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القاهرة ـ العربي الجديد

بعد أيام من بدء تطبيق املرحلة األولى من 
منظومة التأمني الصحي الشامل في مصر، 
والــــتــــي تــشــمــل مـــحـــافـــظـــات اإلســمــاعــيــلــيــة، 
والـــســـويـــس، وجـــنـــوب ســيــنــاء، واألقــــصــــر، وأســـــوان، 
بدت جلية حقيقة هذه املنظومة التي يصّر الرئيس 
عبد الفتاح السيسي على تطبيقها، بالرغم من عدم 
ها 

ّ
أن تبنّي  إذ  للمستشفيات،  التحتية  البنية  تأهيل 

جاءت بعد توقيع وزارة الصحة عقودًا مع املؤسسة 

مـــحـــافـــظـــات الـــســـويـــس، واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، واألقــــصــــر، 
وأسوان. وتوزعت كاآلتي: 27 وحدة طبية ومستشفى 
الــســويــس الــعــام فــي محافظة الــســويــس، و37 وحــدة 
طبية وإنشاء مجمع طبي جديد وتطوير مستشفيات 
 الكبير« 

ّ
»الــقــنــطــرة شـــرق« و»الــقــنــطــرة غـــرب« و»الـــتـــل

اإلسماعيلية.  محافظة  فــي  و»فــايــد«  و»القصاصني« 
 االتفاق شمل تطوير 18 وحدة طبية 

ّ
تابع مجاهد أن

فــي محافظة األقصر،  الــدولــي«  ومستشفى »األقــصــر 
و44 وحــدة طبية ومــركــزًا ومستشفيات »كــوم أمبو« 
و«حميات أسوان« و»رمد أسوان« في محافظة أسوان، 
مشيرًا كذلك إلى توقيع وزارة الصحة اتفاقًا مع وزارة 
اإلنتاج الحربي، بشأن تطوير وزيادة كفاءة 40 وحدة 

طبية ومجمع السويس العام في محافظة السويس.
 »مــحــافــظــات مصر 

ّ
ــرة الــصــحــة عــلــى أن وشــــددت وزيــ

الشامل  الصحي  التأمني  منظومة  تطبيق  ستشهد 
 الشراكة مع هذه »الكيانات الوطنية« 

ّ
تباعًا«، مدعية أن

تساعد في تحقيق الهدف األساسي للمشروع؛ وهو 
أن يشعر املواطن املصري باإلنجاز على أرض الواقع 
التأمني الصحي  أســرع وقــت. وانطلقت منظومة  في 
الــجــديــدة فــي محافظات املرحلة األولـــى، اعــتــبــارًا من 
األول من أكتوبر/تشرين األول الجاري، بعدما وافق 
ــنـــواب )الـــبـــرملـــان( املـــصـــري، فـــي ديــســمــبــر/ مــجــلــس الـ

كانون األول 2017، على إمرار قانون التأمني الصحي 
الــشــامــل، الــذي يقتطع إجــبــاريــًا نحو 5 فــي املــائــة من 

مداخيل جميع املصريني، لالشتراك في املنظومة.
وتــشــهــد وزارة الــصــحــة حــالــة مــن االرتـــبـــاك الــشــديــد، 
الشامل  الــصــحــي  الــتــأمــني  نــظــام  بـــدء تطبيق  نتيجة 
ــوزارة إلــى  ــ مــن دون تــأهــيــل املــســتــشــفــيــات، مــا دفـــع الــ
ــاء عـــشـــوائـــيـــًا لــلــعــمــل فــي  ــ ــبـ ــ ــن األطـ تــكــلــيــف اآلالف مــ
عاني فيه 

ُ
محافظات املرحلة األولى، في الوقت الذي ت

من  املحافظات  مختلف  فــي  الحكومية  املستشفيات 
نقص حاد في عدد األطباء.

العسكرية، واالستخبارات العامة، لتطوير عدد كبير 
الصحة  وزيـــرة  كشفت  الحكومية.  املستشفيات  مــن 
والــســكــان، هالة زايـــد، عــن كواليس لقائها مــع مدير 
أحمد  الــلــواء  الجيش،  فــي  العسكرية  األشــغــال  إدارة 
النيل«  »وادي  إدارة شركة  ورئيس مجلس  الغريب، 
اململوكة لالستخبارات العامة، في ديوان عام الوزارة، 
السبت املاضي، ملناقشة خطة تطوير وزيــادة كفاءة 
عدد من الوحدات واملراكز الطبية واملستشفيات في 
التأمني الصحي  محافظات املرحلة األولــى ملنظومة 
القيادة السياسية  الشامل، بناًء على توجيهات من 
 
ّ
ــد، فـــي بـــيـــان، بـــأن ــ مــمــثــلــة فـــي الــســيــســي. وأفـــــادت زايـ
الــتــأمــني الــصــحــي الــشــامــل يــمــثــل مــشــروعــًا قــومــيــًا، 
ضمن األولويات املهمة للدولة في إطار استراتيجية 
 وزارتها تولي 

ّ
»بناء اإلنسان املصري«. مستطردة أن

املستشفيات  وتجهيز  تطوير  مللف  كبيرًا  اهتمامًا 
فــي مــحــافــظــات املــرحــلــة األولــــى بــالــســرعــة املــطــلــوبــة، 
وذلــك بعد زيــادة كفاءة العديد من املستشفيات في 
مــحــافــظــة بــورســعــيــد، ومــنــهــا مــســتــشــفــى »الــنــصــر« 
ــتـــي تـــضـــم »مــــركــــز مـــجـــدي يــعــقــوب  الــتــخــصــصــي، الـ

لجراحات قلب األطفال«.
 
ّ
فإن الـــوزارة، خالد مجاهد،  باسم  املتحدث  وبحسب 

اجتماع زايد مع املسؤولني في الجيش واالستخبارات 
الـــعـــامـــة، انــتــهــى إلــــى االتـــفـــاق مـــع الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
للقوات املسلحة على تطوير 22 وحــدة ومركزًا طبيًا 
استكمال  إلـــى  بــاإلضــافــة  جــنــوب ســيــنــاء،  بمحافظة 
تطوير مستشفى »الــطــور« ومستشفى »رأس ســدر«. 
 اتهام الفنان واملقاول، محمد علي، 

ّ
ويأتي ذلك في ظل

تلك الهيئة، بالتورط في وقائع فساد عدة من خالل 
أضـــاف مجاهد  الــدولــة.  مــشــروعــات  بتنفيذ  تكليفها 
ه جرى االتفاق مع شركة »وادي النيل« على تطوير 

ّ
أن

وزيادة كفاءة 126 وحدة طبية ومركز رعاية أساسية، 
إلـــى 9 مستشفيات ومــجــمــعــات طبية في  بــاإلضــافــة 

مجتمع
ذت السلطات األملانية مداهمات، أمس األربعاء، على خلفية 23 رسالة تهديد إلكترونية يمينية 

ّ
نف

املهاجرين، في  إعــالم ومراكز استقبال  إلــى مساجد وأحــزاب سياسية ووسائل  رسلت 
ُ
أ متطرفة 

 الرسائل 
ّ
يوليو/تموز املاضي. وأفاد مكتب الشرطة الجنائية لوالية بافاريا )جنوب شرق( بأن

»جبهة الشعب« أو »القتال 18«  تضّمنت تهديدات بهجمات بالقنابل، من بني أخرى، أّما توقيعها فـ
أو »الدم والشرف«. وبعد التحقيق مع مشتبه فيهم وإخالء سبيلهم، صّرح وزير داخلية الوالية، 
)أسوشييتد برس(  السلطات سوف تقّيم األدلة املصادرة بعناية.  

ّ
يواكيم هيرمان، بأن

ه على الرغم من ارتفاع السعرات 
ّ
شرت في املجلة الطبية البريطانية أن

ُ
كشفت دراسة جديدة ن

 تــنــاول أكثر مــن 14 غــرامــًا منها يوميًا يساهم فــي تقليص خطر 
ّ
الــحــراريــة فــي املــكــّســرات فــإن

 عن أغذية 
ً
اإلصابة بالسمنة بنسبة ثالثة في املائة، ال سّيما عندما تكون تلك املكّسرات بديال

 تناول الجوز يوميًا بكمّية مماثلة يؤّدي إلى تقليص 
ّ
. ووجدت الدراسة أن

ّ
ذات فائدة صحية أقل

خطر اإلصــابــة بالسمنة بنسبة 15 في املــائــة، فيما تناول الكاجو والــلــوز يــؤّدي إلــى تقليص 
)رويترز( الخطر بنسبة 11 في املائة.  

المكّسرات تساهم في الحّد من زيادة الوزنوالية بافاريا األلمانية تحاول التصّدي لرسائل كراهية

تــرتــفــع درجـــــات الــــحــــرارة فـــي كــنــدا بــمــعــّدل 
 تغير املناخ 

ّ
ضعفي املتوسط العاملي، علمًا أن

ـــر عــلــى صــحــتــنــا الــجــســديــة والــعــقــلــيــة، 
ّ
يـــؤث

وُيواجه  دايجست«.  »ريـــدرز  موقع  بحسب 
 أنحاء العالم مخاطر صحية 

ّ
الناس في كل

تــرتــبــط مــبــاشــرة بــتــغــّيــر املـــنـــاخ. وبــحــســب 
تقرير لــأمــم املــتــحــدة صــدر فــي عــام 2017، 
اإلنسان  صحة  على  املترتبة  اآلثـــار  يبحث 
املــنــاخ، تبنّي أن الناس يفقدون  جــّراء تغّير 
قوتهم عامًا بعد عــام. وفي حال الفشل في 
إيــجــاد حــلــول ألزمـــة تغير املــنــاخ، ستشهد 
ــــدد الـــوفـــيـــات  ــادة مــلــحــوظــة فــــي عـ ــ ــ كـــنـــدا زيـ

في  االختصاصي  يقول   .2030 عــام  بحلول 
أمـــــراض الــقــلــب بـــرادلـــي ديـــبـــر: »كــكــنــدّيــني، 
ــا ســنــواجــه  ــنــ ــ

ّ
يـــجـــب أن نــشــعــر بــالــقــلــق ألن

مجموعة من الكوارث الطبيعية. نحن دولة 
كبيرة للغاية. تشهد كيبيك فيضانات، في 
وقــت تعاني ألبرتا تــكــرار حــدوث حــرائــق«. 
وبحسب تقرير رئيسي حول البيئة وتغير 
 
ّ
املناخ صدر في إبريل/ نيسان املاضي، فإن

الحرارة تضاعفت في كندا مرتني أكثر من 
املتوسط العاملي. على الرغم من ذلك، وجد 
استطالع للرأي أجرته مجلة »هيلث كندا« 
فــي عـــام 2017، أن أكــثــر مــن نــصــف السكان 

ال يــعــتــقــدون أن تــغــيــر املـــنـــاخ يـــهـــّدد حاليًا 
 هذا ليس صحيحًا. 

ّ
صحتهم وحياتهم. لكن

فما يحدث سيؤثر على صحة الكنديني. وال 
رًا من غيرها، 

ّ
شّك أن بعض الفئات أكثر تأث

مــثــل األطـــفـــال وكــبــار الــســن، وأولـــئـــك الــذيــن 
أو األشخاص  يعانون من مشاكل صحية، 
األكثر فقرًا. ويقول ديبر: »سيبقى الكوكب، 
أن  إال  الــحــيــة،  الــكــائــنــات  وستستمّر بعض 
البشري سيكون في خطر حقيقي  الجنس 
»الكثير  أن  املقبلة«. ويوضح  العقود  خالل 
من الناس ال يــدركــون أن كل ما يتنفسونه 
ــــى األوعــــيــــة الــــدمــــويــــة. وســتــكــون  ــل إلـ يـــدخـ

ــــراض الــقــلــب واألوعـــيـــة  الــنــتــيــجــة تــفــاقــم أمــ
الدموية والسكتات الدماغية«.

ــاث إلــــى أن أولـــئـــك الــذيــن  ــحـ كــمــا تــشــيــر األبـ
يعانون من أمراض السكري وارتفاع ضغط 
أكثر وضوحًا.  تأثيرات  يواجهون  قــد  الــدم 
وبحسب أبحاث مجلة القلب األوروبية، فإن 
ما يصل إلى 80 في املائة من ضحايا تلوث 
الهواء قد يموتون بالفعل من جراء النوبات 
الــدمــاغــيــة وغــيــرهــا من  القلبية والــســكــتــات 

مشاكل القلب واألوعية الدموية.
 الرتفاع درجات الحرارة 

ّ
من جهة أخرى، فإن

الجفاف  الــذي نتناوله.  الطعام  تأثيرا على 

ـــلـــحـــق الــــضــــرر بــاملــحــاصــيــل 
ُ
والــــعــــواصــــف ت

ــذي يـــؤثـــر عـــلـــى ســكــان  ــ ــر الــ ــ ــة، األمــ ــيــ ــزراعــ الــ
الشمال بشكل عام.

املــنــاخ تأثيرا على جهاز   لتغّير 
ّ
فــإن كــذلــك، 

ــع أن تـــزداد معاناة شخص 
ّ
املــنــاعــة. ويــتــوق

ــة أشـــــخـــــاص يــــعــــانــــون مــن  ــسـ ــمـ مـــــن كـــــل خـ
ارتفاع مستويات  إن  إذ  حساسية صدرية، 
ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى أن تنتج 
نباتات مثل الطحالب املزيد من غبار اللقاح. 
كما أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى 
انتشار أكبر للنباتات املسببة للحساسية.
)ربى أبو عمو(

تغيّر المناخ يؤثّر على صحة الكنديين

الشامل  الصحي  التأمين  منظومة  تالحق 
منذ  واســعــة،  فساد  شبهات  مصر،  فــي 
إلى  وصـــوًال  عــامــيــن،  قبل  عنها  ــالن  اإلعـ
بعدما  وذلك  الشهر،  هذا  تطبيقها  بدء 
اإلماراتية  كابيتال«  »أبراج  شركة  استحوذت 
المصرية  المستشفيات  من  كبير  عدد  على 
إلدخالها  تمهيدًا  والخاصة،  الحكومية 
في المنظومة الصحية الجديدة الهادفة 
الصحية،  لــلــخــدمــات  ــار  ــع أس وضـــع  إلـــى 
واقتطاع رسوم ضخمة من جميع شرائح 

الشعب المصري لتمويلها.

شبهات فساد

ميليا بو جوده

 أربعني ثانية، يخسر شخص واحد 
ّ

في كل
حياته باالنتحار. هذا ما كشفته منظمة 

الصّحة العاملّية بمناسبة اليوم العاملّي 
للصّحة النفسّية الذي ُيحتفل به اليوم، في 

 
ً
العاشر من أكتوبر/ تشرين األّول، معلنة

تركيزها على االنتحار في عام 2019 
 إلى تخصيص أربعني ثانية »لنعمل 

ً
وداعية

معًا على منع االنتحار«. من خالل تلك 
الثواني األربعني، في اإلمكان »تعزيز الوعي 

حول أهمية االنتحار كمشكلة عاملّية من 
مشاكل الصحة العامة«، و»تعزيز املعرفة 

حول ما يمكن القيام به ملنع االنتحار«، 
و»الحّد من الوصم االجتماعّي املرتبط 
باالنتحار«، و»طمأنة األشخاص الذين 

هم ليسوا وحدهم«.
ّ
يميلون إلى االنتحار بأن

لالنتحار يومه العاملّي في العاشر من 
 عام، غير أّن 

ّ
أكتوبر/ تشرين األول من كل

مة األممّية ارتأت ضرورة التشديد 
ّ
املنظ

أكثر على أهمّية سالمة الصحة النفسّية 
في سبيل ردع األشخاص عن وضع حّد 

للحياة... حياتهم. إذًا، االنتحار بحسب 
املعنّيني ما هو إال نتيجة تدهور ما في 

الصّحة النفسّية، بالتالي ال بّد من الحرص 
على تلك األخيرة التي تأتي »جزءًا ال يتجّزأ 

من الصّحة العامة«. وقد نّص دستور 
منظمة الصّحة العاملّية على أّن »الصّحة 

هي اكتمال السالمة بدنّيًا وعقلّيًا )نفسّيًا( 
واجتماعّيًا، ال مجّرد انعدام املرض أو 

 أهّم ما ينطوي عليه تعريف 
ّ

العجز«. ولعل
الصّحة العامة، بحسب القائمني على يوم 

العاشر من أكتوبر/ تشرين األّول، هو 
ع بصّحة نفسّية سليمة 

ّ
الشرح بأّن التمت

يتجاوز مفهوم انعدام االضطرابات أو 
حاالت العجز النفسّية.

في بلداننا العربّية، ما زالت الصّحة النفسّية 
 بشكل أو بآخر، وفي 

ً
موضوعًا ُمهَمال

بعضها كلّيًا. بالنسبة إلى معظم أهل تلك 
البالد وصانعي القرار فيها على مختلف 

الصعد، ال سّيما االجتماعّية منها، فإّن 
مفهوم الصّحة ُيحَصر بتلك البدنّية. 
ل مبادرات ومحاوالت من هنا  سجَّ

ُ
وت

وهناك، يأتي بها هؤالء الذين يحاولون 
الغوص في النفس البشرّية وكذلك هؤالء 

الذين يحاولون سبر أحوال املجتمع وأهله، 
للتحذير من مخاطر إهمال تلك الصّحة 

وللتوعية حول كيفّية االهتمام بـ«النفس«. 
فأّي اختالل في تلك النفس من شأنه أن 

ُيفقد املرء توازنه العام، وفي أحيان كثيرة 
قد يتسّبب في اضطرابات بدنّية كذلك. من 

هنا الحديث عن أمراض نفسّية جسدّية، 
يرفض اإلقرار بها عدد ال بأس به من 

األطّباء واملتخّصصني الصحّيني في بلداننا، 
هم 

ّ
هم ال يدركون حقيقتها بل ألن

ّ
ليس ألن

في أحيان كثيرة يخشون مواجهة اآلراء 
مني 

ّ
هم بأنفسهم غير مسل

ّ
السائدة، إّما ألن

بها على خلفّية موروثات مجتمعاتهم وإّما 
ألّن األمر قد يؤّدي إلى »خسارة زبائن«. 

وتبقى الحاجة ملّحة إلى مبادرات، وإن لم 
تحرز شعبّية واسعة، من أجل التوعية حول 

مخاطر ليس أّولها االنتحار وال آخرها.

الصحة النفسيّة

مزاج
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الوضع الصحي في مصر لم يشهد تحسنًا منذ سنوات )خالد دسوقي/ فرانس برس(
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تونس ـ بسمة بركات

يــقــضــي مــحــمــد )اســــم مــســتــعــار(، 
ــا،  ــامـ ــر 15 عـ ــمـ ــعـ ــــن الـ ــالــــغ مـ ــبــ والــ
عقوبة في مركز إصالح األطفال 
في  مشاركته  بعد  )اإلصالحية(  الجانحني 
عملية سطو. ليست املرة األولى التي يوضع 
فيها محمد فــي هــذا املــركــز. فقد سبق وأن 
قضى عقوبة مماثلة، كما تقول األخصائية 
االجــتــمــاعــيــة فـــي االتـــحـــاد الــوطــنــي لــلــمــرأة 

عربية لحمر لـ »العربي الجديد«.
عــزبــاء،  ألّم  طــفــل   محمد 

ّ
أن لحمر  وتــكــشــف 

وقـــــد عـــلـــم بــحــقــيــقــة والدتـــــــه حــــني كـــــان فــي 
الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره. لــم تتقّبل عائلة 
ــار الــــــزواج، وقــد  ــارج إطــ والـــدتـــه أنـــه ولـــد خــ
ــــري أدى  ــّدة. الـــرفـــض األسـ ــ ــعــت بــصــفــات عـ

ُ
ن

بالطفل إلى االنحراف. وتوضح األخصائية 
مــن محمد  الــظــروف جعلت  أن  االجتماعية 
مجرما على الرغم من مالمح وجهه البريئة.

ــه لـــو عــــاش مــحــمــد ظــروفــا  ــــرى لــحــمــر أنــ وتـ
أفضل لكان وضعه مختلفا، فقد دفع فاتورة 
 عـــدم 

ّ
ــؤواًل عـــنـــه فــــي ظـــــل ــ ــسـ ــ وضـــــع لـــيـــس مـ

مسامحة العائلة ألمه التي تعاني بدورها، 
إلــى شعوره  الــذي أدى  والرفض املجتمعي 
بالتهميش. وتبنّي أن غالبية التهم املوجهة 
لألطفال الجانحني ترتبط بالسرقة والعنف 
واملـــخـــدرات، مضيفة أن بعض األطــفــال في 
املدارس يتعاطون املخدرات ويدمنون على 
وُيعاقب  ُيعتقل  بعضهم  أن  علما  الكحول، 
تضيف  لــلــقــانــون.  املخالفة  تصرفاته  على 
الــظــروف االجتماعية واملــاديــة تعّد أحد   

ّ
أن

الجنح،  من  العديد  األطفال  ارتكاب  عوامل 
عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا لــيــســت دائــمــا السبب 

الرئيسي النحراف األطفال.
 العنف الــذي تتعّرض 

ّ
وتلفت لحمر إلــى أن

ــقــــر والــتــهــمــيــش  ــفــ ــه املـــــــــرأة والـــــطـــــالق والــ ــ لـ
وغــيــاب مـــوارد الـــرزق وغيرها مــن العوامل 
ــلــــى شـــخـــصـــيـــة الـــطـــفـــل  ــر عــ ــ ــــؤثـ األخــــــــــــرى، تـ
وتـــجـــعـــل اســـتـــقـــطـــابـــه مــــن قـــبـــل املــنــحــرفــني 
ملركز  تابعة  أمنية  ــة  دوريـ وتمكنت   .

ً
ســهــال

األمـــن الــوطــنــي بــالــعــالــيــة مــن واليـــة بــنــزرت 
في الخامس من إبريل/نيسان الجاري من 
تورطت  عاما(   18( فتاة  على  القبض  إلقاء 
في ترويج مخدر القنب الهندي »زطلة« بني 

التالميذ.
إلى ذلك، يكشف وزير العدل السابق غازي 
الذين  الجانحني  األطفال  عدد   

ّ
أن الجريبي 

 
ً
الــســجــون سنويا هــو 1250 طفال يــدخــلــون 

خالل عامي 2017 و2018. ويبنّي أن األطفال 
الذين يرتكبون الجرائم يخضعون للبرامج 
الضرورية  والتعليمية  والنفسية  التربوية 

بحسب برنامج مراكز اإلصالح.
ــنـــدوب الـــعـــام لــحــمــايــة الــطــفــولــة  ويـــشـــرح املـ

األطــفــال هــي الــســرقــة والــعــنــف، مــشــيــرًا إلــى 
ــبـــاه  ــتـ ــلـــى األســــــــرة االنـ ــرات عـ وجـــــــود مـــــؤشـــ
أشقاءه  أو  أبويه  الطفل  إليها، منها سرقة 
وأصــدقــاءه. ومن بني هذه املؤشرات ضرب 
ــداء عــلــيــهــم مسببا  ــ ــتـ ــ الــطــفــل زمــــــالءه واالعـ
ـــــه مـــن بـــني املــلــفــات 

ّ
أضـــــــرارًا لـــهـــم. يــتــابــع أن

ــى جــنــوح  ــ ــتــــي أدت إلـ الـــتـــي يـــتـــذكـــرهـــا، والــ
أحــد األطــفــال، هــي أنــه ضحية مــن ضحايا 
التحرش مــن قبل أحــد أفـــراد عائلته. وألنــه 
فقد الحماية من أقرب الناس إليه، فقد بحث 

عنها في الشارع ما أدى إلى جنوحه.
يقول الناطق الرسمي باسم اإلدارة العامة 
ــيـــش، إن األطـــفـــال  لـــلـــســـجـــون ســـفـــيـــان مـــزغـ
الــجــانــحــني يــخــضــعــون إلــــى مــجــلــة حــمــايــة 
محكمة  تتخذها  التي  والتدابير  الطفولة، 
األطفال وقائية تقضي إما بوضع األطفال 
الطفل  الــوالــديــن ألن مصلحة  رقــابــة  تــحــت 
تكون في العائلة، أو في أحد مراكز اإلصالح 
بــحــســب حــالــة الــطــفــل. يــضــيــف لــــ »الــعــربــي 
 غالبية القضايا تتمحور حول 

ّ
الجديد« أن

الجنح  غالبية  أن  مبينا  والــســرقــة،  العنف 
البسيطة ال تمر عبر مراكز إصالح األطفال 
الـــجـــانـــحـــني، وعــــــــادة مــــا يـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــى 

تقليص العقوبات وتخفيفها.

اليمين المتشّدد يسعى 
إلى تحويل أوروبا إلى »قلعة 

مسيحية منغلقة«

بعض األطفال في  
المدارس يتعاطون 

المخدرات ويدمنون 
الكحول

ــرأة مـــهـــيـــار حــــمــــادي لـــ  ــ ــ ــوزارة املـ الـــتـــابـــعـــة لــــــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن املـــشـــرع الــتــونــســي 
ومــجــلــة حــمــايــة الــطــفــل، تــحــديــدًا الـــصـــادرة 
ــفــــال  األطــ هـــــــؤالء  ــفــــت  ــام 1995، وصــ ــ عــ فــــي 
العبارة  هــذه  لــكــون  نــظــرًا  لكن  بالجانحني. 
تحمل وصما لألطفال، فقد تم مراجعة هذه 
التسمية وإطالق عبارة »أطفال« في خالف 
مــــع الــــقــــانــــون، بــحــســب املـــنـــظـــومـــة األمــمــيــة 

وهيئات حقوق اإلنسان.
ويـــالحـــظ حـــمـــادي أن الــطــفــل الــــذي ال يجد 
مــن يــتــواصــل مــعــه، وفــي ظــل غــيــاب الــحــوار 
والــســنــد، يــرتــكــب أعـــمـــااًل مــخــالــفــة للقانون 
تؤدي إلى تبعات جزائية. ويبنّي أن الطفل 
لــة فــي تــونــس انــطــالقــا  يــصــبــح مــحــل مــســاء
ــل، لــكــنــه ال يــعــاقــب  ــ مـــن ســـن 13 عـــامـــا أو أقـ
مــهــمــا كـــان الــفــعــل ســــواء جــنــحــة أو جــنــايــة، 
الدولية  االتــفــاقــيــة  على  موقعة  تــونــس  ألن 
لــحــقــوق الــطــفــل. ويـــبـــني أن بــعــض الــبــلــدان 
اخـــــتـــــارت مـــحـــاســـبـــة األطـــــفـــــال الـــجـــانـــحـــني 

انطالقا من عمر العشر سنوات.
الـــتـــونـــســـي  املـــــشـــــرع  ويـــــقـــــول حـــــمـــــادي إن 
كـــرس فــي مجلة حــمــايــة الــطــفــل الــعــديــد من 
للقانون.  املخالف  للطفل  الوقائية  التدابير 
وفـــي الــحــاالت الــقــصــوى، يــوضــع فــي مركز 
متخصص نظرًا لصعوبة بقائه في املحيط 
الــــخــــارجــــي، مــبــيــنــا أن الـــعـــقـــوبـــات تــرتــبــط 
الجرائم  أقصى  أن  يضيف  الفعل.  بطبيعة 
التي ال  القتل،  الطفل هي  التي قد يرتكبها 

يمكن إبرام صلح فيها.
ــادي أنـــــه أطــلــقــت  ــمــ ــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح حــ مــ
الحرية  »مــنــدوب  تــونــس تجربة  فــي  حاليا 
الطفل  سلوك  متابعة  وتعني  املــحــروســة«، 
ــه، لــكــن لــم يتم  ومــــدى الــتــزامــه بــمــا تــعــهــد بـ
بعد تفعيل هذه اآللية قانونا، وهي عبارة 
عـــن تـــدابـــيـــر ذات بــعــد اجــتــمــاعــي تـــربـــوي. 
يضيف: »من بني اآلليات األخرى، نجد آلية 
الوساطة، أي إبرام صلح مع املتضرر يوقع 
لدى مندوبي حماية الطفولة ثم يرفع إلى 
أية جهة متعهدة بامللف. ويتم هذا الصلح 
مبينا  املحاكمة«،  بعد  أو حتى  وأثناء  قبل 
 كان في املستشفى، 

ً
أن أحد املتضررين مثال

وتــــــم إبـــــــــرام الـــصـــلـــح لـــصـــالـــح الـــطـــفـــل فــي 
املستشفى. كما يذكر إبرام اتفاق صلح في 
مغلقة،  اإلدارات  ألن  املتضررين  أحــد  منزل 
وحـــتـــى ال يــقــضــي الــطــفــل الــعــيــد فـــي مــركــز 
اإلصالح، وهي استثناءات تتجاوز أحيانا 

حدود املكاتب.
ــدوره، يــقــول رئــيــس الــجــمــعــيــة التونسية  ــ بـ
»أوالدنا« لحماية األطفال رضوان الفارسي 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن انــــحــــراف الــطــفــل 
ــرة بــالــدرجــة األولــــى، ثــم نجد  تتحمله األسـ
والــشــارع.  كاملجتمع  الخارجية  املؤسسات 
املـــجـــتـــمـــع يــتــحــمــل مــســؤولــيــة   

ّ
يــضــيــف أن

بــاألحــرى من يكونون في  أو  الطفل  جنوح 
نزاع مع القانون.

وُيطالب بتفعيل دور األسرة، التي يتوّجب 
عليها توفير الرعاية حتى ال يبحث الطفل 
عّما يفتقده في الشارع، حيث يكون طريق 
أن مؤسسات  إلى  االنحراف ممهدًا. ويلفت 
التنشئة االجتماعية تلعب دورًا في حماية 
ــدنـــي.  األطــــفــــال مــــن الـــجـــنـــوح واملـــجـــتـــمـــع املـ
ى مراكز الدفاع واإلدماج االجتماعي 

ّ
وتتول

والتعهد  األطــفــال  هــؤالء  االهتمام بمشاكل 
بتأمني الحماية التربوية والنفسية.

ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــهـــم عـــمـــلـــوا عـــلـــى اإلحـــاطـــة 
بهؤالء األطفال نفسيا واجتماعيا وتوجيه 
العائالت. ويالحظ أن الجنح التي ارتكبها 

»يجب الحفاظ على الجذور 
المسيحية المشتركة ألوروبا«. 

هذا ما تنادي به أحزاب 
متشددة في أوروبا مستنفرة 

قواعدها الشعبية، وإن لم 
تتمّكن من تحقيق فوز كبير 

في صناديق االقتراع أخيرًا

ناصر السهلي

البرملان األوروبــي األخيرة، في  في خالل انتخابات 
مايو/ أيــار املــاضــي، لم تحصد األحـــزاب الشعبوية 
عها 

ّ
توق التي  الكبيرة  ــاح  األربـ املتطّرفة  واليمينية 

ــقــت مــكــاســب في 
ّ
ـــهـــا حــق

ّ
الــبــعــض، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 الــتــحــالــف الــقــائــم بــني األحـــزاب 
ّ
بــعــض الــبــلــدان. لــكــن

املتطّرفة بات يتجاوز  الشعبوية والقوى املسيحية 
الــحــدود القومية لــدول الــقــارة األوروبــيــة. ويتداعى 
معسكر »الحفاظ على القيم املسيحية«، من روسيا 
الـــقـــارة  ــيـــة ودول  ــيـــركـ ــتـــحـــدة األمـ املـ الـــــواليـــــات  إلـــــى 
األوروبية، لتحميل املهاجرين، املسلمني خصوصا، 
مــســؤولــيــة تــدهــور تــلــك الــقــيــم، إلـــى جــانــب الــحــركــات 
ي 

ّ
النسوية واألقليات األخرى في املجتمعات، مع تبن

خــطــاب ترهيبي يجعل مــن وعـــود »اســتــعــادة القيم 
وتستغل  املستقبلية.  لتحركاته  ناظما  املسيحية« 
 

ّ
كل الشعبوية  واألحـــزاب  املتطّرفة  املسيحية  القوى 

ــر الســتــدعــاء مــزيــد مــن االصــطــفــاف في 
ّ
مــنــبــر مــتــوف

السياسي  الــدعــم  لــتــبــادل  أهــدافــهــا،  ســبــيــل تحقيق 
ز فــكــرة دور الـــديـــن كــنــاظــم 

ّ
ــي تــشــريــعــات تـــعـــز

ّ
وتــبــن

العائلة.  على  والــحــفــاظ  املجتمعات  تلك  ملؤسسات 
وفـــي الــســيــاق، تــحــّول »املــؤتــمــر الــعــاملــي لــلــعــائــالت« 
ُعــقــد فــي فيرونا  الــثــالــثــة الــعــشــرة، والــــذي  بنسخته 
ــام الــثــالثــة األخـــيـــرة مـــن مـــارس/  ــ اإليــطــالــيــة فـــي األيـ
إلى  املــرة،  هــذه  يمينية متشّددة  برعاية   ،2019 آذار 
ساحة الستعراض منجزات اليمني املتشدد لتحويل 

أوروبا إلى ما يشبه »قلعة مسيحية منغلقة«.
وزيــــر داخــلــيــة إيــطــالــيــا الــســابــق، مــاتــيــو سالفيني، 
وزعيم حزب »ليغا نورد« )رابطة الشمال( اليميني 
 هذا املؤتمر أتى تعبيرًا عن »أوروبا 

ّ
املتشدد، وجد أن

ــم يـــتـــرّدد ســالــفــيــنــي فـــي وصــف  الـــتـــي نـــريـــدهـــا«. ولــ
ها »جريمة إبادة جماعية«، 

ّ
حرّية اإلجهاض على أن

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــظـــاهـــر آالف مــــن مـــواطـــنـــيـــه إلـــى 
جــانــب أوروبــيــني آخــريــن حــضــروا خصيصا إلبــداء 
 
ّ
مــعــارضــتــهــم ملــا يــنــاقــشــه املـــؤتـــمـــرون، خــصــوصــا أن

لون ليس فقط أقصى 
ّ
ثّمة مشاركني في املؤتمر يمث

الــيــمــني األوروبـــــــي بـــل هـــم مـــن الــجــمــاعــات الــديــنــيــة 
املــتــشــددة. ومــن بــني هــؤالء مــن حضر خّصيصا من 
 

ّ
 أفــكــارًا دينية راديــكــالــيــة، على األقــل

ً
روســيــا حــامــال

بالنسبة إلى الذين يحتّجون عليها في أوروبا.
في الشارع كذلك، وفي وجه املحتجني على املؤتمر، 
ــون آخـــــرون الفـــتـــات تـــنـــادي بــالــعــودة  ــيــ رفــــع أوروبــ

 
ّ
إلــــى الــقــيــم املــســيــحــيــة فـــي بــنــاء الــعــائــلــة، عــلــمــا أن
ــّبـــروا عـــن مــعــارضــتــهــم  مـــؤّيـــدي الــيــمــني املــتــشــّدد عـ
أّي  الجنسية بشكل واضــــح. عــن  الــطــالق واملــثــلــيــة 
قــيــم أوروبــــيــــة يـــدافـــع مــعــســكــر الــيــمــني الــشــعــبــوي 
واملـــحـــافـــظـــون املـــتـــشـــددون فـــي أوروبــــــــا؟ هـــــؤالء ال 
يترددون في استعادة خطابات مسيحية متشددة، 
األســاس  هــي  املسيحية  أوروبـــا  »قيم   

ّ
أن معتبرين 

 الــتــنــازع الــذي 
ّ
إلنــشــاء الــعــائــلــة«. ويـــرى كثيرون أن

يشهده الشارع بني خطابات متشددة ضّد االتحاد 
األوروبـــــــــي وأخـــــــرى مــــؤّيــــدة النـــفـــتـــاح الــــقــــارة أتـــى 
األوروبـــي  البرملان  انتخابات  حمالت  مــع  متزامنا 
الــتــي جــرت فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي. ففي أكــثــر من 
ــارات الــقــيــم  ــعـ ــي، بــــات اســـتـــدعـــاء شـ ــ ــ مــجــتــمــع أوروبـ
ــا، حــتــى فـــي الــخــطــاب  ــاســ ــة املــســيــحــيــة أســ ــريــ األســ
السياسي لليمني القومي املتشّدد. وينظر معسكرا 
الــشــعــبــوّيــني املــتــشــدديــن واملــســيــحــيــني املــحــافــظــني 
ــــه »عــــدّو مــشــتــرك«، 

ّ
إلـــى االتـــحـــاد األوروبـــــي عــلــى أن

ـــه »يـــفـــرض عــلــى الـــــدول الــوطــنــيــة 
ّ
مــعــلــلــني ذلـــك بـــأن

الجنسية  األقــلــيــات  مــع  متسامحة  ليبرالية  قيما 

ــات الــقــومــيــة  ــيـ ــلـ )كــاملــثــلــيــني بــشــكــل رئـــيـــســـي( واألقـ
)املهاجرين والالجئني(، ما أّدى إلى »إغراق أوروبا 

بمهاجري الدول املسلمة«.
اســـتـــدعـــاء الــقــيــم الــديــنــيــة تــــرى فــيــه الــبــاحــثــة من 
جامعة »إنسبروك« النمساوية، كريستينا ستوكل، 
ــا مــن  ــ ــيـ ــ مـــحـــاولـــة إلقــــامــــة مــــا يــشــبــه تــحــالــفــا أوروبـ
األوروبــيــة  املجتمعات  في  املتطّرف  اليمني  أقطاب 
ــا فــــي الـــبـــرملـــان  ــفـــوذهـ بـــهـــدف تـــعـــزيـــز تـــعـــاونـــهـــا ونـ
مــن خالل  التعبير عنه  وأتـــى   ،

ً
األوروبــــي مستقبال

تقارب بني أحــزاب من دول الشمال و»ليغا نــورد« 
اإليطالي املتطّرف وحزب »البديل من أجل أملانيا«. 
البحوث  »مجلس  مشروع  على  القائمة  والباحثة 
األوروبية« حول أدوار القوى الدينية وتأثيرها في 
السياسات األوروبية، كانت قد صّرحت لصحيفة 
»إنـــفـــورمـــاســـيـــون« الــدنــمــاركــيــة قــبــيــل انــتــخــابــات 
ه بخالف السابق عندما لم 

ّ
البرملان األوروبــي، بأن

يكن ثّمة ربط بني التشدد اليميني والقيم املسيحية 
ــنــا نشهد تغّيرات فــي مجتمعات أوروبــا 

ّ
أن »يــبــدو 

اآلن، فـــأحـــزاب الــيــمــني املــتــشــدد بــاتــت تــركــز كثيرًا 
على القيم املسيحية، األمر الذي تعّده رّد فعل على 
يا 

ّ
تبن لديها  أخــيــرًا  وقــد الحظنا  املسلمني.  هــجــرة 

أكبر لتلك القيم في خطابها املوّجه إلى الجماهير 
ووسائل اإلعالم«.

أطفال تونسيّونتحقيق
ظروف تدفعهم إلى الجريمة

جامعات تركية في شمال سورية

»غازي عنتاب« 
من أفضل الجامعات 

التركية، علمًا أّن ترتيبها 
المحلي هو 22

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فــي شــمــال ســوريــة، حــاجــة مــاســة إلـــى كليات 
 
ّ
إن إذ  االختصاصات،  تقّدم مختلف  جامعية 

مــا هــو مــتــوافــر ال يلبي احــتــيــاجــات الشباب 
الــذيــن يــضــطــرون لــالنــتــســاب إلـــى مــؤســســات 
جــامــعــيــة غــيــر مــرخــصــة، وهـــو مــا دفـــع تركيا 
إلى افتتاح فروع لجامعاتها. ويصف الطالب 
افتتاح كليات تركية  الجامعي، حافظ عبود، 
ـــهـــا خــطــوة 

ّ
ــة، بـــأن ــوريــ ــدة، فـــي شـــمـــال ســ ــديــ جــ

متأخرة وناقصة، إذ جاءت بعد سبع سنوات 
الدراسة  السورية  الــثــورة  مؤيدي  من حرمان 
في الجامعات التابعة للحكومة السورية، كما 
يقول، وهو ما دفعهم إلى االغتراب أو إكمال 
العالي، في جامعات غير  العلمي  تحصيلهم 
معترف بها دولــيــا، فــأضــاعــوا املـــال والــوقــت، 
ولم تسعفهم شهاداتهم الجامعية في العثور 

على فرص عمل، وخصوصا في تركيا.
يعتبر عبود، وهو من مدينة سرمني في ريف 
إدلب املحرر، في حديثه إلى »العربي الجديد« 
 الكليات التي افتتحتها تركيا قبل أيام، ال 

ّ
أن

ها تقتصر 
ّ
الطالب جميعا، ألن تناسب أحــالم 

والتربية،  واالقتصاد  الشرعية  الدراسة  على 
فيما تغيب كليات العلوم التطبيقية، كالطب 
لـــدراســـتـــهـــمـــا، إال في  مـــكـــان  والـــهـــنـــدســـة، وال 
جــامــعــات تــابــعــة لــلــحــكــومــة املــؤقــتــة أو فــروع 
الجامعات  تلك  وجميع  الــدولــيــة،  الــجــامــعــات 
ــي بـــالـــشـــهـــادات  ــدولــ ــــراف الــ ــتـ ــ ــــى االعـ تــفــتــقــر إلـ
الـــصـــادرة عــنــهــا. وعـــن تــكــالــيــف الـــدراســـة في 
نظام  الخارجة عن سيطرة  السورية  املناطق 
الرئيس السوري بشار األسد، يضيف عبود: 
»تــخــتــلــف مــن جــامــعــة إلـــى أخــــرى، ومـــن كلية 
إلـــى كــلــيــة، ومـــن اخــتــصــاص إلـــى اخــتــصــاص. 
فهي تبدأ من رســوم رمزية للجامعة التابعة 
سنويا  دوالرات   110 ثـــم  املــؤقــتــة،  لــلــحــكــومــة 
نحو  إلــى  وتصل  التركية،  الجامعات  لــفــروع 
أخـــرى  جـــامـــعـــات  ــفـــروع  لـ 300 دوالر ســنــويــا 

مرتبطة بجامعات دولية.
ــان  وكـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
قـــد أصــــدر قــبــل أيــــام مــرســومــا بــإنــشــاء ثــالث 
كــلــيــات جـــديـــدة فـــي ســــوريــــة، تــتــبــع لــجــامــعــة 
ــام 1987،  ــازي عـــنـــتـــاب« الـــتـــي تــأســســت عــ ــ »غــ
علما  التركية،  الجامعات  أفضل  مــن  وتعتبر 
 ترتيبها العاملي هو 1452 واملحلي التركي 

ّ
أن

إنشاء  التركي  الرئيس  مــرســوم  وتضّمن   .22
كلية العلوم االقتصادية واإلداريــة في مدينة 
الـــبـــاب، وكــلــيــة الــعــلــوم اإلســالمــيــة فــي مدينة 
ــزاز، وكــلــيــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي مدينة  ــ أعــ
الجامعي  األستاذ  يقول  السياق،  في  عفرين. 
 إطــالق 

ّ
فــاتــح شــعــبــان لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن

كليات تركية في شمال سورية، له إيجابيات 
 أهم اإليجابيات تتمثل 

ّ
وسلبيات، موضحا أن

باستيعاب الطالب، في شمال سورية املحرر 

وفتح املجال ملتابعة الدراسة بتكاليف رمزية، 
وربما األهم، الطمأنة التي سيحققها الطالب 
السوري، بعد حاالت التالعب واالحتيال التي 
تعرض لها البعض، من جــراء فتح »دكاكني« 
جامعية تمنح الشهادات من دون أي اعتراف 
دولــي. أما السلبيات، بــرأي املحاضر السابق 
في جامعة »غــازي عنتاب«، فهو تأخر تركيا 
بهذا القرار، إذ جاءت عشرات الجامعات إلى 
شمال سورية، واستقطبت الطالب في أرياف 
إدلـــب وحــلــب وحــمــاة، ومــن الصعب لكثيرين 
الكليات  في  الــدراســة  ملتابعة  اآلن  االنسحاب 

 الكليات ال تغطي اهتمام  
ّ
الجديدة، كذلك فإن

الــشــبــاب الـــســـوري وتــطــلــعــاتــه، فــهــي تقتصر 
عــلــى الــشــريــعــة واالقــتــصــاد والــتــربــيــة. يشير 
السوريني  الــطــالب  مــن  كثيرًا  أن  إلــى  شعبان 
انخرطوا بكليات أو فروع في شمال سورية، 
بالرغم من معرفتهم املسبقة بعدم االعتراف 
 فـــرص الــعــمــل فــي ســوريــة أو 

ّ
بــالــشــهــادة، ألن

 
ّ
حتى في تركيا، تتطلب الخبرة أواًل، كذلك فإن

الشهادات الصادرة عن الكليات في محافظة 
وتعتمد  بالداخل،  بها  معترف  إدلــب وحلب، 
ــائــــف. وكـــانـــت  ــوظــ ــتــــدريــــس وبـــعـــض الــ فــــي الــ
جامعة »غـــازي عــنــتــاب« الــتــركــيــة، قــد أطلقت 
العام املاضي في جرابلس وأعزاز ومارع في 
شــمــال ســـوريـــة، مــعــاهــد ركــــزت عــلــى التعليم 
املــهــنــي وعــلــى الــخــدمــات والــرعــايــة الصحية 
والتربية، لقاء كلفة رمزية ال تزيد سنويا على 

90 دوالرًا أميركيا.
وتحدثت »العربي الجديد« إلى عضو لجنة 
قبول املحاضرين بالكليات الجديدة، الدكتور 
 إطالق كليات 

ّ
عبد الله حمادة، الذي يؤكد أن

ســوريــة،  شــمــال  فــي  التركية  للحكومة  تتبع 

قبل  نتمناها  كنا  وإن  خطوة جيدة ومهمة، 
افــتــتــاح الــجــامــعــات الــســوريــة الــحــرة »إدلـــب« 
الدولية، وهي  الجامعات  فــروع  أو  و»حــلــب« 
معهد »باشاك شهير« التركي التابع لجامعة 
ــة، و»الـــــــزهـــــــراء« الــتــابــعــة  ــ ــيــ ــ الــــيــــرمــــوك األردنــ
لــجــامــعــة نــيــجــيــريــة، و»الـــجـــامـــعـــة الـــدولـــيـــة« 
ــعــت تــوأمــة مــع جــامــعــات ســودانــيــة، 

ّ
الــتــي وق

و»جــامــعــة الـــشـــام« املــمــولــة مـــن مــنــظــمــة »اي 
هـــاهـــا« الــتــركــيــة، ألن تــلــك الــجــامــعــات خــالل 
الطالب  معظم  استقطبت  املاضية  السنوات 
السوريني في املناطق املحررة، ليكونوا أمام 
ــتــــراف بــشــهــاداتــهــم دولـــيـــا.  حــقــيــقــة عــــدم االعــ
ويــتــابــع حـــمـــادة: »اآلن بــعــد اخــتــيــار الــكــادر 
الــتــعــلــيــمــي لــلــكــلــيــات الـــجـــديـــدة، وجــمــيــعــهــم 
ــة مــــدرســــي الــجــامــعــات  ســــوريــــون مــــن رابــــطــ
الـــســـوريـــة الــتــي تــضــم مــائــة أســـتـــاذ جــامــعــي 
من حاملي الــدكــتــوراه، عــدا عن معلمي مادة 
مقابالت  ستبدأ  أتــــراك،  وهــم  التركية،  اللغة 
الطالب السوريني خالل األيام القليلة املقبلة، 
الـــذي يتضمن  »يـــوز«  اخــتــبــار  بعد  لقبولهم 

رياضيات وأسئلة ذكاء«.
بعد نشأتهما في غانا، أدرك أبراهام 
ــه فــيــســنــتــيــا غــيــو،  ــتـ ــلـ ــيـ مــــارتــــي وزمـ
في  الــضــعــيــف  التعليمي  الــنــظــام   

ّ
أن

للفشل  جانبية  نتيجة  كــان  بلدهما 
البنيوي الذي تكون وطأته أشّد على 
في  »كاليفورنيا  جامعة  في  الفقراء. 
تخصصا  حيث  األميركية  بيركلي« 
ــيـــة والــتــنــمــيــة،  ــات الـــدولـ ــ ــدراسـ ــ فـــي الـ
ــوى الـــعـــاملـــيـــة،  ــقــ تـــعـــرفـــا بــمــفــاهــيــم الــ
والظلم البنيوي، والتخفيف من حدة 

الفقر، واملساعدات اإلنسانية.
ــا  إحــــــــدى الــــحــــقــــائــــق الــــتــــي الحـــظـــاهـ
ه 

ّ
أن مــرارًا، بحسب موقع جامعتهما، 

ال  التعليمية،  املــشــاريــع  تنجح  لــكــي 
بـــّد مـــن تــــآزر بـــني مــنــظــمــات التنمية 
واملــــجــــتــــمــــعــــات الـــــتـــــي تــــســــعــــى إلــــى 
ــار 2016،  مــســاعــدتــهــا. فـــي مـــايـــو/ أيــ
ــي بــيــركــلــي،  بــيــنــمــا كـــانـــا طـــالـــبـــني فــ
»التعليم  منظمة  تأسيس  في  شرعا 
املـــعـــاد تــعــريــفــه لــلــجــمــيــع« كــوســيــلــة 
في  التعليم  تحسني  فــي  للمساعدة 
املــــدارس الــعــامــة فــي غــانــا ومساعدة 
املنظمة  وقــد حصلت  الــشــبــاب.  جيل 
على الترخيص في غانا في يونيو/ 
حزيران 2016، باإلضافة إلى شهادة 
الــتــســجــيــل كــمــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة 

إقليمية في العام التالي.
تـــقـــول غـــيـــو: »الــــهــــدف الـــنـــهـــائـــي مــن 
في  الــتــعــلــيــم  وجـــه  تــغــيــيــر  منظمتنا 
ــــذي يــركــز  غـــانـــا مـــن نـــظـــام الــحــشــو الـ
التالميذ على حفظ  قــدرة  على مــدى 
املـــعـــلـــومـــات وتــســمــيــعــهــا لــلــمــعــلــمــني 

الحقا، باتجاه التعليم النقدي، وفيه 
التعليم  عملية  فــي  التالميذ  يــشــارك 
بإيجابية، وهو ما يسمح بأن يكون 
 وبــــأســــعــــار مــعــقــولــة 

ً
تــعــلــيــمــا ســـهـــال

نتائج  إلى  للجميع ومؤديا  ومتاحا 
فعالة«.

تــوفــر املــنــظــمــة لــلــتــالمــيــذ املــحــرومــني 
ماليا الــذيــن تـــراوح أعــمــارهــم مــا بني 
6 أعـــوام و19 عــامــا وأولــيــاء أمــورهــم 
ــلـــوازم املــدرســيــة والــــدروس  أيــضــا، الـ
ــال،  ــمــ الـــخـــصـــوصـــيـــة فــــي ريـــــــادة األعــ
ــادة، ومـــحـــو األمـــيـــة  ــيــ ــقــ وتـــقـــنـــيـــات الــ
التدريب  إلى  باإلضافة  املعلوماتية، 
ــربــــني مــن  ــســ ــتــ ــــدة املــ ــاعـ ــ ــــسـ ــي ملـ ــنــ ــهــ املــ
الــثــانــويــة )أحــــد الخريجني  املـــــدارس 
تعلم  فــي  اآلن(  للشرطة  بـــات ســائــقــا 
الخياطة  مــثــل  اخــتــيــارهــم،  مــن  مهنة 

والقيادة وغيرهما.
لـ18  خدماتها  حاليا  املنظمة  وتقدم 
تلميذًا و18 والــدًا/ والــدة واثنني من 
في  الثانوية  املــدرســة  مــن  املتسربني 
منطقة بــرامــبــرام والــبــلــدات املــجــاورة 
لها فــي جــنــوب غــانــا. يــقــول الشابان 
ــاربـــات  ــقـ ــــهــــمــــا يـــــريـــــدان تــطــبــيــق مـ

ّ
إن

جــــديــــدة اســـتـــجـــابـــة ملــــا يـــنـــفـــع الــفــئــة 
ـــنـــا نضع 

ّ
املــســتــهــدفــة: »نــتــأكــد مـــن أن

املستفيدين،  مصلحة  االعــتــبــار  فــي 
ــه  ــ

ّ
ــا نــعــتــقــد أن وال نـــفـــرض عــلــيــهــم مــ

ســـيـــســـاعـــدهـــم، بـــــل نـــفـــعـــل مـــــا نــحــن 
ـــه 

ّ
مـــتـــأكـــدون تــمــامــا بــعــد الــتــجــربــة أن

األفضل لهم«.
)عصام سحمراني(

إعادة تعريف االحتياجات 
الدراسية في غانا

رلى المصري

حــن فتحت »فــيــســبــوك« صــبــاح األحـــد لــم أصـــدق مــا قــرأتــه مــن أخــبــار 
تناقلتها الــرفــيــقــات. مــاتــت نــاديــن جــونــي بــحــادث ســيــر. نــاديــن الشابة 
سّن  رفــع  ومنها  الحقوقية،  املــلــفــات  مــن  الــعــديــد  فــي  الناشطة  اللبنانية 
من  املــتــزوجــات  اللبنانيات  وحــق  الدينية،  املحاكم  فــي  األطــفــال  حضانة 
أجانب في إعطاء جنسيتهن ألوالدهن، ومحاربة العنف األسري وغيرها. 
 مع األصدقاء، أو هكذا 

ً
أقفلت »فيسبوك« ومضيت، وقضيت نهارًا جميال

ظننت. خشيت إعادة فتح »فيسبوك«، وتجاهلته عمدًا. فكرت بأن األمر 
ربما مزحة، سمجة بال شك، بل هي بالتأكيد مزحة، وستظهر نادين بعد 
قليل لتخبرنا أنها بخير. صرت أسترق النظر إلى »فيسبوك« بن حن 
وآخر، ألجد املزيد من الصديقات واألصدقاء ينعون نادين. ما زلت في 

مرحلة النكران رافضة تصديق الخبر. 
ــوم اإلثـــنـــن، كــيــف كـــانـــت عــطــلــتــي لــنــهــايــة  ــدى الـــزمـــيـــالت يــ ــ ســألــتــنــي إحـ
األسبوع، أجبتها بعفوية: كانت عطلة لطيفة. ثم تذكرت أن نادين ماتت 
في عطلة هذا األسبوع. ما زلت في هذه املرحلة من النكران. لم أتواصل 
مع أحد من زمالئي السابقن في منظمة »أبعاد« حيث تعمل نادين. لم 
أعــّز أحــدًا.  لــم  أو القصص على »فيسبوك«.  أيــا مــن االنطباعات  أشـــارك 
ليسحبني من مرحلة  النسوي في »فيسبوك« كان كافيا  الغضب  لكن 
أيضا،  أنــا  الغاضبة. غضبت  املوجة  هــذه  في خضم  ويضعني  النكران 
ولكن بصمت. غضبت ألن عدالة الطبيعة لم تنصف نادين. غضبت ألنها 
ماتت »بالغلط« بحادث سير. غضبت أكثر ألن ابنها، كرم، بات وحيدًا. 

وغضبت من هذا البلد وعهده وطرقاته. 
ها هي املساومة تطل في رأسي. ال تغضبي، بل افرحي وافخري تقول 
لي. انظري كم أثار موت نادين موجة من التعاضد والتضامن النسوي. 
نضالها  فــي  ومعها  خلفها  نسير  وأن  تــوّحــدنــا،  أن  نــاديــن  استطاعت 
بإكمال  أنفسنا  عــلــى  عــهــدًا  نــأخــذ  تجعلنا  أن  اســتــطــاعــت  وقــضــايــاهــا. 
النضال. صورها على »فيسبوك« تكّبر القلب وتوجعه في آن. ومع ذلك، 
القضايا  النضال ال يؤجل وال  بــأن  لنا، وعبرة   

ً
أمــال ستبقى ضحكتها 

تؤجل وليس هناك شيء أولى من حقوق النساء. 
ال أعلم إذا كنت سأصل إلى مرحلة تقّبل خبر وفاة نادين، ومتى سأصل 
. التقبل بـــرأي عــلــمــاء الــنــفــس هو 

ً
إلــيــهــا وإن كــنــت ســأصــل إلــيــهــا أصــــال

الــحــداد. لكن  الفقدان واملــضــي قدما إلنــهــاء مــراحــل  التصالح مــع شعور 
تقّبل  ليس مسموحا  الظلم.  على  املساومة  هــو  نــاديــن  حالة  فــي  التقّبل 
وفاتها، وأن نمضي بحياتنا بعد حن وكأنها لم تكن. كم تلخصن يا 
نادين مقولة »الشخصي هو سياسي«. وكم استطعت أن تجعلينا نقف 
أمــام أنفسنا وأمــام قــراراتــنــا. وكــم استطعت أن تحولي، في موتك، كما 
لتقض مضجع كل من ظلمك من رجــال ومحاكم  في حياتك، قضيتك 

وشيوخ. كوني بخير يا نادين. 
)ناشطة نسوية(

كوني بخير يا نادين

تاء

لحقوق  المتحدة  األمم  اتفاقية  على  المصادقة  إلى  تونس  بادرت 
الطفل منذ عام 1991. وأصدرت مجلة حماية الطفل في عام 1995. 
كما حرصت على تنقيح العديد من القوانين بهدف تحسين الوضعية 
قرارات  وإصــدار  المجاالت،  مختلف  في  للطفل  والمدنية  القانونية 

وزارية لضبط اإلجراءات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية لهم.

حقوق

)Getty /ماذا تكون ظروفه االجتماعية؟ )تييري موناس

)Getty( الفقر مشكلة المشاكل

)Getty /تأييدًا للمؤتمر العالمي للعائالت في فيرونا )فاليريا فيرارو
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طالب هندسة في جامعة إدلب )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تدفع الظروف االجتماعية األطفال إلى ارتكاب الجنح، 
ما يؤدي إلحالتهم إلى إصالحيات. والمساعي كثيرة 

لتأمين الدعم واإلحاطة النفسية لهم 


