
كورونا واستهالك الكحول في روسيا

أضرار فيضانات أستراليا
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موسكو ـ رامي القليوبي

بعد أكثر من عام على بدء جائحة كورونا 
واإلجــــــراءات املــفــروضــة فــي هـــذا الــســيــاق، 
ومــنــهــا الـــعـــزل الـــذاتـــي، تــتــبــايــن تــقــديــرات 
األمر  تأثير  الــدراســات والخبراء في روسيا حــول 
على تزايد معدالت استهالك الكحول في البالد، ال 

سّيما مع مالزمة السكان منازلهم لفترات طويلة.
أظهرت دراسة حديثة أعّدتها مجموعة من األطباء 
 مــعــدل اســتــهــالك الــكــحــول ازداد بــن ثــالثــة في 

ّ
أن

الحجر الصحي،  السكان في خالل فترة  املائة من 
فيما أشــارت بيانات مركز بحوث أســواق الكحول 
الفودكا في   استهالك 

ّ
أن إلى  الفدرالية واإلقليمية 

روســـيـــا ارتـــفـــع بــنــســبــة اثــنــن فـــي املـــائـــة فـــي الــعــام 
املـــاضـــي مــقــارنــة بــعــام 2019، لــتــبــلــغ حــصــة الــفــرد 
الروسي 4.9  التقليدي  من استهالك هذا املشروب 

لترات.
وفي السنوات التي سبقت تفشي فيروس كورونا 
الجديد، شهدت روسيا تراجعًا كبيرًا في استهالك 
ــار إشــــادة الــكــنــيــســة األرثــوذكــســيــة  الــكــحــول، مــا أثــ
الـــروســـيـــة الــتــي اســتــشــهــدت أخـــيـــرًا بـــأرقـــام بــّيــنــت 
فــي روسيا  الكحول  استهالك  فــي  الــفــرد   حصة 

ّ
أن

تراجعت من 15.8 لترًا من الكحول الصافي في عام 
2008 إلى 9.7 لترات في عام 2017.

مــع ذلــك، يقلل مدير مركز بحوث أســـواق الكحول 

الــفــدرالــيــة واإلقــلــيــمــيــة، فــاديــم دروبـــيـــز، مــن أهمية 
الدراسات التي تظهر زيادة أو تراجعًا في معدالت 
إليه  بالنسبة  االستهالك  فهذا  الكحول،  استهالك 
مستقر ولــم يتأثر بــأزمــة كــورونــا. ويــقــول دروبيز 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم تـــؤّد جائحة  فــي حــديــث لـــ
كــورونــا إلـــى تــزايــد اســتــهــالك الــكــحــول، بــل تــحــّول 
مــكــان الــتــنــاول مــن الــحــانــات واملــطــاعــم املغلقة في 
الربع الثاني من العام املاضي إلى املنازل، ما أسفر 
التجزئة«. وحول  متاجر  في  املبيعات  ارتــفــاع  عن 
عــوامــل أخــرى قــد تكون أّدت إلــى ارتــفــاع استهالك 
 »نــحــو 30 مليونًا من 

ّ
الــكــحــول، يــشــرح دروبــيــز أن

الطبقة الوسطى كانوا يسافرون إلى الخارج مرة 
يــزيــدون استهالكهم من  أو مرتن سنويًا وكــانــوا 
هم ُحــرمــوا مــن السفر 

ّ
الــكــحــول أثــنــاء الــعــطــل، ولكن

ــة، فـــصـــار االســــتــــهــــالك الـــخـــارجـــي  ــائـــحـ ــاء الـــجـ ــنــ أثــ
 فنادق تركية 

ّ
 في داخــل روســيــا«. ُيذكر أن

ً
مسجال

ــامـــة الــشــامــلــة  ومــصــريــة عـــديـــدة تــعــتــمــد نــظــام اإلقـ
الفطور والغداء والعشاء واملشروبات(، وبات  )أي 
ــــروس مــعــروفــن فــيــهــا بــكــثــرة تــنــاولــهــم  الــســيــاح الـ

املشروبات الروحية.  
وعــن تأثير تــراجــع اســتــهــالك الـــروس الــكــحــول في 
ــــه »نــتــيــجــة لــذلــك، 

ّ
ــيـــز إن ــبـــالد، يــقــول دروبـ خــــارج الـ

سّجلت الخمور واملشروبات الغالية مثل الويسكي 
والتيكيال والروم زيادة أكبر في معدل االستهالك 
ــا كـــونـــهـــا مــــشــــروبــــات الــطــبــقــة  ــ ــيـ ــ ــــي داخـــــــل روسـ فـ

أقــل كونها  زيــادة  الفودكا  الوسطى، فيما سجلت 
مــشــروب الــفــقــراء الــذيــن ال يــســافــرون إلـــى الــخــارج 
أساسًا. أّمــا الجعة، فسجلت زيــادة بنسبة 4.4 في 

املائة كونها مشروبًا خفيفًا مناسبًا للجميع«.
وردًا على سؤال حول دقة التقديرات بشأن التوجه 
نحو تراجع استهالك الكحول في روسيا، يوضح 
 »مــعــدل اســتــهــالك الــكــحــول فــي روسيا 

ّ
دروبــيــز أن

ال يــزيــد وال يــتــراجــع. ومـــا يتغير هــو هــيــكــل هــرم 
السكان في ظل تراجع نسبة الشباب الذين تتراوح 
أعمارهم ما بن 18 عامًا و30 في مقابل زيادة عدد 
الفئة األقــل استهالكًا  املسنن فــوق 60 عامًا، وهــم 
الكحول ال يعيش  تــنــاول  فــي  للكحول. فمن يفرط 
حــتــى هـــذا الــعــمــر فــي أغــلــب األحـــيـــان. ولــأســف، ال 
 الــشــبــاب يــســعــون إلـــى اتــبــاع نــمــط حياة 

ّ
يــبــدو أن

صـــحـــي عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــدعـــايـــة لــــــه«. ويــخــلــص 
ه »لو شملت الدراسة السكان ما بن 

ّ
دروبيز إلى أن

ثابتًا  الكحول  استهالك   معدل 
ّ

لظل و55،  عامًا   18
من عام إلى آخر«.

الكحول  على  بإقبالهم  تاريخيًا  الـــروس  وُيــعــَرف 
منذ قــرون، ليتحّول ذلك إلى جزء راسخ من ثقافة 
لقاءات  في  دائمًا  حاضر  فهو  وتاريخها.  بالدهم 
الــشــبــاب واجــتــمــاعــات األســـــر. وخــيــر شــاهــد على 
الشعبية واألفــالم  النكات  الهائل من  الكّم  ذلك هو 
طريفة  مغامرات  أبطالها  يعيش  التي  الكوميدية 
عــلــى أثـــر تــنــاولــهــم كــمــيــات كــبــيــرة مــن املــشــروبــات 

خذ السلطات الروسية مجموعة من 
ّ
الروحية. وتت

اإلجراءات للحّد من إدمان الكحول، من قبيل حظر 
 وتغريم من يتناوله في األماكن العامة 

ً
بيعه ليال

ورفـــع الـــرســـوم املــفــروضــة عــلــى الــشــركــات املنتجة 
ت 

ّ
شن قــد  السوفييتية  السلطات  وكــانــت  للكحول. 

آخرها  الكحول،  ملكافحة  عــّدة  السابق حمالت  في 
املاضي،  القرن  ثمانينيات  من  الثاني  النصف  في 
ألحقت  ها 

ّ
ولكن اإليجابية.  النتائج  ببعض  وأتــت 

كذلك ضررًا كبيرًا بميزانية الدولة وخسائر فادحة 
ازدهــار  عن  وأسفرت  الغذائية،  الصناعات  بقطاع 

السوق السوداء للمنتجات الكحولية املغشوشة.

مجتمع
الجزائر، مريم شرفي، على ضرورة  الطفولة في  الوطنية لحماية وترقية  الهيئة  شــددت رئيسة 
تعريف تالميذ املدارس بالرقم األخضر 1111 الخاص باإلخطار عن أّي انتهاك لحقوق الطفل. ومن 
شأن ذلك أن يمّكن األطفال من حماية أنفسهم، من خالل التبليغ عن أّي اعتداء لفظي أو جسدي 
الرقم   

ّ
أن الــشــارع. ُيذكر  لــه، ســواء في املحيط العائلي أو الوسط التربوي أو  يمكن أن يتعّرضوا 

األخضر مجاني وُيَعّد من أهم اآلليات التي وضعتها الدولة لإلخطار عن أّي مساس بحقوق الطفل 
)وكالة األنباء الجزائرية( وهو بحسب املعنين »مكسب مهم«.  

أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية في مدينة رام الله، أمس الخميس، قرارًا بوقف إضراب 
»العربي الجديد«: »نحترم   لـ

ً
ق نقيب األطباء الفلسطينين شوقي صبحة قائال

ّ
نقابة األطباء. وعل

 ذلك لن يردعنا ولن ُيرجعنا عن تحصيل حقوق ُمنتسبينا، ونحن مستمرون إلى 
ّ
القوانن، لكن

أعلنت،  النقابة قد  الحكومة على تنفيذها«. وكانت  اتفقنا مع  التي  املطالب  حن تحقيق جميع 
األربعاء، عن خطوة احتجاجية وتصعيدية الفتة تتمثل بتعليق العمل في املستشفيات الحكومية 
)العربي الجديد( واملراكز الصحية بشكٍل كامل، ابتداًء من يوم األحد املقبل.  

المحكمة العليا الفلسطينية توقف إضراب األطباءالجزائر: التعريف بالرقم األخضر لحقوق الطفل ضرورة

بـــدأ ســكــان ســاحــل أســتــرالــيــا الــشــرقــي الـــذي شهد 
فيضانات، عمليات التنظيف مع بدء انحسار املياه 
ليظهر بــعــدهــا حــجــم األضـــــرار. وأوقـــعـــت األمــطــار 
الــغــزيــرة الــتــي تــســاقــطــت طــــوال أســـبـــوع فـــي واليـــة 
نـــيـــوســـاوث ويـــلـــز، أكــثــر واليـــــات أســتــرالــيــا تــعــدادًا 
لــلــســكــان، قــتــيــلــن. كــمــا لــحــقــت أضــــــرار جسيمة 
الوحول  وأتلفت محاصيل زراعية وغطت  باملنازل 
األمطار،  هطول  توقف  وبعد  الطرقات.  من  الكثير 

لــتــقــيــيــم حجم  الـــســـكـــان إلــــى مــنــازلــهــم  عــــاد آالف 
األضــرار. وشــارك مئات الجنود وعناصر اإلطفاء 
املتطوعن في العمل على إزالة الوحول عن الطرقات 
ورفــــع األنـــقـــاض وغــيــرهــا. فــي هـــذا الــســيــاق، أعلن 
الريفية بن  الــحــرائــق  املــســؤول فــي جــهــاز مكافحة 
ــور إلــى  ــ شــيــبــرد أن فــرقــه تــســعــى إلـــى »إعـــــادة األمـ
الوقت   في 

ً
طبيعتها في أســرع وقــت ممكن«، قائال

نفسه إن »األمــر قد يستغرق أسابيع، ال بل أشهر 

فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق«. وفـــي املــنــطــقــة الــتــي غمرتها 
معزولن،  السكان  من  الكثير  زال  ما  الفيضانات، 
العودة  ألف شخص عاجزون عن  أن 20  موضحًا 
نيو  وزراء  رئيسة  قالت  منازلهم. من جهتها،  إلــى 
أن  »نعتقد  بيريجيكليان:  غــالديــس  ويــلــز  ســـاوث 
منسوب معظم األنهر بلغ ذروته«، داعية السكان إلى 
املياه  منسوب  ارتفاع  »سيستمر  أضافت:  اليقظة. 
في بعض املناطق التي لم تشهد هذه الكمية الكبيرة 

من األمــطــار منذ نحو نصف قــرن أو حتى قــرن«. 
تلقت أجهزة  الــغــزيــرة،  األمــطــار  بــدء تساقط  ومنذ 
اإلنقاذ أكثر من 11 ألف نداء استغاثة وانتشلت ألف 
شخص كانوا عالقن وسط الفيضانات. وبحسب 
خبراء في األرصاد الجوية، يتوقع أن يكون الطقس 
التي غمرتها  املناطق  في  املقبل  األسبوع  مشمسًا 

الفيضانات. 
)فرانس برس(

عند تناول موضوع استهالك الكحول في روسيا، 
الذي  يلتسين  بوريس  الراحل  الروسي  الرئيس  يُذكر 
ُعرف بإفراطه في ذلك، ليظهر ذات مرّة في حالة 
 .1994 عام  في  ألمانيا  في  الجمهور  أمــام  سكر 
نفسه  فيُظهر  بوتين  فالديمير  الحالي  الرئيس  أّما 
نمط  ويتّبع  البدنية  لياقته  على  يحافظ  كشخص 

حياة صحيًا، األمر الذي زاد من شعبيته بين الروس.

يلتسين وبوتين

)Getty /دايفيد غراي(
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لم تنتِه بعد المواجهة بين نادي قضاة المغرب وبين 
المجلس األعلى للسلطة القضائية في البالد، وها 

هو األخير يلجأ اليوم إلى »التأديب«

الكويت: عنف منزلي متزايد ضد األطفال

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

ا نوّد أن ينتهي هذا امللف ومعه 
ّ
»كن

الزمالء على خلفية ممارسة  ملف 
الــتــعــبــيــر مـــن دون أن يصل  حــريــة 
إلـــى املــحــاكــمــات الــتــأديــبــيــة وآثـــارهـــا، لكون 
هذه املواضيع يجب أن تؤطر بحلول أخرى 
العبارات  بهذه  الــتــأديــب«.  بينها  مــن  ليس 
يكشف نادي قضاة املغرب )جمعية مهنية 
لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــالــح الـــقـــضـــاة( عـــن جــولــة 
ــن جــــــوالت املــــواجــــهــــة املــســتــمــرة  ــدة مــ ــديــ جــ
مــنــذ ســنــوات مــع املــجــلــس األعــلــى للسلطة 
ومن  فجأة  األخــيــر  بــادر  بعدما  القضائية، 
دون سابق إنذار إلى استدعاء األمني العام 
للنادي عبد الرزاق الجباري في الثاني من 
إلـــى جلسة محاكمة  الــجــاري  آذار  مــــارس/ 
تــأديــبــيــة بــســبــب مـــا نـــشـــره عــلــى صفحته 
الشخصية على موقع »فيسبوك« للتواصل 

االجتماعي.
ــاد اســـتـــدعـــاء املـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــ وبــيــنــمــا أعــ
لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة مــعــركــة 
ــغــــرب بــالــتــعــبــيــر،  تــثــبــيــت حـــريـــة قـــضـــاة املــ
وتحديد الحدود بني حرية التعبير وواجب 
االستياء  كــان الفتًا  القاضي،  لــدى  التحفظ 
الــــعــــارم فــــي صـــفـــوف الــــقــــضــــاة، خــصــوصــًا 
املنتمني إلى النادي مّمن كانوا يأملون طّي 
ز الحق فــي الــرأي 

ّ
صفحة الــخــالف بما يــعــز

ــل بـــقـــاء ســيــف املــحــاكــمــة  والــتــعــبــيــر، فـــي ظـ
التأديبية مسلطًا على رقابهم.

وكـــــان الـــجـــبـــاري وهــــو قـــــاٍض فـــي املــحــكــمــة 
االبتدائية في مدينة القنيطرة غربي البالد، 
قــد كــتــب تــدويــنــة عــّبــر فيها عــن مــوقــفــه من 
بــعــض الــجــوانــب الــبــروتــوكــولــيــة فـــي حفل 
تخّرج الفوج 41 من القضاة في مايو/ أيار 
من عام 2018. وبينما أعرب عدد من القضاة 
ــه مــن  ــ ــــالئـ ــع الــــجــــبــــاري وزمـ املـــتـــضـــامـــنـــني مــ
»قضاة الرأي« عن استيائهم من االستدعاء 
إلى املحاكمة التأديبية ملا لها من »تداعيات 
ســلــبــيــة عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر فـــي الــوســط 
القضائي املنصوص عليها في الدستور«، 
مــن تحريك  استغرابه  القضاة  نــادي  أبــدى 
املــتــابــعــات فــي غــيــاب تـــام ألّي مــتــضــرر من 
هــذه التدوينات وعــدم وجــود مشتك منها. 
 املتابعات تجري 

ّ
وأشار في بيان له، إلى أن

فـــي غــيــاب تــــام ألي نــقــاش تــشــاركــي جــدي 
القضائية،  األخالقيات  وفعال حول مدّونة 
ــنـــوات على  ـــع سـ ــرور أربــ ــ ــم مـــن مـ ــرغـ عــلــى الـ
تـــاريـــخ تــنــصــيــب املــجــلــس األعـــلـــى للسلطة 
للمادة  ألزمه املشّرع، طبقًا  الذي  القضائية 
106 من القانون املنظم، بضرورة إصدارها 

بعد استشارة الجمعيات املهنية للقضاة.
نــادي قضاة املغرب   

ّ
إلــى أن تجدر اإلشـــارة 

الـــذي تــأســس فــي ســيــاق الــحــراك السياسي 

للقيم الدولية املعمول بها في مجال حرية 
 
ّ
فــإن القاضي،  استقاللية  وضــمــان  التعبير 

ــأنـــه تــحــجــيــم دور الـــقـــاضـــي كــفــاعــل  مــــن شـ
أســـاســـي فـــي املــجــتــمــع وكـــذلـــك لــجــم صــوتــه 
ـــه في 

ّ
وكــبــح أحــد حقوقه، على الــرغــم مــن أن

الــوقــت نــفــســه إحــــدى الــدعــامــات األســاســيــة 
لترسيخ الحقوق«. 

 »تأديب القضاة الذين يعّبرون 
ّ
ويوضح أن

عن آرائهم يزيد من طول يد املجلس األعلى 
ــلـــى حــــق الـــقـــضـــاة،  لــلــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة عـ
كــمــا يــزيــغــه عـــن دوره املــتــجــلــي فـــي ضــمــان 
الفساد  قــالع  وتحطيم  القضاء  استقاللية 

والحرص على تنفيذ القانون«.
ويـــــــــأتـــــــــي ذلــــــــــــك فـــــــــي وقــــــــــــت أصـــــــــــــــدر فـــيـــه 
ــى لـــلـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة،  ــ ــلــ ــ ــلــــس األعــ ــجــ املــ
ــة األخـــالقـــيـــات  ــ ــدّونـ ــ األســــبــــوع املــــاضــــي، »مـ
 الــقــضــائــيــة« الــتــي تتضّمن الــقــيــم واملــبــادئ 
والــقــواعــد الــتــي يــتــعــنّي عــلــى قــضــاة املــغــرب 
أثــنــاء ممارستهم مهامهم  فــي  االلــتــزام بها 
ومسؤولياتهم القضائية. وبموجب املدونة، 
ـــز الــتــنــفــيــذ بـــعـــد نــشــرهــا  ــّي ــلـــت حـ ــتـــي دخـ  الـ
 قــــيــــودًا عــــّدة 

ّ
ــإن ــ ــدة الـــرســـمـــيـــة، فــ ــريـ  فــــي الـــجـ

ُوضـــعـــت عــلــى اســتــخــدام الــقــضــاة لــوســائــل 
التواصل االجتماعي.

عدد حاالت العنف 
المنزلي ضد األطفال وصل 

إلى 600 عام 2019

ال ينبغي أن تكون 
معالجة مواضيع حرية 

التعبير والعمل الجمعوي 
عبر آلية التأديب

ــم ينل  ــغـــرب ســنــة 2011، ولــ املـ ــذي عـــرفـــه  ــ الـ
ــقــــانــــونــــي بـــــوجـــــوده إال بــعــد  الــ االعــــــتــــــراف 
الداخلية  معركة قضائية، إذ رفضت وزارة 
فـــي الـــبـــدايـــة الــتــرخــيــص لــــه. ويــــرى رئــيــســه 
ــد منا  أحــ  »ال 

ّ
أن الــشــنــتــوف  الــلــطــيــف  عــبــد 

إلـــى  يــفــعــل ويـــســـعـــى  يــتــمــنــى أو يـــحـــب أن 
تعلقت  إذا  سّيما  ال  التأديبية  املــحــاكــمــات 
واحـــد بصيغة  فيها  الــخــاســر   

ّ
بـــالـــرأي، ألن

الــذي يجمعنا جميعًا  الجمع وهو القضاء 
أفــــرادًا ومــؤســســات. لــذلــك لــطــاملــا رددت في 
التي  الــلــقــاءات  تلك  فيها  بما  مناسبة،   

ّ
كــل

جــمــعــتــنــا بــمــســؤولــيــنــا املــحــتــرمــني بمعية 
ــلـــنـــادي أو بــتــفــويــض  املـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي لـ
التعبير  حــريــة  مــواضــيــع  معالجة   

ّ
أن مــنــه، 

عبر  تكون  أن  ينبغي  ال  الجمعوي  والعمل 
ــــه ال يحل 

ّ
آلــيــة الــتــأديــب لــعــدم فــائــدتــه وألن

املشاكل بل يزيدها إشكااًل ويؤجلها ليس 
يجب  »الــحــل   

ّ
أن اللطيف  عبد  إال«. يضيف 

أن يــكــون فــي الــنــقــاش والــتــشــارك للوصول 
ــــى تـــحـــديـــد لــلــمــفــاهــيــم )واجـــــــب الــتــحــفــظ  إلـ
الــقــضــائــيــة...(، على أن يكون  واألخــالقــيــات 
والقانون  الدستور  ذلك سقف  في  الفيصل 
وأفضل التجارب املعتمدة في تفسيرهما«.

وبمقتضى اإلصالحات القضائية الجديدة 
فـــي املـــغـــرب، صــــار قـــانـــون املــجــلــس األعــلــى 
ــم بــشــكــل مفصل 

ّ
لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة يــنــظ

إجــــــراءات املــتــابــعــة الــتــأديــبــيــة لــلــقــضــاة، إذ 
 الــرئــيــس املــنــتــدب للمجلس 

ّ
يــنــّص عــلــى أن

ــغ الـــقـــاضـــي املــعــنــي مـــا نــســب إلـــيـــه من 
ّ
يــبــل

إخـــالل وبــاســم القاضي املــقــرر فــي قضيته. 
 األبـــحـــاث 

ّ
ــر بــــإجــــراء كــــل ــيـ ــذا األخـ ــقـــوم هــ ويـ

والتحريات الضرورية، بما فيها االستماع 
 مــن يــرى 

ّ
إلـــى الــقــاضــي املــعــنــي بــاألمــر وكـــل

ــّد تــقــريــرًا  ــعـ ــه، ويـ ــيـ ــائـــدة فـــي االســـتـــمـــاع إلـ فـ
 يــودعــه بــاألمــانــة الــعــامــة للمجلس 

ً
مــفــّصــال

الذي يقرر بعد اطالعه على تقرير القاضي 
املقّرر، إّما إصدار قرار بالحفظ وإّما إحالة 
الــقــاضــي املــعــنــي إلـــى املــجــلــس إذا تــبــنّي له 

جدية ما نسبه إليه.
املغربية  العصبة  رئــيــس  يــقــول  جهته،  مــن 
»العربي  لحقوق اإلنسان، عادل تشكيطو، لـ
 »قرار استدعاء 

ّ
الجديد » في هذا اإلطار، إن

ــلـــى  ــلـــس األعـ ــجـ الــــقــــضــــاة لـــلـــمـــثـــول أمـــــــام املـ
تــعــبــيــرهــم عن  الــقــضــائــيــة، بــســبــب  للسلطة 
آرائهم في فضاءات مهنية مغلقة، مطعون 
ه مناٍف ملضمون الدستور، 

ّ
في حجيته، إذ إن

الذي  منه   25 الفصل  خصوصًا مقتضيات 
ــرورة حــمــايــة الــحــق فـــي التعبير  ــ يــؤكــد ضـ
وكذلك  املغاربة،  واملواطنني  املواطنات   

ّ
لكل

)تــنــّص على حق  الدستور  مــن  للمادة 111 
الناشط  ويلفت  للقضاة(«.  التعبير  حرية 
ــقـــاضـــي الــــحــــق فــي  ــلـ  »لـ

ّ
ــــى أن ــقـــوقـــي إلــ الـــحـ

واجــب   
ّ
وأن تقييد،  دون  مــن  التعبير  حرية 

الــقــاضــي مثل  فــقــط بعمل  مــرتــبــط  التحفظ 
ــداوالت وغــيــرهــا مــّمــا لـــه ارتــبــاط  ــ ــ ســريــة املـ
إلــى ما  املــعــروضــة عليه، اســتــنــادًا  بامللفات 
تضمنته املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، 
خصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق 
وكذلك   ،19 فصله  فــي  والسياسية  املــدنــيــة 
املــــادة الــثــامــنــة مــن مــبــادئ أســاســيــة بشأن 
اســتــقــالل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الــتــي منحت 
الــحــق لــلــقــضــاة كــغــيــرهــم مــن املــواطــنــني في 
وتكوين  واالعتقاد  التعبير  بحرية  التمتع 

الجمعيات والتجمع«.
ــــه »بــاإلضــافــة إلـــى كــون 

ّ
ويــــرى تشكيطو أن

القرار التأديبي ُيَعّد الدستوريًا باالستناد 
إلى مضامني الفصول الدستورية، ومنافيا 

تشغل قضية العنف ضّد 
األطفال داخل المنازل، حيزًا 

كبيرًا من النقاش المجتمعي، 
وفي أوساط المنظمات 

المدنية، في الكويت، وسط 
مطالبات بتفعيل مواد 

القوانين التي تحمي األطفال 
من تلك االعتداءات البدنية

الكويت ـ خالد الخالدي

ترتبط وقــائــع االعــتــداء الــجــســدي على األطــفــال في 
ــزلـــي، إذ يــقــع  ــنـ الـــكـــويـــت بــشــكــل وثــــيــــق، بــالــعــنــف املـ
األطفال ضحية هذا النوع من العنف داخل املنازل، 
بواسطة األهل أو األقارب، في أكثر الحاالت شيوعًا، 
النفس،  الباحثة املتخصصة في علم  وفق ما تقول 
فـــي جــامــعــة »الـــكـــويـــت« عــبــيــر الـــشـــطـــي، حــــول هــذه 
البالد،  الفترة األخــيــرة في  املتزايدة في  االعــتــداءات 
ــّم االعــــــتــــــداءات الــلــفــظــيــة والــنــفــســيــة  ــتــــي ال تـــضـ والــ

والجنسية.
 »عـــدد حــاالت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تــقــول الشطي لـــ

االعــتــداء الــبــدنــي، أو الــجــســدي، على األطــفــال داخــل 
املــنــازل املرتبط بالوالدين واألقـــارب وصــل إلــى 600 
عــام 2019 وهــو مــا شكل رقــمــًا مضاعفًا عــّمــا سجل 
فــي عــامــي 2015 و2016، بــواقــع نحو 300 حــالــة في 
الحاالت،  الشطي تضاعف عدد   منهما«. وتعزو 

ّ
كل

ــادة الــرقــابــة على  أو حــتــى زيــادتــهــا عــمــومــًا، إلـــى زيــ
قضية االعتداء على األطفال وزيادة عدد التبليغات، 
ــفــــال أو أقـــاربـــهـــم الــذيــن  بــفــعــل وعــــي كــثــيــر مـــن األطــ
يشهدون على حاالت العنف املنزلي ويبلغون عنها 
كبيرًا  إيجابيًا  تغيرًا  يشكل  مــا  وهــو  ســـري،  بشكل 
فــي الــوعــي الشعبي الـــذي كــان يــرى ضــرب اآلبـــاء أو 
ــادات  ــــزءًا مـــن عـ ــرًا مــحــمــودًا وجـ األقـــــارب لــأطــفــال أمــ
احترام  على  تقوم  التي  األبــويــة  وتقاليده  املجتمع 
الكبير ومحاولة ضبط الصغير بأّي وسيلة ممكنة 
حتى إن كان األمــر متعلقًا بالضرب. وهو ما يعني 
 الـــحـــاالت لــم تـــزد فعليًا بــل بــاتــت مــكــشــوفــة أكثر 

ّ
أن

مـــن ذي قــبــل. فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، مـــرر الــبــرملــان 
الــكــويــتــي، بــضــغــط مــن املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، داخــل 
 21 رقم  القانون  ينّص  الطفل.  قانون حماية  البالد، 
لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، على معاقبة أفراد 
املعتدين على األطفال بالضرب، كما أعطى  األســرة 
الــشــؤون  وزارة  مــن  لــفــرق  القضائية  الضبطية  حــق 
االجــتــمــاعــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى إنـــشـــاء مــكــتــب حماية 
الطفل التابع لــوزارة الصحة. ويتلقى مكتب حماية 
الطفل البالغات املتعلقة باالعتداء على األطفال على 
ه يواجه انتقادات حادة 

ّ
الخط الساخن رقم 147، لكن

الــبــالغــات بجدية كاملة،  بسبب عــدم أخــذ كثير مــن 
بــاإلضــافــة إلــى تعطل الــخــط الساخن أكــثــر مــن مــرة. 

مــن جهتهم، أجـــرى بــاحــثــون فــي جامعة »الــكــويــت« 
دراســات وأبحاثًا إحصائية، حول استجابة املكتب 
باالعتداء  املتعلقة  للبالغات  الصحة  لــوزارة  التابع 
»بطيئة  استجابة  ها 

ّ
أن إلــى  األطفال وخلصوا  على 

وضعيفة«.
تـــقـــول رئــيــســة جــمــعــيــة حــمــايــة الــطــفــل فـــي الــكــويــت 
الجديد«  »العربي  لـ الفريح،  سهام  حكومية(  )غير 
حماية  بــقــانــون  املتعلقة  الــقــانــونــيــة  الــنــصــوص   

ّ
إن

 
ّ
لكن الــقــانــون،  فــي  نــصــوصــًا متقدمة  الــطــفــل تعتبر 

املشكلة الكبيرة هي عدم أخذ القانون بجدية كاملة 
إلـــى تشتت  بــاإلضــافــة  وعـــدم تطبيقه بشكل جــيــد، 
لحماية  مكتب  هــنــاك  إذ  بالطفل،  املتعلقة  الــجــهــود 
الطفل في وزارة الصحة، ومكاتب في وزارة الشؤون 
االجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل، وهـــنـــاك لــجــنــة وطــنــيــة عليا 
لــحــمــايــة الــطــفــل، وهــنــاك إدارة اإلنـــمـــاء االجــتــمــاعــي 
التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل، والتي 

كانت تابعة ملجلس الوزراء سابقًا. 
ــذه املــنــظــمــات والـــلـــجـــان تــقــوم  ــ تــضــيــف الـــفـــريـــح: »هـ
 
ّ
لكن االجــتــهــاد،  فــي  مستوياتها  بــاخــتــالف  بجهود 

إنشاء  لم يصاحبها  ما  تبدو مشتتة  الجهود  هــذه 
ما  فــي  األدوار  وتـــوزع  املنظمات،  هــذه  مظلة تجمع 

التي  واإلداريـــة  القانونية  اإلشــكــاالت   
ّ

بينها، وتحل
 
ّ
تــتــرافــق مــع عــمــل هـــذه اإلدارات«. وتـــرى الــفــريــح أن

ؤخد بجدية كافية من 
ُ
حماية الطفل في الكويت ال ت

املتسامحة  الكويتي  املجتمع  نظرة  بسبب  الجميع 
مع سياسة تأديب األطفال املجتمعية التقليدية.

التالميذ عن مدارسهم في عامي 2020  أدى غياب 
و2021، بسبب قيود مكافحة كورونا، إلى تغييب 
املعلومات الكافية حول حجم االعتداءات املنزلية، 
الــتــربــيــة،  إذ كــــان املــعــلــمــون واملــعــلــمــات فـــي وزارة 
يتولون دورًا كبيرًا في اإلبالغ عن االعتداءات التي 
يتعرض لها األطفال داخــل منازلهم، واإلبــالغ عن 
آثـــار الــضــرب والــكــدمــات الــتــي تظهر لـــدى األطــفــال 
بــعــد مجيئهم مـــن املـــنـــازل. فـــي هـــذا اإلطـــــار، تــقــول 
املطيري،  التربية، هاجر  الفنية في وزارة  املوجهة 
»العربي الجديد«: »كنا في السابق، نحيل كثيرًا  لـ
ــى اإلدارات  ــداء عــلــى األطــــفــــال إلــ ــتــ ــاالت االعــ ــ مـــن حـ
له  يتعرض  ما  نعرف  ال  اليوم  نا 

ّ
لكن املتخصصة، 

عــن بعد،  التعليم  بــيــوتــهــم، بسبب  ــل  داخـ األطــفــال 
التربويني يتخوفون من  وهو ما يجعل كثيرًا من 
زيادة هذه الحاالت، وارتفاع معدالت العنف املنزلي 
أمر  وهــو  الجزئي،  أو  الكلي  الحظر  مــع  خصوصًا 
 الطريق 

ّ
أثبتته دراسات عاملية«. وترى املطيري أن

 في الكويت، للوصول إلى حالة كاملة 
ً
ما زال طويال

من الشفافية في ما يخص االعتداء على األطفال، 
فيما حمالت التوعية املتعلقة بضرورة التوقف عن 
ضرب األطفال في املنازل ال بّد من أن تكون موجهة 
بــالــكــامــل مــن الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، بـــداًل مــن كونها 
منطلقة من منظمات املجتمع املدني التي ال تملك 

املوارد الكافية لحمالت ضخمة مثل هذه.

المغربتحقيق
قضاة الرأي يواجهون التأديب

ليبيا: ترحيب بتمثيل النساء في الحكومـة الجديدة

تولّي المرأة مناصب 
هامة هو انتصار لنضال 

نسائي طويل

طرابلس ـ العربي الجديد

ــن تـــفـــاؤلـــهـــن  ــ ــيـــات عـ ــبـ ــيـ ــات لـ ــطــ ــاشــ عــــبــــرت نــ
بـــالـــتـــقـــدم فــــي مـــســـتـــوى مـــشـــاركـــة املـــــــرأة فــي 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــالد، مـــع دخـــول 
ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة، قد تنتهي 
إلــى وضــع سياسي دائـــم، بعد تولي خمس 
وزيرات حقائب هامة في الحكومة الجديدة.

وتولت نجالء املنقوش، الناشطة الحقوقية، 
بينما  الــدولــي،  والــتــعــاون  الخارجية  وزارة 
تــولــت حــلــيــمــة عــبــد الــرحــمــن وزارة الــعــدل، 
وســـّمـــيـــت وفـــــاء الــكــيــالنــي وزيــــــرة لــلــشــؤون 
للثقافة  أوكــي وزيــرة  االجتماعية، ومبروكة 
والــتــنــمــيــة املــعــرفــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى حــوريــة 

ميلود وزيرة الدولة لشؤون املرأة.
فــــي هـــــذا اإلطــــــــار، تــشــيــر الـــنـــاشـــطـــة املــدنــيــة 
 املشاورات السياسية، 

ّ
بدرية الحاسي إلى أن

السياسي،  الــحــوار  ملتقى  احتضنها  الــتــي 
ــرأة لــنــســبــة 30  ــ ــــرورة تــمــثــيــل املـ اشــتــرطــت ضـ
ها، مع ذلك، 

ّ
في املائة من كادر الحكومة. لكن

 وصول خمس نساء )15 في املائة( 
ّ
تعتبر أن

إلــى مناصب وزاريـــة مهمة مؤشر هــام على 
الــوعــي بــدور املـــرأة فــي جهود تخطي البالد 
ه تحدٍّ صعب في الوقت 

ّ
أزمتها. مع ذلك، فإن

»الــعــربــي  نــفــســه بــحــســب الــحــاســي. تــشــرح لـــ
ومحدد  قصير  الحكومة  »عمر   

ّ
أن الــجــديــد« 

ـــرورة إثـــبـــات  ــــ ــا يــعــنــي ضـ بـــأشـــهـــر قـــلـــيـــلـــة، مــ
ــيـــادة  ــن فــــي قـ ــهــ ــدارتــ الــــــوزيــــــرات الـــخـــمـــس جــ
املرحلة، تمهيدًا لتوسيع املشاركة في املراحل 
فــشــلــن  تـــضـــيـــف: »إذا  املـــقـــبـــلـــة«.  الــســيــاســيــة 
فــســيــكــون األثــــر كــبــيــرًا عــلــى الــنــســاء عــمــومــًا، 

 تحدي الوقت صعب جدًا«.
ّ
ولذلك فإن

ليبية  امــــــراة  أول  املـــنـــقـــوش  نـــجـــالء  ــعــتــبــر 
ُ
ت

تــتــولــى قــيــادة الــدبــلــومــاســيــة مــنــذ اســتــقــالل 
ها محامية وناشطة 

ّ
البالد، ويعرف عنها أن

ها لم 
ّ
حقوقية من بنغازي. وعلى الرغم من أن

 أّي منصب سيادي سابقًا، فقد ُعرفت 
َّ

تتول
الوطنية،  املــصــالــحــات  مــجــال  فــي  بنشاطها 
إذ نالت قبل سنوات شهادة عالية في إدارة 
 النزاعات من الواليات املتحدة 

ّ
الصراع وحل

األمــيــركــيــة. أمــا مــبــروكــة أوكـــي، فتنحدر من 
جنوب ليبيا، وتحمل شهادة في اختصاص 
حليمة  مارست  بــدورهــا،  النووية.  الفيزياء 
ــة غــــريــــان غــربــي  ــنـ ــن، مــــن مـــديـ ــمــ ــرحــ ــبـــد الــ عـ
ليبيا، مهنة املحاماة وأدارت طــوال سنوات 
مــكــتــبــًا خــــاصــــًا بــــهــــا. وال تــــعــــرف عــــن وفــــاء 
مهمة  معلومات  ميلود  وحــوريــة  الكيالني 
منطقتيهما  عــن  ترشيحهما  عــن  عــدا  بــعــد، 
التي  املناطقية،  املحاصصة  عمليات  ضمن 
الــجــديــدة وفقها إلرضــاء  الحكومة  ســارعــت 
 
ّ
لكن املجتمعية.  واألطـــيـــاف  املــنــاطــق  جميع 

 رئيس الحكومة عبد 
ّ
الحاسي تشير إلى أن

أكــد، في تصريحات رسمية،  الحميد دبيبة 
ــه اخــتــار فريقه الــــوزاري بناء على دراســة 

ّ
أن

النواب  إعــالن مجلس  الــذاتــيــة. ومنذ  السير 
)الــــبــــرملــــان(، فـــي الـــعـــاشـــر مـــن مــــــارس/ آذار 
الجديدة،  للحكومة  الثقة  الــجــاري، عن منح 
رحبت جهات دولــيــة عــدة بتمثيل املـــرأة في 
الحكومة، إذ اعتبرت »لجنة وضع املرأة« في 
ها »خطوة كبيرة 

ّ
البعثة األممية إلى ليبيا أن

السفير  ووصـــف  املــــرأة«.  بحقوق  للنهوض 
ــارد نـــوالنـــد،  ــتـــشـ ــــدى لــيــبــيــا، ريـ ــركـــي لـ ــيـ األمـ
ـــهـــا »لــحــظــة تــاريــخــيــة لــلــمــرأة 

ّ
الـــخـــطـــوة بـــأن

الليبية«.
الذي  السياسي،  الــحــوار  وكــان فريق ملتقى 
أنــتــج الــســلــطــة الــجــديــدة فــي لــيــبــيــا، قــد ضــّم 
النساء. وتشير تدوينات بعضهن  عددًا من 
إلـــــى دورهـــــــن فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى الــحــكــومــة 

مــن أجــل تعيني عــدد مــن الــنــســاء فــي مقاعد 
ســيــاديــة بــالــحــكــومــة، خــصــوصــًا الــخــارجــيــة 
والعدل »املهمتني« على حد وصف الحاسي.

في املقابل، تعبر إيمان البخاري، العضو في 
حــراك »لها« النسائي، عن أسفها حول عدم 
تجاوب الحكومة الجديدة في توفير النسبة 
إلى  تشير  ها 

ّ
لكن النساء،  ملشاركة  املطلوبة 

 ذلك قد يكون »لعدم ترشح العدد الكافي 
ّ
أن

البعثة  الـــوزارات«. وكانت  النساء لشغل  من 
األممية في ليبيا أكدت، إبان اختيار السلطة 
السياسي،  الحوار  ملتقى  قبل  من  الجديدة 
 املــرشــحــني ملــنــصــب رئـــيـــس الــــــوزراء، 

ّ
ــل  كــ

ّ
أن

الــتــزمــوا كــتــابــيــًا بـــأن تــضــم الــحــكــومــة نساء 
بنسبة 30 في املائة، لكن مع إعالن دبيبة عن 
 النسبة ال تتجاوز 

ّ
فريقه الحكومي، تبني أن

15 في املائة )5 نساء من 32 وزيرًا باإلضافة 
إلى نائبني لرئيس الوزراء(.

»العربي  إلى  في حديثها  البخاري،  وتشير 
 حـــراكـــهـــا، رفـــقـــة عــــدد من 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن

الـــحـــمـــالت، ســيــتــجــه لــلــضــغــط عــلــى مجلس 
ــــرى الــعــامــلــة ضمن  الـــنـــواب واملــــســــارات األخـ
العملية السياسية، من أجل ضرورة االلتزام 

الدائم  الدستور  فــي  النساء  حقوق  بتوفير 
ــن حــــق الــنــســاء  ــ ــلـــة: »مـ ــائـ ــلـــبـــالد. وتـــعـــلـــق قـ لـ
أهم  والــدســتــور  السياسية.  املناصب  شغل 
ــي تـــرســـيـــخ مـــبـــدأ تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص  طـــريـــق فــ
إلتــاحــة املــجــال لــلــمــرأة فــي تــولــي الــوظــائــف 
عدم  مــن  الــرغــم  وعلى  القيادية«.  واملناصب 
الــبــخــاري عــن نسبة تمثيل املــــرأة في  رضـــا 
ها تراها، كذلك، خطوة 

ّ
الحكومة الحالية، فإن

هامة في طريق »تشكيل إدارة الدولة«، كما 
تعتبرها مؤشرًا على تبديل نظرة املجتمع 
النمطية السلبية إلى املرأة حول أهليتها في 
تولي الشأن السيادي والسياسي في البالد. 
 تمكني املرأة من 

ّ
وتعود الحاسي لتذّكر بأن

انتصار  ــي مناصب سيادية هــامــة، هــو 
ّ
تــول

لـــنـــضـــال نـــســـائـــي طــــويــــل، راحـــــــت ضــحــيــتــه 
نــســاء كــثــيــرات »مــثــل املــحــامــيــة والــنــاشــطــة 
البرعصي،  في مجال حقوق اإلنسان حنان 
التي اغتيلت في وضح النهار في بنغازي، 
ــام  ــهـ ــواب سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــو مـــجـــلـــس الـ وقــــبــــلــــهــــا عــــضــ
سرقيوة، املجهول مصيرها حتى اآلن، كما 
بوقعيقيص  ســلــوى  والــنــاشــطــة  املــحــامــيــة 

التي اغتيلت قبل سنوات«.

غسان رمضان الجرادي

ــداد الــســكــان، أصــبــح الــنــاس ُيسيطرون بــصــورة مستمرة  مــع تــزايــد أعـ
أي  أكبر من  عــدة موائل ويتوّسعون في مناطق جديدة  ومتزايدة على 
الطيور يتطلب مساحات ومــوارد  أن نمو مجموعات  وقت مضى. كما 
غذائية جديدة. تاريخيًا، قد يتغير هذا النمو بشكل جدي إذا ما حصل 
أو مدن  قــرى  أو جــرى فــي  أو مــدن خاضعة لتخطيط منظم  قــرى  فــي 
مكتظة بالناس وملوثة لدرجة أن التلوث فيها بات يهدد البيئة الطبيعية. 
املتنوعة  املــوائــل  في  تقريبًا،  اليابسة  كل  في  وتنوعت  الطيور  انتشرت 
واالرتفاعات املتفاوتة. وقدرتها على الطيران ال شك مكنتها من اختيار 
مــوائــل أخـــرى أفــضــل وبــســرعــة كــبــيــرة مــن خـــال اســتــكــشــاف البيئات 
تدمير  األحسن. ورغــم  لها متطلباتها  توفر  التي  األبعد  املجاورة وتلك 
البيئة وبالتالي املوائل، تمكنت بعض أنواع الطيور، وبنجاح، من التأقلم 
إلى جانب اإلنسان في بيئته القروية واملدنية.  لكن هذا لم يحصل في 
متتالية حدثت  وتغيرات  متفرقة  تكيفات  نتيجة  كان  بل  نفسه،  الوقت 
مع مرور الزمن. لعل النوع األول من جوارح الطير الذي نجح بالتعايش 
الــذي أصبح يعشش  الــجــراد(،  مع اإلنسان هو الصقر العوسق )صقر 
على أعمدة الكهرباء وشبابيك املنازل وشرفاتها، خصوصًا في املناطق 
التي توفر له الطعام من آفات زراعية حشرية وحيوانية، على  الزراعية 

طول الشريط الساحلي املمتد شرقي البحر املتوسط.  
ومن الطيور الذكية، نجد الغراب بأنواعه املختلفة، والذي أصبح ينتشر 
الــقــرن املــاضــي، خصوصًا تلك التي تتكدس فيها  فــي املــدن منذ أوائـــل 
الــغــرب، فنجد أن غــراب الــزرع  النفايات أو تكثر فيها املــواشــي. أمــا فــي 
والعقعق ينضمان إلى الغراب املقنع في الظهور في املطارات والحدائق. 
العالم باستيطان كل ثقب في  أنحاء  الــدوري في كل  العصفور  ويقوم 
فتات  على  ويقتات  فيه  ليعشش  اإلنــشــاء  قيد  أو  قديم  أو  مبنى جديد 
املنازل واملطاعم والحشرات التي تقتلها السيارات على الطرقات وعلى 
آفات املزارع، خصوصًا مزارع الحبوب على أنواعها، وهو أيضًا يفضل 
املبيت على األشجار القريبة من ثقوب املباني، ويقوم في الصباح الباكر 

بالتهام الحشرات الليلية التي حطت على هذه األشجار. 
لن نتحدث هنا عن الطيور التي تأقلمت مع املدن خارج منطقة الشرق 
األوســط ألن األعــداد كبيرة ولن تتسع لها هذه الصفحات. لكن نكتفي 
بذكر اللقلق األبيض الذي انتقل من التعشيش في أعالي األشجار البرية 
إلى أسطح املنازل وعلى مداخنها وفوق أعمدة الكهرباء والهاتف، بينما 
اتخذ من املزارع وبرك الري أماكن له يتغذى عليها. كما تقبل األعشاش 
إذ يشعر  مــعــهــا،  فتأقلم  األرض،  عــلــى  لــه  بنيت  وأخــــرى  اإلصــطــنــاعــيــة 
باألمان مع أناس أحبوه ألن أهلهم كانوا يخبرونهم أنه يأتي باألطفال 
في صرة يحملها بمنقاره، باإلضافة إلى إخاص الزوجني لبعضهما 

البعض، فحظي بحمايتهم. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

طيور تأقلمت مع اإلنسان

إيكولوجيا

واحدًا  ُتَعّد  والتي  الجديد،  المغربي  الدستور  من   111 المادة  تنّص 
على  البالد،  في  القضائي  الصعيد  على  الدستور  مكاسب  أهم  من 
التحفظ  واجب  مع  يتالءم  بما  التعبير،  حرية  في  الحق  »للقضاة  أّن 
المادة  أّن تطبيق هذه  إلى  اإلشارة تجدر  لكّن  القضائية«.  واألخالقيات 

يطرح إشكاالت عند تعريف التحفظ واألخالقيات القضائية.

التحفظ واألخالقيات القضائية

ال بّد من أن ترجح كّفة العدالة في النهاية )عبد الحق سنّا/ فرانس برس(

الحجر المنزلي زاد العنف ضد األطفال بحسب خبراء )ياسر الزيات/ فرانس برس(

فــي مؤشر أســاســي على دور األلعاب 
ــقــــت إدارة  الـــيـــومـــيـــة، وافــ الـــحـــيـــاة  فــــي 
ــة الـــعـــام  ــيــ ــركــ ــيــ ــذاء والــــــــــــدواء األمــ ــ ــغــ ــ ــ ال
ــرة، عــلــى اســتــخــدام  املـــاضـــي، وألول مــ
األطفال  انتباه  لتحسني  فيديو  لعبة 
اللعبة، وهي  اإلصغاء.  وقدرتهم على 
أنــتــجــتــهــا  والــــتــــي   ،»EndeavorRX«
تكون  قــد   ،»Akili Interactive« شــركــة 
ــزءًا مــن قــطــاع تــنــامــي األلــعــاب التي  جـ
تقرير  بحسب  طــبــيــة،  وصــفــة  تتطلب 
 ،2021 لــعــام  التكنولوجيا  اتــجــاهــات 
الصادر عن معهد »فيوتشر توداي«.  

تأسست »Akili Interactive« عام 2011 
بهدف إنشاء ألعاب للعالج السريري. 
تعتمد  سباق  لعبة   »EndeavorRX«و
عــلــى شــخــصــيــات بـــألـــوان زاهـــيـــة. لكن 
آليات لعبها مصممة »لتنشيط أنظمة 
عصبية معينة في الدماغ تهدف إلى 
ــة لــلــخــلــل  ــبـ ــاحـ عــــــالج األمــــــــــراض املـــصـ

اإلدراكي«.
وتــفــيــد صــحــيــفــة »واشــنــطــن بــوســت« 
بــــأن الــشــركــة أنـــشـــأت نــتــيــجــة صــداقــة 
ــلـــة بــــني اثــــنــــني مــــن مــؤســســيــهــا،  طـــويـ
ــــذي عــمــل ملــــدة 10  مــــات أومـــيـــرنـــيـــك، الـ
سنوات في شركة ساهمت في تطوير 
ألعاب من قبيل »ستار وورز«، وعالم 
األعصاب آدم غازالي، لتطوير القدرات 

املعرفية من خالل ألعاب الفيديو.
ــه عـــنـــدمـــا الــتــقــى  ــ ــقـــول أومـــيـــرنـــيـــك إنـ يـ
ــا  ــانـ ــًا، كـ ــ ــامــ ــ ــل نــــحــــو 15 عــ ــبــ ــه قــ ــلــ ــيــ زمــ
مــفــتــونــني بــأعــمــال بــعــضــهــمــا بــعــضــًا. 
بكيفية عمل  أوميرنيك مهووسًا  كــان 
ــازالــــي مهتمًا  الــــدمــــاغ، بــيــنــمــا كــــان غــ
بـــكـــيـــفـــيـــة إنـــــشـــــاء األلــــــعــــــاب. يــضــيــف: 

»فهمت حقًا قــوة الــتــجــارب، وهــذا هو 
املكان الذي يزدهر فيه علم األعصاب. 
إنها التجارب التي يمكن أن تصادف 
الدماغ، سواء أكانت الجيدة والسيئة. 
واأللــعــاب واحـــدة مــن أفضل الوسائل 
ــه األرض لــخــوض الــتــجــارب  عــلــى وجـ

من خاللها«.
ما  لتواجه   EndeavorRX لعبة وتأتي 
يقال حــول مــدى ضــرر ألعاب الفيديو 
وتستمر  للفرد.  العقلية  الصحة  على 
ــي الـــتـــركـــيـــز  ــ ــة فـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــاريــــر اإلخـ ــقــ ــتــ الــ
على سلوك  األلــعــاب  هــذه  تأثير  على 
أكثر عدوانية، على  األطفال، وجعلها 
الــدراســات التي  الرغم من سنوات من 

لم تجد أي ارتباط بني االثنني.
املوافقة  تمت  التي  الفيديو  لعبة  تعد 
الــغــذاء والــــدواء  إدارة  ِقــبــل  مــن  عليها 
األمــيــركــيــة مــجــرد مــؤشــر واحــــد على 
املشهد  عــلــى  األلـــعـــاب  كيفية ســيــطــرة 
ــا لــتــقــريــر اتـــجـــاهـــات  ــ

ً
ــق اإلعـــــالمـــــي، وفــ

التكنولوجيا لعام 2021. ولدى تحليل 
ــــي واألخــــــبــــــار، يــذكــر  ــــالمـ املـــشـــهـــد اإلعـ
االشــتــراك  خــدمــات  طبيعة  أن  التقرير 
قد تغيرت، وسوف تستمر في التطور 
الــدفــع في  املستهلكني  مــن  وســُيــطــلــب 
التجارب واأللعاب االفتراضية  مقابل 
وغيرها. ويذكر أنه »ملتابعة مستقبل 
االشـــتـــراكـــات، يــمــكــن الــنــظــر إلـــى لعبة 
ــــي مــجــانــيــة لــكــنــهــا  »فـــورتـــنـــايـــت« وهـ
ــراء  تـــتـــضـــمـــن نـــظـــامـــًا لـــعـــمـــلـــيـــات الــــشــ
ــفـــاق«. هنا  يـــجـــذب املــســتــخــدمــني لـــإنـ
تسأل الصحيفة: »كم عدد االشتراكات 

في األخبار؟«.
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