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بتسمم
نفوق عشرات السالحف الهندية
ّ

17

الكاميرون :مقتل  16في حريق بملهى ليلي

ّ
قالت الحكومة في الكاميرون إن  16شخصًا على األقل لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون صباح
أم ــس األحــد بعد انــدالع حريق في ملهى ليلي في العاصمة يــاونــدي .وقالت الحكومة في بيان:
ّ
«الحادث نتج عن انفجار األلعاب النارية التي غالبًا ما تستخدم في املالهي الليلية» مضيفة أن
ذلك أدى إلى انــدالع حريق في السقف والــذي تسبب في مزيد من االنفجارات والذعر في امللهى.
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن الكاميرون تستضيف حاليًا جماهير من دول عــدة من الـقــارة األفريقية،
(رويترز)
ملشاهدة مباريات كأس األمم األفريقية لكرة القدم.

ّ
ّ
ّ
املتعمد قد يكون السبب في نفوق عشرات
التسمم
أعلن خبراء في الحياة البرية في الهند أن
السالحف فــي بحيرة قــرب بــومـبــاي .وق ــال ســوهــاس ب ــاوار مــن منظمة إنـقــاذ الـحـيــوانــات البرية
ّ
ّ
والزواحف إن  57سلحفاة رفرافية القوقعة الهندية نفقت .وأوضح أن من املرجح أن يكون سكان
محليون قد قتلوا الزواحف ملنعها من أكل األسماك التي كانوا يربونها بشكل غير قانوني .وتابع:
«يجري التحقيق في كل شيء اآلن .ويرجح أن القيود املفروضة على النشاط البشري ساهمت في
(فرانس برس)
ارتفاع عدد األسماك ،وبالتالي السالحف ،ما أثار غضب السكان».

تونغا :ما بعد تسونامي
أع ـلــن عــامـلــون فــي مـجــال اإلغــاثــة وبـعــض السكان
فــي تــون ـغــا ،الــواق ـعــة فــي أوق ـيــان ـيــاّ ،أن األس ــر تمنع
أطفالها م ــن اللعب خــارج امل ـنــازل ،فــي ظــل التبعات
امل ــادي ــة والـنـفـسـيــة الـنــاتـجــة ع ــن تـعـ ّـرضـهــا ل ـثــوران
بــركــان وتـســونــامــي (أمـ ــواج امل ــد الـعــاتـيــة) األسـبــوع
املــاضــي .ومــا زالــت االت ـصــاالت مع العالم الخارجي
ّ
صعبة ،علمًا أنها منقطعة عن الجزر النائية .وقالت

ّ
اللجنة الدولية للصليب األح ـمــر إن ـهــا تقدم الخيام
والـ ـغ ــذاء وامل ـ ــاء وامل ــراح ـي ــض لـنـحــو  173أسـ ــرة في
الجزيرة الرئيسية في تونغا ،باإلضافة إلــى الدعم
ال ـن ـف ـســي .وأوضـ ــح نــائــب رئ ـيــس اللجنة فــي تونغا،
درو هافيا« :ما زال الجميع يواجهون وقتًا عصيبًا
حاليًا» بسبب الرماد البركاني ،مضيفًا ّأن «األسر
تحرص على عدم خروج أطفالها للعب في الخارج».

أض ــاف ّأن سكانًا مــن بعض ال ـجــزر النائية والتي
كانت األكثر تضررًا أجلوا من الجزيرة الرئيسية،
لكن آخــريــن رفـضــوا امل ـغــادرة .وأش ــار إلــى ّأن األثــر
النفسي للتسونامي ال ــذي اج ـتــاح قــراهــم ودمــرهــا
سيؤثر على حياتهم لبعض ا ل ــو ق ــت .ت ــا ب ــع« :هناك
مدعاة أخرى للقلق لدى الكثيرين في تونجا ،وهو
أن ينشأ جميع األطفال وهم يتعلمون أن تلك املنطقة

التي نعيش فيها جميعًا تقع في دائــرة ال ـنــار .اآلن
أعتقد أننا جميعًا قلقون وبدأنا نفكر إلى أي مدى
تنشط تلك األماكن؟» .وتسبب ثوران بركان هونغا-
تونغا -هونغا -هاباي ،والذي يقع في منطقة دائرة
النار النشطة زلزاليًا في املحيط الهادئ ،في إرسال
موجات مد عاتية «تسونامي» عبر املحيط.
(رويترز)

()Getty

كورونا يتفشى في مخيم عين الحلوة

صيدا ـ انتصار الدنان

تتعالى األصــوات في مخيم عني الحلوة
ل الجئني الفلسطينيني في مدينة صيدا
(جنوب لبنان) ،لوضع خطة طــوارئ من
قبل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
«أونروا» ،بسبب ارتفاع أعداد اإلصابات بفيروس
ك ــورونــا الـجــديــد ،وســط تكتم الــوكــالــة على أعــداد
املـ ـص ــاب ــن ،م ــا ي ـج ـعــل امل ـخ ـي ــم ف ــي خ ـط ــر بـسـبــب
االكـ ـتـ ـظ ــاظ ال ـس ـك ــان ــي وع ـي ــش األقـ ـ ـ ــارب بـعـضـهــم
م ــع ب ـعــض ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ع ــدم الـتـقـيــد ب ـشــروط
السالمة العامة .ويتزامن ه ــذا التفشي مع إعالن
فـتــح امل ـ ــدارس أبــواب ـهــا بـعــد ان ـت ـهــاء عـطـلــة عـيــدي
امليالد ورأس السنة ،وعــودة التالميذ إلــى مقاعد
الـ ــدراسـ ــة م ــن دون أن ت ـكــون ه ـنــاك خ ـطــة طـ ــوارئ
صحية للمدارس والالجئني ،أو تقديم ما يلزم من
مساعدات إغاثية للناس فــي ظــل تــدهــور الوضع
االقتصادي وغير ذلك.
وي ـقــول ال ـنــاشــط مـحـمــد ح ـســون ،وه ــو مــن سكان
مخيم عني الحلوة« :الوضع خطير في املخيم في
ظل زيادة أعداد املصابني بفيروس كورونا .املخيم
م ـك ـتــظ ب ــال ـن ــاس .وي ـن ـس ـحــب األم ـ ــر ع ـلــى ال ـب ـيــوت
واألس ــواق وغيرها مــن األمــاكــن الـعــامــة» .يضيف:
«ن ـ ـحـ ــن م ـج ـت ـم ــع ف ـ ــوض ـ ــوي ال يـ ـكـ ـت ــرث ل ـل ـســامــة
العامة والخاصة ،وال يلتزم بالتباعد االجتماعي

ّ
والــوقــايــة» .ويــوضــح أن «قـلــة هــم الــذيــن يلتزمون
بالوقاية والتباعد االجتماعي .وهــذا ليس كافيًا
ّ
ّ
ألن كوفيد 19-منتشر بني الناس» .ويشير إلى أن
هناك عائالت مصابة بأكملها.
يتابع ح ـســون« :مــا يخيف هــو عــودة التالميذ إلى
احتمال ارتفاع
املــدارس كونها غير آمنة ،وبالتالي
ّ
نسبة اإلصــابــات بني التالميذ» .ويقول إنــه «يجب
أن يكون هناك دور لألونروا في هذا املجال ،ووضع
خطة وقائية إغاثية للناس في ظل تردي األوضاع
الصحية ،وتحديدًا املصابني منهم لتأمني العالج
ّ
ال ــازم» .ويشير إلــى أن بعض املصابني ال يملكون
املال لشراء األدوية التي يحتاجون إليها.
ّ
ويقول حسون إن «بعض املصابني بكورونا أدخلوا
إل ــى املـ ّسـتـشـفــى ب ـس ـبــب ت ــده ــور وض ـع ـهــم الصحي
علمًا أنــه ليس في إمكانهم تأمني كلفة ال ـعــاج ،ما
ّ
يعني أن املريض يتحمل أعباء كبيرة ال يستطيع
تحملها .لذلك ،يجب على أونــروا القيام بمهامها،
وعـ ــدم ت ــرك ال ـن ــاس يــواج ـهــون مـصـيــرهــم وحــدهــم.
واألهم هو تأمني األدوية الالزمة للمرضى ،وتأمني
مـعـيـشــة امل ـح ـجــوريــن بـسـبــب تـغـيـبـهــم ع ــن الـعـمــل،
وفرض تدابير احترازية تتعلق بعودة التالميذ إلى
ّ
املدارس ،خصوصًا أن نسبة اإلصابات بني املعلمني
وال ـتــام ـيــذ مــرت ـف ـعــة» .ي ـض ـيــف« :ال يتعامل غالبية
ال ـنــاس مــع تفشي ال ـف ـيــروس ب ـجــديــة وال يلتزمون
ب ــاإلج ــراء ات الــوقــائـيــة ،رغــم التوعية حــول خطورة

املــرض» .من جهته ،يقول محمود مهنا الذي شفي
مــن إصــابـتــه ب ـكــوف ـيــد ،19-وه ــو مــن فــاقــدي األوراق
ال ـث ـبــوت ـيــة (مـ ــن دون ج ـن ـس ـيــة)« :أصـ ـب ــت ب ـف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا ق ـب ــل فـ ـت ــرة .وع ـن ــدم ــا ع ـل ـمــت بــإصــاب ـتــي،
توجهت إلــى ع ـيــادة األونـ ــروا فــي املخيم للحصول
ع ـلــى الـ ـع ــاج .ل ــأس ــف ،ل ــم ي ـقــدمــوا ل ــي غ ـيــر مسكن
لآلالم ودواء مضاد لاللتهاب .وفي العيادة ،رفضوا
طلبي بإجراء فحص كورونا ( .)PCRولم تكن هناك
استجابة الحتجاجي».
كذلك ،تقول الجئة مقيمة في املخيم ،وال تملك أوراقًا
ثبوتية « :ل ــأ س ــف ،األون ــروا ال تقدم لنا شيئًا نحن
 فاقدي األوراق الثبوتية .من لديه أوراق تقدم لهاألونــروا مسكنًا ومضادًا لالتهابات فقط .أما نحن
الذين ال نملك أوراقًا ثبوتية ،فنشتري األدوية على
حسابنا الخاص».
وك ــان مدير مستشفى «الهمشري» التابع لجمعية
الهالل األحمر الفلسطيني ريــاض أبو العينني ،قد
ّ
ح ــذ ر أب ــن ــاء املخيمات مــن التفشي السريع ملتحور
«أوميكرون» من فيروس كورونا الجديد .وقال في
بيان« :ال يخفى عليكم أننا نواجه موجة شرسة من
اإل ص ــا ب ــات بفيروس ك ــورونــا الجديد .وربما يكون
األمر ناتجًا عن أوميكرون السريع االنتشار .لذلك،
نشهد هذه األيام ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة اإلصابات
تقترب من الـ  40في املائة من الذين يجرون فحص
ك ــورون ــا .مــن واج ـبــي وحــرصــي عـلــى سالمتكم في

حمالت توعية
ت ن ظ م الهيئات الصحية الفلسطينية في مخيم
عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا
للحد من
(جنوب لبنان) حمالت صحية وتوعوية
ّ
تفشي فيروس كورونا الجديد في المخيم ،بعد
ارتفاع أعداد المصابين خالل األسبوعين الماضيين.
وجالت الفرق الصحية على المصابين في المخيم
لتقديم الخدمات الطبية لهم.

املخيمات والتجمعات وحيثما وجدتم ،أن أحذركم
من التراخي في اتباع اإلجراءات الوقائية وااللتزام
ب ــوض ــع ال ـك ـمــامــة ف ــي األم ــاك ــن ال ـع ــام ــة وبــالـتـبــاعــد
الجسدي ،حرصًا على سالمتكم وسالمة أحبتكم».
تــابــع« :لنكن على درج ــة عالية مــن الــوعــي لنحمي
أن ـف ـس ـنــا وع ــائ ــات ـن ــا ومـجـتـمـعـنــا م ــن هـ ــذا ال ــوب ــاء
اللعني .نحن في جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،
مستشفى الشهيد محمود الهمشري ،سنبقى عونًا
ّ
لكم في كل ما تحتاجونه من استشارة أو عالج أو
دع ــم ،ف ـل ـن ـت ـعــاون جميعًا ح ـتــى ت ـمــر ه ــذه الجائحة
بسالم على أبناء شعبنا الفلسطيني».
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دفء الغزيين القليل...
أخشاب وبالستيك وأغطية

ال يرى الالجئون السوريون في تركيا ّ
أن المنحة األوروبية
الخاصة باحتياجاتهم التعليمية تستهدفهم مباشرة،
ويدرجونها ضمن خطوة ناقصة لتوفير المساعدات
بعد فصل عدد كبير من المدرسين السوريين

السوريون
في تركيـا
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ق ــرر االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،الـصـيــف
امل ــاض ــي ،ت ـخ ـص ـيــص  560م ـل ـيــون
يورو ( 639مليون دوالر) ،لبرنامج
تعليم الالجئني السوريني في تركيا ،والذين
ي ـقـ ّـدر عــددهــم ب ـ ــ 3.6مــايــن ،بينهم  650ألــف
ط ـفــل يـتـعـلـمــون ف ــي م ـ ــدارس تــرك ـيــة ،بحسب
مــا أع ـلــن مساعد وزي ــر التربية ال ـتــركــي ريها
دي ـنــام ـتــش .واع ـت ـبــر نــاش ـطــون س ــوري ــون أن
امل ـن ـحــة األوروبـ ـي ــة ج ــاء ت منقوصة لسببني،
أولهما أن املعلمني ال ـســوريــن الــذيــن أسسوا
م ـشــروع دع ــم انــدمــاج ال ـطــاب ال ـســوريــن في
ن ـظــام تعليم «بيكتس» ال ـتــركــي بــاتــوا خــارج
املدارس ،بعد فصل  12.700معلم ومعلمة في
يوليو /تموز املاضي ،ثم إعادة حوالى 2000
مـنـهــم إل ــى الـعـمــل الح ـقــا .أم ــا الـسـبــب الـثــانــي
ّ
ف ـيــرت ـبــط ،ب ـح ـســب ق ــولـ ـه ــم ،ب ــواق ــع أن حصة
الالجئني السوريني من املنحة لن تتجاوز 30
مليون يورو ( 34.2مليون دوالر).
ّ
ل ـك ــن ذلـ ــك ال ي ـم ـنــع ال ـن ــاش ــط ال ـ ـسـ ــوري خــالــد
األ ّس ـع ــد م ــن وص ــف دول االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ب ــأنـ ـه ــا «األك ـ ـثـ ــر الـ ـت ــزام ــا ب ــالـ ـس ــوري ــن ،رغ ــم
تجاذباتها املستمرة مع تركيا وعدم التزامها
بــات ـفــاق معالجة تــدفــق الــاج ـئــن ال ــذي وقعه
الجانبان في آذار /مــارس  ،2016إذ لم يصل
مبلغ  6.4مــايــن ي ــورو ( 7.3مــايــن دوالر)،
الذي ّ
أقره مؤتمر بروكسل في مارس .»2021
ي ـض ـي ــف األس ـ ـع ـ ــد ،فـ ــي ح ــديـ ـث ــه لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد»« :ي ــواص ــل االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي دعــم
ّ
الـ ــاج ـ ـئـ ــن ،وإن ب ـش ـكــل مـ ـنـ ـق ــوص ،ع ـل ـمــا أن
ال ـن ــازح ــن ف ــي امل ـخ ـي ـمــات ه ــم األكـ ـث ــر حــاجــة
إلــى مـســاعــدات حــالـيــا ،وكــذلــك أوالد أكـثــر من
م ـل ـيــونــي س ـ ــوري م ــوج ــودي ــن ع ـل ــى ال ـح ــدود
والذين يجب دعم تعليمهم الذي يوفره بعض
املتطوعني فــي خيم تفتقر إلــى أدن ــى شــروط
التدريس املثالي».
وكـ ــانـ ــت م ـف ــوض ـي ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي قــد
أوض ـح ــت ف ــي ب ـيــان إعـ ــان ت ـقــديــم امل ـن ـحــة أن
 530مليون يــورو منها ( 604ماليني دوالر)،
ستخصص لتعليم الالجئني عبر دفــع أجور
امل ــدرس ــن وم ـص ــاري ــف ال ـن ـقــل وت ــأم ــن ل ــوازم
مــدرس ـيــة وغ ـيــرهــا ،و 30م ـل ـيــون ي ــورو (34.2
مـ ـلـ ـي ــوندوالر)،لـ ـتـ ـط ــوي ــرمـ ــراكـ ــزاس ـت ـق ـبــال
الالجئني ونقل املهاجرين غير النظاميني ،في
إطار إدارة الهجرة وحماية الحدود.
بعيدًا عن المعلمين

ويـ ـ ــرى رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــرب ــوي ــة ال ـس ــوري ــة
ال ـســابــق ف ــي تــرك ـيــا ط ــه الـ ـغ ــازي ،ف ــي حــديـثــه
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «الـحـصــة األك ـبــر من
املـنـحــة مـخـصـصــة لـلـتـعـلـيــم ،وه ــذا أم ــر مـهــم،
لـكـنـهــا ت ـس ـت ـهــدف ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى تـســديــد
أجـ ــور املـ ـ ّ
ـدرسـ ــن ،فـيـمــا ج ــرى ف ـصــل غــالـبـيــة
ّ
املدرسني السوريني ،وأبقي على أولئك األتراك
ضمن مشروع بيتكس ،الذي أسسه سوريون
ّ
عــل ـمــوا الـتــامـيــذ ف ــي شـقــق سـكـنـيــة وقــاعــات

يستعيد الشتاء الحالي
في غزة األفكار
القديمة للفقراء الذين
يواجهون صعوبات
تأمين الدفء عبر
جمع األخشاب وأية
مواد يمكن إشعالها،
والتجمع حول كانون
الحطب ،وخياطة
أغطية مهترئة

منحة
أوروبية
«خارج
الخدمة»

خـــاصـــة فــــي عـــامـــي 2015و.»2016يـضـيــف
ال ـ ـغـ ــازي« :أط ـل ـع ـنــا م ـســؤولــي وزارة الـتــربـيــة
مدى الحياة في تركيا ومنظمة الهالل األحمر
ومفوضية الالجئني التابعة لألمم املتحدة،
في لقاء ات عدة عقدناها معهم ،على معاناة
املعلمنيا ل ـ س ــور ي ــنا مل ـ ت ـ ط ــو ع ــن،وطالبناهم
بـ ــاإلجـ ــابـ ــة عـ ــن سـ ـ ـ ــؤال حـ ـ ــول ك ـي ـف ـي ــة إنـ ـف ــاق
األموال املخصصة للتعليم ،وحصة ّ
املدرسني
الـ ـس ــوري ــن م ـن ـه ــا ،الـ ــذيـ ــن أس ـ ـسـ ــوا م ـش ــروع
بيتكس قبل أن يصبحوا خارجه اليوم».
ّ
ّ
ّ
ويـ ـع ــل ــق بـ ـ ـ ــأن «الـ ـجـ ـمـ ـي ــع تـ ـن ــك ــر ل ـل ـم ـع ـل ـمــن
ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن ل ــن يـسـتـفـيــدوا م ــن املـنـحــة
األوروب ـي ــة فــي وق ــت يـعــانــون فـيــه مــن ظــروف
حياتية صعبة في تركيا دون الحصول على
أجور ومساعدات ،أو حتى كلمات شكر».
وتبلغ املعلمون السوريون قرار فصلهم عبر
رســائــل «وات ـســاب» بعثها ،كما تقول املعلمة
س ـهــام أصـ ــان ،م ــدي ــرون ف ــي مـ ــدراس تــركـيــة،
ّ
وأوردت أن ع ـقــودهــم ان ـت ـهــت ف ــي  2يــول ـيــو/
تموز املاضي ،مع مطالبتهم بعدم الحضور
إل ــى امل ـ ــدارس ال ـتــي يـعـمـلــون فـيـهــا مـنــذ دمــج
ال ـتــام ـيــذ ال ـســوريــن فــي مــؤس ـســات التعليم
التركية عام  ،2017ومنذ أن تعاقدوا «بصفة
متطوعني» مع منظمة األمــم املتحدة للثقافة

(يونيسف) ووزارة التربية مــدى الحياة في
تركيا .وتوضح أصالن ،في حديث لـ«العربي
ّ
الجديد» ،أن املعلمني السوريني تقاضوا راتب
شهر يونيو /حزيران البالغ  2020ليرة تركية
(كــان ال ــدوالر فــي يوليو  2021ي ـعــادل نحو 8
ليرات ونصف) ،إضافة إلى  2000ليرة تركية،
ضمن مخصصات «م ـســاعــدة كــورونــا» التي
سحبوها مــن خــدمــة الـبــريــد الـتــركــي «بــي تي
تي» خالل فترة شهرين بعد توقيف بطاقاتهم
للصراف اآللي .وكانت مراكز التعليم املؤقتة
ا لـ ــ 55فــي تركيا ا ل ـ تــي ّ
درس فيها املعلمون
الـ ـس ــوري ــون ق ــد ش ـهــدت تقليصًا تــدري ـج ـيــا
ً
وص ــوال إلــى إن ـهــاء تجربتها بالكامل عام
 ،2019ودمــج جميع ال ـطــاب السوريني في
امل ــدارس التركية ،مــا ح ـ ّـول جميع املعلمني
ال ـس ــوري ــن إل ـي ـه ــا ،ح ـيــث ش ـغ ـلــوا مـنــاصــب
مشرفني ومترجمني ومدرسني ملادتي اللغة
العربية والتربية اإلسالمية بــدوام ال يزيد
ع ــن  21ســاعــة أس ـبــوع ـيــا ،ق ـبــل فـصـلـهــم ثم
إعادة حوالى  2000منهم.
التجاذبات األوروبية  -التركية

وعمومًا ،تشهد العالقة بني تركيا واالتحاد
األوروبي تجاذبات بسبب عدم التزام االتحاد

19

غزة ـ أمجد ياغي

 650ألف طفل سوري يتعلمون في تركيا (أوزان كوشي /فرانس برس)

باتفاق املساعدات ومعالجة تدفق الالجئني
في مقابل تحرير تأشيرة دخول األتــراك إلى
دول أوروبا وتسريع ضم تركيا إلى االتحاد
األوروب ــي ،والــذي وقعه الجانبان عام ،2016
ما دفع أنقرة إلى املطالبة بإعادة النظر فيه.
ون ـصــت ب ـنــود االتـ ـف ــاق ع ـلــى إع ـ ــادة جميع
ا لــاجـئــن الـجــدد الــذيــن يصلون مــن تركيا
إ لــى الـجــزر اليونانية ب ــدءًا مــن  20مــارس/
آذار  2016إلـ ــى ت ــرك ـي ــا ،ب ـه ــدف وضـ ــع حد
للرحالت الخطيرة عبر بحر إيجه ،والقضاء
على عمل املهربني.
و نـ ـ ــص االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى أن ت ـخ ـض ــع ط ـل ـبــات

12.700

عدد المعلمين السوريين
الذين فصلوا من مدارس تركيا
في يوليو /تموز الماضي

الـلـجــوء لـلــدراســة فــي ال ـجــزر الـيــونــانـيــة ،أمــا
الذين ال يقدمون طلب لجوء أو يتم التثبت
م ــن أن طـلـبـهــم ال يـسـتـنــد إل ــى أسـ ــاس أو ال
يمكن قبوله ،فتتم إعادتهم إلــى تركيا ،وأن
ت ت خ ذ تركيا والـيــونــان التدابير الضرورية
فــي ه ــذا ال ـشــأن بـمـســاعــدة املـفــوضـيــة العليا
لالجئني واالت ـحــاد األوروبـ ــي ،وبينها نشر
عناصر أتراك في الجزر اليونانية ،وعناصر
يــونــان ـيــن ف ــي ت ــرك ـي ــا ،م ــع تـغـطـيــة االت ـح ــاد
األوروبي نفقات إعادة الالجئني.
وط ـب ــق االتـ ـف ــاق أي ـض ــا م ـب ــدأ «واح ـ ــد مـقــابــل
واحـ ـ ـ ـ ــد» ،ال ـ ـ ــذي ي ـل ـح ــظ اس ـت ـق ـب ــال االتـ ـح ــاد
األوروبــي سوريًا قادمًا من تركيا في مقابل
كــل س ــوري ُي ـعــاد مــن ال ـجــزر الـيــونــانـيــة إلــى
تركيا ،مع إعطاء أولوية للذين لم يحاولوا
الوصول بطريقة ّ
سرية.
أي ـضــا نــص االت ـف ــاق عـلــى تـحــريــر تــأشـيــرات
الــدخــول لتسريع العمل على خريطة طريق
تسمح بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرات
ال ــدخ ــول إل ــى أوروبـ ـ ــا خ ــال مـهـلــة أقـصــاهــا
نـ ـه ــاي ــة ي ــونـ ـي ــو /حـ ــزيـ ــران  ،2016وت ـســريــع
تسديد املساعدة األوروبية لتركيا لتحسني
ظروف معيشة الالجئني.
وبــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ان ـض ـم ــام ت ــرك ـي ــا لــات ـحــاد
األوروب ـ ــي ،واف ــق ال ـطــرفــان على فتح الفصل
 33امل ـت ـع ـلــق ب ــامل ـس ــائ ــل امل ــالـ ـي ــة ،وم ــواص ـل ــة
الـتـحـضـيــرات لـتـســريــع فـتــح ف ـصــول جــديــدة
«من دون إلحاق ضرر بمواقف دول أعضاء»،

وذل ــك فــي إشـ ــارة إل ــى ق ـبــرص ،ال ـتــي تـحــاول
عرقلة انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي.
مآخذ

ويعتبر الجئون سوريون في تركيا أن املنح
األوروبية ال تشمل احتياجاتهم ،خصوصًا
أن الدولة التركية ال تلتزم بدفع مبالغ لهم،
ألن ـه ــا ت ـس ـت ـض ـيــف الـ ـس ــوري ــن وفـ ــق ق ــان ــون
«الحماية املؤقتة» ،وال يتلقى إال جزء صغير
مــن ال ـســوريــن م ـســاعــدات لـلـتــدفـئــة وتــوفـيــر
مستلزمات مـحــدودة للفقراء وأولـئــك الذين
ما زالوا يعيشون في مخيمات.
وي ـق ــول رئ ـيــس تـجـمــع امل ـحــامــن الـســوريــن
في تركيا غزوان قرنفل ،لـ«العربي الجديد»:
«ال ش ــك ف ــي أن املـ ـن ــح األوروب ـ ـيـ ــة لــاجـئــن
ال ـســوريــن ف ــي تــرك ـيــا ي ـجــب أن تــوفــر دعـمــا
مهمًا لتطوير أوضاعهم واالرت ـقــاء بها في
كــل امل ـجــاالت ،ودح ــض كــل مــزاعــم املعارضة
التركية بشأن التأثيرات السلبية املزعومة
ل ــوج ــود الــاج ـئــن ف ــي تــرك ـيــا ع ـلــى أوض ــاع
االقـتـصــاد املـحـلــي ،بــاعـتـبــار أن الــدعــم الــذي
ي ـت ـل ـقــاه الـ ـس ــوري ــون ع ـلــى ال ـص ـعــد الصحية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـخ ــدم ــات ـي ــة ت ـغ ـط ـيــه امل ـنــح
األوروبية بالدرجة األولى».
وأمـ ـ ـ ــل ق ــرنـ ـف ــل ف ـ ــي «ت ــرشـ ـي ــد إنـ ـ ـف ـ ــاق امل ـن ــح
األوروبـ ـي ــة مــن أج ــل إحـ ــداث تغيير ملموس
وجــوهــري فــي أوض ــاع الــاجـئــن ،عبر إقامة
مشاريع لتشغيل جزء من ّ
العمال السوريني،

المنحة األوروبية
جاءت منقوصة ألنّ
المعلمين السوريين باتوا
خارج المدارس
يرى الالجئون السوريون
في تركيا ّ
أن المنح يجب أن
تدعم تطوير أوضاعهم
وتغطيةن ـف ـقــاتت ـصــاريــحال ـع ـمــلاملمنوحة
لـهــم مل ــدة ع ــام عـلــى األقـ ــل ،مــا يـشـجــع أرب ــاب
العمل على تشغيل الالجئني و ف ــق األ ص ــول
ال ـقــانــون ـيــة .وامل ـنــح األوروبـ ـي ــة قــد تستخدم
أي ـضــا لـخـلــق ف ــرص لــرفــد املـ ـ ــدارس الـتــركـيــة
بـ ـ ـك ـ ــوادر ت ـع ـل ـي ـم ـيــة سـ ــوريـ ــة م ــؤهـ ـل ــة ج ــرى
االستغناء عن خدماتها».
ّ
ويـ ـلـ ـف ــت ق ــرنـ ـف ــل إل ـ ــى أن «امل ـج ـت ـم ــع ال ـتــركــي
يستفيد من املنح أيضًا ألن إدارتها وإنفاقها
يتم من خالل كوادر موظفني وعاملني أتراك
يـتـلـقــون رواتـ ــب م ــن ه ــذه امل ـن ــح ،مـثــل بعض
املـ ــدرسـ ــن والـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ــي ال ـ ـهـ ــال األح ـم ــر
ودوائر الهجرة واملراكز الصحية» .

يعيش ال ـغــزيــون فـصــل الـشـتــاء الحالي
ب ــاع ـت ـب ــاره أحـ ــد أص ـع ــب املـ ــواسـ ــم ال ـتــي
عــرفــوهــا مـنــذ أعـ ــوام ،مــع غـيــاب وســائــل
التدفئة وارت ـفــاع نسبة الفقر املــدقــع في
شكل ملحوظ في املخيمات ،وحتى في
امل ـنــاطــق الـقــريـبــة م ــن الـ ـش ــوارع الـعــامــة.
تفتقر أسر كثيرة إلى وسائل الحصول
عـ ـل ــى ت ــدفـ ـئ ــة مـ ـن ــاسـ ـب ــة ،وب ـي ـن ـه ــا ت ـلــك
ال ـتــي تـسـتـخــدم ال ـك ـهــربــاء ،وح ـتــى أدنــى
امل ـس ـت ـلــزمــات ال ـض ــروري ــة وال ـت ــي تتمثل
ف ــي أغ ـط ـيــة ج ــدي ــدة .وي ـح ـضــر ان ـق ـطــاع
التيار الكهربائي هــذا الشتاء ملــدة أكثر
من  8ساعات متواصلة ،في ظل مواجهة
الغزيني ارتفاع أسعار البضائع ومــواد
الـتـمــويــن وأج ـه ــزة ال ـك ـهــربــاء والـحـطــب،
وع ــدم إيـجــادهــم حـتــى أخـشــابــا إلشـعــال
ك ــان ــون ال ـح ـطــب (نـ ــوع م ــواق ــد م ــن حجر
وطني) ،باستثناء القليل منها.
صــدمــت األسـ ـع ــار املــرت ـف ـعــة ك ـث ـرًا أرادوا
ش ــراء مــدفــأة كـهــربــائـيــة .ي ـقــول إبــراهـيــم
عوض الله لـ«العربي الجديد»« :اشتريت
ال ـعــام املــاضــي مــدفــأة كهربائية صغيرة
ً
بمبلغ  130شيكال ( 41دوالرا) لزوجتي
عندما أنجبت طفلتنا األ خ ـ ي ــرة ،لكنني
ه ــذا ال ـعــام وجــدت ـهــا نفسها بسعر 180
ً
شيكال ( 57دوالرا) ،فعدت إلى املنزل من
دون أن أشتري واحدة».
ي ـض ـيــف« :ب ـ ــات ث ـمــن ك ــل شـ ــيء مــرتـفـعــا
فــي غــزة ،واألج ـهــزة الكهربائية سعرها
مـثــل ال ــذه ــب .وح ــن أس ــأل الـبــائـعــن عن
س ـبــب ارت ـف ــاع األس ـع ــار يـجـيــب بعضهم
بأن الضرائب زادت وكذلك كلفة الشحن
بسبب الحصار اإلسرائيلي .أما آخرون
ف ـي ـعــزون األم ــر إل ــى ال ـغــاء ال ـعــاملــي بعد
أزمة وباء كورونا .وهكذا أتمنى أحيانًا
لو أعود إلى العصر الحجري كي أعرف
كيف كانت الناس تعيش .أجمع أطفالي
األربعة في غرفة واحدة ليحصلوا على
دفء ،وي ـس ـت ـخــدمــون الـ ـف ــرش ــات ذات ـهــا
للنوم جنبًا إلى جنب ،ويضعون أغطية
إضافية عليهم».

تدفئة في منزلهما .يقول داود لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :ال ي ــوج ــد ح ـطــب أو أخ ـشــاب
ً
أصـ ــا ف ــي الـ ـش ــوارع ه ــذا ال ـش ـت ــاء .ورش
النجارة ال تعمل ،وترمي الناس الخشب
في القمامة ،أما بيوتنا فال تحتوي على
مــدافــئ تـسـتـخــدم ال ـك ـهــربــاء أو ال ـغــاز ألن
فاتورة الكهرباء مرتفعة كثيرًا في الشتاء
وكــذلــك ث ـمــن أس ـطــوانــة ال ـغ ــاز .وال يمكن
أي ـضــا أن نشتري أيــة وسيلة تــدف ـئــة ،لذا
نجتمع معًا لنحصل على دفء .وحتى لو
وضعنا بالستيك املهم أن نضمن إبقاء
ً
الحطب مشتعال».
وفي مخيم النصيرات ،يحاول عبد الله
أبو صباح يوميًا جمع القش واألخشاب
الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة وي ـ ـ ـضـ ـ ــع بـ ـيـ ـنـ ـه ــا أكـ ـ ـي ـ ــاس
البالستيك إلشعال بعض الحطب الذي
ك ــان جمعه فــي ال ـش ـهــريــن األخ ـيــريــن من
مـ ـ ــزارع ف ــي ق ــري ــة الـ ــزوايـ ــدة ال ـقــري ـبــة من
شوارع املخيم .ويعتبر أن تجمع املقيمني
فــي امل ـخ ـيــم للحصول ع ـلــى دفء الشتاء
أحد أجمل الطقوس في الشتاء على غرار
الهروب من املنازل خــال أوقــات انقطاع
التيار الكهربائي خالل الصيف .ويصف
فصل الـشـتــاء الـحــالــي بــأنــه «األش ــد بــردًا
بالنسبة له وللغزيني ،في حني بات شراء
م ــدف ــأة ك ـهــربــائ ـيــة أو وس ـي ـلــة للحصول

ع ـلــى دفء أم ـ ـرًا صـعـبــا فــي امل ـخ ـيــم الــذي
يفتقر إلى مقومات العيش املثالي ،علمًا
أن بعض ال ـب ـيــوت استقبلت ال ـش ـتــاء في
حالة رديئة جدًا ،وتزودت بأسقف حديد
ركيكة ،خصوصًا تلك التي تتواجد عند
أطراف املخيم».
و ف ــي املخيم ر ق ــم  2بــالـنـصـيــرات ،تجمع
ن ـس ــاء أغ ـط ـي ــة م ـه ـتــرئــة وت ـخ ـي ــط قـطـعــا
أخـ ـ ـ ــرى ع ـل ـي ـه ــا ك ـ ــي ال تـ ـظـ ـه ــر األجـ ـ ـ ــزاء
غـيــر الـصــالـحــة ،وتـكـســب وزن ــا إضــافـيــا
يسمح بتدفئة كــل أف ــراد األسـ ــرة ،ألنهن
ال يستطعن شـ ــراء امل ــزي ــد م ــن األغ ـط ـيــة،
ويفتقرن إ ل ــى و س ــا ئ ــل التدفئة الحديثة
والتقليدية في منازلهن البسيطة.
وتقول وردة العبيد وهي أم لسبعة أبناء
لـ «العربي الجديد»« :نعود إلــى طريقة
ال ـح ـيــاة ال ـقــدي ـمــة ع ـنــدمــا ك ــان أج ــدادن ــا
يجلسون على الفراش املالصق لبعضهم
ال ـب ـع ــض وي ـغ ـط ــون أق ــدامـ ـه ــم ،وقــرب ـهــم
األط ـ ـفـ ــال بــالــوض ـع ـيــة ذات ـ ـهـ ــا .ت ـضــم كل
بيوت املخيم فقراء ،وأصبحنا نتشارك
ف ــي األفـ ـك ــار م ـعــا ك ــي ن ــوف ــر احـتـيــاجــات
أبنائنا .وفكرة خياطة األغطية مثالية
لنا ألننا ال نريد أن نعيش هــذا الشتاء
ال ـق ــاس ــي ج ـ ـدًا ب ـ ــدفء ق ـل ـيــل ،وق ــررن ــا أن
نواجهه بما هو متوفر في منازلنا».

يمكن حرق كل شيء للتدفئة (محمد الحجار)

البالستيك مع األخشاب

يجلب عــدد مــن الغزيني الــذيــن يرغبون
في إعــداد كانون حطب أخشابًا تنتشر
ف ــي ال ـش ــوارع ،وكــذلــك أك ـيــاس بالستيك
وعلبا إلشعالها من أجل الحصول على
دفء رغم األضــرار املرتبطة بحرق مواد
ا ل ب الستيك ،فهم ال يهتمون إال بإطالة
مدة اشتعال النار على األخشاب وسط
ال ــك ــانــون .وهــذا مــا يفعله تحديدًا رفيق
داود في مخيم البريج وسط غزة.
ي ـ ب ـ ح ــث داود وش ـق ـي ـ ِقــه ي ــوس ــف يــومـيــا
ع ــن أخ ـش ــاب م ــن م ـنــاطــق امل ـخ ـيــم وق ــرب
ورش ال ـن ـجــارة ،لكنهما الح ـظــا أن عمل
ّ
ه ــذه الـ ــورش ق ــل ،وبــاتــت ال تـضــع بقايا
األخ ـ ـشـ ــاب ج ــان ـب ــا ك ــي ي ـح ـصــا عـلـيـهــا
إلش ـع ــال ك ــان ــون ال ـن ــار ال ـ ــذي اعـ ـت ــادا أن
يتجمعا حوله مع جيرانهما عند مفترق
الشارع الذي يقيمان فيه ،في ظل انقطاع
ال ـت ـيــار الكهربائي وع ــدم وج ــود وسيلة

أشعلها في انتظار باحثين آخرين عن الدفء (محمد الحجار)

أزمة دواء إيران محلولة داخليًا لوال العقوبات
يتأثر سوق الدواء
في إيران بالنقص في
العملة الصعبة المرتبط
بالعقوبات األميركية
المفروضة عليها .ومع
أن شركات محلية تصنّع
غالبية األدوية ،لكنها
مضطرة إلى جلب مواد
األصناف من الخارج

مخزون األدوية ضعيف
في إيران (مرتضى
نيكوبازل)Getty /

طهران ـ صابر غل عنبري

يخضع الطفل أمير حسني منذ ثمانية أشهر
لعالج كيمائي فــي طـهــران ،إلصابته بمرض
س ــر ط ــان ال ــدم مــن الـنــوع الـحــاد .لكن معاناته
املـسـتـمــرة مـنــذ أكـثــر مــن ع ــام تـتـعــدى صــراعــه
مع هــذا املــرض إلــى مواجهة معضلة النقص
الحاد في أدوية العالج.
يكشف وال ــد أمير حسني لـ«العربي الجديد»
أن ــه ب ـحــث ف ــي ص ـيــدل ـيــات ط ـه ــران الحكومية
عن دواء «أنوكسبار» األملــانــي ،لكنه لم يعثر
عليه .وال يستبعد وجوده في السوق املفتوح
بسعر قد يصل إلــى  65مليون تومان (2500
دوالر) ،من دون ضمان أنه غير ّ
مزور مع تزايد
الظاهرة في ظل ارتفاع األسعار.
ويـ ــوضـ ــح األب أن ال ـ ـ ـ ــدواء الـ ـب ــدي ــل ل ـل ـعــاج
الكيميائي لطفله هو «فينكريستني» األملاني
أيضًا ،لكن نوعه املتوفر مصنوع في تركيا،
وال ي ـت ـجــاوب طفله فــي كــل األح ـ ــوال مــع هــذا
ال ــدواء بسبب ضعف عضالته .أيضًا يشرح

األب ال ـ ـ ــذي ي ـع ـي ــش فـ ــي م ــديـ ـن ــة ك ــرم ــان ـش ــاه
(غرب) ،ونقل طفله إلى طهران للعالج ،أنه ال
يواجه ضائقة مالية كبيرة في تأمني تكاليف
العالج ،لكنه يلفت إلى أن «أسرًا كثيرة ألطفال
مرضى ،خصوصًا الذين يعانون من أمراض
السرطان ،تتخبط في مشاكل مالية ضخمة
بسبب الظروف االقتصادية الصعبة السائدة
ف ــي ا ل ـ ب ــاد ،وتعتمد بالتالي على مساعدات
ت ــوف ــره ــا م ــؤسـ ـس ــات خ ـي ــري ــة ت ـغ ـط ــي جـ ــزءًا
بسيطًا من التكاليف».
في األرقام الرسمية ،يقول املدير العام لشؤون
األدوي ــة فــي منظمة ال ـغــذاء وال ــدواء اإليرانية
حيدر محمدي أن البالد تواجه حاليًا نقصًا
في  40صنف دواء .ويحذر من أن عدم تأمني
العملة الصعبة الالزمة قد يزيد النقص إلى
 500صنف بعد ثالثة أشهر.
وي ــوض ــح أن اح ـت ـيــاطــات مـ ـخ ــزون إي ـ ــران من
األدوي ـ ـ ــة ت ــراج ـع ــت م ــن  6إلـ ــى  3أش ـه ــر خــال
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،وأن بـعـضـهــا ت ـقــل ع ــن 3
أ ش ـ ه ــر ،وال تتناسب م ــع حجم الطلب عليها.

تواجه البالد
حاليًا نقصًا في
 40صنف دواء
سوق األدوية يشهد
حال عدم استقرار
منذ  4أعوام

أم ــا التحقيق امل ـيــدانــي لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
فيرصد أن سوق األدوية في إيران يشهد حال
عدم استقرار منذ أربعة أعوام ،بسبب تجديد
الــواليــات املتحدة عقوباتها على البالد على
نحو أقسى من السابق ،ما أثـ ّـر على املرضى
ال ــذي ــن ارت ـف ـع ــت ت ـكــال ـيــف ع ــاج ـه ــم ،وب ــات ــوا

يعانون من نقص مستمر ،أو مؤقت أحيانًا،
في أصناف أدوية أجنبية وإيرانية تستخدم
ف ــي ع ــا ج ــات صعبة ،علمًا أن حــوالــى مليون
شخص مريضون بالسرطان ،و ح ــوالــى 200
أل ــف بــالـثــاسـيـمـيــا والـهـيـمــوفـيـلـيــا (أمـ ــراض
ال ـ ــدم) ،وال ـف ـشــل ال ـك ـلــوي ،والـتـصـلــب املـتـعــدد
(الـتـهــاب الــدمــاغ) ،وان ـحــال الـبـشــرة الفقاعي
(مجموعة من االضطرابات الوراثية).
وف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،ت ـفــاقــم وض ــع مــرضــى
«الهموفيليا» ،البالغ عددهم  12ألفًا ،بسبب
نقص حــاد فــي دواء م ـحــدد .ونقلت صحيفة
«خراسان» عن بعضهم قولهم إنهم «يعانون
منذ فترة من نزيف بسبب عدم توافر الدواء».
ويـ ـق ــول ال ـص ـي ــدالن ــي ص ـ ــاح ال ــدي ــن خ ــدي ــو،
لـ«العربي الجديد» ،إنه «مع اشتداد تداعيات
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة م ـنــذ أك ـثــر م ــن عــامــن،
واجهت إيران أزمة في سيولة النقد األجنبي،
دف ـع ــت ال ـح ـكــومــة إلـ ــى خ ـفــض دع ـم ـهــا قـطــاع
األدوية ،خصوصًا تلك املستوردة من الخارج،
وشمل ذلك أصنافًا ضرورية ملعالجة أمراض

صعبة» .يضيف« :ألغت الحكومة دعم أدوية
ً
أجنبية تنتج م ــؤ س ـ س ــات محلية ب ــد ي ــا لها،
وأ خ ــرى تكميلية يجرى استيرادها بأسعار
ال ـص ــرف غ ـيــر الــرس ـمــي ف ــي ال ـس ــوق امل ـ ــوازي،
والتي تضاعفت  5مرات عن تلك الحكومية».
وي ـش ـيــر خــديــو امل ـت ـحــدر م ــن مــدي ـنــة مـهــابــاد
(غـ ـ ـ ـ ــرب) إل ـ ـ ــى أن أسـ ـ ـع ـ ــار األدوي ـ ـ ـ ـ ــة زادت 5
أضـ ـع ــاف خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات األرب ـ ـ ــع األخـ ـي ــرة
ب ـس ـبــب ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة .وي ـك ـشــف أن
إيـ ـ ــران واجـ ـه ــت ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة مشكلة
نقص اإلنسولني املخصص ملعالجة مرضى
السكري قبل أن يتوفر م ـ ج ــددًا .لكن النقص
ال ي ـ ــزال ي ـش ـمــل أص ـنــافــا أخ ـ ــرى نـتـيـجــة شـ ّـح
النقد األج ـن ـبــي ،وإطــالــة ف ـتــرات دفــع تكاليف
األدويـ ـ ـ ــة املـ ـسـ ـت ــوردة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ع ـل ـمــا أن
ذل ــك ال يـقـتـصــر ع ـلــى األدويـ ـ ــة األج ـن ـب ـيــة ،بل
بسبب
يشمل أيضًا األدويــة اإليرانية نفسها ّ
امل ـشــاكــل ال ـتــي تــواج ـه ـهــا ال ـشــركــات املصنعة
في استيراد مــواد األص ـنــاف» .وي ـقـ ّـدر وجود
نقص حاد في نسبة تتراوح بني  15و 20في

املــائــة فــي األدوي ـ ــة .ورغ ــم إن ـتــاج  62مصنعًا
داخليًا ،يتبع معظمها للقطاع ال ـخــاص97 ،
فــي املــائــة مــن األدويـ ــة واس ـت ـيــراد نـحــو  3في
املــائــة مــن األدويـ ــة املـسـتـهـلـكــة ،تـعــانــي إي ــران
مــن نـقــص ح ــاد فــي األدويـ ــة الـحـيــويــة بسبب
استيراد نحو  50في املائة من املــواد األولية
الالزمة لصناعة األدويــة محليًا من الخارج،
وغالبيتها أساسية ملعالجة أمــراض مزمنة
وســرطــان ـيــة ،علمًا أن  8.6فــي املــائــة فقط من
األدوي ـ ــة امل ـس ـت ــوردة ل ـهــا ب ــدائ ــل ف ــي ال ــداخ ــل
بحسب نقابة موردي األدوية.
وفيما تخطط الحكومة اإليرانية لرفع الدعم
عن سلع أساسية ،بينها ال ــدواء ،بــدءًا من 21
مـ ــارس /آذار امل ـق ـبــل ،يـتـخــوف املــواط ـنــون من
ت ـضــاعــف أس ـعــار األدوي ـ ــة ،علمًا أن  8ماليني
شخص ال يملكون تأمينًا صحيًا سيكونون
األكـ ـث ــر تـ ـض ــررًا .وي ـت ـح ــدث خ ــدي ــو أي ـض ــا عن
سبب إضافي لنقص األدوية في إيران يتمثل
ف ــي ت ـهــري ـب ـهــا إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،خ ـصــوصــا عبر
املحافظات الحدودية.

