
700 ألف طفل سوري يواجهون الجوع

أوكالهوما تحظر اإلجهاض
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هاتاي ـ عبد اهلل البشير

أكـــدت منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة فــي تقرير 
أصـــدرتـــه فـــي 19 مـــايـــو/ أيــــار الـــجـــاري أن 
700 ألـــف طــفــل ســــوري يــواجــهــون الــجــوع 
املعيشية،  املشاكل  وتفاقم  األوضــاع  تدهور  بسبب 
ال ســيــمــا فــي مــنــاطــق شــمــال شــرقــي الـــبـــاد. وفيما 
تعمل املنظمة لتوسيع قطاع الكشف، وتبذل جهودًا 
كبيرة لتعزيز الوقاية من أمراض سوء التغذية لدى 
األطفال عبر محاولة توفير إمدادات حيوية، بادرت 
إلى تقسيم سوء التغذية إلى فئتني، تشمل األولى 
نــقــص الــتــغــذيــة الــــذي يــــؤدي إلــــى إصـــابـــات بقصر 
الــوزن، والثانية نقص  القامة والهزال والنقص في 

املغذيات الدقيقة من معادن وفيتامينات مهمة.
وذكرت املنظمة أن عائات عدة ال تستطيع الوصول 
إلى املأكوالت التي تحتوي مكونات غذائية عالية، 
مــنــهــا الـــفـــواكـــه الـــطـــازجـــة والـــخـــضـــار والــبــقــولــيــات 
واللحوم والحليب. وحــددت أسباب زيــادة معدالت 
واألزمــة  والخدمات  الصحة  بتدهور  التغذية  ســوء 
الشرائية  الــقــوة  انخفاض  إلــى جانب  االقــتــصــاديــة، 

وصعوبة الوصول إلى مياه آمنة.
ــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى  وقـــــــدرت عـــــدد األشــــخــــاص الــ
مساعدة غذائية مباشرة خال عامي 2022 و2023 
بنحو 5.5 مــايــني شــخــص، »منهم أمــهــات وأطــفــال 
تــتــراوح أعمارهم بــني أسابيع و59 شــهــرًا، نصفهم 

فــي منطقة شــمــال شــرقــي ســـوريـــة«. ولــفــتــت إلـــى أن 
اإلصــــابــــات بـــســـوء الــتــغــذيــة فـــي هــــذه املــنــطــقــة هي 
ضعف ما في باقي املناطق، وبينها الحسكة ودير 
ــزور والـــرقـــة. وتــتــخــذ املــنــظــمــة خـــطـــوات ملــواجــهــة  ــ الـ
الـــتـــدهـــور الـــغـــذائـــي، بــيــنــهــا إطــــاق بـــرامـــج الــخــدمــة 
التغذية مبكرًا،  الغذائية بهدف كشف حــاالت ســوء 
وتلبية الحاجة إلى منع سوء التغذية لدى الرضع 
واألطـــفـــال الــصــغــار الــتــغــذيــة االســـتـــشـــارة، وتنفيذ 

مبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال. 
والعام املاضي، أجرت املنظمة في 968 مركزًا تابعة 
طـــفـــل دون  مـــلـــيـــون  لــنــحــو 1.016  فـــحـــوصـــات  لـــهـــا 
الــخــامــســة مـــن الــعــمــر، و21.865 يــعــانــون مـــن ســوء 
تغذية حــاد، وأحــالــت 1477 منهم إلــى مراكز عاج. 
وقدمت منذ يناير/ كانون الثاني 2021 حتى نهاية 
فبراير/ شباط 2022 في 66 مركزًا صحيًا و4 مراكز 
لتحقيق االستقرار ومستشفيان صديقان لألطفال 
إجمالي 109.191 خدمة تغذية في 72 منشأة صحية 
شمال شرقي سورية، كما دربــت 100 عامل صحي 
عــام 2021، ووفـــرت مراقبة ودعــمــًا لوجستيًا شمل 

أدوات قياس وتسجيل وجمع وتحليل بيانات«.
وأعلنت املنظمة تقديم 84.161 خدمة فحص في 66 
مــركــزًا صحيًا، واكــتــشــاف 3012 حــالــة ســوء تغذية 
لـــ 2399 شخصًا  املــائــة، منها  فــي  حــاد بنسبة 3.7 
عانوا من سوء تغذية حاد املعتدل، وأحالتهم إلى 
األمم  وكــاالت  بدعم من  الخارجية  العيادات  مراكز 

املتحدة. كما شخصت 612 حالة سوء تغذية حاد 
من دون مضاعفات، وأحالتها على مراكز العيادات 
الــخــارجــيــة املــدعــومــة مــن قــبــل بــاقــي وكــــاالت األمــم 
ــارت إلــى أنها عالجت 655 حالة في  املــتــحــدة. وأشـ
مراكز تحقيق االستقرار في 4 مستشفيات تدعمها 
املنظمة.  وتدعم املنظمة 4 مراكز لتحقيق االستقرار 
في الحسكة والقامشلي ودير الزور والرقة بمنطقة 
الطبقة حيث انخفض معدل الوفيات نحو 2.9 في 
املائة. يقول الطبيب املتخصص في أمراض النساء 
واألطفال رضوان محمد لـ»العربي الجديد«: »يؤثر 
ــفـــال ونــمــوهــم الــطــبــيــعــي،  ســـوء الــتــغــذيــة عــلــى األطـ
والحوامل واملرضعات في شكل بالغ. وقد يحتاج 
بتعويض  واالهتمام  الطعام،  تثبيت  إلــى  املرضى 
العناصر  الــغــذائــيــة بحسب  املــكــمــات  فــي  الــنــقــص 
الناقصة في الجسم من كالسيوم وحديد وفوليك 
ومــجــمــوعــة فــيــتــامــيــنــات »بــــي«، وتــأمــني متطلبات 
أخـــذهـــا فـــي شــكــل روتـــيـــنـــي«. ويــشــيــر إلــــى وجـــود 
أســبــاب خــارجــيــة وداخــلــيــة أخــــرى لــســوء التغذية 
تــتــعــلــق بــنــوعــيــة الــطــعــام وكــمــيــتــه، وعــــدم حــصــول 
الجسم على كفايته من املواد الغذائية، والعناصر 

الضرورية للنمو ومناعة الجسم.
»الــعــربــي  وتــكــشــف مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي املــنــطــقــة لـــ
ــديــــد« أن »ســـــــوء الـــتـــغـــذيـــة مـــرتـــبـــط بـــعـــوامـــل  الــــجــ
طبيعية، منها انحسار كميات األمطار  في املناطق 
الزراعية خال السنوات املاضية، وارتفاع األسعار، 

العمل،  الدخل نتيجة ضعف فرص  والحرمان من 
ــى جـــانـــب نــقــص كــمــيــات مـــيـــاه الــــشــــرب، خــاصــة  إلــ
ــرارة  ــحـ فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، وارتــــفــــاع درجــــــات الـ

والخدمات الصحية املحدودة.
الـــذي يعيش في  الــلــه خليف  مــن جهته، يــقــول عبد 
منطقة خويتلة الريفية شرقي القامشلي لـ»العربي 
الجديد«: »يعاني أطفالي وزوجتي من سوء تغذية، 
في  عملنا  نفقد  جعلتنا  ــات  ــ واألزمـ الــجــفــاف  أن  إذ 
الــزراعــة«. ويخبر أن الطبيب وصــف لطفليه أدويــة 
وفيتامينات ومقويات سعرها مرتفع للغاية، و«أنا 

ال أعرف كيف سأوفرها«.

مجتمع
اللجوء،  مــن طالبي  األفــغــان وغيرهم  تــطــارد  بلغاريا  أن  ووتـــش«  رايــتــس  »هيومن  أعلنت منظمة 
من خال استخدام الكاب البوليسية لدفعهم بشكل غير قانوني عبر الحدود للعودة إلى تركيا، 
وقالت  مابسهم.  مــن  وتجريدهم  والــســرقــة  للضرب  تعرضهم  عــن  تــحــدثــوا  املهاجرين  أن  وذكـــرت 
مسؤولة حقوق الاجئني واملهاجرين في املنظمة ميشيل راندهاوا: »تقوم بلغاريا بشكل وحشي 
برد املهاجرين وطالبي اللجوء عبر الحدود مع تركيا«، مضيفة: »على االتحاد األوروبي أن يضمن 
توقفها على الفور عن عمليات اإلعادة غير القانونية«.      )أسوشييتد برس(

لقي 11 رضيعًا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني غربي السنغال، كما أعلن 
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ّ
غت لتّوي ببالغ األسى والفزع أن

ّ
رئيس الباد ماكي سال. وقال في تغريدة على »تويتر«: »تبل

رضيعًا قضوا في حريق في قسم حديثي الوالدة في املستشفى العمومي في تيفاواني«. أضاف: 
»أتقّدم بأحّر التعازي إلى أمهاتهم وعائاتهم«. من جهته، أعلن رئيس بلدية املدينة ديمبا ديوب 
 »الحريق نجم عن احتكاك كهربائي والنيران امتدت بسرعة 

ّ
ع«، مشيرًا إلى أن

ّ
عن »إنقاذ ثاثة رض

)فرانس برس( ن املستشفى أخيرًا.  
ّ

كبيرة«. وبحسب وسائل إعام محلية، فقد ُدش

السنغال: مصرع 11 رضيعًا في حريق مستشفىبلغاريا تستخدم كالبًا بوليسية إلعادة المهاجرين

ستواصل  أنها  العالمية  الصحة  منظمة  أكدت 
سورية،  شرقي  شمال  في  التغذية  برامج  دعم 
األطفال  تغذية  مراقبة  نطاق  توسيع  خالل  من 
 66 من  المراكز  عــدد  وزيـــادة  والصغار،  الرضع 
االستقرار  لمراكز  معدات  لتوفير  والعمل   ،95 إلى 
الحاالت  حياة  إلنقاذ  الالزمة  اللوجستية  والترتيبات 

المعقدة من سوء التغذية الحاد. 

دعم برامج التغذية

صــادق حاكم واليــة أوكالهوما على قانون يحظر 
 عــمــلــيــات اإلجـــهـــاض مــنــذ اإلخـــصـــاب، ليصبح 

ّ
كـــل

بذلك هذا املعقل املحافظ في جنوب الواليات املتحدة 
األكــثــر تـــشـــّددًا فــي الــبــالد لــنــاحــيــة شـــروط اإلنــهــاء 
الــطــوعــي لــلــحــمــل. وقـــال حــاكــم الـــواليـــة الــجــمــهــوري 
أوكالهوما  ان 

ّ
»وعــدت سك بيان:  كيفن ستيت في 

مؤّيد  قــانــون  أّي  حاكمًا،  بصفتي  ــع، 
ّ
ســأوق ني 

ّ
بأن

ــا فــخــور بــأنــنــي وفــيــت بهذا  للحياة يــحــال إلـــي، وأنـ
الــيــوم«، مضيفًا: »فــي أوكــالهــومــا، سندافع  الــوعــد 
دائمًا عن الحياة«.  والقانون الذي أقّرته أوكالهوما 
مستوحى من قانون كانت قد أقّرته والية تكساس 
في سبتمبر/ أيلول املاضي، ويسمح ألّي شخص، 
لــه، برفع دعــوى قضائية ضّد  حتى مّمن ال صفة 
نـــســـاء خــضــعــن لــعــمــلــيــات إجـــهـــاض أو أشــخــاص 

أجروا هذه العمليات.  وكانت صحيفة »بوليتيكو« 
أّن املحكمة  األمــيــركــيــة قــد أعلنت فــي وقــت ســابــق 
األميركية العليا تعتزم إلغاء الحكم التاريخي الذي 
النساء   

ّ
أّن حــق أصــدرتــه عــام 1973، واعتبرت فيه 

في اإلجهاض مكّرس في دستور البالد، وقالت إّن 
قــرار مــؤّرخــة في  إلــى مــســّودة  معلوماتها تستند 
10 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي مــا زالـــت مـــدار نقاش 

بــن أعــضــاء املــحــكــمــة بــانــتــظــار صــــدوره بصيغته 
النهائية قبل نهاية يونيو/ حزيران املقبل. وإذا أقّرت 
املحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود 
الــذي كان ساريًا قبل  الواليات املتحدة إلى الوضع 
 واليــة حــّرة فــي أن تسمح 

ّ
1973، عندما كانت كــل
باإلجهاض أو تحظره. 

)فرانس برس(
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صيدا ـ انتصار الدنان

ا عن بيتي وأرضي في فلسطني. أمكث في لبنان منذ وعيت على 
ً
»ال أعرف شيئ

الدنيا، وحفظت معالم املكان الذي عشت فيه«. هذا ما تقوله الحاجة آمنة فرج 
التي حرمت مثل الجئني فلسطينيني آخرين من البقاء في وطنهم بعد والدتهم، 

بسبب استيالء العدو الصهيوني على أراضيهم، وطردهم منها تحت القصف.
ال تفكر آمنة املتحدرة من بلدة صفورية بفلسطني وتقيم في مخيم عني الحلوة 
ها 

ّ
بمدينة صيدا اللبنانية في العودة إلى فلسطني. تجاوزت سن السبعني، علمًا أن

ولدت في فلسطني وخرجت منها يوم النكبة عندما كانت في عامها األول. تقول 
فعندما  وأبــي،  أمــي  من  يتيمة محرومة  مريرة  الجديد«: »عشت حياة  »العربي  لـ
خرجنا من فلسطني إلى جنوب لبنان ثم إلى مخيم نهر البارد شمال لبنان، مات 
أبي حني كنت في الثالثة ثم لحقت به أمي، فبقيت مع شقيقي الوحيد وشقيقاتي 
الثالث، وظللنا وحدنا في املخيم من دون أن يتواجد أحد لرعايتنا، وأقمنا في 
بيت متواضع حيث اهتمت بنا جارة كانت تحن علينا وتطعمنا ما تعده ألسرتها. 
كانت حياتنا تعيسة جدًا، عشنا فقراء ال معيل لنا، وقتل شقيقي خالل معارك نهر 
البارد عام 2007، وقبلها أختي التي تصغرني بعام خالل االجتياح الصهيوني 
 شخصًا 

ّ
 ال أحد يهتم بي، لكن

ّ
ملخيم عني الحلوة عام 1982«. تضيف: »لم أتعلم ألن

علمني كيف أكتب اسمي حني كبرت. أيضًا، لم أزاول أية مهنة فعشت فقيرة وال 
أزال«. في سن الـــ18، تزوجت آمنة من ابن عمها، وانتقلت للعيش معه في مخيم 
عني الحلوة. وتقول: »عاملني زوجي أفضل معاملة، ولم يجعلني أحتاج إلى أي 
ني لم أنجب، ورغم الضغوط املستمرة عليه للزواج 

ّ
إنسان على وجه األرض، لكن

بامرأة أخرى إلنجاب أوالد، إال أنه رفض األمر دائمًا. وقد عشت معه 30 عامًا من 
دون أن ينقصني شيء، ثم مرض وتوفي فتغيرت أحوالي وعدت إلى حياة الفقر 
والــعــوز مــن دون معيل، علمًا أن زوجــي لــم ينضم إلــى أي فصيل كــي يكون لديه 
راتب، وأنا أسكن في بيت مالصق لبيت أخي زوجي الذي تقدم عائلته الطعام لي. 
هذه حياتي سلسلة من القهر والعذاب واليتم، وأعيش اليوم حالة فقر مدقع، إذ ال 
ا لي، وأعلم أن أحوال الناس صعبة. ال أمنيات لي، لكنني أتمنى أن 

ً
يقدم أحد شيئ

تتحسن األوضاع كي يستطيع الناس العيش في شكل أفضل«.
 ما يربطني بها 

ّ
وعن فلسطني تقول: »ال أعــرف شيئًا عن بلدتي صفورية. وكــل

والفقر.  اليتم  حياة  اللجوء،  في  التي عشتها  التعيسة  وذكرياتي  والدتـــي،  هو 
هما تركا أرضهما وبيتهما، إذ كان 

ّ
مات والداي غريبني في لبنان. ماتا حزنًا ألن

والدي فالحًا في أرضه التي يأكل ويعيش من خيرها«.

المجتمع  حاجة  المصري  القضاء  أمام  العالقة  المشاكل  تؤكد 
الدستور  التزام  ظل  وفي  الشخصية.  لألحوال  جديد  قانون  إلى 

مبادئ الشريعة اإلسالمية كمصدر رئيسي للتشريع، ال بّد أن تتوافق 
الحكومة والبرلمان مع األزهر على التعديالت المطلوبة

غياب الرقابة يهّدد مباني إيران

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

أبلغت مصادر في مجلس النواب 
املــــصــــري »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
رئــيــســه حــنــفــي جـــبـــالـــي، اجــتــمــع، 
ــلــــســــات الــــــــدورة  ــلــــى هــــامــــش جــ عــ
ــر حــتــى  ــمـ ــتـ ــسـ الــــحــــالــــيــــة لــــلــــبــــرملــــان الـــــتـــــي تـ
نــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل، مـــع رئــيــس 
الــلــجــنــة الـــبـــرملـــانـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة، 
التضامن  لجنة  ورئــيــس  الهنيدي،  إبــراهــيــم 
االجتماعي عبد الهادي القصبي، وطالبهما 
بعدم  اللجنتني  أعــضــاء  إلــى  تعليمات  بنقل 
الــتــحــدث لــوســائــل اإلعـــالم عــن أي اقــتــراحــات 
لتعديل قانون األحوال الشخصية )األسرة(، 

حتى انتهاء الدورة.
ونــقــلــت املــصــادر عــن جــبــالــي قــولــه للهنيدي 
تعديالت  أي  ملناقشة  مــجــال  »ال  والــقــصــبــي: 
ــوال الــشــخــصــيــة،  ــ مــقــتــرحــة عــلــى قـــانـــون األحــ
البرملانية،  الــــدورة  مــن  الباقية  الــفــتــرة  خــالل 
بسبب انشغال لجان البرملان بمناقشة بنود 
امليزانية الجديدة للدولة، تمهيدًا العتمادها 
قــبــل بـــدء الـــعـــام املـــالـــي فـــي األول مـــن يوليو 
)تـــمـــوز( املــقــبــل«. وكــشــفــت أن جــبــالــي رفــض 
ــانــــون األســـــرة  ــتـــعـــديـــالت عـــلـــى قــ مــنــاقــشــة الـ
ــر الــشــريــف، وإعـــالن  ــ ــذ رأي األزهـ إال بــعــد أخـ

منح  بعد  التعديل  اقــتــراحــات  على  موافقته 
اقــتــراحــات، أو  رأيــه الشرعي الخاص بحذف 
إضافة أخــرى أو إجــراء تعديالت عليها، في 
الثانية  املادتني  النواب  التزام مجلس  ضــوء 
والــســابــعــة مــن الــدســتــور، وتــمــســكــه بتجنب 
الصدام مع املؤسسة الدينية األهم في البالد.
املصري  الدستور  مــن  الثانية  املـــادة  وتنص 
عــلــى أن »مـــبـــادئ الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة هي 
املـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــتــشــريــع«، فــيــمــا تــخــّول 
املــــــادة الــســابــعــة األزهــــــر اإلشـــــــراف عــلــى كل 
جوانب التشريع، »لكونه املرجع األساس في 
العلوم الدينية والشؤون اإلسالمية، ويتولى 
واللغة  الدين  علوم  ونشر  الدعوة  مسؤولية 

العربية في مصر والعالم«.

رؤية المجلس القومي للمرأة
وأشــــــارت املـــصـــادر إلــــى أن »جــبــالــي أوضـــح 
ــلـــس الـــقـــومـــي لـــلـــمـــرأة  ــًا أن رؤيـــــــة املـــجـ أيــــضــ
ــــول تـــعـــديـــل قــــانــــون األســـــــرة ســـتـــؤخـــذ فــي  حـ
االعـــتـــبـــار خــــالل مــنــاقــشــة الـــقـــانـــون املــرجــحــة 
نهاية الــعــام الــجــاري، شــرط أن يعلن األزهــر 
مــوقــفــه الــصــريــح مــنــهــا«. ونــقــلــت عــنــه قــولــه: 
لكن  تشريعية،  جهة  الشريف  األزهـــر  »ليس 
القانون يرتبط بمبادئ الشريعة اإلسالمية، 
ويخشى الطعن بعدم دستورية أحــد مــواده 

السيسي واألزهر
البلد«  قناة »صــدى  وفــي مداخلة هاتفية مع 
ــــال الــرئــيــس  ــــاري، قـ ــــجـ ــار الـ ــ فــــي 10 مــــايــــو/ أيــ
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي إن »املــــــــرأة املــصــريــة 
ــوال الــشــخــصــيــة من  ــ مــظــلــومــة، وقــضــايــا األحــ
وتؤثر  املجتمع،  تواجه  التي  القضايا  أخطر 
آخـــر«. وجـــدد دعوته  أو  فــي شكل  بمستقبله 
إلى إعــداد تشريع جديد لألحوال الشخصية 
ــزم الــجــمــيــع بــحــل قــضــايــا األســــــرة، وذلـــك  ــلـ »ُيـ
ــر وكــل  ــ بــمــشــاركــة الــحــكــومــة والــبــرملــان واألزهـ
مــؤســســات املــجــتــمــع، مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 

قانون متزن وعادل يراعي مصالح الجميع«.
فــي 11 سبتمبر/  السيسي  قـــول  ذلـــك  وســبــق 
أيلول 2021 »إنــه تجنب الصدام مع مؤسسة 
األزهر بعدما رفضت طلبه عدم اعتماد الطالق 
الــشــفــهــي فـــي حــــال عــــدم تـــوثـــيـــقـــه«. وأضـــــاف: 
الديني،  الخطاب  تجديد  عن  كثيرًا  »تحدثت 
ورفضت التمسك برأيي في مواجهة املؤسسة 
ــمــــدت شـــخـــصـــيـــًا تـــرك  ــعــ ــي عــــارضــــتــــه، وتــ ــتــ الــ
الــصــدام،  ملنع  املجتمع  فــي  يتفاعل  املــوضــوع 
الــزمــن والــتــغــيــيــر«. وتكشف  واحـــتـــرام منطق 
املــركــز القومي للبحوث  إحــصــاءات أصــدرهــا 
الجنائية واالجتماعية، وهو هيئة حكومية، 
ــوال  ــن مـــلـــيـــون قـــضـــيـــة لــــألحــ ــ ــر مـ ــثــ وجـــــــود أكــ
الشخصية أمام املحاكم التي لم تفصل فيها، 
في وقت تجاوز عدد حــاالت الطالق 222 ألفًا 
خالل عام 2020 مقابل 876 ألف حالة زواج، أي 

بنسبة تجاوزت 25 في املائة.

مشروع الحكومة
ــن أعـــدتـــه  ــ ــذيـ ــ ــروع الــــقــــانــــون الـ ــ ــشـ ــ ــنــــص مـ ويــ
الحكومة على »منح املرأة التي تزوج زوجها 
عليها حــق طــلــب الــطــالق مــنــه إذا لــحــق بها 
ــتـــمـــرار  ــرر مـــــــادي أو مـــعـــنـــوي يـــمـــنـــع اسـ ــ ضــ
العشرة بينهما، حتى في حال لم تشترط في 
العقد أال يتزوج عليها. وللزوجة الجديدة أن 
تطلب الــطــالق إذا لــم تعلم بــأنــه مــتــزوج من 
القاضي  العكس. وإذا عجز  أخــرى، ثم تبني 
عـــن اإلصــــــالح بــيــنــهــمــا طــلــقــهــا عــلــيــه طلقة 
بائنة«. ولحظ مشروع القانون أيضًا تقديم 
األم  )بعد  الــرابــعــة  املرتبة  إلــى  األب  حضانة 
وتــوقــيــع عقوبة  األب(،  ــــدة  ووالـ األم  ــــدة  ووالـ
الحبس مدة ال تقل عن سنة، ودفع غرامة ال 
تقل عن 50 ألف جنيه )2700 دوالر(، وال تزيد 
على 200 ألف جنيه )أكثر من 10,800 دوالر( 
فــي زواج طفل  و شــخــص شــــارك 

ٔ
ا لــكــل زوج 

لــم يبلغ الــثــامــنــة عــشــرة مــن عــمــره، والحكم 
على املأذون أو املوثق بالعزل. وفي مواجهة 
ــــى الــــخــــارج،  ظــــاهــــرة الـــســـفـــر مــــع األطــــفــــال إلـ
أفضى مشروع القانون بـ »عدم جواز تغيير 
اســـم املــحــضــون أو ســفــره إلـــى خـــارج الــبــالد 
بــمــفــرده، أو بــرفــقــة الــحــاضــن، إال بــنــاًء على 
الــوالــديــن«. وحــدد انتهاء  موافقة موثقة من 
الـــ 15،  حق الحضانة بـ »بلوغ الصغير سن 
الحاضن  مــع  بالبقاء  الــقــاضــي  يخيره  حــني 

من دون أجر حضانته.

ُتعّد المخالفات 
من أهم أسباب تكرار هذه 

الحوادث في إيران

ــادئ«. وتــتــضــمــن رؤيـــة  ــبــ إن خــالــفــت هــــذه املــ
»املجلس القومي للمرأة« نقاطًا كثيرة مثيرة 
لـــلـــجـــدل تــمــيــل غــالــبــيــتــهــا ملــصــلــحــة حــقــوق 
الــنــســاء، ومــنــهــا »الــحــق فــي الــكــد والــســعــايــة، 
والتحقق  للزوجني،  املالية  الذمة  واستقالل 
ــــة األولـــــــى عـــلـــى الــــــزواج  ــــزوجـ ــة الـ ــقـ ــوافـ ــن مـ مــ
الثاني لرجلها، ومنح الوالية للمرأة الراشدة 
يشمل  بما  ومصلحتها،  اختيارها  بحسب 
عــقــد زواجــهــا بنفسها«. كــذلــك عــرضــت هــذه 
املصرفية  الحسابات  »إلمــكــان كشف  الــرؤيــة 
لــلــزوج، وضــمــان الــحــقــوق املــالــيــة لــلــمــرأة في 

املتعة واملؤخر، وعدم سقوط حضانة األبناء 
بالنسبة إلى األرمل أو األرملة، وإلغاء أحكام 

الطاعة التي تمنح الزوج حق رفع دعوى«.
أن  عــن  نفسها  البرملانية  املــصــادر  وتحدثت 
»تجميد مشروع قانون األســرة الــذي قدمته 
الــحــكــومــة إلـــى الــبــرملــان فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 
2021، يعود إلى اعتراض األزهر على الكثير 
بتنظيم  املتعلقة  تلك  سيما  وال  مــــواده،  مــن 
الــخــطــبــة، وعـــقـــد الـــــــزواج وآثـــــــاره وأحـــكـــامـــه، 
والطالق والنفقة والحضانة، لكن مواضيعه 
ـــرحـــت مـــجـــددًا لــلــنــقــاش بــعــدمــا قــــدم نـــواب 

ُ
ط

ــر عـــرض  ــ اقــــتــــراحــــات لـــتـــعـــديـــل الــــقــــانــــون، إثــ
مــســلــســل »فــــاتــــن أمـــــل حــــربــــي« خـــــالل شــهــر 
رمــضــان األخــيــر«. وأثـــار املسلسل الـــذي أدت 
كبيرًا  جــداًل  بطلته،  دور  كريم  نيللي  املمثلة 
خــــالل عـــرضـــه، بـــاعـــتـــبـــاره يـــديـــن تــشــريــعــات 
مصرية خاصة باملرأة املعيلة، وحقوقها بعد 
الطالق، ما رفع سقف التوقعات لدى البعض 
بإمكان تغيير بعض القوانني، وهو ما حصل 
« للممثلة الراحلة 

ً
بعد عرض فيلم »أريد حال

فاتن حمامة دور البطولة فيه عام 1979، حني 
جرى تعديل قانون األحوال الشخصية.

كثيرة هي المشاكل 
واألزمات التي يعيشها 

الليبيون في يومياتهم. 
وتتفاقم في ظل عدم 
وجود أي رادع. وكثيرًا 

ما يشكو مواطنون 
من خالل صفحاتهم 
على »فيسبوك« من 
عدم االلتزام بقوانين 

السير، األمر الذي 
يؤدي إلى حوادث 
سير وأحيانًا إصابة أو 

مقتل أشخاص. ويقول 
البعض إن االستهتار 
بأرواح الناس وعدم 

المحاسبة يساهمان في 
زيادة أعداد الضحايا، 
محملين السلطات 
المسؤولية بسبب 

اإلهمال وعدم التشدد 
في تطبيق القوانين 

وفرض العقوبات بحق 
المخالفين.

أّدى سقوط برج 
»متروبل« حديث اإلنشاء 
في إيران إلى إثارة قضية 

المباني المهددة 
بالسقوط في البالد، في 

ظل غياب الرقابة

طهران ـ صابر غل عنبري

اإلنشاء،  »متروبل« حديث  بــرج  بعد سقوط 
واملكون من عشرة طوابق في مدينة عبادان 
ــران، األحــــد املـــاضـــي، عــادت  ــ جــنــوب غــربــّي إيـ
الــتــســاؤالت إلــى أذهـــان اإليــرانــيــني عــن تكرار 
تعليقاتهم  عــكــســتــهــا  ــد  وقــ الــــحــــوادث،  ــذه  هــ
ــقـــوط الـــبـــرج  ــادث سـ ــ ــراء حــ ــ الـــغـــاضـــبـــة مــــن جــ
واتــهــامــهــم الــجــهــات املــعــنــيــة بــشــؤون الــبــنــاء 
واإلنــــشــــاء بــالــتــســبــب فـــي ســقــوطــهــا بــعــدمــا 
ــل«، بــيــنــمــا لــم  ــ ــروبـ ــ ــتـ ــ ــتـــاح »مـ ــتـ ــافـ ســـمـــحـــت بـ
تستوِف العمارة املعايير املعتمدة السليمة. 
التحذيرات من  الجهات  كذلك تجاهلت هذه 
املخاطر التي تتهددها نتيجة مخالفات عدة.  
صباح األحد املاضي، توجهت األنظار نحو 
نبأء سقوط برج  انتشار  مــع  عــبــادان  مدينة 
ــتـــروبـــل« الـــتـــجـــاري فــيــهــا، والـــحـــديـــث عن  »مـ
العشرات  القتلى والجرحى ووجــود  عشرات 
ــيــــون يــتــابــعــون  ــرانــ تــحــت الــــركــــام. وبـــــدأ اإليــ
الـــحـــادث بــصــدمــة وحــــزن عــمــيــقــني، حابسني 
العالقني  مــعــرفــة مصير  بــانــتــظــار  أنــفــاســهــم 
تــحــت األنــقــاض فــي الــطــبــقــات تــحــت األرض. 
وتجمعت أســر هــؤالء وأقــاربــهــم أمــام املبنى 
ف 

ّ
املنهار عسى أن يخرج أبناؤهم أحياء. خل

 و37 جريحًا. 
ً
الحادث املروع 19 قتيال

أعاد حادث »متروبول« إلى أذهان اإليرانيني 
حــادثــًا مشابهًا آخـــر كـــان أكــثــر إيــالمــًا، وهــو 
انــهــيــار بـــرج »بــالســكــو بــيــلــديــنــغ« للمالبس 
بسبب حــريــق ضــخــم خـــالل عـــام 2017، بعد 
ــف هـــذا الــحــادث 

ّ
54 عــامــًا مــن تــشــيــيــده. وخــل

، من بينهم 16 من قوات إطفاء 
ً
أيضًا 26 قتيال

الــحــرائــق و235 مصابًا، وســّبــب فــقــدان نحو 
 عـــن خسائر 

ً
3 آالف عــامــل أعــمــالــهــم، فــضــال

مالية كبيرة.  والالفت في هــذه الــحــوادث أن 
تحذيرات عدة سبقت وقوعها، لكن السلطات 

بحسب املتحدث باسم منظمة إطفاء الحريق 
املنظمة  أجــــرت  خـــالـــدي،  اإليـــرانـــيـــة، مجتبى 
ألــف مبنى قديم مؤلف  تقييمًا ألكثر من 33 
من طبقات لها استخدامات مختلفة، ليتبني 
أن أكثر من 3 آالف منها تواجه مخاطر، وأنها 
غير آمنة، وتحتاج إلى إجراء عمليات تقويم 

املــعــنــيــة بـــالـــبـــنـــاء، وخـــصـــوصـــًا الـــبـــلـــديـــة، لم 
تعرها اهتمامًا، األمــر الــذي يكشف عن جزء 
ــيــــارات،  ــهــ ــذه االنــ ــ ــبــــاب وقــــــوع هـ مـــهـــم مــــن أســ
باإلضافة إلى سر غضب الشارع سريعًا بعد 

كل حادث من هذا النوع.  
ــعــّد املخالفات مــن أهــم أســبــاب تــكــرار هذه 

ُ
وت

الــــحــــوادث فـــي إيـــــــران، ســـــواء مــخــالــفــات في 
مــرحــلــة قــبــل الــبــنــاء مــثــل إصـــــدار تــراخــيــص 
اإلنشاء على أراٍض غير صالحة، أو في أثناء 
البناء مثل عدم مراعاة املعايير السليمة، أو 
السالمة  أنظمة  تحديث  كــعــدم  اإلنــشــاء  بعد 
مــن الــحــرائــق وعـــدم تــرمــيــم املــبــانــي القديمة 
أرقـــام رسمية دقيقة عن  الــتــالــفــة. وال تــوجــد 
املباني املهددة باالنهيار في عموم إيران. لكن 

مــن بينها 129 مبنى  أن  إلــى  عاجلة، مشيرًا 
مــصــنــفــًا عــلــى أنـــه األكـــثـــر عــرضــة لــلــمــخــاطــر.  
في  البناء  مخالفات  مخاطر  مــن  يفاقم  ومــا 
أن   ،

ً
إيــران، وينذر بكوارث محتملة مستقبال

68 في املائة من مساحتها تقع على خطوط 
ــــزالزل في  زلـــزالـــيـــة، كــمــا يــقــول مــديــر قــســم الــ
ــــوزارة املـــواصـــالت والــســكــن  مــركــز الــبــحــوث لـ
وبناء املدن علي بيت اللهي. ويؤكد أن نحو 8 
ماليني وحدة سكنية بال هيكل حديدي تقع 
لــلــزالزل. ويوضح  أكثر عرضة  في مساحات 
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ّ
في حديثه لوكالة »إيسنا« اإليرانية أن

الزلزال  برج في طهران أنشئت على خطوط 
شاهقًا  مبنًى   55 بناء  عــن   

ً
فضال الرئيسية، 

املــتــوســطــة و16 مبنًى  الــخــطــوط  فــي منطقة 

فــي منطقة الــخــطــوط الــفــرعــيــة.  إال أن سوق 
يمثل عصبة  الــذي  التاريخي  الكبير  طهران 
التجارة واالقتصاد اإليرانية، يبقى من أكثر 
املباني واألبــراج عرضة للخطر. تقول عضو 
مجلس بلدية العاصمة زهراء شمس إن هذا 
الـــســـوق يـــواجـــه ثـــالثـــة مــخــاطــر، هـــي تــداعــي 
السوق الشديد واالكتظاظ السكاني الشديد 
فيها  تكثر  منطقة  في  يقع  لكونه  والحريق، 

األنشطة التي قد تؤدي إلى اندالع حرائق. 
مـــن جــهــتــه، يـــعـــزو أمــــني جــمــعــيــة مــهــنــدســي 
إيــــران املــســتــشــاريــن ســعــيــد ســــادات نــيــا، في 
حديثه لـ »العربي الجديد«، السبب األساسي 
لــــوقــــوع حــــــــوادث املـــبـــانـــي إلـــــى »االقـــتـــصـــاد 
 إن ذلــك 

ً
ــــران، قــائــال الــريــعــي« والــفــســاد فــي إيـ

ــارات، فــظــهــر  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــاع الـــســـكـــن والــ ــطــ طـــــــاول قــ
مــســتــثــمــرون غــيــر مــهــنــيــني فـــي هــــذا الــقــطــاع 
حاصلني على امتيازات غير قانونية، وباتوا 
يــحــتــكــرون قــطــاع الــبــنــاء وُيــنــشــئــون مباني 
ــة. يــضــيــف أن هــذه  ــنـ غــيــر صــالــحــة وغـــيـــر آمـ
الــطــبــقــة مـــن املــســتــثــمــريــن ال تــهــمــهــا ســالمــة 
املزيد  الحصول على  بــل  املباني وجــودتــهــا، 
من املــال بوسائل غير قانونية، الفتًا إلى أن 
أن  هــي  البناء  قطاع  فــي  األساسية  »املشكلة 
األرض تــحــولــت إلـــى مــجــرد ســلــعــة، والسكن 
إلى مجرد سلعة، وليس مكانًا سليمًا للسكن 
واإلقامة«. يضيف أن هذا القطاع بات ضحية 

»البورجوازية والنفعية«. 
 إن الــبــعــض يحّمل 

ً
يــتــابــع ســــادات نــيــا قــائــال

بــغــيــة  ــتـــمـــل،  تـــحـ مـــمـــا  أكــــثــــر  األرض  قـــطـــعـــة 
ــدر مـــمـــكـــن مـــــن األربــــــــــاح،  ــ ــ تـــحـــصـــيـــل أكــــبــــر قـ
مــؤكــدًا أن »الــهــنــدســة املــعــمــاريــة بــاتــت تفقد 
البعض،  لدى  والتاريخية  الثقافية  مكانتها 
أربــاح فقط  واستبدل ذلــك بالسعي لتحقيق 
للوصول  للمباني،  وتــدشــني سريع  وإنــشــاء 
إلـــى تــلــك األربــــاح بــأقــصــى ســـرعـــة«.  فــي هــذا 
إيــران  أمــني جمعية مهندسي  اإلطـــار، يشير 
الجديد«  »العربي  لـ  في حديثه  املستشارين 
إلى مالك برج »متروبل« حسني عبد الخالق 
الـــذي أعــلــنــت الــســلــطــات اإليــرانــيــة وفــاتــه في 
 إنه سبق أن أنشأ 

ً
حادث انهيار البرج، قائال

مبنًى آخر من ستة طوابق، لكنه انهار. 

تحقيق

فسبكة

قانون األسرة
برلمان مصر يربط أي تعديل باألزهر

ليبيا: عدم تطبيق القانون يقتل المارة

»مات والداي غريبين في لبنان. ماتا حزنًا ألنّهما تركا أرضهما 
وبيتهما، إذ كان والدي فالحًا يأكل ويعيش من خير أرضه«

قصة الجئة

البحر االبيض المتوسط

مصر البحر 
االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

222,000
عدد حاالت الطالق 

في مصر عام 2020، 
في مقابل 876 ألف 

حالة زواج، بنسبة تتجاوز 
25 في المائة

آمنة فرج
مات والداي حزنًا في لبنان

تشكل العقوبات 
رادعًا معنويًا في أذهان 

الناس

طرابلس ـ أسامة علي

تشهد ليبيا ارتفاعًا في نسبة حوادث السير 
القانون  لغياب  متوقعة  كنتيجة  والــدهــس 
البالد منذ سنوات.  الــذي تعيشه  واالنفالت 
وكثيرًا ما يتعرض املــارة لإلصابة أو القتل 
سائقي  الــتــزام  عــدم  بسبب  دهسهم  نتيجة 
الـــســـيـــارات بـــقـــوانـــني الـــســـيـــر، وعـــــدم الــتــقــيــد 
بالسرعة املسموحة. وخالل األشهر املاضية، 
ال يكاد يمر أســبــوع مــن دون تسجيل حالة 
ــاة ملـــواطـــن دهــســًا عــلــى قـــارعـــة الــطــرقــات.   وفــ
مـــــؤخـــــرًا، أعـــلـــنـــت مــــديــــريــــة أمــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس وفــــاة رجــــل خــمــســيــنــي فـــي حـــادث 

سير وسط العاصمة طرابلس، موضحة أن 
السيطرة على  فــقــدان  كــان »نتيجة  الــحــادث 
عــجــلــة الــقــيــادة إلحــــدى املــركــبــات ودخــولــهــا 
االتجاه املعاكس، ما أسفرعن وفاة شخص«. 
واألســــبــــوع املــــاضــــي، أشــــــارت مـــديـــريـــة أمــن 

سرت )وسط شمال البالد( إلى إصابة طفل 
إصابات خطيرة بعدما صدمته سيارة الذ 
ســائــقــهــا بــالــفــرار، فــي وقـــت نــقــل الــطــفــل إلــى 
املــديــنــة إلســعــافــه.  وخــــالل شهر  مستشفى 
ــي، جـــــرى تــســجــيــل  ــ ــاضـ ــ ــل/ نـــيـــســـان املـ ــ ــريـ ــ إبـ
العديد من الوفيات بسبب حــوادث الدهس، 
منها وفاة مواطن وإصابة اثنني آخرين في 
طــرابــلــس بــســبــب اصـــطـــدام ســـيـــارة بــأخــرى 
بــيــان مــديــريــة أمن  الــســرعــة، بحسب  نتيجة 
طرابلس فــي الــــ23 مــن الشهر املــذكــور.  وفي 
املــديــريــة نفسها  الـــذي سبقه، سجلت  الــيــوم 
وفــاة شــاب فــي مقتبل العمر إثــر دهسه من 
قــبــل ســـيـــارة كـــان ســائــقــهــا يــقــودهــا بسرعة 
بــالــفــرار. وفــي منتصف  أن يلوذ  عالية، قبل 
طرابلس  أمــن  مديرية  أعلنت  نفسه،  الشهر 
وفــاة امــرأة بعدما صدمتها سيارة في حي 
السائق نفسه  فــي وقــت سلم  غــوط الشعال، 
لـــلـــشـــرطـــة. ومـــطـــلـــع الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، ســجــلــت 
ــــن طـــرابـــلـــس مــقــتــل شـــخـــص فــي  مـــديـــريـــة أمـ
إثــر  طــرابــلــس،  بالعاصمة  زارة  عــني  منطقة 
دهـــس ســيــارة لــه لـــدى عــبــوره طــريــقــًا فرعيًا 
للوصول إلى مسجد في املنطقة، كما اعتقل 
شخص في مدينة مصراتة، شرق طرابلس، 
بتهمة دهــس شخص قتل على أثرها. وفي 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي، تـــداولـــت وســائــل 
إعـــــالم خــبــر وفـــــاة رجــــل ســبــعــيــنــي دهــســتــه 
األحياء  زائــدة منطقة  سيارة عبرت بسرعة 

البرية بالعاصمة طرابلس. 
وال يسلم شرطيو املرور من حوادث مماثلة 
نــتــيــجــة الــــقــــيــــادة بـــســـرعـــة زائـــــــــدة. وأعــلــنــت 
ــارة مــســرعــة  ــيـ ــن طـــرابـــلـــس أن سـ مـــديـــريـــة أمــ
ــة نــاريــة قــادهــا شــرطــي مــرور  صــدمــت دراجــ
عــلــى طـــريـــق ســـريـــع لــــدى تــأديــتــه عــمــلــه، ما 
ــروح مــتــفــاوتــة. ويــؤكــد  ــ أصـــابـــه بــكــســور وجـ
زكــريــا األزرق، وهـــو شــرطــي مـــرور يــقــف في 
الــفــرنــاج في  الرئيسية بحي  الــطــرقــات  أحــد 
طــرابــلــس، أن حـــوادث الــدهــس تـــزداد بسبب 
ســرعــة بــعــض الــســائــقــني الـــذيـــن ال يــردعــهــم 
»العربي الجديد« إن »عملنا  شيء. ويقول لـ
يعتمد على تنظيم حركة السير في األماكن 
املكتظة، ال سيما في أوقات الذروة، ملواجهة 
من  الكثير  فــي  »ننجح  مضيفًا:  ــام«،  ــ االزدحـ
ــوادث تـــؤدي  ــ األحـــيـــان مـــن دون تــســجــيــل حــ
نعمل  التي  املناطق  في  إلــى خسائر بشرية 
الوفيات من  أعــداد  ارتفاع  أن  فيها«. ويؤكد 

جـــراء الــدهــس تــحــدث فــي املــنــاطــق املفتوحة 
أو في  زيــــادة ســرعــتــه،  حــيــث يمكن للسائق 
األوقـــــات الــتــي تــكــون فــيــهــا الــطــرقــات فــارغــة 

كفترات املساء أو الليل«. 
الجديد«  »العربي  لـ األزرق  يقول  وقــت  وفــي 
 تسجيل املخالفات املرورية أصبح نادرًا، 

ّ
إن

الــــذي يعيش  املـــشـــرم،  املـــواطـــن عــــادل  ينتقد 
فـــي طـــرابـــلـــس، الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة وعــنــاصــر 
الشرطة كونهم يشاركون في تفاقم املشكلة، 
الفتًا إلــى أن اإلعــالن عن وفيات في حــوادث 
الـــدهـــس عــــادة مـــا يــكــون مـــن قــبــل مــديــريــات 
األمـــــن، وال يــتــضــمــن مــعــلــومــات عـــن عــقــوبــة 
قد  كـــانـــوا  مـــا  إذا  أو  مــصــيــرهــم  أو  الـــجـــنـــاة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  اعــتــقــلــوا أم ال. ويـــقـــول لـــ
إن »بــيــان الــعــقــوبــات يــشــكــل رادعــــًا معنويًا 
الــنــاس، ويعد تحذيرًا للسائقني  أذهـــان  فــي 
ــاوز الــــســــرعــــات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــجــ ــتــ ــن يــ ــ بــــــأن مـ
يــكــون مــصــيــره كــمــصــيــر الـــذيـــن عــوقــبــوا أو 
التذكير  املهم  »من  أنه  معتبرًا  سيعاقبون«، 
بشكل الــعــقــوبــات«. ويــؤكــد املــشــرم ضـــرورة 
تــخــصــيــص بـــرامـــج تــوعــويــة يــقــدمــهــا رجـــال 
الشرطة، تتحدث عن آثار مثل هذه الجرائم 
والعقوبات التي يواجهها األشخاص الذين 
يـــتـــجـــاوزون الـــقـــانـــون. يــضــيــف: »مــــن املــهــم 
والتغطيات  البرامج  تلك  تتضمن  أن  أيضًا 
التي  املراكز الصحية  إلى  زيــارات  اإلعالمية 
تعالج ضحايا حــوادث املــرور، ولقاء أهالي 
املتوفني بها في محاولة إليقاظ ضمائر من 
السيارات بسرعات  قيادة  يتفهم خطورة  ال 
عــالــيــة والــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــتــي قـــد تـــؤدي 
إلــيــهــا«.  ويــطــالــب املــشــرم بــمــحــاربــة وإلــغــاء 
أعراف اجتماعية تنتشر في األرياف، تعتبر 
تــقــديــم املــتــضــرر شـــكـــوى فـــي حـــق مـــن أضــر 
البديل  مــا يكون  بــه عيبًا اجتماعيًا. وعـــادة 
مـــصـــالـــحـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة أصـــبـــحـــت ال تــــؤدي 

غرضها بل تزيد من احتمال وقوع حوادث.
يشار إلــى أن اإلحــصــاء األخير لعدد وفيات 
حوادث السير الذي نشرته السلطات الليبية 
يعود إلى عام 2020، حني حدد الرقم بـ 1761. 
الليبية عن نقل  اإلعــالم  وال تتوقف وسائل 
األنــبــاء عــن حـــوادث السير وضــحــايــاهــا من 
والتي ال تستند مصادرها  قتلى وجــرحــى، 
إلى تقارير السلطات األمنية لوزارة الداخلية 
التي توقفت فعليًا منذ أكثر من عام عن نشر 

اإلحصاءات السنوية لقتلى حوادث املرور.
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