
سكان ضد الكنيسة في سان بطرسبرغ

هذه األرض لي

17

سان بطرسبرغ ــ رامي القليوبي

تـــتـــواصـــل فــــي مـــديـــنـــة ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ، 
العاصمة الشمالية الروسية، احتجاجات 
ــة تــســلــيــم  ــنــ ــديــ ــبـــب قــــــــرار ســــلــــطــــات املــ بـــسـ
كــاتــدرائــيــة الــقــديــس إســحــق املــتــحــفــيــة إلــــى عــهــدة 
الروسية. ويعتقد كثير من  األرثوذكسية  الكنيسة 
 ذلك سيؤثر سلبًا على واحــدة من 

ّ
أبناء املدينة أن

أبرز معالم سان بطرسبرغ.
أنطونينا  الــحــيــة«،  »املــديــنــة  تــشــيــر منسقة حــركــة 
 تسليم الكاتدرائية إلى الكنيسة 

ّ
يليسييفا، إلى أن

األرثــوذكــســيــة الــروســيــة ســتــتــرتــب عــلــيــه تــداعــيــات 
للكنيسة  الــتــابــع  املتحف  إغـــاق  فــي مقدمها  عـــدة، 
وتـــســـريـــح مــوظــفــيــه، وفـــــرض قـــيـــود صـــارمـــة على 
مابس الزائرين، باإلضافة إلى مخاوف من تدهور 
الـــكـــاتـــدرائـــيـــة نـــظـــرًا الفـــتـــقـــاد إدارة الــكــنــيــســة  ــال  حــ
األرثــوذكــســيــة الــخــبــرة املــعــمــاريــة. تــقــول يليسييفا 
»العربي الجديد«: »نتحدث هنا عن تسريح نحو  لـ
بسبب  الفادحة  الخسائر  عن  ناهيك  موظف،   400
تــوقــف بيع الــتــذاكــر لــزيــارة املتحف الـــذي سيغلق، 
ــوال لترميم  ــ وكــــان مـــن املــمــكــن اســتــخــدام هـــذه األمــ

.»
ً
كنائس أخرى مثا

 إيـــــــــــرادات مــتــحــف 
ّ
ــنـــة، فـــــــإن ــلـ بـــحـــســـب األرقـــــــــام املـــعـ

 824.6 بلغت   2016 عام  إسحق  القديس  كاتدرائية 
مليون روبــل )نحو 14.5 مليون دوالر( منها 52.2 

مليون روبل )نحو 900 ألف دوالر( ربح صاٍف.
ه بعد تسليم 

ّ
في هذا السياق، تشير يليسييفا إلى أن

سيجري  األرثــوذكــســيــة،  الكنيسة  إلــى  الكاتدرائية 
اإلنفاق عليها من ميزانية الدولة. وتضيف: »عاوة 
 هناك سوابق لتدهور حال الكنائس 

ّ
على ذلك، فإن

ها 
ّ
األرثوذكسية، ألن الكنيسة  بعد تسليمها إلدارة 

تفتقد إلى الخبرة املعمارية الازمة، وقد حدث ذلك 
مع كاتدرائية قازان في سان بطرسبرغ أيضًا، التي 
ُســلــّمــت فــي تسعينيات الــقــرن املــاضــي إلــيــهــا. وفي 
حال توجيه انتقادات إلى الكنيسة تتسلح األخيرة 

 ذلك يشكل إهانة ملشاعر املؤمنني«.
ّ
أن

الزائرين،  الكاتدرائية على  تداعيات تسليم  وحول 
تــضــيــف: »ســتــفــرض الكنيسة قــيــودًا صــارمــة على 
الــزائــريــن فــي مــا يتعلق بــاألزيــاء مثل فــرض غطاء 
الــــرأس عــلــى الــنــســاء. وسيشعر الـــزائـــرون مــن غير 

هم غير مرحب بهم هناك«.
ّ
املصلني أن

ومــــا يــزيــد مـــن غــضــب الــنــاشــطــة املــقــيــمــة فـــي ســان 
بطرسبرغ هــو اتــخــاذ سلطات املــديــنــة قــرارهــا من 
دون الرجوع إلى رأي السكان. تذّكر في هذا السياق 
 
ّ
ــه »كانت هناك مثل هــذه الخطط عــام 2015، لكن

ّ
أن

الـــســـلـــطـــات تـــراجـــعـــت عــنــهــا بـــعـــد تـــوقـــيـــع عــريــضــة 
املــرة رأي  لــم تستطلع هــذه   السلطات 

ّ
ضــدهــا، لكن

السكان«.
حياتها  وعــاشــت  ولـــدت  والــتــي  يليسييفا،  تعتبر 
فــي ســـان بــطــرســبــرغ، كــاتــدرائــيــة الــقــديــس إســحــاق 

بـــالـــدرجـــة األولـــــى »أثـــــرًا ورمـــــزًا وأحــــد أبــــرز مــعــالــم 
املـــديـــنـــة إلـــــى جــــانــــب مـــتـــحـــف هـــيـــرمـــيـــتـــاج وقــلــعــة 
تراجع  في  تأمل  زالــت  ما  وهــي  بيتروبافلوفسك«. 

السلطات عن قرارها هذه املرة أيضًا.
الــقــديــس إسحاق  كــاتــدرائــيــة  دفــعــت قضية متحف 
بــســكــان بــطــرســبــرغ إلــــى إنـــشـــاء مــجــمــوعــات على 
مواقع التواصل االجتماعي تضم آالف املستخدمني 
ضــد الـــقـــرار، وتنظيم احــتــجــاجــات مــيــدانــيــة شــارك 
القضية  فيها عــشــرات آالف األشــخــاص. وخــرجــت 
عن نطاق املدينة، لتشغل الــرأي العام الروسي في 
الــبــاد، وســط توجه قسم كبير من  مختلف أنحاء 

السكان لرفض النشاط العلني املتزايد للكنيسة.
 مــعــظــم ســكــان روســـيـــا يــعــتــبــرون 

ّ
وبـــالـــرغـــم مـــن أن

 نسبة املترددين 
ّ
أنفسهم مسيحيني أرثوذكس، إاّل أن

على الكنائس وامللتزمني بالشعائر الدينية ال تزيد 
عــلــى 5 فــي املـــائـــة، وفـــق تــقــديــرات بــاحــثــني فــي علم 

االجتماع.
في املقابل، وصف بطريرك موسكو وعموم روسيا 
كيريل األول )رأس الكنيسة األرثوذكسية الروسية( 
تسليم كاتدرائية القديس إسحاق إلى الكنيسة في 
عام يصادف مرور قرن على ثورة الباشفة )1917( 

بأنه »رمز للمصالحة في املجتمع الروسي«.
مع ذلك، أثار إعان محافظ سان بطرسبرغ غيورغي 
املاضي  الثاني  كانون  يناير/  في  بولتافتشينكو 
عن قرار تسليم الكاتدرائية، جداًل واسعًا وانقسامًا 

بني من رأى فيه استعادة للعدالة التاريخية، ومن 
الدولة  الكنيسة في  قلقه من تنامي نفوذ  عّبر عن 
الـــروســـيـــة املـــدنـــيـــة. ودعـــــا وزيـــــر الــثــقــافــة الـــروســـي 
بــني سلطات  إبـــرام عقد  إلــى  فاديمير ميدينسكي 
الروسية  األرثوذكسية  والكنيسة  بطرسبرغ  سان 
 الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة بتسليم 

ّ
يـــحـــدد بـــوضـــوح كــــل

الكاتدرائية وكيفية ضمان سامة القطع املتحفية.
وتعتبر كــاتــدرائــيــة الــقــديــس إســحــاق الــواقــعــة في 
العاصمة  أكبر كنيسة في  القديس إسحاق  ساحة 
الشمالية الروسية، وجرت أعمال بنائها بني عامي 
األول  نــيــقــوالي  اإلمــبــراطــور  بــرعــايــة  1818 و1858 
في معظم تلك الفترة. لكن بعد ثورة الباشفة عام 
أيديولوجيا رسمية للدولة،  1917 وإعان اإللحاد 
تعرضت الكاتدرائية للنهب، إذ جرت مصادرة 48 
الذهبية وأكثر من طنني من  القطع  كيلوغرامًا من 
الفضيات في مايو/ أيار 1922، كما اعتقل عميدها. 
ــر إلـــى افــتــتــاح »مــتــحــف مــعــاد لــلــديــن«  ووصــــل األمــ
فيها عــام 1931 بــات عــام 1937 متحفًا متخصصًا 
في التاريخ والفنون، وأثناء الحرب العاملية الثانية 
اســـتـــخـــدم لــحــفــظ قــطــع مــتــاحــف املـــديـــنـــة وقــصــور 

ضواحيها.
وكان قرار استئناف إقامة القداديس عام 1990 من 
أن  قبل  الكاتدرائية،  تــاريــخ  فــي  املفصلية  األحـــداث 
التاريخية  الرموز  أبــرز  أحــد  إلــى  تتحول تدريجيًا 

واألثرية في روسيا ما بعد االتحاد السوفييتي.

مجتمع
يبرز دور  تقريرًا  فــي ســتــراســبــورغ،  والــثــاثــني  الثانية  العامة  فــي جلسته  ــا  أوروبـ ى مجلس 

ّ
تبن

املجتمع  فــي  والــاجــئــني  املهاجرين  مــن  املــتــزايــدة  األعــــداد  استقبال ودمـــج  فــي  املحلية  السلطات 
 مايني املهاجرين عبروا الحدود إلى الدول األعضاء فيه منذ 

ّ
األوروبي. وذكر املجلس في بيان أن

عام 2012. وشّدد على الحاجة إلى تنسيق االستجابات بهدف وضع سياسات فعالة تستطيع في 
الوقت نفسه ضمان احترام حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى وضع برامج مستدامة مع رؤية بعيدة 
)األناضول(  األمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وسريعة. 

ّ
املدى لدمج املهاجرين. ولفت إلى أن

للعاج  مــركــزًا  أمــس،  اليمن(،  فــي مدينة تعز )جــنــوب غربي  الخيرية  افتتحت مؤسسة »رعــايــة« 
الطبيعي والنفسي ملساعدة أكثر من 17 ألف جريح سقطوا في الحرب التي تشهدها املحافظة منذ 
أكثر من عامني. وقال املدير التنفيذي للمؤسسة، عصام التميمي: »املركز يعد األول من نوعه في 
اليمن، ويقدم خدمات طبية مجانية للجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة وأزمــات نفسية«. 
وأضاف: »في مدينة تعز ومديريات املحافظة 17200 جريح، يعانون من إعاقات دائمة بسبب تلف 
)األناضول( األعصاب، واملركز يقدم لهم العاج الطبيعي«. 

مركز في تعز لعالج ضحايا الحرب ومساعدتهم نفسيًامجلس أوروبا يتبنى تقريرًا لصالح دمج المهاجرين

ُينزله  أن  قبل  الخمسينّي رفشه  الفلسطينّي  يرفع 
البقعة،  هــذه  فــي  بــه. هنا،  األرض ويقلبها  تلك  فــي 
التقطها  »كليشيه«  شــجــرة. صـــورة  يـــزرع  ســـوف 
ــــورة »كــلــيــشــيــه«  ــول«. صـ ــ ــاضـ ــ مـــراســـل وكـــالـــة »األنـ
لفلسطينّي وأرضه. صورة »كليشيه« تشبه صورًا 
ع أن 

ّ
قها كثيرون، وأخرى من املتوق

ّ
كثيرة سبق ووث

يلتقطها آخرون في املستقبل، في محاولة للتأكيد 

ــبـــاط املـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــّي بـــأرضـــه. هــذه  عــلــى ارتـ
حسونة  مصطفى  التقطها  »الكليشيه«  الــصــورة 
بمناسبة يوم األرض. كان ينقل فعالّية من فعالّيات 
الثالثني من مارس/  الــذي ُيحتفل به في  اليوم  ذلك 
 عام. والفلسطينّي الخمسينّي موضوع 

ّ
آذار من كل

الـــصـــورة، كـــان يــشــارك فــي تــلــك الــفــعــالــّيــة فــي حــّي 
الشجاعّية في مدينة غــّزة. كان يشارك إلى جانب 

دون من 
ّ
يؤك عدد من مواطنيه في حملة تشجير، 

خاللها أّن هذه األرض لهم. الصورة »كليشيه« من 
ها مبّررة من دون شّك.

ّ
دون شّك، غير أن

الـــيـــوم الــخــمــيــس املـــوافـــق فـــي الــثــالثــني مـــن مـــارس/ 
ويــحــتــفــل  ــة 

ّ
املــحــتــل فــلــســطــني  تــحــتــفــل   ،2017 آذار 

ــهــا 
ّ
الــفــلــســطــيــنــّيــون حـــول الــعــالــم بــيــوم أرضـــهـــم. إن

ــا اصـــطـــلـــح عــلــى  ــدة واألربـــــعـــــون ملــ ــ ــواحـ ــ الــــذكــــرى الـ

تسميته »يوم األرض« منذ عام 1976. في الصورة 
رفشه  الخمسينّي  الفلسطينّي  يرفع  »الكليشيه«، 
قبل أن ُينزله في تلك األرض ويقلبها به. هنا، في 
هـــذه الــبــقــعــة، ســـوف يـــزرع شــجــرة. وتــلــك الشجرة 
ســــوف تــكــبــر، وســـــوف يــقــصــدهــا عــنــدمــا يشيخ 
أجمع:  للعالم  ويــقــول  الــوارفــة  بأغصانها   

ّ
ليستظل

»هذه األرض لي«. 
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الموصل ـ أحمد النعيمي

خــرجــت الــحــاجــة أم يــاســر مــن الــجــانــب األيــمــن فــي مــديــنــة املــوصــل الــتــي تشهد 
عمليات عسكرّية ال ترحم، ونجت بأعجوبة. في رحلة نزوحها هذه وهربها من 

املوت والدمار فقدت أسرتها، واحدة من بني مئات األسر التي تعاني هناك.
على قارعة الطريق الذي يسلكه العراقيون النازحون الهاربون من جحيم املعارك 
 هؤالء 

ّ
كــل العمر 65 عامًا. وتراقب بتمّعن  البالغة من  أم ياسر  الــدائــرة، تجلس 

أو  أفـــراد أسرتها  ها تعثر على 
ّ
لعل النجاة،  فــي طريقهم صــوب  أمامها،  املــاريــن 

إن كانوا  املوصل، وال تعرف  األيمن من  الجانب  أحدهم. هي فقدتهم هناك في 
أحياء أم ال.

تقول أم ياسر وهي تراقب األسر املارة أمامها واملتوّجهة نحو املجهول: »ال أدري 
إن كان أبنائي وبناتي وأطفالهم على قيد الحياة. منطقتنا تعّرضت إلى قصف 
عنيف، هدمت من جّرائه عشرات املنازل، فخرج الناس منها فزعني«. تضيف لـ 
تت خالل رحلة الهروب املرعبة. بعض 

ّ
ها، تشت

ّ
 »األســر، كل

ّ
»العربي الجديد« أن

الهاربني ضّيعوا أطفالهم وبعضهم ضّيعوا أسرهم بأكملها. أنا ضّيعت أسرتي 
ني في عالم غريب بال أهــل وال أبناء وال أســرة. ال 

ّ
وال أعــرف مصيرها. أشعر أن

أدري إلى أين سوف يأخذني القدر وأنا لم أعد أملك أّي شيء من هذه الدنيا«.
ال تختلف حــال أم ياسر عن حــال عشرات من النساء والــرجــال واألطــفــال الذين 
ضّيعوا أسرهم أو فقدوها نتيجة الحرب الدائرة من دون رحمة. املدنّيون هنا هم 
 كثيرًا ما يصادف 

ّ
ضحايا تلك الحرب األوائل واألخيرون. تجدر اإلشارة إلى أن

إلــى خــارج املوصل،  املــؤديــة  الطرقات  أو على  الــنــزوح  فــي مخّيمات  الناشطون 
أو أسرهم.  أو أهلهم  عراقّيني من فئات عمرّية مختلفة تائهني من دون ذويهم 
هؤالء يهيمون على وجوههم وال يعرفون مصيرهم وال يعرفون مصير عائالت 
 كثيرين يرفضون االستسالم لذلك القدر، في حني 

ّ
فقدوها أو هي فقدتهم. لكن

أم يــاســر أن تستسلم، وتــقــول: »أشعر  ــل. مــن جهتها، تــرفــض  يفقد آخـــرون األمـ
هم ما زالوا على قيد الحياة. رّبما أعثر عليهم بعد أيام أو رّبما بعد أشهر. 

ّ
بأن

ها تخشى 
ّ
ني لن أقطع األمل«. وإن لم تفصح عن مخاوفها، إال أن

ّ
لست أدري، لكن

أن يكونوا قد قتلوا جميعًا نتيجة القصف. وتشكو: »أصبحت وحيدة في هذا 
 بي وكيف سوف أواجه 

ّ
، ال أعرف ما الذي سوف يحل

ّ
العالم املرعب. في هذه السن

 من يمّر بها عن أسرتها وأبنائها وبناتها 
ّ

الحياة القاسية لوحدي«. وتسأل كل
لم  السطور،  هــذه  كتابة  أحــدهــم. حتى  العثور على  في  ق 

ّ
توف ها 

ّ
لعل وأطفالهم، 

يفيدها أحد بأّي جديد. ما زال مصيرهم مجهواًل، كما حال مئات آخرين.

مما  يستفيدون  ال  السعودية  في  خريج  مليون  نصف  نحو 
تعلموه في الجامعة في حياتهم المهنية. هؤالء من أصحاب 

من  عاطلون  إما  فهم  العمل.  سوق  تالئم  ال  التي  االختصاصات 
العمل أو يعملون في غير اختصاصهم

أثر قطاع النقل على البيئة في ندوة لـ »العربي الجديد«
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مجتمع

الرياض ـ خالد الشايع

الــخــريــجــني  مـــئـــات آالف  يــــواجــــه 
ــوديــــني الـــــذيـــــن يــحــمــلــون  ــعــ ــســ الــ
ــادة الـــجـــامـــعـــيـــة والــفــنــيــة  ــهــ ــشــ الــ
مشكلة حقيقية مع البطالة، من دون وجود 
فرص واعدة لتوظيفهم في اختصاصاتهم 
العمل.  ســوق  مــع  تتفق  ال  ببساطة  كونها 
ــدأت تتسع مــنــذ عــقــديــن من  هـــذه الــفــجــوة بـ
الــتــعــلــيــم  وزارة  ــن  مــ حــقــيــقــي  تـــحـــرك  دون 
الــعــالــي )قــبــل دمــجــهــا مـــع وزارة الــتــعــلــيــم( 
أكثر  الجامعات  لردمها. ومع تواصل ضخ 
من 70 ألف خريج سنويًا في اختصاصات 
إعالن  العمل  أو سبق لسوق  غير مرغوبة، 
من  العاطلني  أعـــداد  تتزايد  منها،  اكتفائه 
يتجاهلون  مــن  أعـــداد  تتزايد  فيما  العمل، 
بشهادتهم  فقط  ويعملون  تعلموه،  ما   

ّ
كــل

 مــا تــعــلــمــوه فــي ســنــوات 
ّ

 كـــل
ّ
الــثــانــويــة، ألن

الجامعة الخمس، لم تكن له حاجة حقيقية.
الحكومية،  اإلحــصــاء  هيئة  ــام  أرقــ بحسب 
يشكل عدد الجامعيني العاطلني من العمل 
أكثر مــن 54 فــي املــائــة مــن عــدد السعوديني 
فــي حــالــة الــبــطــالــة. هـــذا الــوضــع دفـــع وزيــر 
ــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى الــــذي  ــدكـ الــتــعــلــيــم الـ
العالي  التعليم  وزارة  من  ثقيلة  تركة  ورث 

الــوزارتــني معًا قبل نحو عامني،  بعد دمــج 
إلى التفكير في إلغاء عشرات األقسام غير 
الــضــروريــة، واســتــبــدالــهــا بــأقــســام جــديــدة، 
 الضرر كان قد وقع بالفعل، فهناك نحو 

ّ
لكن

مــلــيــون طــالــب ال يستفيدون بشيء  نــصــف 
الجامعات  مما تعلموه. وإلى حني تطبيق 
التحديثات قد يتجاوز العدد مليون خريج.
ــــي فــــــي الــــتــــوظــــيــــف،  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ ـــل االخـ ــّمـ ــحــ يــ
وأستاذ علم اإلدارة السابق الدكتور موفق 
الــشــريــدة، مــســؤولــيــة مــا يــحــدث مــن تباعد 
بـــني مــخــرجــات الــجــامــعــات واالحــتــيــاجــات 
الجامعات  إلــى  العمل،  الحقيقية في ســوق 
أواًل الـــتـــي لـــم تـــحـــّدث مــنــاهــجــهــا بــالــشــكــل 
»يعلم  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  املناسب. 
 320 خريجًا من قسم 

ّ
أن عميد كلية اآلداب 

 
ّ

التاريخ ومثلهم من الجغرافيا يزّج بهم كل
، فمن تخّرج 

ً
عام في السوق لن يجدوا عمال

قبلهم بعشر سنوات ما زال ينتظر تعيينه 
ــًا، فــالــتــدريــس هـــو الــقــطــاع الــوحــيــد  مــــدّرســ
الذي يستوعبهم. مع ذلك، ما زالوا يقبلون 
ــــادة  ــام، بـــهـــدف زيـ ــ ــــسـ ــــذه األقـ الــــطــــالب فــــي هـ
املالية  االعــتــمــادات  على  للحصول  عــددهــم 

ال أكثر«.
يتابع شريدة: »الجامعات هي املسؤولة عن 
 الخلل الحاصل اآلن، لكن حتى لو عملت 

ّ
كل

التعليم الجامعي والتدريب التقني واملهني 
من جهة والحاجات الفعلية في سوق العمل 
ومــخــتــلــف األنــشــطــة االقــتــصــاديــة مــن جهة 
أخــــرى يــشــكــل أبــــرز تــحــديــات ســـوق الــعــمــل. 
لكن، منذ ذلك الحني لم تتخذ خطوات جدية 

للتصحيح.
ــوارد البشرية  ــ يــشــدد االخــتــصــاصــي فــي املـ
األرقـــام   

ّ
أن مــوســى بوبشيت على  الــدكــتــور 

 
ّ
املــخــيــفــة لــلــبــطــالــة ال تــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن

السعودية تعاني من أزمة بطالة، بل تعاني 
فـــي األســــــاس مـــن أزمـــــة مـــخـــرجـــات تــعــيــني. 
فالوظائف متوفرة لكن ال تجد املؤهل لها. 
لدينا   

ّ
أن »املؤكد  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 

 فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، وهـــــذا مـــا تكشفه 
ً
خـــلـــال

مـــعـــارض الــتــوظــيــف الــتــي تــنــظــم فـــي أغــلــب 
ــــدن الـــســـعـــوديـــة، فــشــركــات كــثــيــرة تــطــرح  املـ
فرصًا وظيفية واعدة لكن ال تجد من يتقدم 
ليس  املعروضة  االختصاصات   

ّ
ألن إليها، 

عليها طلب في سوق العمل«. 
ــاءل: »مـــــــا الــــــــذي ســـتـــفـــعـــلـــه شــــركــــات  ــ ــــسـ ــتـ ــ يـ
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــة بـــخـــريـــج قــســم 
ــق: »ال 

ّ
الــتــاريــخ، أو الــعــلــوم الــديــنــيــة«؟ ويــعــل

 
ً
 هناك خلال

ّ
بد من االعتراف أمام أنفسنا أن

حقيقيًا في سوق العمل، وعدم االرتباط بني 
وهو  العمل،  وســـوق  التعليمية  املتطلبات 
خلل يــقــود فــي نهاية املــطــاف إلــى البطالة، 
تــســتــوعــب مخرجات  الــســوق ال  قــاعــدة   

ّ
ألن

التعليم«.
مــع  ــعــــاون  ــتــ ــالــ بــ الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  تـــــحـــــاول 
التي  للمشكلة  حــلــول  ابــتــكــار  العمل  وزارة 
تضخمت في السنوات العشر املاضية حتى 
الجهات،  بــات حلها يتطلب تدخل عشرات 

وسنوات طويلة من العمل. 
ــذا االتـــجـــاه يـــبـــدو كـــارثـــيـــًا، إذ يــريــد   هــ

ّ
لـــكـــن

وزيـــر التعليم إغـــالق األقــســام األدبـــيـــة، من 
دون إيــجــاد بــديــل علمي لــهــا، ويــريــد وزيــر 
العمل تقليص قبول الطالب في الجامعات 
املعاهد  إلــى  البقية  وتحويل  النصف،  إلــى 

التقنية واملهنية. 
الــنــاشــط الحقوقي  فــي هـــذا اإلطــــار، يعتقد 
 »هذه األفكار سطحية جدًا، 

ّ
علي الخطاب أن

تعتمد  فهي  الحقيقية،  املشكلة  تعالج  وال 
على تقليل عدد الخريجني بداًل من جعلهم 
، وبــالــتــالــي ســيــصــبــح لــديــنــا 

ً
أكـــثـــر تـــأهـــيـــال

بداًل  العمل بشهادات متدنية،  عاطلون من 
من عاطلني بشهادات جامعية«. 

»العربي الجديد«: »أكثر من 72 في  يقول لـ
املائة من املسجلني في برامج إعانة البطالة 
هــم مــن الــجــامــعــيــني... نــحــن فــي حــاجــة إلــى 
لكي  لكن  متنوعة وجــديــدة،  اخــتــصــاصــات 
ــّد من  نـــقـــوم بـــذلـــك بـــالـــوجـــه الــصــحــيــح ال بــ
أن تــكــون لــديــنــا قـــاعـــدة مــعــلــومــات واســعــة 
ــيـــاجـــات ســـــوق الـــعـــمـــل لــلــســنــوات  ــتـ ــن احـ عــ
املــقــبــلــة، وعــنــدهــا ســيــكــون مــن الــســهــل على 
تلك  لتلبية  أقسامها  تهيئ  أن  الجامعات 

االحتياجات«.

عدد األيام التي تشهد 
تلّوثًا أكثر من غيرها، 

وهي أيام الصحو في 
لبنان، يصل إلى 200

فــمــن يتحمل مسؤولية  ذلـــك،  عــلــى إصـــالح 
الــفــجــوة  فــيــهــا  ازدادت  ــزمــــن  الــ مــــن  عـــقـــود 
بـــني مــخــرجــات الــتــعــلــيــم ومــتــطــلــبــات ســوق 
الــعــمــل؟ ومـــن يـــعـــّوض الـــطـــالب والــطــالــبــات 
الذين ُدفعوا إلى الدراسة في اختصاصات 

تقودهم في النهاية إلى البطالة«؟
إلى  الفعلية  الــحــاجــة  الــشــريــدة على  يــشــدد 
ــة بـــني الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي  ــادلـ ــعـ ــة املـ ــوازنــ مــ
واحــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل، عــبــر التخلص 
من بعض االختصاصات غير املجدية. مع 
 املشكلة ال تنحصر هنا فقط، 

ّ
ذلك، يؤكد أن

فـــســـوق الــعــمــل نــفــســه يــعــانــي مـــن اخـــتـــالل، 
بــســبــب ســـيـــطـــرة الـــعـــمـــالـــة الـــــوافـــــدة عــلــيــه: 
»ليس أمام السعودي سوى إكمال تعليمه 
على  التغلب  يستطيع  لــن  ـــه 

ّ
ألن الــجــامــعــي، 

الرخيصة. وبالتالي، هو  العمالة األجنبية 
البطالة  بطابور  التحاقه  يؤجل  أن  يحاول 

عبر التعليم، ال أكثر«.
تــمــتــلــئ الــجــامــعــات الــســعــوديــة بــالــكــلــيــات 
أمــام  التي ال فــرص عمل  األدبــيــة والنظرية 
اختصاصاتها، فليس من املمكن استيعاب 
أكــثــر مـــن 5 فـــي املـــائـــة فــقــط مـــن الــخــريــجــني 

ــام الــديــنــيــة  ــســ ســـنـــويـــًا، خــصــوصــًا مـــن األقــ
العربية.  واللغة  والجغرافيا،  والتاريخية، 
فـــالـــقـــطـــاع الـــوحـــيـــد املـــفـــتـــوح أمـــامـــهـــم هــو 
إلى  نــادرة  الفرص فيه  الــذي باتت  التعليم 
 من تخرج عام 2016 لن يجد وظيفة 

ّ
حّد أن

في التعليم حتى عام 2026.
بالتقصير  العمل  وزارة  اعــتــرفــت  بــدورهــا، 
في هذا الجانب قبل ثالث سنوات. وشددت 
عــلــى لــســان وزيـــرهـــا الــســابــق عــــادل فــقــيــه - 
الـــــذي بــــات وزيــــــرًا لــالقــتــصــاد والــتــخــطــيــط 
 اتساع الفجوة بني مخرجات 

ّ
حاليًا- على أن

انتشرت على الصفحات 
وحسابات المستخدمين 

صور التقطها أطباء 
في »مستشفى الجالء 
للوالدة« في العاصمة 

المصرية القاهرة. 
الصور أظهرت األطباء 
يضحكون وخلفهم 
سيدة ممددة بطنها 
مفتوح جراء عملية 
قيصرية، باإلضافة إلى 
صور أخرى للمولود. 
القت الصور كثيرًا من 
االمتعاض واالستنكار، 

وطالب معلقون 
بمحاسبة األطباء عبر 
نقابتهم بالذات، فيما 
شدد آخرون على أّن 

هذا االتجاه في تقليد 
الغرب في كّل شيء لن 
تكون له غير نتائج سلبية 

في مجتمعاتنا.

في لبنان قطاعات عّدة 
تلّوث البيئة. مشكلة 

حّولتها »العربي الجديد« 
إلى ندوة أضاءت على 

جانب من األزمة

بيروت ـ عصام سحمراني

ــي يــــومــــيــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــني ازدحــــــــــــام ســيــر  ــ فــ
توأمان،  حالتان  هما  التنفس.  في  وصعوبة 
األرجــح.  على  لــأولــى  نتيجة  منهما  الثانية 
عــلــى الـــرغـــم مـــن املــســبــبــات األخــــــرى لــتــلــّوث 
الهواء التي يعانيها هذا البلد الصغير والتي 
 عدد 

ّ
تزيد أرقام الفاتورة الصحية فيه، إال أن

السيارات الهائل في شوارع العاصمة واملدن 
الرئيسية يستدعي وقفة ما.

هــــذه الـــوقـــفـــة ســعــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في 
ــاء، بــعــنــوان »الــتــلــّوث  ــعــ نـــدوتـــهـــا، أمــــس األربــ
الحّد  وسبل  النقل  قطاع  عــن  الناتج  البيئي 
ــتـــي نــظــمــتــهــا فــــي مــكــتــبــهــا  مــــن مـــخـــاطـــره« الـ
ــاءة عــلــيــهــا مـــن خــالل  ــ ــيـــروت، إلـــى اإلضــ فـــي بـ
استضافة الخبير والصحافي البيئي حبيب 
ني عن وزارتي البيئة 

َ
معلوف، إلى جانب ممثل

والداخلية.
 
ّ
فـــي عــرضــه الـــوقـــائـــع، أشــــار مــعــلــوف إلــــى أن

لم  العاصمة،  التلّوث في لبنان، ال سيما في 
قــيــاس »بــل ُيشاَهد  إلــى أجــهــزة  يعد يحتاج 
بــالــعــني املـــجـــردة ويــتــســبــب بــرائــحــة واضــحــة 
 »الدراسات املقارنة 

ّ
وضيق تنفس«. يضيف أن

 نــوعــيــة 
ّ
أن ــــدت  أكـ واملــتــفــرقــة مــنــذ عــــام 1995 

الهواء في لبنان تستدعي حالة طوارئ ألكثر 
مــن 100 يـــوم فــي الــســنــة يــكــون الــتــلــّوث فيها 
 وحــدة 

ّ
فــي حالة الـــذروة فــي املـــدن. كــذلــك، فــإن

التي  الــهــواء،  نوعية  حــول  املشاركة  البحوث 
العلمية  للبحوث  الــوطــنــي  املــجــلــس  أنــشــأهــا 
 تلّوث الهواء لم يعد 

ّ
في عام 2008، أظهرت أن

ــدن، بــل يمتد إلـــى ارتـــفـــاع ما  ينحصر فــي املــ
ب 

ّ
الــبــحــر«. عق بــني 700 متر و900 عــن سطح 

 عدد األيام التي تشهد تلّوثًا أكثر 
ّ
معلوف أن

ــام الــصــحــو فـــي لــبــنــان،  ــ مـــن غــيــرهــا، وهــــي أيـ
ها في خانة 

ّ
ها ليست كل

ّ
يصل إلى 200، ولو أن

ــوارئ. أمـــا األيــــام األقـــل تــلــّوثــًا فــهــي التي  ــطـ الـ

الــنــدوة في  أدارت  الــتــي  البيئية غـــادة حــيــدر 
 الدراسة األخيرة آلثار التلّوث 

ّ
إشارتها إلى أن

لتلّوث  املالية  الكلفة   
ّ
أن بّينت   1998 عــام  في 

الهواء وصلت إلى 130 مليون دوالر في عام 

تشهد أمطارًا وعواصف ورعودًا. املسألة هي 
الـــذي يحيلنا مباشرة  الـــهـــواء  انــحــبــاس  فــي 
إلـــى قــطــاع الــنــقــل الـــبـــري وازدحــــــام الــطــرقــات 
الساحلية  املناطق  في  بالسيارات خصوصًا 
املحاذية للجبال، كما هي الحال في الطريق 
مــن بــيــروت إلـــى أنــطــلــيــاس )إلـــى الــشــمــال من 
ــو طــريــق  ــــوت، وهـ ــــرورًا بــنــهــر املـ الــعــاصــمــة( مـ
يشهد ازدحامًا يوميًا في االتجاهني. وأشار 
 »زحمة 

ّ
ـــه فــي هــذه الــحــال فـــإن

ّ
معلوف إلــى أن

كبير مهما  تــلــّوث  إلــى  تـــؤدي  الهائلة  السير 
كان نوع املحّرك ونوع املحروقات املستخدمة، 
 اشتغال املحّرك خالل الوقوف يؤدي إلى 

ّ
ألن

تلّوث أكبر بست مرات من السير«.
مـــن الـــوقـــائـــع أيـــضـــًا مـــا عــرضــتــه الــصــحــافــيــة 

ــادة النمو  ــ ــد: »فــمــا بــالــكــم الـــيـــوم، مـــع زيـ ــ واحـ
السنوي للتلّوث؟« على حد تعبيرها.

وبـــــنّي مــعــلــوف بــعــض الـــنـــقـــاط املــضــيــئــة في 
لبنان خالل  الــهــواء في  تلّوث  متابعة قضية 
إقــرار  العقدين األخيرين على األقــل، من ذلــك 
 2001 لسنة   341 الــقــانــون  اللبناني  الــبــرملــان 
والتعديالت عليه في عام 2004، الذي يفرض 
الناتج عن قطاع  الــهــواء  تلّوث  التخفيف من 
ــاه إلـــى الـــوقـــود األقــــل تلويثًا.  الــنــقــل، واالتـــجـ
وهو القانون الذي تصدى خصوصًا لصفقة 
الــفــانــات )مـــيـــكـــروبـــاص( الــعــمــومــيــة، فــئــة 12 
راكــبــًا، الــتــي تعمل على املـــازوت )ديـــزل( وقد 
لّوثت شــوارع البالد وأجــواءهــا بــدءًا من عام 
العمومي  البري  النقل  قطاع  مزاِحمة   ،1999

التقليدي، أي سيارات األجرة الصغيرة. وهو 
ما دفع سائقي سيارات األجرة الصغيرة إلى 
تعمل  بمحركات  بــدورهــم  محركاتهم  تبديل 
على املازوت، ما فاقم املشكلة واستدعى إقرار 

القانون ومن بعده التعديالت.
ــتـــي تــمــأ  ــيــــارات الـ ــر عــــن الــــســ ــثـ بـــالـــحـــديـــث أكـ
وخصوصية،  عمومية  اللبنانية،  الـــشـــوارع 
 

ّ
والــتــي بـــات معدلها فــي لــبــنــان »ســيــارة لكل

شخص ونصف اليوم« بحسب معلوف، قال 
قهوجي،  إيــدي  الــرائــد  الداخلية  وزارة  ممثل 
 وزارة 

ّ
وهو من مفرزة سير بيروت الثانية، إن

الداخلية أواًل تحاول ضمن القوانني املوجودة 
أن تـــقـــوم بـــمـــا عــلــيــهــا عـــلـــى صــعــيــد تــنــظــيــم 
الــســيــر وكــبــح املــخــالــفــات خــصــوصــًا مـــع بــدء 
التي  الجديد واملعايير  السير  تطبيق قانون 
السيارة.  تشترطها مــواده على نوعية عــادم 
ومع رفعه املظلومية عن عناصر السير الذين 
 

ّ
كل يجسدون  هم 

ّ
وكأن املــواطــن  إليهم  »ينظر 

لهم  ال عالقة  لون مسؤولية  فيحمَّ الــــوزارات، 
بها«، أشار قهوجي إلى النقص الذي يعاني 
منه قطاع تنظيم السير في لبنان، إذ ال يعمل 

 أرجائه أكثر من عشرين مفرزة سير.
ّ

في كل
بدوره، قال ممثل وزارة البيئة املهندس باسل 
 الـــوزارة أنــشــأت مــن خــالل »الشبكة 

ّ
منذر إن

الــوطــنــيــة لــرصــد نــوعــيــة الـــهـــواء« بمساعدة 
األمــــم املــتــحــدة خــمــس مــحــطــات فـــي بــيــروت 
وزحلة وصيدا وبعلبك للرصد. وتنوي في 
مــرحــلــة مــقــبــلــة الــتــوســع فـــي عــشــر مــحــطــات 
اللبنانية  املناطق  مختلف  تغطي  إضافية 
 
ّ
أن الكافية. أضــاف  املعلومات  إلــى  للوصول 

الـــــوزارة بــــدأت الــعــمــل عــلــى »االســتــراتــيــجــيــة 
ــام 2015،  ــواء« مــنــذ عـ ــهـ الــوطــنــيــة لــنــوعــيــة الـ
ومن ضمنها أهداف قريبة األمد لعام 2020، 
وأهـــداف بعيدة األمـــد لــعــام 2030، مــع لحظ 
التعامل مع أّي مؤشرات بشكل مباشر بعيدًا 
عن موعَدي أهداف االستراتيجية املحدَدين.

ــذه الــنــقــطــة بــــالــــذات انــتــقــد فــيــهــا مــعــلــوف  هــ
اختيار   

ّ
أن إلـــى  أواًل  أشـــار  إذ  الــبــيــئــة  وزارة 

مواقع أجهزة الرصد »ال يشمل أكثر املناطق 
ــــدورة إلــى  ســخــونــة، ال سيما الــطــريــق مــن الـ
 الــــوزارة 

ّ
أنــطــلــيــاس«. كــذلــك، قـــال مــعــلــوف إن

الــهــواء »كما  لــرصــد  ال تملك أجــهــزة متنقلة 
ــهــا ال تملك خــطــة طــــوارئ، فــمــاذا ستفعل 

ّ
أن

ــزة  ــهــ ــلـــهـــا مـــــن أجــ ــــي تـــصـ ــتـ ــ ــلــــومــــات الـ ــعــ ــاملــ بــ
الرصد؟«.

D D

تحقيق

فسبكة

خريجون سعوديون
اختصاصات بال قيمة في سوق العمل

اكتظاظ في مستشفيات العاصمة تونس

ال تفصح عن مخاوفها، لكنّها تخشى أن يكونوا قد قتلوا 
جميعًا. وتشكو: أصبحُت وحيدة في هذا العالم

قصة الجئة

2026
هو العام المتوقع 

لتوظيف خريجي 
االختصاصات األدبية 

والنظرية لعام 2016، في 
قطاع التعليم

أم ياسر 
أنتظرهم على قارعة الطريق

طوابير أمام مكاتب 
التسجيل ومئات المرضى 

في قاعات االنتظار

تونس ـ مريم الناصري

تــشــهــد قـــاعـــات االســـتـــقـــبـــال فـــي مــســتــشــفــيــات 
ــًا كـــبـــيـــرًا، وال  ــ ــامـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة ازدحـ
يمكن تفويت الطوابير أمام مكاتب التسجيل 
ومـــئـــات املـــرضـــى فـــي قـــاعـــات االنـــتـــظـــار قبيل 
خضوعهم لتحاليل أو لكشف صحي. يتكّرر 
ذلك يوميًا، فيما تصادف أشخاصًا مستائني 
غــاضــبــني بــســبــب تــأجــيــل مــوعــد عــالجــهــم أو 

معاينتهم ألشهر، بسبب كثرة املرضى.
ــًا، تــســّجــل حـــــاالت تـــوتـــر بـــني الــطــاقــم  ــيـ ويـــومـ
الــعــامــل مـــن جــهــة واملـــرضـــى مـــن جــهــة أخـــرى. 
ويــشــكــو الـــطـــاقـــم مـــن ضــغــط الــعــمــل الــيــومــي 

بــســبــب كـــثـــرة املــــرضــــى، خـــصـــوصـــًا مــــن عـــدم 
تــفــّهــم املــرضــى ومــرافــقــيــهــم أولـــويـــات الكشف 
والــــعــــالج، ومــــن عــــدم تــفــّهــمــهــم الــتــمــيــيــز بني 
املستعجلة  غير  والــحــالــة  املستعجلة  الحالة 
وما إلى ذلك. نتيجة االكتظاظ الكبير املسّجل، 

تــعــّم الــفــوضــى وتــكــثــر شـــكـــاوى املـــرضـــى. هم 
يشكون من ضعف الخدمات، وطول االنتظار، 
وتباعد املواعيد، والنقص في األدوية، وسوء 
املشاكل  مــن  وغيرها  واملحسوبية،  التنظيم، 
العمومية  الصحية  املــؤســســات  تجعل  الــتــي 
ــن مـــرضـــى  ــ ــى قـــاصـــديـــهـــا مـ ــرضــ ال تـــحـــظـــى بــ
ومرافقني لهم، على الرغم من جهود التأهيل 
الطاقم  النقائص في عملية تدعيم  ومعالجة 

الطبي وشبه الطبي.
وتــتــشــابــه حــــاالت عـــدم الـــرضـــى بـــني قــاصــدي 
املــســتــشــفــيــات الــعــمــومــيــة فـــي الــعــاصــمــة، وال 
ســّيــمــا اآلتــــني مـــن الــجــهــات الــداخــلــيــة. فــأزمــة 
االكتظاظ تعود أساسًا إلى نقص في عشرات 
االخــتــصــاصــات فـــي املــســتــشــفــيــات الــجــهــويــة، 
ــالــــي املـــنـــاطـــق  ــع بــــأهــ ــدفــ وهــــــو األمـــــــر الـــــــذي يــ
ــتــــوافــــد عـــلـــى مــســتــشــفــيــات  ــة إلـــــى الــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
العاصمة باملئات. فيأتون من أقصى الشمال، 
ــن الــــوســــط، ومـــن  ــ ــن أقـــصـــى الـــجـــنـــوب، ومـ ــ ومـ
كبارًا وصغارًا،  يأتون  والقرى.  املــدن  مختلف 
ــب الــطــريــق رحــلــة قـــد تــســتــمــّر عشر 

ّ
وإن تــطــل
ساعات.

كـــان محمد  الــعــاصــمــة،  أحـــد مستشفيات  فــي 
خلف الــلــه مــن منطقة جــنــدوبــة )شــمــال( يهّم 
لب منه إجــراء 

ُ
أتــى. فقد ط بالعودة مــن حيث 

ــتــــوفــــرة فــي  ــر مــ ــيـ ــة غـ ــيـ ــاعـ ــعـ ــعـــض صــــــور إشـ بـ
الــتــجــهــيــزات. وألنــه  مستشفى جــهــتــه لــغــيــاب 
ــادر عــلــى تــحــّمــل تكلفتها الــعــالــيــة في  غــيــر قــ
 
ّ
الــخــاص، قــصــد هـــذا املستشفى. لكن الــقــطــاع 
ــراء فحوصاته، األمــر  االكــتــظــاظ منعه مــن إجـ

الذي يعني اضطراره إلى العودة ثانية.
 الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

ّ
ــى أن ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ

ومتقدمة،  متطّورة  املستشفيات  في  املتوفرة 
الخاصة،  ــره املصحات 

ّ
تــوف وهــي تضاهي ما 

 ارتـــفـــاع عـــدد املـــرضـــى يــجــعــل ذلـــك يــبــدو 
ّ
لــكــن

ــه غــيــر مــجــٍد. فاملعنيون يــضــطــرون إلــى 
ّ
وكــأن

تأجيل مواعيد التحاليل أو الصور، وال سيما 
في الحاالت غير الطارئة واملستعجلة.

الطبي في  الطاقم شبه  يــقــول منير وهــو مــن 
 »اإلقـــبـــال الــكــبــيــر على 

ّ
أحـــد املــســتــشــفــيــات، إن

ـــف مــنــذ ســنــوات 
ّ
مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة خـــل

ضغطًا كبيرًا يؤّدي إلى تعكير األجواء وإعاقة 
تأمني الخدمات، إلى جانب صعوبة التعامل 
األولويات  تفّهمهم بعض  لعدم  الوافدين  مع 
 ذلــــك يــتــســبــب في 

ّ
ومـــراعـــاتـــهـــا«. يــضــيــف أن

فوضى ومشاكل بني الوافدين، أو بينهم وبني 

الطاقم الصحي. وقد يصل األمر إلى حّد العنف 
الــلــفــظــي والـــبـــدنـــي أحـــيـــانـــًا«. وال يــنــكــر منير 
 األطباء يؤّجلون 

ّ
شكاوى املرضى القائلني إن

فــي معظم األوقــــات املــواعــيــد، خــصــوصــًا غير 
املــســتــعــجــلــة، مــــشــــّددًا عــلــى »ضـــــــرورة تــأهــيــل 
املستشفيات الجهوية بالكوادر الطبية وشبه 
 

ّ
الــطــبــيــة، إلـــى جــانــب الــتــجــهــيــزات حــتــى يخف

الضغط عن مستشفيات العاصمة«.
ــار وتـــأجـــيـــل  ــظــ ــتــ ــاظ وطـــــــول االنــ ــظــ ــتــ ــــى االكــ إلــ
ــل اآلالت، ثــّمــة مــشــاكــل أخــرى 

ّ
املــواعــيــد وتــعــط

يـــواجـــهـــهـــا املــــرضــــى الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
االستشفاء. هؤالء ينتظرون فرصة للحصول 
عــلــى ســريــر. وُيــلــحــظ أحــيــانــًا »إقـــامـــة« بعض 
ــّرة  ــر أسـ

ّ
املــرضــى فــي بــهــو األقـــســـام لــعــدم تــوف

املــثــال، تعاني منذ  كــافــيــة. أحـــالم على سبيل 
سنة من آالم نتيجة حصى في املرارة. ساءت 
ــّدة وهـــــي الــــيــــوم فــــي حــاجــة  ــ ــ حـــالـــتـــهـــا قـــبـــل مـ
ــهــا لــم تجد 

ّ
إلـــى عملية جــراحــيــة عــاجــلــة، لــكــن

ســـريـــرًا فـــي املــســتــشــفــى. فـــــأدرج اســمــهــا على 
قائمة انتظار خاصة باملرضى الذين تتطلب 

حاالتهم إجراء تفتيت حصى.
ــرة الـــعـــامـــة  ــ ــديـ ــ ــيــــاق، أشــــــــارت املـ فــــي هـــــذا الــــســ
الصحة، حنان  وزارة  في  املشتركة  للمصالح 
 خـــدمـــات املــســتــشــفــيــات ليست 

ّ
عـــرفـــة، إلــــى أن

ــة إلـــــى الـــحـــد الــــــذي تـــتـــداولـــه وســـائـــل  ــتـــرديـ مـ
 ثــّمــة 

ّ
ــي املـــقـــابـــل أن ـــهـــا أقـــــــّرت فــ

ّ
اإلعـــــــــالم. لـــكـــن

مــشــاكــل، مــنــهــا طـــول فــتــرة االنـــتـــظـــار، مــؤكــدة 
 ذلــك ُيــســّجــل حتى فــي املــصــحــات الخاصة 

ّ
أن

 
ّ
الــخــارج. وأوضــحــت عــرفــة أن أو مستشفيات 
مـــعـــّدل فــتــرة الــحــصــول عــلــى مــوعــد بالنسبة 
إلى األمراض العادية في تونس، يتراوح بني 
ثــالثــة وأربـــعـــة أشــهــر لــلــحــاالت غــيــر الــطــارئــة 
واملستعجلة، فيما تعالج الحاالت الحرجة أو 
 وزارة 

ّ
املستعجلة خالل ساعات. كذلك قالت إن

الــصــحــة تعمل حــالــيــًا عــلــى دعـــم مستشفيات 
الــجــهــات الــداخــلــيــة حــتــى يتمكن املــرضــى من 
التداوي لدى أطباء االختصاص في جهاتهم، 
فال يضطرون إلى التنقل لبلوغ املستشفيات 
شأن  ومــن  العاصمة.  في  والجامعية  الكبرى 
 70 في املائة 

ّ
ذلك تقليص االكتظاظ. يذكر أن

من التونسيني يتلقون العالج في املستشفيات 
الــعــمــومــيــة، وفــــق كــاتــب عــــام الــنــقــابــة الــعــامــة 
لأطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة 
العمومية، سامي السويحلي. كذلك نجد 120 

 100 ألف من سكان تونس.
ّ

طبيبًا لكل

هل سيجدان عمًال بعد التخرج؟ )عمر سالم/ فرانس برس(

أين خطة الطوارئ؟ )حسين بيضون( زحمة وطوابير )العربي الجديد(
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فالشمجتمع

األقوى منذ عام 2011

»ديبي« 
أستراليا

أعلنت السلطات األسترالّية، 
ديــبــي  ــار  ــ ــــصـ اإلعـ  

ّ
أن أمــــــس، 

كــبــيــر وعلى  إلـــى دمــــار  أّدى 
نطاق واسع، وإن كان الضرر متوّسطًا 
ـــــر هــطــول 

ّ
ــبـــاد. وأث فـــي شــمــال شــــرق الـ

األمـــطـــار عــلــى وصـــول عــّمــال الــطــوارئ 
إلـــى املــنــاطــق األكــثــر تــضــّررًا فــي واليــة 
ــدوا  ــ ــــن وصــــلــــوا، وجـ ــد. وحـ ــزالنـ ــنـ ــويـ كـ
اقــتــلــعــت  ــد  األشــــجــــار عــلــى األرض، وقــ
ــار، فــيــمــا ســويــت  ــ ــــصـ ــــوة اإلعـ بــســبــب قـ

حقول قصب السكر أرضًا.
وقـــــال نـــائـــب قـــائـــد شـــرطـــة كــويــنــزالنــد  
لتلفزيون  جولستشيوسكي،  ستيف 
هيئة اإلذاعة األسترالية: »يمكن إعادة 
ــمـــــار بـــســـرعـــة ألن مـــعـــظـــم الــبــنــيــة  اإلعـــ

األساسية لم تتأثر«. 
واحــتــمــى آالف األشـــخـــاص بــاملــاجــئ 
ــــت ريــــــــــاح تـــــجـــــاوزت  ــاحـ ــ ــتـ ــ بــــعــــدمــــا اجـ
ســرعــتــهــا 260 كــيــلــومــتــرًا فـــي الــســاعــة 
ــال رئــيــس  ــ املــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة. وقـ
ترنبول:  مالكولم  األســتــرالــي،  ـــوزراء  الـ
على  لديها  مــا  بــأســوأ  ألقت  »الطبيعة 

سكان كوينزالند«.
وانــقــطــعــت الــكــهــربــاء عـــن أكــثــر مـــن 63 
ألــــف شــخــص. وهــطــلــت أمـــطـــار غــزيــرة 
على كوينزالند، وصدرت تحذيرات من 
فيضانات وطقس سيئ على مستوى 
ــالـــت الـــشـــرطـــة إنـــهـــا تلقت  الــــواليــــة. وقـ
بــــاغــــات عــــن إصــــابــــة شــخــصــن فــقــط. 
ــاد  وأّول مــن أمـــس، أعــلــن مكتب األرصـ
الــجــويــة األســـتـــرالـــي إغــــاق نــحــو 400 
مؤقت  بشكل  أطفال  مدرسة وحضانة 

بسبب اإلعصار. 
ــة  ــ ــواليــ ــ الــ وزراء  ــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ وطـــــالـــــبـــــت 
املناطق  ســكــان  بــاالســوك،  أناستاسيا 
بــالــتــزام منازلهم.  بــاإلعــصــار  املــتــأثــرة 
أضافت: »نستعّد لنهار طويل وقاس«، 
ــار قــــد يــلــحــق  ــ ــــصـ رة مــــن أن اإلعـ

ّ
ــذ ــ ــحـ ــ مـ

أضرارًا كبيرة بالبنى التحتية، ويؤدي 
إلى انقطاع التّيار الكهربائي. أضافت 
 »قوة الرياح ستبلغ أوجها. الجميع 

ّ
أن

متحّصنون«.
وعّد اإلعصار عاصفة من الفئة الرابعة، 
ــه قد  ـ

ّ
فــي وقـــت حـــذرت الــســلــطــات مــن أن

يــبــلــغ املــســتــوى الــخــامــس مـــع وصــولــه 
إلى اليابسة.

)Getty /الصور: فرانس برس(

تنتظرها

يحّصن منزله

انتهوا من تعبئة أحد األكياس بالرمل

بدء العاصفة

قبل عامين

أمواج العام 
الماضي

في ملجأ 
مؤّقت
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