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تونس ــ إيمان الحامدي

تــتــشــارك ثــاثــة أجــيــال مــن عائلة األســود 
تــجــربــة الــلــجــوء فــي تــونــس. فــي الــبــدايــة، 
فلسطني  تــــرك  إلــــى  األّول  الــجــيــل  اضــطــر 
بالتالي  ليتحّول  املــاضــي  الــقــرن  خمسينيات  فــي 
األبناء واألحفاد إلى الجئني بالوراثة، ال يعرفون 
فــي ضاحية مقرين  األخــيــر.  أيــن يكون مستقّرهم 
فــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، تــتــقــاســم الــجــدة وفيقة 
حدود )68 عامًا( البيت مع ابنتها إخاص األسود 
عــامــًا(، وثاثتهم   13( رأفــت  عــامــًا( وحفيدها   40(
ــد منهم  ــ  واحـ

ّ
ــل يــحــمــلــون صــفــة الجــــئ ويــعــيــش كــ

الــتــجــربــة عــلــى طــريــقــتــه. بـــدأت رحــلــة لــجــوء عائلة 
ــة، بــعــدمــا كــانــت الــعــائــلــة ذات  ــوريـ األســـــود فـــي سـ
األصول الفلسطينية قد ُهّجرت من وطنها. هناك 
ولدت وفيقة وعاشت في مخيم اليرموك وتزّوجت 
وأنجبت أبناءها وحصلت على اإلقامة الدائمة مع 
الجديد«  »العربي  تخبر  الجئة.  بصفة  االحتفاظ 
ــة الــســوريــة فــي عـــام 2012،  ــه »مـــع اشــتــداد األزمــ ـ

ّ
أن

اضطررت إلى الهرب من ويــات الحرب، فقصدت 
الجزائر وأقمت فيها كمرحلة أولــى مع أربعة من 
أبنائي وعائاتهم، فيما تمّكن أبنائي الباقون من 
الوصول إلى أملانيا ليكونوا األوفر حظًا«. تضيف 
ــه »بـــعـــد ســتــة أشـــهـــر مـــن وصـــولـــنـــا إلــى  ــ ـ

ّ
وفــيــقــة أن

وكانت ظروفنا صعبة هناك، اضطررنا  الجزائر، 

مـــجـــددًا إلــــى الــرحــيــل والــبــحــث عـــن مــكــان أفــضــل، 
 عــددًا مــن أبنائها قــّرر 

ّ
فوصلنا إلــى تــونــس«. لكن

ما  العائلة تشتتًا...  فـــازدادت  الــجــزائــر،  فــي  البقاء 
بني أملانيا والجزائر وتونس.

منذ عام 2014 تقيم الاجئة الستينية في تونس، 
ــهــا ال تــخــفــي صــعــوبــة الــتــأقــلــم مـــع وضــعــهــا 

ّ
لــكــن

 يجعل مــن حياة 
ّ
 »عــامــل الــســن

ّ
الــجــديــد. تــقــول إن

ــنـــي أعـــانـــي من  ـ
ّ
ــرًا صــعــبــًا، ال ســّيــمــا أن ــ الـــاجـــئ أمـ

ــدم قــدرتــهــا على  ــــراض مــزمــنــة«. وتــشــيــر إلـــى عـ أمـ
الحصول  صعوبة  بسبب  الــعــاج،  نفقات  تحّمل 
القطاع الحكومي، في  إلى الخدمات الصحية في 
والكشوفات  األدويــة  تكاليف  توفير  حني يصعب 
ــة كـــورونـــا  ــ  أزمـ

ّ
ــل الــطــبــيــة مـــن قــبــل أســرتــهــا فـــي ظــ

وتــراجــع مــســاعــدات املــنــظــمــات والــجــمــعــيــات التي 
»قبل   

ّ
أن وفيقة  تضيف  الاجئني.  بــشــؤون  عنى 

ُ
ت

لألمم  السامية  املفوضية  كانت  كــورونــا،  جائحة 
أدويتي  بتوفير  تتكفل  الاجئني  لشؤون  املتحدة 
 تراجع املساعدات بعد هذه األزمة 

ّ
شهريًا، غير أن

ـــــر نــفــقــات الـــعـــاج مـــن مــنــحــة شــهــريــة 
ّ
جــعــلــنــي أوف

 
ّ
يــحــصــل عــلــيــهــا الـــاجـــئـــون«. وبـــغـــّصـــة تــتــابــع أن

الجسدية  أوجــاعــي  أتحّمل  وأنـــا  ينقضي  »العمر 
ــقــــدرة عــلــى لــــّم شمل  والــنــفــســيــة بــعــدمــا فـــقـــدت الــ

عة في أكثر من قارة«.
ّ
عائلتي املوز

ل الجيل الثاني من الاجئني 
ّ
إخاص األسود تمث

العائلة  بــدورهــا هموم  فــي عائلتها، وهــي تحمل 

ــبــة فـــي اآلن ذاتـــه 
َ
وتــوفــيــر نــفــقــات الـــعـــاج، ومــطــال

بــتــوفــيــر تــكــالــيــف اإليـــجـــار ومــســتــلــزمــات الــحــيــاة 
الــيــومــيــة لــهــا ولــوالــدتــهــا والبــنــهــا. تــقــول إخــاص 
الحرب  قبل  تعمل مدّرسة في سورية  كانت  التي 
 أمل في 

ّ
 »اللجوء أفقدني كل

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

حقوقي  على  فيها  أحصل  مستقرة  مهنّية  حياة 
املادية واملعنوية. فالظروف اضطرتني إلى التنقل 
بــني أكــثــر مــن مــجــال عــمــل بــأجــور زهــيــدة نتيجة 
وعلى  العمل«.  أربــاب  قبل  من  الاجئني  استغال 
 إخـــاص تحصل على مبلغ شهري 

ّ
أن مــن  الــرغــم 

بقيمة 300 دينار )نحو 110 دوالرات( من املجلس 
 هذا املبلغ ال يكفي لسداد 

ّ
التونسي لاجئني، فإن

الحّد األدنى من نفقات أسرتها. هي تدفع أكثر من 
نصفه كنفقات تعليم البنها رأفت.

ل الجيل الثالث من 
ّ
أّمــا ما يشغل رأفــت الــذي يمث

عائلة األسود الاجئة، فيختلف عن مشاغل والدته 
إخــــاص وجـــدتـــه وفــيــقــة. فــانــدمــاجــه فـــي محيطه 
إذ  بهما،  مقارنة  عليه  بكثير  أسهل  كــان  الجديد 
تمّكن من االنتساب إلى مدارس حكومية مذ كان في 
السادسة من عمره، وهو تلميذ ممّيز يحصل على 
ه يرى اللجوء بعيون 

ّ
عامات جّيدة. ويشير إلى أن

رض عليه 
ُ
مختلفة، وال يريد الخضوع إلى واقع ف

»العربي الجديد«: »لم أكن شريكًا  فرضًا. ويؤكد لـ
 والدته أساءت االختيار 

ّ
في أّي قرار«، فهو يرى أن

 هذا األمر 
ّ
باللجوء إلى تونس. بالنسبة إليه، فإن

لو  بكثير،  أفضل  من مستقبل ومعيشة  »حرمني 
كنت في بلد آخر كما هي حال أبناء خالتي الذين 
الــرغــم من  حصلوا على لجوء فــي أملــانــيــا«. وعلى 
ليكون طالبًا  بدراسته ويجتهد  يتمّسك  رأفــت   

ّ
أن

بالنسبة  غــامــضــًا  يبقى  »املستقبل   
ّ
ــإن فـ مــتــفــّوقــًا، 

التونسيون،  أرى ما يعانيه  ني 
ّ
أن إلــّي، خصوصًا 

مــن صعوبات للحصول على  األرض،  أبــنــاء  وهــم 
 »السفر إلى أملانيا أو إلى أّي 

ّ
وظائف«. يضيف أن

ر لي إقامة، هو السبيل الوحيد لتحسني 
ّ
بلد يوف

 لصفة الجــئ 
ً
واقــعــي حــتــى ال أكـــون بــــدوري نــاقــا

لجيل رابع من عائلتي«.

مجتمع
كــشــف وزيـــر الــداخــلــيــة والــجــمــاعــات املحلية والتهيئة الــعــمــرانــيــة الــجــزائــري، كــمــال بــلــجــود، عن 
مــصــادرة أكثر مــن 10 أطــنــان مــن القنب الهندي و8.8 مايني قــرص مخدر مــن بــني مــواد مخدرة 
ــه »تــّم توقيف 54 ألفًا و403 أشخاص عند متابعة 44 ألفًا و924 

ّ
أن أخــرى في عــام 2020. أضــاف 

إلى مخطط  العقلية«. وأشــار بلجود  الشرعي باملخدرات واملؤثرات  قضية تتعلق باالتجار غير 
الجديدة ملكافحة  الوطنية  إعدادها االستراتيجية  الداخلية في خال  ته مصالح وزارة 

ّ
تبن عمل 

)وكالة األنباء الجزائرية( املخدرات واملؤثرات العقلية والوقاية منها. 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلغاء »املدرسة الوطنية لإلدارة« )إينا(، التي تخّرج كبار 
َعّد رمزًا للنظام الطبقي الفرنسي، وإنشاء مؤسسة بديلة أكثر انفتاحًا على 

ُ
موظفي الباد والتي ت

 نخبوية وتمييزًا اجتماعيًا هي »معهد الخدمة العامة«. و»املدرسة الوطنية لإلدارة« 
ّ

التنّوع وأقل
التي تخّرج منها أربعة من آخر ستة رؤساء جمهورية في فرنسا من بينهم ماكرون، باإلضافة 
إلى عدد من الوزراء واملسؤولني، واجهت انتقادات حادة في خال أزمة »السترات الصفراء«، وقيل 
)فرانس برس( ها تخّرج نخبًا »بعيدة من الواقع«. 

ّ
إن

ماكرون: إلغاء »المدرسة الوطنية لإلدارة« للنخبالجزائر: مصادرة أكثر من 10 أطنان من القنب الهندي

عامًا،   40 العمر  من  البالغة  األســود  إخالص  تشير 
أّن  إلى  عائلتها،  الجئي  من  الثاني  الجيل  من  وهي 
»الالجئين يتعرّضون إلى انتهاك حقوقهم الخاصة 
مقارنة  جــدًا  ضئيلة  أجــورًا  ويتقاضون  بالعمل 
نفسه«.  العمل  يشاركونهم  الذين  بالتونسيين 
تضيف« ولعّل أسوأ ما في تجربتي هو أّن اللجوء 

حّولني إلى سجينة الصفة التي أحملها: الجئة«.

انتهاك للحقوق

)فرانس برس(

قــّدمــت الــحــكــومــة الــســويــديــة، الــخــمــيــس، مــشــروع 
قـــانـــون يــهــدف إلـــى تــشــديــد قـــوانـــن الــهــجــرة في 
البالد بعد 5 سنوات من اتّباعها إجراءات مؤقتة. 
وقال وزير العدل السويدي، مورغان يوهانسون، 
في مؤتمر صحافي، »نحن ننتقل إلى تصاريح 
كانت  وعمليًا  أساسية«.  كقاعدة  املؤقتة  اإلقامة 
ــة املــؤقــتــة هـــي الــقــاعــدة مــنــذ أن  ــامـ تــصــاريــح اإلقـ

أصــــدرت الــســويــد قــانــونــًا مــؤقــتــًا فــي عـــام 2016 
ملواجهة أزمة الهجرة التي حدثت في عام 2015، 
عندما استقبلت السويد أكثر من 160 ألف طالب 
لجوء، وهو أعلى معّدل بالنسبة إلى عدد السكان 

في االتحاد األوروبي. 
صياغتها  تمت  التي  القانون  مــســوّدة  وبموجب 
سيحصل الــالجــئــون عــلــى إقـــامـــات مــؤقــتــة ملــدة 

ُيرفض طلبه للحصول على  ثالث سنوات، ومن 
يتم منحه  الحماية،  الــى  تثبت حاجته  لكن  إقامة 

إقامة ملدة 13 شهرًا.
األشخاص  بإمكان  ثالث سنوات سيكون  وبعد 
التقّدم للحصول على تصاريح إقامة دائمة بعد 
تلبية »شروط خاصة«. ورغم توافق بنود القانون 
الجديد مع املؤقت، إال أنه يمثل نهجًا أكثر تقييدًا 

مقارنة بالتشريعات السابقة. وأشار يوهانسون 
إلى أنه قبل اعتماد القانون املؤقت، دخل 12 في 
املائة من طالبي اللجوء في االتحاد األوروبي إلى 
السويد، لكن هذه النسبة انخفضت اآلن إلى 3 في 
في  التنفيذ  حّيز  الجديد  التشريع  ويدخل  املائة. 

يوليو/ تموز في حال إقراره في البرملان.
)فرانس برس(

Saturday 10 April 2021
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الــشــعــور بــاالســتــقــرار. ويــقــول الــنــاشــط أبــو 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مــحــمــد الــحــورانــي لـــ
ــة األخـــيـــرة  ــ »االغـــتـــيـــاالت تـــزايـــدت فـــي اآلونــ
كبير،  النظام بشكل  زادت خــروقــات  بعدما 
رتكب من قبل 

ُ
 جرائم قتل وخطف ت

ّ
علمًا أن

أطـــراف الــصــراع كــلــهــا«. يضيف الــحــورانــي 
ــــردي الــوضــع   »الـــحـــصـــار يــتــســّبــب فـــي تـ

ّ
أن

املعيشي وانــتــشــار الــبــطــالــة، مــا يـــؤّدي إلى 
ازدياد األعمال غير املشروعة«.

قلق واضح
وفي الجارة السويداء، يشعر األهالي بترّدي 
ــــح، فــهــو صــار  الـــوضـــع األمـــنـــي بــشــكــل واضـ
اليوم أمرًا مقلقًا ملختلف القوى واملرجعيات 
املحلية، وإن ُحّمل النظام املسؤولية الكاملة 
عــن الــوضــع األمــنــي املـــتـــردي الــــذي تعيشه 
ــنــــاشــــط أبــــــو جـــمـــال  ــد الــ ــ ــــؤكـ املــــحــــافــــظــــة. ويـ
»العربي الجديد«  معروف )اسم مستعار( لـ
 »الــخــطــف املــنــظــم انــتــشــر فـــي الــســنــوات 

ّ
أن

همون املعروفون 
ّ
األخيرة بشكل كبير، واملت

بمعظمهم يحملون  هــم  املــجــتــمــع  قــبــل  مــن 
تسمح  مهمات  تسهيل  وثــائــق  أو  بطاقات 
 »التراجع 

ّ
لهم بالتجّول بحرّية«. يضيف أن

املـــســـجـــل فــــي الــــوضــــع املــعــيــشــي وانـــتـــشـــار 
البطالة يدفع إلى تــوّرط بعض األشخاص 

بأعمال خارجة عن القانون، منها التجارة 
بــاملــواد املـــخـــّدرة والــســرقــة، فــي حــني يغيب 
الــقــانــون بــشــكــل كـــامـــل. وتــمــتــنــع الــضــابــطــة 
الــعــدلــيــة والـــشـــرطـــة عـــن مــاحــقــة املــجــرمــني 
وذلــــك بـــقـــرار مـــن الــنــظــام، فـــي حـــني يــاَحــق 
الـــرأي عبر إجـــراءات  الناشطون وأصــحــاب 
تهم  عــلــى خلفية  ــاوى قضائية  أمــنــيــة ودعــ

من قبيل النيل من هيبة الدولة«.
الــســوري، فيشكو األهالي  الساحل  فــي  أّمــا 
ــتـــشـــار الــــســــاح والـــفـــوضـــى األمــنــيــة  مــــن انـ
وتغّول املليشيات على املجتمع، باإلضافة 
ارتــفــاع نسب جرائم الخطف واالتجار  إلــى 
باملخدرات، بحسب ما يقول كريم وهو ناشط 
ــل عـــدم الكشف 

ّ
مــن مــحــافــظــة الــاذقــيــة فــض

 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ يضيف  هويته.  عن 
»املجتمع بمعظمه اليوم مسلح، وأّي خاف 
قد يتحّول إلــى تبادل إلطــاق نــار وسقوط 
قتلى وجرحى. ومن اعتاد القتل والتعفيش 
ه يسعى وراء املال بأّي طريقة، لذا فهو 

ّ
فإن

قد يسلب أو يخطف أو يتاجر باملخدرات«. 
 »فــي مناطق 

ّ
أن إلــى  الناشط نفسه  ويشير 

أخبار  انتشار  الناس  اليوم، يخشى  كثيرة 
تتعلق ببيع أرض أو عقار أو سيارة، إذ قد 
بالتالي  املــــال،  ــهــم يملكون 

ّ
بــأن ذلـــك  يــوحــي 

قــد يتحّولون مــع أفـــراد أســرهــم إلــى أهــداف 

ريان محمد

ــان  ــ ــتـــوى األمــ يــــأتــــي تــــراجــــع مـــسـ
ني 

َ
وازدياد انتشار الجريمة ثقيل

على السوريني الذين يتشاركون 
اليوم على  عهم 

ّ
الرغم من توز املآسي، على 

الجغرافيا السورية تحت سلطات أمر واقع 
مختلفة ومتناحرة. وتقهقر سلطة القانون 
واالنــتــشــار الــعــشــوائــي لــلــســاح بــاإلضــافــة 
 

ّ
ــدرات وتــعــاطــيــهــا، كــل ــخـ ــاملـ إلــــى االتــــجــــار بـ
ــّراء  ــ ــــك يـــتـــرافـــق بـــمـــعـــانـــاة شــــديــــدة مــــن جـ ذلـ
ــاع االقـــتـــصـــاديـــة وتــراجــعــهــا  ــ ــ ــردي األوضـ ــ تـ
إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، خــصــوصــًا 
مع مضي أكثر من 10 سنوات غرقت فيها 
الباد سنة بعد أخرى في أسوأ كارثة منذ 
الحرب العاملية الثانية في النصف األول من 

القرن املاضي.
ال يخفي شاهر عوض صدمته من الوضع 
األمــنــي الــــذي وصــلــت إلــيــه دمــشــق، ويــقــول 
ه »عندما يعّم الخراب 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــــه في 
ّ
ــــاق والـــقـــيـــم«. يــضــيــف أن تــســقــط األخـ

، سواء أكان 
ً
دمشق، كان صاحب دكان مثا

أم صغيرًا، يترك بضائع في خارجه  كبيرًا 
مــــن دون أن يــخــشــى عـــلـــى رزقـــــــه. ويــتــابــع 
 »حتى البسطات أو عربات الباعة 

ّ
عوض أن

يها أصحابها 
ّ
الجّوالني، كان يكفي أن يغط

قــــبــــل تــــركــــهــــا فـــــي الـــــــشـــــــارع. لـــــم يــــكــــن أحــــد 
 ليفّكر فــي مــّد يــده صــوبــهــا. أّمـــا الــيــوم فقد 

 شيء«.
ّ

تغّير كل
ه »منذ بداية الثورة 

ّ
بالنسبة إلى عوض، فإن

واستعداء النظام للناس، راح األمان يغيب 
ــار أّي  ــذه الــــبــــاد. فـــصـ ــ ــن هـ ــ عــــن دمـــشـــق وعـ
شخص مــعــّرضــًا إلــى االعــتــقــال مــن دون أن 
معّرضًا  الجميع  صــار  كذلك  السبب.  يعلم 
إلى السلب والقتل على أطراف دمشق، فيما 
السوريني في  أمــاك  ش وتنهب 

ّ
راحــت تعف

وضــــح الــنــهــار مـــن دون حــســيــب أو رقــيــب. 
حتى السلب راح يطاول السيارات املحّملة 
بــالــبــضــائــع أو حــتــى تــلــفــاز تــحــت مــســّمــى 
اإلكرامية أو الحلوان. وكل هذا يحصل في 
غياب هيبة القانون. وقد وصلنا إلى وقت 
يــبــعــد نظره  أن  فــيــه  الــشــخــص  ال يستطيع 
عن دراجته النارية أو الهوائية، أو أن يترك 
باب املبنى السكني مفتوحًا حتى ال تسرق 
. ومـــن يــتــابــع وســائــل 

ً
مــضــخــات املــيــاه مــثــا

 جــرائــم الــســرقــة والخطف 
ّ
اإلعــــام يـــدرك أن

واملخدرات صارت أخبارًا يومية«.
وفــــــــــي الــــــجــــــنــــــوب الــــــــــســــــــــوري، عـــــلـــــى بـــعـــد 
عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات مـــن دمـــشـــق، يــبــدو 
ــه كــذلــك.  ــوالــ الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي أســـــوأ أحــ
ويــعــيــش ســكــان مــحــافــظــة درعــــا عــلــى وقــع 
عمليات االغــتــيــال والــتــرهــيــب األمــنــي التي 
ــام، مـــا يـــحـــرم املــجــتــمــع من  ــنـــظـ يـــمـــارســـه الـ

جرائم 
سورية

شكاوى وسط 
الفلتان األمني 

وتردي المعيشة

على الرغم من الخصوصية السورية، فإّن نسب الجرائم 
العقد األخير تمامًا  ارتفعت في خالل  البالد  في هذه 
كما األمور في العادة في أّي بلد يعاني أزمات تختلف 

طبيعتها. والجرائم ال ُتحصر في منطقة دون أخرى

تردي الوضع المعيشي 
وانتشار البطالة يزيدان 
األعمال غير المشروعة

كثر يتحاشون 
الخروج من منازلهم أو 

التنقل بمفردهم في 
أوقات متأخرة
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 »املشكلة اليوم تكمن 
ّ
للخطف«. ويضيف أن

بارتكاب  همون 
ّ
واملت غائب،  القانون   

ّ
أن في 

فوق  غــطــاًء يجعلهم  يملكون  الــجــرائــم  تلك 
أو  إلى مليشيات  انضمامهم  القانون، عبر 
أفــرع أمنية. وهــذه حــال شبان  التعاقد مــع 
اقتصادية  أوضــاعــًا  يــعــانــون  مــّمــن  كثيرين 
ــّمـــن فـــقـــدوا آبـــاءهـــم   واجــتــمــاعــيــة ســيــئــة ومـ

في الحرب«.

فدى ورشاوى
وفــي اإلمــكــان تلمس تــردي الوضع املعيشي 
ــاد  ــ ــــى ازديــ ــؤّدي إلـ ــ ــ ــار الـــبـــطـــالـــة، مــــا يـ ــشـ ــتـ وانـ

األعــمــال غــيــر املــشــروعــة هـــذا مــا يــقــولــه زيــاد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــيــطــار مــن ريـــف إدلـــب لـــ
 »الجرائم في ازدياد مستمر، وفي 

ّ
شارحًا أن

كــل يـــوم نسمع بــوقــوع جــريــمــة جــديــدة قتل 
هــنــا وســـلـــب هـــنـــاك وخـــطـــف فـــي مـــكـــان آخـــر. 
 جزءًا من هذه الجرائم 

ّ
والخطر األكبر هو أن

 
ّ
أن يطاول األطفال والنساء«. يضيف بيطار 
»هــذا الــواقــع األمني املــتــردي يترك أثــرًا كبير 
فــي املــجــتــمــع، إذ يــفــقــده اإلحـــســـاس بــاألمــان. 
فــتــجــد األشـــخـــاص يــتــحــاشــون الـــخـــروج من 
ــــات  مـــنـــازلـــهـــم أو الــتــنــقــل بـــمـــفـــردهـــم فــــي أوقـ
ــوا مــعــروفــني  ــانــ كــ ــتــــأخــــرة، خـــصـــوصـــًا إذا  مــ
هم يملكون مــااًل لــســداد فــدى قــد يطلبها 

ّ
بأن

 »الجريمة ازدادت 
ّ
خاطفون«. ويرى بيطار أن

نــتــيــجــة عــــدم تــطــبــيــق عــقــوبــات رادعــــــة. وفــي 
الــوقــت الــحــالــي، فــي حـــال ألــقــي الــقــبــض على 
لـــّص أو قــاتــل، تــجــده يــعــمــد إلـــى دفـــع رشــوة 
قبل أن يخرج ليتابع أعماله غير املشروعة. 
وثــّمــة جــهــات تنتحل صــفــة فــصــائــل محلية 
إلقامة حواجز أمنية ُيرتكب عندها الخطف 
 »الــوضــع 

ّ
والـــســـلـــب«. ويــلــفــت بــيــطــار إلـــى أن

االقتصادي في املنطقة بشكل عام سّيئ. لكن 
وإن كان ذلك سببًا لتوّرط بعض الناس في 
 األخــيــرة تحّولت إلى 

ّ
أعــمــال إجــرامــيــة، إال أن

مهنة ومصدر دخل. وثّمة عصابات تستغل 
األمـــــــوال الـــتـــي تــجــمــعــهــا لــتــوســيــع أعــمــالــهــا 
ــــى جــانــب  ــتـــل وخــــطــــف، إلــ اإلجــــرامــــيــــة مــــن قـ
السرقات الصغيرة من قبيل سرقة الدراجات 

الــنــاريــة والـــســـيـــارات والــهــواتــف املــحــمــولــة«. 
أبــو حسن عليطو  املحامي  يقول  من جهته، 
»الفقر   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ من ريف حلب 

والــجــهــل مــن أبـــرز أســبــاب انــتــشــار الجريمة، 
ي أمراض اجتماعية 

ّ
فبيئاتهما مائمة لتفش

خطيرة. وتكثر بالتالي جرائم االعتداء على 
باإلضافة  واألشــخــاص،  واملمتلكات  األمـــوال 
ــَعــّد مــن الجرائم 

ُ
إلــى جــرائــم املــخــدرات التي ت

 
ّ
ــدًا فــــي املـــجـــتـــمـــع«. يــضــيــف أن ــ الـــخـــطـــيـــرة جـ
ــرًا عميقًا فــي األطــفــال  »النــتــشــار الــجــريــمــة أثـ
كـــذلـــك، إذ ســــوف يــنــشــأ جــيــل يــحــمــل عــقــدًا. 
والنساء من الشرائح املتضررة بشكل كبير، 
 
ّ
 األمــــر إلـــى الــبــحــث عــن أمــنــهــن

ّ
وقـــد يــدفــعــهــن

 مــن دون اعتبار ألّي أمــور أخــرى«. 
ّ
وأمــانــهــن

املــدمــرة النتشار  ــار  »اآلثــ  
ّ
أن ويــتــابــع عليطو 

ــخــفــى عــلــى أحـــد. ونــتــحــّدث عن 
ُ
الــجــريــمــة ال ت

الــقــانــون وتــحــّول  الــفــرد ثقته بسلطة  فــقــدان 
املجتمع الحقًا إلى شريعة الغاب، خصوصًا 
ــبـــط. أّمــــا  ــنـــضـ ــر املـ ــيـ مــــع انــــتــــشــــار الــــســــاح غـ
بالنسبة إلى مكافحة الجريمة، فنحن جميعًا 
ــراد وجـــمـــاعـــات ومــؤســســات  ــأفــ مــطــالــبــون كــ
وبنشر  أّواًل  الــرســمــي  بالتعليم  بــاالهــتــمــام 
الــثــقــافــة والــتــوعــيــة. وهــنــا أوّد الــتــأكــيــد أكثر 
والصحة  بالتعليم  االهــتــمــام  ضــــرورة  عــلــى 
ــــط الــــســــاح  ــبـ ــ ــبــــل الــــعــــيــــش وضـ وتــــوفــــيــــر ســ
املــنــفــلــت. مـــن شــــأن ذلــــك أن يــســاهــم بخفض 
مـــعـــدالت الــجــريــمــة إلــــى حـــني تــنــتــهــي األزمــــة 
عادل  وقضاء  دولــة جديدة  بنى 

ُ
وت السورية 

صان سيادة القانون«. تجدر اإلشارة إلى 
ُ
وت

ــدول الــعــربــيــة  ــ  ســـوريـــة تـــصـــدرت قــائــمــة الـ
ّ
أن

ــر الـــخـــاص  ــيــ بــحــســب مـــؤشـــر الــــجــــرائــــم األخــ
بــمــوقــع »نـــومـــبـــيـــو« املــخــتــص فـــي األبـــحـــاث 
ت تاسعة على 

ّ
وتصنيف الدول، في حني حل

ت مدينة دمشق، في 
ّ
املستوى العاملي. وقد حل

الثانية في ما يخص  املرتبة  عــام 2021، في 
الـــدول اآلسيوية  ارتــفــاع مــعــدل الجريمة فــي 
أفــغــانــســتــان. وسّجل  فــي  كــابــول  بعد مدينة 
مــســتــوى الــجــريــمــة فــي ســوريــة 68.09 نقطة 
من أصل 120 نقطة، في حني انخفضت نسبة 

األمان إلى 31.91 في املائة.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

بيروت ــ ربى أبو عمو

نــفــســي في  أن أرى  كـــرهـــُت  أنـــــا.  »لـــســـُت 
ــد طــــوال الـــيـــوم، وفـــي الــثــيــاب  مــكــان واحــ
أن  مــن دون  أســبــوع  قــد يمضي  نفسها. 
أخلع البيجاما، إلى درجة أنني اشتريت 
بالتغيير«.  أشعر  ني 

ّ
عل جــديــدة،  أخــرى 

 يوميات نادين، كأّم تعمل من 
ّ
 أن

ُ
ويحدث

 كورونا، 
ّ

املنزل منذ أكثر من عام في ظل
 
ٌ
 وأثــــاث

ٌ
تــبــدو مــشــابــهــة لــكــثــيــرات. رتـــابـــة

ته العني، ورّبما كرهته. يوميًا، تشعر 
ّ
مل

بــرغــبــة فــي تــبــديــل بــعــض الــتــفــاصــيــل أو 
إدخال عنصر املفاجأة على حياتها، إال 
سّوي شعري أحيانًا 

ُ
أن شيئًا ال يتغّير. »أ

بــعــدمــا تــكــون رطـــوبـــة الــلــيــل قـــد جعلته 
أشعث. أنظر إلى نفسي في املرآة، فأراني 
كما أنا. امرأة باتت جزءًا من ذلك الروتني 
الــســخــيــف الــــذي فــرضــه عــلــيــنــا كـــورونـــا. 
ها وجـــد والــدتــه في 

ُ
وهـــذا صــعــب«. طفل

الـــبـــيـــت، عـــاجـــزة عـــن تــقــســيــم الــــوقــــت، أو 
أن  الغداء معه. عــرف  حتى تناول وجبة 
املنزل ال يعني  السبب، لكن  كورونا هو 
 طــــوال الـــوقـــت. تــقــول إن »الــضــغــط 

ً
عــمــا

الــــذي نــعــيــشــه كــبــيــر، ولـــم يــســبــق لــنــا أن 
رغبُت  لطاملا  ــأّم،  كـ  .

ً
مــمــاثــا عشنا شيئًا 

بــأن أعمل من املنزل لتدّبر شــؤون ابني 
من دون الحاجة إلى البحث طوال الوقت 
لكن  على مجالسته«.  قـــادر  عــن شخص 
 تــمــامــًا، 

ً
تــبــنّي لــهــا أن األمــــر لــيــس ســهــا

»نــحــن بــشــر ونــحــتــاج إلـــى الــتــواصــل مع 
اآلخرين وفي مواقع مختلفة«.

ــاء بـــني الــحــني  ــدقــ ــاديـــن األصــ تــســتــقــبــل نـ
واآلخر، وتحديدًا في الفترات التي تكون 
فــيــهــا أقـــل خــوفــًا مـــن احــتــمــال اإلصـــابـــة، 
أي حـــني يــنــخــفــض عـــدد اإلصــــابــــات، مع 
الــــوقــــايــــة وإن مــن  بــــــإجــــــراءات  االلـــــتـــــزام 
ــعــانــق والــدتــهــا 

ُ
دون مــبــالــغــة. مــا زالــــت ت

وصــديــقــني فــقــط. فــجــأة، يغمرها شعور 
إلى  حاجة  في  بأنها  وتشعر  بالوحدة، 
عناق صــديــق/ة، ولــو كــان في ذلــك قليل 

من املخاطرة. 
لــيــســت مـــن الـــذيـــن يــضــعــون طـــاولـــة عند 
املعقمات  مــن  مجموعة  وعليها  املــدخــل 
املــخــتــلــفــة.  الــــتــــجــــاريــــة  الــــعــــامــــات  ذات 
»الــســبــيــرتــو« مـــوجـــود فـــي مــكــان مـــا في 
ــاج إلــيــه  ــتـ ــال احـ غـــرفـــة الـــجـــلـــوس، فـــي حــ
أحـــدهـــم. لــكــن مــعــظــم الـــذيـــن يـــأتـــون إلــى 
أحيان  »وفـــي  أيــديــهــم.  يغسلون  منزلها 
ــك، وإن كــان  كــثــيــرة، أخــجــل أن أطــلــب ذلــ
األمـــر ضـــروريـــًا«. ويــتــحــّدث كــثــيــرون عن 
هم 

ّ
شعور باليأس بات جزءًا منهم، وكأن

ولدوا هكذا، وحتى مع إعادة فتح الباد 
مع بعض اإلجــراءات االحترازية. فاألمل 
بالسيطرة على الوباء بات أقل باملقارنة 
مــع فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي األولـــــى، وإن 

رت اللقاحات. 
ّ
توف

إال أن حسان لم يصل إلى مرحلة اليأس 
ــبـــاط مـــن فــتــرة  بـــعـــد، لــكــنــه يــشــعــر بـــاإلحـ
إلــــى أخـــــرى. وهــــي األيـــــام الـــوحـــيـــدة الــتــي 
ال يــجــد فيها حــاجــة للبحث عــن أســبــاب 
ــًا، يـــهـــاتـــف والـــدتـــه  ــيـ هـــــذا الــــشــــعــــور. يـــومـ
أثـــنـــاء ذهـــابـــه إلــــى الــعــمــل، لــتــطــلــعــه على 
أخــبــار الــعــائــلــة: »زوج خــالــتــك لــم يحتج 
خالتك  املاضية.  الليلة  األوكسيجني  إلــى 
تتماثل إلى الشفاء«. ثم تطلعه على بقية 
أخـــبـــار الــعــائــلــة وتــســألــه أن يــأتــي إلــيــهــا 
ــيــــوم، فهو  لــيــأخــذ حــصــتــه مـــن طــبــخــة الــ
مــا زال عريسًا جــديــدًا. هكذا يبدأ حسان 
نــهــاره. يقيس مــعــدالت الــوبــاء لــدى أفــراد 
ــات أكــثــر قــلــقــًا بعد  أســـرتـــه املــصــابــني، وبــ
ــــراد عــائــلــتــه. بالنسبة  ــاة اثــنــني مـــن أفـ وفــ

إلـــيـــه، »الــعــمــر لــيــس مــهــمــًا هــنــا، طــاملــا أن 
الــنــتــيــجــة هـــي املــــوت بــســبــب الــفــيــروس«. 
لذلك، بدا حريصًا على النأي بنفسه عن 
كمامتني  العمل، يضع  في  تمامًا.  الناس 
متخذًا أقصى إجراءات الحذر خوفًا على 
أهله بالدرجة األولى. فابن خالته أصيب 
بـــالـــعـــدوى لجميع  بــالــفــيــروس وتــســبــب 
أن توفيت  النتيجة  أفــراد عائلته، فكانت 
ــيـــات حـــســـان عــــاديــــة، مــثــل  ــه. يـــومـ ــتـ ــالـ خـ
كــل الــيــومــيــات، »عــمــل وبــيــت. رّبــمــا لكان 
الــوضــع أكــثــر صــعــوبــة لــو لــم أكـــن أذهــب 
العمل«. حاله حال كثيرين، اكتسب  إلى 
قــادر  غير  أنــه  إال  إضافية،  كيلوغرامات 
على الــذهــاب إلــى الــنــادي الــريــاضــي في 
الـــوقـــت الــحــالــي بــســبــب الـــخـــوف. وعــلــى 
الرغم من مــرور 8 أشهر على زواجــه، إال 

أنه لم يشعر بأنه تزوج بعد. 
بعد مــرور أكثر من 15 عامًا على زواجها 
وعـــام ونــيــف على تفشي كــورونــا، أبلغت 
ــا بـــرغـــبـــتـــهـــا بـــاالنـــفـــصـــال.  ــ ــهـ ــ ســــــــارة زوجـ
كاهما ُيــدركــان أن قرارها هو مجّرد ردة 
فعل نتيجة لكل الضغوط التي تعيشها، 
الــحــجــر األّول، كانت  فـــي  يــعــيــشــانــهــا.  بـــل 

والحلويات  الــرقــائــق  ــعــد 
ُ
ت إيجابية.  أكــثــر 

العائلة  أفـــــراد  جــمــيــع  ويـــخـــرج  لطفليها، 
لــلــمــشــي عــلــى مــقــربــة مـــن الــبــيــت يــومــيــًا. 
وبــســبــب الــحــجــر ومــنــع الــتــجــول، صـــارت 
ابنتها قادرة على قيادة دراجتها الهوائية 
في األحياء الضيقة قرب البيت، إال أن هذا 
 ما تغادر سريرها. 

ً
لم يستمّر. اليوم، قليا

تنام وتعمل في املكان نفسه، وهي ليست 
»أفتقد  البيجاما،  البقاء في  معتادة على 
االعتناء بنفسي وارتــداء ثوب من أثوابي 
التي أحــب، ووضــع القليل من الكحل. كل 
هــذا لم يعد مــوجــودًا الــيــوم. ال أتطلع إلى 
ــومـــي جـــالـــســـة أمــــام  املــســتــقــبــل. أمـــضـــي يـ
الــحــاســوب، أعـــّد وجــبــات الــطــعــام لطفلّي، 
ولست قادرة على اللعب معهما رغم أنهما 
ال يــعــيــشــان طــفــولــتــهــمــا، وهــمــا فـــي أمــس 
الــحــاجــة لــلــعــب«. كــذلــك، تخشى اســتــقــدام 
عاملة تنظيفات. وفــي حــال فعلت، تضع 
الكمامة وتطلب من العاملة وضعها أيضًا. 
ــرى، تــلــفــت إلـــى أن وجــودهــا  ــ مـــن جــهــة أخـ
الــعــامــلــة، إذ ال  يــربــك  البيت  وطفليها فــي 
تستطيع استخدام املكنسة الكهربائية ألن 

ولديها يدرسان »أوناين«.

يوميات لبنانيين في ظّل كورونا

محاولة لتغيير الروتين اليومي )حسين بيضون(

يبقى الكورنيش البحري لبيروت ملجًأ لكثيرين )أنور عمرو/ فرانس برس(

الجريمة تنتشر في البالد )محمود سعيد/ األناضول(

68.09
نقطة من أصل 120 سّجل مستوى 

الجريمة في سورية، في حين انخفضت 
نسبة األمان فيها إلى 31.91 في المائة

منذ بدء تفشي 
كورونا في لبنان، 

فرضت الدولة على 
المواطنين إقفاًال تامًا 

مرات عدة. واليوم، 
يشكو كثيرون اليأس 

وغياب الدافع لالستمرار

في وقت تفرض 
األزمة الصحية شروطها 

على كّل ما يجري في 
العالم، يحاول كثيرون 
التحايل على األوضاع 
لتسيير أمور مختلفة. 

وهذا ما يقوم به مغاربة 
لتقديم الدعم إلى 

معوزين في رمضان

المغرب: دعم للمعوزين في رمضان رغم الوباء
محاوالت ُتبذل للتخفيف 

عن المحتاجين وإدخال 
الفرحة إلى قلوبهم

ما ينقص العمل التطوعي 
هو إخراج المساعدات من 

إطار المناسبات

الرباط ــ حنان النبلي

أطـــلـــقـــت جـــمـــعـــيـــات ومــــؤســــســــات خـــيـــريـــة فــي 
املغرب حمات للتكافل والتآزر هدفها األسر 
ط 

ّ
املعوزة، مع اقتراب شهر رمضان الذي ُيسل

في خاله على قيم البذل والعطاء، خصوصًا 
فــي ظــل الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
التي تفرضها جائحة كورونا في العالم وفي 
الباد على حّد سواء. مؤسسة »عطاء« واحدة 
من تلك املؤسسات، وقد باشرت في العاصمة 
الــربــاط حملة إنــســانــيــة وخــيــريــة تــرتــكــز على 
تــــوزيــــع بـــطـــاقـــات مــصــرفــيــة قــابــلــة لــلــتــعــبــئــة، 
تمّكن املستهدفني من التزّود باملواد الغذائية 
املطلوبة في شهر رمضان، بما يضمن كرامتهم 
ويحفظ سامتهم. وهذه البطاقة تحوي بداية 
أميركيًا(،  )نحو 78 دوالرًا  700 درهــم مغربي 
ستخَدم في املحات 

ُ
هي قيمة القفة الغذائية، ت

التجارية الكبرى بطريقة آمنة، وفق ما جاء في 
بيان للمؤسسة. وفي هذا اإلطار، يقول سعيد 
عنى 

ُ
اشتاتو، وهو ناشط في املؤسسة التي ت

هم 
ّ
بأن فون 

ّ
ُيصن الذين  األشــخــاص  بمساعدة 

فــي أوضـــاع صعبة وكــذلــك بمواكبة املشاريع 
املحلية للحّد من اإلقصاء والفوارق املجتمعية، 
 »تطوير املجال التطوعي في املغرب ورفع 

ّ
إن

ــر املــحــتــاجــة ومــنــحــهــا الــحــق  الـــحـــرج عـــن األســ
إلى  احتياجات،  مــن  يناسبها  مــا  اختيار  فــي 
جانب احترام القواعد والتدابير الوقائية التي 
ــة الــصــحــيــة، كـــان مــن بــني أبــرز  تفرضها األزمــ
التفكير فــي حملة  إلــى  التي دفعتنا  األهـــداف 
السابقة.  الحمات  مــن  ونجاعة«  تــطــّورًا  أكثر 
»العربي الجديد«،  ويشير اشتاتو، في حديث لـ
 تــوزيــع الــقــفــة الــرمــضــانــيــة عــلــى األســر 

ّ
إلـــى أن

الــظــروف  فــي  التقليدية  بــالــطــريــقــة  املــحــتــاجــة 
الصحية الحالية، من شأنه أن يعّرض الناس 
املــســتــهــدفــني وكــذلــك فــريــق الــعــمــل إلـــى عــدوى 

محتملة بفيروس كورونا الجديد.
املصرفية  البطاقة  »فكرة   

ّ
أن اشتاتو  ويوضح 

ــال جــمــعــيــات  ــ ــــجـ جـــــديـــــدة فـــــي املـــــغـــــرب فـــــي مـ
ــدنــــي، وتـــــّم الــتــفــكــيــر  ومـــؤســـســـات املــجــتــمــع املــ
 الــظــروف سمحت 

ّ
فيها ألكثر من سنتني، لكن

الــواقــع«.  أرض  على  وبلورتها  بتنفيذها  اآلن 
 »عــدد األســر التي ستستفيد منها 

ّ
يضيف أن

 هذه 
ّ
ُحصر فــي إطـــار تدابير وقــائــيــة، علمًا أن

البطاقات تّمت عبر مؤسسة تابعة لبنك املغرب 
)البنك املركزي(«. ويلفت الناشط، الذي قضى 
أكثر من 10 أعــوام في مجال العمل التطوعي، 

إلــى قلوبهم. ويــقــول شــوقــي لحرش،  الــفــرحــة 
»العربي الجديد«،  وهو عضو في الجمعية، لـ
أســرة  الحملة تستهدف نحو 1200  »هــذه   

ّ
إن

مـــعـــوزة، مــن خـــال تــوفــيــر بــعــض الــحــاجــيــات 
لها طيلة شهر  الــضــروريــة  األساسية واملـــؤن 
رمضان«، وذلك »في ظل عدم تمكننا للموسم 
األمــل،  مائدة  تنظيم  من  التوالي  على  الثاني 
ــى الــــظــــروف الـــتـــي يــفــرضــهــا الــوضــع  نـــظـــرًا إلــ
الصحة  بــتــوصــيــات منظمة   

ً
الــوبــائــي وعــمــا

اإلفطار  مــوائــد  ب 
ّ
بتجن أوصــت  التي  العاملية 

 »الـــهـــدف 
ّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة«. ويــــوضــــح لـــحـــرش أن

األســـاســـي مـــن هـــذه املـــبـــادرة هـــو فــعــل الخير 
والــعــنــايــة بــالــغــيــر، ســــواء فــي الــــدار البيضاء 
أو بــاقــي مـــدن الــبــاد، وذلـــك مــن خـــال قــاعــدة 
بــغــرض تخفيف وطــأة  ـــَعـــّد مسبقًا 

ُ
ت بــيــانــات 

»أنشطة  أن  إلــى  والــحــرمــان«، مشيرًا  الحاجة 
لــيــســت مــحــصــورة بــشــهــر رمــضــان،  الجمعية 
بـــل هـــي تــشــمــل قـــوافـــل تــضــامــنــيــة إلـــى الــقــرى 
ومــبــادرات أخــرى في مناسبات دينية، كعيد 
 عــن تنظيم حــمــات توعية 

ً
األضـــحـــى، فــضــا

أقنعة  الجديد وتوزيع  حول فيروس كورونا 
مات للحماية من الوباء«.

ّ
واقية ومعق

أّمــــا جمعية »مــغــاربــة ونــفــتــخــر« الــشــبــابــيــة، 
فأعلنت عن تنظيم »قفة الخير« في نسختها  
التاسعة لــدعــم األيــتــام واملــعــوزيــن فــي خال 
شهر رمضان، على الرغم من التحديات التي 
الباد. وتقول  يفرضها الوضع الصحي في 
شــيــمــاء يـــاقـــوت، وهـــي عــضــو فـــي الجمعية، 
الحملة   »تنظيم هذه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

ــدادات الــــتــــي تــســبــقــهــا تــــأتــــي فــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واالســ
ظــروف تفرض احــتــرام الــضــوابــط والــشــروط 
ــا  ــدوى كـــورونـ ــ الــصــحــيــة لــتــجــنــب انـــتـــقـــال عــ
للمستفيدين وللمتطوعني على حّد سواء«. 
 »اجتماعات أعضاء الفريق جرت 

ّ
وتوضح أن

عـــن ُبـــعـــد، وجــــرى مـــن خــالــهــا تـــوزيـــع املــهــام 
ا املهام 

ّ
 واحــد من

ّ
واألدوار بيننا، ليباشر كل

الــتــي أوكــلــت إلــيــه فــي جــمــع املــــواد الــغــذائــيــة 
ــّم تــعــقــيــمــهــا  ــ مــــن املـــســـاهـــمـــني واملـــحـــســـنـــني، ثـ
قــبــل تــوزيــعــهــا عــلــى الــقــفــف وإيــصــالــهــا إلــى 

مستحقيها بشكل آمن«. 

ــه وبهدف تعميم االستفادة على نطاق 
ّ
إلــى أن

واسع، »سوف ُيحتفظ بقفة رمضان في القرى 
إمكانية  فيها  تنعدم  التي  النائية  والــدواويــر 
استفادة األسر من البطاقات املصرفية«، مؤكدًا 
 لاستفادة 

ً
الــعــمــل مستقبا يــتــّم  ــــه »ســــوف 

ّ
أن

مــنــهــا، عــبــر تــنــظــيــم دورات تـــدريـــب ألصــحــاب 
ــبــــاعــــة بــالــتــقــســيــط حـــــول كــيــفــيــة  ــحــــات والــ املــ
اإللكترونية،  بالبطاقة  الدفع  استخدام أجهزة 
السكان عن كيفية استخدامها  وكذلك تدريب 
 
ّ
)في مشترياتهم(«. بالنسبة إلى اشتاتو، فإن

ما ينقص العمل التطوعي في املغرب هو إرادة 
االبتكار والتجديد وإخراج املساعدات من إطار 
املــنــاســبــات، طـــارحـــًا »تــحــويــلــهــا إلـــى مــشــاريــع 
خــاصــة تــعــود بــالــنــفــع عــلــى أصــحــابــهــا بشكل 
ــتـــواصـــل«. بــــدورهــــم، بـــــادر مــتــطــوعــو فــريــق  مـ
جمعية »األمل« في الدار البيضاء، إلى إطاق 
حملة »قفة األمل« في نسختها التاسعة تحت 
ة من خيرك يحلى رمضان غيرك«، 

ّ
شعار »بقف

وهي تهدف إلى مّد يد العون إلى املحتاجني 
واملـــســـاهـــمـــة فــــي الــتــخــفــيــف عـــنـــهـــم وإدخـــــــال 

قد يكون مشموًال 
بواحدة من المبادرات 

الخيرية )جالل 
مرشدي/ األناضول(

Saturday 10 April 2021 Saturday 10 April 2021
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فالشمجتمع

كورونا أكثر انتشارًا في المخيمات
الجئو البوسنة تشهد البوسنة ارتفاعًا في 

نسبة العدوى بفيروس 
كورونا بني املهاجرين 

والاجئني الذين يعيشون في 
مخيماتها، هي التي تشهد أعلى 

معدالت للوفيات واإلصابات بالفيروس 
في منطقة البلقان. وعلق أكثر من ستة 

آالف مهاجر في الباد التي ال تتوفر 
فيها فرص عمل، والتي مزقتها الحرب، 
في محاولة منهم للوصول إلى كرواتيا 
املجاورة، العضو في االتحاد األوروبي، 

على أمل االنتقال منها إلى قلب القارة 
األوروبية. ومنح كثيرون مراكز إيواء 

رسمية، في وقت ينام آخرون في العراء 
في منازل مهجورة أو في خيام مؤقتة 

في البلدات الواقعة على امتداد الحدود 
الكرواتية.

وفي وقت أبلغ عن إصابات متفرقة 
بني املهاجرين والاجئني منذ بدء 

تفشي الوباء، إال أن التفشي الحالي 
في مخيمات البوسنة هو األكبر حتى 

اآلن، ما أدى إلى فرض حجر صحي 
في العديد من تلك املخيمات. وعلى 
مدى األسبوعني املاضيني، سجلت  

147 إصابة في مخيم واحد فقط، 
األمر الذي يفوق نصف إجمالي 265 

إصابة مسجلة بني املهاجرين منذ 
تفشي الوباء.

وتسببت أوامر الحجر الصحي في 
حدوث توترات؛ فقد قفز نحو 50 

مهاجرًا عن السياج وفروا من أحد 
املخيمات في وقت سابق هذا األسبوع، 

منتهكني الحجر الصحي. وانتقدت 
السلطات الصحية املحلية وكالة 

الهجرة التابعة لألمم املتحدة التي 
تدير املخيمات بسبب ما حدث.

وسجلت البوسنة أكثر من سبعة آالف 
حالة وفاة بسبب كورونا بني سكانها 

البالغ عددهم 3.3 مايني نسمة. 
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