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مربعًا  مترًا   120 تتجاوز  ال  على مساحة 
تمّكن الطبيب العام جالل بن يوسف في 
أوتيك، شمال شرقي تونس،  زهانة  قرية 
املصابني  لعالج  ميداني«  »مستشفى  تجهيز  مــن 
الخاصة، مستعينًا  عيادته  في  وذلــك  بكوفيد-19، 
بــمــتــطــّوعــني مـــن أبـــنـــاء املــديــنــة الـــذيـــن تــمــّكــنــوا من 

ف أوكسجني و18 سريرًا.
ّ
توفير أكثر من 34 مكث

ومــنــذ دخـــول فــيــروس كــورونــا الــجــديــد الــبــالد في 
يــوســف  بــــن  عــــيــــادة  ــارت  ــ صــ  ،2020 آذار  مـــــــارس/ 
مــقــصــدًا للمصابني بــالــوبــاء الــبــاحــثــني عــن عــالج، 
ــه الطبيب األقــدم في املنطقة. بالتالي، 

ّ
أن نظرًا إلى 

الصغيرة  الساحلية  القرية  طبيب  الــيــوم  اكتسب 
املـــرض املستجد. وبسبب  مــع  التعاطي  فــي  خــبــرة 
القدرة املحدودة لدى املستشفيات املحلية القريبة 
ــــط تـــزايـــد  مــــن الـــقـــريـــة الســـتـــيـــعـــاب املـــصـــابـــني، وسـ
أعـــدادهـــم، بـــدأ بــن يــوســف يستقبل املــصــابــني في 
معتمدًا  الطبية  املــراقــبــة  تحت  ويجعلهم  الــعــيــادة 
على آلة أوكسجني وضعها أحدهم في تصّرفه بعد 

ي الفيروس.
ّ

تفش
ــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 61 عـــامـــًا،  ــبـ يـــقـــول بــــن يــــوســــف، الـ
ه قّرر »تحويل غرف عيادته 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ــــت، يستقبل 
ّ
ــثـــالث إلــــى مــســتــشــفــى صــغــيــر مــــؤق الـ

مكثفات  استخدام  إلى  يحتاجون  الذين  املصابني 
أوكــســجــني مــجــانــًا«، وذلــــك »بــعــد تـــدهـــور الــوضــع 
الــوبــائــي فــي املنطقة وصــعــوبــة عــثــور هـــؤالء على 
ــّرة لــهــم فـــي مــســتــشــفــيــات الــقــطــاع الــحــكــومــي«.  ــ أسـ
أن تتفاقم  األرواح قبل  إنقاذ  يضيف »في اإلمكان 
اإلصابات من خالل توفير األوكسجني للمصابني، 
وهو ما جعلني أفّكر باملستشفى امليداني املؤقت«.

ــه تـــحـــّولـــت  ــادرتــ ــبــ  مــ
ّ
ويـــشـــيـــر بــــن يــــوســــف إلـــــى أن

ــا يــشــبــه كـــرة ثــلــج فــي منطقة شــبــه ريــفــيــة.  إلـــى »مـ
أجهزة  مختلفة،  بأشكال  ق 

ّ
تتدف التبّرعات  وباتت 

مات 
ّ
أنواعها ومعق أوكسجني ومعدات طبية على 

وكراس متحركة، األمر الذي ساهم في زيادة طاقة 
االستقبال لتتمّكن العيادة من تقديم العالج ألكثر 
 »كثيرين من املصابني ال 

ّ
من 18 مصابًا«. ويؤكد أن

يستطيعون استئجار جهاز أوكسجني لقاء مبلغ 
يــراوح ما بني 100 و600 دينار تونسي )نحو 35 
أو يخشون  فــي األســبــوع،  أمــيــركــيــًا(  - 215 دوالرًا 
الـــذهـــاب إلـــى املــســتــشــفــيــات. لــكــن بــفــضــل تــبــّرعــات 
 خطورة في 

ّ
السكان، اقترحنا متابعة الحاالت األقل

ا 
ّ
تمّكن اآلن،  وحتى  املصابني.  بيوت  وفــي  العيادة 

ــي 
ّ

ــا يـــزيـــد عـــن 300 مـــصـــاب مــنــذ تــفــش مـــن عــــالج مـ
 ستة فقط احتاجوا إلى دخول 

ّ
أن الفيروس، علمًا 

مستشفى بسبب تدهور وضعهم الصحي نتيجة 
أمراض مزمنة يعانون منها«.

باملصابني  السريع  ل 
ّ
»التكف  

ّ
أن يوسف  بن  ويؤكد 

ومــتــابــعــتــهــم عـــن كــثــب قــــــادران عــلــى مــنــع تــدهــور 
منّوهًا  بسرعة«،  في شفائهم  ويساعدان  حاالتهم 
التي بذلها متطوعون وساعدتني في  »الجهود  بـ
 »مــصــابــًا سابقًا 

ّ
إنــجــاز مــهــمــتــي«. ويــلــفــت إلـــى أن

ــراتـــب مــســاعــدة  ــل بــعــد شــفــائــه بـ
ّ
بـــكـــوفـــيـــد-19 تــكــف

ــتــــمــــام بــالــتــعــقــيــم وأعـــمـــال  صــحــيــة مــهــمــتــهــا االهــ
الــنــظــافــة ومـــا إلـــى ذلـــك فـــي الــعــيــادة-املــســتــشــفــى«. 
وال يعلم بــن يــوســف إلـــى مــتــى ســـوف يستمر في 
»لم أشعر  يقول:  ه 

ّ
لكن امليداني،  العمل بمستشفاه 

ي عن املصابني، 
ّ
يومًا بالتعب أو بالرغبة في التخل

وتــشــجــعــنــي عــلــى ذلــــك الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة وكــذلــك 
الــتــضــامــن الــكــبــيــر مـــن قــبــل ســـكـــان املــنــطــقــة الـــذي 

ما طلبت ذلك«.
ّ
يهّبون إلى نجدتي كل

وإلـــى جــانــب عــيــادتــه الــتــي حــّولــهــا إلـــى مسنشفى 
مـــيـــدانـــي، يــســتــفــيــد بـــن يــوســف مـــن صــفــحــتــه على 
لتوجيه  االجتماعي  للتواصل  »فيسبوك«  مــوقــع 
الرسائل إلى سكان املنطقة، سواء لطلب املساعدة 
أو لشكر املــتــبــرعــني الــذيــن يــســاهــمــون فــي إنــجــاح 

مبادرته.
 بــن يــوســف قضى أكــثــر من 

ّ
تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن

31 عامًا في قرية زهانة أوتيك التي تضّم 20 ألف 
اجتماعية  عــالقــات  خاللها  فــي  نسج  وقــد  نسمة، 
 املستشفى 

ّ
مــتــمــّيــزة مـــع املـــرضـــى والـــســـكـــان. لـــكـــن

»تــجــربــة  املـــيـــدانـــي املــســتــحــدث فـــي عــيــادتــه أتــــى كـــ
 
ّ
فريدة في مسيرتي املهنية، اكتشفت من خاللها أن

الجهد الطبي املنفرد قد ال يكون كافيًا في مثل هذه 
 الجهد الجماعي والتطوعي مهم جدًا 

ّ
الظروف وأن

في إنقاذ األرواح«.

مجتمع
ــشــرت نتائجها فــي مجلة »نــيــتــشــر« الــعــلــمــيــة، وقـــد اســتــعــادت عــشــرات 

ُ
ــة حــديــثــة ن أظــهــرت دراســ

 التعّرض إلى مزيج من املواد الكيميائية الزراعية 
ّ
عّدت في العقَدين املاضَيني، أن

ُ
الدراسات التي أ

يزيد بوضوح معّدل نفوق النحل، وهو وضع تقلل الهيئات املعنّية بتنظيم تسويق هذه املنتجات 
ر 90 

ّ
ح النحل 71 من األجناس املزروعة املائة التي توف

ّ
من خطورته. وبحسب األمم املتحدة، يلق

حة 
ّ
في املائة من غذاء العالم. وفي السنوات األخيرة، يشّكل التراجع الكبير في أعداد الحشرات امللق

)فرانس برس( واملعّرضة للمبيدات الحشرية تهديدًا لإلنتاج الزراعي.  

 العمليات في داخل قشرة الدماغ قد تكون في 
ّ
وجد باحثون من جامعة أوكسفورد البريطانية أن

 القشرة الدماغية جزء من 
ّ
الواقع مسؤولة عن التحكم في النوم، مثل مّدته وعمقه. واالكتشاف بأن

نظام تنظيم النوم، يفتح بحسب الباحثني آفاقًا جديدة لطّب النوم، ومن املمكن استخدام تقنيات 
نــوم معتدل لغرض عالجي مثل  إلــى  التوّصل  لتغيير نشاطها وبالتالي  بالفعل  الدماغ  تحفيز 
ل خطوة أولى في أبحاث أكثر تعمقًا بكيفية مساهمة 

ّ
عالج اضطرابات النوم. وهذا االكتشاف يمث

)قنا( القشرة الدماغية في تنظيم النوم  وفهم اآلليات ذات الصلة.  

دراسة: قشرة الدماغ مسؤولة عن تنظيم النومتحذير من التقليل من خطورة المبيدات على النحل

العاصمة  الــنــزوح في  أحــد مخيمات  في 
األفــغــانــيــة كـــابـــول، يــبــتــســم الــصــغــيــران 
ملــصــّور وكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«. هــمــا ال 
هو  يهما 

َ
بيت مــن  انتقالهما  أّن  يــدركــان 

تهجير ومأساة وليس مجّرد »مغامرة«، 
الــعــاشــرة من  بــعــد  لــم يبلغ  فـــأّي منهما 
عمره وبالتالي ال تسمح لهما سنواتهما 

املعدودة بذلك.
ــلــجــنــة األفـــغـــانـــيـــة املــســتــقــلــة  وكــشــفــت ال
لحقوق اإلنــســان عن نــزوح نحو مليون 
ــر الـــثـــاثـــة األخـــيـــرة  ــهـ ــي األشـ شــخــص فـ
بــســبــب تـــزايـــد االشـــتـــبـــاكـــات وتــصــاعــد 
ــّدة داخـــل  ــ أعـــمـــال الــعــنــف فـــي مــنــاطــق عـ
الــلــجــنــة بنيفشا  ــبـــاد. وقـــالـــت عــضــو  الـ
يعقوبي، في تصريحات صحافية أمس 
الخميس، إّن أعمال العنف واالشتباكات 
املتصاعدة أخيرًا، رفعت أعداد النازحني 

في الباد.
أضافت أّن أكثر من 950 نازحًا اضطروا 
ــة  ــرك بــيــوتــهــم، مــوضــحــة أّن واليـ ــى تــ ــ إل
نــنــغــرهــار شــرقــي أفــغــانــســتــان شــهــدت 
أكبر موجات نــزوح في الباد. وأشــارت 
إلى أّن 77 في املئة من النازحني قلقون 
أّن أكثر مــن 34  على حياتهم، فــي حــني 
ر 

ّ
فــي املــائــة منهم يــعــانــون مــن عــدم توف

مياه صالحة للشرب.
وكـــان مــســتــوى الــعــنــف قــد تــصــاعــد في 
أفغانستان في مطلع مايو/ أيار املاضي، 
مـــع اتـــســـاع رقــعــة نــفــوذ حــركــة طــالــبــان 
ــرة من  ــيــ تـــزامـــنـــًا مـــع بــــدء املـــرحـــلـــة األخــ
انسحاب القوات األميركية املقرر اكتماله 
بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري. ُيذكر 
 ،2001 عــام  منذ  تعاني  أفغانستان  أّن 
حني أطاح تحالف عسكري دولي تقوده 
واشنطن حكم حركة طالبان، الرتباطها 
ى هجمات 

ّ
آنذاك بتنظيم القاعدة الذي تبن

العام نفسه في  أيلول من  11 سبتمبر/ 
الواليات املتحدة األميركية.

)العربي الجديد، األناضول(

أعلن الطبيب جالل بن يوسف انضمامه إلى حملة 
التحصين الكبرى ضد فيروس كورونا الجديد التي 
تنّظمها السلطات التونسية ابتداًء من الثامن من 
أغسطس/ آب الجاري إلى جانب إحاطته بالمصابين 
الكادر  مقّدمة  في  يكون  ســوف  بالتالي،  بــه. 
بمنطقته  التحصين  مركز  في  المتطّوع  الطبي 
المناعة  مستوى  ورفــع  كوفيد-19  لمكافحة 

المجتمعية.

طبيب في مواجهة كورونا

Friday 6 August 2021
الجمعة 6 أغسطس/ آب 2021 م  27  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2531  السنة السابعة

)أديك بيري/ فرانس برس(



كان استقبل عراقيني بترحاب كبير حني فروا 
من العنف في أعقاب الغزو األميركي لبلدهم 

عام 2003، وعاملوهم بطريقة جيدة جدًا«.
ويــكــشــف املـــســـؤول أن أجــهــزة األمـــن الــعــراقــيــة 
نفذت حملة واسعة العتقال الجئني سوريني 
ــعــــت عــــددًا  يــعــمــلــون فــــي مـــهـــن مــخــتــلــفــة، ودفــ
ومهندسون  أطــبــاء  بينهم  الــســفــر،  إلــى  منهم 
اتهمتهم بمخالفة شروط اإلقامة عبر  بعدما 
االلــتــحــاق بالعمل أو فتح مــشــاريــع، فــي وقت 
تعتبر أنهم يقيمون في شكل مؤقت، وضمن 

بند استثنائي أصدرته الحكومة.
ويؤكد املسؤول أن الهدف األساس من سلسلة 
هو  السوريون  لها  يتعرض  التي  املضايقات 
مــحــاولــة دفعهم إلــى اتــخــاذ قـــرار الــعــودة إلى 
بلدهم، باعتبارهم ال يملكون خيارًا آخر، علمًا 
أن الجئني سوريني كثرًا قدموا طلبات ملنحهم 
تصاريح للتوجه من بغداد وباقي املحافظات 
إلــــى إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، حــيــث تــســود 
ظروف إنسانية ومعاملة أفضل، ويتوافر دعم 
األمم املتحدة ومنظمات دولية أخرى ناشطة 

على األرض.
ــــان تــابــعــة  ــــسـ ــانــــت مـــنـــظـــمـــات لـــحـــقـــوق اإلنـ وكــ
لألمم املتحدة قد حــذرت في مــارس/ آذار من 
تــداعــيــات األوضـــــاع املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة التي 

الـــعـــراق،  فـــي  الـــســـوريـــون  الــالجــئــون  يعيشها 
والتي قالت إنها »زادت سوءًا بعد تفشي أزمة 

جائحة كورونا«.
املنظمات  هــذه  أصــدرتــه  مشترك  بيان  وأورد 
في مناسبة مرور 10 سنوات على بدء الحرب 
فــــي ســــوريــــة، والـــــــذي صــــــادف قـــبـــل أســـابـــيـــع: 
»أصـــبـــحـــت حـــيـــاة الـــالجـــئـــني الــــســــوريــــني مــن 
أكــثــر صعوبة  نــســاء ورجـــال وفتيات وفتيان 
مــنــذ انــــدالع األزمــــة الــســوريــة. ومـــع مــــرور كل 
ــام، تـــــزداد صــعــوبــات أوضـــاعـــهـــم، عــلــمــًا أن  ــ عـ
حوالى ربع مليون الجئ وطالب لجوء سوري 
يعيشون في العراق، في ظل ظروف معيشية 
صعبة منذ بداية األزمة اإلنسانية السورية«.

ويشير بيان منظمات لحقوق اإلنسان التابعة 
لألمم املتحدة إلى أن »نسبة 60 في املائة من 
أسر الالجئني قالت إنها خفضت استهالكها 
الــغــذائــي ووقــعــت تحت ديـــون، وأن نحو ثلث 
األسر أصبحت تعتمد على مساعدات نقدية 

إنسانية«.

حجة قلة الموارد
من جهته، يقول املدير العام إلدارة فروع وزارة 
الهجرة العراقية في املحافظات، علي جهاكير: 
»قطعت السلطات فــي الــعــراق املــســاعــدات عن 

بغداد ـ زيد سالم

مـــصـــادر عـــراقـــيـــة مطلعة  كــشــفــت 
الــجــديــد« أن حكومة  »الــعــربــي  لــــ 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ــّمــــدت كــــل بــــرامــــج املــــســــاعــــدات اإلنــســانــيــة  جــ
املــــواطــــنــــني  مـــــن  اآلالف  لــــعــــشــــرات  املــــقــــدمــــة 
ــــني املـــقـــيـــمـــني فـــــي مـــــــدن مــخــتــلــفــة،  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
بالتزامن مع تعرضهم منذ فترة غير قصيرة 
فـــرض حجر  لسلسلة مــضــايــقــات بلغت حـــّد 
ــراد أســـر بــكــامــلــهــا داخـــل  ــ قــبــل أشــهــر عــلــى أفـ
الــقــدم قيد اإلنــشــاء فــي محافظة  ملعب لكرة 
األنبار )غــرب(، في تصرفات يجزم مراقبون 
بــأنــهــا »هــدفــت إلـــى مــحــاولــة دفــعــهــم للعودة 
إلـــى املــنــاطــق الــتــي قــدمــوا مــنــهــا، وغالبيتها 
الــعــراق، وتــحــديــدًا دير  مــع  محاذية للحدود 
الزور والحسكة، علمًا أن هناك الجئني قدموا 
من حمص، وهم األقدم بني موجات الالجئني 

التي بدأت عام 2013«.
السوريني  آالف  أن  بغداد  ويؤكد مسؤول في 
يــنــتــظــرون الــســمــاح لــهــم بــالــتــوجــه إلـــى إقليم 
أن يحظوا  العراق، حيث يتوقعون  كردستان 
بمعاملة أفضل ال تلحظ أي تضييق عليهم، 
وأن تــتــعــزز فــرصــهــم فـــي نــيــل مــســاعــدات من 
منظمات دولية، مع إمكان السماح لهم بالعمل 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، بــعــدمــا قــطــعــت بــغــداد 
املساعدات اإلنسانية عنهم، والتي دأبت على 

تقدميها ضمن برنامج وزارة الهجرة.
لكن مسؤواًل آخر يشير إلى أن القرار »ليس 
إذ تقلصت مساعدات برنامج وزارة  جديدًا، 
الهجرة للسوريني منذ ظهور جائحة كورونا 
نهاية عام 2019، ثم أنهيت بعد فترة، علمًا أن 
البرنامج لحظ تقديم الحصص نفسها التي 
يــتــلــقــاهــا الـــنـــازحـــون الــعــراقــيــون، مــثــل مـــواد 
غــذائــيــة تــشــمــل الــدقــيــق والــــرز والــبــقــولــيــات، 
ــانــــب مــســتــلــزمــات  وأخـــــــــرى صـــحـــيـــة إلــــــى جــ
خــاصــة بــاألطــفــال والــنــســاء وغــيــرهــا، وكذلك 
توفير رعاية صحية مجانية، علمًا أن مراكز 
الــصــحــة األولــيــة فــي الــعــراق أغــلــقــت أبــوابــهــا 

منذ فترة«.

ال معاملة بالمثل
ــثـــه لـــــ »الـــعـــربـــي  ــؤول فــــي حـــديـ ــ ــسـ ــ ويـــتـــابـــع املـ
الــجــديــد« أن »الــســوريــني فــي بــغــداد واألنــبــار 
والــبــصــرة وبــابــل تــحــديــدًا تــعــرضــوا لسلسلة 
مضايقات من أجهزة األمن العراقية، ما جعل 
حـــال أســـر كــثــيــرة مــنــذ فــتــرة غــيــر قليلة أشبه 
بالوجود في سجن، خصوصًا تلك التي نقلت 
إلى ملعب كرة القدم قيد اإلنشاء جنوب مدينة 
تتوافر  ال  األنـــبـــار، حــيــث  الــفــلــوجــة بمحافظة 
ما  الكريم«،  العيش  أو  الحياة  أدنــى مقومات 
أغضب الشارع العراقي الذي ندد بما وصفه 
الــذي  الــســوري  بــأنــه »مــعــامــلــة سيئة للشعب 

»تجويع« 
السوريين

تضييق 
عراقي على 

الالجئين

بلدان  كل  في  جدًا  سيئة  السوريين  الالجئين  أوضاع 
تحديدًا  العراق  في  الالجئون  يواجه  واليوم  الجوار. 
المساعدات  والمنظمات  السلطات  قطع  مشكالت 

اإلنسانية عنهم. وهذه الحال مستمرة منذ فترة

سوريون في بغداد 
واألنبار والبصرة وبابل 

تعرضوا لمضايقات

نحو ربع مليون الجئ 
سوري يعيشون بالعراق 

وسط ظروف صعبة
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املــوارد املالية  الالجئني السوريني بسبب قلة 
ومــخــصــصــات تــوفــيــر الــدعــم واملــســاعــدة لهم 
ولــيــس بــســبــب تــطــبــيــق الــســلــطــات ســيــاســات 
لــيــســت  الـــهـــجـــرة  وزارة  أن  عـــلـــمـــًا  ــم،  لــــطــــردهــ
مــســؤولــة عـــن تـــوزيـــع املـــســـاعـــدات، لــكــن جــرى 
ضمن  يعمل  طرفًا  باعتبارها  أخــيــرًا  قبولها 
ــئــــني وتـــوفـــيـــر  ــة الــــالجــ ــ ــاثـ ــ ــلـــيـــات إغـ ــة عـــمـ ــرفــ غــ
أمــام  مفتوح  »الــبــاب  يضيف:  احتياجاتهم«. 
الالجئني السوريني الذين يريدون العودة إلى 
بلدهم األصلي، وذلك بالتنسيق مع السفارة 
بــغــداد«. ويرجح وجــود 22,500  السورية في 
عائلة سورية في كردستان العراق، وهو رقم 

كــبــيــر، علمًا أن عــائــالت كــثــيــرة أقــامــت سابقًا 
فــي مــحــافــظــات الـــعـــراق الــتــي تــديــرهــا بــغــداد، 
ــادرت إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، بحثًا  ــ غـ
عن فرص حياة جديدة«. يكشف مدير مخيم 
»دارا« لالجئني السوريني في محافظة أربيل، 
بــدر الــديــن نجم الــديــن، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »املــخــيــم يــضــم نــحــو 2600 أســــرة ســوريــة 
مــن مــنــاطــق متفرقة يــرفــض أفـــرادهـــا الــعــودة 
ــدم مــطــالــبــة أحـــد  ــ ــلـــدهـــم، فــــي مـــقـــابـــل عـ ــى بـ ــ إلـ
أيــضــًا بــمــغــادرتــهــم«.  ويــؤكــد أن »املــســاعــدات 
منذ  متوقفة  الــســوريــني  لالجئني  املخصصة 
أشــهــر ألســبــاب مــجــهــولــة، فــي حــني تــراجــعــت 
بحجج  الالجئني  دعــم  عــن  الدولية  املنظمات 
مختلفة يتعلق أهمها بمواجهة أزمات مالية. 
فتواصل  العراق  كردستان  إقليم  أمــا حكومة 
مع بعض املنظمات املحلية واملتبرعني تمويل 
هذا املخيمات بمستلزمات الحياة األساسية 

التي تحتاج إليها األسر«.

تشتت وضياع
وفــي أحــاديــث أجرتها »الــعــربــي الــجــديــد« مع 
عدد من الالجئني السوريني في مخيم »دارا«، 
يصف بعضهم أوضاعهم بأنها »صعبة جدًا، 
خصوصًا مع مواجهة ارتفاع درجات الحرارة 
الــصــيــف«، علمًا أن ســلــطــات إقليم  فــي فــصــل 
كردستان العراق عملت خالل الفترة املاضية 
أن  إال  الكهربائي،  بالتيار  املخيم  على تغذية 
اتها لم تكف ملعالجة املشكلة بالكامل«. إجراء

ــــى تــغــذيــة  ــــى الـــحـــاجـــة إلـ ويـــشـــيـــر بــعــضــهــم إلـ
أطـــفـــالـــهـــم، وزيـــــــادة املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة منح 
الــتــعــلــيــم، وبـــنـــاء مــزيــد مـــن املــــــدارس، وتــأمــني 
أجل  مــن  املخيم  داخـــل  للشبان  تقوية  دورات 
يستغلوها  أن  يمكن  مهارات حرف  تعليمهم 

في أعمال مهنية عند خروجهم من املخيم.
وتعتبر قطر والكويت في طليعة الدول التي 
الالجئني  ملف  في  إنسانية  قدمت مساعدات 
في كل مدن العراق، علمًا أن ال رقم دقيقًا لعدد 
الـــســـوريـــني الـــالجـــئـــني فـــي مــــدن ومــحــافــظــات 
الـــعـــراق، وهـــو مـــا لـــم تـــحـــدده الــســلــطــات. لكن 
الالجئني تشتت  أنــه بني عشرات آالف  األكيد 
قسم كبير منهم بعد اجتياح تنظيم »داعش« 
للعراق، واضطروا إلى النزوح مجددًا من مدن 
ومحافظات في الشمال والغرب إلى أخرى في 
إقليم  إلــى  الوسط والجنوب وبــغــداد، إضافة 

كردستان العراق.

واجب إنساني
يــشــّدد رئــيــس لجنة الــهــجــرة واملــهــجــريــن في 
لـ  الدهلكي، في حديثه  العراقي، رعد  البرملان 
»العربي الجديد«، على أن »السلطات العراقية 
ــانـــي في  يــجــب أن تــضــطــلــع بــواجــبــهــا اإلنـــسـ
توفير دعم كاٍف ومساعدات إنسانية، وحتى 
الالجئني  لجميع  واجــتــمــاعــي  نفسي  تــأهــيــل 
والنازحني، أكانوا عراقيني أم سوريني. وهذا 
أمـــر ذو أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلـــى شــرائــح 
أصــيــبــت بـــأضـــرار كــبــيــرة مـــن الـــحـــروب الــتــي 

ــــالل الـــســـنـــوات  شـــهـــدهـــا الــــعــــراق وســــوريــــة خـ
املــاضــيــة، ومـــن احــتــالل تنظيم داعــــش أجـــزاء 
ــن الــــضــــروري أيــضــًا  كــبــيــرة فـــي الــبــلــديــن. ومــ
تخصيص مبالغ كافية لضمان عدم تجويع 
هؤالء، وحث املنظمات املحلية والدولية على 
بالتعامل  الخاصة  واجباتها  وتنفيذ  العمل 
مع هذه األزمة«. ويشير إلى أن أي شخص أو 
جهة أو سلطة ال تملك حــق إجــبــار الالجئني 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى أمـــاكـــن ســكــنــهــم فـــي بلدهم 
أنها غير مؤهلة الستقبالهم، وأن  األم، طاملا 
عــودتــهــم ال بـــّد أن تــكــون طــوعــيــة وبـــال إكـــراه، 
وسياسة  التجويع  أساليب  تطبيق  وتجنب 
اإلبعاد عبر تقليص الدعم املادي واإلنساني.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

بعد انقطاع مـــادة املـــازوت مــن األســـواق 
ــا بــشــكــل  ــرهـ ــعـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة، وارتــــــفــــــاع سـ الـ
ــر الـــــوصـــــول إلــيــهــا  ــنـــونـــي بـــعـــد حـــصـ جـ
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء، لـــم يــعــد أصــحــاب 
املولدات في مخيم عني الحلوة لالجئني 
)جنوب  صيدا  مدينة  في  الفلسطينيني 
مولداتهم،  تشغيل  يستطيعون  لبنان(، 
فـــاتـــخـــذوا قـــــــرارًا بــإطــفــائــهــا حـــتـــى بـــات 
بــاســتــثــنــاء  ــاء،  ــربــ ــهــ كــ مــــن دون  ــيـــم  املـــخـ
ساعة في اليوم توفرها شركة الكهرباء، 

ليعيش األهالي في العتمة.  
وعـــلـــت الـــصـــرخـــة فـــي املـــخـــّيـــم مـــن جــــّراء 
الالجئني  غــوث وتشغيل  وكــالــة  تجاهل 
الفلسطينيني )أونروا( دورها في توفير 
ــادة املـــــــازوت لــلــمــولــدات الــكــهــربــائــيــة.  ــ مـ
ويقول أحد قاطني املخيم ويدعى هاني 
حسن الشايب، ويتحدر من قرية الراس 
األحمر الفلسطينية )إحدى قرى الجليل 
»أبيع  املخيم:  دكانًا في  األعلى(، ويملك 
مــواد غذائية مــن ألــبــان وأجــبــان ولحوم 
ــا. وبـــســـبـــب عـــــدم تـــوفـــر الــتــيــار  ــيــــرهــ وغــ
ــدة  ــ ــة واحـ ــاعـ الـــكـــهـــربـــائـــي بــاســتــثــنــاء سـ
املواد  توزيع هذه  إلى  يوميًا، اضطررت 
على الناس، علمًا أن قيمتها تبلغ نحو 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة )نـــحـــو 1500  30 مــلــيــون 
الــصــرف  أمـــيـــركـــي بــحــســب ســعــر  دوالر 
ــوداء(. كــمــا تبلغنا من  ــســ الــ الـــســـوق  فـــي 
أصحاب املولدات في املخيم بأنه لم يعد 
بسبب  مولداتهم  تشغيل  مقدورهم  فــي 

انقطاع مادة املازوت«.
مــادة  بتأمني  املعنيني  الشايب  ويناشد 
املـــــازوت، وفــاعــلــي الــخــيــر بــالــســعــي لــدى 
املــادة، ويضيف:  لتأمني هذه  املسؤولني 
»نـــحـــن خــمــس عـــائـــالت تــعــيــش مـــن هــذا 
املحل. وبسبب انقطاع التيار الكهربائي، 
ــة مــن  ــائــ ــي املــ ــا نــســبــتــه 75 فــ خـــســـرنـــا مــ
الـــذي أثـــر علينا بشكل  مــبــيــعــاتــه، األمـــر 

كبير«.
ويؤكد أن »الناس في املخيم تبحث عن 
املــيــاه الــبــاردة فــي هــذا الصيف الــالهــب. 
وبــســبــب االرتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي درجــــات 
ــرارة، يــقــضــون مــعــظــم أوقـــاتـــهـــم في  ــحــ الــ
ــارع. حـــتـــى األطــــفــــال يـــنـــامـــون عــلــى  ــ ــــشـ الـ
األرض، ويــمــضــون يــومــهــم فــي األحــيــاء 
الـــضـــيـــقـــة، ألن بــيــوتــهــم مــظــلــمــة ولــيــس 
فيها شبابيك وال تدخلها الشمس«. كما 
يناشد الصليب األحمر اللبناني واألمم 

املتحدة بمساعدة األهالي. 
ــا مـــنـــى طــــافــــش، والــــتــــي تـــتـــحـــدر مــن  ــ أمــ
مدينة صفد في الجليل، وتعمل في قسم 
املحاسبة في إحدى مــدارس صيدا، كما 
أنـــهـــا مــتــطــوعــة فـــي جــمــعــيــة »اإلســـعـــاف 
الجديد«:  »العربي  لـ فتقول  اإلنــســانــي«، 
»في ظل انقطاع التيار الكهربائي، تبقى 
نــاهــزت التسعني عامًا من  التي  والــدتــي 
العمر، نائمة طــوال الوقت لعدم قدرتها 
على تحمل درجــة الــحــرارة املرتفعة. أما 
األطـــفـــال، فــيــهــرعــون إلـــى الـــشـــوارع هربًا 
مـــن الـــحـــر وبــحــثــًا عـــن مـــكـــان يـــوفـــر لهم 
الــتــهــوئــة«. تضيف أن »األطــعــمــة فسدت 
مـــن جـــــراء انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، عــلــمــًا أن 

األوضاع االقتصادية سيئة جدًا«. 
أمـــا هـــدى خــلــيــل إبــراهــيــم، الــتــي تتحدر 
مـــن مــديــنــة طــبــريــا الــواقــعــة فـــي الجليل 
الــشــرقــي، وتــعــمــل نــادلــة، فــتــقــول: »بــاتــت 
الــبــيــوت فــي املــخــيــم بــال إنــــارة حــتــى في 

ساعات النهار، ولم يتمكن األوالد الذين 
البكالوريا  كانوا يستعدون المتحانات 
الظروف.  الدراسة في هذه  الرسمية من 
كــــان ابـــنـــي يــقــضــي وقـــتـــه عــلــى الــســطــح 
ــة، وقــــد طلب  ــ ــدراسـ ــ حــتــى يــتــمــكــن مـــن الـ
مــنــهــم مــديــر املـــدرســـة أن يــجــلــبــوا معهم 
عــرقــهــم في  لتجفيف  الــبــيــت  مــن  منشفة 
غرف االمتحانات«. تضيف: »الوضع في 
املخيم صعب جــدًا. خــالل عيد األضحى 
املاضي، وزع البعض اللحوم على الفقراء 
الذين لم يعد باستطاعتهم شراءها، إال 
املستمر  االنقطاع  أنها فسدت من جــراء 

للتيار الكهربائي«.
»أعيش  قائلة:  حديثها  إبــراهــيــم  وتختم 
الشمس، وخصوصًا  تدخله  ال  منزل  في 
أن الــبــيــوت فـــي املــخــيــم مــتــقــاربــة. لــذلــك، 
أستخدم الشمع خالل النهار. سابقًا، كنت 
بـــ500 ليرة لبنانية،  الشمع  أشتري علبة 

أما اليوم، فصار سعرها 10 آالف ليرة«.
ــك، يـــقـــول املـــشـــرف الــصــحــي أبــو  ــ ــى ذلـ إلــ
ــن، الـــــــذي يـــتـــابـــع حـــــــاالت املـــرضـــى  ــ ــامـ ــ يـ
ــــن يـــحـــتـــاجـــون إلــــــى األوكــــســــجــــني:  ــذيـ ــ الـ
»بــعــض املـــرضـــى فـــي املــخــيــم، وعــددهــم 

ــًا، يـــحـــتـــاجـــون  ــمـــســـني شــــخــــصــ نــــحــــو خـ
إلــى األوكــســجــني. هــذا عــدا عــن الــحــاالت 
الـــطـــارئـــة الـــتـــي تــضــطــر لــلــحــصــول على 
األوكـــســـجـــني. ســابــقــًا، حـــني كــــان الــتــيــار 
الــوقــت، ســواء  طــوال  الكهربائي متوفرًا 
مــن خــالل شــركــة الــكــهــربــاء أو املــولــدات، 
كـــــان املــــرضــــى يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى أجـــهـــزة 
انقطاع  بسبب  لكن  األوكسجني.  توليد 
أنابيب  إلــى  يحتاجون  باتوا  الكهرباء، 
ــة  ــوبـ ــبـ ــر األنـ ــعـ ــلـــغ سـ ــبـ ــــجـــــني، ويـ ــــسـ األوكـ
دوالرات(،  ســتــة  )نـــحـــو  لـــيـــرة  ألــــف   120
باإلضافة إلى 50 ألفًا )نحو 2.5 دوالر(، 
األجــرة، ما يسبب عبئًا  لنقلها بسيارة 
مـــاديـــًا بــالــنــســبــة لــلــفــقــراء. وقــــد يــحــتــاج 
املــريــض إلـــى أكــثــر مــن أنــبــوبــة، علمًا أن 
أو  مسألة حياة  هــو  األوكسجني  توفير 
: »تــأمــني 

ً
مـــــوت«. ويــخــتــم حــديــثــه قـــائـــال

ــــور األســاســيــة بـــات صــعــبــًا لــلــغــايــة.  األمـ
بالتدخل  املعنيني  جميع  نطالب  لــذلــك، 
ــازوت  ــادة املــ ــل تــوفــيــر مــ الــســريــع مـــن أجـ
الـــــحـــــاالت  أن  ــًا  ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ لـــلـــمـــخـــيـــم، 
ــة ال تــنــتــظــر وأوضـــــــــاع الـــنـــاس  ــيـ املـــرضـ

املادية صعبة جدًا«.

ال كهرباء في مخيم عين الحلوة

)Getty( ال يمكن لألطفال البقاء في بيوتهم

انقطاع التيار الكهربائي أثر على الحركة داخل المخيم )العربي الجديد(

الجئون سوريون في مخيم بكردستان العراق )سفين حميد/ فرانس برس(

60
في المائة من أسر الالجئين السوريين 

في العراق خّفضت اليوم استهالكها 
الغذائي ووقعت تحت ديون

يعيش أهالي مخيم 
عين الحلوة لالجئين 

الفلسطينيين في 
مدينة صيدا )جنوب 

لبنان(، من دون 
كهرباء، أسوة بجميع 

اللبنانيين، األمر الذي 
أثر على كل مناحي 

حياتهم

أدخلت اإلجراءات الوقائية 
الخاصة بأزمة كورونا 

التي امتدت طويًال، 
أولياء األمور الكويتيين 

في مأزق توفير طفولة 
طبيعية ألبنائهم. وهم 

يتطلعون إلى قرارات 
حكومية تواكبهم، 

أحدها إعادة فتح أندية 
الترفيه

الكويت: نشاطات األطفال تعود مع فتح األندية أبوابها
ال يتخوف الكويتيون من 
إرسال أبنائهم إلى األندية 

الخاصة بهم

اشترطت الوزارة تحصين 
العاملين في األندية 

وتطبيق إجراءات الحماية

الكويت ـ خالد الخالدي

أعــــاد قــــرار ســمــاح مــجــلــس الــــــوزراء الــكــويــتــي 
ــال وفــــتــــح األنــــديــــة  ــ ــفــ ــ بـــتـــنـــظـــيـــم أنـــشـــطـــة األطــ
أبوابها،  بهم  الخاصة  والتربوية  الرياضية 
الســتــقــبــالــهــم بـــــدءًا مـــن األول مـــن ســبــتــمــبــر/ 
أيـــلـــول املـــقـــبـــل، الــبــهــجــة إلــــى الـــعـــائـــالت الــتــي 
يتملكها خـــوف كــبــيــر مــن أن يــزيــد اســتــمــرار 
تطبيق قرارات منع هذه األنشطة حال الكسل 
عــمــلــيــة تعليمهم  األطــــفــــال، وســلــبــيــات  لــــدى 
الــتــي تــســيــر بــبــطء شــديــد فــي األصــــل بتأثير 
اإلجراءات الخاصة بوباء كورونا التي أوقفت 
كل برامج التعليم والترفيه، وحّولت الدراسة 

إلى التعليم عن ُبعد.
ــقـــت لــجــنــة  ـ

ّ
ــل ــمــــوز املـــــاضـــــي، عـ فــــي يــــولــــيــــو/ تــ

الــطــوارئ مؤقتًا كل أنشطة األطــفــال، استنادًا 
ــه بــني 15و20 

ّ
إلـــى نــتــائــج إحــصــاء أفــــادت بــأن

فـــي املـــائـــة مـــن اإلصـــابـــات الــتــي يــتــعــرض لها 
كبار السن، املعرضني لتفاقم أعراض فيروس 
كورونا، تأتي من أطفال يخالطون غيرهم في 

بهم.  نـــواٍد خاصة  داخــل  يمارسونها  أنشطة 
لــكــن الــســلــطــات الصحية قـــررت إعــــادة إطــالق 
هذه األنشطة بعدما أثبتت األرقام تراجع عدد 
األخيرة،  األسابيع  خالل  بكورونا  اإلصابات 
وتوقعت انخفاضها بشكل أكبر في سبتمبر.

تقول معلمة التربية املوسيقية فاطمة الراشد، 
»العربي الجديد«، إن  وهي أم لثالثة أطفال، لـ
»قرار وقف أنشطة األطفال صدمنا ألنه يعني 
قتل فترات مهمة في طفولتهم، خصوصًا أنه 
أخرى  ترفيهية  أنشطة  يمارسوا  أن  يمكن  ال 
العام  العالم  الكويت، ولم يسافروا لرؤية  في 
ــــي، واقـــتـــصـــر تــعــلــيــمــهــم عـــلـــى دروس  ــاضـ ــ املـ
ــل كــثــيــرًا اخــتــالطــهــم 

ّ
تــلــقــوهــا عـــن بــعــد، مـــا قــل

باآلخرين«.  وسجلت الراشد أبناءها الثالثة 
في أحد األندية االجتماعية الصيفية الخاصة 
باألطفال، والذي كان سينفذ برنامج نشاطاته 
ــتـــداد شــهــري يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي  عــلــى امـ
 قــــرار مجلس 

ّ
وأغـــســـطـــس/ آب الــــجــــاري. لــكــن

الوزراء إغالق هذه األنشطة أرجأ موعدها إلى 
األول من سبتمبر/ أيلول املقبل، وغّير خطط 

ها ستسافر خالل 
ّ
أن العائلة. وتكشف الراشد 

أيام مع أبنائها وزوجها إلى تركيا، وستعود 
فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــقــبــل، حـــني ستسمح 
الــحــكــومــة بــتــنــظــيــم أنــشــطــة األطـــفـــال وتــفــتــح 
ــهــا ســتــطــّعــم أطفالها 

ّ
األنـــديـــة. وتــشــيــر إلـــى أن

األكــبــر ســنــًا فـــور ســمــاح الــســلــطــات الصحية 

مجمعات تجارية وأسواق ال تجلب أّي فوائد 
علمية أو تربوية أو ترفيهية لألطفال، وتعلم 
التي  العائلية  التجمعات   

ّ
أن الــصــحــة  وزارة 

اإلجـــراءات  فيها  األطــفــال ال تطبق  يحضرها 
الصحية، بخالف ما يحصل في األندية«. 

ــرف عـــلـــى أكـــاديـــمـــيـــة  ـــشــ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول املـ مــ
»الهالل« لتعليم األطفال السباحة والرياضات 
الجديد«:  »العربي  لـ الحريجي  محمد  املائية 
ــة بـــنـــشـــاطـــات األطــــفــــال  ــاصــ ــخــ »الــــــــقــــــــرارات الــ
مــتــخــبــطــة وغـــيـــر واقـــعـــيـــة، فـــاألطـــفـــال يــعــون 
ويـــعـــلـــمـــون كــــل إجـــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الــصــحــي 
 فــي األكــاديــمــيــة، علمًا أن 

ً
الــتــي نطبقها أصـــال

ــــذوا الــلــقــاحــات  جــمــيــع طـــواقـــم األكــاديــمــيــة أخـ
 
ّ
املـــضـــادة لــكــوفــيــد-19«. يــضــيــف: »الــغــريــب أن

األطفال ال يستطيعون التدرب في أكاديميتنا 
بسبب حظر وزارة الصحة لعبهم كرة القدم، 
واختالطهم في الساحة املقابلة لألكاديمية«. 
عمومًا، ال يتخوف أولــيــاء األمـــور مــن إرســال 
ــفــــال، بـــل يــتــحــرقــون  أبــنــائــهــم إلــــى أنـــديـــة األطــ
شوقًا لفعل ذلك وإعــادة فتح أنشطة األطفال، 

»الـــعـــربـــي  ـــ بـــحـــســـب مــــا يــــؤكــــد تــــركــــي خــــالــــد لـ
الــجــديــد«. ويــقــول: »ال أستطيع السفر بسبب 
ظـــروف عملي، وابــنــي لــم يــذهــب إلــى املــدرســة 
ولـــم يــلــتــِق بــبــاقــي األطــفــال مــنــذ أكــثــر مــن عــام 
ونصف العام، وال يمكن أن يمارس أي نشاط 
نا كنا نذهب للعب البولينغ، 

ّ
ترفيهي، علمًا أن

 صالة البولينغ تمنع دخوله 
ّ
ثم فوجئت بأن

ــــه طــفــل، وكــنــت قــد سجلته فــي نــاٍد 
ّ
بــحــجــة أن

 
ّ
ثــقــافــي يــهــتــم بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــن

ــادي أرجــــأ بــرامــجــه إلــــى ســبــتــمــبــر بسبب  ــنـ الـ
قــرارات وزارة الصحة. وأســأل من يتخذ هذه 
الــقــرارات، مــاذا سيفعل ابني طــوال أغسطس، 
ــه لم يمارس أّي نشاط ترفيهي بدني 

ّ
علمًا أن

الفيديو  بألعاب  وينشغل  ونــصــف،  عــام  منذ 
فقط«.

»العربي  لـ ويؤيد ماضي الفضلي في حديثه 
الجديد« ما ذكره أولياء أمور آخرون، ويقول: 
ــراء الصحي  لــم يعد يهمني اإلجــ »بــصــراحــة، 
قــدٍر  أبنائي على  أن يحصل  مــا يهمني  بقدر 

كاٍف من التعليم والترفيه«.

 االحــتــيــاطــات الصحية 
ّ

بـــذلـــك، وســتــتــخــذ كـــل
الــذي لم يبلغ السن  املناسبة لطفلها األصغر 

املحدد للتطعيم. 
ويــبــلــغ املـــشـــرف الـــتـــربـــوي فـــي مــركــز »الــنــشء 
»العربي  الشمري  عثمان  لألطفال  الــتــربــوي« 
 »املــركــز جــّمــد نــشــاطــه فــي نهاية 

ّ
الــجــديــد« أن

ــه ســيــســتــأنــفــه بــحــلــول 
ّ
يـــولـــيـــو/حـــزيـــران، لــكــن

ه سيغيب طوال 
ّ
األول من سبتمبر، ما يعني أن

ــراءات،  الشهر الــجــاري. أمــا بالنسبة إلــى اإلجـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــؤون  ــشــ ــ الــ وزارة  فـــاشـــتـــرطـــت 
ــمــــل، املـــكـــلـــفـــة مـــتـــابـــعـــة أنــــديــــة األطــــفــــال،  ــعــ والــ
لقاحات  عــلــى  فيها  الــعــامــلــني  حــصــول جميع 
مضادة لكوفيد-19، وهو ما حصل، وتطبيق 
املعتمدة، وقلنا لألهالي  الصحية  اإلجـــراءات 
 إجــراءات التباعد 

ّ
 كل

ّ
في رسالة إلكترونية إن

الشمري  يضيف  مــطــبــقــة«.  ستبقى  الــصــحــي 
مــنــتــقــدًا إجـــــــــراءات الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة: »ال 
الصحة  وزارة  تنفذها  الــتــي  الــخــطــوات  أفــهــم 
الخاصة بمنع األطفال من الذهاب إلى األندية 
أنشطة، في وقــت تسمح بدخولهم  وممارسة 

قريبًا يستعيدان بعضًا من 
حياتهما الطبيعية )ياسر 
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