
حملة تبرعات إلنقاذ »أونروا«

تخّوف من تقلّص خدمات الوكالة
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سهى أبو شقرا، سامي الشامي

قيمة  بــتــخــفــيــض  األمــيــركــيــة  اإلدارة  قــــرار 
أميركي  مــلــيــون دوالر  مــن 125  تــبــّرعــاتــهــا 
إلـــى 60 مليون  املــنــصــرم  خـــال عـــام 2017 
التي تستفيد  األقاليم  العام، مع تحديد  دوالر هذا 
مــن تــلــك املـــســـاعـــدات، جـــاء »خــبــرًا مــفــاجــئــا« لــوكــالــة 
الشرق  في  الفلسطينيني  الاجئني  وتشغيل  إغاثة 
ــا يـــؤكـــده املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــذا مـ ــى. هــ ــ ــ األدنـ
الذي  الجديد«،  »العربي  لـ مشعشع،  سامي  الوكالة 
املؤسسة وخدماتها  لعمل  »تهديدًا  األمــر  فــي  يــرى 

اإلنسانية التي تقّدمها لاجئني الفلسطينيني«.
ــعــة 

ّ
ــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــخــفــيــف مــــن األضــــــــرار املــتــوق وفـ

والحفاظ على خدماتها التي تقّدمها إلى الاجئني 
الفلسطينيني في فلسطني والدول العربية، يوضح 
 »حــمــلــة عــاملــيــة غــيــر مــســبــوقــة ســوف 

ّ
مــشــعــشــع أن

املقبلة  القليلة  األيـــام  خــال  املــتــحــدة  األمـــم  تطلقها 
لجمع الــتــبــّرعــات وســـّد العجز فــي مــوازنــة أونـــروا، 
ــة املــالــيــة األكــبــر فــي تــاريــخــهــا منذ  ومــواجــهــة األزمــ
فـــي عـــام 1950، خــصــوصــا مـــع تقليص  تــأســيــســهــا 

مساهمة الواليات املتحدة األميركية لعام 2018«.
 »هـــذا الــقــرار يــأتــي فــي أعــقــاب 

ّ
ويــشــرح مشعشع أن

أزمة مالية عرفتها الوكالة خال عام 2017 املاضي، 
وأزمة مالية أخرى تنتظرنا خال عام 2018 الجاري. 
 تقليص املساعدات سوف يزيد الطني 

ّ
بالتالي، فإن

ة وســوف يجعل عملنا في خدمة خمسة مايني 
ّ
بل

ويقول  صعبة«.  فلسطيني  الجــئ  ألــف  وتسعمائة 
املقلقة واملفاجئة،  الرغم من كل األخبار  ه »وعلى 

ّ
إن

 الوكالة مصّممة على االستمرار بخدماتها في 
ّ
فإن

 »تلك الخدمات ما 
ّ
أن مجاالتها كافة«، مشددًا على 

زالت قائمة والوكالة لم تغلق أبوابها«.
 هــذا 

ّ
ــدرك أن ــ ــة تـ ــالـ  »الـــوكـ

ّ
ــى أن ويــلــفــت مــشــعــشــع إلــ

الــتــخــفــيــض يــشــّكــل تــحــديــا كــبــيــرًا لــلــوكــالــة، ولــهــذا 
الــســبــب تــطــلــق حــمــلــة دولــيــة لــحــشــد املـــــوارد املــالــيــة 
مــن كــل الـــدول واألطــــراف واملــؤســســات والصناديق 
التنمية  الدولي وصندوق  البنك  سّيما  ال  العاملية، 
اإلسامي، باإلضافة إلى القطاع الخاص واألفراد«. 
 »آلــيــة جمع الــتــبــرعــات لــن تقتصر على 

ّ
ويــشــرح أن

الــصــات الــدبــلــومــاســيــة أو جــمــع اشــتــراكــات الـــدول 
الــجــديــدة تقضي  الــخــطــة   

ّ
األعـــضـــاء فــحــســب، إذ إن

بتوسيع االتصاالت وتكثيفها وتسريعها، ال سّيما 
مساعداتها  حجم  املــتــحــدة  الــواليــات  تقليص  بعد 
 إجمالي املساهمات األميركية 

ّ
أن للوكالة، في حني 

 
ّ
أن يــضــيــف  دوالر«.  مــلــيــون   350 بــلــغ   2017 لـــعـــام 

 
ّ
»الــحــمــلــة تــحــاول إيــصــال رســالــة إلـــى الــجــمــيــع بــأن
الوكالة ما زالت موجودة وعلى رأس عملها وسوف 
 قضية 

ّ
ـــحـــل

ُ
تــســتــمــر فــــي  تــقــديــم خــدمــاتــهــا حــتــى ت

يرتأي  ومثلما  عــادلــة  سياسية  بطريقة  الــاجــئــني 
أصحاب القضّية«.

لــحــمــلــة  زمـــنـــيـــا   »ال ســـقـــف 
ّ
أن مــشــعــشــع  ويــــوضــــح 

ــف عــنــد رقــــم مــحــدد«، 
ّ
الــتــبــرعــات، وكـــذلـــك لـــن تــتــوق

 »الهدف األساس يكمن في سّد العجز 
ّ
مشيرًا إلى أن

عــام 2017. وهو  مــن  البالغ 49 مليون دوالر  املــالــي 
نا في حاجة فعلية إلى عشرات مايني 

ّ
ما يعني أن

الــــــــدوالرات لــكــي نــبــقــي 525 ألــــف تــلــمــيــذ وتــلــمــيــذة 
عــلــى مــقــاعــد الـــدراســـة فــي 700 مــدرســة مــن مـــدارس 
أونروا، وتأمني املساعدات الغذائية الطارئة ملايني 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني  الاجئني 

غزة واألردن وسورية ولبنان«.
وعــنــد ســؤالــه عــن »اخــتــاف نــبــرة أونـــروا الــيــوم عن 
 مــاحــظــة »الــعــربــي الــجــديــد« 

ّ
ســابــقــاتــهــا«، يــؤكــد أن

املطلق لضمان  »التصميم  ها، مشددًا على 
ّ
في محل

 »ثــّمــة نظرة 
ّ
اســتــمــراريــة خــدمــات أونــــروا«. يكمل أن

جــديــدة أكــثــر حــزمــا تتبعها الــوكــالــة فــي مساعيها 
الــعــمــلــيــة لــجــمــع الـــدعـــم والــتــمــويــل، وذلــــك ردًا على 
ــــدم تــحــّمــل  الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي املــبــالــغ املــتــاحــة وعـ
ــي مـــســـؤولـــيـــاتـــه تــــجــــاه الـــاجـــئـــني  ــ ــدولـ ــ املـــجـــتـــمـــع الـ
وقضاياهم الحياتية، األمــر الــذي جعلها في موقع 
 
ّ
املستجدي للدعم الذي يأتي شحيحا«. ويوضح أن
األمني  باالتفاق مع  العملية توضع  الحملة  »آليات 
 
ّ
 إن

ً
العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس«، قائا

إحدى الخطوات املرتقبة تكمن في زيادة مساهمات 
ــادة الــتــمــويــل، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــزيـ ــاء لـ الـــــدول األعـــضـ

إيجاد متبّرعني جدد.
ــروا   »مــيــزانــيــة أونـ

ّ
فــي الــســيــاق، يــشــرح مشعشع أن

دوالر، خسرت  مــلــيــون  و300  مــلــيــار  بنحو  املـــقـــّدرة 
األميركية  املساعدات  من  تقريبا  دوالر  مليون   300
وحدها، والتي بلغت في العام املاضي 350 مليون 
دوالر. يأتي ذلك إلى جانب عدم التزام الدول األعضاء 
 الوكالة تعمل 

ّ
كافة بسداد مستحقاتها، ما يعني أن

حاليا وفق ميزانية طوارئ«. وعن مساهمات الدول 
ـــهـــا ال تــزيــد عـــن اثــنــني فـــي املــائــة 

ّ
الــعــربــيــة، يــقــول إن

 حملة 
ّ
مــن إجــمــالــّي مــيــزانــيــة الــوكــالــة، مــوضــحــا أن

التبرعات املوّسعة لن تستثني تلك الدول.

مجتمع
التي  اليمنية  املحافظات  في  أنها في صــدد توسيع نشاطاتها وخدماتها  املتحدة  األمــم  أعلنت 
األمــم  مكتب  منّسق  وأوضـــح  الحوثيني.  الــلــه  أنــصــار  مــن جماعة  الحكومية  الــقــوات  استعادتها 
املتحدة لألمن والسامة في اليمن، فكتور كوبيان، خال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني 
ووزير الداخلية أحمد امليسري، أن األمم املتحدة في صدد توسيع نشاطها في العاصمة اليمنية 
املؤقتة عدن )جنوب( واملحافظات املحررة خال الفترة املقبلة، لتقديم الخدمات وتنفيذ املشاريع 
)األناضول( املختلفة في الجوانب اإلنسانية واإلغاثية للمحتاجني.  

كشفت دراسة إسبانية حديثة أن البدينات معّرضات لخطر اإلصابة بالسرطان بمعّدل 12 ضعفا 
أكثر من اللواتي يتمتعن بــأوزان صحية. الدراسة أعّدها باحثون في معهد البحوث الطبية في 
مستشفى »ديل مار« اإلسباني، وتعّد استكمااًل لدراسات سابقة كشفت وجود عاقة بني السمنة 
والسرطان. وتابع الباحثون 54 ألفا و445 من الرجال والنساء على مدى 10 سنوات في إسبانيا، 
ووجدوا أن زيادة الوزن أو السمنة مرتبطة بشكل كبير بزيادة خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض 
)األناضول( القلب بشكل عام، كما أن لها تأثيرًا أكبر على النساء.  

البدينات أكثر عرضة لإلصابة بالسرطاناألمم المتحدة تعتزم توسيع عملها في اليمن

تقّدم وكالة »أونروا« خدماتها إلى نحو خمسة 
في  فلسطيني  الجــئ  ألــف  وتسعمائة  ماليين 
وقطاع  الغربية  الضفة  وهي  أقاليم،  خمسة 
غزة واألردن وسورية ولبنان. وتشمل 711 مدرسة 
يتلّقى التعليم فيها أكثر من نصف مليون تلميذ 
وبرامج  كبيرًا  صحيًا  مــركــزًا  و143  فلسطيني، 
إلى  عام،  كل  الــدوالرات  ماليين  بعشرات  إقراضية 
ص لها  التي ُتخصَّ الطارئة  الوكالة  جانب خدمات 

ميزانية خاصة، وهي كذلك تعاني من عجز.

5 ماليين و900 ألف مهّدد

D

ــقــــّر وكــــالــــة إغــــاثــــة وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن  ــام مــ أمـــــ
الفلسطينين في الخليل بالضفة الغربية املحتلة، 
وقــف، صباح أمــس، هــؤالء الفلسطينيون. وقفوا 
هناك وهم يجهلون ماذا ينتظرهم في الغد، بعد 
القاضي  الواليات املتحدة األميركية األخير  قرار 
لهم  تؤّمن  التي  للوكالة  تبّرعاتها  قيمة  بتقليص 
مختلف الــخــدمــات. بــالــتــزامــن مــع انــتــظــار هــؤالء 

الــفــلــســطــيــنــيــن فــتــح بـــوابـــة مــقــّر الـــوكـــالـــة، أصـــدر 
د 

ّ
املفّوض العام لألونروا، بيير كرينبول، بيانًا أك

فيه مسؤولية الوكالة في املحافظة على عملياتها 
الفلسطينين،  لاجئن  تقّدمها  التي  وخدماتها 
ــة املــالــيــة األكــبــر فــي تــاريــخــهــا منذ   األزمــ

ّ
فــي ظـــل

في  كرينبول،  وحــّث   .1950 عــام  فــي  تأسيسها 
بيانه، »الدول األعضاء في األمم املتحدة، شركاءنا 

من الدول املضيفة واملانحن، إلى االلتفات تأييدًا 
لــلــوكــالــة واالنـــضـــمـــام إلــيــهــا فـــي خــلــق مـــبـــادرات 
ــفــات تــمــويــل جـــديـــدة، لــضــمــان اســتــمــرار  وتــحــال
تاميذ الاجئن الفلسطينين في الحصول على 
التعليم في مدارسنا، والحفاظ على كرامة الجئي 
جميع  خــال  من  وعائاتهم  وأطفالهم  فلسطن 
ــه كرينبول، فــي الــســيــاق، دعــوة  خــدمــاتــنــا«. ووّجـ

العالم إلى   مكان حــول 
ّ

الــنــاس فــي كــل  
ّ

عامة لكل
التضامن مع الاجئن الفلسطينين، واالستجابة 
املرتقبة،  #تــبــرع_لــألونــروا  عبر  التبّرعات  لحملة 
ــن مــن الــحــفــاظ عــلــى مـــدارس 

ّ
وذلـــك بــهــدف الــتــمــك

»أونروا« وعياداتها وإبقائها مفتوحة خال عام 
2018 وما بعده.

)العربي الجديد(

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
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)حازم بدر/ فرانس برس(



ــم تــــــراِع  ــ ــلـــى الــــتــــوزيــــع لـ الــــجــــهــــات املــــشــــرفــــة عـ
أوضـــاع الــنــازحــن، وال أدري مــا هــي املشكلة؟ 
 أسماءنا سقطت 

ّ
أن أو  لنا  هل هو استهداف 

الــروتــيــنــيــة ضّيعت  اإلجـــــــراءات   
ّ
أن أم  ســـهـــوًا، 

تذهب  كثيرة  »مساعدات   
ّ
أن ويتابع  حقنا؟«. 

في  أو  فــي محيط صنعاء  ريفية  مناطق  إلــى 
 أوضــاع 

ّ
الــرغــم مــن أن محافظات أخـــرى، على 

 سوءًا من غيرهم. هؤالء 
ّ

سكان تلك املناطق أقل
منازلهم،  في  ويعيشون  دخــل  لديهم مصادر 

أّما نحن فمشّردون وال نملك شيئًا«.

صراع من أجل البقاء
ـــه 

ّ
ــــع الـــنـــازحـــن فــــي الـــيـــمـــن بـــأن ُيـــخـــتـــَصـــر وضـ

صراع من أجل البقاء. فالغذاء واملياه واملأوى 
إلــى هــؤالء  احــتــيــاجــات ذات أولــويــة بالنسبة 
جــبــروا على الــفــرار مــن مناطق الــنــزاع 

ُ
الــذيــن أ

ــان فــي مناطق أخـــرى. ويـــروون  بحثًا عــن األمـ
بــاألســمــاء  الــتــاعــب  بــشــأن  متشابهة  قصصًا 
وعــــــدم الـــتـــوزيـــع الــــعــــادل لـــإغـــاثـــات املـــقـــّدمـــة 
مـــن املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. يــحــيــى مــثــنــى، نـــازح 
مــن مــحــافــظــة تــعــز، يــعــانــي نتيجة عـــدم الــبــّت 
ــافـــة اســـمـــه فـــي كــشــوفــات املــســتــحــقــن  فـــي إضـ
»الـــعـــربـــي  ــلـــمـــعـــونـــات الــــشــــهــــريــــة، فـــيـــقـــول لــــ لـ
ــا أنــتــظــر لجنة  الـــجـــديـــد«: »خــمــســة أشــهــر وأنــ

املــــســــح املــــيــــدانــــي لـــلـــنـــازحـــن ورفــــــــع أســـمـــاء 
 اللجنة لم تحضر حتى اليوم، 

ّ
املستحقن، لكن

ــنــي أتــابــع األمـــر عبر املكتب 
ّ
على الــرغــم مــن أن

املعني وقد عبأت االستمارة املطلوبة في حن 
ُوِعــدت مــرارًا بأن أحصل على مساعدات، لكن 
ه يحتاج 

ّ
من دون جدوى«. ويشير مثنى إلى أن

بكرامة  العيش  »مــا يساعدني على  إلــى  فقط 
إلى حن عودتي إلى منزلي بعد انتهاء الحرب 
القائمن  تعز«، متهمًا بعض  والحصار على 
املحسوبية  بممارسة  اإلغاثية  العملية  على 
 
ّ
فــي أثــنــاء تــوزيــعــهــم لــلــمــســاعــدات. يضيف أن
»كــثــيــريــن مـــن الـــنـــازحـــن فـــي صــنــعــاء هـــم من 
إنساني  غير   

ً
تعاما ثّمة   

ّ
وأن تعز،  محافظة 

مـــعـــهـــم وهـــــم يـــتـــعـــّرضـــون لــلــتــهــمــيــش وعــــدم 
ــن مــحــافــظــات  االهـــتـــمـــام بــعــكــس الـــنـــازحـــن مـ

أخرى مثل صعدة وحجة«.

تالعب باألسماء
إلــى أحمد قائد،  األمــر بالنسبة  وال يختلف 
فــهــو يــهــاجــم الـــوحـــدة الــتــنــفــيــذيــة للنازحن 
ــــى »وســـــطـــــاء ال  ــتــــي تــــقــــّدم املــــســــاعــــدات إلــ الــ
يقول  املستحقن«.  إلى  بإيصالها  يلتزمون 
ا ننظر إلى املنظمات 

ّ
»العربي الجديد«: »كن لـ

اإلنـــســـانـــيـــة والـــجـــهـــات املــعــنــيــة بــالــنــازحــن 

صنعاء ـ العربي الجديد

»ال أعـــرف ملـــاذا حــذفــوا اســمــي ولم 
ــي مـــــســـــاعـــــدات مــثــل  ــ ــــروا لــ ــــحـــــضـ يـ
بــقــّيــة الـــنـــازحـــن، وأنـــــا مـــن الــذيــن 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا. مــســاعــدات كــثــيــرة  تــذهــب 
 بها«. 

ّ
إلــى يمنين غير نــازحــن، ونــحــن أحـــق

هكذا يحتّج عثمان ســام على عــدم حصوله 
دولية  منظمات  عها 

ّ
توز التي  املعونات  على 

الــدائــرة  الــحــرب  مــن  ومحلية على املتضررين 
في اليمن.

كثيرون هم النازحون وغيرهم الذين يشكون 
املساعدات  كشوفات  من  أسمائهم  شطب  من 
اإلنــســانــيــة الــتــي تــقــّدمــهــا مــنــظــمــات إغــاثــيــة، 
ومـــن عـــدم وصـــول مــســاعــدات إلـــى مناطقهم، 
الــذي يزيد من معاناتهم. ويقول سام  األمــر 
»العربي الجديد«: »كانوا قد سّجلوا اسمي  لـ
هم عــادوا وشطبوه 

ّ
في قائمة املساعدات، لكن

ولم أستلم أّي شيء وال مّرة واحدة، على الرغم 
 بعض 

ّ
ني أهل لذلك وعلى الرغم من أن

ّ
من أن

الـــذيـــن اســتــلــمــوا مــعــونــات ال يــســتــحــقــونــهــا«. 
ه نزح من تعز إلى صنعاء 

ّ
ويشير سام إلى أن

 منزله يقع في 
ّ
منذ بداية الحرب في الباد، ألن

مناطق املواجهات املسلحة.

بحث عن مساعدات
وفي خضّم الحرب، وجد يمنيون كثر أنفسهم 
ــدة لــتــأمــن  ــديــ مــطــالــبــن بـــخـــوض تـــجـــربـــة جــ
لقمة عيشهم من خال البحث عن مساعدات 
تقّدمها املنظمات، في حن ُيصار إلى املتاجرة 
هــؤالء  جعلوا  ســمــاســرة  قبل  مــن  بمعاناتهم 

البؤساء يعيشون حياة أشبه بجحيم.
في صنعاء، استبشر النازحون خيرًا بصرف 
الـــحـــصـــص الـــغـــذائـــيـــة الـــشـــهـــريـــة املـــقـــّدمـــة مــن 
 ذلـــك لم 

ّ
املــنــظــمــات الــدولــيــة اإلغــاثــيــة، غــيــر أن

ــيـــرون مــنــهــم  ــثـ ، إذ فـــوجـــئ كـ
ً
يــســتــمــّر طــــويــــا

بــمــصــادرة حصصهم وشــطــب أســمــائــهــم من 
الكشوفات في الوقت الذي هم في أشّد الحاجة 
إلــيــهــا. محمد علي مــن هـــؤالء الــذيــن فوجئوا 
التي  املــســاعــدات  قائمة  مــن  أسمائهم  بشطب 
تقدمها إحدى املنظمات الدولية عبر منظمة 
»األمــر   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ يقول  محلية. 

كان صادمًا بالنسبة إلّي، إذ أنا وأفراد أسرتي 
املــســاعــدات. فنحن ال نملك  تــلــك  عــلــى  نعتمد 
الواحد  يعيشها  التي  واألوضـــاع  هنا،  شيئًا 
ا بسبب الحرب صعبة، إذ ال يجد من يعينه 

ّ
من

وال من يهتم به أو يقّدم له معونة ما«. ويشير 
وبطريقة  ع عشوائيًا 

َّ
ــــوز

ُ
ت »املــعــونــات   

ّ
أن إلــى 

مــنــهــا مستحقوها  يستفيد  فــا  عـــادلـــة،  غــيــر 
الفعليون«.

ني مسّجل 
ّ
ه »على الرغم من أن

ّ
يضيف علي أن

لم  ني 
ّ
فإن النازحن منذ عاَمن،  في كشوفات 

أستلم مساعدة اإليــواء كغيري من النازحن. 

نازحون 
يمنيون

أسماء ُتشطب 
من كشوف 
المساعدات 

الغذائية

المساعدات المقّدمة من منظمات إنسانية غير كافية 
للعدد الهائل من النازحين اليمنيين الذين يُحرم كثيرون 
تقّدمها  التي  الغذائية  والسالل  المعونات  من  منهم 

تلك الجهات اإلغاثية الدولية والمحلية

من حين إلى آخر، يثار 
جدال في الكويت حول 
المباني األثرية، خصوصًا 

حين يهدم بعضها 
لغايات تجارية أو غير 

ذلك، من دون تدخل من 
الدولة. ويسعى بعض 

الناشطين إلى حماية آثار 
البالد، نظرًا إلى قيمتها 

التاريخية

المباني األثرية في الكويت إلى زوال

كانوا ينظرون إلى 
المنظمات اإلنسانية 

اإلغاثية كمالئكة رحمة

الغذاء والمياه والمأوى 
احتياجات ذات أولوية 

بالنسبة إلى النازحين

المطالبون بعدم هدم 
المباني األثرية يحلمون 

أكثر من الالزم

وّقع مئات الكويتيين على 
عريضة تطالب مالكي 

لوذان بالتراجع عن بيعه

1819
مجتمع

الكويت ـ خالد الخالدي

يــــحــــاول الـــكـــويـــتـــيـــون املـــهـــتـــمـــون بــالــفــنــون 
واآلثـــــار الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن مدينة 
ــل كـــثـــرة املــبــانــي  ــة، فــــي ظــ ــمـ ــقـــديـ ــويـــت الـ ــكـ الـ
تبنيها  التي  الشاهقة  ــراج  واألبـ اإلسمنتية 
املــــصــــارف والـــشـــركـــات والـــــــــوزارات الــتــابــعــة 
للدولة. وأثار هدم »بيت لوذان«، وهو مبنى 
ــري بـــنـــي مــطــلــع الــــقــــرن املــــاضــــي لــصــالــح  ــ أثــ
الشيخ صباح السالم الصباح، والذي أصبح 
أميرًا للكويت، جدااًل في الباد. بعد وفاته، 
تحّول إلى مركز فني وثقافي لتعليم العزف 
والرسم والحرف. لكن الورثة قرروا التخلي 
عنه وبيعه إلقامة مجمع تجاري، خصوصًا 
أن األرض تقع في منطقة مطلة على البحر. 
ووقع مئات الكويتين على عريضة تطالب 
إلى  البيع  قــرار  بالتراجع عن  املبنى  ماكي 
شــركــة عــقــاريــة تــنــوي إقــامــة مجمع تــجــاري 
ضــــخــــم، ووقـــــعـــــوا عـــريـــضـــة أخـــــــرى تــطــالــب 
ــراء الـــبـــيـــت األثـــــــــري. ويـــقـــول  ــشــ الـــحـــكـــومـــة بــ

ــــدالل إن هـــدم بــيــت لـــوذان  الــنــائــب مــحــمــد الـ
للباد،  وإنسانية  حضارية  انتكاسة  يمثل 
وإن الحكومة ال تملك أية خطة للحفاظ على 
املباني األثرية في الباد من الهدم والتفتت. 
ــدم بـــيـــت لـــــــوذان الــتــعــدي  ــ ــم يـــكـــن قــــــرار هـ ــ ولـ
الــوحــيــد عــلــى املــبــانــي األثـــريـــة فــي الــكــويــت، 
أن هــدمــت  الـــكـــويـــتـــيـــة  لــلــحــكــومــة  إذ ســـبـــق 
ــري، الـــذي بني  مسجد شــمــان الــرومــي األثــ
عــام 1893، بهدف استكمال بناء طريق  في 
الــــدائــــري األول مـــن خـــالـــه. ورفــــض الــورثــة 
املحاكم  فــي  ورفــعــوا قضية  الحكومة،  قـــرار 
الــكــويــتــيــة. لــكــن الــقــاضــي أمـــر بــالــصــلــح بن 
وزارة األشـــغـــال املــخــولــة بــالــبــنــاء والـــورثـــة، 
من خــال نقل املسجد إلــى مكان آخــر داخل 

العاصمة.  
بــلــديــة العاصمة  ويــقــول مــســؤول كبير فــي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أحــتــرم أولــئــك الذين 
لكنني  األثرية،  املباني  يطالبون بعدم هدم 
ــم يــحــلــمــون أكــثــر مـــن الـــــازم. فـــي حــالــة  ــ أراهـ
مسجد شمان الرومي، أعيق تنفيذ مشروع 

الدائري األول أكثر من 15 شهرًا بسبب وقف 
أعمال الهدم وتحويل القضية إلى املحكمة 
ــة صــــاحــــب املــســجــد  ــ ــ قـــبـــل الـــصـــلـــح بــــن ورثـ
لــوذان،  أمــا في ما يتعلق ببيت  والحكومة. 
إلــى أصــحــاب املبنى،  الــذهــاب  فمن الصعب 

واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 
الكويت  فــي  قائمة بأسماء األمــاكــن األثــريــة 
لديه  أن  كما  عليها،  التي يحميها ويشرف 
ميزانية خاصة بترميم هذه األماكن وإعادة 
كما  لــلــزوار،  كمتاحف  وافتتاحها  تأهيلها 
حـــدث مــع الــقــصــر األحــمــر الـــذي يــقــع شمال 
الـــكـــويـــت، وجــــرت فــيــه مــعــركــة الـــجـــهـــراء في 
املستشرق  بيت  املجلس  وحـــّول   .1920 عــام 
الــبــريــطــانــي الــســابــق ديــكــســون إلـــى متحف 
وسط العاصمة، لكن ميزانية املجلس تبدو 
مـــحـــدودة فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الــعــقــارات 
بيعها  في  الخاصة، ورغبة ماكها  األثــريــة 

والحصول على ثمنها. 
ويــقــول الــكــاتــب واألديــــب مــهــدي سليمان لـ 
الكويت  »العربي الجديد«: »حــال اآلثــار في 
ــال الــحــكــومــي  ــ ــمـ ــ مـــؤســـف جـــــدًا بــســبــب اإلهـ
وعــــدم رغــبــة الــشــركــات فـــي الــحــفــاظ عليها 
جــشــعــًا مــنــهــا، وطــمــعــًا فـــي الـــحـــصـــول على 
ــانـــي  ــبـ مــــزيــــد مـــــن األمـــــــــــوال واألراضــــــــــــــي. املـ
على  املدينة  في  كثرت  الشاهقة  اإلسمنتية 

حساب كل ما هو مرتبط باملاضي. كما أن 
بــعــض الــجــمــاعــات املــتــشــددة دمـــرت القبور 
واألضـــرحـــة الــتــاريــخــيــة بحجة الــخــوف من 
عــبــادتــهــا.  ودمـــر مجهولون مــقــام نبي الله 
الــخــضــر فـــي جـــزيـــرة فــيــلــكــا شــــرق الــكــويــت، 
بسبب بعض األشخاص الذين يتبركون به 
طلبًا للمعونة، ما يخالف التعاليم السلفية 
اإلســامــي  التيار  ينتهجها  الــتــي  املــتــشــددة 
في الباد. وبحسب املرسوم األميري رقم 11 
لعام 1960 ضمن قانون اآلثار )11/ 1960(، 
 كل ما صنعه اإلنسان أو أنتجه أو شيده 

ّ
فإن

قــبــل أربــعــن ســنــة مــيــاديــة، يــعــّد مــن اآلثـــار 
ما  وصيانة  وتسجيلها،  دراستها  الواجب 

تجدر صيانته منها. 
إال أن املــحــامــي والــخــبــيــر الــقــانــونــي حسن 
العصفور، يقول لـ »العربي الجديد«: »الدولة 
مــقــصــرة فــي الــحــفــاظ عــلــى اآلثــــار ومتابعة 
أولئك الذين يهدمون املباني األثرية ملصالح 
لدفع  محاولة  فــي  يهملونها  أو  شخصية، 

الدولة لبيعها واستفادة التجار منها.

واملــطــالــبــة بــالــتــخــلــي عـــن مــايــن الــدنــانــيــر 
التي سيحصلون عليها في مقابل الحفاظ 
إذ يمكن  البيانو،  على مرسم ومكان لعزف 

لآلخرين أن يعزفوا في أي مكان«. 
وصــــف  ــــد  ــالـ ــ ــــخـ الـ مـــحـــمـــد  ــــط  ــــاشـ ــنـ ــ الـ أن  إال 
تصريحات مسؤول البلدية بـ »املستهترة«. 
ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »املــســؤولــون 
املــالــيــة على حساب  يــفــكــرون دومـــًا بالقيمة 
الــقــيــمــة الــثــقــافــيــة، وال يــمــكــن بــــأي حــــال من 
األحوال تقدير قيمة مكان تراثي جرت عليه 

آالف القصص بأموال تأتي وتذهب«. 
ويحاول محمد بصحبة مجموعة تطوعية 
مرافقة تسجيل األماكن األثرية في العاصمة 
الكويت، على رأسها املساجد القديمة، بغية 
توثيقها وخشية اندثارها وضياعها الحقًا 
فترات  فــي  استغلت  التي  الحكومة  يــد  على 
متقطعة انشغال الحراك املدني في الكويت 
بـــاالحـــتـــجـــاجـــات الــســيــاســيــة، وعـــمـــدت إلــى 
القديمة بحجة بناء  هــدم عــدد من املساجد 
ــاكـــن تــابــعــة لــلــحــكــومــة مــكــانــهــا.  ويــمــلــك  أمـ

من  بحزمة  فوجئنا  نا 
ّ
لكن رحــمــة،  كمائكة 

ــّددت أحــامــنــا وزادت مـــن حــالــة  ــ ــقــــرارات بـ الــ
ــــه »بــعــد نــزوحــي 

ّ
الــبــؤس لــديــنــا«. ويــخــبــر أن

وأسرتي إلى صنعاء قبل عام ونصف العام 
بــســبــب الـــحـــرب فـــي تـــعـــز، اســتــطــعــت وبــعــد 
مــتــابــعــة وجـــهـــد إضـــافـــة اســـمـــي إلــــى كشف 
ــه ُحــــِذف، والــيــوم ال أحصل 

ّ
املــســاعــدات، لــكــن

ــاملـــعـــونـــات.  ــــيء بـــســـبـــب الـــتـــاعـــب بـ ــلـــى شــ عـ
فالوحدة التنفيذية للنازحن تعمل بمعايير 
انتقائية، وترفع أسماء معّينة بعدما منعت 
املــنــظــمــات مـــن تــســجــيــل الــنــازحــن مــبــاشــرة 
وتــقــديــم أّي مــســاعــدات خــاصــة بـــاإليـــواء أو 
الغذاء إال بعد موافقتها وبحسب الكشوفات 
ه كغيره من 

ّ
املعتمدة منها«. يضيف قائد أن

ــــام عن  الــيــمــنــيــن، يــســمــع عــبــر وســـائـــل اإلعـ
ني 

ّ
»لكن لليمنين،  مــســاعــدات  الـــدول  تقديم 

لــم أنــل شيئًا مــن هــذه املــســاعــدات منذ ثاث 
سنوات. فهي تذهب إلى من ال يستحقها«.

مـــن جــهــتــهــا، تــحــصــل مـــريـــم شـــوعـــي، وهــي 
نـــازحـــة إلــــى مــنــطــقــة نــهــم الــتــابــعــة ملحافظة 
الحن واآلخــر،  صنعاء، على مساعدات بن 
ــا تـــشـــكـــو مـــــن »الــــتــــاعــــب بـــاألســـمـــاء  ــهـ ـ

ّ
ــن ــكـ لـ

التوزيع  بموعد  املستفيدين  إشــعــار  وعـــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لــلــمــســاعــدات«. وتــقــول لـــ
ــز تـــوزيـــع ثــابــتــة ومــعــروفــة  ــراكـ »ال تـــوجـــد مـ
 شــهــر، يصير 

ّ
لــصــرف املـــســـاعـــدات. فــفــي كـــل

مكان التوزيع في مدرسة جديدة، األمر الذي 
يــصــّعــب الــبــحــث عـــن املـــكـــان. وثـــّمـــة كــثــيــرون 
ال تــصــلــهــم الــرســائــل الــخــاصــة حـــول مــوعــد 
التوزيع ومكانه، فتضيع حقوقهم«. وتتهم 
ع املساعدات 

َّ
وز

ُ
شوعي مدراء املدارس حيث ت

الصرف واملماطلة  هم »يتعّمدون تأخير 
ّ
بأن

حتى  للناس  التطفيش  أسلوب  ويمارسون 
ى لهم عدد كبير من الحصص الغذائية 

ّ
يتبق

يبيعونها  أو  أقـــاربـــهـــم،  عــلــى  عــونــهــا 
ّ
فــيــوز

املختصة  اللجنة  مــع  قيمتها  ويتقاسمون 
بحّجة عدم حضور النازحن«.

شروط واستنسابية
»العربي  لـ محلي  مصدر  يقول  السياق،  في 
ــو عـــضـــو فــــي إحـــــــدى لــجــان  ــ الــــجــــديــــد«، وهــ
في  التحرير  مديرية  في  النازحن  مساعدة 
 »النازحن يفّرون في العادة في 

ّ
صنعاء، إن

ى 
ّ
ظروف استثنائية صعبة من دون أن يتسن

لهم حمل أمتعة أو أغذية أو وثائق رسمية. 
 شيء ممكن«. 

ّ
لذلك تتوّجب مساعدتهم بكل

ويــشــيــر املـــصـــدر إلــــى »تــســجــيــل نــحــو 150 
 الــرفــع ولــأســف ال يشمل 

ّ
أســرة نــازحــة، لكن

شطب تلك 
ُ
إال نحو 25 أســرة فقط في حن ت

توضع  كثيرة  »عــوائــق   
ّ
أن الباقية«. يضيف 

أمام النازحن، خصوصًا الوافدين من تعز، 
ب منهم رسائل تعريف من عاقل الحّي 

َ
طل

ُ
فت

املحلي باإلضافة  املجلس  فــي  أعــضــاء  ومــن 
إلى شهادات مياد األطفال ونسخة عن عقد 
ــزواج ونــســخ عــن فــواتــيــر الــكــهــربــاء واملـــاء  ــ الـ
إلثــبــات ملكية الــنــازح ملــنــزل فــي تــعــز. كذلك 
يتوّجب أن تكون الهوية الشخصية صادرة 
 
ّ
 املصدر يؤكد أن

ّ
من املحافظة نفسها«. لكن

 
ّ

شطب على الرغم من توفير كل
ُ
»ثّمة أسماء ت

الوثائق املطلوبة، بالتالي ال تحصل على أّي 
مساعدات«.

إلـــى ذلــــك، لــفــتــت إحــصــائــيــة حــديــثــة صـــادرة 
الخاضعة  للنازحن  التنفيذية  الوحدة  عن 
 أكـــثـــر مـــن 52 

ّ
لــســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــن، إلــــى أن

ألــف أســرة نازحة وفــدت إلــى صنعاء من 13 
ا صعدة 

َ
محافظة يمنية تتصّدرها محافظت

 29 ألفًا و800 
ّ
وتعز. وبحسب اإلحصائية، فإن

أسرة هي من دون مواد خاصة باإليواء، في 
 32 ألــف شخص مصابون بأمراض 

ّ
حن أن

مزمنة وأخرى بسبب النزوح.
 مـــوجـــات نـــزوح 

ّ
 أقــــل

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشــ

ــان عـــدد  ــ ــام 2017، بـــعـــدمـــا كـ ــ ُســـّجـــلـــت فــــي عـ
الــنــازحــن قـــد بــلــغ فـــي عـــام 2016 نــحــو 3.2 
ماين شخص. وبحسب تقرير االحتياجات 

اإلنسانية في اليمن لعام 2018 الصادر عن 
 مــايــن اليمنين 

ّ
عــــدد مـــن املــنــظــمــات، فــــإن

فــي حــاجــة إلــى مــســاعــدات إنسانية لضمان 
17.8 مليون  فثّمة  الحياة.  قيد  بقائهم على 
شــخــص تــقــريــبــًا يــعــانــون مـــن انـــعـــدام األمـــن 
الــغــذائــي، و16 مــلــيــونــًا يــفــتــقــرون إلـــى املــيــاه 
و16.4  الصحي،  الصرف  وخدمات  املأمونة 
ــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  مــلــيــونــًا يـــفـــتـــقـــرون إلـ
في  حــّدة  االحتياجات  ازدادت  وقــد  الكافية. 
 أنحاء الباد منذ يونيو/ حزيران 2017، 

ّ
كل

إذ أصــبــح 11.3 مــلــيــون شــخــص فـــي حــاجــة 
ماسة إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء 
ل زيــادة بنسبة 

ّ
الحياة، وهــذا يمث على قيد 

15 فـــي املـــائـــة خـــال الــنــصــف األول مـــن عــام 
2017 املنصرم.
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تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

ال تكاد أي من ساحات غزة أو حدائقها 
للترفيه  الــنــاس  يتجمع  حيث  الــعــامــة، 
األطفال  أنفسهم، تخلو من عربات  عن 
ــل مـــن خــال 

ّ
الــبــاســتــيــكــيــة الـــتـــي تــشــغ

ــائـــي، ويــعــمــل  ــربـ ــهـ بــــطــــاريــــات شـــحـــن كـ
ــون يــكــســبــون  ــقــ ــراهــ ــال ومــ ــفــ عــلــيــهــا أطــ
قــــوت يــومــهــم مـــن خــــال أخــــذ األطـــفـــال 
ــــي جـــــــوالت ال تـــتـــجـــاوز  وعــــائــــاتــــهــــم فـ

الخمس دقائق، وبشواكل قليلة. 
بالنسبة إلــى األطــفــال واملــراهــقــن، تعّد 
هــــذه الـــعـــربـــات وســيــلــة لــكــســب رزقــهــم 
ــداًل مـــن الـــتـــســـول أو الــعــمــل  ــ الـــيـــومـــي، بـ
يتطلب جهدًا  ما  أو مصنع،  في معمل 
األطــفــال  يــفــوق طاقتهم. وهـــؤالء  كبيرًا 
السعادة ألطفال  أنهم يصنعون  يــرون 
للتنزه مع عائاتهم.  آخرين يخرجون 
في  بينهم  ما  في  يتنافسون  أنهم  كما 
تزين العربات واختيار املوسيقى التي 

يرغبها األطفال. 
وتنتشر هذه العربات بكثرة في ساحة 
غــزة،  مدينة  وميناء  املجهول  الجندي 
والجمعة،  الخميس  يــومــي  خــصــوصــًا 
إذ يــتــجــاوز عــددهــا املـــئـــات. وكــثــيــرًا ما 
ــاس مـــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات  يــقــصــد نــ

قطاع غزة الساحة وامليناء.
ـــل صـــبـــحـــي عــكــيــلــة )13 عــــامــــًا(، 

ّ
يـــفـــض

ساحة ميناء غزة للعمل، وعادة ما يبدأ 
الثامنة  عــصــرًا وحــتــى  الثالثة  الــســاعــة 
ــان، يــخــرج  ــيـــ ــاء. وفـــــي بـــعـــض األحـــ مــــســ
مــن الــبــيــت الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــًا، 
ل 

ّ
الــعــائــات تفض إذ ُيــاحــظ أن بــعــض 

أطفالها.  مع  صباحًا  والتنزه  الــخــروج 
وخــــال هـــذا الـــوقـــت، ال يــجــد منافسن 
كثرًا، كما في فترة ما بعد الظهر. يقول 
»العربي الجديد«: »أسعى إلى التقّرب  لـ
ــال ألشـــجـــعـــهـــم عـــلـــى ركــــوب  ــ ــفـ ــ مــــن األطـ
الـــعـــربـــة. كـــذلـــك، أحـــــرص عــلــى تشغيل 
إلى  ويلفت  يحبونها«.  التي  األغنيات 
ــــات يــطــلــن مـــنـــه عـــدم  ــهـ ــ أن بـــعـــض األمـ
تشجيع وترغيب أطفالهن على الركوب 
ألنهن ال يملكن املال. ويوضح أن الكلفة 
املــاديــة هي 0.6 دوالر في مقابل جولة 

تستمر خمس دقائق. 
العربة  بــطــاريــة  عكيلة  يشحن  يــومــيــًا، 
ملـــدة ال تــقــل عـــن خــمــس ســـاعـــات، وهــي 
العربة  فيها  ل 

ّ
يشغ الــتــي  نفسها  املـــدة 

ــي بــعــض  ــ لــــتــــرفــــيــــه األطـــــــفـــــــال. لـــكـــنـــه فــ
األحــــيــــان، يــجــد صــعــوبــة فـــي شحنها 
بسبب انــقــطــاع الــكــهــربــاء. وفـــي أوقـــات 
األزمـــــات، قــد يــنــعــمــون بــالــكــهــربــاء مــدة 
أربـــــــع ســــاعــــات فــــقــــط. لـــكـــن فــــي اآلونـــــة 
األخــيــرة، بــات التقنن منظمًا، إذ تأتي 

الكهرباء 6 ساعات وتنقطع 12 ساعة.
أعــــوام(، فيجتاز  أمــا أحــمــد عسكر )10 
مسافة 5 كيلومترات تقريبًا من أقصى 
شـــرق مــديــنــة غـــزة فــي حــي الشجاعية 
املجهول  الجندي  إلــى ساحة  للوصول 
عــلــى عــربــتــه الــصــغــيــرة، الــتــي اشــتــراهــا 
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول مـــن الــعــام 
املــاضــي، هــو الـــذي كـــان يعمل فــي بيع 
ــنــــار. جــمــع مبلغ  ــبــــان وقــــداحــــات الــ األلــ
على  دوالرًا(   130 )نـــحـــو   

ً
شــيــكــا  450

مــــدار خــمــســة أشـــهـــر، لــيــشــتــري الــعــربــة 
الكهربائية الصغيرة. كان قد تعب من 
عمله السابق، والتجول على الطرقات، 
 املارة وسائقي السيارات الشراء 

ً
سائا

منه.
»العربي الجديد«: »يوميًا  يقول عسكر لـ
أتـــجـــول فـــي ســاحــة الــجــنــدي املــجــهــول. 
ــادي عــــلــــّي ألخـــذ  ــ ــنـ ــ ــات تـ ــ ــهــ ــ بـــعـــض األمــ

أطــفــالــهــن فـــي جـــولـــة، وأتـــقـــاضـــى املــــال. 
هنا، أشعر بسعادة كبيرة. في املقابل، 
فــإن أخريات يرغن في استغالي، من 
خـــال إكــثــار عـــدد الـــجـــوالت فــي مقابل 

املبلغ نفسه«.
يــومــه من  فــي  مــا يجنيه  يجمع عسكر 
الــعــربــة ويــتــقــاســم مـــع أشــقــائــه الــســتــة 
الــيــومــي، إذ إن مــصــاريــف  مــصــروفــهــم 
ــاه  ــقـــاضـ ــتـ ــى مــــــا يـ ــلــ ــد عــ ــمـ ــتـ ــعـ املــــــنــــــزل تـ
وشقيقه حسام )16 عامًا(، الذي يعمل 
بعدما  ــوام،  أعــ خمسة  مــنــذ  ميكانيكيًا 
الثاني  الــعــدوان  أصيب والدهما خــال 

على قطاع غزة في عام 2012.
العربات  على  العاملن  األطــفــال  بعض 
الــكــهــربــائــيــة يــضــعــون عليها شــعــارات 
ــار. وقــد  ــظــ ــورًا وأزهـــــــارًا لــلــفــت األنــ ــ وصــ
يــضــعــون أيــضــًا شــخــصــيــات كــرتــونــيــة 
لــجــذب الــصــغــار. أحــمــد صــوالــحــي )11 
ــار وضـــــع صــــــورة الــفــنــان  ــتــ ــًا(، اخــ ــ ــامـ ــ عـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد عــــســــاف، بــعــدمــا 
األطــفــال يحبونه، وال ينسى  أن  الحــظ 
تــشــغــيــل بــعــض أغــنــيــاتــه. وفــــي أحــيــان 

ل أغنيات لرسوم الكرتون. 
ّ
أخرى، يشغ

ه الـــعـــامـــلـــن عــلــى  ويــــاحــــظ أن زمــــــــاء
من  بعضًا  بعضهم  ينافسون  العربات 
خـــال وضـــع أغــنــيــات تــجــذب األطـــفـــال، 
مـــنـــهـــا أغــــانــــي الـــدبـــكـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واألغاني املصرية الشعبية، إضافة إلى 

أساك اإلضاءة الليلية. 
فــي منطقة  يقطن صــوالــحــي وعــائــلــتــه 
الباطنية خلف شارع النصر في مدينة 
غـــــزة، وهــــي مــنــطــقــة مــهــمــشــة، بــيــوتــهــا 
ــار  مــــن الـــصـــفـــائـــح الـــحـــديـــديـــة واألحــــجــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الــقــديــمــة. يـــقـــول لــــ
حن  خصوصًا  كثيرًا،  منطقتنا  »أكـــره 
. أتمنى لو تصبح 

ً
أعود إلى املنزل ليا

عربتي سيارة حقيقية ألجني مااًل أكثر 
وأشــتــري بيتًا فــي عــمــارة، وأســكــن فيه 

مع أمي وأبي وشقيقتّي«. 
ــــى شــــراء  وعـــــــادة مــــا يــعــمــد األطــــفــــال إلـ
بــطــاريــات كــبــيــرة تعمل ســاعــات أطــول 
مــن الــبــطــاريــة األصــلــيــة الــتــي تــبــاع مع 
العربة، وتلبي حاجتهم ما بن 5 إلى 8 

ساعات يوميًا.

عربات كهربائية في غزة
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هي مجرّد عربات 
كهربائية في قطاع 
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بإسعاد األطفال الذين 
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