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القاهرة ـ العربي الجديد

ــوابـــات الــســجــون الــحــصــيــنــة، وبــن  أمــــام بـ
ــالـــي  ــة، قـــضـــى أهـ ــ ــراسـ ــ ــحـ ــ أفــــــــراد األمـــــــن والـ
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، الــســاعــات األولـــى 
من أول أيــام عيد األضحى، بعدما قضوا الليل في 
لــذويــهــم. فرحة  الطعام  الـــزيـــارات، وإعـــداد  تحضير 
باختصار  هــذا  بخروجهم.  سيأتي  وعــيــد  مؤجلة، 
ما جمع أهالي السجناء واملعتقلن السياسين في 
واملتشبثون  الصبر،  ســاح  على  القابضون  مصر، 

باألمل مهما تأخر.
الناشطة السياسية منى سيف، وبعد فترة وجيزة 
من عودتها من رحلة استشفاء في الخارج، قضت 
أول يـــوم عــيــد األضــحــى أمـــام ســـور ســجــن القناطر 
لدرجة  كــان طاغيًا  اللقاء  أن شــوق  ويــبــدو  للنساء. 
أعدتها لشقيقتها  التي  الطعام  أنها نسيت حقيبة 

الصغرى سناء سيف، التي لم تزرها منذ أشهر.
وكــتــبــت مــنــى ســيــف عــبــر حــســابــهــا الـــخـــاص على 
مــوقــع »فــيــســبــوك« عــن هــذا الــلــقــاء أول أيـــام العيد: 
»مـــن ضــايــعــة وراحــــت زيــــارة الــعــيــد ألخــتــهــا وهــي 
على باب السجن جمعت إنها نسيت شنطة األكل 
فـــي الــبــيــت؟ مـــا تــقــلــقــوش تـــم تـــــدارك املـــوقـــف، لكن 

دماغي اللي راحت مني ماحدش يسأل عليها«. 

حــكــم عــلــى الــنــاشــطــة الــســيــاســيــة، ســنــاء ســيــف، في 
اتهامها بنشر وإذاعــة أخبار كاذبة، وســب موظف 
ــل  ــتـــواصـ ــع الـ ــوقــ ــلـــى مــ ــر صــفــحــتــهــا عـ ــبـ ــومـــي عـ ــمـ عـ
االجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك« بــالــســجــن عــامــًا ونــصــف، 
أثناء  العام،  النائب  أمــام مكتب  اختطافها من  بعد 
اعتداء  عقب  العام  للنائب  بباغ  التقدم  محاولتها 
أنهن مدفوعات من  السيدات –يرجح  مجموعة من 
الــدكــتــورة ليلى  الــســجــن– عليها هــي وأمــهــا،  إدارة 
ســويــف، أمـــام منطقة ســجــون طـــرة، حــيــث يحتجز 
أخــوهــا، بــعــد محاولتهما االعــتــصــام أمـــام بــوابــات 
ــــاء، أو حــتــى  ــارة عــ ــ ــ الـــســـجـــن بـــعـــد مــنــعــهــمــا مــــن زيـ

التواصل الكتابي معه.
الوهاب، كتب  السينمائي، معتز عبد  املنتج  شقيق 
ــام الــعــيــد »صــبــاح  ــ أيـــضـــًا عـــن زيـــــارة شــقــيــقــه أول أيـ
ــفــت الــقــمــر«. أمــا عــن الــجــانــب السعيد في 

ُ
الــخــيــر.. ش

الـــزيـــارة، فــقــال: »قــالــي شــكــلــك كــويــس، كــنــت بــحــاول 
أكـــون فــي أحــســن صـــورة يشوفني فيها، قــالــي حلو 
التيشيرت، مركز فى التفاصيل.. اطمأن إن كل الناس 
بخير وطــبــعــًا الــســؤال األســـاســـي: أنـــا هطلع إمــتــى، 
خاصة بعدما عرف إن فى ناس بتخرج وفي انفراجة 

بتحصل ومستني إنه يكون فى االنفراجة دي«.
أما الجانب املؤلم في الزيارة، أن معتز »مستاء جدًا 
لــم تفعل أي شــيء لتسهيل خروجه  النقابة  إن  مــن 

ومستغرب التجاهل من ناحيتهم.. معرفتش أدخله 
الكتب لألسبوع الثالث على التوالي، ولألسف أهم 
يدخلوها،  مرضيوش  )الــقــهــوة(  لــه  بالنسبة  شــيء 
حــاولــت أفهم ليه بــس فشلت.. ممكن يكون الن دي 
زيارة العيد االستثنائية والدنيا زحمه جدًا.. عيدنا 
خـــــروج مــعــتــز ورجــــوعــــه لــيــنــا، لـــاســـف إحـــنـــا مش 

كويسن.. معتز مينفعش يتنسي«.
وقد تم تدوير املنتج السينمائي معتز عبدالوهاب 
الجنايات  قــررت محكمة  في قضية جديدة، بعدما 
فـــي الــخــامــس مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي 
لسنة   586 رقـــم  للقضية  وتـــم ضــمــه  إخـــاء سبيله، 
ــة عــلــيــا، بــتــهــمــة إنـــتـــاج أفـــام  2020 حــصــر أمـــن دولــ
لصالح قناة »الجزيرة«، ومشاركة جماعة إرهابية، 

وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
من جهتها، دونت املصورة الصحافية، رندا شعث، 
الــفــلــســطــيــنــي-املــصــري،  الــســيــاســي  املــعــتــقــل  شقيقة 
رامــــي شــعــث، أيــضــًا بــشــكــل مــخــتــصــر، الـــزيـــارة في 
أول يـــوم الــعــيــد، وكــتــبــت: »اســتــنــيــت أربــــع ســاعــات 
عــشــان أشــــوف رامــــي. الــحــمــد لــلــه أن مــعــايــا نــاديــة. 
زحمة زيارة العيد.. ولطعة لي زيادة. دخلوني آخر 
واحدة.. حاولت فيهم أكون مفيدة. ألعب مع األطفال 
الــلــي جــايــن يــشــوفــوا أبــوهــم. وأدي نصائح لست 

خدوا ابنها من كام يوم ومش عارفة تعمل إيه«.

وتابعت: »رامي فرح بالفتة والرقاق.. ما قولتلوش 
إنـــــي مــــا عــمــلــتــش لـــنـــفـــســـي. رجـــــع مـــعـــايـــا جــــواب 
لسيلن )زوجته( ومريم )ابنته( وكام كتاب قراهم 
خــاص. أمــا أخــيــرًا وصلت البيت وجــري عالدش 
الكيس  قــاعــدة على  )قطتها(  لقيت حــاوة  طلعت 
الــلــي جــاي مــن رامـــي ومــش راضــيــة تــقــوم. يــا ترى 
شمت ريحة الغايب؟ كل سنة وإنتم طيبن. ويارب 
له حبيب وطــال بعاده ما تحرموش منه.  كل من 

وهاته له بالسامة«.

مجتمع
قال الهال األحمر التونسي يوم األربعاء إن 17 مهاجرًا بنغاليًا على األقل غرقوا بعد تحطم قارب 
قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر املتوسط من ليبيا إلى إيطاليا، بينما أنقذ خفر السواحل 
 مهاجرين 

ً
أكثر من 380. وأضاف أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا، حاما

من سورية ومصر والسودان وإريتريا ومالي وبنغادش. ووقعت عدة حوادث غرق في األشهر 
القليلة املاضية قبالة سواحل تونس حيث ارتفعت وتيرة محاوالت العبور إلى أوروبا انطاقًا من 
)رويترز( تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الجو. 

أدت أعمال شغب اندلعت في سجنن في اإلكوادور إلى مقتل 18 شخصًا على األقل وإصابة العشرات 
الخميس.  األربــعــاء  ليل  السجون  إدارة  أعلنتها  في حصيلة  الشرطة،  من  بينهم عناصر  بــجــروح، 
وذكــــرت الــســلــطــات فــي بــيــان أن قـــوات النخبة فــي الــشــرطــة »اســتــعــادت الــســيــطــرة« عــلــى السجنن. 
واندلعت أعمال الشغب في سجن بمقاطعة غواياس )جنوب غرب(، حيث قتل ثمانية سجناء وجرح 
األنــديــس، حيث قتل  الشرطة، وفــي سجن آخــر في مقاطعة كوتوباكسي بجبال  ثاثة عناصر من 
)فرانس برس( عشرة مساجن وأصيب 35 آخرين بجروح.  

اإلكوادور: قتلى وجرحى بأعمال شغب في سجنينوفاة 17 مهاجرًا بعد غرق قارب قبالة تونس

وزير  َشعث  نبيل  الدكتور  ابن  هو  شعث،  رامــي 
الفلسطينية.  الوطنية  للسلطة  األسبق  الخارجية 
يوليو/ تموز  الخامس من  الجمعة  اعتُِقل فجر 
2019، من منزله في القاهرة، وَمثل رامي أمام 
جنائية  قضية  إلى  وأضيف  الدولة،  أمن  نيابة 
األمل«  »قضية  باسم  ُتعرف  بالفعل  مفتوحة 

باتهام مساعدة جماعة إرهابية.

قضية األمل

في  النيران  ألسنة  من  السكان  آالف  فــّر 
غـــرب كـــنـــدا، األمــــر الــــذي دفـــع الــســلــطــات 
ــــى نــشــر مـــئـــات الــعــســكــرّيــن ملــكــافــحــة  إل
أيــضــا مناطق في  الــتــي تجتاح  الــحــرائــق 
املسؤولة  وقالت  املتحدة.  الــواليــات  غــرب 
ــــي مـــقـــاطـــعـــة كــولــومــبــيــا  ــــن مـــنـــطـــقـــة فـ عـ
»لدّي مقطورة  البريطانية مارغو واغنر: 
لــلــعــطــات، هـــذا مــنــزلــي الــجــديــد«، بعدما 
ــى إخــــــاء بــيــتــهــا. وأعــلــنــت  ــ اضــــطــــرت إلـ
ــوارئ، يــــوم الــثــاثــاء  ــطــ ــ املــقــاطــعــة حــالــة ال
املــاضــي، بسبب انــتــشــار الــحــرائــق، وقــد 
تلقى أكثر من 5.700 شخص تعليمات 
»فعلنا  واغــنــر:  وقــالــت  منازلهم.  بــإخــاء 
ذلـــك عـــام 2017 وســنــفــعــل ذلـــك مــجــددًا. 
بالتأكيد هو  األمــر مرهق ومخيف؟  هل 
كذلك«. وتستعد مناطق مجاورة لألسوأ، 
الحرائق  رقــعــة  تتسع  أن  املــتــوقــع  مــن  إذ 
في األيــام املقبلة بسبب ارتــفــاع درجــات 
الــحــرارة والــريــاح، مــا مــن شــأنــه أن يزيد 
الضغط على 3.180 من عناصر اإلطفاء 

املنتشرين على األرض.  
املقاطعة  رئيس حكومة  قــال  مــن جهته، 
جون هورغان إن »هذا تذكير واضح بأن 
ر علينا إلى ما ال نهاية«. 

ّ
تغّير املناخ يؤث

ــدود فــي  ــ ــحـ ــ فــــي الـــجـــانـــب اآلخـــــــر مــــن الـ
الواليات املتحدة، يتصّدى رجال اإلطفاء 
لـــحـــرائـــق ضــخــمــة، بـــاتـــت وفــــق خـــبـــراء، 
ــــاص«. ويــجــتــاح  ــخـ ــ تــخــلــق »مـــنـــاخـــهـــا الـ
آالف   مئات 

ً
هــائــا ثمانن حريقا  قــرابــة 

ــات عــــّدة فـــي غــرب  ــ ــهــكــتــارات فـــي واليـ ال
الباد، أكبرها حريق بوتليغ، الذي اندلع 
في أوريغون وأتى خال أسبوعن على 
الــغــابــات والــنــبــاتــات تعادل  مساحة مــن 
مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس. وقـــال مــاركــوس 
الغابات  إدارة  خدمة  من  وهــو  كوفمان، 
د 

ّ
في الوالية: »الحريق ضخم للغاية ويول

الــكــثــيــر مـــن الـــطـــاقـــة الـــتـــي بـــاتـــت تخلق 
مناخا خاصا بها«.

)فرانس برس(
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طرابلس ـ انتصار الدنان

والبرد  والحرمان  الــعــذاب  بائسة... نحن عشنا  اللجوء حياة  في  أهلي  »عــاش 
والوجع واملوت«. بكالم يختصر الكثير، يستهل الحاج محمود محمد سليمان، 
البارد  املغار في قضاء صفد بشمال فلسطني واملقيم في مخّيم نهر  من قرية 
لالجئني الفلسطينيني شمال لبنان، كالمه الذي ال يختلف عّما يأتي به غيره 

من الالجئني.
عندما تــرك الحاج محمود بلده، كــان في الخامسة من عمره، ال بل لم يكن قد 
أتّمها بحسب ما يقول. ويخبر »العربي الجديد«: »كنت صغيرًا عندما وقعت 
إلى ترك  أهلي  الصهاينة مناطقنا اضطر  الحرب في فلسطني. وعندما هاجم 
بيتنا من دون أن يحملوا معهم أّي شيء«. يضيف: »في البداية، عندما هربنا 
من ســالح الصهاينة، توّجهنا إلــى جنوب لبنان سيرًا على األقـــدام، ومنه إلى 
بنا 

ّ
منطقة القرعون في محافظة البقاع )شرق(. هناك عشنا مرارة اللجوء، وتعذ

ر 
ّ
كثيرًا. كان البرد شديدًا جدًا في تلك املنطقة، ولم يكن معنا أغطية شتوية توف

لنا الدفء. لم نكن نحمل إال املالبس التي كانت تغطي أجسادنا. كذلك جعنا«. 
وفي القرعون، سكنت عائلة الحاج محمود في »مخيم كان في السابق معسكرًا 
ــــرت وكــالــة األمــــم املــتــحــدة إلغــاثــة وتشغيل 

ّ
للجيش الــفــرنــســي. وبــعــد مــــّدة، وف

 في ذلك 
َ

نا لم نبق
ّ
 الناس هناك. لكن

ّ
الالجئني الفلسطينيني )أونروا( أغطية لكل

املخّيم لوقت طويل، وانتقلنا إلى منطقة الال القريبة من القرعون. فيها، مكثنا 
ل إلى مخيم نهر البارد في شمال لبنان«. 

َ
نق

ُ
لوقت قصير نسبيًا، قبل أن ن

ــه عمل في مدينة طرابلس )شمال( في فندق ملّدة 
ّ
أن ويشير الحاج محمود إلى 

الشوف  املهني في قضاء  للتدريب  التحقت بمعهد سبلني  ذلــك  عــاَمــني، »وبعد 
بعد  ني 

ّ
لكن الــســيــارات.  ومقاعد  املــفــروشــات  تنجيد  مهنة  م 

ّ
ألتعل لبنان(  )جبل 

ر 
ّ
، علمًا أن املعهد كان قد وف

ً
االنتهاء من الدراسة، لم أعمل في هذا املجال طويال

 في بيروت«. وبعد ذلك »عملت في مستشفى دار العجزة 
ً
لي بعد تخّرجي عمال

مت مهنة التمريض فيها. 
ّ
ة أعــوام تقريبًا، وقد تعل

ّ
في بيروت، ممرضًا ملّدة ست

ا ملّدة عام في 
ّ
وفي عام 1976، مع اندالع الحرب، هربنا نحو جنوب لبنان. سكن

 األمر 
ّ
مخّيم عني الحلوة في مدينة صيدا، وكنت أقصد بيروت يوميًا للعمل. لكن

كان خطرًا، فتركت املستشفى وانطلقت مع أهلي وأوالدي إلى مخّيم الرشيدية 
في مدينة صور. هناك، التحقت بالثورة الفلسطينية، وانتسبت إلى حركة فتح«.
 للحاج محمود ثمانية أوالد، خمس بنات وثالثة أبناء. 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

 الــالجــئــني، يــؤكــد »مــا زلــت آمــل الــعــودة إلــى فلسطني، على الــرغــم من 
ّ

وكــمــا كــل
.»

ّ
تقّدمي في السن

شهدتها  التي  المدمرة  الفيضانات  انحسار  على  أسبوع  نحو  مّر 
ألمانيا. وبدأت األخيرة العمل على حصر األضرار وتأمين المساعدات 

لألهالي، علمًا أن إعادة البناء ستستغرق وقتًا. أما المفقودون، 
فال أمل في العثور على أحياء من بينهم
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ــفـــيـــضـــانـــات الــتــي  مــــع انـــحـــســـار الـ
ــوع  ــبــ ــا األســ ــيــ ــانــ ــــت غــــــرب أملــ ــاولـ ــ طـ
املــاضــي، بــدأت تظهر آثــار الكارثة 
واألضـــــــرار الــجــســيــمــة الــتــي طـــاولـــت الــبــلــدات 
ــات شــمــال الـــرايـــن فستفاليا  ــ ــدن فـــي واليـ ــ واملـ
وراينالند باالتينات وجزء من والية بافاريا. 
الفنية  اإلغــاثــة  منظمة  رئيس  نائبة  وأعلنت 
لــشــبــكــة  فــــي حـــديـــث  ــر،  ــنــ )THW( ســـابـــني الكــ
الــتــحــريــر األملــانــيــة )تــضــم عـــددًا مــن الصحف 
األمــل بالعثور  أن  األملانية(،  اإلعــالم  ووسائل 
املفقودين ضئيل، وذلــك  بــني  مــن  على ناجني 
الفيضانات،  انحسار  مــن  أســبــوع  قــرابــة  بعد 
بــحــســب  1300 شـــخـــص  عــــددهــــم  ــاوز  ــتــــجــ ويــ
البحث عنهم جاٍر  أن  إلــى  التقديرات. وتشير 
عند التقاطعات واملمرات املائية خالل عمليات 
التنظيف، أو في الطوابق السفلية. وتستخدم 
الـــشـــرطـــة املــــروحــــيــــات فــــي عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث 
الجارية، في وقت ارتفعت أعداد الضحايا إلى 
أكــثــر مــن 170 شخصًا، بينهم 122 فــي واليــة 

شمال الراين فستفاليا. 
فــي هــذا السياق، أفـــادت وســائــل إعالمية بأن 
رجال خدمات الطوارئ واإلنقاذ يعمدون إلى 
تمشيط ضــفــاف األنــهــار فــي املــنــطــقــة، بعدما 

حملت الفيضانات البشر والحجر بعيدًا. وفي 
ق برفع األنــقــاض، يعمل هــؤالء على 

ّ
مــا يتعل

إزالة السيارات والركام واألشجار من الطرقات، 
إلفساح املجال أمام دخول اآلليات املخصصة 
لنقل النفايات وتنظيف الشوارع من الوحول 
ــــول والــــخــــروج  ــــدخـ بــــهــــدف تــســهــيــل حــــركــــة الـ
ــة، ونـــصـــب الــخــيــام  ــ ــاثـ ــ وتـــســـريـــع الـــدعـــم واإلغـ
ملــســانــدة األهـــالـــي، وتــقــديــم وجـــبـــات الــطــعــام، 
روع  وتهدئة  الجروح،  لتضميد  واإلسعافات 

أولئك الذين يعانون من الصدمات. 
ــبـــق، تــعــمــل الــســلــطــات  ــــى مــــا سـ بـــاإلضـــافـــة إلـ
الرسمية مع الجيش األملاني ومنظمات اإلغاثة 
واملتطوعني من القطاع الخاص على اإلسراع 
ــاذ وتــقــديــم الـــدعـــم لــتــأمــني  ــقـ فـــي عــمــلــيــات اإلنـ
الـــحـــاجـــات الــيــومــيــة واملــــــــأوى، عــــدا عـــن رســم 
الخطط لتقييم األضــرار وتقديم الدعم املادي 
الفوري. في والية راينالند باالتينات، تم تقديم 
مساعدة فــوريــة تصل إلــى 3500 يــورو )نحو 
أســـرة مــتــضــررة، وتــجــاوز  لــكــل  4124 دوالرًا( 
حــجــم الــتــبــرعــات الــتــي وصــلــت إلـــى الحكومة 
 عن الجهود 

ً
أكثر من 6,2 ماليني يورو، فضال

املــبــذولــة لــتــأمــني اإلعـــانـــات العينية. حــتــى أن 
وزارة الزراعة أطلقت برنامج مساعدات أولية 

للشركات الزراعية املتضررة من السيول. 
وكــانــت املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــال ميركل، 

ــرات خــــبــــراء الـــصـــحـــة مــن  ــذيـ ــحـ ــتـ اســـتـــجـــابـــة لـ
تفشي الــوبــاء وأمـــراض أخــرى قــد تنتشر في 
املنطقة املنكوبة، وخصوصًا أنها تفتقد املياه 

واملراحيض والكهرباء.
وفـــي مــا يتعلق بــقــطــاع الــنــقــل الــعــام، أشـــارت 
األملانية  الفيدرالية  الحديدية  السكك  شــركــة 
ــة الــفــيــضــانــات ألــحــقــت أضـــــرارًا  ــارثـ إلــــى أن كـ
النقل، ودمــرت سبعة  جسيمة بخطوط سكك 
ب 

ّ
يتطل الــذي  األمــر  بالكامل،  إقليمية  طرقات 

إعادة بنائها على نطاق واسع، علمًا أن عملية 
إال  البناء ممكنة،  وإعـــادة  والترميم  اإلصــالح 
ب أسابيع وأشهرا. وتشير إلى 

ّ
أن األمر يتطل

الــتــي تــأثــرت بفعل الكارثة  املــســارات  أن عــدد 
يبلغ طولها نحو 600 كيلومتر. وذكرت »إن-

تـــي فــــي« اإلخـــبـــاريـــة أن الـــطـــرقـــات والــجــســور 
وشــبــكــات الــكــهــربــاء تــضــررت بــدرجــة كــبــيــرة، 

وقد يستغرق إعادة إعمارها سنوات.
ــــى الــقــطــاع الــطــبــي واملــســتــشــفــيــات، أشـــار  وإلـ
موقع »ديــر شبيغل« األملــانــي إلــى أن عشرات 
املؤسسات والعيادات الطبية لم تعد قادرة على 
العمل بعدما غمرتها املياه. ويشعر املعنيون 
بــالــقــلــق مـــن جـــــّراء صــعــوبــة مــعــايــنــة املــرضــى 
هناك، إذ طالب رئيس اتحاد أطباء ماربورغ 
هانز ألبرت غيليه، بإشاء مراكز طوارئ مؤقتة 
وصــيــدلــيــات نــقــالــة لــتــأمــني األدويـــــــة ملــرضــى 

األمراض املزمنة وغيرهم من املقيمني. 
وكـــانـــت أملــانــيــا قـــد أطــلــقــت حــزمــة مــســاعــدات 
)نــحــو 470  يـــورو  طــارئــة قيمتها 400 مليون 
وتـــرمـــيـــم  ــركــــي( إلصـــــــالح  ــيــ أمــ ــلـــيـــون دوالر  مـ
التي  الــطــارئــة  ــرار وتلبية االحــتــيــاجــات  األضــ
الــتــي أصــابــتــهــا الفيضانات،  حــلــت بــاملــنــاطــق 
عــلــى أن تــتــحــمــل الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة 200 
مليون يورو )نحو 235 مليون دوالر أميركي( 
ــكــــومــــات الـــــواليـــــات الــــــ 16 نـــصـــف املــبــلــغ  وحــ
املــتــبــقــي، بــحــســب وزيــــر املــــال أوالف شــولــتــز. 
والتعافي.  لإلعمار  صندوقني  إنشاء  وسيتم 
ــّرر تــخــصــيــص أمــــــوال إضـــافـــيـــة من  ــقــ ومــــن املــ
االتـــحـــاد األوروبــــــي ملــســانــدة املــتــضــرريــن من 

كارثة الفيضانات. 
وتــتــوقــع شــركــات الــتــأمــني األملــانــيــة أن تكون 
قيمة أضرار الفيضانات باملليارات. وبالتالي، 
التأمني  لشركات  تعويضات  تــأمــني  املطلوب 
املــدمــرة  واملمتلكات  املحطمة  الــســيــارات  على 
 هناك الكثير ممن 

ّ
واملؤسسات والشركات. لكن

أصابهم الضرر من جراء الكارثة، ليس لديهم 
كالفيضانات  الطبيعية،  املخاطر  ضد  تأمني 

واالنهيارات والزالزل. 
ــنـــاعـــة الـــتـــأمـــني  ــلــــن اتــــحــــاد صـ ــتـــه، أعــ مــــن جـــهـ
األملاني أن األضرار التي سببتها الفيضانات 
املدمرة قد تكلف شركات التأمني ما يصل إلى 
خمسة مــلــيــارات يـــورو. وقـــال رئــيــس االتــحــاد 
يـــورغ أســمــوســن، فــي بــيــان: »نــتــوقــع خسائر 
تــتــراوح قيمتها مــا بــني أربــعــة  مــؤمــن عليها 
وخــمــســة مـــلـــيـــارات يــــــورو«. ووصــــف الــكــارثــة 
بأنها »واحــدة من أكثر العواصف تدميرًا في 

التاريخ الحديث«.

تعوض معايدات 
المرضى ومرافقيهم 

للممرضات غيابهن عن 
عائالتهن في العيد

ــاد مــونــســتــرايــفــيــل  ــ ــدة بـ ــلـ وخــــــالل زيـــارتـــهـــا بـ
ــدة لـــلـــقـــرون الـــوســـطـــى والــــتــــي لــحــقــت  ــائــ ــعــ الــ
ــوأ األضــــــرار، تــعــهــدت أن تــقــدم بــرلــني  بــهــا أســ
وقالت  والبعيد.  القريب  املــدى  في  املساعدات 
الــعــزاء الوحيد هو  إنــمــا  إن »األضــــرار هائلة، 
البعض«.  بعضهم  ومساعدة  الناس  تضامن 
وتـــابـــعـــت: »هـــــذه فــيــضــانــات تـــفـــوق الــتــصــور 
آثـــارهـــا عــلــى األرض«. وجــــاءت  عــنــدمــا نــــرى 
ــا وصــفــتــه  تــصــريــحــاتــهــا بـــعـــد أن تـــفـــقـــدت مــ
صــحــيــفــة »بـــيـــلـــد« بـــأنـــه دمـــــار »مـــــــروع« لحق 
ألـــف نسمة  الــبــالــغ عـــدد سكانها 17  بــالــبــلــدة 

والــواقــعــة فــي واليــة شمال الــرايــن وستفاليا. 
وأكــدت أن حكومتها ستبذل كل ما بوسعها 
»كــي تصل األمــــوال إلــى الــنــاس بــســرعــة، آملة 
أن تكون مسألة أيام، ومشيرة إلى أنها التقت 
منكوبني »خــســروا كــل شــيء مــا عــدا املالبس 

التي يرتدونها«. 
وتـــوجـــد فــــرق فــنــيــة مـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
للكشف على املنازل وتمديدات املياه والكهرباء 
ومحطات تنظيم معالجة املياه بغية السعي 
إلعــادة البعض إلى منازلهم. من جهة أخرى، 
تــكــفــل الــجــيــش بــالــكــشــف عــلــى األمـــاكـــن الــتــي 

شهدت انــهــيــارات فــي ظــل الــخــوف مــن سقوط 
أنـــفـــاق قــديــمــة بــعــدمــا غــــرق بــعــضــهــا بــاملــيــاه. 
وظهرت فجوات في األرض يصل قطرها إلى 
عــشــرة أمـــتـــار. وفـــي مــنــاطــق مــعــيــنــة، تــم حظر 

الدخول ووضعت نقاط تفتيش ومراقبة.   
 انـــهـــيـــار الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة نــتــيــجــة 

ّ
وفـــــي ظـــــل

التركيز  ينصّب  املــنــازل،  وتدمير  الفيضانات 
ــأمـــني الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــنــكــوبــني  عـــلـــى تـ
فــي ظــل الــخــوف مــن تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
مجددًا من جــراء االكتظاظ. ويتولى الصليب 
األحمر األملــانــي تطعيم األهــالــي ضد كورونا 

وسط الخوف من 
تفشي فيروس كورونا 

في ليبيا، وخصوصًا 
المتحور »دلتا« منه، 
كتب أحد المواطنين 
على »فيسبوك« أن 
»اإلجراءات االحترازية 

في المنطقة الشرقية 
ال وجود لها. ال 

كمامات وال تباعد 
اجتماعي. صاالت 
األفراح مفتوحة 

وخيام المآتم منتشرة 
والموالت والمصايف 

مزدحمة. نريد إحصائية 
عن عدد المسحات 

اليومية ونوعية 
اإلصابات وليس كالمًا 

ال يسمن وال يغني 
عن جوع«، في إشارة 
إلى عدم ثقته بالتقارير 

التي تصدرها وزارة 
الصحة الليبية.

تضطرّ الكثير من 
الممرّضات الفلسطينيات 

األمهات إلى العمل 
أيام العيد، من دون أن 

يتمكّن من االحتفال مع 
عائالتهن. وفي الوقت 

نفسه، يرفضن التخلي 
عن مهنتهن

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

ى األمهات ترتيب منازلهن 
ّ
جرت العادة أن تتول

وشراء مالبس العيد ألطفالهن وإعداد الكعك 
والحلويات والقهوة صبيحة العيد، والتحضير 
 أجواء العيد 

ّ
 أن

ّ
الستقبال األهل واألقــارب. إال

هـــذه ال تعيشها جــمــيــع األمـــهـــات، عــلــى غــرار 
املــمــّرضــات مــنــهــن، الــلــواتــي ال يستطعن تــرك 

املرضى لقضاء العيد مع عائالتهن.
زّينت القابلة القانونية أنوار منيزل )30 عامًا(، 
وهي أّم لسارة )ثالثة أعوام(، قسم الوالدة في 
البيرة  مدينة  في  الخاصة  املستشفيات  أحــد 
املالصقة ملدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، 
حيث تعمل، بالبالونات، لتشعر بفرحة العيد 
نظرًا لغيابها عن املنزل خالل أيام عيد األضحى. 
»العربي الجديد«: »جئُت للعمل تاركة  تقول لـ
العيد  زوجــي وطفلتي نائمني. اشتريت كعك 
أن زوجها  إلى  القسم«، مشيرة  لزميالتي في 
ابنتها  اعــتــادت  وقــد  عملها،  لطبيعة  متفهم 

على ذلك.
واعتادت منيزل على العمل في العيد وقد تركت 
ابنتها مع زوجها. لكن املمرضة جيهان عاصي 
)25 عامًا(، وهي أم ليوسف )عــام واحــد(، فال 
الــذي يعمل في  تستطيع االستعانة بزوجها 
»العربي  لـ مختبر في املستشفى نفسه. تقول 
لــدى شقيقتي، وقد  »تــركــنــا طفلنا  الــجــديــد«: 
يكون من الصعب فعل ذلك خالل العيد، لكن 
هذا ما تتطلبه مهنة التمريض، وآمل أن يعوض 
الـــلـــه جــمــيــع األمـــهـــات وخــصــوصــًا الــعــامــالت 

واملمرضات«.
 34( أميمة شحادة  املمّرضة  تحكي  بــدورهــا، 

الله أن زوجي يبذل جهدًا في غيابي ليفرحوا 
بالعيد. لكن ما في اليد حيلة. هو عملي الذي 
أحب. ولو عادت بي األيام إلى الوراء الخترت 
مهنة التمريض مجددًا. وهنا في املستشفى، 
يشجعنا املسؤولون ويتفقدون حالنا في العمل 
ويمنحوننا التقدير«. تعوض معايدات املرضى 

زوجها  تفّهم  عن  الجديد«،  »العربي  لـ عــامــًا(، 
 هذا ليس العيد األول 

ّ
لطبيعة عملها، علمًا أن

الذي تقضيه في عملها في مستشفى خاص 
وسط مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، منذ 
»العربي الجديد«: »ما يهّون  12 عامًا، وتقول لـ
علي غيابي عن أطفالي الثالثة في العيد هو 
التمريض،  لعملي في مهنة  الحقيقي  عشقي 
أطفالي«.  عــن  غيابي   

ً
فعال ُيحزنني  كــان  وإن 

هم »هــذا العام بكوا وألول مرة 
ّ
أن وتشير إلى 

بهذه الحرقة، ألنني لن أكون معهم في كل أيام 
العيد، وخصوصًا أنني عادة ما أجعل أجواء 

العيد مختلفة، وأرتب لهم مالبسهم«.
انــطــلــقــت شـــحـــادة إلــــى عــمــلــهــا عــنــد الــســاعــة 
أبنائها،  استيقاظ  قبل  أي  صباحًا  الخامسة 
رت لهم مالبس العيد. تقول متأثرة: 

ّ
بعدما حض

»قّبلتهم قبل أن أخرج للعمل وهم نيام. أحمد 

ومرافقيهم للممرضات غيابهن عن عائالتهن 
واملرضى  »تبادلت  شــحــادة:  تقول  العيد.  فــي 
ومرافقيهم عبارات التهاني بالعيد. يسعدني 
اهتمامهم بنا كممرضات، فهذه لفتة جميلة 
منهم تخفف عني، وخصوصًا أن غالبية أيام 
العيد منذ سنوات أقضيها في العمل«. وكما 
الكثير  عــامــًا(،   33( الخطيب  رمـــاح  األّم  ــقــّدم 

ُ
ت

ألطفالها، تهتّم بأطفالها املرضى في املستشفى. 
تعمل في قسم األطفال الخدج، وتهتم باألطفال 
املوضوعني في الحضانات، وكأنهم أطفالها. 
قضت ساعات العيد األولى مع أطفالها على 
عجل، كما واجهت امتعاضهم بسبب غيابها 

عنهم باقي ساعات اليوم. 
تقول الخطيب، التي تعمل في مهنة التمريض 
»العربي الجديد«: »هؤالء  منذ تسع سنوات، لـ
ــدج ال يـــجـــيـــدون الــتــعــبــيــر عــن  ــخــ ــال الــ ــ ــفـ ــ األطـ

ُحــب.  بــكــل  بــهــم  بالطبع سأعتني  حــاجــاتــهــم. 
وعندما أعلمت أطفالي باضطراري إلى العمل، 
حزنوا. لكنني صنعت لهم كعك العيد وعايدتهم 
إلــى العمل في املستشفى عند  قبل أن أتوجه 
في  عيدًا  أقضي  ما  وغالبًا  الظهيرة.  ساعات 
العمل والعيد اآلخر في املنزل. في النهاية، هذا 
عملي الذي يحتم علي العمل حتى في العيد 

كبقية املمرضات سواء كانوا أمهات أو ال«.
يعّد قسم الوالدة والخدج في املستشفيات من 
األقسام األساسية. لذلك، من الصعب على إدارات 
الكامل  الــغــيــاب  مــســألــة  تــجــاوز  املستشفيات 
املتزوجات  املمرضات، وحتى  لهؤالء  والدائم 
غالبية  لكن  املناسبات.  أو  العيد  فترة  خــالل 
الحلول الوسط تبدأ بسؤال املمرضات األمهات 
عن إمكانية الــدوام من عدمه، أو جعل بعض 
املناوبات قصيرة، لتقضي األم بضع ساعات 
خرى مع عائلتها، باإلضافة إلى 

ُ
في العمل وأ

إعفاء من يداومن في عيد الفطر من الدوام في 
عيد األضحى والعكس. 

ــاق، يـــؤكـــد أحــــد املـــشـــرفـــني في  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
مــســتــشــفــى الـــهـــالل األحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي في 
مــديــنــة الـــبـــيـــرة، وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، هو 
»العربي الجديد«، أنه »يجب أن  لـ فهيم علي، 
في  موجودين  واملــمــرضــات  املمرضون  يكون 
ألن  واألعــيــاد،  املناسبات  خــالل  املستشفيات 
الطواقم الطبية بشكل عام هي خط الدفاع األول 
لخدمة الناس واملرضى. لكن ما نستطيع فعله 
هو خلق توازن لصالح األمهات. فمن تداوم في 
عفى من الدوام في العيد املقبل. كما 

ُ
هذا العيد ت

نتفهم إعفاء بعض األمهات اللواتي ال يقدرن 
على العمل أيام العيد لظروف معينة. لكن بشكل 
عام، ال بد من العمل أيام العيد، وهن دائمًا ما 

يلبني نداء املهنة ونقدر لهن ذلك«.
في  بالتوليد  متخصص  آخــر  مستشفى  فــي 
العزباء  املمرضة  على  يبدو  ال  البيرة،  مدينة 
الوحيدة سهى تعمري )23 عامًا(، أي استياء 
من جراء العمل في العيد، وقد منحت زميالتها 
األمهات قضاء إجازة العيد مع أطفالهن. تقول 
»العربي الجديد«: »ال يوجد ضغط  لـ تعمري 
عمل في أيام العيد عمومًا في املستشفى، وفي 
حــال ارتـــأت اإلدارة أن أكــون على رأس العمل 
عوضًا عن زميالتي األمهات فال بأس، وال أشعر 
بغضب من جــراء دوامـــي. من الجّيد مساندة 
زميالتي األمهات في العيد ومنحهن عيدًا جيدًا 

بصحبة أطفالهن«.

تحقيق

فسبكة

ما بعد الفيضانات
ألمانيا تحصي الدمار األكبر في التاريخ الحديث

ليبيا تخشى وصول »دلتا«

يأمل  البارد،  نهر  مخيم  في  المستقر  محمود  الحاج  زال  ما 
العودة إلى فلسطين، على الرغم من تقّدمه في السّن

قصة الجئ

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

400 مليون
قيمة المساعدات باليورو 

التي أطلقتها ألمانيا 
إلصالح األضرار وتلبية 

االحتياجات بالمناطق التي 
أصابتها الفيضانات

محمود سليمان
برد وجوع وحرمان في اللجوء

يجب إيقاف الرحالت 
الجوية وإغالق المعابر 

الحدوية في حال خروج 
الوضع عن السيطرة

طرابلس ـ العربي الجديد

بــدأت وزارة الصّحة في ليبيا إمــداد مراكز 
ــراء فــحــوصــات فــيــروس  ــ الـــعـــزل ومـــراكـــز إجـ
كورونا في مختلف مناطق البالد باألدوات 
واملـــــــواد الــطــبــيــة الــــالزمــــة، وســــط مــخــاوف 
كــبــيــرة مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس، وخــصــوصــًا 
ــا« مــنــه )املـــتـــحـــور الــهــنــدي(،  ــتـ املـــتـــحـــّور »دلـ
وذلــك بعد وصــولــه إلــى دول الــجــوار. وقبل 
قــراريــن منفصلني  الحكومة  ــام، أصـــدرت  أيـ
لــرفــع الــجــهــوزّيــة ملــواجــهــة تــفــشــي »دلـــتـــا«. 
الـــخـــاصـــة  املــــــرافــــــق  األّول  الــــــقــــــرار  وُيــــــلــــــزم 
والعامة باتخاذ التدابير الوقائية ملواجهة 

الـــفـــيـــروس، كــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي ووضـــع 
القرار  فــرض  فيما  اليدين.  وغسل  الكمامة 
الجهوزية  رفــع  الصحة  وزارة  على  الثاني 
فــي مــراكــز الــعــزل وفـــرق الــرصــد والتقصي 

واالســتــجــابــة الــســريــعــة، وإجــــراء املــزيــد من 
من  للتأّكد  العينات  وتحليل  الــفــحــوصــات 
ــرارات  ــقــ عــــدم انـــتـــشـــار »دلــــتــــا«. وشـــــــّددت الــ
ببذل  العالقة  ذات  الجهات  على  الحكومية 
الــوعــي املجتمعي  لــرفــع مستوى  جــهــودهــا 
ــل اإلعـــــــالم ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــائــ عـــبـــر وســ
االجـــتـــمـــاعـــي والـــــنـــــدوات وخـــطـــب الــجــمــعــة 
ــــار، يؤكد  واملـــــدارس وغــيــرهــا. فــي هـــذا اإلطـ
مدير املركز الوطني ملكافحة األمــراض بدر 
الــديــن الــنــجــار أن »احــتــمــال دخـــول املتحور 
الهندي إلى ليبيا كبير بعد تفشيه في دول 

الجوار، وتحديدًا مصر وتونس«.
صفحتها  عــبــر  الليبية  الــحــكــومــة  ونــشــرت 
الــرســمــيــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« قــــــرارًا يقضي 
»بـــــإغـــــالق املــــقــــاهــــي وصــــــــاالت املـــنـــاســـبـــات 
االجــتــمــاعــيــة ملــــدة أســـبـــوعـــني، ومــنــع إقــامــة 
ــراح واســتــخــدام وســائــل النقل  ــ املــآتــم واألفــ
الجماعي، والسماح للمطاعم بالعمل بنظام 
خـــدمـــة الـــتـــوصـــيـــل«. كــمــا قـــــررت الــحــكــومــة 
الدولة  العاملني في مؤسسات  خفض عدد 
والــقــطــاع الــخــاص إلـــى 25 فــي املــائــة فقط، 

وملدة أسبوعني قابلة للتمديد.
ــه مــــن احــتــمــال  ــنـــجـــار عــــن خـــوفـ ويــــعــــرب الـ
نظرًا  كبير  بشكل  الهندي  املتحور  تفشي 
ه قد يكون أقوى 

ّ
لسرعة انتشاره، مؤكدًا أن

بكثير من املتحورات األخرى. وعلى الرغم 
مــن إعـــالن الــحــكــومــة حــالــة الــطــوارئ ورفــع 
 
ّ
ــتــــا«، فـــإن الــجــهــوزيــة تــحــّســبــًا لــتــفــشــي »دلــ

 »مراكز العزل في عدد من 
ّ
النجار يؤّكد أن

املناطق تعاني ضغطًا كبيرًا بسبب زيادة 
ــان املـــركـــز الــوطــنــي  ــات«. وكــ ــابــ ــداد اإلصــ ــ أعـ
ــراض قــد طــالــب فـــرق الــرصــد  ــ ملــكــافــحــة األمـ
بإرسال  السريعة  واالستجابة  والتقصي 
ــقـــاريـــر يـــومـــيـــة وأســـبـــوعـــيـــة عــــن الـــوضـــع  تـ
قد  الوضع  مراقبة  أن  إلى  الوبائي، مشيرًا 
كإيقاف  إضافية،  ات  ــراء إجـ اتــخــاذ  تتطلب 
الحدوية  املعابر  وإغــالق  الجوية  الرحالت 
لــــفــــتــــرة، »فـــــــي حـــــــال خــــــــروج الـــــوضـــــع عــن 

السيطرة«.
فق عضو إدارة الرصد والتقصي طارق 

ّ
ويت

الخطورة  أن  إلــى  مشيرًا  النجار،  مــع  انبيه 
تــكــمــن فـــي أن الـــبـــالد تــفــتــقــر إلــــى األجـــهـــزة 
الـــخـــاصـــة بــالــكــشــف عـــن املـــتـــحـــّور. ويـــؤّكـــد 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن انبيه، خالل حديثه لـ
استيراد  على  تعمل جاهدة  الصّحة  وزارة 

األجــهــزة الــتــي تساعدها فــي الــتــعــرف على 
الــبــالد خالية  ــا«. ويـــســـأل: »إذا كــانــت  ــتـ »دلـ
مـــن هـــذا الـــنـــوع مـــن األجـــهـــزة، فــكــيــف نــقــول 
إن الفيروس غير مــوجــود فــي الــبــالد حتى 

اآلن؟«. 
ويــلــفــت إلــــى تــصــريــحــات املـــســـؤولـــني الــتــي 
الــبــالد تحتاج ألكــثــر مــن أسبوع  تفيد بــأن 
أنهم  الــفــيــروس »تعني  مــن وصـــول  للتأكد 
ــزة«. وقــبــل أيــــام،  ــهــ يــنــتــظــرون وصــــول األجــ
عن  األمـــراض  ملكافحة  الوطني  املركز  أعلن 
مختبرات  مختلف  فــي  عينة   3974 فحصه 
ــاءت  جــ عــيــنــة   1781 أن  مـــوضـــحـــًا  ــــالد،  ــبـ ــ الـ
املــائــة، وتعد  فــي   44.8 أي بنسبة  مــوجــبــة، 
هذه النسبة هي األعلى منذ انتشار الوباء 

في ليبيا العام املاضي. 
أبو  أيــوب  يبدو  الشعبي، ال  املستوى  على 
الذي يعيش في طرابلس، مرتاحًا  حليقة، 
الــوبــاء،  تــفــشــي  الــحــكــومــة  مــتــابــعــة  لكيفية 
وخــصــوصــًا املــتــحــّور الــهــنــدي مــنــه. يــقــول 
الــجــديــد« إن »قــــرارات الحكومة  »الــعــربــي  لـــ

للسخرية.  مثيرة 
فــهــل يــكــفــي الــتــشــديــد عــلــى غــســل الــيــديــن 
 القرارات 

ّ
ملواجهة متحّور فتاك؟«. ويؤّكد أن

مواجهة  مستوى  إلــى  تــرقــى  ال  الحكومّية 
ات أكثر  ــراء ــ الــفــيــروس، مــطــالــبــًا بــفــرض إجـ
ومنع  كفرض حظر تجول جزئي  صــرامــة، 
ة باملتحور، قبل  املــوبــوء الــدول  إلــى  السفر 

وقوع الكارثة.
بدء  عــن  الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها،  مــن 
الــســعــي لــتــوفــيــر كـــل اإلمـــكـــانـــيـــات الـــالزمـــة 
ــكـــل عـــــام،  ــــروس بـــشـ ــيـ ــ ــفـ ــ ملــــواجــــهــــة خــــطــــر الـ
واملتحّور الهندي بشكل خاص، مشيرة إلى 
الصحة  وزارة  مع  التفاهم  مذكرة  تفعيلها 
املـــصـــريـــة لـــبـــدء إرســــــال شـــاحـــنـــات محملة 

باألوكسجني.
ــــوزارة تــأمــني األوكــســجــني بشكل  وأكــــدت الــ
ــاع الـــصـــحـــي مــن  ــطــ ــقــ مـــســـتـــمـــر لـــتـــغـــطـــيـــة الــ
ــــز عــــــزل، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــراكـ ــ مــســتــشــفــيــات ومـ
أنها تعمل على استيراد كميات كافية من 
األجــهــزة الــخــاصــة بالكشف عــن الــفــيــروس. 
كــمــا اعـــتـــبـــرت الــــــــوزارة أن تــفــعــيــل االتـــفـــاق 
ــكـــون خــــطــــوة مــن  ــيـ ــر سـ الـــصـــحـــي مــــع مـــصـ
القطاع  لتطوير  الخطوات  ضمن جملة من 
الصحي عمليًا وتقنيًا وفنيًا على مستوى 

البلدين.
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