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القاهرة ــ العربي الجديد

تــــصــــّوت لــجــنــة الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة فــي 
مجلس النواب املصري، األحد املقبل، على 
ــّدم مـــن قــبــل الــحــكــومــة  ــقـ ــانـــون مـ مـــشـــروع قـ
يــقــضــي بــتــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون الــعــقــوبــات 
ــــك بــهــدف  الـــصـــادر تــحــت رقــــم 58 لــســنــة 1937، وذلـ
إنـــزال عقوبات جــديــدة على الـــزوج املمتنع عــن دفع 
نفقة الــزوجــة ملــّدة ثالثة أشــهــر. وتعديل املـــادة 293 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات يـــنـــّص عــلــى اآلتـــــي: »كــــل من 
النفاذ بدفع نفقة  صــدر ضــده حكم قضائي واجــب 

وإجــراءات تعليقها، وإنهائها، قرار من وزير العدل 
باالتفاق مع الوزراء املختصني«.

في هذا اإلطــار، يقول مصدر برملاني بارز في لجنة 
الـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة فــي مــجــلــس الـــنـــواب املــصــري، 
انتهت  اللجنة   »هيئة مكتب 

ّ
إن الجديد«،  لـ«العربي 

ــدم مــنــاقــشــة الــتــعــديــالت املـــقـــّدمـــة مـــن بعض  ــى عــ إلــ
الـــنـــواب عــلــى قــانــون األحـــــوال الــشــخــصــيــة، انــتــظــارًا 
إلعداد الحكومة مشروع قانون متكامل حول األسرة 
يــأخــذ فـــي االعـــتـــبـــار مــقــتــرحــات مــنــظــمــات املجتمع 
املدني واملحامني العاملني في مجال محاكم األسر، 
من  توافقية  بــصــورة  التعديالت  وذلــك حتى تخرج 
دون االنحياز إلى طرف على حساب آخر«. ويرّجح 
ــديـــالت األحــــــوال  ــعـ ــدر ذاتــــــه »عــــــدم مـــنـــاقـــشـــة تـ املــــصــ
الــشــخــصــيــة فـــي الـــــدورة الــتــشــريــعــيــة الــحــالــيــة الــتــي 
ه من 

ّ
تنتهي بحلول يوليو/ تموز 2020، باعتبار أن

مشاريع القوانني الشائكة التي تحتاج إلى مزيد من 
 »رئــيــس اللجنة، 

ّ
ــي والـــدراســـة«، مشيرًا إلــى أن

ّ
الــتــأن

بهاء الدين أبو شقة، رفض ضغوط عدد من النواب 
من أجل مناقشة القانون، بناًء على اتصاالت أجراها 
ــــي الـــعـــدل والــتــضــامــن 

َ
مـــع الــحــكــومــة، مــمــثــلــة بــــوزارت

االجتماعي، وكذلك مؤسسة األزهر«.
 أبو شقة الذي يشغل منصب 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

رئيس حزب »الوفد«، كان قد فصل النائب محمد 
فؤاد من الحزب، على خلفية اقتراح تشريعي تقّدم 
بـــه يــمــنــح الـــطـــرف غــيــر الــحــاضــن حـــق اســتــضــافــة 
ــّدة تـــــــراوح مــــا بــــني 24 و48 ســـاعـــة،  ــ الـــطـــفـــل فــــي مــ
بغرض مساعدته فــي التّعرف عــن قــرب إلــى ذويــه 
وأقاربه والعيش في منزل األب مع أسرته، بداًل من 
ألغت  املقابل،  فــي  بــه حاليًا.  املعمول  الــرؤيــة  نظام 
الهيئة املنتخبة للحزب قرار أبو شقة بفصل فؤاد، 
في  عليها  املــنــصــوص  الفصل  إجــــراءات  ملخالفته 

املادة الخامسة من الئحة الحزب.

لزوجه، أو أقاربه، أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو 
رضاعة، أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه 
التنبيه عليه بالدفع، ُيعاقب  مدة ثالثة أشهر، بعد 
بالحبس مدة ال تزيد على سنة، وبغرامة ال تتجاوز 
خمسمائة جنيه مصري )نحو 30 دوالرًا أميركيًا(، 

أو بإحدى هاتني العقوبتني«.
ــادر بــــاإلدانــــة »تــعــلــيــق  ويـــتـــرتـــب عــلــى الــحــكــم الــــصــ
اســـتـــفـــادة املـــحـــكـــوم عــلــيــه مــــن الـــخـــدمـــات املــطــلــوب 
الـــحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا، بــمــنــاســبــة مـــمـــارســـتـــه نــشــاطــه 
املهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات 
ــام، وقـــطـــاع األعــمــال  ــعـ ــدات الــقــطــاع الـ ــ الــعــامــة، ووحــ
الــعــام، والــجــهــات الــتــي تـــؤدي خــدمــات مــرافــق عامة، 
له،  أدائـــه مــا تجمد فــي ذمته لصالح املحكوم  حتى 
أو بنك ناصر االجتماعي )حسب األحوال(«. أضاف 
ــه »لــلــمــجــنــي عــلــيــه، أو وكــيــلــه الــخــاص،  ــ

ّ
الــتــعــديــل أن

ــذا بــنــك نــاصــر  ــ ــه، أو وكــيــلــهــم الــــخــــاص، وكـ ــتـ ولـــورثـ
االجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة، أو املحكمة 
املــخــتــصــة )حــســب األحـــــــوال(، وفــــي أي حــالــة كــانــت 
ويترتب  املتهم.  مع  تصالحه  إثبات  الدعوى  عليها 
عــلــى الــتــصــالــح انــقــضــاء الــدعــوى الــجــنــائــيــة، وتــأمــر 
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم التصالح 

أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم نهائيًا«.
ه »ال يرتب الصلح أثره إذا 

ّ
كذلك أشار التعديل إلى أن

 املحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر 
ّ
تبنّي أن

االجــتــمــاعــي، كــل أو بعض مــا حكم بــه لصالحه، ما 
أو املحكوم عليه شــهــادة بتصالحه  املتهم  يــقــّدم  لــم 
مــع الــبــنــك، عما قــام بــأدائــه مــن نفقات وأجــــور، وما 
ما تكبده من مصاريف فعلية  في حكمها، وجميع 
أنــفــقــهــا، بسبب امــتــنــاع املــحــكــوم عليه عــن أدائــهــا«. 
وفي كل األحــوال »ال تنفذ العقوبة إذا أدى املحكوم 
 يقبله صاحب 

ً
عليه ما تجمد في ذمته، أو قدم كفيال

الـــشـــأن. ويـــصـــدر بــتــحــديــد تــلــك الـــخـــدمـــات، وقــواعــد 

مجتمع
الكوكايني بات   

ّ
إن املــخــدرات غير املشروعة  تــراقــب تعاطي  التي  االتــحــاد األوروبـــي  قالت وكــالــة 

 
ّ
منتشرًا على نطاق أوسع في القارة. وذكر املركز األوروبــي لرصد املخدرات وإدمان املخدرات أن
الصغيرة  العصابات  املظلم، تساعد  واإلنترنت  التشفير،  وأنظمة  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
واألفــراد على بيع املخدرات من دون اكتشافها. وتشير إحصاءات عام 2017، آخر بيانات السنة 
الكوكايني، وهــو ما يعادل  أكثر من 140 طنًا متريًا من  السلطات  إلــى مصادرة  املتاحة،  الكاملة 
)أسوشييتد برس( ضعفي الكمية املضبوطة عام 2016. 

 حــوادث السير تسببت في مقتل 33 مواطنًا 
ّ
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن

 وزارته خّصصت 185 ألف شخص 
ّ
من اإلثنني حتى األربعاء املاضيني. وأشار صويلو، إلى أن

 عدد الوفيات 
ّ
لتنظيم السير في عموم تركيا، منذ بداية عطلة العيد اإلثنني املاضي. وأوضح أن

في العطلة تراجع بنسبة 51.5 في املائة، مقارنة بالفترة نفسها العام املاضي. تجدر اإلشارة 
 الحكومة التركية، أعلنت 9 أيام عطلة رسمية لعيد الفطر، ما دعا كثيرًا من األتراك إلى 

ّ
إلى أن

)األناضول( مغادرة املدن الكبرى، لزيارة والياتهم. 

تركيا: 33 شخصًا لقوا حتفهم بحوادث سير في العيدتحذيرات من انتشار الكوكايين في أوروبا

الــقــوانــني املتعلقة  ــلـــت تــعــديــالت عــلــى  دخـ
ُ
أ

ـــــــت مــــــن ســـجـــون 
ّ
بــــــإطــــــالق الـــــــســـــــراح املـــــــؤق

ــا، فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــعـــزيـــز فـــرص  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
الــعــثــور على عــمــل. وأفـــادت  املحكومني فــي 
صحيفة »ذي غارديان« البريطانية، في 28 
 ثّمة وزراء رأوا في 

ّ
مايو/ أيار املنصرم، بأن

للتدّرب  السجناء  أمــام  الخطوة مجااًل  تلك 
األمر  أثناء قضائهم عقوبتهم،  والعمل في 
ز فــــرص حــصــولــهــم عــلــى أعــمــال 

ّ
الــــذي يـــعـــز

فور اإلفراج عنهم. من جهتها، أعلنت وزارة 
 املحكومني 

ّ
العدل بحسب »ذي غارديان« أن

في »السجون املفتوحة« وكذلك في سجون 

للحصول  مؤّهلني  يكونون  ســوف  النساء، 
على عمل مدفوع األجــر يوم اإلفــراج عنهم، 
ــبـــارًا خـــاصـــًا بتقييم  ــتـ بــعــد اجـــتـــيـــازهـــم اخـ
ــان ُيــســمــح بــذلــك  املـــخـــاطـــر. فـــي الـــســـابـــق، كــ
فقط بعد مــرور 12 شهرًا )عــام كــامــل( على 
إطالق سراح املحكومني. تجدر اإلشارة إلى 
 تــلــك الــتــعــديــالت تــأتــي فــي إطــــار جهود 

ّ
أن

الـــعـــودة إلــى  الــحــكــومــة لتخفيض مـــعـــّدالت 
ــــقــــّدر تــكــلــفــتــهــا بــنــحــو 15 

ُ
الــجــريــمــة الـــتـــي ت

مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )نــحــو 19 مــلــيــار 
املخاوف  أميركي( سنويًا. ورّدًا على  دوالر 
وزيــر  قــال  ــفــة(، 

ّ
)املــخــف بالتعديالت  املتعلقة 

العدل، ديفيد غــووك، في تصريح لبرنامج 
ه محطة »راديـــو بي بي 

ّ
»تـــوداي« الــذي تبث

ه »إذا أردنا أال يعود املحكومون 
ّ
سي 4«، إن

إلــى الجريمة، فنحن فــي حــاجــة إلــى إعــادة 
 »األدلة واملنطق 

ّ
تأهيلهم«. أضاف غووك أن

ينخرطون  الذين  السجناء   
ّ
أن إلــى  يشيران 

 
ّ

أقــل هــم  السجن  مغادرتهم  عند  العمل  فــي 
عرضة للعودة  إلى الجريمة«. وتابع غووك 
ه »إذا أتيحت للسجناء فرصة الذهاب إلى 

ّ
أن

هم 
ّ
العمل يوميًا ثّم العودة إلى السجن، فإن

ســـوف يــتــكــّيــفــون مــع الــعــمــل، وبــالــتــالــي من 
هم سوف يلتزمون به أكثر«.

ّ
املرّجح أن

مــن جــهــتــه، رّحـــب مــديــر صــنــدوق إصــالح 
الـــســـجـــون الـــبـــريـــطـــانـــي، بــيــتــر داوســـــــون، 
 الحكومة، وبعد 

ّ
 إن

ً
بتلك التعديالت، قائال

أكثر من ثالثة أعوام على إطالق الوعود، 
قت أخيرًا تغييرًا أساسيًا في ما يتعلق 

ّ
حق

بإطالق السراح املؤقت، مع اإلقرار بفوائده 
لحياة  السجناء  بتهيئة  املرتبطة  املثبتة 
التعديالت  بموجب  الجريمة.  مــن  خالية 
ع قيود مفروضة 

َ
رف

ُ
ت إليها، سوف  املشار 

ــؤقــــت فــــي خـــالل  عـــلـــى إطــــــالق الــــســــراح املــ
األشهر الثالثة األولى بعد نقل املحكومني 
 366 ألفًا 

ّ
إلى »سجون مفتوحة«. ُيذكر أن

ــراح مــؤقــتــا ُســّجــلــت في  ــ ــــالق سـ و868 إطـ
إنكلترا وويــلــز فــي الــعــام املــاضــي، شملت 
سبعة آالف و724 محكومًا. واألرقام راحت 
تــرتــفــع ســنــويــًا، لتصل إلـــى مــا ُســّجــل في 
ت أدنــى مّما كان 

ّ
ها ظل

ّ
أن عــام 2018، غير 

قد ُسّجل في عام 2013، أي أكثر من نصف 
ت شمل أكثر من 

ّ
مليون إطالق سراح مؤق

 
ّ
11 ألـــف مــحــكــوم. تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن

الــقــوانــني كــانــت قــد شـــّددت فــي عــام 2013 
بعد مراجعة قام بها وزير العدل السابق 

كريستوفر غرايلينغ.
)كاتيا يوسف(

فرص عمل لسجناء بريطانيا عند اإلفراج عنهم

والنفقة  الرؤية  وحّق  الطالق  قضايا  ُتَعّد 
وترتيب األب في الحضانة األكثر شيوعًا في 
ظّل  في  تزايدت  وقد  المصرية،  المحاكم 
األساسية  والسلع  الخدمات  أسعار  ارتفاع 
التي شهدته البالد أخيرًا، ما دفع منظمات 
تعديل  بإدخال  المطالبة  إلى  عّدة  نسوية 
بـ«أال  يقضي  الشخصية  األحوال  قانون  على 
من  المائة  في   25 عن  النفقة  قيمة  تقل 
على  األبناء  نفقة  ووجــوب  ــزوج،  ال دخــل 

أبيهم حتى إتمام تعليمهم الجامعي«.

25% من الدخل

ميليا بو جوده

في التاسع عشر من أغسطس/ آب من 
عام 1982، على إثر االجتياح اإلسرائيلّي 

للبنان، أعلنت الجمعّية العامة لألمم املتحدة 
في دورة استثنائّية طارئة عن »يوم عاملّي 
لضحايا العدوان من األطفال األبرياء« في 
الرابع من يونيو/ حزيران. أتى ذلك اإلعالن 

»إذ يرّوعها )األمم املتحدة( العدد الكبير من 
األطفال الفلسطينّيني واللبنانّيني األبرياء 

ضحايا أعمال العدوان التي ترتكبها 
إسرائيل«، بحسب ما نّص قرارها.

في هذا العام، كما كانت الحال في األعوام 
السابقة، احتفل العالم بهذا اليوم الذي 

يهدف إلى اإلقرار بمعاناة األطفال، من 
ضحايا سوء املعاناة البدنّية والعقلّية/ 
النفسّية والعاطفّية، وإلى التأكيد على 

التزام األمم املتحدة بحماية حقوق األطفال 
استنادًا إلى اتفاقّية حقوق الطفل. ُيذكر أّن 
تلك االتفاقّية هي أكثر املعاهدات الخاصة 
بحقوق اإلنسان التي حظيت بمصادقات 

على مّر التاريخ، غير أّن ذلك ال يبدو معيارًا 
لضمان سالمة الطفل وأمنه وحماية براءته.
في الرابع من يونيو/ حزيران من هذا العام، 

ت املناسبة فيما األمم املتحدة عاجزة عن 
ّ
حل

حماية أطفال كثر حول العالم. هم أطفال 
حة وأزمات أخرى 

ّ
ضحايا صراعات مسل

مة 
ّ
تختلف طبيعتها، ُيَعّدون بحسب املنظ

األممّية أكثر فئات املجتمع ضعفًا وتضّررًا 
من تبعات تلك الصراعات واألزمات. وإذ 
مة أّن ثّمة 

ّ
تعّبر عن حزنها، تشرح املنظ

َعّد األكثر 
ُ
ة انتهاكات تطاول األطفال ت

ّ
ست

شيوعًا في تلك الظروف وهي تجنيدهم 
واستخدامهم في الحرب والقتل والعنف 

الجنسّي واالختطاف والهجمات على 
املدارس وكذلك املستشفيات وحرمانهم من 

املساعدات اإلنسانّية.
 الرابع من يونيو/ حزيران 

ّ
هذا العام، حل

بالتزامن مع أّول أّيام عيد الفطر في 
ن 

ّ
بلدان يعاني أطفالها من دون أن تتمك

مة األممّية من االلتزام بحمايتهم. 
ّ
املنظ

هي أقّرت بمعاناة بعضهم فيما أسقطت 
من حساباتها معاناة صغار آخرين عن 

قصد أو عن غير قصد. وتبقى عاجزة عن 
حمايتهم جميعًا. حقيقة ال شّك فيها. أّما 
هم فضحايا انتهاكات مختلفة ناجمة عن 
صراعات وأزمات، لم يعرفوا فرحة العيد، 

ِتب عليهم قهر وفقر وفزع وقلق... 
ُ
ما ك

ّ
كأن

وكذلك موت.
ثّمة أّيام عاملّية أخرى مدرجة على روزنامة 

ّصصت لألطفال، هي 
ُ
األمم املتحدة خ

اليوم العاملّي ملكافحة عمالة األطفال الذي 
 بعد أّيام في الثاني عشر من يونيو/ 

ّ
يحل

حزيران، واليوم العاملّي للفتاة/ الطفلة في 
الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين األّول، 

باإلضافة إلى اليوم العاملّي للطفل في 
العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني. 

 أبرياء كثرًا 
ً
تتعّدد تلك األّيام غير أّن أطفاال

يبقون ضحايا أشكال مختلفة من العدوان. 
هؤالء ُيحرمون من حقوقهم وُيستضعفون 

دون  فون ويتعّرضون للغنب وُيهدَّ
َّ
وُيعن

باإلعاقة والجروح )بدنّية كانت أم نفسّية( 
واملوت. هؤالء أوالد لنا... ونقف متفّرجني.

أطفال ضحايا

مزاج
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عبد اهلل البشير

نور مارتيني ابنة مدينة إدلــب السورية، واحــدة من نساء سوريات خطون على 
طــريــق الــنــجــاح مــتــجــاوزات الــصــعــوبــات فــي بـــالد الــلــجــوء. تــقــول نـــور )40 عــامــًا( 
الطفولة فــي حي  إدلـــب، غير أنني عشت مرحلة  فــي  الــجــديــد«: »ولـــدت  »العربي  لـ
اإلنكليزية في جامعة  اللغة  أطــراف مدينة حلب. درســت  الــواقــع على  الحمدانية 
حلب، وعملت كمدّرسة، ومربية في رياض األطفال، إلى أن انتهى بي املطاف في 
املركز الثقافي في إدلب، حيث تنقلت بني عدة مهام. في الوقت ذاته كتبت القصة 
القصيرة ولدّي مجموعتان قصصيتان مطبوعتان، وقد حصلت على عدة جوائز 
في هذا املجال، األمر الذي مكنني من الدخول إلى عالم الصحافة، حيث نشرت عدة 
تقارير وتحقيقات ومواد مترجمة«. وعن مشاركتها في الثورة السورية توضح 
نور: »الثورة ليست قرارًا تتخذه، أو مهنة تمتهنها، الثورة ببساطة هي عبارة عن 
موقف، ولهذا وجدتني أنحاز ألبناء بلدي، سيما وأنني كنت دائمة االنتقاد لكل 
بدايات  في  املعارضة  ونقابيي  مثقفي  تجّمع  إلــى  انتسبت  الخاطئة.  املنظومات 
ة 

ّ
ثل الثورة عام 2011، وشاركت في اعتصاماته ووقفاته التضامنية. كنا يومها 

من أبناء املحافظة ممن يحاولون أن ينقلوا نبض الشارع، وفي الوقت نفسه كنا 
نحاول أن ننأى به عن االنزالق في هاوية التسليح، ولكن آلة القتل التي لم تتوقف، 
الــســالح، وإجــهــاض  إلــى حمل  املــدنــيــني  الــنــظــام فــي جــّر  أسكتتنا جميعًا، فنجح 

حلمنا بتغيير سلمي، ونجح في تحييدنا وإقصائنا أيضًا«. 
تتابع نـــور: »حــني غـــادرت ســوريــة، كــان الخيار األقـــرب إلــى املنطق أن أعــمــل في 
يكن  لــم  املترجمة.  واملـــواد  التحقيقات  مــن  العديد  فنشرت  والترجمة،  الصحافة 
، فــي بلد جــديــد. يــزيــد املــوضــوع تعقيدًا وجــود 

ً
خــيــار الــبــدايــة مــن الصفر ســهــال

 املدرسة، ناهيك عن عقبات اللغة. كل هذه العوامل، 
ّ
ثالثة أطفال، أكبرهم في سن

اضطرت زوجي التخاذ قرار الهجرة عبر قوارب املوت، فبقيت مع أوالدي الثالثة 
في أنطاكيا، فيما هاجر زوجي إلى السويد. عام وسبعة أشهر، كانت هي الفترة 
األقسى في حياتي، إلى أن تمكنت من الهجرة إلى السويد، واجتمعت أسرتنا مرة 
أخــرى«. عن حياتها في السويد، تقول: »قبل مضّي سنة ونصف على وجودي 
هنا، بدأت العمل مدّرسة للغة السويدية، للطالب املبتدئني، والذين هم في الغالب 
مي 

ّ
من الالجئني أو طالبي اللجوء الذين لم يتّم البت في أمرهم. كانت سرعة تعل

للغة السويدية هي أهّم العوامل في ما تمكنت من تحقيقه، فأنا اليوم على وشك 
إنهاء املرحلة األخيرة من اللغة السويدية بعد عامني ونصف فقط في السويد، 

اب واملؤلفني في مدينة أوربرو«.
ّ
كما حصلت على العضوية في شبكة الكت

خالل  مــن  الشعبي  الــحــراك  فــي  أنفسهم  الجزائر  أطــفــال  فــرض 
مشاركتهم في مسيرات وإطالقهم مبادرات والتزامهم بالسلمية 

السؤال  التواصل االجتماعي. ويُطرح  ومساهماتهم على مواقع 
حول خلفية هذا الحضور في بيئة ال تفتح مجال التعبير أمام األطفال

تحذيرات من النعناع في المغرب

1819
مجتمع

الجزائر ــ عبد الرزاق بوكبة

ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــي املــــصــــطــــلــــحــــات الـ ــ ــ فـ
الــشــعــبــيــة، ثـــّمـــة أكـــثـــر مـــن مــــرادف 
« في 

ّ
لكلمة طــفــل، مــن قــبــيــل »الـــبـــز

جنوب البالد و»الغريان« في غربها و»الذّري« 
الجانب  إلـــى  ــهــا تحيل 

ّ
كــل ها 

ّ
لكن فــي شــرقــهــا. 

بالسذاجة  ارتباطها  لجهة  للطفولة،  السلبي 
ة الحيلة وانعدام روح املسؤولية، فالكبار 

ّ
وقل

يـــعـــّيـــرون ســـواهـــم مـــن الــبــالــغــني بـــإحـــدى تلك 
ــة عـــلـــى عـــــدم نــضــجــهــم.  ــلـــداللـ املـــصـــطـــلـــحـــات لـ
ما نجد في املوروث الشعبي محكّية تثّمن 

ّ
وقل

يتعّرضون  هــؤالء  ما 
ّ
إن وإنجازاتهم،  األطفال 

في الواقع إلى استخفاف من قبل البالغني، من 
شأنه تثبيط عزيمتهم وإذكاء روح االنسحاب 
ع فمك« أي أغلق فمك 

ّ
 »بل

ً
لديهم. فُيقال له مثال

اف« أي أنـــت تفهم 
ّ
)اســـكـــت(، و»نــــت تــفــهــم بـــــز

ــام  ــهـ ـ
ّ
ــك تــهــّكــم عــلــى الــطــفــل وات كــثــيــرًا وفــــي ذلــ

له في ما ال يعنيه.
ّ

بتدخ
ــــرة  ــا فــــي تــفــاصــيــل مــعــامــلــة األسـ

ّ
وإذا تــمــعــن

الجزائرّية ألوالدهــا، فسوف نرصد جملة من 
الــتــي تــصــّب فــي اتــجــاه  »األفـــعـــال التعسفية« 
الــقــضــاء عــلــى ذكــــاء الــطــفــل ومــيــولــه ورغــبــاتــه 
وخصوصيته. ومثال على ذلك إجبارهم على 
مــشــاركــة األســـــرة أطــبــاقــهــا، حــتــى وإن كــانــت 

يحّبونها،  الــكــبــار   
ّ
ألن حــــاّرة،  تــوابــل  تتضّمن 

عوضًا عن تخصيص نظام غذائي لهم. كذلك 
 البالغني يحتكرون التلفزيون ويفرضون 

ّ
فإن

برامجهم على الصغار، على الرغم من حاجة 
هؤالء إلى قنوات خاصة بهم.

الدين  زيــن  الطفولة،  الناشط في مجال  يقول 
 »املــجــتــمــع 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قــوجــيــل، لـــ

بمنطق  أطــفــالــه  مــع  يتعامل  واألبــــوي  القبلي 
ــى 

ّ
ــيـــك وجـــــــّدك حــت ــايــــة، أي كــــن مـــثـــل أبـ الــــوصــ

تــكــون جــديــرًا بــاالنــتــمــاء إلـــى الــســاللــة«. وهــو 
املنطق الذي يفرض، بحسب قوجيل، »سلوكًا 
ــــن الــطــفــل  ــلـــب مـ ــطـ مـــتـــنـــاقـــضـــًا يـــقـــضـــي بــــــأن ُيـ
التصّرف كبالغ في مواقف معّينة، األمر الذي 
ه صغير في 

ّ
يلغي طفولته، وكذلك أال ينسى أن

ل في القضايا الكبرى 
ّ

مواقف أخرى، فال يتدخ
الـــتـــي ال تــعــنــيــه، وهــــو مـــا يــقــضــي عــلــى روح 
املبادرة لديه«. يضيف قوجيل: »أنا ناشط في 
نا عندما 

ّ
مجال مسرح الطفل، وقد الحظت أن

ــًا خـــاصـــة بـــاألطـــفـــال ال يكتفي  ــم عـــروضـ
ّ
نــنــظ

األولياء بمرافقتهم إلى قاعة العرض فحسب، 
حركتهم  فــي  ويتحّكمون  معهم  يدخلون  بــل 
وطــريــقــة تــفــاعــلــهــم، وثــّمــة مــن ينهر ولـــده في 
 »هــذا نمط 

ّ
ق أو ضــحــك«. ويــؤكــد أن

ّ
حــال صف

مــن شأنه صنع جيل مكبوت  تــربــوّي خاطئ 
ع إلى التحّرر«.

ّ
ومتردد أو جيل متمّرد يتطل

هؤالء الصغار أصّروا على الخروج وصناعة 
ونكهة  عمقًا  للحراك  منحت  مشاهد مختلفة 
تمنعهم  لــم  هــم  للدهشة.  ومثيَرين  ني 

َ
مختلف

ــهــم مــن الـــخـــروج إلـــى الـــشـــارع عــلــى الــرغــم 
ّ
ســن

مــن الــضــغــط والــتــحــذيــر والــتــخــويــف، فبّينوا 
 إرادتهم قوية صلبة. كذلك لم تمنعهم من 

ّ
أن

الــحــراك،  لحماية  مطلوبة  السلمية   
ّ
أن إدراك 

بالتالي  كــاشــفــني  فــكــانــوا سلميني وهـــادئـــني، 
قدرتهم على التأقلم.

والباحث  الطفولة  مجال  في  الناشط  ويؤكد 
فــــي عـــلـــم الـــنـــفـــس الــــخــــاص بـــمـــســـرح الـــطـــفـــل، 
فل 

ّ
 »الط

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ عيسى حديد، 

الجزائرّي لم يكتِف بمسايرة الكبار في داخل 
الحراك فحسب، بل ظهر نجوم من بني األطفال 
انتشرت صورهم وتسجيالت  املشاركني وقد 
فـــيـــديـــو خـــاصـــة بـــهـــم بـــطـــريـــقـــة ســـاهـــمـــت فــي 
تأجيج الحماسة الشعبية«. وفي شرحه هذه 
ــروح املـــبـــادرة لـــدى الــطــفــل الـــجـــزائـــري على  ــ الـ
الرغم من البيئة االجتماعّية القامعة له، يقول 
ل مــا نسبته 

ّ
الـــذي يمث  »هـــذا الجيل 

ّ
حــديــد إن

40 فــي املــائــة مــن مجموع عــدد السكان املقّدر 
بأربعني مليونًا، نشأ وسط معطيات لم تحظ 
بالدراسة واالنتباه الكافَيني، األمر الذي جعله 
يكبر ويــنــضــج قــبــل أوانـــــه«. ويــتــحــّدث حديد 
الذي أخرج أكثر من عشر مسرحيات لألطفال 
 جيل 

ّ
عـــن مــعــطــيــات فـــي الـــســـيـــاق، »مــنــهــا أن

يه وسط التكنولوجيات 
َ
أطفال اليوم فتح عين

الجديدة وليس في خارجها مثلما هي الحال 
التي سبقته. كذلك هو  إلــى األجيال  بالنسبة 
ــخ وعــيــه بـــاملـــقـــوالت الــســيــاســيــة 

ّ
جــيــل لـــم يــلــط

 »ثّمة ظاهرة اجتماعية ال 
ّ
املقولبة«. ويتابع أن

 طفل اليوم يصاحب 
ّ
يتنّبه إليها أحد وهي أن

ــذي يــجــعــل نقل  ــر الــ ــاه، األمــ ــ ــاه األكـــبـــر ال أبـ أخــ
الوعي والخبرة بالواقع أسرع إليه«.

فــي يــوم الجمعة العاشر مــن الــحــراك، رصــدت 
»العربي الجديد« مجموعة من األطفال تراوح 
أعمارهم ما بني السابعة والخامسة عشرة، في 
مدينة برج بوعريريج، على بعد 200 كيلومتر 
إلى الشرق من الجزائر العاصمة. هؤالء كانوا 
عــون 

ّ
يــوز وراحــــوا  الــوطــنــي،  بالعلم  ملتحفني 

ــر املـــيـــاه عــلــى املــتــظــاهــريــن ويــحــاولــون  ــواريـ قـ
ــمــا الحــظــوا 

ّ
ــواء كــل ــ ــادة الــحــمــاســة إلـــى األجــ ــ إعـ

 
ّ
إن خفوت األصــــوات. يقول أصيل )15 عــامــًا(، 

»والــــدي شــرطــي وهـــو ال يــتــظــاهــر. مــن جهتي 
 يـــوم جمعة مع 

ّ
ــى مــوقــفــه، وأخــــرج كـــل

ّ
ال أتــبــن

أصدقائي لنطالب برحيل من أغرق البالد في 
هم حّرروا البالد 

ّ
الفساد«. يضيف: »يقولون إن

ـــرون 
ّ
مـــن االحــــتــــالل الــفــرنــســي، فــلــمــاذا ال يـــوف

ع 
ّ
للطفل الجزائري الحقوق نفسها التي يتمت

 
ً
بها الطفل الفرنسي؟«. ويختم: »نريد مستقبال

ناشطون وفاعلون  يرى  السياق،  في  أفضل«. 
 قــــوى الــــحــــراك الــشــعــبــي 

ّ
فـــي الـــشـــأن الـــعـــام أن

سوف تقترف غلطة كبيرة في خالل ترتيبها 
الواقع الجديد إذا أقصت األطفال من املجالس 
التي  والبرامج  واللقاءات  واملــبــادرات  واملنابر 
سوف تناقش أساسيات هذا الواقع/ التحّول.

يزرع المغرب 4 آالف هكتار 
من النعناع، وينتج سنويًا ما 

يصل إلى 70 ألف طن

الحراك الشعبي والسلمي في 22  مع انطالق 
املــاضــي، راحــت تنتشر صور  فبراير/ شباط 
وتسجيالت فيديو ألطفال جزائرّيني شاركوا 
فـــي مـــســـيـــرات عــرفــتــهــا املــحــافــظــات الــثــمــانــي 
ــعــــني، األمــــر الــــذي أّكــــد ســلــمــّيــة الــحــراك  واألربــ
وأضــفــى عليه ملسة خــاصــة. وهـــؤالء األطــفــال 
أتوا من الفئات العمرية املختلفة ومن الذكور 
واإلناث ومن البلدات الصغيرة واملدن الكبيرة، 
وكــــذلــــك مــــن األصـــــّحـــــاء ومـــــن ذوي اإلعــــاقــــة. 
يحضروا  لم  الجزائرّيني  األطفال   

ّ
أن والالفت 

في الحراك بصفتهم ديكورًا، بل كانوا فاعلني 

فيه، األمــر الــذي ساهم في خلق موازين قوى 
 
ّ
ُيــذكــر أن جــديــدة ملصلحة املــســعــى الــشــعــبــي. 

هؤالء خرجوا في األسبوع الثاني من مارس/ 
تمامًا  بهم،  مسيرات خاصة  في  املاضي  آذار 
مثلما فعلت شرائح أخرى من طالب جامعيني 
وأطــّبــاء ومــحــامــني وعــّمــال بــلــدّيــات وغيرهم. 
 ثّمة تعليمات خفّية من وزارة 

ّ
قيل حينها إن

التربية إلى مدراء املؤسسات التربوية طالبت 
بتوفير الظروف لخروج التالميذ إلى الشارع 
والتساهل مع األمر حتى تعّم الفوضى ويتّم 
السلطة   

ّ
فتستغل وشيطنته،  الــحــراك  تمييع 

 ما حدث 
ّ
لكن طـــوارئ.  الوضع وتفرض حالة 

املحكم،  بالتنظيم  األطفال  تمّيز مسيرات  هو 
ل أّي تجاوز أو اعتداء على املمتلكات  فلم ُيسجَّ
الــعــامــة وال الــخــاصــة، فيما ُرِفــَعــت الــشــعــارات 
متظاهرين  مــن  ســواهــم  الــتــي حملها  نفسها 
والشعب خــاوة« و»كليتو  »الجيش  قبيل  من 

البالد يا السراقني«.
ــابــــل، نــــــــّددت أصــــــــوات عـــــــّدة بـــخـــروج  ــقــ فــــي املــ
األطــفــال إلــى الــشــارع ودعـــت اآلبـــاء واألمــهــات 
واملدّرسني إلى التدخل وإعادتهم إلى البيوت 
 
ّ
لكن الــدراســة، خوفًا عليهم ومنهم.  وصفوف 

شهدت وسائل التواصل 
االجتماعي خصوصًا 
»فيسبوك« موجة 
كراهية شارك فيها 

كثير من المستخدمين 
اللبنانيين من أطراف 

مختلفة، ومن بينهم 
سياسيون وإعالميون، 
ضّد الالجئين السوريين، 

على خلفية حادث 
مخيم »كاريتاس«. 

وذهب البعض إلى 
تلفيق اتهامات ليس 
لها أّي صلة بالواقع، 
من قبيل تهديد أحد 
الصحافيين: »خرجوا 
اليوم من دير األحمر 
ليعتدوا بالسالح على 

الدفاع المدني. األمور 
ستتفاقم ضدهم 

في الساعات واأليام 
المقبلة. القرار 

اتخذ«.

النعناع يهدد صحة 
السكان في المغرب، 

وهو الذي يشكل عنصرًا 
أساسيًا في مأكوالتهم 

ومشروباتهم، ما دفع 
إلى تحرك رسمي

طنجة ـ وصال الشيخ

بالنعناع جــزء أساسي من  )األتـــاي(  الشاي 
عــــادات املــغــاربــة وســلــوكــهــم الــغــذائــي، ســواء 
كــــان الــشــخــص زائــــــرًا أو ســـائـــحـــًا. ولــلــشــاي 
 
ّ
داللـــة عــلــى حــســن الــضــيــافــة والـــكـــرم. كــمــا أن

الشاي  مــن  تخلو  ال  االجتماعية  املناسبات 
بالنعناع.

لكن أخيرًا، أصدر »املكتب الوطني للسالمة 
ــا(  الــصــحــيــة لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة« )أونـــسـ
فـــي جــهــة طــنــجــة تـــطـــوان الــحــســيــمــة )شــمــال 
ر فيه من استهالك النعناع 

ّ
املغرب(، بيانًا حذ

بعدما أخذ عينات ثبت من خاللها أنها »ال 
تستجيب ملعايير السالمة الصحية«.

و»تــحــتــوي هـــذه الــعــيــنــات عــلــى مــبــيــدات غير 
مــرخــصــة لـــزراعـــة الــنــعــنــاع أو مــبــيــدات تفوق 
جسيمًا  خطرًا  وتشّكل  بها  املسموح  املقادير 
على صحة املستهلك«، بحسب البيان. وأوردت 
»املصالح اإلقليمية لحماية النباتات« التابعة 
ملكتب »أونسا« أنها ستقوم بإجراءات للتأكد 
النعناع، مــن بينها »أخـــذ عينات  مــن ســالمــة 
مـــن خــمــســة مــــزارعــــني فـــي إقــلــيــمــي الــعــرائــش 
والــفــحــص أنـــجـــرة بــاعــتــبــارهــمــا مـــن املــنــاطــق 
الــتــي تـــزرع النعناع بكثرة فــي شــمــال الــبــالد، 
وتـــحـــريـــر مــخــالــفــة بــحــق املــــزارعــــني فـــي حــال 
ثبوت عدم احترام املعايير الصحية، وإتالف 
حقول النعناع غير السليمة، وإجبار موزعي 
تثبت  مخبرية  تحاليل  إجـــراء  على  النعناع 

سالمة منتج النعناع«.
»أونسا« محمد زردون،  يقول املدير الجهوي لـ
»العربي الجديد«: »ثبت حاليًا وجود عينة  لـ
مخالفة للقانون«، مضيفًا أن »مكتب السالمة 
في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أخذ عينات 
مــن خمسة مــزارعــني بشكل عــشــوائــي، اثنان 

ــلـــى مـــســـاحـــة 200 هـــكـــتـــار، وتــــضــــم مــائــة  عـ
مــزارع لديهم تعاونية تقدم تحاليل دورية، 
إضافة إلــى منطقة الفحص أنجرة، عــدا عن 
الــتــي يعمل فيها نحو  الــزراعــيــة  املــســاحــات 

900 مزارع على مستوى طنجة. 
ومــن خــالل التتبع والــرصــد على مـــدار عــام، 
 »النعناع 

ّ
»أونسا«، بحسب زردون، أن تأكد لـ

أنجرة، وثالثة في مدينة  الفحص  إقليم  في 
الــقــصــر الــكــبــيــر فـــي إقــلــيــم الـــعـــرائـــش، وتــبــني 
وجــــود عــيــنــة واحــــدة مــخــالــفــة لــلــقــانــون بعد 
فــحــص أربــــع عــيــنــات«. وســيــتــولــى »أونــســا« 
تــحــريــر مــحــضــر مــخــالــفــة يــرفــع إلـــى النيابة 
 بالحق العام 

ّ
 املــزارع الــذي أخــل

ّ
العامة بحق

للمواطنني، وإتالف محصوله«. 
الوطني«  يأتي ذلــك ضمن برنامج »الــرصــد 
الذي يخص مراقبة قطاع الفاكهة والخضار 
والــحــلــيــب والــلــحــوم وغــيــرهــا مــن املنتجات 
ــذا الــعــام  ــا« هــ ــام بـــه مــكــتــب »أونــــســ والـــــذي قــ
النعناع على  في ســّت جهات مغربية تنتج 
تطوان  منها جهة طنجة  الخصوص،  وجــه 
الحسيمة. وتقع مدينة القصر الكبير، وهي 
للنعناع،  املنتجة  الشمالية  املـــدن  أكــبــر  مــن 

بقايا  فيها  ترتفع  الــتــي  املنتجات  أكــثــر  مــن 
مبيدات أو مبيدات غير مرخصة )هناك 18 
بــاملــغــرب(.  للنعناع  مرخصًا  حــشــرات  مبيد 
أســواق  نا 13 عينة مــصــدرهــا 

ّ
ويــقــول: »حلل

الجملة ونقاط البيع والفالحني، ثبت وجود 
ســبــع عــيــنــات مـــن الــنــعــنــاع بــيــنــهــا مــخــالــفــة 
لــقــانــون اســتــخــدام املــبــيــدات، لكنها لــم تكن 
مــعــروفــة املـــصـــدر عــلــى اعــتــبــار أن الــنــعــنــاع 
مــنــتــج مــتــحــّرك بــني أســــواق املـــغـــرب«. كــذلــك، 
خضع املــزارعــون فــي إقليم الــعــرائــش ضمن 
برنامج »الرصد« هذا إلى ورشــات تدريبية 
املبيدات  استخدام  بكيفية  تتعلق  وتوعوية 

واألسمدة الخاصة بالورقيات. 
أربــعــة آالف هكتار من  املــغــرب نحو  ويـــزرع 
الــنــعــنــاع، وينتج سنويًا ويـــوزع مــا بــني 65 

و70 ألف طن من النعناع، وُيصدر ما يصل 
إلى 7 آالف منها إلى الخارج، وتحديدًا إلى 
بلدان االتحاد األوروبــي من خالل جمعيات 
ــة ملـــعـــايـــيـــر الـــســـالمـــة  ــعـ ــيــــات خـــاضـ ــعــــاونــ وتــ
املبيدات  مكافحة  وتبقى  والدولية.  املحلية 
بطريقة  تستخدم  الــتــي  )أي  املــرخــصــة  غــيــر 
خاطئة على غرار مبيد الطماطم( أو اإلفراط 
ــران تــصــعــب الــســيــطــرة  ــ فـــي اســتــخــدامــهــا أمــ

عليهما.
احــــتــــرام  »عـــــــدم  إلـــــى  األمـــــــر  ويــــعــــزو زردون 
ــان الــتــي تــقــدر بأسبوع،  الــفــالحــني فــتــرة األمـ
ــدام  ــتــــخــ وتـــفـــصـــل بــــني فــــتــــرة الـــجـــنـــي واالســ
األخـــيـــر لــلــمــبــيــد، أو بــســبــب جــهــل الــفــالحــني 
أخرى،  الزراعية«. من جهة  املمارسات  لهذه 
فإن متطلبات املستهلك لناحية توفير أوراق 
نعناع ذات جودة قد تضغط على الفالحني 

لإلفراط في استخدام املبيدات.
 فـــي نــواحــي 

ً
كـــذلـــك، أتــلــفــت »أونــــســــا« حـــقـــال

الــربــاط )7 آالف متر مــربــع(، وحقلني  مدينة 
فــي مدينة مــراكــش، تبلغ مساحة كــل واحــد 

منهما 8 آالف متر مربع. 
ــد أســـــــواق طـــنـــجـــة، الـــتـــقـــت »الـــعـــربـــي  ــ فــــي أحـ
الــجــديــد« بــائــع الــخــضــار عـــمـــران بــنــصــالــح. 
الناس  »إقبال  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول 
عليه  يــطــرأ  لــم  النعناع طبيعّي،  شـــراء  على 
 النعناع يصلنا من الحقول 

ّ
أي تغّير. ثّم إن

الــصــغــيــرة فـــي نـــواحـــي طــنــجــة«. يــتــابــع: »ال 
تخافوا، النعناع جودته مضمونة بمختلف 
أنواعه األبيض واألحمر والــُحــّر«. بائع آخر 
ــدًا بتحذير مــن أونــســا.  يــقــول: »لـــم نسمع أبـ
لكن ال يمكن تعميم األمر على كافة منتجي 
اإلنتاج تزرعه وتسّوقه   بعض 

ّ
النعناع، ألن

النساء الجبليات«. 
»الــعــربــي  ــا، تــقــول ســــارة مــديــونــي، لـــ بـــدورهـ
املتعلقة  بــالــتــحــذيــرات  الـــجـــديـــد«: »ســمــعــنــا 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام املــــــبــــــيــــــدات. لــــــم يــــعــــد بــعــض 
األشـــخـــاص يــســتــهــلــكــونــه، كــمــا أن عــائــلــتــي 
أنــنــي أفضل  مــن  الــرغــم  ال تستهلكه. وعــلــى 
النعناع مضافًا إلى الشاي، لكنني سأتوقف 

عن تناوله«. 
هيثم عــطــاوي، يــقــول إنــه يـــزرع النعناع في 
أّمــا يونس معروفي،  بيته من دون مبيدات. 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »ســمــعــنــا  فــــيــــقــــول لـــــ
بالتحذيرات، لكن ما هو البديل عن النعناع 

والساملية )املريمية( مع الشاي؟«.

تحقيق

فسبكة

أطفال الجزائر
مشهد مغاير في الحراك الشعبي

طرد الجئين سوريين من مخيمهم شرقي لبنان

تحقيقه،  تمكنت من  ما  أهّم  السويدية  للغة  تعلّمي  سرعة 
وأنا اليوم على وشك إنهاء المرحلة األخيرة من اللغة

قصة الجئة
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في المائة، هي نسبة 

األطفال التقديرية، من 
عدد سكان الجزائر، البالغ 
نحو أربعين مليون نسمة

نور مارتيني
الثورة عبارة عن موقف

خبر الحادث انتشر بشكل 
مغلوط ومن دون األخذ 

برواية الالجئين

بيروت ــ مريم مجدولين اللحام

في تمام الساعة العاشرة من ليل األربعاء - 
اندلع حريق كبير حاصر مخيمًا  الخميس، 
لالجئني السوريني في لبنان، وهو املعروف 
بــاســم مخيم »كــاريــتــاس« فــي حـــرف شليفا 
ــر، بــمــحــافــظــة  ــمــ بـــالـــقـــرب مـــن بـــلـــدة ديــــر األحــ
الذي  املخيم  لبنان.  شرقي  الهرمل،   - بعلبك 
إلــى  يــضــم 150 خيمة اضــطــر جميع ســكــانــه 
ــلـــدة إيــــعــــات ومــديــنــة  ــــى بـ تــــركــــه، والــــهــــرب إلـ
بعلبك، ليس بسبب الحريق فقط بل بسبب 

إشكال وتهديدات بحرق الخيم بمن فيها.
وقد سبق الواقعة حريق آخر وقع في املخيم 

نفسه، عصر األربعاء، وأدى إلى إشكال ما بني 
الالجئني وعناصر الدفاع املدني )جهاز يتبع 
الطرفني  الداخلية(، وتضاربت روايــات  وزارة 
حوله. خبر الوكالة الوطنية لإلعالم )الرسمية 
الــلــبــنــانــيــة( جـــاء فــيــه: »إصـــابـــة أحـــد عناصر 

الدفاع املدني ويدعى ح. ج. بجروح بليغة في 
رأسه، وتحطيم آلية إطفاء كان يقودها، وذلك 
إثـــر رشـــق عـــدد مــن الــشــبــان الــســوريــني اآللــيــة 
إخماد حريق شّب  بالحجارة، عند محاولته 
داخــــل حـــرج بــجــانــب أحـــد املــخــيــمــات التابعة 
لــلــنــازحــني الـــســـوريـــني عــنــد مــدخــل بــلــدة ديــر 
األحمر، بحجة انزعاجهم من انبعاث الدخان، 
الفور قوة  على حد تعبيرهم. وحضرت على 
مــن الــجــيــش ونــفــذت مــداهــمــات داخـــل املخيم 

وأوقفت عددًا من املتورطني بالحادث«.
لــكــن، فـــي املــقــابــل، يــقــول أحـــد ســكــان املخيم 
ـــهـــم خــــالل إطــفــائــهــم 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

بلدة  مــن  الحريق »حضر بعض األشــخــاص 
ــر، وهـــــــددوا بــــرش املـــــــازوت على  ــمــ ديــــر األحــ
ــرق املـــخـــيـــم كـــلـــيـــًا، كـــمـــا جـــاهـــروا  ــ الـــخـــيـــم وحــ
األمنية  العناصر  بــوجــود  تلك  بالتهديدات 
بــأكــثــر من  »بــعــدهــا  يــتــابــع:  مـــن دون رادع«. 
ــدنــــي فــي  ــات الــــدفــــاع املــ ــيــ ــة، وصـــلـــت آلــ ــاعــ ســ
ظــل هـــذا الــتــوتــر وحــصــل شــجــار بــني سائق 
ــد الــســكــان حـــول الــتــأخــر، فقال  إحـــداهـــا وأحــ
بني  السائق كالمًا مزعجًا ودخــل عنوة  لهم 
املوجودين،  غــبــارًا كثيفًا طــاول  نــاثــرًا  الخيم 
بــإثــارة  كــمــا دهـــس خيمتني بآليته وتــســبــب 
الــهــلــع والـــحـــنـــق، خــصــوصــًا لـــوجـــود أطــفــال 

تحت الخيم«. 
 ذلـــك »أثــــار غــضــب مــجــمــوعــة من 

ّ
يــضــيــف أن

الشبان فتطور األمــر إلــى إشكال كبير رشق 
بالحجارة  املــدنــي  الــدفــاع  آلــيــة  الجميع  فــيــه 
فأدى إلى حدوث أضرار مادية فيها وإصابة 
 ذلــــك حــــدث فـــي تــمــام الــســاعــة 

ّ
الـــســـائـــق«. كــــل

الــســائــق إلــى مستشفى  الثالثة ظــهــرًا، ونــقــل 
»دار األمــــــل« فـــي بــعــلــبــك لــلــمــعــالــجــة. وبــعــد 
 خبر 

ّ
مرور ساعة من الزمن، يقول املصدر، إن

الــحــادث انتشر عبر وســائــل اإلعـــالم »بشكل 
بــروايــة الالجئني«.  مغلوط ومــن دون األخــذ 
األحمر هاجموا  ديــر  بلدة  »أهالي   

ّ
أن يشرح 

للخيم لعبت فيه  عل حريق آخر 
ُ
املخيم وافت

املـــتـــفـــرج«، كــمــا حضر  الـــقـــوى األمـــنـــيـــة دور 
عــنــاصــر مــن الــبــلــديــة واســتــخــبــارات الجيش 
الــلــبــنــانــي وجــــرى تــوقــيــف 33 الجــئــًا اتــهــمــوا 
باالعتداء على عناصر وآليات الدفاع املدني 

التي دهست خيمهم. 
»الـــعـــربـــي  ـــ يــــقــــول صــــاحــــب خـــيـــمـــة دهــــســــت لـ
شــهــرًا(  و18  أشــهــر،   3( طفليه   

ّ
إن الــجــديــد«، 

الــكــراهــيــة املقيتة«  »كــــادا أن يــذهــبــا ضــحــيــة 

هم في املخيم يحاولون عدم إزعاج أحد.
ّ
وأن

ه لرئيس 
ّ
وجرى تداول مقطع صوتي قيل إن

الشرطة في بلدية ديــر األحــمــر، سمير ديب، 
ــئـــني فــــي مــخــيــم  ــــــه يــعــطــي الـــالجـ

ّ
قـــــال فـــيـــه إن

ــاس« مــهــلــة لــلــصــبــاح الـــبـــاكـــر، لــفــّك  ــتــ ــاريــ »كــ
خيمهم والــرحــيــل أو ستجرف هــي ومــن في 
 مــن املــمــنــوع 

ّ
داخــلــهــا. وأخــبــر الــالجــئــني بــــأن

 للضرورة، 
ّ

خــروج أّي شخص من خيمته إال
كــمــراجــعــة طبيب أو مــســتــوصــف، وفـــي هــذه 

الحال أيضًا، عليه أن يبلغ رئيس الشرطة.
مـــن جــهــتــهــم، اســتــنــكــر رؤســـــاء بــلــديــات ديــر 
ــيــــر املـــنـــطـــقـــة،  األحـــــمـــــر وجــــــــوارهــــــــا، ومــــخــــاتــ
وفاعلياتها املختلفة، في بيان، بعد اجتماع 
ــار، الــتــعــدي  ــكـ ــنـ ــتـ ــد االسـ ــ عــــقــــدوه مــــســــاًء »أشــ
ــن الـــنـــازحـــني  ــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــة مــ ــر مــ ــافـ ــسـ الـ
الـــســـوريـــني عـــلـــى عـــنـــاصـــر الــــدفــــاع املــــدنــــي«. 
ـــه »نــتــيــجــة لــلــغــضــب الشعبي 

ّ
وصـــرحـــوا بـــأن

ــة الـــنـــازحـــني،  ــارم، وحـــفـــاظـــًا عـــلـــى ســـالمـ ــ ــعـ ــ الـ
 لــتــكــرار مــثــل هـــذه الــحــادثــة، الــتــي قد 

َ
ومــنــعــا

تؤدي إلى ما ال تحمد عقباه، فقد تقرر: عدم 
عودة أّي من النازحني السوريني إلى املخيم، 
ــــذي ســبــق وأخـــلـــي الـــيـــوم )لـــيـــل األربــــعــــاء -  الـ
ــة املــســتــنــكــرة  ــادثـ ــر الـــحـ ــ الـــخـــمـــيـــس(، عـــلـــى أثـ
تــحــت أّي ذريـــعـــة، وتــكــلــيــف شــرطــة االتــحــاد 
والبلديات، حراسة مداخل املخيم، والحرص 
على عــدم دخوله والــعــودة إليه، من أي كان، 
تحت أي مسوغ، وذلك حرصًا على السالمة، 
وتفاديًا ألّي صدام، ليصار إلى إقفال املخيم 
األمنية كافة  القوى  بصورة نهائية، وإبــالغ 

بمضمون هذا البيان«.
يــعــلــق رئـــيـــس اتــــحــــاد بـــلـــديـــات مــنــطــقــة ديـــر 
رئــيــس بلدية بتدعي، جــان يوسف  األحــمــر، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، حــول  فـــخـــري، فـــخـــري لــــ
الالجئني  إلــى حماية  يهدف  »الــقــرار  البيان: 
ــاع املــدنــي  ــدفــ ــة األولـــــــى، فــعــنــصــر الــ ــالـــدرجـ بـ
املــصــاب هــو ابـــن ديـــر األحــمــر ولـــن نستطيع 
ضــبــط الــــشــــارع ورد الــفــعــل الـــــذي يــمــكــن أن 
 .»

ّ
 إقفال املخيم هو الحل

ّ
فــإن يقع. وبالتالي، 

 في دير األحمر ومحيطها »نحو 
ّ
أن يوضح 

6 آالف الجئ لم ُيطردوا منها بل طلب منهم 
عـــدم الــتــجــوال فــقــط، أمـــا هـــذا املــخــيــم بشكل 

خاص، فكان ال بّد من إقفاله وبسرعة«.
من جهته، أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير 
ــّول عــلــى الــنــازحــني  خــضــر »فـــــرض مــنــع تـــجـ

السوريني حتى صباح الجمعة«.

الجمعة 7  يونيو/ حزيران 2019 م  4  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1740  السنة الخامسة
Friday 7 June 2019

الجمعة 7  يونيو/ حزيران 2019 م  4  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1740  السنة الخامسة
Friday 7 June 2019

ال تخشيان الشارع )سعيد معزة(

يبيع النعناع )العربي الجديد( سيارة اإلطفاء تدهس بعض الخيم )العربي الجديد(


