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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــقــول الـــاجـــئ الـــســـوري فـــي واليــــة غـــازي 
عنتاب في تركيا أنــور نــور، إن مساعدات 
ببرنامج  املعروفة  التركي،  األحمر  الهال 
دعـــم الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي لــأجــانــب - صـــوي، لم 
تراجع  بعد  الاجئني  احتياجات  أبسط  تسد  تعد 
التركية وغــاء األسعار بنسبة  الليرة  سعر صرف 
تتراوح ما بني 40 و70 في املائة هذا العام. ويوضح 
املؤلفة  أن ما تتقاضاه أسرته  الجديد«  »العربي  لـ 
من ثمانية أشخاص بالكاد يسد بدل إيجار املنزل 

وفواتير املياه والكهرباء.
ــم إصــابــتــه في  ــه مــضــطــر لــلــعــمــل رغـ ويـــقـــول نـــور إنـ
لــتــأمــني احتياجات  املــســتــمــرة  ســوريــة وآالم ظــهــره 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــــدات املــ ــاعـ ــ ــــسـ أســـــرتـــــه، بـــاعـــتـــبـــار أن املـ
الحماية  بطاقة  لحملة  التركية  الدولة  تخصصها 
املؤقتة، قيمة مساعدة »برنامج صوي«، ال تتجاوز 
نحو 120 ليرة تركية )يساوي الــدوالر الواحد 8,4 
أن بدل  الواحد. إال  ليرات تركية تقريبًا( للشخص 
إيــجــار مــنــزلــه هــو 600 لــيــرة، ويــدفــع فــواتــيــر املــيــاه 
لــيــرة تركية شهريًا،  والــكــهــربــاء وتــقــدر بنحو 300 
لتنفد املعونة فقط على الفواتير وبدل اإليجار، »ما 

يضطرني للعمل«. 
وفـــي مــا يتعلق بــاملــســاعــدات الــتــي تــقــدمــهــا تركيا 

لاجئني، يقول إنه يحصل قبل فصل الشتاء على 
مـــا يــكــفــيــه لــلــتــدفــئــة مـــن فــحــم )30 كــيــس فــحــم زنــة 
الواحد 25 كيلوغرامًا(. ويحصل على هذه املساعدة 
تدفئة على  الذين ال يوجد نظام  السوريني  جميع 
الغاز في بيوتهم. كما يحصل على مبلغ 85 ليرة 
شهريًا عن كل طفل في حال كان يذهب إلى املدرسة. 
لنا كسوريني.  تركيا  تقدمه  ما  »نقدر  نــور:  ويقول 
لكن لم تعد تلك املساعدات تكفي ونحن مصابون 

وال يمكننا العمل أو العودة إلى سورية«.
ـــحـــاد األوروبــــي 

ّ
ُيــشــار إلـــى أن صـــوي مــمــول مــن االت

ويطبق من قبل االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
األحـــمـــر والـــهـــال األحـــمـــر ووزارة األســـــرة والــعــمــل 
والــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة الــتــركــيــة والـــهـــال األحــمــر 
الـــتـــركـــي. وُيــــقــــدم الـــبـــرنـــامـــج، كــمــا تـــقـــول مـــصـــادر لـ 
 ُهم تحت بند 

ْ
ن

َ
»العربي الجديد«، املساعدة النقدية مل

الحماية الدولية أو الحماية املؤقتة أو إذن اإلقامة 
اإلنسانية والحاصلني على بطاقة الهوية التي تبدأ 
بـ 99، بهدف مساعدة الاجئني والنازحني املقيمني 
خارج املخيمات لتلبية احتياجاتهم األساسية من 
غـــذاء وســكــن ومــلــبــس، ويــتــم ذلـــك مــن خـــال بطاقة 
ــع املــتــقــدمــني إلــى  ــر بــعــد تــقــيــيــم وضــ ــمـ ــهـــال األحـ الـ

البرنامج ومدى حاجتهم إلى املساعدة.
نيزب جــال ديمير  الهجرة في  ويقول مدير مركز 
إن تركيا تسعى، مــن خــال املــســاعــدات الــتــي تأتي 

ــانــــنّي، أن تــبــعــد  ــافــــة لــلــتــعــلــيــم والـــطـــبـــابـــة املــــجــ إضــ
الاجئني السوريني عن أي حاجة، وفق ما يصلها 
مــن بــرامــج ومــســاعــدات دولــيــة أوروبــيــة مخصصة 
مــن خــال وسائل  عــن مساهمتها   

ً
لاجئني، فضا

ديمير  ويشير  والنقل.  والتعليم  كالطبابة  كثيرة 
في حديثه لـ »العربي الجديد« إلى أن هناك زيادة 
على ما يسمى »كرت الهال« بنحو 250 ليرة تركية 
كمتوسط تمنح لأسر السورية كمساعدة إضافية 
كل شهرين للحظ تبدل األســعــار، ويقل هــذا املبلغ 
كلما زاد عدد أفراد األسرة، أي 300 ليرة لأسرة ما 
دون 4 أشــخــاص، و250 ليرة لأسرة املؤلفة من 5 

أشخاص، و200 ليرة لأسر األكبر.
ديمير،  الــهــال«، بحسب  »كــرت  وتشمل مساعدات 
جميع الاجئني السوريني املسجلني لهذه املساعدة 
من حملة »كيملك« )بطاقة الحماية املؤقتة( أي أب 
وأم مسننّي ولديهم أوالد دون سن 18 عامًا، لكنها 
عــامــًا، بمعنى  أحــد األوالد 18  إن بلغ عمر  تتوقف 
تحّول إلى معيل ألسرته. ولكن إن خرج هذا الشاب 
عن نفوس وقيود األسرة، تستمر املساعدة »تزوج 

أو أخرجوه أهله من سجلهم«.
ويشير ديمير إلى أن املساعدات التي يتم استامها 
من جهات أخــرى ال تؤثر على مساعدات »برنامج 
أن  مبينًا  البعض،  يشيع  كما  تقطعها  أو  صـــوي« 
تقدم  التي  املساعدات  عن  تختلف  املساعدات  هــذه 

قليلة  قلة  بــاتــوا  والــذيــن  املخيمات،  فــي  للسوريني 
ونسبتهم نحو 1% فقط من عدد الاجئني السوريني 
بــتــركــيــا املــقــدريــن بــنــحــو 3.6 مــايــني الجـــئ يحمل 
بطاقة الحماية. ولدى قاطني املخيمات مساعدات 
أخرى؛ باإلضافة إلى تأمني املاء والكهرباء والتدفئة 
والسكن، يحصلون كل 15 يومًا على معونة مالية 
ولكن  الــواحــد،  للشخص  ليرة   150 بنحو  مباشرة 
يــجــب صــرفــهــا لــلــغــذاء ومــســتــلــزمــات املــعــيــشــة من 
متاجر مخصصة داخل املخيمات أو خارجها، بناء 

على موافقة إدارة املخيم.

مجتمع
أفــادت مصادر عراقية بأن نحو 100 عائلة عراقية نقلت من مخيم الهول السوري وصلت أمس 
األربعاء إلى مخيم الجدعة، جنوبي املوصل، وفقًا لتفاهمات مسبقة تسعى لتسوية هذا امللف، 
الـــذي يقابل بــاعــتــراضــات شــديــدة مــن الــقــوى العراقية الحليفة إليـــران، والــتــي تــرفــض عـــودة تلك 
العائات. ووفقًا لوكاالت أنباء عراقية محلية، فإن القافلة التي تقل تلك العائات، واملكونة من 10 
حافات، قد دخلت إلى املخيم فجر األربعاء، وأن الجهة املسؤولة عن إدارته بدأت توزيع العائات 
)العربي الجديد( على املخيم، وفقًا لخطة تم وضعها مسبقًا. 

قضى حارس حديقة حيوانات حينما كان يطعم نمرين تم القضاء عليهما الحقًا بعد فرارهما من 
القفص في متنزه في وسط الصني. وجاء في بيان ملديرية الغابات في منطقة شيتشوان بمقاطعة 
قل 

ُ
هينان وسط الصني »ُجرح حارس صباح الثاثاء في حادثة عض عندما كان يطعم نمرين ون

النمران وهربا  لــه«. وأفلت  دمت 
ُ
ق التي  العناية  إلــى املستشفى حيث توفي رغــم  في حالة طارئة 

من قفصهما الحديدي. وبعد مطاردتهما لإلمساك بهما، انتهى األمر بالقضاء عليهما في حرم 
)فرانس برس( املتنزه املسمى وادي الطواويس في دانجيانغ. 

الصين: القضاء على نمرين قتال حارسًاالعراق: وصول عائالت من مخيم الهول السوري

»الحماية  قانون  التركية  الحكومة  استحدثت 
التنفيذ في 22 أكتوبر/  الذي دخل حيز  المؤقتة« 
غير  اإلقامة  ويتضمن   ،2014 عام  األول  تشرين 
من  وحمايتهم  تركيا،  في  للسوريين  المحدودة 
اإلعادة القسرية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية 
والتعليم، ومعالجة االحتياجات األساسية الفورية، 

وهو يشمل جميع الالجئين السوريين.

قانون »الحماية المؤقتة«

ــحــدة لــلــشــؤون 
ّ
ر وكــيــل األمــــن الــعــام لــأمــم املــت

ّ
ــذ حــ

ــرة أرســلــهــا إلــى 
ّ
اإلنــســانــّيــة مـــارك لــوكــوك، فــي مــذك

مــجــلــس األمـــــن، مـــن وجــــود »خــطــر جــــّدي بــحــدوث 
لــم تتّم  إثــيــوبــيــا، إذا  تــيــغــراي فــي  مجاعة فــي إقليم 
داعيًا  املقبلن«،  الشهرين  املــســاعــدات خــال  زيـــادة 
خاذ إجـــراءات عاجلة. وقــال: »مــن الواضح أّن 

ّ
إلــى ات

يواجهون  تيغراي  فــي  يعيشون  الــذيــن  األشــخــاص 

الغذائي نتيجة  انــعــدام األمــن  اآلن زيـــادة كبيرة فــي 
ــراف الــنــزاع ُيــقــّيــدون الــوصــول إلى  الــصــراع، وأّن أطـ
الغذاء«. وبموجب قرار يعود إلى عام 2018، يتعّن 
على األمــم املتحدة إرســال تنبيه إلــى مجلس األمن 
عندما ُيهّدد صراع ما بحدوث مجاعة في أّي منطقة 
خاذ 

ّ
لــوكــوك: »هــنــاك حاجة مــاّســة الت أو دولـــة. تابع 

الــنــزاع  بــن  املــفــرغــة  الحلقة  لكسر  ملموسة  تــدابــيــر 

ح والعنف وانعدام األمن الغذائي. أحّض أعضاء 
ّ
املسل

خاذ 
ّ
مجلس األمن والــدول األعضاء األخــرى على ات

 اإلجـــراءات املمكنة ملنع حــدوث مجاعة«. وأشــار 
ّ

كــل
املدنّين  والعنف ضــّد  الدمار  ــه مع »استمرار 

ّ
أن إلــى 

ان 
ّ
حالّيًا في تيغراي، يواجه 20 في املائة من السك

عــلــى األقــــل انـــعـــدام األمــــن الـــغـــذائـــي«. يــتــابــع: »خــال 
ة والنصف األخيرة التي انقضت منذ 

ّ
األشهر الست

بــدء الــنــزاع عــام 2020، نــزح نحو مليوني شخص، 
وغيره  االغتصاب  وينتشر  مدنّيون.  وُجــرح  ِتل 

ُ
وق

من أشكال العنف الجنسي الشنيع على نطاق واسع 
ومنهجي. وُدّمرت بنى تحتّية ومرافق عاّمة وخاّصة 
ذلــك مستشفيات  بما في  املدنّين،  لبقاء  ضــرورّيــة 

وأراض زراعّية«.
)فرانس برس(

Thursday 27 May 2021
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)ميناسيه وونديمو هايلو/ األناضول(



العشرات. وكانت  إلى إصابة  وأدت  شهيدًا 
املصري شاهدة على املجزرة.

الجديد«: »هربنا  »العربي  لـ  تقول املصري 
مــن املـــوت ثــاث مـــرات فــي نهاية عــام 2008 
وعام 2009 وخال العدوان األخير في الرابع 
عشر من مايو/أيار الجاري. خال العدوان 
األول، استخدمنا غرفة من املنزل الذي دمر 
نصفه ونصبنا خيمة منحتنا إياها إحدى 
الجمعيات. لكن في الوقت الحالي، ال نعرف 
فنشعر  منزلنا  إعــمــار  يــعــاد  أن  يمكن  متى 
موتًا  واجــهــنــا  بعدما  النفسي  بــاالســتــقــرار 

محققًا ثاث مرات حتى اليوم«.
ــاق، ذكـــــرت وزارة األشـــغـــال  ــيـ الـــسـ فـــي هــــذا 
ــرار  ــ ــ الـــعـــامـــة واإلســـــكـــــان فــــي غـــــزة أن األضـ
لحقت بـ 1800 وحدة سكنية، وقد تعّرضت 
للهدم الكلي، بينما تعرضت 16800 وحدة 
سكنية للضرر جزئيًا، وخمسة أبراج للهدم 
ــّرد الـــعـــدوان الكثير من  الــكــلــي، فــي وقـــت شـ
األسر الغزية لتلجأ إلى املدارس، فيما لجأ 
البعض إلــى مــنــازل ذويــهــم أو إلــى مساكن 

جماعية.
غـــزة، وفي  الشاطئ غــرب مدينة  فــي مخيم 
مـــدرســـة أبــــو عـــاصـــي الـــواقـــعـــة فـــي منطقة 
السلطان  هــديــل  تعاني  باملخيم،  الشمالي 
)34 عامًا( بسبب عدم توفر معظم الخدمات 
التي تحولت إلى  األساسية داخــل املدرسة 
مركز إيــواء، خصوصًا أدوات النظافة، وقد 
هدم منزلها الواقع شمال منطقة الساطني 
في شمال غزة بشكل كلي، وأصيب زوجها 

إصابة متوسطة في قدميه.
السلطان  حملت  املــنــزل،  مــن  خروجها  قبل 

هوية زوجها فقط، وتركت هويتها وأوراقها 
الـــرســـمـــيـــة، ولــــم تــكــن تــمــلــك املــــــال. حصلت 
الجمعيات  إحــدى  مــن  األغطية  على بعض 
ها في 

ّ
لكن الــطــعــام.  إلــى  بــاإلضــافــة  املحلية، 

حـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى بـــعـــض األدويـــــــــة ألنــهــا 
تــعــانــي مــن مــشــاكــل صــحــيــة. كــذلــك، تعاني 
الــبــرد ألن املــدرســة قريبة مــن الشاطئ.  مــن 
تقول لـ »العربي الجديد«: »على مدى 9 أيام 
املــدرســة، لم نعرف الخصوصية. كانت  في 
املراحيض متسخة جدًا، وكان هناك الكثير 
ــعـــانـــون أمـــراضـــًا  ــن يـ ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ ــن األشـ مــ
مـــزمـــنـــة. لـــأســـف، مـــا زال مـــن فـــي املـــدرســـة 
يعيش املــعــانــاة«، الفتة إلــى أننا »ال نعرف 
مــصــيــرنــا، وال نــريــد الــبــقــاء فــي املــاجــئ بل 

العودة إلى حياتنا الطبيعية فقط«.

إمكانيات محدودة
»أونــــروا« في  ــان املــســتــشــار اإلعـــامـــي لـــــ وكــ
غــزة عــدنــان أبــو حسنة، قــد قــال عبر إحــدى 
 الـــوكـــالـــة اســتــقــبــلــت 

ّ
اإلذاعـــــــات املــحــلــيــة، إن

الــاجــئــني فـــي مــنــاطــق وســــط مــديــنــة غـــزة، 
ــــدم خـــدمـــاتـــهـــا  ــقـ ــ تـ ــة  ــالـــ ــوكـــ الـــ أن  ــًا  مــــوضــــحــ
املــتــاحــة.  إمكانياتها  فــي حـــدود  لــلــنــازحــني 
ــدارس غــيــر مــعــدة   هـــنـــاك مــــ

ّ
ــى أن وأشــــــار إلــ

ــى أن هــنــاك  الســتــقــبــال الـــاجـــئـــني، الفـــتـــًا إلــ
محاوالت لتوفير املستلزمات لهذه املدارس 

بقدر اإلمكانيات.
املساعدات  دخــول  ترفض  إسرائيل  وكانت 
اإلنسانية والطبية إلى »أونروا« والقطاعات 
الصحية وغيرها، وقد منعت املفوض العام 
»أونروا«، فيليب الزاريني، من دخول غزة.  لـ

غزة ـ أمجد ياغي

ــري )45  ــ ــــصــ املــ ــة  ــمـ ــيـ ــعـ نـ تـــعـــيـــش 
عــامــًا( فــي مــدرســة تابعة لوكالة 
ــم املــتــحــدة لـــغـــوث وتــشــغــيــل  ــ األمـ
فــي حي  )أونـــــروا(  الفلسطينيني  الــاجــئــني 
النصر غرب مدينة غزة، بعدما ُدّمر منزلها، 
الــواقــع فــي بــلــدة بيت حــانــون شــمــال قطاع 
غـــزة، بــالــكــامــل خـــال الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي 
األخير على القطاع. خرجت وأبناؤها حفاة 
من بلدتها التي كان الدمار فيها كبيرًا، وقد 

بات منزلهم مجّرد ركام.
تشعر املصري بالضيق في املدرسة. وهذا 
يــنــســحــب عـــلـــى ابـــنـــتـــهـــا مـــــرح )20 عـــامـــًا(، 
الــطــالــبــة فـــي كــلــيــة الــشــريــعــة والـــقـــانـــون في 
الجامعة اإلسامية في غزة. على الرغم من 
الــدمــار، فكرت في نصب خيمة على مقربة 
أنها  لــم تجد خيمة. كما  املــنــزل، لكنها  مــن 
 مؤقت 

ّ
املــال الستئجار منزل كحل تملك  ال 

بديل عن املدرسة ريثما تعيد إعمار بيتها.
وبـــــعـــــد إعــــــــــان وقــــــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار بــني 
واالحــتــال  الفلسطينية  املــقــاومــة  فــصــائــل 
العائات  آالف  عــشــرات  عــادت  اإلسرائيلي، 
الــتــي نــزحــت إلــــى مـــــدارس »أونــــــــروا« طلبًا 
ــا. لــكــن  لـــــأمـــــان، إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــا وبــــيــــوتــــهــ
ُدّمــرت  بيوتهم  أن  العائدين وجـــدوا  بعض 
إلى  الــعــودة  أمامهم غير  يكن  فلم  بالكامل. 
يعيشون  إذ  مــعــانــاتــهــم،  لتستمر  ــــدارس  املـ
وســط ظـــروف مــأســاويــة فــي ظــل عــدم توفر 

احتياجاتهم األساسية.
بعض العائات التي وجــدت غرفًا صالحة 
بــعــض الــشــيء فــي بــيــوتــهــا، فــضــلــت الــبــقــاء 
داخل منازلها املدمرة جزئيًا، بداًل من البقاء 
في مدارس »أونروا«، بعدما اختبرت انعدام 
األمان فيها في ظل عدم توفر احتياجاتها 

األساسية، خصوصًا النظافة.
  

350 أسرة في المدارس
أعلنت »أونروا«، استنادًا إلى إحصاء أعدته 
يــــوم الــســبــت املــــاضــــي، فـــي 22 مـــايـــو/أيـــار 
الجاري، أي بعد يوم من وقف إطاق النار، 
بقاء نحو ألف نازح في مرافقها ومدارسها 
في قطاع غزة، بعدما استقبلت نحو 60 ألف 
نــازح في 60 مدرسة تابعة لها في القطاع 
الــــذي شــهــد عـــدوانـــًا إســرائــيــلــيــًا اســتــمــر 11 
يومًا. وأشارت إلى أن النازحني في القطاع 
املحاصر جاؤوا إلى املــدارس لاحتماء من 
القصف اإلسرائيلي بعدما دمرت بيوتهم، 
إلــى منازله ليبقى نحو  لكن معظمهم عــاد 
ألف نازح في مدارس الوكالة، بعدما باتوا 

با مأوى، وعددهم 350 أسرة.
بــقــاء املــصــري فــي إحـــدى مـــدارس »أونــــروا« 
أعــادهــا بــالــذاكــرة إلــى الــعــدوان اإلسرائيلي 
األول على غزة عام 2008 - 2009، حني دّمر 
منزلها أيضًا، فهربت وعائلتها إلى مدرسة 
ــــروا« داخــل  الــفــاخــورة التابعة لــوكــالــة »أونـ
ــك، تــعــرضــت املـــدرســـة  ــذلـ مــخــيــم جــبــالــيــا. كـ
يناير/ مــن  التاسع  فــي  إسرائيلية  ملــجــزرة 
 43 بحياة  أودت   ،2009 عــام  الثاني  كــانــون 

نازحو غزة
ال خدمات 

في مدارس 
»أونروا«

لم يتمّكن الكثير من النازحين في قطاع غزة من العودة 
إلى بيوتهم، خصوصًا تلك التي دمرت بالكامل، لتستمر 
معاناة بعضهم في مدارس »أونروا«، في ظل نقص 

الخدمات وانعدام النظافة وغيرها من المشاكل

ما من رقابة داخل 
المدارس لتأمين النظافة 

أو الحد من االختالط

في الوقت الحالي، ال 
نعرف متى يمكن أن يعاد 

إعمار منزلنا
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لكن بعد يومني من اتفاق وقف إطاق النار 
سمحت بدخولها ووصول الزاريني.

مـــن جــهــتــهــا، تــشــكــو عــائــلــة ســمــيــر عبسي 
)32 عــامــًا( مــن عـــدم تــوفــر املــيــاه الصالحة 
للشرب داخل مدرسة غزة الجديدة بشارع 
الشفاء في حي النصر، وهي تعاني بسبب 
ملوحتها. وتعتمد العائلة على املياه التي 
يجلبها بعض الناس من منطقة قريبة من 

املــدرســة للشرب. يقول عبسي إنــه نــزح في 
الخامس عشر من الشهر الجاري، ولم يجد 
أغطية كافية وال فرشات للنوم في املدرسة. 
وكان يتشارك فرشة واحدة مع ثاثة رجال، 
في وقت يحصل هو وآخــرون على وجبتي 
طــعــام تــقــدمــهــا جــمــعــيــات خــيــريــة. صحيح 
أنــه بــات ينام على فرشة وحــده اليوم بعد 
عــودة الكثير من العائات إلــى بيوتها، إال 
أن املعاناة مستمرة بسبب نقص الخدمات 

األخرى.
كثيرًا ما شعر بالقلق الشديد من اإلصابة 
أحس  عندما  كــورونــا، خصوصًا  بفيروس 
ببعض األعراض بعد مرور أربعة أيام على 
 
ً
تـــواجـــده فــي املـــدرســـة، لــكــن كـــان مستحيا

عليه الــتــأكــد وإجــــراء الــفــحــص بــعــدمــا دّمــر 
االحـــتـــال املــخــتــبــر املـــركـــزي الــتــابــع لــــوزارة 
الفحص  إجــرائــه  بعد  اطمأن  لكنه  الصحة. 
يـــوم وقـــف إطــــاق الــنــار فــي 21 مــايــو/أيــار 
الجديد«:  »العربي  لـ  يقول عبسي  الجاري. 
ــا مـــــن رقـــــابـــــة داخــــــــل املـــــــــــدارس لـــتـــأمـــني  ــ ــ »مـ
الحد من االختاط. كنت أشعر  أو  النظافة 
إصابات  هناك  أن  وأعتقد  الشديد  بالقلق 
بالفيروس. لكن الخوف يمنع كثيرين خال 
العدوان وبعده من التوجه إلى مراكز إجراء 

فحوصات كورونا. حاليًا، ليس لدينا منزل 
وقد دّمر في منطقة العطاطرة شمال قطاع 
ــااًل الســتــئــجــار شــقــة في  ــ ــزة. وال نــمــلــك مـ ــ غـ
أي مــكــان. أنــا أب لــثــاث أطــفــال وعــاطــل عن 

العمل«.
ــارة إلـــى أن لــجــنــة زكــــاة منطقة  ــ تــجــدر اإلشـ
الــــشــــاطــــئ الـــشـــمـــالـــي وحــــــي الـــنـــصـــر غـــرب 
أّمنت مساعدات ألربــع مــدارس  مدينة غــزة 
ضــمــت أكــثــر مــن ألــفــي نـــازح أثــنــاء الــعــدوان 
ــلــــي، كـــمـــا يـــقـــول رئـــيـــس مــجــلــس  ــيــ ــرائــ اإلســ
إلى  ويشير  لــبــد.  املنعم  عبد  اللجنة  إدارة 
»بعدما  املساعدات  توزيع  على  العمل  بــدء 
الحظنا ضعف تزويد الاجئني بالخدمات 
ــة  ــ ــــد وفــــرنــــا وجــــبــــات وأدويــ األســــاســــيــــة، وقـ
ومــيــاهــا مــعــدنــيــة بــشــكــل يــومــي لــلــنــازحــني. 
في املقابل، عمل الكثير من املتطوعني على 
ــد الـــاجـــئـــني بــمــا تــيــّســر مـــن خــدمــات  تـــزويـ

ضمن اللجنة«.
إلــى ذلـــك، اضــطــر سمير الــعــطــار )28 عامًا( 
ووالــــدتــــه أمــيــنــة )58 عـــامـــًا( لــلــتــوجــه إلــى 
أقاربهما داخــل مخيم جباليا شمال  منزل 
الــقــطــاع، بــعــدمــا وجـــدا أن الـــظـــروف صعبة 
ــدا عــــن عـــدم  ــ داخـــــــل مــــــــدارس »أونـــــــــــــروا«، عــ
تــأمــني الــعــاج لــوالــدتــه وهــي مريضة قلب. 

كــانــت تشعر بالتعب وضيق  املــدرســة،  فــي 
مستمر فــي الــتــنــفــس، فــحــرص ابــنــهــا على 
نــقــلــهــا إلـــى مــكــان مــائــم بــعــد وقـــف إطـــاق 
الــــنــــار. إال أن عــائــلــتــه املـــكـــونـــة مـــن زوجــتــه 
وأطــفــالــه الــثــاثــة بقيت فــي مــدرســة الــرمــال 
للذكور في حي النصر، نظرًا لتدمير منزله 
بشكل شبه كلي، ووجود صاروخ لم ينفجر 
في املنزل. ولم يتمكن بعد من إصاح غرفة 
 ذلك يكون 

ّ
واحدة بالداخل للبقاء فيها، عل

أفضل من املدرسة.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

أعــلــنــت قــــوات الــبــحــريــة الــلــيــبــيــة مــؤخــرًا 
ــاذ 195 مــهــاجــرًا  ــقــ ــن إنــ ــن تــمــكــنــهــا مــ عــ
مختلفة،  جنسيات  إلــى  ينتمون  ســريــًا 
غالبيتهم أفارقة، بعد إحباط محاولتني 
في  قــــوارب  عــبــر  لتهريبهم  منفصلتني 
نقاط التهريب بالساحل الغربي للباد.

زورقــًا  إن  الليبية،  للبحرية  بــيــان  وقـــال 
تـــابـــعـــًا لــــحــــرس الــــســــواحــــل »تـــمـــكـــن مــن 
لجنسيات  ينتمون  شخصًا   114 إنــقــاذ 
أفريقية وعربية، كانوا في طريقهم نحو 
الـــشـــواطـــئ األوروبــــيــــة عــلــى مـــن زورق 
مطاطي، وذلك بعد تلقي نداء استغاثة 
بهذا الــشــأن«. وأضــاف البيان أن زورقــًا 
آخر تمكن في عملية منفصلة، من إنقاذ 
التوجه  محاولتهم  »أثــنــاء  مــهــاجــرًا   81
نـــحـــو الـــشـــواطـــئ األوروبـــــيـــــة عـــلـــى مــن 

زورق مطاطي«.
الليبية  الــبــحــريــة  تـــحـــدد  أن  دون  ومــــن 
ــبــــاط عــمــلــيــات الـــهـــجـــرة، قـــال  نـــقـــاط إحــ
الـــبـــيـــان إنــــه »تــــم إنــــــزال املـــهـــاجـــريـــن في 
قاعدة طرابلس البحرية، قبل نقلهم إلى 
مقر إيــواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية، والذي سيتابع رعايتهم، 
وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم«.
ــلـــن الــنــاطــق  ــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــني، أعـ وقـ
ــقـــوات الــبــحــريــة، إبــراهــيــم عبد  بــاســم الـ
الــصــمــد، إنـــقـــاذ 151 مــهــاجــرًا ســريــًا في 
عــــرض الــبــحــر املـــتـــوســـط، بــيــنــمــا كــانــوا 
فــي طــريــقــهــم إلـــى الــشــواطــئ األوروبـــيـــة 
وإعادتهم  زورقـــني مطاطيني،  مــن  على 
إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، فـــي عمليتني 
مـــنـــفـــصـــلـــتـــني فـــــي مـــنـــطـــقـــة املـــســـؤولـــيـــة 

الليبية بمياه البحر املتوسط.
وأوضح عبد الصمد، عبر صفحته على 
مــوقــع »فــيــســبــوك«، أن »عــمــلــيــة اإلنــقــاذ 
األولـــى جــرى خالها إنــقــاذ 51 مهاجرًا 
مـــن جــنــســيــات أفــريــقــيــة، مـــن بــيــنــهــم 10 
مــن مــالــي، و9 مــن الــكــامــيــرون، و14 من 
ــد  ــوار، و8 مـــن غــيــنــيــا، وواحــ ــفــ كــــوت ديــ
من السنغال، و5 من سيراليون، و2 من 
نيجيريا، و2 من بنني«. وحول العملية 
ــاذ 100  ــقــ ــم إنــ ــ ــه »تـ ــ الـــثـــانـــيـــة، أوضــــــح أنـ
مــهــاجــر خــالــهــا، وكــلــهــم مــن جنسيات 
قــاعــدة طرابلس  إلـــى  ونقلهم  أفــريــقــيــة، 
الــبــحــريــة«، الفــتــًا إلــى أن املهاجرين في 
إيـــواء  مــراكــز  إلـــى  نقلهم  تــم  العمليتني 
ترحيلهم  إجــراءات  وإتمام  »رعايتهم،  لـ

إلى بلدانهم ساملني«.
يــــقــــول الـــضـــابـــط فــــي »جــــهــــاز مــكــافــحــة 
ــان  ــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة«، رمــــضــ ــيــ ــرة غــ ــ ــــجـ ــهـ ــ الـ
ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الـــــعـــــربـــــي الـ الــــشــــيــــبــــانــــي، لــــــ
ــتــــزايــــد لـــحـــركـــة تــهــريــب  إن الـــنـــشـــاط املــ
املــهــاجــريــن الــســريــني الفـــت فــي توقيته، 
ويــعــكــس وجــــود أســـبـــاب جـــديـــدة حــدت 
ــى اإلقــــبــــال عـــلـــى نــقــاط  ــ بـــاملـــهـــاجـــريـــن إلـ
لــتــلــك  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  ــًا  ــحــ ــرجــ مــ الــــتــــهــــريــــب، 
األســـبـــاب عــاقــة بــالــتــوتــر الــــذي عاشته 

منطقة شمال تشاد مؤخرًا.
وتعتبر الحدود التشادية من بني أنشط 
املمرات التي يعبر من خالها املهاجرون 
الـــقـــادمـــون مـــن دول أفــريــقــيــة عــــدة إلــى 
عشرات  تنتشر  حيث  الليبي،  الجنوب 
تهريب  أقامتها عصابات  التي  األماكن 
ــن. وحــســب  ــريـ ــاجـ ــهـ الـــبـــشـــر لــتــجــمــيــع املـ
ــتـــوتـــر  ــإن »الـ ــ ــانـــي، فــ ــبـ ــيـ ــلـــومـــات الـــشـ مـــعـ
فــــي شـــمـــال تـــشـــاد خـــلـــق مــــخــــاوف لـــدى 
املــهــاجــريــن، حتى الــقــادمــني مــن خطوط 
تهريب أخرى ال تمر عبر تشاد«، مؤكدًا 

مخاوف  املهاجرين خلقت  »مخاوف  أن 
مــمــاثــلــة لــــدى املـــهـــربـــني، والــــذيــــن بــاتــوا 
يخشون من خروج املهاجرين في أماكن 
التجميع عن سيطرتهم، ولذا يسارعون 

بنقلهم إلى نقاط العبور في الشمال«.
وال تبدو اإلحصائيات الليبية الرسمية 
الـــذي تشهده  النشاط  كــامــل  عــن  معبرة 
أيــار  مــايــو/  مطلع  ففي  التهريب،  نقاط 
الجاري، نقلت وسائل إعــام غربية عن 
أكثر  إنقاذ  عن  أنباء  إنسانية  منظمات 
قــبــالــة ســـواحـــل ليبيا  مـــن 600 مــهــاجــر 
الدولية،  اإلنقاذ  بواسطة سفن  الغربية 
مــشــيــرة إلــــى أن عــمــلــيــة إنـــقـــاذهـــم تمت 
خـــــال ثـــــاث عــمــلــيــات مــنــفــصــلــة جـــرت 
ــادات الــنــاجــني  ــهــ خــــال يـــومـــني، وأن شــ
أكدت أن 11 مهاجرًا من زمائهم قضوا 
غــرقــًا. وفـــي أنــبــاء أخــــرى، أكـــدت وســائــل 
إعام غربية، فقدان أكثر من 20 مهاجرا 
ــقـــاذ 42 آخـــريـــن، بــعــد انـــقـــاب قـــارب  وإنـ
كانوا على متنه قبالة ليبيا يوم العاشر 

من مايو/ أيار الجاري.
مـــن جــهــتــه، يــلــفــت الـــنـــاشـــط املـــدنـــي من 

سبها )جـــنـــوب(، الــســنــوســي عــز الــديــن، 
إلــى أســبــاب أخــرى قــد ينظر إليها على 
أنها جددت نشاط طرق التهريب، تتعلق 
بــمــشــاركــة عــنــاصــر مــن حــركــات الــتــمــرد 
فـــي تــشــاد فـــي تـــجـــارة الــبــشــر، وأوضــــح 
من  أن »مسلحني  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
حركات التمرد الذين شاركوا في أحداث 
باملسارب  لديهم معرفة  األخــيــرة،  تشاد 
ــــوا فــي  ــاركـ ــ الــــصــــحــــراويــــة، ولــــــذا فـــقـــد شـ
تجارة البشر كونها تشكل مصدرًا مهمًا 
اعتقاده  عــن  معبرًا  نشاطهم«،  لتمويل 
بأن »فوضى املنطقة، وإمكانية انجراف 
الجنوب الليبي في الصراع، تسبب في 
خـــوف كثير مــن املــهــاجــريــن، وحـــدا بهم 

إلى سرعة الهرب إلى مناطق الشمال«.
مــرارًا  وأعــربــت منظمات دولــيــة وأممية 
عن قلقها من عمليات إعــادة املهاجرين 
إلــى أن مراكز   

ً
إلــى ليبيا، مــشــيــرة قــســرًا 

اإليــواء في الباد ال تتوفر فيها ظروف 
إقامة مائمة، وال تمكنهم من الوصول 
إلى الخدمات األساسية، وأنها تزيد من 

معاناتهم القائمة.

تزايد تهريب المهاجرين عبر ليبيا

مراكز إيواء المهاجرين الليبية غير إنسانية )محمود تركية/فرانس برس(

تكرر إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية )محمود تركية/فرانس برس(

يعيشون مأساة النزوح في إحدى مدارس »أونروا« )محمد الحجار(

1000
تقريبًا، هو عدد النازحين الذين ما زالوا 
في مدارس »أونروا« في قطاع غزة، 

بحسب إحصاء للوكالة األممية

سببت األحداث األخيرة 
التي عاشتها تشاد، 
جارة ليبيا الجنوبية، 

عامًال إضافيًا في 
تدفق المهاجرين 

السريين، وتوسع نشاط 
نقاط التهريب على 

الساحل الليبي

يبدو أّن الدنمارك تسعى 
إلى ترحيل طالبي اللجوء 

إليها إلى رواندا، األمر الذي 
أثار جداًال كبيرًا في البالد، 

وخصوصًا أن سجل رواندا 
الحقوقي ال يعد مبشرًا. 

ويخشى البعض من 
تراجع مبادئ الدنمارك 

الحقوقية

الدنمارك نحو ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
تبنّي حكومة يسار 

الوسط نهجًا متشدداَ 
بات يثير سجاًال في البالد

تضم رواندا معسكرات 
لجوء من الكونغو 

الديمقراطية وبوروندي

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

طالبي  نقل  في  الدنماركية  الحكومة  ترغب 
اللجوء القادمني إليها إلى جمهورية رواندا 
)شرق أفريقيا(. هذا ما تظهره اتفاقّية سرية 
عقدت بــني الــدنــمــارك وروانــــدا، نهاية الشهر 
املاضي، بعد زيارة وزيري الهجرة واالندماج 
مولر  فليمنغ  والتنمية  تيسفاي،  مــاتــيــاس 
وتوقيعهما  األفــريــقــي،  البلد  هــذا  مورتنسن 
اتفاقية مع نظام تصفه الصحافة الدنماركية 

بنظام »شبه ديكتاتوري«. 
ــال طــالــبــي الــلــجــوء  ــ ــفـــاق عــلــى إرسـ يــنــّص االتـ
الذين يصلون إلى الدنمارك إلى رواندا، والتي 
ستتحّول إلى مقّر »لدراسة طلبات اللجوء«. 
للصحافة  تسريبات  وفــق  االتــفــاق،  ويقضي 
اللجوء  الدنماركي، بنقل طالبي  والتلفزيون 
بطائرات إلى رواندا. وفي حال تم قبول لجوء 
املقيمني في معسكرات االنتظار، يبقى طالبو 
اللجوء في رواندا. وفي حال الرفض، تتحّمل 
ي 

ّ
تبن األصــلــي.  بلدهم  إلــى  روانـــدا ترحيلهم 

حكومة يسار الوسط نهجًا متشددًا، واعتماد 
رئيسة حكومتها ميتا فريدركسن على تأييد 
الــوســط، بــات يثير سجااًل في  اليمني ويمني 
الباد وأروقة األمم املتحدة. وأثار املوقف من 
ــه الــخــصــوص  الــاجــئــني الــســوريــني عــلــى وجـ
أســئــلــة كــثــيــرة عـــن »تــغــيــر مـــبـــادئ الــدنــمــارك 
الحقوقية«. وأخيرًا، شهد البرملان الدنماركي 
الغالبية تحت عنوان  لتأمني تأييد  نقاشات 

»استقبال في دولة ثالثة أو دول الجوار«.  
وبــحــســب تـــقـــاريـــر مــحــلــّيــة ودولــــيــــة، تضم 
روانــــــدا مــعــســكــرات لـــجـــوء، وبـــاألخـــص من 
الديمقراطية  الــكــونــغــو  مــثــل  الــجــيــران  دول 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  ــــت  ــالـ ــ وقـ وبــــــــورونــــــــدي. 
الدنماركية إنه »على مدى سنوات، أظهرت 
رواندا التزامها بحماية الاجئني واستقبال 
 لم يُرق لبعض 

ٌ
مئات اآلالف منهم«. وصف

الشعبية،  فيها  بما  اإلعــامــيــة،  املــؤســســات 
وقـــد عــنــونــت صحيفة »إكــســتــرا بــاديــت«: 
»استعراض تيسفاي للوحة جميلة ينهار: 
الاجئون في حمام دماء«. كما أشارت إلى 

ــام 2018 بــإطــاق  ــن الــــروانــــدي عــ ــ قـــيـــام األمـ
الـــنـــار وقـــتـــل 11 مـــن الـــاجـــئـــني عــلــى األقـــل 
ــــروف الــصــعــبــة  ــــظـ ــن احـــتـــجـــوا عـــلـــى الـ ــذيــ الــ
أنــه »لم  التي وجــدوا أنفسهم فيها، مؤكدة 
تــكــن هـــنـــاك حــمــايــة لــاجــئــني كــمــا يــحــاول 
الــســاســة الــدنــمــاركــيــون تــصــويــر روانــــــدا«. 

الرواندي، وعادة ما يستخدم تهمة »اإلخال 
باألمن« ملاحقة كل شخص ينتقد كاغامي. 

وكشف تحقيق لصحيفة »إكسترا باديت«، 
 رئيسة 

ّ
تحت عنوان »رفــاق ميتا الجدد«، أن

ـــصـــّر عــلــى تــجــاهــل 
ُ
حــكــومــة يــســار الـــوســـط ت

نــصــائــح 11 خــبــيــرًا مــن أصـــل 12 لـــدى وزارة 
السوريني،  الاجئني  إعــادة  الخارجية، بعدم 
 ثــابــتــًا لناحية 

ّ
الفــتــة إلـــى أن »مــوقــفــهــا يــظــل

عــودة السوريني إلــى ديــارهــم«. وأشــارت إلى 
أن »صديق ميتا الجديد هو اللواء السوري 
والجوازات  الهجرة  إدارة  مدير  نمير،  ناجي 
التابعة لحكومة النظام، وهو يتحدث بشكل 
جــيــد عـــن مــيــتــا فــريــدركــســن لــطــلــبــهــا مـــن 97 
الدنمارك«.  ، مغادرة 

ً
بينهم 20 طفا سوريًا، 

وأشارت الصحيفة إلى أن »جنرال الديكتاتور 
بشار األسد، ناجي نمير، ال يجد مشكلة في 
اســتــعــادة الــاجــئــني، الــذيــن يــشــيــر الــخــبــراء، 
إلى  العائدين  أن  إلــى  ميتا،  رفــاق  باستثناء 
سورية يواجهون خطر السجن والتعذيب«، 
وهـــو مـــا دفـــع حــزبــي »الــشــعــب االشــتــراكــي« 

ــدة« الــيــســاريــني إلـــى طلب  و»الـــائـــحـــة املـــوحـ
ــــن رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة حـــول  تـــوضـــيـــحـــات مـ
عليها.  تصر  التي  السوريني  إبعاد  سياسة 
الــتــي فاوضها  الشخصيات  مــن  ونــمــيــر هــو 
وفدان دنماركيان زارا دمشق وبيروت خال 
السنوات املاضية لبحث إعادة الجئي دمشق 
وريفها إلى الديار، باعتبارها مناطق آمنة.  

تــيــســفــاي، وبــعــدمــا بــــدأت الــصــحــافــة تنبش 
فــــــي ســــجــــل روانــــــــــــــدا الــــحــــقــــوقــــي وتـــــعـــــاون 
حــكــومــة فـــريـــدركـــســـن مـــع أنــظــمــة مــوصــوفــة 
»متمسكة  حكومته  أن  أكــد  بالديكتاتورية، 
بالتعاون مع روانــدا، على الرغم من إدراكــي 
إال  )حــقــوقــيــة(.  البلد يتعرض النــتــقــادات  أن 
اقترحت تعاونًا أيضًا في  أن روانــدا نفسها 
بذلك،  اإلنــســان، ونحن سعداء  مجال حقوق 

وسنتابع العمل بفعالية«.  

رًا. 
ّ

وال يعّد سجل روانــدا مع الاجئني مبش
ولــطــاملــا انــتــقــدتــهــا األمـــم املــتــحــدة ومنظمة 
»هــيــومــان رايــتــس ووتــــش«، الــتــي أكـــدت أن 
على  القتلى.  تنصف  لم  الحاكمة  السلطات 
على  احتجوا  الجئني  على  العكس، حكمت 
الظروف بالسجن عشرين عامًا )في أحداث 
عــــام 2018(. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــكــشــف عن 
واالحتجاجات  املــتــردي،  الحقوقي  السجل 
أن كوبنهاغن  السياسية والحقوقية، يبدو 
ماضية في طرح مشروع قانون أكثر تشددًا 

مع طالبي اللجوء. 
ــاون مـــــــع نــــــظــــــام يــــوصــــف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــر الـ ــ ــيـ ــ ــثــ ــ ــ وُي
منذ  كاغامي  بول  ويرأسه  »الدكتاتوري«  بـ
20 ســنــة، الــكــثــيــر مــن األســئــلــة والــســجــاالت 

السياسية. 
رايتس ووتــش«،  وأشـــارت منظمة »هيومان 
فـــي تــقــريــرهــا الـــســـنـــوي الـــــذي أصــــدرتــــه عــام 
واملعاملة  التعسفي  االعــتــقــال  أن  إلــى   ،2020
الــســيــئــة والــتــعــذيــب فـــي الــســجــون الــرســمــيــة 
الــنــظــام  الــرســمــيــة ســيــاســة ينتهجها  وغــيــر 

عائلة سورية الجئة 
في الدنمارك 
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