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بغداد ـ براء الشمري

ــّدة افــتــتــاح معاهد  تــشــهــُد مـــدن عــراقــّيــة عــ
ــم الــلــغــات، خــصــوصــا اللغة 

ّ
ــز لــتــعــل ــراكـ ومـ

الــتــربــيــة  مــنــحــت وزارة  اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، وقــــد 
التعليمية  املناهج  إطــار  في  الفتتاحها،  تراخيص 
املــعــتــمــدة، مــع اســتــمــرار غــيــاب الــبــرامــج الحكومية 
لتطوير  الــتــربــيــة  تــقــدمــهــا وزارة  أن  يــفــتــرض  الــتــي 
مــهــارات التالميذ بــدءًا مــن املرحلة االبــتــدائــيــة. كما 
الــتــواصــل  التعليمية عــلــى مــواقــع  الـــــدورات  تــشــهــد 
االجــتــمــاعــي إقـــبـــااًل مــن الــتــالمــيــذ والــشــبــاب كونها 

وسيلة أخرى لتعلم اللغات.
ــدد املــــراكــــز الــتــي  ــّدر عــ ــ خــــالل الـــعـــامـــن املـــاضـــيـــن، قـ
افــتــتــحــت لتعليم الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة بــأكــثــر مــن 200 
مركز أو معهد، معظمها في العاصمة بغداد وبابل 
شمااًل.  وأربــيــل  جنوبا،  والنجف  والبصرة  وسطا، 
 هــذه 

ّ
أن إلــــى  الــتــربــيــة  فـــي وزارة  مـــصـــادر  وتــشــيــر 

املراكز تعد وسيلة جيدة لالستثمار في التعليم، إذ 
يلتحق الطالب بــدورة تمتد من ثالثة إلــى 9 أشهر 
ــم اإلنــكــلــيــزيــة، وبــأســعــار تـــتـــراوح مــا بــن 200 

ّ
لــتــعــل

دوالر أميركي و600. ولدى جميع املقبلن على تلك 
املراكز أسبابهم، كالحصول على وظيفة أو الهجرة، 
باإلضافة إلى متابعة الدراسات العليا في الخارج، 

وغير ذلك.  
ــة، قــصــي  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــتـ ــيــــس لـــجـــنـــة الـ ــقــــول رئــ يــ

ــع لـــدى الــشــبــاب   هــنــاك أكــثــر مـــن دافــ
ّ
الـــيـــاســـري، إن

الــعــراقــيــن لــتــعــلــم الـــلـــغـــات، مــنــهــا الــحــصــول على 
فــرصــة عــمــل، والــســفــر إلـــى خــــارج الـــبـــالد، والــغــنــى 
الثقافي، واالنفتاح على العالم. يضيف لـ »العربي 
 هذه األسباب وغيرها دفعت الشباب 

ّ
الجديد«: »كل

ــم لــغــات عـــدة أبـــرزهـــا اللغة 
ّ
إلـــى اإلقـــبـــال عــلــى تــعــل

اإلنكليزية«. ويوضح: »خالل السنوات األخيرة، زاد 
 البالد كانت 

ّ
م اللغات، ما يشير إلى أن

ّ
التوجه لتعل

الــســابــق. وكـــان سفر  فــي  شبه مغلقة على نفسها 
 
ّ
الشباب إلى الخارج محدودًا جدًا«. ويشير إلى أن

ــر فرص 
ّ
التغيير الــذي شهدته البالد عام 2003 وف

أخــرى خصوصا  لغات  يجيدون  للذين  أكبر  عمل 
اإلنكليزية، بعد ازديــاد الطلب على املترجمن من 
حلم  وأصــبــح  مختلفة.  ومنظمات  مؤسسات  قبل 
الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة أحـــد دوافــــع تعلم الــلــغــات، 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

ّ
الفتا إلى أن

املاضية عــددًا من  القليلة  السنوات  افتتحت خالل 
التعلم  فــي  الــراغــبــن  أعـــداد  لتلبية  الــلــغــات  كليات 
ــبــــالد إلـــى  ــة الــ ــاجــ ــعـــي، وحــ ــامـ عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــجـ
التخصصات. كما عمدت وزارة التربية إلى إعطاء 
تراخيص لفتح معاهد لتعلم اللغات دعما للشباب 

من مختلف املستويات التعليمية.
من جهته، يقول محمد وائل، وهو مدرس في أحد 
معاهد تعليم اللغة اإلنكليزية في منطقة الحارثية 
تلك  وخصوصا  اللغات  تعليم  معاهد   

ّ
إن بــغــداد، 

املــعــروفــة مــنــهــا، شــهــدت إقــبــااًل كــبــيــرًا مــن الشباب 
ــة، مــوضــحــا لــــ »الــعــربــي  ــيـ ــنـــوات املـــاضـ خــــالل الـــسـ
التعليمية  الـــدورات  مــن  نوعن  هناك   

ّ
أن الجديد« 

دروس  يـــشـــمـــل  األول  الــــنــــوع  ــد.  ــاهــ ــعــ املــ هـــــذه  فــــي 
الصفوف  وخصوصا  الــدراســيــة،  للمناهج  تقوية 
والثالث  االبتدائية(  )الشهادة  االبتدائي  السادس 
املتوسط )الشهادة املتوسطة( والسادس اإلعدادي 
)الشهادة الثانوية(. وغالبا ما تعطى هذه الدروس 
خالل فصل الصيف أي قبل االمتحانات النهائية 
 عام، وكذلك 

ّ
التي تجري في يونيو/ حزيران من كل

مطلع  تجرى  التي  الثانية  الـــدورة  امتحانات  قبل 
 عام. والنوع الثاني يشمل 

ّ
سبتمبر/ أيلول من كل

ــــرى تلبية  تــعــلــم اإلنــكــلــيــزيــة وبــعــض الــلــغــات األخـ
ألسباب  مهاراتهم  تطوير  فــي  املتقدمن  لــرغــبــات 
عــدة تتعلق بــزيــادة فــرص الــحــصــول على وظيفة 
والهجرة واالندماج في املجتمعات األخرى. ويلفت 
ـــه »خـــالل الــســنــوات األخـــيـــرة، ازدهـــرت 

ّ
وائـــل إلـــى أن

 غــيــاب 
ّ

مــعــاهــد الــلــغــة األهــلــيــة )الـــخـــاصـــة( فـــي ظـــل
تعطى  التي  املناهج  وضعف  الحكومية،  البرامج 
 الــعــالقــة بن 

ّ
ــــدارس« مــوضــحــا أن لــلــتــالمــيــذ فــي املــ

على  تقتصر  التربية  ووزارة  التعليمية  املــعــاهــد 
إعطاء املوافقة والرقابة على العمل.  

 
ّ
إن الشمري،  كاظم  النائب  يقول  السياق،  هــذا  فــي 

وزارة التربية فشلت في تعليم اللغة اإلنكليزية في 
»العربي الجديد« غياب البرامج  املــدارس، مؤكدًا لـ

الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــســهــل تــعــلــم الـــلـــغـــات. ويــوضــح 
حكومية  معاهد  بفتح  مطالبة  التربية  وزارة   

ّ
أن

تتولى  خــاصــة،  أخـــرى  معاهد  رســمــيــة، وتشجيع 
مــهــمــة تــعــلــيــم الــشــبــاب الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، مــشــيــرًا 
إلـــى ضــعــف واضـــح فــي عــمــل وزارة الــتــربــيــة، وهــو 
ما يظهر من خــالل خريجي املـــدارس. كذلك، يلفت 
اإلنكليزية في  اللغة  بتدريس  االهتمام  إلى غياب 
املدارس العراقية بخالف دول الجوار، مضيفا: »في 
، ينهي التلميذ املرحلة االبتدائية وهو 

ً
األردن مثال

يجيد التحدث باللغة اإلنكليزية«.

مجتمع
فــي مــواجــهــة تــزايــد عــدد اإلصــابــات بـــداء السلمونيال فــي الــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، أصــدرت 
ــف عــن تقبيل 

ّ
الــســلــطــات الــصــحــيــة تــوصــيــة ُوصــفــت بــالــطــريــفــة، إذ طــلــبــت مــن األمــيــركــيــن الــتــوق

دجــاجــاتــهــم وغــيــرهــا مــن الــطــيــور الــداجــنــة. وقــد جــاء فــي بــيــان للمركز األمــيــركــي للسيطرة على 
بالقرب  أو تشربوا  تأكلوا  الداجنة، وال  الطيور  تعانقوا  أو  تقّبلوا  »ال  منها:  والوقاية  األمــراض 
 »مقابالت 

ّ
منها«، فالزيادة بإصابات السلمونيال مرتبطة جزئيا بهذا السلوك. أضاف البيان أن

)فرانس برس(  االتصال بالدواجن رّبما يكون مصدر الوباء«.  
ّ
مع املرضى أظهرت أن

 املسافرين اآلتن من بريطانيا سيخضعون ابتداًء من اليوم 
ّ
أعلنت السلطات الصحّية األملانية أن

الجديد  الهندي من فيروس كورونا  املتحّور  ي 
ّ

تفش ملــّدة أسبوعن، بسبب  األحــد لحجر صحي 
فيها. ومع تصنيف بريطانيا »منطقة متحّورات« فيروسية، بحسب معهد »روبرت كوخ« املسؤول 
 
ّ
َحّد حركة السفر من بريطانيا إلى أملانيا بشكل كبير، علما أن

ُ
عن الترصّد الوبائي في أملانيا، ست

ى 
ّ

بريطانيا هي الدولة األوروبية األولى التي تعيد أملانيا إدراجها في قائمة املناطق التي يتفش
)فرانس برس( فيها الفيروس ومتحّوراته.  

ألمانيا: المتحّور الهندي يحجر الوافدين من بريطانياالسلطات الصحية األميركية: ال تقبّلوا الدجاج

الــضــوء على  املتحدة على تسليط  األمــم  حرصت 
مشكلة ناسور الــوالدة، إلى درجــة أنها خصصت 
يومًا عامليًا في 23 مايو/ أيــار من كل عــام، والذي 
عام  وشهد  بخصوصه.  للتوعية  الــيــوم،  يصادف 
في  املتمثل  الهدف  نحو  التنازلي  العد  بــدء   2020
الـــوالدة بحلول عــام 2030،  إنــهــاء مشكلة نــاســور 
بحسب التقرير األخير لألمني العام لألمم املتحدة 

ناسور  مــن  الــوقــايــة  ويمكن  غــوتــيــريــس.  أنطونيو 
الوالدة، بل تجنبه إلى حد كبير، عن طريق تأخير 
التقليدية  املــمــارســات  ووقــــف  األول،  الــحــمــل  ســن 
الضارة، والحصول على رعاية أثناء التوليد. وكان 
التدابير  عــلــى  كبير  تــأثــيــر  كــورونــا  وبـــاء  لتفشي 
ــبــلــدان الــنــامــيــة، إذ مــا زال نــاســور  الــوقــائــيــة فــي ال
الـــــــوالدة مــــوجــــودًا، مـــا يــعــنــي تـــعـــّرض املـــزيـــد من 

تداعي  به بسبب  اإلصابة  لخطر  والفتيات  النساء 
إلــى ذلـــك، تــم تعليق  األنــظــمــة الصحية. بــاإلضــافــة 
عمليات إصالح الناسور على نطاق واسع كونها 
املــوارد  ال تعتبر طــارئــة، وقــد حولت املستشفيات 
إلى  املصابني بكورونا. باإلضافة  املرضى  لرعاية 
ما سبق، يتوقع أن يزداد زواج األطفال بمقدار 13 
تزوج  أن  ويرجح  عــام 2030.  بحلول  مليون طفل 

العائالت بناتها للتخفيف من عبء رعايتهن، في 
ظل التداعيات االقتصادية الناتجة عن الوباء. ويعّد 
ناسور الوالدة من أخطر إصابات الوالدة وأكثرها 
الــوالدة واملثانة و/أو  مأساوية، وهو ثقب بني قناة 
املستقيم، وينتج عن املخاض املطول واملتعسر من 

دون عالج طبي في الوقت املناسب.
)العربي الجديد(

الشباب  بعض  إّن  الشمري  كاظم  النائب  يقول 
إليها.  يسافرون  التي  الدول  لغات  يتعلمون  بدأوا 
على  الــقــدرة  الشباب  امتلك  »كلّما  ويــوضــح: 
زادت  كلما  العربية،  غير  أخــرى  بلغات  التحدث 
فرص تواصلهم أو حصولهم على فرص عمل 
تشترط  التي  والمحلية  الدولية  المنظمات  مع 
على المتقدمين للوظائف إجادة اللغة اإلنكليزية 

نطقًا وكتابة«.

فرص عمل

Sunday 23 May 2021
األحد 23 مايو/ أيار 2021 م  11  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2456  السنة السابعة

)إيسوف سانوغو/ فرانس برس(



الشرطة اإليطالية. واملمارسات القاسية التي 
إليه  املــشــار  التقرير  مــعــّدي  ــقــت، بحسب 

ّ
ُوث

آنفًا، تجري تحت مظلة وكالة »فرونتكس« 
وبتعاون ضمني ما بني دول االتحاد، وذلك 
بهدف إبعاد أكبر عدد من هؤالء الواصلني 

إلى حدود االتحاد األوروبي.
 األمــــن الــيــونــانــي 

ّ
وقــــد جــــرى الــتــأكــد مـــن أن

انــتــهــج ســيــاســة الــعــنــف والــتــعــذيــب إلجــبــار 
الواصلني عبر نهر إفروس على العودة إلى 

تركيا. 
وفـــي خـــال عـــام ونــصــف عـــام فــقــط، تــعــّرض 
نحو 90 في املائة من الواصلني إلى حدود 
دول االتحاد األوروبي إلى مثل تلك اإلهانات 
شــخــص   4500 أي  الــــجــــســــدي،  ــتـــعـــذيـــب  والـ
تــقــريــبــًا عــلــى يـــد الــشــرطــة الــيــونــانــيــة فــقــط. 
ــمــارس مــن اليونان 

ُ
ت الــتــي  الــصــّد  وعمليات 

إلـــى طــريــق الــبــلــقــان، يــكــثــر فــيــهــا »تــعــريــض 
املــهــاجــريــن إلـــى ســلــطــات ال تــأبــه بممارسة 
العنف والقسوة غير العادية«، مثلما أشار 
التي يمارسها  التقرير. ومن بني األساليب 
أوروبـــيـــو الــيــونــان وطــريــق الــبــلــقــان، نيابة 
ــقــت شبكة مراقبة 

ّ
عــن الــنــادي األوروبــــي، وث

الـــعـــنـــف عـــلـــى الــــحــــدود تــــعــــّرض الـــواصـــلـــني 
غــيــر املـــرغـــوب فــيــهــم إلـــى »الـــركـــل والــضــرب 
بقضبان وعصي فوالذية والتهديد بالقتل 

ــغــــرق مــن  ــالــ بـــأســـلـــحـــة نـــــاريـــــة، واإليــــــهــــــام بــ
خــــال الــضــغــط عــلــى رؤوســـهـــم تــحــت املــــاء، 
وتعريتهم من مابسهم بالكامل، واالعتداء 
الجنسي، وحشرهم في سيارات تفتقر إلى 
األوكسجني الكافي. كذلك تستخدم الشرطة 
هم 

ّ
 املــهــاجــريــن، ويـــجـــري شل

ّ
الـــكـــاب لــعــض

بمسدسات الصعق الكهربائي، ثّم بعد ذلك 
ُيطردون من أراضي االتحاد األوروبي«.

تعذيب بشع
بعد فحص  أعّدها مختصون  تقارير  تفيد 
 »أبشع عمليات 

ّ
بــأن مهاجرين من الشباب، 

الــــتــــعــــذيــــب وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن ضــــــــــروب ســــوء 
اليونانية  ني 

َ
الشرطت قبل  مــن  تتّم  املعاملة 

والــكــرواتــيــة، وذلــك قبل إعادتهم إلــى خــارج 
حدود االتحاد األوروبي تحت أنظار وكالة 
تاح ألّي 

ُ
فرونتكس وبمعرفتها، من دون أن ت

أو شرح  التقدم باللجوء  فــرصــة  مــن هـــؤالء 
أسباب فرارهم من دولهم«. كذلك ثّمة تقارير 
قت مشاركة مدنّية كرواتية في 

ّ
صحافية وث

بعد ضرب  تحميلهم  ليتّم  املهاجرين،  قمع 
مــبــرح فــي مــركــبــات نــقــل غــيــر الئــقــة بالبشر 
والهرسك.  البوسنة  باتجاه حدود  ورميهم 
دون  ُيــهــدَّ الــكــرواتــيــة،  وتحت أنــظــار الشرطة 
لــلــخــروج مـــن الـــبـــاد واجــتــيــاز الـــحـــدود، ما 

ناصر السهلي

ــيـــر مـــتـــوقـــعـــة مــــن قــبــل  ــائـــع غـ فـــظـ
القيم اإلنسانية  لـــواء  تــرفــع  قـــارة 
 هـــــــؤالء الـــذيـــن 

ّ
ـــســـّجـــل فــــي حـــــق

ُ
ت

ــول إلــــــى أوروبـــــــــــا طــلــبــًا  ــ ــــوصــ يــــحــــاولــــون الــ
الوكالة األوروبية  للجوء، ال سّيما على يد 
لــحــرس الـــحـــدود والــســواحــل »فــرونــتــكــس«، 
ــّده مـــراقـــبـــون »عــنــفــًا رســمــيــًا«.  ــعـ ــا يـ ــو مـ وهــ
ويـــتـــعـــّرض مـــهـــاجـــرون غــيــر نــظــامــيــني إلــى 
أشكال مختلفة من العنف، ال سّيما الضرب 
والـــطـــرد املــهــني، وهــــؤالء شــبــاب فــي مقتبل 
الــعــمــر يـــتـــوافـــدون مـــن بـــلـــدان مــخــتــلــفــة، من 
ــزائـــريـــون  ــة وجـ ــاربـ بــيــنــهــم مـــصـــريـــون ومـــغـ
وتـــونـــســـيـــون وبـــاكـــســـتـــانـــيـــون وســــوريــــون 

وأفغان وعراقيون.
ومنذ ظهور جائحة كورونا ومحاولة مئات 
املــهــاجــريــن الــســريــني الــعــبــور مــن تركيا إلى 
الــيــونــان فــي فــبــرايــر/ شباط مــن عــام 2020، 
راح التعامل القاسي والعنيف معهم يتزايد. 
ــقــة وال 

ّ
ق بــشــهــادات غــيــر مــوث

ّ
وهـــذا ال يتعل

بشكاوى من عــدد من هــؤالء الشباب الذين 
املــخــاطــرة  ــو  األّول هـ ــّدَيـــني،  ــحـ تـ يـــواجـــهـــون 
أن  للهروب من أوضــاع صعبة والثاني من 
تــكــون أوروبـــــا بــمــثــل هـــذا »الــجــحــيــم« الـــذي 
عدد  وبحسب  إلــيــهــا.  رحلتهم  فــي  يقابلهم 
مـــن الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن عــبــور نــهــر إفــــروس 
 استقبال 

ّ
فــإن اليونان وتركيا،  الفاصل بني 

الــيــونــانــيــني بـــات أعــنــف مــّمــا كـــان عــلــيــه في 
غون 

ّ
األعوام املاضية. فهؤالء الواصلون يبل

عن »تكبيل فوري« واستخدام للقوة للدفع 
ديديموتيشو  منطقة  في  معتقل  نحو  بهم 

)ديموتيقة مثلما يطلق العرب عليها(. 
ووفــقــًا لــتــقــاريــر شبكة مــراقــبــة الــعــنــف على 
الحدود التي تضّم 13 منظمة غير حكومية 
وحقوقية صدر في 14 مايو/ أيار الجاري، 
ـــــق مـــا جــــرى حــتــى إبـــريـــل/ نــيــســان من 

ّ
ووث

 هــؤالء املهاجرين الذين 
ّ
الــجــاري، فــإن العام 

ُيلقى القبض عليهم تعّرض عدد منهم إلى 
»إطـــفـــاء الــســجــائــر عــلــى أجــســادهــم مــن قبل 
ضــبــاط شــرطــة يــونــانــيــني«، بــاإلضــافــة إلــى 
أشكال عنف أخرى من قبيل الضرب املبرح 
الجسد  أنحاء   

ّ
كــل التامة على  التعرية  بعد 

إلجبارهم على العودة إلى تركيا. وال يفّرق 
رجـــال الشرطة بــني مــن يهاجر وحـــده وبني 
األهل  أطفااًل، ويتعّرض  من يصطحب معه 
بالتالي إلى الضرب واإلهانة أمام أطفالهم.

عليها  عملت  الــتــي  والتوثيقات  الــشــهــادات 
الــشــبــكــة والــتــي أكــدهــا املــجــلــس الــدنــمــاركــي 
لــاجــئــني، تــشــيــر إلـــى أشـــكـــال مــمــنــهــجــة من 
 تقدير وهي 

ّ
التعذيب في ثاث دول على أقل

باإلضافة  وسلوفينيا،  وكــرواتــيــا  الــيــونــان 
ــاد الــعــنــيــف« مـــن قبل  ــعــ إلــــى عــمــلــيــات »اإلبــ

صّد 
المهاجرين

انتهاكات 
حرس الحدود 

األوروبية

ه إلى وكالة فرونتكس، اعتراضًا  ما زالت االنتقادات ُتوجَّ
على أدائها العنيف في مجال صالحيّاتها على حدود 
االتحاد األوروبي. وتتعّدد التقارير التي تفضح لجوءها 
تلك  »حماية«  بهدف  المهاجرين  صّد  عمليات  إلى 

الحدود

الممارسات القاسية 
الموثّقة تجري تحت 

مظلة وكالة فرونتكس
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جعل االكتظاظ كبيرًا بني كرواتيا والبوسنة 
والهرسك.

ــة الـــعـــنـــف عــلــى  ــبـ ــراقـ وقـــــد أشـــــــارت شــبــكــة مـ
الـــحـــدود فــي تــقــريــرهــا الـــصـــادر فــي يــنــايــر/ 
الــثــانــي املــاضــي إلــى تلك العمليات،  كــانــون 
في سياق تقاريرها الدورية عن االنتهاكات 
»فرونتكس«،  وكالة  من  بعلم  تحصل  التي 
ثّم كّررت ذلك في تقريرها الحديث الصادر 
في إبريل/ نيسان املاضي. وعلى الرغم من 
الدعوات التي وجهتها املفوضية األوروبية 
مـــــــــرارًا وتــــــكــــــرارًا إلــــــى كــــرواتــــيــــا والــــيــــونــــان 
للتحقيق في ما يجري على الحدود البرية، 
 تلك املــمــارســات بــاتــت شائعة فــي بحر 

ّ
فـــإن

إيـــجـــة كـــذلـــك، مـــن خــــال اســـتـــهـــداف قــــوارب 
املــهــاجــريــن عـــمـــدًا. وال يــخــتــلــف الـــوضـــع في 
ــًا لــلــشــكــبــة  ــقـ ــتـــوســـط، وفـ الـــبـــحـــر األبــــيــــض املـ
 »عــمــلــيــات الــصــّد األوروبــــي 

ّ
ــقــت أن

ّ
الــتــي وث

تشمل تسليم املهاجرين إلى خفر السواحل 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ــلـــيـــبـــي، فـــيـــمـــا يــــدفــــع االتـ الـ
التكاليف املالية لتلك العمليات التي ينتهي 
فــي خــالــهــا املــهــاجــرون طــالــبــو الــلــجــوء في 

معتقات ليبية«.
 قــول املفوضية األوروبــيــة 

ّ
بمعنى آخــر، فــإن

للتوّصل  »التحقيق  الـــدول  على  يتعنّي  ــه 
ّ
إن

إلى حقيقة األمــر«، ال يعكس جهلها باألمر 

الحاصل في وكالتها »فرونتكس« وتعاون 
ــلـــة »صـــــّد  ــة األوروبـــــــيـــــــة تـــحـــت مـــظـ ــرطــ ــشــ الــ
املـــهـــاجـــريـــن«. وهــــو مـــا أّكـــــده تــقــريــر حــديــث 
لــلــمــجــلــس الــدنــمــاركــي لــاجــئــني بــالــتــعــاون 
مــع مــنــظــمــات حــقــوقــيــة وغــيــر حــكــومــيــة في 
الصحافة  نقلت  البلقان. وقــد  عــدد من دول 
إيطاليا  في  املجلس  ممثلة  عن  الدنماركية 
ومديرة برامجه األوروبية، جوليا سبانيا، 
الــصــّد   عمليات 

ّ
 »أكــثــر مــا يــصــدم هــو أن

ّ
أن

وإبعاد املهاجرين بهذه القسوة ال تتم على 
عمليات  هــي  بــل  فحسب،  الوطني  الصعيد 
 ثــمــة تــعــاونــًا بني 

ّ
مــمــنــهــجــة. ونــعــلــم اآلن أن

ــوات الـــشـــرطـــة مـــن دول االتـــحـــاد  ــ مــخــتــلــف قـ
ــأفـــعـــال غـــيـــر قــانــونــيــة  األوروبـــــــــي لــلــقــيــام بـ
والتحايل على قوانني االتحاد، وهذا شيء 

غير مقبول على اإلطاق«.
وحــــــــول مـــنـــهـــجـــيـــة تـــلـــك األفــــــعــــــال، ُيــكــشــف 
 »إيــطــالــيــا تــدفــع مــهــاجــريــن 

ّ
الــنــقــاب عـــن أن

غير مــرغــوب فيهم إلــى الــعــودة عبر حــدود 
شرطتها  مركبات  تنتظر  حيث  سلوفينيا 
التي تنقلهم إلى كرواتيا. وهناك، تنتظرهم 
مــركــبــات أخـــرى تنقلهم بــالــقــوة ورغــمــًا عن 
إرادتهم نحو الحدود البوسنية )في ظروف 
ال تطاق(، ويــؤَمــرون حينها باالختفاء من 
ــي االتـــحـــاد األوروبــــــي وعــــدم الــعــودة  ــ أراضـ
إلــيــهــا«. وعــلــى الــرغــم مــن اعـــتـــراف إيطاليا 
 كــرواتــيــا 

ّ
ــإن ــ ــال، فـ ــعــ بـــحـــدوث مــثــل تــلــك األفــ

تظل تنفي مع اليونان ممارستهما العنف. 
وكالة  نحو  الحقوقية  االتــهــامــات  وتتوّجه 
َعّد 

ُ
ت  »ثــاث دراســات 

ّ
»فرونتكس«، علمًا أن

حاليًا حول دورها في العنف املوصوف في 
عمليات اإلبعاد برعاية االتحاد األوروبي«. 
ــذه املــــمــــارســــات لــيــســت جــــديــــدة إذا مــا  ــ وهــ
أخذنا انتقادات منظمة العفو الدولية منذ 
الــعــنــف على  إلــــى  ــام 2014، وهــــي تــشــيــر  عــ

حدود أوروبا.
ــقـــديـــر، وزيــــــر الــهــجــرة   تـ

ّ
ويــــبــــدو، عـــلـــى أقــــــل

ــمـــاركـــي مـــاتـــيـــاس تــيــســفــايــا، الــبــاحــث  الـــدنـ
ــن قـــطـــع الـــطـــريـــق رســمــيــًا  بــشــكــل حــثــيــث عــ
ــدًا من  ــزيـ ــــاده وأوروبـــــــا مـ ــام اســتــقــبــال بـ ــ أمـ
ملا  وفقًا  يـــدور،  بما  معرفة  على  املهاجرين، 

الدنماركية في  نقلته صحيفة »بوليتيكن« 
16 مايو/ أيــار الــجــاري. فقد بعث تيسفايا 
بــرســالــة عــبــر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي قـــال فيها 
ــه »على علم بــاالدعــاءات ضد فرونتكس، 

ّ
إن

ــر عـــلـــى مــحــمــل الــــجــــّد. ويــجــب  ــ ونــــأخــــذ األمــ
احترام حقوق اإلنسان، ويجب أال يكون ثّمة 

شك في ذلك«. 

بعض مّما يحصل
أيلول من عــام 2020، سّجلت  في سبتمبر/ 
شبكة مراقبة العنف على الحدود ومنظمات 
ــرى، مــن قبيل »أوكـــســـفـــام«، كيف  عــاملــيــة أخــ
 

ّ
تمارس اليونان عمليات إبعاد عنيف بحق
ــلـــني عــبــر نــهــر إفـــــروس.  املـــهـــاجـــريـــن الـــواصـ
فبعد يوم من وصول عدد منهم وتعّرضهم 
إلــى الــضــرب املــشــار إلــيــه فــي الــتــقــريــر، »كــان 
رجــــــــال شــــرطــــة يــــــرتــــــدون مــــابــــس ســـــــوداء 
)املــهــاجــريــن(  السجناء  يــقــتــادون  وملثمون 
بــأضــواء  الليل  فــي  نحو مركبة ســـارت بهم 
ــلـــب مــن  ـ

ُ
ــــد ط مـــطـــفـــأة نـــحـــو ضـــفـــة الـــنـــهـــر. وقـ

السجناء البقاء مختبئني، فيما كان الرجال 
املــلــثــمــون يــفــحــصــون الــضــفــة الــتــركــيــة من 
النهر بمناظير ليلية، جّهزوا بعد ذلك قاربًا 
مطاطيًا ووضعوهم فيه. وفي وسط النهر، 
أمــروهــم بــالــنــزول فــي املــــاء«. وهـــذه شــهــادة 
التعذيب  إلــى  الذين تعّرضوا  الشبان  ألحــد 
العودة  األرض إلجباره على  والسحل على 
الشبكة حول  وثقته  ما  تركيا، بحسب  إلــى 
الـــصـــّد غــيــر الــقــانــونــي فـــي الـــيـــونـــان. وعــلــى 
 عــددًا مــن هــؤالء لــم يكن يجيد 

ّ
الــرغــم مــن أن

ــمــني لم 
ّ
ــال الــشــرطــة املــلــث  رجــ

ّ
ــإن الــســبــاحــة، فــ

ــني 
َ
 »اثــن

ّ
يهتموا بــاألمــر، مــع اإلشـــارة إلــى أن

النهر ولم  فــي  الشاهد اختفيا  مــن أصــدقــاء 
ــت أســرتــاهــمــا 

ّ
يــرهــمــا مــنــذ حــيــنــه، فــيــمــا ظــل

تـــحـــاوالن الــحــصــول عــلــى خــبــر عــنــهــمــا، من 
دون فائدة«.

ــــق تـــقـــريـــر الــشــبــكــة فـــقـــط مــنــهــجــيــة 
ّ
وال يــــوث

ــيــــل اإلجـــــــبـــــــاري وفــــــقــــــدان عـــــــدد مــن  ــتــــرحــ الــ
املــهــاجــريــن حيواتهم غــرقــًا، ســـواء فــي بحر 
ــــروس، وتــســلــيــم مهاجرين  إيــجــة أو نــهــر إفـ
إلى معسكرات اعتقال ليبية برعاية رسمية 

 تلك املمارسات كانت 
ّ
أوروبية، بل هو يبنّي أن

معروفة من قبل االتحاد األوروبي على مدى 
األعوام املاضية، خصوصًا بعد أزمة الهجرة 
واللجوء في عام 2015 ومحاولة قطع طريق 
البلقان. فالتعذيب على يد ضباط كرواتيني 
ويونانيني، وإساءة املعاملة باإلذالل ونهب 
)مستندات  الشخصية  املهاجرين  مقتنيات 
ومــبــالــغ مــالــيــة بــســيــطــة(، ومــنــع املــهــاجــريــن 
ــي دراســــــــة طـــلـــبـــات لــجــوئــهــم،  ــن حــقــهــم فــ مــ
َعّد مخالفات 

ُ
ها وغيرها من املمارسات ت

ّ
كل

صريحة لقوانني االتحاد األوروبي وحقوق 
ــان. فـــانـــتـــقـــاد املـــفـــوضـــيـــة األوروبــــيــــة  ــ ــسـ ــ اإلنـ
انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنـــســـان األوروبــــــي )فــي 
الــــدول األوروبـــيـــة األعــضــاء وغــيــر األعــضــاء 
فــي االتــحــاد( ال تماثله االنــتــقــادات املتعلقة 
حقوقية.  لتقارير  وفقًا  املهاجرين،  بحقوق 
وعلى الرغم من عدم تعّرض هؤالء املبعدين 
 
ّ
إلــــى الــعــنــف فـــي الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، فـــإن
ــــــات الـــتـــعـــذيـــب عــلــى  إجــــبــــارهــــم بـــعـــد وصــ
املغادرة، سواء من كرواتيا أو اليونان، يتّم 
بما يشبه تغطية سياسية أوروبية من قّمة 

هرم سلطة االتحاد. 

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

فــي خـــال الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخــيــر 
ــائـــــات مــن  ــ ــاع غـــــــزة، لــــجــــأت عـ ــلـــى قــــطــ عـ
شمالي القطاع إلى مدرسة ذكور الرمال 
اإلعـــداديـــة »أ« و»ب« الــواقــعــة فــي شــارع 
ــّي الــنــصــر بــمــديــنــة غـــزة،  الـــشـــفـــاء فـــي حــ
باحثة عن األمــان بعدما ُدّمــرت منازلها 
لـــحـــقـــت أضــــــــرار بــــأخــــرى فــــي خـــال 

ُ
أو أ

القصف الذي استهدف مناطق سكنها.
ـــبـــة في 

ّ
وفــــي غـــرفـــة صـــف صــغــيــرة ومـــرت

املــدرســة، وقفت فتاة  الثانية من  الطبقة 
ــهــا مـــدّرســـة. 

ّ
ــام الــســبــورة كــأن مــراهــقــة أمــ

هــي كــانــت تــنــســخ دروســـهـــا عــلــى الــلــوح 
فــي تلك  ـــه 

ّ
أن ُيــذكــر  املــلــّونــة.  بالطباشير 

تقيم مؤقتًا أسرتها وقــد هربت  الغرفة، 
مــن الــقــصــف اإلســرائــيــلــي بــعــدمــا تــضــّرر 
منزلها عقب استهداف أرض ماصقة له 

من قبل مقاتات االحتال.
وتبلغ  التوم  تيسير  ريــم  دعى 

ُ
ت والفتاة 

من العمر 17 عامًا، وهي تعيش في حّي 
ــع إلــــى شــمــال غــــرب مــديــنــة  ــواقـ ــوام الـ ــتـ الـ
ــهــا فــي عــامــهــا األخــيــر من 

ّ
غــــزة، عــلــمــًا أن

ــم »الــعــربــي  املــرحــلــة الــثــانــويــة. تــخــبــر ريـ
تــتــابــع تعليمها  كـــانـــت  ــا  ــهـ ـ

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

الثانوية في  في مدرسة فيصل بن فهد 
ملنطقتهم،  املجاورة  الصفطاوي  منطقة 
وهــــي كـــانـــت تـــنـــوي الـــبـــدء فـــي املــراجــعــة 
العدوان  قبل  العامة  للثانوية  تحضيرًا 
ــًا  اإلســرائــيــلــي. كــذلــك، هــي تــتــابــع دروسـ
ــلــــيــــزيــــة مــع  ــة اإلنــــكــ ــغـ ــلـ ــالـ ــة بـ ــيـ خـــصـــوصـ
زمــيــلــيــهــا. تــضــيــف ريـــم »أنــهــيــت املنهج 
 يوم الثاثاء في الحادي عشر من 

ً
كاما

مايو/ أيــار الــجــاري، أّي في اليوم األول 
من العدوان اإلسرائيلي. وكنت قد قّررت 
لــلــمــراجــعــة بــعــدهــا فــي خــال  التخطيط 
الشهر املتبقي قبل االختبارات النهائية. 
ــنــا اضـــطـــررنـــا إلــــى الـــنـــزوح بــســرعــة 

ّ
لــكــن

أّول  صفت املنطقة املجاورة في 
ُ
عندما ق

أيــام عيد الفطر، أي في الثالث عشر من 
وتتابع  متعلقاتنا«.   

ّ
كــل وتــركــنــا  مــايــو، 

»تــركــت كتبي واملــلــخــصــات املــهــمــة التي 
دّونــتــهــا على مــدى شــهــَريــن، ولــم أتمّكن 

حتى اللحظة من إحضارها«.
ـــه »كـــان مــن املفترض 

ّ
وتشير ريــم إلــى أن

القصف   
ّ
لكن بالعيد.  ونفرح  نجتمع  أن 

اســتــهــدف فــي تــلــك الــلــيــلــة، تــحــديــدًا عند 
الــســاعــة 11 ونــصــف مـــن قــبــل منتصف 
مــن  ــقــــرب  ــالــ بــ الــــواقــــعــــة  األرض  ــيــــل،  ــلــ الــ
م، 

ّ
مــنــزلــنــا، ورحــنــا نسمع أصــــوات تحط

فــيــمــا الــشــظــايــا تــتــطــايــر صـــوب منزلنا. 
ـــــــه يــعــمــل 

ّ
ــكـــن والــــــــدي مـــــوجـــــودًا ألن لــــم يـ

ــاف فــــي املــســتــشــفــى  ــ ــعـ ــ فــــي طــــواقــــم اإلسـ
بــه، طلب  اتصلنا  وعندما  اإلندونيسي، 
املــنــزل بسرعة للحفاظ على  إخـــاء  ــا 

ّ
مــن

ريـــم »مشينا مسافة  ــنـــا«. وتــكــمــل  أرواحـ
وصلنا  حتى  تقريبًا  كيلومترات  ثاثة 
إلى مفترق األمن العام في شارع النصر، 
املدرسة هنا. وقد  إلــى  تنا سيارة 

ّ
أقل ثــّم 

 منزلنا تضّرر 
ّ
علمنا في اليوم التالي أن

ــة غــطــت نصف  ــربــ  األتــ
ّ
كـــثـــيـــرًا، حــتــى إن

 21 فردًا كانوا يعيشون 
ّ
املنزل«. ُيذكر أن

في املنزل، إذ كانت شقيقة ريم قد لجأت 
إلى عائلتها مع أطفالها بعدما اضطرت 

إلى ترك منزلها بسبب القصف.
وبــعــد وصــــول ريــــم وعــائــلــتــهــا إلــــى تلك 

املــدرســة الــتــي أوتــهــم، بقيت مــدة يومني 
من دون دراسة، فاألوضاع لم تكن تسمح 
بـــذلـــك. ثـــــّم  طــلــبــت مـــن شــقــيــقــهــا الـــتـــوأم 
مــحــمــد االتـــصـــال بــأحــد أصــدقــائــه الـــذي 
يسكن بالقرب من املدرسة فيستعير لها 
ثاثة  على  حصلت  وبالفعل  مــنــه.  كتبًا 
أخرى  ثاثة  أن تحصل على  كتب، على 
عند االنتهاء من مراجعة الكتب األولى. 
ــــت فـــي بــعــض األوقـــــات تـــراجـــع مع  وراحـ
 ذهــنــهــا 

ّ
شــقــيــقــهــا بــعــض الـــــــدروس، لــكــن

الناجمة  األصـــــوات  بــســبــب  مشتتًا  ــان  كـ
ــلـــي الـــقـــريـــب مــن  ــيـ ــرائـ عــــن الـــقـــصـــف اإلسـ
منطقة النصر، وســط مدينة غــزة. كذلك 
النازحة  العائات  أطــفــال  أصـــوات  كانت 
األخرى تمأل املكان، وقد حاولت والدتها 
انتصار التوم الجلوس بالقرب من باب 
غرفة الصف في بعض األحيان حتى ال 

يزعج أحد ابنتها.
 »مـــراكـــز اإليــــواء 

ّ
بالنسبة إلـــى ريــــم، فــــإن

ــدارس تــخــتــلــف كــلــيــًا عـــن املـــنـــازل،  ــ فـــي املــ
الليل وفــي الصباح، وال  بــاردة في  فهي 
ــنــي 

ّ
ــلـــدرس فــيــهــا. لــكــن ــواء مــنــاســبــة لـ ـــ أجـ

أتذّكر  اإلحــبــاط،  ما شعرت بشيء من 
ّ
كل

 الجميع يعاني 
ّ
نا نعيش في غزة وأن

ّ
أن

 مــعــانــاتــي حــالــيــًا كــبــيــرة، إذ 
ّ
مــثــلــي. لــكــن

تــقــتــرب اخـــتـــبـــارات الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة«. 
الدراسة  وريــم تصّر على االستمرار في 
على الــرغــم مــن كــل شـــيء، حتى تحصل 
عــاٍل يؤهلها للحصول على  على معّدل 
 والدها 

ّ
منحة لدراسة التمريض. ُيذكر أن

ــابــــع لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  مــــوظــــف تــ
نتيجة  ــبـــه  راتـ نــصــف  إال  يــتــقــاضــى  وال 
ــيـــة، فــيــمــا شــقــيــقــتــهــا  الــــقــــروض املـــصـــرفـ
اللغة  آداب  تــــدرس  عــامــًا(   20( أســمــهــان 
لــذا ال تريد  العربية فــي جامعة األزهـــر، 
ريم الضغط على والدها وتحميله أعباء 
الذي  مع شقيقها محمد  إضافية  مالية 
يــنــوي دراســــة اإلعــــام بــعــد االنــتــهــاء من 

الثانوية العامة.
ــــود ريــــم في   وجـ

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

ــيـــات كـــثـــيـــرات  ــتـ ــّجــــع فـ ــلـــك املـــــدرســـــة شــ تـ
عــلــى الـــدراســـة فــي غـــرف الــصــفــوف التي 
ــــى أمــــاكــــن إلقــــامــــة الـــعـــائـــات  تـــحـــّولـــت إلـ
فتيات  تمّكنت  الحظ،  ولحسن  النازحة. 
ــني اإلعـــداديـــة والــثــانــويــة من 

َ
مــن املــرحــلــت

تــشــارك الــكــتــب املــدرســيــة، الــتــي نجحت 
 خــال 

ّ
 فـــي إحـــضـــارهـــا مــعــهــن

ّ
بــعــضــهــن

 من القصف.
ّ
هربهن
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــــددًا مـــن الــعــامــلــني في  جـــنـــدت بــســمــة عــلــي عـ
أحـــد مستشفيات الــعــزل فــي مــصــر مــن أجــل 
من  فيه  تنزل  التي  والدتها  على  االطمئنان 
أجل تلقي الرعاية الطبية الازمة، إثر تدهور 
حــالــتــهــا الــصــحــيــة بــعــد إصــابــتــهــا بــفــيــروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد. بــســمــة عـــلـــي، وهـــــو اســـم 
ر بناًء على رغبة صاحبته، تعمل  يِّ

ُ
مستعار غ

صحافية. لم تجد أي وسيلة لاطمئنان على 
الهاتفي مع  التواصل  مــن خــال  إال  والدتها 
عدد من العاملني في املستشفى، بسبب منع 
والدتها من اصطحاب هاتفها الخلوي معها 
في العزل. وألنها تعمل صحافية، فقد طلبت 
املتابع  زميلها  مــن  شخصي،  بشكل  بسمة، 
فيها،  تعمل  التي  الجريدة  في  الصحة  مللف 
أن يساعدها في الوصول إلى أرقــام هواتف 
الــعــامــلــني فــي املــســتــشــفــى الــتــي تــعــالــج فيها 
ــاج ألن أســمــع  ــتـ والـــدتـــهـــا. تــقــول بــســمــة: »أحـ
صـــوت أمــــي. الــحــكــومــة أصــــدرت قــــرارًا بمنع 

إدخــــــال الـــهـــواتـــف إلــــى مــســتــشــفــيــات الـــعـــزل، 
لــكــن بــعــض املـــمـــرضـــني والـــعـــامـــلـــني يــخــفــون 
هواتف في غرف إقامتهم باملستشفى. باتت 
والدتي  على  لاطمئنان  الــوحــيــدة  الوسيلة 
هــي الــحــصــول عــلــى أرقــــام هــاتــف املــمــرضــني 

واملمرضات وعمال النظافة«.
في بداية أزمة وباء كورونا لم يكن ثّمة قرار 
بمنع املرضى في مستشفيات العزل من حمل 
هواتفهم الخلوية. وكانت االتصاالت مؤمنة 
دائــمــًا بــني املــرضــى وذويــهــم فــي كــل األوقـــات، 
إيجابي على صحتهم  انعكاس  لذلك من  ملا 
النفسية، ولعدم عزلهم عن العالم الخارجي. 
لكن هذا القرار صدر في وقت الحق من أجل 
منع التصوير والنشر على مواقع التواصل 
االجتماعي، وإحــداث ضجة أو بلبلة لــوزارة 
الــصــحــة املــصــريــة بــشــأن الــشــكــاوى مــن ســوء 
االهــتــمــام بــالــنــظــافــة أو الــخــدمــات، أو نقص 

املستلزمات والرعاية الطبية، وغير ذلك.
ــــرار الــــــذي صـــــدر فــــي يــنــايــر/  ــقـ ــ ــم يــشــمــل الـ لــ
ــقـــط، بــل  كــــانــــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي املــــرضــــى فـ

جــمــيــع الـــعـــامـــلـــني فــــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات. حــيــث 
بمنع  الخاص  قــرارهــا  الصحة  وزارة  عممت 
التصوير داخل املستشفيات، سواء للمرضى 
أو األطــبــاء، على مــديــري مــديــريــات الــشــؤون 
ــافـــظـــات، ورئــــيــــس أمـــانـــة  الــصــحــيــة فــــي املـــحـ
األمانة  ورئيس  املتخصصة،  الطبية  املــراكــز 

األمن  تنبيه شركات  إلــى ضــرورة  باإلضافة 
على تنفيذ القرار.

ادعت الوزارة يومها أن القرار صدر »للحفاظ 
عــلــى صــحــة وســامــة وخــصــوصــيــة املــرضــى 
ــدوا  ــ ـــم الـــطـــبـــيـــة«، لـــكـــن مـــمـــرضـــني أكــ ـــقــ واألطــ
الـــقـــرار »ســيــاســي وأمــنــي«،  لبسمة عــلــي، أن 
بــعــد انــتــشــار صـــور ومــقــاطــع فــيــديــو كثيرة 
على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي مــن داخــل 
الــعــزل،  مستشفيات  وخــاصــة  املستشفيات، 
يشكو فيها املــرضــى واألهـــالـــي مــن اإلهــمــال 

وتردي الخدمات واألوضاع العامة.
وقـــد اتـــخـــذت الــــــوزارة هـــذا الـــقـــرار، ووجــهــتــه 
النفسية  للصحة  العامة  األمــانــة  رئيس  إلــى 
أي  بــالــقــرار، دون  الجهات املخاطبة  بــني  مــن 
اعــتــبــار لــلــعــنــصــر الــنــفــســي الـــهـــام فـــي شــفــاء 

املصابني بالفيروس التاجي.
كــانــت بــســمــة عــلــي تــتــمــنــى أن تــســمــع صــوت 
والدتها في أول أيام عيد الفطر، وأن تعايدها 
وتتمنى لها الشفاء والخروج من املستشفى 
في أقرب وقت، لكن هذا القرار حال دون ذلك، 

على الرغم من تأكيد أطباء الصحة النفسية 
ضرورة تواصل املرضى هاتفيًا مع أسرهم.

ــة الـــنـــفـــســـيـــة أو  ــحـ ــة الـــصـ ــ ــانـ ــ ــم تـــعـــتـــرض أمـ ــ لـ
الجمعية املصرية للطب النفسي أو مستشار 
الطبيب  النفسية  للصحة  املــصــري  الرئيس 
املــــعــــروف أحـــمـــد عــكــاشــة عــلــى الــــقــــرار، على 
ــا مــعــرضــون  الـــرغـــم مـــن أن مــصــابــي كــــورونــ
لــاكــتــئــاب والــشــعــور بــالــقــلــق املــســتــمــر، كما 

تؤثر االضطرابات النفسية بمناعتهم.
تجدر اإلشــارة إلى أن دراسة بعنوان »تأثير 
للمرضى  النفسية  الصحة  على   19- كوفيد 
ــن مــجــلــة  ــ ــد صــــــــدرت عـ ــ ــت قـ ــانــ املــــصــــريــــني« كــ
»فـــورتـــشـــن« لــلــطــب الــنــفــســي واالضـــطـــرابـــات 
ــراض الــقــلــق  ــ الــنــفــســيــة، وأظـــهـــرت ارتـــفـــاع أمــ
ــواس الــقــهــري  ــ ــــوسـ ــتـــوتـــر واالكـــتـــئـــاب والـ والـ
فــي أثــنــاء الـــوبـــاء. وأظــهــرت أيــضــًا أن اإلنـــاث 
شكلن نسبة أعــلــى مــن نسبة الــذكــور فــي ما 
خص اضطرابات القلق والتوتر والوسواس 
الــذي قد يفسر نتيجة الخوف على  القهري، 

األطفال واألسرة واألقارب. 

التعليمية،  واملــعــاهــد  للمستشفيات  الــعــامــة 
النفسية،  لــلــصــحــة  الــعــامــة  ورئـــيـــس األمـــانـــة 
اإلدارة  ورئيس  العاجية،  املؤسسة  ورئيس 
الــعــامــة  لــلــمــعــامــل، ورئـــيـــس اإلدارة  املــركــزيــة 
لــألشــعــة، ورئـــيـــس هــيــئــة الــتــأمــني الــصــحــي، 

ورئيس هيئة اإلسعاف املصرية.
فــي خطابها  املــصــريــة  الصحة  وقــالــت وزارة 
املوجه إلى كل تلك الجهات: »في إطار الدور 
ــوزارة الــصــحــة والــســكــان بالحفاظ  ــ املــنــوط لـ
عــلــى صــحــة وســامــة وخــصــوصــيــة املــرضــى 
التنبيه على مديري  الطبية، يرجى  واألطقم 
املستشفيات والجهات التابعة لكم بأن يمنع 
الــتــصــويــر منعًا بــاتــًا )بــصــوره كــافــة(، داخــل 
املنشآت الطبية، حفاظًا منا على خصوصية 
املريض وراحته وحقه في األمان، والعاملني 
الطبية، حتى  الصحي واألطــقــم  الــقــطــاع  فــي 
أفضل خدمة ورعاية صحية  تقديم  يمكنهم 
مــتــكــامــلــة«. وطـــالـــبـــت الــــــــوزارة فـــي الــخــطــاب 
على  لـــلـــمـــرور  اإلداري،  األمـــــن  دور  بــتــفــعــيــل 
ــيـــات، والـــــــوحـــــــدات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا،  ــفـ ــتـــشـ املـــسـ
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فالشمجتمع

55 مليونًا رقم قياسي في عام 2020
النازحون في العالم

دفعت النزاعات والكوارث 
عشرات ماليني األشخاص إلى 

النزوح ضمن بلدانهم عام 2020، 
ليسّجل العدد اإلجمالي للنازحني داخليًا 
حول العالم رقمًا قياسيًا، وفق ما أعلنت 

ني أخيرًا. وأفاد 
َ
منظمتان غير حكومّيت

تقرير مشترك صادر عن »مركز مراقبة 
النزوح الداخلي« و»املجلس النرويجي 

 العام املاضي شهد عواصف 
ّ
لالجئني«، بأن

شديدة ونزاعات وأعمال عنف أجبرت 40.5 
مليون شخص على النزوح في بلدانهم، في 
ل منذ  أعلى عدد للنازحني اإلضافيني ُيسجَّ

عقد. وهو ما رفع العدد اإلجمالي إلى 55 

مليونًا، فكان بالتالي رقما قياسيا. وتأتي 
هذه األرقام على الرغم من القيود الصارمة 
على الحركة التي فرضتها السلطات حول 
العالم ملنع تفشي فيروس كورونا الجديد، 
والتي كان مراقبون يتوقعون أن تؤّدي إلى 

خفض أعداد النازحني في العام املاضي. 
وفي الوقت الحالي، يتجاوز عدد النازحني 

ي عدد األشخاص 
َ
داخليًا أكثر من ضعف

الذين فّروا عبر الحدود كالجئني )نحو 26 
مليونًا(. وقال رئيس املجلس النرويجي 

 
ّ
لالجئني، يان إيغالند، في بيان، أن

جبر على الفرار من منزله 
ُ
»شخصًا واحدًا أ

 ثانية من العام 
ّ

في داخل بلده، في كل

 هذا »أمر صادم«. من 
ّ
املاضي«، مؤكدًا أن

جهتها، أشارت مديرة مركز مراقبة النزوح 
 »ما يثير 

ّ
الداخلي، ألكساندرا بيالك، إلى أن

 هذه 
ّ
القلق على وجه الخصوص، هو أن

األعداد الكبيرة ُسّجلت وفي الخلفية وباء 
 األعداد الفعلية قد 

ّ
كورونا«. أضافت أن

 القيود على الحركة 
ّ
تكون أعلى، نظرًا إلى أن

عرقلت عملية جمع البيانات، وحقيقة 
 من األشخاص توّجه إلى 

ّ
 »عددًا أقل

ّ
أن

املالجئ املقامة للطوارئ خشية اإلصابة« 
بالفيروس.
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