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طهران ــ صابر غل عنبري

»كــــان والــــدي )65 عـــامـــا(، املــصــاب بمرض 
الــربــو، قــد أصــيــب بفيروس كــورونــا خالل 
الـــذي فاقم  الــرابــعــة لتفشيه، األمـــر  املــوجــة 
ــّرة املــســتــشــفــى  ــ ــ ــوءًا. كـــانـــت أسـ ــ ــ وضـــعـــه الـــصـــحـــي سـ
البيت وجلبنا  إلــى  فعدنا  ممتلئة،  التي قصدناها 
جهازًا للتنفس االصطناعي. إال أن انقطاع الكهرباء 
األسبوع املاضي عن املنزل كاد يودي بحياته«. هذا 
العاصمة  غــرب  القاطن  بـــدرام  الثالثيني  يقوله  مــا 
طــــهــــران، خــــالل حــديــثــه لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن 
املعاناة التي يعيشها مرضى كورونا في إيران، في 
ظل االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي خالل األيام 
الكهربائي،  التيار  انقطاع  »بعد  يضيف:  املاضية. 
ــه كان 

ّ
أن إلــى املستشفى سريعا، علما  نقلنا والـــدي 

يتنفس بصعوبة بالغة. بل كان على وشك أن يعجز 
عن التنفس لدى وصولنا«. وينقل بدرام عن الطبيب 
في املستشفى قوله: »لو تأخرنا في الوصول، لكان 
كنا  دماغيا.  موته  إلــى  ســيــؤدي  األكسجني  انقطاع 
محظوظني جدًا النعدام االزدحام املروري في الوقت 
الــــذي نــقــلــنــاه فــيــه إلـــى املــســتــشــفــى. كــمــا أن تــعــاون 
وسريع،  جيد  بشكل  املستشفى  فــي  الطبي  الطاقم 
ساهم في إنقاذ حياته«. قبل نحو أسبوعني، بدأت 
إيران تشهد انقطاعا في التيار الكهربائي من دون 
ــات فــي بعض  وجـــود جـــدول لــعــدد الــســاعــات واألوقــ

املناطق، األمــر الــذي أربــك املواطنني. وحــذرت وزارة 
الصحة اإليرانية من خطورة األمر، وكتب مستشار 
وزيـــر الــصــحــة، علي رضــا وهـــاب زادة، فــي تغريدة 
على موقع »تويتر«، مخاطبا شركة الكهرباء: »هل 
البيوت  فــي  الــراقــديــن  أن مــرضــى كــورونــا  تعلمون 
ــهــــزة الــتــنــفــس االصــطــنــاعــي  ويـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى أجــ
الــتــنــفــس فـــي حـــال انــقــطــعــت الــكــهــربــاء؟  ال يمكنهم 
ــاذا ســيــحــدث ملــرضــى كـــورونـــا في  ــل تــعــلــمــون مــ وهـ
املــســتــشــفــيــات إذا مـــا انــقــطــعــت الــكــهــربــاء، ولـــم يتم 
أجهزة  عمل  ليستمر  الكهربائية  املــولــدات  تشغيل 

توليد األكسجني؟«.  
املستمّر  االنــقــطــاع  مــن  املـــخـــاوف   

ّ
أن زادة  ويــكــشــف 

للكهرباء في إيران ال تقتصر على املرضى الراقدين 
ــل ثـــمـــة مــــخــــاوف لـــدى  ــيـــوت وعـــائـــالتـــهـــم، بــ ــبـ فــــي الـ
الــســلــطــات الــصــحــيــة اإليــرانــيــة عــلــى صــحــة مرضى 
الــذيــن يتكلون  فــي املستشفيات،  الــراقــديــن  كــورونــا 
 عن 

ً
التنفس االصطناعي أيضا، فضال على أجهزة 

قلق هؤالء املرضى أنفسهم وعائالتهم.  
في هذا السياق، تقول األربعينّية زهراء التي ترقد 
العاصمة  فــي  الخميني  اإلمـــام  فــي مستشفى  أمــهــا 
ــذا الـــوضـــع  ــ ــي الــــجــــديــــد«، إن »هــ ــربـ ــعـ ـــ »الـ ــران، لــ ــهــ طــ
يشّكل ضغطا نفسيا علينا. وعندما ينقطع التيار 
الكهربائي عن املنطقة التي توجد فيها املستشفى، 
تــنــتــابــنــا ســريــعــا مـــخـــاوف عــلــى صــحــة والـــدتـــنـــا«. 
ـــه »عــنــدمــا انــقــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 

ّ
تضيف أن

هذه املنطقة، سرعان ما هرع شقيقي إلى املستشفى 
ملــعــرفــة مـــا إذا كـــانـــت الـــكـــهـــربـــاء مـــتـــوفـــرة فــيــهــا أو 
بــشــكــل مستمر  يــعــمــل  »املــســتــشــفــى   

ّ
أن وتـــؤكـــد  ال«. 

عندما ينقطع الــكــهــربــاء«. وعــلــى الــرغــم مــن وجــود 
الـــطـــوارئ في  فــي حـــاالت  مــولــدات كهربائية تعمل 
الصحية  السلطات  زالت  ما  اإليرانية،  املستشفيات 
ــــراودهــــا مـــخـــاوف مـــن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 

ُ
ت

بشكل مستمر، فاستخدام أجهزة توليد األكسجني 
بكثافة هذه األيام في املستشفيات ملرضى كورونا 
استمر  وإذا  الكهرباء،  مــولــدات  على  ضغطا  ُيشّكل 
انقطاع الكهرباء لساعات طويلة فتلك املولدات قد 

ال تتحمل هذا الضغط الكبير.  
 انـــطـــفـــاء أجــــهــــزة الـــتـــبـــريـــد فــــي املــصــحــات 

ّ
كـــمـــا أن

واملستشفيات أيضا في ظل ارتفاع درجات الحرارة 
في إيــران يفاقم وضع مرضى كورونا ســوءًا، حتى 
بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى الـــذيـــن ال يــســتــخــدمــون أجــهــزة 
التنفس االصطناعي. كما أن الطواقم الطبية تواجه 
مصاعب وتتخذ تدابير وقائية وتستخدم الكمامات 
لــفــتــرات طــويــلــة فــي هـــذه املــراكــز الــصــحــّيــة. فــي هــذا 
الــســيــاق، يــعــرب مــديــر الــعــالقــات العامة فــي منظمة 
النظام الطبي اإليرانية، حسني كرمانبور، عن قلقه 
ــــراء انــقــطــاع  مـــن تـــداعـــيـــات صــحــيــة مــحــتــمــلــة مـــن جـ
»همشهري«  لصحيفة  ويــقــول  الــكــهــربــائــي.  الــتــيــار 
اإليــرانــيــة إنــه »بــاإلضــافــة إلــى املشاكل الناتجة عن 
انــقــطــاع األكــســجــني عــن مــرضــى كــورونــا فــي البيت، 

ــل عــمــل أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف يــفــاقــم الــوضــع 
ّ
فــــإن تــعــط

 ذلك يؤدي إلى تراجع نسبة 
ّ

 »كل
ّ
سوءًا«. يضيف أن

املــرضــى، والبديل الوحيد  لــدى  الــدم  األكسجني في 
أسطوانات  استخدام  هو  األكسجني  توليد  لجهاز 
األكسجني«، مشيرًا إلى أن أسعار هذه األسطوانات 

»عالية أيضا«. 
ه »خالل التحّول إلى املولدات 

ّ
ويوضح كرمانبور أن

الكهربائية الطارئة بعد انقطاع التيار الكهربائي 
يــتــراجــع ضــغــط األكــســجــني، األمــــر الــــذي يــمــكــن أن 
إلى  الــذيــن يحتاجون  املــرضــى  يشّكل خــطــرًا على 

ضغط أكبر«.

مجتمع
للعصر  تاريخها  تاريخية ونياشني وأوسمة يعود  املصرية على مقتنيات  األمــن  أجهزة  عثرت 
 عن كميات ضخمة من املشغوالت الذهبية والتحف النادرة، داخل إحدى الوحدات 

ً
امللكي، فضال

تنفيذها حكما قضائيا ضــد نجل صاحب  الــقــاهــرة، خــالل  فــي وســط  الزمالك  بمنطقة  السكنية 
لــوزارة الداخلية املصرية، فإن  الشقة، وهو مستشار ومسؤول سابق في الدولة. وبحسب إفــادة 
الصادر بحقه الحكم القضائي موجود حاليا في دولة الكويت. وكسرت أجهزة األمن باب الشقة 
)العربي الجديد( عندما لم تجد أحدًا بها من أجل تنفيذ الحكم. 

قــال الــهــالل األحــمــر التونسي يــوم الــثــالثــاء إن مــا ال يقل عــن 23 مهاجرًا أفريقيا غــرقــوا قبالة 
سواحل تونس لدى محاولتهم عبور البحر املتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وإن 70 آخرين جرى 
إنقاذهم. وقال منجي سليم املسؤول في الهالل األحمر إن املركب كان يقل أكثر من 90 مهاجرًا. 
ولقي أكثر من 120 مهاجرًا حتفهم في األسابيع القليلة املاضية في حوادث مماثلة قبالة ساحل 
تونس، حيث ساعد تحّسن األحوال الجوية على زيادة عدد الرحالت من تونس وليبيا باتجاه 
)رويترز( إيطاليا، بغية الوصول إلى أوروبا.  

تونس: غرق مهاجرين أفارقة مصر: مقتنيات تاريخية في مسكن مسؤول سابق

تواجه إيران منذ أسبوعين تقريبًا انقطاعًا للكهرباء 
معدالت  ــاع  ــف ارت بسبب  واســـع،  نــطــاق  على 
الصيف  فصل  فيه  يبدأ  لم  وقت  في  االستهالك، 
الوطني  المركز  باسم  المتحدث  ليتوقع  بعد، 
مصطفى  إيــران،  في  الكهرباء  صناعة  لمراقبة 
رجبي مشهدي، أن تواجه البالد »ظروفًا أصعب« 

خالل هذا الفصل الرتفاع االستهالك فيها عادة.

معّدالت استهالك مرتفعة

فولكان  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  قــال 
ملؤتمر  الــزخــم  لحشد  اجتماع  افتتاح  فــي  بــوزكــيــر، 
األمم املتحدة للمحيطات لعام 2022، إنه يجب على 
للتنفيذ، وإنه  العالم تسخير حلول واضحة وقابلة 
»يجب أن تتغير عالقتنا باملحيط. ال يوجد سيناريو 
بال محيط«.  نعيش على كوكب  أن  حيث نستطيع 
وتــهــدد األنــشــطــة الــبــشــريــة بــإفــســاد تــــوازن الــنــظــام 

الــبــيــئــي الــــذي يــدعــم الــقــيــمــة الــغــذائــيــة واالقــتــصــاديــة 
واالجــتــمــاعــيــة لــلــمــلــيــارات فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، وقـــال 
العيش في عالم يعاني  »الناس ال يريدون  بوزكير: 
من أزمــة تلو األخـــرى. رأينا ذلــك في البلدان واملــدن 
الساحلية على  املناطق  األولوية لصحة  أعطت  التي 
للصيد  للتصدي  املــبــذولــة  الــجــهــود  وفــي  السياحة، 
غــيــر الـــقـــانـــونـــي، وغـــيـــر املـــنـــظـــم، وتــنــظــيــم الــشــحــن، 

واســتــخــراج املــــــوارد«. وشــــدد بــوزكــيــر عــلــى أهمية 
القدرة  تحفز  وأســواق جديدة  إدارة سياسات  نهج 
للناس وكوكب األرض، وتوفر  الربحية واالستدامة 
فرصة للتعافي البيئي، ال سيما في الدول الجزرية 
الصغيرة النامية. بدوره، قال املبعوث الخاص املعني 
بــشــؤون املــحــيــط، بــيــتــر تــومــســون، إنـــه »يــنــبــغــي أن 
تصبح عالقتنا باملحيط عالقة احترام وتوازن. تلوث 

انبعاثات  وخــفــض  يستمر،  أن  يمكن  ال  املحيطات 
غــازات االحتباس الحراري مطلوب لتحقيق أهداف 
األزرق  االقــتــصــاد   .2030 لــعــام  املــســتــدامــة  التنمية 
املستدام، من التغذية إلى الطب، ومن الطاقة إلى عزل 
أن نبني  الــذي يمكن  الحجر األســاس  الكربون، هو 

 آمنًا للبشرية«.
ً
عليه مستقبال

)قنا(

Thursday 3 June 2021
الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة

)فرانس برس(



ــيـــة والــقــبــعــات  عـــــددًا مـــن الــحــقــائــب املـــدرسـ
الـــخـــاصـــة بــــطــــاب املـــــــــدارس ألنــــهــــا تــحــمــل 
شـــعـــار وكـــالـــة املـــعـــونـــة الــبــريــطــانــيــة. وفــي 
وقـــت الحـــق قــالــت ســلــطــات الــحــوثــيــن إنها 
اعــتــذارًا من منظمة »يونيسف« على  تلقت 
إلى  إدخـــال »مــســاعــدات غير مسموح« بها 
اليمن. ويرفض الحوثيون ممارسة منظمة 
»يــونــيــســف« األنــشــطــة املــتــعــلــقــة بــاألمــومــة، 
ويمنعون وصولها إلى النساء، وخصوصًا 

في محافظات الشمال. 
فـــي املــقــابــل، يـــرّكـــزون عــلــى املــشــاريــع الــتــي 
تجلب عوائد مالية، مثل مشروع الحواالت 
النقدية ملليون ونصف املليون متضرر من 
للمعلمن،  شهرية  حوافز  وتسليم  الحرب، 
ــال  ــاع الــــصــــحــــي.  وقــ ــطـ ــقـ ــلـــن فــــي الـ ــامـ والـــعـ
عـــامـــلـــون فـــي مــنــظــمــات أمــمــيــة ودولــــيــــة في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن تــدخــات  صــنــعــاء لــــ
ــيــــن عـــــــــادة اســـــتـــــفـــــزازيـــــة، وتـــشـــمـــل  ــوثــ ــحــ الــ
مــواقــف الــغــرض منها الــهــيــمــنــة، مــثــل إمــاء 
شـــــروط حــــول األمــــــور الــشــخــصــيــة، ورفـــض 
منح تــأشــيــرات ملوظفن يــنــحــدرون مــن دول 
مــعــيــنــة مــثــل أمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، وصــــواًل 
تقنية  عبر  الخاصة  اللقاءات  عقد  منع  إلــى 
الــفــيــديــو بــــدون إذن مــســبــق، وكــذلــك تأخير 
اعــتــمــاد مــشــاريــع، وحـــرف مــســار املــســاعــدات 
ــخــــاص  ــة األشــ ــويــ ــة، ومــــراقــــبــــة هــ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ

الــقــوائــم  تــحــديــد  فــي  والــتــدخــل  املستفيدين، 
بحيث يغلب عليهم األشخاص املوالن لهم. 
وبعد ضغوط دولية واسعة، وصلت إلى حد 
التهديد بوقف توزيع املساعدات في مناطق 
بدأت  للحوثين،  الخاضعة  اليمني  الشمال 
ســلــطــات الـــجـــمـــاعـــة، خــــال الـــعـــام الـــجـــاري، 
التعسفية،  الــتــدخــات  بــعــض  عـــن  الــتــراجــع 
االتفاقيات  مشاريع  على  بالتوقيع  وقــامــت 
املعلقة منذ العام املاضي، وفقًا ملصدر أممي.  
سلطات  مهادنة  األممية  املنظمات  وتحاول 
ــتـــمـــرار في  الــحــوثــيــن مـــن أجــــل ضـــمـــان االسـ
عــمــلــهــا، وغـــالـــبـــًا مـــا تــنــشــر وســـائـــل اإلعــــام 
التابعة للجماعة تصريحات ملمثلي منظمات 
إنـــســـانـــيـــة، يـــقـــولـــون فــيــهــا إنـــهـــم ســيــأخــذون 
التوجيهات الصادرة من مسؤولن حوثين، 

حتى لو كانت تعسفية، بعن االعتبار. 
غادرت منسقة الشؤون اإلنسانية السابقة 
في اليمن، ليز غراندي، منصبها في أواخر 
مارس/ آذار املاضي، ومؤخرًا، قدمت شهادة 
تولي  بعد  األميركي  الشيوخ  مجلس  أمــام 
الــواليــات  ملعهد  كرئيسة  الجديد  منصبها 
لــلــســام، وكشفت فيها عــن جانب  املــتــحــدة 
إذ وصفت  اإلنــســانــي،  العمل  انتهاكات  مــن 
الحوثين بأنهم »مفترسون، ويعملون من 
دون مساءلة عامة«. كذلك اتهمت الجماعة 
ــلـــى املــــســــاعــــدات  ــقــــيــــود عـ ــئــــات الــ ــفــــرض مــ بــ

زكريا الكمالي

ال يـــزال الــوضــع فــي اليمن يبعث 
مــع  مواجهة  الــدولــي  القلق  على 
مــايــن األشـــخـــاص مــجــاعــة غير 
ــق، وكـــمـــا ســاهــمــت  ــ مــســبــوقــة تـــلـــوح فـــي األفــ
أطــراف الــنــزاع في انــدالع األزمــة وإطــالــة أمد 
الــحــرب، فــإنــهــا تــســاهــم فــي مفاقمة املــعــانــاة 
اإلنسانية من خال فرض قيود واسعة على 
إلى  الدولي  املجتمع  تنّبه  اإلنساني.  العمل 
جـــوهـــر املــشــكــلــة بــعــد أن أصــبــحــت املــجــاعــة 
أمــرًا ملموسًا أكثر مــن ذي قبل، وفــي مطلع 
يــونــيــو/ حـــزيـــران الــــجــــاري، كـــانـــت الــســويــد 
تستضيف االجتماع الثالث لكبار املسؤولن 
اإلنسانين حول األزمة اإلنسانية في اليمن، 
ــمــــان وصــــول  ــــصــــص لــكــيــفــيــة ضــ

ُ
والــــــــذي خ

املساعدات إلى اليمنين »بسرعة وبفعالية«.  
بعد تقارير أممية متكررة عن تزايد القيود 
املـــفـــروضـــة، أكـــد مــجــتــمــع الــعــمــل اإلنــســانــي 
العمل  بمبادئ  تمسكه  اجتماعه  ختام  في 
لــة الــدولــيــة في  اإلنــســانــي، ومعايير املــســاء
إيصال املساعدات الحيوية، إذ إن املنظمات 
»تعمل تحت ظــروف  اليمن  فــي  اإلنــســانــيــة 

قاسية على األرض«.
أكـــثـــر مـــن 250 منظمة  الــيــمــن  فـــي  وتــعــمــل 
ــم املـــــســـــاعـــــدات  ــديــ ــقــ ــتــ مـــحـــلـــيـــة ودولـــــــيـــــــة لــ
ــنـــزاع، وبــمــا أن غالبية  لــلــمــتــضــرريــن مــن الـ
مقار املنظمات الرئيسية تقع في العاصمة 
الحوثي في صدارة  كانت جماعة  صنعاء، 
ــادئ الــعــمــل اإلنـــســـانـــي خــال  ــبـ مــنــتــهــكــي مـ
إذ  أممية،  لتقارير  وفقًا  املاضية،  السنوات 
اعــتــمــدت عــلــى »اآللـــيـــات واألنــظــمــة اإلداريــــة 
ــر بــيــئــات  ــثـ الــقــمــعــيــة لــخــلــق واحـــــــدة مــــن أكـ
العمل تقييدًا في العالم للعاملن في املجال 
اإلنــــســــانــــي«. وتـــقـــف مــحــافــظــتــا الـــحـــديـــدة 
على  الحوثين  لنفوذ  الخاضعتان  وحجة 
انــتــهــاكــات للعمل  الــتــي تــشــهــد  ــدن  املــ رأس 
اإلنساني، وتليها تعز، التي يتنازعها عدد 
مــن األطــــراف، بما فيها الــحــوثــيــون وقــوات 

الحكومة املعترف بها دوليًا.  
لدى الحوثين معايير مختلفة عن باقي دول 
الــتــي ُيسمح  املــســاعــدات  فــي تحديد  العالم 
لــهــا بـــدخـــول الـــيـــمـــن، وخـــــال شــهــر مــايــو/ 
أيار املاضي احتجزت سلطات الحوثي في 
تتبع  مدرسية  حقيبة   786 الحديدة  ميناء 
منظمة »يونيسف«، وأرجعت السبب إلى أن 
تلك الحقائب تضم خريطة الكرة األرضية، 
والتي تحدد موقع كافة دول العالم، ومنها 
إسرائيل، واعتبرت الجماعة أن تلك الشحنة 
التي كان من املفترض توزيعها على طاب 
مــــدارس الــحــديــدة تــدخــل ضــمــن »األنــشــطــة 
ــيـــة«، وتـــأتـــي ضــمــن مــخــطــط يــخــدم  ــعـــدائـ الـ
العاملي«.  واالستكبار  الشر  »قــوى  أجــنــدات 
الــجــمــاعــة فـــي ذات الشهر  كــذلــك احــتــجــزت 
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اإلنــســانــيــة، وتــهــديــد الــعــامــلــن فـــي املــجــال 
ــانـــي، والــتــنــمــر عــلــيــهــم، وتــرهــيــبــهــم،  اإلنـــسـ
واحــتــجــازهــم. ويــشــكــل الــوصــول اإلنــســانــي 
ملنظمات  األكــبــر  الهاجس  وكــفــاءة  بفاعلية 
ــًا أســاســيــًا  ــنـ ــدة، بـــاعـــتـــبـــاره ركـ ــتـــحـ ــم املـ ــ األمــ
لحماية األشــخــاص الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
املساعدات، وخصوصًا في ظل ارتفاع عدد 
مقارنة  16 مليون شخص،  إلــى  املحتاجن 
ـــ5 مــايــن مــحــتــاج قــبــل عـــامـــن. وتــخــشــى  بــ
املــنــظــمــات األمــمــيــة، وعــلــى رأســهــا برنامج 
املفروضة  القيود  تــؤدي  أن  العاملي،  الــغــذاء 
عــلــى الــعــمــل اإلنــســانــي إلـــى تــفــاقــم الــجــوع، 

ويــقــول الــبــرنــامــج إن اليمن »يــعــد مــن أكثر 
بيئات العمل تعقيدًا في العالم«، إذ تقوض 
الــتــحــديــات جــهــود االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة، 
وتتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج 

يوميًا بسبب التأخير والبيروقراطية. 
في  اإلنسانية  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  وشكا 
البيروقراطية«،  »القيود  من  اآلخــر  اليمن هو 
والــتــي قــال إنــهــا تمثل أكــثــر الــعــوائــق شيوعًا 
أمـــام إيــصــال املــســاعــدات، وخــدمــات الحماية 
ــة واملـــســـتـــدامـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى املـــبـــادئ  ــنــ اآلمــ
األمــمــيــة. وكــشــف تقرير أمــمــي حــديــث، حصل 
عليه »العربي الجديد« أنه تم اإلباغ عن 4484 
حــادثــة متعلقة بــالــوصــول اإلنــســانــي، فــي 20 
محافظة يمنية خال عام 2020، بينما بلغت 
القيود املفروضة على تنقل الطواقم اإلنسانية 
التي تم اإلبــاغ عنها خال الشهرين األولن 

من العام الجاري 489 حادثة.  
وال تــقــتــصــر عـــوائـــق الــعــمــل اإلنـــســـانـــي في 
ــة لــنــفــوذ  ــعـ ــلـــى املــــنــــاطــــق الـــخـــاضـ ــمـــن عـ ــيـ الـ
جماعة الحوثين، وحسب التقرير األممي، 
مــتــزايــدة على ساحل  فقد ظــهــرت تحديات 
إداريــة  البحر األحمر، على شكل متطلبات 
جديدة، مثل »تبادل املعلومات الحساسة«، 
و»تــصــاريــح النقل الــشــامــلــة«، و»ازدواجــيــة 
الـــبـــيـــانـــات«، وذلــــك مـــن قــبــل ســلــطــة محلية 
جديدة غير معترف بها، وتعمل بمعزل عن 
السلطة  هـــذه  وفــرضــت  اليمنية.  الــحــكــومــة 
إلــى تعطيل وصــول املساعدات  أّدت  قــيــودًا 

فــي الــوقــت املــنــاســب، وإعــاقــة تنقل موظفي 
وصــواًل  متزايدة،  بصورة  اإلنساني  العمل 
إلى نقطة انقطاعها بشكل تام، وتحديدًا من 
مديرية الخوخة التابعة ملحافظة الحديدة، 

وحتى املخا التابعة ملحافظة تعز. 
وفــــي هــــذه الـــرقـــعـــة الــجــغــرافــيــة الــخــاضــعــة 
سجلت  اإلمـــــارات،  تدعمها  قـــوات  لسيطرة 
األمــم املتحدة خــال األشهر الثاثة األولــى 
العام الجاري 33 حادثة انتهاك للعمل  من 
ــانـــي، مــمــا عـــرقـــل تــقــديــم املـــســـاعـــدات  اإلنـــسـ
اإلنسانية لـ475 ألف نسمة على األقل.  وبعد 
ضـــغـــوط واســــعــــة، قـــامـــت ســلــطــات الــســاحــل 
الـــغـــربـــي بــتــعــلــيــق الــــشــــروط الــبــيــروقــراطــيــة 
خــــال شــهــر رمــــضــــان، وحـــتـــى نــهــايــة مــايــو 
ــم املــتــحــدة تــأمــل فـــي رفــع  املـــاضـــي، لــكــن األمــ
القيود بشكل دائم، كما عبر عن ذلك منسق 

الشؤون اإلنسانية السابق، مارك لوكوك. 
ورغــم وجــود أطـــراف منتهكة أخـــرى، إال أن 
حقوقين يمنين يتهمون جماعة الحوثي 
ــدارة فــــي الـــتـــاعـــب  ــع الــــــصــــ بــــاحــــتــــال مــــوقــ
والتضييق  اإلنسانية،  املساعدات  بمسألة 
على املنظمات التي تعمل في هذا الجانب، 
سواء كانت محلية أو دولية، وذلك بفرض 
الكثير من القيود عبر ما يسمى باملجلس 

األعلى لتنسيق الشئون اإلنسانية. 
ريــاض  اليمني،  الحقوقي  الناشط  وأرجـــع 
ــتـــدخـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي  ــعـــي، تــــزايــــد الـ ــدبـ الـ
»التراخي  بـ إلى ما وصفه  العمل اإلنساني 

األممي« الذي يشّجع سلطات الجماعة على 
مــواصــلــة الــصــلــف الــحــاصــل، وحـــرف مسار 
املساعدات اإلنسانية، وتوجيهها إلى فئات 

غير مستحقة.  
ــديـــــد«:  »الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــ ــعـــــي لــــــ ــدبـــ وقــــــــــال الـــ
»الــحــوثــيــون فــّرخــوا الــعــديــد مــن املنظمات 
ــمــــات تـــتـــســـلـــم كــل  ــنــــظــ ــة، وهـــــــــذه املــ ــيــ ــلــ املــــحــ
الــدعــم اإلنــســانــي، وتــقــوم بــحــرف كثير من 
املـــســـاعـــدات إلــــى جــبــهــات الـــقـــتـــال، بــــداًل من 
عن  كشفت  كما  املستفيدين،  إلــى  إيصالها 
ــت األمــم 

ّ
ذلــك تــقــاريــر دولــيــة، ومــع ذلــك غــض

ــطــــرف، ولــــم تــلــتــزم بــالــشــفــافــيــة  املـــتـــحـــدة الــ
ومعايير املسائلة الدولية«.

J

تحقيق

بغداد ـ زيد سالم

يـــواصـــل الـــعـــراقـــيـــون تــســجــيــل أســمــائــهــم 
عبر املنصات اإللكترونية التابعة لوزارة 
ــبـــاد  ــر الـــطـــبـــيـــة فــــي الـ ــ ــ ــدوائـ ــ ــ الـــصـــحـــة والـ
ــايـــزرـ بيونتيك«  لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح »فـ
)طورته شركة بيونتيك األملانية بالتعاون 
مــع شــركــة فــايــزر األمــيــركــيــة(، عــلــى الــرغــم 
مــن تــوفــر لــقــاحــي »ســيــنــوفــارم« الصيني 
ــفــــورد« )طــــّورتــــه  و»أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا ـ أكــــســ
شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية( 
 يبدو 

ّ
فــي عــمــوم مستشفيات الــبــاد. لــكــن

ــلــون 
ّ

 عــــددًا كــبــيــرًا مـــن الــعــراقــيــن يــفــض
ّ
أن

الــحــصــول عــلــى لــقــاح »فــــايــــزر«، فـــي حن 
املستشفيات  في  اللقاحات  بقية  تتكّدس 
فــــي ظــــل ضـــعـــف اإلقــــبــــال عـــلـــى الــحــصــول 
لقاح  على  الحصول  كــان  وبعدما  عليها. 
»فايزر« يقتصر على املستشفيات، عمدت 
وزارة الــصــحــة إلــــى تـــوفـــيـــره فـــي املـــراكـــز 
الحجز  ب 

ّ
يتطل زال  مــا  ـــه 

ّ
أن إال  الــصــحــيــة، 

املــســبــق عــلــى عــكــس الــلــقــاحــات األخـــــرى. 
ويقول بعض املواطنن إن األعراض التي 
أقــل حدة  فــايــزر  تلي الحصول على لقاح 
ــــرى. ونقلت  بــاملــقــارنــة مــع الــلــقــاحــات األخـ
العراق  فــي  الرسمية  »الــصــبــاح«  صحيفة 
عن مدير صحة الكرخ في بغداد، جاسب 
ــدائــــرة خصصت  الــحــجــامــي، قــولــه إن »الــ
منافذ جديدة في املراكز الصحية للتطعيم 
بلقاح فايزر من أجل الحد من االزدحام في 
 20 لفتح  الــدائــرة  وتستعد  املستشفيات. 
منفذًا آخـــر«، مــؤكــدًا أن »الــبــاد ستحصل 
اللقاحات مع بداية  أكبر من  على كميات 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، األمــر 
ــــدد أكــبــر  ــــذي ســيــســاهــم فــــي حـــصـــول عـ الــ
مــن املــواطــنــن على الــلــقــاحــات«، الفتًا إلى 
ــاء لــقــاحــي  أن »الــــبــــاد مــســتــمــرة فـــي إعـــطـ

أسترازينيكا وسينوفارم«.
وكان التطعيم بلقاح »فايزر« محصورًا 
التي حّددتها  املستشفيات  عــدد من  في 
ــــاد خـــال  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــيـــة فـ ــات الـــصـــحـ ــهــ ــجــ الــ
واملحافظات،  بغداد  في  املاضية  الفترة 
لضمان حفظه بحسب الشروط الصحية 
 
ّ
املفروضة. وتشير وزارة الصحة إلى أن
»عــــدد األشـــخـــاص الـــذيـــن حــصــلــوا على 
جــرعــتــن مـــن الــلــقــاح فـــي الـــعـــراق وصــل 
ــع أن 

ّ
إلـــى 100 ألـــف شــخــص، ومـــن املــتــوق

يرتفع الرقم خال الشهر املقبل إلى 400 
ألـــف بحسب املــواعــيــد الــتــي تـــّم حجزها 
حاليًا على املنصة اإللكترونية. وتجاوز 
ــتـــراكـــمـــي لــلــحــاصــلــن عــلــى  ــمـــوع الـ املـــجـ
اللقاح في الكرخ 79 ألف شخص، وأكثر 

من 30 ألفًا حصلوا على جرعتن.
أبــو محمد املشهداني، وهــو من  وينتظر 
أهـــالـــي حـــي األعــظــمــيــة فـــي بـــغـــداد، دوره 
بــعــدمــا ســجــل اســمــه عــلــى مــنــصــة وزارة 
ــايـــزر«.  الــصــحــة لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح »فـ
 »فـــايـــزر 

ّ
يـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

هـــــو األفـــــضـــــل مـــــن وجــــهــــة نـــــظـــــري، وقــــد 
احـــتـــرت فـــي الـــبـــدايـــة فـــي اخــتــيــار الــلــقــاح 
األنسب. لكن بعد التعّرف على األعراض 
الجانبية التي يسببها لقاحا سينوفارم 
وأســتــرازيــنــيــكــا، تــبــّن لـــي أن فـــايـــزر هو 
األفــــضــــل«، مــشــيــرًا إلــــى أن بــعــض الــــدول 
»رفـــضـــت اســـتـــخـــدام الــلــقــاحــن الــصــيــنــي 
الصحافي  أمــا  الــســويــدي«.  والبريطاني 
ــراق(  ــ ــعـ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــن مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف )جـ ــ مـ
عــاء األنــصــاري، فيشير إلــى أن األهــالــي 
»فــايــزر«،  لــقــاح  الــحــصــول على  يفضلون 
الفتًا إلى أن اللقاحات األخــرى ال تحظى 
بــــأي اهـــتـــمـــام مـــن قــبــل الــنــجــفــيــن، األمـــر 
الذي دفع دوائر الصحة في املحافظة إلى 

واملؤثرين  الناشطن  ببعض  االستعانة 
ــبــــرامــــج  ــنــــة والـــصـــحـــافـــيـــن والــ ــــي املــــديــ فـ
الــلــقــاحــات  لــلــتــرويــج لبقية  الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــقـــاحـــات  ــلـ الـ تــــؤكــــد أن  ــر  ــاريــ ــقــ تــ وإعـــــــــــداد 
وأسترازينيكا  سينوفارم  مثل  املــتــوفــرة 
جـــيـــدة«. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»صــــورة مــغــلــوطــة تــرســخــت لـــدى الكثير 
ــتـــى املــثــقــفــن مــنــهــم،  مــــن املــــواطــــنــــن، وحـ
ــر الـــذي أدى  بـــأن فــايــزر هــو األفــضــل، األمـ
اللقاحات  اإلقــبــال على بقية  تــراجــع  إلــى 

املتكدسة في املستشفيات«.
ــة  مــن جــهــتــه، يــوضــح عــضــو خــلــّيــة األزمـ
»لقاح   

ّ
أن الحسيني،  الــعــراق، عباس  في 

فايزر ال يختلف كثيرًا عن بقية اللقاحات 
املعمول بها في العالم، لكنه يختلف في 
مـــا يــتــعــلــق بــنــســبــة الــتــســبــب بتجلطات 
دموية«. يضيف أن »نسبة التجلطات التي 
يسببها كل من سينوفارم وأسترازينيكا 
هي 5 في املليون، في مقابل 4 في املليون 
لــفــايــزر. والــفــارق ال يعد كبيرًا أو مؤثرًا 
»العربي  لـ اإلنــســان«. ويقول  على صحة 
ــد« إن جـــمـــيـــع الـــلـــقـــاحـــات الــتــي  ــديــ ــجــ الــ
يحصل عليه اإلنسان تسّبب مضاعفات، 
إال أنــهــا لــيــســت خــطــيــرة«. ولـــم تــتــراجــع 
الـــعـــراقـــيـــة خــال  الــصــحــة  جـــهـــود وزارة 
األشهر املاضية والتي تواصل حماتها 

اإلعامية لتشجيع العراقين على تلقي 
لقاحات كورونا. وبعدما كان العراق في 
مــقــدمــة الــــدول الــتــي تــأخــرت فــي وصــول 
ــات يملك  دفـــعـــات الــلــقــاح إلــيــهــا، فـــإنـــه بــ
الــيــوم كمية جــيــدة مــن الــلــقــاحــات إال أن 
إقبال الناس على املستشفيات للحصول 
عليها ضئيل، األمر الذي دفع الوزارة إلى 
جوالة  صحية  فــرق  تشكيل  على  العمل 
لتلقيح العراقين في منازلهم، كما تقول 
أن  الجديد«. تضيف  »العربي  لـ  مصادر 
»الــــوزارة تفكر في تطعيم العراقين في 
منازلهم مــن خــال زيـــارات ميدانية، ألن 
انتظار مبادرة املواطنن للتلقيح ليست 

باملستوى املطلوب«.
ــــى أن الـــتـــجـــاوب مــــع لــقــاحــي  وتـــشـــيـــر إلـ
ضعيف،  و»أسترازينيكا«  »سينوفارم« 
فــــي وقـــــت عـــمـــد كـــثـــيـــرون إلـــــى تــســجــيــل 
أسمائهم للحصول على »فايزر«، مؤكدة 
العراقين  لكن  فعالة،  اللقاحات  »كــل  أن 
يـــتـــصـــورون أن فـــايـــزر أكــثــر فــّعــالــيــة من 
غيره، وهذه من املفاهيم املغلوطة وغير 
الصحيحة«. بدوره، يقول املتحدث باسم 
لـ  الــبــدر،  الــعــراقــيــة سيف  الصحة  وزارة 
اللقاحات  إن »جميع  الجديد«،  »العربي 
املوجودة في العراق آمنة وفّعالة، وهناك 

إقبال متزايد على تلقي اللقاح«.

العراقيون يفّضلون »فايزر«

تنتظر دورها للحصول على اللقاح )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

حصل على لقاح فايزر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

أطفال اليمن من بين أبرز المتضررين من الصراع )أحمد الباشا/فرانس برس(
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هو عدد المنظمات المحلية 

والدولية التي تعمل في اليمن لتقديم 
المساعدات للمتضررين من النزاع

يحرص الكثير من 
العراقيين على تسجيل 

أسمائهم لدى وزارة 
الصحة للحصول على 

لقاح »فايزر«، هم الذين 
يخشون اللقاحات 

األخرى المتوفرة

تشكو عائالت سودانية 
من الغالء الفاحش في 

أسعار السلع األساسية، 
حتى باتت عاجزة عن 

تأمين اللحوم أو دفع 
بدالت إيجار مساكنها، 
ما اضطرها إلى البحث 
عن بدائل تعينها على 
االستمرار، منها تقليل 

عدد الوجبات

عائالت سودانية تعيش على البدائل بسبب الغالء
عادت الكثير من األسر 

إلى نظام المطبخ الواحد 
وباتت تتشارك الوجبات 

باتت تطهو وجباتها 
من الخضروات معتمدة 

على الفحم النباتي

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــذه األيــــــــــام، فــــي ظــــل الــــغــــاء الـــكـــبـــيـــر فــي  ــ هــ
ــبـــذل  ــعــــض الــــســــلــــع، تـ األســــــعــــــار ونـــــــــــدرة بــ
الــعــائــات الــســودانــيــة جــهــدًا كــبــيــرًا إليــجــاد 
بدائل تعينها على االستمرار في يومياتها. 
موسى علي هو أحد هؤالء. يعمل في مجال 
شحن وتفريغ الحموالت في إحدى شركات 
األدوية في العاصمة السودانية الخرطوم. 
 الدارسة. يقول 

ّ
هو أب لثماني بنات في سن

لـ »العربي الجديد« إن حياته باتت ال تطاق 
في ظل االرتفاع الكبير في األسعار. شهريًا، 
ــار مــنــزلــه،  ــدل إيـــجـ يـــتـــوّجـــب عــلــيــه تـــأمـــن بــ
ومــســتــلــزمــات الــعــائــلــة الــيــومــيــة مـــن مــأكــل 
ومــشــرب، ومــصــاريــف الـــدراســـة، بــاإلضــافــة 

إلى األدوية. 
حال موسى علي ال يختلف عن حال العائات 
بالغة  إذ تجد صعوبة  األخـــرى،  الــســودانــيــة 
ـــي تـــأمـــن الـــخـــبـــز وغــــــاز الـــطـــهـــي، عـــــدا عــن  فـ
ــــل ســعــر  ــــد وصـ ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــلـــحـــوم، وقـ

كيلوغرام الضأن إلى نحو 3500 جنيه )نحو 
9 دوالرات(، وسعر كيلوغرام لحم البقر إلى 
3000 جنيه )نحو 7 دوالرات( . كما ارتفعت 
والفاكهة  والخضار  والبيض  األلبان  أسعار 
ه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  علي  يقول  وغيرها. 

ترك منزله الذي كان يقطنه باإليجار مؤخرًا 
وانــتــقــل لــلــســكــن فـــي مــنــزل أحـــد أقــربــائــه في 
منطقة الحاج يوسف. وبداًل من الغاز، باتت 
عائلته تعتمد على الحطب للطهي وتجلبه 
مـــن مــنــاطــق قــريــبــة. كــمــا بــاتــت تــعــتــمــد على 
طحن الــذرة إلعــداد العصيدة والكسرة بداًل 
مــن الــخــبــز، بــاإلضــافــة إلـــى طــهــي البقوليات 

مثل العدس واللوبياء كبديل عن اللحوم.
ــّد مــن  ــ ــــحـ ــن »الـ يـــوضـــح عـــلـــي أنـــــه ال بـــديـــل عــ
إلــى حرصه  االســتــهــاك« لاستمرار، مشيرًا 
ــي  ــاســ وزوجـــــتـــــه عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــــغـــــذاء األســ
بًا إلصــابــتــهــم بــأمــراض ســوء 

ّ
لــأطــفــال، تجن

ــوقــــت ذاتــــــه إلـــــى أن  ــًا فــــي الــ ــتــ ــتـــغـــذيـــة، والفــ الـ
التكافل داخل الحي وبن الجيران على وجه 
ل كثيرًا من األعباء على الجميع، 

ّ
التحديد يقل

في وقت لجأت زوجته إلى الطهي في املنازل 
 أصــدقــاءه 

ّ
املـــال. ويشير إلــى أن بهدف كسب 

يساعدونه من خال مؤونة غذائية من حن 
ه يواجه كل شيء »بالرضا 

ّ
إلى آخر. يقول إن

والصبر« وانتظار فرج يراه قريبًا.
لعائلة الطاهر محمد طريقتها الخاصة في 

املشاركة في  الحي على  ونــســاء  اتفقت  ــهــا 
ّ
أن

شـــــراء بــعــض املــســتــلــزمــات األســـبـــوعـــيـــة من 
محات البيع بالجملة ألن أسعارها أرخص، 

ثم يعمدن إلى تقسيمها في ما بينهن.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــكـــر لــ ــقـــول هـــاشـــم أبـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
الــجــديــد« إنـــه قـــرر تـــرك الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
نهائيًا والــعــودة إلــى مسقط رأســه في والية 
إن  إذ  ــبــــاد،  الــ شــــرق  جـــنـــوب  األزرق،  الــنــيــل 
»أســـعـــار الــلــحــوم واأللـــبـــان والــخــضــار فيها 
أرخــــــــص، بـــاملـــقـــارنـــة مــــع الـــعـــاصـــمـــة واملـــــدن 
الـــكـــبـــرى«. يــضــيــف أنـــه بـــدأ الــتــرتــيــب لــأمــر، 
متوقعًا أن يكون ذلك خيارًا بالنسبة للكثير 
مــن ســكــان الــعــاصــمــة، وخــصــوصــًا الــقــادمــن 
من األرياف وأطراف السودان. ويشير إلى أن 
اقتصادية واجتماعية  قد يخلق حلواًل  ذلك 
مــن خـــال زيــــادة اإلنـــتـــاج وتــقــلــيــل االحــتــقــان 
واالزدحـــــام فــي املــــدن، ال سيما وأن األريـــاف 
التكافل االجتماعي،  التزامًا بقيم  هى األكثر 

إذ نادرًا ما تجد جائعًا في تلك املناطق.
أما أماني التي تبيع الشاي وسط الخرطوم، 

ــل الـــبـــدائـــل الــغــذائــيــة  ــّربـــت كـ ــا جـ ــهـ ـ
ّ
فــتــقــول إن

عن  عوضًا  الطماطم  تجفيف  منها  املمكنة، 
شــــراء مــعــجــون الــطــمــاطــم، وتــجــفــيــف الخبز 
 جميع 

ّ
إلطـــالـــة مـــدة اســتــخــدامــه. تــضــيــف أن

مــن فــي املــنــزل يعملون لــزيــادة دخــل األســرة. 
ــــع ذلـــــــك، فـــإنـــهـــا غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل  مـ
الــغــاء الــفــاحــش ألســعــار السلع والــخــدمــات. 
ــنـــتـــهـــا الـــتـــي  ــع ابـ ــ وتـــســـتـــشـــهـــد بـــمـــا حــــــدث مـ
تدرس في الجامعة في مدينة األبيض غرب 
السودان، إذ احتاجت إلى مال يساوي قيمة 
تذكرة عودتها إلى الخرطوم بعد قرار إغاق 
الــجــامــعــات، األمــــر الــــذي اضــطــرهــا إلـــى بيع 

هاتفها الخلوي لترسل إليها املال. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  خــال حديثها  وتتابع 
ــهــا فــكــرت وابــنــتــهــا فــي اتــخــاذ قـــرار صعب 

ّ
أن

يتمثل في تعليق دراستها، حتى تكون قادرة 
على توفير مستلزماتها الدراسية واليومية 
ـــهـــا 

ّ
مــــن مـــأكـــل ومــــشــــرب والـــنـــقـــل. تــضــيــف أن

الحظت أن جيرانها في الحي بدأوا يبيعون 
أثات منزلهم لتوفير لقمة عيش كريمة.  

مواجهة الظروف املعيشية الصعبة، إذ عادت 
الكثير مــن األســـر إلــى نــظــام املطبخ الــواحــد، 
ــراء  وبــاتــت تــتــشــارك الــوجــبــات الــيــومــيــة وشـ
وغيرها  والخضار  والسكر  واأللبان  اللحوم 
مــن املــــواد الــغــذائــيــة. طــريــقــة تصفها هــاديــة 
الحد من  الطاهر باملفيدة جــدًا، وتساهم في 
الــتــكــالــيــف. وتـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
أسرتها الكبيرة تتشارك دفع فاتورة الكهرباء 
ــع أن 

ّ
واملــيــاه وشــــراء أســطــوانــة الــغــاز. وتــتــوق

تقاليد  املستقبل  فــي  الــســودانــيــون  يستعيد 
لفائدتها  وذلـــك  التكافل  على  تعتمد  قديمة 

وجدواها اقتصاديًا واجتماعيًا.
أمــا عبير يــوســف، وهــي رّبـــة مــنــزل، فتقول لـ 
اللحوم  ها استغنت عن 

ّ
إن الجديد«  »العربي 

وجباتها  لتطهو  بــالــخــضــار،  واســتــبــدلــتــهــا 
معتمدة على الفحم النباتي عوضًا عن الغاز. 
الوجبات واالستهاك  تقليل  إلــى  لجأت  كما 
واالكتفاء في بعض األحــيــان بوجبة واحــدة 
خال اليوم. كما يشارك جميع أفــراد األسرة 
فــي العمل لــزيــادة دخــل األســــرة. وتشير إلى 

في أحد أحياء 
الخرطوم )أشرف 
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