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القاهرة ـ العربي الجديد

ــاد عــــدد مـــن أهـــالـــي املــعــتــقــلــن فـــي مصر  ــ أفـ
الــعــمــومــي تــواصــل   إدارة ســجــن طنطا 

ّ
ــأن بـ

ــفـــة لـــائـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة  ــالـ ــا املـــخـ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ
للسجون، بعد منع الحّد األدنى من الحقوق الواجبة 
ــقـــانـــون. ومــع  لــلــســجــنــاء بــحــســب نــــّص الـــدســـتـــور والـ
وتيرة  ازدادت  املــاضــي،  يونيو/حزيران  شهر  بداية 
الــتــضــيــيــق وابــــتــــزاز أهـــالـــي املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن 
والتضييق عليهم، من خال السماح بزيارة شهرية 
واحــدة ال تتعّدى خمس دقائق لشخص واحد فقط، 
ــع واألطــفــال ُمنعوا مــن زيـــارة آبائهم، 

ّ
الــرض  

ّ
أن علمًا 

ــان، وهــي  ــســ بــحــســب الــشــبــكــة املـــصـــريـــة لــحــقــوق اإلنــ
منظمة مجتمع مدني مصرية.

 إدارة السجن فرضت رسومًا قدرها 
ّ
ويفيد شهود بأن

أميركي(  دوالر   0.40 )نــحــو  مصرية  جنيهات  ستة 
»رسوم املاسك«، باإلضافة إلى  عَرف بـ

ُ
 زائر ت

ّ
على كل

)نــحــو 1.70 دوالر(  قــدرهــا 26 جنيهًا  أخـــرى  رســـوم 
األسماء  تسجيل  عند  د  سدَّ

ُ
ت االستثنائية،  للزيارات 

 زيارة.
ّ

صباح كل
ووفـــق مــصــادر الشبكة املــصــريــة، فقد ُمــنــع عــدد من 
إلى  وتــعــّرضــوا  الــتــرّيــض،  مــن  السياسين  املعتقلن 
أهلهم أطعمة  ق بإدخال 

ّ
تضييق شديد في ما يتعل

 ارتفاع أسعار 
ّ

وأدوية ومستلزمات شخصية، في ظل
تـــهـــا. ويــأتــي  ــرة فــي الــكــانــتــن ورداء

ّ
املــنــتــجــات املــتــوف

ذلك بخاف ما يحدث مع السجناء الجنائين الذين 
السجن  إدارة  تسهيل  مــع  حقوقهم،   

ّ
بــكــل عون 

ّ
يتمت

 إجراءات الزيارة الخاصة بهم.
ّ

وحّراسه كل
اإلنسان  لحقوق  املصرية  الشبكة  تناولت  بــدورهــا، 
هـــذه االنــتــهــاكــات ورفــعــت تــقــاريــر بــهــا إلـــى الجهات 
الــســجــون،  مصلحة  فــي  التفتيش  وإدارة  املــخــتــصــة 
وطالبت السلطات املصرية بمنح السجناء حقوقهم 
 عن فرض 

ّ
وتقديم التسهيات الازمة لذويهم، والكف

الشبكة  ــقــت 
ّ
وث املعتقلن. كذلك  أهــالــي  الــرســوم على 

املـــصـــريـــة حـــمـــات الــتــنــكــيــل والـــتـــعـــذيـــب الــجــمــاعــي 
ملعتقلي معسكر قوات األمن في كفر الشيخ )أقصى 
 عددًا من عناصر 

ّ
الشمال(. فقد بلغ الشبكة املصرية أن

قوات األمن التابعة لألمن الوطني في معسكر األمن 
املــركــزي بكفر الــشــيــخ، عــمــدوا فــي األســبــوع املاضي 
إلى تعذيب جماعي شمل الضرب واإلهانة اللفظية 
واملــنــع مــن الــتــرّيــض، وكــذلــك تجريد املستهدفن من 
ملــّدة  األمــتــعــة واملـــابـــس ومــســتــلــزمــاتــهــم الشخصية 
قت الشبكة املصرية مواصلة قوات األمن 

ّ
أسبوع. ووث

 
ّ
أن ُيذكر  باملعتقلن.  التنكيل  الوطني  التابعة لألمن 

 سريًا 
ً
معسكر قوات األمن في كفر الشيخ ُيَعّد معتقا

الحتجاز عشرات من املخفّين من أبناء محافظة كفر 
الــشــيــخ، إلــى جــانــب مــئــات مــن املعتقلن املحبوسن 

احتياطيًا.
ــبــــق أن رصـــــــدت الـــشـــبـــكـــة املــــصــــريــــة انـــتـــهـــاكـــات  وســ
قــوات األمــن املركزي  جسيمة طاولت معتقلي مراكز 

عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، واســتــخــدامــهــا كــمــراكــز 
نــذكــر منها على  للمنافسن.  غــيــر رســمــيــة  احــتــجــاز 
ــــن في  ــــوات األمـ ســبــيــل املـــثـــال ال الــحــصــر، مــعــســكــر قـ
األمــن  قــوات  ومعسكر  )شــمــال(،  باإلسكندرية  مرغم 
ــه كــان مــن أكبر 

ّ
فــي الجبل األحــمــر بالقاهرة، علمًا أن

املــعــســكــرات الــتــي اســتــخــدمــت الحــتــجــاز املتظاهرين 
املعتقلن من محافظة القاهرة، ومعسكر قوات األمن 
ل إلى سجن مركزي،  في الجيزة )شمال( قبل أن ُيحوَّ
ومعسكر الشال في أسوان )جنوب(، ومعسكر قوات 

األمن في بني سويف )وسط(.
وبينما ترفض السلطات املصرية اإلفصاح عن عدد 
 العدد يبلغ 

ّ
السجناء في مصر، تشير تقديرات إلى أن

ي القدرة 
َ
نحو 114 ألف سجن، أي ما يزيد عن ضعف

الرئيس  قّدرها  قد  كــان  التي  للسجون  االستيعابية 
ديسمبر/كانون  فــي  السيسي  الــفــتــاح  عبد  املــصــري 
تقرير  بــحــســب  ألـــف ســجــن،   55 بــنــحــو   2020 األول 
فــي يناير/كانون  الــدولــيــة  العفو  صــادر عــن منظمة 

الثاني 2021.
اإلطاحة  السجناء بشكل كبير عقب  تزايد عدد  وقد 
الراحل محمد مرسي في يوليو/ بالرئيس األسبق 

تــمــوز مــن عـــام 2013، األمــــر الــــذي أّدى إلـــى اكــتــظــاظ 
شـــديـــد فـــي الـــســـجـــون. وفــــي الـــســـجـــون الــســتــة عشر 
مئات  يشغل  الدولية،  العفو  منظمة  تناولتها  التي 
املساحة  مــتــوّســط  فيبلغ  ة، 

َّ
مكتظ زنــازيــن  السجناء 

 سجن من أرضية الزنزانة نحو 1.1 متر 
ّ

املتاحة لكل

 كثيرًا عن الحّد األدنى الذي أوصى 
ّ

مربع، وهي تقل
أمـــتـــار مــرّبــعــة. وتـــقـــّدر الشبكة  الـــخـــبـــراء، أي 3.4  بـــه 
الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق اإلنـــســـان، وهـــي منظمة 
واملحبوسن  السجناء  عــدد  مصرية،  مدني  مجتمع 
احتياطيًا واملحتجزين في مصر حتى بداية مارس/

ألف   65 بينهم نحو  مــن  ألــفــًا،   120 بنحو   2021 آذار 
ســجــن ومــحــبــوس ســيــاســي، ونــحــو 54 ألـــف سجن 
تتوّصل  لــم  ألــف محتجز  ونحو  ومحبوس جنائي، 
الشبكة العربية إلى معرفة أسباب احتجازهم. ومن 
ضــمــن الــســجــنــاء واملــحــتــجــزيــن، بــلــغ عـــدد الــســجــنــاء 
املحكوم عليهم إجمااًل نحو 82 ألفًا، وعدد املحبوسن 

احتياطيًا نحو 37 ألفًا.

مجتمع
إجــراءات  األطفال والتاميذ واتخاذ  إلــى حماية  )يونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمــم  دعــت منظمة 
أفريقيا.  أجــزاء من غرب ووســط  التي تطاولهم في  املرّوعة وعمليات االختطاف  الهجمات  لوقف 
يأتي ذلك بعد اختطاف نحو 140 تلميذًا من مدرسة داخلية في نيجيريا يوم اإلثنن املاضي. وقالت 
 هذه الحوادث تتزايد على ما يبدو، ما يثير املخاوف 

ّ
املديرة التنفيذية للمنظمة هنرييتا فور إن

حول سامة األطفال ورفاهيتهم في املنطقة، معربة عن »قلق عميق« من تكثيف الجماعات املسلحة 
)قنا( غير الحكومية وأطراف النزاع أنشطتها العنيفة قبل موسم األمطار. 

ه كان من »شبه املستحيل« حدوث موجة الحّر التي ضربت 
ّ
خلصت مجموعة من الباحثن إلى أن

غربي الواليات املتحدة وكندا في نهاية يونيو/ حزيران املنصرم، لوال االحتباس الحراري الذي 
يسّببه البشر. وأوضحت في إطار مبادرة »وورلد ويذر أتريبيوشن« التي تضّم خبراء من معاهد 
 

ّ
 التغّير املناخي زاد احتمال حدوث موجة الحّر 150 مّرة على أقل

ّ
بحثية مختلفة حول العالم، أن

ه من املمكن أن تكرر إحصائيًا موجة حّر من 
ّ
ه في ظل املناخ الحالي فإن

ّ
تقدير. وأكدت املجموعة أن

)فرانس برس(  ألف عام. 
ّ

هذا النوع مّرة كل

االحتباس الحراري يتحّكم في طقس أميركا الشماليةيونيسف: لحماية األطفال في غرب ووسط أفريقيا

الجديدة  السجون  عدد  أّن  مصرية  بيانات  تظهر 
التي صدرت قرارات بإنشائها بعد ثورة يناير/كانون 
خالل  في  أي  اليوم،  وحتى   2011 عام  من  الثاني 
10 أعوام، هو 35 سجنًا ُتضاف إلى 43 سجنًا رئيسيًا 
قبل ثورة يناير. بالتالي، يصير عدد السجون الرئيسية 

في البالد 78 سجنًا.

78 سجنًا رئيسيًا

 عام، يزداد وقع التغّير املناخي على 
ّ

في صيف كل
املــزارعــن ومربي املــواشــي في الــعــراق، إذ يجدون 
أنفسهم مرغمن على النزوح وبيع أراضيهم بعد 
ى 

ّ
املباني ما تبق أعــداد كبيرة منها وابتالع  نفوق 

ــلــزراعــة. وفـــي هـــذا الــبــلــد ذي  مــن أراض صــالــحــة ل
التحوالت  قبل  الــقــاســي حتى  الــصــحــراوي  املــنــاخ 
ــلــت األهـــــوار فـــي الــجــنــوب 

ّ
املــنــاخــيــة الــصــعــبــة، شــك

مياهها  إلــى  تلجأ  التي  الجواميس  لقطعان  مــالذًا 

عـــادة لالحتماء مــن درجـــات حـــرارة تفوق  العذبة 
وفي  الصيف.  فــي فصل  مئوية  درجــة  الخمسن 
الوحيد  املنفذ  العرب،   

ّ
ل شط

ّ
الجنوب، شك أقصى 

حن وسط بساتن 
ّ

للمال ة 
ّ
البحر، جن للعراق على 

النخيل العامرة. لكّن الوضع شبه مأساوي اليوم، 
فقد تسّبب شــّح املــيــاه فــي نــهــَري دجلة والــفــرات، 
تركيا  تبنيها  ــتــي  ال الـــســـدود  بــســبــب  خــصــوصــا 
نفايات  بكّم هائل من  وامتالء مجاريهما  وإيــران 

 الــعــرب، 
ّ
املـــدن الــتــي يعبرانها، فــي كــارثــة فــي شــط

حيث بدأت امللوحة تتسّرب إلى األراضي الزراعية 
وتقتل املحاصيل.

املــيــاه في  املــاضــيــة، تسّببت ملوحة  ــوام  وفــي األعــ
تحويل آالف الهكتارات إلى أراٍض بور، وفي دخول 
إلـــى املستشفيات فــي صيف  ألـــف شــخــص  مــائــة 
َعّد ملوحة املياه إلى جانب االرتفاع 

ُ
عام 2018. وت

ــرارة، ضـــربـــة قــاضــيــة  ــ ــحـ ــ الـــشـــديـــد فـــي درجــــــات الـ

ل نسبة خمسة 
ّ
للقطاع الزراعي العراقي الذي يشك

ف 20 
ّ
الداخلي ويوظ الناتج  املائة من إجمالي  في 

في املائة من إجمالي اليد العاملة في البالد. وفي 
اإلجمال، تضّرر سبعة مالين عراقي من نحو 40 
مليونا، من »الجفاف والنزوح االضطراري«، وفق 
العراقي برهم صالح في تقرير  الرئيس  ما ذكــره 

أصدره عن التغّير املناخي.
)فرانس برس(  

Friday 9 July 2021
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)أحمد الربيعي/ فرانس برس(



 مليون امــرأة، في 
ّ

ضحايا من النساء من كل
حني سّجلت جارتها السويد ضحية واحدة 
 مليون، وفقًا لبيانات عام 2017. وهو 

ّ
من كل

ما يجعل هذا البلد يتصّدر قائمة أكثر بلدان 
 لــلــنــســاء. وبــحــســب 

ً
الــشــمــال األوروبـــــــي قــتــا

تــقــريــر ســويــدي صــــادر عــن مــجــلــس الــوقــايــة 
 نحو 83 في املائة من جرائم 

ّ
من الجرائم، فإن

قــتــل الــنــســاء فـــي فــنــلــنــدا شــــارك فــيــهــا رجـــال 
مــخــمــورون بــدءًا مــن عــام 2011، فيما شكلت 
الــرجــال املــخــمــوريــن، مــن مرتكبي تلك  نسبة 

الجرائم، في السويد، 46 في املائة.

تعتيم
ــتـــي تـــتـــابـــع مـــنـــذ ســـنـــوات  األمــــــم املـــتـــحـــدة الـ
الــنــســاء حول  قضية العنف والــجــرائــم ضــّد 
الــعــالــم لــهــا رأيــهــا فــي األرقــــام املــعــلــن عنها. 
أرقــامــًا معتمة«، شارحة   »ثّمة 

ّ
أن تــرى  فهي 

ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــقـــّدم عــمــلــيــات توثيق  ــ
ّ
أن

تــلــك الــجــرائــم )الــقــتــل والــعــنــف عــمــومــًا ضــّد 
ــفــات ال 

ّ
 املــعــن

ّ
الــنــســاء( مــن قبل الــشــرطــة، فـــإن

 له من عنف لدى 
َ
 دائمًا ما يتعّرضن

َ
يسّجلن

 نــســاء كــثــيــرات 
ّ
الــســلــطــات املــخــتــصــة، إذ إن

ي ومستمّر 
ّ
 عنف أســري خف

ّ
فــي ظــل  

َ
يعشن

ــنـــوات. ويـــعـــرض مــكــتــب األمـــــم املــتــحــدة  لـــسـ
املعني باملخدرات والجريمة أمثلة عن كيفية 

تــعــاطــي الـــــدول مـــع الــعــنــف والـــجـــرائـــم ضــّد 
ى 

ّ
النساء. ففي تنزانيا )شرقي أفريقيا( ُيغط

االغتصاب  العنف، خصوصًا عمليات  على 
الشرطة  واســع، فا تسّجل  املنتشرة بشكل 
 ثـــاث حـــاالت اغــتــصــاب سنويًا. 

ّ
رســمــيــًا إال

كــــذلــــك األمــــــــر فـــــي روســـــيـــــا الــــتــــي ال تــمــلــك 
املـــجـــال. فبينما تشير  ــذا  فــي هـ ــاءات  إحـــصـ
تقديرات إلى 14 ألف وفاة بني النساء سنويًا 
تقرير  أفـــاد  مثلما  األســــري،  الــعــنــف  نتيجة 
ــتــه قــنــاة »بــي 

ّ
مــتــخــصــص فـــي عـــام 2013 بــث

بــي ســي« تحت عــنــوان »جحيم صــامــت من 
املتحدة  تقارير لألمم  فــإن  األســـري«  العنف 
الحقيقية  األرقـــام  في تحديد  تجد صعوبة 
في عموم روسيا على خلفية عدم التعاطي 
بــشــكــل عــلــمــي ومــنــهــجــي مـــع هـــذه الــقــضــيــة. 
وهو ما يجعل العاصمة موسكو بأرقامها 
ــام الـــقـــارات في  الــكــبــيــرة تــتــجــاوز بــعــض أرقــ
الـــعـــنـــف املـــنـــزلـــي املـــفـــضـــي إلـــــى املــــــــوت. فــي 
املقابل، تسّجل تقارير أممية وضعًا مختلفًا 
 60 في 

ّ
في الواليات املتحدة األميركية، إذ إن

 إلى 
َ
ن

ّ
 تعرض

َ
تلن

ُ
املائة من النساء اللواتي ق

اك على الفور، على الرغم من 
ّ
إطــاق نــار فت

عدم تسجيل عنف أسري سابق.
ه 

ّ
فإن األوروبـــي،  الشمال  إلــى دول  وبالعودة 

ـــل 17 امــــــرأة ســنــويــًا في 
َ
ـــقـــت

ُ
فـــي املـــتـــوســـط ت

ناصر السهلي

تفيد بيانات أخيرة لألمم املتحدة 
 
َ
 نــحــو 34 ألـــف امــــرأة يقضني

ّ
بــــأن

ــول الـــعـــالـــم عــلــى أيـــدي  ســنــويــًا حــ
أزواج حاليني أو سابقني أو أفراد آخرين من 
قتل نحو 82 أنثى 

ُ
األســرة. وبمعّدل يومي، ت

في دول العالم املختلفة، وألوروبــا نصيبها 
كــذلــك فــي اســتــهــداف الــنــســاء. واألرقــــام تبدو 
خصوصًا   ،2017 عــام  منذ  تقريبًا  متشابهة 
تلك املتعلقة بجرائم وقعت على أيدي شركاء. 
ألــف جريمة،   11 وأفريقيا  آسيا  فقد شهدت 
ــة آالف  ـ

ّ
ــت ــان نــصــيــب األمـــيـــركـــتـــني سـ ــ فــيــمــا كـ

ــني، بحسب تقرير أصــدره 
َ
ألــف وأوروبــــا نحو 

مــكــتــب األمــــــم املـــتـــحـــدة املـــعـــنـــي بـــاملـــخـــدرات 
والجريمة )أوندوك( العام املاضي.

يخّص  ال  الجرائم  بهذه  النساء  واســتــهــداف 
على  ُيطلق  فبينما  بعينهما،  بيئة  أو  ثقافة 
هـــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم فــي الــــدول العربية 
سّمى 

ُ
ها ت

ّ
وكذلك املسلمة »جرائم شرف« فإن

ــم غـــيـــرة« فـــي دول غـــربـــيـــة، ال ســّيــمــا  ــرائــ »جــ
أوروبية، من قبل الصحافة واملتخصصني في 
وبخصوص  والنفسي.  االجتماعي  ني 

َ
الشأن

تلك األخــيــرة، يــشــرح خــبــراء فــي علم النفس 
ــهــا 

ّ
يــشــاركــون فــي الــتــوعــيــة بتلك الــجــرائــم أن

يعانيها  نفسية  أمــــراض  خلفية  عــلــى  تــأتــي 
يخشون  إذ  األزواج،  بينهم  مــن  مــرتــكــبــوهــا 
أن تــهــجــرهــم زوجــاتــهــم أو الــنــســاء الــلــواتــي 

يصنفونهن »ملكية خاصة« لهم.
وبــحــســب دراســــــات لـــألمـــم املــتــحــدة ارتـــكـــزت 
 جرائم قتل النساء 

ّ
عليها تقارير مختلفة، فإن

على أيدي رجال يعرفون ضحاياهم، كأزواج 
حاليني أو سابقني، تختلف عن جرائم القتل 
األخــــرى. فــتــاحــظ تــقــاريــر مكتب »أونــــدوك« 
 الــقــتــلــة فـــي هــــذه الــحــالــة »يــعــمــلــون وهــم 

ّ
أن

مــتــعــلــمــون ولــيــس لــديــهــم مــــاٍض جــنــائــي في 
 القتل في معظم 

ّ
أغلب األحــيــان« في حني أن

ــًا مــســبــقــًا مــقــارنــة  ــبـ ـ
ّ
ــرت ــاالت ال يـــأتـــي »مـ ــحــ الــ

بجرائم القتل األخرى بمعظمها«، خصوصًا 
ــاالت الـــتـــي تــشــهــدهــا دول الــشــمــال  فـــي الــــحــ
األوروبــي املتقدمة. فقد ُسّجلت جرائم القتل 
 
ّ
 شــركــاءهــن

َ
 نــســاء شــابــات يــصــغــرن

ّ
فــي حـــق

ه »إذا 
ّ
»أوندوك« أن الرجال، وقد بّينت دراسة لـ

كان الرجل أكبر بخمسة عشر عامًا من املرأة، 
ــات   مــخــاطــر الــقــتــل تـــزيـــد، بــحــســب دراســ

ّ
ــإن فــ

أميركية متخصصة في هذا املجال«. 
َعّد فنلندا في مقّدمة دول شمال أوروبا في 

ُ
ت

 سمعة املجتمع الفنلندي 
ّ
هذا اإلطار، علمًا أن

لــجــهــة الــتــقــدم الــعــلــمــي والــتــقــنــي والــرفــاهــيــة 
ــه 

ّ
والـــقـــانـــون ال تــفــســح املـــجـــال لــلــتــفــكــيــر بــأن

فــي جرائم  األولـــى  املرتبة   
ّ

قــد يحتل مجتمع 
قــتــل الـــنـــســـاء. وفــــي الــــواقــــع، بــحــســب تــقــاريــر 
 فــنــلــنــدا تــســّجــل أربــع 

ّ
أمــمــيــة وأوروبــــيــــة، فــــإن

قتل 
النساء

»جرائم شرف« 
في 

أوروبا أيضًا

محصورة  الشرف«  »جرائم  أّن  يظنّون  قد  كثيرون 
بالمجتمعات العربية والمسلمة، وأّن النساء في الغرب 
جرائم  فثّمة  كذلك،  ليس  األمر  لكّن  ذلك.  عن  بعيدات 

مشابهة إلى حّد ما وتأتي تحت اسم »جرائم الغيرة«

المعنّفات ال يسّجلَن دائمًا 
ما يتعّرضَن له من عنف 

لدى السلطات

جرائم قتل ُسّجلت في 
حّق نساء شابات يصغرَن 

شركاءهّن الرجال

1819
مجتمع

فنلندا على أيدي شركاء حاليني أو سابقني، 
فـــي حـــني تــشــهــد الــســويــد ســنــويــًا 16 حــالــة 
قتل والــنــرويــج 15 والــدنــمــارك 12. و»جــرائــم 
الشرف«  »جرائم  عليها  ُيطلق  هــذه  الغيرة« 
املواطنني  والقتيلة من  القاتل  كــان  في حــال 
في  العضو  أيسلندا،   

ّ
أن والــافــت  املسلمني. 

إلـــى جــانــب فنلندا  الــشــمــال  مــجــمــوعــة دول 
والــســويــد والــنــرويــج والـــدنـــمـــارك، لــم تشهد 
 من 0.4 امــرأة بني عاَمي 2010 

ّ
 مقتل أقــل

ّ
إال

ــام  أرقــ تــفــيــد  نــفــســهــا،  الـــفـــتـــرة  ــن  و2018. وعــ
مكتب اإلحصاء »يوروستات« وكذلك تقرير 
لألمم املتحدة حول وضع حقوق اإلنسان في 
 1.3 امرأة من بني 

ّ
النرويج في عام 2020 بأن

قتل في النرويج، و1.6 في السويد، 
ُ
مليون ت

و2.1 في الدنمارك، و3.1 في فنلندا.
وبــحــســب أرقــــام وكــالــة اإلحـــصـــاءات التابعة 
 
ّ
فــإن ــتـــات«،  »يـــوروسـ األوروبـــيـــة  للمفوضية 
ــة أخــــرى تــســّجــل سنويًا  ــيـ مــجــتــمــعــات أوروبـ
بــني دولــة  جــرائــم قتل نساء بنسب متفاوتة 
وأخرى. على سبيل املثال، سّجلت أملانيا في 
املــتــوّســط 127 جــريــمــة ســنــويــًا )وصـــل الــرقــم 
إلــى 153 في عــام 2017(، وفرنسا نحو 100، 
 ،80 نحو  ويلز(  فيها  )بما  املتحدة  واململكة 
وإيطاليا 56، وإسبانيا 47، وهولندا نحو 20 
)وصل الرقم إلى 28 في عام 2017(، وليتوانيا 

ثاث جرائم، وكرواتيا سّت جرائم، وألبانيا 
ني، 

َ
والهرسك جريمت والبوسنة  أربع جرائم، 

ومالطا جريمة واحدة.

عنف ممتّد قبل القتل
ــار قــتــل الـــنـــســـاء عــلــى الــجــانــي  ــ ال تــقــتــصــر آثـ
واملجني عليها، بل تمتّد اجتماعيًا ونفسيًا 
ــتـــطـــاول األطــــفــــال فــــي الـــعـــاقـــات الـــزوجـــيـــة  لـ
ــــي حـــــــاالت أخـــــــــرى. عــلــى  ــــن فـ ــريـ ــ وأفـــــــــــرادًا آخـ
ســبــيــل املـــثـــال، ُرصــــدت فــي مجتمع الــســويــد 
آثار  الشمال،  دول  من  كغيره  االسكندينافي 
األطــفــال،  مستقبل  عــلــى  بالفظيعة  تــوصــف 
سّيما  ال  متخصصة،  رسمية  لتقارير  وفــقــًا 
ــاء الـــذيـــن لــيــســوا بـــالـــضـــرورة من  ــنــ بـــني األبــ
زيــــجــــات مــشــتــركــة بــــل مــــن زيــــجــــات ســابــقــة. 
وسّجلت استوكهولم بني عاَمي 2000 و2019 
مــقــتــل 315 امــــرأة عــلــى يــد شــريــك )قـــد يكون 
وبـــوجـــود  زواج  دون  مـــن  شــريــكــًا  أو  زوجـــــًا 
أطفال(. وقد عمدت صحيفة »أفتون باديت« 
القتيات  النساء  صــور  نشر  إلــى  السويدية 
ما بني عاَمي 2009 و2019 ، في تغطية لعقد 
كامل من الجرائم وبهدف لفت االنتباه إليها 
وإلى آثارها املستمّرة في املجتمع السويدي 
ــن بــــني الـــقـــتـــيـــات،  ــ ــــدى ســـــنـــــوات. ومــ ــلـــى مــ عـ
 تحت 

َ
ــول مـــهـــاجـــرة قـــضـــني ــ ضــحــايــا مـــن أصـ

 إلى 
ّ
 طريقهن

َ
بند »جرائم الشرف«، وقد لقني

ف 
ّ
ــرأي الــعــام بشكل مكث وســائــل اإلعــــام والــ

يختلف عن تغطية »جرائم الغيرة« املرتكبة 
ــــني أصــلــيــني.  ــيـ ــ عـــلـــى أيــــــدي مـــواطـــنـــني أوروبـ
 جرائم قتل النساء 

ّ
وفي مجمل األحــوال، فإن

بمعظمها في السويد وقعت على أيدي زوج 
أو زوج ســابــق أو شــريــك. وقـــد ســّجــلــت 153 
 على 

ّ
قتيلة من بني هؤالء الضحايا تعّرضهن

مـــدى ســنــوات إلـــى عــنــف أســـري مــع شــكــاوى 
يـــــؤّدي  أن  دون  ــن  مــ ــة،  ــرطــ ــشــ والــ لـــلـــبـــلـــديـــات 
 مــن القتل. وهــو مــا يجعل 

ّ
ذلــك إلــى إنــقــاذهــن

الـــنـــقـــاش حــــول قــتــل الـــنـــســـاء مــســتــمــرًا حتى 
يومنا، بعد أكثر من عقَدين على بداية القرن 
بتلك  االهتمام  ويتزايد  والعشرين.  الــواحــد 
ــفــه مــن آثــــار اجتماعية 

ّ
الــجــرائــم مــع مــا تــخــل

ــــى جــانــب  ونــفــســيــة بــــني الـــنـــســـاء عـــمـــومـــًا، إلـ

مسؤولية مؤسسات املجتمع عن لجم العنف 
في داخل األسر، ليس فقط في السويد بل في 

عموم دول الشمال األوروبي.
 جرائم قتل األمهات في 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

 
ً
254 طفا ت 

ّ
2019، خلف عــام  الــســويــد، حتى 

 
ً
 99 طفا

ّ
يتيم األّم. وتفيد بيانات رسمية بأن

كانوا في املنزل في أثناء وقــوع جريمة قتل 
القتل،  واقــعــة   

ً
طفا  55 شهد  فيما  أّمهاتهم، 

ــد ســبــعــة أطـــفـــال أمــهــاتــهــم غـــارقـــات في  ووجــ
. وقد شهد هؤالء األطفال بمعظمهم 

ّ
دمائهن

 آباءهم قتلوا أّمهاتهم. 
ّ
أن

ــالــــة الــنــفــســيــة  ــى الــــحــ ــلـ وتـــــرّكـــــز الــــتــــقــــاريــــر عـ
املـــتـــدهـــورة الـــتـــي ُيـــتـــرك فــيــهــا الــصــغــار بعد 
ـــهـــم يــصــيــرون 

ّ
وقــــوع الـــجـــرائـــم، خــصــوصــًا أن

إلــى  األّم ودخــــول األب  بــعــد مقتل  بــمــفــردهــم 
الـــســـجـــن إلـــــى جـــانـــب شـــعـــور دائــــــم وعــمــيــق 
بــالــخــذالن يــحــتــاج إلـــى ســنــوات مــن الــعــاج، 
وذلك بعد سنوات من العيش في أسرة عانت 
فيها األّم من عنف أسري مفضي إلى جريمة 
 الــنــســاء 

ّ
قـــتـــل. وتــظــهــر تـــقـــاريـــر ســـويـــديـــة أن

ف 
ّ
 على اتصال مكث

ّ
 كن

ّ
الضحايا بمعظمهن

مـــع الــســلــطــات، مـــن قــبــيــل مــكــاتــب الــخــدمــات 
والشرطة  االجتماعية  والــخــدمــات  الصحية 
 
ّ
الــســجــون واملــراقــبــة )بسبب خوفهن ودائــــرة 
 مـــن الــســجــن فـــي حــال 

ّ
مـــن خــــروج شــركــائــهــن

كانوا فيه(. وعلى الرغم من ذلك، تقع الجرائم 
من دون أن تتمّكن تلك السلطات من تجنيب 
ــــه فــي خـــال عـــام من 

ّ
الــنــســاء إيـــاهـــا. ُيــذكــر أن

أزمــة كورونا، لم يتراجع العنف األســري في 
أربــعــة في  بــل ُسّجلت زيـــادة بنحو  السويد، 
املــائــة فــي اســتــوكــهــولــم بحسب الــبــاحــثــة في 
املــجــلــس الــوطــنــي الــســويــدي ملــنــع الــجــريــمــة، 

أوسا فيتكوفيسكي.
ويفيد تقرير للمجلس السويدي لعام 2020 
ــري، بــمــا فيه   الــبــاغــات عــن الــعــنــف األســ

ّ
بـــأن

ألــف حالة ونحو  االعــتــداء، سّجلت نحو 13 
و600  آالف  ــة  ــتــ وســ تـــهـــديـــد  آالف  ثـــمـــانـــيـــة 
ـــه منذ 

ّ
مــضــايــقــة. وتــبــنّي تــقــاريــر للمجلس أن

خذ طابعًا 
ّ
عــام 2009 بــات العنف األســري يت

إقــــدام  فـــي  الــخــمــر دورًا  يــــــؤّدي  مــخــتــلــفــًا، إذ 
الجاني على العنف. وفي تلك الجرائم، حني 

 العنف الجسدي 
ّ
يكون الجاني مخمورًا، فإن

يؤّدي إلى إصابات متعّددة للضحية )املرأة(، 
ــــرى الــتــي يــكــون فيها  بــخــاف الــجــرائــم األخـ

الجاني غير مخمور.
وتـــظـــهـــر بــــاغــــات الـــعـــنـــف عــــن عـــــام 2020، 
 حاالت العنف 

ّ
بحسب املجلس السويدي، أن

أحد  يد  النساء بمعظمها وقعت على  ضــّد 
املــقــّربــني املــوثــوقــني مـــن قــبــل الــضــحــايــا في 
ــة كـــورونـــا بــنــســبــة 80 فـــي املـــائـــة.  ــ فـــتـــرة أزمـ
وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع نسبة اإلبــــاغ عن 
ـــاَحـــظ 

ُ
إســـــــــاءات فــــي أشـــكـــالـــهـــا األخـــــــــرى، ت

إلــى  ــاءة  ــ التبليغ عــن اإلسـ ــادة فــي نسبة  زيــ
ــة. وتــربــط  ــائــ الـــنـــســـاء بــنــســبــة أربـــعـــة فـــي املــ
وانــطــاق  الـــزيـــادات  تلك  بــني  فيتكوفيسكي 
حملة »مي تو« في عام 2017، فهي بالنسبة 
إليها »دفعت نساء كثيرات إلى الخروج عن 
وقد   .

ّ
وضعفهن  

ّ
خوفهن ي 

ّ
وتخط  

ّ
صمتهن

أّدى ذلك دورًا رئيسًا في زيادة الجرأة على 
بالتزامن   ،

ّ
الــعــنــف ضــدهــن حـــاالت  تسجيل 

مع تشّكل وعــي في املجتمع يرفض العنف 
فيتكوفيسكي  وتــرى  عمومًا«.  النساء  ضــّد 
ـــه »مــن األهــمــيــة بمكان اســتــمــرار النقاش 

ّ
أن

تزامنًا مع استمرار األزمة الصحية وتوّسع 
تساهم  ها 

ّ
أن  

ّ
نظن التي  االجتماعية  العزلة 

في زيــادة تعّرض النساء إلى العنف، وذلك 
.»

ّ
بهدف إتاحة املساعدة لهن
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صيدا ـ انتصار الدنان

بعدما دمّر العدوان الغاشم الذي نفذه 
جيش االحتال اإلسرائيلي على قطاع 
غزة عددًا كبيرًا من مكتباتها ومراكزها 
الثقافية، وبينها مكتبة سمير منصور 
الــتــي أزيـــلـــت بــالــكــامــل، ومــكــتــبــة بلدية 
األحــمــر-  الــهــال  ومكتبة جمعية  ــزة،  غـ
ــيـــدر عـــبـــد الـــشـــافـــي، ومــكــتــبــة رشــــاد  حـ
الثقافي  كــنــعــان  مــركــز  ومكتبة  الــشــوا، 
الــذي ُيدير نــوادي ومراكز ثقافية عدة، 
انطلقت في بيروت واملناطق اللبنانية 
ــزة، بــمــبــادرة  ــغـ حــمــلــة تـــبـــرع بــالــكــتــب لـ
مـــن دار »نــلــســن« لــلــنــشــر، وبــالــتــعــاون 
الــدولــيــة، ومشاركة  مــع مؤسسة عــامــل 
مــؤســســة بــيــت أطـــفـــال الـــصـــمـــود الــتــي 

تنتشر في 12 مخيمًا فلسطينيًا.
ــال  ــفــ ــيــــت أطــ ــة بــ ــر مــــؤســــســ ــ ــديـ ــ ــــول مـ ــقـ ــ يـ
الــصــمــود - مــركــز مــخــيــم عـــني الــحــلــوة، 
أحمد عوض: »تضم املؤسسة 12 مركزًا 
ـــني شـــمـــال لـــبـــنـــان وجـــنـــوبـــه،  ـــوزع بـ ــتـ تــ
بـــيـــروت  فــــي  الـــعـــامـــة  اإلدارة  ومـــكـــتـــب 
قاسم  للمؤسسة  العام  املدير  بــإشــراف 
الــعــيــنــا«. وعــــن فــكــرة الــحــمــلــة، يــوضــح 
أن »الـــفـــكـــرة أطــلــقــتــهــا مــؤســســة عــامــل 
ومؤسسة  للنشر.  نلسن  ودار  الدولية 
بيت أطــفــال الصمود جــزء مــن املــبــادرة 
يونيو/ حزيران  فــي مطلع  بــدأت  التي 
ــــرت حــــتــــى نـــهـــايـــتـــه.  ــمـ ــ ــتـ ــ املـــــاضـــــي واسـ
ــلـــى جـــمـــع الــكــتــب  ــادرة عـ ــ ــبــ ــ ــلـــت املــ وعـــمـ
وإيصالها إلى غزة عبر آلية يعتمدها 
مطلقو الحملة، وذلك بعدما دمر العدو 
الصهيوني مكتبات عدة في غزة، مثل 
مكتبة سمير منصور وغسان كنفاني 

والهال األحمر«.
ــــوض: »عــمــلــنــا عــلــى تعميم  يــضــيــف عـ
املخيمات  كــل  فــي  التبرع  إطـــاق حملة 
إلى  الكتب  م 

ّ
تسل أن  على  الفلسطينية 

مــراكــزنــا فــي املــخــيــمــات، وهــي متنوعة 
املـــواضـــيـــع، مـــن أدب وســيــاســة وعــلــوم 
ــا. وبــــعــــد تــجــمــيــعــهــا  ــ ــــرهـ ــيـ ــ وشــــعــــر وغـ
وتنقل  تجّمع  مــراكــزنــا،  فــي  وتغليفها 
إلى مركز املؤسسة الرئيسي في بيروت، 
العينا مع مؤسسة عامل  حيث ينسق 

ودار نلسن للنشر إلرسالها إلى غزة«.

سنعيد البناء
ــلــــة »القــــــت  ــمــ الــــحــ أن  عــــــــوض  ويــــــؤكــــــد 
اللبنانية  األوســـاط  فــي  كبيرًا  ترحيبًا 
عدة  اتصاالت  وتلقينا  والفلسطينية. 
ــد عــبــر  ــريـ ــا نـ ــنـ مــــن مـــتـــبـــرعـــني، عــلــمــًا أنـ
ــى الـــعـــدو  ــ ــالــــة إلـ الــحــمــلــة تـــوصـــيـــل رســ
الصهيوني تفيد بأنه مهما حاول قتل 
الــفــكــر والــوعــي لــديــنــا، لــن نــتــراجــع عن 
استعادة حقنا في العودة إلى أرضنا. 
كــمــا نــريــد عــبــر هـــذه الــحــمــلــة الــقــول إن 
الــفــلــســطــيــنــيــني املــقــيــمــني فـــي الــشــتــات 
مــتــضــامــنــون مـــع أهــــل غــــزة، وأنـــنـــا مع 
ــلـــم مــهــمــا  نـــشـــر الــــوعــــي الـــثـــقـــافـــي والـــعـ
كلف األمــر«. ويــرى عــوض أن االحتال 
والبشر  الحجر  »استهدف  الصهيوني 
ــــى فـــي عـــدوانـــه األخــيــر.  بــالــدرجــة األولـ
تدمير  أراد  املــكــتــبــات  قــصــف  وعــنــدمــا 
الفكر الثقافي لدى الشعب الفلسطيني، 
آخر  ُدمـــر حتى  مــا  بــنــاء  لكننا سنعيد 

نفس«.
من جهتها، تقول مربية أطفال الروضة 

الثانية في بيت أطفال الصمود بمركز 
»الــعــربــي  عــني الــحــلــوة ســهــيــر أحــمــد، لـــ
نشرت  الحملة،  إطــاق  »بعد  الجديد«: 
التواصل  وسائل  عبر  الخبر  املؤسسة 
االجـــتـــمـــاعـــي، ولــقــيــت الــحــمــلــة أصـــــداًء 
وتــوافــد  الفلسطينيني،  لـــدى  إيــجــابــيــة 
املــتــبــرعــون مــن أفــــراد ومــؤســســات إلــى 
ــم الــــكــــتــــب«. وتـــشـــدد  ــقـــديـ ــتـ مــــراكــــزنــــا لـ
املكتبات  »الــعــدوان على  أن  أحمد على 
ــزة لـــن يــمــنــع أهــلــهــا مـــن مــتــابــعــة  فـــي غــ
ــــو حــصــل  ــتــــى لــ ــرة الــــتــــعــــلــــيــــم، حــ ــيــ مــــســ
ذلــــك فـــي خــيــم وتـــحـــت وطـــــأة الـــســـاح. 
واملبادرة تثبت أن الشعب الفلسطيني 
فــي الــخــارج يتضامن مــع أهــل غــزة، ما 
يشد عزيمتهم ويساعدهم في متابعة 

مسيرة التعليم«.

السالح هو العلم
ــه، يـــكـــشـــف املـــتـــطـــوع  ــفـــسـ ــــي اإلطـــــــــار نـ فـ
»الــعــربــي  لـــ فـــي املــؤســســة أمــجــد داود، 
الــــجــــديــــد«، أن »الـــحـــمـــلـــة بــــــدأت بــفــكــرة 
توسعت إلى كل املخيمات الفلسطينية، 
الـــــعـــــدو  أن  واقــــــــــــع  عـــــلـــــى  وارتــــــــــكــــــــــزت 
والعلم،  بالثقافة  يحاربنا  الصهيوني 
ــزرع ثــقــافــة  ــ ــ ويــــبــــذل قــــصــــارى جــــهــــده لـ

وهو  الفلسطيني،  الشعب  لــدى  الجهل 
ــــدى قــصــفــه املــكــتــبــات  ــيـــه لـ مــــا تــطــلــع إلـ
نــــريــــد أن تــســتــعــيــد  لـــكـــنـــنـــا  تــــحــــديــــدًا. 
السابقة،  ومواقعها  قدراتها  املكتبات 
ونـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــجــمــع الـــكـــتـــب مــن 
أنحاء العالم لو تطلب األمــر ذلــك. ففي 
املاضي عندما خرج أهلنا من فلسطني 
النكبة تعلموا فــي الخيم. ألن  أيــام  فــي 
العلم  هــو  ساحه  الفلسطيني  الشعب 
الــــذي ال يــريــد أن يــخــســره، ومــقــاومــتــه 
ــذا الــــعــــدو تــتــجــســد بـــالـــعـــلـــم«. وعـــن  ــهـ لـ
الــرســالــة الــتــي يــريــد تــوجــيــهــهــا، يقول 
الــعــلــم  طـــريـــق  نــتــابــع  أن  »يـــجـــب  داود: 
الــذي اخترناه، وأن نبقى موحدين في 
وجه العدو حتى لو كنا نعيش خارج 
ــي نـــســـتـــطـــيـــع اســـتـــرجـــاع  ــ ــلـــســـطـــني، كـ فـ
ــعـــدو الــصــهــيــونــي  ــدي الـ ــ ــا مـــن أيـ ــنـ أرضـ
أرضنا  على  وتعديه  غطرسته  وننهي 
ومــقــدســاتــنــا وتــاريــخــنــا وحــضــارتــنــا«. 
ــــن مـــــع أهـــــــل غـــــــزة مــهــمــا  ــــحـ وخـــــتـــــم: »نـ
أراضـــي  فلسطينيي  ومـــع  ــر،  ــ األمـ كــلــف 
ــاع. نــحــن شعب  ــقـــطـ الـــــــ48 والـــضـــفـــة والـ
ــد، وهـــدفـــنـــا مــشــتــرك،  ــد، ودم واحــــ واحــــ
وهــــو اســـتـــعـــادة أرضـــنـــا مـــن االحـــتـــال 

وتحريرها والعودة إليها«.

كتب من مخيمات لبنان إلى غزة

تدقيق في محتويات بعض كتب المتبرعين )العربي الجديد(

جمع الكتب إلرسالها إلى غزة )العربي الجديد(

)Getty /شمعة عن أرواح نساء رحلَن )ماريا شورداري

34.000
امرأة تقريبًا يقضيَن سنويًا حول العالم 
على أيدي أزواج حاليين أو سابقين أو 

أفراد آخرين من األسرة

العلم والثقافة ركيزتا 
الصمود والمقاومة 

والتطلع بثقة إلى 
المستقبل. هذا من 
بين ما اهتم االحتالل 

اإلسرائيلي بتدميره عبر 
قصف المكتبات خالل 

عدوانه األخير على 
غزة، لكن إرادة العلم 
والثقافة ال تزال قوية

ما زال تنفيذ القوانين 
الخاصة بالمرأة وبتحسين 

طريقة عيشها، وسط 
المسؤوليات الكبيرة 
الملقاة عليها في 

حياتها األسرية، يواجه 
عراقيل في مجتمعات 

عربية كثيرة. وقد يتعلق 
بعضها أحيانًا بمكاسب 

وأرباح

الكويت: وزارة تنشئ حضانة ألطفال عامالتها
بعض صناع القرار يريدون 

أن تدفع المرأة ثمن 
خروجها من المنزل

الكويتيات العامالت يمثّلَن 
45 في المائة من إجمالي 

موظفي البالد

الكويت ـ خالد الخالدي

أعلنت لجنة املرأة في مجلس األمة الكويتي 
الــشــؤون  وزارة  مــن  تبلغت  أنــهــا  )الـــبـــرملـــان( 
االجتماعية والعمل قرار فتح حضانة خاصة 
بــأطــفــال الــنــســاء الــعــامــات فــي هــذه الــــوزارة، 
رغــم  وذلـــك  الــعــمــل،  قــانــون  ملتطلبات  تنفيذًا 
هذا  بتطبيق  املرتبطة  الكبيرة  الصعوبات 
الــقــانــون، فــي ظــل ضــغــوط شــركــات التعليم، 
ــة عــرقــلــة  ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ ومــــحــــاولــــة مــــســــؤولــــني فـ
املشروع. يقول أسامة الشاهني، رئيس لجنة 
ــرة والــطــفــل الــبــرملــانــيــة، إن إدارة  املـــرأة واألســ
الشؤون االجتماعية  الدولة في وزارة  أماك 
والعمل أبلغت لجنة املرأة بإنشائها حضانة 
ستقوم  فيما  اإلدارة،  فــي  للعامات  خــاصــة 
الــــوزارة بــإنــشــاء حــضــانــات فــي كــل إدارة من 
كويتية  وزارة  أول  الــــوزارة  لتكون  إداراتــهــا، 
تــطــبــق هــــذه الـــخـــطـــوة. ويـــؤكـــد الــشــاهــني في 
تــصــريــح »لــلــعــربــي الــجــديــد« أن لجنة املـــرأة 
واألســــــرة والــطــفــل ســتــراقــب كـــافـــة الــــــوزارات 

تطبيقها  مــن  وتتأكد  الحكومية،  والهيئات 
لــقــانــون الــعــمــل فــي الــكــويــت، وذلـــك لتخفيف 
األعباء عن األمهات العامات في الكويت من 
املــواطــنــات والــوافــدات أيــضــًا. وتــأتــي مبادرة 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في وقت 
والشركات  الحكومية  الجهات  باقي  تــزال  ال 
الخاصة غائبة عن أي خطوات  واملؤسسات 
في هذا الشأن، وسط ضغوط كبيرة يمارسها 
حقوقيون ومجموعات نسائية لتفعيل مواد 

القانون الخاصة باملسألة.
ــــدد إحــــــصــــــاءات وضـــعـــتـــهـــا جــمــعــيــات  ــــحـ وتـ
ناشطة في مجال حقوق املرأة نسبة النساء 
ــائــــة مــن  الـــكـــويـــتـــيـــات الـــعـــامـــات بـــــــ45 فــــي املــ
الحكومية  القطاعات  موظفي  عــدد  إجمالي 
أمهات.  أن غالبيتهن  إلى  والخاصة، وتشير 
الكويتي  العمل  قانون  25 من  املــادة  وتنص 
عــلــى وجـــــوب مــنــح املــــــرأة الــعــامــلــة ســاعــتــني 
للرضاعة أثناء العمل، وإنشاء صاحب العمل 
دور حضانة لألطفال الذين يقل عمرهم عن 
أربـــع ســـنـــوات، وذلـــك فــي مــراكــز الــعــمــل التي 

يزيد فيها عدد العامات عن 50 أو يتجاوز 
فيها عدد العمال 200. 

وسبق أن قدمت عضو املجلس البلدي مها 
الــبــغــلــي اقـــتـــراحـــات نــشــرتــهــا عــلــى »الئــحــة 
»من  الكويت،  بلدية  التي تصدرها  البناء« 
أجل إلزام الشركات واملؤسسات الحكومية 

ــة عــمــل نــظــمــهــا فـــي مــنــتــصــف مــايــو/  ــ ورشـ
أيــار املاضي، وحضرها ممثلون عن وزارة 
الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل واملــجــلــس 
دور  قــضــيــة  والــتــنــمــيــة،  للتخطيط  األعـــلـــى 
حــضــانــة األطـــفـــال لــألمــهــات الـــعـــامـــات في 
املــــقــــار الـــحـــكـــومـــيـــة والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة. 
اعتراض جهات حكومية  الورشة  وشهدت 
الـــقـــرار، بحجة عـــدم وجـــود مساحات  عــلــى 
ــــدى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة إلنـــشـــاء  كـــافـــيـــة لـ
الـــــدور، عــلــمــًا أن تــوفــيــر دور حضانة  ــذه  هـ
حــكــومــيــة ُيــلــحــق خــســائــر كــبــيــرة بـــاملـــوارد 
املــالــيــة لــشــركــات الــتــعــلــيــم الـــخـــاصـــة، الــتــي 
تعتبر من القطاعات الخاصة النشطة جدًا 
عــلــى صعيد املــــوارد املــالــيــة. ويــقــول األمــني 
العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
خالد مهدي إن »عــدد النساء العامات في 
الــكــويــت مـــن الــكــويــتــيــات والــــوافــــدات كبير 
لذا سيتسبب  جــدًا، وغالبيتهن متزوجات، 
النساء  إنشاء دور حضانة خاصة بأطفال 
الدولة  العامات في ثقل كبير على أجهزة 

للعمل  املخصصة  األماكن  وسُيقلل  حاليًا، 
داخل الوزارات والهيئات الحكومية املكتظة 

.»
ً
أصا

ــيـــون ونــفــســيــون  ــمـــاعـ ــتـ ويـــــــرى بـــاحـــثـــون اجـ
أن وجـــــود أمـــاكـــن حــضــانــة ألطـــفـــال الــنــســاء 
ــول الـــبـــاحـــث  ــقــ الــــعــــامــــات أمــــــر ضــــــــــروري. يــ
خالد  خليل  الكويت  جامعة  في  االجتماعي 
الــجــديــد«: »لــيــس معقواًل تجاهل  »الــعــربــي  لـــ
مطالب املــرأة العاملة بهذه الطريقة، فهي ال 
تحظى بتقدير كاٍف في الكويت. ويعزز هذا 
الــتــوجــه االجــتــمــاعــي الــســلــبــي بــعــض صناع 
الحكومية من أجل جعل  الهيئات  القرار في 
املــرأة تدفع ثمن خيار خروجها من منزلها، 
وعــمــلــهــا رغـــم احــتــضــانــهــا ألطـــفـــال«. يــتــابــع: 
»وجود دور حضانة للمرأة في مكان العمل 
ُيــضــاعــف إنــتــاجــهــا، ويــكــســبــهــا راحــــة أكــبــر، 
ترتبط  كبيرة  اجتماعية  أعباء  عنها  ويرفع 
بخروجها للعمل، خاصة املرأة املقيمة التي 
ــــارب واســـعـــة فـــي الــكــويــت،  ال تــمــلــك شــبــكــة أقـ

بخاف حال املواطنات«.

والــخــاصــة تــخــصــيــص أمـــاكـــن إلنـــشـــاء دور 
حــضــانــة، تــنــفــيــذًا لــقــانــون الــعــمــل الــكــويــتــي، 
خاصة أن مباني هذه الشركات واملؤسسات 
غــيــر مــجــهــزة بـــمـــرافـــق وأمــــاكــــن مخصصة 
ــانـــون الــعــمــل«.  ــروط قـ ــ لـــألطـــفـــال بــحــســب شـ
ــانــــون الــطــفــل  والــــافــــت أن املـــــــادة 53 فــــي قــ
تــطــالــب أيــضــًا بــبــنــاء أصـــحـــاب الــعــمــل دور 
حــضــانــة فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل لــصــالــح أطــفــال 

النساء العامات. 
يــواجــه شـــروع وزارات فــي الــدولــة بتدشني 
الـــعـــامـــات  ــاء  ــنـــسـ الـ ــال  ــفــ دور حـــضـــانـــة ألطــ
معارضة شرسة من شركات تجارية تملك 
خاصة،  حضانة  ودور  تعليمية  مؤسسات 
ــفــــاظ عـــلـــى مـــكـــاســـبـــهـــا بـــأي   الــــحــ

ً
مــــحــــاولــــة

السنوية  الحضانة  كلفة  أن  باعتبار  ثمن، 
الواحد تناهز 2400 دينار  للطفل  بالنسبة 
كبير جدًا  رقــم  وهــو  دوالر(،   7900( كويتي 
ــر مــتــوســطــة الـــدخـــل في  بــالــنــســبــة إلـــى األســ

الكويت. 
نــاقــش في  الكويتي  الــبــلــدي  املجلس  وكـــان 

هموم كبيرة للنساء 
العامالت في الكويت 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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