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ريان محمد

»طمني بس تصل« جملة أصبح يسمعها 
كل من يريد االنتقال من مكان إلى آخر في 
الــســويــداء، إن كــان بــن الــبــلــدات واملـــدن، أو 
حتى بن أحياء املدينة. ويزيد الخوف من الخطف 
أو السرقة خصوصًا في ساعات الليل، إضافة إلى 
القلق من تأثير هذه الجرائم على العالقة مع بقية 
املــكــونــات الــســوريــة، فــي ظــل مــوقــف مــريــب للنظام 
الذي تشكل أجهزته األمنية غطاء لغالبية املتهمن.

يقول أبو نزار أبو صعب )53 سنة(، من السويداء، 
املحافظة  في  األمني  »الــوضــع  الجديد«:  »العربي  لـ
ــيــــرة،  ــــالل الـــســـنـــوات األربـــــــع األخــ تــــدهــــور كـــثـــيـــرًا خـ
ــــي تـــســـتـــهـــدف  ــتـ ــ ــرت عـــمـــلـــيـــات الــــخــــطــــف الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وانـ
األشــخــاص امليسورين مــن الــوافــديــن إلــى املحافظة 
من مختلف املناطق السورية، ما دفع غالبيتهم إلى 
املغادرة خوفًا على أنفسهم، وعلى أفراد عائالتهم، 
ــم. وبــعــد أن تـــراجـــع عـــدد الـــوافـــديـــن، بـــدأت  ــهــ وأرزاقــ
املحافظة،  أبــنــاء  تــطــاول  والسلب  الخطف  عمليات 
في حن تتخذ األجهزة األمنية التابعة للنظام دور 
املجرمن  من  كثير  ارتباط  جــراء  املتواطئ  املشاهد 

بأفرادها«. 
يــضــيــف أبــــو صـــعـــب: »كـــنـــا نــســهــر خـــــارج املــديــنــة، 
أن نخشى شيئًا،  دون  الليل  بعد منتصف  ونــعــود 
 
ً
ــيــــوم تــغــيــرت األوضــــــــاع، فــأصــبــح الــتــنــقــل لــيــال والــ

الخطف  تكرر عمليات  به بسبب  أمــرًا غير مرغوب 
  حتى داخل 

ً
والسلب، وغالبًا ما نتجنب التنقل ليال

املــديــنــة، وإن كــان ال بــد مــن التنقل فيجب أن يكون 
معنا ســالح، فلم يعد هناك ما يضمن حمايتنا إال 

السالح الشخصي«. 
يصر أبو محمد منذر )48 سنة(، وهو صاحب محل 
العائد  توصيل صديقه  على  السويداء،  في  نجارة 
إلى دمشق، حتى باب الحافلة )البوملان(، بسيارته 
الــخــاصــة، ويــوصــيــه أن يــتــصــل بــه إذا تــعــرض ألي 
موقف. كما اتصل عدة مرات حتى تأكد أنه وصل إلى 
»العربي الجديد«: »يحاولون  دمشق بأمان. يقول لـ
النيل من تاريخ الجبل كبلد للضيافة والكرم، لكننا 
سنحمي الضيف ونكرمه مهما حــاولــوا«. وأضاف 
الخطف  عمليات  غالبية  أن  للنظر  »الــالفــت  مــنــذر: 
كانت تتم على طريق دمشق- السويداء، حيث تكون 
جميع  ولديها  الضحية،  بانتظار  الخطف  عصابة 
املعلومات حوله، من اسمه إلى رقم ولــون السيارة 
التي تقله، وهــذه الوقائع تم توثيقها في كثير من 

الحوادث خالل السنوات املاضية«. 
ولـــظـــاهـــرة الـــخـــطـــف قـــصـــة طـــويـــلـــة فــــي الـــســـويـــداء، 
بدأت عندما كانت األجهزة األمنية تعتمد سياسة 
أقرباء  بخطف  تقوم  إذ  املــضــاد،  والخطف  الخطف 
شخصيات في الفصائل املعارضة للضغط عليهم، 

أو ابتزازهم، فترد الفصائل بخطف عناصر تابعة
الــتــبــادل. ولتفشي  لــلــنــظــام، وتــتــم بــعــدهــا عمليات   

العمليات  النظام عالقة بهذه  الفساد داخــل أجهزة 
التي تشمل دفع الفدية، والرشاوي، حتى أصبحت 
بالشراكة  املتنفذين  من  لعدد  إضافي  دخــل  مصدر 
مــع مجموعات إجــرامــيــة مرتبطة مــع تلك األجــهــزة 
بعد تــراجــع مــصــادر الــدخــل املستندة إلــى األعــمــال 
غير املــشــروعــة، مثل الــتــجــارة بــالــوقــود مــن البادية 
ــواد الــغــذائــيــة وغــيــرهــا من  ــ ــا، وتــهــريــب املـ ــ إلـــى درعـ

االحتياجات.
مـــن جــهــتــه، يـــرى نــاشــط مــحــلــي طــلــب إخـــفـــاء اســمــه 
ألسباب أمنية، أن »عمليات الخطف قد تكون نتيجة 
للفساد، أو غياب القانون، لكنها في العمق تندرج 
ضــمــن ســيــاســة أمــنــيــة تــهــدف إلـــى تضييق العيش 
املــال، وإنهاء  على أهالي السويداء، عبر طــرد رأس 
الــحــركــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســـاهـــم بــهــا الـــوافـــدون 
 عن تعميق الشروخ بن املكونات 

ً
السوريون، فضال

تواجد  املاضية،  العشر  السنوات  فخالل  السورية. 
ــرة قـــادمـــة من  ــ فـــي الـــســـويـــداء أكـــثـــر مـــن 18 ألــــف أسـ
مختلف املحافظات، في مشهد غير مسبوق، وكانت 
السنوات األولى فرصة للتعارف والتقارب، خاصة 
املكونات  الشائعات بن  منذ عقود  يبث  النظام  أن 
بــهــدف تــغــذيــة الــحــســاســيــات املــجــتــمــعــيــة والــصــور 

النمطية التي تعمق النزاعات«. 
الضحايا،  مــن  عــدد  عنه  نتج  »الــخــطــف  أن  يضيف 
وشــكــل ضــربــة للنسيج الــوطــنــي، لكنه بـــدأ مــؤخــرًا 
يهدد األمن املجتمعي، ما قد يتسبب بوقوع اقتتال 

أو مناطقي، وبالتالي يسمح  داخلي، ســواء عائلي 
السويداء  على  السيطرة  وإعـــادة  بالتسلل،  للنظام 
املعلن  غير  املدني  العصيان  من  حالة  تعيش  التي 
مــنــذ عـــام 2014، مــنــذ منعت حــركــة رجـــال الــكــرامــة، 
الــبــلــعــوس، األجــهــزة األمنية  بــقــيــادة الشيخ وحــيــد 
املحافظة،  داخـــل  اعــتــقــاالت تعسفية  أي  ــراء  إجــ مــن 
كما تجبرهم على إطالق سراح من يعتقل، وأعطت 
املستنكفن عن الخدمة العسكرية نوعًا من الحماية. 
عــام 2015، استمر هذا  البلعوس في  اغتيال  ورغــم 
التوازن مع تبني العديد من الفصائل املحلية هذه 

الخيارات«. 

مجتمع
 بالده استهدفت زراعة خمسة مالين شجرة على األقل في يوم 

ّ
قال رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، إن

واحــد، أول من أمس الجمعة، للمساعدة في إعــادة نمو الغابات والحد من تأثيرات تغير املناخ. 
وفي مقر الرئاسة، زرع الرئيس شتلة شجرة ليجنوم فيتاي، وهي من أكثر األخشاب صالدة في 
العالم. وهي معروفة محليًا باسم شجرة الحياة الستخداماتها الطبية. وقال: »لن ننتظر إلى الغد 
أو بعد غد. يتعن أن نفعل ذلك اآلن«. وبحسب أرقام مفوضية الغابات، فقد تراجع حجم الغابات 
)رويترز( مس ما كانت عليه في التسعينيات. 

ُ
إلى أقل من خ

توفي إميليو دوانيس دوفارسير املصنف عميد السن في كوبا عن 120 عامًا إثر التهاب رئوي، 
تاركًا 13 ولدًا و36 حفيدًا وأكثر من 40 من أبناء األحفاد، كما أعلن اإلعــالم املحلي يوم الجمعة. 
وأفــادت مدونة »دياريو مينينيو« التي يديرها صحافيو إذاعة »ال فوس دي باياتابو« املحلية 
بأن الرجل توفي في مدينة ميناس )شرق(. وأشارت املدونة إلى أنه »بقي بصحة جيدة طوال هذه 
السنوات بفضل نظام غذائي كان يتبعه ورعاية عائلته، لكنه توفي جراء التهاب رئوي مفاجئ 
)فرانس برس( بعدما اضطر ملالزمة الفراش على مدى سنة بسبب كسر في الورك«. 

كوبا: وفاة عميد السن عن 120 عامًاغانا: زراعة خمسة ماليين شجرة في يوم واحد

في السويداء، يمكن أن يخبرك أي مواطن بأسماء 
بارتكاب  المتهمة  والمجموعات  الشخصيات 
منبوذون  وجميعهم  والسلب،  الخطف  أعمال 
وبعضهم  يحتضنهم،  النظام  لكن  مجتمعيًا، 
أمنية  بمهمات  يقوم  أو  أمنية،  بطاقات  يحمل 
ما  البالد،  خارج  من  مهربة  أو  مسروقة  بسيارات 

يعطيهم سطوة على المجتمع.

في حماية النظام

كــثــيــرًا مــا يــتــعــّرض األشــخــاص املــصــابــون باملهق 
ألشــكــال أكــثــر خــطــورة مــن الــتــمــيــيــز والــعــنــف في 
ــكـــان مــــن ذوي  ــاطـــق الـــتـــي يــغــلــب عــلــيــهــا الـــسـ ــنـ املـ
الــبــشــرة الــداكــنــة نسبيًا. وبــحــســب األمـــم املــتــحــدة، 
ترتبط درجة تباين لون الجلد بني غالبية السكان 
والشخص املصاب باملهق في أي مجتمع ارتباطًا 
مـــطـــردًا بــخــطــورة وشــــدة الــتــمــيــيــز الــــذي يــواجــهــه. 

بعبارة أخرى، يؤدي ارتفاع درجة التباين في لون 
التمييز. وينجم املهق عن  إلــى زيــادة درجــة  الجلد 
غياب صبغة امليالنني في الشعر والجلد والعينني، 
مــــا يــجــعــل الـــشـــخـــص املــــصــــاب بــــه شـــديـــد الــتــأثــر 
بالشمس والضوء الساطع. ويؤدي ذلك إلى معاناة 
البصر،  ضعف  مــن  تقريبًا  باملهق  املــصــابــني  كــل 
ويــكــونــون عــرضــة لــإصــابــة بــســرطــان الــجــلــد. وال 

امليالنني املسبب األساسي  لغياب  يوجد أي عالج 
ــام، تشير  ــ ــ لــلــمــهــق. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــايــن األرقـ
الــتــقــديــرات إلــى أن واحـــدًا مــن كــل 17 ألــفــًا إلــى 20 
ألف شخص في أميركا الشمالية وأوروبا مصاب 
بنوع من أنواع املهق. وهذه الحالة أكثر انتشارًا في 
التقديرات إلى  أفريقيا جنوب الصحراء، إذ تشير 
أن املهق يشمل واحــدًا من كل 1400 شخص في 

تنزانيا، وأن معدل انتشار املهق يرتفع إلى 1 من 
كــل ألــف شخص بــني فــئــات سكانية مــخــتــارة في 
زمبابوي، وبني فئات إثنية معينة أخرى في الجنوب 
يموت  البلدان،  أنــه في بعض  إلــى  األفريقي. يشار 
أعمارهم ما  تتراوح  باملهق، ممن  غالبية املصابني 
بني 30 و40 عامًا، بسبب اإلصابة بسرطان الجلد.
)العربي الجديد(

Sunday 13 June 2021
األحد 13 يونيو/ حزيران 2021 م  3  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2477  السنة السابعة

)كارل دي سوزا/ فرانس برس(



عبد اهلل البشير

إلــى محمد إسماعيل بعد   بالنسبة 
ً
الجامعية سهال الــدراســة  لم يكن استكمال 

ه اضطر 
ّ
سنوات من االنقطاع عنها ورحلة لجوء صعبة إلى تركيا، خصوصًا أن

عامًا،   31 العمر  مــن  البالغ  ويخبر محمد،  لالنطالق.  جــديــدة  لغة  اكتساب  إلــى 
الــذي ولد في مدينة تلدو بريف حمص الشمالي: »تابعت تعليمي في املراحل 
ــب األمــر 

ّ
املختلفة تــدريــجــيــًا فــي ســوريــة، ووصــلــت إلـــى املــرحــلــة الــجــامــعــيــة. تــطــل

ني بالتوازي،  ني كنت أتابع دراسة اختصاَصني جامعيَّ
ّ
ي جهدًا حينها، إذ إن

ّ
من

هما األدب الفرنسي والتاريخ في جامعة البعث في مدينة حمص. نجحت في 
ي أجبرت على ترك الجامعة في عام 2011 بسبب الخوف 

ّ
التوفيق بينهما، لكنن

من االعتقال واملالحقة األمنية«.
وانقلبت حياة محمد منذ ذلك العام، إذ انتقلت عائلته إلى جرابلس في ريف حلب 
الشرقي ثّم إلى تركيا. أّما هو فلحق بها في رحلة خطرة عبر طرق التهريب في 
جبر على العمل في مجال البناء قبل أن 

ُ
 ضغوطات الحياة كبيرة، أ

ّ
عام 2012. وألن

 
ّ
يقّرر من جديد العودة إلى مقاعد الدراسة ويصّر على ذلك. وال يخفي محمد أن

مت فيها اللغة التركية قبل دخولي إلى جامعة كارابوك )شمال 
ّ
»الفترة التي تعل

 اللغة التي اكتسبتها لم 
ّ
 صعوبة من العام الجامعي األّول، إذ إن

ّ
تركيا(، كانت أقل

تكن كافية الستيعاب املناهج في الجامعة«. ويؤكد محمد »كنت في حاجة إلى 
ني كنت قد 

ّ
جهد مضاعف في عامي األّول ألتمّكن من متابعة الدروس، ال سّيما أن

ة من السوريني في الجامعة. 
ّ
اخترت تخصص الهندسة البيئية، وكنت من بني قل

لكن بدعم من األهل، بالدرجة األولى من أّمي وأبي وإخوتي، أنهيت تلك املرحلة. 
وأتى ذلك بالتزامن مع حصولي على عمل في الجامعة في مجال دراستي، األمر 

الذي شّجعني على دراسة تخصص آخر هو التمريض«.
ني التحقت 

ّ
يتابع محمد »في البداية كنت أتساءل: ملاذا دراسة تخصص آخر؟ لكن

في العام املاضي بتخّصص التمريض، مستفيدًا من الظروف االستثنائية التي 
ف 

ّ
ي فيروس كورونا الجديد، كون الدراسة صارت عن ُبعد وهذا يخف

ّ
فرضها تفش

 محمد كان من بني أوائل املصابني بكوفيد-19 عند 
ّ
ي عناء التنقل«. ُيذكر أن

ّ
عن

ه تبّرع ببالزما الدم بعد شفائه، »كعمل 
ّ
انتشار الفيروس في تركيا، ويلفت إلى أن

 »الظروف الصعبة 
ّ
إنساني قد يساعد في إنقاذ حياة أحدهم«. ويؤكد محمد أن

السوريني.  الشبان  بني  مشتركة  اجتيازها هي  إلــى  اضــطــررت  التي  والحواجز 
ب عليها، بدعم ممن حولي وإصرار من قبلي«. 

ّ
ني من جهتي تمّكنت من التغل

ّ
لكن

ويشّجع سواه من السوريني في تركيا على »االلتحاق بالدراسة الجامعية، وإن 
ب ااألمر جهدًا، فذلك حجر أساس للمستقبل«.

ّ
تطل

المخيمات  في  أطفالهم  تسجيل  في  األهالي  بعض  يترّدد 
المناهج  هو  والسبب  الحوثيين.  جماعة  تديرها  التي  الصيفية 

مساعي  ضوء  على  حياتية،  أو  دينية  أكانت  سواء  المعتمدة، 
األخيرة إلى جذب أكبر عدد من األطفال

الممتلكات المنقولة في أروقة المحاكم المصرية
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مجتمع

زكريا الكمالي

كثيرًا ما يلجأ األهل إلى تسجيل 
أبــنــائــهــم فـــي مــخــّيــمــات ومـــراكـــز 
صيفًا  الــوقــت  لتمضية  صــيــفــّيــة 
بعد انتهاء العام الدراسي. لكن هذا العام، 
تشكو بعض العائالت من سيطرة جماعة 
أنصار الله )الحوثيني( على هذه املخيمات، 
بما يتالءم وأهدافها. وسعى  واستغاللها 
املـــراكـــز الصيفية  إلـــى تــدشــني  الــحــوثــيــون 
فـــي صــنــعــاء وبــقــيــة املـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
فت وسائل اإلعالم 

ّ
الخاضعة لنفوذها. وكث

حزيران  يونيو/  مطلع  للحوثيني  التابعة 
ــور  ــ ــا ألولـــــيـــــاء األمــ ــهــ ــواتــ ــاري، مــــن دعــ ــ ــجــ ــ الــ
ــاق الــتــالمــيــذ  ــادات فـــي املــجــتــمــع إللـــحـ ــيــ وقــ
األهــداف  الصيفية. ومــن بني  املخيمات  في 
الــتــي وضــعــهــا الــحــوثــيــون »صــقــل مــهــارات 
الـــطـــالب وإعـــــــداد جـــيـــل مــتــســلــح بــالــثــقــافــة 
الــقــرآنــيــة والــهــويــة اإليــمــانــيــة الــتــي حـــاول 
األعداء طمسها في إطار مساعيهم لتمزيق 
الثقافات  اليمني وتحصينهم من  املجتمع 
املـــغـــلـــوطـــة«. فـــي املـــقـــابـــل، أطـــلـــق نــاشــطــون 
حــمــلــة إلــكــتــرونــيــة مـــضـــادة تـــدعـــو أولـــيـــاء 
األمور إلى عدم تسجيل أبنائهم في مراكز 
ــداد  ــ ــهـــدف إلعـ ـــ »مـــعـــســـكـــرات تـ ــا بــ ــفـــوهـ وصـ

ــفـــال  جـــيـــل مــــؤدلــــج طــائــفــيــًا وتـــحـــويـــل األطـ
ــــت ســـابـــق،  ــــي وقـ ــــى مـــشـــاريـــع مـــــــوت«. وفـ إلـ
حكومة  في  والرياضة  الشباب  وزيــر  أعلن 
الحوثيني، محمد املؤيدي، أن وزارته أعّدت 
خطة الستهداف  600 ألف تلميذ وتلميذة 
في الدورات الصيفية، وتم توزيعهم على 6 
كما  املحافظات.  فــي مختلف  مــدرســة  آالف 
ألــف معلم ومعلمة   24 أكثر من  اعتماد  تم 

موزعني على مختلف املدارس.
املــــدارس، استغلت املساجد  إلــى  بــاإلضــافــة 
الصيفية،  لــلــدورات  إضافية  مــواقــع  لتكون 
وخصوصًا في العاصمة صنعاء، التي تضم 
أكــثــر مــن 25 ألـــف تلميذ وتــلــمــيــذة. ويــضــّم 
جامع ميدان السبعني في صنعاء أكثر من 
700 تلميذ، يقسمون في مجموعات لدراسة 
الشرعية ومــهــارات  والــعــلــوم  الكريم  الــقــرآن 
 عـــن مـــئـــات الــتــالمــيــذ في 

ً
الــخــطــابــة، فـــضـــال

الجامع الكبير في صنعاء القديمة وجامع 
بدر.

وســعــى الــحــوثــّيــون إلــى جــذب األهــالــي من 
خالل الحديث عن أنشطة وبرامج تعليمّية 
تهدف إلى تعميق الوالء واالنتماء وتعزيز 
الــهــويــة اإليــمــانــيــة، ال سيما فــي مــا يتعلق 
بــحــفــظ الــقــرآن الــكــريــم وعــلــومــه واألنــشــطــة 
الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة والــفــنــيــة. 

 املراكز 
ّ
املشرفة على املخّيمات، في بيان، أن

الصيفية هذا العام تتميز بتنوع أنشطتها 
الــديــنــيــة والـــتـــربـــويـــة ودروس  وبـــرامـــجـــهـــا 
واإلنكليزية،  العربية  اللغتني  فــي  التقوية 
باإلضافة إلى تعزيز الهوية واالنتماء. كما 
القدم  كــرة  تشمل  ريــاضــيــة  بأنشطة  تحفل 
والــكــرة الــطــائــرة وألــعــابــا بدنية ومــبــاريــات 
وتنمية املواهب في الشعر واملسرح والرسم 
ــاب الـــريـــاضـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن خـــالل  ــ ــعـ ــ واأللـ
املــســابــقــات والــحــلــقــات الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة 

والفعاليات التوعوية والزيارات امليدانية.
وبحسب تربويني وناشطني، تنحصر كافة 
األنشطة في املخيمات، سواء أكانت ثقافية 
أو ديــنــيــة أو فنية فــي »غـــرس ثــقــافــة املــوت 

باإلضافة تكريس أفكار طائفية«.
فــي صنعاء رفضت  مة 

ّ
ذلــك، تقول معل إلــى 

إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الكشف عن اسمها 
بدرجة  يعتمد  الصيفية  املخيمات  برنامج 
أســاســيــة عــلــى املــنــاهــج الــقــرآنــيــة، وتشمل 
مؤسس  ألفها  بالحوثيني  خاصة  كتيبات 
باملالزم.  ــعــرف 

ُ
وت الحوثي  حسني  الجماعة 

وتــنــفــي أن يــكــون الــتــدريــس فـــي املــخــيــمــات 
تــالمــيــذ صنعاء،  لــكــافــة  إجــبــاريــًا  الصيفية 
الفــتــة إلـــى أن غــالــبــيــة املــنــخــرطــني فـــي هــذه 
أو  الحوثيني  جماعة  أطــفــال  هــم  املخيمات 
يواليهم فقط. تضيف: »قدموا عروضًا  من 
التدريس في املخيمات.  للمعلمني من أجل 
املتطوعني  إلى  الغالبية، لجأوا  ومع رفض 
واملــتــطــوعــات، مــنــهــم تــلــمــيــذات فــي املــرحــلــة 
الـــثـــانـــويـــة الـــلـــواتـــي أوكــــــل إلـــيـــهـــن تـــدريـــس 

الفئات العمرية األصغر«. 
وفـــي ظــل اقــتــصــار املــخــيــمــات عــلــى معلمني 
ومعلمات موالني للحوثيني، تزداد مخاوف 
أولــيــاء األمـــور مــن طبيعة الـــدروس املقدمة 
ــلـــتـــالمـــيـــذ. وحـــــــــذرت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة  لـ
الزج  املعترف بها دوليًا أهالي صنعاء من 
الــحــوثــيــني تحت  مــعــســكــرات  فــي  بأطفالهم 
مسمى »املـــراكـــز الــصــيــفــيــة«، كــمــا جـــاء على 
لسان وزير اإلعالم والثقافة معمر اإلرياني. 
ويصف ما تقوم به الجماعة بأنه »مخطط 
خطير يهدف إلى غسل عقول مئات اآلالف 
ــداد جــيــل مـــن اإلرهــابــيــني  ــ ــفـــال وإعــ مـــن األطـ
العدائية  واملتطرفني املؤدلجني بالشعارات 
وثقافة املوت والكراهية لآلخر ، وتحويلهم 
والفوضى  العنف  ونــشــر  للقتل  أدوات  الــى 
واإلرهـــــــاب فـــي الــيــمــن واملــنــطــقــة والـــعـــالـــم«. 
ر 

ّ
ــــاري، حــــذ ــــجـ ــران الـ ــزيــ ــــالل يـــونـــيـــو/ حــ وخــ

ــن مــخــاطــر تــهــدد  ــيــــاء األمــــــور مـ الــــوزيــــر أولــ
الـــســـلـــم األهــــلــــي فــــي الـــيـــمـــن وقــــيــــم الــعــيــش 
املشترك بني اليمنيني. يشار إلى أن تقارير 
حقوقية كانت قد اتهمت جماعة أنصار الله 
الحوثيني بتجنيد أكثر من 9 آالف طفل منذ 
عام 2014، فيما أحصت منظمة »مواطنة« 
لحقوق اإلنسان اليمنية  تجنيد الحوثيني 
1900 طفل خــالل الــفــتــرة املــمــتــدة مــن 2018 

وحتى 2020.

يُقّدر عدد المطلقات 
في مصر بأكثر من 5.6 
ماليين على يد مأذون

ويـــرّكـــز الــحــوثــّيــون بــدرجــة أســاســيــة على 
البعض   

ّ
أن  

ّ
إال اإليمانية«.  »الهوية  تعزيز 

ــارســــات مــن  ــمــ ــار ومــ ــكــ يــخــشــى تـــكـــريـــس أفــ
قــبــيــل الــفــصــل بـــني الــجــنــســني فـــي املــــدارس 
ــفـــالت وعــمــل  والـــجـــامـــعـــات، وتـــجـــريـــم الـــحـ
والتعددية  الديمقراطية  ومهاجمة  املـــرأة، 

الحزبية.
 الــــــــدورات الــتــي 

ّ
ــالــــي إن يـــقـــول بـــعـــض األهــ

ــتــــي شــــــارك فــيــهــا  ــيـــون والــ ـــمـــهـــا الـــحـــوثـ
ّ
نـــظ

أطــفــالــهــم خــالل الــعــام الــجــاري كــانــت تركز 
عــلــى الــتــعــبــئــة الــقــتــالــيــة ملـــن هـــم فــــوق سن 

 الــعــنــوان 
ّ
ــنـــوات، وخــصــوصــًا أن الــعــشــر سـ

الــرئــيــســي لــلــمــخــيــمــات يــحــمــل اســــم »عــلــم 
وجهاد«.

ويقول محمد قاسم، وهو من سكان مديرية 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  مــعــني فـــي صـــنـــعـــاء، لـ
»ال وجـــود أليـــة أنــشــطــة ثقافية وفــنــيــة كما 
ــمـــون. هـــنـــاك مــنــهــاج مـــوحـــد يــقــومــون  يـــزعـ
بتلقينه لألطفال، وال هدف لهم سوى غسل 
أدمغة التالميذ باألفكار الهدامة واملتطرفة 
الشرخ  وتعميق  القتل  على  ــحــّرض 

ُ
ت الــتــي 

ــر كـــافـــة املــنــاهــضــني  ــتـــمـــاعـــي وتـــصـــويـ االجـ

ــشـــروع الــجــمــاعــة بــأنــهــم عـــمـــالء ألمــيــركــا  ملـ
وإسرائيل«.

 
ّ
فــي املــقــابــل، يــقــول مــســؤولــون حــوثــيــون إن

املــخــّيــمــات الــصــيــفــيــة هــدفــهــا »تــعــزيــز دور 
األفكار  من  وحمايتهم  والشباب  الناشئني 
ــة الـــتـــي تـــخـــدم الــــعــــدوان األمــيــركــي  ــهـــدامـ الـ
السعودي«. ويوضحون أنهم يعملون على 
»إيـــجـــاد جــيــل مــتــســلــح بــالــثــقــافــة الــقــرآنــيــة 
ــداء  ــ ــاول األعــ ــ ــتـــي حــ والـــهـــويـــة اإليـــمـــانـــيـــة الـ
طـــمـــســـهـــا فـــــي إطــــــــار مـــســـاعـــيـــهـــم لــتــمــزيــق 
املجتمع اليمني«. وتوضح اللجنة الفرعية 

تتابع صفحة »تبو 
ناشن« المتخصصة 
في متابعة أحوال 
قبائل »التبو« الليبية 
على »فيسبوك«، 

الجرائم المتكررة التي 
يرتكبها المرتزقة 

األجانب المنتشرون في 
البالد، وآخرها جريمة 
قتل المواطن أيمن 

بوقصيصة في مدينة 
هون، والذي قتله 
مرتزقة »جنجويد« 
قدموا من إقليم 

دارفور السوداني، كان 
يطلق عليهم »تبو« 
إمعانًا فى التضليل، 

قبل أن ينكشف أمرهم 
خالل الهجوم على 
مدينة »مرزق« في 

أقصى الجنوب الليبي 
دعما لمليشيات قبلية.

أحيانًا، تتحّول قائمة 
الممتلكات المنقولة إلى 

صراع بين الزوجين تصل 
إلى المحاكم المصريّة، 
وخصوصًا حين يرفض 
الزوج االعتراف بحقوق 

الزوجة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــي تــعــمــل فــــي مــجــال  ــيــــدة، الـ ــيـــاب عــ  غـ
َ

طــــــال
املـــنـــازل، عــن زبــائــنــهــا فــي العاصمة  تنظيف 
غادر 

ُ
املصرية القاهرة، هي التي اعتادت أن ت

إحدى قرى محافظة املنوفية في دلتا مصر 
باكرًا لبدء العمل. غابت عيدة وانقطعت سبل 
االتصال بها، إلى أن رّدت أخيرًا على إحدى 
يا  زبوناتها: »سآتي لحضرتك غدًا صباحًا 

مدام ألنني في حاجة ماسة لألموال«.
التالي، وفــي وقــت كانت عيدة  الــيــوم  صباح 
منهمكة في تنظيف زجاج النوافذ من الداخل 
ــارج، كـــانـــت صــاحــبــة املـــنـــزل وابــنــتــهــا  ــ ــــخـ والـ
حديثها  خــالل  باستغراب،  إليها  تستمعان 
عن زواج ابنتها. تقّدم لخطبة األخيرة شاب 
مــنــاســب، على حــّد قــول األم، الفــتــة إلــى أنها 
ستعيش معه فــي الــطــابــق الــعــلــوي فــي بيت 
عائلته في املنوفية. واستفاضت في وصف 
تــفــاصــيــل جــهــاز الـــعـــروس )كـــل مـــا تحتاجه 
العروس في حياتها الجديدة بعد الزواج من 
مالبس وأدوات تجميل ومجوهرات وأدوات 
مــطــبــخ  وغــيــرهــا(. تــقــول عــيــدة: »أنــفــقــت كل 
ما لــدّي من مال لشراء مستلزمات العروس، 
حــتــى أنـــنـــي اضــــطــــررت إلــــى شـــــراء األجـــهـــزة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بــالــتــقــســيــط مــــن أحـــــد املـــحـــال 
التجارية، الذي وافق على دفع قيمة بسيطة 
من إجمالي املبلغ املطلوب في مقابل توقيعي 
على وصــوالت أمانة بقيمة أكثر من 50 ألف 
أميركي(«.  دوالر   3000 )نحو  مصري  جنيه 
)غسالة  ثــالث غساالت  اشترت  ها 

ّ
أن تضيف 

أوتوماتيك، وغسالة إضافية  عادية وأخــرى 
لحماتها(، وغسالة صحون، وثالجة كبيرة، 
بفرن  كهربائيًا  وموقدًا  كهربائية،  ومكنسة 

لتكون من حق الزوجة في حال وقع الطالق.
وُيـــعـــّرف الــقــانــون املـــصـــري قــائــمــة املــنــقــوالت 
الزوجية بأنها »إقـــرار صــادر مــن الـــزوج إلى 
الــزوجــة في ورقــة مذيلة بتوقيع الــزوج بأنه 
تــســلــم مـــنـــقـــوالت الـــزوجـــيـــة – قـــائـــمـــة أعـــيـــان 
الــقــائــمــة، وأن اســتــالمــه لتلك  ــواردة فـــي  ــ ــ الـ  –

طًا وغير ذلك.
ّ

كبير، وثالث مراوح سقف، وخال
 
ّ
وعــن سبب شــراء كل هــذه األجــهــزة، تقول إن
»سلفة ابنتي اشــتــرت كــل هــذه األجــهــزة، وال 
أو  أن تتزوج من دون شرائها  يمكن البنتي 
يتركها العريس. هو يطالبها بكل شيء ألنه 
ــع على قائمة املــنــقــوالت«. ويــعــّد هــذا أحد 

ّ
وق

أنواع الزيجات في مصر، إذ ال يدفع العريس 
مــهــرًا لـــعـــروســـه، بـــل يــشــتــرك الـــعـــروســـان في 
أثـــاث وغير  البيت مــن  شـــراء كــل مستلزمات 
ذلك، باستثناء مستلزمات املطبخ واألجهزة 
الــكــهــربــائــيــة، الـــتـــي يــتــوجــب عــلــى الـــعـــروس 
تأمينها معظم األحيان. ويوقع الطرفان على 
اتفاق مكتوب يسمى »قائمة منقوالت« يدّون 
ــد الـــعـــروس كـــل مــحــتــويــات الــبــيــت  ــ فــيــهــا والـ

املنقوالت هو على سبيل االستعمال«. غياب 
عيدة لفترة طويلة عن زبائنها في القاهرة كان 
بسبب انشغالها بشراء كل هذه املستلزمات، 
وبـــغـــيـــرهـــا مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي تــتــكــبــدهــا 
الـــعـــروس فــي الــقــرى واملــــدن املــصــريــة. لكنها 
عــادت للعمل بضعف طاقتها من أجــل جني 
املزيد من املال لسداد األقساط املتراكمة عليها، 
كـــي ال تــقــضــي أعــوامــهــا املــقــبــلــة فـــي الــســجــن.

قـــصـــة عــــيــــدة، الـــســـّيـــدة املـــصـــريـــة الــبــســيــطــة، 
التي بالكاد تستطيع تأمني قــوت يومها، ال 
كل  في  بل  املصرية،  األقاليم  في  فقط  تتكرر 
املــحــافــظــات، لــيــفــوق تجهيز الـــعـــروس قــدرة 
ها مضمونًا في 

ّ
أن يكون حق العائالت، على 

قائمة املنقوالت الزوجية. أخيرًا، كانت قائمة 

التواصل  وسائل  حديث  الزوجّية  املنقوالت 
لقائمة  صــورة  انتشرت  بعدما  االجتماعي، 
دّون عليها والــد عــروس عــبــارة »مــن ُيؤتمن 
على الــعــرض ال ُيــســأل عــن املـــال«، فــي إشــارة 
يه عن كل ما في منزل الزوجية في 

ّ
إلى تخل

حال طالق ابنته.
 الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــالت املــصــريــة 

ّ
صــحــيــح أن

الــزواج،  في  التقليدية  الطريقة  هــذه  تتبع  ال 
 الــســائــد هو 

ّ
وال تكتب قــوائــم مــنــقــوالت، لــكــن

ــداًل. فــقــائــمــة  ــ ــ ــار جـ ــ ــــذي أثــ ــر الــ ــ كــتــابــتــهــا، األمــ
مــنــقــوالت ابــنــة عــيــدة قــد ال يــكــون مصيرها 
كــمــصــيــر قـــوائـــم مـــاليـــني الـــنـــســـاء املــطــلــقــات، 
ــــت قـــضـــايـــاهـــن مــعــلــقــة فــي  والــــلــــواتــــي مــــا زالــ
مـــحـــاكـــم األســــــــرة، بــســبــب الــــنــــزاع عـــلـــى هـــذه 
الــزوج  يتعمد  كثيرة،  أحيان  ففي  املنقوالت. 
ــذه املــنــقــوالت انــتــقــامــًا من  إتــــالف وتــبــديــد هـ
الــزوجــة، فــي حــال وصلت الخالفات بينهما 

إلى املحاكم.
وتنظر محاكم األسرة في مصر في الكثير من 
القضايا املتعلقة بخالفات بني الزوجني على 
قائمة املــنــقــوالت. وكــثــيــرًا مــا انــتــشــرت صور 
ملنقوالت زوجة مكومة على رصيف محكمة 
أسرة، لتسليمها للزوجة أمام هيئة املحكمة 

بناًء على حكم قضائي صادر لصالحها.
وُيقّدر عدد املطلقات في مصر، طبقًا لألرقام 
الـــرســـمـــيـــة، بــأكــثــر مـــن 5.6 مـــاليـــني عــلــى يد 
مــــــأذون، األمــــر الــــذي أدى إلــــى تــشــريــد نحو 
ألـــف  إلـــــى 250  بــــاإلضــــافــــة  7 مـــاليـــني طـــفـــل، 
حــالــة خــلــع. وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات الــصــادرة 
ــبـــحـــوث الـــجـــنـــائـــيـــة  ــلـ ــي لـ ــومــ ــقــ ــز الــ ــ ــركـ ــ ــن املـ ــ عـ
واالجــتــمــاعــيــة، إلـــى أن عـــدد أطـــفـــال الــشــقــاق 
إلــى 15 مليون طفل تقريبًا، يعيشون  وصــل 
بـــني أســــر مــفــكــكــة مــصــيــرهــا مـــرهـــون بحكم 

قضائي يصدر عن محكمة األسرة. 
شير دراســـة صـــادرة عــن مؤّسسة قضايا 

ُ
وت

املــــــرأة املـــصـــريـــة )تــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
عام  املــصــريــة(،  للمرأة  القانونية  واملــســانــدة 
2018، بعنوان »التكلفة االقتصادية لقضايا 
األحوال الشخصية في القاهرة الكبرى«، إلى 
تعّد  واملــنــقــوالت«  الــذهــب  »تبديد  أن قضايا 
أمــام محاكم  املعروضة  القضايا  أكثر  ضمن 
األســــرة فــي مــصــر، والــتــي تــنــفــق فــيــهــا املـــرأة 
وإثبات  املحامني  أتعاب  بــدل  لتأمني  الكثير 
إلــى ستة  بــني شهر  مــا  حقوقها، وتستغرق 

أشهر للحكم فيها.

تحقيق

فسبكة

مخيمات صنعاء
مواطنون يخشون على أطفالهم من مناهج الحوثيين

مرتزقة حفتر أفسدوا الحياة بمناطق الجفرة

بدعم ممن حوله وإصرار من قبله، تمّكن محمد إسماعيل من 
التغلّب على الظروف الصعبة ومتابعة دراسته في تركيا

قصة الجئ

1900
عدد األطفال الذين 

جنّدهم الحوثيون ما بين 
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طرابلس ـ العربي الجديد

بــات وجــود املرتزقة األفــارقــة داخــل مناطق 
ــون،  ــثـــــالث، وهـــــي هــ ــ ــرة« الــلــيــبــيــة الـ ــفــ ــجــ »الــ
وودان، وسوكنة، أمرًا مألوفًا لدى السكان، 
على الــرغــم مــن إنــكــار قــوات الــلــواء املتقاعد 
املنطقة،  عــلــى  تسيطر  الــتــي  حــفــتــر،  خليفة 

وجود أي مرتزق أجنبي فيها.
يتجول املرتزقة األفارقة الذين يقاتلون في 
صــفــوف حفتر داخـــل املـــدن الــثــالث بحّرية، 
يتسوقون من املحال التجارية، ويشاركون 
فــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة. يــقــول عبد 
ــقــــروي، وهــــو مـــن ســكــان مــديــنــة  الــرحــمــن الــ

قــرر مغادرة  إنــه  الجديد«،  »العربي  لـ هــون، 
الـــجـــفـــرة لـــإقـــامـــة فـــي طـــرابـــلـــس احــتــجــاجــًا 
ــتــــالل«، كــمــا يــصــفــه، مــضــيــفــًا أن  عــلــى »االحــ
علينا،  بالسالح  استقووا  املرتزقة  »هـــؤالء 
وبــاتــوا يشاركوننا في كل شــيء«. وعــالوة 

عــلــى الــتــضــيــيــق الــــذي يعيشه األهـــالـــي من 
ــفــــزازيــــة ملــقــاتــلــي  ــتــ ــتـــصـــرفـــات االســ جــــــراء الـ
ــويـــد«، ومــســلــحــني يــنــتــمــون إلـــى  ــنـــجـ »الـــجـ
ــات تـــمـــرد أخـــــــرى، يـــؤكـــد الــــقــــروي أن  ــركــ حــ
»بــــعــــض الـــتـــجـــار الـــكـــبـــار يــســتــخــدمــونــهــم 
ــة، أو مـــخـــازن  لـــحـــمـــايـــة أمـــالكـــهـــم الــــخــــاصــ
مليشيات  قــــادة  مــع  بالتنسيق  شــركــاتــهــم 
حفتر الذين يسمحون للتجار بالتعامل مع 
تراجع  بعد  رواتبهم  توفير  شــرط  املرتزقة 

القدرات املالية لقيادة حفتر.
ومــــن مــديــنــة ســوكــنــة، يــقــول مــنــيــر، والــــذي 
لــــدواع أمنية:  فــضــل عـــدم ذكـــر اســـم عائلته 
»لقد أفسدوا كل شيء رغم مجاهرة األهالي 

برفض وجودهم«.
تكراراحتجاجات  الجفرة  مناطق  وشهدت 
تــمــوز 2020، نظم  يــولــيــو/  فــفــي  ــالــــي،  األهــ
مقتل  بعد  احتجاجات  هــون  مدينة  أهــالــي 
شاب أمام بيته برصاص أحد املرتزقة أثناء 
دفاع الشاب عن سيارته ضد محاولة سطو 
فـــي وضـــح الــنــهــار، وفـــي األول مـــن يــنــايــر/ 
كانون الثاني املاضي، احتج أهالي املدينة 
ــتــــداء املـــرتـــزقـــة على  مـــجـــددًا ضـــد تـــكـــرار اعــ
املدنيني، وأقدم املحتجون على اقتحام مقر 
ــددًا مــن املــرتــزقــة، وطلبوا  عــســكــري يــضــم عـ
املــقــاتــلــني األجــانــب  أثــنــاء احتجاجهم طـــرد 

من مدينتهم.
ــي مـــديـــنـــة ســـوكـــنـــة حــــالــــة مــن  ــ وســـــــــادت فـ
االحــتــقــان أخــيــرًا، بعد مقتل شــاب على يد 
مسلح من الجنجويد، وانضم األهالي إلى 
ضــرورة  بشأن  هــون  مدينة  سكان  مطالب 
مــغــادرة املــرتــزقــة، وتــنــاقــلــت وســائــل إعــالم 
ــاقـــات بـــني األهـــالـــي  ــفـ مــحــلــيــة أنـــبـــاء عـــن اتـ
وقــــادة مــلــيــشــيــات حــفــتــر، تــعــهــدت خاللها 
املقاهي  ارتياد  من  املرتزقة  بمنع  األخيرة 

واألسواق.
ــورًا مـــن إفـــســـاد املــرتــزقــة  ــ ويـــســـرد مــنــيــر صـ
لحياة الناس في مناطق الجفرة، موضحًا 
أن »مـــلـــيـــشـــيـــات حـــفـــتـــر نـــقـــلـــت أعــــــــــدادًا مــن 
املـــرتـــزقـــة إلــــى مــــــزراع خـــاصـــة فـــي ســوكــنــة، 
مـــا جــعــلــهــم يــمــنــعــون أصـــحـــاب املــــــزارع من 
التصرف فيها. أكثر أشجار هذه املزارع هي 
ونقل  بــهــا«،  املنطقة  تشتهر  الــتــي  النخيل 
عن املالك أن املسلحني يقاسمون أصحابها 
مـــحـــصـــول نــخــيــلــهــم لـــقـــاء عـــــدم تــخــريــبــهــم 
لــلــمــزارع. »أشــعــر بــمــرارة حــني أقـــول إنـــه لم 

بآمان  املقاهي  في  الجلوس  بإمكاننا  يعد 
العامة تجدهم  األســواق  في مدننا، وحتى 

يتجولون فيها«.
وتــضــم منطقة الــجــفــرة قــاعــدة جــويــة تفيد 
تــقــاريــر مـــتـــواتـــرة بــــأن أعــــــدادًا مـــن املــرتــزقــة 
أعــداد  توجد  كما  فيها،  يتمركزون  الـــروس 
ــــرت الــخــاضــعــة  مــــن الـــــــروس فــــي مـــديـــنـــة سـ
قــادة مليشيات  أن  لكن منير يؤكد  لحفتر، 
األفــارقــة  املرتزقة  بعدوانية  اعترفوا  حفتر 
أكثر من غيرهم، وأنهم سعوا أكثر من مرة 

لضبطهم.
وقــــــــدرت األمـــــــم املـــتـــحـــدة أعــــــــداد املـــرتـــزقـــة، 
تــمــركــزهــم،  وأمـــاكـــن  جنسياتهم  بــاخــتــالف 
بــنــحــو 20 ألــــف مــــرتــــزق، فـــي حـــني تـــداولـــت 
مواقع التواصل االجتماعي فيديوهات في 
بحرية  تجولهم  تظهر  مختلفة،  مناسبات 
في مناطق الجفرة الثالث، من بينها فيديو 
يظهر عــددًا من الجنجويد وهــم يتجولون 
بــالــقــرب مــن مــحــل حــلــويــات، وآخـــريـــن أمــام 
آذار  مـــارس/  منتصف  فــي  للتمور  مصنع 

املاضي.
املتداولة  الفيديوهات  »هــذه  منير:  ويعلق 
الحراسة  كاميرات  جزء يسير مما رصدته 
الــخــاصــة بــأصــحــاب املــحــال الــتــجــاريــة، لكن 
الــــوضــــع أكـــثـــر ســــــوءًا مــــن ذلــــــك، فــأصــحــاب 
املـــحـــال ال يــمــكــنــهــم مــنــع هـــــؤالء املــســلــحــني 
مقابل  يدفعون  التبضع، وغالبيتهم ال  من 
التجار  يملك  يأخذونه من بضائع، وال  ما 

اعتراضًا خشية البطش«.
وأخـــيـــرًا، نــشــرت عــمــلــيــة »بـــركـــان الــغــضــب« 
ــار تـــدمـــيـــر املـــرتـــزقـــة  ــ ــالـــت إنـــهـــا آلثــ ــورًا قـ ــ صــ
لحواجز تصريف املياه بالقرب من الجفرة، 
ــالـــي أن ســلــطــات مـــدن الــجــفــرة  ويـــؤكـــد األهـ

الثالث ال يمكنها منع تلك التصرفات.
وينتظر أهالي الجفرة حراكًا دوليًا ضاغطًا 
بــشــأن إخـــراج املــرتــزقــة واملــقــاتــلــني األجــانــب 
الــعــام لألمم املتحدة  مــن ليبيا، لكن األمــني 
البالد  أن  أخــيــرًا،  أكــد  غوتيريس  أنطونيو 
ــــداد املــقــاتــلــني  »لـــم تــشــهــد أي تـــراجـــع فـــي أعـ
األجــــانــــب، أو أنــشــطــتــهــم«، مــوضــحــًا خــالل 
تقرير قدمه إلــى مجلس األمــن الــدولــي، في 
ــه »رغـــم  ــار املـــاضـــي، أنــ ــ مــنــتــصــف مـــايـــو/ أيـ
االلــتــزامــات الــتــي تــعــهــدت بــهــا عـــدة أطـــراف 
املرتزقة  تدفق  وقــف  بشأن  ودولــيــة  محلية 

إلى ليبيا، إال إن أعدادهم في ازدياد«.
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المصالح فوق اإلنسان
قمة السبع

تضم مجموعة الدول السبع 
الكبرى أقوى الدول الصناعية، 

وهي الواليات املتحدة األميركية 
وأملانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان 

وإيطاليا وكندا. وجميعها تهتم بالدرجة 
األولى بالحفاظ على مصالحها االقتصادية 

التي تحصل غالبًا على حساب دول فقيرة 
ونامية، وكذلك على حساب احتياجات 

أساسية عاملية وحتى كونية. ومنذ سنوات 
تشكل مواجهة التغير املناخي حّيزًا 

مهمًا في جداول محادثات القمة، في حني 
اهتمت القمة الحالية التي استضافتها 

بريطانيا وتختتم اليوم، بالدرجة األولى، 

بوسائل تعزيز مواجهة جائحة كورونا 
التي أصابات اقتصادات دولها ودول 

العالم بندوب كبيرة قد تستغرق معالجة 
تأثيراتها أعوامًا طويلة.

ودرجت العادة أن يتحول موقع استضافة 
القمة إلى حصن منيع في مواجهة مطالب 
املجتمع املدني الذي يرفع صوته ضد قادة 
املجموعة من خالل تحركات وتظاهرات في 
املوقع ذاته، احتجاجًا على »زعمهم الباطل« 

بتلبية املطالب الشعبية.
وعلى هامش أعمال القمة الحالية التي 

استضافها منتجع في قرية كاربيس 
باي بمقاطعة كورنوال، احتج ناشطون 

من منظمة »أوكسفام« الخيرية على 
التوزيع غير العادل للقاحات كورونا في 

العالم، ونظم آخرون تجمعات للتعبير 
عن معارضتهم السياسات املعتمدة في 

مواضيع أخرى.
ونفذت الشرطة حملة توقيفات خالل األيام 
الثالثة للقمة، علمًا أن السلطات نشرت في 

إطار اإلجراءات األمنية حوالى 6500 ضابط 
شرطة للتعامل مع االحتجاجات، وأرسلت 

السفينة العسكرية »إتش إم إس تامار« 
للتمركز قبالة ساحل كورنوال. 

)العربي الجديد(
)Getty :الصور(

Sunday 13 June 2021
األحد 13 يونيو/ حزيران 2021 م  3  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2477  السنة السابعة


