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أستراليا تشدد شروط الحصول على الجنسية

أعلنت أستراليا عن تشديد شروطها ملنح الجنسية .من ذلك مستوى جيد من اللغة اإلنكليزية
وتبني «القيم األسترالية» ،مثل املـســاواة بني الجنسني ،على أن تكون هناك فترة اختبار من 4
ّ
سنوات .وقــال رئيس الــوزراء األسترالي مالكولم ترنبول ،إن األستراليني ال يجمعهم «العرق أو
الدين مثل أمم كثيرة غيرنا ،بل تبنينا لقيم مشتركة ...قيم سياسية ،دولة القانون ،الديمقراطية،
الحرية ،االحترام املتبادل ،واملساواة بني الرجال والنساء» .تابع« :إجراءات الحصول على الجنسية
(فرانس برس)
يجب أن تعكس ذلك».

17

حملة قطرية للحفاظ على السالحف البحرية

أطلقت وزارة البلدية والبيئة القطرية حملة للحفاظ على الـســاحــف البحرية بشاطئ فويرط
(شمال شرق) ،وتعريف الجمهور بأهمية مشروع حماية السالحف البحرية صقرية املنقار املهددة
بــاالن ـقــراض ،ال ــذي تنفذه الـ ــوزارة منذ عــام  2003بــالـتـعــاون مــع «قـطــر لـلـبـتــرول» و»جــامـعــة قطر».
وتتضمن حملة الـحـفــاظ على الـســاحــف ،تنظيم فعاليات تــوعــويــة تصاحبها عمليات تنظيف
الشواطئ لتوعية الجمهور بأهمية هذه الكائنات املهددة باالنقراض .وتقام هذه الفعاليات بشاطئ
ّ
(قنا)
فويرط ،الذي يتم إغالقه كل عام خالل موسم تعشيش السالحف.

مزاج
ال يوم من أيامك
يا تحتمس
سالمة عبد الحميد

منذ وفاة أول إمبراطور حقيقي عرفه العالم؛
الفرعون املصري الشهير تحتمس الثالث
في  1425قبل امليالد تقريبًا ،واملصريون
يتحسرون على مجدهم التليد الذي ّ
ضيعه
خلفاؤه ،رغم أن مصر شهدت من بعده
حكامًا عظامًا أبرزهم رمسيس الثاني الذي
يصنفه علماء املصريات باعتباره أكثر
فراعنة اإلمبراطورية املصرية شهرة وقوة.
ّأسس تحتمس الثالث أول إمبراطورية
مصرية ،وهي اإلمبراطورية التي استمرت
حتى نحو عام  1070قبل امليالد ،وكانت
تمتد من حدود العراق الغربية حاليًا ،وشمال
سورية ،وليبيا غربًا ،إلى الشالل الرابع في
وسط السودان الحالي.
بعد زوال اإلمبراطورية الفرعونية املصرية،
على يد اإلسكندر األكبر الذي احتل البالد
بحجة طرد الهكسوس ،تعاقب الغزاة على
ً
مصر ،بداية من البطاملة والرومان وصوال
إلى األتراك واإلنكليز ،ولم يحكمها أحد
من أهلها إال ملامًا ،والقلة القليلة من الحكام
املصريني كانوا تابعني إلمبراطوريات
خارج مصر .يتحسر قطاع من املصريني
اليوم على أيام امللكية ،ويرى هؤالء أن حكم
امللك فاروق كان أفضل من حكم كل من
خلفوه ،ويستشهدون بالحياة الحزبية
والنيابية التي كانت مزدهرة في ذلك العصر،
متجاهلني مظاهر الفقر والجهل واحتالل
اإلنكليز للبالد .ثم يتحسر قطاع آخر من
املصريني على أيام حكم الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ،ويستشهدون بالقرارات
الثورية التي اتخذها ورواج القومية العربية،
والتخلص من التبعية ،متجاهلني القمع
والتعذيب والهزيمة في اليمن ،ثم احتالل
سيناء وتدمير قسم كبير من الجيش في
الخامس من يونيو/حزيران  1967الذي
سمي بالنكسة.
وهناك من يتحسرون على أيام الرئيس
الراحل أنور السادات ،ويستشهدون بحرب
أكتوبر  ،1973واالنفتاح االقتصادي،
ويتجاهلون تداعيات االنفتاح املدمرة على
اقتصاد البالد ،والقطيعة العربية في أعقاب
زيارته إلى إسرائيل ،وتبعات معاهدة السالم
املتواصلة حتى اآلن.
قسم آخر من املصريني يتحسرون على
األمن واالستقرار في أيام الرئيس املخلوع
حسني مبارك ،متجاهلني تدمير التعليم
وتدهور الصحة ،وانتشار الفقر والبطالة،
والتبعية للغرب ،ومشروع التوريث.
ثم تجد من يتحسرون على أيام الرئيس
املعزول محمد مرسي ،مقارنة مع الفشل
الذريع املتواصل حاليًا في عهد عبد الفتاح
السيسي ،متجاهلني أن طريقة حكم مرسي
منحت معارضيه قبل املتربصني به الفرصة
لالنقالب عليه.
تبدو إحدى مشكالت املصريني متمثلة في
حرصهم على ترديد نغمات الفخر باملجد
البائد ،من قبيل مقولة «حضارة سبعة آالف
سنة» ،ما يجعلهم يعودون بالتحسر إلى
عصر اإلمبراطورية.
وال يوم من أيامك يا تحتمس.

مبتعثو اليمن في خطر
تتكرر االحتجاجات منذ عدة أشهر (العربي الجديد)

همدان العليي

تتجدد األزمــة املعيشية التي يعاني منها
الـ ـط ــاب ال ـي ـم ـن ـيــون امل ـب ـت ـع ـثــون ل ـل ــدراس ــة
فــي ال ـخــارج بــن فـتــرة وأخ ــرى بـعــد دخــول
بالدهم العام الثالث من الحرب وانقسام نظام الحكم
واشـتــداد حــدة األزم ــة االقتصادية .تبعًا لــذلــك ،ترك
كثير من الطالب الدراسة في جامعاتهم لينضموا
إلى اعتصامات وفعاليات احتجاجية نظموها أمام
سفارات بالدهم في عواصم البلدان التي يدرسون
فيها مطالبني حكومتهم بالتعجيل في تسليمهم
مستحقاتهم ورسومهم الجامعية.
بعدما طال انتظار الطالب وانتهاء املهلة التي أقرتها
اللجنة التنسيقية لطالب اليمن في الخارج للحكومة
في تنفيذ وعودها ،قررت اللجنة التنسيقية ورؤساء
وممثلون عن جميع اتـحــادات الطالب اليمنيني في
الخارج ،منتصف األسبوع الجاري ،إعالن التصعيد
ّ
الشامل والــواســع فــي كــل ال ــدول بما يحقق املطالب
املشروعة التي خرج بها الطالب.
وشــدد بيان صــادر عن اللجنة التنسيقية على بدء
االح ـت ـجــاجــات بــاعـتـصــام مـفـتــوح فــي مـقــر الـسـفــارة
الـيـمـنـيــة فــي روس ـيــا االت ـحــاديــة فـ ــورًا ،تـلـيــه وقـفــات
مختلف الجامعات الخارجية ،تحمل
احتجاجية في
ً
شعارات موحدة شاملة جميع مطالب الطالب .كذلك،
تشمل الفعاليات وقـفــات احتجاجية وإقــامــة صالة
الجمعة (اليوم) ّأمام بوابات سفارات اليمن.
وأكـ ــد ال ـب ـي ــان ،أنـ ــه ف ــي ح ــال ل ــم تـسـتـجــب الـحـكــومــة
ّ
اليمنية ملطالب الطالب ،خالل األسبوع املقبل ،فإن
تحركهم اآلتي سيبدأ بإغالق السفارات وامللحقيات
الثقافية تدريجيًا حتى تحقيق املطالب ،من دون ّ
أي
تراجع.
ولخص البيان املطالب بصرف مستحقات الربعني
األول وال ـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،وبـقـيــة الــرســوم

الــدراس ـيــة لجميع املـبـتـعـثــن ،مــع تـســريــع معالجة
االعتماد املالي لطالب الدراسات العليا (املاجستير
والـ ــدك ـ ـتـ ــوراه) امل ـب ـت ـع ـثــن ،وك ــذل ــك ال ـب ــدء بـمـعــالـجــة
أوضـ ـ ـ ــاع األس ـ ـمـ ــاء ال ـس ــاق ـط ــة مـ ــن دون وج ـ ــه ح ــق،
ّ
باإلضافة إلى توفير تذاكر العودة للخريجني وحل
مشكلة طالب التبادل الثقافي للعامني  2015و2016
وك ــذل ــك أص ـح ــاب امل ـقــاعــد امل ـجــان ـيــة .وخ ـت ــم الـبـيــان
بــالـتـحــذيــر م ــن وجـ ــود امل ــزي ــد م ــن آل ـي ــات التصعيد
للمطالبة بالحقوق فــي حــال لــم تستجب الحكومة
للمطالب كاملة.
م ــن ال ـعــاص ـمــة ال ــروس ـي ــة م ــوس ـك ــو ،ي ــؤك ــد ال ـطــالــب
أنور السفياني ،الذي يدرس هناك لـ»العربي
اليمنيّ ،
ال ـجــديــد» أن ــه وع ـش ــرات مــن زمــائــه مــراب ـطــون أمــام
مبنى السفارة اليمنية .يعلق« :ما زال القائم بأعمال
الـسـفــارة يـصـ ّـر على منعنا مــن الــدخــول لالعتصام
داخلها وإيصال أصواتنا إلى الجهات املعنية حول
حـجــم كــارثـتـنــا .جـئـنــا مــن م ــدن بـعـيــدة ج ـدًا بعدما
ضاقت بنا السبل ،ولم يعد أمامنا إال بيتنا اليمني
(السفارة) لنلجأ إليه ،لكنهم لألسف أغلقوا أبوابها.
ولـهــذا نؤكد أننا مستمرون فــي املطالبة بحقوقنا
وسـنـلـجــأ إل ــى خ ـط ــوات تـصـعـيــديــة م ـتــى م ــا ق ــررت
الرابطة ذلك».
فــي هــذا اإلط ــار ،يقول الطالب ردف ــان امل ــاس ،رئيس
«رابـطــة الطلبة اليمنيني بروسيا» وعضو اللجنة
التنسيقية لطالب اليمن في الخارج« :بعدما بلغت
القلوب الحناجر ووصلنا إلى حالة لم تعد تحتمل
فجامعات عديدة طردت الطالب منها ومن سكنهم،
ووص ــل الـحــال بالطالب إلــى العيش بوجبة طعام
واحدة يوميًا بسبب تأخر وصول املستحقات منذ 4
أشهر ،بينما ينتظر الخريجون مستحقاتهم وتذاكر
عــودت ـهــم إل ــى ال ــوط ــن م ـنــذ ثـمــانـيــة أش ـه ــر ،نــواصــل
اعتصامنا املفتوح أمام السفارة بعد أغلقت أبوابها
أمامنا بذريعة وجــود أوامــر من الخارجية اليمنية

ّ
بـمـنــع ال ـت ـظ ــاه ــر» .يـضـيــف املـ ــاس أن أك ـث ــر ال ـطــاب
ُ
مهددون بالفصل إن لم تدفع الرسوم في مدة أقصاها
نهاية شهر أبــريــل /نيسان الـجــاري .عضو اللجنة
التنسيقية ،علي البطاح ،يقول« :صرفت الحكومة
مستحقات الربع الرابع للعام املاضي ملعظم الطالب
بعد االحتجاجات السابقة ،وانتظر الطالب الوعود
الحكومية بصرف املستحقات لألرباع الالحقة في
ّ ّ
وقـتـهــا إال أن ذلــك لــم ي ـحــدث ،فـقــد مـ ّـر مــوعــد صــرف
الربع األول في بداية يناير /كانون الثاني املاضي
والربع الثاني في أبريل الجاري ولم يصرف شيء.
الطالب مقبلون على امتحانات نهائية في مايو/
أيــار املقبل ،وقــد تلقى معظمهم إن ــذارات بالحرمان
من دخول االمتحانات في حال عدم سداد الرسوم،
أو حتى وقف تعليمهم في بعض الــدول مثل مصر
وماليزيا وروسيا».
هيثم السلطان هــو الـخــامــس على الجمهورية ّفي
الـثــانــويــة ال ـعــامــة ،ي ــدرس الـهـنــدســة فــي ك ـنــدا ،لكنه
يشكو من قطع املستحقات .يقول« :قبل شهر ،جرى
صرف الربعني الثالث والرابع للعام املاضي للطالب
واستثنيت مع آخرين .نحن من دون مستحقات منذ
 9أشهر ،وظروفنا صعبة».
فــي املـقــابــل ،يــؤكــد وكـيــل قـطــاع البعثات والعالقات
الثقافية فــي وزارة التعليم الـعــالــي ،صــالــح محمد
ّ
ال ـع ـب ــد ال ـع ــول ـق ــي ،أن ع ـم ـل ـيــة اس ـت ـك ـم ــال إج ـ ـ ــراءات
ت ـحــويــل امل ـس ــاع ــدة امل ــال ـي ــة ل ـلــربــع األول م ــن ال ـعــام
ال ـج ــاري لـلـمـبـعــوثــن ل ـلــدراســة ف ــي ال ـخ ــارج تـجــري
حــالـيــا عـلــى ق ــدم وسـ ــاق م ــن قـبــل  32جـهــة ابـتـعــاث
يمنية إلى  40دولة ،لعدد سبعة آالف طالب وطالبة
ت ـقــري ـبــا ،وك ــذل ــك ال ــرس ــوم ال ــدراس ـي ــة ل ـل ـعــام /2016
 .2017يضيف العولقي لـ»العربي الجديد»« :يبذل
الجميع هنا قصارى جهودهم إليصال املساعدات
املالية والرسوم الدراسية كي ال يتضرر طالبنا في
مسيرتهم العلمية».

ّ
السن
لعبة إلكترونية تعالج االكتئاب المتوسط لدى كبار
محمد كريم

ّ
السن الشعور بحال
أصبح في إمكان كبار
ّ
أفـضــل مــن خــال لعبة تـتــوفــر عـبــر تطبيق
خ ـ ـ ــاص لـ ـلـ ـه ــوا ّت ــف املـ ـحـ ـم ــول ــة واألجـ ـ ـه ـ ــزة
ال ـل ــوح ـي ــة ،إذ إنـ ـه ــا ت ـس ــاع ــده ــم م ــن خ ــال
استهداف قدراتهم املعرفية مثل االهتمام
وال ـتــرك ـيــز .ه ــذا مــا خـلـصــت إل ـيــه دراس ـتــان
حــدي ـث ـتــان .وت ـق ــول بــاتــريـشـيــا آريـ ــان وهــي
باحثة في الطب النفسي والعلوم السلوكية
ّ
في جامعة واشنطن إن «األشخاص الذين
ّ
ي ـعــانــون مــن االك ـت ـئــاب امل ـتــوســط يحققون

بحسب ما وجدناً ،
أداء أفضل مع تطبيقات
ّ
معينة تعالج األسباب املرتبطة باالكتئاب».
وك ــان ــت ال ــدراس ُ ــة ّاألول ـ ــى ق ــد أدرج ـ ــت ك ّـبــار
ّ
ال ـ ـسـ ــن الـ ــذيـ ــن ش ــخـ ـص ــت ح ــال ـت ـه ــم ب ــأن ـه ــا
اك ـت ـئ ــاب آخ ــر ال ـع ـم ــر ،ف ــي ت ـجــربــة عــاجـيــة
تلقوا خاللها عالجًا عشوائيًا ّإما بتطبيق
هاتفي ّ
وإمــا على شكل عــاج سلوكي عبر
ّ
املشكالت (بي
استخدام تقنية العالج بحل
ُ
إس تـ ــي) .وأظـ ـه ــرت ال ـن ـتــائــج ال ـتــي ن ـشــرت
ّ
في مجلة «االكتئاب والقلق» أن املجموعة
التي استخدمت التطبيق الهاتفي أظهرت
م ــزاي ــا م ـعــرفـ ّـيــة م ـثــل االه ـت ـم ــام ،بــامل ـقــارنــة

م ــع امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ــت ال ـع ــاج
الـسـلــوكــي ،فـيـمــا عــرفــت تحسنًا فــي امل ــزاج
والتواصل الذاتي.
ْ
ف ــي ال ـس ـيــاق ،ق ــال خ ــواك ــن أن ــغ ــوي ــرا ،وهــو
امل ــؤل ــف الــرئ ـي ـســي ل ـل ــدراس ــة وال ـب ــاح ــث في
علم األعـصــاب والـطــب النفسي فــي جامعة
ّ
كــال ـي ـفــورن ـيــا ،إن ال ـبــاح ـثــن ّلـيـســت لــديـهــم
ّ
أي م ـصــالــح ت ـج ــاري ــة ل ـل ـتــدخــل ف ــي أع ـمــال
مـخـتـبــرات األل ـعــاب التفاعلية أو الـتــرويــج
ّ
للتطبيقات واألل ـعــاب .أضــاف أن التطبيق
الــذي استخدم في تجارب الــدراســة لم يكن
مخصصًا أو مصممًا أساسًا لعالج أعراض

االكتئاب ،بل األمــر بــدأ بافتراض أن تكون
ثـ ّـمــة آث ــار مـفـيــدة أللـعــاب الـهــاتــف فــي عــاج
أعراض االكتئاب من خالل تحسني الشؤون
املعرفية ،والنتائج واعدة حتى اآلن.
ّ
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن الـ ــذيـ ــن ي ـع ــان ــون
م ــن اك ـت ـئ ــاب آخـ ــر ال ـع ـمــر (ف ـ ــوق  60عــامــا)
لــديـهــم صـعــوبــة فــي تــركـيــز انتباههم على
األه ـ ـ ــداف ال ـش ـخ ـص ـيــة أو ت ـحــديــد املـشـكـلــة
ف ـ ــي الـ ـت ــركـ ـي ــز لـ ــدي ـ ـهـ ــم ،بـ ـسـ ـب ــب ت ـش ـت ـت ـهــم
النـهـمــاكـهــم فــي هـمــومـهــم وأف ـكــارهــم .لذلك
صـ ّـمـمــت تـكـنــولــوجـيــا الـلـعـبــة ال ـتــي سميت
بـتـطـبـيــق «إي ـف ــو» ملـســاعــدتـهــم عـلــى تركيز

اه ـت ـمــام ـهــم بـ ـص ــورة أف ـض ــل وم ـن ـع ـهــم مــن
التشتت بسهولةّ .أمــا في الدراسة الثانية،
فـقــد اخ ـت ــار ال ـبــاح ـثــون أش ـخــاصــا يـعــانــون
مــن اكـتـئــاب طفيف أو مـعـتــدل ،وأدخـلــوهــم
ف ــي واحـ ـ ــدة م ــن ثـ ــاث طـ ــرق ل ـل ـعــاج وهــي
التطبيق «إيفو» والعالج السلوكي والعالج
بالنصائح الـصـحـيــة .فــوجــدوا بحسب ما
نشروا في مجلة «أبحاث اإلنترنت الطبية»
ّ
ّ
تحسنوا مع
أن املصابني باكتئاب طفيف
ّ
العالجات الثالثة .لكن الذين كانوا يعانون
م ــن اك ـت ـئ ــاب م ـت ــوس ــط ت ـح ـ ّـس ـن ــوا ب ـص ــورة
أفضل مع العالج بلعبة «إيفو».
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بدون الكويت

تحقيق

جنود في الجيش بشهادات عالية

مح ألبناء العسكريين البدون
قبل ثالثة أسابيعُ ،
س ِ
بالتقدم من جديد لالنتساب إلى الجيش الكويتي .أمر
ّ
يراه كثيرون من الشباب فرصة لهم

القوات الكويتية في استعراض عسكري (ياسر الزيات /فرانس برس)

الكويت ـ خالد الخالدي

فـتـحــت ال ـكــويــت ب ــاب ال ـت ـطـ ّـوع في
الجيش ألبناء العسكريني من فئة
املقيمني بـصــورة غير قانونية أو
البدون .وما إن أعلنت رئاسة األركان العامة
في الجيش الكويتي عن ذلــك في األول من
ّ
أبــريــل /نيسان الـجــاري ،حتى تخطى عدد
الطلبات  20ألف طلب خالل ثالثة أيام فقط.
ّأمـ ــا ع ــدد امل ـس ـتــوفــن ل ـل ـش ــروط ،فــأك ـثــر من
ثـمــانـيــة آالف شـخــص بحسب تصريحات
ل ــوزارة الــدفــاع الكويتية ،التي أش ــارت إلى
ّ
أن التسجيل يـسـتـمـ ّـر حـتــى أواخـ ــر الشهر
الجاري.
ويــأتــي حـجــم إق ـبــال أب ـنــاء ال ـب ــدون مــن فئة
ال ـش ـب ــاب ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــة ال ـع ـس ـكــريــة الف ـت ــا،
فــي ظــل عــزوف كبير فــي أوس ــاط املواطنني
واستقالة املئات من أفراد الجيش الكويتي،
ال ـ ــذي ـ ــن أك ـ ـم ـ ـلـ ــوا ت ـع ـل ـي ـم ـه ــم واسـ ـتـ ـط ــاع ــوا
الحصول على وظائف أفضل خارج السلك
العسكري .ويـعــود إقـبــال اآلالف مــن شباب
الـ ـب ــدون ع ـلــى الــوظ ـي ـفــة الـعـسـكــريــة بسبب
البطالة ،خصوصًا بني خريجي الجامعات
الخاصة أو الــذيــن أكملوا دراسـتـهــم خــارج
ّ
الـ ـب ــاد ع ـل ــى نـفـقـتـهــم الـ ـخ ــاص ــةُ .ي ــذك ــر أن
أط ـبــاء وكـ ــوادر طبية مــن ال ـب ــدون يعملون
ّ
في املستشفيات الحكومية والخاصة ،لكن
الحكومة ترفض تعيينهم الثابت وتضعهم
ت ـح ــت ب ـن ــد «أجـ ـ ــر م ـق ــاب ــل عـ ـم ــل» ،وه ـ ــو مــا
يحرمهم مــن امـتـيــازات مالية ع ـ ّـدة يحصل
عليها األطباء والــوافــدون ويحرمهم كذلك
من األمان الوظيفي إذ يمكن تسريحهم في
أي وقت كان.
ف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه  ،ال يـحـصــل مـهـنــدســو
املكيانيك والبترول من البدون على وظائف
ف ــي ال ـش ــرك ــات الـنـفـطـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة بسبب
ع ــدم اس ـت ـخــراج ت ـصــاريــح دخـ ــول لـهــم إلــى
املنشآت النفطية ،من قبل وزارة الداخلية.
فيتجه كثيرون منهم نحو وظائف في غير
مجالهم في شركات خاصة.
الــدك ـتــور عـبــدالـلــه الـشـمــري طبيب مــن فئة
البدون ،أنهى دراسته الجامعية خالل سبع
سنوات في مصر على نفقته الخاصة قبل
للعمل في الكويت .يقول لـ «العربي
أن يعود ّ
ال ـج ــدي ــد» إن ـ ـ ّـه «ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ش ـهــادتــي
ال ـط ـب ـيــة إال أنـ ـن ــي ت ـق ـ ّـدم ــت بـطـلــب الـتـحــاق
بالجيش الكويتي كجندي ،بعدما تأكدت
م ــن م ـطــاب ـق ـتــي ل ـل ـش ــروط امل ـط ـل ــوب ــة .وذل ــك
بـسـبــب ال ـف ــروق الـهــائـلــة ف ــي سـلــم ال ــرواتــب
بني وظيفتي كطبيب على بند التكليف في
وزارة الصحة وبــن وظيفة العسكري في
الجيش الكويتي الذي يحصل على عالوات
وام ـت ـيــازات مالية كبيرة ج ـدًاُ .يـضــاف إلى

ذلك األمان الوظيفي وفرصة إكمال الدراسة
والتخصص أكثر فأكثر في املجال الطبي».
يتابع الشمري« :في عملي داخل املستشفى
أحصل على مكافأة شهرية وليس على راتب
محدد .وهذه املكافأة ال تتساوى مع رواتب
األط ـب ــاء اآلخ ــري ــن م ــن واف ــدي ــن ومــواط ـنــن،
ُ
وهي تتأخر .وهي ال تصرف في وقت محدد
شهريًا .كذلك ،ليس ّ
لدي راتب تقاعدي وال
ّ
مـكــافــأة نهاية الـخــدمــة ،فــي حــن أن بعض
ال ـع ــاوات ملغية مــن ج ــدول مـكــافــآتــيّ .أمــا
ف ــي الـ ـجـ ـي ــش ،ف ــالـ ـع ــاوة ال ـط ـب ـي ــة وح ــده ــا
ً
ت ـع ــادل  70ف ــي امل ــائ ــة م ــن رات ـب ــي ك ــام ــا في
املستشفى ،باإلضافة إلى راتبي األساسي
كـجـنــدي َ .ومـجـمــوع روات ـبــي كجندي يصل
إلى ضعفي ما أتقاضاه كطبيب ،إلى جانب
املميزات املالية واملعنوية األخرى كالسماح
ألبنائي بــالــدخــول إلــى امل ــدارس الحكومية
والـ ـسـ ـم ــاح ل ـه ــم ب ــاالن ـت ـس ــاب إل ـ ــى جــام ـعــة
الـ ـك ــوي ــت والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ج ـ ـ ــواز ال ـس ـفــر
الـخــاص بــالـبــدون بطريقة أس ــرع مــن أبناء
ُ
الفئة اآلخــريــن .تضاف إلــى ذلــك كله برامج
القروض ّ
امليسرة التي تقدمها وزارة الدفاع
للمنتسبني إليها».
م ــن ج ـه ـتــه ،أح ـم ــد هـ ــال م ـه ـنــدس كـهــربــاء
ّ
تخرج من جامعة الكويت ،يقول لـ «العربي
ال ـجــديــد»« :حـصـلــت عـلــى نسبة كـبـيــرة في
الثانوية العامة وكنت من العشرة األوائــل
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدول ــة ،األمـ ــر الـ ــذي أهـلـنــي
للحصول على استثناء من وزارة التربية
والـ ـسـ ـم ــاح ل ــي ب ــاالن ـت ـظ ــام وال ـ ــدراس ـ ــة فــي
جامعة الكويت وتحديدًا في كلية الهندسة.
ّ
وبـ ـع ــد تـ ـخ ــرج ــي ،ف ــوج ـئ ــت ب ـ ـ ــأن ال ـج ـه ــات
الحكومية ال تقبل توظيفي كوني من فئة
ّ
وعلي قيد أمني.
البدون
وهذا القيد يضعه الجهاز املركزي ملعالجة
أوض ـ ـ ــاع امل ـق ـي ـمــن بـ ـص ــورة غ ـي ــر قــانــون ـيــة
ويـمـنــع صــاحـبــه مــن الـعـمــل فــي ّ
أي وظيفة
حكومية .لــذا اتجهت إلــى العمل في شركة
ّ
كفني معلومات ،وذلك
خاصة براتب ضئيل
ّ
في َ
دوامني صباحي ومسائي .أما انتسابي
إل ــى الـجـيــش فيعطيني فــرصــة للحصول
ّ
ع ـلــى رات ـ ــب أك ـب ــر ،إذ إن رات ـب ــي كـعـسـكــري
سوف يكون أربعة ّأضعاف راتبي الحالي».
يضيف هالل« :أعلم أنه من الغريب بالنسبة
إلــى اآلخــريــن أن يتخلى امل ــرء عــن شهادته
فـ ــي ال ـه ـن ــدس ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة الـ ـت ــي أم ـضــى
ّ
ويكد للحصول
خمس سنوات وهو يتعب
ّ
عليها ،لكن الوظيفة العسكرية هي املخرج
الــوحـيــد ألب ـنــاء ال ـب ــدون مــن م ــأزق البطالة
ّ
والتهميش» .ويشير إلــى أن
وقلة الــرواتــب
ّ
لشهادة دكـتــوراه
ر
يحض
ـان
ـ
ك
«صديقًا لــي
ّ
في األدب اإلنكليزي في مصر ،لكنه عاد إلى
ّ
مصر
الكويت لالنتساب إلى الجيش .وهو

والد سبعيني سرّه الحليب والــبرغل
البقاع ـ عبد الرحمن عرابي

استخدامات كثيرة لرقائق األلومنيوم (محمود تركية /فرانس برس)

أضرار الشوي
برقائق األلومنيوم

الـشــوي باستخدام رقــائــق األلومنيوم
ســريــع وم ـنــاســب ف ــي مـعـظــم األح ـي ــان،
فهو ال يلطخ الفرن أو املشوى ببقايا
ّ
الطعام ،مع ذلك فإن له أضراره الصحية
بحسب موقع مجلة «ريدرز دايجست».
عـ ـ ــام  1910بـ ـ ــدأ اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ـفــائــف
األل ــوم ـن ـي ــوم إذ اف ـت ـتــح أول مصنع
ل ـهــا ف ــي إيـمـيـشــوفــن ف ــي ســوي ـســرا،
وسريعًا مــا وصــل االخـتــراع الثوري
إل ــى بـقـيــة أن ـح ــاء ال ـعــالــم ليستخدم
فـ ـ ــي لـ ـ ــف ق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــوى وال ـ ـل ـ ـبـ ــان
وبعض األدوي ــة .وفــي نهاية املطاف
دخـ ــل االخ ـ ـتـ ــراع إلـ ــى امل ـط ـب ــخ ،وب ــات
األداة األف ـ ـضـ ــل الس ـت ـك ـم ــال عـمـلـيــة
شــوي األس ـمــاك والـلـحــوم والخضار
وتدخينها.
أطنان من هذا املنتج تستخدم حول
العالم في هذا السبيل وهو ما يثير
ّ
قلق بعض الـخـبــراء .يقول هــؤالء إن
بعض املعدن من الرقائق يدخل إلى
الطعام ،ما قد يسبب أضرارًا صحية
م ــع ال ــوق ــت .ت ـش ـيــر مـنـظـمــة الـصـحــة
ّ
العاملية إلى أن الجسم البشري قادر
ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل الـ ـفـ ـع ــال مـ ــع ك ـم ـيــات
ّ
قـلـيـلــة م ــن األل ــوم ـن ـي ــوم ،ل ــذا فـ ــإن من
اآلمـ ـ ـ ــن هـ ـض ــم  40م ـي ـل ـل ـي ـغ ــرام ــا مــن
ّ
األلومنيوم مقابل كــل كيلوغرام من
وزن جسم اإلنـســان يوميًا ،فــإذا كان
وزن اإلن ـســان  100كـيـلــوغــرام يمكنه
التعامل مع  4غرامات من األلومنيوم
ّ
في جهازه الهضمي .لكن السيئ في

ّ
األم ــر أن الـنــاس غالبًا مــا يتناولون
كمية أكبر من ذلك .هذه الزيادة درس
الباحثون تهديداتها املحتملة على
ال ـص ـحــة ط ـ ــوال سـ ـن ــوات ،وتــوص ـلــوا
إلـ ـ ــى نـ ـت ــائ ــج م ـق ـل ـق ــة .ف ـع ـل ــى سـبـيــل
املثال ،وجــدوا تركزًا لأللومنيوم في
النسيج الدماغي ملرضى ألزهايمر.
وك ــذل ــك ،وجـ ــدوا عــاقــة مــا بــن تركز
األل ــوم ـن ـي ــوم ف ــي ال ـج ـســم وال ـق ـصــور
فــي م ـعــدالت نـمــو الـخــايــا الـبـشــريــة.
أيضًا وجــدوا عالقة محتملة ما بني
ذلــك والتسبب بــأذى ملرضى العظام
والقصور الكلوي.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ب ـح ـثــت دراسـ ـ ــة نـشــرت
ف ــي مـجـلــة «إن ـتــرنــاشــونــال جــورنــال
أوف إلكتروكيميكال ساينس» عام
 ،2012في كمية األلومنيوم املتسربة
إلــى الطعام مــن خــال الرقائق خالل
ّ
ال ـش ــوي ،ف ـت ـبـ ّـن أن الـكـمـيــة تـتـفــاوت
بحسب الـحــرارة والحموضة .فكلما
ك ــان ــت الـ ـح ــرارة أع ـل ــى ،دخ ـل ــت كمية
أك ـب ــر م ــن األل ــوم ـن ـي ــوم إلـ ــى ال ـط ـعــام.
وكـ ـلـ ـم ــا ك ـ ـ ــان ال ـ ـط ـ ـعـ ــام نـ ـف ـس ــه أك ـث ــر
حموضة (كالطماطم والسمك) ،جذب
كمية أكبر من األلومنيوم .الفرضية
األخـيــرة تؤكدها أيضًا رئيسة قسم
ال ـك ـي ـم ـي ــاء فـ ــي ج ــام ـع ــة عـ ــن شـمــس
املـصــريــة ،الــدك ـتــورة غ ــادة بسيوني،
بـح ـســب دراسـ ـ ــة أخـ ـي ــرة أع ــدت ـه ــا مع
زمالء لها.
(العربي الجديد)

ال يغادر أبو محمد النبعة منزله املتواضع
على كتف أحد السفوح الجبلية املرتفعة في
منطقة قــب ال ـيــاس الـبـقــاعـيــة ،ش ــرق لـبـنــان،
ّ
قبل أن يضبط الحطة (الشماغ) على رأسه.
ت ـس ــاع ــده زوجـ ـت ــه أم ي ــوس ــف ف ــي تـعــديـلـهــا
وترتيب مالبسه السميكة قبل مغادرة املنزل
فـجـرًا ليسرح ب ــ«ال ـطــرش» ،أي قطيع املاعز
والغنم بلغة أصحاب املهنة ،في الجبال.
ُيـقـ ّـبــل عـلــى ب ــاب امل ـنــزل ابـنــه األص ـغــر أنــس،
البالغ من العمر سنة و 3أشهر ،ويستقبل
ب ـك ــره م ـح ـمــد ،ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـمــر  55عــامــا
وامل ـق ـيــم ف ــي م ـنــزل صـغـيــر م ـج ــاور .ال ـفــارق
بــن االث ـنــن أكـثــر مــن نـصــف ق ــرن .يتجاوز
عمر أحفاد محمد نفسه ،عمر أخويه أنس
ويوسف ،اللذين رزق بهما أبو محمد ،بعد
األوالد» قبل عشر
زيجة جديدة .ماتت «أم
ُ ّ
سنوات ،واستصعب الرجل املسن العيشة
مــن دون زوجــة فــأعــاد الـكـ ّـرة ورزق بطفليه
األخيرين.
ّ
يتسلق مرتفعًا صغيرًا ليصل إلى الحظيرة
ـي تجتمع فـيـهــا رؤوس الـغـنــم واملــاعــز.
ال ـتـ ّ
«يهش» عليها لتخرج وتصطف أمام املنزل
ك ـمــا اع ـ ـتـ ــادت .يـحـلـبـهــا أبـ ــو م ـح ـمــد بـيــديــه
ويعيد التذكير بفوائد الحليب الــذي أنقذ
به صيادين تسمموا في الـجــرود ،ويــداوي
ّ
ب ــه ك ـ ــل م ــري ــض ي ـق ـص ــده .ت ـس ـحــب زوج ـت ــه
حصة املنزل من الحليب لتفويره (غليه) في
إنــاء كبير ،قبل تقديمه إلــى أطـفــال العائلة
والـجـيــران .ويـهــم زوجـهــا بـســوق «الـطــرش»
ّ
إلى الجرد .الجرد في لبنان هو كل منطقة
نــائـيــة فــي ال ـب ـلــدات ال ـحــدوديــة أو الجبلية.
وتـتـمـيــز ج ــرود ال ـب ـقــاع ب ــوع ــورة مسالكها
الـتــي ت ــؤدي إل ــى قـمــم سلسلة جـبــال لبنان
ال ـشــرق ـيــة .ال يـعـيــق ال ـع ـمــر أب ــو مـحـمــد عن
ّ
تسلق املرتفعات لرعي املاشية ،ون ــادرًا ما
يرافقه أحد أبنائه أو أحفاده ،الذين يأتون
بهدف التسلية فقط .يقتصر زاده في الجرد
على املياه والحليب ،بانتظار عودته عصرًا
إل ــى امل ـن ــزل ح ـيــث تـنـتـظــره ول ـي ـمــة السميد
(ال ـ ـبـ ــرغـ ــل) ال ـ ــذي ي ـح ـبــه ك ـث ـي ـرًا ك ـم ــا ي ـقــول
لـ«العربي الجديد».
يربط الــرجــل خــال حديثه بــن عـمــره ،الــذي
ال يـتــذكــره ت ـحــدي ـدًا ،ونـشــاطــه وق ــدرت ــه على
ّ
اإلنجاب وبني نظامه الغذائي الصحي« :كل
ما آكله أو أشربه يأتي من األرض مباشرة».
يشير إلــى إحــدى الـعـنــزات الـتــي تــرعــى قرب
امل ـن ــزل .تـفــاجــأ الـعـنــزة بــانـعـكــاس صــورتـهــا
ع ـل ــى ب ـ ــاب سـ ـي ــارة ح ــدي ـث ــة ق ــادت ـه ــا إح ــدى
سيدات بلدة تعلبايا من أجل شراء اللنب من
أبو محمد ،فتجفل وتركض ويركض خلفها
باقي القطيع الصغير .تكتفي العنزات بقضم

رأس العشب النابت فقط دون الجذور .بذلك،
تختار أفـضــل األع ـشــاب املنتشرة على قمم
الجبال لتأكل منها ،بعكس األبقار واألغنام
ّ ّ
تجتر كل األعشاب الظاهرة أمامها مع
التي
الجذور وحتى التراب.
تعرفت السيدة على عائلة أبــو محمد قبل
 15عــامــا ،وبــاتــت زبــونــة «وأخ ـت ــا» تــزورهــم
ب ـش ـكــل دوري ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى امل ـن ـت ـجــات
ال ـ ـطـ ــازجـ ــة .وه ـ ــو مـ ــا دأب ـ ـ ــت ع ـل ـي ــه ع ـش ــرات
ال ـعــائــات الـبـقــاعـيــة الـتــي ت ــزور أب ــو محمد

«كفاها المولى
يا طويل العمر» يقول أبو
محمد لدى سؤاله عن
رغبته في اإلنجاب

يحظى بتقدير زوجته (حسين بيضون)

منذ استقراره في قب الياس عام  .1982وهو
تــاريــخ االجـتـيــاح الصهيوني لـبـنــان ،الــذي
أدى إلى نزوح آالف العائالت اللبنانية من
مناطق الجنوب نحو البقاع وبيروت وجبل
لبنان هربًا من القوات الغازية التي تحولت
إلـ ــى قـ ــوة احـ ـت ــال دام ـ ــت  18ع ــام ــا ،وتـبـقــى
منطقة املزارع محتلة حتى اليوم بالرغم من
االنسحاب الصهيوني من القسم األكبر من
األراضي اللبنانية في  25مايو /أيار .2000
غ ــادر أب ــو مـحـمــد أرض أجـ ــداده فــي مــزرعــة
الرمثا فــي م ــزارع شبعا اللبنانية املحتلة،
واستقر في البقاع .استأجر الغرفة الصغيرة
الـتــي تــوسـعــت مــع الــوقــت ،وانـضـمــت إليها
ً
حجرة إسمنتية أكبر لتصبح الغرفة منزال
لعائلته الـتــي واص ــل تكوينها مــع زوجـتــه
األول ـ ـ ــى وت ــأل ـف ــت م ــن  3ش ـب ــان و 4ف ـت ـيــات.
ي ـع ـ ّـده ــم أبـ ــو م ـح ـمــد بــال ـتــرت ـيــب ،ويـضـحــك
عندما يصل ّ
العد إلى طفليه الصغيرين.
«كفاها املــولــى يــا طويل الـعـمــر» ،يقول أبو
محمد لــدى ســؤالــه عــن رغبته فــي اإلنجاب

مـ ـج ــددًا .ي ـضــع طـفـلـيــه ف ــي حـضـنــه ق ـبــل أن
ي ـع ــود إل ــى امل ـن ــزل ل ـي ـقــدم م ـضــافــة الـحـلـيــب
ّ
ويخيرهم بني شربه مع
الفائر إلى زائريه.
ّ
القهوة أو الشاي أو سادة (بال أي إضافة).
يأمل أن يعود إلى أرضه وأمالكه في الرمثا
ب ـعــد زوال االح ـ ـتـ ــال ،وي ـش ـيــر اب ـن ــه األك ـبــر
ّ
م ـح ـمــد إل ـ ــى امـ ـت ــاك ال ـع ــائ ـل ــة ك ـ ــل األوراق
ال ـ ّقــانــون ـيــة ال ـت ــي تـثـبــت مـلـكـيـتـهــم أرض ـهــم
وأنـهــا أرض لبنانية محتلة .ومــع الحديث
ّ
ع ــن األوراق ال ــرس ـم ـي ــة ،ت ــذك ــر زوجـ ـ ــة أب ــو
ّ
م ـح ـمــد ،أم ي ــوس ــف ،أن م ـح ــاوالت تسجيل
طفليها لــم تنجح بعد ،بالرغم مــن مــرور 3
سـنــوات على والدة يــوســف .تعيد ذلــك إلى
ُ
جنسيتها ال ـســوريــة الـتــي تـعــرقــل تسجيل
الطفلني «بسبب ظروف الحرب والالجئني».
يحتضن أب ــو محمد زوج ـتــه وطفليه أمــام
ب ـ ــاب املـ ـن ــزل ع ـن ــد ال ـع ـص ــر ق ـب ــل اس ـت ـئ ـنــاف
الـعـمــل ،وال تسمح لــه أم يــوســف بــاملـغــادرة
قبل أن تطبع قبلة على خده .هكذا يبدأ يوم
أبو محمد النبعة بقبلة ويستمر.

الديموغرافيا العربية

عسكر منذ البدايات

تشير اإلحصاءات الرسمية في الكويت إلى ّ
أن عدد البدون في البالد
ّ
يتخطى  120ألف نسمة .ويقول هؤالء ّ
إن الدولة كانت في حاجة
إليهم في بدايات تأسيسها ،ففتحت باب التوظيف أمامهم في الجيش
والشرطة .وحين أصبحوا أكثرية ،عمدت إلى طرد عدد كبير منهم
على الرغم من سقوط كثيرين أثناء حرب تحرير الكويت عام .1991

ُعلى التخلي عــن بحث الــدكـتــوراه فــي حال
قبل كجندي في الجيش الكويتي» .تجدر
ّ
اإلشـ ــارة إل ــى أن الـحـكــومــة الكويتية كانت
قد قـ ّـررت قبل عامني ملواجهة وسد النقص
ال ـح ــاص ــل ف ــي ص ـف ــوف ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي،
فـتــح ب ــاب الـتــرشـيــح أم ــام أب ـنــاء املــواطـنــات
ّ
ال ـك ــوي ـت ـي ــات مـ ــن ف ـئ ــة ال ـ ـب ـ ــدون .لـ ـك ــن ع ــدد
املتقدمني لم يكن كافيًا ّ
ّ
لسد النقص آنذاك،
ّ
األم ــر ال ــذي اضطرها إلــى فتح بــاب التقدم
ألب ـنــاء العسكريني ال ـب ــدون ،وه ــم يشكلون
فئة البدون بأغلبها.
فـهــد ش .ش ــاب مــن فـئــة ال ـبــدون ّأم ــا والــدتــه
فكويتية ،وقد انضم إلى الجيش الكويتي
عندما فتح باب الترشيح قبل سنتني .يخبر

العمل في الجيش أفضل
من العمل في الشركات
الخاصة أو الوزارات تحت
بند المكافآت
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ّ
ُ
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أنـ ــه «ع ـنــدمــا ف ـتــح بــاب
رفضت الدخول إلى الجيش ،وقلت
القبول ّ
لوالدي إنني أريد إكمال دراستي الجامعية
والتخصص في القانون .الجميع اتهمني
بــالـجـنــون آن ـ ــذاك ،إذ كـيــف يـمـكــن ل ـشــاب أن
ّ
يضيع فــرصــة عمر كـهــذه .ففي الـكــويــت ،ال
وظــائــف حقيقية ومــريـحــة لـلـبــدون ّ إال بــأن
يكون جنديًا في الجيش» .يضيف أنه «بعد
أسبوعني من الرفضّ ،أذعنت أخيرًا لرغبة
وا ّل ــدي الــذي هــددنــي بــأنــه لــن يكون راضيًا
ع ـ ّـن ــي إذا ل ــم أن ـت ـظــم ف ــي ص ـف ــوف الـجـيــش،
ّ
أضيع فرصة حياتي .وبالفعل ،بعد
ألنني
ّ
سنتني من العمل وتحسن أوضاعي املالية،
ّ
أجد أن والدي كان محقًا».
ّ
ويـشــرح أن «الـعـمــل فــي الجيش أفـضــل من
العمل فــي الـشــركــات الـخــاصــة أو ال ــوزارات
تحت بند املـكــافــآت .هـنــاك ،أنــت تبذل فيها
ُ
ج ـه ـدًا مـضــاعـفــا م ــن دون ّ
أي ف ــائ ــدة تــذكــر.
ّأم ــا فــي ال ـج ـيــش ،ف ــدوام ــات الـعـمــل مريحة
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أوق ـ ــات فـ ــراغ ك ـث ـيــرة داخ ــل
امل ـع ـس ـكــر ،أسـتـغـلـهــا ف ــي ال ـ ـقـ ــراءة وتـنـمـيــة
ّ
م ـه ــارات ــي ال ـح ـيــات ـيــة» .ي ـتــابــع أن «ال ــرات ــب
ً
ّ
امل ــرت ـف ــع ق ــد ي ـم ــك ــن أب ـن ــائ ــي م ـس ـت ـق ـبــا مــن
ً
عيش حياة أكثر رخــاء ورغـدًا من تلك التي
عشناها كأطفال بدون».

الفلسطينيون
في اإلقامة والشتات
زهير هواري

ال وجود لديموغرافيا فلسطينية .كل ما في األمر أن هناك شعبًا في حال
من الشتات الدائم ،ال فرق إن كان بعضه على أرض عربية أو في املهاجر
أو املنافي البعيدة .املؤكد أنه في الديارات العربية ّ
تعرض الفلسطينيون
في حقب زمنية متفاوتة إلى ما هو أدهى ّ
وأمر من لجوئهم األول على يد
العدو الصهيوني .يمكن التذكير بما يحدث في سورية اآلن وما سبقه في
العراق وما عانته أعداد منهم في ليبيا زمن العقيد القذافي وفي الكويت في
أعقاب تحريرها بعد الغزو العراقي .كل هذا ولم نتحدث عما عاناه أبناء
اللجوء في كل من األردن ولبنان .وال شك أن مثل ما حدث ترك بصماته
على االجتماع الفلسطيني وترك عشرات ألوف األسر في حال يرثى لها.
ّ
تــزداد املشكلة حدة إذا ما تذكرنا أن اإلسرائيليني أرغموا الفلسطينيني
على مغادرة أرضهم وأرزاقـهــم وهــم يحملون معهم إلــى املنافي مفاتيح
بيوتهم فقط ،بينما البيوت بما فيها تمت مصادرتها ،وكذلك األراضــي
ومعها املؤسسات كبيرة وصغيرة وكل مصادر العيش .هناك أرقام عن
ّ
تتحدث بأسعار اليوم
الخسائر املادية التي أعقبت قيام دولــة إسرائيل
عن مئات مليارات الدوالرات .وعليه هناك سبب أصلي للفقر الفلسطيني
ً
يتمثل في االحتالل أوال وثانيًا وعاشرًا وبعده يأتي الحديث عما تبقى من
عوامل وضغوط وظروف عربية ودولية .غالبية الفلسطينيني يعيشون في
مخيمات تفتقر إلى الحدود الدنيا من املواصفات املالئمة للعيش العادي.
ال طرقات صالحة للسير وال منازل قابلة للسكن ،وال خدمات نظافة ومياه
ُ
شفة وصحة عــاديــة .ثــم هناك مــدارس مكتظة معظمها لــم تــن باألصل
للتعليم .واألنـكــى أن هـنــاك مــن يعتبر بـقــاء املخيمات على مــا هــي عليه
ضمانة الستمرار التعلق بالقضية األم .مثل هذا الكالم يطاول املجتمعني
العربي والدولي .العربي في قصوره وتقصيره السياسي واالجتماعي،
والدولي أيضًا في وضعه موازنة لوكالة «األونــروا» سنويًا تكفي لتأمني
بقاء النوع فقط من دون زيادة أو نقصان .كأن الفقر والفاقة والعوز القاتل
فقط هو ما ُيبقي الفلسطيني على تماس مع قضيته .ال يمكن الحديث
عــن الديموغرافيا الفلسطينية بمعزل عــن أوض ــاع الفلسطينيني تحت
االحتالل وفي معازل القطاع وباقي مواقع اللجوء .وبناء على مقدمات
من هذا النوع يعاني الفلسطينيون في معظمهم ظروفًا معيشية قاهرة
قلما هـنــاك شعب تـعـ ّـرض ملثيلها فــي الـعــالــم .تــزيــد الـطــن بلة سياسات
اإلقصاء والتهميش والتضييق .وعبثًا منذ  67عامًا تحاول «األون ــروا»
تحسني ظروف حياتهم بما يتوفر لها من إمكانات محدودة وما تعانيه
ً
من أعطاب .يكفي مثاال أنــه في غــزة خلصت دراســة أجرتها «األون ــروا»
وجامعة بيرزيت عــام  2016إلــى أن ثلث السكان أف ــادوا بــأن مستواهم
الصحي أقل من الجيد ،و 84في املائة يعانون في حياتهم اليومية ،و65
في املائة يعيشون الحرمان ،و 51في املائة يعانون فقدان األمن البشري.
كذلك أكد  64.5في املائة أنهم يشترون املواد الغذائية األساسية بالدين.
(أستاذ جامعي)

حي الوعر
رحلة المجهول من
ّ
غادر المسلحون وأهلهم
حي الوعر الحمصي
ّ
المحاصر .غادروا أرض الجوع
والقتل والقهر باتجاه إدلب
في رحلة مليئة بالدموع
يزن شهداوي

«كان عمري تسع عشرة سنة عندما بدأ حصار حي
الوعر قبل خمس سنوات ،وخرجت منه وعمري أربع
وعشرون سنة .ولدت مجددًا بتحرري من الحصار،
ّ
لكني ّ
مت بخروجي من أرضي ،فروحي باقية هناك
ّ
الحي الحمصي» ...هي كلمات للناشط
تجوب أنحاء
م ــن ال ـح ـ ّـي مـحـمــد الـحـمـصــي الـ ــذي خ ــرج م ـنــه قبل
أيــام في االتفاق األخير املبرم مع النظام والقاضي
بــإخــراج املسلحني املـعــارضــن وأهـلـهــم إلــى مناطق
أخرى تابعة للمعارضة.
يصف الحمصي الساعات القليلة قبيل صعودهم
املجهولة الهوية  -كما يصفها
إلى حافالت رحلتهم ّ
 وخروجهم من الوعر ،إنها ساعات مشاعر مرتبكة،إذ تارة ما كان الفرح يراود املهجرين بخروجهم من
حصار الجوع والعطش والقتل والتدمير ،وتارة كان
الحزن والبكاء يخالطهم لفراقهم أرضهم ومنازلهم
ّ
ّ
الحي باتت شبه مستحيلة
وعلمهم أن العودة إلى
أو تحتاج إلى كثير من الوقت.
ّ
املهجرين ،ومع عدم تمكن
لدى وصول حافالت نقل
ّ
محمد من النوم ،يقول إن قدميه كانتا تتحركان على
الرغم منه إلــى الحافلة الخضراء على وقــع أهازيج
الــوداع من رفاقه وأهله والدموع واألدعية بالعودة
القريبة .جلس إلى الجانب األيسر من الحافلة وهو
ّ
الحي الــذي ترعرع
يلقي نظرة الــوداع األخيرة على
فيه وسيهجره مــرغـمــا ،لتمتلئ الحافلة باألهالي
وت ـبــدأ عملية تنظيمهم مــن قـبــل مـتـطــوعــي الـهــال
األحمر املشرف على عملية النقل.
انطلقت الرحلة في الساعة الواحدة ظهرًا ،في اليوم
األول من شهر أبريل /نيسان الجاري .ومع وصولها
إلــى أول حــاجــز للنظام ،وفــي أول لـقــاء مباشر بني
األهالي والجنود عقب قصف طاولهم طوال خمس
سـنــوات ،يقول محمد« :لــم يكن حاجز قــوات العدو
كما كنا نعهده قبل الحصار .كــان مجندان يافعان
يتوليان الخدمة عليه ،وكــانــت هناك وجــوه كثيرة
أجنبيةّ ،فسألت نفسي ،أين باتت البالد؟».
ي ـتــابــع ،إن ـه ــم ن ــزل ــوا م ــن ال ـحــاف ـلــة األول ـ ــى ع ـنــد هــذا
الحاجز منهكني من الجوع« :كانت عمليات التفتيش
ّ
هناك دقيقة وفظة وبنظرات يمألها الحقد والكره،
كان البحث داخل الحقائب عن أسلحة أو متفجرات،
لكنهم لم يجدوا سوى ثياب بالية مهترئة أكل الزمن
عليها وشرب .لم يجدوا في حقائب املهجرين قطعة
خـبــز واحـ ــدة ،صـعــدنــا بـعــدهــا إل ــى الـحــافـلــة الثانية
التي ستكون صديقة رحلة من  14ساعة مقبلة».
انطلقت تلك الحافلة باتجاه مدينة حمص ،دخلت

رحلة الدموع والخوف (محمود طه /فرانس برس)

كان صوت ضحك الجنود
يصل إلينا مع مئات الشتائم
التي تصف األهالي باإلرهابيين
فــي شــوارع ـهــا وأح ـيــائ ـهــا ،ووص ـلــت إل ــى الـحــاجــز
ال ـثــانــي .ه ـنــاك ك ــان فــي ان ـتـظــارهــم ط ــاب جامعة
ال ـب ـعــث (ج ــام ـع ــة ح ـم ــص) رف ـق ــة ع ـص ــام امل ـص ــري،
م ــدي ــر أوق ـ ـ ــاف ح ـم ــص وع ـض ــو ل ـج ـنــة امل ـصــال ـحــة
يــراف ـقــه األب م ـي ـشــال ،أح ــد أعـ ــام املـسـيـحـيــن في
املدينة .كان الطالب يحملون الفتات تمثل أحياء
ّ
املهجرين داخــل
حمص املــوالـيــة وتــدعــو إلــى بقاء
حمص ورفــض تهجيرهم ،ودعوتهم إلــى تسوية
أوضاعهم بعد مرسوم العفو الصادر عن الرئيس
السوري بشار األسد.
يعلق محمد« :انفجرنا ضحكًا داخ ــل الحافلة من
هــذا املشهد الـســاخــر ،فتلك الــافـتــات تحمل أسماء
أحياء مثل الــزهــراء واملــزرعــة ،وهــي األحـيــاء نفسها
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـطــالــب بـقـصــف وت ـســويــة ح ــي الــوعــر
ّ
أرضًا ،وذبح جميع من فيه ،كما أن عمليات القصف
على الوعر التي تسببت في قتل أطفال ونساء هذا
ال ـحــي كــانــت جميعها تـتـبــع أوامـ ــر ض ـبــاط وأب ـنــاء
األحياء املوالية للنظام» .تقول أم رائد ،وهي إحدى

ّ
املهجرات من حي الــوعــر« :أثـنــاء مــرورنــا في أحياء
حمص القديمة ،شاهدنا للمرة األولى كيف تحولت
ّ
مدينة حمص الجميلة إلى مدينة خربة ،كأن أرواح
الشهداء تمأل هذا املكان فرائحة املوت تغطي حمص
ّ
م ــن ك ــل ج ــان ــب ،وك ــان ــت املـ ــرة األول ـ ــى ال ـتــي نـتـجــول
خاللها هناك ونشاهد حقيقةُ ما جــرى فيها ،وهو
نفسه ما جرى لنا عندما كنا نقصف في حي الوعر
طوال خمسة أعوام».
تـصــف ح ــال طـفـلـهــا رائـ ــد الـ ــذي يـبـلــغ أرب ـع ــة أع ــوام
ّ
وال ـ ــذي ول ــد ب ــن فــكــي ال ـح ـصــار وال ـق ـص ــف« :كــانــت
دهشته كبيرة عندما ركــب فــي الحافلة فقد كانت
املرة األولى التي يشاهد فيها حافلة أو حتى سيارة.
ّ
كــأنــه ول ــد فــي عـصــور قــديـمــة ،هــو لــم ي ـ َـر داخ ــل حي
الوعر أكثر من عربة محلية الصنع كانت تستخدم
إلسعاف الجرحى .كذلك ،أبدى دهشته عندما انتقل
إل ــى شـ ــوارع حـمــص املـلـيـئــة بــال ـس ـيــارات وامل ـحــات
التجارية مما لم يره يومًا».
تقول أم رائــد التي أنهك الحصار جسدها النحيل،
ّ
ّ
إن عناصر النظام تصرفوا بغالظة مع الركاب كلما
مـ ّـروا عند حاجز« :كان صوت ضحكهم يصل إلينا
مع مئات الشتائم التي تصف األهالي ّ باإلرهابيني،
عدا عن حركات وقحة بأصابعهم ،فكأنهم يتباهون
بانتصارهم علينا بتهجيرنا».
عقب رحلة طويلة مليئة بالتعب والخوف وانتظار
املجهول وصلت الحافالت إلى إدلب ،شمال سورية.
ّ
قــد يـكــون أمــانــا جــزئـيــا مــن ال ـجــوع وال ـح ـصــار ،لكن
الخوف يستمر باستمرار سقوط قذائف النظام.

