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الرباط ـ عادل النجدي

ــواد الــريــاضــيــات  يــعــرض أســـتـــاذ تــعــلــيــم مــ
املرحلتني  لتالميذ  والــكــيــمــيــاء  والــفــيــزيــاء 
اإلعدادية والثانوية بمدينة الدار البيضاء 
في مقابل  300 درهم )نحو 30 دوالرًا(، ويقول آخر، 
وهو طالب حاصل على بكالوريوس، إنه »متمّرس 
ــــدروس فــي دعـــم مـــادة علوم  ــــرّوج »لـ فــي املـــــادة«، ويـ

الحياة واألرض لكل املستويات باللغة العربية«.
ــذان نـــمـــوذجـــان إلعـــالنـــات انــتــشــرت عــلــى مــواقــع  ــ هـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وتــلــك الــخــاصــة بــاإلعــالنــات 
الــدروس  تحّولت  بعدما  املتاجر،  واملكتبات وحتى 
الخصوصية إلى تجارة رائجة جراء ارتفاع الطلب 
على خدماتها، قبل أيام من موعد امتحانات شهادة 

البكالوريا )الثانوية العامة(، التي تنطلق اليوم.
وبينما اعتادت أسر على تخصيص ميزانيات منذ 
كان  الخصوصية،  للدروس  الدراسي  املوسم  بداية 
البكالوريا  المتحانات  التحضير  فترة  خــالل  الفتًا 
هذه السنة اضطرار بعضها إلى زيادة هذه النفقات 
الوطنية،  االختبارات  قبل  أبنائها  قــدرات  لتحسني 
وتدارك املناهج والنقص في التحصيل جراء تأثره 
بــاســتــمــرار تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا مــنــذ منتصف 
انتعاش سوق  إلى  املاضي، ما أدى  الدراسي  العام 

الدروس الخصوصية وزيادة كثافتها.
يــقــول عــمــر مـــرشـــد، الــتــلــمــيــذ فـــي الــســنــة الجامعية 

»العربي  لـ الفيزيائية،  العلوم  باختصاص  الثانية 
هذه  صعبًا  كــان  العلمي  »التحصيل  إن  الــجــديــد«، 
السنة بعد اعتماد التعليم بطريقة األفــواج، ما أثّر 
على املعارف املكتسبة. كما ضاعت حصص كثيرة 
بسبب اإلضرابات املتتالية لألساتذة املتعاقدين، ما 

جعل ما أنجز يتم في ظروف غير مالئمة«. 
وفــــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــلــفــت أحــمــد 
الحسناوي، وهو ولي أمر تلميذ في ثانوية »املغرب 
العربي« بمدينة سال القريبة من العاصمة املغربية 
الــــربــــاط، إلــــى أن الــــــدروس الــخــصــوصــيــة أصــبــحــت 
التالميذ بال وعي بينهم، في حني  موضة تناقلها 
بــات أولياء األمــور مغلوبني على أمرهم وينحصر 
العائالت  ميزانية  كلفتها  تــرهــق  أمـــور  فــي  دورهـــم 
تشهد  التي  االمتحانات  فترة  في  املغربية، خاصة 

زيادة في األسعار جراء اإلقبال املتزايد عليها. 
من جهته، يصف عبد اللطيف اإلدريسي، وهو ولي 
الرباط،  تلميذ في مدرسة خصوصية بمدينة  أمــر 
»العربي الجديد«، هذه الدروس بأنها  في حديثه لـ
واملــواطــن  التعليمية.  املنظومة  فشل  تؤكد  »مهزلة 
هـــو مـــن يـــدفـــع الــثــمــن، فـــي ظـــل تــطــلــع أولـــيـــاء أمـــور 
الــتــالمــيــذ إلــــى رفــــع حـــظـــوظ أبــنــائــهــم فـــي اجــتــيــاز 
االمــتــحــانــات ونــيــل عــالمــات مرتفعة تساعدهم في 

االلتحاق بجامعات مميزة«.
الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة أو ما  وال تــقــتــصــر ســــوق 
على  اإلضافية«،  »الساعات  أو  »املراجعة«  بـ يعرف 

ما يقدمه األساتذة في منازلهم أو أماكنهم الخاصة 
أو في بيوت التالميذ، إذ فتحت مؤسسات التعليم 
الــخــاص أبــوابــهــا لــلــراغــبــني فــي دروس الــدعــم، كما 
تــوجــد مــئــات مـــن مـــراكـــز الـــدعـــم الــتــي انــتــشــرت في 

السنوات األخيرة. 
 518.430 بــأن  الوطنية  التربية  وزارة  أرقـــام  وتفيد 
الـــدورة  امــتــحــانــات  إلــى  طالبًا وطــالــبــة سيتقدمون 

العادية لشهادة البكالوريا، املقررة اليوم الثلثاء.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــعــتــبــر الــكــاتــب  وفـــي حــديــثــه لـــ
الــعــام فــي جمعيات أمــهــات وآبـــاء وأولــيــاء التالميذ 
مصطفى صــائــن أن »تــزايــد اإلقــبــال عــلــى الـــدروس 
الــخــصــوصــيــة أضـــر بــصــدقــيــة املـــدرســـة وصــورتــهــا، 
وبوضع املدرسني ومقدار الثقة بهم، فباتت تجارة 
تكافؤ  مبدأ  وضربت  للتالميذ  ومقايضة  وابــتــزازا 
الــفــرص، خصوصًا أن أســرًا كثيرة غير قـــادرة على 

توفير كلفتها«.
ولــفــت صــائــن إلــى أن الــــدروس املــقــدمــة فــي التعليم 
العمومي أو الخصوصي »ال تفي بالغرض ويبقى 
ــر أولـــيـــاء األمــــور إلــى 

ّ
ــا ضــعــيــفــًا، مــا ُيــضــط مـــردودهـ

ــــدروس  الـــلـــجـــوء لـــســـاعـــات إضـــافـــيـــة، فـــي حـــني أن الـ
ــر فـــي زمـــن كــورونــا  الــخــصــوصــيــة اتـــخـــذت بــعــدًا آخـ
 50 بنسبة  الحضوري  التعليم  زمــن  تقلص  بعدما 
في املائة، وأعطى التعليم عن بعد والتعليم الذاتي 

مردودًا متواضعًا«.
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة  وفــيــمــا يــعــتــبــر صــائــن أن وزارة 

ملزمة بتوفير دعم مؤسساتي للتالميذ وفتح ورش 
تطوير للتعليم عن بعد، ليس فقط في زمن األزمات، 
الـــدروس  أن  إلـــى  الــكــرمــون  املــــدرس بوجمعة  يشير 
الــخــصــوصــيــة »بــاتــت غــايــة وحــاجــة وضـــــرورة، ألن 
رهان النجاح في امتحانات البكالوريا يضغط على 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ الكرمون  ويقول  الجميع«. 
»حــني تصبح الــســاعــات اإلضــافــيــة فرصة مــن ذهب 
ــر الــتــعــلــيــمــيــة، ومــوضــة  ــ بــالــنــســبــة إلــــى بــعــض األطـ
بالنسبة إلــى بعض األســر، فــإن ذلــك يكفي لتجبير 
عطب نفسي تعاني منه شريحة كبيرة من املجتمع 

في عالقتها مع ساعات دروس الدعم«.

مجتمع
أظهر بحث جديد أعده الباحث األملاني إدريان زينتس، أن سياسات تحديد النسل الصينية قد 
تمنع والدة ما بني 2.6 مليون و4.5 ماليني طفل من أقلية األويغور وغيرها من األقليات العرقية 
في جنوب إقليم شينجيانغ خالل 20 عامًا، أي ما يصل إلى نحو ثلث العدد املتوقع لسكان اإلقليم 
من األقليات. والبحث الذي أجراه زينتس هو أول تحليل راجعه باحثون متخصصون ألثر الحملة 
التي تنفذها الصني منذ سنوات في اإلقليم الغربي، كفرض قيود إجبارية جديدة على املواليد من 
)رويترز( األويغور وغيرهم من األقليات العرقية املسلمة.  

جبر مئات الهايتّيني على الفرار من منازلهم في العاصمة بور أو برنس واالحتماء في كنيسة 
ُ
أ

قريبة من جراء اشتباكات عنيفة بني عصابات، على ما ذكرت السلطات. وقال مسؤولو الحماية 
 وخمس نساء حوامل، قد تم إمدادهم بالغذاء واملاء 

ً
املدنية إن »562 نازحًا داخليًا، بينهم 69 طفال

ظهر مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل االجتماعي 
ُ
ومستلزمات النظافة الشخصية«. وت

أو برنس، عشرات األشــخــاص يفرون سيرًا على  بــور  الفقيرة في غــرب  سكان منطقة مارتيسان 
األقدام بينما كان ُيسمع دوي إطالق نار.   )فرانس برس(

هايتي: المئات يفرون من عنف العصابات في العاصمةسياسة الصين قد تمنع والدة الماليين من األويغور

العشرات  األقـــل وأصــيــب  ــتــل 38 شخصًا على 
ُ
ق

في حــادث اصطدام قطارين في منطقة غوتكي 
بإقليم السند جنوب باكستان. 

املنطقة،  مفوض  نائب  الله،  عبد  عثمان  وأوضــح 
إن »قطار ميالت إكسبريس خرج عن القضبان 
واصطدم بقطار سير سيد إكسبريس بعد فترة 
القطار  انــحــراف  أن سبب  إلــى  وجــيــزة«، مشيرًا 
األول لـــم يــتــحــدد فـــي انــتــظــار إجـــــراء مـــزيـــد من 

التحقيقات التي أوضح وزير السكك الحديد عزام 
سواتي أن »مهندسني وخبراء سيشرفون عليها 
للتدقيق في كل جوانب الحادث، وبينها احتمال 
التعرض لتخريب، وهو ما ال نستطيع تأكيده في 

هذه املرحلة«. 
واخترقت صيحات طلب املساعدة سكون الليل، 
نقال  اللذين  القطارين  من  الناجون  ســارع  حيث 
حوالي 1100 راكب، إلى الخروج وهرع القرويون 

املحليون إلى مكان الحادث لتقديم املساعدة. وقال 
قائد الشرطة في غوتكي، عمر طفيل، إنه »بحلول 
النهار ظل بني 15 إلى 20 راكبًا محاصرين وسط 
ثقيلة  آلــيــات  إرســـال  تــحــاول  والسلطات  الحطام، 
إلنقاذ املحاصرين الذين يبكون طلبًا إلخراجهم 

بسرعة من تحت األنقاض«. 
ــارك جــنــود مــن الجيش فــي عمليات اإلنــقــاذ  وشـ
ــبــــاء  ــيــــان عـــســـكـــري بـــــأن »أطــ ــع. وأفــــــــاد بــ ــوقــ ــاملــ بــ

مدينة  من  أرسلوا  إسعاف  عسكريني وسيارات 
قريبة، إضافة الى فرق من املهندسني العسكريني 
ــــدى رئــيــس  إلـــى املـــوقـــع«. وأبـ نقلتهم مــروحــيــات 
الوزراء عمران خان أسفه لحصول املأساة. وكتب 
ــر الــســكــك الحديد  عــلــى »تــويــتــر«: طلبت مــن وزيـ
اإلشــــــراف عــلــى أعـــمـــال اإلنـــقـــاذ وأمـــــرت بـــإجـــراء 

تحقيق في الحادث«. 
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

»الــدروس  إن  الكرمون  بوجمعة  المدرس  يقول 
أصحاب  على  دخًال  تدر  تجارة  باتت  الخصوصية 
مراكز الدعم وكذلك على بعض األطر التعليمية«، 
الفتًا إلى أنه »حين يعاد االعتبار إلى المدرسين ماديًا 
ومعنويًا، ويجري تعزيز دور القيم في المدرسة، 
ستطبق سياسة تعليم تراعي التغيير المنشود في 

المدرسة على مستوى الجودة والفعالية«.

تجارة تدر دخًال

Tuesday 8 June 2021
الثالثاء 8 يونيو/ حزيران 2021 م  27  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2472  السنة السابعة

)شاهد علي/ فرانس برس(



ُيستبدل هذا االدعــاء بآخر، وهو عدم الوالء 
لــدولــة االحـــتـــال، وهـــي تهمة وجــهــت لــنــواب 
الــقــدس مــن حركة حماس الــذيــن أبــعــدوا إلى 

الضفة الغربية وفقدوا حق اإلقامة«.

ال بد من التحرّك
ــو أحـــد  ــ ــة، وهـ ــبــ يـــقـــول املـــحـــامـــي مـــدحـــت ديــ
املعتقلني  قضايا  يتابعون  الذين  املحامني 
 سحب 

ّ
املــقــدســيــني فـــي الــهــّبــة األخــــيــــرة، إن

ــة مــن املقدسيني  ــامـ الــتــأمــني الــصــحــي واإلقـ
مسألة قديمة ـ جديدة تلجأ إليها الحكومة 
ــــر داخــلــيــتــهــا  ــــوزيـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مـــمـــثـــلـــة بـ
املــــســــؤول عـــن اإلقــــامــــة املــرتــبــطــة بــالــتــأمــني 
الـــصـــحـــي وســــائــــر الــــحــــقــــوق االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 أمــر أمــنــي يــحــدث في 

ّ
واالقــتــصــاديــة فــي كــل

الفترة األخيرة،  ــه في 
ّ
أن إلــى  الباد. ويشير 

ــقــــال  ــتــ صـــــــــدرت الــــعــــديــــد مـــــن قــــــــــــرارات االعــ
املــقــدســيــني، بمن  الــنــاشــطــني  بــحــق  اإلداري 
ــبــــاب، ووصــــــل عـــددهـــا  فــيــهــم نـــاشـــطـــون شــ
ــرارًا، وهــو  ــ فـــي غــضــون أيــــام عـــدة إلـــى 15 قــ
ــرة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة. ــتــ رقــــــم كـــبـــيـــر خــــــال فــ

 جميع من 
ّ
»العربي الجديد« إن ويقول ديبة لـ

تم إسقاط الحقوق الصحية عنهم مؤخرًا لم 
 
ّ
أن الــخــصــوص، علمًا  بــهــذا  بــاغ  أّي  يتلقوا 

هذا اإلجراء غير قانوني ويهدف إلى حرمان 
هؤالء من حقهم في االستئناف خال الفترة 
ــا بــــني 30 و45  ــ ــانـــون )مـ ــقـ ــتـــي يـــحـــددهـــا الـ الـ
يــومــًا(، يلي ذلــك التوجه إلــى محكمة العمل 

لاعتراض على تلك القرارات.
فــي هـــذا الــســيــاق، يلفت إلـــى قــيــام مؤسسة 
السجات  فــي  بالتسجيل  الوطني  التأمني 
ــة بــخــصــوص  ــيـ ــلـ ــداخـ ــة لـــــــــوزارة الـ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
مـــن أســقــطــت عــنــهــم حــقــوقــهــم فـــي الــتــأمــني 
ــــن خــــــال إرســـــــــال هـــذه  الــــصــــحــــي، وذلــــــــك مـ
القرارات عبر البريد بواسطة أرقام وهمية 
وغير صحيحة. وعمد املحامون إلى دراسة 
ها أرقام وهمية، وقد 

ّ
هذه األرقــام ليتبني أن

الــقــانــون بهدف  عــلــى  للتحايل  اســتــخــدمــت 
تفويت الفرصة على الضحايا ومنعهم من 
االعــتــراض فــي فــتــرة االعــتــراضــات املــحــددة 
بحسب القانون، وهي ما بني 30 و45 يومًا.

يــؤكــد ديــبــة عــلــى ضــــرورة الــتــحــرك السريع 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

خـــطـــٌر جـــديـــد يـــتـــهـــّدد الــنــاشــطــني 
املقدسّيني وعائاتهم، على خلفية 
مشاركتهم أو اتهامهم باملشاركة 
الكرامة األخــيــرة، ما ينذر بعمليات  في هّبة 
العائات،  لعشرات  قسري  وتهجير  ترحيل 
وقـــد أبــلــغــت ســلــطــات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
نحو خمسة عشر ناشطًا حتى اآلن بقرارها 
ــقـــوق الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة  ــقــــاط الـــحـ إســ
وعائاتهم،  الناشطني  لهؤالء  واالقتصادية 
ــــؤالء حــق  وهـــــي خــــطــــوة ســيــلــيــهــا فــــقــــدان هـــ

اإلقامة الدائمة في القدس املحتلة.
القدس  في هذا السياق، يصف مدير مركز 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقــــوق االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقـ ــلــــحــ لــ
انتهاكات  برصد  تعنى  مقدسية  )مؤسسة 
االحـــــــتـــــــال فــــــي الــــــقــــــدس املــــحــــتــــلــــة( زيــــــاد 
وإن  جــدًا  بالخطير  التطور  هــذا  الحموري، 
كـــان مــتــوقــعــًا. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
 مثل هــذا اإلجـــراء كــان قــد بــدأه االحتال 

ّ
إن

األســرى  قبل نحو خمسة عشر عامًا بحق 
واملعتقلني املقدسيني، وقد برز ألول مرة في 
قضية األسير شادي الشرفا، من حّي وادي 
 املــركــز 

ّ
الـــجـــوز فـــي املــديــنــة املــقــدســة، إاّل أن

وبــعــد تــوجــهــه إلـــى الــقــضــاء نــجــح بتجميد 
القرار في ذلك الوقت.

خدعة 
الجديدة عبارة  القرارات   

ّ
أن الحموري  يرى 

عن ادعاءات غريبة وخادعة. فاألسير املحرر 
ناصر أبو خضير، على سبيل املثال، مقيم 
في القدس وفي بلدته شعفاط تحديدًا، ولم 
يغادرها إلى الضفة الغربية أبدًا. وكان قد 
اعتقل أكثر من مرة من منزله وأعيد إطاق 
 اإلقــامــة 

ّ
ســراحــه إلــى منزله هــنــاك، حتى أن

رضت عليه مؤخرًا كانت في 
ُ
الجبرية التي ف

بلدته.
ه توجه 

ّ
ما حدث في قضية أبو خضير هو أن

العيادة  أبــلــغ مــن قبل  ه 
ّ
لكن لــلــعــاج،  مــؤخــرًا 

ـــه فــقــد حــقــه في 
ّ
الــتــي يتلقى الــعــاج فيها أن

ــه 
ّ
الــتــأمــني الــصــحــي هــو وعــائــلــتــه، بــذريــعــة أن

ــًا(. وحــــني حـــاول  ــيـ ــلـ ــيـ لــيــس مـــواطـــنـــًا )إســـرائـ
االســتــفــســار مـــن مــؤســســة الــتــأمــني الــوطــنــي 
له تحذيرًا  بعثوا  هم 

ّ
أن اكتشف  اإلسرائيلية، 

بــهــذا الــخــصــوص فـــي األول مـــن مــايــو/أيــار 
ــعــــد يــــومــــني، اتـــــخـــــذوا قــــرارهــــم  املـــــاضـــــي. وبــ
ــتــــأمــــني الـــصـــحـــي هــو  ــــي الــ ــه فـ ــقـ ــقــــاط حـ بــــإســ
وعائلته، أي في الثالث من الشهر نفسه، من 

دون إباغه كتابيًا أو إخطاره بأّي طريقة. 
يتابع الــحــمــوري: »فــي حــال قــرر أبــو خضير 
إبطال  يمكننا  اإلسرائيلي،  للقضاء  التوجه 
ــوا بــهــا وأهــمــهــا  ــذّرعــ  االدعــــــــاءات الـــتـــي تــ

ّ
ــل كــ

 املــتــوقــع أن 
ّ
إقــامــتــه فــي الضفة الــغــربــيــة. لــكــن

ترحيل 
المقدسيّين
االحتالل يتهيأ 
لسحب إقامة 

عشرات 
العائالت

من  بالمقدسيين  التنكيل  في  اإلسرائيلي  االحتالل  يستمرّ 
خالل اتهامهم بالمشاركة في هبّة الكرامة، ما يهّدد 
بترحيلهم وصوًال إلى سحب إقاماتهم. وإن كان اإلجراء 

ليس بجديد، يبدو االحتالل ماضيًا أكثر فيه هذه المرة

جميع من أسِقطت 
حقوقهم الصحية مؤخرًا 

لم يتلقوا بالغًا بذلك

ضرورة الضغط على 
منظمات حقوق اإلنسان 

الرافضة لهذه اإلجراءات
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إلبـــطـــال تــلــك الــــقــــرارات الــتــي تــنــافــي قــواعــد 
ــــذي يمنع  الـــقـــانـــون الـــدولـــي اإلنـــســـانـــي والــ
القائم  الــوضــع  مــن تغيير  االحــتــال  سلطة 
للمواطنني املحتلني من قبل دولة االحتال.

ــــه يــمــكــن الــتــحــرك مـــن خــال 
ّ
يــتــابــع ديــبــة أن

ــان  ــقـــوق اإلنـــسـ الـــضـــغـــط عـــلـــى مــنــظــمــات حـ
الظاملة، والتوجه  الرافضة لهذه اإلجــراءات 
أيضًا بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية، 
ــراءات األخــيــرة تؤسس لشكل   اإلجـ

ّ
علمًا أن

آخر من أشكال الترحيل والتهجير القسري 
بعد أن تفقد تلك العائات حقها في اإلقامة.
يعتبر األســيــر املــقــدســي املــحــرر نــاصــر أبو 
ــو مـــن بـــلـــدة شــعــفــاط الــواقــعــة  خــضــيــر، وهــ
ــقـــدس، نــمــوذجــًا  إلـــى الــشــمــال مـــن مــديــنــة الـ
ــثــــااًل حــيــًا لـــهـــذه اإلجـــــــراءات  ــا يـــجـــري، ومــ ملـ
اإلســرائــيــلــيــة الــتــي شملت زوجــتــه األســيــرة 
ــررة عـــبـــيـــر أبـــــو خـــضـــيـــر، وابــنــتــهــمــا،  ــ ــحـ ــ املـ
بــاإلضــافــة إلــى نجلهما الفتى عــنــان، الــذي 
قد  كـــان  الــتــعــرض ملستوطن  بتهمة  اعــتــقــل 
وبحوزته  العائلة  منزل  محيط  إلــى  حضر 
ســكــني هـــدد فــيــه أهــالــي الــحــي الــــذي تقطن 

)60 عامًا( أمضى  أبــو خضير  العائلة.  فيه 
ســنــوات طويلة فــي ســجــون االحــتــال، كان 
ــاط بـــالـــقـــدس  ــفـ ــعـ يــعــتــقــل مــــن بـــيـــتـــه فــــي شـ
إليه، وبالتالي  وحني يفرج عنه كان يعود 
هــو مــواطــن أصــلــي فــي بــلــدتــه ومــديــنــتــه لم 
وهي  الغربية،  الضفة  إلــى  أبـــدًا  يغادرهما 
ذريــعــة ســلــطــات االحــتــال إلســقــاط حقوقه 
ــقـــوق عــائــلــتــه الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة  وحـ
ــــه غــيــر مــقــيــم في 

ّ
واالقـــتـــصـــاديـــة بـــدعـــوى أن

القدس.

الموت فوق تراب القدس
كان أبو خضير على مدى العقود املاضية، 
وحــتــى لـــدى تــرشــحــه لــخــوض االنــتــخــابــات 
العامة ضمن قائمة »نبض الشعب« التابعة 
هدفًا  فلسطني،  لتحرير  الشعبية  للجبهة 
لــســلــطــات االحــــتــــال، فــقــد أمـــضـــى ســنــوات 
ــراح، وإبـــعـــاد عن  مــا بــني ســجــن وإطــــاق ســ
وتهديدات  دخولها،  ومنع  الغربية  الضفة 
ره 

ّ
تحذ اإلسرائيلية  االستخبارات  قبل  من 

من خوض االنتخابات العامة ضمن قائمة 
الجبهة الشعبية.

عـــن الــقــضــيــة الـــراهـــنـــة، يـــقـــول أبــــو خــضــيــر: 
بلغت لدى توجهي 

ُ
»قبل أكثر من أسبوع، أ

للعيادة الطبية بأنه تم قطع التأمني الصحي 
ني ال 

ّ
والوطني عني وعن زوجتي بحجة أن

ني من سكان الضفة 
ّ
أسكن في القدس، وأن

ــذا يــعــنــي فــقــدان حــق إقــامــتــي  الــغــربــيــة، وهــ
فــي الــقــدس، وهـــذه مــقــدمــة لسحب هويتي 
املــقــدســيــة«. يــتــابــع أبــــو خــضــيــر: »مـــؤخـــرًا، 
الغربية  الضفة  قــرارًا بمنع دخــول  تسلمت 
ملدة ستة أشهر. سبق ذلك قرار حرمني من 
 أحــيــاء الــقــدس بــاســتــثــنــاء مكان 

ّ
دخـــول كـــل

ــــي قــبــل ســتــني عـــامـــًا، لم  ســكــنــي. مــنــذ والدتـ
ولـــدُت  زائــــرًا ملعتقاتهم.  إاّل  الــقــدس  أغــــادر 
 أمــــوت إاّل 

ّ
فـــي الـــقـــدس وعـــاهـــدت نــفــســي أال

 
ّ

لكل ومرحى  ترابها،  وفــوق  أحضانها  بني 

 قناعة دفاعًا 
ّ

 ثمن ندفعه بكل
ّ

ضريبة ولكل
ــغــــراس شـــوكـــة فـــي حلق  عـــن حــقــنــا فـــي االنــ

عدونا متمترسني في قدسنا وإلى األبد«.
مع ذلك، يدعو أبو خضير، إلى عدم االستهانة 
أبدًا بهذه اإلجراءات الظاملة التي طاولت حتى 
اآلن أكــثــر مــن 20 أســيــرًا مــحــررًا ونــاشــطــًا مع 
عائاتهم، وربما يصبح العدد خمسني وأكثر. 
ــّول ذلــــك إلــــى نــهــج ومــمــارســة  ــحـ وفــــي حــــال تـ
القدس على موعد مع   

ّ
أن يومية، فهذا يعني 

تــزايــد أعـــداد مــن فــقــدوا حــق اإلقــامــة وهــّجــروا 
قسريًا من مدينتهم املقدسة التي ولدوا فيها 
وهم أهل هذه املدينة األصليون والشرعيون. 
اإلنسان  بحقوق  املعنية  املؤسسات  ويطالب 
ــتـــحـــرك ولــجــم  ــة بـــســـرعـــة الـ ــيــ املــحــلــيــة والــــدولــ
االحتال عن ممارساته غير القانونية والتي 

تنتهك حقوق املقدسيني كافة.

إسقاط حق اإلقامة 
ــدة بـــحـــق هــــؤالء  ــديــ ــجــ ــّد اإلجــــــــــــراءات الــ ــعــ تــ
األسرى والناشطني األكثر خطورة وتأثيرًا 
النهاية  في  إذ ستؤدي  البعيد،  املــدى  على 
إلــى إسقاط حق اإلقامة عنهم، وهــو إجــراء 
تــكــّرر سابقًا مــع نـــواب الــقــدس فــي املجلس 
الحموري.  الفلسطيني، بحسب  التشريعي 
وتــقــّدر أعـــداد املــقــدســّيــني الــذيــن فــقــدوا حق 
الصحية  حقوقهم  عنهم  سقطت 

ُ
وأ اإلقــامــة 

واالجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة كــامــلــة، منذ 
شـــرعـــت ســلــطــات االحــــتــــال بــتــطــبــيــق هــذه 
املاضي،  القرن  السياسة مطلع تسعينيات 
بنحو 20 ألـــف مــقــدســي، وبـــأعـــداد تــتــراوح 
سنويًا مــا بــني 800 و1000 مــواطــن. وزادت 
هذه اإلجراءات خال السنوات التي أعقبت 
حرقًا  خضير  أبــو  محمد  الفتى  استشهاد 
ــام 2014. وقــبــل  عــلــى أيــــدي املــســتــوطــنــني عـ
ــوات عــــــــدة، رفــــضــــت املـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــ ــنـ ــ سـ
اإلســرائــيــلــيــة الــتــمــاســًا تــقــّدمــت بــه جمعية 
حــقــوق املـــواطـــن، ومـــركـــز الـــدفـــاع عـــن الــفــرد 

سياسة  »وقــف  بـــ فيه  يطالبان  »هموكيد«، 
سحب اإلقامات من سكان القدس الشرقية 
»مقيمني  مــكــانــة  ومنحهم  الفلسطينيني« 
محمّيني« من منطلق التمييز بني مكانتهم 
األصليني  السكان  كونهم  على  ترتكز  التي 
ــانـــة األجـــــانـــــب الـــذيـــن  ــكـ ــــني مـ لـــلـــمـــديـــنـــة، وبــ
هاجروا إلى الباد وحصلوا على تصاريح 

إقامة دائمة.
 
ّ
أن اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وتــعــتــبــر 
االنــتــقــال للعيش خـــارج الــقــدس، وفـــي باقي 
بمثابة  غــزة  قطاع  أو  الغربية  الضفة  أنحاء 
االنتقال للعيش »خــارج الــبــاد«، وذلــك على 
الــــرغــــم مــــن اعــــتــــراف إســـرائـــيـــل فــــي اتــفــاقــيــة 
»أوسلو« بكون املقدسيني جزءًا ال يتجزأ من 
الشعب الفلسطيني في هذه األراضي. وبهذه 
الطريقة، فقد كثير من الفلسطينيني مكانتهم 
ــوا  ــا زالــ ــهـــم مـ ـ

ّ
الــقــانــونــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

بيوتهم.  مــن  عــدة  أمــتــار  بعد  على  يسكنون 
وزادت ســيــاســة ســحــب اإلقـــامـــات مــن سكان 
الــقــدس بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ عـــام 2006، كجزء 
من سياسة موّجهة تهدف إلى تقليص عدد 
السكان الفلسطينيني في القدس املحتلة، إذ 
الهوية  الداخلية اإلسرائيلية بطاقة  سحبت 

من نحو 15 ألف مقدسي.
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طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية،  بنغازي  مدينة  أهالي  يشعر  ال 
في  بــاألمــان،  الــشــرقــيــة،  املنطقة  عاصمة 
ظل ارتفاع نسبة جرائم الخطف والقتل 
ــقـــســـري، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  واالحــــتــــجــــاز الـ
وعــــود الـــقـــوات الــتــابــعــة لـــلـــواء املــتــقــاعــد 
خــلــيــفــة حــفــتــر، املــســيــطــرة عــلــى املــديــنــة، 

بتحسني األوضاع األمنية.
الليبي  املــواطــن  عــلــى  الــخــوف  ويسيطر 
ــابــــات  ــة عــــصــ ــيــ الــــــــــذي قــــــد يـــــكـــــون ضــــحــ
ومــجــرمــني، بعد ارتــفــاع مــعــدالت جرائم 
الــخــطــف واالعـــــتـــــداءات عــلــى املــمــتــلــكــات 
الـــعـــامـــة، خــصــوصــًا بــعــد فــشــل حــكــومــة 
ــــي الـــــوصـــــول إلـــى  ــة فـ ــيـ ــنـ الـــــوحـــــدة الـــوطـ
املــديــنــة، بــعــدمــا ُمــنــعــت مــن زيــارتــهــا من 

قبل قوات حفتر.
يقطن  الـــذي  الشلقامي،  مــاهــر  ويتحدث 
فــي حـــّي الـــهـــواري فــي بــنــغــازي، بغضب 
ــراء تـــــرّدي األوضــــــاع األمــنــيــة في  ــ مـــن جـ
منطقته. في وقت يتهم خالد غفير، الذي 
األمنية  البركة، األجهزة  يعيش في حّي 
بالتراخي في ضبط األمن. ويقول األول 
 املــديــنــة شهدت 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

انــتــشــارًا كــثــيــفــًا لـــلـــدوريـــات املــتــنــقــلــة مع 
ــداد لـــلـــعـــرض الـــعـــســـكـــري  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــــدء االسـ
قــوات حفتر مؤخرًا،  الــذي نظمته قيادة 
على  الــقــدرة  لديهم  كانت  »إذا   :

ً
متسائا

ضـــبـــط األمـــــــن، فـــمـــا الــــــذي يــدفــعــهــم إلـــى 
إهمالنا وجعلنا في مواجهة العصابات 

التي ال نعرف انتماءها؟«.
ــتـــراف ضــمــنــي بــالــفــوضــى الــتــي  وفــــي اعـ
تهدد حياة املواطنني، أعلنت قيادة قوات 
حفتر، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، عن إطاق عملية أمنية موسعة 
تهدف إلى »فرض القانون وضبط األمن 
 مــظــاهــر 

ّ
ــل ــ والـــقـــضـــاء عــلــى الــجــريــمــة وكـ

عصابات  وجـــود  إلــى  مشيرة  التسلح«، 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــل اســــــــم املـ ــغـ ــتـ تـــسـ
ــة لــتــحــقــيــق مـــــــآرب شــخــصــيــة،  ــيــ ــنــ واألمــ
األول  ديسمبر/كانون  في  تعلن  أن  قبل 
ويـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــيـــني، عن 
ق الشلقامي: 

ّ
تقسيمها إلى مراحل. ويعل

»مــّرت أشهر عدة من دون نتيجة« الفتًا 
والساح  العنف  انتشار  مظاهر   

ّ
أن إلــى 

باتت أوضح في املدينة.
األمنية تتعّمد  األجــهــزة   

ّ
أن ويــرى غفير 

التغاضي عن األوضاع األمنية، وهو ما 
اعــتــرف بــه وزيــر الداخلية فــي الحكومة 
املوازية السابقة في شرق ليبيا، إبراهيم 
بــوشــنــاف، إذ قـــال: »الــوضــع األمــنــي في 
بنغازي يكاد يخرج عن السيطرة«. وأكد 
 »الـــنـــاس فــقــدت األمــــل فــي قــيــام دولــة 

ّ
أن

املدينة   
ّ
أن إلــى  عــصــريــة«، مشيرًا  مدنية 

بــاتــت مـــاذًا آمــنــًا للمجرمني، مــا جعلها 
تخرج عن السيطرة.

وإن كان املتحدث الرسمي باسم مديرية 
ــنـــغـــازي، طـــــارق الــــخــــراز، قـــد نفى  أمــــن بـ
ــن الــســيــطــرة،  ــنـــي عـ ــع األمـ خـــــروج الـــوضـ
لـ »العربي  ــه يعترف، خال حديثه 

ّ
أن إاّل 

الــــجــــديــــد«، بـــتـــداخـــل فــــي عـــمـــل األجـــهـــزة 
ــر  ــ  »أوامــ

ّ
ــقـــول إن األمـــنـــيـــة، وتــــعــــددهــــا. يـ

ــدرت بـــضـــرورة منع  الــقــيــادة الــعــامــة صــ
ــهـــزة األمــنــيــة لــلــســيــارات  اســتــخــدام األجـ
املدنية أثناء عملها، وضــرورة أن تحمل 
شـــعـــار الــجــهــة الـــتـــي تــتــبــعــهــا«. ويــشــيــر 
 الــعــمــلــيــات اإلجـــرامـــيـــة يــنــفــذهــا 

ّ
إلــــى أن

يستخدمون سيارات خاصة.  مسلحون 
وهــــؤالء خـــارجـــون عــن ســيــطــرة الــقــيــادة 
وفي  بتعليماتها.  يــبــالــون  ال  أو  الــعــامــة 

كا الحالتني، نحن من يدفع الثمن«.
ــتـــجـــاج على  وعــــــادت الــقــبــائــل إلــــى االحـ

تــــردي األوضـــــاع األمــنــيــة فـــي ظـــل تــزايــد 
عمليات الخطف. ومؤخرًا، أعربت قبيلة 
استمرار  على  احتجاجها  عن  العواقير 
ظـــاهـــرة االنـــفـــات األمـــنـــي فـــي بــنــغــازي، 
وطــالــبــت بـــضـــرورة الــكــشــف عـــن مصير 

أبنائها املختطفني من قبل قوات حفتر.
ــدنـــي من  مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــنـــاشـــط املـ
 املــديــنــة 

ّ
ــو شــيــبــة، إن بــنــغــازي، مــنــذر أبـ

تــشــهــد الــكــثــيــر مـــن الــتــعــديــات مـــن قبل 
ــــت مـــمـــتـــلـــكـــات عـــامـــة  ــاولـ ــ عــــصــــابــــات، طـ
إلى  النهار. ويشير  وخاصة في وضــح 
اســتــيــاء املــســلــحــني عــلــى حــديــقــة عامة 
فــي حــّي الــســام وســط بــنــغــازي، إلقامة 
مليشيا  كما عمدت  بهم.  محال خاصة 
إلــى وضع  رسمي  بشكل  لحفتر  تابعة 
يــدهــا عــلــى أرض خــاصــة تــابــعــة ألحــد 

املواطنني.
وفــــي مـــحـــاولـــة لــكــشــف الـــتـــعـــديـــات على 
ــواطـــن من  املــمــتــلــكــات الـــخـــاصـــة، عــمــد مـ
املــديــنــة إلـــى تــصــويــر مــحــاولــة اســتــيــاء 
على أرض مجاورة لبيته بقوة الساح، 

ــرًا عـــلـــى مــنــصــات  وقــــــام بــنــشــرهــا مــــؤخــ
التواصل االجتماعي.

ويــــتــــســــاءل أبــــــو شـــيـــبـــة، خــــــال حــديــثــه 
ــد«، عـــن حــجــم الــقــوة  ــديـ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
العسكرية املتواجدة في بنغازي وقدرتها 
: »الـــوضـــع في 

ً
عــلــى ضــبــط األمـــــن، قـــائـــا

بنغازي ليس خارجًا عن السيطرة بقدر 
إلـــهـــاء  بـــهـــدف  لـــلـــفـــوضـــى،  إدارة  ــا هــــو  مــ
املجرمني في املليشيات عن تأمني منافع 
خاصة. أما أمن املواطن، فآخر اهتمامات 
السلطة«. ويتساءل أبو شيبة عن مصير 
الــتــحــقــيــقــات بــعــد الــعــثــور عــلــى 11 جثة 
منتصف  للمدينة  الجنوبي  املــدخــل  فــي 
مـــــــارس/آذار املــاضــي مــن قــبــل الحكومة 
 الــســلــطــات 

ّ
أو ســلــطــة حــفــتــر، مــعــتــبــرًا أن

الجرائم.  هــذه  على  التكتم  فــي  متواطئة 
األحياء  بعض   

ّ
أن الشلقامي  يؤكد  فيما 

فــي بــنــغــازي »أصــبــحــت وكـــرًا للمجرمني 
ــنـــني«،  ــواطـ ــدًا حــقــيــقــيــًا لـــحـــيـــاة املـ ــديـ ــهـ وتـ
 املـــواطـــن يـــواجـــه يــومــيــًا خطر 

ّ
مـــؤكـــدًا أن

املوت أو الخطف بهدف الفدية.

الجرائم تهدد سالمة أهالي بنغازي

عناصر من قوات حفتر )حازم تركية/ فرانس برس(

ال يشعر أهالي بنغازي باألمان )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

قوات االحتالل تعتقل شابًا فلسطينيًا في القدس )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

20,000
عدد المقدسيّين الذين فقدوا حق 

اإلقامة وأُسقطت عنهم كامل 
حقوقهم منذ مطلع التسعينيات

يعيش أهالي بنغازي 
يومياتهم في انتظار 

األسوأ، مع تدهور 
األوضاع األمنية وانتشار 

الجريمة، من دون 
أن تفي السلطات 

بوعودها

يالَحظ ارتفاع عدد 
الشجارات العائلية 

والعشائرية في األردن، 
نتيجة زيادة الضغوط 

المعيشية وعوامل 
أخرى، حتى أّن سقوط 

الضحايا ال يشكل رادعًا

األردن: ضغوط معيشية تزيد الشجارات العائلية  والعشائرية
ال يكاد يمّر يوم إال 

ونسمع فيه عن جريمة 
قتل بشعة أو إيذاء

الضغوط ولّدت الكثير 
من المشاعر السلبية لدى 

األفراد في المجتمع

عّمان ـ أنور الزيادات

في اآلونــة األخــيــرة، ُسّجلت زيــادة في عدد 
الشجارات العائلية والعشائرية في األردن. 
ال تكاد تمّر أيام حتى يسمع مواطنون عن 
شجار أدى في الغالب إلــى وقــوع إصابات 
وأحــيــانــًا قــتــلــى. مـــؤخـــرًا، ُســّجــل شــجــار في 
محافظة املــفــرق شــمــال شــرقــي الــبــاد، أدى 

إلى ثاث إصابات بني رجال األمن.
فــي منطقة  للطعن  تــعــرض رجـــل  أن  ســبــق 
أم أذيــنــة )تــقــع فــي منطقة زهــــران الــواقــعــة 
جنوب غربي العاصمة عّمان( من قبل ثاثة 
أشخاص. أما في منطقة الوحدات )جنوب 
شــرقــي الــعــاصــمــة( فــتــوفــي شــخــص نتيجة 
شــجــار جــمــاعــي اســتــخــدمــت فــيــه األســلــحــة 
النارية، ما أدى إلى وقوع 6 إصابات. وفي 
بـــلـــدة الــفــحــيــص )مــحــافــظــة الـــبـــلـــقـــاء(، وقــع 
شــجــار جــمــاعــي نــتــجــت عــنــه إصــابــتــان من 
أنــحــاء الجسم.  فــي مختلف  جـــراء طــعــنــات 
ــــان، تـــوفـــي شــخــصــان  ــــضـ وخــــــال شـــهـــر رمـ

ــار جـــمـــاعـــي فــــي لــــــواء الــقــويــســمــة  ــجـ فــــي شـ
آخــران نتيجة شجار  تل 

ُ
ق بعّمان، في حني 

عنيف فــي منطقة الجويدة فــي عــّمــان، كما 
عن شخص وُبترت أصابع يد آخر خال 

ُ
ط

مشاجرة أخرى جنوب عمان. 
وبـــحـــســـب الــتــقــريــرالــجــنــائــي الــــصــــادر عــن 
 أبــرز 

ّ
ــإن مــديــريــة األمـــن الــعــام لــعــام 2019، فـ

دوافع ارتكاب جرائم القتل العمد في األردن 
في   48 بنسبة  الشخصية  الخافات  كانت 
املـــائـــة، تــلــتــهــا جـــرائـــم الـــخـــافـــات الــعــائــلــيــة 
بنسبة 31 فــي املــائــة، ثــّم الــثــأر والــدفــاع عن 

النفس. 
في هذا السياق، تقول أستاذة علم الجريمة، 
»العربي الجديد«: »ال يكاد  خولة الحسن، لـ
يــمــّر يـــوم إال ونــســمــع فــيــه عــن جــريــمــة قتل 
بــشــعــة أو إيــــذاء بــســبــب خــافــات شخصية 
توافق  وعــدم  مشاحنات  نتيجة  عائلية  أو 
بــني أفـــراد العائلة الـــواحـــدة، أو شــجــار بني 
عشيرتني، أو بني األصدقاء أو زماء العمل 
ــــؤدي إلــــى خــســائــر في  أو الـــجـــيـــران، وقــــد تـ

املــمــتــلــكــات  فـــي  ــابــــات ودمـــــار  األرواح وإصــ
الجهود  الخاصة والعامة، وبالتالي زيادة 
األمــنــيــة والـــلـــجـــوء إلــــى املــحــاكــم واكــتــظــاظ 
الحياتية  »الــضــغــوط  تــضــيــف:  الــســجــون«. 
الكبيرة في املجتمع األردني أدت إلى زيادة 
العائلية  الشجارات  نتيجة  الجرائم  نسبة 

لــتــمــاســك وحــدة  الــقــيــم املجتمعية  تــرســيــخ 
يرعى  الــذي  االجتماعي  والتكافل  املجتمع 
املصالح الوطنية ويحقق أمن وأمان الفرد 
ويــصــون عــرضــه، وبــالــتــالــي يتحقق السلم 
املــجــتــمــعــي«. لـــكـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة 
الدور الذي تلعبه العشيرة في املجتمع، فقد 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة  ساهمت 
أيضًا في خلق نوع من عدم االنصياع لدى 
بعض أفرادها ودفعهم للتمرد على القانون 
 
ً
وإثارة الفوضى، إذ يعتبرها البعض بديا

الثأر  إلــى  فيعمدون  الجنائي،  القانون  عن 
القانون  سيادة  تطبيق  من  بــداًل  واالنتقام 

والحقوق. 
ــن، ارتـــفـــاع  ــــظ، بــحــســب الـــحـــسـ ومـــــن املـــــاحـ
ــارات  ــجـ مــــعــــدالت الـــجـــريـــمـــة عـــنـــد وقــــــوع شـ
 الــجــريــمــة الـــواحـــدة قد 

ّ
بــني الــعــشــائــر، إذ إن

تــؤدي إلــى جــرائــم أكثر قــد تستمر سنوات 
املمتلكات  وحـــرق  أبــريــاء  ضحايا  وتخلف 
والــتــخــريــب املتعمد واإليــــذاء فــي حــال عدم 
العشائري.   الصلح  وإبـــرام صكوك   االتــفــاق 

إلى ذلك، أظهر التقرير اإلحصائي الجنائي 
املــعــلــومــات  إدارة  عــن  الـــصـــادر  لــعــام 2020، 
و9  عــمــد،  قتل  جريمة   90 وقـــوع  الجنائية، 
جرائم ضرب أدت إلى املوت، فيما بلغ عدد 
الــجــنــاة فـــي جـــرائـــم الــقــتــل الــعــمــد 201، من 
في   3.5 نسبته  مــا  شــكــلــن  نــســاء،   7 بينهم 
املــائــة مــن مــجــمــوع الــجــنــاة، فيما بــلــغ عــدد 
املجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصًا 

من بينهم 22 امرأة. 
استخدامًا  األدوات  أكثر   

ّ
أن التقرير  وأظهر 

فـــي تــنــفــيــذ جـــرائـــم الــقــتــل كـــانـــت األســلــحــة 
النارية بنسبة 36.9 في املائة )34 جريمة(، 
واألدوات الحادة بنسبة 28.3 في املائة )26 
جــريــمــة(، والــخــنــق مــن دون أدوات 7.6 في 
املــائــة )7 جــرائــم(، وضـــرب باليدين بنسبة 
ــواد الــســامــة  ــ 3.3 فــي املــائــة )3 جـــرائـــم(، واملـ
والــحــرق والسقوط والــغــرق بنسبة 2.1 في 
 مــنــهــا(، واإلجــهــاض 

ّ
املــائــة )جــريــمــتــان لــكــل

املائة  فــي  والــتــدافــع واألدويــــة بنسبة 1.09 
 منها(.

ّ
)جريمة واحدة لكل

ألتفه األسباب«. وتتحدث عن انعدام أسلوب 
الحوار حتى بني أفــراد العائلة الواحدة، إذ 
 أشــكــالــه أســلــوبــًا لحل 

ّ
أصــبــح الــعــنــف بــكــل

املشاكل وطريقة للتعبير عن السخط وعدم 
 الــعــديــد مـــن الــعــوامــل الــتــي 

ّ
الـــرضـــا فـــي ظـــل

تساهم في زيادة معدالت الجريمة عمومًا.
الضغوط   

ّ
أن »يــبــدو جليًا  الــحــســن:  وتــقــول 

السلبية لدى  الكثير مــن املشاعر  ـــدت 
ّ
قــد ول

األفــراد في املجتمع األردنــي، والتي تتجلى 
في ارتكاب الجرائم على نحو متزايد. فنرى 
ــــوة وأطــلــق  أبـــًا وقـــد تـــجـــّرد عـــن مــشــاعــر األبـ
، وأّمـــًا خنقت 

ً
الــنــار على ابــنــه وأرداه قــتــيــا

اعتدى على زوجته وشــّوه  ابنتها، وزوجــًا 
وجهها«. تضيف: »الافت هو تكرار وقوع 
العائلية  والشجارات  القتل  عدد من جرائم 
ــان، والــــــذي يــفــتــرض أن  خــــال شــهــر رمــــضــ
يــكــون شــهــرًا لــلــعــبــادة والــرحــمــة والــتــراحــم 
ــابــــع: »يـــتـــمـــيـــز املــجــتــمــع  ــتــ والــــتــــســــامــــح«. تــ
األردني بكونه عشائريًا، فالعشيرة بمثابة 
أداة للضبط االجــتــمــاعــي، وعــامــل مــهــم في 

أبرز دوافع القتل كانت 
الخالفات الشخصية )خليل 
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