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غزة ـ يامن سلمان

تبدو معاناة األرامل في قطاع غزة كبيرة، 
ــجــوء إلـــى مــؤســســات 

ّ
مـــا يــدفــع كــثــيــرات لــل

تــهــتــم بــقــضــايــا املــــــرأة وحــقــوقــهــا، بــهــدف 
إيجاد حلول ملشاكلهن، في ظل الضغوط املجتمعية 
الناجم عن خسارة  األلــم  إلى  والعائلية. باإلضافة 
ــة نــفــســهــا فــجــأة مــســؤولــة عن  ــلـ الــــــزوج، تــجــد األرمـ
إعالة أسرتها، وتأمني األمان االجتماعي لألطفال. 
 أن أهل الشهيد، وبحجة أن األطفال من حقهم، 

ّ
إال

من الحكومة. ولم أعد أطالب بحقي في امليراث في 
ظل إصــرار عائلة زوجي على عدم إعطائي حقي«. 
تشير إلى أنها رفضت عرضني بالزواج، األول من 
شقيق زوجها، والثاني من رجل يكبرها بـ 13 عامًا. 
ها تعّرضت لضغوط عائلية كبيرة جعلتها في 

ّ
لكن

حالة نفسية صعبة. 
أما عطاف )33 عامًا(، وهي أرملة منذ خمس سنوات، 
فقد ترك لها زوجها طفلني. بعد استشهاده، قّررت 
متابعة دراستها الجامعية وحصلت على شهادة 
تغيرت  التي  بعائلتها  لكنها صدمت  التربية،  في 
مــعــامــلــتــهــا لــهــا، وضــغــطــت عــلــيــهــا لــلــمــوافــقــة على 
الــزواج من رجــل في 45 من عمره، بحجة أنــه ثري، 
أنها  إال  احتياجاتها ورغباتها.  تلبيه كل  ويمكنه 

تريد أن تعمل وتهتم بأبنائها. 
رفضت عطاف عــرض أهلها، فما كــان منهم إال أن 
منعوها من الخروج من املنزل عقابًا لها. في بعض 
ــيــــان، يــســمــح لــهــا بــحــضــور بــعــض الــجــلــســات  األحــ
الــخــاصــة بــالــتــثــقــيــف الــنــســائــي. تــقــول لــــ »الــعــربــي 
الفلسطينية  املــــرأة  تــكــافــأ  أن  »يــفــتــرض  الــجــديــد«: 
نتيجة صبرها، ويجب أن تقرر مصيرها بنفسها 
وتحصل على الحقوق التي ينص عليها القانون. 
ق علينا. نرغب في العيش كغيرنا 

َ
ال نريد أن ُيشف

من النساء«.
من جهتها، تشير الباحثة االجتماعية آيات الطيب، 
العاملة في مجال الدراسات النسوية، إلى أنه حني 
يستشهد األب، تتحّول األنظار إلى األطفال وكيفية 
ع أن تكّرس املرأة حياتها لألطفال 

ّ
رعايتهم. ويتوق

العمل  أو  الــخــروج  فــي  ها 
ّ
بحق تفكير  أي  دون  مــن 

 
ّ
أن الطيب  امليراث وغيره. خــالل عملها، تالحظ  أو 

الشهيد من  أرمــلــة  عــائــالت كثيرة ال تحّبذ خـــروج 
املــنــزل، أو االنـــخـــراط فــي املــجــتــمــع، لتبقى حبيسة 

ها »عيب«. 
ّ
املنزل. ويرون أن مطالبة املرأة بحق

يفرضون الوصاية عليهم، ويسلبون األم حقوقها 
وحريتها في التصرف واتخاذ القرار بشأن رعاية 
أبنائها. نساء أخريات يجبرن على الــزواج بحجة 

التستر عليهن. 
استشهد زوج لينا )34 عامًا( خالل العدوان الثاني 
على قطاع غــزة في عــام 2012، تاركًا ثالثة أطفال. 
فــي الــوقــت الــحــالــي، يبلغ عــمــر طفلها الــبــكــر تسع 
 يومًا واحــدًا في 

ّ
ها ال ترى أطفالها إال

ّ
سنوات، لكن

األسبوع، بعدما كسب والد زوجها الشهيد قضية 
تعطيهم  ال  والدتهم  أن  باعتبار  األطــفــال،  حضانة 
ها رفعت 

ّ
الرعاية الكاملة، وأن بيت الجّد أولى. لكن

قــضــيــة أخــــرى لــلــمــطــالــبــة بـــرؤيـــة أبــنــائــهــا. تــقــول لـ 
ــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تــوفــيــر  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن عــ
الــعــالج ألطفالها واملـــال الكافي بعد وفــاة والــدهــم، 
ــى الـــتـــقـــّدم بــشــكــوى ضـــدهـــا بحجة  ــم إلــ ــّدهـ ــع جـ دفــ
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى حــمــايــتــهــم، وقـــد كــســب القضية 
مـــرارًا  طالبته  أنــهــا  علمًا   ،2015 عـــام  منتصف  فــي 
بالتنازل عن القضية، إذ لم تكن تريد إال البقاء مع 

أطفالها. 
تشير لينا إلى أن الجّد لم يقّدم شيئًا ألحفاده على 
مــــدار ثـــالث ســـنـــوات. وكــــان قــد طــلــب مــنــهــا العيش 
ها رفضت لكون البيئة ليست مناسبة 

ّ
معهم، إال أن

لألطفال. لكن في النهاية، ربح الجد الدعوى.
ُحرمت من  إنها  )27 عامًا(  تقول منى  من جهتها، 
ميراث زوجها الذي استشهد خالل العدوان األخير 
على قطاع غزة في عام 2014، بعدما عرضت عليها 
الربع  نسبة  مــن  أقــل  مبلغ  على  الحصول  حماتها 
من حقها، باإلضافة إلى عدم احترام أشقاء زوجها 
حقوقها. في الوقت الحالي، تعيش في منزل والدها 
مع ابنتها البالغة من العمر أربعة أعــوام، من دون 
أن تحصل على أي مبلغ من حقها في امليراث. تقول 
لـ »لعربي الجديد«: »أكتفي بالراتب الذي أتقاضاه 

مجتمع
هم رئيس قسم الالجئني في لجنة هلسنكي املجرية، غابور غوياليد، الحكومة املجرية، باتباع 

ّ
ات

سياسات تعجيزّية حيال الالجئني. وأوضح أن نحو 400 الجئ في البالد يسعون جاهدين للبقاء 
على قيد الحياة في ظل ظروف صعبة للغاية. وقال إن الحكومة تجبر مئات الالجئني على العيش 
في خيام تصل درجة الحرارة فيها إلى 15 تحت الصفر، الفتًا إلى إغالقها املخيمات الجيدة )أبنية 
حجرية(، ونقل الالجئني إلى أخرى. وأشار إلى أن »إجبار الالجئني على االنتظار ملعرفة نتيجة 
)األناضول( طلب لجوئهم في ظروف كهذه يعد سياسة تعجيزية«.  

أعلن عضو مجلس محافظة األنبار، محمد ياسني، أن وزارة الهجرة واملهجرين أغلقت مخيمني 
للنازحني في محافظة األنبار )غــرب(، بعد عــودة جميع األســر التي كانت تقطنها إلى مناطقها 
املحررة من تنظيم الدولة اإلسالمية )داعــش(. وأوضح أن وزارة الهجرة واملهجرين قررت إغالق 
مخيمي 60 كيلو و18 كيلو. أضاف أن اإلغالق جاء بعد عودة جميع األسر النازحة في املخيمني 
إلى مناطقها املحررة من داعش، وتحديدًا إلى هيت ومناطق أخرى في األنبار. ولفت إلى أن أكثر 
)األناضول( من 4 آالف و253 أسرة كانت تسكن املخيمني مطلع عام 2016.  

العراق يغلق مخيّمين للنازحين في األنبارالمجر تتبع سياسات تعجيزية حيال الالجئين

جالل بكور

نظرًا إلى الضرر الكبير الذي لحق باألطفال 
في  هم 

ّ
حق الــنــازحــني، خصوصًا  السوريني 

التعليم، كان ال بّد من البحث عن حلول رغم 
اشتداد الحرب والحصار. في هــذا اإلطــار، 
لـــجـــأت مــجــمــوعــة مـــن املــنــظــمــات الــســوريــة 
الــعــامــلــة فــي املــجــال اإلنــســانــي إلـــى ابتكار 
املعرفة لألطفال مع  لتقديم  طريقة جديدة 
الــقــلــيــل مــن الــتــســلــيــة، عــبــر إنــشــاء مــدرســة- 
حــافــلــة تــقــصــد الــتــالمــيــذ فـــي مــخــيــمــاتــهــم 
فـــي مــحــافــظــتــي الــقــنــيــطــرة ودرعـــــا، جــنــوب 

البالد. يقول أحد األطفال في هذه املدرسة 
»العربي  املعروفة باسم »غصن الزيتون« لـ
املدرسة  إليها ألننا نحب  الجديد«: »نأتي 
الحساب  م 

ّ
ونتعل النصوص  نقرأ  م، 

ّ
والتعل

والـــريـــاضـــيـــات واالجـــتـــمـــاعـــيـــات والـــعـــلـــوم، 
ونتعلم الكتابة باإلنكليزية أيضًا«.

يجد األطفال في هذه املدرسة فسحة للعب 
أجبرتهم  التي  القنابل  أصـــوات  عــن  بعيدًا 
املــخــيــمــات. وفي  الــنــزوح نحو  سابقًا على 
مالك،  يقول  الجديد«  »العربي  إلــى  حديث 
وهـــو أحـــد الــقــائــمــني عــلــى الــعــمــل: »عملنا 
يهدف إلى بناء اإلنسان انطالقًا من تربية 

ــه، وســــّد الــحــاجــة  الــطــفــل، وتــحــســني أخـــالقـ
التعليمية لديه«.

وبــــــدأت أول حــافــلــة عــمــلــهــا فـــي مــخــيــمــات 
ريــف درعــا قبل عــام ونصف الــعــام، وجــرى 
تجهيزها بمقاعد تتسع لعدد من األطفال 
وســــــــّبــــــــورة، ويـــــشـــــرف عـــلـــيـــهـــا مــــــدّرســــــان، 
ــــح عــــدد  ــبـ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى الـــــســـــائـــــق. أصـ
الحافالت اليوم أربعًا تعمل في 17 مخيمًا 

في محافظتي درعا والقنيطرة.
ــة املــتــنــقــلــة مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــدرسـ تــــواجــــه املـ
القائمني   

ّ
لــكــن الــحــرب،  الــصــعــوبــات بسبب 

ــاولـــون الــتــكــّيــف مـــع ذلــك  عــلــى الــعــمــل يـــحـ

ــاد الــــحــــلــــول. تـــأتـــي  ــ ــــجـ ــلـــى إيـ ــلـــون عـ ــمـ ــعـ ويـ
الـــحـــافـــالت إلــــى املــخــيــمــات صــبــاحــًا ويــبــدأ 
ونقلهم  إليها  للصعود  بالتجّمع  األطــفــال 
الــحــدود لتلقي  إلــى منطقة آمنة قريبة من 
الدروس داخل الحافلة، وبعد انتهاء الدوام 

تعيدهم.
يــقــول أحــمــد وهــو أحــد املــدرســني العاملني 
ــة«  ــعــ ــرابــ ــــي حـــافـــلـــة »غــــصــــن الــــزيــــتــــون الــ فـ
ستة  تــزور  حافلته   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

مخيمات بشكل شبه يومي وهي مخيمات 
»الــزريــقــيــة، الــزيــمــا، قــيــس الــقــطــاعــنــة، عيد 
املحمد، عطاء الرومي، أمني عيادة«. وتقدم 

أعــوام   أعمارهم مــن 6 
ً
لـــ 350 طفال التعليم 

إلى 12 عامًا.
تـــقـــدم الــحــافــلــة لـــألطـــفـــال مـــبـــادئ الــكــتــابــة 
ــات  ــاطـ ــشـ ــنـ ــة إلـــــــى الـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ة، بـ والــــــــقــــــــراء
ومشاهدة  والــرســم  الغناء  مثل  الترفيهية 
أفالم التوعية واللعب باملعجون، باإلضافة 

إلى كرة القدم وغيرها من الرياضات.
لــكــن، مــن املــشــاكــل الــتــي تــعــتــرض املــدرســة- 
الحافلة وجود فرق كبير في األعمار يؤدي 
ــــى تــــفــــاوت فــــي الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــحــصــيــل  إلـ
أحيانًا  عليها  القائمني  يجبر  مــا  العلمي، 

على فصل األطفال وفقًا ملراحل عمرية.

»غصن الزيتون« تعلّم أطفال سورية النازحين

الطيب  ــات  أي االجتماعية  الباحثة  توضح 
فيها  تترافع  التي  القضايا  غالبيّة  في  أنّه 
األرملة أمام القضاء، عادة ما تحاول عائلة 
وسطاء  إرسال  أو  موقفها  إضعاف  الزوج 
لمحاولة إيجاد حلول. تقول: »هناك تدّخل 
عشائري في قضايا المرأة في غزة. هؤالء 
اآلخرين  يجعل  قد  المرأة  خــروج  أن  يــرون 
الواقع،  إلى  نظرنا  لو  لكن  عنها.  يتكلّمون 
سنجد أن نسبة كبيرة منهن ال يحصلن على 

الحقوق المنصوص عليها في القوانين«.

حقوق مسلوبة

ربى أبو عمو

أحدهم قد يقول لك، إنه ال يمكن عيش 
الحياة بالفطرة. وإن كان وجودنا خاضعًا 
في النهاية لغريزة قد تضاف إليها عبارات 

أخرى، من قبيل الرغبة أو اإلرادة أو الحّب أو 
 أنها غريزة تندرج ضمن غريزة 

ّ
غيرها، إال

البقاء. قبل أن تكون، وقبل أن يكون آخرون، 
ب العيش فيها 

ّ
لم نسمع عن حياٍة يتطل

مهارات. 
مجتمعات اعتادت تناول اللحوم باتت تبحث 

عن بدائل نباتية. ثّمة حراك ضد الطبيعة، 
واألبحاث والدراسات تتوالى. هذا عمل 

الباحثني الذين يتقاضون عليه رواتبهم. مرة 
يضعون نظرية حول فوائد اللحوم، فيثبتون 

حاجة البشر إلى تناولها، ومرة يقولون 
العكس، ويضعون مجموعة من البدائل التي 

تضمن غذاًء سليمًا ومتوازنًا. هؤالء أنفسهم 
يتحّدثون عن فوائد القهوة، قبل أن يدينوها. 
ا عليه، 

ّ
ولم يعد في إمكاننا العودة إلى ما كن

أو إصالح طبيعة جديدة صنعناها بأنفسنا. 
في هذه الطبيعة نفسها، بات علينا قراءة 

ننا من العيش بسعادة، أو 
ّ
أساليب تمك

مجّرد العيش. لم يعد بمقدورنا أن نحيا 
بطبيعتنا.  هنا خمسة أمور تجعلك سعيدًا، 

وهناك أكثر من ذلك بكثير. بعض املواقع 
تقّدم لك خيارات أكثر، وال بّد أن تجد نفسك 

في إحداها.
لن تعيش فقط، بل ستمارس حياة. لن 

تولد وتكبر وتدرس وتعمل وتحب وتتزّوج 
وتنجب األطفال وتصير جّدًا وتمرض 

م العيش 
ّ
وتموت. بني هذه املراحل، عليك تعل

ومواجهة الصعوبات. مقولة إن الحياة كفيلة 
ها 

ّ
بتعليمك لم تعد نافعة. الحياة قاسية، أم أن
باتت أكثر قساوة في النظام الجديد الذي 
انخرطنا فيه، وفي سباقات نلهث لنكون 

أرقامًا فيها طوال الوقت.
أرقاٌم تلتقي بأرقام وتنجب أرقامًا. 

املشهد مسألة حسابّية بامتياز. إما أن 
نجمع أو نطرح. وأكثر، نرغب في خلق 

ب مشاعرنا 
ّ
معادلة جديدة. نريد أن نغل

السلبية ومشاكلنا وحياة فقدت بعضًا 
من طبيعتها. يمكننا البدء بتمارين اليوغا، 

والقراءة عن هرمونات تعلو نسبتها في 
أجسادنا، لتنتهي على شكل ابتسامة على 
ه بمقدورنا ممارسة الرياضة، 

ّ
ثغورنا. أو أن

أو االستماع إلى املوسيقى، أو اقتناء كلب 
ة، أو النوم جّيدًا، أو الحصول على 

ّ
أو قط

ما أغضبتك 
ّ
بعض الوقت ألنفسنا. وكل

الحياة، وقد يحدث هذا يوميًا، ما عليك إال 
 

ّ
، توّجه إلى صف

ً
استعادة تقنياتك. مثال

اليوغا، أو إلى النادي، أو اضحك. حتى أنت، 
يمكنك أن تبدأ بالضحك، فيتحّول األمر إلى 

عادة لديك. هذا هو األهم. فالحياة عادة لم 
نخترها بإرادتنا. 

ال يمكن لحياتك أن تسير جّيدًا، اليوم، من 
دون قهوة صباحّية وموسيقى جميلة 

وبعض املشي... تفاصيل بات عليك 
التخطيط لها. بذلك، تكون قد عرفت أن 
تعيش بمهارة. أتعتقد حقًا أنه بإمكانك 

العيش من دون أية مهارات؟ زاول الحياة، 
فتعشها.

مهارة
العيش

مزاج
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الظروف كانت 
دافعًا رئيسيًا لدى 

مبيركة بُشّي، 
للعمل سائقة في 

القرى المحيطة 
لمدينة طاطا. 
يوميًا، تستمد 

قوتها من دعوات 
النساء وحبهن

الجئات يرفضن معاينة الطبيب
ألمانيا تسعى إلى استيعاب االختالف الثقافي

1819
مجتمع

طاطا ـ وصال الشيخ

 الـــنـــســـاء عـــلـــى نــــوافــــذ ســـيـــارة 
ّ

تــــــدق
التي تقودها مبيركة ُبشّي،  األجرة 
حــــتــــى يــــحــــجــــزن مــــقــــاعــــد مـــريـــحـــة 
 
ّ
 الـــقـــصـــيـــرة إلـــــى قـــراهـــن

ّ
لـــرحـــلـــتـــهـــن

املجاورة ملركز املدينة طاطا. ال تمانع قيادة 
ــا زالـــت  »الـــتـــاكـــســـي« فـــي مــجــتــمــع مــحــافــظ مـ
الــنــســاء فيه امللحفة الــصــحــراويــة أو  تــرتــدي 
الــلــون  ذي  األمــــازيــــغــــّي  »أضــــغــــار«  أو  اإلزار 

األسود.
 
ُ
تـــعـــّد مــنــطــقــة طـــاطـــا هـــادئـــة وجــمــيــلــة. مــهــن
 
ّ
أهـــلـــهـــا بـــســـيـــطـــة ورزقـــــهـــــم مــــتــــواضــــع. لـــكـــن
الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة بـــدأت 
أكــثــر قــســاوة، مــا دفــع ُبشّي  تتغير وتصبح 
إلى العمل سائقة منذ الصباح وحتى املساء. 
باكرًا.  التضحية واالستيقاظ  العمل  ب 

ّ
يتطل

صباحًا  الــســادســة  الساعة  عند  عملها  تبدأ 
باستثناء  مــســاًء،  الــســادســة  حــتــى  وتستمر 

تسعى ألمانيا ومؤّسسات 
المجتمع المدني إلى 
تخطي العقبات التي 

تواجه األطباء

منحت عمالة 
طاطا »الكريما«، أي 

رخصة سيارات األجرة، 
لوالدتها األرملة

أخاف القدر فقط. 
لذلك أدعو اهلل أن يحمينا. 

كانت ظروفي هي 
الدافع الوحيد للعمل

قبل  طــاطــا«،  »عمالة  فــي  ساعتني تقضيهما 
أن تعود إلى سّيارتها وتوصل زبائنها إلى 
القرى املجاورة في مركز املدينة، مثل أكادير 

الهناء وأديس. 
ا. 

ّ
رًا، بدأت تعمل على خط تاغموت وأق

ّ
مؤخ

»العربي الجديد«: »كان علّي أن أعمل  تقول لـ
 ،

ّ
مع بداية شهر رمضان املاضي. لسوء الحظ

كـــانـــت أيـــامـــًا طــويــلــة وصـــعـــبـــة، وكـــنـــت أنــقــل 
القريبة جدًا.  نواحيها  إلــى  الناس من طاطا 
أقـــود التاكسي إلى  الــحــالــي،  الــوقــت  لكن فــي 

مناطق مختلفة«. 
منذ عام 1995، تعمل ُبشّي في »عمالة طاطا« 
الــفــجــر، تخرج  )إدارة حــكــومــيــة(. بعد صــالة 
ليس بهدف مزاحمة أصحاب سيارات األجرة 
اآلخـــريـــن، بــل رغــبــة فــي تــأمــني رزقــهــا. تــقــول: 
»أعـــمـــل مـــن أجـــل اثــنــني مـــن إخـــوتـــي املــرضــى 
عقليًا، ومن أجل والدتي التي تعاني من أزمة 
نفسية بسبب وفــاة أختي املصابة بسرطان 
الدم«. كان والدها قد توفي منذ زمن، ولم يعد 

من معيل غيرها.  
منحت عــمــالــة طــاطــا »الــكــريــمــا«، أي رخصة 
ــة. وبــعــد  ــلــ ســـيـــارات األجــــــرة، لــوالــدتــهــا األرمــ
ــم تــســتــفــد  ــ ــة لـــشـــخـــصـــني، لـ تـــأجـــيـــر الــــرخــــصــ
ثــم تقدمت   املـــال، فسحبت منها،  مــن  العائلة 
ُبــشــّي بطلب لــشــراء تاكسي جــديــد، وهـــذا ما 
حدث. الحقًا، استطاعت فرض وجودها بني 
أصحاب سيارات األجرة الذكور. تقول: »تقّبل 
كثيرون عملي كسائقة بينهم، بعكس آخرين. 

 ظروفي كانت أقوى وأكبر«.  
ّ
لكن

على  النهاية  في  بــدروس وحصلت  التحقت 
أن  تمّرنت جيدًا  بعدما  رخصة، واستطاعت 
املــواصــالت،  فــي محطة  تكسب سمعة جيدة 

 ثقة واطمئنان.
ّ

وباتت تقود سيارتها بكل
وتوضح  أماكنهن.  لحجز  النساء  تنتظرها 
الــنــســاء يفضلن أن  الــجــديــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ
 أكثر راحة 

ّ
، وعادة ما يكن

ّ
 إلى بيوتهن

ّ
هن

ّ
»أقل

املــحــطــة وال  لــلــفــكــرة. ينتظرنني فــي   
ً
وتــقــبــال

يخترن ســيــارات أخــرى. في الطريق، نتبادل 
ذاهبات في  نا 

ّ
كأن ي ونمرح 

ّ
األحــاديــث ونغن

رحــلــة إلــى مــكــان مـــا«. وتلفت إلــى أن »بعض 
الــنــســاء الــطــاعــنــات فــي الــســن، أو املحجبات، 
واللواتي يخشني عــادة سيارات األجــرة، بنت 
يــحــجــزن مــقــاعــد فـــي ســيــارتــي لــلــذهــاب إلــى 
 
ّ
أعمالهن أنتظرهن حتى ينهني  أخــرى.  قــرى 
 .

ّ
ــــى بــيــوتــهــن  إلـ

ّ
ــــود بـــهـــن ، ثــــم أعــ

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ وزيـ

وأشعر باطمئنان بمجرد أن يدعني لي، وكأن 
الــســيــارة تــســيــر كــاملــيــاه وفــيــهــا بـــركـــة. ردود 
 تمنحني طاقة وفرحًا«. وتلفت إلى 

ّ
أفعالهن

الــفــتــيــات يــطــمــحــن للحصول  أن الــعــديــد مـــن 
على رخصة قيادة.

ــيء يــخــيــفــنــي أثـــنـــاء  ــ ــّي إن »ال شـ ــــشــ ُب تـــقـــول 
الــقــدر فقط. لذلك  الــقــيــادة«. تضيف: »أخـــاف 
أدعــــو الــلــه أن يــحــمــيــنــا. كــانــت ظـــروفـــي هي 

املهنة. وفي  هــذه  فــي  للعمل  الوحيد  الــدافــع 
أجل  أبــذل جهدًا إضافيًا من  الحالي،  الوقت 
عــائــلــتــي، ومــــن أجــــل جــمــع املــبــلــغ املــطــلــوب 
لتأمني السيارة، أي عشرة آالف درهم )نحو 
ألـــــف يــــــــــورو(«. تـــضـــيـــف: »يـــجـــب أن نــكــافــح 
حــتــى ال نــصــبــح أضــحــوكــة لـــدى الـــنـــاس في 
حـــــال احـــتـــجـــنـــا لــــشــــيء. ويــــجــــب أن أحـــافـــظ 
على الــتــوازن بــني املصاريف والــدخــل، وهــذا 
أمـــر صــعــب، ألنــنــي الــوحــيــدة الــتــي أعــمــل في 

العائلة«. 
زالت.  وما  واجهتها  كثيرة  وعقبات  مشاكل 
مــع ذلــــك، تــقــول إنــهــا اســتــطــاعــت تــجــاوزهــا، 
»هناك بعض األمور التي تعّوض اللحظات 
السيئة. هذه هي الحياة«. العقبة األبرز التي 
الذي  وقانونها  املحطة  نظام  هي  تواجهها 
يخرقه البعض من دون أن يتخذ املسؤولون 
ــهــم قــد يكملون 

ّ
اإلجـــــراءات الـــالزمـــة، حــتــى أن

عــمــلــهــم بــشــكــل طـــبـــيـــعـــّي »اشـــتـــكـــيـــت مـــــّرات 
عــدة مــن دون أيــة نتيجة. لــذلــك، ال أعمد إلى 
 فــي املــحــطــة، لكنني أســّجــل 

ً
الــوقــوف طــويــال

اسمي في الالئحة فقط. أرغب في عمل نزيه 
وديمقراطي. لكن ال أحد يلتزم بذلك«.

كان والد ُبشّي وعّمها يملكان شاحنة، وكانا 
وقد  املنطقة،  فــي  يملك شاحنة  مــن  أول  مــن 
والعتاد  الــغــذائــيــة  املـــواد  لنقل  استخدماها 
إلى قدامى املقاومني وأعضاء جيش التحرير 
في الصحراء املغربية عند احتاللها من قبل 
ــان فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي.  ــبــ اإلســ
ومــضــت األيـــــام حــتــى أمــســت لــديــهــا ســيــارة 
أجــــرة تــقــودهــا بــنــفــســهــا، وتــطــمــح أن تصل 
 
ّ
ــم أن إلـــى خــطــوط جـــديـــدة فـــي املــنــطــقــة. ورغــ

رخــصــة الــقــيــادة تــتــيــح لــهــا الــســفــر إلـــى مــدن 
أن ظروفها االجتماعية   

ّ
إال ومناطق بعيدة، 

تلزمها بالبقاء في طاطا قرب عائلتها، الفتة 
إلــى أنها تحرص على هــذا األمــر، وال تفّوت 

اللقاءات العائلية أبدًا. 

تسعى ألمانيا إلى التعامل 
مع الالجئين بشكل 
مختلف، من خالل 

تدريب المسؤولين عن 
تأمين الرعاية الصحية 

على استيعاب االختالف 
الثقافي والسعي إلى 

تجاوز العوائق، وهي 
كثيرة

برلين ـ سالم عبداهلل

مؤسساته،  بكافة  األملــانــي،  املجتمع  يــواجــه 
عوائق عدة في التعامل مع الالجئني. وتعّد 
الــبــالد تحديًا  الــرعــايــة الطبية لــالجــئــني فــي 
كــبــيــرًا بــســبــب حـــاجـــزي الــلــغــة والــثــقــافــة بني 
املـــريـــض والــطــبــيــب. لـــذلـــك، تــعــمــل الــحــكــومــة 
األملــانــيــة بــالــتــعــاون مــع مــؤّســســات املجتمع 
ب على هذه املعوقات، من 

ّ
التغل املدني، على 

ــذه املـــجـــاالت،  خــــالل تـــدريـــب املــعــنــّيــني فـــي هــ
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن الــتــفــاهــم مـــع الــالجــئــني 

ومساعدتهم بالشكل املناسب. 
عدد من األطباء األملان كّرسوا جزءًا من وقتهم 
لــزيــارة مــراكــز الــلــجــوء وتــقــديــم االســتــشــارات 
الــطــبــيــة لــالجــئــني. يــقــول الــطــبــيــب فولفغانغ 
هاغر، الذي يذهب مرة في األسبوع إلى أحد 
مــراكــز الــلــجــوء الــقــريــبــة مــن عــيــادتــه ملعاينة 
فــي مساعدة هــؤالء ألنني  الالجئني: »أرغـــب 
أشــعــر بــمــعــانــاتــهــم. لــكــن فـــي مــعــظــم الــوقــت، 
في  كطبيب  لــي  بالنسبة  عائقًا  اللغة  تــكــون 
ــل عــــدم تـــوفـــر مـــتـــرجـــم«. يــضــيــف أنــــه »فــي  ظـ
بـــعـــض األحـــــيـــــان، أســــعــــى جــــاهــــدًا إلـــــى فــهــم 
املريض من خالل اإلشارات. لكن هذا األمر ال 

ينجح دائمًا«. 
ــى أن الــلــغــة لــيــســت الــحــاجــز  هـــاغـــر يــلــفــت إلــ
الــوحــيــد بـــني الــطــبــيــب والـــالجـــئ فـــي أملــانــيــا. 
على  يعترضون  الالجئني  مــن  األكــبــر  القسم 
جنس الطبيب، مشيرًا إلى أن بعض النساء 
يرفضن بأن يعاينهن رجل، والعكس صحيح. 
وفــي بعض األحــيــان، يعترض آخـــرون على 
وجود مترجم في الغرفة. وفي حاالت كهذه، 
ال يستطيع الطبيب تقديم املساعدة أو إقناع 
 هذا أمر غير مهم، مشيرًا إلى أن 

ّ
الالجئ بأن

أن تتغير  الــصــعــب  مــن  الــتــي  هـــذه قناعاتهم 
فجأة، حتى لو كان هذا على حساب صحتهم. 

املناطق الحساسة في الجسم. وهذه مشكلة 
ــاء مـــع الـــالجـــئـــات، ألنــهــن ال  ــبـ يــواجــهــهــا األطـ
يــعــرفــن أن هــــذه الـــفـــحـــوصـــات طــبــيــعــيــة وال 
 بعضًا 

ّ
تستدعي الخجل. هنا، يقول أطباء إن

من ثقافتهم في حاجة إلى تغيير، وال يمكن 
لالجئني اإلصرار عليها في املجتمع األملاني 

من أجل مصلحتهم بالدرجة األولى.
إلـــى ذلـــك، تــقــول أمـــل ع. وهـــي الجــئــة ســوريــة 
ــي مــديــنــة  ــز الـــلـــجـــوء فــ ــراكــ ــي أحـــــد مــ تــقــيــم فــ
ــر: »ال  ــ ــهــ ــ ــذ ســـبـــعـــة أشــ ــنــ ــن األملـــــانـــــيـــــة مــ ــ ــولـ ــ كـ
أن زوجـــي   

ّ
إال يــفــصــحــنــي طــبــيــب،  أن  أمـــانـــع 

تعاينني  أن  إال  يــقــبــل  وال  بـــذلـــك،  يــســمــح  ال 
طبيبة. بالنسبة إليه، هذه أمور ال تتناسب 
وثــقــافــتــنــا، خــصــوصــًا فــي قــريــتــنــا حــيــث كنا 

نقطن في سورية«. 
من هنا، تسعى الحكومة األملانية ومؤّسسات 
املــجــتــمــع املــدنــي إلـــى إيــجــاد حــلــول لتخطي 
ــبــــاء خــالل  هــــذه الــعــقــبــات الـــتـــي تـــواجـــه األطــ

مت دورات تدريبية عدة 
ّ
تأديتهم عملهم. ونظ

ونــــدوات خــاصــة للمساعدة فــي هــذا املــجــال. 
مؤسسة كارل ديسبرغ، املعنية في التقريب 
الثقافات، تسعى إلى تأهيل األشخاص  بني 
وتزويدهم  الالجئني  مع  بالتعامل  املعنيني 
بكل ما يحتاجون إليه للقيام بعملهم، تفاديًا 
لـــوقـــوع مــشــاكــل مـــع أشـــخـــاص مـــن ثــقــافــات 
مختلفة. لذلك، يدّربون على استيعاب ثقافة 
الغير من أجل رعاية الالجئني بشكل أفضل، 
فـــيـــتـــعـــّرف هــــــؤالء عـــلـــى االخــــتــــالف الــثــقــافــي 
وكيفية التعامل مع األديان املختلفة ومفهوم 
التواصل  وكيفية  القوانني،  واحترام  العائلة 
بشكل صحيح خصوصًا في املواضيع التي 

تعد حساسة لدى الالجئني.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن الـــالجـــئـــني لــيــســوا 
دوري.  بشكل  الطبيب  زيـــارة  على  معتادين 
ــاء إال فــــي حـــال  ــ ــبـ ــ ــقـــصـــدون األطـ وعـــــــادة ال يـ
أصيبوا باملرض، أو شعروا بــآالم حــادة. في 

املــقــابــل، يـــزور األملــــان األطــبــاء بشكل دوري، 
حـــتـــى أنـــهـــم يــــجــــرون الـــفـــحـــوصـــات الـــالزمـــة 

لالطمئنان على صحتهم باستمرار. 
وبــمــوجــب قـــانـــون طــالــبــي الـــلـــجـــوء، يحصل 
جميع الالجئني على كافة الخدمات الصحية 
الـــالزمـــة. وفـــي بــعــض األحـــيـــان، تقتصر هــذه 
الخدمات على األمراض الحادة، التي تتطلب 
 سريعًا وعالجًا فوريًا، وتتكفل دائرة 

ً
تدخال

الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة بــاملــصــاريــف، علمًا أن 
هــنــاك اســتــثــنــاءات لــلــحــوامــل واألطـــفـــال. أمــا 
ــهــــن،  ــتــــرب مـــوعـــد والدتــ ــاء الـــلـــواتـــي اقــ ــنـــسـ الـ
ــرار   ــالـــخـــدمـــات نــفــســهــا عـــلـــى غــ فــيــتــمــتــعــن بـ
مساعدة  عــدة  جمعيات  وتتولى  األملــانــيــات. 
الــالجــئــني فـــي مــجــال الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة، مثل 
كــاريــتــاس والــصــلــيــب األحــمــر األملـــانـــي. هــذه 
الجمعيات تتيح لالجئ الحصول على عالج 
فــي الــعــيــادات املــتــخــصــصــة، وتــأمــني الــعــالج 

النفسي، على أن تتولى هي دفع املصاريف.

أحيانًا، يعجز األطباء عن شرح حالة املريض 
الــصــحــّيــة ووصـــــف الـــــــدواء املـــنـــاســـب، إذ إن 
الالجئني يعانون من مشاكل نفسية بسبب 
مــا عــايــشــوه، مــا يــســّبــب لــهــم آالمــــًا عــضــويــة. 
ــبـــاء شـــرح هـــذا األمـــر  لــكــن يــصــعــب عــلــى األطـ
إلى  فــي حــاجــة  بأنهم  إقناعهم  أو  لــالجــئــني، 
ي ما عايشوه في بلدانهم. 

ّ
عالج نفسي لتخط

باإلضافة إلى ذلك، يضع الالجئون قائمة من 
املمنوعات أمام الطبيب، مثل فحص وعالج 
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بطاقة هوية

مبيركة 
بُشّي

صاحبة سيّارة األجرة 
التي تفضلها نساء 

طاطا

عمل المنظمات اإلنسانية ضعيف

19 مليون يمني بحاجة إلى إغاثة

جميع األطراف المتحاربة 
ساهمت في استمرار 

العوائق أمام وصول 
السلع والخدمات

صنعاء ـ العربي الجديد

ــمــات اإلنـــســـانـــّيـــة في 
ّ
بــــدت اســتــجــابــة املــنــظ

اليمن ضعيفة خالل العام املاضي، وإن كانت 
الــذي سبقه.  العام  الشيء من  أفضل بعض 
واقع يشير إلى عدم إحراز تقّدم حقيقي في 
بهدف  ماته، 

ّ
ومنظ الــدولــي  املجتمع  جهود 

مـــســـاعـــدة املـــنـــاطـــق األكــــثــــر حــــاجــــة. وزادت 
الــحــرب، بــاإلضــافــة إلــى الــصــراعــات والفقر، 
من حجم االحتياجات. ومن بني عدد سكان 
نسمة،  مليون   27 بنحو  يــقــّدر  الـــذي  اليمن 
يحتاج نحو 19 مليون شخص إلى إغاثة، 
ــــوى 5.3  ــات سـ ــ ــاثـ ــ ــم تــشــمــل اإلغـ ــت لــ ــ فــــي وقـ

ماليني شخص فقط.  
ويــعــانــي نــحــو 14 مــلــيــون شــخــص انــعــدام 
ــذائــــي، وقـــــد بـــــات بـــعـــض هــــؤالء  ــغــ األمــــــن الــ
يـــعـــرفـــون كيفية  ــة، وال  ــاعـ املـــجـ عــتــبــة  عــلــى 
الرقم  الــغــذائــيــة. وزاد هــذا  تــأمــني وجباتهم 
بنسبة 33 فــي املــائــة خــالل عــامــي الــصــراع. 
كــذلــك، يــعــانــي 3.3 مــاليــني طــفــل تــحــت سن 
بينهم  الــحــاد،  التغذية  ســوء  مــن  الخامسة 
462 ألف طفل في مرحلة صعبة، أي بزيادة 
تــقــّدر بنسبة 63 فــي املــائــة عــن بــدء الصراع 
الــقــطــاع الطبي نقصًا في  األخــيــر. ويــواجــه 
املؤن واملعدات الطبية واألدوية. وفي الوقت 
الحالي، تعمل 45 في املائة فقط من املرافق 
الــطــبــّيــة الـــعـــامـــة، مـــا يــعــنــي أن 10 مــاليــني 

شخص في حاجة إلى خدمات طبية. 
ــررًا، وقـــد  ــ ــــضــ ــثـــــر تــ ــازحـــــون األكـــ ــنـــ ــّد الـــ ــعـــ ويـــ
ــم إلـــــى 2.3 مـــلـــيـــون شــخــص،  وصـــــل عــــددهــ
عــلــمــًا أن نــحــو مــلــيــون شــخــص عـــــادوا إلــى 
مناطقهم يفتقدون إلى معظم االحتياجات 
والخدمات األساسية، التي تساعدهم على 
التكيف والعيش وتحفظ كرامتهم. ويشكو 
مــعــظــم هــــؤالء مــن عـــدم حــصــولــهــم عــلــى أيــة 
إليهم،  الوصول  صعوبة  بسبب  مساعدات 
أو وجودهم في قرى نائية، أو سعي بعض 
الجماعات إلى الحصول على نسبة من هذه 

املساعدات. 
ورغــــم تــحــّســن الـــوضـــع األمـــنـــي نــســبــّيــًا في 
مــعــظــم املــنــاطــق بــاملــقــارنــة مــع الــعــام 2015، 
 الــوضــع املعيشي بــات أكــثــر تــدهــورًا، 

ّ
إال أن

لــيــواجــه الــنــاس صــعــوبــات فــي الــتــكــيــف، ما 
ــائــــل ضــــــارة عــلــى  ــــى وســ ـــجـــوء إلـ

ّ
ــل دفـــعـــهـــم لـ

صــحــتــهــم. ويـــعـــود ذلــــك إلــــى انــهــيــار الــقــوة 
ــمـــــرار ضــعــف  ــتـــ ــة لـــلـــســـكـــان، واســـ ــيــ ــرائــ الــــشــ
العامة،  األساسية  الخدمات  إلــى  وصولهم 
وتــوقــف صـــرف رواتــــب املــوظــفــني، وضعف 

املساعدات من قبل املنظمات، وغيرها. 
الـــيـــمـــن 114  فــــي  عــمــلــت  ــام 2016،  ــ عـ ــــالل  خـ
إنسانية دولية ومحلية في خمس  منظمة 
محافظات هي عدن والحديدة وإب وصعدة 

5.3 ماليني  إغــاثــة  فــي  وصنعاء، وساهمت 
شــخــص فـــي 22 مــحــافــظــة يــمــنــيــة. وعــمــلــت 
إستراتيجية  ــة 

ّ
خــط تنفيذ  عــلــى  ــمــات 

ّ
املــنــظ

ــــالل تــقــســيــم  لــالســتــجــابــة املـــشـــتـــركـــة مــــن خـ
التي  املنظمات  عــدد  أن  إلــى  يــشــار  األدوار. 
عملت في عدن هو 49، و44 في تعز،  و43 في 

حجة، و38 في صنعاء، و35 في الحديدة. 
ـــمـــات ســـــوى إلغــــاثــــة 8 

ّ
ـــط املـــنـــظ

ّ
ولـــــم تـــخـــط

ماليني شخص. لكن في الواقع، استطاعت 
مساعدة 5.3 ماليني شخص فقط خالل عام 
2016. وتعزو األمــم املتحدة أسباب ضعف 
على  حصولها  إلــى  اإلنسانية  االستجابة 
املــائــة( فقط  فــي  مــلــيــون دوالر )أي 60   977
من إجمالي القيمة املطلوبة، واملقدرة بـ 1.6 
مليار دوالر خالل العام املاضي، باإلضافة 

إلى أمور أخرى. 
ـــحـــدة 

ّ
ويــــتــــحــــّدث تـــقـــريـــر مـــكـــتـــب األمـــــــم املـــت

الـــشـــؤون االنــســانــيــة )أوتـــشـــا( عن  لتنسيق 
مات 

ّ
املنظ واجهتها  التي  التحديات  بعض 

أثناء عملها، مشيرًا إلى أن جميع األطــراف 

املتحاربة ساهمت في استمرار العوائق أمام 
وصول السلع والخدمات والفرق اإلنسانية 
إلى املناطق املتضررة. ويوضح التقرير أنه 
»في الوقت الذي تطالب املنظمات اإلنسانية 
عن  الناجمة  االحتياجات  إلى  باالستجابة 
ـــواجـــه مــعــوقــات 

ُ
انــهــيــار الــخــدمــات، فــإنــهــا ت

ــراءات  ــ تمنعها مــن الـــوصـــول، عـــدا عــن االجـ
اإلداريــة والروتينية األخــرى، ما يــؤدي إلى 

زيادة معاناة السكان«.
ويظهر التقرير األممي بعض تفاصيل عمل 
مات العاملة على 

ّ
 املنظ

ّ
املنظمات. ويفيد بأن

الغذائية حصلت على تمويل  املــواد  توفير 
بنحو 442 مليون دوالر، في وقــت حصلت 
مات الصحّية على 106 ماليني دوالر، 

ّ
املنظ

التغذية على مبلغ 61  املهتّمة بسوء  وتلك 
ــيـــاه والـــصـــرف  املـ مــلــيــون دوالر، وخـــدمـــات 
دوالر،  مـــلـــيـــون   56 مـــبـــلـــغ  عـــلـــى  الـــصـــحـــي 
مـــلـــيـــون دوالر،  مــبــلــغ 31  عـــلـــى  والـــحـــمـــايـــة 
وتلك املهتمة بتأمني وظائف على مبلغ 10 
األقل  التعليم  ماليني دوالر، ليكون نصيب 

بمبلغ أقل من ستة ماليني دوالر فقط. 
على مستوى املمّولني، ذكر التقرير األممي 
أن أكبر ممولي خطة االستجابة اإلنسانية 
التي  األميركية،  الحكومة  كانت  اليمن  في 
قدمت 316 مليون دوالر، ثم اململكة املتحدة 
)169 مليون دوالر(، والسعودية )61 مليون 
دوالر(،  مــلــيــون   56( أملــانــيــا  تليها  دوالر(، 
ثم  )55 مليون دوالر(،  األوروبـــي  فاالتحاد 
 41( والــكــويــت  دوالر(،  مليون   41( الــيــابــان 

مليون دوالر(. 

الــشــتــاء مــوســم صــعــب عــلــى كــثــيــريــن، 
ه أصعب على من يعتمدون حمية 

ّ
لكن

غذائية، إذ يمنعهم بطرق قد ال ينتبه 
ــوزن  ــ ــارة الـ إلـــيـــهـــا كـــثـــيـــرون، عــــن خــــســ
بــحــســب مـــوقـــع »مــيــنــز هــيــلــث« الـــذي 

يعرض هذه الطرق كاآلتي:
■ تجنب الهواء الطلق: كلما انخفضت 
ــات الــــحــــرارة، بـــّت حــبــيــس املــنــزل  ــ درجـ
ــام جــهــاز التلفزيون  أكــثــر مــن قــبــل، أمـ
ــل املــتــوفــر إلـــى جــانــبــك مـــن دون  ــ واألكـ
صـــعـــوبـــات. وهــــو مـــا يـــــؤدي بــالــتــالــي 
ــار نـــشـــاطـــك عـــلـــى حـــركـــة  ــتــــصــ إلــــــى اقــ
مــحــدودة، مع صعوبة أكبر في إجــراء 
كاملشي  املعتادة  الرياضية  التمارين 
أن تنتسب  بــالــتــالــي،  والــركــض. عليك 
إلــــى نـــــاٍد ريـــاضـــي مــغــلــق يــمــّكــنــك من 
ممارسة الرياضة بانتظام للتعويض 
عـــن الــنــشــاطــات الــخــارجــيــة فـــي حــرق 
ــبــــاه إلـــى  ــتــ الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة واالنــ

كميات الطعام التي تتناولها يوميًا.
■ قــدرة ضعيفة على مقاومة الطعام: 
ــيــــاع طـــاقـــتـــك،  الــــبــــرد يــتــســبــب فــــي ضــ
إلـــى تعويض  ـــك فــي حــاجــة 

ّ
أن فتشعر 

هـــذه الــطــاقــة مــن خـــالل الــطــعــام. تأكل 
ــي الـــشـــتـــاء أكـــثـــر وال تـــشـــرب املـــيـــاه  فــ
بـــكـــثـــرة وتــــرّكــــز أكـــثـــر عـــلـــى مـــأكـــوالت 
دهــنــيــة وســريــعــة. وهـــو مــا يـــؤدي إلــى 
زيادة الوزن أيضًا، خصوصًا مع عدم 
الـــحـــركـــة كــمــا يـــجـــب. املـــطـــلـــوب تــدفــئــة 
ــيـــدًا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز  نــفــســك جـ
إرادتــك بخصوص أنــواع الطعام على 

األقــــــل، فــعــلــيــك أن تـــتـــنـــاول املـــأكـــوالت 
بــالــدهــون، وتذكر  بــاأللــيــاف ال  الغنية 

أن تشرب املاء أكثر.
■ الـــراحـــة فـــي الــطــعــام: الــشــتــاء بليله 
الطويل جدًا ومشاكلك التي ال تنتهي 
الخروج  العمل وعــدم قدرتك على  في 
في نشاطات رياضية أو ترفيهية كما 
واملطبخ.  املنزل  حبيس  يجعلك  يلزم، 
وليس الحديث هنا كما النقطة األولى 
عــن سهولة الــوصــول إلــى الطعام، بل 
عن استخدام الطعام كمهّدئ طبيعي 
 هــذا 

ّ
للضغط الــــذي تــعــانــي مــنــه. لــكــن

املــهــّدئ يـــؤدي إلــى تــراكــم الــدهــون في 
جــســمــك، واإلخـــــالل بــالــحــمــيــة. املسألة 
هنا إرادية وعليك أن تتغلب على تلك 
ــل لــتــهــدئــة  ــ الـــرغـــبـــة الــجــامــحــة فـــي األكـ
نفسك، وذلك عن طريق تناول املاء بداًل 

منه أو إجراء بعض تمارين الضغط.
 
ّ
ــنـــوم: صــحــيــح أن ■ اخـــتـــالل جــــدول الـ
ــه يــتــرافــق مع 

ّ
لــيــل الــشــتــاء طــويــل، لــكــن

املوسمي.  النوم  باضطراب  يعرف  ما 
ستمضي بالتالي ساعات من التمدد 
على السرير من دون قدرة على النوم. 
وحتى حني ال تعاني منه، تشعر دائمًا 
ــــك لــم تــشــبــع مــن الــنــوم ولـــو تــجــاوز 

ّ
أن

عـــدد ســـاعـــات نــومــك تــســعــًا، والــســبــب 
 

ّ
الجو والخمول. كل بــرودة  إلــى  يعود 
ذلــك يـــؤدي إلــى اضــطــرابــات فــي األكــل 
واألنـــشـــطـــة الــبــدنــيــة مــعــًا ويـــؤثـــر في 

الوزن.
)العربي الجديد(

الشتاء يجعلك أكثر 
بدانة... فتنبّه

أسئلة3
إلى

■ متى تأسس مركز الشرق األوسط للصيد المستدام؟ 

تــأســس املــركــز قبل 3 ســنــوات، وكـــان خــالصــة شــراكــة بــني مجلة »صــيــد« التي 
الطبيعة«،  والفروسية، وجمعية »حماية  والرماية  والصيد  باملغامرات  تهتم 
»املجلس العاملي للطيور«. ويهدف املركز إلى تنظيم الصيد  الشريك الوطني لـ
مّيز في املركز بني 

ُ
في لبنان، من خالل ردم الهوة بني الصيادين والبيئيني. ن

الصيد الجائر والصيد املستدام الذي ال يؤثر على الطبيعة أو ينقص من عدد 
الطرائد التي سمح القانون بصيدها خالل املواسم فقط. 

األوسط  الشرق  طيران  شركة  لجوء  من  موقفكم  ما   ■
الستئجار صيادين لقتل الطيور البحرية؟

 
الطائرات وبني  بني  اللبنانيني  الــذي خّير  االعتباطي  الــقــرار  تجاوزنا صدمة 
التأكيد على أهمية ســالمــة املسافرين وضــــرورة احــتــرام  بــد مــن  الــطــيــور، وال 
الطيور  صيد  تحظر  التي  الدولية  واالتــفــاقــيــات  املحلية  للقوانني  املسؤولني 
ــه يــتــولــى تنظيف الــشــاطــئ من  الــبــحــريــة. ولــلــنــورس مــيــزات بيئية هــامــة ألنـ
الــنــفــايــات. ورفـــض عـــدد كبير مــن الــصــيــاديــن املــشــاركــة فــي اصــطــيــاد الطيور 

البحرية. 

■ ما هي الخطوات الالحقة لحماية الطيور البحرية؟ 

ندعو جميع األطراف الرسمية املعنية بسالمة الطيران املدني إلى إخراج امللف 
الغدير  نهر  تلّوث  لبحث  بيئي  اجتماع  السياسي، وعقد  التجاذب  دائــرة  من 
وأزمة املكب املستجدة. ونطالب وزير املالية بإصدار طابع بريدي كرد اعتبار 
ــم حــمــالت توعية 

ّ
لــطــيــر الـــنـــورس بــعــد املـــجـــزرة الــتــي ارتــكــبــت بــحــقــه. وســنــنــظ

املــدارس  لتالميذ  املستدام  والصيد  املائية  الطيور  أهمية  حــول  ومــحــاضــرات 
وطالب الجامعات. 

الحّل المؤّقت أو »المجزرة« التي اعتمدتها إدارة طيران 
طيور  قتل  في  والمتمثلة  لبنان،  في  األوسط  الشرق 
ردود  أثارت  الطيران،  سالمة  تهدد  باتت  التي  النورس 
فعل كثيرين. حاورت »العربي الجديد« مدير مركز الشرق 
األوسط  للصيد المستدام، ورئيس تحرير مجلة »صيد«، 

أدونيس الخطيب، للحديث عما جرى، ودور المركز

أدونيس 
الخطيب

إعداد عبد الرحمن عرابي

الجئون في 
)Getty( ألمانيا

)العربي 
الجديد(

تجنّب المأكوالت السريعة )ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(المساعدات ال تصل )العربي الجديد(
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فالشمجتمع

»الحب يتغلّب على الكراهية«
ترامب مرفوض قبل بدء تنصيب الرئيس 

األميركي دونالد ترامب 
في واشنطن، احتشد آالف 

األميركّيني، من بينهم العديد من 
املشاهير في نيويورك، احتجاجًا على 

مواقفه. واختير أن يكون التجّمع في 
املنطقة التي يقع فيها برج وفندق 

ترامب انترناشيونال، الذي يحمل اسم 
الرئيس املنتخب.

باإلضافة إلى رئيس بلدية نيويورك 
بيل دي بالسيو، شارك في التجّمع 

ل واملخرج واملنتج روبرت 
ّ
كل من املمث

دي نيرو، واملغنية شير، واملمثل 
أليك بالدوين، واملخرج مايكل مور، 

واملمثل مارك روفالو، وغيرهم. وحمل 
املتظاهرون الفتات كتبوا على بعضها 

»مكافحة ترامب كل يوم«، و»العدالة 
والحقوق املدنية للجميع«، و»الحب 

يتغلب على الكراهية«.
وقال مصّمم املجوهرات باتريك 

مافروس، الذي يتحّدر من نيويورك: 
»نواجه إدارة ترامب والقيم التي 

تمثلها إدارته«، مضيفًا أن »هذا يقودنا 
إلى حقيقة، وهي أن الناس لن يقفوا 

مكتوفي األيدي، ولن نتركهم )اإلدارة( 
يفعلون ما يريدون«. وأشار إلى 

أننا »سنراقب الوضع ونضعهم في 
مواجهة مسؤولياتهم«. 

من جهته، قال املعالج النفسي كارول 
باي، الذي شارك في التظاهرة مع 

زوجته: »نحن هنا ألننا نشعر 
بأننا سنفقد كل مكاسب السنوات 

الخمسني املاضية، أي الحقوق املدنية 
وحرية التعبير والحق في الصحة 

وحقوق املرأة وغيرها«، فيما قال بيل 
دي بالسيو، الذي أعرب مرارًا عن 

معارضته ترامب، خصوصًا في ما 
يتعلق بمواقفه حول الهجرة: »هذا 

ليس النهاية بل البداية«. أضاف: »ال 
نخشى املستقبل، وهو سيكون أفضل 

إذا كان صوت الشعب مسموعًا«. 
)Getty/الصور من: األناضول(

ما زلنا مع هيالري كلينتون

الثقة غير موجودة

يستمعون إلى أحد خطابات ترامب المسجلة

الكالم لمايكل مور

يخشى ترامب.. 
والمستقبل

هل يدّمر 
الكوكب؟

ال لترامب
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