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القاهرة ـ العربي الجديد

أمــام أحــد أكشاك وســط البلد في القاهرة، 
ــا عــــلــــبــــة ســـجـــائـــر  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وقـــــــــف أحـــــــدهـــــــم طـ
»كــلــيــوبــاتــرا«، وهـــي نـــوع محلي قــد يكون 
ق 

ّ
األرخص في السوق. رّد البائع: »15 جنيها«. فعل

الحوار  البائع  وأنهى   .»11 بـ  كانت  »ليه؟  املشتري: 
: »إنت مش عايش في الدنيا وال إيه؟ السجائر 

ً
قائال

غليت الساعة 12 بالليل«. وضع املشتري العلبة من 
يده وغادر مستنكرًا وهو يتمتم. »يعني هو القرار 
بيتطبق من تاني يوم! ما هي عندك من قبل الزيادة 

 هو استغالل والسالم؟!«.
ّ

وال
ـــر قــــرار رفــــع أســـعـــار الــســجــائــر عــلــى شــريــحــة 

ّ
ويـــؤث

املدخنني في  قّدر نسبة 
ُ
ت إذ  عريضة من املصريني، 

مصر بنحو 19.6 في املائة من إجمالي عدد السكان 
الــبــالــغــة أعــمــارهــم 15 ومـــا فــــوق، وفــقــا إلحــصــاءات 
صــــــــادرة عــــن الـــجـــهـــاز املـــــركـــــزي لــلــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة 
واإلحــصــاء املصري في تقرير عــام 2016. وبحسب 
 نسبة املدخنني بني الذكور تصل 

ّ
الجهاز نفسه، فإن

إلــى 41 في املائة فيما ال تصل إلــى واحــد في املائة 
 22.5 مــن الــشــبــاب فــي الفئة 

ّ
ــإن بــني اإلنــــاث. كــذلــك فـ

ــنــون، وأكــثــر مــن 60 في 
ّ

العمرية 25 - 44 عاما مــدخ
نون ما بني 15 و24 

ّ
املائة من إجمالي املدخنني يدخ

سيجارة يوميا.
ارتــفــاع أسعار  بعيدًا عن كل هــؤالء املتضررين من 
التدخني  من  املتضررين  وعــن  نني، 

ّ
املدخ السجائر، 

 ثّمة فئة أخرى في مصر 
ّ
نني، فإن

ّ
السلبي، غير املدخ

قــد تــكــون األكــثــر تــضــررًا على اإلطـــالق بــني الجميع 
ــنــني. هـــؤالء هم 

ّ
ــنــني أو غــيــر مــدخ

ّ
ســــواًء كــانــوا مــدخ

القابعون في السجون.
الــعــمــلــة داخـــــل الـــســـجـــون هـــي الـــســـجـــائـــر. هــــذه هي 
االحتجاز  مقار  جــدران  وراء  التي تختفي  الحقيقة 
ل 

ّ
القبيل من شأنه أن يمث في مصر. فقراٌر من ذلــك 

سر املسجونني، إذ يتوّجب 
ُ
مزيدًا من األعباء على أ

بــالــســجــائــر هــو مــن أجـــل تــرتــيــب أوضــــاع الــســجــني. 
 من 

ً
وهذا التعامل يختلف من سجن إلى آخر. مثال

يرغب في ترتيب أوضاعه، يطلب من أهله إحضار 
ـــمـــهـــا إلـــــى الـــشـــخـــص املــــســــؤول عــن 

ّ
ســـجـــائـــر ويـــســـل

التفتيش خالل الزيارة، أو يبقيها معه ليتعامل بها 
 »في سجون أخرى، 

ّ
ه يلفت إلى أن

ّ
داخل السجن«. لكن

العملة أغلى بكثير، من قبيل حبوب الفياغرا. ومن 
م املعنيني فياغرا مع 

ّ
يرغب في ترتيب أوضاعه، يسل

السجائر، هكذا يضمن رضاهم التام عليه«.
وكــان مجلس النواب املصري قد وافــق في جلسته 
مقّدم  قانون  مشروع  على  املاضي،  الثالثاء  العامة 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة يــقــضــي بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
قانون القيمة املضافة رقم 67 لسنة 2016، األمر الذي 
ر على أسعار السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة 

ّ
أث

 مـــن الــشــريــحــة الــثــانــيــة 
ّ

األولـــــــى، و125 قـــرشـــا لـــكـــل
والــثــالــثــة مــع زيــــادة املـــدى الــســعــري لــهــذه الــشــرائــح 
ــــادة الـــحـــّد األقـــصـــى للشريحة  الـــثـــالث مـــن خـــالل زيـ
األولى من 13 جنيها )نحو 0.75 دوالر أميركي( إلى 
الثانية  والشريحة  دوالرًا(،   1.02 )نحو  جنيها   18
من 23 جنيها )نحو 1.3 دوالر( إلى 30 جنيها )نحو 
1.7 دوالر( على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع 

السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.
ونــــّص الـــجـــدول املــرفــق بــمــشــروع الــقــانــون عــلــى أن 
للعبوة  دوالر(   0.02( قــرشــا   350 الــضــريــبــة  تــكــون 
التي ال يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي عن 18 
جنيها، و550  قرشا )0.032 دوالر( للعبوة التي ال 
يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي عن 18 جنيها 
وحتى 30 جنيها، و650 قرشا )0.037 دوالر( للعبوة 
النهائي عن 30  للمستهلك  التي يزيد سعر بيعها 

جنيها.
ــادة أســعــار  ــ ــّرت زيـ ــ  مــصــر أقـ

ّ
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن

السجائر من ضمن 364 سلعة أخرى في ديسمبر/ 
كانون األول من عام 2016، بنسب تتراوح ما بني 10 

و60 في املائة بعد زيادة التعرفة الجمركية.

عليها إيداع مبالغ مالية أكبر في ودائع أبنائها من 
أجل تمكينهم من التعامل داخل السجن.

 آالف األسر 
ّ
ومع كل زيادة في أسعار السجائر، فإن

 
ّ
ألن إضافية،  هموما  تتحّمل  مساجني  لديها  مّمن 
الحاجات  أهــّم  كليوباترا هي  السجائر  »خرطوشة 
 سجني وسجينة«، بحسب ما تقول 

ّ
كــل في إعاشة 

الناشط  شقيقة  ســيــف،  مــنــى  السياسية  الــنــاشــطــة 
املعتقل عالء عبد الفتاح.

ظ 
ّ
من جهته، يقول شقيق أحــد املساجني، وقــد تحف

 »الــنــقــود في 
ّ
الــجــديــد«، إن »العربي  لـ عــن ذكــر اسمه 

 
ّ
السجون العمومية في مصر هي السجائر. يعني أن
فثمن  بالسجائر.  ويشرب  ويأكل  يشتري  املسجون 
 إلى 

ً
وجبة غداء مميزة مع لحوم قد يرتفع ثمنها مثال

دانهيل،  أو  مارلبورو  أو  ميريت  خرطوشة سجائر 
ــه 

ّ
أن يضيف  كليوباترا«.  خرطوشة  ثمنها  والــفــراخ 

 شيء داخل السجن من خالل 
ّ

»من املمكن التحّكم بكل
 الخروج من الزنزانة في غير أوقات 

ً
السجائر، مثال

الطعام  مــن  إضافية  بمقادير  السماح  أو  الــتــرّيــض، 
)التعيني بلغة السجون(، أو دخول الحمام، أو عدم 

املشاركة في التنظيف واألعمال الشاقة، وغيرها«.
»العربي  ويشير سجني سياسي أفرج عنه أخيرًا لـ
الحبس نفسه  داخــل  »السجائر   

ّ
أن إلــى  الــجــديــد«، 

البلطجية  بطش  لتفادي  الوحيد   
ّ

الــحــل تكون  قــد 
السجون(،  بلغة  )النبطشية  العتاولة  واملجرمني 
 أيــديــهــم عــن السجناء 

ّ
إذ هــي قــد تدفعهم إلــى كــف

ــاس بـــهـــم أو  ــ ــسـ ــ ـــن دون املـ ــي ســــــالم مــ ــ ــم فـ ــهــ ــركــ وتــ
قد  »السجائر   

ّ
أن يضيف  الــخــاصــة«.  بمتعلقاتهم 

مــن داخــل  السجني مكاملات هاتفية  إجـــراء  تضمن 
الحبس، من خالل أجهزة هاتف محمول موجودة 
الــســجــنــاء أو مــع العساكر  املـــرِضـــّي عنهم مــن  مــع 
 عبارة »صّبح على 

ّ
ومسؤولي التأمني«. ويتابع أن

الباشا« هي الجملة التي يسمعها السجناء لكسب 
ود الضباط والعساكر.

»التعامل   
ّ
أن نفسه،  عنه  املــفــرج  السجني  ويــوضــح 

مجتمع
أعلنت وزيرة املرأة واألسرة والطفولة التونسية، نزيهة العبيدي، أمس الخميس، عن إطالق حملة 
من النشاطات ملناهضة العنف ضد املــرأة تحت شعار »مــن اليوم ماكش وحــدك )لست وحــدك(.. 
فالقانون معك«. وتنطلق الحملة غدًا السبت، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمناسبة 
املقبل،  األول  كانون  املــرأة وتتواصل حتى 10 ديسمبر/  العنف ضد  للقضاء على  العاملي  اليوم 
هذه  بمعظمها  النسائية  واملنظمات  الجمعيات  تطلق  اإلنــســان. وسنويا،  لحقوق  العاملي  اليوم 
)األناضول( الحملة ملناهضة العنف ضد املرأة وتستمر 16 يوما. 

 ذلك لن يشجعهم على 
ّ
رت األكاديمية األميركية لطب األطفال من إحراج األطفال البدناء، ألن

ّ
حذ

 »األطفال الذين 
ّ
محاولة التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، بل العكس. وبحسب األكاديمية، فإن

يعانون من السمنة أكثر عرضة للشعور بالنقص واالكتئاب والقلق، لذا نريد أن نكون أكثر حرصا 
 التهكم باألطفال املصابني 

ّ
على التركيز على التشجيع اإليجابي وليس السلبي«. وأّكد الباحثون أن

بالسمنة أو التحامل عليهم يزيد مشاكلهم الصحية وربما يتسبب في شعورهم بالعزلة والحرج 
)قنا( والحزن. وزيادة الوزن في حد ذاتها قد تجعلهم عرضة لإليذاء والتنمر.  

حذار من إحراج األطفال البدناءحملة تونسية جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة

لندن ـ كاتيا يوسف

ــدارس إلـــى مــنــاهــج مـــن شأنها  ــ تــفــتــقــر املــ
ــم الــــذي  ــالـ ــعـ ــة الـ ــهـ تــهــيــئــة أوالدنـــــــــا ملـــواجـ
ــى حــــــدوده املـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة 

ّ
تــتــخــط

ــــّرس،  ــكـ ــ والـــــــزمـــــــالء واملـــــــــدّرســـــــــني. فــــهــــي تـ
ــا لـــتـــدريـــس  ــهــــودهــ كـــمـــا الــــجــــامــــعــــات، جــ
املـــــواد الــعــلــمــيــة واألدبـــيـــة بــهــدف ضــمــان 
ــات  ــا وطــــالبــــهــــا درجــــ ــيـــذهـ تــحــقــيــق تـــالمـ
عــالــيــة وتــســجــيــل مــســتــويــات أكــاديــمــيــة 
مـــهـــمـــة، حـــتـــى يـــحـــظـــوا بــــفــــرص لــلــعــثــور 
أخــرى،  مــن جهة  املناسبة.  الوظيفة  على 

بــّد مــن أن يمتلكها  ثّمة مــهــارات قّيمة ال 
ر 

ّ
األهل، وهي املهارات العاطفية التي تؤث

عـــلـــى نــفــســيــة أوالدهــــــــم وشــخــصــيــاتــهــم، 
ــع هـــؤالء بــذكــاء حـــاد فــي مــادة 

ّ
مهما تــمــت

الرياضيات على سبيل املثال أو غيرها.
إيــــمــــي مــــــوريــــــن، هـــــي مـــعـــالـــجـــة نــفــســيــة 
وخـــبـــيـــرة فــــي الــــقــــوة الـــذهـــنـــيـــة مــعــتــرف 
ــه فــي واحـــدة من 

ّ
بها دولــيــا، تشير إلــى أن

الــــدراســــات االســتــقــصــائــيــة الـــتـــي شملت 
 
ّ
نحو 1502 من طالب الجامعات، تبنّي أن

60 في املائة منهم يرغبون في الحصول 
ــدة فــــي الــتــهــيــؤ  ــاعــ ــســ ــلـــى مــــزيــــد مــــن املــ عـ

العاطفي  التأّهب   
ّ
أن وتــوضــح  العاطفي. 

يــشــمــل الــــقــــدرة عـــلـــى االعـــتـــنـــاء بــالــنــفــس 
والتكّيف مع البيئات الجديدة والسيطرة 
على املشاعر السلبية أو السلوك السلبي 

وبناء عالقات إيجابية.
فـــي الــســيــاق، يــقــول كـــارلـــوس )21 عــامــا( 
تكن  لم  »الجامعة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

ـــعـــت. وقــــد شـــعـــرت بــصــعــوبــة 
ّ
مــثــلــمــا تـــوق

ــــطـــــالب اآلخـــــريـــــن«.  ــــع الـ ــــي االنــــــدمــــــاج مـ فـ
دراستي  إكمال  في  أرغــب  »كنت  يضيف: 
لــلــحــصــول عــلــى شــهــادة ماجستير ومــن 
 تــجــربــتــي فــي 

ّ
ــــوراه، لـــكـــن ــتـ ــ ــدكـ ــ بـــعـــدهـــا الـ

ة، لذا 
ّ
الجامعة كانت مخّيبة لآلمال وممل

قّررت البدء في العمل فور حصولي على 
 ذلك قد يكون 

ّ
إجازة جامعية«. ويتابع أن

التواصل  مــهــارات  إلــى  افتقارنا  »نتيجة 
االجتماعي وكيفية التعامل مع أشخاص 
جـــدد وبــالــغــني فــجــأة، وتــكــويــن صــداقــات 
األمـــور أسهل  املــدرســة تكون  معهم. ففي 
ويشير  عفوية«.  وأكثر  ا 

ّ
أصغر سن نا 

ّ
ألن

 
ّ
ــــدأت الــعــمــل، أدركـــــت أن ــــه »حــــني بـ ـ

ّ
إلــــى أن

عــن كيفية  أّي شـــيء  منا 
ّ
تعل لــم  املــدرســة 

ــا وغـــضـــبـــنـــا  ــنــ ــفــ ــواطــ ــلــــى عــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ الــ
والتعامل مع العمالء أو مع أّي شخص، 

املنهج  تلقيننا  على  كــان  تركيزها   
ّ

فــجــل
الدراسي املطلوب«.

مــن جــهــتــهــا، تــقــول صــبــا )38 عــامــا( وهــي 
ــهــا كانت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مـــدّرســـة، لـــ

 
َ
إليها ليشتكني األّمــهــات  تــهــرع  تــرى كيف 

مـــن تـــصـــّرفـــات تــالمــيــذ آخـــريـــن ويــطــلــبــون 
ل للدفاع عن أبنائهن. تضيف: 

ّ
منها التدخ

»ســألــُت إحــدى األّمــهــات فــي يــوم إذا كانت 
ــل لــلــدفــاع عــن ابــنــهــا حــني يصبح 

ّ
ســتــتــدخ

ــا، وطـــلـــبـــت مــنــهــا أن تـــتـــركـــه يـــواجـــه  ــالـــغـ بـ
مــشــاكــلــه فـــي عـــاملـــه الــصــغــيــر كـــي يــتــمــّكــن 

بعدها من النضال في العالم األوسع«.

مهارات ال يتعلمها أبناؤنا في المدارس

سالمة عبد الحميد

أول ما يتبادر إلى الذهن عندما تذكر لفظة 
»كوتا«، تلك القرارات التي تصدر في عدد 

كبير من البالد التي يطلق عليها »الدول 
النامية«، ملنح النساء قدرًا إضافيًا من 

حقوقهن الضائعة، وخصوصًا في عضوية 
املؤسسات النيابية والبلدية، والتي يحرمن 

منها ألسباب معظمها ذكورية، يتم تبريرها  
في األغلب بالعادات والتقاليد.

وبينما تعد »كوتا« النساء تلك محاولة 
بائسة لتجميل صورة األنظمة، إال أن 
البعض، وخصوصًا في بعض الدول 

العربية، يعتبرها إنجازًا، ويحتفي بإقرارها 
باعتبارها انتصارًا تاريخيًا للنساء 

املحرومات من حقوقهن.
ال يمكننا هنا أن نتجاهل أن النساء يحكمن 

بعض الدول، لكن هذا ال يعني بالضرورة 
حيازة نساء تلك الدول على كامل حقوقهن، 

الواقع أن بعض الحاكمات يظلمن النساء 
أكثر مما يفعل الحكام الرجال، وأحيانًا 

تتعّمد بعضهن ذلك حتى ال تتهم بمحاباة 
بنات جنسها.

يعود أصل كلمة »كوتا« إلى اللغة الالتينية، 
وهي متداولة في لغات عدة غير العربية، 

بينها اإلنكليزية والفرنسية والتركية، 
وتعني منح حصة ما في مجال ما 

ملجموعة أو قومية أو جنس أو سّن محددة، 
واستخدم اللفظ لتعريف تلك املمارسة 

لسنوات طويلة في مجاالت كثيرة.
وتكرر مصادر عدة أن االنتشار األوسع 

الستخدام لفظ »كوتا« في العصر الحديث 
انطلق من الواليات املتحدة، وتحديدًا مطلع 

ستينيات القرن املاضي، عندما طبق 
الرئيس األميركي جون كينيدي )1917- 
1963(، الكوتا بقرار »اإلجراء اإليجابي«، 

والذي كان يهدف إلى دعم الجماعات 
املحرومة في مواجهة السلطات وأصحاب 
العمل، وكان القرار نتيجة مباشرة لحركة 
الحقوق املدنية التي قادها عدٌد من زعماء 

األقلية السوداء التي كانت محرومة من 
كثير من الحقوق قبل نحو نصف قرن 

مضى.
في البداية أقر كينيدي نظام الحصص 

النسبية )كوتا( بشكل يلزم املؤسسات 
التعليمية بتخصيص أماكن للطالب السود 

الرتياد املدارس التي كانت ترفضهم، 
وتقتصر على التالميذ البيض. والحقًا 

فرض الرئيس ليندون جونسون )1908- 
1973( كوتا ملنح الفقراء امتيازات معيشية، 
قبل أن تبدأ جماعات أخرى أبرزها الحركة 
النسائية استخدام األمر لتحصيل حقوق 
مهدورة أو استكمال حقوق منقوصة، ثم 
انتشر املصطلح وتطبيقه في بلدان كثيرة 

تشعر فيها األقليات والعرقيات بالظلم.
اقتربت نهاية العقد الثاني من القرن الحادي 

والعشرين، ومازالت الكوتا مستخدمة في 
دول كثيرة حول العالم، بعضها تتفاخر 

بأنها ديمقراطية، بينما هي تحرم مواطنيها 
من األقليات والعرقيات أو النساء والشباب، 

الكثير من الحقوق اإلنسانية األساسية 
مثل حرية التعبير أو املشاركة السياسية أو 

تقرير املصير.

كوتا ونساء

مزاج

الجمعة 24  نوفمبر/ تشرين الثاني   2017 م  6  ربيع األول 1439 هـ  ¶  العدد 1180  السنة الرابعة
Friday 24 November 2017

العملة داخل السجون هي السجائر )محمد الشاهد/ فرانس برس(



اختالف الثقافات قد يكون بسيطًا في كثير من 
األحيان لكنّه ليس كذلك إذا كنت الجئًا مع أطفالك 

في أوروبا، فقد تمنع عنك الدولة حق الحضانة

غرائب أعراس السنغال

1819
مجتمع

عدنان عبد الرزاق

بــــــطــــــرح أقــــــــــــرب إلــــــــــى الـــقـــصـــصـــي 
حسن  الصحافي  يقدم  والخيالي، 
علي )اسم مستعار(، مجموعة من 
األمــثــلــة حـــول أســـر ســوريــة فــقــدت حضانة 
أوروبــيــة،  دول  إلــى  وصولها  بعد  أبنائها، 
خــصــوصــا أملــانــيــا. يشير إلـــى مــثــال طبيب 
ــا، خــســر أوالده  ــ ــــوري مـــن مــحــافــظــة درعــ سـ
ــه فــــي الــتــحــقــيــق مــعــه:  ــولـ جــمــيــعــهــم بـــعـــد قـ
»طــريــقــة تــربــيــتــنــا تــخــتــلــف عـــن طــرقــكــم وال 
الــولــد أو ضربه إن تطلب  ضير مــن تأنيب 
ــا اعــتــبــره  ــاود الـــخـــطـــأ«، مـ ــعـ األمــــــر، كـــي ال يـ
األملان اعترافا من الطبيب السوري بالعنف 
مــديــنــة  ــــى  إلـ فـــأبـــعـــدوه  أوالده،  تـــربـــيـــة  فــــي 
أخرى وأخذوهم جميعا منه. وقد وزعوهم، 
ــار، عــلــى حـــضـــانـــات قــســريــة  ــمــ بــحــســب األعــ

وأسر أملانية.
 أحــد 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن يــتــابــع عــلــي لـــ

ــه الــصــحــافــيــني فــقــد حــضــانــة بــنــاتــه  زمـــالئـ
من  سقطت  الرضيعة  طفلته   

ّ
ألن الــخــمــس، 

يد أمها على الــدرج، ما جرى تفسيره على 
 هـــذه األســــرة غــيــر جــديــرة 

ّ
ــه إهـــمـــال، وأن ــ

ّ
أن

البنات  »وزعـــت  يضيف:  البنات.  بحضانة 
ــــن نــســني  ــهـــن مـ ــنـ ــة، ومـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـــى أســــــر أوروبـ عـ
اللغة العربية. وال يسمح لغير األب برؤية 
ــبـــــوع«. يــعــقــب   أســـ

ّ
بــعــضــهــن لــســاعــتــني كـــــل

عــلــي: »يــعــطــيــك األوروبــــيــــون راتـــبـــا وبــيــتــا، 
أوالدك،  عـــلـــى  الــســلــطــة  يـــفـــقـــدونـــك  ــهــم 

ّ
لــكــن

وربما جهلنا بالقوانني أواًل أوقع كثيرًا من 
الــالجــئــني الــســوريــني والـــعـــرب واملــهــاجــريــن 
ــــراك، بــأخــطــاء مــن وجــهــة النظر  ومــنــهــم األتـ
والــقــوانــني األوروبــــيــــة، كـــان ثمنها أحــيــانــا 

خسارة األوالد إلى األبد«.
يعتبر نــقــل الــوصــايــة عــلــى الــقــاصــريــن في 
أملانيا،  األوروبــــي، خصوصا  االتــحــاد  دول 
ــة الـــشـــبـــاب،  ــايــ ــز رعــ ــراكــ ــم إلـــــى مــ ــرهــ ــن أســ مــ
الحاالت  في  املشرع  يتخذه  قانونيا  إجــراء 
ــه بـــات يــطــبــق خـــالل األعــــوام 

ّ
الــقــصــوى، لــكــن

األخيرة، بعد فتح أملانيا حدودها لالجئني 
السوريني وغيرهم من دول الربيع العربي، 
على الحاالت القصوى وغير القصوى، كما 

»العربي الجديد«. يؤكد كثيرون لـ
تــــروي الــالجــئــة الــســوريــة مــهــا، املــقــيــمــة في 
الذي  الطفل  قصة  األملانية،  هانوفر  مدينة 
ســحــبــت الــســلــطــات األملــانــيــة حــضــانــتــه من 
 أباه ضربه في املطعم: »هي قصة 

ّ
أهله، ألن

ــل الــتــواصــل  ــائـ شــهــيــرة انـــتـــشـــرت عــلــى وسـ
االجتماعي ونشر نشطاء سوريون بأملانيا 
مقاطع فيديو حولها، كي يحتاط السوريون 
ــة  والــالجــئــون عــمــومــا، ويــكــونــوا عــلــى درايـ
قانون حفظ  األملانية، خصوصا  بالقوانني 
»العربي  لـ الطفل ورعايته«. تضيف  حقوق 

ــر وحـــضـــانـــات قــســريــة، إن  أخـــذهـــم إلــــى أســ
كــانــت األســـبـــاب كــافــيــة، كــالــضــرب والــعــنــف 
أو الخالفات املستمرة بني  وعدم االهتمام، 
الزوجني والتي ستؤثر على سلوك األطفال.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــا  يــضــيــف مــحــمــد لــــ
شــهــدت عليه خـــالل الــســنــوات الــثــالث التي 
أملــانــيــة مــحــاذيــة للحدود  قــريــة  فــي  عشتها 
الهولندية، هو تعامل األهل بمنتهى الذوق 
واالحـــــتـــــرام مــــع أطـــفـــالـــهـــم. حـــتـــى االهـــتـــمـــام 
حول  فالثقافة  املــولــود،  مجيء  قبل  يتجلى 
تربيته وطريقة التعامل معه صحيا ونفسيا 

لها أولوية منذ أشهر الحمل األولى«.
ويــخــتــم: »مـــن خـــالل إقــامــتــي فــي أملــانــيــا ملــدة 
 الحكومة 

ّ
تزيد على ثالث سنوات، اكتشفت أن

األملــانــيــة مــن خـــالل مــؤســســاتــهــا ذات الصلة 
ــدور إيـــجـــابـــي تـــجـــاه األســــــرة عــمــومــا  ــ تـــقـــوم بـ
واألطـــــــفـــــــال خــــصــــوصــــا، وهـــــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
مــا يخص طريقة تربيتهم  فــي  األهــل  توعية 
وتعاملهم مع أطفالهم في إطار ضمان حقوق 
الــطــفــل. ولــم أعـــرف عــن أّي حــالــة سحب فيها 
 األهالي بشكل 

ّ
طفل من ذويه تعسفا، علما أن

عام يدركون خطورة تجاوز القوانني في هذا 
املوضوع ويعملون بقدر اإلمكان على االلتزام 

بها أو إخفاء التجاوزات إن حصلت«.

عادة ما ال تخرج العروس 
من غرفتها لمدة خمسة 

أيام على األقل

األهالي يدركون 
خطورة تجاوز القوانين 

ويعملون على االلتزام بها 
أو إخفاء التجاوزات

الـــحـــرص مع  »أتــعــامــل بمنتهى  الـــجـــديـــد«: 
ابــنــي وابــنــتــي، خصوصا فــي الــشــارع وفي 
الــقــانــون   

ّ
أّي مــكــان يحضر فــيــه األملــــان، ألن

هنا ضدنا وحتى ضد أوالدنــا، فهم بحجة 
االهتمام بالوضع النفسي لألطفال وحسن 
تربيتهم، يأخذون أوالدنــا منا ويعطونهم 
إلــى أســر أملانية وأحــيــانــا مــهــاجــرة. تأكدت 
 فتح أملــانــيــا بــاب الــهــجــرة والــلــجــوء، هو 

ّ
أن

ــهــا بــلــد عــجــوز ونسبة 
ّ
مــن أجـــل األوالد ألن

 بكم 
ً
املعمرين فيها كبيرة، هم يقولون أهال

 بأوالدكم«.
ً
 الحقيقة هي: أهال

ّ
في أملانيا، لكن

 األب يخسر املعونة والبيت 
ّ
تشير مها إلى أن

إن سحبت حضانة األوالد، وهــذا يــدل على 
ــفـــال ولــيــســت األســـر   املــســتــهــدف هـــم األطـ

ّ
أن

السورية »أعرف حالة غريبة لسوري انفصل 
عـــن زوجـــتـــه بــعــد خــــالف، فــجــرى اتهامهما 
بعدم الكفاءة لتربية األوالد، فجرى أخذهم 
من  البيت  وُســحــب  القسرية  الحضانة  إلــى 

األهل وأوقف راتب املعونة«.
ــول املــســبــبــات أو الـــذرائـــع الــتــي يــجــري  وحــ
 
ّ
إن األوالد، تقول مها  إليها ألخذ  االستناد 

العنف في التربية هو أهم سبب يعتمدون 
ــد نــنــهــر الـــولـــد  عـــلـــيـــه، ونـــحـــن كــشــرقــيــني قــ
أو نــضــربــه أحــيــانــا لــخــطــأ جــســيــم ارتــكــبــه، 
يمكن  التي  اإلهمال  هم يعتمدون تهمة 

ّ
لكن

اعــتــبــارهــا مــطــاطــة، وعــلــى أســاســهــا يمكن 
سحب األطفال من رعاية أسرهم«.

 
ّ
ــقـــول فـــجـــر األحــــمــــد )اســــــم مـــســـتـــعـــار(، إن يـ

إلى  الوصول  السورية بعد  األســر  انفصال 
ــزوجــــني، من  أوروبــــــــا، وتــــبــــادل اتـــهـــامـــات الــ
أهــم وأكــثــر أســبــاب خــســارة األســر ألوالدهــا 
ــــى الـــحـــضـــانـــة الـــقـــســـريـــة. يــشــيــر  ونــقــلــهــم إلـ
ــطـــالق  الـ  نـــســـب 

ّ
إلــــــى أن ــد  ــمــ ــوقـــي أحــ ــقـ ــحـ الـ

ــا  »مــخــيــفــة« بــعــد وصــــول األســــر إلـــى أوروبــ
»الــحــريــة لــلــمــرأة واالنـــفـــتـــاح يــجــعــل معظم 
الزوجات ال يقبلن بطريقة الحياة والتعامل 
 
ّ
الــســابــقــة، فــيــطــلــن الــــطــــالق، خــصــوصــا أن

القوانني إلى جانبهن«.
 بعض الـــدول األوروبــيــة 

ّ
وحـــول مــا يــشــاع أن

ــر الـــالجـــئـــني، يــؤكــد  ــ ــــالق أسـ تــشــجــع عـــلـــى طـ
الــحــقــوقــي الـــســـوري مـــن بـــرلـــني: »ال تشجيع 
الزوجة  ســؤال  يجري  لكن  املباشر،  باملعنى 
خالل ملء استمارة اللجوء عن تعامل زوجها 
ــفــهــا أو يــضــربــهــا أو يــســيء 

ّ
مــعــهــا، هـــل يــعــن

للمرأة  الحضانة  يمنح  القانون   
ّ
وألن إليها، 

ويـــقـــف إلــــى جــانــبــهــا فـــي حـــــاالت الــتــعــنــيــف، 
يعتبر كثيرون ذلك تشجيعا على الطالق«.

األوالد  يجري سحب  الغالب  »فــي  يضيف: 
االنــفــصــال لصالح  حــــاالت  فــي  أو بعضهم 
األســـر األوروبـــيـــة، كحضانة قــســريــة، وذلــك 
أدلــة وأمثلة من  االتــهــامــات وتقديم  بسبب 
ــهــمــا يــضــربــان 

ّ
كــال الـــزوجـــني املــنــفــصــلــني، أن

األطــفــال ويــســيــئــان مــعــامــلــتــهــم«. يختم في 

القانون   
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  إلــى  حديثه 

ــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة،  ــانــــي ملــصــلــحــة الــ األملــ
القاصرين إلى مراكز  يسمح بنقل حضانة 
رعاية الشباب في حالة إثبات وجود خطر 
أو إهمال في حقهم، وذلك بموافقة األهل أو 
االبن  الحالة، وإن كان  رغما عنهم، بحسب 

قاصرًا أم ال.
 
ّ
يــعــتــبــر الــتــربــوي الـــســـوري خــيــر مــحــمــد أن

طـــرح مــســألــة اســتــهــداف أملــانــيــا أو غيرها 
من دول االتحاد األوروبــي أطفال الالجئني 
 وتــعــمــيــم، مــشــيــرًا 

ٍّ
والــــوافــــديــــن، فــيــهــا تـــجـــن

ــدول تـــولـــي أهـــيـــمـــة خــاصــة  ــ ــ  تـــلـــك الـ
ّ
ــــى أن إلـ

أو تسمع عن سوء  تــرى  لألطفال، وحينما 
تعامل معهم، تتدخل عبر طرق عدة، منها 

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

لألعراس أهميّتها في 
السنغال. وما زال المواطنون 

يتمسكون بالعادات، مهما 
بدت غريبة، وعادة ما يكون 
العرس أشبه بمهرجان شعبي

داكار ـ خديجة الطيب

ــراس فـــي بــعــض املــنــاطــق فـــي الــســنــغــال  ـــ تــتــمــّيــز األعـ
بـــطـــقـــوس غـــريـــبـــة، شـــأنـــهـــا شـــــأن غـــالـــبـــيـــة املــنــاطــق 
القديمة.  بعاداتها  تتمّسك  زالــت  ما  التي  األفريقية 
ــزواج املــبــّكــر،  ــ ويــشــّجــع املــجــتــمــع الــســنــغــالــي عــلــى الــ
خصوصا في األوســاط املحافظة التي يغلب عليها 

التدّين. 
وال تشّجع التقاليد بقاء املرء من دون زواج، في حال 
كانت لديه القدرة على تكوين أسرة. وال يعّد األعزب 
 بعض القبائل تطلق عبارة »ال 

ّ
ى أن

ّ
، حت

ً
 كامال

ً
رجال

ــزواج ولــم  رجـــل« عــلــى األعــــزب إذا كـــان قــــادرًا عــلــى الــ
يتزوج. وتضع التقاليد والعادات السنغالية القديمة 

الشاب األعزب في مرتبة تلي اللص والساحر.
ــة عــلــى أهــمــيــة الـــراوبـــط  ــ الـــحـــرص عــلــى الــــــزواج داللـ
ــك فــي أعــراســهــم  فــي حــيــاة الــســنــغــالــيــني، ويــظــهــر ذلـ
وعاداتهم التي يحترمها الجميع. وتفرض العادات 
إقامة حفل زفاف كبير يحضره األهل والجيران. وفي 
القرى، يشارك أهالي القرى املجاورة أعراس البادية 
ب تخصيص ميزانية كبيرة 

ّ
من دون دعوة، ما يتطل

ــئــني. ففي مناسبات 
ّ
واملــهــن الــضــيــوف  إلكـــرام جميع 

كهذه، ال يكترث أحد بفقر السنغاليني. إال أن انتشار 
التي يحرص عليها الجميع  التكافل والتعاون  قيم 
ــيــــاد واألعـــــــراس،  فـــي الـــســـنـــغـــال، خــصــوصــا فـــي األعــ
العريس على تنظيم حفل زفافه واستغالل  يساعد 
املقربون  يقدمها  التي  العينية  واملساعدات  الهدايا 

واملدعوون قبل موعد العرس.    
الـــحـــال، يــبــالــغ بــعــض السنغاليني في  ورغـــم ضــيــق 
تنظيم حــفــالت الـــزفـــاف، رغـــم أن وضــعــهــم املــــادي ال 
يــســمــح لــهــم أحــيــانــا بتحمل تــكــالــيــف الـــعـــرس. ومــع 
متطلبات جديدة،  وظهور  االحتفاالت  أشكال  تغّير 
أصــدر عــدد من علماء الدين فتوى تحرم البذخ في 

األعراس، وتدعو إلى مساءلة من يفعلون ذلك.
هم يولون أهمية 

ّ
ال ُيغالي السنغالّيون في املهر، لكن

كبيرة لحفل الزفاف، ويعتبرونه واجبا على الجميع. 
ويعمد بعض الشبان الذين ال يملكون املال الكافي، 
إلى تأجيل حفل الزفاف إلى حني والدة الطفل األول. 
آن، ويدعون  زفــاف وعقيقة في  بذلك، يقيمون حفل 
عــــددًا كــبــيــرًا مـــن الـــنـــاس، ولــــو اضــطــرهــم األمــــر إلــى 

ة. 
ّ
االستدانة، إذ إن عدم تنظيم الحفل يعد مذل

 عادات الزفاف في السنغال عبارة 
ّ
ويرى باحثون أن

زال بعضها طاغيا، مثل  ما  األساطير  عن عالم من 
ــم الــــعــــروس«. وتـــحـــرص الــــعــــروس على  »صـــبـــاغـــة فـ
تها بــاألزرق، لتبدو أسنانها أكثر بياضا. 

ّ
تلوين لث

ها تناسب بشراتهن 
ّ
ل النساء اللثة الداكنة ألن

ّ
وتفض

السمراء. ومن ال تملك لثة داكنة، تعمد إلى تلوينها 
لتبدو ابتسامتها ليلة عرسها ساحرة.

وترتدي العروس املالبس األفريقية املميزة، وتضع 
وشــاحــا عــلــى وجــهــهــا تــعــبــيــرًا عــن حــيــائــهــا، وتــزيــن 
 ُيــظــهــَر 

ّ
رأســهــا بــضــفــائــر رفــيــعــة، وتــحــرص عــلــى أال

ثوب الزفاف كامل زينتها التي استغرقت أياما من 
التقاليد  وبحسب  الــعــريــس.  إلرضـــاء  إنهائها  أجــل 
السنغالية، ال يجب إظهار كامل الزينة التي تتضمن 
اليدين والقدمني، إضافة إلى الضفائر  الحناء على 

على الرأس.
وعــادة ما ال تخرج العروس من غرفتها ملدة 5 أيام 
ــــاح عــلــى وجــهــهــا،  عــلــى األقـــــل، وتــلــتــزم بـــوضـــع وشـ
ــه فـــقـــط حــــني تـــكـــون مــــع زوجــــهــــا. وبــحــســب  ــنـــزعـ وتـ
الــطــقــوس، يــفــتــرض أن تــســتــحــّم الـــعـــروس بحضور 
ــا من 

ّ
ــرأة األكـــبـــر ســن ــ شــقــيــقــات الــعــريــس. وتـــصـــّب املـ

الحاضرات املياه على رأسها. بعدها، ترتدي أقمشة 
رقبتها  على  اللون  رمــادي  وتضع وشاحا  بيضاء، 

لحمايتها من األرواح الشريرة.
م حفالت الزفاف في السنغال في عطلة نهاية 

ّ
نظ

ُ
وت

األسبوع، ويمكن أن تمتد على مدى أيام عدة، على 
بالزواج  ويحتفل  األخـــرى.  األفريقية  البلدان  عكس 
الرجال  العصر، ويتوجه جميع  الديني بعد صــالة 

إلى املسجد. وبعد الصالة، يعلن اإلمــام عن الــزواج 
الــعــروســني والــشــهــود، فيما تغيب  بحضور والـــدي 
عقد  إبـــرام  برفقة صديقاتها  تنتظر  التي  الــعــروس 
الـــدوائـــر الرسمية.  الـــذي يسجل الحــقــا فــي  ــزواج،  ــ الـ
وتنطلق الزغاريد واالحتفاالت بعد وصول الرجال 
إلى بيت أهل العروس، وإعالنهم انتهاء عقد القران.

 
ّ
إن تقول فاطمتا عبدو )43 عــامــا(، وهــي ربــة بيت، 

صـــديـــقـــات الــــعــــروس وقــريــبــاتــهــا يــنــظــمــن احــتــفــااًل 
ــقـــران، ويــرقــصــن عــلــى النغمات  بــعــد انــتــهــاء عــقــد الـ
األفريقية، وتختلط املشاعر بني الفرح بهذه الخطوة 
ــروس، خـــصـــوصـــا لــحــظــة  ــ ــعـ ــ والــــحــــزن عـــلـــى فــــــراق الـ
رّدد 

ُ
مغادرتها بيتها. وتشير إلى أن األغنيات التي ت

خالل الحفل تهدف إلى التخفيف من صعوبة فراق 
الـــعـــروس ألســرتــهــا، وتـــدعـــو عــائــلــتــهــا إلـــى الــصــبــر، 
وتذّكر العروس بمسؤولياتها بعد الــزواج. تضيف 
أن طـــقـــوس الــــــزواج فـــي الــســنــغــال تــخــتــلــف بحسب 
املجموعات العرقية، إال أن معظم الناس يتزوجون 
ــــزواج املـــدنـــي في  ديــنــيــا. وفـــي وقـــت الحــــق، يــعــقــد الــ

الدوائر الحكومية.
من جهته، يقول ساك مباري )37 عاما(، وهو موظف، 
إن »الــزواج تحالف بني عائلتني قبل أي شيء. وفي 
ورغــم  العائلة.  بـــرأي  كبير  اهتمام  هــنــاك  السنغال، 
تــطــور املجتمع، مــا زالـــت مــوافــقــة األهـــل ضــروريــة«. 
ــد الــعــريــس أو  يضيف أنـــه فــي الــخــطــبــة، يــتــوجــه والـ
عمه إلى بيت العروس. وهذه خطوة ضرورية لجعل 
املــوافــقــة نــهــائــيــة. أمـــا الــنــســاء مـــن عــائــلــة الــعــريــس، 
الــعــروس.  إلــى بيت  فيمشني فــي مــوكــب، ويتوجهن 
وبعد انتهاء مراسم عقد القران في املسجد، ينضم 
الـــرجـــال إلــــى الــنــســاء فـــي بــيــت الـــعـــريـــس، وتــســتــمــر 

األغنيات واملوسيقى والرقص.

حجز األطفالتحقيق
أسوأ ما يواجه الالجئين في أوروبا

العشوائيات وفوضى البناء في  اليمن

نحو مليون شخص 
يسكنون المناطق 

العشوائية في العاصمة 
صنعاء

صنعاء ـ العربي الجديد

ــبــــالد، تــتــمــّدد  وســــط الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الــ
املـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة الــعــشــوائــيــة فـــي الــيــمــن، 
لتبرز أزمة كبيرة في مجال توفير الخدمات 
أكــثــر من  الــيــوم  األســاســيــة للسكان. وتحيط 
صنعاء،  بالعاصمة  عشوائية  مناطق  عشر 
املـــحـــدود  الـــدخـــل  ــقـــراء وذوو  ــفـ الـ ويــســكــنــهــا 
ــع الــهــجــرة  ــّمـــشـــون، وهــــو أمــــر تــفــاقــم مـ واملـــهـ

الداخلية بحثا عن فرص العمل.
ــرف مـــن املــســتــفــيــديــن مـــن فــوضــى  مــحــمــد شــ
الــبــنــاء، ويعيش فــي منزل فــي حــّي عشوائي 
يقّر  في منطقة بني حــوات شمالّي صنعاء. 
ه بنى منزله بطريقة عشوائية ومن دون 

ّ
بأن

ويقول  الــحــكــومــة،  على مخططات  االعــتــمــاد 
ــه »منذ خمسة أعــوام، 

ّ
إن لـ »العربي الجديد« 

بنيته عشوائيا  الــذي  البيت  هــذا  فــي  أعيش 
ني أشعر 

ّ
هربا من ارتفاع بدالت اإليجار. لكن

املنطقة  هـــذه  فــي  الــعــيــش  تكلفة   
ّ
بــالــنــدم ألن

 شـــيء هــنــا ُمتعب، 
ّ

 »كـــل
ّ
كــبــيــرة«. ويــشــرح أن

فــلــيــســت هــنــالــك خـــدمـــات مـــيـــاه وال شــــوارع 
كــذلــك  مـــســـتـــوصـــف.  ــاٍر وال  مــــجــ ــّبـــدة وال  مـــعـ
ر 

ّ
 املــدرســة والــســوق بــعــيــدتــان، وال تتوف

ّ
فـــإن

 
ّ
وســائــل نــقــل أو مـــواصـــالت«. ويــلــفــت إلـــى أن
الــحــّي، ونحن نسمع  »املشاكل ال تنتهي في 
دائما بعمليات سرقة للمنازل أو السيارات، 
وغيرها من الجرائم التي تــؤّرق السكان في 

ظل انعدام األمن«.
وكان ارتفاع بدالت اإليجار قد دفع كثيرين 
الـــدخـــل املــــحــــدود في  مـــن املـــوظـــفـــني وذوي 
صنعاء واملدن اليمنية الرئيسية نحو شراء 
الثمن عند أطــراف صنعاء،  أراض رخيصة 
ومن  بطريقة عشوائية  ولو  عليها  والبناء 
املــيــاه  دون تخطيط يــضــمــن تــوفــيــر خــدمــة 
واملواصالت،  الصحي  والصرف  والكهرباء 
يؤويهم  على سكن  الحصول  بهدف  وذلــك 
ـــار. مــحــفــوظ  ــجـــ ــ ــالء اإليــ ــ ـــــر عــلــيــهــم غــ

ّ
ويـــــوف

صبري من هؤالء، يخبر »العربي الجديد«: 
»اشــتــريــت أرضــا صغيرة فــي منطقة وادي 
أحــمــد غــربــي صــنــعــاء، بــعــدمــا بــعــت كـــل ما 
أملك لبناء منزل من ثالث غرف، هروبا من 
ني لم أفّكر بمستقبل 

ّ
جحيم اإليجارات. لكن

الــســكــن فــي هـــذه املــنــطــقــة«. ويــشــيــر صبري 
ه يتمنى أن »يعود الزمن إلى الخلف، 

ّ
إلى أن

حتى ال أقدم على مثل هذه الخطوة. فنحن 
نفتقر إلـــى أدنـــى مــقــّومــات الــحــيــاة. الــنــاس 
في هذا الحي العشوائي يجلبون املياه من 
مــنــاطــق بــعــيــدة، ويــعــانــون بسبب املــجــاري 
نا 

ّ
وكثيرون يعيشون بال تيار كهربائي. كأن

لسنا جزءًا من هذا البلد«.
ويضطر صــبــري إلــى املـــرور يوميا فــي أزقــة 
تغرقها املجاري الطافحة والنفايات املتراكمة 
التي  والحيوانات  والحشرات  الذباب  وســط 

تتسبب في انتشار أمــراض عــّدة، األمــر الذي 
ــّررت العيش  ــنــي قــ

ّ
يــدفــعــه إلـــى الـــقـــول: »لـــو أن

ــك أســـلـــم لي  فـــي قــريــتــي فـــي الـــريـــف لـــكـــان ذلــ
وألوالدي«.

ــن كــل  ــ وتـــحـــيـــط الــــعــــشــــوائــــيــــات بـــصـــنـــعـــاء مـ
املــهــنــدس عدنان  يــقــول  مــا  جهاتها، بحسب 
 
ّ
ــديـــد«، مــضــيــفــا أن »الـــعـــربـــي الـــجـ األغــــبــــري لــــ
»الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــعــشــوائــيــة تتمدد 
التخطيط،  إلى  وتفتقر  منظمة  غير  بطريقة 
لــهــذا تــغــيــب الـــخـــدمـــات األســـاســـيـــة واملـــرافـــق 
ــرورة لــلــقــاطــنــني في  ــ الـــعـــامـــة الـــتـــي تــمــثــل ضــ

 »هـــذه 
ّ
ــري أن ــبــ تــلــك املـــنـــاطـــق«. ويـــؤكـــد األغــ

ــنـــاء وفـــي  ــبـ ــنـــاطـــق تـــعـــانـــي مــــن تــــــردٍّ فــــي الـ املـ
املــعــيــشــة ال ســّيــمــا خــــالل الـــســـنـــوات الــثــالث 
املاضية، وسكانها من الفقر واملــرض وسوء 
 »ثّمة 

ّ
الــخــدمــات وانــعــدام األمــــن«. يضيف أن

السلطات  قبل  مــن  الرقابة  معايير  فــي   
ً
خلال

املحلية التي تسمح بظهور مناطق عشوائية 
اليمن  مــدن  جديدة في صنعاء، وغيرها من 
الــرئــيــســيــة، ال ســّيــمــا فــي ظــل األوضــــاع التي 
الــبــالد وعــدم قــدرة الجهات املعنّية  تمّر بها 

على وقف التوّسع العشوائي في املدن«.
فـــي الـــســـيـــاق، يــقــول مــحــمــود عــبــد الحميد 
ــو مــهــنــدس مـــدنـــي فـــي وزارة األشـــغـــال  وهــ
 »البناء العشوائي ما 

ّ
العامة في صنعاء، إن

ل خطرًا على حياة السكان في عدد 
ّ
زال يمث

مــن مــنــاطــق الــعــاصــمــة، خــصــوصــا فــي حــّي 
 
ّ
أن لـ »العربي الجديد« إلى  مذبح«. ويشير 

ن ُيحدث 
ّ
»هذا التوّسع غير املــدروس واملقن

وصحية  اجتماعية  ومشاكل  بيئيا  تلّوثا 
ــر 

ّ
عـــــّدة لــــدى الـــســـكـــان، نـــظـــرًا إلــــى عــــدم تــوف

الــفــراغــات املــطــلــوبــة بــني املــبــانــي«. يضيف 

 »عدم الوعي لدى املواطنني 
ّ
عبدالحميد أن

ــة الــفــقــيــرة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــا الــــفــــئــــات االجـ ــمـ ــّيـ ال سـ
الــدخــل، يجعلهم يقدمون على  ومــحــدودي 
بنتائجه،  تفكير  العشوائي من دون  البناء 
ــا يـــلـــمـــســـون  ــدمــ ــنــ ــــون املـــشـــكـــلـــة عــ ــعـ ــ وقـــــــد يـ

أضرارها، بعد فوات األوان«.
إلـــى ذلــــك، يــشــيــر مــصــدر خـــاص فــي السلطة 
إلى  الجديد«  »العربي  لـ  املحلية في صنعاء 
املناطق  يسكنون  شخص  مليون  »نــحــو   

ّ
أن

 األمـــر 
ّ
الــعــشــوائــيــة فـــي صـــنـــعـــاء«. ويـــقـــول إن

»يبدأ بأزمة سكن وينتهي بأزمة اجتماعية 
وأمــنــيــة نتيجة انــتــشــار الــفــقــر والــبــطــالــة في 
 
ّ
ــاطـــق«، مــضــيــفــا أن ــنـ صـــفـــوف ســـكـــان تــلــك املـ
»العشوائيات باتت مشكلة تتفاقم مخاطرها 
يوما بعد يــوم، وأصبحت جــزءًا من األزمــات 
االجــتــمــاعــيــة فـــي الـــبـــالد«. ويـــوضـــح املــصــدر 
 »دراسات أعّدت لحلول خاصة بتلك 

ّ
نفسه أن

وتأهيلها،  صنعاء  فــي  العشوائية  املــنــاطــق 
ــة املـــالـــيـــة الــخــاصــة  ــ ــــوازنـ ــــر املـ

ّ
ــــدم تــــوف  عـ

ّ
ــكـــن لـ

الحرب  بسبب  االقتصادي  الوضع  وتــدهــور 
في اليمن عّوقا تنفيذ تلك املشاريع«.

رلى المصري

لبنان بعد سبع  إلــى  والالجئات من سورية  الالجئني  كيف هو حــال 
سنوات من التهجير واللجوء؟ 

بــعــد ســبــع ســنــوات والــوضــع ال يـــزال إلـــى تــدهــور. تشير إحــصــاءات 
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــشــؤون الــالجــئــني لــعــام 2017 أن 70 فــي املــائــة 
الفقر، مقابل 89 في  السوريني يعيشون تحت خط  الالجئني/ات  من 
املــائــة مــن الــالجــئــني الفلسطينيني الــذيــن قــدمــوا مــن ســوريــة. ال سبل 
املــزري.  الوضع  مع  تأقلم سلبية  أساليب  تبني  الالجئني ســوى  أمــام 
مــن الـــزواج املبكر إلــى ارتــفــاع عمالة األطــفــال، والــديــون املتراكمة التي 
أغرقت الالجئني. ومع التشديدات األمنية على املستويات املحلية، يجد 
من  البلديات  عليهم  تفرضه  ملــا  الحركة،  مقيدي  أنفسهم  الالجئون 

حظر تجّول أو من صعوبة في الوصول إلى الخدمات واملساعدات. 
إلــى جانب موجة  الالجئني  إلــى  املوّجهة  املــســاعــدات  معدل  انخفاض 
املداهمات التي طاولت معظم الالجئني في منطقة البقاع كل ذلك ساهم 
ــزال يــســاهــم فــي تــقــويــض وضــعــهــم وتــــردي أحــوالــهــم. وفـــي ظل  وال يـ
الخوف املستمر من املداهمات أو الحجز والــذي يــزداد في حالة عدم 
وجود أوراق قانونية والتعرض املستمر للتمييز والعنصرية من قبل 
املجتمعات املضيفة كلها باتت تضع الالجئني أمام سؤال إذا ما كانت 
إذا كانت هذه  النظر عما  أم ال بغض  أمــرًا واردًا  إلــى ســوريــة  الــعــودة 

العودة ستتم في مناخ آمن ويؤمن كرامة الالجئني. 
أمـــــام كـــل هــــذه الـــضـــغـــوط املــجــتــمــعــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ترجم جملة 

ُ
والسياسية، تواجه النساء الالجئات ضغوطًا إضافية. ت

هذه الضغوط الخارجية بردود أفعال غالبًا ما تجد النساء أنفسهن 
نظرة  بلة، هو  الطني  يزيد  وما  الفردية.  االحتقانات  لتنفيس  ضحايا 
الرجال »الدونية« إلى أنفسهم بسبب اضطرار النساء الى العمل نتيجة 
عــدم وجـــود فــرص عمل لــلــرجــال، مــا يــزيــد مــن تفاقم أشــكــال العنف 
بتعرض  فيتمثل  للمشكلة  الثاني  املستوى  أما  النساء.   املنزلي على 
النساء ألنواع عدة من التحّرش الجنسي واالستغالل في سوق العمل، 

ال سيما في القطاع غير الرسمي منه )الزراعة، العمل املنزلي..(. 
أمام كل هذه الضغوط، تجد النساء أنفسهن مكّبالت. ليس بمقدورهن 
أو حتى  لها،  التي يتعرضن  أو االستغالل  العنف  التبليغ عن حــاالت 
أن  إال  املتخصصة،  املساعدات  بعض  ر 

ّ
توف من  وبالرغم  االعــتــراض. 

املساعدات الثالث التي رفضتها النساء الالجئات )بحسب مفوضية 
اآلمــن،  اإليـــواء  القانونية، وخــدمــات  املساعدات  الالجئني( هي  شــؤون 
املعلومات  الــى عــدم توفر  ذلــك تعود  الحماية. ولعل أسباب  وخــدمــات 
القانونية، وعــدم وجــود أوراق قانونية ومن ضمنها  حول اإلجـــراءات 

عقود الزواج، والخوف من فقدان حضانة األطفال.
)ناشطة نسوية(

الوضع ال يزال طارئًا

تاء

إجمالي عدد األطفال الذين جرى سحبهم من أسرهم العام الماضي 
هو 84 ألفًا و230 طفًال، من بينهم 23 ألفًا و36 ألمانيًا، و60 ألفًا و864 
في  األجنبية  األصول  ذوو  »يشكل  آطالي:  كامل  الناشط  يقول  أجنبيًا. 
األطفال  أّن  األرقام توضح  لكّن  السكان،  المائة من  10 في  نحو  ألمانيا 
األجانب المبعدين عن أسرهم، يشكلون ثالثة أضعاف نظرائهم األلمان«.

ثالثة أضعاف األلمان

قد تجد نفسها مع أم بديلة )لويزا غولياماكي/ فرانس برس(

هذا يومها )ماركو لونغاري/ فرانس برس(
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رّبـــمـــا تــقــســو عــلــى نــفــســك، أو ترتكب 
أخطاء تلو أخرى. وفي أحياٍن أخرى، 
ــــاتــــك. أمـــور  تــعــجــز عـــن تــحــديــد أولــــوّي
قــد تجعلك عــاجــزًا عــن عــيــش حياتك 
ــا، تــنــصــح مــجــلــة  ــنـ كـــمـــا يـــجـــب. مــــن هـ
»ســايــكــولــوجــي تــــوداي« بــاتــبــاع هــذه 

الخطوات الثالث، وهي:

1 - معرفة االحتياجات
حني ال تشعر بالرضا عن نفسك، من 
السهل أن تفكر بأن هناك خطأ ما فيك. 
رّبما عجزت عن تحديد ما قد يجعلك 
املــثــال.  سبيل  عــلــى  محبوبا  شخصا 
الــنــاس تــمــيــل إلـــى الــشــعــور بالضيق 
ــوم الـــنـــفـــس فــــي حـــــال عــــجــــزت عــن  ــ ــ ولـ
تلبية احتياجاتها. لكن الحذر واجب 
هــنــا: يــجــب أال تــطــلــب مـــن الـــنـــاس في 
حياتك تحقيق كــل مــا تــريــد. بــداًل من 
ذلــك، يتوجب عليك معرفة أو تحديد 
ــت. مــــا هــــي األمــــاكــــن،  ــ مــــا تــحــتــاجــه أنــ
التي تفضلها  النشاطات  األشخاص، 
على سبيل املثال؟ ما هي األمور التي 
يجب التخلي عنها؟ في الوقت الراهن، 
يفضل أن تفكر في احتياجاتك وليس 

احتياجات اآلخرين. 
 شخص احتياجات مختلفة. 

ّ
لدى كل

على سبيل املثال، يشعر كثيرون أنهم 
فـــي حـــاجـــة إلــــى أطـــفـــال، مـــا يــعــنــي أن 
أو  بالكمال  األطــفــال يشعرهم  إنجاب 
باإلشباع العاطفي. آخرون يحتاجون 
إلى السفر. إذا كنت تواجه صعوبة في 
األوقــات  فــي  فّكر  احتياجاتك،  معرفة 
الــتــي لــم تــكــن فــيــهــا حــيــاتــك جــيــدة أو 

ممتعة. ما الذي كان ينقصك؟

2 - العيش بعفوية
اآلن وقد حــددت احتياجاتك، وبدأت 
ــلـــبـــيـــتـــهـــا، فـــــــإن هــــذه  ــلــــى تـ ــمــــل عــ ــعــ الــ
الـــخـــطـــوة ســـهـــلـــة، ومـــــا عــلــيــك إال أن 
تعيش بعفوية. لكن مــاذا لو لم تلب 
احتياجاتك؟ عليك البدء في التفكير 
وخلق  احتياجاتك،  تلبية  كيفية  في 
حــيــاة جـــديـــدة. كــذلــك، مـــاذا يمكن أن 
تــفــعــل فـــي حــــال لـــم يـــلـــبِّ الـــنـــاس من 

حولك ما تريد؟ 
ــذه الـــحـــالـــة، يــجــب الــبــحــث عن  فـــي هــ
تــلــبــيــة هــــذه االحـــتـــيـــاجـــات مــبــاشــرة، 
ـــيء وتـــحـــديـــد  ــ والـــتـــفـــكـــيـــر فــــي كــــل شـ
التفاصيل  األولــويــات، واالبتعاد عن 
ــد تـــضـــايـــقـــك. ومــــــع الــــوقــــت،  ــ الــــتــــي قـ

ستنظر إلى نفسك بإيجابية.

3 - مسامحة النفس
ووضعت  احتياجاتك،  فهمت  بعدما 
ـــة لــتــحــقــيــقــهــا، رّبـــمـــا تــشــعــر أنــك 

ّ
خـــط

أصــبــحــت قــــادرًا عــلــى الــســيــطــرة على 
حـــيـــاتـــك الــــخــــاصــــة، وبــــالــــتــــالــــي أنـــت 
تــتــحــرك فــي االتــجــاه الــصــحــيــح. مــاذا 
عـــن أخــطــائــك املـــاضـــيـــة، والــتــفــاصــيــل 
التي ال تفخر بها؟ عليك أن تعرف أن 
ف عنا،  عرِّ

ُ
األخطاء التي ارتكبناها ال ت

أو  الطيبني  األشــخــاص  تجعلنا  وال 
السيئني. على العكس، إذا ما تعلمنا 
منها، نصبح أفضل. وبهدف تكريس 
وجــهــات الــنــظــر اإليــجــابــيــة، يــجــب أن 
نضع في اعتبارنا أن الجميع يخطئ. 
اغفر لنفسك وكن رحيما، وحــاول أال 

ترتكب األخطاء نفسها مرة أخرى. 
)ربى أبو عمو(

نحو تقبّل النفس 
بإيجابية

)Getty /يحب العزف )جان شانغ

في واحدة من عشوائيات العاصمة )محمد حويس/ فرانس برس(


