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بيرو :تلوث  21شاطئًا بسبب تسرب نفطي

المساعدات الغذائية بلغت أدنى مستوى في تيغراي

أعلنت بيرو حالة طوارئ بيئية بعدما أعلنت أن  21شاطئًا على ساحل املحيط الهادئ قد تلوثت
بسبب تسرب نفطي في مصفاة تديرها شركة ريبسول ومقرها إسبانيا ،في أعقاب ارتفاع األمواج
الناجم عن ثورة بركان تحت املاء قرب تونغا .وقال الرئيس بيدرو كاستيو إنه سيتم تشكيل لجنة
القتراح وسائل للتعامل مع األزمة ،بما يتماشى مع السياسات الوطنية التي تهدف إلى حماية
البيئة .وقالت رئيسة الوزراء ميرثا فاسكيز إن «شركة ريبسول وعدت بتقديم جدول للتنظيف،
(أسوشييتد برس)
وإشراك الصيادين املحليني في تنظيف الشواطئ».

أعلن مكتب األمــم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (أوشــا) أن توزيع املساعدات الغذائية لم
يكن يومًا على هذا املستوى من التراجع في منطقة تيغراي اإلثيوبية ،مؤكدة أن مخزون املواد
الغذائية املدعمة لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية قد نفدت .وقال إن «عمليات توزيع املواد
الغذائية بلغت أدنــى مستوياتها على اإلطــاق فــي تيغراي ،حيث نفد مـخــزون الـغــذاء والــوقــود
بالكامل تقريبًا» .وبحسب برنامج األغــذيــة العاملي ،نفد مخزون املــواد الغذائية املدعمة لعالج
(فرانس برس)
األطفال والنساء الذين يعانون سوء التغذية .

غوتيريس :العالم أسوأ اآلن
مع بداية واليته الثانية أمينًا عامًا لألمم املتحدة
أول من أمــس الخميس ،قــال أنطونيو غوتيريس
ـواح كثيرة عنه قبل
إن «العالم أســوأ الـيــوم مــن ن ـ ٍ
 5س ـن ــوات ،بـسـبــب ال ـتــأث ـيــرات السلبية لجائحة
كــورونــا وأزم ــة املـنــاخ والـتــوتــرات الجيوسياسية
التي أثارت صراعات في كل مكان».
وك ــرر االل ـت ــزام بــأولــويــات ن ــداء ال ـســام ال ــذي كــان

ّ
وجهه في اليوم األول لتوليه األمــانــة العامة لألمم
املتحدة في األول من يناير /كانون الثاني ،2017
م ــؤك ـدًا أن ــه س ـيــواصــل م ـحــاولــة م ـنــع ال ـصــراعــات
ومعالجة عدم املساواة العاملية ،ومكافحة كورونا
واالحتباس الـحــراري .وشــدد على أن األمــن العام
لألمم املتحدة «ال يملك أي سلطة ،بل مجرد القدرة
عـلــى الـتــأثـيــر ف ــي أص ـح ــاب ال ـق ــرار وال ـتــوســط في

إيجاد الحلول ،وربما اإلقناع .وهذا ما أفعله يوميًا».
وحــدد غوتيريس أولويات واليته الثانية بمعالجة
نـقــص الـتـطـعـيـمــات الـخــاصــة ب ـكــورونــا فــي أج ــزاء
كبيرة من العالم ،خصوصًا في أفريقيا ،وضرورة
خفض االنبعاثات بنسبة  45في املائة خالل العقد
الحالي ملحاولة تقليص االحـتــرار العاملي إلــى 1.5
درجة مئوية .وبني األولويات أيضًا تنفيذ إصالح

عميق فــي النظام املــالــي الــدولــي للتأكد مــن وجــود
مزيد من العدالة في طرق توفير املوارد.
وأوضح أنه سيحضر دورة ألعاب بكني األوملبية
املقررة من  4إلى  20فبراير /شباط املقبل ،وقال:
ً
«ليس ذلك عمال سياسيًا ،ويجب أن أحضر حني
يجتمع العالم للخير والسالم».
(أسوشييتد برس)

()Getty

مساع لتوفير الكتاب المدرسي
ليبيا:
ٍ

طرابلس ـ أسامة علي

ُ
تـتــابــع وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم الليبية
ّ
عملية توزيع الكتاب املدرسي بالتعاون
مــع مــركــز املـنــاهــج التعليمية والـبـحــوث
الـ ـت ــرب ــوي ــة ،ف ــي وق ـ ــت ي ـس ـت ـعــد ال ـت ــام ـي ــذ إلج ـ ــراء
ُ
ام ـت ـحــانــات نـصــف ال ـس ـنــة .وتـ ـش ـ ّـدد الـ ـ ــوزارة على
ض ــرورة الـتـقـ ّـيــد ب ـ «آل ـيــة تــوزيــع الـكـتــاب املــدرســي
واإلس ـ ـ ـ ــراع ف ــي ت ــوزي ــع ال ـك ـم ـي ــات ع ـل ــى م ــراق ـب ــات
التربية والتعليم في البلديات» ،بعد وصول أولى
دفعات الكتاب املدرسي األسبوع املاضي.
وق ـ ّـررت الحكومة معالجة أزم ــة الـكـتــاب املــدرســي
ال ـتــي ت ــواج ــه الـتــامـيــذ مـنــذ ب ــدء ال ـع ــام ال ــدراس ــي
الـحــالــي .وفتحت امل ــدارس أبــوابـهــا أم ــام التالميذ
من دون أن يكون الكتاب املدرسي متوفرًا .وزادت
ّ
حدة األزمة مع إعالن مكتب النائب العام الصديق
الـصــور فــي العشرين مــن ديسمبر /كــانــون األول
امل ــاض ــي ،حـبــس وزي ــر الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم موسى
املقريف للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق
بالتعاقد مع مطابع خارج البالد لطباعة الكتاب
املدرسي .وشكلت الحكومة لجنة وزاريــة ملعالجة
توفير الكتاب املدرسي.
وأخيرًا ،أعلنت اللجنة الــوزاريــة عن وصــول أولى
شحنات الكتاب املدرسي إلى مخازن مركز املناهج
التعليمية والبحوث التربوية ،مؤكدة أن «وصول

ال ـش ـح ـن ــات س ـي ـت ــوال ــى ت ـب ــاع ــا ل ـت ـن ـت ـهــي م ـع ــان ــاة
التالميذ واملــدرســن املتعلقة بـعــدم تــوفــر الكتاب
املـ ــدرسـ ــي» .وأعـ ـل ــن ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ــرك ــز امل ـنــاهــج
التعليمية والـبـحــوث التربوية محمود الــونــدي،
بدء املركز في توزيع الكتاب املدرسي على دفعات
على مخازن مراقبات التعليم ،وتحديدًا مراقبات
تـعـلـيــم ط ـب ــرق وب ـن ـغ ــازي ش ــرق ــي الـ ـب ــاد ،وم ــزرق
جنوبها ،باإلضافة إلى العاصمة طرابلس.
ّ
وأكـ ــد ال ــون ــدي أن م ــرك ــزه يـتــوقــع وصـ ــول الـكـتــاب
املدرسي إلى مخازن املركز بنسبة  80في املائة مع
نهاية الشهر الجاري ،تزامنًا مع استمرار توزيعه
عـلــى م ـخــازن مــراق ـبــات الـتـعـلـيــم لـتـكــون مـســؤولــة
ّ
عن توزيعه على امل ــدارس في نطاقها .إل أن هذه
ّ
األنـ ـب ــاء واإلجـ ـ ـ ــراءات «غ ـيــر كــاف ـيــة ل ـحــل األزم ـ ــة»،
بحسب مدير مدرسة «التحدي» في سبها املهدي
بداد .ويشدد على أهمية تعاطي الحكومة مع هذه
األزمة بجدية ،مضيفًا أن «التصريحات الرسمية
مجرد تهدئة للرأي الـعــام» .ويـســأل« :مــا هو عدد
املــراق ـبــات ال ـتــي ت ـحــدث عـنـهــا نــائــب رئ ـيــس مركز
ّ
تتحدث عن توفير
املناهج في كل ليبيا؟ الحكومة
الكتاب املدرسي في منتصف العام الدراسي وهذا
أمر غير مقبول».
ّ
وبحسب الخطة التعليمية املعلنة من قبل وزارة
ّ
التربية والتعليم ،فــإن امتحانات نهاية النصف
األول ملراحل التعليم اإلعدادي والثانوي ستجري

بــن يــومــي  27ف ـبــرايــر /ش ـبــاط املـقـبــل وح ـتــى 10
مارس /آذار املقبل ،على أن تبدأ عطلة نصف السنة
يــوم  13م ــارس /آذار املقبل وحتى  17مــن الشهر
نـفـســه .لـكــن الـصـعــوبــة س ـتــواجــه تــامـيــذ املــرحـلــة
األساسية الذين ستبدأ امتحاناتهم للنصف األول
من العام الدراسي مع بداية األسبوع املقبل.
وأشرف بداد على عملية جمع الكتب القديمة من
تالميذ رفـعــوا إلــى صـفــوف أخ ــرى حتى يستفيد
منها تالميذ العام الحالي .وقــال« :دعونا أولياء
األمور ممن لديهم القدرة املادية على تصوير كامل
املنهاج والتبرع بالكتب القديمة لتالميذ األســر
الـفـقـيــرة» ،ويـشـيــر إل ــى أن ذل ــك قــد ينعكس سلبًا
لناحية تعزيز الفروقات والتمييز بني التالميذ.
وأطلق العديد من املجموعات األهلية الناشطة في
املجال التطوعي حمالت لتصوير الكتاب املدرسي
وجـمــع الـقــديــم منها بـهــدف إع ــادة توزيعها على
مختلف امل ــدارس .إال أن ذلــك ال يكفي لسد العجز
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ت ـعــان ـيــه املـ ـ ـ ــدارس ،وخ ـص ــوص ــا في
مراحل التعليم األساسي.
ُ
ويـشـيــر أح ــد أص ـحــاب امل ـب ــادرات األهـلـيــة لتوفير
الكتاب املدرسي الناشط سالم بداوي ،في حديثه لـ
«العربي الجديد» ،إلى أن هذا النشاط جعل غالبية
املدارس تعول عليه بعدما عجزت الوزارة عن حل
األزمة .ويقول« :تكفل الكثير من الخيرين بتغطية
التكاليف املالية لتصوير املقررات الدراسية .لكن

تغيّر المقررات الدراسية
ـدث مــديــر مكتب اإلعـــام فــي مراقبة
يــتــحـ ّ
تعليم صبراتة (غرب البالد) عبد الناصر التواتي
عن «صعوبة تواجه التالميذ الذين أقدموا
على االستفادة من الكتب القديمة وهي
تغير المقررات الدراسية» ،مؤكدًا أن «العجز
فــي كتب المنهاج يشمل كــل الــســنــوات»،
وخصوصًا كتب المراحل الدراسية األساسية،
لتستمر معاناة التالميذ.

مهما بلغ حجم التبرعات سيبقى العجز كبيرًا».
ويعرب عن استيائه من الحالة التي وصلت إليها
بعض املدارس ،الفتًا إلى أن التالميذ «يتشاركون
الكتب املدرسية املصورة ،ويتبادلونها يومًا بيوم.
هذه صورة سيئة بالفعل».
وعلى الرغم من عزم الحكومة إنهاء األزمة قريبًا،
ّ ّ
إل أن بـ ــداوي ي ـقــول إن غــالـبـيــة مـنــاطــق الـجـنــوب
الـلـيـبــي لــم تصلها الـكـتــب املــدرس ـيــة ،األم ــر الــذي
يؤكده مدير مكتب اإلعالم بمراقبة تعليم صبراتة
(غرب البالد) عبد الناصر التواتي.
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توسع في هدم المنازل
مصر:
ّ

االنفالت في العقاب شائع في تربية األسر أطفالها
في الشمال السوري ،وبلغ حد التسبب في وفيات،
وباصابات استدعت تدخًال طبيًا .وتهتم منظمات
بالحاالت وتعمل جنبًا إلى جنب مع األسر واألطفال

جرائم
العقاب
عائشة صبري

لـ ــم ي ـع ــد ض ـ ــرب األط ـ ـفـ ــال وس ـي ـلــة
ع ـ ـقـ ــاب اع ـ ـت ـ ـيـ ــاديـ ــة ف ـ ــي ال ـت ــرب ـي ــة
األسرية بمناطق الشمال السوري،
إذ تسببت بمقتل ع ــدد مـنـهــم خ ــال األشـهــر
امل ــاض ـي ــة داخ ـ ــل م ـنــازل ـهــم ال ـت ــي ب ــات ــت أشـبــه
بسجون يتعرضون فيها لكل أنواع املمارسات
القاسية ،من قبل الوالدين أو أحدهما.
فــي  30أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول املــاضــي ،قتل
أب ي ــدع ــى م ـح ـمــد ال ـش ـيــخ خ ـم ـيــس م ــن بـلــدة
م ـلــس ش ـم ــال إدل ـ ــب ط ـف ـلــه ال ـ ــذي ل ــم ي ـت ـجــاوز
عامه األول بعدما ضربه بقسوة كبيرة .وحذا
حذوه عنصر في الجيش الوطني يدعى ثائر
الـحـلـبــي قـضــى عـلــى طـفــل زوج ـتــه فــي مدينة
عفرين شمال حلب .واعتقلت الشرطة املحلية
الشخصني .وفــي  9سبتمبر /أيلول املاضي،
ّ
تعرض الطفل يمان الــذي لم يتجاوز الثالثة
من العمر لتعنيف على يد زوج والدته املدعو
حـمــود خــالــد مـنــدو ،ونـقــل إلــى مستشفى في
مدينة الدانا شمال إدلب ،حيث عالجه األطباء
مــن إصــابــة بكسر فــي الـفـخــذ ونــزيــف داخـلــي
وحـ ـ ـ ــروق وآثـ ـ ـ ــار عـ ــض ن ـت ـج ــت مـ ــن الـ ـض ــرب،
واس ـت ــأص ـل ــوا ال ـط ـح ــال م ــن ج ـس ـمــه .وت ــراف ــق
ذلك مع نشر صور وتسجيالت ألطفال جرى
تعنفيهم على وسائل التواصل االجتماعي،
منهم الطفل أسامة البالغ عامًا وأربعة أشهر
الذي أظهر شريط فيديو تداوله ناشطون في
 4سبتمبر /أيلول  2020إصابته بكدمات في
وجـهــه وجـسـمــه بسبب ضــرب أمــه ه ــزار عبد
ال ــرزاق التي تسكن فــي بلدة أطمة لــه .وجــرى
عرض لقطات لطفلة تدعى نهلة عصام عثمان
( 5أعوام) توفيت في مخيم ببلدة كللي شمال
إدلب في  5مايو /أيار املاضي بتأثير تقييد
والدها لها بقفص وسالسل ،ومعاناتها من
م ــرض ج ـل ــدي .وف ــي مــواج ـهــة ه ــذه ال ـح ــاالت،
تـ ـح ــاول م ــراك ــز ل ـل ــدع ــم ال ـن ـف ـســي وم ـن ـظ ـمــات
إنسانية في مناطق محافظتي إدلــب وحلب
معالجة أطـفــال تعرضوا للتعنيف ،وأحدها
منظمة «سيما» التي تشرف بحسب املسؤول
التقني عـلــى لجنة حـمــايــة الـطـفــل فيها عــاء
ال ـش ـيــخ ح ـســن ع ـلــى نـسـبــة  20ف ــي امل ــائ ــة من
إجمالي الحاالت التي تعرضت لعنف أسري
في املنطقة ،علمًا أن أكثر من نصفها «عالية
ال ـخ ـط ــورة» بـحـســب ق ــول ــه .وي ــوض ــح الـشـيــخ
ح ـس ــن ،اس ـت ـن ــادًا إل ــى م ــاح ـظــات وت ـق ــدي ــرات
استخدمت فيها فــرق املنظمة أدوات علمية
وأس ــال ـي ــب دق ـي ـق ــة ،أن ن ـس ـبــة ح ـ ــاالت الـعـنــف
التي لم تلحق ضررًا جسيمًا باألطفال تناهز
 60فــي املــائــة لــدى أســر تعيش فــي مخيمات،
و 40فــي املــائــة لــدى تلك الـتــي تمكث فــي مدن
وبلدات ،أكانت مضيفة أم نازحة .أما حاالت
العنف التي تسببت في ضرر في أحد أعضاء

تبلّغ أهالي منطقتي
المرج وعزبة النخل
شرقي القاهرة ،بشكل
غير رسمي ،البدء بإزالة
منازلهم خالل أسابيع
قليلة ،األمر الذي
دفعهم إلى االعتراض
القاهرة ـ العربي الجديد

ضحايا أطفال
في الشمال
السوري

ج ـســم ال ـط ـفــل فـتـبـلــغ  10ف ــي امل ــائ ــة ل ــدى أســر
املخيمات ،و 5في املائة لدى تلك التي تتواجد
ف ــي ب ـي ـئــات أك ـث ــر اسـ ـتـ ـق ــرارًا .وي ـق ــول الـشـيــخ
حسن لـ «العربي الجديد»« :لوحظ في الفترة
األخيرة تزايد البالغات عن حــاالت التعنيف
مرتفعة الخطورة مقارنة باألشهر السابقة،
والتي بلغت حد الوفاة وتهديد حياة أطفال
مـ ــن خـ ـ ــال م ـ ـمـ ــارسـ ــات ت ـق ـي ـي ــده ــم ب ـســاســل
وح ـب ـس ـهــم ف ـت ــرة زم ـن ـيــة وت ـعــري ـض ـهــم لـحــرق
ومحاولة خنقهم ،واستهدافهم بضرب مبرح
ب ــأدوات مثل عصا فــي ال ــرأس وأمــاكــن أخــرى
ً
في الجسم ،ما استدعى تدخال طبيًا» .ويعزو
أسـبــاب تــزايــد العنف ضــد األطـفــال إلــى الفقر
وال ـنــزوح املـتـكــرر والـقــاســي ،وانـفـصــال األســر
عــن محيطها واف ـت ـقــارهــا إل ــى ال ــدع ــم ،وكــذلــك
إلــى قلة فــرص العمل والبطالة املنتشرة في
مقابل عدم توافر إمكانات تلبية االحتياجات
الـكـبـيــرة وس ــط ال ـغــاء ،والـتـغـ ّـيــر ال ـجــذري في
نـمــط الـحـيــاة ،خـصــوصــا ضـمــن العشوائيات
أو املـخـيـمــات ال ـتــي ال تــراعــي مـعــايـيــر توفير
األمان والراحة ،وإلى أسباب أخرى مجتمعية
وأس ــري ــة .وي ــذك ــر ال ـش ـيــخ ح ـســن أن أســالـيــب
تعنيف األه ــل املـتـكــرر لــأطـفــال عـبــر ضربهم
ّ
بتغير سلوك أطفالهم في تحركاتهم
ترتبط
املـتـكــررة وغير املنضبطة ،وعــدم قــدرة هــؤالء

األهــل على معالجتها إال بممارسات قاسية،
في حني يالحظ تراجع ظاهرة التعنيف ضد
األطفال في املدارس بعد متابعة مسؤولني في
أجـهــزة الحماية ع ــددًا منها ،ووج ــود حــاالت
تعنيف ألطفال عاملني.
مع أسر وأطفال

ُي ّ
عدد الشيخ حسن إجراءات استجابة منظمة
«سيما» لحاالت تعنيف األطفال بأنها تشمل
م ـت ــاب ـع ــة الـ ــوضـ ــع ال ـص ـح ــي ل ــأطـ ـف ــال ف ـ ــورًا،
ومحاولة تأمني بيئة آمنة مؤقتة للطفل في
ح ــال تـبــن تـسـبــب الـعــائـلــة أو أح ــد الــوالــديــن
بالضرر ،وكذلك التعاون مع مقدمي الرعاية
في األسرة لوضع خطة ألمن وسالمة األطفال
أو نيل تعهد بـعــدم الـتـعـ ّـرض لـهــم ،ومتابعة
االح ـت ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة ل ــأط ـف ــال واألسـ ــر
معًا فــي حــال نتج العنف مــن ضغط الوضع
امل ــادي الـسـيــئ ،والـبـحــث عــن بــدائــل لتحسني
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ل ــأس ــرة ك ــي تستطيع
ت ـج ــاوز أع ـب ــاء ال ـح ـيــاة ،والـتـفـكـيــر ف ــي بــدائــل
ّ
إي ـجــاب ـيــة لـلـتـكـ ّـيــف ال ـن ـف ـســي وال ـت ـخــلــص من
ضغوط الظروف املعيشية من دون تفريغها
فــي تعنيف األط ـف ــال .وب ــن اإلج ـ ــراءات أيضًا
التعاون مع األسر على رفع مستوى التوعية
من خطورة األساليب املتبعة في التعامل مع
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األطفال والعمل إليجاد بدائل تمهد العتماد
أســالـيــب إيجابية فــي الـتــربـيــة ،والـتـكـ ّـيــف مع
الوضع املعيشي عبر جلسات متعددة تراعي
خ ـصــوص ـيــة ك ــل ح ــال ــة .ك ـم ــا ت ـه ـتــم «س ـي ـمــا»
بالعمل مع األطفال لبناء عالقات آمنة بينهم
وبني أهلهم ،وتحسني عافيتهم النفسية عبر
تقديم جلسات موجهة ضمن خدمات الحماية
تساعد في دمجهم في شكل إيجابي بأسرهم
ومحيطهم ،وإكساب األسر أساليب ومهارات
بديلة عن التعنيف ،وإخضاع األطفال لبرامج
ُ
دع ـ ــم ن ـف ـس ــي م ــوج ــه تـ ـس ــاع ــده ــم فـ ــي ت ـقــديــر
ّ
شخصياتهم ،وتعلمهم مهارات حياتية تعزز
ّ
تفاعلهم اإليجابي مع محيطهم ،وتخلصهم
تدريجيًا من السلوكيات غير الصحية التي
اعتادوا عليها سابقًا.
في المستشفى

من جهته ،يشير الطبيب الجراح عايد عسكر
في حديثه لـ«العربي الجديد» إلــى أنــه عاين
في مستشفى باب الهوى شمال إدلب حاالت
ً
تطلبت عمال جراحيًا ،مثل إصابات بنزيف أو
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النسبة المئوية لحاالت العنف التي
ألحقت أذى بأطفال يعيشون في
مخيمات الشمال السوري

مشاكل أخــرى بسبب الضرب ،وأحدها لطفل
يـتـيــم أص ـيــب ب ــرض ــوض م ــن عـنــف وتـعــذيــب،
وتعافى بعد العالج .ويقول« :أحيلت حاالت
خطرة إلى قسم العناية املركزة في املستشفى،
بينها للطفلة رهــف سبعاوي البالغة  11من
الـعـمــر وال ـتــي نقلت فــي وض ــع سـيــئ ج ـدًا في
 12مايو /أيار املاضي ،بعدما أصابها ضرب
والدها الشديد بقصور في الكلى ،علمًا أنها
تعيش في مخيم بقرية قاح شمال إدلب .كما
أخـضـعـنــا طـفـلــة لـسـلـسـلــة عـمـلـيــات جــراحـيــة
خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،من
دون أن ننجح في إنقاذها ،إذ توفيت بتأثير
ّ
العنف الــذي تعرضت لــه وعــطــل عمل أعضاء
في جسمها بينها الكبد والطحال .وال يخفي
عسكر ظـهــور أدل ــة على تـعــرض أطـفــال تحت
سن العاشرة لعنف جنسي ،معظمهم مهملون
ويتجولون فــي ال ـشــوارع ،وتعيش عائالتهم
في خيم مهترئة ،و«قد تابعت حاالت العتداء
جـنـســي تـسـبــب ف ــي آثـ ــار ،أح ــده ــا لـطـفــل لــديــه
هبوط في الشرج ،وطفلة في الثالثة من العمر
أظهرت التحاليل وجود سائل منوي» .ويرى
ع ـس ـكــر أن «حـ ـ ــاالت ال ـع ـنــف األسـ ـ ــري تنتشر
خـصــوصــا ب ــن املـقـيـمــن ف ــي املـخـيـمــات الـتــي
تفتقر إلى مقومات الحياة ،وال تزورها لجان
طبية أو للتنمية الـبـشــريــة ،مــا يجعل بعض
اآلب ــاء يستبيحون حـيــاة أطفالهم بوحشية،
كـ ّ
ـرد فـعــل عـلــى الـفـقــر وال ـج ـهــل وآثـ ــار الـحــرب
املندلعة في سورية .ويرجح أن الحاالت التي
تـنـقــل إل ــى مستشفيات أو تـلــك ال ـتــي ت ـتــداول
وســائــل اإلع ــام أخـبــارهــا ،أقــل بكثير مــن تلك
غـيــر امل ـع ـلــومــة» .وي ــدع ــو عـسـكــر إل ــى «إط ــاق
ح ـم ــات مل ـس ــاع ــدة ال ـف ـق ــراء ف ــي ش ـكــل دوري،
وإح ـصــاء عــددهــم وزيــارتـهــم وتفقد أحوالهم
مع االهتمام ببث الوعي ونشر العلم بينهم،
ُ
علمًا أن فقراء كثرًا ال يملكون هاتفًا يسمح لهم
بالقراءة .وقد تتدهور األوضاع بالنسبة إلى
األجيال القادمة في ظل فقدان فرص التعليم».

التربية اإليجابية وليس الضرب

يـ ـ ـش ـ ــرح املـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ـ ــي الـ ـ ــدعـ ـ ــم ال ـن ـف ـس ــي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ب ــري ــف إدلـ ـ ـ ــب ،ع ـب ــد ال ـن ــاص ــر
ال ـيــوســف ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ب ــأن النتائج
ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـ ـضـ ــرب األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ت ـش ـم ــل زي ـ ـ ــادة
احتماالت إصابتهم بمشاكل عقلية ونفسية
بـسـبــب تــأث ـيــره عـلــى نـمــو أدم ـغ ـت ـهــم ،وتــدنــي
مستوى احترامهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم،
وت ـعــريــض سـلــوكـهــم لـخـطــر االنـ ـح ــراف نحو
اإلجرام ،وإمكان مواجهتهم انتهاكات جسدية
ّ
وتحرش في املستقبل.
ويـ ـش ــدد ع ـل ــى «ض ـ ـ ـ ــرورة م ـعــال ـجــة امل ـفــاه ـيــم
امل ـغ ـل ــوط ــة ل ـ ــدى اآلب ـ ـ ــاء الـ ـت ــي ت ـص ــف الـعـنــف
امل ـس ـت ـخ ــدم ض ــد أط ـف ــال ـه ــم ب ــأن ــه ح ـ ــزم ،وه ــو
مـ ــا اعـ ـت ــدن ــا ع ـل ـي ــه فـ ــي م ـج ـت ـم ـع ـنــا .ف ــال ـح ــزم
الحقيقي يعني وضع حدود وقواعد واضحة
وااللـ ـت ــزام ب ـهــا ،ألن أســال ـيــب تــربـيــة األط ـفــال
ّ
الفعالة تتطلب املوازنة بني القواعد األسرية
املوضوعة ووسائل االلتزام بها وبني إظهار
الـحــب والـعـطــف ولـيــس الـقـســوة فــي التعامل.
ُ
وفي النهاية تركز التربية اإليجابية على بناء
عــاقــة صحية قــويــة بــن األط ـفــال والــوالــديــن
ً
وتـ ـق ـ ّـدم ح ـل ــوال لـلـمـشــاكــل ال ـيــوم ـيــة املــرتـبـطــة
بتربيتهم ،والـتـحــديــات الـخــاصــة بسلوكهم،
بــاع ـت ـمــاد أس ــال ـي ــب م ــدروس ــة ت ـخ ــرج أفـضــل
م ــا ف ــي ج ـع ـبــة األط ـ ـفـ ــال وامل ــراهـ ـق ــن ،وت ــرك ــز
على تنشئتهم مــن خــال التواصل مــع األهــل
واالستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم».
ويتحدث اليوسف عن تزايد تعنيف األبوين
لألطفال خالل سنوات الحرب التي أفضت إلى
ضغوط نفسية شديدة واضطرابات متعددة
أقلها االكـتـئــاب والقلق وال ـخــوف ،و«األطـفــال
هــم الحلقة األض ـعــف فــي تـحـ ّـمــل ه ــذا الــواقــع،
لكنهم يـتـعـ َّـرضــون لعنف شــديــد مــن أســرهــم
التي يعاني أفرادها من ضغوط نفسية».
ويرى أن «التواصل بني أرباب األسر واألطفال
يكاد أن يكون معدومًا أحيانًا ،ما يتسبب في

تحاول منظمات
إنسانية معالجة أطفال
تعرضوا للتعنيف
يتع ّرض األطفال لعنف
شديد من أسرهم التي
تعاني من ضغوط

استخدام العنف ضدهم حتى لكبت طاقاتهم
التي تحتاج إلى تفريغ بكل أشكال اللعب .كما
أن بعضهم ال يرون إال وسيلة الضرب للعقاب
لدى حدوث خطأ».
يضيف« :يخلق ان ـعــدام الـتــواصــل والـحــوار
بـ ــن مـ ـك ــون ــات األسـ ـ ـ ــرة تـ ـب ــاعـ ـدًا ك ـب ـي ـرًا فــي
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ،وعـ ــدم ت ـفـ ّـهــم الحـتـيــاجــات
األط ـ ـفـ ــال ومـ ـش ــاع ــره ــم ،ع ـل ـمــا أنـ ــه ال يـمـكــن
استبعاد التأثيرات السلبية لحاالت الطالق
وتفكك األسر من خالل انفصال األطفال عن
أمهاتهم وفـقــدانـهــم للحنان إثــر زواج األب
مــن ام ــرأة ثانية قــد ال تتقبلهم مــا يجعلها
ت ـح ـ ّـرض األب عـلــى أط ـفــالــه ال ــذي يستخدم
العنف ضــدهــم ،أو مــن خــال فـقــدان األطفال
آلبــائ ـهــم ووج ـ ــود أزواج ألم ـهــات ـهــم .أي ـضــا،
ّ
تتحمل أمـهــات خصوصًا األرام ــل أعباء
قــد
تربية األطفال ،ما يعرضهن لضغط نفسي
فيلجأن إل ــى الـعـنــف ضــد أطـفــالـهــن .كـمــا أن
الـتــأخــر ال ــدراس ــي لـبـعــض األط ـف ــال وضعف
بعض مقدمي
تحصيلهم العلمي يــدفـعــان
َّ
الرعاية إلى ضربهم العتقادهم بأنه وسيلة
لجعلهم يتقدمون في الدراسة».

تزامنًا مع تنفيذ محافظة القاهرة حملة
إزاالت م ــوس ـع ــة ل ـل ـع ـق ــارات ف ــي ش ــارع
حسني كامل سليم الرئيسي في منطقة
أملاظة في حي مصر الجديدة (أحد أحياء
العاصمة القاهرة) ،وإعــام السكان في
الحيني السادس والسابع بمدينة نصر
في القاهرة ،بإزالة منازلهم املعروفة بـ
«البلوكات» ،وبناء أبراج جديدة محلها
ض ـمــن مـخـطــط لـتـطــويــر امل ـن ـط ـقــة ،حــان
دور أهالي منطقتي املرج وعزبة النخل
شرقي العاصمة القاهرة ،الذين تبلغوا
بشكل غـيــر رسـمــي مــن املـحــافـظــة الـبــدء
في أعمال إزالــة منازلهم خــال أسابيع
قليلة.
ويـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـصـ ــدر م ـط ـل ــع ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
القاهرة لـ «العربي الجديد» إن اإلزاالت
امل ـقــررة سـتـطــاول عـشــرات الـعـقــارات في
مـنـطـقـتــي املـ ــرج وع ــزب ــة ال ـن ـخــل ،املـطـلــة
على شوارع الشيخ منصور والتروللي
وت ــرع ــة الـجـبــل (غ ــرب الـسـكــة ال ـحــديــد)،
ومــؤس ـســة ال ــزك ــاة ،وال ـش ـه ـيــد ،ومـحـمــد
ن ـج ـيــب ،وع ـبــدال ـلــه رف ــاع ــي ،واملـ ـش ــروع،
من أجــل البدء في إنشاء محور مــروري
جــديــد يــربــط بــن منطقة امل ــرج ومـيــدان
رمـسـيــس فــي وس ــط ال ـقــاهــرة ،بـمـحــاذاة
مسار الخط األول من مترو األنفاق.
ّ
ي ـض ـيــف أن ح ــي امل ـ ــرج سـيـشـهــد خــال
أيــام البدء في تنفيذ مخطط تطويري،
يتضمن الــرصــف والـتــوسـعــة واإلنـ ــارة،
وفي مقدمتها ترعة الجبل بدءًا من حي
املطرية وحتى الطريق الدائري ،والشيخ
منصور من سور املحطة الغربي وحتى
ش ـ ــارع ال ـش ـه ـي ــد ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن خـطــة
ال ـت ـطــويــر ت ـش ـمــل إزالـ ـ ــة ك ــوب ــري محمد
ن ـج ـيــب ف ــي امل ـ ــرج وع ـ ــدد م ــن ال ـع ـق ــارات
املجاورة له.
وي ـك ـش ــف أن ـ ــه مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر ه ـ ــدم ال ـق ـصــر
التاريخي لألميرة نعمة الله توفيق ابنة
الخديوي توفيق ،وحفيدة محمد علي
باشا ،الذي يمتد على مساحة كبيرة في
املرج تبلغ  16فدانًا تقريبًا ،وكان ضمن
اس ـتــراحــات الــرئـيـســن الــراح ـلــن جمال
عـبــد الـنــاصــر وأنـ ــور الـ ـس ــادات ،ومنفى
ل ـل ــرئ ـي ــس م ـح ـم ــد ن ـج ـي ــب بـ ـع ــد ف ــرض
اإلقامة الجبرية عليه عام  ،1954إال أنه
«تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر
تعرضه للنهب والهدم والحرق مرتني»،
بحسب املصدر.
وأرس ـ ــل أه ــال ــي شـ ــارع الـشـيــخ مـنـصــور
ب ـع ــزب ــة ال ـن ـخ ــل اس ـت ـغ ــاث ــة إل ـ ــى رئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى م ــدب ــول ــي،
أشـ ـ ـ ــاروا ف ـي ـهــا إلـ ــى أن «ال ـ ـشـ ــارع يـبـلــغ
عــرضــه حــوالــي  8أم ـت ــار ،وال يـشـهــد أي
نوع من الكثافة املرورية .إال أن السكان
ف ــوجـ ـئ ــوا ب ــوض ــع م ــوظ ـف ــي حـ ــي املـ ــرج
ع ــام ــات خـ ـض ــراء ع ـلــى عـ ــدد ك ـب ـيــر من
العمارات في الـشــارع» .أضــاف األهالي:
«ب ـعــد سـ ــؤال امل ــوظ ـف ــن ،عـلـمـنــا أن حي
املرج وضع عالمات على املرحلة األولى
م ــن ال ـع ـم ــارات امل ـق ــرر إزال ـت ـهــا لتوسعة
الشارع ،وخدمة املناطق املحيطة بعزبة
ال ـن ـخــل .وعـلـمـنــا بـعــدهــا أن ال ـه ــدف من
اإلزاالت إنشاء محور جديد هو املــرج -
رمسيس ،ما يعني إزالة كل العقارات في
خط التنظيم للمنفعة العامة ،وتعويض
األهالي على امتداد الشارع».
التأكد
«حاولنا
وتابعوا في االستغاثة:
ُ
من قرار اإلزالة ،ألن العمارات التي نقيم
فيها مــرخـصــة .وحـتــى ال ـع ـمــارات التي

كانت غير ُمرخصة تــم التصالح فيها،
وسـ ـ ــدد األهـ ــالـ ــي م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة ك ـب ـيــرة
ف ــي امل ـقــابــل .واملـشـكـلــة أن املــوظ ـفــن في
ال ـح ــي ردوا عـلـيـنــا ب ــأن ــه سـيـتــم صــرف
تعويضات مالية لنا .وباالستعالم عن
قيمتها ،وجــدنــا أنـهــا لــن تـســاعــدنــا في
الحصول على مسكن مالئم».
وف ــي م ـ ــوازاة ذلـ ــك ،س ــأل أه ــال ــي منطقة
عـ ــزبـ ــة الـ ـنـ ـخ ــل عـ ـل ــى ص ـف ـح ـت ـه ــم ع ـلــى
«فيسبوك»« :مــا هو سر هــذه العالمات
على املنازل؟ يتساءل الكثير من سكان
الشيخ منصور بعزبة الـنـخــل ،وشــارع
عبد الله رفاعي ،وشوارع أخرى في حي
املــرج عن سر وضع هذه العالمات على
ُ
بـيــوتـهــم؟ ول ــم تـعـلــن أي جـهــة مـســؤولــة
حتى اآلن عن أصل هذه العالمات ،وماذا
تعني؟!».
وعلق أحد السكان« :قيل لنا إن البيوت
ال ـ ـتـ ــي ع ـل ـي ـه ــا عـ ــامـ ــة خـ ـ ـض ـ ــراء سـي ـتــم
إزالتها نهائيًا .أمــا املـنــازل التي عليها
عــامــة ح ـمــراء ،ومـكـتــوب تحتها رقــم ،4
فـسـيـتــم أخ ــذ  4أم ـت ــار مـنـهــا ف ـقــط .وأن ــا
أح ــد املـتـضــرريــن مــن ه ــذا لــأســف» .من
جهتها ،نشرت صفحة «خدمات املرج»
على موقع «فيسبوك» خريطة بأسماء
الشوارع التي ستشهد إزاالت للعقارات
فيها بمنطقة املرج.
وكان وزير النقل املصري كامل الوزير،
قــد ق ــال عـلــى هــامــش جــولــة تـفـقــديــة في
 16أغـسـطــس /آب املــاضــي ،إن الرئيس
عبد الفتاح السيسي أمر بالبدء الفوري

في تنفيذ محور املــرج  -رمسيس ،بعد
اعـتـمــاد مـســار امل ـحــور مــن قـبــل الـقـيــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وإزال ـ ــة ال ـع ـق ــارات ال ــازم ــة
للمنفعة العامة مع تعويض قاطنيها،
بذريعة تسهيل حركة وصول املواطنني
إل ــى الـطــريــق ال ــدائ ــري ،نـظـرًا ملــا تشهده
هذه املناطق من كثافات سكانية عالية.
ً
وأقر مجلس النواب تعديال على قانون
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في
 24أغـسـطــس /آب  ،2020يقضي بمنح
رئيس الجمهورية أو من يفوضه ،سلطة
تقرير املنفعة الـعــامــة ،تسريعًا لوتيرة
إجراءات نزع امللكية من املواطنني بشكل
جـبــري ،لالنتهاء مــن مشاريع الطرقات
والـجـســور الـجــاري تنفيذها فــي بعض
امل ـح ــاف ـظ ــات .وم ـن ــح امل ـحــافــظ املـخـتــص
سـ ـلـ ـط ــة إصـ ـ ـ ـ ـ ــدار قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء
املــؤقــت عـلــى بـعــض ال ـع ـقــارات اململوكة
للمواطنني في حاالت الضرورة.
وأزالت مصر مئات من العقارات املأهولة
ب ــال ـس ـك ــان مـ ــن أج ـ ــل ت ــوس ـع ــة ال ـط ــري ــق
الـ ــدائـ ــري الـ ـ ــذي ي ــرب ــط ب ــن م ـحــاف ـظــات
القاهرة والجيزة والقليوبية ،في مقابل
منح املواطنني تعويضات هزيلة تبلغ
 40أل ـ ــف ج ـن ـيــه ل ـل ـغــرفــة ال ـ ــواح ـ ــدة ،مــع
اعتبار صالة االستقبال واملطبخ غرفة
واحــدة ،أي ما يصل إلى  160ألف جنيه
عــن الــوحــدة السكنية املـكــونــة مــن ثالث
غــرف ،وهــو مــا ال يتجاوز نسبة  30في
امل ــائ ــة م ــن س ـعــر ال ــوح ــدة ال ـس ــوق ــي في
أفضل األحوال.

أجبرت على الخروج من منزلها (محمود الشاهد)Getty /

خالل إحدى عمليات الهدم (محمد الشاهد /فرانس برس)

روسيا :مشروع قانون ينظم منح الجنسية وسحبها
يهدف مشروع قانون
الجنسية الروسية إلى
توسيع فئات األجانب
الذين يستطيعون
االستفادة من اإلجراءات
المبسطة للحصول على
ّ
الجنسية ،في محاولة
لسد الفجوة ما بين
ّ
الوفيات والوالدات في
البالد ،وغير ذلك
 7.3ماليين شخص حصلوا
على الجنسية الروسية
منذ عام ( 2002سيرغي
سافوستيانوف)Getty /

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد انتهاء عطلة عيد امليالد ورأس السنة في
روسيا انطلقت في مجلس الــدومــا (الـنــواب)
الروسي الجولة الربيعية التي تشمل مناقشة
مشروع قانون الجنسية الروسية الذي أحاله
الرئيس الروسي فالديمير بوتني إلى البرملان
ّ
فــي األي ــام األخ ـيــرة مــن ال ـعــام املــاضــي ،ليحل
محل قانون الجنسية الصادر في عام ،2002
أي قبل َ
عقدين من الزمن.
ويـ ـ ّ
ـوسـ ــع م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد ف ـئــات
األج ــان ــب الــذيــن يستطيعون االس ـت ـفــادة من
اإلج ــراءات ّ
املبسطة للحصول على الجنسية
الــروسـيــة .وتشمل الفئات الـجــديــدة مواطني
االت ـحــاد السوفييتي الـســابــق مــن املــولــوديــن
أو املـقـيـمــن عـلــى أراضـ ــي جـمـهــوريــة روسـيــا
ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة وأب ـ ـنـ ــاء هـ ــم ،وامل ـ ـشـ ــاركـ ــن فــي
بــرنــامــج عـ ــودة امل ـغ ـتــربــن ،وذوي املــواطـنــن
الـ ــروس ،وحـمـلــة ال ـش ـهــادات العليا الــروسـيــة
بدرجة االمتياز ،وأزواج وزوج ــات املواطنني

الروس في حال وجود طفل مشترك ،وغيرهم.
ويـتــرك مـشــروع القانون للرئيس صالحيات
استثنائية ملنح الجنسية الروسية للمحاربني
ال ـقــدامــى فــي ال ـحــرب ّالـعــاملـيــة الـثــانـيــة (1939
  ،)1945ول ـلــذيــن حــق ـقــوا إنـ ـج ــازات خــاصــةلروسيا ،وأصـحــاب الكفاءة .من جهة أخــرى،
ّ
ينظم مشروع القانون الجديد إجــراء سحب
الجنسية الروسية من مرتكبي جرائم بالغة
ال ـخ ـط ــورة «ض ـ ـ ّـد الـ ــدولـ ــة» وج ــرائ ــم متعلقة
ّ
ّ
باملخدرات ،لتحل محل إجراء إلغاء قرار منح
الجنسية املعمول به حاليًا.
وفي هذا اإلطار ،يرى عضو مجلس العالقات
بني القوميات التابع للرئاسة الروسية بوغدان
ّ
بيزبالكو أن «القانون الجديد سوف يساعد
روسـيــا على تحسني الــوضــع الــديـمــوغــرافــي،
عن طريق جذب ماليني األشخاص الناطقني
بــالــروس ـيــة م ــن ال ـج ـم ـهــوريــات الـســوفـيـيـتـيــة
السابقة .ويقول بيزبالكو لـ«العربي الجديد»:
«س ــوف يـنــدمــج ه ــؤالء فــي املجتمع بسهولة
وســوف ي ـ ّ
ـؤدون الخدمة في الجيش ،وسوف

سحب الجنسية يشمل
مرتكبي جرائم بالغة
«ضد الدولة»
الخطورة
ّ
القانون الجديد سوف
يساعد روسيا على تحسين
الوضع الديموغرافي
ّ
يلتحقون بسوق العمل ،علمًا أن روسيا تملك
مـســاحــات شاسعة مــن األراض ــي تحتاج إلى
استثمارها».
ّ
ويشير بيزبالكو إلى أن «تطبيق برامج منح
ال ـج ـن ـس ـيــة غ ـيــر م ـح ـصــور ب ــروس ـي ــا ،ب ــل هــو
معتمد عـلــى نـطــاق واس ــع فــي أملــانـيــا واملـجــر

ورومانيا ،وحتى في جمهوريات سوفييتية
س ــاب ـق ــة ،م ـثــل ك ــازاخ ـس ـت ــان ،ال ـت ــي خـ ّـصـصــت
مـنــاطــق فــي شـمــالــي ال ـبــاد إلس ـكــان األجــانــب
من أصول كازاخية .في املقابلّ ،
يتم التضييق
ع ـل ــى ال ـس ـك ــان امل ـح ـل ـيــن م ــن أص ـ ــول روس ـي ــة
ف ــي كــازاخ ـس ـتــان ،وال ـبــال ـغــة نـسـبـتـهــم  15في
املــائــة ،والــذيــن قــد ُي ـبــدون اهتمامًا باالنتقال
إلــى روسـيــا والـحـصــول على جنسيتها بعد
تسهيل اإلجراءات».
وي ـ ـت ـ ـخـ ــوف أبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـج ــالـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة فــي
كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان م ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة ت ـه ـم ـي ـش ـه ــم ب ـعــد
االضطرابات التي شهدتها هــذه الجمهورية
ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي آسـ ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى م ـط ـل ــع ال ـع ــام
الجاري ،وما ترتب عليها من تغيير الحكومة
وت ـع ـيــن املـ ـ ــدون امل ـن ــاه ــض ل ــروس ـي ــا ،عسكر
عمروف ،وزيرًا لإلعالم ،وسط عمل السلطات
على مغازلة القوميني .وحول مدى مشروعية
إجراء سحب الجنسية الروسية بعد منحها،
ّ
ي ـق ــول بـيــزبــالـكــو إن «م ـف ـهــوم ال ـجــري ـمــة ضد
ال ــدول ــة ض ـبــابــي وي ـح ـتــاج إل ــى تــوضـيـحــات،

ّ
مـنـهــا اك ـت ـشــاف ان ـت ـمـّـاء امل ـجــنــس ّإل ــى حــركــة
راديكالية» ،ويشرح أنه «عندما نفذ قرغيزي
ح ــاص ــل ع ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة ال ــروسـ ـي ــة هـجــومــا
انتحاريًا في مترو سانت بطرسبورغ في عام
 ،2017على سبيل املثال ،كان مشروع القانون
الجديد يتيح سحب الجنسية منه فــي حال
ّ
بقائه على قيد الحياة .لكن القانون املعمول
بــه حاليًا ،يوجب إثـبــات وقــوع مخالفات في
أث ـن ــاء ح ـصــولــه ع ـلــى ال ـج ـن ـس ـيــة» .ول ــم ُيـحــل
م ـش ــروع ال ـقــانــون ال ـجــديــد إل ــى ال ـبــرملــان قبل
انتهاء السنة املاضية صدفة ،بل يندرج ذلك
ضمن رؤيــة سياسات الهجرة ألعــوام - 2019
ّ
املحدثة
 2025والتي اقتضت وضع اإلجراءات
وق ــواع ــد الـحـصــول عـلــى الـجـنـسـيــة الــروسـيــة
وسـحـبـهــا ق ـبــل ن ـهــايــة ع ــام  .2021وجـ ــاء في
ّ
املذكرة التوضيحية ملشروع القانون أن أكثر
شخص حصلوا على الجنسية
من  7.3ماليني ّ
الروسية منذ تبني قانون الجنسية السابق
في عام  ،2002فيما تستهدف أحكام القانون
ال ـجــديــد «م ـنــح الـجـنـسـيــة ال ــروس ـي ــة لــأفــراد

املقيمني في روسيا والقادرين على االنضمام
إلى منظومة العالقات االجتماعية اإليجابية
ّ
التحول إلى أفراد متكاملني مع املجتمع
وعلى
ّ
الــروســي» .وسعيًا منها إلــى سـّـد الفجوة ما
ب ــن الــوف ـيــات وال ـ ـ ــوالدات ،و ّتـجــنـبــا لـلـتــراجــع
الكارثي في عــدد السكان ،كثفت روسيا على
م ــدى ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ج ـهــودهــا لتسهيل
إج ـ ـ ــراءات ح ـص ــول األج ــان ــب ع ـلــى الـجـنـسـيــة
الروسية للشرائح األكثر اندماجًا في املجتمع
الروسي ،ومن بني هذه التسهيالت إعفاؤهم
اإلق ــام ــة ال ــازم ــة ف ــي داخ ــل
م ــن شـ ــروط ف ـتــرة ّ
روس ـيــا وإث ـبــات تــوفــر مـصــدر دخ ــل مـشــروع،
إلى جانب إلغاء شرط التخلي عن جنسيتهم
األصـلـيــة وغـيــر ذل ــك .وحـتــى اآلن ،كــان سكان
ّ
(تضم مقاطعتي دونيتسك
منطقة دونباس
ولوغانسك) ،الواقعة شرقي أوكرانيا واملوالية
ل ــروس ـي ــا ،ه ــم األكـ ـث ــر اس ـت ـف ــادة م ــن تـسـهـيــل
إج ــراءات منح الجنسية الــروسـيــة ،إذ حصل
أكـثــر مــن  700ألــف منهم على هــذه الجنسية
منذ تسهيل اإلجراءات في عام .2019
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مجتمع فالش

وسط مدينة
تورونتو
الكندية

في مطار مونتريال الدولي

طريق مقطوعة في تورونتو

كانت الطرقات في الواليات
املتحدة وكندا خير شاهد
على القدرة الفائقة للثلوج
على جعل الحياة في رقاد ،بال حركة
وسط مشهد البساط األبيض الذي
ال يظهر إال معالم خجولة من وجوه
املدن واملناطق وأماكن التجمعات
وممارسة األلعاب والتنزه .تجاوزت
سماكة الثلوج  57سنتيمترًا في والية
أوهايو األميركية و 48سنتيمترًا في
العاصمة الكندية أوتاوا و 29سنتيمترًا
في مدينة تورونتو الكندية أيضًا،
فتحركت آليات فرق الطوارئ للتعامل
مع الحال غير االعتيادية سعيًا إلى
تدارك سلبيات الخروج البطيء من
االحتجاز القسري .وشوهدت أحيانًا
سيارات وآليات تتحدى االنزالقات
املحتمة باستخدام تجهيزات خاصة
ً
للعجالت ،في حني كان االستنفار كامال
ألجهزة الطوارئ في البلدين لتدارك
مشاكل حوادث املرور ،حيث ّ
سجل على
سبيل املثال أكثر من  300حادث سير
خالل يوم واحد في نورث كاروالينا
جنوب شرقي الواليات املتحدة.
وبالطبع لم تكن حركة خطوط
القطارات أفضل ،فتوقفت في انتظار
تغير مشهد الطقس العاصف الذي
ألقى أثقاله على األرض ،وكذلك خطوط
النقل الجوي التي تعطلت مئات من
رحالتها .وداخل املنازل ،كان وقع
الزائر األبيض كبيرًا على األميركيني
والكنديني الذين عانوا من انقطاع
خدمات التيار الكهربائي وشبكات
اإلنترنت وطلبات التوصيل السريع
للمأكوالت والسلع .وتحدثت األرقام
عن انقطاع الكهرباء بالكامل عن نحو
نصف مليون أميركي .هذه كانت حال
أكثر من  80مليون أميركي وكندي
واجهوا الزائر األبيض الذي أوقف كل
شيء لبرهة.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)

أميركا وكندا
في رقاد الزائر األبيض

يركض في مونتريال

على الطريق التي تعبر بحيرة وود اليك بين الواليات المتحدة وكندا
مجهز
جيب
ّ
بعجالت ضد
االنزالق يج ّر
منزًال خشبيًا في
مينيسوتا

حركة خجولة بمحطة
القطارات في واشنطن

