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تطعيم  650ألف طفل أفريقي ضد المالريا
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النوم ساعات قليلة يزيد خطر اإلصابة بالخرف

الفرنسي للصحة والبحوث الطبية وجامعة «باريس»
أظهرت دراسة صادرة عن املعهد الوطني
ُ
ّ
بالتعاون مع جامعة «يونيفرسيتي كوليدج» ،نشرت في مجلة «نيتشر كومونيكيشنز» ،أن النوم
ست ساعات أو أقل في الليلة بني سن  50و 70عاما ،قد يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة بالخرف.
ّ
وأفادت بأن خطر الخرف يكون أعلى بنسبة  20إلى  40في املائة لدى من ينامون لفترة قصيرة،
والذين تكون مدة نومهم تساوي ست ساعات في الليلة ،أو أقل ،عند سن الخمسني أو الستني ،مما
ّ
(فرانس برس)
هو لدى أولئك الذين ال يقل نومهم عن سبع ساعات.

أعلنت منظمة الصحة العاملية أنه بعد عامني على انطالق برنامج اختبار لقاح ضد املالريا ،تم
االنتهاء من تطعيم أكثر من  650ألــف طفل في كينيا وغانا ومــاالوي ضد املــرض .ومــن املتوقع
أن تجتمع هيئات استشارية عاملية مختصة ،في أكتوبر/تشرين األول املقبل ،ملراجعة البيانات
التوصية باستخدامه على نطاق أوسع .ولقاح «أر
الخاصة باللقاح والنظر في ما إذا كان ينبغي
ّ
تي أس أس» هو الوحيد املوجود حاليًا ،والذي أظهر أنه يخفف إصابة األطفال باملالريا ،إذ يعمل
(فرانس برس)
ضد طفيليات الـ «بالزموديوم فالسيبارم» املسببة للمالريا.

أوروبا تكافح االحتباس الحراري
اتفقت دول االتحاد األوروبــي ،أمس األربعاء ،على
ّ
تبني هدف تخفيض نسبة  55في املائة على األقل
النـبـعــاثــات ال ـغــازات املسببة لالحتباس الـحــراري
بحلول  ،2030عما كــان عليه في  ،1990بحسب
املفوضية وبرملانيني أوروبيني.
ّ
وشكل االتفاق محور مفاوضات شاقة بني الدول
الــ 27األعضاء في االتحاد التي كانت اتفقت على

تخفيض بنسبة  55في املائة ،في نوفمبر/تشرين
الثاني ،من جهة ،والبرملان األوروبــي الذي دعا إلى
خفض ال يقل عــن  60فــي املــائــة مــن جهة أخــرى،
ويــأتــي عـشـيــة قـمــة دول ـيــة ح ــول امل ـنــاخ دع ــا إليها
الرئيس األميركي جــو بــايــدن ،ويفترض أن تعلن
واشنطن خاللها هدفها املعدل بدقة للعام .2030
وسيتم إدراج االتفاق رسميا في «قانون للمناخ»

ي ـجــري إعـ ـ ــداده ،ورح ــب نــائــب رئـيـســة املـفــوضـيــة
األوروبـ ـي ــة ،فــرانــس تـيـمــرمــانــس ،املـكـلــف «املـيـثــاق
ّ
األخضر» بهذا اإلعالن ،وقال« :إنها لحظة تاريخية
ّ
لــات ـحــاد األوروب ـ ـ ـ ــي» ،م ــؤك ـدًا أن «االتـ ـف ــاق يـعــزز
مكانتنا في العالم كقائد في مكافحة أزمة املناخ».
مــن جــانـبــه ،أش ــاد وزي ــر الـبـيـئــة الـبــرتـغــالــي ،جــواو
ب ـي ــدرو م ــات ــوس ف ــرن ــان ــدي ــز ،وال ـ ــذي ت ـتــولــى ب ــاده

الرئاسة الدورية لالتحاد األوروبــي ،بهذه الخطوة،
ّ
معتبرًا أنها «إشارة قوية للعالم بأسره».
وك ــان ــت امل ـح ــادث ــات ب ــن ال ـ ــدول وأع ـض ــاء الـبــرملــان
األوروبـ ــي املتوقفة منذ أشـهــر ،قــد استؤنفت في
وقت مبكر من بعد ظهر الثالثاء ،وملدة  14ساعة
متواصلة.

(فرانس برس)

()Getty

مخاوف من لقاحات كورونا في تونس
تونس ـ مريم الناصري

تشهد تونس في الفترة الراهنة ،حالة من
ع ــدم االس ـت ـقــرار نتيجة الـ ـق ــرارات املتعلقة
ب ـ ــاإلج ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة مل ــواج ـه ــة ف ـي ــروس
كوروناْ .
وبي تشديد اإلجراءات وفرض حظر للتجول،
وم ـنــع الـتـجـمـعــات وال ـت ـظــاهــرات ،تــراج ـعــت السلطة
عــن بعض ال ـقــرارات سريعًا ،نتيجة الضغوطات أو
الشارع ،بعدما أثرت على
التحركات املنددة بها في ّ
قطاعات عديدة ،خصوصًا أنها لم تتمكن من تحقيق
التوازن بني األزمــة الصحية واالقتصادية .وأشارت
ّ
وزارة الـصـحــة ،إلــى أن الشحنة األول ــى وصـلــت إلى
البالد بداية شهر مارس/آذار املاضي ،وتوزعت على
 30أل ــف جــرعــة مــن لـقــاح «سـبــوتـنـيــك» ال ــروس ــي .أمــا
الدفعة الثانية فكانت  93.600جرعة من لقاح «فايزر»
األميركي .كما تلقت تونس أواخر الشهر املاضي 200
ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني ،عبر هبة
مقدمة مــن بـكــن ،بينما ستصل دفـعــات جــديــدة من
اللقاحات خالل شهر إبريل/نيسان الجاري .وأملت
ال ــوزارة في تلقيح  4ماليني مواطن مع نهاية العام
الـجــاري .ورغــم تخصيص الــدولــة موقعا إلكترونيا
م ــن أجـ ــل ال ـت ـس ـج ـيــل ألخـ ــذ ال ـل ـق ــاح ــات ،إلـ ـ ّـى جــانــب
الرسائل القصيرة عبر الهواتف الذكية ،إال أنه لوحظ
عزوف قسم كبير عن التسجيل في املنصة ،نتيجة ما
يــروج له عبر مواقع التواصل االجتماعي من اآلثار

السلبية للقاحات ،بــدون أي تفسير علمي أو حتى
مصادر موثوقة لتلك األخبار.
ّ
وبينت دراســة أجرتها وكالة «أم ــرود كونسلتينغ»
املختصة فــي إج ــراء الـبـحــوث ،خ ــال شـهــر فـبــرايــر/
ّ
شـبــاط املــاضــي ،أن قــرابــة  41باملائة مــن التونسيني
فقط أعربوا عن استعدادهم لتلقي اللقاح ،معظمهم
مــن املـس ـنــن ،مـقــابــل ع ــزوف ع ــدد كـبـيــر مــن الـشـبــاب
عن األمــر .كما أفضت نتائج استطالع أجرته وزارة
ا ُل ـص ـح ــة ع ــن رفـ ــض  59ف ــي امل ــائ ــة م ــن الـتــونـسـيــن
املستطلعني أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا.
تـلــك األرق ـ ــام دف ـعــت الـعــديــد مــن ال ـخ ـبــراء إل ــى إج ــراء
حـ ـم ــات ت ــوع ــوي ــة ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام وم ــواق ــع
التواصل االجتماعي ،وفي الشوارع الرئيسية للمدن،
في محاولة منهم لحث التونسيني على التسجيل في
املنصة وإنجاح حملة التلقيح .الحملة التي انطلقت
منتصف م ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي ،تــوجـهــت بــاألســاس
ألفـ ــراد ال ـطــواقــم الـطـبـيــة ،لـتـشـمــل فــي مــرحـلــة ثانية
كـبــار الـســن ،ثــم أصـحــاب األم ــراض املــزمـنــة ،ثــم بقية
املواطنني .وعلى ّ
الرغم من انطالقها منذ نحو شهر،
ّ
إال أن اإلق ـبــال عـلــى التسجيل م ــازال دون املستوى
ّ
امل ـط ـلــوب .فــوفــق آخ ــر األرق ـ ــام ل ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ،ف ــإن
ـدد املسجلني بلغ مليونا و 56ألفًا ،فيما بلغ عدد
عـ ّ
امللقحني  155ألف شخص ،وهي «أرقام خجولة» وفق
وزارة الصحة .وتــراجــع قسم آخــر عــن التسجيل في
املنصة ،بعد األخبار املتداولة عن التأثيرات السلبية

ّ
على صحة الفرد ،حتى إن األمر وصل للكادر الطبي،
إذ أكـ ــدت ال ـعــديــد م ــن اإلدارات الـصـحـيــة الـجـهــويــة
(اإلقليمية) عدم إقبال عدد كبير من الكوادر الطبية
ع ـلــى تـلـقــي ال ـل ـق ــاح ،م ـثــل إدارة ال ــرع ــاي ــة األســاس ـيــة
بـ ــاإلدارة الـجـهــويــة للصحة فــي محافظة القصرين
ّ
ال ـتــي أكـ ــدت أن  25شـخـصــا ف ـقــط ًت ـل ـقــوا ال ـل ـقــاح من
أصل  300من الكادر الطبي ،إضافة إلى تفاوت اآلراء
حــول الـلـقــاح الصيني أو الــروســي ،بينما ال يسمح
لـلـمـتـلـقــي بــاخ ـت ـيــار ن ــوع ال ـل ـق ــاح .م ــن ج ـه ـتــه ،يـقــول
ّاملواطن منير فرحاني ( 35عامًا) ،لـ«العربي الجديد»
إن ــه لــم ول ــن ُيـسـجــل فــي املـنـصــة ،ول ــن يتلقى اللقاح
مخافة «اإلصابة بأي مرض أو أي تأثيرات جانبية،
خصوصًا بعد األخبار املتداولة عبر مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،عــن اآلث ــار السلبية لبعض الـلـقــاحــات،
والتي قد تودي بحياة الفرد» ،بحسب تعبيره.
بـ ّـدورهــا ،أش ــارت عبير سيف الــديــن ( 45عــامــا) ،إلى
أنها سجلت ّلتلقي اللقاح وال تعاني من أية أمراض
مــزمـنــة .ولـكــنـهــا سـتــرفــض الـلـقــاح ال ــروس ــي ،نتيجة
بـعــض األخ ـب ــار املـنـتـشــرة ع ــن آثـ ــار جــانـبـيــة ل ــه ،من
دون حتى أن تتأكد من مصدر تلك األخبار ،وبررت
ذلك بالقول «أفضل تفادي اللقاح الروسي وانتظار
نتائج األبحاث العلمية ،والتي قد ّتطول».
وأكدت وزارة الصحة ،في املقابل ،أنه سيجري إنشاء
ص ـن ــدوق خ ــاص بــالـتـعــويـضــات ع ــن األضـ ـ ــرار الـتــي
يمكن أن ُتنتج عن اآلثار السلبية للقاح ّ
ضد فيروس

عزوف عن التسجيل
تعالت منذ بداية السنة الحالية األصوات التونسية
الغاضبة نتيجة تأخر الحكومة في الحصول على
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ،بالتزامن مع
ارتفاع أعداد اإلصابات ،وحاليًا تشهد منصة وزارة
ً
عزوفا من المواطنين بسبب ما
الصحة للتلقيح
يتم ترويجه عبر مواقع التواصل االجتماعي عن
اآلثار السلبية للقاحات.

كورونا ،بعد رفض شركات ُالتأمني التكفل بذلك ،على
الرغم من االتفاق اإلطــاري امللحق بمشروع القانون
املتعلق بالترخيص للدولة في االنضمام إلى مبادرة
«كوفاكس» لتسهيل إتاحة اللقاحات ّ
ضد الفيروس.
ّ
يذكر أن عددا من النواب في البرملان ،انتقدوا موافقة
تــونــس على االل ـتــزام بالتعويض عــن األض ــرار التي
يمكن أن تنتج عن اآلثار الجانبية للتلقيح ،خصوصًا
ّ
أن الـحـكــومــة لــم تـعـلــن عــن تـفــاصـيــل عملية تمويل
صـنــدوق التعويض ،أو كيفية صــرف التعويضات،
عبر منح أم ــوال كتعويض أو عبر التكفل بالعالج
املجاني في املستشفيات.
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أطفال «داعش»

تحقيق

عقدة دولية تتطلب حًال لمواجهة تطرف مستقبلي
ما زالت الملفات المرتبطة بتنظيم «داعش» على
اختالفها ،تحظى باهتمام من قبل جهات .و ُتصنَّف
مسألة أبناء مقاتلي التنظيم من ضمن الملفات
الشائكة

هل تستعيده دولته أم يبقى منسيًا في هذا المخيّم؟ (دليل سليمان /فرانس برس)

هكذا تتغلب
على السخرية

االستخفاف باألخرين ظاهرة منتشرة (مات كاردي)Getty/

درس الباحث ليونيداس هاتزثوماس
وزم ـ ـ ـ ــاؤه مـ ــن ج ــام ـع ــة «م ـق ــدون ـي ــا»
ظاهرة «فكاهة االستخفاف» ،وأظهر
تأثير الشخصية على حاجة الناس
لـلـشـعــور بــالـتـفــوق بــإس ـت ـخــدام روح
ال ــدع ــاب ــة امل ـه ـن ـيــة .وتـ ـع ـ ّـرف األب ـحــاث
الـ ـ ّس ــابـ ـق ــة «ف ـ ـكـ ــاهـ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف»
بأنها «روح الدعابة التي تستخف،
أو تقلل مــن ش ــأن ،أو تحط مــن قــدر،
أو ت ـهــن اآلخـ ــريـ ــن» ،ب ـح ـســب مــوقــع
«س ــايـ ـك ــول ــوج ــي تـ ـ ـ ـ ـ ــوداي» .والحـ ــظ
الباحثون لــدى دراستهم هــذا النوع
مــن الـفـكــاهــة فــي اإلع ــان ــات ،ارتـفــاعــا
ف ــي ان ـت ـش ــاره ــا ف ــي ال ـع ـشــريــن عــامــا
املاضية.
ما الذي يجعل الدعابة الساخرة جذابة
ّ
فكرة أن
للغاية؟ تطرح نظرية التفوق
ّ
األش ـخ ــاص ي ــري ــدون ال ـش ـعــور بــأنـهــم
أفضل من غيرهم ،ويضعون سيناريو
ّ
مــن أج ــل إظ ـهــار تـفــوقـهــم .إذ يـبــدو أن
األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـتـمـتـعــون بــدرجــة
عالية من املرونة يستخدمون الدعابة
ال ـقــاس ـيــة بــاع ـت ـبــارهــا «اسـتــراتـيـجـيــة
ت ـك ـي ــف ش ـخ ـص ـي ــة ل ـت ـج ـن ــب س ـخــريــة
اآلخرين واستعادة احترام الذات».
يعود استخفاف األفراد باآلخرين إلى
طفولة قد تعرضوا فيها للسخرية من
أقــربــائ ـهــم ،وف ـقــا لـلـبــاحـثــن .وأش ــارت
ّ
ال ــدراس ــة إل ــى أن الـقـســم ال ـثــانــي ممن
تعرض للتنمر في طفولته يرفض نقل
تجربته إلى اآلخرين ،وال ينخرط في
هــذا السلوك ،وال يحب رؤيــة اآلخرين
ي ـت ـعــرضــون لــاسـتـخـفــاف أي ـض ــا .أمــا
القسم الثالث من األفــراد ،فهم واثقون

من أنفسهم ويحاولون االستفادة من
املواقف املحرجة ،إذ يجدون بالدعابة
املوجهة إليهم «رمز تقدير وإعجاب».
واب ـ ـت ـ ـكـ ــر فـ ــريـ ــق الـ ـبـ ـح ــث ال ـج ــام ـع ــي
ت ـجــرب ـتــن ش ــاه ــد فـيـهـمــا امل ـش ــارك ــون
رس ـ ـمـ ــن كـ ــاري ـ ـكـ ــاتـ ــوريـ ــن ،أح ــده ـم ــا
ي ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـفـ ــاف .وكـ ـ ــان
املشاركون في هذه التجارب  814طالبًا
جامعيًا تتراوح أعمارهم بني  21و37
عامًا ،بالتساوي بني الجنسني .وأفاد
ّ
الـبــاحـثــون أن أصـحــاب عـقــدة التفوق
ال ــذي ــن ع ــان ــوا م ــن ال ـس ـخــريــة ســاب ـقــا،
وعندما شاهدوا اإلعالن الذي يسخر
من اآلخــريــن ،وجــدوه أكثر تسلية من
أولئك الذين ال يتمتعون بهذه السمة.
وشـ ـع ــر األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـ ّـذيـ ــن ي ـع ــان ــون
مــن رهــاب السخرية بأنهم أقــل شأنًا،
ّ
لكن األشـخــاص الواثقني من أنفسهم
وجــدوا اإلعــان مضحكًا بغض النظر
عن استخدامه لالزدراءً .
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،ك ــون ــك هـ ــدفـ ــا لـشـخــص
يسخر منك ال يجب أن يكون مزعجًا.
ّ ّ
تفهم أن هذا الشخص يحتاج
يمكنك
إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـهـ ـ ــروب م ـ ــن شـ ـ ـع ـ ــوره الـ ــذاتـ ــي
بــالـضـعــف .لـكــن ،إن أردت الـتــأقـلــم مع
«فكاهة االستخفاف» ،يمكنك تحويل
الـتـجــربــة إل ــى ن ــوع مــن الـتـحــدي الــذي
قــد يستمتع بــه البعض أو حتى يــراه
ّ
م ـج ــام ـل ــة .وفـ ــي ال ـح ــال ـت ــن ،ي ـج ــب أال
ُ
ّ
تشعر بأن «فكاهة االستخفاف» تهدد
ـذات ــي بــالــرضــا ،خصوصًا
ش ـع ــورك ال ـ ّ
إن أظـهــرت أن ــك الشخص األفـضــل في
التعامل مع املوقف.
(علي عواضة)

عماد كركص

ً
اسـ ـتـ ـع ــادة روس ـ ـيـ ــا ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،أط ـف ــاال
يحملون جنسيتها من أبناء مقاتلي
تـنـظـيــم داع ـ ــش ال ــذي ــن ي ـق ـب ـعــون مع
أمهاتهم في مخيمات احتجاز تابعة لـ«قوات
سورية الديمقراطية» (قسد) في شمال شرق
ســوريــة ،تفتح الـبــاب للبحث فــي مصير هذا
املـلــف الشائك ال ــذي يـطــاول آالف األطـفــال من
أب ـنــاء مقاتلي التنظيم ال ــذي أعـلـنــت «قـســد»
(ق ـ ـ ــوات س ــوري ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة) والـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ه ــزي ـم ـت ــه فـ ــي س ــوري ــة
وال ـ ـعـ ــراق ،ف ــي رب ـي ــع عـ ــام  .2019إلـ ــى جــانــب
روسـيــا ،ب ــدأت دول أوروب ـيــة فعليًا استعادة
أطفال يحملون جنسياتها ،وهم أبناء مقاتلي
«داعـ ــش» الــذيــن قـتـلــوا فــي عـمـلـيــات مختلفة
أو مــا زالـ ــوا يـقـبـعــون فــي س ـجــون «ق ـســد» أو
ّ
السجون العراقية .لكن السؤال يبقى مطروحًا
حول آالف األطفال من سوريني وعراقيني ما
زالوا في املخيمات ،ال ّ
سيما مخيم الهول الذي
بات بؤرة جديدة للتشدد نظرًا إلى استمرار
ّ
تفشي فكر التنظيم داخـلــه مــن خــال خالياه
الباقية حتى اليوم.
ّ
وقبل ثالثة أي ــام ،أعلنت روسـيــا أنـهــا أعــادت
ً
 34طفال من أبناء مقاتلي «داعش» إلى البالد،
بعد زيارة أجرتها املفوضة الروسية لحقوق
الطفل ،آنــا كوزنيتسوفا ،إلــى شمال سورية
وشــرق ـهــا ،ال ـت ـقــت ف ــي خــال ـهــا م ـســؤولــن من
اإلدارة الذاتية الكردية ،وعــادت في نهايتها
مع األطفال إلى بالدها .ونقلت طائرة تابعة
لوزارة الدفاع الروسية األطفال ،فيما أشارت
ّ
كوزنيتسوفا إلى أن األطفال الذين قد يكونون
روسًا سوف ًيخضعون إلى تحاليل الحمض
ّ
النووي ،الفتة إلى أن أعمارهم تتراوح ما بني
َ
عامني و 16عامًا.
ّ
وتـسـلـيــم األط ـفــال ت ــم بـعــد تــوقـيــع وثـيـقــة بني
املفوضة الروسية والرئيس املشترك لدائرة
العالقات الخارجية في اإلدارة الذاتية (تابعة
لـ«قسد») عبد الكريم عمر ،في ّ
مقر الدائرة في
مدينة القامشلي شمالي الحسكة ،في شمال
شرق سورية ،األحد املاضي.
وذك ــرت الــدائــرة عبر خبر بثته عــدد ّاألطـفــال
ال ــذي ــن ت ـ ّـم تـسـلـيـمـهــم ،م ـش ـيــرة إل ــى أن ـه ــم من
«األط ـفــال ال ــروس اليتامى مــن عــوائــل تنظيم
اإلرهابي» .وفي خالل مؤتمر صحافي
داعش
َ
ُع ـقــد ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ت ـق ـ ّـدم ع ـمــر بــالـشـكــر إلــى
ً
ـا« :ال ـيــوم ّ
تم
روسـيــا على بــادرتـهــا تـلــك ،قــائـ
ً
تسليم  34طفال وطفلة من الجنسية الروسية
جـمـيـعـهــم أي ـت ــام» ف ـق ــدوا آب ــاء ه ــم وأمـهــاتـهــم،
ّ
مـضـيـفــا أن «اإلدارة ال ــذات ـي ــة م ـت ـجــاوبــة مع
الحاالت اإلنسانية بشكل دائــم ،وننتهز هذه
الفرصة لنجدد دعوتنا إلى جميع الدول التي
يعيش أطفال لها في مخيمات مناطق اإلدارة

ّ
لتحمل مسؤولياتها تـجــاه ه ــؤالء».
الــذاتـيــة
ّ
وشـ ّـدد عمر على أن «بقاء هــؤالء األطـفــال في
ه ــذه األج ـ ــواء الــرادي ـكــال ـيــة يـعـنــي ب ـنــاء جيل
ّ
ّ
إرهــابــي جديد يشكل خطرًا علينا وعلى كل
املجتمع الدولي في املستقبل».
ومع نهاية عام  ،2019بدأت دول أوروبية ،في
مقدمتها فرنسا وأملانيا ،باستعادة أطفال من
مواطنيها ّ
ممن هم أبناء مقاتلي التنظيم ،في
حني استعادت دول آسيا الوسطى ،من قبيل
أوزب ـك ـس ـت ــان وقــرغ ـيــزس ـتــان وطــاجـيـكـسـتــان
وك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ،أك ـب ــر عـ ــدد م ــن األط ـ ـفـ ــال مــن
أبناء مقاتلي «داعش» من مواطنيها .وكانت
ّ
مـعـلــومــات ،لــم تتمكن «الـعــربــي الـجــديــد» من
ّ
ال ـتــأكــد مـنـهــا ،ق ــد أشـ ــارت إل ــى أن دول آسـيــا
ً
الــوس ـطــى أع ـ ــادت أطـ ـف ــاال م ــن أب ـن ــاء مـقــاتـ ّلــي
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» الـ ـ ـ ـ ــروس م ـ ــن ب ـ ــن أطـ ـ ـف ـ ــال ت ـب ــن ــت
جنسيتهم ،قـبــل أن تـبــدأ روس ـيــا بــاسـتـعــادة
أطفالها.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تـفـيــد زوزان ح ـســن ،عضو
الخارجية في اإلدارة الذاتية،
مكتب العالقات
ّ
«العربي الجديد» ،بأنه «مــع تسليم األطفال
البالغ عددهم  34إلى روسيا ،يصل مجموع
األط ـ ـفـ ــال الـ ـ ـ ــروس م ــن أبـ ـن ــاء ت ـن ـظ ـيــم داع ــش
ّ
الــذيــن ُســلـمــوا إل ــى حـكــومــة بــادهــم إل ــى 168
ً
ّ
ط ـفــا ،حـتــى اآلن» .تـضـيــف حـســن أن اإلدارة
الذاتية «دعت مرات ّ
عدة كل الدول إلى ّ
تحمل
مـســؤولـيــاتـهــا ت ـجــاه مــواطـنـيـهــا ف ــي مناطق
اإلدارة الــذات ـيــة ،س ــواء لـجـهــة إقــامــة محكمة
دول ـي ــة لـلـمـقــاتـلــن وال ـن ـس ــاء ال ــذي ــن ارت ـك ـبــوا
جرائم أو لجهة إخراج األطفال من املخيمات،
خصوصًا األيتام ،بهدف إبعادهم عن أجواء
اإلرهاب التي يعيشون فيها».
وف ــي وق ــت ســابــق م ــن مـ ــارس /آذار املــاضــي،
نقلت وكــالــة أن ـبــاء «هـ ــاوار» الـتــابـعــة ل ــإدارة
ّ
الذاتية عن إدارة مخيم الهول أن عدد القاطنني
فيه بلغ  62ألفًا و 287شخصًا ،منهم  30ألفًا
و 706الجئني عراقيني باإلضافة إلــى  22ألفًا
و 616ســوريــاّ .أم ــا ع ــدد أف ــراد عــوائــل تنظيم
«داعــش» فقد بلغ ثمانية آالف و 965شخصًا
م ــن ال ـن ـس ــاء واألط ـ ـفـ ــال ف ـق ــط ،وذل ـ ــك بـحـســب
اإلحصائية األخيرة التي صــدرت في يناير/
كانون الثاني املاضي .وأشارت بيانات أخيرة
صادرة عن منظمات محلية عاملة في مخيم
ال ـهــول إل ــى أن  24أل ــف طـفــل تقريبًا يقطنون
ّ
فـيــه ،وه ــذا الــرقــم يشمل كــل الجنسيات بمن
في ذلك أطفال عوائل تنظيم «داعش» وأطفال
سوريون وعراقيون.
مــن جهته ،كــان املــديــر اإلقليمي ملنظمة األمــم
امل ـت ـح ــدة ل ـل ـط ـفــولــة (ي ــون ـي ـس ــف) ف ــي ال ـش ــرق
األوسط وشمال أفريقيا ،تيد شيبان ،قد ّ
صرح
ّ
فــي وقــت سابق بــأن «مخيم الـهــول واملناطق
ّ
املحيطة في شمال شرق سورية تضم أكثر من
 22ألف طفل أجنبي من  60جنسية على األقل،

كورونا ّ
ينغص رمضان العراقيين
بغداد ـ كرم سعدي

ّ
شـهــر رم ـض ــان ال ـحــالــي ه ــو ال ـثــانــي ف ــي ظــل
أزمة كورونا ،في العراق كما في ّ
بقية الدول
ّ
امل ـع ـنـ ّـيــة ،غ ـيــر أنـ ــه ي ــأت ــي أك ـث ــر ص ـعــوبــة من
رمضان املاضي ،بحسب ما يؤكد عراقيون.
ّ
ُ
وي ـض ــاف إل ــى تــداع ـيــات ك ــورون ــا مــا يترتب
على خفض الحكومة سعر صــرف الدينار
العراقي في مقابل الدوالر األميركي .فارتفاع
األس ـع ــار دف ــع إل ــى تــراجــع ال ـق ــدرة الـشــرائـيــة
ل ــدى كـثـيــريــن ،األم ــر ال ــذي ح ـ ّـد مــن ممارسة
العراقيني طقوسهم التي اعتادوها في هذه
املـنــاسـبــة ،خـصــوصــا فــي املـنــاطــق الشعبية
حيث تعيش العائالت الفقيرة وذات الدخل
املتوسط في ظروف معيشية معسرة.
ف ــي األس ـ ــواق الـشـعـبـيــة ال ـتــي لـطــاملــا ُعــرفــت
بــرخــص أس ـعــارهــا مـقــارنــة ب ــأس ــواق أخــرى
أكثر رقيًا ،تظهر لوحات األسعار الخاصة
وال ـخ ـض ــراوات والـفــاكـهــة
ب ــامل ــواد الـغــذائـيــة َ
أرقــامــا تـعــادل ضعفي مــا كــانــت تشير إليه
أرقــام العام املاضي أو أكثر .وهــذا ما جعل
ّ
زه ــراء ع ــارف تـقــلــص إن ـفــاق شـهــر رمـضــان.
وزهــراء املوظفة في القطاع الحكومي تقول
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن «عــائـلـتــي صغيرة
وه ـ ــي مـ ـك ـ ّـون ــة مـ ــن أرب ـ ـعـ ــة أف ـ ـ ـ ــراد ،وزوج ـ ــي
ونسكن
موظف كذلك في القطاع الحكومي،
ّ
في بيت ملك وليس مستأجرًا ،ما يعني ّأننا
نـعـيــش ح ـيــاة مـسـتـقــرة اق ـت ـصــاديــا .لكنني
ّ
اض ـطــررت إلــى التخلي عــن بعض الـعــادات
الرمضانية بسبب ضعف القدرة الشرائية
ّ
أمــام األسعار املرتفعة» .وأوضحت أن «من
بني العادات التي تخليت عنها إقامة املوائد
فنحن اعـتــدنــا إقــامــة
الــرمـضــانـيــة ال ـعــامــرةّ .
والئم إفطار تمتلئ بما لذ وطاب ،وذلك في
ّ
تقليد توارثناه يقضي بإقامة ما ال يقل عن
خمس مــآدب إفطار في منزلنا ندعو إليها
بعض األق ــارب واألصــدقــاء .لكن هــذا العام،
ّ
فــي حــال قمنا بــذلــك ،فــإن تلك امل ــآدب سوف
تكلفنا رواتب أربعة أشهر».
ُ
وي َع ّد ارتفاع سعر صرف الــدوالر األميركي
مــن بــن أبــرز األسـبــاب التي دفعت األسعار
إلى االرتفاع ،بحسب ما يشير عادل الفراجي
وه ــو تــاجــر مـ ــواد غ ــذائ ـي ــة .ف ـفــي ديـسـمـبــر/
كانون األول ّ 2020
ثبتت السلطات العراقية
سعر بيع الدوالر للبنوك وشركات الصرافة
ً
ع ـنــد  1450ديـ ـن ــارًا ،بـ ــدال م ــن  1190دي ـن ــارًا
للدوالر الواحدّ ،
مبررة ذلك بعجز في مشروع
قــانــون مــوازنــة  2021نتيجة تــراجــع أسعار
النفط .ويوضح الفراجي لـ«العربي الجديد»
ّ
أن «املــواد الغذائية بمعظمها مستوردة من
ُ
الـخــارج وتـشـتــرى بــالــدوالر األمـيــركــي .ومع
ارتـفــاع سعر الـصــرف ،كــان مــن الطبيعي أن
ّ
تسجل أسعارها ارتفاعًا» .يضيف الفراجي
ّ
«لـكــنــه لــم يكن مــن الطبيعي ارت ـفــاع أسعار

ال ـس ـلــع وامل ـن ـت ـج ــات امل ـح ـل ـيــة ب ــال ـت ــزام ــن مع
ارتفاع أسعار تلك املستوردة» ،معيدًا األمر
اإلمكان إضافة
إلــى «جشع التجار .كــان في
ّ
زيــادة بسيطة على األسـعــار ،إذ إنها تتأثر
كذلك بارتفاع تكلفة نقل البضائع».
ّ
لكن تراجع القدرة الشرائية لم يمنع كثيرين
ّ
من التمسك بعادات رمضانية محببة لديهم،
من قبيل توزيع الطعام على الجيران وفي
امل ـســاجــد .وي ـقــول عـلــي الــزب ـيــدي وه ــو إ ّمــام
مسجد فــي بـغــداد لـ«العربي الـجــديــد» إنها
«من العادات التي لن توقفها الظروف املادية
ّ
الـصـعـبــة لـلـعــراقـيــن» .يـضـيــف الــزب ـيــدي أن

تفتقد بغداد ليالي
رمضان التي تعرفها
التجول
عادة بسبب حظر
ّ
المفروض

صالة جماعية وسط الوباء (حسين فالح /فرانس برس)

«املساجد تشهد باستمرار ،في أيام اإلثنني
ّ
والـخـمـيــس والـجـمـعــة فــي ك ــل أشـهــر السنة،
إقــامــة م ــآدب إف ـطــار بسيطة للصائمني من
قبل عــوائــل تبتغي األج ــر وال ـثــواب ،وي ــزداد
هــذا التقليد بشكل كبير فــي شهر رمضان
فيصير يوميًا» .ويتابع الزبيدي« :أعلم جيدًا
التدهور الــذي أصــاب اقتصاد األســر بسبب
تداعيات جائحة كــورونــا ،ونعمل من خالل
تـبـ ّـرعــات املحسنني عـلــى تـقــديــم املـســاعــدات
ّ
ل ــأس ــر امل ـت ـض ــررة ،عـلـمــا أن ع ــدده ــا ارت ـفــع
َ
ّ
م ـ ّـرت ــن مـنــذ ع ــام .ل ـكــن ثـ ّـمــة ع ــائ ــات ،وعـلــى
ّ
تستمر في
الرغم من معاناتها االقتصادية،
إعــداد الطعام وتقديمه إلى املساجد بهدف
ّ
إفطار الصائمني»ُ .يذكر أن تقارير رسمية
ّ
أف ــادت بــأن نسبة الفقر فــي الـبــاد تفوق 31
فــي املــائــة مـنــذ ال ـعــام املــاضــي ،وق ــد ارتفعت
بنسبة  12في املائة مقارنة بالعام املاضي
بفعل تداعيات كورونا التي ّأدت في ما ّأدت
إلى وقف أعمال ومشاريع عديدة.
ّ
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ف ـ ــإن ص ـنــاعــة الـحـلــوى
واألط ـ ـع ـ ـمـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة فـ ــي شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
وتوزيعها على الجيران مــن الـعــادات التي

إيكولوجيا

العمل جارٍ منذ عام 2017

تفيد وسائل إعالم روسية ّ
بأن موسكو كانت قد بدأت في عام 2017
العمل على تحديد أماكن أطفال من أبناء مواطني جمهوريات روسيا،
ممن كان آباؤهم من مقاتلي تنظيم «داعش» في سورية والعراق،
وقد ُقتلوا أو اعتقلوا أو تواروا عن األنظار .والبحث عنهم هو بهدف
استعادتهم من أماكن وجودهم ،سواء في سورية أو في العراق.

يقيمون فــي املخيمات والـسـجــون باإلضافة
إلى آالف األطفال السوريني» ،وذلك في تقرير
صــدر فــي  28فـبــرايــر /شباط املــاضــي .وتثير
هــذه األرق ــام مخاوف حــول مستقبل آالف من
أطفال مقاتلي التنظيم الذين ما زالوا يقبعون
في مخيمات شمال شرق سورية ،ال ّ
سيما من
أبـنــاء املقاتلني الـســوريــن والـعــراقـيــن الذين
تشكل استعادتهم ودمجهم في مجتمعاتهم
مشكلة كبيرة بعد مقتل آبائهم أو اعتقالهم.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـش ـيــر ال ـب ــاح ــث ف ــي ال ـشــأن
السوري والجماعات الجهادية ،عرابي عرابي،
ّ
إلــى أن «ملف استعادة األطـفــال إلــى بلدانهم
ل ـي ــس ب ـج ــدي ــد ،وقـ ــد بـ ــدأ ف ـع ـل ـيــا عـ ــام »2019
ّ
ً
الف ـتــا إل ــى أن دوال أوروب ـي ــة اس ـت ـعــادت أكـثــر

دول آسيا الوسطى
استعادت أكبر عدد من
أبناء مقاتلي «داعش»
من مواطنيها

مــن  100ط ـفــل ،فــي حــن كــانــت روس ـيــا ودول
االتحاد السوفييتي السابق ،أكثر الدول التي
استعادت األطفال الذين يحملون جنسيتها.
ّ
وي ـ ــرى عـ ــرابـ ــي أن «ل ـ ـجـ ــوء روس ـ ـيـ ــا وال ـ ــدول
املحيطة بـهــا إل ــى اسـتـعــادة أكـبــر ع ــدد ممكن
م ــن األطـ ـف ــال وأم ـه ــات ـه ــم ،ي ـع ــود إل ــى قــدرتـهــا
على ضبط الوضع األمني في ما يتعلق بهم،
بـحـكــم نـظـمـهــا الــدي ـك ـتــاتــوريــة م ــع أجـهــزتـهــا
األم ـن ـي ــة ص ــاح ـب ــة الـ ـسـ ـط ــوة ،ب ـخ ــاف الـ ــدول
ّ
األوروبية التي تتبع بيروقراطية معقدة في
هــذا ال ـشــأنّ .
فثمة إجـ ــراءات قضائية وأخـ ّـرى
روتينية ال ّبد من اتباعها ،من دون أن تتوفر
قدرة على ممارسة ضغط أمني على األطفال
وعائالتهم بحكم القوانني الديمقراطية لهذه
الـ ــدول ،مــا يجعل مــن اسـتـعــادة األط ـفــال أم ـرًا
معقدًا وصعبًا».
ّأمـ ـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص امل ـع ـض ـل ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وه ــي
مصير األطـفــال من أبناء املقاتلني السوريني
وال ـع ــراق ـي ــن ،فـيـتـحـ ّـدث ع ــراب ــي ع ــن « 12ألــف
أجنبي في مخيمات شمال سورية وشرقها،
ثلثاهم مــن األط ـفــال .وحـيــال ذل ــك ،نحن أمــام
خيارين ّإما أن تستعيدهم مجتمعاتهم ّ
َ
وإما
ّ
أن يستغلهم الـتـنـظـيــم لـيـمــكــن فـيـهــم أف ـكــاره
استعدادًا الستعادة نشاطه مجددًا».

وشوم الطيور
غسان رمضان الجرادي

نتحدث هنا عن ارتباط اإلنسان باألمل والحماية من الحسد والغدر،
أو طلب الزواج أو السعي وراء الحب أو العودة الساملة من سفر بعيد،
وهــذا األمــر ظاهر عند شعوب عديدة مع اختالف معتقداتها .ومنذ
أزمان بعيدة ّبينتها لنا القصص التاريخية التي ّ
ظهرتها األفالم منذ
بداياتها ،كأن نرى شخصًا يهدي اآلخر خاتمًا ،أو أيقونة ،أو سيفًا ذا
قوة سحرية ،أو كتابات معينة لحمايته وإعادته ساملًا .وعلى العموم،
كــان متلقي الهدية أو التعويذة وربـمــا إلــى يومنا هــذا يخاف مــن أن
ً
يفقدها كي ال يحصل له مكروه ّ
ألن فقدانها يعني له فأال سيئًا.
وللتخلص من هذا الخوف ،لجأ بعض الناس إلى الوشم الذي يصاحبهم
حتى املوت .وربما كانت بداية الوشم ألهداف أخرى مثل وشم األوالد
في أماكن مخبأة من أجسادهم كي يتم التعرف إليهم إذا ما ضاعوا،
أو وشم الجسد في أماكن ظاهرة للتعرف إلى االنتماء القبلي لألفراد.
لـكـ ّـن بــدايــة الــوشــم كأيقونة لــأمــل وراح ــة الـبــال كــانــت ،فــي مــا يبدو،
برسم وشم طائر السنونو على صدور البحارة القدماء الذين كانوا
ّ
يتفاءلون بقرب الوصول إلى اليابسة التي لم يروها لعدة أشهر كلما
رأوا السنونو يطير فوق مراكبهم.
ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين ،انتشر الوشم كالنار في الهشيم
ّ
ّ
فــي كــل أنـحــاء العالم ،لكنه بمعظمه يـصـ ّـور الطيور بمختلف األلــوان
والخطوط .فما هو الرابط بني الوشم والطيور؟
فــي ال ــواق ــع ،بـعــض ال ـنــاس كــانــوا يـضـعــون عـلــى صــدورهــم رســومــات
ّ
للعقبان والصقور ليعني ذلك أنهم أقوياء مثل هذه الطيور ،كما يعني
ّ
ّأن املوشوم يتوخى القوة من الوشم ،تمامًا كما كانت بعض الدول وما
زالت تستخدم العقبان والنسور والصقور رمزًا للقوة على أعالمها
ّ
ومجسماتها.
وأختامها
وفي الواقعّ ،
فإن طيورًا كثيرة في العالم ألهمت البشر حتى لو كانت
هــذه الطيور خرافية مثل طائر الفينيق الــذي يلهم القوة والكفاح ،إذ
خرج من بني الرماد بعد كل مصيبة كانت ّ
تلم به ،أو كانت طيورًا عادية
ّ
ّ
أثارت اهتمام الناس بطرق طيرانها وتنقلها في الهواء .لذا نجد أن ثمة
ً
أشخاصًا اتخذوا من رسم الطيور وشمًا بدال من التعويذة التي ُيعتقد
ّ
أنها تجلب الحظ واألمل والسعادة.
وثـ ّـمــة بـعــض آخ ــر اتـخــذ وش ــم الـحـمــامــة تعبيرًا عــن املـحـبــة والـســام
ّ
والنجاح في الحياة والعالقات العامة ،فيما يبشر وشم سرب الحمام
بروابط عائلية متينة .وفي اليونان ُي َع ّد وشم الحمامة حبًا أبديًا نظرًا
إلى اعتبار الحمامة رسولة أفروديت إلهة الحب .كذلك تعني الحمامة
على كعب الــرجــل ّأن املــوشــوم يتمتع بالحيوية وعـنــدمــا نجد وشم
الحمامة على كعبي زوجــن فإنهما يعبران عن تفانيهما في سبيل
بعضهما البعض.
(متخصص في علم الطيور)

حملة «من ابن المخيم إلى ابن المخيم»
عــرف ـت ـهــا الـ ـع ــائ ــات ال ـع ــراق ـي ــة وت ــوارث ـت ـه ــا
وص ــارت الزمــة ّ
تميز شهر رمـضــان ،ومنها
حـ ـل ــوى ال ـ ـ ـ ــزردة وكـ ــذلـ ــك امل ـح ـل ـب ــي وأن ـ ـ ــواع
ّ
مختلفة من الحساء ،علمًا أن هــذه العادات
تـشـتـهــر خ ـصــوصــا ف ــي امل ـنــاطــق الـشـعـبـيــة.
ويقول سعيد عبد الرضا الذي يملك متجرًا
لبيع املواد الغذائية في ّ
حي الفضل الشعبي
ّ
ف ــي وس ــط ب ـغ ــداد ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن
«اإلق ـبــال ارتـفــع على امل ــواد الـتــي تــدخــل في
صناعة الحلويات املنزلية والحساء» ،الفتًا
ّ
إلــى أن «عمليات ال ـشــراء تـجــرى بمعظمها
بالدين ،نظرًا إلى ضعف القدرة الشرائية».
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،تـفـتـقــد ال ـعــاص ـمــة ب ـغــداد
ليالي رمـضــان الـتــي تعرفها ع ــادة ،بسبب
ّ
التجول املفروض وسط أزمة كورونا.
حظر
وكــانــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا للصحة والـســامــة
ال ــوط ـن ـي ــة مل ـك ــاف ـح ــة ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا قــد
ّ
أعلنت أن الحظر الجزئي في شهر رمضان
ي ـم ـتـ ّـد م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــام ـنــة م ـس ــاء وحـتــى
ال ـســاعــة الـخــامـســة ف ـج ـرًا ،فــي حــن ُيـفــرض
ّ
تجول شامل َ
يومي الجمعة والسبت
حظر
من كل أسبوع.

تعيش الكثير من العائالت
الفلسطينية وضعًا معيشيًا
صعبًا في لبنان ،ما هو إال
انعكاس لألزمة االقتصادية
في البالد ،باإلضافة إلى
عوامل أخرى .في هذا
اإلطار ،كانت حملة «من ابن
المخيم إلى ابن المخيم»
لمساعدة أهالي المخيمات
صيدا ـ انتصار الدنان

ٌ
ك ـث ـيــرة ه ــي امل ـ ـبـ ــادرات الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـه ــادف ــة إلــى
مساعدة أهالي املخيمات الفلسطينية في لبنان،
مــن بينها مؤسسة أبـنــاء املخيمات الفلسطينية.
ويـقــول مدير املؤسسة بسام املـقــدح ،الــذي يتحدر
مــن بـلــدة الـغــابـسـيــة (تـقــع عـلــى بـعــد  16كيلومترًا
إلــى الشمال الشرقي من عكا في فلسطني) ،ويقيم
فــي مخيم عــن الحلوة لالجئني الفلسطينيني في
مــديـنــة صـيــدا (ج ـنــوب لـبـنــان)« :أن ـشــأت مجموعة
من الشباب املغتربني املؤسسة التي انبثقت منها
حملة من ابن املخيم إلى ابن املخيم ،في ديسمبر/
كانون األول عام  ،2019وذلك بعد قرار وزير العمل
الـلـبـنــانــي ال ـســابــق كـمـيــل أب ــو سـلـيـمــان ب ـض ــرورة
استحصال الفلسطيني على إج ــازة عمل ،مــا أدى
إلـ ــى خـ ـس ــارة ك ـث ـيــريــن أع ـمــال ـهــم وارت ـف ـع ــت نسبة
البطالة .من هنا ،كان الهدف تقديم املساعدة لهم.
تـطــور عملنا وتحولنا إلــى مؤسسة لها نظامها
الــداخـلــي ،وحصلنا عـلــى تــرخـيــص فــي أملــانـيــا من
خالل املحكمة الدستورية األملانية».
يتابع« :في البداية ،كان نطاق عملنا ضيقًا ،ثم ما
لبث أن شمل مخيمات لبنان كلها .وفي عام ،2020
استطعنا توزيع مساعدات غذائية في املخيمات.
ّ
كما أمنا مالبس العيد لـ  600طفل العام املاضي.
ّ
ومع تفشي جائحة كورونا ،شعرنا بأن من الواجب
عـلـيـنــا م ـس ــاع ــدة أبـ ـن ــاء شـعـبـنــا ف ــي هـ ــذه امل ـح ـنــة،
وتحديدًا بعد تدهور الوضع االقتصادي في لبنان
بسبب الحجر املنزلي ،فاستطعنا تأمني  75عبوة
أوك ـس ـي ـج ــن» .وي ــوض ــح أن ال ـح ـم ـلــة ق ــدم ــت منحًا
مــاديــة لـطــاب فلسطينيني بـلــغ عــددهــم  73طالبًا
كــانــوا ي ــدرس ــون فــي مـعـهــد اآلفـ ــاق .ه ــؤالء الـطــاب
كــانــوا مـهــدديــن بالفصل بسبب عــدم استطاعتهم
ت ــأم ــن أق ـس ــاط امل ـع ـهــد م ــن جـ ــراء تـ ــردي األوضـ ــاع
االقتصادية لذويهم».
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وق ـب ـي ــل ب ـ ــدء ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،أع ـل ـنــت
املؤسسة تنظيم حملة كبيرة ملساعدة الـنــاس في
ظــل ال ـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبة حملت عـنــوان
«م ــن اب ــن املـخـيــم إل ــى اب ــن امل ـخ ـيــم» ،تـشـمــل تــوزيــع
مــواد غذائية لنحو  2040أســرة فلسطينية .كذلك،
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نعمل على تقديم
مساعدات طبية من خالل
تأمين أدوية للناس

ُ َ
ستطلق حملة إفطار صائم لنحو  1500شخص،
هــي ع ـبــارة عــن تــوزيــع مبلغ م ــادي ل ـشــراء الطعام
ب ـهــدف ال ـحــد مــن الـتـجـمـعــات ،وذل ــك فــي األس ـبــوع
الـثــانــي مــن شـهــر رم ـضــان .وف ــي األس ـبــوع الـثــالــث،
سـتـشـمــل الـحـمـلــة تــأمــن مــابــس ال ـع ـيــد لــأطـفــال
(نحو ألفني) ،باإلضافة إلى تعبئة قوارير الغاز».
وفي ما يتعلق بتمويل املؤسسة ،يوضح أنها قائمة
على مبدأ االنتساب ،ويدفع كل منتسب بدل اشتراك
ش ـهــري .وف ــي بـعــض ال ـحــاالت االسـتـثـنــائـيــة ،يـقـ ّـدم
أبناء املخيمات الفلسطينية املغتربون املساعدات.
املــؤسـســة حـصـلــت عـلــى رخـصــة فــي أملــان ـيــا ،كذلك
َ
افتتحت فروعًا لها في الدنمارك والسويد ولندن.
وبسبب كورونا ،تأخر افتتاح فرعني للمؤسسة في
بلجيكا وهولندا ،وكل هذه الفروع هي تحت اسم
مؤسسة أبناء املخيمات .بداية ،انطلقت املؤسسة
ملـســاعــدة املــرضــى ،ثــم ص ــارت تكفل األي ـتــام وتقدم
املساعدات للناس بحسب الحاجة.
وعن العمل في املخيمات ،يقول املقدح إن «املؤسسة

تعمل مــع عــدد كبير مــن املتطوعني فــي املخيمات
كافة ،يتولون إحصاء السكان من خالل استمارات
أع ــدت خصيصًا لـهــذا الـغــرض .أمــا فــي مخيم عني
الحلوة ،فاالعتماد على لجان األحـيــاء» ،الفتًا إلى
أنه في كل ّ
حي لجنة قادرة على إعطاء أرقام دقيقة
حول العائالت األكثر حاجة.
يـضـيــف« :نـعـمــل عـلــى تـقــديــم مـســاعــدات طبية من
خــال تــأمــن أدوي ــة لـلـنــاس ،فقد عقدنا اتـفــاقــا مع
صيدلية يمكن املــرضــى الــذهــاب إليها والحصول
على األدوية التي يحتاجون إليها .وفي ما يتعلق
ب ــاألدوي ــة غـيــر امل ـت ــواف ــرة ،ن ـتــواصــل م ــع منتسبي
الـجـمـعـيــة ف ــي الـ ـخ ــارج إلرس ــالـ ـه ــا» ،الف ـت ــا إل ــى أن
شراء األدويــة في أوروبــا يحتاج إلى وصفة طبية.
يتابع أن الحملة تستهدف الفلسطينيني في أماكن
وجودهم كافة ،وليس فقط في املخيمات ،ما يعني
أن املساعدات تصل إلى كل تجمع فيه فلسطينيون.
إلى ذلك ،يقول املتطوع بشار مفيد النصار ،املقيم
ف ــي مـخـيــم ع ــن ال ـح ـلــوة ،وال ـحــاصــل عـلــى شـهــادة
بكالوريا فنية  -ميكانيك س ـيــارات« :تطوعت في
ه ــذا الـعـمــل مــن أج ــل مـســاعــدة ال ـنــاس فــي املـخـيــم،
الذين باتت أوضاعهم محزنة ،وخصوصًا األكثر
فقرًا ،بسبب الوضع االقتصادي املتردي في لبنان
بـشـكــل ع ــام ،ال ــذي أث ــر فــي الفلسطينيني املقيمني
فــي لـبـنــان ،األم ــر ال ــذي يجعلني معنيًا بمساعدة
املحتاجني في ظل التقصير الواضح من قبل وكالة
غــوث وتشغيل الــاجـئــن الفلسطينيني (أون ــروا)
واملرجعيات الفلسطينية».

