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موسكو ـ رامي القليوبي

حرمت اإلجــراءات الرامية إلى منع انتشار 
ــا مــن  ــ ــيـ ــ ــــروس كـــــورونـــــا مـــســـلـــمـــي روسـ ــيـ ــ فـ
على  الــثــانــي  للعام  الفطر  بعيد  االحــتــفــال 
موجة  من  تخوفًا  احترازية  تدابير  وســط  التوالي، 
ــعـــب مــــن ســابــقــاتــهــا،  ــكـــون أصـ ثـــالـــثـــة مــــن الــــوبــــاء تـ
باملتحورات  اإلصابات  نسبة  ارتفاع  مع  خصوصًا 

الجديدة للفيروس.
الفعاليات  الحظر على  اســتــمــرار ســريــان  وفــي ظــل 
ــررت اإلدارة الــديــنــيــة  الــجــمــاهــيــريــة فـــي مــوســكــو، قــ
ملسلمي روسيا أن تقام صالة عيد الفطر في املسجد 
في  التذكاري  واملسجد  التاريخي  واملسجد  الكبير 
موسكو، من دون املصلني. وأضافت اإلدارة، في بيان 
املصلني  »لــن تستقبل مساجد مدينة موسكو  لها: 
لحضور صالة عيد الفطر«. وبالفعل أقيمت صالة 
العيد فــي هــذه املــســاجــد بحضور رجـــال الــديــن من 
عناصر املساجد وكذلك العاملني في اإلدارة الدينية 
فـــقـــط. كــمــا ُبـــثـــت وقـــائـــع هــــذه الـــصـــالة عــلــى الـــهـــواء 
روسيا  ملسلمي  الدينية  اإلدارة  ووصفت   .

ً
مباشرة

قــرار إلــغــاء صــالة العيد حضوريًا بأنه كــان صعبًا 
البقاء في  إلــى  املؤمنني  مــبــرر، داعــيــة جميع  ولكنه 

منازلهم واالحتفال بالعيد مع أفراد عائالتهم.  
بـــــــدوره، هــنــأ الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر بــوتــني 
مسلمي روسيا بحلول عيد الفطر. وجــاء في نص 

شرت على املوقع الرسمي للكرملني: 
ُ
التهنئة التي ن

ــارك، ويــســتــعــد مسلمو  ــبـ »انــتــهــى شــهــر رمـــضـــان املـ
روســيــا لــحــلــول الــعــيــد املــشــرق الـــذي طـــال انــتــظــاره. 
مــنــذ قـــديـــم الــــزمــــان، يــتــمــيــز عــيــد الــفــطــر بــاألعــمــال 
الــصــالــحــة واالعــتــنــاء بــاملــحــتــاجــني، ويــجــســد سعي 
الناس لتطوير الذات«. ولفت بوتني في تهنئته إلى 
التقاليد  ــون 

ّ
يــكــن فــي روســيــا  اإلســـالم   »معتنقي 

ّ
أن

على  ويــحــرصــون  ألســالفــهــم،  والثقافية  التاريخية 
بــدور املنظمات  إلــى جــيــل«، مشيدًا  نقلها مــن جيل 
اإلســالمــيــة فــي حــيــاة الــبــالد وتــعــزيــز تــعــاونــهــا مع 

الجهات الحكومية واملجتمعية. 
الكريم،  عبد  العشريني  الــشــاب  يــأســف  جهته،  مــن 
ــه إلــــى جــمــهــوريــة قــبــرديــنــو -  ــولـ والــــــذي تـــعـــود أصـ
بــلــقــاريــا الــواقــعــة فـــي شــمــال الـــقـــوقـــاز، لــعــدم إقــامــة 
»العربي   في حديثه لـ

ً
صالة العيد في املساجد، قائال

الــجــديــد«: »جــاء العيد هــذا الــعــام على غــرار مــا كان 
عليه في العام املاضي، واقتصرت االحتفاالت على 
العائلة واألصدقاء. صحيح أنه لم تنظم صالة العيد 
، ولــكــن األئــمــة أعــلــنــوا أثــنــاء صــالة الجمعة 

ً
جــمــاعــة

العيد في  أداء صــالة  أنــه يمكن  العيد،  التي سبقت 
املنازل مع متابعة البث الحي من املسجد الجامع«. 
 هــذا الحل جيد فــي ظــل ظــروف 

ّ
أن يضيف: »أعتقد 

االجتماع  يريدون  املسلمني  ولكن جميع  الجائحة، 
كـــان األمــــر عــلــيــه قبل   مثلما 

ً
الــصــالة جــمــاعــة ألداء 

 رمضان 
ّ
عامني«. مع ذلــك، يلفت عبد الكريم إلى أن

هــــذا الـــعـــام جــــاء أكـــثـــر حــيــويــة مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، 
مضيفًا: »مقارنة مع العام املاضي، كان رمضان أكثر 
حيوية هذا العام، على األقل تم السماح بأداة صالة 
 في املساجد، والتي تعتبر من أهم 

ً
التراويح جماعة

املــبــارك. كما تم نصب خيمة  طقوس أجــواء الشهر 
ــتـــذكـــاري، نظمت  رمــضــانــيــة فـــي مــحــيــط املــســجــد الـ

داخلها مختلف الفعاليات الثقافية«.
وبــذلــك ألــقــى كـــورونـــا بــظــاللــه عــلــى أجــــواء رمــضــان 
الثاني على  للعام  فــي روســيــا  واألعــيــاد اإلسالمية 
ــادات الــديــنــيــة  ــيـ ــقـ الـــتـــوالـــي، إذ حــثــت الــســلــطــات والـ
الــروســيــة مسلمي الــبــالد، فــي الــعــام املــاضــي، على 
البقاء فــي منازلهم خــالل عيد األضــحــى، فيما كان 
الفطر  الكلي ســاريــًا عند حلول عيد  اإلغـــالق  نظام 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــي الــعــام 2020. وفـــي حــديــث لـــ
الــنــائــب األول لرئيس مجلس شــورى  آنــــذاك، أرجـــع 
املفتني في روسيا، مفتي مقاطعة موسكو روشان 
عباسوف، قرار االمتناع عن إقامة صالة العيد في 
حــيــاة وصحة  الــحــرص على  إلــى  مساجد موسكو 
الوبائي مرتفعًا،  املواطنني في ظــروف بقاء الخطر 

خصوصًا أثناء التجمعات.  
وتــســجــل روســـيـــا أكــثــر مـــن 8 آالف إصـــابـــة جــديــدة 
ــقـــتـــرب إجـــمـــالـــي عـــدد  ــًا بــــكــــورونــــا، بــيــنــمــا يـ ــيـ يـــومـ
اإلصــابــات مــن عتبة الــــ5 مــاليــني إصــابــة، بما فيها 
 
ّ
مــا يــقــارب 115 ألــف وفـــاة. ورغــم تلك األرقـــام، إال أن
أنه  على  الوضع  تقديم  تحاول  الروسية  السلطات 

تحت السيطرة. وعلى الرغم من رفع معظم القيود 
 الحظر على تنظيم 

ّ
املتعلقة بمواجهة كورونا، إال أن

الجماهيرية ال يزال ساريًا في موسكو،  الفعاليات 
 إلى استمرار سريان نظام ارتــداء الكمامات 

ً
إضافة

والــقــفــازات فــي أغــلــب األمــاكــن الــعــامــة وســط عــزوف 
أغلب املواطنني عن االلتزام به. 

وفــي سنوات ما قبل كــورونــا، اعتاد نحو 250 ألف 
مساجد  فــي  جماعيًا  العيد  صــالة  أداء  على  مسلم 
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.

مجتمع
السواحل  قبالة  الخميس  يــوم  الـــذي عثر عليه  قاربهم  غــرق  عــن 17 مهاجرًا بعد  مــا ال يقل  ــقــد 

ُ
ف

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 
قــرب منصة  التونسية ناجيتني نيجيريتني  السلطات  أوروبـــا. وأنــقــذت  اتــجــاه  فــي  الثالثاء  يــوم 
نفطية قبالة سواحل مدينة صفاقس الساحلية في وسط شرق البالد وتم نقلهما إلى املستشفى، 
)فرانس برس( وفق ما أفادت املنظمة.   

 آسيويًا 
ً
قال مسؤول غابات أمس الجمعة إن صاعقة برقية يعتقد أنها قتلت قطيعًا من 18 فيال

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 
 نافقًا على قمة تل وأربعة في 

ً
حارس الغابة إلى املنطقة النائية يوم الخميس وعثر على 14 فيال

قاعه. وقالت تقارير أولية لألطباء البيطريني إن صاعقة ضربت األفيال، لكن غوسوامي قال إن 
)أسوشييتد برس( تشريح الجثث يجرى للتأكد من السبب الدقيق لنفوقها.  

الهند: نفوق 18 فيًال جراء صاعقةفقدان مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة تونس

عدد  يقدر  الدقيقة،  ــاءات  ــص اإلح غياب  فــي 
و20   15 بين  يــتــراوح  بما  روســيــا  فــي  المسلمين 
انتشارًا  ديانة  أكثر  ثاني  اإلســام  يعد  كما  مليونًا، 
الباد، ويترّكز المسلمون في  بعد المسيحية في 
جمهوريات شمال القوقاز وجمهوريَتي تتارستان 
التي  موسكو  العاصمة  إلى  إضافًة  وبشكيريا، 

يقطنها نحو مليونَي مسلم.

الديانة الثانية

العاريتني  يديه  )الــصــورة(  لينغ شيي  أوي  يضع 
فـــي ســـرب يــضــم اآلالف مـــن الــنــحــل ويــســتــخــدم 
برفق  الطائرة  الحشرات  بعض  لتوجيه  أصابعه 
ــو عــضــو فـــي مــجــمــوعــة  ــقـــش. هـ ــن الـ ــى ســلــة مـ ــ إل
كتشف 

ُ
ت عندما  وأعشاشه  النحل  تنقذ  ماليزية 

في املدن وتسعى ملنع البشر من تدمير »مساكن« 
ذباب العسل وقتله. وأسس ناشطون بيئيون في 
ماليزيا جمعية »ماي بي سافيور أسوسييشن« 

وإنقاذ  النحل  أعــداد  تراجع  وقــف  للمساعدة في 
أعشاشه. 

البيئية  األنــظــمــة  فــي  حيويًا  دورًا  النحل  ويـــؤدي 
أعـــداده  لــكــن  الــرئــيــســيــة،  للمحاصيل  ــحــات 

ّ
كــمــلــق

الطبيعية  املوائل  فقدان  بسبب  بسرعة  تتناقص 
ــلـــوث واســــتــــخــــدام املــــبــــيــــدات. وتــــحــــذر األمــــم  ــتـ والـ
ــحــات 

ّ
املــلــق ــن  ــة مــ ــائــ املــ ــي  فــ أّن 40  ــن  ــدة مــ ــتـــحـ املـ

الالفقرية، خصوصًا النحل والفراشات، معرضة 

لالنقراض على مستوى العالم. ويمكن ملتطوعي 
املــجــمــوعــة الــتــعــامــل مـــع حـــوالـــى 10 اكــتــشــافــات 
بالغات  على  بناء  البالد  أنحاء  في جميع  يوميًا 
مــن املــســؤولــني والــســكــان. وكـــان الــحــل التقليدي 
اإلطفاء  فرقة  استدعاء  يقتصرعلى  ماليزيا  في 
للتخلص  األعشاش  في  النار  كانت تضرم  التي 
نـــوروي حــامــد إن  منها. وقـــال رئــيــس املجموعة 
جــزءًا من عمل هــذه املجموعة هو محاولة إقناع 

بالتعامل  اإلطــفــاء  خدمة  مثل  الرسمية  الهيئات 
في  نــوروي  وساعد  مختلفة.  بطريقة  النحل  مع 
من  األول  العقد  منتصف  بعد  املجموعة  إنــشــاء 
ـــِضـــي على 

ُ
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن عــنــدمــا ق

العديد من مستعمرات النحل في الواليات املتحدة 
وأوروبا بسبب جائحة غامضة أطلق عليها اسم 

»اضطراب انهيار املستعمرة«.
)فرانس برس(

Saturday 15 May 2021
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)مهد رصفان/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

الــذي يتحّدر من بلدة الزيب )شمال عكا في فلسطني(،  ولــد كامل أحمد قندس، 
جنوبي  صيدا،  مدينة  في  الفلسطينيني  لالجئني  الحلوة  عني  مخيم  في  الجئًا 

ه كان يطلق على املخيم تسمية »الكم العتيق«.
ّ
لبنان. ويذكر أن

كان والــده بحارًا: »أخبرني أن مياه البحر في ذلك الوقت كانت ترتطم بجدران 
الــبــيــوت لقربها مــنــه«. بعد الــلــجــوء إلــى لبنان والــســكــن لبعض الــوقــت فــي قرية 
القليلة )إحـــدى قــرى قضاء صــور فــي الــجــنــوب(، انتقلت العائلة إلــى مخيم عني 

الحلوة. يقول: »ولدُت في شادر عام 1950، الذي سمي آنذاك بعام الثلجة«.
أمي  »كــانــت  والــجــوع:  الفقر   

ّ
ظــل فــي  عــن حــيــاة صعبة عاشتها عائلته  يتحدث 

مسؤولة عن إعالتنا بعد مرض والدي. تركت املدرسة بعد إتمام الصف السادس 
ا في 

ّ
الناس يبنون بيوتًا، سكن األساسي، وعملت في قطع األشجار. وحني بدأ 

 
ّ

كــان يحل أيامًا صعبة جــدًا.  يتابع: »عشنا  )معدني(«.  الزينكو  منزل سقفه من 
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 1982. سقطت قذيفة على البيت فهرب إلى مدينة بعلبك، شرقي لبنان، 

حيث التقى بمجموعة من األصدقاء والتحق بحركة فتح:.
يــتــابــع قــنــدس: »لـــم أســلــم مــن الــعــدو الصهيوني الـــذي اعتقلني، فــي بــدايــة عــام 
الفلسطينية )تقع على بعد 10 كيلومترات من  1983، ونقلني إلى قرية الجورة 
مسامير.  فيها  بخشبة  ــربــت 

ُ
ض للتعذيب.  تعرضت  التحقيق،  وأثــنــاء  الــقــدس(. 

الجبهة  في  ذخيرة  مخزن  مسؤول  ني 
ّ
بأن واتهمت  يومًا،   15 التحقيق  واستمر 

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 
وضع  على  بإجبارنا  ويهينوننا  يعذبوننا  العدو  جنود  وكــان  خيمة.  عشرون 
أيدينا فوق رؤوسنا. بقينا في ذلك العذاب إلى أن خرجنا من السجن في صفقة 
التبادل التي أبرمت مع منظمة التحرير الفلسطينية )23 نوفمبر/ تشرين الثاني 
يــزداد  إلــى فلسطني، فالتعامل معنا  أعــود  : »ليتني 

ً
قــائــال 1983(«. يختم حديثه 

سوءًا يومًا بعد يوم«.

هم  العالم.  في  بؤسًا  األطفال  أكثر  بين  من  غزة  صغار  يبدو 
البقعة  هذه  إلى  ثّم  فلسطين  إلى  انتمائهم  ضريبة  يدفعون 

المحاصرة، فيختبرون بالتالي الظلم والحرمان فيما تستهدفهم 
نيران المحتّل اإلسرائيلي

قتل األقارب... ظاهرة في ليبيا

1819
مجتمع

غزة ــ أمجد ياغي

فــي خــالل أيــام قليلة مــن الــعــدوان 
ــزة،  ــ اإلســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى قــــطــــاع غـ
تــحــّولــت كـــل مــنــاطــق الــقــطــاع إلــى 
ــغــــزيــــون مــن  ــراء، فـــلـــم يـــســـلـــم الــ ــ ــمـ ــ مـــنـــاطـــق حـ
الحديد والنار، ال سّيما األطفال الذين دخلوا 
ــرة االســـتـــهـــداف. يــأتــي ذلـــك فـــي حني  ــ فـــي دائـ
ـــه ال يستهدف إال مــواقــع 

ّ
أن يــّدعــي االحــتــالل 

عسكرية تابعة لحركة حماس، مطالبًا سكان 
غزة بالبقاء بعيدين عن تلك املواقع. ويرّوج 
االحتالل لروايته بطرق مختلفة، منها نشر 
 إعالنات ممّولة عبر صفحات إلكترونية 

ّ
وبث

في  الــعــربــي  الجمهور  تستهدف  إسرائيلية 
داخل فلسطني وخارجها.

 
ّ

كبت في حق
ُ
ارت اإلسرائيلية  املجازر  وأولــى 

أفــرادهــا،  مــن  املــصــري، فسقط خمسة  عائلة 
القصف  أن يحصد  قبل  أطــفــال،  ثالثة  منهم 
ف جرحى من 

ّ
مزيدًا من أرواح األطفال ويخل

الذعر بينهم. وعائلة العمور  بينهم ويخلق 
هي األخــرى وّدعــت ثالثة أطفال منها، علمًا 
 طائرات االحتالل استهدفت، أّول من أمس 

ّ
أن

الــخــمــيــس، 13 مـــايـــو/ أيـــــار، ســائــد الــعــمــور، 
عــامــًا، وهــو يسير على  العمر 13  مــن  البالغ 
مــقــربــة مـــن مــنــزلــه فـــي حــــّي الـــعـــمـــور، شــرقــّي 

مــديــنــة خـــان يــونــس، فــي جــنــوب قــطــاع غــزة، 
فتسّببت لــه فــي إصــابــة بــالــغــة، وســرعــان ما 
إلى  الحياة بعد وقــت قصير مــن نقله  فــارق 

املستشفى.
أدهم العمور، أحد أقارب سائد، كان بالقرب 
مــن الــحــّي وشــاهــد الجريمة عــن بــعــد، يؤكد 
 »الـــجـــريـــمـــة كــانــت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

مــقــصــودة، فــقــصــف الــطــائــرات اســتــهــدف كل 
مـــن كـــان يــتــحــرك فـــي املــنــطــقــة، بــهــدف إخـــالء 
ــيـــاد أهـــدافـــهـــا  ــوارع لــتــتــمــّكــن مــــن اصـــطـ ــ ــشـ ــ الـ
 
ّ
ــم أن ــ بـــواســـطـــة صـــواريـــخـــهـــا«. يــضــيــف أدهــ
»ســائــد كـــان عــنــد أقــاربــه فــي املــنــطــقــة، وكلنا 
نعرف بعضنا بعضًا. وفي طريق عودته إلى 
املنزل، أراد شراء حاجيات مختلفة لعائلته، 
 الجريمة وقعت. وكانت صدمة بالنسبة 

ّ
لكن

 
ّ
إلــيــنــا. طــائــرات االســتــطــالع كــانــت تعلم بــأن
 كـــان فــي املـــكـــان، وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك 

ً
طــفــال

قصفت املكان«.
واستشهاد سائد فاقم آالم عائلة العمور، إذ 
كانت طائرات االحتالل قد استهدفت بشكل 
مــبــاشــر قــبــل يـــوم مــن اســتــشــهــاده وبطريقة 
مـــبـــاشـــرة أربـــعـــة أنـــســـبـــاء مـــن أطـــفـــال عــائــلــة 
العمور كانوا قريبني من منازلهم في منطقة 
ــونـــس، ما  ــّي مــديــنــة خــــان يـ ــرقـ ــاري، شـ ــخـ ــفـ الـ
ني منهم على الفور، 

َ
تسّبب في استشهاد اثن

ُسمح لهم بالخروج بعدما ُسّجل هــدوء في 
املــنــطــقــة وانـــتـــشـــار شــائــعــات حــــول إمــكــانــيــة 
إعـــالن هــدنــة فــي الليلة نفسها. فــتــرك هــؤالء 
هم 

ّ
لكن بالعيد،  االحــتــفــال  أمــل  على  منازلهم 

فـــي طـــريـــق عــودتــهــم قــبــيــل اإلفـــطـــار بنصف 
إسرائيلية  طائرة  قبل  من  هدفوا 

ُ
است ساعة، 

بشكل مباشر«. 
 »ما حدث مع أبناء أعمامي 

ّ
يتابع محمد أن

خــلــق ذعـــــرًا فـــي نـــفـــوس أطـــفـــال الــعــائــلــة في 
املــنــطــقــة، الــذيــن عــّبــروا عــن رغبتهم فــي عــدم 
البقاء في املنطقة. فالضحايا الصغار كانوا 
ــّد مـــن أن  يــســيــرون فـــي طـــريـــق تـــرابـــي، وال بــ
ــهــم 

ّ
تــكــون املــقــاتــلــة اإلســرائــيــلــيــة قــد كشفت أن

أطفال مدنيون، بناًء على االدعاء اإلسرائيلي 
بتطّور وسائله القتالية وتقنياته«.

ــفــــت الـــــطـــــائـــــرات  ــــل، قــــصــ ــتـــــصـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ ــــي ســ ــ فـ
ة تعود إلى عائلة التلباني في 

ّ
اإلسرائيلية شق

 الهوا، غربّي مدينة 
ّ

مبنى سكني في حّي تل
غـــزة، فــجــر األربـــعـــاء املــاضــي. وقـــد أســفــر ذلــك 
عن استشهاد خمسة فلسطينيني، من بينهم 
امـــرأة وطــفــالن، 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 
ها تبلغ من العمر عاَمني وسبعة شهور. أّما 

ّ
أن

دعى ريم سعد وتبلغ 
ُ
املرأة فهي والدة زيد وت

من العمر 31 عامًا، بحسب ما تقول صديقتها 
»العربي الجديد«.  نفني عايش لـ

 بالشهر 
ً
ـــهـــا »كـــانـــت حـــامـــال

ّ
تــضــيــف نــفــني أن

ــزرة ســكــان  ــجــ ــــذه املــ ــــد صـــدمـــت هـ ــــع، وقـ ــرابـ ــ الـ
 الــهــوا وأطــفــالــه، خــصــوصــًا أصــدقــاء 

ّ
حـــّي تـــل

الشهيَدين الصغيَرين الذين كانوا يتجّمعون 
مــعــهــمــا لــلــعــب فـــي مــتــنــزه بــرشــلــونــة الــواقــع 
 »األطفال اليوم 

ّ
شرقّي الحّي«. وتؤكد نفني أن

وما  مستمر.  نفسي  تعذيب  إلــى  يتعّرضون 
تــقــوم بــه قـــوات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي يصب 
فــي إطـــار تــدمــيــر املــعــنــويــات وضـــرب الحالة 
النفسية في قطاع غزة، فيفقد الجيل الناشئ 

األمان والطموح واألمل«. 
لــثــالثــة أطـــفـــال يــشــعــرون  أّم  نــفــني   

ّ
أن ُيـــذكـــر 

بــالــصــدمــة، بــحــســب مـــا تـــقـــول، »مـــنـــذ لحظة 
اســتــشــهــاد زيـــد الــتــلــبــانــي ووالـــدتـــه وإصــابــة 
 أوالدها 

ّ
أخته الصغيرة«. وال تخفي نفني أن

»يبكون في كل ليلة منذ ذلك الحني، وصاروا 
إلى  ــــالإرادي«. وتلفت  الــ الــتــبــّول  يشكون مــن 
 »الــجــمــيــع راح يــنــام بــعــد ذلـــك الـــيـــوم، في 

ّ
أن

وســـط املـــنـــزل بــعــيــدًا عـــن الــنــوافــذ واألبـــــواب، 
وإصــابــات  مفاجئ  إسرائيلي  قصف  خشية 

محتملة«.
 وزارة الصحة في غزة 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

أعــلــنــت، أمـــس الــجــمــعــة، عــن ارتــفــاع حصيلة 
ــعــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي األخـــيـــر على  شـــهـــداء الــ
القطاع املحاصر إلى 122 شهيدًا، من بينهم 
. أّمــا 

ّ
 و20 امـــرأة ورجـــل واحـــد مــســن

ً
31 طــفــال

 
ّ
الجرحى فقد بلغ عددهم 900 غزيًا، علمًا أن

إصاباتهم مختلفة.

أسباب ظهور 
هذا الشكل الجديد 

من جرائم القتل 
تتعلّق بآثار الحرب

ــة الــبــاقــني بـــجـــروح بــالــغــة الــخــطــورة  ــابـ وإصـ
إلـــى مستشفى نــاصــر الــحــكــومــي في  ــقــلــوا 

ُ
ن

مدينة خان يونس. ولم يكن األطفال األربعة 
وال عــائــالتــهــم يــتــوقــعــون اســتــمــرار الــعــدوان 
ــلـــي عـــلـــى الـــقـــطـــاع، فـــقـــصـــدوا أحـــد  ــيـ ــرائـ اإلسـ
صــالــونــات الــحــالقــة بــهــدف االســتــعــداد لعيد 
الفطر قبل يوم من حلوله. هم خرجوا رغمًا 
عــن الــعــدوان اإلســرائــيــلــي، وقــد أمــلــوا وكذلك 

عائالتهم بأن ينتهي قبل العيد. 
ــن عـــّمـــهـــم مــحــمــد  ــ ــذا اإلطــــــــار، يــشــيــر ابـ ــ فــــي هـ
 
ّ
أن إلى  »العربي الجديد«،  لـ العمور، متحدثًا 
»الناس اعتادوا استمرار القصف اإلسرائيلي 

 األمـــر اختلف 
ّ
لــكــن يــتــوقــف«،  ليوَمني قبل أن 

ــهــم »عندما 
ّ
فــي هـــذه املــــرة. ويــخــبــر محمد أن

انتهوا جميعًا من حالقة شعرهم وفي أثناء 
عــودتــهــم إلـــى املـــنـــازل، وقــبــل أن يــصــلــوا إلــى 
منازلهم بعشرات األمتار، دّوى انفجار كبير 
األســود.  الدخان  وارتفع  الشظايا  وتطايرت 
املــنــازل أصــوات األطفال،  حينها سمعوا في 
فخرجوا مسرعني، وصدموا عندما شاهدوا 
أبناءهم قتلى وجرحى مع إصابات بالغة«. 
 الشهيَدين هما عمار تيسير العمور، 

ّ
ُيذكر أن

الــبــالــغ مــن الــعــمــر 11 عــامــًا، وحـــمـــادة عطية 
الــعــمــور، الــبــالــغ 12 عــامــًا مــن الــعــمــر. يضيف 

محمد: »وسط الصدمة، رحنا نصرخ لبعض 
الــوقــت، إلــى حــني وصـــول ســيــارات اإلســعــاف 
الـــتـــي نــقــلــت الـــشـــهـــيـــَديـــن والـــجـــريـــَحـــني إلـــى 
عندما  هو  األصعب  املشهد   

ّ
لكن املستشفى. 

حــمــلــت والــــــدة عـــمـــار أشـــــالء ابــنــهــا لتنقلها 
للوهلة  ُصــدم  الجميع  إلى سيارة اإلسعاف. 
األولــى أمــام مشهد األّم التي غلبتها مشاعر 
الــرغــم من  األمــومــة وأرادت إنــقــاذ ابنها على 

ه كان قد فارق الحياة«.
ّ
أن

يقيمون  األربعة  األطفال   
ّ
أن ويوضح محمد 

مــع أهــالــيــهــم »فـــي منطقة زراعــيــة قــريــبــة من 
وقد  يونس،  الشرقية ملحافظة خان  الحدود 

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

يــبــرز الــيــوم فــي املــشــهــد الــلــيــبــي الــعــام نــوع 
ــل فــــي قــتــل 

ّ
ــد مــــن جــــرائــــم الـــقـــتـــل يــتــمــث ــديـ جـ

ــزال أقـــصـــى  ــ ــإنــ ــ األقــــــــــــارب، وســــــط مـــطـــالـــب بــ
الجرائم  النوع من  العقوبات بمرتكبي هذا 
َعد واحدة من نتائج الفوضى األمنية 

ُ
التي ت

ــدام  ــ ــبــــوع عـــلـــى إقـ ــّر أســ ــمـ ــم يـ ــ فــــي الــــبــــالد. ولـ
قــتــل شقيقهما وأســـرتـــه في  ــني عــلــى 

َ
شــقــيــق

مدينة كاباو )غرب( حتى استيقظت مدينة 
إجدابيا )شرق( على فاجعة أخرى أقدم في 
خاللها والد على قتل طفلته بغمرها باملاء 

الساخن بعد تعذيبها بالضرب.
وعــلــى خلفية الــحــادثــة األخــيــرة، أغــلــق عدد 
من املواطنني املحتّجني طرقات رئيسية في 
مدينة إجدابيا احتجاجًا على مقتل الطفلة 
يــد والــدهــا،  رابــحــة خالد عبد الحميد على 
مطالبني بإنزال أقصى أنواع العقوبات في 
ــه. ووفــقــًا لبيان صـــادر عــن مــديــريــة أمن 

ّ
حــق

اعترافاته  الوالد بحسب  أقدم  إجدابيا، فقد 
عــلــى قــتــل طــفــلــتــه الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ثــالثــة 
ــوام مـــن خــــالل وضــعــهــا فـــي حــــوض مــاء  ــ أعــ
بها 

ّ
 تــقــارب الــســاعــة، بعدما عذ

ّ
ســاخــن ملـــدة

ــّم إســـعـــافـــهـــا. أضــــاف  ــتـ بـــالـــضـــرب قـــبـــل أن يـ
 الطفلة الــتــي وصــلــت إلى 

ّ
بــيــان املــديــريــة أن

تعاني  كانت  حــّيــة،  وهــي  املدينة  مستشفى 
من حــروق في كامل جسدها بنسبة 90 في 

املائة، ما أّدى إلى وفاتها.
ــدة كـــابـــاو  ــلـ ــهـــدت بـ ــقـــط، شـ ــبــــوع فـ ــل أســ ــبـ وقـ
الــجــبــلــيــة، مــقــتــل رجــــل وكـــامـــل أســـرتـــه بما 
ــك  ــيــه، وذلـ

َ
ــد شــقــيــق ــفـــالن، عــلــى يـ فـــي ذلــــك طـ

عــلــى خــلــفــيــة شــجــار وخـــالفـــات حــــول عــقــار 
أمن  مديرية  أعلنت  وبعدما  لــأســرة.  يعود 
باإلضافة  ني 

َ
الشقيق على  القبض  طرابلس 

إلــــى شــخــص ثـــالـــث اســتــعــانــا بـــه الرتـــكـــاب 
الــجــريــمــة، عــرضــت املــديــريــة عــبــر صفحتها 

 
ّ
حــبــر عــلــى ورق، إليـــهـــام الــــــرأي الـــعـــام بـــأن

سلطات البالد حاضرة وتتابع«. ويتساءل 
الجديد«،  »العربي  إلــى  األطــرش في حديث 
ــن حـــادثـــة  ــى مــ ــلــ ــوقــــف املـــجـــلـــس األعــ ــن »مــ عــ

الــرســمــيــة اعــتــرافــاتــهــم جــمــيــعــًا بــتــفــاصــيــل 
ــرات املـــواطـــنـــني إلــى  ــع عـــشـ ــا دفــ ــة، مـ ــادثـ الـــحـ
ــيــــدان الـــشـــهـــداء فــي  الـــتـــجـــّمـــع فــــي ســـاحـــة مــ
العاصمة طرابلس للمطالبة بضرورة إنزال 

هم.
ّ
أقصى العقوبات في حق

الــرأي  وانشغال  الحادثة  تـــداول خبر  وبعد 
الــعــام فــي بــلــدة كــابــاو بــهــا، طــالــب املجلس 
األعلى للدولة في ليبيا السلطات القضائية 
ــرورة مــحــاكــمــة الـــجـــنـــاة ومــعــاقــبــتــهــم،  بــــضــ
 الــحــادثــة الــتــي ُوصــفــت 

ّ
إذ رأى فــي بــيــان أن

ــة عــن  ــبـ ــريـ ــغـ ــر الـ ــواهــ ــظــ »الـــبـــشـــعـــة« مــــن الــ بــــ
ــه عازم 

ّ
أّكــد املجلس األعلى أن الليبيني. وقد 

املدني  الــنــاشــط   
ّ
لــكــن الــواقــعــة،  على متابعة 

»مجّرد  البيان  يعّد  األطـــرش  عقيلة  الليبي 

 »الـــجـــرائـــم فـــي ازديــــاد 
ّ
 إن

ً
إجـــدابـــيـــا«، قـــائـــال

إذ  بأشكال جديدة،  تأتي  باتت  ومظاهرها 
 البالد لم تعرف قتل األقارب من قبل«.

ّ
إن

ــالــــي ســبــهــا  ــد أهــ ــاشـ ــنـــوب لــيــبــيــا، نـ ــــي جـ وفـ
الــســلــطــات فـــي الـــبـــالد بــــضــــرورة »الــتــدخــل 
العصابات  سطوة  من  لحمايتهم  السريع« 
التي نشرت الجريمة، مؤكدين في بيان لهم 
 »أعداد الضحايا املتزايدة 

ّ
أصدروه أخيرًا أن

ل كل يوم في مدينة  سجَّ
ُ
لجرائم القتل التي ت

كــثــر بكثير مــن ضــحــايــا وبــاء 
ٔ
ســبــهــا، هــي ا

كورونا«.
ــف 

َّ
ــصــن

ُ
وفـــي مــتــابــعــة لــهــذه الــجــرائــم الــتــي ت

ــّبـــرت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق  ظــــاهــــرة، عـ
اإلنسان في ليبيا )أهلية(، عن إدانتها مقتل 

أســـرة بكاملها  رابــحــة وكــذلــك مقتل  الطفلة 
 هذه الحوادث تأتي 

ّ
في كاباو، الفتة إلى أن

للسالح  وانتشار  أمني  ت 
ّ
تفل  

ّ
ظــل كذلك في 

وإفـــالت مــن العقاب. وقــد عــّبــرت اللجنة عن 
تــطــلــعــهــا إلــــى دور فــاعــل لــلــجــهــات األمــنــيــة 
الجناة،  من  العادل  بالقصاص  والقضائية 
 الـــتـــســـاهـــل مــــع الــعــنــف 

ّ
فــــي حــــني أكــــــدت أن

ــري الـــذي يــســتــهــدف األطـــفـــال والــنــســاء  األســ
يساهم في تكرار مثل هذه الجرائم البشعة 

ل صدمة للمجتمع الليبي.
ّ
والتي تمث

ــــاذ عــلــم  ــتـ ــ ــل، يــــدعــــو أسـ ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ وفــــــي ســ
ــلـــي  االجـــتـــمـــاع الــلــيــبــي عـــبـــد الـــعـــزيـــز األوجـ
ــة الــظــاهــرة والــبــحــث عن  إلــى »تكثيف دراسـ
أسبابها«، مع إقراره بصعوبتها الرتباطها 
بنتائج حالة االحتراب التي شهدتها البالد 
ــــن. ويـــشـــيـــر األوجـــلـــي  ــزمـ ــ ــن الـ طــيــلــة عـــقـــد مــ
إلى »قاسم مشترك بني  الجديد«  »العربي  لـ
ــل فــي حــالــة االنــتــقــام 

ّ
هـــذه الـــحـــوادث ويــتــمــث

بواسطة  إّمــا  الجريمة،  إيــقــاع  فــي  والقسوة 
الحرق أو االنتقام من كامل األسرة«، شارحًا 
ـــــه »شـــكـــل جـــديـــد لـــم ُيـــعـــرف فـــي الــجــرائــم 

ّ
أن

ــع منذ  الــســابــقــة املــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق واســ
أعــوام«. ويرّجح األوجلي أن تكون »أسباب 
القتل  الجديد من جرائم  الشكل  هــذا  ظهور 
ــا تــنــتــجــه مــن  ــ ـــقـــة بــــآثــــار الــــحــــرب ومــ

ّ
مـــتـــعـــل

وعوامل  نفسية  واضطرابات  أســري  تفّسخ 
اقــتــصــاديــة خــلــقــت حــالــة مـــن عــــدم الـــتـــوازن 
ــدًا »ضـــــرورة  ــؤكـ ــاعـــي«، مـ ــمـ ــتـ األســــــري واالجـ
إعادة الروادع االجتماعية التي شّكلت سدًا 
من  الــســابــق،  فــي  املجتمع  لحصانة  منيعًا 

قبيل هذه الجرائم«.
ويــذّكــر األوجــلــي بــحــادثــة شبيهة أقـــدم في 
خـــاللـــهـــا شـــقـــيـــق عـــلـــى قـــتـــل شــقــيــقــتــه أمــــام 
أحــد األســــواق فــي طــرابــلــس، فحرقها وتــرك 
ــي مــجــاهــرة  ــارع فــ ــ ــــشـ ــي الـ جــثــتــهــا مـــلـــقـــاة فــ
كبيرة بالجريمة واالنفالت، معيدًا األسباب 
إلـــــى »تــــراجــــع أهـــمـــيـــة الـــحـــاضـــنـــة األســـريـــة 
 
ّ
ــــى أن ــيــــة«. تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
مــديــريــة أمـــن طــرابــلــس كــانــت قــد أعــلــنــت في 
مــنــتــصــف يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املــاضــي، 
عــن إلــقــاء القبض على شــاب أقــدم على قتل 
شقيقته ورفيقتها أمام أحد املحال التجارية 
الــكــبــيــرة فــي وســـط طــرابــلــس، قــبــل أن يقدم 
ــه بــّرر جريمته 

ّ
على حرقها. وأشــارت إلــى أن

بوجود خالفات بينه وبينها.

تحقيق

فسبكة

أطفال غزة
في مرمى نيران االحتالل اإلسرائيلي

كورونا يحرم التونسيين من فرحة عيد الفطر

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

قصة الجئ

فلسطين
االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

حيفا

الضفة
الغربية
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شهيدًا في غزة حتى 

أمس الجمعة، من بينهم 
31 طفًال و20 امرأة ورجل 

واحد مسّن، فيما بلغ 
عدد الجرحى 900

كامل أحمد قندس
يحلم بالعودة إلى فلسطين

الحجر الصحي 
لن يؤثر على عادات

الكبار فقط بل سيكون 
لألطفال نصيب منه

تونس ـ إيمان الحامدي

اســتــقــبــل الــتــونــســيــون عــيــد الــفــطــر فـــي ظل 
تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا، الــتــي منعتهم 
مــن مــمــارســة عــاداتــهــم وطقوسهم فــي هذه 

املناسبة. 
ــذعـــن  ــــي عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي يـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ولـ
الــتــونــســيــون ألحـــكـــام جــائــحــة كــــورونــــا، إذ 
يــفــرض عــلــيــهــم الــفــيــروس الـــتـــزام مــنــازلــهــم 
فـــي عــيــد الــفــطــر. وبــســبــب الــحــظــر الــشــامــل 
ومــنــع الــتــنــقــل بـــني املــحــافــظــات، لـــن يتمكن 
التونسيون هــذا الــعــام مــن ارتــيــاد األمــاكــن 
ــتـــى مـــعـــايـــدة الـــعـــائـــلـــة،  الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وال حـ
أمــــام زوارهـــــــا، لتكتفي  تــغــلــق األســــــواق  إذ 
العائالت بتبادل تهاني العيد عبر شاشات 

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

الـــنـــقـــل الـــجـــمـــاعـــي والـــــخـــــاص، كـــمـــا أغــلــقــت 
املحالت التجارية أبوابها بهدف كبح الوباء 
وتخفيف الضغوطات على القطاع الصحي.
وتــعــّد الـــزيـــارة خـــالل فــتــرة الــعــيــد وطــقــوس 
األيـــــــام األخــــيــــرة مــــن شـــهـــر رمــــضــــان شــأنــًا 
ــلـــب الـــعـــائـــالت الــتــونــســيــة  ــــدى أغـ مـــقـــدســـًا لـ
ــا االقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــهــ ــ ــاعــ ــ مــــــع اخــــــتــــــالف أوضــ
واالجتماعية، وعادة ما تشهد حركة النقل 
ــازة عــيــد  ــ ــ ــلـــول إجـ ــروريــــًا مــــع حـ ــًا مــ ــ ــامـ ــ ازدحـ
الفطر بني مختلف املحافظات، انطالقًا من 
العاصمة تونس أو املدن الكبرى نحو باقي 

املحافظات الداخلية.
وبــســبــب الـــظـــروف الــصــّحــيــة، تــقــول بسمة 
ــا ســتــلــتــزم  ــهـ ــاوش )42 عــــامــــًا(، إنـ ــ ــــاش شــ بـ
بــتــدابــيــر الــحــجــر ولـــن تــســعــى إلـــى مــغــادرة 
زوجها  مع  الفرحة  بتقاسم  مكتفية  بيتها 
وابـــنـــيـــهـــا داخــــــل شــقــتــهــا الـــصـــغـــيـــرة، عــلــى 
الــرغــم مــن اشــتــيــاقــهــا لــالجــتــمــاع بعائلتها 
التي تقطن في مدينة بوسالم، شمال غرب 
 عيد الفطر يكاد يكون 

ّ
البالد. وتشير إلى أن

املــنــاســبــة الــســنــويــة الــوحــيــدة الــتــي تلتقي 
الــعــائــلــة، حيث  فــي بيت  أشقائها  مــع  فيها 
يــتــعــّرف أبــنــاؤهــا إلــى أصــولــهــم هــنــاك، كما 

تقوم بزيارة قبر والدها.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وتــضــيــف، فــي حــديــث لـــ
ــذا الــعــام الــتــزمــنــا أنـــا وأشــقــائــي بقضاء  »هـ
لقاح  تلقيها  رغــم  والدتنا  بعيدًا عن  العيد 
كــــورونــــا حـــفـــاظـــًا عـــلـــى ســـالمـــة الــجــمــيــع«، 
ــة يــقــطــنــون  ــثــــالثــ الــ ــدة أن أشــــقــــاءهــــا  ــ ــؤكـ ــ مـ
فـــي ثــــالث مــحــافــظــات مــخــتــلــفــة، وعـــــادة ما 
تــجــمــعــهــم األعـــيـــاد فـــي بــيــت الــعــائــلــة، لكن 
الــحــجــر الــشــامــل ســيــدفــعــهــم إلـــى الــتــواصــل 
عـــبـــر تــطــبــيــق واتــــســــاب لـــتـــبـــادل الــتــهــانــي. 
 عائلتها محظوظة مقارنة 

ّ
وتعتبر بسمة أن

بـــعـــائـــالت أخـــــرى فـــقـــدت أفـــــــرادًا مـــن ذويــهــا 
بسبب الفيروس، فيما يخيم جّو من الحزن 
عــلــى هــــذه املــنــاســبــة الـــــذي يــعــمــقــه شــعــور 
العائالت  القدرة على مواساة  البعد وعــدم 

املنكوبة ومعاضدتها في مصابها.
تجدر اإلشــارة إلى أن قرار الحجر الصحي 
لن يؤثر على عادات الكبار فقط بل سيكون 
لــأطــفــال نصيب مــن تــداعــيــات هـــذا الــقــرار، 
الترفيه  أمــاكــن  ارتـــيـــاد  مــن  يتمكنوا  لــن  إذ 
وال الــتــقــاط الـــصـــور الــتــذكــاريــة فـــي قــاعــات 
التصوير التي تتزين وتعد منصات خاصة 

بهذه املناسبة. كما لن يجد األطفال متاجر 
بــيــع األلـــعـــاب فـــي اســتــقــبــالــهــم بــســبــب قـــرار 
اإلغــالق الذي طّبق قبل أيام من موعد عيد 
الفطر، الذي يعد مناسبة ينتظرها الصغار 
الجديدة  املــالبــس  لهم  الــكــبــار، وتعني  قبل 
والهدايا واملهبة )العيدية(، كما يمثل العيد 
فرصة للّم 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 
فـــي صـــبـــاح عــيــد الــفــطــر مـــا ُيــســّمــى بــخــرجــة 
الـــعـــيـــد، إذ يــتــم جــمــع أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن من 
عرف خرجة 

ُ
املصلني  للتوجه إلى املساجد. وت

املصلون  فيها  يتجمع  مسيرة  ها 
َّ
بأن العيد 

من النساء والرجال، ويرددون هتافات العيد 
أثناء مرورهم باألحياء السكنية، لتلحق بهم 

جموع األهالي ألداء صالة العيد.
مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر املــتــخــصــصــة فـــي علم 
االجــتــمــاع صــبــريــن الــجــالصــي إلـــى التعلق 
بعاداتهم،  التونسيني  يجمع  الــذي  الكبير 
الدينية.  بــاألعــيــاد  املتعلقة  تلك  خصوصًا 
حريصون  التونسيني  أن  »نــجــد  وتضيف: 
في كافة الظروف على إحياء هذه املناسبات 
دون نقصان، وهو ما يفسر حالة االزدحام 
التي ُسّجلت في محطات النقل قبل ساعات 

قليلة من إعالن قرار الحجر الشامل«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وتــؤكــد الــجــالصــي لـــ
»عـــيـــد الـــفـــطـــر هــــو أكـــبـــر مــنــاســبــة لـــلـــقـــاءات 
التونسيني  العائلية لدى شريحة مهمة من 
لدى  القدسية  إلــى مستوى  ترتقي  أنــهــا   

ّ
بــل

بــعــضــهــم، كــمــا أنـــه مــن الــصــعــب فــصــل أفـــراد 
املجتمعات بني عشية وضحاها عن عادات 
مــتــأصــلــة فــيــهــم، وهــــو مـــا يــفــّســر لــجــوءهــم 
إلـــى كــافــة الــحــلــول حــتــى غــيــر الــقــانــونــيــة من 
بــيــنــهــا، بــهــدف الــتــحــايــل عــلــى قــــرار الحجر 
بـــالـــوضـــع  ــاالة  ــ ــبـ ــ مـ عـــائـــالتـــهـــم دون  ــاء  ــ ــقـ ــ ولـ
الــصــحــي وخــــطــــورة الــتــنــقــل عــلــى صحتهم 
ــم«. ويــــجــــّســــد الـــتـــونـــســـيـــون  ــ ــهــ ــ وصــــحــــة ذويــ
الفطر في كل تفاصيل  تمسكم بعادات عيد 
ــاء املــالبــس  ــنـ ــتـ ــيــــوم، مـــن زيـــــــارات واقـ هــــذا الــ
الجديدة وشراء الطعام والحلويات الخاصة 
الــعــادات  هــذه  قطع  أن  معتبرين  باملناسبة، 
 في الحاالت 

ّ
بالنسبة لهم أمر عظيم ال يتم إال

القصوى، على غرار املرض واملوت.
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فالشمجتمع

تحديات وسط األزمتين الصحية واالجتماعية

يوم األُسر
يصادف السبت 15 مايو/ أيار، 
 هذا 

ّ
اليوم العاملي لألسر. وتحل

العام الذكرى الخامسة والعشرون 
إلعالن كوبنهاغن وكذلك إعالن ومنهاج عمل 

 
ّ

بكني، في واحد من أصعب األوقات، في ظل
ني. 

َ
ني الصحية واالجتماعية العامليت

َ
األزمت

طت جائحة كورونا في عام 2020 
ّ
وقد سل

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 
ها تواصل في الوقت ذاته أداء مسؤوليات 

ّ
فإن

العمل. وبحسب ما تفيد األمم املتحدة، 
فقد »أصبحت األسر مراكز للتفاعالت 

بني األجيال التي تدعمنا في هذه األزمة«. 
ويتعّمق 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 
 دعم األسر الضعيفة، سواء التي خسرت 

ّ
أن

مداخيلها أو التي تعيش في مساكن غير 
ون وأفراد 

ّ
الئقة أو التي لديها أطفال ومسن

من ذوي اإلعاقة، أصبح مسألة ضرورة أكثر 
راد من احتفالية 

ُ
من أّي وقت مضى. وامل

هذا العام بحسب األمم املتحدة هو إذكاء 

الوعي بالدور التي تضطلع به السياسات 
املعنّية باألسرة في تعزيز الصحة بما 

يضمن مستقبال مستداما. وسوف يناقش 
األكاديميون واملمارسون القضايا املتصلة 

بالبيئة األسرية وتلك املتعلقة بخلق توازن 
بني العمل واألسرة بما يحّسن صحة 

أفراد األسرة. وسوف ترّكز املناقشات على 
دور الوالَدين في رفاه األطفال والشباب، 

خصوصًا في ما يتصل بالدور الذي يضطلع 
 عن إيالء االهتمام لدورة 

ً
به الرجل، فضال

ني.
ّ
االنتقال بني األجيال ورفاه املسن
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