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صيدا ـ انتصار الدنان

أنـــشـــأ مــســتــشــفــى الـــنـــداء اإلنـــســـانـــي داخـــل 
الفلسطينيني  الحلوة لالجئني  مخيم عني 
فـــي مــديــنــة صـــيـــدا، جــنــوبــي لــبــنــان، قسمًا 
بكوفيد-19،  للمصابني  مخصصًا  الفائقة  للعناية 
األكثر  الخدمات  تقديم  إلــى  املاسة  الحاجة  في ظل 
يــواجــهــون  الــذيــن  الفلسطينيني  لــالجــئــني  إلــحــاحــًا 
تداعيات أزمة كورونا في ظل معاناتهم من ظروف 

معيشية صعبة.
يقول املدير العام ملستشفى النداء اإلنساني، الدكتور 
أن  جيدًا  »نــدرك  الجديد«:  »العربي  لـ السّماك  عامر 
الجديد  كــورونــا  فــيــروس  أزمـــة تفشي  مــع  التعامل 
يستدعي تحديث األفكار والوسائل املستخدمة في 
مواجهة مخاطره. وبسبب حساسية املخيم، وعدم 
إمكان مصابني مغادرته ألسباب مختلفة من أجل 
تلقي العالج، وجدنا ضــرورة إلنشاء قسم للعناية 
ــا ووضـــعـــنـــاه قيد  الــفــائــقــة خــــاص بــمــرضــى كـــورونـ
التنفيذ مستفيدين من توفر رغبة كبيرة لدى لجنة 
بدور  اضطلعت  التي  اللبناني-الفلسطيني  الحوار 

كبير في تأمني كل مستلزمات التجهيز«.
اإلنساني  النداء  »شكل مستشفى  السّماك:  يضيف 
مـــبـــادرات االســتــجــابــة ملتطلبات مكافحة  مــن  ــزءًا  جـ
كـــوفـــيـــد- 19 فـــي املـــخـــيـــم، وتــغــطــيــة كـــل الــتــجــمــعــات 
لجنة  رئــيــس  أطلقها  الــتــي  لبنان  فــي  الفلسطينية 

ــتـــور حــســن  ــدكـ ــوار الـــلـــبـــنـــانـــي- الــفــلــســطــيــنــي الـ ــحــ الــ
مــنــيــمــنــة بــالــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
اللجنة  ورئــيــس  لبنان  فــي  الــعــامــة  الصحة  ووزارة 
الــوطــنــيــة إلدارة لــقــاح كـــورونـــا فــي لــبــنــان الــدكــتــور 
عبد الرحمن البزري، إلى جانب منظمتي أطباء بال 
حــدود ويونيسف )منظمة األمــم املتحدة للطفولة( 
الهالل  لبنان، وجمعية  في  فلسطني  دولــة  وسفارة 
ــي املـــجـــال.  ــر الــفــلــســطــيــنــي، وكــــل الــعــامــلــني فـ ــمـ األحـ
مـــواكـــبـــة  فــــي  املـــســـتـــشـــفـــى دوره  يــــواصــــل  وســـــــوف 
الــذي  القسم  هــذا  عبر  امللحة  االستجابة  متطلبات 
 2 آي  أملانيا في تمويله عبر مؤسسة جي  شاركت 
ونفذه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ومهماته في 
املشاركة بحماية مجتمعنا الفلسطيني باملخيمات، 
ــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا  ــع الــتــمــســك بـــاســـتـــكـــمـــال الـــجـ مــ
إغاثة  املــجــال، مثل هيئة  هــذا  فــي  مؤسسات تعمل 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( وجمعية 
الهالل األحمر الفلسطيني التي تصّدت منذ البداية 

للوباء واستطاعت إنقاذ ناس ُكثر«.
املــســؤول عن قسم كورونا  الطبيب  من جهته، يقول 
في مستشفى النداء اإلنساني الدكتور عبد الله عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »قــســم الــعــنــايــة الفائقة  الــلــه لـــ
ــا ســــوف يــتــابــع حـــــاالت شخصها  بــمــرضــى كــــورونــ
التعامل  يتّم  وســوف  حــضــورهــا،  قبل  متخصصون 
مع اإلصابات بحسب درجة حّدتها التي سنحددها 
عبر إخضاع املريض لفحوص وصور أشعة تسمح 

لنا بــدخــول مرحلة الــعــالج املــطــلــوب، واالنــتــقــال إلى 
املــســتــجــدات«.  يشير  إلــى  للتعّرف  اليومية  املــراقــبــة 
عبد الله إلى أن »قسم عالج مرضى كورونا معزول 
بوابة  عبر  يدخلون  إليه  والقادمون  املستشفى،  عن 
خــاصــة تــمــنــع أي احــتــكــاك مـــع بــاقــي األقـــســـام. وهــو 
يــتــضــمــن أجـــهـــزة تــهــويــة خـــاصـــة، ومــجــهــز بمختبر 
يــعــمــل عـــلـــى مــــــدار الــــســــاعــــة، ويــــتــــنــــاوب فـــيـــه أطـــبـــاء 
متخصصون في أمراض القلب والرئة وغسل الكلى«.
ويلفت منيمنة بدوره إلى أن »لجنة الحوار اللبناني-
إلــى  كـــورونـــا  أزمــــة  بــدايــة  مــنــذ  تنبهت  الفلسطيني 
أهمية إعطاء أولوية ملكافحة الوباء داخل املخيمات 
املستشفيات  لــدعــم  ســيــاســة  وطــبــقــت  الفلسطينية، 
ــأت قـــســـمـــًا فــــي مــســتــشــفــى  ــ ــشـ ــ واملـــســـتـــوصـــفـــات، وأنـ
الهمشري بصيدا، في حني تعمل حاليًا على تجهيز 
أقـــســـام أخــــرى فـــي مــســتــشــفــى صــفــد شــمــالــي لــبــنــان 
الــجــنــوب،  فــي  فــي منطقة صـــور  الــبــص  ومستشفى 
الـــنـــداء اإلنــســانــي فــي مخيم  وعــلــى دعـــم مستشفى 
عــني الحلوة عبر تــزويــد القسم الــخــاص بــه بأفضل 
التجهيزات، مع اإلفــادة من تمويل من دول مانحة، 
عــلــمــًا أن ثــمــة حــاجــة مــلــحــة الســتــحــداث هـــذا القسم 
املخيم، ألن ثمة أشخاصًا ال يستطيعون  في داخــل 

الخروج منه، ما يمنع تقديم العالج لهم«.
إلدارة  اللبنانية  الــوطــنــيــة  اللجنة  رئــيــس  ويــكــشــف 
ــبــــزري، أن  لـــقـــاح كـــورونـــا الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن الــ
بمرضى  الفائقة  العناية  قسم  تجهيز  على  »العمل 

النداء اإلنساني بدأ قبل عام  كورونا في مستشفى 
ونصف عام. وقد أجرينا زيارات ميدانية مع اللجنة 
العليا لهيئة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وناقشنا 
خطوات دعم الحكومة األملانية للمشروع الذي تحّول 
إلى واقع«. ويشير البزري إلى أن »القسم املستحدث 
هو الوحيد في مخيم عني الحلوة الذي ُيَعّد من بني 
أكبر املخيمات الفلسطينية في لبنان ويضم كثافة 
سكانية، وأشخاصًا ُكثرًا غير قادرين على الخروج 
العمل  ألسباب مختلفة. من هنا كان من الضروري 

لتحصني الوضع الصحي في داخله«.

مجتمع
في  خفية  كاميرات  تركيب  بزعم  أشخاص  أربعة  على  القبض  الجنوبية  الكورية  الشرطة  ألقت 
غرف فندق بأكمله ومحاولة ابتزاز  الضيوف الذين تم تصويرهم ليدفعوا املال. وقال سيو سانغ 
هيوك، املسؤول في وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية في شرطة العاصمة سيول، إن املشتبه بهم 
التقطوا صورًا ألشهر وحاولوا ابتزاز بعض الضيوف بتهديدهم بنشر املقاطع املصورة الخاصة 
املشتبه بهم  ولــم يقدم سيو تفاصيل حــول كيفية تركيب  ابــتــزازهــم فشلت.  مــحــاوالت  لكن  بهم، 
)أسوشييتد برس( للكاميرات في الفندق في يانغبيونغ، بالقرب من سيول.  

قالت جامعة هارفارد األميركية، أغنى جامعة في العالم، يوم الخميس، إن أوقافها حققت ربحًا 
في  انتهت  التي  املالية  السنة  في  مليار دوالر   53.2 إلــى  قفزت  قيمتها  وإن  املائة  في   34 بنسبة 
يونيو/ حزيران. وساعدت استثمارات الجامعة في األسواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة 
التي قال املسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية »رائعة«. وقبل عام، أعلنت هارفارد عن ربح 
نسبته 7.3 في املائة، خالل السنة املالية التي انتهت في يونيو/ حزيران 2020 بعد شهور فقط من 
)رويترز( هبوط األسواق بسبب جائحة فيروس كورونا. 

هارفارد أغنى جامعة في العالمكوريا الجنوبية: كاميرات خفية في فندق

أنجز  »المشروع  إن  السّماك  عامر  الدكتور  يقول 
لبنان،  في  العامة  الصحة  وزارة  تعليمات  وفق 
ويحتوي القسم على ستة أسرّة بتجهيزات حديثة، 
صناعي،  تنفس  بأجهزة  مــزودة  ثالثة  بينها  من 
فريق  ُوّظف  وقد  الكلى.  لغسل  جهاز  وكذلك 
قسم  فــي  للعمل  ومــؤهــل  متخصص  عمل 
يسد  أن  ونأمل  كورونا،  بمرضى  الفائقة  العناية 

هذا القسم الحاجات الضرورية«.

6 أسرّة بتجهيزات حديثة

ــة حــديــثــة نـــشـــرت نــتــائــجــهــا مجلة  ــ ــهـــرت دراســ أظـ
منتجات  أن  الطبية  جــورنــال«  ميديكال  »بــريــتــش 
كــبــديــل عن  األهـــل  الــتــي يشتريها  األطــفــال  حليب 
حــلــيــب األم، ال تــخــضــع فـــي املــجــمــل إلـــى فــحــوص 
دقيقة، وقد تتضمن معلومات مضللة على صعيد 
 
ً
عة مثال

ّ
ل البدائل املصن

ّ
الفوائد الغذائية. وفيما تمث

مـــن بــروتــيــنــات حــلــيــب الــبــقــر ســوقــا مــتــنــامــيــة في 
العالم، وفي وقت يؤكد منتجوها أنها تمنح األطفال 

الدراسة  تطالب  األم،  لحليب  ذاتها  الغذائية  الفوائد 
إلثبات  منهجية  تجارب سريرية  بإجراء  املنتجني 

القيمة الغذائية لهذه املنتجات.
الــتــجــارب »غير  مــعــايــيــر  أن  تعتبر  ــة  الـــدراسـ لــكــن 
 125 إجــراء  طريقة  مراقبة  إلــى  استنادًا  موثوقة«، 
تجربة منذ عام 2015، وتالحظ أن »أربعا من كل 
خمس تجارب احتوت ثغرات كافية إلثارة شكوك 
فــي شـــأن خــالصــاتــهــا«. وتــشــيــر إلـــى أن »تــجــارب 

كــثــيــرة لـــم تــوضــح الــعــنــاصــر املــعــتــمــدة فـــي تقييم 
تكون  أن  تستوجب  املــصــداقــيــة  أن  علما  الــنــتــائــج، 
ــداف ملنع  أي دراســـة ســريــريــة واضــحــة حــيــال األهــ

االستنسابية«.
الــتــجــارب استثنت  الـــدراســـة أن »بــعــض  والحــظــت 
ــع عشوائيا من مجموعات شملها 

ّ
الــرض األطــفــال 

عملية  في  أخطاء  من  مخاوف  يثير  ما  االختبار، 
املقارنة. كما أنها تفضي دائما إلى نتائج إيجابية، 

ــا يــفــقــدهــا  ويــــشــــارك فــيــهــا صــانــعــو املــنــتــجــات، مـ
التجارب  أن  الــدراســة  معدو  واعتبر  االستقاللية«. 
تفتقر إلى الضوابط الالزمة للتأكد من عدم مواجهة 
ع تحديدًا أي مخاطر، خصوصا على 

ّ
األطفال الرض

تغيير طريقة  يجب  هنا  »مــن  التغذية،  قلة  صعيد 
إجرائها ونشر نتائجها، كي ال يواجه املستهلكون 

معلومات مضللة«.
)فرانس برس(  
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)كيم وون جين/ فرانس برس(



ــلــــوح تـــوتـــيـــاء يـــتـــحـــول إلـــــى مــا  مـــســـقـــوفـــة بــ
الــبــاردة«. تضيف:  الليالي  يشبه ثالجة في 
»الحطب هو الخيار الوحيد لتدفئة عائلتنا 
هذا العام، لذا سنشتري كمية منه ونقتصد 
في استهالكه كي يكفينا طوال فترة الشتاء، 
علمًا  أمـــرنـــا،  ســنــتــدبــر  الــقــلــيــل  نقصنا  وإذا 
أننا كنا حصلنا مع بدء فصل الشتاء العام 
املــاضــي عــلــى عـــدد قــلــيــل مــن أكــيــاس الفحم 
الـــحـــجـــري وزعـــتـــهـــا مــنــظــمــة إنــســانــيــة، لكن 
كميتها لم تكف إال أليام قليلة. أما استخدام 
وسائل التدفئة على املازوت هذا العام فأمر 

مستحيل بسبب غالء سعره«. 

حلول خدماتية
ــاضــــي، بــاشــر  فـــي نــهــايــة أغـــســـطـــس/ آب املــ
الــــــدفــــــاع املـــــدنـــــي الــــــســــــوري تـــنـــفـــيـــذ أعــــمــــال 
خدماتية تسبق حلول فصل الشتاء، شملت 
ردم خطوط غير صالحة للصرف الصحي، 
وفــتــح قـــنـــوات تــصــريــف ملــنــع وصــــول املــيــاه 
إلى الخيم، وتعبيد طرق وإصالح الفجوات 
فيها، وبناء خيم في أماكن جــديــدة، وإزالــة 
فــي خــطــوات تهدف  النفايات،  بــؤر لتجميع 
إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن األضــــــرار الــتــي تجلبها 
ــــي غـــــــرق مـــخـــيـــمـــات  الــــســــيــــول وتـــتـــســـبـــب فــ
بكاملها، وهو ما تكرر مرات سنويًا سابقًا، 

الــعــام املــاضــي شــهــد تضرر  علمًا أن شــتــاء 
ــازح لــــدى اجــتــيــاح مــيــاه  ــ حـــوالـــي 50 ألــــف نـ
األمــطــار مخيمات كفر عـــروق. وكــانــت هذه 
أطمة  تكررت سابقًا في مخيمات  الحوادث 
وتــلــك الــقــريــبــة مــن مــديــنــة ســرمــدا، حــيــث لم 
تــنــفــع كــل الــتــحــضــيــرات الــتــي أجــريــت لصّد 
مــيــاه األمـــطـــار ومــنــعــهــا مـــن إغـــــراق الــخــيــام 
وفـــرض إمــضــاء الــنــازحــني أيــامــًا بــال مـــأوى. 
وأعقبت السيول التي ألحقت أضرارًا كبيرة 
باملخيمات في نهاية يناير/ كانون الثاني 
2021، عاصفة ثلجية زادت معاناة النازحني 

الذين يبحثون عن الدفء. 

حطب وبقايا زيتون
يــنــاشــد مــديــر مخيم الــتــح الــقــريــب مــن بلدة 
باتنتة في ريف إدلب، عبد السالم يوسف، بال 
جدوى، مّد املنظمات اإلنسانية يد العون إلى 
النازحني من أجل مساعدتهم على مواجهة 
فصل الشتاء. ويقول لـ«العربي الجديد«: »لم 
يستعد أهالي املخيم ملواجهة فصل الشتاء 
الصعب  املعيشي  وضــعــهــم  بسبب  الــحــالــي 
جدًا. وهم لن يستطيعوا تأمني مواد التدفئة 
من حطب أو بيرين )بذور الزيتون( رغم أنها 
األكثر رخصًا في السوق نسبيًا. أما املازوت 
كل  نطالب  ونحن  عليه،  الحصول  فيصعب 

عبد اهلل البشير

ــات األولـــــــى  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ مـــــع تـــلـــمـــس الـ
لــــقــــدوم الـــشـــتـــاء عـــبـــر انـــخـــفـــاض 
درجات الحرارة وهبوب نسمات 
عة 

ّ
الــبــاردة، تتسلل إلــى الخيام املرق الــريــاح 

للنازحني في شمال سورية الذكريات املؤملة 
لــحــلــول فــصــل أمــطــار الــخــيــر، والــتــي تتكرر 
منذ عشرة أعــوام، من خــالل غــرق املخيمات 
ــبــــرد ومـــوجـــات  ــلـــب الــ بـــمـــيـــاه الـــســـيـــول، وسـ
يـــحـــاول  الــــذيــــن  األطـــــفـــــال  أرواح  الـــصـــقـــيـــع 
ذووهم عبثًا إيجاد أي شيء الستخدامه في 
البرد، وكذلك مفارقة البعض  حمايتهم من 
األوكسجني  انقطاع  اختناقًا بسبب  الحياة 

في الخيم.
ــم لــفــصــل الـــشـــتـــاء،  ــهـ ــداداتـ ــعـ ــتـ فــــي إطــــــار اسـ
يــســتــخــدم الـــنـــازحـــون، أكــــانــــوا مــقــيــمــني في 
خيم أم في منازل صغيرة داخل املخيمات، 
وســــائــــل تـــدفـــئـــة قــــد يــتــســبــب بــعــضــهــا فــي 
مقتلهم، لكن حجتهم تتمثل في أنه »ال يمكن 
بالخطر،  بالشعور  بالبرد  الشعور  مقارنة 
ت درجات الحرارة كثيرًا«. 

ّ
خصوصًا إذا تدن

بالطبع تتوافر وسائل تدفئة مرتفعة الثمن 
املـــازوت، لكن  مثل تلك التي تستخدم مــادة 
يــصــعــب حــصــول مــعــظــم قــاطــنــي املــخــيــمــات 
عــلــيــهــا، كــمــا يــمــكــن إشـــعـــال الــحــطــب الـــذي 
منذ  للبشر  تقليدية  تــدفــئــة  وســيــلــة  يشكل 
فجر التاريخ، لكن الفقر يدفع النازحني إلى 
إيـــجـــاد بـــدائـــل لــهــذه الــوســائــل الــتــي تعتبر 
ــة نــســبــيــًا، وبــيــنــهــا اســـتـــخـــدام مــالبــس  ــنـ آمـ
قديمة وفحم حجري وحتى أحذية وأكياس 

نايلون أو أي شيء قابل لالشتعال. 

نداءات »خاوية«
ترقيع  التدفئة مع  يترافق تحضير وسائل 
ــادق حــــول املــخــيــمــات،  ــنـ الــخــيــم وحـــفـــر الـــخـ
فــي مــحــاولــة شــبــه عبثية ملــنــع تــســّرب مياه 
نـــداءات االستغاثة التي  أمــا  األمــطــار إليها. 
يــطــلــقــهــا الــــنــــازحــــون لــتــجــنــيــبــهــم مــشــقــات 

الشتاء، فيرتد صداها خاويًا. 
ومدينة  أطمة  بلدة  بني  املمتدة  املنطقة  في 
الــدانــا شــمــال غــربــي إدلــــب، تنتشر عــشــرات 
املــخــيــمــات الــتــي يــقــيــم فــيــه نـــازحـــون، منها 
مــخــيــمــات الــكــرامــة وديــــر حــســان وبــابــولــني 
الــتــي يــتــرقــب كثير مــن نــازحــيــهــا الحصول 
إنسانية  منظمات  تقدمها  مــســاعــدات  على 
لــهــم فـــي مــطــلــع كـــل شـــتـــاء، ومــنــهــم فــاطــمــة 
العبد الله التي تقيم منذ 3 أعوام في مخيم 
قريب من بلدة دير حسان، وتقول لـ«العربي 
الجديد«: »أقيم في منطقة صخرية مرتفعة 
باملخيم وتعصف بها الرياح شتاًء وتشهد 
والبيت  تحملها.  يمكن  ال  صقيع  مــوجــات 
الذي أمكث فيه يضم غرفتني واحدة منهما 

شتـاء 
النـازحين

تحدي الدفء 
الغالي في 

شمال سورية

من  السوري  الشمال  مخيمات  نازحي  لهروب  سبيل  ال 
شتاء يعيشونه كأنهم في »ثالجة«، وبالتالي ال سبيل إال 
خيمهم،  األمطار  سيول  دخول  من  األسوأ  توقع  إلى 

والتعرض للبرد القارس بتدفئة معدومة أحيانًا

في يناير/ كانون الثاني 
الماضي، تضرر 145 مخيمًا 

بالسيول في الشمال 
السوري

يترقب النازحون الحصول 
على مساعدات تقدمها 

منظمات إنسانية لهم 
مطلع كل شتاء
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املنظمات اإلنسانية بأن توفر لنا املادتني«.  
ويعتمد نازحون ُكثر للتدفئة على البيرين 
التي تنتج من بقايا عصر الزيتون، وتضغط 
على شكل أسطوانات يتراوح طول الواحدة 
منها بني 30 و40 سنتيمترًا، وقطرها نحو 
للمازوت،   

ً
بديال بالتالي  وتعتبر  إنشات.   3

ــّولـــد الـــحـــرارة لـــفـــتـــرات.   ويـــوضـــح أحــمــد  وتـ
أبــــو نـــاصـــر الـــنـــازح مـــن ريــــف مــنــطــقــة مــعــرة 
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  إدلـــب  جنوبي  النعمان 
املاضي  العام  للتدفئة  البيرين  أنه استخدم 
عليها  اعتاد  لكن  مزعجة،  رائحتها  أن  رغــم 
مــع أفـــراد أســرتــه مــع مـــرور الــوقــت. وسيكرر 
ذلك هذا العام في ظل عدم قدرته على شراء 
املــازوت، علمًا أنه جلب كمية 200 كليوغرام 
الـــدفء، وال يصدر  الــذي »يمنح  من الحطب 

بــخــالف الــبــيــريــن روائـــــح مــزعــجــة وكــريــهــة، 
ودخانه غير كثيف«. 

... وصوًال إلى البالستيك
في يناير/ كانون الثاني املاضي، تضرر 145 
مخيمًا فــي مناطق أطــمــة وســرمــدا والــدانــا 
وكــفــرتــخــاريــم وكــلــلــي وبــاتــبــو وكــفــردريــان 
الروج  وأرمناز وسهل  وحفسرجة وسلقني 
مشّيد  ومعظمها  وغيرها،  مصرين  ومعرة 
ــًا، نــتــيــجــة الــــعــــواصــــف والـــهـــطـــول  ــيـ عـــشـــوائـ
الــغــزيــر لــأمــطــار. وشــمــلــت الــخــســائــر تمزق 
ــة، أو  ــالـــحـ ــا جــعــلــهــا غـــيـــر صـ خـــيـــام كــلــيــًا مــ
الشبكة  وتــشــيــر  جــزئــيــة.  تعرضها ألضــــرار 
إلـــــى أن 167  ــان  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ ــة  الــــســــوريــ
شخصًا قتلوا بسبب البرد في سورية بني 

 .
ً
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وتتحدث مصادر محلية لـ«العربي الجديد« 
املخيمات،  نــازحــي  مــن  كــبــيــرًا  أن قسمًا  عــن 
يـــحـــرقـــون بــســبــب الـــوضـــع املــــــادي الــصــعــب 
مالبس قديمة وأحذية، من اجل استخدامها 
في التدفئة خالل فصل الشتاء، ألن سعرها 
ــة بــــــاملــــــازوت والـــحـــطـــب.  ــارنــ ــقــ مـــنـــخـــفـــض مــ
ــة  ــ ــذيـ ــ ــــالبـــــس واألحـ ــــري شـــــــراء هــــــذه املـ ــــجـ ويـ
الـــوزن، وتشكل رغــم ضررها خيارًا  بحسب 
على  عائالت  تعتمد  كما  للنازحني.  متاحًا 
ــواد قـــابـــلـــة لـــالشـــتـــعـــال مــــن مــكــبــات  ــ جـــمـــع مــ
الــتــي يمكن  البالستيك  مـــواد  نــفــايــات، مثل 

استخدامها في التدفئة خالل الشتاء. 

صيانة الخيم
ــنـــازحـــني صــيــانــة  حـــالـــيـــًا، يـــحـــاول مــعــظــم الـ

خيمهم وحــفــر خــنــادق حــولــهــا قــبــل حلول 
ــة  ــ الــــشــــتــــاء، بـــيـــنـــمـــا يــــواجــــهــــون أيــــضــــًا أزمـ
انــقــطــاع الــطــرق الــتــي يــنــاشــدون إصالحها. 
وفـــي الــســيــاق، يــقــول مــديــر فــريــق »منسقو 
لـ«العربي  حــالج  محمد  ســوريــة«  استجابة 
الطرق  أزمــة قطع  أسباب  »تتعدد  الجديد«: 
فــــي املـــخـــيـــمـــات، وبـــيـــنـــهـــا تـــشـــيـــيـــدهـــا عــلــى 
أراٍض زراعية ترابية غير مؤهلة لشق طرق 
أو تنفيذ  ــلـــة،  كــونــهــا طــيــنــيــة ومـــوحـ فــيــهــا 
النازحون  ويقوم  التحتية.  للبنى  مشاريع 
املخيمات ورصفها  في  طــرق  بإنشاء  غالبًا 

وردمها، كي ال تتجمع املياه فيها«. 
ــانــــب هــــــذه االســــــتــــــعــــــدادات، تــعــمــل  وإلــــــــى جــ
تستطيع  مــا  توفير  على  إنسانية  منظمات 
ملــســاعــدة الـــنـــازحـــني ومــــّد يـــد الـــعـــون إلــيــهــم، 
عت 

ّ
ومنها منظمة »أطباء بال حدود« التي وز

ــرة فــي أكــثــر مــن 70 مخيمًا  عــلــى 14,500 أسـ
لوازم للحماية من البرد ومن درجات الحرارة 
املــتــدنــيــة فـــي الـــشـــتـــاء املــــاضــــي. كــمــا أعــــادت 
6 مخيمات.  في  2275 خيمة  تأهيل  املنظمة 
وشمل ذلك تركيب أرضيات وعوازل حرارية 
داخل الخيم، ووضع أحجار من طوب حولها 

ملنع تسرب املياه إلى داخلها. 
لكن مسؤولي إغاثة يعتبرون أن االستجابة 
اإلنـــســـانـــيـــة »ال تـــــــزال ضـــعـــيـــفـــة، مــــا يــحــتــم 
حــصــول أضــــرار كــبــيــرة«. ويــطــالــبــون الــفــرق 
املياه  تصريف  لتحسني  بالعمل  اإلنسانية 
الــتــي تــتــجــمــع فـــي املــخــيــمــات، وتــســاهــم في 
إنشاء شبكات للصرف الصحي ولتصريف 
األمطار في املخيمات، وإنشاء حفر وخنادق 
المتصاص  والــخــيــام  املخيمات  محيط  فــي 

الصدمة املائية األولى الناجمة عن السيول، 
إضافة إلى العمل على فرش طرق املخيمات 
بحصى لتسهيل عمليات اإلجــالء ووصول 

الفرق اإلنسانية.
ــــراه فــريــق »منسقو  وفـــي إحـــصـــاء أخــيــر أجـ
ــي عــــدد  ــالــ ــمــ اســــتــــجــــابــــة ســــــوريــــــة« بــــلــــغ إجــ
املــخــيــمــات فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة 1489 
نــازح،  تضم حــوالــي مليون ونصف مليون 
بينها 452 مشّيدة عشوائيًا. وقد تعرضت 
هذه املخيمات لكوارث طبيعية كثيرة، حيث 
ألحق هطول األمطار أضرارًا بـ 537 مخيمًا، 
الــخــيــم  عــــدد  ودمـــــر 3187 خــيــمــة، عــلــمــًا أن 

املتضررة جزئيًا بلغ 5851.
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يشكل عجز طــالب كثيرين فــي غــزة عن 
تــســديــد الـــرســـوم الــجــامــعــيــة الــكــامــلــة أو 
حتى نصفها تمهيدًا إلدراج اسمهم في 
ســجــالت كــشــوف االخــتــبــارات النهائية، 
أكثر املشاكل التي واجهوها في سنوات 
الـــحـــصـــار اإلســـرائـــيـــلـــي. كـــمـــا يــحــرمــهــم 
تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي مــن دراســة 
رســوم  إلـــى  تــحــتــاج  علمية  تخصصات 
مرتفعة. واليوم تبلغ املشاكل حّد عجز 
ــال إلجــــراء أبــحــاث  الــطــالب عــن تــأمــني املـ

التخرج.
يــعــمــد بــعــض الـــطـــالب إلــــى تــنــفــيــذ هــذه 
األبحاث التي تضاف تكاليفها املرتفعة 
ــة فـــــي بــعــض  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــــف الـ ــاريـ ــ ــــصـ ــى املـ ــ ــ الـ
التخصصات، في شكل مشترك، أو إلى 
اختيار أبحاث غير مكلفة حتى لو أثرت 
التخرج،  لعالمات  النهائي  املعدل  على 
وهـــو مــا حــصــل مــع إيــهــاب بــركــات )23 
عــامــًا( الـــذي اكــتــفــى بتقدير »جــيــد« في 
بـــحـــث الـــتـــخـــرج الــــخــــاص بــــه فــــي قــســم 

الهندسة املدنية.
ــه إيــهــاب  ــ ــر، واجـ ــهـ ــدى ثـــالثـــة أشـ عــلــى مــ
عقبات عدة في إنجاز بحث تخرجه الذي 
تــضــمــن تــصــامــيــم بــنــى تحتية ملــشــروع 
الكمبيوتر  على  العمل  بينها  هندسي، 
املــتــزوجــة،  الــخــاص بشقيقته  املــحــمــول 
واالضطرار إلى دفع مبلغ مالي ملصمم 
خشبية  أدوات  لــجــلــب  ــر  ــ وآخـ غـــرافـــيـــك، 
ــــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذ مـــجـــســـمـــات.  وأخـــــــــرى مـ
جعله  مجانيًا  موقعًا  إيهاب  واستخدم 
بجودة  للتصميم  الفني  العرض  ينجز 
أقل من تلك املطلوبة في معايير البحث، 
عمل  الـــذي  املــحــمــول  الكمبيوتر  أن  كما 
حديثة.  بــرامــج  بتنزيل  يسمح  لــم  عليه 
ــه أيــضــًا مــشــكــلــة تــحــضــيــره بحث  ــ وواجـ
التخرج داخـــل مــنــزل يضم عــشــرة أفــراد 
إلى جانب والــده الذي يعاني من إعاقة 

منذ سنوات.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ــ ــــاب لـ ــهـ ــ ــقــــول إيـ يــ
»الـــتـــحـــقـــت بــكــلــيــة الـــهـــنـــدســـة مــســتــفــيــدًا 
لــي مؤسسة خيرية،  قدمتها  مــن منحة 
ــيـــة ال  ــمـــاعـ ــتـ ــة واالجـ ــي املـــالـــيـ ــروفــ ألن ظــ
تسمح بأن أنفق على دراستي، علمًا أن 
مــصــاريــف املــعــدات واألبــحــاث تقع على 
عاتقي، وهــو حــال كثيرين مــن زمالئي. 
وهـــكـــذا دفــعــت ثــمــنــًا غــالــيــًا الضـــطـــراري 
إلـــى إنــجــاز بــحــث بــاســتــخــدام إمــكــانــات 
محدودة، إذ نال درجة تقييم منخفضة 
أثرت على معدلي التراكمي النهائي. لقد 
كان مشروع التخرج في كلية الهندسة 
فـــرديـــًا وصــعــبــًا وبــمــتــطــلــبــات مــكــلــفــة ال 

يمكن التهرب منها«.
ــــا 

ً
ــزة ظــــروف ــ ــ ــــالب غـ ــ ــًا، يـــــواجـــــه طـ ــومــ ــمــ عــ

صعبة فــي تــأمــني االحــتــيــاجــات املــاديــة 
الــتــربــيــة  وزارة  أن  عــلــمــًا  لــجــامــعــاتــهــم، 
حصولهم  تتيح  الفلسطينية  والتعليم 
عــــــلــــــى قـــــــــــــــروض لــــــتــــــأمــــــني رســـــومـــــهـــــم 
الــتــقــســيــط، لكنها  بــنــظــام  وتـــســـديـــدهـــا 
تلزمهم دفـــع الــرســوم عــبــر بــنــوك، وهــو 
مـــا اعــتــبــره كــثــيــرون أكــبــر مـــن قــدراتــهــم 
للحصار  السلبي  التأثير  تزايد  في ظل 
ــتــــصــــاد غــــــزة فــي  ــلــــي عـــلـــى اقــ ــيــ ــرائــ اإلســ

األعوام الثالثة األخيرة.
ــك، يــســتــفــيــد بــعــض الـــطـــالب من  ــ إلــــى ذلـ
برامج لتحرير شهادات التخرج تغطي 

مــيــزانــيــاتــهــا دول وجـــمـــعـــيـــات خــيــريــة 
ــدمـــت الـــعـــام  إقــلــيــمــيــة، عــلــمــًا أن قـــطـــر قـ
املــاضــي مــنــحــًا لــتــحــريــر أكــثــر مــن 3000 

شهادة تخرج.
وبــــني مــشــاكــل الـــطـــالب الــجــامــعــيــني في 
غزة، عدم امتالك قسم كبير منهم أجهزة 
كمبيوتر محمولة خاصة بهم، أو حتى 
أجهزة كمبيوتر داخل البيت، ما يعرقل 
تــنــفــيــذهــم مــهــمــات أكــاديــمــيــة وعــمــلــيــة، 

وصواًل إلى بحوث التخرج. 
عامًا(   25( محمد  إلــى جهاد  وبالنسبة 
الذي يدرس تخصص العالج الطبيعي، 
ال يــوجــد حــتــى اآلن أي وســيــلــة مــاديــة 
إلنــجــاز بــحــث الــتــخــرج الــــذي مــن املــقــرر 
فــي منتصف  األولـــى  ُيسِلَم مسودته  أن 
ديسمبر/ كانون األول املقبل. يوضح لـ 
األكاديميون  »يميل  الجديد«:  »العربي 
الدراسي  العام  واملحاضرون في معظم 
إلى اختيار واجبات غير مكلفة للطالب 
السائدة،  االقتصادية  للظروف  مــراعــاة 
وتــقــتــصــر عــلــى الــبــحــث عــبــر اإلنــتــرنــت 
وتقديم ملخصات ألبــحــاث. لكن ذلــك ال 
يمنع عجزي حاليًا عن استكمال بحث 
تــخــرجــي الـــذي أحــتــاج فــيــه إلـــى ترجمة 
دراسات، وتنفيذ مجسم مطلوب للجزء 

العلوي لجسم اإلنسان«.
يضيف: »ينتمي القسم األكبر من طالب 

الجامعات إلى أسر فقيرة، ونتعرض في 
دفع  أجــل  من  كثيرة  جامعتنا لضغوط 
نصف قيمة الرسوم فصليًا، ما يجعلنا 
نــتــدبــر أمــورنــا بــطــرق عـــدة. وشخصيًا، 
أمــي سلسلة ذهــب لتأمني نصف  باعت 
ــــي األخــــيــــر، وال  ــــدراسـ ــوم الـــفـــصـــل الـ ــ رســ
كلفة  األقــل  املتاحة  بالوسائل  أفكر  أزال 
فهذا  الــتــخــرج،  بــحــث  متطلبات  لتلبية 

أمر صعب علي«.
مــن جــهــتــه، اســتــطــاع نــبــيــل الـــحـــداد )24 
عـــامـــًا( إقـــنـــاع مــشــرف مــــادة الــبــحــث في 
كــلــيــة الـــصـــيـــدلـــة بــتــنــفــيــذ بـــحـــث تــخــرج 
مـــــع ثــــالثــــة مـــــن زمــــــالئــــــه، بــــاعــــتــــبــــار أن 
اقتصادية  ظــروفــًا  يــواجــهــون  جميعهم 
ــاز بحث  ــجـ غــيــر عــــاديــــة. وهــــم قــــــرروا إنـ
عــن عــقــار مسكن لـــآالم الــشــديــدة يخلو 
مــن أيــة أعـــراض جانبية، لكنه لــم ينجز 
ــه أي مــهــمــة  ــ ــــالئــ ــــي زمــ ــاقـ ــ ــع بـ ــ ــًا مــ ــيـ ــلـ فـــعـ
العامني  طـــوال  بالبحث  خــاصــة  عملية 
غالبية  مع  أمضوهما  اللذين  املاضيني 
بسبب  اإللكتروني  التعليم  في  الطالب 
جائحة كورونا. ويقول نبيل  لـ«العربي 
أن ال مفر مــن بحث  الــجــديــد«: »املشكلة 
الــتــخــرج، عــلــمــًا أن كلفته قــد تــصــل إلــى 
والطب،  الهندسة  كليات  ألــف دوالر في 
شخصي  كمبيوتر  إلــى  غالبًا  ويحتاج 

يسمح بتفّرغ الطالب للعمل عليه«.

جامعيو غزة يصطدمون 
بأبحاث التخرج المكلفة

قد ينتظر أعوامًا إلنجاز بحث التخرج )محمد الحجار(

بعض بحوث التخرج قد تكون فردية )محمد الحجار(
مشهد قد يتكرر هذا الشتاء )محمد سعيد/ األناضول(
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عدد األشخاص المتوفين بسبب البرد 

في سورية بين عامي 2011 و2020، 
بينهم 77 طفًال

مسار التحصيل العلمي 
لطالب جامعات غزة 

مليء بالصعوبات 
الكبيرة من كل حدب 
وصوب، وصوًال إلى 

بحوث التخرّج المكلفة 
على صعيد الرسوم 
ومستلزمات التنفيذ

يفتح العمل عن بعد 
آفاقًا جديدة لليبيات من 

أجل إثبات حضورهن 
المهني في عالم 

األعمال وتمتعهن بأفكار 
قد تقود إلى مشاريع 

ناجحة، كما يكسر بعض 
قيود إخضاعهن لمراقبة 

أسرية دائمة في مجال 
العمل

الليبيات يحققن نجاحات في العمل عن بعد
تشكل بعض الوظائف 

فرصة للتعرف على 
مجاالت عمل في الخارج

العمل عن بعد بات ظاهرة 
صحية تسمح للمرأة بنوع 

جديد من الشراكة

طرابلس ـ العربي الجديد

ــرأة الــلــيــبــيــة فــرصــة  ــ يــمــنــح الــعــمــل عـــن بــعــد املـ
اإلفادة من شكل جديد من الوظائف واألعمال 
تــلــك املتعلقة  لتخطي صــعــوبــات عـــدة، ســـواء 
االجتماعية  القيود  أو  االقتصادي،  بالوضع 
عن  بعيدًا  العمل  مــن  تمنعها  التي  املحافظة 

عيون املراقبة األسرية. 
على  الحصول  في  الصويري  نجوى  نجحت 
فـــرصـــة لــلــعــمــل مـــع شـــركـــة أجــنــبــيــة احــتــاجــت 
موظفني ملتابعة أعمال مكتبها في العاصمة 
طــرابــلــس، بعدما أرغــمــت على مــغــادرة ليبيا 
ــوات بـــســـبـــب الـــعـــنـــف والـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــنـ ــ قـــبـــل سـ

املسلحة.
ــازة في  ــ تــتــحــدث الـــصـــويـــري الـــتـــي تــحــمــل إجــ
تخصص إدارة األعمال وتعيش في طرابلس، 
وظيفتها،  متطلبات  عــن  الــجــديــد«  لـ«العربي 
بالقول: »يحرس ثالثة موظفني املكتب املقفل 
للشركة. وبناء على معلوماتهم أزود الشركة 
بتقرير أسبوعي عن وضع املكتب، وأقدم لها 

تــقــاريــر دوريـــــة عـــن فـــرص الــعــمــل واملــشــاريــع 
ــة فــــي الــــبــــالد فــــي مــجــال  ــروحـ ــطـ الــتــنــمــويــة املـ
اإلنكليزية  اللغة  إجادتها  ومنحت  عملها«.  
الــصــويــري فــرصــة الــعــمــل مــع الــشــركــة. ورغــم 
شهريًا،  تتقاضاه  التي  الضئيل  املالي  األجــر 
فــرصــة للتعرف  تــعــتــبــر أن وظــيــفــتــهــا تــشــكــل 
على مجاالت عمل خارج ليبيا، وفتح جسور 

للتواصل من أجل تحقيق طموحات أخرى. 
مـــن جــهــتــهــا، حــصــلــت إيـــمـــان الـــصـــراف، وهــي 
الخميس  مدينة  في  تعيش  خريجة جامعية 
شـــرق طــرابــلــس، عــلــى عــقــد مــؤقــت مـــع شــركــة 
واملـــال،  للمحاسبة  مــنــظــومــات  كــبــيــرة تصمم 
إلــى منزلها بسبب عالقتها  الــعــرض  ووصــل 

بشخص نافذ في الشركة. 
تــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن »فــرصــة العمل 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا مــنــاســبــة جــــدًا بسبب 
ظروفي األسرية، إذ أعيش فقط مع أمي التي 
يــمــنــعــنــي مــرضــهــا وعـــجـــزهـــا مـــن تــركــهــا في 
البيت لشغل أي وظيفة«. تضيف: »العمل مع 
الــشــركــة ال يتطلب حــضــوري شخصيًا،  هـــذه 

فكل تعامالتي معها تجري عبر اإلنترنت أو 
بواسطة اتصاالت هاتفية. وآمل في أن يفتح 
هـــذا الــعــمــل بـــاب مــواصــلــتــي الــعــمــل معها عن 
السياق، استطاعت وداد جمعة  بــعــد«.  وفــي 
ــتـــحـــدرة مـــن مــديــنــة بـــنـــغـــازي وصــديــقــتــهــا  املـ
تنشيط  ذاتــه  السكني  املبنى  في  التي تسكن 

املنزلي،  التوصيل  فــي  عاملني  مــع  التنسيق 
أما الباقي فرهن كيفية التعامل عبر صفحات 

التواصل االجتماعي«. 
وتربط الشيخ اكتشاف هذا النوع من األعمال 
بــفــتــرة حــظــر الـــتـــجـــول ألشـــهـــر خــــالل مــراحــل 
ــرًا  ــا. وتــشــيــر إلـــى أن »أسـ ــاء كـــورونـ تــفــشــي وبــ
مثل  يومية،  أعــمــال  على  تعيش  كانت  كثيرة 
قــيــادة ســـيـــارات األجــــرة والــعــمــل فــي مصانع 
ومــتــاجــر، تــوقــف عــمــلــهــا حــيــنــهــا، مـــا جعلها 
عــروض  قبول  على  وبناتها  نساءها  تشجع 
العمل عن بعد«.  وتتابع: »شجع نجاح وجدية 
ــامـــالت أربــــــاب عــمــل ُكـــثـــرا عــلــى الــتــعــامــل  ــعـ الـ
مــعــهــن. وعــلــى سبيل املـــثـــال، اســتــغــنــى معمل 
امللكة للحلويات في طرابلس عن أكثر عماله، 
وتعامل مع ربات البيوت مباشرة. وأنا أعرف 
نساء يــزودن املعمل بأصناف من الحلويات، 
ــا خــفــض تــكــالــيــفــه، ألنــــه بــــات غــيــر مضطر  مـ
النقل  احتياجات  وتأمني  أولــيــة،  مــواد  لشراء 
عبر سيارات، ودفع تكاليف إضافية مختلفة. 
ض مصاريفه الشهرية وبينها رواتب 

ّ
كما خف

العاملني«.  وتتحدث الشيخ عن ميزات العمل 
بالقول:  الليبية  املـــرأة  إلــى  بالنسبة  بعد  عــن 
»يتمتع هذا العمل بخصوصية بالنسبة إلى 
فاملرأة  محافظة.  تقاليد  تطبق  التي  املناطق 
تجد في العمل عن بعد راحة من املضايقات، 
أو من االحتكاك بالرجال، خصوصًا إذا كانت 
الــنــوع  هـــذا  بــدويــة. ويعتبر  أو  ريــفــيــة  البيئة 
النساء في  من األعمال فرصة إلبــراز مهارات 
األريــاف وتنميتها«.  وتــرى الشيخ أن العمل 
عــن بــعــد »لـــم يــعــد ظــاهــرة دخــيــلــة، بــل ظــاهــرة 
صحية تسمح للمرأة بنوع جديد من الشراكة 
عبر صنع روافد جديدة لالقتصاد، والتنبيه 
على فــرص عمل مــن نــوع جــديــد. وهــو إحــدى 
وســـائـــل الــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة. وســيــتــوســع 
اإلقـــبـــال عــلــيــه فـــي املــســتــقــبــل لــيــضــم شــريــحــة 
الــذكــور«. وتــشــدد على أهمية العمل عــن بعد 
بــالــنــســبــة إلـــى الــنــســاء تــحــديــدًا كــونــه يسمح 
لــهــن بــاملــوازنــة بــني مــســؤولــيــات الــعــمــل وبــني 
حياتهن الشخصية كزوجات وأمهات، وترى 

أنه السبب األول في إقبال النساء عليه.

عــمــل صفحة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك« لعرض 
إقبال  وجلب  نسائية،  إكسسوارات  مــوديــالت 
كــبــيــر عليها وتــحــقــيــق مــكــاســب مــالــيــة منها. 
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  تـــشـــرح طـــريـــقـــة عــمــلــهــا لـ
بالقول: »نتعامل مع الزبائن من دون أن نغادر 
شقتنا، ونلبي طلبات الزبائن مع راغبني في 

تنفيذ أعمال توصيل منزلي«. 
الفرص تشكل وسيلة لتجاوز  وتــرى أن هــذه 
العقبات االجتماعية، مشيرة إلى أنها تتقاسم 
العمل في شكل جيد مع صديقتها. و«لو كان 
هذا العمل مثل دوام حكومي ملا استطعنا أن 
نجني شيئًا، ألنه يتطلب ساعات طويلة حتى 
خالل فترة الليل، والقيود املطبقة في املنطقة 
 .»

ً
التي نعيش فيها ال تسمح لنا بالعمل ليال

ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــثـ ــاحـ ــبـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــؤكــــد الـ
حسنية الشيخ في حديثها لـ«العربي الجديد« 
أن الــتــجــارب الــنــاجــحــة شــجــعــت الــنــســاء على 
االنــخــراط فــي ســوق العمل اإللــكــتــرونــي، مثل 
املنزلية عبر  الحلويات واألشغال  بيع  نشاط 
اإلنــتــرنــت. وتــقــول: »كــل مــا تحتاجه املـــرأة هو 

تعمل على مشروع خاص 
عبر اإلنترنت )محمود تركية/ 

فرانس برس(
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فالشمجتمع

مياه »سوداء« لكوكب األرض
التلوث النفطي أثبتت تجارب عقود ما بعد 

االكتشافات النفطية التي 
غّيرت أنماط عيش البشرية، 
استحالة ربطها بمنافع كوكب األرض 
واإلنسان عليه، رغم أنه يفترض أنها 
استخدمت في األصل لتوفير وسائل 

»راحة« تفيد مسار الحياة وأخرى 
لتعزيز اإلنتاجية والحركة الصناعية 

واالبتكارات، تمهيدًا لنمو االقتصاد 
الضروري لتحسني تطور الشعوب.
ما عايشه العالم في عقود ما بعد 

االكتشافات النفطية هو تلوث بعد 
تلوث، وحوادث بعد حوادث أصابت 

الطبيعة وال تزال بكوارث ال حلول 
ملعالجة تداعيات بعضها حتى في حال 

االنتظار سنوات طويلة، وفي مقدمها 
البحار واألنهر التي اخترقت البقع 

النفطية السوداء مساحات مناظرها 
الزرقاء الخالبة التي تخلق بهجة 

كبيرة في النفس، وبنعم الحياة.
تصل التسّربات النفطية الناتجة عن 

ناقالت البترول أو خطوط األنابيب 
التالفة أو أعطال املنصات البحرية 
إلى الشواطئ وتلتصق بالصخور 

وحبات الرمل، وتجعل املنطقة كلها 
غير مناسبة للحياة البحرية، إذ 

تهدد الطيور التي تعتمد في غذائها 
على السباحة والغوص، كما تقتل 

التسّربات الثدييات البحرية كالحيتان 
والدالفني والفقمة. إلى ذلك، تلحق 

التسربات النفطية إلى جانب مخالفات 
رمي النفايات في األنهر أضرارًا 

كبيرة فورية بعملية تكاثر األسماك، 
وبعدها بالتربة وخصوبة األراضي 
الزراعية واإلنتاجية. ومعروف أيضًا 

أن العاملني في تنظيف البقع النفطية 
يصابون بمشاكل صحية كبيرة الحقًا، 

ما يستدعي دفع كلفة باهظة للرعاية 
الصحية الخاصة بهم. 

)العربي الجديد(  
)Getty /الصور: فرانس برس/ األناضول(

ناشطة ضد التلوث النفطي في إيطاليا 

وسط نهر أومبيولو الملّوث في جنوب أفريقيا

حملة تنظيف على شاطئ حيفا 

ينظفان شاطئ هاتاتي التركي 

يمدون أنبوبًا 
للنفط في جزيرة 

تابوغا ببنما 

مزارع قرب نهر ملوث 
في جنوب نيجيريا

بقع سوداء 
على شاطئ 

كاليفورنيا
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