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بيروت ـ علي عواضة

ال يشبه شهر رمضان هذا العام في لبنان 
أّي رمــــضــــان عـــاشـــه الـــبـــلـــد الــصــغــيــر مــن 
قــبــل. ففي ظــل ظـــروف اقــتــصــاديــة صعبة 
ــتـــشـــار وبـــــاء كــــورونــــا، يــحــل الــشــهــر الــفــضــيــل  وانـ
سيقف  إذ  الفقيرة،  العائالت  على   »

ً
»ثقيال ضيفًا 

األسعار، وتحضير  العائلة حائرًا بني جنون  رب 
وجــبــة اإلفــطــار. ســرقــت األزمـــة االقــتــصــاديــة فرحة 
الــلــبــنــانــيــني بـــقـــدوم شــهــر الــــصــــوم، فـــال زيـــنـــة في 
الــشــوارع إال في ما نــدر، وال زحمة مواطنني أمام 
 أســعــارهــا جعلتها من 

ّ
الــحــلــويــات، إذ إن مــحــالت 

كانت  بعدما  الرمضانية،  املــائــدة  على  الكماليات 
عنصرًا أساسيًا بعد اإلفطار. ويتراوح اليوم سعر 
الــكــيــلــو الـــواحـــد مــن الــحــلــويــات الــعــربــيــة بــني 120 
و150 ألف ليرة، )بني 80 و100 دوالر بحسب السعر 
إلــى  اللبناني  يضطر  بينما  لــلــصــرف(،  الــرســمــي 
شــراء ما أمكنه من الخضار والفواكه، األمــر الذي 
ينطبق على أنواع عديدة من املواد األساسية. أما 
أشــهــر، بعدما  مــنــازل كثيرة منذ  تــزر  فلم  اللحمة 
تجاوز سعر الكيلو منها الـ60 ألف ليرة )40 دوالرًا 
بحسب الــســعــر الــرســمــي لــلــصــرف( بــعــدمــا كـــان ال 

يتخطى سعره الـ20 دوالرًا السنة املاضية. 
الرمضانية،  للموائد  التحضيرات  عــن  ســؤالــك  لــدى 

ال تــســمــع ســـوى الــشــكــاوى مـــن األســـعـــار ومـــن خطر 
 حلت 

ً
العالم مجتمعة  مصائب 

ّ
كــورونــا، وكـــأن وبــاء 

السيد  الــفــقــيــرة. يقف حسني  الــعــائــالت  فــوق رؤوس 
حائرًا داخل السوبرماركت، فراتبه ال يكفيه باألصل 
لنصف الشهر. يحمل بيده الئحة كتبتها له زوجته 
ببعض الحاجيات املنزلية، ويسأل نفسه عن بعض 
ــنـــاف الــتــي يــمــكــن الــتــخــلــي عــنــهــا مـــن الــالئــحــة.  األصـ
ــاعــــات يـــجـــد نــفــســه  ــثــــالث ســ ــاربــــت الــ ــولـــة قــ ــعـــد جـ وبـ
 بعض األغراض بفاتورة تجاوزت الـ400 ألف 

ً
حامال

الــرســمــي  الــســعــر  تــقــريــبــًا بــحــســب  لــيــرة )266 دوالرًا 
للصرف(، إذ قّرر االستغناء عن اللحوم، والحلويات، 
املجففة،  بامللوخية  ليستبدلها،  والحليب،  والتمر، 
والــحــبــوب، وبــعــض أنـــواع مــكــّونــات الــحــســاء، واألرز 
 تقوم زوجته 

ّ
وثالثة كيلوغرامات من الدجاج، على أن

بتقسيم الدجاج على عدة وجبات ألسبوع كامل. 
يضحك السيد من الوضع الــذي وصل إليه البلد. 
ــذا الــعــام  وعــنــد ســـؤالـــه عـــن الـــفـــرق بـــني رمـــضـــان هـ
والعام املاضي، يرد بأسى: »رمضان السنة املاضية 
أصــبــح مــن الــتــاريــخ. كــانــت املـــائـــدة تــضــم وجــبــات 
ــواع من  ــ ــدة أنــ ــ مــخــتــلــفــة، كــالــلــحــوم والــــدجــــاج، وعـ
الحلويات، والفاكهة، لم نكن لنتصور أننا سنصل 
إلــى يــوم نقتصد فيه بــالــطــعــام. راتــبــي ال يتعدى 
بحسب  دوالر  )ألــف  ليرة  املليون  املليون ونصف 
ســعــر الــصــرف الــرســمــي( فيما األســعــار تحتسب 

بحسب سعر صرف السوق السوداء )12 ألف ليرة 
تقريبًا للدوالر الواحد(. وبعملية حسابية بسيطة 
راتبي ال يتعدى 125 دوالرًا، وعلّي إطعام عائلتي 
 إلى دفع فاتورة كهرباء 

ً
املؤلفة من 4 أفراد، إضافة

املولد، ولم أحتسب بعد سعر قطع غيار السيارة، 
 بحاجة للتصليح، وجميع قطعها 

ً
فسيارتي مثال

 وجبة 
ّ
تسعر بالدوالر األميركي... على ما يبدو فإن

اإلفـــطـــار هـــذه الــســنــة ستقتصر عــلــى الــنــشــويــات، 
حياة  نعيش   

ّ
أن قــررنــا  وإذا  مــحــدودة،  وبكميات 

الحلويات  مــن  كيلو  أشــتــري نصف  قــد  الرفاهية، 
وبالطبع لن أبحث عما أحب بل عن األرخص«. 

الحوت،  إبراهيم  أم  األمــر نفسه بالنسبة للحاجة 
 
ّ
وهــــي مـــن ســـكـــان الــعــاصــمــة بــــيــــروت، إذ تــــرى أن

العائالت،  كارثيًا على  يعتبر  الــعــام  هــذا  رمــضــان 
الضغوطات   

ّ
وكـــأن شــراؤهــا.  يمكن  ال  »الخضار  فـ

لنا  التجار  جلد  أمــام  لنصبح  تكفينا  ال  اليومية 
واستغالل الشهر الفضيل ملضاعفة أرباحهم«. 

الــشــكــوى نفسها، جنون  أخــــرى،  إلـــى  ومـــن منطقة 
األســـعـــار هــو الــشــغــل الــشــاغــل لــلــمــواطــن اللبناني، 
األمــر بالخمسيني  كــورونــا، ليصل  أزمــة  متناسيًا 
علي دبوق، إلى الدعاء كي يصاب بالوباء، ويرتاح 
 ذلك بالقول »أنا باألصل 

ً
من ضغوطات حياته معلال

ــدواء وعــاطــل عــن الــعــمــل،  مــريــض وال أمــلــك ثــمــن الـــ
وابـــنـــي الــبــكــر بــالــكــاد يستطيع مــســاعــدة عــائــلــتــه، 

بــيــنــمــا ابــنــتــي تــعــمــل فـــي أحــــد مــطــاعــم الــعــاصــمــة، 
لتتمكن من دفع أقساط جامعتها الخاصة«. يقول 
غــاضــبــًا: »بــلــدنــا أصــبــح منكوبًا والــعــائــالت تقاتل 
ــل الـــســـيـــاســـة يــتــقــاتــلــون عــلــى  ــ لــتــعــيــش، بــيــنــمــا أهـ

الحصص الوزارية، متناسني وجعنا«. 
الــعــام وكأنه  يــبــدو شهر رمــضــان هــذا  باختصار 
الزينة،  فالشوارع شبه خالية من  لبنان،  يــزور  ال 
أبــوابــهــا، والــعــائــالت  أقفلت  املــحــالت  مــن  والكثير 
ستفطر بما تيّسر، أما »اللمة« العائلية فكورونا 

 بإلغائها.  
ً
صار كفيال

مجتمع
دشن وزير التنمية االجتماعية األردني أيمن املفلح، وسفير دولة قطر في األردن الشيخ سعود 
بن ناصر بن جاسم آل ثاني، يوم األحد، مشروع »رمضان األمل« لتوزيع 10 آالف سلة غذائية 
لصالح األسر العفيفة واملحتاجة في مختلف محافظات اململكة بجهود جمعية قطر الخيرية، 
في مستودعات الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية في الزرقاء. وتتكون السلة الغذائية من 21 
مادة غذائية أساسية تساهم في سد احتياجات آالف األسر، وذلك بهدف الوقوف إلى جانب 
)العربي الجديد( هذه األسر في شهر رمضان.  

نشر مــركــز الــشــهــاب لحقوق اإلنــســان )منظمة مجتمع مــدنــي مــصــريــة(، رســالــة صوتية مــن والــدة 
السجني عبد الرحمن الشويخ في سجن املنيا شديد الحراسة، تستغيث فيها من أجل إنقاذ حياة 
ابنها بعد إعالنه اإلضراب عن الطعام احتجاجًا على االعتداءات الجنسية والجسدية التي طاولته 
من سجني جنائي، بمباركة ومشاركة ضباط وجنود في السجن. وقالت الوالدة إنها علمت بتعذيب 
عبد الرحمن بعد نشر رسالته التي أخبرها فيها باالعتداء الجنسي عليه في السجن، وأن مسؤول 
األمن الوطني في سجن املنيا هدده وعذبه حتى نقل للمستشفى.  )العربي الجديد(

مصر: رسالة نجدة من والدة معتقلاألردن: 10 آالف سلة غذائية من »قطر الخيرية«

ــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة  ــعــالــم أمــــس الـ أحــيــا ال
والثالثني لحادثة محطة تشيرنوبل للطاقة النووية 
الــســابــق(،  السوفييتي  )بــاالتــحــاد  أوكــرانــيــا  فــي 
والتي وقعت داخل املحطة في 26 إبريل/ نيسان 
النووية  الــحــوادث  1986، وتعّد واحــدة من أخطر 

في التاريخ.
وأسفر االنفجار عن انبعاث 190 طنًا من املواد 
املشعة، وهو ما يفوق التلّوث الناجم عن الهجوم 

ــنــــووي األمـــيـــركـــي عــلــى مــديــنــتــي هــيــروشــيــمــا  ــ ال
ــام 1945 بمئات  فــي عـ الــيــابــانــيــتــني  ونـــاغـــازاكـــي 
األضــعــاف. وفــي أعــقــاب الــكــارثــة، ُهــّجــر أكثر من 
ألـــف شــخــص مــن املــــدن والــبــلــدات املحيطة   100
بــاملــحــطــة، لــتــتــحــّول املــنــطــقــة إلـــى أرض مــهــجــورة 

خالية من السكان. 
كــمــا أدت إلـــى عــواقــب بيئية وخــيــمــة فــي روســيــا 
الحادثة بسبب  إذ كانت  وأوكرانيا وبيالروسيا، 

خاطئ،  بشكل  نفذت  لها  ُمخطط  علمية  تجربة 
وأسفرت عن إطــالق مــواد مشعة في الهواء مدة 

10 أيام تقريبًا.  
ونظرًا إلى تلوث املنطقة املحيطة باملحطة باملواد 
»منطقة  السوفييتية  السلطات  فرضت  املشعة، 
مــحــظــورة« امـــتـــدت ملــســافــة 30 كــيــلــومــتــرًا حــول 
املحطة في أوكرانيا وبيالروسيا، نظرًا لوقوعها 
السوفييتيتني  الــجــمــهــوريــتــني  بــني  الــحــدود  عــلــى 

السابقتني.  وما زالت أعداد الضحايا نتيجة حادثة 
ل قضية خالفية. فبحسب العدد 

ّ
تشيرنوبل تشك

الذي أعلنته السلطات السوفييتية وقتها، فإّن 30 
ــراء االنــفــجــار واإلشـــعـــاع في  شــخــصــًا تـــوفـــوا جــ
موقع الحادثة، بينما تشير تقديرات األمم املتحدة 
إلى تعرض ما يقرب من 8.4 ماليني شخص في 

البلدان الثالثة إلى اإلشعاع.
)العربي الجديد(

محال  فروع  أحد  مدير  وهو  جابر،  أحمد  يقارن 
الحلويات في لبنان، اختالف األسعار في محله بين 
العام الحالي والعام الماضي. يقول: »ال يمكن ألي 
بشكل  الحلويات  من  نوع  أي  شراء  فقيرة  عائلة 
التالعب بسعر  إلى  األسعار  ارتفاع  يومي«. ويرجع 
األساسية  المكونات  أّن  خصوصًا  ــدوالر،  ال صرف 

للحلويات تستورد من الخارج.

ارتفاع أسعار الحلويات

Tuesday 27 April 2021
الثالثاء 27 إبريل/ نيسان 2021 م  15  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2430  السنة السابعة

)جينيا سافيلوف/ فرانس برس(



الــســبــت املــــاضــــي، وهــــو مـــا دفــــع مــامــتــيــش 
شــارمــا، املــســؤول فــي املــحــرقــة، إلـــى اعتبار 

الفيروس أشبه بـ »الوحش«.

حرج
وتـــجـــد حـــكـــومـــة الــــبــــاد الـــقـــومـــيـــة الــيــمــيــنــيــة 
املتشددة بزعامة ناريندا مودي نفسها هذه 
األيــــام فــي مــوقــف حــــرج، بــعــد إعــــان األخــيــر 
»االنــتــصــار« املــبــكــر عــلــى كـــورونـــا، وإصــــراره 
ــيـــة فــي  ــابـ ــتـــخـ ــمـــال حـــمـــاتـــه االنـ ــكـ ــتـ ــلـــى اسـ عـ
تدفق  الهندية. كما ساهم  الواليات  مختلف 
والتي  هندوسية،  بأعياد  لاحتفال  املايني 
تشمل طقوس الغطس واالستحمام في نهر 
غــانــجــي والــســفــر إلـــى شــمــال الــبــاد مــن قبل 
مايني الحجاج، على ما تذهب وسائل إعام 
أوروبية وهندية، في تفاقم أعداد اإلصابات، 
ــراءات الــوقــائــيــة.  ــ خــصــوصــا مــع تــراخــي اإلجــ
في  الهندية  الشرطة  مشاهد  العالم  ويتذكر 
ــراءات  ــ إجـ بتطبيق  ــدأت  بــ حـــني   ،2020 ربــيــع 
الذين  مــع  العقوبات  فــي  الــوقــايــة، وتشددها 
خــرقــوا اإلجــــراءات، مــن بينها حظر التجول 
إبريل/نيسان  مشهد  لكن  الكمامة.  ووضـــع 
2021 ليس كما كان قبل عام. ويعترف مودي 

بأنه »كان لدينا شعور جيد بعدما تعاملنا 
مع املوجة األولى بنجاح. لكن هذه العاصفة 
ت األمة«، كما قال في كلمة إذاعية، أول من 

ّ
هز

لرئاسة  الرسمي  للموقع  وفــقــا  األحـــد،  أمــس 
الحكومة الهندية.

وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة مـــــودي، الــســاعــي 
لــلــفــوز فـــي االنــتــخــابــات لــطــمــأنــة شــعــبــه، إال 
لطوابير  املؤملة  املشاهد  تجنب  يمكن  ال  أنــه 
البشر الساعني مللء قوارير األكسجني إلنقاذ 
ذويــــهــــم، بـــعـــدمـــا عـــجـــزت املــســتــشــفــيــات عــن 
نيوز«  »بلومبيرغ  وكــالــة  ووصــفــت  تأمينه. 
ــه مـــــــرّوع ويـــحـــطـــم الـــقـــلـــوب، مــع  ــأنـ املـــشـــهـــد بـ
اإلصابات  نطاق  واتــســاع  الضحايا  تساقط 
والعجز شبه التام للقطاع الصحي. ويخشى 
الهندية  للصحافة  وفــقــا  ــع،  واسـ نــطــاق  على 
اإلغــاق  يـــؤدي  أن  مــن  باإلنكليزية،  الناطقة 
في  العمالة  مــن  املــايــني  انتقال  إلــى  الشامل 
ــدن الــكــبــيــرة إلــــى واليـــاتـــهـــم األصـــلـــيـــة، ما  ــ املـ

يعني نقل العدوى معهم.
خارج  الفوضى  عن  املنتشرة  والفيديوهات 
مــســتــشــفــيــات الـــهـــنـــد، حــيــث يــتــجــمــع الــنــاس 
ومعهم أسطوانات األكسجني، تعكس مأساة 
ــابــــات  كـــبـــيـــرة فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد أعـــــــداد اإلصــ

ناصر السهلي

حتى وقت قريب، آمن الهنود بأن 
ــا«،  بــلــدهــم »انــتــصــر عــلــى كـــورونـ
ــقــت«، 

ّ
تــحــق الــقــطــيــع   »مــنــاعــة 

ّ
وأن

قــبــل أن تــكــشــف األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة عن 
حجم الكارثة التي وصلت إليها الباد، في 
ومتحوراته،  للفيروس  الكبير  التفشي  ظــل 
ومن بينها املتحور الذي ظهر في الهند، قبل 
السلطات الصحية في قرع أجراس  أن تبدأ 
اإلنــــــذار، فـــي بــلــد يــتــجــاوز عـــدد ســكــانــه 1.3 
مليار نسمة، حصل منهم 15 مليون نسمة 
فــقــط عــلــى الـــلـــقـــاحـــات املــــضــــادة لــلــفــيــروس، 
بحسب عدد من الصحف الهندية، من بينها 
»هــنــدوســتــان تــايــمــز« و»إنــديــا تــــوداي«. في 
الوقت نفسه، كانت نيودلهي ترسل شحنات 
ـــع مــحــلــيــا إلــــى بعض 

ّ
ــا املـــصـــن لـــقـــاح كــــورونــ

الدول في أفريقيا وآسيا.
ــبـــاد أكـــثـــر مـــن مــلــيــون إصــابــة  وســجــلــت الـ
جــديــدة خــال األيـــام الثاثة املــاضــيــة. وفي 
غـــضـــون 12 يـــومـــا فـــقـــط، تـــضـــاعـــف مــعــدل 
الحاالت اإليجابية إلى 17 في املائة، بينما 
وصل في دلهي إلى 30 في املائة، األمر الذي 
أدى إلى امتاء املستشفيات في جميع أنحاء 
الــبــاد بطاقتها الــقــصــوى، لــكــن هـــذه املـــرة، 
وبحسب صحيفة »الغارديان« البريطانية، 
فإن الشباب هم الذين يستولون على األسّرة، 
ولــيــس كــبــار الـــســـن. وتــشــيــر اإلحــصــائــيــات 
إلى أنه في دلهي وصل عدد الشباب الذين 
تقل أعــمــارهــم عــن 40 عــامــا، والــذيــن دخلوا 
املستشفيات، إلى 65 في املائة من إجمالي 
 
ّ
أن إلــى  الغربية  الصحافة  شير 

ُ
وت املرضى. 

مــا يجري فــي الهند، خــال األيـــام املاضية، 
هــو أشــبــه بـــ »تــســونــامــي كـــورونـــا«. ووجــد 
املــــواطــــنــــون أن مــســتــشــفــيــاتــهــم ونــظــامــهــم 
 بسبب هشاشة 

ً
الصحي، الذي يعاني أصا

االنهيار.  على وشــك  باتوا  التحتية،  بنيته 
الوحيدة  املعضلة  األكسجني  نقص  وليس 
في هذا البلد الفقير، بل إن املستشفيات لم 
املصابني،  استقبال  على  أيضا  قـــادرة  تعد 
ــار طــقــوس  ــ ــــحــــرق فــــي إطــ

ُ
وبــــاتــــت الـــجـــثـــث ت

الــدفــن الــهــنــدوســيــة، فــي مــواقــف الــســيــارات. 
يشار إلى أن مساحة املقابر في دلهي نفدت، 
فــي الــوقــت الـــذي كــانــت املــحــارق الجنائزية 
تضيء سماء الليل في مدن أخرى تضررت 
بشدة. في وسط مدينة بوبال، زادت بعض 
محارق الجثث من قدرتها من عدة محارق 
إلــى أكــثــر مــن 50 مــحــرقــة. وقـــال الــعــمــال في 
املدينة  فــي  بــهــادهــادا فيشرام غــات  محرقة 
إنــهــم أحــرقــوا أكــثــر مــن 110 أشــخــاص يــوم 

كورونا 
الهند

مأساة 
تتجاوز 

حدود بلد

غير  أعدادًا  تسجيلها  مع  حقيقيًا  رعبًا  الهند  تعيش 
مسبوقة من اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا، في 
ظل منظومة صحية متهالكة. والكارثة التي تعيشها 
العالم،  دول  على  تداعياتها  لها  تكون  قد  الهند 

كونها أحد المنتجين والمصدرين األساسيين للقاحات

سجلت البالد أكثر من 
مليون إصابة جديدة خالل 

األيام الثالثة الماضية

ساهم تدفق الماليين 
لالحتفال بأعياد هندوسية 
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1819
مجتمع

بشكل غير مسبوق، وتشمل كل أنحاء الهند، 
فــي ظــل تــحــرك املــايــني ذهــابــا وإيـــابـــا خــال 
من  األكسجني  ونفد  الفائتة.  األعــيــاد  موسم 
الـــذي دفــع رئيس  مستشفيات كــثــيــرة، األمـــر 
حكومة إقليم دلهي، مانيش سيسوديا، إلى 
توجيه نداء استغاثة لوزارة الصحة الهندية، 
التي بدت بدورها عاجزة عن متابعة الوضع 
ــيـــرة تــحــويــل  ــبـ ــكـ ــم مــــحــــاولــــة املــــصــــانــــع الـ ــ رغــ
طـــلـــق قــطــار 

ُ
إنــتــاجــهــا إلــــى األكـــســـجـــني. كــمــا أ

ســـريـــع ســمــي »أكــســجــني إكــســبــريــس« لنقل 
األكسجني من والية أندرا براديش. من جهة 
أخرى، فإن نقص األكسجني دفع التجار إلى 
استغال األزمـــة وبيعه فــي الــســوق الــســوداء 
بأسعار خيالية، وفقا لتقرير إلذاعة »بي بي 
ســـي« الــبــريــطــانــيــة. وأدى نــقــص األكــســجــني، 
وارتفاع أعداد اإلصابات، إلى مرافقة سيارات 
الــشــرطــة لــلــشــاحــنــات الــتــي تــنــقــل األكــســجــني 
املسال إلى بعض املستشفيات، التي لم تعد 

قادرة على استقبال املرضى.

استغاثة
تــعــد واليــــة مــهــاراشــتــرا، مــن األكــثــر تــضــّررًا، 
وقـــــد أصـــيـــبـــت بـــضـــربـــة مــــؤملــــة صــــبــــاح يـــوم 

الــجــمــعــة املــاضــيــة أيـــضـــا، حــيــث شـــب حــريــق 
فـــي مــســتــشــفــى تـــوفـــي نــتــيــجــتــه 13 مــريــضــا 
خــارج  الفوضى  مشاهد  وتستمر  بــكــورونــا. 
الــذي  الــذعــر  بسبب  املــزدحــمــة،  املستشفيات 
ــأن الــهــنــد  ــ دب فــــي الــــبــــاد، بـــعـــد االعـــتـــقـــاد بـ
ــا. ويــتــكــّرر مــشــهــد األهــالــي  تـــجـــاوزت كـــورونـ
وهم يتوسلون إدخال أحد األقارب الراقدين 
تعاني  التي  املستشفيات  إلى  األرصفة  على 
بــســبــب عـــدم وجــــود أســــّرة كــافــيــة، كــمــا تنقل 
ــل الــــصــــراع على  ــ الــصــحــافــة الــهــنــديــة. ووصـ
األكسجني، بحسب تقرير مشترك لصحيفتي 
الدنماركية،  و»إنفورماسيون«  »الغارديان« 
إلـــــى اتــــهــــامــــات مـــتـــبـــادلـــة حـــــول مـــنـــع بــعــض 
الـــواليـــات مــن نــقــل األكــســجــني إلـــى خــارجــهــا، 

خصوصا إلى دلهي.
االستغاثة تحولت إلى ما يشبه نداء وطنيا. 
وقـــد دخــلــت الــعــديــد مـــن الـــــدول والــشــعــوب 
ــان مــلــفــتــا مــــوقــــف الـــجـــار  ــ ــ عـــلـــى الــــخــــط، وكـ
الــبــلــديــن مصنفان  أن  عــلــمــا  الــبــاكــســتــانــي، 
كـــعـــدّويـــن لــــدوديــــن. فــقــد طـــالـــب مــواطــنــون 
باكستانيون حكومة بادهم بإمداد الجارة 
ــــك الــطــلــب  الـــهـــنـــد بـــاألكـــســـجـــني. وتــــحــــول ذلـ
إلى »تريند« على تويتر، بحسب ما نقلت 
»إنــديــا تــــوداي« الــهــنــديــة. ويــتــجــاوز تأثير 
كــورونــا الــهــنــد حـــدود الــبــاد، فــمــع تــســارع 
ــاره بــهــذا  ــتـــشـ ــّور الـــفـــيـــروس وانـ ــار تـــحـ ــبـ أخـ
ــاد األوروبـــــي  ــحـ الــشــكــل الــــواســــع، أعــلــن االتـ
مــنــهــا  ــرى  ــ ــ أخـ املـــتـــحـــدة ودول  والــــــواليــــــات 
لتقديم  االســتــعــداد  عــن  وفرنسا،  بريطانيا 
كل ما أمكن ملساعدة البلد من أجل السيطرة 
عــلــى الــجــائــحــة. فــالــهــنــد، عـــدا عــن أنــهــا بلد 
ــاعــــات املــتــجــهــة  ــنــ ـــن الــــصــ مـــنـــشـــأ لـــكـــثـــيـــر مــ
إلــــى أوروبـــــــا وغـــيـــرهـــا، فــهــي تــضــم املــعــهــد 
ــع للقاحات 

ّ
الــهــنــدي لــأمــصــال، أكــبــر مــصــن

كورونا  لقاح  بريطانيا  وتنتج  العالم.  في 
أخــرى،  دول  تفعل  كما  في مصانع هندية، 
وهو ما يعتبره أستاذ الصحة في جامعة 
بحسب  كـــونـــرادســـن،  فليمنغ  كــوبــنــهــاغــن، 
تــصــريــحــه لــلــتــلــفــزيــون الـــدنـــمـــاركـــي، بــأنــه 

كـــوارث إنسانية عاملية  »يثير مــخــاوف مــن 
ــا يـــجـــري فـــي الـــهـــنـــد، وبـــاألخـــص  نــتــيــجــة مـ
ــقـــاحـــات واملـــنـــتـــجـــات  ــلـ لـــنـــاحـــيـــة تـــصـــديـــر الـ

الطبية ملواجهة كورونا«.
ــنـــع خـــــــروج مــا  ــإن مـ ــ ــن، فــ ــ ــرادسـ ــ ــونـ ــ وبــــــــرأي كـ
تصنعه الهند من لقاحات »سيؤثر بالتأكيد 
ــادرة كـــوفـــاكـــس )الــــتــــي تـــهـــدف إلـــى  ــبــ عـــلـــى مــ
تأمني لقاحات كورونا لـ 92 دولــة منخفضة 
ومتوسطة الــدخــل(، وعــدد مــن الــبــلــدان التي 
تــعــتــمــد عــلــى إمــــــدادات الــلــقــاحــات. وســيــؤثــر 
ذلك بشكل خاص على دول أفريقيا وأميركا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــا الــــتــــي تـــنـــتـــج لــقــاح 
الذي يجعل  األمر  الهند،  »أسترازينيكا« في 
 .

ً
أبطأ مما كان عليه أصا اللقاحات  إيصال 

ونتيجة لأزمة، تم تحويل الجرعات لتلبية 
احتياجات الهند. وشحنت الهند هذا الشهر 
1.2 مليون جرعة فقط إلى الخارج، مقارنة بـ 
64 مليون جرعة في األشهر الثاثة السابقة. 
فــــي مـــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، كــتــبــت صــحــيــفــة 
تــايــمــز« أن »الــبــطء يشمل الهند  »نــيــويــورك 
نفسها التي لم يتلق فيها أكثر من 15 مليون 
إنسان اللقاح من بني 1.3 مليار نسمة«. كما 
أشــارت تقارير أوروبــيــة وأميركية، في وقت 
سابق، إلى أن الهند كانت مصدرًا لنحو 70 
دولــة اســتــوردت منها الــلــقــاح. لــذلــك، تحاول 
الـــدول الكبيرة اإلســــراع إلــى مــســاعــدة الهند 
ــذه األزمــــــــة. وبـــــــدأت املــمــلــكــة  ــ عـــلـــى تــخــطــي هـ
املتحدة في إرسال أجهزة التنفس الصناعي 
وأجهزة تركيز األكسجني. وغــادرت الشحنة 
األولـــى مــن املــســاعــدات الــبــاد أول مــن أمــس، 

ومن املقرر أن تصل اليوم إلى الهند.
 

قنبلة موقوتة
من جهة أخــرى، ال يستبعد تقرير لـ »بي بي 
ســـي« أن يــكــون تــأثــيــر هـــذه الــحــالــة الهندية 
ــدة ســلــبــيــا عـــلـــى حـــكـــومـــة مـــــودي،  ــاعـ ــتـــصـ املـ
ويــشــيــر إلـــى أن حــكــومــة مـــودي »استخدمت 
كــورونــا كــنــوع مــن الــتــســويــق الــدبــلــومــاســي. 
فــي أوائــــل مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، أعــلــن وزيــر 

ــارش فــــــاردان أن الــبــاد  ــ الــصــحــة الــهــنــدي هـ
تقترب من نهاية وباء كورونا«، مستعرضا 
بــأن رئيس الـــوزراء ناريندرا مــودي وصفها 
الدولي«.  التعاون  للعالم في  بأنها »نموذج 
ومــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، بــدأت 
نيودلهي إرســال اللقاحات إلى دول أجنبية 
كجزء من »دبلوماسية اللقاح« التي يتبجح 
بها كثيرًا. تفاؤل حكومة مودي يستند على 
مــا يــبــدو إلــى انــخــفــاض أعـــداد املــصــابــني في 
ألـــف حالة  إلـــى 11  فــبــرايــر/شــبــاط  منتصف 
اليوم،  ألــف حالة في  فقط، مقارنة بنحو 93 
في سبتمبر/أيلول 2020، ومع معدل وفيات 
وصل في املتوسط إلى أقل من 100. بدا وكأن 
الــهــنــود نــســوا أنــهــم يــعــيــشــون وســـط قنبلة 
مــوقــوتــة. وســاهــمــت وســائــل اإلعـــام املحلية 
في ترويج فكرة انتصار حكومة مودي على 
الوباء »من خال عجرفة قومية«، كما ذهب 
تقرير لصحيفة »بيزنس ستاندرد« الهندية. 
ــّدث مــــراســــل »بـــــي بــــي ســـــي« ســوتــيــك  ــ ــحـ ــ وتـ
بيساوس، في تقرير، عن تعاطي إعام باده 
بـــ »نــشــوة املنتصر« على الــوبــاء، وقــد أطلق 
على مودي لقب »خبير اللقاحات«. ويخشى 
الجائحة  مكافحة  في مجال  غربيون  خبراء 
ــي الــهــنــد  ــ ــار الــــفــــيــــروس فـ ــشــ ــتــ أن يـــشـــكـــل انــ
الوفيات  آالف  وتسجيل  املــتــحــورة  بأشكاله 
يوميا عائقا جديدًا أمام محاصرة الجائحة.

J J

الغالف

لندن ـ العربي الجديد

 كبير لفيروس 
ٍّ

ما تشهده الهند من تفش
ــاء إلــــــى الـــتـــوقـــف  ــمـ ــلـ ــعـ كــــــورونــــــا، دفــــــع الـ
عــنــد املــتــحــّور الــهــنــدي ســريــع الـــعـــدوى، 
السياسية  الــقــيــادة  دور  إلـــى  بــاإلضــافــة 
واملـــســـؤولـــني فـــي قـــطـــاع الــصــحــة الــذيــن 
أوهــمــوا املواطنني بــأن الــبــاد قــد هزمت 
الصحي  النظام  عــدا عن  الفيروس حقا، 
الهش، وغياب املعدات الطبية األساسية.
»نــيــرامــايــا« في  مــديــر مستشفى  ــان  وكــ
مومباي، أميت ثاداني، قد قال لصحيفة 
»الــــغــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة، إنــــه أعــطــى 
الفتاكة  الثانية  املوجة  بشأن  تحذيرات 
ــي، »لـــكـــن تــم  ــاضــ فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــ
حيث  املستشفى،  أن  ويؤكد  تجاهلها«. 
يعمل، امتأ بالكامل، وقد نفد األكسجني 

منذ عشرة أيام.
ــه ال ُيــعــرف الكثير  وعــلــى الــرغــم مــن أنـ
عــن املــتــحــّور الــهــنــدي حتى اآلن، إال أن 
 الــبــيــانــات 

ّ
بــعــض الــعــلــمــاء يــقــولــون إن

التي في حوزتهم تشير إلى أن املتحّور 
الــطــفــرتــني، والــــذي اكتشف  الــهــنــدي ذا 
ألول مرة في الهند في عينة تم جمعها 
املـــاضـــي،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 
ــيــــروس األصـــلـــي  ــفــ ـــــدوى مــــن الــ أكــــثــــر عــ
الذي انتشر بسرعة في مختلف أنحاء 
الباد، بما في ذلك والية ماهاراشترا، 

حيث العاصمة املالية مومباي.
ويقول الرئيس السابق لقسم علم األوبئة 
الهندي  فــي املجلس  املــعــديــة  واألمــــراض 
نكن  »لــم  كــانــط:  الطبية، الليت  لأبحاث 
نتوقع إصابة عــدد كبير من األشخاص 
بالعدوى، باإلضافة إلى عدد األشخاص 

الذين يحتاجون إلى رعاية صحية«.
كانت متحّورات الفيروس سببا أساسيا 
لـــزيـــادة أعـــــداد اإلصـــابـــات بــكــورونــا في 
أمــاكــن أخــــرى حـــول الــعــالــم، عــلــى سبيل 
املثال في بريطانيا أواخر العام املاضي. 
الهند  شهدته  الـــذي  التفشي  حجم  لكن 
خــال األيـــام املــاضــيــة يعد أســـرع بكثير 
ــة الــســابــقــة  مــمــا كــــان عــلــيــه خــــال املـــوجـ
ــادات الــتــي  ــزيــ ــبـــاد، وأســـــرع مـــن الــ فـــي الـ

شهدتها بلدان أخرى.
 الهند كانت مهيأة 

ّ
ويشير العلماء إلى أن

ملوجة أخرى، بعدما توقف املواطنون عن 
التقيد بإجراءات الوقاية كوضع الكمامة 
والـــتـــبـــاعـــد االجــــتــــمــــاعــــي. كـــمـــا ســمــحــت 
الــحــكــومــة بـــإقـــامـــة تــجــمــعــات ســيــاســيــة 
ضــخــمــة ومـــهـــرجـــانـــات ديـــنـــيـــة. فـــي هــذا 
اإلطـــار، يــقــول األســتــاذ املتقاعد فــي علم 
الــفــيــروســات فــي كــلــيــة الــطــب املسيحية 
فيلور )جنوب الهند(، تي جاكوب جون: 
ــة. تــركــنــا  ــزدوجــ »تــلــقــت الــهــنــد ضـــربـــة مــ

حذرنا عندما كانت املتغيرات تنتشر«.
مشابهتان  طفرتان  الهندي  وللمتحور 
ــتـــي تــظــهــر بــشــكــل مــنــفــصــل فــي  لــتــلــك الـ
املتحورات األخــرى. في األخيرة، ترتبط 
ــفــــيــــروس أكــثــر  طـــفـــرة واحــــــــدة بــجــعــل الــ
ــــدوى وأفــــضــــل فــــي مـــقـــاومـــة األجـــســـام  عــ
املــضــادة، فــي حــني أن األولـــى تشبه تلك 
ــــات عـــلـــى قـــدرتـــهـــا  ــــامـ ــــرت عـ ــهـ ــ ــتــــي أظـ الــ
بــعــض اســتــجــابــات الجسم  عــلــى تجنب 

املناعية.
ــة مـــاهـــاراشـــتـــرا الـــتـــي تــضــررت  ــ فـــي واليـ
ــنــــدي ذو  ــبــــح املــــتــــحــــّور الــــهــ ــــدة، أصــ ــــشـ بـ
الــطــفــرتــني هـــو األكـــثـــر انـــتـــشـــارًا، بحسب 
الـــجـــيـــنـــوم  لـــعـــلـــم   CSIR مـــعـــهـــد  ــر  ــ ــديـ ــ مـ
والبيولوجيا التكاملية، أنوراغ أغراوال. 
وفي العينات التي تم جمعها في الوالية 
من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/
آذار املـــاضـــي، تــبــني وجــــود أكــثــر مــن 60 

املــائــة مــن املتحّور ذي الطفرتني من  فــي 
ــا املعهد  ــة أجـــراهـ كـــورونـــا، وفــقــا لـــدراسـ
الــوطــنــي لــعــلــم الـــفـــيـــروســـات فـــي مــديــنــة 

بيون الهندية.
إلــى ذلــك، يجزم أســتــاذ علم املناعة في 
ــدن، دانـــي  »إمـــبـــريـــال كـــولـــيـــدج« فـــي لـــنـ
ــتـــنـــادًا إلــــى تــقــريــر نــشــرتــه  ألـــتـــمـــان، اسـ
ــان«، بــــأنــــه يــمــكــن  ــارديــــ ــغــــ صــحــيــفــة »الــــ
إلــى »نــوع  الــهــنــدي أن يــرقــى  للمتحّور 
النظر  وجهة  قريبا.  للقلق«  مثير  آخــر 
هذه ال يتبناها جيفري باريت من معهد 
»ويلكوم سانغر« )أحد مراكز األبحاث 
الــــرائــــدة فـــي الــعــالــم واملــتــخــصــصــة في 
عــلــوم الــجــيــنــوم(، إذ يـــرى أن املــتــحــّور 
الهندي قد ال يكون ذا إشكالية كبيرة، 
عــلــى غـــرار املــتــحــّورات األخــــرى املثيرة 
لــلــقــلــق، كــالــتــي اكــتــشــفــت ألول مـــرة في 
أن  والــبــرازيــل. يضيف  أفريقيا  جــنــوب 
»املــتــحــّور كـــان مـــوجـــودًا وبــمــســتــويــات 
أشهر،  مــدى  على  الهند  فــي  منخفضة 
كــــمــــا ظــــهــــر فـــــي أمـــــاكـــــن أخــــــــــرى، األمـــــر 
 
ً
الـــذي يشير إلــى أنــه قــد ال يــكــون قابا

لــانــتــشــار مــثــل املــتــحــّور الــبــريــطــانــي«.
إلــى ذلــك، ومــع احتمال استمرار اإلمــداد 
الـــعـــاملـــي بــالــلــقــاحــات حــتــى نــهــايــة هــذا 
العام، فإن املطلوب اآلن، بحسب صحيفة 
»الـــغـــارديـــان«، قــيــادة دولــيــة واالعـــتـــراف 
ــوءًا، بــهــدف  ــ ــزداد سـ ــ بـــأن الــفــيــروس قـــد يـ
الخروج من األزمة التي تشهدها الهند. 
وتــــرى الــصــحــيــفــة أن الــتــفــكــيــر الــســحــري 
ــيــــس الــــــــوزراء  ــكـــومـــة رئــ الـــــــذي أبــــدتــــه حـ
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي، والــتــي زعمت 
بــأن الــوبــاء كــان فــي نهايته فــي مــارس/
آذار املاضي، في حني كانت الباد تتجه 
نحو مــوجــة ثانية مــن الــعــدوى، لــم يكن 
مختلفا كثيرًا عن أخطاء القادة اآلخرين، 
الرئيس األمــيــركــي السابق  بما فــي ذلــك 
دونالد ترامب، الذي اعتقد أن الفيروس 

سيختفي ببساطة.
الــدولــة ذات  األمــر املختلف فــي الهند - 
املراقبة  وحتى  الهش  الصحي  النظام 
الضعيفة- هو االحتمال الهائل للضرر 
محليا وعــاملــيــا، وربــمــا عــلــى نــطــاق لم 

نشهده بعد.

ما هي قصة المتحّور الهندي؟

)Getty/تبكيان أقاربهما )سنجيف فيرما

يقفون في الصف للحصول على اللقاح )اندرانيل موخيرجي/فرانس برس(

حصلت على األكسجين في خيمة )سجاد حسين/ فرانس برس(

 17,313,163
هو عدد اإلصابات بفيروس كورونا في 

الهند حتى أمس، توفي منهم نحو 
195,123، بحسب موقع »ورلد ميترز«.

يحاول العلماء معرفة 
سبب االرتفاع الكبير 

في أعداد اإلصابات 
بفيروس كورونا في 
الهند، حيث يبدو أن 

المتحّور الهندي هو 
أحد هذه األسباب

في وقت يستمر 
مشروع اندماج الطالب 

السوريين مع نظام 
التعليم التركي عامًا 

إضافيًا، ما زال المعلمون 
السوريون يشعرون 

بالقلق حيال المستقبل، 
في ظل احتمال الفصل 

ولو بعد عام

عام إضافي لدعم اندماج السوريين في نظام  التعليم التركي
الهواجس ما زالت 

قائمة من قبل حملة 
شهادات المعاهد 

المتوسطة

يحصل أطفال السوريين 
على نفس مستوى 

تعليم أبناء البلد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أنهى قرار االتحاد األوروبي تمويل مشروع 
دعــــم انـــدمـــاج الـــطـــاب الـــســـوريـــني مـــع نــظــام 
لعام  تركيا  فــي   )PIKTES( التركي  التعليم 
إضـــافـــي، مـــخـــاوف املــعــلــمــني الـــســـوريـــني من 
الــفــصــل، بــعــد طــلــب مــديــريــة الــتــعــلــيــم مــدى 
أنقرة  في  التركية  التربية  وزارة  في  الحياة 
ــات الــتــربــيــة  ــريــ ــديــ ــــى مــ ــاضـــــي، إلــ ــ الـــشـــهـــر املـ
بمعلومات  تــزويــدهــا  بــالــواليــات،  والتعليم 
عن التحصيل العلمي وشهادة إجادة اللغة 
املتعاقدين مع  السوريني  للمعلمني  التركية 
)يونيسف(.  للطفولة  املتحدة  األمــم  منظمة 
فــي الــســيــاق، تــقــول املعلمة الــســوريــة سهام 
أصـــان، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان التوقع 
أن يــكــون راتـــب الشهر الحالي األخــيــر الــذي 
يـــتـــقـــاضـــاه مـــعـــظـــم املـــعـــلـــمـــني، لـــكـــن تــمــديــد 
تـــعـــود  لـــكـــنـــهـــا  املـــــــخـــــــاوف«.  أزال  ــــروع  ــشــ ــ املــ
وتشير إلــى أن »الــهــواجــس مــا زالـــت قائمة، 
املعاهد  قبل حملة شهادات  وخصوصا من 

املــتــوســطــة، ألن مـــا تــســرب عـــن »يــونــيــســف« 
يــتــضــمــن االســتــغــنــاء عـــن الــفــائــض واإلبـــقـــاء 
عــلــى حــمــلــة اإلجـــــــازات الــجــامــعــيــة واملــلــمــني 
باللغة التركية، وربما تزداد أجور املعلمني 
الــســوريــني مــن بعدها ألنــنــا نتقاضى أدنــى 
أجر بتركيا وقيمته 2020 ليرة تركية )نحو 

244 دوالرًا أميركيا(«. 
ــاد األوروبــــــــــي قــــد مـــــدد أخـــيـــرًا  ــ ــحـ ــ وكـــــــان االتـ
ــطــــاب الـــســـوريـــني  مــــشــــروع دعـــــم انــــدمــــاج الــ
مــع نــظــام التعليم التركي ملــدة عــام إضــافــي، 
بعدما كان مقررًا انتهاء املشروع أواخر العام 
املــشــاريــع لم  الــجــاري، على اعتبار أن بعض 
تنته بعد، كما أن عددًا من التاميذ السوريني 
رئيس  وأكــد  بعد.  التركية  اللغة  يجيدوا  لــم 
لــدى تركيا، السفير  بعثة االتحاد األوروبـــي 
نــيــكــوالوس مـــايـــر-النـــدروت، االســتــمــرار في 
تمويل مشروع »PIKTES« لعام إضافي، بعد 
زيــارتــه واليـــة أضــنــة جنوبي تركيا مــؤخــرًا. 
ــال: »كـــجـــزء مـــن بــرنــامــج الـــدعـــم مـــن أجــل  ــ وقــ
ــة الــاجــئــني، نــقــدم دعــمــا كــبــيــرًا للجانب  أزمــ

التعليمي«. وأشار ماير-الندروت إلى وجود 
جـــزأيـــن فـــي الــجــانــب الــتــعــلــيــمــي لــلــمــشــروع: 
األول بناء وتجديد املــدارس، ففي أضنة، تم 
تجديد وبناء 39 مدرسة. أما الثاني، فيتركز 
النتيجة،  وفــي  املعلمني.  وتــدريــب  دعــم  على 
ــفــــال الـــاجـــئـــني الـــســـوريـــني عــلــى  يــحــصــل أطــ

املعلمة الــســوريــة فــي مــدرســة »يــــاووز سليم 
املــتــوســطــة« فــي إســطــنــبــول، مــنــار عــبــود، أن 
ــام فــــي حــصــول  ــ ــهـ ــ ــــروع »يــــتــــجــــاوز اإلسـ ــــشـ املـ
الـــتـــامـــيـــذ الــــســــوريــــني املـــقـــيـــمـــني تـــحـــت بــنــد 
الــحــمــايــة املــؤقــتــة عــلــى الــتــعــلــيــم، بـــل يشمل 
أيضا«.  التركي  املجتمع  في  اندماجهم  دعــم 
لـ »العربي الجديد«: »لم ُيبت نهائيا  وتقول 
بــوضــع املــعــلــمــني املــهــدديــن بــالــفــصــل، ولــكــن 
على األرجح، سيطاولهم التمديد لعام آخر«، 
 إلــــى أنــــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لتمديد 

ً
مــشــيــرة

ــار الـــتـــامـــيـــذ الـــســـوريـــني  ــبــ ــم إخــ املـــــشـــــروع، تــ
بضرورة التمكن من اللغة التركية، ألن هناك 
اختبارا ملعرفة مستوى إملامهم فيها، ومدى 
االخــتــبــار  أن  مبينة  وانــدمــاجــهــم،  تحسنهم 
ــا.  ســيــكــون »أونــــايــــن« بــســبــب وبـــــاء كـــورونـ
وبــالــنــســبــة لــلــتــامــيــذ الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
تــقــويــة باللغة  فــتــح صــفــوف  تــقــويــة، فسيتم 
التركية بــاســم صــفــوف »أو يـــوم«، مــن خال 
نظام مكثف. وإذا ما اجتاز التلميذ االختبار 
وحصل على عامة النجاح والشهادة، يعود 

لم  وإن  العمرية.  إلــى مدرسته وصفه وفئته 
يحصل على عامة النجاح، يستمر بدروس 

التقوية.
أتـــراك من  إلــى تعيني معلمني  عــبــود  وتلفت 
قــبــل وزارة الــتــربــيــة الــتــركــيــة لـــإشـــراف على 
التركية من  اللغة  السوريني وتعليم  الطاب 
املشروع وتمويله. كما ُعني مرشدون  ضمن 
يعانيها  التي  الصعوبات  ملتابعة  نفسيون 
ــي مـــنـــازلـــهـــم أو فــي  ــ ــــاب الــــســــوريــــني فـ ــطـ ــ الـ
املــدارس، من تنمر أو صعوبات في التعليم. 
وتوضح أنه سبق للتاميذ السوريني خال 
العامني املاضيني، أن خضعوا لهذا االختبار 
وعـــــادوا إلـــى صــفــوفــهــم بــعــد الــحــصــول على 
عــامــة الــنــجــاح. لــكــنــهــم، أي نــفــس الــتــامــيــذ، 
مشمولون هــذا الــعــام بــاالخــتــبــار، »مــا سبب 

امتعاضا لدى بعضهم وكذلك لدى أهلهم«. 

نــفــس مــســتــوى الــتــعــلــيــم الــــذي يــحــصــل عليه 
أبناء البلد املضيف، مشيدًا في الوقت نفسه 
بالنجاح الكبير الذي حققه املشروع، نتيجة 
املساهمة الفاعلة من وزارة التعليم والتربية 

التركية.
أطلقته  تعليمي  مــشــروع  هــو   ،»PIKTES«و
وزارة التعليم والتربية التركية لدعم اندماج 
التركي،  التعليم  السوريني مع نظام  الطاب 
الحماية  تحت  املقيمني  الــطــاب  ويستهدف 
املــؤقــتــة، ويـــمـــول املـــشـــروع بــالــكــامــل مـــن قبل 
االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي إطـــار بــرنــامــج الــدعــم 
املــالــي ألجــل الــاجــئــني فــي تــركــيــا، عبر نظام 

الهبة املباشرة. 
وأطــلــق املــشــروع فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
ألـــف  نـــحـــو 12  فـــيـــه  ــام 2016، ويـــعـــمـــل  ــ عـ مــــن 
 2020 قيمته  راتــبــا  يتقاضون  ســـوري،  معلم 
لــيــرة تــركــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى منسقني أتـــراك 
يـــتـــم مــــن خـــالـــهـــم اإلشـــــــــراف عـــلـــى املــعــلــمــني 
الـــســـوريـــني، والــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة 
بــالــتــامــيــذ الــســوريــني. فــي هـــذا اإلطــــار، تــرى 

معلمة تركية تدرِّس 
الجئين سوريين )أوزان 
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