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القاهرة ــ العربي الجديد

تــشــهــد الـــجـــامـــعـــات املـــصـــريـــة، الــحــكــومــيــة 
غير  توّسع  أعمال  والخاصة،  األهلية  كما 
مــســبــوقــة لــجــهــة إنـــشـــاء كــلــيــات طــــب، على 
ر مستشفيات جامعية خاصة بها. 

ّ
الرغم من عدم توف

للرئيس  سابقة  لتوجيهات  استجابة  ذلــك  ويــأتــي 
املصري عبد الفتاح السيسي من أجــل زيــادة أعــداد 
الخّريجني من األطباء، في ضوء العجز الشديد الذي 
قّدرته وزارة  والــذي  الحكومية  املستشفيات  تعانيه 
الصحة والــســكــان فــي الــعــام املــاضــي بنحو 53 ألف 
ر عدد األطباء العاملني في إطار وزارة  طبيب. وُيقدَّ
عون 

ّ
يتوز ألفًا   57 بنحو  املصرية  والسكان  الصحة 

 القطاعات الحكومية، ما بني طبيب تكليف 
ّ

على كل
فــي حــني تحتاج  و طبيب تخصص،  ريــف  وطبيب 
الوزارة إلى 110 آالف طبيب لسّد احتياجاتها، علمًا 
 82 ألف طبيب يعملون في املستشفيات الحكومية 

ّ
أن

والجامعية والخاصة في مصر من إجمالي 213 ألفًا 
مسّجلني في النقابة العامة ألطباء مصر.

وفي العادة، لم تكن تقوم في مصر أّي كلية للطب 
بالجامعة  خـــاص  مستشفى  يــقــابــلــهــا  أن  دون  مــن 
 السيسي وّجه في عام 2019 

ّ
التي تتبع لها، غير أن

بإنشاء كليات للطب من دون مستشفيات جامعية 
لزيادة أعداد الخريجني، بما يخالف قرار الجمعية 
بعدم  الــقــاضــي  لــأطــبــاء  الــعــامــة  للنقابة  العمومية 

قــبــول قــيــد خــّريــجــي كــلــيــات الــطــب فـــي الــجــامــعــات 
الخاصة غير املرتبطة بمستشفيات جامعية.

وقـــبـــل تــوجــيــه الــســيــســي، كـــانـــت ثـــّمـــة كــلــيــات ثــاث 
لــلــطــب فـــي الــجــامــعــات الـــخـــاصـــة، وهــــي »جــامــعــة 6 
والتكنولوجيا«  للعلوم  مصر  و»جــامــعــة  أكــتــوبــر« 
و»جامعة نيو جيزة«. وفي خال العاَمني املاضَيني، 
ــتــحــت ســـّت كــلــيــات طـــب جـــديـــدة فـــي الــجــامــعــات 

ُ
افــت

الخاصة، وهي »جامعة النهضة« في بني سويف، 
واملــعــلــومــات«  للتكنولوجيا  الــحــديــثــة  و»الــجــامــعــة 
في املقطم، و»جامعة حورس« في دمياط الجديدة، 
و»جــامــعــة بــدر« فــي الــقــاهــرة، و»جــامــعــة درايـــة« في 
املــنــيــا، و»جــامــعــة الــدلــتــا لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا« 
في املنصورة. كذلك أنشئت ثاث كليات للطب في 
 من الحّد 

ّ
الجامعات األهلية التي تقبل بمجموع أقل

األدنى املطلوب من قبل الجامعات الحكومية وتلك 
الــخــاصــة فــي مــا يــخــّص شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة. 
والــجــامــعــات هـــي »جــامــعــة الــجــالــة« فـــي محافظة 
السويس، و»جامعة امللك سلمان الدولية« في شرم 
الشيخ، و»جامعة املنصورة الجديدة« في محافظة 
ــيـــة ضخمة  الــدقــهــلــيــة، فـــي مــقــابــل مــصــاريــف دراسـ
تصل إلى 105 آالف جنيه مصري )نحو 6700 دوال 

أميركي( في العام الدراسي الواحد.
إنــشــاء الجامعات  تــوّســع الحكومة فــي  ويــتــعــارض 
األهلية في املدن واملجمعات الجديدة مع املــادة 21 
»توفير  مــن الــدســتــور املــصــري الــتــي تــلــزم الــدولــة بـ

العاملية،  الــجــودة  ملعايير  وفــقــًا  الــجــامــعــي  التعليم 
ومعاهدها«  الــدولــة  جامعات  في  مجانيته  وكفالة 
األهلية  الجامعات  إنــشــاء  »تشجيع  إلــى  باإلضافة 
غير الهادفة للربح، والتزامها بضمان جودة التعليم 
ــة«. مـــن جهتها،  ــيـ ــلـ فـــي الــجــامــعــات الــخــاصــة واألهـ
خفضت وزارة التعليم العالي في مصر الحّد األدنى 
ــني 

َ
لــلــقــبــول فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة واألهــلــيــة مــّرت

لهذا  الجامعات  فــي  القبول  تنسيق  فــي  ني 
َ
متتاليت

العام، األمر الذي وّسع الفارق مع الكليات العملية 
في الجامعات الحكومية إلى أكثر من 10 في املائة 
إتاحة  بدعوى  النظرية،  الكليات  مع  املائة  في  و25 
األماكن للطاب الراغبني في االلتحاق بكليات الطب 
والصيدلة والهندسة واإلعام على سبيل املثال، من 

دون النظر إلى انخفاض درجاتهم الدراسية.
كذلك انخفض الحّد األدنى لالتحاق بكليات الطب 
في الجامعات الخاصة إلــى 85 في املــائــة، وإلــى 82 
فـــي املـــائـــة فـــي الــجــامــعــات األهـــلـــيـــة، و80 فـــي املــائــة 
 90.73 مقابل  في  الدولية،  امللك سلمان  في جامعة 
فــي املــائــة فــي الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة. وبخصوص 
الــحــّد األدنــــى لــالــتــحــاق بــكــلــيــات طــب األســـنـــان في 
الجامعات الخاصة، فقد انخفض إلى 82 في املائة، 

األهلية، و77 في  الجامعات  املائة في  وإلــى 79 في 
املــائــة فــي جامعة املــلــك سلمان الــدولــيــة، فــي مقابل 

90.24 في املائة في الجامعات الحكومية.
وعلى الرغم من ذلك، أظهرت نتائج تنسيق القبول 
 ثّمة 1042 مقعدًا شاغرًا 

ّ
أن في الجامعات الخاصة 

التنسيق،  من  الثانية  املرحلة  في  الطب  كليات  في 
و1063 مقعدًا في كليات العاج الطبيعي، و3275 في 
كليات الصيدلة، نتيجة عزوف الطاب عن االلتحاق 
بهذه الجامعات الرتفاع مصاريفها الدراسية التي 
تصل إلى نحو 210 آالف جنيه )نحو 13 ألفًا و400 

دوالر( في بعض الجامعات الخاصة.

مجتمع
ابتداًء من اليوم األربعاء، يبدأ املجّمع الصيدالني العمومي الجزائري »صيدال« في إنتاج لقاح 
ح ليكون موقع إنتاج 

ّ
»سينوفاك« الصيني املضاد لكوفيد-19 في قسنطينة )شمال(، وهو مرش

الصناعة  وزارة  في  والبحث  الــصــادرات  وترقية  اإلنتاج  اللقاح. وشــّددت مديرة  لهذا  إقليميًا 
الجزائرية الصينية أن تسمح  ــه من شأن هذه الشراكة 

ّ
أن الله، على  الصيدالنية نادية بوعبد 

»مجّمع صيدال باستعادة مكانته وثقة الشركاء به )...( باإلضافة إلى تعزيز التزام املتعاملني  لـ
)وكالة األنباء الجزائرية( الحاليني معه«. 

منعت حركة طالبان صالونات الحاقة في والية هلمند، جنوبي أفغانستان، من قّص اللحى أو 
ودائــرة  الوالية  نائب حكومة  اإلسامية. وأصــدر  الشريعة  يوافق  إطاقها   

ّ
أن بدعوى  تشذيبها، 

الفضيلة فيها املرسوَم الخاص بالحاقني في العاصمة لشكركاه. وجاء في املرسوم: »إذا انتهك أّي 
ضح بعد ما هي العقوبات التي 

ّ
 ألحد الشكوى«. ولم يت

ّ
شخص القاعدة فسوف يعاقب، وال يحق

ه خال حكمها 
ّ
قد يواجهها الحاقون في حال عدم التزامهم بحظر حاقة وتشذيب اللحى. ُيذكر أن

)أسوشييتد برس( السابق، عمدت الحركة إلى تفسير متشدد للشريعة اإلسامية. 

أفغانستان: طالبان تحظر قص اللحى في الجنوبالجزائر: موقع إقليمي مرّشح إلنتاج لقاح صيني

أعلنت النقابة العامة ألطباء مصر أخيرًا ارتفاع عدد 
بكوفيد-19  اإلصابة  بسبب  أعضائها  بين  الضحايا 
البرلمان  أغلبية  فيه  رفضت  وقت  في   ،600 إلى 
مشروع  مناقشة  الحكومة  مــن  المدعومة 
أثناء  في  الضحايا  األطباء  بإضافة  يقضي  قانون 
شهداء  بتكريم  الخاصة  القوائم  إلى  كورونا  أزمة 

ومصابي العمليات الحربية واإلرهابية وأسرهم.

أطباء ضحايا

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف. بي. آي( في 
تقريره السنوي حول الجريمة أّن عدد جرائم القتل 
في الواليات املتحدة األميركية ارتفع بنسبة 30 في 
ارتفعت جرائم  املاضي، وقد  العام  تقريبًا في  املائة 
العنف عمومًا للمّرة األولــى منذ أربعة أعــوام. ويعيد 
خــبــراء هــذه الــزيــادة إلــى أســبــاب عــّدة منها تداعيات 
أزمــة كــورونــا. وذكــرت صحيفتا »نيويورك تايمز« 

القتل  جــرائــم  أّن  األميركيتان  بــوســت«  و»واشــنــطــن 
وحــوادث القتل غير العمد ارتفعت بنسبة 29.4 في 
املائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهي الزيادة 
السنوية الكبرى منذ بدء هذا الرصد والتسجيل على 

مستوى البالد في ستينيات القرن املاضي.
أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أّن جرائم العنف 
املائة مع 1.3 مليون واقعة  ارتفعت بنسبة 5.6 في 

الــخــاصــة باملمتلكات  الــجــرائــم  ــكــّن عـــدد  ل تــقــريــبــًا، 
املائة ليصل إلى نحو 6.5  انخفض بنسبة 7.8 في 
ماليني واقعة. تجدر اإلشارة إلى أّن البرنامج املوّحد 
للمكتب  الــتــابــع  آر(  ــي.  سـ ــو.  )يــ الــجــرائــم  لتسجيل 
يعمد إلى جمع البيانات التي تصدرها هيئات إنفاذ 
الــبــالد. وقــد أفــادت صحيفة   أنحاء 

ّ
القانون في كــل

الــكــبــرى مــن جرائم  النسبة  أّن  بــوســت«  »واشــنــطــن 

ح، مع 76 في املائة في 
ّ
القتل أتت نتيجة عنف مسل

عام 2020 في مقابل 73 في املائة في 2019. كذلك 
شهدت مدينة هيوسنت في والية تكساس األميركية 
زيـــادة بنسبة 55 فــي املــائــة فــي عــدد جــرائــم القتل 
النارية، لتصل إلى 343 جريمة  املرتبطة باألسلحة 

في عام 2020 في مقابل 221 في عام 2019.
)رويترز(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



العراقي والناشطون في الباد. وعلى الرغم 
 الــقــوات األمــنــيــة والــقــضــاء ياحقان 

ّ
مــن أن

املتوّرطني بهذه الجرائم وتراجعها امللحوظ 
 ثّمة حــاالت تظهر بني فترة 

ّ
في بغداد، فــإن

وأخرى وتتعاظم في مدن الجنوب.
ــلــــى مــــواقــــع  وقـــــــد ظــــهــــرت أخـــــيـــــرًا صـــــــور عــ
التواصل االجتماعي تظهر عبارة »مطلوب 
دم« مــكــتــوبــة عــلــى واجـــهـــة مــصــرف أهــلــي، 
بــســبــب مــشــكــات مــع مـــديـــره، وأخــــرى على 
ــالـــون تــجــمــيــل لــلــنــســاء، وكــذلــك  واجـــهـــة صـ
على مولد كهرباء أهلي في إحــدى مناطق 
بغداد الشعبية، وكذلك على واجهة مقهى. 
إلى  العبارة  بهذه  تهديده  تــّم  من  ويضطر 
سلوك أسهل الطرق وأكثرها أمنًا وفعالية، 
وهــــي الـــتـــوّجـــه إلــــى املــنــظــومــة الــعــشــائــريــة، 
فيأتي بشيخ عشيرته ويصطحب وفد رجال 
 املشكلة 

ّ
التي هّددته بهدف حل الجهة  إلى 

والتي تنتهي في العادة بدفع مبالغ مالية. 
ويرى بعض من األشخاص الذين تعّرضوا 
 الــتــوّجــه إلـــى القضاء 

ّ
ملــثــل هـــذه املــواقــف أن

القانون  ولــن يحمي  والــجــهــد،  للوقت  هــدر 
والشرطة من غيلة أو غدر املهددين. ويخبر 
أحــد املــتــضــرريــن مــن املــوضــوع، وقــد رفض 
ـــه دفــع مبلغ ثمانية 

ّ
أن الكشف عــن هــويــتــه، 

)نــحــو 5470 دوالرًا  عـــراقـــي  مــايــني ديـــنـــار 

 مشكلة بني أبنائه والجيران 
ّ

أميركيًا( لحل
تـــــطـــــّورت إلــــــى حــــــّد اســــتــــخــــدام الـــســـكـــاكـــني 
»لو  الــجــديــد«:  »العربي  لـ والــطــعــن. يضيف 
قصدت القضاء والشرطة لكان أبنائي اآلن 
فهنا  باملثل،  ردًا  تلوا، 

ُ
ق أو حتى  عنوا 

ُ
ط قد 

الــلــجــوء إلــى الــقــضــاء غير مــجــٍد على الرغم 
 الــشــجــار كــان حــول طــاعــن ومطعون 

ّ
مــن أن

ــنــي رضــخــت من 
ّ
وبــســبــب خـــاف تــافــه، لــكــن

أجل حماية أبنائي حتى ال تتطّور املشكلة، 
ودفعت املال كونهم من عشيرة قوية«.

العراقية،  الداخلية  وزارة  فــي  رائـــد  ويــقــول 
»العربي الجديد«  رفض الكشف عن اسمه، لـ
ــة تـــراجـــعـــًا فـــي صــيــغــة الــتــهــديــدات  ــّمـ  »ثـ

ّ
إن

 حاالت 
ّ
لكن دم،  بكتابة مطلوب  للمواطنني 

ــر وتــــؤّدي  مــتــكــررة تــظــهــر مـــن وقـــت إلـــى آخـ
ــيــــان إلــــى ســـقـــوط قتلى  فـــي كــثــيــٍر مـــن األحــ
ــى. وتـــعـــمـــل الــــــــــــوزارة بــالــتــنــســيــق  ــ ــرحــ ــ وجــ
ــر الــقــضــائــيــة مـــن أجــــل إنــهــائــهــا  مـــع الــــدوائــ
ــرارات قــضــائــيــة وتــنــفــيــذهــا عن  ــ ــ واتــــخــــاذ قـ
 »قيادة 

ّ
أن ذيها«. أضــاف 

ّ
طريق اعتقال منف

عمليات بغداد طالبت في أكثر من مناسبة 
من مجلس القضاء األعلى بتشديد العقوبة 
على منفذي الدكات العشائرية والتهديدات 
الــجــدران بوصفهم أشخاصًا خطرين  على 
ومسلحني وينوون القيام بأفعال إرهابية«. 

بغداد ـ زيد سالم

ــع انـــهـــيـــار مـــؤســـســـات الـــدولـــة  مــ
الــعــراقــيــة األمـــنـــيـــة والــقــانــونــيــة، 
على أثر الغزو األميركي للعراق، 
ــتــــهــــديــــدات  شــــاعــــت فـــــي جــــنــــوب الـــــبـــــاد الــ
ــات والــفــصــول  ــدكــ ــر الــ ــواهــ الــعــشــائــريــة وظــ
املــالــيــة الــتــي تسّببت فــي وقـــوع عـــدد كبير 
مـــن الــضــحــايــا، وأحـــيـــانـــًا بــســبــب الــتــداخــل 
ــائـــري ودخــــــــول الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة  ــشـ ــعـ الـ
والــســاح على خــط االشتباك بــني األطــراف 
ــل مــن قبل قــوات 

ّ
املتخاصمة، مــن دون تــدخ

سهتدف هي األخرى 
ُ
األمن التي تخشى أن ت

من قبل املتنازعني عشائريًا.
وفــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن عــام 2018، قــّررت 
 من 

ّ
وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة تــجــريــم كــــل

يــعــمــد إلـــى الــكــتــابــة عــلــى الـــجـــدران عــبــارات 
أو جهة،  عائلة  أو  لشخص  تــهــديــدًا  تحمل 
وتــصــنــيــف تــلــك الــكــتــابــات نــوعــًا مـــن أنـــواع 
اإلرهــاب، فيمثل املتوّرط فيها أمام القضاء 
املـــخـــتـــّص بــقــضــايــا مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب في 
 كل من يكتب عبارة 

ّ
الباد. ورأت الوزارة أن

»مطلوب دم« على جــدران منازل املواطنني 
هو إرهابي وُيعامل على هذا األساس، وذلك 
بعد اتساع هذه الظاهرة التي ترتبط بشكل 
العشائرية  الــنــزاعــات  استفحال  فــي  رئيس 
القانون فــي عــدد مــن مدن  وضعف تطبيق 
الــــعــــراق، خــصــوصــًا فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
ــذا الـــقـــرار لم   هـ

ّ
ومــــدن جــنــوبــي الـــبـــاد. لــكــن

يردع عشائر مختلفة وتابعني لها عن أداء 
مهام والقيام بعمليات استفزازية وتهديد 
املواطنني علنًا، وما زالت التعقيدات تزداد 
فــي تطبيق شرائعه  الــعــراقــي  القضاء  أمـــام 
وأحكامه ونفوذه، مع تنامي نفوذ الفصائل 
بــعــض  مــــن جـــهـــة وزيــــــــادة أدوار  املــســلــحــة 

العشائر ووجهائها من جهة أخرى.
وباتت عبارة »مطلوب دم« األكثر شهرة في 
كتب في الــعــادة على أبــواب 

ُ
الــعــراق، وهــي ت

املنازل واملباني بعد كل حادثة قتل عمدًا أو 
إحدى  لتصير  تطّورت  ها 

ّ
لكن العمد،  بغير 

املال  الحصول على  االبتزاز بهدف  وسائل 
»الـــفـــصـــل« أو »الـــكـــوامـــة«.  ــا ُيـــعـــرف بــــ فـــي مـ
ــســتــخــدم فـــي مــشــكــات مــخــتــلــفــة، 

ُ
ــاتـــت ت وبـ

مــن قبيل حـــوادث السير والــعــراك بــاأليــدي، 
الــنــزاعــات املتعلقة بــاألراضــي  عــدا عــن تلك 
والسقي واألخرى التاريخية التي قد تصل 
إلـــى فــتــرة مــا قــبــل احــتــال الـــعـــراق. فتظهر 
بالتالي قوة وسلطة العشائر التي تنافس 
ــان الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي  ــيــ فــــي كـــثـــيـــٍر مــــن األحــ
 املــشــكــات والــنــزاعــات 

ّ
فــي مــا يتعلق بــحــل

وبــشــكــل تــصــاعــدي، خــصــوصــًا فــي مناطق 
جــنــوب الــعــراق ووســطــه، بشكل يــعــّمــق من 
أزمة الهوية املدنية التي يطالب بها الشعب 

»مطلوب
 دم«

العشيرة 
تنافس القضاء 

في العراق

على الرغم من صدور قرار لوزارة الداخلية العراقية، قبل 
تهديدات  يكتب  من  كّل  بتجريم  يقضي  أعوام،  ثالثة 
لم  ذلك  فإّن  دم«،  »مطلوب  قبيل  من  الجدران  على 

يردع عشائر عّدة ومتستّرين بها من توّعد المواطنين

كلّما ضعف القانون 
اشتّد حكم العشائر أو 

األعراف العشائرية

من يتعّرض لترهيب يرى 
في الذهاب إلى القضاء 

هدرًا للوقت والجهد
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ــــاص تــحــذيــريــة  ــات هـــي طــلــقــات رصـ ــدكــ والــ
ــراد محاكمته 

ُ
بالقرب من منزل الشخص امل

ـــطـــلـــق فـــي الــــهــــواء مـــع هــتــاف 
ُ
عــشــائــريــًا، وت

وتهديدات عند باب منزله، بمثابة تبليغ له 
بضرورة حضوره إلى املحاكمة العشائرية.
ه 

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  مصادر  وتشير 

»في بغداد، راجت في الفترة األخيرة مكاتب 
االســـتـــشـــارات الــعــشــائــريــة الــتــي نــجــد فيها 
رجــــااًل يــرتــدون الــــزّي الــعــشــائــري املــعــروف، 
ويتوكلون عن أفراد يحتاجون إلى خدمات، 
مــثــل الـــدكـــة الــعــشــائــريــة أو تــهــديــد آخــريــن 
 
ّ
وابـــتـــزازهـــم«. تــضــيــف املـــصـــادر نــفــســهــا أن

»هــذه املكاتب موجودة في مناطق الشعب 
والـــشـــعـــلـــة ومـــديـــنـــة الــــصــــدر والـــزعـــفـــرانـــيـــة 
فــي بـــغـــداد، ويــلــجــأ إلــيــهــا أشــخــاص لديهم 
ر هذه املكاتب فرقًا 

ّ
خافات مع آخرين. فتوف

بــالــتــهــديــدات تحت غــطــاء العشائر  خــاصــة 
في مقابل مبالغ من املال«.

ــامـــي يـــاســـني الـــعـــلـــيـــاوي، وهـــو  ــّر املـــحـ ــقــ ويــ
 »هــــذه املــكــاتــب مشكات 

ّ
مـــن الــشــعــلــة، بــــأن

ــــال الـــفـــتـــرات  ــــت الــــرعــــب فــــي خـ
ّ
ــث كـــثـــيـــرة وبــ

املـــاضـــيـــة«. وعــــن آلـــيـــة عــمــل هــــذه املــكــاتــب، 
 »الــعــشــائــر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن يــشــرح لـــ

أحكام  تنفيذ  لجهة  القضاء  تنافس  بــاتــت 
القصاص، من خال املكاتب الوهمية التي 
تــفــتــحــهــا فـــي بـــغـــداد. وتــعــمــد هـــذه املــكــاتــب 
والكتابة على  الــتــهــديــدات  فــرق  إلــى توفير 
الــجــدران واملــاحــقــات وكــذلــك ضــرب املنازل 

واستهدافها«.
الرماحي  حسني  الناشط  يقول  جهته،  مــن 
 
ّ
»العربي الجديد« إن من محافظة ميسان لـ

لم  عشائريًا«  ومطلوب  دم  »مطلوب  عبارة 
أطرافها  على  ال سّيما  املــديــنــة،  فــي  تختِف 
حيث األقضية والنواحي واألرياف، مضيفًا 
ها »ما زالت ترعب األهالي بدرجة كبيرة، 

ّ
أن

وتتسّبب في ارتباكات أمنية كبيرة. ويمكن 
ـــهـــا ظـــاهـــرة تــحــتــاج إلــــى تــدخــات 

ّ
الـــقـــول إن

حكومية وقانونية وأمنية صارمة من أجل 
تــطــّورت  »الــتــهــديــدات   

ّ
أن ويــؤكــد  تذليلها«. 

كتب حتى على جــدران 
ُ
ت ها باتت 

ّ
أن لدرجة 

ــافــــات ومــــولــــدات  ــلــــى الــــحــ هــــات وعــ
ّ
ــنــــز ــتــ املــ

الــكــهــربــاء األهــلــيــة وجــــدران بعض املـــدارس 
فـــي املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة. وهــــي تعكس 
حالة من االنفات األمني واستهانة كبيرة 
 غــيــاب الــقــانــون 

ّ
ــل بــحــيــاة املــواطــنــني، فــي ظـ

الرادع لهذه الحاالت«.
أّما الناشط والحقوقي عبد األمير الحلفي 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فيقول  البصرة،  من 

»ثّمة مطالبات كثيرة من قبل الناشطني في 
ل 

ّ
بالتدخ للحكومة  الجنوبية  املحافظات 

ومنع االستهداف واالبتزاز اللذين يتعّرض 
ــــي مــــن قــبــل  ــالـ ــ لـــهـــمـــا الـــتـــجـــار وبــــعــــض األهـ
أشــــخــــاص يـــتـــســـتـــرون بـــأســـمـــاء الــعــشــائــر 
الــعــربــيــة املـــعـــروفـــة. كــذلــك يــطــالــب األهــالــي 
بــوضــع بــنــود وقـــوانـــني وعــقــوبــات صــارمــة 
ضــّد مــن يتاعب بــأمــن املجتمع الــعــراقــي«. 
 »عــــشــــرات املـــحـــامـــني كـــانـــوا قد 

ّ
يــضــيــف أن

قّدموا في العام املاضي برقيات إلى مجلس 
الـــقـــضـــاء األعــــلــــى لــتــصــنــيــف كـــتـــابـــة عـــبـــارة 
أو مــطــلــوب عــشــائــريــًا، جريمة  مــطــلــوب دم 
ــدام، طبقًا  إلـــى عــقــوبــة اإلعـــ تــــؤّدي بكاتبها 

ألحكام قانون مكافحة اإلرهاب«.
في سياق متصل، يوضح الخبير القانوني 
»العربي الجديد«  في العراق علي التميمي لـ
ــانـــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي وتــحــديــدًا   »قـ

ّ
أن

املادة 430 منه، يعاقب بالسجن ملّدة سبعة 
 من يهدد آخر بالقتل أو االعتداء أو 

ّ
أعوام كل

اإليذاء، وهذه العقوبة قاسية. لكن من يهدد 

بعبارة مطلوب دم عبر كتابتها على جدران 
املمتلكات الخاصة، فا بّد من أن تطّبق عليه 
املـــادة الــرابــعــة مــن قــانــون مكافحة اإلرهــاب 
إرهابًا  ل 

ّ
تمث العبارة  هــذه   

ّ
ألن  ،2005 لعام 

وتندرج من ضمن مفهوم تعريف اإلرهــاب 
 فعل يقع على فرد أو 

ّ
ه كل

ّ
الذي ينّص على أن

مجموعة من األفــراد أو املؤسسات ويهدف 
إلـــى إحــــداث الــفــوضــى أو الــرعــب الــعــام في 
تكثر  الــحــاالت  »هــذه   

ّ
أن املجتمع«. يضيف 

ل ضعف في تطبيق  في املناطق حيث ُيسجَّ
ــمــا ضعف 

ّ
 الــقــاعــدة تــقــول كــل

ّ
الـــقـــانـــون، ألن

الــقــانــون اشــتــّد حــكــم الــعــشــائــر أو األعــــراف 
العشائرية، وهذه العادات آن لها أن تنتهي 

بقوة القانون«.

السعودية

سورية

تركيا

ا�ردن

بغدادإيران

الكويت

العراق

تحقيق

تونس ــ مريم الناصري

ــنـــوات األخـــيـــرة  تــعــانــي تـــونـــس فـــي الـــسـ
مـــن نــقــص كــبــيــر فـــي مــنــســوب األمـــطـــار 
ر بشكل كبير 

ّ
املتساقطة، األمر الذي يؤث

عــلــى مــخــزون مــيــاه الـــســـدود، وبــالــتــالــي 
الزراعات  ورّي  الشرب  مياه  توفير  على 
الكبرى وأنشطة صناعية كثيرة تحتاج 
إلــى كميات كبيرة مــن املــيــاه. إذًا، األزمــة 
مــتــواصــلــة وانــعــكــاســاتــهــا كــبــيــرة على 
مـــجـــاالت وقـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة. وبــيــنــمــا 
ــهــا مــجــّرد أزمـــة عادية 

ّ
أن إلــى  تشير آراء 

شهدتها الباد أكثر من مّرة في السنوات 
ــيـــرة بــســبــب الــتــغــّيــر املــنــاخــي الـــذي  األخـ
 األزمة 

ّ
 أخرى ترى أن

ّ
يطاول العالم، فإن

 نتيجتها ســوف 
ّ
أن فــي  خــطــرة وال شـــّك 

تــكــون كــارثــيــة عــلــى اإلنـــســـان والــحــيــوان 
واألرض، إذا لم ُيبحث عن حلول تضمن 
الحفاظ أكثر على املوارد املائية وتخزين 
أكــبــر قــــدر مــمــكــن مـــن مــيــاه األمـــطـــار في 

السدود واألنهر.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــشــركــة الــوطــنــيــة 
 
ّ
ــام، أن الســتــغــال وتــوزيــع املــيــاه، قبل أيـ
»مــخــزون الــســدود بــلــغ مــســتــواه األدنـــى 
ــــاف«، مــضــيــفــة  ــفـ ــ ــــجـ ــل الـ ــ ــــواصـ نـــتـــيـــجـــة تـ
 »تــــونــــس ومــنــطــقــة شـــمـــال أفــريــقــيــا 

ّ
أن

عتبر 
ُ
والـــشـــرق األوســـــط بــصــفــة عــامــة ت

من أكثر البلدان عرضة للتأثير السلبي 
الشركة  املناخية«. وأوضحت  للتغّيرات 
 »نــصــيــب الـــفـــرد في 

ّ
فـــي تــقــريــر لــهــا أن

تــونــس مـــن املـــــوارد املــائــيــة املــتــاحــة هو 
فــي حـــدود 450 مــتــرًا مكعبًا فــي السنة، 
ــح لانخفاض إلــى 350 مترًا 

ّ
وهــو مــرش

»نــتــيــجــة  وذلـــــــك   ،»2030 ــنـــة  سـ مــكــعــبــًا 
لسنوات الجفاف املتتالية التي أدت إلى 

انخفاض املخزون املائي«.
من جهته، أشار املرصد الوطني للفاحة 
بلغ  للسدود  اإلجمالي  املــخــزون   

ّ
أن إلــى 

املــاضــي نحو 784  حتى شهر أغسطس 
مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، فــــي مـــقـــابـــل 1043 
نفسها  الفترة  خــال  مكعب  متر  مليون 
ــــار  ــام املـــــاضـــــي، األمـــــــر الـــــــذي أثـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ مـ
البيئية وخبراء في  الجمعيات  مخاوف 
املــوارد املائية. وأتــى ذلــك نتيجة تراجع 
ــرة  ــيــ ــــي الــــســــنــــوات األخــ املـــتـــســـاقـــطـــات فـ
والــــضــــغــــوط الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــتـــعـــّرض 
لــهــا املــــوارد املــائــيــة بسبب ارتــفــاع طلب 
وتــزايــد  املــيــاه  الصناعية على  األنــشــطــة 
ه 

ّ
فإن املــرصــد،  الــزراعــي. وبحسب  الطلب 

ومـــنـــذ بـــدايـــة الــســنــة الـــجـــاريـــة، لـــم تكن 
ــلــة فـــي مستوى  ــار املــســجَّ كــمــيــات األمـــطـ
املـــعـــدالت الــعــاديــة، األمـــر الـــذي أّدى إلــى 
بشكل  الــســدود  مياه  منسوب  انخفاض 
ــّدد خــصــوصــًا الــقــدرة  ــهـ خــطــيــر، فــبــات ُيـ

على توفير مياه الشرب.
ــد الـــوطـــنـــي لــلــمــيــاه  يـــقـــول رئـــيـــس املـــرصـ
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن ــي لـــ ــرزوقـ عــــاء مـ
ــة املــيــاه تــعــود إلـــى أكــثــر مــن خمس  »أزمــ
ــوات بــســبــب نـــقـــص األمـــــطـــــار، عــلــى  ــنــ ســ
ــتــــاء  ــتــــوى امــ ــن مــــســ ــّســ ــحــ ــن تــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ
الـــســـدود ســنــة 2019، بــحــســب تــقــديــرات 
اإلدارة العامة للسدود واألشغال املائية 
 
ّ
الــكــبــرى الــتــابــعــة لــــــوزارة الــــزراعــــة. لــكــن
الباد منذ  الــذي سّجلته  نقص األمطار 
ر بشكل كبير على مخزون 

ّ
سنة 2020 أث

املــيــاه بسبب تــزايــد الطلب. وقــد تتعّمق 
األزمة أكثر في السنوات املقبلة التي قد 
رة 

ّ
يفوق فيها الطلب كميات املياه املتوف

 
ّ
فــي الـــســـدود«. ويــشــيــر مـــرزوقـــي إلـــى أن
»انخفاض معّدالت املتساقطات السنوية 
لأمطار في السنوات األخيرة تزامن مع 

ارتــفــاع كبير فــي درجـــات الــحــرارة، التي 
ر كميات كبيرة من مياه 

ّ
تسّببت في تبخ

السدود واألنهار«.
ــيـــاه إلــــى تـــراجـــع في  ــة املـ ــ ــد أّدت أزمـ وقــ
ــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب إلــى  ــيـ ــول املـ ــ وصـ
مناطق عديدة، األمر الذي دفع في اتجاه 
تــنــفــيــذ مـــئـــات الـــوقـــفـــات االحــتــجــاجــيــة 
ــيـــرة وقــطــع طــرقــات  فـــي الـــســـنـــوات األخـ
للمطالبة بتوفير مياه الشرب، ال سّيما 
 
ّ
خال ارتفاع درجــات الحرارة. ُيذكر أن
ــة لـــم تــعــد مــقــتــصــرة عــلــى مــواســم  ــ األزمـ
الـــصـــيـــف وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة، 
ــتـــي تــغــيــب مــنــهــا  وال عـــلـــى املـــنـــاطـــق الـ
األنهار والسدود مثل مناطق الجنوب 
الــتــونــســي، بــل هــي تشمل حــتــى سكان 
ــر أكــثــر من 

ّ
مناطق الــشــمــال حيث يــتــوف

ــوارد املــائــيــة  ــ  50 فــي املــائــة مــن كــمــيــة املـ
في تونس.

ــراء  ــ ــبـ ــ ــل، شـــــــــــّدد خـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
ــــي املــــــــــوارد املــــائــــيــــة، فــي  تـــونـــســـيـــون فـ
السنوات األخيرة، على ضرورة البحث 

عن حلول كفيلة بحفظ أكبر كميات من 
الــبــاد تشهد في   

ّ
األمــطــار، ال سّيما أن

تساقط  تحديدًا  أيلول  شهر سبتمبر/ 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن األمــــطــــار تــتــســّبــب 
ــــوا  ــــحـ ــــي فــــيــــضــــانــــات. وأوضـ ــًا فـ ــيــــانــ أحــ
ــــدود   ذلــــــك مـــمـــكـــن عـــبـــر تـــشـــيـــيـــد سـ

ّ
أن

جـــديـــدة فـــي الــشــمــال وربــطــهــا بــســدود 
 األمــر 

ّ
فــي الــجــنــوب، عــلــى الــرغــم مــن أن

مــكــلــف، بــاإلضــافــة إلـــى تجهيز ســدود 
قديمة لتستوعب كميات أكبر من مياه 
 ذلــك لــم يحصل 

ّ
األمــطــار، خصوصًا أن

منذ 20 سنة.
التقييم  تــقــريــر   

ّ
أن إلــــى  اإلشــــــارة  تــجــدر 

ــذي  ــ ــــس، الـ ــونـ ــ ــي تـ ــ ــيـــاه فـ ــلـــمـ املــــواطــــنــــي لـ
 نصيب 

ّ
تــعــّده جمعّية »نــومــاد«، بــنّي أن

الــفــرد مــن املــيــاه تــراجــع بشكل كبير في 
السنوات األخيرة ليقّدر حاليًا بـ400 متر 
في   50 أقــل بنسبة  مكعب سنويًا، وهــو 
الواحد  للفرد  املطلوبة  الكمية  املائة من 
وفــقــًا للمعايير الــدولــيــة املـــقـــّدرة مــا بني 

750 و900 متر مكعب سنويًا.

سدود تونس تجّف

ما زال في اإلمكان تمتيع النظر بمساحات خضراء وتجّمعات مائية )العربي الجديد(

انخفاض منسوب المتساقطات أّدى إلى تراجع المخزون المائي )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

باتت عبارة »مطلوب دم« األكثر شهرة في العراق )صدام المحمدي/فرانس برس(

2003
قبل هذا العام، لم تكن التهديدات 

العشائرية أو ظواهر الدكات أو الفصول 
المالية من األمور الشائعة في العراق

بحسب بيانات حديثة، 
فإّن نسبة المياه في 
ر  سدود تونس ُتقدَّ

بـ32.4 في المائة 
فقط من سعتها، 

وهو األمر الذي يمثّل 
أزمة حقيقية

حققت المراكز الصحية 
الخاصة بالسوريين في 

تركيا نجاحات بلغت 
حّد استقطاب اهتمام 
مهاجرين من جنسيات 

مختلفة. العالجات 
مجانية برعاية برنامج 

منح لالتحاد االوروبي، 
واألهم أن المعاملة 

تحظى بتقدير

تركيا: »شفاء أكبر« للسوريين في المراكز الصـحية
تشّغل المراكز الصحية 

متخصصين سوريين في 
الطب والتمريض

تعالج المراكز األمراض 
الداخلية والنسائية وتلك 

الخاصة باألطفال

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

»لم أرتح لعاجي طوال عامني في مستشفيات 
زاد  مــا  فيها،  للشفاء  أتماثل  لــم  تركية، حيث 
قــنــاعــتــي بــــأن طــبــيــعــة الــتــعــامــل مــعــي وعـــدم 
وصف عاج ناجع منعا ذلك، وأتيت اآلن إلى 
املــركــز الــصــحــي فــي حـــّي اســيــنــيــورت بمدينة 
إسطنبول، ألن ال وجود لحاجز اللغة، وألنني 
بــأن األطباء السوريني أكثر قــدرة على  اعتقد 
ما  هــذا  لها«.  تفهمًا  وأكثر  أوجاعنا  معالجة 
التي  عــامــًا(   38( دعــبــول  السورية منال  قالته 
تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة قـــصـــور فـــي عــمــل الــغــدة 
الدرقية، ما زاد وزنها وأصابها بحال شحوب 
وعصبية وعرضها لنزيف. تضيف دعبول في 
الجديد«: »عاينني طبيب  »العربي  لـ حديثها 
بــســام جاوييش  املتخصص  الــســوري  الــغــدد 
فــي املــركــز الــصــحــي بمنطقة اســيــنــيــورت في 
منذ  الصحية  حالتي  وتحسنت  إســطــنــبــول، 
ــر بـــراحـــة  ــعـ ــنـــي أشـ ــا ألنـ ــمـ زيــــارتــــي األولـــــــى ربـ
مــع طبيب ســوري،  التعامل  فــي  أكــبــر  نفسية 

والتي لم أملسها لدى األطباء األتراك، أو ربما 
بــســبــب نـــوع الــعــاج الــجــديــد املـــوصـــوف بعد 

إجراء تحاليل وفحص دقيق«.
وحول الفارق بني املستشفيات الحكومية في 
تــركــيــا واملـــراكـــز الــصــحــيــة، تشير دعــبــول إلــى 
أن كــاهــمــا يــقــدمــان خـــدمـــات طــبــيــة مــجــانــيــة، 
لــكــن الــتــعــامــل يــخــتــلــف فـــي املــــراكــــز الــصــحــيــة 
التي توفر كل ما يحتاجه املريض من أجهزة 
تــصــويــر ومــخــتــبــرات تــحــلــيــل، وحــتــى وصــف 
إلى  املرضى  يأتي  كما  مجانًا.  وتقديمه  دواء 
املــــراكــــز الــصــحــيــة مـــن دون مــواعــيــد مــســبــقــة، 
انتظار  قبل  ذاتـــه  الــيــوم  فــي  الحجز  ويحصل 
االستدعاء للدخول الذي يحصل للجميع. أما 
في املستشفيات التركية فآلية حجز موعد قد 
تــطــول بحسب حــالــة املــريــض ونـــوع إصابته، 
تركيا  في  ينتشر  ذلــك شهرًا.  استغرق  وربما 
178 مركزًا صحيًا للمهاجرين، بعدما خصص 
االتحاد األوروبي 3 مليارات يورو )3.54 مليار 
تركز  املـــبـــادرات  مــن  واســعــة  دوالر( ملجموعة 
على الاجئني في تركيا، علمًا أن أنقرة تقول 

إنــهــا أنــفــقــت 25 مــلــيــار دوالر عــلــى الــنــازحــني 
الــســوريــني حتى اآلن. وبــني مــبــادرات برنامج 
االتحاد األوروبي توفير فرص تعليم وتنفيذ 
تخصيص  مع  االجتماعية،  للخدمات  برامج 
300 مليون يــورو )354 مليون دوالر( سنويًا 
لــلــخــدمــات الــصــحــيــة، عــلــمــًا أن هــــذه املــنــح لن 

الــصــحــي بــحــي الـــفـــاتـــح فـــي إســـطـــنـــبـــول، أمــل 
»العربي الجديد« إن »عشرات املراكز  األحمد لـ
الــصــحــيــة لــلــســوريــني تــتــواجــد فـــي الــشــطــريــن 
ــيــــوي واألوروبـــــــــي إلســـطـــنـــبـــول، وبــيــنــهــا  اآلســ
واسينيورت  بــاشــا  عثمان  غـــازي  مناطق  فــي 
وإســنــلــر وبــاغــجــلــر وســلــطــان بيلي والــفــاتــح، 
اســتــنــادًا إلـــى الــكــثــافــة الــســكــانــيــة لــلــســوريــني. 
املهاجرين  جنسيات  كــل  الــيــوم  تعالج  لكنها 
في تركيا، وأيضًا أوالد سياح باعتبارها ترفع 

شعار ممنوع عدم استقبال أطفال«.
ــول الــتــكــالــيــف املــالــيــة واالخــتــصــاصــات  ــ وحـ
الطبية املتوافرة في املراكز، تؤكد األحمد أن 
يــدفــع أي تكاليف مالية إلجــراء  »املــريــض ال 
فحص وتحليل وصور، وحتى لتلقي عاج. 
ونحن نمنح املريض وصفة يصرفها مجانًا 

من صيدليات تركية متعاقدة مع املشروع«.

وتعالج املراكز األمراض الداخلية والنسائية 
وتلك الخاصة باألطفال وطب العائلة، وتوفر 
لــقــاحــات، كــمــا افــتــتــحــت أخــيــرًا عـــيـــادات لطب 
قدرتها  لتعزيز  الفيزيائي  والــعــاج  األســنــان 
على معالجة غالبية الحاالت. وتلفت األحمد 
إلـــى أن »املـــراكـــز تــقــدم خــدمــات لــأطــفــال منذ 
خــروجــهــم مـــن املــســتــشــفــيــات، وتــشــمــل إجـــراء 
ــلـــمـــولـــوديـــن حـــديـــثـــًا وتــلــقــيــحــهــم،  تـــحـــالـــيـــل لـ
ــة  ــــاالت األمـــهـــات ومــنــحــهــن أدويــ ومــتــابــعــة حـ
الـــحـــديـــد والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات الـــــازمـــــة. ونــعــالــج 
ــفـــال وفـــق أيـــة وثــيــقــة، ونــكــتــفــي بــشــهــادة  األطـ
األبــويــن فــي حـــال عـــدم وجـــودهـــا. كــمــا نعالج 
البالغني الذين يحملون بطاقة حماية مؤقتة 
أو إقامة طابية أو سياحية، لكننا ال نعالج 
من يحمل جواز سفر فقط، سواء أكان سوريًا 
أو مهاجرًا أو الجئًا من جنسيات أخرى. ونوفر 
خــدمــات حتى خـــارج املــراكــز، وتشمل حــاالت 
صحية حــرجــة أو مــهــمــات لــتــوزيــع لــقــاحــات، 
علمًا أننا ننشر مراكز في الشوارع واألسواق 

لخدمة املارة، وتقديم لقاح كورونا«.

توفر، بحسب االتــفــاق بني االتــحــاد األوروبـــي 
وتركيا، رعاية صحية أولية فقط، بل ستقدم 
أيضًا خــدمــات التطعيم مــن فــيــروس كــورونــا، 
ومـــشـــورة فــي مــجــال تنظيم األســــر وخــدمــات 
الــبــدنــي،  الــتــأهــيــل  ــادة  ــ وإلعـ النفسية  للصحة 
وتغطي احتياجات 26 وحــدة صحية متنقلة 
تــســتــهــدف الـــوصـــول إلــــى ســـوريـــني يعيشون 
ــل املـــراكـــز الــصــحــيــة التي 

ّ
ــــدن. وتــشــغ ــارج املـ خــ

إلــى تحسني حياة 3.6 مايني ســوري  تهدف 
السوريني  املتخصصني  مــن   1500 تركيا،  فــي 
فـــي مـــجـــاالت الـــطـــب والــتــمــريــض والـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة. لــكــن مــصــادر فــي أحـــد هـــذه املــراكــز 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن »الــتــوظــيــف  تـــؤكـــد لــــ
طــاول أخيرًا أتــراكــًا يشغلون مناصب إداريــة، 
ومـــهـــاجـــريـــن مــــن دول أخــــــرى مـــثـــل عــراقــيــني 
ومصريني وصوماليني يعملون ضمن كوادر 
الذين  السوريني  مــا أضــاع فرصًا على  طبية، 
ــة فـــي األصــــل،  ــ ــيـ ــ اســتــهــدفــتــهــم املــنــحــة األوروبـ
وأنشئت املراكز الصحية ملعالجتهم تحديدًا«. 
تقول مسؤولة اللقاح في مركز »نولو الثاني« 

راحة أكبر للسوريين في 
المراكز الصحية الممّولة 

أوروبيًا )آدم ألتان/ فرانس برس(
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