
األسير معتصم رداد يموت ألف مّرة

باكستان: حظر فحوص العذرية

17

طولكرم ــ سامر خويرة

بــعــد اعـــتـــقـــال االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي لــه، 
عــنــدمــا كـــان فـــي الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
الــفــلــســطــيــنــي   األســــيــــر 

ّ
أن ــّن  ــبــ تــ عــــمــــره، 

معتصم رداد )38 عامًا( من بلدة صيدا بمحافظة 
املحتلة، مصاب  الغربية  الضفة  طولكرم، شمالي 
الطبي  اإلهمال  سياسة  نتيجة  األمعاء،  بسرطان 
ــتـــال بــحــقــه وبــحــق  املــتــعــّمــد، الــــذي يــنــتــهــجــه االحـ
يعيش  حاليًا  وهــو  الفلسطينين.  األســـرى  مئات 

في وضٍع صحّي صعب.
وبعد 14 عامًا على اعتقاله، يتربع األسير معتصم 
رداد عــلــى قــائــمــة األســــرى املــرضــى األشــــّد خــطــورة، 
واملـــهـــدديـــن بــفــقــدان حــيــاتــهــم فـــي أّي لــحــظــة. يقبع 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة فـــي الــعــيــادة الــتــابــعــة لسجن 
»مــقــبــرة األحــيــاء« أو »املــســلــخ«،  الــرمــلــة، املــعــروفــة بـــ
الحديدية  هربًا من جحيم نقله بعربة »البوسطة« 
للمستشفى، للخضوع لجلسات العاج الكيميائي 

في مستشفيات االحتال.
ــــدأت مــعــانــاة رداد، املــحــكــوم بــالــســجــن عــشــريــن  بـ
ــه بــتــهــمــة  ــالـ ــقـ ــتـ ــذ الـــلـــحـــظـــة األولـــــــــى العـ ــنـ ــًا، مـ ــ ــامـ ــ عـ
مقاومة االحتال. كان ينزف بشّدة جراء إصابته 
ــفــــاع فـــي ضــغــط الـــدم  بـــالـــرصـــاص، رافـــــق ذلــــك ارتــ
ودقات القلب وصعوبة بالتنفس، وتبعهما ظهور 
في  والعظام، وضعف  األعصاب  في  لديه  مشاكل 

النظر، كما بــدأ يعاني من فقر في الــدم. وفــي عام 
نتيجة  وقدميه  يديه  فــي  بفيروس  أصيب   ،2018
الحبوب  بانتشار  تسبب  ما  لديه،  املناعة  ضعف 

واآلالم الحادة في جسده.
هذه الحال، وفق شقيقه عاهد رداد، تجبر معتصم 
عــلــى تــنــاول أكــثــر مــن 60 حــبــة دواء يــومــيــًا تتبع 
الــعــاج  إلـــى حقنة  بــاإلضــافــة  23 عــاجــًا مختلفًا، 
الكيميائي الشهرية، التي يعاني بسببها أسبوعًا 
ــن الــتــعــب واأللــــــم لــثــقــل مــفــعــولــهــا عــلــى جــســده.  مـ
معتصم ال ينام أكثر من ثاث ساعات في اليوم، 
املطلوبة ملثل  الصحية  التغذية  مــحــروٌم من  وهــو 
حــالــتــه. ويـــذّكـــر عـــاهـــد فـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« كــيــف عــلــمــت الــعــائــلــة صـــدفـــة بــإصــابــة 
مــعــتــصــم بـــالـــســـرطـــان، مـــن خــــال رســـالـــة وصــلــت 
إليها بالخطأ، كان معتصم قد أرسلها إلى هيئة 
عن  فيها  يــتــحــدث  الفلسطينية؛  األســــرى  شـــؤون 
طبيعة مرضه. ويقول عاهد: »كان معتصم كتومًا 
ويــوصــي رفــاق األســر بــأال يخبروا أحــدًا بمرضه، 

خصوصًا أهله، خوفًا على أمه تحديدًا«.
عابدين؛  هاني  الفلسطيني  للطبيب  تقريٌر  ويؤكد 
ه يعاني من »ضعف 

ّ
الذي زار معتصم عام 2013، أن

في الجسم، واصفرار وشحوب، وهبوط في نبضات 
الــقــلــب، وآالم حــــادة فــي الــبــطــن، ونــزيــف دمــــوي مع 
البراز، وآالم في املفاصل، وعدم القدرة على التبول، 
وســعــال مصحوب بالبلغم مــع دم«. هــذه األعــراض 

ــضــاف إلـــى مــعــانــاتــه مــع مـــرض ســرطــان األمــعــاء، 
ُ
ت

وتضخم  الهضمي،  الجهاز  فــي  مزمنة  والتهابات 
فــي الكبد والــطــحــال، وفــقــر الـــدم، وانــتــفــاخ دائـــم في 
األطراف، وتشنجات بالعضات، وارتفاع في ضغط 

الدم، وألم شديد في الرقبة، وتصلب في الشراين.
وإمـــعـــانـــًا فـــي الـــعـــقـــاب، مــنــعــت ســلــطــات االحـــتـــال 
ــراد  ــًا مـــن أفــ ومــصــلــحــة الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة أيــ
الــعــائــلــة مـــن زيـــــارة مــعــتــصــم لــســنــوات عــــدة، وقــد 
تسمح لهم بذلك ملرة واحدة فقط طوال العام. ومع 
الجديد، ووقف االحتال  انتشار فيروس كورونا 
أو محاميهم بشكل  مــن ذويــهــم  األســــرى  ــارات  ــ زيـ
العائلة على حياته. تقول والدته  ي، زاد خوف 

ّ
كل

الــزيــارات  »أوقــفــوا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ رداد  آمنة 
منذ ظهور كورونا في نهاية مارس/ آذار املاضي، 
ــر، وبـــعـــد ضـــغـــوط شـــديـــدة  ــهــ ألكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشــ
أعادوها، لكن ضمن شروط معقدة. ذهبت وحدي 
لزيارته ويا لهول املشهد، معتصم في حالة صعبة 
جدًا، لم يعد يقوى على الوقوف«. تتابع األم القلقة 
والــحــزيــنــة على ولــدهــا: »خــســر معتصم نحو 20 
كيلوغرامًا من وزنه و70 في املائة من أمعائه، هو 

 يوم ألف مرة«.
ّ

يموت في كل
 خبر يخرج من سجون االحتال عن ارتقاء 

ّ
مع كــل

ــيـــدًا، تـــضـــع والـــــــدة مــعــتــصــم، أم  ــد األســـــــرى شـــهـ ــ أحـ
»العربي الجديد«:  عاهد، يدها على قلبها، وتقول لـ
»الشهداء األسرى بسام السايح، وسامي أبو دياك، 

وكمال أبو وعر، كانوا مع معتصم في املكان نفسه، 
وال أحد يعلم من هو التالي«.

املستعصية،  الــحــاالت  مــن  رداد  معتصم  ويعتبر 
إذ ال يــمــكــن لــلــعــاج أن يــفــيــده بــعــد اآلن، وحــالــتــه 
 عـــام تــكــون أصــعــب مــن الــعــام الـــذي سبق، 

ّ
فــي كـــل

وفــق ما تؤكده مسؤولة اإلعــام في نــادي األسير 
الجديد«.  »العربي  لـ سراحنة  أماني  الفلسطيني، 
وتـــقـــول ســـراحـــنـــة: »مــعــتــصــم يــعــيــش يـــومـــه على 
 الحالة 

ّ
األدوية التي تبقيه على قيد الحياة، كما أن

هم 
ّ
النفسية لألسرى املرضى صعبة، خصوصًا أن

 فترة واحدًا منهم شهيدًا«.
ّ

يفقدون في كل

مجتمع
 آخرون 

ٌ
ــه عثر على جثث أربعة مهاجرين، فيما يتلقى ثاثة

ّ
إن قال حرس السواحل اإلسباني 

العاج من حروق شمس حادة بعد وصول قاربهم إلى جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري، 
الخاضعة للسيادة اإلسبانية، قبالة سواحل شمال غربي أفريقيا، في املحيط األطلسي، أمس 
 مئات من 

ّ
الثاثاء. وكان 47 مهاجرًا في املجمل في القارب. وقالت املنظمة الدولية للهجرة إن

املهاجرين باتوا في عداد املتوفن أو املفقودين العام املاضي خال عبورهم إلى جزر الكناري، 
في قوارب متهالكة ومكتظة غالبًا.       )رويترز(

أصدرت مصلحة النقل في السويد، قرارًا يقضي بتشديد اإلجــراءات املتعلقة بإمكانية استخدام 
السكان للطائرات من دون طيار )درون( في شتى املجاالت. وتقضي القرارات الجديدة بإلزام األفراد 
والشركات باتباع دورات تدريبية، والحصول على ترخيص مسبق، مشابه إلجازة القيادة، ليكون 
املستخدم قادرًا على التحكم بهذا النوع من الطائرات. وقالت املسؤولة في مصلحة النقل، ريمي 
لصق بطاقة تعريفية على الطائرات من دون طيار، للتعرف عليها من قبل الشرطة، في 

ُ
فافر: »ست

)راديو السويد( حال اخترق مستخدمها خصوصية اآلخرين«. 

السويد: قوانين صارمة للطائرات من دون طيارإسبانيا: جثث أربعة مهاجرين في قارب

سجن  في  مأساوية  ظــروف  في  أسيرًا   16 يقبع 
الرملة، من بينهم سبعة أسرى يقبعون بشكٍل دائم 
وبحسب  صعبة.  صحيّة  وبظروف  سنوات  منذ 
نادي األسير الفلسطيني، بلغ عدد األسرى المرضى 
في سجون االحتالل قرابة 700 أسير، من بينهم 300 
أسرى  عشرة  منهم  مزمنة،  أمــراض  من  يعانون 

يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.

أسرى سجن الرملة

الــصــورة من  االغتصاب في  للناشطة ضــّد  يمكن 
باكستان أن تعتبر أّن قرارًا قضائيًا أخيرًا، صدر 
إذ قضت  لقضيتها،  انــتــصــار  بمثابة  ــور،  الهـ مــن 
مــحــكــمــة فـــي الـــبـــنـــجـــاب، أكـــبـــر واليــــــات بــاكــســتــان 
لناحية عدد السكان، بعدم قانونية إجراء ما ُيعرف 
ــتـــصـــاب. وكـــان  بــفــحــوص الـــعـــذريـــة لــضــحــايــا االغـ
معارضو هذه الفحوص قدموا التماسات قضائية 

الشائعة  املمارسات  لهذه  قانوني  بحظر  للمطالبة 
أّن  العليا في الهــور  املحكمة  الــبــاد. واعتبرت  في 
النساء  »اعــتــداء على كرامة  الفحوص تشكل  هــذه 

الضحايا وتتنافى مع الحق في الحياة والكرامة«.
ها 

ّ
وتــدافــع جــهــات عــن هــذه املــمــارســات بحجة أن

للنساء  الجنسي  بــاملــاضــي  التكهن  فــي  تساعد 
الطعن  إلــى  أحيان كثيرة  يــؤدي في  املعنيات، ما 

في صدقية ضحايا االغتصاب. وغالبًا ما تواجه 
النساء ضحايا االغتصاب في باكستان وصمة 
يدفع  ما  والعائلة،  املــرأة  بحجة شــرف  مجتمعية 
ر عن االعتداءات الجنسية التي 

ّ
بكثيرات إلى التست

يتعرضن لها.
وحــظــر قــانــون جــديــد ملكافحة االغــتــصــاب، صدر 
»فــحــص اإلصبعني«  بـــ يــعــرف  املــاضــي، مــا  الشهر 

الجنسية  األعضاء  إلى  بإدخال إصبعني  القاضي 
لضحية االغتصاب املفترضة لتحديد ما إذا كانت 
الحكم  أم ال. ويشكل  أقــامــت عــاقــات جنسية  قــد 
األخــيــر الـــصـــادر مــن الهـــور ســابــقــة تــاريــخــيــة في 
الباد، ويأمل املدافعون عن حقوق النساء أن يمّهد 

إللغاء هذه الفحوص على املستوى الوطني.
)فرانس برس(

)آصف حسن/ فرانس برس(
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بيروت ــ انتصار الدنان

الالجئة الفلسطينية حنيفة مصطفى بيرقجي، املتحدرة من بلدة كويكات، والتي 
تقيم حاليًا في مخيم برج البراجنة، بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت، تتمنى 
الــعــودة إلــى فلسطني، لتجلس تحت شجرة الــخــروب التي كانت أمــام بيت األهــل، 
»العربي الجديد«: »كان والدي مراقبًا   التاسعة. تقول لـ

ّ
هي التي غادرتها في سن

للعمال في الــورش، وكان عمي فالحًا، وكنا نعيش حياة عادية مثل باقي الناس. 
ي كنت ألعب مع الفتيات بالطني، وكنت أزور زوجة عمي أللعب في األرض 

ّ
أذكر أن

التي يعمل بها عمي حتى ينتهي دوام أخي في املدرسة، فقد كنت أنتظره حتى 
ا. أما أنا فقد سجلني أهلي في املدرسة، 

ً
ه كان أكبر مني سن

ّ
أعيده إلى البيت، رغم أن

ي خفت مــن األســتــاذ وهــربــت منها، إذ كــان يضرب التالميذ، ولــم أعــد إليها«. 
ّ
لكن

ها وأهلها، لم يلجؤوا إلى لبنان في عام النكبة 1948، إذ رفض والدها 
ّ
تلفت إلى أن

ذلــك، وبقوا حتى نهاية 1950 بعدما انتقلوا إلى بلدة أم الفحم، هربًا من بلدتهم 
التي احتلها الصهاينة. كذلك، وضعت والدتها أختها في بلدة عمقا، على يد قابلة 
يهودية وسّمت أختها راحيل. تضيف: »نشط أبي سياسيًا ضد الصهاينة في تلك 
ه أنشأ خلية عسكرية لتحارب العدو، وبعدما علم 

ّ
 أحدهم أبلغ عنه بأن

ّ
الفترة، لكن

الصهاينة باألمر طوقوا البيت الــذي كنا نسكنه، ولم يكن أبي في البيت حينها، 
وكانت أختي في الفرن، وأجبرونا على تركه، ومنعونا من إخراج أّي غرض منه، 
الــبــيــت«. تتابع:  لكن أخــي أخـــرج معه طنجرة وضعها على رأســــه، وخــرجــنــا مــن 
»عندما خرجنا من البيت كانت الباصات تصطف في الخارج لتنقلنا من البلدة، 
نا وجدنا عددًا كبيرًا من الناس. 

ّ
لب منهم الخروج، لكن

ُ
نا وحدنا من ط

ّ
وكنا نظن أن

عرضوا على والــدي البقاء في البلدة إن وافــق على العمل مع الصهاينة، فرفض 
وخرجنا نحو بلدة زبوبا، وبينما كنا كذلك بدأ الصهاينة بإطالق النار نحونا. 

ومن زبوبا توجهنا نحو عّمان، فبقينا شهرين، وانتقلنا بعدها إلى لبنان.
ا في مخيم برج البراجنة في الشوادر مع عدد كبير ممن أتوا 

ّ
وفي لبنان سكن

معنا من عّمان. لم يكن معنا أّي مال لنعيش، فمرضت أمي وأختي واحتاجتا إلى 
مستشفى من دون أن تتمكنا من الدخول، كما أصيب عمي بالفالج. أما والدي 
ه لم يكن يعرف ذلــك العمل 

ّ
الــزراعــة والقطاف في حقول الليمون، لكن فعمل في 

ولــم يتمكن من االستمرار فيه. تــرك عمله وتوجه إلــى ساحة النجمة في وسط 
إلــى قطر  بــيــروت، وعمل بنقل الرمل والــبــالط، ثم عمل في البناء. سافر بعدها 
 للحجارة، منذ 

ً
للعمل هناك، وعاد بعدها إلى املخيم، وفتح مع أشقائي معمال

منتصف الخمسينيات.

يزداد قلق المصريّين من اإلصابة بفيروس كورونا في ظّل تداول 
المستشفيات،  الكثير من القصص عن نقص في األكسجين في 

األمر الذي أدى إلى وفاة عدد من المصابين في العناية المركزة، 
رغم نفي المسؤولين

تركيا: »صفر نفايات« قريبًا
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بدأ الخمسيني علي محمد يعاني 
مـــن صــعــوبــة بــالــغــة فـــي الــتــنــفــس 
ــيــــروس  ــفــ مـــــــن جـــــــــــراء إصـــــابـــــتـــــه بــ
كــورونــا الــجــديــد، وكــان فــي أشــّد الحاجة إلى 
األكسجني. حاولت عائلته تأمني سرير له في 
املخّصص  الــقــاهــرة،  فــي  مــايــو   15 مستشفى 
لـــعـــزل املــصــابــني بـــكـــورونـــا فـــي تــلــك املــنــطــقــة. 
ــّم تــوفــيــر أنــبــوبــة أكــســجــني مـــن دون  أخـــيـــرًا، تـ
يتولى شقيقه،  أن  الوحيد   

ّ
الحل فكان  م. 

ّ
ُمنظ

الخاصة  املنظم من عيادته  وهــو طبيب، نقل 
إلــــى املــســتــشــفــى. أمــــا صــــالح عــــوض، فــتــوّجــه 
ــان في  إلـــى مستشفى الــنــصــر فــي حــلــوان، وكـ
حاجة إلى سرير في قسم العناية املركزة من 
دون أن يكون ذلك ممكنًا، بسبب كثرة حاالت 
الذي  األمــر  اإلصــابــة بكورونا في املستشفى، 
 
ّ
 أن

ّ
إلـــى مستشفى عـــزل آخــــر. إال نــقــلــه  تــطــلــب 

ذلـــك يــحــتــاج إلـــى وســاطــة اســتــطــاع تأمينها 
من خالل مسؤول في وزارة الصحة املصرية، 
للتأمني  نــصــر  مــديــنــة  إلـــى مستشفى  لــيــنــقــل 
الصحي ، شرقي القاهرة. عوض ليس الوحيد 
صــيــب فــي أســرتــه. زوجــتــه مصابة لكن 

ُ
الــذي أ

املستشفى،  إلــى  التوجه  تستدعي  ال  حالتها 
كذلك أشقاؤه وزوجاتهم وأبناؤهم وآخرون. 

ــام، اســتــيــقــظ املـــصـــريـــون عــلــى مــأســاة  ــ قــبــل أيــ
ــديـــدة، بــعــد وفــــاة جــمــيــع املـــرضـــى فـــي قسم  جـ
الــعــنــايــة املــــرّكــــزة فـــي مــســتــشــفــى الــحــســيــنــيــة 
ف إمداد 

ّ
العام في محافظة الشرقية، بعد توق

األكسجني بالقسم، وسط حالة من االنهيار في 
أوســاط الطواقم الطبية في املستشفى، الذين 
البدائية.  بالوسائل  املــوقــف  إنــقــاذ  فــي  فشلوا 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وتــــــداول رّواد مـــواقـــع 
مــقــطــع فــيــديــو قــصــيــر، ُيــظــهــر حــالــة الــفــوضــى 
التي شهدها املستشفى في ساعة متأخرة من 
مساء أمس، وظهر في مقطع الفيديو البالغة 
ــــول مــمــّرضــة وهــي  مـــدتـــه 48 ثــانــيــة فـــقـــط، ذهـ
جالسة على األرض في وضع القرفصاء، وسط 
محاولة باقي املمرضني إنقاذ املرضى. وتوفي 
الــعــام، و4 في  شخصان فــي مستشفى زفــتــى 
الشرقية  محافظة  فــي  الحسينية  مستشفى 
فـــي قــســم الــعــنــايــة املـــركـــزة قــبــل أيـــــام، نتيجة 
الــنــاس، ورغــم  تـــداول  النقطاع األكسجني كما 
نفي املسؤولني. في السياق نفسه، نفت وزيرة 
الصحة والــســكــان هــالــة زايـــد، فــي تصريحات 
ــــى بـــســـبـــب نــقــص  ــــرضـ ــيـــة، وفــــــــاة املـ ــفـــزيـــونـ ــلـ تـ
األكسجني، وقالت: »لدينا مخزون استراتيجي 
من األكسجني، كما تم توفير املزيد من أنابيب 
الطواقم  وتدريب  املستشفيات  في  األكسجني 
الطبية. أرواح املواطنني أمانة لدينا، والجميع 

زادت للغاية. دخول أي مستشفى لم يعد آمنًا 
الــوقــت نفسه، مــا زالــت السلطات  حاليًا«. فــي 
املصرية تتكتم على أي حديث عن بدء توزيع 
الــتــي تسلمتها مصر  لــقــاح كــورونــا  جــرعــات 
بالفعل في العاشر من ديسمبر/ كانون األول 

املاضي، هدية من الحكومة اإلماراتية.
العاشر  ر منذ 

ّ
وتسلمت مصر في وقت متأخ

الــكــمــيــة   2020 األول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/  مــــن 
ــتــــاج  األولــــــــــى مـــــن لــــقــــاحــــات كــــــورونــــــا مـــــن إنــ
 .)Sinopharm( »سينوفارم«  الصينية  الشركة 
وقالت زايــد خــالل مؤتمر صحافي في مطار 
القاهرة، عقب وصول الشحنة: »مصر تشهد 
يـــومـــًا تـــاريـــخـــيـــًا بـــاســـتـــقـــبـــال أولــــــى شــحــنــات 
 
ّ
الــلــقــاح. الــلــقــاح مجاني مــائــة فــي املــائــة«. لكن

م تلك 
ّ
رغــم مـــرور أكــثــر مــن 20 يــومــًا على تسل

اللقاحات، لم يتم اإلعالن عن موعد توزيعها 
وال آلية التوزيع وال حتى عن بقية اللقاحات 
أنها  أعلنت مصر  أن  الــتــي سبق  والــجــرعــات 
األميركية،  فايزر  شركة  لقاحي  من  حجزتها 
بالتعاون  البريطانية،  استرازينيكا  وشركة 
إعــداد دراســة  مع جامعة أوكسفورد. ويرجى 
آللية التوزيع، إذ يتم اختبار اللقاح أواًل، وال 

بد من موافقة هيئة الدواء أواًل.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن مـــصـــر شــــاركــــت فــي 
الــتــجــارب الــســريــريــة عــلــى لــقــاحــني محتملني 
لفيروس كــورونــا الجديد مــن أصــل 11 لقاحًا 
الــتــجــارب من  الثالثة مــن  إلــى املرحلة  وصلت 
بــني 40 لــقــاحــًا فــي مــرحــلــة التقييم الــســريــري 
الــبــشــري، وهــمــا مــن إنــتــاج الــشــركــة الصينية 
»سينوفارم سي. إن. بي. جي«، وذلك بالتعاون 
ـــت 

ّ
وتـــول واإلمــــــــــــارات.  واألردن  الـــبـــحـــريـــن  ــع  مــ

العلمي  الجانب  الصينية  والشركة  الحكومة 
في اإلنتاج، فيما تولت شركة )G42( اإلماراتية 
تجارب  إطــار  فــي  التمويل،  الصحية  للرعاية 
ولم  اإلنسانية«.  »ألجــل  شعار  تحت  سريرية 
مته 

ّ
تصدر أّية معلومات حول اللقاح الذي تسل

ــد مــــع الــســفــيــر  ــ ــاء زايــ ــقـ مـــصـــر بـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد لـ
الصيني في القاهرة لياو ليتشيانج، مؤخرًا، 
والذي شهد توقيع مذكرة تعاون لتوفير لقاح 
كورونا. وتتجاهل السلطات املصرية الحديث 
ــقــــاح، وتــكــتــفــي  ــلــ عــــن الـــشـــحـــنـــة األولــــــــى مــــن الــ

بالحديث عن شحنات مستقبلية. 
ويقول املتحدث باسم مجلس الوزراء املصري، 
القنوات املصرية: »ننتظر  نادر سعد، إلحدى 
خـــالل أيــــام وصــــول نــصــف مــلــيــون جــرعــة من 
لـــقـــاح ســيــنــوفــارم لــلــبــدء فـــي الــتــلــقــيــح، الفــتــة 
اللقاح الصيني ليس الوحيد رغم أنه  إلى أن 
األكثر فعالية، وهناك مفاوضات مع شركتي 
أســتــرازيــنــيــكــا وفــــايــــزر، عــلــى أن يــتــم تــوفــيــر 

اللقاحات فور التوصل إلى اتفاق«.
إلــــى أن زايـــــد ســبــق أن أعــلــنــت قبل  ُيـــشـــار 
أشــهــر حــجــز 20 فـــي املـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
مصر من لقاح كورونا، الذي تنتجه شركة 
لقاح  املائة من  األميركية، و30 في  »فايزر« 
الـــذي ستصنعه شركة  أوكــســفــورد  جامعة 

»أسترازينيكا«. 

البرلمان التركي أقّر قرارات 
جديدة متعلّقة بالبيئة 

ونّص على عقوبات

»ما  تضيف:  الحقيقة«.  معرفة  على  حــريــص 
مــــن نـــقـــص فــــي األكـــســـجـــني فــــي املــســتــشــفــيــات 
الـــوزارة تحقيقًا ملعرفة سبب  حاليًا، وتــجــري 
وفــاة املرضى من قبل فريق متخصص، على 
أن تعلن نتيجة التحقيق في وقت الحق. كما 
أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها«. واتهمت 
ــد، جماعة  ــرة الــصــحــة املــصــريــة، هــالــة زايــ وزيــ
فيديو تصوير  بترويج  املسلمني«،  »اإلخـــوان 
واقعة نفاد األكسجني في غرف العناية املركزة 
ــركــــزي بــمــحــافــظــة  بــمــســتــشــفــى الــحــســيــنــيــة املــ
الــتــي نتج منها وفـــاة 5 مــن مرضى  الشرقية، 

كــوفــيــد-19، وســط مــحــاوالت يائسة مــن أطقم 
التمريض إلنقاذ املرضى.

وتــؤكــد الطبيبة أن حـــاالت اإلصــابــة بكورونا 
إلى  كــبــيــرة، الفــتــة  فــي املستشفى حيث تعمل 
أن انــتــشــار الـــعـــدوى فـــي مــصــر حــالــيــًا تجّسد 
زيـــادة  وتــتــوقــع  حــيــًا.  القطيع تجسيدًا  مناعة 
أعداد املصابني في ظل غياب إجراءات اإلغالق 
ــزاء وفـــتـــح املـــطـــارات  ــعــ ــراح والــ ــ ــ ــتـــمـــرار األفـ واسـ
واملتاجر الكبرى، والتي شهدت ازدحامًا كبيرًا 
خـــالل فــتــرة االحـــتـــفـــاالت بــالــعــام الــجــديــد. من 
 »الواقع 

ّ
جهته، يؤّكد املصدر في وزارة الصحة أن

صعب جدًا على مستوى الجمهورية. العدوى 
جماعية ولم يعد هناك احتمال بأن يصاب فرد 
واحــد فــي أســرة واحـــدة. فمصاب واحــد يعني 
ــه »فــي اآلونــة 

ّ
جميع أفـــراد األســــرة«. يضيف أن

األخـــيـــرة، بـــدأت تــتــراجــع الــقــدرة االستيعابية 
لدى املستشفيات، ونلجأ إلى أماكن العزل كما 
في ذروة انتشار الفيروس خالل شهري مايو/ 
أيار ويونيو/ حزيران 2020«. ويقول: »املوقف 
جه لــإغــالق مــجــددًا. ال 

ّ
صعب والــدولــة لــن تت

 بعد أن يحتاط الشعب. املستشفيات 
ّ

نجاة إال
املستشفيات  مــن  الــعــدوى  واحــتــمــاالت  مليئة 

تبرز على موقع 
»فيسبوك« عدة 

صفحات ومجموعات 
تختص بالزراعة في 

تونس واستغالل 
األراضي وعرض 

بعضها للبيع أو التأجير، 
كما يعرض البعض 

منتجات زراعية متنوعة 
مما تجود به أراضي 
البالد. لكّن األبرز على 
هذا الصعيد، والذي 
يشهد التفاعل األكبر، 

هو عرض الخبرات 
الزراعية، وما في ذلك 
من تعليم للمبتدئين 
في المجال الذين ال 

يتأخرون، بدورهم، عن 
السؤال حول الطرق 

األفضل للزراعة والري، 
والمواسم، وتربية 

المواشي والدواجن، 
وغيرها.

تشّكل البيئة هّمًا رئيسيًّا 
في تركيا، التي تعلم مدى 

أهمية استغالل نفاياتها. 
وهكذا تعمل على 

مشروع »صفر نفايات«

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــكــشــف املـــهـــتـــّم بـــالـــشـــأن الــبــيــئــي، ســمــاهــي 
ــاودت املــتــابــعــة أخــيــرًا   »تــركــيــا عــ

ّ
يــلــمــاظ، أن

ــايـــات، لـــلـــوصـــول خــالل  ــفـ بـــمـــشـــروع صــفــر نـ
إلـــى  الـــجـــمـــهـــوريـــة 2023  تـــأســـيـــس  مـــئـــويـــة 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ ويعلن  مــثــالــيــة«.  بيئة 
 »بــلــديــة بـــاشـــاك شــهــيــر، فـــي إســطــنــبــول، 

ّ
أن

ــادة نــفــايــات  ــهــ حــصــلــت قـــبـــل أّيـــــــام عـــلـــى شــ
 املعايير املنشورة 

ّ
صفرية، بعد استيفاء كل

فـــي تــشــريــع صــفــر نـــفـــايـــات، لــــــوزارة البيئة 
 »الــبــلــديــة أنــشــأت 

ّ
والــتــحــضــر«. ويـــشـــرح أن

ــلــــة األولــــــــى فــي  ــربــــع فــــي املــــرحــ ــر مــ ــتـ ــــف مـ ألــ
مــركــز إحــضــار الــنــفــايــات مــن الــفــئــة األولــــى. 
الـــورق واملــعــدن  والــبــدء بــفــرز النفايات مثل 
إلــى 17 نوع  والبالستيك والــزجــاج، إضافة 
الخطرة، مثل  ذلــك  نفايات مختلفًا، بما في 
الــنــفــايــات الــطــبــيــة والــفــلــوريــســنــت املــتــولــدة 
مـــن زيـــــادة اســـتـــخـــدام األقــنــعــة واملـــطـــهـــرات، 
خالل أزمة كورونا«. وأصبح بإمكان سكان 
باشاك شهير نقل نفاياتهم ليس فقط إلى 
املركز  إلى  الحاويات والوحدات، لكن أيضًا 
مــبــاشــرة، بــعــدمــا أنـــشـــأت الــبــلــديــة 7 مــراكــز 
 

ّ
متنقلة لجلب النفايات في 30 نقطة في كل

أنحاء املنطقة التي تــوزع فيها 600 حاوية 
إلعادة التدوير.

 بالده »ال 
ّ
ويقول يلماظ لـ »العربي الجديد« إن

تستهدف من املشروع، بعد إقرار قانون نظام 
النفايات في يونيو/ حزيران املاضي،  إدارة 
بل  فحسب،  النفايات  مــن  ص 

ّ
والتخل البيئة 

تتجه إلى تحويل النفايات البالستيكية، من 
ص 

ّ
عنصر كان يصعب التعامل معه والتخل

ــوارد املــالــيــة لــلــبــالد خــالل  ــ مــنــه، إلـــى أحـــد املــ
املقبلة، إذا جمعت بطريقة صحيحة.  الفترة 
التي تنتجها تركيا،  النفايات  وزادت وتيرة 
 ســنــوّيــًا، 

ّ
مــنــذ عـــام 1995، مــن 17 مــلــيــون طـــن

االنتقال بعد عامني إلى نظام صفر نفايات.
 
ّ
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــن مـــصـــادر أن
ــِبــل أخــيــرًا بــاقــتــراح تغيير 

َ
الــبــرملــان الــتــركــي ق

وبتأسيس  بالبيئة  قة 
ّ
املتعل القوانني  بعض 

»وكالة البيئة التركية«، التي ستتولى العمل 
على تطبيق مبادرة »صفر نفايات« وإصدار 

إلــى 32 مليون طــن عــام 2015، ومــن املتوقع 
أن تزداد إلى 38 مليون طن في 2023 بحسب 
يلماظ. ويقّسم النفايات املنزلية بتركيا إلى 
55 فــي املــائــة مـــواد عــضــويــة، و10 فــي املــائــة 
ورقـــــًا وورقــــــًا مـــقـــوى )كـــــرتـــــون(، وبــالســتــيــك 
4 في  املـــائـــة، وزجـــاجـــًا بنسبة  فــي   6 بنسبة 
املـــائـــة، ومـــعـــادن بنسبة 2 فــي املـــائـــة، ومـــواد 
ه بالتوازي مع نشاط وزارة 

ّ
أخرى. يضيف أن

الــبــيــئــة والــتــحــضــر والــســبــاق بــني الــبــلــديــات، 
بدأ املشّرعون األتراك إعادة النظر بالقوانني 
النفايات،  إدارة  لتحسني  يــلــزم  مــا  وتــجــديــد 
والــتــكــنــولــوجــيــا صــديــقــة الــبــيــئــة، واســتــغــالل 
ــادر الـــطـــاقـــة، وتــحــســني الــــهــــواء واملـــيـــاه  مـــصـ
والتراب، لتمكني 400 ألف مبنى في تركيا من 

املصادر  وتضيف  الخصوص.  بهذا  قـــرارات 
 الــوكــالــة الــجــديــدة ســتــســاهــم فــي أنشطة 

ّ
أن

جـــمـــع املـــنـــتـــجـــات الـــقـــابـــلـــة إلعـــــــادة الـــتـــدويـــر 
االقتصاد  إلــى  عــائــدات  وإعادتها على شكل 
إعادة  عملية  إدارة  وكذلك  استخدامها،  بعد 
الــتــدويــر. ومــن املتوقع أن تعمل الــوكــالــة من 
الــبــيــئــة  تـــحـــدده وزارة  الـــــذي  الـــنـــظـــام  خــــالل 
 
ّ
والتخطيط العمراني. وتشير املصادر إلى أن

قة 
ّ
البرملان التركي »أقــّر قــرارات جديدة متعل

ــــدة، منها  ــــّص عــلــى عــقــوبــات عـ بــالــبــيــئــة، ونـ
بالستيكية  أكياسًا  يعطي  بائع  أّي  معاقبة 
 16.15 قدرها  مالية  غرامة  وفــرض  باملجان، 
 متر مربع 

ّ
كــل عــن  )2.19 دوالر(  لــيــرة تركية 

منطقة  باستثناء  املغلقة،  البيع  منطقة  مــن 

ــهــا 
ّ
املــســتــودع فــي نــقــاط الــبــيــع الــتــي يثبت أن

تقدم أكياسًا بالستيكية مجانية أو مخالفة 
ــن يــلــّوث  ــــراءات والـــقـــواعـــد، وتـــغـــريـــم مـ لـــــإجـ
البيئة بمبلغ 1000 ليرة )135 دوالرًا(. كذلك 
التفتيش والتدقيق  ستجرى زيــادة عمليات 
ــــق الـــتـــعـــبـــئـــة.  ــرافــ ــ ــــود ومــ ــوقــ ــ ــي مـــحـــطـــات الــ ــ فـ
وستصل العقوبات الجديدة إلى من يسحب 
الــــرمــــال مـــن مـــجـــاري األنــــهــــار مـــن دون إذٍن، 
وسيغرم  دوالرًا(.   40.64( لــيــرة   300 بمبلغ 
 مـــن أنــشــأ مـــــزارع ســمــكــّيــة فـــي الــخــلــجــان 

ّ
كــــل

واملناطق املحمية بمبلغ 100 ألف ليرة تركية 
)13.546 دوالرًا(.

ه تّم 
ّ
وتشير بيانات الحكومة التركية إلى أن

الحفاظ على أكثر من 30 مليون شجرة، من 
خالل مشروع صفر نفايات، خالل العامني 
املـــاضـــيـــني. واملــــشــــروع الــــذي يــجــرى الــعــمــل 
الرئاسي والــبــرملــان ومباني  بــه فــي املجمع 
الــوزارات بدأ ينتشر بشكٍل كبير في أرجاء 
لــم ُينفذ تمامًا خــارج املــدن  تركيا كــافــة، إذ 

الرئيسية في تركيا.
ويـــقـــول األكـــاديـــمـــي الــتــركــي، مــحــمــت جليك، 
ــروع الــتــحــدي  ــشــ ــو مــ  »صـــفـــر نـــفـــايـــات هــ

ّ
إن

السهل،  باألمر  إليه ليس  بتركيا، والوصول 
بــدوائــر  تطبيقه  بــعــد   

ً
لــيــس مستحيال ــه 

ّ
لــكــن

رســـمـــيـــة وبــــعــــض الـــبـــلـــديـــات فــــي الــــواليــــات 
الجديد«  »العربي  لـ جليك  ويشير  الكبرى«. 
 »الــبــلــديــات وبــعــد تـــوزيـــع املـــهـــام من 

ّ
إلـــى أن

وزارة الــبــيــئــة فــرضــت عــلــى مـــراكـــز الــتــســوق 
واملناطق الصناعية واملدارس واملستشفيات 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــصـــل الــنــفــايــات  واملــــؤســــســ
 أكــثــر املــخــاطــر تكمن 

ّ
لــفــرزهــا. ويلفت إلــى أن

تّم  »لذلك،  تدويرها  التي يصعب  بالنفايات 
أخيرًا طرح مبادرة للحّد من أخطار النفايات 
 هدف مشروع صفر 

ّ
في تركيا على البيئة، ألن

نــفــايــات هــو الـــوصـــول بنسبة إعــــادة تــدويــر 
ــفــات إلـــى 60 فــي املــائــة بــحــلــول 2030«. 

ّ
املــخــل

وحـــول الــصــعــوبــات، ومـــا يــقــال عــن اســتــيــراد 
 تستورد 

ً
تركيا النفايات، يقول جليك: »فعال

ـــهـــا بـــغـــرض الــتــصــنــيــع 
ّ
ــات لـــكـــن ــايـ ــفـ تـــركـــيـــا نـ

وتــولــيــد الــطــاقــة مــن الــصــني وبــعــض البلدان 
األوروبية. وبلغت واردات تركيا من النفايات 
ألــف طــن، وبلغت قيمة  الورقية حــوالــي 750 
الواردات من النفايات البالستيكية والورقية 
أمــيــركــي مــنــذ عــام  نــحــو 236 مــلــيــون دوالر 

2014 حتى نهاية 2019«.
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 142.190
عدد المصابين بفيروس 

كورونا في مصر، بحسب 
موقع »وورلد ميتر«، 

توفي منهم نحو 7,805.

حنيفة بيرقجي 
ُهّجرت بعد النكبة بعامين

البطالة وصلت إلى 
16.2 في المائة خالل 

الثالثي الثالث من 2020

تونس ــ مريم الناصري

ــاء )رســـمـــي(  ــنـــي لـــإحـــصـ أشــــــار املـــعـــهـــد الـــوطـ
 حجم الــبــطــالــة، وصــل إلى 

ّ
فــي تــونــس، إلــى أن

ــالـــث مــن  ــثـ ــة، خـــــالل الـــفـــصـــل الـ ــ ــائـ ــ ــي املـ 16.2 فــ
الــعــام املــاضــي 2020. وبلغ عــدد العاطلني عن 
السكان  مــن مجموع  ألــفــًا   676.6 قــرابــة  العمل 
النشطني. في ظل هذا الوضع، تواجه الحكومة 
تــحــديــات كــبــيــرة لــخــلــق فـــرص عــمــل، ال سيما 
العليا ممن تجاوزت  الــشــهــادات  ملــن يحملون 
ســــنــــوات بــطــالــتــهــم الـــعـــشـــر، خـــصـــوصـــًا بــعــد 
توقف التعيني في الوظائف العامة منذ أكثر 
من سنتني. من بني الحلول التي لجأت إليها 
الحكومة التونسية للتخفيف من حّدة البطالة، 
إقرار توزيع أراٍض زراعية تملكها الدولة على 

الدولة  أمـــالك  وزارة  قـــّررت  فقد  العمل،  طالبي 
ووزارة الفالحة تمكني العاطلني من العمل، من 
تسلم تلك األراضي منذ بداية العام 2019، وذلك 
 ثالثة أعوام قابلة للتمديد. وجرى تحديد 

ّ
ملدة

بــعــض الـــشـــروط ملــنــح تــلــك األراضـــــي، منها أن 
 متسلم األرض بني 20 عامًا و45، 

ّ
يتراوح سن

وأال يــكــون لــديــه عــمــل، وأن يــكــون مــقــيــمــًا في 

حه لتسلم األرض. 
ّ

املحافظة التي قّدم فيها ترش
ه ستخصص لجان 

ّ
كذلك، جرى التأكيد على أن

جهوية لدراسة وتقييم مطالب تسلم العقارات 
وطبقًا  التفاضلي  الترتيب  بحسب  املــنــفــردة، 

للشروط واملقاييس. 
لم يجِر تفعيل األمر بعد، على الرغم من مرور 
أكثر مما يناهز السنتني على إقرار املشروع. 
ــنـــواب فـــي بـــدايـــة هــذا  وقـــد طــالــب عـــدد مـــن الـ
الشهر وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 
بــإحــكــام تــوجــيــه األراضــــــي الـــدولـــيـــة لــفــائــدة 
الــشــبــاب الــعــاطــلــني مـــن الــعــمــل. يــــرى بعض 
 ناجعا 

ً
 هذا اإلجراء ُيعتبر حال

ّ
املسؤولني أن

البرنامج  لــكــن  الــبــطــالــة.  أزمـــة  مــن  للتخفيف 
يـــطـــرح فـــي املـــقـــابـــل عــــدة أســئــلــة حــــول مــدى 
ومعرفتهم  الــعــالــي  التعليم  خريجي  نــجــاح 
بالعمل الزراعي. كذلك، يطرح تساؤالت عّدة 
عـــن مـــصـــادر تــمــويــل الــشــبــاب املــقــبــلــني على 
تأسيس مشاريع زراعية بعد الحصول على 
األراضي، وعن التسهيالت املصرفية التي من 
املمكن أن تقدم لهم من بنوك التضامن. وهل 
تلك  م 

ّ
تسل على  الشباب  ُيقبل  أن  املمكن  مــن 

األراضــــي وخـــوض العمل فــي قــطــاع الــزراعــة 
العاملني في  املــائــة مــن  فــي   65 

ّ
أن خصوصًا 

هذا القطاع تتجاوز أعمارهم خمسني عامًا، 
علمًا أن فقط 6 في املائة من الشباب يوافقون 

على العمل الزراعي وفق وزارة الفالحة؟
يقول عبد الرحمن السعيدي )34 عامًا( املجاز 
ــواء في  ــه لــم يظفر بعمل سـ ـ

ّ
فــي املــيــكــانــيــك، إن

ــه ال يــجــد في 
ّ
الــقــطــاع الـــعـــام أو الـــخـــاص، لــكــن

 له رغــم ما قد التسهيالت 
ً
هــذا البرنامج حــال

 العمل الزراعي يتطلب 
ّ
املحتملة. يشير إلى أن

أواًل خــبــرة ومــعــرفــة بــحــاجــات األرض وطــرق 
 راغـــب في 

ّ
الـــزراعـــة وغــيــرهــا، حــتــى إن قـــام كـــل

في  تدريبية  بـــدورة  البرنامج  بــهــذا  االنــتــفــاع 
اليوم ال ُيشجع  الــزراعــي  العمل   

ّ
لكن الغرض، 

التي تصدر عن  الشكاوى   
ّ

ظــل فــي  خصوصًا 
اإلنتاج  كلفة  ارتفاع  بسبب  الفالحني،  صغار 
وعدم حصولهم على أّي تعويضات في حالة 
صعوبة  إلـــى  بــاإلضــافــة  الطبيعية،  الـــكـــوارث 
ترويج املنتج من دون املرور بكبار املحتكرين 
واملضاربني الذين يحققون ربحًا على حساب 
الفالح«. ويؤكد الفالحون على مدى السنوات 
األخــيــرة مــواجــهــتــهــم عـــّدة مــصــاعــب أّدت إلــى 
املنتجات نظرًا  فــي بعض  اإلنــتــاج  انــخــفــاض 
الكلفة وانــدثــار صــغــار الفالحني في  الرتــفــاع 

جميع املجاالت الفالحية. وكثيرًا ما يخوض 
الـــفـــالحـــون تـــحـــركـــات احــتــجــاجــيــة لــلــمــطــالــبــة 
بــتــخــفــيــض أســـعـــار بــعــض املــــــواد عــلــى غـــرار 
البذور واألسمدة للتخفيض من كلفة اإلنتاج. 
ويـــخـــوض الـــيـــوم مـــئـــات الـــفـــالحـــني تــحــركــات 
ــنـــدوق  احـــتـــجـــاجـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بــتــفــعــيــل صـ
لصغار  خاصة  تعويضات  لتقديم  الــجــوائــح 
الــفــالحــني مــمــن تــضــررت أراضــيــهــم مــن جــراء 
 تلك 

ّ
الحرائق صيفًا، أو الفيضانات شتاء. كل

األحداث تمثل هاجسًا كبيرًا أمام الشباب.
»العربي  لـ الرابحي  سعيد  يشير  املقابل،  في 
ه 

ّ
ه غير حاصل على شهادة لكن

ّ
الجديد« إلى أن

ورث عن والده أرضًا زراعية. مع ذلك، لم يفكر 
أبــدًا في العمل في القطاع الــزراعــي بعد وفاة 
قناعة  على  ـــه 

ّ
ألن األرض،  استثمار  أو  والــــده، 

 الــعــمــل الـــزراعـــي الـــيـــوم لـــن يــحــقــق لـــه أّي 
ّ
ــأن بــ

أرباح كبيرة، نظرًا الرتفاع كلفة اإلنتاج بسبب 
إلى  باإلضافة  البذور واألسمدة،  ثمن  ارتفاع 
ــة املــيــاه صــيــفــًا، ومــشــكــلــة الــفــيــضــانــات أو  أزمــ
نــــزول الــبــرد شــتــاء، مــن دون مــنــح الــفــالح أّي 
تعويضات مالية أو تحفيزات. كذلك، يضيف 
 »هامش الربح قليل جدًا بسبب املضاربني. 

ّ
أن

وحـــتـــى إن تــــّم الــتــفــكــيــر فـــي إطـــــالق مــشــاريــع 
غير  املنتجات  بعض  وإنــتــاج  متطورة  راعية 
عصابات  سيواجه  ه 

ّ
فإن تونس،  في  املتوفرة 

االســـتـــيـــراد وصــعــوبــة تـــرويـــج مــنــتــجــاتــه في 
السوق الداخلي«. 

الــديــن، وهــو خريج  مــن جهته، يشير سيف 
ه ينتمي إلى منطقة ريفية 

ّ
كلية اآلداب، إلى أن

 
ّ
بــمــحــافــظــة الــكــاف بــالــشــمــال الــتــونــســي، وأن
أغــلــب شــــروط االســـتـــفـــادة مـــن أرض رسمية 
 البرنامج ال يستهويه نظرًا 

ّ
تنطبق عليه. لكن

الفالحني  يــمــّر بها صــغــار  الــتــي  للصعوبات 
ــل الـــنـــزوح إلــى 

ّ
ــــه فــض

ّ
خــصــوصــًا. يــضــيــف أن

يوفر  أن  يمكن  يومي  بحثًا عن عمل  املدينة 
 بــســيــطــًا، فــالــعــمــل الـــــزراعـــــي، كــمــا 

ً
ــه دخــــــال لــ

يـــقـــول، شـــاق ويــحــتــاج إلـــى إمــكــانــات كبيرة 
وتحفيزات وتسهيالت في ترويج املنتجات. 
وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح عــشــرات مــن الشباب 
في إطالق مشاريع زراعية صغرى على غرار 
 
ّ
تــربــيــة املـــواشـــي أو األبـــقـــار أو الـــزراعـــة، فــإن
معدل أعمار اليد العاملة النشطة في القطاع 
ــــق وزارة  الـــخـــمـــســـني، وفـ ــــي يـــتـــجـــاوز  ــزراعـ ــ الـ
الفالحة، نظرًا لعزوف فئة الشباب عن العمل، 

غالبًا، أو االستثمار في هذا القطاع.
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