
ويالت زخات المطر األول في سيناء

»دفء وسالم« لالجئي سورية

17

سيناء ـ محمود خليل

لـــم يــحــتــج كــشــف زيــــف تـــدابـــيـــر الــتــنــمــيــة 
املزعومة في شمال سيناء شرقي مصر، 
إلى أكثر من بعض الغيوم العابرة لسماء 
املحافظة، والتي أغرقت الشوارع في وحول أمطار 
ل حياة 

ّ
لم تحتمل قنوات املياه تصريفها، ما عط

آالف املواطنني، وتسببت أيضًا في انقطاع التيار 
الكهربائي، وسط غياب كامل للمؤسسات الرسمية 
عن متابعة تطورات وضع الطرقات واملنازل التي 
ــأول مــنــخــفــض جــــوي زار املــحــافــظــة مع  ــ تـــأثـــرت بـ
حلول فصل الشتاء. وخلق ذلك أجواًء من الغضب 
لدى سكان املحافظة الذين باتوا يخشون هطول 

األمطار، رغم أنهم ينتظرونها عادة.
وقـــد نــشــر الــعــشــرات مـــن الــنــشــطــاء مـــن الــعــريــش، 
ومقاطع  صــورًا  سيناء،  شــمــال  محافظة  عاصمة 
ــتـــى  ــازل وحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرت غـــــــرق طـــــــرق ومـ ــ ــهــ ــ ــو أظــ ــديــ ــيــ  فــ
األمطار  هطول  نتيجة  الــعــام  العريش  مستشفى 
ــوال ســـاعـــات فـــي املــحــافــظــة، فـــي أول منخفض  طــ
جـــوي تــتــعــرض لــه مــع بـــدء الــشــتــاء، بينما غابت 
ــن مـــتـــابـــعـــة األوضــــــاع  املــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة عــ
أزمــة ناجمة عن  أي  ولــم تتدخل إلنهاء  امليدانية، 
األمــطــار، أو ملساعدة املواطنني في تــدارك املوقف 

ومنع حصول كوارث إنسانية.
ــق الــنــاشــط الــســيــاســي حــاتــم الــبــلــك، املنتمي 

ّ
وعــل

إلـــى حـــزب »الــكــرامــة املــصــريــة«، بسخرية عــلــى ما 
يجري في املحافظة بالقول على مواقع التواصل 
ــاء. غــرقــت  ــنـ ــيـ ــا سـ ــاء الـــخـــيـــر يــ االجـــتـــمـــاعـــي: »مــــســ
ــاء، بــعــدمــا نــــال محافظها  ــ الــعــاصــمــة فـــي شــبــر مـ
ــواب املـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــ جــــائــــزة الــتــنــمــيــة، وكــــرمــــه نــ
ــه«. يــضــيــف: »كــــرامــــة الـــوطـــن مـــن كــرامــة  ــازاتــ إنــــجــ
فــي شــمــال سيناء  التنمية  املــواطــن، ومــن مظاهر 
أن ال ماء فيها وال كهرباء وال اتصاالت وإنترنت، 
وال خدمات وتعليم وصحة، وأخيرًا وليس آخرًا ال 

بنية تحتية سليمة«.
أيـــضـــًا، كــتــب الــنــاشــط مــحــمــد حـــجـــاج: »مــــا حــدث 
ــة مطر  فـــي مــديــنــة الـــعـــريـــش مـــع ســـقـــوط أول زخــ
يــشــيــر إلـــى ذروة الــفــســاد املــســتــشــري الــــذي يجب 
أن يحاَسب املسؤولون عنه، فالشوارع وامليادين 
ــــرى تــعــبــيــدهــا ورصـــفـــهـــا حـــديـــثـــًا بــكــلــفــة  ــتـــي جـ الـ
ماليني الجنيهات عجزت عن مواجهة أول اختبار 
لها في تصريف مياه األمطار. ونحن ال ننتقص 
مـــن الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا املــوظــفــون والــعــامــلــون 
آليات  باستخدام  املياه  مستنقعات  رفــع  ملحاولة 
خاصة أو حتى وسائل يدوية بدائية، بل نقدرها 
بالكامل، لكن ذلك ال يمنعنا من املطالبة بمحاسبة 
املسؤولني ومساءلتهم عن فاعلية منشآت قنوات 
تصريف املــيــاه املــوجــودة فــي الــشــوارع وامليادين 
ــلـــت مــن  ــقـ ــة الــــتــــي نـ ــبـ ــيـ ــعـ ــور املـ ــ ــــصــ ــة. والــ ــثــ ــديــ  الــــحــ
شارع القاهرة بمدينة العريش الذي جرى رصفه 

حديثًا وتركيب قنوات لتصريف املياه فيه، مجرد 
مــثــال لــهــدر املــــال الـــعـــام الــــذي يــجــب أن يــحــاســب 

املسؤولون عنه«.
صفحته  على  الطيار  حسام  الناشط  كتب  كــذلــك، 
عــلــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«: »نــنــقــل إلــــى املــســؤولــني 
الـــصـــورة حــيــة ملــشــهــد يــتــكــرر دائــمــًا خـــالل هطول 
ــــش، والــــــــــذي يــــخــــاطــــب فــيــه  ــريـ ــ ــعـ ــ األمــــــطــــــار فـــــي الـ
املــســؤولــون املــواطــنــني بــرســالــة مــفــادهــا: لتموتوا 
ــارة فنحن ال نفرق بني  اإلنـ أعــمــدة  بسبب تساقط 
قيمة روح حيوان أو إنسان. وهنا نسأل هل حقًا 
ال يوجد حل ملعالجة املسؤولني هذا األمــر، وماذا 
سيشعرون لو تواجد ابنهم أو شخص عزيز لهم 
أيــضــًا صــورًا  »ننقل  وتــابــع:  األرض«.  على  مرميًا 
حّية إلى املسؤولني عن انهيارات األرض، وخوف 
األهــالــي على أطفالهم وســيــاراتــهــم واملــبــانــي، في 
حني تزداد الحفر مع كل هطول لألمطار، وتتوسع 

إلى 14 و20 مترًا«.
آلية هندسية تابعة ملجلس  وأظــهــرت صــور قيام 
مــديــنــة الــعــريــش بــتــخــريــب رصــيــف جـــرى تركيبه 
حــديــثــًا لتصريف املــيــاه عــلــى طــريــق يــعــبــره منها 
محافظ شمال سيناء للتوجه إلى مبنى املحافظة، 
وأخرى لدخول املياه إلى عدد من املنازل، ونفوق 
ميادين  وإغــالق  مــّس كهربائي،  نتيجة  حيوانات 
وطــــرقــــات رئــيــســيــة غــمــرتــهــا مـــيـــاه األمــــطــــار. كما 
ــى قـــســـم الـــعـــزل  ــ ــاه إلـ ــيــ ــهــــرت لـــقـــطـــات دخــــــول املــ أظــ

العريش  في مستشفى  كــورونــا  الخاص بجائحة 
الــعــام، وإلـــى بعض املــــدارس، مــا دفــع وكــيــل وزارة 
أمس  الــدراســة،  تعليق  إلــى  املحافظة  فــي  التعليم 
السبت، بهدف تقييم الوضع والحفاظ على حياة 
الـــطـــالب فـــي ظـــل صــعــوبــة الـــتـــحـــرك، فـــي ظـــل هــذه 
األجـــواء وغــرق الــطــرقــات املــؤديــة إلــى املـــدارس في 
غالبية مناطق مدينة العريش. كما انقطع التيار 
الكهربائي عن مدينة الشيخ زويــد طــوال ساعات 
اليوم  ثــم عــاد نهاية  الجمعة،  أمــس  أول مــن  نهار 

بعدما تدخلت شركة الكهرباء.

مجتمع
لقي سبعة مهاجرين مصرعهم وأصيب ثمانية آخــرون بجروح في شمال اليونان، بعد انقالب 
سيارتهم خالل محاولتهم الهرب من حاجز للشرطة على طريق سريع قرب الحدود التركية، وفق 
تل ستة رجال وامرأة في الحادث الذي 

ُ
ما أعلنت الشرطة اليونانية يوم أول من أمس الجمعة. وق

التركية. وحــاول  السريع بني مدينة سالونيك والــحــدود  الطريق  الليل على  وقــع قرابة منتصف 
ه مهّرب بشر، تفادي حاجز أمني، ما أدى إلى 

ّ
سائق السيارة مولدوفي الجنسية الذي ُيشتبه في أن

)فرانس برس( حصول مطاردة مع الشرطة.   

لقى مــا ال يقل عــن 17 شخصًا حتفهم وتــم اإلبـــالغ عــن فــقــدان العشرات فــي واليــة أنـــدرا براديش 
جنوب الهند بعد أيام من هطول األمطار بغزارة، حسبما قالت السلطات. وتعرضت الوالية لسيول 
شديدة منذ يوم الخميس، ما تسبب في فيضانات عارمة في خمس مناطق على األقــل. وارتفع 
عدد القتلى إلى 17 مساء الجمعة بعد مقتل ثالثة أشخاص في انهيار مبنى، بحسب الشرطة. وتم 
إنقاذ عشرة أشخاص حوصروا تحت األنقاض، لكن ما زال هناك اثنان في عداد املفقودين. وتم 
)أسوشييتد برس( اإلبالغ عن وفيات من مختلف املناطق خالل األيام القليلة املاضية.  

الهند: أمطار غزيرة تقتل 17 شخصًااليونان: مقتل 7 مهاجرين بمطاردة مع الشرطة

متابعة  عن  الحكومية  المؤسسات  غابت  بينما 
عن  نجمت  الــتــي  السيئة  الميدانية   األوضـــاع 
عشرات  هــّب  لــأمــطــار،  كثيف  هــطــول  أول 
المياه،  غمرتها  ــازل  مــن ــقــاذ  إلن المواطنين 
تهديد  لعزل  متواضعة  أدوات  واستخدموا 
والــمــارة.  لأطفال  الكهرباء  خطوط   انهيار 
التحرك  إلى  السيادية  الجهات  نشطاء  دعا  كما 

لمنع تدهور األوضاع.

هبّة مواطنين

غــازي  مــن مدينة  الــخــيــريــة«  »قــطــر  أطلقت جمعية 
عنتاب التركية الدفعة األولى من قوافل مساعدات 
»دفء وســـام«، والتي توجهت إلــى داخــل سورية 
تركيا وســوريــة.  بــن  الــحــدود  على  البيلي  ومخيم 
وتستهدف حملة املساعدات حوالى 30 ألف نازح 

والجئ سوري.
وأوضحت »قطر الخيرية«، في بيان أصدرته أمس 
السبت، أن »الدفعة األولى ملساعدات »دفء وسام« 

تــضــم 15 قــافــلــة مــحــّمــلــة بــمــواد غــذائــيــة وحــقــائــب 
)كــرفــانــات(  جــاهــزة  وبــيــوت  الشخصية  للنظافة 
وأغطية خيام. وقد توجهت 11 منها إلى منطقتي 
ريف إدلب وريف حلب داخل سورية، و4 قوافل إلى 
مخيم البيلي املحاذي للحدود بن تركيا وسورية«.

وأكد مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية املوارد 
واإلعام في جمعية »قطر الخيرية«، أحمد يوسف 
فـــخـــرو، اهــتــمــام الــجــمــعــيــة بــالــفــئــات األكـــثـــر تــأثــرًا 

والنازحن،  الاجئن  خصوصًا  الشتاء،  بمخاطر 
ــم الـــســـيـــئـــة وأوضـــاعـــهـــم  ــهــ ــوائــ بـــســـبـــب ظـــــــروف إيــ
املعيشية بالغة الصعوبة في ظل استمرار تداعيات 
جائحة كــورونــا. وأشـــار إلــى أن »الــنــازحــن داخــل 
أوضاعهم أشد  أكبر ألن  بأولوية  سورية يحظون 
بـــؤســـًا، ويــصــعــب وصـــــول املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
وســام«  »دفء  حملة  وتستهدف  إليهم«.  الدولية 
ملواجهة مخاطر الشتاء الوصول إلى أكثر من 1.4 

مليون نازح والجئ وأفراد من أسر فقيرة في 18 
كلفتها  وتــقــدر  وأوروبــيــة.  وأفريقية  آسيوية  ــة  دول
اإلجــمــالــيــة بــنــحــو 90 مــلــيــون ريــــال قــطــري )24.6 

مليون دوالر(. 
من  زار مجموعة  الخيرية«  قطر  مــن«  وفــد  وكـــان 
أيتام الاجئن السورين في تركيا، من أجل تفقد 

أحوالهم والوقوف على احتياجاتهم.
)العربي الجديد(

Sunday 21 November 2021
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)قطر الخيرية(



إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

الــلــه بشايي وهــو الجــئ أفغاني استقّرت  فــي شــمــال غــرب باكستان، ولــد نجيب 
أسرته في البلد الجار منذ خروجها من أفغانستان قبل نحو 40 عامًا على خلفية 
لالجئني.  عــّدة  بني مخيمات   

ً
متنقال املنطقة  تلك  في  فترعرع  السوفييتي.  الغزو 

ــه كان يرغب في أن يصير طبيبًا، وجــّراح قلب بالتحديد، 
ّ
ال يخفي نجيب الله أن

 اللجوء والغربة وتبعات الحياة الثقيلة 
ّ
عندما كان صغيرًا. حينها لم يكن يعلم أن

إلى أفغانستان،  العودة  سوف تمنعه من تحقيق حلمه. واليوم، عند سؤاله عن 
 »البطالة ترتفع بشكل كبير هناك وثّمة 

ّ
يحاول التهّرب من الرّد. بالنسبة إليه فإن

أقارب لي يرغبون في االنتقال إلى باكستان إذا سنحت لهم الفرصة«.
ا نعيش في 

ّ
يخبر نجيب الله البالغ من العمر اليوم 35 عامًا: »كنت صغيرًا وكن

مخيم كجه كري بضواحي مدينة بيشاور مركز إقليم خيبربختونخوا الحدودي، 
 صغيرًا للخضر في سوق بورد بازار«. يضيف: »وعندما 

ً
وكان والدي يملك محال

كنت أمشي مــع والـــدي، كنت أشــاهــد األطــبــاء وطــالب كليات الطب وهــم يلبسون 
الرداء األبيض، فرحت أحلم بأن ألبسه في يوم من األيام وقد صرت طبيبًا. وكنت 

ني سوف أصير جراح قلب«.
ّ
أرّدد لوالدي أن

لحقت في البداية بمدرسة تابعة للمفوضية السامية لألمم 
ُ
ويتابع نجيب الله: »أ

م اللغة 
ّ
املتحدة لشؤون الالجئني في مخيم كجه كــري، وكنت متفوقًا وكنت أتعل

ــفــت عــن الــدراســة فــي الــصــف الــثــامــن، إذ مــرض أبــي وكــان 
ّ
ني تــوق

ّ
اإلنــكــلــيــزيــة. لكن

بالتالي في حاجة إلّي ألساعده في املحل، كوني ابنه البكر«. وعندما ترك املدرسة، 
كان نجيب الله يأمل بالعودة إليها مجددًا بعد تعافي والده، وكان يتوقع أن يكون 
ه لم يعد إليها قط. فمع مرور األيام، تفاقمت حال والده 

ّ
ذلك في العام الذي تال. لكن

الصحية وبات هو يهتم بشؤون املحل كلها، وصار هو معيل األسرة الوحيد.
ه كان »سعيدًا في البداية إلى حّد ما، بعدما توليت أمر املحل. 

ّ
ال يخفي نجيب الله أن

ني سوف أعود إلى املدرسة بعد تحّسن حال 
ّ
 أن

ّ
فأنا كنت أكسب املال وكنت أظن

 ذلك لم يحصل، ولم أجلس من جديد على مقعد مدرسي«. وفقد األمل 
ّ
والدي. لكن

بعد أعــوام، وبدأ يعمل في املحل بشكل طبيعي ويفّكر في الربح أكثر، فاستأجر 
ق ربحًا ماليًا ال بأس به. وقبل عشرة أعوام، تزّوج 

ّ
 آخر أكبر من القديم وحق

ً
محال

وأربــع  ابنان  أوالد،  اليوم ستة  له في مدينة بيشاور ولديهما  قريبة  الله  نجيب 
هما ما زاال صغيَرين. 

ّ
لكن يه، 

َ
ابن املنزل. هو يرغب في تعليم  بنات، جميعهم في 

 
ّ
 بااللتحاق باملدرسة، لكنهن

ّ
أّما البنات، فأعراف األسرة وعاداتها ال تسمحان لهن

 في البيت الكتابة والقراءة والدين.
َ
يدرسن

يَُعّد مرض ألزهايمر واحدًا من األمراض األشّد قساوة، ليس على 
المريض فحسب إنّما كذلك على محيطه، ال سيّما عائلته وأصدقائه 

له  المساعدة  يقّدم  عالجه  فإّن  بالتالي  لحاله.  يهتّم  من  وكّل 
ولهؤالء على حّد سواء، إذا كان مناسبًا

أكراد العراق من بيالروسيا إلى نقطة »العذاب األول«
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

تــحــصــي الــــجــــزائــــر أكـــثـــر مــــن 200 
في  ألزهايمر  بمرض  ألــف مصاب 
ــا جــــاء فـــي آخــر  الــــبــــالد، بــحــســب مـ
تــقــريــر لـــــوزارة الــصــحــة الــجــزائــريــة صـــدر في 
هــذا اإلطــار في عــام 2019. وقــد سبق ذلــك في 
ــــالق الــســلــطــات مـــشـــروع مــركــز  ــام 2017 إطـ عــ
مــخــّصــص ملــرضــى ألــزهــايــمــر، هــو األكــبــر في 
املغرب العربي. ويستقبل املركز كل يوم نحو 
ــدد، مــعــدل أعــمــارهــم يــتــراوح  10 مــصــابــني جــ
بني 65 و 85 سنة، سبعة منهم عادة يبلغون 
مــراحــل متقدمة مــن املـــرض. كما يــضــّم املركز 
وحــــدة طــبــيــة مــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــجــيــنــات 
ــرَســل 

ُ
 الــعــّيــنــات ت

ّ
مــن أجـــل الــبــحــوث، عــلــمــًا أن

هو  التطبيقي  والبحث  للتحليل.  فرنسا  إلــى 
ملصلحة األساتذة املتخصصني في املجال من 

مختلف الجامعات الجزائرية.
»قبل 12 سنة، علقت في ذهني صورة جارنا 
مــحــمــد الــتــهــامــي الــــذي كـــان يــمــضــي فـــي أحــد 
شوارع مدينة قسنطينة، شرقي الجزائر، من 
ه 

ّ
دون أن يتعّرف إلّي. وّجهت إليه التحية لكن

 
ّ
لــم يــــرّد. وعــنــد عــودتــي إلـــى الــبــيــت، علمت أن

جارنا الذي تجاوز السبعني مفقود منذ ثالثة 
أيــام، قبل أن يتّم العثور عليه في أحد أحياء 

املدينة وفي حالة يرثى لها. هو أصيب بمرض 
ــدًا أو شــيــئــًا.  ــ ألـــزهـــايـــمـــر، فــلــم يــعــد يــتــذّكــر أحـ
لـــم يــعــد يــتــذّكــر اســمــه وال أبـــنـــاءه وال مــدخــل 
الزقاق حيث يسكن وال باب بيته في املبنى«. 
بالنسبة إلى الباحثة املتخصصة في العلوم 
العصبية املعرفية، وهيبة فتيحة، كانت هذه 
البحث  طــريــق   

ّ
لــشــق الرئيسي  الــدافــع  القصة 

ــــرض، ال ســـّيـــمـــا أعـــراضـــه  ــ ــــذا املـ ــــؤون هـ فــــي شــ
ــه وأوالده  ــابـ ــبـ الــــفــــرد مـــاضـــيـــه وأحـ ونـــســـيـــان 
إلى كيفية عالج  القريب، باإلضافة  ومحيطه 
انهمكت طــوال مسارها  بــه. وهــكــذا  املصابني 
األكــاديــمــي فــي البحث عــن حــلــول والتخفيف 
عــلــى املـــريـــض وأهـــلـــه. وبـــعـــد خــمــس ســنــوات 
مـــن األبـــحـــاث، خــاضــت فــتــيــحــة تــجــربــة تحت 
عـــنـــوان »أثــــر االســـتـــثـــارة الــعــصــبــيــة املــعــرفــيــة 
الشفهية  اللغة  األحــداث على توظيف  لذاكرة 
لدى مرضى ألزهايمر درجة متوسطة«، وذلك 
باستخدام  تأهيلي  برنامج  بــنــاء  خــالل  »مــن 
الــســنــدات الــبــصــريــة والــســمــعــيــة والــلــمــســيــة«. 
والــبــرنــامــج الــــذي يــقــوم عــلــى تــلــك االســتــثــارة 
يــتــوّجــه إلــــى املـــرضـــى وذويــــهــــم، فــُيــصــار إلــى 
اســتــثــارة حــواســهــم بــاإلضــافــة إلـــى تعليمهم 
أبجديات البرنامج. والعالج التي عملت عليه 
األولــى  تقضي  على طريقتني،  يعتمد  فتيحة 
بــتــزويــد املــصــابــني بــــاألدويــــة إلبـــطـــاء املـــرض 

ولـــلـــمـــثـــيـــرات  الـــلـــمـــســـيـــة  ــيــــرات  ــثــ ــلــــمــ لــ ورش 
إلى  فعمدت  السمعية،  وللمثيرات  البصرية 
صــــور وأصــــــوات وأشـــيـــاء مــلــمــوســة لتحريك 
الـــذاكـــرة وإثــــارة الـــدمـــاغ. فــُيــصــار إلـــى »إحــيــاء 
ــداث الــتــي عــاشــهــا املــريــض فــي الــســابــق،  ــ األحـ
أي  لديه.  اللغوي  التعبير  وهي بدورها تثير 
يصير املــريــض قــــادرًا، بــعــد الــتــدريــبــات، على 
تذّكر املاضي والتعّرف إلى محيطه والتعبير 

بالكالم بطريقة أسهل«. 
كسر  يستهدف  الــبــرنــامــج   

ّ
أن فتيحة  وتــؤّكــد 

حــاجــز الــصــمــت الــــذي يعيشه املـــريـــض، وهــو 
الفرد  الزمن، ليفصل  »جــدار يتمدد مع مــرور 
عـــن مــحــيــطــه شــيــئــًا فــشــيــئــًا مـــع مــــرور الــزمــن. 
بالتالي ُيفصل املريض عن محيطه ثّم واقعه، 
والــنــتــيــجــة انــســحــابــه الـــتـــام مـــن املــجــتــمــع، ما 

يسفر عنه ضمور القشرة الدماغية وتلفها«.
ــدرات املــرضــى  ــ ــع قــ ويــســهــم الــبــرنــامــج فـــي رفــ
املـــعـــرفـــيـــة. وفــــي حـــالـــة امــــــرأة عـــجـــوز شملها 
اسمًا   15 من  لديها  الكلمات  ارتفعت  البحث، 
تتذكرها  كلمة  بــني 40 و50  مــا  إلـــى  ومـــفـــردة 
ز مع مرور 

ّ
سريعًا. وهذا أمر إيجابي قد يتعز

الوقت، خصوصًا في حال استهداف املرضى 
بــــورش مــتــواصــلــة وأخــــرى لــذويــهــم. وتحكي 
ها استطاعت إقناع عائالت املرضى 

ّ
فتيحة أن

الــالزمــة لتتمكن   الخطوات 
ّ

بــالــتــدّرب على كــل
من تطبيقها مع مرضاها واستثارة حواسهم، 
كذلك أشرفت على تدريب عشرات األشخاص 

م هذا البرنامج كطريقة عالج.
ّ
على تعل

وهــذا البرنامج الــذي ُيَعّد األّول من نوعه في 
الــجــزائــر يــســعــى بــحــســب فتيحة إلـــى »إعــــادة 
دمج مرضى ألزهايمر في املجتمع وإنقاذهم 
 طموحها 

ّ
أن إلــى  الــِوحــدة والكآبة«، الفتة  من 

يقضي »بإيجاد بدائل عن العالج الذي يقّدمه 
تكتفي  التي  الدوائية  الوصفات  مثل  األطباء 
األسرة بتقديمها للمريض بانتظام«. تضيف 
ه »يستهدف كذلك املرضى الذين يواجهون 

ّ
أن

مشكلة في التواصل مع اآلخرين، األمــر الذي 
يؤّدي بهم إلى التقوقع على أنفسهم واختيار 
الـــعـــزلـــة والـــعـــيـــش عـــلـــى الـــهـــامـــش فــــي الــبــيــت 
 »الدراسة كانت قد 

ّ
أن واملجتمع كذلك«، علمًا 

 ثّمة أســرًا جزائرية تلجأ إلى 
ّ
توّصلت إلى أن

 األســهــل فــي مــواجــهــة مـــرض ألــزهــايــمــر 
ّ

الــحــل
وهو اإلغــالق على املريض في البيت، مخافة 
الـــهـــروب إلـــى الـــشـــارع، بــاإلضــافــة إلـــى إخــفــاء 
 كثيرين وصلوا 

ّ
أن املــرض، خصوصًا  حقيقة 

ــــأس قـــصـــوى إزاء تـــحـــّســـن حـــال  ــة يـ ــالـ ــــى حـ إلـ
 وهيبة فتيحة 

ّ
مرضاهم«. تجدر اإلشارة إلى أن

كانت تحلم بأن تصير طبيبة متخصصة في 
ها لم تحقق ذلــك. فهي 

ّ
جراحة األعــصــاب، لكن

انــقــطــعــت عـــن الـــدراســـة عــشــريــن ســنــة قــبــل أن 
عام  في  البكالوريا  امتحانات  لتجتاز  تعود 
2010 وهي في الثامنة والثالثني من عمرها. 
بعد ذلك، تابعت دراستها لتحصل على درجة 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الـــعـــلـــوم الــعــصــبــيــة املــعــرفــيــة، 
وتــتــخــّصــص فـــي أمـــــراض الــلــغــة والـــتـــواصـــل، 

وهو تخّصص علمي يتقاطع مع الطّب.

عدد الجئي البالد 
المتواجدين على الحدود 

بين بيالروسيا وبولندا 
يناهزون أربعة آالف

ـــَعـــّد من 
ُ
ومــواجــهــة تــغــّيــر ســلــوكــيــاتــهــم الــتــي ت

أعراض املرض والعمل على تحّسنهم ذهنيًا، 
مــن خــالل طرق  نفسية  فمعالجة  الثانية  أّمـــا 
األزهـــار  وغـــرس  التشجير  قبيل  مــن  مــغــايــرة 
فـــي الــحــديــقــة والــتــأهــيــل الــحــركــي والــخــيــاطــة 
 

ّ
ومشاهدة األفالم واللقاءات بني املرضى. وكل

التي تنجم عن  التعقيدات  تفادي  ذلك بهدف 
إبقاء املريض في املنزل مستلقيًا في سريره. 
وقـــــد ســــاهــــم ذلـــــك فــــي إبــــطــــاء تـــفـــاقـــم املــــرض 
والتخفيف من أعراضه وتقليل الضغط على 
بــه، خصوصًا في ما يتعلق  أقــارب املصابني 

ــدى املــريــض  بـــفـــقـــدان االســتــقــاللــيــة الـــذاتـــيـــة لــ
وتدهوره املعرفي باإلضافة اإلرهاق العاطفي 
ــقــــول فــتــيــحــة  ــه. تــ ــ ــّمـــني بــ ــتـ الـــــــذي يـــصـــيـــب املـــهـ
 »آالفــــــًا مـــن مــرضــى 

ّ
ــديـــد« إن »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ

هم 
ّ
 أن

ّ
ألزهايمر يعانون في صمت، فيما نظن

ــهــا 
ّ
ال يــــدركــــون مـــا يـــجـــري مـــن حـــولـــهـــم«، لــكــن

 »هـــذا املــرض 
ّ
إلـــى أن الــوقــت نفسه  تشير فــي 

الباحثة،  املــريــض«.  األهــل والعائلة قبل  يؤلم 
وهـــي تــقــنــيــة ذات مـــؤهـــالت عــلــيــا فـــي اإلعـــالم 
إلكترونية لتحديد  اآللــي، وضعت خوارزمية 
تجاوب املرضى مع العالجات وقياس أثر ذلك 

بها.  يقوم  التي  والتواصل  املريض  لغة  على 
وقد عرضت هذا البرنامج أمام مجلس علمي 
البليدة،  لجامعة  التابع  النفس  علم  في قسم 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، وتــطــمــح الــى 
املستشفيات  مختلف  فــي  استخدامه  تعميم 
الــجــزائــريــة. والــبــرنــامــج يعتمد عــلــى الــعــلــوم 
قــدرات  تأهيل  »إعـــادة  أي  املعرفية،  العصبية 
املريض املعرفية عن طريق سندات أو مثيرات 

بصرية وسمعية وملسية«.
فــــي بــحــثــهــا، تـــنـــاولـــت فــتــيــحــة عـــّيـــنـــة مــــن 18 
مـــصـــابـــًا بـــألـــزهـــايـــمـــر وخـــصـــصـــت لـــهـــم ثـــالث 

تكثر بين صفحات 
موقع التواصل 

االجتماعي »فيسبوك« 
الصفحات المعنية 

بمتابعة ملف االنتخابات 
الليبية الرئاسية والبرلمانية 
على حّد سواء. وُتعلن 

على هذه الصفحات 
أسماء المرشحين 

مع نبذ عنهم أحيانًا، 
وهو ما يثير فضول 
المواطنين للتعليق 

من خالل تمني النجاح 
للمرشح أو العكس. ولم 
يالق إعالن اسم إحدى 
المرشحات ترحيبًا بسبب 

موقفها السياسي 
وعدم تحقيقها أي 

إنجاز، كما قال البعض. 
وال شك أن األيام القليلة 

المقبلة ستشهد 
احتدامًا أكبر بين 

المواطنين افتراضيًا.

ال يشير أي دليل إلى أن 
أوضاع المهاجرين األكراد 

العائدين من الحدود 
البالروسية البولندية 

إلى العراق ستشهد أي 
تحسن، فهم لم يلقوا 
أصًال استقباًال إنسانيًا، وال 

يستبعد أن تشملهم 
مالحقات

بغداد ـ زيد سالم

قــام بها حوالى  الــتــي  املنهكة  الــرحــلــة  فشلت 
ــرًا، مــعــظــمــهــم مــــن أكــــــــراد إقــلــيــم  ــهــــاجــ 450 مــ
اللجوء  العراق، طوال أشهر لطلب  كردستان 
اإلنــســانــي والــســيــاســي فـــي أوروبــــــا، فــعــادوا 
ــي حــنــني مـــن الــعــاصــمــة الــبــيــالروســيــة 

ّ
بــخــف

مينسك إلى أربيل في األيــام األخيرة، بعدما 
واكــبــت وزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة إجــــراءات 
نقلهم في رحــالت جوية، في إطــار رد فعلها 
عــلــى ســلــســلــة املــشــاهــد اإلنــســانــيــة الــقــاســيــة 
والبرد والجوع واالنتهاكات التي تعّرض لها 
الحدود بني بيالروسيا وبولندا  هؤالء على 
التي منعت دخلوهم إلى أراضيها. ويفترض 
عــــودة آخـــريـــن إلــــى أربـــيـــل وبــــغــــداد، عــلــمــًا أن 
مـــصـــادر عـــراقـــيـــة تـــقـــّدر عــــدد الجـــئـــي الــبــالد 
املــتــواجــديــن عــلــى الـــحـــدود بـــني بــيــالروســيــا 
وبولندا بأربعة آالف لم يحصلوا على لجوء، 
إلى  الحدود  زالــوا يحاولون عبور  ما  لكنهم 

ليتوانيا أو التفيا أو بولندا.
يــــروي فــريــد بـــرهـــوم )38 عـــامـــًا( الــعــائــد إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن رحــلــتــه كانت  أربــيــل لـــ
ــهــــدت تـــعـــّرضـــه مــــع طــالــبــي  شـــاقـــة جــــــدًا، وشــ
لجوء آخرين من إقليم كردستان إلى إهانات 
ــدود فــــي بـــيـــالروســـيـــا،  ــ ــحـ ــ مــــن قـــبـــل حـــــرس الـ
ــرد، فـــي ظـــل عــدم  ــبــ ومــواجــهــتــهــم الـــجـــوٍع والــ
أنــه وصل  تقديم مــســاعــدات كافية. ويــوضــح 
مطلع  وبولندا،  بيالروسيا  بني  الحدود  إلى 
إلى  دخــل  كــان  بعدما  األول،  أكتوبر/تشرين 
ثم  تركيا،  مــن  طــيــران  بيالروسيا عبر رحــلــة 

ــتـــان،  ــانــــوا إقـــلـــيـــم كـــردسـ واتـــهـــمـــوا بـــأنـــهـــم خــ
وفـــضـــحـــوا ســلــطــاتــه أمـــــام الـــعـــالـــم مـــن خــالل 

تحدثهم عن انتهاكات تحصل فيه«.
ــــع شـــبـــان  ــيــــحــــاول مـ ــــوم أنــــــه ســ ــرهـ ــ ــد بـ ــ ــؤكـ ــ ويـ
عــائــديــن ُكــثــر الــهــجــرة مــجــددًا ملــحــاولــة طلب 
اللجوء في بلدان أخرى، »ألن إقليم كردستان 

أبلغه حرس الحدود في بيالروسيا أن معظم 
ــيــــة  الـــالجـــئـــني ســيــدخــلــون األراضـــــــي األوروبــ
بعد التدقيق فــي أوراقــهــم، »لــكــن ذلــك انــدرج 
فــقــط ضــمــن مــجــمــوعــة أكـــاذيـــب لــبــيــالروســيــا 
الالجئني سياسيًا في قضايا  استغلت  التي 
مرتبطة بعالقاتها مع جيرانها األوروبيني«.

ويــقــول: »نتجت األزمــة من تعّرض الالجئني 
الحتيال. ولو أخبرت الحكومة البيالروسية 
ــى الــــــــحــــــــدود أنــــــهــــــا تــــرفــــض  ــ ــلـ ــ ــــني عـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
استقبالهم، كان اختار معظمهم قصد بلدان 
ـــوء. وحـــالـــيـــًا لــم  ـــجـ أخــــــرى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى لـ
معونات  أيــة  كردستان  إقليم  مسؤولو  يقدم 
غالبيتهم  أن  يعلمون  أنــهــم  رغـــم  لــلــعــائــديــن، 
ــم خــــالل الــرحــلــة،  ــهـ فـــقـــدوا وظــائــفــهــم وأمـــوالـ
األمنية  السلطات  مــن  لتوبيخ  تعّرضوا  كما 
العودة،  املــطــارات خــالل قيامهم برحالت  في 

والعراق عمومًا مكانان ال يصلحان للعيش، 
وتنعدم فيهما آمال اإلصالح في ظل استيالء 
األحزاب على فرص العمل واالستثمار، وكبت 
مشاكل  معالجة  وعـــدم  املعترضة،  األصـــوات 
تزايد الفقر الناتج من مواصلة رفع األسعار 

بال مبررات، وآخرها للمحروقات«.
»الــعــربــي  مــعــلــومــات حصلت عليها  وتــفــيــد 
الجديد« من مكتب وزارة الهجرة في بغداد، 
بأن قسمًا غير قليل من املهاجرين يتحدرون 
من مناطق تخضع لسيطرة مسلحي حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي املــصــنــف عــلــى الئحة 
اإلرهــاب، الذين يتخذونها مقار لعملياتهم 
الــعــســكــريــة، مـــا تــســبــب فـــي تــهــجــيــر مــئــات 
مــن ســكــان الــقــرى خـــالل الــعــامــني املــاضــيــني، 
وبينهم من زاخو وسنجار والزاب وسيدكان 
وسوران وحفتانني وكاني ماسي، ومناطق 

أخرى شمال أربيل وشرقي دهوك. وأول من 
أمس الجمعة، وصلت أسرة عراقية إيزيدية 
البقاء في أربيل  بــغــداد، بعدما رفضت  إلــى 
أو الــــعــــودة إلـــــى مــنــطــقــة ســكــنــهــا األصـــلـــي 
فـــي بـــلـــدة ســـنـــجـــار. ويــخــبــر قـــريـــب لــألســرة 
»العربي الجديد« أن أفرادها األربعة وصلوا 
بـــال حــقــائــب إلــــى بـــغـــداد، بــعــدمــا أجــبــرتــهــم 
السلطات البيالروسية على السفر من دون 
أخـــذ أغــراضــهــم، ولـــم يــمــلــكــوا أي أمــــوال في 
إلــى االتــصــال بنا. وقد  جعبتهم، ما دفعهم 
إلى  الــعــودة  يــريــدون  استقبلناهم ألنــهــم ال 

سنجار«.
ويــتــابــع: »خــرجــت األســــرة مــن ســنــجــار الــعــام 
املــاضــي، ومكثت فترة فــي أربــيــل ثــم هاجرت 
إلـــــى بـــيـــالروســـيـــا ملـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عــلــى 
أنها عاشت فترة مــا بعد  لجوء ودعـــم، علمًا 
الــبــلــدة مــن تنظيم داعـــش تحت حكم  تحرير 
ونـــفـــوذ الــفــصــائــل املــقــاتــلــة ومــســلــحــي حــزب 
العمال الكردستاني. وهي تحتاج حاليًا إلى 

مساعدة«.
من جهته، يقول عضو برملان إقليم كردستان 
ــراك الــجــيــل الــجــديــد« املــعــارض  عــن حـــزب »حــ
»الــعــربــي  ــور، لـــ ــ ــاري أنــ ــ لــحــكــومــة اإلقـــلـــيـــم، ديــ
إقليم  الجديد«: »دفعت أسباب كثيرة شباب 
ــا مــعــانــاتــهــم  ــرزهـ كـــردســـتـــان إلــــى الـــهـــجـــرة، أبـ
ــة، ومـــن  ــالـ ــطـ ــبـ مــــن تــــزايــــد مــــعــــدالت الـــفـــقـــر والـ
املمارسات األمنية ألحزاب السلطة التي تدير 
اعتقلت  أنها  اإلقليم بطريقة بوليسية، علمًا 
كثرًا منهم ملجرد نشرهم تعليقات غير مؤيدة 

لها على مواقع التواصل االجتماعي«.
ويــعــتــبــر أنــــور أن »خـــيـــرات اإلقــلــيــم وثـــرواتـــه 
الــذيــن يذهبون  املــســؤولــني  أبــنــاء  يتمتع بها 
ــلــــدان أخـــــرى لـــشـــراء مــالبــس  إلــــى أوروبـــــــا وبــ
عــاملــيــة، على حساب  مــاركــات  مــن  ومقتنيات 
قــوت يومهم  الذين ال يملكون  اإلقليم  شباب 
ويجهلون مصير مستقبلهم. وبعد الفضيحة 
الــعــاملــيــة الــتــي أظـــهـــرت مــعــانــاة األكـــــراد على 
ــنــــدا، يــجــب  الــــحــــدود بــــني بـــيـــالروســـيـــة وبــــولــ
أن تــراجــع الــحــكــومــة فــي اإلقــلــيــم والــســلــطــات 
العراقية عمومًا قراراتها وإجراءاتها من أجل 

إصالح األوضاع«.

تحقيق

فسبكة

ألزهايمر في الجزائر
باحثة تستحدث برنامجًا لمقاومة النسيان

ليبيا: نساء يتحالفن لخوض االنتخابات البرلمانية

لم يكن نجيب اهلل يعلم أّن تبعات حياة اللجوء الثقيلة سوف 
تمنعه من تحقيق حلمه برداء األطباء األبيض

قصة الجئ

الجزائر

الجزائر

المغرب

تونس

ليبيا

ماليالنيجر

200.000
هو عدد المصابين 
بمرض ألزهايمر في 

الجزائر على المستوى 
الوطني، بحسب آخر 

األرقام الرسمية

نجيب اهلل بشايي
حلمت بأن أكون طبيبًا

عدد النساء المسجالت 
في سجل الناخبين زاد عن 

مليون و200 ألف امرأة

طرابلس ــ العربي الجديد

ــــوض غـــمـــار  ــ ــى خـ ــ ــ تـــطـــمـــح املــــــــــرأة الـــلـــيـــبـــيـــة إلـ
دورها  لتثبيت  املقبلة  البرملانية  االنتخابات 
البالد،  في  السياسية  املشاركة  في  وقدراتها 
وخــصــوصــًا بــعــد نــجــاح عـــدد مــن الــنــســاء في 
تولي مناصب سياسية في الحكومة الحالية. 
أربــع منظمات مدنية لتشكل  وانتظمت نحو 
 حــزبــيــًا لــلــمــشــاركــة فــي تــرشــيــح أســمــاء 

ً
تــكــتــال

ــة، بــحــســب  ــلـ ــبـ ــقـ ــة املـ ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ لـــالنـ
الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة مــــروى الــفــاخــري، التي 
أعــربــت عــن انــزعــاجــهــا مــن اســتــمــرار تجاهل 
االنتخابات  فــي  املـــرأة  لحصة  الليبي  املشهد 

ــل مـــــرة. وفــتــحــت املــفــوضــيــة  وخــفــضــهــا فـــي كـ
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات بـــاب الــتــرشــح 
لـــالنـــتـــخـــابـــات الــــــذي يــســتــمــر حـــتـــى يـــــوم غــد 
االثــنــني لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي تجرى 
وحتى  املقبل،  األول  كانون  ديسمبر/   24 في 

لالنتخابات  املقبل  األول  كانون  ديسمبر/   7
البرملانية التي تجرى بعد 30 يومًا من انتخاب 
ــاخـــري لــــ »الــعــربــي  ــفـ ــبــــالد. تـــقـــول الـ رئـــيـــس الــ
الجديد«: »يجب مواصلة النضال واالستفادة 
بــاملــرور وتقوية  قــانــون يسمح للمرأة  مــن أي 

وجودها كمرشحة أو ناخبة«. 
ــنــــظــــمــــات الـــنـــســـويـــة  وســــعــــت الـــكـــثـــيـــر مـــــن املــ
فـــي الـــبـــالد إلــــى رفــــع نــســبــة تــمــثــيــل املـــــرأة في 
في   30 إلــى   16 من  االنتخابية  االستحقاقات 
الفاعل  دورهــــا  مــع  النسبة  »لتتناسب  املــائــة 
فـــي املــجــتــمــع، والـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــهــا في 
املشاركة السياسية وغيرها من املجاالت مثل 

ملف املصالحة الوطنية ودعم حرية املرأة«.
وأعلنت املفوضية الوطنية العليا لالنتخابات 
أن عدد النساء املسجالت في سجل الناخبني 
مـــن أصــل  امــــــرأة  ألــــف  مــلــيــون و200  عـــن  زاد 
تـــقـــول  لـــيـــبـــي.  ــاخــــب  نــ ألــــــف  مـــلـــيـــونـــني و800 
 هذه نسبة عالية، وتقارب نصف 

ّ
الفاخري إن

الــنــاخــبــني، وتــعــكــس املــــســــاواة لــنــاحــيــة وعــي 
الرجل واملرأة حول أهمية العملية السياسية 

الستقرار البالد.
الحالية، تولت  الوطني  الــوفــاق  وفــي حكومة 
منها  متقدمة،  وزاريـــة  مناصب  نــســاء  خمس 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وهـــــي  ســــيــــاديــــة،  وزارات 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي الـــتـــي تــولــتــهــا الــنــاشــطــة 
الحقوقية نجالء املنقوش، ووزارة العدل التي 
الــشــؤون  ووزارة  البوسيفي،  حليمة  تولتها 
ــاء الــكــيــالنــي،  ــ االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــولــتــهــا وفـ
ووزارة الثقافة والتنمية املعرفية التي تولتها 
مــبــروكــة أوكـــي، ووزارة الــدولــة لــشــؤون املــرأة 

التي تولتها حورية طرمال.
وتبدو الحكومة الحالية أكثر اهتمامًا بشؤون 
املرأة. ففي الخامس من أكتوبر/ تشرين األول 
الرئاسي  واملجلس  الحكومة  أطلقت  املاضي، 
مبادرة إلعداد وتبني »الخطة الوطنية لتنفيذ 
أجـــنـــدة املــــــرأة والــــســــالم واألمــــــن فـــي لــيــبــيــا«، 
ــال عضو  ــ ــم املـــتـــحـــدة. وقـ ــ بــالــتــنــســيــق مـــع األمـ
املبادرة  إن  الكوني  موسى  الرئاسي  املجلس 
تهدف إلى الدفع باملرأة الليبية للمشاركة في 
تقلد مناصب رفيعة، مشددًا على ضــرورة أن 
تــخــوض االنــتــخــابــات املقبلة لـــ »املــشــاركــة في 

التغيير الجذري الذي تشهده ليبيا«.
ــــى مـــنـــح صــوتــهــا  ــا الـــكـــونـــي املـــــــرأة إلـ ــ كـــمـــا دعـ
 :

ً
لــلــنــســاء فـــي االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي، قــائــال

بل  للرجل،  أصواتكن  تمنحن  أن  نريدكن  »ال 

التغيير  ليبيا  لتشهد  ألنفسكن  تمنحنها  أن 
ــذي فـــشـــل الــــرجــــال فــــي قـــيـــادتـــه«.  ــ الــــجــــذري الــ
ــذا الــتــشــجــيــع يــــأتــــي فــــي ســابــق  ــ ــ أضــــــــاف: »هـ
وأخواتنا  أمهاتنا  جــراح  بتضميد  اهتمامنا 
وزوجــاتــنــا مــن الــعــشــريــة الــســابــقــة والصعبة 
املرأة  املهم مشاركة  لذلك، من  عليهن جميعًا. 

مشاركة حقيقية«.
مبادرة  تضمنت  الحكومي،  الــهــدف  ولتأكيد 
في  الحكومة  طرحتها  الــتــي  ليبيا،  اســتــقــرار 
مــؤتــمــر الــقــمــة فــي 21 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
ــرأة فـــي بــنــاء  ــ ــدور املــ ــ املــــاضــــي، بـــنـــدًا يــتــعــلــق بـ
االستقرار في البالد، وضرورة زيادة تمثيلها 
ــــي املــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة، لـــكـــنـــهـــا »وعــــــود  فـ
مــنــذ وقـــت طــويــل تنتهي  حــكــومــيــة نسمعها 
ــــدأت عــلــى الـــــورق فـــقـــط«، بحسب  مـــن حــيــث بـ

الناشطة الحقوقية الليبية بدرية الحاسي.
وتــســأل الــحــاســي، خـــالل حديثها لـــ »الــعــربــي 
الجديد«: »ما الذي منع السلطات من الضغط 
تمثيل  نسبة  لــرفــع  التشريعية  السلطة  على 
املرأة في االنتخابات إلى 30 في املائة وفقًا ما 
نصت عليه الوثائق الدستورية؟ وملاذا صمت 
الجميع عندما أبقت القوانني االنتخابية على 

النسبة السابقة وهي 16 في املائة فقط؟«.
وتــشــيــر الــحــاســي إلـــى وجـــود جــهــود لتنظيم 
العملية  لــخــوض  اســتــعــدادًا  نسائية  تكتالت 
االنــتــخــابــيــة، والـــبـــدء فـــي اخــتــيــار مــرشــحــات 
يتمتعن بقدرات تمكنهن من فرض حقوقهن، 
وخــصــوصــًا مــن خـــالل الــبــرملــان املــقــبــل، كونه 
 حظوظ املرأة في 

ّ
السلطة التشريعية. وتقول إن

تولي مناصب قيادة متقدمة في االنتخابات 
الرئاسية »ممكنة ومشجعة كونها لم تشارك 
في الصراعات الحاصلة في البالد ولم تشجع 

على حالة االقتتال والحروب«.
من جهتها، تؤكد الباحثة االجتماعية الليبية 
حسنية الشيخ تداول وسائل اإلعالم الليبية 
أنباء عن بدء نساء ناشطات سياسيًا في بناء 
لـ  وتــقــول  االنتخابات.  غمار  لخوض  تكتالت 
»العربي الجديد« إن »هناك عوامل عدة تقف 
خــلــف إقــــدام املــــرأة عــلــى خـــوض االنــتــخــابــات، 
منها فــرض نفسها في مــعــادالت تغير ثقافة 
املجتمع من جهة، واستشعار املرأة باإلهمال 
الـــرســـمـــي مــــن قـــبـــل املــــؤســــســــات والـــســـلـــطـــات 
ــرى، وخـــصـــوصـــًا في  ــ لــحــقــوقــهــا مـــن جــهــة أخــ
ــرأة من  ــ الــجــانــب األمـــنـــي. ومـــا تــعــرضــت لـــه املـ

انتهاكات جسيمة أكبر دليل على ذلك«.

Sunday 21 November 2021 Sunday 21 November 2021
األحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  16  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2638  السنة الثامنة األحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  16  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2638  السنة الثامنة

هي وغيرها مطالبات بإعطاء أصواتهن للنساء )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

انهيار الجئة كردية بعد وصولها إلى مطار أربيل )صافين حامد/ فرانس برس(

)Getty /يعتمد على نفسه )مونيك جاك
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فالشمجتمع

مأساة عند الحدود البولندية
خلف األسالك

قد تعيد بعض صور 
املهاجرين العالقني منذ 

أسابيع على الحدود بني 
بولندا وبيالروسيا صور أسرى 

املعتقالت النازية خالل الحرب العاملية 
الثانية، خصوصًا تلك التي تظهرهم 

قرب األمتار الطويلة واملرتفعة 
لألسالك الشائكة التي نصبتها 
السلطات البولندية ملنعهم من 

الدخول، وذلك بعدما منحهم االتحاد 
األوروبي الضوء األخضر لفعل ذلك، 

وتأمني حماية حدوده مع دول الشرق.
بالطبع ليس هؤالء املهاجرون، 
وغالبيتهم من الشرق األوسط، 

أسرى للبولنديني، لكنهم يعانون من 
ظروف أسوأ من األسر بني األسالك 
الطويلة املمتدة على طول الحدود. 

فهم محرومون من املساعدات ومؤن 
الطعام والرعاية الصحية الضرورية 
في أجواء الشتاء التي تنذر بدرجات 

حرارة أدنى من الصفر في األيام 
املقبلة، وينتظرون استعطاف نشطاء 
أو سكان من املنطقة عليهم بأساليب 

أصدرت وارسو قوانني ملعاقبتها. 
ويعني ذلك أن وضع املهاجرين 
العالقني أسوأ اليوم من أسرى 

النازيني ربما األكثر شراسة في تاريخ 
اإلنسانية. 

وال يكتفي البولنديون بحواجز 
األسالك الشائكة إلبعاد املهاجرين عن 
أراضيهم الداخلية، إذ ينشرون اآلالف 

من الجنود وراء األسالك ملراقبة أي 
تحركات للمهاجرين، مع االستعداد 

الكامل للتعامل معها بكافة أنواع 
وسائل الردع، فاملكان ساحة معركة 
حقيقية بالنسبة إليهم، بتوجيهات 

من سلطاتهم واألوروبيني من ورائهم 
الذين رفعوا شعار رفض استقبال 

املهاجرين بأي ثمن وبغض النظر عن 
أية رؤية إنسانية ملعاناتهم الكبيرة 

التي جرتهم إلى هذا املستنقع املأساة.     
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

الطريق مقطوع إلى األماموسط األسالك مع دمية

جموع األمل الصعب وراء األسالك

الردع األقوى لبولندا وأوروبا كيلومترات من األسالك

قوة صّد كبيرة جدًا

محاولة يائسة للعبور أمام الجنود البولنديين
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