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ريان محمد

يــــــــــزداد وضـــــــع الــــكــــهــــربــــاء تــــــدهــــــورًا فــي 
العاصمة السورية دمشق وجوارها، كما 
النظام، يومًا بعد  في غيرها من مناطق 
آخر، في الوقت الذي كان فيه كثير من السوريني 
 عـــن وقـــود 

ً
يــعــقــدون عــلــيــهــا اآلمـــــال لــتــكــون بـــديـــا

ما  وهــو  فقداهما،  اللذين  املنزلي  والــغــاز  التدفئة 
يفاقم معاناتهم املعيشية اليومية.

 من سفح جبل قاسيون 
ً
ومن ينظر إلى دمشق ليا

 عليها، يلحظ كثيرًا من أحيائها الغارقة في 
ّ

املطل
 مناطق تتكرر فيها 

ّ
الظام، وقد يلفت انتباهه أن

االنــقــطــاعــات ســريــعــًا، إذ ال يــمــضــي عــلــى وصـــول 
التيار الكهربائي، أكثر من 15 دقيقة حتى ينقطع 
مجددًا فتمضي ساعة من دونه، وهكذا... أما موعد 
 دقة 

ّ
االنقطاع املتعارف عليه )التقنني( فيجري بكل

من دون أي تأخير، وال تتخلله بالتأكيد ساعات 
تغذية كهربائية أو حتى دقائق. ومن يتجول في 
الــظــام يخيم على   

ّ
أن يلحظ  الــســوريــة،  العاصمة 

أحياء عدة، وإن توجه إلى أسواق العاصمة يسمع 
 ما عداها 

ّ
ضجيج مولدات الكهرباء تطغى على كل

من أصوات للباعة املتجولني وغيرهم.
بــعــيــدًا عـــن ضــجــيــج األســــــواق يــجــتــمــع أبــــو عــامــر 
ــر )47 عــــامــــًا(، املــــوظــــف فــــي إحــــــدى الــــدوائــــر  ــابـ جـ
الرسمية، مع عائلته في منزله الكائن على أطراف 

هم 
ّ
دمشق الشمالية، يتدثرون ببعض األغطية عل

ه 
ّ
يشعرون بالدفء فالطقس هذه األيــام بــارد، لكن

تبدو  التدفئة.  وقـــود  ثمن  تــأمــني  بعد  لــم يستطع 
ــاءة خــافــتــة فــي تــلــك الــغــرفــة الــتــي يجلسون  ــ اإلضـ
فيها، فبالكاد يرى الواحد منهم اآلخر، على الرغم 
فالكهرباء  صباحًا،  عشرة  الحادية  عند  هم 

ّ
أن من 

مقطوعة، ولم يتمكن من شحن بطارية اإلضــاءة، 
فمساء أمس لم تــأِت الكهرباء أيضًا لعطل ما في 
الجديد«. ال  إلى »العربي  الشبكة، بحسب حديثه 
يعلم جابر بالضبط نظام برنامج تقنني الكهرباء 
ه، يقول: »في األيام األخيرة ازداد التقنني 

ّ
اليوم، لكن

من 3 ساعات قطع و3 ساعات تغذية، إلى نحو 5 
ساعات قطع وساعة تغذية ال تخلو من انقطاعات 

بدورها«.
تعتبر الكهرباء آخر الحلول لألزمات التي تعصف 
بــالــســوريــني فــي مــنــاطــق الــنــظــام، بــحــســب حديث 
الغوطاني )36 عامًا( وهو موظف في  أبو محمد 
 

َ
يبق »لــم  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  العام.  القطاع 

أمامنا سوى الكهرباء لنطهو عليها طعامنا، في 
 شهرين، 

ّ
 تخصيص أسطوانة غــاز واحــدة كــل

ّ
ظــل

ـــهـــا ال تــكــفــي أكــثــر من 
ّ
ــدة، عــلــمــًا أن لــلــعــائــلــة الــــواحــ

شــهــر عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــشــف الــشــديــد، لــكــن مع 
لم يعد  االنقطاعات  الحالي وتكرار  التقنني  نظام 
فأيام  طعامنا،  وجــبــة  لنعّد  الكافي  الــوقــت  لدينا 
كــثــيــرة تــمــضــي نكتفي فــيــهــا بــأكــل الــخــبــز والــلــن 

قــد يتوفر«. يبدو  مــا  أو الصعتر والــزيــت بحسب 
الحياة، فيقول: »نختنق   بهموم 

ً
الغوطاني مثقا

بــبــطء شــديــد، لــكــثــرة األزمـــــات الــتــي تــعــصــف بنا. 
حتى الحلول البديلة باتت مكلفة، وهي غالبًا غير 
مجدية، ففي اإلنــارة، على سبيل املثال، هناك من 
لجأ إلــى الــلــدات واملــدخــرات )بــطــاريــات( واملــدخــرة 
الــصــغــيــرة )9 أمــبــيــر( ثــمــنــهــا نــحــو 30 ألــــف لــيــرة 
سورية )43 دوالرًا أميركيًا بالسعر الرسمي( وهذا 
السعر يشكل نحو نصف راتب موظف في الدولة، 
ها غالبًا ما تكون من النوعيات الرديئة، ما 

ّ
كما أن

ها قد تعمل أسبوعًا ال أكثر، وربما تعمل 
ّ
يعني أن

ها في حاجة 
ّ
 املشكلة أن

ّ
سنة كاملة، من يعلم!؟ لكن

ــل، حتى  إلـــى شــحــن كــهــربــائــي لــســاعــتــني عــلــى األقــ
توفر اإلنارة لثاث أو أربع ساعات، ففي ظل عدم 
استخدامها،  أو  شحنها  يمكن  ال  الكهرباء،  توفر 
 عدم الشحن جيدًا واالنقطاعات التي تطرأ 

ّ
كما أن

عــلــيــه، يــقــّصــران مــن عــمــر الــبــطــاريــة االفــتــراضــي«. 
يضيف: »اإلنارة اليوم حاجة أساسية، خصوصًا 
نـــا يــســتــعــدون لــامــتــحــانــات الــنــصــفــيــة،   أبـــنـــاء

ّ
أن

الدفء  إلى  والشمس تغيب باكرًا، كما يحتاجون 
 األســاســيــات أصبحت 

ّ
ــل والــوجــبــات الــســاخــنــة. كـ

نا بدأنا نفقدها، 
ّ
مرتبطة بالكهرباء، التي يبدو أن

 24 
ّ

بعدما باتت التغذية أربع ساعات فقط في كل
ساعة«. 

وكــــان مــديــر مــؤســســة نــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء في 

 »محطات 
ّ
سورية، فواز الضاهر، قد ذكر سابقًا أن

ــــدودة بــحــســب  ــحـ ــ تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـ
محدودية واردات الوقود من الغاز والفيول« الفتًا 
ما زاد االستهاك يزداد التقنني لثبات 

ّ
ه »كل

ّ
إلى أن

كمية اإلنتاج«. 
ــن نـــعـــد املـــواطـــنـــني بـــشـــيء ال نــســتــطــيــع  ــ وقـــــــال: »لـ
تــحــقــيــقــه، فـــواقـــع الــكــهــربــاء مــســتــمــر عــلــى وضــعــه 
في  الــغــاز  إمـــــدادات  تتحسن  أن  متمنيًا  الــحــالــي« 
وزارة الــكــهــربــاء، الـــعـــام املــقــبــل، مـــا ســيــحــســن من 

وضع الكهرباء.

مجتمع
وصل عدد املخفيني قسريًا في مصر خال سبع سنوات، إلى 11224 حالة، تشمل مختلف األعمار، 
من ضمنها 3045 حالة إخفاء قسري في عام 2020 وحده، ومن بني املخفيني قسريًا 39 سيدة وفتاة، 
وذلك بحسب التقرير األخير لعام 2020، من مركز الشهاب لحقوق اإلنسان )مجتمع مدني(. أضاف 
 59 مخفيًا قسريًا قتلتهم القوات النظامية خارج نطاق القانون، بعد ادعــاءات بتبادل 

ّ
التقرير أن

 عدد 
ّ
إطــاق نــار، وجــرى إعــان مقتلهم رغم توثيق اختفائهم السابق على اإلعــان. وأشــار إلى أن

)العربي الجديد( املحتجزين الذين توفوا داخل السجون عام 2020، بلغ 72 حالة. 

قررت وزارة التعليم والتعليم العالي، في قطر، زيادة متوسط نسبة الحضور في جميع املدارس 
ـــدارس وريــــاض األطــفــال الــخــاصــة إلـــى نسبة تــصــل إلـــى 50 فــي املــائــة مــن الطاقة  الحكومية واملــ
االســتــيــعــابــيــة، طبقًا لــجــدول الــحــضــور الــتــنــاوبــي األســبــوعــي، مــع إلــزامــيــة الــحــضــور فــي الفصل 
الدراسي الثاني بداية من 3 يناير/ كانون الثاني 2021 للمدارس الحكومية، أما للمدارس الخاصة 
فطبقًا لتقويمها األكاديمي وبحد أقصى إلى 10 يناير 2021، على أن يطبق نظام التعليم املدمج 
)قنا( طبقًا لجداول الحضور التناوبي األسبوعي. 

قطر: زيادة الحضور في المدارس إلى 50 في المائةمصر: 3045 إخفاء قسريًا و72 وفاة في السجون

تعاني  السوري  النظام  سيطرة  مناطق  معظم 
تعتمد  وبينما  الكهرباء.  وضــع  تــدهــور  مــن 
لسيطرة  خاضعة  سابقًا  كانت  التي  المناطق 
النظام  واستعادها  دمشق،  ريف  في  المعارضة 
وتوزيع  الكهربائية  المولدات  على   ،2018 عام 
فإّن  باألمبير،  االشــتــراك  نظام  بحسب  الكهرباء 
تتجاوز  ال  تكاد  ــا،  درع ريــف  مثل  أخــرى  مناطق 

ساعات التغذية الكهربائية فيها ساعتين يوميًا.

مناطق سيطرة النظام

ــا الــجــديــد والــقــيــود  مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـ
املــتــنــوعــة الــتــي تـــرافـــقـــه، كــــان األثــــر االقــتــصــادي 
كبيرًا، ال سيما على النساء اللواتي يعملن بقطاع 

الخدمات في الواليات املتحدة. 
فعلى سبيل املثال، عندما تسّبب كورونا بإغالق 
املطاعم في والية كاليفورنيا األميركية، خسرت 
الــنــادلــة ألــيــدا رامــيــريــز مــصــدر رزقـــهـــا، فــغــرقــت، 

كغيرها من األّمــهــات الــعــازبــات، في دوامــة الفقر 
ــّددة وتـــزايـــد  ــ ــــسـ مــــع تــــكــــّدس اإليـــــجـــــارات غـــيـــر املـ
االتـــكـــال عــلــى بــنــوك الـــغـــذاء. اضـــطـــرت ألـــيـــدا إلــى 
ي عن عملها الثاني كعاملة توصيل ملنّصة 

ّ
التخل

عامًا،   11 البالغة  بابنتها  لتعتني  »إنستاكارت« 
وابن أحد أشقائها )21 عامًا لديه توّحد( وحدها، 
إذ اعتقل زوجها في يوليو/ تموز املاضي بتهمة 

أكتوبر/  منذ  راميريز  تسّدد  ولم  املنزلي.  العنف 
تشرين األول املاضي إيجار مسكنها  في سان 
الطعام  بني  أختار  أن  »علّي  تقول:  فرانسيسكو. 

أو اإليجار«. 
ــى قــســائــم غــذائــيــة من  ــذا اإلطـــــار، لــجــأت إلـ فـــي هـ
مــــدرســــة ابـــنـــتـــهـــا وأخــــــــرى مــــن كــنــيــســة يــمــكــن 
كل 

ّ
تت الــحــّي. كذلك،  أحــد متاجر  استخدامها في 

أحــد مطاعم  فــي  يعمل  الـــذي  قريبها  راتـــب  على 
الوجبات السريعة، بدوام جزئي لتسديد اشتراك 
اإلنترنت، كي تتمكن ابنتها من متابعة تعليمها 
ها 

ّ
عن ُبعد، ولتوفر أقساط تأمني السّيارة، بل إن

تــحــرم نفسها مــن األكـــل فــي كثير مــن األحــيــان، 
لتوفير املال.

)فرانس برس( 

Wednesday 30 December 2020
األربعاء 30 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  15  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة

)Getty /نوام غاالي(



بيروت ـ انتصار الدنان

نحدر من بلدة فارة بفلسطني، التي تقع شمال مدينة 
ُ
لم يولد كمال ديب فياض، امل

ا في بلدة يارون في بنت جبيل، جنوبي لبنان. كمال 
ً
صفد، في بلده، بل ُولد الجئ

عاش حياة ترحال من مكاٍن إلى آخــر، ليستقّر في النهاية في مخيم مار الياس 
لاجئني الفلسطينيني في بيروت. ُيخبر كمال عن هجرة أهله من فلسطني، فيقول: 
 مــن أن تحمل 

ً
»عند هروبنا مــن املــعــارك، حملت أمــي الــوســادة خــال الــهــرب بــدال

أمــي ملسافة طويلة  اللجوء. وبعد سير  الــذي أصابها وقــت  الخوف  أختي، جــراء 
ــهــا تــركــت أخــتــي فــي املــنــزل، وعـــادت مــن جــديــد إلــى فـــارة إلحــضــارهــا«. 

ّ
انتبهت أن

ويضيف: »بعد أن ترك أهلي فلسطني، ولــدت في يــارون عام 1953، وهناك عانى 
أهلي كثيرًا، فانتقلوا للعيش في مخيم الرشيدية، في صور، جنوبي لبنان«.

يتابع: »عشنا حياة مأساوية في مخيم الرشيدية 5 سنوات، ولم تكن الخدمات 
مت في 

ّ
الــعــمــر، تعل الــســادســة مــن  مــتــوفــرة بشكل جــّيــد«. يضيف: »عــنــدمــا بلغت 

مدارس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الاجئني الفلسطينيني )أونروا( حتى 
التي   »املـــرارة 

ّ
أن الــفــدائــي«. يضيف  التاسع األســاســي ثم التحقت بالعمل  الصف 

عشناها في لبنان كانت في التعامل معنا، إذ لم تكن هناك مساواة بني الناس، 
 ذلك دعانا إلى التمسك بالبندقية. كذلك، لم تكن لنا أّي 

ّ
فقد كنا نعامل بإذالل، وكل

حقوق. ما زلت أذكر حتى اليوم نكسة عام 1967. منذ ذلك الوقت بدأ العمل الفدائي 
التحق  ــه عندما 

ّ
أن إلــى  الــســاح«. ويشير  تــدريــب الشباب على حمل  ينشط ويتم 

بالعمل الفدائي، التحق أواًل بمعسكٍر كشفي وفيه كان يجري التدريب: »كنت أعمل 
أيضًا في توزيع البيانات بطريقة سّرية. العمل الوطني بالنسبة لي أتى عن قناعة 
به وباألهداف التي حّددناها، وهي تحرير فلسطني والعودة إليها، وقد كان للعمل 
الوطني في ذلك الوقت رمزيته، علًما أن هناك من شّوه تلك الصورة«. يضيف: »كان 
فــي املقهى  املــوجــوديــن  العديد مــن الشبان  الرشيدية، وكــان  لنا مكتب فــي مخيم 

املقابل ملكتبنا يستهزؤون بي إذ إنني كنت أنتمي لحزٍب يساري«.
بــيــروت، تحديدًا في محلة حارة  ــه انتقل للعيش في 

ّ
إن الفترة، يقول  بعد هــذه 

حريك، في الضاحية الجنوبية لبيروت، عام 1974، وبقي هناك طوال السنوات 
األولى من الحرب األهلية اللبنانية )1975- 1990( إلى أن وقعت حرب املخيمات 
)حرب بني ميليشيات لبنانية ومنظمات فلسطينية، في بيروت الغربية، بدأت 
للعيش في شارع  انتقل  قــال،  التي طاولته، كما  املضايقات  عــام 1986(، وبعد 
الحمراء في بيروت، وبقي فيها مع عائلته حتى عام 1990، ليستقر بعدها في 

مخيم مار الياس.

العديد من الجرائم التي شهدتها مصر أخيرًا ارتكبها »مسجلون 
المعنيين  قبل  من  إجراءات  أي  هناك  تكون  أن  دون  من  خطر«، 

إلعادة تأهيلهم أو ما شابه. وفي النتيجة، تزداد المخاوف

سجال فحوص كورونا السريعة
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القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت جــريــمــة اإلســـكـــنـــدريـــة عن 
وجــــــــود الـــكـــثـــيـــر مـــــن األشــــخــــاص 
ــفــــني فــــــي ســـــجـــــات األمــــــن  ــنــ املــــصــ
ــــي مــخــتــلــف  ــر(، فـ ــ ــطـ ــ كـــخـــطـــيـــريـــن )مـــســـجـــل خـ
البحث  املصرية، بحسب سجات  املحافظات 
عددهم  ويصل  الداخلية،  وزارة  في  الجنائي 
إلى ما بني 120 و140 ألفًا. إال أن مراكز بحثية 
الــقــومــي للبحوث  املــركــز  مــصــريــة، مــن بينها 
االجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، أكـــــدت أن عــددهــم 
يــتــجــاوز املــلــيــون شــخــص، وجــمــيــعــهــم وقـــود 
ــارك فـــي الـــشـــوارع،  ــعـ لــلــمــشــاكــل واألزمــــــات واملـ
ــال الــقــتــل الــعــمــد أو الـــشـــروع  ــمـ مـــن بــيــنــهــا أعـ
بــــه، والـــســـرقـــة بــــاإلكــــراه والــســطــو والـــتـــرويـــع، 
ــاب وحـــمـــل  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاطــــي املــــــخــــــدرات واالغـ ــعــ وتــ
اإلتـــاوات وجرائم  وفــرض  البيضاء،  األسلحة 

الخطف، وغيرها. 

ليلة مرعبة 
ــنـــار فـــي فــيــا - مــصــحــة لــعــاج  واشــتــعــلــت الـ
ــة، ويـــديـــرهـــا  ــدريــ ــنــ ــكــ االدمـــــــــان تـــقـــع فــــي اإلســ
شــخــص »مــســجــل خــطــر«، مــا أدى إلـــى مقتل 
احتراقهم وإصابة  بعد  املصحة  نــزالء  مــن   6
أن  األمنية  التحريات  وأظهرت  آخرين.  اثنني 
املصحة غير مرخصة ويديرها مسجل خطر 

املدمنني،  لعاج  آخرين  بالشراكة مع خمسة 
األمر الذي أدى إلى ازديــاد حالتهم الصحية 
ــو مــســجــل خــطــر،  ــيـــام أحــــدهــــم، وهــ ــوءًا، وقـ ــ ســ
بــحــرق املـــكـــان بــعــد إشـــعـــال الـــنـــار فـــي فــرشــة. 
وألن املـــكـــان مــغــلــق بـــأبـــواب حـــديـــديـــة، تــعــذر 
هرب الضحايا. وأحيل املتهمون إلى النيابة 
أيــام على ذمة   4 قــررت حبسهم  التي  العامة 

التحقيقات بعد اعترافهم.

وظيفة 
يكشف مــســؤول فــي املــركــز الــقــومــي للبحوث 
االجتماعية والجنائية في القاهرة، فضل عدم 
الكشف عــن اســمــه، أن جــرائــم املسجلني خطر 
املاضية،  الــســنــوات  خــال  زادت  و«البلطجة« 
ــى وظـــيـــفـــة يـــمـــارســـهـــا الــبــعــض.  ــ وتـــحـــولـــت إلـ
ــر إلــــى لـــجـــوء بــعــض األشـــخـــاص  ــ ــــل األمـ ووصـ
إلى هؤالء لحل بعض املشاكل، باإلضافة إلى 
تأجيرهم بنظام الساعة والتي من املمكن أن 
تصل إلى 500 جنيه )نحو 32 دوالرًا( وأكثر. 
كــذلــك، يــســتــعــان بــهــم لــتــأمــني الــحــمــايــة خــال 
مكاتب  هناك  أن  علمًا  البرملانية،  االنتخابات 
ــخــــاص املــنــاســبــني  مــتــخــصــصــة لـــتـــأمـــني األشــ
بـــحـــســـب املــــهــــام املـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــم. يـــضـــيـــف أن 
تحدث  هــؤالء  يرتكبها  التي  الجرائم  غالبية 
. يــضــيــف املـــســـؤول أن عــــددًا مـــن ضــبــاط 

ً
لـــيـــا

خطر  باملسجل  يستعينون  املــبــاحــث  رؤســـاء 

الشخص كتب عليها رقم تسجيله في ملفات 
املسجلني والفئة التي ينتمي إليها. 

تهديد
ليست جريمة اإلسكندرية األولى من نوعها، 
فقد سبقتها جرائم هزت الرأي العام املصري، 
ارتــكــبــهــا مــســجــلــون خـــطـــر، األمـــــر الـــــذي أثـــار 
تـــســـاؤالت حـــول أســبــاب تـــرك املــعــنــيــني هــؤالء 
أمنه ويرتكبون  يعبثون باملجتمع ويهددون 
السلم االجتماعي. ومــن بني  قــد تهدد  جــرائــم 
الــجــرائــم املــروعــة الــتــي شهدتها الــبــاد خال 
العام الجاري، ذبح أمني شرطة أثناء خدمته 
في مجمع الكنائس في مصر القديمة، جنوب 
القاهرة. كذلك، شهد حي الشرابية، وهو أحد 
أحياء شمال القاهرة، واقعة مأساوية عندما 
أقـــــدم مــســجــل خــطــر عــلــى قــتــل جـــــاره بسبب 
خـــافـــات بـــني الـــجـــيـــران. وفــــي روض الـــفـــرج، 
شمال القاهرة، قتل طبيب داخل شقته على يد 
مسجل خطر بدافع السرقة. ومن أبرز الجرائم 
الــتــي شــهــدتــهــا الــقــاهــرة واقـــعـــة ســحــل »فــتــاة 
السائق  أن  ليتبني  الــســرقــة،  بــدافــع  املـــعـــادي« 
مــســجــل خــطــر. وفـــي مــحــافــظــة اإلســمــاعــيــلــيــة، 
اغــتــصــب مــســجــل خــطــر، بــمــســاعــدة ثــاثــة من 
أصدقائه، سيدة أمــام زوجها في املقابر. كما 
ــرأة حــرقــًا أمــام  عمد مسجل خطر إلــى قتل امـ
سرقته  عــن  الشرطة  أبلغت  كونها  أحــفــادهــا، 
شــقــة ســكــنــيــة، فـــخـــرج وانـــتـــقـــم مــنــهــا بسكب 

البنزين عليها وحرقها حية في منزلها. 

انتشار المخدرات 
فــي جامعة  النفسي  الطب  استشاري  ويــعــزو 
ــم مـــجـــدي، زيــــــادة أعــــداد  ــيـ ــراهـ عـــني شــمــس إبـ
ــدرات  ــ ــخــ ــ ــر إلـــــــى انــــتــــشــــار املــ ــطــ املـــســـجـــلـــني خــ
واملشروبات الكحولية، مؤكدًا أن 69 في املائة 
مـــن الـــجـــرائـــم تــرتــكــب تــحــت تــأثــيــر املـــخـــدرات 
وحــبــوب الــهــلــوســة، وهــو مــا حــدث فــي واقعة 
ــة.  ــنــــدريــ ــكــ مـــصـــحـــة عــــــاج اإلدمـــــــــــان فـــــي اإلســ
التي  الــضــارة  الكيميائية  املـــواد  أن  ويــوضــح 
خطير  سلبي  تأثير  لها  املــخــدرات  تحتويها 
على الدماغ، وقد تدفع متعاطيها إلى ارتكاب 
ــم فــــي أي وقـــــــت. ويــــطــــالــــب املــعــنــيــني  ــرائــ ــجــ الــ
ــرورة الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى تــــجــــارة املــــخــــدرات  بــــضــ

والقضاء عليها داخل الباد. 

حدة البطالة 
ــرى أســــتــــاذة علم  ــــدرات، تــ ــــخـ ــى املـ ــة إلــ ــافـ إضـ
االجــتــمــاع فـــي جــامــعــة عـــني شــمــس سامية 
الساعاتي، أن املناطق العشوائية تعد بيئة 
خصوصًا  خــطــر،  املسجلني  ــداد  ألعـ خطيرة 
ــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى والـــوجـــه  فـــي مــحــافــظــات الـ
الــبــحــري، عـــدا عـــن انــتــشــار مــشــاهــد العنف 
فـــي األعـــمـــال الـــدرامـــيـــة ووســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، التي أصبحت جزءًا من مشاهد 
الــحــيــاة الــيــومــيــة بــالــنــســبــة لــعــدد كــبــيــر من 
الــشــبــاب والــفــتــيــات. كــمــا أن ارتـــفـــاع نسبة 

البطالة ساهم في زيادة الفراغ والجهل.

يخشى البعض من 
عدم دقة الفحوص ما 

قد يؤدي إلى تفشي 
الفيروس

ــدات املــبــاحــث فــي أقــســام الــشــرطــة في  فــي وحــ
املحافظات، إلرشــادهــم إلــى الــجــرائــم فــي عدد 
من املناطق التي يقيمون فيها لتسهيل عملية 
إلـــى أن عـــدد املسجلني خطر  الــبــحــث، مــشــيــرًا 
يــتــجــاوز بكثير مــا هــو مــســجــل فــي محاضر 
مليون  من  أكثر  إلــى  الشرطة، ويصل عددهم 
شخص، من بينهم نساء كن أقارب أو زوجات 

لهؤالء املجرمني الخارجني عن القانون. 

فرض إتاوات 
وتـــوضـــح دراســـــة أعــدتــهــا أســـتـــاذة الــقــانــون 

ــائــــي فـــــي املـــــركـــــز الــــقــــومــــي لـــلـــبـــحـــوث  ــنــ الــــجــ
االجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، فــاديــة أبـــو شهبة، 
ر مــحــافــظــات  حـــول ظـــاهـــرة الــبــلــطــجــة، تـــصـــدُّ
ــزة –  ــيــ ــجــ ـــ الــ ــ ـــرة ــ ـــاهــ ــقــ ــ ــبــــرى )الـ ــكــ الــــقــــاهــــرة الــ
إلى  بــاإلضــافــة  البلطجة،  أعــمــال  القليوبية( 
والدقهلية.  والغربية  اإلسكندرية  محافظات 
الحدود، وهي  الظاهرة في محافظات  وتقل 
شــمــال وجــنــوب ســيــنــاء ومـــطـــروح وأســــوان، 
فــي ظــل انــخــفــاض الــكــثــافــة الــســكــانــيــة فيها، 
مــؤكــدة أن 50 فــي املــائــة مــن املسجلني خطر 
تراوح أعمارهم ما بني 18 و30 عامًا. أضافت 

أن بـــعـــض هــــــؤالء يـــلـــجـــأون إلـــــى اســـتـــخـــدام 
ألــقــابــهــم لــفــرض اإلتـــــاوات، ومــمــارســة أعــمــال 
الــبــلــطــجــة عــلــى املــواطــنــني، حــيــث يستغلون 
خوف البعض منهم كونهم سجناء سابقني 
ـــــف بــعــضــهــم 

ّ
ــــرض ســــيــــطــــرتــــهــــم. وُيـــــصـــــن ــفـ ــ لـ

ــــدات  فــــي مـــلـــفـــات »مــســجــلــني خـــطـــر« فــــي وحـ
ــام الـــشـــرطـــة، وتـــضـــم مــلــفــاتــهــم  ــسـ مــبــاحــث أقـ
بـــيـــانـــات تــفــصــيــلــيــة بـــاالتـــهـــامـــات املــنــســوبــة 
الصادرة  ارتكابها، واألحكام  إليهم، وتاريخ 
والقدمني،  اليدين  بحقهم، وبصمات أصابع 
إلـــى جــانــب صــورتــني فــوتــوغــرافــيــتــني لوجه 

أجرت صفحة 
»جهاز المباحث الجنائية 

في ليبيا« )حكومة 
الوفاق( حوارًا خاّصًا 

مع مدير إدارة اإلحصاء 
والمعلومات الجنائية 

في الجهاز، يوسف 
المهدي بن حميدة، 

فشرح مهام إدراة 
اإلحصاء وما تقوم به 

من متابعة وتوثيق 
للجرائم ومالحقة 

المطلوبين وإحصاءات 
شهرية وتقرير سنوي. 
الالفت في تعليقات 

المستخدمين ما اتسمت 
به من إيجابية، إذ رّحبوا 

بعمله وبشخصه. 
كذلك، طالبت التعليقات 
بدعم اإلدارة الستكمال 

تطويرها ومتابعة 
أعمالها.

يعّول علماء 
على دور فحوص 

المستضدات التشخيصية 
السريعة لكورونا في الحّد 

من تفشي الفيروس، 
رغم انتقادات حول 

مدى دقتها

لندن ـ العربي الجديد

فــي إطــار السعي إلــى إيــجــاد حلول للحّد من 
أعلن علماء  الجديد،  انتشار فيروس كورونا 
فـــحـــص جــمــاعــي  ــة  تـــجـــربـ أّول  فــــي  شـــــاركـــــوا 
ــا فـــي مــديــنــة لــيــفــربــول في  لـــفـــيـــروس كــــورونــ
ــام  ــســ ــحــــوص األجــ ــاح فــ ــجــ ــن نــ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا، عـ
املـــضـــادة الــســريــعــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن تشكيك 
خبراء وعلماء في القطاع الصحي، في دقتها. 
وقالت رئيسة كلية الصحة وعلوم الحياة في 
كيني،  لويز  البروفيسور  »ليفربول«  جامعة 
ــواقــــف الــســلــبــيــة حــــول فــحــوص   بــعــض املــ

ّ
إن

التشخيصية(  )املستضدات  الجانبي  التدفق 
كانت »غير أخاقية«.

ويــعــتــبــر الـــفـــحـــص الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى وخـــز 
اإلصبع قادرًا على تحديد ما إذا كان الشخص 
ــا خـــال  ــ ــــورونـ قــــد أصــــيــــب يــــومــــًا بـــفـــيـــروس كـ
عشرين دقيقة فقط. وكشفت األرقام الصادرة 
عن برنامج الفحوص الجماعية في ليفربول 
 الفحوص 

ّ
في وقــت سابق من هــذا الشهر، أن

أخـــطـــأت بــنــســبــة 30 فـــي املـــائـــة فـــي الـــحـــاالت 
على  وتعليقًا  العالي.  الفيروسي  الحمل  ذات 
ه »ما من فحص كامل، 

ّ
النتائج، قالت كيني إن

وال توجد رصاصة سحرية أو تذكرة ذهبية. 
 مـــا لــديــنــا هـــو تــدخــل صــحــي عــــام مفيد 

ّ
لــكــن

للغاية«. أضافت: »أعتقد أن بعض االنتقادات 
ــيــــع الــقــلــيــلــة  ــابــ الــــتــــي ســمــعــنــاهــا خـــــال األســ
املاضية غير مفيدة حقًا. وفي الواقع، سأقول 
نا 

ّ
ها غير أخاقية وغير مهنية، ال سيما أن

ّ
إن

وسط أزمة صحية عامة غير مسبوقة«.
وجهة نظر كيني هذه تبناها أستاذ الطب في 
جامعة »أوكسفورد« السير جون بيل، واصفًا 
فــحــوص الــتــدفــق الــجــانــبــي بكونها »مــركــزيــة 

السريعة، أو التدفق الجانبي، التي أنتجتها 
شــــركــــة »شــــورســــكــــريــــن ديـــاغـــنـــوســـتـــيـــكـــس« 
وتــتــخــذ مــن ديــربــي فــي بــريــطــانــيــا مــقــرًا لها، 
ــات الــســريــريــة  ــ ــدراسـ ــ نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــي الـ
ــا بــاحــثــون فـــي هــيــئــة الــخــدمــات  الــتــي أجـــراهـ
الــصــحــيــة الــوطــنــيــة وجــامــعــة »أوكـــســـفـــورد« 

ــد فـــيـــروس  ــم فــــي الــــدفــــاع الـــجـــيـــد ضــ ــاهـ وتـــسـ
ــا ســريــعــة ورخـــيـــصـــة ومــتــاحــة  ـــهـ

ّ
كــــورونــــا ألن

تفاعل  مــن  العكس  على  املتكرر«  لاستخدام 
فــصــحــيــح   .)PCR( املــتــســلــســل  الـــبـــولـــيـــمـــيـــراز 
 األخــيــر أكــثــر دقـــة، لــكــن يــجــب إرســـالـــه إلــى 

ّ
أن

ر ظهور النتائج.  
ّ

املختبر، األمر الذي يؤخ
وتفيد البيانات الصادرة عن مدينة ليفربول، 
 نــقــص الــوصــول 

ّ
والـــتـــي نــشــرت مـــؤخـــرًا، بــــأن

كانا  والخوف،  اإلنترنت،  عبر  املعلومات  إلى 
ــبــــال على  الــعــامــلــني الــرئــيــســيــني فـــي قــلــة اإلقــ
الــفــحــص. ويـــقـــول الــبــروفــيــســور إيــــان بــوكــان 
مــن كلية الــصــحــة وعــلــوم الــحــيــاة فــي جامعة 
 ثلث املــنــاطــق فــي املــديــنــة تعد 

ّ
»لــيــفــربــول« إن

مــحــرومــة، عــلــمــًا أن عـــدد الـــحـــاالت اإليــجــابــيــة 
أعلى بثاث مرات باملقارنة مع مناطق أخرى. 
التشخيصية  املستضدات  فحوص  وأظهرت 

املراجعة.  في  عاملان مشاركان  ذكــره  ملا  وفقًا 
بريطانيا  في  جديدة  فحوص  إيجاد  وشّكل 
إلى  تسعى  التي  للحكومة،  بالنسبة  أولــويــة 
السريعة  للفحوص  إمــدادات موثوقة  ضمان 
بعدما أصبح من الصعب الحصول عليها من 

الواليات املتحدة والصني.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، قــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
ـــــه بحث 

ّ
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جـــونـــســـون، إن

مدى جــودة هذا الفحص مع علماء في قطاع 
الصحة العامة في بريطانيا، وقد رأوا »تقدمًا 
حقيقيًا في فحص التدفق الجانبي، املصنوع 
فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة« لــكــن لــم يــحــدد الــشــركــة 
املصنعة، فيما تساءل بعض الخبراء عما إذا 
كانت هذه الفحوص دقيقة بالدرجة الكافية، 
ــهــا تلحظ 

ّ
إذ أشـــارت بعض الـــدراســـات إلــى أن

أقل من نصف اإلصابات النشطة بالفيروس. 

عن  يقل  ال  مــا  البريطانية  الحكومة  وأنــفــقــت 
1.8 مليار جنيه إسترليني )2.4 مليار دوالر 
أمـــيـــركـــي( عــلــى تــكــنــولــوجــيــا فــحــص الــتــدفــق 
الجانبي. والهدف من الفحوص التشخيصية 
السريعة معرفة ما إذا كان شخص ما معديًا 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ فــــي غـــضـــون دقــــائــــق. فــــي الـ
األميركية التي تسجل أكبر نسبة من الوفيات 
الــعــالــم، يمكن أن تشكل هــذه الفحوص  حــول 
فرقًا. وبحسب النتائج التي ظهرت في مدينة 
 النتائج تــبــدو واعــــدة، ويمكن 

ّ
فـــإن لــيــفــربــول، 

التوسع في إجرائها في عدد كبير من املناطق 
الــتــي تشهد ارتــفــاعــًا فــي مــعــدالت اإلصــابــات 
بكورونا، أو تلك التي ما زالت تفرض اإلغاق. 
بـــعـــيـــدًا عــــن املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، مــنــحــت إدارة 
الغذاء والدواء األميركية )FDA( املوافقة على 
استخدام أقسام الطوارئ لجهاز فحص جديد 
)بــحــجــم بــطــاقــة االئــتــمــان( لــفــيــروس كــورونــا 
نتائج  يعطي  وهــو فحص  دوالرات،   5 بكلفة 

في غضون 15 دقيقة.  
املستضدات  فــحــوص   

ّ
فـــإن العلماء،  وبحسب 

ــودة عــلــى سطح  تــكــشــف الــبــروتــيــنــات املــــوجــ
الفيروس، ويمكن أن تحدد األشخاص األكثر 
 هذه 

ّ
عرضة لإلصابة. ويرى بعض العلماء أن

الــلــعــبــة، وتساعد  الــفــحــوص قــد تغير قــواعــد 
 ذلــك مرتبط من 

ّ
الــوبــاء. لكن فــي منع انتشار 

جــهــة املــنــتــقــديــن بــالــنــتــائــج الــصــحــيــحــة لــهــذه 
الــفــحــوص. فــفــي املــقــابــل، يخشى الــبــعــض من 
عـــدم دقـــة فــحــوص املــســتــضــدات مــا قــد يــؤدي 
التي سيطرت  البلدان  إلى تفشي كورونا في 
إلى حّد كبير على الفيروس، تبعًا الستخدام 
فـــحـــوص غــيــر دقـــيـــقـــة. وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ــن قــبــل  ــتـــضـــدات مــ يـــتـــم إجــــــــراء فـــحـــوص املـــسـ
 بعض الشركات تسعى إلى 

ّ
متخصصني، لكن

تطويرها لتكون متوفرة منزليًا وفي متناول 
الجميع بسعر مقبول.

مــن جــهــتــه، قـــال أســتــاذ الــكــيــمــيــاء فــي جامعة 
»جــامــعــة إلــيــنــوي فــي إربـــانـــا - شــامــبــني« في 
ــــارك فـــي تــطــويــر  ــــذي شـ الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، الـ
الفحوص بشكل أسرع  »إجــراء   

ّ
إن الفحوص، 

وأرخص وأسهل هو الهدف بالتأكيد، وأعتقد 
للوصول  السبيل  هو  املستضدات  فحص   

ّ
أن

ــه فــــي الـــوقـــت  ــ ــ
ّ
ــــى أن ــــى املـــبـــتـــغـــى«، مـــشـــيـــرًا إلـ إلـ

نطاق  الفحوص على  هــذه  ستخدم 
ُ
ت الحالي، 

واســــع فـــي الــعــديــد مـــن املــنــاطــق الــتــي تشهد 
ارتفاعًا في أعداد اإلصابات بكورونا.

تحقيق

فسبكة

مسّجلون خطر
جريمة وبلطجة في مصر

حكومتا ليبيا تؤكدان مكافحة الجريمة

عند هروب أهله من فلسطين حملت أمه الوسادة من الخوف، 
بدًال من شقيقته. عاش  الترحال حتى استقر بمخيم مار الياس

قصة الجئ

البحر االبيض المتوسط

مصر البحر 
االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

%50
من »المسجلين خطر« 

تتراوح أعمارهم ما بين 
18 و30 عامًا بحسب 

المركز القومي للبحوث 
االجتماعية والجنائية.

كمال فياض
فدائي من مخيمات لبنان

18 جريمة قتل في 
مناطق حكومة الوفاق 

ُقبض على الجناة فيها 
هذا العام

طرابلس ـ العربي الجديد

تــكــافــح الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، فـــي حــكــومــتــي 
الــغــرب والــشــرق، مــع ِجــهــات حقوقية أهلية 
ملنع ظاهرة اإلفات من العقاب، بعد تفشي 
الجريمة بمختلف أشكالها، جراء سنني من 
الحرب واالنفات األمني الواسع. ورغم عدم 
وجود رصٍد حقيقي ملعّدل الجرائم وشكلها 
في الباد من جانب سلطات الباد األمنية، 
 تــقــاريــر أمــمــيــة تــشــيــر إلـــى اســتــمــرار 

ّ
إال أن

ارتفاع معدالت الجريمة.
وفــيــمــا ُيــنــتــظــر صـــــدور الــتــقــريــر الــســنــوي 
ملــــؤشــــر الـــجـــريـــمـــة الــــعــــاملــــي، وفــــــق قـــاعـــدة 

 
ّ
الــبــيــانــات »نــامــبــيــو«، للعام الــحــالــي، إال أن
 
ّ
أن املــاضــي لسنة 2019، أظهر  الــعــام  تقرير 

 املركز األول في معّدل الجريمة 
ّ

ليبيا تحتل
الناشط املدني  الشمال األفريقي. يلفت  في 

 هناك انخفاضًا 
ّ
الليبي، مالك هراسة، إلى أن

الجريمة ألســبــاب ال  مــعــدالت  فــي  ملحوظًا 
تتعلق بحرص السلطات على ضبط األمن 

بقدر ما تتعلق بدوافع سياسية.
األول  تــــشــــريــــن  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ مـــــن  األول  فـــــي 
ــن الــعــاصــمــة  ــ املــــاضــــي، أعـــلـــنـــت مـــديـــريـــة أمـ
طرابلس انعقاد اجتماٍع موّسع ملسؤوليها، 
اســتــعــرض »تــقــاريــر أمــنــيــة عـــن اإلجـــــراءات 
ــّد مــن  ــلـــحـ ــا لـ ــاذهــ ــــب اتــــخــ ــواجــ ــ املـــتـــخـــذة والــ
مــســتــوى الــجــريــمــة ومــتــابــعــة مــــدى تنفيذ 
الــتــعــلــيــمــات الــــصــــادرة بـــهـــذا الــخــصــوص، 
وصـــــــواًل لـــلـــحـــّد مــنــهــا والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا«. 
 »االجتماع 

ّ
وكانت املديرية قد أشارت إلى أن

تأمني  أمــنــيــة تستهدف  خــطــة  عــن  تمخض 
ــدلــــس لـــلـــحـــّد مــــن الـــجـــرائـــم  ــّي األنــ ــ بـــلـــديـــة حـ

الواقعة في نطاقها«.
أمنية في مدينة  أجهزة  أعلنت  املقابل،  في 
بنغازي أوامـــر قــيــادة قــوات الــلــواء املتقاعد 
تشرين  نوفمبر/  مطلع  فــي  حفتر،  خليفة 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي، بــــإطــــاق »عــمــلــيــة فـــرض 
والقبض  الجريمة  على  والــقــضــاء  الــقــانــون 
عــلــى كــل الــجــنــاة والــخــارجــني عــن الــقــانــون 
داخــــل مــديــنــة بــنــغــازي«. وبــحــســب بــيــانــات 
متاحقة مــن الــغــرفــة األمــنــيــة فــي بــنــغــازي، 
وبــدأت  العملية،  مــن  مرحلتان  انتهت  فقد 
التي  الثالثة  املرحلة  الــجــاري  الشهر  خــال 

تستهدف مناطق أخرى خارج بنغازي.
 هـــذه الــخــطــط، يــؤكــد هــراســة، في 

ّ
ــم كـــل ورغـ

ها ال تدوم 
ّ
حديثه إلى »العربي الجديد« أن

مصلحة  فــي  يصّب  ها 
ّ
»كل  

ّ
أن يتابع  كثيرًا. 

الــســيــر الــذاتــيــة الــتــي يــحــرص قـــادة املشهد 
فـــي لــيــبــيــا بــحــشــوهــا بــمــنــجــزاتــهــم األمــنــيــة 
وفــــق مــطــالــب املــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــحــّد من 
ــــي واإلفــــــــــات مــن  ــنـ ــ ــرة االنــــهــــيــــار األمـ ــ ــاهـ ــ ظـ
العقاب«. ويتساءل: »إذا كانت خطط حفتر 
ــّرت بــمــرحــلــتــني، فــلــمــاذا  ــ ــ بـــهـــذا الـــحـــجـــم ومـ
ــبـــارزة حنان  قــتــلــت الــنــاشــطــة واملــحــامــيــة الـ
الــبــرعــصــي فــي وضـــح الــنــهــار فــي بــنــغــازي؟ 

وأين هم الجناة؟«.
ــتـــحـــدة حـــرصـــهـــا عــلــى  ــع تـــأكـــيـــد األمــــــم املـ مــ
 رئاسة مركز 

ّ
متابعة الجرائم في ليبيا، فإن

املعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية 
فـــي حــكــومــة الـــوفـــاق، املــعــتــرف بــهــا دولــيــًا، 
إلى  تشير  الداخلية  وزارة  جهود   

ّ
أن تؤكد 

ويكشف  نفسها.  على  باالعتماد  نجاحها 

 أجــهــزة أمــن الــــوزارة، 
ّ
مــســؤول فــي املــركــز أن

خال  كبيرة  نجاحات  تحقيق  مــن  تمكنت 
»العربي  العامني الجاري واملاضي. ويقول لـ
الــجــديــد«: »تمكنت الــجــهــات األمــنــيــة خال 
الــعــام املــاضــي مــن تــحــريــر واحـــد وعشرين 
وثمانية  مختلفة،  جنسيات  مــن  مختطفًا 
ــاري«.  وعـــشـــريـــن آخـــريـــن خــــال الـــعـــام الــــجــ
بض على الجناة 

ُ
وحول قضايا القتل التي ق

ها »بلغت ثماني عشرة قضية 
ّ
فيها، يقول إن

ــام املــــاضــــي وواحــــــــدة وعــشــريــن  ــعــ خـــــال الــ
قــضــيــة خـــال الــعــام الـــجـــاري«. ويــلــفــت إلــى 
ضبط جرائم أخرى، من قبيل ست وثمانني 
جريمة سرقة سيارات العام املاضي ومائة 
ــام الـــجـــاري.  ــرى، الـــعـ ــ ــدة وثـــاثـــني أخــ ــ ــ وواحـ
إلــى تراجع نسبي   األرقـــام تشير 

ّ
أن ويؤكد 

ُيــاَحــق تسعة  الجريمة، بينما  فــي ظــاهــرة 
وثمانون شخصًا تهّربوا من العقاب، وهم 

قيد التحقيق واملتابعة حاليًا.
الداخلية  وزارة  باسم  الرسمي  املتحدث  أمــا 
فــي الحكومة املــوازيــة، شــرقــي الــبــاد، طــارق 
 الــعــمــلــيــة األمـــنـــيـــة الــتــي 

ّ
الــــخــــراز، فــيــؤكــد أن

ــنـــغـــازي حـــالـــيـــًا مــــجــــردة مــــن أّي  تــشــهــدهــا بـ
 شكل الجرائم 

ّ
دوافع سياسية. ويلفت إلى أن

ــِبــطــوا 
ُ

واملــشــتــبــه فــيــهــم بــارتــكــابــهــا مــمــن ض
ال يــتــصــان بــالــجــانــب الــســيــاســي. ويــعــتــرف 
الـــخـــراز فـــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــاوزات كـــبـــيـــرة ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــجــمــوعــات  ــتــــجــ بــ
حــوادث   

ّ
أن يؤكد  ه 

ّ
لكن بنغازي.  فــي  مسلحة 

الحقوقية حنان  مقتل  بينها  االغتيال، ومن 
البرعصي، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 
املــــاضــــي، مـــا زالـــــت قــيــد الــتــحــقــيــق والــبــحــث 
ــــن تـــحـــفـــظـــه عــن  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ الــــجــــنــــائــــي. وعــ
ــحــّدد جــهــود العملية األمنية، 

ُ
ت أرقـــام  إعـــان 

 املــتــحــدث باسم 
ّ
فـــإن تـــزال قــائــمــة،  لكونها ال 

انتشار   
ّ
أن يــؤّكــد  املــوازيــة،  الحكومة  داخلية 

الــدوريــات وحواجز التفتيش داخــل بنغازي 
ــر قــدرًا كبيرًا من 

ّ
وفي مداخلها الرئيسية وف

 
ّ
إن الــقــول  األمـــن للمواطن. ويــقــول: »ال يمكن 
الجريمة انعدمت، بل هي ما زالــت منتشرة، 
ويؤكد  جـــدًا«.  كبيٍر  بشكٍل  انخفضت  ها 

ّ
لكن

ــســجــل 
ُ
ــــت ت ــا زالـ  الـــجـــرائـــم الـــتـــي مـ

ّ
الــــخــــراز أن

بالبشر  االتجار  او  بالسرقات  دوريــًا تتعلق 
 الباد. 

ّ
لكونهما ظاهرتني منتشرتني في كل

ه ينفي انتشار جرائم منظمة في املدينة، 
ّ
لكن

وال سيما في أعقاب إطاق العملية األمنية.
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األربعاء 30 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  15  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة األربعاء 30 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  15  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2312  السنة السابعة

حفظ األمن أولوية في ظل كثرة الجرائم )فرانس برس(

مقارنة مستمرة مع فحوص »بي سي آر« )لوكا داكسكوبلر/ Getty(وسط دمار المعارك السابقة في تاورغاء )محمود تركية/ فرانس برس(


