قبل البداية..

من �أجل
"خولة ورقية"
فاديا جربيل

فتحت حادثة االعتداء الوح�شي ال��ذي تعر�ضت له الطفلة "خولة" على
يد �أربعة من ال�شبان الذين اغت�صبوها وحاولوا قتلها لإخفاء جرميتهم،
�أبواب اجلدل يف جمتمعنا ال�سوري على م�صراعيها� ،إزاء �ضرورة احل ّد من
هذه الأفعال ال�شنعاء ،التي باتت تهدد �أطفالنا ون�سيجنا االجتماعي برمته،
ذلك �أن هذه اجلرمية النكراء التي انتهكت براءة الطفلة ذات الأربعة �أعوام،
تعترب غريبة بق�سوتها وب�شاعتها على جمتمعنا املن�ضوي حتت منظومة
قيمية �سامية يعتز بها ،قائمة على مبادئ االحرتام والف�ضيلة والأخالق.
ولئن حاولنا الوقوف ملياً عند هذه احلادثة امل�ؤملة ،التي هزّت م�شاعر كل
من �سمع بها ،ويف مقدمتهم ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد الذي زار "خولة"
ووجه بحنان الأب بعالجها والتخفيف من عذاب روحها املجروحة ،ف�إننا
جن��د �أنف�سنا م��دف��وع�ين كما غ�يرن��ا م��ن ��ش��رائ��ح جمتمعنا ال���س��وري �إىل
الت�سا�ؤل عمّا ي��ردع هذه الذئاب الب�شرية التي تت�سلل يف اخلفاء لتعتدي
على براءة الأطفال وتغت�صب �أحالمهم� .إذ �أننا مل نن�س بعد حادثة الطفلة
"رقية" التي قتلها مغت�صبها وقلع عينيها �إمعاناً يف الوح�شية ،وحماولة
منه لطم�س معامل و�أ�سباب اجلرمية احلقيقية.
�إن ح��ال��ة الهلع واخل ��وف ال�ت��ي اع�ت�رت بع�ض الأط �ف��ال ،وال�سيما طالب
امل��دار���س ممن عرفوا باحلادثة ،ت�ستدعي البحث يف ط��رق وو�سائل �إعادة
الأمان والطم�أنينة لهم ولأهاليهم الذين فقدوا الثقة بال�شارع وبالنا�س،
و�صار هاج�سهم الأوحد �أن يعود �إليهم طفلهم �أو طفلتهم �سليماً معافى.
وم��ع ت�صاعد ه��ذا القلق ،وتكري�ساً للوعي املجتمعي و�إل�ق��اء ال�ضوء على
جميع �أ�شكال العنف ال��ذي ميار�س �ضد الأط�ف��ال ،ج��اءت دع��وة جمموعة
من ال�شباب ال�سوريني للتوقيع على عري�ضة موجهة �إىل اجلهات العليا
لت�شديد العقوبة على مرتكبي مثل هذه اجلرائم الب�شعة التي ت�أنفها كل
نف�س ب�شرية ،وتعديل بع�ض الن�صو�ص الت�شريعية والقوانني التي ت�ضع
حداً جلنون البع�ض الذي اكت�سح كل �شيء وطاول حتى حياة �أطفالنا ،لتجد
"العري�ضة" ذلك االندفاع املحموم من �شرائح املجتمع كافة ،والتي طالبت
وباملطلق ب�إعادة النظر باملادة  491من قانون العقوبات ال�سوري العام لعام
 1949و�إن��زال �أ�شد العقوبات بحق كل من ت�سول له نف�سه انتهاك براءة
الأطفال.
�إن "جهينة" ال�ت��ي ط��امل��ا عر�ضت مل�ع��ان��اة الطفولة وم�شكالت الأطفال،
وطالبت غري مرة بتعديل القوانني والن�صو�ص والت�شريعات ال�صادرة منذ
�سنوات طويلة ،جتد لزاماً عليها كمنرب حر و�صوت لكل �أ�سرة �سورية� ،أن
تتبنى كل ما �سمعت من مطالبات ومنا�شدات ،لت�ؤكد على �ضرورة الت�شدد
يف احل ّد من بع�ض الظواهر التي �أ�صبحت م�صدر خوف وقلق ،بل و�أطاحت
بالكثري من املبادئ والقيم التي نعتز �أننا ننتمي �إليها.
ال وخوفاً،
�إذاً من �أجل "خولة ورقية" وع�شرات احلاالت امل�سكوت عنها خج ً
�أو تلك التي ق�ضت ب�صمت ،فلرنفع �أيادينا جميعاً لنن�شئ �سداً منيعاً يف
وجه �أولئك الذين حاولوا �أن ي�سلبوا الأمان والطم�أنينة من قلوب �أطفالنا
و�أ�سرنا الآمنة.
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