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ليبيا: مساٍع لتوفير الكتاب المدرسي
طرابلس ـ أسامة علي

الليبية  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  ــتــابــع 
ُ
ت

بالتعاون  املدرسي  الكتاب  عملّية توزيع 
والــبــحــوث  التعليمية  املــنــاهــج  مــركــز  مــع 
الـــتـــربـــويـــة، فــــي وقـــــت يــســتــعــد الـــتـــامـــيـــذ إلجـــــراء 
ـــشـــّدد الــــــوزارة على 

ُ
امــتــحــانــات نــصــف الــســنــة. وت

ضــــرورة الــتــقــّيــد بـــ »آلــيــة تــوزيــع الــكــتــاب املــدرســي 
واإلســـــــــراع فــــي تــــوزيــــع الـــكـــمـــيـــات عـــلـــى مـــراقـــبـــات 
التربية والتعليم في البلديات«، بعد وصول أولى 

دفعات الكتاب املدرسي األسبوع املاضي.
املــدرســي  الــكــتــاب  أزمـــة  الحكومة معالجة  وقــــّررت 
الــتــي تـــواجـــه الــتــامــيــذ مــنــذ بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي 
الــحــالــي. وفتحت املـــدارس أبــوابــهــا أمـــام التاميذ 
من دون أن يكون الكتاب املدرسي متوفرًا. وزادت 
حّدة األزمة مع إعان مكتب النائب العام الصديق 
كــانــون األول  العشرين مــن ديسمبر/  فــي  الــصــور 
املـــاضـــي، حــبــس وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم موسى 
تتعلق  فساد  شبهات  في  معه  للتحقيق  املقريف 
بالتعاقد مع مطابع خارج الباد لطباعة الكتاب 
املدرسي. وشكلت الحكومة لجنة وزاريــة ملعالجة 

توفير الكتاب املدرسي.
الــوزاريــة عن وصــول أولى  وأخيرًا، أعلنت اللجنة 
شحنات الكتاب املدرسي إلى مخازن مركز املناهج 
التعليمية والبحوث التربوية، مؤكدة أن »وصول 

الـــشـــحـــنـــات ســـيـــتـــوالـــى تـــبـــاعـــا لــتــنــتــهــي مـــعـــانـــاة 
الكتاب  تــوفــر  بــعــدم  املتعلقة  واملــدرســن  التاميذ 
ــــي«. وأعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس مـــركـــز املــنــاهــج  ــدرسـ ــ املـ
الــونــدي،  محمود  التربوية  والــبــحــوث  التعليمية 
بدء املركز في توزيع الكتاب املدرسي على دفعات 
التعليم، وتحديدًا مراقبات  على مخازن مراقبات 
ــزرق  تــعــلــيــم طـــبـــرق وبـــنـــغـــازي شـــرقـــي الـــبـــاد، ومــ

جنوبها، باإلضافة إلى العاصمة طرابلس.
 مـــركـــزه يــتــوقــع وصــــول الــكــتــاب 

ّ
وأكــــد الـــونـــدي أن

املدرسي إلى مخازن املركز بنسبة 80 في املائة مع 
نهاية الشهر الجاري، تزامنا مع استمرار توزيعه 
عــلــى مــخــازن مــراقــبــات الــتــعــلــيــم لــتــكــون مــســؤولــة 
 أن هذه 

ّ
املـــدارس في نطاقها. إل عن توزيعه على 

 األزمـــــة«، 
ّ

األنـــبـــاء واإلجــــــــراءات »غــيــر كــافــيــة لــحــل
بحسب مدير مدرسة »التحدي« في سبها املهدي 
بداد. ويشدد على أهمية تعاطي الحكومة مع هذه 
األزمة بجدية، مضيفا أن »التصريحات الرسمية 
مجرد تهدئة للرأي الــعــام«. ويــســأل: »مــا هو عدد 
املــراقــبــات الــتــي تــحــدث عــنــهــا نــائــب رئــيــس مركز 
املناهج في كل ليبيا؟ الحكومة تتحّدث عن توفير 
الكتاب املدرسي في منتصف العام الدراسي وهذا 

أمر غير مقبول«.
املعلنة من قبل وزارة  التعليمية  ة 

ّ
الخط وبحسب 

النصف  نهاية  امتحانات   
ّ
فــإن والتعليم،  التربية 

األول ملراحل التعليم اإلعدادي والثانوي ستجري 

بــن يــومــي 27 فــبــرايــر/ شــبــاط املــقــبــل وحــتــى 10 
مارس/ آذار املقبل، على أن تبدأ عطلة نصف السنة 
آذار املقبل وحتى 17 مــن الشهر  يــوم 13 مـــارس/ 
نــفــســه. لــكــن الــصــعــوبــة ســتــواجــه تــامــيــذ املــرحــلــة 
األساسية الذين ستبدأ امتحاناتهم للنصف األول 

من العام الدراسي مع بداية األسبوع املقبل.
وأشرف بداد على عملية جمع الكتب القديمة من 
تاميذ رفــعــوا إلــى صــفــوف أخـــرى حتى يستفيد 
أولياء  »دعونا  وقــال:  الحالي.  العام  منها تاميذ 
األمور ممن لديهم القدرة املادية على تصوير كامل 
األســر  لتاميذ  القديمة  بالكتب  والتبرع  املنهاج 
الــفــقــيــرة«، ويــشــيــر إلـــى أن ذلـــك قــد ينعكس سلبا 

لناحية تعزيز الفروقات والتمييز بن التاميذ.  
وأطلق العديد من املجموعات األهلية الناشطة في 
املجال التطوعي حمات لتصوير الكتاب املدرسي 
الــقــديــم منها بــهــدف إعـــادة توزيعها على  وجــمــع 
مختلف املـــدارس. إل أن ذلــك ل يكفي لسد العجز 
ــدارس، وخـــصـــوصـــا في  ــذي تــعــانــيــه املــــــ ــ الــكــبــيــر الـ

مراحل التعليم األساسي.
وُيــشــيــر أحـــد أصــحــاب املـــبـــادرات األهــلــيــة 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 
لكن  الدراسية.  املقررات  املالية لتصوير  التكاليف 

التبرعات سيبقى العجز كبيرًا«.  مهما بلغ حجم 
ويعرب عن استيائه من الحالة التي وصلت إليها 
بعض املدارس، لفتا إلى أن التاميذ »يتشاركون 
الكتب املدرسية املصورة، ويتبادلونها يوما بيوم. 

هذه صورة سيئة بالفعل«.
وعلى الرغم من عزم الحكومة إنهاء األزمة قريبا، 
 بــــداوي يــقــول إن غــالــبــيــة مــنــاطــق الــجــنــوب 

ّ
 أن

ّ
إل

ــر الــذي  الــلــيــبــي لــم تصلها الــكــتــب املــدرســيــة، األمــ
يؤكده مدير مكتب اإلعام بمراقبة تعليم صبراتة 

)غرب الباد( عبد الناصر التواتي. 

مراقبة  فــي  اإلعـــام  مكتب  مــديــر   يــتــحــّدث 
التواتي  الناصر  عبد  الباد(  )غرب  صبراتة  تعليم 
أقدموا  الذين  التاميذ  تواجه  »صعوبة  عن 
وهي  القديمة  الكتب  من  االستفادة   على 
»العجز  أن  مؤكدًا  الدراسية«،  المقررات   تغير 
الــســنــوات«،  كــل  يشمل  المنهاج  كتب  فــي 
األساسية،  الدراسية  المراحل  كتب  وخصوصًا 

لتستمر معاناة التاميذ.

تغيّر المقررات الدراسية

لم  الغذائية  املساعدات  أن توزيع  )أوشــا(  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمــم  أعلن مكتب 
يكن يوما 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 
الــغــذاء والــوقــود  الغذائية بلغت أدنــى مستوياتها على اإلطـــاق فــي تيغراي، حيث نفد مــخــزون 
لعاج  املدعمة  الغذائية  املــواد  مخزون  نفد  العاملي،  األغــذيــة  برنامج  وبحسب  تقريبا«.  بالكامل 
)فرانس برس( األطفال والنساء الذين يعانون سوء التغذية.   

أعلنت بيرو حالة طوارئ بيئية بعدما أعلنت أن 21 شاطئا 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 
لقتراح 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 املحلين في تنظيف الشواطئ«.  

بيرو: تلوث 21 شاطئًا بسبب تسرب نفطيالمساعدات الغذائية بلغت أدنى مستوى في تيغراي
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)Getty(

غوتيريس: العالم أسوأ اآلن
املتحدة  أمينًا عامًا لألمم  الثانية  مع بداية واليته 
أنطونيو غوتيريس  قــال  الخميس،  أمــس  أول من 
نـــواٍح كثيرة عنه قبل  الــيــوم مــن  إن »العالم أســوأ 
لجائحة  السلبية  الــتــأثــيــرات  بــســبــب  ســـنـــوات،   5
املــنــاخ والــتــوتــرات الجيوسياسية  كــورونــا وأزمـــة 

التي أثارت صراعات في كل مكان«. 
وكــــرر االلـــتـــزام بــأولــويــات نــــداء الــســام الــــذي كــان 

لألمم  العامة  األمــانــة  لتوليه  األول  اليوم  في  وجّهه 
الثاني 2017،  يناير/ كانون  األول من  املتحدة في 
ــه ســيــواصــل مــحــاولــة مــنــع الــصــراعــات  ــدًا أنــ مـــؤكـ
كورونا  ومكافحة  العاملية،  املساواة  عدم  ومعالجة 
واالحتباس الــحــراري. وشــدد على أن األمــن العام 
لألمم املتحدة »ال يملك أي سلطة، بل مجرد القدرة 
ــتــوســط في  عــلــى الــتــأثــيــر فـــي أصـــحـــاب الـــقـــرار وال

إيجاد الحلول، وربما اإلقناع. وهذا ما أفعله يوميًا«. 
بمعالجة  الثانية  واليته  أولويات  غوتيريس  وحــدد 
نــقــص الــتــطــعــيــمــات الــخــاصــة بــكــورونــا فــي أجـــزاء 
كبيرة من العالم، خصوصًا في أفريقيا، وضرورة 
خفض االنبعاثات بنسبة 45 في املائة خال العقد 
 1.5 إلــى  العاملي  االحــتــرار  تقليص  ملحاولة  الحالي 
درجة مئوية. وبن األولويات أيضًا تنفيذ إصاح 

الــدولــي للتأكد مــن وجــود  املــالــي  عميق فــي النظام 
مزيد من العدالة في طرق توفير املوارد.

وأوضح أنه سيحضر دورة ألعاب بكن األوملبية 
املقررة من 4 إلى 20 فبراير/ شباط املقبل، وقال: 
 سياسيًا، ويجب أن أحضر حن 

ً
»ليس ذلك عما

يجتمع العالم للخير والسام«.
)أسوشييتد برس(



جــســم الــطــفــل فــتــبــلــغ 10 فـــي املـــائـــة لــــدى أســر 
املخيمات، و5 في املائة لدى تلك التي تتواجد 
ــقـــول الــشــيــخ  ــقــــرارًا.  ويـ ــتــ فـــي بــيــئــات أكـــثـــر اســ
حسن لـ »العربي الجديد«: »لوحظ في الفترة 
التعنيف  حــالت  عن  الباغات  تزايد  األخيرة 
السابقة،  باألشهر  مقارنة  الخطورة  مرتفعة 
أطفال  الوفاة وتهديد حياة  بلغت حد  والتي 
ــن خــــــال مــــمــــارســــات تـــقـــيـــيـــدهـــم بــســاســل  ــ مـ
وحــبــســهــم فـــتـــرة زمــنــيــة وتــعــريــضــهــم لــحــرق 
ومحاولة خنقهم، واستهدافهم بضرب مبرح 
بــــأدوات مثل عصا فــي الـــرأس وأمــاكــن أخــرى 
 طبيا«. ويعزو 

ً
في الجسم، ما استدعى تدخا

أســبــاب تــزايــد العنف ضــد األطــفــال إلــى الفقر 
والــنــزوح املــتــكــرر والــقــاســي، وانــفــصــال األســر 
عــن محيطها وافــتــقــارهــا إلـــى الـــدعـــم، وكــذلــك 
في  املنتشرة  والبطالة  العمل  فــرص  قلة  إلــى 
مقابل عدم توافر إمكانات تلبية الحتياجات 
الــكــبــيــرة وســـط الــغــاء، والــتــغــّيــر الــجــذري في 
الــحــيــاة، خــصــوصــا ضــمــن العشوائيات  نــمــط 
أو املــخــيــمــات الــتــي ل تــراعــي مــعــايــيــر توفير 
األمان والراحة، وإلى أسباب أخرى مجتمعية 
ــر الــشــيــخ حــســن أن أســالــيــب  ــذكـ وأســــريــــة. ويـ
تعنيف األهـــل املــتــكــرر لــألطــفــال عــبــر ضربهم 
تحركاتهم  في  أطفالهم  سلوك  بتغّير  ترتبط 
املــتــكــررة وغير املنضبطة، وعــدم قــدرة هــؤلء 

األهــل على معالجتها إل بممارسات قاسية، 
في حن ياحظ تراجع ظاهرة التعنيف ضد 
األطفال في املدارس بعد متابعة مسؤولن في 
عـــددًا منها، ووجـــود حــالت  الحماية  أجــهــزة 

تعنيف ألطفال عاملن.

مع أسر وأطفال
ُيعّدد الشيخ حسن إجراءات استجابة منظمة 
»سيما« لحالت تعنيف األطفال بأنها تشمل 
ــورًا،  ــ مـــتـــابـــعـــة الــــوضــــع الـــصـــحـــي لـــألطـــفـــال فــ
في  للطفل  مؤقتة  آمنة  بيئة  تأمن  ومحاولة 
ــد الــوالــديــن  ــال تــبــن تــســبــب الــعــائــلــة أو أحـ حـ
الرعاية  مقدمي  مع  التعاون  وكذلك  بالضرر، 
في األسرة لوضع خطة ألمن وسامة األطفال 
لــهــم، ومتابعة  الــتــعــّرض  بــعــدم  نيل تعهد  أو 
ــر  ــ ــفـــال واألسـ الحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة لـــألطـ
الوضع  مــن ضغط  العنف  فــي حــال نتج  معا 
املــــادي الــســيــئ، والــبــحــث عــن بــدائــل لتحسن 
ــتـــصـــادي لـــألســـرة كـــي تستطيع  الـــوضـــع القـ
تـــجـــاوز أعـــبـــاء الـــحـــيـــاة، والــتــفــكــيــر فـــي بــدائــل 
ــص من 

ّ
إيــجــابــيــة لــلــتــكــّيــف الــنــفــســي والــتــخــل

تفريغها  املعيشية من دون  الظروف  ضغوط 
ــراءات أيضا  ــ فــي تعنيف األطـــفـــال. وبـــن اإلجــ
التعاون مع األسر على رفع مستوى التوعية 
من خطورة األساليب املتبعة في التعامل مع 

عائشة صبري

ــــرب األطـــــفـــــال وســيــلــة  لــــم يـــعـــد ضــ
ــة  ــيـ ــربـ ــتـ ــاب اعــــتــــيــــاديــــة فــــــي الـ ــ ــقـ ــ عـ
األسرية بمناطق الشمال السوري، 
األشــهــر  مــنــهــم خـــال  عـــدد  بمقتل  إذ تسببت 
املـــاضـــيـــة داخـــــل مــنــازلــهــم الـــتـــي بـــاتـــت أشــبــه 
بسجون يتعرضون فيها لكل أنواع املمارسات 

القاسية، من قبل الوالدين أو أحدهما.  
فــي 30 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، قتل 
أب يـــدعـــى مــحــمــد الــشــيــخ خــمــيــس مـــن بــلــدة 
مــلــس شـــمـــال إدلـــــب طــفــلــه الـــــذي لـــم يــتــجــاوز 
عامه األول بعدما ضربه بقسوة كبيرة. وحذا 
حذوه عنصر في الجيش الوطني يدعى ثائر 
الــحــلــبــي قــضــى عــلــى طــفــل زوجــتــه فــي مدينة 
عفرين شمال حلب. واعتقلت الشرطة املحلية 
املاضي،  أيلول  9 سبتمبر/  وفــي  الشخصن. 
الثالثة  لم يتجاوز  الــذي  الطفل يمان  تعّرض 
من العمر لتعنيف على يد زوج والدته املدعو 
حــمــود خــالــد مــنــدو، ونــقــل إلــى مستشفى في 
مدينة الدانا شمال إدلب، حيث عالجه األطباء 
مــن إصــابــة بكسر فــي الــفــخــذ ونــزيــف داخــلــي 
وحــــــــروق وآثــــــــار عــــض نـــتـــجـــت مــــن الــــضــــرب، 
واســـتـــأصـــلـــوا الـــطـــحـــال مـــن جــســمــه. وتـــرافـــق 
ذلك مع نشر صور وتسجيات ألطفال جرى 
الجتماعي،  التواصل  وسائل  على  تعنفيهم 
منهم الطفل أسامة البالغ عاما وأربعة أشهر 
الذي أظهر شريط فيديو تداوله ناشطون في 
4 سبتمبر/ أيلول 2020 إصابته بكدمات في 
وجــهــه وجــســمــه بسبب ضـــرب أمـــه هـــزار عبد 
الـــرزاق التي تسكن فــي بلدة أطمة لــه. وجــرى 
عرض لقطات لطفلة تدعى نهلة عصام عثمان 
)5 أعوام( توفيت في مخيم ببلدة كللي شمال 
إدلب في 5 مايو/ أيار املاضي بتأثير تقييد 
بقفص وساسل، ومعاناتها من  لها  والدها 
مـــرض جـــلـــدي. وفـــي مــواجــهــة هـــذه الـــحـــالت، 
ــز لـــلـــدعـــم الــنــفــســي ومــنــظــمــات  تــــحــــاول مــــراكــ
وحلب  إدلــب  محافظتي  مناطق  في  إنسانية 
وأحدها  للتعنيف،  تعرضوا  أطــفــال  معالجة 
منظمة »سيما« التي تشرف بحسب املسؤول 
الــطــفــل فيها عــاء  عــلــى لجنة حــمــايــة  التقني 
ــائـــة من  الــشــيــخ حــســن عــلــى نــســبــة 20 فـــي املـ
التي تعرضت لعنف أسري  الحالت  إجمالي 
في املنطقة، علما أن أكثر من نصفها »عالية 
الـــخـــطـــورة« بــحــســب قـــولـــه. ويـــوضـــح الــشــيــخ 
ــى مـــاحـــظـــات وتـــقـــديـــرات  حـــســـن، اســـتـــنـــادًا إلــ
علمية  أدوات  املنظمة  فــرق  فيها  استخدمت 
ــالـــيـــب دقـــيـــقـــة، أن نــســبــة حـــــالت الــعــنــف  وأسـ
التي لم تلحق ضررًا جسيما باألطفال تناهز 
60 فــي املــائــة لــدى أســر تعيش فــي مخيمات، 
و40 فــي املــائــة لــدى تلك الــتــي تمكث فــي مدن 
أما حالت  نازحة.  أم  أكانت مضيفة  وبلدات، 
العنف التي تسببت في ضرر في أحد أعضاء 

جرائم 
العقاب

ضحايا أطفال 
في الشمال 

السوري

أطفالها  األسر  تربية  في  شائع  العقاب  في  االنفات 
وفيات،  في  التسبب  حد  وبلغ  السوري،  الشمال  في 
منظمات  وتهتم  طبيًا.  تدخًال  استدعت  وباصابات 

بالحاالت وتعمل جنبًا إلى جنب مع األسر واألطفال 

تحاول منظمات 
إنسانية معالجة أطفال 

تعرضوا للتعنيف

يتعّرض األطفال لعنف 
شديد من أسرهم التي 

تعاني من ضغوط

1819
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األطفال والعمل إليجاد بدائل تمهد لعتماد 
أســالــيــب إيجابية فــي الــتــربــيــة، والــتــكــّيــف مع 
الوضع املعيشي عبر جلسات متعددة تراعي 
ــالــــة. كـــمـــا تــهــتــم »ســيــمــا«  خــصــوصــيــة كــــل حــ
بالعمل مع األطفال لبناء عاقات آمنة بينهم 
وبن أهلهم، وتحسن 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 
ـــســـاعـــدهـــم فــــي تــقــديــر 

ُ
ــم نـــفـــســـي مــــوجــــه ت ــ دعــ

مهم مهارات حياتية تعزز 
ّ
شخصياتهم، وتعل

صهم 
ّ
وتخل مع محيطهم،  اإليجابي  تفاعلهم 

التي  الصحية  غير  السلوكيات  من  تدريجيا 
اعتادوا عليها سابقا.

في المستشفى
من جهته، يشير الطبيب الجراح عايد عسكر 
أنــه عاين  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ في حديثه 
في مستشفى باب الهوى شمال إدلب حالت 
 جراحيا، مثل إصابات بنزيف أو 

ً
تطلبت عما

الضرب، وأحدها لطفل  أخــرى بسبب  مشاكل 
يــتــيــم أصــيــب بـــرضـــوض مـــن عــنــف وتــعــذيــب، 
وتعافى بعد العاج.  ويقول: »أحيلت حالت 
خطرة إلى قسم العناية املركزة في املستشفى، 
11 من  البالغة  رهــف سبعاوي  للطفلة  بينها 
الــعــمــر والــتــي نقلت فــي وضـــع ســيــئ جـــدًا في 
12 مايو/ أيار املاضي، بعدما أصابها ضرب 
أنها  الكلى، علما  في  الشديد بقصور  والدها 
تعيش في مخيم بقرية قاح شمال إدلب. كما 
أخــضــعــنــا طــفــلــة لــســلــســلــة عــمــلــيــات جــراحــيــة 
خــــال شــهــر رمـــضـــان مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، من 
دون أن ننجح في إنقاذها، إذ توفيت بتأثير 
ــل عمل أعضاء 

ّ
لــه وعــط الــذي تعرضت  العنف 

في جسمها بينها الكبد والطحال. ول يخفي 
عسكر ظــهــور أدلـــة على تــعــرض أطــفــال تحت 
سن العاشرة لعنف جنسي، معظمهم مهملون 
عائاتهم  وتعيش  الــشــوارع،  فــي  ويتجولون 
في خيم مهترئة، و»قد تابعت حالت لعتداء 
ــار، أحـــدهـــا لــطــفــل لــديــه  ــ جــنــســي تــســبــب فـــي آثـ
هبوط في الشرج، وطفلة في الثالثة من العمر 
أظهرت التحاليل وجود سائل منوي«. ويرى 
األســــــري تنتشر  الــعــنــف  أن »حــــــالت  عــســكــر 
خــصــوصــا بـــن املــقــيــمــن فـــي املــخــيــمــات الــتــي 
تفتقر إلى مقومات الحياة، ول تزورها لجان 
بعض  يجعل  مــا  الــبــشــريــة،  للتنمية  أو  طبية 
بوحشية،  أطفالهم  حــيــاة  يستبيحون  اآلبـــاء 
ــار الــحــرب  ــ ــرّد فــعــل عــلــى الــفــقــر والــجــهــل وآثـ كــ
املندلعة في سورية. ويرجح أن الحالت التي 
تــتــداول  الــتــي  تــلــك  أو  إلـــى مستشفيات  تــنــقــل 
وســائــل اإلعـــام أخــبــارهــا، أقــل بكثير مــن تلك 
غــيــر املــعــلــومــة«. ويـــدعـــو عــســكــر إلـــى »إطـــاق 
ــراء فــــي شـــكـــل دوري،  ــقـ ــفـ حـــمـــات ملـــســـاعـــدة الـ
وإحــصــاء عــددهــم وزيــارتــهــم وتفقد أحوالهم 
بينهم،  العلم  الوعي ونشر  ببث  الهتمام  مع 
علما أن فقراء ُكثرًا ل يملكون هاتفا يسمح لهم 
بالقراءة. وقد تتدهور األوضاع بالنسبة إلى 
األجيال القادمة في ظل فقدان فرص التعليم«.

التربية اإليجابية وليس الضرب
ــتــــخــــصــــص فــــــي الــــــدعــــــم الـــنـــفـــســـي  يـــــشـــــرح املــ
ــد الـــنـــاصـــر  ــبـ ــاعــــي بــــريــــف إدلــــــــب، عـ ــمــ ــتــ والجــ
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن النتائج  الــيــوســف، لـــ
ــل زيـــــــادة  ــمـ ــــرب األطــــــفــــــال تـــشـ ــة لـــــضـ ــيـ ــبـ ــلـ الـــسـ
ونفسية  عقلية  بمشاكل  إصابتهم  احتمالت 
بــســبــب تــأثــيــره عــلــى نــمــو أدمــغــتــهــم، وتــدنــي 
مستوى احترامهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم، 
وتــعــريــض ســلــوكــهــم لــخــطــر النـــحـــراف نحو 
اإلجرام، وإمكان مواجهتهم انتهاكات جسدية 

وتحّرش في املستقبل.
ــدد عـــلـــى »ضـــــــــرورة مـــعـــالـــجـــة املــفــاهــيــم  ــشــ ويــ
املـــغـــلـــوطـــة لـــــدى اآلبـــــــاء الـــتـــي تـــصـــف الــعــنــف 
ــه حــــــزم، وهـــو  ــأنـ املـــســـتـــخـــدم ضــــد أطـــفـــالـــهـــم بـ
مــــا اعــــتــــدنــــا عـــلـــيـــه فــــي مــجــتــمــعــنــا. فـــالـــحـــزم 
الحقيقي يعني وضع حدود وقواعد واضحة 
ــزام بــهــا، ألن أســالــيــب تــربــيــة األطــفــال  ــتــ واللــ
األسرية  القواعد  املوازنة بن  تتطلب  الفّعالة 
اللتزام بها وبن إظهار  املوضوعة ووسائل 
الــحــب والــعــطــف ولــيــس الــقــســوة فــي التعامل. 
ركز التربية اإليجابية على بناء 

ُ
وفي النهاية ت

عــاقــة صحية قــويــة بــن األطــفــال والــوالــديــن 
وتـــقـــّدم حـــلـــوًل لــلــمــشــاكــل الــيــومــيــة املــرتــبــطــة 
بسلوكهم،  الــخــاصــة  والــتــحــديــات  بتربيتهم، 
ــة تـــخـــرج أفــضــل  ــدروســ بـــاعـــتـــمـــاد أســـالـــيـــب مــ
ــقــــن، وتـــركـــز  ــراهــ مــــا فــــي جــعــبــة األطــــفــــال واملــ
على تنشئتهم مــن خــال التواصل مــع األهــل 

والستماع إلى نصائحهم وتوجيهاتهم«.
ويتحدث اليوسف عن تزايد تعنيف األبوين 
لألطفال خال سنوات الحرب التي أفضت إلى 
ضغوط نفسية شديدة واضطرابات متعددة 
أقلها الكــتــئــاب والقلق والــخــوف، و»األطــفــال 
هــم الحلقة األضــعــف فــي تــحــّمــل هـــذا الــواقــع، 
ضــون لعنف شــديــد مــن أســرهــم  يــتــعــرَّ لكنهم 

التي يعاني أفرادها من ضغوط نفسية«.
ويرى أن »التواصل بن أرباب األسر واألطفال 
يكاد أن يكون معدوما أحيانا، ما يتسبب في 

استخدام العنف ضدهم حتى لكبت طاقاتهم 
التي تحتاج إلى تفريغ بكل أشكال اللعب. كما 
أن بعضهم ل يرون إل وسيلة الضرب للعقاب 

لدى حدوث خطأ«. 
الــتــواصــل والــحــوار  انــعــدام  يضيف: »يخلق 
ــرًا فــي  ــيـ ــبـ بــــن مــــكــــونــــات األســــــــرة تــــبــــاعــــدًا كـ
ــدم تــفــّهــم لحــتــيــاجــات  ــ وجـــهـــات الــنــظــر، وعـ
ــه ل يــمــكــن  ــ األطــــفــــال ومـــشـــاعـــرهـــم، عــلــمــا أنـ
استبعاد التأثيرات السلبية لحالت الطاق 
وتفكك األسر من خال انفصال األطفال عن 
األب  زواج  إثــر  للحنان  وفــقــدانــهــم  أمهاتهم 
مــا يجعلها  قــد ل تتقبلهم  ثانية  امـــرأة  مــن 
ــذي يستخدم  الــ أطــفــالــه  تـــحـــّرض األب عــلــى 
العنف ضــدهــم، أو مــن خــال فــقــدان األطفال 
آلبــائــهــم ووجـــــود أزواج ألمــهــاتــهــم. أيــضــا، 
أعباء  األرامـــل  أمــهــات خصوصا  قــد تتحّمل 
ما يعرضهن لضغط نفسي  األطفال،  تربية 
فيلجأن إلـــى الــعــنــف ضــد أطــفــالــهــن. كــمــا أن 
الــتــأخــر الـــدراســـي لــبــعــض األطـــفـــال وضعف 
مقدمي  بعض  يــدفــعــان  العلمي  تحصيلهم 
ه وسيلة 

َّ
الرعاية إلى ضربهم لعتقادهم بأن

لجعلهم يتقدمون في الدراسة«.

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

تزامنا مع تنفيذ محافظة القاهرة حملة 
شــــارع  فــــي  لـــلـــعـــقـــارات  مـــوســـعـــة  إزالت 
حسن كامل سليم الرئيسي في منطقة 
أملاظة في حي مصر الجديدة )أحد أحياء 
في  السكان  وإعــام  القاهرة(،  العاصمة 
الحين السادس والسابع بمدينة نصر 
بـ  املعروفة  منازلهم  بإزالة  القاهرة،  في 
»البلوكات«، وبناء أبراج جديدة محلها 
ضــمــن مــخــطــط لــتــطــويــر املــنــطــقــة، حــان 
دور أهالي منطقتي املرج وعزبة النخل 
شرقي العاصمة القاهرة، الذين تبلغوا 
بشكل غــيــر رســمــي مــن املــحــافــظــة الــبــدء 
إزالــة منازلهم خــال أسابيع  أعمال  في 

قليلة.
ــلـــع فـــــي مــحــافــظــة  ويـــــقـــــول مــــصــــدر مـــطـ
لـ »العربي الجديد« إن اإلزالت  القاهرة 
املــقــررة ســتــطــاول عــشــرات الــعــقــارات في 
ــة الــنــخــل، املــطــلــة  ــرج وعـــزبـ ــ مــنــطــقــتــي املـ
على شوارع الشيخ منصور والتروللي 
ــرب الــســكــة الــحــديــد(،  وتـــرعـــة الــجــبــل )غــ
ومــؤســســة الــــزكــــاة، والــشــهــيــد، ومــحــمــد 
نــجــيــب، وعــبــدالــلــه رفـــاعـــي، واملـــشـــروع، 
من أجــل البدء في إنشاء محور مــروري 
جــديــد يــربــط بــن منطقة املـــرج ومــيــدان 
رمــســيــس فــي وســـط الــقــاهــرة، بــمــحــاذاة 

مسار الخط األول من مترو األنفاق.
 حـــي املـــــرج ســيــشــهــد خــال 

ّ
يــضــيــف أن

تطويري،  تنفيذ مخطط  في  البدء  أيــام 
يتضمن الــرصــف والــتــوســعــة واإلنــــارة، 
وفي مقدمتها ترعة الجبل بدءًا من حي 
املطرية وحتى الطريق الدائري، والشيخ 
منصور من سور املحطة الغربي وحتى 
ــــى أن خــطــة  ــارع الـــشـــهـــيـــد، مـــشـــيـــرًا إلـ ــ شــ
الــتــطــويــر تــشــمــل إزالــــــة كـــوبـــري محمد 
نــجــيــب فـــي املـــــرج وعـــــدد مـــن الـــعـــقـــارات 

املجاورة له.
ويـــكـــشـــف أنـــــه مــــن املــــقــــرر هـــــدم الــقــصــر 
التاريخي لألميرة نعمة الله توفيق ابنة 
علي  محمد  وحفيدة  توفيق،  الخديوي 
باشا، الذي يمتد على مساحة كبيرة في 
املرج تبلغ 16 فدانا تقريبا، وكان ضمن 
اســتــراحــات الــرئــيــســن الــراحــلــن جمال 
عــبــد الــنــاصــر وأنــــور الـــســـادات، ومنفى 
ــيـــب بــــعــــد فــــرض  ــمـــد نـــجـ ــيـــس مـــحـ ــرئـ ــلـ لـ
اإلقامة الجبرية عليه عام 1954، إل أنه 
»تحول مع الوقت إلى مكب للقمامة إثر 
تعرضه للنهب والهدم والحرق مرتن«، 

بحسب املصدر.
وأرســـــل أهـــالـــي شــــارع الــشــيــخ مــنــصــور 
ــــى رئــيــس  ــتـــغـــاثـــة إلــ ــنـــخـــل اسـ بـــعـــزبـــة الـ
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
ــارع يــبــلــغ  ــ ــشـ ــ ــى أن »الـ ــ أشــــــــاروا فــيــهــا إلـ
عــرضــه حــوالــي 8 أمـــتـــار، ول يــشــهــد أي 
نوع من الكثافة املرورية. إل أن السكان 
ــفـــي حــــي املــــرج  فــــوجــــئــــوا بــــوضــــع مـــوظـ
عـــامـــات خـــضـــراء عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
الــشــارع«. أضــاف األهالي:  العمارات في 
ــــؤال املـــوظـــفـــن، عــلــمــنــا أن حي  »بـــعـــد سـ
املرج وضع عامات على املرحلة األولى 
مـــن الـــعـــمـــارات املـــقـــرر إزالــتــهــا لتوسعة 
الشارع، وخدمة املناطق املحيطة بعزبة 
الــنــخــل. وعــلــمــنــا بــعــدهــا أن الـــهـــدف من 
اإلزالت إنشاء محور جديد هو املــرج - 
رمسيس، ما يعني إزالة كل العقارات في 
خط التنظيم للمنفعة العامة، وتعويض 

األهالي على امتداد الشارع«.
وتابعوا في الستغاثة: »حاولنا التأكد 
قيم 

ُ
من قرار اإلزالة، ألن العمارات التي ن

الــعــمــارات التي  فيها مــرخــصــة. وحــتــى 

فيها،  التصالح  تــم  ُمرخصة  غير  كانت 
ــــي مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كــبــيــرة  ــالـ ــ وســــــدد األهـ
فـــي املــقــابــل. واملــشــكــلــة أن املــوظــفــن في 
الـــحـــي ردوا عــلــيــنــا بـــأنـــه ســيــتــم صــرف 
لنا. وبالستعام عن  تعويضات مالية 
قيمتها، وجــدنــا أنــهــا لــن تــســاعــدنــا في 

الحصول على مسكن مائم«.
ــوازاة ذلــــك، ســـأل أهـــالـــي منطقة  ــ وفـــي مــ
ــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــم عــلــى  ــنــــخــــل عــ ــة الــ ــ ــزبـ ــ عـ
»فيسبوك«: »مــا هو سر هــذه العامات 
الكثير من سكان  املنازل؟ يتساءل  على 
وشــارع  الــنــخــل،  بعزبة  منصور  الشيخ 
عبد الله رفاعي، وشوارع أخرى في حي 
املــرج عن سر وضع هذه العامات على 
ــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــة 

ُ
بــيــوتــهــم؟ ولـــم ت

حتى اآلن عن أصل هذه العامات، وماذا 
تعني؟!«.

وعلق أحد السكان: »قيل لنا إن البيوت 
الــــتــــي عـــلـــيـــهـــا عــــامــــة خـــــضـــــراء ســيــتــم 
عليها  التي  املــنــازل  أمــا  نهائيا.  إزالتها 
عــامــة حــمــراء، ومــكــتــوب تحتها رقــم 4، 
فــســيــتــم أخـــذ 4 أمـــتـــار مــنــهــا فــقــط. وأنـــا 
أحـــد املــتــضــرريــن مــن هـــذا لــألســف«. من 
املرج«  جهتها، نشرت صفحة »خدمات 
بأسماء  خريطة  »فيسبوك«  موقع  على 
الشوارع التي ستشهد إزالت للعقارات 

فيها بمنطقة املرج.
الوزير،  النقل املصري كامل  وكان وزير 
قــد قـــال عــلــى هــامــش جــولــة تــفــقــديــة في 
الرئيس  إن  املــاضــي،  آب  أغــســطــس/   16
عبد الفتاح السيسي أمر بالبدء الفوري 

املــرج - رمسيس، بعد  في تنفيذ محور 
اعــتــمــاد مــســار املــحــور مــن قــبــل الــقــيــادة 
ــارات الـــازمـــة  ــقـ ــعـ ــة الـ ــ ــ الــســيــاســيــة، وإزالـ
قاطنيها،  تعويض  مع  العامة  للمنفعة 
بذريعة تسهيل حركة وصول املواطنن 
إلـــى الــطــريــق الـــدائـــري، نــظــرًا ملــا تشهده 
هذه املناطق من كثافات سكانية عالية.

 على قانون 
ً
وأقر مجلس النواب تعديا

نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في 
بمنح  يقضي   ،2020 آب  أغــســطــس/   24
رئيس الجمهورية أو من يفوضه، سلطة 
لوتيرة  تسريعا  الــعــامــة،  املنفعة  تقرير 
إجراءات نزع امللكية من املواطنن بشكل 
الطرقات  مشاريع  مــن  لانتهاء  جــبــري، 
والــجــســور الــجــاري تنفيذها فــي بعض 
املـــحـــافـــظـــات. ومـــنـــح املــحــافــظ املــخــتــص 
ــلــــطــــة إصــــــــــــدار قــــــــــــــرارات الســــتــــيــــاء  ســ
املــؤقــت عــلــى بــعــض الــعــقــارات اململوكة 

للمواطنن في حالت الضرورة.
وأزالت مصر مئات من العقارات املأهولة 
ــة الـــطـــريـــق  ــعـ ــل تـــوسـ ــ ــكـــان مــــن أجــ ــالـــسـ بـ
ــري الــــــذي يـــربـــط بــــن مــحــافــظــات  ــ ــدائـ ــ الـ
القاهرة والجيزة والقليوبية، في مقابل 
تبلغ  هزيلة  تعويضات  املواطنن  منح 
ــدة، مــع  ــ ــواحــ ــ 40 ألـــــف جــنــيــه لــلــغــرفــة الــ
غرفة  واملطبخ  الستقبال  صالة  اعتبار 
واحــدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه 
عــن الــوحــدة السكنية املــكــونــة مــن ثاث 
غــرف، وهــو مــا ل يتجاوز نسبة 30 في 
املـــائـــة مـــن ســعــر الــــوحــــدة الـــســـوقـــي في 

أفضل األحوال.

مصر: توّسع في هدم المنازل

خالل إحدى عمليات الهدم )محمد الشاهد/ فرانس برس(

)Getty /أجبرت على الخروج من منزلها )محمود الشاهد

العطف األبوي قد يتعرض لهّزات )محمد سعيد/ األناضول(

10
النسبة المئوية لحاالت العنف التي 

ألحقت أذى بأطفال يعيشون في 
مخيمات الشمال السوري

تبلّغ أهالي منطقتي 
المرج وعزبة النخل 

شرقي القاهرة، بشكل 
غير رسمي، البدء بإزالة 

منازلهم خال أسابيع 
قليلة، األمر الذي 

دفعهم إلى االعتراض

يهدف مشروع قانون 
الجنسية الروسية إلى 

توسيع فئات األجانب 
الذين يستطيعون 

االستفادة من اإلجراءات 
المبّسطة للحصول على 

الجنسية، في محاولة 
لسّد الفجوة ما بين 

الوفيات والوالدات في 
الباد، وغير ذلك

روسيا: مشروع قانون ينظم منح الجنسية وسحبها
سحب الجنسية يشمل 
مرتكبي جرائم بالغة 

الخطورة »ضّد الدولة«

القانون الجديد سوف 
يساعد روسيا على تحسين 

الوضع الديموغرافي

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد انتهاء عطلة عيد املياد ورأس السنة في 
)الــنــواب(  الــدومــا  انطلقت في مجلس  روسيا 
الروسي الجولة الربيعية التي تشمل مناقشة 
مشروع قانون الجنسية الروسية الذي أحاله 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن إلى البرملان 
 

ّ
ــام األخــيــرة مــن الــعــام املــاضــي، ليحل فــي األيــ

محل قانون الجنسية الصادر في عام 2002، 
أي قبل عقَدين من الزمن.

ــانــــون الـــجـــديـــد فــئــات  ــقــ ــع مــــشــــروع الــ ــ ــوّسـ ــ ويـ
من  الســتــفــادة  الــذيــن يستطيعون  األجـــانـــب 
الجنسية  للحصول على  املبّسطة  اإلجـــراءات 
مواطني  الــجــديــدة  الفئات  وتشمل  الــروســيــة. 
املــولــوديــن  مــن  الــســابــق  السوفييتي  التــحــاد 
أو املــقــيــمــن عــلــى أراضــــي جــمــهــوريــة روســيــا 
ــم، واملــــشــــاركــــن فــي  ــ ــاءهـ ــ ــنـ ــ الــســوفــيــيــتــيــة وأبـ
بــرنــامــج عــــودة املــغــتــربــن، وذوي املــواطــنــن 
الــــروس، وحــمــلــة الــشــهــادات العليا الــروســيــة 
املواطنن  وزوجـــات  وأزواج  المتياز،  بدرجة 

الروس في حال وجود طفل مشترك، وغيرهم. 
للرئيس صاحيات  القانون  مــشــروع  ويــتــرك 
استثنائية ملنح الجنسية الروسية للمحاربن 
الــقــدامــى فــي الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة )1939 
ــازات خــاصــة  ــجــ إنــ ــقــوا 

ّ
حــق ولــلــذيــن   ،)1945 -

أخــرى،  الكفاءة. من جهة  لروسيا، وأصــحــاب 
سحب  إجــراء  الجديد  القانون  مشروع  م 

ّ
ينظ

بالغة  مرتكبي جرائم  من  الروسية  الجنسية 
ــم متعلقة  ــرائــ الــــدولــــة« وجــ الـــخـــطـــورة »ضـــــّد 
 محل إجراء إلغاء قرار منح 

ّ
باملخّدرات، لتحل

الجنسية املعمول به حاليا.
وفي هذا اإلطار، يرى عضو مجلس العاقات 
بن القوميات التابع للرئاسة الروسية بوغدان 
يساعد  الجديد سوف  »القانون   

ّ
أن بيزبالكو 

روســيــا على تحسن الــوضــع الــديــمــوغــرافــي، 
الناطقن  عن طريق جذب ماين األشخاص 
بــالــروســيــة مـــن الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة 
»العربي الجديد«:  السابقة. ويقول بيزبالكو لـ
فــي املجتمع بسهولة  يــنــدمــج هـــؤلء  »ســـوف 
يـــؤّدون الخدمة في الجيش، وسوف  وســوف 

 روسيا تملك 
ّ
يلتحقون بسوق العمل، علما أن

إلى  مــســاحــات شاسعة مــن األراضــــي تحتاج 
استثمارها«.

 »تطبيق برامج منح 
ّ
ويشير بيزبالكو إلى أن

ــا، بــــل هــو  ــيـ الــجــنــســيــة غـــيـــر مـــحـــصـــور بـــروسـ
معتمد عــلــى نــطــاق واســـع فــي أملــانــيــا واملــجــر 

ـــس إلــــى حــركــة 
ّ
مــنــهــا اكـــتـــشـــاف انـــتـــمـــاء املـــجـــن

ذ قرغيزي 
ّ
ه »عندما نف

ّ
راديكالية«، ويشرح أن

حـــاصـــل عـــلـــى الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة هــجــومــا 
انتحاريا في مترو سانت بطرسبورغ في عام 
2017، على سبيل املثال، كان مشروع القانون 
حال  فــي  منه  الجنسية  سحب  يتيح  الجديد 
املعمول  القانون   

ّ
لكن الحياة.  قيد  بقائه على 

إثــبــات وقــوع مخالفات في  بــه حاليا، يوجب 
ــاء حــصــولــه عــلــى الــجــنــســيــة«. ولــــم ُيــحــل  ــنـ أثـ
مـــشـــروع الــقــانــون الــجــديــد إلـــى الــبــرملــان قبل 
املاضية صدفة، بل يندرج ذلك  السنة  انتهاء 
ضمن رؤيــة سياسات الهجرة ألعــوام 2019 - 
2025 والتي اقتضت وضع اإلجراءات املحّدثة 
وقـــواعـــد الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة الــروســيــة 
وســحــبــهــا قــبــل نــهــايــة عــــام 2021. وجــــاء في 
 أكثر 

ّ
أن القانون  املذكرة التوضيحية ملشروع 

من 7.3 ماين شخص حصلوا على الجنسية 
السابق  الجنسية  قانون  ي 

ّ
تبن منذ  الروسية 

في عام 2002، فيما تستهدف أحكام القانون 
الــجــديــد »مـــنـــح الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة لـــألفـــراد 

املقيمن في روسيا والقادرين على النضمام 
إلى منظومة العاقات الجتماعية اإليجابية 
وعلى التحّول إلى أفراد متكاملن مع املجتمع 
الــروســي«.  وسعيا منها إلــى ســّد الفجوة ما 
ــبــا لــلــتــراجــع 

ّ
بـــن الــوفــيــات والـــــــولدات، وتــجــن

فت روسيا على 
ّ
السكان، كث الكارثي في عــدد 

ــيـــرة جــهــودهــا لتسهيل  مــــدى الـــســـنـــوات األخـ
إجـــــــراءات حـــصـــول األجــــانــــب عــلــى الــجــنــســيــة 
الروسية للشرائح األكثر اندماجا في املجتمع 
إعفاؤهم  التسهيات  الروسي، ومن بن هذه 
مـــن شــــروط فــتــرة اإلقـــامـــة الـــازمـــة فـــي داخـــل 
ــر مــصــدر دخـــل مــشــروع، 

ّ
روســيــا وإثــبــات تــوف

إلى جانب إلغاء شرط التخلي عن جنسيتهم 
األصــلــيــة وغــيــر ذلـــك. وحــتــى اآلن، كــان سكان 
دونيتسك  مقاطعتي  )تضّم  دونباس  منطقة 
ولوغانسك(، الواقعة شرقي أوكرانيا واملوالية 
لـــروســـيـــا، هــــم األكــــثــــر اســـتـــفـــادة مــــن تــســهــيــل 
الــروســيــة، إذ حصل  الجنسية  إجــــراءات منح 
ألــف منهم على هــذه الجنسية  أكــثــر مــن 700 

منذ تسهيل اإلجراءات في عام 2019.

ورومانيا، وحتى في جمهوريات سوفييتية 
ــتـــان، الـــتـــي خــّصــصــت  ســـابـــقـــة، مــثــل كـــازاخـــسـ
مــنــاطــق فــي شــمــالــي الــبــاد إلســكــان األجــانــب 
من أصول كازاخية. في املقابل، يتّم التضييق 
ــول روســـيـــة  ــ عـــلـــى الـــســـكـــان املــحــلــيــن مــــن أصــ
فـــي كـــازاخـــســـتـــان، والــبــالــغــة نــســبــتــهــم 15 في 
ُيــبــدون اهتماما بالنتقال  قــد  املــائــة، والــذيــن 
إلــى روســيــا والــحــصــول على جنسيتها بعد 

تسهيل اإلجراءات«.
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ويــــتــــخــــوف أبـــــنـــــاء الــــجــ
ــــان مـــــن زيــــــــــادة تـــهـــمـــيـــشـــهـــم بــعــد  ــتـ ــ ــــسـ ــازاخـ ــ كـ
الجمهورية  هــذه  شهدتها  التي  الضطرابات 
ــة فــــي آســــيــــا الـــوســـطـــى مـــطـــلـــع الـــعـــام  ــعــ الــــواقــ
الجاري، وما ترتب عليها من تغيير الحكومة 
ــا، عسكر  ــيـ وتــعــيــن املــــــدون املـــنـــاهـــض لـــروسـ
عمروف، وزيرًا لإلعام، وسط عمل السلطات 
على مغازلة القومين. وحول مدى مشروعية 
إجراء سحب الجنسية الروسية بعد منحها، 
 »مــفــهــوم الــجــريــمــة ضد 

ّ
يـــقـــول بــيــزبــالــكــو إن

الـــدولـــة ضــبــابــي ويــحــتــاج إلــــى تــوضــيــحــات، 

7.3 ماليين شخص حصلوا 
على الجنسية الروسية 
منذ عام 2002 )سيرغي 

)Getty /سافوستيانوف
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فالشمجتمع

في رقاد الزائر األبيض
أميركا وكندا كانت الطرقات في الوليات 

املتحدة وكندا خير شاهد 
على القدرة الفائقة للثلوج 
على جعل الحياة في رقاد، با حركة 

وسط مشهد البساط األبيض الذي 
ل يظهر إل معالم خجولة من وجوه 

املدن واملناطق وأماكن التجمعات 
وممارسة األلعاب والتنزه. تجاوزت 

سماكة الثلوج 57 سنتيمترًا في ولية 
أوهايو األميركية و48 سنتيمترًا في 

العاصمة الكندية أوتاوا و29 سنتيمترًا 
في مدينة تورونتو الكندية أيضا، 

فتحركت آليات فرق الطوارئ للتعامل 
مع الحال غير العتيادية سعيا إلى 
تدارك سلبيات الخروج البطيء من 

الحتجاز القسري. وشوهدت أحيانا 
سيارات وآليات تتحدى النزلقات 

املحتمة باستخدام تجهيزات خاصة 
 
ً
للعجات، في حن كان الستنفار كاما

ألجهزة الطوارئ في البلدين لتدارك 
مشاكل حوادث املرور، حيث سّجل على 

سبيل املثال أكثر من 300 حادث سير 
خال يوم واحد في نورث كارولينا 

جنوب شرقي الوليات 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 

رحاتها.  وداخل املنازل، كان وقع 
الزائر األبيض كبيرًا على األميركين 

والكندين الذين عانوا من انقطاع 
خدمات التيار الكهربائي وشبكات 

اإلنترنت وطلبات التوصيل السريع 
للمأكولت والسلع. وتحدثت األرقام 

عن انقطاع الكهرباء بالكامل عن نحو 
نصف مليون أميركي. هذه كانت حال 

أكثر من 80 مليون أميركي وكندي 
واجهوا الزائر األبيض الذي أوقف كل 

شيء لبرهة.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

على الطريق التي تعبر بحيرة وود اليك بين الواليات المتحدة وكندا

يركض في مونتريال

طريق مقطوعة في تورونتو

في مطار مونتريال الدولي

جيب مجّهز 
بعجالت ضد 

االنزالق يجّر 
منزًال خشبيًا في 

مينيسوتا

حركة خجولة بمحطة 
القطارات في واشنطن

وسط مدينة 
تورونتو 
الكندية
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