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طرابلس ـ العربي الجديد

ما زالــت مناطق ليبية عدة تأسر العائالت 
بــتــقــالــيــد وعـــــــادات قــــاهــــرة، حــتــى إن عــاش 
ــــدن الــبــعــيــدة عـــن مناطقها  بــعــضــهــا فـــي املـ
األصـــلـــيـــة. عــــادة »تــحــجــيــر« الــفــتــاة البــــن عــمــهــا )أي 
حــجــزهــا لـــه( مــن أبـــرز تــلــك الـــعـــادات الــتــي لــم تتمكن 
املدنية مــن تــجــاوزهــا. وعــلــى الــرغــم مــن شــهــرة قصة 
»عروس بنغازي« عبر منصات التواصل االجتماعي، 
بالرصاص  مقتلها  بعد   ،2018 شــبــاط  فــبــرايــر/  فــي 

تعرفه، تخشى من دمار وشيك لعقد العائلةالجديدة 
االثــنــن، وتــشــرح: »أول عالمات  بــن  فــال مشتركات 
أن  عليها  بــل  عملها،  فــي  استمرارها  رفضه  الفشل 

تعيش ربة بيت فقط«.
ــــرى فــيــهــا  فــــي ذاكــــــــرة الـــفـــيـــتـــوري قـــصـــص عـــــــدة، جــ
 »ثقافة 

ّ
»تحجير« فتيات ألبناء أعمامهن، معتبرًا أن

القبيلة وتلك مــن أهم  القبيلة والــخــالفــات بــن هــذه 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي تــفــاجــئ الـــعـــائـــالت وتــقــيــد حــريــتــهــا 
الثقافي  التغير  ورغـــم  بــنــاتــهــا«.  أزواج  اخــتــيــار  فــي 
ومـــســـتـــجـــدات الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث، يــــؤكــــد اســـتـــمـــرار 

»التحجير« في بعض املناطق.
من جهته، يعّرف األستاذ الجامعي، هشام املقريف، 
حجر الفتاة بأن يوقف ابن عمها عقد قرانها قبيل 
ــــراف  ــــالن عـــنـــه، ويــطــلــبــهــا لــنــفــســه، فــتــوقــف األعـ اإلعــ
ابنتها  تــزويــج  على  العائلة  وتجبر  الــقــران  القبيلة 
من ابن عمها، وأحيانا تتدخل األعــراف لتطلب إذن 
حّجر« لتزويجها ملن ترغب به العائلة، ويتوقف 

ُ
»امل

ذلك على قبوله من عدمه. ويلفت املقريف في حديثه 
 الــعــادة االجتماعية 

ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن

»الــعــضــل«،  يــحــّرمــهــا الــشــرع اإلســالمــي ويسميها بـــ
الذي نهى عنه القرآن صراحة. ورغم تأكيد املقريف 
الــزواج  على توفر التشريع الليبي على مــواد تمنع 
القبلية  ــــراف  األعـ  

ّ
أن إلـــى  يشير  الــفــتــاة،  رضـــا  بغير 

الـــزواج ســواء  أخــرى لتطبيق حرية  توفر ضمانات 
أو األرملة املرغمة على  ملن وقع عليها »التحجير«، 
الزواج من أخ زوجها خصوصًا إذا كان لديها أوالد، 
 تلك األعراف تقبل لجوء الفتاة أو األرملة 

ّ
ويوضح أن

الـــزواج من  القبيلة، لتعّبر له عن رفضها  إلــى كبير 
الشخص املعني وتوضيح أسبابها.

 
ّ
تؤكد الناشطة الحقوقية الليبية، بدرية الحاسي، أن
»التحجير« في تراجع مستمر بسبب تبدل األوضاع 

الثقافية لدى شرائح النساء.

وهـــي تتنقل بــن مــحــال املــديــنــة للتبضع اســتــعــدادًا 
القضية   

ّ
بــأن األمنية  املدينة  أقــرت سلطات  لزفافها، 

»رصاص   مقتلها جاء بـ
ّ
»سجلت ضد مجهول« وأن

 مقتلها كان على 
ّ
الــرأي العام يؤكد أن  

ّ
طائش«. لكن

»تــحــجــيــرهــا«. الــقــصــص حـــول هـــذه الــعــادة  عــالقــة بـــ
»تخرج عن الحصر« بحسب الشيخ فرج الفيتوري، 

عضو املجلس األعلى للمصالحة في ليبيا.
وال تــبــدو الــعــادة مــن الــخــصــوصــيــات الــتــي تتحفظ 
االجــتــمــاعــيــة، فمنصات  والــتــقــالــيــد  الـــعـــادات  عليها 
ــد الــعــديــد  الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي تــتــحــدث عـــن رصــ
ــم الـــعـــروس  ــن عـ ــاالت، يـــكـــون فـــي الــــعــــادة ابــ ــحــ ــن الــ مـ
إلفشال  يتدخل  عندما  فيها،  القصة  عناصر  أبـــرز 
زفـــافـــهـــا، ويـــرغـــم عــائــلــتــهــا، بــحــكــم تــقــالــيــد الــقــبــيــلــة، 
على وقف زواجها من »غريب« ويطلب إرجــاءه إلى 
الفيتوري يؤكد   

ّ
لــلــزواج منها. لكن حــن اســتــعــداده 

ها عــادة ضارة 
ّ
أن الجديد«  إلــى »العربي  في حديثه 

أســاس غير  تبنى على  »عــائــالت كثيرة   
ّ
وقاتلة ألن

سليم، إذا تزوج الشاب من زوجته من دون تفاهم أو 
قبولها ورضاها«.

الرقيعي،  نعيمة  اضــطــرت  طــرابــلــس،  العاصمة  فــي 
ــل زفــــافــــهــــا بــشــهــريــن  ــبـ قـ ابـــنـــتـــهـــا  إلــــــى وقــــــف زواج 
بــســبــب »تــحــجــيــر« ابــــن عــمــهــا لــهــا. تــوضــح نعيمة 
أرملة،  طرابلس  فــي  عيشها   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

األربـــع،  الــنــواحــي  قبيلة  بــعــادات  للقبول  اضــطــرهــا 
جــنــوب شرقي  زوجــهــا وتعيش  منها  ينحدر  الــتــي 
أفــراد  واحتضان  الحماية  على  للحصول  طرابلس، 
 خطيب ابنتها تعرض للتهديد 

ّ
عائلتها. وتقول إن

و»تعرضُت أنا أيضًا للتعنيف من قبل أبناء أعمام 
 خطيب ابنتي من طيف قبلي ال ترضاه 

ّ
زوجــي، ألن

أعــــراف الــقــبــيــلــة«. تــلــفــت إلـــى أن ابـــن عــمــهــا حجرها 
لنفسه ووعـــد بــإتــمــام زواجـــهـــا مــنــه قــريــبــًا. وبينما 
تستعد نعيمة لزفاف ابنتها إلى ابن عمها الذي لم 

مجتمع
 البالد سجلت إنجازًا 

ّ
أكد رئيس جهاز التخطيط واإلحصاء، في قطر، صالح بن محمد النابت، أن

مهمًا وأضحت تمتلك تجربة رائدة في التعداد اإللكتروني، لتكون في مقدمة الدول التي تعتمد 
املعايير  ألعلى  وفقًا  حاليًا(  )املستمر  الشامل  التعداد  مــشــروع  إلنــجــاز  الــجــديــدة،  التكنولوجيا 
 التعداد اإللكتروني يجري بالتزامن مع التعداد امليداني الذي ال يخلو هو اآلخر 

ّ
العاملية. وقال إن

من استخدام تكنولوجيات متطورة للغاية تتمثل بأجهزة »تابلت« تعن الباحث واملبحوث في 
)قنا(  يسر ودقة وبسرية تامة.  

ّ
استكمال البيانات، بكل

فها انـــزالق أرضــي فــي الــنــرويــج، مــا يرفع إلــى خمسة، عدد 
ّ
ة جــديــدة بــن أنــقــاض خل

ّ
ُعثر على جث

قتلى الحادثة التي وقعت األربعاء املاضي، بحسب السلطات التي تواصل عملّياتها بحثًا عن ستة 
العثور على جثة  السادسة صباحًا بقليل، تم  الشرطة في بيان مقتضب: »قبل  مفقودين. وقالت 
شخص«. من جهته، قال روي ألكفيست أحد املسؤولن في بعثة اإلغاثة: »ما زلنا نأمل بالعثور 
أّيــام من االنــزالق األرضــي في منطقة أســك، شمال شرقي العاصمة النرويجّية  على ناجن« بعد 
)فرانس برس( أوسلو، والذي أّدى أيضًا إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح.   

النرويج: 5 قتلى و6 مفقودين في انزالق أرضيقطر: تعداد إلكتروني وميداني للسكان

تحفل مواقع التواصل االجتماعي بأخبار 
عـــن الـــيـــابـــان وتـــطـــورهـــا الــعــلــمــي والــتــقــنــي 
واملــجــتــمــعــي، فـــي مـــجـــاالت عـــــدة، ويــذهــب 
 خــبــر مـــن الــيــابــان 

ّ
الــبــعــض إلـــى تــقــديــم كـــل

ــه مـــثـــل هـــذا  ــيـ ــل إلـ ــ يــظــهــر املــــــدى الــــــذي وصـ
 
ّ
الـــتـــطـــور، بـــعـــبـــارة »كـــوكـــب الـــيـــابـــان«. لــكــن

األوضاع في اليابان ليست وردية بالكامل، 
 هــنــاك مشاكل عــدة على 

ّ
كما يــشــاع، بــل إن

مستويات اقتصادية واجتماعية وثقافية، 
 األمور نسبية وليست 

ّ
وبطبيعة الحال فإن

املقارنة هنا بن اليابان وبلد آخر، بل على 
»بالد الشمس املشرقة«. املستوى الداخلي لـ

ــار، يكشف تقرير مــن موقع  وفــي هــذا اإلطــ
املــــروريــــة  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ  

ّ
أن تــــــــــوداي«  »جـــــابـــــان 

فـــي الـــبـــالد لــيــســت بــخــيــر. فــقــد نــقــل املــوقــع 
ــبـــاري الــيــابــانــي، عــن رصـــد إحــصــائــي  اإلخـ
الياباني ملعرفة  النقل  اتحاد  أجــراه  واســع 
التي  الطرقات  على  السائقن  توقف  مــدى 
لـــيـــســـت فـــيـــهـــا إشـــــــــارات ضـــوئـــيـــة لــلــمــشــاة 
الذين يقصدون عبور الطريق على ممرات 
املــشــاة، وذلـــك مــن خـــالل مــالحــظــة أكــثــر من 
9400 مركبة في 94 منطقة. والخبر املؤلم، 
 الرصد كشف 

ّ
بحسب وصف املوقع، هو أن

املركبات سمحت  املائة فقط من   23 في 
ّ
أن

للمشاة بالعبور أمامها، أي ما يعادل أقل 
 النسبة هذه ارتفعت 

ّ
من الربع. مع ذلك، فإن

الرصد نفسه  عــام 2019، عندما سجل  عن 
ــائــــة فـــقـــط مــــن الـــســـائـــقـــن الـــذيـــن  19 فــــي املــ

يحترمون حق املشاة في العبور.
أن تخفي  يــجــب  ال  بكليتها،  هـــذه،  األرقــــام 
 بــعــض املـــحـــافـــظـــات الــيــابــانــيــة 

ّ
حــقــيــقــة أن

تمثل ما يشبه الجنة، وإن نسبيًا، للمشاة، 
األكبر  النسبة  سجلت   ،

ً
مثال ناغانو   

ّ
إن إذ 

املشاة،  السائقن من أجل عبور  من توقف 
بـــواقـــع 72.4 فـــي املـــائـــة. ومــــن هــنــا ينصح 
املوقع: »إذا كنت تخاف على حياتك، فعليك 

أن تـــدرس خــيــار زيـــارة ناغانو فــي رحلتك 
املــقــبــلــة«. مــن جــهــتــهــم، تــفــاعــل الــيــابــانــيــون 
مــع هــذه اإلحــصــاءات بمزيج مــن الرضوخ 
الــواقــع والــدعــوة إلــى التغيير. فقال  لــأمــر 
الــتــواصــل االجتماعي:  أحــدهــم عبر مــواقــع 
السيارة  تتوقف  لم  إذا  تتوقف،  »ال سيارة 
الضئيلة  النسبة  هــذه  أتفهم  أمامها.  التي 
ــر: »الــنــتــيــجــة  ــ ــال آخـ ــ فـــي اإلحـــــصـــــاءات«. وقـ
ــا أعــبــر  اإلحــصــائــيــة مــنــطــقــيــة، إذ غــالــبــًا مـ
التي ال إشـــارات ضوئية  من ممرات املشاة 
األحيان  فــي معظم  لــي  فــال تتوقف  عليها، 
الــشــرطــة واإلطـــفـــاء، وأحيانًا  غير ســيــارات 

العادية  السيارات  أما  الكبيرة.  الشاحنات 
فـــال تــتــوقــف مــطــلــقــًا، حــتــى لـــو لـــوحـــت لها 

بيديك«.
هم، ببساطة، 

ّ
في املقابل، يقول السائقون إن

 ذلك خطير جدًا: »لكن، إذا 
ّ
ال يتوقفون، ألن

لثالث  املمرات  بتلك  قواعد خاصة  رضت 
ُ
ف

ــقـــون الـــتـــوقـــف.  ــســـائـ ــــوات، ســيــتــعــلــم الـ ــنـ ــ سـ
احــتــرام وضع  قواعد  الجميع  تعلم   ،

ً
فمثال

ــان، وعــــدم الــقــيــادة تــحــت تأثير  ــ حــــزام األمــ
رضت عليهم«، بحسب أحد 

ُ
الكحول، حن ف

السائقن.
)عصام سحمراني(

الثقافة المرورية في اليابان ليست بخير

الحاسي،  بدرية  الحقوقية،  الناشطة  تقول 
ليبيا،  فــي  الشخصية،  ــوال  األحـ قــانــون  إّن 
التي يرغب  الفتاة  ينص على إمكانية لجوء 
القضاء  إلى  إكراهًا،  تزويجها  في  والدها 
إّن  إذ  التطبيق،  فــي  العبرة  لكّن  للبالغ، 
على  للشكوى  للقضاء  فتاة  أّي  »لجوء 
ولذلك  وخيمة،  عواقبه  ستكون  والدها 
بواقع  وعيًا  أكثر  ــات  دراسـ تطوير  يجب 
المجتمع تتوجه لألرياف والقرى حيث تتركز 

ظاهرة تحجير الفتيات«.

العبرة في التطبيق

ربى أبو عمو

قّيم فيه عامنا الذي 
ُ
نحن في الوقت الذي ن

مضى، وفي طريقنا األعوام التي سبقته. 
 من سمات البشر. 

ٌ
العودة إلى الوراء سمة

 ما حمله من 
ّ

لكّن العام املاضي 2020، بكل
مصائب، يكاد يكون مختلفًا عّما سبقه 
من أعوام. هذا القول - أو النكتة - نتبادله 

نحن اللبنانيني بشكل خاص، وال أعلم، أو 
حتى لم أجد نفسي مهتمة بمعرفة موقف 
العالم من هذا العام. هل يكتفي بنعته عامًا 

سيئًا أو األسوأ؟ 
بطبيعة الحال، هي ليست املرة األولى التي 

، وقد يكون 
ً
يواجه فيها العالم وباء قاتال

نا 
ّ
فيروس كورونا األقل فتكًا بينها، لكن
نختبر هذا الفيروس في عالم متقّدم، 

ُيجبرنا على التعايش معه بعدما اكتشفه 
العلماء بسرعة، واضعني مجموعة من 
اإلجراءات لحمايتنا، فلم يحصد الوباء 

أرواحنا، كما فعل غيره من األوبئة على 
مّر التاريخ. كان العام سيئًا. وما ُيفاجئني 
أحيانًا هو ترداد أهلنا املوقف نفسه، وإن 

تفاوتت حّدة األمر بني شخص وآخر. 
الحرب األهلية والحروب اإلسرائيلية كانت 

 وطأة من هذا العام. عدا عن كورونا، 
ّ

أقل
ال يمكن تبرير كل ما يحدث فيه. يقولون 
ه رغم الحرب والقتال، كان الناس أكثر 

ّ
إن

دعمًا بعضهم لبعض، ولم يعيشوا ضائقة 
مادية إلى هذا الحّد الذي نختبره اليوم.

ما علينا... ما ُيمّيز تقييم نهاية العام هو 
أنه تقييم جماعي، من دون أن يعرف أحد 

باألمر، أو بمضمونه. وبغض النظر عن 
التزامنا من عدمه بما نريد تحقيقه، فإّن 

هذا التمرين ليس مضّرًا، وقد يكون لطيفًا 
أحيانًا، فهو يشبه االستحمام، ونتوقع في 

النتيجة أن نشعر ببعض االنتعاش.
لكّن العام املاضي كان مختلفًا. ال يمكننا 

ى اللقاحات 
ّ
ع أّي تغيير حقيقي. حت

ّ
توق

ها باتت قريبة جدًا، 
ّ
التي يفترض أن

نتائجها غير واضحة بعد. فاللقاحات 
ب لسنوات عدة قبل  عادة ما تجرَّ

اعتمادها. وإذا ما كنا متفائلني، وأثبتت 
ِعُد، نحن 

َ
هذه اللقاحات نجاحها، فال ن

كلبنانيني، أنفسنا بـ2021 باعتبارها 
سنة مختلفة. ال نعد أنفسنا بزوال األزمة 
االقتصادية أو النجاح في محاربة الفساد 

أو الحّد األدنى من الراحة النفسية.
عام 2020 كان عبارة عن مجموعة 

من الصدمات. قالت صديقة أصيبت 
ه بعد لحظات من 

ّ
في انفجار بيروت إن

االنفجار، كان الناس يتحركون ويتكلمون 
مثل الزومبي. لم يرسل االنفجار 

مخلوقات جديدة إلى أرضنا، بل نحن 
الذين تحّولنا بعد كل ما عشناه إلى 

مجّرد زومبي. نسير وبالكاد نجد أنفسنا 
قادرين على املتابعة. نجوع فنأكل. نتنفس 

وتعمل أعضاؤنا فنعيش. ال أكثر.
لن نكون قادرين على العودة إلى زمن ما 

قبل الزومبي بسهولة. طريق الصدمات 
. مع ذلك، سنستيقظ ونضع 

ً
ما زال طويال

صورة بروفايل جميلة. صورة تعكس ما 
نريد أن نكون عليه.

»زومبي« 2020

مزاج
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الحكم للقبيلة وأعرافها )بولنت إرديغر/ األناضول(



الوطني  املستشفى  إلــى  الضحية  ــة 
ّ
جــث نقل 

 وفــاتــهــا نــاجــمــة عن 
ّ
فــي الــســويــداء، تــبــّن أن

ضربات شديدة على الرأس بواسطة مطرقة 
حديدية )شاكوش(. وبحسب املصدر نفسه، 
اعترفت املرأة وشقيقها )أم وخال املغدورة( 
بارتكاب الجريمة من دون أّي إكراه، وبداعي 
»الشرف«. ويبلغ عمر الضحية أمل 36 عامًا، 
وهــــي مــنــفــصــلــة عـــن زوجـــهـــا مــنــذ ســـنـــوات، 
وتقيم مع ابنها الوحيد البالغ من العمر 17 

عامًا، في منطقة مصاد، شرقي السويداء.
قــبــل ذلــــك، وقــعــت جــريــمــة قــتــل فـــي محافظة 
الـــــســـــويـــــداء أيــــضــــًا فـــــي يــــونــــيــــو/ حــــزيــــران 
منذ  أرمـــلـــة  أربــعــيــنــيــة،  امــــــرأة  بــحــق   ،2019
عــشــر ســنــوات، وهـــي أيــضــًا أم لــثــالثــة أبــنــاء، 
إذ قــتــلــهــا شــقــيــقــهــا تــحــت ذريـــعـــة »الـــشـــرف« 
القاصرتن  ابنتيها  اتهمها بتشغيل  بعدما 

بالدعارة.
تلت فتاة 

ُ
وتسرد لجن حمزة قصة أخرى، إذ ق

عمرها 16 عامًا كانت متفّوقة في دراستها، 
رت 

ّ
الرسم، وذلــك بعدما تأخ ولديها موهبة 

ملــّدة ساعة عــن الـــدوام املــدرســي، إذ قـــّررت أن 

جات وتأخر الوقت، 
ّ
تتناول مع صديقها املثل

ــي املــــدرســــة اتــصــلــت بــوالــد  لــكــن املـــوّجـــهـــة فـ
 ابنته لم تأِت إلى املدرسة، 

ّ
الفتاة وأبلغته أن

ما دفع والد الفتاة للتوّجه إلى هناك، وكانت 
قد وصلت، فوقعت مشادة كالمية بينه وبن 
الكادر اإلداري، وتطّورت املشادة إلى حٍد قال 
فيه أحد إداريي املدرسة: »ربِّ بنتك« ما دفع 
والد الفتاة لسحب يدها بعصبية، ثم قتلها 
النار عليها في  بعد ساعة ونصف بإطالق 
 الفحص الذي 

ّ
منطقة نائية. توضح حمزة أن

ها 
ّ
جري لجثمان الفتاة أثبت عذريتها، لكن

ُ
أ

راحت ضحية ذلك املوقف.
»الــجــرائــم املــاســة بــالــشــرف« عــبــارة قانونية 
»الدافع الشريف«  تعني الجريمة املدفوعة بـ
الدافع  عــّرف  السوري  العقوبات  قانون   

ّ
لكن

الفعل  على  الفاعل  تحمل  التي  »العلة  ــه 
ّ
بــأن

أو الــغــايــة الــقــصــوى الــتــي يــتــوخــاهــا« غير 
ــقـــانـــون لـــم يـــعـــّرف »الــــدافــــع الــشــريــف«   الـ

ّ
أن

ــده لــلــقــاضــي.  ــديــ ــر تـــعـــريـــفـــه وتــــحــ ــ وتـــــــرك أمــ
»الدافع   

ّ
إن آخــر  اجتهاد  في  املحكمة  وقالت 

الــشــريــف هــو عــاطــفــة نفسية جــامــحــة تدفع 

أحمد حاج حمدو

ــدت مــــحــــافــــظــــة الـــــســـــويـــــداء،  ــ ــهـ ــ شـ
ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــة، فــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــوبــــي سـ ــنــ جــ
ــرة عـــــــددًا مــــن جــــرائــــم قــتــل  ــ ــيـ ــ األخـ
فها 

ّ
ارتــكــبــت ضــد نــســاء مــن املــحــافــظــة، يصن

جـــزٌء مــن املجتمع »جــرائــم مــاّســة بالشرف« 
خلفية  وعلى  القانوني.  التصنيف  بحسب 
حوادث القتل هذه، شهدت املدينة تحّركًا من 
موا وقفاٍت 

ّ
ناشطن وحقوقين ومدنين نظ

ــك بــرقــبــتــنــا«  ــ احــتــجــاجــيــة تــحــت عـــنـــوان »دّمـ
تطالب بوقف هذه الجرائم ومعاقبتها. يأتي 
 

ً
هـــذا فــيــمــا شــهــد الــقــانــون الـــســـوري تــعــديــال

»العذر  على هذه الجرائم وألغى ما ُيعرف بـ
ــفـــات  ــلـــى الـــوقـ ــائـــمـــن عـ ــقـ  الـ

ّ
ــكــــن ــــف«. لــ

ّ
املــــخــــف

غير  التعديالت  هــذه   
ّ
أن يــرون  االحتجاجية 

مجدية. 
اللهجة  في  برقبتنا«  »دّمــك  ُيشير مصطلح 
ــاء الــقــتــيــلــة »أمـــانـــة في   دمــ

ّ
الــســوريــة إلـــى أن

ــــذا الــشــعــار اتـــخـــذه املــحــتــّجــون  عــنــقــنــا«، وهـ
عــلــى جــرائــم الــشــرف فــي الــســويــداء. والتقت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــالــطــبــيــبــة والــنــاشــطــة 
الــحــقــوقــيــة، لــجــن حـــمـــزة، الـــتـــي تــعــيــش في 
ــــي مــجــالــي  مـــديـــنـــة الـــــســـــويـــــداء، وتـــنـــشـــط فـ
حقوق املـــرأة وحــقــوق اإلنــســان. تــقــول: »دمــك 
إليها  دعونا  احتجاجية  وقفة  هي  برقبتنا 
أنا وبعض النشطاء من الزمالء واألصدقاء، 
ــا يــســمــى بــجــرائــم  ــاد مـ ــ ــ ــرّد فــعــل عــلــى ازديـ ــ كـ
األخــيــرة،  الفترة  فــي  الــشــرف بشكل ملحوظ 
رتكب بطريقة عنيفة جدًا«. 

ُ
والتي غالبًا ما ت

كانت  االحتجاجية  »الوقفة  حــمــزة:  تضيف 
فـــي 19 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
تـــاّمـــة كمجموعة  بــاســتــقــاللــيــة  ــمــنــاهــا 

ّ
ونــظ

وبالحياة  اإلنسان  بحقوق  مؤمنن  نشطاء 
ــان، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جــنــســه أو  ــســ  إنــ

ّ
ــكـــل لـ

 فكرة 
ّ
 أن

ً
جنسيته أو لونه أو دينه« موضحة

الوقفة جاءت إليصال صوت هؤالء النشطاء 
 
ّ
وتعريف القائمن على تطبيق القوانن بأن

ــاء الــضــحــايــا لن   دمــ
ّ
ــرأي الـــعـــام فــاعــل وأن ــ الـ

تذهب من دون عقاب.
ووقــعــت فــي محافظة الــســويــداء جــرائــم عدة 
ــرًا، إذ أحــصــى  تــحــت هــــذا الــتــصــنــيــف مــــؤخــ
القائمون على الحملة تسع جرائم من النوع 
التي وقعت  الحادثة  نفسه، كان آخرها تلك 
في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، عندما 
تلت امرأة ثالثينية بطريقة وحشية تحت 

ُ
ق

ذريعة »الشرف« إذ ضربتها والدتها وخالها 
ى فارقت الحياة. وبحسب ما ذكر 

ّ
باملطرقة حت

موقع محلي معني بتوثيق أخبار محافظة 
 الــشــرطــة ألــقــت الــقــبــض على 

ّ
ــإن الــســويــداء، فـ

رجل وامرأة  كانا يحاوالن إخفاء جثة سيدة 
تدعى »أمل ز.« قرب محلة مشحم املرود، في 
مدينة السويداء، بعد اإلبــالغ عنهما. وبعد 

»دمك 
برقبتنا«
انتفاضة 

في السويداء 
ضد »جرائم 

الشرف«

يعرف  ما  تصنيف  لجهة  السوري  القانون  تطور  بينما 
بـ»جريمة الشرف« باعتبارها كأّي جريمة أخرى، فإّن إحدى 
مواده تستمر في دعم الجناة. في محافظة السويداء 

ما زال القتلة يستفيدون من تخفيف العقوبات

تسع جرائم ارتكبت 
في السويداء، صنفت 
»جرائم ماسة بالشرف«

حّرية اختيار الفتاة والمرأة 
شريكها دافع وارد 

لقتلها بذريعة »الشرف«

1819
مجتمع

تأثير  ارتــكــاب جريمته تحت  إلــى  صاحبها 
إلـــى تجاهلها  لــديــه ال سبيل  فــكــرة مــقــدســة 
ــفـــاظ عــلــى  ــا وهـــــي الـــحـ ــهـ ــالـــهـــا وطـــرحـ وإهـــمـ
العرض والذود عنه ويعتبر الدافع موجودًا 
ملجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل 
على عــرض القاتل وال عبرة فــي ذلــك للزمن 
طـــال أم قـــصـــر«. وأخـــرجـــت مــحــكــمــة النقض 
من شمول »الدافع الشريف« من يبتغي من 
إشباع  أو  شخصية  مصلحة  القتل  جريمة 
أحقاد أو إطفاء شهوة في االنتقام أو ثورة 
ــع الــشــريــف«  ــدافــ  »الــ

ّ
لـــكـــرامـــة شــخــصــيــة، ألن

االنتقام  أو  الحقد  أن يكون بعيدًا عن  يجب 
ه ال يجوز األخذ بالدافع 

ّ
أو الثأر، كما أكدت أن

الشريف عند انتفاء التالزم بينه وبن فعل 
القتل وذلك بظهور أدلة أخرى تكفي للداللة 
قــيــام حــالــة معاكسة تنفي وجـــود هذا  على 
 الفعل وقــع نتيجة دوافــع 

ّ
الــدافــع، وتؤكد أن

 قتل األب البنته بعد 
ّ
أخــرى، وعلى هذا، فإن

تزويجها، وألسباب تعود إلى سوء سلوكها 
قبل الزواج، ينفي عنه »الدافع الشريف« على 

سبيل املثال.
السوري  القانوني  الــتــدّرج  توضيح  وُيمكن 
ــم الــــشــــرف«  ــ ــرائـ ــ فــــي مــــا يـــخـــص قـــضـــايـــا »جـ
ــة تــــطــــّورات قـــانـــونـــيـــة، األول وفــقــًا  ــعـ فـــي أربـ
عام  الــصــادر   148 رقــم  التشريعي  للمرسوم 
ــذا املـــرســـوم يــعــفــي الــقــاتــل بــدافــع  1949، وهــ
ــــن الــــعــــقــــوبــــة، ويـــقـــضـــي بـــإطـــالق  ــــرف مـ ــــشـ الـ
الثاني، فحدث في عام  التطّور  أّمــا  سراحه. 
2009، عندما جرى التخلي عن املرسوم رقم 
148 الذي يعفي القاتل، وصدرت عوضًا عنه 
املــــادة 548 فــي قــانــون الــعــقــوبــات الــســوري، 
والتي نّصت على معاقبة القاتل، لكن بشكٍل 
ف، لتكون عقوبته الحبس ملدة سنتن 

ّ
مخف

 استخدام 
ّ
كــحــّد أقــصــى، مــع اإلشــــارة إلــى أن

مصطلح »الــحــبــس« بـــداًل مــن »الــســجــن« في 
هذه املادة بشير إلى اعتبار عملية القتل هنا 
جنحة وليست جناية. وفي عام 2011، أصدر 
الرئيس السوري، بشار األسد، املرسوم رقم 
1، ونصت املادة 15 منه على إلغاء املادة 548، 
ووضــع بــداًل منها نصًا يقول: »يستفيد من 
العذر املخفف، من فاجأ زوجه أو أحد أصوله 
أو فروعه أو أخوته، في جرم الزنا املشهود 

أو فــي صـــالت جنسية فــحــشــاء مــع شخص 
آخر، فأقدم على قتلهما أو إيذائهما، أو على 
ــذاء أحــدهــمــا بــغــيــر عــمــد، وتــكــون  ــ قــتــل أو إيـ
العقوبة الحبس من 5 سنوات إلى 7 سنوات 
أقرَّ  آذار 2020،  مــارس/  القتل«. وفــي 12  في 
مجلس الــشــعــب )الــبــرملــان( الـــســـوري، إلــغــاء 
ــفــة ملــرتــكــبــي »جـــرائـــم الــشــرف« 

ّ
ــــذار املــخــف األعـ

لتصبح هذه الجرائم حالها كحال أّي جرائم 
أخرى على حٍد سواء.

 
ّ
لكن، على الرغم من ذلك، تشير حمزة إلى أن
 »املادة 192« 

ّ
هذا التعديل غير مجٍد طاملا أن

من هذا القانون ما زالت قائمة. وتنّص هذه 
 الجريمة 

ّ
ه إذا تبّن للقاضي أن

ّ
املادة على أن

باالعتقال  يقوم  ه 
ّ
فإن »دافــع شريف«  بـــ كانت 

ة، 
ّ
الشاق بــداًل من األشغال  أو 15 سنة  املؤّبد 

ة 
ّ
ت بــداًل من األشغال الشاق

ّ
أو االعتقال املؤق

تة، أو الحبس البسيط بداًل من الحبس 
ّ
املؤق

 هناك مشكلة 
ّ
أن وتــرى حمزة  التشغيل.  مــع 

كبيرة بتطبيق القانون، باإلضافة إلى وجود 
: »مجتمعنا زراعي 

ً
مشكلة في املجتمع، قائلة

واليد  الزراعية  األراضـــي  ملكية  على  يعتمد 
الــعــامــلــة، وانــحــصــرت هـــذه املــلــكــيــة بــالــرجــال 
لذلك همشت املــرأة كثيرًا وباتت هي نفسها 
أشــبــه بــاملــلــكــيــة، فـــي حــيــاتــهــا واخــتــيــاراتــهــا 

ورغباتها التي تتبع رغبات العائلة«.
في البحث عن أسباب هذه الجرائم، تستبعد 
بالحريات  عالقة  لها  تكون  أن  حمزة  لجن 
تلن 

ُ
ق اللواتي  النساء  غالبية   

ّ
ألن الجنسية، 

ــّريـــة اخــتــيــار   حـ
ّ
ـــهـــن عــــــــذراوات، لـــكـــن

ّ
تـــبـــّن أن

الفتاة واملرأة شريكها دافع وارد، خصوصًا 
مختلفة،  دينية  طائفة  مــن  الشريك  كــان  إذا 
إذ ُينظر لهذا األمر في بعض الطوائف على 
إلى  تلفت  القتل.  ويستوجب  كبير  عــار  ـــه 

ّ
أن

ه في الوقت الذي يقبل املجتمع زواج رجل 
ّ
أن

من طائفة معينة، ال سيما الطوائف املغلقة، 
ه يرفض زواج 

ّ
من امرأة من طائفة أخرى، فإن

الـــفـــتـــاة مـــن رجــــل مـــن طــائــفــة أخــــــرى. وتـــرى 
 جرائم عدة يجري ارتكابها بهدف 

ّ
أيضًا أن

مــادي، مثل االستيالء على امليراث أو أموال 
تملكها الضحية أو السرقة، ويجري التذرع 
»الشرف« فيما كثير من الجرائم هي بهدف  بـ
بأخرى،  للزواج   ،

ً
مثال الزوجة  من  التخلص 

أو ألسباب كيدية وانتقامية.

تحقيق

بغداد ـ زيد سالم

ــال( تقتصر 
ّ
لــم تعد مهنة الــحــّمــال )الــعــت

الذين لم يتمكنوا  على شريحة الشباب 
مـــن إكـــمـــال تــعــلــيــمــهــم والـــحـــصـــول على 
القطاع  فــي  أو وظــيــفــة  شــهــادة جامعية 
الكثير  الــعــام. حــالــيــًا، يلجأ  أو  الــخــاص 
تتأخر  الذين  واملوظفن  الجامعين  من 
رواتــبــهــم، إلـــى هـــذه املــهــنــة مــع اســتــمــرار 
ــة الـــتـــي خــلــفــتــهــا جــائــحــة  ــيـ ــالـ األزمـــــــة املـ

كورونا منذ مطلع العام 2020.
ــال مـــن املــهــن الــقــديــمــة 

ّ
وتــعــد مــهــنــة الــعــت

التي تتطلب قوة بدنية وصبرًا. وغالبًا 
ما يعمل فيها فقراء من أجل كسب لقمة 
عيشهم. إال أن الحال في العراق يختلف 
ــــال،  ــة تـــتـــطـــلـــب رأس مـ ــنـ ــهـ كــــــون هــــــذه املـ
تحّمل  على  ــال 

ّ
الــعــت قـــدرة  على  وتعتمد 

األوزان وحمل البضائع من األسواق إلى 
السيارات.

ولــهــذه املهنة أعــرافــهــا وقــوانــيــنــهــا. ففي 
باع 

ُ
كل ســوق، وتحديدًا األســواق التي ت

فــيــهــا الــبــضــائــع بــالــجــمــلــة، يــكــون هــنــاك 
رجل مسؤول عن مجموعة من الحمالن، 
ولقبه »رئيس الصنف«، وهو أحد أقدم 
ــتـــولـــى تــــوزيــــع الــحــمــالــن  الـــعـــتـــالـــن، ويـ
اآلخـــريـــن فـــي الـــســـوق بــحــســب الــحــاجــة، 
وحل غالبية املشاكل التي قد تحدث بن 
عــتــال وآخــــر، بــاإلضــافــة إلـــى متابعة كل 
تفاصيل املهنة. ويعمل وفق األعراف وال 

يملك أي أوراق قانونية تثبت دوره. 
زيادة  املاضية  األربعة  األشهر  وشهدت 
فــي عــدد العتالن فــي مختلف األســـواق 
الــعــراقــيــة، بحسب عــضــو نــقــابــة الــعــّمــال 
حـــمـــيـــد الــــــعــــــزاوي. ويــــقــــول لـــــ »الـــعـــربـــي 
ارتفاعًا في  النقابة رصــدت  إن  الجديد« 
الحلة وبغداد  العتالن في أســواق  عــدد 
وكربالء، وهذه الزيادة ليست اعتباطية 
ــه الــــشــــبــــاب وحــتــى  ــلـــى تــــوجــ ــدل عـ ــ بــــل تــ
املــوظــفــن منهم إلـــى هـــذه املــهــنــة بسبب 

األزمة املالية وتأخر الرواتب.
ويشير العزاوي إلى أن أعداد امللتحقن 
باملهنة تزداد من سنة إلى أخرى، ويلجأ 
الكليات  املــتــخــرجــون مــن  الــشــبــاب  إليها 
ــف إصــابــات 

ّ
واملـــعـــاهـــد، عــلــمــًا أنــهــا تــخــل

كـــثـــيـــرة. ويـــوضـــح أن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــذيــن ال يملكون أي مهنة غير  الــشــّبــان 
هذه، وبعضهم ال يقدر على حمل األوزان 
الثقيلة، ما يؤدي إلى إصابات في الظهر 
واألكــتــاف واأليــــدي، و»هـــذا أمــر مؤسف 

بكل تأكيد«.
»الــحــمــالــة«  الــعــراقــيــون تسمية  ويــطــلــق 
العتالن  املهنة. ويلجأ بعض  على هذه 
أما  أحيانًا.  الدفع  عربات  استخدام  إلــى 
ستخدم الحمير 

ُ
في املناطق الشعبية، فت

والبغال والخيول، ما يؤدي إلى حدوث 
وعربات  السيارات  أصحاب  مع  مشاكل 
التوك توك و»الستوتات« )دراجة ثالثية 

العجالت تستخدم لنقل البضائع(.
مــن جــهــتــه، يــقــول عــلــي ســمــران وهـــو من 
ـــــه »تـــخـــرج مـــن كــلــيــة الـــزراعـــة 

ّ
بــــغــــداد، إن

فـــرصـــة عمل  لـــم يــجــد  لــكــنــه  عــــام 2012، 
رغـــــم مـــحـــاوالتـــه الـــكـــثـــيـــرة، وقـــــد ُعــــرض 
ــتــــحــــاق بــــأحــــد األحـــــــــزاب لــقــاء  عـــلـــيـــه االلــ
رفــض. يضيف في حديثه  لكنه  تعيينه 
ــه يــعــمــل عــتــااًل  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ لـ
منذ سبع ســنــوات فــي ســوق الشورجة، 
ويــحــصــل فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد عــلــى نحو 
25 ألـــف ديــنــار عــراقــي )نــحــو 20 دوالرًا 

أميركيًا( من التجار والزبائن«.

املــالــيــة زادت  يضيف ســمــران أن »األزمــــة 
ــة  ــــي ســــــوق الـــشـــورجـ ــالـــن فـ ــتـ ــعـ أعـــــــــداد الـ
وسط بغداد، كما أدت إلى تراجع القدرة 
إلــى تكدس  الشرائية في السوق، ما أدى 
 أداء الحكومة العراقية. 

َ
البضائع«، منتقدا

ويرى أنها »فشلت في احتواء الخريجن 
ــيــــة، ولـــــــم تــعــمــل  ــكــــومــ فـــــي الـــــــدوائـــــــر الــــحــ
عــلــى تــقــويــة وتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع الــخــاص 

والشركات واملصانع والقطاع الزراعي«.
من جهته، يعمل فاضل املوسوي عتااًل 
منذ 15 عامًا في مدبنة بابل. ويقول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه ورث املهنة عن 
أبـــيـــه، وهـــي مــهــنــة الــعــائــلــة. كــمــا يعمل 
شقيقه وأوالده في املهنة التي ال تتطلب 
مـــال، ويمكن ألي  أو رأس  جــهــدًا عقليًا 
شــخــص الــعــمــل فــيــهــا، شـــرط أن يتمتع 
بصحة جيدة وقوة بدنية. ويوضح أن 
األسواق.  الشهادات يملؤون  »أصحاب 
لكن البعض يعجز عن االستمرار فيها 

فيتركها بعد أسبوع أحيانًا. 
ويقول إنه »ال يرفض أي مبلغ يعطى له 
من التجار أو الزبائن في السوق، على 
عــكــس الـــســـنـــوات الــســابــقــة الــتــي كــانــت 
تــعــتــمــد فــيــهــا تــســعــيــرات خـــاصـــة لكل 
سبيل  على  املنطقة.  وبحسب  حمولة 

املثال، فإن حمل كيس من األرز يختلف 
عــن حــمــل نـــوع مختلف مــن الــبــضــاعــة. 
ويلفت إلى أن األجور تختلف من سوق 
إلـــى آخــــر، ولــكــن مــعــدل األجــــر الــيــومــي 
ألف  ال هو 30 

ّ
العت الــذي يحصل عليه 

»وفي  أميركي(.  دوالر   25 )نحو  دينار 
ــــان نـــعـــود أدراجـــــنـــــا إلـــى  ــيـ ــ بـــعـــض األحـ

البيت من دون أي أجر«.
العمل  لجنة  رئــيــس  يحّمل  جهته،  مــن 
ــي الـــبـــرملـــان،  والــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة فـ
رعد الدهلكي، الحكومات العراقية بعد 
عــــام 2003 مــســؤولــيــة االنـــهـــيـــار املــالــي 
واالقتصادي والتغيرات املجتمعية في 
الــبــالد، مــؤكــدًا فــي اتــصــاٍل مــع »العربي 
وزيــادة  الفقر  رقعة  اتساع  أن  الجديد« 
ــة تــتــحــمــلــه الـــحـــكـــومـــة.  ــالـ ــبـــطـ نـــســـبـــة الـ
يــضــيــف أن لــجــنــة الــعــمــل ســعــت أكــثــر 
العمل  وزارة  مــع  وبالتنسيق  مــرة،  مــن 
واملنظمات املدنية، إلى حل هذه األزمة 
مــن خــالل طــرح مجموعة مــن املشاريع 
املغلقة،  املصانع  أبــواب  وفتح  املبتكرة 
علمًا أن بعضها يحتاج إلى مال قليل 
للصيانة. »إال أن جهات سياسية تعمل 
على عرقلة أي حــراك وطني جــاد لحل 

أزمة البطالة في البالد«.

شباب العراق إلى »العتالة«

تتعدد أساليب العمل )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

عمل شاق )زيد العبيدي/ فرانس برس(

تتسم السويداء باإلضافة إلى مدن سورية عدة بمجتمعات أبوية زراعية محافظة )طالل األطرش/ فرانس برس(
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 أسبابًا تخفيفية، لمرتكبي الجرائم 
بحق النساء، إذا كانت بـ»دافع شريف«

باتت مهنة الحّمال 
المعروف بـ»العتّال« 

ملجأً كثير من الشبان 
العراقيين، حتى 

الجامعيين منهم 
والموظفين، مع 

تفاقم األزمة المالية 
وارتفاع نسبة البطالة

تحاول تونس المحافظة 
على الثروة الطبيعية 

عبر إنشاء محميّات 
تكون مهّمتها 

األساسية المحافظة 
على الحيوانات النادرة 

والحدائق واألشجار، ما 
يساهم أيضًا في تشجيع 

السياحة الداخلية

تونس: محميّات للحيوانات والنباتات النادرة
الصيد العشوائي 

وتشويه الطبيعة يؤثران 
في السياحة الداخلية

أصبحت جزر قورية من 
أهّم المحميات الطبيعية 

في البحر المتوسط

تونس ـ مريم الناصري

أنــشــأت تــونــس، منذ أكــثــر مــن عشرين عامًا، 
محمّيات طبيعية عدة، خصوصًا في مناطق 
الــشــمــال الــغــربــي والــجــنــوب، ال سيما بعض 
املناطق الصحراوية، وذلك، ملا تتمّيز به تلك 
ثــروات طبيعية وبيئية، ومناخ  الجهات من 
مناسب لعيش العديد من أنواع الحيوانات 
النادرة. باتت تلك املحمّيات والحدائق وجهة 
سياحية يتوافد إليها التونسيون واألجانب 
على حّد سواء على مدار السنة. وتراقب إدارة 
الغابات التونسية تلك املحمّيات، كما تتابع 
أيـــضـــًا تــكــاثــر الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة وحــمــايــة 

الثروة النباتية. 
أولـــى تــلــك املــحــمــّيــات وأكــبــرهــا، هــي محمّية 
بأقصى  بنزرت  في جبال محافظة  »إشــكــل« 
تفوق  على مساحة  تمتّد  التونسي.  الشمال 
12 ألف هكتار وتحتوي على ثروات حيوانية 
ونباتية هامة. وتستقطب تلك املحمّية، وفق 
عبد الحميد، وهو أحد حّراس الغابات، آالف 

الــطــيــور عــلــى مختلف أنــواعــهــا الـــوافـــدة من 
الــدول األفريقية. ويقول  أوروبـــا ومــن بعض 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــعــيــش فـــي املــحــمــّيــة  لـــ
بعض الحيوانات األخرى على غرار الخنزير 
ــن آوى وبــعــض  الـــبـــري والـــقـــط الــوحــشــي وابــ
الــحــيــوانــات املــهــددة بــاالنــقــراض«. ويضيف: 
حماية  فيها  تجري  ال  الطبيعية  »املحميات 
بعض الــحــيــوانــات الــنــادرة فــقــط، بــل حماية 
آالف أنواع النباتات الجبلية واألشجار التي 
تلك  ال سّيما  150 سنة،  بعضها  عمر  يفوق 
أو  بــطــرق عــشــوائــيــة  املـــهـــّددة بسبب قطعها 
ها 

ّ
بسبب الحرائق صيفًا«. كذلك، يشير إلى أن
تحتوي على قرابة 600 نوع من النباتات. 

وفي عام 1990، جرى إنشاء بعض الحدائق 
ــلـــى غـــــــرار حــديــقــة  األخــــــــرى واملــــحــــمــــّيــــات، عـ
»الــفــايــجــة« فـــي شــمــال غــربــي تـــونـــس. وهــي 
نـــحـــو 2800 هــــكــــتــــار، وتـــجـــري  ــلـــى  عـ ــّد  ــتـ ــمـ تـ
املهددة  الحيوانات  من  العديد  حماية  فيها 
ابــــــن آوى والـــقـــط  ــــراض عـــلـــى غــــــــرار  ــقـ ــ ــاالنـ ــ بـ
الوحشي والذئاب وبعض أنواع البقر البري. 

وتــقــع حــديــقــة »بـــوهـــدمـــة«، جــنــوبــي تــونــس، 
وتمتّد على قرابة 1700 هكتار. ويوجد فيها 
عدد كبير من الحيوانات الصحراوية وشبه 
الــصــحــراويــة، عــلــى غــــرار الــكــوبــرا والــنــعــامــة 

وبعض أنواع اإلبل. 
بالبيئة  عنى 

ُ
ت الــتــي  الجمعيات  مــن  الــعــديــد 

الطبيعية. مع ذلك،  الــثــروة  مــحــددة، لحماية 
يــجــري االعــتــداء على تلك الــثــروة على غــرار 
العديد من أنواع الحيوانات األخرى باملنطقة 
وفق عبد الحميد، حارس الغابات. ويضيف 
للغابات  مراقبتهم  كثفوا  اإلدارة   موظفي 

ّ
أن

ــرة، لــحــمــايــة الــعــديــد  ــيــ خــــالل الـــســـنـــوات األخــ
مــن أنــــواع الــحــيــوانــات، ال سيما الــتــي تؤكل 
لــحــومــهــا عــلــى غــــرار الــبــقــر الـــبـــري والــحــجــل 
والــغــزالن واألرنـــب البري والعديد من أنــواع 
ــات الــــبــــعــــض يـــصـــطـــادهـــا  ــ ــ ــور الــــتــــي بـ ــيــ ــطــ الــ

للمتاجرة بها أو تهريبها. 
الــرحــالت  أحـــد منظمي  ويــقــول ربــيــع زروق، 
 »جــبــال 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: إن الــداخــلــيــة، لـــ

الـــســـرج تــســتــقــطــب ســنــويــًا آالف الــســائــحــن 
ــر الــــبــــري،  ــقــ ــبــ ــــس والــ ــلـ ــ ــاهــــدة غــــــــزال األطـ ملــــشــ
ــقـــر،  ــبـ ــيـــات صــــيــــد الـ ــلـ ــمـ ــــدة حــــتــــى عـ ــاهـ ــ ــــشـ ومـ
بــاإلضــافــة إلــى الــتــوافــد للتجول فــي املسالك 
الترفيهية  املخيمات  الجبلية، وإقامة بعض 
أطــول فترة  أيــام، وتمضية  الجبال لعّدة  في 
في املنطقة ملشاهدة الثروات الطبيعية فيها. 

 الــصــيــد الــعــشــوائــي وتــشــويــه الطبيعة 
ّ
لــكــن

ــيـــة. ويـــبـــرز  ــلـ يــــؤثــــران عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة الـــداخـ
ــزال األطــلــس في  فــي هـــذا اإلطــــار أثـــر صــيــد غـ
انقراضه قبل سنوات، قبل إعادة توطينه منذ 
الحيوانات  إلى نقص  قرابة سنة، باإلضافة 

البرّية في املنطقة«.
عــــــــالوة عـــلـــى ذلــــــــك، أصـــبـــحـــت جــــــزر قـــوريـــة 
في  الطبيعية  املحميات  أهـــّم  مــن  التونسية 
ــّم الــحــفــاظ  ــد تـ الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط. وقـ
فــيــهــا عــلــى الـــعـــديـــد مـــن أنــــــواع الــحــيــوانــات 
الــبــحــريــة خــصــوصــًا الــســالحــف. وذلــــك، بعد 
غير  منظمة  مع  التونسية  السلطات  تعاون 
ــاوان  ــكـ حــكــومــيــة بـــهـــدف حــمــايــة ســـالحـــف الـ
ــراقــــب الــجــمــعــيــات  ــقــــراض. وتــ املــــهــــّددة بــــاالنــ
الــثــروات  على  املحافطة  وجمعيات  البيئية 
األمنية  الــجــهــات  إلـــى  بــاإلضــافــة  الطبيعية، 
 الثروات باملحميات البحرية، إذ 

ّ
البحرية كل

تراقب عمليات الصيد العشوائية مع فرض 
عقوبات على املخالفن بسبب انقراض عّدة 

أنواع من الثروة البحرية للبالد.

وبحماية الثروات الطبيعية، تؤكد، منذ أكثر 
من 8 سنوات، على خطورة االعتداءات التي 
تــتــعــّرض لــهــا تــلــك املــحــمــّيــات بسبب الصيد 
إلــى سرقة  بــاإلضــافــة  العشوائي والــحــرائــق، 
الــعــديــد مــن أنـــواع الــنــبــاتــات وقــطــع األشــجــار 
والصيد. وعلى سبيل املثال، يجري اصطياد 
األفـــاعـــي الســتــعــمــال ســمــومــهــا، مـــا أّدى إلــى 
فقدان العديد منها. كما تؤكد تلك الجمعيات 
عــلــى ضــــــرورة زيــــــادة عــــدد حـــــراس الــغــابــات 
األطلس  غـــزال   

ّ
أن ال سّيما  الــرقــابــة،  لتكثيف 

ــم تــوطــن تلك  انـــقـــرض مـــن جــبــال الـــســـرج رغـ
 ذلك، يعود للصيد 

ّ
الساللة في مناسبتن. كل

ــوال الـــســـنـــة مــــن دون الــتــقــّيــد  ــ الـــعـــشـــوائـــي طــ
أنــواع  بعض  بصيد  فيها  املــرخــص  بالفترة 
الــحــيــوانــات. فــفــي الــعــام 2019، جـــرت إعـــادة 
توطن غزال األطلس ليبلغ عدد أفراده نحو 

.100
وينتشر في جبال السرج بعض أنواع البقر 
الــبــري الــذي يقع صيده فــي فــتــرات مختلفة، 
لــفــتــرة زمنية  الــغــابــات  بــتــرخــيــص مــن إدارة 

من المحميات 
الطبيعية في تونس 
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