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الخليل ـ فاطمة مشعلة

حّرر صالح 
ُ
لم يقَو األسير الفلسطيني امل

ــو مـــن مــديــنــة  الــجــعــبــري )33 عــــامــــا(، وهــ
الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة الــغــربــيــة، على 
استرجاع مشهد اعتقاله قبل 14 عاما، وهي املدة 
الــتــي قــضــاهــا فــي ســجــون االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي. 
واألمــــــر ال يــتــعــلــق فــقــط بــثــقــل ســـنـــوات االعــتــقــال 
وسنوات شبابه التي ضاعت، إذ ثّمة ما هو أكثر 
الــتــي اعــتــقــل فــيــهــا، استشهد  قــســاوة. فــفــي الليلة 
والــده من دون أن يتمّكن من إسعافه أو حمايته، 

والحقا وداعه ودفنه.
ــران عــــام 2007،  ــزيــ فـــي الــــســــادس مـــن يـــونـــيـــو/ حــ
اقتحمت قوات االحتال اإلسرائيلي منزل صالح 
الجعبري بعد منتصف الليل، وأطلقت النار على 
ل، األمر الذي أدى إلى استشهاد 

ّ
سكان املنزل الُعز

أصيب  بعدما  عــامــا(   67( الجعبري  يحيى  والـــده 
»العربي  لـــ  يقول صالح  رأســه بشكل مباشر.  فــي 
الــجــديــد«: »أصــيــب والــــدي بــالــرصــاص الــحــّي في 
الــوجــه، وفــــارق الــحــيــاة عــلــى الــفــور، وقـــد تلطخت 

مابسي بدمائه«.
لــيــلــة االعــتــقــال، عــاشــت عــائــلــة الــجــعــبــري ســاعــات 
دمــويــة قــاســيــة. بعدما قتل جــنــود االحــتــال والــد 

ــحــرر بـــدم بــــارد، أمــســكــوا شقيقه راجــح 
ُ
األســيــر امل

)38 عاما( وسألوه إذا ما كان هو صالح، فأجاب 
 أن ضــــربــــوه بــأحــد 

ّ
بـــالـــنـــفـــي. فـــلـــم يـــكـــن مــنــهــم إال

أعمدة الحديد املثبتة على جانبي درج املنزل، ثم 
أطلقوا رصاصة على رأســه. كذلك، أصيبت والدة 
األســـيـــر فــاطــمــة )67 عـــامـــا( بــعــد إطــــاق رصــاصــة 
)41 عاما(  الجعبري  رائـــدة  الـــرأس، وشقيقته  فــي 
ــرأس أيــضــا. ومـــا زالــتــا تعانيان  بــرصــاصــة فــي الــ
الــيــوم. كما أصيبت  اإلصــابــتــن حتى  مــن تبعات 
شقيقتا األســيــر األخــريــان راويـــة ومــاهــرة )وهما 
نتيجة  بــالــرضــوض  الــعــمــر(  مــن  الثاثينيات  فــي 
البنادق وشظايا  بأعقاب  الجنود عليهما  اعتداء 
الذين سفكوا دم  الــرصــاص. بعدها، أخــذ الجنود 

العائلة صالح وغادروا. 
لم يكن صالح قد تجاوز 19 عاما من العمر حن 
اعتقل، في وقــت كــان أفــراد من عائلته غارقن في 
دمــائــهــم. لــم يكن يعلم حينها مــن منهم قــد فــارق 
الحياة، باستثناء والــده. وبــداًل من أن يتمكن من 
وداع والده ودفنه وأخذ العزاء به واالطمئنان على 
فــي معتقل عسقان  قـــاٍس  لتحقيق  ذويـــه، خضع 
 خــالــه االحـــتـــال عــدم 

ّ
اســتــمــر 54 يــومــا، واســتــغــل

مــعــرفــة األســـيـــر بــنــجــاة أهــلــه ملــمــارســة املـــزيـــد من 
لـ »العربي الجديد«:  الضغوط عليه. يقول صالح 

ــــدي صــعــبــا عـــلـــّي. وعــلــى  »كــــان نــبــأ اســتــشــهــاد والـ
الرغم من قسوة التحقيق وتعذيبي على الكرسي 
وإحــكــام األصــفــاد والــصــفــع والــحــرمــان مــن الــنــوم 
 أملا أكبر 

ّ
بشكٍل متواصل، لم أشعر بأّي شيء، ألن

 اآلالم بعده، وهو استشهاد 
ّ

كان قد غطى على كل
ني علمت بعد فترة بعدم صحة خبر 

ّ
والـــدّي. لكن

استشهاد والدتي«.
حــرمــت سلطات االحــتــال اإلســرائــيــلــي صــالــح من 
زيـــارة عائلته مــدة أربـــع ســنــوات، وتــعــمــدت إدارة 
سجون االحتال منح التصريح لوالدته فقط، علما 
ها مريضة وال تستطيع زيارته، وذلك لتضييع 

ّ
أن

فرصة لقائه بــأّي فــرد آخــر مــن أفـــراد عائلته، إلى 
للزيارة  تصريح  على  عايدة  شقيقته  حصلت  أن 
يقول  اللقاء.  فترة  طــوال  فبكيا  دقيقة،   45 استمر 
صالح: »لم أشعر بالزيارة وقد غلب علينا البكاء. 
كــان قصيرًا  دار بيننا  الــذي  الحديث   

ّ
بــأن شعرت 

جــدًا. قضينا الــوقــت فــي إيــصــال السامات لألهل 
واالطمئنان عليهم، ثّم جاء صوت السّجان: انتهى 

موعد الزيارة«.
حرر صالح والــده، وحكم 

ُ
أفقد االحتال األسير امل

عــلــيــه بــالــســجــن 14 عــامــا، وحــرمــه مــن لــقــاء أهــلــه. 
هــكــذا بـــدأ اعــتــقــالــه بــفــراق والـــــده، فــي وقـــت توفي 
شقيقه األكبر راضي الجعبري قبل موعد اإلفراج 

عنه بستة أشهر فقط. وتنقل الجعبري بن سبعة 
سجون إسرائيلية طــوال مدة سجنه. وخــال تلك 
الــتــنــقــات عـــاش األســــرى مــعــانــاة أيــضــا، إذ كانت 
اآللـــيـــات الــتــي تنقلهم عــبــارة عــن حــديــد فــقــط من 
دون أي شــيء للجلوس عليه. ومــا حّمله األســرى 
في سجون االحــتــال للجعبري يــوم خــرج رسالة 
تــشــجــع عــلــى املــقــاومــة، مــن أجـــل تكثيف الــجــهــود 

لإلفراج عنهم.

مجتمع
قال مسؤولون إن مسلحن استهدفوا أعضاء فرق التطعيم ضد شلل األطفال في شرقي أفغانستان، 
أمس الثاثاء، مما أسفر عن مقتل أربعة موظفن على األقل. ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها 
على الفور عن الهجمات التي وقعت في مدينة جال آباد. وقال الدكتور جان محمد، منسق حملة 
مكافحة شلل األطفال في شرق الباد، إن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ما ال يقل عن ثاثة 
آخرين. وال تزال أفغانستان وباكستان الدولتن الوحيدتن في العالم اللتن ال يزال شلل األطفال 
)أسوشييتد برس( فيهما متوطنا، بعد إعان نيجيريا العام املاضي خلوها من الفيروس. 

 في متجر 
ً
قالت ميلودي مادوكس قائدة شرطة مقاطعة ديكالب بوالية جورجيا األميركية إن عاما

تل برصاص أحد الزبائن يوم االثنن في خاف على وضع الكمامة، وذلك قبل إصابة املسلح في 
ُ
ق

صيب في 
ُ
تبادل إلطاق النار مع حارس املتجر. وأضافت في مؤتمر صحافي أن حارس املتجر أ

الحادث الذي وقع في متجر بيغ بير بمقاطعة ديكالب. وقالت: »حدث ذلك بسبب كمامة. ال أعرف 
إذا كانوا يضعونها أم ال«. وكان هناك عدة أشخاص في املتجر عندما نشب الخاف على وضع 
)رويترز( الكمامة ليقوم املسلح بإشهار ساحه وإطاق النار على العامل.  

أميركا: مقتل عامل بسبب خالف على وضع الكمامةأفغانستان: 4 قتلى بهجمات على فرق تطعيم

ونادي  والمحررين،  األســرى  شــؤون  هيئة  أعلنت 
ومركز  الضمير،  ومؤسسة  الفلسطيني،  األسير 
االحتالل  سلطات  أّن  حلوة،  وادي  معلومات 
اعتقلت خالل مايو/ أيار الماضي 3100 فلسطيني، 
المجمل،  وفــي  ــاء.  ــس ون أطــفــال  بينهم  مــن 
والمعتقلين  األسرى  عدد  إّن  المؤسسات  تقول 
الفلسطينيين في سجون االحتالل بلغ حتى نهاية 

مايو نحو 5300.

5300 معتقل

ــا حـــول  ــورونــ ــاء كــ ــ ــ ــــدء تــفــشــي وب مـــنـــذ بـ
الــعــالــم، عــانــى كــبــار الــســن مــن تداعياته 
عاشوا  نفسيًا،  األصعدة.  مختلف  على 
ــة أقـــرب  الـــخـــوف والـــعـــزلـــة، وُحـــرمـــوا رؤيــ
األمم  وبحسب  قلوبهم.  إلــى  األشخاص 
ــم مــــن أن جــمــيــع  ــــرغــ ــى ال ــلـ املـــتـــحـــدة، وعـ
العمرية معرضة لخطر اإلصابة  الفئات 
ــإّن كــبــار الــســن هـــم األكــثــر  بـــكـــورونـــا، فــ
 لــلــمــضــاعــفــات املــســبــبــة لــلــوفــاة 

ً
ــة عـــرضـ

اإلصــابــة  بعد  املستعصية  األمــــراض  أو 
بــالــفــيــروس، إذ يــســبــب الــفــيــروس وفــاة 
أولئك الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا، 
بمعدل أعلى بخمسة أضعاف من الفئات 
في  نحو 66  ويــعــانــي  األخــــرى.  العمرية 
املائة من األشخاص الذين تزيد أعمارهم 
على 70 عامًا من حالة مرضية واحــدة 
على األقل، األمر الذي يضعهم في خطر 
مــتــزايــد مــن الــتــأثــر الــشــديــد بــالــعــدوى أو 
اإلصابة بكورونا. وملناسبة اليوم العاملي 
لــلــتــوعــيــة عــلــى إســــاءة مــعــامــلــة املــســنــن، 
الذي صودف أمس الثالثاء، يواجه كبار 
ــاس الــعــمــر في  الــســن الــتــمــيــيــز عــلــى أســ
تصرفات تتعلق بالرعاية الطبية وتوفير 
األمن  ويقول  للحياة.  املنقذة  العالجات 
أنطونيو غوتيريس:  املتحدة  العام لألمم 
»ليس هناك أي شخص يمكن االستغناء 
عنه. لكبار السن الحق نفسه في الحياة 
وفي التمتع بالصحة، مثلهم في ذلك مثل 
غــيــرهــم. ويــجــب أن تــحــتــرم املــمــارســات 
املتعلقة بالرعاية الطبية حقوق اإلنسان 

وكرامة الجميع«.
)العربي الجديد(

Wednesday 16 June 2021
األربعاء 16 يونيو/ حزيران 2021 م  6  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2480  السنة السابعة

)رودريكو كابريتا/ األناضول(



فيما  البلد،  مــدن جنوب غربي  خصوصا في 
أصـــيـــب آخـــــــــرون، وهـــــو مــــا أثــــــار ســخــطــا فــي 

الشارع السويدي في خال األعوام املاضية.
وتربط الجماعات واألحــزاب سياسة الهجرة 
املنفتحة بزيادة تلك الجرائم، كما فعل زعيم 
حزب »ديمقراطيو السويد« اليميني القومي 
ح حزبا »اعتدال« املحافظ 

ّ
جيمي أوكسون ومل

ــيــــحــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي«، فـــــي تــعــقــيــب  و»املــــســ
عن  الــصــادر  التقرير  نتائج  على  سياسّييهم 

جهة تحظى بمصداقية في البلد.

خطر في المجتمع
ما  الجريمة خــطــورة  فــي علم  وينتقد خــبــراء 
يجري في املجتمع السويدي. فقد رأى أستاذ 
غيريل،  مانا  ماملو،  جامعة  في  الجريمة  علم 
 
ّ
بحسب التلفزيون السويدي )إس في تي(، أن
 األمـــور ليست تحت 

ّ
 شــيء يشير إلــى أن

ّ
»كـــل

شيع جهات أمنية وسياسية، 
ُ
السيطرة كما ت

واألرقـــــام تــخــبــرنــا بــمــا هــو عــكــس ذلـــك فــي ما 
الكبيرة والواضحة«.  الواقع  ق بخطورة 

ّ
يتعل

 تــفــاقــم 
ّ
ــا يــقــلــق الـــخـــبـــراء والــــشــــارع هـــو أن ومــ

الــتــدهــور نفسه  الــوضــع »الــخــطــيــر« ال يقابله 
فــي دول أوروبـــيـــة أخــــرى. عــلــى سبيل املــثــال، 
حن يجري السويديون مقارنات مع جارتهم 
القتل  عمليات  في  تراجعا  يجدون  الدنمارك، 

بــالــرصــاص فــي الــضــواحــي فــي خــال األعـــوام 
كوبنهاغن،  ففي  بلدهم.  في  فيها  زادت  التي 
بــاتــت تسيطر عــلــى موجة  الــســلــطــات   

ّ
أن بـــدا 

الــقــتــل واحـــتـــراب الــعــصــابــات مــنــذ عـــام 2017، 
ــام حـــوادث  الــعــام الـــذي شــهــد انــفــجــارًا فــي أرقــ
ل سياسي وصاحيات 

ّ
إطــاق النار، مع تدخ

أمــنــيــة واســـعـــة وتــفــكــيــك وحـــظـــر مــجــمــوعــات 
ـــرت تـــحـــت أســــمــــاء جـــمـــعـــيـــات ملـــمـــارســـة 

ّ
تـــســـت

نشاطها كعصابات منظمة.
ويـــذهـــب تــقــريــر املــجــلــس الـــســـويـــدي ملكافحة 
ــه.  الـــجـــرائـــم والـــوقـــايـــة مــنــهــا فـــي االتـــجـــاه ذاتــ
وبحسب بيانات وزارة العدل في كوبنهاغن، 
 20 شــخــصــا كـــانـــوا ضــحــايــا إطــــاق نــار 

ّ
فــــإن

 
ّ
لكن 2012 و2017.  بــن  مــا  املمتدة  الفترة  فــي 
هذه األرقام الدنماركية تستند إلى مجموعة 
األحكام املرتبطة بالعصابات فقط في حاالت 
 جــرائــم أخــرى وقعت من 

ّ
اإلدانـــة، مــا يعني أن

دون تضمينها في البيانات. ومقارنة بالعنف 
املفضي إلــى القتل بشكل عــام، ٌسّجل في عام 
نتيجة  الدنمارك  في  58 شخصا  مقتل   2018
الــعــنــف، فــي حــن سّجلت الــســويــد 108 حالة، 
وهـــو مـــا يــوضــح مـــدى عــمــق انــتــشــار العنف 
ــا لــلــتــقــريــر نــفــســه  ــقـ فــــي الـــســـويـــد، ودائــــمــــا وفـ

ولتصريحات متخصصن في هذا الشأن.
 حوادث 

ّ
ويسّجل التقرير السويدي كذلك، أن

ناصر السهلي

ــقــــريــــر جــــديــــد صــــــــادر عــن  رســـــــم تــ
مجلس مكافحة الجرائم والوقاية 
منها في السويد صورة قاتمة في 
ما يتعلق بجرائم القتل باألسلحة النارية في 
الباد، مقارنة بدول أوروبية أخــرى. وبعدما 
كــانــت الــســويــد قــبــل نــحــو 10 أعـــــوام مـــن بن 
أكثر الــدول سلمّية حول العالم، راحــت تشير 
البلد  هـــذا   

ّ
أن إلـــى  عـــام 2013  مــنــذ  الــبــيــانــات 

االسكندينافي يتجاوز في معّدالت القتل دول 
البلقان ونحو 23 دولة أوروبية تراجعت فيها 

معّدالت القتل بالرصاص.
والــتــقــريــر الـــذي ُوضـــع عــلــى طــاولــة املــشــّرعــن 
 عــام 2020 وحــده شهد 366 حادثة 

ّ
يفيد بــأن

إطــاق نــار دموية أّدت إلــى مقتل 47 شخصا 
وجرح 117 آخرين. ويشير معّدوه إلى انتشار 
العاصمة  ضواحي  في  نارية  بأسلحة  القتل 
الباد، مثل ماملو  استوكهولم ومــدن جنوبي 
وغــوتــنــبــرغ، حــيــث انــتــشــر مــنــذ بــدايــة األلفية 
الــحــالــيــة الــفــقــر والــجــريــمــة املنظمة فــيــهــا. في 
عام 2000، كانت النسب في دول مثل صربيا 
التقرير  وفــق  وإيطاليا،  وإسبانيا  وكــرواتــيــا 
واملــقــارنــات التي أجــراهــا خــبــراء تحدثوا إلى 
بكثير نسب  تــتــجــاوز  إعـــام محلية،  وســائــل 
 أرقــام 

ّ
القتل فــي الــســويــد. وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــة أخـــرى،  ــيـ الــقــتــل بــالــرصــاص فــي دول أوروبـ
املسّجلة  تلك  مــن  أعلى  تأتي   ،2013 عــام  منذ 
الباد  سكان  بعدد  مقارنة  ه 

ّ
فإن السويد،  في 

 مليون 
ّ

ُيَعّد مقتل أربعة أشخاص من بن كل
يعني ارتفاعا في نسبة الجريمة مقارنة بـ1.3 

 مليون في دول أخرى.
ّ

شخص من بن كل
وإلـــــى جـــانـــب عــمــلــيــات الــقــتــل عــلــى خــلــفــيــات 
ها، 

ّ
جنائية وتلك التقليدية التي من املمكن حل

الــســويــديــة مشكلة »عميقة«  الــشــرطــة  تــواجــه 
تقاريرها(  تتضّمنه  الـــذي  الــوصــف  )بحسب 
 ألــــغــــاز الـــقـــتـــل عـــلـــى خــلــفــّيــة تــنــافــس 

ّ
ــل ــ فــــي حـ

الـــعـــصـــابـــات فــــي الــــضــــواحــــي، خـــصـــوصـــا مــع 
ــرة 

ّ
غــيــاب الــشــهــود. وبــحــســب الــبــيــانــات املــتــوف

والقتل  الــنــار  إطـــاق  عمليات  تحتسب  الــتــي 
ألــــــف قـــطـــعـــة ســـاح  ــة 600  ــّمــ ثــ ــــاص،  ــــرصـ ــالـ ــ بـ
إلــى جانب  بنادق صيد،  بينها  صة، من 

ّ
مرخ

 
ّ
أن علما  صة، 

ّ
غير مرخ ي قطعة ســاح 

َ
مليون

البلقان.  دول  مــن  مهّربة  بمعظمها  األسلحة 
ــتـــرة وأخــــــــرى، تـــقـــع عــمــلــيــات تــفــجــيــر  ــــن فـ وبـ
تجّمعات سكنية  على  قنابل  وإلــقــاء  بعبوات 
تعيش فيها أعداد كبيرة من أصول مهاجرة، 
في سياق احتراب العصابات وتنافسها. وقد 
تــكــون لهم  كــثــيــرون حتفهم مــن دون أن  لــقــي 
ــــور، ومــنــهــم َمـــن أصيب  عــاقــة بمثل تــلــك األمـ
بالرصاص العشوائي في داخل شقق سكنية 
 عددًا من القّصر 

ّ
وقد اخترق نوافذها. ُيذكر أن

أماكن مختلفة،  في  أثناء وجودهم  في  تلوا 
ُ
ق

أسلحة 
السويد
الجرائم 

تتفاقم في 
بالد السلم

يظّن كثر من سكان العالم أّن السويد دولة يعّمها األمان 
ويعيش أهلها بعيدًا من االضطرابات التي قد تعرفها 
اليوم  تسبق  أنّها  غير  كذلك،  كانت  هي  أخرى.  دول 

دوًال أوروبية كثيرة في مجال القتل باألسلحة النارية

ينتشر القتل بالرصاص في 
ضواحي العاصمة وعدد 

من مدن الجنوب

األمور في السويد ليست 
تحت السيطرة كما ُتشيع 

جهات أمنية وسياسية

1819
مجتمع

إطاق النار والعنف املميت انخفضت بشكل 
عام في أوروبا منذ عام 2000، خصوصا في 
فُسّجل  القائمة.  تتصّدر  كانت  التي  الـــدول 
ودول  الـــبـــلـــقـــان  ودول  فــنــلــنــدا  فــــي  تــــراجــــع 
شهدت  فيما  الــوســطــى،  ــا  ــ وأوروبـ البلطيق 
الـــســـويـــد زيـــــــادة مــلــحــوظــة ومـــســـتـــمـــرة »لـــم 
نلحظها في دول أوروبــيــة أخـــرى«، بحسب 
بـ22  مقارنتهم  في  التقرير  معّدو  يشير  ما 
دولــة أوروبــيــة أخــرى. وتــقــّدم أرقــام املجلس 
منها  والــوقــايــة  الجرائم  ملكافحة  السويدي 
ــــذي يـــضـــّم مــمــثــلــن عـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة  الـ
ومتخصصن فــي عــلــوم االجــتــمــاع، صــورة 
وُيبرز  السويدية.  الضواحي  عن  متشائمة 
الــبــاحــثــون واملــتــخــصــصــون مــشــكــلــة الــقــتــل 
االنتقام  ثقافة  انتشار  أشــكــال  مــن  »شكل  كـ
بـــــن الــــعــــصــــابــــات« فـــــي بــــيــــئــــات الـــجـــريـــمـــة 
املنظمة، فينتشر بن أفرادها الساح بشكل 
النفوذ والهيمنة على  كثيف وتتنازع على 
 »غياب 

ّ
العالم السفلي واألســواق. ويرون أن

 القاتل والقتيل من البيئة 
ّ
الشهود، بفعل أن

جرائم  يجعل  املنظمة،  الجريمة  فــي  ذاتــهــا 
 ويـــؤّدي بالتالي إلى 

ّ
قتل عــّدة من دون حــل

حلقة مفرغة من االنتقام واالنتقام املضاد«.

مقارنات
ــا الــتــقــريــر الــســويــدي  ــ ــ ــدول الـــتـــي أوردهـ ــ ــ والـ
وفنلندا  والــدنــمــارك  بلجيكا  هــي  للمقارنة 
ــدا وإيـــطـــالـــيـــا  ــنــ ــرلــ ــان وأيــ ــونــ ــيــ وفـــرنـــســـا والــ
والتفيا  ولــيــتــوانــيــا  وسلوفينيا  وكــرواتــيــا 
وإســتــونــيــا وهـــولـــنـــدا والـــنـــرويـــج وبــولــنــدا 
التشيك  وجمهورية  وإسبانيا  وسلوفاكيا 
ومنذ  والنمسا.  واملجر  وبريطانيا  وأملانيا 
منذ  2017، خصوصا  عــام  2003 حتى  عــام 
عـــام 2013، تــصــّدرت الــســويــد جــرائــم القتل 
بــالــرصــاص بـــواقـــع أربــــع عــمــلــيــات قــتــل من 
 مــلــيــون شـــخـــص، فــيــمــا انــخــفــضــت 

ّ
بـــن كــــل

تلك الــجــرائــم فــي الـــدول األخـــرى بــواقــع 1.3 
 مليون شخص.

ّ
كمتوّسط من بن كل

ــا يـــمـــّيـــز الـــجـــرائـــم فــــي الـــســـويـــد مــقــارنــة  ــ ومـ
 
ّ
ـــــا، هـــو أن بــغــيــرهــا مـــن الـــجـــرائـــم فـــي أوروبـــ
ــي غــالــبــيــتــه املــطــلــقــة  ــالــــرصــــاص فــ الـــقـــتـــل بــ
يــتــم فــي بــيــئــات الــعــصــابــات املــنــظــمــة وعلى 
ــــرى املــجــلــس الـــســـويـــدي ملــكــافــحــة  يـــدهـــا. ويـ
 مرّد 

ّ
أن تقريره،  الجرائم والوقاية منها في 

القتل  منسوب  وارتفاع  العصابات  احتراب 
ــواق املــــخــــّدرات  ــ ــرب عــلــى أســ ــ يـــعـــود إلــــى »حـ
)التي تشّكل  وتصارع املجموعات املختلفة 
الـــعـــصـــابـــات( وغـــيـــاب الــثــقــة بــالــشــرطــة بن 
الجرائم  تلك  تقع  فيما  املــجــمــوعــات،  بعض 
ــهــــّرب )نــحــو  مـــع انـــتـــشـــار هـــائـــل لــلــســاح املــ
ي قطعة منتشرة بن نحو 10 ماين 

َ
مليون

السويدية  الــحــالــة  فــي  نــســمــة(«. ومـــا يلفت 
كما الدنماركية، هو انخراط يافعن في تلك 
البيئات التي تجتذب مراهقن في أعمالها 

اإلجرامية، خصوصا في سوق املخّدرات.
 الفترة األخيرة، في بداية 

ّ
وعلى الرغم من أن

إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، ســّجــلــت اعــتــقــال 
32 عـــضـــوًا فـــي الــشــبــكــات اإلجـــرامـــيـــة بعد 
اختراق الشرطة الفرنسية وكذلك األوروبية 
استخدمت  منظمة  عــصــابــات  )يـــوروبـــول( 
شبكة »إنكرو تشات« اإللكترونية للمحادثة 
واكتشاف مسائل خطيرة تتعلق بعمليات 
 املــعــضــلــة الــســويــديــة 

ّ
اخــتــطــاف وقـــتـــل، فــــإن

ــاالت مــا  ــقــ ــتــ ــراق واالعــ ــ ــتـ ــ ــّيـــة االخـ ــم أهـــمـ ــ »رغــ
إلى  أدلــة تفضي  زالــت عميقة لجهة تقديم 
أحــــكــــام«، بــحــســب وصــــف مـــســـؤول شــرطــة 

إقليم استوكهولم ماتس لوفينغ.
السويدية،  الــوســط  يسار  حكومة  وتــواجــه 
بــزعــامــة ســتــيــفــان لــوفــن، حــرجــا كــبــيــرًا مع 
خصوصا  وذلـــك  املنظمة،  الجريمة  ي 

ّ
تفش

لجهة استغال األحزاب السياسية وبعض 
صــحــافــة الــيــمــن مــوجــات الــعــنــف والتقرير 
األخير املذكور، لتوجيه اتهامات لها بفشل 
سياستها الخاصة بالهجرة وبفرض األمن. 
ويقول يوهان فورسيل من حزب املحافظن 
)اعتدال( الذي حكم حتى عام 2014: »رأينا 
لــم تؤخذ جديا   تحذيراتنا 

ّ
أن  أســف 

ّ
وبــكــل

على مدى أعوام«. ونقل التلفزيون السويدي 
لــلــمــعــارضــة  تـــصـــريـــحـــات  تــــــي«  ــــي  فـ »إس 
مسؤولية  لــوفــن  حكومة  حّملت  اليمينية 
زعيم  فــقــال  الــســويــد،  مجتمع  فــي  السلبية 
الــحــزب الــشــعــبــوي« ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« 
 »الفضيحة هي أن تصل 

ّ
جيمي أوكسون إن

األمور إلى هذا املستوى الذي تستسلم فيه 
الحكومة وتفقد السيطرة تماما«. 

من جهته، رأى وزير داخلية حكومة يسار 
الــدولــة   »عــلــى 

ّ
الــوســط ميكائيل دامــبــرغ أن

أال تــنــســى الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــفــقــيــرة 
)في ضواحي املــدن( حيث تنشئ عصابات 

ــواق مـــخـــدرات، والـــحـــؤول دون  ــ مــنــظــمــة أسـ
إلى  ر 

ّ
السماح بانتشارها«. وذلك كله يؤش

اليمن  مــن  بمعظمها،  الــســويــد  ــزاب  أحــ  
ّ
أن

 بلدها الــذي احتل 
ّ
إلى اليسار، تعترف بــأن

لعقود سمعة طيبة في مجال األمن وتصّدر 
مؤشرات الرفاهية، بات تحت ضغط انتشار 
ــة كــانــت أقــل  ــيـ الــجــريــمــة فــســبــق دواًل أوروبـ
حظا من السويد لجهة العدالة االجتماعية 

ومحاربة الفساد والجريمة املنظمة.
ووفــقــا لــلــوائــح االتــهــامــات الــتــي تــقــّدم بها 
 املوقوفن فــي إبريل 

ّ
االدعـــاء الــعــام فــي حــق

 
ّ
أن ضح 

ّ
يت آنفا،  إليهم  أشير  الذين  املاضي 

تركيز العصابات يقوم على الشروع بالقتل 
وارتكاب جرائم خطيرة باستخدام الساح 
واملــتــفــجــرات إلـــى جــانــب الــخــطــف والسطو 
ــاوات واالبـــتـــزاز الخطير  املــســلــح وفـــرض إتــ
واقتناء  بالسرقة  تتعلق  خطيرة  وجــرائــم 
مـــواد تــفــجــيــريــة. وتــلــك الــجــرائــم بمعظمها 
ــجــار بــاملــخــدرات وبــاحــتــراب 

ّ
مــرتــبــطــة بــاالت

شر 
ُ
على السوق والترّبح السريع، وفقا ملا ن

 
ّ

فـــي لـــوائـــح اتـــهـــام طــويــلــة حــيــنــهــا فـــي حــق
هؤالء البالغ عددهم 32 موقوفا.

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

التفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

فه العدوان 
ّ
 هو حجم الركام الذي خل

ٌ
هائل

اإلســرائــيــلــي األخــيــر على قــطــاع غـــزة. في 
بــعــض املــنــاطــق الــتــي تبعد عــن الــشــوارع 
العامة، نصبت عائات غزية دّمر القصف 
الركام  فــوق  خياما  منازلها،  اإلسرائيلي 
على  البقاء  فــي  منها  رغبة  بشكل مؤقت 
مــقــربــة مــن أرضــهــا. وســاعــدهــا عــلــى ذلــك 

الطقس الصيفي. 
دّمر منزل أم عبد الله الزوارعة )39 عاما(، 
خــــال الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر في 
منطقة الــشــيــخ زايــــد، شــمــال قــطــاع غــزة، 
ــائـــرات اإلســرائــيــلــيــة  بــعــدمــا قــصــفــت الـــطـ
ــع بـــالـــقـــرب مـــن مــنــزلــهــا.  ــواقــ عـــــددًا مـــن املــ
تـــقـــول إن رؤيــــــة مـــنـــزلـــهـــا كـــانـــت مــشــهــدًا 
محزنا. واملحزن أكثر أن زوجها إبراهيم 
الــزوارعــة )53 عــامــا(، أسير فــي السجون 
اإلســرائــيــلــيــة، وقـــد بقيت خــمــس ســنــوات 
على خروجه من السجن. لكن املنزل دمر 

قبل أن يراه.  
ــى مـــنـــزل عــائــلــتــهــا  تــوجــهــت الــــزوارعــــة إلــ
املؤلفة من سبعة أفــراد، حيث لجأ أقارب 
آخــــــــرون أيــــضــــا. لــــم يـــكـــن الــــجــــو مـــريـــحـــا، 
فعادت إلى منزلها، ونصب نجلها األكبر 
عبد الله خيمة صغيرة بالقرب من املنزل 
الـــــذي بــقــيــت مــنــه غـــرفـــتـــان يــمــكــن قــضــاء 
الخاصة.  األشــيــاء  وبــعــض  فيهما،  الليل 
»العربي الجديد«: »لــألرض قيمة  لـ تقول 
الــركــام  أن  صحيح  لــنــا.  بالنسبة  عظيمة 
يــذكــرنــا بــالــيــوم الـــذي أخلينا فــيــه املــنــزل 
قبل أن يدمر، لكننا متمسكون بالبقاء في 
األرض. لن أجــد الــراحــة إال وســط منزلي. 
وحــتــى لــو أزيـــل الــركــام، سننصب خيمة 
من  منزلنا  نبني  فيها حتى  ونقيم  أكبر 
جديد، فذلك أفضل من التنقل بن منازل 

لإليجار أو املبيت عند أحد«. 
ــلـــدة بـــيـــت حــــانــــون، يــجــلــس ســمــيــر  فــــي بـ
املصري )37 عاما(، داخــل خيمة نصبها 
عــلــى مــقــربــة مـــن ركــــام مــنــزلــه. فـــي الــحــي 
نــفــســه، دمــــرت بــيــوت أربــعــة مــن جــيــرانــه، 
واحد منهم فقط نصب خيمة على مقربة 
مــن بيته الـــذي بقيت مــنــه غــرفــة واحـــدة، 

ووضع النايلون واألقمشة قرب الركام. 
ال يفضل املصري وأسرته ترك املنطقة، 
على الــرغــم مــن كــل املــعــانــاة. يشير إلى 
أن جــيــرانــه الــذيــن لــم تــتــضــرر منازلهم 
وأحيانا،  الحمام.  استخدام  لــه  أتــاحــوا 
يــقــيــمــون مـــائـــدة طــعــام جــمــاعــيــة. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــبــعــض يعتبر  لـــ
ــام مـــؤذيـــا نــفــســيــا.  ــا فــــوق الــــركــ وجــــودنــ
لكن ال يمكننا ترك البيت والذهاب إلى 
أحــيــاء أخـــرى. فــي أي لحظة، قــد تصير 
غــــزة كــلــهــا عـــبـــارة عـــن عـــائـــات مــشــردة 
في حال اشتد القصف اإلسرائيلي. وال 
فيها  أسكن  املــال الستئجار شقة  أملك 
وأشقائي  ووالدتي  األربعة  أطفالي  مع 
األربعة«. يضيف: »ال أريد االعتماد على 
ســكــن بــاإليــجــار وعــلــى مــانــحــن. سكان 
غــــزة ال يــثــقــون فـــي أحـــــد. أنــتــظــر إزالــــة 
الـــركـــام ألنــصــب خــيــمــة أكــبــر فـــي املــنــزل 

الذي كان مكونا من ثاثة طوابق«. 
على  غريبا  ليس  والخيام  الــركــام  مشهد 
على  اإلسرائيلي  العدوان  الغزين. خال 
قطاع غزة في ديسمبر/ كانون األول عام 
 ،2009 عــام  الثاني  كانون  ويناير/   2008
خياما  الــغــزيــن  دولــيــة  منظمات  منحت 
ــة فــيــهــا داخــــــل تــجــمــعــات  ــامـ كـــبـــيـــرة لـــإلقـ
بالقرب من أحيائهم املدمرة، وخصوصا 
فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، بــعــدمــا تــعــمــدت 
قــــــــوات االحــــــتــــــال اإلســــرائــــيــــلــــي تـــدمـــيـــر 
البرية  العملية  إلتــمــام  بأكملها  مناطق 

حينها. وهدمت قــوات االحتال أكثر من 
4100 مــســكــن بــالــكــامــل، فــيــمــا تــضــرر 17 
إحصائيات  بحسب  جزئيا،  مسكن  ألــف 
للحكومة  التابعة  الحقائق  توثيق  لجنة 
الفلسطينية، والجهاز املركزي لإلحصاء 
عــام  الــثــانــي  الـــعـــدوان  وفـــي  الفلسطيني. 
و1500  بالكامل  منزل   200 هدمت   ،2012
عــام 2014،  الثالث  الــعــدوان  جزئيا. وفــي 
دمــرت 12 ألف مسكن بالكامل، فيما بلغ 

عدد تلك املهدمة جزئيا 160 ألف وحدة. 
وخــال الــعــدوان األخــيــر، الشهر املاضي، 
بــلــغ عـــدد الـــوحـــدات الــســكــنــيــة املــتــضــررة 
الــتــي  تـــلـــك  ــا  ــ أمـ ــدة ســكــنــيــة.  ــ 16.800 وحــ
تعرضت للهدم الكلي وألضرار كبيرة ولم 
 1800 عددها  فبلغ  للسكن،  صالحة  تعد 
وحدة سكنية، منها 1000 دمرت بالكامل، 
فيما دمرت خمسة أبراج سكنية بالكامل. 
خـــال الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي الــثــالــث عــام 
ــدول الــخــارجــيــة  ــ الــ ــدد مـــن  2014، مــنــح عــ
الــحــديــدي لألسر  كــرفــانــات مــن الصفيح 
ــا بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــهـ ــازلـ ــنـ ــتــــي دمـــــــرت مـ الــ
الـــخـــيـــام. لــكــن نــتــيــجــة عــــدم ثــقــة الــغــزيــن 
بــاملــانــحــن، اضــطــر الــغــزيــون إلـــى نصب 
خيام بأدوات بسيطة لحماية أنفسهم من 
أشعة الشمس والبقاء قرب ركام منازلهم. 
ــا(، يــقــيــم في  ــامـ أبــــو يــحــيــى الـــلـــوح )50 عـ
منطقة الــدحــدوح، غــرب مدينة غــزة، وقد 
يرفض  الزراعية.  في منطقته  منزله  دمر 

مـــغـــادرة مــنــزلــه، ويـــقـــف عــلــى الـــركـــام مع 
أبــنــائــه، هــو الــذي يــود البقاء فــي املنطقة 
التي صمدت  الزيتون  إلــى جانب شجرة 
في منزله. نصب خيمة صغيرة صممها 
ــة والـــحـــصـــائـــر  ــشـ ــمـ ــة بـــعـــض األقـ ــطـ بـــواسـ
لتحميه وعائلته من أشعة الشمس. ذلك 
أفـــضـــل بــالــنــســبــة إلـــيـــه مـــن الـــبـــقـــاء وســط 

مدينة غزة واالزدحام.  
لكن اللوح ال يثق بسرعة إعــادة اإلعمار، 
ــنـــزل شــقــيــقــه  ــر مـ ــ وخـــصـــوصـــا بـــعـــدمـــا دمـ
 ،2014 عــــدوان  خـــال  نفسها  املنطقة  فــي 
واحــتــاج ألكــثــر مــن ثــاث ســنــوات إلعــادة 
إعـــمـــاره. بــقــي يتنقل بــن بــيــوت اإليــجــار 
ويــنــتــظــر الــحــصــول عــلــى بـــدل مــــادي من 
الجهات املانحة أشهرًا عدة. لذلك، ال يأمل 
بــســرعــة إعــمــار مــنــزلــه رغـــم األخــبــار التي 
ــــود نــيــة إلعـــــادة اإلعـــمـــار  تــنــتــشــر عـــن وجـ
»العربي  لـ يقول  برعاية مصرية.  بسرعة 
الجديد«: »أقــف قــرب منزلي فــوق الركام، 
إلـــى أن يـــأتـــوا إلزالـــتـــه. ال أرغــــب فـــي تــرك 
املـــكـــان، وســأبــنــي غــرفــة صــغــيــرة نجلس 
فــيــهــا أنـــا وأســـرتـــي عــلــى أن أتــــرك املــكــان. 
ــة والـــشـــجـــر، حتى  ــزراعــ ــهـــدوء والــ أحــــب الـ
ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي قــضــى على  لـــو أن الـ
كــل شـــيء، على الــرغــم مــن أن كثيرين من 
عائلتي اســتــعــدوا الســتــقــبــالــي. لــكــن هــذا 
حــالــنــا كــفــلــســطــيــنــيــن مـــن الــنــكــبــة حتى 

اللحظة. لذلك، أنا باق في األرض«.  

خيام قرب الركام في غزة

في انتظار إعادة اإلعمار )محمد الحجار(

يفّضل النوم حيث كان منزله )محمد الحجار(
هنا قضت امرأة عقب إصابتها بطلق ناري )يوهان نيلسون/ فرانس برس(

2.000.000
قطعة سالح غير مرّخصة تنتشر في 

السويد إلى جانب 600 ألف قطعة 
مرّخصة، وبمعظمها مهرّبة

فّضل غزيون نصب 
خيام على مقربة من 

ركام منازلهم، رافضين 
ترك أرضهم، حتى لو 
تأخرت إعادة اإلعمار، 

وهو ما يتوقعونه

يالحظ ارتفاع نسبة 
عمالة األطفال من فئة 

البدون في الشوارع، 
نتيجة التضييق عليهم 

من جهة واألزمة 
االقتصادية من جهة 
أخرى، ما أعاد قضية 

عمالة األطفال 
إلى الواجهة

عائالتهم صغار من البدون يعودون إلى الشارع لمساعدة 
يتصورون أننا نجبر أبناءنا 

وفلذات أكبادنا على العمل 
في الحر أو البرد الشديدين

ال ُتالم العائالت التي تدفع 
أبناءها للعمل في الشوارع، 

بل الظروف السياسية

الكويت ـ خالد الخالدي

أعادت حادثة وفاة الطفل البائع املتجول من 
عاما(،   15( الشمري  عايد  جــراح  الــبــدون  فئة 
بــعــدمــا دهــســتــه ســـيـــارة مــســرعــة أثـــنـــاء بيعه 
الورود وسط العاصمة الكويت، قضية عمالة 
األطفال من فئة البدون والفقراء من الوافدين 
ــــى الــــواجــــهــــة. وتـــضـــطـــر بــعــض  فــــي الــــبــــاد، إلـ
العمل بسبب  إلى  أطفالها  إلى دفع  العائات 
ظروفها املعيشية الصعبة. نقل الشمري إلى 
املستشفى األميري وتوفي هناك. تقول عائلته 
إن ابنها كان يعمل كبائع متجول ليساندها 
في دفع بدل إيجار املنزل في منطقة الجهراء 
الدراسة بسبب  الباد، وقد انقطع عن  شمال 

الظروف املعيشية الصعبة.
ــقـــول الـــبـــاحـــث االجـــتـــمـــاعـــي فــي  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــد، لــ ــالــ ــكـــويـــت خــلــيــل خــ جـــامـــعـــة الـ
ــلـــوم إلــــى عــائــلــة  ــه الــبــعــض الـ ــ الـــجـــديـــد«: »وّجــ
الطفل الــبــدون الـــذي تــعــّرض لــلــدهــس«، الفتا 
إلى أن هذا اللوم »يأتي من منطلق الرفاهية 

ــــي املــجــتــمــع  ــيـــة فـ ــبـ ــالـ ــي تـــتـــمـــتـــع بـــهـــا الـــغـ ــتــ الــ
الــكــويــتــي، عــلــى عــكــس مجتمع الـــبـــدون الــذي 
يعاني مصاعب اقتصادية كبيرة«. يضيف أن 
»نزول األطفال إلى الشوارع يعد خيارًا أخيرًا 

بالنسبة لهذه العائات«.
في السياق، تقول أستاذة اللغة اإلنكليزية في 
ينبغي  »ال  الخطيب:  ابتهال  الكويت  جامعة 
التي تدفع بأبنائها إلى العمل  العائات  لوم 
فـــي الــــشــــوارع، بـــل الـــظـــروف الــســيــاســيــة الــتــي 
أجــبــرتــهــا عــلــى ذلــــك«. وارتــفــعــت نسبة عمالة 
األطــفــال مــن فئة الــبــدون فــي الــكــويــت، فــي ظل 
األزمة االقتصادية الناتجة عن تفشي كورونا، 
وتسريح عدد كبير من املوظفن من الشركات 
ــهـــم، كــمــا يــقــول  ــبـ واملـــؤســـســـات، أو قــطــع رواتـ
لـ  الشمري،  الــبــدون أحمد  فــي قضية  الناشط 
األطفال  عمالة  أن  يضيف  الجديد«.  »العربي 
الـــبـــدون كــانــت رائـــجـــة فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
املاضي، حن كانت معدالت الفقر مرتفعة بن 
الفئة بشكل كبير جــدًا، لكنها انخفضت  هذه 
وأخــــرى خيرية  بــرامــج حكومية  تفعيل  بــعــد 

الــبــدون في  تولت دفــع تكاليف تعليم أطــفــال 
املدارس منذ عام 2003. إال أنها عادت لترتفع 
بعد سياسة التضييق التي انتهجها الجهاز 
املـــركـــزي ملــعــالــجــة أوضـــــاع املــقــيــمــن بــصــورة 
ــبـــدون( فــي الــفــتــرة األخــيــرة،  غــيــر قــانــونــيــة )الـ
ــع املـــصـــاعـــب االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــتـــوازي مـ ــالـ بـ

األساسية من مأكل ومشرب ولباس. لكن في 
أقربائي  أو  حال أردت الخروج مع أصدقائي 
مــمــن هــم فــي مــثــل ســنــي، يــجــب عــلــّي أن أعمل 
أياما عدة في األسبوع لتأمن ما بن 10 و20 

دينارًا أستمتع بها في نهاية األسبوع«.
البدون،  العنزي، وهو من فئة  ويعمل سعود 
في شركة لبيع الخضار والفاكهة. يوضح أن 
العمر 15 عاما يعمل في  الــذي يبلغ من  ابنه 
بقالة متجولة في منطقة سعد العبدالله في 
محافظة الجهراء شمال الباد. حاول سعود 
مــنــع ابــنــه مــن الــعــمــل، لــكــن األخــيــر يــصــر على 
احتياجات  تــأمــن  فــي  والـــده  ملساعدة  موقفه 
الــعــائــلــة، على الــرغــم مــن املـــطـــاردات املستمرة 
للباعة  الداخلية  ووزارة  البلدية  موظفي  من 
املتجولن، خصوصا األطفال. ويشير سعود 
إلـــى أنـــه تــم اســتــدعــاؤه مــرتــن مــن قــبــل وزارة 
الــداخــلــيــة، وقــد تعهد بــعــدم إجــبــار ابــنــه على 
الــعــمــل، وإن كـــان ال يــفــعــل. يــقــول لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »ال يــفــهــمــون مــعــانــاة الـــنـــاس، وال 
ــتــــصــــورون أنـــنـــا نــجــبــر  يــــريــــدون فــهــمــهــا، ويــ

الحر  العمل في  أكبادنا على  أبناءنا وفلذات 
أو الـــبـــرد الــشــديــديــن. لــكــن هــنــاك فــرقــا كبيرًا 
ــبـــدون، هـــذا في  فــي الــدخــل بــن املــواطــنــن والـ
حــال حصل شخص مــن الــبــدون على وظيفة 
إلى  الــبــدون  مــن  ناشطون  ويشير  محترمة«. 
الــتــي وقــعــت عليها  الـــدولـــيـــة   االتــفــاقــيــات 

ّ
أن

وقــانــون  األطـــفـــال،  بعمالة  واملتعلقة  الــكــويــت 
حــقــوق الــطــفــل الـــذي ُمـــرر عـــام 2015، ال يمثل 
حــمــايــة للطفل الــبــدون بــل يــعــد اضــطــهــادًا له 
لكنه  حمايته،  بحجة  العمل  مــن  يمنعه  ألنــه 
لــه. ويقول  يــوفــر ظــروفــا معيشية مناسبة  ال 
لـ  العتيبي،  عمر  القانوني  والخبير  املحامي 
الــجــديــد« إن »قــانــون حماية الطفل  »الــعــربــي 
الرسمية  األمــاكــن  فــي  األطــفــال  يمنع تشغيل 
مثل الشركات واملؤسسات، لكن البيع املتجول 
لألطفال يعد وفق قانون األحــداث تسواًل، ما 
يؤدي إلى استدعاء ولي األمر وإيقاع عقوبات 
قانونية عليه، وفي حال كان وافدًا فإنه يبعد 
من الباد«. يختم العتيبي: »أعتقد أن املشكلة 

تحتاج إلى حل اجتماعي وليس قانونيا«.

الـــبـــاد. اضــطــر أحــمــد الــفــرحــان )16  تعيشها 
األطــفــال عند  العمل كبائع أللعاب  إلــى  عاما( 
العامة في الكويت، ملساعدة  مداخل الحدائق 
أسرته في تأمن نفقات املنزل، باإلضافة إلى 
تــأمــن مــصــروفــه الـــخـــاص. يــقــول لــــ »الــعــربــي 
الجديد«: »ما زلت أتابع دراستي في املرحلة 
الــثــانــويــة«، الفــتــا إلـــى أن »الــــدراســــة عـــن بعد 
سمحت لــي بالعمل طـــوال الــيــوم وكــســب مال 
والــدي  أن  خصوصا  عائلتي،  ملــســاعــدة  جيد 
مــتــقــاعــد مـــن الــجــيــش الــكــويــتــي )تـــقـــاعـــد با 
راتـــــب( مــنــذ عــــام 2004. أمــــا شــقــيــقــي األكـــبـــر، 
وهو املعيل الرئيسي للعائلة، فكان يعمل في 
رد منها نتيجة 

ُ
إحدى شركات التأمن، لكنه ط

ألزمة وباء كورونا«.
أقربائه  أحــد  عــامــا(   14( وليد خالد  ويساعد 
في بيع املكسرات في منطقة الجهراء، لتأمن 
مصروفه اليومي. يقول إن عائلته غير قادرة 
على إعطاء األبناء مصروفا يوميا أو ما شابه 
بسبب ظروفها االقتصادية. »نعيش في بيت 
العائلة  مــصــاريــف  بكل  يتكفل  ووالــــدي  جيد 

يبيع األزهار 
لمساعدة عائلته 
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