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الهند :نفوق  18فيًال جراء صاعقة

ُ
فـقــد مــا ال يقل عــن  17مهاجرًا بعد غــرق قاربهم ال ــذي عثر عليه يــوم الخميس قبالة السواحل
التونسية ،وفق ما أفــادت املنظمة الدولية للهجرة التي أبلغت عن نقل ناجيتني إلى املستشفى.
وبحسب املعطيات األولى التي جمعتها املنظمة الدولية للهجرة ،غادر القارب ميناء زوارة الليبي
يــوم الثالثاء فــي اتـجــاه أوروب ــا .وأنـقــذت السلطات التونسية ناجيتني نيجيريتني قــرب منصة
نفطية قبالة سواحل مدينة صفاقس الساحلية في وسط شرق البالد وتم نقلهما إلى املستشفى،
(فرانس برس)
وفق ما أفادت املنظمة .

ً
قال مسؤول غابات أمس الجمعة إن صاعقة برقية يعتقد أنها قتلت قطيعًا من  18فيال آسيويًا
بريًا في شمال شرق الهند النائي .وقال مسؤول الحياة البرية جايانتا غوسوامي إن الفيلة ،بما
في ذلك خمسة صغار ،عثر عليها نافقة أثناء هطول أمطار في محمية غابات كوندالي .ووصل
ً
حارس الغابة إلى املنطقة النائية يوم الخميس وعثر على  14فيال نافقًا على قمة تل وأربعة في
قاعه .وقالت تقارير أولية لألطباء البيطريني إن صاعقة ضربت األفيال ،لكن غوسوامي قال إن
(أسوشييتد برس)
تشريح الجثث يجرى للتأكد من السبب الدقيق لنفوقها.

متطوعون إلنقاذ النحل في ماليزيا
يضع أوي لينغ شيي (الـصــورة) يديه العاريتني
ف ــي س ــرب يـضــم اآلالف م ــن الـنـحــل ويـسـتـخــدم
أصابعه لتوجيه بعض الحشرات الطائرة برفق
إلـ ــى س ـلــة م ــن ال ـق ــش .ه ــو ع ـضــو ف ــي مـجـمــوعــة
ُ
ماليزية تنقذ النحل وأعشاشه عندما تكتشف
في املدن وتسعى ملنع البشر من تدمير «مساكن»
ذباب العسل وقتله .وأسس ناشطون بيئيون في
ماليزيا جمعية «ماي بي سافيور أسوسييشن»

للمساعدة في وقــف تراجع أعــداد النحل وإنقاذ
أعشاشه.
وي ــؤدي النحل دورًا حيويًا فــي األنـظـمــة البيئية
ّ
كـمـلــقـحــات للمحاصيل الــرئـيـسـيــة ،لـكــن أع ــداده
تتناقص بسرعة بسبب فقدان املوائل الطبيعية
والـ ـتـ ـل ــوث واسـ ـتـ ـخ ــدام املـ ـبـ ـي ــدات .وتـ ـح ــذر األم ــم
ّ
امل ـت ـح ــدة م ــن ّأن  40ف ــي امل ــائ ــة م ــن امل ـلــق ـحــات
الالفقرية ،خصوصًا النحل والفراشات ،معرضة

لالنقراض على مستوى العالم .ويمكن ملتطوعي
امل ـج ـمــوعــة ال ـت ـعــامــل م ــع ح ــوال ــى  10اكـتـشــافــات
يوميًا في جميع أنحاء البالد بناء على بالغات
مــن املـســؤولــن والـسـكــان .وك ــان الـحــل التقليدي
في ماليزيا يقتصرعلى استدعاء فرقة اإلطفاء
التي كانت تضرم النار في األعشاش للتخلص
منها .وق ــال رئـيــس املجموعة ن ــوروي حــامــد إن
جــزءًا من عمل هــذه املجموعة هو محاولة إقناع

الهيئات الرسمية مثل خدمة اإلطـفــاء بالتعامل
مع النحل بطريقة مختلفة .وساعد نــوروي في
العقد األول من
إنـشــاء املجموعة بعد منتصف
ُ
ـضــي على
ال ـقــرن ال ـح ــادي والـعـشــريــن عـنــدمــا قـ ِ
العديد من مستعمرات النحل في الواليات املتحدة
وأوروبا بسبب جائحة غامضة أطلق عليها اسم
«اضطراب انهيار املستعمرة».
(فرانس برس)

(مهد رصفان /فرانس برس)

عيد روسيا من دون تجمعات دينية

موسكو ـ رامي القليوبي

حرمت اإلجــراءات الرامية إلى منع انتشار
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا م ـس ـل ـم ــي روس ـ ـيـ ــا مــن
االحـتـفــال بعيد الفطر للعام الـثــانــي على
التوالي ،وســط تدابير احترازية تخوفًا من موجة
ث ــال ـث ــة م ــن الـ ــوبـ ــاء ت ـك ــون أص ـع ــب م ــن ســاب ـقــات ـهــا،
خصوصًا مع ارتفاع نسبة اإلصابات باملتحورات
الجديدة للفيروس.
وفــي ظــل اسـتـمــرار ســريــان الحظر على الفعاليات
الـجـمــاهـيــريــة ف ــي مــوس ـكــو ،ق ــررت اإلدارة الــديـنـيــة
ملسلمي روسيا أن تقام صالة عيد الفطر في املسجد
الكبير واملسجد التاريخي واملسجد التذكاري في
موسكو ،من دون املصلني .وأضافت اإلدارة ،في بيان
لها« :لــن تستقبل مساجد مدينة موسكو املصلني
لحضور صالة عيد الفطر» .وبالفعل أقيمت صالة
العيد فــي هــذه املـســاجــد بحضور رج ــال الــديــن من
عناصر املساجد وكذلك العاملني في اإلدارة الدينية
ف ـق ــط .ك ـمــا ُب ـث ــت وق ــائ ــع ه ــذه ال ـص ــاة ع ـلــى ال ـه ــواء
ً
مباشرة .ووصفت اإلدارة الدينية ملسلمي روسيا
قــرار إلـغــاء صــاة العيد حضوريًا بأنه كــان صعبًا
ولكنه مـبــرر ،داعـيــة جميع املؤمنني إلــى البقاء في
منازلهم واالحتفال بالعيد مع أفراد عائالتهم.
ب ـ ـ ــدوره ،ه ـنــأ ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر .وجــاء في نص

ُ
التهنئة التي نشرت على املوقع الرسمي للكرملني:
«ان ـت ـهــى شـهــر رم ـضــان امل ـب ــارك ،ويـسـتـعــد مسلمو
روس ـيــا لـحـلــول الـعـيــد امل ـشــرق ال ــذي ط ــال انـتـظــاره.
م ـنــذ ق ــدي ــم الـ ــزمـ ــان ،يـتـمـيــز ع ـيــد ال ـف ـطــر بــاألع ـمــال
الـصــالـحــة واالع ـت ـنــاء بــاملـحـتــاجــن ،ويـجـســد سعي
في تهنئته إلى
ّالناس لتطوير الذات» .ولفت بوتني ّ
أن «معتنقي اإلس ــام فــي روسـيــا يـكــنــون التقاليد
التاريخية والثقافية ألســافـهــم ،ويـحــرصــون على
نقلها مــن جيل إلــى جـيــل» ،مشيدًا بــدور املنظمات
اإلســام ـيــة فــي حـيــاة ال ـبــاد وتـعــزيــز تـعــاونـهــا مع
الجهات الحكومية واملجتمعية.
مــن جهته ،يــأســف الـشــاب العشريني عبد الكريم،
وال ـ ــذي ت ـع ــود أص ــول ــه إل ــى ج ـم ـهــوريــة ق ـبــردي ـنــو -
بـلـقــاريــا الــواق ـعــة ف ــي ش ـمــال ال ـق ــوق ــاز ،ل ـعــدم إقــامــة
ً
صالة العيد في املساجد ،قائال في حديثه لـ«العربي
الـجــديــد»« :جــاء العيد هــذا الـعــام على غــرار مــا كان
عليه في العام املاضي ،واقتصرت االحتفاالت على
العائلة ً واألصدقاء .صحيح أنه لم تنظم صالة العيد
جـمــاعــة ،ولـكــن األئـمــة أعـلـنــوا أثـنــاء صــاة الجمعة
التي سبقت العيد ،أنــه يمكن أداء صــاة العيد في
املنازل مع متابعة البث الحي من املسجد الجامع».
ّ
يضيف« :أعتقد أن هــذا الحل جيد فــي ظــل ظــروف
جميع املسلمني يريدون االجتماع
الجائحة ،ولكن
ً
ألداء ال ـصــاة جـمــاعــة مثلما ك ــان األم ــر عـلـيــه قبل
ّ
عامني» .مع ذلــك ،يلفت عبد الكريم إلى أن رمضان

هـ ــذا الـ ـع ــام جـ ــاء أك ـث ــر ح ـيــويــة م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
مضيفًا« :مقارنة مع العام املاضي ،كان رمضان أكثر
العام ،على األقل تم السماح بأداة صالة
حيوية هذا
ً
التراويح جماعة في املساجد ،والتي تعتبر من أهم
طقوس أجــواء الشهر املـبــارك .كما تم نصب خيمة
رم ـضــان ـيــة ف ــي مـحـيــط امل ـس ـجــد ال ـت ــذك ــاري ،نظمت
داخلها مختلف الفعاليات الثقافية».
وبــذلــك ألـقــى ك ــورون ــا بـظــالــه عـلــى أجـ ــواء رمـضــان
واألعـيــاد اإلسالمية فــي روسـيــا للعام الثاني على
ال ـت ــوال ــي ،إذ ح ـثــت ال ـس ـل ـطــات وال ـق ـي ــادات الــديـنـيــة
الــروسـيــة مسلمي ال ـبــاد ،فــي ال ـعــام املــاضــي ،على
البقاء فــي منازلهم خــال عيد األضـحــى ،فيما كان
نظام اإلغ ــاق الكلي ســاريــا عند حلول عيد الفطر
فــي ال ـعــام  .2020وف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»
آن ــذاك ،أرج ــع الـنــائــب األول لرئيس مجلس شــورى
املفتني في روسيا ،مفتي مقاطعة موسكو روشان
عباسوف ،قرار االمتناع عن إقامة صالة العيد في
مساجد موسكو إلــى الـحــرص على حـيــاة وصحة
املواطنني في ظــروف بقاء الخطر الوبائي مرتفعًا،
خصوصًا أثناء التجمعات.
وتـسـجــل روس ـي ــا أك ـثــر م ــن  8آالف إص ــاب ــة جــديــدة
ي ــوم ـي ــا ب ـ ـكـ ــورونـ ــا ،ب ـي ـن ـمــا ي ـق ـت ــرب إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
اإلصــابــات مــن عتبة ال ــ 5مــايــن إصــابــة ،بما فيها
ّ
مــا يـقــارب  115ألــف وف ــاة .ورغــم تلك األرق ــام ،إال أن
السلطات الروسية تحاول تقديم الوضع على أنه

الديانة الثانية
فــي غياب اإلحــصــاءات الدقيقة ،يقدر عدد
المسلمين فــي روســيــا بما يــتــراوح بين  15و20
مليونًا ،كما يعد اإلســام ثاني أكثر ديانة انتشارًا
ّ
ويتركز المسلمون في
بعد المسيحية في البالد،
جمهوريات شمال القوقاز وجمهوري َتي تتارستان
ً
إضافة إلى العاصمة موسكو التي
وبشكيريا،
يقطنها نحو مليونَي مسلم.

تحت السيطرة .وعلى الرغم من رفع معظم القيود
ّ
املتعلقة بمواجهة كورونا ،إال أن الحظر على تنظيم
الفعاليات الجماهيرية ال يزال ساريًا في موسكو،
ً
إضافة إلى استمرار سريان نظام ارتــداء الكمامات
وال ـق ـفــازات فــي أغـلــب األمــاكــن الـعــامــة وســط عــزوف
أغلب املواطنني عن االلتزام به.
وفــي سنوات ما قبل كــورونــا ،اعتاد نحو  250ألف
مسلم على أداء صــاة العيد جماعيًا فــي مساجد
موسكو ،وهو ما كان يضطر السلطات املحلية إلى
إغالق الشوارع املحيطة ،إذ إن املساجد لم تكن تتسع
لهذا العدد الهائل من الراغبني في أداء الصالة.
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يبدو صغار غزة من بين أكثر األطفال بؤسًا في العالم .هم
ثم إلى هذه البقعة
يدفعون ضريبة انتمائهم إلى فلسطين ّ

تحقيق

أطفال غزة

في مرمى نيران االحتالل اإلسرائيلي
غزة ــ أمجد ياغي

فــي خــال أيــام قليلة مــن الـعــدوان
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاع غـ ــزة،
ت ـحـ ّـولــت كــل مـنــاطــق ال ـق ـطــاع إلــى
م ـن ــاط ــق ح ـ ـمـ ــراء ،ف ـل ــم ي ـس ـل ــم الـ ـغ ــزي ــون مــن
الحديد والنار ،ال ّ
سيما األطفال الذين دخلوا
ف ــي دائـ ــرة االس ـت ـه ّــداف .يــأتــي ذل ــك ف ــي حني
يـ ّـدعــي االح ـتــال أن ــه ال يستهدف إال مــواقــع
عسكرية تابعة لحركة حماس ،مطالبًا سكان
ّ
ويروج
غزة بالبقاء بعيدين عن تلك املواقع.
االحتالل لروايته بطرق مختلفة ،منها نشر
ّ
وبث إعالنات ّ
ممولة عبر صفحات إلكترونية
إسرائيلية تستهدف الجمهور الـعــربــي في
داخل فلسطني وخارجها.
ّ
ُ
وأولــى املجازر اإلسرائيلية ارتكبت في حق
عائلة امل ـصــري ،فسقط خمسة مــن أفــرادهــا،
منهم ثالثة أطـفــال ،قبل أن يحصد القصف
ّ
مزيدًا من أرواح األطفال ويخلف جرحى من
بينهم ويخلق الذعر بينهم .وعائلة العمور
هي األخــرى ّ
ودعــت ثالثة أطفال منها ،علمًا
ّ
ّ
أن طائرات االحتالل استهدفت ،أول من أمس
الـخـمـيــس 13 ،م ــاي ــو /أي ـ ــار ،ســائــد الـعـمــور،
البالغ مــن العمر  13عــامــا ،وهــو يسير على
م ـقــربــة م ــن م ـنــزلــه ف ــي ح ـ ّـي ال ـع ـمــور ،شــرقـ ّـي
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ُوإص ــاب ــة ال ـبــاقــن ب ـج ــروح بــالـغــة الـخـطــورة
ن ـق ـلــوا إل ــى مستشفى نــاصــر الـحـكــومــي في
مدينة خان يونس .ولم يكن األطفال األربعة
وال عــائــاتـهــم يـتــوقـعــون اس ـت ـمــرار ال ـعــدوان
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ،ف ـق ـص ــدوا أح ــد
صــالــونــات الـحــاقــة بـهــدف االسـتـعــداد لعيد
الفطر قبل يوم من حلوله .هم خرجوا رغمًا
عــن ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي ،وقــد أمـلــوا وكذلك
عائالتهم بأن ينتهي قبل العيد.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـش ـيــر ابـ ــن ع ـ ّـم ـه ــم مـحـمــد
ّ
العمور ،متحدثًا لـ«العربي الجديد» ،إلى أن
«الناس اعتادوا استمرار القصف اإلسرائيلي

المحاصرة ،فيختبرون بالتالي الظلم والحرمان فيما تستهدفهم
ّ
المحتل اإلسرائيلي
نيران
ّ
َ
ليومني قبل أن يـتــوقــف» ،لـكــن ّاألمــر اختلف
فــي ه ــذه امل ــرة .ويـخـبــر محمد أن ـهــم «عندما
انتهوا جميعًا من حالقة شعرهم وفي أثناء
عــودتـهــم إل ــى امل ـن ــازل ،وق ـبــل أن يـصـلــوا إلــى
منازلهم بعشرات األمتارّ ،
دوى انفجار كبير
وتطايرت الشظايا وارتفع الدخان األســود.
حينها سمعوا في املـنــازل أصــوات األطفال،
فخرجوا مسرعني ،وصدموا عندما شاهدوا
أبناءهم قتلى وجرحى مع إصابات بالغة».
ّ
َ
الشهيدين هما عمار تيسير العمور،
ُيذكر أن
الـبــالــغ مــن الـعـمــر  11عــامــا ،وح ـم ــادة عطية
الـعـمــور ،الـبــالــغ  12عــامــا مــن الـعـمــر .يضيف

محمد« :وسط الصدمة ،رحنا نصرخ لبعض
الــوقــت ،إلــى حــن وص ــول سـيــارات اإلسـعــاف
الـ ـت ــي ن ـق ـلــت ال ـش ـه ـي ـ َـدي ــن والـ ـج ــري ـ َـح ــن إل ــى
ّ
املستشفى .لكن املشهد األصعب هو عندما
حـمـلــت والـ ـ ــدة ع ـم ــار أشـ ــاء اب ـن ـهــا لتنقلها
إلى سيارة اإلسعاف .الجميع ُصــدم للوهلة
األولــى أمــام مشهد ّ
األم التي غلبتها مشاعر
ّاألمــومــة وأرادت إنـقــاذ ابنها على الــرغــم من
أنه كان قد فارق الحياة».
ّ
ويوضح محمد أن األطفال األربعة يقيمون
مــع أهــالـيـهــم «ف ــي منطقة زراع ـيــة قــريـبــة من
الحدود الشرقية ملحافظة خان يونس ،وقد

مــديـنــة خ ــان يــونــس ،فــي جـنــوب قـطــاع غــزة،
ّ
فتسببت لــه فــي إصــابــة بــالـغــة ،وســرعــان ما
فــارق الحياة بعد وقــت قصير مــن نقله إلى
املستشفى.
أدهم العمور ،أحد أقارب سائد ،كان بالقرب
مــن الـحـ ّـي وشــاهــد الجريمة عــن بـعــد ،يؤكد
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ال ـج ــري ـم ــة كــانــت
م ـق ـصــودة ،فـقـصــف ال ـطــائــرات اس ـت ـهــدف كل
مــن ك ــان يـتـحــرك ف ــي املـنـطـقــة ،ب ـهــدف إخ ــاء
ّ
ال ـ ـشـ ــوارع ل ـت ـت ـمــكــن م ــن اص ـط ـي ــاد أه ــداف ـه ــا
ّ
ب ــواس ـط ــة ص ــواريـ ـخـ ـه ــا» .ي ـض ـيــف أده ـ ــم أن
«ســائــد ك ــان عـنــد أقــاربــه فــي املـنـطـقــة ،وكلنا
نعرف بعضنا بعضًا .وفي طريق عودته إلى
املنزل ،أراد شراء حاجيات مختلفة لعائلته،
ّ
لكن الجريمة وقعت .وكانت صدمة بالنسبة
ّ
إلـيـنــا .طــائــرات االسـتـطــاع كــانــت تعلم بــأن
ً
ط ـفــا ك ــان فــي امل ـك ــان ،وع ـلــى الــرغــم مــن ذلــك
قصفت املكان».
واستشهاد سائد فاقم آالم عائلة العمور ،إذ
كانت طائرات االحتالل قد استهدفت بشكل
مـبــاشــر قـبــل ي ــوم مــن اسـتـشـهــاده وبطريقة
م ـب ــاش ــرة أربـ ـع ــة أن ـس ـب ــاء م ــن أطـ ـف ــال عــائـلــة
العمور كانوا قريبني من منازلهم في منطقة
ال ـف ـخ ــاري ،ش ــرق ـ ّـي مــدي َـنــة خـ ــان ي ــون ــس ،ما
ّ
تسبب في استشهاد اثنني منهم على الفور،
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شهيدًا في غزة حتى
أمس الجمعة ،من بينهم
 31طفًال و 20امرأة ورجل
ّ
مسن ،فيما بلغ
واحد
عدد الجرحى 900
الفزع مكتوب على صغار القطاع (محمد الحجار)

تونس ـ إيمان الحامدي

اسـتـقـبــل ال ـتــون ـس ـيــون ع ـيــد ال ـف ـطــر ف ــي ظل
تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا ،ال ـتــي منعتهم
مــن مـمــارســة عــاداتـهــم وطقوسهم فــي هذه
املناسبة.
ول ـ ـل ـ ـعـ ــام ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـت ـ ــوال ـ ــي ي ــذع ــن
ال ـتــون ـس ـيــون ألح ـك ــام جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،إذ
ي ـفــرض عـلـيـهــم ال ـف ـيــروس ال ـت ــزام مـنــازلـهــم
ف ــي ع ـيــد ال ـف ـطــر .وب ـس ـبــب ال ـح ـظــر الـشــامــل
وم ـنــع الـتـنـقــل ب ــن امل ـحــاف ـظــات ،ل ــن يتمكن
التونسيون هــذا الـعــام مــن ارت ـيــاد األمــاكــن
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة وال ح ـت ــى مـ ـع ــاي ــدة ال ـع ــائ ـل ــة،
إذ تـغـلــق األسـ ـ ــواق أمـ ــام زواره ـ ـ ــا ،لتكتفي
العائالت بتبادل تهاني العيد عبر شاشات

الهاتف أو اللقاءات الخاطفة بني أفرادها،
ّ
تشدد السلطات
وفــق تدابير الوقاية التي
الصحية على احترامها ،ومن بينها تعليق
صــاة العيد .ومنذ يــوم األحــد املــاضــي بدأ
في تونس تنفيذ قرار حظر التجول الشامل،
إذ توقفت الحركة بني املحافظات من خالل

الحجر الصحي
لن يؤثر على عادات
الكبار فقط بل سيكون
لألطفال نصيب منه

حجر صحي في تونس قبيل عيد الفطر (ياسين غيدي)Getty /

ال ـن ـق ــل ال ـج ـم ــاع ــي والـ ـ ـخ ـ ــاص ،ك ـم ــا أغ ـل ـقــت
املحالت التجارية أبوابها بهدف كبح الوباء
وتخفيف الضغوطات على القطاع الصحي.
وت ـعـ ّـد ال ــزي ــارة خ ــال فـتــرة الـعـيــد وطـقــوس
األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ش ـه ــر رمـ ـض ــان شــأنــا
م ـق ــدس ــا لـ ــدى أغ ـل ــب الـ ـع ــائ ــات الـتــونـسـيــة
مـ ـ ــع اخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف أوض ـ ــاع ـ ـه ـ ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالجتماعية ،وعادة ما تشهد حركة النقل
ازدحـ ــامـ ــا مـ ــروريـ ــا م ــع ح ـل ــول إج ـ ـ ــازة عـيــد
الفطر بني مختلف املحافظات ،انطالقًا من
العاصمة تونس أو املدن الكبرى نحو باقي
املحافظات الداخلية.
وبـسـبــب ال ـظ ــروف ال ـصـ ّـح ـيــة ،ت ـقــول بسمة
بـ ــاش ش ـ ــاوش ( 42عـ ــامـ ــا) ،إن ـه ــا سـتـلـتــزم
بـتــدابـيــر الـحـجــر ول ــن تـسـعــى إل ــى م ـغــادرة
بيتها مكتفية بتقاسم الفرحة مع زوجها
واب ـن ـي ـه ــا داخـ ـ ــل ش ـق ـت ـهــا ال ـص ـغ ـي ــرة ،عـلــى
الــرغــم مــن اشـتـيــاقـهــا لــاجـتـمــاع بعائلتها
التي تقطن في مدينة بوسالم ،شمال غرب
ّ
البالد .وتشير إلى أن عيد الفطر يكاد يكون
املـنــاسـبــة الـسـنــويــة الــوح ـيــدة ال ـتــي تلتقي
فيها مــع أشقائها فــي بيت الـعــائـلــة ،حيث
يـتـعـ ّـرف أبـنــاؤهــا إلــى أصــولـهــم هـنــاك ،كما
تقوم بزيارة قبر والدها.
وتـضـيــف ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«ه ــذا ال ـعــام الـتــزمـنــا أن ــا وأشـقــائــي بقضاء
العيد بعيدًا عن والدتنا رغــم تلقيها لقاح
كـ ــورونـ ــا ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة ال ـج ـم ـيــع»،
مـ ــؤكـ ــدة أن أش ـ ـقـ ــاء هـ ــا الـ ـث ــاث ــة ي ـق ـط ـنــون
ف ــي ث ــاث م ـحــاف ـظــات مـخـتـلـفــة ،وع ـ ــادة ما
تـجـمـعـهــم األعـ ـي ــاد ف ــي ب ـيــت ال ـعــائ ـلــة ،لكن
الـحـجــر ال ـشــامــل سـيــدفـعـهــم إل ــى الـتــواصــل
ع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق وات ـ ـسـ ــاب ل ـت ـب ــادل ال ـت ـهــانــي.
ّ
وتعتبر بسمة أن عائلتها محظوظة مقارنة
ب ـع ــائ ــات أخ ـ ــرى ف ـق ــدت أف ـ ـ ــرادًا م ــن ذوي ـهــا
بسبب الفيروس ،فيما يخيم ّ
جو من الحزن
ع ـلــى هـ ــذه امل ـنــاس ـبــة ال ـ ــذي يـعـمـقــه شـعــور
البعد وعــدم القدرة على مواساة العائالت
املنكوبة ومعاضدتها في مصابها.
تجدر اإلشــارة إلى أن قرار الحجر الصحي
لن يؤثر على عادات الكبار فقط بل سيكون
لــأطـفــال نصيب مــن تــداعـيــات ه ــذا ال ـقــرار،
إذ لــن يتمكنوا مــن ارت ـي ــاد أمــاكــن الترفيه
وال ال ـت ـقــاط ال ـص ــور ال ـتــذكــاريــة ف ــي قــاعــات
التصوير التي تتزين وتعد منصات خاصة

قصة الجئ

كانت أمي مسؤولة عن إعالتنا .تركت المدرسة بعد إتمام
الصف السادس األساسي ،وعملت في قطع األشجار

كامل أحمد قندس

يحلم بالعودة إلى فلسطين
صيدا ـ انتصار الدنان

ّ
يتحدر من بلدة الزيب (شمال عكا في فلسطني)،
ولــد كامل أحمد قندس ،الــذي
مخيم عني الحلوة لالجئني الفلسطينيني في مدينة صيدا ،جنوبي
الجئًا في
ّ
لبنان .ويذكر أنه كان يطلق على املخيم تسمية «الكم العتيق».
كان والــده بحارًا« :أخبرني أن مياه البحر في ذلك الوقت كانت ترتطم بجدران
الـبـيــوت لقربها مـنــه» .بعد الـلـجــوء إلــى لبنان والـسـكــن لبعض الــوقــت فــي قرية
القليلة (إحــدى قــرى قضاء صــور فــي الـجـنــوب) ،انتقلت العائلة إلــى مخيم عني
ُ
«ولدت في شادر عام  ،1950الذي سمي آنذاك بعام الثلجة».
الحلوة .يقول:
ّ
يتحدث عــن حـيــاة صعبة عاشتها عائلته فــي ظــل الفقر وال ـجــوع« :كــانــت أمي
السادس
مسؤولة عن إعالتنا بعد مرض والدي .تركت املدرسة بعد إتمام الصف ّ
األساسي ،وعملت في قطع األشجار .وحني بدأ الناس يبنون بيوتًا ،سكنا في
ّ
منزل سقفه من الزينكو (معدني)» .يتابع« :عشنا أيامًا صعبة جـدًا .كــان يحل
علينا شهر رمضان من دون أن يكون في حوزتنا مال ،فنأكل مما هو متوفر».
في شبابه ،سافر للعمل في ليبيا .وبعد خمسة أشهر ،انتقل إلى السعودية ،ومنها
إلى اليمن ،ثم إلى اإلمارات العربية املتحدة ،حيث عمل في قطاع البناء .تزوج في
السادسة والعشرين ،واشترت له أمه غرفة صغيرة في املخيم ،ثم استطاعت شراء
غرفة أخرى محاذية لتلك القديمة ،وعاش فيها إلى حني بدء االجتياح اإلسرائيلي
للبنان عام  .1982سقطت قذيفة على البيت فهرب إلى مدينة بعلبك ،شرقي لبنان،
حيث التقى بمجموعة من األصدقاء والتحق بحركة فتح.:
يـتــابــع ق ـنــدس« :ل ــم أسـلــم مــن ال ـعــدو الصهيوني ال ــذي اعتقلني ،فــي بــدايــة عــام
(تقع على بعد  10كيلومترات من
 ،1983ونقلني إلى قرية الجورة الفلسطينية ُ
للتعذيب .ضــربــت بخشبة فيها مسامير.
ال ـقــدس) .وأثـنــاء التحقيق ،تعرضت ّ
واستمر التحقيق  15يومًا ،واتهمت بأنني مسؤول مخزن ذخيرة في الجبهة
الديمقراطية لتحرير فلسطني ،األمر الذي أنكرته .بعد تثبيت التهمة ،نقلت إلى
معتقل أنصار في جنوب لبنان .كنا خمسة وعشرين شخصًا في الخيمة ،وكان
الفطور عبارة عن بيضة واحدة مسلوقة تقسم على شخصني .كانت في املعسكر
عشرون خيمة .وكــان جنود العدو يعذبوننا ويهينوننا بإجبارنا على وضع
أيدينا فوق رؤوسنا .بقينا في ذلك العذاب إلى أن خرجنا من السجن في صفقة
التبادل التي أبرمت مع منظمة التحرير الفلسطينية ( 23نوفمبر /تشرين الثاني
ً
 .»)1983يختم حديثه قــائــا« :ليتني أعــود إلــى فلسطني ،فالتعامل معنا يــزداد
سوءًا يومًا بعد يوم».

قتل األقارب ...ظاهرة في ليبيا

كورونا يحرم التونسيين من فرحة عيد الفطر
بهذه املناسبة .كما لن يجد األطفال متاجر
بـيــع األل ـع ــاب ف ــي اسـتـقـبــالـهــم بـسـبــب ق ــرار
اإلغــاق الذي ّ
طبق قبل أيام من موعد عيد
الفطر ،الذي يعد مناسبة ينتظرها الصغار
قبل الـكـبــار ،وتعني لهم املــابــس الجديدة
والهدايا واملهبة (العيدية) ،كما يمثل العيد
فرصة ّ
للم الشمل واجتماع العائالت .وجرت
العادة أن تقام مواسم األفراح بالتزامن مع
العيد تبركًا بهذه املناسبة الدينية املهمة.
وقبل انتشار وباء كورونا كان التونسيون،
وخصوصًا سكان األحياء القديمة ،ينظمون
ف ــي ص ـبــاح ع ـيــد ال ـف ـطــر م ــا ُي ـسـ ّـمــى بـخــرجــة
ال ـع ـي ــد ،إذ ي ـتــم ج ـمــع أك ـب ــر عـ ــدد م ـم ـكــن من
ُ
املصلني َّللتوجه إلى املساجد .وتعرف خرجة
العيد بأنها مسيرة يتجمع فيها املصلون
من النساء والرجال ،ويرددون هتافات العيد
أثناء مرورهم باألحياء السكنية ،لتلحق بهم
جموع األهالي ألداء صالة العيد.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـش ـيــر امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي علم
االجـتـمــاع صـبــريــن الـجــاصــي إل ــى التعلق
الكبير الــذي يجمع التونسيني بعاداتهم،
خصوصًا تلك املتعلقة بــاألعـيــاد الدينية.
وتضيف« :نـجــد أن التونسيني حريصون
في كافة الظروف على إحياء هذه املناسبات
دون نقصان ،وهو ما يفسر حالة االزدحام
التي ُس ّجلت في محطات النقل قبل ساعات
قليلة من إعالن قرار الحجر الشامل».
وتــؤكــد الـجــاصــي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
«عـ ـي ــد ال ـف ـط ــر ه ــو أكـ ـب ــر م ـنــاس ـبــة ل ـل ـق ــاءات
العائلية لدى شريحة مهمة من التونسيني
ّ
بــل أنـهــا ترتقي إلــى مستوى القدسية لدى
بـعـضـهــم ،كـمــا أن ــه مــن الـصـعــب فـصــل أف ــراد
املجتمعات بني عشية وضحاها عن عادات
م ـتــأص ـلــة ف ـي ـهــم ،وهـ ــو م ــا ي ـفـ ّـســر ل ـجــوء هــم
إلــى كــافــة الـحـلــول حـتــى غـيــر الـقــانــونـيــة من
بـيـنـهــا ،ب ـهــدف الـتـحــايــل عـلــى قـ ــرار الحجر
ول ـ ـقـ ــاء ع ــائ ــاتـ ـه ــم دون م ـ ـبـ ــاالة ب ــال ــوض ــع
ال ـص ـحــي وخـ ـط ــورة ال ـت ـن ـقــل ع ـلــى صحتهم
وصـ ـح ــة ذوي ـ ـه ـ ــم» .ويـ ـج ـ ّـس ــد ال ـت ــون ـس ـي ــون
تمسكم بعادات عيد الفطر في كل تفاصيل
هـ ــذا الـ ـي ــوم ،م ــن زي ـ ـ ــارات واق ـت ـن ــاء املــابــس
الجديدة وشراء الطعام والحلويات الخاصة
باملناسبة ،معتبرين أن قطع هــذه الـعــادات
ّ
بالنسبة لهم أمر عظيم ال يتم إل في الحاالت
القصوى ،على غرار املرض واملوت.

ُسمح لهم بالخروج بعدما ُس ّجل هــدوء في
املـنـطـقــة وان ـت ـش ــار شــائ ـعــات ح ــول إمـكــانـيــة
إع ــان هــدنــة فــي الليلة نفسها .فـتــرك هـ ّـؤالء
منازلهم على أمــل االحـتـفــال بالعيد ،لكنهم
ف ــي ط ــري ــق عــودت ـهــم قـبـيــل اإلفـ ـط ــار بنصف
ُ
ساعة ،استهدفوا من قبل طائرة إسرائيلية
بشكل مباشر».
ّ
يتابع محمد أن «ما حدث مع أبناء أعمامي
خ ـلــق ذعـ ـ ـرًا ف ــي ن ـف ــوس أطـ ـف ــال ال ـعــائ ـلــة في
املـنـطـقــة ،الــذيــن عـ ّـبــروا عــن رغبتهم فــي عــدم
البقاء في املنطقة .فالضحايا الصغار كانوا
ي ـس ـيــرون ف ــي ط ــري ــق ت ــراب ــي ،وال ب ـ ّـد م ـ ّـن أن
تـكــون املـقــاتـلــة اإلســرائـيـلـيــة قــد كشفت أنـهــم
أطفال مدنيونً ،
بناء على االدعاء اإلسرائيلي
ّ
بتطور وسائله القتالية وتقنياته».
ف ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق م ـ ّ ـت ـ ـصـ ــل ،قـ ـصـ ـف ــت الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات
اإلسرائيلية شقة تعود إلى عائلة التلباني في
ّ ّ
ّ
غربي مدينة
حي تل الهوا،
مبنى سكني في
غ ــزة ،فـجــر األرب ـع ــاء املــاضــي .وق ــد أسـفــر ذلــك
عن استشهاد خمسة فلسطينيني ،من بينهم
امــرأة وطـفــان ،هما زيــد التلباني البالغ من
العمر خمسة أعوام ،وحال الريفي البالغة 13
عامًا من العمر ،وهي من سكان منزل مجاور.
ّكذلك أصيبت مريم شقيقة زيد بجروح ،علمًا
أنها تبلغ من العمر َ
عامني وسبعة شهورّ .أما
ُ
املرأة فهي والدة زيد وتدعى ريم سعد وتبلغ
من العمر  31عامًا ،بحسب ما تقول صديقتها
ـ«العربي الجديد».
نفني عايش ل ّ
ً
تـضـيــف ن ـفــن أن ـه ــا «ك ــان ــت ح ــام ــا بالشهر
الـ ــرابـ ــع ،وقـ ــد ص ــدم ــت هـ ــذه املـ ـج ــزرة سـكــان
ّ
ح ـ ّـي ت ــل ال ـهــوا وأط ـفــالــه ،خـصــوصــا أصــدقــاء
َ
ّ
َ
الشهيدين الصغيرين الذين كانوا يتجمعون
مـعـهـمــا لـلـعــب ف ــي م ـت ـنــزه بــرش ـلــونــة الــواقــع
ّ
ّ
ّ
الحي» .وتؤكد نفني أن «األطفال اليوم
شرقي
ّ
يتعرضون إلــى تعذيب نفسي مستمر .وما
تـقــوم بــه ق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي يصب
فــي إط ــار تــدمـيــر املـعـنــويــات وض ــرب الحالة
النفسية في قطاع غزة ،فيفقد الجيل الناشئ
األمان والطموح واألمل».
ّ
ُي ــذك ــر أن ن ـفــن ّأم ل ـثــاثــة أطـ ـف ــال ي ـش ـعــرون
بــال ـصــدمــة ،بـحـســب م ــا ت ـق ــول« ،م ـنــذ لحظة
اسـتـشـهــاد زي ــد الـتـلـبــانــي ووال ــدت ــه وإصــابــة
ّ
أخته الصغيرة» .وال تخفي نفني أن أوالدها
«يبكون في كل ليلة منذ ذلك الحني ،وصاروا
يشكون مــن الـتـبـ ّـول ال ـ ــاإرادي» .وتلفت إلى
ّ
أن «الـجـمـيــع راح ي ـنــام بـعــد ذل ــك ال ـي ــوم ،في
وس ــط امل ـن ــزل بـعـيـدًا ع ــن ال ـنــوافــذ واألب ـ ــواب،
خشية قصف إسرائيلي مفاجئ وإصــابــات
محتملة».
ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن وزارة الصحة في غزة
أعـلـنــت ،أم ــس الـجـمـعــة ،عــن ارت ـفــاع حصيلة
ش ـه ــداء الـ ـع ــدوان اإلس ــرائ ـي ـل ــي األخ ـي ــر على
القطاع املحاصر إلى  122شهيدًا ،من بينهم
ً
ّ
 31طـفــا و 20ام ــرأة ورج ــل واح ــد مـســنّ .أمــا
ّ
الجرحى فقد بلغ عددهم  900غزيًا ،علمًا أن
إصاباتهم مختلفة.

19

فسبكة

تركزت تعليقات
الناشطين التونسيين
على عنواني جائحة
كورونا والحرب
اإلسرائيلية على
الفلسطينيين .وفي
حين كتب تونسيون
عن معايداتهم
في عيد الفطر التي
اقتصرت على وسائل
التواصل االجتماعي
بسبب إجراءات الوقاية
التي حالت بينهم وبين
أهلهم واضطرارهم
لاللتزام بتدابير الحجر،
امتألت خلفيات
مئات الصفحات
بصور القدس وغزة
واألعالم الفلسطينية
والتعليقات الداعية
إلى نصرة الفلسطينيين
في الحرب المستمرة
عليهم.

تكثر جرائم القتل في ليبيا
وتختلف طبيعتها .وفي
اآلونة األخيرة ،راحت تنتشر
الجرائم األسرية لتُضاف إلى
األخرى
طرابلس ـ العربي الجديد

ي ـبــرز ال ـيــوم فــي املـشـهــد الـلـيـبــي ّ ال ـعــام نــوع
ج ــدي ــد م ــن ج ــرائ ــم ال ـق ـت ــل ي ـت ـمــثــل ف ــي قـتــل
األقـ ـ ـ ـ ـ ــارب ،وسـ ـ ــط مـ ـط ــال ــب ب ـ ــإن ـ ــزال أق ـص ــى
العقوبات بمرتكبي هذا النوع من الجرائم
ُ
التي ت َعد واحدة من نتائج الفوضى األمنية
ف ــي ال َـ ـبـ ــاد .ولـ ــم ي ـم ـ ّـر أسـ ـب ــوع ع ـل ــى إقـ ــدام
شـقـيــقــن عـلــى قـتــل شقيقهما وأس ــرت ــه في
مدينة كاباو (غرب) حتى استيقظت مدينة
إجدابيا (شرق) على فاجعة أخرى أقدم في
خاللها والد على قتل طفلته بغمرها باملاء
الساخن بعد تعذيبها بالضرب.
وعـلــى خلفية الـحــادثــة األخ ـيــرة ،أغـلــق عدد
ّ
املحتجني طرقات رئيسية في
من املواطنني
مدينة إجدابيا احتجاجًا على مقتل الطفلة
رابـحــة خالد عبد الحميد على يــد والــدهــا،
مطالبني بإنزال أقصى أنواع العقوبات في
ّ
حــقــه .ووفـقــا لبيان ص ــادر عــن مــديــريــة أمن
إجدابيا ،فقد أقدم الوالد بحسب اعترافاته
عـلــى قـتــل طـفـلـتــه الـبــالـغــة م ــن الـعـمــر ثــاثــة
أع ـ ــوام م ــن خ ــال وض ـع ـهــا ف ــي ح ــوض ّ مــاء
ّ
ســاخــن مل ــدة تـقــارب الـســاعــة ،بعدما عذبها
ب ــال ـض ــرب ق ـب ــل أن ي ـت ـ ّـم إس ـع ــاف ـه ــا .أض ــاف
ّ
بـيــان املــديــريــة أن الطفلة الـتــي وصـلــت إلى
ّ
مستشفى املدينة وهــي حــيــة ،كانت تعاني
من حــروق في كامل جسدها بنسبة  90في
املائة ،ما ّأدى إلى وفاتها.
وق ـب ــل أسـ ـب ــوع ف ـق ــط ،ش ـه ــدت ب ـل ــدة ك ــاب ــاو
ال ـج ـب ـل ـيــة ،م ـق ـتــل رجـ ــل وك ــام ــل أ َس ــرت ــه بما
ف ــي ذلـ ــك طـ ـف ــان ،ع ـلــى ي ــد ش ـق ـيــق ـيــه ،وذل ــك
ع ـلــى خـلـفـيــة ش ـجــار وخ ــاف ــات ح ــول عـقــار
أعلنت مديرية أمن
يعود لــأســرة .وبعدما
َ
طرابلس القبض على الشقيقني باإلضافة
إلـ ــى ش ـخــص ث ــال ــث اس ـت ـعــانــا ب ــه الرت ـك ــاب
الـجــريـمــة ،عــرضــت املــديــريــة عـبــر صفحتها

الــرس ـم ـيــة اع ـتــرافــات ـهــم جـمـيـعــا بـتـفــاصـيــل
ال ـح ــادث ــة ،م ــا دف ــع ع ـش ــرات امل ــواط ـن ــن إلــى
ال ـت ـج ـ ّـم ــع ف ــي س ــاح ــة مـ ـي ــدان الـ ـشـ ـه ــداء فــي
للمطالبة بضرورة إنزال
العاصمة طرابلس
ّ
أقصى العقوبات في حقهم.
وبعد تــداول خبر الحادثة وانشغال الــرأي
ال ـعــام فــي ب ـلــدة كــابــاو ب ـهــا ،طــالــب املجلس
األعلى للدولة في ليبيا السلطات القضائية
ب ـ ـضـ ــرورة م ـحــاك ـمــة ال ـج ـن ــاة وم ـعــاق ـب ـت ـهــم،
ّ
إذ رأى فــي بـيــان أن الـحــادثــة الـتــي ُوصـفــت
بـ ــ«الـ ـبـ ـشـ ـع ــة» مـ ــن الـ ـظ ــواه ــر ال ـغ ــر ّي ـب ــة عــن
ّ
الليبيني .وقد أكــد املجلس األعلى أنــه عازم
ّ
على متابعة الــواقـعــة ،لـكــن الـنــاشــط املدني
الليبي عقيلة األط ــرش ّ
ّ
«مجرد
يعد البيان

ّ
ح ـبــر ع ـلــى ورق ،إليـ ـه ــام الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ب ــأن
سلطات البالد حاضرة وتتابع» .ويتساءل
األطــرش في حديث إلــى «العربي الجديد»،
ع ــن «م ــوق ــف امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى م ــن ح ــادث ــة

أسباب ظهور
هذا الشكل الجديد
من جرائم القتل
تتعلّق بآثار الحرب

انتقام وقسوة في إيقاع الجريمة (عبد اهلل دوما /فرانس برس)

ً ّ
إج ــداب ـي ــا» ،ق ــائ ــا إن «ال ـج ــرائ ــم ف ــي ازديـ ــاد
ومظاهرها باتت تأتي بأشكال جديدة ،إذ
ّ
إن البالد لم تعرف قتل األقارب من قبل».
وفـ ــي ج ـن ــوب ل ـي ـب ـيــا ،ن ــاش ــد أه ــال ــي سـبـهــا
ال ـس ـل ـطــات ف ــي الـ ـب ــاد بـ ـض ــرورة «ال ـتــدخــل
السريع» لحمايتهم من سطوة العصابات
التي نشرت الجريمة ،مؤكدين في بيان لهم
ّ
أصدروه أخيرًا أن «أعداد الضحايا املتزايدة
ُ
َّ
لجرائم القتل التي تسجل كل يوم في مدينة
ٔ
سـبـهــا ،هــي اك ـثــر بكثير مــن ضـحــايــا وبــاء
كورونا».
ُ َّ
وف ــي مـتــابـعــة ل ـهــذه ال ـجــرائــم ال ـتــي تـصــنــف
ظ ــاه ــرة ،ع ـ ّـب ــرت ال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة لـحـقــوق
اإلنسان في ليبيا (أهلية) ،عن إدانتها مقتل

الطفلة رابـحــة وكــذلــك مقتل أســرة بكاملها
ّ
في كاباو ،الفتة إلى أن هذه الحوادث تأتي
ّ ّ
كذلك في ظــل تفلت أمني وانتشار للسالح
ّ
وإف ــات مــن العقاب .وقــد عــبــرت اللجنة عن
تـطـلـعـهــا إل ــى دور فــاعــل لـلـجـهــات األمـنـيــة
والقضائية بالقصاص العادل من الجناة،
ّ
فـ ــي حـ ــن أكـ ـ ــدت أن ال ـت ـس ــاه ــل مـ ــع ال ـع ـنــف
األسـ ــري ال ــذي يـسـتـهــدف األط ـف ــال والـنـســاء
في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة
يساهم ّ
والتي تمثل صدمة للمجتمع الليبي.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ــدع ــو أس ـ ـتـ ــاذ عـلــم
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـي ـبــي ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز األوج ـل ــي
إلــى «تكثيف دراس ــة الـظــاهــرة والـبـحــث عن
أسبابها» ،مع إقراره بصعوبتها الرتباطها
بنتائج حالة االحتراب التي شهدتها البالد
ط ـي ـلــة ع ـق ــد م ــن الـ ــزمـ ــن .وي ـش ـي ــر األوجـ ـل ــي
إلى «قاسم مشترك بني
لـ«العربي الجديد» ّ
ه ــذه ال ـح ــوادث ويـتـمــثــل فــي حــالــة االنـتـقــام
والقسوة فــي إيـقــاع الجريمةّ ،إمــا بواسطة
ّالحرق أو االنتقام من كامل األسرة» ،شارحًا
أن ـ ــه «ش ـك ــل ج ــدي ــد ل ــم ُيـ ـع ــرف ف ــي ال ـجــرائــم
الـســابـقــة املـنـتـشــرة عـلــى ن ـطــاق واس ــع منذ
ّ
ويرجح األوجلي أن تكون «أسباب
أعــوام».
ظهور هــذا الشكل الجديد من جرائم القتل
ّ
م ـت ـع ــل ـق ــة بـ ــآثـ ــار ال ـ ـحـ ــرب ومـ ـ ــا ت ـن ـت ـجــه مــن
ّ
تفسخ أســري واضطرابات نفسية وعوامل
اق ـت ـصــاديــة خـلـقــت حــالــة م ــن ع ــدم ال ـت ــوازن
األسـ ـ ــري واالج ـت ـم ــاع ــي» ،م ــؤك ـدًا «ض ـ ــرورة
ّ
إعادة الروادع االجتماعية التي شكلت سدًا
منيعًا لحصانة املجتمع فــي الـســابــق ،من
قبيل هذه الجرائم».
ّ
ويــذكــر األوج ـلــي بـحــادثــة شبيهة أق ــدم في
خ ــال ـه ــا ش ـق ـي ــق ع ـل ــى ق ـت ــل ش ـق ـي ـق ـتــه أمـ ــام
أحــد األس ــواق فــي طــرابـلــس ،فحرقها وتــرك
ج ـث ـت ـهــا م ـل ـق ــاة ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ف ــي م ـجــاهــرة
كبيرة بالجريمة واالنفالت ،معيدًا األسباب
إل ـ ــى «تـ ــراجـ ــع أه ـم ـي ــة ال ـح ــاض ـن ــة األس ــري ــة
ّ
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة» .تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
مــديــريــة أمــن طــرابـلــس كــانــت قــد أعـلـنــت في
مـنـتـصــف ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي املــاضــي،
عــن إلـقــاء القبض على شــاب أقــدم على قتل
شقيقته ورفيقتها أمام أحد املحال التجارية
ـس ،قـبــل أن يقدم
الـكـبـيــرة فــي وس ــط طــراب ـلـ ّ
على حرقها .وأشــارت إلــى أنــه بـ ّـرر جريمته
بوجود خالفات بينه وبينها.
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مجتمع فالش

يوم األُسر

تحديات وسط األزمتين الصحية واالجتماعية
يصادف السبت  15مايو /أيار،
ّ
اليوم العاملي لألسر .وتحل هذا
العام الذكرى الخامسة والعشرون
إلعالن كوبنهاغن وكذلك إعالن ومنهاج عمل
ّ
بكني ،في واحد من أصعب األوقات ،في ظل
َ
َ
األزمتني الصحية واالجتماعية العامليتني.
ّ
وقد سلطت جائحة كورونا في عام 2020
الضوء على أهمية االستثمار في السياسات
االجتماعية التي تحمي األفراد واألسر األكثر
ضعفًا .فاألسر هي التي تتحمل العبء األكبر
لهذه األزمة ،فهي تأوي أفرادها وتحميهم من
األذى ،وترعى األطفال في وقت اإلغالق ،كذلك
ّ
فإنها تواصل في الوقت ذاته أداء مسؤوليات

العمل .وبحسب ما تفيد األمم املتحدة،
فقد «أصبحت األسر مراكز للتفاعالت
بني األجيال التي تدعمنا في هذه األزمة».
ّ
ويتعمق الفقر تحت اإلكراه االقتصادي.
وعندما تسود الحيرة ،تزداد الشكوك ،ما
يؤدي في كثير من األحيان إلى تزايد العنف
ضد النساء واألطفال .وهذا هو السبب في
ّ
أن دعم األسر الضعيفة ،سواء التي خسرت
مساكن غير
مداخيلها أو التي تعيش في ّ
الئقة أو التي لديها أطفال ومسنون وأفراد
أصبح مسألة ضرورة أكثر
من ذوي اإلعاقة،
ُ
من ّ
أي وقت مضى .واملراد من احتفالية
هذا العام بحسب األمم املتحدة هو إذكاء

الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات
ّ
املعنية باألسرة في تعزيز الصحة بما
يضمن مستقبال مستداما .وسوف يناقش
األكاديميون واملمارسون القضايا املتصلة
بالبيئة األسرية وتلك املتعلقة بخلق توازن
بني العمل واألسرة بما ّ
يحسن صحة
ّ
أفراد األسرة .وسوف تركز املناقشات على
َ
الوالدين في رفاه األطفال والشباب،
دور
خصوصًا في ما يتصل بالدور الذي يضطلع
ً
االهتمام لدورة
به الرجل ،فضال عن إيالء
ّ
االنتقال بني األجيال ورفاه املسنني.
(العربي الجديد)
(الصور :األناضول)Getty ،

