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القاهرة ـ العربي الجديد

باليوم  الجمعة  احتفلت مصر يوم أمس 
الجمعة  سنويًا  املــوافــق  لليتيم،  الــعــاملــي 
ــــل، فــي  ــريـ ــ ــان/ إبـ ــيـــسـ ــن شـــهـــر نـ األولـــــــى مــ
الوقت الذي تعاني فيه الجمعيات العاملة بمجال 
رعــايــة األيـــتـــام، مــن نــقــص كبير فــي الــدعــم املــالــي، 
نتيجة أزمة فيروس كورونا وما رافقها من تأثير 

اقتصادي على العديد من الشركات.
 كبيرة 

ً
في السنوات املاضية كان هذا اليوم فرصة

لجني التبرعات من الوجوه اإلعالمية والفنانني، 
ورجــال األعمال والعبي كرة القدم، أثناء زيارتهم 
ــًا مــمــيــزًا  ــان يـــومـ ــ املـــيـــدانـــيـــة لــلــجــمــعــيــات، حـــيـــث كـ
ودفء  باملحبة  فيه  يــشــعــرون  لــأطــفــال،  بالنسبة 
إلغائها  قبل  االحتفاالت  تجمعات  العائلة، وسط 

بسبب ظروف الجائحة. 
ــام وزارة الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي في  وبــحــســب أرقــ
 
ّ
فإن األيتام،  األطفال  املسؤولة عن رعاية  القاهرة، 

عـــدد دور الــرعــايــة هــو 449، تــرعــى مــا يــقــارب 10 
 مصدرًا داخل الــوزارة فضل عدم 

ّ
آالف يتيم، إال أن

 العدد أكبر بكثير، وهو 
ّ
الكشف عن اسمه، أكد أن

يتراوح بني 3 و4 باملائة من سكان مصر، بخالف 

أعــداد األطفال »اللقطاء« حديثي الــوالدة، إذ يقدر 
عــــدد أطـــفـــال الــــشــــوارع فـــي مــصــر بــحــوالــي نصف 
مليون طفل، تغيب عنهم أي رعاية، واصفًا إياهم 

»القنبلة املوقوتة« التي تطوف الشوارع يوميًا. بـ
 »جمعيات رعــايــة الطفل في 

ّ
وأضـــاف املــســؤول أن

الــتــوالــي نتيجة  الثاني على  للعام  تــواجــه  مــصــر، 
ــة فـــيـــروس كـــورونـــا، وصــعــوبــات مـــاديـــة نــظــرًا  أزمــ
لــشــّح الــتــبــرعــات، لــتــواجــه الجمعيات مــشــاكــل في 
فهم  الـــوالدة،  األطفال خصوصًا حديثي  مساعدة 
والرعاية  الخاصة  واملالبس  الحليب  إلى  بحاجة 
املتواصلة«. وتابع: »املناسبات الدينية مثل شهر 
األمــوال  رمضان، واألعياد كانت مناسبات لجمع 
لــلــطــفــل الــيــتــيــم، إاّل أنــهــا تــكــاد تــكــون قـــد اخــتــفــت 

بسبب كورونا«.
ــــدى دور  ــؤول عــــن إحــ ــســ ــرح كـــريـــم مـــحـــمـــد، املــ ــ وشــ
الــرعــايــة فــي الــقــاهــرة، املشاكل والــصــعــوبــات التي 
األطفال  رعــايــة  »دور   

ّ
أن إلــى  مشيرًا  يواجهونها، 

تعتمد بــدرجــة كبيرة جــدًا تصل إلــى أكثر مــن 75 
في املائة على التبرعات، لشراء املالبس واألدوية، 
إضـــافـــة إلـــى األلـــعـــاب، فــالــجــمــعــيــات ودور رعــايــة 
األطفال تبذل قصارى جهدها في محاولة لتوفير 
 قلة التبرعات جعلت 

ّ
الدعم املادي والعيني، إال أن

من الصعب االستمرار بنفس الزخم، خصوصًا مع 
األوضاع االقتصادية الصعبة«.

فـــي إحــــدى الجمعيات  الــعــامــلــة  ولــفــتــت مــــروة م.، 
 املقدرات املالية الخاصة باألطفال 

ّ
بالقاهرة، إلى أن

الـــيـــتـــامـــى، ال تــقــتــصــر عــلــى تـــأمـــني االحــتــيــاجــات 
الــرئــيــســة لــهــم، وإنــمــا تــحــتــاج إلـــى تــقــديــم الــرعــايــة 
فهم بحاجة  أيضًا،  املكثفة  النفسية واالجتماعية 
: »نعجز عن تقديم 

ً
إلى إعادة تأهيل، وتابعت قائلة

لأيتام،  الكبيرة  لــأعــداد  نظرًا  للجميع،  الرعاية 
أهل  من  بأمهات وســيــدات  لالستعانة  يدفعنا  ما 
 بعض 

ّ
 أن

ً
الخير ملساعدتنا في التربية«، موضحة

الــجــمــعــيــات تــرفــض اســتــقــبــال »األطـــفـــال اللقطاء« 
بسبب ظروف الجمعيات.

وأشار ياسني إبراهيم، املشرف بإحدى الجمعيات، 
 أغلب دور األيتام املوجودة في مصر تعتمد 

ّ
إلى أن

 عــمــل الــــــوزارة 
ّ
عــلــى املــتــطــوعــني فـــي عــمــلــهــا، وأن

يقتصر على »الشو اإلعالمي« خالل اليوم العاملي 
للطفل اليتيم، محذرًا من وجود جمعيات ليس لها 
هدف سوى جمع األموال والتبرعات. ويؤكد على 
الــرقــابــة واملــتــابــعــة مــن القائمني  ــرورة تشديد  »ضــ
عــلــى الــجــمــعــيــات، والــداعــمــني لــهــا، كــمــا أن أغلبها 
ال تــطــبــق مــعــايــيــر الــــجــــودة بـــاعـــتـــرافـــات الــجــهــات 

املسؤولة بوزارة التضامن، وال تقوم بتقييم سلوك 
وأداء املوظفني مع بعضهم بعضًا، ومع نزالء الدار، 
وهــو مــا يـــؤدي فــي  النهاية إلــى انتهاكات وطــرد 
واستغالل وإساءة معاملة لأطفال، وهى جمعيات 
من املفترض أن تحمي األطفال من التشرد، وتقيهم 
شــرور العيش بال عائلة، وبــداًل من أن يتخرج من 
يتخرج  للمجتمع،  نافعون  شبان  املؤسسات  تلك 

فتية يزيدون من مشكلة أطفال الشوارع«.

مجتمع
أقــل من  الروهينغا فــي بنغالدش فــي غــضــون  ثــانــي حــريــق يندلع فــي مخّيمات الالجئني  أســفــر 
أسبوعني عن مقتل ثالثة أشخاص على األقل. واندلع الحريق في متجر في مخيم كوتوبالونغ، 
حيث يقيم أكثر من 600 ألف الجئ من الروهينغا، قبل أن يمتد سريعًا إلى سبعة متاجر قريبة. 
وفي 22 مارس/ آذار، أودى حريق مدّمر بحياة 15 شخصًا وأدى إلى تشّرد نحو 50 ألفًا. وشكلت 
الحرائق داخل املخيمات القلق حيال ظروف السالمة في املخّيمات، حيث يعيش نحو مليون من 
)فرانس برس( الالجئني املسلمني منذ فروا من الحملة األمنية العسكرية في بورما املجاورة. 

 ذوبان الصفائح 
ّ
شرت أول أمس الخميس في مجلة »نيتشر جيوساينس« أن

ُ
أوضحت دراسة ن

الجليدية لبحر القطب الشمالي بفعل االحترار يؤدي إلى زيادة تساقط الثلوج في أوروبا، على 
 هذه العواصف الثلجية غير املألوفة 

ّ
غرار ما شهدته موجة الصقيع عام 2018. وبّينت الدراسة أن

في   60 فقد  الــذي  بارنتس  بحر  فــي  غير طبيعي«  »الــدافــئــة بشكل  للمياه  مباشرة  نتيجة  كانت 
املائة من صفائحه الجليدية قبل أسابيع قليلة من هذه العواصف. وفي حال استمرار اتجاهات 
)فرانس برس( االحترار الحالية سيصبح بحر بارنتس مصدرًا رئيسيًا للرطوبة في أوروبا. 

دراسة: ذوبان الجليد يزيد تساقط ثلوج أوروبابنغالدش: مقتل ثالثة الجئين روهينغا بحريق

المخالفات  في  زيادة  األخيرة  السنوات  شهدت 
وينص  األيتام.  األطفال  رعاية  دور  داخــل  في 
قانون رعاية األطفال األيتام على رعايتهم صحيًا 
وتعليمهم  وتثقيفهم  ونفسيًا  واجتماعيًا 
وحتى  الذكور  إلى  بالنسبة  عشرة  الثامنة  حتى 
سّن الزواج لإلناث، لكّن ما يحدث هو عكس ذلك 

تمامًا.

رعاية وتعليم

ــلـــى األقــــــــل، أمـــس  ــتـــل 48 شـــخـــصـــا عـ قـ
ــــروج  قــطــار في  ــادث خـ الــجــمــعــة، فـــي حــ
ته 

ّ
راكبا عن سك نحو 350  يقل  تايوان 

داخل نفق شرقي البالد، في أسوأ حادث 
للسكك الحديد في الجزيرة منذ عقود. 

وقــالــت وكــالــة اإلغـــاثـــة الــوطــنــيــة إّن »48 
شــخــصــا عــلــى األقــــل قــتــلــوا« ونــقــل 66 
إلى املستشفى. وبحسب السلطات فإّن 
الحادث قد يكون سببه آلية بناء انزلقت 
مــن مــنــحــدر واصــطــدمــت بــالــقــطــار الــذي 
قـــرب مدينة  نــفــق  لــدخــول  ــان يستعد  كـ
ــال   ــيـــن عـــلـــى ســـاحـــل تـــــايـــــوان. وقــ ــوالـ هـ
مــســؤول الــشــرطــة فــي منطقة هــوالــيــن، 
تساي دينغ-هسين، إّن »آلية بناء لم تكن 
 
ً
انزلقت وصوال مركونة بشكل صحيح 

الــحــديــد«، مضيفا أّن  إلـــى خــط الــســكــك 
أولــي وتــحــاول السلطات  هــذا االستنتاج 

توضيح مالبسات الحادث.
فــريــقــا  إّن  أن«  دي  ــو  »يــ شــبــكــة  ــالـــت  وقـ
مــوجــودًا داخـــل النفق بــث صـــورًا تظهر 
ــــم تــتــعــرضــا ألي  ــل ل ــ عـــربـــتـــن عـــلـــى األقــ
ــاذ  ــقــ أضـــــــــرار فـــيـــمـــا قــــــام عـــنـــاصـــر اإلنــ
ــروج مــن  ــخــ ــ ــاب عـــلـــى ال ــركــ ــ بـــمـــســـاعـــدة ال

القطار. 
وقــالــت امــــرأة نــجــت مــن الــحــادث لشبكة 
أخــبــار محلية الـــحـــادث: »شــعــرت وكــأن 
هـــنـــاك هـــــزة عــنــيــفــة مــفــاجــئــة ووجـــــدت 
نــفــســي أســقــط عــلــى األرض«. أضــافــت: 
»كسرنا النافذة لنتمكن من الوصول إلى 
سطح القطار والخروج«. وبحسب صور 
فإّن  التايواني  األحمر  الصليب  نشرها 
كانوا  يحملون مصابيح  إنقاذ  عناصر 
للوصول  القطار   سطح  على  يسيرون 
ــد أخـــــرج الــجــمــيــع من  ــى الـــنـــاجـــن. وقــ ــ إل

عربات القطار الحقا.
ووقع الحادث خالل عطلة نهاية أسبوع 
طويلة تكون فيها الطرق والسكك الحديد 
فــي تـــايـــوان مــزدحــمــة عــــادة. ويــعــد خط 
تــايــوان وجهة  الحديد في شــرق  السكك 

سياحية معروفة. 
)فرانس برس(  
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الخاصة. لكن تبقى املشكلة األكبر في عدم 
قــدرة األطــفــال على الــدراســة«. ويــوضــح أنه 
ــام الـــدافـــئـــة واملــشــمــســة، يــصــعــدون  ــ فـــي األيــ
إلـــى ســطــح املــنــزل لــلــدراســة. لــكــن مــع غياب 
ــبــــرون عـــلـــى الــــــدراســــــة عــلــى  الــــشــــمــــس، يــــجــ
ضــــوء خـــافـــت »وأحـــيـــانـــا، نـــضـــيء الــشــمــوع 
لزيادة اإلضــاءة في حال تأخروا في إنجاز 

واجباتهم«. 
أكثر من عامني على  الرغم من مــرور  وعلى 
إعادة سيطرة النظام على مناطق املعارضة 
الحد  لم يستطع تأمني  في جنوب ســوريــة، 
األدنى من ساعات التغذية الكهربائية. يقول 
الناشط اإلعالمي أبو محمد الحوراني، وهو 
لـ »العربي الجديد«:  من ريف درعا الغربي، 
ــنـــظـــام حــــرم أهـــالـــي درعـــــا مـــن الــكــهــربــاء  »الـ
لــســنــوات. وحــتــى بــعــد إجـــــراء املــصــالــحــات، 
مــا زال وضـــع الــكــهــربــاء ســيــئــا وقـــد يستمر 
إنقطاع الكهرباء ساعات أو أيام، فال وجود 
لــبــرنــامــج واضـــح يــحــدد ســاعــات الــتــغــذيــة«. 
إلــى أن »الناس اعــتــادوا على الواقع  ويلفت 
السيئ لخدمة شبكة الكهرباء. لذلك، أصبح 
ــــود املــــدخــــرات )يــــو بـــي أس( واملـــولـــدات  وجـ
أمــورًا  الشمسية  الطاقة  وألـــواح  الكهربائية 
أســاســيــة فـــي كـــل مـــنـــزل. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
يشتري الناس املياه من الصهاريج الخاصة 

 
ّ
لعدم توفر الكهرباء لضخ املياه«. يضيف أن

»لدى الناس قلقا دائما في ما إذ كان الوقت 
أجهزة  أو  املــدخــرات،  لشحن  كافيا  سيكون 

الهاتف وغيرها«.  
وال تختلف معاناة السورّيني مع الكهرباء 
النظام عن  الخاضعة لسيطرة  املناطق  في 
أولـــئـــك الــقــاطــنــني فـــي شــمــال شـــرق ســوريــة 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة »قـــســـد«. يـــقـــول ســالم 
ـــ »الــعــربــي  حـــســـن، املــقــيــم فـــي الــقــامــشــلــي، لـ
ــوفــــر الــشــبــكــة  ــا ال تــ ــ ــا مـ ــبــ ــالــ ــد«: »غــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الكهربائي، بل هو متقطع  التيار  الرسمية 
ملــعــرفــة مواعيد  لــجــدول زمــنــي  وال يخضع 
تقريبي  يمكن تحديد بشكل  االنقطاع. وال 
أن تتوفر فيها  الــتــي يمكن  الــســاعــات  عــدد 
فيها  تتوفر  ال  أيــام  تمر  أحيانا،  الكهرباء. 
الــكــهــربــاء أبـــــدًا، وقـــد تــتــوفــر عــشــر ســاعــات 

خالل الـ 24 ساعة«. 
ــــرق الــــفــــرات فــــي تــأمــني  ــكـــان شـ ويــعــتــمــد سـ
الــكــهــربــاء عــلــى املــــولــــدات الــخــاصــة حــالــهــم 
حال معظم السوريني رغم كلفتها املرتفعة. 
ويوضح حسن أن »املــولــدات تعمل نحو 8 
ساعات في اليوم، ويشترك املواطنون فيها 
بــحــســب قـــدراتـــهـــم وحــاجــتــهــم. لــكــن بشكل 
عــــام، تــشــتــرك الــعــائــلــة بـــ 4 أمــبــيــر، عــلــمــا أن 
كلفة األمبير الواحد شهريا هي 2500 ليرة 

ريان محمد

يتشارك السوريون، أينما حلوا، 
ــواء فــــي املـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة  ــ ــ سـ
لـــســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري أو 
»قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( أو 
مــن فصائل  غيرها  أو  الــشــام  تحرير  هيئة 
املـــعـــارضـــة املــســلــحــة املـــدعـــومـــة مـــن تــركــيــا، 
أزمـــــــة الـــكـــهـــربـــاء فــــي ظــــل انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار 
من  العديد  في  طويلة  لساعات  الكهربائي 
ــــرى، ما  املــنــاطــق، وغــيــابــهــا فـــي مــنــاطــق أخـ
يضطر األهالي لالعتماد على بدائل غالبا 
مـــا تــكــون مــكــلــفــة مـــاديـــا، لــيــبــقــى هــنــاك في 
ســوريــة عــائــالت مــحــرومــة بشكل شــبــه تــام 

من الكهرباء. 
مؤخرًا، أطلق النظام السوري حملة ترشيد 
لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة تــحــت شـــعـــار »تــخــيــل 
ــار  ــذي أثـ ــ ــر الـ ــ ــاء«، األمـ ــربـ ــهـ ــدون كـ ــ حــيــاتــك بـ
ســخــريــة املـــواطـــنـــني، وخــصــوصــا أن قــطــاع 
الــكــهــربــاء الــيــوم فــي أســـوأ أحـــوالـــه، فــي ظل 
برنامج تقنني يحرمهم من الكهرباء خمس 
مدة  توفيرها  ثم  يوميا  متواصلة  ساعات 
ســاعــة غــيــر منتظمة قــبــل قــطــعــهــا مــجــددًا، 
وذلــــك فـــي الــعــديــد مـــن املــنــاطــق الــخــاضــعــة 

لسيطرته. 
ــارة  ــ ــــوب، بــــدت اإلنـ ــــارس أيــ فـــي مـــنـــزل أبــــو فـ
خافتة علما أن الشمس لم تكن قد غابت بعد. 
لكن لسوء حظه، فإن منزله الواقع في إحدى 
دمشق،  العاصمة  فــي  العشوائية  املــنــاطــق 
ال تصله أشــعــة الــشــمــس. يــقــول لـــ »الــعــربــي 
الجديد« إن »برنامج تقنني الكهرباء أصبح 
ال يـــطـــاق. وحـــتـــى فـــي األوقــــــات الـــتـــي يجب 
أن يــكــون فيها الــتــيــار الــكــهــربــائــي مــتــوفــرًا، 
تتكرر االنقطاعات، ما ال يكون كافيا لشحن 
املــدخــرات )يــو بي أس(، وهــو ما قد يجعله 
غير صالح لالستعمال مجددًا. وفي الوقت 
الــحــالــي، ليس لــدي قــدرة مــاديــة على شــراء 
الصغيرة منها  تلك  مدخرة جديدة. فسعر 
يتراوح ما بني 30 ألفا و40 ألف ليرة سورية 
عــشــرة دوالرات و13 دوالرًا(  بــني نحو  )مــا 
لشهر  تستخدم  وقــد  مكفولة،  ليست  وهــي 
أو أكــثــر أو أقـــل. واملــشــكــلــة أنــهــا تنير غرفة 

واحدة«. 
يــضــيــف: »نــتــحــدث عــن الــكــهــربــاء فــي الــقــرن 
الـــواحـــد والـــعـــشـــريـــن، ويــطــلــب مــنــا الــنــظــام 
تخيل حياتنا من دون كهرباء. املشكلة أنه 
مــتــوفــرة ملجرد  الــكــهــربــاء  أن خــدمــة  يعتبر 
أنه يؤمنها لنا مدة أربع أو خمس ساعات 
خالل الـ 24 ساعة، وغالبا ما تكون متقطعة، 
األمــــر الــــذي يــربــك كــل تــفــاصــيــل حــيــاتــنــا. ال 
يمكننا حفظ الطعام في الثالجة، أو غسل 
الثياب، عدا عن أزمة تعبئة خزان املياه، ما 
يــضــطــرنــا إلـــى شـــراء املــيــاه مــن الــصــهــاريــج 

سوريون 
في العتمة

أزمة الكهرباء 
مستمرة 
في البالد

البالد  مناطق  معظم  في  حياتهم  السوريون  يضبط 
المهام  إلتمام  الكهربائي  التيار  توفر  مواعيد  على 
األساسية. إال أن التقنين المستمر دفع معظم الناس إلى 
أن  علمًا  إضافية،  مادية  كلفة  وتحمل  البدائل  تأمين 

بعضهم ما زال محرومًا تمامًا من اإلنارة

أطلق النظام السوري 
حملة ترشيد للطاقة 

الكهربائية 

واقع الكهرباء السيئ 
يتسبب بإرباك الحياة 

اليومية للعائلة

1819
مجتمع

سورية )نحو 0.8 دوالرات(«. ويبقى لغياب 
ــــر كــبــيــر عـــلـــى حـــيـــاة اإلنـــســـان  الـــكـــهـــربـــاء أثـ
اليومية. يلفت حسن إلى أن »واقع الكهرباء 
اليومية  الحياة  إربـــاك  فــي  يتسبب  الــســيء 
للعائلة إلى درجة أنها تصيبها بحالة قلق 
، ال يمكن لربة البيت تحديد وقت 

ً
دائم. مثال

تخزين  للعائلة  يمكن  وال  املــالبــس،  لغسل 
اللحوم. بشكل عــام، فإن  أو  الغذائية  املــواد 
الخدمة.  املــنــازل باتت خــارج  الثالجات في 
والنــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي تــأثــيــر كبير 
على الوضع االقتصادي أيضا، إذ ال يمكن 
القيام بأي مشروع سواء صناعي أو زراعي 

الطاقة  تــوفــر  ذلــك يتطلب  أو خــدمــاتــي ألن 
الكهربائية«. 

ــة الـــكـــهـــربـــاء مــنــذ  فــــي إدلـــــــب، تـــوقـــفـــت خـــدمـ
خــرجــت عــن ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري قبل 
سنوات، ما يجبر أكثر من مليوني شخص 
على االعتماد على مولدات الكهرباء، والتي 
يمد أصحابها املنازل املحيطة بها بالتيار 
ــرات«،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــام »األمـ ــمـــن نــــظــ ــائـــي ضـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
ــــول لـــ  ــقـ ــ ــي. ويـ ــلــ ــر عــ ــامــ بـــحـــســـب املـــــواطـــــن عــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــعــائــلــة تــحــتــاج على 
ــل إلـــى 2 أمــبــيــر شــهــريــا، فــي وقـــت توفر  األقـ
ــكـــهـــربـــاء نـــحـــو ثـــالث  الــشــبــكــة الـــرســـمـــيـــة الـ

ساعات تقريبا في اليوم«. 
الشمسية،  الطاقة  فهو  الثاني  الخيار  أمــا 
العائالت.  لغالبية  بالنسبة  مكلفة  أنها  إال 
أمــيــركــي،  دوالر   1200 نــحــو  كلفتها  وتــبــلــغ 
ــيــــرون، وخـــصـــوصـــا  ــثــ وبـــالـــتـــالـــي يـــعـــجـــز كــ
الـــذيـــن يــتــقــاضــون أجــــــورًا يــومــيــة زهـــيـــدة، 
عــلــى تــأمــيــنــهــا، هــم الــذيــن بــالــكــاد يــوفــرون 
لعائالتهم. ويوضح علي  الطعام والشراب 
الــشــتــاء ال تكون  فــي  »الــطــاقــة الشمسية  أن 
كافية وتحديدًا خالل فترة 3 أشهر، ما يدفع 

العائالت لالشتراك بمولدات الكهرباء«.  
إذًا، ال استقرار في خدمة الكهرباء في إدلب 
ــا فـــي حــرمــان  الـــيـــوم. فــقــد يــتــســبــب عــطــل مـ
الــعــائــلــة حــتــى مـــن الــســاعــتــني الــتــي تــتــوفــر 
فيهما الكهرباء، فيضطر من لديه عمل إلى 
تحمل  وبالتالي  الكهربائي  املولد  تشغيل 

تنتظر  العائلة  إن  علي  ويــقــول  أكــبــر.  كلفة 
توفر الكهرباء من الشبكة الرسمية إلنجاز 
ــراد الــعــائــلــة  ــ ــال. فــتــجــد جــمــيــع أفــ ــمــ كـــل األعــ
يــعــمــلــون كــخــلــيــة الـــنـــحـــل، إلتـــمـــام األعـــمـــال 
وغسل  الكهرباء  إلــى  تحتاج  التي  املنزلية 
الثياب وشحن البطاريات وأجهزة الهاتف 

وغيرها في ظل ضيق الوقت. 
أمـــا فــي مــديــنــة الـــبـــاب، فــقــد أصــبــحــت خدمة 
ــهـــدت شـــركـــة  ــعـ ــا تـ ــدمـ ــعـ ــل بـ الــــكــــهــــربــــاء أفــــضــ
تركية بإيصال الكهرباء إليها. إال أن الكلفة 
املادية ما زالت تعد مشكلة بالنسبة للكثير 
مــن األهـــالـــي. ويــبــلــغ ثــمــن الـــعـــداد 40 دوالرًا 
)نحو  تركية  ليرة   100 الشهرية  والــفــاتــورة 
الوقت،  الكهرباء طوال  لتتوفر  13.5 دوالرًا( 
بــحــســب الـــنـــاشـــط عــلــي الــحــلــبــي. ويـــقـــول لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »وضـــع الــكــهــربــاء الــيــوم 
جيد بشكل عــام وهــنــاك إنـــارة فــي الــشــوارع. 
ــا  ــهــ ــواتــ ــدات وأصــ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــا املـ ــنـ ــزمـ ــلـ ــم يــــعــــد تـ ــ ــ ولـ
وعوادمها«. يضيف: »شركة الكهرباء وفرت 
كــلــفــة كــبــيــرة عــلــى الــصــنــاعــيــني، بــعــدمــا كــان 
الناس يضطرون لتشغيل املولد الكهربائي 
مــن أجــل اســتــخــدام املــنــشــار أو إتــمــام أعمال 
صغيرة. أما اليوم، فقد تغيرت األمور كثيرًا«. 
الـــســـوريـــني  يــبــقــى أن مـــئـــات آالف  ــك،  ــ ــــى ذلــ إلـ
املنتشرة  العشوائية  املخيمات  في  القابعني 
ــة بــالــكــاد  ــة مــــن ســــوريــ ــعــ عـــلـــى مـــســـاحـــة واســ
يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى إنــــــــارة ضــعــيــفــة مــــن خـــالل 
مدخرة ولوح طاقة شمسية صغير. وما زال 

ــارة بسبب  ــ كــثــيــرون عــاجــزيــن عــن تــأمــني اإلنـ
ظروفهم املادية الصعبة وغيرها من العوامل.  
يــشــار إلـــى أن الــنــظــام يــقــطــع الــكــهــربــاء عن 
ــا في  املـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــه. أمــ
الكهرباء  أعلن وزيــر  مناطق سيطرته، فقد 
الكهرباء  أن كميات  الــزامــل، مــؤخــرًا،  غسان 
البالد هي 7000 ميغاواط.  التي تحتاجها 
لكن الكميات املنتجة تتراوح ما بني 2700 
 1000 بــــني  مــــا  مــــوزعــــة  مــــيــــغــــاواط،  و3000 
مــيــغــاواط مــعــفــاة مــن الــتــقــنــني ومخصصة 
واملستشفيات،  املياه  ومضخات  للمطاحن 
تــــوزع عــلــى املــحــافــظــات  و1700 مـــيـــغـــاواط 

بحسب استهالك كل محافظة.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

املــصــابــني بفيروس  أعــــداد  بــعــدمــا زادت 
الحلوة لالجئني  كورونا في مخيم عني 
)جنوب  صيدا  مدينة  في  الفلسطينيني 
الـــضـــغـــط عــلــى  لـــبـــنـــان(، وبـــالـــتـــالـــي زاد 
املستشفيات املحيطة، بادر الدفاع املدني 
للخدمات  الشفاء  وجمعية  الفلسطيني 
الطبية واإلنسانية في املخيم، بدعم من 
مؤسسة »آرك« )تقدم دعما للجمعيات(، 
إلــى طــرح فكرة إعــادة افتتاح مستشفى 
األقصى املوجود في املخيم وتخصيصه 
الستقبال مرضى كورونا، الذين هم في 
حاجة للعالج في املستشفى، األمر الذي 
القـــى تــرحــيــبــا، بــحــســب مــســؤول الــدفــاع 
املــــدنــــي فــــي مــخــيــم عــــني الـــحـــلـــوة، تــامــر 
الــخــطــيــب. ويـــقـــول: »عــلــى الـــفـــور، عقدنا 
لقاء مع جمعية الشفاء للخدمات الطبية 
االتفاق  أجــل  مــن  املخيم  فــي  واإلنسانية 
وتوزيع  املستشفى،  تشغيل  إعــادة  على 
املهام، بهدف تأمني ما يحتاجه املرضى 
ــتـــاحـــة، وتــأمــني  بــحــســب اإلمـــكـــانـــيـــات املـ
رواتب العاملني في املستشفى، واملالبس 
الخاصة للوقاية من كورونا للممرضني 
واألطباء املعالجني، باإلضافة إلى تأمني 
الوجبات الساخنة اليومية للمستشفى، 
وعــددهــا 500 وجــبــة، مقسمة على ثالث 

وجبات يوميا«.
وكـــان الــقــيــادي فــي حــركــة »فــتــح«، الــلــواء 
منير املقدح، قد أعلن تحويل مستشفى 
ــفــــى مــــيــــدانــــي  ــتــــشــ األقـــــــصـــــــى إلــــــــــى مــــســ
ــارئ لــــكــــورونــــا، بـــــــــإدارة مــــن جــمــعــيــة  ــ ــ طـ
الـــــهـــــالل األخـــــضـــــر الــــخــــيــــري وجــمــعــيــة 
الــشــفــاء لــلــخــدمــات الــطــبــيــة واإلنــســانــيــة 
ــاع املـــــدنـــــي الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــدفــ ــ وفــــــــوج الــ
وذلـــــك مـــن مــنــزلــه بــحــضــور فــــرق طبية 
وأخــصــائــيــني وفــــرق إســعــافــيــة والـــدفـــاع 
الفعاليات  الفلسطيني وعدد من  املدني 
فــبــرايــر/شــبــاط  فــي  الشعبية ونــاشــطــني 

املاضي.
يضيف: »منذ نحو شهر ونصف الشهر 
ــوم، اســتــفــاد ســتــون مــريــضــا  ــيـ وحــتــى الـ
مـــصـــابـــا بـــــكـــــورونـــــا«. ويـــــقـــــول: »تــعــمــل 
تــقــديــم  إلـــــى  ــة  ــافــ بــــاإلضــ آرك،  مـــؤســـســـة 
على  للمستشفيات،  الساخنة  الوجبات 
تــأمــني مـــا بـــني 900 و1025 وجــبــة غـــداء 
كما  املخيم.  فــي  األكــثــر حاجة  للعائالت 
ستوزع 500 بطانية و1000 وســادة في 
سائر املخيمات التي تعمل بها، وعددها 
ســتــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــعــقــمــات. كــذلــك، 
ســتــوفــر لــلــمــرضــى املـــصـــابـــني بــكــورونــا 
ــة،  ــافــ ــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كــ ــمــ ــيــ ــخــ ــي املــ ــ فــ
الفيتامينات واألدوية الالزمة. وسيعمل 
الدفاع املدني الفلسطيني بالتعاون مع 
جمعية أحــالم الجئ واملنصة اإلعالمية 
الفلسطينية  املــخــيــمــات  فـــي  الــشــبــابــيــة 
نـــاســـتـــوبـــيـــا، عـــلـــى تــــوزيــــع 600 حــقــيــبــة 
لــأطــفــال فـــي ســـت مــخــيــمــات. وتــحــتــوي 
هذه الحقيبة على كنزة ومعقمات يدوية 
وصابون وفرشاة أسنان ودفتر للتلوين 
األطفال  بالنظافة، بهدف توعية  يتعلق 

بأهمية النظافة«.
ــقــــول نـــعـــيـــم زيــــــــدان الــــذي  ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
تخصص في إدارة األعمال، وهو متطوع 
الــدفــاع املــدنــي الفلسطيني منذ عام  فــي 
»مــهــمــة  ــم:  ــيـ املـــخـ خــــــارج  ومـــقـــيـــم   ،2018

الـــدفـــاع املــدنــي تــقــديــم املــســاعــدة للناس 
فــي أوقـــات األزمــــات، وبحسب الــظــروف، 
أو صحية، وفي  اقتصادية  كانت  ســواء 
الوقت الحالي تأمني ما يحتاجه مرضى 
زيتونة  مع جمعية  وبالتعاون  كورونا. 
االجتماعية، نعمل على توزيع  للتنمية 
وجـــبـــات ســاخــنــة لــلــعــائــالت املــحــتــاجــة 
إلى  املخيم وعــددهــا 900، باإلضافة  في 
ــا الـــذيـــن يــعــالــجــون في  مـــرضـــى كــــورونــ

مستشفى األقصى«.
ويــوضــح أن »هــذا املــشــروع مشترك بني 
الدفاع املدني وجمعية الشفاء للخدمات 
وهناك  املخيم،  فــي  واإلنسانية  الطبية 
الخيري،  األخــضــر  الــهــالل  مــن  مساهمة 
وقد تقاسم املعنيون املهام في ما بينهم. 
الــدفــاع املــدنــي يــتــولــى تــقــديــم الــوجــبــات 
ــة، وكـــلـــفـــة األوكــــســــجــــني ونــقــل  ــنـ ــاخـ الـــسـ
املرضى املصابني إلى املستشفى، ونقل 
الــــحــــاالت الــصــعــبــة إلــــى خـــــارج املــخــيــم. 
فــيــمــا تــوفــر جــمــعــيــة الــشــفــاء لــلــخــدمــات 
الـــطـــبـــيـــة واإلنـــســـانـــيـــة رواتـــــــب األطـــبـــاء 
أما  األقــصــى.  فــي مستشفى  واملمرضني 
جمعية الهالل األخضر الخيري، فتؤمن 
الكهرباء وكل ما يحتاجه املستشفى من 

أمور تقنية، ليتمكن من تقديم خدماته«.
ــداد  ــد أعــ ــزايـ يــضــيــف زيـــــــدان: »بــســبــب تـ
املستشفيات في  ــدرة  قـ ــدم  املــرضــى، وعـ
مــنــطــقــة صــيــدا عــلــى اســتــيــعــابــهــم، كــان 
املخيم  فــي  األقــصــى  مستشفى  تجهيز 
ــرًا ضـــــروريـــــا. كـــنـــا نـــعـــمـــل عـــلـــى نــقــل  ــ ــ أمـ
املـــرضـــى كـــل ســاعــتــني مـــن املــخــيــم، ولــم 
نــكــن نــجــد ســريــرًا لــلــمــريــض. وأحــيــانــا، 
يــبــقــى مــعــنــا ألكـــثـــر مـــن ثــــالث ســـاعـــات، 
األمر الذي يزيد من تعبه«. ويوضح أن 
»مستشفى األقصى موجود في املخيم، 
ــه كـــانـــت مــتــوقــفــة نــتــيــجــة  ــاتـ لـــكـــن خـــدمـ
ظروف معينة. وقد عملنا باالتفاق مع 
إعــادة تشغيله  على  الجمعيات،  بعض 
حــتــى بـــدأ يستقبل املــصــابــني بــكــورونــا 
فقط«. يتابع: »يعمل الدفاع املدني على 
تأمني الفيتامينات واألدوية واملعقمات، 
باإلضافة إلى تقديم الوجبات الساخنة 
األكثر حاجة، وسنستمر في  للعائالت 
تــقــديــم خــدمــاتــنــا لــلــمــســتــشــفــى«. يختم 
الوجبات  تــوزيــع  : »بــدأنــا 

ً
قــائــال حديثه 

ــم،  ــيــ ــي املــــخــ ــ ــ ــة فـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ ــــحـ ــائـــــالت املـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
املخيم  في  األحياء  لجان  مع  بالتعاون 

الذين يملكون جميع البيانات«.

مستشفى األقصى يستقبل 
مرضى كورونا في عين الحلوة

تشمل المساعدات األدوية والمعقمات )العربي الجديد(

تقدم وجبات ساخنة للعائالت المحتاجة والمرضى )العربي الجديد(

يعتمد على نور الشمس للدراسة )عارف تماوي/ فرانس برس(

5
ساعات تقريبًا هو عدد ساعات 

التغذية الكهربائية في المناطق 
التابعة لسيطرة النظام السوري.

عّد إعادة تشغيل 
مستشفى األقصى 

في مخيم عين الحلوة 
لالجئين الفلسطينيين 

أمرًا ملحًا، لتأمين 
العالج لمرضى 

كورونا، بالتوازي مع 
خدمات أخرى

يبدو الفتًا ارتفاع نسبة 
المشردين في العاصمة 

البلجيكية بروكسل. 
واعتاد الناس، ربما، رؤية 

كبار السن على الطرقات، 
إال أن التفكك األسري، 
أو فقدان الوظيفة، 

أو العنف المنزلي، قد 
يدفع الكثير من الشباب 

إلى الشارع

مشردون في عاصمة االتحاد األوروبي
الصورة النمطية للرجل 

العجوز في زاوية الشارع 
لم تعد مطابقة للواقع

تشكل النساء بحسب 
المسح نحو 30% من 

المشردين في بروكسل

بروكسل ـ لبيب فهمي

زاد عــدد األشخاص  بني عامي 2018 و2020، 
البلجيكية،  العاصمة  مــأوى لهم في  الذين ال 
ــي، بنحو  بــروكــســل، عاصمة االتــحــاد األوروبــ
30 فــي املـــائـــة. أشــــارت نــتــائــج إحــصــاء كبير، 
أثر  إلى  الثاني املاضي،  في نوفمبر/ تشرين 
فيروس كورونا الجديد في هذه الظاهرة، التي 

من املرجح أن تكبر.
منذ عام 2008، دأبت منطقة العاصمة بروكسل 
 سنتني على قياس تغير عــدد األشخاص 

ّ
كــل

السيئ.  السكن  أو  التشرد  من  يعانون  الذين 
هــذه املنهجية، الــتــي تــهــدف إلــى إجـــراء مسح 
خالل ليلة واحــدة، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
 عام، بفضل العمل امليداني لفريق كبير 

ّ
من كل

من املتطوعني واملهنيني في هذا القطاع، جعلت 
التصاعد  عــن  دوري  تقرير  تقديم  املمكن  مــن 
الحتمي لــظــاهــرة األشــخــاص الــذيــن ال مــأوى 
لهم في العاصمة األوروبية )مستوى القياس 
»ظاهرة«  مفهوم  بإطالق  يسمحان  ونتائجه 

بشكله العلمي على هذه األزمة(. وال تشير أرقام 
آخر إحصاء أجري في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلــى انعكاس االتــجــاه، بــل على العكس   2020
تماما، إذ وفقا لتقرير تحليل هذه األرقام، جرى 
فــي حالة من  إحــصــاء إجمالي 5313 شخصا 
مقابل  الليلة،  تلك  في  لهم  مــأوى  التشرد وال 
الـــزيـــادة تــبــدو واضــحــة  4187 فــي عـــام 2018. 

للعيان بنسبة 27.72 في املائة.
مثل  بالفيروس،  املرتبطة  للظروف  ونتيجة 
أماكن إضافية  فتح  أو  التجول  تطبيق حظر 
التعداد  في مساكن الطوارئ، حددت خدمات 
عددًا أقل بقليل من األشخاص الذين يقضون 
الليل في األماكن العامة. في املقابل، انفجر عدد 
املواطنني الذين يستخدمون أماكن إقامة في 
حاالت الطوارئ، إذ استخدم 1928 شخصا هذه 
بـ 1305 في  املراكز في إحصاء 2020، مقارنة 
إحصاء 2018، أي بزيادة نحو 47.7 في املائة. 
ومن بني املالحظات األخرى الالفتة في املسح 
النمو الكبير في استخدام  األشخاص الذين 
ال مأوى لهم األماكن املهجورة. وأحصي نحو 

ألــف شخص فــي هــذه الفئة مــن املساكن غير 
املستقرة. رقم يصل إلى نحو أربعة أضعاف ما 
كان عليه عام 2018، ومرتني مقارنة بعام 2016.

وإذا كان عدد األطفال أقل في الشوارع، إذ جرى 
تحديد 12 قاصرًا في األماكن العامة في اإلحصاء 
األخير، فإن وجودهم في مراكز الطوارئ مرتفع 

ضوء السياق االجتماعي واالقتصادي الحالي. 
وهــو ما يقلق فرانسوا برتراند: »نخشى من 
موجة صدمة ستؤثر على األســر ذات الدخل 
املنخفض. ففي بروكسل، أكثر من املدن األخرى 
في البالد، أصبح الوصول إلى السكن صعبا 
للغاية، إذ تنفق األســر ذات الدخل املنخفض 
ما يصل إلى ثلثي دخلها على السكن. وهذا 
 أّي شخص من الطبقات الدنيا يمكن 

ّ
يعني أن

التفكك األســري،  التشرد نتيجة  أن يصل إلى 
أو فقدان الوظيفة، أو في حال العنف املنزلي«. 
 »األســـّرة اإلضافية التي جهزت 

ّ
يشير إلــى أن

اســتــجــابــة لــكــورونــا، وأيــضــا كــجــزء مــن خطة 
الشتاء، إليواء املشردين، ال ُيمكن أن تدوم إلى 
ما ال نهاية«. فأماكن اإلقامة في حاالت الطوارئ 
ها 

ّ
التي جرى فتحها في بروكسل استخدمت كل

من دون استثناء، خصوصا تلك التي افتتحت 
على عجل في الفنادق. ففي ليلة اإلحصاء، كان 
622 شخصا يمضون الليل في هذه الفنادق. 
 التساؤل بني العاملني في قطاع 

ّ
وبالتالي، فإن

 بهؤالء بمجرد 
ّ

دعم املشردين هو ما الذي سيحل

أن تستأنف الفنادق وظيفتها األصلية. ويعترف 
آالن مـــــــارون، الــــوزيــــر املــــســــؤول عـــن الـــشـــؤون 
: »لن 

ً
االجتماعية في مقاطعة بروكسل، قائال

نتمكن من استخدام الفنادق كمراكز الستقبال 
األشخاص الذين ال مــأوى لهم، ألمــد طويل«.

ولــتــفــادي أن يتسبب انــتــهــاء حــالــة الــطــوارئ 
الخاصة بكورونا في عودة كثير من املشردين 
إلى الشارع، سيتعني على بروكسل، باإلضافة 
إلى تعزيز شبكات األمان التي تهدف إلى منع 
فــقــدان املــســاكــن، دعــم سياسة الــحــصــول على 
مسكن بشكل عاجل وقوي. يقول مارون: »هذا ما 
 الحكومة أعلنت 

ّ
تم التخطيط له«، مشيرًا إلى أن

بحلول عام 2024 مضاعفة املوارد املخصصة 
لسياسة السكن أواًل أربع مرات، ويعلق: »نهدف 
إلـــى إعــــادة تــوطــني 500 شــخــص وأســــرة على 
أساس مستدام بحلول نهاية هذا العام. كذلك، 
أطلقنا دعوات ملشاريع عبر وكاالت العقارات 
االجتماعية، والتي ستسمح لنا بحلول نهاية 
مخصصة  سكنية  وحـــدة   400 بتوليد  الــعــام 

ملشاريع اإلسكان«.

 عددًا كبيرًا 
ّ
(. أضف إلى ذلك أن

ً
جدًا )388 طفال

املالجئ، مثل  األطفال ينامون أساسا في  من 
مقار االستقبال أو العبور أو في أماكن اإلقامة 
التي تعتبر غير مالئمة. يقول فرانسوا برتراند، 
مدير الوكالة اإلقليمية التي تنسق قطاع دعم 
ــعـــداد، لـ ــتـ املـــشـــرديـــن وتـــشـــرف عــلــى عــمــلــيــة الـ

»العربي الجديد«: »جرى تحديد ما مجموعه 
933 من األطفال واملراهقني املشردين أو الفقراء 
 خمسة 

ّ
 »واحدًا من كل

ّ
في بروكسل«. يشدد على أن

أشخاص يعاني من التشرد أو سوء السكن هو 
ه 

ّ
 أقل من 18 عاما«. كذلك، يشير إلى أن

ّ
في سن

في فئة السكان املشردين »تتجاوز الفئة العمرية 
 الصورة 

ّ
)18- 25( عشرين في املائة، مما يعني أن

النمطية للرجل العجوز في زاويــة الشارع لم 
تعد مطابقة للواقع. وقد لوحظ في األدبيات 
 التشرد أصبح أصغر سنا، ويضم 

ّ
الدولية أن

مزيدًا من النساء والعائالت«. وتشكل النساء، 
بحسب املسح، نحو 30 في املائة من املشردين. 
وبينما يؤثر وبــاء كورونا بالتأكيد في هذه 
 الــوضــع مــرشــح لــلــتــدهــور في 

ّ
الــتــغــيــرات، فـــإن

البعض ال يجد غير الشارع 
مأوى له )أوليفييه 

)Getty /ماتيس
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20
فالشمجتمع

البحث عن السعادة بمواجهة المرض
أطفال التوّحد لم يتمكن العالم، أمس 

الجمعة، من االحتفال باليوم 
العاملي للتوعية بمرض 

التوحد، وللعام الثاني على التوالي، 
بسبب جائحة كورونا.

كان للجائحة أثر واضح على حياة 
جميع البشر، لكن الغالبية ال يدركون 

تأثيرها املضاعف على األطفال 
املصابني بالتوحد، والذين جعلتهم 

إجراءات اإلغالق والحجر الصحي أكثر 
، وحرمت عائالتهم من مساعدتهم 

ً
عزلة

على ممارسة األنشطة ملعاونتهم على 
تنمية قدراتهم العقلية والنفسية، 

وجعلهم يعيشون لحظات يستحقونها 
من السعادة مثل بقية أقرانهم من 

األطفال. وتسعى آالف األسر حول العالم 
جاهدة لدعم أطفالها املصابني بالتوحد 

على مواجهة املصاعب، واالنخراط في 
الدراسة، واالندماج في املجتمع. 

في عام 2008، بدأ تنفيذ اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي تؤكد 
على تعزيز جميع الحقوق والحريات 

األساسية لهم، وضمان تمتعهم الكامل 
بها، وتعزيز احترام كرامتهم املتأصلة. 
واحتفلت مئات املؤسسات حول العالم 

سنويًا باملناسبة منذ أعلنت األمم 
املتحدة تخصيص يوم الثاني من 

أبريل/ نيسان من كل عام، لتسليط 
الضوء على ضرورة املساعدة في 

تحسني نوعية حياة املصابني بالتوحد 
حتى يتمكنوا من عيش حياة كاملة 

كجزء ال يتجزأ من املجتمع.
وفي حني يتزايد الوعي بأهمية دعم 

الجميع لتلك الفئة، ما زال مطلوبًا العمل 
على مزيد من حمالت التوعية، واملزيد 

من برامج التأهيل التي تعتمد األنشطة 
املختلفة التي تجعل هؤالء األطفال ال 

يشعرون بأنهم منبوذون، أو مرفوضون 
نظرًا ملعاناتهم من مشكلة مرضية ال 

ذنب لهم فيها.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

صينية تساعد شقيقها على ممارسة األنشطة اليومية

تنمية موهبة الرسم نشاط يومي بإحدى مدارس نابولي

صورة داخل إطار خشبي في الموصل

أمهات يطالبن بحقوق أطفالهن المصابين بالتوحد في مدريد 

العائلة تدعم 
تنمية المهارات 

في روسيا 

األلعاب البسيطة مهمة 
إلدماجهم كما في فرنسا

فتيات في احتفالية 
سابقة نظمتها 

الجمعية اللبنانية 
للتوحد
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