
مخلفات األضاحي تمأل شوارع مصر

يوم ُعسران اليد
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القاهرة ـ العربي الجديد

عــقــب االنــتــهــاء مــن صـــاة عــيــد األضــحــى، 
يـــوم األحــــد املـــاضـــي، أســــرع كــثــيــرون في 
األضــاحــي  ذبــح  إلــى  املصرية  املحافظات 
الــخــاصــة بــهــم فــي الـــشـــوارع الــتــي تــحــّولــت، خــال 
بضع ساعات، إلى برك دمــاء تنبعث منها روائح 
األضاحي.  تلك  فات 

ّ
رفــع مخل عــدم  نتيجة  كريهة، 

اإلدارة  مــن تعليمات وزارة  الــرغــم  عــلــى  ذلـــك  أتـــى 
تــقــّدر بخمسة  غــرامــة  بفرض  للمحافظني  املحلية 
أمــيــركــي(  دوالر   300 )نــحــو  مــصــري  جــنــيــه  آالف 
ــر بعدم  ــّرر املــواطــنــون األمـ بـ للمخالفني، فــي حــني 
 

ّ
ــر »ســـلـــخـــانـــات« )مـــســـالـــخ( حــكــومــيــة فـــي كــل ـ

ّ
ــوف تـ

ــادوا عــلــى ذبــح  ــتـ ـــهـــم اعـ
ّ
مــنــطــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى أن

أضحيتهم وفق طريقتهم الخاصة. 
الجلود  وتسّببت بقايا األضاحي، من قبيل قطع 
وأجزاء من القوائم والعظام التي تناثرت في بعض 
واملخلفات،  النفايات  ازديـــاد حجم  فــي  الــشــوارع، 
األمر الذي دفع األهالي، في عدد من األحياء، إلى 
 تلك 

ّ
أن تقديم شكاوى إلى اإلدارات املحلية. ُيذكر 

يوم  الباكر،  الصباح  أبوابها منذ  أغلقت  اإلدارات 
العيد، على الرغم من القرار القاضي بإنشاء غرفة 
عمليات في كل وحدة محلية مرتبطة باملحافظات، 
ملتابعة الباغات والشكاوى في خال أيام العيد. 
املنازل  بجوار  النفايات  أكياس  تراكمت  بالتالي، 

مــن دون أن تــجــد مــن يــرفــعــهــا مــن أمــاكــنــهــا، وهــو 
مــا دفــع بعض سائقي الــكــارو إلــى االســتــفــادة من 
عرباتهم ونقل تلك املخلفات في مقابل بدل مادي 

يسّدده األهالي.
 
ّ
في السياق، يقّر مصدر مسؤول في املحليات بأن

املحافظات  أزمــة في كل  َعّد 
ُ
ت »مخلفات األضاحي 

املــصــريــة. أنـــا أعــمــل فــي مــحــافــظــة الــقــاهــرة، وثــّمــة 
اجــتــمــاعــات عــقــدت صـــدرت عــلــى إثــرهــا تعليمات 
للقيام بــجــوالت فــي األحــيــاء بــهــدف متابعة سير 
ذ على 

َّ
نف

ُ
ت لــم  ها 

ّ
لكن العيد،  أيـــام  فــي خــال  العمل 

أرض الواقع«. 
القمامة تزيد بدرجة كبيرة في  »تــال   

ّ
أن يضيف 

ــام عيد  مــحــافــظــات الــقــاهــرة الــكــبــرى فـــي خـــال أيــ
األضــــحــــى، بــســبــب عــمــلــيــات الــــذبــــح وتـــصـــل إلـــى 
وانتشار  للتلّوث  ــَعــّد مصدرًا 

ُ
وت األطــنــان،  عشرات 

الـــحـــشـــرات الـــضـــارة والــــقــــوارض وتــجــّمــع الــكــاب 
ــذلــــك مــــصــــدرًا لـــلـــروائـــح  ــا، وكــ ــهـ ــالـــة مــــن حـــولـ الـــضـ
ــــراض، فــي ظــل غــيــاب أي تــحــّرك من  الكريهة واألمـ
قبل مسؤولي املحليات«. ويلفت املصدر املسؤول 
 »منظر دماء الحيوانات في الشوارع 

ّ
نفسه إلى أن

لــعــدم توفيرها  ســّيــئ جـــدًا«، منتقدًا »املــحــافــظــات 
 حــــّي«. ويـــســـأل: »كــيــف ملــواطــن 

ّ
ســلــخــانــات فــى كـــل

الــحــمــراء بشمال  الــزاويــة  أو  الشرابية  مــن منطقة 
البساتني بجنوب  إلــى منطقة  يتوجه  أن  القاهرة 
نــقــل األضحية  لــذبــح أضــحــيــتــه؟ وتكلفة  الــقــاهــرة 

 »القاهرة التي 
ّ
في الذهاب واإليــاب؟«، موضحًا أن

تتضّمن خمسة  نسمة،  مليون   17 من  أكثر  تضّم 
مجازر فقط في البساتني وطره وحلوان بجنوبها 

ني بشرقها«.
َ
باإلضافة إلى اثن

»الــعــربــي الــجــديــد« من  وتــشــكــو مــــروة رمـــضـــان لـــ
تقّدمت  الــشــوارع. وقــد  التي تمأل  القمامة  ــوام  »أكـ
بأن  ني فوجئت 

ّ
لكن الحّي  إلى )سلطات(  بشكوى 

األبواب مغلقة«، معّبرة عن مخاوفها من »انتشار 
الحشرات والــقــوارض واألمــراض نتيجة مخلفات 
ــع مــن الـــشـــوارع«. أّمــا 

َ
ــرف

ُ
ذبــح األضــاحــي الــتــي لــم ت

»الحّي   
ّ
إن الجديد«  لـ«العربي  فيقول  غريب سعد 

ال يهتم عادة بتنظيف الشوارع في خال أيام عيد 
األضحى، ونحن ال نستطيع التعبير عن استيائنا 
ــا«. مــن جهته، يؤكد 

ّ
مــن الــجــيــران  حتى ال يغضب 

 »الجميع تعّود على ذبح األضاحي 
ّ
ياسني علي أن

أمام منزله بسبب الدماء وعدم القدرة على الذبح 
في داخل الشقق نظرًا إلى مساحاتها الصغيرة«. 
ويسأل: »كيف أنقل األضحية إلى املجزر؟ من جهة 
األمـــر مكلف، ومــن جهة أخـــرى يــحــرم األطــفــال من 
الفرحة، فيما ال نتمّكن جميعا من الحضور«، مقّرًا 
 الجميع مضطر 

ّ
بــالــقــرار، ألن  »أحـــدًا ال يلتزم 

ّ
بــأن

إلى الذبح أمام املنزل«.
ــــظ، أســـتـــاذ  ــافـ ــ ــــن حـ ــديـ ــ ــول الــــدكــــتــــور صــــــاح الـ ــقــ يــ
ــدد  ــة عـ ــلــ  »قــ

ّ
ــة األزهــــــــــر، إن ــعـ ــامـ ــــي جـ ــاد فـ ــتــــصــ االقــ

ــة لــعــدد كــبــيــر مـــن األهـــالـــي في  ــل أزمــ
ّ
املـــجـــازر تــمــث

ــرورة  »ضــ ـــ كـــل املـــحـــافـــظـــات املـــصـــريـــة«، مــطــالــبــًا بــ
 حـــّي يــذبــح املـــواطـــنـــون فيه 

ّ
تــوفــيــر مــجــزر فـــي كـــل

الجزارين  مــن  بـــداًل  مـــادي،  لــقــاء مقابل  أضاحيهم 
الذين ينتشرون في الشوارع بسواطيرهم بطريقة 
مخيفة لألطفال والبالغني على حّد سواء«. ويؤّكد 
 »من شأن إنشاء املجازر إدخال املال إلى خزينة 

ّ
أن

التعليمات  الــدولــة، خصوصًا في ظل عــدم تنفيذ 
ذات الصلة على أرض الواقع. فــاآلالف عمدوا إلى 
: »أين 

ً
ذبح أضاحيهم الخاصة في الشارع«، سائا

تطبيق الغرامة التي فرضتها الحكومة؟«.

مجتمع
استهدف محتجون على تغّير املناخ من منظمة »إكستنكشون ريبيليون« السفارة البرازيلية في 
خوها بالطاء باألحمر تعبيرًا عن غضبهم إزاء الضرر الذي يلحق بغابات 

ّ
لندن، أمس الثاثاء، ولط

األمازون املطرية، فما يحدث بالنسبة إليهم عنف ضد السكان األصليني. وتلطخت واجهة املبنى 
ببصمات أيــدي املحتجني وبخطوط حمراء وكذلك بشعارات من قبيل »ال مزيد من دمــاء السكان 
 الهدف من االحتجاج هو تحّدي الدولة 

ّ
األصليني« و»من أجل الحياة البرية«. وأوضحت املنظمة أن

)رويترز( البرازيلية بسبب »انتهاكات لحقوق اإلنسان وإبادة بيئية تقّرها هي«.  

 تناول التفاح وشرب الشاي يوميًا يحميان من أمراض السرطان 
ّ
أفادت دراسة أسترالية حديثة بأن

والقلب واألوعية الدموية، خصوصًا بالنسبة إلى املدخنني. وقد رّكز فريق الدراسة على الفوائد 
العاجية لألغذية واملشروبات الغنية بمركبات »فافونويد« الطبيعية، فهي تؤّدي دورًا فعااًل في 
ها تسلط الضوء على إمكانية الوقاية 

ّ
 النتائج مهمة ألن

ّ
الوقاية من تلك األمراض. ورأى الفريق أن

أمــراض السرطان والقلب من خــال تشجيع األشــخــاص على تناول أطعمة معّينة، ال سّيما  من 
)األناضول( املعّرضني إلى اإلصابة بها، منهم املدخنون ومستهلكو الكحول. 

التفاح والشاي يحميان من أمراض السرطان والقلبمحتجون بيئيون يستهدفون سفارة البرازيل في لندن

ال تقتصر الشكاوى على مخلفات األضاحي التي 
ُتتَرك بعد ذبحها في الشوارع المصرية، فبائعو 
وجواميس  وأبــقــار  أغــنــام  مــن  األضــاحــي  تلك 
في  ــاف  أع بقايا  وراءهـــم  يخلّفون  وجمال 
األماكن حيث نصبوا شوادرهم، األمر الذي يؤّدي 
النقاط  تلك  في  والقوارض  الحشرات  انتشار  إلى 

باإلضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة منها.

بقايا أعاف

احتفل  آب،  الثالث عشر من أغسطس/  أمــس في 
ُعسران اليد بيومهم. هو يوم يجهله كثيرون، وال 
ه ليس مدرجًا على روزنامة األمم املتحدة 

ّ
سّيما أن

م في سياقه فعاليات كبرى. 
ّ
نظ

ُ
لأليام العاملية وال ت

ــيــوم الــعــاملــي قــد بـــدأ عــام  وكــــان االحــتــفــال بــهــذا ال
1976، لإلضاءة على أشخاص يستخدمون يدهم 
في   12 نحو  لون 

ّ
ويمث اليمنى  مــن   

ً
بــدال اليسرى 

املائة من إجمالّي سكان العالم، مع اإلشارة إلى أّن 

نسبة الرجال )نحو 13 في املائة( من بني هؤالء، 
تفوق نسبة النساء )نحو 11 في املائة(.

ثــّمــة مــن يــرفــض هـــذا الــيــوم ويـــرى فــيــه نــوعــًا من 
هم فئة ضعيفة 

ّ
 ُعسران اليد، كأن

ّ
التمييز في حق

 اهتمامًا خاصًا. في املقابل، ثّمة من يجد 
ّ

تستحق
هــؤالء  »استثنائية«  على  لــإلضــاءة  مناسبة  فيه 
العلمية،  الـــدالئـــل  الــقــائــل. وبــحــســب  األشـــخـــاص 
ــإّن هــــؤالء »أكــثــر ذكـــــاًء« مــن األشـــخـــاص الــذيــن  فــ

حّسًا  يملكون  كذلك  اليمنى،  يدهم  يستخدمون 
تــطــّورًا من سواهم.  أكثر  قــدرات جسدّية  أو  فنيًا 
لكّن دراســات حديثة تشير إلى أّن مأمول الحياة 
 مّما هو لدى اآلخرين، كذلك 

ّ
لدى عسران اليد أقل

هــم مــعــّرضــون إلـــى إصـــابـــات مــن جــــّراء حـــوادث 
ــــى أّن مــحــيــطــهــم غــيــر مــصــّمــم  مــخــتــلــفــة، نـــظـــرًا إل

ليناسبهم.
ــارة إلـــى أّن اســتــخــدام الــيــد اليسرى  ــ تــجــدر اإلشـ

 
ّ

كــان ُيــَعــّد بمثابة »إعــاقــة« فــي الــســابــق. وفــي كل
ل  سجَّ

ُ
ت كانت  الغربية،  كما  الشرقية  املجتمعات 

مــــحــــاوالت مــــن قـــبـــل األهــــــل واملـــــدّرســـــني تــهــدف 
إلـــى ثــنــي األطــفــال عــن اســتــخــدام يــدهــم اليسرى 
الذي  األمــر  اليمنى،  تلك  استخدام  على  وحملهم 
تسّبب في مشكات اختلفت أشكالها لدى هؤالء 

»املقموعني«.
)العربي الجديد(

األربعاء 14  أغسطس/ آب 2019 م  13  ذو الحجة 1440 هـ  ¶  العدد 1808  السنة الخامسة
Wednesday 14 August 2019

)ديارميد كوريج/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

كــان محمد عباس في الرابعة من عمره، عندما خــرج مع أهله مهّجرًا من بلدة 
مــن ثالثة وعشرين  كــان واحـــدًا  لبنان.  إلــى  فــي فلسطني،  املالحة بقضاء صفد، 
 أبــــاه تــــزوج ســبــع مــــرات، لــكــن لــم يــبــق مــن أشــقــائــه غير 

ّ
شقيقًا وشــقــيــقــة، إذ إن

إعــاقــة حركية ويعيش مثله فــي مخيم عــني الحلوة لالجئني  لــديــه  فــقــط،  واحـــد 
الفلسطينيني، في صيدا، جنوبي لبنان.

»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد رحــلــة لــجــوء فــي عــدة مناطق بجنوب لبنان،  يــقــول لـــ
 الــظــروف لــم تسمح لــوالــدي بالعمل، لذلك تولت 

ّ
وصلنا إلــى عــني الــحــلــوة. لكن

إلى املرحلة  إلى املدرسة وتعلمت حتى وصلت  أمي هذه املهمة. وهناك دخلت 
املتوسطة«. بعد مرور عقود على تلك الطفولة، يعيش عباس اآلن مع عائلته في 
املخيم، ولديه خمس بنات، تزوجت اثنتان منهن، فيما ثالث ما زلن في املنزل 
»العربي  وال يعملن، إذ لم يكملن تعليمهن بسبب الظروف املعيشية كما يقول لـ
ــه طـــرد منها »طـــردًا 

ّ
الــجــديــد«. أمـــا هــو فــقــد كـــان يعمل فــي إحـــدى الــشــركــات لــكــن

إثرها  إجـــراء عملية جراحية تغّيب على  إلــى  تعسفيًا« وذلــك بسبب اضــطــراره 
 من حقه 

ّ
أن يثبت  الطبيب  من  تقرير  العمل مع حيازته على  يومًا عن  عشرين 

التغيب لشهر كامل. وعندما عاد إلى العمل، قالوا له: »ال يمكننا توظيفك، فأنت 
العمل،  أوقــف عن  ينقل. عندما  كما  اجتماعي«  لديك ضمان  فلسطيني، وليس 
كــانــت إحـــدى بناته تعمل وتنفق على األســــرة، مــن راتــبــهــا الضئيل فــي إحــدى 
أوقفت عن  ها 

ّ
لكن أميركيًا(  )266 دوالرًا  لبنانية  ليرة  ألف  املؤسسات وهو 400 

العمل بدورها قبل أشهر، وباتت األسرة من دون أّي دخل: »هناك بعض الناس 
باب  اليوم على  فبتنا  ابنتي  اإلنــفــاق، كنا نعتمد على  املعونة في  لنا  يقدمون 
الله«. يقول: »إن أتيحت للفلسطينيني الهجرة وترك لبنان، فأنا أول من سيوافق، 
 العرب جميعًا باعوا فلسطني قبل أن نخرج منها، واليوم صار البيع علنيًا 

ّ
ألن

مع ما يجري في صفقة القرن«. لم يعد لدى غالبية الفلسطينيني الذين يعانون 
من االضطهاد، والظلم، والفقر في لبنان أّي أمل بالعودة إلى فلسطني، أو تحقيق 
يعيشون  تجعلهم  الــتــي  املــدنــيــة  الــحــقــوق  بإعطائهم  مطالبهم،  مــن  مطلب  أّي 
بكرامة، فصار معظمهم يفكر باللجوء إلى أّي دولة أجنبية تكفل له حياة كريمة، 
وشيخوخة الئقة. محمد عباس أحد هؤالء الذين داهمهم كبر السن وما زالوا 
. اليوم هو بال عمل 

ّ
الجئني بعيدين عن أمالكهم وأرزاقهم التي اغتصبها املحتل

 السنوات التي عمل فيها، وحتى 
ّ

ودخــل أو حتى تعويض نهاية خدمة عن كل
ابنته التي كانت تتقاضى فتات راتب ال أكثر، باتت بال عمل، ما جعل آالم األسرة 

مضاعفة، في انتظار من يتصدق عليها ال غير.

تستمّر معاناة السوريّين نتيجة الحرب السورية والتصعيد العسكري، 
وتستمّر رغبة المواطنين في اللجوء إلى تركيا من خالل االستعانة 

بمهربين، يتركونهم أحيانًا في منتصف الطريق ليالقوا مصيرهم. 
وعلى مدى األشهر الماضية، سقط الكثير من الضحايا

ال خدمات صحية في المحويت
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مجتمع

ياسين محمد

مئات األشخاص الذين يحاولون 
ــيـــاز الــــحــــدود الـــســـوريـــة إلـــى  ــتـ اجـ
األراضــــــــــــــي الــــتــــركــــيــــة مــــــن خــــالل 
إما يصابون وإما يقتلون سنويًا.  املهربني، 
ويــزدهــر عمل هــؤالء فــي ظــل تصاعد وتيرة 
األحداث في الشمال السوري، وازدياد الطلب 
عــلــى الـــدخـــول إلـــى تــركــيــا. ويـــتـــراوح السعر 
دوالر،  و2000  أمــيــركــي  دوالر   300 بـــني  مـــا 
ومع  وصعوبتها.  التهريب  طريقة  بحسب 
تفاقم األحـــداث فــي ســوريــة فــي ظــل عمليات 
تها قوات النظام 

ّ
التصعيد األخيرة التي شن

الــســوري وروســيــا عــلــى مــنــاطــق ريـــف حماة 
الــشــمــالــي والــغــربــي وريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي، 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ بــــــــدأت املــــــخــــــاوف تــــــــــزداد لـــــــدى الـ
الــســوريــني ممن نــزحــوا، فــي مــوجــة اعتبرها 
مراقبون األوسع منذ بداية األحداث السورية. 
ويــخــشــى املــدنــيــون فــي الــشــمــال الـــســـوري أن 
اتــفــاق أو خــطــة للسيطرة على  يــكــون هــنــاك 
كامل املنطقة املحررة في الشمال، وذلك عبر 
تفاهمات ما بني الجهات املعنية واملتصارعة 
ــع بــــــآالف الــــذيــــن كـــانـــوا  ــ ــا دفـ فــــي املـــنـــطـــقـــة، مــ
يــقــبــعــون فـــي مــنــاطــق ريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي 

النزوح  إلى  الشمالي والغربي،  وريف حماة 
بــاتــجــاه الــشــمــال الـــســـوري حــيــث املــخــيــمــات 
في  الحدودية،  والبلدات  القرى  من  والعديد 
حــني يفكر كــثــيــرون فــي الــخــروج مــن سورية 
إلى تركيا عبر طرقات غير نظامية. ويتزامن 
تركية  أمنية  وتعقيدات  تشديدات  مع  األمــر 
يــصــعــب تــخــطــيــهــا، مـــا زاد نــشــاط ســمــاســرة 

التهريب إلى تركيا وضاعف أرباحهم. 
وخـــــالل األشـــهـــر األخــــيــــرة، ازدهـــــــرت تــجــارة 
مختلفة.  بوسائل  تركيا  إلــى  البشر  تهريب 
وقــــد ألـــقـــي الــقــبــض عــلــى كــثــيــريــن، عــــدا عن 
إصابة ومقتل آخرين أثناء محاوالتهم عبور 
الــحــدود. وتــتــفــاوت املــبــالــغ الــتــي يتقاضاها 
ومــدى  املعتمدة  الوسيلة  بحسب  املــهــربــون 
خطورتها، وقد تكون املشي لساعات طويلة 
بــإذن رسمي ربما يكلف صاحبه  أو تهريبًا 

آالف الدوالرات.
من  ينحدر  عــامــًا(   22( السويد  الرحمن  عبد 
قــريــة الــلــبــويــب فــي جــبــل شحشبو فــي ريــف 
حماة الغربي. يقول إن والدته زهية األحمد 
تركها  إذ  التهريب،  سماسرة  ضحية  وقعت 
أخذ  بعدما  بمفردها  الــحــدود  تعبر  املــهــرب 
قناصة حرس  بــرصــاص  فقتلت  ــال،  املـ منها 
كــانــا برفقتها  تــاركــة خلفها طفلني  الــحــدود 

عائدين  هربا  فقد  الطفالن،  أمــا  مكانها.  في 
بــعــدهــا، قدم  ليصادفهما أحــد األشــخــاص«. 
التركي،  الــحــدودي  عــدد من عناصر الحرس 
وكــأنــهــم شــعــروا بــالــحــرج نتيجة مــا فعلوه. 
ــارة مــخــصــصــة،  ــيـ ــوا الــجــثــة فـــي سـ ــعـ ــم وضـ ثـ
ــور إلـــــــى مـــديـــنـــة  ــبــ ــعــ ــالــ ــح لـــلـــطـــفـــلـــني بــ ــ ــمـ ــ وسـ
السويد. وبعد  يــروي  الريحانية، بحسب ما 
السويد برفقة عدد من  الخبر، ذهب  انتشار 
إلــى أن ما  م الجثة. ويشير 

ّ
األشــخــاص لتسل

حدث كان »مأساة حقيقة وفاجعة بكل معنى 
الكلمة. آمل أن يوضع حد لهؤالء السماسرة 
وتــجــار الـــدم الــذيــن ال هــدف لهم ســوى جمع 

املال«. 
محمود بــرو الخشن مــن ســكــان قــريــة سندة 
الواقعة شمال مدينة دركوش في ريف إدلب 
»العربي الجديد« عن مقتل  الغربي، يتحدث لـ
شقيقه في منتصف شهر إبريل/ نيسان عام 
2019، على يد قوات حرس الحدود التركية، 
ــدي ســـمـــاســـرة  ــ ــ بـــعـــد وقــــوعــــه ضـــحـــيـــة فــــي أيـ
التهريب وتجار الدم. ويوضح أن شقيقه عبد 
املهيمن أراد الذهاب إلى تركيا للعمل هناك، 
العمل في سورية، ولم  بعدما ضاقت فــرص 
يتمكن من العثور على عمل هو الــذي يعيل 
ــراد وال يملك أّي دخـــل. ســابــقــًا، كــان  ســتــة أفــ
يبيع اللحوم، لكنه توقف بعدما سرقت عّدته 
وخــســارتــه. وتــوجــه فــي شهر إبــريــل املاضي 
برفقة عدد من األشخاص من رجــال ونساء، 
التهريب،  فــي مــجــال  ومــعــهــم شــخــص يعمل 

إلى الحدود السورية ـ التركية.
يتابع الخشن سرد القصة: »رحلة العبور كان 
يفترض أن تبدأ من معبر اليمضية من خالل 
قارب لعبور النهر. وادعى املهّرب أنه حاصل 
على إذن للعبور من أحد الضباط املسؤولني 
عن نوبة الحراسة، لكنه سرعان ما ترك من 
معه بحجة عــدم وجــود جــّو مناسب بعدما 
ى 

ّ
قطعوا مسافة طويلة. وما إن تقدموا، حت

بـــدأت قـــوات الـــدرك التركية تطلق الــرصــاص 
وراءهـــم  تــاركــني  الجميع  فــهــرب  باتجاههم، 
في  إحداهما  طلقتان  أصابته  الــذي  شقيقي 
كتفه اليسرى واألخرى في خاصرته، ليسقط 
باعوا  الذين  السماسرة  هــؤالء  بسبب   

ً
قتيال

املجهول  ملصيرهم  وتــركــوهــم  وطنهم  أبــنــاء 
في مقابل حفنة من الدوالرات«.

ــام 2011،  ــ وتـــســـبـــب الــــنــــزاع املــســتــمــر مـــنـــذ عـ
فـــي ســـوريـــا، والـــــذي أودى بــحــيــاة أكــثــر من 
ألـــف شــخــص، بتشريد أكــثــر مــن نصف   370
الــســكــان داخــــل الـــبـــالد وخـــارجـــهـــا. ومـــن بني 
ماليني الالجئني إلى الخارج، يقطن نحو 3.5 
ماليني في تركيا وحدها، وفق تقديرات األمم 
القليلة  األسابيع  فــي  أنــقــرة  وبـــدأت  املتحدة. 
املــاضــيــة فــي تطبيق إجـــــراءات جــديــدة على 
الــســوريــني، منها مــا يصل إلــى حــّد إبعادهم 
إلى األراضي السورية في حال عدم حيازتهم 
أوراق الحماية املؤقتة املطلوبة، أو إبعادهم 
إلـــى الـــواليـــات الــتــي حــصــلــوا منها عــلــى تلك 
األوراق، إذا كانوا يعيشون في واليات أخرى.

627 مليون دوالر هي 
تكلفة الرعاية الصحية 

في كل أنحاء البالد

»العربي الجديد«: »بعد  في الطريق. ويقول لـ
بدء عمليات التصعيد الخطيرة في املنطقة، 
تــوجــهــنــا إلــــى مــخــيــم ديــــر حـــســـان فـــي ريــف 
في  املعيشية  األحـــوال  كانت  الشمالي.  إدلــب 
شهر  نحو  فيه  بقينا  للغاية.  سيئة  املخيم 
وقــد عانيت وعائلتي بسبب ســوء األوضــاع 
املاّدية، بعدما تركنا كل ما نملك في منطقتنا 

من جراء النزوح«، على حد تعبيره.
بعدما  املــخــيــم  فــي  »بقينا  الــســويــد:  يضيف 
عــجــزنــا عــن تــأمــني مــنــزل بــاإليــجــار، فــي ظل 
ــفـــاع أســـعـــار اإليــــجــــارات. والـــــدي طــاولــتــه  ارتـ

قـــذيـــفـــة مـــدفـــعـــيـــة ســقــطــت قـــــرب مـــنـــزلـــنـــا فــي 
ــام 2015، وتــحــمــلــُت مــســؤولــيــة  عــ مــنــتــصــف 
العائلة. طلبت مني والدتي تأمني طريق لها 
للعبور إلى تركيا. وكانت تنوي الذهاب إلى 
الريحانية،  مدينة  في  يعيش  الــذي  شقيقها 
ص من آثار النزوح. وبعد بحث 

ّ
من أجل التخل

طويل عن طريقة للدخول، تمكنت أخيرًا من 
التواصل مع أحد األشخاص الذين يعملون 
فــي مــجــال تــهــريــب الــبــشــر إلـــى تــركــيــا، وذلــك 
أبناء قريتي«. ويشرح  بعد وساطة من أحد 
ب »طلب منا دفع 350 دوالرًا  السويد أن املهرِّ

كل  عـــن  دوالرًا  و150  والــــدتــــي  عـــن  أمــيــركــيــًا 
طفل، ما يعني 650 دوالرًا أميركيًا«. ويكمل 
السويد أنه »بعد دفع املبلغ وانطالقهم إلى 
الفاجعة  التركية، حدثت   - السورية  الحدود 
بعدما وقعت والدتي ضحية هذا السمسار، 
الذي ال يعرف اإلنسانية على اإلطالق. تركها 
على بعد مسافة نحو نصف ساعة سيرًا على 
األقــــدام مــن الــحــدود الــتــركــيــة، وأخــبــرهــا بــأن 
تنطلق على أن يكون صديقه في انتظارها. 
وبعدما قطعت نصف املسافة تقريبًا، أردتها 
رصـــاصـــة قــنــاصــة حــــرس الــــحــــدودي قتيلة 

دفع االزدحام المروري 
في شوارع العراق، 
خصوصًا العاصمة 
بغداد بما تضّم من 
عدد سيارات هائل، 

إلى انشغال المواطنين 
بالقضية، خصوصًا 
عبر وسائل التواصل 

االجتماعي. في هذا 
اإلطار، تنتشر عدة 

صفحات وحسابات 
مخصصة لمتابعة 
حالة الطرقات، من 

بينها »ازدحام بغداد«، 
و»شوارع بغداد«، 
فتقدم بالكلمة 

والصورة والفيديو، 
الحالة العامة للشوارع 

وما يجري فيها من 
حوادث ومخالفات، 

مع اإلرشادات الخاصة 
باالزدحام المروري أوًال 
بأول، بحسب الشوارع.

مع استمرار الحرب 
في اليمن، تتدهور 

أوضاع القطاع الصحي 
أكثر فأكثر. ويطاول 

ذلك التدهور محافظة 
المحويت

المحويت ـ العربي الجديد

إلــــى مستشفى  ــل  ابـــنـــي قــبــل أن أصــ »تـــوفـــي 
الجمهوري في صنعاء«، يقول أمني عبد الله، 
الـــذي تــوفــي نجله إثـــر إصــابــتــه بــحــروق في 
أنحاء مختلفة من جسمه، من جراء اشتعال 
غالون بالستيكي مليء بالبترول قرب منزله 
ــــاول نقل  فـــي مــحــافــظــة املــحــويــت )غــــــرب(. حـ
في صنعاء،  الجمهوري  إلــى مستشفى  ابنه 
املتخصصة في عالج الحروق، لكن صغيره 
»العربي الجديد«:  توفي قبل أن يصل. يقول لـ
»أصيب ابني بحروق نتيجة انفجار غالون 
ــــيء بــــالــــبــــتــــرول مــخــصــص  ــلـ ــ ــكـــي مـ ــيـ ــتـ بـــالسـ
لدراجتي النارية، وعندما نقلته من منطقتي 
إلى مدينة املحويت، نصحني أصدقاء بنقله 
إلــــى صــنــعــاء ألن اإلمــكــانــيــات هــنــا ضعيفة 
كــان قد  وال يستطيع األطــبــاء عــالجــه«، لكن 
األوان.  وتــضــطــّر غالبية ســكــان مدينة  فــات 
العاصمة  فــي شمال غــرب  الــواقــعــة  املحويت 
ــرًا، إلـــى  ــتـ ــلـــومـ ــيـ ــعـــد 113 كـ ــلـــى بـ صــــنــــعــــاء، عـ
نــقــل مـــرضـــاهـــم إلــــى مــديــنــة صــنــعــاء بسبب 
عــــدم تــوفــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة املــنــاســبــة في 
مستشفيات املحافظة. من بني هؤالء إبراهيم 
إلى  للسفر  الـــذي يضطر  عــامــًا(،   50( محمد 
صنعاء للعالج من آالم العمود الفقري. يقول 
ــه يــعــانــي كــثــيــرًا من  ــ

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

جّراء اضطراره للسفر بني الحني واآلخر إلى 
أمانة العاصمة لتلقي العالج، خصوصًا مع 
نحو  منذ  الحكومي  راتبه  انقطاع  استمرار 
الصحية  »املنظومة  يضيف:  ســنــوات.  ثــالث 
مــا قبل  مــنــذ  املــحــويــت متدنية  فــي محافظة 
الحرب، لكنها اآلن منهارة تمامًا، وال يوجد 
أي مستشفى أو عيادة خاصة تعالج أمراض 

العمود الفقري«.
االقتصادية  أوضــاعــه  أن  إلــى  محمد  ويشير 

يتمكن من مواصلة عالج طفله في مستشفى 
الــــكــــويــــت )حـــكـــومـــيـــة( فــــي صــــنــــعــــاء. يــضــيــف 
املنظمات  بعض  »تتكفل  الجديد«:  »العربي  لـ
بدفع بدل العالج الكيميائي. لكن أشتري بقية 
األدوية، وهي كثيرة، من الصيدليات الخاصة، 
ــا يـــفـــوق إمـــكـــانـــيـــاتـــي«. يـــتـــابـــع: »لــيــس  ــو مـ وهــ
ــداًل أن تــظــل مــحــافــظــة بــحــجــم املــحــويــت من  عــ

باتت صعبة للغاية كغالبية سكان املحويت، 
ــيـــات الـــحـــرب الـــتـــي تــشــهــدهــا  مـــن جـــــراء تـــداعـ
يعد  ولــــم   .»2015 آذار  مــــــارس/  مــنــذ  الـــبـــالد 
فـــي وســعــه تــحــمــل تــكــالــيــف اإلقـــامـــة والــعــالج 
الباهظ في صنعاء، بعدما باع حلي زوجته 
ــاذا ال تملك  وأنــفــق كــل مــدخــراتــه. ويــســأل: »ملــ
محافظة املحويت مستشفيات وكــوادر طبية 
لــعــالج املـــرضـــى كــبــاقــي مــحــافــظــات الـــبـــالد؟«. 
ويــطــالــب الــحــكــومــة فــي صــنــعــاء بــســرعــة دعــم 
ــزة الــطــبــيــة  ــهــ املــحــافــظــة بــاملــســتــلــزمــات واألجــ
للتخفيف من معاناة  املؤهل  الالزمة والكادر 

املواطنني التي تتفاقم يومًا بعد آخر. 
أما الطفل فارس عبد الرحمن )ثمانية أعوام(، 
واملـــصـــاب بــســرطــان الــــدم )لــوكــيــمــيــا(، فيقول 
ه باع كل ما يملك 

ّ
»العربي الجديد«، إن والده لـ

خـــالل ســنــوات الــحــرب األربــــع املــاضــيــة حتى 

دون أطــبــاء وال مــعــدات وأجــهــزة طبية لعالج 
املــرضــى. يجب على الــدولــة إيــجــاد حــل لهذه 
املشكلة للحد من معاناة األهــالــي«. وتزايدت 
ــاء الـــطـــبـــيـــة خـــــالل الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة  ــ ــــطـ األخـ
املـــاضـــيـــة فـــي مــديــنــة املـــحـــويـــت، نــتــيــجــة عــدم 
كـــوادر طبية مؤهلة، وغــيــاب األجهزة  وجــود 
الصحية  واملراكز  املستشفيات  على  الرقابية 

الحكومية.
ــار، تــقــول أم أحــمــد إنــهــا سافرت  فــي هــذا اإلطــ
من املحويت إلى صنعاء مطلع يناير/ كانون 
الــثــانــي املـــاضـــي، وبــقــيــت فـــي مــنــزل شقيقها 
خالل األشهر الثالثة األخيرة من حملها، حتى 
تلد في أحد مستشفيات أمانة العاصمة، بعد 
ــاء الــطــبــيــة فـــي املــحــافــظــة خــالل  تـــزايـــد األخـــطـ
الفترة املاضية. تضيف: »كثيرة هي األخطاء 
الطبية، وكان آخرها قبل أشهر عندما تسببت 

في  الــجــمــهــوري  املستشفى  فــي  تعمل  طبيبة 
ــــالل إجـــــــراء عــمــلــيــة  ــمـــوت طـــفـــل خـ املـــحـــويـــت بـ
علمت  بعدما  اإلهــمــال.  نتيجة  ألمــه  قيصرية 
الــوالدة في أمانة العاصمة،  بالحادثة، قــررت 

على الرغم من الكلفة الباهظة«.
ــــي مــديــنــة  ــّد مــســتــشــفــى الــــجــــمــــهــــوري فـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــويــــت )مـــــركـــــز املــــحــــافــــظــــة(، املــســتــشــفــى  ــحــ املــ
الــذي يستقبل املرضى من  الوحيد  الحكومي 
كافة مديريات املحافظة، وفقًا لناشط مقيم في 
ل عدم الكشف عن هويته. ويبني 

ّ
املحويت فض

الناشط أن املحافظة برمتها خالية تمامًا من 
الكوادر الصحية وتفتقر ألبسط اإلمكانيات، 
ال سيما منذ بــدء الــحــرب قبل أكــثــر مــن أربــع 
»العربي الجديد«، إن  سنوات. ويقول املصدر لـ
يعانون  املحويت  مدينة  سكان  آالف  عشرات 
من ظروف إنسانية مأساوية »تفوق الوصف، 
مـــن جــــراء االنــــعــــدام الـــتـــام لــلــخــدمــات الطبية 
ــافـــظـــة«. يـــضـــيـــف: »يـــضـــطـــر الــســكــان  فــــي املـــحـ
للسفر إلى العاصمة صنعاء أو إلى محافظة 
ــــرب(، إلجــــراء الــتــصــويــر الطبقي  الــحــديــدة )غـ
املـــحـــوري والـــرنـــني املــغــنــاطــيــســي، وعــمــلــيــات 
الــزائــدة  واستئصال  الــبــواســيــر،  مثل  بسيطة 
الدودية، واللوزتني«. يتابع الناشط: »الفقراء 
وحـــدهـــم مــجــبــرون عــلــى الـــذهـــاب لــلــعــالج في 
املــســتــشــفــى الــجــمــهــوري، لــعــدم قــدرتــهــم على 
تحمل تكاليف السفر خارج املحافظة«، مؤكدًا 
أنـــه »مـــا مــن شــخــص عــاقــل يملك املـــال يعالج 
في أي مرفق صحي في املحافظة، خصوصًا 
مع تزايد األخطاء الطبية التي راح ضحيتها 

الكثير من األشخاص«.
الطبي  الكادر   

ّ
أن إلــى  نفسه  الناشط  ويلفت 

في املستشفى الجمهوري »مؤلف من طبيب 
أطـــفـــال مــصــري كــبــيــر فـــي الـــســـن، وطــبــيــبــات 
لألمراض النسائية والوالدة، وطبيبة واحدة 
لــألســنــان قــدمــت أخــيــرًا، والــبــقــيــة ممرضون 
ــاء مــــن املـــحـــافـــظـــة نــفــســهــا،  ــبــ ومـــســـاعـــدو أطــ
االعــتــمــاد  يمكن  مــؤهــلــني وال  غــيــر  جميعهم 
عــلــى قـــدراتـــهـــم املـــتـــواضـــعـــة«.  ويـــوضـــح أن 
ــتـــعـــاون مــع  ــالـ بـــعـــض املـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة بـ
منظمات محلية، نفذت مشاريع بهدف عالج 
املرضى في املحافظة. »لكن مع مرور الوقت، 
اتـــضـــح أنـــهـــا وهـــمـــيـــة، والــــغــــرض األســـاســـي 
منها جمع املال فقط، إذ لم يستفد منها أحد 
حتى اآلن في ظل تجاهل مريب من السلطات 

الصحية في املحافظة«.

الغالف

فسبكة

تّجار البشر
ضحايا جدد على الحدود السورية ـ التركية

االزدحام المروري يعرقل حياة العراقيين

ليس ألسرة الالجئ الفلسطيني، محمد عباس، أّي دخل اآلن، 
بعد طرده مع ابنته من عمليهما من دون أّي تعويضات

قصة الجئ

2000
دوالر أميركي مبلغ قد 

يسّدده من يرغب في 
العبور من سورية إلى 
تركيا، عبر اللجوء إلى 

خدمات المهرّبين

محمد عباس
فلسطيني »على باب اهلل«

أكثر من مليوني مركبة 
تسير في العاصمة بحسب 

األرقام الرسمية

بغداد ـ كرم سعدي

بـــدا الـــفـــرح واضـــحـــًا عــلــى الــعــراقــّيــني بعدما 
أزيــلــت الــحــواجــز الــخــرســانــّيــة مــن شوارعهم 
بــعــد أكــثــر مــن عــشــرة أعــــوام. إال أن رفـــع هــذه 
بــدأ فعليًا قبل نحو عامني،  الـــذي  الــحــواجــز 
وعلى الرغم من أهميته، لم يكن كافيًا للقضاء 
عــلــى االزدحــــــــام املـــــــروري الـــــذي تــعــانــي منه 
العاصمة، ما يشير إلى وجود عوائق أخرى 
ال تــقــل تــأثــيــرًا عـــن الــحــواجــز الــكــونــكــريــتــيــة، 
الــتــي اســتــعــني بــهــا إلغـــالق طــرقــات وحماية 
املؤسسات الحكومية واملصارف والجامعات 
واملـــــــــدارس وبــــيــــوت املـــســـؤولـــني والـــشـــركـــات 

وعزل بعض األحياء، حفاظًا على األمن بعد 
عام 2003، حتى نهاية 2017.

الــســبــب«. هــذا مــا يقوله عدد  »الحكومة هــي 
مــن املــواطــنــني خـــالل تعليقهم عــلــى أســبــاب 
ــــذروة.  االزدحـــــــام املـــــــروري، ال ســيــمــا وقــــت الــ

ــه يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة وضــع  ــرون أنــ ــ ويــ
خطط واعتماد مواصالت حديثة ومتطورة. 
صالح جابر يقول إنه يذهب إلى عمله الواقع 
إلـــى جــانــب الــكــرخ مــن بــغــداد قــبــل ســاعــة من 
بدء الدوام الرسمي، علمًا أن الوقت ال يتطلب 
أكــثــر مـــن عــشــر دقـــائـــق. يــضــيــف لــــ »الــعــربــي 
سيستغنون  املوظفني  »غالبية   

ّ
أن الجديد« 

عن سياراتهم الخاصة خالل التنقل، في حال 
أنشأت الجهات املسؤولة مترو األنفاق الذي 
يعدوننا به منذ سنوات طويلة«. ويؤكد أن 
املترو حل أمثل لالزدحام املروري، إذ سيجعل 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن املــواطــنــني يــســتــغــنــون عن 

التنقل بسياراتهم.
ــى الــــتــــطــــور الـــعـــمـــرانـــي والـــبـــنـــى  ــ الــــنــــاظــــر إلــ
أهم  أن  العراقية، سيجد  للعاصمة  التحتية 
املــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة والــحــيــويــة نفذت 
سع 

ّ
قبل أكثر من ثالثة عقود، وقد ُهّيئت لتت

لنحو ربع مليون سيارة، في وقت تسير في 
شــــوارع الــعــاصــمــة الــيــوم أكــثــر مــن مليوني 
ويقول  رسمية.  إحصائيات  بحسب  سيارة 
عبد املجيد ريسان )76 عامًا(، الذي قضى 31 
عامًا فــي قــيــادة حــافــالت ونــاقــالت حكومية، 
وتقاعد قبل 15 عامًا، إن مهارته في القيادة 
أدت إلى خلو سجله من أية عقوبة أو غرامة 
الشركات  مرورية سواء لدى قيادة سيارات 
يؤكد  لكنه  الخاصة.  سيارته  أو  الحكومية 
ــه يــشــعــر بــانــزعــاج  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ لـ
شـــديـــد حـــني يــجــلــس خــلــف مـــقـــود الــســيــارة 
مــنــذ ســـنـــوات، بسبب »غــيــاب نــظــام مـــروري 
حــقــيــقــي يــــفــــرض عـــلـــى الـــســـائـــقـــني االلــــتــــزام 
بــه«. يضيف: »إشـــارات املـــرور ال تعمل. وإن 
وجدت، ال يلتزم بها سائقو السيارات. وفي 
الكثير من األحــيــان، ال يكون لشرطي املــرور 
الـــشـــارع«. ويــقــول مستغربًا:  فــي  أيـــة سلطة 
ــمــــدون إلـــى  ــعــ ــة يــ ــعــــض عـــنـــاصـــر الــــشــــرطــ »بــ
املــخــالــفــني للحصول على  الــســائــقــني  ابــتــزاز 
ــي مـــقـــابـــل عـــــدم تــســجــيــل مــخــالــفــة  رشــــــوة فــ
أو غــرامــة بــحــقــهــم. وهــــذا يــؤثــر عــلــى سمعة 
البالد«. ويوضح ريسان:  املــرور في  شرطي 
»مــا من احــتــرام للسير وال الــتــزام بالقوانني 
والتعليمات املــروريــة، مــا يساهم فــي إربــاك 
السير وحــصــول حـــوادث مــروريــة«. وُيحّمل 
أن  إلى  الحكومية، الفتًا  للجهات  املسؤولية 

تلك املشاكل لم تكن موجودة سابقًا.
الباحثون عن عمل بدورهم ُيحّملون الحكومة 

البالد،  فــي  البطالة  نسبة  ارتــفــاع  مسؤولية 
فــي ظــل قلة عــدد الــوظــائــف الحكومية وغير 
حكومية. ويــرى كثيرون أنــه ما من مشاريع 
استثمارية وخطط تطويرية لتشغيل األيدي 
العاملة املحلية، ما دفع بعضهم للجوء إلى 
 أي شــارع يعّد مناسبًا للعمل؟ 

ّ
الــشــارع. لكن

وأي عمل ستوفره هذه الشوارع؟
رافــد مهدي الــذي يتخذ زاويـــة شــارع قريبة 
والتجزئة  بالجملة  الــبــيــع  أســــواق  أحـــد  مــن 
ــة، يـــشـــيـــر إلــــــى أنــــــه يــضــع  ــمــ ــعــــاصــ وســــــط الــ
أنه  الــشــارع، علمًا  مــن  أجـــزاء  بضاعته على 
أيــة رســـوم للبلدية. يضيف: »أدفــع  يــدفــع  ال 
رشوة ملسؤولني صغار في البلدية وشرطي 

املرور املسؤول في الشارع«.
مــا هــي الــرشــوة الــتــي يدفعها شـــاب بسيط 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر 21 عــامــًا حــتــى يستمر في 
بيع بضاعته فــي الــشــارع، وهــي عــبــارة عن 
عطور ومستحضرات تجميل مقلدة زهيدة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــســعــر؟ يــقــول مــهــدي لـــ
إن »الــــرشــــوة هـــي زجـــاجـــة عــطــر ســعــرهــا ال 
تكفي  لكنها  دوالرات،  ثــالثــة  نحو  يــتــجــاوز 
إلسكات رجل املــرور أو املسؤول البلدي عن 

الشارع يومني«.
القوانني  يخالف  الــذي  الوحيد  ليس  مهدي 
الرسمية، بل يفعل مثله كثيرون لالستمرار 
في العمل، ما يؤدي إلى مزيد من االزدحــام. 
مــن جهة أخـــرى، فــإن آخــريــن يستفيدون من 
االزدحــــام املــــروري لكسب الــــرزق، على غــرار 
ــوالـــني الـــذيـــن يــتــوجــهــون نحو  الـــبـــاعـــة الـــجـ
عند  يقفون  أو  ببطء،  تسير  التي  السيارات 
اإلشــــــــــارات املـــــروريـــــة لــبــيــع بــضــاعــتــهــم مــن 
العصائر  أو  الشرب  مياه  قناني  أو  سجائر 

أو املناديل أو الصحف أو املجالت وغيرها.
ـــرور الــعــامــة  يــوضــح الـــرائـــد فـــي مــديــريــة املــ
العاصمة  تحتاجه  مــا   

ّ
أن العبيدي  عــبــاس 

للقضاء على االزدحام املروري هو مشاريع 
ســكــنــيــة وخــدمــاتــيــة وصــنــاعــيــة وتــجــاريــة 
العاصمة، إضافة  جديدة بعيدة عن مراكز 
ــــزودة  إلــــى بـــنـــاء شــبــكــة طـــرقـــات حــديــثــة ومـ
بأحدث أجهزة ووسائل اإلرشــاد املــروري«. 
ويبنّي أن »هــذه الخطة في حــال انتهجتها 
الحكومة ستقضي على االزدحــام املــروري، 
ــة  ــنـ ــة آمـ ــيــ ــدنــ ـــق بـــيـــئـــة مــ ــلـ  وتـــــــــــؤدي إلــــــــى خــ
ونظيفة، وتساهم في القضاء على البطالة 

وأزمة السكن«.
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