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تنظيم المدن قادر على تقليص آثار الجوائح

ّ
كشف تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،أن املدن تستطيع تقليص آثار
ّ
الجوائح املستقبلية ،موضحًا أن املناطق الحضرية كانت على الخطوط األمامية ألزمة كورونا.
ّ
وقالت املديرة التنفيذية لبرنامج األمــم املتحدة للمستوطنات البشرية ،ميمونة شريف ،إن 95
في املائة من إصابات كوروناُ ،سجلت في املدن خالل األشهر األولــى للجائحة .وأوصــى التقرير،
ّ
القائم على أدلة جمعت من أكثر من  1700مدينة ،بأن نهج انعدام املساواة ،والفقر ،كانا من العوامل
(قنا)
الرئيسية لزيادة نطاق وأثر كورونا.
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وفاة امرأتين و 3أطفال غرقًا قبالة السواحل الليبية

ّ
قالت املتحدثة باسم املنظمة الدولية للهجرة ،صفاء مسهل ،إن قاربًا يقل عشرات املهاجرين
انقلب قبالة الساحل الليبي ،ما أدى إلى غرق امرأتني وثالثة أطفال ،خالل محاولتهم العبور
ً
ّ
إلى أوروبا .ووقع الحادث في وقت متأخر الثالثاء ،مشيرة إلى أن قارب صيد وخفر السواحل
الليبيني تمكنوا من إنقاذ حوالي  77مهاجرًا وأعادوهم إلى الشاطئ ،قبل اعتراض حوالي 400
مهاجر تم نقلهم إلى مراكز االحتجاز الليبية .وأفــادت تقارير بوفاة أكثر من  55مهاجرًا في
(أسوشييتد برس)
الشهر األخير قبالة سواحل الليبية.

الجزائر« :تعذيب» في السجون
طــال ـبــت ال ــراب ـط ــة ال ـج ــزائ ــري ــة ل ـلــدفــاع ع ــن حـقــوق
اإلن ـس ــان ،بفتح تحقيقات قـضــائـيــة فــي حــاالت
تعذيب بحق ناشطني من الحراك الشعبي املطالب
بــالــدي ـم ـقــراط ـيــة .وك ـشــف نــائــب رئ ـيــس الــراب ـطــة،
سعيد صالحي ،عــن ح ــاالت تعذيب جــديــدة في
األيـ ــام املــاض ـيــة ،مـطــالـبــا «ال ـس ـل ـطــات السياسية
والقضائية بالتصدي لهذه االنحرافات الخطرة».

وأث ــارت شـهــادة الـطــالــب ولـيــد نقيش ( 25عامًا)
أث ـن ــاء مـحــاكـمـتــه ف ــي األول م ــن ف ـب ــراي ــر /شـبــاط
صدمة واستياء واسعًا في الجزائر وخارجها.
ّ
وقـ ــال حـيـنـهــا إنـ ــه ت ـعــرض «ل ــاع ـت ــداء الجنسي
واللفظي» من قبل العناصر األمنية أثناء توقيفه
احتياطيًا ،لتعلن بعدها النيابة العامة عــن فتح
تـحـقـيــق .أض ــاف صــالـحــي ّأن «رد فـعــل النيابة

العامة كان يمكن أن يطمئن ،لكن لألسف ليست
لدينا ّأي أخبار عن هذا املوضوع .واألسوأ من ذلك
ّأن هذا األمر لم يمنع حاالت أخرى».
ونشرت الرابطة شهادات ناشطي الحراك ،ومنهم
ّ
بوسكني نبيل ،وأيــوب شاحتو ،الـلــذان قــاال إنهما
تعرضا لـ«عنف جسدي» بعد توقيفهما احتياطيًا
خ ــال مـسـيــرات ال ـحــراك األسـبــوعـيــة ي ــوم الجمعة

ّ
ـض ّأي
املــاضــي .وأشـ ــارت املنظمة إل ــى أن ــه «ل ــم تـفـ ِ
شكوى أو ّأي محاكمة» إلى نتيجة ،متسائلة ما إذا
كان «صمت السلطات يشجع» مثل هذه األعمال.
وصادقت الجزائر عام  1989على االتفاقية الدولية
ملناهضة التعذيب ،املحظور أيضًا بموجب قانون
العقوبات ،والدستور.

(فرانس برس)

(مصعب رويبي  /األناضول)

باكستان :اعتداءات جنسية متزايدة

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

بــاتــت وقــائــع االع ـتــداء الجنسي منتشرة
في أنحاء مختلفة من باكستان ،وهي في
املــدن أكثر من القرى ،بسبب الثغرات في
القوانني ،من جهة ،وعدم تطبيق القانون وأحكام
القضاء من جهة ثانية .في الفترة األخيرة ،أبدت
السلطات جدية حيال القضية ،من خــال إصــدار
أح ـك ــام ف ــي ح ــق ع ــدد م ــن ال ـج ـن ــاة .ك ــذل ــك ،شكلت
الـحـكــومــة لـجــانــا قــانــونـيــة عـلــى مـسـتــوى األقــالـيــم
للنظر في قضايا اإلع ـتــداءات الجنسية وتحديد
حـلــول مناسبة لـهــاّ .مــع ذل ــك ،تستمر االع ـتــداءات
ال ـج ـن ـس ـيــة ،وامل ـق ـلــق أن ـه ــا ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـي ــان
تطاول قاصرات.
ُ
فــي أح ــدث الــوقــائــع ،قـتـلــت الطفلة حــريــم ش ــاه (3
سـنــوات) في مدينة كــوهــات ،شمال غربي البالد،
بعدما خطفها جـنــاة مجهولون ،فــي  24مــارس/
آذار الجاري .وبعد البحث عنها ،لجأ والد الطفلة،
ويــدعــى نــويــد إق ـبــال ،إلــى مــركــز الـشــرطــة ،وسجل
القضية مع مواصلة البحث .في اليوم التاليُ ،عثر
على جثمان الطفلة في أحد مجاري املياه ،لترسله
الشرطة إلى الفحص الطبي الذي أثبت تعرضها
إلــى االعـتــداء الجنسي قبل قتلها .من جهته ،قال
مـســؤول شــرطــة كــوهــات ،طيب حفيظ شيمه ،في
ّ
تصريح صحافي ،إن الشرطة تبذل جهودًا حثيثة

ل ـلــوصــول إل ــى ال ـج ـنــاة ،وتـعـتـبــر الـقـضـيــة تحديًا
كبيرًا لها ،ولــن تهدأ حتى تصل إلــى من ارتكبوا
هذه الجناية البشعة.
مـ ــن أح ـ ــدث ال ــوق ــائ ــع أيـ ـض ــا االعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـل ــى طـفـلــة
عمرها أربع سنوات ،في مدينة فيصل أباد ،بإقليم
البنجاب .ففي الثامن والعشرين مــن م ــارس /آذار
ال ـجــاري ،اعـتــدى جـنــاة جنسيًا عـلــى الـطـفـلــة ،وهــي
ابنة موظف في مصنع طوب ،يدعى شهزاد أحمد.
ـف ال ـج ـنــاة ب ــاالع ـت ــداء ب ــل ق ـت ـلــوا الـطـفـلــة،
ول ــم ي ـك ـتـ ِ
ُليعثر على جثمانها بــالـقــرب مــن مصنع الـطــوب،
الشرطة بــإجــراء تحقيق للوصول إلى
فيما وعــدت ُ
الـجـنــاة .كــذلــك ،قـتـلــت ،فــي مــديـنــة راول ـب ـنــدي ،طفلة
تدعى زينب ( 9سنوات) .وقالت الشرطة ،في بيان،
ّ
بقالة قريبة من منزلها في 22
إن الطفلة ذهبت إلى
ُ
م ــارس /آذار ال ـجــاري ،وخطفت مــن الـطــريــق ،وبعد
ّيوم ُعثر على جثمانها ،وكشفت الفحوص الطبية
أن ـه ــا تـعــرضــت الع ـت ــداء جـنـســي قـبــل قـتـلـهــا خنقًا،
فيما باشرت الشرطة التحقيقات .وهي تحقيقات ال
تصل إلى شيء عادة.
وي ــؤدي تــزايــد أع ــداد وقــائــع االع ـتــداء الجنسي إلى
إث ـ ـ ــارة ال ــذع ــر ف ــي ص ـف ــوف امل ــواطـ ـن ــن ،ك ـم ــا يـضــع
ت ـســاؤالت حــول أداء أجـهــزة األم ــن ومــا أتـخــذتــه من
إجراءات .في هذا الخصوص ،يقول شهزاد علي ،من
سكان العاصمة ،وهــو إعالمي ونــاشــط ،لـ«العربي
ّ
الجديد» إن الحديث عن االعتداءات الجنسية يثير

الحزن ،إذ ال يمكن وقفها إال بتطبيق القانون ،مع
ّ
ســن قــوانــن صــارمــة إضــافـيــة ل ــردع الـجـنــاة ،مؤكدًا
ّ
أن تزايد األعــداد يثير الذعر في صفوف املواطنني
عمومًا ال سيما اآلباء واألمهات.
من جهتها ،أصــدرت املحكمة الخاصة في مدينة
اله ــور فــي  20م ــارس /آذار ال ـجــاري حكم اإلع ــدام
ف ــي ح ــق مـتـهـمــن اث ـنــن ب ــاالع ـت ــداء جـنـسـيــا على
امرأة ،على الطريق الرئيسي بني مدينة سركودها
ب ــإق ـل ـي ــم ال ـب ـن ـج ــاب وال ـع ــاص ـم ــة إسـ ـ ــام أبـ ـ ــاد فــي
سـبـتـمـبــر /أي ـلــول امل ــاض ــي ،وه ـمــا :شـفـقــت وعــابــد
م ـه ـلــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ح ـكــم آخ ــر بــال ـس ـجــن ملــدة
خمسة أعــوام بسبب ضربهما املــرأة قبل االعتداء
الجنسي عليها .وحظيت القضية بتغطية واسعة،
واهـتـمــام على املستويات السياسية واإلعالمية
واملـجـتـمـعـيــة ،بـعــدمــا رف ـعــت املـ ــرأة صــوتـهــا .وفــي
ّ
ح ـي ـن ــه ،وعـ ـ ــدت ال ـح ـك ــوم ــة ب ـس ــن ق ــوان ــن ج ــدي ــدة
ومعاقبة الجناة.
وفي تعليق على القضية ،تقول الناشطة حسيبة
عـ ـب ــاس ــي ،املـ ـح ــامـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ـك ـم ــة إسـ ـ ـ ــام أبـ ـ ــاد،
لـ«العربي الجديد»« :نرحب بما قضت به املحكمة،
ّ
ّ
لـكــن مــا نــريــده هــو تطبيق الـحـكــم ،ألن مــن الـنــادر
ّ
تطبيقه ،خصوصًا أن عــدم تطبيق أحكام اإلعــدام
األخ ـيــرة ،تـحــديـدًا فــي هــذه القضية ،سـيــؤدي ّإلى
ضـيــاع هيبة الـقــوانــن عـمــومــا» .تـضـيــف« :وألنـنــا
ن ـع ـيــش ف ــي م ـج ـتـمــع ذك ـ ــوري ب ــأع ــراف م ـت ـجــذرة،

أكثر من خمسة آالف قضية
قال وزير التقنية الباكستاني ،فواد شودري ،وهو
قيادي في الحزب الحاكم ،إنّه في ّ
كل عام تسجل
لدى السلطات الباكستانية أكثر من خمسة آالف
قضية اعتداء جنسي ،وال يمكن الوصول إال ّ إلى
خمسة في المائة من الجناة ،في تلك القضايا،
بينما هناك أعداد من الضحايا ال تسجل قضاياهن
أساسًا ألسباب مجتمعية.

فاملرأة الباكستانية ال يمكنها الخروج من املنزل
ّ
وال قيادة السيارة في بعض املناطق ،وبالتالي فإن
ّ
سيعرض نساء كثيرات ملثل
عدم تطبيق القوانني
تطاول كثيرًا من القاصرات
التي
هذه االعتداءات،
ّ
أيـضــا» .تضيف املحامية أنــه «على املــدى البعيد،
نحن في حاجة إلــى إعطاء املــرأة الـجــرأة كي ترفع
صوتها ،خصوصًا في املناطق الريفية والنائية،
ّ
إذ إن النساء اللواتي يتعرضن ملثل هذه االعتداءات
ُيمنعن من رفــع أصواتهن غالبًا ،كما نحتاج إلى
إعادة النظر في تربية أجيالنا املستقبلية ،وإعادة
إعمار املجتمع مع تطبيق القانون حرفيًا».
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نازحو مأرب

فرار ٌ ألهل المخيمات من قذائف الحوثيين
ضاقت األرض بمئات األسر اليمنية النازحة في محافظة
أراض
مأرب ،وكلما بدأت في البحث عن االستقرار وسط
ٍ
قاحلة ،الحقها الحوثيون بالقذائف المتنوعة

من شتات إلى آخر في مأرب (فرانس برس)

كيف كانت مدارس أميركا
في القرن الماضي؟

مدرسة قديمة تحوّ لت إلى متحف في أميركا (جون ج.فولر)Getty /

رب ـ ـمـ ــا ي ـن ـس ــى ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون كـ ـي ــف ك ــان ــت
امل ــدارس وقوانينها فــي الـقــرن املاضي
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة .في
ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،يـ ـع ــرض م ــوق ــع «ريـ ـ ــدرز
دايجست» بعضًا مما كان عليه الحال
في ذلك الوقت .مطلع القرن املاضي ،لم
تكن هناك فرص متساوية أمام األطفال
ل ــال ـت ـح ــاق بـ ـ ــاملـ ـ ــدارس فـ ــي الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة .وف ــي ع ــام ،1910
كــانــت الغالبية العظمى مــن التالميذ
األميركيني من أصــل أفريقي يعيشون
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،وك ــان ــت املـ ـ ـ ــدارس أك ـثــر
فقرًا مما كانت عليه في الشمال .وكان
ّ
متوسط سنوات الدراسة في الجنوب
 121يومًا فقط ،ولــم تكن هناك قوانني
تجبر األهــل على إرس ــال أطفالهم إلى
املدارس .وكانت رواتب املعلمني السود
قليلة جـدًا أيضًا ،كما أن عــدد املــدارس
الثانوية الحكومية الخاصة بالتالميذ
األميركيني من أصل أفريقي كانت قليلة
ومتباعدة .وقبل عام  ،1910كان  51في
املــائــة فقط مــن األط ـفــال الــذيــن تـتــراوح
أعمارهم مــا بــن  5و 19عامًا يذهبون
إلى املدرسة .وبحلول عام  ،1910ارتفع
الرقم إلــى  59في املائة .وكانت األرقــام
أقــل بنحو  20في املائة للتالميذ ذوي
ال ـب ـش ــرة غ ـي ــر ال ـب ـي ـض ــاء .وقـ ــد الـتـحــق
م ـع ـظ ــم ه ـ ـ ــؤالء الـ ـت ــامـ ـي ــذ ب ــامل ــدرس ــة
ّ
لبضع سنوات لتعلم أساسيات اللغة
اإلنـكـلـيــزيــة األســاس ـيــة والــريــاض ـيــات.
ي ـشــار إل ــى أن ــه ف ــي ع ــام  1900ك ــان 11
في املائة فقط من التالميذ في املرحلة
الثانوية مسجلني في املدرسة.
وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل
الـقــرن العشرين ،كــانــت عمالة األطـفــال

فــي امل ــزارع واملــدن شائعة ج ـدًا ،لدرجة
أن العديد من الواليات أصدرت قوانني
لتوفير التعليم االب ـتــدائــي والـثــانــوي
مساء .ونقل عن أحد مسؤولي املدارس
ق ــول ــه إن األه ـ ـ ــل كـ ــانـ ــوا س ـ ـعـ ــداء ألن ــه
ب ــات يمكن ألطـفــالـهــم االلـتـحــاق أخـيـرًا
بــاملــدارس من دون االضـطــرار إلــى ترك
العمل في املزرعة أو غير ذلك.
وفي القرن التاسع عشر ،كان التالميذ
يـطــردون من املــدرســة في حــال أســاؤوا
ال ـت ـصــرف ،أو ُيـصـفـعــون أو يـضــربــون
بــامل ـس ـطــرة أو ي ـج ـل ــدون .وع ـلــى الــرغــم
مــن أن الـعـقــوبــة الـبــدنـيــة مـمـنــوعــة في
املدارس اليوم ،إال أنها ما زالت قانونية
فـ ــي  19واليـ ـ ــة جـ ـن ــوبـ ـي ــة ،مـ ــن بـيـنـهــا
لويزيانا وجورجيا وأركنساس.
وفي القرن التاسع عشر وأوائــل القرن
ال ـع ـش ــري ــن ،ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك م ــواص ــات
عامة ،كما لم تكن املدارس تؤمن وسائل
نقل لتالميذها .وفي املناطق الريفية،
كــان التالميذ يــذهـبــون إلــى مدارسهم
سـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام فـ ــي حـ ـ ــال ك ــان ــت
املـ ــدارس قــريـبــة نسبيًا ،بينما يعتمد
آخ ـ ـ ــرون ع ـل ــى األح ـص ـن ــة أو ال ـع ــرب ــات
الـصـغـيــرة .وف ــي أواخ ــر ال ـقــرن التاسع
ع ـشــر ،ك ــان ال ـعــام ال ــدراس ــي ع ـبــارة عن
خمسة أشهر فقط ،ألن األهل في حاجة
إلــى أوالدهــم ملساعدتهم خــال مواسم
الـحـصــاد .وفــي أوائ ــل الـقــرن العشرين،
ف ــرض ال ـقــانــون تـعـلـيــم األطـ ـف ــال ،وب ــدأ
بناء املزيد من امل ــدارس الحكومية .إال
أن األطفال في املناطق الريفية غالبًا ما
كانوا يغيبون عن املدرسة في فصلي
الربيع والخريف.
(ربى أبو عمو)

تعز ـ زكريا الكمالي

ت ـح ـت ـضــن م ـحــاف ـظــة م ـ ـ ــأرب ،ش ـمــال
ش ــرق الـعــاصـمــة الـيـمـنـيــة صـنـعــاء،
ع ـشــرات اآلالف مــن ال ـنــازحــن ممن
يتوزعون على  27مخيمًا ،معظمهم ّفر قبل
سـنــوات مــن مناطق خاضعة للحوثيني في
صنعاء ،وعمران ،وحجة ،وذمــار ،إلى مأرب،
للبحث عــن منطقة خـضــراء تــوفــر لــه األمــان
ً
املـفـقــود فــي مـسـقــط رأسـ ــه ،ف ـضــا عــن مئات
األسر التي تتحدر من مديريات في الشمال
ُ
الغربي للمحافظة نفسها ،ممن هـ ّـجــرت من
بلداتها بعدما وصلت إليها املعارك البرية.
مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـج ــدي ــد
لـلـحــوثـيــن عـلــى مـ ــأرب ،ف ــي مـطـلــع فـبــرايــر/
ش ـ ـبـ ــاط املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،دف ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــون ال ـث ـمــن
غاليًا ،إذ كانت مخيماتهم عرضة لهجمات
عـ ـش ــوائـ ـي ــة عـ ـب ــر م ـ ـقـ ــذوفـ ــات ت ـت ـس ــاق ــط فــي
امل ـســاحــات الـصـغـيــرة ال ـتــي يـعـيـشــون فيها.
وخــال يومي  28و 29مــارس /آذار املاضي،
غــادرت  580أسرة نازحة ثالثة مخيمات في
املناطق الشمالية الغربية للمحافظة ،بعد
سقوط عــدد مــن املـقــذوفــات الحوثية عليها،
وهي مخيمات امليل ،والخير ،وتواصل.
كــان مشهد عــدد من األطفال وهــم يفترشون
األرض وسـ ــط ك ــوم ــة م ــن األدوات املـنــزلـيــة
وأوان ــي الطبخ صادمًا للرأي العام اليمني،
فيما أظـهــرت لقطات مـصــورة ،سيدة يمنية
وه ــي ت ـشــاهــد ب ـح ـســرة ب ـقــايــا خـيـمــة تــالـفــة،
اح ـت ـض ـن ـت ـه ــم طـ ـ ـ ــوال عـ ـ ــدة أشـ ـ ـه ـ ــر ،قـ ـب ــل أن
تتعرض ملـقــذوفــات نــاريــة أحرقتها مــع عدد
من مستلزمات اإليواء.
حزم أكثر من  4آالف نازح ،يتوزعون على 580
أس ــرة مــا تبقى مــن أمتعة متواضعة لديهم
نحو مخيم ن ــزوح جــديــد هــو الـســويــداء ،في
رحلة شتات جديدة لكن ،لن تكون األخيرة،
على األرج ــح ،خصوصًا مــع اقـتــراب النيران
ال ـح ــوث ـي ــة ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ــر م ــن ال ـت ـج ـم ـعــات
السكانية وسط مدينة مأرب .ووفقًا ملا تقول
م ـص ــادر ف ــي ال ـح ـكــومــة امل ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـيــا
(حـكــومــة الــرئـيــس عبد ربــه منصور هــادي)
لـ«العربي الجديد» فقد تجاوز عدد النازحني
في مــأرب منذ بداية التصعيد الحوثي قبل
نحو شهرين ،أكثر مــن  ،17.500وذلــك مــن 5
مخيمات متفرقة في املناطق الغربية ملأرب.
خــال األي ــام األخ ـيــرة ،تــزايــدت املخاطر على
النازحني في األطراف الشمالية ملأرب ،بعدما
ب ــات ــت مـخـيـمــات امل ـي ــل ،وال ـخ ـي ــر ،وت ــواص ــل،
وذات الراءُ ،عرضة ملقذوفات وعيارات نارية
داخلها ،أو بالقرب منها ،آتية من املواقع التي
يتمركز فيها الحوثيون .تعرضت املخيمات
الـثــاثــة لهجمات حــوثـيــة مـتـكــررة ،أدت إلــى
إصابات في صفوف النازحني ،وإتالف عدد

كبير مــن الـخـيــام وأدوات اإلي ــواء وخــزانــات
امل ـ ـيـ ــاه وامل ـ ــراحـ ـ ـي ـ ــض .وخـ ــافـ ــا ل ــإص ــاب ــات
املباشرة ،تعرضت  4نساء لإلجهاض ،وفقًا
ملصادر حقوقية في ائتالف صنعاء لإلغاثة
والتنمية .وكـشــف تقرير لــائـتــاف ،اطلعت
عليه «الـعــربــي الـجــديــد» عــن أض ــرار نفسية
عميقة فــي أوس ــاط الـنــازحــن ،إذ تعرض 85
نازحًا لإلغماء بعد تساقط القذائف بالقرب
منهم ،وأكثر من  2000نازح لصدمات نفسية.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن املـ ـخ ــاط ــر ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ّ
باتت تهدد حياتهم ،فــإن عـشــرات النازحني
كانوا يرفضون االنتقال إلى مناطق أخرى،
ّ
ويفضلون املوت على معاناة النزوح املتكرر،
خـصــوصــا بـعــد املــآســي الـتــي طــاولــت األســر
الـتــي نــزحــت قبلهم .ويـعــانــي الـنــازحــون في
مخيمات مأرب ظروفًا قاسية بعد إجبارهم
على التنقل من منطقة إلــى أخــرى بحثًا عن
األمـ ـ ــان ،ف ـفــي مـخـيــم امل ـيــل الـ ــذي تــأســس في
منتصف  2018في الضواحي الغربية ملأرب،
تحديدًا في الطريق املؤدي إلى ّ
دوار الجوف،
يتحدر غالبية السكان من محافظة صنعاء
بمختلف مــديــريــاتـهــا ،وفـ ــروا جميعهم من
ال ـب ـطــش ال ـح ــوث ــي ،وف ـق ــا مل ــا ت ـق ــول م ـصــادر
حقوقية لـ«العربي الجديد».
أمـ ــا مـخـيـمــا ال ـخ ـيــر وتـ ــواصـ ــل ،ف ـقــد اسـتـمــر
وص ــول ال ـنــازحــن إلـيـهـمــا وتـشـيـيــدهـمــا من
يناير /كانون الثاني حتى يونيو /حزيران
 ،2020ويـ ـنـ ـح ــدر ب ـع ــض الـ ـن ــازح ــن فـيـهـمــا
مــن املـنــاطــق الشمالية ملحافظة م ــأرب التي
وصلت إليها املواجهات خالل العام املاضي،
أم ــا ال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ـن ـهــم ،ف ـي ـت ـحــدرون
م ــن م ـح ــاف ـظ ــات عـ ــدة ع ـل ــى رأسـ ـه ــا صـنـعــاء
وعـمــران ،وجميعهم كانوا قد نزحوا سابقًا
إلــى محافظة الـجــوف ،قبل أن ينزحوا منها
هي األخــرى بعد اجتياح الحوثيني لها في
مارس /آذار .2020
ي ـقــول أي ـمــن ع ـط ــاء ،وه ــو امل ـس ــؤول اإلعــامــي
للوحدة التنفيذية إلدارة لنازحني في مأرب
ّ
لـ«العربي الجديد» إن الوجهة املقبلة لسكان
املـخـيـمــات ال ـثــاثــة ال ـتــي ج ــرى إخ ــاؤه ــا في
أواخـ ــر مـ ــارس /آذار امل ــاض ــي ،سـتـكــون نحو
مخيم السويداء ،وهذا األخير ليس في مأمن
كلي مــن القذائف الحوثية .يشير عـطــاء ،إلى
أعـبــاء كبيرة على النازحني مــع تفاقم األزمــة
ّ
اإلنسانية ،الفتًا إلــى أن حجم الـتــدخــات من
ً
املنظمات الدولية واألممية ،ما زال ضئيال جدًا،
وال يغطي سوى  60في املائة من االحتياجات
الفعلية في الجوانب اإلنسانية كافة .رفضت
جماعة الحوثيني اإلصغاء للدعوات الدولية
املتكررة التي تطالبهم بوقف الهجوم على
مدينة مــأرب وعــدم تعريض حياة النازحني
ل ـل ـخ ـطــر .ع ــوض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ذهـ ـب ــت قـ ـي ــادات
حوثية عليا للتقليل من األرقام التي توردها

كوبنهاغن تتجه الستعادة دنماركيتين وأطفالهما
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ربما احتاج األمــر إلــى تحذير «تقرير أمني
سري» لتعيد الدنمارك النظر في سياستها
املتصلبة بشأن مواطنيها ،ومعظمهم ()19
من األطفال وبضع األمهات ،ممن يحتجزون
في مخيمي الهول وال ــروج ،ب ــإدارة وإشــراف
مليشيات قوات سورية الديمقراطية «قسد»
فــي شـمــال ش ــرق ســوريــة .أش ــارت الصحافة
ّ
الــدن ـمــارك ـيــة ،إل ــى أن الـتـقــريــر االسـتـخـبــاري
دفــع حكومة يسار الــوســط ،التي لم يختلف
م ــوق ـف ـه ــا ال ـ ــراف ـ ــض السـ ـتـ ـع ــادة مــواط ـن ـي ـهــا
الـ ـصـ ـغ ــار واألمـ ـ ـه ـ ــات ع ــن ال ـي ـم ــن امل ـت ـش ــدد،
إل ــى عـقــد «اج ـت ـمــاع عــاجــل ملـمـثـلــي األحـ ــزاب
البرملانية ،ملناقشة تسريع استعادة سيدتني
دنماركيتني (من اإلثنية الدنماركية وليستا
من أصــول مهاجرة) مع أطفالهما» .التقرير
الذي أشرف على إعداده جهاز االستخبارات
ال ـع ـس ـكــريــة ،املـ ـس ــؤول ع ــن األعـ ـم ــال األمـنـيــة
خــارج الـحــدود ،جــاء بمثابة «صـ ّـب مــاء بارد
عـلــى رأس ال ـح ـكــومــة» ،وف ـقــا ملــا ذه ـبــت إليه
صحيفة «بيرلنغسكا»ّ .
قيم التقرير األمني
مـخــاطــر ب ـقــاء الـسـيــدتــن واألطـ ـف ــال ،ومنهم
قضيتها
طفلة فــي الــرابـعــة سـبــق أن أث ـيــرت
ّ
خ ـب ــراء ع ـلــم ن ـفــس إل ــى أن ـهــا
بـسـبــب تــوصــل ّ
ب ـحــاجــة إل ــى ت ــدخ ــل ع ــاج ــل بـسـبــب أم ــراض
نـفـسـيــة خ ـط ـيــرة أص ـي ـبــت ب ـه ــا ،م ــن دون أن
ّ
ي ـحــرك ذل ــك ســاكـنــا فــي تـصــلــب السياسيني
برفض ّ
تحمل مسؤولية إنقاذها من معسكر
ً
ال ـهــول ،ال ــذي بــات صيته محليًا يثير جــدال
وغضبًا على وسائل التواصل االجتماعي.
ويقود اليمني املتطرف حملة دعائية وجدها
كـثـيــرون «م ـقــززة ومـثـيــرة لــاشـمـئــزاز» ،حني
ت ـس ــاءل قـ ــادة «حـ ــزب ال ـش ـعــب ال ــدن ـمــاركــي»:
ّ
«هــل ه ــؤالء دنـمــاركـيــون؟ ليس كــل مــن حمل
جوازًا يعتبر دنماركيًا ،بل هؤالء إرهابيون».
وعـلــى الــرغــم مـمــا تسبب بــه ملصق الـحــزب
م ـ ــن ع ــاصـ ـف ــة نـ ـ ـق ـ ــاش ،ل ـ ــم ي ـ ـتـ ــراجـ ــع رئ ـي ــس
ال ـحــزب ،كريستيان ث ــول دال ،عــن مشاركته
ّ
واإلصــرار على ربط األطفال باإلرهاب .وألن
القضية تتعلق اآلن بدنماركيتني «إثـنـيــا»،
ّ
ف ــإن اتـهــامــات «الـخـيــانــة الــوطـنـيــة» مــا زالــت
هـ ــي امل ـه ـي ـم ـن ــة عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــاب ال ـش ـع ـب ــوي
الـ ـ ـ ــذي يـ ـط ــال ــب أسـ ــاسـ ــا ب ــإسـ ـق ــاط جـنـسـيــة
األط ـف ــال ال ـ ــ 19وأم ـهــات ـهــم .وي ـطــالــب الـيـســار
ال ــدن ـم ــارك ــي ،وم ـن ـظ ـمــات ح ـقــوق ـيــة مـحـلـيــة،
بانتهاج كوبنهاغن «امل ـثــال الفنلندي» في
جلب األمهات واألطفال ،باعتبار «محاسبة
األم ـ ـ ـهـ ـ ــات أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء املـ ـحـ ـل ــي ل ـت ـب ـيــان
حيثيات سفرهن إلــى معاقل تنظيم داعــش،
كما تقديم الرعاية للصغار ملساعدتهم في
ً
الـتــأقـلــم مـجــددًا مــع الـحـيــاة ،ب ــدال مــن تركهم
عرضة للصدمات واحتمال اكتساب مواقف
مـتـطــرفــة ضــد املـجـتـمـعــات ال ـتــي تــرفـضـهــم»،

وفقًا ألح ــزاب «الــائـحــة املــوحــدة» و«الشعب
االشتراكي» اليساريني ،و«راديكال فينسترا»
من يسار الوسط ،في مواقف جماعية خالل
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وتـ ـه ــدد بـسـحــب
األغلبية البرملانية عن حكومة رئيسة الوزراء
ميتا فريدركسن ،إذا لم تستجب الستعادة
املواطنني قبل الصيف.
وم ــع تــزايــد الـضـغــوط الشعبية واإلعــامـيــة
والسياسية على حكومة يسار الوسط ،يبدو
ّ
أن تقرير االسـتـخـبــارات العسكرية ،مضافًا
إلى تقارير أخــرى من االستخبارات املدنية،
يقدم طوق نجاة لورطة حكومة كوبنهاغن،

طريقة تعامل «قسد»
والقصر،
مع المحتجزات
ّ
تثير قلقًا أمنيًا

ما ذنب األطفال؟ (دليل سليمان /فرانس برس)

الـ ـت ــي وص ـ ــل ان ـت ـق ــاد س ـيــاس ـت ـهــا امل ـت ـش ــددة
إلــى منظمات حقوقية ،مثل العفو الدولية،
الـتــي نـشــرت إعــانــات كـبـيــرة عـلــى الـطــرقــات
ت ـنــدد بـتـخـلــي ال ــدن ـم ــارك ع ــن مـســؤولـيــاتـهــا.
ّ
ف ـم ــن الـ ــواضـ ــح أن ط ــري ـق ــة ت ـع ــام ــل «ق ـس ــد»
ّ
م ــع امل ـح ـت ـجــزات وال ـق ــص ــر ،تـثـيــر قـلـقــا أمنيًا
مــن تـعــزيــز الـجـنــوح نـحــو الـتـطــرف أك ـثــر ،ما
ّ
يصعب ،بمرور الوقت ،املعالجة على الطريقة
الدنماركية.
ّ
وي ـبــدو أن قضية مــراهــق دنـمــاركــي األص ــل،
وه ــو اب ــن إحـ ــدى ال ـس ـيــدتــن ،تـثـيــر مـخــاوف
نقله من جانب «قسد» إلى ما يسمى «وحدة
نـ ــزع مـ ـي ــول الـ ـتـ ـط ــرف» ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـه ــا ،وه ــي
ط ــري ـق ــة ال ت ـث ـيــر إعـ ـج ــاب م ـت ـخ ـص ـصــن فــي
علمي االجتماع والنفس ،وتثير شكوكًا في
نتائجها العكسية ،بعد توالي الشكوك من
ّ
والقصر
طريقة تـصـ ّـرف «قـســد» مــع الـنـســاء
من الجنسيات األوروب ـيــة .وهناك انتقادات
ك ـث ـي ــرة ل ـش ـك ــل اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـق ــائ ـم ــن عـلــى
م ـخ ـي ـمــي روج والـ ـه ــول لـلـمـحـتـجــزيــن عّـلــى
وســائــل اإلع ــام ،وتـقــديــم األط ـفــال على أنهم

«م ـت ـط ــرف ــون» ،م ــا ي ـع ــزز الـ ـص ــورة الـنـمـطـيــة
التي يستغلها اليمني املتطرف األوروبي عن
ّ
القصر الذين ّال تحترم بعض وسائل اإلعالم
خصوصية أنهم أطفال وليس لهم ذنب في
خـيــارات األه ــل .ويــؤكــد اليسار واملختصون
الدنماركيون ،كما السويديون والفنلنديون،
ّ
أن مــن غـيــر الـجــائــز تحميل الـصـغــار ذنــوب
ميول أهاليهم «فهؤالء الصغار لم يختاروا
الـسـفــر أو الـ ــوالدة فــي مـنــاطــق داعـ ــش» ،كما
يجمع هؤالء.
التقييم األمني ملخاطر تهديد الدنماركيتني
هـ ـ ــو مـ ـ ــا جـ ـ ـ ــرت مـ ـن ــاقـ ـشـ ـت ــه بـ ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
واألحزاب البرملانية ،نهاية األسبوع املاضي.
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة عـ ــدم وج ـ ــود م ـخ ــاطــر مـنـهـمــا،
على العكس من تقييم النساء الدنماركيات
الخمس األخــريــات ،اللواتي «يحملن أفكارًا
م ـت ـطــرفــة» .وت ـح ــاول الـحـكــومــة اإلس ـ ــراع في
إخراجهما قبل فصل الطفل البالغ  13عامًا
عن والدته «ما يضعه في خطر وشيك باسم
إزالة التطرف» ،وفقًا لصحيفة «بيرلنغكسا»
الثالثاء املاضي.

أكاديميا

تهجير أكثر من  238ألفًا
أشــارت تقارير صــادرة عن الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين،
وهي مؤسسة حكومية (تابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هــادي) ،إلى ّ
أن القصف المدفعي والصاروخي الذي شنه الحوثيون
على مخيمات مأرب ،منذ يناير /كانون الثاني  2020حتى نهاية مارس /آذار
الماضي ،أدى إلى إغالق  27مخيمًا ،وتهجير أكثر من  238ألف نازح.

املنظمات الــدولّـيــة بــوجــود مليون ن ــازح في
مــأرب بادعاء أنها تضم ما بني  40ألفًا و50
أل ـفــا ف ـقــط .وال يـكـثــرت ال ـحــوث ـيــون ب ــاألرق ــام
مهما كان حجمها ،فاملخيمات املتناثرة على
ام ـتــداد املـنــاطــق الـغــربـيــة والـشـمــالـيــة مل ــأرب،
بــاتــت أهــدافــا عسكرية مشروعة بعد مزاعم
ســاق ـهــا م ـحــافــظ مـ ــأرب امل ــوال ــي لـلـحــوثـيــن،
عـلــي طـعـيـمــان ،ت ـحــدث فـيـهــا عــن اسـتـحــداث
«مرابض للمدفعية» بجواز بعض مخيمات
النازحني.
دف ـعــت ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة ،حـكــومــة ه ــادي،
إلط ــاق ن ــداء استغاثة والـتـحــذيــر مــن كارثة
إنسانية من جراء موجات النزوح الجديدة،
وأبلغت وزارة الخارجية في الحكومة املعترف

غادرت  580أسرة
نازحة ثالثة مخيمات
في المناطق الشمالية
الغربية لمأرب

ّ
ب ـهــا دولـ ـي ــا ،األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،أن  3مـخـيـمــات
ت ـعــرضــت ف ــي أواخـ ـ ــر مـ ـ ــارس /آذار املــاضــي
إلى أكثر من  37قذيفة مدفعية وصاروخية.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات
ّ
انتهاكات حقوق اإلنسان ،إن فريقها استطلع
ميدانيًا املواقع املستهدفة ،واطلع على حجم
املعاناة اإلنسانية واملعيشية الصعبة ،التي
ُ
تمر بها عشرات األسر النازحة التي اجبرت
ع ـلــى مـ ـغ ــادرة مـخـيـمــاتـهــا إثـ ــر قـصـفـهــا من
جانب املليشيات باملدافع وقذائف الهاون.
وفقًا لعضوة اللجنة الوطنية ،إشراق املقطري،
لــم يـعــد هـنــاك ّ
أي مـكــان آمــن داخ ــل محافظة
م ــأرب ،خـصــوصــا بـعــد االس ـت ـهــداف املباشر
واملتعمد من قبل الحوثيني للنازحني ،الذين
ّفر غالبيتهم من بطش الجماعة في عمران،
وذمار ،وصنعاء ،بحثًا عن األمان في مناطق
توفر املساعدات اإلنسانية أو الحفاظ على
أطفالهم من عمليات التجنيد التي يفرضها
الحوثيون على األطفال القاطنني في مناطق
نفوذهم .تقول املقطري لـ«العربي الجديد»
ّ
إن االستهداف الحوثي ملخيمات النازحني ال
يقتصر على مــأرب والـجــوف فقط ،بل هناك
اسـتـهــداف ممنهج للمخيمات فــي الساحل
الغربي أيضًا في الدريهمي ،والخوخة.

نحن الشباب لنا «الـ»...؟
زهير هواري

تحدد منظمة «يونيسف» نهاية مرحلة الطفولة بالوصول إلــى ّ
سن
ّ
الثامنة عشرة ،ما يعني ّأن كل من يصل إليها يخرج من هذا الطور إلى
ّ
مرحلة الشباب .واملعروف عن املنطقة العربية أنها من أكثر املجتمعات
فتوة ،فنحو ثلثي السكان هم دون الخامسة والعشرين عامًا ،خالف
املجتمعات املتقدمة األكثر شيخوخة .الفئة العمرية التي ترتاد املدارس
واملعاهد املهنية والجامعات كان تعدادها أكثر من  83مليون نسمة،
ّ
عــربـيــا ،وه ــي األك ـثــر عــرضــة ملـضــاعـفــات ك ــل مــا راف ــق انـتـشــار وبــاء
كورونا من تباعد اجتماعي وإقفال للمدارس ودور السينما واملسارح
واألماكن العامة .وال شك في ّأن هناك انعكاسات بالغة األهمية على
ّ
هذه الفئة العمرية سواء أكانت منخرطة في التعليم أم ال .وملا كانت هذه
الفئة العمرية هي األكثر دينامية فقد كانت قوام حركات التمرد التي
شهدتها املنطقة .وبقاؤها أسيرة جدران املنازل قاد إلى تعمق أزمتها
من جوانبها املتعددة ،خصوصًا ّأن املدرسة واملعهد والجامعة كانت
بمثابة متنفس لها تلتقي فيها مع أقرانها من الجنسني ،وتتفاعل
معهم ومع الهيئة التعليمية.
وف ــي دراسـ ــة أع ــده ــا تـحــالــف مـيـثــاق ال ـش ـبــاب ف ــي الـعـمــل اإلن ـســانــي،
ّ
املكون من الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،ومنظمة
«ميرسي كــور» واملجلس النرويجي لالجئني ،ومكتب مبعوث األمم
املتحدة للشباب ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
ومنظمة األم ــم املـتـحــدة للطفولة ،وص ـنــدوق األم ــم املـتـحــدة للسكان،
ومجموعة األمــم املتحدة العليا لألطفال والشباب ،ومنظمة الصحة
العاملية ،ومنظمة طفل الحرب  -هولندا ،ظهر ّأن الجائحة أدت إلى إبعاد
أكثر من  90في املائة من املتعلمني في العالم عن املدارس والجامعات.
وهذا االنقطاع الطويل عن التعليم له مضاعفاته وعواقبه بما يتجاوز
الـعـمـلـيــة الـتـعـلـمـيــة إل ــى ف ـق ــدان الـثـقــة بــاملـسـتـقـبــل وال ــرع ــاي ــة الصحية
وزيــادة معدالت التسرب ،وحرمان الشباب من الدعم والوصول إلى
املوارد االجتماعية.
ّ
البقاء في املنازل ال يعني عدم التعرض للمخاطر ،إنما إلى نوع مختلف
منها ،ففيما كانت املخاطر خارجها ،باتت مع العزل داخلها من خالل
اإلدمان املرضي على وسائل التواصل ،وما تعرضه شبكات اإلنترنت
والجرائم اإللكترونية واملضايقات املختلفة .وتتوقع الدراسة أن يؤدي
الحبس الطويل والعزلة إلى تآكل شبكات الدعم التي يبنيها الشباب
ً
مع بعضهم ،ال سيما ّأن أعباء التعليم باتت أشد ثقال عليهم ،ما يقود
إلى القلق واإلحباط .وقد ثبت ّأن التعلم عن ُبعد هو أيضًا محرك لعدم
املساواة على الصعيد الدولي والجندري بني الجنسني ،فقد كشفت
الدراسة ّأن الفتيات والشابات يحصلن على فرص وصول أقل نسبيًا
إلى التكنولوجيا الرقمية.
(أكاديمي وباحث)

العراق :حملة ضد التحرش األسري
بدأت بعض العراقيات
في رفع الصوت وكشف
المسكوت عنه من اعتداءات
جنسية تقع داخل األسرة،
وهو ما يتفاعل معه الشارع
بغداد ـ محمود جبار

أطلق ناشطون عراقيون في مدن مختلفة من البالد،
حملة واس ـعــة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
هــي األولـ ــى مــن نــوع ـهــا ،ت ـت ـنــاول قـضـيــة الـتـحــرش
ً
الجنسي ،وص ــوال إلــى االع ـتــداء الجنسي ،اللذين
تتعرض لهما النساء على أيدي أقاربهن ،والعادات
واألعراف التي تمنع كثيرات من كشف ذلك .شارك
إعالميون وباحثون اجتماعيون في الحملة التي
بدأت برسالة من فتاة موجهة إلى ناشطة حقوقية
عراقية تتحدث عــن تعرضها العـتــداء جنسي من
قبل أحــد أفــراد أسرتها ،ومنعها مــن قبل والدتها
من التحدث عما تعرضت له.
رغ ــد الـســامــرائــي واح ــدة مــن بــن أكـثــر الـنــاشـطــات
الـعــراقـيــات الـتــي الق ــت مـنـشــوراتـهــا ،بـمــا فيها من
ً
مقاطع فـيــديــو ،رواج ــا وتـفــاعــا واس ـعــن .تتحدث
الناشطة بثقة عالية عن حاالت عدة لنساء تعرضن
العتداءات جنسية من قبل أفراد في أسرهن .تلوم
ال ـســامــرائــي املـجـتـمــع الـ ــذي يـعـتـبــر ه ــذه ال ـجــرائــم
مسيئة لسمعة األس ــرة الـتــي تضطر للتكتم على
الجريمة وتمنع الفتاة أو املرأة من املطالبة بحقها
ّ
عبر القضاء .تؤكد أن «التكتم على املجرم» سبب في
استمرار الجريمة وانتشارها وذلك بحجة «الخوف
ّ
من الفضيحة» مشيرة إلى أن من الضروري توفر
ّ
«دور إيواء للضحايا ،لكن الفتاة تخاف أن تشتكي
ّ
على الجناة لدى القضاء ،خصوصًا أن املتحرش أو
املغتصب هو من نفس األسرة أو البيت ،فتقديم ّ
أي
شكوى يحتاج الى مراجعات لدى الجهات املعنية».
ّ
تلفت السامرائي إلــى أن نسبة كبيرة من املعتدى
عليهن جنسيًا عبر أفــراد أسرهن «لــم يكشفن عن
ّ
هذه االعتداءات» مشيرة إلى أن «بعضهن بعمر 6
ّ
سنوات» .أما الحل لهذه الجرائم وفقًا للسامرائي،
فهو في تفعيل دور اإليــواء ،بدعم حكومي ،إلعادة
تأهيل الضحايا ،كما إدخال مادة الثقافة الجنسية
املـ ـح ــدودة ف ــي امل ـ ــدارس ك ـم ــادة أســاس ـيــة ،وإش ــراك
الخبراء النفسيني واالجتماعيني في املــدارس ،مع
دعم الشباب في سبيل الــزواج ،وتبسيط إجــراءات
ال ـش ـك ــوى وال ـت ـح ـق ـي ــق ،ك ـم ــا م ـكــاف ـحــة امل ـ ـخـ ــدرات،
وتكريس جهود القنوات الرسمية للحكومة في بث
التوعية املستمرة من التحرش.
فــي هــذا اإلط ــار ،تسعى منظمات مجتمع مدني
مهتمة بــاملــرأة إلــى تسليط الـضــوء على النساء
امل ـض ـط ـه ــدات وال ـس ـع ــي ل ـح ـمــايــة م ــن يـتـعــرضــن
لتهديدات ،خصوصًا من طرف أسرهن .وتنشط
«منظمة حرية املرأة» في هذا النوع من املشاريع
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اعترضت تيارات إسالمية
على مسودة قانون الحماية
من العنف األسري

املـكــرســة لـلــدفــاع عــن املـ ــرأة .تـقــول ابـتـســام مــانــع،
ّمسؤوله اإلعــام في املنظمة ،لـ«العربي الجديد»
إنــه «بني فترة وأخــرى ،تصل الى منظمتنا حالة
أو مناشدة من قبل امــرأة تطلب مساعدتها بعد
اعـتــداء جنسي تعرضت لــه مــن جانب أحــد أفــراد
أسرتها الذكور» .تشير مانع إلى عدد من األسباب
التي تدفع الذكور إلى االعتداء على نساء األسرة،
منها تعاطي املخدرات ،والتفكك األسري ،مترافقة
ـع عــدم الـقــدرة على ال ــزواج ألسـبــاب اقتصادية،
مـ ّ
ّ
لكنها تفيد أن «أكثر الحاالت التي ترد إلى املنظمة
يـلـعــب فـيـهــا ان ـف ـصــال األم واألب دورًا أســاسـيــا،
إذ يخلق االنـفـصــال فــراغــا لــدى أف ــراد األس ــرة مع
ضعف متابعة األوالد تربويًا» .وبحسب اطالعها
على حاالت تعرضت العتداءات جنسية من قبل
ّ
أفـ ــراد األس ـ ــرة ،ت ـقــول اب ـت ـســام إن «مـعـظـمـهــا يقع
داخ ــل األس ــر ذات املـسـتــوى التعليمي املـتــدنــي».
ّ
ت ـت ــاب ــع أن ال ـن ـس ــاء امل ـع ـت ــدى ع ـل ـي ـهــن ي ــأت ــن ال ــى
ّ
املـنـظـمــة «ه ــارب ــات م ــن أس ــره ــن» مـشـيــرة إل ــى أن

مـهـمــة املـنـظـمــة هـنــا تـكـمــن فــي «تــوف ـيــر الحماية
واإليـ ــواء والـتـمـكــن االق ـت ـصــادي ،وتــوفـيــر فرصة
عمل أو املساعدة في إكمال التعليم» .تعتقد مانع
ّ
ّ
أن الحل هو في «إقرار قانون الحماية من العنف
ّ
األسـ ــري ،لـلـحــد مــن ه ــذه الـظــواهــر الــدخـيـلــة على
املجتمع العراقي».
وبحسب مسودة أرسلت إلى البرملان العراقي في
ّ
سـبـتـمـبــر /أي ـلــول  ،2019ف ــإن قــانــون الـحـمــايــة من
العنف األس ــري يحمي األس ــرة ،خصوصًا النساء
والفتيات ،من كافة أشكال العنف املبني على النوع
ّ
ويعاقب
ويحد من انتشاره ويقي منه،
االجتماعي،
ّ
َ
ويعوض عن الضرر الناتج عنه ،ويوفر
مرتكبيه،
الـحـمــايــة لـلـضـحــايــا ،وي ـقـ ّـدم الــرعــايــة الــازمــة لهن
ّ
ويؤهلهن ،ويحقق املصالحة األسرية .لكن القانون
مــا زال ينتظر تـصــويــت الـبــرملــان عـلـيــه ،إذ يــواجــه
ّ
اعتراضًا من قبل التيارات اإلسالمية التي ترى أن
إقرار القانون ال يتماشى مع اإلسالم.
بدوره ،يعتبر الباحث االجتماعي فؤاد الحمداني،
ّ
في حديثه إلى «العربي الجديد» أن «هناك انفتاحًا
ّ
خطيرًا على العالم عبر اإلنترنت ،وهو متاح في كل
وقت للجميع .ومن الصعب منع األبناء من متابعة
مــا يــؤثــر فــي سلوكهم سلبًا .وال ننسى املـخــدرات
التي باتت السبب الرئيسي فــي مختلف املشاكل
والجرائم التي تقع في البالد ،خصوصًا الحبوب
املهلوسة رخيصة الثمن وقوية التأثير وسريعة
اإلدمان .وهناك العديد من جرائم االغتصاب والقتل
وقعت بسبب تعاطي هذا النوع من املخدرات».

