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إسبانيا :مصرع خمسة في حريق بدار للمسنين

وفاة عميد سن البشرية قبل بلوغه  113عامًا

توفي عميد سن البشرية اإلسباني ساتورنينو دي ال فوينتي غارسيا ،عن  112عامًا و 341يومًا،
قبل ثالثة أسابيع من بلوغه  113سنة ،على ما أعلنت موسوعة غينيس لألرقام القياسية ،أمس
األربعاء .وكان اإلسباني ُصنف أكبر إنسان سنًا في العالم بسن  112عامًا و 211يومًا ،وفق املنظمة
التي تتخذ مقرا لها فــي لـنــدن .وبسبب قصر قامته ،لــم ُيستدع ساتورنينو البالغ طوله مترًا
ونصف متر واملولود في بوينتي كاسترو في  11فبراير /شباط  ،1909إلى القتال سنة  1936خالل
ّ
(فرانس برس)
الحرب األهلية اإلسبانية وتمكن من تأسيس شركة أحذية ناجحة .

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب عــدد آخــر بجروح إثــر حريق شــب ،أمــس األربـعــاء ،بدار
للمسنني شرق اسبانيا .واندلع الحريق قرابة منتصف الليل في دار الرعاية الذي يقع في فالنسيا،
حيث توجهت ســت سـيــارات إطـفــاء الــى مكان الـحــادث بحسب تغريدة لرجل إطـفــاء فــي املنطقة.
وذكــرت التغريدة أن «خمسة أشخاص لقوا مصرعهم» ،في حني نقل  11شخصًا إلى املستشفى
بعد استنشاقهم الدخان .وعمل رجال اإلطفاء على إنقاذ  25شخصًا من الحريق قبل أن يتم إجالء
(فرانس برس)
جميع نزالء الدار البالغ عددهم  70شخصًا والسيطرة على الحريق.

 ...2021من األكثر حرارة
أعـلـنــت األم ــم املـتـحــدة ّأن الـسـنــوات الـسـبــع املاضية
هــي األكـثــر حـ ّـرًا على اإلط ــاق ،مضيفة ّأن درجــات
الحرارة عام  2021بقيت مرتفعة رغم تأثير التبريد
الناجم عن ظاهرة النينا املناخية ( .)La Niñaوقالت
املـنـظـمــة الـعــاملـيــة ل ــأرص ــاد ال ـجــويــة الـتــابـعــة لــأمــم
ّ
املـتـحــدة ،فــي بـيــان« :أح ـ ّـر سبع سـنــوات كانت كلها
بدءًا من عام  .»2015ويقول علماء ّإن العام الساخن
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بشكل اسـتـثـنــائــي ج ــزء مــن ات ـجــاه ح ــراري طويل
األجل يظهر مؤشرات على تفاقمه.
وكانت وكالة «نــاســا» واإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي ومجموعة خاصة لقياس درجات
ال ـح ــرارة قــد نـشــرت حـســابــاتـهــا ل ــدرج ــات ال ـحــرارة
عامليًا الـعــام املــاضــي خــال الشهر الـجــاري ،وقالت
إنها لم تكن مختلفة كثيرًا عن عامي  2016و2020

شديدي الحرارة .ووجدت ستة قياسات مختلفة ّأن
عــام  2021كــان بــن الخامس والـســابــع فــي ترتيب
األع ــوام األكـثــر سخونة منذ أواخ ــر الـقــرن التاسع
عـشــر .وقــالــت «نــاســا» ّإن  2021تـعــادل مــع 2018
على املركز السادس لألعوام األكثر سخونة ،بينما
اعـتـبــرت اإلدارة الــوطـنـيــة ال ـعــام املــاضــي فــي املــركــز
السادس وحده ،ليسبق بذلك عام  .2018قول العلماء

ّإن ظاهرة النينا ،وهي البرودة الطبيعية ألجزاء من
وسط املحيط الهادئّ ،
تغير أنماط املناخ عامليًا وترفع
مياه عمق املحيط الباردة إلى السطح ،قللت درجات
الحرارة العاملية فيما رفعتها الظاهرة املعاكسة لها
«إل نينيو» في  .2016لكنهم أوضحوا ّأن  2021كان
أكثر أعوام النينا سخونة على اإلطالق.

(فرانس برس ،أسوشييتد برس)

(ماثيو هوروود)Getty /

لقاح «سبوتنيك في» يعيق سفر الروس
موسكو ـ رامي القليوبي

على الرغم من مرور نحو عامني على بدء
جــائـحــة كــورونــا فــي م ــارس /آذار ،2020
ّ
ف ــإن روسـيــا وال ــدول الغربية لــم تتوصل
حتى اآلن إلى صيغة لالعتراف املتبادل بشهادات
ال ـل ـقــاحــات امل ـض ــادة ل ـك ــورون ــا ،األمـ ــر الـ ــذي يعيق
حــركــة سفر ال ــروس حــول الـعــالــم ويكبد قطاعات
السياحة في العديد من الدول خسائر فادحة.
وفي الوقت الذي لم يعترف فيه االتحاد األوروبي
والواليات املتحدة بلقاح «سبوتنيك في» الروسي
ّ
حتى اآلن ،ال يمكن للمواطنني ال ــروس السفر إل
إلى بضع عشرات من الدول التي اعترفت باللقاح
الروسي ،بما فيها األرجنتني والبرازيل واإلمارات
وتركيا ومصر ،وبضع دول أوروبية ،مثل اليونان
واملجر وسلوفينيا وكرواتيا.
عقبات

وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـش ـيــر رئ ـي ــس ق ـس ــم ال ـب ـحــوث
الـعـلـمـيــة ،ال ـشــريــك ف ــي شــركــة «»Inbio Ventures
إلدارة االس ـت ـث ـمــارات فــي م ـشــاريــع األدوي ـ ــة إيليا
ياسني ،إلى مجموعة من العقبات أمام االعتراف
ال ـغ ــرب ــي بــال ـل ـقــاحــات ال ــروسـ ـي ــة ،وفـ ــي مـقــدمـتـهــا
ال ـت ـبــايــن ف ــي م ـعــاي ـيــر م ــراج ـع ــة عـمـل ـيــة اإلنـ ـت ــاج.
وي ـقــول يــاسـنــي ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:

«مــن الصعب التنبؤ بمواعيد مـحــددة لالعتراف
املتبادل باللقاحات كونها تعتمد على انضمام
روسيا إلــى االتـحــاد األوروب ــي لشهادات التلقيح
ضد كورونا .وبعد ذلك فقط سيتمكن الروس من
الـسـفــر إل ــى االت ـحــاد األوروبـ ــي بـمــوجــب شـهــادات
التلقيح بلقاح سبوتنيك فــي مــن دون الخضوع
لفترة الحجر الصحي كما هو الحال في بريطانيا
حاليًا».
وح ـ ــول ال ـع ـق ـبــات ال ـحــائ ـلــة دون اعـ ـت ــراف ال ـغــرب
بـ«سبوتنيك في» ،يقول« :جميع اللقاحات املضادة
ل ـكــورونــا قــائـمــة عـلــى ال ـنــواقــل م ــن الـفـيــروسـيــات
ال ـغــديــة ،وم ــن امل ــده ــش أن ــه تـسـنــى تـنـظـيــم إنـتــاج
ماليني الجرعات من مثل هذه اللقاحات ألول مرة
في التاريخ ،فباتت لــدى منظمة الصحة العاملية
تساؤالت حول جودة إنتاج سبوتنيك في ،ال حول
ّ
أمــانــه وفاعليته ،فــي ظــل تأخر القواعد الروسية
لتطوير األدوي ــة عن مثيالتها األوروبـيــة لناحية
عــدد البنود الــواجــب مراجعتها .وه ــذا هــو سبب
عدم اعتماد سبوتنيك في لدى االتحاد األوروبي
ومنظمة الصحة العاملية وليس الحملة اإلعالمية
على اللقاح الروسي كما تقدم روسيا األمر».
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ـصـ ـن ــدوق الـ ــروسـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار
املباشر كيريل دميترييف قد كشف في نوفمبر/
ّ
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،أن ال ـص ـن ــدوق يـتــرقــب
االعتراف املتبادل بشهادات التلقيح ضد فيروس

ً
كـ ــورونـ ــا عـ ــام  ،2022م ـح ـم ــا «ع ـ ـ ــددًا م ــن ال ـق ــوى
السياسية» املسؤولية عن عرقلة ذلك.
تأخر االعتراف المتبادل

ً
ويعطي ياسني مثال على مشكلة ناجمة عن تأخر
ً
االعتراف املتبادل باللقاحات ،قائال« :يخلق انعدام
الرغبة املتبادلة لدى الغرب وروسيا في االعتراف
باللقاحات عددًا من املشاكل العملية ،إذ يزيد عزوف
أوروبا والواليات املتحدة عن االعتراف بسبوتنيك
فــي مــن صعوبة تنقل ال ــروس حــول العالم ،فــي ظل
تعذر الحصول على اللقاحات األجنبية في روسيا.
أدى ذلك إلى انتشار ظاهرة سياحة التلقيح .وتوجه
بعض الروس إلى صربيا أو كرواتيا ملدة يوم واحد
للحصول على لقاح جونسون آند جونسون مجانًا
الــذي يختاره كثيرون كونه يعطى بجرعة واحــدة
فقط».
ّ
م ــع ذل ـ ــك ،ي ـل ـفــت إلـ ــى أن اعـ ـت ــراف م ّـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية بـ«سبوتنيك في» ال يعني أنه يمكن للروس
السفر إلى أوروبا تلقائيًا ،مضيفًا« :سيتيح اعتراف
منظمة الصحة العاملية للروس السفر بحرية إلى
الــواليــات املـتـحــدة وغـيــرهــا مــن ال ــدول الـتــي تسمح
ب ــدخ ــول األج ــان ــب امل ـل ـق ـحــن ب ـل ـقــاحــات تتضمنها
قائمة املنظمة .لكن الــوضــع مــع االتـحــاد األوروب ــي
ّ
يـ ـب ــدو م ـخ ـت ـل ـف ــا ،إذ إن هـ ـن ــاك ل ـق ــاح ــن صـيـنـيــن
معتمدين لــدى منظمة الصحة العاملية ال يتيحان

 1.2مليار دوالر
مع استطالة أمد جائحة كورونا ،تحولت قضية
التلقيح إلى مسألة تجارية تحقق عائدات مالية
هائلة للدول المطورة للقاحات .وتشير بيانات
هيئة الجمارك الفدرالية الروسية إلى ّ
أن صادرات
اللقاحات البشرية الروسية سجلت ارتفاعًا إلى أكثر
من  1.2مليار دوالر ( 608.6أطنان) ،خالل األشهر
العشرة األولى من العام الماضي.

الدخول إلى االتحاد األوروبي وبريطانيا ،ما يعني
ّ
أن امللقحني بسبوتنيك في سيضطرون إما النتظار
االعتراف املتبادل بشهادات التلقيح ،أو لتلقي لقاح
آخر معتمد لدى االتحاد األوروبي».
وتشير بيانات اتحاد الشركات السياحية الروسية
إلــى تــزايــد حــركــة سـفــر ال ــروس إلــى ال ـخــارج بهدف
الحصول على لقاحات أجنبية منذ سبتمبر /أيلول
امل ــاض ــي ،لـيـبـلــغ ع ــدد هـ ــؤالء نـحــو  6آالف شخص
ّ
وتعد كرواتيا وبلغاريا وصربيا واليونان
شهريًا.
وفــي الفترة األخيرة أرمينيا من الوجهات الرائدة
لسياحة التطعيم.
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تُخبرنا المأساة التي تتكرّر في كل شتاء وتتسبب بمعاناة كبيرة في مخيمات الالجئين والنازحين
بعدد من الدول العربية ،من بينها سورية ولبنان والعراق وفلسطين ،أنه ليس لدى المعنيين
والمنظمات اإلنسانية أية نية أو استعداد لتقديم مساعدات مسبقة لضمان استعداد هؤالء الضعفاء
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لقدوم العواصف .هكذا ،يصبح الموت والتشرّد والمرض وسط غياب وسائل الحماية والتدفئة مسائل
متكررة ،كما يحدث اآلن في ظل عواصف الثلج والصقيع التي تضرب هذه الدول ،حيث يعجز الكثيرون
عن تدفئة أطفالهم بسبب عدم توفر اإلمكانات ونقص المساعدات

ضعفاء ال ترحمهـم عواصف الشتاء

مهجرو الشمال السوري:
ّ
نكبة في  47مخيمًا
عبد اهلل البشير

هــدمــت الـثـلــوج ال ـتــي تـســاقـطــت ب ـغ ــزارة لـيـلــة أم ــس األول
الكثير مــن الـخـيــام على رؤوس ساكنيها في
مخيمات الشمال السوري ،ومع انقشاع الليل
انكشف حجم الـكــارثــة اإلنسانية الـتــي لحقت
بـ ـه ــؤالء الـ ـن ــازح ــن ،ف ـم ــن س ـل ـمــت خ ـي ـم ـتــه مــن
الثلوج لم تسلم من ّ
تسرب املياه ،وكل الوسائل املحدودة
املتاحة للتدفئة لدى النازحني لم تعد تنفع مع االنخفاض
الـكـبـيــر فــي درجـ ــات الـ ـح ــرارة ،لـيـحــل ي ــوم أم ــس األرب ـعــاء
مأساويًا في عموم املنطقة.
ّ
تمزقت خيمة أمــامــة محمد الـتــي تقيم فــي مخيم البالل
بمنطقة أعزاز في ريف حلب الشمالي جراء كثافة الثلوج.
تتحدث أمامة لـ«العربي الجديد» عن مأساتها وتقول:
«تمزقت الخيام فــوق رؤوسـنــا ،فأين نذهب؟ نحن بحال
يرثى لها .نحتاج إلى بيوت تقينا البرد والثلج والصقيع.
تعبت عيوننا من البكاء».
ويتحدث الـنــازح أحـمــد ع ــواد ،املقيم فــي املخيم ذاتــه،عــن
الوضع املــأســاوي في خيمته .يقول لـ«العربي الجديد»:
ّ
«ال ـفــرش تبللت كلها بــاملـيــاه ،وال ـشــادر (غـطــاء للخيمة)
تمزق جراء تساقط الثلج املستمر عليه .جميع األغراض
تضررت في الخيمة واملياه ّ
ّ
تسربت إلى داخلها.
واملــواد
الحالة مأساوية».
في مخيم املحطة القريب من بلدة راجــو بمنطقة عفرين
قطعت الثلوج الـطــرقــات عــن املخيم ،وطــوقــت خيامه من
جميع النواحي .كما تسببت الثلوج بهدم عدد من الخيام
مجبرة قاطنيها على الهروب واالختباء في خيم جيرانهم
التي لم تصبها أضرار ،لالحتماء واملبيت لديهم.
مشهد «الحصار» نفسه ّ
تكرر في مخيم قلعة هوري بريف
عفرين ،حيث تراكمت الثلوج بكثافة وتـجــاوز ارتفاعها
 30سنتيمترًا ،متسببة أيـضــا بـهــدم الـعــديــد مــن الخيام
داخ ــل املـخـيــم .يـقــول أح ــد ال ـنــازحــن املـقـيـمــن فــي املخيم
ّ
يتحم ّلون البرد.
لـ«العربي الجديد» إن «األوالد بالكاد
نستخدم الحرامات التي من املفترض أن نتدثر بها من
البرد لنضعها فوق الشوادر املمزقة .فعليًا ،نحن نقيم في
العراء».
م ــن جـهـتــه ،يــؤكــد ال ـنــاشــط خـضــر الـحـمـصــي لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» أن الـتـســاقـطــات الثلجية الكثيفة حـصـلــت في
منطقة عفرين ،واملخيمات في املنطقة هي األكثر تضررًا
باملقارنة مع مخيمات النازحني في إدلب ،التي لم تشهد
تساقطات ثلجية بل تساقطات مطرية فقط .في املقابل،
يشير فواز العليوي وهو مدير مخيم «األيادي» في حديثه
لـ«العربي الجديد» إلى أن األضرار في املخيم كانت خفيفة

عراقيون يموتون بردًا
بسبب الصقيع

بغداد ـ محمد علي

جـ ــراء ه ـطــول األمـ ـط ــار ،ح ـيــث ت ـســربــت امل ـي ــاه إل ــى بعض
خيام النازحني .يقول مسؤول القسم اإلعالمي في فريق
«ملهم» التطوعي،عبد الله الخطيب ،لـ«العربي الجديد»
إن الوضع في مخيمات الشمال الـســوري مــأســاوي جدًا،
مع وصــول العاصفة الثلجية إلى املنطقة ،مشيرًا إلى أن
العاصفة ضربت صباح أمس األربعاء الكثير من املناطق.
يتابع الخطيب« :خالل جولتنا الليلية في املخيمات كان
األهالي يعيشون حالة من الذعر بسبب خوفهم أن تسقط
الـخـيــام ف ــوق رؤوس ـه ــم ورؤوس أطـفــالـهــم ،ك ــون الـخـيــام
مهترئة وعمرها سنوات .هم يرقعونها طوال الوقت لكن
حالتها باتت يرثى لها .لــم ينم الـنــازحــون أب ـدًا فــي هذه
الخيام خالل الليل ،بل انهمكوا في إزالة الثلوج من فوق
خيامهم».
يـشــرح الخطيب أن الكثير مــن املخيمات تقع فــي أراض
زراعـيــة بعيدة عــن الطرقات الرئيسية .وقــد انقطعت كل
الطرقات املؤدية إليها وبات النازحون في هذه املخيمات
«منفيني» ،وانشغلت فرق الدفاع املدني بفتح الطرقات إلى
هذه املخميات .يشير إلى أنه «مع انقطاع الطرقات تنقطع
إمدادات املياه والخبز عن املخيمات ،وتصعب مغادرتها
باتجاه املشافي ،في وقــت يحتاج فيه النازحون إلــى كل
شــيء» .ويضيف« :نحن كفريق نعيش حالة مــن العجز.
مــواد التدفئة التي ّ
نقدمها للنازحني في املخيمات تكاد
ال تذكر أمــام هــول الـكــارثــة .عــدد مــن مشاريعنا السكنية
على وشك اإلنتهاء ولكننا ال نقدر استيعاب أكثر من 500
عائلة ،وهي نسبة ضئيلة جدًا لعدد املخيمات في الشمال
السوري ،التي يقطنها أكثر من مليون نازح».
في املقابل ،يؤكد مدير فريق «منسقو استجابة سورية»
مـحـمــد ح ــاج ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن «عـ ــدد املـخـيـمــات
املـتـضــررة بشكل أول ــي ج ــراء الـتـســاقـطــات املـطــريــة خــال
الساعات املاضية بلغ  47مخيمًا ،وتتفاوت األضــرار بني
املـخـيـمــات ،مــع تــركــز األض ـ ــرار ال ـك ـبــرى فــي مـنــاطــق ريــف
حلب الشمالي ومناطق املخيمات عند الحدود السورية
التركية» .ويلفت حالج إلى أن «حجم الضرر يتراوح بني
جزئي وكلي وذلك بحسب نوعية الخيام ،بحيث تضررت
 69خيمة بشكل كلي ،بينما بلغ عــدد الخيام املتضررة
جزئيا  291خيمة» .ويؤكد حالج أن عمليات االستجابة
من املتوقع أن تبدأ بمتابعة األضــرار بعد فتح الطرقات
وتقييم حال املخيمات .تجدر اإلشارة إلى أنه وفقًا لبيان
صدر أمس األربعاء عن الفريق فإن زيادة األضرار ضمن
املخيمات سببها عدم اتخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة
قبل حلول فصل الشتاء ،وتكرار األضــرار السابقة ،وعدم
وجــود حلول فعلية من قبل املنظمات اإلنسانية لتالفي
تلك األضرار.

كان ملوجة البرد غير املسبوقة التي تضرب العراق تأثير
كبير على خيام النازحني ،وخصوصًا في مدن السليمانية
وأرب ـي ــل واألن ـب ــار ال ـتــي انـخـفـضــت درجـ ــات ال ـح ــرارة فيها
إلــى مــا دون الصفر ،مــع تأكيد تسجيل ثــاث وفـيــات بني
الـنــازحــن ،هما طـفــان فــي مخيم آشـتــي فــي السليمانية،
وامرأة مسنة نازحة في ديالى شرقي البالد.
وعـلــى الــرغــم مــن م ــرور نـحــو خـمــس س ـنــوات عـلــى انتهاء
املعارك في العراق وطرد تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»
من آخــر معاقله في مدينة املوصل شمالي البالد ،ما زال
هناك أكثر من مليون نازح عراقي منذ منتصف عام 2014
ألسـبــاب مختلفة .ويبلغ مجموع العراقيني املبعدين عن
مدنهم بفعل سطوة بعض املليشيات نحو نصف مليون
نسمة ،منهم قرابة  100ألف من أهالي جرف الصخر الواقعة
شمال محافظة بابل ،بينما هناك نازحون آخرون تختلف
أسباب عدم تمكنهم من العودة إلى مناطقهم ،منها تدمير
منازلهم ،أو أن أفرادًا من تلك العائالت تورطوا في أعمال
إرهابية وفرضت القيود العشائرية في تلك املناطق عليهم
الترحيل ،بينما يخشى آخرون الثأر منهم.
خ ــال ال ـســاعــات األخ ـي ــرة ،شـهــدت امل ــدن الـعــراقـيــة حمالت
واس ـعــة أطلقها نــاشـطــون وحـقــوقـيــون للتذكير بمعاناة
ّ
التحرك إلنهاء معاناتهم في
النازحني ومطالبة السلطات
ظل تراجع الدعم الذي كانت تقدمه منظمات تابعة لألمم
امل ـت ـحــدة ،أو وزارة الـهـجــرة واملـهـجــريــن ال ـعــراق ـيــة .ووجــه
مــرصــد «أف ــاد» الحقوقي ن ــداءات إلــى «منظمات إنسانية
وإغــاث ـيــة فــي ال ـع ــراق» مــن خ ــال إط ــاق ح ـمــات مـســاعــدة
ط ــارئ ــة آلالف ال ـع ــائ ــات ال ـن ــازح ــة ال ـت ــي «ت ــواج ــه مـخــاطــر
جدية على حياتها بفعل تــراجــع درجــات الـحــرارة إلــى ما
دون الصفر في عدد من مناطق البالد ،وتنصل السلطات
الحكومية ممثلة بــالــوزارة مــن دوره ــا فــي توفير الــوقــود
ووسائل التدفئة الالزمة».
وفقًا لبيان مرصد «أفاد» ،تم «رصد أوضاع إنسانية ّ
سيئة
للغاية في مخيمات آشتي بمحافظة السليمانية ،وعامرية
الفلوجة شمالي وغــربــي الـبــاد ،تسببت خــال الساعات
االثنتني والسبعني املاضية بوفاة طفلني ،وسيدة تبلغ من
العمر  71عامًا قضت داخل منزل متروك في ناحية حمرين
بمحافظة ديالى ،من سكان قرية نهر اإلمام التي هجرتها
تحاول تثبيت
الخيمة (العربي
الجديد)

لبنان :الجئون
سوريون
مطرودون
من الخيام
بيروت ـ سارة مطر

ّ
ليلة عصيبة ّ
السوريني في ُلبنان،
مرت على الالجئني
مــع ح ـلــول الـعــاصـفــة الـثـلـجـيــة الـقــاسـيــة ال ـتــي أطـلــق
عليها تسمية «هبة» .وعانى البعض من جراء تلف
ّ
وتسرب مياه األمطار والثلوج داخل الخيام
الشوادر
والـبـيــوت عــدا عــن ال ـبــرد ال ـقــارس .ه ــؤالء ل ـجــأوا إلــى
البطانيات أو عمدوا إلــى إحــراق األوراق والنفايات
ّ
وكــل مــا هــو قابل لالشتعال .الــوضــع املــأســاوي هذا
أدى إلى معاناة أطفال من ارتفاع في درجات الحرارة
ّ
والتقيؤ واإلسهال ،في ظل عجز األهالي عن الوصول
إلى املستوصفات أو املستشفيات من جراء الطرقات
املقفلة بالثلوج.
ّ
يؤكد املشرف على أحد مخيمات الالجئني في بلدة
عــرســال الـلـبـنــانـيــة ال ـحــدوديــة مــع س ــوري ــة ،عبدالله
ّ
ال ــرف ــاع ــي ،لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن «ال ــوض ــع سيئ
للغاية ،ســواء داخــل الخيم أو خــارجــه ،والجمعيات
اإلغاثية واملنظمات الدولية ال تستجيب لنداءاتنا.
سيارة دفن املوتى،
نطلب سيارة إسعاف فتسبقها
ّ
منا الـتـ ّ
ـريــث إلى
نتواصل مــع الجمعيات فيطلبون
ّ
الالجئني
حني توقف تساقط الثلوج ،لكن العديد من
ّ
على وشك ارتــداء األبيض قبل أن يحظوا بتدخلهم
واس ـت ـج ــاب ـت ـه ــم» .وي ـ ـسـ ــأل« :م ـ ـ ــاذا ي ـن ـت ـظ ــرون ب ـعــد؟

تتكرر هذه المأساة كل شتاء (جوزيف عيد /فرانس برس)

املنطقة مرتفعة وال ـطــرقــات مقفلة بــالـثـلــوج ،أضــف
إلى ذلك الجليد وصعوبة الوصول إلى املستوصف
أو املـسـتـشـفــى .وت ـ ّـم تسجيل  5ح ــاالت مــرضـيــة بني
األط ـف ــال ال ــذي ــن ي ـعــانــون ال ـي ــوم م ــن إس ـه ــال وح ــرارة
ّ
وت ـقـ ّـيــؤ نتيجة ال ـبــرد ال ـق ــارس ،عـلـمــا أن األه ــال ــي ال

وضعنا صعب جدًا
ملحة
ونحن بحاجة
ّ
للمساعدات والشوادر

يملكون كذلك كلفة الدواء ،ويكتفون بإعطاء أطفالهم
ال ــزه ــورات واألعـ ـش ــاب ،نــاهـيــك ع ــن صـعــوبــة دخ ــول
البعض إلى الخيام من جراء كثافة الدخان املتصاعد
وال ـن ــاج ــم ع ــن ح ــرق مـ ــواد م ـض ـ ّـرة بــالـصـحــة بـهــدف
التدفئة».
الرفاعي الذي يتحدث عن معاناة مشتركة يعانيها
ّ
ّ
اللبنانيون والالجئون على حد سواء ،في ظل األزمة
ّ
املعيشية الراهنة ،يحكي كيف تشردت الجئة سورية
مع أطفالها األربعة صباح أمس األول ،بعد طردها
من الخيمة بسبب تراكم مستحقات بدل اإليجار .ولم
يأبه صاحب األرض بالعاصفة أو بموجة الصقيع.
ك ـمــا طـ ــردت عــائ ـلــة أخـ ــرى م ــن ال ـب ـيــت بـسـبــب رفــض
الالجئ السوري الذهاب إلى العمل من جراء الثلوج
والبرد الـقــارس ،ما دفــع بصاحب البيت وهــو نفسه

صاحب العمل ،إلــى طــرد الــاجــئ وزوجـتــه وأطفاله
الثالثة (  4و 6و 7سـنــوات) ،الذين لجأوا إلــى خيمة
أحد األصدقاء».
مــن جـهـتــه ،يـكـشــف مـنـ ّـســق مـخـيـمــات عــرســال ماهر
املـ ـص ــري ّأن «ع ـ ــدد ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ـ ّ
ـوري ــن ف ــي بـلــدة
عرسال الشديدة البرودة واالرتفاع (ترتفع أكثر من
 1500متر عن سطح البحر) ،يقارب  70ألــف نسمة،
وه ـنــاك نـحــو  9آالف خـيـمــة و 3100ب ـيــت .وق ــد ّأدت
سرعة الرياح ليل أول من أمــس ،والتي تجاوزت 90
كيلومترًا في الساعة ،إلى تمزيق بعض الشوادر ،كما
ّأن بعض الخيام كانت ّ
مهددة بالسقوط لعدم ثباتها،
والبعض اآلخر لم يتسلم هذه السنة الشوادر الالزمة
من الجمعيات اإلنسانية والخيرية».
ويقول املصري لـ «العربي الجديد»« :الالجئ السوري
ّ
حاليًا مرحلة جمود على مختلف األصعدة،
يعيش
س ــواء لناحية الـتــدفـئــة أو الــوضــع املـعـيـشــي .وعمل
كثيرون على تحويل الصوبيا التي تعمل بواسطة
مـ ـ ــادة امل ـ ـ ـ ــازوت إل ـ ــى ص ــوب ـي ــا ع ـل ــى الـ ـحـ ـط ــب ،تــوقــد
فيها األحــذيــة والـثـيــاب القديمة وأك ـيــاس النايلون
وال ـب ــاس ـت ـي ــك ،ل ـع ــدم ق ــدرت ـه ــم ع ـلــى ش ـ ــراء ال ـح ـطــب،
ال ــذي وبــأحـســن األحـ ــوال ،يـشـتــرونــه بــالـكـيـلــوغــرام».
يضيف املصري« :من املستحيل أن يشتري الالجئ
م ــادة املـ ــازوت ،فاملفوضية الـســامـيــة لــأمــم املتحدة
ّ
ل ـشــؤون الــاجـئــن خـ ّـصـصــت لـكــل الج ــئ س ــوري 27
ّ
أميركيًا فقطُ ،يصرف بالليرة اللبنانية على
دوالرًا
سعر صرف  12500ليرة لبنانية لكل دوالر ،في حني
ّ
ّ
أن سـعــر ال ـصــرف فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء تـخــطــى ذلــك
بأشواط».
وتروي مقبولة العلي ،وهي الجئة سورية مقيمة في
أحــد مخيمات بلدة الهرمل البقاعية ،معاناتها في
حديثها لـ«العربي الجديد» .وتـقــول« :لــم ننم طوال
ّ
ليل أمس األول ،فالخيمة تمزقت وانهالت علينا مياه
ّ
األم ـطــار .وضعنا صعب ج ـدًا ونـحــن بحاجة ملحة
للمساعدات والشوادر».
العلي الـتــي تعاني مــن مــرض الــربــو ،واملـقـعــدة منذ
خمس سنوات من جراء مشاكل في العمود الفقري،
تـ ـع ــرب ً ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ب ــال ـه ـج ــرة إلـ ــى خـ ـ ــارج ل ـب ـنــان،
مضيفة« :نعاني ّ
األمرين منذ  10سنوات أنا وأوالدي
الخمسة ،منذ نزوحنا من سورية .حالنا حال العديد
مــن الــاجـئــن فــي الـخـيــام امل ـج ــاورة الــذيــن تـضـ ّـررت
ّ
خيامهم من جراء الرياح القوية .كما أن القاطنني في
ّ
يتحدثون عن البرد القارس .فما بالك بالجئ
املنازل
ً
في خيمةٍ تتقاذفها الرياح يمينًا وشماال».

مـلـيـشـيــات مـسـلـحــة ن ـهــايــة ش ـهــر أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
املــاضــي» .ويــؤكــد أن سبب الــوفــاة كــان «انخفاض درجــات
الحرارة وخلو املنزل املهجور من أبواب ونوافذ واستعمال
األســرة الخشب والــورق املقوى وأكياس األرز إلغــاق تلك
النوافذ واألبواب».
ّ
ّ
مخيم الجدعة فــي املــوصــل يواجه
ويشير البيان إلــى أن
تفشيًا كبيرًا لفيروس كورونا ويسجل حــاالت حرجة قد
تكون نتيجتها املوت في حال لم يتم إسعاف املصابني أو
توفير عبوات األوكسجني» .ويتهم البيان وزارة الهجرة
العراقية بالتنصل مــن توفير الحماية والــرعــايــة الالزمة
للنازحني ،بسبب ما وصفه «الفساد املالي واإلداري الذي
ينخر وزارة الهجرة» .ويشير إلــى وجــود نازحني آخرين
يمرون بظروف سيئة ويوجدون في بقع وتجمعات نزوح
بـمـحــافـظــة دي ــال ــى شــرقــي الـ ـع ــراق ،وت ـحــدي ـدًا ف ــي بعقوبة
ً
وال ـكــاطــون وخــان ـقــن وح ـمــريــن» ،مـحـمــا حـكــومــة رئـيــس
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي «املسؤولية األخالقية
والـقــانــونـيــة الـكــامـلــة عـمــا آل ــت إلـيــه أوض ــاع الـنــازحــن في
العراق وفقدان أرواح عدد منهم خالل الساعات املاضية».
في السياق نفسه ،يناشد مسؤول مخيم آشتي في محافظة
ال ـس ـل ـي ـمــان ـيــة ش ـم ــال ــي ال ـ ـعـ ــراق ،ق ــاس ــم ص ــال ــح الـتـمـيـمــي،
الكاظمي ووزارة الهجرة واملهجرين بمساعدة النازحني
ف ــي امل ـخ ـيــم ب ـعــد فـ ـق ــدان ط ـف ـلــن حـيــاتـهـمــا ب ـس ـبــب ال ـب ــرد.
ويطالب التميمي املـســؤولــن ب ــوزارة الهجرة واملهجرين
والجهات املسؤولة عن النازحني بمساعدة قاطني مخيم
آش ـتــي ،وخ ـصــوصــا بـعــد تـســاقــط ال ـث ـلــوج ،مـشـيـرًا إل ــى أن
سماكة الثلوج في املنطقة بلغت حدود املتر.
ويؤكد وفاة طفلني في املخيم بسبب االنخفاض الشديد في
درجات الحرارة ،مبينًا أنه «حتى اآلن لم يحصل النازحون
في املخيم على النفط للتدفئة» ،الفتًا إلى خطورة أوضاع
الـنــازحــن ،وخصوصًا األطـفــال وكـبــار الـســن واألشـخــاص
املـعــوقــن ،مطالبًا بــ«الــرحـمــة واإلنـســانـيــة واالل ـت ـفــات إلــى
أحوال النازحني».
ومنذ عام ُ ،2014يؤوي مخيم آشتي في السليمانية أكثر
م ــن  1800عــائـلــة ن ــازح ــة ،غــالـبـيـتـهــا م ــن مـحــافـظــة صــاح
الدين ،فيما يــؤوي مخيم عامرية الفلوجة أكثر من 2000
عائلة ،ومثل هــذا الـعــدد تقريبًا فــي مخيم جدعة جنوبي
املوصل .ولم تعلق السلطات العراقية الحكومية حتى اآلن
على تطورات أوضــاع النازحني ،في وقــت رفــض فيه أكثر
من مسؤول بوزارة الهجرة واملهجرين في بغداد التعليق
عـلــى ح ــاالت الــوفــاة الـجــديــدة أو ش ـكــاوى ان ـعــدام الــرعــايــة
وعدم إيصال الوقود أو األغطية للنازحني.
وأطلق ناشطون وسومًا عدة على مواقع التواصل االجتماعي،
أبرزها وسم #أغيثونا ،و#أنقذوا النازحني من البرد.

البنية التحتية الهشة تُغرق الفلسطينيين
رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

فــي كــل م ــرة تـمـنــح الـسـمــاء الفلسطينيني مــع قــدوم
منخفضات جوية شديدة الـبــرودة ،املزيد من املطر
والخير ،يستعدون باملقابل ملواجهات هشاشة البنية
التحتية في قراهم ومدنهم ومخيماتهم والطرقات
الــواص ـلــة بينها جميعًا اع ـت ـبــارًا مــن وس ــط الضفة
الغربية وحـتــى شمالها وجنوبها .وتتلخص أهم
األض ــرار الــواقـعــة على املــواطـنــن خــال املنخفضات
ال ـجــويــة بـتـجـمــع م ـيــاه األمـ ـط ــار ،وس ــوء تصريفها،
بــل وان ـه ـيــار ن ـظــام ال ـصــرف الـصـحــي وف ـيــض املـيــاه
العادمة في الطرقات واختالطها بمياه املطر ،إضافة
إل ــى االن ـه ـيــارات املحتملة ل ـجــدران الــدعــم واألمــاكــن
الصخرية.
خــال املنخفضات الجوية تصبح شــوارع بلدة كفر
عـقــب ش ــرق ال ـقــدس نـهـرًا جــاريــا حـيــث تـفــرض مياه
األم ـط ــار ح ـصــارًا عـلــى ال ـس ـيــارات واأله ــال ــي ،وتشل
املـيــاه الـتــي تتجمع فــي ال ـشــوارع وتغرقها بارتفاع
قد يصل إلى أكثر من متر في بعض املناطق ،حركة
األهالي.
خالل كل منخفض يتفرج آالف الفلسطينيني الذين
يمرون يوميًا من وسط الضفة الغربية إلى جنوبها
وبالعكس ،وكذلك القادمون من مدينة القدس ومدن
الداخل إلى رام الله وقرى وبلدات القدس عبر حاجز
قلنديا القريب ،على غــرق الطرقات خاصة منطقة
الحاجز ،وفيضان مياه الصرف الصحي ،بصورة
يستحيل معها املرور لساعات في بعض األحيان.
ي ـق ــول س ــائ ــق ال ـن ـقــل ال ـع ـمــومــي ع ـلــى خ ــط قـلـنــديــا
كفر عقب الــرام ،خالد زيــاد ،لـ«العربي الجديد» إن
«الحال سيئ للغاية ،وال يوجد مستجيب من وزارة
الحكم املحلي واملــواصــات ،رغــم تشكيل السائقني
لجنة للتواصل مع الجهات الرسمية» .يشرح زياد:
«فـ ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان تـتـعـطــل ب ـعــض األج ـ ـ ــزاء من
املركبة بسبب مـيــاه األمـطــار املتراكمة فــي منطقة
حاجز قلنديا تحديدًا ،إذ تفيض املـصــارف بشكل
كبير خــال الـشـتــاء ،مــا يضطرني لتبديل املكابح
ومراوح املركبة أحيانًا ،والتأخر على موعد وصول
الـ ــركـ ــاب» .ويـ ـق ــول امل ــواط ــن ع ـبــد ال ـف ـت ــاح م ـ ــرار من
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ليس هناك حل
جذري إال إعادة تأهيل
البنية التحتية»
منطقة كفر عقب لـ«العربي الجديد»« :لو كانت هذه
الطرقات تقع في مربع الرئيس أو املسؤولني لتم
إصالحها أمــا فــي مناطق املــواطـنــن الـعــاديــن فال
أحد يهتم».
مــن جهته ،يشير أحــد أعـضــاء اللجنة الشعبية في
مخيم قلنديا ،جمال الفــي ،لـ«العربي الجديد» إلى
أن «الـلـجـنــة ت ـحــاول املـتــابـعــة مــع الـجـهــات الرسمية
الفلسطينية املـخـتـصــة ،لـكــن املـســألــة غـيــر مرتبطة

دائمًا باملسؤولني الفلسطينيني ،بل بمنع االحتالل
ألي مشروع إلعادة بناء وتأهيل البنية التحتية في
املنطقة القريبة من حاجز قلنديا» .يتابع الفي« :تزيد
األزم ــة امل ــروري ــة فــي منطقة مخيم قلنديا ومنطقة
الحاجز تحديدًا من معاناة املواطنني وأهالي املخيم،
وتصبح مضاعفة خالل املنخفضات الجوية .كما أن
االحتالل يمنع أي مشروع إصالحي أو تأهيلي في
منطقة الحاجز ،ما يؤدي إلى فيضان مياه الصرف
الصحي وتجمع مياه األمـطــار فــي منطقة الحاجز.
أما في داخل املخيم فنحاول اعتماد العمل التطوعي
ملساعدة السكان الذين يعانون من تراكم األمطار في
بيوتهم وحولها».
ح ـ ــال م ـخ ـي ــم ع ـس ـك ــر ش ـ ــرق م ــدي ـن ــة ن ــاب ـل ــس ش ـمــال
الضفة الغربية ليس أفـضــل .يـقــول قيس أبــو كشك
وه ــو أح ــد املــواط ـنــن م ــن امل ـخ ـيــم إن ال ــوض ــع ي ــزداد

س ــوءًا خــال املنخفضات الـجــويــة .ويـتــابــع« :ينقسم
مـخـيــم عـسـكــر إل ــى ج ــزأي ــن :عـسـكــر ال ـقــديــم وعـسـكــر
ال ـج ــدي ــد ،وحـ ــال ال ـقــديــم ه ــو األس ـ ــوأ خ ــال ال ـش ـتــاء،
ألن امل ـن ــازل فـيــه مـتـهــالـكــة وال ـب ـنــاء الـبـسـيــط يجعله
عرضة للرطوبة ودخ ــول مياه األمـطــار إلــى املـنــازل.
كما تفيض العبارات بالصرف الصحي في املخيم.
يحتاج املخيم كله إلى بنية تحتية جديدة كليًا .كل
ما يمكن أليــة جهة فعله حاليًا هو تقديم بطانيات
ً
ومساعدات عينية ،والتي تعتبر كلها حلوال مؤقتة.
ل ـي ــس ه ـن ــاك ح ــل ج ـ ــذري إال إع ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل الـبـنـيــة
التحتية» .ويتحدث أبو كشك عن أطفال املدارس في
مخيم عسكر الذين يتوجهون صباحًا إلى مدارسهم
ويضطرون للسير على طرقات املخيم التي تفيض
باملياه العادمة ومياه األمـطــار ،فيلجأ بعضهم إلى
انتعال األكياس البالستيكية في أقدامهم.

