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الكويت ــ خالد الخالدي

أثــــار إطــــاق نــاشــطــات نــســويــات كــويــتــيــات 
حــمــلــة لــفــضــح الــتــحــّرش املــســكــوت عــنــه في 
ــكــــت«، جــــدااًل  ــبــــاد، تــحــت شـــعـــار »لــــن أســ الــ
ي عدد من النواب 

ّ
اجتماعيًا وقانونيًا كبيرًا، عقب تول

اقتراحات قوانني ملكافحة التحّرش في وقت ال تملك 
فيه الكويت قانونًا رسميًا يحارب التحّرش، بحسب 
وقد  الجديد«.  »العربي  لـ قانونيون  خبراء  يشير  ما 
السلطات  اعتقلتهم  الذين  من  كثر  متحّرشون  أفلت 

 املــطــاردات التي تحدث بواسطة السيارات 
ّ
كذلك فــإن

التحريض  قــوانــني  تنطبق عليها  للتحرش ال  الــيــوم 
 املفاجأة كانت في موجة 

ّ
على الفسق والفجور«. لكن

اعــتــراض كبيرة مــن الــنــواب اإلســامــيــني الــذيــن قالوا 
ولإليقاع  لــابــتــزاز  ُيستخدم  قــد  املقترح  الــقــانــون   

ّ
إن

بــالــرجــال بتهمة الــتــحــّرش مــن دون وجــود ضمانات 
النائب  ويــقــول  عـــادل.  بشكل  القانون  لتطبيق  كافية 
بـــدر الـــداهـــوم، وهـــو رئــيــس لجنة الــظــواهــر السلبية 
ــه »مــع احترامي الشديد ملقّدمي 

ّ
إن في مجلس األمــة، 

 مــثــل هــذه 
ّ
االقـــتـــراح وأتــفــّهــم نــوايــاهــم الــصــادقــة، لــكــن

تـــدرس بعناية حتى  االقــتــراحــات بــقــوانــني يــجــب أن 
ال تكون مع طــرف ضــّد طــرف آخــر. فهذه القوانني قد 
ــــوال وابــتــزاز  تــســتــخــدم كــوســيــلــة لــلــحــصــول عــلــى األمـ
الشباب والحصول على تعويضات«. يضيف الداهوم 
 »ثّمة قوانني موجودة ويجب على الجهات املعنية 

ّ
أن

السبب  عن  »البحث  ضــرورة  على  مشددًا  تفعيلها«، 
الــرئــيــســي لــهــذه الــتــصــرفــات الــســيــئــة الــدخــيــلــة على 

مجتمعنا املحافظ والتي لم تكن موجودة من قبل«.
العلي  شيخة  النسوية  الناشطة  تنتقد  املــقــابــل،  فــي 
 »عددًا 

ّ
»العربي الجديد« إن تصريحات الداهوم قائلة لـ

من ممثلي األمــة، لألسف الشديد، ال هّم لديهم سوى 
معاداة املرأة ومحاولة تجاهل وجود ظاهرة حقيقية 
هـــي الـــتـــحـــّرش. وعـــنـــد أّي حـــديـــث عـــن قـــانـــون خــاص 
ه قد يكون ضّد الرجل«. 

ّ
بالتحرش، نجدهم يقولون إن

ــمــا ضّد 
ّ
إن الــرجــل،  القانون ضــّد  العلي: »نعم  تضيف 

 حالة الصمت املجتمعي 
ّ

الرجل املتحّرش الذي يستغل
ـــر قـــوانـــني رادعـــــة ويــتــحــّرش بــالــنــســاء في 

ّ
وعــــدم تـــوف

العمل والشارع واملطاعم وغيرها من األماكن العامة«. 
وطـــالـــبـــت الــعــلــي املــنــظــمــات الــنــســائــيــة فــــي الــكــويــت 
»الضغط بشكل أكبر على النواب ومحاولة إحراجهم  بـ
لتمرير قانون مكافحة التحّرش«، كذلك طالبت النواب 

»محاولة تفّهم هذه القوانني قبل محاربتها«. بـ

وأحالتهم إلى املحاكمة من هذه القضايا، بسبب عدم 
ر قانون واضح خاص بالتحّرش. فهؤالء املعتدون 

ّ
توف

ــامـــي والــخــبــيــر  ــا يـــشـــرح املـــحـ ــاَكـــمـــون بــحــســب مــ يـــحـ
»التحريض على  مــواد  وفــق  العتيبي  القانوني عمر 
الفسق والــفــجــور« املــدرجــة فــي قــانــون الــجــزاء والــذي 
كتبت مواده في عام 1960، أي قبل استقال الكويت. 
كذلك يحاَكم املتحّرشون وفق قانون إساءة استعمال 
الهاتف وأجهزة االتصاالت، وهو قانون ُمّرر في عام 

2000 وال ينّص صراحة على التحّرش.
ويؤّدي عدم اشتمال أفعال التحّرش في هذه القوانني 
التحّرش  أزمنة ماضية ولم تعّرف  التي ُوضعت في 
أو تحاربه، إلى انتشار هذه األفعال املشينة من دون 
حسيب وال رقيب. وهذا ما دفع مجموعة من النواب 
عقوبات  يتضّمنان  ني 

َ
منفصل ــني 

َ
قــانــون تــقــديــم  إلـــى 

مــشــّددة على املــتــحــّرشــني. وقـــّدم الــنــائــب عبد العزيز 
الصقعبي قانونًا يقضي بمعاقبة التحّرش، بالسجن 
سنة واحدة للتحّرش اللفظي، والسجن ثاث سنوات 
إذا نــتــج عـــن الــتــحــّرش أذى بـــدنـــي، فــيــمــا قــــّدم نـــواب 
آخرون القانون ذاته مع إضافة مقترح بإنشاء تطبيق 
إلى  التحّرش وإرسالها  إلكتروني لتصوير عمليات 
وزارة الداخلية مباشرة. ويؤّيد أساتذة كلية الحقوق 
في الكويت مقترحات القوانني املقّدمة، فيقول رئيس 
الدكتور  الكويت  فــي جامعة  الــجــزائــي  الــقــانــون  قسم 
»النصوص   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ عركي  بــو  حسن 

القضائية تطبيقها  الــجــهــات  تــحــاول  الــتــي  الــقــديــمــة 
تــمــامــًا الخــتــاف  املــتــحــّرشــني ال تنطبق عليهم  عــلــى 
ها 

ّ
مفهوم التحّرش الحالي عّما كان عليه سابقًا وألن

ظــــاهــــرة جــــديــــدة نــســبــيــًا فــــي الــــكــــويــــت«. يــضــيــف بــو 
قة بالتحريض على الفسق 

ّ
 »القوانني املتعل

ّ
عركي أن

والــفــجــور واملــدرجــة حاليًا فــي قــانــون الــجــزاء والتي 
يــحــاَكــم وفــقــهــا املــتــحــّرشــون تــأتــي فــي مــرحــلــة الحقة 
عــلــى فــعــل الـــتـــحـــّرش، لــذلــك ال بـــّد مـــن قـــانـــون جــديــد. 

مجتمع
الثاثاء، بمبادرة من رئيس  غــدًا  الفيديو،  العالم عبر  لقادة  قّمة  الــدولــي  األمــن  يعقد مجلس 
املــنــاخ على السام  آثـــار تغّير  بــهــدف مناقشة  البريطاني بــوريــس جــونــســون، وذلـــك  الــــوزراء 
القّمة بعد  الـــدول األعــضــاء فــي املجلس بشأنها. وتــأتــي هــذه  آراء  العاملي، فــي قضية تختلف 
أيــام فقط من عــودة الواليات املتحدة األميركية برئاسة جو بايدن رسميًا إلى اتفاق باريس 
األمنية  الجوانب  والتركيز يطاول  منه.  انسحب  قد  ترامب  كان سلفه دونالد  للمناخ، بعدما 
)فرانس برس( لتغّير املناخ، بعدما عّبرت دول عّدة عن مخاوفها في هذا اإلطار. 

 شخص بالغ في الباد جرعة أولى من 
ّ

ها تهدف إلى إعطاء كل
ّ
أعلنت الحكومة البريطانية أن

اللقاح املضاد لكوفيد-19، بحلول 31 يوليو/تموز املقبل، أي قبل شهر من هدفها السابق. كذلك 
 شخص يزيد عمره عن 50 عامًا أو يعاني من حالة صحية دقيقة على حقنة بحلول 

ّ
يحصل كل

15 إبريل/نيسان املقبل، بداًل من املوعد السابق الذي كان في األول من مايو/أيار املقبل. وقد 
 لدينا اإلمدادات« الكافية 

ّ
أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس األحد، »نعتقد اآلن أن

)أسوشييتد برس( لتسريع حملة التحصني. 

بريطانيا تسّرع حملة التحصين ضّد كورونامجلس األمن الدولي يبحث في تغيّر المناخ

تــفــاصــيــل بــســيــطــة تــعــيــشــهــا يــومــيــًا أو قد 
سعادة  أكثر  تجعلك  ربما  يومًا،  تعيشها 
الــنــاس إلى  وامــتــنــانــًا. وكثيرًا مــا ال ينتبه 
أهــمــيــتــهــا فـــي حــيــاتــهــم. فـــي هـــذا الــســيــاق، 
يعرض موقع »ريدرز دايجست« بعضًا من 

هذه التفاصيل، وهي:
ــفـــة: ال شــــــيء يــضــاهــي  ــيـ نـــظـ ــــف  ــراشـ ــ ¶ شـ
حمامًا دافــئــًا والــنــوم على مـــاءات نظيفة 
ونــقــيــة. وحـــني تــضــع وســــادة خــلــف رأســك 
السهل  مــن  املنعشة،  رائحتها  وتستنشق 
عليك أن تتخيل أن كل شــيء على ما يرام 

في العالم، وهو كذلك في هذه اللحظة.

ع مشبعة 
ّ

رائحة رأس الطفل: رؤوس الُرض
برائحة ال مثيل لها. هذه الرائحة الناعمة 
وامللمس الجميل يساهمان في نقل األمان 

والراحة واألمل إلى األشخاص. 
¶ حوض فارغ: الحوض الخالي من األطباق 
أو األكـــواب التي تحتاج إلــى تنظيف يشير 
إلى نهاية يوم العمل وبداية وقت االسترخاء. 
يمكنك قــراءة أو مشاهدة برنامجك املفضل 
بسام، وأنت تعلم أنه سيكون هناك أطباق 

وماعق نظيفة في الصباح.
¶ أغــنــيــة مفضلة: لــيــس مــن الـــضـــروري أن 
تــكــون األغــنــيــة الــتــي تــحــبــهــا مــشــهــورة أو 

حتى من هذه الحقبة. لدى كل شخص نغمة 
مفضلة يحبها كثيرًا وعادة ما ال يضعها 
ضمن قائمة األغنيات التي يستمع إليها. 
لترقص   

ً
االنــتــظــار طــويــا لكن ليس عليك 

عــلــى أغــنــيــتــك املــفــضــلــة. إبــحــث عــنــهــا على 
اإلنترنت وقم بتشغيلها اآلن، وغن بصوت 

عاٍل واستمتع بكل نغمة. 
¶ رقص مع األطفال: مزايا األطفال كثيرة، 
فــي صــغــرهــم ال يتمتعون بوعي  أنــهــم  إال 
بالغ على  لذلك، قد يرقص شخص  ذاتــي. 
بالراحة  يشعر  أن  دون  مــن  الــرقــص  حلبة 
ــابــــل، ســيــســتــفــيــد الــطــفــل  ــقــ تـــمـــامـــًا. فــــي املــ

بشكل كامل من املساحة ويدور ويقفز مع 
املوسيقى. فبداًل من إجــراء محادثة مملة، 

ارقص مع أحد أطفالك.
¶ نكتة مشتركة: ال شك أن النكات ستجعلك 
تــضــحــك. لــكــن األجـــمـــل عــلــى اإلطــــــاق هو 
تذكر مواقف طريفة مع أصدقائك. »أتذكر/ 
ين ذلك اليوم حني...؟ قد ال يبدو ذلك مهمًا 
الــذيــن  لــألشــخــاص  لــآخــريــن، لكنه جميل 

يعرفون القصة.
¶ رسالة نصية من الحبيب: خال السنوات 
ــام أو  املــاضــيــة، كــنــت تضطر لــانــتــظــار أليـ
أسابيع أو أشهر لتسمع أي شيء من أحد 

أفراد أسرتك. أما اليوم، يمكن الوصول إلى 
أي شخص في أي وقت. صحيح أن الناس 
باتوا قادرين على التواصل أكثر، إال أنهم 
يــتــشــاركــون أمــــورًا أقــــل. لــذلــك، فـــإن إرســـال 
رسالة عاطفية أو رومانسية أو الحصول 

.
ً
على رسالة قد يكون أمرًا جميا

¶ قطف زهــرة: يمكن ألي أحــد شــراء زهرة 
من متجر ليشعر بتحّسن، وقد بات يحمل 
. لــكــن األجــمــل هو 

ً
بــني يــديــه شــيــئــًا جــمــيــا

قطف األزهار من حديقتك وتنسيقها. هذا 
يمنحك شعورًا رائعًا.

)ربى أبو عمو(

تفاصيل بسيطة تجعلك أكثر سعادة

أثارته  انطلقت حملة »لن أسكت« عقب ما 
شهيرة  أزياء  ومصممة  وإعالمية  مدّونة 
تحرّش  ــوادث  ح عن  الشمري  آسيا  تدعى 
أثناء  في  الشارع  في  لها  تتعرّض  مستمرة 
وسرعان  منزلها.  إلى  العمل  من  عودتها 
ما انتشرت قصص تحرّش تعرّضت لها نساء 
في شوارع الكويت عبر ما يُعرف بمطاردات 
النساء  يالحقون  المتحرّشين  إّن  إذ  السيارات، 
في  كذلك  يتسبّب  ــذي  ال ــر  األم بالسيارات، 

حوادث مميتة، وفق ما تقول الشمري.

هكذا كانت االنطالقة

عصام سحمراني

ني؟
َ
- هل عرفت

ك من ماضّي البعيد.
ّ
- لست متأكدًا، لكن

- صحيح، أنا عند منتصف ما أنَت عليه 
اآلن، أال تتذكرني؟

- ال أريد.
- ملاذا؟

ي اخترت ذلك.
ّ
- ألن

- لم تجب عن سؤالي، فأن تختار فعل 
ه السبب في 

ّ
شيء، ال يعني بالضرورة أن

فعله بل مجرد أداة لفعله، ملاذا ال تريد أن 
تتذكرني.

- لم تفهم ما أقول أساسًا، وال أريد 
مجادلتك، وأصّر على ما قلت عندما تأكدت 
ي 

ّ
ن
ّ
ك من ذلك املاضي، ال أريد أن أتذكرك أل

ّ
أن

اخترت ذلك.
 عن أحالمي وآمالي، 

ّ
- طّيب، لن أسألك إال

هل وصلت إليها.
ّدر لي أن أصل إليه، بعيدًا 

ُ
- وصلت إلى ما ق

عّما تحسبه أحالمك وآمالك، فإن تمكنُت 
من االقتراب منها والوصول إليها، قد ال 

يعني هذا أّن في األمر إنجازًا ما جاء بعد 
تخطيط، بل رّبما وصلُت ولم أنتبه لوصولي 

ذاك، فأنا ال أتذكر أساسًا ماذا كنَت تحمل 
من أحالم وآمال.

ك لم تسَع إلى ما 
ّ
- هل هذا إقرار أن
استأمنتَك عليه!؟

 ،
ً
- لم تفهمني، ولن تفهمني، أكّرر. أوال

لسُت أعلم شيئًا عن أحالمك وآمالك، وما 
أقررت به هو احتمال وصولي إليها من 

دون أن أنتبه أساسًا، إذ ال أجد معنى ملوعد 
مضروب بعد عشرين عامًا. أتحاكمني 

ي لم أحقق ما هو لك أساسًا وال أؤمن 
ّ
ألن

به؟ فلماذا لم تحققها أنت نفسك؟
- أنا من صنع األحالم واآلمال، أنجزُت 
مهمتي تمامًا، لكّن تحقيقها كان على 

عاتقك.
- ومن قال لَك إّن السنوات التي أعقبتك 
كانت ملكي؟ تلك سنواتك، ولم أحّصل 

منها غير آخر ثالث سنوات بالكاد. تلك 
سنواتك التي بّددتها سريعًا، وإن كان من 

ي، في 
ّ
أحد يحاكم اآلخر فهو أنا ال أنت، لكن

سنواتي الثالث تلك، ال أؤمن بما حلمَت 
وأملَت، حتى إن تسنى لي تحقيقه من دون 
أن أنتبه له. هل تحسبني سأظهر للستني، 
إن ُحكم علينا لقاء كهذا، وأحاكمه؟ قطعًا 
، وال أوهم 

ً
ي ال أحمل أحالمًا أو آماال

ّ
ال، ألن

ها صراط لحياتي، وال أحّمله تلك 
ّ
نفسي أن

املهمة »املقدسة«. فإن حاسبني هو نفسه 
ي أنا 

ّ
على ما لم أفعل - على العكس من

الذي لم أحاسبك ولم أستدعِك أساسًا - لن 
 واحدة من السنوات 

ّ
يهّمني كثيرًا، ألّن كل

التي تفصلنا من اآلن حتى وصوله في 
 يوم أيضًا 

ّ
الشهر الثاني سنة 2041، بل كل

سيكون هو اليوم، اليوم وحده ولن يكون 
غدًا، وبالتأكيد لن يكون األمس. أما أنت 

 ما أنت عليه من 
ّ

 أتذكرك لكل
ّ

فاخترُت أال
 ما أنت عليه من أمٍس 

ّ
آمال وأحالم، بل لكل

ع خيالي إلى مستقبل. فإذا 
ّ
وماٍض وتطل

كان فراقًا بيننا، ما أحاله من فراق يأخذ 
معه أحالمك وآمالك وأوقاتك.

- إذًا، أحسُبه الوداع.
- وأنا أحسُبها مجرد هلوسة أربعني.

المتهم أربعون

مزاج
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التونسيني، »ممن يتذّمرون من غياب اآلفاق« 
داعيًا إلى املبادرة، والعمل في أّي مجال كان، 
إذ ُيمكن لإلنسان أن ُيبدع  بداًل من االنتظار. 
ــّه اآلن يــتــمــّكــن مـــن مــســاعــدة  ــ ويــشــيــر إلــــى أنـ
بطريقة  يساهم  نفسه،  الــوقــت  وفــي  عائلته، 

غير مباشرة في املحافظة على البيئة.
وفـــــي قـــريـــة أخــــــرى مـــنـــســـّيـــة، وهـــــي هــنــشــِيــر 
يحول  تونس،  تستور، شمالي  في  الطباقة، 
محمد الجويني، منطقته إلى قبلة للزائرين، 
وهو الــذي كان يعمل بصفة تطوعية كدليٍل 
ســـيـــاحـــّي مـــخـــتـــّص فــــي املــــجــــال الــبــيــئــي فــي 
ــه خبير في املجال 

ّ
إن مشروٍع ترفيهّي. يقول 

 
ّ
الــســيــاحــي ويــحــّب الــعــمــل فــيــه، الفــتــًا إلـــى أن

 زائـــري 
ّ
»الــفــكــرة انــطــلــقــت عــنــدمــا الحــظــت أن

املنطقة ال يجدون مساحات ترفيهية وأماكن 
لــتــنــاول الــفــطــور. فــهــنــاك مــســاحــات طبيعية 
ليستفيد  عــدة  عناصر  تنقصها  لكن  هــاّمــة، 
 
ّ
أن إلى  الزائر منها، ويقضي يومه«. ويشير 
 هناك 

ّ
أن االخـــتـــراع، فطاملا  أّم  »الــحــاجــة هــي 

إقــــبــــااًل، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــطــبــيــعــة والــجــبــال 
ــك، ضــمــن  ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــررت تـــوظـــيـــف كـ ــ الــجــمــيــلــة، قــ

مشروٍع متكامل في املنطقة«. 
ــــه انــطــلــق فــي مــشــروعــه 

ّ
ويــــروي الــجــويــنــي أن

عام 2016، وكانت البداية بإنشاء األرجوحة 
وهي  وجبل.  جبٍل  بني  تربط  والتي  قة، 

ّ
املعل

ى تخصيص 
ّ
بادرة ال تخلو من املغامرة. وتول

مــســاحــات خـــاّصـــة، ضــمــن املـــشـــروع، يعرض 
التقليدية.  منتجاتهم  الــســكــان  بعض  فيها 
 »هــــذه املـــبـــادرة، ولــكــي تــنــجــح، ال 

ّ
ويـــؤّكـــد أن

املــجــاورون  بــّد من أن يستفيد منها السكان 
املشروع. فهناك شباب  ويصبحوا جــزءًا من 
يرافقون الزائرين، ونسوة يعملن على عرض 
ابــتــكــاراتــهــن، وبــالــتــالــي يــشــاركــن فــي الـــدورة 
االقــــتــــصــــاديــــة ويـــعـــرضـــن مـــنـــتـــجـــات يــجــري 
والكسكسي،  كالبهارات،  البيت  في  إعدادها 
ــعــــرف بــهــا  ــي تــ ــتــ ــة، واألجــــــبــــــان الــ ــيــ ــلــــوخــ واملــ
ــتـــجـــات تـــقـــلـــيـــديـــة كــــالــــزرابــــي  ــنـ ــة، ومـ ــقـ ــطـ ــنـ املـ
إلى  الطينية  والتحف  واملــابــس،  والبرنص، 
جانب تقطير ماء الزهر وبيع عشبتي إكليل 

الجبل والصعتر«. 
ــهـــم بـــصـــدد تــوســيــع املــــبــــادرة، إذ  ـ

ّ
يــضــيــف أن

ســتــخــصــص مـــســـاحـــات لــلــنــســاء الـــعـــامـــات، 
 .

ّ
 واحــــــــــدة مـــنـــهـــن

ّ
بـــحـــســـب اخــــتــــصــــاص كـــــــل

وبـــإمـــكـــان  الــــزائــــر املـــشـــاركـــة فـــي الــــورشــــات، 
فيطبخ مــعــهــن، أو يــســاهــم فــي إعــــداد بعض 
الــتــقــلــيــديــة. وقــريــبــًا، سيخَصص  املــنــتــجــات 
مكانا لتربية النحل، ويمكن للزائر املشاركة 
فــي اســتــخــراج العسل وهــكــذا يعيش تجربة 
 أغــلــب 

ّ
ــقـــول الـــجـــويـــنـــي إن ــة. يـ ريـــفـــيـــة خــــاصــ

ــن الــتــونــســيــني مـــن مختلف  ــم مـ ــن هـ ــريـ ــزائـ الـ

تونس ـ بسمة بركات

تفتقر  منسّية،  تونسية  قــرى  فــي 
من  كبيرة  نسبة  تعيش  للتنمية، 
ل 

ّ
يفض قد  الهامش.  على  الشباب 

البعض منهم االستسام للظروف، وانتظار 
وظائف قد ال تأتي. لكن، هناك من بينهم من 
انــتــفــض عــلــى الــبــطــالــة وصــنــع مـــن الضعف 
قوة، ومن العجز ابتكارًا، بإمكانات بسيطة، 
وأحيانًا من دون أن يملك أّي مــوارد، فتمّكن 

من إطاق مشاريع صغيرة.
فــــاروق الــعــيــشــاوي )28 عــامــًا(، حــاصــل على 
ــة املــــدنــــيــــة، ويــــنــــحــــدر مــن  ــنـــدسـ ــهـ ــــادة الـ ــهـ ــ شـ
ــربـــي تـــونـــس.  ــــط غـ مــحــافــظــة الـــقـــصـــريـــن وسـ
البطالة، رفــض االستسام  مــن  بعد ســنــوات 
 غــيــاب أّي فــرص 

ّ
لــواقــعــه، خــصــوصــًا فــي ظـــل

فـــي منطقته  الـــخـــاص  أو  الـــعـــام  لــلــتــوظــيــف 
ــة تـــبـــدو  ــفـ ــيـ ــتــــظــــار وظـ ــة. وعـــــــوض انــ ــيـ ــسـ ــنـ املـ
مـــســـتـــحـــيـــلـــة، قـــــــــّرر هـــــــذا الـــــشـــــاب اســـتـــغـــال 
الــعــجــات املــطــاطــيــة لصنع األثــــاث. بــل أكثر 
مــن ذلـــك، يــوظــف الــعــيــشــاوي عـــددًا مــن نساء 
إليه حرفًا  منطقته في مشروعه، وقــد أدخــل 
»العربي  لـ العيشاوي  يؤكد  أيــضــًا.  تقليدية 
 
ً
عــــــادة املـــطـــاطـــيـــة  ــجــــات  ــعــ الــ  

ّ
أن الــــجــــديــــد« 

وإغاق  االحتجاجات  في  الشباب  ها 
ّ
يستغل

رمى 
ُ
ت منها  كبيرة  كميات  وهناك  الطرقات، 

لّوث الهواء عند إحراقها، في 
ُ
في الطبيعة وت

ه يمكن استغالها في ابتكار العديد 
ّ
حني أن

من املنتجات. 
انطلقت الفكرة عام 2014، عندما الحظ عدم 
استغال العجات املطاطية ونفايات أخرى. 
ــه عــمــل عــلــى تغيير نــظــرة الــنــاس  ــ

ّ
ويـــؤّكـــد أن

ستغل كالعجات 
ُ
لقى وال ت

ُ
إلى املــواد التي ت

املــطــاطــيــة واأللـــــــواح واملــــعــــادن. ويــشــيــر إلــى 
 هـــذا املــجــال ال يــحــتــاج إلـــى تــأهــيــل مــعــنّي، 

ّ
أن

ولهذا يسعى إلى تدريب نفسه بنفسه، عبر 
ـــّص الــعــجــات وتحويلها إلــى 

َ
الــعــمــل عــلــى ق

 مرة، إضافة 
ّ

نماذج يبتكرها، محاواًل، في كل
أشياء جديدة ومواد تقليدية كنبتة الحلفاء، 
ــيــــج مـــــن الــــــصــــــوف( وحـــتـــى  واملـــــــرقـــــــوم )نــــســ
 اإلقبال عليها. ويلفت 

ّ
منتجات وزخرفات قل

لم يقتصر على   مشروعه 
ّ
أن إلــى  العيشاوي 

ابتكار منتجات وأثاث، بل سعى إلى تشغيل 
 جهته 

ّ
أن عــدد من نساء منطقته، خصوصًا 

 
ّ
فهن التقليدية،  الــحــرف  مــن  بالعديد  تــزخــر 
 ،

ّ
منهن يطلبها  منتجات  ويــخــطــن  ينسجن 

، الفتًا 
ّ
 في بيوتهن

ّ
 وهن

ً
وهكذا يحققن دخا

ملساعدته  الشباب  ببعض  استعان  ـــه 
ّ
أن إلــى 

لتلبية الطلبيات وجمع العجات املطاطية. 
ــه اتفق مع عــدٍد من الــورشــات التي 

ّ
ويؤّكد أن

لقى 
ُ
ت سابقًا  كانت  والتي  بالعجات  تـــزّوده 

فـــي الــطــبــيــعــة، وذلــــك مــقــابــل أســـعـــار رمــزيــة. 
يــوجــه الــشــاب الــطــمــوح رســالــة إلـــى الشباب 

سنوات،  منذ  تونس،  في  البطالة  نسبة  ارتفاع  مع 
والتهميش الحاصل في بعض المناطق، ما يساهم أيضًا 
بتضاؤل فرص الحصول على عمل، بادر عدد من الشباب 

إلى ابتكار مشاريع صغيرة وإدارتها ضمن إمكاناتهم

يساعد عائلته، ويساهم 
بطريقة غير مباشرة في 

المحافظة على البيئة

خصص مساحات 
ضمن المشروع، يعرض 
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املنطقة  عزلة  فــّك  يتّم  وبالتالي،  املحافظات، 
مشاهير  هناك  كذلك،  معروفة.  تكن  لم  التي 
ودبلوماسيون ومجموعات يأتون خصيصًا 
ــهــم 

ّ
لــهــذا املـــكـــان لــاســتــجــمــام، مــشــيــرًا إلـــى أن

استقطاب  على  في خدماتهم  دائمًا  يركزون 
ــّرة يــعــود  ــ ــــذي يـــأتـــي مـ الـــوافـــديـــن »فـــالـــزائـــر الـ

لزيارة هذا املكان مجددًا«.
شــــكــــري الـــســـلـــطـــانـــي، شــــــاب تـــونـــســـي مــن 
في عني  الحركية،  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
ــم، بــالــشــمــال الــغــربــي، تــمــكــن مــن كسر  ــ دراهـ
حــاجــز الــبــطــالــة، ومــعــه حــاجــز عــدم تجهيز 
اإلعــاقــة،  ذوي  لألشخاص  والــســوق  البيئة 

وصـــنـــع ألــعــابــًا لــألطــفــال مـــن الــخــشــب، من 
ــعـــل مــنــتــجــاتــه  تــصــمــيــمــه الـــــخـــــاص، مــــا جـ
تتميز عن املنتجات الخشبية التي تشتهر 
ه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول  منطقته.  بها 

بــدأ فــي صنع تــحــٍف عــادّيــة وبــالــرســم على 
الزجاج، ثم ساعدته جمعية في التخصص 
في نحت الخشب. ونظرًا ملوهبته وبحثه عن 
التمّيز، اختار ابتكار ألعاب من الخشب، ما 
أدخل الفرحة إلى قلوب األطفال خصوصًا 
 األلـــعـــاب مـــن الــتــحــف الــخــشــبــيــة نــــادرة. 

ّ
أن

 مــــرة ابــتــكــار 
ّ

ــل ــه يـــحـــاول فـــي كــ ــ ـ
ّ
ويـــوضـــح أن

ــه عــانــى من  ــ
ّ
نـــمـــوذٍج جـــديـــد. ويــلــفــت إلـــى أن

منطقة  مــن  ينحدر  ــه 
ّ
أن  

ُ
خصوصا البطالة، 

ال آفــاق فيها، وبالتالي، كان أمــام خيارين، 
إما أن يكتفي باملساعدات البسيطة وعطف 
الــنــاس عليه، وهــو مــا ال يــحــبــذه، أو يعّول 
بإنجاح مشروع يتميز  على نفسه ويبادر 

به عن غيره. 
ــه مــنــذ ذلـــك الــوقــت، تــمــّكــن من  ـ

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

ــكـــون عــالــة  ــداًل مــــن أن يـ ــ مـــســـاعـــدة والــــديــــه بــ
بترك  التونسيني  الشباب  ويطالب  عليهما. 
ــاد عــلــى أنــفــســهــم، فــهــنــاك  ــمـ ــتـ املـــقـــاهـــي واالعـ
العديد من الجمعيات التي يمكن أن تمّد لهم 
يد املساعدة، وباإلمكان املبادرة إلى االبتكار 
طبيعية  ــوارد  ــمــ بــ وإن  كـــــان،  مـــجـــاٍل  أي  فـــي 
كــالــخــشــب أو الـــطـــني. وال يــنــفــي الــســلــطــانــي 
الصعوبات، خصوصًا عندما يكون الطقس 
عرف عني دراهــم، بهطول 

ُ
شديد الــبــرودة. وت

املناخ، وأمــام غياب وسائل  الثلوج وقساوة 
النقل املجهزة إلعاقته، كثيرًا ما ال يتمكن من 
ه تمّكن مــن إيجاد 

ّ
الــعــمــل. لكن الــوصــول إلــى 

دراجـــة مخصصة لــألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة 
يتنقل بها، وهو فخور بما ينجزه.

وبحسب عضو »اتحاد املعطلني عن العمل« 
الشباب  مــن  العديد   

ّ
فــإن العبيدي،  حسيب 

ويؤّكد  اختصاصاتهم.  عن  بعيدًا  يعملون 
، يعتمد على نفسه، لكن 

ً
 التونسي عــادة

ّ
أن

لألسف، فاالعتمادات املرصودة للمبادرات 
 
ّ
الخاصة ضعيفة جدًا. ويضيف العبيدي، أن

الهامش يطمحون  كبيرة من شباب  نسبة 
 
ً
للهجرة السرّية أو ما زالوا ينتظرون عما

هم يئسوا من الجهات 
ّ
في اختصاصهم، لكن

العامة والخاصة، إذ لم يجدوا أنفسهم في 
برامج الحكومة إو في الخطابات الرسمية 

حتى.
إلى ذلك، خلصت دراســة للمنتدى التونسي 
للحقوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، أعــّدهــا 
الــبــاحــث فــي عــلــم االجــتــمــاع، مــاهــر الــحــنــني، 
تــحــت عــنــوان »ســوســيــولــوجــيــا الــهــامــش في 
زمن كورونا: الخوف، الهشاشة، االنتظارات« 
 هناك 

ّ
أن إلــى  والتي تضمنت 106 صفحات، 

أزمــــــة إنـــســـانـــيـــة حــقــوقــيــة وهــيــكــلــيــة تــشــمــل 
املجتمع الهامشي. 

الجديد،  كورونا  فيروس   
ّ
أن الحنني  ويؤكد 

ــن تـــدابـــيـــر إغــــــــاق، كـــشـــف عــن  ومـــــا تــبــعــه مــ
وهم  الفقر،  مــن  يشكون  ممن  عريضة  فئات 

ألــف عائلة  العمل و285  ألــف عاطل من   700
ألف  مــؤقــت، و622  ألــف عامل  محتاجة و70 
ألف متقاعد  عائلة ذات دخل محدود و380 
ــّد األدنــــــى املــضــمــون  ــن الـــحـ تــقــل أجــــورهــــم عـ
لـــألجـــور، إلـــى جــانــب 70 فــي املــائــة مــن اليد 
العاملة الزراعية. لكن، على الرغم من األرقام 
ــــرة  ــة الـــتـــي تــكــشــف عــــن تـــوســـع دائـ ــادمـ الـــصـ
الفئات الهشة، واملعاناة التي تتكبدها هذه 
الــشــرائــح االجــتــمــاعــيــة خــصــوصــًا الشبابية 
مــنــهــا، يـــحـــاول الــبــعــض مــنــهــم الــتــمــّرد على 
الظروف، واالنتفاضة على واقع لم يختاروه 
ليصنعوا من العجز الحكومي، ومن الفشل 

التنموي، قصص نجاح.

J

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

ليس الدفاع املدني الفلسطيني في لبنان، 
قبل  حصل  تأسيسه   

ّ
إن بــل  العهد،  قديم 

سنوات، للمساهمة في سّد فراغ الخدمات 
في مخيمات الاجئني الفلسطينيني. في 
هذا اإلطار، يقول قائد فوج الدفاع املدني 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي مــخــيــم بــــرج الــبــراجــنــة 
لــاجــئــني الــفــلــســطــيــنــيــني، فـــي الــضــاحــيــة 
وهو  الهابط،  محمد  لبيروت،  الجنوبية 
من بلدة كويكات، قضاء عكا، في األصل، 
ومقيم في مخيم برج البراجنة: »تأسس 
عــام 2014 في  الفلسطيني  املدني  الدفاع 
مخيم عــني الحلوة )صــيــدا، جــنــوب( وقد 
أغــلــق ألســبــاب خــاصــة، ثــم أعــيــد افــتــتــاح 
مركزه عام 2016 في مخيم برج البراجنة، 
الشمالي  البرج  مــركــزان في مخيم  وفتح 
ــداوي )طـــرابـــلـــس،  ــ ــبـ ــ )صــــــور، جـــنـــوب( والـ
شمال(، كما أعيد عام 2018 افتتاح مركز 
عني الحلوة، وافتتح مركز آخر في مخيم 
لبيروت(«.  الجنوبية  )الضاحية  شاتيا 
يتابع أنه »في يونيو/ حزيران عام 2019، 
الحكومية  غير  املنظمات  تمويل  تــوقــف 
لـــنـــا، لــكــن تــمــّكــنــا مـــن االســـتـــمـــرار بفضل 
الــتــبــرعــات مـــن أهـــالـــي املــخــيــم، وتــابــعــنــا 
اإلنـــقـــاذ«. يضيف: »مع  فــي مــجــال  عملنا 
بـــدايـــة انـــتـــشـــار كــــورونــــا، كــنــا مـــن أوائــــل 
املـــبـــادريـــن إلــــى تــنــظــيــم عــمــلــيــات تعقيم 
وبعد  واملــســاجــد،  والجمعيات،  املــــدارس، 
ذلــــك نــظــمــنــا حــمــلــة: ســــوا نــحــمــي، الــتــي 
ــدة في  ضـــّمـــت فـــي الـــبـــدايـــة مـــؤســـســـات عــ
بعملها   مؤسسة 

ّ
كــل استقلت  ثم  املخيم، 

بــعــد ذلــــــك«. عـــن املـــهـــام الـــحـــالـــيـــة، يــقــول: 
»نـــعـــمـــل عـــلـــى نـــقـــل مـــرضـــى كــــورونــــا مــن 
خــارج  الــواقــعــة  املستشفيات  إلــى  املخيم 
ــنـــا ســــيــــارة خــاصــة  املـــخـــيـــم. لـــيـــســـت لـــديـ
لــذلــك نتواصل  الــفــيــروس،  مــرضــى  بنقل 
مــع مــؤســســة أمــــان فــي املــخــيــم، وجمعية 
ــر الـــلـــبـــنـــانـــي، وجــمــعــيــة  ــمــ الــصــلــيــب األحــ
الهال األحمر الفلسطيني، لتأمني أسّرة 
لــلــمــرضــى فــــي املــســتــشــفــيــات فــــي صــيــدا 
 عملنا يقتصر، عدا 

ّ
وبيروت. وبذلك، فإن

عـــن االتــــصــــاالت، عــلــى نــقــل املـــرضـــى إلــى 
أقرب نقطة تصل إليها سيارات الصليب 
ــنـــا«. يــضــيــف:  األحـــمـــر لــتــســلــم املـــريـــض مـ
»كذلك، نعمل في عمليات اإلنقاذ، وإطفاء 
ــرائـــق داخـــــل املــخــيــم وخــــارجــــه، كما  الـــحـ
افتتحنا في املخيم مركزًا لعاج الحروق 
بهذا  تكفلت  وقـــد  واملــتــوســطــة،  الخفيفة 

األمر جمعية أحام الجئ«.
أمــا عــن عــدد املتطوعني فــي فــرع الــدفــاع 
فيقول:  الــبــراجــنــة،  بـــرج  املــدنــي، بمخيم 
»لــــديــــنــــا أربـــــعـــــة وخــــمــــســــون مـــتـــظـــوعـــًا 
ومـــتـــطـــوعـــة تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــــني 18 
عامًا و34. أما العدد الكامل للمتطوعني 
واملــتــطــوعــات فـــي جــمــيــع مـــراكـــز الــدفــاع 
لبنان،  مخيمات  في  الفلسطيني  املدني 
إلـــى  بـــعـــضـــهـــم  عـــمـــر  يـــصـــل  فـــهـــو 350، 
املتطوعون  »يتقاضى  يتابع:  أربــعــني«. 
دوالرًا   50 ــادل  ــعــ يــ تـــطـــوعـــهـــم  ــن  عــ بــــــداًل 
أميركيًا شهريًا«. أما عن شروط التطوع، 
فــيــقــول: »يــقــدم املــتــطــوع طــلــبــه، فندرسه 
ونــســأل عــن سلوكه، ومــا إذا كانت لديه 
مشاكل قانونية، وبعدها تجري املوافقة 
 

ّ
أو الرفض. كذلك، نساعد البعض في حل
استطاعتنا«.  بــقــدر  القانونية  مشاكله 
أما التدريبات التي يتلقاها املتطوعون، 

مع  والتعامل  األولــيــة،  اإلسعافات  فهي: 
الــكــســور والـــحـــروق، وفــي الــوقــت الــراهــن 

كيفية التعامل مع مرضى كورونا.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــشـــاب أحـــمـــد مــرمــر، 
ــن صـــفـــد الــجــلــيــلــيــة فــــي األصـــــل،  وهـــــو مــ
ومــتــخــصــص فـــي عـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة الـــدولـــيـــة )خـــاصـــة( 
واملـــتـــطـــوع فـــي الـــدفـــاع املـــدنـــي مــنــذ عـــام: 
ــنــي ذو قيمة 

ّ
أن بــّت أشعر  »بعد تطوعي، 

في مجتمعي، كما تغيرت نظرة اآلخرين 
 غياب دور 

ّ
إيجابًا إلـــّي«. يتابع: »فــي ظــل

»أونــــروا«، مــن املهم أن يكون هناك دفــاع 
ملساعدة  املخيمات  في  فلسطيني  مدني 
 األوقات«.

ّ
األهالي، فنحن جاهزون في كل

أمــــا املــتــطــوعــة الـــشـــابـــة غــــــادة، وهــــي من 
ــلــــدة تـــرشـــيـــحـــا، بــالــجــلــيــل األعــــلــــى فــي  بــ
األصل، وتواصل دراسة الثانوية العامة، 
»تــطــوعــت قبل نحو ستة أشهر،  فــتــقــول: 
ــــي، بــيــنــمــا نــعــيــش أيــــام  ــالـ ــ ملـــســـاعـــدة األهـ
 انتشار 

ّ
الحجر والتعلم عن بعد، في ظل

كورونا«. وعن التدريبات التي تلقتها في 

الدفاع املدني، تقول: »تدربت على تقديم 
الحرائق، وكيفية  وإطفاء  الحروق،  عاج 
وإجــراء  السكري،  الجرحى، وفحص  نقل 
ــة، كنت  ــدايـ ــبـ ــات األولــــيــــة. فـــي الـ ــافـ ــعـ اإلسـ
أخاف رؤية الــدم، أو الحروق، لكن، شيئًا 
فشيئًا اعتدت ذلك، خصوصًا مع تشجيع 
رفــاقــي«. أمــا عــن التخصص الــذي ترغب 
لدراسة  »أخطط  فتقول:  الحقًا،  بدراسته 
ــنــي فــي الــبــدايــة، كنت 

ّ
الــطــّب، مــع العلم أن

أفــضــل الــهــنــدســة الــداخــلــيــة، لــكــن عندما 
تطوعت في الدفاع املدني شجعت نفسي 

وبّت أحّب مهنة الطّب«.
ريان  املتطوعة  الشابة  من جهتها، تقول 
قــاســم، وهــي مــن بــلــدة عمقا، قــضــاء عكا، 
في األصل، وتتابع دراسة الصف الثانوي 
الــثــانــي: »تــطــوعــي نــاشــئ مــن رغبتي في 
أنشط  التي  الــخــدمــات  األهــالــي.  مساعدة 
الــحــروق، واإلسعافات  تنظيف  فيها هي 
ــة. الــعــمــل الــتــطــوعــي ســاعــدنــي في  ــيـ األولـ
حــــّب الــعــمــل اإلنـــســـانـــي، والـــتـــعـــرف على 

الناس وبناء عاقات جديدة معهم«.

مخيم برج البراجنة: 
نشاط متجدد للدفاع المدني

العمل التطوعي يسّد حاجات أساسية )العربي الجديد(

مستعدتان للمهمة )العربي الجديد(
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ألف تونسي فقدوا وظائفهم، بشكل 

دائم أو مؤقت، بسبب جائحة كورونا 
وتدابيرها، وتوقعات بارتفاع نسبة الفقر.

يساهم الدفاع المدني 
الفلسطيني في مخيم 

برج البراجنة، من خالل 
برامجه ومتطوعيه، 
في تأمين الخدمات 

الضرورية للسكان، 
في هذه المساحة 

الجغرافية المكتظة

تأتي جائحة كورونا 
لتفاقم أحوال الناس 

ليس صحيًا فحسب، إنّما 
معيشيًا أيضًا. والالجئون 
السوريون في تركيا من 

بين األكثر تضررًا، األمر الذي 
يستلزم دعمًا إضافيًا. 
وهذا ما بدأ تطبيقه 

بالفعل في البالد، من 
خالل أكثر من جهة

ألف ليرة تركية لدعم السوريين في مواجهة كـورونا
المساعدات الدولية 

الخاصة بكورونا يمنحها 
االتحاد األوروبي لالجئين

الحكومة التركية تخصص 
برامج دعم للسوريين 

الحاصلين على الجنسية

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تــســتــمــر تــركــيــا فـــي تـــوزيـــع مــعــونــة مــالــيــة 
ــا، مــن  ــيــــهــ لـــلـــســـوريـــني املــقــيــمــني عـــلـــى أراضــ
ــيــــة املـــخـــصـــصـــة لـــهـــؤالء  ــدات الــــدولــ ــاعــ ــســ املــ
 عن دعم الحكومة التركية 

ً
الاجئني، فضا

ــالــــت الــجــنــســيــة  ــتــــي نــ ــة الــ ــوريــ ــســ ــر الــ لــــألســ
سّيئة  معيشية  أوضــاعــًا  وتــعــانــي  التركية 
وســط أزمــة كــورنــا. وفــي هــذا اإلطـــار، تخبر 
ت 

ّ
تلق ها 

ّ
أن الجديد«  »العربي  دعبول  سمر 

قبل أيام رسالة باللغة العربية على هاتفها 
ــــه عــلــى حــامــل بطاقة 

ّ
املــحــمــول، مــفــادهــا أن

املساعدة  سحب  »كيملك«  املؤقتة  الحماية 
فــرع في  إلــى  البريد. فتوّجهت دعبول  عبر 
مها 

ّ
وسل الــفــاتــح،  حـــّي  فــي  سكنها  منطقة 

145 دوالرًا  )نحو  تركية  ليرة  ألــف  املوظف 
أمــيــركــيــًا( ومــنــحــهــا بــطــاقــة بــريــد »بــــي تي 
تي« جديدة خاصة باملساعدات لسحب أّي 
مساعدة أخرى مباشرة من الصّراف اآللي. 
وال تــخــفــي دعـــبـــول مــفــاجــأتــهــا وفــرحــتــهــا 

أملك  ال  »فــأنــا  عليه،  حصلت  الـــذي  باملبلغ 
بــطــاقــة الــهــال األحــمــر الــتــركــي، ولـــم يسبق 
لـــي أن تــلــقــيــت أّي مــســاعــدة مــنــذ وصــولــي 
أعــــوام«. مــن جهتها،  إلــى تركيا قبل سبعة 
تقول زينب درويــش، وهي سورية حصلت 
»العربي الجديد«،  على الجنسية التركية، لـ
ــني إلـــى منزلي 

َ
»فــوجــئــت بــحــضــور شــرطــّيــت

قبل أيام وطلبهما التأكد من هويتي التركية 
وسؤالي عن ظروف معيشتي والتحقق من 
ني أّم ألربعة أوالد أحدهم من األشخاص 

ّ
أن

ليرة  ألــف  موني 
ّ
يسل أن  قبل  اإلعــاقــة،  ذوي 

ــار مـــســـاعـــدات خـــاصـــة بــأزمــة  ــ كـــدعـــم فـــي إطـ
 »املــبــلــغ جاء 

ّ
كـــورونـــا«. تضيف درويـــش أن

مة في املدارس التركية 
ّ
ني معل

ّ
في وقته، ألن

بصفة متطّوعة وال يزيد راتبي الشهري عن 
2020 ليرة )نحو 290 دوالرًا(.

ــة الـــعـــامـــة لــلــبــريــد الــتــركــي  وكـــانـــت املـــديـــريـ
ــعـــرف بــاســمــهــا املــخــتــصــر »بــــي تي  ـ

ُ
الـــتـــي ت

تـــي« قــد أطــلــقــت أخــيــرًا رابــطــًا جــديــدًا يتيح 
ــل لـــدعـــم مــــــادي خـــاص  ــؤّهــ  شـــخـــص مــ

ّ
لـــكـــل

بأزمة كورونا أن يتأكد من وصــول الدفعة 
أحــمــد جميل  بــه. ويــوضــح  الخاصة  املالية 
نبهان وهو أحد املعنيني بشؤون الاجئني 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــســوريــني فــي تــركــيــا لـــ
رابطها  أطلقت  للبريد  العامة  »املديرية   

ّ
أن

الـــخـــاص بـــاملـــســـاعـــدات املــالــيــة املـــقـــّدمـــة من 

املشتركة جــال ديمير مــا بــني الــدعــم الــذي 
الدولية  املــســاعــدات  مــن  الــســوريــون  يتلقاه 
الـــتـــي يــمــنــحــهــا االتــــحــــاد األوروبـــــــــي وبـــني 
مــــا تــخــصــصــه بــــرامــــج الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
ــلـــى الــجــنــســيــة.  ــلـــني عـ ــلـــســـوريـــني الـــحـــاصـ لـ
 »السوريني 

ّ
الــجــديــد« أن »الــعــربــي  لـــ ويــؤكــد 

ــذي لـــم يــســتــلــمــوا مــســاعــدة دعـــم كــورونــا  الــ
حــتــى اآلن، ســيــأتــي دورهــــم الحــقــًا«. وحــول 
ــه 

ّ
شــــروط مــنــح املــســاعــدة، يــشــرح ديــمــيــر أن

»يــتــوّجــب أال يــكــون لـــدى املــســتــفــيــد ملكية 
السوريني  مني 

ّ
»املعل  

ّ
أن تأمني«، مضيفًا  أو 

وال يحصلون  قليل  أجــرهــم   
ّ
ألن مشمولون 

 
ّ
عــلــى خــدمــات الــتــأمــني«. ويــتــابــع ديــمــيــر أن

»عــمــل الــلــجــنــة الــســوريــة الــتــركــيــة املــشــتــرك 
ــو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ هـ
ــيــــة املـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــحـــســـني أوضــــــاع  والــــرســــمــ
إنسانيًا، فا عاقة  أّمــا  قانونيًا.  السوريني 
املهام   تلك 

ّ
أن «. ويوضح 

ّ
الشق للجنة بهذا 

»إي  املدني  املجتمع  تضطلع بها منظمات 
هــا هــا« والــهــال األحــمــر التركي باإلضافة 

التعاونية  ســوســيــال«  »وقـــف  جمعية  إلـــى 
الحكومية.

ــن عــن  ــلــ ــد أعــ ــ ــان االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي قـ وكــــــ
 600 بقيمة  إضــافــي  مالي  مبلغ  تخصيص 
املــســاعــدات  بــرنــامــج  يـــورو ملصلحة  مليون 
املــــالــــيــــة املــــخــــصــــص لــــدعــــم الــــاجــــئــــني فــي 
تركيا. وفي آخر بيان لها، أكدت املفوضية 
ــلـــغ كــمــخــصــصــات  ــبـ ــر املـ ــيـ األوروبــــــيــــــة تـــوفـ
إضــافــيــة لــبــطــاقــات الــهــال األحــمــر الــتــركــي 
ع عــلــى الــاجــئــني فـــي تــركــيــا من 

َّ
ــوز ــ ــ

ُ
الــتــي ت

ضــمــن بــرنــامــج املـــســـاعـــدة عــلــى االنــســجــام 
االجــتــمــاعــي الــــذي يــشــرف عــلــيــه بــالــتــعــاون 
املتحدة.  لألمم  العاملي  األغذية  برنامج  مع 
وأشــارت املفوضية إلى تخصيصها مبلغًا 
آخر بقيمة 63 مليون يورو لتأمني استمرار 
مـــشـــاريـــع مــخــتــلــفــة فــــي مــــجــــال الـــخـــدمـــات 
ليصل  والــصــحــة،  التعليم  مــثــل  الــرئــيــســيــة 
إجـــمـــالـــي املـــخـــصـــصـــات املـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة 
ــــى 663  لـــاجـــئـــني الـــســـوريـــني فــــي تـــركـــيـــا إلـ

مليون يورو.

 
ّ

األمم املتحدة للسوريني. وفي حال لم يتلق
أن  املبلغ، يمكنه  أّي رســالــة لقبض  أحــدهــم 
يــتــأكــد مــن إدراج اســمــه عــلــى جـــدول بــوابــة 
الـــحـــكـــومـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وطـــبـــع الــصــفــحــة 
إظهار  أو  الرئيسي  البريد  مركز  ومراجعة 

الجدول للموظف فيحصل على املبلغ«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان 
ي 

َ
قد جــّدد دعــم حكومة بــاده لنحو مليون

أســــرة مــن ذوي الــدخــل املـــحـــدود، فــي إطــار 
تخفيف اآلثار االقتصادية لتفشي فيروس 
كورونا الجديد، في سياق التدابير الطبية 
واالقـــتـــصـــاديـــة املــتــخــذة ملــكــافــحــة كـــورونـــا. 
وإلى جانب املساعدة املالية، أشار أردوغان 
إلى رفع الحد األدنى ألجور املتقاعدين إلى 
ألف و500 ليرة )نحو 215 دوالرًا( مع توفير 
وخمسة  مليار  )نحو  ليرة  مليارات  سبعة 
ــع مخصصات 

َ
ــرف

ُ
ت أن  على  دوالر(،  مــايــني 

مــؤســســات الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي إلــــى 180 
مليون ليرة )نحو 26 مليون دوالر(.

ويــــفــــّرق عــضــو الــلــجــنــة الـــســـوريـــة الــتــركــيــة 

أزمة كورونا دفعت 
سوريين صغارًا إلى 

التسّول )األناضول(
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