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العربي  العالم  الجامعات في   
ّ
أن ال شك في 

تعمل على تحسني نتائجها األساسية عبر 
مجموعة مقاييس، أهمها القدرة على جذب 
الطالب إلى مناهجها وفروعها، والسمعة الجيدة في 
ميادين التدريس وحقول العمل معًا، ما يمّهد للتقدم 
في تصنيفات الجامعات العاملية التي باتت تستخدم 
ــة فـــي تــحــديــد مــســتــويــات الــنــجــاح  مــعــايــيــر أكـــثـــر دقــ
ــع لــلــقــدرة على  ــ ــــدول تــقــيــيــم واسـ بــاالعــتــمــاد عــلــى جـ
 متطلبات التفوق املهني واإلبداع 

ّ
إكساب الطالب كل

في اإلنتاج املثمر، ومواكبة املنافسة امليدانية.  يشيد 
تــقــريــر نــشــره مــوقــع »تــايــمــز هــايــر إيــديــوكــيــشــن« في 
يونيو/ حزيران املاضي بخطوات الجامعات العربية 
التعاون  على  وانفتاحها  طــالبــهــا،  تطلعات  لتلبية 
 ميادين االرتقاء بمستوى 

ّ
مع جامعات دولية في كل

التعليم والبحوث، وعلى املناهج الحديثة والتقنيات 
املـــتـــطـــورة وصـــــواًل إلــــى قــيــمــة الـــشـــهـــادات املــمــنــوحــة. 
 التوسع في مواكبة جدول التقييم العاملي 

ّ
ويؤكد أن

العربية،  للجامعات  الفــتــًا  تــقــدمــًا  يظهر  للجامعات 
ــذا »الـــتـــقـــدم قـــد يــضــيــع بسبب   هــ

ّ
ــه يـــســـتـــدرك أن

ّ
لــكــن

معايير التقييم غير املناسبة«.

القدرة على فهم األداء
ويــشــدد الــتــقــريــر عــلــى أهــمــيــة امــتــالك الــجــامــعــات 

الــعــربــيــة الـــقـــدرة عــلــى فــهــم أدائـــهـــا ونـــقـــاط قوتها 
ــدام مــقــايــيــس  ــخـ ــتـ بــطــريــقــة مـــوضـــوعـــيـــة، عـــبـــر اسـ
تعتمد فقط على الجامعات في منطقتها. ويلفت 
الخاصة  التصنيفات   

ّ
أن من  الرغم  »على  ــه 

ّ
أن إلــى 

التي تصدرها مراكز  العاملي والتأثير  بالحضور 
مهمة  ركيزة  تشكل  أبحاث ومجالت متخصصة، 
لتوفير نظرة ثاقبة عن تقدم الجامعات في أنحاء 
استكشاف  لـــدى  التفكير  يــجــب  ــــط،  األوسـ الــشــرق 
البيانات املتوافرة عن هذه الجامعات التي تعمل 
وتعزيز  الــبــحــوث  فــي  قــدراتــهــا  لتنمية  خصوصًا 
العالي،  للتعليم  العاملية  الخريطة  على  وجودها 
 هذه 

ّ
بدور التراث الثقافي الفريد في املنطقة، وبأن

حكوماتها  رغــبــات  تترجم  التعليمية  املؤسسات 
ــهــــم«. مـــن هــنــا يــرى  ومــواطــنــيــهــا فـــي تــطــويــر دولــ
 منهجية تقييم أداء الجامعات العربية 

ّ
التقرير أن

»يجب أن تراعي االختالفات في ميزات املنطقة عبر 
اعتماد مقاييس جديدة لخلق نوع من التوازن مع 
جدول التقييم العاملي، وتحديد املجاالت الفعلية 

لتطور القطاع«.
 مقاييس ترتيب الجامعات 

ّ
وفيما يؤكد التقرير أن

العربية تختلف في حسابات الجدولني اإلقليمي 
والـــعـــاملـــي، يــــورد اســتــطــالع لـــلـــرأي شــمــل 12 ألــف 
شــخــص عـــن الــســمــعــة الـــجـــيـــدة لـــهـــذه الــجــامــعــات 

املــائــة فــي مجال  ها »تناهز 20 فــي 
ّ
العالم، بأن فــي 

التدريس، و25 في املائة في مجال البحوث، وتنال 
قبواًل نسبته 2 في املائة في ميادين العمل املحلي، 
وبالنسبة ذاتها في ميادين العمل في العالم. أما 
الطالب  استقطاب  على  العربية  الجامعات  قــدرة 

فتبلغ 20 في املائة«. 

تقييم قدرة الجامعات
ه يجب تقييم قدرة الجامعات 

ّ
 التقرير يعتبر أن

ّ
لكن

العربية على استقطاب الطالب، باستخدام حساب 
غير تقليدي »كي يعطي مقياسًا أكثر ثباتًا بمرور 
الــتــأثــيــر املــــشــــّوه ألوراق بــحــوث  الــــوقــــت، ويــمــنــع 
وضعها أكثر من مائة مؤلف، وتحتوي على عدد 

كبير جدًا من االستشهادات«. 
معايير  املقاييس  هــذه  »تجعل  الــتــقــريــر:  ويــتــابــع 
املشاركة في الترتيب أقل صرامة من تلك الخاصة 
بتصنيفات الجامعات العاملية، والتي قد يدعمها 
أيضًا السماح بنشر الجامعات 500 دراســة خالل 
العربي،  التصنيف  فــي  خمس ســنــوات إلدراجــهــا 
ــم ألــــف دراســـــة املــعــتــمــد فـــي تصنيف  ــداًل مـــن رقــ ــ بـ
ــى إظـــهـــار  ــ ــك إلـ ــ الـــجـــامـــعـــات الـــعـــاملـــيـــة. ويــــهــــدف ذلـ

الطبيعة املتنامية للتعليم العالي في املنطقة«.
 الجامعات ذات التخصص 

ّ
ويرى التقرير أيضًا أن

الــتــي ال تــــدّرس الجامعيني  الـــواحـــد واملــؤســســات 
الــتــصــنــيــف   

ّ
لــــــــــــإدراج، عـــلـــمـــًا أن أيــــضــــًا   مـــؤهـــلـــة 

العاملي يستبعد املؤسسات التي ال تدّرس الطالب 
 الــجــامــعــيــني، إال مــوضــوعــًا واحـــــدًا غــالــبــًا، أو إذا 
مـــــن دراســــاتــــهــــا  أكــــثــــر  أو  املـــــائـــــة  فـــــي   كــــانــــت 80 
البحثية فــي مــوضــوع واحـــد مــن أصـــل 11. فهذه 
الجامعات  االختالفات تسمح بمشاركة مزيد من 

في الترتيب العربي.
)كمال حنا(

مجتمع
أعلن املدير العام للمصالح الصحية في وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات في الجزائر، 
لكوفيد-19  املــضــادة  اللقاحات  لوضع  البيروقراطية«  الحواجز   

ّ
كــل »كسر  تــّم  ــه 

ّ
أن رحـــال،  إلــيــاس 

الــــوزارة لحملة  الــتــي خّصصتها  العامة واملــؤســســات  املنشآت  فــي  املــواطــنــني  فــي متناول جميع 
ه ال يمكن 

ّ
 الواليات« مشددًا على أن

ّ
ع اللقاحات في كل

ّ
 »معهد باستور وز

ّ
التحصني. وأوضــح أن

 الجهود مستمرة الستيراد كميات إضافية 
ّ
ي اللقاح. وأّكد أن

ّ
ف عن تلق

ّ
بالتالي ألّي مواطن أن يتخل

)وكالة األنباء الجزائرية( من اللقاحات خالل شهَرين.  

 أّي إجراء من شأنه تسييس تتّبع منشأ فيروس كورونا الجديد 
ّ
رأت وزارة الخارجية الصينية أن

»يسّمم أجواء البحث العلمي ويعرقل التعاون العاملي في هذا السياق ويقّوض الجهود العاملية 
ملكافحة الفيروس«. جاء ذلك في رّد على توقيع عدد من العلماء الدوليني خطابًا مفتوحًا يطالبون 
 الخطاب املفتوح اقترح كذلك »تحقيقًا 

ّ
فيه بإجراء تحقيق شامل حول منشأ الفيروس. أضافت أن

الــتــي تضّم  والــربــاعــيــة  السبع  الكبرى  الصناعية  الـــدول  مــع مجموعة  أعــّدتــه دول غربية   »
ً
بــديــال

)قنا( الواليات املتحدة األميركية واليابان والهند وأستراليا.  

الصين: تسييس تتبع منشأ الفيروس يقّوض مكافحتهالجزائر: لقاحات كورونا في متناول الجميع

عملية  تضمين  ــرورة  ــ »ض إلــى  التقرير  يشير 
ترتيب  فــي  جــديــدة  مقاييس  ثــاثــة  التقييم 
االستدامة  أهمية  على  تركز  العربية  الجامعات 
تكون  قد  تأثيراتها  أّن  رغــم  المنطقة،  في 
األوالن  المقياسان  ويعتمد  نسبيًا.  منخفضة 
التعاون  على  والثالث  واألداء،  المشاركة  على 

البحثي بين جامعات العالم العربي«.

ثاثة مقاييس جديدة

للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة  أعــلــنــت 
ثـــاثـــة مـــايـــن طــفــل  أّن  ــيـــســـف(  )يـــونـ
ســـودانـــي دون الــخــامــســة يــعــانــون من 
يعانون  ألفًا   570 منهم  التغذية،  ســوء 
وكالة  ونقلت  الوخيم.  الحاد  النوع  من 
السودان لألنباء عن نائبة ممثل املنظمة 
في السودان، سجى عبد الله، تحذيرها 
والوفيات  االعــتــال  مــعــّدالت  تفاقم  من 
الــنــاجــمــة عــن ســـوء الــتــغــذيــة بــاإلضــافــة 
ــــى مـــعـــّدالت قـــصـــور الــنــمــو وضــعــف  إل

جهاز املناعة.
وأشــــارت عــبــد الــلــه، عــقــب زيــــارة قامت 
ــرق(،  ــ ــــواليــــة الـــبـــحـــر األحــــمــــر )شــ بـــهـــا ل
إلـــى أّن أكــثــر مــن 123 ألـــف طــفــل دون 
الخامسة يعيشون في الوالية، أكثر من 
24 ألفًا منهم يعانون من سوء التغذية 
قد  »يونيسف«  وكــانــت  الوخيم.  الــحــاد 
قّدمت في العام املاضي الدعم إلى أكثر 
مــن 10 آالف طــفــل يــعــانــون مــن ســوء 
التغذية الحاد الوخيم عن طريق العاج 
والرعاية، مع تحصن نحو 18 ألفًا ضّد 

الحصبة.
بــاســم منظمتها،  الـــلـــه،  عــبــد  وتــعــّهــدت 
األطــفــال  ملــايــن  مستمر  دعـــم  بتقديم 
فــي الـــســـودان، بــمــا فــي ذلـــك الــاجــئــون، 
وذلـــــك عــبــر األنـــشـــطـــة املـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة 
فــي مــجــاالت الــصــحــة والــتــغــذيــة واملــيــاه 
وحماية  والــنــظــافــة  البيئي  واإلصـــحـــاح 

الطفل.
وصـــبـــاح أمــــس الـــثـــاثـــاء، وصـــلـــت الــى 
مـــيـــنـــاء مـــديـــنـــة بــــورتــــســــودان )شـــمـــال 
شرق( أكثر من 34 ألف طّن من الذرة، 
للسودان،  األميركي  الشعب  مــن  كهبة 
ــي. ومـــن  ــاملـ ــعـ ــة الـ ــ ــذي عـــبـــر بـــرنـــامـــج األغــ
املناطق  على  وتوزيعها  نقلها  املنتظر 
اإلصاح  وببرنامج  بالنزاعات  رة 

ّ
املتأث

االقـــتـــصـــادي الـــــذي تــنــفــذه الــحــكــومــة، 
ــــذي أّدى إلـــى ارتــفــاع أســعــار معظم  وال

السلع والخدمات.
)العربي الجديد(

Wednesday 7 July 2021
األربعاء 7 يوليو/ تموز 2021 م  27  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2501  السنة السابعة

)أشرف شاذلي/ فرانس برس(



عبد اهلل البشير

ه 
ّ
ولـــد الــشــاب الـــســـوري محمد الـــزالـــق فــي الـــرقـــة، شــرقــّي ســـوريـــة، عـــام 1995، لكن

اضطر الحقًا للجوء إلى تركيا، حيث تخرج من الجامعة في اختصاص الهندسة 
الكهربائية واإللكترونية، بمرتبة الشرف العليا.

»العربي الجديد«: »استقررت في والية قونيا التركية، وعملت في األراضي  يقول لـ
الزراعية بمعدل 15 ساعة يوميًا. لكن، بعيدًا عن املصاعب البدنية، تنقسم املصاعب 
التواصل نتيجة عدم  الغربة واالشــتــيــاق، ثم صعوبة  ألــم  إلــى قسمني:  الحقيقية 
إتقان لغة أهل البالد ومعها صعوبة االندماج في املجتمع لكونك غريبًا عن عاداته 
وتقاليده«. يضيف: »تجاوزت هذه الصعوبات تدريجًا، فأنا كسوري متعلم، في 
ــه الجــئ، جــاء هــاربــًا مــن الحرب، 

ّ
مجتمع تغلب عليه النظرة إلــى الــســوري على أن

ه عالة، يقع على عاتقي عدم التخلي عن هويتي، 
ّ
وربما نظر إليه البعض على أن

 هدفنا نحن 
ّ
أن الطرفني، خصوصًا  لكال  املغلوطة  األفكار  ما محاولة تصحيح 

ّ
إن

كطالب السعي إلى التعلم ألجل بناء سورية املستقبل«. أما عن اللغة والجامعة، 
 ما أريد باإلشارة، إلى أن أتممت 

ّ
فيوضح الزالق: »في أول أيامي، كنت أعّبر عن كل

م 
ّ
تعلم اللغة التركية بتقدير امتياز. في املرحلة التي تلت مرحلة اللغة، وهي التعل

الجامعي، بدأت أجاري زمالئي األتراك في قدرتهم على التحدث وتصفح الهاتف 
إلى جانب اإلصغاء إلى املحاضرات وإدراك ما يقصده املحاضر. وكان األمر يتطلب 
مني ومن غيري، كطالب أجانب، أن ننصت بكامل حواسنا«. يتابع: »كان هدفي في 
مرحلتي الجامعية، االستمتاع بالوقت إلى أقصى حّد، فقد تعلمت لغات برمجة 
جديدة، وانتسبت إلى أنشطة تطوعية كثيرة، وانتسبت إلى دورات لتحسني لغاتي 
التركية واإلنكليزية والروسية، وأخرى هدفها املتعة، كالرسم على املاء، والرماية، 
ــه غير نــادم على أّي لحظة 

ّ
أن وركـــوب الخيل، إلــى جانب أنشطة أخـــرى«. يوضح 

ها كان مصحوبًا باملتعة: »جرى تكريمي على مدرج 
ّ
 جل

ّ
أمضاها في الدراسة، ألن

الجامعة الرسمي، لكوني الثاني في اختصاصي، بمعدل 3.64 على 4، والثالث على 
الدفعة، وذلك بحضور أكثر من 50 شخصًا من بني األقارب واألصدقاء واألساتذة، 
وهو ما كان ختامًا الئقًا لتلك املرحلة«. يختم بالقول: »اخترت اختصاصي نتيجة 
التجارب التي خضتها في صغري، وميولي إلى البرمجة، إذ شاركت في املسابقة 
الوطنية للغات البرمجة، ووصلت إلى التصفيات النهائية على مستوى سورية 
التي تقيمها  عندما كنت في الصف العاشر، وشاركت أيضًا مرتني في املسابقة 
على  النهائية  التصفيات  إلـــى  أيــضــًا  ووصــلــت  الــســوريــة،  املعلوماتية  الجمعية 

مستوى سورية، في الصفني الثامن والحادي عشر«.

ُتَعّد الوصاية المجتمعية أمرًا شائعًا في مصر، على صعد عّدة. 
وهي تطاول الجميع، ال سيّما النساء باختالفهّن، فتنتهك حّريتهّن 

الشخصية. وحريّة الملبس هي أحد أوجه تلك الحرية التي كفلها 
الدستور والقانون المصري والدولي

المغرب: أجهزة إنذار لـ»حماية« األطفال
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قــبــل نــحــو عـــــام، شـــاركـــت حبيبة 
»فتاة  ــعــَرف الــيــوم بـ

ُ
طـــارق الــتــي ت

جامعة طنطا« أو »فتاة الفستان«، 
كخبيرة تجميل خاص بالخدع السينمائية 
ــر. وقـــد  ــّمـ ــنـ ــتـ ــه الـ ــوعـ ــي فــيــلــم قــصــيــر مـــوضـ فــ
جعلت حبيبة طارق نصف وجه بطلة الفيلم 
مشّوهًا نتيجة حروق، بهدف إيصال رسالة 
عــن الــتــنــّمــر الــــذي تــتــعــّرض إلــيــه الــنــســاء في 
حبيبة  تتخّيل  ولــم   .

ّ
مظهرهن بسبب  مصر 

ـــهـــا ســــوف تـــكـــون بــعــد عــــام »بــطــلــة 
ّ
طـــــارق أن

وعلى  جامعتها  فــي  تنّمر  لواقعة  حقيقية« 
ارتدائها  بسبب  الجميع،  من  ومسمع  مــرأى 

فستانًا خالل تأديتها امتحانًا.
فـــي مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــهــا الــخــاصــة على 
ها تعّرضت 

ّ
موقع »فيسبوك«، تروي حبيبة أن

إلى تنّمر فيما كانت خارجة من امتحان في 
اللغة التركية بكلية آداب جامعة طنطا. هي 
ي 

ّ
ني ويغط

َ
ني طويل كانت ترتدي فستانًا بكمَّ

يها. وتعليقًا على ذلك، 
َ
الجزء األكبر من ساق

للجميع  »نــؤكــد  طنطا:  جامعة  إدارة  أعلنت 
أّي شكوى  تــوجــد  اللحظة ال  هــذه  ـــه حتى 

ّ
أن

الــكــلــيــة مـــن قبل  رســمــيــة ُوّجـــهـــت إلــــى إدارة 
الطالبة في هذا الشأن،  ونؤكد أيضًا للجميع 

ه في حالة وجود شكوى رسمية سيجري 
ّ
أن

نتائجها  وإعــالن  الفور  على  فيها  التحقيق 
للجميع«. من جهته، أشار املتحدث الرسمي 
باسم الجامعة وليد العشري في تصريحات 
 الجامعة سوف تفتح تحقيقًا 

ّ
إعالمية، إلى أن

عــلــى الـــفـــور فـــي الــواقــعــة بــصــرف الــنــظــر عن 
وجود شكوى رسمية من عدمه.

ف الواقعة محامي البالغات 
ّ
وسرعان ما تلق

املصري الشهير سمير صبري، وتقّدم ببالغ 
ــام املــــصــــري ضـــــّد مــراقــبــي  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ إلـــــى الـ
امتحان كلية اآلداب في جامعة طنطا، بشأن 
مـــا تـــعـــّرضـــت إلـــيـــه الــطــالــبــة حــبــيــبــة طــــارق. 
 ســؤال الطالبة عن 

ّ
وجــاء في بالغ صبري أن

»قلة  بـ وســّبــهــا  مسيحية  أم  مسلمة  كــونــهــا 
األدب« يشّكالن »أركان جريمة التنمر املؤثمة 
بموجب نص املادة )309 مكّرر ب( من قانون 

العقوبات املصري.
قـــانـــون  ــــي  فـ ــّرر ب  ــ ــكـ ــ مـ املـــــــــادة 309  ــــّص  ــنـ ــ وتـ
 

ّ
كل تنّمرًا  »ُيــَعــّد  ــه 

ّ
أن املصري على  العقوبات 

قــوة أو سيطرة للجاني،  أو استعراض  قــول 
أو استغالل ضعف للمجني عليه، أو لحالة 
عليه،  للمجني  تــســيء  ــهــا 

ّ
أن الــجــانــي  يعتقد 

كــالــجــنــس أو الــعــرق أو الــديــن أو األوصــــاف 
أو  العقلية  أو  الصحية  الــحــالــة  أو  الــبــدنــيــة، 
املـــســـتـــوى االجـــتـــمـــاعـــي، بــقــصــد تــخــويــفــه أو 

القانون  لــذات  - طبقًا  ثالثة أشهر، كما عهد 
بــالــجــامــعــة وهـــو أحــد  الــقــانــونــي  - للمحقق 
ــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس بــكــلــيــة الـــحـــقـــوق،  أعــــضــ
بإجراء التحقيق في الواقعة، مطالبًا بسرعة 
فــورًا  التحقيق وعــرض نتائجه عليه  إنــجــاز 
التخاذ الــقــرارات الــالزمــة في ضــوء ما تسفر 
عنه التحقيقات وملنع تكرار مثل تلك الوقائع 

.»
ً
ُمستقبال

فـــي الــــواقــــع، الــقــضــيــة لــيــســت قــضــيــة حبيبة 
ــا، بــــل هــــي قــضــيــة الـــنـــســـاء فــــي مــصــر  ــ ــيـ ــ ودالـ
الحرية  إلــى كثير من   

َ
عمومًا. هــؤالء يفتقرن

الخارجي. وفي أحيان   
ّ
في اختيار مظهرهن

م الظروف والوصاية املجتمعية 
ّ
كثيرة، تحت

 خـــيـــارات مـــحـــدودة قـــد ال تــعــّبــر عن 
ّ
عــلــيــهــن

 
ّ
تمسكهن حــال  وفــي  الحقيقة.  شخصياتهن 
كما حبيبة  غاليًا  الثمن   

َ
يدفعن  ،

ّ
بخياراتهن

وداليا.
فــي عــام 2016، كشف اســتــطــالع لــلــرأي أعــّده 
خذ 

ّ
يت الــذي  األميركي لألبحاث  »بيو«  مركز 

من واشنطن مقّرًا له، عن آراء عدد من الدول 
املرأة  تجاه حرية  أوسطية  والشرق  العربية 
التي ترتديها والطريقة  في اختيار املالبس 
 مصر جــاءت فــي أسفل 

ّ
التي تــرتــدي بها، أن

 14 في املائة فقط 
ّ
قائمة الدول العربية، إذ إن

ملالبسها.  املـــرأة  اختيار  حرية  فــي  يعتقدون 
ــرأة  ــ  قـــضـــيـــة حــــريــــة اخـــتـــيـــار املــ

ّ
ــت أن ــ ــالفـ ــ والـ

 فترة مع 
ّ

املصرية مالبسها أمر يتجدد في كل
 واقعة تنّمر أو مضايقة أو تمييز، آخرها 

ّ
كل

السباحة للمحجبات  أزمـــة مــالبــس  مــع  كــان 
قـــرى ومنتجعات  )بــوركــيــنــي(، حـــني مــنــعــت 
سياحية فخمة في الساحل الشمالي املصري 

»البوركيني«. النزول إلى برك السباحة بـ
قـــحـــمـــت قــضــيــة مــالبــس 

ُ
ـــصـــل، أ

ّ
فـــي ســـيـــاق مـــت

التي  الجنسي  التحّرش  وقــائــع  لتبرير  املـــرأة 
لــه أّي امــرأة  صـــارت أمـــرًا معتادًا قــد تتعّرض 
ــع دار  ــا دفــ مــصــريــة فـــي حــيــاتــهــا الــيــومــيــة، مـ
ــدار بــيــان جـــاء فيه  ــ ــتـــاء املــصــريــة إلـــى إصـ اإلفـ
صر 

َ
الــنــكــراء بق الــتــحــّرش   »إلــصــاق جريمة 

ّ
أن

الــتــهــمــة عــلــى نـــوع املـــالبـــس وصــفــتــهــا تــبــريــٌر 
واهــٌم ال يصدر إال عن ذوي النفوس املريضة 
واألهـــــــواء الــدنــيــئــة«. كــذلــك وّجـــهـــت مــؤســســة 
األزهر رسالة مع املضمون نفسه، عبر جريدة 
 
ّ
»صوت األزهر« الناطقة باسمه، جاء فيها أن

»مالبس املرأة أيًا كانت، ليست مبررًا لالعتداء 
على خصوصيتها وحريتها وكرامتها«.

 الدستور املصري كفل 
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

الحرية الشخصية لجميع املواطنني ووضع 
قيودًا صارمة لعدم املساس بها، فتنص املادة 
 »الحرية الشخصية 

ّ
54 من الدستور على أن

ــمــس«. كذلك 
ُ
 طبيعي، وهــي مصونة ال ت

ّ
حــق

 اعـــتـــداء على 
ّ

ــل ــ  »كـ
ّ
تـــنـــّص املـــــادة 99 عــلــى أن

الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 
والحريات  الحقوق  مــن  وغيرها  للمواطنني 
ــتـــور جــريــمــة ال  الـــعـــامـــة الـــتـــي يــكــفــلــهــا الـــدسـ
ط الدعوى الجنائية وال املدنية الناشئة 

ُ
سق

َ
ت

عنها بالتقادم«.

زّود مشروع »أبدًا 
من دون إنذاري« 

األطفال بأجهزة إنذار 
للدفاع الذاتي

وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه 
أو إقصائه عن محيطه االجتماعي، ومع عدم 
اإلخــــالل بـــأي عــقــوبــة أشـــد مــنــصــوص عليها 
املتنّمر بالحبس  ب 

َ
آخــر يعاق قــانــون  أي  فــي 

مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن 
عشرة آالف جنيه )نحو 640 دوالرًا أميركيًا( 
وال تزيد على ثالثني ألف جنيه )نحو 1910 
ـــني. 

َ
الـــعـــقـــوبـــت ــــني 

َ
ــات هــ ــإحــــدى  بــ أو  دوالرات( 

وتــكــون عقوبة الحبس مــّدة ال تقل عــن سنة 
 عن عشرين ألف جنيه )نحو 

ّ
وبغرامة ال تقل

1280 دوالرًا( وال تزيد على مائة ألف جنيه أو 

ني إذا وقعت الجريمة 
َ
ني العقوبت

َ
بإحدى هات

من شخَصني أو أكثر«.
وتأتي واقعة التنّمر على فتاة جامعة طنطا 
»فــتــاة الــفــســتــان«، بعد أيــام  الــتــي اشــتــهــرت بـــ
ــرى عــلــى طــالــبــة  ــ ــة تــنــّمــر أخـ ــعـ قــلــيــلــة مـــن واقـ
دراستها  وتتابع  ربيع  دالــيــا  ــدعــى 

ُ
ت منتقبة 

بني  بــجــامــعــة  اآلداب  كلية  فــي  الفلسفة  فــي 
للتنّمر فحسب،  تتعّرض  لم  ودالــيــا  سويف. 
بل للضرب من أستاذ مساعد ورئيس قسم 
الــتــاريــخ حــســني يــوســف بــعــدمــا خــلــع عنها 
في  املنتقبة  الطالبة  وأفــــادت  عــنــوة.  نقابها 

ه »في أثناء 
ّ
شهادتها بشأن ما تعّرضت، بأن

قــيــامــي بــامــتــحــانــي تـــّم االعـــتـــداء عــلــّي، حيث 
صفعني أستاذ جامعي على وجهي«.

بـــعـــد هــــــذه الـــــواقـــــعـــــة، قـــــــــّررت جـــامـــعـــة بــنــي 
ســويــف، وقــف يــوســف عــن العمل ملـــّدة ثالثة 
أشــهــر أو إلــى حــني االنــتــهــاء مــن التحقيقات 
من  وتجريدها  منتقبة  طالبة  لصفعه  معه 
نقابها، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الجامعات 
ــه 

ّ
املــصــري فــي املـــادة 106 التي تنّص على أن

»لــرئــيــس الــجــامــعــة أن يــأمــر بــإيــقــاف عضو 
ملـــّدة  ال تزيد على  هيئة التدريس عــن عمله 

عانى المواطنون 
الليبيّون من جرّاء 
االرتفاع الكبير في 

درجات الحرارة خال 
اآلونة األخيرة، تزامنًا مع 
انقطاع التيار الكهربائي. 

وأعرب كثيرون عن 
معاناتهم على موقع 

»فيسبوك«، بعدما 
وجدوا أنفسهم 

محاصرين من درجات 
الحرارة المرتفعة 

والحرائق وانقطاع 
التيار الكهربائي. وأمل 
البعض أن تنخفض 
درجات الحرارة خال 
األيام المقبلة، وهو 
ما سيتحقق فعًال، 

مطالبين المعنيين بحل 
أزمة الكهرباء ليتمكنوا 

من تشغيل أجهزة 
التبريد.

حماية األطفال قد 
تتطلب جرأة غير اعتيادية 

في ابتكار الحلول، وهو 
ما أطلقته منظمتان في 
المغرب عبر تزويد أطفال 

بأجهزة إنذار
الرباط ـ عادل نجدي

 هذا الجهاز قد يمنع اعتداءات، 
ّ
»ال شك في أن

ــفـــال«. هـــذا ما  ويــنــقــذ حــيــاة عــشــرات مــن األطـ
كشفه محمد الحنصالي لـ »العربي الجديد« 
عن خالصة تجربة عاشها كوالد تلميذ في 
مـــدرســـة ابــتــدائــيــة بــمــديــنــة مـــراكـــش )جــنــوب 
املغرب(، وشــارك أخيرًا في مشروع ال سابق 
له لتوزيع أجهزة إنذار ذاتية من أجل حماية 
األطــــفــــال مــــن االعــــــتــــــداءات، وجـــمـــيـــع أشـــكـــال 
ه 

ّ
أن الحنصالي  يــرى  املعاملة.  العنف وســوء 

»بــعــدمــا بــــات خــطــف األطـــفـــال واغــتــصــابــهــم 
وقتلهم كابوسًا يؤرق املغاربة في السنوات 
األخــيــرة، ويــدفــع الــعــديــد مــن املنظمات التي 
املطالبة بفرض  إلى  الطفولة  تعنى بقضايا 
األفعال  هــذه  مرتكبي  العقوبات ضد  أقصى 
اإلجــرامــيــة، قــد يشكل تعميم أجــهــزة اإلنـــذار 
إجــراًء رادعــًا، ووسيلة لحماية آالف األطفال 
انتباه املحيطني بهم،  من األخطار عبر لفت 
ودفع املعتدي إلى التفكير مليًا قبل االعتداء 
عــلــى طــفــل. كــمــا تــزيــد هـــذه األجـــهـــزة شــعــور 
أولياء األمور باألمان حول سالمة أبنائهم«.

ــوم الــــدولــــي  ــ ــيـ ــ بـــالـــتـــزامـــن مــــع احـــتـــفـــالـــيـــة »الـ
لضحايا الــعــدوان مــن األطــفــال األبــريــاء« في 
4 يونيو/ حــزيــران املــاضــي، أطلقت منظمتا 
»الـــكـــرم« لــحــمــايــة الــطــفــولــة و»مــيــكــيــل« غير 
الـــحـــكـــومـــيـــتـــني، والـــلـــتـــني تـــهـــتـــمـــان بــحــمــايــة 
ــال فــــي الـــــقـــــرى، مـــشـــروعـــًا  ــ ــفــ ــ األمـــــهـــــات واألطــ
ــــذاري«  ــدًا مـــن دون إنـ ــ تــجــريــبــيــًا بــعــنــوان: »أبـ
هدف إلى تزويد أطفال بجهاز إنــذار للدفاع 
الــذاتــي، ملحاربة االعــتــداءات ضــدهــم، والحّد 

من كل أشكال العنف التي تستهدفهم.
ــقــــوة 120  يـــطـــلـــق الـــجـــهـــاز صــــافــــرة إنــــــــذار بــ
ديسيبل، في حال تعرض الطفل إلى اعتداء، 
ما يلفت بالتأكيد االنتباه ملا يحصل للطفل 

»الكرم« لحماية الطفولة، محمد أمني مكيكة، 
 »املشروع النموذجي 

ّ
لـ »العربي الجديد«، إن

الـــــذي طـــــّور بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــمــعــيــة ميكيل 
يهدف بــالــدرجــة األولـــى إلــى زيـــادة إحساس 

فــــي املـــنـــاطـــق املـــحـــيـــطـــة، ويـــخـــيـــف املـــعـــتـــدي 
ويــدفــعــه إلـــى الــهــرب خشية فــضــح أمــــره. لــذا 
 الجهاز »قد 

ّ
يؤكد القائمون على املشروع أن

يردع، في نهاية املطاف، املعتدي ويمنعه من 
ارتكاب تصرفات سيئة«.

الـــصـــفـــوف  ــــي  فـ ــــى 700 طـــفـــل  ــوالـ ــ وتـــــــــزود حـ
االبــتــدائــيــة بــمــؤســســات تــعــلــيــم فـــي مــراكــش 
تــتــعــاون مـــع املــنــظــمــتــني غــيــر الــحــكــومــيــتــني، 
ــم مــــــن مــخــتــلــف  ــهـ ــيـ ــمـ ــحـ بـــــأجـــــهـــــزة إنــــــــــــذار تـ
ــد يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا مــن  االعــــــتــــــداءات الـــتـــي قــ
 املــنــظــمــتــني 

ّ
أشــــخــــاص مـــجـــهـــولـــني، عــلــمــًا أن

تضعان حاليًا اللمسات األخيرة على تجربة 
مماثلة ستطلق هذا الشهر في مدينة آسفي 
)جــنــوب غــــرب(. يــقــول املــديــر الــعــام لجمعية 

ــهـــم فـــي مــواجــهــة  األطــــفــــال بــالــخــطــر وإشـــراكـ
االعــــــتــــــداءات الـــتـــي قــــد تــلــحــق بـــهـــم، وكـــذلـــك 
ــاء وأولــيــاء  رفــع درجـــة اهــتــمــام جمعيات اآلبـ
املدني واملنظمات  األمور ومكونات املجتمع 
ــقـــضـــاء بــمــواجــهــة هــذه  غــيــر الــحــكــومــيــة والـ
الــظــاهــرة«. ووصـــف نــتــائــج الــتــجــربــة األولـــى 
ـــهـــا »إيـــجـــابـــيـــة جــدًا 

ّ
فـــي مــديــنــة مـــراكـــش بـــأن

كثيرة  اتــصــاالت  الــكــرم  جمعية  تلقي  بدليل 
مــن مــدن أخــرى لطلب اإلفـــادة مــن األجــهــزة«. 
 وقائي 

ّ
 »جهاز اإلنذار حل

ّ
ويوضح مكيكة أن

 عددًا 
ّ
ووسيلة لحماية لألطفال، خصوصًا أن

 أشــكــال الــعــنــف، وبعضها 
ّ

منهم عــرضــة لــكــل
 املغرب حقق 

ّ
بدرجة قاسية أحيانًا. ورغم أن

القانوني  املــجــال  فــي  جـــدًا  متقدمة  خــطــوات 

 ظاهرة العنف 
ّ
والتشريعي واملؤسساتي، فإن

ضــد األطـــفـــال تـــــزداد، مــا يــؤكــد الــحــاجــة إلــى 
بـــلـــورة رؤيــــة واقــعــيــة تــنــطــلــق مـــن املــســبــبــات 
الحقيقية للظاهرة، وتوسيع دائرة التشاور 
مـــع كـــل املــعــنــيــني بـــاملـــوضـــوع«. ويــشــيــر إلــى 
جهاز  آالف   3 تــوزيــع  تـــريـــدان  املنظمتني   

ّ
أن

إنـــــــذار فــــي مـــرحـــلـــة أولـــــــى، فــــي مــحــاولــتــهــمــا 
مـــواجـــهـــة االعـــــتـــــداءات الـــتـــي تـــهـــدد األطـــفـــال 
املــغــاربــة فــي الــبــيــت أو الـــشـــارع أو املــدرســة، 
 مــدن 

ّ
 عــلــى كـــل

ً
الــتــجــربــة مستقبال ثــم تعميم 

املــمــلــكــة، وتــطــويــرهــا عــبــر خــلــق شبكة تضم 
كل املعنيني، والعمل لصنع هذه األجهزة في 
املــغــرب. كما يــشــدد على ضـــرورة فتح حــوار 
وسائل  إليجاد  جماعيًا  والتفكير  مجتمعي 
العنف  ملنع  وفاعلة  مناسبة  ووقــايــة  حماية 
العدل  ضد األطفال. وتفيد إحصاءات وزارة 
 
ّ
ومــنــظــمــات الـــدفـــاع عــن حــقــوق اإلنـــســـان بــأن
26 ألـــف طــفــل يــتــعــرضــون لــالعــتــداء سنويًا 
 يوميًا. في 

ً
املــغــرب، أي أكثر من 70 طفال في 

ــم املــتــحــدة لــرعــايــة  حـــني كــشــفــت مــنــظــمــة األمــ
أصــدرتــه  تقرير  فــي  »الــيــونــيــســف«،  الطفولة 
عــام 2017، أن نحو 90 في املائة من األطفال 
بني سنتني  أعمارهم  تتراوح  الذين  املغاربة 
و4 ســنــوات تــعــرضــوا لــعــنــف ارتــكــبــه أولــيــاء 
إلى  أمــورهــم في شكل منتظم بهدف دفعهم 
ضــبــط تــصــرفــاتــهــم، ونــحــو 25 فــي املــائــة من 
الــشــريــحــة الــعــمــريــة نــفــســهــا لــعــنــف جــســدي. 
املركز  تحتل  اململكة   

ّ
أن ذاتــه  التقرير  وأورد 

العاشر عامليًا على صعيد أعلى نسبة عنف 
ــال. وحـــتـــم ارتــــفــــاع عــدد  ــفــ مــرتــكــبــة ضـــد األطــ
جــرائــم االعـــتـــداء عــلــى األطــفــال فــي الــســنــوات 
األخـــيـــرة إطــــالق الــحــكــومــة املــغــربــيــة فـــي 19 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي حملة وطنية 
أشكال  األطفال ضد مختلف  لتعزيز حماية 
ــمــــال،  اإلســـــــاءة والـــعـــنـــف واالســـتـــغـــالل واإلهــ

وبينها العنف املمارس عبر اإلنترنت.
وضمن املبادرات الرامية إلى توفير حماية 
ــة لــــألطــــفــــال مــــن كــــل أشــــكــــال الـــعـــنـــف،  ــلـ ــاعـ فـ
كـــان الفــتــًا إطـــالق املــرصــد الــوطــنــي لحقوق 
األسابيع  فــي  وهــو هيئة حكومية،  الــطــفــل، 
املــاضــيــة، منصة رقمية لــإبــالغ عــن حــاالت 
األطفال  ضد  واإلهــمــال  واالستغالل  العنف 
خـــالل املــرحــلــة الــحــالــيــة الــتــي تشهد ظــروفــًا 
ــيـــة تــــرتــــبــــط بــــمــــواجــــهــــة املــمــلــكــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ اسـ

تداعيات وباء كورونا.
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هي المادة من الدستور 

المصري التي تنّص 
على أّن »الحرية الشخصية 

حّق طبيعي، وهي 
مصونة ال ُتمس«.

محمد الزالق
خرّيج بمرتبة الشرف العليا

تمكنت فرق اإلطفاء 
التابعة لهيئة السالمة 

الوطنية من إخماد حريق 
نشب في غابة عين مارة

طرابلس ـ العربي الجديد

ــّر عــاشــتــهــا ليبيا  ــــول مـــوجـــة حــ تــنــتــهــي أطـ
مــنــذ ســنــوات منتصف األســـبـــوع الــجــاري، 
بــعــدمــا كــانــت درجــــات الـــحـــرارة قــد سجلت 
املاضي  األسبوع  منتصف  معدالتها  أعلى 
وقــد وصلت إلــى 48 درجــة مئوية، بحسب 
وتسّببت  الجوية.  لألرصاد  الوطني  املركز 
موجة الــحــرارة فــي انـــدالع حــرائــق فــي أكثر 
التربية  وزارة  قـــررت  وقــت  فــي  مــن منطقة، 
 أنــحــاء 

ّ
والــتــعــلــيــم تــعــلــيــق الــــدراســــة فـــي كــــل

الــــبــــالد، طــــــوال نـــهـــايـــة األســــبــــوع املـــاضـــي، 
وأواخر األسبوع الذي سبقه.

وقـــــال املـــركـــز الـــوطـــنـــي لــــألرصــــاد الــجــويــة، 

فـــي بـــيـــان نـــشـــره عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة، 
الــحــرارة ستبقى مرتفعة خالل   درجـــات 

ّ
إن

ــبـــوع الــــجــــاري، وخــصــوصــًا في  بـــدايـــة األسـ
مدن الغرب حيث تتجاوز درجــات الحرارة 

40 درجة مئوية، على أن تبدأ باالنخفاض 
فــي منتصف األســبــوع الــجــاري، خصوصًا 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي للبالد الـــذي سيشهد 
اعـــــتـــــدااًل فــــي درجـــــــات الـــــحـــــرارة أســــــرع مــن 

مناطق الغرب.
ــرارة الـــعـــالـــيـــة الــتــي  ــ ــحـ ــ ــة الـ وتــســبــبــت مـــوجـ
شــهــدتــهــا الـــبـــالد فـــي انــــــدالع عــــدة حــرائــق 
أولها حريق شــّب في  في مناطق مختلفة، 
ــات، جــنــوب  ــــي قـــرب مــديــنــة غــ مـــشـــروع زراعـ
غــربــي الـــبـــالد، لـــم تــتــمــكــن فـــرق اإلطـــفـــاء من 
 بــعــد تــســع ســاعــات من 

ّ
الــســيــطــرة عــلــيــه إال

الــعــمــل املــتــواصــل عــلــى مــكــافــحــتــه، بحسب 
ملدينة  الــبــلــدي  للمجلس  اإلعــالمــي  املــكــتــب 
غات. وأكد املجلس البلدي للمدينة حدوث 
خسائر مــاديــة بعد احــتــراق عــدد كبير من 
أشجار النخيل في املشروع، داعيًا املواطنني 
اإلهمال  الحيطة والحذر وعــدم  ي 

ّ
إلى توخ

حــــرصــــًا عـــلـــى ســـالمـــتـــهـــم، نــــظــــرًا الرتــــفــــاع 
درجات الحرارة وعدم توفر اإلمكانات لدى 

فرق هيئة السالمة الوطنية.
وشــهــدت مــديــنــة بــنــي ولــيــد، جــنــوب غربي 
طــرابــلــس، األربــعــاء املــاضــي، نشوب حريق 
واســـــــع فــــي مــســتــشــفــى املـــديـــنـــة مــــن جــــراء 
انــفــجــار لــوحــة الــتــحــكــم الــكــهــربــائــيــة. وأّكـــد 
االنفجار   

ّ
أن للمستشفى  اإلعــالمــي  املكتب 

ــرارة املــرتــفــعــة جـــــدًا«، مضيفًا  ــحــ ســبــبــه »الــ
ــه تــســبــب فـــي اشــتــعــال الـــنـــار فـــي الــقــســم  ــ ـ

ّ
 أن

ــزالء داخــــلــــه،  ــ ــنــ ــ ــ خــــــالل وجــــــــود عــــــدد مـــــن ال
الحريق  على  السيطرة  فــي  النجاح  مــؤكــدًا 
 
ّ
مــن دون وقـــوع خــســائــر بــشــريــة. يــتــابــع أن
ارتفاع درجات الحرارة ساعد على انتشار 
السيطرة عليه  الــذي صّعب  األمــر  الحريق، 
ــــرق اإلطــــفــــاء مــــن دون مــســانــدة  مــــن قـــبـــل فـ

أهالي املدينة.
ــبــــالد، تــمــكــنــت فــــرق اإلطـــفـــاء  وفــــي شــــرق الــ
التابعة لهيئة السالمة الوطنية من إخماد 
حـــريـــق نــشــب فـــي غـــابـــة عـــني مـــــارة، شــرقــي 
ــثـــر مــــن يـــومـــني مــــن الــعــمــل  ــبــــالد، بـــعـــد أكـ الــ
الــداخــلــيــة  مــكــافــحــتــه. ونــقــلــت وزارة  عــلــى 
ــان لـــهـــيـــئـــة الـــســـالمـــة  ــيــ ــن بــ ــ بـــالـــحـــكـــومـــة، عـ
ـــه على 

ّ
ــأن ــفـــاده بـ ــا مـ ــام، مـ ــ الــوطــنــيــة قــبــل أيــ

الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة 
املــنــطــقــة الـــوعـــرة الــتــي تــوجــد فــيــهــا الــغــابــة 
 رجال اإلطفاء في فرع 

ّ
واتساع رقعتها، فإن

املنطقة الشرقية لم يتوانوا عن بذل أقصى 

ما في طاقتهم إلخماد الحريق، مشيرًا إلى 
في  مستمرة  زالـــت  مــا  التبريد  عمليات   

ّ
أن

موقع الحريق.
 

ّ
ـــهـــا وفـــــرت كــل

ّ
أن الـــداخـــلـــيـــة  وتـــؤكـــد وزارة 

ــن أجـــل  ــ ــة »مـ ــ ــاديـ ــ ــكــــانــــات الـــبـــشـــريـــة واملـ اإلمــ
على  حــفــاظــًا  واملــمــتــلــكــات  األرواح  حــمــايــة 
حــيــاة املــدنــيــني ومــقــدرات الــبــالد الطبيعية 
العاملني  شــاكــرًا  الــخــســائــر«،  مــن  والتقليل 
من  لتمكنهم  الــوطــنــيــة  الــســالمــة  هيئة  فــي 
ــول إلـــى  ــ ــــوصــ ــر الــــحــــريــــق والــ تـــطـــويـــق خـــطـ
املناطق السكنية املجاورة للغابات. رئيس 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عــبــد الــحــمــيــد 
بـــدوره عــن شــكــره وتقديره  أعــرب  الدبيبة، 
الــوطــنــيــة والــعــامــلــني فيها  الــســالمــة  لهيئة 
ــابـــة عــني  لـــجـــهـــودهـــم فــــي إخــــمــــاد حـــريـــق غـ
ــارة. كــذلــك شــكــر وزيــــر الـــزارعـــة والـــثـــروة  ــ مـ
الـــحـــيـــوانـــيـــة، حـــمـــد عـــبـــد الــــــــرازق املـــريـــمـــي، 
ووزير الداخلية خالد مازن، الستجابتهما 
غابة  حريق  إخماد  على  والعمل  السريعة 

عني مارة، في الجبل األخضر.
من جهته، يوضح املسؤول في إدارة اإلطفاء 
والسيطرة، في هيئة السالمة الوطنية، عبد 
 حريق غابة عــني مــارة 

ّ
أن الــســالم الصغير، 

التي تسببت فيها  الحرائق  أكبر  أحــد  يعّد 
مــوجــة الــحــّر الــتــي شهدتها الــبــالد مــؤخــرًا، 
الــحــرائــق  الــســيــطــرة عــلــى   عملية 

ّ
مــؤكــدًا أن

اســتــغــرقــت ثــالثــة أيــــام. ويــشــيــر فــي حديثه 
 مناطق مختلفة 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

: »مــع بدء 
ً
مــن الــبــالد شــهــدت حــرائــق، قــائــال

ــابــــات مــنــطــقــة  ــرارة، شـــهـــدت غــ ــ ــحــ ــ مـــوجـــة الــ
مختلفة  حرائق  طرابلس،  شرقي  الخمس، 
تمت السيطرة عليها من دون أن تؤدي إلى 
خــســائــر بــشــريــة«. وعـــن أســبــابــهــا، يــوضــح 
ــهــا نتجت غــالــبــًا عــن »إهــمــال املــواطــنــني؛ 

ّ
أن

الـــنـــار بــقــصــد التخلص  إذ يــشــعــل الــبــعــض 
مــن القمامة داخـــل الــغــابــات، مــا يـــؤدي إلى 
كارثة  لتصبح  وتوسعها  حــرائــق  اشتعال 
إلى  الصغير  ويشير  مواجهتها«.  يتوجب 
رمــى بسيجارة مشتعلة  املواطنني  أحــد   

ّ
أن

ــذي أدى إلـــى  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــاف، األمـ ــ ــ فـــــوق عـــشـــب جـ
اشــتــعــال حــريــق، حــــاوط عـــدة مــنــازل ومقر 
للمياه والــصــرف الصحي  الــعــامــة  الــشــركــة 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، األربـــعـــاء املــاضــي. 
وكانت السيطرة عليه صعبة على الرغم من 

الجهود الكبيرة التي بذلت.
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