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نيجيريا :إطالق سراح مدنيين خطفهم مسلحون

ّ
ّ
أعلنت السلطات النيجيرية يوم الثالثاء ُأن مائة مدني خطفهم مسلحون من قريتهم في شمال
يونيو /حزيران أطلق سراحهم بعدما قضوا  42يومًا في األسر .وقالت
غرب نيجيريا في مطلع
ّ
ّ
شرطة والية زامفارا في بيان إنه «في  8يونيو  ،2021اقتحم قطاع طرق قرية ماناوا واختطفوا
الشرطة في بيانها ُ كيف
 100قروي بينهم نساء ،معظمهن ّأمهات ،ورجال وأطفال» .ولم توضح
ّ
تم اإلفراج عن املخطوفني الذين احتجزهم خاطفوهم  42يومًاّ ،
ّ
مشددة على أنهم جميعًا «أطلق
(فرانس برس)
سراحهم دون دفع أي فدية».

ّ
فجر الجيش الصيني سدًا إلطالق مياه الفيضانات التي تهدد واحــدة من أكثر مقاطعاتها كثافة
سكانية .وجاءت العملية في وقت متأخر من ليل الثالثاء في مدينة لويانغ بعد وفاة ما ال يقل عن
 12شخصًا في فيضانات شديدة في مدينة تشنغتشو عاصمة مقاطعة خنان (شرق) ،حيث حوصر
ُ
السكان في نظام مترو األنفاق وتركوا عالقني في املدارس والشقق واملكاتب .وتعطلت وسائل النقل
والحياة العملية في جميع أنحاء املقاطعة ،حيث حولت السيول الناجمة عن األمطار الشوارع إلى
(أسوشييتد برس)
أنهار تتدفق بسرعة ،واكتسحت السيارات ووصلت إلى املنازل.

هجرة سرية إلى بريطانيا
فــي مــرفــأ دوف ــر ،جـنــوب شــرقــي إنـكـلـتــرا ،ترافق
في حــرس الحدود،
الشرطية البريطانية العاملة ُ
تلك الصغيرة (ال ـصــورة) التي أنـقــذت مــن القناة
اإلنكليزية في خالل رحلة هجرة سرية انطالقًا
من السواحل الفرنسية ،وتصطحبها إلى مركز
اسـتـقـبــال خ ــاص .وق ــد ت ـجــاوز ع ــدد املـهــاجــريــن
الـســريــن الــذيــن وصـلــوا إلــى بريطانيا على منت
قـ ــوارب ص ـغ ـيــرة ،مـنــذ ب ــداي ــة ع ــام  ،2021الـعــدد

اإلجمالي لعام  2020بأكمله ،ال ّ
سيما ّأن ّ
مهربي
ّ
الـبـشــر يـسـتـغــلــون الـطـقــس الـجـ ّـيــد لـعـبــور الـقـنــاة
اإلنكليزية أو املانش.
ّ
وبحسب البيانات األخيرة ،فقد وصل ما ال يقل
عن  8452مهاجرًا إلى شواطئ اململكة املتحدة،
حتى العشرين من يوليو/تموز الجاري ،في حني
ّأن  8417شخصًا عبروا القناة في خالل األشهر
اإلث ـنــي عـشــر مــن ال ـعــام املــاضــي ،وذل ــك بحسب

بيانات جمعتها رابطة الصحافة البريطانية.
وت ـع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة م ــع ال ـس ـل ـطــات
الفرنسية على زيــادة عــدد أفــراد الشرطة الذين
ّ
يـ ـن ــف ــذون دوري ـ ـ ــات ع ـل ــى الـ ـش ــواط ــئ الـفــرنـسـيــة
ّ
للمرة الثانية فــي خــال عــام ،وذلــك فــي محاولة
ّ
مل ـن ــع املـ ـه ــاج ــري ــن مـ ــن الـ ـعـ ـب ــور .وسـ ـ ــوف ت ـق ــدم
بريطانيا  54مليون جنيه إسترليني (نحو 75
مليون دوالر أميركي) لدعم الجهود الفرنسية.

وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ص ـ ّـرح ــت وزي ـ ـ ــرة ال ـح ـمــايــة
الـبــريـطــانـيــة ،فـيـكـتــوريــا أتـكـيـنــز ،لـهـيـئــة اإلذاع ــة
البريطانية «بي بي سي»ّ ،
بأن تعزيز عدد رجال
ً
الشرطة ،فضال عن االستثمار في التكنولوجيا،
ّ
مــن شأنهما أن يساعدا فــي «وضــع حــد لتدفق
األشخاص الذين يسعون إلى القيام بهذا العبور
الخطر جدًا».
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس)

(دان كيتوود)Getty /

نازحون أفغان في كابول

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ت ـف ـيــد أرقـ ـ ـ ــام وزارة ال ــاجـ ـئ ــن وال ـ ـعـ ــودة
ّ
ُ
األفغانية بأن أكثر من  78ألف أسرة ه ّجرت
َ
َ
الشهرين املاضيني،
من منازلها في خالل
نتيجة احـتــدام املــواجـهــات املسلحة بــن الحكومة
األفغانية وحــركــة طالبان .ويعيش الـنــازحــون في
ّ
حالة صعبة ألسباب ّ
ّ
والحر،
عدة ،أبرزها قلة الدعم
تحديدًا في مناطق الجنوب والشرق.
حاجي دين محمد أفغاني من إقليم بغالن الشمالي،
نزح أخيرًا مع أسرته إلى كابول ،هربًا من املعارك
الــدائــرة بــن مقاتلي طــالـبــان وال ـقــوات الحكومية.
ّ
يقول لـ«العربي الجديد» إن «أح ـدًا ال يستطيع أن
يشعر بــالـحــرب وتبعاتها الثقيلة باستثناء من
عاشها بنفسه» .يضيف« :هــربـنــا مــن امل ــوت ،وقد
خــرجـنــا م ــن مـنــزلـنــا وس ــط الـتـفـجـيــرات والـقـنــابــل
ّ
ـإن مطلبنا ّ
األول واألخ ـي ــر هو
وال ــرص ــاص .ل ــذا ف ـ
إحالل األمن واالستقرار في البالد مهما كان الثمن،
حتى لو تطلب ذلك استقالة الرئيس الحالي أشرف
غـنــي أو تغيير الــدس ـتــور .نـحــن نــريـ ّـد الـحـيــاة ،وال
ّ
حياة مع انعدام األمن» .ويشير إلى أنه خلف وراءه
ً
باألثاث مع حديقة زرع فيها أنواعًا من
منزال مليئًا
ّ
ّ
الفواكه ،في حني أنه اليوم يعيش مع أسرته املكونة
من ثمانية أشخاص في بيت صغير من ثالث غرف
في منطقة سليم كاروان بالعاصمة األفغانية.

مـحـمــد إل ـي ــاس ه ــو اب ــن ع ـ ّـم ح ــاج ــي دي ــن مـحـمــد،
وه ــو ن ــزح بـ ـ ــدوره إل ــى ك ــاب ــول لـيـعـيــش م ــع أخــي
زو ّج ـت ــه ف ــي بـيــت صـغـيــر ف ــي مـنـطـقــة مـيـكــرويــان،
ّ
لكنه يبحث عــن مـنــزل مناسب إذ إن الـعــودة إلى
باتت صعبة في الوقت الراهن .وال يخفي
منطقته ّ
ّ
ارتياحه ألنــه تمكن من الخروج مع أهله بسالمة
أي منهم ّ
من دون أن يصاب ّ
بأي مكروه ،في حني
ّ
ّ
أن كـثـيــريــن خ ـســروا أف ـ ــرادًا مــن أســرهــم مــن ج ــراء
املعارك .ويقول إلياس لـ«العربي الجديد»« :أعجز
عن إيجاد كلمات لوصف ما لحق بنا ،خصوصًا
ّ
ّ
أن املتحاربني اتخذوا من املباني السكنية ثكنات
ل ـهــم» .وي ــروي قـصــة أح ــد أب ـنــاء قــريـتــه فــي بغالن
ال ـقــدي ـمــة ،فـقــد تـمــركــز مـقــاتـلــو طــال ـبــان ف ــي داخ ــل
م ـنــزلــه وراح ـ ـ ــوا ي ـس ـت ـهــدفــون الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
انطالقًا منه ،فأتت الـطــائــرات وقصفت املـنــزل ،ما
ّأدى إلى مقتل خمسة من أفــراد أسرته إلى جانب
ّ
ّ
ع ــدد م ــن امل ـســل ـحــن .وي ــؤك ــد إل ـي ــاس أن «ال ـحــالــة
النفسية وكذلك املعيشية صعبتان بالنسبة إلى
سـكــان املـنــاطــق املـسـتـهــدفــة .وه ــؤالء ّإم ــا يتركون
املـنـطـقــةّ ،
وإمـ ــا يـبـقــون فيها وي ـقــاومــون الـظــروف
ّ
املحيطة بهم ،بسبب قلة حيلتهم».
ّ
وبينما يتوزع نازحون في مناطق مختلفة بكابول،
ّ
تعيش مئات األسر في مخيم خاص بهم في إحدى
ض ــواح ــي ال ـع ــاص ـم ــة .ه ــم ّي ـع ـي ـشــون ه ـن ــاك وس ــط
ظــروف قاسية مع عدم توفر وسائل العيش ،علمًا

ّ
أنهم تركوا وراء هــم منازلهم وأراضيهم الزراعية.
ّ
همهم ّ
وهــؤالء بدورهم ،يؤكدون أن ّ
األول واألخير
ّ
إرســاء األمــن في البالد ونجاح أي جهد من شأنه
إحالل السالم ،من خالل مفاوضات تجمع األطراف
املتقاتلة.
س ـ ــردار مـحـمــد م ــن إق ـل ـيــم هـلـمـنــد ال ـج ـنــوبــي ،هو
ّ
ّ
املخيم .يقول لـ«العربي الجديد» إن «1500
مدير
ّ
أسـ ـ ــرة ت ـع ـيــش ف ــي هـ ــذا امل ـخ ـي ــم ،ل ـك ــن الـ ـع ــدد إل ــى
ت ــزاي ــد .ف ـقــد ق ـصــدت  178أسـ ــرة امل ـخـ ّـيــم ف ــي خــال
َ
َ
املاضيني آتية من أقاليم بكتيا وخوست
الشهرين
وننجرهار وقندهار وأورزجان وهلمند .وبطبيعة
الحال أفــراد تلك األســر فقراء ال يملكون شيئًا وال
ّ
يـسـتـطـيـعــون اس ـت ـئ ـجــار مـ ـن ــازل .بــال ـتــالــي ،ال حــل
ّ
أمامهم إال هــذا املخيم حيث الـظــروف قاسية بكل
ّ
ما للكلمة من معنى» .ويلفت سردار إلى أن «الذين
ّ
جــاؤوا في السنوات املاضية رتبوا أمــور حياتهم
ّ
إل ــى ح ـ ّـد م ــا ،ل ـكــن ال ـنــازحــن ال ـجــدد يـفـتـقــرون إلــى
ّ
ّ
ُكــل مقومات الـحـيــاة» ،مضيفًا أن «خيامًا جديدة
نـص ـبــت ف ــي إحـ ــدى ن ــواح ــي امل ـخ ـيــم ،وس ــط طقس
ح ــار ج ـ ـدًا .بــال ـتــالــي ي ـج ــدون أنـفـسـهــم مـضـطــريــن
إلى الصبر واالنتظار» .ويطالب «التجار وأثرياء
البالد بتقديم دعم سريع إلى تلك األسر التي وفدت
حديثًا إلى املخيم».
عـصـمــت ال ـلــه واح ــد مــن الــذيــن نــزحــوا حــديـثــا إلــى
هذا املخيم .هو شاب ترك حقوله وراءه وهرب مع

أربعة ماليين
قدرت وزارة الالجئين والعودة عدد النازحين في
ّ
وقت سابق بنحو أربعة ماليين أفغاني ،مؤكدة
ّ
أن المعارك الداخلية في أفغانستان سبب رئيسي

ـؤدي إلى مثل تلك المأساة .وعلى الرغم من
يـ ّ
كل ما يواجهه هــؤالء من معاناة مختلفة
ّ
فإن مطلبهم الرئيسي يبقى عودة األمن
األشكال،
واالستقرار إلى البالد.

أسرته من املوت والقتال الدائر في قريته بمديرية
جوره في إقليم أورزجــان الجنوبي .يقول عصمت
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن «األوضـ ـ ــاع كــانــت صعبة
والصواريخ تتساقط على
جـدًا ،إذ راحــت القذائف
ُ
ّ
رؤوس ـن ــا فــي ك ــل م ـكــان .وق ــد ق ـتــل ثــاثــة أفـ ــراد من
أس ــرت ــي ع ـلــى أث ــر س ـقــوط ص ــواري ــخ ع ـلــى مـنــزلـنــا.
ّ
التوجه صوب
بالتالي وجدنا أنفسنا مرغمني على
ك ــاب ــول .وه ـن ــا ،ل ــم ُي ـق ـ َّـدم لـنــا ّ
أي دع ــم ُي ــذك ــر ،ال من
الحكومة وال من املجتمع املدني .وها نحن نعيش
في خيمة أعطانا ّإياها أحد النازحني الذي لجأ إلى
املخيم قبل َ
عامني».
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طلب الرزق وسط ركام غزة

ّ
«سفاح
عشرة أعوام بالتمام والكمال مرّت منذ ارتكاب
أوسلو» جريم َتيه في العاصمة النرويجية وفي جزيرة
أوتويا ،خاطفًا أرواح عشرات األشخاص إلى جانب جرح
مئات ،علمًا ّ
أن الناجين من الموقع َتين ما زالوا تحت
وقع الصدمة

األزمة المعيشية
في قطاع غزة
مستجدة ،وال
ليست
ّ
هي نتيجة العدوان
األخير فحسب .لذا
اعتاد الناس هنا تدبير
أمورهم والبحث عن
رزقهم أينما كان

مجزرة أوتويا
ناصر السهلي

غزة ـ أمجد ياغي

فاتحة
اإلرهاب النازي
في التاريخ
المعاصر

كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن امل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن يـ ـك ــون
الـثــانــي وال ـع ـشــرون مــن يــولـيــو/
تموز  2011يومًا ّ
مميزًا من ّأيــام
ّ
املخيم الصيفي الــذي كانت تنظمه رابطة
الشبيبة العمالية الـتــابـعــة لـحــزب العمال
النرويجي (اجتماعي ديمقراطي من يسار
ال ــوس ــط) ،ف ــي ج ــزي ــرة أوت ــوي ــا الـنــرويـجـيــة
والتي استقبلت فيه نحو  600شاب وشابة
ّ
من دول مختلفة حلوا ضيوفًا على بيوت
ّ
أع ـضــاء مــن الــراب ـطــة .ل ـكــن ال ـحــادثــة األكـثــر
دموية في تاريخ النرويج ُس ّجلت في ذلك
الـيــوم ال ــذي أتــى أشـبــه بفيلم رعــب واقـعــي،
ّ
علمًا أن آثـ ّـارهــا مــا زال ــت حــاضــرة بـعــد  10ساحل الجزيرة .عند الساعة السادسة و27
ّ
أعوام ،لتذكر بمدى التعصب القومي.
دقيقة من مساء ذلك اليوم ،وصلت الشرطة
ّ
ّ
في ذلــك اليوم الصيفي ،لم يكن أحــد يعلم ،في حني أن العتمة لم تكن قد حلت في ذلك
ّ
بما فــي ذلــكّ الشبان والـشــابــات املشاركون الـبـلــد الـ ــذي ال تـغـيــب عـنــه شـمــس الصيف
في املخيم ،أن انفجار السيارة املفخخة الذي مبكرًا .وقبل إلقائها ّالقبض على من سوف
وقع بالقرب من ّ
مقر الحكومة في العاصمة ُي ـع ــرف الح ـق ــا ب ــ«س ــف ــاح أوسـ ـل ــو» ،ك ــان قد
أوس ـلــو ،ك ــان م ـجـ ّـرد مـقـ ّ
التي
ـاة
ـ
س
ـأ
ـ
م
ـ
ل
ـ
ل
ـة
ـ
م
ـد
ح ـصــد بـبـنــدقـيـتــه أرواح  69شــابــا وشــابــة
ّ
ّ
املتطرف وجــرح الـعـشــرات ،عــدا ّ
طاولتهم بعد وقــت قصير .وكــان
عما خلفه مــن جــراح
ّ
ّ
ال ـي ـم ـي ـن ــي أن ـ ـ ـ ــدرس ب ـي ــري ـن ــغ ب ــري ـف ـي ــك قــد نفسية أصابت كل من كان يشارك في املخيم
اس ـت ـه ــدف م ــن خـ ــال ذلـ ــك الـتـفـجـيــر وزارة من نرويجيني وضيوف أجانب إلى جانب
العدل ومكتب رئيس الوزراء األسبق وأمني أهاليهم.
عام حلف الناتو الحقًا ينس ستولتنبرغ،
ّ
األمر الذي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص مانيفست كراهية
وجـ ـ ــرح ن ـح ــو  200آخ ــري ــن وس ـ ــط ذع ـ ــر لــم في أثناء التحقيقات التي أجرتها «لجنة 22
ّ ّ
تبي أن ما ارتكبه بريفيك
تـشـهــده املــديـنــة مــن قـبــل .وف ــي التفاصيل ،يوليو» الرسمية،
وق ــع االن ـف ـج ــار ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة و 26لم يكن سابقة .فقبله ،عمد عدد من متطرفي
دقيقة من بعد ظهر ذلك اليوم ،والهدف منه الـفــاشـيــة األوروب ـي ــة والـغــربـيــة عـمــومــا إلــى
ّ
ّ
اغتيال وزراء في الحكومة .ثم غادر بريفيك ارتكاب جرائم مشابهة وإن كانت أقل فداحة،
مــوقـ ّـع جريمته األول ــى سـيـرًا عـلــى األق ــدام ،مــن بينهم مــرتـكـبــو مــذابــح فــي نـيــوزيـلـنــدا
فــي ات ـجــاه هــدفــه اآلخ ــر عـلــى بـعــد نـحــو  40وكـ ـن ــدا وم ـ ـحـ ــاوالت ف ــي أمل ــان ـي ــا وال ـن ــروي ــج
كيلومترًا غرب أوسلو.
نـفـسـهــا ،وال ـه ــدف مـنـهــا قـتــل أك ـبــر ع ــدد من
وفي جزيرة َ أوتويا ،التي وصل إليها بعد املهاجرين واملواطنني املتحدرين من أصول
ّ
ن ـحــو س ــاع ــت ــن ،ط ـلــب بــري ـف ـيــك ،ال ـ ــذي كــان
مهاجرة .وقد كشفت التحقيقات نفسها أن
ّ
ّ
قــد ارت ــدى ّ
زي ضــابــط شــرطــة ،مــن الـشــبــان «سفاح أوسلو» وضع «مانيفست» خاصًا
ّ
والشابات التجمع ،فاستجاب له من سمعه .بالكراهية دعا فيه إلى إبادة ثقافات أخرى،
كان ذلك عند الساعة الخامسة و 26دقيقة
عصرًا .وما هي إال لحظات حتى راح يطلق
النار على مدى ساعة متواصلة تقريبًا .لم
يكتف بمن ّ
تجمع حوله ،بل طارد اآلخرين،
ِ ّ
تالميذ
ـن
ـ
م
ـون
ـ
ع
ـ
ف
ـا
ـ
ي
بمعظمهم
ـم
ـ
ه
ـ
أن
علمًا
ّ ّ
املرحلة الثانوية .بعض من هــؤالء ظــن أنه
ض ــاب ــط ش ــرط ــة يـمـكــن االل ـت ـج ــاء إل ـي ــه بعد
س ـمــاع إطـ ــاق ال ـن ــار ،فـ ــراح يـقـضــي عليهم
ف ــورًا .وثـ ّـمــة آخ ــرون اخـتـبــأوا فــي املقصف،
فــدخــل إل ـيــه ليحصد أرواحـ ـه ــمّ .أم ــا الــذيــن
ّ
ّ
فتعرضوا إلى
فـ ّـروا في اتجاه مياه البحر،
ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﺴﻮﻳﺪ
ّ
الـقـنــص .ط ــوال تـلــك املـ ــدة ،ك ــان املــوجــودونأﺳﺘﻮﻧﻴﺎ
اﻟﻨﺮوج
ف ـ ــي املـ ـ ـك ـ ــان يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون وص ـ ـ ـ ــول ع ـن ــاص ــر
الشرطة الحقيقيني ،وسط املطاردة املرعبة
ومحاولة النجاة من خــال االختباء خلف
األشـجــار وفــي شـقــوق الصخور على طول

ّ
ّ
ّ
بمتطرفني أوروبيني
وبينت أنه على ّصلة
آخـ ــريـ ــن ،ع ـل ـمــا أن ـ ــه ل ــم ي ـك ـشــف ع ــن هـ ــؤالء.
وبـحـســب ّ
االدع ـ ــاء ال ـنــروي ـجــي ،فـهــو م ـ ّ
ـدرب
بشكل ّأثار صدمة املحققني.
ُيــذكــر أن ــه بعد أقــل مــن ع ــام ،فــي  12إبــريــل/
نيسان مــن عــام  ،2012ب ـ ّـدأت محاكمته من
دون أن يبدو عليه ّ
أي تأثر .ففي املانيفست
ّ
ّ
الواقع في  1500صفحة ،دون كل ما يؤمن
به وإن ّأدى ذلك إلى إزهــاق أرواح آالف من
ّ
التوصل ،كغيره في معسكر
مواطنيه بهدف
ّ
التطرف الغربي ،إلى تحقيق األهــداف ،من
خالل حرب أهلية لالستيالء على السلطة.
َ
شهرين ونصف شهر من
وعلى مدى نحو
ُ
امل ـحــاك ـمــة ،ك ـشــف ل ـل ــرأي ال ـع ــام الـنــرويـجــي
ّ
للتعصب
واالسكندينافي املعنى الحقيقي
الـقــومــي وكــراهـيــة األجــانــب .فــي تسجيالت
الفيديو التي عرضها ّ
االدعاء أمام املحلفني،
ك ــان ــت ّ لـبــريـفـيــك م ـش ــارك ــات ف ــي ت ـظــاهــرات
متطرفي الشمال األوروبي ،يظهر فيها وهو
يبصق ويـصــرخ على مجموعات شبابية
مـعــاديــة للفاشية ،بمن فيهم ه ــؤالء الذين
ّ
يسميهم «التعدديني الثقافيني» (يدافعون
ع ـ ــن تـ ـع ــددي ــة م ـج ـت ـم ـع ــات ـه ــم) ،وي ـص ـف ـهــم
ّ
كأن في ذلك ّ
مذمة وتهمة لهم.
باملاركسيني
ّ
وه ــؤالء بمعظمهم كــانــوا شبانًا مــن حركة
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مـكــافـحــة الـفــاشـيــة «أن ـت ـي ـفــا» ف ــي نسختها
االسكندينافية .وقد ّ
عرف الرجل عن نفسه
ّ
بأنه مدافع عن «البيض» بمواجهة «هيمنة
املسلمني واملهاجرين»ّ ّ .
تبي أنه ارتكب املجزرة
وفي أثناء املحاكمة
بـهــدف منع حــزب الـعـمــال (يـســار الــوســط)،
م ــن اس ـت ـق ـطــاب امل ــزي ــد م ــن ال ـش ـب ــاب ،فقتل
ّ
الشبان والشابات كتحذير للحزب ،بحسب
مــا نـقـلــت عـنــه الـصـحــافــة الـنــرويـجـيــة .ولــم
املروعة التي ّ
يأبه للشهادات ّ
قدمها ناجون
ّ
وأهالي الضحايا ومقربون منهم ،بل كان
يبتسم اسـتـهـ ً
ـزاء بمعاناة ه ــؤالء .واألدهــى
ّأنه كان ّ
ّ
يؤدي التحية النازية محييًا آدولف

ّ
هتلر ،مـشــددًا على أن القتل الجماعي أمر
ض ـ ــروري لـتـحـقـيــق األه ـ ــداف ف ــي «الـحـفــاظ
على املجتمع األبيض» .وفي  24أغسطس/
آب م ــن الـ ـع ــام ن ـف ـس ــهُ ،ح ـك ــم ع ـل ــى بــريـفـيــك
بالسجن املـ ّ
ـؤبــد و 21عــامــا بــالـحـ ّـد األدن ــى.
ّ
فتقدم بشكاوى أمام املحكمة ورفع دعاوى
ّ
كثيرة متحدثًا عــن «اضـطـهــاد» تـعــرض له
في السجن .فاستمعت املحاكم النرويجية
ب ـكــل مـسـتــويــاتـهــاّ ،بـحـســب ال ـق ــوان ــن ،إلــى
ت ـلــك ال ـش ـك ــاوى ،لـكــنـهــا ف ــي ن ـهــايــة امل ـطــاف
ّ
ثبتت الحكم الذي صدر على خلفية قانون
ع ـق ــوب ــات ي ـج ـعــل إم ـكــان ـيــة إط ـ ــاق ســراحــه
ً
املـ ـش ــروط ب ـعــد  10أع ـ ــوام أم ـ ـرًا مـسـتـحـيــا،
ليبقى خلف القضبان حتى وفاته.
بريفيك ملهم
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ضحيّة خطف أرواحهم أندرس بيرينغ
بريفيك قبل عشرة أعوام 69 ،منهم
في مجرزة أوتويا وثمانية في أوسلو
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بعد عشرة أع ــوام على مجزة أوتــويــا التي
أوحــت بأفالم وكتب ،ما زال أثرها واضحًا
ف ــي ن ـفــوس ال ـنــاجــن مـنـهــا ،وه ــم ضـحــايــا.
ّ
واألخطر هو أن بريفيك ،في الوسط الفاشي
ّ
وال ـق ــوم ــي امل ـت ـط ـ ّـرف ،ت ـح ــول إل ــى م ــا يشبه
«امللهم والشهيد» ،خصوصًا لــدى «جبهة
مقاومة الـشـمــال» (حــركــة الـنــازيــة الجديدة
ف ــي اسـكـنــديـنــافـيــا) ،ال ـتــي ت ـعـ ّـد مانيفست
الكراهية الــذي ّ
دون ــه بريفيك مرجعًا .وفي
س ـي ــاق م ـت ـصــل ي ــأت ــي «اإلحـ ـ ـ ــال ال ـع ـظ ـيــم»
الخاص بمرتكب مجزرة كرايست تشيرش
ف ــي نـيــوزيـلـنــدا ف ــي ع ــام  ،2019األس ـتــرالــي
بــرن ـتــون ت ــاران ــت .الـهـجــوم اإلره ــاب ــي الــذي

ّ
خلف  51ضحيةّ ،
يبرره مرتكبه بتبريرات
ب ــري ـف ـي ــك ن ـف ـس ـه ــا ،وهـ ـ ــي «ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـلــى
ال ـب ـي ــض» .ومـ ــا ي ـعــان ـيــه أقـ ـ ــارب الـضـحــايــا
فــي الـنــرويــج ّ
شجعهم عـلــى تشكيل حملة
مجتمعية تحت عنوان «لــن تتكرر أوتويا
أب ـدًا» ملكافحة العنصرية والـتـطـ ّـرف ،وهو
م ــا يــدفــع كـثـيــريــن إل ــى ال ـت ـفــاؤل ب ــأن يـكــون
ّ
ّ
التعصب مهمة األفــراد في
التصدي لعنف
امل ـج ـت ـم ـعــات ،ك ـمــا خ ـل ـصــت ل ـج ــان تحقيق
مختلفة في أوسلو.
وفــي محاولة إحصائية ،يأتي  77ضحية،
معظمهم من ّ
الشبان ،وضرب لـ«عذرية األمن
النرويجي» مثلما وصفتها الصحافة ،هي
خ ــاص ــة مـ ـج ــزرة بــري ـف ـيــك ،إلـ ــى ج ــان ــب 51
ضحية في نيوزيلندا (مايو /أيــار ،)2019
ّ
وســتــة ضحايا فــي مسجد كيبيك الكندية
(يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي  ،)2017بــاإلضــافــة
ح ــاي ــا اآلخـ ــريـ ــن فــي
إلـ ــى عـ ـش ــرات م ــن ال ـض ـ ّ
أملانيا وبريطانيا ما يمثل انتشارًا لجرائم
الـ ـك ــراهـ ـي ــة ب ـش ـك ــل غ ـي ــر مـ ـسـ ـب ــوق ،وك ــذل ــك
الكشف املتواصل عن تغلغل الفكر الفاشي
أمنية وعسكرية في أكثر من
في مؤسسات
ّ
ّ
ـؤشــر إل ــى ّ
أي م ــدى يمكن
م ـكــان ،ك ــل ذل ــك يـ
ّ
أن يــذهــب التعصب الـقــومــي فــي استخدام
الـعـنــف الس ـت ـهــداف الـبـشــر املختلفني لونًا
ّ
التطرف
وعرقًا ودينًا من قبل مرضى ذلــك
وال ـ ـ ـهـ ـ ــوس بـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ـ ّـوق ال ـ ـعـ ــرقـ ــي .وه ـ ـ ــو مــا
يؤكده خبراء في الـشــؤون االجتماعية في
مـجـتـمـعــات أوروبـ ـي ــة ،وي ـعـ ّـدونــه أح ــد أبــرز

حكم على بريفيك
ُ
بالسجن المؤبّد و 21عامًا
بالحد األدنى
ّ
مانيفست الكراهية الذي
دونه بريفيك مرجع
ّ
لجبهة مقاومة الشمال

مخاطر تقسيم وفرز املجتمعات على أساس
ّ
إثني في القارة .وعلى الرغم من أن مرتكبي
ّ
بعض املجازر باتوا في قبضة العدالة ،فإن
ذل ــك الـفـكــر ل ــم يـنـحـســر م ــع ان ـت ـشــار مــوجــة
خطاب ّ
تطرف شعبوي في القارة األوروبية
وك ــذل ــك ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
فــي عـهــد الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد تــرامــب.
ومراقبة التحذيرات املتزايدة في الغرب من
مخططات العنف الـعــرقــي تشير بوضوح
ّ
إل ــى أن ن ــدوب أوتــويــا وكــرايـســت تشيرش
وغيرهما لــن تكون آخــر نــدوب مجتمعات
باتت تستشعر أجهزتها األمنية أكثر فأكثر
نتائج تراخيها مع انتشار خطاب الكراهية
واإلســامــوفــوب ـيــا وتــرك ـيــزهــا طـيـلــة ثــاثــة
ّ
«تطرف الشباب املسلم».
عقود على

ّ
ي ـ ـحـ ــل عـ ـي ــد األضـ ـ ـح ـ ــى عـ ـل ــى ال ـغ ــزي ــن
َ
هــذا الـعــام ،بعد أكـثــر مــن شهرين على
الـ ـ ـع ـ ــدوان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي األخ ـ ـيـ ــر الـ ــذي
ّ
اسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـقـ ـط ــاع املـ ـح ــاص ــر وخ ــل ــف
خسائر كبيرة في األرواح واملمتلكات
وغيرها .وقبيل العيد ،رأى سكان ّ
حي
الرمال وسط مدينة الغزة أنفسهم وقد
أق ــام ــوا ب ـس ـطــات ب ــال ـق ــرب م ــن امل ـبــانــي
املـ ّ
ـدمــرة ،إذ ال بـ ّـد لهم من تأمني رزقهم.
ّ
ّ
وكــان الـحــي قــد تـحــول إلــى رك ــام ،حتى
س ــوق ــه ال ـ ــذي ُي ـ َـع ـ ّـد م ــن أك ـث ــر األس ـ ــواق
ح ـ ـيـ ــويـ ــة ،إذ يـ ـ ـض ـ ـ ّـم مـ ـ ـئ ـ ــات امل ـ ـحـ ــات
الـتـجــاريــة وامل ـن ـشــآتّ ،
دمـ ــره االح ـتــال.
وه ــؤالء الفلسطينيون أرادوا تـجــاوز
م ــا أص ــاب ـه ــم ف ــي م ــاي ــو /أي ـ ــار املــاضــي
واالح ـت ـف ــال بــالـعـيــد وال ـش ـعــور ببهجة
ما ،ففي العيد املاضي ،عيد الفطر ،كان
القصف اإلســرائـيـلــي هــو سـ ّـيــد املوقف
فحرمهم كما سواهم من أبناء غزة من
العيد.
سمير ال ـحــداد واح ــد مــن الــذيــن ُد ّم ــرت
مـحــالـهــم فــي ال ـع ــدوان ،وه ــو مــن أوائ ــل
املبادرين ،إذ أقام بسطة أمام ركام برج
الـشــروق وســط شــارع عمر املختار في
ً
سوق الرمال .هو كان يملك محال لبيع
اإل ّك ـس ـســوارات الخاصة بالنساء ،وقد
سلبية وغير
تلق ّى في البداية تعليقات ّ
محفزة ،إذ رأى أصدقاء له أنــه من غير
ّ
الــائــق بــه أن يـقــوم بــذلــك .لـكــن الزبائن
راحوا يقبلون على ما يعرضه من سلع.
وبعد إزال ــة ردم بــرج الـشــروق ومباني
أخ ـ ـ ــرى مـ ـ ـج ـ ــاورة ّ
دمـ ــرت ـ ـهـ ــا املـ ـق ــات ــات
ّ
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ت ــوف ــرت م ـســاحــة كـبـيــرة
مفتوحة وضع فيها غزيون بسطاتهم
التي صارت مقصدًا للمتسوقني .يقول
الحداد لـ«العربي الجديد»« :كنت آمل
أن يكون موسم عيد الفطر مــزدهـرًا ،ال
ّ
سيما مــع تقليص اإلجـ ــراءات املتخذة
ملـكــافـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا الـجــديــد في
ّ
أواخ ـ ـ ــر ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان .ل ـك ــن الـ ـع ــدوان
ّ
قضى على تلك اآلمــال ّ
ودمــر كــل شيء،
ّ
فيما تراكمت ّ
علي ديــون كثيرة لتجار
اشتريت منهم بضائع تـضــرر ثلثاها
فــي الـقـصــف» .يضيف ال ـحــداد« :ق ـ ّـررت
في موسم العيد هذا العمل عبر وضع
بسطة عـلــى عــربــة متنقلة بــالـقــرب من
الدمار ،حتى ال تصادر شرطة البلدية
عربتي .وقد ّ
شجع ذلك عشرات الباعة
وضع بسطات لهم بجواري» ،وال
على
ّ
يـخـفــي أنـ ــه يـنـتـظــر «ال ـت ـعــويــض ال ــذي
ّ
املحل حتى ّ
أسدد ديوني».
يغطي دمار
ّ
لكل واحــد من الباعة في املكان ّ
قصته،
ن ـت ـي ـج ــة األزم ـ ـ ـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـت ــي
يعيشها الغزيون بعد تشديد الحصار
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ع ـل ـي ـه ــم بـ ـع ــد الـ ـ ـع ـ ــدوان
اإلسرائيلي األخير ،فهم وكذلك ّ
التجار
يعانون لتأمني البضائع والحاجيات
ُ
األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ت ـس ـت ــورد م ــن خ ــارج
ق ـط ــاع غ ـ ــزة .ف ـم ـنــذ أك ـث ــر م ــن ش ـهـ َـريــن،
ل ــم تـسـمــح سـلـطــات االح ـت ــال بــإدخــال
البضائع إليه إال قبل أسبوع من عيد
ّ
األضحى ،بذلك فإن البضائع املعروضة
قديمة بمعظمها كما يشير الباعة.
ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ب ـس ـط ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد ،وض ــع
مصطفى عطايا بسطته لبيع مالبس
خــاصــة بالشباب بــأسـعــار تـكــاد تكون
رمزية .وقد استطاع بيع كثير من تلك

املــابــس ،إذ أتــى اإل ّق ـبــال عليها كبيرًا.
مالبس
وال يخفي عـطــايــا أن ــه اش ـتــرى ّ
م ــن ث ــاث ــة ت ـ ّـج ــار خ ـس ــروا فـيـهــا ألن ـهــم
ّ
تـعـ ّـرضــوا إل ــى اإلفـ ــاس ،علمًا أن محل
ـال .يضيف
أحــدهــم ُد ّمـ ــر فــي ح ـ ّـي ال ــرم ـ
ّ
عـطــايــا ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ــه ُس ـ ّـرح
م ــن عـمـلــه ف ــي أح ــد مـصــانــع املـنـتـجــات
الغذائية في املنطقة الصناعية شرقي
مدينة غزة بعد العدوان األخير ،وسط
أزمــة إغــاق املعابر .وهــو ال يعلم متى
يستطيع االلـتـحــاق بعمله مــن جــدي ّــد.
ّ
ويشير عطايا إلــى أن «أح ـدًا ال يتوقع
أن ي ــأت ــي فـ ــي ي ـ ــوم ل ـي ـب ـحــث عـ ـ ّـن رزقـ ــه
بالقرب من الركام» ،مستذكرًا أنه عرف
موقفًا مشابهًا بعض الـشــيء «عندما
كنت أبيع ذات مرة املشروبات الباردة
عـلــى ال ـح ــدود الـشــرقـيــة ف ــي ع ــام 2018
فــي خ ــال مـسـيــرات ال ـع ــودة» .ويـتــابــع:
«نحن اعتدنا على البحث عن رزقنا في
أمــاكــن خطرة وأخ ــرى غير الئقة بنظر
كثيرين».
وقــد أحضر عطايا شقيقه فهد البالغ
مــن العمر  15عامًا ليبيع بالقرب منه
إكسسوارات وألـعــاب أطـفــال ،فيساعده
فــي تــأمــن احـتـيــاجــات امل ـنــزل .هــو أراد

شــراء مالبس العيد ألشقائه اآلخرين،
إذ شعر بــاألســى عندما حــرم الـعــدوان
أشـ ـق ــاءه ال ـص ـغــار م ــن االح ـت ـف ــال بعيد
ّ
الفطر .بالنسبة إليه ،فــإن «بهجة عيد
ّ
ّ
لتعوض ما فوته الناس
األضحى تأتي
في عيد الفطر املاضي».
مــن جهته ،عــرض رائــد حجاج مالبس
أطفال في املكان نفسه ،بعدما ّ
تعرض
ُ
إلى خسائر كبيرة إذ لم ت َبع البضائع
ال ـتــي ك ــان يـعــرضـهــا عـلــى بـسـطـتــه في
ح ـ ـ ّـي ال ـش ـج ــاع ـي ــة .ويـ ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد»« :ل ــذا أح ــاول الـيــوم تعويض
الـخـســارة مــن خــال البيع هـنــا» .وكما
ع ـط ــاي ــا ،اص ـط ـحــب ح ـج ــاج شـقـيـقــا لــه
ل ـي ـســاعــده ف ــي ال ـب ـيــع ق ـبــل أي ـ ــام قليلة
مــن عيد األض ـحــى .وهـكــذا راح يقضي
وقـ ـت ــه ك ـل ــه ب ــالـ ـق ــرب مـ ــن ب ـس ـط ـت ــه ،فــا
يعود إلى منزله إلى لساعات معدودة
يـسـتـحـ ّـم ف ــي خــالـهــا وي ـب ـ ّـدل مــابـســه.
وي ـخ ـب ــر حـ ـج ــاج «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»:
ّ
ولدي طفلة
«أعيش في منزل مستأجر
مريضة .وأنا أبيع املالبس على بسطة
ف ــي سـ ــوق ال ـش ـجــاع ـيــة م ـنــذ  12عــامــا،
بالتالي ال أملك خبرة أو صنعة أخرى
ّ
أوفر من خاللهما رزقي».

كثر رأوا في هذا المكان مساحة لتأمين لقمة عيشهم (محمد الحجار)

أي فرصة متاحة (محمد الحجار)
ال بدّ له من االستفادة من ّ

اﻟﺪﻧﻤﺎرك

ﻟﺘﻮاﻧﻴﺎ

األردنيون يستعيدون فرحة طقوس األضحى
ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

يواكب األردنيون
احتفاالت عيد األضحى
هذا العام باطمئنان
نسبي إلى إمكان لقاء
األقارب وتبادل فرحة
العيد معهم خصوصًا
ّ
ظل
األطفال ،في
تراجع القيود الخاصة
بمكافحة كورونا

األطفال واألضاحي
فرحة العيد (خليل
مزرعاوي /فرانس برس)

عمان ـ أنور الزيادات
ّ

ّ
رغــم أن عيد األضـحــى مناسبة دينية مهمة
جـدًا في األردن الــذي يشكل املسلمون نسبة
ّ
 92ف ــي امل ــائ ــة م ــن س ـكــانــه ،ف ــإن الـعـيــد أيـضــا
اس ـت ـح ـقــاق اج ـت ـمــاعــي ي ـت ــراف ــق م ــع مـظــاهــر
تــرتـبــط بطبيعة ال ـعــاقــات وع ــادات ـه ــا ،مثل
ت ـ ـبـ ــادل ال ـت ـه ــان ــي وال ـ ــزي ـ ــارات بـ ــن األق ـ ــارب
واألصـ ــدقـ ــاء ،م ــا يــوجــد طـقــوســا تـطـبــع أي ــام
العيد وتحدد خيارات الناس في حركتهم.
وت ـ ــواك ـ ــب الـ ـعـ ـي ــد الـ ـح ــال ــي ت ــدابـ ـي ــر وق ــاي ــة
مـخـتـلـفــة م ــن جــائ ـحــة ك ــورون ـ َـا ع ــن ت ـلــك في
ال ـعــام املــاضــي ،وال ـتــي لــم يـبــق منها فعليًا
ّ
إل مـظــاهــر بـسـيـطــة ،إذ سـمـحــت السلطات
ب ـت ـحــرك امل ــواط ـن ــن م ــن ال ـس ــادس ــة صـبــاحــا
ّ
حتى الــواحــدة بعد منتصف الليل ،في ظل
تراجع عدد اإلصابات اليومية إلى أقل من
 ،700بـعــدمــا بـلـغــت الحصيلة الـيــومـيــة 10
آالف فــي ف ـتــرات ســابـقــة .كـمــا تعتبر حركة
الحياة االجتماعية في وضع طبيعي اليوم.

وأكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة فـ ـ ــراس ال ـ ـه ـ ــواري ،فــي
وقــت ســابــق ،عــدم فــرض ّ
أي نــوع مــن الحظر
خ ـ ــال ع ـط ـل ــة ع ـي ــد األضـ ـ ـح ـ ــى ،مـ ــن دون أن
يـسـتـبـعــد ت ــزاي ــد ع ــدد اإلص ــاب ــات «م ــا يحتم
الـ ـت ــزام امل ــواط ـن ــن ت ــداب ـي ــر ال ــوق ــاي ــة» .وك ــان
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء بـشــر ال ـخ ـصــاونــة ،أع ـلــن في
بـيــان أص ــدره فــي  11يــولـيــو /تـمــوز الـجــاري
ع ــن تـعـطـيــل ال ـ ـ ـ ــوزارات والـ ــدوائـ ــر الــرسـمـيــة
واملؤسسات والهيئات العامة بمناسبة عيد
األض ـحــى ب ــدءًا مــن اإلث ـنــن  19يــولـيــو حتى
الجمعة  23يوليو.
حـ ــول ط ـق ــوس ال ـع ـي ــد ،ي ـق ــول ح ـ ــاق ،يــدعــى
أشرف علي ( 32عامًا) لـ «العربي الجديد»« :ال
يخضع عيد األضحى هذا العام ّ
ألي حظر ،ما
سمح باستقبالي زبائن كثرًا من بينهم أطفال
حضرت غالبيتهم مبكرًا لتجنب زحمة أيام
العيد ،علمًا أنني عملت منذ ساعات الصباح
األول ـ ــى وح ـت ــى مـن ـت ـصــف ال ـل ـي ــل ،وواج ـه ــت
الخالفات داخــل الصالون ،وهو ّما ال
بعض
ّ
أفضله ،لكنني اضطررت لتحمل ذلك ألنني

تواكب العيد الحالي
تدابير وقاية مختلفة من
كورونا عن العام الماضي
يجب أن يشعر المقتدرون
بالعائالت غير القادرة على
التمتع بفرحة العيد

أعرف أن العمل سيكون ضعيفًا بعد انقضاء
الـ ـعـ ـي ــد ،ول ـ ــن ي ـك ـفــي ل ـت ــوف ـي ــر االح ـت ـي ــاج ــات
اليومية للصالون» الــذي يملكه .ويــرى علي
ّ
أن «ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي وح ــرك ــة األسـ ــواق
تحسنا هذا العام مقارنة باألعياد املاضية،
فالجميع يسعى لـلـتـعــويــض» .ويـشـيــر إلــى

ّ
أن «العيد بالنسبة إلــى أصـحــاب صالونات
الحالقة يبدأ في اليوم الثاني .فنحن ال ننام
فــي ال ـيــوم األول ونـعـمــل حـتــى ص ــاة العيد،
ّ
ً
علمًا أن والدي سيقدم األضاحي بدال مني».
ويتوقع عبد الكريم العبادي ،وهو صاحب
محل بقالة ،في حديثه لـ «العربي الجديد»
ّ
ع ــودة الفرحة هــذا الـعــام ،بعدما حــل العيد
الـســابــق فــي ظــل الـحـظــر و ّمـنــع الـتـجــول ،ما
جـعــل ال ـفــرحــة نــاقـصــة «ألن ـن ــا كـنــا مـقـ ّـيــديــن
في حركتنا التي تعتبر ركيزة جلب الفرحة
والبهجة لـنــا» .يضيف« :إصــابــات كــورونــا
انخفضت كثيرًا في األيام املاضية ،ما يعني
ّ
أن الخوف من املرض في أدنى مستوى ،لذا
ـواصــل مــع األقـ ــارب باطمئنان نسبي،
سـنـتـ ّ
ّ ّ
علمًا أن ــه يمكن ال ـقــول إن ك ــل األم ــور جيدة
في هذا العيد باستثناء منظر افتقار الحرم
إلى ماليني الحجاج» .ويشير
املكي الشريف ّ
ال ـع ـب ــادي إلـ ــى أن ـ ــه ي ـن ــوي ش ـ ــراء األض ـح ـيــة
ّ
ب ــاع ـت ـب ــاره ــا رمـ ـ ـ ـزًا دي ـن ـي ــا م ـه ـم ــا ،رغـ ـ ــم أن
أسعارها مرتفعة ،إذ يتراوح سعر الخروف

بني  200و 280دينارًا (بني  300و 400دوالر).
من جهته ،يعتبر املوظف ،نبيل ،في حديثه
ّ
ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن «فــرحــة الـعـيــد أكبر
لألطفال ،أما كبار السن فتظل فرحتهم برمز
العيد الذي يجلب ضغوطًا اقتصادية صعبة
وال ـتــزامــات اجـتـمــاعـيــة ثقيلة فــي ظــل وضــع
ّ
ُ
م ــال ــي ص ـعــب ملــواط ـنــن كـ ـث ــر» .وي ــوض ــح أن
األولوية هي لشراء مالبس لزوجته وأطفاله،
وتـ ــأمـ ــن احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـع ـي ــد مـ ــن ح ـل ــوي ــات
ومـسـتـلــزمــات ض ــروري ــة ،وتـقــديــم هــدايــا في
إط ـ ـ ــار عـ ــاقـ ــات ص ـل ــة الـ ــرحـ ــم الـ ـت ــي ت ـفــرض
واج ـب ــات ديـنـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة« :أم ــا وضـعــي
املالي فلن يسمح بتقديمي أضحية يتجاوز
ثمنها نصف راتبي».
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـقــول عـبـيــر مـحـمــد ،وه ــي ّ
رب ــة
م ـن ــزل ،لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ف ــرح ــة العيد
م ـخ ـص ـصــة ل ــأطـ ـف ــال الـ ــذيـ ــن حـ ــرصـ ــت ،مــع
انـتـهــاء الـحـظــر ال ـخــاص بـكــورونــا والـسـمــاح
بحرية التحرك ،أن أشتري مالبس لهم ،علمًا
ّ
أن األس ـع ــار ف ــي األس ـ ــواق م ـت ـفــاوتــة ،وتــوفــر

خ ـي ــارات مـنــاسـبــة لـجـلــب ال ـفــرحــة لــأطـفــال.
لـكــن يـجــب أن يـشـعــر امل ـق ـت ــدرون بــالـعــائــات
غ ـيــر ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى ال ـت ـم ـتــع ب ـفــرحــة ال ـع ـيــد،
ومساعدتها في تعويض ذلك».
أم ــا فــاط ـمــة امل ـنــاص ـيــر ،وه ــي أم ومــوظ ـفــة،
ّ
فتقول لـ«العربي الجديد»« :جيد أن العيد
عـ ـ ــاد بـ ــا قـ ـي ــود وب ـ ـتـ ــراجـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة عــن
اإلج ــراءات والقيود التي فرضتها ملواجهة
ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،م ــا س ـي ـس ـمــح ب ــزي ــارت ــي
أقــاربــي وأصــدقــائــي واالخ ـت ــاط بـهــم .وهــو
ّ
أمر مهم جدًا بالنسبة لي ،علمًا أن السماح
بــالــزيــارات لـ ّـأقــارب يـفــرح األط ـفــال كـثـيـرًا».
وتشير إلــى أنـهــا ستقدم مــع زوجـهــا ،وهو
موظف أيضًا أضاحي العيد هذا العام ،كما
ّ
كانت الحال في كل عيد أضحى «باعتباره
أمـرًا ضروريًا جدًا بالنسبة لنا» .وتضيف:
«ن ـحــرص عـلــى صـنــع الـحـلــويــات فــي املـنــزل
مثل املعمول الذي يشكل أحد طقوس العيد
ّ
وفرحته الخاصة ،علمًا أن تقاليد احتفالنا
ثابتة ولم تتغير منذ أيام الطفولة».
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مجتمع فالش

إدلب السورية
(محمد سعيد/
األناضول)

كشمير (فيصل خان /األناضول)

تايالند (ماداري توهالال /فرانس برس)

منذ العشرين من يوليو/
تموز الجاري ،يحتفل
املسلمون حول العالم
بـ»العيد الكبير» .على الرغم من
ّكل األزمات ،ال ّ
سيما تلك الصحية
ّ
واالقتصادية واألمنية ،أصر هؤالء
على إحياء طقوس عيد األضحى
التي تتشابه في معظمها ،فارتدى
األطفال كما البالغون مالبس العيد
وإن لم تكن جديدة ،والتحقوا ّبجموع
ّ
وضحوا ،كأنهم
املصلني وتزاوروا
ّ
بذلك يحاولون التعويض عما
يعانونه من ّ
جراء أزماتهم.
ّ
والالفت أن املحتفلني بالعيد،
بغالبيتهم العظمى ،تناسوا أمر
فيروس كورونا الجديد الذي
ما زال ّ
يهدد العالم ،فخالفوا
تعليمات السلطات الصحية
املختلفة ،ولم يعيروا اهتمامًا إلى
شرط التباعد الجسدي وال إلى
ضرورة االلتزام بالكمامات واألقنعة
تدابير احترازية
الواقية
وغيرها من ّ
ّ
الحد من تفشي الوباء
من شأنها
محليًا وعامليًا .وقد نقلت وسائل
إعالم مختلفة مشاهد اكتظاظ في
املساجد والساحات العامة ،باإلضافة
إلى مصافحات وعناقات وتقبيل في
ّ
خالل املعايداتُ .يضاف كل ذلك إلى
عدم مراعاة لالشتراطات املفروضة
في خالل ذبح األضاحي ،وهو ما
ينذر بـ»السوء».
وسط ذلك ،يبدو الوضع الوبائي
في ّ البلدان املحتفلة بعيد األضحى
ّ
مرشحًا إلى التفاقم ،علمًا أن بلدانا
ّ
ّ
معنية بالعيد
معنية وغير
كثيرة
كانت قد بدأت بإعادة فرض تدابير
وقائية أو تنوي القيام بذلك ،بعد
َّ
املسجل في هذا
التدهور الجديد
السياق ،ال ّ
سيما مع االنتشار السريع
ّ
ّ
ملتحور دلتا الذي ظهر للمرة األولى
في الهند قبل نحو ثالثة أشهر.
(العربي الجديد)
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