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عبد الرحمن خضر

ــي املـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة شــمــال  ــالـ يــســعــى أهـ
عن مصادر  للبحث  أخيرًا  غربي سورية 
 تــــجــــاوز عـــدد 

ّ
ــلـــمـــيـــاه، فــــي ظـــــل جــــديــــدة لـ

الــســكــان األربـــعـــة مـــايـــن نــســمــة، وبــالــتــالــي عــدم 
ــقـــدرة عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــســكــان. ويلجأ  الـ
اإلغاثي  املجال  في  عاملة  وجمعيات  مستثمرون 
 
ّ
إلــى حفر آبـــار لسد االحــتــيــاجــات الــجــديــدة. إال أن

اآلبـــار كلسية، وقــد تسّببت في  مــيــاه هــذه  معظم 
ارتـــفـــاع نــســبــة أمــــراض الــكــلــى واملــســالــك الــبــولــيــة، 
التي تعتمد بشكل كامل  خصوصًا في املخّيمات 

على مياه هذه اآلبار.
ــــذه األمـــــــــراض، يــلــجــأ  ــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــحـــّد مــــن هـ وفـ
الــســكــان إلـــى شـــراء املــيــاه مــن تــركــيــا. إال أن زيـــادة 
الطلب عليها دفع البعض إلى افتتاح مراكز تنقية 
مياه محلية خاصة، من دون االلتزام باملواصفات 
قبل  مــن  الرقابة  فــي ظــل غياب  املطلوبة  الصحية 

»هيئة تحرير الشام«.  حكومة اإلنقاذ  التابعة لـ
يقول النازح من محافظة حمص )وسط سورية( 
ــد مــخــيــمــات مــديــنــة ســـرمـــدا قـــرب الــحــدود  إلـــى أحـ
الجديد«: »تبيع  »العربي  لـ التركية أحمد موسى، 
ــاه املــعــلــبــة في  ــيـ ــحـــال الـــتـــجـــاريـــة املـ الــكــثــيــر مـــن املـ
أنــهــا صــحــيــة. لكننا ال نعلم  عــلــى  إدلـــب  محافظة 
»كل  أن  لــلــمــواصــفــات«. يضيف  كــانــت مطابقة  إذا 

الـــعـــبـــوات املــنــتــشــرة تــحــمــل لــصــاقــة كــتــب عليها 
تجربة  بعد  لكن  القياسية.  للمواصفات  مطابقة 
الــعــديــد مــن األنـــــواع، نــاحــظ فــرقــًا فــي الــطــعــم بن 
نوع وآخر. وما من جهة نستطيع تقديم الشكاوى 
إليها. لكن هذه املياه تبقى أفضل من مياه اآلبار«.

أمـــا فـــؤاد صــطــوف، وهـــو صــاحــب إحـــدى شــركــات 
تــعــبــئــة مـــيـــاه الــصــحــة فـــي مــديــنــة إدلــــــب، فــيــقــول 
»العربي الجديد«، إن »الشركة تعتمد على املياه  لـ
إلــى تنقية  املــديــنــة«، مشيرًا  فــي  الجوفية مــن بئر 
الوقت  املــراحــل كافة، بحسبه. في  املياه من خــال 
نفسه، يوضح أنه »ال وجود للترخيص والرقابة«. 
ويشرح أن شركته »تحوي أجهزة بدائية لفحص 
أنهم في بعض األحيان يحصلون  املــيــاه«. يتابع 
على عبوات غير جيدة للتعبئة، فيعمد املوظفون 
إلى غسلها من الداخل والخارج بنسبة عالية من 
الــكــلــور مــن خـــال فــرشــاة خــاصــة، بــاإلضــافــة إلــى 
سائل تنظيف يصنع بشكل خاص لهذا الغرض، 
معامل  لعدم وجــود  والطعم،  الرائحة  عديم  وهــو 
لصنع العبوات الباستيكية في إدلب، فيضطرون 
الستيرادها من تركيا وغالبًا ما تكون مستعملة.

أمـــا أكـــرم مــرضــعــة، وهـــو صــاحــب بــقــالــة فــي مدينة 
»العربي الجديد«: »هناك إقبال كبير  إدلب، فيقول لـ
من السكان على شراء املياه. لكن املشكلة الكبرى هي 
وجــود عــدد كبير من شركات تنقية املياه ال تطبع 
تــاريــخ إنــتــاج وإنــتــهــاء الــصــاحــيــة عــلــى الــعــبــوات، 

نفسه«.  الــوقــت  فــي  لشرائها  نحن مضطرون  ولكن 
ويربط مرضعة ذلك بعدم وجود استقرار سياسي 
وأمني في املنطقة، الفتًا إلى أن عودة االستقرار إلى 
املنطقة كفيلة بإيجاد شركات تعبئة مياه مرخصة، 
املياه  وتعبئة  تنقية  في  الصحية  املعايير  وتراعي 
التي تكون خالية من الرواسب ونسب املعادن فيها 

مدروسة. 
»العربي  ويقول املهندس البيئي محمد إسماعيل، لـ
لعمليات  املــيــاه، عندما تخضع  »تحتاج  الــجــديــد«: 
ــاز الــكــلــور  ــى مــســتــويــات مــعــيــنــة مـــن غــ الــتــنــقــيــة، إلــ
والكلور السائل، تحت إشراف متخصصن، ألن أي 
خلل في تلك النسب يــؤدي إلــى حــدوث مضاعفات 
في جسم اإلنسان، منها تآكل العظام، وهذا التآكل 
املياه  هــذه  مــن  تشرب  التي  الحيوانات  على  يظهر 
ــتـــي تــســتــخــدمــهــا  ــــى أن »املــــيــــاه الـ ــًا إلـ ــتـ أيــــضــــًا«، الفـ
الشركات في إدلب جوفية، وهذا يضمن عدم وجود 

البكتيريا فيها إذا نقلت إلى معامل التنقية فورًا«.
كل  فــي  يكون  أن  الطبيعي  مــن  إسماعيل،  وبحسب 
شركة مختبر صغير لفحص النسب املستخدمة من 
 هذا ال يعفي من شرط وجود الرقابة 

ّ
مات، لكن

ّ
املعق

الــخــارجــيــة، الــتــي يجب أن تــقــوم بها سلطات األمــر 
الواقع، حفاظًا على سامة السكان.

ــانـــت وزارة االقـــتـــصـــاد فـــي حــكــومــة اإلنــــقــــاذ قد  وكـ
أوعــزت إلى دوريــات حماية املستهلك بأخذ عينات 
املــيــاه وتحليلها  املــيــاه ومــن محال بيع  مــن معامل 

املعامل  من  عــددًا  وأغلقت  املختصة.  املختبرات  في 
لــوجــود جــراثــيــم ضــمــن هـــذه املـــيـــاه، بــاإلضــافــة إلــى 

ارتفاع نسبة األماح ضمن العينات.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول املاضي، أعلنت منظمة 
»أطباء با حدود« أن محدودية الوصول إلى املياه 
النظيفة في شمال سورية فاقمت انتشار األمراض 
وأعاقت إجراءات النظافة األساسية، في ظل ارتفاع 
رت املنظمة في بيان، 

ّ
وتيرة اإلصابات بكورونا. وحذ

مــن أن الــنــاس يــواجــهــون »وضــعــًا مــزريــًا، ووصــلــت 
محدودّية الوصول إلى املياه النظيفة خال األشهر 

القليلة املاضية إلى مستويات خطيرة«.

مجتمع
بدأت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( حملة تطعيم ضد شلل 
األطفال في أفغانستان، أمس االثنن، وهي أول حملة وطنية ملكافحة املرض منذ ثاث سنوات. 
وقال نايك والي شاه منسق عمليات الطوارئ لبرنامج شلل األطفال في وزارة الصحة األفغانية 
 الحملة التي تهدف 

ّ
إن الحملة بدأت في أنحاء مختلفة من الباد. وقالت منظمة الصحة العاملية إن

إلى تطعيم أكثر من ثاثة ماين طفل تلقت دعمًا من طالبان، مما سيسمح للفرق بالوصول إلى 
)رويترز( األطفال في املناطق التي كان يتعذر دخولها سابقًا في الباد.  

عثر مرشدون جبليون على ثاث جثث مجهولة الهوية في املنطقة التي اختفى فيها ثاثة متسلقن 
فرنسين شباب في 26 أكتوبر/ تشرين األول املاضي إثر انهيار ثلجي في منطقة إيفرست، بحسب 
ما أفــادت الشرطة املحلية أمــس. وقــال الناطق باسم مكتب شرطة منطقة سولوكومبو ريشي راج 
داكــال: »تلقينا معلومات تفيد بأن مرشدين جبلين محلين عثروا على ثاث جثث«. وأوضــح أن 
الفرنسين  املتسلقن  عــن  البحث«  عمليات  تشهد  التي  نفسها  املنطقة  فــي  »تقريبًا  كانت  الجثث 
)فرانس برس( املفقودين. وأضاف أن مروحية أرسلت إلى املوقع مع فريق إنقاذ لنقل الجثث.  

النيبال: 3 جثث بموقع اختفاء متسلقي جبال أفغانستان: حملة لمكافحة شلل األطفال

املتحدة  التابع لألمم  العاملي  األغذية  أعلن برنامج 
أّن عدد األشخاص على حافة املجاعة في 43 دولة 
الحاد  الــجــوع  إلــى 45 مليونًا، مــع تصاعد  ارتــفــع 
في أنحاء العالم. وأوضح أّن ارتفاع العدد من 42 
الــعــام، يعود  مليون شخص فــي وقــت سابق مــن 
أن  الغذائي وجــد  لألمن  تقييم  إلــى  بدرجة كبيرة 
ثالثة ماليني شخص إضافيني يواجهون املجاعة 

مديره  عن  للبرنامج  بيان  ونقل  أفغانستان.  في 
التنفيذي ديفيد بيسلي قوله إن »عشرات املاليني 
مــن الــنــاس عــلــى شــفــا الــهــاويــة. الــنــزاعــات وتغير 
الجوع  أعــداد من يعانون  املناخ وكوفيد-19 تزيد 
أفغانستان، حيث  إلى  بعد رحلة  أضــاف  الحاد«. 
 23 لنحو  دعمه  العاملي من  األغذية  برنامج  يزيد 
هناك  أن  البيانات  أحــدث  »تظهر  مليون شخص: 

نحو  يسيرون  مليون شخص   45 من  أكثر  اآلن 
حافة املجاعة«.

البرنامج األممي أن كلفة تجنب املجاعة  وأوضــح 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم تــبــلــغ اآلن ســبــعــة مــلــيــارات 
دوالر، مقارنة بـ6.6 مليارات دوالر في وقت سابق 
من العام. وأشار إلى أن العائالت التي تواجه انعدام 
»اتــخــاذ خيارات  جبر على 

ُ
ت الحاد  الغذائي  األمــن 

أو إخراجهم  األطفال مبكرًا  تزويج  مدمرة«، مثل 
من املدرسة أو إطعامهم الجراد أو األوراق البرية 

أو الصّبار. 
ــك، تــشــيــر تـــقـــاريـــر إعـــالمـــيـــة مــن  ــ ــ فــــي غـــضـــون ذل
أفغانستان إلى أن عائالت أجِبرت على بيع بناتها، 

في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة.
)فرانس برس(

منظمة  في  الصحيّة  التوعية  مسؤول  يقول 
»أطباء بال حدود« في شمال غرب سورية إبراهيم 
مغالج: »نواجه بانتظام اآلثار الصحيّة الناجمة عن 
نوعية المياه الرديئة، والتي غالبًا ما تجلب األمراض 
الصحيّة  المشاكل  من  وغيرها  بالمياه  المنقولة 
الكبد  والتهاب  اإلســهــال  مثل  المخيمات،  إلــى 

والقوباء والجرب والعديد من األمراض األخرى«.

مشاكل صحيّة

Tuesday 9 November 2021
الثالثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  4  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2626  السنة الثامنة

)بولنت كيليتش/ فرانس برس(



لتتحفظ الشرطة عليه بعد وصولها، مطالبة 
املواطنن باالبتعاد عن مكان الجريمة لحن 

االنتهاء من معاينة اآلثار.
وتــــصــــدرت جـــريـــمـــة اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة قــائــمــة 
ــتـــواصـــل في  األكـــثـــر تـــــــداواًل عــبــر مـــواقـــع الـ
مصر، وسط استهجان كثيرين من تصوير 
الفيديو  ومقاطع  الــصــور  ونــشــر  الجريمة، 
عــلــى نــطــاق واســــع، وتــبــايــنــت آراء املعلقن 
في تناولهم للجريمة، فمنهم من الم سلبية 
املــــاّرة، ومنهم مــن هاجم غياب األمــن الــذي 
آخــرون على  تباكى  فيما  البلطجة،  يشجع 

ما اعتبروه انهيارًا مجتمعيًا.
وفي اإلسكندرية، قام رجل )40 سنة( بذبح 
والــــديــــه داخــــــل شــقــتــهــمــا بــســبــب خـــافـــات 
ــانــــي خـــال  ــجــ ـــت شـــقـــيـــقـــة الــ ــالــ ــ ــة، وقـ ــ ــريــ ــ أســ
زوجــة  مــن  اتــصــااًل  تلقت  إنــهــا  التحقيقات 
شقيقها، قالت خاله إن مشكلة وقعت بينه 
ــه ذهــب إليهما في حالة 

ّ
وبــن والديها، وإن

مزاجية سيئة، وحينما أرسلت ابنها لتفقد 
الجدين، واالطمئنان عليهما، عثر عليهما 

مذبوحن، وغارقن في دمائهما.
يقول مدرس علم االجتماع، أسامة عبد الله، 
 »الجرائم تحدث طوال 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

فإنها  إلــى ظاهرة،  الوقت، لكن عند تحولها 
يجب أن تخضع للدراسة والبحث، وينبغي 

ــمـــاد عــلــى مـــا يــنــشــر فـــي وســائــل  ــتـ عــــدم االعـ
ــا، فــاألخــبــار يــمــكــن أن تــكــون  ــــام وحـــدهـ اإلعـ
املصدر  تــكــون  أن  للرصد، وال يجب  مــصــدرًا 
الــوحــيــد، وهــنــاك مــصــادر أخـــرى مهمة مثل 
محاضر النيابة العامة، والتي تعتمد عليها 
مــعــظــم دراســـــــات الـــجـــريـــمـــة، كــمــا فـــي املــركــز 
والجنائية«.  االجتماعية  للبحوث  الــقــومــي 
 »جرائم القتل التي وقعت 

ّ
ويتابع عبد الله أن

مـــؤخـــرًا، عــلــى اخــتــاف أســبــابــهــا، تــرجــع في 
ــع اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي  ــ ــــاس إلــــى واقـ األســ
ــرد لــلــحــصــول عـــلـــى أبــســط  ــفــ يـــعـــانـــي فـــيـــه الــ
حقوقه اإلنسانية، مثل لقمة العيش، والسكن 
اآلمـــن، وهـــذا الــواقــع يــدفــع الــبــعــض، مــع عدم 
إلى  الفردية بن األشخاص،  الفروق  تجاهل 
ــــذي يــرتــبــط في  ســلــوك طــريــق الــجــريــمــة، والـ

األغلب بطريق املخدرات«.
لقياس  العاملي  »نامبيو«  تصنيف  وحسب 
الثالث  املركز  مصر  تحتل  الجرائم،  معدالت 
جرائم  فــي  عامليًا  والعشرين  والــرابــع  عربيًا 
نسبة  العائلي  القتل  جــرائــم  وتشكل  الــقــتــل، 
»املــركــز القومي  لـــ الــربــع، بينما تؤكد دراســـة 
الجنائية واالجتماعية« )حكومي(  للبحوث 
رتكب بدافع 

ُ
أن 92 في املائة من جرائم القتل ت

العرض أو الشرف، وأن العوامل االقتصادية 
باتت من أبرز أسباب تضاعف معدالت القتل. 

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــد املــجــتــمــع املـــصـــري مــؤخــرًا 
البشعة  القتل  من جرائم  العديد 
ــفــــزع فــــي نــفــوس  الـــتـــي أثـــــــارت الــ
املـــــواطـــــنـــــن، خــــصــــوصــــًا تــــلــــك الــــتــــي يـــقـــوم 
أفـــراد األســـرة ألســبــاب لها  بارتكابها أحــد 
العائلية، أو امليراث، كما  عاقة بالخافات 
بعد  بــالــجــثــة  التمثيل  بعضها  فــي  يــجــرى 

ارتكاب الجريمة.
ــبـــاد قـــيـــام شــخــص بــقــطــع رأس  ــهـــدت الـ وشـ
صديقه، والتجول به في الشارع في محافظة 
ــر والــــديــــه بــســبــب  ــ ــح آخـ ــ اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، وذبــ
خافات أسرية في اإلسكندرية، وذبح طالب 
لزميله دفاعًا عن طفل صغير، وطعن عروس 
بـــعـــد 3 أيــــــام مــــن زواجــــهــــا مــــن دون مــعــرفــة 
الجاني، واحتجاز زوج ألفراد أسرته كرهائن 
بعد قتل زوجته وحماته، وحرق أخ لشقيقته 

قبل أسبوع على زفافها بسبب امليراث.
ــي عـــلـــم الـــنـــفـــس وعـــلـــم  ــ اخـــتـــلـــف الــــخــــبــــراء فـ
االجتماع وعلوم الجريمة في تحليل أسباب 
املجتمع  فــي  العنيفة  الــجــرائــم  تــلــك  انــتــشــار 
املــــصــــري، فــمــنــهــم مـــن أرجـــعـــهـــا إلــــى ارتـــفـــاع 
أن  يــرى  مــن  البطالة، ومنهم  أو  الفقر،  نسب 
بينما  املخدرات،  انتشار تعاطي  السبب هو 
يــرى آخـــرون أنها ليست إال جــرائــم معتادة، 
التركيز اإلعامي عليها هو السبب في  وأن 
إلباسها ثــوب »الــظــاهــرة« ويــرى البعض أن 

هذا التركيز اإلعامي مقصود.
وزارة  تقديم  مخاطر  على  كــثــيــرون  ويــشــدد 
الداخلية املصرية مللف األمن السياسي على 
مــلــف األمـــن الــجــنــائــي، ويــشــيــرون إلـــى تــكــرار 
وقــائــع عــدم تدخل الشرطة فــي جــرائــم القتل 
الشوارع  في  تحدث  التي  املتعددة  والسرقة 
إال بــعــد انــتــهــائــهــا، أو تــمــكــن املـــواطـــنـــن من 

القبض على الجناة.
أبشع الجرائم كانت ما شهده شــارع طنطا، 
بمحافظة اإلسماعيلية )شرق(، حيث سجلت 
كــامــيــرا املـــراقـــبـــة، وســــط غـــيـــاب تــــام ألجــهــزة 
ــة، قــــيــــام عــــامــــل ســــابــــق فــــي مــعــرض  الــــشــــرطــ
لألثاث بقتل صديقه في الشارع، وقطع رأسه 
بــاســتــخــدام ســاطــور، ثــم الــســيــر بــالــرأس في 
الساعة، مثيرًا حالة من  ملــدة قاربت  الــشــارع 
الــفــزع بــن املــواطــنــن. ووفــقــًا لــشــهــود عــيــان، 
 الجاني فصل رأس املجني عليه، ووضع 

ّ
فإن

رأسه داخل »كيس باستيكي« وظل يتجول 
بــه فــي الــشــارع فــي حــالــة اســتــعــراض، وســط 
األهــالــي، واتــصــاالت متكررة  مــن  استغاثات 
ــال دوريــة  بالشرطة، والــتــي تــأخــرت فــي إرسـ
إلــى موقع الجريمة حتى تمكن األهــالــي من 
اإلمـــســـاك بــاملــتــهــم بــعــد ابــتــعــاده عـــن الــجــثــة، 
وبحوزته رأس املجني عليه، غير أنه أصاب 
اثــنــن مـــن املـــــارة بــاســتــخــدام ســــاح أبــيــض، 

جرائم 
مصر

سفك الدماء 
يتواصل 

والشرطة غائبة

يربط محللون بين ارتفاع معدالت جرائم القتل والسرقة 
قرار  منذ  الصعبة  المعيشية  الظروف  وبين  مصر،  في 
تحرير صرف الجنيه، والذي أعقبه تزايد معدالت البطالة  

والفقر، والتدني الالفت في األوضاع المعيشية

ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة من أسباب تكرار 

الجرائم العنيفة

92 في المائة من 
جرائم القتل ُترتكب بدافع 

العرض أو الشرف

1819
مجتمع

ــن أغـــرب  كـــانـــت »جـــريـــمـــة الـــفـــيـــوم« أيـــضـــًا مـ
الجرائم التي شهدتها مصر خال السنوات 
األخــيــرة، حيث قتل رجــل »حــمــاتــه« )والـــدة 
العائلة ألكثر  أفـــرادًا من  زوجــتــه(، واحتجز 
في  الداخلية  وزارة  وكشفت  ساعة،   24 من 
بــيــان أن الــرجــل ســبــق أن قــتــل زوجــتــه قبل 
ــام بــدفــنــهــا فــــي مــنــزلــه.  ــ نـــحـــو شـــهـــريـــن، وقــ
ــل احــتــجــز  ــرجــ ــي أن الــ ــنــ وأكــــــد الـــبـــيـــان األمــ
ونجليها،  زوجــتــه  وشقيقة  وحماته،  ابــنــه، 
ــًا أنـــه  ــقـ ــام بــقــتــل حـــمـــاتـــه، لــيــتــبــن الحـ ــ ثــــم قـ
ــه خــــال شــهــر ســبــتــمــبــر/  ــتـ قــــام بــقــتــل زوجـ
أيــلــول املـــاضـــي، وقــــام بــدفــنــهــا فــي مسكنه، 
وباالنتقال والفحص، أمكن االستدالل على 
مكان الجثمان، الــذي تبن أنه مدفون على 
عمق 4 أمتار بإحدى الغرف. ومارس املتهم 
كــل أنـــواع التعذيب على أفـــراد األســـرة قبل 
قتل والـــدة زوجــتــه، والــتــي ألقى بجثمانها 

في فناء املنزل قبل اقتحام الشرطة للمكان 
بــســاعــات، وخـــال عملية االقــتــحــام، تــبــادل 
األمنية، مما أسفر  القوات  النار مع  إطــاق 

عن إصابته بطلق ناري.
النيل،  دلتا  بوسط  الدقهلية  محافظة  وفــي 
التي  نــوم شقيقته )25 ســنــة(،  استغل شــاب 
حدد موعد زفافها بعد أسبوع، وسكب مادة 
جسدها،  فــي  الــنــار  وأشــعــل  عليها،  البنزين 
الباب حتى ال يتمكن أحد من  وأغلق عليها 

إنقاذها، وذلك بسبب خاف على امليراث.
يـــقـــول اخــتــصــاصــي الـــطـــب الــنــفــســي وعـــاج 
اإلدمـــــــــان ســـعـــيـــد اإلمــــــــام إن حــــــــوادث الــقــتــل 
األخـــــــيـــــــرة كـــــانـــــت مــــــروعــــــة بــــشــــكــــل مــــرعــــب، 
وارتبطت بــاملــخــدرات، وآخــرهــا حــادث القتل 
ــي اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، مـــوضـــحـــًا أن »مـــخـــدر  ــ فـ
حاليًا  املنتشر  ميثامفيتامن«  »الكريستال 
العصبي  قــوي للجهاز  فــي مصر هــو محفز 
املـــــركـــــزي، ويـــتـــم تـــعـــاطـــيـــه بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، 
)الــدوبــامــن(  مـــادة  تغمر  تعاطيه،  وبــمــجــرد 
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي املــــــــخ، وتـــــؤثـــــر عــلــى 
واملــهــارات،  املشكات،  بحل  الخاص  التفكير 
ــرة، وبــمــجــرد خــفــوت الــجــرعــة يشعر  ــذاكــ والــ
الـــشـــخـــص بـــاالكـــتـــئـــاب والــــتــــوتــــر، وتـــحـــدث 
تقلبات حادة في املزاج، ونوبات من العنف«. 
ما  غالبًا  املخدر   »تحفيز 

ّ
أن اإلمــام  ويوضح 

تــكــون فــيــه ضــــاالت االضــطــهــاد والــخــيــانــة، 
أو  يــراقــبــه،  مـــن  أن هــنــاك  الــشــخــص  فيعتقد 
أن  أشخاصًا يسعون إليــذائــه، واألخــطــر أن 
يمارسن  أخــتــه  أو  أمـــه  أو  زوجــتــه  أن  يعتقد 
في  يبدأ  وبالتالي  محرمة،  جنسية  عاقات 
الشك في نسب أوالده، وغالبًا هذه الضاالت 

يتفاعل معها الشخص بعنف شديد«.
وفي محافظة البحيرة )شمال(، قرر منصور 

)58 سنة( استغال ذهــاب أشقائه إلــى حفل 
زفــــاف أحـــد أقــاربــهــم لــيــخــتــلــي بــوالــدتــه )87 
ســـنـــة(، ويــجــبــرهــا عــلــى نــقــل أمـــاكـــهـــا إلــيــه 
 األم 

ّ
حتى ال يشاركه أشقاؤه في امليراث، لكن

رفضت، فنشبت مشادة كامية بينهما، فدفع 
بالحائط، وتسقط  رأسها  ليرتطم  أمه  االبــن 
جثة هامدة. لم تتوقف جريمة االبن عند هذا 
الحد، فخطط إلخفاء جريمته، ليفصل رأس 
ــــرأس معتقدًا  ــن الـ والـــدتـــه عـــن جــســدهــا، ودفــ
أنه بذلك يطمس معالم الجثة، ثم جرد بقية 
الجثة من املابس، ووضعها في جوال )كيس 
من الخيش(، وألقى به في مصرف مائي، قبل 

أن يتم كشف تفاصيل الجريمة.
منذ اليوم األول لزواج »أميرة« ظهرت عليها 
أعــــراض املـــرض الــنــفــســي، مــا جــعــل عريسها 
»الـــعـــاج الــروحــانــي  يــلــجــأ إلـــى مـــا يــســمــى بــــ
بالقرآن« اعتقادًا منه أنها تعاني مما يطلق 
العريس  خـــرج  الـــجـــان«.  »مـــس  عليه شعبيًا 
إلحــضــار شــيــخ لــتــاوة الــقــرآن عــلــى عــروســه 
باملنزل، لكنه فوجئ عند عودته بأنها غارقة 
فـــي دمــائــهــا، وفـــي جــســدهــا نــحــو 20 طعنة 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة، فــنــقــلــهــا مـــســـرعـــًا إلـــى 
الجاني  زال  ومـــا  الــعــاج،  لتلقي  املستشفى 

غير معروف حتى اآلن.
وشـــهـــدت مــديــنــة حـــلـــوان، جــنــوبــي الــقــاهــرة، 
بمساعدة  دســت  فتاة  بطلتها  بشعة  جريمة 
خطيبها مـــخـــدرًا فـــي طــعــام والـــدهـــا بــغــرض 
التخلص منه، متهمة إياه بمعاملتها بطريقة 
ســيــئــة. بــعــدمــا بـــدأ مــفــعــول املـــخـــدر، انقضت 
الفتاة وخطيبها على األب، وقيداه، ثم كتما 
أنفاسه حتى فارق الحياة، وفي اليوم التالي، 
حما الجثة، وقاما بإلقائها من أعلى سطح 
املنزل، ثم ادعت االبنة وهي تبكي أن والدها 

تعرض لغيبوبة سكري خاله وجــوده أعلى 
املنزل، وأنه سقط نتيجة ذلك من أعلى املنزل، 
لكن شقيقتها الصغرى كشفت زيف روايتها 

بعد مرور شهرين على الجريمة.
باملرحلة  قــرر طالب  القاهرة،  العاصمة  في 
يتعرض  طفل صغير  عــن  الــدفــاع  الثانوية 
للضرب على يد زميله في الدراسة، فحاول 
زميله التعدي عليه بالضرب، وتحول األمر 
األول  الفتى  التقط  إلــى مشاجرة، وخالها 
قطعة زجاج مكسورة من األرض، وذبح بها 
الجيزة،  الهرم بمحافظة  زميله. وفــي شــارع 
دخــل الفتى بــال، الــذي يعمل مساعد جــزار، 
أثناء  للكباب، لشراء وجبة، وفي  إلى مطعم 
انـــتـــظـــاره تــجــهــيــزهــا، وقـــعـــت مـــشـــاجـــرة بن 
عــامــل باملطعم وشــخــص آخـــر، فــتــدخــل بــال 
يخترق  حــديــدي  بسيخ  فوجئ  لكنه  لحلها، 
ــالــــي مـــن الــقــبــض على  صــــــدره، وتــمــكــن األهــ

موه للشرطة.
ّ
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لــم تــرغــب رفيقة )45 عــامــًا( املــتــحــدرة من 
ــة،  ــبـــدايـ ــيــــروان شـــمـــال تــــونــــس، فــــي الـ ــقــ الــ
الـــحـــديـــث عــــن تــفــاصــيــل مـــحـــاولـــة ابــنــهــا 
البالغ 12 عاما من العمر االنتحار العام 
املاضي. ساورها الخجل من األمر، وفكرت 
ابنها في  ُيــحــرج  قــد  بــأن تناوله إعاميًا 
»الـــعـــربـــي  ــم قـــالـــت الحـــقـــًا لــــ املـــســـتـــقـــبـــل، ثــ
الجديد«: »ال ذنب لي أو لعائلتي أو حتى 
البني. ربما حصل ذلك ألسباب مرتبطة 
بـــــردود فــعــل عــلــى احــتــيــاجــات مـــاديـــة أو 
بتأثير ضغوط نفسية، لكن ابني لم يعاِن 
من مشاكل في العائلة أو داخل املدرسة، 
أو اضطرابات نفسية، لذا ال مبرر حقيقيا 
والــذي  غرفته،  فــي  نفسه  شنق  ملحاولته 

استطعنا تفاديه في اللحظة األخيرة«.
صــدمــت الــحــادثــة الــعــائــلــة، لــكــن الطفل 
لـــم ُيـــعـــرض عــلــى اخــتــصــاصــي نــفــســي، 
واكتفى مندوبو لجنة حماية الطفولة 
واملـــــرشـــــدة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي املــنــطــقــة 
بــمــتــابــعــة حــالــتــه أليــــام قــلــيــلــة. وتــشــرح 
من  املــاديــة  التكاليف  »منعتنا  والــدتــه: 
فعل ذلـــك، كما أنــنــا ال نملك قـــدرة نقله 
الطبيب،  لــحــضــور جــلــســات  أســبــوعــيــًا 
إذ نعيش في منطقة ريفية بعيدة عن 

وسط محافظة القيروان«. 
ويــعــتــبــر ابـــن رفــيــقــة بـــن عـــشـــرات حـــاالت 
االنتحار الغامضة التي تشهدها تونس 
لــــدى األطـــفـــال دون ســـن الـــــــ15، وأكــثــرهــا 
فــي مــحــافــظــة الــقــيــروان الــتــي تحتل منذ 
ســنــوات املرتبة األولـــى فــي عــدد الحاالت 
لـــــدى األطـــــفـــــال، وبــعــضــهــم ال يــقــصــدون 

املدرسة فيما آخرون لم يدخلوها بعد. 
وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي، كشف 
للحقوق  التونسي  املنتدى  نشره  تقرير 
منظمة  وهــو  واالجتماعية،  االقتصادية 
ــتــــحــــار  ــة، أن حـــــــــاالت االنــ ــيــ ــكــــومــ ــيــــر حــ غــ
أيار  إلــى 19 في مايو/  ومحاوالته زادت 
املــاضــي، فــي مقابل 14 حــالــة فــي إبــريــل/ 
الحاالت واملحاوالت  أن  نيسان. وأوضــح 
لـــدى  الــــذكــــور و5  لـــــدى  تــــوزعــــت بــــن 14 
اإلنـــــاث، وشــمــلــت شــريــحــتــن أساسيتن 
ضمت أوالهــمــا إنــاثــا تــراوحــت أعمارهن 
بن 16 و25 عامًا، والثانية ذكورا من كل 
الــفــئــات الــعــمــريــة مــن 10 ســنــوات وحتى 
الــســتــن. كما تــحــدث التقرير عــن ارتــفــاع 

نسبة محاوالت االنتحار لدى األطفال«. 
في عام 2017، أحصى املنتدى ذاته 4859 
ثاث  خــال  انتحار  محاولة  أو  عملية 
ســـنـــوات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد، وكــشــف أن 
عدد األطفال هو األكبر في هذه القائمة. 
أما إحصاء عام 2018 فرصد 281 حالة 
ومحاولة انتحار نفذ الذكور غالبيتها، 
الـــ15 من  وبينها 45 حالة ألطفال دون 
العمر. وخال األشهر الستة األولى من 
 24 انتحار  املنتدى  أعلن  التالي،  العام 
 تقل أعمارهم عــن 15 عــامــًا، فيما 

ً
طفا

انتحار عام  رصــد 235 حالة ومحاولة 
2020، أكــثــرهــا فــي مــايــو/ أيـــار فــي ظل 
ر 

ّ
أزمة كورونا والحجر الصحي الذي أث

على أعــمــال ونــشــاط أشــخــاص ُكثر من 
جميع الفئات العمرية. 

حماية  ملندوبية  السنوي  التقرير  أمــا 
أن  إلــــى  فـــأشـــار  لـــعـــام 2019،  الــطــفــولــة 
االنتحار لدى األطفال  نسبة محاوالت 
ــا فــــي تــــونــــس بـــحـــوالـــي  ــ ــهـ ــ بـــلـــغـــت ذروتـ

املختلفة  األرقــــام  تفسير  ويمكن    .183
الباغات  بعدد  التقارير  توردها  التي 
منها،  كــل  تتلقاها  الــتــي  واإلشــــعــــارات 
عــلــمــًا أن عـــائـــات كــثــيــرة تــتــكــتــم على 
ــا االنـــتـــحـــار، وال  ــرادهــ ــد أفــ مــحــاولــة أحــ
منظمة  أي  أو  الرسمية  الــجــهــات  تبلغ 
الــتــعــرض  خــشــيــة  حــقــوقــيــة بحصولها 

لفضيحة. 
ــقـــول عـــبـــد الـــفـــتـــاح )41 عــــامــــًا(، وهـــو  يـ
ــام 2019  ــاول االنــتــحــار عـ ــد طــفــل حــ والــ
ــــرب أدويـــــــة جــعــلــه يــفــقــد  ــريـــق شـ عــــن طـ
الــــوعــــي قـــبـــل إســـعـــافـــه، ومـــنـــع تـــدهـــور 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الصحية،  حالته 
ــنــــي عـــلـــى االنــــتــــحــــار بــســبــب  »أقـــــــــدم ابــ
تراجع عاماته في املدرسة، ومواجهة 
الــعــائــلــة بــعــض املــشــاكــل. ولـــم نــبــلــغ أي 
جهة رسمية أو منظمة ما حصل، ولم 
ـــر فــــي الــــوســــط الــــذي  ــ نـــتـــحـــدث عــــن األمـ
لفضيحة  التعرض  خشية  فيه  نعيش 
أو مواجهة أي نوع من املشاكل. وأنا لم 
أعتبر أن عرض ابني على طبيب نفسي 

حاجة ملحة لفهم األسباب«. 
وبحسب األخبار التي تنشرها وسائل 
اإلعام والتقارير السنوية للمنظمات، 
شــكــل األطــفــال النسبة األكــبــر مــن عــدد 
املنتحرين أو منفذي عمليات االنتحار 
ــرة، وأكـــثـــرهـــم من  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات األخــ

الذكور في محافظتي القيروان وسيدي 
ــــن األكـــثـــر  ــد الـــلـــتـــن تـــعـــتـــبـــران مـ ــ ــــوزيـ بـ

تهميشًا في تونس.   
ــلــــف شـــــــــــؤون اإلعـــــــــــــام فـــي  ــكــ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ويـ
االقتصادية  للحقوق  التونسي  املنتدى 
»العربي  عمر  بــن  رمــضــان  واالجتماعية 
الــــجــــديــــد« أن »األرقــــــــــام الـــتـــي يــصــدرهــا 
املـــنـــتـــدى أو مــنــظــمــات أخـــــرى ســنــويــًا ال 
تعكس العدد الفعلي لحاالت أو محاوالت 
االنــتــحــار، فــي ظــل تــعــّمــد عــائــات كثيرة 
عدم اإلفصاح عن إقدام أحد أفرادها على 
االنتحار، خصوصًا في صفوف األطفال. 
وبالطبع يجري إسعاف حــاالت من دون 
املستشفيات  إلـــى  نقلها  إلـــى  االضـــطـــرار 
غ عـــادة عــن مــحــاوالت االنتحار 

ّ
الــتــي تبل

ــحــــي«. يــضــيــف:  ــا الــــصــ ــهـ ــعـ وتــــحــــدد وضـ
»يحتل الشنق املرتبة األولــى في وسائل 
االنتحار بنسبة 56 في  تنفيذ محاوالت 
املـــائـــة، ويــلــيــه الــســقــوط مــن أمــاكــن عالية 
بنسبة 12 في املائة، والصعق بالكهرباء 
املــائــة، والــحــرق بنسبة 8  فــي  بنسبة 12 
فــي املــائــة. ومـــن أســبــاب انــتــحــار األطــفــال 
الــــوضــــع املــعــيــشــي الـــصـــعـــب، خــصــوصــًا 
والعنف  والــفــقــيــرة،  املهمشة  املناطق  فــي 
األســــري. والــافــت فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ارتــفــاع نسبة االنــتــحــار لــدى األطــفــال في 

املناطق الريفية األكثر فقرًا وتهميشًا«.

انتحار األطفال في تونس

أطفال تونس في قلب المشاكل واالنتحار )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

)Getty /األهل عاجزون عن تفسير محاوالت انتحار أوالدهم )جديدي وسيم

الشرطة المصرية متهمة بتجاهل الجرائم )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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هو مركز مصر العالمي في معدل 

جرائم القتل، وهي الثالثة عربيًا، بحسب 
تصنيف »نامبيو« العالمي

تتوالى التقارير عن 
إقدام عدد كبير من 
األطفال على االنتحار 
في تونس. ويتعامل 

األهل مع الحاالت 
أو المحاوالت بتكتم 

شديد، وهو حالهم 
مع البالغين أيضًا. 

لكن األخطر هو عدم 
فهمهم األسباب

يكره المقدسيون 
استخدام شرطة االحتالل 

اإلسرائيلي مركبة 
»سميرة« التي تقذف 

المحتجين بمياه عادمة، 
ويعتبرونها وسيلة 
عنصرية تعرضهم 

ألسوأ أنواع التنكيل. أما 
اإلسرائيليون فيتباهون بها

مركبات المياه العادمة سالح قذر ضد  الفلسطينيين
تصف شرطة االحتالل 

مركبات المياه العادمة« 
بأنها »سالح غير قاتل«

بدأت شرطة االحتالل في 
القدس باستخدام المياه 

العادمة عام 2014

القدس ـ محمد محسن

ال يردد أطفال مدينة القدس كلمات »سميرة، 
أتــت سميرة يا شباب« ملناداة فتاة  سميرة، 
تــحــمــل هـــذا االســــم، بــل لـــدى رؤيــتــهــم مركبة 
تــســتــخــدمــهــا شـــرطـــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
مركبة  وتــقــذف  احتجاجاتهم.  لقمع  ضدهم 
ــًا بـــمـــيـــاه  ــيــ ــوائــ ــشــ »ســـــمـــــيـــــرة« املــــحــــتــــجــــن عــ
املحال  بــاألوســاخ، وتستهدف  مليئة  عــادمــة 
الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــســـطـــات فــــي مــنــطــقــة »بــــاب 
القدس،  بمدينة  املصرارة  وساحة  العامود« 
وكــذلــك األزقـــة والــحــارات الضيقة فــي بلدات 

مثل العيسوية وشعفاط وسلوان.
يـــتـــحـــدث املـــقـــدســـيـــون بــســخــط وغـــضـــب عــن 
»سميرة«، ويدركون جيدًا أن حظهم سيكون 
ــدًا إذا مــــروا فـــي مــكــان وجـــودهـــا أو  ســيــئــًا جـ
قربها ألنها تلقي مقذوفاتها في كل اتجاه، 
ما يحتم ركض األطفال والفتية بعيدًا عنها 
ــا، ويــــحــــذرون بــعــضــهــم بعضًا  ــهـ حـــن يـــرونـ

بالصراخ: »سميرة أتت، سميرة يا شباب«.

فــي بــاب الــعــامــود، أصيبت انــتــصــار الـــواوي 
باختناق مع ابنتها من املياه املتسخة التي 
عودتهما  لـــدى  عليهما  »ســمــيــرة«  أطلقتها 
إلـــــى مـــنـــزلـــهـــمـــا، فــــي حــــن ألـــحـــقـــت »ســمــيــرة 
اللعينة« كما يصفها التجار، أضــرارًا مادية 
بأعداد  املنتشرة  والبسطات  باملحال  كبيرة 
كبيرة عند مدخل باب العامود، وعلى امتداد 
العادمة  املــيــاه  الــشــهــداء، حيث تطلق  ساحة 

بقوة وكثافة.
يقول أحد أصحاب البسطات سائد مسودي 
ــد«: »اضــــــطــــــررت خـــال  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــ
مواجهات استمرت أسبوعًا في منطقة باب 
العامود إلى رمي كميات كبيرة من الخضار 
ــفـــواكـــه، بــعــدمــا أغــرقــتــهــا املــركــبــة بــاملــيــاه  والـ
الــعــادمــة، واشــتــريــت مــابــس جــديــدة مرتن، 
أرتديها  كنت  التي  تلك  من  تخلصت  بعدما 

بسبب التصاق مياه القاذورات بها«.
ــع اســـتـــخـــدام شـــرطـــة االحــــتــــال الــكــثــيــف  ــ ودفـ
ــبــــة لــــجــــنــــة تــمــثــل  ــالــ »ســـــمـــــيـــــرة« إلــــــــى مــــطــ لــــــ
املـــقـــدســـيـــن قــــيــــادة الـــجـــهـــاز بـــالـــتـــوقـــف عــن 

ــة بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي  ــبــ اســــتــــخــــدام هــــــذه املــــركــ
تــعــتــمــدهــا مــنــذ أشــهــر لــقــمــع االحــتــجــاجــات. 
ونــــــــددوا بـــالـــتـــصـــرفـــات الــعــنــصــريــة ضــدهــم 
ــاذورات، فـــي مــقــابــل  ــ ــقــ ــ ــ عــبــر رشـــهـــم بــمــيــاه ال
رش املــركــبــات ذاتــهــا املــيــاه املــلــونــة النظيفة 
اليهود.  املتدينن  احتجاجات  مواجهة  فــي 

عــادمــة أتــلــفــت كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــضــائــع. 
واالســـتـــخـــدام الــيــومــي لــلــمــيــاه الــعــادمــة ضد 
األســـــواق أدى إلـــى هــجــرهــا بــســبــب الــروائــح 
الكريهة الناتجة عنها، وما تتركه من أضرار 
ــيــــاه الـــعـــادمـــة  صــحــيــة وبـــيـــئـــيـــة«. وكــــانــــت املــ
الفلسطينين  األولــى ضد  للمرة  استخدمت 
في قريتي نعلن وبعلن غربي رام الله وسط 
الضفة من أجل قمع االحتجاجات على بناء 
الجدار الفاصل عام 2008، حن حمل الجنود 
أوعــيــة عــلــى ظــهــورهــم، ورشــــوا املــتــظــاهــريــن 
بــهــا، مــا شــابــه حينها إجــــراء تــجــربــة أولــيــة 
ــي قــــطــــاع غـــــــزة، قــصــفــت  ــ لــــســــاح جــــديــــد. وفــ
طائرات مسّيرة من طراز »شوكو« املحتجن 

بأكياس تحتوي على هذه املواد.
أمــا فــي الــقــدس، فــبــدأت شــرطــة االحــتــال في 
ــام 2014، حن  الـــعـــادمـــة عــ ــاه  ــيـ املـ اســـتـــخـــدام 
رشـــتـــهـــا عـــلـــى مــــنــــازل الـــســـكـــان وســـيـــاراتـــهـــم 
ومــحــاتــهــم، مـــا تــســبــب فـــي انــبــعــاث روائــــح 
كــريــهــة اســتــمــرت أيـــامـــًا، وإصـــابـــة أشــخــاص 
ــاالت قــــــيء وتـــشـــنـــج وحـــــــــروق أحـــيـــانـــًا.  ــ ــحـ ــ بـ

وتـــصـــف شـــرطـــة االحـــتـــال مــركــبــات »املـــيـــاه 
العادمة« بأنها »ساح غير قاتل مخصص 
لــتــفــريــق الـــتـــظـــاهـــرات«. وتــفــتــخــر بــقــدراتــهــا 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي طــــــّورت هــــذا الـــّســـاح، 
ووضــعــت إســرائــيــل عــلــى خــريــطــة مصنعي 
»األســلــحــة غــيــر الــفــتــاكــة«. وبـــن مــيــزاتــه أنــه 
غير مكلف على املدى البعيد، ويحقق هدف 
تفريق املتظاهرين والتنكيل بهم، مع ضمان 

عدم قتلهم، وهو ما ال تفعله أسلحة أخرى.
وبـــعـــدمـــا ظـــهـــر الــــســــاح لـــلـــمـــرة األولـــــــى عـــام 
2008، نقل تقرير نشرته صحيفة »هآرتس« 
الوسائل  »تــطــويــر  قسم  رئــيــس  عــن  العبرية 
الــتــكــنــولــوجــيــة« فــي شــرطــة االحــتــال ديفيد 
بن هروش قوله إن »تطوير الساح استغرق 
، ألن معايير كثيرة اتبعت تمهيدًا 

ً
وقتًا طويا

للحصول على املوافقة الطبية الستخدامه«.

كــمــا طــالــب املــحــامــي مــدحــت ديــبــة فــي كتاب 
اإلسرائيلية  الداخلية  إلى وزارة  أخيرًا  رفعه 
املركبة  التوقف عن استخدام  الشرطة  بإلزام 
»ســـمـــيـــرة« لــقــمــع االحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة، 

»ألنها تلحق أذى وأضرارًا بأبرياء«. 
ويــؤكــد تــجــار الــبــلــدة القديمة فــي الــقــدس أن 
»اســتــخــدام هـــذه املــركــبــة عــلــى نــطــاق واســـع، 
خصوصًا في ذروة الحركة التجارية، أضعف 
األعمال داخل أسواق البلدة القديمة للقدس، 
في ظل عــزوف املواطنن عن التوجه إليها«، 
ــة الـــتـــي تــطــبــقــهــا  ــيـ ــنـ عــلــمــًا أن الـــتـــدابـــيـــر األمـ
القديمة  البلدة  في محيط  االحتال  سلطات 
للقدس أضرت في األصل بمحات تجار ُكثر 
املــحــات  وأعــمــالــهــم. ومــنــذ عـــام 2016، زادت 
التي أغلقت أبوابها في أسواق البلدة القديمة 

بنسبة 5 في املائة، وصواًل إلى نحو 400.
ــقــــول جــــــواد الــــرشــــق الــــــذي يــمــلــك مــتــجــرًا  ويــ
ــرارة املــتــاخــم لــبــاب الــعــامــود  فــي ســـوق املـــصـ
كبيرة  »لحقت خسائر  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ
بعشرات املحال في السوق بعد قذفها بمياه 

إسرائيل تتصدى للفلسطينيين 
بالمياه العادمة )مصطفى 

الخروف/ األناضول(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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