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سيناء ـ العربي الجديد

الليالي في  أمضى هيثم )8 أعـــوام( إحــدى 
منزله مؤخرًا، يعيش حالة خوف على أزيز 
أصوات االشتباكات املسلحة ودوّيها. وما 
 الــصــبــاح ورفــــع حــظــر الــتــجــوال عــن مدينته 

ّ
إن حـــل

»الشيخ زويد« في سيناء حتى مضى إلى املدرسة. 
ــك، اســتــمــر صــــوت الـــرصـــاص واالشــتــبــاكــات  ــ مـــع ذلـ
في  درســــه  يتلقى  كـــان  بينما  إلـــى مسمعه  ووصــــل 
فصل ُهدم جزء منه. بل لم يكن من املستبعد أن يقع 
إذا استهدفتهم  السقف فوق رأســه ورؤوس زمالئه 

القذائف.
 حني يقارن بمعاناة 

ً
ربما يكون هّم هذا الطفل سهال

تلميذ آخر اعتقل وهو ما دون السادسة عشرة من 
عــمــره أو قــتــل أو أصــيــب بــرصــاصــة أعــاقــتــه، فــحــال 
املــــــدارس فـــي مــــدن رفــــح والــشــيــخ زويــــد والــعــريــش، 
بــمــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، شـــرق مــصــر، مــأســاويــة. 
يلهون  التالميذ وهــم  هناك يستبدل مشهد خــروج 
ــع بــعــضــهــم الــبــعــض بــمــشــهــد تـــســـوده حـــالـــة ذعــر  مـ

بينهم على وقع أصوات املعارك.
في آخر أيام فبراير/ شباط املاضي، وبينما كان الفتى 
السيناوي عبد الرحمن )16 عامًا( يهم بالخروج من 
حصته األخيرة في فصله األول الثانوي، فوجئ كما 
غيره من تالميذ املدرسة بأصوات سيارات الجيش 
املصري تقف أمام باب املدرسة. قال حينها التالميذ 
بصوت خافت: »هامرات الجيش حاصرت املدرسة«. 
في ثواٍن اقتحم الجنود املدرسة بصحبة بعض من 
دون  الرحمن  عبد  واعتقلوا  مدنيني،  مــن  يعاونهم 
غــيــره مــن الــتــالمــيــذ. لــكــن مــا الـــذي حـــدث بــعــد مــرور 
خمسة أيام على اعتقال عبد الرحمن؟ تقول مدّرسة 
فصله وتدعى زهرة: »ظهر على وسائل اإلعالم خبر 
 الدولة قتلت خمسة عناصر إرهابية... اإلرهابيون 

ّ
أن

املــزعــومــون كـــان مــن ضمنهم عــبــد الــرحــمــن وأربــعــة 

الذي تسّرب من الفصل األول االبتدائي منذ سنتني 
بسبب إصابته في ظهره بطلق نــاري للجيش. أما 
 

ّ
كل عائلته  وفــقــدت  منزله  فقد قصف  أحــمــد  الطفل 

الــعــودة إلى  لــذلــك عندما حـــاول  الثبوتية،  أوراقــهــا 
املــدرســة وجـــد صــعــوبــة فــي قبولها بـــه. يــقــول والــد 
»العربي الجديد«: »قررت االنتقال إلى مكان  أحمد لـ
التمييز.  مــن  بكثير  يعامل  ابــنــي   

ّ
أن فــوجــدت  آخـــر، 

ــح والــشــيــخ  ــال رفــ ــفـ ــي مــشــكــلــة يــعــانــي مــنــهــا أطـ وهــ
ا أموال 

ّ
زويد من دون أّي مبرر واضح لها. ُيطلب من

ليس في مقدورنا تأمينها على شكل مساهمة منا 
للمدرسة«.

ــــي إحــــــدى املــــــدارس  ــــدّرسـ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول أحـــــد مـ مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــجــنــوبــيــة فـــي الــشــيــخ زويــــد لـــ
»املــــدّرســــون واملـــدرســـات كــمــا الــتــالمــيــذ فــي مـــدارس 
الشيخ زويد ورفح، معرضون يوميًا للموت. ال أحد 
وإيابنا  ذهابنا  فمشوار  حمايتهم،  أجــل  مــن  يعمل 
النار واالشتباكات  من املدرسة يكون وســط إطــالق 
وتفجير العبوات الناسفة«. يشير إلى مقتل الطفلة 
ندى أبو أقرع )12 عامًا( بالرصاص أثناء خروجها 
من مدرستها في مدينة العريش قبل نحو أسبوعني.
 
ّ
ويوضح املــدّرس الذي رفض اإلفصاح عن اسمه أن

ظروفًا عديدة أدت إلى تسرب أعداد ليست بالهينة 
مــن الــتــالمــيــذ. فــلــم يــعــد التعليم أولــويــة فــي سيناء 
بــل البحث عــّمــا يــســّد الــرمــق. وعـــدا عــن دمـــار بعض 
التالميذ  فــاقــت  املعلمني  »أعــــداد  يــضــيــف:  ــــدارس،  املـ
ــدارس في  فــي بــعــضــهــا. وقـــد تــقــرر أن تجمع عـــدة مــ
مدرسة واحدة بعد تسرب قسري للتالميذ«. ويشير 
ــداث فـــي ســيــنــاء منعت  ــ ــ ــروف األحـ ــ  ظـ

ّ
ــى أن كـــذلـــك إلــ

أعدادًا كبيرة من التالميذ من متابعة تعليمهم، فهم 
مهددون بشكل مستمر بالتعرض للقتل أو االعتقال 
أو اإلصابة أو حتى االستقطاب من قبل الجماعات 
املسلحة. ومنهم من اضطر إلى العمل من أجل قوت 

عائلته بعدما فقد والده أو معيله.

تلوا بعد تعذيب شديد وألقوا في 
ُ
آخرون في عمره. ق

منطقة السبخة في الشيخ زويد، بعد تغطية جثثهم 
بسعف النخيل«.

»العربي الجديد«: »لم تنظم للفتى  تضيف املدّرسة لـ
جنازة، بل غسلته أمه وأخته وكفنتاه ودفنتاه«. لم 
التي عانت مــن وضــع نفسي سيئ  املــدّرســة  تتمكن 
ــــول فصله  ــــالء عــبــد الـــرحـــمـــن، مـــن دخـ كــمــا بــقــيــة زمـ
طوال أسبوع. كانت تبكي في الطريق إلى املدرسة. 
ــانــــوا الــطــفــولــة، أهـــانـــونـــا كـــمـــدرســـني. لم  تــعــلــق: »أهــ
يهتموا بشعورنا مع دخول ثلة من عناصر الجيش 
الضرب  بينما  تــالمــيــذنــا،  أحــد  واعــتــقــال  لحصارنا 
العشوائي على املــدارس من قبل الجيش يحدث في 
رين  مهجَّ بــاتــوا  التالميذ  »معظم  تتابع:  وقـــت«.  أي 
في  بعضهم  اعتقل  بينما  ســيــنــاء،  فــي  بيوتهم  عــن 

الكمائن لالشتباه في أسمائهم«.
الفتاة نهال )15 عامًا( في  قبل عــام واحــد، أصيبت 
بيتها  في  بقيت  الجيش.  أطلقها  برصاصة  قدمها 
التالي أحد  اليوم  تنزف ليلة كاملة حتى تمكن في 
املمرضني في الشيخ زويــد من تقطيب الجرح. لكن 
بقيت  الــطــبــيــة  واألدوات  اإلمــكــانــيــات  نــقــص  بسبب 
الــرصــاصــة فــي جسد الــفــتــاة، فقد كــان الــهــدف وقف 
النزيف حتى يتم نقلها إلى مستشفى العريش العام 

واستكمال عالجها. 
»العربي الجديد«: »بعد أربعة أيام من  تقول نهال لـ
العام  املستشفى  إلــى  الوصول  إصابتي تمكنت من 
في العريش، وبقيت هناك ثالثة أيام حتى أخرجوا 
ر عــالج نهال تسبب في 

ّ
الرصاصة من قدمي«. تأخ

إعــاقــة لــهــا. هـــذا الــوضــع أجــبــرهــا عــلــى اتــخــاذ قــرار 
الفنية  بــاملــدارس  وااللــتــحــاق  العامة  الثانوية  بترك 

لتخفيف حمل الدراسة.
تــعــرضــت حــيــاة عــــدد كــبــيــر مـــن الــتــالمــيــذ فـــي رفــح 
ــيـــخ زويــــــد لــخــطــر املـــــــوت، ومـــنـــهـــم مــــن بــتــرت  والـــشـ
أعــضــاؤه. كــان مــن هـــؤالء الطفل يــوســف )8 أعـــوام( 

مجتمع
في  فقرًا  األكثر  العائالت  ملساعدة  )دفء(،  »دفــى«  بيروت حملة  اللبنانية  العاصمة  في  انطلقت 
البالد، مع حلول الشتاء. وبدأت الحملة بمشاركة 400 متطوع من املدن الرئيسية بجمع التبرعات 
إلى  باإلضافة  أنواعها،  بمختلف  حياة  ومستلزمات  وأغطية  وأغذية  مالبس  من  فقط،  العينية 
األلعاب لتوزيعها على األطفال املحتاجني في 20 ألف عائلة، أدرجتها وزراة الشؤون االجتماعية 
من العائالت األكثر فقرًا في لبنان، من أصل 50 ألف عائلة فقيرة. وقدمت الحملة نفسها مساعدات 
)األناضول( لـ 14 ألف عائلة العام املاضي. 

سيلجأ إمام أحد أكبر مساجد نيوجيرزي إلى القضاء، ملنع ترحيله عقب اتهام السلطات له بإيراد 
اإلمــام، محمد قطناني،  الواليات املتحدة. وأبلغ  الدائمة في  معلومات مغلوطة في طلب اإلقامة 
الحضور في املركز اإلسالمي بمقاطعة باسيك، بأنه سيلجأ للمحكمة اليوم، اإلثنني. وكان قاٍض 
قد حكم برفض ترحيله قبل 8 سنوات، بعد اتهام السلطات له بإخفاء معلومات إدانته في إسرائيل 
 قطناني، املولود في الضفة الغربية، ينفي انتماءه إلى الحركة 

ّ
باالنتماء إلى حركة »حماس«. لكن

)أسوشييتد برس( املصنفة أميركيًا كمنظمة إرهابية. 

إمام مسجد أميركي يلجأ إلى القضاء لمنع ترحيلهحملة شبابية لمساعدة الفقراء في لبنان

حيفا ـ ناهد درباس

ــفـــالحـــي الــفــلــســطــيــنــي  يـــجـــتـــاح الـــتـــطـــريـــز الـ
اهتمام جيل الشباب من الفتيات، ويسيطر 
ــــات الــــعــــصــــريــــة فـــــي الـــحـــلـــي  ــرعـ ــ ــــصـ ــلــــى الـ عــ
واإلكــســســوار واملـــالبـــس. وكـــان قــد قــيــل في 
أمثال العرب »قلة األشغال بتعلم التطريز«، 
الفتيات  عــلــى  املــقــولــة ال تنطبق  هـــذه  لــكــن 
التطريز  وتعليم  تعلم  عن  يبحثن  اللواتي 

الفلسطيني في ساعات الفراغ.
رنا خوري )30 عامًا( من قرية الرامة الجليلة 
م التطريز في ورشات 

ّ
وتقطن في حيفا، تعل

تصميم  في  تخّصصت  قد  وكانت  خاصة، 
وصــيــاغــة الــحــلــي فـــي الــكــلــيــة بــحــيــفــا، كما 
الطبيعي. تختص  الــطــب  مــجــال  فــي  تعمل 
الفلسطيني  الــتــراثــي  الــتــطــريــز  فــي  خــــوري 
والــتــطــريــز الــتــقــلــيــدي الــبــرازيــلــي، وتعلمت 
الذاتية عن طريق موقع  بقدراتها  التطريز 

»يوتيوب«.
بـــدأت بتعليم الــتــطــريــز الــفــالحــي فــي شهر 
ــات  ــمـــوعـ ــجـ يـــــونـــــيـــــو/حـــــزيـــــران املــــــاضــــــي ملـ
مختلفة  تطريز  ورشـــات  مت 

ّ
ونظ صغيرة، 

ــن الـــجـــلـــيـــل الـــى  ــدات عـــربـــيـــة عـــــدة مــ ــلــ ــي بــ فــ
ــم ورشـــات 

ّ
املــثــلــث. بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك تــنــظ

تطريز في استوديو بحيفا. ومع قدوم عيد 
نويل  لبابا  نماذج  املشاركات  تطّرز  امليالد 
وتعليقات لشجرة امليالد وألكياس الهدايا.

في لقاء معها تشرح خوري أن مدة الورشة 
ــم خــاللــهــا املــشــاركــات 

ّ
ثــــالث ســـاعـــات تــتــعــل

تقنية القطبة الفالحية، والتي تسمى وفق 
الرسمة،  تقنية  وتبقى  »اإلكــس«.  بـــ شكلها 
ــن تــفــضــل صـــنـــع قــطــعــة حـــلـــي لــنــفــســهــا  ــ ومـ

تستمّر باملشاركة في ورشات أخرى. 
تـــؤكـــد خـــــوري أن »اإلقــــبــــال عــلــى املــشــاركــة 
التراثي كبير جدًا من  واالهتمام بالتطريز 
العاشرة وال تنتهي  عــدة أجيال تبدأ بسن 

بــســن الــخــمــســني، وتــبــقــى شــريــحــة الفتيات 
الفتة  بينها«،  األكبر  العشرينيات  سن  في 
التراثي  التطريز  إلــى أن صرعة املوسم في 
الــــفــــالحــــي طـــــاولـــــت املــــعــــاطــــف والـــــشـــــاالت 

وغيرها.
وعــن ورشــة التطريز الخاصة بعيد امليالد 
تـــشـــرح بـــــأن األمــــــر يـــبـــدأ بــــرســــومــــات عــلــى 
ــان« املـــعـــدة  ــمــ ــتــ األقـــمـــشـــة الـــتـــي تــســمــى »ايــ
خصيصًا للتطريز اليدوي، مثل بابا نويل، 
واألجراس وغيرها، وبعدها يتم تصميمها 
عــلــى شــكــل دائــــــرة وإلــــصــــاق قــطــعــة قــمــاش 
على شجرة  للتعليق  لتصبح جاهزة  بها، 

ــيـــالد.  تــقــول املــشــاركــة شــيــمــاء هــنــداوي،  املـ
العربية من عكا: »أهوى  للغة  وهي معلمة 
ــة الــتــطــريــز  الـــفـــن بــجــمــيــع أنــــواعــــه وخــــاصــ
الـــفـــالحـــي. آخــــر مــــرة قــمــت بــالــتــطــريــز فيها 
كانت خالل الصف االبتدائي الثالث... اليوم 

أعود للقيام بذلك«.
مـــن جــهــتــهــا، تــؤكــد املــشــاركــة رنـــا أبـــو حنا 
ــل إلــــى جميع  ــــذي وصــ حــبــهــا لــلــتــطــريــز »الــ
الـــحـــلـــي«. وتــشــاطــرهــا زمــيــلــتــهــا نــــورا )مــن 
عكا( اإلحساس نفسه »حتى لو كان إيقاعه 
بطيئًا في البداية، وبحاجة إلى نفس طويل. 

ففي النهاية نحصل على منتج جميل«.

اهتمام شبابي بورشات التطريز الفلسطيني

يوسف حاج علي

كانت مالمح وجه السيدة توحي بأن هناك 
الكثير من الكالم العالق في بطنها. ربما 

كانت مترّددة باملبادرة تجاه الغريب الجالس 
حت 

ّ
ية وتصف

ّ
ة فن

ّ
قبالتها. حملت مجل

غالفها قبل أن تعاود وضعها على الطاولة. 
بدا واضحًا أنها غير مهتمة بها. ثم تناولت 

هاتفها الخلوي، ومّررت سّبابتها سريعًا 
عليه قبل أن تعيده إلى مكانه، بالقرب من 

حقيبتها.
كان صبرها قد نفد، وكانت بحاجة ملن 

ر به. فبدأت بالكالم:
ّ
يشاطرها ما تفك

 األسنان. من دونها ال تستطيع أن تأكل. 
ّ

- إال
وما الحياة من دون أكل؟ من دون األكل ال 
تستطيع أن تعيش )قالت كلماتها األخيرة 

بإيمان من توّصل إلى اكتشاف جديد للتو(.
ق. لم يكن في 

ّ
ابتسم الغريب من دون أن يعل

مزاج من يريد املشاركة بحديث، ولو أنها 
بدت ودودة في تلك اللحظة التي جمعتهما 

في صالون عيادة طبيب األسنان. لكن 
السيدة الخمسينية لم تكن لتنتبه لعدم 

اكتراثه هذا، كانت تريد من يسمعها حتى لو 
لم يشاركها الحديث. فتابعت:

ر موعدي. أكره عندما يحدث هذا. 
ّ
- تأخ

الصبّية التي دخلت منذ ساعة لم تخرج 
حتى اآلن. وقد بدأت تأخذ من وقتي الخاص. 

وضعي سيئ، وكذلك وضع البلد.
هنا بدا واضحًا االستغراب على وجه 
الغريب من عبارة السيدة التي ربطت 

بأسنانها ما بني الشأنني الخاص والعام. ولم 
 خروج 

ّ
ينقذه من التعليق في املرة الثانية إال

الطبيب ليرّحب بالسيدة التي انفرجت 
أساريرها فور رؤيته. كان مؤكدًا أن الغريب 

قد نجا من حديث سيبدأ بأنواع معجون 
األسنان ولن ينتهي بمشاكل البالد التي 

 منها.
ّ

مل
لم تتأخر السيدة داخل العيادة. عشر دقائق 

بالضبط. تمامًا كما وعد الطبيب عندما 
خرج الستقبالها وإبالغ الغريب بأنه لن 

ر. عندما غادرت، وجاء دور الغريب، 
ّ
يتأخ

كانت االبتسامة مرسومة على وجهها 
ولو لم تظهر أسنانها. كانت تحلم بالوجبة 
ر الغريب في نفسه بعدما 

ّ
التالية. هكذا فك

استرجع حديثها السريع.
دعا الطبيب الغريب للدخول إلى العيادة. 

كانت مساعدته متجّهمة لسبب غير واضح 
بالضبط، فتوّجس الغريب شّرًا. أما الطبيب 

الذي ارتدى قميصًا وبنطلونًا زرقاوين كمثل 
اللذين يرتديهما األطباء في غرف العمليات، 
فقد حاول أن يكون أكثر لطفًا من مساعدته 

ت متجّهمة بعد ذلك.
ّ
التي ظل

سأل الطبيب الغريب عن ألم أسنانه. فأجابه 
ى أكثر من إشارة ألم للضرس نفسه 

ّ
بأنه تلق

في أوقات مختلفة.
هّز الطبيب رأسه كمن كان قد سمع هذه 

العبارة عشرات املرات. وضع قفازيه 
املطاطيني في يديه، رفع الكّمامة إلى وجهه، 

وسّوى نظارتيه الطبيتني. كان كالجندي 
املدّجج الذي بات مستعدًا إلطالق رصاصته 
األولى. ثم قال بصوت جهوري واضح: »افتح 

فمك يا أستاذ!«.

افتح فمك 
يا أستاذ

مزاج
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بين الدبابات واآلليات العسكرية )محمد الشاهد/ فرانس برس(



عوامل تقليدية
ويعد الزواج املبكر عادة شائعة في الكثير 
ــم هــذه  ــذات. ويـــدعـ ــالــ ــقـــرى الــيــمــنــيــة بــ ــن الـ مـ
الــظــاهــرة تــرديــد الــنــاس ألحــاديــث وأحـــداث 
 
ّ
ز هــــذه الـــثـــقـــافـــة. واملــــاحــــظ أن

ّ
ديــنــيــة تـــعـــز

الكثير من املنظمات الحقوقية التي واجهت 
الظاهرة وحققت إنجازات  قبل الحرب من 
خال نشر الوعي وتفاعل الناس، تراجعت 
دفع  ما  عملها،  أوقفت  التي  الحرب  بسبب 

الظاهرة للنمو بشكل أكبر اليوم.
ــن الــــعــــوامــــل الــتــقــلــيــديــة  ــاك الـــكـــثـــيـــر مــ ــنــ وهــ
ــزواج املــبــكــر تــتــشــابــه فــي اليمن  ــ لــظــاهــرة الـ
مــع دول عــربــيــة أخــــرى. فــكــثــيــرون يــــرددون 
املــثــل »تـــزوج بنت الــثــمــان )ســنــوات( وعليَّ 
الصغيرة  الفتاة  يعتبرون  فهم  الــضــمــان«.. 
كــعــجــيــنــة طــّيــعــة تــمــّكــن الـــــزوج مـــن تشكيل 
شخصيتها وثقافتها واحترامها له وألهله 

وطريقة عيشهم.
في السياق، تحرص بعض األسر على تزويج 
بناتها دفعة  أو  أبنائها  مــن  ثــاثــة  أو  اثــنــن 
ــب دفـــع تــكــالــيــف إقــامــة 

ّ
ــدة مــن أجـــل تــجــن واحــ

 مرة وإنقاذ مدخراتها من انهيار 
ّ

األفراح كل
أكبر نظرًا الرتفاع هذه التكاليف. فاألعراس 
ترحم  وال  واجــبــة  القبلية،  الـــعـــادات  بحسب 
األســرة أو تسمح لها بإقامة أعــراس بسيطة 

خصوصًا في الريف. ومع ذلك، يشهد الريف 
الــيــمــنــي تــحــســنــًا نــســبــيــًا فـــي تــخــفــيــض عــدد 
حـــاالت الــــزواج املبكر فــي الــســنــوات األخــيــرة 
لكن  املــدنــي.  املجتمع  منظمات  جهود  بفعل 
الــحــرب فــي معظم مناطق الــبــاد أّجــلــت تلك 
الجهود، وأعادت الوضع إلى حال أسوأ مما 

كانت عليه. 
فــــالــــحــــرب تــــوســــع ظـــــاهـــــرة الــــــــــــزواج املـــبـــكـــر 
ألســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة، كــشــفــت عــنــهــا دراســــة 
أفــادت  فقد  البريطانية.  »أوكــســفــام«  ملنظمة 
النازحن،  في تجمعات  تتسع  الظاهرة   

ّ
بــأن

خصوصًا في محافظة حجة )شمال(، بعد أن 
كانت محافظتا الحديدة )غرب( وحضرموت 

)شرق( األكثر تأثرًا بها قبل الحرب.

الحمل المبكر
عادت سلوى ز. )14 عامًا(، إلى منزل والدها 
بــن إخوتها  لتبقى  مــن زواجــهــا  بعد سنة 
ــم مـــراجـــعـــات  ــ الــســبــعــة رافــــضــــة الــــعــــودة رغـ
املــتــكــررة. فهي تشعر بالخوف من  زوجــهــا 
ــتـــي عــامــلــتــهــا بـــقـــســـوة وكــلــفــتــهــا  أســــرتــــه الـ
بأعمال شاقة تفوق قدرتها البدنية، بحسب 
والدتها التي بدأت تشعر بالندم ملشاركتها 
في الضغط على ابنتها في الـــزواج.  تقول 
سلوى  »وصلت  الجديد:  لـ«العربي  الوالدة 

صنعاء ـ العربي الجديد

ــــور بــمــحــافــظــة  ــــسـ فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـ
عـــمـــران )شــــمــــال(، زف أبــــو يــســرا 
ــة(، ألحــــد شــبــاب  ــنـ طــفــلــتــه )14 سـ
القرية  ليسوا من  أبــو يسرا وعائلته  القرية. 
إليها من محافظة صعدة بسبب  بل نزحوا 
الحرب وأقاموا خيمة على أرضها منذ بداية 

غارات التحالف الجوية.
ــــه اضــطــر إلخــــراج ابنته 

ّ
يــقــول والــــد يــســرا إن

مــن مــدرســة املــنــطــقــة لــتــزويــجــهــا بــعــد عجزه 
ــاء بــاحــتــيــاجــات أســـرتـــه فـــي الــبــقــاء  عـــن الـــوفـ
مــرات عديدة  نزوحها  بعد  الحياة  قيد  على 
خــال عــدة حــروب. فبهذه الطريقة يتخلص 
أبو يسرا من تحمل متطلبات معيشة ابنته، 
ويضمن تحسن حياتها مع زوجها األفضل 
حااًل، إلى جانب حصوله على مهرها بمبلغ 
850 ألف ريال يمني )4 آالف دوالر أميركي(، 
ليدعم به أسرته أشهرًا، وال ينفق منه سوى 
الــازم لزفافها. يضيف  القليل لشراء الذهب 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــــي نــهــايــة املـــطـــاف، 
 منزل زوجها 

ّ
إال ابنتي وليس لها  ستتزوج 

ـــه يحرص 
ّ
فــلــمــاذا تأخير الــزيــجــة؟«. يــقــول إن

عــلــى »ســتــرهــا فـــي هــــذه املــرحــلــة الــصــعــبــة«. 
أكثر وال  الــحــرب  أن تؤذينا  »أخـــاف  ويتابع: 
أتمكن من توفير حياة كريمة لها، فا يوجد 
لــديــنــا مـــنـــزل وال أعـــمـــال نــقــتــات مــنــهــا، كما 
تــوقــفــت املــنــظــمــات والـــجـــهـــات الــرســمــيــة عن 
تقديم الدعم للنازحن«. ال يعتبر والد يسرا 
نــفــســه مخطئًا هــنــا، »فــالــديــن شــــّرع املــســألــة 
في زواج الرسول وبعض الصحابة بفتيات 

 يسرا وأصغر«، بحسب قوله.
ّ
بسن

ومــــع ازديـــــــاد أعــــــداد حـــــاالت الـــــــزواج املــبــكــر، 
تختلف طبيعة األهداف من ورائها. فقد بات 
ــزواج يختصر مــرحــلــة الــطــفــولــة واملــراهــقــة  الــ
لــيــجــلــب مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج ســـريـــعـــًا، ومــعــهــا 
كثير  في  االقتصادي  اإلنتاج  وزيــادة  العمل 
مـــن األســـــر. فــفــي قــريــة الــخــضــراء بمحافظة 
تعز )270 كلم جنوب صنعاء(، تــزوج الطفل 
محمد مهيوب )13 عامًا(، من ابنة خاله )12 
عـــامـــًا(، لــيــتــوجــه بــعــد »شــهــر عــســل« قصير 
اليمنية صنعاء  العاصمة  أســـواق  أحــد  إلــى 
ع في قريته. يقول 

ّ
فيبيع الجنب البلدي املصن

ه سرعان ما استجاب لطلب والدته 
ّ
مهيوب إن

بالزواج بعد أن »ساءت األحوال املعيشية في 
القرية بشكل غير مسبوق«.

ويتابع مهيوب: »ما زالت مصادر الدخل في 
انعدمت  الــتــي  تعز  فــي  أفــضــل منها  صنعاء 
فيها الــفــرص بسبب الــحــرب. عــروســي بــدأت 
بـــمـــســـاعـــدة أمـــــي فــــي فـــاحـــة األرض ورعــــي 
املاشية التي نملكها. كما تتعلم صنع الجنب 
الــبــلــدي«. ويلفت إلــى أنــه اضــطــر كغيره من 

األطفال إلى ترك الدراسة بسبب الحرب.

زواج 
القاصرات

الحرب تعيده 
بقوة في 

اليمن

ُعِرف اليمن بالزواج المبكر، لكّن الحرب هناك نسفت كّل 
المبادرات التي كانت تستهدف محاربته وأعادته بقوة، 
الفتيات  على  خطورته  من  بالرغم  عديدة،  ألسباب 

ومواليدهن.

وجود مخدرات في 
مدارس تونس ليس 

جديدًا. لكن يبدو أن األمر 
بات يقلق األهالي أكثر، 
في ظل تفشي هذه 

الظاهرة، ما يدفع بعض 
المدارس إلى تعليق 

الدروس لبعض الوقت، 
خشية أن تصل إلى نسبة 

أكبر من التالميذ

مراهقون يقبلون على »الزطلة« في مدارس  تونس
نسبة تعاطي المخدرات 
بين المراهقين والشباب 

قّدرت بـ57 في المائة

يجب تكثيف حمالت 
المداهمة األمنية في 

المقاهي وأمام المدارس 

تحرص األسر على تزويج 
اثنين أو ثالثة من أبنائها 

وبناتها دفعة واحدة

النزاع والنزوح أديا إلى 
زيادة مخاطر العنف ضد 

المرأة، ال سيما الجنسي

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

ظــاهــرة تــوزيــع املـــخـــّدرات عــلــى الــتــامــيــذ في 
ــــدارس تــونــس بــــدأت تــثــيــر خـــوف األهـــالـــي.  مـ
الطب  إدارة  أعــّدتــه  تجريبي  بحث  وبحسب 
املدرسي والجامعي، حول التدخن والكحول 
واملــــــخــــــّدرات فــــي املـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة فــي 
 11.6 

ّ
محافظة تونس في عام 2013، تبّن أن

مــواد مخّدرة،  التاميذ جــّربــوا  املائة من  في 
ــّدرة أو  و50 فـــي املـــائـــة اســتــهــلــكــوا مــــواد مـــخـ
كحولّية أو سجائر )60 في املائة ذكــور و40 

في املائة إناث(. 
في بن قــردان )جنوب تونس(، اضطّر مدير 
إحــدى املــدارس إلى تعليق الــدروس لبعض 
الــوقــت بسبب بــيــع مـــخـــّدرات قـــرب املــدرســة. 
أمر أثار استياء األهالي الذين حّملوا إدارة 
املدرسة املسؤولية. ورغــم أن ما حدث ليس 
ه أثار مخاوف األهل، خصوصًا 

ّ
 أن

ّ
جديدًا، إال

ــّدرات قــــرب املــعــاهــد  ــخــ مـــع زيـــــادة تـــرويـــج املــ
واملــــــدارس. وفـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران املــاضــي، 

أوقــف شخص بتهمة ترويج املــخــّدرات بن 
الــتــامــيــذ والـــطـــاب فــي مــحــافــظــة جــنــدوبــة، 
ــه مــــن أصــــحــــاب الــــســــوابــــق، وقـــد  ــ لــيــتــبــّن أنـ
ــنـــب الـــهـــنـــدي  ــقـ ُحــــجــــزت صـــفـــيـــحـــتـــان مــــن الـ
ــلـــغ مــــالــــي. كــــذلــــك، تــمــّكــنــت  »الــــزطــــلــــة« ومـــبـ
الوطني  األمــن  منطقة  فــي  العدلية  الشرطة 
بــاملــكــنــن )مــحــافــظــة املــنــســتــيــر( مــن الكشف 
عــن األطـــراف املــتــوّرطــة فــي تــرويــج مخدرات 
في إحدى املــدارس اإلبتدائية، بعدما الحظ 
 أحــد األطــفــال فقد الوعي 

ّ
مــديــر املــدرســة أن

فـــي بــاحــة املـــدرســـة، لــيــنــقــل إلـــى املستشفى 
فــي املنطقة، ألنــه كــان تحت تأثير  الجهوي 

املخدر. 
وعـــمـــدت الــســلــطــات األمــنــيــة فـــي الــجــهــة إلــى 
ــفــــال فـــي املــــدرســــة بــحــضــور  اســـتـــجـــواب األطــ
أهــالــيــهــم، ملــعــرفــة مــــروج املــــخــــدرات، الــــذي ال 
يتجاوز عمره 30 عامًا. كذلك، تمّكنت وحدات 
الشرطة في محافظة سوسة في عام 2015 من 
إيقاف أستاذ تعليم ثانوي على منت سيارة 
تحتوي على كمية كبيرة من مادة »الزطلة« 

املخّدرة، لترويجها في املعهد. كذلك، تمكنت 
الوحدات األمنية من القبض على شاب يبلغ 
مـــن الــعــمــر 25 عـــامـــًا فـــي جــرجــيــس )جــنــوب 
تونس(، بتهمة ترويج املخدرات بن تاميذ 
املدارس االبتدائية في منطقة السويحل، بعد 

لتنخفض إلى 4.7 في املائة لدى الفئة العمرية 
 مادة 

ّ
ما بن 25 و35 عامًا. وبّينت الدراسة أن

الحشيش، التي تسمى في تونس »الزطلة«، 
املــواد املخّدرة استهاكًا في الباد  هي أكثر 
بنسبة 92 في املائة، تليها املواد املستنشقة 
املــائــة، والــكــوكــايــن بنسبة  فــي  بنسبة 23.3 
املــائــة، والــهــيــرويــن بنسبة 16 في  16.7 فــي 
 13.3 بنسبة  )بنزين(  الطيارة  واملـــواد  املائة 

في املائة.
في املقابل، ينفي رئيس الجمعية التونسية 
لــلــوقــايــة مــن تــعــاطــي املـــخـــدرات، عــبــد املجيد 
الزحاف، وجود معطيات دقيقة. ويلفت إلى 
أن األرقــــام املــوجــودة تبقى مــجــرد تــقــديــرات، 
الدراسات واإلحصائيات في هذا  رغم تعّدد 
 ذلــك ال يعني عــدم تفشي 

ّ
املــجــال. يضيف أن

ال  املــخــّدرات،  باتت  إذ  كبير،  الظاهرة بشكل 
الــحــبــوب و«الــزطــلــة«، مــتــاحــة لجميع  سيما 
الـــفـــئـــات فـــي مــخــتــلــف واليــــــات الــجــمــهــوريــة، 
ــــن. ويـــــتـــــواجـــــد بــعــض  ــقــ ــ ــراهــ ــ ــًا املــ خــــصــــوصــ
ــدارس واملــعــاهــد الثانوية،  املــروجــن أمـــام املــ

مشددًا على ضرورة تكثيف حمات املداهمة 
األمنية في املقاهي وأمــام املــدارس واملعاهد 
يرتادها  التي  األماكن  من  وغيرها  الثانوية 

الشباب.
التي  الــكــثــيــرة  الــطــلــبــات   

ّ
أن الــزحــاف  يضيف 

تعكس  العاج  توفير  بهدف  املركز  يتلقاها 
ــاكـــل، الفـــتـــًا إلــــى أن طـــاقـــة املــركــز  حــجــم املـــشـ
مـــحـــدودة، وتــصــل إلـــى 50 شــخــصــًا شــهــريــًا، 
 عـــن وجـــــود إشـــكـــالـــيـــات أخـــــرى جـــراء 

ً
فـــضـــا

ضــعــف املــــــوارد املـــالـــيـــة. وكـــانـــت آخــــر دراســــة 
أجــرتــهــا وزارة الــصــحــة الــتــونــســيــة فـــي عــام 
 12 تلميذًا مــن بــن 30 

ّ
أن أظــهــرت  قــد   ،2012

يــتــعــاطــون »الـــزطـــلـــة« فـــي املــعــاهــد الــثــانــويــة 
واملدارس اإلعدادية.

التونسية كانت  الصحة   وزارة 
ّ
أن إلى  يشار 

ـــهـــا بــــدأت مــنــذ بـــدايـــة عــام 
ّ
ــارت إلـــى أن ــ قـــد أشـ

بــإعــداد  التربية،  وزارة  مــع  بالتعاون   ،2012
دراســـة وطنية شاملة حــول ظــاهــرة اإلدمـــان 
في املــدارس، على أن تصدر النتائج في عام 

2013. إال أنها لم تصدر حتى اآلن.

أحد  صحة  بتدهور  تتعلق  معلومات  ورود 
التاميذ ونقله إلى املستشفى الجهوي بعد 
من  بشرائها  اعترف  أقراصًا مخدرة،  تناوله 

املوقوف.
في هــذا اإلطـــار، يبّن املــســؤول عن البرنامج 
 
ّ
الوطني ملكافحة اإلدمان، نبيل بن صالح، أن
نحو 400 ألف تلميذ يتعاطون املخدرات في 
دراسة  وفقًا آلخر  أنواعها،  بمختلف  تونس 
الثاني من عام  أجريت في نوفمبر/ تشرين 
2013، الفتًا إلى أن الظاهرة إلى ارتفاع. ولم 
يعد ترويج املخدرات أمام وداخل املؤسسات 
من خارج  أشخاص  على  يقتصر  التعليمية 
هـــذه املــؤســســات، بــل بـــات الــتــامــيــذ أنفسهم 

يروجون املخدرات. 
وفــي دراســـة أخـــرى لخلّية عــلــوم اإلجـــرام في 
 نسبة 

ّ
مــركــز الـــدراســـات الــقــضــائــيــة، تــبــّن أن

تــعــاطــي املــــخــــدرات بـــن املـــراهـــقـــن والــشــبــاب 
قــّدرت بـــ57 في املائة )مــا بن 13 و18 عامًا(، 
بينما تقل نسبة التعاطي بن الفئات األكبر 
ًا )18 و25 عامًا(، وتقّدر بـــ36.2 في املائة، 

ّ
سن

إلى منزل زوجها وهي طفلة ال تعرف مهارة 
واللعب  الصحون  الــشــاي وغسل  إعـــداد  إال 
 
ّ
لكن األطفال، ولهذا واجهت صعوبات،  مع 
أهـــل زوجــهــا لــم يتفهموا ذلــــك«. وتــضــيــف: 
ــت لــغــتــهــا عــدائــيــة  ــاتــ »تـــغـــيـــرت ســـلـــوى وبــ
وترفض التدخل في حياتها، ولهذا ترفض 
الــــعــــودة رغـــــم ضـــغـــوط والــــدهــــا املــســتــمــرة 

عليها«.
اإلنجابية  الصحة  طبيب  يقول  جهته،  مــن 
الــــــــــزواج يــرتــبــط   ســــن 

ّ
ــري، إن ــطــ ــقــ رامـــــــي املــ

ــتـــاة وصــحــتــه  ــفـ بـــاكـــتـــمـــال نـــضـــوج جـــســـم الـ
بــشــكــل عــــام والـــصـــحـــة الــجــنــســيــة لــهــا على 

ــزواج املــبــكــر  ــ ــ ــه الـــخـــصـــوص. ويــعــتــبــر الـ وجــ
تنعكس  الــذي  املبكر  للحمل  مباشرا  سببًا 
آثاره الصحية الخطيرة على الفتاة وتكون 
سببًا في فقدانها حياتها أو حياة جنينها. 
وتتعاظم هــذه املــخــاطــر فــي ظـــروف الحرب 
الراهنة السيئة بشكل أكثر. يضيف املقطري: 
»يعاني مواليد هذه األمهات من نقص الوزن 
بشكل عــام وســـوء الــتــغــذيــة، وعـــادة مــا يزن 
 
ّ
الطفل أقل من 2.5 كيلوغرام«. ويشير إلى أن

البدني  النضج  املشكلة تنتج عن عدم  هذه 
السليمة  بــاملــمــارســات  وجهلها  األم  لجسم 
والتغذية املطلوبة لنفسها ولوليدها أثناء 

الحمل وبعد الوالدة.
 الزواج املبكر »من أهم أسباب 

ّ
ويلفت إلى أن

ــفــــاع وفـــيـــات املـــوالـــيـــد واألمــــهــــات أثــنــاء  ارتــ
وبعد الوالدة في اليمن«. ويؤكد لـ »العربي 
 هذا الزواج يزيد من احتماالت 

ّ
الجديد«، أن

أثناء  السن  لــأم صغيرة  الصحي  االنهيار 
الــحــرب »نــتــيــجــة انـــعـــدام الــرعــايــة الصحية 
بعد إغاق الكثير من املرافق الصحية وشح 
الــدعــم  املــيــاه الــضــروريــة للنظافة وانـــعـــدام 

التشغيلي والدوائي للمستشفيات«.

برامج غير كافية
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــامـ ــعـ ــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح الـ مــ
مــحــمــد املــــــــاوري، الـــــذي يــعــمــل فـــي مــراقــبــة 
 حــاالت 

ّ
أن التنموية،  املــشــاريــع  أثــر  وتقييم 

خـــال  »زادت  الـــيـــمـــن  ــــي  فـ املـــبـــكـــر  الــــــــــزواج 

فــتــرة الــحــروب كــواحــدة مــن وســائــل تكّيف 
املجتمعات املتضررة مع األوضاع املعيشية 
الصعبة التي تستمر في التدهور مع طول 
فترة الحروب والنزوح، واستمرار األسر في 
فقدان الخدمات األساسية العامة واألصول 
اإلنتاجية املختلفة، مثل املدخرات والحلي 

والسيارات واملاشية وغيرها«.
 
ّ
ويــضــيــف املـــــاوري لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن
عددًا من منظمات اإلغاثة العاملة في اليمن 
ــرًا لــتــأخــيــر  ــيــ »عــــّدلــــت بـــعـــض بـــرامـــجـــهـــا أخــ
أو مــنــع زواج الــقــاصــرات مــن خـــال إيــجــاد 
توفير  منها  جــديــدة،  اقتصادية  منهجيات 
فـــرص عــمــل ذات أجــــور لــأســر الــتــي تــنــوي 
تزويج صغارها، من أجل تحسن ظروفها 
أو خدمة  املعيشية، وإيــجــاد مــصــادر دخــل 
مستدامة تعن األهالي على تحسن حياتهم 
 تلك البرامج غير 

ّ
«. ومع ذلــك، فــإن

ً
مستقبا

كــافــيــة أبــــدًا ملــعــالــجــة هـــذه الــظــاهــرة بسبب 
تأثير الحرب على عمل املنظمات اإلنسانية 

الدولية واإلقليمية واملحلية.
 تقريرًا صـــادرًا عــن مكتب 

ّ
أن بالذكر  جــديــر 

اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  املتحدة  األمــم 
 النزاع والنزوح 

ّ
في اليمن )أوتــشــا(، أكــد أن

أديـــا إلــى زيـــادة مخاطر العنف ضــد املـــرأة، 
ال سيما العنف الجنسي، والعنف األسري 
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ّ
أن إلــى  التقرير  املبكر. ويشير  والـــزواج 

ــرأة مــن املــحــتــمــل أن يــكــن عــانــن من  ألـــف امــ
الــعــنــف الــجــنــســي ويــحــتــجــن إلــــى الــرعــايــة 

الــطــبــيــة املــنــقــذة لــلــحــيــاة والـــدعـــم الــنــفــســي 
أحد  الصغيرات  زواج  وكـــان  واالجــتــمــاعــي. 
أهم القضايا االجتماعية املثارة في مؤتمر 
ــذي اخــتــتــمــه  ــ الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل الــ
الــيــمــنــيــون قــبــل أكــثــر مـــن عـــامـــن. وفــيــه تم 
 17 عــامــًا كــأدنــى ســن قانوني 

ّ
اعــتــمــاد ســـن

 املــســعــى فــشــل بــعــد الــفــوضــى 
ّ
ــلـــزواج. لــكــن لـ

التي حلت في اليمن والحرب التي تلتها. 
 البرملان اليمني فشل 

ّ
وتبقى اإلشــارة إلى أن

 قانون يحدد سن 
ّ
قبل بضع سنوات في سن

الــزواج بـ17 عامًا فما فوق. فقد القى املقترح 
الدينية  الــقــوى  مــن  يومها معارضة شــديــدة 

ه الله«.
ّ
التي رأت في القرار »تحريمًا ملا أحل

تحقيق

القضية تثير مخاوف 
األهل )مارتين بورو/ 

فرانس برس(

الزواج المبكر عادة شائعة في البالد )محمد حويس/ فرانس برس(

17 عامًا
هو العمر األدنى للزواج في مقترح 

قانون جرى عرضه أمام البرلمان 
اليمني، لكنّه لم يمرّ
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الدوحة ـ العربي الجديد

العليا  لــلــدراســات  الــدوحــة  يــطــرح معهد 
في السنة الدراسية املقبلة )2017- 2018( 
بــــرامــــج جــــديــــدة فــــي مـــاجـــســـتـــيـــر الــعــمــل 
االجــتــمــاعــي وعـــلـــم الــنــفــس والــصــحــافــة. 
كـــذلـــك، أعــلــن عـــن الـــبـــدء فـــي دراســـــة طــرح 
ــبـــرامـــج.  درجــــــة الــــدكــــتــــوراه فــــي بـــعـــض الـ
ا عـــلـــى لـــســـان الـــدكـــتـــورة  ــاء ــ ــــان جــ ــــانـ اإلعـ
الدوحة  نائب رئيس معهد  املفتاح،  هند 
للشؤون اإلدارية واملالية، في كلمتها في 
برعاية  للمعهد،  الرسمي  االفتتاح  حفل 
ــيـــر قـــطـــر، الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  وحــــضــــور أمـ
خليفة آل ثــانــي، بــعــد جــولــة قـــام بــهــا في 
املــعــهــد، يــرافــقــه رئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء، 
الــدكــتــور عــزمــي بـــشـــارة، ورئــيــس املعهد 

بالوكالة، الدكتور ياسر سليمان. 
 مــعــهــد 

ّ
ــــي كــلــمــتــهــا إن فـ ــتــــاح  ــفــ املــ ــت  ــالــ قــ

الـــدوحـــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا قـــام بتوقيع 
اتــفــاقــات تــفــاهــم الســتــقــطــاب الــطــاب مع 
جــامــعــتــي »مــحــمــد الـــخـــامـــس« و»مــــوالي 
ــتـــي  ــامـــعـ ــي املــــــغــــــرب، وجـ ــ إســــمــــاعــــيــــل« فــ
ــرطـــوم« و»الـــنـــيـــلـــن« فـــي الـــســـودان،  »الـــخـ
فلسطن، وجرى  في  »بيرزيت«  وجامعة 
توقيع اتفاقات تفاهم أخرى مع جامعات 
مجال  فــي  أجنبية  تعليمية  ومــؤســســات 

دراسات النزاع والعمل اإلنساني.
الشيخ تميم بن  قــطــر،  أمــيــر  وقــد استمع 
حمد، إلى شرح مفّصل عن أقسام املعهد 
وبرامجه ورسالته األكاديمية، وما سوف 
ــات. وقــال  ــ يضطلع بــه مــن أبــحــاث ودراسـ
 
ّ
الــدكــتــور يــاســر ســلــيــمــان، فــي كــلــمــتــه، إن

مشروع  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد 
ــى تـــكـــويـــن  ــ ــ ــوّي عــــربــــي يـــســـعـــى إلـ نــــهــــضــ
فــي مجاالت  الــشــبــاب  الباحثن  مــن  جيل 
الـــــــدراســـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واإلنـــســـانـــيـــة 
الــتــنــمــيــة.  ــتـــصـــادات  واقـ الــعــامــة  واإلدارة 
ــذه الـــــدراســـــات »عـــانـــت  ــ  هـ

ّ
ــى أن ــ ــفـــت إلـ ولـ

مـــن الــتــهــمــيــش فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة، 
ــــاذًا لــهــا فـــي قـــطـــر، مـــن خــال  ــــدت مـ ووجــ
تساهم  كعلوم  حضورها  لتؤكد  املعهد، 
 معهد 

ّ
في التنمية املستدامة«. وأفاد بأن

الدوحة يسعى إلى بناء مؤسسة بحثية 
التخصصات  بعبور  تــؤمــن  وأكــاديــمــيــة، 
وبالتكامل املعرفي، وأنشئت لتعمل، إلى 
جانب نظيراتها في دولــة قطر، من أجل 
تحقيق تكامٍل يساهم في خدمة املجتمع 
القطري واملجتمعات العربية بشكل عام. 
وأكد سليمان على ريادية معهد الدوحة، 
من خال سعيه إلى تعزيز اللغة العربية 
 املعهد 

ّ
لغة للبحث والتدريس، وأضاف أن

يــكــمــل ريـــــــادة املــــركــــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث 
 أنــشــطــتــه، 

ّ
ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات فـــي كــــل

خصوصًا املؤشر العربي ومعجم الدوحة 
التاريخي للغة العربية. 

وكـــــان بــــاب الـــقـــبـــول فـــي املــعــهــد قـــد فتح 
في   2016-2015 األولــى  الجامعية  للسنة 
الــعــلــوم  هـــي:  للماجستير  بــرامــج  تــســعــِة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واإلنــــســــانــــيــــة، والــفــلــســفــة، 
والـــــتـــــاريـــــخ، والــــلــــســــانــــيــــات واملــعــجــمــيــة 
واإلعــــــــام  املـــــــقـــــــارن،  واألدب  الــــعــــربــــيــــة، 
الــعــامــة،  واإلدارة  الــثــقــافــيــة،  والــــدراســــات 
والسياسة العامة، واقتصاديات التنمية.  
وجـــرى قــبــول أول فـــوج مــن طـــاب معهد 
الدوحة للدراسات العليا، وهم 155 طالبًا 
وطالبة من أصل 903 طلبات جرى التقدم 
بها من قطر والدول العربية والخليجية 

واألوروبية.
بــــــدوره، عــــرض املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملعجم 
الدوحة التاريخي للغة العربية، الدكتور 
عــــز الــــديــــن الـــبـــوشـــيـــخـــي، فــــي االحـــتـــفـــال، 

 الـــعـــمـــل فــيــه 
ّ
ــم. وقــــــال إن ــعـــجـ مــــشــــروع املـ

انــطــلــق رســمــيــًا فـــي مـــايـــو/ أيـــــار 2013، 
اٍت  بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات تــحــضــيــريــة ولــــقــــاء
علمية ضمت نخبة من الخبراء اللغوين 
ــيـــــن مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول  ــ ــــوبـ ــــاسـ ــــحـ والـ
التاريخي  املعجم   

ّ
أن إلــى  ولفت  العربية. 

للغة الــعــربــيــة لــيــس كــغــيــره مــن املــعــاجــم، 
 لفٍظ من ألفاظ 

ّ
فهو يتضّمن »ذاكـــرة« كــل

اللغة العربية، بما في ذلك تاريخ بدايات 
البنيوية  تــحــوالتــه  وتـــاريـــخ  اســتــعــمــالــه، 
ــرة«  ــ ــذاكـ ــ ــة، مــــع تـــوثـــيـــق تـــلـــك »الـ ــيــ ــداللــ والــ
ــلـــى صــحــة  ــتــــي تـــشـــهـــد عـ ــنـــصـــوص الــ ــالـ بـ
ــه 

ّ
الـــواردة فيها. وأشـــار إلــى أن املعلومات 

ــوار حــيــاة ألــفــاظ اللغة  معجم يــرصــد أطــ
الــعــربــيــة »ظـــهـــورًا أو كــمــونــًا، إعـــمـــااًل أو 
ــقــًا أو تــقــوقــعــًا، انــتــشــارًا أو 

ُّ
إهـــمـــااًل، تــشــق

البوشيخي عن إعداد  انحسارًا«. وأعلن  
مــا يــزيــد عــن خمسة آالف لفظ مــن ألفاظ 
املعجم،  هــذا  بــاكــورة  هــي  العربية،  اللغة 
ــٍة إنــــجــــاز مــا  الـــــــذي لــــم يـــســـبـــق ألّيـــــــة جــــهــ
 دولة قطر، بتبنيها 

ّ
يماثله. وأشار إلى أن

هـــذا املـــشـــروع الــحــضــاري الــكــبــيــر، تنوب 
ــة جــمــعــاء فـــي الــنــهــوض العلمي  عـــن األمــ
بــلــغــتــهــا، وهــــي جـــديـــرة بــــأن يـــكـــون اســم 
عــاصــمــتــهــا الـــدوحـــة عـــنـــوان أم املــعــاجــم: 
»معجم الدوحة التاريخي للغة العربية«.

ــة مــؤســســة   مــعــهــد الــــدوحــ
ّ
يـــشـــار إلــــى أن

ــة، تـــعـــمـــل حــصــريــًا  ــيــ ــحــ خــــاصــــة غـــيـــر ربــ
تعليمية وبحثية خدمة  غايات  لتحقيق 
لــلــمــجــتــمــع. وقــــد أّســـســـه املـــركـــز الــعــربــي 
 2014 عــام  السياسات  ودراســـة  لأبحاث 
وحصل  قانونيًا.   

ً
مستقا كيانًا  بصفته 

ــلـــدراســـات الــعــلــيــا على  مــعــهــد الــــدوحــــة لـ
الترخيص باالنطاق من املجلس األعلى 
ــي قـــطـــر كـــمـــؤســـســـة وطــنــيــة  ــ لــلــتــعــلــيــم فـ
الــدراســي  عــامــه  املعهد  وافــتــتــح  للتعليم. 
املــنــتــظــر  ــن  ــ ومـ  .2016-2015 ــام  ــ عـ األّول 
ب 

ّ
ــدد اإلجــــمــــالــــي لــلــطــا ــعــ ــــراوح الــ ــتـ ــ أن يـ

امللتحقن به ما بن 350 و400 طالب، مع 
الــدراســة تدريجيًا على مستوى  انــطــاق 
ــتــــوراه، بـــــدءًا مـــن الــســنــة الــجــامــعــيــة  ــدكــ الــ

.2018 -2017

افتتاح معهد الدوحة للدراسات

رفع الستار عن صرح علمي كبير )قنا(

الشيخ تميم رفقة بشارة وخلفهما سليمان )قنا(

كانت العاصمة 
القطرية الدوحة على 

موعد أمس مع 
افتتاح معهد الدوحة 

للدراسات العليا، الذي 
يشكل صرحًا علميًا 

وبحثيًا مهمًا جدًا


