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الصم
الجزائر :مدرسة عليا لتكوين مدرّسين لألشخاص
ّ

17

أستراليا :تحقيق حول انتحار قدامى المحاربين

ّ
أعلن رئيس الــوزراء األسترالي سكوت موريسون ،أمس اإلثنني ،أن أستراليا سوف تشكل لجنة
ملكية للتحقيق في حاالت انتحار بني عسكريني حاليني وسابقني ،بعد ضغوط من الرأي العام
ُ
ّ
إذ تظهر بيانات حكومية أن أكثر من  500وضعوا حدًا لحياتهم في البالد منذ عام  .2001وبرزت
هــذه القضية في أستراليا بعد حملة قامت بها جولي آن فيني التي انتحر ابنها ديفيد وهو
ّ
ضابط بحري سابق في عام ُ .2019يذكر أن القوات األسترالية شاركت في مهام عسكرية بالعراق
(رويترز)
وأفغانستان ،وفي أخرى «إنسانية» باملحيط الهادئ.

بعدما ّ
قدم وزير التربية الوطنية في الجزائر ،محمد واجعوط ،اقتراحًا حول إنشاء مدرسة وطنية
ّ
ّ
لتكوين مدرسني متخصصني في تعليم األشخاص الصم ،رأى رئيس الجمهورية عبد املجيد
مدرسة وطنية عليا» في هذا السياق ،ووضعها في الخدمة مع بداية العام
تبون ،أهمية «إنشاء
الدراسي املقبل .أضاف ّأنه ال ّ
بد من «العمل على تطويرها الحقًا لتصبح مؤسسة ذات بعد أفريقي
وعربي في هذا املجال» .وشـ ّـدد على تكليف وزارة الصحة ،بإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية
ّ
(وكالة األنباء الجزائرية)
الصم وضعيفي السمع.
للتكفل باألشخاص

صيام الهند وسط انهيار صحي
يحتفل مسلمو الهند كما سواهم من مسلمي العالم
ّ
بشهر رمضان الــذي حل للعام الثاني على التوالي
ّ
ّ
وســط جائحة كــورونــا التي تنغص على كــل هؤالء
فرحتهم وتحرمهم من الطقوس املرتبطة بهذا الشهر
ومــن عــاداتـهــم وتقاليدهم .لـكـ ّـن الــوضــع يـبــدو أكثر
ّ
سوءًا في الهند التي ما زالت ّ
قياسية
تسجل أرقامًا
فــي إصــابــات كــورونــا ،فيما تعاني مستشفياتها

ّ
األسرة وإمدادات األكسجني واألدوية،
نقصًا في عدد
وسط تحذيرات من انهيار القطاع الصحي .وأمس
اإلث ـنــن ،اتـخــذت السلطات ق ــرارًا بــإغــاق العاصمة
نيودلهي ّملدة أسبوع ،وقد ّ
صرح رئيس وزراء والية
ّ
نيودلهي ،أرفيند كيغريوال ،بــأن «العاصمة تواجه
نقصًا في األكسجني وبعض األدوية».
ّ
أضاف« :ال أقول ّإن النظام الصحي انهار ،لكنه وصل

إلــى أقـصــى طــاقـتــه .واإلج ـ ــراءات القاسية ضــروريــة
ملنع ان ـه ـيــاره» .وعـلــى الــرغــم مــن ارت ـفــاع اإلصــابــات،
واص ــل سـيــاسـيــون كـثــر تنظيم مـسـيــرات حــاشــدة
فــي الـبــاد ،اسـتـعــدادًا لالنتخابات فــي الــواليــات ،في
الوقت الــذي اشتكى فيه الهنود من تدهور الوضع
الصحي .وتصاعدت ّ
حدة االنتقادات لكيفية تعامل
إدارة رئـيــس ال ـ ــوزراء ،نــاري ـنــدرا م ــودي ،مــع املــوجــة

الثانية من الوباء في الهند .والهند التي تحتل املركز
الثاني عامليًا بعد الواليات املتحدة األميركية ،بعدد
كورونا الجديد ،تجاوز
اإلصابات املسجلة بفيروس
ّ
إجمالي إصاباتها  15مليونًا ،وتخطى إجمالي عدد
وفياتها  178ألفًا ،فيما تشهد البالد أخيرًا احتفاالت
دينية ومؤتمرات انتخابية.

(رويترز ،أسوشييتد برس)

(سجاد حسين /فرانس برس)

يبدل عادات رمضان في األردن
كورونا ّ

عمان ــ أنور الزيادات
ّ

يــواصــل ف ـيــروس ك ــورون ــا تشكيل مالمح
ال ـح ـي ــاة ف ــي األردن خـ ــال ش ـهــر رم ـضــان
لـلـعــام الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،ف ــاإلج ــراءات
االحترازية والوقائية التي فرضتها الحكومة تحدد
مساحات الحركة ،وأوقاتها خالل أيام وليالي شهر
ال ـص ـيــام ،مـمــا تسبب فــي تغير كثير مــن التقاليد
املـ ـت ــوارث ــة ب ـش ـكــل جـ ـ ــذري ،واخ ـت ـف ــت عـ ـ ــادات كــانــت
سائدة في سنوات ما قبل الوباء.
يمتاز شهر رمضان وفق العادات األردنية ،والعربية
عمومًا ،بــزيــادة صلة األرح ــام ،وانـتـشــار النشاطات
االجتماعية ،ومنها السهرات مع العائلة ،واألصدقاء،
لكنه هذا العام يخلو من الــزيــارات العائلية تقريبًا،
وال يتاح فيه السهر املعتاد خارج املنازل بسبب حظر
الـتـجــول ال ــذي يـبــدأ فــي الـســابـعــة م ـســاء ،ويـتــواصــل
حتى السادسة من صباح اليوم التالي ،فيما سمح
للمواطنني بالخروج سيرًا على األق ــدام ملـ ّـدة نصف
ســاعــة فـقــط ،ألداء صــاتــي الفجر وامل ـغــرب؛ شريطة
ّ
الصحي املعتمد .يقول األردني
االلتزام بالبروتوكول
مـحـمــد ال ـع ـبــادي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن إج ـ ــراءات
م ــواج ـه ــة كـ ــورونـ ــا «أفـ ــرغـ ــت ش ـه ــر رمـ ـض ــان م ــن كــل
التقاليد االجتماعية املحببة ،خاصة التجمعات مع
األخــوة واألخ ــوات ،والجيران واألصــدقــاء ،وستغيب
أيضًا الوالئم التي كانت تميز الشهر ،وتجمع أفراد

األس ــرة الـكـبـيــرة» .ويـنـتـقــد ال ـع ـبــادي مـنــع الحكومة
ص ــاة الـعـشــاء وال ـت ــراوي ــح فــي امل ـســاجــد ،وي ـقــول إن
«صـ ــاة ال ـت ــراوي ــح تـمـنــح أج ـ ــواء روح ــان ـي ــة مـمـيــزة،
وغالبية الدول العربية سمحت بإقامتها مع االلتزام
ّ
الصحي للوقاية مــن كــورونــا ،وعلى
بالبروتوكول
الحكومة مراجعة قرارها بهذا الخصوص» .وتقول
بسمة عبد الله ،وهي ربة منزل ،لـ«العربي الجديد»،
إن ق ـي ــود ك ــورون ــا تـفـســد ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن ع ــادات
رم ـض ــان وت ـقــال ـيــده ال ـتــي يـنـتـظــرهــا ال ـن ــاس ،وال ـتــي
كــانــت تضفي أج ــواء مــن البهجة عـلــى أي ــام وليالي
الشهر الفضيل.
وتضيف أن «قدسية رمـضــان تكمن فــي الصيام،
وامل ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى ال ـ ـصـ ــاة ،وسـ ـيـ ـح ــاول الـجـمـيــع
التمتع بروحانيات رمضان رغم ظــروف الوباء»،
ً
الفتة إلى أنها وأسرتها قاموا بشراء زينة رمضان
بشكل أكبر من األعوام السابقة في محاولة لخلق
أجواء مختلفة .بدوره ،يقول أحمد النعيمات ،وهو
رب أسرة ،لـ«العربي الجديد» ،إن على الناس التكيف
مع الظروف االستثنائية بسبب الجائحة ،خاصة
فــي ظــل األعـ ــداد الـكـبـيــرة مــن الــوف ـيــات واإلصــابــات
اليومية التي يشهدها األردن خالل الفترة األخيرة.
وي ــوض ــح أن «مـ ــن ف ـق ــد ع ــزيـ ـزًا يـ ـ ــدرك أه ـم ـي ــة ه ــذه
اإلجراءات ،ورغم تأثيرها على العادات الرمضانية،
إال ألن ـهــا ض ــروري ــة ،ل ـكــن ع ـلــى ال ـح ـكــومــة مــراجـعــة
قراراتها في حال تحسن الحالة الوبائية ،وخاصة

إذا انخفض عدد اإلصابات خالل النصف األول من
شهر رمضان».
م ــن ج ـه ـتــه ،يـ ــرى ال ـب ــاح ــث االج ـت ـم ــاع ــي الــدك ـتــور
ّ
ح ـســن ال ـخ ــزاع ــي أن «رمـ ـض ــان ب ــاع ـت ـب ــاره شهر
الـعـبــادات والـتــواصــل االجتماعي تكثر فيه صلة
ال ــرح ــم ،وال ـل ـق ــاءات الـعــائـلـيــة ،س ــواء عـلــى دع ــوات
اإلف ـط ــار أو ال ـس ـحــور ،إذ اع ـت ــاد ال ـن ــاس فـيــه على
كـســر نـمــط الـحـيــاة الــروتـيـنـيــة ،ومـمــارســة ع ــادات
اجـتـمــاعـيــة خــاصــة» ،مـشـيـرًا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
إلى أن «جائحة كورونا تسببت في اختفاء كثير
من الـعــادات والتقاليد والطقوس السنوية .فقبل
الجائحة كانت العائلة الكبيرة تجتمع ،وهذا غير
قائم حاليًا بسبب القيود املفروضة .كما اختفت
املوائد الرمضانية التي كانت تقدم الطعام للفقراء،
إضافة إلى غياب املسحراتي ،وعــدم إمكانية أداء
صالة التراويح بسبب الحظر الليلي».
ويــوضــح الـخــزاعــي أن ه ــذه الـتـغـيــرات املتواصلة
منذ العام املاضي لن تترك أثرًا كبيرًا حال انتهاء
الجائحة« ،سيعود الناس إلى ممارسة طقوسهم
املرتبطة بشهر رمـضــان بعد نهاية الــوبــاء ،لكن
حاليًا هناك تقبل لكثير من الـقــرارات الحكومية،
خــاصــة عـنــد األس ــر الـتــي شـهــدت وف ــاة أو إصــابــة
أحد أفرادها بفيروس كورونا» .يتابع أن التأثير
األوض ـ ــح س ـي ـكــون ع ـلــى األطـ ـف ــال ،إذ غــابــت كثير
مــن الـطـقــوس املتعلقة بـهــم ،وم ــن بينها محاولة

ال إفطارات جماعية
التجول في األردن إلى قصر
تؤدي مواعيد حظر
ّ
ّ
إفطار رمضان على البيوت ،وغياب تقليد اإلفطار
الجماعي ســواء في المنازل أو في المطاعم
ـؤدي الحظر إلى عدم
وأماكن السهر .كذلك يـ ّ
أداء صالة التراويح في المساجد ،في حين يمنع
التجول الشامل في أيام الجمعة ،وهو يوم
حظر
ّ
العطلة الرسمية ،من االستفادة منه كما كان
يحدث في السابق.

تعليمهم ال ـصــاة مــن خ ــال م ـشــاركــة ال ـك ـبــار في
صالة التراويح ،داعيًا األهالي إلى توضيح أسباب
ذلك لألطفال .يضيف« :يمكن اعتبار شهر رمضان
مدرسة نفسية واجتماعية واقتصادية ودينية،
وكلها سلوكيات تؤثر في بعضها ،واألولوية في
الــوقــت الـحــالــي هــي الـحـفــاظ على الـصـحــة ،وعلى
سالمة املجتمع .في رمضان من العام املاضي كان
ً
حظر الـتـجــول شــامــا فــي األردن ،فيما فــي العام
الحالي القيود أقل خالل النهار.
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دراسة

ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﻨﺮوج

اﻟﺴﻮﻳﺪ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ

ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺪﻧﻤﺎرك

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
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نساء السويد

مكون مهم من البيئة المتطرّفة
ّ

يُعتقد ّ
التشدد والتط ّرف والعنف أمور ترتبط بالرجل
أن
ّ
ّ
لكن األمر ليس
بشكل أساسي ،فيما ُتب ّرأ المرأة منها.
أشد شراسة في أحيان كثيرة
كذلك ،وتبدو األخيرة
ّ

محازبات لليمين المتطرّف في تجمّ ع باستوكهولم (إريك سيماندر /فرانس برس)

آثار كوفيد 19-العصبية
على األطفال

يجب أن يفهم األطفال أهمية وضع الكمامة وغسل اليدين (ميغيل شينكاريول /فرانس برس)

بقي األطـفــال ،خــال جائحة كورونا،
بمأمن إلى ّ
حد ما ،من املرض ،لكنهم
ّ
ل ـي ـســوا مـحـ ّـصـنــن ض ـ ــده .وبـيـنـمــا ال
يجب لألخبار عن آثار كوفيد 19-على
األطفال ،أن تثير هلع األهل وتجعلهم
ّ
يمنعون أطفالهم من الخروج ،إال أنه
في الوقت ذاته ،من الضروري اتخاذ
ّ
للحد من ّ
تعرضهم
بعض اإلجراءات
لــإصــابــة ،وال ـت ـعـ ّـرف عـلــى ال ـعــوارض
ّ
التي تدل على إصابة الطفل باملرض،
بحسب موقع «سايكولوجي توداي».
ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة م ــن تـفـشــي ال ــوب ــاء،
ّ
أصبحنا نعرف أن كوفيد 19-يمكنه
ّ
يتسبب بعوارض مختلفة تصيب
أن
ال ـج ـه ــاز ال ـع ـص ـبــي ،أك ـث ــره ــا شـيــوعــا
ّ
الشم .ومع أنه
ربما ،هي فقدان حاسة
ّ
ّ
معلوم أن املــرض أقــل خطورة بكثير
ّ
على األطفال منه على ّالراشدين ،إال
أنه وبشكل مفاجئ ،يؤثر املرض على
ال ـج ـهــاز الـعـصـبــي لــأط ـفــال بنسبة
أك ـ ـبـ ــر ،إذا مـ ــا قـ ــارنـ ــا األم ـ ـ ــر بـنـسـبــة
إصابتهم.
واشـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــرت ح ـ ــال ـ ــة ،نـ ـي ــا ه ـ ــاوت ـ ــون،
الـ ـب ــالـ ـغ ــة مـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  15عـ ــامـ ــا ،فــي
بريطانيا ،التي عانت من آثار عميقة
لكوفيد 19-على صحتها العقلية .إذ
بـعــد تعافيها مــن ال ـف ـيــروس ،لوحظ
تـ ـغ ـ ّـي ــر فـ ــي ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا ،ص ــوت ـه ــا،
تـ ـص ـ ّـرف ــاتـ ـه ــا وق ـ ــدراتـ ـ ـه ـ ــا ال ـع ـق ـل ـي ــة،
لـتـبــدو وكــأن ـهــا خ ـســرت م ــن نـمـ ّـوهــا،
وكــأن ـهــا أص ـغ ــر س ـن ــا .ه ــل ه ــذا األم ــر
شائع؟ يضيف تقرير «سايكولوجي
ّ
تـ ــوداي» إن حــوالــي  %6مــن األط ـفــال

الذين يصابون بكوفيد 19-يدخلون
امل ـس ـت ـش ـف ــى ،وتـ ـشـ ـي ــر اإلح ـ ـص ـ ــاءات
ّ
إلــى أن ثلث ه ــؤالء ،إضــافــة إلــى عدد
مــن مــرضــى كــوفـيــد األط ـف ــال ،ال ــذي ال
يظهرون حاجة إلى تلقي الرعاية في
املستشفى ،يعانون من آثار عصبية،
طويلة األمد ،للمرض .لكن هذه اآلثار
ق ــد ت ـك ــون مـتـنــوعــة ومـخـتـلـفــة ج ـدًا،
وأكثرها شيوعًا ،فقدان حاستي الشم
والتذوق.
م ــا ه ــي ال ـ ـعـ ــوارض ال ـع ـص ـب ـيــة ال ـتــي
يـجــب أن نـنـتـبــه مـنـهــا؟ يــذكــر املــوقــع
هنا العوارض األكثر شيوعًا ،مع أخذ
ّ
العلم أن بعض هذه العوارض ليست
مرتبطة دومًا باإلصابة بكوفيد،19-
ّ
ك ـمــا أن مـعـظـمـهــا يـخـتـفــي ب ـعــد ع ـ ّـدة
أسابيع.
األك ـث ــر ش ـيــوعــا ،ه ــي ف ـق ــدان حــاسـتــي
الـشـ ّـم وال ـتــذوق والـتــي ستفقد الطفل
رغبته في تناول الطعام .يليها «تعب
ما بعد الفيروس» ،وعدم القدرة على
التركيز ،إذ سيبدو الطفل متعبًا دائمًا
حتى بعد حصوله على عدد ساعات
ّ
كافية من النوم ،الحل هو في التقليل
م ــن ن ـشــاطــاتــه وج ـع ـلــه ي ــرت ــاح لــوقــت
أط ـ ــول .ك ـمــا يـمـكــن أن ي ـعــانــي الـطـفــل
ّ
م ــن ص ـعــوبــة ف ــي الـ ـت ــذك ــر ،وتــراج ـعــا
فــي قــدراتــه الـلـغــويــة كـمــا العقلية ،إذ
ق ــد يـتـ ّصــرف وك ــأن ــه أص ـغــر بـسـنــوات
مــن سنه الحقيقة .وأخـيـرًا قــد يعاني
مــن آالم الـ ــرأس امل ـتــواص ـلــة ،وه ـنــا قد
يحتاج األهل إلى استشارة طبيب.
(زينب مرعي)

ناصر السهلي

تشير دراس ــة ســويــديــة متخصصة
في تحليل االتجاهات الفكرية لدى
النساء في البالد إلى وجــود قابلية
ّ
ّ
التطرف
التوجه نحو
لــدى السويديات على
ال ـع ـن ـفــي ب ــأش ـك ــال ــه امل ـخ ـت ـل ـفــة ب ـن ـحــو  15فــي
املائة كمتوسط .والــدراســة صــدرت عن معهد
دراسات املستقبل ملصلحة مجلس وزراء دول
ال ـش ـمــال ،وحـظـيــت بــاهـتـمــام وح ــدة األب ـحــاث
األم ـن ـيــة فــي ج ـهــاز االس ـت ـخ ـبــارات الـســويــدي
ّ
«سـ ــابـ ــو» ،ف ـي ـمــا بـ ــث ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـس ــوي ــدي
ّ ّ
بعضًا من محتواها قبل أيــام .وهــي تبي أن
ثـ ّـمــة مـطـ ّـرفــة أنـثــى واح ــدة مــن بــن كــل سبعة
ّ
متطرفني في الـبــاد ،فيبدو واضحًا بالتالي
ّ
ّ َ
ّ
أن النساء يؤدين دورًا مهمًا في مجال التشدد
ّ
والتطرف في هذا البلد االسكندينافي.
ّ
وال يخفي جهاز االستخبارات السويدي أنه
ّ
ـأن ّ
ثمة سويديات ناشطات في
على اطــاع بـ
البيئات املتشددة .وقد وضع الجهاز األمني
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـش ــرط ــة ال ـس ــوي ــدي ــة خــارطــة
حــول «ال ـصــات املـتـطـ ّـرفــة للنساء فــي بيئات
ّ
َ
العامني  2007و ،2016وجرى
التشدد ما بني
ّ
مــن خــالـهــا ال ـت ـعــرف وت ـحــديــد أول ـئــك األكـثــر
ً
ّ
التشدد ً
بناء على معلومات خاصة
ميال إلى
بــأرقــام الضمان االجتماعي» ،وفــق ما أفــادت
الدراسة السويدية الحديثة .والنسبة املحددة
بنحو  15فــي املــائــة مــن الـنـســاء الـســويــديــات
تشمل َالناشطات في دوائــر اليسار واليمني
املـتـطــرفــن وال ـحــركــات اإلســام ـيــة فــي الـبـلــد،
ّ
ّ
بحسب الدراسة التي تشرح أن دورهــن نشط
ّ
وه ـ ــن ع ـل ــى م ـس ـت ــوى عـ ــال م ــن املـ ـش ــارك ــة فــي
الـجــرائــم بحسب التصنيف األمـنــي للنشاط.
ّ
التشدد في املجال
وقــد يشمل النشاط كذلك
الـجـنــدري املتعلق بـ ــأدوار الــرجــل واملـ ــرأة في
املجتمع .ويكشف األس ـتــاذ املـســاعــد فــي علم
الجريمة أمير رستمي ،وهو أحد املشاركني في
ّ
ّ
التطرف اليساري ،تبدو
إعداد الدراسة ،أن «في
اإلنــاث أكثر نشاطًا من الذكور بشكل واضح
جـدًا ،فيما تشارك أخريات في دوائــر اإلسالم
َ
السياسي بفعالية لكن من دون أن يضطلعن
ب ـ ـ ـ ــأدوار ومـ ــواقـ ــع م ــرك ــزي ــة» .والحـ ـ ــظ م ـع ـ ّـدو
ّ
الدراسة في هذا اإلطــار ،أن اإلنــاث املرتبطات
ّ
بالتطرف الـيـســاري الـســويــدي «أكـثــر نشاطًا
ومشاركة في األعمال اإلجرامية املرتبطة بهذا
ّ
التيار مقارنة بالذكور ،وجرائمهن قد تكون
منظمة وليست عشوائية».
ّ
التوجه
ومـمــارســة الـعـنــف ،بغض النظر عــن
السياسي ،هــي مــن أشـكــال الـتـطـ ّـرف النسوي
التي يواجهها األمن السويدي ،بحسب تقارير
ص ــادرة عــن الـشــرطــة الـســويــديــة .وق ــد أعلنت
األخ ـي ــرة ،تــزامـنــا مــع ص ــدور نـتــائــج الــدراســة
ّ
املشار إليها آنفًا ،أن االستخبارات السويدية

ّ
بالتطرف
حققت مــع نحو  200ام ــرأة متهمة
العنيف في عام  .2017ويرسم الجهاز األمني
فـ ــي اس ـت ــوك ـه ــول ــم خ ــري ـط ــة ت ـ ـطـ ـ ّـرف ال ـن ـس ــاء
«خ ـصــوصــا ال ـجــانــب ال ـخ ـفــي م ــن ال ـت ـحـ ّـيــزات
املتطرفة ،التي ال تكون عــادة بمتناول األمن
والـسـلـطــات عـمــومــا» .وبـمـثــل تـلــك املعطيات،
ّ
يبدو أن السويد باتت في السنوات األخيرة
ّ
«ن ـق ـطــة ج ــذب ســاخ ـنــة» ل ـل ـت ـطــرف الـسـيــاســي
في منطقة الشمال األوروبــي .يجد الباحثون
مـ ـع ـ ّـدو الـ ــدراسـ ــة ك ــذل ــك ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة ما
بــن بلدهم وبلجيكا وهولندا فــي مــا يتعلق
ّ
بالتطرف السياسي في املجتمعات.
ّ
تصدر نساء في الشمال
ومن املمكن مالحظة
ّ
املتشدد على طريقة
األوروبــي خطاب اليمني
مــاريــن لــوبــن زعيمة «التجمع الــوطـنــي» في
فــرنـســا ،وجــورج ـيــا مـيـلــونــي زعـيـمــة الـحــركــة
الفاشية اإليـطــالـيــة .فكوبنهاغن تشهد منذ
ّ
ّ
متطرف بوجه
تصد ّر خطاب يميني
ربع قرن
ن ـســائــي ي ـت ـمــثــل ف ــي زع ـي ـمــة «ح ـ ــزب الـشـعــب
الدنماركي» بيا كيرسغورد ،وقد برزت كذلك
وزيرة الهجرة السابقة من يمني الوسط إنغا
س ّـتــويـبــرغ ال ـتــي انـشـقــت عــن ال ـحــزب الـعــريــق
ألنها وجدته «متراخيًا» في قضايا الهجرة.
وفـ ـ ــي خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ملـ ــع نـجــم
شخصية نسائية متشددة أخرى في السويد،
وه ــي زع ـي ـمــة ح ــزب «ال ـب ــرج ــوازي ــة ال ـجــديــد»
بيرنيال فـيــرمــونــد .ب ــدوره ــا ،تــواصــل زعيمة
«ال ــدي ـم ـق ــراط ــي امل ـس ـي ـحــي» إي ـب ــا ب ــوس ــك ثــور
ّ
ّ
متشدد تجاه املهاجرين في
تقدمها بخطاب
ّ
بلدها .وفي السياق اليميني املتشدد نفسه،
ّ
وعلى الرغم من أن الحركة الفاشية الشمالية
ّ
(جبهة مقاومة الشمال) ال تكن احترامًا كبيرًا
للنساء ولديها نظرة تقليدية إلى دور املرأة
في املجتمع كمنجبة ومربية أطفال وخاضعة
ّ
إلرادة ال ــزوج ،فــإن هــذه الحركة تجذب مزيدًا
م ــن ال ـن ـس ــاء املـ ـتـ ـط ـ ّـرف ــات .وت ـج ـت ــذب ب ـي ـئــات
ّ
التشدد العنفي في املجتمعات االسكندينافية
عــددًا متزايدًا من املراهقات ،وهو ما تالحظه
األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ف ــي ب ـي ـئــة «ج ـي ــل ال ـهــويــة»
(فنلندا
الناشطة فــي مجموعة دول الشمال ّ
والسويد والنرويج والــدنـمــارك) ،وتـحــذر في
تقاريرها منذ عام  2017من تنامي ّ
توجهات
ّ
التطرف في املجتمعات.
ّ
وال يقتصر األمــر على التطرف اليميني في
الــدراســات األمـنـيــة ،خصوصًا تلك الـصــادرة
ع ــن م ــراك ــز ال ــوق ــاي ــة م ــن ال ـت ـش ـ ّـدد ف ــي أج ـهــزة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ،ب ــل ت ـش ـمــل أقـ ـص ــى ال ـي ـســار
الـ ـ ــذي ت ـن ـشــط ف ــي إط ـ ـ ــاره نـ ـس ــاء م ـس ـت ـعــدات
الشارع مع مجموعات اليمني
ملواجهات في
َ
املـ ـتـ ـط ـ ّـرف .وإل ـ ــى ه ــذي ــن امل ـع ـس ـك ـ َـري ــن ،يـضـ ّـم
أم ـن ـيــون وب ــاح ـث ــون ف ــي شـ ــؤون ال ـت ـش ـ ّـدد في
اس ـك ـنــدي ـنــاف ـيــا ،اإلس ـ ــام امل ـت ـشــدد ال ـن ـســوي،
وهــو ما شملته الــدراســة السويدية املذكورة

عروض الشهادات تجذب طالب العراق إلى الخارج
بغداد ـ زيد سالم

ُس ّجل في األعــوام األخيرة ّ
توجه الفــت بني
خـ ّـري ـجــي الـجــامـعــات الـعــراقـيــة الحاصلني
على إجــازات ،إلى إكمال دراســة املاجستير
والدكتوراه في جامعات دول أخرى ،أبرزها
إي ـ ــران ول ـب ـنــان وم ـصــر واألردن وال ـيــونــان
ّ
وروسـ ـي ــا وال ـه ـن ــد .ول ـع ــل ال ــداف ــع الــرئـيــس
لذلك هو السعي إلى الحصول على وظيفة
حكومية فــي الـبــاد أو رفــع قيمة الــرواتــب
ال ـتــي يـتـقــاضــونـهــا حــال ـيــا .وم ــا سـ ّـهــل ذلــك
هــو سـهــولــة الـقـبــول فــي تـلــك ال ــدول وكــذلــك
تكاليف الدراسة فيها .وقد زاد هذا التوجه
مع زيادة العروض التي تقدمها تلك الدول
لـطــاب ال ـع ــراق ،مــن خ ــال خـفــض األسـعــار
وتــذل ـيــل ك ـث ـيـ ٍـر م ــن ال ـع ـق ـبــات ،مـنـهــا الـسـفــر
واالعتماد على املحاضرات اإللكترونية عن
ُبعد أو الــدراســة أونــايــن .وه ــؤالء الشباب
ّ
يتوجهون إلى تلك البلدان
العراقيون الذين
ـت
ـ
ق
و
ـي
ـ
ف
ـون
ـ
ل
ـ
ص
ـ
ح
ـ
ي
ـم،
ـ
ه
ـ
ت
ـ
س
السـتـكـمــال درا
ٍ
قـيــاســي عـلــى شـهــادتـهــم الـعـلـيــا لينضموا
إلــى قائمة العاطلني مــن العمل فــي العراق
والباحثني عن فرص للتدريس في جامعات
أهلية أو عقود مــع جامعات حكومية ،في
حــن تــواصــل السلطات العراقية اعترافها
بـ ـشـ ـه ــادات ال ـج ــام ـع ــات ال ـح ــدي ـث ــة ف ــي تـلــك
ال ـب ـل ــدان ،حـتــى م ــع تـحـ ّـولـهــا إل ــى م ــا يشبه
ماكينة ربحية من دون غايات تعليمية.
وت ـت ـن ــاف ــس ج ــامـ ـع ــات عـ ــديـ ــدة فـ ــي ل ـب ـنــان
وال ـ ـه ـ ـنـ ــد وإي ـ ـ ـ ـ ــران وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا عـ ـل ــى خ ـفــض
األسـ ـع ــار ل ـل ـطــاب ال ـع ــراق ـي ــن .وقـ ــد وصــل
األم ـ ـ ـ ــر بـ ـج ــامـ ـع ــات ح ــديـ ـث ــة فـ ـ ــي م ـ ـ ــدن قــم
وط ـ ـ ـهـ ـ ــران ومـ ـشـ ـه ــد اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـنــح
ش ـهــادة املــاجـسـتـيــر لـقــاء مـبـلــغ ثــاثــة آالف
دوالر أميركي فقط وخمسة آالف لشهادة
الدكتوراه ،فيما ال تمانع بعض الجامعات
اإلي ــرانـ ـي ــة م ــن ع ـ ــدم ّ حـ ـض ــور الـ ـط ــاب إل ــى
الحرم الجامعي ،لكنها تلزمهم بالحضور
ّ
اإللكتروني .بالتالي ،فــإن الطالب العراقي
ال ي ـس ــاف ــر إلـ ــى إي ـ ـ ــران سـ ــوى مـ ــرة واح ـ ــدة،
وهــي فــي يــوم مناقشة رســالــة املاجستير.
ّأمــا بقية تفاصيل الــدراســة واألم ــور املالية
ّ
فتتم عبر مكاتب تعقيب في
واللوجستية،
ال ـع ــراق .وتنتشر ه ــذه املـكــاتــب الـتــي تفتح
األبـ ـ ــواب أمـ ــام ال ـعــراق ـيــن لـنـيــل ال ـش ـهــادات
العليا ،خصوصًا فــي حـ ّـي املنصور وسط
بـ ـغ ــداد ،وتـ ـق ـ ّـدم الـ ـع ــروض امل ـخ ـت ـل ـفــة ،وقــد
تعمد كذلك إلى خفض التكاليف في بعض
األحيان.
أيمن شــاب عراقي ّ
تخرج قبل أربعة أعــوام
مــن كلية اإلع ــام فــي جامعة ب ـغــداد ،يخبر
ّ
«العربي الجديد» أن «عــدم الحصول على
تعيني في إحدى دوائر الدولة وغياب فرص
العمل في املؤسسات اإلعالمية التي تعاني

مـشـكــات م ــادي ــة ّ ،دفـعـنــي إل ــى ال ــدراس ــة في
سداد التكاليف».
بعدما تكفل والدي
ّ
الخارج ّ
يضيف أن ــه اخـتــار الهند« ،لكنني تركتها
بعد ستة أشهر من سفري بسبب صعوبة
الـعـيــش فـيـهــا وع ــدم االن ـس ـجــام مــع أهـلـهــا،
ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ال ــدراس ــة كــانــت باللغة
اإلنجليزية .وبالتالي ،اخترت اللجوء إلى
إيران» .ويتابع أن «الدراسة تجري منذ عام
كــامــل عـبــر تـطـبـيـقــات زوم وغ ــوغ ــل مييت،
فيتواصل األساتذة مع الطالب كل أسبوع
ّ
ويوزعون عليهم ملفات ملطالعتها من دون
ّ
إجـ ــراء اخ ـت ـب ــارات» ،الف ـتــا إل ــى أن «ال ـطــاب

عدة
تتنافس جامعات ّ
على خفض أسعارها
أمام الطالب العراقيين

بمعظمهم مــوظ ـفــون ف ــي ال ــدول ــة الـعــراقـيــة
وي ـس ـعــون إل ــى تـحـســن ظـ ــروف عـمـلـهــم أو
االنتقال من منصب إلى آخر عبر الحصول
على شهادة عليا».
ّ
ُم ــن جـهـتـهــا ،تـخـبــر أم ـي ــرة م ــن ب ـغ ــداد أنـ ُهــا
قبلت أخـيـرًا فــي إحــدى جامعات مدينة قم
اإليــران ـيــة لــدراســة املاجستير فــي الـقــانــون
ّ
الـجـنــائــي .وت ـشــرح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
األمر ّ
تم «من خالل أحد املكاتب التي تعمل
عـلــى تــوفـيــر امل ـنــح وامل ـقــاعــد ال ــدراس ـي ــة في
ّ
الـ ـخ ــارج .وق ــد تـمــكـنــت م ــن ال ـح ـصــول على
مقعد في كلية ّ
تأسست قبل خمس سنوات،
لـقــاء ثــاثــة آالف دوالر فـقــط .وق ــد حصلت
ه ــذه الـكـلـيــة ع ـلــى اعـ ـت ــراف وزارة التعليم
ّ
العراقية ،بالتالي فإن معادلة شهاداتها في
العراق بــات أمـرًا طبيعيًا» .تضيف «دفعت
ألف دوالر عندما حصلت على تأكيد قبولي
األولي ،وسوف أدفع ألفًا آخر عند االنتهاء
م ــن املـ ـع ــام ــات ،ف ـي ـمــا األل ـ ــف ال ـث ــال ــث عقب
االمتحانات النهائية للسنة التحضيرية».

ّ
فضل متابعة دراسته العليا في البالد (حسين فالح /فرانس برس)
هو

ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،يـ ــرى ع ـض ــو ال ـب ــرمل ــان
ّ
ال ـع ــراق ــي املـسـتـقــل بــاســم خ ـشــان أن «ه ــذه
ف ــرص للحصول عـلــى أل ـقــاب عملية ،تكاد
تكون بــاملـجــان» ،الفتًا لـ«العربي الجديد»
ّ
إل ــى أن «الـ ـع ــراق ف ــي حــاجــة إل ــى االنـفـتــاح
والعالم وتبادل الثقافات
على دول الجوار
ّ
والخبرات التعليمية ،إنما ليس بالطريقة
التجارية التي تجري اآلن» .يضيف خشان
ّ
أن «إي ـ ــران ت ـمـ ّـر ب ــأزم ــة مــالـيــة ك ـب ـيــرة ،وقــد
أسست في الفترة األخيرة جامعات تعمل
عـلــى مـنــح ش ـهــادات عليا مـعـتــرف بـهــا في
ّ
العراق لقاء مبالغ تكاد تكون أقــل من ربع
ما تطلبه الجامعات العراقية ملنح الشهادة
ّ
نفسها .وبالتالي ،فإن العملية باتت ربحية
ويقودها سماسرة ،بعضهم أفراد مقربون
م ــن أح ـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة ن ــاف ــذة ت ـس ـعــى إل ــى
االس ـت ـفــادة بــالــدرجــة األولـ ــى وجـعــل إي ــران
وغيرها من الدول تستفيد أيضًا .فتتكدس
الشهادات في العراق مع عدم وجود فرص
عمل الئقة لحامليها».

إيكولوجيا

بين  11و 18في المائة

ّ
تشكل النساء نسبة تــتــراوح مــا بين  11فــي المائة و 18مــن أفــراد
ّ
قدر
ومتوسط
المجموعات المتطرّفة في السويد،
ّ
أعمارهن ي ُ َّ
ّ
ّ
َ
ّ
بنحو  28عامًا ،علمًا ّ
ومعظمهن
دراستهن،
يكملن
أكثرهن لم
أن
ّ
منهن بارتكاب
مولودات في السويد .وقد اشتُبه بنحو  68في المائة
جرائم تطرّف ،بعضها قيد التحقيق .يُذكر ّ
المتزوجات من قياديّين
أن
ّ
َ
يشاركن كناشطات في الميدان.
في الجماعات اليمينية المتطرّفة ال

ف ــي تـغـطـيـتـهــا ،ل ـتــزايــد ان ـت ـشــار ال ـت ـشـ ّـدد بني
جنوب البالد ،كذلك
نساء البيئة املسلمة في ّ
األمــر في النرويج التي حــذرت تقارير جهاز
اسـتـخـبــاراتـهــا مــن تـنــامــي ذل ــك بــن الـنـســاء.
وي ــرب ــط خـ ـب ــراء ف ــي ع ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع م ــا بــن
س ـيــاســات ال ـت ـش ـ ّـدد م ــع امل ـهــاجــريــن وتـنــامــي
ّ
عمومًا ،فيما ينظر إلى
التطرف بني املسلمني ّ
اليمني املـتـطـ ّـرف على أن ــه «نــاجــم عــن موقف
ـاد لـلــديـمـقــراطـيــة ولـ ـ ـ ــإدارات ال ـحــاك ـمــة».
م ـع ـ ٍ
ّ
التشدد اليساري العنفي ،خصوصًا في
ّأمــا
ا ّل ـحــركــة امل ـعــاديــة لـلـفــاشـيــة (أن ـت ـي ـفــا) فيبدو
أن ــه يـتــوســع فــي مــواجـهــة ال ـت ـطـ ّـرف اليميني
وال ـس ـيــاســات الـعـنـصــريــة ،حـيــث وجـ ــدت في
ه ــذا ال ـجــزء مــن ال ـقــارة األوروب ـي ــة .فــي سياق
م ـت ـص ــل ،ن ـق ـل ــت ص ـح ـي ـفــة «أفـ ـ ـت ـ ــون ب ـ ــادت»
السويدية عــن كبيرة محللي املعلومات في

للسويديات قابلية
التوجه نحو
على
ّ
التط ّرف العنفي بنسبة
 15في المائة

جهاز االستخبارات السويدي آن هاغستروم
ّ
ّ
املتطرفة
أن «انتساب النساء إلى تلك البيئات
ّ
ّ
ال يأتي دائمًا على خلفية تحكم بهن أو من
ّ
ّ
دون إرادتهن» .ورأت هاغستروم أن «النساء
َ
ي ـب ــدي ــن قــاب ـل ـيــة أك ـب ــر الرتـ ـك ــاب أع ـم ــال عنف
خطيرة وإرهـ ــاب» .وعـلــى الــرغــم مــن تسجيل
ً
ّ
الدراسة السويدية أن اإلناث أكثر تواصال مع
النفسية
السلطات االجتماعية ّ والصحية -
ّ ّ
م ـقــارنــة ب ــال ــذك ــور ،فــإن ـهــا تـلـفــت إل ــى «أن ـه ــن
ّ
لــم يـكــن دائـمــا بمستوى الـ ــرادار للكشف عن
ّ
ت ـطــرف ـهــن» .ونـقـلــت كــذلــك الـصـحـيـفــة نفسها
ع ــن مـ ـس ــؤول م ــرك ــز «ال ـت ـط ــرف ال ـع ـن ـفــي» في
ّ
السويد ،يوناس تــروال ،أن «األمــن السويدي
ّ
وحده الذي كان يضعهن في مستوى راداره،
ّ
وملواجهة الظاهرة يتطلب العمل املبكر ملنع
ال ـجــري ـمــة .وهـ ــذا يـتـطـلــب أن ي ـكــون املجتمع
ع ـل ــى درايـ ـ ـ ــة بـ ــوجـ ــود الـ ـتـ ـط ـ ّـرف الـ ـنـ ـس ــوي».
وتـعــود هــاغـسـتــروم لتتناول قضايا «نساء
ّ
ّ
«التطر ّف ليس رغمًا
داعــش» كمثال على أن
ّ َ
ّ ّ
ّ
عــن إرادت ـه ــن .فكثيرات ادع ــن أنـهــن كــن فقط
مسؤوالت عن املنازل وتأمني الطعام وتربية
ّ
األط ـفــال .لكن الـســؤال يبقى :مـنــازل مــن تلك؟
ّ
إليها
وارتكاب جرائم تيسر اإلرهاب ال ينظر ّ
القضاءان السويدي واألوروبي اآلن على أنها
صادرة عن نساء مجبرات».

االنتقال البيئي
محمد أحمد الفيالبي

ّ
يترقب العالم بأسره ما قد تسفر عنه الفترة االنتقالية في السودان
َ
املستويني االقتصادي والسياسي ،فيما ينشغل البعض بإكمال
على
الدائرة بإدخال البعد البيئي لهذا االنتقال ،الذي قد يتأثر كثيرًا بعدد
من األحداث والظواهر ،على رأسها جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة
على دوالب الـعـمــل ،وإض ـعــاف حــركــة الناشطني واملعنيني بالشأن
البيئي .وتــأتــي مــوجــة اللجوء العاتية إثــر ان ــدالع الـحــرب فــي الـجــارة
إثيوبيا لتزيد من هشاشة الوضع البيئي في شرق الـســودانّ .
وألن
ـإن األثــر ســوف ّ
البيئة ال تعرف الـحــدود ،فـ ّ
يمتد ليصل إلــى أقاصي
ّ
الـبــاد .إنـهــا حلقة سميكة تمسك بهذه الـشــؤون مجتمعة ،وتجعل
من تداخلها أم ـرًا يستوجب النظرة املتكاملة والتحليل املوضوعي
والتخطيط السليم.
ّ
مـجــددًا ،يـتــردد صــدى املقولة القديمة التي ظلت تخرق طبلة آذاننا
كلما أمسك مسؤول ما بناصية الـكــام« :لــن ّ
نفرط في شبر واحـ ٍـد
من أرضنا» ،من دون أن يقول أحد ماذا يعني التفريط في قاموسهم
ّ
السياسي! والتفريط الذي نعرفه ّ
يحدث عن نفسه في كل شأن ،إذ
ها هي األراضي البور ّ
ّ
تتمدد بامتداد البصر ،لكأن أطول أنهار العالم
ً
ّ
(حــوض النيل) ال يشق البالد من جنوبها إلى شمالها ،شاغال 10
ُ
في املائة من مساحة القطر ،وحوله ما مقداره  175مليون ّفدان من
األراضي الصالحة للزراعة ،تسهم في ّريها إلى جانب النيل ،وخارج
منظومته ،األحواض املائية التي تزيد مياهها عن النصف مليار متر
مكعب ،وأبرزها القاش وبركة في الشرق ،وقلول وأزوم في الغرب،
وخــور أبــو حبل ضمال كــردفــان ،وقــد كــان إلــى آن قريب من ضمن
منظومة النيل.
وذلك إلى جانب البحيرات الدائمة واملوسمية هنا وهناك ،ليصل حجم
املياه السطحية في مجمله إلى مليون هكتار .وفوق ذلك ،يمور تحت
األرض حــوض جوفي ّ
يقدر مخزونه بـ  900مليار متر مكعب ،مع
إعادة تغذية سنوية تبلغ نحو  1.5مليار متر مكعب ،بفضل الهطول
السنوي الكثيف .مع ذلك ،تحدث الفجوات الغذائية ،ويشكل العطش
مشكلة رئيسية دائمة لبعض سكان األريــاف ،بل حتى سكان املدن
الخزانات
يعانون قضايا الوفرة والجودة في املياه .وعلى الرغم من
ّ
القائمة ،يتقاصر التوليد املائي عن حاجة املــواطــن للطاقة وتتعطل
أنشطة الزراعة والصناعة.
أال يكون من شأن االنتقال االلتفات إلى الخطوات الجادة التي بدأت
في يوليو/تموز املاضي؟ يومها ّتم إطالق ّأول مختبر مشترك لتقديم
ّ
التحول إلــى الطاقة
خدمات فحص واعتماد النظم الشمسية ،ودعــم
املتجددة في الـســودان ّ
املمول من مرفق البيئة العاملي بالشراكة مع
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ووزارة الطاقة والتعدين ...فهل؟

(متخصص في شؤون البيئة)

وحدات سكنية للنازحين في جرابلس
تسعى جمعية «عطاء
لإلغاثة اإلنسانية» إلى تأمين
مساكن للنازحين السوريين
ممن
في منطقة جرابلسّ ،
عانوا بسبب العيش في الخيام
عبد اهلل البشير

مضى عقد على حرب سورية والشتات والتهجير
والسكن في الخيام واملعاناة الناتجة عنها ،سواء
خالل الصيف الحار أو خالل البرد واملطرٌ .
أمر دفع
منظمات إنسانية للبحث عن خيارات بديلة ّ
تلبي
حاجات النازحني .في هذا اإلطار ،يقول مدير فريق
«منسقو استجابة سورية» محمد حالج ،لـ«العربي
الجديد»ّ ،إن «بناء مساكن ّ
يعد من الحلول العملية
ّ
األفـ ـض ــل ل ـل ـت ـخــلــص م ــن ال ـخ ـي ــام واألزم ـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تـسـبـبـهــا الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة لـلـنــازحــن املقيمني
ّ
املخيمات العشوائية».
فيها ،خصوصًا في
وكانت جمعية «عطاء لإلغاثة اإلنسانية» قد أطلقت
مشروعًا لتأمني مساكن للنازحني واملهجرين في
منطقة جــراب ـلــس بــريــف حـلــب الـشـمــالــي الـشــرقــي.
ويـ ـتـ ـح ــدث امل ـ ـسـ ــؤول اإلعـ ــامـ ــي م ـح ـم ــد كــرن ـي ـبــو،
لـ«العربي الجديد» ،عن بعض التفاصيل املتعلقة
ً
ب ــاملـ ـش ــروع ،قـ ــائـ ــا« :بـ ــدأنـ ــا ال ـع ـم ــل خ ـ ــال ال ـش ـهــر
ال ـســادس مــن عــام  2019فــي جــرابـلــس ،بـهــدف دعم
املـجـتـمــع ال ـس ــوري امل ـت ـضــرر ،وتــأمــن م ــأوى ل ــ800
أسـ ــرة م ــن ال ـن ــازح ــن وامل ـه ـجــريــن قـ ـسـ ـرًا» .وعـمـلــت
الـجـمـعـيــة عـلــى إطـ ــاق م ـش ــروع الـتـجـ ّـمــع السكني
وك ـ ّـررت ــه ل ـتــأمــن م ـســاكــن لـلـمــواطـنــن ت ـك ــون أكـثــر
ديـمــومــة ،مــن خــال التركيز على حـلــول مستدامة
ّ
وتجمعات للسكن
وبالتالي العمل على إنشاء قرى
االجتماعي املستقبلي في شمال سورية».
يضيف كرنيبو« :بــدأت فكرة التجمعات السكنية
مع بداية عام  2014كاستجابة من الجمعية للنزوح
الكبير باتجاه املناطق اآلمـنــة فــي شـمــال ســوريــة.
وبحثت عن حلول مستدامة بعيدًا عن الخيام .بدأت
العمل على إنـشــاء مــائــة وح ــدة سكنية ال تتجاوز
مساحة الــواحــدة  18مـتـرًا مــربـعــا ،لتتطور الفكرة
بعدها إلى إنشاء تجمعات سكنية متكاملة توفر
العيش الكريم واألمان للنازحني واملهجرين قسرًا،
وتصون كرامتهم» .وتسعى الجمعية من خالل هذه
التجمعات إلــى تطوير وتعزيز مشاريع اإلسكان
االج ـت ـمــاع ـيــة امل ـع ــاص ــرة ،وامل ـن ـخ ـف ـضــة الـتـكــالـيــف،
وف ــق مـعــايـيــر وم ـب ــادئ واض ـحــة تنعكس عـلــى كل
جــوانــب الـتـصـمـيــم ،مــن أج ــل تحقيق هــدفـهــا وهــو
توفير مأوى آمن للنازحني والفئات املستضعفة».
وي ــوض ــح ك ــرن ـي ـب ــو« :ه ـ ــذه امل ـش ــاري ــع ت ـع ـ ّـد مـطـلـبــا
ً
ّ
أســاسـيــا بــالـنـسـبــة لـلـنــازحــن ،فـهــي تـشــكــل حـلــوال
مـسـتــدامــة تـ ّ
ـؤمــن الـكــرامــة والـحـمــايــة .وكــذلــك توفر
كــامــل الـخــدمــات األســاسـيــة الـتــي يحتاجونها من
بنية تحتية» .يضيفّ :
«أول ما يبحث عنه النازح
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تتراوح مساحة
المسكن الواحد ما
بين  40و 67مترًا مربعًا
هو سقف يأوي عائلته ويحفظ كرامته ولو بشكل
م ــؤق ــت .وهـ ــذه امل ـش ــاري ــع تـلـبــي ح ــاج ــة ال ـنــازحــن،
وتعتبر حلمًا لكل نازح ليحصل على منزل يصون
ّ
ويؤمن الخدمات الالزمة».
كرامته اإلنسانية
ّ
وتركز الجمعية على أخذ معايير عدة في االعتبار
خالل البناء ،بحسب كرنيبو ،وهي البنى التحتية،
وكيفية تصميم املساكن (تتراوح مساحة املسكن
مــا بــن  40مـتـرًا مــربـعــا و ،)67واالس ـتــدامــة واألث ــر
املـ ـحـ ـل ــي ،وتـ ـك ــوي ــن ن ـس ـيــج اج ـت ـم ــاع ــي م ـت ـجــانــس
ضـمــن التجمع الـسـكـنــي ،وتلبية حــاجــات الفئات
املستضعفة ،وتم اعتماد معايير للسكان تتضمن
شروطًا واضحة لتأمني استفادة العدد األكبر من
الفئات املستضعفة املستحقة.
ويبلغ عدد الوحدات السكنية في التجمع  800وحدة
سكنية ،بحسب كرنيبو ،وقد شارفت املرحلة األولى
على االنتهاء ( 260وحــدة سكنية) .ويضم التجمع
عــددًا من املرافق العامة ،وهــي مسجد ومستوصف
وم ـب ـن ــى إداري وحـ ــدائـ ــق ع ــام ــة ومـ ــدرسـ ــة وس ــوق
تـجــاري .وتبلغ املساحة الكلية للمشروع  100ألف

متر مربع ،وكلفة إنشائه ثالثة ماليني دوالر .وقد
ّ
صممت املساكن وفقًا لنموذجني :األول هو غرفتان
والثاني ثالث غرف ومطبخ وحمام.
ومطبخ وحمامّ ،
ي ـض ـيــف كــرن ـي ـبــو أن ـ ــه جـ ــرى اخ ـت ـي ــار املـسـتـفـيــديــن
استنادًا إلى تقييم حاالتهم بحسب معايير اختيار
شاملة تغطي الـنــواحــي اآلت ـيــة :عــدد أف ــراد العائلة
واألح ـ ــوال االجـتـمــاعـيــة وامل ــادي ــة والـعـلـمـيــة ومـكــان
ّ
اإلقــامــة الـحــالــي .ويـتــم إع ـطــاء درج ــات م ـحــددة لكل
عــائ ـلــة ل ـلــوصــول إل ــى األك ـث ــر اس ـت ـح ـقــاقــا .وتـتــولــى
جـمـعـيــة «عـ ـط ــاء» الـتـنـسـيــق م ــع امل ـجــالــس املـحـلـيــة
والهيئات الفاعلة في منطقة املشروع ،باإلضافة إلى
ترشيحات فروع الجمعية من خالل قواعد البيانات
لديها للفئات املستهدفة األكثر حاجة.
إلى ذلــك ،تقارن املهجرة من ريف حمص الشمالي
عال الخضر ،وهي أم لخسمة أطفال ،بني الفترة التي
عاشتها داخــل خيمة بالقرب من بلدة دير حسان
فــي ريــف إدل ــب الـشـمــالــي ،وبــن الـحـيــاة فــي مسكن
مؤقت في املنطقة نفسها حيث تقيم حاليًا .وتقول
لـ«العربي الجديد»« :الفرق كبير ،فالشعور باألمان
داخ ــل مسكن يقفل بــابــه يـعــد كــافـيــا بالنسبة لــي،
عدا عن عدم ّ
تسرب مياه األمطار إلى الداخل ،كما
هي الحال في الخيمة .عشت التجربة مع أطفالي
وزوج ــي فــي شتاء عامي  2018و .2019فــي إحــدى
ّ
ّ
وتشردنا بعدما ابتل
الليالي ،غمرت املياه خيمتنا
ّ
ّ
كل شيء .لم نكن نعلم أين نمضي تلك الليلة .لكن
البيت ،وإن كــان صغيرًا ،يبقى أفضل وأكثر أمانًا
من الخيمة ،كما يؤمن الخصوصية».

