
برلمانيات مصر ضد زواج القاصرات

17

القاهرة ـ العربي الجديد

لم يعد زواج الفتيات القاصرات مقتصرًا 
امتد  بــل  فــي مصر،  الريفية  املناطق  على 
ــدن واملـــنـــاطـــق  ــ ــــى املــ ــدة إلـ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات عـ
ــا يــثــيــر حــفــيــظــة جــمــعــيــات حــقــوق  الـــحـــضـــريـــة، مــ
اإلنــــســــان، ونـــشـــطـــاء الـــحـــركـــة الـــنـــســـويـــة، وتــســعــى 
عــدد مــن نائبات البرملان املــصــري إلــى إقـــرار قيود 

تشريعية إضافية ملكافحة الظاهرة.
تــقــول الــنــائــبــة مــنــى عــبــد الـــلـــه، إن مــئــات الــفــتــيــات 

اإلعــــام، والــخــطــاب الــديــنــي، لــوضــع أطـــر واضــحــة 
لــوقــف زواج الــفــتــيــات فـــي ســـن مــبــكــرة، ومــقــاومــة 
انتشار معتقدات بالية تروج أن زواج الفتاة مبكرًا 

ستر لها، أو أنه أمر يقيها من العنوسة.
وأضافت الهواري أنه يلزم تغيير العادات املتوارثة 
التي تدعو إلى تزويج الفتاة ألول شخص يطلبها 
للزواج، وكأن بقاءها في املنزل من دون زواج عار، 
كما يصل األمر أحيانًا إلى حد إجبارها على ترك 
 إلى خطورة ما يفعله البعض حني 

ً
التعليم، منبهة

تنجب الفتاة املتزوجة قبل السن القانوني، إذ يتم 
ترك الطفل من دون شهادة مياد إلى حني توثيق 
الزواج رسميًا، أو تسجيل الطفل باسم والد الفتاة، 

أو والد زوجها، مما ينتج عنه جريمة جديدة.
وقال املحامي محمد مصطفى إن زواج الفتيات من 
دون توثيق العقود بطريقة رسمية أمر منتشر في 
القرى واملــدن املصرية على حد ســواء، واصفًا تلك 
أنها  األركـــان، كما  بأنها جريمة مكتملة  الزيجات 
قانونًا واقــعــة تــزويــر، مــشــددًا على أن عــدم تثبيت 
وأن  أطفالهن،  لحقوق  خــرقــًا  الــــزواج يشكل  عــقــود 
السلوك يخالفون  املتورطني في هــذا  األطـــراف  كل 
الــديــن، ألن كــل فتاة  الــقــانــون، ويــخــالــفــون تعاليم 
ــن الــتــعــلــيــم والـــنـــضـــج لتحمل  ــدر مـ ــى قــ تــحــتــاج إلــ

مسؤولية األمومة وتبعات الحياة الزوجية. 
بـــدوره، قــال نقيب املــأذونــني، إســام عــامــر، إن »كل 
مأذون ملتزم قانونًا بعقد القران عندما تبلغ الفتاة 
ســن الــثــامــنــة عــشــرة، وذلـــك بـــاالطـــاع عــلــى بطاقة 
الرقم القومي الخاصة بها، ونقص يوم واحد عن 
السن القانوني يعتبر مخالفة، وأي مأذون يحضر 
زواجًا عرفيًا، أو يكون شاهدًا عليه، أو يكتبه، فإنه 
الوظيفة«، مؤكدًا  يحاكم، ويتم منعه من ممارسة 
ــه يــنــبــغــي تــشــديــد الــرقــابــة الــقــانــونــيــة عــلــى سن  أنـ

الزواج، حتى ال يتاح التاعب فيه.

تحت  الــقــاصــرات  زواج  لجريمة  سنويًا  يتعرضن 
شـــعـــار »الـــســـتـــر« مـــن دون وعــــي بـــالـــكـــوارث الــتــي 
الفتيات في سن مبكرة، وباملخالفة  يخلفها زواج 
للدستور املــصــري الــذي ينص فــي مــادتــه رقــم 80، 
 كل من لم يبلغ الثامنة عشرة 

ً
على أنه »يعد طفا

ــرار  ــإن عــلــيــنــا الــعــمــل إلقــ مـــن عــــمــــره«، وبــالــتــالــي فــ
تعديات على القانون الذي يجرم زواج القاصرات، 
وإدخال نصوص ملعاقبة كل األطراف املشاركة في 
الــجــريــمــة، وعــلــى رأســهــا األب، حــال موافقته على 
زواج ابنته قبل 18 سنة بالطرق امللتوية التي باتت 
منتشرة خال السنوات األخيرة، مطالبة بتطبيق 
عقوبة الحبس ملدة تتراوح بني 5 و10 سنوات، أو 

غرامة مالية كبيرة، أو توقيع العقوبتني معًا.
مـــن جــانــبــهــا، شــــددت الــنــائــبــة غــــادة الــضــبــع على 
ضـــــرورة تــوعــيــة األســــر املــصــريــة بــأهــمــيــة تــزويــج 
البنات بعد سن الثامنة عشرة، مؤكدة أن التحايل 
لــتــزويــجــهــن قـــبـــل الـــســـن الـــقـــانـــونـــيـــة »يـــــــؤدى إلـــى 
ضــيــاع حــقــوقــهــن، وحــقــوق أطــفــالــهــن، وعــــدم بناء 
الــنــاضــج، وزيـــادة  الفكر  قــائــم على  مجتمع ســوي 
مــازالــت طفلة، وال تملك  الفتاة  كــون  الطاق  نسب 
القدرة على رعاية أسرة، وتربية أطفال«، ومطالبة 
بضرورة سحب ترخيص مزاولة املهنة من موثق 
ــال عــلــمــه بــإتــمــام زواج غير  الــــــزواج )املــــــــأذون( حــ
قانوني نظرًا ملا يمثله األمر من خطورة، وتوقيع 

عقوبات قضائية عليه.
وأكـــــدت الــنــائــبــة عــبــلــة الــــهــــواري أن تــجــريــم زواج 
القاصرات بات أحد أهم األولويات، وأنه ال مناص 
من شــرح مخاطره على األفــراد والعائات، كما ال 
ينبغي أن يقتصر األمر على إيجاد آليات ملواجهته، 
مــثــل تــغــلــيــظ الــعــقــوبــات، بـــل تــجــب مــكــافــحــتــه من 
الدولة  خال حمات توعية تتضافر فيها جهود 
ووســائــل  التعليم،  ومــؤســســات  املــدنــي،  واملجتمع 

مجتمع
بدأ املبعوث األميركي لشؤون املناخ جون كيري، أمس الخميس، سلسلة زيارات تمتد على تسعة 
ــارات والــهــنــد وبــنــغــادش، وذلـــك قبل القمة االفــتــراضــيــة األولـــى حــول االحــتــرار  أيـــام وتشمل اإلمــ
املناخي التي ينظمها الرئيس األميركي جو بايدن في 22 و23 إبريل/ نيسان الجاري بالتزامن 
مع يوم األرض العاملي. والقمة التي ُدعي إليها 40 من قادة دول العالم تسعى إلى أن تكون محطة 
قبل مؤتمر املناخ الرئيسي املقبل لألمم املتحدة )مؤتمر األطراف السادس والعشرون( املقّرر في 
)فرانس برس( نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل في غاسكو في اسكتلندا. 

 باده قد تصل إلى ذروة املوجة 
ّ
صّرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في حديث إذاعي بأن

الثالثة من وباء كورونا في غضون سبعة أيام إلى عشرة، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد 
أعلن عن قيود جديدة ملكافحة الفيروس. فاألخير فرض العزل العام الثالث في محاولة للتصدي 
إلصابات كورونا التي قد تجعل املستشفيات غير قادرة على استيعاب املرضى. ومّدد إجراءات 
العزل املفروضة في العاصمة باريس ومناطق واسعة من الشمال وأجــزاء من الجنوب الشرقي، 
)رويترز(  .

ّ
لتشمل الباد كلها بدءًا من غد السبت وملّدة شهر على األقل

فرنسا: ذروة إصابات كورونا قد تكون خالل 10 أيامزيارات أميركية لإلمارات والهند وبنغالدش لبحث المناخ

آثــار فــيــروس كــورونــا الجديد املــدمــرة على 
املـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي، تـــهـــدد الـــتـــقـــدم الـــذي 
حــقــقــتــه كــيــنــيــا، شـــرقـــي أفـــريـــقـــيـــا، فـــي هــذا 
الــقــطــاع. يــشــيــر مــوقــع »ذا كــونــفــيــرزايــشــن« 
 18 مليون متعلم في الباد اضطرب 

ّ
إلى أن

مــســارهــم الــتــعــلــيــمــي، مـــن بــيــنــهــم نــحــو 15 
ــيـــون تــلــمــيــذ مـــــدرســـــي، فــــي املــرحــلــتــني  ــلـ مـ

األساسية والثانوية.
هــذا االضــطــراب كانت لــه عــواقــب أشــّد على 
ــر عـــرضـــة لــلــخــطــر ال ســيــمــا  ــثــ الـــفـــئـــات األكــ
تعليم  اضــطــراب  أسباب  والفتيات.  الفقراء 
ــاالت تـــســـّربـــهـــم واضـــحـــة،  ــمــ ــتــ الــــفــــقــــراء واحــ

أســـاســـهـــا ظـــــروف مــعــيــشــيــة قــاســيــة تمنع 
األهــل مــن تحمل فــاتــورة التعليم، ال سيما 
فــي املـــــدارس الــخــاصــة، تــبــعــًا لــتــوقــف دخــل 
كثير مــن األســر بسبب الــوبــاء واإلجــــراءات 
الــوقــائــيــة املــصــاحــبــة. وبـــالـــتـــازم مـــع ذلـــك، 
 الفقر يؤثر فــي تسرب اإلنـــاث أكثر من 

ّ
فــإن

تسرب الذكور، إذ تحتاج األسر إلى الفتيات 
فــي األعــمــال املــنــزلــيــة، وأحــيــانــًا فــي املـــزارع، 
مفضلة إبــقــاء الــذكــور فــي املــدرســة إذا كان 
هــنــاك مــثــل هـــذا الــخــيــار. وفـــي هـــذه الــحــال، 
املــنــازل،  فــي  الفتيات  أكبر على  هناك خطر 
ــرات طـــويـــلـــة مــــن دون  ــتــ عـــنـــدمـــا يــمــضــني فــ

االختاط مع مجتمع داعم، هو خطر العنف 
عــلــى أســــاس الـــنـــوع االجــتــمــاعــي، ال سيما 
العنف الجنسي وما يرافقه من خطر حمل 
الفتيات. ومن املهم في هذا اإلطــار، بحسب 
التقرير، أن تسمح املــدارس للفتيات في أّي 
ظرف بالعودة إلى املــدارس، حتى في حالة 
الــحــمــل. كــذلــك، مــن املــهــم جـــدًا إشــــراك األهــل 
عنصرًا  كونهم  التعليم،  استراتيجيات  في 
أساسيًا في تعليم بناتهم. بعض املنظمات 
بالفعل، تنشط في تقديم دورات في املهارات 
الــحــيــاتــيــة، مـــع إرشــــــاد أبــــــوي، لــلــمــراهــقــني 
واملراهقات، وأولياء األمور، على حّد سواء. 

 على الحكومة كذلك، 
ّ
يشير التقرير، إلى أن

أن تــشــجــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــي تــدعــم 
املـــدارس فتح  التعليم عن ُبعد، وإن أعــادت 
أبوابها، في يناير/ كانون الثاني املاضي، 
اإلقفال. وبذلك، على  بعد أشهر طويلة من 
نــشــاطــات تشمل  الــتــربــويــني أن يــصــمــمــوا 
أهدافًا تعليمية طويلة األمد على مستوى 

قدرة املتعلمني على التحصيل.
وبــيــنــمــا بــــدأت وزارة الــتــعــلــيــم الــكــيــنــيــة في 
مايو/ أيار 2020، في اعتماد مقاربة تعليم 
التعليم  ُبــعــد، ثــاثــيــة، أول عــنــاصــرهــا  عــن 
البث اإلذاعــي والتلفزيوني  اإللكتروني، ثم 

لـــبـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة تـــســـتـــهـــدف املــرحــلــتــني 
األساسية والثانوية، وكذلك تأمني وصول 
املناطق  فــي  التاميذ  إلــى  املــدرســيــة  الكتب 
 هــذه املقاربة تزيد عــدم تكافؤ 

ّ
النائية، فــإن

الفرص. فعلى سبيل املثال، أفاد 42 في املائة 
 بإمكانهم الوصول إلى 

ّ
فقط من األطفال بأن

النسبة  تتدنى  فيما  التفزيونية،  الــبــرامــج 
إلى 19 في املائة في حالة البرامج اإلذاعية، 
عدا عن كون كثيرين ال يملكون التجهيزات 
الازمة من أجهزة كومبيوتر وإنترنت، ما 

يتطلب تعديات داعمة في هذه املقاربة.
عصام...

كينيا: كورونا يهدد تعليم الفتيات خصوصًا

بـ»ورقة  القاصرات  تزويج  يتم  مصر،  في 
إقــرار  على  الــزوج  توقيع  مع  عرفية«، 
عقب  الرسمي  القران  لعقد  باالستعداد 
بلوغ الفتاة السن القانونية. والبعض يقوم 
أمانة«،  »إيصال  توقيع  على  الزوج  بإجبار 
وعادة  باإليصال،  العروس  والد  ويحتفظ 
للضغط  وسيلة  اإليــصــال  هــذا  يكون  ما 
على الزوج حتى ال يفكر في االنفصال قبل 
حدوث  حال  وفي  ــزواج،  ال عقد  توثيق 

االنفصال يتم تقديمه إلى المحكمة.

ورقة عرفية

عصام سحمراني

ال رصاص في هذا اليوم يمأل السماء، أو 
صواريخ وقذائف نسمع إطالقها وسقوطها 

املدّمر. اليوم هدنة من معارك طويلة في 
حرب مستمرة. والهدنة في هذه املنطقة 

بالذات من دون بقية املناطق. لكن، من 
يفكر اآلن في غير هذه املنطقة، وإن كانت 
اإلذاعة، صلتنا الوحيدة بذاك العالم الكامل 

من املعارك والقتلى والجثث، تعلن استمرار 
ن؟ وما أكثر 

ّ
القصف املتبادل بني فالن وعال

نات في السنوات األخيرة 
ّ

الفالنات والعال
للحرب األهلية اللبنانية )1975- 1990(.

اليوم هدنة، يمكن األهل فيها أن يطبخوا 
بسالم، فيودعوا ربما ليوم أو أكثر، 

معلبات اإلعاشة )اإلعانات الغذائية( تأكل 
عائلة كاملة علبتي لحم، مما خصص في 
األساس لجنود الجيش األميركي، وربما 

تركوه في أكياسهم الحربية منذ حرب 
فيتنام، فُجمعت املعلبات الحقًا وأرسلت 
إلينا. وتزيد العائلة رغيف الخبز نصفًا 
في كداديش )شطائر( أطفالها الذين ال 

يشبعون، حتى تصبح الكّدوشة بخبزها 
السميك ممسوحة مسحًا بذاك اللحم 

ب املقرف، يتفنن بعضهم في سلقه 
ّ
املعل

وهو في علبته، كي تتساقط الدهون 
ويمكن اكتشاف الجلود فيه، بينما يفضله 

آخرون باردًا على حاله... فهو أكثر بركة.
اليوم هدنة، ويمكن الوصول إلى الجزار، 

فماذا إن وصل األب ولم يكن معه ما 
يشتري به، وأقفل الجزار منذ زمن بعيد 
باب الديون؟ أوقية تكفي، فاألم أخرجت 

كيس الفاصولياء الصنوبرية من اإلعاشة، 
وبدأت في سلقها. يترك األوقية بغراماتها 

املائتني، قطعة واحدة لتدّبر هي أمر توزيعها 
في صحون الجميع، ربما لسهوه - مع 

الهرب اليومي لألبناء بني األقارب، خوفًا من 
سقوط صاروخ بحسب املنطقة املعرضة 
- عّمن بقي منهم في البيت. ال يهّم عدد 

قطع اللحم التي تمكنت من توزيعها، فما 
سيصلك قطعة واحدة، بل فرمة. القطعة 

قد توحي بحجم أكبر، أما الفرمة فهي ما 
ال يصل إلى حجم »رأس العصفور«، وهو 

القياس املستخدم في عرف الجزارين.
فرمة وسط كومة من فاصولياء، فيما 

املعدة والدماغ والدم والقلب واألنف والفم 
ها تتسابق في 

ّ
واللسان واألسنان، كل

الشوق إلى نكهة اللحم الحقيقي وطعمه، 
وتحاول أن تنبش الذاكرة عن آخر لقاء، 

فما بالك بفرمة تصل هذه املرة إلى حجم 
»رأس العصفور«!؟ هو عيد حقيقي، 

فالجدة تقرر أّن ذاك الجّزار يذبح جنودًا 
من الفريق الذي تؤيد ويبيع لحمهم 
ل 

ّ
طازجًا، فتمتنع عن األكل، وتفض

معلبات الجيش األميركي مجددًا. والباقون 
في البيت ليسوا أكثر من ستة. كبرت 

الفرمة عّما تعهدها، وما أبدعها إذ تكبر. 
هي كنز تتركه على طرف الصحن حتى 

االنتهاء تمامًا مما فيه، بفاصوليائه وثومه 
ومرقته. عندها فقط، تأخذ أكبر قطعة من 
ها وتحتفل.

ّ
الخبز وتوزع الفرمة فيها وتلف

ها 
ّ
هذه الذكريات اللعينة، ظّن اللبنانيون أن

هم أخطأوا 
ّ
ستبقى مجرد ذكريات... ولعل

الظّن، كما أخطأوا في كثير من الحسابات.

فرمة

مزاج
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وطـــــول فـــتـــرة الــتــقــاضــي لــيــنــســى املــجــتــمــع 
الــجــريــمــة وال يــعــود يــذكــرهــا، وعـــدم وجــود 
جــهــات رســمــيــة يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا لحل 
تضيف  اشتعالها.  قبل  العائلية  الخافات 
»مــــراكــــز االســــتــــشــــارات األســــريــــة ليست  أن 
أن  عن  ناهيك  مجتمعنا،  في  ثقافة سائدة 

كلفة االستشارات العائلية مرتفعة«. 
ــارة إلـــى الــعــوامــل  ــ وال تــنــســى الــحــســن اإلشــ
الــشــخــصــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
في  تساهم  أن  يمكن  الــتــي  والتكنولوجية 
ارتفاع نسبة العنف األسري، منها اإلدمان 
ــاراة رفــــــاق الـــســـوء،  ــ ــجـ ــ عـــلـــى املـــــخـــــدرات، ومـ
والــبــطــالــة، والـــوضـــع االقــتــصــادي املــتــردي، 
 عـــن الــضــغــوط 

ً
وانـــتـــشـــار األســـلـــحـــة، فـــضـــا

النفسية بشكل عام. وتقول: »يمكن تفسير 
ارتفاع معدالت الجرائم األسرية مؤخرًا في 
ــي مــن خـــال فــهــم الضغوط  املجتمع األردنــ
الناتجة عن جائحة كورونا والتي فرضت 
ــــاق الـــعـــام والــحــجــر املــنــزلــي والــعــزلــة  اإلغــ
أفــراد  جميع  ومكوث  االجتماعي  والتباعد 
العائلة في املنزل. وفي الوقت نفسه، يعاني 
ــتــــوتــــر واإلحــــبــــاط  الـــجـــمـــيـــع مــــن الـــقـــلـــق والــ
واليأس وعدم اليقني والخوف من املجهول، 

والعمل عن  الوظائف  فقدان  إلى  باإلضافة 
بعد والتعليم عن بعد. كل ما سبق أدى إلى 
زيادة التوترات بني أفراد العائلة الواحدة، 
املزيد من األعباء  القدرة على تحمل  وعــدم 
واالقــتــصــاديــة. فا  واالجــتــمــاعــيــة  النفسية 
األم املــعــتــادة عــلــى احـــتـــواء الــجــمــيــع قـــادرة 
عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا داخـــل املــنــزل على 
أكمل وجه، وال األب قادر على االلتزام بكافة 
متطلبات األســرة، وال األبناء قــادرون على 
الـــظـــروف املعيشية  الــتــكــيــف والــتــأقــلــم مـــع 
للعمل،  مكانًا  املنزل  أصبح  الصعبة، حيث 
ومدرسة للتاميذ والطاب الذين يدرسون 
من  املصابني  لرعاية  ومستشفى  بعد،  عــن 
أفراد العائلة، األمر الذي ينذر بوقوع املزيد 
من الجرائم العائلية من جــراء هذا الوضع 

االستثنائي الضاغط غير املسبوق«. 
 »مــعــظــم حــــاالت العنف 

ّ
وتــقــول الــحــســن إن

العائلي ال يتم اإلباغ عنها وتبقى حبيسة 
جـــدران املــنــزل، إمــا النــعــدام الثقة بالجهات 
الــرســمــيــة وقــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة الضحية 
املعنفة، أو لعدم املعرفة بآليات التبليغ عند 
التعرض للعنف العائلي، أو بسبب الثقافة 
ف 

ّ
تعن أن  املــرأة  وتقبل  السائدة  املجتمعية 

عّمان ـ أنور الزيادات

ــارس/  مــ مـــن  الــنــصــف األّول  فـــي 
عــددًا  األردن  شهد  املــاضــي،  آذار 
ابن  العائلية. طعن  الــجــرائــم  مــن 
والدته الستينية بالسكني، وأطلق أب النار 
عــلــى رأس ابـــنـــه الــعــشــريــنــي، وطـــعـــن رجــل 
الخمسينية في املحكمة في قلبها  طليقته 
بعدما رفعت عليه قضية حضانة، وطعنت 
أم ابنتها العشرينية، وذبح أب لستة أطفال 
طفلتيه )عامان وثاثة أعــوام( بــأداة حادة، 

وكان ينوي ذبحهم جميعًا. 
ي كــورونــا وفــرض اإلغــاق 

ّ
خــال فترة تفش

الــشــامــل فــي الـــبـــاد، ارتــفــعــت نــســبــة جــرائــم 
إدارة حــمــايــة  وبـــحـــســـب  األســــــــري.  الـــعـــنـــف 
األســرة، فقد ارتفعت نسبة العنف األســري 
خـــال فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي 33 فــي املــائــة 

باملقارنة مع فترة ما قبل الحجر.  
في هذا السياق، تقول أستاذة علم الجريمة 
خولة الحسن، لـ »العربي الجديد«: »يشكل 
املجتمع  املتزايد في  العائلية  الجرائم  عدد 
ــرة مـــصـــدر  ــ ــيــ ــ األردنـــــــــــي خــــــال اآلونـــــــــة األخــ
قــلــق، ويــتــطــلــب وقــفــة مـــن الــجــهــات املعنية 
علمية،  بطريقة  والحلول  األسباب  لدراسة 
والـــوصـــول إلـــى الــضــحــايــا املــحــتــمــلــني قبل 

وقوع ما ال تحمد عقباه«.  
الــدافــع  العائلية هــي  الــخــافــات  تــوضــح أن 
خلف معظم هذه الجرائم التي وقعت خال 
إال  بينها  يفصل  وال  نــســبــيــًا،  قصير  وقـــت 
يوم أو أيام عدة. والسؤال هو: »هل أصبح 
الــقــتــل الــوســيــلــة الــوحــيــدة لــحــل الــخــافــات 
أمانًا  األكــثــر  املــكــان  العائلية؟ وهــل أصــبــح 
ــتـــقـــرارًا هـــو األكـــثـــر تــهــديــدًا لــحــيــاة من  واسـ
أقــرب الناس إليهم؟ وهل  يعيشون فيه مع 
بات سماع أخبار جرائم القتل مقبواًل، أم أن 

القتل نفسه أصبح سلوكًا اعتياديًا؟«. 
»تلك  بـ العائلية  الــجــرائــم  الــحــســن  وتــعــّرف 
التي تقع على فرد من األســرة من قبل أحد 
 إلى وجود أسباب عدة تقف 

ً
أفرادها«، الفتة

ــكـــاب الــجــرائــم الــعــائــلــيــة، وأهــمــهــا  وراء ارتـ
الـــخـــلـــل الــــواضــــح فــــي مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات 
العائلية والذي يتجّسد في التفكك األسري. 
ويكثر العنف الجسدي واللفظي والنفسي 
ــــراد  ــوار بــــني أفـ ــحــ ــدام لـــغـــة الــ ــعــ ــراء انــ ــ مــــن جــ
الـــعـــائـــلـــة، وغـــيـــاب الـــتـــســـامـــح، وعـــــدم تقبل 
بــاآلراء،  والتشدد  املختلفة،  النظر  وجهات 
وفرض القوة أو التهديد بها، والتخلي عن 
املنوط باألسرة من تربية  الــدور األساسي 
ورعاية وحماية، وغرس للقيم الفضلى في 

نفوس األبناء، وعدم االحتواء. 
ــبـــاب أخــــــرى، منها  ــذلـــك، تــتــحــدث عـــن أسـ كـ
الــعــقــوبــات غــيــر الـــرادعـــة، والـــعـــذر املــخــفــف، 

عنف 
أسري

ارتفاع القتل 
في األردن 

خالل كورونا

العنف  جرائم  نسبة  زادت  كورونا،  تفشي  فترة  خالل 
األسري في األردن، حاله حال العديد من البلدان األخرى 
هناك  أن  إال  المنزلي.  والحجر  العام  اإلغالق  ظل  في 
عوامل أخرى يمكن إضافتها في البالد، منها المجتمع 

الذكوري وغياب العقوبات الرادعة

عدد الحاالت/ الجرائم 
التي يبلغ عنها ما هو إال 

نسبة ضئيلة من الواقع

الخالفات العائلية هي 
الدافع خلف معظم 

الجرائم المرتكبة

1819
مجتمع

من قبل الرجل، بل واالعتقاد بأنها تستحق 
وقبولها  ارتكبته،  قد  ما  لذنب  العنف  هــذا 
ــذه، أو لــعــدم  ــ ــمـــرار بــحــلــقــة الــعــنــف هـ ــتـ االسـ
وجــــود مــصــدر دخــــل يــؤمــن لــلــفــرد الــعــيــش 
الكريم، أو الخوف من الوصمة االجتماعية، 
ــة املــجــتــمــعــيــة  أو بــســبــب الــســلــطــة الـــذكـــوريـ
التي تمنح الرجل أو )رب األسرة( الحق في 
التحكم بمصير األنثى ومستقبلها أو حتى 

إنهاء حياتها«. 
وتــرى الحسن أن »دوافــع الجرائم العائلية 
ومــســتــواهــم  مرتكبيها  بــاخــتــاف  تختلف 
العلمي ووضعهم االجتماعي واالقتصادي 
وحــالــتــهــم الــنــفــســيــة. ولــكــل جــريــمــة ســيــاق 
خــاص يجب دراســتــه لتحديد الــدافــع، وقد 
ال يــفــصــح الـــجـــانـــي فــــي مـــرحـــلـــة الــتــحــقــيــق 
الـــدافـــع الحقيقي الرتــكــاب  والــتــقــاضــي عــن 
ــة الــــجــــرائــــم الــعــائــلــيــة  ــالــ ــــي حــ الـــجـــريـــمـــة فـ
تحديدًا، وتبقى هذه الدوافع واألسباب طي 
الوقائي  املنهج  اتــبــاع  يمكن  كما  الكتمان. 
ومــعــرفــة الــضــحــايــا املــحــتــمــلــني قــبــل وقـــوع 
برامج حماية ومتابعة  الجريمة من خــال 
ما  بالتنسيق  الغاية  لهذه  تصميمها  يتم 
بني الجهات املعنية االجتماعية والصحية 

والــتــعــلــيــمــيــة والــقــضــائــيــة وغـــيـــرهـــا، وذلـــك 
إرادة حقيقية رسمية  هــنــاك  كـــان  فــي حـــال 
ومجتمعية للوقوف ضد ارتكاب املزيد من 
لــهــا، وفــرض  الــجــرائــم العائلية والــتــصــدي 

جزاء عادل بحق مرتكبيها«.
الشرعي  الــطــب  مستشار  يــقــول  مــن جهته، 
لدى  الشرعي  الطب  في  الجنائي  والخبير 
جهشان:  هاني  الدولية،  الجنائية  املحكمة 
أو  إحــــصــــائــــيــــات  األردن  فـــــي  ــد  ــ ــــوجـ يـ »ال 
ودقيقة  موسعة  وأبحاث  علمية  معلومات 
حــــول الــعــنــف األســــــري خــــال فـــتـــرة تفشي 
كورونا. لكن بحسب األمم املتحدة، وخال 
فترة الحجر الصحي، ارتفعت نسبة التبليغ 
عن العنف األسري في فرنسا 30 في املائة، 
وزاد اللجوء إلى خطوط املساعدة الطارئة 
ــافـــورة بــنــســبــة  ــغـ ــنـ ــبـــرص وسـ فــــي كــــل مــــن قـ
30 فـــي املـــائـــة و33 فـــي املـــائـــة عـــن املــعــدالت 
اليومية. وفي األرجنتني، زاد طلب املساعدة 
العنف األســـري بنسبة 25  الــطــارئــة بسبب 

في املائة«. 
ويـــوضـــح جـــهـــشـــان: »هـــنـــاك دور مــحــوري 
تشهدها  التي  الجرائم  فــي  الشرعي  للطب 
األســـــــــرة. مـــهـــنـــيـــًا، يـــتـــوجـــب عـــلـــى الــطــبــيــب 
الشرعي إثبات وقوع الجريمة وجمع األدلة 
املادية وتنظيم التقارير الطبية القضائية، 
بهدف إثبات الضرر الذي لحق بالضحية، 
وهو عادة الطفل أو املرأة، وبالتالي معاقبة 
املــعــتــدي جــزائــيــًا بتحديد نـــوع الــجــريــمــة«. 
يضيف أن »تحديد الضرر من قبل الطبيب 
ــان الــهــامــة لتوفير  الــشــرعــي يعد أحــد األركــ
الحضانة  كنزع  للطفل  القانونية  الحماية 
أو إزالة الوالية أو التفريق بني الزوجني في 
املــادي  الــضــرر  وتحديد  الشرعية،  املحكمة 

واملعنوي الذي لحق بالطفل أو املرأة«. 
الــتــي يصدرها  ــة  األدلــ أن  يضيف جــهــشــان 
الطبيب الشرعي تكون على شكل تقارير، أو 
صور فوتوغرافية، أو ملخص مللفات طبية، 
أو صور شعاعية، وهذه أدلة ملموسة بحد 
ذاتها أكثر من كونها شهادة كامية، وتقدم 

ــلـــوصـــول لــلــحــقــيــقــة، وتــتــصــف  لـــلـــقـــاضـــي لـ
وفي  وأهميتها.  أصالتها  تضمن  بقواعد 
جرائم القتل األسرية، يتولى الطبيب أيضًا 
وطريقة  بالقتل  املستخدمة  األداة  تحديد 
اســتــخــدامــهــا ومـــا نــتــج عنها مــن إصــابــات، 
املسؤولية  وتحديد  الــوفــاة،  وقــت  وتحديد 

في حال تعدد الجناة. 
يضيف جهشان أنه ال يتم اإلباغ سوى عن 
األســـري.  العنف  مــن حـــاالت  نسبة صغيرة 
كــمــا أن عــــددا قــلــيــا جـــدًا مــن مــرتــكــبــي هــذه 
والتحقيق معهم.  تتم محاسبتهم  الجرائم 
والسبب فــي ذلــك هــو عــدم جــدّيــة الحكومة 
في إيجاد نظم معيارية للتبليغ وتسجيل 
الــحــاالت. ويوضح أن »مشروع نظام تتبع 
ــــري اإللــكــتــرونــي الـــذي  ــاالت الــعــنــف األسـ حــ
يـــربـــط الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة والــقــانــونــيــة 
واالجتماعية، ما زال متعثرًا«، الفتًا إلى أن 
»عدد الحاالت/ الجرائم التي يبلغ عنها ما 
هو إال نسبة ضئيلة من الواقع، وال يعكس 
حــقــيــقــيــة انــتــشــار الــعــنــف ضـــد الــنــســاء في 

عموم املجتمع«. 
وحول أسباب زيــادة العنف األســري، يقول 
قائمة  األســـري  العنف  »جـــذور  إن  جهشان 
على مجموعة مــن عــوامــل الــخــطــورة، وهي 
ــات  ــرابــ ــطــ ــن مـــثـــل اإلدمـــــــــان واالضــ ــة مــ ــرديــ فــ
واألمراض النفسية واضطرابات الشخصية 
وغـــيـــرهـــا، والــخــلــل فـــي الـــعـــاقـــات األســـريـــة 
الفقر  والــزوجــيــة، والــواقــع املجتمعي حيث 
باإلضافة  السكاني،  واالكــتــظــاظ  والبطالة 
إلـــى الــثــقــافــة الــســائــدة فـــي املــجــتــمــع والــتــي 
تــعــظــم الــعــنــف وتـــرحـــب بـــه، وتـــدنـــي مكانة 

املرأة والطفل وعلو مكانة الرجل«. 
ـــري »يرتبط   تــفــاقــم الــعــنــف األسـ

ّ
ويــقــول إن

ــل  ــوامـ ــــع عـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ ــــي الـ بـــفـــشـــل الـــــدولـــــة فـ
الخطورة املذكورة، علمًا أن بعض الجهات 
أعــدت برامج على املستوى الوطني. وهذه 
البرامج لألسف غير مستدامة كونها قائمة 
عــلــى الــــــدول واملـــؤســـســـات املـــانـــحـــة والــتــي 
املالي«.  الدعم  انتهاء  مع  برامجها  تنتهي 

يــضــيــف أن »االســـتـــجـــابـــة لـــحـــاالت الــعــنــف 
ــا تــتــعــثــر بسبب  األســــــري فـــي زمــــن كــــورونــ
واالجتماعية  الصحية  القطاعات  انشغال 
ــيـــة بـــالـــوبـــاء، وتــعــطــى  ــنـ والـــقـــانـــونـــيـــة واألمـ
االهتمام من  لذلك في مقابل عدم  األولوية 
قــبــل هـــذه الــقــطــاعــات بــاالســتــجــابــة لــحــاالت 
ــال  ــغـ ــد يـــــــؤدي االنـــشـ ــ ــنـــف األســــــــــري، وقــ ــعـ الـ
بالوباء إلى فقدان السيطرة على التنسيق 
والتواصل والعمل التشاركي بني القطاعات 
الصحية واألمنية واالجتماعية، والذي هو 
األساس لنجاح االستجابة للعنف األسري. 
التباعد  يفسر  قد  الخدمات  مقدمي  بعض 
ــــال االســـتـــجـــابـــة لـــكـــورونـــا  االجـــتـــمـــاعـــي خـ
على أنــه االمــتــنــاع عــن الــتــواصــل مطلقًا مع 
اآلخــريــن بما فــي ذلــك التباعد عــن ضحايا 

العنف األسري«. 
يضيف أن العنف األســري واقــع مؤلم وقد 
تفاقم خــال فــتــرة تفشي الــوبــاء، الفــتــًا إلى 
أن »الــصــمــت الــحــكــومــي حــيــال هـــذا الــواقــع 
هو انتهاك صــارخ لحقوق اإلنسان واملــرأة 
والـــطـــفـــل. ال يـــوجـــد مـــبـــرر إطـــاقـــًا الرتـــكـــاب 
العزل  الحجر وال  الجائحة وال  العنف، فا 
هــي مــبــررات الرتــكــاب أي شــكــل مــن أشــكــال 

العنف«. 

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

قبل نحو 50 عامًا، وصل فتحي إبراهيم 
عــوض إلــى تونس طالبًا للعلم في كلية 
الدين. حينها كان في  الشريعة وأصــول 
يكن  ولــم  شبابًا،  قد 

ّ
ويت عشرة  التاسعة 

 رحلته تلك ستمتّد 
ّ
يتخّيل ولو للحظة أن

الاجئني  عميد  فيصير  عــقــود  لخمسة 
لــم يــخــتــره. وكــان  الفلسطينيني فــي بــلــد 
ــايــــو/ أيــــــار مــن  ــد فــــي مــ ــ ــــوض الــــــذي ولـ عـ
النار بمدينة  عام 1951 في منطقة جبل 
ــى تعليمه 

ّ
نــابــلــس فــي فــلــســطــني، قــد تــلــق

االبــتــدائــي وكــذلــك الــثــانــوي فــي مـــدارس 
وكــــالــــة إغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــفــلــســطــيــنــيــني 
)أونــــروا( فــي عــّمــان عاصمة األردن، قبل 
أن ينتقل إلى تونس في نوفمبر/ تشرين 
ــام 1972 بـــدفـــع مـــن حــركــة  الــثــانــي مـــن عــ

التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(.
ه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ عوض  ويوضح 

لم يختر االنتقال إلى تونس، بل اضطّر 
إلــى ذلــك بسبب حكم إعــدام أصدرته في 
مشاركته  بعد  األردنــيــة  السلطات  ــه 

ّ
حــق

في أحــداث أيلول األســود في عام 1970. 
 خال تلك األحداث، »استشهد 

ّ
يضيف أن

الحركي(  )اســمــه  سلطان  رجــب  شقيقي 
ــذي كـــان يــقــود الـــقـــوة املــحــمــولــة وكـــان  الــ
أنا  تمّكنت  فيما  عامًا،   21 عمره حينها 
ني كنت معه 

ّ
من النجاة على الرغم من أن

 الــقــتــال«. وهــكــذا كــانــت نجاته 
ّ
على خــط

الكبرى  التحّول  من مــوت محقق »نقطة 
ه »بعدما 

ّ
أن في حياتي«. ويتابع عوض 

ــلــــطــــات األردنـــــــيـــــــة حــكــمــًا  أصــــــــــدرت الــــســ
بــــاإلعــــدام فـــي حــقــي، لـــم أعــــد قـــــادرًا على 
فــاخــتــرت  فـــي األردن،  تــعــلــيــمــي  مــتــابــعــة 
تونس، وقد سّهلت لي منظمة فتح التي 
السفر  ح 

ّ
املسل إلى جناحها  أنتمي  كنت 

الشريعة وأصــول  إلــى كلية  واالنــتــســاب 
الدين في العاصمة«.

فــي خــريــف عـــام 1972، اســتــكــمــل عــوض 
إجراءات تسجيله في الكلية وأّمن لنفسه 
سكنًا في الحّي الجامعي بمدينة أريانة. 
وبــحــســب مـــا يــشــيــر إلـــيـــه، كــــان حينها 
األستاذية  الحصول على شهادة  ينوي 
ــول الـــديـــن والـــعـــودة  فـــي اخــتــصــاص أصــ
 األمور 

ّ
إلى نابلس واالستقرار فيها. لكن

طات عــوض، فهو 
ّ
لــم تجِر بحسب مخط

ر 
ّ
لــم يتمّكن مــن الــعــودة إلــى بـــاده لتعذ

الفلسطينية عبر  األراضــــي  إلــى  دخــولــه 
األردن حيث هو مطلوب. وهكذا منحته 
السلطات التونسية صفة الجــئ، ما زال 

يحملها حتى اليوم.
ــد تــــأكــــدي مــن  ــعــ ـــــــه »بــ

ّ
ــر عــــــوض أن ــبـ ويـــخـ

اســتــحــالــة الــــعــــودة إلــــى بــــــادي، حــاولــت 
ــاج فــــي املــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي وقـــد  ــ ــدمـ ــ االنـ
ســاعــدنــي فـــي ذلــــك كــونــي أســـتـــاذ تعليم 
ثــانــوي فــي مـــادة الــتــربــيــة اإلســامــيــة في 
ــة، شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد.  ــاجــ مـــحـــافـــظـــة بــ
إلى  املهنية«. ويلفت  بــدأت حياتي  هناك 
ــعــرف 

ُ
 »بــاجــة املــديــنــة الــزراعــيــة الــتــي ت

ّ
أن

تضاريسها  فــي  قريبة  كانت  بخضرتها 
وطــبــيــعــتــهــا مـــن مــديــنــة نــابــلــس مسقط 
 االنـــــتـــــقـــــال مــن 

ّ
رأســـــــــــي. بــــالــــتــــالــــي، فـــــــــإن

ـــف عـــلـــّي وطـــأة 
ّ
الــعــاصــمــة إلــــى هـــنـــاك خـــف

تــجــربــة الـــلـــجـــوء«. وفــــي مــحــافــظــة بــاجــة، 
أّم أيمن، التي  إلــى زوجته،  تعّرف عــوض 
تقاسمه حياته منذ عام 1977، وقد أنجبا 
مــعــًا ثــاثــة أبــنــاء هــم آيـــة ونــاديــة وأيــمــن، 

عائلة  له  فأصبحت  ومهندس.  طبيبتان 
جــديــدة بــعــدمــا أجــبــره الــلــجــوء عــلــى تــرك 

أهله في فلسطني.
 »الــســنــوات مـــّرت سريعًا 

ّ
يــؤكــد عــوض أن

وتعّودت على حياتي الجديدة. ونسجت 
فـــي املــجــتــمــع الــتــونــســي عـــاقـــات مهنية 
تــبــقــى  فـــلـــســـطـــني   

ّ
أن ــيــــر  غــ وصــــــــداقــــــــات، 

ــرة«. هـــو بقي  ــ ــيـ ــ ــــى واألخـ بــوصــلــتــي األولــ
عــلــى تـــواصـــل مـــع عــائــلــتــه هـــنـــاك وكــذلــك 
 أبرز 

ّ
مع قياديني من حركة فتح، علمًا أن

في  تونس  في  يعيشون  كانوا  قيادّييها 
يوضح  ه 

ّ
لكن املــاضــي.  الــقــرن  ثمانينيات 

ه لم يسَع يومًا إلى أن يكون قياديًا في 
ّ
أن

الرئيس  من  قربه  الرغم من  الحركة على 
 :

ً
قائا عرفات،  ياسر  الراحل  الفلسطيني 

ــــل بــلــدي   مــــن أجـ
ً
ــدأت حـــيـــاتـــي مـــقـــاتـــا ــ ــ »بـ

املقاتل.  على صفة  الحفاظ  إلــى  وسعيت 
وفــي النهاية، صــرت الجئًا فــي بلد صار 

بلدي الذي لم أختره«.
في لجوئه الطويل، ما زال عــوض مصرًا 
على معايشة الواقع الفلسطيني، فيتابع 
 أخبار بلده فيما يحافظ على 

ّ
كــل يوميًا 

بعض العادات الفلسطينية في بيته، مع 
ر 

ّ
ه تحّول إلى طّباخ ماهر يحض

ّ
أن العلم 

امللفوف  ومــنــهــا  النابلسية  األطـــبـــاق   
ّ

كـــل
والـــفـــافـــل.  واملــــحــــاشــــي  الـــــدوالـــــي  وورق 
 عــــوض فــقــد كــثــيــرًا 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

اللهجة  وبــاتــت  الفلسطينية  لهجته  مــن 
ه يحاول 

ّ
التونسية طاغية على كامه، فإن

بــأّي  الــتــقــّدم  الحفاظ على هويته رافــضــًا 
للحصول  التونسية  السلطات  إلــى  طلب 
فلسطينيًا  »ولـــدت   :

ً
قــائــا الجنسية  على 

وسأموت فلسطينيًا«.
ه حصل على بطاقة الجئ في تونس 

ّ
وألن

ُيَعّد أقــدم الحاصلني  في عــام 1972، فهو 
 
ّ
عــلــى هـــذه الــصــفــة فــي الـــبـــاد. ويــؤكــد أن
»هــذه الصفة ال تزعجني، بل هي تسّهل 
علّي مسائل إدارية كثيرة وحتى التعامل 
ــه بعد 

ّ
أن ُيــذكــر  التونسية«.  السلطات  مــع 

29 عامًا من اللجوء، تمّكن عميد الاجئني 
في تونس من العودة إلى باده فلسطني 
حيث تمّكن بعد تسوية وضعه القانوني 
ه وجد 

ّ
من زيــارة أهله في عــام 1999، لكن

 شيء قد تغّير. فاملوت غّيب والَديه 
ّ

 كل
ّ
أن

التي حمل  القديمة  نابلس  مــن   
َ

يبق ولــم 
صورتها قبل 49 عاما إال القليل. ويقول: 
»حــتــى بيتنا تــغــّيــر. لــم أعــرفــه ولــم أعــرف 
ه 

ّ
شوارع بلدتي وال سّكانها الجدد«، لكن

ى من أشقائه قبل أن 
ّ
تمّكن من لقاء من تبق

يعود إلى تونس ويواصل مسيرة اللجوء 
 العودة. ويشير إلى 

ّ
الطويلة ويحلم بحق

 أصعب ما في تجربة اللجوء هو فقدان 
ّ
أن

األهل والسند، حتى بعدما أصبحت لديه 
عائلة وأبناء وأحفاد.

فتحي عوض... عميد الالجئين 
الفلسطينيين في تونس

»في النهاية صرت الجئًا في بلد صار بلدي الذي لم أختره« )العربي الجديد(

»بدأت حياتي مقاتًال من أجل بلدي« )العربي الجديد( 

)Getty /هل كانت عرضة للعنف يومًا ما؟ )آرتور فيداك

33
في المائة هي نسبة االرتفاع في جرائم 

العنف األسري في األردن خالل فترة الحجر 
الصحي، بحسب إدارة حماية األسرة

في تونس، يستقرّ 
فتحي عوض، عميد 
الالجئين الفلسطينيين 

في البالد. ومن هناك 
يحكي لـ»العربي 
الجديد« تجربته 

ومعايشته الواقع 
الذي تأقلم معه

عشرات جرائم القتل 
ُسّجلت في السويد في 

عام 2020، األمر الذي 
دعا السلطات فيها إلى 

القلق، في حين أّن مثل 
ذلك الرقم يَُعّد متواضعًا 

جدًا في بلدان كثيرة 
حول العالم. لكّن األمر 

في هذا المجال مختلف 
في البلدان االسكندنافية

بدول الجوار جرائم القتل إلى تزايد في السويد مقارنة 
أكثر من 124 جريمة 

قتل ُسّجلت على األراضي 
السويدية في عام 2020

السالح الناري وذلك األبيض 
هما المستخدمان في 

معظم الجرائم

ناصر السهلي

الرسمية  األرقــام  إليها  حصيلة ثقيلة تشير 
القتل  جرائم  بعدد  ق 

ّ
يتعل ما  في  السويدية 

الــتــي شهدتها فــي عــام 2020، مــقــارنــة بــدول 
عـــت أكــثــر مــن 124 جريمة 

ّ
الـــجـــوار. وقـــد تـــوز

قــتــل عــلــى أراضــــي الــســويــد كــافــة لتثير قلق 
السلطات الرسمية املسؤولة عن الوقاية من 
إليه وكالة  الــذي تشير  الرقم  الجرائم. وهــذا 
 معدل 

ّ
أن الرسمية يبنّي  السويدية  اإلحصاء 

ــي 
َ
جـــرائـــم الــقــتــل فـــي الـــبـــاد يـــتـــجـــاوز ضــعــف

والدنمارك.  النرويج  ني 
َ
الجارت في  مثياتها 

 الــســاح الــنــاري وذلـــك األبيض 
ّ
وفــي حــني أن

هــمــا املــســتــخــدمــان فــي معظم الــجــرائــم، منذ 
ســنــوات، شــهــدت مــدن الــســويــد، ال سّيما في 
اقتتال  عمليات  الــبــاد،  من  الغربي  الجنوب 
بني عصابات راح ضحيتها أبرياء ال عاقة 
لــهــم بــمــطــلــقــي الـــنـــار أو املــســتــهــدفــني. ومــن 
ــرون، كــمــا حــــدث في  ــابــ ــال عــ ــفـ ــــؤالء أطـ بـــني هـ
أغسطس/ آب املاضي، مع طفل يبلغ 12 عامًا 

إلـــى جــنــوب الــعــاصــمــة اســتــوكــهــولــم، وقبله 
أطفال ونساء في غوتيبورغ وماملو )جنوب(.
ــبـــاء الــســويــديــة  بــحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة األنـ
قبل أيـــام، فــي 30 مـــارس/ آذار املــنــصــرم، عن 
 »السويد لم 

ّ
مصلحة الوقاية من الجرائم، فإن

تشهد مثل هذا التضخم في األرقام في خال 
العقد األخير«. وما يلفت في تقارير رسمية 
 90 في املائة من ضحايا 

ّ
في استوكهولم أن

أو  18 عامًا  العمر  مــن  يبلغون  القتل  جــرائــم 
ني هما 

َ
 حالت

ّ
أكبر ببضعة أعــوام في حني أن

 من بني الضحايا 23 
ّ
أن دون 18 عامًا، علمًا 

أنثى و89 ذكرًا.
ــم املــســّجــلــة  ــرائــ ــــارن أعـــــــداد جــ ــقـ ــ ـ

ُ
وفـــــي حــــني ت

النرويج  ني 
َ
بالسويد وتلك املسّجلة بالجارت

 عــدد 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ ــّد مــن اإلشـ والـــدنـــمـــارك، ال بـ

سكان السويد )نحو 10.50 مايني( يساوي 
الــنــرويــج )نحو  ــي عـــدد ســكــان 

َ
تقريبًا ضــعــف

)نحو  الدنمارك  وكذلك  نسمة(  مايني   5.40
5.80 مايني نسمة(. وبحسب تقرير رسمي 
ــادر عـــن الــشــرطــة الــوطــنــيــة في  تفصيلي صــ

 عـــدد جـــرائـــم الــقــتــل فـــي الــعــام 
ّ
ــإن الـــنـــرويـــج، فــ

الــفــائــت وصــلــت إلــــى 31 جــريــمــة، مـــع األخـــذ 
ــار كــــذلــــك اخـــــتـــــاف الـــــدوافـــــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــعــــني االعـ
ــجـــرائـــم بــني  ــع الـ ــ ــ  دوافـ

ّ
واألســـــبـــــاب. ُيــــذكــــر أن

الدنمارك والسويد تتشابه أكثر في ما بينها 
مــقــارنــة بــالــنــرويــج. فــفــي الــنــرويــج، عمليات 
إطــــاق الـــنـــار املــفــضــيــة إلـــى قــتــل لـــم تــتــجــاوز 

وذلك في هوغانيس بمنطقة سكونا جنوب 
وســط الــبــاد. وقــد تــّم إجـــاء الــســكــان بعدما 
لم تعد شققهم صالحة للسكن وتحتاج إلى 
ترميم. وقد أفادت صحيفة »أفتون باديت« 
 الــشــرطــة لم 

ّ
ــار، بـــأن ــ الــســويــديــة فــي هـــذا اإلطـ

تصل إلى أدلة تشير إلى الفاعلني، على الرغم 
من التخمينات الصحافية التي استندت إلى 
تفجيرات وقعت في العام املاضي لها عاقة 
بــاقــتــتــال بـــني عــصــابــات مــتــنــافــســة. وتــشــيــر 
وسائل اإلعــام السويدية، في العادة، وسط 
ــقـــادات الذعـــة  ــتـ تـــذّمـــر مـــن قــبــل مــواطــنــني وانـ
 شــوارع 

ّ
مــن معسكر اليمني املــتــشــدد، إلــى أن

إجرامية  حــرب  أمــام  مفتوحة  باتت  السويد 
تتخذ طابعا عشائريا وعصاباتيا، بحسب 
مــــا لـــفـــتـــت صـــحـــف مــحــلــيــة واســـكـــنـــدنـــافـــيـــة 
القريبة  كوبنهاغن  فــي  خصوصًا  مــجــاورة، 
مـــن مـــكـــان الـــحـــدث فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـويـــدي. 
التقارير األمنية املتخصصة في مراقبة  أّمــا 
 جرائم العصابات 

ّ
منحنى الجرائم فتفيد بأن

تنتقل من سّيئ إلى أسوأ. وتلك اإلحصاءات 

الثقيلة، سواء لناحية أعداد القتلى أو أعداد 
ــرات، تــدفــع  ــيـ ــجـ ــفـ ــتـ ــار والـ ــنــ حــــــاالت إطــــــاق الــ
إلــــى مــنــاقــشــة مختلفة  الـــســـويـــدي  املــجــتــمــع 
وغير حذرة حول سياسات الهجرة والدمج، 
 يـــتـــرّدد فـــي ربــطــهــا بــالــجــرائــم 

ّ
ــه ظـــل ــ

ّ
عــلــمــًا أن

املتصاعدة في خال العقود املاضية.
وتحتل ضاحية روسنغورد في مدينة ماملو 
عــنــاويــن الــصــحــافــة واهــتــمــامــات الــخــبــراء إذ 
األكثر عرضة للخطر، على  املناطق  َعّد من 

ُ
ت

خلفية انتشار حرب العصابات فيها والتي 
أّدت إلـــى مــقــتــل مـــراهـــق يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 15 
 
ّ
عامًا في الخريف املاضي. وعلى الرغم من أن
الشرطة نشطت للحّد من الجرائم واستعانت 
 الـــنـــشـــاط 

ّ
ــإن ــ ــ ــيــــرات املــــراقــــبــــة، فـ ــامــ ــادة كــ ــ ــزيـ ــ بـ

اإلجــرامــي بــات ينتقل إلــى أمــاكــن أخـــرى، من 
بينها ضواحي العاصمة استوكهولم. 

ـــني، فــيــمــا كـــان إطــــاق الـــنـــار ســبــبــًا في 
َ
االثـــنـــت

مقتل 48 شخصًا في السويد. وكانت جريمة 
قتل الطفل )12 عامًا( في صيف العام املاضي 
إلــى جــنــوب استوكهولم،  أمـــام محطة وقـــود 
قــــد أثــــــــارت غـــضـــبـــا فــــي الـــــشـــــارع الـــســـويـــدي 
وكــانــت مــطــالــب بــتــشــديــد مــحــاربــة الجريمة 
املــنــظــمــة وانـــتـــشـــار الـــســـاح بـــني املـــواطـــنـــني، 
خـــصـــوصـــًا فــــي أيــــــدي شـــبـــاب يــنــتــمــون إلـــى 
نفوذ  على  تتقاتل  بعصابات  أشبه  تكتات 
املــمــنــوعــات. وال تقتصر الجرائم  فــي أســـواق 
على استخدام الرصاص، ففي ضواحي املدن 
الــســويــديــة، خــصــوصــًا فــي الــجــنــوب الغربي 
والــــوســــط، تــتــعــّرض مــجــّمــعــات ســكــنــيــة إلــى 
هــجــمــات بــقــنــابــل مــحــلــيــة الــصــنــع، وتــعــانــي 
الشرطة مــن الــوصــول إلــى زارعـــي املتفجرات 
ــدارس ومـــتـــاجـــر ومــنــاطــق  ــ ــ فــــي الــــقــــرب مــــن مـ
 آخر تلك التفجيرات وقع فجر 

ّ
سكنية. ولعل

الثاثاء 23 مــارس/ آذار املنصرم، وأّدى إلى 
أضــرار كبيرة في 40 شقة سكنية باإلضافة 
إلى تحطم زجاج ومحتويات 60 شقة أخرى، 

في موقع جريمة قتل 
على مقربة من استوكهولم 

)علي لرستاني/ فرانس برس(
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