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كابول ـ صبغة اهلل صابر

لــم تــواجــه حملة فــي أفــغــانــســتــان عقبات 
ــه الـــحـــمـــلـــة األخـــــيـــــرة ضــد  ــ ــــواجـ كـــالـــتـــي تـ
املخدرات والخمر والحبوب املحظورة في 
أسقطت  بعدما  الحملة  ُعرقلت  كــابــول.  العاصمة 
قــتــلــى وجـــرحـــى، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إحـــــراق وتــدمــيــر 
ــى إغـــاق  ــاهـــرات أدت إلــ ســــيــــارات لــلــشــرطــة، وتـــظـ

الطرقات لساعات طويلة.
ها قررت إطاق حملة، 

ّ
تقول الداخلية األفغانية إن

فــي منطقة بــنــاي فــي شــرق كــابــول، ضــد األســـواق 
الـــتـــي تـــبـــاع فــيــهــا أنــــــواع مــخــتــلــفــة مـــن املـــخـــدرات 
والشباب عمومًا،  املــدارس  الناس وتاميذ  لعامة 
املـــواد الكحولية. وعــنــدمــا وصلت  بــاإلضــافــة إلــى 
قوات األمن إلى وسط سوق بناي إلطاق الحملة، 
ــي رشـــق  ــ ــتـــجـــون حـــولـــهـــا وبـــــــــــدأوا فـ اجـــتـــمـــع مـــحـ
عناصرها بالحجارة. وبعد فترة وجيزة، تحولت 
أدت  الطرفني  بــني  مواجهات مسلحة  إلــى  الحملة 
ــدم املــتــظــاهــرون  إلـــى مــقــتــل أحـــد املــحــتــجــني، ثـــم أقــ

وسكان املنطقة على حرق سيارات للشرطة.
ُعــرقــلــت الــحــمــلــة بــالــكــامــل بــعــد تفجير وقـــع أثــنــاء 
جـــــدال بـــني املــتــظــاهــريــن وقــــــوات األمــــــن، إذ خــرج 
ــر حـــزامـــه  ـــّجــ ـــن وســـــط املـــحـــتـــجـــني وفـ ــتــــحــــاري مـ انــ
الناسف بني قوات األمن، ما أدى إلى مقتل وإصابة 

عشرات من رجال األمن، ثم توقفت الحملة.
الرواية وادعاء الحكومة يختلفان تمامًا عما يقوله 

والدكاكني  التجارية  املحال  وأصحاب  املحتجون 
ها تبيع الخمر واملخدرات. 

ّ
التي تزعم السلطات أن

ــوال بشكل  ــهــم كــانــوا يــدفــعــون األمــ
ّ
يــقــول هـــؤالء إن

منتظم لرجال األمن والشرطة واملوظفني، وعندما 
رفـــضـــوا هـــذه املــــرة إعـــطـــاء املــــال انــطــلــقــت الحملة 
فــي وجهها،  ووقــفــوا  تظاهروا  وبالتالي  ضــدهــم، 
مــتــوعــديــن بــمــواصــلــة الــتــظــاهــرات حــتــى تــتــوقــف 

الحملة بالكامل وإطاق سراح من اعتقل منهم.
الله، وهــو صاحب محل هناك: »نحن  يقول زاهــد 
شريحة فقيرة من سكان كابول، ال نبيع املخدرات 
 الشرطة تأخذ 

ّ
والكحول. املعضلة األساسية هي أن

املـــال اتهمونا  منا األمــــوال، وعــنــدمــا رفضنا دفــع 
نا لن نتوقف عن 

ّ
ببيعها وفعلوا بنا ما فعلوا، لكن

العمل، إذ كيف نكسب رزق أوالدنا؟«. يضيف زاهد 
 »بعض املخربني موجودون 

ّ
ه ال شك في أن

ّ
الله أن

 مكان، وبالتالي ال ننكر أن يكون هناك من 
ّ

في كل
ــنــا 

ّ
 هـــذا ال يعني أن

ّ
يبيع املـــخـــدرات والــخــمــر، لــكــن

جميعًا بائعو مخدرات«.
فــي خــضــم تــبــادل االتــهــامــات بــني الــطــرفــني، يزعم 
 هذه األسواق جامعة ألنواع عدة 

ّ
سكان املنطقة أن

من الفساد. فهناك بيع غير شرعي للخمور وبيع 
لــلــمــخــدرات مــن هــيــرويــن وحــبــوب مــخــدرة وكــذلــك 
عــقــاقــيــر مــحــظــورة، بــاإلضــافــة إلـــى الــقــمــار. يــقــول 
محمد غني، وهو أحد سكان املنطقة: »نحن نطلب 
مــن الــحــكــومــة أاّل تــحــرم األبـــريـــاء مــن الــعــمــل، لكن 
اتها األمنية  يجب أن تشدد في الوقت نفسه إجراء

على املنطقة وتعاقب بائعي املخدرات، خصوصًا 
ــــدارس يــأتــون إلـــى هنا   الــشــبــاب مــن تــامــيــذ املـ

ّ
أن

ويحصلون بسهولة على الحبوب املخدرة«. يزعم 
 السوق يضّم دكاكني صغيرة ليس فيها ما 

ّ
غني أن

 
ّ
يحتاجه الناس، وهو ما يثير الشكوك. ويؤكد أن

الدكاكني تلك مخصصة لبيع املحظورات.
من املشاكل األساسية في سبيل مكافحة املخدرات 
في كابول ضلوع رجال األمن والشرطة فيها، كما 
يـــّدعـــي غــنــي. يـــقـــول: »ال يــمــكــن بــيــع هـــذه األشــيــاء 
املـــحـــظـــورة إال بـــالـــتـــواطـــؤ مــعــهــم، وهــــم يـــأخـــذون 
كانوا  هم 

ّ
أن املحال  يدعيه أصحاب  نصيبهم. وما 

 
ّ
يــدفــعــون املـــال لــرجــال الــشــرطــة هــو صــحــيــح، لكن
الحملة ضدهم جاءت بأوامر من السلطات العليا«.

ليست هذه االتهامات غريبة، ففي بعض املناطق 
ــــال الــشــرطــة املــــخــــدرات بــأنــفــســهــم. على  يــبــيــع رجـ
سبيل املثال، في منطقة شهر نو، حول حديقتها 
املــشــهــورة مــئــات املــدمــنــني عــلــى املـــخـــدرات. كــذلــك، 
الــقــمــار ويشربون  يلعبون  داخــلــهــا  الــشــبــاب  تجد 
الــخــمــر. هـــؤالء يحصلون على مــوادهــم مــن رجــال 
ــن الــحــديــقــة، أو عــلــى أقـــل تــقــديــر هم  الــشــرطــة وأمــ

شركاء ألناس آخرين يسمحون لهم بالبيع.
فــي هــذا الــصــدد، يــقــول رمــز الــلــه، الــعــامــل فــي أحد 
الــفــنــادق بــالــقــرب مــن الــحــديــقــة وهـــو نفسه مدمن 
 الحصول على املخدرات 

ّ
حشيش )قنب هندي(، إن

لــيــس بـــاألمـــر الـــصـــعـــب، بـــل يــمــكــن ذلــــك بــاتــصــال 
هاتفي ال أكثر، فيصل ما تريده إليك. يشدد على 

 ذلك يحصل إما بواسطة رجال الشرطة أنفسهم 
ّ
أن

الــذيــن يحضرون املطلوب وهــم فــي زي مــدنــي، أو 
األمــن حصتهم،  لرجال  يقدمون  آخرين ممن  عبر 

وهو ما يحصل منذ سنوات.
أيــضــًا، هــنــاك مــنــاطــق سكنية فــي كــابــول معروفة 
ببيع املخدرات والخمر، وهي مشهورة بني سائقي 
سيارات األجرة. على سبيل املثال، يقع بالقرب من 
مطار كــابــول شــارع مشهور بـــ »شـــارع املــخــدرات« 
وال خوف  قريبة.  مناطق  من  املدمنون  إليه  يأتي 
لدى البائعني، إذ يدفعون ضريبة ملسؤولي األمن، 
زمـــان،  يــّدعــي محمد  كــمــا  الــحــشــيــش،  ويعطونهم 

وهو أحد سائقي األجرة.

مجتمع
جرح أكثر من عشرة أشخاص في قصف استهدف مستشفى لألمراض العقلية في شمال سورية، 
 قوات سورية الديموقراطية استهدفت 

ّ
بحسب »املرصد السوري لحقوق اإلنسان«. وذكر املرصد أن

بعدة جوالت من القصف، مناطق سيطرة الفصائل املعارضة واإلسامية في ريف حلب الشمالي، 
الشمالي  الريف  في  أعــزاز  بمدينة  والنفسية  العقلية  استهداف مستشفى لألمراض  آخرها  كــان 
لحلب )شمال( خال ليل الخميس- الجمعة. وأشار املرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له إلى 
)فرانس برس(  »القصف أسفر عن إصابة 14 شخصًا معظمهم من املرضى«. 

ّ
أن

الــرغــم مــن السماح بإنجاب طفلني. وذكــر  املــاضــي على  الــعــام  فــي الصني  املواليد  انخفض معدل 
 هناك 17.2 مليون والدة في الباد العام املاضي، مقارنة بـ 17.9 

ّ
املكتب الوطني لإلحصاءات أن

مليونًا عام 2016. وكانت الصني قد عدلت عام 2015 سياسة »الطفل الواحد« التي كانت قائمة منذ 
عام 1978، على أمل وقف شيخوخة السكان. وارتفع عدد املواليد إلى ما يقرب من نسبة 8 في املائة 
 قرارات األزواج تأثرت بامليل نحو الزواج املتأخر، والرغبة في 

ّ
 األمر لم يتكرر، إذ إن

ّ
عام 2016. لكن

)أسوشييتد برس( أسرة صغيرة. 

الصين: انخفاض معدل المواليد رغم السماح بطفلينقصف مستشفى لألمراض العقلية في سورية

ال تنكر وزارة الداخلية األفغانية ضلوع رجال األمن 
اعتقال عشرات  تّدعي  بل  المخدرات،  ترويج  في 
منهم. وعلى الرغم من أنّها تتحدث، منذ أشهر 
الشرطة  صفوف  في  االعتقاالت  حول  عديدة، 
اآلن  حتى  تتحدث  لم  فإنّها  الخلفية،  هذه  على 
عن محاكمة أحدهم، وهو ما يجعل المواطن 
في شّك من تلك التصريحات التي يجدها بال معنى.

اعتراف بتواطؤ الشرطة

ــرة لـــيـــؤكـــد عـــلـــى حــقــيــقــة  ــ  مـ
ّ

ــل ــ ــديـــث كـ يـــعـــود الـــحـ
مــارســتــهــا أمــهــاتــنــا وجــداتــنــا مــنــذ أزمـــنـــة بعيدة 
من  أكانت  الطبيعية  الرضاعة  فوائد  على  تشدد 
جهة الرضيع أم والدته. فقد أثبتت دراسة أميركية 
الرضاعة  اللواتي يعتمدن على  النساء  أّن  أخيرة 
الطبيعية هن أقل عرضة لإلصابة بداء السكري 
ــاءت نتيجة  ــ مـــن الـــلـــواتـــي ال يــعــتــمــدن عــلــيــهــا. جـ

الدراسة، التي نشرها موقع راديو السويد، بعدما 
جـــرى اخــتــبــار نــحــو 1200 مــن الــنــســاء الــلــواتــي 
الواليات املتحدة منذ منتصف   في 

ً
أنجنب أطفاال

الثمانينيات وحتى عام 2016، إذ أخذ الباحثون 
في االعتبار عدة عوامل أثناء دراستهم مثل نمط 
حياة املرأة وزيادة الوزن أو إمكانية وجود مرض 
ــي. وأشـــــاروا إلـــى أّن إفــــراز الــحــلــيــب بسبب  ــ وراثـ

لتعديل مستوى  يمثل سببًا  الطبيعية  الرضاعة 
السكر وزيادة مستوى األنسولني.

في هذا اإلطار، قالت األستاذة في علم األوبئة من 
جامعة »أوبساال« السويدية، توفي فال: »اعتمدت 
الــدراســة على عــدد كبير من النساء خــال وقت 
ــة  طــويــل، لــكــن إذا مــا أردنــــا الــحــصــول عــلــى األدلـ
النهائية فنحن نحتاج إلى دراسة داخلية يجري 

فــيــهــا تــصــنــيــف الــنــســاء ضــمــن مــجــمــوعــات، إذ 
يعتمدن على الرضاعة الطبيعية بصور مختلفة، 

 مجموعة على حدة«.
ّ

وبعد ذلك تدرس كل
وأشارت في ذلك، إلى أّن النساء اللواتي يرضعن 
ملــــدة تــقــل عـــن ســتــة أشـــهـــر يــخــفــفــن مـــن نسبة 
اإلصابة بداء السكري بنسبة 25 في املائة مقارنة 

بمن ال يلجأن إلى الرضاعة الطبيعية.

السبت 20  يناير/ كانون الثاني   2018 م  3  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1237  السنة الرابعة
Saturday 20 January 2018

)نوربرتو دوارتي/ فرانس برس(



تضارب قرار للمحكمة اإلدارية في برلين أخيرًا مع 
الحكومة األلمانية في مسألة إنسانية أساسية وهي 

حّق الالجئين القّصر في لّم شمل عائالتهم

حليب أطفال مهّرب في تونس

1819
مجتمع

برلين ـ شادي عاكوم

ـــاء قــــــرار املــحــكــمــة اإلداريـــــــــة فــي  جــ
الــعــاصــمــة األملــانــيــة بــرلــني لصالح 
قـــــاصـــــر مــــــن ســــــوريــــــة بـــــلـــــّم شــمــل 
لـــّم الــشــمــل إلــى  عائلته أخــيــرًا، ليعيد مــلــف 
الـــواجـــهـــة، ويــثــيــر الـــنـــقـــاش حـــولـــه، بـــل من 
الــنــقــاط الشائكة  املــتــوقــع أن يــشــكــل إحــــدى 
فــي مــفــاوضــات حـــزب »االتـــحـــاد املسيحي« 
ــارة أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل مــع  ــتـــشـ بـــزعـــامـــة املـــسـ
ائــتــاف  الــديــمــقــراطــي لتشكيل  االشــتــراكــي 

حكومي جديد.
لــّم شمل أســر الاجئني مسألة  يعتبر ملف 
ــا، خــصــوصــًا ما  ــيـ ــانـ مــثــيــرة لــلــجــدل فـــي أملـ
بمفردهم  يعيشون  الــذيــن  بالقّصر  يتعلق 
فـــي بــلــد تــخــتــلــف فــيــه طــبــيــعــة الـــحـــيـــاة عن 
ــّس الحاجة  بــلــدانــهــم األصــلــيــة، وهـــم فــي أمـ
إلـــــــى ذويـــــهـــــم مـــــن أجـــــــل تــــأمــــني حـــــد أدنـــــى 
مـــن االســـتـــقـــرار واألمـــــــان االجـــتـــمـــاعـــي لكي 
يتمكنوا من تركيز جهودهم على شؤونهم 

التعليمية واملهنية.
القرار األخير الذي قضى بالسماح للقاصر 
ــبـــر بـــمـــثـــابـــة صـــفـــعـــة إلـــى  ــتـ ــمـــل اعـ ــّم الـــشـ ــلــ بــ
الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة، إذ الــتــمــس األســبــاب 
من  يعاني  القاصر   

ّ
أن وبـــنّي  إلــيــه،  املوجبة 

اضــطــرابــات وتــوتــر نتيجة الــصــدمــات. ولم 
القرار  تــداعــيــات  مــن  اإلداري  القضاء  يسلم 
بتبريره  االنتقادات  من  الكثير  له  ووجهت 
الـــحـــكـــم، انـــطـــاقـــًا مــــن تـــعـــارضـــه مــــع قــــرار 
الــحــكــومــة االتــحــاديــة الـــصـــادر فــي مـــارس/ 
ــّم شمل  لــ بــمــوجــبــه  عــلــق  ــــذي  الـ  ،2016 آذار 
بحماية  يتمتعون  الذين  الاجئني  عائات 
 ذلك القرار اعتبر في حينه 

ّ
ثانوية، علمًا أن

ضد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
والكاثوليكية  اإلنجيلية  للكنيستني  كــان 
موقف في هــذا اإلطــار، إذ طالبتا الحكومة 
االتــحــاديــة بتمكني الــاجــئــني مــن لـــّم شمل 
عائاتهم، مع التأكيد على أهمية هذا األمر 
الكاثوليك  أساقفة  رئيس  ودعــا  لاندماج. 
في برلني هاينر كوخ إلى تحسني وتسريع 
 »االندماج 

ّ
عمليات لّم شمل األسر، وقال إن

من دون األسرة لن ينجح، نظرًا إلى األهمية 
التي تتمتع بها األسر في البلدان األصلية 
لهؤالء الاجئني، وهي أعلى بكثير مما هي 

في بلدنا«.
تواجه محاوالت لّم شمل األسر عوائق عدة 
الــخــارجــيــة األملــانــيــة.  تـــشـــدد وزارة  بــســبــب 
 الــقــرار األخــيــر أثـــار اســتــغــراب الجميع 

ّ
لــكــن

ــه جاء بعدما قدمت الخارجية 
ّ
أن خصوصًا 

في وقت سابق طعنًا، كما استأنفت الحكم 
ــو مــــا يــهــز  ــ ضــــد قـــــــرار مــحــكــمــة بــــرلــــني، وهــ
االشتراكي،  الديمقراطي  الــحــزب  مصداقية 
الذي ركز خال مؤتمره األخير على أهمية لّم 

ال  التصرف  وهــذا  بهم،  باللحاق  ألهاليهم 
يمكن لنا أن نتقبله ونكافئ عليه«.

ــذه املـــســـألـــة أعـــلـــنـــت الــســلــطــات  ــ ملـــواجـــهـــة هـ
األملانية أخيرًا عن البدء في تشييد مركز في 
املغرب، بصفتها إحــدى الــدول التي تسعى 
أملانيا إلى تصنيفها »آمنة« إليواء الشباب 
والــقــّصــر الــذيــن طـــردوا أو عـــادوا طــوعــًا من 
ــــي خـــطـــوة تـــهـــدف مــــن خــالــهــا  ــيـــا. وهـ ــانـ أملـ
ــل  بـــرلـــني إلـــــى املــــســــاعــــدة فــــي دمـــجـــهـــم داخــ
»دي  ذكـــرت صحيفة  مــا  وفــق  مجتمعاتهم 
املاضي.  األول  كانون  ديسمبر/  في  فيلت« 
وبذلك، يمكن أن يستفيد الشباب املشردون 
أو الذين يواجهون أحكامًا قضائية من ذلك. 
وتخطط الداخلية األملانية ملركزين جديدين 
 

ّ
في مدينتني مختلفتني في املغرب يتسع كل

ويخضع  مــبــعــد.  قــاصــر   100 لنحو  منهما 
تأهيلية  اجتماعية  ورعــايــة  لعناية  هـــؤالء 
تعلم مهنة في خطوة وصفت  إمكانية  مع 
الــرعــايــة  يـــفـــرض  ــانـــون ال  ــقـ الـ  

ّ
بــاملــهــمــة ألن

الخاصة للقّصر من دون ذويهم في أملانيا.

تلجأ أغلب العائالت 
على الحدود إلى شراء 

العديد من البضائع المهربة

القاصر يعاني من 
اضطرابات نتيجة الصدمات 

بحسب قرار المحكمة 
اإلدارية في برلين

شمل األســر حتى لاجئني الذين يتمتعون 
قابلة  واحــد  لعام  الفرعية  الحماية  بوضع 
الخارجية  ــر  وزيـ اضــطــر  وبــذلــك،  للتجديد. 
ــال أخـــيـــرًا إلــى  ــريـ ــابـ االشـــتـــراكـــي زيـــغـــمـــار غـ
سحب االستئناف الذي مّهد لحكم املحكمة 

األخير لصالح الاجئ القاصر.
ــم قــــد يــكــون  ــكـ  الـــحـ

ّ
يــعــتــبــر قـــانـــونـــيـــون أن

مؤثرًا، وقد يحدث صيغة تــوازن دقيق بني 
ومن  الفعالة،  والحماية  العامة  الــضــوابــط 
املمكن أن يحمل خيوطًا مهمة في إمكانية 
التوصل إلــى تسوية فــي ظــل الــنــزاع القائم 
ــاد املــســيــحــي«  ــ ــحـ ــ ــلـــف بــــني »االتـ ــذا املـ ــ فــــي هـ
و»االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي« خــال البحث 

في إمكانية تشكيل حكومة ائتافية.
 األرقام اإلجمالية للّم 

ّ
تشير التقارير إلى أن

شــمــل األســـر قــد تــصــل إلـــى مليوني الجــئ، 
وهو ما لم يؤكده املكتب االتحادي للهجرة 
ــة نــفــى  ــيـ ــلـ ــداخـ والــــاجــــئــــني. وكــــــان وزيــــــر الـ
 
ّ
املعلومات التي ذكرتها صحيفة »بيلد« أن

390 ألف شخص سوري يحق لهم لّم شمل 
للهجرة  االتــحــادي  املكتب  فيما  عائاتهم، 

تحدث عن رقم أكبر.
ــالـــة  ــه، تــــوقــــع مـــعـــهـــد أبــــحــــاث وكـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
هناك  يكون  أن  أخيرًا  االتحادية  التوظيف 
ألفًا من األزواج والقّصر  ما بني 100 و120 
الـــذيـــن يــمــكــن أن يـــدخـــلـــوا إلــــى أملـــانـــيـــا عن 
طريق لّم الشمل عام 2018، مع اإلشارة إلى 
اليميني  أملانيا«  »البديل من أجل   حزب 

ّ
أن

االنتخابية  الحملة  خــال  اعتبر  الشعبوي 
ــرت في  لــانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــ
 الــعــام 2018 

ّ
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول املـــاضـــي، أن

سيكون أسوأ عام في أزمة اللجوء األملانية، 
الــســلــطــات األملــانــيــة أعلنت   

ّ
بــالــرغــم مـــن أن

أخيرًا عن تراجع عدد الاجئني الذين وفدوا 
إلـــى الــبــاد عـــام 2017، إذ لــم يــتــجــاوز عــدد 
 20 ألفًا 

ً
الذين دخلوا من جنوب أملانيا مثا

مقابل 74 ألفًا العام 2016.
تــكــمــن املــعــضــلــة األســـاســـيـــة الـــتـــي تـــواجـــه 
ــلــــف الـــلـــجـــوء  ــــي مــ الــــســــيــــاســــيــــني األملـــــــــــان فــ
ــا يـــرى  ــ ــات لــــــّم الــــشــــمــــل، بـــحـــســـب مـ ــيـ ــلـ ــمـ وعـ
النوع  لهذا  القانوني  املسار  على  مطلعون 
 املـــادة 

ّ
ــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ّ
مـــن املــلــفــات، أن

السادسة من القانون األساسي تنّص على 
قانونية  بحماية  العائلة  تتمتع  أن  أهمية 
ــة، اعــتــبــرت املحكمة  خــاصــة مــن قــبــل الـــدولـ
ه ليس باألمر 

ّ
الدستورية في وقت سابق أن

ــّم  ــروري أن يــنــطــبــق عـــلـــى حـــمـــايـــة ولــ ــ ــــضـ الـ
ــانــــب، ولــهــذا  شــمــل عـــائـــات الــاجــئــني األجــ
القوانني ووضعت بعض  الكثير من  عدلت 
الـــشـــروط منها الــعــمــل واملــســكــن والــلــغــة ما 
صّعب األمــر عليهم. وكــان آخر الــقــرارات ما 
صدر في مارس/ آذار 2016 الذي علق العمل 
بالسماح لاجئني ممن يتمتعون بالحماية 

الــثــانــويــة بــلــّم شــمــل عــائــاتــهــم قــبــل عامني 
من نفاذ القانون. وحاليًا يدور نقاش حول 
ويدعم  الــقــرار  بــهــذا  العمل  تمديد  إمكانية 
هـــذا الــتــوجــه »االتـــحـــاد املــســيــحــي« بزعامة 

ميركل.
ــاب الـــتـــي تــقــف خــلــف الــتــشــدد  ــبــ أبـــــرز األســ
فــي ملف الاجئني القّصر هــو مــا عبر عنه 
وزيرالداخلية االتحادي توماس دي ميزيير 
 »من غير املنطقي دفع القّصر إلى 

ّ
بقوله إن

ترك بلدانهم على أمل أن يسمح في ما بعد 

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

لم يدخل حليب أطفال 
ملوث بالسالمونيال إلى تونس 

رسميًا، لكّن ذلك ال ينفي 
احتمال وصوله إلى البالد 

عن طريق التهريب

تونس ـ مريم الناصري

أثارتها  الــتــي  لــم تكن تــونــس بمعزل عــن الضجة 
»الكتالي«  مجموعة  أعلنت  الــذي  الحليب  قضية 
 بعض 

ّ
عن سحبه من عشرات األسواق العاملية. لكن

الجهات وإن أثنت على دور الرقابة الصحية التي 
تّم تكثيفها على الصيدليات في اآلونــة األخيرة، 
ــهــا لـــم تـــخـــِف مــخــاوفــهــا مـــن احــتــمــال تــرويــج 

ّ
فــإن

الحليب في السوق املوازي، بسبب التهريب الذي 
ــواد الــغــذائــيــة وعــلــب الحليب املــجــفــف ال  شــمــل املــ
ع واألطفال الذي يجلب في 

ّ
سيما الخاص بالرض

األساس من الجزائر بطرق غير قانونية.
كـــانـــت مــجــمــوعــة »الكـــتـــالـــيـــس« الــفــرنــســيــة الــتــي 
ــــع قـــد أعــلــنــت قــبــل فـــتـــرة عن 

ّ
تــنــتــج حــلــيــب الــــرض

العاملية،  األســـواق  عــشــرات  مــن  سحب منتجاتها 
بسبب مخاوف صحية من التلوث بالساملونيا، 
ــال فـــي عــدة  ــفـ بــعــد تــســجــيــل إصـــابـــة عـــشـــرات األطـ
ــّم تــصــديــر حليب  بــلــدان بــتــلــك الــجــرثــومــة. وقـــد تـ
»الكتاليس« إلى عّدة دول من بينها دول عربية. 
ويحمل الحليب أسماء مختلفة في أسواق العالم 

منها »ميلوميل«، و»بيكوت«، و»سيلي«.
مــن جهتها، أعــلــنــت أجــهــزة األمـــن الــجــزائــريــة عن 
فتح تحقيقات تتعلق بتسويق منتجات الحليب 
الــفــرنــســي فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة، وتــتــبــع عمليات 
تــهــريــب الــحــلــيــب إلــــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة لــلــبــاد، 
الجزائرية  الحدود  التي تعبر  السيارات  ومراقبة 
التونسية، خشية من تهريب شحنات من حليب 
ـــع بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة لتسويقه بــاملــدن 

ّ
الـــرض

ــر. وكــشــفــت تلك  ــزائـ ــن الـــجـ الــتــونــســيــة الــقــريــبــة مـ
األجهزة عن تمكنها قبل أكثر من شهر من إحباط 
عملية تــهــريــب كــمــيــات مــن الــحــلــيــب إلـــى تــونــس، 
املــحــظــورة، لاشتباه في  األنــــواع  تلك  بينها  مــن 

احتوائها جرثومة الساملونيا.
كثيرًا ما تعلن الجهات األمنية في تونس بدورها، 
عن إحباط عمليات تهريب عدة مواد غذائية إلى 
الــبــاد مــن الــجــزائــر، ومــن بــني تلك املـــواد الحليب 
بجميع أنواعه بما في ذلك حليب األطفال. وتلجأ 
أغلب العائات على الحدود التونسية الجزائرية 
إلى شراء العديد من البضائع املهربة من الجزائر، 
بما في ذلك املواد الغذائية وحليب األطفال الذي 
يقّدر ثمن العلبة الواحدة منه بـ3 دوالرات أميركية 

مقابل 8 دوالرات في الصيدليات.
تشير عزيزة كحيلي من فرنانة بمحافظة جندوبة 
ها كثيرًا ما تشتري الحليب املجفف البنها 

ّ
إلى أن

منذ سنة من بعض املحات باملنطقة وليس من 

الصيدلية، نظرًا النخفاض ثمنه مقارنة بما يباع 
سكان  وأغلب  هي  ها 

ّ
أن تضيف  الصيدليات.  في 

املــنــطــقــة وحــتــى املــنــاطــق املـــجـــاورة اعـــتـــادوا على 
استهاك البضائع اآلتية من الجزائر بما في ذلك 
حليب األطفال، وال تجد ضررًا في استعماله فلم 

تسجل أّي أمراض أو مضاعفات بحسب قولها.
 
ّ
أن مــن جهتها  أعلنت  تــونــس  فــي  الصحة  وزارة 

تـــونـــس لــيــســت مــعــنــيــة بــدفــعــات حــلــيــب األطـــفـــال 
املتعفنة التي سحبت من أســواق عاملية. وأفــادت 
ها أجرت عمليات رقابة وتحرٍّ في مسألة دفعات 

ّ
أن

ــابـــة الــصــحــيــة  الــحــلــيــب، عـــن طـــريـــق أجـــهـــزة الـــرقـ
ــهــــزة املـــســـؤولـــة عـــن مــنــح رخــــص الــتــرويــج  واألجــ
من  التأكد  وجــرى  الغذائية.  املكمات  الستهاك 
ع الذي يحمل 

ّ
وجود ثاثة أنواع من حليب الرض

العامات التجارية »بيكوت« و»بيبتي جونيور« 
ــــواق الــتــونــســيــة. لكن  و»مــيــلــومــيــل بــيــو« فــي األسـ
أّي دفعة، من جملة 720 دفعة مشتبها  ال توجد 
التي  الدفعات  الساملونيا، بني  بحملها بكتيريا 

وصلت إلى تونس. 
ــهــا تــأكــدت عــبــر املــوقــع 

ّ
كــذلــك، أضــافــت الـــــوزارة أن

 تــونــس 
ّ
اإللـــكـــتـــرونـــي ملــجــمــوعــة »الكـــتـــالـــيـــس« أن

لــيــســت مـــن ضــمــن قــائــمــة الـــبـــلـــدان املــعــنــيــة بــهــذه 
ــة الـــتـــي ســحــبــت مــــن األســـــــواق.  ــلـــوثـ الــــدفــــعــــات املـ
 الوكالة الوطنية للرقابة الصحية 

ّ
وأشارت إلى أن

األخــيــرة  املـــدة  خـــال  كثفت  للمنتجات  والبيئية 
عمليات الرقابة بالتعاون مع أجهزة إدارة حفظ 
الصحة وحماية املحيط لتفقد األســواق والتأكد 

من عدم وجود هذه املواد في األسواق املوازية.
للصيادلة،  الوطنية  الهيئة  رئــيــس  نــائــب  تشير 
 
ّ
أن إلى  الجديد«  »العربي  لـ أحام هجار، بحديث 
الهيئة أكــدت خــال السنوات األخــيــرة على خطر 
ظــاهــرة انــتــشــار بيع حليب األطــفــال فــي املحات 
الــتــجــاريــة وعــلــى قــارعــة الــطــريــق، خــصــوصــًا في 
املــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود، بــالــرغــم مــن توفر 
 ذلك 

ّ
األنواع نفسها في الصيدليات، الفتة إلى أن

قــد يشكل خطرًا على صحة األطــفــال، نظرًا لعدم 
معرفة تركيبة الحليب التي قد ال تخضع للشروط 

ها تباع خارج األطر القانونية. 
ّ
الصحية ألن

ــه بالرغم مــن الــرقــابــة املــشــددة إال 
ّ
تتابع هجار أن

 العديد من األسواق األسبوعية تعرض حليب 
ّ
أن

األطفال منذ سنوات. والهيئة لم تنبه إلى خطورة 
الـــوضـــع بــعــد حـــادثـــة ســحــب الــحــلــيــب الــفــرنــســي 
ــه وإن 

ّ
فقط، بــل طــوال هــذه الــســنــوات. تنبه إلــى أن

 طريقة 
ّ
كان الحليب املهّرب سليمًا في األصل فإن

تــهــريــبــه عــبــر شــاحــنــات مــكــشــوفــة تــبــقــى ســاعــات 
تحت الشمس، أو عرضه في األسواق املوازية على 
قــارعــة الطريق، قــد تحّوله إلــى مــادة خطرة على 

صحة األطفال.

لّم الشملتحقيق
محكمة برلين تنتصر لالجئين القّصر

أطفال عمال في ليبيا

يمنع القانون 
الليبي عمل األطفال 

منذ عام 1970

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

على قارعة الطريق املؤدي إلى الجامعة في 
املناديل  عــامــًا(،   12( يبيع سيف  طــرابــلــس، 
املتوقفة عند  الــســيــارات  الورقية ألصــحــاب 
الــشــارة الــضــوئــيــة. يــبــدأ عمله صــبــاحــًا وال 
 حني يحل 

ّ
يعود إلى بيته في حي الفاح إال

يكبره  الـــذي  فـــراس  ليلتقي شقيقه  املــســاء، 
بــعــام واحـــد، عــائــدًا هــو اآلخـــر مــن عمله في 
ســوق الخضار فــي الحي اإلســامــي، حيث 
يجر عربة صغيرة لنقل خضار املتبضعني 

إلى سياراتهم الخاصة.
سيف وفــراس هما األكبر سنًا بني اإلخــوة 
فــــي أســــــرة مـــكـــونـــة مــــن خــمــســة أشـــخـــاص. 
والدتهما األرملة اضطرت إلى ترك تاورغاء 
ــي قـــضـــت عــلــى  ــتــ ــــرب الــ ــــحـ ــرًا بـــســـبـــب الـ ــســ قــ
املنطقة بالكامل، وهّجرت كل سكانها منذ 
عــام 2011. معظم هــذه العائات تسكن في 
أكـــواخ. يقول سيف: »ليس لدينا مــن يوفر 
إلى  اليوم، ما اضطرني وشقيقي  لنا قوت 
ترك الدراسة إلعانة أمنا التي ال تسمح لها 
الـــوالـــد، فــقــد توفي  صحتها بــالــعــمــل«. أمـــا 

خال الحرب.
ــتـــجـــاوز عـــمـــرهـــا الــعــشــر  طــفــلــة أخــــــرى ال يـ
سنوات كانت تجلس على مقربة من سوق 
الــذهــب والــصــاغــة فــي املــديــنــة الــقــديــمــة في 
وأمامها حوض  فـــارغ،  دلــو  على  طرابلس، 
ــيـــاه  ــانـــي املـ ــنـ ــه قـ ــيـ ــاه بــــــــاردة وضــــعــــت فـ ــيــ مــ
قربها.  املارين  للتجار  لبيعها  واملشروبات 
وعلى مقربة منها طفان ما دون 12 عامًا، 
السيارات  لغسل  والصابون  املياه  يحمان 

املركونة في موقف قريب من السوق.
وعلى امتداد شــارع الـــوادي، أحــد الطرقات 
الرئيسية في العاصمة طرابلس، يبيع عدد 
من األطفال املكّسرات للمارة، وقد وضعوها 

في أكياس باستيكية صغيرة.
تعّد عمالة األطفال في ليبيا ظاهرة الفتة، 
ــتــــوى املـــعـــيـــشـــي فــي  ــع املــــســ ــ ــراجـ ــ ــل تـ ــ ــــي ظـ فـ
املتاحقة على مدى  األزمــات  الباد بسبب 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، مـــا اضــطــر األســــر إلــى 
إرســـــال أطــفــالــهــا إلــــى ســــوق الــعــمــل. يشير 
مــديــر جمعية عــبــاد الــرحــمــن األهــلــيــة، فرج 
العماري، إلى أن 21 أسرة من أصل 53 تقدم 
لــهــا الــجــمــعــيــة اإلعــــانــــات، تـــرســـل أطــفــالــهــا 
»العربي الجديد«، أن معظم  للعمل. ويؤكد لـ
األطفال يزاولون أعمااًل ال تناسب أعمارهم، 
ــأن يــعــمــلــوا فـــي ورش الــبــنــاء أو إصـــاح  كــ
ــارات. ويــــوضــــح أن غـــالـــبـــيـــة هــــؤالء  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
والعمل  العيش  ظــروف  األطــفــال تضطرهم 
إلى ترك مدارسهم، »وقــد حاولنا الحد من 
تفشي األمر بني العائات األخرى املسجلة 

لدينا. لكن أرجح أن األمر إلى تزايد«.
 أحد مسؤولي جهاز مكافحة الجريمة 

ّ
إال أن

فــي طرابلس يشير إلــى أعــمــال رّبــمــا تكون 

أكثر خطورة بحق األطفال. ويقول إن عمل 
املسلحة  والكتائب  املليشيات  فــي  األطــفــال 
هــو األخــطــر على كــل املستويات، مــؤكــدًا أن 
»مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــنــتــشــرة فـــي أرجـــاء 
الــبــاد تضم أكــثــر مــن 10 آالف طفل تــرواح 
أعـــمـــارهـــم مـــا بـــني 12 و17 عـــامـــًا يــحــمــلــون 
الـــســـاح«. يــضــيــف: »هـــذه املــلــيــشــيــات توفر 
ــال  ــذي ال يــمــلــك نــضــجــًا كــافــيــًا املـ ــ لــلــطــفــل الـ
والهيبة. وغالبية هؤالء األطفال متسربون 
مـــن املــــــــدارس، أو تــعــيــش أســـرهـــم تــهــجــيــرًا 
قسريًا«، الفتًا إلى أن األمر بعيد عن اهتمام 

دوائر السلطات الرسمية.
يــضــيــف: »األســــوأ أن يــنــخــرط الــطــفــل، الــذي 

يــعــمــل مــع املــلــيــشــيــات أو فــي بــيــع املــنــاديــل 
عــلــى الــطــرقــات، فــي نــشــاطــات أخــــرى، كبيع 
الــــدعــــارة، أو االنـــضـــمـــام إلــى  ــدرات أو  ــخــ املــ
إذ  األمــر صعبًا،  إرهابية. وليس  تنظيمات 
يــقــضــي الــطــفــل ســـاعـــات طــويــلــة بــعــيــدًا عن 

عائلته«.
من جهتها، تؤكد أستاذة علم االجتماع في 
جامعة الزاوية، جميلة بوزنان، أن »ظاهرة 
الطفل العامل أمر جديد كليًا على املجتمع 
الليبي«، مشيرة إلى نتائج سلبية قد تؤدي 
إلــيــهــا هــــذه الـــظـــاهـــرة، مــنــهــا فـــقـــدان الــطــفــل 
االرتـــبـــاط األســـــري وانـــخـــراطـــه فـــي أوســـاط 
مختلفة، ما يؤدي إلى تفكك األسرة وضياع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــا  الــطــفــل. وتـــقـــول لـــ
معظمها  االنــتــحــار،  ــاالت  حـ أن  تستبعد  ال 
أخــيــرًا،  ليبية  مـــدن  الــتــي شهدتها  ألطــفــال، 
ترتبط بمستويات الفقر لدى بعض األسر. 
ــر عاطفيًا، 

ّ
يــتــأث الــعــامــل  تضيف أن »الــطــفــل 

عدا عن اإلهانات والتعنيف من قبل أرباب 
األســرة  أن يشعر بحماية  مــن دون  الــعــمــل، 
لـــه«. ويــمــنــع الــقــانــون الليبي عــمــل األطــفــال 

 حجم األزمــة التي تمّر 
ّ
منذ عام 1970، لكن

بها الباد جعل تطبيق هذا القانون بعيد 
لم  الرسمية  السلطات  أن  املنال، خصوصًا 
. وإزاء تــنــامــي األخـــطـــار التي 

ً
تــؤمــن بـــديـــا

تــوجــهــه للعمل،  الــطــفــل، مــن بينها  تــواجــه 
إلــى  عـــام 2014  فـــي  الــتــعــلــيــم  عــمــدت وزارة 
ــرار  ــ تــشــكــيــل لــجــنــة لــــدراســــة الـــقـــوانـــني وإقــ
مع  بالتعاون  الطفل  لحماية  جديد  قانون 
منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف«. 
العالي للقضاء، علي  ويقول رئيس املعهد 
بكار، إن املشروع أنجز ووضــع أمــام لجان 
التشريعية  الجهة  الــعــام،  الوطني  املؤتمر 
ــه  ــاتـ ــيـ ــي الـــــــبـــــــاد. وكـــــــــان مــــــن بــــــني تـــوصـ فــــ
تخصيص شرطة لحماية الطفل والتعامل 
االجتماعية  للرعاية  مكتب  وإنــشــاء  مــعــه، 
استئناف، يضم  كل محكمة  في  والنفسية 
بــاحــثــني اجــتــمــاعــيــني ونــفــســيــني، الفــتــًا إلــى 
أن تنفيذ مثل هذا املشروع يحتاج مهارات 
خــاصــة مــن قــبــل مــنــفــذيــه، وهـــو مــا تعهدت 
»الــيــونــيــســف« بــتــوفــيــره مـــن خـــال دورات 

متخصصة. لندن ـ كاتيا يوسف

يــعــانــي الـــشـــبـــاب مــمــن لــديــهــم تصلب 
لــويــحــي )تــصــلــب مـــتـــعـــدد( مـــن غــيــاب 
ــا أن تــنــهــار  ــمـ ــم، فـ ــهــ ــة بــ أمــــاكــــن خــــاصــ
صحتهم حتى يودعوا في دور رعاية 
لـــكـــبـــار الــــســــن، حـــيـــث تــــســــوء حــالــتــهــم 
الــنــفــســيــة لـــتـــواجـــدهـــم فــــي مــــنــــازل لــم 
»مجتمع  جمعية  تكشف  لــهــم.  تصّمم 
 
ّ
أن بريطانيا  فــي  الــلــويــحــي«  التصلب 
 

ّ
أكثر من 3 آالف شخص ذوي إعاقة تقل

أعمارهم عن 65 عامًا، بينهم أشخاص 
لــديــهــم تــصــلــب، يــعــيــشــون بــني مسنني 
 واحدًا 

ّ
في دور رعاية. وهو ما يعني أن

 سبعة من الشباب يقيم 
ّ

تقريبًا من كل
تــعــجــز عــن تلبية  مــراكــز للمسنني  فــي 
 العيش 

ّ
جميع احتياجاتهم. كذلك، فإن

ــع كـــبـــار الـــســـن مـــمـــن لـــديـــهـــم ظــــروف  مــ
ــًا، مــثــل الــــخــــرف، يمكن  ــانـ ــيـ مــعــقــدة أحـ
ــر عــلــى الــصــحــة الــعــقــلــيــة لــدى  ـ

ّ
ــؤث أن يـ

البالغني األصغر سنًا.
قــبــل وفـــاة جـــوان هــيــد )38 عــامــًا(، عــام 
2015، احتاجت إلى الرعاية على مدار 
24 ســاعــة بــســبــب الــتــصــلــب الــلــويــحــي 
ــا. وقــــالــــت  ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــتــــه املــــتــــقــــدمــــة لـ ــالــ بــــحــ
نوتنغهام،  مــن  كـــوك،  فيكي  شقيقتها 
كـــانـــوا  الــــذيــــن  ــــاص  ــخـ ــ  مـــعـــظـــم األشـ

ّ
إن

 عن 
ً
مــعــهــا تــــجــــاوزوا 65 عـــامـــًا فـــضـــا

ـــــه كــــان من 
ّ
خــــرف بــعــضــهــم. تــابــعــت أن

املـــريـــع أن تــــرى شــقــيــقــتــهــا فـــي بــيــئــة ال 
تــتــوفــر فــيــهــا رعـــايـــة صــحــيــة مــنــاســبــة 
تعتبر  أنشطة.  أو  اجتماعي  تفاعل  أو 
جــمــعــيــة »مــجــتــمــع الــتــصــلــب املــتــعــدد« 
ه ينبغي أن يكون لهؤالء االشخاص 

ّ
أن

ممن لديهم التصلب، الحق في اختيار 
كــان عمرهم  أّيــًا  لهم،  املناسبة  الرعاية 
ــم. لـــــذلـــــك، فــــقــــد أجـــــرت  ــهــ ــاتــ ــيــــاجــ ــتــ واحــ
استطاعًا بالتعاون مع التحالف األكبر 
لجمعيات بريطانيا، للوصول إلى رأي 
وتبنّي  بالقضية.  البريطاني  الجمهور 
يعتقدون  العينة  مــن  املــائــة  فــي   61  

ّ
أن

األصغر  للبالغني  الصحية  الرعاية   
ّ
أن

ــة«.  »مــــحــــرجــ اإلعـــــاقـــــة  ــــن ذوي  مـ ســـنـــًا 
ــهــم يخافون على 

ّ
وقــال 75 فــي املــائــة إن

مستقبلهم حني سيعجزون عن رعاية 
أنفسهم. وعّبر 79 في املائة عن رغبتهم 
االجتماعية  الرعاية  نظام  إصــاح  فــي 
ــاء تصنيف الــنــاس  بــشــكــل عــاجــل. وجــ
ثاني  باعتبارها  االجتماعية  للرعاية 
أهم قضية تواجه الحكومة. ماريا )36 
عـــامـــًا(، لــديــهــا تــصــلــب لــويــحــي، تــقــول 
غـــيـــاب دور   

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  ـــ لـ

يخيفها،  لحالتها  املخصصة  الرعاية 
بـــل تــعــجــز عـــن تــخــّيــل نــفــســهــا فـــي تلك 
األمـــاكـــن الــتــي يــــودع فــيــهــا مـــن لــديــهــم 
ــودع  ــم حـــتـــى أن يــ ــؤلــ تـــصـــلـــب: »مـــــن املــ
كــبــار الــســن فــي تــلــك املــنــازل بــعــيــدًا عن 
 الظروف قد 

ّ
أن أبنائهم وذويــهــم. أدرك 

تدفعنا أحيانًا إلى ذلك، لكن أن يجري 
رعــايــة مناسبة هو  فــي  تــجــاهــل حقنا 
 أكــثــر 

ّ
أمـــر مــجــحــف بــالــفــعــل«. يــذكــر أن

مـــن 100 ألــــف شــخــص فـــي بــريــطــانــيــا 
لــديــهــم تصلب لــويــحــي، وهـــي حــالــة ال 
عـــاج لــهــا تــؤثــر فـــي الـــدمـــاغ والــعــمــود 
الــفــقــري، ويــتــعــاطــى املــخــتــصــون معها 
بـــرعـــايـــة صــحــيــة تــســتــخــدم مــجــمــوعــة 
مـــن الــتــقــنــيــات واألدويــــــة الــتــي تــحــاول 

السيطرة على الحالة ال أكثر.

أزمة مراكز التصلب اللويحي 
في بريطانيا

رلى المصري

أقّر القانون اللبناني إجــازة األبــّوة في لبنان في ديسمبر/ كانون األول 
القانون  إقــرار  ب على 

ّ
أيــام »كاملة«. وعق الــرجــال ثاثة  املــاضــي، مانحًا 

الذي صدر أخيرًا في الجريدة الرسمية، وزير الدولة لشؤون املرأة جان 
النساء  األدوار بني  تقاسم  لقاعدة  »تطبيقًا  ــه جاء 

ّ
إن  

ً
قائا أوغاسابيان 

والرجال«.
ل اعترافًا من قبل الدولة اللبنانية 

ّ
ال شّك في أّن خطوة إقرار القانون تمث

 بذلك أّن دورهم ال يقتصر أو ال يجب 
ً
 الرجال في إجازة أبّوة، الحظة

ّ
بحق

أن يقتصر على دور اإلعالة أو اإلنتاج فحسب. لكن ثّمة مشكلة تكمن 
في مستوَيني، األّول في املــّدة التي منحها القانون حتى يقضي الرجل 
وقتًا نوعيًا مع أسرته، والثانية في الفهم العام ملبدأ »تقاسم األدوار« بني 

النساء والرجال.
حول مدة إجازة األبّوة، قد تحتاج نساء بعد الوالدة إلى أيام ثاثة كاملة 
اللبنانية  الدولة  املمنوحة من  األبــّوة  أّن إجــازة  في املستشفى، ما يعني 
والــرجــال«.  النساء  بــني  األدوار  »تقاسم  لـ مخصصة  تكون  لــن  للرجال 
ــالـــزوج/ األب ســـوف يــقــضــي إجـــازتـــه فــي مــتــابــعــة أوراق الـــخـــروج من  فـ
املستشفى أو االهتمام بالزائرين أو الذهاب إلى املنزل ألخذ قسط من 
ى له تمضية وقت نوعي مع طفله 

ّ
الراحة، وما إلى ذلك. بالتالي، لن يتسن

املولود حديثًا ومع زوجته. وفي حني تبدأ مرحلة االستقرار في املنزل، 
يتوّجب على الرجل العودة إلى عمله على أن تسعني املرأة بشبكة دعم 
نسائية )أو عاملة أجنبية( ملتابعة أمور الطفل واملنزل. وهكذا، فإّن الهدف 
 على أّن القانون ربما لم ُينَب على واقع 

ّ
املرجّو من اإلجازة ُيدحض، ما يدل

املجتمع الحالي. 
الثانية فهي »موضوع املساواة في تقاسم األدوار« كهدف  أّما املشكلة 
النساء  بــني  األدوار  تــذهــب جـــذور مشكلة تقاسم  األبــــّوة.  آخــر إلجـــازة 
والــرجــال إلــى أبــعــد مــن إقـــرار إجـــازة أبـــّوة أو دخـــول الــنــســاء إلــى سوق 
العمل. فاألدوار التقليدية التي يرتاح املجتمع حني يمارسها الرجال هي 
بالتربية  النساء فتتمثل  أّما في حالة  العمل وتلبية احتياجات األســرة، 
واالهتمام بشؤون األسرة. وما زال األمر حتى اآلن مجّرد دخول خجول 
ني إلى »حّيز اآلخر أو مجال العمل الذي فرضه عليه 

َ
 واحد من الطرف

ّ
لكل

 لهّن، 
ّ

إلــى ســوق العمل، لم يكن ألّن ذلــك حــق املجتمع«. ودخــول النساء 
الدافع وراءه كان الحاجة االقتصادية التي دفعت املرأة إلى إيجاد فرصة 
عمل »إلعالة الزوج« الذي بدوره يقوم بإعالة األسرة. كذلك هو األمر مع 
»دخــول« الرجال إلى مجال رعاية األســرة، الــذي وعلى الرغم من إقرار 
فإّن  بالتالي،  األدوار.  املــســاواة في  البعد عن   

ّ
كــل بعيدًا  زال  ما  القانون، 

ل 
ّ
إلــى تدخ النساء والــرجــال في األدوار في حاجة  املــســاواة بني  مسألة 

واحــد،  آن  فــي  والــقــوانــني  واملنظومة  والذهنية  األعـــراف  لتغيير  شمولي 
وليس االكتفاء بثاثة أيام فقط.

)ناشطة نسوية(

إقرار المساواة بثالثة أيام!

تاء

عدد  أّن  أخيرًا  الجريمة  لمكافحة  األلماني  االتحادي  المكتب  أعلن 
ثلثهم من  ألفًا،  إلى 15  الالجئين وصل  المبلّغ عنهم من  المفقودين 
الالجئين القّصر. وعزا المكتب السبب الرئيس في ذلك إلى ارتفاع أعداد 
اآلتين إلى البالد من القّصر من دون مرافقين، موضحًا أّن هناك ما بين 
150 و200 بالغ يوميًا، لكن مع احتمال تسجيل الالجئ اسمه عدة مرات.

مفقودون

لّم الشمل مطلب أساسي لالجئين القّصر وذويهم )لويزا غولياماكي/ فرانس برس(

الرعاية الجيدة تسمح بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة )سام بنثاكي/ فرانس برس(

األنواع الملوثة تحمل عالمات تجارية عدة )غويلوم سوفان/ فرانس برس(
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عرفت الهّم باكرًا )محمود تركية/ فرانس برس(



20
فالشمجتمع

مطابخ العالم في جاكرتا
طهاة الشوارع يجذب طهاة الشوارع في 

العاصمة اإلندونيسية 
جاكرتا، املارة واملوظفني 

في املدينة، بسبب املأكوالت املتنوعة 
والوجبات الشهية والرخيصة التي 

يعدونها. وتنتشر في جاكرتا املطاعم 
 في 

ً
 صفًا طويا

ّ
الشعبية، والتي تحتل

عدد من األحياء. عند ساعات الظهيرة، 
تزدحم املطاعم الصغيرة مع خروج 

فني الستراحة الغداء. ويعد 
ّ
املوظ

طهاة الشوارع مختلف أنواع األطعمة 
والحلويات، مثل املعكرونة الصينية، 

وأكلة املانتي على البخار، واللحم 
املقلي مع األرز. 

وفي ظل التنوع العرقي في إندونيسيا، 
تتمّيز الباد بأطعمة من ثقافات 

مختلفة، ويبقى السر في البهارات. 
وهناك املطبخ الهندي والصيني 

والعربي، من دون أن ننسى املطبخ 
اإلندونيسي. إضافة إلى األطعمة 

الشهية التي يقدمها طهاة الشوارع، 
فإنها تعد مكانًا مثاليًا لتعزيز الروابط 

االجتماعية بني السكان بسبب صغر 
حجمها وقربها من بعضها بعضًا.

في هذا السياق، يقول الطاهي ترجانو 
لـ »العربي الجديد« إنه يعد الطعام 
في الشارع منذ 13 عامًا، مبّينًا أنه 

يستخدم أكثر من لحوم السمك 
ه 

ّ
والدجاج الطازج للطهي. ويوضح أن
يعمل 12 ساعة يوميًا، ويقدم أطعمة 
شهية ورخيصة لزبائنه، ما يجعلهم 

يتدفقون إلى مطعمه الصغير. 
من جهتها، تقول إحدى زبونات 

املطعم، وتدعى »إنداها«، إنها تعمل 
في مصرف خاص، وتأتي وأصدقائها 
يوميًا لتناول مختلف أنواع األطعمة 

الشهية والرخيصة من أيدي طهاة 
الشوارع. تضيف أنها تجد في املطعم 

فرصة للدردشة وتجاذب أطراف 
الحديث مع أصدقائها وزمائها. 

)الصور: فرانس برس، األناضول(

من يفوز بهذا الطبق؟

فلفل

اختار طعامه المفضل

تزدحم المطاعم عند الظهيرة

في انتظار الزبائن

فرصة لتعزيز الروابط 
االجتماعية

للتوابل أهميّتها 
في إندونيسيا
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