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ــــؤرة  ــنـــون يـــقـــيـــمـــون بـ ــتـــوطـ مـــنـــذ قـــتـــلـــه مـــسـ
جبل  فــي  عائلته  أراضـــي  على  استيطانية 
الــريــســان غــرب قــريــة راس كــركــر، غــربــي رام 
الله وسط الضفة الغربية في فلسطني املحتلة، فجر 
يوم الجمعة، تعيش عائلة الشهيد الفلسطيني خالد 
ماهر صالح نوفل )34 عامًا( صدمة ما جرى. يستذكر 
أفراد العائلة سلسلة من اعتداءات املستوطنني على 
أراضـــيـــهـــم، كــمــا تـــعـــّرض والــــد الــشــهــيــد خــالــد نفسه 

للطعن على يد مستوطن قبل نحو 22 عامًا.
ال تملك العائلة رواية حول ما جرى مع ابنها خالد، 
بــل تشير إلــى روايـــة االحــتــال حــول قتل ابنها على 
ــن املـــســـافـــة صفر  أيـــــدي املــســتــوطــنــني بـــالـــرصـــاص مـ
)أمتار قليلة( ما يشير إلى قتله بدم بارد بينما كان 
في اإلمكان السيطرة عليه، عدا عن مقتله في أرض 
ال  إذ  باالستيطان،  املهدد  الريسان  في جبل  عائلته 
جــدران أو نقاط عسكرية في املكان، وفق ما يوضح 
 ما 

ّ
»العربي الجديد«. كل خال الشهيد، وديع نوفل، لـ

ه كان نائمًا في 
ّ
تعرفه عائلة نوفل عن نجلها خالد أن

غرفته، وفي الصباح الباكر فوجئت باقتحام جيش 
االحتال منزلها وسؤالها عن خالد، ثم اقتيد الوالد 
إلى نقطة عسكرية وعرضوا عليه مابس ومقتنيات، 
ــهــا لنجله خــالــد، ثــم أطلقوا سراحه. 

ّ
أن الــوالــد  ليؤكد 

 
ّ
أن العائلة  الفلسطيني  االرتــبــاط  أبلغ جهاز  بعدها 

خالد استشهد في جبل الريسان. عام 1999، كاد خالد، 
وهو في الثانية عشرة، أن يكون يتيمًا وابــن شهيد 
فلسطيني، حينما كان يعمل والده مقاواًل في مدينة 
اللّد بالداخل الفلسطيني املحتل عام 1948، وتعرض 
للطعن على يد مستوطن، ونقل إلى املستشفى لتلقي 
 تلك الحادثة 

ّ
الــعــاج، ونــجــا مــن املـــوت املــحــقــق. لــكــن

هذه  املستوطنون  أعادها  العائلة،  بذاكرة  املحفورة 
املرة وقتلوا خالد وغدا طفله الوحيد يوسف البالغ 
مــن الــعــمــر 4 أعــــوام ونــصــف يــتــيــمــًا. اآلالم مضاعفة 
في العائلة، فخالد تــزوج قبل نحو ست سنوات من 
 سمياه يوسف، 

ً
ابنة خالته من األردن، وأنجبا طفا

 الطفل مع الوالدة محتجزان في األردن منذ عدة 
ّ
لكن

أشهر، بسبب صعوبة السفر، نتيجة اإلجراءات التي 
فرضها فيروس كورونا الجديد. 

خــالــد شـــاب هــــادئ تــخــرج مـــن جــامــعــة بــيــرزيــت في 
اختصاص املحاسبة، وكان يعمل في دائــرة ضريبة 
ــوزارة املــالــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كــان  ــ األمـــــاك الــتــابــعــة لــ
خــلــوقــًا مــثــقــفــًا، يــعــيــش فــي أجــــواء عــائــلــة مــكــونــة من 
إلــى والــديــه، وينعم بحياة  خمسة أشــقــاء باإلضافة 
اجتماعية مميزة، وبعائلة مليئة بالحّب والسعادة 

التي انتزعتها جرائم املستوطنني.
يعّمق  خــالــد  استشهاد  على  املفجوعة  نــوفــل  عائلة 
أملــهــا احتجاز قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي جثمانه، 
ومنع دفنه وفق الشعائر الدينية الذي كفلته القوانني 
واملواثيق الدولية، فيما العائلة بصدد تحريك دعوى 

جثمان  لتسليم  اإلسرائيلية  املحاكم  أمــام  قضائية 
إيصال  ســتــحــاول  تتمكن  لــم  وإن  ومقتنياته،  ابنها 
خصوصًا  الــدولــيــة،  الجنائية  املحكمة  إلــى  القضية 
القضائية على األراضــي  مع إعانها فرض واليتها 
املحتلة فــي الــيــوم نفسه الـــذي قــتــل فــيــه خــالــد، وفــق 
ــروان نـــوفـــل، قــريــب الــشــهــيــد، فـــي حــديــث  ــ مـــا يــؤكــد مـ

»العربي الجديد«. لـ
لــطــرد املستوطنني  رفــع قضية  أيــضــًا  العائلة  تــنــوي 
املجرمني الذين يقيمون بؤرة استيطانية رعوية على 
أراضــي جبل الريسان، ويسيطرون من خالها على 
مساحات واسعة من أراضي قرية راس كركر. ويشكل 
املــســتــوطــنــون خــطــرًا عــلــى حــيــاة األهـــالـــي. وتــطــالــب 
)حــراس  للقتلة  فــوريــة  بــإجــراء محاكمة  عائلة نوفل 
الــبــؤرة االستيطانية  أفـــرايـــم، وهـــي  مــا يسمى حــقــل 
ــــي جــبــل الـــريـــســـان( ومــعــاقــبــتــهــم  املــقــامــة عــلــى أراضــ
الريسان  من جبل  البشعة، وطردهم  على جريمتهم 
ــن تــجــهــيــزات رعـــويـــة،  ــا عــلــيــه مـ املــغــتــصــب وإزالـــــــة مـ
والــتــوقــف عــن أعــمــال الــحــفــر والــتــجــريــف فــي الجبل 

والسماح ألصحاب األرض بالعمل في أرضهم .
يحاول املستوطنون منذ عامني خنق راس كركر من 
جهتها الغربية، إذ أقاموا بؤرة من عدة كرفانات على 
أراضي جبل الريسان، وخاض األهالي حينها سلسلة 
فــعــالــيــات وجـــهـــودًا قــانــونــيــة وشــعــبــيــة ملــنــع الــتــمــدد 
االســتــيــطــانــي. وأقــيــمــت مـــن جــهــة الــقــريــة الــشــمــالــيــة 
الــلــه، قبل  أراضـــي غــرب رام  مستوطنة »نيريا« على 

السيطرة على  نحو 17 عامًا، ويحاول املستوطنون 
تحاصر  الشرقية  الناحية  وفــي  املحيطة.  األراضــــي 
القرية مستوطنة »دولب« املقامة على أراضيها منذ 
للقرية   مدخل وحيد 

ّ
إال نحو 38 عامًا. وليس هناك 

تغلقه قوات االحتال ببرج وبوابة حديدية تفتحها 
ــا الــــشــــوارع االســتــيــطــانــيــة  وتــغــلــقــهــا مــتــى تـــشـــاء، أمــ
االتجاهات، وبعضها ممتد  القرية من جميع  فتلف 

بمحاذاة منازل األهالي.

مجتمع
خففت املحكمة العليا في باكستان، أمس األربعاء، حكَمي إعدام صادرين بحق سجينني مصابني 
بالفصام، في حكم يتعارض مع عقوبة سابقة ومن املتوقع أن يشكل سابقة. وقضت أعلى محكمة 
في الباد بأن عقوبة اإلعدام ال ينبغي أن تطبق في قضيتي كنيزان بيبي وإمداد علي، وهما امرأة 
ورجل أمضيا 30 و18 عامًا على التوالي في انتظار تنفيذ حكم اإلعــدام. وحكمت عليهما بداًل من 
ذلك بالسجن مدى الحياة وأمرت بنقلهما إلى مستشفى لألمراض العقلية. ويحظر القانون الدولي 
)فرانس برس( عقوبة اإلعدام بحق األشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية.  

أعلنت السلطات النرويجية العثور على جثتني إضافيتني بعد ستة أسابيع من وقوع واحد من 
إلــى تسع وفيات  الضحايا  عــدد  الحديث، ما يرفع  النرويج  تاريخ  االنهيارات األرضية في  أســوأ 
حتى اآلن. ويعتقد أن شخصًا آخر لقي حتفه في االنهيار األرضــي الــذي جرف منازل في منطقة 
سكنية بقرية أسك في 30 ديسمبر/ كانون األول املاضي. وأوقفت السلطات البحث، الشهر املاضي، 
الستحالة العثور على ناجني في درجات حرارة أقل من الصفر، فيما حلقت مروحيات وطائرات 
)أسوشييتد برس( بدون طيار مزودة بكاميرات للكشف عن الحرارة فوق تال أسك.  

النرويج: العثور على جثتين بعد أسابيع من انهيار أرضيباكستان تلغي اإلعدام بحق مصابَين بالفصام

رأس  مسقط  كركر،  راس  قرية  سكان  عدد  يبلغ 
تخنقها  نسمة،  ألفي  نحو  نوفل،  خالد  الشهيد 
والــنــقــاط  االستيطانية  ــؤر  ــب وال المستوطنات 
الشوارع  وكذلك  جهاتها،  كــّل  من  العسكرية 
من  االستيطان  ويلتهم  االستيطانية.  االلتفافية 
مساحة  ــل  أص مــن  دونـــم   2000 نحو  أراضــيــهــا 
تصل إلى نحو 8500 دونم، وفق ما يؤكد رئيس 
المجلس القروي في راس كركر، راضي أبو فخيذة، 

لـ»العربي الجديد«.

قرية راس كركر

عندما يتعلق األمر بحماية نفسك من أّي سالالت 
يكون  قد  الجديد،  كــورونــا  فيروس  من  متحورة 
وضــــع كــمــامــتــن أفـــضـــل مـــن االكـــتـــفـــاء بـــواحـــدة. 
شـــوهـــد عــــدد مـــن الــســيــاســيــن يــضــع كـــل منهم 
كــمــامــتــن، مـــن بــيــنــهــم نــائــبــة الــرئــيــس األمــيــركــي 

كاماال هاريس، كما تظهره الصورة. 
الــدكــتــور مـــات بينيكر، رئيس  مــن جــهــتــه، يــذكــر 
اإلكلينيكي  الفيروسات  لعلم  األميركية  الجمعية 

ــــك الــــذي تضعه  أّن »نــــوع الــكــمــامــة الــجــيــد هـــو ذل
باستمرار على األنف والفم متى كنت في مكان 
ــام... عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، عــلــيــنــا أن نــركــز على  ــ عــ
تحقيق ذلك الهدف أكثر من التركيز على وضع 

كمامتن«. 
الدكتور دوش شيفر، األستاذ  املقابل، يقول  في 
السرطان«  ألبحاث  هاتشينسون  »فريد  بمركز 
ــوع الـــكـــمـــامـــات الــتــي  ــات املـــتـــحـــدة، إّن نـــ ــــواليــ ــال بــ

تستخدمها وعــددهــا يــتــوقــف عــلــى املــكــان الــذي 
تنوي الــذهــاب إلــيــه. يــشــرح: »مــن الــضــروري جدًا 
أن تضع الكمامة على النحو املناسب وباستمرار 
عندما تكون في أجواء عالية املخاطر حيث يكون 

الفيروس أسرع انتشارًا«. 
القماش  مــن  كمامة  باستخدام  شيفر  ويــوصــي 
 ،

ً
املـــرء فــي أجــــواء مفتوحة مــثــال عــنــدمــا يتمشى 

ــواع مــتــمــيــزة من  ــأنـ واالســتــعــانــة بــكــمــامــتــن أو بـ

)إن 95( عند  أو  إن 95(  )كــيــه.  مــثــل  الــكــمــامــات 
الذهاب ألماكن العمل أو متاجر البقالة أو العيادات 

واملستشفيات.
كــذلــك، يــقــول الــدكــتــور رائـــد الـــدويـــك، رئــيــس معهد 
األمراض التنفسية بمستشفى »كليفالند كلينيك« 
األميركي: »إذا كانت كمامتك من عدة طبقات، فمن 

غير الضروري استخدام كمامتن«.
)رويترز(
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رمــزي  أم  كـــادت  أيـــام  فقبل  استثنائية،  حــالــة 
ابنها  يخبر  ما  تفقد حياتها، بحسب  رستم 
»العربي الجديد«، من جــّراء »قيام صيدالني 
ها تعاني 

ّ
بوصف دواء لها من دون أن يعلم أن

مــن أمــــراض عــــّدة كــنــقــص الــتــرويــة فــي القلب 
ــارة  ــ ــد أنـــقـــذتـــهـــا زيـ ــ والـــضـــغـــط والــــســــكــــري. وقـ
 هــذا 

ّ
طــبــيــبــة لــهــا بــالــصــدفــة، إذ أخــبــرتــنــا أن

الدواء قاتل بالنسبة إليها«.

عالقة متشابكة
وتــــــتــــــشــــــابــــــك الـــــــعـــــــاقـــــــة مـــــــــا بـــــــــن املــــــريــــــض 
والـــصـــيـــدالنـــي والـــطـــبـــيـــب بـــطـــريـــقـــة مــعــقــدة، 
الصيدالني  يلفت  مــا  كبير، بحسب  حــد  إلــى 
خــالــد أبـــو عــمــر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«. ويــقــول 
 الــوعــي الــطــبــي في 

ّ
 »املــشــكــلــة تكمن فــي أن

ّ
إن

املجتمع بشكل عام ليس باملستوى املطلوب. 
ــصــون أمــراضــهــم ويــصــفــون 

ّ
وكــثــيــرون يــشــخ

الــدواء ألنفسهم، استنادًا إلى تجارب مسبقة 
أو أخرى نقلها إليهم آخرون. وهذا أمر واضح 
في ما يتعلق بأمراض األطفال، إذ تجد لدى 
غــالــبــيــة الـــعـــائـــات الـــســـوريـــة مــجــمــوعــة مــن 
األدويــة، منها خافض حــرارة ودواء للمغص 

وآخر للزكام، وغيرها من األمــراض املعروفة 
لدى تلك الفئة العمرية«.

 »األمر ينطبق كذلك على 
ّ
يضيف أبو عمر أن

فتجد  الــبــالــغــن.  بــن  تنتشر  معّينة  أمـــراض 
دواء  ويطلبون  الصيدلية  يــقــصــدون  الــنــاس 
لوجع الرأس أو البطن أو الصدر، وهي تكون 
إّمــــا أدويــــة ســبــق أن اســتــخــدمــوهــا فــي عــاج 
أعــــراض مــشــابــهــة، وإّمــــا أخــــرى يــطــلــبــون من 
معرفته.  بحسب  لــهــم  يصفها  أن  الــصــيــدلــي 
للصيدلي   

ّ
أن مجتمعيًا  عليه  املتعارف  ومــن 

الــقــدرة على وصــف دواء مناسب، وقــد يعود 
ذلـــك إلـــى الــتــأثــر بثقافة الــعــطــاريــن الــذيــن ما 
زالوا ينشطون في مختلف املناطق السورية 
ــراض  ــ والــــذيــــن يـــصـــفـــون كـــذلـــك عــــاجــــات ألمـ
ه »في النهاية، إذا نصحت 

ّ
مزمنة«. ويوضح أن

املريض بمراجعة طبيب يزّوده بوصفة طبية 
ه سيتوجه إلى صيدالني 

ّ
مناسبة لحالته، فإن

التي   األعــــراض 
ّ
إن إذ  يــشــاء،  آخـــر يعطيه مــا 

يعانيها ال تستدعي مراجعة طبيب«.
 »التعويل يكون على خبرة 

ّ
ويتابع أبو عمر أن

الصيدالني في وصف أدويــة آمنة للمرضى، 
ــب االخــتــاطــات 

ّ
وأن يـــكـــون قـــــادرًا عــلــى تــجــن

ريان محمد

أمام إحدى الصيدليات في منطقة 
شعبية جنوبي دمشق، تجّمع عدد 
من األشخاص ينتظرون أدوارهم 
الصيدالني  على  مشكاتهم  يعرضوا  حتى 
الصغير  ابــنــتــه  أحــضــر  أحــدهــم  الخمسيني. 
ــهــا تعاني آالمــًا فــي البطن وفي 

ّ
شاكيًا مــن أن

الصيدالني يستشعر  فـــراح  والــحــلــق.  الـــرأس 
حرارتها بيده، قبل أن يتناول خافض لسان 
مــن جــيــب مــريــولــه األبــيــض ويـــحـــاول فحص 
بــلــعــومــهــا. ومـــا إن انــتــهــى، حــتــى تـــوّجـــه إلــى 
رفوف األدوية وأحضر ثاث علب راح يسجل 
عليها الجرعات املطلوبة، قبل أن يلتفت إلى 
آخــريــن قــصــدوه لــغــايــات مــشــابــهــة. وال ُيــَعــّد 
هــذا املشهد غريبًا فــي ســوريــة، إذ يتكّرر في 

مناطق كثيرة في الباد.
ولـــجـــوء الــســوريــن إلـــى الــصــيــادلــة لــلــتــداوي 
القطاع  يعود إلى ما قبل عام 2011 وانهيار 
الــصــحــي. وتخبر أم راجـــي الــعــبــد، رّبـــة أســرة 
ـــه »مــنــذ ســنــوات طويلة 

ّ
وأّم ألربــعــة أبــنــاء، أن

أقصد الصيدالني ليصف العاج لي وألفراد 
أسرتي«. بالنسبة إليها، »ثّمة صيادلة أشطر 
ــــف الـــــــــدواء، خــصــوصــًا  مــــن األطــــبــــاء فــــي وصـ
عندما يتعلق األمر باألمراض املوسمية مثل 
الــجــهــاز الهضمي  اإلنــفــلــونــزا واضـــطـــرابـــات 
ــراض أخـــرى  ــ ــى أمــ فـــي الـــشـــتـــاء، بـــاإلضـــافـــة إلــ
مثل الــتــهــاب الــرئــتــن والــتــهــاب الــعــن واألذن 
وغــيــرهــا. وفـــي بــعــض األحـــيـــان، قــد يحّولني 
ــــى طـــبـــيـــب مـــخـــتـــّص، فــــأنــــا وعــائــلــتــي  هــــو إلــ
وكثيرون من أهالي الحي نثق به وبآخر في 
»الصيدالني   

ّ
أن راجــي  أم  منطقتنا«. تضيف 

يــصــحــح فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة وصـــفـــة الــطــبــيــب 
ويــعــطــيــنــي بـــدائـــل أكـــثـــر فــاعــلــيــة. فــهــو أعــلــم 
 
ّ
باألدوية وفاعلية تركيباتها«. وتلفت إلى أن
»أمراضًا كثيرة ليست في حاجة إلى طبيب، 
 زيــارة 

ّ
فعاجها مــعــروف، مع اإلشـــارة إلــى أن

ــارت مــكــلــفــة. وبــمــا  عـــيـــادة الــطــبــيــب الـــيـــوم صــ
يتقاضاه الطبيب من بــدل، في إمكاني شراء 
الــدواء الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير في 

السنوات األخيرة«.
قد  ملخاطر  يتعّرضون  كثيرين  مــرضــى   

ّ
لــكــن

تــصــل إلـــى درجـــة تــهــديــد حــيــاتــهــم، مــن جـــّراء 
ــاوزات ارتــكــبــهــا صـــيـــادلـــة عــبــر وصــفــهــم  ــجــ تــ
إلــى مراقبة طبية، كما هي  أدويـــة فــي حاجة 
حـــال أم جــمــال. وتــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
ظة على اإلفصاح عن هويتها بالكامل، 

ّ
متحف

تناولي دواء  جــّراء  »تعّرضت لإلجهاض من 
خــاص بمرض صــدري وصفه لي صيدالني. 
إلى  إثــره  قلت على 

ُ
ن فقد حــدث نزيف شديد 

 
ّ
أن هــنــاك  الطبيبة  أعلمتنا  وقـــد  املستشفى، 
ــرت 

ّ
حــيــاتــي كــانــت ســتــكــون فــي خــطــر لــو تــأخ

ــيـــســـت أم جــمــال  ــة إضــــافــــيــــة«. ولـ ــاعــ ـــع ســ ربـــ

عالجات 
سورية

مواطنون 
يلجأون 

إلى الصيادلة 
للتداوي

عن  كبديل  الصيدالني  إلى  يلجأون  الذين  هم  كثيرون 
الدواء  على  والحصول  التداوي  بهدف  الطبيب، 
المناسب. هذه هي الحال في سورية، ويعود ذلك إلى 

أسباب تختلف طبيعتها

كثيرون يتعّرضون 
لمخاطر من جّراء تجاوزات 

ارتكبها صيادلة

تتشابك العالقة ما 
بين المريض والصيدالني 

والطبيب إلى حد كبير
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أن يعاني الشخص  إذ ُيخشى من  الــدوائــيــة، 
املعني أمراضًا أو أوضاعًا صحية، فتتسبب 
له أدوية محددة في مضاعفات جانبية، منها 
مـــا قـــد يــكــون خــطــيــرًا«. ويــتــحــّدث عـــن »خــطــأ 
زال حتى  مــا  ه 

ّ
لكن كبيرة،  ذي مخاطر  شائع 

 طــبــيــًا ورقـــابـــيـــًا، وهــــو وصــف 
ً
الـــيـــوم مــهــمــا

املضادات الحيوية عشوائيًا. فثّمة أشخاص 
يــتــنــاولــون تــلــك املـــضـــادات بــمــجــّرد شعورهم 
بــبــعــض الـــزكـــام أو لــســبــب آخــــر، مـــن دون أن 
تــكــون ثــّمــة ضــــرورة طبية لــذلــك. وهـــذا األمــر 
يــعــّرض املــريــض إلــى انتكاسات، مــا يضطره 
إلى اللجوء إلى أدوية أقوى في مراحل مقبلة، 

ر مناعته سلبًا«.
ّ
فتتأث

أسباب مادية
والـــســـوريـــون يــــرّكــــزون غــالــبــًا عــلــى الــجــانــب 
املادي في هذا املجال، في ظل تردي أوضاعهم 
املــعــيــشــيــة. تــقــول كــوثــر حــســن، مـــن الحسكة 
الخاضعة لسيطرة  فــي شمال شــرق ســوريــة 
ـــه 

ّ
»قـــســـد« )قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة(، إن

ــــداًل مـــن مــراجــعــة طــبــيــب وتــحــّمــل تكاليف  »بـ
املعاينة التي تصل إلى نحو سبعة آالف ليرة 

يمكننا  أمــيــركــيــًا(،  دوالرًا   15 )نــحــو  ســوريــة 
باملبلغ نفسه تأمن ما نحتاجه من دواء من 

الصيدلية«.
وكــمــا هـــي الـــحـــال فـــي مــنــاطــق أخـــــرى، بنى 
كثيرون من أهالي منطقة حسن ثقة عالية 
فـــي صــيــادلــة بـــحـــّد ذاتـــهـــم. وتـــوضـــح كــوثــر 
 »ثـــّمـــة صـــيـــادلـــة مـــعـــروفـــن فـــي املــنــطــقــة 

ّ
أن

يــســتــطــيــعــون تــقــديــم الـــعـــاج ذاتــــه الــــذي قد 
 »املشكلة تكمن 

ّ
يصفه الطبيب«، مضيفة أن

 ثـــّمـــة مـــن يــعــمــلــون فـــي الــصــيــدلــيــات 
ّ
فـــي أن

أن يملكوا خبرة. فهم يكونون في  من دون 
ــتـــأجـــروا شـــهـــادات صــيــادلــة  الــغــالــب قـــد اسـ
لــلــحــصــول عــلــى تــصــاريــح فــتــح صــيــدلــيــات. 
وتـــكـــون خــبــرتــهــم فــقــط فـــي أســـمـــاء األدويــــة 
مــن ال يكتفي ببيع   منهم 

ّ
لكن أكــثــر،  وليس 

الدواء، بل يقوم بالنصح به وبيعه من دون 
الحقيقي  الــخــطــر   

ّ
أن  

ّ
وأظـــــن طــبــيــة.  وصــفــة 

يكمن هنا، والناس غير قادرين على معرفة 
من يمتلك شهادة ومن ال يمتلك... هذا دور 

الجهات الرقابية«.
رمو  الصيدالني صــاح  مــن جهته، يوضح 
ه 

ّ
في مدينة القامشلي لـ«العربي الجديد« أن

»بداية، النظام الصحي في سورية وشمال 
شرق سورية ينطوي على أخطاء في الواقع، 
 ثّمة قوانن كثيرة ضابطة 

ّ
على الرغم من أن

للعملية على الورق. فجزء من تلك القوانن 
 »مــعــالــجــة الــصــيــدالنــي 

ّ
ــــرى أن مــعــطــل«. ويـ

لــلــمــريــض خــطــأ كــبــيــر، بــاســتــثــنــاء أمــــراض 
بسيطة مثل الزكام التي ال تتسّبب أدويتها 
ــا تــلــك الـــتـــي تــأتــي  ــ فـــي أعـــــراض جــانــبــيــة. أّمـ
بــّد من أن تكون بوصفة  بآثار جانبية، فا 
طبية، وقطعًا ال يجوز استخدامها في غير 
ــك. فــاملــعــالــجــة يــجــب أن تـــكـــون مــســتــنــدة  ــ ذلـ
إلـــى وصــفــة طبيب فــي مــا يتعلق بــأمــراض 
كثيرة، مثل تلك الخاصة بالكلى أو األمعاء 
وغيرها من أمراض مزمنة، فهي ليست من 

اختصاص الصيدالني«.
 »أبرز األسباب التي تدفع 

ّ
ويلفت رمو إلى أن

ــريـــض إلــــى الـــتـــوجـــه إلــــى الـــصـــيـــدالنـــي هو  املـ
الوضع االقتصادي، خصوصًا عندما  تــرّدي 
ــه 

ّ
أن بــأمــراض مــزمــنــة«، مضيفًا  يتعلق األمـــر 

يــلــتــزم بالوصفة  لــلــصــيــدالنــي مــن أن  بـــّد  »ال 
الــطــبــيــة، فـــا يــعــمــد إلــــى تــغــيــيــر دواء مـــا من 
دون استشارة الطبيب املعالج، وهذا بحسب 
ــه »يبقى للصيدلي 

ّ
أن القانون«. ويشدد على 

املــريــض بطريقة  دور مهم جــدًا وهــو توعية 
بغالبيتهم  املرضى   

ّ
إن إذ  األدويـــة،  استخدام 

ــر على 
ّ
يــؤث مــا  يستخدمونها بشكل خــاطــئ، 

االستجابة للعاج«.

قلّة وعي وثقة
والتداوي لدى الصيادلة أمر يتشاركه شمال 
غـــرب ســـوريـــة، الــخــاضــع لــســيــطــرة الــفــصــائــل 
املسلحة املــعــارضــة املــدعــومــة مــن تــركــيــا، مع 
 األمر تفاقم خال 

ّ
مختلف مناطق الباد. لكن

الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، نـــظـــرًا إلــــى مـــا تــعــّرضــت 
لــــه املــنــطــقــة مــــن أعــــمــــال عـــســـكـــريـــة، وانـــهـــيـــار 
ــرى بـــديـــلـــة لــم  ــ ملـــؤســـســـات الــــدولــــة وبــــنــــاء أخــ
تضطلع دورها بشكل كامل بعد. ويأتي ذلك 
فــي حــن يــعــانــي الــقــطــاع الــصــحــي تــرديــًا في 
الطبي،  الكادر  في  ونقصًا  الطبية،  الخدمات 
وعــــدم تــوفــر خـــدمـــات طــبــيــة فـــي كـــل املــنــاطــق 
السكنية، ما جعل بعض األشخاص يعمدون 
إلى بيع الدواء من دون امتاكم رخصة أو من 

دون أن يكونوا مؤّهلن علميًا لذلك.
ويــقــول مــســؤول الــرقــابــة الــدوائــيــة والصحة 
األولية في مديرية صحة ريف حلب الغربي، 
الــدكــتــور حــســام الــعــلــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
ه »بالنسبة إلى األمراض املزمنة، قد تكون 

ّ
إن

إلى  بالنسبة  أّمــا  ومــكــررة،  معروفة  الوصفة 
ــرى مـــثـــل الـــتـــهـــابـــات الــجــهــاز  ــ ــ األمــــــــراض األخـ
الــتــنــفــســي أو الــبــولــي أو الــتــهــاب األمـــعـــاء أو 
الحاالت اإلسعافية فلها أسباب عّدة بالتالي 
املرضى   »لجوء 

ّ
أن عاجات مختلفة«. ويــرى 

إلــى الــصــيــادلــة يــعــود إلــى عــدم وجـــود أطباء 
ــتــهــم. وفـــي حـــال وجــودهــم، 

ّ
فــي املــنــطــقــة أو قــل

ل أحيانًا قلة ثقة بالطبيب. ونجد كذلك  سجَّ
ُ
ت

قلة وعــي مــن قبل األهـــل، بــاإلضــافــة إلــى شّح 
 ذلك يدفع 

ّ
األدوية في املنشآت الصحية، وكل
الناس إلى التوّجه إلى الصيادلة«.

ويــلــفــت الــعــلــي إلـــى مشكلة هــي »لــجــوء عــدد 
باملضادات  الناس  تزويد  إلــى  الصيادلة  من 
توصف  التي  والكورتيزون  القوية  الحيوية 
 أضــــرار ذلــك 

ّ
عــــادة لــتــأمــن شــفــاء أســــرع. لــكــن

ــــاالت بــكــتــيــريــة  ــر، إذ تــســمــح بــظــهــور سـ ــبـ أكـ
مقاومة«.

وتــبــقــى ثـــّمـــة مــنــاطــق تـــفـــرض عــلــى ســكــانــهــا 
التداوي لدى غير املختصن، كما هي الحال 
ــــع عـــلـــى الـــحـــدود  ــــواقـ فــــي مـــخـــّيـــم الــــركــــبــــان الـ
الــســوريــة األردنـــيـــة فـــي عــمــق بـــاديـــة حــمــص، 
والذي يعيش فيه أكثر من عشرة آالف شخص 
أو ممرض. هكذا،  أّي طبيب  بينهم  ال يوجد 
يعتمد أهــالــي املــخــيــم عــلــى مــا يــقــّدمــه بعض 
الذين اكتسبوا خبرة طبية من جراء املمارسة 
لجهة وصف أنواع األدوية املهّربة إلى املخيم 
املحاصر. أّما من يحتاج إلى عملية جراحية 
أو والدة قيصرية، فعليه التوّجه إلى مناطق 
النظام بعدما أغلق األردن حدوده في وجههم 
قبل أشهر طويلة بحجة اإلجــراءات الوقائية 

في مواجهة فيروس كورونا.

دمشق

لبنان

تركيا

ا�ردن

سوريةالعراق

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

أو أصحاب  الحضائر  عــّمــال  عــدد  يــفــوق 
ألف  املؤقتة في تونس 100  العمل  عقود 
عــامــل، وفــق تــقــديــرات املــنــتــدى التونسي 
 
ّ
لكن واالجتماعية.  االقتصادية  للحقوق 

الـــعـــدد غــيــر دقـــيـــق بــحــســب مـــراقـــبـــن، إذ 
يشهد ارتفاعًا أكبر كلما احتاجت الدولة 
إلــى أشخاص يعملون  في قطاعات عــّدة 
وفق عقود محّددة زمنيًا قد تتجدد أكثر 
من مّرة. وهي آلية لجأت إليها الدولة قبل 
بهدف  العاملة  الــيــد  الستيعاب  ســنــوات 
التخفيف من االحتقان االجتماعي وسّد 
ــاب الـــشـــهـــادات  ــحــ ــغـــور، وأصــ بـــعـــض الـــشـ

العليا مشمولون كذلك.
لــعــّمــال  أســــاســــي  نـــظـــام  أّي  ــر  ــتـــوافـ يـ وال 
الــحــضــائــر، ويـــجـــري الــتــعــامــل مــعــهــم من 
خال منشورات خاصة. ويعمل نحو 60 
والتنظيف،  الحراسة  في  املائة منهم  في 
ــال الــــزراعــــيــــة أو  ــمــ فــيــمــا الــبــقــيــة فــــي األعــ
صــيــانــة الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة، ويــتــقــاضــون 
أمــيــركــيــًا  دوالرًا   90 تـــتـــجـــاوز  ال  أجـــــــورًا 
فــي الــشــهــر. وهــــؤالء غــيــر مشمولن بــأّي 
عقودهم  تنتهي  وقــد  اجتماعية،  تغطية 
الـــحـــصـــول على  مـــن دون  لــحــظــة  أّي  فـــي 
ـــذ هـــــؤالء الــعــّمــال 

ّ
أّي تـــعـــويـــضـــات. ويـــنـــف

بمعظمهم احتجاجات مستمرة للمطالبة 
بــالــتــســويــة وبـــاالنـــتـــداب الــرســمــي. وهــذه 
املتعاقبة  الــحــكــومــات  واجــهــتــهــا  مشكلة 
في العشر سنوات املاضية فقط بالوعود 
واملفاوضات املستمّرة مع نقابات الشغل 
إيــجــاد حــلــول مع  الــتــي تنتهي مــن دون 
لون 

ّ
عدد كبير من هؤالء العّمال الذين يمث

عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة. 
وتشوب هذا امللف جملة من التجاوزات، 
وال سيما على مستوى عمليات االنتداب 
وتسوية األوضاع، إذ ُينتدب آالف منهم 
في  املدارس واإلدارات من دون أن تكون 
 
ّ
ــى أن ــ مــهــامــهــم واضــــحــــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
عـــددهـــم يــفــوق احــتــيــاجــات املــؤّســســات. 
وقد تواصلت هذه اآللية منذ سنوات، ما 
أثقل كاهل ميزانية الدولة. كذلك تشوب 
عــمــلــيــات االنـــتـــداب شــبــهــات فــســاد عـــّدة 
أسماء  تتضّمن  التي  بالقوائم  وتــاعــب 
أشخاص يعملون في مهن أخرى، سواء 
أو آخرين  الــعــام،  أو  الخاص  القطاع  في 

يتقاضون أجورًا من دون أن يعملوا.
وقد أكدت محكمة املحاسبات التونسية 
في تقارير سابقة تسجيل آالف األسماء 
الــوهــمــيــة والــحــصــول عــلــى أجـــور ومنح 
مــن دون مــمــارســة الــعــمــل املــوكــل إليهم، 
بــاإلضــافــة إلـــى عــمــل بــعــض األشــخــاص 
من ضمن هــذه اآللية من دون استكمال 
شـــروط االنــتــفــاع بــهــا،  مــن قبيل العمل 
فــي وظــيــفــة أخـــرى غــيــر تــلــك الــتــي منحه 
إيـــاهـــا هــــذا اإلجــــــــراء، وذلـــــك إلــــى جــانــب 
تسوية  بعمليات  املتعلقة  الـــتـــجـــاوزات 
قــامــت املحكمة بعملية  كــذلــك  ــاع.  األوضــ
تدقيق في اآلونة األخيرة شملت أوضاع 
أكــــثــــر مــــن 70 ألـــــف عــــامــــل حـــضـــائـــر فــي 
تسعة  نحو   

ّ
أن فتبّن  الجهات،  مختلف 

آالف عامل يتقاضون منحًا مزدوجة أو 
لديهم مشكات تتعلق بحصولهم على 
معّرف جبائي أو أرقــام تخص التغطية 

االجتماعية.
ــًا( يـــعـــمـــل فــي  ــ ــامـ ــ ــفــــي )39 عـ مـــنـــيـــر خــــرايــ

تــنــظــيــف الــحــدائــق الــعــامــة مــنــذ أكــثــر من 
ستة أعوام، يشير لـ«العربي الجديد« إلى 
 »كثيرين مدرجة أسماؤهم على قائمة 

ّ
أن

ــّمـــال الــحــضــائــر فـــي تــنــظــيــف الــحــدائــق  عـ
الرسمية،  املــؤســســات  الــعــامــة أو حــدائــق 
هم غير موجودين في ساحات العمل. 

ّ
لكن

وهو أمر معلوم لدى الجميع، األمر الذي 
يصّعب عملية تسوية أوضاع آالف الذين 

 في أعمال يومية«.
ً
يعملون فعا

ــاون  ــعـ ــتـ والـ الــتــنــمــيــة  وزارة  قـــامـــت  وقـــــد 
االعتمادات  في  التصّرف  املكلفة  الــدولــي 
املخصصة لهذه الفئة من العّمال، بعملية 
تدقيق قبل عاَمن استطاعت من خالها 
ــــن 30 ألــــــف عـــامـــل  ــر مـ ــثــ ــــن أكــ ـــي عـ

ّ
الـــتـــخـــل

حضائر كانوا يتقاضون أجــورًا من دون 
وجــه حــق. فبعض هــؤالء كــانــوا يعملون 
في قطاعات أخرى، سواء خاصة أو عامة، 
 آخرين هم في عــداد املوتى 

ّ
فيما تبّن أن

هم الستن عــامــًا. كــذلــك ثّمة 
ّ
فــاقــت سن أو 

منذ  أجـــورًا شهرية  يتقاضون  أشــخــاص 
ســنــوات، وهــم يــازمــون بيوتهم عاطلن 
ــن الـــعـــمـــل.  فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت  مـ
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد في خال 
األيــــــام املـــاضـــيـــة، تــلــقــيــهــا عــريــضــة تفيد 
فـــي إحــــدى معتمديات  ــفــن 

ّ
بــتــعــّمــد مــوظ

الكاف )شمال غرب(، تسجيل 40 شخصًا 
كعّمال حضائر يحصلون على قسط من 
هم ال يعملون فعليًا«. 

ّ
أن أجرهم في حن 

 »هـــؤالء األشــخــاص 
ّ
كــذلــك أشـــارت إلــى أن

باإلضافة إلى كونهم من أصحاب األماك 

وال تتوافر لديهم شروط العمل بمقتضى 
)أصحاب سوابق عدلية،  املــذكــورة  اآللية 
البضائع،...(  لنقل  معدة  ســيــارات  مالكو 
فيما البعض تجاوزت أعمارهم الخامسة 
والـــســـتـــن. وأمـــــام جـــّديـــة الــتــبــلــيــغ، أكـــدت 
الــهــيــئــة مــبــاشــرتــهــا لــأبــحــاث بــمــراســلــة 
 األشــخــاص 

ّ
فــيــد بـــأن

ُ
الــجــهــات املعنية، وأ

ــر فــيــهــم  ــتـــوافـ ـــغ عــنــهــم والــــذيــــن ال تـ
ّ
ــل ــبـ املـ

ضوا بأشخاص  الشروط املطلوبة قد ُعوِّ
آخرين مستوفن للشروط. 

وفـــي هـــذا اإلطــــار، يــقــول عــبــد الــرحــمــان 
ــي، وهــــــــو عــــضــــو فــــــي إحــــــدى  ــ ــانــ ــ ــرحــ ــ فــ
الــجــمــعــيــات الـــتـــي تــكــافــح الـــفـــســـاد في 
 »ملف 

ّ
الــجــديــد« إن لـــ«الــعــربــي  الـــبـــاد، 

ــال الــحــضــائــر واحـــــد مـــن بـــن أبـــرز  ــّمـ عـ
امللفات التي تشوبها الخلل، وقد أثبتت 
هــيــئــات رقــابــيــة عـــّدة ســـوء تــصــّرف في 
 األبرز تسجيل 

ّ
عمليات االنتداب. ولعل

عّمال من ضمن هذه اآللية وتخصيص 
أجور لهم من دون أن يقوموا بأّي مهام، 
مهن  فــي  يشتغلون  عــّمــال  تسجيل  أو 
أخرى، فيحصلون بالتالي على أجَرين. 
ــك، فـــقـــد ثـــبـــت تــســجــيــل مـــئـــات مــن  ــذلــ كــ
املوتى من ضمن عّمال الحضائر، فيما 
أجــورهــم تــذهــب إلـــى آخـــريـــن«. ويــشــدد 
فــرحــانــي عــلــى »وجـــــوب إجـــــراء عملية 
ــعــــدد هــــؤالء  ــل لــ ــّصـ ــفـ ــيـــق وجـــــــرد مـ ــدقـ تـ
ع 

ّ
عـــهـــم الــجــغــرافــي وتــــوز

ّ
الــعــّمــال وتـــوز

لتسهيل  الــقــطــاعــات،  بحسب  مــهــامــهــم 
عملية تسوية أوضاع اآلالف منهم«.

موتى يتقاضون أجورًا 
في تونس

ال أحد يضمن حقوقه )العربي الجديد(

المعاناة كبيرة )العربي الجديد( 

)Getty /استشارة بديلة )سيباستيان باكهاوس

11.500
صيدالني ممارس من أصل 27900 

مسجلين في نقابة الصيادلة السوريين 
حتى عام 2018

في قوائم عّمال 
الحضائر في تونس، 
ُتدَرج أسماء موتى 

وعاطلين من العمل 
وغيرهم، فيما 

ل تجاوزات أخرى  تسجَّ
تستدعي مطالبة بحّل 

حاسم للمسألة

يرفض بعض عائالت 
المفقودين في ليبيا 

فقدان األمل في العثور 
على أحبائهم أحياء، وإن 

كان آخرون قد اختاروا 
أن يكونوا أكثر واقعية، 

خصوصًا بعد الكشف 
عن مقابر جماعية 

في البالد

مقابر جماعية في ليبيا تنهي أمل عائالت الـمفقودين
ما زلنا نعيش 

على األمل ألن ابني لم 
يشارك في القتال

أعلنت وزارة العدل عن 
تعّرف أسر ضحايا مقابر 

جماعية على ذويهم

طرابلس ـ العربي الجديد

ما زالت املقابر الجماعية في مدينة ترهونة 
بمثابة جرح مفتوح بالنسبة لعشرات األسر 
الليبية التي ما زالت تبحث عن مفقوديها، 
إلى  تسعى  رسمية  حكومية  جــهــود  وســط 
إقـــفـــال هــــذا املـــلـــف. وتــلــقــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
الحكومية،  املفقودين  عن  والبحث  للتعرف 
بــاغــًا مــن عــائــات 330 مــفــقــودا مــن مدينة 
تــرهــونــة ومــنــاطــق جــنــوب طــرابــلــس، وهــي 
املــنــاطــق الــتــي شــهــدت حــربــًا على مــدى عام 
ونصف العام بسبب عمليات عسكرية هدف 
من خالها اللواء املتقاعد خليفة حفتر إلى 

السيطرة على العاصمة.
تـــعـــلـــن إال عــن  لــــم  الـــهـــيـــئـــة حـــتـــى اآلن  لـــكـــن 
استخراج 115 جثة من 25 موقعًا، من دون 
أيـــة مــعــلــومــات عــن بقية املــفــقــوديــن. وتــأمــل 
عــائــات هــؤالء العثور عليهم أحــيــاء، حتى 

ولو كانوا أسرى في السجون.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ما زال معرض 

املـــتـــعـــلـــقـــات الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي وجـــــــدت مــع 
افتتحته  والــذي  الجماعية،  املقابر  ضحايا 
وزارة الــعــدل فــي حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي، 
فتحي  ــــردد  وتـ املــفــقــوديــن.  أهـــالـــي  يستقبل 
الــطــرشــانــي ثـــاث مـــرات عــلــى املــعــرض، كما 
ه يجد بقايا ثياب أو مقتنيات البن 

ّ
يقول، عل

أخــيــه، املــفــقــود فــي تــرهــونــة مــنــذ ديسمبر/
»الـــعـــربـــي  ـــ  لــ يــضــيــف   .2018 األول  ــانــــون  كــ
الــجــديــد« أنـــه راض حــتــى بــمــوتــه والــعــثــور 
ــــدى املــقــابــر الــجــمــاعــيــة، فــذلــك  عــلــيــه فـــي إحـ

أسهل من املجهول.
ــمــا خــرجــت مـــن املـــعـــرض أعـــود 

ّ
ــقـــول: »كــل ويـ

إليه عسى أن يكون قد فاتني تفصيل ما«. 
أما أم شوقي الدرهوبي، فقد زارت املعرض 
مرتن بسبب اإلعان عن العثور على جثث 
لـ »العربي الجديد«: »عاودت  جديدة. تقول 

ني أعثر على مقتنيات جديدة«.
ّ
الزيارة عل

املعرض،  افتتاح  مــن  الثاني  األســبــوع  وفــي 
تــعــّرف بعض أسر  الــعــدل عــن  أعلنت وزارة 
على  ترهونة  في  الجماعية  املقابر  ضحايا 

ذويـــهـــم مـــن خـــال مــتــعــلــقــاتــهــم الشخصية. 
الـــوزارة، في منشور عبر صفحتها  وبينت 
ــتـــعـــرف تــمــت  عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك، أن عــمــلــيــة الـ
بــعــد زيــــارة الــعــديــد مــن األســــر إلـــى معرض 
املـــتـــعـــلـــقـــات الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي وجـــــــدت مــع 
ضـــحـــايـــا املـــقـــابـــر الـــجـــمـــاعـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 

األســاســيــة للتعرف عــلــى الــرفــات والــجــثــث، 
أكــثــر من  فـــرق الهيئة سحبت  إلـــى أن  الفــتــًا 
ملقارنتها  املــفــقــوديــن  أهــالــي  مــن  عينة   300
النووي في الجثث والرفات  بنوع الحمض 
لكن  الجماعية،  املقابر  في  عليها  عثر  التي 
اآلن،  حتى  كاملة  تصل  لــم  التجهيزات  تلك 

على حد قوله.
ــدم وأفــــــــراد أســـرتـــه  ــ ــه قـ ــ وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـ
عينات من الحمض النووي إلى فرق الهيئة، 
ــم يــتــوقــف  ــدرويــــش لـ إال أن عــبــد الــحــمــيــد الــ
عــن االتـــصـــال بــمــعــارفــه شـــرق الــبــاد بهدف 
الــتــواصــل مــع املــلــيــشــيــات الــتــي نــقــلــت معها 
عــــشــــرات األســــــــرى مــــن قـــبـــل قـــــــوات حــكــومــة 
ه يعثر على ابنه املفقود. 

ّ
الوفاق الوطني، عل

ويــنــتــظــر الــــدرويــــش، كــمــا يــقــول لــــ »الــعــربــي 
قبل  من  العسكرية  اللجان  جهود  الجديد«، 
الطرفن في إطار تبادل األسرى الذي تشرف 
ــه يــعــرف شــيــئــًا عن 

ّ
عــلــيــه األمــــم املــتــحــدة، عــل

ابنه املفقود منذ سبتمبر/أيلول عام 2018، 
أثناء قتاله في صفوف قوات حكومة الوفاق 

الوطني. ورغم االهتمام الدولي والحكومي 
الليبي بــالــحــادثــة، إال أن أســـرة وحــيــدة من 
ابنها  زالـــت تبحث عــن مصير  مــا  تــرهــونــة 
الحرب على  املغيب منذ بداية  العزيز،  عبد 
طــرابــلــس أيــضــًا. يــقــول ســالــم وحــيــدة، والــد 
عبد العزيز، إنه »مدني وشاب ال قدرة لديه 
على حمل الساح، اعتقل عند حاجز أمني 
تابع ملليشيات حفتر دونما سبب«. وأثناء 
اعتقاله، اتصل به ليبلغه باعتقاله بكلمات 

موجزة قبل أن يقفل الهاتف نهائيًا.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حـــديـــثـــه لـ ــم، فـ ــ ــالـ ــ ــــق سـ

ّ
ــل ــعــ ويــ

الـــجـــديـــد«، أنــــه رغــــم طــــول املــــــدة، »مــــا زلــنــا 
نعيش على األمـــل، ألن ابني لــم يــشــارك في 
الــســاح«،  مــن حمل  يمّكنه  ال  القتال وسنه 
مــرجــحــًا أن يـــكـــون مـــن بـــن أســـــرى الــحــرب 
وأن يــعــود. أمـــا بــن ســامــة، فــيــرى أن مــرور 
الوقت يؤكد مقتل صهره. يضيف: »افتتاح 
مـــعـــرض مــقــتــنــيــات قــتــلــى املــقــابــر ســـد بــاب 
األمــــل الــــذي كــانــت تعيشه األســــر. لــقــد كــان 

وقع خبر افتتاحه سيئًا جدًا«.

أنها سلمت تلك األســر جثث أبنائها الذين 
تعّرفوا عليهم لدفنهم.

وبحسب الصفحة الرسمية للهيئة، فقد تم 
الــعــثــور عــلــى مــقــبــرة جــديــدة انتشلت منها 
الشهر  الهوية« مطلع  أربــع جثث »مجهولة 
األول  نهاية ديسمبر/كانون  وفــي  الــجــاري. 
ــي، عـــثـــرت فــــرق الــهــيــئــة عــلــى مــواقــع  ــاضــ املــ
جديدة، وكذلك في منتصف نوفمبر/تشرين 
الثاني املاضي، حيث نقلت إدارة البحث عن 
الرفات في الهيئة عددًا من الجثث واألشاء 
إلى مقرات الهيئة، التي تعاني نقصًا كبيرًا 
فــي اإلمــكــانــيــات، كما يــؤكــد الــهــادي طرينة، 

العامل في إدارة قيد األهالي في الهيئة.
وعلى الرغم من أن قضية املقابر الجماعية 
عــام وتحظى باهتمام  أصبحت قضية رأي 
دولـــــي، إال أن طــريــنــة يـــؤكـــد، خــــال حــديــثــه 
ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن أجــــهــــزة تــحــلــيــل  لــ
الحمض النووي لم تتوفر إلدارة املختبرات 

إال مؤخرًا.
ويــشــكــو طــريــنــة الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي املــــواد 

عائالت ليبية توّدع أحباءها 
بعد العثور على رفاتهم 

في مقبرة جماعية
)حازم تركية/ فرانس برس(
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