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ريان محمد

تـــطـــرق أزمـــــة نــقــص مـــيـــاه الـــشـــرب أبــــواب 
سكان العاصمة السورية دمشق، لتلتحق 
ــلـــت تــفــاصــيــل  ــقـ ــتــــي أثـ بــــركــــب األزمـــــــــات الــ
بتردي  النظام  يــتــذّرع  حــن  فــي  اليومية،  حياتهم 
ــع الـــكـــهـــربـــاء وعــــــدم تـــوفـــر الــــوقــــود لــتــشــغــيــل  ــ وضـ

 .
ّ
محطات الضخ

يترقب، هادي منصور )53 عامًا(، وهو من سّكان 
ضواحي دمشق الشمالية، وصول املياه إلى منزله، 
لــعــدة أيــــام مــن دون جــــدوى. يــقــضــي وقــتــه يترقب 
وصول الكهرباء حتى يسارع إلى تشغيل مضخة 
املــيــاه لــيــتــأّكــد مــن وصـــول املــيــاه إلـــى الــخــزان على 
سطح البناء، ثم يعود لينزل إلى الطابق األرضي 
ليفحص مضخة املياه وإن كانت املياه قد وصلت 
 في حديث مع »العربي الجديد«: »كان 

ً
إليها، قائال

ينقصنا أن نركض خلف املياه إضافة إلى ركضنا 
الــيــومــي مـــن أجــــل تـــأمـــن ربـــطـــة الــخــبــز والــبــنــزيــن 
والــهــمــوم فـــوق رأســنــا، مــن ارتــفــاع األســعــار وعــدم 
قدرتنا على الحصول على أبسط مقومات الحياة«. 
 املياه لم تعد تصل 

ّ
يضيف: »مؤخرًا بدأنا نشعر أن

السابق،  فــي  كانت  املنطقة كما  أغلب شـــوارع  إلــى 
وعــنــدمــا تــصــل يــكــون ضــغــط املـــيـــاه ضــعــيــفــًا جـــدًا، 
الــخــزان، هذا  إلــى  حتى املضخة ال تستطيع دفعه 
التقنن  زاد  إذ  مــتــوفــرة.  الــكــهــربــاء  كــانــت  إن  طبعًا 

ــا نـــحـــصـــل عــلــى  ــنـ ــبـــحـ مــــؤخــــرًا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وأصـ
الكهرباء بالصدفة، مع أربع ساعات قطع وساعة 
ونــــصــــف وصـــــــل. ويـــتـــضـــمـــن الــــوصــــل نـــفـــســـه عـــدة 
 في النهاية بشراء صهريج 

ّ
انقطاعات، ليكون الحل

مياه للشرب. لكن الصهريج الذي كان ثمنه ثمانية 
ليرة سورية قبل بضعة أشهر، أصبح ثمنه  آالف 
اليوم، 40 ألــف ليرة، إن وجــد، بسبب أزمــة الوقود 
)يبلغ سعر صرف الــدوالر األميركي الواحد 3900 

ليرة سورية(«. 
من جانبه، يشكو، ماجد تقي الدين )34 عامًا(، وهو 
من سّكان جنوب دمشق، حاجتهم للمياه، ويقول 
»العربي الجديد«: »أصبحنا نتسّول عبوة املياه  لـ
بفترات متباعدة،  فاملياه تصل  الخبز،  كما رغيف 
وعــنــدمــا تــأتــي يــكــون ضــغــطــهــا ضــعــيــفــًا. حــاولــت 
ــيــــاه، لكن  ــخ املــ وصــــل مــضــخــتــّي مـــيـــاه لــتــقــويــة ضـ
االستفادة  من  يحرمنا  ما  غالبًا  الكهرباء  انقطاع 
من ذلك، وحاولت استعارة مولد كهرباء لكن هناك 
أزمـــة وقـــود، وقــد وصــلــت أســعــار اللتر الــواحــد من 
الوقود في السوق السوداء إلى مستويات خيالية، 

ه بالنسبة لي كموظف«. 
ّ
أقل

يضيف: »منذ سنوات لدينا أزمة مياه خالل فصل 
الكهرباء سببًا من أسبابها.  تــرّدي  الصيف وكــان 
 األزمة بدأت باكرًا والوضع 

ّ
لكن هذه السنة يبدو أن

غالبًا أسوأ بكثير، فأزمة الكهرباء تترافق مع أزمة 
وقود كما مع ارتفاع في األسعار، ومن أزمة الخبز 

إلى أزمــة النقل، تحّولت حياتنا إلى شبكة أزمات 
دة«. 

ّ
معق

العامة ملياه  الــعــام للمؤسسة  املــديــر  بـــدوره، يعيد 
أزمة  الهاشمي،  سامر  وريفها،  دمشق  في  الشرب 
املياه إلى عدم توفر كمية الوقود املطلوبة لتشغيل 
 املياه، وعدم 

ّ
مجموعات توليد الطاقة الالزمة لضخ

مع  حديث  في  ويلفت  الشبكة.  من  الكهرباء  توفر 
صحيفة »الوطن« املحلية، إلى »عدم وجود مشكلة 
لدى املؤسسة بتوفر املياه، ألنه للسنة الثالثة على 
املياه جيد، لكن توفيره للمواطنن  التوالي، واقــع 
ق بتأمن الطاقة الكهربائية الالزمة لعمليات 

ّ
يتعل

، وهــــذا نــتــيــجــة فـــتـــرات االنـــقـــطـــاع الــطــويــلــة 
ّ
الـــضـــخ

الــتــي نعمل عــلــى تعويضها مــن خــالل  لــلــكــهــربــاء، 
تشغيل مولدات تعمل على الديزل«. ويلفت إلى أنه 
في املؤسسة 512 مولدًا كبيرًا، في دمشق وريفها، 
للعمل،  وجاهزة  الخدمة  في  263 موضوعة  منها 
وكل مجموعة من مجموعات التوليد تغذي عددًا 
املشكلة   

ّ
أن بالكهرباء. يضيف  الضخ  من محطات 

املــازوت ملجموعات التوليد،  اليوم، هي في توفير 
وال يمكن تــوفــيــر مــيــاه الــشــرب بشكل مــنــاســب ما 
لم يتم تأمن التغذية الكهربائية لجميع محطات 
الضخ على مدار الساعة، أو توفير املازوت لتشغيل 
مــجــمــوعــات الــتــولــيــد. يــتــابــع أنـــه ال تــوجــد جــدوى 
الــتــولــيــد،  ملــجــمــوعــات  الـــدائـــم  التشغيل  مــن  عملية 
ألنها ذات كلفة عالية لجهة املازوت والزيت وقطع 

املجموعات  لهذه  املستمر  التشغيل  كذلك  الغيار، 
 هـــذه املجموعات 

ّ
يــقــّصــر مــن عــمــرهــا الــزمــنــي، ألن

 لــالســتــخــدام فــي حـــاالت الــطــوارئ، 
ً
مصّممة أصـــال

 عن التيار الكهربائي. 
ً
وليس لتكون بديال

وحــــــول االنـــقـــطـــاعـــات الـــطـــويـــلـــة لــلــمــيــاه عــــن عـــدد 
مــن املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة املــحــيــطــة بــدمــشــق، يقول 
ــــه ال حــلــول جــذريــة ملــوضــوع تــزويــد 

ّ
الــهــاشــمــي، إن

مــنــاطــق املــخــالــفــات بــاملــيــاه ألســبــاب فــنــيــة، أهمها 
عدم وجــود إمكانية لتوسيع شبكة املياه في تلك 
املناطق، لكونها مناطق مخالفات، وال يوجد فيها 

مخطط تنظيمي أو شوارع نظامية.

مجتمع
فرج يوم السبت عن 14 طالبًا في جامعة غرينفيلد في شمال نيجيريا بعد 40 يومًا على خطفهم، 

ُ
أ

حسب ما صرح املتحدث باسم الشرطة املحلية محمد جليج. وقال إن خاطفيهم »تركوهم على 
طول الطريق بن أبوجا وكادونا«، مؤكدًا أنه ال يعرف ما إذا تم دفع فدية. وفي 20 إبريل/ نيسان 
ِتل موظف بالرصاص خالل 

ُ
اع طرق« جامعة غرينفيلد وخطفوا الطالب. كما ق

ّ
املاضي هاجم »قط

ل الخاطفون خمسة من الطالب في األيام التي أعقبت اختطافهم، للضغط على األسر 
َ
الهجوم. وقت

)فرانس برس( والحكومة لدفع فدية.  

تسلق الصيني تشانغ هونغ البالغ من العمر 46 عامًا أعلى قمة في العالم من الجانب النيبالي 
ليصبح أول ضرير في آسيا والثالث في العالم يتسلق جبل إيفرست. وقال تشانغ: »بغض النظر 
عما إذا كنت معوقًا أو طبيعيًا، ســواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، ال يهم ما دمت 
تملك تفكيرًا سليمًا يمكنك دائمًا إكمال شيء ال يمكن لآلخرين القيام به«. وأكمل تشانغ عملية 
تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترًا في 24 مايو/ أيار وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم 
)رويترز( الخميس املاضي.  

ضرير صيني يتسلق جبل إيفرستنيجيريا: اإلفراج عن طالب مختطفين

الواقعة  كــانــت مدينة جــوس  على مــدى ســنــوات، 
فـــي وســــط نــيــجــيــريــا، بـــــؤرة صـــــراع عـــرقـــي بني 
املسيحيني واملسلمني، فكان اللجوء إلى كرة القدم 
واملوسيقى للتغلب على االنقسام ضمن برنامج 
لم  الــســام.  واســتــعــادة  الجانبني  بــني  الثقة  لبناء 
ــول املــنــاطــق  يــكــن املــســلــمــون يـــجـــرؤون عــلــى دخــ
األحــيــاء  عــن  املسيحيون  ابتعد  فيما  املسيحية، 
أجل  ومــن  املسلمني.  مــن  السكانية  الغالبية  ذات 

تعزيز الروح الجماعية، انتقل ساليس محمد عبد 
السام ومجموعته من حّي إلى آخر لضّم العبي 
كرة قدم شباب من 20 مجتمعًا. وساهمت هذه 
املبادرة التي تضم فرقًا تحمل أسماًء، منها: »لوف 
إف سي« و»يونايتد إف سي«، في إعادة توحيد 
الوسطى. في عطلة  بيلت  جــوس، عاصمة واليــة 
»بيشنس  فريقا  التقى  األخــيــرة،  األســبــوع  نهاية 
املــبــاراة  للعب  إف ســي« و»فورغفنس إف ســي« 

ــغ بـــام تــاونــشــيــب« في  ــ الــنــهــائــيــة فــي ملعب »روانـ
التعايش. وقال  مدينة جوس، في تجسيد ملعنى 
عبد السام: »هؤالء الشبان تحولوا اآلن إلى دعاة 
تقدم  املباريات،  انطاق  وقبل  والوحدة«.  للسام 
فرق موسيقية عروضًا باللغات املحلية كوسيلة 
قت الفتة على 

ّ
الفعاليات. وُعل إلى  الشباب  لجذب 

امللعب كتب عليها »موسيقى + كرة قدم  جانب 
املتخاصمني«.  الــجــيــران  إعـــادة توحيد  = ســام. 

ــــى أمــايــشــي جـــونـــســـون، وهــــو العــب  بــالــنــســبــة إل
»بيشنس إف سي«،  فريق  إلــى  ينتمي  مسيحي 
فـــإن املـــبـــادرة كــانــت نــاجــحــة. يمكنه اآلن دخــول 
»يمكنك  وقـــال:  بــه.  وهــو مرحب  مناطق مسلمة، 
ــــول مــعــظــم األمـــاكـــن الـــتـــي لـــم يــكــن بــإمــكــانــك  دخـ
دخولها فــي السابق، وهــذا هــو الــســام والــوحــدة 

اللذين نتحدث عنهما«. 
)فرانس برس(

تعاني مناطق النظام من تدهور في الخدمات 
بالحد  النقل  شبكة  تعمل  حيث  متسارع،  بشكل 
األهالي  منازل  عن  الكهرباء  تغيب  كما  ــى،  األدن
معظم الوقت، إلى جانب أزمات أخرى مثل نقص 
تفقد  وقت  في  ذلك  كّل  المنزلي،  والغاز  الخبز 
الليرة قيمتها الشرائية، ويعجز المواطن عن تأمين 

حاجاته األساسية.

أزمات متعددة

Monday 31 May 2021
االثنين 31 مايو/ أيار 2021 م  19  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2464  السنة السابعة

)كوال سليمان/ فرانس برس(



لوقفه، بحسب ما أوضحت لقناة »تي إف 1« 
الفرنسية. 

كيف بدأت القصة؟
كــانــت فــالــيــري تــعــيــش مــع والــدتــهــا وأخــويــن 
صغيرين فــي بــلــدة صــغــيــرة تــدعــى الكــاليــت، 
الغربي  الشمال  إلــى  كيلومتر   100 بعد  على 
مــن مدينة لــيــون. والــدتــهــا الــخــيــاطــة، تعّرفت 
فـــي 1992 عــلــى ســـائـــق الـــشـــاحـــنـــات، دانـــيـــال 
بــولــيــت، الــــذي كــــان أبــــًا لــثــالثــة أطـــفـــال، مـــن 3 
في  الــعــنــف.  بسبب  هجرنه  مختلفات،  نــســاء 
عــمــر الــــــ37، انــتــقــل دانـــيـــال لــلــعــيــش فـــي مــنــزل 
لم تكن  فاليري   

ّ
أن الخياطة وأطفالها، ورغــم 

قــد تــجــاوزت الـــ 12 سنة مــن عمرها، فقد بدأ 
في  معهم  للعيش  انتقاله  فــور  باغتصابها، 
ــة، كـــانـــت فـــالـــيـــري تتعثر  ــدرســ الـــبـــيـــت. فـــي املــ
وتتراجع »وكأنها تختفي، لم يعد لها ال لون 
وال رائــحــة، كــانــت كــالــهــواء«، بحسب شهادة 
مدّرسن للقناة الفرنسية التلفزيونية الثالثة. 
شــهــادتــهــا حـــول مـــا كـــان يــجــري لــهــا وّســعــت 
ــمــا حضرت 

ّ
حــالــة الــتــعــاطــف مــعــهــا، »كــنــت كــل

ــة، أســـمـــع مـــســـاء جــمــلــة: اصــعــدي  ــدرســ مـــن املــ
ــنــــزل(،  ــلــــى )الـــطـــبـــقـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن املــ ــــى األعــ إلـ
وكنت أدرك ما كان يعنيه ذلك«، وفقًا ملا نقله 
عــنــهــا تــلــفــزيــون »تــــي أف 1«.  أخــــت دانـــيـــال، 

وبــعــد عــامــن مــن تــوالــي اعــتــداء أخــيــهــا على 
فـــالـــيـــري، قـــصـــدت الـــشـــرطـــة، بــعــد أن سمعت 
ضّده  الشكوى  بالرعاية.  ابنته  يغتصب  ــه 

ّ
أن

أودت به إلى السجن 4 سنوات. واألفظع في 
 هذه 

ّ
رواية الطفلة املغتصبة، بمعرفة األم، أن

األخيرة أجبرتها  على مرافقتها لزيارته في 
لــه رســائــل لطيفة. بعد  بــل أن تكتب  السجن، 
إلى  ليعود  أطلق سراحه  السجن،  عامن من 
مــنــزل الــعــائــلــة مـــجـــددًا، وكــــأن شــيــئــًا لــم يكن. 
من  فاليري  عــشــرة، حملت  السابعة  فــي عمر 
ــا أغــضــب  مــغــتــصــبــهــا، والـــحـــمـــل فـــقـــط هــــو مــ
والــدتــهــا، ليس مــن املغتصب بــل مــن ابنتها، 
دانيال   

ّ
استغل وهنا  املنزل،  خــارج  فطردتها 

إلى  والحامل  املراهقة  فاليري  لينقل  املوقف 
بلدة أخرى ويعيش معها في املسكن ذاته. 

عاشت بعدها فاليري 18 عامًا مع مغتصبها، 
أطـــفـــال، مـــن دون أن يتدخل  وأنــجــبــت مــنــه 4 
عليها  وفرض  لحمايتها.  االجتماعي  النظام 
بوليت عزلة ومنع اختالطها بأّي من الجيران 
ــات الــلــواتــي  ــهــ واألســــــــرة، وكـــانـــت بــعــض األمــ
يقابلنها أثناء إحضار األطفال من مدارسهم 
عليها،  الــرعــب  مــن  عزلتها وشيئا  يالحظون 
لكن أحدًا لم يفعل شيئًا، من هنا االتهام الذي 
كان يحمله ضمنيًا عنوان كتابها »الكل كان 
يعلم«، وعدم تدخلهم في قضايا العنف ضد 

ناصر السهلي

كــانــت فــالــيــري بــاكــو، فــي الثانية 
عــشــرة مــن عمرها فــقــط، حــن بدأ 
بــاغــتــصــابــهــا يــومــيــًا،  أمـــهـــا  زوج 
حــتــى حــمــلــت مــنــه فـــي ســـن الــــــــ17، ليحتفظ 
أن تضع حدًا  لــــ18 ســنــة، قبل  لــه  بها كعبدة 
دانيال  أنهت حياة  بطلقة مسدس  ملأساتها 
بوليت، في مارس/ آذار 2016. أثارت قصتها 
الــــرأي الــعــام، حــتــى أصــبــحــت رمـــزًا لخلل في 
يريد  فالقضاء  الفرنسي.  والقضاء  املجتمع 
ـــع 

ّ
ســجــنــهــا بــتــهــمــة الــقــتــل املــتــعــمــد، فــيــمــا وق

400 ألـــف شــخــص عــلــى عــريــضــة، يــطــالــبــون 
عاشته،  مــا  بشاعة  انــكــشــاف  بعد  بتبرئتها 
 

ّ
وخصوصًا بعد صدور كتاب بعنوان »الكل
تـــروي الضحية تفاصيل  يــعــلــم«، وفــيــه  كـــان 
استعباد جنسي، بما فيه تشغيلها من قبل 
الــقــتــيــل دانـــيـــال كــمــومــس، ومــعــرفــة والــدتــهــا 
بـــاملـــوضـــوع، الــتــي ســمــحــت بــانــتــقــال الــرجــل 
إلى بيتها في العام 1992 لتبدأ مأساة طفلة 

»علم الجميع«.   بـ
ورغــــم ســيــطــرة هــمــوم جــائــحــة كـــورونـــا على 
ــرنــــســــي، شـــغـــلـــت قـــصـــة بـــاكـــو  ــفــ ــمـــع الــ ــتـ املـــجـ
تــبــدأ محاكمتها  الــنــاس، قبل أن  مــئــات آالف 
ــران الــــقــــادم، وخــصــوصــًا  ــزيــ فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
الـــصـــادر مــؤخــرًا حـــول قتلها ملن  الــكــتــاب   

ّ
أن

يفترض أنــه كــان »الــوالــد البديل«، أي شريك 
الــســابــق، دانــيــال بوليت، كشف فظائع  أمــهــا 
والدتها،  وبعلم  طفولتها  منذ  لها  تعّرضت 
ومعرفة أسرة الجاني القتيل، كونه مغتصبا 
أخته  على  حتى  اعتدى  جنسيا،  ومهووسا 
الصغيرة وهي في الحادية عشرة من عمرها. 
الـــقـــصـــة الـــتـــي أثـــــــارت جــــــداًل عـــلـــى املــســتــوى 
االجتماعي والقضائي منذ عام 2016، باتت 
اليوم قضية رأي عام، ووصل السجال حتى 
إلى املستوى السياسي الفرنسي. إذ رغم كل 
ف من تفاصيل وفظائع، تصّر النيابة 

ّ
ما تكش

العامة الفرنسية على سجن فاليري، ما يثير 
املستوى  على  الكثيرين  بــن  ســجــااًل  عمليًا 
االجتماعي واإلعالمي حول القضاء الفرنسي 
االغــتــصــاب. ففي  فــي حماية ضحايا  ودوره 
فاليري  كــان يعلم«، أوضــحــت  »الــكــل  كتابها 
ــا قـــبـــل 5 ســــنــــوات، فــــي مــطــبــخــهــا،  ــهـ كـــيـــف أنـ
وضع دانيال )الذي يسميه القضاء الفرنسي 
»زوجها السابق القتيل«(، فوهة مسدس على 
وضغط  وأطــفــالــهــا،  بقتلها  مــهــددًا  جبهتها 
على الزناد دون وجود طلقة فيه، مستتبعًا 
 لها: »هدئي 

ً
التهديد بضحكة استهزاء قائال

من روعك، املرة القادمة سيكون في املسدس 
الذي  كتابها  بحسب  ولألطفال«،  لك  طلقات 
صدر في 12 مايو/ أيار الجاري، والذي يثير 
 جميع من حولها كانوا 

ّ
جداًل ليس فقط ألن

 أحدًا لم يفعل شيئًا 
ّ
يعرفون ما يجري، بل ألن

قصة 
فاليري

فرنسية 
أنهت حياة 
مغتصبها

تثير قضية فاليري باكو، التي تبدأ محاكمتها في يونيو/ 
أنهت  أن  بعد  فرنسا،  في  واسعًا  جدًال  المقبل،  حزيران 
حياة شريكها ومغتصبها دانيال بوليت في مارس/ آذار 
المجتمع  باكو رمزًا لخلل في  2016. وأصبحت قضية 

وعجز القضاء الفرنسي عن حماية النساء

400 ألف شخص 
وّقعوا عريضة طالبوا 

فيها بتبرئة فاليري

في عمر السابعة 
عشرة، حملت فاليري 

من مغتصبها

1819
مجتمع

 بوليت جعلها 
ّ
النساء. وكشفت التحقيقات أن

وبــالــضــرب  األول،  الــحــمــل  مــنــذ  »مــســتــعــبــدة 
والــتــعــذيــب والــتــهــديــد أجـــبـــرهـــا عــلــى الــعــمــل 
بـــالـــدعـــارة لــتــكــســب لـــه املـــــال. وذات يــــوم حن 
فها ويضربها«. 

ّ
أغضبت زبونًا عنيفًا راح يعن

فاليري  2016، سحبت  آذار  مـــارس/   13 وفــي 
املسدس الذي هّددها به بوليت سابقًا، لتطلق 
عـــلـــى رقـــبـــتـــه طــلــقــة أنـــهـــت حـــيـــاتـــه وعـــذابـــهـــا، 

بحسب ما ذكرت في مقابلة تلفزيونية.
االدعـــــــاء الــفــرنــســي طــلــب لــهــا الــســجــن مــدى 
القتل عن  أقــدمــت على  أنــهــا  الــحــيــاة، معتبرًا 
سابق إصرار. محاكمتها التي ستبدأ الشهر 

الــقــادم فــي مــديــنــة شــالــون ســـور ســـون، تثير 
غضب الــرأي الــعــام، بعد أن اعتبرها االدعــاء 
الفرنسي »قتلت زوجها بدم بــارد، وهو قتل 
مــتــعــمــد مـــع ســبــق اإلصــــــرار، وهــــذه الــجــريــمــة 

يجب املعاقبة عليها بأقسى عقوبة«.  
ـــعـــوا عريضة 

ّ
أكــثــر مـــن 412 ألـــف شــخــص وق

حتى تاريخه، ينادون بتبرئة فاليري، وأثار 
االدعاء في القضية غضبًا نسويًا واسعًا في 
فرنسا، في حملة مستمرة قبل املحاكمة )بن 
21 و25 يونيو/ حزيران القادم( تحت عنوان 
»الـــحـــريـــة لــفــالــيــري بــــاكــــو«، ويـــجـــد الــرئــيــس 
ــاكــــرون، نــفــســه تحت  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــ

ضغوط كبيرة إلصدار عفو عنها. 
املــثــيــر فـــي هـــذه الــقــضــيــة الــتــي تــشــغــل الـــرأي 
دانــيــال بوليت، تدعم  القتيل  أخــت   

ّ
أن الــعــام، 

بـــوضـــوح اإلعـــفـــاء عـــن املــتــهــمــة بــقــتــل أخــيــهــا، 
فــالــيــري. وأثـــــارت شــهــادة األخــــت الــكــثــيــر من 
املشاعر واألسئلة حول ترك النظام القضائي 
ــتـــديـــن أمـــثـــال  ــعـ واالجــــتــــمــــاعــــي الـــفـــرنـــســـي ملـ
 املــعــتــدي 

ّ
دانـــيـــال، طــلــقــاء. فـــاألخـــت ذكــــرت أن

»قــام في شبابه بترهيب  القتيل،  واملغتصب 
أســرتــه واالعــتــداء جسديًا على والــديــه، وقــام 
أكــده  مــا  الــصــغــيــرة«. وهــو  باغتصاب أختنا 
ــرة الــقــتــيــل للشبكة  ــ ــد أصـــدقـــاء أسـ أيـــضـــًا أحــ

التلفزيونية الفرنسية »فرانس 3«.
بوناغيونتا،  جانن  فاليري،  ملحامية  ووفقًا 
ــــذي تــحــظــى بـــه قضية   الـــدعـــم الــهــائــل الـ

ّ
ــإن ــ فـ

ــــت في  فـــالـــيـــري والــتــعــاطــف مــعــهــا، كــمــا دّونــ

مــقــدمــة الــكــتــاب »الــجــمــيــع كـــان يــعــلــم«، يعود 
 األلم 

ّ
 »فاليري هي تجسيد حقيقي لكل

ّ
إلى أن

الذي تشعر به العديد من النساء الصامتات«. 

أبعد من قضية فاليري 
تشغل قضية العنف ضّد النساء في فرنسا، 
بال املجتمع واملشّرعن واملنظمات النسوية، 
ــيـــرة. ويــبــدو  مــع تــزايــدهــا فــي الــســنــوات األخـ
التدخل   املجتمع يعاني من مشكلة »عــدم 

ّ
أن

فــي الـــشـــؤون األســـريـــة الــخــاصــة«، كــمــا نقلت 
الــقــنــاة الــثــالــثــة عــن جــيــران فــالــيــري ودانــيــال 
بــولــيــت، وهـــو أيــضــًا مــا أحـــرج عــمــدة الــبــلــدة، 
وخصوصًا لناحية استغالل القتيل لفاليري 
في الدعارة ملصلحته املالية من خالل سيارة 
فــــان، خــّصــصــت لــلــغــرض، ووضــعــه إعــالنــات 
أربعة  بــأم  الجسدي  لالتجار  اإلنــتــرنــت  على 

من أطفاله.  
وتــــــعــــــتــــــرف مـــــحـــــامـــــيـــــة فـــــــالـــــــيـــــــري، جــــانــــن 
 فــرنــســا »تــعــانــي مــن ثقافة 

ّ
بــونــاغــيــونــتــا، أن

 
ّ
ــبــــرت املـــحـــامـــيـــة أن ــتــ الـــعـــنـــف املــــنــــزلــــي«. واعــ

»الــنــســاء يــعــانــن مــن كــوابــيــس ومـــن سياسة 
عدم تدخل املجتمع«. 

 
ّ
واستعرضت املحامية أمثلة على ذلك، إذ إن

عــدد عمليات قتل الــشــركــاء )الــنــســاء على يد 
رجال( يزداد وترتفع أرقامه. ففي 2018، قتلت 
 الحالي 

ّ
121 امــرأة فرنسية على يد شريكهن

أو السابق، وفــي 2019 ارتــفــع الــرقــم إلــى 146 
عملية قتل، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، 

 فرنسا املرتبة الثالثة من حيث 
ّ

وبذلك تحتل
القتل والعنف بحق النساء في أوروبا. 

وتعتبر املحامية والناشطة في مجال حقوق 
 
ّ
الــنــســاء، آن بــويــون، بحسب »فــرانــس 24« أن
»جرائم قتل الشريكات هي مجرد ذروة مرئية 
لثقافة العنف األســـري، وهــي إحــدى املشاكل 
 فرنسا 

ّ
الرئيسية في فرنسا«. وترى أيضًا أن

باتت »مجتمعا يهيمن فيه الذكور، وهو أكثر 
انــشــغــااًل فــي الــدفــاع عــن املــعــتــدي الــذكــر بــدل 
الضحية املرأة، وينتشر بن الفرنسين فكرة 
 مستوى معينًا من العنف 

ّ
متأصلة مفادها أن

املــنــزلــي مــقــبــول، عــــالوة عــلــى تصنيف األمــر 
كنوع من الخصوصية«. 

بلجيكا

ألمانيا

سويسرا

إيطاليا

البحر 
إسبانياا�بيض المتوسط

خليج
بسكي

ألمملكة
المتحدة

باريس

فرنسا

J J

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

في خالل عدوانه األخير على قطاع غزة، 
أيار  مايو/  من  عشر  الثاني  في  تحديدًا 
اإلسرائيلي  االحــتــالل  استهدف  الــجــاري، 
بــــرج الـــوقـــائـــي الــــواقــــع فـــي وســــط شـــارع 
املخابرات غربي مدينة غزة، فدّمره. أغلق 
ــك لـــم يمنع   ذلـ

ّ
ــارع، لــكــن ــشـ ــام الـــبـــرج الـ ركــ

هشام الجاروشة )33 عامًا( من استقبال 
من  بالقرب  الحالقة  في  الراغبن  زبائنه 
 صالون 

ّ
صالونه الــذي ُدّمــر بـــدوره. وألن

ــذي كـــان مــقــصــودًا بــكــثــرة من  الــحــالقــة الــ
ــّد مـــصـــدر رزق  ــَعــ ــ قــبــل ســـكـــان املــنــطــقــة،  ُي
عمله  استئناف  قــّرر  الوحيد،  الجاروشة 
الدمار بعد أسبوَعن من  الرغم من  على 
استهدافه. فهو أب لولَدين، زينة )ثمانية 
أعــوام( وعمر )أربعة أعـــوام(، وفــي حاجة 

إلى تأمن لقمة عيشهما.
هـــكـــذا، وضـــع الـــجـــاروشـــة كــرســّيــًا ومـــرآة 
إلـــــى جـــانـــب الفـــتـــة صـــالـــونـــه املـــتـــضـــّررة 
فوق  زبائنه  يستقبل  وراح  كبير،  بشكل 
الــعــدوان  مــن  الــركــام. ويستعيد محطات 
ــهــدف 

ُ
اإلســرائــيــلــي، ال ســّيــمــا عــنــدمــا اســت

صالون الحالقة. ويخبر: »قبل عيد الفطر 
بــيــوم واحــــد، ُدهــشــت صــبــاحــًا مــن إقــبــال 
الــزبــائــن على الــصــالــون مــن أجــل التهيؤ 
 
ّ
ــوا حــيــنــهــا أن

ّ
لــعــيــد الــفــطــر. كــثــر لـــم يــظــن

ــه سوف 
ّ
الــعــدوان ســوف يستمّر أليــام وأن

ــًا كــثــيــرة. بالنسبة  يــدّمــر مــبــانــي وأبـــراجـ
إلـــيـــهـــم، كــــان األمـــــر تــصــعــيــدًا إســرائــيــلــيــًا 
ــة  ــثـــالثـ ــتــــاد فـــــي خـــــــالل األعـــــــــــوام الـ كــــاملــــعــ
األخيرة، بالتالي لن يدوم أكثر من يوَمن 
ــن هـــدنـــة«. يضيف 

َ
ــعــل

ُ
أو ثــالثــة قــبــل أن ت

 الـــصـــورة تــغــّيــرت عند 
ّ
الـــجـــاروشـــة »لـــكـــن

ظهر ذلك اليوم. فقد أبلغنا حارس البرج 
إسرائيلي  من ضابط  اتصااًل  ى 

ّ
تلق ه 

ّ
بأن

طلب منه تحذير الناس إلخالء منازلهم 
ــاكــــن عــمــلــهــم فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا 10  وأمــ
الصالون ممتلئًا.  »كــان  دقــائــق«. ويتابع 
طلبت من الشاب الذي أحلق له أن يهرب 
املنزل الصطحاب  إلى  سريعًا، وتوّجهت 
زوجتي وولَدينا. وقفنا في الشارع بعيدًا 
عن البرج، وإلى جانب الشاب الذي طلبت 
منه الــفــرار. كــان صــابــون الحالقة مــا زال 
ب ما 

ّ
على ذقنه، في حن كان يبكي ويترق

سوف يحصل. وبعد ساعة، وقع الدمار«.
ــه من غير السهل أن 

ّ
ويقول الجاروشة إن

»تــنــظــر إلـــى حــلــمــك ومـــصـــدر رزقــــك وهــو 
على  يعتمدون  عشرات   

ّ
أن علمًا  ينهار«، 

الصالون من مدخول. يضيف  يؤّمنه  ما 
ا نقضي وقتًا أكثر من ذلك الذي 

ّ
»فيه كن

ا نقضيه في منازلنا. وما أسهل على 
ّ
كن

الــضــابــط اإلســرائــيــلــي أن يـــحـــّدد الــهــدف 
نا. حتى 

ّ
بدقيقة فيقضي على أحالمنا كل

املـــدّمـــر، تــضــّرر  املـــجـــاور للمبنى  مــنــزلــي 
م الزجاج واألبواب وبعض األثاث 

ّ
وتحط

ــه لــم  ــ ــ
ّ
ــــزة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة«. ُيــــذكــــر أن ــهـ ــ واألجـ

تقريبًا على تجديد  عــام  مــن  أكثر  يمِض 
الــجــاروشــة صــالــونــه. هــو قـــام بــذلــك بعد 
عــيــد الــفــطــر فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. صحيح 
ه يسكن باإليجار وال يملك املال لشراء 

ّ
أن

ه حينها جــّدد صالونه بهدف 
ّ
لكن منزل، 

جــــذب الـــزبـــائـــن أكـــثـــر. أّمــــا الـــيـــوم، فــيــقــّدر 
خسارته في الصالون بأكثر من 15 ألف 
أّي من  عــلــى  يعثر  لــم  إذ  أمــيــركــي،  دوالر 
أدواته تحت الركام، بل فقط على الالفتة 

األمامية املتضررة.
ــــن مــــــن الـــــــــعـــــــــدوان، قــــــّرر  ــ ــوَع ــ ــبــ ــ بــــعــــد أســ

الجاروشة العودة إلى العمل فوق الركام، 
البقاء  فــي  يــرغــب  مــفــاجــأة. فهو ال  ليثير 
مؤكدًا  عمل،  دون  من  املتضرر  املنزل  في 
 »الــــعــــودة إلــــى الــعــمــل عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
أن

الدمار هي رسالة تحّد، وتعّبر عن عزيمة 
أمــام الجميع وأمــام  أفرضها على نفسي 
ــه تــلــك لــفــتــت أنــظــار  ــودتــ االحـــــتـــــالل«. وعــ
زبــائــنــه ومــــن يـــرغـــب فـــي دعـــمـــه، فــقــصــده 

كثيرون للحالقة فوق الركام.
وكـــان الــجــاروشــة قــد عمل فــي صالونات 
املهنة  بتعلم  بـــدأ  ـــه 

ّ
أن ــّدة، علمًا  عــ حــالقــة 

قبل 15 عــامــًا قبل أن يصير مــعــروفــًا في 
املنطقة وكــذلــك فــي حـــّي الــشــيــخ رضـــوان 
وحّي النصر ويقصده زبائنه من مناطق 
مــخــتــلــفــة مــثــل مــخــيــم الــشــاطــئ ومــنــاطــق 
شمال قطاع غزة. وقبل خمسة أعوام، بدأ 
ُدّمـــر مــع أربعة  يعمل فــي الصالون الــذي 
حالقن آخرين، وهم جميعهم يعتمدون 

كليًا على ما يجنونه فيه.
العمل  استئناف  الجاروشة  قّرر  وعندما 
ــــــــرت لــــه زوجــــتــــه آســيــا 

ّ
ــام، وف ــ ــركــ ــ ــــوق الــ فــ

من  الــالزمــة  األدوات  مــن  عـــددًا  البهتيني 
صالون تعمل فيه، وساندته في خطوته 
تلك. من جهة أخرى، عرض عليه صديق 
البرج  مــن  بالقرب  يملك سوبرماركت  لــه 
فــي مساحة  زبــائــنــه  يستقبل  أن  املـــدّمـــر، 
لــه فــي مــتــجــره. بــذلــك يدعمه  يخّصصها 
ــــي حــــــال بـــــــدأت لـــجـــان  ــلــــة عـــمـــلـــه فـ ملــــواصــ

اإلعمار في غزة بإزالة الركام.
ويـــؤكـــد الـــجـــاروشـــة »أقـــــوم بــعــمــلــي وأنـــا 
ــن يــهــزمــنــا االحـــتـــالل  فـــخـــور بــنــفــســي، ولــ
اإلسرائيلي حتى لو أرعبنا. فأنا أب ومن 
الطبيعي أن أخــاف على ولـــَدّي«. واليوم، 
الصالون  بناء  إلعــادة  التعويض  ينتظر 
للحالقة  يــوم مجاني  وينوي تخصيص 
 من دعمه ويدعمه في الفترة الحالية، 

ّ
لكل

نفسه شعوره  الــوقــت  فــي  يخفي  ال  ه 
ّ
لكن

بخوف كبير. فأصدقاء له ُدّمرت منازلهم 
في العدوان اإلسرائيلي على غزة في عام 
2014 وانتظروا أعواما قبل إعــادة إعمار 
 االحتالل كان يفرض رقابة 

ّ
ما تهّدم، ألن

شديدة عليهم.

حالقة فوق ركام غزة

»لن يهزمنا االحتالل اإلسرائيلي حتى لو أرعبنا« )محمد الحجار(

الفتة محّطمة... هذا ما تبّقى من الصالون )محمد الحجار(

تزايد العنف ضّد النساء في فرنسا في السنوات األخيرة )أالن بيتون/غيتي(
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على يد شريكهّن الحالي أو السابق، عام 
2019، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية

كثر هم أهالي غزة 
الذين تضرّرت مصادر 

رزقهم أو خسروها 
بالكامل، من جرّاء 

القصف اإلسرائيلي الذي 
استهدف القطاع 

المحاصر أخيرًا. هشام 
الجاروشة واحد من 

هؤالء

تتباين أراء أهالي الضحايا 
بعد قبول محكمة 

ليبية الطعن على حكم 
سابق بإسقاط التهم عن 

متورطين في مجزرة 
»سجن أبو سليم«

ضحايا مجزرة سجن أبو سليم يستحقون اإلنصاف
رغم عدول المحكمة 

عن حكمها إال أن بعض 
األهالي ال يبدون متفائلين

تعرف المجزرة بأنّها من 
أكبر الجرائم التي اقترفها 

نظام القذافي

طرابلس ـ العربي الجديد

باملحكمة  الثانية  الجنائية  الــدائــرة  أعلنت 
الصادر  الحكم  الليبية، أخيرًا، نقض  العليا 
الــتــاســعــة بمحكمة  ــرة الــجــنــائــيــة  ــدائــ الــ عـــن 
استئناف طرابلس، بشأن املجزرة التي جرت 
في  بالعاصمة طرابلس،  الواقع  السجن  في 
التهم عن  والـــذي قضى بسقوط  عــام 1996، 
جــمــيــع املــتــهــمــن، لــتــقــرر إعــــــادة الــنــظــر في 
القضية مجددًا من قبل دائرة جنائية أخرى.

ــال املــســتــشــار الــقــانــونــي لــرابــطــة شــهــداء  وقــ
ــجــــذوب،  مـــذبـــحـــة أبـــــو ســـلـــيـــم، مــصــطــفــى املــ
ــرار، إن  ــقـ فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة عــقــب الـ
العليا  باملحكمة  الثانية  الجنائية  »الدائرة 
قــبــلــت الــطــعــون املــقــدمــة مـــن رابـــطـــة شــهــداء 
مــذبــحــة أبـــو ســلــيــم، ومـــن الــنــيــابــة الــعــامــة«، 
الــدعــوى  بــإعــادة  املحكمة قضت  أن  مضيفًا 
كـــامـــلـــة إلـــــى مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف طــرابــلــس 
ــــدة، مــعــبــرًا  ــديـ ــ لـــتـــحـــديـــد دائــــــــرة جـــنـــائـــيـــة جـ
عــن أمــلــه فــي أن تقبض الــســلــطــات عــلــى كل 

املتهمن في املجزرة، وتقدمهم إلى العدالة، 
وتعيد النظر في حقيقة االتهامات املوجهة 

لهم وفق القانون.
ومنذ بدأت املحاكم الليبية إعادة النظر في 
القضية، بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام 
السابق في عام 2011، ينتظر أهالي ضحايا 
املجزرة إنصاف أبنائهم، لكن املحكمة قضت 
بإسقاط   2019 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/  فــي 
األهالي،  أثــار سخط  ما  املتهمن،  التهم عن 
ورغم عدول املحكمة عن حكمها، وتأكيدها 
أخــرى،  إلــى محكمة جنائية  املتهمن  إحالة 

إال أن بعضهم ال يبدون متفائلن.
ها من 

ّ
وتــعــرف مــجــزرة سجن أبــو سليم بأن

أكــبــر الــجــرائــم الــتــي اقــتــرفــهــا نــظــام العقيد 
معمر القذافي، خالل سنوات حكمه األربعن، 
وقـــد وقــعــت فــي 30 يــونــيــو/ حــزيــران 1996، 
عــنــدمــا داهــمــت قــــوات األمــــن الــســجــن األكــثــر 
ــع فــــي وســـط  ــ ــواقـ ــ تــحــصــيــنــًا فــــي الــــبــــالد، والـ
العاصمة، وفتحت النار مباشرة على النزالء 
، قبل أن 

ً
بزعم تمردهم، ما أوقــع 1269 قتيال

تخفي جثثهم في مقبرة جماعية في باحة 
السجن.

وينتمي السجناء القتلى إلى أفكار متعددة 
املـــــشـــــارب واالتـــــجـــــاهـــــات، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــن 
ــــرأي، ورغـــم أن غــالــبــيــة الضحايا  الـ ســجــنــاء 
من  كــان  أنــه  إال  الليبية،  الجنسية  يحملون 

أهالي الضحايا في االحتجاج بكافة السبل 
وفق مبدأ التظاهر السلمي. واتهمت الرابطة، 
»إهـــمـــال  ـــ ــان، الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة بـ ــيــ فــــي بــ
ــالـــة أمــد  الــقــضــيــة«، مــعــتــبــرة أن الــتــلــكــؤ وإطـ
الــفــرصــة إلسقاط  أتــاحــا  القضية  فــي  النظر 
التهم عــن املــتــورطــن بحجة »مــضــي املـــدة«، 
بينما يعتبر استمرار اإلهمال متعارضًا مع 
املــبــررات التي قامت من أجلها ثــورة فبراير 

ضد النظام السابق.
املدني  املجتمع  مؤسسات  الرابطة  وطالبت 
»تكثيف التواصل مع املنظمات  والنشطاء بـ
والــجــهــات الحقوقية الــدولــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــلــجــوء إلــــى الــقــضــاء الــــدولــــي«، مـــؤكـــدة أن 
املـــجـــزرة تــعــد »جــريــمــة ضــد اإلنــســانــيــة، وال 

تسقط بالتقادم«.
ورغـــم مقتل أكــثــر مــن 1200 نــزيــل فــي سجن 
ــلـــس، فـــي عــام  أبــــو ســلــيــم بــالــعــاصــمــة طـــرابـ
الــكــتــمــان  طـــي  ظــلــت  الــجــريــمــة  أن  إال   ،1996
لسنوات طوال، إلى أن أبلغت سلطات النظام 
السابق أهالي الضحايا بمقتلهم في نهاية 

إلــى تنظيم  يــلــجــأون  عــام 2009، مــا جعلهم 
تحقيق  بفتح  للمطالبة  احتجاجية  وقفات 

في الجريمة.
وكــانــت املــجــزرة مــن بــن أبــرز القضايا التي 
أثارها الليبيون إبان اندالع الثورة في 2011، 
كــمــا تعتبر مــن أبــــرز الــقــضــايــا املــقــامــة ضد 
االستخبارات،  جهاز  رئيس  الــقــذافــي  صهر 
عبد الله السنوسي، والذي تم القبض عليه 
في 2011، باعتباره من أبرز املتهمن فيها، 
وكانت أحد أسباب الحكم عليه باإلعدام في 

منتصف عام 2015. 
ويقول سالم الحوتي إن عناصر مخابراتية 
أبلغت بعضًا من أهالي الضحايا بإمكانية 
تعويضهم ماديًا مقابل وقف االحتجاجات، 
الــتــي يمارسها  إلـــى أن »الــضــغــوط  ويــشــيــر 
ــرأي الــــعــــام أجــــبــــرت املــحــكــمــة عـــلـــى قــبــول  ــ ــ الـ
جنائية  محكمة  إلــى  القضية  ونقل  الطعن، 
أخرى، ألن مذكرات الطعن بينت العديد من 
السابق  الحكم  إلبــطــال  القانونية  األســبــاب 

بإسقاط التهم عن املتورطن«.

ــــى جــنــســيــات  ــًا مــــن يــنــتــمــون إلـ بــيــنــهــم أيـــضـ
عربية، ومن بينهم فلسطينيون.

وقــضــى الــحــكــم الــصــادر عـــام 2019 بإسقاط 
الــتــهــمــة عـــن خــمــســة مـــن املــتــهــمــن لــوفــاتــهــم، 
وعـــن اثــنــن آخــريــن غــيــابــيــًا، وإســقــاط التهم 
عن املتهمن الباقن وجاهيًا بسبب »مضي 
املدة وتقادمها«، دون أن تذكر املحكمة عدد 

املتهمن.
أهالي ضحايا  أحد  الحوتي،  وتحدث سالم 
املجزرة، عن حالة من اليأس واإلحباط تسبب 
فيها الحكم السابق، مشيرًا إلى أنه ال يبدي 
 بــشــأن الــتــحــول الــجــديــد فــي القضية. 

ً
تــفــاؤال

»العربي الجديد« ضرورة  وأوضح الحوتي لـ
محاكمة املتهمن بشكل نزيه، ووفقًا لعدالة 
القانون، مضيفًا أن »القضية قضية رأي عام، 
ولم تعد تهمنا فقط كليبين، بل هي مؤشر 

على نزاهة القضاء«.
مــن جــانــبــهــا، طــالــبــت رابــطــة أهــالــي ضحايا 
مجزرة أبو سليم بضرورة إصالح القضاء، 
مؤكدة حق  البالد،  في  التشريعات  وتعديل 

قتل 1269 سجينًا في 
المجزرة )محمود 
تركية/ فرانس برس(
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مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة في غزة..  

طوق النجاة لفئة ذوي االحتياجات الخاصة خالل 

االعتداءات اإلسرائيلية على القطاع المحاصر

في ظل الظروف المأساوية 
التي عاشها قطاع غزة 

على مدى عقود وخصوصًا 
خالل األسابيع الماضية 

نتيجة اعتداء الكيان 
الصهيوني على القطاع، برز 

الدور الحيوي لمركز حمد 
بن جاسم للرعاية التأهيلية 

المتكاملة في التخفيف 
من وطأة ونتائج االعتداءات 

اإلسرائيلية المتكررة 
على سكان غزة المحاصر، 

والمساهمة في التخفيف 
من آثار األضرار التي خلفتها 

تلك االعتداءات على 
المدى القريب والبعيد، 

والتي طالت مختلف الفئات 
السكانية من أطفال 

ونساء وشيوخ وماخلفته 
من آثار عميقة في البنية 

المجتمعية لسكان القطاع. 
ليشكل المركز خالل تلك 
المحنة حبل نجاة ونافذة 
أمل لتجاوز تلك اآلثار من 

خالل الخدمات النوعية التي 
يوفرها مركز حمد بن جاسم 
للرعاية التأهيلية المتكاملة 

والمتخصصة بشريحة ذوي 
اإلعاقة المتعددة والدائمة، 

وذلك على مستوى العالج 
والتأهيل. 

ــك  ــال تل ــاين خ ــري واإلنس ــرح الخ ــذا ال ه

ــرة  ــة املؤث ــة املجتمعي الظــروف يعكــس القيم

ــع  ــاء املجتم ــن أبن ــة م ــة هام ــى رشيح ــه ع ل

يف قطــاع غــزة، وذلــك نظــرا الحتضانــه العديــد 

التــي  والتثقيفيــة  التعليميــة  املرافــق  مــن 

ــن  ــواء وم ــى الس ــراد واألرس ع ــتهدف األف تس

مختلــف األعــار، فضــا عــن توفــره لخدمــات 

نوعيــة مــن خــال قســم خــاص بالطفولــة 

املبكــرة والتــي تســعى إىل تنميــة قــدرات تلــك 

ــة.   ــن ذوي اإلعاق ــة م ــة العمري الفئ

رسالة إنسانية

ويف هــذا اإلطــار أكــد الســيد ســعيد مذكــر 

ــذي ملؤسســة جاســم  ــس التنفي الهاجــري الرئي

ــد  ــز حم ــة أن مرك ــم الخري ــن جاس ــد ب وحم

بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة املتكاملــة يف 

ــود  ــم صم ــا يف دع ــا ريادي ــدم منوذج ــزة، يق غ

أخوتنــا يف فلســطني مــن خــال توفــره للعديــد 

مــن الخدمــات الطبيــة النوعيــة ملســاندة ذوي 

اإلعاقــة املتعــددة والدامئــة، والتــي مــن شــأنها 

أن تســاهم يف ترميــم اآلثــار النفســية التــي 

خلفتهــا تلك االعتــداءات للكيــان الصهيوين عى 

أخوتنــا مــن ســكان القطــاع املحــارص وبشــكل 

خــاص خــال األســابيع األخــرة الفائتــة، حيــث 

يعتــر املركــز ترجمــة واقعيــة وفاعلــة للرســالة 

اإلنســانية الســامية التــي تســعى مؤسســة 

جاســم وحمــد بــن جاســم الخريــة إىل بلورتهــا 

مــن خــال مواصلــة إســهاماتها الفاعلــة يف 

ميــداين الصحــة والتعليــم، واللــذان يعــدان من 

اللبنــات األساســية يف تعزيــز عنــارص االســتدامة 

والتنميــة الشــاملة يف أي مــن تلــك املجتمعــات 

املحتاجــة حــول العامل. وأضــاف الهاجــري قائا: 

إن تنــوع الخدمــات التــي يوفرهــا مركــز حمــد 

ــة إىل  ــة املتكامل ــة التأهيلي ــم للرعاي ــن جاس ب

ــدا  ــز بع ــى املرك ــة، أعط ــة الطبي ــب الرعاي جان

مجتمعيــا، وذلــك انطاقــا مــن الــدور التوعــوي 

والتعليمــي لــه، لتســاهم خاصيــة هــذا التنــوع 

ــن   ــتفيدين م ــة املس ــاع رشيح ــي  باتس الخدم

ــة. ــددة والدامئ ــة املتع ذوي اإلعاق

الجودة وكفاءة الخدمات

ــة  ــن نوعي ــا م ــز وانطاق ــة املرك ــول أهمي وح

الخدمــات املقدمــة وأثرهــا املجتمعــي قــال 

إدارة  مجلــس  رئيــس  لبــد  محمــد  الســيد 

ــة  ــة التأهيلي ــم للرعاي ــن جاس ــد ب ــز حم مرك

ــز  ــي “مرك ــرح التأهي ــذا ال ــة: إن ه املتكامل

حمــد بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة املتكاملة” 

هــو مثــرة جهــود طويلــة وعمــل دؤوب لتلبيــًة 

احتياجــات ومتطلبــات فئــة األشــخاص ذوي 

ــف أعارهــا وخاصــة  ــة مبختل ــة الضعيف اإلعاق

مصــايب الشــلل الدماغــي واإلعاقــات املتعــددة 

والرعايــة  التأهيليــة  املجــاالت  مختلــف  يف 

والخدمــات الطبيــة املســاندة والرتبيــة الخاصــة 

والطــرق  الطبيــة  األنظمــة  أفضــل  وفــق 

التأهيليــة الحديثــة، وتوفــر األرسة البديلــة 

ــز  ــر املرك ــث يعت ــز، حي ــل املرك ــة داخ الحاضن

ــخاص  ــواء لألش ــات اإلي ــم خدم األول يف تقدي

يوفــر  والــذي  فلســطني،  يف  اإلعاقــة  ذوي 

ميــزة حصــول املســتفيدين عــى الخدمــات 

يف مــكان واحــد، وقــد أصبــح هــذا املركــز 

أمنوذجــاً يحتــذى بــه يف جــودة وكفــاءة وتنــوع 

الخدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف 

فلســطني. 

التأثر النفيس

االعتــداءات  خــال  املركــز  عمــل  وحــول 

ــرتة  ــزة بالف ــة األخــرة عــى قطــاع غ اإلرسائيلي

ــو 2021، أشــار الســيد  ــني 10 إىل 17 ماي ــا ب م

القريبــة  الجويــة  الغــارات  أن  لبــد  محمــد 

األرضار  مــن  بالكثــر  تســببت  املركــز  مــن 

التــي لحقــت باملبنــى ومقدراتــه باإلضافــة إىل 

التأثــر النفــيس الســلبي عــى املقيمــني داخــل 

ــن  ــتفيدين م ــة واملس ــواء” خاص ــز “ االي املرك

ــز  ــج املرك ــن برام ــتفيدين م ــة املس ذوي اإلعاق

املختلفــة بشــكل عــام، ومبــا أن املبنــى قــد 

تــم تجهيــزه منــذ التأســيس بطابــق القبــو 

تــم إخــاء جميــع املقيمــني إليــه، وإعــداد كل 

ــة وأدوات  ــن أرسة وأغطي ــاء م ــزم اإلخ ــا يل م

ــم توفــر ســيارات  ــة، كــا ت مســاعدة وصيدلي

سعيد مذكر الهاجري
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مدرسة سجى

لتأمــني نقــل الطواقــم الطبيــة العاملــة باملركــز.

ــزم لاســتمرار يف  ــكل مايل ــام ب ــم القي ــث ت حي

تقديــم خدمات اإليواء لألشــخاص ذوي اإلعاقة 

الطابــق  واســتخدام  لهــم  الحايــة  وتوفــر 

يضمــن  مبــا  لإلخــاء.  أيضــا  التحــت-أريض 

ــة املســاندة  ــم الخدمــات الطبي اســتمرار تقدي

ــني  ــي للمقيم ــي والوظيف ــاج الطبيع ــن الع م

ــن  ــة م ــاج املوضوع ــط الع ــق خط ــز وف باملرك

ومتابعــة  املــدرب.  املربيــات  طاقــم  خــال 

ــارات  ــات واالستفس ــتقبال الطلب ــل واس التواص

ــر  ــداءات ع ــاء االعت ــتفيدين أثن ــن أرس املس م

منصــات التواصــل االجتاعــي املختلفــة. كذلك 

خدمــات  مــن  املســتفيدين  بعــض  متابعــة 

املدرســة والطفولــة املبكــرة الذيــن اضطــروا إىل 

ــر  ــدارس وتوف ــزوح إىل امل ــم والن ــاء بيوته إخ

ــة لهــم مــن خــال  األدوات املســاعدة واألغذي

ــي. ــذاء العامل ــج الغ ــع برنام ــيق م التنس

التعاون والتنسيق

ــس اإلدارة الســيد  ــس مجل وأوضــح الســيد رئي

والتنســيق  التعــاون  تــم  أنــه  لبــد  محمــد 

شــال  يف  املــدين  املجتمــع  مؤسســات  مــع 

ــة  ــر أماكــن آمن ــك للعمــل عــى توف غــزة وذل

للمترضريــن مــن العائــات التــي بهــا أشــخاص 

ذوي اإلعاقــة املســتغيثني باملركــز أو يتلقــون 

خدمــات تأهيليــة أخــرى. كــا ســاهمنا بتوفــر 

البيــوت لــألرس النازحــة التــي تــرضرت بيوتهــا 

والتــي يوجــد بهــا أشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة 

وذلــك عــن طريــق املؤسســات األهليــة العاملــة 

واملســتلزمات األخــرى وذلــك لعــدم موامئــة 

ــواء ملتطلباتهــم وجــاري التنســيق  مــدارس اإلي

عــى ضــان إيــواء بعــض املترضريــن مــن 

وتوفــر  املركــز،  يف  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

املســاعدات اإلغاثيــة العاجلــة من مــواد غذائية 

للمســتفيدين  مســاعدة  وأدوات  وأغطيــة 

يف  رشيكــة  مؤسســات  مــع  بالتنســيق 

محافظــات شــال غــزة وغــزة والوســطى. كــا 

طالــت خدماتنــا تقديــم النصائــح واإلرشــادات 

والدعــم النفــيس للنازحــني يف املــدارس الذيــن 

ــة  ــن عضوي ــية ضم ــات نفس ــوا إىل صدم تعرض

ــاع  ــال قط ــات يف ش ــبكة التحوي ــز يف ش املرك

غــزة بالرشاكــة مــع مؤسســة اإلنســانية واإلدراج 

األدويــة  توفــر  عــن  فضــا   .HI الدوليــة 

وعاجــات األعصــاب والتشــنجات الرضوريــة 

خــال  مــن  املركــز  يف  للمقيمــني  والهامــة 

التنســيق مــع وزارة الصحــة الفلســطينية.  

ــول:  ــه بالق ــد حديث ــد لب ــيد محم ــم الس وخت

نتوجــه بالشــكر الجزيــل والعميــق لألشــقاء 

ــى  ــعباً ع ــًة وش ــراً وحكوم ــر أم ــة قط يف دول

الفلســطيني،  للشــعب  ودعمهــم  عطائهــم 

ونخــص بالشــكر والعرفــان والتقديــر مؤسســة 

عــى  الخريــة  بــن جاســم  جاســم وحمــد 

ــة  ــون عام ــز ليك ــذا املرك ــا له ــا ومتويله دعمه

الخــري يف هــذا املجــال  بــارزة يف عملهــم 

التأهيليــة  الخدمــات  مقدمــاً  النــور  ويــرى 

اإلعاقــة. ذوي  لألشــخاص  املتكاملــة  الطفولة املبكرة وتنمية القدراتمركز العاج الطبيعي


