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في الوقت الذي يسّجل فيه العالم ارتفاعًا 
في عدد املصابني بفيروس كورونا والذي 
تجاوز 46,964,928، توفي من بينهم نحو 
 ،33,852,456 نــحــو  شــفــاء  مــقــابــل  فـــي   ،1,207,071
بحسب موقع »وورلد ميتر«، بعثت شركة الصيدلة 
، معلنة أن 

ً
، ولــو ضــئــيــا

ً
األملــانــيــة »كــيــورفــاك« أمـــا

لقاح كورونا التجريبي أثار استجابة مناعية لدى 
البشر، ما سيسمح لها ببدء االختبارات الجماعية 
هـــذا الــعــام. وقـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــرانــز فيرنر 
املرحلة  بــيــانــات  بــشــدة بعد  »لــقــد تشجعنا  هـــاس: 

األولى املؤقتة«.
ــذا الـــوقـــت، فـــرض عـــدد مــن الــــدول األوروبـــيـــة  فــي هـ
قيودًا جديدة في محاولة الحتواء تفشي الفيروس. 
وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء اإليــطــالــي جوزيبي كونتي، 
أن الحكومة اإليطالية ستعمل على تشديد القيود 
إلــى عدم  لكنها تسعى  كــورونــا،  انتشار  مــن  للحد 
إعادة فرض قيود عزل عام تشمل كل أنحاء الباد. 
وقــال في خطاب أمــام البرملان إن الباد في حاجة 
اآلن إلى فرض إجــراءات أكثر صرامة، بما في ذلك 
الحد من السفر إلى املناطق األكثر تضررًا وفرض 
في  نظرًا لحدوث طفرة جديدة  ليلي،  حظر تجول 
الباد  إنه سيجري تقسيم  الفيروس. وقــال  تفشي 
التفشي،  مناطق بحسب مستوى خطر  ثــاث  إلــى 
رًا مــن أن وحــــدات الــرعــايــة املــركــزة قــد تمتلئ 

ّ
مــحــذ

بــاملــرضــى فـــي 15 إلــــى 20 مــنــطــقــة إيــطــالــيــة خــال 

ذلــك،  تتخذ خــطــوات ملواجهة  لــم  إذا  املقبل،  الشهر 
 مناطق بعينها واجهت قيودًا أكثر صرامة 

ّ
 إن

ً
قائا

من غيرها.  
أما أملانيا، فبدأت إغاقًا جزئيًا ملدة أربعة أسابيع، 
شــمــل إغــــاق املــطــاعــم والـــحـــانـــات واملـــســـارح ودور 
السينما وغيرها من املرافق الترفيهية حتى نهاية 
الــشــهــر الـــجـــاري، فـــي مــحــاولــة لــلــحــّد مـــن االرتـــفـــاع 
والقيود  كــورونــا.  بفيروس  اإلصــابــات  السريع في 
التي  تلك  مــن  أخــف  تعد  التنفيذ  التي دخلت حيز 
الــوبــاء في  فرضتها أملانيا فــي املرحلة األولـــى مــن 

مارس/ آذار وإبريل/ نيسان املاضيني.  
ــالــــت املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل إن  وقــ
فيروس كورونا »يتصرف بشكل مختلف ويصبح 
أكثر شراسة في درجــات الحرارة األقــل، وكــان على 

أملانيا أن تتحرك«.
ــــرت كــــوخ« لــأمــراض  وكـــانـــت بــيــانــات مــعــهــد »روبــ
املعدية قد أعلنت عن ارتفاع عــدد حــاالت اإلصابة 
حالة   12097 بواقع  في  بكورونا  املــؤكــدة  الجديدة 
إلــى 545027 في املجمل. وأشـــارت إلــى تسجيل 49 
حــالــة وفـــاة جــديــدة، مــا يــرفــع الــعــدد اإلجــمــالــي إلى 

 .10530
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع األملــانــيــة أن 
وزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور، وضعت 
أنها  ذاتـــي، بعدما علمت  فــي حجر صحي  نفسها 
كورونا،  بفيروس  إصابته  ثبتت  شخصًا  خالطت 

مضيفة أن نتائج اختبار كارينباور جاءت سالبة.  
إلــى ذلــك، يــدافــع رئيس الـــوزراء بــوريــس جونسون 
عــن قـــراره فــرض إغـــاق وطــنــي ثـــاٍن بينما يستعد 
منذ  األولــى  للمرة  البريطانيني  املشرعني  ملواجهة 
إعانه عن تحويله ملسار التعامل مع الوباء. ويقدم 
املقترح ملدة  اإلغــاق  العموم تفاصيل  إلــى مجلس 
أربــعــة أســابــيــع واملــقــرر أن يــبــدأ بعد غــد الخميس. 
وجـــاء اإلعــــان عــن الــخــطــة عــلــى عــجــل يـــوم السبت 
املاضي بعدما أبلغ مستشارون علميون الحكومة 
أن معدالت اإلصابة املتزايدة قد تنهك املستشفيات 

في غضون أسابيع.
مــع بــدء تطبيق حظر السفر بــني املــدن الكبرى في 
فــي وفيات  ارتــفــاعــًا قياسيًا  الــبــاد  ــران، سجلت  إيــ
كــوفــيــد-19، بلغ 440 حالة خــال األربــع والعشرين 
أشد  في  الوفيات  إجمالي  ليرتفع  املاضية،  ساعة 
دول الشرق األوسط تضررًا بالجائحة إلى 35738. 
وذكـــــر الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي أن الــحــكــومــة أغــلــقــت 
املــــدارس واملــســاجــد واملــحــات واملــطــاعــم فــي معظم 
أنحاء الباد منذ أوائل شهر أكتوبر/ تشرين األول 
املاضي، وفرضت حظرًا على التنقل بني 25 مدينة، 

بينها طهران، ملدة أربعة أيام.
وأعلنت املتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات 
خـــال  ــد-19  ــيـ ــوفـ ــكـ بـ ــة  ــابــ إصــ  8289 تــســجــيــل  الري 
الساعات األربــع والعشرين املاضية، ما رفع العدد 

اإلجمالي للمصابني إلى 628780. 

وكان املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، قد أعلن أنه خالط شخصا 
كـــان مــصــابــا بــفــيــروس كــورونــا لكنه أكـــد أنـــه على 
ــــرام ولـــم تظهر عليه أيـــة أعــــراض. وكــتــب على  مــا ُي
أظهرت  أنني خالطت شخصًا  لي  »تبني  »تويتر«: 
الفحوصات إصابته بكورونا. أنا على ما يرام وبا 
الذاتي  الصحي  للحجر  لكنني سأخضع  أعـــراض، 
خال األيام املقبلة وفقًا لبروتوكول منظمة الصحة 

وسأعمل من املنزل«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

مجتمع
لقي 17 شخصًا مصرعهم، بعدما ضرب إعصار »جوني« املصحوب برياح وصلت سرعتها إلى 
225 كيلومترًا في الساعة، الفيليبني، أول من أمس. وذكرت وكالة مكافحة الكوارث في الفيليبني، 
أمس، أن الرياح القوية واألمطار الغزيرة املصاحبة لإلعصار أحدثت فيضانات أودت بحياة عدد 
من األشخاص في إقليمي ألباي وكاتادوانيس، األكثر تضررًا. وبحسب وكالة األنباء الفيليبينية، 
الـــذي ضــرب إقليم كــاتــادوانــيــس، على إجـــاء نحو مليون شخص مــن منازلهم،  أجــبــر اإلعــصــار 
)قنا( ونقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في املدارس واملباني الحكومية.   

واصــل آالف العمال في إندونيسيا احتجاجاتهم ضد قانون العمل الجديد، إذ يعتبر هــؤالء أن 
القانون سيقوض حقوق العمال وسُيضعف الجهود املبذولة لحماية البيئة. وقال رئيس النقابات 
األدنــى لأجور عام  الحد  زيــادة  القانون واالستمرار في  إلغاء  إقبال: »مطالبنا  العمالية سعيد 
للقانون  قضائية  بمراجعة  الدستورية  املحكمة  ستطالب  العمالية  النقابات  أن  مضيفًا   ،»2021
الــجــديــد. ومــن املتوقع أن يـــؤدي الــقــانــون الـــذي وافـــق عليه الــبــرملــان فــي 5 أكــتــوبــر/ تشرين األول 
)أسوشييتد برس( املاضي، إلى تغيير نظام العمل، وإدارة املوارد الطبيعية في الباد. 

إندونيسيا: احتجاجات ضد قانون العمل الجديدالفيليبين: مصرع 17 شخصًا في إعصار »جوني«

األمير  أن  البريطانية  صن«  »ذي  صحيفة  كشفت 
وليام، الثاني في ترتيب خالفة العرش البريطاني، 
ــا الــجــديــد فــي إبــريــل/  ــورون أصــيــب بــفــيــروس ك
التنفس.  في  صعوبات  وعانى  الماضي،  نيسان 
إصابته  عــن  الــتــحــدث  يشأ  لــم  ــه  أن ــت  ــح وأوض
بالفيروس ألن »أمورًا مهمة كانت تحدث، ولم 

يكن يريد أن يُقلق أحدًا«.   

الفيروس أصاب األمير وليام

أضحت معظم املزارع الشاسعة على امتداد السهول 
القريبة من مدينة أغادير في جنوب املغرب جرداء 
نـــادرة، بعد حرمانها من مياه  إال من بقع خضرة 
السدود لضمان تزويد سكان املدينة بمياه الشرب، 

في ظل أزمة جفاف حادة.
أثناء تجوله وسط أشجار برتقال اصفرت أوراقها 
وتــشــقــقــت جــذوعــهــا مــن شـــدة الــعــطــش فــي واحـــدة 

ــزارع املــتــضــررة فـــي مــنــطــقــة آيـــت مــلــول في  ــ مـــن املــ
ضواحي أغادير، يقول املزارع أحمد الدريوش، الذي 
األشــجــار عمرها  »هــذه  للمزارعني:  يــتــرأس جمعية 
قطع  بسبب  اآلن  ماتت  لكنها  عــامــا،  نحو عشرين 
لــم يبحثوا  الــري عــنــا«. يضيف: »ال أفهم ملــاذا  مياه 
 من 

ً
عـــن حــلــول أخــــرى لــتــوفــيــر مــيــاه الـــشـــرب بــــدال

السدود  السلطات مياه  املــزارعــني«. وحولت  تشريد 

التي كانت تــروي مــزارع املنطقة، األولــى في املغرب 
عــلــى مــســتــوى صــــادرات الــحــوامــض والــبــواكــر، إلــى 
لنحو  الشرب  لتأمني مياه  أغادير ومحيطها  مدينة 
الجفاف  مليون شخص. وأدت سنوات متتالية من 
إلــى تــراجــع مــخــزون الــســدود املائية فــي املــغــرب إلى 
مستوى ال يتجاوز 37 في املائة في نهاية أكتوبر/ 
تشرين األول في مقابل 45,6 في املائة خالل الفترة 

نفسها من العام املاضي. وروت مياه السد مزرعة 
عــبــد الــرحــمــان )31 عــامــا( لــســنــوات جــنــى خاللها 
أصنافا عدة من الخضار والفاكهة، لكنه يجد نفسه 
ألن  واحـــد  هكتار  بــزراعــة  لالكتفاء  الــيــوم مضطرًا 
مياه البئر مالحة وال تضمن جودة كل املزروعات«. 

يضيف: »لم أشهد جفافا كهذا، ليرحمنا الله«.
)فرانس برس(

Tuesday 3 November 2020
الثالثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  17  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2255  السنة السابعة

)فاضل سنا/ فرانس برس(



يرتديها وبني الصورة الثانية للطفل أحمد 
أبو املجد عبد الرحمن أبو املجد، الذي قاد 
ســـيـــارة مـــن دون رخـــصـــة، واصـــطـــدم بــرجــل 
خلي سبيله؛ ألن قانون الحبس 

ُ
أ مــرور، ثم 

األطفال، فخرج  االحتياطي ال يجيز حبس 
ابن  األول  أن  الفرق  الجميع؟  بشتم  يحتفل 

الشعب.. والثاني ابن قاضي«.
مــحــمــود مــحــمــد، أو »مــعــتــقــل الــتــيــشــيــرت«، 
كــمــا هـــو مـــعـــروف فـــي األوســـــــاط الــحــقــوقــيــة 
ألقي  قد  كان  والدولية،  املصرية  والسياسية 
الــقــبــض عــلــيــه فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن من 
بسبب   ،2014 عــــام  الـــثـــانـــي  كـــانـــون  يـــنـــايـــر/ 
ــن بــا  ــ ــيـــرت كـــتـــب عــلــيــه »وطــ ــه تــــي شـ ــ ــدائـ ــ ارتـ
تــعــذيــب« ووشـــاحـــًا كــتــب عــلــيــه »25 يــنــايــر«. 
واقتادته قــوات األمــن املصرية حينها، وكان 
في الصف الثاني الثانوي، إلى قسم املــرج - 
شرقي القاهرة، وحررت له محضرًا حمل رقم 
إلــى  املــــرج( وأرســلــتــه  )إداري  عـــام 2014   715
النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات معه 
وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات ووجهت 
له اتهامات بـ »االنضمام إلى جماعة أسست 
ــلـــى خـــــاف أحــــكــــام الــــقــــانــــون، الــتــحــريــض  عـ

واالشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات«.
»معتقل  وظــل محمود، الــذي ُعــرف إعاميًا بـ
 25 منذ  االحتياطي  الحبس  فــي  التيشرت«، 

 ،
َ
يناير/ كانون الثاني 2014، وملدة 752 يوما

على الرغم من انقضاء مدة حبسه االحتياطي 
املــقــررة فــي الــقــانــون، كــامــلــة، مــن دون إحــالــة 
إلى  القضية،  فــى  التصرف  أو  املحاكمة  إلــى 
أن تمت إحــالــة قضيته إلــى املحاكمة فــي 31 

يناير/ كانون الثاني عام 2016. 
خلي سبيل 

ُ
وفي 24 مارس/ آذار عام 2016، أ

عامًا،   18 عمره  وكــان  التيشيرت«،  »معتقل 
ألــف جنيه )نحو 63 دوالرًا(،  بكفالة قدرها 
تــجــديــد حــبــس و3 جلسات  بــعــد 47 جلسة 
اســتــئــنــاف، تــعــذر خــالــهــا إحــضــار محمود 
من سجنه، و29 مرة ألسباب أمنية لم تذكر، 
من بينها 8 مرات بشكل متتاٍل، لتكون بذلك 
مجمل الجلسات التي حضرها محمود 18 
جدد فيها حبسه 45 يومًا على 

َ
جلسة فقط، ت

ذمة التحقيقات، باستثناء جلستني ُجدد له 
كما وثقت مؤسسة حرية  يــومــًا،   15 فيهما 
الــفــكــر والــتــعــبــيــر )مــؤســســة حــقــوقــيــة تعمل 
على دعم وتعزيز حرية التعبير في مصر(. 
الــقــبــض عــلــى األطـــفـــال ومحاكمتهم  وقــائــع 
ــري عــبــد  بــــــدأت مـــنـــذ تـــولـــي الـــرئـــيـــس املــــصــ
زالــت مستمرة  الحكم، وما  الفتاح السيسي 
حــتــى الـــيـــوم، وكــــان آخـــرهـــا اعــتــقــال طفلني 
أحمد  النوبة جنوبي مصر، هما معتز  من 
ــرازق،  ــ عــبــد الـــحـــارث، ويــحــيــى خــالــد عــبــد الـ

القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد ســاعــات عــلــى إخـــاء سبيل 
الطفل املــصــري أحــمــد أبــو املجد 
عبد الرحمن أبو املجد )14 عامًا(، 
نــجــل رئـــيـــس إحـــــدى مــحــاكــم االســتــئــنــاف، 
ــــرور فـــي حي  ــــذي اعـــتـــدى عــلــى شـــرطـــي مـ الـ
ه 

ّ
زهراء املعادي، سّجل فيديو استفزازيًا بث

 :
ً
مــبــاشــرة تضمن إهـــانـــات ملــنــتــقــديــه، قــائــا

سجن«. 
ُ
سجن... ال ن

َ
»نحن ن

وكــانــت الــنــيــابــة الــعــامــة املــصــريــة قــد قــررت 
مساء األحد املاضي تسليم الطفل ألسرته، 
جــنــيــه  آالف   10 ــيــــارة  الــــســ مــــالــــك  وتـــغـــريـــم 
بتهمة  أميركيًا(  دوالرًا   630 )نحو  مصري 
الطفل  أن  إلــى  للخطر. يشار  تعريض طفل 
كــان يقود السيارة وقــد أســاء إلــى الشرطي 
واعتدى عليه لسؤاله عن تراخيص السيارة 

والقيادة.
وفـــي مقطع الــفــيــديــو الــجــديــد، ظــهــر الطفل 
ــم يــتــبــادلــون  ــ ــه، وهـ ــائــ بـــرفـــقـــة 4 مــــن أصــــدقــ
ــزاح والــســبــاب والــشــتــائــم فـــي مـــا بينهم  ــ املـ
املباشر،  الــبــث  تقنية  عبر  متابعيهم  وبــني 
والذي تداوله كثيرون عبر مواقع التواصل 
ــرة مــن  ــيــ ــبــ ــة كــ ــ ــــوجـ ــــي، وســـــــط مـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
الطفل  االنتقادات واالعتراضات على جرأة 

الذي يستعني بسلطة والده.   
»مرحبًا بكم في مصر«... كان هذا التعليق 
ــثــــر ارتـــبـــاطـــًا بــــتــــداول مــقــطــع الــفــيــديــو  األكــ
الجديد عبر منصات التواصل االجتماعي. 
فــا يــخــفــى عــلــى أحـــد فــي مــصــر وخــارجــهــا 
ــاس  ــ ــى أســ ــلــ ــل املـــــصـــــريـــــون عــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــيــــف ُيـ كــ
السيادية  والجهات  باملسؤولني  عاقاتهم 

والشرطة والقضاء.
وتعليقًا على الفيديو، كتبت إيمان النجار، 
الــبــارز املختفي  املــصــري  الــبــرملــانــي  شقيقة 
قـــســـرًا قـــبـــل نـــحـــو ثـــاثـــة أعــــــــوام، مــصــطــفــى 
الــنــجــار الــتــالــي: »هــو انــتــم ليه زعــانــني من 
كامه؟ هو قال الحقيقة. أخويا اتهم بإهانة 
القضاء وحوكم بالسجن ثاث سنوات فقط 

ألنه طالب بحق الشهداء«.
ــقــــرب أو الـــعـــاقـــة مــع  ــدى الــ ــ ــيـــدًا عــــن مـ وبـــعـ
قــد يكون  الــنــفــوذ،  السلطة وذوي  أصــحــاب 
هناك مقاربة أكثر واقعية ومأساوية، تحدث 
عنها الصحافي والسياسي عصام حسني، 
ــــارن بـــني »الــطــفــل نــجــل املــســتــشــار«  ــــذي قـ الـ
و»طــفــل الــتــيــشــيــرت« الـــذي تــمــت محاكمته 
على مدى سنوات، ألنه ارتدى قميصًا ُكِتب 
عليه »وطـــن بــا تــعــذيــب«. وتــســاءل حسني 
ــــال مـــنـــشـــور عـــبـــر حـــســـابـــه الـــخـــاص  مــــن خـ
على »فيسبوك«، تــداولــه املــئــات: »مــا الفرق 
بني الــصــورة األولــى للطفل محمود محمد 
الــــذي قــضــى ســنــتــني فـــي حــبــس احــتــيــاطــي 
بسبب الجملة املكتوبة على تي شيرت كان 

أطفال 
مصر

اعتقاالت 
تستثني أبناء 

النافذين

كان  اعتقاالت  مصر  عرفت  الماضية،  السنوات  خالل 
سياسية.  اتهامات  إليهم  وجهت  أطفاًال  ضحيتها 
استغرقت  وقد  السجون  في  وضعوا  هؤالء 
محاكماتهم وقتًا طويًال. واقع ال يشمل أبناء النافذين 

ظل »معتقل التيشرت« 
في الحبس االحتياطي 

لمدة 752 يومَا

يحرم القانون الجديد 
49 طفًال محتجزين من 

اإلفراج المبكر

1819
مجتمع

الـــعـــمـــر 12 و11 عــــامــــًا، عــلــى  الـــبـــالـــغـــان مــــن 
 ،2020 أيلول  سبتمبر/  احتجاجات  خلفية 
ـــ »إثــــــارة  ــا خـــالـــهـــا اتــــهــــامــــات بــ ــهــ وقـــــد واجــ
الشغب« بعد عرضهما على النيابة العامة 
إثر ترحيلهما من أسوان )عاصمة محافظة 
أسوان - البوابة الجنوبية ملصر والتي تقع 
الــقــاهــرة،  إلــى  للنيل(  الشرقية  الضفة  على 

قبل اإلفراج عنهما الحقًا.
وكــان طفا النوبة، ضمن 57 حالة لقاصر - 
تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ألقي القبض عليهم 
قبل  األخيرة،  أيلول  في تظاهرات سبتمبر/ 

اإلفراج عنهم تباعًا مؤخرًا وعلى فترات.
ــادر عـــن مــركــز بـــادي  وبــحــســب آخـــر رقـــم صــ

املصرية  السلطات  فــإن  والــحــريــات،  للحقوق 
 و75 قــاصــرًا فــي سجونها 

ً
تحتجز 60 طــفــا

عــلــى خلفية اتــهــامــات ســيــاســيــة، يــتــوزعــون 
على السجون وبعض أقسام الشرطة، بينما 
تحتجز السلطات عددًا كبيرًا من القّصر في 
على خلفيات  البالغني  مــع  زنــازيــن مشتركة 
جنائية وإرهــابــيــة. ولــفــت املــركــز فــي أرقــامــه 
األخــيــرة الــصــادرة فــي مــايــو/أيــار 2020، إلى 
أن »االســتــجــابــة الــحــكــومــيــة لــخــطــر انــتــشــار 
كورونا داخل السجون، واإلعــان عن قانون 
ــراج الــشــرطــي، يــشــيــران إلـــى غياب  إلــغــاء اإلفــ
األطــفــال  بـــإطـــاق ســــراح  الــحــكــومــيــة  اإلرادة 
والقصر املحتجزين على خلفيات سياسية. 
 محتجزين 

ً
ويحرم القانون الجديد 49 طفا

لدى السلطات املصرية من اإلفراج املبكر، في 
املــفــرط مــن قبل السلطات على  ظــل االعتماد 
احتجاز  لتبرير  اإلرهــــاب  قــوانــني  اســتــخــدام 

األطفال«.
كــمــا أن مــنــظــمــة »هــيــومــان رايـــتـــس ووتـــش« 
وثـــقـــت فـــي تــقــريــر مــشــتــرك لــهــا مـــع منظمة 
ــرة اإلنـــســـانـــيـــة« الــحــقــوقــيــة  ــزيـ ــــادي –  جـ »بــ
فــي مــــارس/ آذار املــاضــي، احــتــجــاز عناصر 
ــن الـــوطـــنـــي والــجــيــش  ــ ــاز األمـ ــهـ الـــشـــرطـــة وجـ
كان سن أصغرهم  تعسفيًا،  أطفااًل  املصري، 
12 عامًا، وأخفوهم قسرًا وعذبوهم، مع غض 
املمارسات  تلك  البصر عن  النيابة والقضاة 

الوحشية بحق األطفال.
التقرير الصادر بعنوان »لم يراع أحد كونه 
: انــتــهــاكــات قـــوات األمـــن املــصــريــة ضد 

ً
طــفــا

األطفال املحتجزين«، وثق انتهاكات بحق 20 
 كانت تتراوح أعمارهم ما بني 12 و17 

ً
طفا

عامًا لدى اعتقالهم. وسبق أن ناشدت منظمة 
األمم املتحدة للطفولة »يونيسف« السلطات 
املصرية، حماية األطفال في السجون ومراكز 
االحــتــجــاز الــذيــن يــتــعــرضــون وبــشــكــل كبير 
لخطر اإلصابة بفيروس كورونا، ما يتطلب 
اإلفراج عنهم، في إطار حملة حقوقية موازية 

تتبنى املطلب نفسه.
دعــــت   ،2020 نــــيــــســــان  إبـــــــريـــــــل/   12 وفــــــــي 
األخــرى  والسلطات  الحكومات  »يونيسف« 
إلــى اإلفــراج وبشكل  املسؤولة عن االحتجاز 
الــذيــن يمكنهم أن  عاجل عــن جميع األطــفــال 
يـــعـــودوا وبــشــكــل آمـــن إلـــى عــائــاتــهــم أو إلــى 
الــبــديــل املــنــاســب لــهــم. وتــشــمــل هـــذه الــبــدائــل 
العائات املمتدة أو مؤسسات رعاية األسرة 
أو غير ذلك. كما دعت إلى وقف فوري إلدخال 
ــــى مــــراكــــز االحــــتــــجــــاز؛ إذ  أي طـــفـــل جـــديـــد إلـ
يتعرض حاليًا مئات اآلالف من األطفال في 
السجون ومراكز االحتجاز في دول مختلفة 
حــــول الــعــالــم إلــــى خــطــر اإلصـــابـــة بــفــيــروس 

كورونا.
ــعـــرضـــوا  ووصــــــــل عـــــــدد األطــــــفــــــال الـــــذيـــــن تـ
يزيد  مــا  إلــى  فــي مصر  التعسفي  لاعتقال 
مـــن 2013 وحــتــى  الــفــتــرة  عـــن 4000، خــــال 
وثــقــت  ــرات حــقــوقــيــة  ــديـ ــقـ تـ بــحــســب   ،2019
 فـــي أحــــــداث تــظــاهــرات 

ً
اعـــتـــقـــال 111 طـــفـــا

قت 
َّ
وث فــي حــني  أيــلــول 2019،  20 سبتمبر/ 

 
ً
منظمات أخرى أعدادًا وصلت إلى 192 طفا

 11 عمره  يتجاوز  ال  بعضهم  اعتقالهم،  تم 
عــامــًا. وفـــي تــقــديــرات حــقــوقــيــة أخــــرى، فقد 
 لاعتقال و198 تعرضوا 

ً
تعرض 1556 طفا

لاختفاء القسري، و192 صدر ضدهم حكم 
 ،2018 2013 وحتى  مــن  الفترة  فــي  قضائي 
بحسب تقرير أصدره مركز بادي للحقوق 
ــر نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــ ــ والــــحــــريــــات فــــي أواخـ
ض األطفال  تــعــرُّ كــذلــك، رصــد  الثاني 2019. 
مــن الخصوصية والــحــرمــان من  لــلــحــرمــان 
الـــزيـــارة والـــتـــواصـــل مـــع الــعــالــم الــخــارجــي، 
مما يتسبب في حرمان األطفال من األسرة 
وغياب شبكة الدعم االجتماعي املمثلة في 
ــاء، بــاإلضــافــة إلـــى ســوء  ــدقــ املـــدرســـة واألصــ
األحوال داخل السجون، مثل غياب التهوية 
أقسام  فــي  التريض  مــن  املائمة والــحــرمــان 

الشرطة وغير ذلك. 

البحر االبيض المتوسط

مصر

القاهرة

البحر 
االحمر

االردن

ين
ط

س
فل

سورية

السودان

المملكة 
العربية 

السعودية

سيناء

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

في موسم قطف الزيتون والبلح األحمر، 
ــزداد عــمــل املــــزارعــــات الــقــاطــنــات وســط  ــ يـ
ــي األحــــيــــاء  ــ ــًا فـ قــــطــــاع غــــــــزة، وخــــصــــوصــ
الــريــفــيــة ومــخــيــمــات ديـــر الــبــلــح والــبــريــج 
ــيـــرات. هـــــؤالء اعـــتـــدن الــعــمــل في  ــنـــصـ والـ
املواسم، وينتظرن موسم الزيتون والبلح 
الــرزق  الصبر سعيًا وراء  بــفــارغ  األحــمــر 

الجيد.
في هذا املوسم الذي يبدأ عادة منتصف 
أغـــســـطـــس/ آب ويـــمـــتـــد حـــتـــى مــنــتــصــف 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن كـــل عـــام، 
تعمل النساء بنحو متواصل برفقة رجال 
. يتولى الشبان 

ّ
يتقاسمون األدوار معهن

ق أشجار الزيتون والنخيل 
ّ
والرجال تسل

فتلتقطها  الــثــمــار  تتساقط  حتى  هــا 
ّ
لــهــز

الـــنـــســـاء ويــضــعــنــهــا فــــي صـــنـــاديـــق بــعــد 
فــــرزهــــا. إال أنـــهـــن ال يــحــصــلــن عــلــى أجــر 
يومي كما الرجال. وعــادة ما يــراوح بدل 
 في اليوم 

ً
األجر ما بني 20 الى 30 شيكا

فيما  أمــيــركــيــة(،  دوالرات  و9   6 بــني  ــا  )مـ
يحصل العاملون من الرجال على ما بني 
 )ما بني 10.2 و14.6 دوالرًا 

ً
35 و50 شيكا

أميركيًا(«.
التمييز، ال تعارض  مــن هــذا  الــرغــم  على 
ــر الــيــومــي  ــ الــكــثــيــر مـــن الــنــســاء بــــدل األجـ
هــذا، إذ إن كثيرات يجدن في هــذا العمل 
فــرصــة أفــضــل مــن الــبــقــاء فــي املــنــزل، كما 
تقول زهراء أبو براق )39 عامًا(، وهي أم 
الجامعة  في  ابنة  ولديها  أبناء،  لخمسة 
ــع  بـــعـــض مـــؤســـســـات املــجــتــمــع  ــ تــعــمــل مـ
ــدنـــي الـــتـــي تـــدعـــم الـــفـــاحـــني مـــن خــال  املـ
عدد من املشاريع، باإلضافة إلى العمالة 
اليومية في مدينة دير البلح وسط قطاع 

غزة.
ــــراق  ــــت الــــحــــالــــي، تـــعـــمـــل أبــــــو بـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
الزيتون  ثمار  في جني  عامات  وخمس 
الديك  في أرض زراعية في منطقة جحر 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــول لــ ــقــ وســـــط قـــطـــاع غــــــزة. وتــ
الجديد«: »بشكل عام، تحصل املرأة على 
بـــدل أجـــر أقـــل مـــن الـــرجـــل، وذلــــك مــنــذ أن 
عملت مزارعة برفقة والدي قبل 22 عامًا. 
 من املرأة، 

ً
فالرجل يرى نفسه أكثر تحما

علمًا أن األخيرة أكثر صبرًا منه. لكن هذا 
أسلوب حياتنا في العمل كنساء«.

كــذلــك، تــعــمــل أبـــو بــــراق فــي مــوســم جني 
ــــى وأخــــــريــــــات  ــولـ ــ ــتـ ــ الــــبــــلــــح األحـــــــمـــــــر، وتـ
تصنيفها ما بني رطب وأحمر وغير ذلك، 
وأخـــرى تحتاج إلــى تخزين. وفــي بعض 
ــــرى، تــتــوجــه إلـــى مـــزارع  أيــــام الــســنــة األخـ
البرتقال والفراولة ومزارع القمح وبعض 
الخضار، لكنها تطمح إلى أن تستمر في 
العمل إلى أن تتخرج ابنتها ريم من كلية 
الــهــنــدســة. تشير إلـــى أن زوجــهــا مـــزارع، 

لكنه ال يعمل في معظم األيام. 
 40( الخطيب  عــايــدة  مــن جهتها، ترفض 
عـــامـــًا( الــتــمــيــيــز فـــي األجـــــر بــيــنــهــا وبــني 
الواقع  لكنها كانت ترضى بهذا  الرجال. 
خال عملها في مصنع للمواد الغذائية، 
بسبب  العمل  مــن  عاطلة  تصبح  أن  قبل 
الظروف االقتصادية. وبعد نحو سنتني 
مــن الــبــطــالــة، انــضــمــت إلـــى مجموعة من 
الـــنـــســـاء فــــي بــــلــــدة بـــيـــت الهــــيــــا، يــعــمــلــن 
ــي مـــــــزارع الـــبـــاد،  ــي مـــهـــن مـــوســـمـــيـــة فــ فــ
والجوافة  الفراولة  جني  في  وخصوصًا 

والزيتون والعنب في بعض األحيان.
تــقــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــعــامــات 
فــي غــزة يــدرن شــؤون املــنــزل واملصاريف 
النسبة األكبر  أزواج  أن  مع أزواجهن. إال 
أو يعانون من  العمل  منهن عاطلون من 
إعاقات، كحال زوجي، علمًا أنه ال يحصل 

على مــســاعــدة مــن أحـــد. لــدي ثــاث بنات 
وابــن مــراهــق أنتظر إلــى أن يكبر ويعمل 
الحالي،  الوقت  في  لكن  األســـرة.  ملساندة 
مــا زلـــت فــي صــحــتــي«. تحصل الخطيب 
 خال عملها. وفي بعض 

ً
على 25 شيكا

 فــي حــال 
ً
األيــــام تــحــصــل عــلــى 30 شــيــكــا

عملها لوقت أطول. وعادة ما تعمل شهرًا 
ــرتــــاح فـــي الــشــهــر الـــــذي يــلــيــه. لكنها  وتــ
الــشــهــريــن املــاضــيــني بشكل  عملت طـــوال 

كامل باستثناء أيام الجمعة.
باإلضافة إلى الخطيب، تعمل نبيلة أبو 
 24( هايلة  ابنتها  مع  عامًا(   42( سعدان 
عامًا( لتأمني احتياجات منزلهما املكون 
مــن 9 أفـــراد، إذ إن زوجــهــا وابنها األكبر 
عـــاطـــان مـــن الــعــمــل مــنــذ عــــام. وألن بــدل 
تشاركها  بالرجال،   

ً
مقارنة قليل  أجرتها 

ابنتها العمل في مزارع الفول والخضار 
والــفــاكــهــة والــزيــتــون فــي مناطق متفرقة 
وسط قطاع غزة وشماله. تقول لـ »العربي 
العمل،  أكثر صبرًا في  الجديد«: »النساء 
لكن ال نستطيع االعتراض على بدل أجرنا 
اليومية. إذ يكون رّد صاحب العمل بأنه 
الكثير من العمال«. تضيف: »قبل  يوجد 
«. لكن في ظل 

ً
عشر سنوات، عملت مزارعة

للظروف  الــزراعــيــة نتيجة  األراضــــي  قــلــة 
السياسية واالقتصادية، أصبحت تعمل 

بأجر يومي. 
لــإلحــصــاء،  الفلسطيني  املــركــز  وبــحــســب 
الــقــوى العاملة الــذي  اســتــنــادًا إلــى مسح 
ــرأة  ــ ــــول واقـــــــع املــ ــام 2019 حــ ــ عــــــــدَّ فــــي عــ

ُ
أ

ــإن أكــثــر مـــن ُعــشــر األســـر  فـــي فــلــســطــني، فـ
بــواقــع 12 في  تــرأســه نــســاء  الفلسطينية 
املــائــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، و9 فــي املــائــة 
فــي قــطــاع غـــزة. وبــلــغ مــعــدل البطالة بني 
ــقـــوى الــعــامــلــة  ــاركـــات فـــي الـ الـــنـــســـاء املـــشـ
املائة بني  املائة في مقابل 21 في  41 في 
الــــرجــــال. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن نسبة 
مــشــاركــة الــنــســاء فــي الــقــوى الــعــامــلــة هي 
 
ّ
18 فــي املــائــة مــن مجمل الــنــســاء فــي سن

العمل، فيما تفوق نسبة مشاركة الرجال 
املــائــة، لكن مع  العاملة 70 في  القوى  في 
ــود فــجــوة واضـــحـــة فـــي مــعــدل األجـــر  وجــ
ــنـــســـاء والـــــرجـــــال. كـــذلـــك،  ــيـــومـــي بــــني الـ الـ
يتقاضى نحو 29 في املائة من العاملني 
املــســتــخــدمــني بــأجــر فــي الــقــطــاع الــخــاص 
 من الحد األدنى لأجور 

ّ
أجرًا شهريًا أقل

دوالرًا(،   423 )نحو   
ً
شيكا  1,450 البالغ 

في مقابل نحو 35 في املائة من العامات.

مزارعات غزة أقّل أجرًا

تساهم في إعالة عائلتها )محمد الحجار(

تنتظر الموسم بفارغ الصبر )محمد الحجار(

)Getty /وقفة للمطالبة باالفراج عن المعتقلين )فايد الجزيري

60
طفًال تحتجزهم السلطات المصرية 

على خلفية اتهامات سياسية، بحسب 
مركز بالدي للحقوق والحريات

تنتظر غزاويات 
المواسم الزراعية 

للعمل بأجر يومي، 
على الرغم من التمييز 

بحقهن، سعيًا 
إلى الرزق

تسعى ناشطات 
كويتيات إلى الحصول 

على حقوقهن األساسية 
مع اقتراب انتخابات 
مجلس األمة، وقد 

شكلن مجموعات ضغط 
بهدف العمل على إقرار 

حق المرأة في إعطاء 
الجنسية ألوالدها، والحد 

من العنف ضد النساء، 
وغيرهما

كويتيات يراهّن على انتخابات مجلس األمة النتزاع  حقوقهن
المادة 29 تجّرم التمييز 

بناء على الجنس أو األصل 
أو اللغة أو الدين

يكون كويتيًا كل من ولد 
في الكويت أو في الخارج 

ألب كويتي

الكويت ـ خالد الخالدي

مــع بـــدء الــحــمــات االنــتــخــابــيــة للمرشحني 
واملـــرشـــحـــات فـــي الــكــويــت اســـتـــعـــدادًا لــيــوم 
انتخابات مجلس األمة )البرملان( املقرر في 
الخامس من ديسمبر/ كانون األول املقبل، 
تسعى املرأة الكويتية إلى الضغط من أجل 
إقرار بعض حقوقها. وقد شّكلت الكويتيات 

»مجموعات ضغط« لتحقيق مطالبهن.
وتقول أمينة العلي، وهي ناشطة في إحدى 
مجموعات الــضــغــط، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أشــعــر بــســعــادة نتيجة لـــزيـــادة الــحــمــات 
النسائية الهادفة إلى دعم املرأة الكويتية في 
املشروعة  حقوقها  ومــنــاصــرة  االنتخابات 
الــتــي أهملها املــرشــحــون والــنــاخــبــون على 
حد سواء طوال األعــوام املاضية. ولم يغير 
قانون حقوق املرأة السياسية الذي أقر عام 
2005 هذا الواقع السيئ، لكننا اليوم نطمح 

إلنهائه وإلى األبد«.
ــقـــوق  ــالـــحـ ــة بـ ــمــ ــائــ ــــت نــــاشــــطــــات قــ ــعــ ــ ووضــ

األساسية، على رأسها حق املرأة الكويتية 
في إعطاء الجنسية ألبنائها، وهو القانون 
ــــة  ــل أروقـ ــ ــــذي يــــواجــــه تـــحـــديـــًا كـــبـــيـــرًا داخــ الــ
إلى ضغوط  باإلضافة  والبرملان،  الحكومة 
مجتمعية تمنع إقراره بحجة الحفاظ على 
الكويتيات  ويبلغ عدد  السكانية.  التركيبة 
املــتــزوجــات مــن غير كويتي 20 ألــف امـــرأة، 
ــاء 60 ألــــفــــًا. وبـــحـــســـب املـــــادة  ــ ــنـ ــ وعـــــــدد األبـ
الــثــانــيــة مــن قــانــون الــجــنــســيــة، يــفــتــرض أن 
يولد الكويتي ألب كويتي من دون اإلشارة 
إلــى األم التي لــم يــرد ذكــر حقها فــي تمرير 
»يكون  املــــادة:  وتــقــول  ألبنائها.  جنسيتها 
كويتيًا كل من ولد في الكويت أو في الخارج 
ألب كــويــتــي«، األمــر الــذي يــراه القانونيون 
الكويتي،  الــدســتــور  مــن   29 للمادة  مخالفًا 
الــتــي تــجــرم التمييز بــنــاء عــلــى الــجــنــس أو 

األصل أو اللغة أو الدين.
الكويتية قد  الحكومة  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
استجابت لضغوط املرأة املتزايدة، ومنحت 
تسهيات ألبناء الكويتية، مثل السماح البن 

البدون بدخول  فئة  املتزوجة من  الكويتية 
السلك العسكري، ومعاملة أبناء الكويتيات 
 18 الـــ  ســن  بلوغهم  حتى  الكويتي  معاملة 
عــامــًا، إال أن هــذا ال يعد كافيًا، وخصوصًا 
له  كفيل  إليــجــاد  مضطر  الكويتية  إبـــن   

ّ
أن

عند بلوغه سن الرشد، ما يعرضه البتزاز 

الدستورية في الكويت، إال أن هذه القضية، 
بــحــســب مــجــمــوعــات الــضــغــط، تــحــتــاج إلــى 

قرار سياسي صادر عن مجلس األمة.
ــّجـــل الـــكـــويـــت نــســبــًا مــرتــفــعــة تتعلق  ـــسـ

ُ
وت

بالعنف ضد املــرأة على الرغم من القوانني 
املنظمات  من  بضغط  البرملان،  أقرها  التي 
ــبــــدو تــلــك  ــة الـــحـــكـــومـــة. وتــ ــبــ ــيــــة، ورغــ الــــدولــ
الــقــوانــني غــيــر كــافــيــة بــســبــب التقصير في 
ــال  ــ ــعـــض رجـ ــــؤ بـ ــــواطـ تــطــبــيــقــهــا نـــتـــيـــجـــة تـ
ــــون مـــــع الــــــذكــــــور بـــحـــســـب األعــــــــراف  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

املجتمعية.
تــتــواجــد فـــي الـــبـــاد الــعــديــد مـــن مــنــظــمــات 
املــجــتــمــع املـــدنـــي الـــداعـــمـــة لـــلـــمـــرأة، أبـــرزهـــا 
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية. إال 
كبيرة  تتعرض ملشاكل  الجمعيات  هــذه  أن 
فـــي الــتــمــويــل أو فـــي حــمــايــة أنــشــطــتــهــا من 
قبل بعض أعضاء مجلس األمة املتشددين 
الذين يضغطون على وزارة الداخلية إللغاء 
بــعــض الــتــجــمــعــات والـــفـــعـــالـــيـــات. فـــي هــذا 
اإلطار، تسعى مجموعات الضغط النسائية 

إلى زيادة تمويل هذه الجمعيات من خال 
مجلس األمة، ومنحها مساحة أكبر للعمل، 
ــاون بـــيـــنـــهـــا وبـــني  ــ ــعـ ــ ــيــــس روابـــــــــط تـ وتــــأســ
مؤسسات الدولة، باإلضافة إلى توفير غطاء 
الثقافية واالجتماعية.  سياسي ألنشطتها 
وتقول فاطمة املطيري، وهي ناشطة نسوية 
الــجــديــد«، إن »مجلس  لـــ »الــعــربــي  كويتية، 
ــة ســـيـــوفـــر دعــــايــــة كـــبـــيـــرة لــلــنــاشــطــات  ــ األمــ
الكويت،  في  النسوية  ولأفكار  النسويات 
إذ إن املجلس هو دعاية مجانية ألية فكرة 
يريد الشخص تمريرها، في ظل وجود هذا 
الكم الكبير من التغطية اإلعامية اليومية 
ووجــود  األمـــة،  مجلس  لجلسات  املستمرة 
حصانة للنائب ليتحدث بما يريد من دون 
النائبة  فوتتها  فــرصــة  قانونيًا.  مساءلته 
الــوحــيــدة فــي مجلس األمـــة صــفــاء الهاشم. 
لجأت  النساء،  بقضايا  التوعية  من  وبــداًل 
إلى شتم الوافدين والتعرض لهم واملطالبة 
بطردهم من الــبــاد، ما شــوه صــورة العمل 

النيابي النسائي«.

تجار اإلقامات. تطالب مجموعات الضغط 
النسائية في الكويت املرشحني واملرشحات 
بالضغط  املقبلة  البرملانية  االنتخابات  في 
عــلــى الــحــكــومــة لــــزيــــادة أعــــــداد الــقــيــاديــات 
الـــدولـــة املختلفة.  فـــي أجـــهـــزة  واملــــســــؤوالت 
فعلى الرغم من بلوغ نسبة املوظفات 55 في 
املائة من مجمل موظفي الدولة، إال أن نسبة 
إلــى 15 في املائة  القياديات والتي ال تصل 
الــدولــة  ال تتناسب مــع حجمهن فــي جــهــاز 

اإلداري.
فــإن رب  السكنية،  الرعاية  قوانني  وبحسب 
األســـــــرة، وهــــو الـــــــزوج، هـــو الـــــذي يستحق 
الحكومة.   املقدمة من قبل  السكنية  الرعاية 
أمــا املـــرأة، فتكون تابعة لــلــزوج، األمــر الذي 
يحرمها، في حال زواجها من غير الكويتي، 
 الرعاية السكنية والحصول على منزل 

ّ
حق

أو قطعة أرض، وهـــو مــا يــخــالــف املــــادة 29 
التمييز  تجرم  التي  الكويتي  الدستور  من 
بناء على الجنس. وعلى الرغم من أن عددًا 
مــن الــنــســاء تــقــدمــن بـــدعـــاوى أمـــام املحكمة 

يتدربن على أحد 
الفنون القتالية  )ياسر 
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