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عّمان ـ أنور الزيادات

عــاد القلق إلــى األردنــيــن مــن جديد على 
في  بكوفيد-19  اإلصــابــات  ارتفاع  خلفية 
خالل األيام املاضية، بعدما كانت األرقام 
 

ّ
أقــل أو  قــد استقّرت عند نحو 500 إصــابــة يومية 

القلق من  ازداد  املاضية. وقــد  في خــالل األسابيع 
الصحة فراس  لوزير  األخــيــرة  التصريحات  جــّراء 
ــال: »نــحــن غــيــر جــاهــزيــن للتعليم  الــــهــــواري، إذ قــ

الوجاهي«. 
ع الهواري زيادة في اإلصابات في الفترة 

ّ
وقد توق

املــقــبــلــة، داعــيــا املــواطــنــن إلـــى االلـــتـــزام بـــإجـــراءات 
الـــوقـــايـــة مــــن عــــــدوى فــــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، 
خصوصا في عيد األضحى، ومعلنا دخول البالد 
فــي مــوجــة جــديــدة مــن الــوبــاء فيما التحكم فيها 
ــتــــزام املــواطــنــن.  مــرتــبــط بـــالـــقـــدرات الــصــحــيــة والــ
 تحصن 4.5 مــاليــن شخص 

ّ
أضـــاف الــهــواري أن

بحلول سبتمبر/ أيلول املقبل سوف يقودنا إلى 
أّمــا في حال عدم بلوغ   القيود في البالد، 

ّ
رفع كل

ــــراءات  ــي عــن اإلجـ
ّ
هـــذا الــرقــم فــســوف يــكــون الــتــخــل

االحترازية حينها مغامرة كبيرة.
ويـــشـــرح عــضــو الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــأوبــئــة بــســام 
»الــعــربــي  لـــ  

ً
قـــائـــال فـــي األردن،  الـــوضـــع  حـــجـــاوي 

الــجــديــد«: »اقتربنا مــن 10 آالف وفــاة ونحو 750 
الجزم بدخولنا  ألــف إصابة حتى اآلن، وال يمكن 

»أال ترتفع اإلصابات  في موجه جديدة«، متمنيا 
فتبلغ مــســتــوى يــرهــق الــنــظــام الــصــحــي«. ويــؤكــد 
 منظمة الصحة العاملية التي أعلنت 

ّ
ه »طاملا أن

ّ
أن

عـــن الــجــائــحــة الــكــبــيــرة لـــم تــعــلــن بــعــد انــتــهــاءهــا، 
ي الحيطة والحذر 

ّ
ه ينبغي على الجميع توخ

ّ
فإن

الوقائية«. يضيف حجاوي  باإلجراءات  وااللتزام 
 »اللقاحات املضادة لكوفيد-19 لم تصل بشكل 

ّ
أن

 
ّ
كـــاٍف إلـــى دول كــثــيــرة فــي الــعــالــم، وإذا لــم تتخط

املائة  فــي   70 إلــى   60 باللقاحات  التغطية   نسبة 
 

ّ
فــي ظل الــجــائــحــة، خصوصا  عــاملــيــا، فلن تتوقف 

ــمــا زاد التحصن 
ّ
الـــفـــيـــروس. وكــل مـــن  مـــتـــحـــّورات 

ــت اإلصـــابـــات، لكن ثــّمــة مــتــحــّورات جــديــدة ما 
ّ
خــف

زالت تثير القلق في العالم«.
والوفيات  »ارتفاع اإلصابات   

ّ
أن الحجاوي  ويــرى 

ــرًا للحذر«، 
ّ

ُيــَعــّد مــؤش النسبي فــي األيـــام املاضية 
الوبائي  الدقيق على الوضع   »الحكم 

ّ
أن موضحا 

 
ّ

فـــي األردن يــعــتــمــد عــلــى أرقـــــام أســـبـــوع عــلــى أقـــل
تقدير، وليس يوَمن أو ثالثة أيام«. 

ــام  ــ ــات فــــي األيــ ــ ــابــ ــ ــيـــد أســــبــــاب ارتـــــفـــــاع اإلصــ ــعـ ويـ
املاضية إلى »فتح القطاعات االقتصادية، وعودة 
باإلضافة  الــحــدود،  وفتح  الصيف،  فــي  املغتربن 
 نسبة التحصن لم تصل بعد إلى املطلوب 

ّ
إلى أن

 
ّ
أن يخفي  وال  كــافــيــة«،  مجتمعية  مناعة  لتشكيل 

الحذر  الجميع  رات بمجملها مقلقة وعلى 
ّ

»املؤش
فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة«. وحــــول الــنــظــرة 

السلبية لبعض املواطنن تجاه اللقاحات املضادة 
 »15 فـــي املــائــة 

ّ
لـــكـــوفـــيـــد-19، يــقــول الــحــجــاوي إن

فقط من املحّصنن دخلوا إلى املستشفيات، مّمن 
التي  الوقاية  نسبة   

ّ
أن علما  واحـــدة،  وا جرعة 

ّ
تلق

ــرهــا الــلــقــاحــات تــصــل إلـــى 90 فــي املــائــة عند 
ّ
تــوف

 »حــاالت املصابن من 
ّ
أن ن«. ويتابع 

َ
ي جرعت

ّ
تلق

املسارعة  لــذلــك يجب  املحّصنن غير خــطــرة،  بــن 
ن«.

َ
للتزّود بالجرعت

من جهته، يقول األســتــاذ املــشــارك في كلية الطب 
في جامعة العلوم والتكنولوجيا والخبير في علم 
القضاة،  الحميد  عبد  محمد  املــنــقــولــة،  األمــــراض 
األردن  بــدأ  أسابيع،  »منذ  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

عّدة  دول  مثل  الثالثة بشكل بطيء  املوجة  يدخل 
ــل أن تــنــتــهــي املـــوجـــة قبل  ــ ــان األمـ ــ فـــي الـــعـــالـــم، وكـ
 
ّ
ــه مـــن الـــواضـــح أن

ّ
ارتـــفـــاع وتـــيـــرة اإلصــــابــــات. لــكــن

فــي األردن«، وذلـــك على خلفية  ارتــفــعــت  الــحــاالت 
مــتــحــّور دلــتــا مــن فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد الــذي 
ظهر لــلــمــّرة األولـــى فــي الهند فــي إبــريــل/ نيسان 
 املــتــحــّورات ال تعني 

ّ
املــاضــي. يضيف الــقــضــاة أن

التحصن  الخطرة، »وذلــك بسبب  الحاالت  زيــادة 
واإلبقاء على ثقافة التباعد الجسدي. 

ــابــــات الـــتـــي تــحــتــاج  بــالــتــالــي، ســــوف تـــكـــون اإلصــ
الـــى دخـــول املستشفى أو الــتــي تــصــل إلـــى الــوفــاة 
 الزيادة في اإلصابات 

ّ
منخفضة. وهو ما يعني أن

ــادة كـــبـــيـــرة بـــالـــوفـــيـــات، نــتــيــجــة  ــن تـــرافـــقـــهـــا زيــــــ لــ

اللقاحات أو اإلصابة بالفيروس في وقت سابق«. 
ع حاالت خطرة ودخوال 

ّ
ويتابع القضاة: »ال أتوق

الفترة  فــي خــالل  بــأعــداد كبيرة  إلــى املستشفيات 
املقبلة، كما كانت الحال في املوجات السابقة التي 

مّر بها األردن«.
الفترة املقبلة، يقول  وعن اإلجـــراءات املطلوبة في 
 »اإلغالق هو اإلجراء األفضل للسيطرة 

ّ
القضاة إن

 الحكومات التي ال تمتلك القدرة 
ّ
على الوباء. لكن

آثــار اإلغـــالق، ال يجب  على تعويض مجتمعاتها 
ز تــدريــب الــكــادر 

ّ
أن تــعــود إلــيــه بــل عليها أن تــعــز

الصحي وتتهيأ ألّي زيادة في اإلصابات«.

مجتمع
ه في إمكان الشركات منع املوظفات 

ّ
أفادت املحكمة العليا في االتحاد األوروبي، أمس الخميس، بأن

ن 
َ
املسلمات من وضع الحجاب في ظروف معينة. أتى ذلك في حكم أصدرته في دعوَين مقّدمت

ن كانتا قد أوقفتا عن العمل بسبب الحجاب. وأوضحت 
َ
 املرأت

ّ
ن في أملانيا، علما أن

َ
من قبل امرأت

دينية في  أو  فلسفية  أو  تعبيرًا عن معتقدات سياسية  يمثل  أّي شــيء  ارتـــداء  »منع   
ّ
أن املحكمة 

أماكن العمل قد تبّرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعمالء أو الحؤول دون أّي 
)رويترز( مشاحنات اجتماعية«.  

لقي أكثر من 93 ألف شخص حتفهم بجرعات زائدة من املخدرات في الواليات املتحدة األميركية 
في عام 2020، وهو مستوى لم يسبق بلوغه ويرتبط بزيادة استخدام املواد األفيونية في خالل 
أزمــة كورونا. وارتفع عدد الضحايا بنحو 30 في املئة مقارنة بعام 2019، بحسب تقرير صادر 
ه 

ّ
عن املركز األميركي ملكافحة األمــراض والوقاية منها. وكــان االرتــفــاع قد بــدأ في عــام 2019 لكن

تسارع في خالل األزمة التي تسببت في صعوبات مالية كبيرة، وأّدى إلى زيادة الشعور بالوحدة 
وحرمان أميركين كثيرين من الحصول على الرعاية.  )فرانس برس(

رقم أميركي قياسي للوفيات بجرعات زائدةمحكمة أوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل

كانوا  أّن مهاجرين  الدولية  العفو  كشفت منظمة 
قد اعتقلوا في طريقهم إلى أوروبا بحرًا، تعّرضوا 
»انتهاكات مرّوعة«، بما  خالل احتجازهم بليبيا لـ
»املساعدة املشينة«  فيها العنف الجنسي. ونّددت بـ
للقبض  الجنوبية  لجارتها  أوروبـــا  تقّدمها  التي 
على هـــؤالء. جــاء ذلــك فــي تقرير أصــدرتــه أمس 
املعادون  أحــد:  »لــن يبحث عنك  بعنوان  الخميس، 
قــســرًا مـــن الــبــحــر إلـــى االحــتــجــاز الــتــعــّســفــي في 

ط الضوء 
ّ
ة »تسل

ّ
ها جمعت أدل

ّ
ليبيا«، الفتة إلى أن

على العواقب الرهيبة لتعاون أوروبــا املستمّر مع 
ليبيا بشأن مراقبة الهجرة والحدود«.

ــر عــام 2020،  ـــه »مــنــذ أواخـ
ّ
وأوضــحــت املنظمة أن

في  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  جهاز  شــّرع 
ليبيا )إدارة تابعة لوزارة الداخلية( االنتهاكات من 
بنيته،  في  احتجاز جديَدين  دمج مركَزي  خالل 
الالجئني واملهاجرين قسرًا  اختفى فيهما مئات 

فــي الــســنــوات الــســابــقــة عــلــى أيــــدي املــلــيــشــيــات«. 
عــيــد تصنيفه حديثًا، 

ُ
أ ـــه »فـــي مــركــز 

ّ
أن أضــافــت 

ــال الــضــحــايــا إّن الـــحـــراس اغــتــصــبــوا الــنــســاء  قــ
ــّن لــلــعــنــف الـــجـــنـــســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــوهــ ــّرضــ وعــ
إرغامهّن على ممارسة الجنس في مقابل الطعام 

أو حريتهّن«.
وقـــالـــت نــائــبــة مـــديـــرة املــكــتــب اإلقــلــيــمــي لــلــشــرق 
األوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــنــظــمــة الــعــفــو 

املــرّوع  التقرير  »هــذا  إّن  الطحاوي،  ديانا  الدولية، 
يلقي ضوءًا جديدًا على معاناة األشخاص الذين 
ليبيا  إلــى  عـــيـــدوا 

ُ
وأ البحر  فــي  ــرض سبيلهم 

ُ
اعــت

حــيــث ُيــقــتــادون فـــورًا إلـــى االحــتــجــاز التعسفي، 
والعنف  للتعذيب  ويتعّرضون على نحو ممنهج 
أشكال  من  وغيرها  القسرية  والعمالة  الجنسي 

االستغالل، مع إفالت الجناة التام من العقاب«.
)فرانس برس(

المنقولة محمد  األمراض  الخبير في علم  يقول 
الموجة  كانت  »مهما  إنّه  القضاة  الحميد  عبد 
الجديدة من الوباء شديدة في األردن، فإّن اإلغالق 
الشامل ليس الحل. المطلوب هو توسيع عملية 
بالتباعد  االلتزام  ومراقبة  الوعي  وزيادة  التحصين 
الجسدي وإجراءات وقائية أخرى«، مشددًا على 
»وجوب أن يُقبل المواطنون على تلّقي اللقاح«.

اإلغالق الشامل ليس حًال
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)محمود تركية/ فرانس برس(



انسحاب  بعد  مقلق  أفغانستان  في  »الوضع 
قوات »الناتو«. ومن الضروري أن تعيد وزارتا 
الــنــظــر فــي تقييمهما  الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة 
الــوضــع األمــنــي الــســائــد فــي أفــغــانــســتــان، كي 
ـــون ظـــروفـــا تــهــدد حــيــاتــهــم. 

ّ
ال يـــواجـــه املـــرحـــل

البرملان  فــي  اليسار  كتلة  باسم  املتحدثة  أمــا 
فترفض  انسلن  كــاروال  )بوندستاغ(  األملــانــي 
»إبــــعــــاد أي شــخــص إلــــى بــلــد يــشــهــد ظـــروف 
حــرب وبـــؤس، فــي حــن أن أفغانستان إحــدى 
أكثر الدول انعداما لأمان في العالم«. وتحذر 
من حصول املزيد من اإلرهاب والعنف، بعدما 
ــان« ســلــســلــة هـــجـــمـــات دمـــويـــة  ــبــ ــالــ شـــنـــت »طــ
أخيرًا، واستعادت السيطرة على مناطق عدة 
مع انسحاب قوات »الناتو«، مبدية اعتقادها 
ــــاص »يــجــعــلــهــم  ــــخـ بـــــأن تـــرحـــيـــل هــــــؤالء األشـ
يــعــاقــبــون مــرتــن«. وأفــــادت إذاعــــة وتلفزيون 
واليـــة بــافــاريــا )بــايــريــشــه رونــدفــونــك( أخــيــرًا 
السجل  فــي  مسجلون  أفغانيا   281,214 بــأن 
يعيشون   4036 بينهم  أملانيا،  لدولة  املــركــزي 
في بافاريا. ويملك غالبيتهم وضع الحماية، 

لب من 30,361 منهم املغادرة.
ُ
ولكن ط

إلى فرنسا
ونــقــلــت »بــايــريــشــه رونــدفــونــك« عــن مارليس 
سنوات  خمس  منذ  تعمل  التي  ستوبنراوخ 

التابعة  كيمنت  مدينة  فــي  لالجئن  مــســاعــدة 
بـــافـــاريـــا، قــولــهــا إن »أفــغــانــا كثيرين  لـــواليـــة 
ســـافـــروا إلـــى فــرنــســا خـــالل األشــهــر األخــيــرة، 
على أمــل وجـــود آفـــاق أفــضــل هــنــاك، فــي حن 
ــــن األنـــــظـــــار فــي  ــعـــض املـــســـجـــلـــن عـ تـــــــــوارى بـ
أمـــاكـــن غــيــر مــعــروفــة، وبـــاتـــوا ال يــنــامــون في 
املقابل،  فــي  ترحيلهم.  خشية  إقــامــاتــهــم  مقر 
األملانية  الــواليــات  في  الداخلية  وزارات  تؤكد 
ومكاتب اللجوء والعودة أن القانون الصادر 
ــــادي لــلــهــجــرة والـــالجـــئـــن  ــــحـ عــــن املـــكـــتـــب االتـ
يــلــزمــهــا تــنــفــيــذ عــمــلــيــات الـــتـــرحـــيـــل. وتــنــقــل 
»بايريشه روندفونك« عن وزارة داخلية والية 
بافاريا أنه من املهم االلتزام بممارسة العودة 
املنظمة من أجل تنفيذ قانون اللجوء الحالي، 
الطريقة  ألنها  التصرف  على  الــقــدرة  وتأكيد 

الوحيدة للحفاظ على قبول نظام اللجوء«.

تظاهرات ووقفات احتجاج
ــر حــــوالــــي 100  ــاهـ ــوع املـــــاضـــــي، تـــظـ ــ ــبــ ــ واألســ
ــرات في  ــشــ ــر، وعــ ــانـــوفـ شــخــص فـــي مــديــنــة هـ
مـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تــرحــيــل 
سيلي  مدينة  شهدت  كما  األفــغــان.  الالجئن 
التابعة لوالية سكسونيا السفلى احتجاجات 
مماثلة، بعد ترحيل 27 أفغانيا من عدة مدن 
بــيــنــهــا ســيــلــي نــفــســهــا ولـــيـــر وأوســــنــــابــــروك. 

برلين ـ شادي عاكوم

ــا  ــيـ ــانـ ــات تــــرحــــيــــل أملـ ــيـ ــلـ ــمـ ــيـــر عـ ــثـ تـ
ــان الـــذيـــن ُرفــضــت  ــغـ الــالجــئــن األفـ
البالد  فــي  جـــداًل  لجوئهم،  طلبات 
مــع تــدهــور الــوضــع األمــنــي، نتيجة استعادة 
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« الــســيــطــرة تــدريــجــيــا على 
األقاليم واملـــدن إثــر حــزم جنود قــوات الحلف 
البلد  ومغادرتهم  أمتعتهم  )نــاتــو(  األطلسي 
الواقع جنوب آسيا بعد أكثر من 20 عاما على 
انتشار هذه القوات هناك. ودفع ذلك منظمات 
ــددا مــن األحــــزاب فــي أملــانــيــا إلــى  حقوقية وعــ
رفــــع الـــصـــوت لـــوقـــف عــمــلــيــات الــتــرحــيــل إلــى 
أفــغــانــســتــان، خــصــوصــا بــعــدمــا صــــرح وزيـــر 
أن عمليات  مــاس  األملــانــي هايكو  الــخــارجــيــة 
العنف  رغــم تصاعد  مــبــررة  املــقــررة  الترحيل 
فـــي أفــغــانــســتــان، وذلـــــك إثــــر مــــغــــادرة طــائــرة 
األربــعــاء  كــابــول  إلــى  أفغانيا   27 متنها  على 
ــم 40 لنقل  املـــاضـــي، والـــتـــي نــفــذت الــرحــلــة رقـ
مــرّحــلــن أفــغــان مــنــذ عـــام 2016، مــا رفـــع عــدد 
الــعــائــديــن إلـــى 1104.  فــي ظــل واقــــع سيطرة 
حــركــة »طــالــبــان« حاليا على أكــثــر مــن نصف 
مـــســـاحـــة أفـــغـــانـــســـتـــان، وتــنــفــيــذهــا عــمــلــيــات 
عسكرية أســفــرت عــن ســقــوط قتلى وجــرحــى 
مــدنــيــن وخــطــف بــعــضــهــم، وإجـــبـــارهـــا تحت 
من  الــهــرب  على  أفغانين  عسكرين  التهديد 
إقناعها  إلى  الخدمة تجنبا لبطشها، إضافة 
بالخضوع  الحكومين  املسؤولن  مــن  مئات 
الصوت  الــدولــيــة«  العفو  »منظمة  رفعت  لها، 
ضد تزايد الهجمات وجرائم الحرب املرتكبة 
ــفــــال، ودعـــت  فـــي أفــغــانــســتــان حــتــى ضـــد األطــ
الظروف  الترحيل بسبب  إلى »وقــف عمليات 
ــبـــالد، وتــدهــور  األمــنــيــة غــيــر املــســتــقــرة فـــي الـ

أوضاع حقوق اإلنسان فيها«.
واعتبرت »منظمة العفو الدولية« أن عمليات 
الـــتـــرحـــيـــل »تـــتـــعـــارض مــــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
ــــع انـــتـــقـــادهـــا  ــان«، مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــقــــوق اإلنـ ــــة حــ ــــرعـ وشـ
الوضع السيئ لأشخاص الذين ال يتمتعون 
بحماية، وتركهم يعيشون في حال مستمرة 
مـــن عــــدم الـــيـــقـــن، عــلــمــا أن مــنــظــمــات حــقــوق 
ــــن مــن 

ّ
ــل ــان املــــرحــ ــ ــغـ ــ ــان تــعــتــبــر أن األفـ ــ ــــسـ اإلنـ

ــهـــددون بــمــواجــهــة خــطــر كــبــيــر ألن  أوروبــــــا مـ
»غربيون«،  بأنهم  تصنفهم  »طالبان«  حركة 
وبالتالي غرباء عن املجتمع األفغاني حسب 

معتقداتهم املتشددة. 
الحكومة  أن  تــســايــت«  »دي  وذكـــرت صحيفة 
ــيـــة بتعليق  األفــغــانــيــة طــالــبــت الــــدول األوروبـ
عمليات ترحيل طالبي اللجوء املرفوضن في 
أوروبا إلى بلدهم األم، ملدة ثالثة أشهر، بسبب 
ــاء كـــورونـــا.  تـــزايـــد عــنــف طــالــبــان وتــفــشــي وبــ
الخضر، ميخائيل  السياسي في حزب  ق 

ّ
يعل

ــر فـــي حــديــث أدلــــى به  غـــفـــودز، عــلــى هـــذا األمــ
ــرًا، بــأن  ــيـ لــصــحــيــفــة »تـــاغـــس تــســايــتــونــغ« أخـ

الُمرّحلون 
األفغان
ألمانيا 

تدفع الجئين 
إلى الموت

التابعة  وتلك  األميركية  القوات  مغادرة  توقيت  ليس 
يتقدم  حيث  أفغانستان  في  للوضع  مناسبًا  »الناتو«  لـ 
حق  في  جريمة  ذلك  يمثل  وربما  »طالبان«.  مقاتلو 
السكان على غرار المرّحلين من ألمانيا المهددين بالموت

المرّحلون مهددون 
بالموت ألن »طالبان« 

تصنفهم »غربيّين«

اتفاق حقوق اإلنسان 
يعارض ترحيل أي شخص 

إلى مناطق الحروب

1819
مجتمع

ويقول مجلس الالجئن في والية ساكسونيا 
الوالية  السفلى على موقعه، إنه دعا حكومة 
ــــى اإلفــــــــادة مــــن الـــخـــيـــار الــقــانــونــي  مــــجــــددًا إلـ
املتمثل في إصدار حظر ملدة ثالثة أشهر على 
الوالية. وطالب وزارة  الترحيل على مستوى 
الخارجية بوضع تقرير جديد عن الوضع في 
أفغانستان، »إذ من غير املفهوم كيف ال يمكن 
إقناع وزير الداخلية االتحادي ونظيره التابع 
للوالية بوقف تنفيذ عمليات الترحيل موقتا، 
وإجراء تقييم جديد للوضع، رغم إعالن وفاة 
أفــغــانــي جـــرى تــرحــلــيــه مـــن هــامــبــورغ أخــيــرًا 
ــة انـــعـــدامـــا لــأمــان  ــ الــــى بــلــد يــعــتــبــر أكـــثـــر دولـ

ــا ملـــؤشـــر الــــســــالم الـــعـــاملـــي«.   ــقـ ــم، وفـ ــالـ ــعـ  فــــي الـ
إلــــــــى ذلــــــــــك، أبـــــلـــــغ مـــــســـــؤولـــــون فــــــي مــجــلــس 
الــالجــئــن شــبــكــة »ايــــه ار دي« اإلخـــبـــاريـــة أن 
األفغاني  الشأن  الخبيرة في  أعدتها  »دراســة 
يونيو/  مطلع  ونــشــرت  شتاملان،  فريديريكه 
ــران املـــــاضـــــي حــــــول الـــــوضـــــع الــخــطــيــر  ــ ــزيــ ــ حــ
ــان، تــظــهــر نــتــائــج مختلفة  ــغــ لــلــمــبــعــديــن األفــ
تماما عن تلك التي تذكرها دوائــر الخارجية 
األملانية، والتي تنفي فيها علمها بأية حاالت 
عـــن تــعــرض الــعــائــديــن ألعـــمـــال عــنــف بسبب 

إقامتهم في أوروبا«.
وتوضح دراسة شتاملان أن »األفغان املرحلن 
ــا مــــعــــرضــــون لـــخـــطـــر االضـــطـــهـــاد  ــيــ ــانــ ــن أملــ ــ مـ
املــتــجــدد الـــذي تنفذه طــالــبــان، وهــم متهمون 
األخالقي  غير  والــســلــوك  والــتــغــّرب  بالخيانة 
واالبــتــعــاد عــن اإلســــالم بــســبــب هــروبــهــم الــى 
ــا«. ونــقــلــت وكــالــة األنـــبـــاء األملــانــيــة عن  ــ أوروبــ
املــتــحــدث بــاســم وزارة الــالجــئــن فـــي كــابــول 
قوله إنــه »طلب مــرات، بسبب الوضع األمني 
وارتفاع معدالت البطالة وتزايد الفقر ووباء 
ــلــــة لــالجــئــن  كـــــورونـــــا، تــعــلــيــق الــــــــدول املــــرّحــ
األفغان املرفوضن عمليات نقلهم إلى بلدهم 
األم. لكن هذه الدول تطبق قواعدها الخاصة، 

وستواصل الترحيل على أساسها«. 

ألمانيا »غير حضارية« 
يــــرى الــكــاتــب الــصــحــافــي فـــي الــقــنــاة الــثــانــيــة 
بتلفزيون »زد دي اف« األملاني بيتر كونز أن 

بــالده »يجب أن تفكر مليا في األفــغــان الذين 
أن  إلـــى اإلســـالمـــيـــن«، عــلــمــا  تــريــد تسليمهم 
اتــفــاق حــقــوق اإلنــســان ينطبق أيــضــا عليها، 
وهو يعارض ترحيل أي شخص إلى مناطق 
ــان هـــنـــاك خــطــر عــلــى حــيــاتــه،  الـــحـــروب إذا كــ
ويؤكد عدم إمكان سقوط حق اللجوء إال إذا 
ارتكب الالجئ جرائم جنائية خطرة. ويوضح 
أنه »لم يتم تحديد هويات جميع األفغان الذين 
ــة  جـــرى تــرحــلــيــهــم مــن هــانــوفــر أخـــيـــرًا، ودرجـ
العالقة بن رفض اللجوء وخطورة الجريمة 
وصحتها. من هنا إذا كانت عمليات الترحيل 
السابقة الى أفغانستان ُبررت بوجود مناطق 
فاألمر  املــرّحــلــن،  ومناسبة الستقبال  هــادئــة 
تــغــّيــر حــالــيــا ألن الــوضــع يختلف كــل ســاعــة، 
بــداًل  الــجــرائــم األفــغــان  ويجب سجن مرتكبي 
من إرسالهم الى املوت املحتم بضمير مرتاح، 
علما أن أملانيا ألغت عقوبة اإلعدام من منطلق 

أنها دولة حضارية«.

المتعاونون مع الجيش األلماني
الــذيــن تعاونوا مع  وفيما جــرى نقل األفــغــان 
الــجــيــش األملـــانـــي خـــالل مــهــمــتــه الــســابــقــة في 
الــبــالد ضــمــن قـــوات »الــنــاتــو«، بحجة تهديد 
»طـــالـــبـــان« حــيــاتــهــم، أســــف كــونــز »لــلــعــقــبــات 
الـــتـــي تتعلق  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والــلــوجــســتــيــة 
بــمــســاعــدتــهــم فـــي الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
سفر إلى أملانيا، خصوصا بعدما زاد الخطر 
ــة األفــغــانــيــة  عــلــى حــيــاتــهــم مـــع ســقــوط الـــدولـ

ا  تدريجيا في أيدي طالبان، وكون الثأر جزء
من أفغانستان«. 

أنــه جــرى إصـــدار نحو 2000 تأشيرة  يذكر 
بعد  الحماية  الباحثن عن  لأفغان  دخــول 
سنوات من مساعدتهم القوات األملانية، لكن 
لــم تــتــوفــر طــائــرة لنقلهم، رغـــم أن طــائــرات 
ــــي شــكــل  هــــــذا الـــجـــيـــش ســـبـــق أن نـــقـــلـــت، فـ
عــــاجــــل، مــصــطــافــن أملـــانـــيـــن مــــن الــــخــــارج، 
بعدما اجتاح كورونا العالم. من هنا طرح 
كــونــز الــســؤال: »هــل يستحيل إنــشــاء جسر 
ألفي شخص معرضن  جــوي ينقل حوالي 
لخطر املــوت. وكيف نستطيع نقل من نريد 
ــئــــك الـــذيـــن  تــرحــيــلــهــم، ويـــصـــعـــب جـــلـــب أولــ

ساعدوا الجيش األملاني؟«.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا
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النمسا

J J

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

»حــِلــمــنــا بــإنــشــاء مــســرح فــي مــخــيــم بــرج 
إلــى مكان  بــبــيــروت، واحتجنا  الــبــراجــنــة 
بعشر  العمل  وباشرنا  ملشروعنا،  مغلق 
املسرح في  نساء«. هكذا استهلت مدربة 
املخيم الدنماركية صوفي بركلي كالمها 

لـ »العربي الجديد«.
عـــام 2016، أتـــت صــوفــي مـــن الــدنــمــارك 
ــل، وتــعــرفــت  ــمـ ــــى املـــخـــيـــم فــــي إطــــــار عـ إلـ
»القّسام«  على مديرة ومؤسسة روضــة 
بــعــدمــا مكثت معها في  لــوبــانــي  فــاديــا 
ــلـــت مــعــهــا. تــقــول:  بــيــتــهــا، وعـــاشـــت وأكـ
»تــشــاركــنــا فــي تنظيف املــنــزل والــطــبــخ 
والتسوق، وكذلك في حلم امتالك مسرح 
الــذي يستطيع  الوحيد  املكان  اعتبرناه 
فيه اإلنسان أن يحقق أحالمه«. تضيف: 
»واجــهــنــا صــعــوبــات فــي الــبــدايــة، إذ لم 
يــكــن إقــنــاع الــنــســاء وأهــالــيــهــن بالفكرة 
. ثــم تــوســعــنــا شيئا فشيئا، 

ً
أمـــرًا ســهــال

املـــرأة  فيها  تــتــحــدث  بــأعــمــال  واهتمينا 
عن مشكالتها بال خجل. واستطعنا عبر 
النساء،  من  الخجل  ننزع  أن  التدريبات 
ونجحت كل امرأة في تجسيد حكاياتها 
وقصص غيرها ممن يعشن في املخيم. 
ــوم يــنــتــمــي أعــــضــــاء املــــســــرح إلـــى  ــ ــيـ ــ والـ
جيلن، أولهما واكب مرحلة التأسيس، 
أما  العمر،  مــن  الخمسينيات  فــي  وبــات 
حاليا«.  العشرينيات  جيل  فهو  الثاني 
وتوضح صوفي أن »املسرح يهدف إلى 
إخــراج كل مكنونات النساء، ويجعلهن 
مـــنـــفـــتـــحـــات عــــلــــى بـــعـــضـــهـــن الـــبـــعـــض 
ــنـــاس الــقــصــص الــجــمــيــلــة  كـــي تـــعـــرف الـ

املوجودة في املخيم«.
تقول مهى مــرة )53 عــامــا(، املتحدرة من 
قـــريـــة ســحــمــاتــا بــفــلــســطــن واملــقــيــمــة في 
في  البراجنة: »عشت حياتي  بــرج  مخيم 
القراءة  وأحببت  الفلسطينية.  املخيمات 
والـــكـــتـــابـــة، وحــلــمــت بــــأن أنـــهـــي تعليمي 
الـــجـــامـــعـــي، لــكــن الــــحــــروب املــتــتــالــيــة في 
ــي املـــخـــيـــمـــات الــتــي  ــان، وتــــحــــديــــدًا فــ ــنـ ــبـ لـ
حـــــوصـــــرت مــــــــرات أيــــضــــا مـــنـــعـــتـــنـــي مــن 
كنت  لكنني  الجامعي.  تعليمي  متابعة 
أكتب دائما عن واقعنا املجتمعي وأنتقده 
من دون أن أستطيع نشر أي من كتاباتي 
األمـــر الـــذي عرقله أيــضــا ظـــروف حياتنا 
ــــراض. وعــنــدمــا  ــتـ ــ الـــتـــي تــمــنــعــنــا مـــن االعـ
عــلــمــت بــفــكــرة املـــســـرح شـــعـــرت بــســعــادة 
ــه مـــركـــب نـــجـــاة بــالــنــســبــة لــي،  كــبــيــرة ألنــ
أعتلي خشبته  أن  أحــب  أنــنــي  خصوصا 
وأعـــبـــر عـــن نــفــســي. وهــــو الــوســيــلــة الــتــي 
ــا ال يــســمــح لـــي بــقــولــه  ــول مـ ــ تــجــعــلــنــي أقـ
نحكي قصصا  على خشبته  الحياة.  في 
جميلة، ونجسد الواقع الذي نعيشه عبر 

قصص املخيم الحلوة واملّرة«.
تــضــيــف: »لـــو بـــدأت الــعــمــل املــســرحــي في 
سن العشرين لكنت أبدعت، لكن رغم ذلك 
لــّدي طاقة كبيرة أستطيع أن أعبر عنها 
عــلــى خــشــبــة املــســرح الــتــي أجــســد عليها 

معاناة شعبنا وقصصه املتنوعة«.
وتــنــقــل مــهــى قــصــصــا حــيــاتــيــة مــرتــبــطــة 
ــــذي يــعــانــي مـــن انــفــصــام في  بــزوجــهــا الـ

»زوجــي من ضحايا  الشخصية، وتقول: 
الـــحـــرب، أصــيــب بــشــظــيــة فـــي رأســــه حن 
كان يعمل في البناء، وبعدها لم يستطع 
العمل، فصرت أعالجه باملسرح إلى جانب 
مساعدته في إعداد أنواع من الحلوى من 
أجل بيعها أمام البيت. كما أعمل منذ 33 

عاما كمربية في روضة القّسام«.
أمـــا لــوبــانــي املــتــحــدرة مـــن بــلــدة سعسع 
بـــقـــضـــاء صـــفـــد فــــي فـــلـــســـطـــن، فـــتـــقـــول لـــ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــرمــت مــن متابعة 
صف  وبــلــغــت  الـــحـــروب،  بسبب  تعليمي 
ــنـــي اضــــطــــررت مــع  الـــبـــكـــالـــوريـــا فـــقـــط ألنـ
أخــوتــي ملــســاعــدة والـــدي فــي بــنــاء بيتنا، 
ــا«. تــتــابــع:  ــنــ وحــمــلــنــا الـــرمـــل عــلــى رؤوســ
»تزوجت من صحافي، وحلمنا أن نؤسس 
مدرستي  تشبه  األطــفــال  لتعليم  ــة  روضـ
فــي مخيم تــل الــزعــتــر. وبــعــد سنتن من 
زواجــنــا بــدأنــا فــي تأسيس الــروضــة عام 
ابــنــتــي  تــعــرفــت   ،2016 عــــام  وفــــي   .1987
اسمها  بريطانية  مــخــرجــة  عــلــى  صــمــود 
لها  فيلم. وقدمتني  إنــجــاز  أرادت  ســـارة، 
عرفتني  فيما  روضـــة،  مــديــرة  باعتباري 
ســارة بدورها على حكواتية تدعى فداء 
عـــطـــايـــا. ومـــــن حـــســـن حـــظـــي أن صــوفــي 
الـــذي أحبه  بــاملــســرح  وفـــداء تعمالن معا 
على  وعملنا  القصص.  كتابة  غــرار  على 
تــأســيــس مــســرح لــلــنــســاء فــي املــخــيــم كي 
الفلسطينية  املـــــرأة  أن  لــآخــريــن  نــظــهــر 
قوية وتستطيع أن تقاوم كل شيء، ومن 

أجل العمل على القضية الفلسطينية«.

وتشير إلــى أن »الــتــعــامــل كــان أســهــل مع 
فــي تنفيذ فكرة  الــثــورة  مــن جيل  النساء 
ــهـــن كـــســـرن حــاجــز  مــــشــــروع املــــســــرح، ألنـ
الــخــجــل، وانـــخـــرطـــن فـــي الــعــمــل الــفــدائــي 
والثوري »أما الجيل الجديد فأتعبنا في 
ــى. شــعــرت الــفــتــيــات بخجل  املــرحــلــة األولــ
شديد في أول عمل على مسرح إسطنبولي 
بــمــديــنــة صــــور جـــنـــوب لـــبـــنـــان، فـــي حن 
أردنا أن ننزع فكرة التنمر. والحقيقة أن 
كسر  في  ساعدنا  الفلسطيني  الجمهور 
ــا فــي املــســرحــيــة الثانية  ــذا الــخــجــل. أمـ هـ
ما  بحسب  مالبسهن  الفتيات  فاختارت 
يــرتــديــنــه فــي حــيــاتــهــن الــيــومــيــة باملخيم 

واملطبخ والزاروب والسوق«.
وتروي آية قاسم )21 سنة(، وهي من بلدة 
كويكات بفلسطن ومقيمة في مخيم برج 
البراجنة، وتعمل مربية أطفال في روضة 
»تعلمت  الجديد«:  »العربي  لـ  »الــقــّســام«، 
حتى صف البكالوريا، ثم توقفت بسبب 
ــادي«. وحـــــن ُعـــرضـــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــع االقـ الــــوضــ
عــلــي فـــكـــرة املـــشـــاركـــة فـــي عــمــل مــســرحــي 
انكسر حاجز  ثم  بداية.  بالخجل  شعرت 
أعــمــل مع  الــخــجــل شيئا فشيئا، وصـــرت 
زمــيــالتــي عــلــى بــحــوث تــتــنــاول القصص 
التي يمكن أن أمثلها، وراودتني فكرة أن 
أمثل ما أشعر به، وأحكي ما ال أستطيعه 
فــي حــيــاتــي الــيــومــيــة. مــن هــنــا أكــســر كل 
القيود على املسرح وأعمل ما أريده. وأنا 
قــّوى شخصيتي،  مرتاحة لذلك فاملسرح 

وكسر حاجز الخجل لدي«.

فلسطينيات مخيم برج البراجنة 
على المسرح

المسرح ينقل قصص المخيم الحلوة والمّرة )العربي الجديد(

المسرح يحقق أحالم فلسطينيات المخيم )العربي الجديد(

رّحلت ألمانيا 27 أفغانيًا إلى كابول األربعاء الماضي )آريس ميسينيس/ فرانس برس(

281.214
عدد األفغان المسجلين في ألمانيا، من 

بينهم 4036 يعيشون في بافاريا. وقد 
ُطلب من 30.361 منهم المغادرة

تظل تحديات المرأة 
الفلسطينية الالجئة 

كبيرة في نقل أفكارها 
إلى محيطها، وربما 

انتقاد واقعها 
أو التمرد عليه. 

مجموعة نساء في 
مخيم برج البراجنة 

يخضن هذا التحدي 
عبر المسرح، وحققن 

بعض أهدافهن

سيفتقد أطفال المغرب 
المخيمات الصيفية 

التي ألغتها السلطات 
بسبب أزمة كورونا. 

لكن ناشطين يقولون 
إن سياسات السلطة لم 

تتناسب مع مصالح 
اليافعين، في وقت تسير 

عجلة باقي النشاطات 
في شكل طبيعي

ال مخيمات صيفية ألطفال المغرب للعام الثاني
يستفيد أكثر من 250 ألف 

طفل مغربي سنويًا من 
المخيمات الصيفية

تعّد المخيمات الصيفية 
مالذًا لألطفال الفقراء 

ومن أوساط شعبية

الرباط ـ عادل نجدي

لن يستطيع أطفال املغرب، للعام الثاني على 
التوالي، اإلفادة من املخيمات الصيفية، سواء 
تلك التي تخضع إلشــراف الحكومة أو التي 
تديرها مؤسسات خاصة، إذ قررت السلطات 
مــنــع تــنــظــيــمــهــا بــســبــب اســـتـــمـــرار تــداعــيــات 
أهلية  أغضب جمعيات  ما  كــورونــا،  جائحة 
تنفذ نشاطات خاصة بالتخييم، ودفعها إلى 
التي يتعرض  إبــداء استيائها من الضغوط 

لها األطفال بسبب الجائحة وتأثيراتها.
ــــف طــفــل  ــثـــر مــــن 250 ألـ عـــمـــومـــا، يــســتــفــيــد أكـ
التي  الصيفية  املخيمات  من  سنويا  مغربي 
والرياضة  والــشــبــاب  الثقافة  وزارة  تنظمها 
والجمعيات ضمن برنامج »عطلة للجميع«، 
وتــــلــــك الــــتــــي تـــخـــضـــع إلشـــــــــراف مـــؤســـســـات 
وجــمــعــيــات خــاصــة بــالــشــركــات واملــؤســســات 
الصيفية  املخيمات  وتعّد  والخاصة.  العامة 
املتحدرين من  الفقراء وأولئك  مالذًا لأطفال 
أوساط اجتماعية شعبية في املغرب. وتهتم 

ومــهــارات جديدة، وصقل  معارف  بإكسابهم 
من  وتحصينهم  املستقبلية،  شخصياتهم 
أخطار الوقوع في شرك اإلدمان. وتشكل أيضا 
وتنمية  الــنــفــســي،  والــتــفــريــغ  للترفيه  فــضــاًء 
لدى  واإلبداعية  الثقافية  والكفاءات  القدرات 
األطفال عبر نشاطات عدة. لكن أزمة فيروس 
كـــورونـــا ألــغــت بــرنــامــج التخييم هـــذا الــعــام، 
والذي استبدل ببرنامج يقدم خدمات ترفيه 

لأطفال من دون مبيت أو سفر.
وخــــالل جــلــســة عــقــدهــا مــجــلــس املــســتــشــاريــن 
)الغرفة الثانية في البرملان( أخيرًا، قال وزير 
الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس 
الــتــي يشهدها موسم  الــواســعــة  »الــحــركــة  إن 
الصيف وتزامنه هذه السنة مع عيد األضحى 
ــودة املــغــتــربــن املــغــاربــة، يــخــلــقــان عــوامــل  وعــ
تــجــعــل إقـــامـــة بـــرنـــامـــج الــتــخــيــيــم فـــي شكله 
الــتــقــلــيــدي أمــــرًا صــعــبــا، عــلــمــا أن اتــخــاذ قــرار 
، إذ ال 

ً
إلغاء املخيمات الصيفية لم يكن سهال

يمكن أن تتالعب أي وزارة بالسالمة الصحية 
لــأطــفــال«. أضــاف أن »مــا زاد تعقيد الوضع 

أكثر أن األطفال واليافعن والشبان الذين ال 
يتجاوزون الـ35 من العمر، هم فئات لم تستفد 
ـــوم. وانـــتـــشـــار وبــــاء  ــيـ مــــن الــتــطــعــيــم حـــتـــى الــ
كــورونــا ضــمــن هـــذه الــفــئــات قــد يــهــدد سكان 
انتشار  ظــل  فــي  املــغــرب جميعهم، خصوصا 
مـــتـــحـــّورات مـــن الـــفـــيـــروس«. وأمـــــام صــعــوبــة 

آالف األطفال، للعام الثاني على التوالي، يرى 
نائب منسق ائتالف اليوسفية للتنمية الذي 
يــضــم جــمــعــيــات غــيــر حــكــومــيــة عــبــد الــواحــد 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ ــات فـــي حــديــثــه لــــ »الـ ــزيــ الــ
أن »إجـــــــراءات الــــــوزارة مـــحـــدودة ومــرتــجــلــة، 
وتــظــهــر جــلــيــا أن املــســؤولــن الــحــكــومــيــن ال 
يــمــلــكــون خــطــطــا واعـــيـــة، مـــا حــتــم اكــتــفــاءهــم 
واتخاذ  للتخييم،  الوطني  البرنامج  بإلغاء 
في  »موقفنا  بعد«. يضيف:  إقامته من  قــرار 
االئتالف تمثل في ضرورة تنظيم البرنامج 
الـــوطـــنـــي لــلــتــخــيــيــم مــــع احـــــتـــــرام الـــتـــدابـــيـــر 
االحترازية. وعرضنا أفكارنا في هذا الشأن، 
مستشهدين بنجاح اإلجراءات التي اتخذتها 
املهني  والــتــكــويــن  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة 
ــي، وذلــــك رغــــم وجـــود  ــدراســ خــــالل املـــوســـم الــ
أكثر من 4 مالين شخص يمثلون التالميذ 

وكوادر التعليم واألساتذة واألسر«.
والشباب  الثقافة  »وزارة  أن  الزيات  ويعتبر 
ـــت عــــن تــنــظــيــم الـــبـــرنـــامـــج 

ّ
والــــريــــاضــــة تـــخـــل

الـــوطـــنـــي لــلــتــخــيــيــم بــحــجــج غـــيـــر مــنــطــقــيــة، 

فــي حــن تــشــرف مديريتها فــي الــربــاط على 
تنظيم أعــمــال املــســبــح الــكــبــيــر الـــذي يــرتــاده 
آالف يوميا، ما يعني أن تبريرات الوزير غير 
مقنعة، في وقت كان يجب أن تشكل املخيمات 
ــــن عـــواقـــب  ــفــــال والــــشــــبــــان مـ مــتــنــفــســا لــــأطــ
وتأثيرات الجائحة«. يضيف: »تطرح أسئلة 
إليها  التي استند  اإللغاء  عــدة عن معطيات 
وقت  في  والرياضة،  والشباب  الثقافة  وزيــر 
العمومي  الــنــقــل  الــشــواطــئ ووســائــل  تشهد 
واملــطــاعــم واألســـــواق إقــبــااًل كــبــيــرًا. وأرى أن 
ما يحصل هو هروب سياسي مرتبط بعدم 
تحضير الوزارة البرنامج الوطني للتخييم، 
والبرنامج الوطني التنشيطي. ويمكن القول 
إن وزارة الثقافة والشباب والرياضة تخلفت 
عن موعد التحضيرات امليدانية عبر سلسلة 
إجراءات مرتجلة، في حن توجب االستعداد 
بــجــديــة وفــــي شــكــل مــنــظــم لــتــدابــيــر الــعــطــلــة 
املخصصة لأطفال والشبان، من أجل تجنب 
في  عطلتهم  ة 

ّ
الهش الفئات  أبــنــاء  يقضي  أن 

أزقة وشوارع ومناطق خطرة«.

تقيد األطفال واليافعن والشبان باإلجراءات 
االحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة مـــن الـــفـــيـــروس الــقــاتــل، 
اقترح الفردوس برنامجا لصيف 2021 يوفر 
تــرفــيــهــا مــخــصــصــا لــأطــفــال مـــن دون مبيت 
أطفال  الترفيه تشمل  وتنقل، وجعل خدمات 
التي  السلبية  اآلثــار  األحياء من أجل احتواء 
خلفتها الجائحة على نفسيتهم. وسيستفيد 
تتراوح  الذين  األطــفــال  الجديد  البرنامج  من 
أعــمــارهــم بـــن 7 و15 ســنــة، والــيــافــعــون بن 
15 و18 ســنــة، والــشــبــان الـــذيـــن تـــجـــاوزوا الـــ 
18 مــن الــعــمــر. ومـــن أجـــل إنــجــاحــه ستشرف 
وزارة الثقافة والشباب والرياضة على قطاع 
الــتــخــيــيــم ضــمــن مــنــشــآتــهــا غــيــر املــســتــخــدمــة 
ــم ضــد  ــيـ ــعـ ــطـ ــتـ ــيـــذ حـــمـــلـــة الـ ــفـ ــنـ ــــي تـ ــا فــ ــيــ ــالــ حــ
فــيــروس كــورونــا. وتشمل هــذه املنشآت 250 
وسيضع  لــلــســيــدات.  نـــاٍد  و100  للشباب  دارًا 
الــبــرامــج نحو ألــف إداري و25 ألف  أطــر عمل 

شخص يعملون في جمعيات.
وفيما تتطلع الــوزارة إلى تجاوز انعكاسات 
على  الصيفية  املخيمات  منع  مواصلة  قــرار 

كورونا خلّف ضغوطًا 
كبيرة على أطفال المغرب 

)فاضل سنّا/ فرانس برس(
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