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بغداد ـ محمد الباسم

قــتــلــت شـــابـــة فــــي الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن، 
ــرًا، بــســبــب مــشــاكــل  ــ ــيـ ــ ــا، خـــنـــقـــا، أخـ ــ ــهـ ــ زوجـ
عائلية، في بلدة سوق الشيوخ، بمحافظة 
ذي قـــار، جــنــوبــّي الـــعـــراق. جـــاء ذلـــك بــعــد أيـــام على 
إقدام سيدة على حرق غرفة كان زوجها نائما فيها، 
بعدما دّست له مخدرًا في شراب، بحسب اعترافات 
مماثلة  كبت جريمة 

ُ
ارت وكــذلــك  للشرطة.  بها  أدلــت 

وابنتها.  امــرأة زوجها  قتلت  إذ  بابل،  في محافظة 
األمنية  السلطات  أسبوعني، كشفت  من  أكثر  وقبل 
 قتل زوجــتــه وأخفى 

ً
 رجــا

ّ
فــي العاصمة بــغــداد، أن
جثتها في حديقة املنزل.

جرائم تتكرر، في تطور الفــت للعنف األســري الذي 
قـــانـــون يحاسب  بـــا رادع أو  الـــعـــراق،  فـــي  يــتــنــامــى 
الجناة، أو يهتم بمعالجة األسباب. وتؤكد مصادر 
الــعــراقــيــة، تسجيل حـــاالت قتل  الــداخــلــيــة  فــي وزارة 
شــهــريــا فــي املـــنـــازل. وتــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
هــي جرائم  والــتــعــذيــب  والــحــرق  القتل  »عمليات   

ّ
أن

 العنف األسري 
ّ
 معنى الكلمة، علما أن

ّ
متعمدة بكل

الطرد  الذي يقتصر على الضرب واإلهانة وأحيانا 
املــنــزل، يمثل ظــاهــرة متفشية منذ فترة طويلة  مــن 
 الـــحـــاالت املـــتـــزايـــدة الــحــالــيــة أكــثــر 

ّ
فـــي الـــعـــراق، لــكــن

قتل بطرق بشعة مع  تمثل جرائم  لكونها  خطورة، 
ســبــق اإلصــــــرار والـــتـــرصـــد، إذ يــعــمــل الــجــانــي على 

درس جــريــمــتــه قــبــل تــنــفــيــذهــا مـــع مـــراعـــاة األجــــواء 
العامة واألخذ باالعتبار طرق التملص من املساءلة 
القانونية«.  وبحلول نهاية الشهر املاضي، سجلت 
وزارة الداخلية 15 ألف حالة عنف منزلي في العراق 
خـــال عـــام 2020، فــيــمــا يـــرى نــاشــطــون ونــاشــطــات 
عراقيات بمجال حقوق اإلنسان والحريات املدنية، 
 األعداد أكثر بكثير مما ُيعلن رسميا، وخصوصا 

ّ
أن

ل ألسباب تتعلق بالعادات  سجَّ
ُ
 حاالت كثيرة ال ت

ّ
أن

االجــتــمــاعــيــة والــتــقــالــيــد الــعــشــائــريــة والــقــبــلــيــة في 
بعض املحافظات.

وفــي هــذا الــشــأن، تقول الناشطة فــي بــغــداد، تبارك 
 »مــئــات مــن حــاالت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عــاصــم، لـــ

العنف املنزلي واألسري تنتهي بالصلح بني الزوج 
والـــزوجـــة، أو بــني األخ واألخـــــت، لـــذا ال تــســجــل في 
دوائر وزارة الداخلية«. وعن حاالت القتل الجديدة، 
ها »في زيادة متواصلة. ومعظم 

ّ
تشير عاصم إلى أن

أســبــابــهــا الــخــيــانــة الـــزوجـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى عــوامــل 
والفقر  بالقهر  الكبت والشعور  نفسية كثيرة، مثل 
والبطالة واألوضاع االقتصادية الصعبة. والحاالت 
قــوانــني  أو  تــوجــيــهــات حكومية  أّي  مــن دون  تــــزداد 

تحمي األسرة العراقية«. 
ويعتمد  األســـري،  للعنف  قانونا  الــعــراق  يملك  وال 
»تأديب  بـ على مواد تشريعية تسمح للزوج واألب 
األبــنــاء أو الــزوجــة ضربا مــا دام لــم يتجاوز حــدود 
ه 

ّ
الشرع«. وتورد املادة الـ41 من قانون العقوبات أن

»ال جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمااًل لحق مقرر 
بمقتضى القانون. ويعتبر استعمااًل للحق تأديب 
الــــزوج لــزوجــتــه، وتــأديــب اآلبــــاء واملــعــلــمــني لـــأوالد 
القصر« فيما تلجأ الشرطة عادة إلى فرض تعهدات 
على املسبب للضرر إن كان والدًا أو والدة أو زوجا، 
وتكتفي بإجراء »مصالحة« بني الطرفني في بعض 
ــلــزم 

ُ
األحـــيـــان. وإن كـــان الــطــرف املــســّبــب هــو األب، ت

األطفال بالعودة إلى املنزل.
ــاء، وفــقــا  ــســ ــرب يــســبــب أحـــيـــانـــا وفــــــاة نــ  الــــضــ

ّ
لـــكـــن

للناشطة املدنية نور عبد الله العزاوي، التي تشير 
 »الــقــانــون 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن فــي حديثها لـــ

العراقي يسمح بضرب املــرأة وتعنيفها. وقد حدث 
أن تــمــادى رجـــل بــضــرب زوجــتــه بـــدوافـــع تــأديــبــيــة، 
والقانون  الــقــويــة،  الــكــدمــات  تأثير  مــن  ماتت  ها 

ّ
لكن

 دوافـــعـــه لــم تــكــن الــقــتــل، بل 
ّ
لــم يــحــاســب الــرجــل ألن

التأديب، وهذه الجرائم تقع بعلم الدولة«.
والـــعـــام املـــاضـــي، أبــــدى رئــيــس الــحــكــومــة مصطفى 
الكاظمي، عزمه على تمرير قانون »العنف األسري« 
بــعــدمــا أقـــــّره مــجــلــس الـــــــوزراء ورفـــعـــه إلــــى مجلس 
»الــشــرائــح  الــقــانــون تحمي  بــنــود   

ّ
أن الـــنـــواب، علما 

ــفــــال والـــنـــســـاء،  الــضــعــيــفــة فـــي املــجــتــمــع« مــثــل األطــ
ويــعــاقــب أيـــضـــا الـــرجـــال الـــذيـــن يـــمـــارســـون الــعــنــف 

والضرب والقتل. 
وكـــان الــقــانــون قــد أقـــّر بعد ســنــوات مــن مطالبات 
 ارتــفــاع معدالت 

ّ
منظمات محلية ودولــيــة فــي ظــل

ــى فــــتــــرات الــحــجــر ــ ــنـــف األســــــــــري، وصــــــــواًل إلــ ــعـ  الـ
ـــرض ألشــهــر مــن أجــل الــوقــايــة من 

ُ
 املــنــزلــي الـــذي ف

فيروس كورونا. وقالت وزيرة الهجرة واملهجرين، 
ــان جـــــابـــــرو، وهــــــي نـــاشـــطـــة نـــســـويـــة ســـابـــقـــة،  ــ ــفـ ــ إيـ
»العربي الجديد«: »نأمل تصويت مجلس النواب  لـ
)البرملان( على القانون في أسرع وقت، لوقف العنف 
أهمية  القانون  لهذا  كثيرة.  أســر  لــه  تتعرض  الــذي 
كبيرة، لكونه سيشّكل نقلة نوعية في حماية حقوق 
األسرة العراقية أسوة بالقوانني واألنظمة املعمول 

بها في غالبية دول العالم«. 

مجتمع
ضّيق  واٍد  فــي  وسقطت  الجمعة،  أمــس  ســريــع،  طــريــق  على  صوفيني  حجاجا  تقل  حافلة  انقلبت 
 و50 

ً
بمنطقة خــوزدار النائية في إقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان، ما أسفر عن 20 قتيا

جريحا. وروى شهود أن الركاب نّبهوا السائق مرات إلى ضرورة توخي الحذر، لكنه كان يستمتع 
باملوسيقى، ويقود بتهّور، وهو ما أّيده املسؤول في الشرطة عمران أحمد، علما أن الحافلة كانت 
مكتظة بالركاب الذين جلس عدد منهم على سطحها عندما وقع الحادث. وأضاف أحمد أن »بعض 
الجرحى مدرجون في حال الخطر وبينهم السائق نفسه«.   )أسوشييتد برس(

رت األمم املتحدة، أمس الجمعة، من أن عشرات آالف األطفال الذين يعانون من سوء التغذية 
ّ
حذ

رب 
ّ
املضط اإلثيوبي  إقليم تيغراي  إليها في  الوصول  املــوت في مناطق يصعب  يواجهون خطر 

)يونيسيف(  للطفولة  املتحدة  األمــم  منظمة  باسم  الناطق  وأفـــاد  مــن مجاعة.  يعاني  بــات  الــذي 
جيمس إلدر الصحافيني في جنيف بأنه »من دون وصول الفرق اإلنسانية لتعزيز استجابتنا، 
بات ما يقّدر بأكثر من 30 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الشديد في هذه املناطق التي يصعب 
)فرانس برس( كثيرًا الوصول إليها، معّرضني بشدة لخطر املوت«.   

تيغراي: 30 ألف طفل مهددون بالموت جوعًاباكستان: 20 قتيًال بانقالب حافلة

التميمي في حديثه  القانوني علي  الخبير  يرجع 
معظم  ارتــكــاب  سبب  الجديد«  »العربي  ــى  إل
والبطالة،  الــمــخــدرات  »تعاطي  إلــى  الجرائم 
والسالح المتفلت وضعف الرادع الديني، إضافة 
الجرائم  وهذه  المدبلجة.  المسلسالت  تأثير  إلى 
طارئة على العراق وتحتاج إلى حلول سريعة«. 
أسبابها  تكون  انتقامية  جرائم  »هناك  ويقول: 

تافهة أحيانًا«.

مخدرات وبطالة

قــــال بـــاحـــثـــون فـــي لــجــنــتــن حــكــومــيــتــن دولــيــتــن 
تابعتن لألمم املتحدة أمس الجمعة، أن بلدان العالم 
املــزدوجــة  لــألزمــات  التصدي  فــي  أن تتعاون  يجب 
البيولوجي،  التنوع  وفــقــدان  املناخ  بتغير  املرتبطة 
وحذروا من أن التدابير املتخذة ملكافحة االحتباس 

ر بالطبيعة. 
ّ

الحراري تض
الــذي امتد عبر التاريخ، في  وأكــد الباحثون الخطأ 
فصل التهديدات املزدوجة الناتجة من تغير املناخ 

وفقدان التنوع البيولوجي، رغم أنها تعزز بعضها 
لها  التخطيط  تدخالت جــرى  أن  واعتبروا  بعضًا. 
بخصوص االحتباس الحراري »ستؤثر سلبًا على 
الحيوية  الــطــاقــة  محاصيل  زرع  وبينها  الطبيعة، 

على مساحات شاسعة من األراضي«. 
إلى أن زرع أشجار المتصاص  الخبراء  كما أشــار 
ــظــم بــيــئــيــة لـــم تــكــن غــابــات 

ُ
الــتــلــوث الــكــربــونــي فـــي ن

سابقًا، »يدّمر غالبًا تدمر التنوع البيولوجي وإنتاج 

الغذاء«. ودعوا إلى وضع حّد لفقدان وتدهور النظم 
الــبــيــئــيــة الــغــنــيــة بــالــكــربــون واألنــــــواع عــلــى الــيــابــســة 
ــوا أيــضــًا بـــضـــرورة وقـــف دعــم  ــ واملــحــيــطــات. وأوصـ
إزالة  مثل  بالطبيعة،  الضارة  النشاطات  الحكومات 
الغابات واإلفراط في التسميد والصيد الجائر، كما 
إلــى تغيير عــادات االستهالك  الحاجة  شــددوا على 
الدولية  الحكومية  الهيئة  رئــيــس  وذكـــر  الـــفـــردي«.  
املناخ  »تغير  أن  لــي  هوسانغ  املــنــاخ  بتغير  املعنية 

وفـــقـــدان الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي يــتــســبــبــان غــالــبــًا في 
تضخيم مشكالت بعضهما بعضا وتسريعها«. 
أمـــا أســتــاذة الــســيــاســات البيئية الــعــاملــيــة فــي كلية 
األطلسي دورين ستابنسكي، فقالت إن »نشاطات 
امتصاص الكربون املرتبطة باألرض أو املحيطات 
النبعاثات  الطموح  الخفض  إلــى  تضاف  أن  يجب 

 منه«. 
ً
الوقود األحفوري وليس الحلول بدال
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ــاط الــتــركــيــة. حــتــى إن الرئيس  عـــام فــي األوســ
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـــــان قـــال فــي تجمع 
أكــســوي يعبر عــن »قلة   مــا قالته 

ّ
إن انتخابي 

أخالق وتربية«. 
ويـــتـــســـاءل الـــبـــيـــطـــار املـــقـــيـــم تـــركـــيـــا مـــنـــذ عـــام 
2011 عـــن ســبــب تــجــاهــل املـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
عــمــومــا وأكـــســـوي أعـــــداد الــتــالمــيــذ والـــطـــالب 
الــســوريــن فــي املـــدارس والــجــامــعــات التركية، 
بل وضمن الهيئات التعليمية في الجامعات. 
 معظم أســاتــذة جــامــعــة »مــارديــن« 

ّ
ويــقــول إن

سوريون وقد حصلوا على الجنسية التركية. 
ــرًا لـــكـــثـــرة الـــطـــالب  ــظــ وبـــســـبـــب وجـــــودهـــــم، ونــ
السورين والعرب، توسعت الجامعة وأدخلت 
تخصصات جديدة، بما فيها الدراسات العليا. 
يضاف إلى ما سبق تفوق طالب سورين في 
الجامعات، وحصول البعض على املركز األول 
وعــلــى مـــدى خــمــس ســـنـــوات. ويــخــتــم حديثه 
معظمه  أن  الــتــركــي  بالشعب  »الجميل   :

ً
قــائــال

يعرف أهداف أحزاب املعارضة من التحريض 
ــا 

ّ
عــلــى الـــســـورّيـــن، بــدلــيــل أنــهــم يــدافــعــون عــن

ويرفعون دعاوى نشر الكراهية بحق مطلقي 
تلك الشعارات العنصرية«. 

ــود  ــد وجــ ــتــــوّســــع حـــمـــالت الـــتـــحـــريـــض ضــ وتــ
الــســوريــن لــتــأخــذ أشـــكـــااًل مــخــتــلــفــة. وعـــرض 
مواطن تركي من واليــة مرعش جنوب البالد 
ــدى كليتيه لـــســـداد ديـــونـــه »مـــن أجــل  بــيــع إحــ
حياة إنسانية كريمة«، متذرعا بأن الالجئن 

السورين هم من دفعوه إلى ذلك بعد تسببهم 
بتدهور أوضاع األتراك املعيشية في الوالية. 
وقال خالل إعالن لصقه على باب أحد محال 
ــة: »كــــم هـــو مـــوجـــع أال تــحــظــى بــحــرّيــة  الــــواليــ
كالتي يتمتع بها خمسة مالين الجئ سوري 
في وطني«، ما أدى إلى ردود أفعال متباينة 
من األتراك. فالبعض أّيد الشاب وتعاطف معه 
معتبرًا أن السورين تسببوا بتراجع مستوى 
القتال  تركوا  السورين  وأن  األتـــراك،  معيشة 
ببلدهم وباعوها لألطراف املتنازعة، في حن 
جاءت تعليقات األكثرية بأنه ليس للسورين 
أي دخل بتراجع دخل األتــراك ووضــع الشاب 
هــو كــمــا وضـــع الــتــجــار بــالــواليــة بسبب آثــار 

إغالقات وباء كورونا. 
مـــن جــهــتــه، يــســتــغــرب أســـتـــاذ عــلــم االجــتــمــاع 
فــي جامعة ابــن خــلــدون فــي إسطنبول، رجب 
شان تورك، طرح الشاب وعرضه كليته للبيع 
ــــوزر، موضحا  وتــحــمــيــل الـــوجـــود الـــســـوري الـ
املــعــارضــة، عن  ــزاب  أن مــا تنشره بعض األحــ
ــب مــن الحكومة  أن الــســوريــن يـــأخـــذون رواتــ
املساعدات  الصحة، ألن  عــن  عــار  هــو  التركية 
الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الــــســــوريــــون تـــأتـــي مــن 
السوريون  إذ جلب  العكس،  أوروبـــا، بل على 
وأتراكا  سورين  شغلت  واستثمارات  أعمااًل 
ــــت االقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي. يـــضـــيـــف فــي  ــركـ ــ وحـ
حديثه لـ »العربي الجديد« أن االفتراءات على 
انتخابية  حملة  كــل  قبل  تتصاعد  السورين 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

املــجــلــس التأسيسي  عـــادت عــضــو 
واإلداري لحزب »الجيد« املعارض، 
إيـــــالي أكــــســــوي، إلــــى بـــث مــشــاعــر 
الــحــقــد والـــكـــراهـــيـــة، عــلــى حــــّد قــــول مــواطــنــن 
أتـــــراك، بــعــد وصــفــهــا الــســوريــن فــي تــركــيــا بـ 
ي مستوى 

ّ
»األمّين« وتحميلهم مسؤولية تدن

التعليم في تركيا. املعاِرضة التركية املعروفة 
بعدائها للوجود السوري في بالدها، نشرت 
تغريدة على »تويتر«، قالت فيها إن نحو 70 
فــي املــائــة مــن السورين أمــيــون، وغير ملمن 
أن  والــكــتــابــة، معتبرة  الـــقـــراءة  بــأصــول تعلم 
السورين  الالجئن  ارتفاع معدل األمية لدى 
في  التعليم  مــســتــوى  عــلــى  بشكل سلبي  أثـــر 

تركيا.  
ــة انــــدمــــاج  ــالـ ــتـــحـ ــى اسـ ــ وأشــــــــــارت أكــــســــوي إلــ
ــــن فـــــي املـــجـــتـــمـــع الــــتــــركــــي بــســبــب  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
»أميتهم«، وقــد عــززت موقفها هــذا مــن خالل 
الحديث عن املعلمة التركية ميسكورة يلماز، 
التي شاطرتها الرأي نفسه، معتبرة أن سبب 
تـــراجـــع مــســتــوى الــتــعــلــيــم فـــي تــركــيــا يــعــود 
مــســتــوى تعليمي  قــــدوم ســـوريـــن ذوي  إلــــى 

منخفض إلى بالدها. 
فـــي املــقــابــل، دافـــعـــت وســـائـــل إعــالمــيــة تركية 
البالد، واعتبرت ما  السوري في  الوجود  عن 
للكراهية وينضوي على  قالته أكسوي نشرًا 
التعميم. فأكسوي التي اعترضت على تعين 
الطالبة السورية املتفوقة آية فور تخرجها من 
كلية الطب في جامعة »تراقيا«، في مستشفى 
بــــاشــــاك شــهــيــر املـــتـــطـــور، تـــصـــف الـــســـوريـــن 
على  وتــعــتــرض  تفوقهم  وتتجاهل  بــاألمــيــن 

منحهم حقهم بفرص عمل. 
وأفــــادت مــصــادر تــركــيــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
بأن عددًا من املحامن األتراك تقدموا بشكوى 
إلى املدعي العام في إسطنبول ضد املعارضة 
والكراهية  الحقد  بنشر  متهمينها  أكــســوي، 
وتحديدًا  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 

ضد السورين. 
ــقـــول صـــاحـــب ســلــســلــة مــطــاعــم  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ســوريــة فــي حــي الــفــاتــح فــي إســطــنــبــول، نــزار 
الــبــيــطــار، إن »هـــذه املــعــارضــة بــالــذات تعتمد 
الــســوريــن لتحقيق أحـــالم حزبها  على ورقـــة 
كانت  نفسها  »أكسوي  أن  السياسية«، مذكرًا 
عــام 2019 بصحبة  الفاتح  قد جالت في حي 
مــــصــــور، مــتــهــمــة الـــســـوريـــن بـــأنـــهـــم احــتــلــوا 

املنطقة وسدوا منافذ الرزق أمام األتراك«. 
أكــســوي حينذاك   شــعــار 

ّ
أن الــبــيــطــار  يضيف 

كان: »لن أسلم فاتح للسورين«، في ظل كثرة 
مــحــال الــســوريــن فــي »نــزلــة األمــنــيــات« بحي 
ل سورين 

ّ
تشغ املــحــال  أن  متجاهلة  الــفــاتــح، 

 
ّ
وأتراكا، وأن عائداتها تصرف في تركيا، وأن
السورين يدرون املال وليسوا سببا للبطالة 
كما ادعـــت. كــذلــك يــذكــر أن حملتها املــصــورة 
الــتــحــريــضــيــة وقـــتـــذاك القـــت اســتــهــجــانــا شبه 

تحريض 
ضد السوريّين

تركيا تواجه 
خطاب كراهية 

بحق الالجئين

تكثر حمالت التحريض بحق الالجئين السوريين في تركيا 
خالل الفترة األخيرة. وما قالته المعارضة إيالي أكسوي 
محاربة  يستدعي  الذي  األمر  اإلطار،  هذا  في  يأتي 
خطاب الكراهية والصورة النمطية لتفادي الصدامات

عدد من المحامين 
األتراك تقدموا بشكوى 
ضد المعارضة أكسوي

تتوّسع حمالت التحريض 
ضد وجود السوريين 
لتأخذ أشكاًال مختلفة
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أو ضائقة تقع فيها املعارضة، للضغط على 
الحكومة التركية وتشويه الواقع االجتماعي 
الــواليــات. ويقول:  الكراهية بن بعض  ونشر 
ــام املـــاضـــي ونــتــيــجــة الـــتـــحـــريـــض، عمد  ــعــ »الــ
ــــى تــكــســيــر مــــحــــال يــمــلــكــهــا  ــبــــاب أتــــــــراك إلــ شــ
التحريض  بعد  الفاتح،  في منطقة  ســوريــون 
اطــردوا_الــســوريــن، ليتضح الحقا  وهاشتاغ 
أن سبب التحريض كاذب وهو أن شابا سوريا 
تحّرش بفتاة تركية. لكن استمرار التحريض 
يخلق عــداء بن الشعبن الشقيقن، وهــو ما 
منها  مختلفة،  على صعد  لــه  التصدي  يجب 

القضاء«. 
ــــن  ــــن جـــامـــعـــتـــه »ابـ ــتــــحــــدث شــــــان تـــــــورك عـ ويــ
ــا إلــــى تــمــيــز الـــســـوريـــن على  ــتـ خــــلــــدون«، الفـ
عـــكـــس مــــا أشــــاعــــت املـــعـــارضـــة أكــــســــوي. كــمــا 
أن جـــامـــعـــات عـــــدة، مـــن قــبــيــل غـــــازي عــنــتــاب 
وماردين، افتتحت أقساما عربية بسبب كثرة 
العامة  السمة  أن  معتبرًا  الــســوريــن،  الــطــالب 
للسورين بتركيا هي أنهم »شعب نشط ساٍع 

إلى التعليم والتعلم كما أنه سريع االندماج«. 
ويشير إلى اهتمام السورين بتعليم أوالدهم 
اللغة التركية على اعتبار أن االندماج واللغة 
كتاب  الجديدة.  وُيطالب  الحياة  هما مفتاح 
ــراك بــضــرورة تــصــدي الحكومة  ومــثــقــفــون أتــ
ــيـــة والـــتـــحـــريـــض،  ــكـــراهـ الـــتـــركـــيـــة لـــحـــمـــالت الـ
ويطالب ناشطون سوريون االئتالف الوطني 
والهيئات  السورية  واملعارضة  الثورة  لقوى 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة واملـ
لــلــمــعــارضــة بــــضــــرورة الـــتـــحـــرك والــتــنــســيــق 
املستويات،  كــافــة  على  التركية  الحكومة  مــع 
ــئـــن لــلــحــد مــن  ــل عـــلـــى تـــوجـــيـــه الـــالجـ ــمـ ــعـ والـ
التصرفات واألخطاء الفردية التي تؤدي إلى 
األتـــراك بشكل  وإثـــارة غضب  املشاكل  افتعال 
أكبر ضد الالجئن، خصوصا بعدما وصلت 

حمالت التحريض إلى حد القتل. 
وقــضــى الـــســـوري أيــمــن حــمــامــي )16 عــامــا(، 
وهو من أهالي حلب في 13 سبتمبر/ أيلول 
عـــام 2020، مــتــأثــرًا بــإصــابــتــه بــثــالث طعنات 
فــي القلب فــي منطقة وزيــر كــوبــري فــي واليــة 
ســامــســون شــمــال تــركــيــا، بــعــد مـــشـــاجـــرٍة مع 
ــأيـــام،  ــــك بـ ــبـــل ذلـ ــبـــاب أتــــــــراك. وقـ مــجــمــوعــة شـ
وتــحــديــدًا فــي الــســادس مــن سبتمبر/ أيــلــول 
2020، اعترض مواطنون أتراك الشاب محمد 
أســــعــــد قــــاســــم فــــي مــنــطــقــة الـــســـلـــطـــان غــــازي 
بــمــديــنــة إســطــنــبــول، بــعــدمــا رفـــض إعــطــاءهــم 
ويصاب  الــرصــاص  عليه  ليطلقوا  السجائر، 
ــتــل الــســوري 

ُ
قــاســم بــســاقــه. وقــبــل أســابــيــع، ق

صـــالح الــديــن الــجــنــيــد )27 عــامــا( بــرصــاصــة 
ــة أضــنــة.  ــ ــد مــجــهــول فـــي واليـ بــنــدقــيــة عــلــى يـ
أمــانــي رحمون  الــســوريــة  قتل  وتبقى جريمة 
وطفلها، بعد اغتصابها عام 2017، من أبشع 
الجرائم التي حركت الرأي العام التركي والقت 
تــعــاطــفــا مـــن املـــســـؤولـــن والـــشـــعـــب. وشــهــدت 
كثيرة  قونية وأضــنــة وكلس مشاكل  واليـــات 

بن سورين وأتــراك، علما أن التحريض يعد 
ــا.   ونــتــيــجــة تــصــاعــد حــمــالت  ــيـ ســبــبــا أســـاسـ
ــرًا، وبــهــدف  ــيـ الــتــحــريــض عــلــى الـــســـوريـــن أخـ
ــل الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة بــشــأن  الـــســـعـــي إلـــــى حــ
الــســوريــن، دعـــت مــديــريــة األمــنــيــات التركية 
بوالية مرسن ممثلن عن السورين، للوقوف 

على األسباب والبحث عن حلول. 
إلــــــى ذلــــــــك، يــــقــــول رئــــيــــس تـــجـــمـــع املـــحـــامـــن 
»ناقشنا  قرنفل:  غــزوان  تركيا،  السورين في 
خالل اجتماعنا التمهيدي مع مدير األمنيات 
ــة. وألن هـــذا  ــيــ ــراهــ ــكــ ــتـــحـــريـــض والــ الـ قـــضـــيـــة 
خطيرة،  املجتمعية  وعــواقــبــه  مهم  املــوضــوع 
ســـيـــكـــون أحـــــد أبــــــرز املـــواضـــيـــع الـــتـــي ســتــتــم 
ــــة عــمــل مـــع مــنــظــمــات  مــنــاقــشــتــهــا خــــالل ورشـ
حقوقية تركية تبدأ في 14 من الشهر الجاري 
ــه، وســــيــــكــــون هــنــاك  ــنــ ــتـــى 18 مــ وتـــســـتـــمـــر حـ
العاملي  اليوم  في  باملشاركة  تتوج  توصيات 

لالجئن في 20 من الشهر الجاري«.  
وحــــول أســـبـــاب تــصــاعــد حــمــالت الــتــحــريــض 
بــحــق الــســوريــن هـــذه الــفــتــرة، يــوضــح قرنفل 
ــــدو أن حـــمـــالت  ــبـ ــ ــــد«: »يـ ــــديـ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ ـــ »الــ ــ لـ
قبل  مــن  السورين  الالجئن  التحريض ضــد 
السياسية  واملــؤســســات  الشخصيات  بعض 
املــعــارضــة جـــاءت هــذه املـــرة أبــكــر مما اعتدنا 
أو عمليات  مــع حــمــالت  تــرافــقــهــا  عليه لجهة 
انتخابية، إذ يفصلنا عن االنتخابات املقبلة 
نــحــو ســنــتــن، لــكــن أعــتــقــد أنــهــا صــــارت جــزءًا 
مــــن الــتــقــالــيــد الــســيــاســيــة لــلــمــعــارضــة الــتــي 
فتستخدم  سلطته  ضد  املجتمع  شحن  تريد 

السورين وقودًا لهذه العملية«. 
لــكــن هـــل يــتــحــمــل الــالجــئــون الـــســـوريـــون ولــو 
جــزءًا من املسؤولية، من جــراء عــدم معرفتهم 
بــتــقــالــيــد وعـــــادت األتـــــــراك؟ يــجــيــب قــرنــفــل أن 
»املــجــتــمــع الــتــركــي لــيــس مــن املـــريـــخ، وليست 
عاداته وتقاليده بغريبة أو بعيدة عن عادات 

لــم تعد كما  الــســوريــن وتقاليدهم. واملــســألــة 
بسلوك  مرتبطة  السابقة  السنوات  في  كانت 
ســوري مختلف، وهــو مــا أكــده مدير أمنيات 
مرسن في لقائنا معه، إذ قال إن حجم الهوة 
والخالفات بن السورين واألتراك يكاد يكون 
 في الوالية. لذلك، أعتقد أن األمر صار 

ُ
معدوما

مرتبطا، لكثرة الشحن والتحريض، بفكرة تم 
العمل على ترسيخها في قطاع من املجتمع، 
تشير إلى أن السورين صنف ثاٍن من البشر، 
وأنـــهـــم ســبــب مــشــاكــلــنــا، وهــــذا غــيــر صحيح 

بطبيعة الحال«.  
وعن مسؤولية تجمع املحامن واملؤسسات 
الــســوريــة فــي تــركــيــا فــي حــمــايــة الــســوريــن 
إن  قرنفل  يقول  بحقهم،  التحريض  ووقــف 
تعزيز  هي  حقوقية  كجمعية  مسؤوليتهم 
الـــتـــواصـــل مـــع مــؤســســات حــقــوقــيــة تــركــيــة 
ملـــواجـــهـــة خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة عـــبـــر تــنــظــيــم 
حــمــالت مناهضة لــهــذا الــخــطــاب مــن جهة، 
ــاوى قــضــائــيــة بــحــق املحرضن  وإقـــامـــة دعــ

من جهة أخرى.

تحقيق

بيروت ــ سارة مطر

أكثر مــن سبعة أشهر على صــدور  بعد 
رقم  لبنان  فــي  الطالبي  الــــدوالر  قــانــون 
األول  تشرين  أكتوبر/   16 بتاريخ   193
2020، ال تزال صرخة أهالي الطالب في 
الــخــارج حــاضــرة فــي شـــوارع العاصمة 
بيروت ومختلف املناطق، لكن من دون 
لــلــمــنــاشــدات والــتــظــاهــرات  ــدوى  ــ أّي جـ
ــاة األهـــالـــي  ــانـ ــعـ ــاء مـ ــهــ املــطــلــبــيــة فــــي إنــ
ومــأســاتــهــم املــســتــجــّدة، وآخـــرهـــا وفـــاة 
ــاء الــطــالب  ــيـ حــســن كـــوثـــرانـــي، أحـــد أولـ
بعد رفض  أصــابــتــه  قلبية  أزمـــة  بسبب 
مــــصــــرف تـــحـــويـــل املـــبـــلـــغ املـــطـــلـــوب مــن 
حـــســـابـــه لـــصـــالـــح نـــجـــلـــه الـــــــذي يــتــابــع 
دراســتــه الجامعية فــي أوكــرانــيــا. فعليا 
ــم 193 الــذي  لــم تــنــفــذ بــنــود الــقــانــون رقـ
مبلغ  بتوفير  اللبنانية  املــصــارف  يلزم 
من  )ســـنـــويـــا(  أمـــيـــركـــي  دوالر  آالف   10
حــســابــات املـــودعـــن لــكــل طــالــب لبناني 
وفــــق ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي لـــلـــدوالر 
)1515 ليرة لبنانية لكل دوالر(، وشابته 
استثناءات وتساؤالت بعدما استفادت 
اســتــطــاعــت تحويل  قليلة  عــائــالت  مــنــه 
أمـــوال إلــى أبنائها الــذيــن يــدرســون في 

الخارج.
أمـــن ســـر الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة ألولــيــاء 
ــات األجـــنـــبـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الــــــطــــــالب فــــــي الـ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــال لـ ــ ــنـــج قــ ــيــــع كـ ــتــــور ربــ ــدكــ الــ
طويل،  نضاٍل  بعد  »حصلنا،  الجديد«: 
مــــن وزارة  لــلــجــمــعــيــة  تـــرخـــيـــٍص  ــلـــى  عـ
كانون  يناير/  في  والبلديات  الداخلية 
ــا فــــي تــوجــيــه  ــرنــ ــاشــ ــــي2021، وبــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ال
ــقـــديـــم إخــــبــــاراٍت  إنـــــــــذارات قـــانـــونـــيـــة وتـ
إلــى النيابة الــعــامــة، ورفــع دعـــاوى أمــام 
ر 

ّ
القضاء بعدما ملسنا عمق األزمة وتعث

الحلول. وقد أثمر ذلك 
إصـــــدار قـــانـــون الــــــدوالر الــطــالــبــي الـــذي 
نعتبره إنجازًا للجمعية رغم محاوالت 

عرقلة تنفيذه«.
وأوضح كنج أن بعض األهالي يعانون 
اقـــتـــصـــادي صــعــب يجعلهم  ــع  مـــن وضــ
الى  مبلغ  أي  قــادريــن على تحويل  غير 
ــارج، بسبب  أبــنــائــهــم الــعــالــقــن فــي الـــخـ
تــــراجــــع الـــقـــيـــمـــة الـــشـــرائـــيـــة لـــرواتـــبـــهـــم 
الــتــي يــتــقــاضــونــهــا بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، 
ــــي أمـــــــّس الــــحــــاجــــة الـــى  ــا يــجــعــلــهــم فـ ــ مـ
الــدوالر الطالبي. وهناك أهالي يريدون 
ــارف بــــاإلفــــراج عـــن أمــوالــهــم  إلـــــزام املـــصـ

ومّدخراتهم للتصرف بها«.
يتابع كنج: »لألسف طبق قانون الدوالر 
)عــلــى فئات  نــاس ونـــاس  الطالبي على 
دون أخـــــرى(، فــاســتــفــاد مــنــه نــحــو 100 
من أصل 20 ألف طالب أو أكثر يدرسون 
تــزال الحسابات  خــارج لبنان. وفيما ال 
املــصــرفــيــة مـــحـــجـــوزة، اســتــرجــع بعض 
األهالي جــزءًا يسيرًا من ودائعهم، بعد 

خالفاٍت أو دعاوى قضائية«.
تنفيذ  آلـــيـــة  كــنــج وصــــف  يــتــجــنــب  وإذ 
شملت  أو  »استنسابية،  ها 

ّ
بأن القانون 

 
ّ
أن يــشــّدد على  تــحــديــدًا«،  السلطة  أزالم 

على  استحصلوا  الذين  األهــالــي  بعض 
تمويل ألوالدهم لم يحظوا بأي وساطة 
كيف  التساؤل  يثير  مــا  »لكن  سياسية. 
ــد املــــصــــارف تـــحـــويـــالت مــالــيــة  ــ ــذ أحـ ـ

ّ
ــف نـ

لــنــحــو 25 طــالــبــا مـــن فـــــرٍع فـــي مــنــطــقــٍة 
ــم يــســمــح لــفــروعــه  واحـــــــــدة، فــــي وقـــــت لــ
ــــراء أي  ــإجـــ ــان بـــــ ــنــ ــبــ ــرة حــــــــول لــ ــشــ ــتــ ــنــ املــ
تحويالت على أساس الدوالر الطالبي، 

ونسأل أين ذهبت األموال التي كشفتها 
ــارف لـــبـــنـــان بــاعــتــبــارهــا  جــمــعــيــة مــــصــ
رســلــت الــى الــخــارج وفــق سعر الـــدوالر 

ُ
أ

الـــطـــالـــبـــي، والـــتـــي نـــاهـــزت 240 مــلــيــون 
إلى  »الــعــودة  إلــى  دوالر؟«. وُيشير كنج 
املبادلة، في ظل مطالبة بعض  مجتمع 
األهــالــي معارفهم أو أقــاربــهــم فــي البلد 
الــذي يــدرس فيه أبــنــاؤهــم، بــأن يقّدموا 
يسددوها  أن  على  املطلوبة  املبالغ  لهم 
ر 

ّ
بدورهم إلى ذويهم في لبنان، ما يوف

قــيــمــة الــتــحــويــل. وأنــــا شــخــصــيــا أرســـل 
ــات  ــواليــ ــنـــدا والــ ـــّي فــــي كـ

َ
األمــــــــوال لـــنـــجـــل

املتحدة األميركية عبر أحــد األقــربــاء أو 
األصدقاء املسافرين إلى هذه الدول«.

مستقبل مجهول
في حكايات أخــرى لألهالي مع الــدوالر 
بلدة مجدل  ذاق مواطنان من  الطالبي، 
وعة ذاتها. ابن املزارع 

ّ
عنجر البقاعية الل

زاهي صالح الذي كان باشر سنته األولى 
في تخصص الطب في بيالروسيا، عاد 
قــبــل نــحــو شــهــريــن إلـــى لــبــنــان، وانــضــّم 
هم 

ّ
إلى صفوف الطالب الذين ُحرموا حق

صالح،  يقول  الجامعي.  التحصيل  فــي 
أملنا  أوالد: »وضــعــنــا  لــثــالثــة  أب  وهـــو 
الــــدوالر الــطــالــبــي، لكننا لــم نستفد  فــي 

منه. لم أعد قادرًا على تحويل أي مبلغ، 
فأنا ال أملك حسابا مصرفيا ولم يعد ما 
أجنيه من الزراعة يكفي عائلتي في ظل 
تــراجــع املــوســم وأزمـــة تصريف اإلنــتــاج 
الــلــبــنــانــي. فكيف أرســـل إلـــى ابــنــي نحو 
إحـــدى شركات  عبر  شــهــرّيــا  دوالر   600
تحويل األموال، كما كنت معتادًا، بعدما 
بــات شـــراء الـــدوالر مــن الــســوق الــســوداء 
 مبلغ 600 دوالر الذي 

ّ
بعيد املنال، إذ إن

كــان يــعــادل 900 ألــف ليرة لبنانية بات 
اليوم يــوازي سبعة إلــى ثمانية مالين 

ليرة؟«.
كذلك أجبرت الظروف الصيدلي صالح 
حـــســـن، وهــــو أب لـــولـــديـــن، عــلــى إعــــادة 
نــجــلــه إلــــى لــبــنــان بــعــدمــا شـــــارف على 
ــهــــاء ســنــتــه الـــثـــالـــثـــة فــــي اخــتــصــاص  إنــ
أيضا. وهو  العام في بيالروسيا  الطب 
أبــــدى فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أســفــه لــعــجــزه عـــن تــحــويــل األمــــــوال في 
ظل أزمــات الــبــالد، وعــدم تطبيق قانون 
الــــــدوالر الــطــالــبــي. ونـــاشـــد الـــدولـــة بــأن 
أبنائنا  متابعة  تضمن  »صــيــغــة  تــضــع 
خسارة  مــن  بــداًل  الجامعي،  تحصيلهم 
سياسين  بسبب  الــدراســيــة،  سنواتهم 

ونواب ال يبالون بمصيرهم«.

طالب لبنان في الخارج بال دوالر

الطالب اللبنانيون يواجهون حيرة كبيرة )جوزف عيد/ فرانس برس(

أهالي الطالب اللبنانيين في الخارج ما زالوا يرفعون الصوت عاليًا )جوزف عيد/ فرانس برس(
محال يديرها سوريون في حي الفاتح )أوزان كوزيه/ فرانس برس(

3,645,557
العدد اإلجمالي للسوريين المقيمين 
في تركيا، 47.5 في المائة منهم ما 

دون الـ 18 عامًا

يومًا بعد يومًا، يتضح 
أن قانون الدوالر 

الطالبي للجامعيين 
اللبنانيين في الخارج 
ُوضع لفئات دون 

أخرى. وتزداد حكايات 
وقف التحصيل 
العلمي للطالب

في صدمة جديدة 
للرأي العام اإليطالي، 

أطلق الشهر الماضي 
سراح أشهر قاتل في 

عصابات المافيا. استفاد 
»الجالد« جيوفاني 

بروسكا من قانون إطالق 
السجناء بعد 30 سنة، ما 

جلب مرارة كبيرة لذوي 
الضحايا

إيطاليا: إطالق »جالد المافيا« طعنة للعدالة
قتلت المافيا أشهر 

قاٍض الحقها في التاريخ، 
جيوفاني فالكوني

اعتقل »جالد المافيا« 
بعد أربع سنوات من مقتل 

القاضي فالكوني

ناصر السهلي

العقوبات  قــانــون  فــي شـــأن  إيــطــالــيــا  تنقسم 
ــراح أشــهــر قــاتــل في  الــــذي ســمــح بـــإطـــالق ســ
بعدما  بروسكا،  جيوفاني  املافيا  عصابات 
أمــضــى 25 ســنــة فـــي الــســجــن. فــحــتــى الــيــوم 
املافيا  زالـــت صقلية، عــاصــمــة عــصــابــات  مــا 
ــشـــريـــن، تــعــيــش  ــعـ ــة مـــنـــذ الــــقــــرن الـ ــطـــالـــيـ اإليـ
التي قتلت  املافيا  يــد  حالة صدمة مــن طــول 
جيوفاني  التاريخ،  في  الحقها  قــاٍض  أشهر 
فــالــكــونــي، عــبــر تفجير شــحــنــة وزنــهــا نحو 
نصف طــن ُوضــعــت تحت األرض لــدى مــرور 
سيارته في باليرمو في 23 مايو/ أيار 1992، 
مــا أدى الــى مقتل فالكوني وزوجــتــه و3 من 
حراسه الشخصين. لكن إطالق سراح مفجر 
»جالد املافيا« بروسكا )64  الشحنة امللقب بـ
ــرار منحه  ــ عـــامـــا(، فـــي 31 مــايــو املـــاضـــي، وقـ
بعد أربع سنوات من إطالقه املشروط هوية 
أدلــى بشهادات ضد  بعدما  جديدة وحماية 
رجال املافيا، فّجر نقاشا بسبب عدد جرائم 

الــقــتــل الـــتـــي ارتــكــبــهــا والـــتـــي بــلــغــت املـــائـــة، 
بحسب اعترافاته.  والحقيقة أن الرأي العام 
أنه  رغــم  بروسكا،  للقاتل  يغفر  لــم  اإليطالي 
»اعتذر من أهالي الضحايا« من خالل فيديو 
ظهر فيه مقنعا قبل 5 ســنــوات، ونــِشــر على 
وثائقي  فيلم  ضمن  الفرنسية  التلفزيونات 
عن املافيا، وزعــم فيه أنه »تعلم األخــالق في 

السجن«. 
واعتقل بروسكا عام 1996، بعد أربع سنوات 
القاضي فالكوني. وهــو ظــل حتى  مــن مقتل 
ــيـــد الــيــمــنــى لــزعــيــم  لــحــظــة الـــقـــبـــض عــلــيــه الـ
ــوزا نـــوســـتـــرا« الــشــهــيــرة  ــ عــصــابــة املــافــيــا »كــ
»تــوتــو«.  املــعــروف باسم  ريــنــاس،  سالفاتور 
 اعـــتـــرافـــاتـــه لــلــقــضــاء اإليـــطـــالـــي حــول 

ّ
ولـــعـــل

الجرائم التي ارتكبها، هي التي فّجرت الجدل 
حــــول قـــانـــون الـــعـــقـــوبـــات، خـــاصـــة بـــن أســر 
الــضــحــايــا وبــعــض املــشــرعــن والــســيــاســيــن 
الذين اطلعوا على تفاصيل الجرائم. ويطالب 
البعض اليوم بتعديل القانون ليصبح حكم 
املــؤبــد ملــدى الحياة خلف القضبان بــدأل من 

نظامهم  اإليطاليون  ويتهم  حاليا.  سنة   30
الــقــضــائــي بــأنــه »أفــلــس« بــعــد إطـــالق »جــالد 

املافيا األول«. 
املافيا ذروتـــه بعد اغتيال  الــخــوف مــن  وبلغ 
تــســاؤالت كثيرة  أثــار  مــا  فالكوني،  القاضي 
حــــول فـــســـاد الــشــرطــة وقــــــدرات املــافــيــا الــتــي 

شــهــادتــه مــن أمـــام الــقــضــاء. وبــقــي الطفل في 
حــوزة العصابة في أحد األقبية ملدة عامن، 
بحسب اعــتــرافــات الــجــالد بــروســكــا، قــبــل أن 
يقتله بيديه خنقا وتــذاب جثته في األسيد، 
بــحــســب اعــتــرافــاتــه الــصــوتــيــة فـــي التحقيق 

والتي جرى تسريبها عام 1997. 
وأفزع قتل الطفل الشارع الصقلي واإليطالي 
عـــمـــومـــا، خــصــوصــا بــعــد انـــتـــشـــار تــفــاصــيــل 
الــــتــــعــــذيــــب الــــتــــي تــــعــــرض لــــهــــا فـــــي مــــزرعــــة 
مـــهـــجـــورة، وتــأكــيــد عــجــز الـــشـــرطـــة، املــتــهــمــة 
ــن املــــافــــيــــا، عــن  ــة مــ ــروقـ ــخـ ــا بـــأنـــهـــا مـ ــ ــــدورهـ بـ

الوصول إليه طوال عامن من االحتجاز. 
ــــالد ُيـــثـــيـــر رعــــــب املــجــتــمــع  ــــجـ كــــــان صـــيـــت الـ
ــقـــب قــبــل  ـ

ُ
الـــصـــقـــلـــي، فــجــيــوفــانــي بـــروســـكـــا ل

املسيحي«.  و»الـــجـــزار  »الــخــنــزيــر«  بـــ اعتقاله 
أيــضــا بمسؤوليته عــن قتل سيدة  أقـــّر  وهــو 
حامل جرى تعذيبها حتى املوت أمام زوجها 

»الخيانة«.  املتهم بـ
ومع تلقيه قرار إطالق سراح »جزار املافيا«، 
أبـــــدى ســانــتــيــنــو دي مـــاتـــيـــو، والـــــد الــطــفــل، 

الــذي ما زال يعيش في مكان ســري، شعوره 
ــقـــوا ســــراح  ــلـ ــام أطـ ــ ــل عـ ــبـ بـــــاملـــــرارة، وقـــــــال: »قـ
مــشــاركــن فــي خــطــف ابــنــي جــوزيــبــي، واآلن 
يطلقون جالده، ال أفهم كيف يسمح القانون 

بذلك؟«. 
ونقلت صحيفة »ال ريبوبليكا« عن أرملة أحد 
الحراس الشخصين الذي قتل في استهداف 
»الــدولــة ضدنا، فحتى  أن  فالكوني  القاضي 
لــم نعرف  بعد 29 سنة مــن الحادثة مــا زلنا 
الحقيقة، والرجل الذي حطم عائلتي أصبح 
حّرًا اليوم«. أوساط روما توعدت بعد اإلفراج 
عــــن الــــجــــالد بـــروســـكـــا بـــتـــقـــديـــم مــقــتــرحــات 
السجن  عقوبة  تسري  كي  القوانن،  لتعديل 
بأعمال  املتعلقة  الــجــرائــم  على  الحياة  مــدى 
املافيا، وليس الحد األقصى املقدر بـ30 سنة 

املطبق اليوم في قانون العقوبات. 

عــرفــت بــدقــة مــوعــد هــبــوط طـــائـــرة الــقــاضــي 
ــار الـــذي  ــطـ ــو غــيــر املـ ــار الـــبـــديـــل، وهــ ــطـ فـــي املـ
كـــان مــقــررًا الــهــبــوط فــيــه، يـــوم التفجير. ولــم 
يمض شهر على اغتيال القاضي األشهر في 
مالحقة عصابات املافيا حتى أردت العصابة 

زميله القاضي باولو بروسيلنيو. 
الــثــانــي 1993، بعد   وفـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــقــاضــي فالكوني،  أكــثــر مــن عــام على مقتل 
خــطــف بــروســكــا، بـــأوامـــر مــن زعــمــاء املــافــيــا، 
صبيا في الـ12 من العمر يدعى جوزيبي دي 
مــاتــيــو حــن كـــان يــتــدرب عــلــى ركـــوب الخيل 
خارج باليرمو. حضر القاتالن بزي الشرطة 
وأبلغاه بأنه يستطيع مقابلة والده سانتينو 
الــــذي تـــرك املــافــيــا وخــضــع لــحــمــايــة الــشــرطــة 
بعدما قدم معلومات مهمة عن عصابة »كوزا 
نوسترا«. وألن املافيا اعتبرته خائنا، توجب 
تأديب سانتينو دي ماتيو فخطف القاتالن 
ابنه بعدما أوهماه بأنه يمكنه االلتقاء بأبيه 
الـــذي لــم يـــره مــنــذ فــتــرة. بــعــد الــخــطــف ســاوم 
رجـــــال ســـالـــفـــاتـــور ريـــنـــا الــــوالــــد عــلــى سحب 

جيوفاني بروسكا 
لدى اعتقاله 

)Getty( 1996 عام
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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فالشمجتمع

أكثر المتضررين من جائحة كورونا
األطفال واألقليات كان لجائحة كورونا تأثير 

»غير مسبوق« و»عميق« 
على حقوق اإلنسان، ما 

أّدى إلى تفاقم العنصرية ضّد األقليات 
وإساءة معاملة األطفال، وفق ما أظهر 

تقرير للوكالة األوروبية للحقوق 
األساسية صدر أخيرًا. وقد تسّبب هذا 

الوضع في »تفاقم التحديات القائمة 
 جوانب الحياة، ما 

ّ
وعدم املساواة في كل

ر خصوصًا على الفئات الضعيفة«، 
ّ
أث

بحسب ما أّكدت الوكالة ومقّرها فيينا، 
في هذا التقرير السنوي، معربة عن 

»العواقب املستدامة«. وكان عدد  أسفها لـ
من الدول األعضاء السبع والعشرين في 
االتحاد األوروبي قد أعلن حالة طوارئ 

على خلفية أزمة كورونا، بحسب ما جاء 
في التقرير، »األمر الذي منح الحكومات 

سلطات غير عادية في اتخاذ القرار، 
حّدت من مجمل حقوق اإلنسان«. ومن 
ون واألطفال 

ّ
رة، املسن

ّ
أكثر الفئات املتأث

وغجر الروما والالجئون واملهاجرون 
رت 

ّ
واألشخاص ذوو اإلعاقة. كذلك تأث

النساء »بمستويات متفاوتة« في مجال 
ق بالتوفيق 

ّ
التوظيف، أو في ما يتعل

بني العمل والحياة اليومية، أو الصحة.
أّما بالنسبة إلى األقليات، فقد أشار 

التقرير إلى مخاطر ارتفاع انتقال 
عدوى كوفيد-19 بينهم إلى جانب 

فقدان العمل. باإلضافة إلى ذلك، أّكد 
 فيروس كورونا الجديد 

ّ
التقرير أن

»تسّبب في زيادة حوادث العنصرية 
وكراهية األجانب«. وعانى األطفال 

من جهتهم من التعليم عن ُبعد. وأكثر 
من دفع الثمن التالميذ من خلفيات 

محرومة اقتصاديًا أو اجتماعيًا. ولفت 
 »إساءة معاملة األطفال 

ّ
التقرير إلى أن

ازدادت كذلك في أثناء عمليات اإلغالق 
والحجر الصحي«. في سياق متصل، 
ازداد على نطاق أوسع العنف املنزلي 

في خالل هذه الفترة.
)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس، األناضول(

الفاجعة مستمرة في الهند

وسط اإلقفال العام في باكستان

مسّن محجور في النيبال

مياوم وسط الوباء في أيرلندا الشمالية

غجرية  في 
جنوب تركيا

الصغيرة ووالدتها نجتا 
من البحر وبلغتا إيطاليا

في مخيم 
لالجئين 

الروهينغا في 
إندونيسيا
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