضات اإلنــفــاق 

ً
جــونــســون، الفــتــة

وتــؤدي  العاملية،  بريطانيا  سمعة  ستقوض 
ر التوصل إلــى اتــفــاق فــي قمة املناخ 

ّ
إلــى تعث

في غالسكو، خالل هذا العام.
يــقــول مـــســـؤول االتـــصـــال فـــي مــنــظــمــة »إغــاثــة 
الجديد«،  »العربي  لـ لولي،  تشارلز  ســوريــة«، 
إن »حكومة اململكة املتحدة أعلنت في مارس/ 
آذار، أنها ستخفض ميزانية مساعداتها إلى 
إسترليني  205 ماليني جنيه  بمقدار  سورية 
مــن 300  انــخــفــاض  فــي  مــلــيــون دوالر(،   290(
فــي عــام 2020، ومــن 400  مليون تعهدت بها 
الـــقـــرار سيعّرض  مــلــيــون فــي عـــام 2019. هـــذا 
املــائــة من  فــي  مــن 90  فــأكــثــر  للخطر،  األرواح 
فــقــر، و12.4 مليون  يــعــيــشــون فــي  الــســوريــني 
شــخــص يــعــانــون مــن انـــعـــدام األمـــن الــغــذائــي، 
و12.2 مليونًا يفتقرون إلى الوصول املنتظم 

للمياه النظيفة«.
يتابع لولي: »اململكة املتحدة كانت ثالث أكبر 
مــانــح مــســاعــدات إلـــى ســـوريـــة، حــيــث يحتاج 
ــكـــال  ــكـــل مــــن أشـ ــــى شـ ــيـــون شـــخـــص إلــ ــلـ 13 مـ
املــســاعــدة اإلنــســانــيــة، وقـــرارهـــا يـــهـــّدد حــيــاة 
املــســاعــدات  على  يعتمدون  ســـوري  آالف   210
إلى  باإلضافة  شهريًا،  الغذاء  على  للحصول 
100 ألــــف الجــــئ يــعــتــمــدون عــلــى املــســاعــدات 
ــدمـــات  ــيــــاه الــنــظــيــفــة، وخـ لــلــحــصــول عـــلـــى املــ
الصرف الصحي. من أجل توفير 0.2 في املائة 
القومي اإلجمالي، تخاطر داوننغ  الدخل  من 
ســتــريــت بــحــيــاة مــاليــني مـــن أفــقــر الـــنـــاس في 
العالم. إنــه أمــر ال يغتفر، ولــن يذكره التاريخ 
بــالــخــيــر«. بــــدوره، يــحــذر الــبــاحــث فــي جامعة 
كــامــبــريــدج، آدم كــوتــس، مــن أن هــذه الخطوة 
ــرة عــلــى  ــيــ ــطــ ــرة الـــنـــظـــر لـــلـــغـــايـــة، وخــ ــيــ »قــــصــ

»العربي  لـ ويقول  العامليني«،  واألمــن  الصحة 
الجديد«: »أولئك الذين يعتمدون على دعمنا 
واليمن،  ســوريــة،  فــي  اإلنسانية  ومساعدتنا 
ــال تطبيق  واملــنــطــقــة، لـــن يــغــفــروا لــنــا فـــي حــ
هـــذا الـــقـــرار، وروســيــا والــصــني تــنــتــظــران ملــلء 
الفراغ عندما تتوقف بريطانيا عن دعم  هــذا 

املساعدة اإلنمائية رسميا«.
ويوضح كيم نيلسون، من مكتب إعالم »لجنة 
 »قرار 

ّ
اإلنقاذ الدولية«، لـ »العربي الجديد«، أن

تخفيض املساعدات أّدى إلى إيقاف برنامجنا 
املمول من وزارة التنمية والكومنولث، والذي 
القانونية لالجئني  والخدمات  الحماية  يوفر 
لبنان.  فــي  املستضعفني  والسكان  السوريني 
املشروع،  من  الثانية  املرحلة  في  نخطط  كنا 
ــن إبــــريــــل/ نــيــســان املــــاضــــي، إلــى  واملـــمـــتـــدة مـ

ألــف   115 إلـــى  لــلــوصــول   ،2023 آذار  مــــارس/ 
ــرد مــعــرض لــلــخــطــر فـــي لــبــنــان، لــكــن بسبب  فـ
ــا إلـــى  ــررنــ ــطــ تــخــفــيــض قـــيـــمـــة الـــتـــمـــويـــل، اضــ
الــتــخــلــي عــن مــســاعــدة مــا يــقــارب مــن 18,900 
ــًا، واضــــــطــــــرت الـــلـــجـــنـــة إلـــــــى إغـــــالق  شــــخــــصــ
بــرامــجــهــا فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء شــمــال ســوريــة، 

بسبب االنخفاض الحاد في التمويل«.
بــــاســــم وزارة  قــــــال مـــتـــحـــدث  املــــقــــابــــل،  فـــــي 
الجديد«،  »العربي  لـ والكومنولث،  التنمية 
إنسانيًا  مانحًا  تــزال  ال  املتحدة  »اململكة   

ّ
إن

ــهــا ستنفق خـــالل عــام 
ّ
رائــــدًا فــي الــعــالــم، وإن

2021 أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني 
الفقر،  ومحاربة  العاملية،  الصحة  لتحسني 
والـــتـــصـــدي لــتــغــيــر املــــنــــاخ. بــيــد أن الــتــأثــيــر 
ــفــتــه جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 

ّ
الــعــمــيــق الـــــذي خــل

ــلــــى اتـــــخـــــاذ قــــــــــــرارات صـــعـــبـــة،  ــبــــرتــــهــــا عــ أجــ
 0.7 إنــفــاق  إلــى  بالعودة  ملتزمة  والحكومة 
في املائة من الدخل القومي على املساعدات 
املــالــي بــذلــك«. وتابع  الــوضــع  عندما يسمح 
هم يرّكزون على توفير 

ّ
املتحّدث الحكومي أن

الـــدعـــم حــيــث الــحــاجــة مــاســة إلــــى الــحــد من 
املــنــاخ،  وتغير  كــوفــيــد-19،  الــفــقــر، ومكافحة 
ــيـــام بــحــمــالت  ــقـ ودعـــــم تــعــلــيــم الـــفـــتـــيـــات، والـ
حــــول قــضــايــا مــثــل حـــريـــة اإلعـــــــالم، وحــريــة 

املــعــتــقــد الــديــنــي، لــضــمــان أن تــكــون اململكة 
املتحدة قوة عاملية من أجل الخير. ويوضح: 
»حــصــلــنــا عـــلـــى الــــتــــزامــــات عـــاملـــيـــة لــحــمــايــة 
إلــى 75 مليون طفل مــن األمـــراض  مــا يصل 
ــة ألكــثــر  ــارئـ ــطـ ــة الـ ــاثــ الـــفـــتـــاكـــة، وقـــدمـــنـــا اإلغــ
مـــن مــلــيــونــي شــخــص فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
األفريقي، ووفــرنــا ألكثر من مليون شخص 
فـــي ســـوريـــة إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى مــيــاه 
الــعــام، سنواصل  الشرب النظيفة، وفــي هــذا 
للتصدي  مليارات جنيه   10 من  أكثر  إنفاق 
الصحية  والتهديدات  املــنــاخ،  وتغير  للفقر، 
العاملية، بما في ذلك ضمان حصول البلدان 
الــنــامــيــة عــلــى لــقــاحــات وعـــالجـــات كـــورونـــا، 
وسننفق 906 ماليني جنيه إسترليني على 
التركيز  التأهب واالستجابة اإلنسانية، مع 
على البلدان األكثر تضررًا من خطر املجاعة، 
اليمن، وســوريــة، والــصــومــال، وجنوب  مثل 
ــــات  الــــســــودان، وســيــمــكــنــنــا احــتــيــاطــي األزمـ
الــبــالــغ 30 مــلــيــونــًا مـــن االســتــجــابــة بسرعة 

لألزمات الجديدة«.

ـــجـــِمـــع الـــتـــقـــاريـــر املــتــعــلــقــة بــمــرحــلــة 
ُ
ت

الــقــيــود خــــالل مــواجــهــة تــفــشــي وبـــاء 
ــلــــى تــــزايــــد  ــم، عــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ كــــــورونــــــا فـــــي الـ
واالكتئاب  والقلق  بالوحدة  الشعور 
لدى األطفال. ويؤكد خبراء نفسيون 
أن هذه التقارير مقلقة أكثر في ضوء 
الــبــحــوث الــتــي تــرصــد عــوامــل الخطر 
الــخــاصــة بــحــاالت الــقــلــق واالكــتــئــاب، 

بحسب موقع سايكولوجي توداي.
ويــــحــــذر هــــــؤالء الـــخـــبـــراء خــصــوصــًا 
مـــــن خــــطــــر إصـــــابـــــة الــــشــــبــــان الــــذيــــن 
تــتــراوح أعمارهم بني 5 سنوات و11 
عــزلــة اجتماعية،  مــن  سنة ويــعــانــون 
بـــاضـــطـــرابـــات نــفــســيــة حـــــــادة، عــلــمــًا 
أنهم يواجهون في األصــل صعوبات 
عـــاطـــفـــيـــة خـــــــالل ســـــنـــــوات الـــــدراســـــة 

االبتدائية.
ــن  ــديــ ــوالــ وهــــنــــا يـــنـــصـــح الــــخــــبــــراء الــ
ــم،  ــ ــال أوالدهــ بــتــجــنــب الـــذعـــر عــلــى حــ
لدى  الــتــوازن  الحفاظ على  »إذ يجب 
املــخــاطــر، فاألطفال  التعامل مــع هــذه 
مـــرنـــون وأي تـــحـــدٍّ هـــو فـــرصـــة لــدعــم 
ــتـــمـــاعـــي فــي  نـــمـــّوهـــم الــنــفــســي واالجـ
ــوى، وتــطــويــر مــهــاراتــهــم في  شــكــل أقــ
الــتــأقــلــم بشكل أفــضــل. ويــجــب األخــذ 
بــاالعــتــبــار أن أكــثــر مــن أربــعــة مــن كل 
خــمــســة مــنــهــم ســـيـــعـــانـــون مــــن حــالــة 
نــفــســيــة فـــي مــرحــلــة مـــا مـــن حــيــاتــهــم، 
ــــات  ــــدراسـ ــاًء عـــلـــى أقــــــوى الـ ــنــ وذلــــــك بــ
فــي عــلــم الــحــاالت الــنــفــســيــة«. وتلعب 
األمهات واآلباء ومقدمو الرعاية دورًا 
مهمًا في التحدث بصراحة عن أهمية 

الصحة العقلية والعاطفية.
وأظــهــرت دراســـات أن تعزيز مهارات 

الــتــفــكــيــر الــجــيــد والـــتـــصـــرف الــحــســن 
للشخصية مهمة  الــقــوي  والــحــضــور 
لرفاهية األطفال والبالغني معًا. وفي 
ــار الــتــفــكــيــر يــجــب الــتــعــامــل بحذر  إطــ
ــاءات الــكــاذبــة لــدى األطــفــال،  مــع االدعــ
مــثــل أن »ال أحــــد يــحــبــهــم« أو »أنــهــم 
سيفشلون«. وهي تشير إلى حصول 
ــار والــــواقــــع في  ــكـ خــلــط بـــني هــــذه األفـ
ــاور أدمـــغـــة  ــ ــسـ ــ الــــغــــالــــب. وأحــــيــــانــــًا يـ
األهـــل واألطـــفـــال مــعــًا أن شيئًا سيئًا 
حــقــًا ســيــحــدث، لــكــن يــكــون أقـــل ســوءًا 
فــي الــحــقــيــقــة. لـــذا يــجــب تــذكــر أهمية 

التصميم على حل املشكالت.
الــتــصــرف، مــن الــضــروري  على صعيد 
ــراج  ــ ــثـــل إخــ الـــتـــخـــطـــيـــط لــــــإجــــــراءات مـ
األطــــفــــال لــلــعــب فــــي الـــفـــنـــاء، أو قــصــد 
الــــتــــنــــزه، وكـــــذلـــــك زيــــــارة  ــة، أو  ــقــ ــديــ حــ
األصدقاء، والبحث عن نشاطات يومية  
مثل االستحمام وتنفيذ أعمال منزلية 
قـــد تــوفــرالــطــمــأنــيــنــة. ومــــن الـــضـــروري 
ــدام األطـــــفـــــال  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ تــــعــــزيــــز فــــــــرص اســ
حــواســهــم لــلــتــعــرف عــلــى مـــا يــــدور في 
ــاء، وشـــّم  ــمـ الــــجــــوار، والـــنـــظـــر الــــى الـــسـ
رائحة الهواء، وتحسس حتى القدمني 
على األرض، وسماع أصوات الطيور...

ــة  ــايــ ــرعــ الــ ومـــــســـــؤولـــــي  األهـــــــــل  وألن 
على  األطــفــال  يساعدون  االجتماعية 
وإدارة  السلبي  التفكير  على  التغلب 
ــثـــور عــلــى لــحــظــات من  ــعـ الـــتـــوتـــر والـ
الــــســــالم، فـــهـــم لــــن يـــســـاعـــدوهـــم فــقــط 
فـــي الــتــغــلــب عــلــى املــشــاعــر الــصــعــبــة، 
بـــل عــلــى بــنــاء مـــهـــارات الــتــأقــلــم الــتــي 

ستستمر مدى الحياة.
)كمال حنا(

األطفال وتحديات النمو 
في زمن كورونا

زهير هواري

يتوّزعون  نسمة،  مايني  ثمانية  وطابه  العراق  تاميذ  عدد  يتجاوز 
على مختلف املراحل التعليمية بما فيها الجامعات. لكّن أهالي وطاب 
بالتأكيد  ضمنها  من  العامة،  الخدمات  في  انهيارًا  يواجهون  الــعــراق 
شبكة اإلنــتــرنــت. لــذلــك تــحــّرك هـــؤالء فــي مختلف مــدن الــعــراق، وفي 
املقدمة العاصمة بغداد، مطالبني بإصاحات ومساءلة املسؤولني في 
السلطة، وواجهوا عمليات اغتيال من قبل مجموعات مسلحة وأشكال 
قمع متنّوعة. بالتأكيد يعرف القاصي والداني الظروف التي يجتازها 
العراق اليوم، وهي تضغط على التاميذ والطاب واملعلمني واألساتذة 

واألهل بطبيعة الحال.
إلى  الباد، أضــاف جديدًا  إلى  الجديد  وعندما دخل فيروس كورونا 
املعاناة العامة، وضاعف من املصاعب التي يعانيها القطاع التعليمي. 
وبعدما كانت وزارة التربية العراقية قد خططت إلطاق منصة »نيوتن 
ــرت فــي الــوصــول، 

ّ
التعليمية« مــع بــدايــة الــعــام الــدراســي الــجــاري، تــأخ

ما أعــاق إطــاق املنصة وحــدا باملدارس منفردة إلى العمل على حدة 
و»قلع شوكها بيدها« واعتماد إرسال املواد عبر تطبيق »تيليغرام« أو 
مجموعات »واتساب« لضمان سير الواجبات املدرسية بما تتضمنه 

من دروس وفروض وأجوبة.
بدوره، باشر القسُم اإلعامي في وزارة التربية بثَّ حلقات املواد العلمية 
 املراحل على القناة الفضائية التربوية التابعة لها. لكّن هذا البّث ما 

ّ
لكل

لت األولى بأّن القناة تعرض الدروس ملّرة 
ّ
ني، تمث

َ
لبث أن أظهر مشكلت

واحدة فقط، أّما الثانية فأفدح، إذ أظهرت املعطيات أّن عدد متابعي هذه 
القناة من التاميذ قليل قياسًا بأعدادهم الفعلية. إزاء مثل هذا الوضع، 
نظرًا  بنفسها،  تاميذها   مشكات 

ّ
حــل على  العمل  املـــدارس  حاولت 

ني، من خال إنشاء صفحات خاصة بها على 
َ
ني السابقت

َ
إلى املشكلت

مواقع التواصل االجتماعي، مثل فيسبوك وتيليغرام وغيرهما. ومن 
خال هذه الوسيلة، يجري التواصل مع الطاب وإرسال الواجبات وبّث 
الــدروس مصّورة أو مكتوبة. لكّن نجاح تجربة من هذا النوع يتطلب 
النوع من  الرقابة املدرسية املفقودة في هذا  مساعدة األهل لتعويض 
التعليم. ويشكو التاميذ من تكّدس األعباء التي تترتب على مثل هذا 

األسلوب من دون هضم ما سبق. 
في الجامعات، كان املشهد قريبًا مما هو عليه في املدارس، أي بروز 
مشكات تقنية وتربوية متداخلة لدى ثاثي معادلة التعليم الرقمي. 
 تأثير التراجع االقتصادي العام واالجتماعي للعائات، 

ّ
لكّن األبرز يظل

فالوزارة املعنية تعاني من نقص في التمويل املتائم مع أكاف توفير 
بدورهم  عاجزون  والطاب  األهــل  أّن  كما  الحديثة،  التقنيات  حاجات 
 ما ُيقال 

ّ
 ظروف أقل

ّ
عن توفير الهواتف الخلوية واأللواح الذكية في ظل

ها بائسة.
ّ
فيها إن

)باحث وأكاديمي(

»نيوتن« ال يعرف العراق

أكاديميا

إّن »األحزاب السياسية ال  الباحث في علم االجتماع كمال الحاني،  يقول 
المرأة  حضور  أّن  كما  غالبًا.  النسوي  العنصر  الستقطاب  أهمية  تولي 
في الهيئات القيادية ما زال ضعيفًا«. يضيف أنّه »من مجموع أكثر من 
التي  70 حزبًا، ثالث نساء فقط ترأسن أحزابًا سياسية، وهن لويزة حنون 
البناء،  حزب  ترأس  التي  صالحي  ونعيمة  اليساري،  العمال  حزب  تقود 

وزبيدة عسول التي تقود حزب االتحاد من أجل التغيير«.

قلّة هّن القياديات

رفض لالنتخابات البرلمانية المبكرة )مصعب الرويبي/ األناضول(

)Getty( أم وابنتها تشاهدان رجًال آليًا في الصين

خالل نبش إحدى المقابر )جورج غويريرو/ فرانس برس(

تقليص المساعدات البريطانية يؤثر على الخدمات الصحية في سورية )نزير الخطيب/ فرانس برس(
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