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إسطنبول ـ باسم دباغ

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، 
ــــادة الــنــظــر فـــي الــقــوانــن الــجــزائــيــة  إلـــى إعـ
املتعلقة بــزنــا املــتــزوجــن، فــي إطـــار العمل 
القوانن  لتعديل  التركية  الحكومة  بــه  تــقــوم  الـــذي 
االستغالل  يخص  بما  املتعلقة  العقوبات  وزيــــادة 
الجنسي لألطفال، بعدما عمدت املحكمة الدستورية 
قــرارات  التركية، منذ عــام 1996، ومــن خــالل  العليا 
التركية  الجزائية  بالقوانن  العمل  وقــف  إلــى  عــدة، 

املتعلقة بزنا األزواج.
وفي تعليقه على عمل اللجنة التي شّكلتها الحكومة 
بحق  الجنسي  االستغالل  عقوبات  لزيادة  التركية 
ــه ســيــكــون من  ــال أردوغــــــــان: »أعـــتـــقـــد أنــ ــال، قــ ــفــ األطــ
املناسب جــدًا إعـــادة النظر فــي مــا يخص موضوع 
الــزنــا، ألنـــه بـــات لــهــذا املجتمع مــوقــف مختلف من 
القيم املعنوية«. أضاف: »هذه قضية قديمة للغاية 
وواسعة النطاق، وينبغي مناقشتها. كانت بالفعل 
ضمن اقتراحاتنا القانونية في عام 2004، واتخذنا 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت خـــطـــوة بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع مــطــالــب 
االتــحــاد األوروبــــي لكننا أخــطــأنــا«، فــي إشـــارة إلى 
بــإدراج  اقتراحه  والتنمية عن  العدالة  تراجع حــزب 
قانون جزائي حول الزنا، إثر عدم تمكنه من تحقيق 
تــوافــق فــي الــبــرملــان الــتــركــي عـــام 2004. وفـــي الــعــام 
نفسه، وعد أردوغــان في إحدى كلماته في البرملان 

األوروبــــي بــأن هــذا املــوضــوع لــن يــدرج على أجندة 
الحكومة التركية ما دام في الحكم.

وبحسب القانون الجزائي التركي الذي أقّر في عام 
1926، وتــعــديــالتــه الـــصـــادرة فــي عـــام 1953، ووفــقــا 
فــإن  و444،  و443  و442  و441   440 املــــواد  مــن  لــكــل 
الزنا يتعلق بــاألزواج، ويحصر الزنا في ما يخص 
ــة بــالــعــالقــة الــجــنــســيــة خــــارج إطــــار الـــــزواج،  الـــزوجـ
وتعاقب ما بن ستة أشهر وثالث سنوات. وفي ما 
يخص الزوج، تشترط املادة 441 أن يقيم الزوج مع 
امــرأة أخــرى عزباء ســواء في منزل الزوجية أو في 
العالقة  للجميع في عالقة تشبه  أي مكان معروف 
الزوجية، لتتم معاقبته أيضا بالسجن ما بن ستة 
أشهر وثــالث سنوات. وفــي حــال كــان أحــد الزوجن 
فّرقا بقرار قضائي مع استمرار  أو  قد هجر اآلخــر 
عقد الزواج، تنخفض عقوبة السجن لتصبح ما بن 
شهر وعام كحد أقصى. ويشترط القانون قيام أحد 
الزوجن برفع دعوى قضائية يمكن إسقاطها حتى 
بعد صدور الحكم القضائي، أو في حال وفاة أحد 

الزوجن.
العمل  ألغت  قد  العليا  الدستورية  املحكمة  وكانت 
باملادة 441، واملتعلقة بالزوج، في سبتمبر/ أيلول 
من عام 1996، لتصدر بعد عامن قــرارًا آخر بوقف 
بــالــزوجــات، وتــحــديــدًا  بــاملــادة 440 املتعلقة  الــعــمــل 
في يونيو/ حزيران من عام 1998، ملخالفتها املادة 
الـــعـــاشـــرة مـــن الـــدســـتـــور الــتــركــي الــتــي تــشــدد على 

املـــســـاواة بــن الــرجــل واملـــــرأة. بــالــتــالــي، لــم يــعــد زنــا 
األزواج جرما يعاقب عليه القانون الجزائي التركي 

منذ عام 1998.
ــم، خــالل  ــاكـ ــة والــتــنــمــيــة الـــحـ ــدالـ ــعـ وحــــــاول حــــزب الـ
ــــوزراء عـــام 2004، إجـــراء  ــان لــرئــاســة الـ ــ تــولــي أردوغـ
ــادة تــجــريــم زنــا  ــإعــ إصــــالحــــات قــانــونــيــة تــتــعــلــق بــ
الــجــمــهــوري  الــشــعــب  حــــزب  زعـــيـــم  أن  إال  األزواج. 
املــعــارض )الــكــمــالــيــن(، دينيز بــايــكــال، رفــض األمــر 
بشكل قاطع واعتبره خيانة. وفي عام 2010، سّربت 
صــور لألخير خــالل ممارسته الجنس خــارج إطار 

الزواج، ما اضطره إلى التخلي عن قيادة الحزب.
التركية لجنة ملناقشة  الحكومة  أيــام، شكلت  وقبل 
زيادة عقوبات االستغالل الجنسي لألطفال، ترتبط 
أكــــداغ، وبمشاركة كل  ــوزراء رجــب  الــ بنائب رئــيــس 
من وزيــر العدل عبد الحميد غــول، ووزيـــرة األســرة 
والسياسات االجتماعية فاطمة بتول سايان كايا، 
التربية  ووزيـــر  سويلو،  سليمان  الداخلية  ووزيـــر 
عصمت يلماز، ووزير الرياضة عثمان أشكن باقي، 

ووزير الصحة أحمد دميرجان. 
ولم يشر كل من نائب رئيس الــوزراء بكير بوزداغ، 
ووزير العدل عبد الحميد غول، إلى أن اللجنة تخطط 
ملناقشة إعادة تجريم زنا األزواج، وأكدا أنها ستركز 
ومناقشة  الجنسي،  االســتــغــالل  عقوبات  رفــع  على 
أمر اإلخصاء الكيميائي بحق املغتصبن واملعتدين 
جنسيا على األطفال، موضحا أنه عبارة عن أدوية 

إلى  الجنسية  الرغبة  تقليل  فــي  تساهم  كيميائية 
الحد األدنى. وُينتظر أن يكون اإلخصاء الكيميائي 

جزءًا من العالج الطبي، ويفرض بقرار قضائي.
ومــــن بـــن الــتــعــديــالت الــقــانــونــيــة الــتــي ســتــنــاقــش، 
ــة فــــي بـــرنـــامـــج  ــاركــ ــلـــى املــــشــ إجــــبــــار املــغــتــصــبــن عـ
للعالج، وعدم السماح لهم باإلقامة في أماكن عمل 
ــدم االقـــتـــراب مـــن األمــاكــن  أو ســكــن ضــحــايــاهــم، وعــ
املغتصبون  ع 

َ
سُيمن كــذلــك،  فيها.  يــتــواجــدون  التي 

واملــعــتــدون عــلــى األطـــفـــال مــن الــعــمــل فــي أي وســط 
يتواجد فيه أطفال. 

مجتمع
رت دراســة فرنسية كندية حديثة أعّدها باحثون في جامعة بــوردو الفرنسية بالتعاون مع 

ّ
حــذ

ــراط فــي شــرب الــكــحــول يمكن أن يـــؤدي إلــى خطر اإلصــابــة  جامعة تــورنــتــو الــكــنــديــة، مــن أن اإلفــ
بالخرف في سن مبكرة. وإلعداد الدراسة، تابع الباحثون أكثر من مليون من البالغن في فرنسا، 
وبحثوا تأثير شرب الكحول على زيادة االضطرابات العقلية والسلوكية أو األمراض املزمنة التي 
صيب 57 ألفا بالخرف 

ُ
عزى إلى االستخدام املزمن للكحول. ومن بن من أجريت عليهم الدراسة، أ

ُ
ت

)األناضول( املبكر، 57 في املائة منهم بسبب اإلفراط في شرب الكحول. 

السلطات  املغرب، محمد بن عيسى، وضــع  اإلنــســان« في  الشمال لحقوق  استنكر مدير »مرصد 
 إن املقاربة األمنية لن 

ً
اإلسبانية شفرات حادة حول سياجات مدينة مليلية الخاضعة لها، قائال

ل املهاجرين املغاربة إلى أوروبا. وأشارت وسائل إعالم إسبانية إلى أن وضع شفرات 
ّ
تمنع تسل

حادة على السياجات املحيطة باملدينة يرمي إلى تعزيز أمن املنطقة، ومنع تسلل املهاجرين غير 
الشرعين. وأوضح بن عيسى أن اإلجراء الذي اتخذته السلطات اإلسبانية »لن يساهم البتة في 
)األناضول( الحد من محاوالت هؤالء املهاجرين للوصول إلى أراضيها«. 

شفرات حول سياجات مليلية لمنع تدفق المهاجرينالكحول يزيد احتماالت اإلصابة بالخرف في سن مبكرة

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غل أول من 
أمس أن »المحاكم ستقرر بشأن آلية تنفيذ عملية 
اإلخصاء الكيميائي ومدتها للقضاء على الرغبة 
األمر  بهذا  العمل  سنبدأ  منها.  الحد  أو  الجنسية 
إثر  تصريحاته  وجاءت  قليلة«.  أيام  غضون  في 
االعتداء على طفل في سن الرابعة من قبل شاب 
في  زفــاف  حفل  خالل  عمره،  من  العشرين  في 

محافظة أضنة األسبوع الماضي.

إخصاء كيميائي

مــا ال يــقــل عــن 43 فــي املــائــة مــن الــلــغــات املحكية 
حاليًا في العالم، والبالغ عددها 7000 لغة، معرضة 
لالندثار. أما اللغات التي تعطى لها بالفعل أهمية 
فــي نــظــام التعليم واملــلــك الــعــام فــال يــزيــد عــددهــا 
عن بضع مئات، ويقل املستخدم منها في العالم 
الرقمي عن مائة لغة. وبهدف تعزيز التعدد اللغوي 
والثقافي، تحتفل األمم املتحدة باليوم الدولي للغة 

ــام، والـــذي  األم فــي 21 فــبــرايــر/ شــبــاط مــن كــل عـ
صودف أمس، وذلك منذ عام 2000. 

وبحسب األمم املتحدة، اللغات هي األدوات األقوى 
التي تحفظ وتطّور تراثنا امللموس وغير امللموس. 
تعزيز  الــى  الــرامــيــة  التحركات  كافة  تساعد  ولــن 
اللغوي  الــتــعــدد  عــلــى تشجيع  األم  األلــســن  نــشــر 
وثقافة تعدد اللغات فقط، وإنما ستشجع أيضًا 

على تطوير وعي أكبر للتقاليد اللغوية والثقافية 
في كافة أنحاء العالم.

الناطقني بها كلغة  الصينية عدد  اللغة  وتتصدر 
الهندية  اللغة  تليها  نــاطــق،  مليار   1.39 بــواقــع  أم 
كلغة  مليون شخص   588 ينطقها  التي  األوردو 
أصلية، واللغة اإلنكليزية التي ينطقها 527 مليون 
شخص، ثم اللغة العربية التي ينطقها 467 مليون 

شخص كلغتهم األصلية، فيما ينطق 389 مليون 
شخص فقط باللغة اإلسبانية.

العام عنوان »أهمية  واخــتــارت األمــم املتحدة هــذا 
ــلـــغـــويـــني مــــن أجـــــل الــتــنــمــيــة  ــعــــدد الـ ــتــ ــ الـــتـــنـــوع وال
التعلم  للراغبني في  أن يتاح  املستدامة«، إذ ال بد 
األصلية  بلغاتهم  املعرفة  إلــى  الــوصــول  إمكانية 

وباللغات األخرى.
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بيروت ـ انتصار الدنان

من  الكثير  فقد  اليوم  2011 وحتى  العام  منذ  في سورية  املستمرة  الحرب  جــراء 
الــدراســة، ومــن بيوتهم، ومــن أصدقائهم،  األطــفــال طفولتهم، وحــرمــوا من مقاعد 

حتى إن الكثيرين منهم حرموا من أهلهم.
بشار الخلف، ابن الثالثة عشر ربيعًا، حاله كحال أي طفل سوري أجبرته الحرب 
على ترك بيته والنزوح إلى مكان آخر بحثًا عن األمن واألمان ولقمة العيش، هو 
الذي فقد املعيل الذي كان يؤمن له ذلك. يجلس بشار مع أخيه محمد على رصيف 
املكانس  بــيــروت، ليبيع  فــي  الفلسطينيني  الــيــاس لالجئني  مــار  قــريــب مــن مخيم 
للمارة، علمًا أن تلك املساحة خالية من املــارة الذين قد يستفيد منهم في املبيع. 
يفترش األرض، ليأخذ قسطًا من الراحة بالقرب من مدرسة ُحرم منها، وفي يده 

ب التي يحاول فتحها ليأكلها من دون خبز.
ّ
علبة من اللحم املعل

يتحّدر بشار من ريف الرقة. كان يعيش هناك مع عائلته ويساعد والده في رعي 
الغنم، فعمل والــده كان في تجارة الغنم. وقد خسروا كل ما يملكون من رؤوس 
ِصف املنزل. 

ُ
الغنم أثناء الحرب، لكنهم وعلى الرغم من ذلك بقوا في بيتهم إلى أن ق

بعد ذلــك قــام مسلحون بإطالق النار على جد بشار الــذي قتل على الــفــور. حدث 
هــذا املشهد أمـــام نــاظــري والـــد بــشــار الـــذي أصــيــب بذبحة قلبية فــي وقــت الحــق. 
بعدها اضطرت العائلة للمغادرة ونزحت إلى لبنان حيث تعيش اليوم في منطقة 

الرحاب، في بيروت.   
يخبر بشار قصته: »عندما جئنا إلى لبنان استأجرنا منزاًل لنعيش فيه بمبلغ 
مائتي دوالر أميركي. أعيش مع أمي وأخوتي. أخواتي البنات األربــع ما زلن في 
املدرسة، وعندي أخ صغير أيضًا في املدرسة. أبيع أنا وأخي محمد، الذي يكبرني 
سنًا، املكانس حتى نستطيع توفير املال الذي يساعدنا على تأمني إيجار املنزل، 
وتوفير امللبس واملأكل«. يتابع: »نجول أنا وأخي طوال ساعات النهار من أجل بيع 

بضاعتنا، ونعود عند املساء، وفي مرات كثيرة ال نبيع شيئًا«.
يضيف بشار: »تركت املدرسة في سورية بعدما ضربني األســتــاذ. صــرت أذهب 
مع أبي لرعي الغنم. أما هنا فال أستطيع االلتحاق باملدرسة، ألنه يجب أن أعمل 
لتوفير ما نحتاجه من مال، فنحن ليس لدينا أي معيل، وليس هناك من يقدم لنا 
الوحيد ألمــي وأخوتي  املعيل  أنــا  الخيرية. صــرت  املؤسسات  أي مبلغ وال حتى 
باإلضافة إلى أخي محمد«. يتابع بشار قصته: »أحب العودة إلى املدرسة، مثل أي 
طفل آخر، لكن األمر صعب حاليًا. أتمنى أن يحصل ذلك عندما نعود إلى سورية، 
وإلى بيتنا وأهلنا. أتمنى أن تنتهي الحرب، وأعود مع عائلتي حتى لو كان بيتنا 

مدمرًا. سنعاود بناءه من جديد«. 

سكان محافظة شمال سيناء ال يُحسدون على ما يخبرونه اليوم. 
التي  الموّسعة  العسكرية  العمليّة  أّن  غير  بجديد،  ليس  األمر 

الخناق  تضيّق  الجاري،  شباط  فبراير/  من  التاسع  في  انطلقت 
عليهم بطريقة غير مسبوقة

إقبال على معرض »التوعية والوسائل المساعدة« بالدوحة
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مجتمع

العريش ـ محمود خليل

تـــقـــتـــرب الــعــمــلــيــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
ـــذهـــا الـــجـــيـــش املـــــصـــــري فــي 

ّ
يـــنـــف

ــاء مـــن  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مــــحــــافــــظــــة شــــــمــــــال سـ
أســبــوعــهــا الــثــانــي، وســـط تــفــاقــم واضــــح في 
األوضاع اإلنسانية واملعيشية لعشرات آالف 
الــســكــان الـــذيـــن يــعــانــون مـــن حــصــار مــشــّدد 
ــــِرض عليهم بــعــد إغــــالق الــطــرقــات املــؤديــة 

ُ
ف

على  الحركة  وتشديد  وإليها  املحافظة  مــن 
ــا يـــزيـــد الــقــلــق  ــدن الــرئــيــســيــة. ومــ ــ ــاور املـ مـــحـ
على مصير السكان عدم وجود سقف زمني 

للعملية العسكرية أو حدود لها.
وتنقسم املحافظة في سوء األوضاع املعيشية 
إلى قسَمني. القسم األول من مدينة العريش 
إلــى مــركــز بئر الــعــبــد، ويــحــاول الجيش سّد 
رمق املواطنني فيه من خالل كميات من املواد 
الــتــي تبيعها أجــهــزتــه  الــغــذائــيــة والــخــضــار 
للمواطنني. أّما القسم الثاني فهو شبه ملغّي 
التنفيذية،  وأجهزتها  الــدولــة  حــســابــات  مــن 
ــد وبــعــض  ــ ــح والـــشـــيـــخ زويـ ــدن رفــ ويــشــمــل مــ
أجزاء وسط سيناء التي لم تصل إلى غالبية 
قــراهــا أّي مــــواد غــذائــيــة أو أدويـــــة، فــي حني 
املــواطــنــني كليًا خـــارج منازلهم  منع حــركــة 

ُ
ت

لألسبوع الثاني على التوالي.

 الــقــســم األول هــو األوفـــر 
ّ
عــلــى الــرغــم مــن أن

حظًا، إذ تصل إليه كميات قليلة من األغذية، 
 أزمة الوقود والغاز أنهكت املواطنني 

ّ
إال أن

الــحــال فــي بــقــيــة مـــدن محافظة  مثلما هــي 
الوقود  محطات  فرغت  فقد  سيناء.  شمال 
ــواطـــنـــني مــــن أّي كـــمـــيـــات مــن  ــارات املـ ــ ــيـ ــ وسـ
املحروقات، األمر الذي أدخل مدن املحافظة 
ــاد  ــ ــبـــه الــــتــــام وأعــ ــلـــل شـ فــــي حــــالــــة مــــن الـــشـ
املواطنني إلى عربات »الكارو« التي تجّرها 
الـــدواب وإلــى الــدراجــات الهوائية، في حني 
للطهي مستعيضني  النار  يشعلون  راحــوا 
بالخشب وما إليه عن الغاز الذي اختفى في 

املحافظة منذ بدء العملية.
الحاج زيــاد أبو النور، من حّي السمران في 
الجديد«،  »العربي  لـ يشكو  العريش،  مدينة 
ــي تــعــيــشــهــا  ــتــ ســــــوء األحــــــــــوال املـــعـــيـــشـــيـــة الــ
 »الغاز 

ّ
فة من 13 فــردًا. ويقول إن

ّ
أسرته املؤل

إشعال  إلــى  اتجهنا  وقــد  لدينا  نفد  املــنــزلــي 
 فكري مشغول بحال 

ّ
النار للطهي. كذلك فإن

ــــذي انــقــطــع عـــن دراســـتـــه فـــي مــديــنــة  ابـــنـــي الـ
قـــادرًا على مغادرة  يعد  لــم  إذ  اإلسماعيلية، 
املحافظة بعد إغالق الجيش معديات القناة 
باإلضافة إلى الكمائن )الحواجز العسكرية( 
الرئيسية على طريق القنطرة - العريش منذ 

بدء العملية العسكرية«.

تام لألدوية  أبلغوني بنفاد شبه  العام  رفح 
 
ّ
واملــســتــلــزمــات الــطــبــيــة فـــي املــســتــشــفــى، وأن
املدينة  خـــارج  يسكنون  بغالبيتهم  األطــبــاء 
ــتـــحـــاق بــاملــســتــشــفــى  ــاجــــزون عـــن االلـ وهــــم عــ
مــنــذ بـــدء العملية الــعــســكــريــة«. ويــشــيــر إلــى 
ال  املحافظة  في  ووكيلها  الصحة  »وزارة   

ّ
أن

يــتــواصــالن مــع الــفــرق الطبية املـــوجـــودة في 
ي رفح والشيخ زويد، األمر الذي ينذر 

َ
مدينت

لحق بآالف 
َ
بكارثة صحية وإنسانية سوف ت

املــواطــنــني املــحــتــاجــني إلـــى الــرعــايــة األولــيــة 
األشخاص  مــن  يــومــي،  بشكل شبه  والطبية 
ــة، ومـــن  ــنـ ــزمـ ــن أمـــــــراض مـ ــانـــون مــ ــعـ ــن يـ ــذيــ الــ
العسكرية  العمليات  بسبب  طارئة  إصابات 

ني«.
َ
املستمرة في مناطق واسعة من املدينت

ــلـــى الــبــشــر  ــوء األوضــــــــــاع عـ ــ وال يــقــتــصــر ســ
فحسب، فآالف الدواب والطيور باتت مهددة 
باملوت في مدن محافظة شمال سيناء كلها، 
في ظل منع إدخال األعالف منذ بدء العملية 
الــعــســكــريــة، األمـــر الـــذي يــنــذر بــكــارثــة ســوف 
تصيب قطاع التربية الحيوانية في املحافظة 
االقتصادية  األوضـــاع  على  سلبًا  وتنعكس 
لعشرات مرّبي الحيوانات في مدن املحافظة.
ــل عـــدم الــكــشــف عن 

ّ
ــــواش، فــض يــقــول تــاجــر مـ

 »كل محاوالت 
ّ
»العربي الجديد«، إن هوّيته، لـ

التنسيق إلدخــال ســيــارات األعــالف إلــى مدن 
رفح والشيخ زويــد والعريش بــاءت بالفشل، 
إذ ترفض قوات الجيش إدخالها بزعم الخوف 
من تهريب أّي مواد أو أسلحة من خاللها إلى 
 »التجار 

ّ
الجماعات املسلحة«. ويشير إلى أن

اقترحوا شراء األعالف من األجهزة التنفيذية 
ــمــهــا عـــن طــريــقــهــا ولــيــس عبر 

ّ
لــلــدولــة وتــســل

أنفسهم،  التجار  عبر  والنقل  املباشر  الشراء 
 هذا االقتراح قوبل بالرفض كذلك«.

ّ
لكن

ــــن األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة فــــي مـــديـــنـــة رفـــح  وعـ
ــوأ بــاملــقــارنــة مـــع بــقــّيــة مــدن  ــ ــَعـــّد األسـ ـ

ُ
الــتــي ت

محافظة شمال سيناء، يقول مصدر مسؤول 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــي مجلس املــديــنــة، لـــ
»عشرات االستغاثات من سكان قرى املدينة 
خـــصـــوصـــًا املـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة والـــغـــربـــيـــة، 
وصــلــت إلـــى عـــدد مــن املــســؤولــني فــي املدينة 
سواء من بقوا فيها أو انتقلوا إلى العريش. 
وتطالبهم تلك االستغاثات بضرورة التحّرك 
إلنــهــاء حــصــارهــم وتــوصــيــل املـــواد الغذائية 
 رفــــض الــجــيــش لـــتـــحـــّرك أي 

ّ
إلـــيـــهـــم، فـــي ظــــل

مواطن من منزله في كل مناطق مدينة رفح«. 
 »قرى كاملة يعيش 

ّ
يضيف املصدر نفسه أن

أّي مــواد غذائية  فيها املئات لم تدخل إليها 
وال حتى خضروات منذ ما قبل بدء العملية 
العسكرية، بسبب حالة اإلغالق التام ملداخل 
املــديــنــة وحــظــر الــتــجــّول لــســاعــات طــويــلــة«، 
 »مجلس املدينة ال يستطيع، كذلك 

ّ
مؤكدًا أن

األمر بالنسبة إلى املحافظة نفسها، الضغط 
على الجيش في سبيل فتح الطريق أمام نقل 
املـــواد التموينية إلــى املــواطــنــني، األمــر الــذي 
األيــام  بــكــارثــة إنسانية حقيقية خــالل  يــنــذر 
املقبلة، ما لم تتدارك الجهات املعنية املوقف«.

المعرض يتخذ شعاري 
»التوعية ألجل قطر« 

و»لنجعل الحياة أفضل«

وكان الجيش املصري قد بدأ، يوم الجمعة 
فـــي الــتــاســع مـــن فــبــرايــر/ شــبــاط الـــجـــاري، 
عــمــلــيــة عــســكــريــة هـــي األوســــــع فـــي ســيــنــاء 
بهدف مجابهة تنظيم والية سيناء املوالي 
لتنظيم داعــــش، وكــذلــك الــســيــطــرة األمــنــيــة 
ودلتا  سيناء  شمال  محافظة  على  الكاملة 
مصر، في حني تكّبد الجيش خسائر بشرية 
، مــن بينهم ضباط 

ً
الــعــشــريــن قــتــيــال فــاقــت 

وعشرات الجرحى، عدا عن الخسائر املادية. 
العملية،  بــدء  أعلن بعد 11 يومًا على  وقــد 
الــقــضــاء عــلــى عـــشـــرات املــســلــحــني واعــتــقــال 

املئات واستهداف مئات املواقع في سيناء.
 »مــا تشهده 

ّ
إلــى أن أبــو النور  ويشير الحاج 

من  سيناء  شمال  ومحافظة  العريش  مدينة 
حصار وترّد في الوضع املعيشي، لم يحصل 
من قبل حتى في فترة االحتالل اإلسرائيلي«، 
مبديًا استغرابه من دخول السلطات املصرية 
في عملية عسكرية بهذا الحجم من دون تأمني 
أنفسهم  لتموين  فرصة  ومنحهم  مواطنيها 
الغذائية لفترة كافية. يضيف: »نحن  باملواد 
ــاب، لــكــن لــيــس على  ــ مــع الـــدولـــة إلنــهــاء اإلرهــ
حساب غذاء أطفالنا ودراسة طالبنا. العملية 

الشاملة لم تراِع حياة املواطنني ومصالحهم 
بالطريقة املطلوبة«.

وفي مستشفى العريش العام، التقى مراسل 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــطــبــيــب مــتــخــصــص في 
األمراض النسائية والتوليد، أبدى انزعاجه 
الــقــوات املسلحة املصرية  الشديد مــن رفــض 
وصــــــــول ســـــيـــــارات اإلســـــعـــــاف إلــــــى مــنــاطــق 
ــي رفـــح والــشــيــخ زويـــد، 

َ
مــخــتــلــفــة مـــن مــديــنــت

مــســتــعــجــلــة. ويـــوضـــح  لــنــقــل حــــــاالت والدة 
ــن الـــكـــشـــف عــلــى  ــ ـــظ عـ

ّ
ــيـــب الــــــــذي تـــحـــف ــبـ الـــطـ

 »زمــالئــي األطــبــاء فــي مستشفى 
ّ
هــويــتــه، أن

كثيرًا ما يشارك ناشطون 
على »فيسبوك« 

في مسابقات هي 
عبارة عن أسئلة، قد 
تكشف عن ميزات 

شخصياتهم، أو ما 
يخبّئه لهم القدر، أو 
مالمح أبنائهم في 
المستقبل، وغيرها. 

وإن كانوا بمعظمهم 
يشاركون فيها على 
سبيل التسلية، الالفت 

أنها تجذب نسبة كبيرة 
منهم لمشاركة النتائج 

على صفحاتهم، 
عّل النتائج اإليجابية 

تتحقق فعًال. 
ويمكن لهذه 

المسابقات تحليل 
الشخصية بناء على 

صورة البروفايل على 
فيسبوك، وقد تتوقع 

أيضًا جنسية شريك 
المستقبل.

يشهد معرض التوعية 
والوسائل المساعدة في 

قطر إقباًال واسعًا من 
مختلف شرائح المجتمع، 

الراغبين في التعرّف 
على الجهات المشاركة، 

والتي تحمل رسائل 
توعوية وإنسانية

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يواصل معرض التوعية والوسائل املساعدة 
في نسخته الثانية فعالياته املقامة في مركز 
قــطــر الــوطــنــي لــلــمــؤتــمــرات، وتــتــمــيــز الــفــتــرة 
مت 

ّ
الصباحية بإقبال شبابي وطالبي، إذ نظ

ــن املـــــــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة  الـــعـــديـــد مـ
زيــارات لطالبها وطالباتها، الذين جالوا في 
أرجاء املعرض وتعرفوا إلى الجهات املشاركة. 
أما الفترة املسائية، فتشهد إقبااًل من العائالت.

املعرض تعريفًا بإنجازات ومشاريع  ويشهد 
ــة، مــثــل املــؤســســة  ــاركـ مــخــتــلــف الـــجـــهـــات املـــشـ
ــاء »كـــهـــرمـــاء«، الــتــي  ــ الــقــطــريــة لــلــكــهــربــاء واملــ
ــالــــة تــثــقــيــفــيــة  ــــالل جــنــاحــهــا رســ ــدم مــــن خـ ــقـ تـ
تطلقها  التي  باملشاريع  للتعريف  وتوعوية 
الدولة للمحافظة على مواردها، مثل مشروع 
ترشيد وتعريف الجمهور ببرامج وتطبيقات 

»كهرماء« على األجهزة الذكية. 
وقــــــال مـــســـتـــشـــار وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة والـــريـــاضـــة 
ــمـــن مــســلــم  ــلـــشـــؤون الـــريـــاضـــيـــة، عـــبـــد الـــرحـ لـ
الدوسري، في تصريحات صحافية، إن أهداف 
املعرض تخدم رؤية وزارة الثقافة والرياضة 
ــدان أصـــيـــل وجــســم  نــحــو مــجــتــمــع واع بــــوجــ
ســلــيــم، مـــؤكـــدًا أن جــمــيــع املـــشـــاركـــني هــدفــهــم 
واحد وهو زيادة الوعي املجتمعي، ألن بعض 
املجتمعات تدفع فواتير باهظة الثمن نتيجة 
ــــح أن املــجــتــمــعــات ترتقي  قــلــة الـــوعـــي. وأوضـ
بثقافة مواطنيها كأساس لتطور أي مجتمع، 
وهو ما نشهده في املعرض، إذ تلتئم الجهود 
املــؤســســاتــيــة لنشر الــوعــي عــن طــريــق تقديم 

األنشطة والفعاليات املختلفة واملتنوعة.

لتقديم املــشــورة والــنــصــح، وإرشـــاد املــدارس 
التجريبية في تطوير استراتيجيات وأنظمة 
من أجل دعم طالب الدعم التعليمي اإلضافي. 
كذلك، تقّدم دعمًا وإرشادًا مباشرين لألهالي 
ــا بــني  ــ ــال مـ ــعــ ــــل فــ ــــواصـ ــيـــس تـ ــأسـ ــــن أجــــــل تـ مـ
املدرسة واألهل. ويعمل املركز على التأسيس 
ومـــؤســـســـات  وزارات  مــــع  فـــعـــالـــة  لـــشـــراكـــات 

وجالت »العربي الجديد«، الشريك اإلعالمي 
ــه، والـــتـــقـــت بـــعـــدد من  ــائــ لــلــمــعــرض، فـــي أرجــ
انــطــبــاعــاتــهــم. تقول  إلـــى  املــشــاركــني للتعرف 
مديرة مركز رؤى لتقييم ودعم الطالب ذوي 
ــوزارة  الـــدعـــم الــتــعــلــيــمــي اإلضـــافـــي، الــتــابــع لــ
ــكـــواري،  الــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، مــنــى الـ
إنها تشارك في ورشة داخل املعرض تتناول 
التوعية حول دمج ذوي اإلعاقة في املدارس، 
تلبية  إلــــى  يـــهـــدف  مـــركـــز رؤى  أن  مــوضــحــة 
اإلضافي  التعليمي  الدعم  طالب  احتياجات 
ــاء أمـــــورهـــــم فــــي مــجــال  ــ ــيــ ــ ــ ومــعــلــمــيــهــم وأول
ــم. كــمــا يعمل  ــدعــ الــتــقــيــيــم واالســـتـــشـــارة والــ
املـــركـــز مـــع املـــــــدارس عــلــى مـــراحـــل مــخــتــلــفــة، 
بالتعاون والتنسيق مع قسم الدعم اإلضافي 
في مكتب معايير املناهج في هيئة التعليم، 

ــرى ذات الــصــلــة بـــدعـــم تــالمــيــذ  ــ الــــدولــــة األخــ
التعليم اإلضافي.

وحــــول الــفــئــات املــســتــهــدفــة، تــوضــح الــكــواري 
أن املركز يستهدف فئات عدة، وهي التالميذ 
ــة الــذهــنــيــة والـــحـــركـــيـــة، وأولـــئـــك  ــاقــ ذوو اإلعــ
الذين يعانون من صعوبات تعليمية محددة 
ــــرط الـــحـــركـــة وتــشــتــت  ــابـــة، فـ ــتـ ــكـ )الـــــقـــــراءة والـ
االنتباه(، والذين يعانون من مشاكل تعليمية 
حــادة. وتشيد، خالل  أو اضطرابات سلوكية 
حديثها لـ »العربي الجديد«، بأهمية املعرض 

ودوره في التوعية املجتمعية.
ــــدوره، يــقــول رئــيــس الــتــثــقــيــف الــصــحــي في  بــ
جمعية الهالل األحمر القطري، أحمد األدلبي، 
 معرض التوعية والوسائل املساعدة الذي 

ّ
إن

يتخذ شعاري »التوعية ألجل قطر« و»لنجعل 

الــحــيــاة أفـــضـــل«، ينسجم انــســجــامــًا تــامــًا مع 
التوعوي. ويقول  القطري  الهالل األحمر  دور 
لـ »العربي الجديد« إن مشاركة الهالل األحمر 
األول  قطاعات،  ثالثة  على  اقتصرت  القطري 
ــن يــســعــون إلــــى اســتــقــطــاب  ــذيـ املـــتـــطـــوعـــون الـ
متطوعني من زوار املعرض، وتوعية املجتمع 
املـــتـــطـــوع فــي  الــــتــــطــــوع، ودور  حـــــول أهـــمـــيـــة 
التوعية الشاملة، إضافة إلى تعريف املجتمع 
بالخدمات التي يقدمها الهالل األحمر داخل 
قــطــر وخـــارجـــهـــا، وشـــــرح الـــبـــرامـــج اإلغــاثــيــة 

واملجتمعية، وغيرها. 
يضيف األدلبي أن قطاع الشؤون الطبية يقدم 
خدمات متنوعة لرواد املعرض، منها تعريف 
الجمهور باإلسعافات األولية، وإجراء تحليل 
لنسبة الــســكــر فــي الــــدم، وقــيــاس ضــغــط الــدم 
وغــيــرهــا، إضــافــة إلــى عــيــادة »اســـأل طبيبك« 
و»اســتــمــع إلـــى املــثــقــف الــصــحــي«. ويــؤكــد أن 
الــزوار  عشرات  استقبل  األحمر  الهالل  جناح 
الذين تعرفوا على طبيعة عمل الهالل األحمر 
القطري وما يقدمه من خدمات، وتلقوًا تدريبًا 

سريعًا في اإلسعافات األولية.
وتشارك وزارة الثقافة والرياضة في املعرض 
ــز الــشــبــابــيــة  ــ ــراكـ ــ ــن املـ بـــجـــنـــاح يـــضـــم عــــــددًا مــ
الــتــي تــقــدم مــحــاكــاة واقــعــيــة لبعض األعــمــال 

والتجارب التوعوية بشكل مبسط.  
العالي،  والتعليم  التعليم  وزارة  جناح  وفــي 
ُيــــعــــرض فـــيـــديـــو تـــفـــاعـــلـــي لـــبـــعـــض مـــشـــاريـــع 
يشمل  فيلم  إلــى  إضافة  اإللكتروني،  التعليم 
الدمج  مــدارس  في  للتالميذ  الخدمات  تقديم 
واملـــــــــدارس املــتــخــصــصــة، وعــــــرض الـــوســـائـــل 
التالميذ  تــدريــب  فــي  املستخدمة  املحسوسة 

ذوي اإلعاقة. 
وتــعــرض الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــســالمــة املــرويــة 
كما  الــحــوادث،  مــن  للحد  مختلف مشاريعها 
املــــخــــدرات  ملــكــافــحــة  الـــعـــامـــة  اإلدارة  تــســعــى 
فـــي وزارة الــداخــلــيــة إلتـــاحـــة الــفــرصــة ألكــبــر 
ــعـــريـــف  ــتـ ــلـ عـــــــــدد مــــمــــكــــن مـــــــن الــــجــــمــــاهــــيــــر لـ
بـــأضـــرار املـــخـــدرات، وتــقــديــم الــنــصــائــح التي 
ــــالل ورش تــفــاعــلــيــة  ــائــــالت، مــــن خـ تــفــيــد الــــعــ
ودورات نــوعــيــة لــلــطــالب مـــن خـــالل أســالــيــب 
املعرض فرصة  ويعّد  الحديثة.  التكنولوجيا 
بكافة  الــدولــة  فــي  بالتوعية  املعنية  للجهات 
فئاتها وقطاعاتها، لتلتقي تحت سقف واحد 
وتــقــديــم بــرامــجــهــا وحــمــالتــهــا الــتــوعــويــة إلــى 

الجمهور بشكل مباشر.

D D

تحقيق

فسبكة

عملية سيناء الشاملة
مصريون يواجهون كارثة إنسانيّة كبرى

مخترعون صغار في تونس

أتمنى أن تنتهي الحرب وأعود مع عائلتي إلى سورية حتى لو 
كان بيتنا مدمرًا. سنعاود بناءه من جديد

قصة الجئ

البحر االبيض المتوسط

مصر
البحر 

االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

االسكندرية

13سيناء
يومًا مرّت مذ أطلق 

الجيش المصري »العملية 
الشاملة - سيناء 2018« 

التي تستهدف الجماعات 
المسلحة في المنطقة

بشار الخلف
يتمنى العودة إلى المدرسة

غالبية االختراعات 
ال يحصل أصحابها 
على براءة اختراع 

تونس ـ بسمة بركات

ت كثيرًا حني أّدت املياه الغزيرة الناتجة 
ّ
»تأمل

إلى  التونسي  الــجــنــوب  فــي  واٍد  عــن فيضان 
وفاة معتمد مدينة مطماطة )ممثل املحافظ( 
ورئــيــس مــركــز الــحــرس، وهــمــا فــي طريقهما 
ــد مــدرســة لــألطــفــال. لــم أنـــم يــومــهــا، 

ّ
إلـــى تــفــق

وبـــدأت أفــّكــر فــي اخــتــراع شــيء أستطيع من 
خــاللــه مــســاعــدة الــنــاس وإنـــقـــاذ األرواح في 
حال حدوث فيضانات«. هذا ما يقوله الطفل 
فادي الطبوبي )11 عامًا(، وهو من محافظة 

باجة، شمال تونس.
رًا، فاز فادي بالجائزة األولى للمناظرة 

ّ
مؤخ

التكنولوجي،  والتجديد  لالختراع  الوطنية 
ــيــــة  ــتــــونــــســ ــا الــــجــــمــــعــــيــــة الــ ــتــــهــ الــــــتــــــي نــــظــــمــ

ــــدود« فـــي مــجــال الــعــلــوم  »مــخــتــرعــون بـــال حـ
فيها  باجة، وشــارك  في  املستدامة  والتنمية 
 وشــابــًا تــونــســيــًا. ويــؤّكــد 

ً
أكــثــر مــن 21 طــفــال

 مشروعه عبارة 
ّ
فادي لـ »العربي الجديد« أن

عن قارب السلكي يمكن التحكم فيه عن بعد، 
ويــرســل مــبــاشــرة إلـــى الــشــخــص الـــذي يجب 
إنقاذه، خالل الظروف املناخية السيئة، علمًا 

أن فرق الدفاع املدني قد تعجز عن الوصول 
إليه، خصوصًا في حال كانت املنطقة وعرة. 
الــغــربــي تشهد  الــشــمــال  إلــى أن جهة  ويلفت 
ــا يـــشـــّكـــل خـــطـــرًا عــلــى  ــيـــرة، مــ ــثـ فـــيـــضـــانـــات كـ

األرواح. 
 الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

إذ إن والـــده يعمل في  فـــادي صعبة،  ألســـرة 
سوق للخضار، وبالكاد يتدّبر قوت األسرة، 
ــذا الــطــفــل الــصــغــيــر ال حــدود  إال أن أحــــالم هـ
لها، وكثيرًا مــا يقضي الــوقــت فــي زاويـــة في 
البيت يجمع قطعًا ويخترع نماذج قد تبدو 
كــبــيــرة. ويعتمد هــذا  أهــدافــهــا   

ّ
لــكــن بسيطة، 

ــــواد يجمع  الــطــفــل عــلــى وســـائـــل بــســيــطــة ومـ
غالبّيتها مــن الــقــمــامــة. على الــرغــم مــن ذلــك، 
ــه، من  ــرة يــفــاجــئ املــحــيــطــني بـ فــإنــه فــي كــل مـ
ــنــــادي وعـــائـــلـــتـــه، بــمــا تــوصــل  رئــيــســه فـــي الــ
إلـــيـــه، ويــســعــى دائـــمـــًا إلــــى تــنــمــيــة مــوهــبــتــه 
الدولية، مبّينًا  وتشريف تونس في املحافل 
أن مــشــروعــه الــجــديــد ســيــكــون ســيــارة لــذوي 

اإلعاقة تعمل بالطاقة الشمسية.
أما الطفل منتصر وشتاتي )13 عامًا(، الذي 
الغربي،  الشمال  الباب في  يتحّدر من مجاز 
فــقــد اخــتــرع آلـــة تــبــريــد منزلية بــمــواد أولــيــة 
وبــطــاريــة،  مــروحــة  بــواســطــة  تعمل  بسيطة، 
وقد حصل على الجائزة الثالثة في املسابقة 
الفكرة  أن  الجديد«  »العربي  لـ  يؤّكد  نفسها. 
جاءته بسبب ارتفاع درجات الحرارة صيفًا، 
ــائــــالت فـــقـــيـــرة تـــعـــانـــي مــــن جــــراء  ورؤيــــتــــه عــ
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى شـــراء مــكــيــفــات. ويــبــنّي أن 
الــجــمــعــيــة ســاعــدتــه عــلــى تحقيق مــشــروعــه، 

وقد اختبرت فعاليته. 
 أبرز ما يواجههم كأطفال هو عدم قدرتهم 

ّ
لكن

على  ليحصلوا  اخــتــراعــاتــهــم  تسجيل  عــلــى 
براءة اختراع، إضافة إلى ضيق الوقت بحكم 
الــبــرامــج الــدراســيــة، إذ عـــادة مــا ُيخصصون 
ويلفت  هواياتهم.  ملمارسة  األســبــوع  نهاية 
إلــى أن أول شــيء صنعه كــان ســيــارة ليلعب 
ـــه يعمل فــي الــوقــت الحالي 

ّ
بــهــا. ويــوضــح أن

على مشروع لتحويل الطاقات الشمسية بني 
تونس وكندا بسبب فارق التوقيت بينهما. 
الـــتـــي شجعها  الــفــكــرة  هــــذه  تــجــســيــد  أن   

ّ
إال

ــب تــدخــل 
ّ
عــلــيــهــا مـــدربـــوه فـــي الـــنـــادي تــتــطــل

يها املشروع. ويأمل منتصر في 
ّ
الدولة وتبن

زيادة املعاهد التي تحتضن وتشجع األطفال 
وتساعدهم على تنمية مواهبهم.

ــيـــس »مـــخـــتـــرعـــون بــال  ــقـــول رئـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ـــ »الـــعـــربـــي  حــــــــدود«، الـــشـــاذلـــي الـــقـــيـــزانـــي، لــ
ــد«، إن الــجــمــعــيــة تـــســـاعـــد وتــشــجــع  ــديــ ــجــ الــ
األطفال والشباب على تنمية مواهبهم، الفتًا 
إلــى أن األطــفــال يقدمون العديد مــن األفــكــار 
واملـــشـــاريـــع، لــكــن يــتــم اخـــتـــيـــار تــلــك الــقــابــلــة 
للتطبيق، التي تتضمن أفكارًا جديدة وتقّدم 
ى الجمعية 

ّ
مساهمة فعالة للمجتمع. وتتول

مساعدة املخترعني الصغار باملواد واألدوات 
حقيقية،  مــشــاريــعــهــم  تجعل  أن  يمكن  الــتــي 
مشيرًا إلى أن أساتذة متخصصني يساعدون 

األطفال على تنمية وتطوير مواهبهم.
 الـــعـــائـــق الــكــبــيــر الــــذي 

ّ
ــرى الـــقـــيـــزانـــي أن ــ ويــ

يواجههم يكمن في ضيق الوقت، والدراسة، 
وأحـــيـــانـــًا غـــيـــاب الــتــشــجــيــع مـــن قــبــل أولـــيـــاء 
األمور الذين يرون أن التركيز يجب أن يكون 

على الدراسة قبل االختراعات.
 غــالــبــيــة االخـــتـــراعـــات 

ّ
الـــقـــيـــزانـــي أن ويــــبــــنّي 

يحصل  وال  الــــواقــــع،  أرض  عــلــى  ــجــســد 
ُ
ت ال 

اخــتــراع نظرًا لضعف  بـــراءة  أصحابها على 
ــــات، خـــصـــوصـــًا أن غـــالـــبـــيـــة هــــؤالء  ــانـ ــ ــكـ ــ اإلمـ
املــخــتــرعــني تــالمــيــذ فــي مــراحــل ابــتــدائــيــة أو 
ثانوية، وال يبادر املستثمرون إلى تبني مثل 
هذه املشاريع وترويجها على النطاق املحلي 

أو العاملي لالستفادة منها.
 الـــجـــمـــعـــيـــة الــتــونــســيــة 

ّ
مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــحــــث

»الشبان والعلم«، وهي منظمة غير حكومة 
البالد،  في  املحافظات  غالبية  في  فــروع  لها 
األطفال على ممارسة أنشطة علمية وتقنية 
خــــــارج أوقـــــــات الـــــدراســـــة، وتــشــجــعــهــم عــلــى 
االبتكار التكنولوجي ضمن نواٍد ومسابقات، 
وتــســاعــدهــم عــلــى اقــتــحــام الــعــلــوم الــجــديــدة 
وائل  الجمعية  في  العضو  يقول  واملتجددة. 
الجمعية   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  الجمني، 

تــشــارك فــي الــعــديــد مــن املــســابــقــات العاملية، 
وتسعى إلى تمكني األطفال من خالل دورات 
علمية تركز على عالم »الروبوتات«، وتتميز 
األفكار التي يقدمها أطفال تونس باالبتكار 

والتجديد التكنولوجي.
يشار إلى أنه سبق أن حصلت الجمعية على 
ألقاب دولية عدة، منها كأس الدورة أو كأس 
مشارك  وفــد  كأفضل  تتويجها  عقب  العالم، 
امللتئم  للشباب  الدولي  العلمي  املعرض  في 
فــي عـــام 2015 فــي بــروكــســل، مــن ضــمــن ألــف 
مشارك من 60 بلدًا من مختلف أنحاء العالم. 
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