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 اللبناني ومتالزمة التخزین
ال یكاد اللبناني یخرج من أزمٍة أو صدمٍة نفسیة إال ویقع في أخرى، تكون علیھ أشّد تأثیًرا من سابقتھا. وكأّن لبنان، البلد  

یعیش لعنة المسؤول الذي لم یؤمن یوًما بوطن، بل بدویالٍت تحت سقف الدولة. ھكذا وصفھ المفكر اللبناني، كمال 
الصلیبي في كتابھ "لبنان منزل ببیوت كثیرة"، في داللٍة واضحٍة على تغلیب لغة التقسیم والشرذمة على لغة الدولة  

منذ ما قبل االستقالل وفكرة االحتكار الناتجة عن جشع التجار المتحّصنین خلف الحمایات السیاسیة ترافق  .والمؤسسات
موین خوفًا من انقطاع السلع أو ارتفاع أسعارھا. وقد جرى تشخیص ھذه اللبناني وتؤّرق مضاجعھ لتجعل عنده عقدة الت

یشتھر اللبناني   ".الحالة النفسیة الغریبة على المجتمعات من المختّصین في مجال التحلیل النفسي بـ"متالزمة التخزین
ك األسود"، تعبیًرا عن متالزمة بأمثالھ الشعبیة التي تتطابق مع الواقع المعاش. لھذا كان المثل "خبّي قرشك األبیض لیوم

التخزین عنده؛ ألّن الخوف من فقدان الحاجات والسلع والمواد األساسیة ومشتقات النفط، أو حتى ارتفاع أسعارھا، كان 
. رفیق اللبناني في زمن الحرب كما في زمن السلم  

ة، سیما النفسیة، إال ووقع في أزماٍت أعادت  لم یكد اللبناني ینتھي من مخلفات الحرب األھلیة التي مّر بھا، على الصعد كاف 
إلى أذھان كثیرین، صور ذلك الماضي المثقل بالویالت وبالخوف والوقوف في طوابیر الذل لتأمین أبسط مستلزمات 

) أّدى بالبالد إلى "السقوط الحّر"، حیث 2019تشرین األول ( 17العیش. فاالنھیار الكبیر الذي أصاب لبنان بعد حراك 
من كل أشكال الرقابة، ما أحدث أسواقًا سوداء، حتى على سعر صرف العملة الوطنیة  التلفتاالقتصاد، فضًال عن  تھاوى
الطبقة السیاسیة اللبنانیة في التجدید لنفسھا دوریًا ألن النظام اللبناني نظام زبائني یربط الناس  حتنج .الدوالرأمام 

باألحزاب الطائفیة الكبرى عبر آلیات التوظیف وعبر توزیع الخدمات والمشاریع المھمة، وكل ما یتخللھا من فساد، ما 
الخوف من انقطاع . حكمین بحاضرھم ومستقبلھم ولقمة عیشھمیخلق جیًشا من الناس الذین ال یستطیعون االبتعاد عن المت

". السلع واألدویة، والرعب من ارتفاع أسعارھا، إذ ال رقابة جّدیة من الدولة، أوقع اللبناني في متالزمة "الطابور  

اطنین وجعلھم صحیٌح أن لبنان یتأثر في أزمات العالم، ولكن المسؤول اللبناني یتفنن في استغالل األزمات إلذالل المو
رھائن احتكاره السلع التي تشّكل أساسیات حیاة المواطن، فعلى صعید متصل بملف الدواء، یذكر أحد الصیادلة أن شركات 
استیراد األدویة باتت تعمد إلى تعمیم رسائل نصیة شھریة عبر تطبیق "واتساب" تعرض فیھا لوائح باألدویة المتوفرة في 

ح بھا لكل صیدلیة، والتي ال تتخّطى العلبتین من كل صنف دواء في أحسن األحوال، على  مستودعاتھا، والكمیة المسمو
لم تقف متالزمة االحتكار عند شركات ". قاعدة العرض والطلب في سوق الدواء التي تعاني من متالزمة "االحتكار 

داء، بل أیًضا ھي موجودةٌ عند األدویة، وال عند الصیدلي الذي بدوره یستغل حاجة المواطن لیبیعھا في السوق السو
أصحاب الشركات الموّزعة للنفط ومشتقاتھ، وعند أصحاب المحّطات أیًضا، ومحتكري المواد األساسیة كالطحین والزیت 

ذلك إلى الحرب الدائرة في أوكرانیا، على الرغم من التطمینات التي    عاذینالتي فقدت من األسواق وارتفعت أسعارھا، 
قتصاد والطاقة إطالقھا للمواطن، تحت عنوان "ال داعي للھلع". ھذا ما أوجد الخوف عند المواطن من  یحاول وزیرا اال

الخوف من  . انقطاع السلع واألدویة، األمر الذي تحّول عنده إلى مرض نفسي، فجعلھ یعیش متالزمة التخزین لھا في منزلھ
لتالعب المستمر في سعر صرف الدوالر، في غیاب  انقطاع السلع واألدویة، والرعب من ارتفاع أسعارھا، نتیجة ا

الضوابط، إذ ال رقابة جّدیة من الدولة، أوقع اللبناني في متالزمة "الطابور"، إذ أصبح الوقوف في صّف ساعات كي یمأل  
 ً دتھا جزء من أزمة انقطاع أصناف األدویة التي شھ .خّزان سیاراتھ بالبنزین، أو لیحصل على علبة دواء، شیئاً طبیعیا

. سوق االستھالك یعود إلى تھافت اللبنانیین على تخزین األدویة التي یحتاجونھا أعواما  

من التداعیات النفسیة إلصابة اللبناني بمتالزمة "التخزین" للمواد الغذائیة والمشتقات النفطیة على أنواعھا، إضافة إلى  
الصیدلیات، لدواع عدة، منھا تغییر الطبیب المعالج نوع  تخزین األدویة في المنازل، ازدیاد ظاھرة إعادة األدویة إلى 

الدواء أو شفاء المریض أو وفاتھ، ما یعني أن جزًءا من أزمة انقطاع أصناف األدویة التي شھدتھا سوق االستھالك یعود  
. إلى تھافت اللبنانیین على تخزین األدویة التي یحتاجونھا أعواما، ومن دون سبب منطقي  

یالم اللبناني على وقوعھ مریض "متالزمة التخزین" ألنھ لم یشعر یوًما أن ھناك دولة تراقب المحتكر أخیًرا، قد ال 
والمستغل لألزمات وتحاسبھما، بل ألّن الدولة أیًضا قد تمارس اإلذالل من ضمن سیاسات الكیدیة ضمن فریق السلطة  

. الواحدة  

2022مارس  23جریدة العرب:  



2022_ARA_SERIE1_LV1_TEXTE 2 
 

 مخاوف من قانون المجلس الصحي المصري
لعام   12مارس/ آذار الجاري، نشرت الجریدة الرسمیة المصریة قرار الرئیس عبد الفتاح السیسي الذي حمل رقم  20في 

إلنشاء المجلس الصحي المصري وتنظیمھ. وجرت المصادقة علیھ رسمیاً لیدخل مرحلة بدء تنفیذه خالل ستة  2022
ویتولى المجلس الصحي المصري، باعتباره . العمر المحدد إلصدار الئحة قراراتھ التنفیذیة تمھیداً لتطبیقھاأشھر، تشكل 

ھیئة خدماتیة مستقلّة، تدریب كل أعضاء الفرق الطبیة، في مرحلة ما بعد انتھاء الدراسات الجامعیة. ویتبع لرئیس  
وبینھا إلى وزارة الصحة والسكان، الجامعات والقوات  الجمھوریة مباشرة، فیما تشارك جھات عدة في التدریبات، 

ویھدف المجلس إلى تنظیم مجاالت  . المسلحة، ویتولى إخضاع المتدربین إلى اختبار واحد للحصول على شھادة موحدة
الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبیقي لألطباء والعاملین في مختلف التخصصات الصحیة، وتطویر 

تخصصي في كل المھن الصحیة باالعتماد على برامج تتناسب مع مرحلة ما بعد التعلیم الجامعي. وھو یختبر التدریب ال
قدرات المتدربین للتحقق من امتالكھم المؤھالت الكافیة لممارسة مھماتھم بطریقة تضمن أعلى درجات األمان للمرضى،  

سة الصحیة والطبیة العامة للدولة التي تخضع للتوجیھات  وتحسین الخدمات الصحیة في مصر عموماً، استناداً إلى السیا
.الرئاسیة "كي ینعم المواطن بحیاة كریمة " 

وفیما یكّرس إنشاء المجلس الصحي المصري أھدافاً منطقیة ومتوازنة، تترك بعض بنود قانون تأسیسھ وتنظیم عملھ 
ة الدراسات العلیا لكلیات الطب، ألغى القانون  مخاوف كثیرة من تحمیل األطباء نفقات دراسیة أكبر. فإلى جانب خصخص

ما یعرف بـ"الزمالة"، أي الشھادة التي تعادل الدرجات العلمیة خارج مصر، وأسس لما یعرف بـ"البورد المصري" وجعل  
وكان أطباء وزارة الصحة الملتحقون ببرنامج . آالف دوالر) 5ألف جنیھ (أكثر من  80الحد األقصى للرسوم یساوي 

دوالراً) فقط، ألّن الزمالة   38جنیھ (  600الة ال یتحملون أّي رسوم دراسیة، ویكتفون بدفع رسوم رمزیة تبلغ حوالي  الزم
كما ألغى قانون إنشاء المجلس الصحي  . تتبع وزارة الصحة، ودراساتھا التخصصیة تشكل جزءاً أساسیاً من عملھم

یب اإللزامي لألطباء، وفرض رسوماً إضافیة جدیدة یحّصل  المصري اللجنة العلیا للتخصصات الطبیة، وھیئة التدر
في المائة تحّول إلى الخزانة العامة للدولة إلنفاقھا على خدمات  10في المائة منھا، في مقابل   90المجلس نفسھ نسبة 

ریب الصحي  یقدمھا، مثل اعتماد الشھادات المھنیة الصادرة عن الجھات المانحة لكّل المتدربین، وتحدید أماكن التد
وترخیصھا، واختیار المشرفین، وتنفیذ برامج مستمرة للتدریب الصحي والمھني، وإجراء االمتحان القومي لمنح تراخیص  

مزاولة المھنة، واعتماد شھادة اجتیازه، وكذلك امتحان البورد المصري، واعتماد شھادة اجتیازه، علماً أّن رسوم ھذه  
وقد ترك القانون  . دوالرات) رسم امتحان مزاولة المھنة 6.34جنیھ ( 100ا مبلغ الخدمات كانت رمزیة سابقاً، وبینھ

الصادر    387الجدید للمجلس الصحي األطباء في حیرة عن الجھة التي تتحمل رسوم الدراسات، فقرار وزارة الصحة رقم 
العلیا من مواردھا الذاتیة، مع   كان یقّر بأن تتحمل جھة العمل األصلیة ألعضاء المھن الطبیة رسوم الدراسات 2018عام 

دوالراً) الرمزي للطبیب. وفي حال عدم توفر المال یصرف المبلغ من وزارة الصحة    38جنیھ ( 600تحدید رسم 
من ھنا یتوقع إلغاء شھادة الزمالة واستبدالھا بـ"البورد" الجدید، فور إصدار قرارات الالئحة التنفیذیة التي  . والسكان

الصادر   137مة مصاریف الشھادة الجدیدة ومن یتحمل تسدیدھا، واحتمال اإلبقاء على القانون رقم  یفترض أن تحدد قی
الذي یحّمل جھة العمل تكالیف الدراسات العلیا، أو إلغائھ كي تصبح على عاتق الطبیب نفسھ. والالفت أن ھذه   2014عام 

في ظل عملھم وسط نظام صحي متھالك. ویقدر راتب  األعباء العلمیة تأتي في وقت تتدھور األوضاع المادیة لألطباء 
آالف   5دوالراً) ثم   250آالف جنیھ (  4دوالراً)، ویرتفع إلى  155جنیھ ( 2500الطبیب المصري في بدایة تعیینھ بنحو 

 ویبقى السؤال األھم الذي یطرحھ األطباء، ما قیمة إلغاء  . دوالراً) بعد حصولھ على شھادات تخصصیة أعلى 315جنیھ (
، وتأسیس شھادة إكلینیكیة جدیدة  1998الزمالة التي تعتبر الشھادة التخصصیة اإلكلینیكیة المصریة األكثر عراقة منذ عام  

وھل األجدى إصالح نظام الزمالة، وتوفیر  . بدالً منھا ال تتمتع بأّي رصید على صعید السمعة واالعتراف الدولي
ت بھ، أو إلغاؤه واستبدالھ بنظام جدید بأسماء ورسوم أخرى، وترك األزمة  اإلمكانات المناسبة لتدارك العیوب التي لحق

ویقدر عدد خریجي كلیات الطب   الحقیقیة المتمثلة في العدد المرتفع جداً للطالب والمتدربین التي تفوق طاقات االستیعاب؟
لف طبیب من كّل التخصصات،  أ 82آالف سنویاً، وعدد األطباء في المستشفیات الحكومیة بحوالي  9  بحواليفي مصر 
في المائة، وفق   38ألف طبیب مسجلین. أما القوى األساسیة التي تملك تراخیص مزاولة المھنة فنسبتھا  213من أصل  

دراسة أعدتھا أمانات المستشفیات الجامعیة، والمكتب الفني لوزارة الصحة المصریة ومجموعة من الخبراء  
طبیب   75.700ویعمل . لبشري، واحتیاجات سوق العمل من األطباءوالمتخصصین حول أوضاع مھنة الطب ا 

  1157ممرض في   22.800طبیباً و 25.130مستشفى حكومیاً في مصر، و 691ألف ممرض في   143.200و
.مستشفى خاصاً. لكّن ذلك ال یمنع معاناة مصر من نقص شدید في عدد األطباء بسبب ھجرة عدد كبیر منھم طوال سنوات  
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الحظوظ المرشحات األردنیات... "شبكات قوى" الرجال تقلل   

مارس الجاري، استمرار الدور الھامشي للمرأة في   22كشفت إحصاءات المرشحین لالنتخابات المحلیة في األردن المقررة في  
المرشحین، ما یعني أن التعدیالت التي أقرھا  في المائة من إجمالي عدد   18العملیة السیاسیة، إذ لم تتجاوز نسبة ترشح اإلناث 

  البرلمان نھایة العام الماضي إلضافة كلمة "أردنیات" في عبارة "األردنیین أمام القانون سواء ال تمییز بینھم..." والواردة في المادة 
رق حقیقي، ولم تدفعھن حتى معنویاً  السادسة من الدستور، "من أجل ضمان حقوق المرأة األردنیة دستوریاً وقانونیاً"، لم تحدث أي فا

.إلى التفكیر واإلقبال على خوض غمار المعركة االنتخابیة   

،  4820وكشف رئیس مجلس مفوضي الھیئة المستقلة لالنتخابات في األردن، خالد الكاللدة، أن مجموع طلبات الترشح المقدمة بلغ 
في المائة. أما طلبات الترشح لعضویة أمانة عمان فعددھا   17.99بة لإلناث بنس 867في المائة و  82.01للذكور بنسبة  3953منھا 
تعلّق األمینة العامة للجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على  . لإلناث 17للذكور و 94توزعت بین  111

عددھن لعضویة المجالس، یرتبطان بظروف   ھذه األرقام بالقول لـ"العربي الجدید": "عدم ترشح النساء لرئاسة البلدیات، وتدني
اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة تؤثر على فرص نجاحھا. وھكذا لن یحدث أي تغییر مقارنة باالنتخابات السابقة التي أجریت عام  

وى التي  تضیف: "لم تنعكس المبادرات القیّمة للنساء في المجتمع األردني على دورھن السیاسي، فالعالقات وشبكات الق  ". 2017
یتمتع بھا الرجال في مجتمعنا تشكل أساس ترشحھم حصراً لرئاسة البلدیات التي تشكل العشائریة العامل األھم في خیارات الترشح،  
ما یعني حتمیة منح الرجل أفضلیة على المرأة في المنافسة على ھذه المناصب التي ال حصة محددة (كوتا) للنساء فیھا. والرجل ھو  

".األوفر في الفوز، في ظل الثقافة المجتمعیة السائدةصاحب الحظوظ    

، من دون أن تفوز أي منھن. والیوم یدفع اإلحباط النساء إلى  2017نساء ترشحن لرئاسة البلدیات في انتخابات عام  6وتشیر إلى أن 
منصب نائب رئیس البلدیة عن جنس  عدم الترشح لھذا المنصب. وقد اقترحت اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة أن یختلف جنس 

".الرئیس، لكنھ لم یؤخذ في الحسبان   

من جھتھا، تقول رئیسة االتحاد النسائي العام الدكتورة میسون تلیالن: "یتمثل جوھر الموضوع في تحدید النھج الوطني لحقوق المرأة  
یاً، أم أن ھذا األمر مجرد شعارات؟ وھل یؤید األردن  األردنیة تمھیداً لتطبیقھ بخطوات واضحة. فھل األردن مع مساواة المرأة فعل

القوانین التي تمنح المرأة حقوق المواطن من الدرجة الثانیة أم ال؟ علماً أن النماذج العالمیة تؤكد أن ال تطور وال تقدم وسط ھضم  
. "حقوق المواطن بغض النظر عن عرقھ ولغتھ ودینھ وجنسھ    

إلى تثقیف وتوعیة دیمقراطیة تبدأ منذ التنشئة األولى ألفراده، بھدف تغییر النظرة النمطیة لدور   وترى أّن "المجتمع األردني یحتاج
المرأة وقدراتھا على صنع القرار، والذي یتطلب تناسق الجھات المختصة وتناغمھا مع خطة مدروسة بعیدة المدى". وتقترح لتغییر  

ل تحیزاً وتمییزاً، وتطبیق الحصة النسائیة (الكوتا) باعتبارھا إحدى آلیات تغییر الوضع الحالي وضع قوانین انتخابیة أَكثر عدالً وأق
قواعد اللعبة السیاسیة، إلى جانب التركیز على ضمان التمثیل النوعي ولیس العددي. أما مشاركة المرأة للفوز خارج ھذه الكوتا  

خبة بعیداً عن ھیمنة الرجل، علماً أن التعویل على تنمیة  فترتبط أساساً بوجود قانون انتخاب عصري یوصلھا إلى المجالس المنت 
 ً ".سیاسیة نابعة من ثقافة سیاسیة مجتمعیة أمر صعب حالیا   

من جھتھا، تعتبر المستشارة اإلعالمیة والصحافیة المھتمة بشؤون المرأة إخالص القاضي، في حدیثھا أن "الترشح الضعیف للنساء  
قافة تراكمیة تفرض اقتناع المشارك بقدرتھ على التأثیر في صنع القرار. لكن في حالة األردن ھناك لیس مفاجئاً، فالتغییر ینتج من ث 

قوى شد عكسي وسیطرة للمنطق الذكوري تترافق مع نظرة مجتمعیة سلبیة لمشاركة المرأة في العمل السیاسي، وغیاب ثقة بعض  
". رشح النساء بأنفسھن وكذلك بأخریات، ما یؤدي إلى العزوف عن الت    

  تضیف: "ال شك في أن اإلحباط كبیر لدى السیدات أیضاً بتأثیر عدم امتالكھن االستقاللیة المادیة لإلقدام على الترشح، فالفقر والبطالة 
یخفى  من العوامل المؤثرة جداً، والمرأة التي تعجز عن تلبیة االحتیاجات الصغیرة ألسرتھا تخشى مسؤولیة التقید بعمل عام. كما ال 

".أن تداعیات وباء كورونا لعبت دوراً في انعزال النساء وابتعادھن عن العمل العام   

عاماً. وقد   30وتلفت القاضي إلى أن العوامل التي أثّرت في العمل السیاسي للمرأة وترشحھا لالنتخابات ھي نفسھا منذ أكثر من 
م ینعكس نمط حیاة الناس والمدنیة على الثقافة االجتماعیة والممارسة  ارتبط ھامش التغییر المحدود بتخصیص كوتا للمرأة، في حین ل

السیاسیة، إذ یعتبر أفراد ُكثر في المجتمع األردني أن العمل السیاسي حكر على الرجال. من ھنا ال بّد من تغییر التفكیر منذ السنوات  
.الجنسیناألولى لألطفال عبر المناھج الدراسیة، وتأكید المساواة والعدالة بین   

  

2022مارس  62، أنور الزیادات جریدة العربي الجدید:  
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 رحلة السوریین إلى أوروبا بین المأساة والطموح
وصلنا نقطة التحمیل ننتظر قدوم السیارات، أول یوم لم تأت، وفي ھذه الحالة تكثر األكاذیب التي تسمعھا، واعتدت علیھا، 

السیارة! وھكذا مضى  إذ یقول لك المھربون ساعة وتكون السیارة عندك، ثم تمضي الساعة، فیقولون لك الساعة كذا تأتیك 
..النھار وحل اللیل ولم تأت السیارة، نفد طعامك وشرابك، وازداد البرد بسبب قلة الحركة، ولم تأت السیارة  

متر، اقتحم   400، تبعد عنا حوالي 30شخصا، والثانیة  37كنا مجموعتین ننتظر سیارات التحمیل، كانت مجموعتنا 
اع راكب واحد أن ینجو، ولحق بنا، ثم اضطررنا لتغییر مكاننا خشیة المباغتة من  مكانھم الكوماندوز فأخذھم كلھم، واستط

بقینا عدة أیام ننتظر السیارة من دون أكل وال میاه، ثم جاءت السیارة . كیلومترا إضافیة 15قبل الكوماندوز، فمشینا 
مشكلة   تكن لدیناعاة ألي اعتبار، ولم أخیرا، أخذتنا إلى سالونیك، وضعنا صاحب السیارة كما توضع األغنام من دون مرا

وصلنا إلى الھدف الرئیسي، سالونیك، وھي مركز االنطالق نحو صربیا عبر دول عدة،  . ما دام أننا في طریقنا إلى الھدف
. % من وجودك في الیونان، لكنك تبقى مھددا فیھا بالترحیل إلى تركیا في أي لحظة80وبوصولك إلیھا ستكون قد قطعت   

" تجد السوریین من المناطق الشرقیة یستمعون إلى األغاني الشعبیة الفراتیة ویرقصون على أنغامھا، الكامب" في     
استقبلنا األفغان بكل عنف وھم یحملون خراطیم یضربون كل من یرفع صوتھ أو یطلب . وھذا روتین شبھ یومي یمارسونھ

الذي تم االتفاق بینك وبین المھرب وبین المكتب علیھ، فتفك طعاما، ھنا تتذكر أنك وصلت إلى سالونیك، الھدف األساسي 
الشیفرة ویصل المبلغ إلى المھرب من خالل المكتب، وتكون مصلحة الركاب قد تحققت مع مصلحة المھرب وكذلك 

ثم تبدأ قصة أخرى من استغالل أصحاب السكن للمھاجرین إن أرادوا شراء أي شيء من لباس وطعام، . صاحب المكتب
مھاجر ال یمكن لھ الخروج والشراء بنفسھ بسبب مخاطر الترحیل إلى تركیا، فیكون صاحب السكن ھو الذي یقوم بعملیة فال

،  8یورو، ثم یبیعھا لك بـ  3یشتري "السندویشة" من السوق بـ  سیئ، فمثالالشراء، ویستغل ھذا األمر لمصلحتھ بشكل 
. .. وھكذا 40، ویبیعھ لك بـ 20ویشتري الحذاء من السوق بـ    

ثم تأتي مرحلة ثانیة من رحلة اللجوء، ولھا سعر مختلف عن سابقتھا، وھي من سالونیك إلى صربیا، وتتراوح قیمتھا بین  
وھناك طریقان للوصول إلى صربیا، األول من ألبانیا فكوسوفو ثم صربیا، والثاني من مقدونیا  .. یورو 1300و 1000

ریق األول، كون المھربین واألدالء عرباً من سوریة وفلسطین، والطریق الثاني إلى صربیا، أغلب السوریین یسلكون الط
یسلكھ األفغان والباكستانیون، وقلیل من السوریین یسلكونھ خوفا من األفغان! وإذا تعرضت لعملیات سطو و"تشلیح"  

ھرب باكستاني سریع في مشیھ، كان یقودنا م . للركاب، من دون أن تعلم في أي الطریقین أنت.. فأنت سلكت طریق مقدونیا
ال یتعب، أنت تركض وھو یمشي ومع ذلك فھو یتقدمك! ولغة التفاھم بین السوریین والمھربین الباكستانیین واألفغان ھي 

اجتزنا الحدود المقدونیة الیونانیة بكل سھولة، استغرق األمر ساعة، ولم  . اللغة التركیة، فالطرفان أقاما ھناك وعمال فیھا
سیارة أیضا، فبقینا اللیل كلھ وسط درجة حرارة منخفضة، وال یمكن لك أن تنام في أجواء البرد القارس، في  تأت ال

الصباح الثاني، قدمت سیارات یقودھا ألبان ومقدونیون، وتمشي أمام السیارة التي تقل الركاب سیارة كشاف لمعرفة وضع  
رات الحدیثة، وھي تضع الركاب بعضھم فوق بعض، بینما تكدس  الطریق، تقودھا امرأة لتبعد الشبھات! ثم تنطلق السیا

وصلنا صربیا التي ال یعترضك فیھا أحد وال یوقفك، ذھبنا إلى "الكراج" للوصول  .." آخرون في تابلوه السیارة "البوكاج
العاصمة، ثم ركبنا حافلة أخرى أوصلتنا إلى نقطة تجمع الالجئین، "كامب سنبر" قرب الحدود مع المجر،    إلى بلغراد

ھناك تجد السوریین بكل أطیافھم وتجد أیضا العراقیین والمغاربة والمصریین! فصربیا نقطة التمركز لالنطالق إلى  
قیة یستمعون إلى األغاني الشعبیة الفراتیة ویرقصون على  في الـ"كامب" تجد السوریین من المناطق الشر .أوروبا الغربیة

أنغامھا، وھذا روتین شبھ یومي یمارسونھ، كذلك تجد المھربین "یصطادون" الركاب للعبور بھم إلى المجر، وھي المرحلة  
یورو،  8003و  3000في ھذه المرحلة یتفق الراكب مع المھرب على المبلغ، وتتراوح األسعار بین . الثالثة من الرحلة

.. والھدف ھو الوصول إلى النمسا، وتحدیدا مدینة فیینا للذي یرید االتجاه نحو ألمانیا أو بلجیكا وغیرھا  

صربیا والمجر، وھو شدید المراقبة، فاألسالك موصولة بـ"حساس" یعطي إنذارا  الحدودي بینھنا علیك أن تجتاز الشریط 
أن تكون حذرا. ومن یقوم بوضع الساللم لتخطیھا ھم األفغان، وھم من   لحرس الحدود المجري، ولكي تقطع األسالك یجب

یتولون األمر وال یسمحون للسوریین أو غیرھم تولي عملیة العبور، كما أن ھناك صراعاً بینھم وبین السوریین على  
جر الباردة، تصل درجة  علیك أن تعبر شبكتین بارتفاع مترین، ثم تنطلق بتجاه غابات الم. مناطق معینة یتم العبور منھا

تحت الصفر، ثم علیك أن تمشي كثیرا لتصل إلى النقطة التي ستنطلق منھا السیارات إلى األراضي   7الحرارة أحیانا إلى 
النمساویة، وتظل على طول طریق المشي داخل غابات المجر مھددا باإلرجاع إلى صربیا، وھناك فرق بین الكوماندوز 

..یون ال یمارسون العنف وال یأخذون المالبس وال یقومون بمصادرة الھواتفالمجري والیوناني، فالمجر  

2022مارس  24جریدة العرب: سلطان الكنج،   
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"«المكرونة ل 6و " صنفاً جدیداً للخبز 15القمح المصري.. إنتاج   » 
 

عنھ    ىال غن الذيعن إنتاج رغیف الخبر  المسؤولن أھم المحاصیل االستراتیجیة على اإلطالق، إذ أنھ م یعتبر القمح
لإلنسان، وتسعى الحكومة جاھدة لزیادة اإلنتاجیة من جمیع الحاصالت الزراعیة بصفة عامة والقمح بصفة خاصة، وذلك  

وتولى الدولة أھمیة خاصة لمنظومة القمح من بدایة زراعتھ حتى  الغذائي. لتوفیر الغذاء والكساء للمواطنین وتحقیق األمن 
  فيلتوصیات والبرامج القومیة والحمالت اإلرشادیة، وتستمر البحوث الزراعیة الحصاد، حیث تُِصدر وزارة الزراعة ا

جدید ومفید للنھوض بإنتاجیة محصول القمح وبأعلى   وما ھجھدھا الدؤوب إلنتاج أصناف جدیدة متمیزة، وتقدیم كل 
جیة وتوفیر المیاه، حیث  الزراعة بغرض زیادة اإلنتا فيجودة، لیس ھذا فحسب ولكنھا تقوم أیضاً بابتكار طرق حدیثة 

، باإلضافة إلى زیادة عدد األصناف من القمح  الماضيإردباً العام  19أرادب إلى   8ارتفع متوسط إنتاج الفدان من 
.على مستوى العالم  القماح، الذى یعتبر من أفضل أنواع المصري   

یة المحصول، والمقاومة لألمراض، لمعھد بحوث المحاصیل الحقلیة ھو إنتاج األصناف الجدیدة عال الرئیسيالھدف 
والمتحملة للظروف الجویة غیر المناسبة، وذات صفات الجودة المطلوبة، وبخاصة محصول القمح، حیث إنھ المحصول  

مصر، لذلك یقوم قسم القمح بمعھد بحوث المحاصیل الحقلیة باالستنباط المستمر لألصناف، حیث  فياألول  االستراتیجي
الثمانینیات كان  في.  عندما یصبح الصنف مصاباً باألمراض یكون ھناك صنف أو أكثر یحل محلھإنھ كل فترة زمنیة 

إردباً،   19وصل متوسط إنتاجیة الفدان ألكثر من  2021 الماضي أرادب، وفى العام  8متوسط إنتاجیة الفدان من القمح  
 6صنف قمح خبز، وأكثر من  15من وكان ال یوجد أكثر من صنف أو إثنین من أصناف القمح، واآلن یوجد أكثر 

أصناف قمح مكرونة، جمیعھا متاحة للزراعة، والمزارعون مقبلون علیھا جداً، ودائما ینتظرون األصناف الجدیدة لثقتھم 
على مستوى العالم، مشیراً وقد بلغ إنتاج أصناف القمح  القمح  تعتبر من أفضل أنواع  والتيلمصریة، القمح اأصناف   في
  التيالحقول اإلرشادیة   في إردباً للفدان، رغم أن متوسط إنتاجیة القمح  30بعض حقول المزارعین المتمیزین أكثر من  في

یقوم بھا  التيالجیدة إردباً للفدان، وھذا یرجع إلى المعامالت والممارسات الزراعیة  24تقوم بھا الحملة القومیة یبلغ نحو  
جمیع أصناف القمح الحدیثة عالیة المحصول، متحملة للظروف المناخیة، ومقاومة لألمراض بدرجات . المزارعون 

  ھيوغیرھا، وأحدث أصناف قمح المكرونة  14، سدس  95، سخا   3مصر   ھيمختلفة، وإن أحدث أصناف قمح الخبز 
. وغیرھا 5،6، بنى سویف   8بنى سویف   

تغطى جمیع   التياألصناف الجدیدة مستمر، نتیجة وجود برنامج قومى على مستوى جمیع محطات البحوث  وإنتاج
، جیزة   95، سخا  3، مصر   2، مصر  1بطبیعتھا المختلفة، مشیراً إلى أن األصناف الجدیدة للقمح مثل مصر  األراضي

كاً  للمیاه، وذات محصول عاٍل، وتصلح  ، جمیعھا أصناف قصیرة العمر وأقل استھال12، جمیزة  14، سدس  171
جمیع المحافظات، وتتحمل الحرارة والملوحة بدرجات متفاوتة، وصفات العجین والخبز لھا جیدة، ولون   فيللزراعة 

كما ھو متفق علیھ من العام السابق، واستمرار   9وقد تم التوقف عن إكثار الصنف جیزة . الحبوب مرغوب للُمزارعین
. ھذا العام فقط على أن یتم التوقف عن إكثاره العام القادم 168زة إنتاج الصنف جی  

، وذلك   2022 فيفدان   3.6إلى أكثر من  2011  فيفدان   3.040مصر زادت من  فيمساحة القمح المزروعة 
األصناف الجدیدة من القمح،    فيالمصریة، وكذلك ثقة المزارعین   األراضيمعظم  فيلمواءمة األصناف الجدیدة للزراعة 

  10كاشفاً وقد جاء ذلك نتیجة للجھود المبذولة، حیث تم إرساء "حملة قومیة للنھوض بمحصول القمح" منذ أكثر من 
 20أكثر من تتمیز بتوفیر  والتيسنوات، تھدف إلى نشر األصناف الجدیدة، وكذلك اتباع طریقة الزراعة على المصاطب 

ومقاومة الرقاد وتحمل   العالي، باإلضافة إلى المحصول التقاوي% من كمیة  25، وتوفیر أكثر من الري% من كمیة میاه 
الظروف الجویة غیر المواتیة وغیر ذلك، الفتاً وخیر دلیل على نجاح ھذه الحملة أن المزارع أصبح دائماً ینتظر األصناف  

كان یقوم بھا مثل: الزراعة المبكرة  التيلة وغیرھا من الممارسات الزراعیة  غیر السلیمة  عرفتھ بھا الحم  التيالجدیدة 
توفرھا الحملة   التيوغیر ذلك، وذلك من خالل الندوات وأیام الحقل وأیام الحصاد  التقاوي والتعطیش وزیادة كمیات 

ذین یتبعون ویتبنون طریقة الزراعة على  القومیة للنھوض بمحصول القمح، مضیفاً: واآلن زادت مساحة الُمزارعین ال 
. المصاطب إلى نحو ثلث مساحة القمح على مستوى الجمھوریة  

 

2022مارس  28: منى عبد العزیز، األھرام عموق   
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 عندما یصبح الصحافي محور الخبر
من المفترض في الوضع الطبیعي أن یغّطي الصحافي األخبار، ال أن یكون محور الخبر. ولكن األمر في بالدنا العزیزة 

ینقلب أحیاناً، ویصبح الصحافي من دون أن یرغب ھدف التغطیات اإلعالمیة. في األسبوع الماضي، وبعد قضاء عدة أیام  
لندن، عدُت إلى عّمان، في رحلة وصلت منتصف اللیل. وعلى الرغم من المحاولة السریعة للخروج، لتأخر الوقت،  في 

وللرغبة في الحصول على قسط من النوم، ألن الیوم التالي كان ملیئاً بالعمل اإلعالمي لي بمناسبة یوم المرأة، إال أن  
ظف الجوازات مني االنتظار قلیالً، وعرفت، في تلك اللحظة، أن األمر الریاح أحیاناً تجري بما ال تشتھي السفن. طلب مو

. غیر طبیعي  

منذ أكثر من عشرین عاما، وأنا أتنقل بین عّمان والقدس، وأسافر بصورة مستمرة من مطار الملكة علیاء وإلیھ، ولم أوقف  
ألمر؟ ھل للتشویش الذي وصل إلى أذني  مرة واحدة. ماذا حدث؟ ذھب ذھني شماال وجنوبا. ھل لما كتبتھ أخیرا عالقة با

عن ھذا المقال أو ذاك التقریر أو الموقف من ھذا أو ذاك عالقة؟ ھل األمر متعلٌق بموضوع وثائق باندورا، والتي نشرنا 
عنھا ثالث ساعات ثم جرى سحبھا؟ ھل ما نشرت عن تجربتي الصحافیة في األردن في مجلة فورین بولیسي السبب؟ ھل  

اس عادي جدا في تقریر "الغاردیان" عن تسریبات بنك كریدیھ سویس؟ ھل األمر متعلق بموقع المغطس  السبب اقتب
اإللكتروني المختص بشؤون المسیحیین في األردن وفلسطین، وانزعاج بعضھم من موقفي دعماً لتعریب الكنیسة 

عربي في القدس، أو بما نشرتھ عن قضیة  األرثوذكسیة، ومعارضتي االستعمار الدیني الممثل أخیرا بتعیین بطریرك غیر 
الجامعة األمیركیة في مأدبا؟ وھل كانت المطالبة بمساواة كل الطوائف المسیحیة، حسب المادة السادسة من الدستور  

األردني، ھي السبب؟ وھل لتوقیفي عالقة بقرار ھیئة اإلعالم حجب موقع المغطس في األردن، بناًء على طلب من مجلس  
ائس؟ جرى ھذا كلھ في مخیلتي في الدقائق القلیلة، قبل أن یأتي دوري لمقابلة مسؤول أمن المطار، لتوضیح  رؤساء الكن

سبب عدم السماح لي كالعادة بالدخول. قال الضابط المسؤول، بكل أدب واحترام، إن ھناك قرارا قضائیا بتوقیفي لھ عالقة  
ھ، ال مانع لدي أن أراجع الدائرة غداً. ابتسم، وقال لي إنني سأقیم اللیلة  بشكوى لدى دائرة الجرائم اإللكترونیة. حسناً، قلت ل

في المطار، وأذھب صباحاً برفقة الشرطة للرد على الشكوى. "أنت تمزح" قلت لھ، ولكنھ كان مصّراً أنھ مكلّف بتنفیذ أمر 
كفلني لدى المركز األمني في  قضائي بالتوقیف، موضحا في الوقت نفسھ أن اإلفراج عني ممكن، إذا كان لدي شخص ی

اتصلت بزوجتي التي كانت في انتظاري في مكان الحقائب، وقلت لھا ما جرى، فقالت إنھا ستتجھ إلى . منطقة البیادر
المركز األمني لمحاولة تكفیلي، وكانت الساعة قد تجاوزت الواحدة بعد منتصف اللیل. تركني المسؤول أنتظر في غرفة  

 ً كنت قد بدأت قراءتھ في الطائرة، ونسیت موقعي حیث كان الكتاب فعالً خیر جلیس لي. ولكن یبدو   أخرى، فأخرجت كتابا
أن األمر كان غیر مألوف لمن كان حولي من ضباط، فسألني عن سر قراءتي في ھذا الظرف، وقلت لھ إنني أمضي  

ولین األمنیین ترن، فبدا لي أن خبر توقیفي  الوقت لغایة السماح لي بالخروج. مر وقت قصیر، وإذا بالھواتف النقالة للمسؤ
قد جرى نشره فأصبحت عبئاً علیھم. جاءني الضابط ذاتھ، لیسأل إن كان أحد قد راجع المركز األمني. أعلمتھ أنني أعتقد 

أنھم في طریقھم، وطلب مني استعجالھم ألن المركز األمني في انتظار من یراجعھم إلنھاء الموضوع. وطلب مني الحدیث  
عبر ھاتفھ مع مدیره الذي حاول اطمئناني وإعالمي أن أمر احتجازي سیجري حلھ قریبا. لم أھتم كثیراً باألقوال، ورجعت  

طلب مني المسؤول توقیع وثیقة متعلقة باالحتجاز، ثم رافقني  ونصف،بعد ساعة . إلى قراءة كتابي وانتظار ما سیحدث
. داً ضرورة أن أراجع الشرطة في الیوم التالي الضابط إلى الخارج، معتذراً عن تأخیري، ومؤك  

انتھت قصة احتجازي، لكن من كان وراءھا وما حدث بعدھا أھم بكثیر، فمن دون أن أعرف أو أقوم بأي عمل، یبدو أن  
أمر توقیفي قد حّرك بعض المیاه الراكدة، حیث وصلت إلّي مكالمات تضامن عدیدة في الیوم التالي. كما وصلت إلّي  

ت من مسؤولین أمنیین، إلقناعي بأن ما حصل لم یكن توقیفاً. "لو تم وضعك في النظارة طول اللیل لكان األمر  مكالما
توقیفاً، ما حدث لك مجرد احتجاز بسبب أمر إداري، حیث كان علیك حضور المحكمة، وتم االتصال بك آالف المرات ولم  

فمن یعرفني یمكن أن یشھد أنني ال أغلق ھاتفي الخلوي في أي   تستجب". توقفت مع المسؤول األمني عند الجملة األخیرة،
وقت، ولو اتصل بي أحد وأنا منشغل، فإنني دائما أرّد فیما بعد... على أي حال، أھم ما حدث فیما بعد ما صرح بھ الناطق  

المطلوبین لبعض القضایا باسم الحكومة األردنیة أن مدیریة األمن العام تنظر في تخفیف اإلجراءات المتعلقة بالمسافرین 
لم تكن قراءتي الكتاب في وقت االنتظار بھدف التسلیة فقط، بل لیعرف المسؤولون . المرتبطة بالجرائم اإللكترونیة

األمنیون، وبصورة مباشرة أو غیر مباشرة، أن إرھابھم الفكري ومحاوالتھم إخافتي لن تجدي، ومعنویاتي عالیة، 
م ینقص. ما كنت وال أزال متخوفا منھ أال یتأثر الزمالء، وأن یمارسوا الرقابة الذاتیة،  وإصراري على قول الحق زاد ول
المطلوب من الصحافي تغطیة األخبار، وأن یحاول قدر المستطاع أال یكون ھو أو ھي . وھو ما یقتل العمل الصحافي الحر

 محور الخبر. 
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 أمازون" توقع صفقات عمالقة مع شركات فضائیة "

أعلنت شركة "أمازون" الثالثاء عن توقیع   .تھدف إلى إطالق آالف األقمار االصطناعیة تعزیزا لخدمات اإلنترنت السریع
الفضائیة، إلطالق آالف األقمار االصطناعیة بھدف وضعھا في   للصناعات  مدار صفقات غیر مسبوقة مع ثالث شركات 

 منخفض حول األرض ضمن "كوكبتھا" الرامیة إلى توفیر خدمة اإلنترنت السریع.

أكبر   تمثل  أالینس"  النش  و"یونایتد  أوریجن"  و"بلو  "أریانسبایس"  من  كل  مع  الموقّعة  العقود  أن  "أمازون"  وأوضحت 
التاریخ. في  اصطناعیة  ألقمار  حاملة  صواریخ  إلطالق  تعاون  الشركة    عملیات  تعلن  لعملیات ولم  اإلجمالیة  التكلفة  عن 

أمامنا عمل كثیف،    إطالق الصواریخ وتوقیت إرسالھا. یزال  لیمب في بیان "ال  وقال نائب رئیس "أمازون" األول دایف 
لكن الفریق واصل تحقیق إنجازات متتالیة تشمل كل جوانب نظام األقمار االصطناعیة لدینا"، مضیفاً أن "مشروع ’كویبر‘  

إن شبكة  في  سیوفر  یعیشون  الذین  األشخاص  مالیین  لعشرات  مقبولة  وأسعارھا  سریعة  العریض  النطاق  بتقنیة  ترنت 
العالم". حول  الخدمة  ھذه  من  جزئیاً  أو  كلیاً  محرومة  األمیركي   مجتمعات  الملیاردیر  إكس"  "سبایس  رئیس شركة  وكان 

وأوضحت "أمازون" أن    تصال باإلنترنت.قمر اصطناعي في المدار لتوفیر خدمة اال  1500إیلون ماسك أرسل أكثر من  
مشروع "كویبر" یھدف إلى توفیر خدمة اإلنترنت بتقنیة النطاق العریض وبسرعة عالیة للمنازل والمدارس والمستشفیات  

اإلنترنت. بشبكة  جیّد  اتصال  إلى  تفتقد  أماكن  وفي  الكوارث  حاالت  في  اإلغاثة  وعملیات  "أمازون"   والشركات  وتتولّى 
طویر المشروع، وتخطط لالستفادة من القدرات الموجودة أصالً في أقسامھا األخرى، من بینھا العملیات اللوجستیة بنفسھا ت

 . AWSوخدمة الحوسبة السحابیة 

السحابیة،  الحوسبة  خدمات  مجال  في  لـ"أمازون"  منافس  أكبر  وھي  "مایكروسوفت"،  شركة  مع  اتفاقاً  عقد  ماسك  وكان 
ووقّعت "أمازون" في   سوفت أزور" بھدف توفیر خدمة اإلنترنت بواسطة األقمار االصطناعیة.لیستخدم منصتھا "مایكرو

من   مزیداً  سیتیح  ما  "أمازون"،  جانب  إلى  بیزوس  جیف  یملكھا  التي  أوریجن"  "بلو  مع  االتفاقات  بعض  المشروع  ھذا 
ف بادیال إن خطة "أمازون" كانت منذ  وقال نائب المسؤول التقني في المشروع راجی  التطور في أعمال بیزوس التجاریة.

البدایة التعامل مع شركات عدة معنیّة بالصواریخ، موضحاً أن السبب في ذلك یعود إلى تقلیص احتماالت أن تشھد عملیات  
الشركة جراء   على  األموال  مبالغ من  توفیر  إلى  إضافة  المشروع،  إبطاء  إلى  بالتالي  یؤدي  ما  تأخیراً،  الصواریخ  إطالق 

الشركات.األسع تقدمھا  التي  التنافسیة  من    ار  مزیداً  ننشر  أن  إمكانیة  إلى  كذلك  تشیر  الضخمة  الصواریخ  "ھذه  أن  وتابع 
ومن المتوقع أن    األقمار االصطناعیة بعدد أقل من مھمات اإلطالق، ما یساعد على تبسیط جدول اإلطالق والنشر لدینا".

وتنّص العقود التي    الحاملة في تعزیز ھذه الصناعة في الوالیات المتحدة وأوروبا.یسھم إطالق العدد الكبیر من الصواریخ  
إجراء   على  اإللكترونیة،  التجارة  مجال  في  العمالقة  المجموعة  الثالثاء  رسمیاً  عنھا  مدى   83أعلنت  على  إطالق  عملیة 

جودة ضمن كوكبتھا، على ما أوضح بیان  المو  3236خمسة أعوام، ما یتیح لـ"أمازون" نشر أكثریة األقمار االصطناعیة الـ
مع    الشركة. العقود  من  األكبر  الحصة  على  أالینس"  النش  "یونایتد  ھذه    38واستحوذت  المحاصة  شركة  إطالق.  عملیة 

المؤلفة من تعاون بین مجموعتي "بوینغ" و"لوكھید مارتن" العمالقتین األمیركیتین والتي تعمل من قاعدة كاب كانافیرال 
وریدا (جنوب شرقي)، ستستثمر للحصول على منصة ثانیة في ھذا الموقع الرئیس في تاریخ الفضاء األمیركي من بوالیة فل

 شأنھا السماح بـ"عملیات بوتیرة أعلى" لصاروخھا الثقیل "فالكان سنتار". 

على   أوریجن"  "بلو  ستستحوذ  ناحیتھا،  بینھا    37من  إطالق،  غلن".    15عملیة  "نیو  العمالق  "بلو  لصاروخھا  أن  غیر 
 أوریجن" ستستفید أیضاً من الشق المرتبط بـ"یونایتد النش أالینس" في العقد إذ إنھا تصنع محركات "فالكان سنتار".

األوروبیة،  الصواریخ  تسویق  المكلفة  "أریانسبایس"  مجموعة  أي  العقود،  ھذه  في  األمیركیة  غیر  الوحیدة  الجھة  أما 
ما وصفھ رئیس الشركة التنفیذي ستیفان إسرائیل في بیان أنھ "لحظة عظیمة في  عملیة إطالق، وھو    18فاستحوذت على  
 تاریخ" الشركة. 

"أریان   صواریخ  عبر  ھذه  اإلطالق  عملیات  رحلة  6وستقام  في  تُطلق  والتي  باریس  ضواحي  في  المصنوعة  الجدیدة   "
الحالي.  العام  أولى نھایة  الطلبیات ع  تجریبیة  العقد، یزداد عدد  " بواقع ثالث مرات،  6لى صواریخ "أریان  وبموجب ھذا 

 عملیة سابقاً.  11بعدما كان 

رقم جید لنا، إذ كنّا نرید أمراً ضخماً وھو ما حصل لكون ھذا العقد ھو بجدارة   18وقال إسرائیل لوكالة الصحافة الفرنسیة "
 اھزیتنا لدى زبائن آخرین".األكبر في تاریخنا، وفي الوقت عینھ كنّا نرید الوفاء بالتزاماتنا واإلبقاء على ج

Arabie indépendante,  وكالة الصحافة الفرنسیة 
05/04/2022 
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 الحرب الروسیة على أوكرانیا تقدم فرصة اقتصادیة لتونس 

أَججت تصریحات الرئیس الروسي فالدیمیر بوتین بشأن وجوب دفع دول االتحاد األوروبي مشتریاتھا من الغاز الروسي 
في   الطاقة  مجال  في  أزمة  بإمكانیة حصول  أكثر  األمور  وعقدت  األوضاع  الروبل،  الروسیة،  األوروبي، بالعملة  االتحاد 

األوكرانیة ستخلق أزمة طاقیة شدیدة    -وتوقع باحثون في شؤون الطاقة أن الحرب الروسیة  .  المستورد األول للغاز الروسي
النفط في عام   الدائرة حالیاً في منطقة البحر األسود، بین 1973على غرار أزمة  ، إذ یتراوح سعر البرمیل بسبب الحرب 

 .افة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبیعي، المورد األساسي للتدفئة في دول االتحاد األوروبي الباردةدوالراً، إض  120و  110
العسكري  والتدخل  للحرب  بشدة  المعارضتین  وألمانیا  فرنسا  مثل  دوالً  الجدیدة  الطاقیة  الوضعیة  ھذه  دفعت  ما  وسرعان 

.لتفكیر في التعامل مع أسواق جدیدة تزودھا بالغاز الطبیعيالروسي في أوكرانیا إلى التفكیر في بدائل جدیدة أو باألحرى ا
في المئة من حاجاتھ من الغاز من روسیا.   40وقبل التدخل العسكري الروسي في أوكرانیا، كان االتحاد األوروبي یستورد  

 .في المئة من استھالكھا 55وكانت ألمانیا األكثر اعتماداً على الغاز الروسي الذي یمثل 

 اسطة الغاز الطبیعي الضغط بو
وكان بوتین أعلن أنھ على الدول "غیر الصدیقة" أن تدفع ثمن واردات الغاز بالروبل من حسابات في روسیا تحت طائلة 
یُدفع   أن  یجب  الغاز  سعر  أن  یبقى  لكن  األوروبي.  االتحاد  بلدان  بصورة خاصة  یطال  إجراء  وھو  عنھا،  اإلمدادات  قطع 

لعقود، وھي في غالب األحیان الیورو أو الدوالر. وقال بوتین في تصریحات بثھا التلفزیون بالعملة المنصوص علیھا في ا
الحسابات  المدفوعات من ھذه  بالروبل في مصارف روسیة، ستُسدد  فتح حسابات  الصدد، "علیھم  بھذا  توقیع مرسوم  بعد 

 ."2022مقابل عملیات تسلیم الغاز اعتباراً من األول من أبریل (نیسان) 
ر الرئیس الروسي من أن التخلف عن الدفع بھذه الطریقة سیؤدي إلى "وقف العقود القائمة". وشدد بوتین على أنھ "إذا  وحذ

 ."لم تتم ھذه المدفوعات، سنعتبر ذلك مخالفةً للواجبات من قبل المشتري، وستترتب على ذلك كل العواقب الالزمة

 البحث عن بدائل جدیدة 
بالتقلبات الحاصلة في أسواق  وضاقت دول االتحاد   األوروبي، بخاصة تلك المعارضة للتدخل الروسي في أوكرانیا، ذرعاً 

للغاز  المستھِلكة  المواد  لمواطنیھا وزیادة أسعار  القدرة الشرائیة  الطبیعي وتأثیره على  الغاز  الطاقة، ال سیما تطور أسعار 
الروسیین وتحسب  .والنفط  المستحدثة،  الوضعیة  ھذه  االتحاد وعجلت  دول  من  عدید  بحث  في  أخرى،  تطورات  ألي  اً 

األوروبي، وفي مقدمتھا ألمانیا وفرنسا، عن أسواق جدیدة تزودھا بالنفط والغاز ومشتقات الفوفسفات في السنوات المقبلة، 
 .في إطار تنویع األسواق من جھة وعدم جعل نفسھا "رھینة" للغاز الروسي من جھة أخرى

 د تستفید دول المغرب العربي ق 
ومن ضمن الوجھات الجدیدة التي قد تلتجئ إلیھا الدوال األوروبیة للتزود بالمواد الطاقیة والمنجمیة، دول المغرب العربي 
وأساساً الجزائر ولیبیا ومصر وبدرجة أقل تونس والمغرب، التي قد تكون مزوداً رئیساً لدول شمال البحر األبیض المتوسط  

في الطاقي،  لثقلھا  البترولیة   نظراً  بالمواد  لتزویدھا  دائمة ألوروبا  أسواق  أو  بدائل  توفر  وقد  الجدید.  العالمي  المشھد  ظل 
األوكرانیة على موارد الطاقة في أوروبا، أعربت شركة النفط   –وفي خضم المخاوف من تأثیر الحرب الروسیة    والمنجمیة.

بكمیا العجوز  القارة  لتزوید  استعدادھا  عن  الجزائریة  الجزائر والغاز  بین  الرابط  الغاز  أنبوب  عبر  الغاز  من  إضافیة  ت 
الروسیة. الصادرات  تقلصت  حال  في  تونس،  عبر  والمار  سوناطراك،   وإیطالیا  "شركة  إن  جزائریون،  مسؤولون  وقال 

الوضع".  تأزم  في حال  البعید  المدى  على  لدعم شركائھا  األوروبیة، وھي مستعدة  السوق  إلى  بالنسبة  موثوق  غاز  ممون 
الستثمار   الجزائر  عامي    40وتخطط  بین  دوالر  وكذلك   2026و  2022ملیار  والتكریر،  واإلنتاج  النفط  استكشافات  في 
 استكشاف الغاز واستخراجھ.

 على تونس استشراف األوضاع 
بإمكان تونس، على الرغم من صغر حجمھا الجغرافي، أن تكون "العباً" مھماً في معادلة تزوید أوروبا وبقیة دول العالم  

لعدد من دول منطقة البحر األسود. وتزخر تونس بحقول مھمة من الفوسفات    بالمنتوجات، وأن تكون بدیالً طاقیاً وسیاحیاً 
لدول عدة التي تجد صعوبات ظرفیة وھیكلیة في الحصول على األسمدة ذات الجودة العالیة، یمكن أن تكون مزود اً رئیساً 

الفوسفاتیة والتي كانت تتزود من روسیا وأوكرانیا، وبإمكانھا أیضاً أن تستفید اقتصادیاً من استقطاب االستثمارات الخارجیة 
أوكرانیا، بخاصة روسیا، ال سیما وأن عدید التي كانت ستتوجھ نحو  الكبیرة والشركات المباشرة  التجاریة  العالمات  من  اً 

وبالنسبة إلى الغاز    األوروبیة قررت مغادرة روسیا، ویمكن أن تكون تونس قاعدة خلفیة لعملیاتھا نظراً لقربھا من أوروبا.
ة في حال  الطبیعي، فإن تونس قد تنتفع من األنبوب الجزائري المار عبر أراضیھا إلى إیطالیا، للحصول على امتیازات جدید

 مضاعفة الجزائر صادراتھا من الغاز الطبیعي إلى أوروبا.

Source : Arabie indépendante, 6/04/2022 
Auteur : محرز الماجري 
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Arabie indépendante, 30/03/2022 
Auteur : محمود عبده 

 ھل یصلح القمح الفرنسي بدیال للروسي في مصر؟

تسعى القاھرة لتنویع مصادر استیراد القمح من خارج البالد، إذ تدرس االعتماد على القمح الفرنسي، على الرغم من ارتفاع 
أوكرانیا. في  الحرب  أمد  لطول  تحسباً  المحلیة،  احتیاجاتھا  لسد  الروسي،  بنظیره  مقارنة  الوزراء رئیس    أسعاره،  مجلس 

المصري، مصطفى مدبولي، قال على ھامش استقبالھ وزیر االقتصاد والمالیة الفرنسي برونو لومیر، إن بالده تعول على  
وأشار مدبولي إلى أن القاھرة وباریس تتشاركان    باریس لتأمین احتیاجاتھا من القمح، إذا طال أمد أزمة روسیا وأوكرانیا.

تداعیات الوخیمة على   الرؤى والمخاوف من  األزمة زادت عواقبھا  أنھ كلما طالت  إلى  األوكرانیة. الفتاً  الروسیة  األزمة 
 االقتصاد العالمي، وفقاً لبیان رسمي صادر عن مجلس الوزراء. 

 "نقف إلى جانب القاھرة"
ن القمح في األشھر  في المقابل، قال وزیر المالیة الفرنسي، برونو لومیر، إن بالده ستضمن حصول مصر على احتیاجاتھا م

یتعلق بسوق   فیما  العالم، خصوصاً  لھا  یتعرض  التي  االقتصادیة،  للقاھرة خالل األزمة  الكامل  باریس  دعم  المقبلة. مؤكداً 
ملیون  18ملیون طن من القمح سنویاً، وتصدر منھا نحو    35الوزیر الفرنسي أضاف، أن بالده "تنتج نحو    السلع العالمیة.

استعدا الذي  طن". مبدیاً  إلى جانبھا لضمان حصولھا على القمح  "سنقف  المجال، قائالً  للتعاون مع مصر في ھذا  د فرنسا 
فبرایر    24وسبب االجتیاح العسكري الروسي ألوكرانیا، الذي بدأ في    تحتاجھ في األشھر المقبلة". وفقاً لوكالة "رویترز".

اإلم الحبوب، من خالل تعطیل  أسواق  الماضي، اضطراب  الشمس (شباط)  دوار  القمح والذرة وزیت  الضخمة من  دادات 
وتعد القاھرة أكبر مستورد للقمح في العالم، وترتكز في توفیر حاجتھا منھ على الدولتین المتناحرتین،   عبر البحر األسود.

ر موسكو على في المئة، بینما تسیط  30في المئة، إذ تبلغ وارداتھا من كییف نحو    80روسیا وأوكرانیا، بنسبة ال تقل عن  
ملیون طن قمح سنویاً، لسد الفجوة بین حجم االستھالك،    13مصر تستورد أكثر من    في المئة من الواردات المصریة.  50

 ملیون طن سنویاً، واإلنتاج المحلي، الذي ال یزید على ثمانیة مالیین طن. 20الذي یتخطى حدود الـ

 دولة تمد مصر بالقمح 21
الحجر الصحي بوزارة الزراعة المصریة، أحمد العطار، إن وزارتھ وسعت من دائرة الدول   من جانبھ، قال رئیس قطاع 

أن   عربیة"  لـ"اندبندنت  أوكرانیا. موضحاً  في  الروسیة  الحرب  أزمة  اندالع  مع  تقریباً  شھر  منذ  القمح  منھا  تستورد  التي 
دولة في الوقت الحالي"، ومشیراً إلى أن زیادة    21دولة قبل الحرب إلى    13"عدد الدول التي نستورد منھا القمح ارتفع من  

سنوات. الحرب  استمرت  لو  حتى  احتیاجاتھا  تأمین  في  الحكومة  خطة  تدعم  الفرنسي    القائمة  القمح  أن  العطار  وأضاف 
أ الروسي  القمح  مثل  بكثافة،  االستیراد  في  علیھ  نعتمد  ال  "لكننا  مستدركاً  سنوات".  منذ  األساسیة  القائمة  و"مدرج ضمن 

في المئة لتغطیة االحتیاجات المحلیة، ثم یلیھ   50األوكراني". ومشیراً إلى أن الحكومة تعتمد على الروسي بنسبة تصل إلى  
الفرنسي. ویلیھ  الروماني  ثم  ومواصفات    األوكراني،  أنواع  تحدد  التموین،  لوزارة  التابعة  التموینیة،  السلع  ھیئة  أن  وأكد 

خ شرائھا  في  ترغب  التي  وكذلك األقماح  الناعم،  األبیض  الشتوي  القمح  بنوعیة  طالبت  أنھا  موضحاً  الحالیة،  الفترة  الل 
وبولندا  وأسترالیا  وألمانیا  أسترالیا  دول  من  للطحن  القابل  القمح  إلى  إضافة  الصلب،  القمح  أو  الناعم،  األحمر  الشتوي 

 ا وكازاخستان، عالوة على روسیا وأوكرانیا. وبلغاریا، بینما طالبت بالقمح الصالح للخبز من األرجنتین وفرنسا وصربی

ملیون  71ملیون رغیف خبز یومیاً ألكثر من    270الحكومة المصریة تستخدم أغلب وارداتھا من القمح في إنتاج أكثر من  
الرغیف   الحكومیة  المخابز  تبیع  إذ  للدولة،  العامة  الخزانة  من  المدعومة  التموینیة  البطاقات  من  بخمسة مستفید  للمستھلك 

الفعلیة إلى    0.0027قروش ( التموینیة، في حین تصل تكلفتھ  دوالر) في الوقت   0.038جنیھ (  0.70دوالر) عبر البطاقة 
بنحو   الخبز  إنتاج  تكلفة  للدولة  العامة  الموازنة  تتحمل  السلع    2.78ملیار جنیھ (  51الذي  تدعم  بینما  سنویاً،  ملیار دوالر) 

یار جنیھ (ملیاري دوالر)، وحددت وزارة المالیة متوسط سعر القمح بموازنة العام المالي الحالي عند  مل  38التموینیة بنحو  
للبیانات الرسمیة.  255 وكانت ھیئة السلع التموینیة ألغت مناقصتین الستیراد القمح في مطلع الشھر الحالي،    دوالراً، وفقاً 

ألف طن، بأسعار تتراوح   60رنسا وأمیركا الستیراد القمح بإجمالي  بسبب ارتفاع األسعار، بعد أن تلقت ثالثة عروض من ف
 دوالراً للقمح األمیركي.  447دوالراً بالنسبة إلى القمح الفرنسي و 399دوالراً إلى  389بین 

 نسب االكتفاء الذاتي
ن نجاح الدولة في  مارس، ع  29في سیاق قریب الصلة، أعلن المركز اإلعالمي لمجلس الوزراء، في تقریر رسمي االثنین  

ومدة  2021تلبیة احتیاجات االستھالك المحلي من السلع األساسیة، مستعرضاً نسب االكتفاء الذاتي للسلع االستراتیجیة في  
في المئة،   65وأشار التقریر إلى أن نسبة االكتفاء من القمح كمخزون آمن حتى نھایة العام تصل إلى    تغطیتھا حتى اآلن.

كما بلغت نسبة   شھر.  6.5في المئة، ویغطى احتیاجات لمدة    100ي المئة، لتغطیة ستة أشھر، واألرز  ف  30بینما الزیوت  
شھر بنسبة   4.5في المئة، بما یغطى استھالك خمسة أشھر، وتصل مدة تغطیة السكر إلى    100االكتفاء من المعكرونة نحو  

 یكفي احتیاجات لمدة تسعة أشھر.  في المئة، وھو ما  57في المئة، بینما تصل نسبة االكتفاء من اللحوم الحیة إلى  87
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 أزیاء تقلیدیة... نساء الجزائر یحرصن على ارتدائھا في المناسبات 

یجد الجزائریون في االحتفال برأس السنة األمازیغیة (الثاني عشر من ینایر/ كانون الثاني) فرصة إلعادة إحیاء اللباس  
األزیاء التي یرتدیھا الرجال والنساء.  التقلیدي الذي تختلف تفاصیلھ من منطقة إلى أخرى، ویعكس الثراء الثقافي وأصالة 

وتتمیز الجزائر باألزیاء التقلیدیة التي تتوارثھا األجیال، ویحرص المواطنون على إحیائھا في المناسبات على اختالفھا،  
.كحفالت الزفاف ورأس السنة   

ة األوراس شرقي البالد، وتضم  وتختلف أسماء ھذه األزیاء؛ فھناك زّي "الملحفة الشاویة" الذي ترتدیھ النساء في منطق
والیات باتنة وخنشلة وأم البواقي، وھو عبارة عن جزأین؛ علوي وسفلي، یربط بینھما حزام من الصوف، وتزیّنھ النساء 

.بحلي من الفضة والخلخال   

البویرة)  أما الزي القبائلي الذي ینتشر عادة في منطقة جرجرة الجبلیة (تضم والیات تیزي وزو وبجایة وبومرداس و
فیسّمى "الجبّة القبائلیة" أو "ثاقندوث نلقبایل"، وھو عبارة عن فستان ملّون یرمز إلى الحیاة. وتقول سامیة آیت موسى إن  

"الزّي القبائلي عبارة عن أسارو، أي الحزام الذي یربط خصر المرأة، باإلضافة إلى قطعة ثانیة یطلق علیھا الفوطة،  
ن، وغطاء للرأس"، ویصنع الزّي التقلیدي القبائلي من الحریر، ویتمیز بالتطریز الذي یعكس وترتدیھا المرأة فوق الفستا

.أزھار الربیع، وغالباً ما تكون األكمام طویلة    

وفي منطقة تلمسان (شمال غرب البالد)، ھناك زّي "الشّدة التلمسانیة" الذي یعد من أرقى المالبس في الغرب الجزائري،  
یة حمایة التراث الثقافي الالمادي التي وضعتھا منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة "یونسكو"  وأدرج ضمن اتفاق

. وتضاف إلیھ حلي من الذھب. أما منطقة قسنطینة شرقي الجزائر،  2006وصادقت علیھا الجزائر عام   2003عام 
.یفة والمطرز بالخیوط الذھبیةفتشتھر بزّي "القندورة القسنطینیة" العریق المصنوع من قماش القط   

ویشتھر الجنوب الجزائري بزّي "الملحفة الصحراویة" الذي تضاف إلیھ حلي من الفضة. أما في مدن الوسط الجزائري،  
فھناك "الكاراكو"، وخصوصاً في العاصمة الجزائریة. وھو عبارة عن قطعتین؛ الجزء األول مصنوع من القطیفة 

.ة، والسفلي عبارة عن سروال من الحریر المطّرزة بالخیوط الذھبی  

وتقول مصّممة األزیاء التقلیدیّة وسیلة بن قارة إن األزیاء التقلیدیة تعكس ھویة المدن وتقالیدھا، الفتة إلى أن ھذه األزیاء 
  ما زالت تصارع الموضة، ویكثر الطلب علیھا في المناسبات.

"الجزائر" سعاد لونیسي، إن المالبس التقلیدیة تحمل رسائل رمزیة تبرز  إلى ذلك، تقول أستاذة علم االجتماع في جامعة 
والمستویات االجتماعیة،  ،للفنونأعراف وتقالید ومعتقدات المجتمع. تضیف أن األزیاء على اختالف أشكالھا ھي مرآة 

.والثقافیة واالقتصادیة  

المناطق وقیمھا، بحسب أستاذ األنثروبولوجیا في جامعة "البلیدة" عبد وبعیداً عن جمالیّة ھذه المالبس، فإنھا تعكس ھویة 
.هللا رحال، موضحاً أن ھذه األزیاء تبرز مجموعة من المعاني والرموز والثوابت  

ویوضح أن اللباس التقلیدي الجزائري یعكس الوضع االجتماعي للمرأة؛ فإن كانت عزباء ترتدي نوعاً من الحلي تحرص  
إظھار جمالھا، أما في حال كانت متزوجة، فترتدي أنواعاً أخرى تعكس مستواھا االجتماعي داخل األسرة.    من خاللھ على

.والالفت أن األزیاء التقلیدیة تجذب النساء اللواتي یحرصن على ارتدائھا، وخصوصاً في المواسم واألعیاد  

2022فبریر 10جریدة العربي الجدید: فتیحة زماموش 
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 ا

 عن الكتب السینمائیة العربیة: بھتان ورتابة وتكرار 
یتكّرر كالٌم على غیاب كتٍب سینمائیة عربیّة، تبحث في مسائل، وتروي سیر شخصیات وأفالم، وتوثِّق أحداثاً وحكایات  

باللغة العربیة، أو  وذاكرة. مع صدور كتاب أجنبي، یمتلك مفردات البحث والسرد والتوثیق، یُطرح سؤال غیاب مثیٍل لھ 
ندرتھ على األقّل. الندرة لن تُحقِّق المطلوب، فالمكتبة السینمائیة زاخرة بمطبوعاٍت ملیئة بمقاالت منشورة سابقاً، أو 

ق قلیل للغایة، والدراسات   بحوارات تكریمیة بحتة، أو بترجمات، وبعض الترجمات ُمفید ومھّم وضروري. البحث المعمَّ
.الباً، في الجامعاتاألكادیمیة تبقى، غ  

"   17)، للمخرج والباحث اللبناني ھادي زّكاك (العربي الجدید،  2021طرابلس" ( سلیماالعرض األخیر ـ سیرة 
)، یؤّكد أّن الحاجة ُملّحة إلى مؤلّفات توثیقیة، إْذ یروي الكتاب فصالً أو أكثر من قصة السینما 2022ینایر/كانون الثاني 

ة وتاریخھا واجتماعھا وتحّوالتھا. التنقیب في حكایة الصاالت السینمائیة في طرابلس (شمالّي  وصاالتھا، ومن سیرة مدین
لبنان)، كجزٍء من إعادة قراءة تاریخ المدینة وناسھا وعالقاتھم االجتماعیة ومسالكھم، یجعل الكتاب وثیقة ملیئة بمعلومات  

. إلى نّصٍ یعكس شیئاً أساسیاً من ذاكرة طرابلسیة ولبنانیةومستندات وذكریات وتأّمالت، تمتزج بمرویات شفھیة، تتحّول   

ھذا نوعٌ شبھ مفقود في المكتبة السینمائیة العربیة. أسباب فقدانھ كثیرة، أبرزھا الحاجة إلى فریق عمل وتمویل وتفّرغ، أو 
ل، ولو قلیالً، مشاریع كھذه، أبرزھا "الصندوق العربي للثقافة  والفنون (آفاق)" و"المورد  شبھ تفّرغ. جھات عربیة تمّوِ

الثقافي". لكّن مشاریع كھذه تحتاج إلى رعایة ومتابعة من مؤّسسات، یُفترض بھا أْن تختّص بالسینما، أو بإصدار أبحاٍث  
ودراسات، تكون السینما بنداً أساسیاً فیھا. مھرجانات سینمائیة عربیة قلیلة معنیّة بتقدیم دعم مالي لمشاریع أفالٍم، لكنّھا 

یر مكترثٍة البتّة بالجانب النظرّي للسینما، ثقافة وبحثاً. بعض تلك المھرجانات یُصدر مطبوعات، محصورة تماماً بتكریم  غ
 ً .عاملین وعامالت في صناعة السینما، المصریة أوالً إْن تكن المھرجانات مصریة، أو عربیة، وھذا نادر أیضا  

رجعاً علمیاً. ھذه تبقى وثیقة آنیّة، فیھا شيٌء من المعلومة (إلى أین مدى  یستحیل الركون إلى مطبوعات كھذه، واعتبارھا م
مة، وھذا یُستفاد منھ، أحیاناً، في مقالٍة صحافیة. الكتب ـ المراجع   م/ الُمكرَّ تمتلك المعلومة مصداقیتھا؟)، وكالٌم یقولھ الُمكرَّ

السینما العربیة، نادرة، إلى درجٍة تبدو معھا كأنّھا ُمغیَّبة. المكتبة  في المكتبة السینمائیة، المؤلَّفة باللغة العربیة، والمعنیّة ب
السینمائیة الغربیة زاخرة بآالف الكتب المؤلّفة والمترجمة، وكثیٌر من التألیف یختار مواضیع وشخصیات مختارة سابقاً في  

م جدیداً، في التحلیل والتوثیق (مسائل  عّدة تظھر علناً بعد وقٍت). شخصیات أكثر من كتاب، لكّن معظم الجدید یُقّدِ
ومواضیع سینمائیة عربیة یتكّرر حضورھا في مطبوعاٍت عّدة، لكْن من دون جدیٍد یُذكر، وھذه علّةٌ مسیئة إلى السینما 

والشخصیة والموضوع والكتابة والمھتّم، وبعض المھتّمین یُثابرون، بوسائلھم الخاّصة، على بحث وتنقیب عن كّل جدیٍد  
. لالحتفاظ بھ، إْن یتمّكن أحدھم من العثور علیھ ممكن،  

. والكتابة والصحافة والنقد ،السینماھذا عطٌب یُضاف إلى أعطاٍب عربیة عّدة، في    
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ورشة عمل للجنة العلیا للمشاریع واإلرث تبحث تدویر النفایات والبالستیك خالل موندیال  
2022قطر   

استضافت اللجنة العلیا للمشاریع واإلرث القطریة، الیوم الخمیس، ورشة عمل لشركائھا في اإلعداد لبطولة كأس العالم  
والمحافظة على البیئة، على طریق التحضیر الستضافة الموندیال في  ، لبحث سبل تعزیز جھود إعادة التدویر 2022قطر 

. أواخر العام الجاري   

وحضرت فعالیات الورشة عبر تقنیة التواصل المرئي المیاسة بنت حمد آل ثاني، رئیسة مجلس أمناء ھیئة متاحف قطر، 
- 3وأقیمت ورشة العمل في " . وحمایة البیئة وألقت كلمة افتتاحیة جددت خاللھا االلتزام برفع الوعي حول أھمیة االستدامة

خلیفة الدولي، والذي سیحتضن عدداً من مباریات   بإستادمتحف قطر األولمبي والریاضي"، ضمن المنطقة المحیطة  2-1
بطولة كأس العالم، وتأتي في إطار جھود اللجنة العلیا الرامیة إلى بناء إرث مستدام للموندیال المرتقب الذي تنطلق 

.ساتھ في نوفمبر/تشرین الثاني المقبلمناف  

وشھدت الفعالیة، التي استعرضت مجموعة واسعة من حلول إعادة التدویر، خاصة جھود التخلّص من نفایات العبوات  
.البالستیكیة، حضوراً واسعاً من المعنیین والخبراء في مجال إعادة التدویر  

مة في اللجنة العلیا للمشاریع واإلرث، عدداً من النقاط، وأكدت، بحسب وطرحت المھندسة بدور المیر، مدیرة إدارة االستدا
بیان للجنة، أّن بطولة كأس العالم "تلعب دوراً ھاماً في تحفیز وتسریع وتیرة التطبیق األمثل لألفكار والممارسات 

مستدام لألحداث   وأضافت: "نواصل وضع معاییر جدیدة في كیفیة بناء إرث". المستدامة في كافة قطاعات الدولة
الریاضیة الكبرى یعود بالنفع على األجیال المقبلة، وتأتي إعادة تدویر العبوات البالستیكیة في مقدمة الجھود المبذولة  

وأوضحت مدیرة إدارة االستدامة في اللجنة  ". لحمایة البیئة، خاصة أّن البالستیك یشكل نسبة كبیرة من النفایات في العالم
 ضخماً كبطولة كأس العالم في قطر، "یمثل فرصة مثالیة لتعزیز ثقافة إعادة التدویر في البالد، واالستفادة العلیا أّن حدثاً 

". من استضافة البطولة في تطویر مزید من الحلول في ھذا المجال، في سبیل الحفاظ على بیئة نظیفة ألجیال المستقبل  

یري االستدامة تاالر ساسوفاروغلو وأوریان لوندبیرغ، الذي قّدم  وشارك في فعالیات الورشة من اللجنة العلیا كل من خب
ورشة عمل حول إعادة تدویر البالستیك، وعرض خاللھا أفضل السبل لتحسین جودة إعادة التدویر، ومناقشة مقترحات  

. دویرحول تطویر المعاییر والسیاسات، وطرق جمع النفایات والتكنولوجیا المستخدمة والوعي بأھمیة إعادة الت  

وتعمل اللجنة العلیا على االستفادة من التوجیھ السلوكي في الحد من النفایات، والتوعیة بأھمیة إعادة التدویر، والمحافظة  
. على البیئة، على طریق استضافة البطولة األكثر استدامة في تاریخ كأس العالم  

التحضیر لھا، "انطالقاً من إمكانیة أن یترك اإلعداد لألحداث  وتأتي االستدامة في صمیم بطولة كأس العالم منذ بدایة 
.الریاضیة الكبرى إرثاً مستداماً یتمثل في بیئة أفضل وعالم أكثر إنصافاً لألجیال المقبلة"، بحسب اللجنة  
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كل ھذه اآلبار المھجورة-
إنّھا، إذن، قضیةٌ ذات خطورةٍ، اسمھا اآلبار المھجورة في المدن واألریاف والقرى العربیة. مأساة الطفل المغربي ریان 
أورام تُنبّھ إلیھا لیس اإلعالم الغافل عنھا فقط، وإنّما أیضاً السلطات المسؤولة، لتبدو ھذه كأنھا كانت في حاجٍة إلى واقعة  

ن إلى ھذه القضیة. صرنا نعرف أن ھذه اآلبار، المھجورة، والتي لم تعد صالحة لالستعمال، الطفل الشھیر في قریتھ لتفطَ 
منتشرة في المغرب بشكل كبیر. وقد عقدت السلطات المحلیة في أقالیم المملكة اجتماعاٍت مستعجلةً لحصرھا، وإلطالق  

  الحیاة عليلدفاع عن الحق في الصحة والحق في حملٍة نشطٍة وعمومیٍة لردم اآلبار المكشوفة. ورئیس الشبكة المغربیة ل
لطفي، یقول إنھ ینبغي سّن قانوٍن یمنع حفر اآلبار العشوائیة، ویوِجب ردم المھجورة منھا بعد واقعة ریان، ودعت وزارة  

ن أن  وفیما سارعت وزارة المیاه والري في األردن إلى إعال .الزراعة المواطنین والسكان إلى اإلبالغ عن ھذه اآلبار
جمیع اآلبار المھجورة، وغیر المجدیة، یتم ردُمھا وإجراء الالزم بخصوصھا بشكل فوري، أخذت بلدیة معان (جنوب)  

على عاتقھا إطالق حملٍة لردم الحفر واآلبار المھجورة في المدینة. وقد صودفت، في األیام القلیلة الماضیة، بتأثیر من وقع 
، من قبیل إغالق أھالي قریة فلسطینیة غرب رام هللا فّوھات اآلبار المكشوفة. أما والیة محنة ریان، أخباٌر غیر قلیلة مثیلة

والتقلیدیة بتأمینھا وتغطیتھا، وأعلنت عن إجراءاٍت   االرتوازیة المسیلة في الجزائر فقد أمرت الفالحین أصحاب اآلبار 
 لمتابعة تنفیذ ھذا، ومعاقبة المخالفین.

ذات خطورة في غیر بلد عربي. وفي الوسع أن یقال بصددھا إنھا مؤّشٌر كاشٌف، ودالٌّ على  أن اآلبار المھجورة قضیةٌ  
أنھا متعّددةٌ أوجھُ التقصیر في تأمین شروط السالمة العامة، وفي توفیر بیئاٍت آمنة، للمجتمعات المحلیة، في األریاف 

اً ما یُقِدم األھالي على حفرھا من إحالٍة إلى نقٍص ظاھٍر  والقرى العربیة، فضالً عما یسوقھ أمر انتشار تلك اآلبار التي غالب
في الماء، وإلى أن عطشاً حاّداً یغالبھ ھؤالء الناس یدفعھم إلى توّسل الماء من األرض بالحفر كیفما اتفق، وبالعشوائیة 

 منھ كل شيء حي، فإن  المرجّو منھا أن تأتي بالماء المشتھى، النادر. وإذ ھذا ھو بعض الحال بشأن الماء الذي جعل هللا
في وسعك، بالقیاس، أن تحدس بأحواٍل أخرى تتعلق بالعیش في ظروٍف تنقص فیھا الحاجیات والضرورات. ولعل أھل  

بھذا كلھ، وقد أنجز كثیرون منھم دراساٍت  األدرياالختصاص من العاملین في البحث االجتماعي والمسحي والبیئي ھم 
  المؤّكد.على درجٍة من التوفیق العلمي 

ال تُبقیك مسألة اآلبار المھجورة في البالد العربیة في حدودھا، وفي أوجھ خطورتھا، وفي التحذیرات منھا، وإنما تأخذُك 
إلى حزمٍة عریضٍة من إشكاالت التخطیط العام، السكاني واإلنمائي، مع التسلیم بأن إنجازاٍت تتحقق ھنا وھناك، ومشاریع  

ال أن المسافة بین الملموس وغیر الملموس ما زالت طویلة، والفجوات بین الحضري  مھمة تنھض في غیر شأن، إ
والقروي عدیدة. وتعطیك قضیة انتشار اآلبار المھجورة، في بلٍد شاسعٍ وغني كالسعودیة مثالً، دلیالً على أنّھ فیما 

 حواجز قائمة ومتخیلة بین المدینة التكنولوجیات ووسائط االتصال المتنوعة، الرقمیة وغیرھا، أمكن لھا أن تحّطم أيّ 
والریف، فتلقى ھذه التكنولوجیات قد عبرت القرى، إّال أّن ثّمة وجوھاً من شظف العیش ما زالت باقیة، ومسیّجةً بالفقر  

والعوز والبطالة ونقص الخدمات والتسّرب المدرسي والغالء، وغیر ھذا كلھ من تفاصیل لوحٍة غیر ساّرة، بائسٍة أحیاناً، 
   .كئیبٍة أحیاناً أخرى
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لیمن: معجزة البقاء على قید الحیاةا  

ال تحتاج األوبئة في الیمن إلى عناء حتى تحقق أكبر عملیة انتشار في أوساط المجتمع، فال شيء یمنعھا من تحقیق  
أھدافھا، سواء من القطاع الصحي الذي یقف متفرجاً یحصي أرقام المصابین، أو من المرضى الذین یفتحون صدورھم  

.الستقبال األمراض بكل حفاوة  

في الیمن، تبدو مسألة بقاء المواطنین على قید الحیاة، وسط كّم كبیر من األوبئة والفیروسات واألمراض الفتاكة، أكبر من  
أمراض تتغلغل في  .معجزة، وخصوصاً في ظل اإلھمال المریع والجھل الصحي الفاضح من السلطات الصحیة والطواقم

 تعریف لھا، وفیروسات ترعب كافة دول العالم، ال أثر لھا، وإن ُوجدت تخترع مسمیات جدیدة تخفف  أوساط المجتمع ال
. من وطأة الكارثة  

مالیین شخص في كافة دول العالم، وفي الیمن ال یزال الوباء یحتفظ بلقب   6مثالً، أودى فیروس كورونا بحیاة نحو 
بدأت  . ص خالل عامین، كما تّدعي بیانات وزارة الصحة في الحكومةالمرض المثالي، الذي لم یوِد سوى بحیاة ألفي شخ

الفیروس، من أومیكرون ودلتا وغیرھا، تفترس الیمنیین، ومع ذلك، فإن السلطات الصحیة التي تتقاضى   تمتحاورا
داخل البالد أو ما میزانیات بمالیین الدوالرات من منظمة الصحة العالمیة ووكاالت اإلغاثة األممیة، ال علم لھا بما یجري 

.ھو المرض المنتشر  

  10آالف لایر یمني للفحص، أي بنحو  10فحوصات فیروس كورونا المقدمة مجاناً، یتم بیعھا بالسوق السوداء بمبلغ 
دوالرات، ومختبرات وزارة الصحة لیس بمقدورھا طمأنة المرضى والمصابین بأعراض الوباء أو أي أنواع من الُحّمیات 

صحیح أن الوضع الوبائي داخل الیمن یفوق قدرة المرافق الصحیة المتھالكة  . المنتشرة. تكتفي بالدعاء للمرضى
وخصوصاً عقب الحرب، لكن ال یُعقل أن األوبئة والُحّمیات ال تعریف لھا في مختبرات وزارة الصحة، وأن القائمین علیھا 

توجد فحوصات دم في   أجسادھم. الدقیقة لھویة األوبئة التي تنخر  یطرحون على المرضى احتماالت، من دون تقدیم نتیجة
أي دولة بالعالم تكون نتیجتھا "ربما یكون مرضك ھو"، سوى في الیمن، وال یوجد مریض یصاب بوعكة صحیة ویتعافى 

.المرض الذي تسلل إلى جسده، سوى المریض الیمني وما ھمن دون معرفة   

مریع للُحّمیات الوافدة من البحر المتوسط ودول غرب النیل. بعض الُحّمیات استوطنت   في مدینة تعز مثالً، ھناك تفٍش 
.أجساد آالف المواطنین وتم التعایش معھا، ومع ذلك لم تفكر السلطات بتنفیذ برنامج حقیقي للتصدي لجائحة كھذه  

فارقوا الحیاة بعد تضّخم مفاجئ   وھناك رصد النتشار فیروس الكبد الوبائي في أوساط طالب المدارس. عشرات األطفال
للكبد وھناك عشرات الحاالت الشاحبة مھددة بالموت، ومع ذلك لم یتم الكشف عن األسباب الحقیقیة، وما إذا كان تلوث 

. المیاه ھو السبب أم أن ھناك أسباباً أخرى  

انیة والتیتانوس، وحتى األطفال یصارعون للبقاء بصمت. تحالف مرعب من أمراض الحصبة والنكاف والحصبة األلم
شلل األطفال أطل برأسھ مجدداً. أوبئة وأمراض عادت من الزمن الغابر إلى الواجھة، بعضھا تخلصت منھا دول العالم في  

.تسعینیات القرن الماضي، لكنھا ال تزال حاضرة في الیمن المنكوب على كافة المستویات    

2202فبرایر  18العربي الجدید: زكریا الكمالي   
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 التالمیذ العائدون من المھجر یعانون للتأقلم في المدارس الحكومیة 
أظھرت دراسة بحثیة لمنتدى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في تونس، أّن المدرسة التونسیة تعاني ضعفاً كبیراً في 

ألفاً، یواجھون صعوبة في    20إدماج أبناء التونسیین العائدین من المھجر، حیث إّن ھؤالء التالمیذ الذین یفوق عددھم الـ 
. تأقلم في بالدھم، ما ینعكس سلباً على مستوى تحصیلھم الدراسي التكیّف في دول المھجر كما صعوبة في ال  

وبالرغم من أّن آالف التونسیین المقیمین في دول أجنبیة یفّضلون العودة إلى بالدھم من أجل تعلیم أبنائھم، إالّ أنھم غالباً ما 
رورة أخذ وزارة التربیة ھذه  یصطدمون بعثرات كبیرة تنعكس سلباً على نتائج أبنائھم، بحسب الدراسة التي طلبت ض

وشّخصت الدراسة الصعوبات التي یتعّرض لھا  . الحاالت بعین االعتبار في مشروع اإلصالح التربوي الذي تعتزم تنفیذه
أبناء التونسیین العائدین من المھجر، استناداً إلى شھاداتھم، بصدمة تقبّل الفضاءات الجدیدة، حیث غالباً ما یجدون فرقاً  

ین الفضاءات المدرسیة في دول اإلقامة السابقة ووضع المدارس الحكومیة التونسیة التي تشكو من تردي البنیة كبیراً ب
. التحتیة عموماً ونقص فضاءات الترفیھ  

ویقول أولیاء في شھادات أوردتھا الدراسة، إّن أبناءھم كانوا یحصلون في بلدان اإلقامة السابقة على عالمات جیدة، غیر  
ھم تراجع عند العودة إلى تونس بسبب صعوبة التأقلم مع الفضاءات الجدیدة، ما یسبّب لھم أزمات نفسیة ینتج أّن مستوا

وینتقد األولیاء غیاب اإلحاطة النفسیة  . عنھا االنطواء واالنغالق دون أن تأخذ المؤسسات التربویة ذلك بعین االعتبار
ر ھذه الرعایة بقوة في المدارس األوروبیة أو دول الخلیج العربي، حیث  بالتالمیذ في النظام التعلیمي في بلدھم، فیما تحض

.یتعزز حضور الجالیات التونسیة  

ویذكر المتحدثون أیضاً أّن أبناءھم یواجھون الوصم، وھو ما یشعرھم باالغتراب ویؤثّر على قدراتھم ونتائجھم الدراسیة،  
صوصیة من أجل إنقاذ مسارھم الدراسي، في غیاب خطط  مجمعین على أنھم یضطرون إلى إعطاء أبنائھم دروساً خ

ویقول الباحث المختّص في التربیة، علي السیاري، إّن "المدرسة التونسیة إقصائیة في  ، حكومیة الحتواء ھؤالء التالمیذ
العائدین من أّن "أبناء التونسیین  یقول كذلكو". أغلبھا رغم كل محاوالت اإلصالح التي حاولت تقلیص اإلقصاء للمختلفین

المھجر یصنفون أیضاً ضمن "المختلفین"، باعتبار أّن بعضھم قد ال یجید حتى اللغة األم، وھو ما یجعلھم في مواجھة  
صعوبات ال یستطیع المدّرس تجاوزھا باجتھاد فردي، حتى وإن توفّرت لدیھ اإلرادة لذلك ألسباب عدیدة، أھمھا كثرة عدد  

". غط الزمن المدرسيالتالمیذ داخل الفصل الواحد وض   

وطالب السیاري بأن تكون اإلحاطة بكل الفئات المختلفة، ضمن مشروع اإلصالح التربوي الذي تنوي وزارة التربیة القیام 
بھ، مشدداً على أن "یكون اإلصالح قریباً من الواقع وال یعتمد على نظریات ال یمكن تطبیقھا داخل مؤسسات تعلیمیة تفتقر 

كذلك طالب الخبیر في التربیة أن یشمل التأھیل، المدّرسین، وكّل المتدخلین في العملیة  ". المقومات أحیاناً إلى أبسط
.التربویة، باعتبارھم األداة التي ستنفذ أي عملیة إصالح تنوي السلطات القیام بھا  

مل على برنامج إلصالح وفي ینایر/كانون الثاني الماضي، أعلن وزیر التربیة فتحي السالوتي، قرار االنطالق في الع
ویضّم البرنامج . بالشراكة مع الجامعة العامة للتعلیم األساسي والنقابة العامة لمتفقدي االبتدائي االبتدائیةالمنظومة التربویة 

اإلصالحي المناھج والبرامج والمقاربات والكتب المدرسیة، والزمن المدرسي والحیاة المدرسیة والفضاء والموارد  
إیمان الحامدي  . ل والتكوین وتطویر الكفاءات الفاعلة في المجالوظروف العم  

2022فبرایر  20العربي الجدید: إیمان الحامدي   
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 الیمن.. األمل ال یموت 
، التي خرج فیھا الیمنیون بكل أطیافھم وتوجھاتھم السیاسیة 2011لثورة الشباب السلمیة عام  11الـ تحل الیوم الذكرى 

صالح، وبناء الدولة   عبد هللالرئیس المخلوع علي  أرصاهمن أجل ھدف واحد، وھو إسقاط مشروع الحكم العائلي الذي 
.الیمنیة المدنیة التي یتساوى فیھا الجمیع  

یا صادقة والتضحیات كبیرة، لكن المتربصین كانوا ُكثراً في الداخل والخارج، استكثروا على ھذا  كانت اآلمال كبیرة والنوا
الشعب التواق للحریة والدیمقراطیة أن یرفع صوتھ ضد الظلم والقھر والفساد وأن یحلم بدولة مدنیة یعیش فیھا الجمیع في 

ملیون قطعة سالح، وخرجوا في ثورة  60یمتلك أكثر من  ترك الیمنیون كل أسلحتھم في بلد یُعرف بأنھ. عدالة ومساواة
سلمیة عظیمة ضد نظام مارس ضدھم كل أشكال العنف والقمع والقتل، لكنھم ال یستسلمون حتى إسقاطھ، رغم كل ما  

.عاشوه طوال أشھر طویلة من عمر الثورة  

الخلیجي بما سمي المبادرة الخلیجیة ومنح صالح  كاد الیمنیون أن ینجحوا في إحداث تغییر جذري وحقیقي رغم التدخل 
كان یمضي باتجاه إنجاز مشروع دیمقراطي ال مثیل لھ بعد االنتھاء من مؤتمر الحوار   -رغم ذلك -الحصانة، إال أن البلد

أقالیم، وھو ما أغضب نظام المخلوع صالح ودفعھ إلى 6الوطني الذي كان سیفضي إلى دستور جدید ودولة اتحادیة من  
التحالف مع األعداء القدامى المتمثلین بجماعة الحوثیین لیشكلوا تحالفاً ضد الیمنیین وآمالھم وإشعال حرب توجت بإسقاط  

. ، وتستمر في حصد أرواح الیمنیین وآمالھم حتى الیوم2014صنعاء في سبتمبر/أیلول   

لثورة الشعبیة بھا ولم تكن سبباً في اندالعھا بأي عاماً من الثورة الشبابیة، یعیش الیمن حرباً ال عالقة ل  11الیوم وبعد 
شكل من األشكال، ومن یقول غیر ھذا، إنما یكذب على نفسھ ویصدق كذبتھ، ألن تحالف الحوثي صالح ھو الذي أدخل  

فراغاً   سنوات، وھو الذي فتح الباب أمام التدخل الخارجي الذي وجد البلد یعیش 8الیمن والیمنیین في ھذا النفق المظلم منذ 
. فراح یعبث ھو اآلخر بطرق مختلفة ویؤجج الصراع الذي ال أحد یعرف متى ینتھي  

بعد كل ھذه السنوات من خروج الیمنیین إلى الشوارع في كل المحافظات في مشھد عظیم وتاریخي، یستمر تحالف الثورة 
صالح والحوثیون ومخططھم االنتقامي لما  المضادة في شیطنة ثورة الشباب بكل السبل وتحمیلھا فاتورة الحرب التي لوال 

.اندلعت ولكان الیمن یعیش تجربة دیمقراطیة فریدة في محیطھ  

عاماً من حلم الثورة، ورغم كل آالم الحرب وفاتورتھا، ال یزال شباب الیمن یأملون في بناء وطن مدني تسود فیھ  11
المحسوبیة، وبالتأكید لن یحدث ھذا إال بعد أن تنتھي ھذه العدالة والمساواة وینتصر فیھ الحق على المناطقیة والجھویة و

الحرب المدمرة التي أرھقت الجمیع وحولت الیمن من بلد كانت تتصدر أخباره الشاشات باعتباره بلداً عاش ثورة عظیمة  
عدادھا؛ إلى بلد  عاماً وأفضت إلى مشروع الدولة االتحادیة ومسودة الدستور الجدید التي كان یتم إ 33أسقطت نظاماً حكم 

. بات الخبر األول على الشاشات لكن باعتباره یعیش أكبر أزمة إنسانیة في العالم  

رغم سنوات الحرب والدمار، لن یتوقف الیمنیون عن الحلم، مھما كان الواقع سوداویاً ومھما كانت المؤامرات الداخلیة  
..یمت ولن یموت  لم 2011والخارجیة، ألن الحلم الذي خرجنا جمیعاً من أجلھ في   

2022رایرفب 14 صدام الكماليجریدة العربي الجدید:   
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 كلى للبیع.. آخر سبل أفغان یخنقھم الفقر 

بعدما تراكمت دیونھ ولم یعد قادراً على إطعام أطفالھ، ظّن نور الدین أن بیع كلیتھ سیحل أزمتھ. لكّنھ لم یتوقع أن خضوعھ لعملیة  
الرجل أب ألربعة أطفال في   لالجسدیة. ویقوالنقل في مدینة ھرات األفغانیة سیشل قدرتھ على العمل بعدما خارت قواه 

".ب علي أن أفعل ذلك من أجل أطفالي.. لم یكن لدي أي خیار آخر منزلھ المتواضع في ھرات “توج  

.عاماً، بالنیابة عنھ شوارع ھرات بحثاً عن زبائن یُلمع لھم أحذیتھم  12لكن الیوم، یجوب ابنھ فرید الذي لم یتجاوز   

ید الوالیات المتحدة على  وتشھد أفغانستان أزمة اقتصادیة وإنسانیة عمقتھا سیطرة حركة طالبان على الحكم في البالد وتجم
. األثر ملیارات الدوالرات من أصول المصرف المركزي  

وحذرت األمم المتحدة مراراً من أن أكثر من نصف سكان البالد یواجھون خطر الجوع، فیما فقدت العملة المحلیة نحو  
.ثالثین في المئة من قیمتھا أمام الدوالر  

.فغان إلى بیع كلیتھم في مقابل مبالغ مالیة تؤمن لھم مصاریف أساسیةخالل السنوات الماضیة، لجأ الكثیر من األ  

ویراوح عادة ثمن الكلیة بین ألفین وثالثمئة آالف وخمسمئة دوالر أمریكي، ولو أن البعض، نتیجة العوز، یقبل أحیانا 
یعملون وكانت الشركات في حالة جیدة، “في السابق، كان الكثیر من األشخاص عاماً) 32بمبلغ أقل. ویقول نور الدین ( ”. 

لكن قبل خمسة أشھر، حسم المعمل الذي كان یعمل بھ من راتبھ لیصل إلى ما یساوي ثالثین دوالراً فقط، فلم یكن منھ 
ضاقت الحال بنور الدین، فقّرر بیع كلیتھ،  .لكنھ وجد نفسھ عاطالً عن العمل .سوى أن استقال ظناً أنھ سیجد دخالً آخر

ویقول “أنا نادم جداً. لم یعد باستطاعتي العمل، أشعر باأللم،   .المبلغ تبخر سریعاً، إذ سّدد منھ الدیون المتراكمة علیھلكن 
".وال یمكنني أن أحمل أي شيء ثقیل  

ل ھكذا، بات فرید مسؤوالً عن تأمین لقمة عیش العائلة. بعد ساعات طویلة في الشارع، یعود إلى المنزل وفي جیبھ ما یعاد
“لیس ھناك أي قانون.. إلدارة كیفیة التبرع باألعضاء أو بیعھا،  أنھویوضح الجراح محّمد وكیل متین  .سبعین سنتاً فقط

وینفى الطبیب أي عالقة للمستشفى باتفاقیات بیع الكلى. ویقول “ال نحقّق من أین یأتي .  " لكن موافقة المتبرع ضروریة
".المریض أو المتبرع أو كیف. ھذه لیست وظیفتنا”. ویضیف “حین یأتون إلى المستشفى، نأخذ منھم الموافقة الخطیة  . 

".ون كالھم بدافع الیأسویقول الرجل الذي یعمل بأجر یومي “أصبح الناس أكثر فقراً.. الكثیرون یبیع   

وفي الدول المتطورة، یكمل المتبرع والمتلقي حیاتھما بشكل طبیعي خصوصاً بعد تلقیھما االھتمام الطبي الالزم. لكن  
متین إلى صعوبة حصول متابعة طبیة  رالسھولة. ویشیوسط قطاع صحي منھك في أفغانستان، فإن الوضع لیس بھذه 

".طبیة حكومیة لتسجیل البائع والمتبرع إلجراء فحوصات دوریة جیدة. ویقول “لیس ھناك مؤسسات  

ولم ترد حركة طلبان على أسئلة حول الموضوع. لكن بعد عودتھا إلى الحكم، أوقفت العمل ببرنامج نقل الكلى لشھرین،  
.لكن في ھرات، ال یزال العوز یدفع بالبعض للبحث عن مشترین .وشكلت لجنة لتنظیم ھذه العملیات  

وتقول بصوت یرتجف “أطفالي یتسولون في   اعاماً)، الوالدة لثالثة أطفال، من حبس دموعھ 20تتمكن عزیزة ( مل 
. وتضیف “نرتجف جراء البرد من الصباح حتى المساء”. ولذلك، تنتظر الیوم أن تجد مشتریاً لكلیتھا ".الشوارع  

یھمبصرامة مطلقة یتدخل زوجھا، مؤكداً “ال  .اً واحداً فقطوتقول “إذا لم أبع كلیتي، سأجبر على بیع طفلتي” التي تبلغ عام
ة..." الكلیة أو االبن  

2022مارس  22جریدة القدس:   
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 أبرزھا شح المیاه واختفاء األرز.. كلفة باھظة للتغیر المناخي في لبنان

فیما لبنان غارق بأزمتھ االقتصادیة والمالیة منذ أكثر من عامین، تحدق بالبلد العربي تھدیدات مناخیة تنذر   -بیروت 
التغیّر المناخي، ستترتب على البلد الواقع في  تداعیات اقتصادیة وصحیة سببھا . بعواقب وخیمة على بیئتھ وسكانھ وغاباتھ

كلم مربعا، وساحل یمتد من شمالھ إلى جنوبھ بطول  452آالف و  10الحوض الشرقي للبحر المتوسط بمساحتھ البالغة 
  3.3درجة مئویة بحلول منتصف القرن الحالي، و 1.7وتشیر التوقعات المناخیة العالمیة إلى زیادة قدرھا . كلم  225

. المئة مع نھایة القرن 11و 4، وانخفاض ھطل األمطار بین 2100بحلول عام  درجات   

ھذه التغیرات من المتوقع أن یكون حملھا ثقیال على اللبنانیین نظرا إلى تداعیاتھا على مستوى االقتصاد والغذاء والصحة،  
أستاذة الصحة البیئیة بالجامعة قالت  .فضال عن زیادة حرائق الغابات الموسمیة وتوسع رقعتھا، وفق بیانات رسمیة

األمریكیة في بیروت مي جردي، إنھ بحسب التقریر األخیر الذي قدمھ لبنان إلى األمم المتحدة، یتبین وجود كلفة باھظة  
وتضمن التقریر الكلفة الناتجة عن تغیّر المناخ بین . على العدید من القطاعات في البالد مستقبال نتیجة التغیر المناخي 

، ال سیما على اإلنتاج الزراعي والصناعي، فضالً عن تأثیره السلبي على قطاع السیاحة، بحسب  2080و 2020عامي 
ویشیر التقریر ذاتھ الذي أعدتھ وزارة البیئة اللبنانیة بالتعاون مع األمم المتحدة، إلى أن كلفة اإلنتاج  .ما قالت جردي

أما بشأن كلفة  . ضعفا 2.5لفترة، بینما ستزید تكلفة صید األسماك أضعاف في ھذه ا 8الزراعي بشكل عام سترتفع حوالي 
عما ھي علیھ الیوم بسبب تراجع كمیات   2080ضعفا عام   57تأمین المیاه للصناعة والزراعة والخدمة المنزلیة فسترتفع 

.المیاه الطبیعیة، بحسب التقریر ذاتھ  

ضعفا بالنسبة إلى كلفة تداعیات ھذه الظواھر، كما أن   230صف كما أن تغیّر المناخ سیزید الجفاف واالنزالقات والعوا 
ویعد قطاع الزراعة والغابات وصید . ضعف 300الطلب على التبرید (المنازل والمؤسسات) سیزید وترتفع تكلفتھ 

تعتمد البالد إلى حد كبیر في المئة فقط، بینما  4األسماك في لبنان األقل مساھمة في الناتج المحلي اإلجمالي إذ تبلغ نسبتھ 
. على واردات الغذاء والوقود من الخارج  

في المئة، وھذا ما یؤكده رئیس الحركة  80وفق التقریر ذاتھ، فإن تغیر المناخ سیؤثر سلباً على القطاع السیاحي بنسبة 
وقال إن “التغیر .  لتزلج البیئیة في لبنان “بول أبي راشد”، الذي أشار إلى سرعة ذوبان الثلوج وتأثیرھا على موسم ا

المناخي وارتفاع الحرارة یجعل الثلوج تذوب بشكل أسرع، ما یؤدي إلى تداعیات اقتصادیة على لبنان الذي یعتمد على  
ولفت أبي راشد إلى أنھ من أبرز ظواھر التغیر المناخي في لبنان حرائق ". السیاحة بالدرجة األولى ومن بینھا التزلج

وتقبع صورة األرزة في  . غابات األرز للمّرة األولى في تاریخ البالد 2021و  2019ین عامي الغابات التي طالت ب
منتصف العلم اللبناني كونھا تجسد معنى القوة والشموخ بصالبتھا ودیمومتھا وخضرتھا الدائمة على مر الفصول والسنین،  

سبوقة في جبال لبنان وسط وشمالي البالد، مشیرا وأضاف أبي راشد أن الحرائق بلغت ارتفاعات غیر م .بالنسبة للبنانیین
إلى أن ذلك مرتبط بزیادة الجفاف وسرعة الریاح وھي عوامل تساعد في تمدد الحرائق ووصولھا إلى مناطق غیر 

إضافة إلى خطر الحرائق فإن التغیر المناخي بدأ یسبب بظھور أمراض وحشرات تفتك بالغابات واألحراج .  مسبوقة
ھكتاراً من الغابات  650ألفاً و  12وقضت حرائق الغابات في العامین الماضیین على أكثر من  .األرز خصوصا بأشجار

. واألراضي الحرجیة والزراعیة  

أما على صعید المیاه، فیرصد الخبراء تأثیرا مباشرا لتغیر المناخ على وفرة المیاه، حیث رصدت مصلحة نھر اللیطاني  
. ت المیاه فیھ(األكبر في البالد) تراجع كمیا  

وقالت مصلحة المیاه في أحدث تقریر لھا، إن المیاه الوافدة عبر نھر اللیطاني إلى بحیرة القرعون (أكبر بحیرة في البالد) 
2020.حتى عام  1962تقلصت منذ عام   

بخر المیاه وفي السیاق، ذاتھ یشیر أبي راشد إلى أن تغیر المناخ وارتفاع درجة الحرارة سیؤدیان إلى زیادة نسبة ت
.بالخزانات المائیة الطبیعیة والبحیرات االصطناعیة، ومن ثم تناقص سریع في مخزون المیاه  

.2022مارس  24جریدة القس العربي: نعیم برجاوي:   
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 الغالء الفاحش یحرم السوریین من االحتفال بعید األم

یشعر معظم السوریین الیوم بغصة كبیرة، فطقوس عید األم من كل عام تغیب عنھم الیوم، جراء ارتفاع أسعار الھدایا التي  
اعتادوا تقدیمھا ألمھاتھم عربون محبة ووفاء، في وقت عجزت فیھ كثیر من األمھات عن جمع األبناء واألحفاد حول  

سبق، جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائیة بشكل  فیماطالما استمتعوا بھا موائدھن التي كانت تضم األطباق الشھیة التي ل
.غیر مسبوق  

لم ینجح الكثیر من األشخاص الذین یبحثون الیوم عن ھدیة ألمھاتھم في إخفاء تعابیر الصدمة عن وجوھھم عند سماع  
في القطاع الحكومي، لـ"العربي الجدید":  عاما)، الموظف  37أسعار األلبسة أو أدوات الكھرباء. وقال كمال عبد المولى (

"أمضت أمي عمرھا تحرم نفسھا من أبسط األمور، فال تأكل حتى نشبع، كما كانت تشتري لنا حاجاتنا وتحرم نفسھا، 
وعندما كنا نطلب منھا أن تتوقف عن ذلك، كانت تجیبنا قائلة غدا عندما تكبرون وتنھون تعلیمكم وتبدأون بالعمل 

ذه األیام، لكنھا لم تكن تعلم أن أوالدھا جمیعا عندما یكبرون لن یتمكنوا من تعویضھا، فرواتبھم وھم ستعوضون علي ھ
الجامعیون لن تكفیھم لتأمین معیشتھم، وستحرمھم حتى من شراء ھدیة یقدمونھا لھا بعید األم، فأقل ھدیة مناسبة یفوق 

ة لھا، فھي بحاجة لثیاب جدیدة، ومنذ ثالثة أیام وأنا وأضاف "كنت أرغب بشراء مالبس جاھز". ثمنھا راتبي الشھري
أبحث في السوق عن قطعة ثیاب مناسبة بسعر مناسب، إال أن أرخص قطعة وجدتھا كانت ثمنھا یعادل نصف راتبي  

لیرة)، وبطبیعة الحال من الواجب أن نقدم ھدیة   3900ألف لیرة (سعر صرف الدوالر یناھز    120الشھري البالغ نحو 
". ة لوالدة زوجتي، ما یعني أن راتبي بالكاد یكفي لشراء ھدیة متواضعة لكل منھمامماثل  

عاما)، وھي متزوجة وعاملة في معمل قطاع خاص، لـ"العربي الجدید": "منذ أشھر  32من جانبھا، قالت لمى شھاب (
كرویف أو سخانة ساندویش، لكن كنت أخطط مع أختي أن نھدي والدتنا قطعة كھربائیة للمنزل، إما مكنسة كھربائیة أو ما

". ألف لیرة 500ـ  300عندما توجھنا إلى السوق فوجئنا باألسعار، فاألسعار ما بین   

ألف لیرة"،   20ألف لیرة، وزجاجة عطر بـ 04بـ وأضافت "لم نستطع تحقیق أي من أحالم والدتنا واكتفینا بشراء حقیبة 
ذه الھدایا كنا نقدمھا لھا عندما كنا أطفاال، نجمع ثمنھا من مصروفنا وتابعت "لقد شعرنا بالخجل الشدید منھا، فمثل ھ

". الیومي، فكیف لنا أن نقدم لھا الھدایا ذاتھا بعدما كبرنا وأصبحنا منتجین  

ومن جھتھا، قالت أم خالد محیي الدین، وھي أم ألربعة شبان وثالث فتیات، جمیعھم الیوم متزوجون ولدیھم أطفال،  
د": "فرحة عید األم بالنسبة لي ھي طھي األطعمة التي یحبھا كل أبنائي وبناتي لیتناولوھا مع أبنائھم وھم  لـ"العربي الجدی

مجتمعون في المنزل الذي كبروا بھ، لكن ھذا العید لن أستطیع الشعور بذلك اإلحساس، فتلك األطباق أصبحت مكلفة جدا،  
ألف   15ألف لیرة، وكیلوغرام الدجاج بـ  30م واحد من لحم الغنم بـألف لیرة، إن توفر، وكیلوغرا 15فلتر الزیت الیوم بـ

لیرة، ووسطیا كیلوغرام الخضار ما بین ألفین وثالثة آالف لیرة، وضمة الحشائش، مثل النعنع أو الكزبرة أو البقدونس، 
." ألف لیرة، وھو مبلغ یفوق راتب زوجي التقاعدي 100لیرة، ما یعني أننا بحاجة إلى نحو   600بـ  

وأضافت "لم یعد شيء یفرحنا، حتى ھذه المناسبات أصبحت تشعرنا بالعجز والعوز، بل أصبح یشعرني بأنني أحمل 
أبنائي المزید من األعباء، في وقت أصبحت فیھ العائالت تعجز عن تأمین معیشة أفرادھا الیومیة، وأنا ال أقبل أن آخذ من  

".حبونني، وتكفیني زیارتھم ليأمام أبنائھم لیقدموا لي ھدیة، أنا أعلم كم ی  

یشار إلى أن السوریین یعیشون أزمة معیشیة خانقة جراء انخفاض القیمة الشرائیة للیرة السوریة وانتشار البطالة  
. % منھم إلى فقراء یفتقدون حتى لألمن الغذائي80والتضخم، ما حّول أكثر من    

2022مارس  26جریدة العربي الجدید: ریان محمد   
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 أعطتھم مھلة نھائیة.. غوغل تخیّر موظفیھا إما التطعیم أو الطرد

الشركات األمیركیة التي لدیھا مئة عامل أو أكثر بضمان تلقي موظفیھا بالكامل أو إخضاعھم لالختبار  أمرت إدارة بایدن
أنھ یجب علیھم االمتثال  -في مذكرة وزعتھا اإلدارة-الموظفین أخبرت غوغل  . ینایر/كانون الثاني 18بانتظام، بحلول 

المذكرة إن معظم  توقال .وظائفھمبھم وربما فقدان لسیاسات اللقاحات، وإال فسیواجھون احتمالیة الخصم من روات
.الموظفین األمیركیین یجب أن یستوفوا متطلبات اللقاح الخاصة بھم، والتي ینص علیھا األمر التنفیذي للرئیس جو بایدن  

إلى  وفي الوقت الذي یؤجل فیھ جزء كبیر من صناع التكنولوجیا خطط عودة موظفیھم إلى العمل، تستعد غوغل للعودة 
-وأخبرت غوغل موظفیھا بأنھم سیخسرون رواتبھم  .المكتب، وال یبدو أنھا ستتھاون مع غیر الملقحین من الموظفین

وأوردت المذكرة التي وزعتھا  داخلیة.إذا لم یمتثلوا لسیاسة التطعیم الخاصة بالشركة، وفقًا لوثائق   في النھایةسیتم فصلھم و
دیسمبر/كانون األول إلعالن حالة التطعیم الخاصة بھم، وتحمیل الوثائق التي تظھر  3القیادة أن الموظفین أمامھم حتى  

وقالت الشركة بعد ذلك التاریخ إنھا ستبدأ في االتصال   .الدلیل، أو التقدم بطلب للحصول على إعفاء طبي أو دیني
.لم یرفعوا حالتھم أو لم یتم تطعیمھم، وكذلك أولئك الذین لم تتم الموافقة على طلبات إعفائھم بالموظفین الذین  

وأفادت في مذكرتھا إن الموظفین الذین لم یمتثلوا لقواعد التطعیم بحلول الرابع من ینایر/كانون الثاني، سیتم تحدید موعد 
30ع، وبعدھا ستضعھم في "إجازة إداریة مدفوعة األجر" لمدة ینایر/كانون الثاني موعدا نھائیا للقیام بتصحیح الوض18

.أشھر، یلیھا إنھاء الخدمة 6یوًما. بعد ذلك، ستضعھم غوغل في "إجازة شخصیة غیر مدفوعة األجر" لمدة تصل إلى   

إخضاعھم  عامل أو أكثر بضمان تلقي موظفیھا بالكامل أو  100وقد أمرت إدارة بایدن الشركات األمیركیة التي لدیھا 
.ینایر/كانون الثاني 18لالختبار بانتظام، بحلول   

ت. وأصدرت محكمة فدرالیة وقفا لھذا األمر أوائل نوفمبر/تشرین الثاني، مما أوقف جھود اإلدارة إللزام الشركا  

ا ألفا تحمیل حالة التطعیم الخاصة بھم إلى أنظمتھ 150ومع ذلك، طلبت غوغل من موظفیھا الذین یزید عددھم عن  
وقالت . الداخلیة، سواء كانوا یخططون للحضور إلى المكتب أم ال، وأشارت الشركة إلى أنھا تخطط لمتابعة أمر بایدن

المذكرة "نتوقع أن تقع جمیع األدوار تقریبًا في غوغل بالوالیات المتحدة ضمن نطاق األمر التنفیذي". وذكرت أنھ "یجب  
أن یكون لدیھ مكان إقامة معتمد یسمح لھ بالعمل أو القدوم إلى الموقع"  تطعیم أي شخص یدخل مبنى غوغل بالكامل أو

وأعلن الرئیس التنفیذي سوندار بیتشاي في یولیو/تموز أن  ".مضیفة أن "االختبار المتكرر لیس بدیالً صالًحا للتطعیم
إعادة فتح المكاتب في  الشركة ستطلب التطعیمات ألولئك العائدین إلى المكاتب. وفي ذلك الوقت، كان من المقرر

لكن أوائل دیسمبر/كانون األول، وسط مخاوف مستمرة بشأن أعداد العدوى، أبلغت غوغل الموظفین  . ینایر/كانون الثاني
.األمیركیین أنھا لن تطالبھم بعد بالعودة إلى المكاتب  

بإعادة االتصال بزمالئھم شخصیًا والبدء  ومع ذلك، شجعت القیادة الموظفین على مواصلة القدوم "حیث تسمح الظروف 
". في استعادة الذاكرة العضلیة لوجودھم في المكتب بشكل أكثر انتظاًما  

وقد وقع عدة مئات من موظفي غوغل بیانًا یعارض متطلبات الشركة، والذي قالت اإلدارة إنھ سینطبق على جمیع 
اركون بشكل مباشر أو غیر مباشر في عقود الحكومة  الموظفین، حتى أولئك الذین یعملون من المنزل، والذین یش

وعرضت غوغل بالتفصیل، في أحدث إرشاداتھا، بعض الخیارات ألولئك الذین ال یرغبون في الحصول على  . الفدرالیة 
استكشاف" ما إذا كانت ھناك أیة أدوار في غوغل ال تتعارض مع األمر  "التطعیم، حیث قالت الشركة إنھ یمكن للموظفین 

تنفیذي. كما یمكنھم أیًضا طلب إعفاءات للذین لدیھم معتقدات دینیة أو حاالت طبیة، والتي قالت غوغل إنھا ستدرس كل  ال
. حالة على حدة  

وقالت المذكرة إن الموظفین الذین تم منحھم إجازة شخصیة غیر مدفوعة األجر سیتمكنون من االحتفاظ بمزایاھم ألول 
". أشھر من بدء اإلجازة "سینتھي عملھم مع غوغل  6بعد  یوًما، ولكن إذا لم یمتثلوا 92  

2022مارس  25موقع الجزیرة:   
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 أكبر أرشیف متخصص.. مكتبة قطر الرقمیة تصل لملیوني صفحة 

أعلنت مكتبة قطر الوطنیة عن إضافة الصفحة الرقمیة رقم ملیونین ھذا الشھر (مایو/أیار) ونشرھا عبر بوابتھا  
.الشرق األوسطاإللكترونیة "مكتبة قطر الرقمیة"، في إنجاز كبیر ضمن جھودھا الحثیثة لحفظ ونشر تاریخ وتراث منطقة   

ومكتبة قطر الرقمیة ھي أكبر أرشیف رقمي متخصص في تاریخ الشرق األوسط على مستوى العالم، تم تدشینھا في 
وتحتوي على مجموعة فریدة من أھم  . ضمن شراكة مع مؤسسة قطر والمكتبة البریطانیة 2014أكتوبر/تشرین األول 

ر التاریخیة والتسجیالت الصوتیة المتعلقة بمنطقة الخلیج وشبھ  التقاریر والمراسالت والمخطوطات والخرائط والصو
الجزیرة العربیة والمناطق المجاورة، كما تحتوي على مقاالت متعمقة لنخبة من الخبراء المتخصصین تقدم للقراء نظرة  

.معمقة حول موضوعات متنوعة تتعلق بماضي المنطقة وشعوبھا  

متاحة لالطالع والتنزیل المجاني لكافة المستخدمین عبر اإلنترنت في كل أنحاء وتتمیز مواد مكتبة قطر الرقمیة بأنھا 
العالم، كما أنھا مصحوبة بمالحظات تفسیریة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة، األمر الذي جعلھا مرجعا أساسیا للباحثین وكل 

بإقبال كبیر من الباحثین والعلماء  -سنوات 6من منذ إطالقھا قبل أكثر -وحظیت المكتبة  . المھتمین بتاریخ المنطقة وتراثھا
وبھذه المناسبة، أكد وزیر الدولة  . والدارسین والجمھور العام من جمیع دول العالم سواء ألغراض أكادیمیة أو بحثیة

ورئیس مكتبة قطر الوطنیة الدكتور حمد بن عبد العزیز الكواري أن ھذا اإلنجاز التاریخي ھو ثمرة قناعة قطر بأن  
المعرفة ال ینبغي أن یقف أمامھا أي عائق، ما جعل مكتبة قطر الوطنیة في صدارة مكتبات العالم بنوعیة وكم الوثائق  

وأضاف أن مكتبة قطر الرقمیة غدت نموذجا یحتذى بھ ویجسد للعالم أجمع ما ینبغي أن یكون علیھ  . المتاحة للجمیع
ة موزا بنت ناصر ورؤیتھا الثقافیة التي استطاعت تحویل الحلم إلى  وثّمن الكواري جھود الشیخ. تصمیم مكتبة المستقبل

واقع ملموس، مشددا على أن مكتبة قطر الوطنیة ستظل نبراسا للمعرفة یحتضن التبادل الحر والمنفتح لألفكار 
.الطالع علیھوالمعلومات، وستواصل جھودھا لزیادة وتنمیة المواد المرقمنة التي یستطیع العالم كلھ الوصول إلیھا وا  

أما مدیر شؤون البحوث التاریخیة والشراكات في المكتبة جیمس أونلي فأشار إلى أن مكتبة قطر الرقمیة تحدث تغییرا 
جوھریا في النھج الذي یدرس بھ العلماء والطالب والباحثون تاریخ منطقة الخلیج والعلوم في العالم العربي، وغدت  

وأضاف أونلي أن   .على ما كان یستغرق منھم أسابیع أو شھور -خالل ثوان قلیلة-ور مرجعھم األول؛ إذ ساعدتھم في العث
ي عدد الدراسات  المكتبة سھلت إمكانیة االطالع على معلومات القرون الماضیة، األمر الذي أدى إلى طفرة كبیرة ف 

األوسط حضورا في الدراسات   التاریخیة الجدیدة والمبتكرة حول منطقة الخلیج، التي طالما كانت أقل أقالیم الشرق
.ملیون مستخدم 1.9واألبحاث التاریخیة األكادیمیة، الفتا إلى أن زائري المكتبة الرقمیة وصل إلى   

وتتناول مكتبة قطر الرقمیة التاریخ والتراث المعاصر لمنطقة الخلیج العربي ومحیطھا اإلقلیمي، ما یجعلھا الوجھة المثالیة  
البحث حول مجموعة متنوعة من الموضوعات مثل ممارسات التبادل التجاري، والحربین  للقراء الذین یرغبون في  

العالمیتین، وشركات النفط، وإدارة االستعمار البریطاني للمنطقة، والمعاھدات واالتفاقیات، والمالحة البحریة، والعملیات 
.مؤلفات الطب العربيالعسكریة، والطیران المدني والمنتدیات االقتصادیة، والقومیة العربیة و  

وتحتوي المكتبة كذلك على مجموعة نادرة من المخطوطات العربیة حول العدید من الموضوعات منھا علم الفلك،  
والریاضیات، والزراعة، والفلسفة، ونظریة الموسیقى، والعلوم العسكریة، والجغرافیا، والقانون، والكیمیاء، والمیكانیكا،  

. وعلم الحیوان  

وتواصل مكتبة قطر الرقمیة تنمیة مجموعاتھا األرشیفیة إلثراء معرفة أجیال المستقبل بمنطقة الخلیج واألقالیم المحیطة بھ  
. ومساعدتھم في إعادة اكتشاف تاریخھم وتراثھم  

2022مارس  27 :الجزیرةموقع   
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 أضرارھا تحد من فائدتھا.. لماذا یجب التوقف عن بناء ناطحات السحاب؟ 

بعدما ازداد عدد السكان في العالم، وقلت المساحات الزراعیة، لم یعد التوسع األفقي مجدیا في المساكن، وبدأ التحول إلى  
یتوقف األمر عند التوسع الرأسي بشكل  لم .  التوسع الرأسي، الذي یجعل المساحة نفسھا تستوعب عددا أكبر من البشر

عادي، لكن ظھرت ناطحات سحاب شاھقة للسكن والعمل، بعدما كانت الصروح الشاھقة تخص الحكام والدیانات 
ظھر الجیل األول من ناطحات . واإلمبراطوریات العظیمة، من برج بابل األسطوري، إلى أھرامات الجیزة العظیمة

، في مدینتي شیكاغو ونیویورك، وبني أول أطول مبنى في العصر الصناعي  19القرن الـ  السحاب الحدیثة في ثمانینیات
  -1880وشھدت الثورة التكنولوجیة األمیركیة من عام (. طابقا 12الحدیث بواسطة ویلیام لو بارون جیني بارتفاع 

فة إلى مصانع الحدید التي أنتجت حدیدا  ) اندفاعا إبداعیا ساعد المھندسین المعماریین على بناء مباٍن شاھقة، باإلضا1890
.طوابق 10أكثر مرونة مما سبق، سمح للمصاعد الكھربائیة باالرتفاع ألكثر من   

ظھرت المباني العالیة في المدن المزدحمة، مثل باریس ولندن ومانھاتن وھونغ كونغ، باألماكن التجاریة، وأحدثت ثورة 
ن تركیز المكاتب واإلدارات في مبنى واحد، خاصة مع ظھور الترام ومترو في العمل المكتبي، ألنھا مّكنت اإلدارة م

للعمل، قبل عقود من إمكانیة تملك كل  موقع واحداألنفاق وخطوط السكك الحدیدیة التي تنقل العمال من أماكن سكنھم إلى 
. شخص لسیارتھ الخاصة  

إلى التھویة والضوء الصناعي، كضرورة للسكن البشري  تسابقت المدن الكبرى لتملك أعلى المباني، وبدأ االحتیاج یزداد 
وتراجعت أنماط الزخرفة التقلیدیة، والنوافذ المعروفة، لتظھر النوافذ المدرجة التي تعد من سمات  . في تلك المباني العالیة

إظھار   ناطحات السحاب، وبعدما بدأ األمر لحل مشكلة عدد السكان ونقص المساحات، أصبحت المنافسة والرغبة في 
بعدما كافح المھندسون لبناء أطول ناطحات السحاب في العالم، تعود الھندسة  . التقدم والسطوة أسباب بناء ناطحات السحاب

المعماریة اآلن، لتخبرنا أن ناطحات السحاب أكثر ضررا مما نعتقد، حیث تتطلب المباني الشاھقة الكثیر من الجھد إلیقاف 
الحدید والخرسانة، كما أنھا تحتاج إلى أساسات أكثر قوة وأكبر عمقا، لتناسب ھذه التمایل، ما یتطلب مزیدا من 

وتستھلك المباني الشاھقة كثیرا من الطاقة لتشغیل مكیفات الھواء واإلضاءة الصناعیة والمصاعد،  . االرتفاعات الشاھقة
المباني متوسطة االرتفاع، ما یعني أن  كبیرة عن تلك الصادرة من  ةكما أن انبعاثات الكربون الصادرة منھا أزید بنسب

لكنھا من جانب آخر تمزق أطنانا ال حصر لھا من ، البنایات الشاھقة تحل مشكالت السكان واإلدارات المكتبیة من جانب
األراضي الطبیعیة من أجل األساسات العمیقة، وتضخ أطنانا أخرى من الغازات والكربون في الغالف الجوي، ما یسرع 

.تغیر المناخي، التي تزعم الدول نفسھا صاحبة ناطحات السحاب األعلى في العالم، أنھا تحاربھاعملیة ال  

تعتبر بیئة غیر آمنة وغیر مناسبة للعمل، ألنھا   -ومع انتشار فیروس كورونا-وباإلضافة لكل مضارھا البیئیة فھي حالیا 
ثناء دورة الھواء، إذ لم یفكر مصممو ناطحات السحاب، تعتمد على مكیفات الھواء التي تعتبر أحد أسباب نقل الفیروس أ

.أن الطبیعة لھا طرقھا الخاصة في االنتقام  

ویحذر أساتذة السیاسات البیئیة من خطر المباني الشاھقة، ویقولون إنھ یجب حظر بناء ناطحات السحاب عالمیا، ألن 
ر محدود للمبنى لكن دون وجود طریقة  الزجاج یمثل مشكلة خاصة مع ضوء الشمس، ألنھ یجعل وصول الضوء غی

ویؤكدون أن العالم یدور في حلقة مفرغة من  . للخروج، فال توجد تھویة طبیعیة أبدا، وإنما فقط مزید من مكیفات الھواء
بناء ناطحات السحاب، ثم محاوالت تبریدھا الذي یستھلك الطاقة، ویسھم بشكل كبیر في أزمة المناخ، مما یزید من درجة  

.الكوكب حرارة  

2022مارس  29موقع الجزیرة: وسام السید،   
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 الطالب العائدون من أوكرانیا یطالبون بتسجیلھم في الجامعات الجزائریة 

طالبت مجموعة من الطالب الجزائریین الذین كانوا یدرسون في الجامعات األوكرانیة وتم إجالؤھم إلى الجزائر السلطات  
وعدم تضییع السنة الدراسیة  الرسمیة بالتدخل لتمكینھم من التسجیل في الجامعات الجزائریة، كل حسب تخصصھ، 

والتقى عدد من ممثلي الطالب، مساء اإلثنین، برئیس البرلمان وأعضاء في لجنة الشؤون الخارجیة، الستعراض  . الجاریة
ھا الطلبة، سواء الذین تم إجالؤھم إلى الجزائر أو الذین تم ترحیلھم ھجملة المشاكل واالنشغاالت والصعوبات التي یواج

أوكرانیا، للتسجیل في الجامعات الجزائریة، في منتصف الموسم الجامعي، وھو أمر یحتاج إلى قرار  إلى دول جوار 
حكومي رسمي، وناشدوا رئیس البرلمان ونواب الشعب بالتدخل الفوري والمستعجل لمساعدتھم على اإلدماج في  

. الجامعات الجزائریة  

خمسة من ممثلي الطلبة العائدین من أوكرانیا التقوا رئیس البرلمان وقال الطالب بالل سعید شیبة لـ" العربي الجدید" إّن " 
وأعضاء لجنة الشؤون الخارجیة، لقد تلقینا وعوداً جدیة واتفقنا على نقاط عملیة، سیتم وضع منصة واستمارة إلكترونیة 

ب عقد لقاء مع وزیر التعلیم  لفائدة الطلبة لتضمینھا، ووضع االنشغاالت األساسیة، واتفقنا على أن یسعى البرلمان لترتی
العالي عبد الباقي بن زیان، وإبالغ رئیس الحكومة بتطورات الملف"، مشیراً إلى أنھ "تم االتفاق على تشكیل خلیة أزمة  

".طالباً حتى اآلن معنیاً بمشكالت التسجیل 90لحل مشكل الطلبة في ظرف أسبوعین، وتم حصر   

اھیم بوغالي أن "الرئیس عبد المجید تبون أعطى تعلیمات واضحة بإجالء جمیع وخالل اللقاء، أكد رئیس البرلمان إبر
الرعایا الجزائریین العالقین في أوكرانیا والراغبین في الدخول إلى أرض الوطن"، مضیفاً أن ھذا اإلجالء ما ھو إال 

وكرانیا بخصوص مواصلة مشوارھم  واجب قامت الدولة بھ تجاه أبنائھا، والمشاكل التي تواجھ بعض الطلبة العائدین من أ
التعلیمي بالجزائر ستؤخذ بعین االعتبار وستتم متابعتھا عن قرب بالتنسیق مع كل الجھات المعنیة، ال سیما وزارة التعلیم 

".العالي  

راستھم  وتعّھد رئیس لجنة الشؤون الخارجیة في البرلمان، محمد ھاني، بالتكفل بملفات ھؤالء الطلبة وتمكینھم من مزاولة د
في الجامعات الجزائریة، مؤكداً أنھ ستتم دعوة إطارات من قطاع التعلیم العالي ومدیري الجامعات، للتعاون من أجل  

تسویة وضعیتھم الجامعیة، ومساعدتھم على استكمال الموسم الدراسي، بعد إجالئھم من أوكرانیا، وبسبب الصعوبات التي 
. فبرایر /شباط الماضي 24حرب القائمة ھناك منذ تواجھھا الدراسة في ھذا البلد بسبب ال  

وكانت وزارة التعلیم العالي الجزائریة قد خّصصت قبل أسبوعین منصة رقمیة للتواصل مع الطلبة الجزائریین الموجودین  
تعبیر عن  في أوكرانیا، في إطار التكفل بالطلبة الجزائریین الموجودین حالیاً في أوكرانیا، ودعت الوزارة الطلبة إلى ال

 ً .انشغاالتھم، لكن ھذه المنصة اختفت من موقع الوزارة سریعا  

ویدرس في أوكرانیا أكثر من ألفي طالب، بحسب إحصائیات غیر رسمیة، غادر أغلبھم أوكرانیا إلى دول الجوار كبولندا 
طالباً في   70أقل من والمجر ودول أوروبیة أخرى، بعدما حصلوا على تسھیالت دخول إلى فضاء شنغن، فیما عاد منھم 

. رحلة إلى الجزائر  

وفي وقت سابق، أعلنت سفارة الجزائر في بودابست أن الحكومة المجریة اتخذت قراراً بالسماح للطلبة الجزائریین  
الوافدین من أوكرانیا بإتمام دراستھم على مستوى الجامعات المجریة. ودعت السفارة الطلبة الجزائریین الراغبین في  

دراستھم المعلقة إثر العملیة العسكریة الروسیة في أوكرانیا إلى االتصال بمصالح السفارة العمل للحصول على  استئناف 
. كل المعلومات ومرافقتھم في ھذا الشأن  

2022مارس  30جریدة العربي الجدید: عثمان لحیاني،   
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 المحظوظون في الجائحة.. كیف نجح رواد األعمال في بناء مستقبل مھني جدید
 

، ُدّمرت صناعات بأكملھا بین عشیّة وضحاھا. وفي وقت عاش فیھ بعض  2020عام  19-عندما تفشى فیروس كوفید
.المھني وبناء مستقبل جدیدفرصةً لتغییر مسارھم  19-العّمال على إعانات البطالة، وجد البعض اآلخر في أزمة كوفید  

، كان یحلم  مرھقتھكان تریفونتي كوري شغوفًا بالطعام منذ الطفولة، وابتكر العدید من الوصفات في مطبخ عائلتھ. وفي 
قبل الجائحة،  .  بافتتاح مطعمھ الخاص وتقدیم مجموعة واسعة من المأكوالت من مختلف الثقافات، من البیتزا إلى الكاري

اًما) یجني المال من خالل العمل في وظائف غریبة، مثل بناء األسقف وتنسیق المواقع في حي كلیفالند ع 22كان كوري (
حیث یُقیم، لكن ھذه األعمال اختفت عندما اجتاح الوباء المدینة. وفي بدایة الجائحة، شعر باإلحباط وبأن الطرق أمامھ قد  

كان كوري متشكًكا في .  خدمات التدریب المھني وفرص عمل ُسّدت. وفي أغسطس/آب، تعّرف على برنامج مجاني یُقّدم
البدایة، ولكن بعد التحدث مع منسقي البرنامج سّجل في تدریب ألسبوعین على السلوكیات المھنیة، مثل كیفیة ارتداء 

. المالبس في مقابالت العمل. وبعد ذلك مباشرة، حصل على وظیفة في مطعم وسط مدینة كلیفالند  

حیث یعمل  "  ت" فھر نھان الثاني، حصل كوري على وظیفة جدیدة في مطعم أمیركي معاصر راٍق یسمىفي ینایر/كانو
. ساعة في األسبوع في الطھي والتنظیف، وھو یدرك أنھ یكتسب المھارات التي سیَحتاجھا لفتح مشروعھ الخاص 40  

عاًما) حامًال في شھرھا السادس عندما تم تسریحھا من وظیفتھا في شركة تحویل أموال بكوینز   25بیري ( كانت دوانیت
، وھو ما سبّب لھا صدمة مؤلمة ووضعھا أمام خیارات صعبة: كیف ستعول نفسھا وطفلھا؟ 2020في مارس/آذار   

بوالیة نیوجیرسي. وجدت ھناك الدعم   لاد یأوروضعت بیري مولودھا في یونیو/حزیران، وانتقلت إلى منزل والدتھا في 
والحضن الدافئ من أمھا وجدتھا وأخواتھا األصغر سنًا، وبدأت التفكیر في كیفیة استغالل ھذه الصدمة للبدء في تحقیق 

شاھدت بیري مقاطع فیدیو عن صناعة الشموع على یوتیوب وإنستغرام، بعد أن أدركت أن الشموع شيء یستھوي  . حلمھا
.تكریما البنھا " ماما فالیم أنلذا قررت البدء في مشروع لصنع الشموع وبیعھا. أطلقت على شركتھا اسم "  الجمیع،  

ساعات في الیوم، وتم   4إلى    3من " واآلن، توازن بیري بین عدة وظائف، إذ تقوم بتوصیل الطلبات مع شركة "دور داش
السیارات. وفي المساء، تصنع شموعھا وتبیعھا عبر منصات  تعیینھا مؤخًرا اختصاصیة في تسجیل في أحد متاجر 

. التواصل االجتماعي، وقد تمكنّت من جمع أموال والعودة إلى كوینز مع ابنھا  

عاًما) التدّرب للعمل مساعدة طبیب أسنان العام الماضي، أدركت أن ذلك سیكون مختلفًا  32عندما بدأت لیز مارتینیز (
" متاجر "سیفورا عن عملھا مستشارة تجمیل في في سان فرانسیسكو، لكنھا وجدت في عملھا الجدید قواسم مشتركة،   "

، تلقت مارتینیز  2020في مارس/آذار . فھي تمارس نفس المھارات التقنیة، وتتواصل مع العمالء وتقدم لھم المساعدة
بسبب الجائحة. بعد فترة وجیزة، ُرزقت  رسالة برید إلكتروني یعلمھا فیھا المتجر الذي تعمل فیھ أنھ سیغلق أبوابھ مؤقتًا

بابنتھا الثانیة فلم تستطع العمل لحاجتھا لالعتناء بأطفالھا، ولكن لم یعد لدیھا دخل إلعالة أسرتھا، وعلى حد تعبیرھا 
اكتشفت مارتینیز أنھا تستطیع تلقي  ". "اكتشفت حینھا كیف یمكن أن تكون محاًطا بالناس ومع ذلك تشعر بوحدة عمیقة

.أشھر 3ریب لتصبح مساعدة طبیب أسنان عن طریق برنامج محلي غیر ربحي، فقامت بالتسجیل في دورة مدتھا تد  

" إرماعاًما) ال یزال یحاول تجاوز الكارثة التي حلت بھ عندما اجتاح الوباء البالد. فقد دّمر إعصار "  61كان دیفید لیفي (
. ا اضطره لالنتقال للعیش مع والدتھ ھو وزوجتھ وأطفالھ الثالثة، وفقد وظیفتھ في البناء مم2017منزل عائلتھ عام    

لھ.  عانى للعثور على عمل في فرجینیا، لذا بدأ العمل سائقا في شركة "أوبر"، لكن الوباء قلل من وتیرة العمل لینخفض دخ
،  2020أغسطس/آب حصل على رسالة من برنامج توظیف كبار السن لخدمة المجتمع الذي یوفر تدریبًا وظیفیًا. وفي 

التحق بورشة ألصحاب المشاریع الغذائیة، وكانت لدیھ فكرة لتعدیل مقطورة كبیرة لتصبح عربة طعام، لكن لم یكن لدیھ  
، حصل على  2021بعد ذلك، تعّرض لحادث سیارة تركھ طریح الفراش في المستشفى. في أغسطس/آب . التمویل الكافي

دمھ إلطالق مشروع عربة الطعام "بیتزا بیتا" لتقدیم أطعمة تدمج بین النكھات ألف دوالر، فاستخ 65مبلغ تأمین قدره 
.الشرق أوسطیة والكولومبیة  

2022مارس  29، تایمز  نیویوركوقع الجزیرة: مصدر م  
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 كوارث تعلیمیة" لطالب ریف حلب "-

یجلب التشرذم اإلداري الذي تعاني منھ إدارة المناطق الخاضعة لسیطرة الجیش الوطني السوري (المدعوم من تركیا) في 
ریف محافظة حلب شمالي سوریة، والناتج من وجود مجالس محلیة أشبھ بـ"كانتونات" (والیات مستقلة) وسوء إدارة ملف  
التعلیم عموماً، التدھور الكبیر إلى القطاع، في ظاھرة تعّد األكثر خطورة في القطاعات الحیویة باعتبار أن التعلیم أساسي  

.لبناء األجیال  

فیما دفع التدمیر الناتج من القصف واكتظاظ السكان المرتبط بموجات  ،تضم كل منطقة مدیریة تربیة مستقلة عن األخرى
زوح، عدداً من المعلمین إلى إنشاء معاھد خاصة (أنشئت في األساس كمؤسسات دعم للعملیة التعلیمیة التھجیر القسري والن

نقل، وعدم قدرة األھل على  ال ال تحل محل المدارس) یتحدث ھؤالء عن صعوبات كبیرة، في مقدمھا عدم توفر وسائل
سبة في مؤسسات التعلیم، وعدم إتقان األطفال  تسدید رسومھا إذا توفرت، وأیضاً من افتقاد المساحات الواسعة والمنا

القراءة والكتابة النقطاعھم سنوات عن التعلیم بسبب النزوح. وتضاف إلى ھذه الصعوبات قلّة عدد الخریجین الجامعیین 
لطالب  والخبرات، وعدم االعتراف ببعض المعاھد الخاصة، وافتقاد القدرات على تأمین المناھج التعلیمیة واللباس الموّحد ل

المعھد  س«یُدرّ  :فرزاتیقول مدیر معھد "العبقري" في مدینة مارع، زاھر . كي ال یشعروا بالفوارق المجتمعیة بینھم
ثانوي، لكن معظم األھالي ال یستطیعون تسدید األقساط، فقسط شھادة البكالوریا  -ابتدائي إلى الثالث   -الصفوف من األول 

مام وتوفیر المناخ والبیئة المناسبین لتعلیم الطالب، ووسائل تعلیم حدیثة لھم، ومناھج دوالر. نرجو زیادة االھت 200یبلغ 
 ً ". مناسبة بدالً من الحالیة التي تشھد حذف أجزاء منھا عشوائیا  

أنَّ مشاكل   " حدیثھ:ویكشف مؤسس مدرسة "مقاصد" وروضة "تمكین" في مدینة جرابلس، عبد الرحیم الحمادي، في 
دي  ماالتعلیم في مناطق حلب تتشابھ، علماً أن اإلقبال على التعلیم الخاص أكبر ألنَّھ أكثر نموذجیة وتمیزاً. ویطالب الح

مسؤولي وزارة التربیة في الحكومة المؤقتة بتسریع ترخیص معاھد التعلیم الخاص والتواصل معھا في كل المناطق، 
مشاكل التعلیم في المنطقة  عفرین، أنّ ویحدد أستاذ في مدینة  . ة الموحدة، وكل ما یلزموتأمین الكتب المدرسیة واأللبس

طالباً، واختیار معلمین بطریقة غیر مھنیة، حیث ال یعرف   60و 50باكتظاظ الصفوف التي تضم كل واحدة منھا بین 
مناھج "تعّد غیر مناسبة ألطفال ولدوا وتربّوا ویشیر إلى أنَّ ال. قراءةالبعضھم اللغة العربیة، ویرتكبون أخطاًء كبیرة في 

في ظروف القصف والنزوح، علماً أن الطالب یوضعون عشوائیاً في الصفوف بحسب سنّھم من دون مراعاة مستوى 
علمھم، فنجد مثالً طالباً انقطع عن سنوات دراسیة عدة، ویصنّف في الصف السادس بحسب عمره من دون أن یجید 

".ة، ما یمثل كارثة للطالب الذي یجب أن یخضع لدورات تقویة قبل أن یبدأ الدراسة المخصصة لعمرهالقراءة أو الكتاب  

ویتحدث أیضاً عن "حاجة مناطق نائیة إلنشاء مدارس جدیدة أو ترمیم تلك المدّمرة، وبینھا في قریة خراب سلوك التي  
ي، لكن المعنیین لم یوافقوا على األمر. ورغم قلة  عرض سكانھا على مدیریة التربیة ترمیم مدرستھا على حسابھم الشخص

و االلتحاق  أأو مكان آخر،   ،مھنةیخضع األساتذة لشروط عدم العمل في  .الرواتب الشھریة للمعلمین وارتفاع األسعار
التربیة تحت  كما وقعوا أخیراً تعّھداً "باالمتناع عن توجیھ انتقادات لمدیریة ." بزیادة الرواتب ةو المطالبأ،بدورات خاصة 

لكن ذلك لم یمنع معلمین في مدارس ریفي حلب الشمالي   ". إذا لم یعجبكم استقیلوا" بعبارة  " طائلة المسؤولیة، وھم یواجھون
أكتوبر/ تشرین األول الماضي، احتجوا فیھ على تدني أجورھم وواقع المدارس وعملیة   14والشرقي من تنفیذ إضراب في  

ماتھم  التعلیم. وأعقب ذلك إصدار المجالس المحلیة بعد أیام تعمیماً ھددھم بالفصل من وظائفھم إذا لم یعودوا إلى مھ
ویقول المعلم في مدینة الباب، أمین الحویش: "توقفت االحتجاجات حرصاً على سیر عملیة التعلیم، وانتخبت   المدرسیة. 

. " نقابات للمعلمین. وھذه النقابات الفرعیة ستوّحد في نقابة واحدة للتحدث باسم المعلمین والدفاع عن حقوقھم  

دوالراً)، یلفت   20.16لیرة تركیة ( 300منح المعلمین زیادة مقدراھا  وحول قرار مدیریات التربیة بعد االحتجاجات
الحویش إلى أنَّ المعلمین لم یقبلوا بھذه الزیادة بحجة أنھا ال ترقى لألجور التي یستحقونھا، علماً أنَّ راتب كل معلم قبل  

دوالراً   90لحالیة الراتب إلى نحو )، بینما ترفع الزیادة ا2018دوالراً في عام  120لیرة تركیة (  750الزیادة كان 
".فقط  

وحول خطط التعلیم في مناطق ریف حلب الغربي وریفي حماة والالذقیة وإدلب التي تشرف الحكومة المؤقتة على  
أن "الحكومة المؤقتة تتبع المنھج التعلیمي الصحیح، ورفعت المستوى عبر  ، مدیر التربیةامتحاناتھا، یعتبر عبد السالم

أسئلة االمتحانات، لذا لم تحصل سوى طالبة واحدة على العالمة التامة في البكالوریا العام الماضي، في مقابل التدریس و
".حین كان مستوى االمتحان متدنیاً، وھو ما حذرنا من مخاطره على انحدار التعلیم 2020طالباً عام  30  

2022مارس  31جریدة العرب: عائشة صبري،    
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ھصاحب أشھر دور الكتب ببغداد.. تعرف على الكاتب قاسم محمد الرجب في ذكرى وفات  
عاش األدیب والكاتب والمؤلف العراقي قاسم محمد الرجب األعظمي قصة كفاح عانى خاللھا من حیاة الفقر والعوز،  

للخیاط، ویقول في مذكراتھ "بقیت في ووصلت بھ الحال إلى العجز عن شراء مالبس المدرسة أو سداد ثمن ثوب العید 
وبعد حیاة كرسھا للكتب والشغف بھا من خالل البحث عنھا وقراءتھا، وطباعتھا،  ". داري ال أخرج منھا حتى انتھى العید

ولد الرجب  . عاما بعد وعكة صحیة ألّمت بھ 55عن عمر ناھز  1974ونشرھا، وبیعھا، توفي في األول من أبریل/نیسان 
یالدیة في مدینة األعظمیة ببغداد، وبھا نشأ وتعلم القرآن الكریم، ثم أكمل دراستھ االبتدائیة ولم یواصل  م 1918عام 

وفي حدیثھ أشار األعظمي إلى أن الباحثین  .أوالد، حسب الكاتب والمؤرخ خالد عوسي األعظمي  4الدراسة، ولھ 
والمراجع التي لھا صلة ببحوثھم ودراستھم، وكان كثیر  والدارسین كانوا یرجعون إلى األستاذ الرجب فیخبرھم بالمصادر  

المطالعة مع اتسامھ بالذكاء والبراعة وقوة الذاكرة في حفظ أسماء األعالم وأسماء الكتب وتواریخ الوفیات، وكان رجال  
ق  وینقل األعظمي عن الرجب في مذكراتھ وھو یتحدث عن بدایاتھ أن صلتھ بسو. سھال جمیل األخالق بشوش الوجھ

یوم اضطر إلى ترك المدرسة مع شقیقھ، وكان حینھا في الصف السادس االبتدائي وعمره  1930السراي تعود إلى سنة 
. عاما، بسبب الفقر وعدم قدرتھ على سداد ثمن مالبس المدرسة 12حینذاك   

ة طویلة لتوفیر بعض وكان یتمرن للعودة إلى بیتھ في األعظمیة ماشیا بعد خروجھ من المدرسة المأمونیة ویقطع مساف
النقود وشراء جزء من كتاب األغاني ألبي فرج األصفھاني، وكان لھذا الكتاب الفضل في إذكاء روح المطالعة لدیھ،  

ویعد الرجب من المؤسسین لجمعیة منتدى اإلمام أبي حنیفة، وأھدى إلى مكتبة الجمعیة كثیرا من الكتب . حسب األعظمي
عندما افتتح مكتبة صغیرة وسط  1935وبدأ مشوار الرجب في نشر الكتب عام . شرھاوالمصادر التي تولى طبعھا ون

سوق الكتب في منطقة السراي ببغداد، وكان اسمھا "مكتبة المعري"، ثم غیر اسمھا إلى "مكتبة المثنى" بعد أن نصحھ أحد  
ل سنوات قلیلة، وتواصل مع دور  ونجح الرجب في تطویر مكتبتھ وتحقیق شھرة واسعة خال. أصدقائھ بذلك، وفق مذكراتھ

ویلفت مدیر دار الرافدین للطباعة والنشر محمد ھادي إلى أن الرجب   .النشر العربیة الكبیرة، وتوسعت خبرتھ وذاع صیتھ
وفي حدیثھ ". عمل بدایة مع الحاج نعمان األعظمي في المكتبة العصریة قبل أن یفتتح مكتبتھ الخاصة، التي أسماھا "المثنى 

رة نت رأى ھادي أن انطالقة الرجب كانت عندما استورد مجموعة كتب وموسوعات من ألمانیا وھولندا واستطاع  للجزی
بیعھا، فلم یبدأ على نحو نمطي كما یفعل آخرون حینھا عندما كانت تصل مجموعة كتب قلیلة من إسطنبول أو إیران  

.وتعرض بمزاد علني لندرتھا  

اك. موجودة في باقي الدول العربیة، وتوجھ صوب لبنان واتفق مع دور النشر ھنویؤكد أنھ استطاع إدخال كتب غیر   

ویضیف أن الرجب توسع عملھ وأصدر مجلة "المكتبة"، وكانت تعنى بآخر اإلصدارات، وھي مجلة مختصة بمھنة النشر  
ألساتذة والجامعات، وكان والوراقة والكتبیین، وكان یصدر قائمة بالكتب المتوفرة بشكل مطبوع ویوزعھا على القراء وا

وعن مصیر المكتبة الیوم یقول ھادي إنھا أصبحت مخزن قرطاسیة، أما المكتبة القدیمة فقد اندثرت بشكل . عملھ منظما
ویقول الكاتب والباحث أحمد المالح إن  . نھائي النشغال أوالده بمھنة الطباعة التجاریة ولم یطوروا إرث والدھم في النشر

أفضل وأشھر أصحاب المكتبات في منتصف القرن الماضي بالعراق، ومن أھم األشیاء التي قدمھا الرجب یعد من 
مذكراتھ التي تحدثت عن الواقع الكتبي في العراق منذ ثالثینیات القرن الماضي، خاصة عندما یتكلم عن نعمان األعظمي  

وینوه إلى أن مجلة المكتبة باإلضافة إلى كونھا  .صاحب المكتبة العربیة الرائدة في طباعة الكتب التاریخیة والتراثیة
استضافت العدید من األقالم المھمة، فكان ما یمیزھا أنھا وثقت الكثیر من التفاصیل واألحداث، إضافة إلى المواضیع  

وفي حین یضع الباحثون الرجب في طلیعة رواد الیقظة الفكریة الحدیثة في   .التراثیة، خاصة تراث بغداد وتاریخھا
ویذكر المالح أنھ من األشیاء المؤلمة  . العراق، یشید المالح بدوره الكبیر في حركة الفكر العراقیة منتصف القرن الماضي

أتى على كل مكتبة المثنى العامرة بالكتب والطبعات األولى  1999جدا أن المكتبة تعرضت لحریق كبیر عام 
ل فاعل، ولكن لم یكشف عن مالبسات ھذه الحادثة حتى یومنا والمخطوطات وغیرھا، وأعلن وقتھا أن الحریق كان بفع

وعن مالبسات وفاة الرجب في مثل ھذه األیام قبل نحو نصف قرن، یقول األعظمي إن الرجب توفي بالسكتة  . الحاضر
امع اإلمام  ویبین أن جثمان الراحل نُقل إلى بغداد وشیع بموكب كبیر في ج. 1974القلبیة في العاصمة اللبنانیة بیروت عام

األعظم، وشھد الصالة علیھ المؤرخ ولید األعظمي، ودفن في مقبرة الخیزران في األعظمیة بجوار صدیقھ الخطاط  
. المشھور ھاشم محمد البغدادي قرب مرقد الشیخ أبي بكر الشبلي   

 

2022،طھ العاني موقع الجزیرة:  
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! مسك ھاتفك الذكي وانَس مستقبل ھذه العائلة  
 

ر على الفور طفال یجلس أمام شاشتھ لفترات طویلة، یھمل الدراسة   حینما نتحدَّث عن إدمان الھاتف الذكي، فإننا نتصوَّ
والتمرین، وقد ینخرط في عالقات مسیئة، ربما یُبتز بسببھا. ھذا یحدث بالفعل، بل یحدث ما ھو أسوأ، لكن على الرغم من  

بر تتعلَّق باآلباء أنفسھم، وتأثیر انشغالھم بالھواتف الذكیة على أطفالھم، األمر الذي  ذلك فإننا عادة ما نتجاھل أزمة أھم وأك
أدَّى انغماسنا التام في استخدام الھواتف الذكیة في ھذه األیام إلى العدید من   األطفال.تبیَّن أنھ قد یؤثر جذریا على مستقبل 

لوفیات الناجمة عن حوادث السیارات بسبب استخدام الھاتف؟  الكوارث والنتائج الوخیمة. ألم نسمع جمیعنا من قبل عن ا 
ماذا عن اضطرابات النوم، واالفتقار إلى التعاطف إزاء اآلخرین، والمشكالت التي تمأل عالقاتنا االجتماعیة بالفجوات،  

تُفسدھا الھواتف الذكیة  والتشتت لدرجة أنھ لم یعد ھناك شيء یجذب انتباھنا؟ یبدو أنھ بات من األسھل ذكر األشیاء التي لم 
ومع ذلك، فإن المشكلة األخطر تتعلَّق بتربیة األطفال وفقا لما تُفید بھ األبحاث   .عوضا عن سرد األشیاء التي أفسدتھا

الحدیثة، لكن األمر ال یتعلَّق بما قفز إلى ذھنك اآلن حیال انكباب األطفال في ھذه األیام على الشاشات، وإنما األخطر من 
سلب تلك الشاشات االنتباه الكامل للوالدین. صحیح أن اآلباء اآلن یقضون وقتا أطول مع أطفالھم من أي وقت  ذلك ھو 

سابق في التاریخ، وصحیح أن الزیادة الھائلة في نسبة النساء العامالت حالیا لم تُثِن معظم األمھات عن قضاء الكثیر من 
مھات في فترة الستینیات، لكن التفاعل بین اآلباء واألطفال أضحى في  الوقت في رعایة أطفالھن أكثر مما كانت تقضیھ األ

. وقتنا الحالي باھتا وھشا للغایة إلى حد االصطناع أو االبتذال  

حالیا ھي أنھ رغم وجود اآلباء باستمرار في حیاة أطفالھم، فإن ھذا الحضور لیس أكثر من وجود  نوجھھاالمشكلة التي 
جام أو تعاطف. بالطبع لست متحاملة على آباء ھذه األیام، بل أُبدي تعاطفي الكامل تجاھھم،  "جسدي" شاحب ال یربطھ انس

إن تسلیطنا  . عاما 25فطالما مازحني أوالدي بأنھم ربما ما كانوا لینعموا بطفولة سلیمة وسویة لو امتلكت ھاتفا ذكیا قبل 
لھا الشاشات الضوء على مدى كارثیة انغماس الوالدین أمام الشاشات ال  یعني أننا نتغاضى عن المخاطر المباشرة التي تُشّكِ

ض إلى مشاھد   على األطفال، إذ تُشیر الكثیر من األدلة إلى أن األوقات التي نقضیھا أمام الشاشات (خاصة عند التعرُّ
في سن ما قبل المدرسة  سریعة اإلیقاع أو عنیفة) تضر بأدمغة أوالدنا، وتوصَّلت بعض األدلة أیضا إلى أن أطفال الیوم 

، انخفض متوسط عمر األطفال الذین یستخدمون  1970یقضون أكثر من أربع ساعات یومیا أمام الشاشات، ومنذ عام 
ربما تكون بعض األلعاب التفاعلیة الحدیثة التي یلعبھا  !أشھر فقط 4سنوات إلى عمر   4الشاشات بانتظام من عمر 

م محاكاة أفضل للسلوك األطفال على الھواتف الذكیة الیوم  أفضل من مشاھدة التلفاز أو الیوتیوب، وھذا ألنھا ببساطة تُقّدِ
ض للشاشات، فإن العدید من البالغین الذین یعملون بكفاءة عالیة الیوم   الطبیعي لألطفال، ورغم الضرر الناجم عن التعرُّ

ضوا فیھا للكثیر من الت لوث والھراء المعرفي. ومع ذلك، فإننا لسنا واعین حقا  نجوا من تبعات طفولة ُمغیِّبة لعقولھم تعرَّ
للثمن الذي قد یدفعھ األطفال مقابل التصاقھم الدائم بالشاشات، فالوقت الذي یقضیھ الطفل على األجھزة اإللكترونیة ھو 

األحادیث   على الرغم من كل ن لك .اآلخرینببساطة الوقت الذي یتخلى فیھ عن استكشاف العالم الحقیقي والتواصل مع 
ن المخاطر التي  األطفال أمام الشاشات، فإن األكثر إثارة للدھشة ھو عدم تسلیط الضوء على مخاطر   یوجھھاالتي تتضمَّ

بخالف ذلك، فإن ھذا   عاما. 20استخدام اآلباء لھذه الشاشات، وھذا ما وصفتھ خبیرة التكنولوجیا لیندا ستون منذ أكثر من 
اآلباء في التفاعل مع أطفالھم یمكن أن یُفسد نظام اإلشارات العاطفیة أو "التلقین العاطفي"  األسلوب الجدید الذي ینتھجھ

المعروف منذ األزل، وتَتمثَّل ِسَمتھ األساسیة والممیزة في "التواصل المتجاوب والمثمر"، وھو اللبنة األساسیة لبناء جسر 
.مجھولة ال یعرف لھا اتجاھات تفاعلي مع اآلخرین، وبفقدانھ نكون كَمن فقد بوصلتھ بأرض  

یُطِلق خبراء التنمیة أسماء مختلفة على نظام اإلشارات الثنائي الذي یجمع بین البالغین واألطفال، ویُعَدُّ ھذا النظام ھو البنیة  
األساسیة في خلق التراكیب اللغویة في الدماغ، ویصف طبیب األطفال ومدیر مركز ھارفارد لتنمیة الطفل "جاك  

ف" ھذا النظام بأنھ "تقدیم خدمة مقابل تلقي أخرى"، بینما تصفھ أستاذة علم النفس بجامعة تمبل بالوالیات المتحدة شونكو
كاثي ھیرش باسیك، باالتفاق مع وروبرتا میتشنیك غولینكوف، وھي أستاذة علم النفس بجامعة دیالویر، بأنھ نظام 

ء إلى استخدامھا أثناء حدیثھم مع أطفالھم الرضع والصغار بنبرة صوت تتمیز األصوات التي یمیل اآلبا". "محادثات ثنائیة
مرتفعة قلیال (منفعلة)، واستخدام قواعد لغویة مبسطة بجانب بعض الحماس الذي ربما یبدو مبالغا فیھ، وعلى الرغم من  

فون منھ، ویرغبون دائما في  أن ھذا األسلوب في الحدیث قد ینفر منھ بعض المراقبین لھؤالء اآلباء، فإن األطفال ال یكت
ضوا لھذا األسلوب التفاعلي العاطفي في عمر  تلقي المزید. في ھذا الصدد، اكتشفت إحدى الدراسات أن األط فال الذین تعرَّ

شھرا، أصبح لدیھم بعمر السنتین مخزون من الكلمات یصل إلى ِضْعف ما یتمتع بھ األطفال اآلخرون   14شھرا و 11
ضوا .لمثل ھذا النمط في الحدیث الذین لم یتعرَّ  

2022أبریل  04موقع الجزیرة:   
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 العراق: األراضي الزراعیة ملجأ الباحثین عن سكن
لم یعد سھالً تأمین أرض للسكن في العاصمة العراقیة بغداد أو مراكز المدن في بقیة المحافظات. وفي حال وجدت، یكون  

تجریف البساتین، سعرھا مرتفعاً، األمر الذي یدفع العراقیین باستمرار إلى تحویل األراضي الزراعیة إلى سكنیة بعد 
.في ظل غیاب التخطیط 2003خصوصاً بعد الغزو األمیركي للعراق عام    

وكانت وزارة التخطیط العراقیة قد قدمت العام الماضي مشروع قانون إلى البرلمان لتسویة أزمة السكن العشوائي  
ال المتحدث باسم الوزارة عبد الزھرة  واستغالل األراضي الزراعیة وتحویلھا إلى سكنیة كي تُشمل بمزیٍد من الخدمات. وق

ویقول حمید المشھداني، وھو صاحب مكتب لبیع ". الھنداوي إن "القانون عالق في أدراج مجلس النواب إلى غایة اآلن
وتأجیر العقارات في حي الدورة (جنوبي بغداد)، إن "أسعار األراضي السكنیة داخل الحي مرتفعة بشكل كبیر، ویبلغ سعر  

ألف دوالر)، في حین أن البساتین المحیطة بالحي   80ملیون دینار عراقي (نحو  130احة مائة متر أكثر من األرض بمس
 20ملیون دینار (نحو   30متر إلى  100التي جرفت وحولت إلى أراض سكنیة تعد أرخص بكثیر. وأحیاناً، یصل سعر 

مسكونة، وھي قریبة من جمیع الشوارع المرتبطة   ألف دوالر)". یتابع المشھداني أّن "معظم األراضي الزراعیة باتت
بمراكز المدن، كما أّن غالبیة سكان األراضي الزراعیة من الموظفین، وبعضھم من التجار الذین ال یحبذون السكن في  

وتنتشر على مواقع التواصل االجتماعي الكثیر من ". مراكز المدن المزدحمة، فیختارون التجمع عند أطراف المدن
نات المتعلقة بعروض منازل یذكر أصحابھا أنھا مشیدة على أرض زراعیة، ما یعني بحسب القانون العراقي أنھ ال  اإلعال

یمكن تسجیل المنزل باسم الشخص المشتري، إنما یبقى بصیغة متعاقد ویحق للحكومة إجالؤه بأي وقت، ویعرف محلیاً 
".باسم "طابو زراعي  

ي یسكن حالیاً وسط أرض زراعیة في بلدة أبو غریب في بغداد، أن غالء األسعار  من جھتھ، یوضح سعد عبد الغفار الذ
في "الطابو" دفع الكثیر من محدودي الدخل والموظفین إلى التوجھ نحو األراضي الزراعیة التي یزداد االعتماد علیھا.  

راضي المخصصة للزراعة والبساتین، ویوضح في حدیثھ لـ "العربي الجدید" أنّھ "ال یبدو أن الحكومة تمانع السكن في األ
". بدلیل أنھا تواصل إمداد ھذه األراضي بالكھرباء وشبكات المیاه وترمیم الطرقات وربطھا بتلك الرئیسیة في المدن  

ومؤخراً، كشف محافظ واسط محمد جمیل المیاحي عن إطالق مشروع "توطین الریف" الذي یھدف إلى شمول جمیع  
ة في المحافظة بالخدمات المختلفة، مشیراً إلى وجود نحو ألف ومائة قریة في عموم المحافظة،  القرى والتجمعات الریفی

في المائة منھا شملتھا الخدمات، على أن یتم شمول البقیة تباعاً ضمن خطط تطویر الخدمات التي وضعتھا الحكومة   60
القصاب، إن "استمرار التعدیات على األراضي  من جھتھ، یقول المسؤول في مدیریة زراعة محافظة بابل صالح . المحلیة

الزراعیة وعدم توصل الحكومة إلى حلول ناجحة وسریعة ألزمة السكن، سیؤدي إلى تدھور القطاع الزراعي، ال سیما أّن  
ویقول القصاب لـ "العربي الجدید" إّن  ". تجریف البساتین یحدث غالباً من دون موافقة رسمیة من الدوائر المتخصصة

ید المنازل مستمر على األراضي الزراعیة، األمر الذي یخالف القانون العراقي، لكّن حاجة المواطنین إلى السكن  "تشی 
وحتى اآلن تمت على   2005في المائة من المنازل التي تم تشییدھا منذ عام  70تدفعھم إلى ذلك". ویؤكد أّن "أكثر من 

راقیة على تحویل األراضي، وقد أشارت إلى ذلك في أكثر من وتعترض وزارة الزراعة الع ".أراض زراعیة وبساتین
مناسبة، مؤكدة على أھمیة "الحفاظ على المساحات الخضراء، وعدم استمرار تجریف البساتین الزراعیة واألراضي  

". الصالحة للزراعة، باإلضافة إلى منع بناء المجمعات التجاریة على األراضي الزراعیة  

مالیین وحدة  5ة الخدمات في البرلمان العراقي (الدورة الرابعة)، أن البالد تحتاج إلى نحو وفي وقت سابق، أكدت لجن
سكنیة لمعالجة أزمة السكن، وھناك حاجة إلى توزیع أراٍض أو وحدات سكنیة. ویقول عضو اللجنة النائب السابق عباس  

تضمنة توزیع أراٍض أو وحدات سكنیة، جمیعھا بال  العطا، إن "االستراتیجیات المتبعة لمعالجة أزمة السكن في البالد الم
جدوى، كون األراضي لم تتم تھیئتھا بالكامل لتنفیذ المشاریع، وغالبیتھا مملوكة لوزارة المالیة، ما یعني أّن ھناك إشكاالً  

واطنین الراغبین  قانونیاً، إذ تتمّسك دائرة عقارات الدولة باألراضي وال تحولھا إلى دائرة البلدیات إلصدار سندات للم
".بالحصول على وحدات سكنیة  

وحتى اآلن، وكلھا لم   2003وبلغ عدد محاوالت الحكومات العراقیة المتعاقبة لحل أزمة السكن ثالث محاوالت منذ عام 
تسفر عن أي حلول. وتفاوتت ھذه المحاوالت بین تقدیم قروض مالیة للمواطنین تُعرف باسم قروض السكن، وتوفیر مواد  

. متراً على شرائح مختلفة من المواطنین 250و 200ء بأسعار مدعومة، وتوزیع أراض سكنیة بمساحة تتراوح ما بین بنا  

 

2022أبریل 06، زید سالمجریدة العربي الجدید:   
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 موسم الھجرة إلى الروایا
في البدء كانت الحكایة، وفي الحكایة بدایة ونھایة، وفي النھایة عبرة وغایة؛ قصة الوجود حكایة، ألف لیلة ولیلة حكایة،  

الموت حكایة، الحب حكایة، المرأة حكایة والحیاة نفسھا أكبر حكایة. الحكایات تطاردنا مثل ظّل ال ینفع معھ التّسلل والخفّة  
  ،وبیئتھا ،وتاریخھاھناك الكثیر من الحكایات الشعبیة التي تعبّر عن روح األمة وقیمھا   أو المباغتة. في تراث األمم

والزمانیة. وتظل ھذه الحكایات متواشجة مع وجدان النّاس وقدرتھم على الصمود والوقوف في وجھ  ،وشخصیتھا المكانیة 
ما أردت قولھ ھنا إّن الحكایة أقرب إلى طبیعة البشر من غیرھا من األجناس األدبیّة األخرى. الحكایات من  .المعتدي اآلثم

ھناك تحّول غیر مسبوق إلى الروایة   .بل تتوالد في اللیل والنھار منذ الجدة األولى للكون إلى قیام الساعة  ،تنامحولنا ال 
اھرة تستحق الرصد والدراسة، أو اإلشارة على األقل. ھذه الحركة أو ھذا  كجنس أدبي إلى الدرجة التي بات فیھا األمر ظ

التحول یعبّر بالضرورة عن حالة ما، لھا دوافع ترتبط بأسلوب الحیاة أو أدواتھا. ربما داخل كل شخص فینا حكایة تنتظر  
لحكایة إلى روایة، وربّما تظّل حكایة أن ترى النور، قد نمتلك األدوات المناسبة من لغة وخیال وتقنیّة ورؤیة لتحویل ھذه ا

. بسیطة نتداولھا في المجالس العامة والخاصة  

السؤال الذي یتبادر إلى الذھن: ھل تستمر عملیة اكتشاف الذّات إلى مرحلة متأخرة من تجربة المبدع؟ كأن یكون شاعرا،  
األقرب إلیھ، وھي األقدر على التعبیر   أو قاصا، أو كاتب مسرح، أو دراما، ویكتشف في نھایة المطاف أن الروایة ھي

عن ھواجسھ وقلقھ. في رأیي ھذا احتمال ممكن، فالتجریب والتنقل من جنس إلى آخر كان موجودا وسیظّل موجودا، وفي  
المقابل، االلتزام بجنس أدبي واحد والتمسك بھ ما زال لھ مناصرون وأتباع؛ فبعض من كتبوا القصة القصیرة لعقود طویلة  

بیل المثال، ظلّوا مخلصین لھا ولم یجّربوا في غیرھا. آمنوا باالختصاص وبالشخصیّة األدبیّة واالندماج في العمل على س
ربما كانت ھناك  . لحّد التّماھي، لكن ھذا األمر على وجاھتھ ال یفسّر ھذه الحّمى الروائیّة المستشریة كالنار في الھشیم

ة النشر نتیجة لغیاب المعاییر الصارمة، وتحّول بعض دور النشر إلى مؤسسات عوامل أخرى لھا عالقة باألمر، مثل سھول
ربحیّة تھتم بالغالف الذي یجذب القارئ، وتھمل المحتوى ومضمون العمل ولغتھ، ما دام المؤلف یدفع مقابل طبع كتابھ. 

یة الكتابة، فالنواحي المعرفیة  وربما لعبت التكنولوجیا وأدوات العصر من إنترنت وشاشات ذكیّة دورا في استسھال عمل
أصبحت في متناول الجمیع ولم تعد تتطلب جھدا كبیرا، كما في السابق للبحث المضني في المكتبات عن مراجع ممكنة في  
ھذا الموضوع أو ذاك، كما أّن التأثر بحبكة بعض األفالم السینمائیة األجنبیة أصبح یرقى إلى درجة أبعد من التأثیر البسیط 

ریات العمل الروائي. ربما الجوائز ونجومیة بعض الروائیین دفعت في اتجاه تحّول الروایة إلى «تریند» فشحذت  في مج
خیال بعض المبدعین للتجریب في ھذا المضمار خاصة إذا امتلك اللغة الناضجة، فالروایة كجنس أدبي فضفاض لدیھا 

والفلسفة وأدب الرحالت واللحظة الشعریة المتوترة. ھذا أمر  القدرة على استیعاب الموسیقى والمسرح والغناء والدراما 
. مغر قد یتحقق في األجناس األخرى بدرجات متفاوتة، لكن لیس كما في الروایة  

لكن السؤال المقابل: لماذا تحّول القارئ العربي إلى الروایة؟ ھذا أمر یحتاج لتتبع تاریخي وفھم لسیكولوجیّة التلقي عند  
ربما ألن منبریة الشعر وخطابتھ لم تعد تناسب أسلوب حیاتھ الجدید؛ اإلیقاع المادي والسریع، التداخل   اإلنسان العربي.

التكنولوجي والقیم التكنولوجیّة الجدیدة، التّخلّي عن المثالیة في ظل أوضاع اقتصادیة خانقة، تحوصل المعنى في صدر  
قصیدة النثر، تعقیدات الحیاة الحدیثة أصبحت بحاجة للروایة   الشاعر وتعذّر وصولھ إلى المتلقّي، خاصة في بعض نماذج

التي تستوعب ھذه القفزات التكنولوجیّة المباغتة؛ فاإلنسان أصبح أكثر اعتمادا على جھازه الخلوي وأكثر التصاقا بھ،  
سود، أّما الیوم فحّدث  سقط من رحم أمھ وبحاجة لمراقبة مستمرة. كانت الحیاة بلونین فقط؛ األبیض واألالذي طفل الوكأنھ 

وال حرج، كل یوم یخرجون علینا بلون جدید، والمعاجم ما زالت تلھث خلف ھذه المفردات الجدیدة والغریبة. من یعرف 
 ماذا تخبئ لنا التكنولوجیا؟ فما حدث في الخمس والعشرین سنة الماضیة لم یحدث في آالف السنین من عمر البشریة.  

راءة، مقارنةً بفعل الكتابة، ما زال متباطئا متكاسال، على الرغم من الحراك الذي نشھده بین وعلى أي حال، فإن فعل الق
حین وآخر، والذي یشبھ جزرا صغیرة منتثرة على وجھ المحیط الشاسع. وكما بات من المعروف، فإن فرصة وصول  

و القصیرة لبعض الجوائز، إال ما رحم ربّي.  الروایة إلى یدي القارئ العربي ضئیلة جدا، ما لم تظھر في القوائم الطویلة أ
ھناك الكثیر من الروایات التي تنتظر قارئا الكتشافھا وقراءتھا. ربما عندما تخفت حّدة ھذه الموجة، یأتي دور الروایات  

التي تكّدست على رفوف المكتبات الوطنیة وفي مستودعات دور النشر لتخرج من العتمة والرطوبة إلى الشمس 
الروائي یجب أن یكون صاحب مشروع روائي، یظھر في مجموع أعمالھ المتتالیة، ولیس مجرد نزوة عابرة. ھذا  .والنور

أو النضال، أو الحب أو أي ثیمة أخرى تلّح على   ،المعرفةأو الجغرافیا، أو   ،التاریخالمشروع قد یرتكز على اإلنسان، أو 
زجة، ینسى معھا القارئ أنھ یقرأ الحدث بل یعیشھ بحواسھ الروائي فتظھر في أعمالھ بأسلوب فني مبتكر ولغة طا

  .الخمس

2022أبریل  06،  مجدي دعیبسس: جریدة القد  



2022_ARA_SERIE2_ LV1_TEXTE 7 

1 
 

2022في   االقتصادتونس تقر إجراءات "عاجلة" إلنقاذ   
 
للخروج تدریجیاً من األزمة االقتصادیة التي   المسؤولیة في وضع استراتیجیة تھدف  التونسیة منذ تولیھا  الحكومة  شرعت 

  1نسبة النمو السنوي أدّت إلى تخفیض الترقیم السیادي لتونس بعد عقد توالت فیھ الصعوبات المالیة ولم تتجاوز خاللھ معدل 
الصغرى   المؤسسات  لدى  الصعوبات  وتواصل  المالیة  التوازنات  وھشاشة  االقتصادي  النشاط  تباطؤ  بسبب  المئة  في 
الثقة  الستعادة  بالسعي  وذلك  أوكرانیا،  في  الحرب  اندالع  مع  الیقین  عدم  حالة  وتزاید  البطالة  نسبة  وارتفاع  والمتوسطة 

نكماش، فضالً على االنطالق في حوار تمھیدي بنّاء مع صندوق النقد الدولي حول برنامج  وإخراج االقتصاد من دائرة اال
المالیة   التوازنات  لبرنامج دعم مالي جدید یساعد على ضمان  اتفاق  إلى  التوصل  إعداده بھدف  تم  الذي  الھیكلي  اإلصالح 

ھذا ما قالھ سمیر سعید،   لقیام باإلصالحات الضروریة.ویفتح الطریق أمام النفاذ إلى األسواق المالیة العالمیة، ویقدم الدعم ل
عاجلة   إجراءات  اتخذت  الحالیة  الحكومة  "أن  أضاف،  الذي  عربیة"،  لـ"اندبندنت  حواره  في  والتخطیط  االقتصاد  وزیر 

ال للنشاط االقتصادي مع األخذ بعین االعتبار الضغوط  التدریجیة  العودة  المؤسساتي وتیسیر  النسیج  مسلطة للمحافظة على 
 على المالیة العمومیة ومحدودیة اإلمكانات المالیة للدولة حالیاً.

السیولة المتوسط،  :دعم  وأخرى على  القصیر،  المدى  على  نتائج  االقتصاد  المتخذة إلنعاش  اإلجراءات  تحقق  أن  وینتظر 
المالیة وتیسیر النفاذ إلى التمویل للمحافظة  إجراًء، وأھمھا دعم سیولة المؤسسات    50وفق الوزیر، الذي ذكر أنھا تبلغ قرابة  

حالیاً   وتجري  والمتوسطة.  الصغرى  المؤسسات  لدعم  تمویل  خطوط  إیجاد  على  العمل  مع  الشغل  ومواطن  النشاط  على 
المؤسسات   تمویل  إلعادة  خارجي  تمویل  خط  بعث  سیقع  حیث  الصدد،  ھذا  في  تونس  شركاء  من  عدد  مع  مفاوضات 

بقیم بقیمة    50ة  الصغرى والمتوسطة  تمویل  إعادة    50ملیون دوالر وإحداث خط  بعد  المؤسسات  لدعم ھذه  ملیون دوالر 
التجاریة.   البنوك  لدى  والمتوسطة  الصغرى  المؤسسات  بتمویل  الخاصة  المحافظ  لتعزیز  تحفیزیة  آلیة  وإحداث  الھیكلة 

 للمؤسسات الصغرى والمتوسطة".   ملیون دوالر لالكتتاب في صنادیق استثماریة مخصصة  200ووضع خط تمویل بقیمة  
كما ستتم تسویة جزء من مستحقات الدولة تجاه المؤسسات مع إعطاء األولویة لقطاع األشغال العامة. أما الوحدات السیاحیة 

 شھراً. 12فسیقع التمدید في أجال خالص قروضھا لمدة 
استثنائیة    : تنشیط االستثمار أنھ سیوقع اعتماد إجراءات  العمومیة وتنشیط  وكشف سعید عن  المشاریع  إنجاز  للتسریع في 

وبخاصة  المؤسسات،  وتشجیع  منھا  المعطلة  واستئناف  العمومیة  المشاریع  تنفیذ  آجال  في  بالتقلیص  الخاص  االستثمار 
الصناعي   القطاع  الدولة، وكذلك  أراضي  باستغالل  الفالحي  القطاع  في  الخاصة  االستثمارات  تنشیط  الناشئة. والعمل على 

ة على تنشیط االستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة وتعزیز التعاون مع االتحاد األوروبي في ھذا الصدد، وبخاصة  عالو
 .2022إیطالیا، وإطالق كل مشاریع اإلدارة اإللكترونیة المحددة في إطار استراتیجیة تونس الرقمیة قبل نھایة سنة 

لتقلیص في فترة مكوث الحاویات والتخفیض من تكلفة عبور البضائع  كما اتخذت قرارات لتحسین الخدمات بمیناء رادس با
في المئة مع جرد المباني المتاحة، وسیقع ضبط وجرد األصول الثابتة للدولة من أجل حسن توظیفھا   50عبر المیناء بنسبة  

ا المناطق  تھیئة  في  والتسریع  التكنولوجي  االبتكار  تعزیز  مع  والخاصة،  العمومیة  المشاریع  الجھات  في  في  لصناعیة 
 الداخلیة. 

التصدیر التونسیة ستتحمل    : دفع  الدولة  "أن  التصدیر ذكر سعید،  لدفع  المتخذة  اإلجراءات  أقساط   50وعن  المئة من  في 
تأمین الصادرات نحو السوق األفریقیة جنوب الصحراء عن طریق صندوق ضمان مخاطر التصدیر، ووضع عالمة (صنع 

المنت إلى توسیع وتسھیل منح  في تونس) على جمیع  المحلي، إضافة  المنتج  العالمة وترویج  لتوحید وتثمین  التونسیة  جات 
الفني ودفع الرسوم الجمركیة   صفة المتعامل االقتصادي المعتمد، ورقمنة إجراءات التجارة الخارجیة المتمثلة في الفحص 

عاجل   والضرائب". بصفة  اتخذت  المذكورة  اإلجراءات  "أن  الوزیر،  مسار وأضاف  في  حلقة  وھي  االقتصاد،  لتنشیط  ة 
إصالحي متكامل للخروج تدریجیاً من األزمة واستعادة الثقة لدى المتعاملین االقتصادیین والمانحین والشركاء، ویقع العمل  
مع   منفتح  اقتصادي  وحوار  تشاركي  إطار  في  العام  االقتصادي  الوضع  بتحسین  كفیلة  إضافیة  وتدابیر  آلیات  إیجاد  على 

االستثمار  الش مجالس  صلب  المستقبل  في  المشاورات  ستكثف  وبالتوازي  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  االجتماعیین  ركاء 
وأكد أن الحكومة الحالیة تعطي األولویة للمبادرة الذاتیة، وتعتبر "القطاع الخاص شریكاً   المحدثة لتحسین مناخ األعمال".

عن االستثمار في الوقت الراھن بسبب النقص الحاصل في الموارد المالیة    أساسیاً والمورد الوحید للنمو، ألن الدولة تعجز
بعد تراجع مداخیل   2021كما تحدث الوزیر عن المغتربین التونسیین وقال، "إنھم مثلوا المورد األول للعمالت عام    لدیھا".

ین في الدورة االقتصادیة ھو قید الدرس السیاحة المورد التقلیدي للعملة"، وكشف عن أن "مقترحاً لتشریك المغتربین التونسی 
 ویتعلق باالدخار، وكذلك بإقراض الدولة بالمساھمة في اقتناء السندات".

Source : Arabie indépendante 
Auteur :   انتصار عنتر 
Date : 03/04/2022 
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 ھل تتجھ تونس إلى تخفیض  عملتھا لمواجھة األزمة االقتصادیة 
 

ً   اعتبر  مستوى  إلى  انخفض  الذي  السوق  في  الدینار  سعر  على  تونس  في  الصعبة  االقتصادیة  الوضعیة  تنعكس  مقابل   تاریخیا
 االقتصاد  صنف  إذ  بالبطيء،  وصف  اقتصادي  نشاط  ظل  في  التجاري  المیزان  عجز  تفاقم  مع   بالتوازي  وذلك  الدوالر،
ً   األكثر  ضمن  التونسي  المئة  في  3.1  على  تزید  ال  نمو  نسبة  وسجلت  كورونا،  جائحة  بعد  ما  فترة  في  نسقھ  استعادة  في  بطئا

 المقدرة   على  سعرھا  ینعكس  التي  الوطنیة  العملة  وضعیة  على  بالسلب  المعطیات   ھذه  كل  وتعود  ،2021  سنة  كامل  خالل
ً   بالعمالت،  األولیة للمواد الموردة االقتصادیة المؤسسات وأداء فقرال ومستویات للمواطنین الشرائیة  تتمكن  لم تونس بأن علما

 إلى   تونس  تحتاج  كما  دوالر)،  ملیار  3.11(  دینار  ملیار  9.2  قدره  عجز  من  تشكو  التي  2022  موازنة  تمویل  استكمال  من
 وفداً   األسبوع  ھذا  خالل  تونس  واستقبلت  سابقة.  ندیو  لتسدید  دوالر)  ملیار  3.38(  دینار  ملیارات  10  قدره  خارجي  تمویل

  تطبیق  مقابل  جدید  تمویل  على  الحصول  بھدف  الحالیة  الحكومة  مع  المفاوضات  وانطلقت  الدولي،  النقد  صندوق  من
  وفد   التقى  وقد  تجاھھا،  تحفظھ  عن  النقابیة)  (المركزیة  للشغل  التونسي  العام  االتحاد  عبر  لكن   لالقتصاد   ھیكلیة  إصالحات

  المنظمات   نظر  وجھة  قدما  اللذین  األعراف  منظمة  ورئیس  للشغل  التونسي  العام  لالتحاد  العام  األمین  من  كالً   النقد  صندوق
  مارس   27و  26  واألحد  السبت  منذ  ذلك،  مع  بالتوازي  وانتظمت  المانحة.  للجھة  المقدم  الحكومي  اإلصالح  مشروع  تجاه

 والقلعة  التونسي،  الشرقي  بالجنوب  صفاقس  محافظة  من  والشیحیة   الزیت  یةساق  بلدیات  في  جزئیة  بلدیة  انتخابات  (آذار)،
 القتراع  السبت  خصص  وقد   نابل،  محافظة   من  وأزمور  جندوبة،  محافظة  من  وطبرقة  سوسة،  محافظة   من  الكبرى

 لالنتخابات.  المستقلة العلیا الھیئة وفق المدنیین اقتراع األحد، تم، وقت في  الداخلي، األمن قوات وأعوان العسكریین
 

 تاریخي  انزالق
  في  6.25  مستوى  في  العامة  الفائدة  على  المحافظة  المركزي  البنك  اختار  البالد،  تعیشھا  التي   المالیة  المصاعب  ظل  وفي
 النسق  تواصل  لكن  (حكومي)،  لإلحصاء  الوطني  المعھد  وفق  المئة  في  6.7  إلى  التضخم  نسبة  ارتفاع  من  الرغم   على  المئة

  سعر  في  الطوعي  التخفیض  آللیة  تونس   انتھاج  إمكانیة  عن  الحدیث  إلى  المالحظین  ببعض  دفع   التونسي  الدینار  لسعر  السلبي
  العالمیة،   السوق  في  السلع  أسعار  ارتفاع  عن  الناتج  العجز  تراكمات   وتفادي  السوق  في  توازنات  على  للحصول  العملة

  السیاسیة   األزمة  طوال  مستفحل  عجز  من  یشكو  الذي  التجاري  المیزان  متاعب  من  األوكرانیة  -  الروسیة  الحرب  وزادت
 اتخذھا  التي  االستثنائیة  واإلجراءات  البرلمان   تجمید  إلى  وصوالً   العالمیة،  الصحیة  األزمة  تلتھ  سنوات  10  خالل  بالبالد

  عدة،   أیام  منذ  فضانخ  أن  بعد   الدوالر   مقابل  2.953  عند  الدینار   سعر  واستقر  .2021  (تموز)  یولیو  في  سعید   قیس   الرئیس
  11  في  الدوالر  مقابل  2.96  إلى  سعره   تراجع  أن  بعد  المئة،  في  7.6  یساوي   سنوي  بتقلص  2.98  إلى  مارس  24  في  أي

ً   واعتبر  أیضاً،  قیاسي  مستوى  وفي  مارس،  وأعلن  التونسي،  المركزي  البنك  وفق  السنوي  المستوى  على  7.56  بنسبة  تقلصا
ً  2.984 نحو  بلغ 2022 مارس 14 في وك،بالبن الدوالر بیع سعر أن المركزي  الواحد. للدوالر دنانیر ثالثة سعر مالمسا

 
 العجز  تفاقم

  دوالر)  ملیون  884(  دینار  ملیار  2.61  إلى  اتسع  التجاري  المیزان  عجز  أن  عن  (حكومي)  لإلحصاء  الوطني  المعھد  وكشف
  الشھرین   في  دوالر)  ملیار  640(  دینار  ملیار  91.8بـ  مقارنة  2022  (شباط)  وفبرایر  الثاني)  (كانون  ینایر  شھري  خالل

  وتنامت  دوالر)،  ملیار  3.93(  دینار  ملیار   11.61بـ  المئة  في  33بـ  الواردات  قیمة  زادت  أن  بعد  ،2021  لسنة  األولین
 الحرب   تعمق  أن  المرجح  ومن  دوالر،  ملیارات  (ثالثة  دینار  ملیار  8.99  على   تزد  لم  لكنھا  المئة  في  31.6بـ  الصادرات

 في  80  تونس  وتستورد  العالمیة،  السوق  في  األولیة  السلع   أسعار  ارتفاع  بسبب  العجز  من  وتزید  الھوة  األوكرانیة  -  لروسیةا
ً  الخارج، من اللین القمح من  استھالكھا من المئة ً  الطن سعر ویبلغ أوكرانیا،  من وخصوصا  1.1  نحو أي دوالراً، 384 حالیا
  الفالحة   في  ویستعمل  الدولة  تدعمھ  سماد  وھو  األمونیوم،  نیترات  الحاصل  النزاع  بلدان   من  الواردات  تشمل  كما  دینار،  ألف
  أن   إلى  بالنظر  والغاز  النفط  أسعار  في  الحاصل  االرتفاع  على  وعالوة  بأنواعھا.  الزیوت  إلى  إضافة  روسیا  من  توریده  ویقع

  ضغوط  تحت  الموازنة  یضع  ما  مدعمة  بأسعار  المحلیة  السوق  إلى  وتوفره   للنفط  حاجاتھا  من  المئة  في  60  تستورد  تونس
 الشرائیة.  المقدرة  وتأثر العمومیة المالیة كاھل وإثقال الدعم مستوى من ویزید جدیدة

 
 العملة في  التخفیض حول
  في  العمالت  على   الطلب  من  یزید  أن  العالمیة  السوق  من  استیرادھا  على  تونس  تعمل  التي  السلع  أسعار  ارتفاع  شأن  ومن

  من  أكبر  جزء  فقدان  نحو  سیرھا  یعني   ما  علیھا،  اإلقبال  یتراجع  التي  المحلیة  العملة  على  التأثیر  بالتالي  النقدیة،  السوق
  المركزي  البنك  قبل  من  سعر  وبتحدید  طوعیة  بصفة  الدینار  قیمة  بتخفیض  تونس  قیام  إمكان  عن  الحدیث  إلى  دفع  ما  قیمتھا، 

 العمالت  لضخ  المركزي  تدخل  بحكم  نسبیة  بصفة  السوق  أداء  إلى  الخاضع  لحالیةا  الدینار  قیمة  من  أقل  یكون  التونسي
 . اآللیة ھذه إلى اللجوء التونسي المركزي بالبنك النقدیة للسیاسة السابق العام المدیر سویلم  صالح محمد واستبعد باستمرار.

 
Source : Arabie indépendante 
Auteur :   انتصار عنتر 
Date 28/03/2022 



2022_ARA_SERIE2_ LV2_TEXTE 1 
 

  غالء األسعار وإفالس األفكار

 

معلوٌم أّن خفض العملة المصریة جاء تحت ضغوٍط شدیدةٍ فاقمتھا األزمة األوكرانیة، وما استتبعتھ من ارتفاع أسعار النفط 
والقمح على مستوى العالم، فیما كان االقتصاد المصري یعاني أصالً بشّدة لتوفیر العملة األجنبیة، على خلفیة تراجع  

ت العاملین في الخارج ورسوم المرور عبر قناة السویس. وفي المقابل، شھدت مصادرھا األساسیة من السیاحة وتحویال 
السنوات السبع الماضیة تضّخماً مستمّراً في معدالت اإلنفاق الحكومي على مشروعات كبیرة الحجم، لكنھا بال مردود 

المباشرة والعاجلة ألزمة   إنتاجي أو حتى مالي مباشر. لذا، لم یتمّكن االقتصاد المصري من الصمود أمام التداعیات
ملیارات دوالر من رؤوس األموال واالستثمارات األجنبیة في األسبوع األول وحده من  ثالث أوكرانیا، التي منھا خروج 

شھر مارس/ آذار الجاري. ولم یكن االقتصاد المصري قد تعافى بعد من تداعیات جائحة كورونا، التي خفّف من وطأتھا 
.ستثنائیة حصلت علیھا مصر من المؤسسات المالیة الدولیة، ومن بعض الدولعلیھ تدفق مساعدات ا  

قبلھا، كاشفة، ولیست ُمنشئة لحالة التردي في االقتصاد   19 –أّن أزمة أوكرانیا، كما اإلغالق العالمي بسبب كوفید  ىالمعن
مقومات وإجراءات ال تزال بعیدة  المصري. بالتالي، تتطلب عملیة إنقاذ االقتصاد المصري ووضعھ على الطریق الصحیح 

عّما یجري فعلیاً في مصر، سواء من منظور نجاعة السیاسات وفعالیة اإلجراءات االقتصادیة التي تتخذھا الدولة، أو  
بالنسبة إلى طریقة الدولة ككل، التي أصبحت شدیدة المركزیة في القرار. ویتجلى ھذا البعد في تكرار اتخاذ قرارات  

وقعة أو في غیر توقیتھا وال سیاقھا المناسب، ما یسبّب، في كل مّرة، ھّزة عنیفة واضطراباً شدیداً في  مفاجئة غیر مت
مختلف مكونات االقتصاد المصري، من المنتجین المحلیین أو المستوردین أو المصارف والشركات المالیة، فضالً بالطبع 

.تمع والنظرة الوصائیة للسُّلطة على الشعبعن المستھلكین، فیما یؤكد مراراً حالة االنعزال عن المج  

، اشتعلت األسعار وبلغ التضخم مدًى  2016وكما حدث بالضبط عند خفض قیمة الجنیھ المصري بشكل مفاجئ وحاد عام 
ھوى بقطاعات واسعة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقیرة. وتكّرر أیضاً عدم اتخاذ الحكومة أّي إجراءات، ال ُمسبقة 

الحقة، لتطویق المخاطر السلبیة المترتبة تلقائیاً، وتحدیداً ما یتعلق بارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات. وھي نتیجة  وال
شبھ مؤّكدة، وسبق تكرارھا مّرات كثیرة في السنوات األخیرة، فما إن تخفض الحكومة قیمة الجنیھ، أو حتى تلّوح بھذا،  

ات العاملة في مختلف المجاالت برفع أسعار المنتجات والسلع، محلیة أو  یبادر التجار وأصحاب المصانع والشرك
. مستوردة  

المالیة وتعویض الخلل النقدي   تاإلعجازاترّكز إدارة السلطة المصریة االقتصاد والتحدیات التي تواجھھ على مالحقة 
بالدیون، ال بزیادة الموارد الحقیقیة، أي اإلنتاج، وبالتالي تبنّي سیاسات واتخاذ قرارات جزئیة تعالج األعراض، ال  

األسباب. ثم وھي تسیر في ذلك الطریق الخاطئ القائم على حلول جزئیة وشكلیة، تتجاھل التداعیات واألعباء التي تضیفھا  
. الشعب المنھك أساساً بالفقر وشّح الموارد على عاتق  

المفترض أّن الغایة النھائیة من أیة قرارات مھمة، اقتصادیة أو سیاسیة، تلبیة مطالب المواطنین وطموحاتھم، واالرتقاء  
أّن   بمستوى المعیشة بمختلف مكوناتھ، أو على األقل مواجھة األزمات والتحّدیات بأقل قدر من الخسائر واألعباء. غیر

تعاطي السلطات المصریة مع المصریین ال یفي بأّيٍ من تلك المقومات، كما لو كان المصریون ھم السبب األصیل والدائم  
وراء كّل المشكالت واألعباء االقتصادیة. وھو ما یرشح أحیاناً بصراحة على لسان كبار المسؤولین في الدولة، بل ومن  

منطق، وتتعاكس النتائج مع المقّدمات، یصیر منطقیاً تماماً أن تغلق السلطة أعینھا أعلى رأس فیھا. ومن ثم، حین ینتحر ال
. وتصّم آذانھا عن أّي تداعیات أو تبعات سلبیة لقراراٍت ھي تتخذھا لمعالجة مشكالٍت أوجدتھا ھي، أو عجزت عن حلھا  

 

2022مارس   30جریدة العربي الجدید: سامح راشد،   
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 كورونا إیران: تراجع المستوى الدراسي لتالمیذ المدارس
 

لدى المواطنة اإلیرانیة ثریا أحمدي ثالثة أوالد، اثنان منھم یدرسان في المرحلة األساسیة، والثالث في اإلعدادیة. عانت 
كثیراً لتعلیم ابنتھا وابنھا اللذین یدرسان في الصفین الثاني والرابع خالل فترة تفشي فیروس كورونا الجدید في البالد على  

"التالمیذ ھم الضحیة األولى لكورونا"، مشیرة إلى أن ابنتھا ھذا العام تدرس في الصف   إن تقول مدى العامین الماضیین. 
.الثاني، لكنھا لم تتعلم دروس الصف األول، وبالتالي تواجھ مشاكل كبیرة في استیعاب الدروس   

حد في البیت یملكھ وتوضح أحمدي التي تعیش في حارة شعبیة في مدینة سنندج غربّي إیران: "كان لدینا ھاتف ذكي وا
زوجي. وعندما یعود إلى البیت في وقت متأخر من مساء كل یوم، كان یستخدمھ ابني في المرحلة اإلعدادیة لمتابعة 

: "ابنتي وابني اللذان یدرسان في المرحلة األساسیة كانا یذھبان  أمابرنامج شاد التعلیمي التابع لوزارة التعلیم والتربیة". 
أصدقائھما الستعارة أجھزتھم اإللكترونیة، األمر الذي ساعدھما قلیالً. وخالل أیام االمتحانات، كان ھاتف  أحیاناً إلى منازل 

". األب یبقى في البیت الستخدامھ، ویساعدھما ابني البكر كثیراً في اإلجابة عن األسئلة لتجاوز االمتحانات  

نھا تركت المدرسة بعد إنھاء الصف السادس األساسي قبل  وتقول إنھ لم یكن في إمكانھا سّد فراغ التعلیم الحضوري، لكو
ثالثین عاماً، وال تعرف عن النظام التعلیمي الجدید شیئاً، الفتة إلى أنھ بعد فتح المدارس یومین في األسبوع قبل فترة، تبین  

".لھا حجم الخسارة و"علمنا أن أوالدنا لم یتعلموا خالل جائحة كورونا    

الثاني الماضي، كشف نائب وزیر التعلیم والتربیة اإلیراني، صادق ستاري فرد، عن تراجع   ینایر/ كانون 20وفي 
في المائة خالل العامین األخیرین بسبب غیاب التعلیم   60إلى  50المستوى الدراسي لدى التالمیذ اإلیرانیین ما بین 

لیم الحضوري"، مشیراً إلى أن "التعلیم  الحضوري في ظروف تفشي كورونا. وأوضح أنھ "ال خیار إال العودة إلى التع
." الحالي یمزج ما بین الحضوري واالفتراضي    

أن دخولھا   األساسي، إلىفي ھذا اإلطار، تقول آیدا، القاطنة غربّي طھران، إن ابنتھا التحقت ھذا العام بالصف الثاني 
المدرسة وبدأت التعلم من البیت من خالل  المدرسة صادف العام األول من تفشي كورونا في إیران، لذلك لم تذھب إلى 

الشبكة االفتراضیة. تضیف أن العائلة تمكنت من سد فراغ التعلیم في المدرسة من خالل استقدام معلمة إلى البیت لتدریس 
الیوم ھي رفض الطفلة الذھاب إلى المدرسة وعدم قدرتھا على االندماج  نوجھھاابنتھا منذ عام تقریباً، لكن المشكلة التي 

فیھا. وتوضح أنھ "منذ شھرین، عندما بدأت تفتح المدارس جزئیاً، أخذناھا إلى المدرسة مرات عدة، إال أنھا ترفض 
".االلتحاق بھا وتبكي   

م زادة، أن نتائج البحوث المیدانیة تكشف "تراجعاً أكدت نائبة وزیر التعلیم اإلیراني لشؤون التعلیم األساسي، رضوان حكی
كبیراً" في مھارات التعلّم لدى تالمیذ المرحلة األساسیة، قائلة إن "ھناك تراجعاً خفیاً" بین تالمیذ المرحلتین اإلعدادیة  

كانت مفتوحة،  والثانویة. تضیف أن "المستوى التعلیمي للتالمیذ في القرى سجل تراجعاً أقل من المدن، ألن المدارس
.والتعلیم كان حضوریاً" في زمن كورونا   

ومنذ نحو أربعة أشھر، تعتمد مدارس إیران الدمج بین الحضوري واالفتراضي، كما یقول مدرس اللغة العربیة لمرحلة  
تعلیم  الثانویة العامة یوسف رضا زادة، الذي أشار إلى أن الحضور الجزئي في المدارس "لیس إلزامیاً، لكن وزارة ال

 والتربیة أصبحت تولیھ اھتماماً جاداً منذ نحو أسبوعین تقریباً، ویقتصر على الدروس األكثر أھمیة". 

یتعلق بتراجع التحصیل الدراسي لتالمیذ إیران، یقول إن ذلك "بات واقعاً تؤكده نتائج االمتحانات الحضوریة"،  وفیما
اكز األولى قبل تفشي كورونا ویحصلون على عالمات عالیة، تراجعت مشیراً إلى أن "التالمیذ الذین كانوا یحتلون المر

 عالماتھم إلى النصف في ظل التعلیم االفتراضي، الذي ال یلبي حاجاتھم التعلیمیة".  

ویقول رضا زادة إن غیاب نظام افتراضي شامل وفعّال للتعلیم یُعَّد سبباً آخر لضعف المستوى الدراسي للتالمیذ اإلیرانیین 
تفشي كورونا، الفتاً إلى وجود مشاكل تقنیة في شبكة "شاد" اإللكترونیة اإلیرانیة المخصصة للتعلیم االفتراضي.   خالل

ویرى أن "غیاب التواصل المباشر بین المعلم والتلمیذ یحول دون تقییم المستوى التحصیلي للتالمیذ لتشخیص النواقص من  
یم االفتراضي عّود بعض التالمیذ البحث عن إجابات جاھزة ألسئلة قرب والعمل على رفعھا"، مشیراً إلى أن التعل

.االمتحانات  

2022أبریل  2،صابر غل عنبري :جریدة العربي الجدید   
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 الشعوب حین تقتل ذاكرتھا
 

 تحتاج الشعوب إلى ذاكرة كي تستند إلیھا في أحلك أیامھا. ال یعني ھذا العیش على األطالل أو العودة بالشكل النوستالجي
إلى الماضي والمكوث فیھ. ما تحتاجھ الشعوب عملیاً ھو الذاكرة المحفّزة التي تسمح بفھم كیفیة إحیاء مجتمعٍ یموت وقیادة  

نفسھ إلى الخروج من أزماتھ. وعملیاً، ال یمكن لشعب أن "ینقرض" إال في حال رفض ممارسة فعل مقاومة غیر عبثي.  
خیاً. سنغافورة وكوریا الجنوبیة أیضاً. لكن على الرغم من عفویتھا في لحظة الحدث  األلمان والیابانیون مثاالن قریبان تاری

التاریخي، إال أن ثغرات الذاكرة تسمح بتضییق ھامش تكرار خطأ ما في المستقبل. في المقابل، الذاكرة التي تتكّرر 
مطلق شعٍب یتعّمد النسیان على   بتفاصیلھا من دون تعدیل، ال في سیاق معالجة األخطاء وال في التطویر، تعني أن

قاعدتین: الكسل في استیالد الحیلة، والعجلة في قبول أي حل. قد یكون صحیحاً أن مطلق شعٍب یحتاج إلى قیادة، یصفھا 
بعضھم بـ"النخبة"، ترسم الخطط وتطبقھا. وصحیٌح أن ال مكان للمثالیة، لكن الصحیح أیضاً أن فرداً ومجتمعات لم ینجحوا  

. ھم ألنھم "مثالیون"، بل لكونھم عملوا على إنجاح غالبیة بنود خططھمفي مسعا  

وحتى تنجح أي خطة، فإنھا في حاجٍة إلى ذھنیٍة تالئمھا، ال إلى ذھنیة رسخت فشلھا بفعل غرسھا في الوعي مجتمعات  
رة لتفكیرك أمس، في حال كاملة، بحجج واھیة. ترید الخروج من مأزقك، الفردي أو المجتمعي؟ علیك التفكیر بطریقٍة مغای

كان الفشل رفیقك، والبدء بتغییر ذھنیة التفكیر ونمطھ ونھجھ. ال یمكن في لبنان، مثالً، القبول بحل لألزمة المالیة على  
طریقة التسّول، بل معرفة مواردك واستغاللھا، وإن انعدمت، علیك استنباط األفكار، ال للبقاء على قید الحیاة فحسب، بل  

".ھنیٍة تعشق الحیاة، ال بعقلیة "عایشین من قلّة الموتللخروج بذ  

ال شيء سھالً، وال شيء یمكن الحصول علیھ بكبسة زر. في برلین وطوكیو وسنغافورة وسیول یعرفون ذلك، لكنھم  
وضعوا خططاً وعملوا بصبٍر. ھل ینقص أي بلد عربي عقل أو خطة؟ ال ینقص أحد شیئاً، بل یحتاج للنظر إلى المرآة  

القول لنفسھ: "لیست ھذه الحیاة التي ُولدت ألجلھا، بل سأسعى إلى تغییرھا". وحین یدرك ذلك، یعلم ھذا اإلنسان أن  و
.الجواب عن ھذا السؤال ھو الفرق الوحید بین الحیاة والموت  

مح باستیالد تجربة  الشعوب العربیة تحتاج النظر إلى المرآة ألن حقیقتھا المنعكسة من الزجاج قادرة على إحداث صدمٍة تس
تمأل فراغ ذاكرة منقوصة. ال شيء یأتي سریعاً، بل األمر أشبھ بعملیة بناء: كل شيء یبدو فوضویاً في الفترة األولى،  

وبعدھا تبدأ ركائز المبنى بالظھور، وصوالً إلى الغوص في مشاعر الفخر بعد االنتھاء من التشیید. وكما یحتاج كل مبنى  
اج الشعوب واألفراد إلى خطط مماثلة. العفویة في سیر أعمال مجتمع أشبھ بحالة موت سریري. إلى خطط تُنفّذ، تحت

. والتنظیم، بحكم كونھ مبدأ كونیّاً، وحده القادر على توفیر أبسط مبادئ الحیاة لكل شخص   

یة تعریف ھذا "الزمن  مشكلتنا، نحن العرب، مع الذاكرة ھو عدم التأقلم مع فكرة أن "الزمن الجمیل" ولّى. ال ندري كیف
الجمیل"، وال نعرف كیف نخلق آخر مماثالً، ألنھ مبنيٌّ على عفویة، صودف أنھا كانت جیدة لنا، نحن الشعوب. وحین  
اصطدمنا بحقیقة أن المصادفات لیست كلھا جمیلة، لم نعرف كیفیة الخروج من القوقعة، بل غرقنا في یأسنا واستسلمنا  

أن األزمنة الجمیلة بعیدة ولن تعود، من دون االلتفات إلى واقع   اال وعینع فجر كل یوم. نعتقد في إلحباٍط ال ینفّك یتنامى م
أن الجماد لیس قدراً، وأن موتنا الداخلي لیس حتمیاً. نحن فقط صنعنا ذاكرة میؤوساً منھا، واعتبرنا أن "منطقة األمان" 

الشمس تشرق كل یوم، والزمن ال یتوقف، والبشر كائنات  الخاصة بنا تتمحور حول الترّحم على ماٍض غابر. حسناً، 
. متحّركة في عقولھا قبل أجسامھا، وال تحتاج الذاكرة إلى أكثر من ھذا لتقتل َجَمادھا  
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- حرب الغذاء اآلتیة    

 

الشھر الماضي (فبرایر/ شباط)، سلسلة مفاھیم لم تكن ُمدرجةً في لوائح   24أّسس الغزو الروسي ألوكرانیا، الذي بدأ في 
المبادئ التي سادت في أزمنة الحروب قدیماً، تحدیداً تلك المتعلقة بقطاع الطاقة وسالسل التورید. الحدیث في العالم، غرباً  

وشرقاً، یتمحور حول ارتفاع أسعار النفط والغاز، وانعكاساتھ على ارتفاع أسعار السلع الغذائیة خصوصاً، المرتبطة بھ. لم  
یعد العالم "صغیراً" بالمعنى السكاني، وال بالمعنى التفاعلي بین شعوب األرض، بعد استیالد حلقة مترابطة من انتقال 

). لم یعد الحدیث ممكناً حول "بقاء" أجزاء 1945ـ   1939عد الحرب العالمیة الثانیة (السلع والبضائع وفقاً لمقتضیات ما ب
من العالم في منأى عن "حرٍب بعیدة" و"غیر قریبة منا". أصبحت الحرب في الشرق األوروبي، وكأنھا تدور في المطابخ 

.العربیة التي تسابق الوقت لتخزین القمح والزیت  

ملیار نسمة. وعشیة الحرب الثانیة،  1.6) لم یتجاوز عدد سكان الكوكب الـ1918ـ   1914ى (عشیة الحرب العالمیة األول
 ثمانيملیار نسمة. وعدا عن أن ھذین الرقمین ال یقتربان من العدد الحالي للسكان، الذي یناھز  2.3بلغ عدد البشر نحو 

حالیاً، واالعتماد على الطاقة عنصراً مشغّالً ألبسط  ملیارات نسمة، فإن الترابط السوقي لم یكن شدیداً كما ھو في العالم 
ركائز الحیاة الیومیة لمعظم سكان الكوكب لم یكن بھذا الزخم المكثف الیوم كما كان علیھ سابقاً. الجمیع، بشكل أو بآخر، 

یوبولیتیكیة، وسومي وماریوبول وغیرھا. ربما یعود ذلك إلى طبیعة أوكرانیا الج فوخار كیبات متعلقاً بمعارك كییف 
بوصفھا أفضل البالد عالمیا في الزراعة والمواد الخام، لكن أیضاً ألن روسیا، وھي أكبر دولة، تُشّكل مساراً إلزامیاً  

. لسالسل تورید تمتّد من الشرق إلى الغرب  

الصین، لكنھ  ، حین تفشى وباء السارس في 2002یُمكن فھم ھذا التحّول في التفاعل بین دول الكوكب بما حصل في عام 
. یعود األمر جزئیاً إلى أن الحركة البشریة عبر الكرة  2019لم یمتد بالسرعة الكافیة لتفّشي وباء كورونا في أواخر عام  

األرضیة كانت أبطأ بكثیر منذ عقدین قیاساً إلى الیوم. وساھم ذلك، في المبدأ، بمنع التفّشي الكبیر لـ"السارس" بشكل مشابھ 
زو األمر أیضاً إلى أن طبیعة "السارس" مختلفة بعض الشيء عن طبیعة كورونا. بینما لو انتشر لكورونا. ویمكن ع

ا."السارس" في أیامنا الحالیة، فمن المفترض أن تكون سرعة انتشاره بمفعول سرعة انتشار كورون  

ر في المآسي واألفراح. وحین  أفضى ھذا التشابك البشري إلى استیالد عالم مختلف عن السابق، لكنھ مترابٌط إلى حّد كبی
تنظر إلى فلسطین وسوریة والیمن والعراق، تجد أن التفاعلیة مع األحداث لم تعد حكراً على مجموعٍة منتقاة من البشر، بل  

. یدرك الجمیع أن ھناك حرباً مثالً، وأن ھذا األمر سیؤثر على طبیعة الحركة االقتصادیة  

بك بین الطاقة وسالسل التورید وتوّرط دولة كبرى في عملیة اجتیاح، وھو ما یجعلھا  اآلن، تُشّكل أوكرانیا قمة ھذا التشا
محطة مؤسسة لمستقبل مغایر في طریقة تأمین الطاقة والغذاء للكوكب. ال أحد یدري ماھیتھ، لكنھ قد یكون مثقالً 

رئیس الفرنسي، إیمانویل ماكرون، بالمصائب على یومیات شعوٍب متنامیة، إذا لم یوضع حّد للحرب بطریقة ما. یواصل ال
شھراً المقبلة. ال یقرأ الرجل بیاناً ما فحسب، فباریس لیست  18إلى  12توجیھ الرسائل بشأن نقص الغذاء في العالم خالل 

منظمة غیر حكومیة، بل یوّجھ الرسائل إلى احتمال "حصول شيء" یُنھي القتال بأسرع وقت ممكن. لذلك، یتحّدث 
س عن "محاوالت تفكیك روسیا إلى دویالت"، بل یھّدد الرئیس السابق، دیمتري میدفیدیف، بأنھ في حال  المسؤولون الرو

حصل ھذا األمر فإن "الدویالت ستكون نوویة، وستوّجھ صواریخھا إلى الغرب". حرب الغذاء ھي األخطر، واألكید أن  
ر بما یكفي كي تعجز روسیا عن البقاء خارجھ. في  روسیا كبیرة بما یكفي النعدام دیمومة عزلھا طویالً، والعالم صغی

 الحالتین، كل شيٍء مرتبط بفالدیمیر بوتین 
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 القاھرة في أیام سعاداتنا األولى
 

النخیل والحصر واألعراس في میادینھا ومقاھیھا، وكنا   ككانت "حنونةً" علینا في اللقاء، وكأنّھا قرانا وقد فرشت لنا سبائ
نحن على قدر استحمال لْوعتھا وقسوتھا على الغرباء، وكم كانت رحیمةً بنا، بالناس واألصدقاء والغرف الضیقة التي  

وشرقھا  كانت تتسع لنا وكأنّھا "منادرنا"، رغم حیّزھا الضیق، وضیق حتى الشوارع في أطرافھا التي نمت فجأة، غربھا
وشمالھا وجنوبھا، حتى سطوح عماراتھا كانت مرحبة بنا، رغم استغراب سّكانھا القدماء قدومنا أو خروجنا ضاحكین، 
نحن الغرباء عنھم، وفي أیدینا بعض الكتب، ونتشاكس في كالم غریب عنھم، بعدما باتت الدنیا للناس جمیعاً ھي المأكل 

ماركات السیارات والبناء والتعمیر وإعالنات القیشاني والمطابخ والحّمامات. كنّا  والملبس والجنیھ والسفر إلى الخارج، و
كمن جاء إلیھم من ھناك، وبكالم من ھناك، وقد صاحبنا الكتب والضحكات وبعض الصخب لیالً، وكان ھذا أكثر ما 

. یضایقھم منا  

مع اإلصرار على تكرار المحاولة بالفشل  كنا قد كبرنا بال زواج، وال شقق. وبعضنا دخل في زیجات وانتھت بالفشل 
السابق نفسھ وتكراره. ذلك كلھ مع نفورنا من األحزاب ورجال السیاسة بعدما ضاقت الھّوة كثیراً ما بینھم وبین السلطة،  

 وتطّوعت السلطة بتعیین فتیات تلك األحزاب في جرائد الدولة المتخصصة وقنواتھا، والقنوات الفضائیة، مخرجین ومعّدین
ومصورین، فغابوا عنا في وضعھم الجدید، بعدما صرنا أغیاراً في الملبس والسكن والھیئة وانتقاء األصحاب وأماكن 
السھر. قسمونا إلى فئتین، وفئة ثالثة اختارت الخارج طوعاً، وصاروا كنواة لمترجمین أو دكاترة لألدب في الغرب،  

لى التھّكم علیھا كمستشرقین منا استوطنوا الغرب معیشة وكتابة وصنعوا حواجزھم أیضاً مع القاھرة، وصاروا أقرب إ
ما تفعلھ القاھرة بالناس، محبةً كانت أم قاسیة. واألغرب   بمعنا. غریوصمتاً أیضاً، أو حیاداً ال ینّم عن أنھم كانوا ھنا 

نا نھّون عن أنفسنا الضجر أو لؤم  منھا ھم الناس حینما تختبرھم األیام. كنا نمشي في القاھرة وكأنّنا نطیر، ونتعارك وكأنّ 
األحالم التي كانت عصیّة، ونفرح وكأنّھا مدینتنا وحدنا من دون سائر أصحابھا، ونسھر وكأنّنا أصحاب مغانم أثقل من 

.جبل المقّطم، كنّا نصعد جبال رقّة الحال وكأننا أغنیاء  

كاتنا وكأنّنا أحفاد أثریاء قدماء. كانت القاھرة تعطینا  كانت بنوكنا عامرة بالصبر وفارغة من المال، والمیادین تتّسع لضح
كّل شيء تقریباً: الكسرة والحب والقلق والصبر والكتابة، ولم یكن معنا أّي شيٍء كي نخسره، إّال كرامتنا، وتلك كنا 

بسیطة التي كانت متشبثین بھا إلى غایة أكبر مدى، بل ونربطھا بجوارنا فوق كراسي المقاھي الفقیرة وأماكن أعمالنا ال
.شبھ طاردةٍ لنا، ولوال الصبر على عیالنا وخوفنا علیھم لكنا تركناھا  

كانت القاھرة وحدھا ھي المدینة التي تطبطب علینا بعد كّل یوم طویل من الخسائر، إّال الكتابة وحدھا ھي التي كانت 
بخطواتنا القلیلة نحو أمجادنا البسیطة التي نحلم  تجود، وتلك غرابة أخرى لیس مكانھا ھنا. كنا نجري وراء أوھامنا سعداء 

بھا في المقاھي. كنا نحّس أّن القاھرة تعرفنا أكثر من سّكانھا وأصحابھا ومّالك أبراجھا العالیة وبنوكھا ومكاتب صرافاتھا  
.واألثریاء ھناك  

ھل بعدت   ألھمیتنا.دون أن ننتبھ  كنا سعداء في القاھرة بشيٍء غامض نلمسھ أو نمسكھ أحیاناً، أو یلمسنا ویمسكنا من 
القاھرة عن القاھرة نفسھا، ھل اختلفت، ھل ضحكت علینا بأوھامنا عنھا، ھل خدعتنا؟ ھي فقط فطمتنا منھا، ولم تترك لنا،  

.لألمانة، أّي جراح منھا، سواء ما تعّمدنا نحن أن نُحِدثھ في جلودنا أو ترّسب داخلنا من دون أن نشعر بألمھ  

ننسى ونتناسى، فیداري كّل نسیان ما سبقھ من نسیان، ونمشي فیھا إلى األمام من دون أن ننتبھ أو نلتفت حولنا حتى  كنا 
وصلنا إلى الستین، وتركناھا خلف ظھورنا إلى قرانا، فھل خنّاھا وھي في ضعفھا؟ خصوصاً بعدما كثرت الكامیرات في 

إلى قرانا نتأمل الحمام بعدما ھدموا أیضاً أبراج الحمام في قرانا أیضاً،   كّل مقاھیھا ومیادینھا وأزقتھا وتركناھا، وعدنا
. وارتفعت األبراج الخرسانیة مكان النخیل وغیطان العنب ورحل أصدقاء الشباب أو كثرت علیھم أحزانھم أكثر منا بكثیر  
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 صلتك" تطلق حملة رمضانیة لتوفیر فرص عمل للشباب "
 

أطلقت مؤسسة "صلتك" حملة رمضانیة في قطر بعنوان "عطاؤك سبیل رزق"، لدعم توفیر الوظائف آلالف الشباب  
العاطلین من العمل في العدید من دول الشرق األوسط وأفریقیا، ومنھم الذین فقدوا وظائفھم وأعمالھم بسبب جائحة  

وأوضحت المؤسسة في بیان، الیوم الجمعة، أّن الحملة تستھدف "حشد الموارد والتبرعات لتمكین آالف الشباب   .كورونا
ممن یعانون الفقر بسبب البطالة وربطھم بالوظائف وفرص العمل"، الفتة إلى أن "التبرعات ستعود لتشغیل برامج 

".ستان، لتدریب وتأھیل وتوظیف الشباب (صلتك) في عدد من الدول، منھا الصومال والمغرب وباك  

یُعاني مالیین الشباب وأسرھم أوضاعاً مأساویة بسبب البطالة، خصوصاً في الدول الفقیرة، واألخرى التي تشھد نزاعات،  
وذكر المال أن  . ما یدفع "صلتك" إلى التحرك للتخفیف عنھم، وفقاً للرئیس التنفیذي لمؤسسة "صلتك" حسن علي المال

من تدخل "صلتك" ھو "تحقیق االستدامة، من خالل ربط الشباب بالوظائف والفرص االقتصادیة حتى یكونوا الھدف 
قادرین على االلتحاق والمنافسة في سوق العمل، وتأمین مصدر دخل ثابت لھم یعینھم على إعالة أسرھم وتوفیر الحیاة 

واقعھم والعیش بكرامة من خالل االستفادة من برامج  الكریمة"، مشیرا إلى "اآلالف من القصص لشباب نجحوا في تغییر
وأشار إلى أن المؤسسة  ". دولة في الشرق األوسط وأفریقیا، ومنھا الیمن، وفلسطین، وسوریة والصومال  18المؤسسة في  

وشابة مالیین شاب  5نجحت في توفیر أكثر من ملیوني وظیفة للشباب في الكثیر من الدول، وتسعى لتحقیق ھدفھا بتمكین 
. حول العالم  

ومن قصص النجاح لـ"صلتك"، الشاب الصومالي عبدي السھل دیوالي، الذي كان یحلم بالھجرة إلى أوروبا للبحث عن  
حیاة أفضل. وفي أثناء رحلتھ للوصول إلى أوروبا، تنقل عبر األراضي اإلثیوبیة واللیبیة، ومكث ما یفوق الثالث سنوات  

یقول عبدي:  . لة لعبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا، لكن كل محاوالتھ باءت بالفشلفي لیبیا وھو یحاول إیجاد وسی
"خالل فترة وجودي في لیبیا، شھدت مصرع العدید من أصدقائي وھم یحاولون عبور البحر، ما أقنعني بالتخلي عن حلم  

برنامج "قروض رواد األعمال"، الذي  اكتشف عبدي عند عودتھ إلى الصومال ". الذھاب إلى أوروبا والعودة إلى وطني
.تنفذه "صلتك" واللجنة األمیركیة لالجئین وتقّدم للحصول على قرض وأسس مشروع كافتیریا في مدینة ھرغیسا  

یتابع عبدي: "أصبحت أملك مشروعاً ناجحاً غیّر حیاتي والظروف المعیشیة لعائلتي لألفضل، كما أنني وظفت ثالثة شبان 
".لقد استعدت األمل بالحیاة، وأشعر بأنني عضو فعال في المجتمع آخرین في المشروع.  

مالیین شخص في عام    207وحسب أحدث تقریر لمنظمة العمل الدولیة، من المتوقع أن یصل معدل البطالة العالمي إلى 
ق الكثیر من ، والشباب ھم األكثر تأثراً، إذ تسببت جائحة كورونا في خسائر اقتصادیة كبرى ترافق معھا إغال2022

.الشركات وتسریح العاملین لتوفیر النفقات  

على ربط الشباب بفرص التمكین االقتصادي، ویشمل ذلك التدریب المھني  2008وتعمل "صلتك" منذ إنشائھا عام 
المالیة  وتطویر المھارات المطلوبة من أصحاب العمل لربطھم بوظائف في القطاعات األكثر طلباً، وتشجیع المؤسسات 

على منح الشباب التمویل الالزم لتأسیس مشاریع مدرة للدخل، وخاصة الشباب الذین تأثروا بالنزاعات واألزمات، مثل 
.الالجئین والنازحین والمھمشین  
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على اكتشاف اإلنسولین عام  100  
، نادراً ما كان یعیش مرضى السكري من النوع األول أكثر من عام أو عامین، إلى أن تمكن كل من  1921قبل عام  

الطبیب الكندي فردریك غرانت بانتنغ، والطبیب وعالم وظائف األعضاء اإلسكتلندي ـ الكندي جون جیمس ریكارد مكلیود 
لین، الذي وصف بأنھ أحد أعظم االكتشافات الطبیة في القرن  من جامعة "تورنتو"، من اختراع عالج مرض السكر اإلنسو

.العشرین، وما زال العالج الوحید الفعال لمرضى السكري   

مناصفة مع بانتنغ تقدیراً لذلك االكتشاف الذي مھد الطریق لنجاح   1923وحصل مكلیود على جائزة نوبل في الطب لعام  
، كان العلماء قد حّددوا مجموعات الخالیا في البنكریاس التي تنتج 1920األطباء في عالج داء البول السكري. عام 

اإلنسولین، أي المسؤولة عن توازن السكر في الدم، وتوصلوا إلى أن الخالیا تدمر من جراء اإلصابة بمرض السكري من  
یاس. وكان ھناك النوع األول، ما قد یؤدي إلى وفاة المرضى ما لم یعالجوا من خالل خلق خالیا جدیدة في البنكر

، قرأ بانتنغ مقاالً  1920في أكتوبر/ تشرین األول  .محاوالت الستخراج اإلنسولین من خالیا البنكریاس إال أنھا لم تنجح
یشیر إلى أن خالیا البنكریاس أبطأ في التدھور، وأدرك أن ھذا قد یسمح باستخراج اإلنسولین عن طریق تكسیر البنكریاس  

یا التي تنتج اإلنسولین سلیمة. وبدأ التجارب مع مكلیود، وانضم إلیھما عالم الطب الكندي تشارلز  بطریقة تترك فقط الخال
.ھربرت بست   

، نجحوا في عالج  1921كان التقدم بطیئاً في البدایة، وفشلت العدید من التجارب. لكن بحلول نوفمبر/ تشرین الثاني عام 
اً. بعدھا انضم جیمس كولیب، عالم الكیمیاء الحیویة، إلى المجموعة  یوم 70كلب مصاب بداء السكري باإلنسولین لمدة 

.للعمل على تنقیة اإلنسولین لضمان أن یكون آمناً بدرجة كافیة الختباره على البشر   

وبحسب الجمعیة البریطانیة لمرضى السكري، تمكن الفریق من مساعدة أول مصاب بالسكري من خالل حقنھ بمادة  
عاماً، وكان في حالة موت سریري بسبب   14جة من الماشیة. كان لیونارد طومسون یبلغ من العمر اإلنسولین المستخر

ساعة، انخفضت مستویات السكر في الدم التي كانت   24مرض السكري، وخضع ألول حقنة إنسولین. وفي غضون 
بح مستویات السكر في دمھ مرتفعة بشكل كبیر. وعمل الفریق على تطویر اإلنسولین وأعطي طومسون حقنة ثانیة لتص

.شبھ طبیعیة مع عدم مالحظة آثار جانبیة واضحة   

ومنذ ذلك الوقت، یعد اإلنسولین عالجاً فعاالً لمرضى السكري إذ ال یمكن االستغناء عنھ. واإلنسولین ھرمون یساعد  
بنكریاس. ویدخل اإلنسولین الجسم على استخدام الغلوكوز للحصول على الطاقة، ویتم إنتاجھ من قبل خالیا بیتا في ال

.السكر الموجود في الدم (الغلوكوز) إلى الخالیا  

ولدى األشخاص األصحاء مستویات من اإلنسولین قادرة على تنظیم مستویات السكر في الدم. فبعد تناول الطعام، تتحول 
الغلوكوز مجرى الدم لیعطي الكربوھیدرات إلى سكر الغلوكوز الذي یعد المصدر الرئیسي للطاقة في الجسم، ثم یدخل 

الطاقة للخالیا، كما یشرح الطبیب المتخصص بأمراض السكري والغدد الصماء أحمد مصطفى في حدیثھ لـ"العربي  
".الجدید   

بل األشخاص   ،السكريویقول: "ساھم اكتشاف اإلنسولین في إنقاذ حیاة المالیین حول العالم. وال ینحصر األمر بمرضى 
الذین یولدون بتشوھات خلقیة، وال یملكون أنسجة تضخ الدم من البنكریاس إلى باقي أعضاء الجسم، أو الذین یولدون  

أصالً بال بنكریاس". ویرى أن اكتشاف "اإلنسولین یشكل والدة جدیدة للحیاة. إذ یؤدي غیاب اإلنسولین أو نقصھ إلى عدم  
".لیة، وبالتالي یرتفع مستواه في الدم ویحدث مرض السكريقدرة السكر على الدخول إلى الخ   

وبحسب مصطفى، "یحتاج جمیع األشخاص المصابین بداء السكري من النوع األول وبعض المصابین بداء السكري من  
سولین ھو النوع الثاني إلى تناول اإلنسولین للمساعدة في التحكم بمستویات السكر في الدم. بالتالي، الھدف من تناول اإلن

". الحفاظ على المعدل الطبیعي لمستوى السكر في الدم قدر اإلمكان  
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 تونس.. الجفاف یھدد حیاة الشجر والبشر
 

في زاویة من ضیعتھا الصغیرة بریف القیروان وسط تونس، تجلس العجوز “حسناء” بجسمھا النحیف في صمت صاخب  
تتفحص . كأنھا في صالة أمام أشجار الزیتون المحتضرة، التي حاصرھا الجفاف ویبست األرض من تحتھا حتى تشققت

. الزیتون كأنھا ترید إنعاشھا بدموعھا، التي جفت من طول التضرع في انتظار األمطار لتغیثھا وشجیراتھاالعجوز أوراق   
بسبب   یھددھاوتقول الفالّحة الستینیة: “أشجار الزیتون المحدودة كل ما أملك أنا وأوالدي، وعندما أنظر إلیھا والموت 

". الجفاف، أشعر أنني أفقد حیاتي معھا  

ان قطعت عن عملھا الفالحي بالمزارع منذ أكثر من عام، بسبب الجفاف الذي عّم قریة “سیسب” في القیرووأضافت أنھا ان  

وقبل أعوام كانت ھذه األراضي  ". وتابعت: “أرید الماء لسقي أشجار الزیتون، وأعود إلى عملي الفالحي ألعیل أسرتي
والتي كانت تروي مساحات واسعة من ریف معتمدیة  خصبة قبل أن یجتاحھا الجفاف، فتوقف ضخ المیاه من سد نبھانة، 

وسط أرض محروثة، یقف الفالح علي دبش، یشرح أثر الجفاف على   .السبیخة بالقیروان، ووالیات ساحلیة مجاورة
".  إن “ھذه األرض كان یفترض أن تصبح في منتصف مارس/ آذار حقال للحبوب یغطیھا اللون األخضر ویقول،النباتات، 

إلى أن البذور التي بذرھا على أمل أن تنبت سنابل دفنت تحت األرض لعدم حصولھا على ما یكفي من  وأشار دبش، 
وأردف: “لقد توكلنا على هللا وبذرنا . الماء، فبدت كأنھا صحراء قاحلة أو حقال مّر علیھ الجراد فلم یترك أخضرا وال یابسا

وم بلغنا حالة من الیأس من نجاح موسم الحبوب بسبب تأخر حبوب القمح والشعیر وكنا نأمل أن ینزل الغیث، ولكن الی
واعتبر أنھ حتى ولو نزل الغیث فإن ھذه األراضي لن ینبت زرعھا وأفضل ما یمكن توقعھ أن  ". األمطار وشح میاه الري

مئات الھكتارات من األراضي الزراعیة  ". “تصبح مراعي للمواشي، التي ھزلت وجف ضرعھا، بسبب نقص العلف
متدة على سھول “سیسب” تواجھ مصیرا صعبا ومنعرجا خطیرا مع تواصل نقص میاه الري، إما غیثا من السماء أو  الم

. تدخالت وزارة الفالحة لحفر آبار جوفیة  

بكل وجع وحسرة، یكسر الفالح نور الدین دبش، األغصان الیابسة التي أھلكھا الجفاف لیُبیّن حجم المأساة والفاجعة التي  
الفالح دبش بمرارة، عن األثر الذي یخلفھ ھذا   ثیتحد .الجفافیعیشھا أغلب فالحي القیروان من جراء تواصل أزمة  

.صدر األساسي والوحید لقُوت آالف العائالتالوضع الصعب على قطاع الفالحة، الذي یعد الم  

ویرتبط بقطاع الفالحة أنشطة النقل والتجارة. وھذا الوضع الصعب ضیق الخناق على الید العاملة فتعمقت بطالتھا، وأثرت  
.  على مستقبل الشباب الذین تركوا القریة ورحلوا إلى المدن، بینما ھاجر عدد كبیر منھم بشكل غیر نظامي إلى أوروبا

وتسبب ھذا الوضع في انقطاع أطفال األسر الفقیرة عن الدراسة بسبب تكالیف التعلیم، التي تتضاعف في المناطق الریفیة 
وقال شاب عشریني ابن أحد الفالحین، إن فكرة الھجرة غیر النظامیة تراوده منذ انقطاع میاه الري، وتعطل . المعزولة

إلى أنھ بعد توقف میاه    حدیثھ،ع دار الجمعیة الفالحي (ھیئة أھلیة)، لفت في سعیدان بوزید، رئیس مجم .النشاط الفالحي
واعتبر الفالح بوزید، أن الجھات . سد نبھانة لم یعد للفالحین المشتركین أي مصدر لمیاه الري في مواجھة الجفاف

ن مناسبة من أجل التدخل لحفر  الحكومیة تأخر تدخلھا، مبرًزا مراسالت وجھتھا الجمعیة إلى وزارة الفالحیة في أكثر م
وقال إنھ وضع قطعة أرض على ذمة وزارة الفالحة لحفر بئر عمیقة، لكن وزارة   .آبار عمیقة لري المساحات الزراعیة

والتحجیر الرسمي، بسبب نقص المیاه  . الفالحة أعلمتھ أن المنطقة أصبحت مصنفة حمراء یحجر فیھا حفر آبار عمیقة
. یام بعض الفالحین بحفر آبار دون تراخیص، رغم أعین الرقابة الفالحیةالجوفیة، لم یمنع من ق  

ووفق إحصائیات رسمیة للمعھد الوطني للرصد الجوي (حكومي) ال تمثل كمیات األمطار التي ھطلت خالل الموسم  
أكثر حدة في  بالمئة من الكمیات المعتادة، والنقص یكون  60الفالحي إلى حدود ینایر/ كانون الثاني الماضي، سوى 

. مناطق الوسط والجنوب  
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عالمیا   االقتصاد المغربي یقف على منحدر دقیق في مواجھة ارتفاع األسعار  
 

“القدس العربي”: تحت عنوان: “الحرب في أوكرانیا.. المغرب في حالة تأھب”، قالت مجلة “لوبوان” الفرنسیة،   -باریس
  .الغذائیة، یقف االقتصاد المغربي على منحدر دقیقإنھ في مواجھة ارتفاع األسعار العالمیة، ال سیما النفط والغاز والمواد 

، إال أنھ یقف على خط مرتفع. فإلى جانب 19-وأضافت المجلة أن االقتصاد المغربي الذي لم یتعاَف بعد من كوفید
على  الضغوط على المالیة العامة واالرتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والطاقة، تواجھ البالد التي تعتمد بشكل كبیر 

من “التأثیر المشترك الرتفاع   ،الجدیدوقد حذر مركز السیاسة للجنوب  .القطاع الزراعي، موسما زراعیا مھددا بالجفاف
في المئة  من الدخل القومي ھذا   2في المئة إلى     1أسعار النفط والحبوب، في حالة استمراره، قد یكلف المغرب ما بین 

.العام   

تبدأ االضطرابات االجتماعیة في الظھور. فقبل أسابیع قلیلة من بدایة شھر رمضان، بدأ   -تقول لوبوان-على المیدان 
المغاربة في إسماع أصواتھم حول ارتفاع تكالیف المعیشة في جمیع أنحاء البالد. واعتبرت صحف مغربیة أن كل  

شكل تھدیدا حقیقیا لالستقرار االجتماعي للبالد، في إشارة  الشروط متوافرة لظھور استیاء شعبي حقیقي من شأنھ أن ی
عندما أدى االرتفاع الحاد في أسعار السلع الغذائیة إلى أعمال شغب في مدن مختلفة  2008- 2007مباشرة إلى أزمة 

وان تحت العن .، وھي فترة تزامنت مع بدایة الربیع العربي2011-2010حول العالم، حیث بلغت األسعار ذروتھا في 
الفرعي: “القمح.. المغرب أقل تأثرا من جیرانھ”، أوضحت “لوبوان” أن بلدان شمال أفریقیا تتجھ بشكل خاص نحو البحر  
األسود لوارداتھا من القمح، وتخشى جمیعھا من امتداد الھجوم الروسي على أوكرانیا. ومع ذلك، فإن الوضع مختلف قلیالً  

المئة فقط من   في  20اعتمادا على الحبوب األوكرانیة والروسیة، إذ یأتي حوالي  بالنسبة للمغرب، حیث إن المملكة أقل 
في المئة الباقیة مستوردة من دول أخرى، ال سیما فرنسا.  80واردات القمح المغربي من البحر األسود، في حین أن  

لسوق المحلیة، حیث یوجد لدى  وترید وزارة الزراعة المغربیة أن تكون مطمئنة بشكل خاص فیما یتعلق باإلمدادات في ا
إذا بدا أن   -تحذر “لوبوان”-ولكن  .الدولة مخزون رسمي لمدة خمسة أشھر، باإلضافة إلى احتیاطي متاح من المزارعین

خطر نقص المخزون قد تم استبعاده في الوقت الحالي، فإن األسعار القیاسیة التي تم الوصول إلیھا في األیام األخیرة في  
وقد أوصى صندوق النقد الدولي ھذا األسبوع: “ستحتاج السلطات النقدیة   .لمیة تھدد بانفجار تكالیف التوریداألسواق العا

إلى المراقبة الدقیقة لمرور األسعار الدولیة المرتفعة للتضخم المحلي، من أجل معایرة االستجابات المناسبة”. ولھذه 
الرسوم الجمركیة على القمح. إجراءات الطوارئ ھذه التي تدخل  القضیة، أعلنت الحكومة المغربیة دعم الطحین وعلقت 

في سیاق الجفاف الذي یجبر البالد على استیراد المزید، حیث تعاني البالد من عجز حاد في ھطول األمطار. حتى اآلن،  
أوضح مجلس  ملم، وھو عجز بمقدار الثلثین مقارنة بالموسم العادي، حسبما  75بلغ المعدل الوطني لھطول األمطار 

أعلنت الحكومة المغربیة دعم الطحین وعلقت الرسوم الجمركیة على القمح. كما تعاني البالد من عجز حاد في   .الوزراء
.ھطول األمطار  

ملیون یورو) بھدف   936ملیارات درھم ( 10فبرایر الماضي، أمر الملك محمد السادس باإلفراج الطارئ عن   16في 
للجفاف على الزراعة والعالم الریفي. ومن بین مجموعة اإلجراءات إنشاء “التأمین ضد  التخفیف من اآلثار المدمرة

الجفاف”. وبالتالي فإن عامل السعر یمثل قضیة رئیسیة بالنسبة للمغرب، الذي یواجھ أیضا ارتفاعا في أسعار األسمدة  
سعر لتر البنزین الخالي من الرصاص   ففي الدار البیضاء، العاصمة االقتصادیة، یبلغ. والمدخالت وخاصة المحروقات

یورو) وھي مستویات قیاسیة. واالضطرابات  1.02درھما ( 11یورو) ویتجاوز سعر الدیزل  1.21درھما ( 13حوالي 
ولكن بدرجة أقل. ورداً على ذلك، تعھد وزیر  ،باإلضرابفي التصاعد. تتأثر سیارات األجرة أیضا  تاالجتماعیة آخذ

".سقف سعر الوقود للحكومة والرد علینا في غضون عشرة أیام النقل” بتقدیم  

النتقادات بسبب تقاعسھا في مواجھة االستیاء   -الذي بنى ثروتھ من توزیع المحروقات-وتعرضت حكومة عزیز أخنوش 
.االجتماعي المتزاید  

 

2022أبریل  07جریدة القدس العربي:   
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تعلیم جید وشامل للجمیع" في الیوم العالمي للتوعیة بالتوّحد "  

 

" تعلیم جید وشامل للجمیع"، تحت ھذا العنوان تحیي األمم المتحدة الیوم العالمي للتوعیة بالتوّحد الموافق في الثاني من  " 
تسلیط الضوء على الحاجة إلى المساعدة  ، إلى 2007إبریل/ نیسان، ھذا العام. وتھدف ھذه المناسبة منذ إقرارھا في عام 

في تحسین نوعیة حیاة األشخاص الذین یعانون من التوّحد حتى یتمّكنوا من العیش حیاة كاملة وذات مغزى كجزء ال  
وفي رسالتھ بھذه المناسبة، شّدد األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو غوتیریس على أنّھ "یتعیّن علینا  . یتجزأ من المجتمع

عمل لضمان أن تكون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ووجھات نظرھم ورفاھھم، ومن بینھم المصابون بمرض التوّحد،  ال
". جزءاً ال یتجّزأ من جھود البناء على نحو أفضل بعد انتھاء جائحة كورونا  

مات التعلیمیة، خصوصاً یتعلق بإتاحة الخد  فیماوتؤكد المنظمة األممیة أنّھ على مدى العقد الماضي، أُحرز تقّدم كبیر 
للمصابین بالتوّحد. لكّن تالمیذ كثیرین مصابین بالتوّحد تضّرروا في العاَمین األخیَرین وسط أزمة كورونا، وتُبیّن 

الدراسات أنّھم تأثّروا باضطرابات في العادات الیومیة والخدمات فیما لم یتأثّر أقرانھم. وتوضح المنظمة أّن بلدان العالم  
بسبب جائحة كورونا، األمر الذي أثّر في أكثر من  2021و 2020مدت إلى اإلغالق المؤقّت للمدارس في  بمعظمھا ع

كان قد أُحرز من تقّدم،   فیمافي المائة من التالمیذ في كّل أنحاء العالم، إذ نتج اضطراب في عملیة التعلّم وتراجع  90
.فضالً عن تفاقم غیاب المساواة في التعلیم  

  2015ف الرابع من أھداف التنمیة المستدامة السبعة عشر التي اعتمدھا قادة العالم في األمم المتحدة في عام ویرّكز الھد
على ضمان إتاحة التعلیم الجیّد والشامل والمنصف، وإتاحة فرص التعلّم مدى الحیاة أمام للجمیع، بوصف ذلك أساساً  

المقاصد والغایات المحّددة للھدف الرابع من أھداف التنمیة  لتحسین َمعایش الناس والحّد من وجوه التفاوت. وتشیر
المستدامة إلى الحاجة إلى ضمان "القضاء على التفاوت بین الجنَسین في التعلیم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى كّل  

واألطفال   مستویات التعلیم والتدریب المھني للفئات الضعیفة، بمن في ذلك لألشخاص ذوي اإلعاقة والشعوب األصلیة
". 2030الذین یعیشون في ظّل أوضاع ھّشة، بحلول عام   

منھا بـ"حّق األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على   24كذلك، تقّر اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في المادة 
".          تیبات التیسیریة المعقولة لمتطلبات الفردتعلیم جیّد وشامل على قدم المساواة مع اآلخرین"، مع التأكید على كفالة توفّر "التر  

في ھذا اإلطار أّن "المنظمة األممیة تدعم حقوق األشخاص المصابین بمرض التوّحد في المشاركة الكاملة في   ویؤكد غوتیریس 
".                              2030  المجتمع وفقاً التفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وانسجاماً مع خطة التنمیة المستدامة لعام  

ي للتوعیة بمرض التوّحد ھذا العام على قضیة التعلیم الشامل في سیاق الھدف الرابع من أھداف  یرّكز االحتفال الخاص بالیوم العالم 
التنمیة المستدامة "الوعد والحقیقة"، وذلك بطرحھا في فعالیة عبر اإلنترنت تشمل حلقات نقاشیة مع عروض موجزة یقّدمھا أفراد  

. لخبراءمصابون بالتوّحد فضالً عن معلّمین ومعلمات وغیرھم من ا  

ویرتبط موضوع التعلیم الشامل ارتباطاً جوھریاً بتركیز موضوع احتفالیة العام الماضي "الشمول في مكان العمل: التحدیات الماثلة  
والفرص المتاحة في عالم ما بعد الجائحة". وقد أّكد المتحدثون في فعالیة العام الماضي أھمّیة تعزیز التعلیم الجیّد الشامل لألشخاص  

ً الم   صابین بالتوّحد لیتمّكنوا من تحقیق طموحاتھم وتحقیق النجاح المستدام في سوق العمل. وفي ھذا اإلطار، یُعَّد التعلیم الشامل مفتاحا
. لوعود أھداف التنمیة المستدامة التغییریة التي تشمل الجمیع  

2022أبریل  06جریدة العربي الجدید:   
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 تھاوي الدینار الجزائري یؤرق المستثمرین: اتساع دائرة المتضررین 

 

بات تھاوي الدینار الجزائري المتسارع یؤرق المستثمرین عموماً، بعدما أنھك جیوب الجزائریین من ذوي الدخل المتوسط 
بریقھا أمام العمالت األجنبیة، ما والضعیف، لتتسع دائرة المتضررین من انزالق العملة الجزائریة التي فقدت الكثیر من 

اضطر رجال األعمال والمستثمرین لرفع دعوات للحكومة من أجل دعم الدینار إلحداث توازن بین كلفة اإلنتاج وسعر  
وتضاعفت فاتورة واردات المنتجین الجزائریین في السنوات األخیرة، مقابل تقلص الكمیات المستوردة من المواد  . البیع

بات یضع المصانع الجزائریة في مختلف الصناعات في معادلة صعبة، بین امتصاص ارتفاع تكلفة اإلنتاج األولیة، ما 
. والبیع بأسعار تنافسیة في متناول قدرة الجزائریین الشرائیة المترنحة  

ناعة  كلم غرب العاصمة الجزائریة، بات استیراد المواد األولیة یؤرق مالك مصنع ھیزا لص 400في والیة بلعباس، 
األدویة، عبد الحكیم حمادي، لطول وتعقد المسار اإلداري الذي یسبق عملیة استیراد المواد األولیة، خصوصاً طلب  

رخصة استیراد، یضاف إلى ذلك تھاوي الدینار المتسارع الذي بات یثقل كاھل مصنع ھیزا في وقت تسعى السلطات 
وبقرار من اإلدارة تم خفض قیمة الدینار بما  2020ادي إّن "في سنة وإلى ذلك، قال حم. الجزائریة لدفع الصناعة الوطنیة 

% مقارنة بقیمة الیورو والدوالر، ما جعل المجتمع الجزائري ال یتحمل نتائج ھذا القرار، ومع نھایة 20یقترب من 
في   2022 فكرت اإلدارة فيف ،بات القسط األكبر من الشعب الجزائري یعیش الحاجة وحتى یشرف على الفقر 2021

ً   65منحة بطالة للشباب مقداره "  وأضاف: "وفي ھذه الظروف، فإن المتعامل االقتصادي الجزائري ومنذ  ". یورو شھریا
یقاوم مرتین، مرة عند شراء المواد في األسواق العالمیة التي ارتفع سعرھا ارتفاعاً مفرطاً ثم یقاوم مرة ثانیة عند  2020

". زائر المركزي، لینتج أو لیعرض سلعة بسعر تنافسي على مستھلك ال حول لھشراء العملة الصعبة من بنك الج   

ویتساءل المستثمر الجزائري "إذا كان تخفیض قیمة الدینار یراد بھ تخفیض الواردات وقیمتھا، بعیداً جداً عن مستوى تلبیة 
ازن تجاري فكیف الحكم إذا كان  ضروریات الشعب، وإذا كان التخفیض في قیمة الدینار الجزائري یھدف إلى تحقیق تو

وسجل الدینار الجزائري في التعامالت  ". ھذا على عاتق الشعب المجمدة أفكاره المكبلة أطرافھ والمنھكة مشاعره؟
دیناراً للیورو    165.87دیناراً للدوالر الواحد ألول مرة في تاریخ العملة الجزائریة، و  148.88الرسمیة مساء الثالثاء، 

دیناراً جزائریاً قبل نھایة السنة، رغم الخطاب    160ه الوتیرة، یرتقب الخبراء أن یتخطى الدوالر عتبة  الواحد. وبھذ
وترجع خسارة الدینار الجزائري إلى تبنّي البنك المركزي . الرسمي المطمئن بعودة العافیة للعملة التي تعیش أسوأ أیامھا

دینار جزءاً كبیراً من قیمتھ في السنوات الماضیة، لمواجھة تبعات سیاسة تعویم العملة عند الضرورة، إذ سبق أن فقد ال 
. تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات  

وعلى غرار قطاع صناعة األدویة، یعاني المتعاملون في قطاع إنتاج األجھزة الكھربائیة واإللكترونیة من نفس المشكلة، 
عف أسعار قطع الغیار في األسواق الدولیة من جھة، واتساع الفجوة بین التي دفعتھم دفعاً نحو رفع األسعار لتغطیة تضا

الدینار والعمالت العالمیة، ما جعل فاتورة وارداتھم تقفز إلى مستویات لم تعد بمقدورھم تغطیتھا مستقبالً، في ظل ركود 
. األسواق الجزائریة وتراجع قدرة الجزائریین الشرائیة  

، أّن "مصانع إنتاج شكريیة ألرباب العمل (أكبر تكتل لرجال األعمال)، عبد القادر یرى عضو الكونفدرالیة الجزائر
األجھزة الكھربائیة المنزلیة واإللكترونیة تعیش ضغطاً غیر مسبوق، إذ إّن فاتورة وارداتھا ارتفعت بأكثر من الثلث مقارنة  

، ومطلع 2021بالمائة في األسواق خاصة سنة  25، ارتفاع انعكس على األسعار التي ارتفعت بأكثر من 2019بسنة 
. یقابل كّل ھذا ركود الفت لألسواق بسبب التضخم وما خلفھ من تھاٍو للقدرة الشرائیة، ھي معادلة صعبة فرضھا  2022

".تھاوي الدینار على المنتجین  

الصرف للمنتجین أّن "التكتل دعا الحكومة لوضع نظام صرف مزدوج أو على األقل وضع امتیاز في  شكريیضیف 
 الذین یضیفون قیمة في االقتصاد سواء بإنتاجھم الموجھ للداخل أو للتصدیر".

 

2022أبریل  08، حمزة كحالجریدة العربي الجدید:   
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 عندما یفطن "فیفا" إلى اللغة العربیة 
خبٌر طیّب وحسن، بل یستحق االحتفاء، أّن االجتماع الثاني والسبعین للجمعیة العمومیة لالتحاد الدولي لكرة القدم  

  اتحادات محلیة، اعتمد، في الدوحة یوم األول من إبریل/ نیسان الجاري، العربیة لغةً  210(كونغرس فیفا)، والتي تضّم 
دیسمبر/  21جیاني إنفانتینو، قد أعلن عنھ اقتراحاً (في الدوحة أیضاً) في  رسمیةً لالتحاد، وھو ما كان رئیس االتحاد،

كانون األول الماضي، بالتزامن مع االحتفال بالیوم العالمي للغة العربیة. غیر أّن ھذا الخبر الحسن الطیّب، كما یجوز 
م، عّم جعلھ یتأخر كثیراً، فاالتحاد التأكید والتكرار، یستثیر سؤاالً قد یجوس في أفھام بعض العرب الغیارى وخواطرھ

، وانتظمت نشاطاتُھ الكرویة في كّل قاّرات العالم بال توقّف، واللغة العربیة  1904الدولي لكرة القدم تأّسس في عام  
ملیون شخص، وھي إحدى لغات األمم المتحدة، واألمة التي تنطق بھا ضاربةٌ في الحضارة   450یتحّدث بھا نحو 

 اإلنسانیة. 

ا أّن استفھاماً یتولّد من ھذا السؤال یتعلق بأّن القرار المعلن أخیراً ربما ما كان لھ أن یُتَّخذ لوال أّن دولة قطر (العربیة  كم 
، ما قد یعني أّن ھذه االستضافة ربما ھي التي "أوجبت" القرار محّل  2022طبعا) ستستضیف بطولة كأس العالم 

تحقّت استضافَتھا البطولة العتیدة إّال بعد منافسٍة صعبٍة مع دول أخرى (إحداھا  االستحسان ھنا. ومعلوم أّن قطر ما اس
الوالیات المتحدة)، ما قد یجیز االستیضاح أّن اللغة العربیة لم تكن لتُحِرز موقعھا لغةً معتمدةً في "فیفا"، إلى جانب  

االستحقاق الذي ما كان لیصیر لوال جھوٌد جبّارة، اإلنكلیزیة والفرنسیة واأللمانیة واإلسبانیة، لوال أّن قطر أحرزت ھذا 
.وتخطیٌط كبیر، وإدارةٌ استثنائیة. وھذا إنفانتینو یقول إّن كأس العالم في قطر سیكون األفضل في التاریخ  

ا بعدما  وإذا صّح أّن القرار في األصل مقترٌح تقّدمت بھ دولة قطر، تبنّاه إنفانتینو (زوجتھ لبنانیة األصل) وتحّمس لھ، سیم
شاھد ما شاھد من تفّوٍق قطرّيٍ ظاھر وباھر في االستعدادات التي تھیئ لبطولة استثنائیة لكأس العالم، وقد شھد بطولة  

كأس العرب في الدوحة في دیسمبر/ كانون األول الماضي، وبرعایة "فیفا"، إذا صّح ھذا فإّن تحیةً مستحقةً یجُدر تزجیتھا 
ن أجل إنضاج القرار الخاص باللغة العربیة في "فیفا"، ثم اعتماُده، ما یعكس رؤیةً ثقافیةً لكّل من ساھم في دولة قطر م

وحضاریةً لدى أھل الحكم في ھذه الدولة العربیة النشطة، وھي تأخذ بأسباب تقّدمھا ونھوضھا، واستحقاقھا مواقعھا 
یة في غیر شأن في العالم.ضالریا  

صارت تستأثر باھتماٍم خاص في الدولة، تمثّل في غیر مناسبة، من أھمھا إصدار أمیر   وفي البال أّن مسألة اللغة العربیة 
. 2019قطر، الشیخ تمیم بن حمد، قانوناً بشأن حمایة اللغة العربیة في ینایر/ كانون الثاني   

خیراً في اجتماعھ في  أّما عن تأخر "فیفا" عقودا عن تبنّي اعتماده العربیة لغةً رسمیةً فیھ، قبل أن یتخذ ھذا القرار أ
الدوحة، فإّن األمر، في وجوٍه أخرى لھ، ال یعود، بالضرورة، إلى انصراف االتحاد العتید عن لغة الضاد، وتعالیھ عنھا إن  

شاَء بعُضنا القول، وھو الذي لم یأخذ قراراً مماثالً بشأن الروسیة والصینیة والیابانیة. إنّما المرّجح، أو المؤّكد إلى درجٍة  
، أّن األمر یعود إلى حال األمة العربیة نفسھا، وخفّة وزنھا السیاسي في العالم وبین القوى والتكتالت الكبرى فیھ، وإْن  ما

 لھا ثقلھا االقتصادي المعلوم بشأن سلعتي النفط والغاز االستراتیجیتین. 

عتبار، في زمن ما بعد أزمة السویس لّما كان للعرب قدراتھم في التأثیر، وفي أن یُحرزوا ألنفسھم بعض المكانة واال
)، وفي أن یكون في وسع مصر في زمن جمال عبد الناصر أن تكون واحدةً من بالد العالم ذات الفاعلیة في  1956(

قضایا العالم الثالث، وفي إقامة التحالفات والتوازنات، فإّن "فیفا" لم یكن في وارد أن یخوض في معارك واشتباكاٍت في 
وتالیاً، حاولت شخصیاٌت عربیةُ التنافس على منصب رئیس ھذا االتحاد، وقد أحرز بعُضھم مواقع متقّدمة في   سیاٍق كھذا.

اتحادات إقلیمیة، وكان بند اللغة العربیة مطروحاً في برامج انتخابیة، غیر أّن النجاح لم یُحالف أحداً.. ولكّن نجاحاً مھماً 
ة لغةً رسمیةً في "فیفا" بعد مفاعیل أخرى، في مقّدمتھا جھد وحضور قطریان  جرى إنجاُزه في الدوحة، صارت فیھ العربی

 وازنان.
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 أي مصیر للصغار عند صراع الكبار؟ 
 

بَیَّنت الحرب الروسیة ـ األوكرانیة حجم الدول المختلفة وطبیعة الصراع وَحَملت لحد اآلن بعض إشاراتھ المستقبلیة. لقد  
.  المالیینالدوالرات والخسائر بعشرات  بمالیینبدا بالفعل أن اللعب في ھذه الحرب ھو بین الكبار ومع الكبار. التدخالت 

توسطة بھا. واألعمال العسكریة تتشابك فیھا جمیع عناصر القوة التي یمكن للعقل البشري  أرقام ال قِبل للدول الصغرى والم 
توقعھا: العسكریة واالقتصادیة والمعلوماتیة واالستخباراتیة واإلعالمیة وتلك المتعلقة بالحرب اإللكترونیة وحتى بالصراع 

النظام العالمي إلى حد كبیر، وأنھ علیھا مراجعة   على الفضاء… لقد بَیَّنت ھذه الحرب حدود الدول الصغرى وحجمھا في
كافة سیاساتھا من اآلن فصاعدا. قد یتم إقحامھا في الصراع خارج نطاق رغبتھا وقد تدفع ثمن صراع الكبار شاءت أم  

درجة  أبت. ولھذا فإن مثل ھذه الدول في حاجة إلى إعادة النظر في قدراتھا وإمكاناتھا ودورھا وتحالفاتھا واقتصادھا و
تبعیتھا إن لم نقل إعادة مراجعة كلیة لسیاساتھا الداخلیة والخارجیة بھدف البقاء في مرحلة أولى، ثم إمكانیة لعب دور 

. إیجابي في ھذا العالم المتقلِّب والذي لم یعد یرحم أحدا  

دور لھا حتى وإن كان  ولعل اھتمام القوى الكبرى بھذه الدول الصغرى، یُعَدُّ في ذات الوقت مفارقة وفرصة لصناعة 
محدودا في الزمان والمكان. مفارقة ألن القوى الكبرى رغم كل ما تملك من إمكانیات مادیة ومالیة وعسكریة إنما تحاول  

أو سیاسیة. وفرصة ألنھا إذا ما   ،عسكریةأو   ،مالیةأو  ، مادیةمن أي مكاسب مھما كانت ضئیلة سواء أكانت  غرمتھامنع 
رج المالئم للتعامل مع الكبار یمكنھا الخروج بأرباح اقتصادیة وسیاسیة تساعدھا على تعزیز مكانتھا  تمكنت من إیجاد المخ

  137قیمتھ  یقدرلقد بلغت تجارة الصین مع االتحاد األوروبي الشھر الماضي ما. ودورھا في المنطقة التي تنتمي إلیھا
فھل للصین   روسیا،ملیار دوالر مع  26.4الر، ولم تزد عن ملیار دو 123ملیار دوالر، ومع الوالیات المتحدة األمریكیة 

أن تتخذ موقفا صریحا مع روسیا ضد التحالف الغربي وتفقد مصالحھا الكبیرة؟ وكیف تتصرف في ظل تطلعھا للخروج 
 من ھیمنة الدوالر في أقرب اآلجال وھي القوة االقتصادیة األولى في العالم؟ 

   25إلى أكثر من  2013٪ سنة 2من إنھا لحد اآلن تتصرف بحذر مع الغرب. رفعت نسبة تعامالتھا باإلیوان مع روسیا 
٪   السنة الماضیة، وتجري مفاوضات اآلن مع كل من المملكة العربیة السعودیة والھند للقیام بذات الشيء… وكذلك تفعل 

وال شك أن باقي الدول ذات العمالت المتعامل بھا في التجارة الدولیة  روسیا مع شركائھا األساسیین للتعامل بالروبل. 
 رغم االلتفاف(الیورو، اإلسترلیني، الین الیاباني) ستسعى لتعزیز مكانتھا في االقتصاد العالمي المقبل على حساب الدوالر 

...المؤقت حول ریادة الوالیات المتحدة األمریكیة لمواجھة روسیا  

ظل ھذه األوضاع حیث تبدو مداخیلنا ضعیفة وقدراتنا على المواجھة محدودة؟ ماذا نقول نحن في  

یبدو لي أن الغرب كما الشرق ال یستھینان بأي دولة وأي إقلیم، مھما كانت مقدراتھ االقتصادیة ودوره، إنھما یقیمان  
لك جلیا من خالل تتابع الزیارات  سیاستھما على مبدأ ضرورة التحكم في كافة المتغیرات بغض النظر عن وزنھا. وقد بدا ذ

من أعلى مستوى لبالدنا، وعلینا التصرف بعقالنیة في ھذا الظرف بالذات آخذین بعین االعتبار أن الغرب مھما كانت  
نوعیة عالقتنا معھ الماضیة والحاضرة یسیر نحو التراجع، والشرق یتجھ نحو الصعود، وعلینا تفادي انتقام النازلین وفي  

... عدم تفویت فرصة وضع قدم في عالم األقویاء الصاعدینذات الوقت   

...ولكنھا قابلة للتحقیق وحاملة معھا لبوادر أمل ،صعبةإنھا معادلة   
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 ھؤالء والمرأة .. أین وصلنا؟ 
انسحبت إحدى المرّشحات النتخابات البلدیات ومجالس المحافظات في األردن من جلسة حواریة بین مرّشحین 

ومرشحات، على ھامش حمالت ھذه االنتخابات المقّرر أن تشھدھا البالد منتصف مارس/ آذار الجاري. خرجت من  
الذي مورس تجاھھا وعدم منحھا الفرصة للحدیث كباقي المرّشحین فقط ألنھا امرأة. ولكن القاعة، رفضاً منھا للتھمیش 

الجلسة استمّرت في غیاب المرّشحة المنسحبة احتجاجاً، واستكمل المشاركون حوارھم، على الرغم من تضامن السیدات 
وھو بطریقة أو بأخرى یمّسھن  الحضور وانسحابھن من القاعة، رافضات التصّرف المھین الذي تعرضت لھ زمیلتھن،

یحُدث ھذا بعد مطالبات ملكیة بضرورة تساوي األردنیات مع األردنیین، وجرت االستجابة لھا بنص دستوري، . جمیعاً 
على الرغم من الرفض واللغط وُصّدِق علیھ، وھو ما یذّكرنا بأن الطریق أمام العدالة والمساواة، بل والتقبل، ما زال  

في شھر مارس/ آذار، والثامن منھ ھو یوم المرأة العالمي، الذي یحتفل بھ العالم من كل عام، ویحتفل   طویالً. وھا نحن
األردن بنماذج نسائیة ممیزة بالفعل. ولكن من المقلق أن نماذج یجري إبرازھا واالحتفاء بھا تُضعف المطالبات الحقوقیة 

.وجھة نظر ذكوریة في ما یخص ھذه القضایابل وتدافع عن  ،وتقبلللمساواة والعدالة بین الجنسین،   

لیست تلك الحادثة األولى، وال أظنّھا ستكون األخیرة. تختلف بالتفاصیل وتتشابھ بالقناعات الراسخة بالوصایة على النساء، 
التواصل  وال مجال للجدال بشأنھا، لتثبت لنا حادثةٌ تلو األخرى نشھدھا أحیاناً بأنفسنا أو نقرأھا ونسمعھا على مواقع 

أن المجتمع انتقل من مرحلة التقیید والتمییز إلى مرحلة الرفض واإلقصاء المتعمد ألي جھٍد لتمكین النساء  االجتماعي
. وتوسیع مساحة مشاركتھن في الفضاء العام  

  تعالت، قبل أسابیع، أصوات االحتجاج بین الحضور، عندما طلب نائب أردني بغضب من متحدثة في مؤتمر عن المرأة
الصمت، وعدم استكمال ما تقولھ عن المطالبة باعتماد الحكومة ما یعرف ببدل المسؤولیة الرعائیة للنساء، بل خیّر  

" حتى سیداوالمحتجات بین الرضا بأسلوب إدارتھ أو الخروج من القاعة، وقال: "ما المطلوب مني، أن أوافق على " 
ھ یدیر جلسة لمؤسسة مجتمع مدني، لبحث واقع النساء والتحّدیات التي  تحترمن رأیي؟". منع السیدة من الحدیث، متناسیاً أن

في المجتمع. وتحدث بصوت رئیس جلسة نیابیة، تعیدنا إلى مشاھد یطالب الرجال النواب السیدات بالصمت،  یوجھنھا
التي یجب أن تتعامل مع األردنیین على قدم المساواة، متساوین   ةالتشریعیوعدم إبداء الرأي تحت قبة البرلمان، المؤسسة 

. في الحقوق والواجبات كما ینص الدستور  

،  " 2016سیداو" اختصار لـ"اتفاقیة إنھاء أشكال التمییز ضد المرأة"، وقد رفعت الحكومة األردنیة التحفظات علیھا نھایة " 
غم من مطالبات معارضیھا من الحكومة ذاتھا بضمان المحافظة على  بعد أن اتھمھا مؤیدو االتفاقیة بالمماطلة، على الر

النسیج المجتمعي الذي تھّدده االتفاقیة حسب رأیھم. قامت الحكومة بواجبھا، وسحبت التحفظ، ولكن المجتمع ما زال في  
قھا، في مجتمعٍ یّدعي أنھ  یتعلق بإعطاء النساء المساحة العادلة التي تستح فیماالمربع األول، بل تراجع إلى زاویة أضیق، 

یحافظ على المرأة، في حین أنھ یقتلھا لمجّرد الشك، ویعنّفھا لمجرد االختالف. ما سحبتھ الحكومة تحفّظان یتعلقان بمنح 
یتعلق بجنسیة أطفالھما، والحقوق نفسھا في ما یتعلق بالقانون المتصل بحركة  فیماالمرأة حقاً مساویاً لحق الرجل  

. اختیارھم محل سكناھم وإقامتھم األشخاص وحریة  

وإذا كان التحفّظ األول یعود إلى أسباب سیاسة لھا عالقة بالتوازن السكاني الدیمغرافي، وخصوصاً بین المكونین  
األساسیین للمجتمع األردني (األردني والفلسطیني)، فإن التحفظ الثاني یقترب أكثر من أسباب اجتماعیة، وتخّوف من منح 

اً من الحقوق والحریات، وھي قصة أصبحت بالنسبة إلى رافضین كثیرین ثأریة، وتستوجب التحّرك، ومنع كل المرأة مزید
السیدات واألفراد من االنصیاع لجھات خارجیة، تعمل، في قناعتھم، على ھدم المجتمع األردني وتھدید أمنھ وسالمتھ. 

حیتھا شابات أردنیات متعلمات في مستویات أكادیمیة وتكشف ھذه القناعة لدى ھؤالء رّدة اجتماعیة في المجتمع، ض
عالیة، تمیزن في دراستھن وعملھن، وأصبحن مسؤوالت عن إعالة أسر ورعایتھا، أمھات كّن أو عازبات (ال فرق). 

ا  یشجع المجتمع عملھن، بل یفضل كسبھن الرزق، والقیام بواجبھن المالي تجاه عائالتھن، ولكن الواحدة منھن تُعامل كأنھ
.قاصر، حتى لو كانت في العقد الخامس من العمر: رأیھا غیر حكیم ال یؤخذ بھ، وحریتھا محل تحفظ  
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