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طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا رغــم  فــي  الــنــازحــن  مــعــانــاة  تستمّر 
القتال،  الجبهات وجــمــود ســاحــات  هــدوء 
وبــدء البالد مرحلة سياسية يجري فيها 
تــوحــيــد الــحــكــومــة الــطــامــحــة إلـــى إنـــعـــاش أوضـــاع 
البالد، لكن أيًا من برامج السياسين الحكومية لم 

 النازحن.
ّ

يتحدث عن ملف
ق أحمد كشلة، على التغاضي الرسمي حيال 

ّ
ويعل

 »للنازحن فصل شتاء آخر ال 
ّ
معاناتهم بالقول إن

يعرفه املسؤولون وال املتصارعون على الحكم، رغم 
 بنادقهم هي من هّجرتنا من بيوتنا«.

ّ
أن

ورغــــم هــــدوء األوضـــــاع فــي تــراغــن )جــنــوب غـــرب(، 
التي ُهّجر منها كشلة، منذ نحو السنتن، بسبب 
ــة لــلــمــتــنــافــســن على  ــمـ الـــصـــراعـــات الــقــبــلــيــة الـــداعـ
السلطة، إاّل أنه ال يزال يقيم في عشوائيات مدينة 
سبها، جنوب البالد، التي وجد فيها مأوى يحفظ 

أسرته الصغيرة من الشتات.
 هذا 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  ويقول كشلة متحدثًا 

الــنــزوح مطلع عام  الــثــالــث، فمنذ بــدء  الشتاء »هــو 
ــم بـــن الــبــرك  2019، عــشــت وأســــرتــــي ثـــالثـــة مـــواسـ
وسطح املنزل املتهالك، الذي حاولت معالجته عّدة 
مرات حتى ال يسّرب مياه األمطار، من دون جدوى«.

ويعيش رفقة كشلة، قرابة 20 أسرة، في عشوائيات 
سبها. لــم يتمّكن أّي مــن أفــرادهــا مــن الــرجــوع إلى 

بيته خوفًا من الثارات القبلية التي تحكم منطقتهم، 
هم يعيشون ظروف البرد القاسية ذاتها، 

ّ
ويؤّكد أن

وعدم توفر الحاجات األساسية.
النازحن،  ألوضــاع  الحكومي  التجاهل  مقابل  في 
املساعدة  طلب  إلــى  األحمر  الهالل  التفتت جمعية 
ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ ــة لـــهـــم، فـــخـــالل مــنــتــصــف فـ ــيـ الـــدولـ
األحمر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  عـــت 

ّ
وز املــاضــي، 

إنسانية  مساعدات  األحــمــر،  الهالل  مع  بالتنسيق 
عــلــى الــنــازحــن فــي مختلف املــنــاطــق، وفـــق فطمة 
ــهــــالل األحـــمـــر.  ــي جــمــعــيــة الــ عـــلـــيـــوة، املــــســــؤولــــة فــ
 
ّ
الــجــديــد«، أن لـــ »العربي  وقــالــت عليوة، فــي حديث 
تصريحات املسؤولن بشأن عودة أغلب النازحن 
الـــدقـــة، وال تــعــكــس ســوى  إلـــى مــنــازلــهــم، تنقصها 

ي عن املسؤولية.
ّ
التخل

هذا ما تؤكده بسمة عمار، وهي أرملة وأم لبنتن 
رت للسكن في منزلها املتضّرر، 

ُ
وطفل. إذ هي اضط

بشكل كبير، في جنوب طرابلس، خالل هذا الفصل. 
: »بعد وفاة زوجــي، يقيم أخي معي، 

ً
وتشرح قائلة

ــــررت إلـــى مــســاعــدتــه لــســّد الــنــوافــذ املـــدّمـــرة 
ُ
واضــــط

الــبــرد«،  حـــّدة  مــن  للتقليل  بالبالستيك،  والــشــقــوق 
وقت  »فــي  ــه 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  

ً
قائلة وتضيف 

املطر نلجأ كلنا إلحدى غرف املنزل، ألنها الوحيدة 
ــق يمكن أن يــســّرب املــيــاه. ال 

ّ
الــتــي لــيــس فيها تــشــق

فــــرق بـــن رجـــوعـــي ملــنــزلــي وبــــن عــيــشــي وأســـرتـــي 
فــي املــخــيــمــات أثــنــاء الـــنـــزوح«. وكــمــا تفتقد بسمة 

للتدفئة،  أيضًا  تفتقد  هي  املنزل،  في  للضروريات 
فـ »الكهرباء تكاد تكون معدومة« في بعض أحياء 

جنوب طرابلس.
ــرًا، أعــلــنــت حـــركـــة الــكــشــافــة الــلــيــبــيــة تــوزيــع  مــــؤخــ
ــازح لــيــبــي، من  ــ مـــســـاعـــدات عــلــى أكـــثـــر مـــن 1300 نـ
شرق ليبيا، مقيمن بمدينة مصراته، غرب البالد. 
قة 

ّ
املــســاعــدات كانت متعل  

ّ
أن إلــى  وأشـــارت الحركة 

بحاجيات فصل الشتاء، جرى توزيعها بالتنسيق 
مـــع مــفــوضــيــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الــالجــئــن. 
 املـــواد شملت مالبس 

ّ
وبحسب بــيــان الــحــركــة، فـــإن

انات وبطانيات 
ّ

موسمية ومصابيح شمسية وسخ
ومجموعات النظافة وحفاضات األطفال.

ــظـــروف األمــنــيــة وال دمـــار  فـــي املـــقـــابـــل، لـــم تــمــنــع الـ
املـــنـــازل، حــامــد الـــشـــريـــدي، مـــن الـــعـــودة إلـــى منزله 
في مدينة تــاورغــاء، شرق مصراته، بعد أعــوام من 
العودة،  الشريدي، من  القسري. وما منع  التهجير 
في  كونه مطلوبًا  يكن  لم  املاضية،  السنوات  طيلة 
قضية سياسية أو غيرها، بل بسبب »منزلي املدمر 
أّي ساكن بعد تهجيرنا«،  تمامًا وخلّو املدينة من 

بحسب قوله.
الــعــشــرات،  ومثله  وأســرتــه،  الــشــريــدي  انتظر  عبثًا 
وعــود الحكومات بشأن إعــادة إعمار املدينة ودفع 
تعويضات ملنازلهم املدمرة، وقال: »كنت في مخيم 
الــفــالح بطرابلس رفقة عــشــرات األســر من  بمنطقة 
بالتنكيل  قــامــوا  الــحــرائــق  إلــى  منطقتي، وإضــافــة 

بــنــا عـــشـــرات املـــــــرات، فــلــم أعــــد أقـــــوى عــلــى الــبــقــاء 
هناك«. وتابع: »خّيرت نفسي بن البقاء في املخيم 
والرجوع لبقايا منزلي، فقررت العودة، خصوصًا 
ل 

ّ
بعد عودة العديد من األسر املضطرة مثلي«. ويعل

القاسي شتاًء  املناخ  من مضاعفات  »أعــانــي   
ً
قائال

األقــل هكذا أحمي  وصيفًا، كتيّبس مفاصلي. على 
 قرب 

ّ
الــشــريــدي أن أوالدي مما أصــابــنــي«. واعــتــبــر 

انتهاء فصل الــشــتــاء، وتــراجــع حـــّدة الــبــرد واملــطــر، 
 منه 

َ
فرصة للعودة والسكن في منزله الذي لم يبق

للمنزل  ملحقات  بــبــنــاء  يــقــوم  فيما  شـــيء،  تقريبا 
كاملطبخ ودورات املياه بمساعدة متبّرعن.

مجتمع
أعلنت قوات الحماية املدنية املصرية، صباح أمس، عن ارتفاع عدد وفيات املبنى املنهار، صباح 
السبت، في حّي جسر السويس، شرقي القاهرة، إلى 23 شخصًا، من بينهم 6 يحملون الجنسية 
السودانية، عقب انتشال 5 جثث جديدة من أسفل األنقاض، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار 
البحث عن شخصن آخرين، مع ارتفاع عدد اإلصابات أيضًا إلى 25. على صعيد متصل، كشفت 
ها حررت محضر مخالفة، في وقت سابق، ضد صاحب املبنى، التخاذ اإلجراءات 

ّ
رئاسة الحّي، أن

 رّد املحافظة لم يصل.                                        )العربي الجديد(
ّ
القانونية ضده من املحافظة، لكن

أقــدم رجــل على تنفيذ عمليات طعن عــدة داخــل وحــول مكتبة، أول مــن أمــس السبت، فــي نــورث 
فانكوفر، بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص 
 
ّ
 املشتبه به ُوضــع رهــن االحتجاز. أضــاف أن

ّ
آخرين. وقــال املسؤول في الشرطة، فرانك جانغ، إن

الرجل في العشرينيات من عمره واصطدم مع الشرطة سابقًا، ولفت إلى أن ال معلومات بعد عن 
ه كــان يركض في 

ّ
 املهاجم »بــدا وكأن

ّ
دافــع الهجوم. وقــال ستيف موسوب، وهــو أحــد الشهود، إن

)أسوشييتد برس(  من كان في طريقه وقع ضحية له«.  
ّ

اتجاه ما، وكل

كندا: مقتل امرأة وجرح ستة آخرين في حادث طعنمصر: ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار إلى 23

قبل عام ونصف، رعت حكومة الوفاق، اتفاقًا 
تاورغاء،  وأهــل  مصراته  مدينة  مسلّحي  بين 
من  سنوات  بعد  منطقتهم،  إلــى  لرجوعهم 
للنظام  الموالية  مواقفهم  بسبب  التهجير 
السابق، لكّن أقل من عشرة آالف مواطن من أصل 
أربعين ألفًا في تاورغاء، عادوا، بينما الباقون قيد 

النزوح، بسبب الدمار الكلي الذي عاشته المدينة.

اتفاق غير فعال

ــان مــوعــدًا عــاملــيــا مــتــجــددًا  ــد كـ لــيــل الــســبــت - األحــ
ــام، كما  ــعـ ــت هــــذا الـ

ّ
مـــع »ســـاعـــة األرض« الــتــي حــل

الــعــام املــاضــي، فــي زمـــن كـــورونـــا. وهــكــذا، أطــفــأت 
 

ٌّ
ــدة ســاعــة، كــل ــا ملـ ــوارهـ مـــدن فــي الــعــالــم بــأســره أنـ

تهدف  التي  املناسبة  في  الليلي،  توقيتها  بحسب 
املناخي  التغير  محاربة  فــي  الصفوف  تعبئة  إلــى 
وحفظ الطبيعة. ومع انطالق الحدث، أطفئت األنوار 

ــدن اآلســـيـــويـــة من  ــ فـــي نــاطــحــات الــســحــاب فـــي املـ
 
ً
السبت، فضال إلى هونغ كونغ، مساء  سنغافورة 

عــن مــعــالــم شــهــيــرة مــثــل دار ســيــدنــي لــأوبــرا في 
أستراليا. بعدها غرق في العتمة، الكولوسيوم في 
)الــصــورة(،  موسكو  في  الحمراء  والساحة  رومــا، 
 عـــن بـــوابـــة بـــرانـــدبـــورغ فـــي بـــرلـــن، وقــصــر 

ً
فــضــال

املضيئة  األلــــواح  وكــذلــك  لــنــدن،  فــي  ويستمنستر 

البريطانية،  العاصمة  في  سيركس  بيكاديلي  في 
وبرج إيفل في باريس. ومن بن املعالم الكثيرة التي 
شاركت في العملية كاتدرائية ساغرادا فاميليا من 
في شمال  برشلونة،  في  غــاودي  انتوني  تصميم 

شرقي إسبانيا، وقصر شونبرون في فيينا.
بــعــد ذلــــك، شـــاركـــت مـــدن فـــي الــضــفــة الــثــانــيــة من 
والوسطى  الشمالية  أميركا  في  األطلسي،  املحيط 

الــذي  املــحــلــي،  الــســبــت بتوقيتها  لــيــل  والــجــنــوبــيــة، 
يـــصـــادف صـــبـــاح أمــــس األحــــــد، بــتــوقــيــت أوروبـــــا 
والـــشـــرق األوســـــط. ومـــن بــن املــعــالــم الــتــي أطفئت 
آيـــرس، ومتحف  هــنــاك، املسلة فــي وســط بوينس 
الغد في ريو دي جانيرو، مرورًا ببرج »بي بي في 

ايه« في مكسيكو.
)فرانس برس(

Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة

)سيفا كراشان/ األناضول(



وكـــانـــت الـــبـــدايـــة عــبــر مــجــمــوعــة عــلــى مــوقــع 
»فيسبوك« تحت اسم »األطباء السوريون في 
أملانيا«، باتت تضم اآلن نحو 62 ألف عضو، 
لــيــســوا مــن الــســوريــن فــقــط وإنــمــا أيــضــا من 

مختلف الدول العربية.

مجتمع إلكتروني
هــــذه املــجــمــوعــة لــيــســت جــــديــــدة، بـــل يــعــود 
تــأســيــســهــا إلــــى مـــا قــبــل انـــــدالع الـــثـــورة في 
ســـوريـــة، وتــحــديــدًا إلـــى عـــام 2009، بحسب 
مــا يــقــول الطبيب الــســوري فيصل شــحــادة، 
ــد مـــؤســـســـي املـــجـــمـــوعـــة ورئـــيـــس  ــ ــو أحــ ــ وهــ
والصيادلة  »األطــبــاء  جمعية  إدارة  مجلس 
الـــســـوريـــون فـــي أملـــانـــيـــا« )قــيــد الــتــأســيــس(. 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن ويـــوضـــح شـــحـــادة لـــ

»هــــذه املــجــمــوعــة ظــهــرت لــتــبــادل الــتــجــارب 
فـــي عــمــلــيــة تــعــديــل الـــشـــهـــادات والــتــحــضــيــر 
لــامــتــحــانــات املــتــعــلــقــة بــاخــتــصــاص الــطــب 
ــتـــي تــخــتــلــف بــشــكــل جـــذري  فـــي أملـــانـــيـــا، والـ
مــن مقاطعة إلــى أخـــرى، ومــن موظف آلخــر، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجــــود حــاجــة إلــــى تحقيق 
نــوع مــن الــتــواصــل االجتماعي بــن األطــبــاء 
الــســوريــن فــي أملــانــيــا وتــبــادل الــخــبــرات في 
 »التفاعل 

ّ
أجواء العمل«. يضيف شحادة أن

حول هذه املواضيع وغيرها، في املجموعة، 
وفي  ومتناغم  متناسق  بشكل  يــجــري  كــان 
ــان الــــزمــــاء يـــشـــاركـــون  ــ جــــو إيـــجـــابـــي، إذ كـ

املفيدة  املــعــلــومــات  يتضمن  بــمــا  تــجــاربــهــم 
الــتــي يــجــب تجنبها، بــاإلضــافــة  واألخـــطـــاء 
وكانت  اللوجستية.  املــســاعــدات  بعض  إلــى 
توجيه  على  دومــا  تحرص  املجموعة  إدارة 
دفة السفينة لتعّم الفائدة على الجميع. هذه 
الــعــوامــل كــلــهــا ســاهــمــت فـــي انــضــمــام آالف 
الزميات والزماء إلى املجموعة. ومع مرور 
السنن، أضحت مجموعة األطباء السورين 
ــرًا، 

ّ
فـــي أملـــانـــيـــا مــجــتــمــعــا إلــكــتــرونــيــا مــصــغ

نتشارك فيه بعض تفاصيل حياتنا كأطباء 
في أملانيا«. 

واستقطابها  املجموعة  نجاح  أســبــاب  ومــن 
ــن األعـــــــضـــــــاء، هــو  ــ ــدد الـــكـــبـــيـــر مــ ــ ــعــ ــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ لـ
»تــركــيــزهــا على مــا يجمعنا واالبــتــعــاد عّما 
والتركيز  الخافية  املــواضــيــع  ودرء  يفرقنا 
على التقاطعات، كوننا جميعا سورين قبل 

أن نكون أطباء«، وفق ما يؤكد شحادة.
محصورًا   

َ
يبق لم  املجموعة  نشاط   

ّ
أن ُيذكر 

ـــم مــؤتــمــر في 
ّ
ـــظ

ُ
ــتـــراضـــي، إذ ن بــالــفــضــاء االفـ

شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول مــن عـــام 2019 
جمع نحو 120 طبيبة وطبيبا باإلضافة إلى 
ــروع الــصــيــدلــة وطــب  مــشــاركــن آخــريــن مــن فـ
فيه بحسب شحادة  تبلورت  وقــد  األســنــان. 
»نــــواة فــكــرة تــتــمــحــور حـــول ضــــرورة وجــود 
كـــيـــان يــجــمــع األكـــاديـــمـــيـــن الــــســــوريــــن مــن 
أصحاب املهن الطبية في أملانيا«. ويلفت إلى 
ه »كان مخططا لعقد مؤتمر ثان في شهر 

ّ
أن

فاطمة نصر اهلل

ــّدث عــــــن األطـــــبـــــاء  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــنــــدمــــا نـ
 األمــر 

ّ
الــســوريــن فــي أملــانــيــا، فــــإن

ــق بــكــتــلــة األطـــبـــاء األجـــانـــب 
ّ
يــتــعــل

الــكــبــرى فــي الـــبـــاد، وفـــق إحـــصـــاءات أملانية 
رسمية. وثّمة 4486 طبيبا )وفق آخر إحصاء 
في عام 2019 أوردته املجلة الطبية األملانية( 
يـــنـــشـــطـــون، عـــــدا عــــن الـــعـــامـــلـــن فــــي املـــجـــال 
الصحي مــن صــيــادلــة وغــيــرهــم. ومــع انــدالع 
الحرب في سورية قبل نحو عقد، وصل عدد 
كــبــيــر مـــن الــاجــئــن الـــســـوريـــن إلــــى أملــانــيــا. 
 

ّ
وإن كــان من بن هــؤالء عــدد من األطــبــاء، إال
 الـــعـــدد األكـــبـــر مـــن األخـــيـــريـــن وصــــل بعد 

ّ
أن

 
ّ
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة عــمــل. فالحقيقة أن
األطباء السورين ليسوا وحدهم الذين كانوا 
في حاجة إلى أملانيا للهرب من واقع بادهم، 
ال سّيما بعد اندالع الحرب في عام 2011، بل 
 الدولة األملانية كذلك تحتاج إليهم لتعزيز 

ّ
إن

لهم،  أبوابها  تفتح  ولذلك  الصحي،  نظامها 
البعض  ــراءات عــدة يصفها  إجــ  

ّ
أن العلم  مــع 

ــّد مـــن أن يــمــر بها  »الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة«، ال بــ بــــ
مختلف األطباء األجانب قبل الحصول على 
إذن مزاولة املهنة وتعديل شهادة الطب. هذه 
اإلجــــــراءات الــتــي وقــفــت بــالــفــعــل عــائــقــا أمــام 
عدد من األطباء السورين، تخطاها آخرون 
أ مــن الــنــظــام الصحي 

ّ
وبــاتــوا جـــزءًا ال يــتــجــز

األملاني.
فــي نهاية عــام 2019، كــان يعيش فــي أملانيا 
مـــركـــز  بــــحــــســــب  ألــــــــف ســـــــــــوري،  نــــحــــو 790 
ــانــــي لــــإحــــصــــاءات. قبل  »ســتــاتــيــســتــا« األملــ
عــشــر ســـنـــوات، كــــان الـــعـــدد أقــــل مـــن 30 ألــف 
سنترال«  »بايوميد  مــدّونــة  وتفيد  شخص. 
 
ّ
ــأن املــتــخــصــصــة فــــي الـــــدراســـــات الـــطـــبـــيـــة، بــ
حــاجــة أملــانــيــا إلـــى األطــبــاء الــســوريــن تعود 
بالنسبة  مــشــتــرك  وهـــو  األّول،  ســبــَبــن.  إلـــى 
ــكـــل عـــــــــام، هــو  إلـــــــى األطــــــبــــــاء األجــــــانــــــب بـــشـ
عدد  فــي  النسبي  النقص  ســد  إلــى  حاجتها 
األطــبــاء لديها فــي خــال الــســنــوات األخــيــرة. 
بآخر  أو  فمرتبط بشكل  الثاني،  السبب  أّمــا 
ــدد الــســوريــن فـــي الـــبـــاد، مـــا أدى  بـــزيـــادة عـ
ــادة الــحــاجــة إلــى طــاقــم طبي يتحدث  إلــى زيـ
األطباء  استقدام   

ّ
فإن العربية، ولذلك  باللغة 

ن في آن.
َ
السورين يحقق هدف

وعلى الرغم من حاجتها إلى هؤالء األطباء، 
ــيـــرون يــشــتــكــون مــــن اإلجــــــــراءات  ــثـ ــا زال كـ مــ
 أملانيا بدأت تتشدد 

ّ
البطيئة واملربكة، كما أن

الــعــام 2013 فــي إجــــراءات تعديل  منذ نهاية 
شـــهـــادة الــطــب لــأطــبــاء األجـــانـــب مـــن خـــارج 
االتحاد األوروبي، ومنهم األطباء السوريون. 
وأمــام هــذا الوضع، وجــد األطباء السوريون 
حاجة إلى تجميع أنفسهم وتبادل املعلومات 
البعض،  بعضهم  بن  والتجارب  والخبرات 

أطباء سوريون 
في ألمانيا

إنجازات 
وفائدة 
متبادلة

بعد عام 2011، ازداد عدد األطباء الذين تركوا سورية 
الستقبال  أبوابها  شرعت  التي  ألمانيا  إلى  وتوّجهوا 
تستقبل  كانت  أنّها  علمًا  والحرب،  الظلم  من  الهاربين 

آخرين في أوقات سابقة

األطباء السوريون 
يشّكلون كتلة األطباء 

األجانب الكبرى في ألمانيا

الدولة األلمانية في حاجة 
إلى هؤالء األطباء لتعزيز 

نظامها الصحي

1819
مجتمع

مـــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي وقــد ُحجزت 
املوعد  من  أسبوَعن  قبل  املقاعد  كل  حينها 
ه ألغي بسبب جائحة كورونا. أّما 

ّ
املقرر، لكن

املؤتمر املقبل فجاهز من كل النواحي اإلدارية 
والتنظيمية، في انتظار إعادة السماح بعقد 

اجتماعات ولقاءات إلعان موعده«.
الــكــيــان الـــذي تـــّم الـــتـــداول بــشــأنــه فــي مؤتمر 
األطــبــاء   »جــمــعــيــة 

ّ
إن إذ  واقـــعـــا،  بـــات   ،2019

والـــصـــيـــادلـــة الــــســــوريــــن فــــي أملــــانــــيــــا« عــلــى 
الــدوائــر األملانية  وشــك التسجيل رسميا في 
ــقـــول  ــة. وعـــــــن هـــــــذه الــــجــــمــــعــــيــــة، يـ ــتــــصــ ــخــ املــ
ــي جــمــعــيــة أكــاديــمــيــة وعــلــمــيــة  شــــحــــادة: »هــ

تضم  ربــحــيــة،  وغــيــر  وتطوعية  واجتماعية 
املجال  فــي  العاملن  الــســوريــن  األكاديمين 
أسنان  وأطــبــاء  أطــبــاء بشرين  مــن  الصحي 
وصــيــادلــة مــن املقيمن فــي أملــانــيــا«. ويتابع 
»الــجــمــعــيــة حـــيـــاديـــة ال تــحــمــل   

ّ
أن شــــحــــادة 

تمثيل  تــحــتــكــر  وال  أيـــديـــولـــوجـــي  طـــابـــع  أّي 
تعمل  فهي  السورين،  الطبين  األكاديمين 
ــار نــشــاطــات املــجــتــمــع املــدنــي  ــ مـــن ضــمــن إطـ
ـــل أعــــضــــاءهــــا واألهــــــــداف 

ّ
ــي أملـــانـــيـــا وتـــمـــث فــ

ــه 
ّ
الــتــي يــرســمــونــهــا«. ويشير شــحــادة إلــى أن

»يحق لجميع األطباء والصيادلة السورين 
املقيمن في أملانيا، سواء أكانوا من الطاب 
فــي الــجــامــعــات األملــانــيــة أو مــّمــن يحضرون 
المتحانات التعديل أو العاملن في مختلف 
علما  للجمعية،  االنضمام  الطبية،  املجاالت 
عن  دوري  بــشــكــل  تــتــغــّيــر  ســــوف  اإلدارة   

ّ
أن

الجمعية  االنــتــخــاب«. وعــن نشاطات  طــريــق 
ــــهــــا »تـــرتـــكـــز 

ّ
ــقــــول شــــحــــادة إن ــا، يــ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ وأهـ

تنظيم  األّول،  أســاســيــة.  أعـــمـــدة  ثــاثــة  عــلــى 
اجــتــمــاعــات ألعـــضـــاء الــجــمــعــيــة بــهــدف بــنــاء 
ــــط بــيــنــهــم وتـــعـــزيـــزهـــا وتـــقـــديـــم دعـــم  ــــروابـ الـ
عــلــمــي وأكــــاديــــمــــي. الــــثــــانــــي، يــتــمــثــل بــدعــم 
املشورة  وتقديم  أملانيا  إلى  الجدد  الوافدين 
لــهــم لــتــوضــيــح خـــطـــوات الـــدخـــول إلـــى ســوق 
العمل األملاني واالندماج فيه وتقديم أشكال 
فيتمثل  الثالث،  أّمــا  لهم.  الدعم  من  مختلفة 
االجتماعي  املستوى  على  التواصل  بتعزيز 
ومع الصحافة والرأي العام األملاني، وتعزيز 

املؤسسات  مــع  والعلمي  األكــاديــمــي  التبادل 
 
ّ
ــارة إلــى أن والـــروابـــط األملــانــيــة«. تــجــدر اإلشــ
ــاء الـــســـوريـــن يــشــيــدون  ـــبــ كــثــيــريــن مــــن األطـ
أملانيا«،  في  السوريون  »األطــبــاء  بمجموعة 
ه 

ّ
ومنهم الطبيب هاني فتح الله الذي يقول إن

الشهادة،  تعديل  آليات  مختلف  على  تعّرف 
وغيرها من األمور التي احتاجها في مجال 

اختصاصه من خال هذه املجموعة.

رضا عن الوضع
ــر فــــي أملـــانـــيـــا  ــثـ ــّبـــر أطــــبــــاء ســـــوريـــــون كـ ــعـ يـ
ــــذي وصـــلـــوا  عــــن رضــــاهــــم عـــلـــى الــــوضــــع الــ
إلــيــه. ويــقــول الطبيب حــســام طــربــن، وهــو 
»األطــبــاء  جمعية  فــي  إدارة  مجلس  عــضــو 
»العربي  والصيادلة السوريون في أملانيا« لـ
ــبــــاء والــصــيــادلــة   األطــ

ّ
 أن

ّ
ــديـــد«: »أظــــــن ــجـ الـ

الــيــوم جـــزءًا مهما من  الــســوريــن يشكلون 
النظام الصحي األملاني، ال يمكن االستغناء 
عنه. فقد تمكنوا بالفعل من تجاوز عقبات 
ــاعـــي واملـــهـــنـــي بــســرعــة  ــمـ االنـــــدمـــــاج االجـــتـ
كـــبـــيـــرة، وســـاهـــمـــوا بـــقـــوة فـــي ســـد الــنــقــص 
الكبير في الكفاءات الطبية، األمر الذي عاد 
أيضا بالنفع على النظام الصحي األملاني، 
ــات األزمــــــــات واألوبــــئــــة  ــ خـــصـــوصـــا فــــي أوقـــ
كالتي نعيشها اليوم«، في إشارة إلى وباء 

كورونا.
ويثني عــدد مــن األطــبــاء على مــا قّدمته لهم 
أملــانــيــا والــفــرص الــتــي منحتهم إّيــاهــا، على 

الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي اعــتــرضــتــهــم. 
وفــي الــســيــاق، يــقــول الطبيب مــالــك األتــاســي 
في  كطبيب  وظيفته   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

أملانيا حققت له االستقرار املادي على الرغم 
 
ّ
ــه لم ينه اختصاصه بعد. ويوضح أن

ّ
أن من 

 
ّ

أن أستقل مــن املستحيل  كـــان  »فـــي ســوريــة، 
ماديا، ومــا كنت ألفكر في الــزواج وتأسيس 
 الــوضــع الــراهــن«. 

ّ
عــائــلــة، خــصــوصــا فــي ظـــل

 األتــاســي يــقــول إنــه كان 
ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــه أكمل اختصاصه في سورية، 
ّ
أن يتمنى لو 

 »نوعية الطب فــي أملانيا 
ّ
أن إلــى  ــه يشير 

ّ
فــإن

واملستشفيات والتقنيات هي أمور نفتقدها 
ــؤّدي دورًا أســـاســـيـــا في  ــ ــي تــ فـــي بـــلـــدنـــا، وهــ

التعلم وتسهيل االختصاص«.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

J J

تحقيق

سيناء ـ محمود خليل

ــريـــش، فــــي مــحــافــظــة  ــعـ تـــســـود مـــديـــنـــة الـ
شــمــال ســيــنــاء، شــرقــي مــصــر، حــالــة من 
ــان، نــتــيــجــة قــــرار  ــهــــجــ ــتــ الـــغـــضـــب واالســ
حــكــومــي يــقــضــي بــنــقــل عـــشـــرات الــقــبــور 
املقابر بهدف توسعة طريق  إحــدى  مــن 
في املدينة، ضمن خطة جديدة لتطوير 
ــــش، بــمــا  ــريـ ــ ــعـ ــ ــات فـــــي الـ ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــكـ ــبـ شـ
إنــشــاء مــحــاور جــديــدة، ستلتهم  يشمل 
خـــال شقها عــشــرات املـــنـــازل واملــنــشــآت 
السكان  مــع  التشاور  دون  مــن  املختلفة، 
أو الــهــيــئــات الــهــنــدســيــة املــحــلــيــة، وهــو 
ــا أدى إلــــى تــقــديــم عـــشـــرات الــشــكــاوى  مـ
ــرورة تــغــيــيــر مــســار  ــ ــــضـ ــــدات بـ ــاشـ ــ ــنـ ــ واملـ
املحاور الجديدة وتضييقها بما ال يؤثر 
سلبا على السكان أو املشاريع الجديدة 
في آٍن واحد، وتشمل اإلزالة مناطق عدة، 
بـــدءًا مــن مــطــار الــعــريــش مـــرورًا بامليناء 
ــديـــد، وصــــــواًل إلــــى إنـــشـــاء املـــحـــاور  الـــجـ

داخل املدينة ومحيطها.
وفي التفاصيل، يقول أحمد سعد، وهو 
 سُينقل 

ٍّ
من سكان العريش، وقريب ملتوف

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أبــلــغــتــنــا  قـــبـــره، لــــ
الحضور  بــضــرورة  الحكومية  الــجــهــات 
إلى املقبرة صباح األحد )أمس( ملتابعة 
 املقبرة 

ّ
عملية نقل رفات أحد أقاربنا، ألن

دخـــلـــت فـــي حــيــز تــوســعــة الـــطـــريـــق، في 
منطقة أبي صقل. عّبرنا عن استهجاننا 
من هذا القرار، الذي فيه تعدٍّ على حرمة 
ــــرور ســـنـــوات على  املـــيـــت، ونــقــلــه بــعــد مـ
 
ّ
ــريـــق، لــكــن ــطـ ــه، بــحــجــة تــوســعــة الـ ــاتــ وفــ
تنفيذه،  في  ماضية  الهندسية  الجهات 
ه ال إمكانية لاعتراض 

ّ
بعد إشعارنا بأن

 املـــخـــطـــطـــات وضــعــت 
ّ
ــرار، ألن ــ ــقـ ــ الـ عـــلـــى 

الجهات   
ّ

كــل مــن  عليها  املصادقة  وتمت 
املـــخـــتـــصـــة، وال يــمــكــن الـــتـــراجـــع عــنــهــا، 
وسيتم تنفيذ القرار بالنقل، سواء بقبول 
 حــضــورهــا 

ّ
ــن ــكـ الـــعـــائـــلـــة، أو رفـــضـــهـــا، لـ

سيكون لتثبيت املكان الجديد، واالطاع 
عن كثب على عملية النقل، بهدف طمأنة 
ــهــا تــجــري فــي إطــار 

ّ
عــائــات املــتــوفــن أن

ــة«.  ــدقـ مـــن الــخــصــوصــيــة واالهـــتـــمـــام والـ
ــم تـــعـــد لـــديـــنـــا حــرمــة  ــ ــد: »لـ ــعـ يــضــيــف سـ
لــلــحــّي أو لــلــمــيــت. طــــوال عــمــرنــا، نسمع 
عن حرمة امليت والقبر، فتأتي الحكومة 
 ما تعارف عليه الناس 

ّ
اليوم لتلغي كل

بضرورة عدم املساس بالقبور وامليتن 
ــرار  ــان الـــســـبـــب«. يــســتــغــرب إصــ مــهــمــا كــ
الحكومة على تنفيذ املخطط على الرغم 
من مساسه باملقابر، مع إمكانية تضييق 
املـــســـارات فــي هـــذه املــنــطــقــة تــحــديــدًا، أو 
البحث عن بدائل، من دون املّس بمشاعر 
 الحديث عن فتح 

ّ
أهالي املتوفن، في ظل

القبور ونقل ساكنيها إلى أماكن أخرى، 
ويــقــول: »املــحــاور الــجــديــدة ستأخذ في 
بل  وعـــيـــادات،  ومــســاجــد  بيوتا  طريقها 
ــقـــابـــر. ســتــر الـــلـــه املــقــبــل علينا  حــتــى املـ
بعد  للمدينة  والتطوير  التنمية  بحجة 
تركها سبع سنوات تعيش في ظروف ال 

تصلح لحياة البشر«.
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــت املــــجــــمــــوعــــات اإللــ ــ ــجـ ــ وضـ
ــبـــر مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، فــــي مــحــافــظــة  عـ
شــــمــــال ســـيـــنـــاء، بـــعـــشـــرات املـــنـــشـــورات 
والــتــعــلــيــقــات مــن الــســكــان عــلــى نــبــأ نقل 
رفــض  عــلــى  اآلراء  أجــمــعــت  إذ  الـــقـــبـــور، 
ــرار الـــحـــكـــومـــي، وضـــــــرورة الــتــراجــع  ــقــ الــ
عــنــه، وإبــقــاء الــقــبــور فــي حرمتها وعــدم 
املساس بها، تحت أّي ظرف أو ألّي سبب 

كــــان، وســــط تــذكــيــر لــلــحــكــومــة املــصــريــة 
وقوات الجيش بحجم التضحيات التي 
قدمها سكان مدينة العريش، على مدار 
ــه ال يمكن مكافأة 

ّ
السنوات املاضية، وأن

سكان املدينة بهذا الشكل، من خال إزالة 
واملساجد  الحيوية  ومراكزهم  منازلهم 
ــن أجـــــل تـــوســـعـــة الـــطـــرقـــات.  ــقــــابــــر مــ واملــ
الـــهـــنـــدســـي  الــــــــــرأي   

ّ
أن هــــــــؤالء  ويـــــؤكـــــد 

فـــي الـــعـــريـــش يــشــيــر إلــــى عــــدم احــتــيــاج 
 هــذه الــتــوســعــات واملــحــاور، 

ّ
املــديــنــة لــكــل

بتحسن  عنها  االستعاضة  وبــاإلمــكــان 
واقــع شبكة الطرقات الحالية، من خال 

صيانتها أو إعادة تأهيلها.
وفـــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلــــك، قـــال مــســؤول 
حـــكـــومـــي فــــي مــجــلــس مـــديـــنـــة الــعــريــش 
قـــــرارًا   هــــنــــاك 

ّ
إن الــــجــــديــــد«  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ

حــكــومــيــا مـــدعـــومـــا مـــن قـــيـــادة عــمــلــيــات 
ــمــــال ســـيـــنـــاء،  ــيـــش املــــصــــري فــــي شــ الـــجـ
 ما 

ّ
بتنفيذ املــحــاور الجديدة، وإزالـــة كــل

يــعــتــرض طــريــقــهــا، ســــواء كـــان مــنــزاًل أو 
مركزًا حكوميا أو مسجدًا ومقبرة حتى، 
الــعــلــيــا تتطلب  املــصــلــحــة   

ّ
أن إلــــى  نــظــرًا 

تــغــيــيــرًا جـــوهـــريـــا فـــي شــبــكــة الــطــرقــات 
فــي مــديــنــة الــعــريــش تتناسب مــع حجم 
الــتــطــور والــتــنــمــيــة الــقــائــم عــلــى أســـاس 
نهضة املدينة بصفتها عاصمة ملحافظة 
شــمــال ســيــنــاء، مــن خـــال تــطــويــر ميناء 
مشاريع  إنشاء  وكذلك  العريش،  ومطار 
للمياه والكهرباء ذات مستوى عاٍل يليق 

بتضحيات وصبر سكان املحافظة طوال 
السنوات املاضية، في مواجهة اإلرهاب، 
 
ّ
إلى جانب قوات الجيش. وبالتالي، فإن
الـــقـــرار اتــخــذ، ويــجــري التنفيذ مــن قبل 
ه بحماية قوة 

ّ
الجهات املختصة، وذلك كل

العامة  املصلحة   
ّ
أن إلــى  نــظــرًا  الــقــانــون، 

تــغــلــب املــصــلــحــة الـــخـــاصـــة، وبــالــتــالــي، 
 ما يعترض طريق 

ّ
يحق للدولة إزالة كل

التنمية.
ــالـــي، قــال  ــروع الـــحـ ــشــ وفــــي تــفــاصــيــل املــ
ــة، مــحــافــظ شــمــال  ــلــــواء مــحــمــد شـــوشـ الــ
 لتطوير 

ً
 هناك مخططا كاما

ّ
سيناء، إن

يتضمن  الثانية،  مرحلته  فــي  العريش، 
إنـــشـــاء 3 مـــحـــاور رئــيــســيــة طــولــيــة على 
ســاحــل الــبــحــر، ومـــحـــاور عــرضــيــة ليتم 
الــربــط وتــيــســيــر الــتــحــرك بــيــنــهــا، بكلفة 
مــلــيــون   32 )نــــحــــو  جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــون   500
لوسائل  فــي تصريحات  أضــاف  دوالر(. 
الجهات  بعض  هــنــاك   

ّ
أن محلية،  إعـــام 

الـــحـــكـــومـــيـــة واملـــــنـــــازل تــعــيــق الــتــنــفــيــذ، 
إزالتها، وهــي عبارة عن  األمــر  ويتطلب 
ومسجد  الصحي،  الصرف  مياه  محطة 
ــنــــزاًل عــلــى  ــن، و23 مــ ــديــ ــراشــ الــ الـــخـــلـــفـــاء 
املحور األول، نظرًا للكثافة السكانية في 
املنطقة، إلى جانب أجــزاء من مستشفى 
النظافة،  شــركــة  ومبنى  الــعــام،  العريش 
ــقــــديــــم، واســـتـــراحـــة  ومـــبـــنـــى املـــطـــافـــئ الــ
املحافظ القديمة، وجزء من مركز شباب 

مدينة العريش )الساحة الشعبية(.

سيناء: مشاريع ال ترحم األموات

قبر تظهر عنده إشارة إزالة )العربي الجديد(

اإلهمال استمر مع تزايد السطوة العسكرية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

األطباء السوريون جزء من النظام الصحي األلماني )آينا فاسبندر/ فرانس برس(

4486
هو عدد األطباء السوريين في ألمانيا، 

وفق آخر إحصاء يعود إلى عام 
2019 أوردته المجلة الطبية األلمانية

استنكار كبير تسبب به 
قرار للسلطات المصرية 

بتوسعة طرقات في 
العريش، على حساب 

منشآت عدة، من 
دون استثناء القبور 

من بينها، بل يستهدف 
المشروع نقل بعضها

كان تأثير الحرب في 
سورية كبيرًا على 

األكاديميين في البالد، 
خصوصًا في الشمال، 

في ظل استمرار النزوح 
والهجرة بحثًا عن فرص 

أفضل، باإلضافة إلى 
عوامل أخرى، ما قد يؤثر 

على المستقبل العلمي 
في البالد

أكاديميون سوريون يواجهون أزمة في الشمال
نجاح األكاديمي غير 

ممكن من دون استقرار 
ذهني ومعيشي

يتقاضى حامل درجة 
الدكتوراه في إدلب وريف 

حلب 500 دوالر شهريًا

عبد الرحمن خضر

ــــال ســــنــــوات الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة، عــانــى  خـ
األكــاديــمــيــون واملــعــلــمــون، كــآخــريــن يعملون 
العاملن  ــر 

ّ
تــأث أن  إال  قــطــاعــات مختلفة.  فــي 

ــربــــوي كـــــان لــــه أثـــــر ســلــبــي  ــتــ فــــي الـــقـــطـــاع الــ
املناطق  فــي  التعليمية  العملية  عــلــى  كبير 
الخاضعة لسيطرة املعارضة، شمالي الباد 
بــشــكــل خــــاص، وأدى إلـــى نــــزوح الــكــثــيــر من 
التاميذ والطاب إلى دول الجوار وأوروبا، 
خصوصا أن عدم وجود أكاديمين يعملون 
على تأسيس هيئة ما من الداخل واالعتراف 
بهم أثر سلبا على تلك العملية، كما أثر على 

الجامعات الناشئة في الداخل.
وفي الشمال السوري، كانت هناك محاوالت 
عدة لتأسيس نقابات وروابط لأكاديمين 
بــهــدف تــوحــيــد الــجــهــود، وتــذلــيــل العقبات 
التي واجهها املعلمون، الذين ترك معظمهم 
ــتـــي مــــا زالــــت  وظـــائـــفـــهـــم فــــي الـــجـــامـــعـــات الـ
ــــوري. لــكــن  ــــسـ تــخــضــع لــســيــطــرة الـــنـــظـــام الـ

جــمــيــعــهــا لـــم تــنــجــح بــشــكــل كــبــيــر، بسبب 
الشمال  لسكان  االقتصادي  الوضع  تراجع 
الـــــــســـــــوري، وحـــــركـــــة الــــــنــــــزوح املـــســـتـــمـــرة، 
املناطق  على  املسيطرة  الجهات  واخــتــاف 
ومحاوالتها  النظام،  سيطرة  عن  الخارجة 

لتسييس تلك الجهود.
ــة إدلـــــــب ونــقــيــب  ــعـ ــامـ ــم فــــي جـ ــلـ ــعـ ويــــقــــول املـ
إدلــب وريــف حلب  فــي محافظة  األكاديمين 
الغربي، محمد الخطيب، لـ »العربي الجديد«: 
»أســـســـنـــا نــقــابــة لــأكــاديــمــيــن فـــي املــنــطــقــة 
فـــي مـــايـــو/أيـــار عـــام 2020، وســعــت الــنــقــابــة 
تحت  األكاديمين  جمع  إلــى  تأسيسها  منذ 
ــدة، وجـــرت انــتــخــابــات في  مظلة مــدنــيــة واحــ
تــنــفــيــذيــا للنقابة.  حــيــنــهــا، وأســســنــا مــكــتــبــا 
وبــــدأ األكـــاديـــمـــيـــون يــنــتــســبــون إلــيــنــا، حتى 
بلغ عددهم نحو 200 من أصل 400 أكاديمي 
فـــي املـــنـــطـــقـــة«. يــضــيــف: أن الــتــأســيــس جــاء 
بــســبــب مـــعـــانـــاة األكـــاديـــمـــيـــن كــغــيــرهــم مــن 
النزوح، وبسبب فقدان كثيرين منهم مصدر 
ــــى الـــعـــمـــل فــــي مـــجـــاالت  رزقــــهــــم لــيــنــتــقــلــوا إلـ

بهم من  االهتمام  قلة  إلــى  باإلضافة  أخـــرى، 
سلطات األمر الواقع على الصعيدين العلمي 
واالجــتــمــاعــي، عــلــى عــكــس مــا نــــراه فــي دول 
االهتمام  وقــلــة  الــعــالــم«.  الــجــوار وبقية دول 
هــذه مــوجــودة أيــضــا فــي املناطق الخاضعة 
لسيطرة قوات النظام، بحسب الخطيب، وقد 

الــحــرة وعضو »رابــطــة مــدرســي الجامعات« 
العاملة في ريف حلب الشمالي، عبد الحكيم 
ــربــــي الــــجــــديــــد«: »يـــعـــانـــي  ــعــ ــري، لـــــ »الــ ــ ــــصـ املـ
األكــاديــمــيــون فــي الــشــمــال الــســوري مــن عــدم 
تـــوفـــر املـــكـــتـــبـــات، حــتــى اإللــكــتــرونــيــة مــنــهــا، 
وربــمــا يطلب األكــاديــمــي مرجعا مــن الــعــراق 
عـــدة،  أســـابـــيـــع  بــعــد  إال  يــصــلــه  ال  األردن  أو 
واألمر عائد ألسباب مختلفة، منها صعوبة 
الــتــحــويــات املــالــيــة، وعــــدم وجــــود مــصــارف 
يــمــكــن الــتــحــويــل عـــن طــريــقــهــا فـــي املــنــطــقــة. 
واألمر ينعكس على إعداد األبحاث، ويجعل 
األكاديمي غائبا عن متابعة املستجدات. كما 
في  فقدوا حقهم  الشمال  في  األكاديمين  أن 
معاناتهم  من  ويزيد  الجامعية،  الترفيعات 
عدم تناسب الرواتب مع الظروف املعيشية، 
عــلــى الــرغــم مــن إعــطــاء األكــاديــمــي 16 ساعة 
عــلــى األقـــــل، وهــــذا قـــد ال يــكــون كــثــيــرًا، لكنه 

يتطلب ضعفي ذلك الوقت من التحضير«.
 األكــــاديــــمــــيــــن ال 

ّ
ــري، فــــــــإن ــ ــــصــ وبـــحـــســـب املــ

يتمتعون بأية حصانة تتناسب ودرجاتهم 

ــه مــــا مــــن مــعــلــمــن فــــي كــل  ــ الــعــلــمــيــة. كـــمـــا أنـ
الــتــخــصــصــات، مــشــيــرًا إلـــى أن جــامــعــة حلب 
ــدأت تـــخـــريـــج طـــــاب جـــــدد لـــســـد الـــنـــقـــص،  ــ ــ بـ
خــصــوصــا فـــي الـــعـــلـــوم املـــالـــيـــة واملــصــرفــيــة. 
بأكاديمين مقيمن  تتم االستعانة  وحاليا، 
في تركيا، لكن هذا يفرض املزيد من األعباء 
املــــالــــيــــة، إذ يـــحـــتـــاج املـــعـــلـــم إلـــــى مــصــاريــف 

للتنقل، وبدل إيجار أكبر للسكن.
ويــــقــــول رئـــيـــس جـــامـــعـــة حـــلـــب الــــحــــرة عــبــد 
الــعــزيــز الــدغــيــم، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مــن 
أبرز املشاكل التي يعانيها األكاديميون هي 
مــع شهاداتهم.  تتناسب  عــدم توفر وظــائــف 
فــهــنــاك أكـــاديـــمـــيـــون يــعــمــلــون فـــي مــنــظــمــات 
املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي أو أخـــــــرى غـــيـــر مــســتــقــرة 
بسبب عــدم وجــود فــرص عمل، وبالتالي ال 
تـــؤّمـــن لــهــم الـــدخـــل املــنــاســب، بــســبــب وجـــود 
وهما  فقط،  الشمال  في  جامعتن رسميتن 
جامعة إدلب وجامعة حلب، ومن غير املمكن 
ــتـــان جــمــيــع  ــعـ ــامـ أن تـــســـتـــوعـــب هــــاتــــان الـــجـ

األكاديمين«.

أدت إلــى هــجــرة الكثير مــن األكــاديــمــيــن من 
تلك املناطق.

وبــحــســب الــخــطــيــب، فـــإن األكــاديــمــي يحتاج 
إلى ظروف مثالية لتطوير عمله األكاديمي، 
ــر الـــذي  ــ والــــقــــراءة وإجــــــراء الــتــطــبــيــقــات، األمـ
ــا عــــلــــى تــــطــــويــــر املــجــتــمــع  ــابــ ــجــ يـــنـــعـــكـــس إيــ
وتــنــمــيــتــه، فـــا يــمــكــن أن يــحــقــق األكــاديــمــي 
نجاحا عندما يكون فاقدًا لاستقرار الذهني 
املنتسبون  األعـــضـــاء  واملــعــيــشــي.  والــنــفــســي 
ــيــــوت مــســتــأجــرة  لـــلـــنـــقـــابـــة يـــســـكـــنـــون فــــي بــ
بأسعار عالية، وقد يدفع أحدهم من أجلها 
الحاصل  إذ يتقاضى  الشهري،  راتبه  نصف 
على درجــة الــدكــتــوراه فــي إدلــب وريــف حلب 
الغربي 500 دوالر، بينما يتقاضى الحاصل 
املــاجــســتــيــر 300 دوالر. ويــؤكــد  ــة  عــلــى درجــ
الـــظـــروف مجتمعة دفعت  هـــذه  أن  الــخــطــيــب 
ــــرك عــمــلــهــم  ــــى تـ ــيـــن إلـ ــمـ الــكــثــيــر مــــن األكـــاديـ

واالنتقال إلى مهن أخرى، أو مغادرة الباد.
بــــدوره، يــقــول وزيـــر االقــتــصــاد فــي الحكومة 
الــســوريــة املؤقتة واملـــدرس فــي جامعة حلب 

في جامعة حلب 
)Getty /بكر القاسم(
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مستشفى رشيفة والذي تجري أعامل تشييده يف اململكة املغربية

مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية نموذجًا

الحضور التنموي للمؤسسات 
اإلنسانية في زمن كورونا

إذ أدرك الجميــع أنــه ال حــدود لآلثــار الكارثيــة 

التــي قــد يخلفهــا الوبــاء العاملــي خصوصــا عــى 

الصعيديــن االقتصــادي واالجتامعــي، األمر الذي 

تطلــب صيغــة متقدمــة عــى املســتوى اإلنســاين 

ــن  ــد م ــة يف الح ــب املعرك ــال لكس ــاح فع كس

اآلثــار العميقــة لتلــك الجائحــة، حيــث مل تعــد 

املواجهــة،  أقطــاب  أحــد  فقــط  الحكومــات 

إمنــا كشــفت عــن الــدور الهــام  ملؤسســات 

ــاء  ــاين يف بن ــري واإلنس ــل الخ ــامت العم ومنظ

ــر اتســاعاً. ــة أك ــة مواجه منظوم

شــكّل  الــدور،  ذلــك  عــى  أكــر  وللوقــوف 

مؤسســة  أصدرتــه  الــذي  الســنوي  التقريــر 

ــة  ــة واملمول ــم الخري ــن جاس ــد ب ــم وحم جاس

عقاريــة  اســتثامرات  عــى  باالعتــامد  ذاتيــاً 

ــايل  ــل مع ــن قب ــة م ــة ممنوح ــات نقدي وتدفق

ــاين  ــر آل ث ــن ج ــم ب ــن جاس ــد ب ــيخ حم الش

– العضــو املؤســس، يتــم تخصيــص أرباحهــا 

لصالــح العمــل الخــري ، مرجعــا موضوعيــا 

ــع  ــذي يضطل ــوي ال ــدور الحي ــى ال ــرف ع للتع

ــاندة  ــات يف مس ــن املؤسس ــوع م ــذا الن ــه ه ب

ودعــم  العــامل  حــول  املحتاجــة  املجتمعــات 

الجهــود الدوليــة لتأســيس حالــة مــن االســتدامة 

عــى الصعيــد التنمــوي يف العديــد مــن الــدول 

الصحيــة  مشــاريعها  خــال  مــن  الفقــرة 

اســتعراضاً  التقريــر  يقــدم  إذ  والتعليميــة. 

ــام  ــدار الع ــى م ــة ع ــطة املؤسس ــاما ألنش ش

2020،  ميكــن مــن خالــه التعــرف عــى األطــر 

العامــة الســراتيجيات تلــك املؤسســات ودورهــا 

الفاعــل يف االرتقــاء باملســتوى املعــايش للعديــد 

ــامل. ــعوب الع ــن ش م

امتحان حقيقي
وحــول أهميــة هــذا الــدور يقول الســيد  ســعيد 

مذكــر الهاجــري الرئيــس التنفيــذي ملؤسســة 

جاســم وحمــد بــن جاســم الخريــة: إن دور 

العمــل الخــري واإلنســاين يتجــى بشــكل أكــر 

وضوحــا  خــال األزمــات والكــوارث اإلنســانية، 

ومــام ال شــك فيــه أن العــام 2020 كان شــاهدا 

ــكل  ــد ش ــدور . فق ــذا ال ــة  ه ــى أهمي ــاً ع حي

يعتبر العام 2020  عامًا 
استثنائيًا بالنسبة للبشرية 

جمعاء، نتيجة انتشار 
فيروس كورونا، ذلك 

الوباء الذي وضع البشرية 
أمام تحديات استثنائية 

على المستوى األخالقي 
واإلنساني فرض عليها 

صياغة خارطة أولوياتها 
في كافة الدول على 

اختالف تصنيفها، النامية 
والمتقدمة منها على 

السواء. 

ــا »كوفيــد- 19« امتحانــا  ــاء كورون ــار وب انتش

ــا ليــس فقــط عــى املســتوى الحكومــي  حقيقي

لتطــال  املســؤولية  دائــرة  اتســعت  وإمنــا 

مؤسســات العمــل الخــري واإلنســاين حــول 

ــا يف  ــوح أهميته ــرت  بوض ــي أظه ــامل، والت الع

التخفيــف مــن وطــأة هكــذا نــوع مــن الحــاالت 

ــة. ــانية الطارئ اإلنس

وأضــاف: إن حجــم الكارثــة واتســاع رقعتهــا 

جغرافيــا فــرض علينــا رسعــة التحــرك والتنســيق 

مــع الجهــات املختصــة، بهــدف توحيــد الجهــود 

ــف  ــة مختل ــة لتلبي ــتجابة الفاعل ــق االس وتحقي

ــن  ــف م ــة التخفي ــانية ومحاول ــداءات اإلنس الن

ــعوب،  ــى الش ــي ع ــاء العامل ــك الوب ــأة ذل وط

ومــن الطبيعــي أن يحظــى املجتمــع املحــي 

داخــل قطــر بالركيــز واالســتحواذ عــى النســبة 

األكــر مــن مشــاريعنا، وذلــك مــن خــال دعــم 

ــد  ــاء.  وق ــة الوب ــة يف مواجه ــود الحكومي الجه

كان لنــا بصمــة واضحــة إىل جانــب املؤسســات 

الخريــة األخــرى العاملــة يف دولــة قطــر، حيــث 

تنوعــت مســاهامتنا املحليــة بــدءا مــن تجهيــز 

مركــز للحجــر الصحــي وصــوال إىل إنشــاء خيمــة 

طــوارئ إســعافية،  كذلــك شــملت أنشــطتنا 

املتنوعــة عــى املســتوى املحــي تقديــم الدعــم 

للعديــد مــن املؤسســات واملنظــامت املجتمعيــة 

 19  – كوفيــد  مكافحــة  جهــود  يف  املشــاركة 

ــة   ــا الخارجي ــت جهودن ــن متثل ــتجد، يف ح املس

مبســاندة الجهــود الحكوميــة للعديد مــن الدول 

ــة  ــة املغربي ــتان واململك ــا  أوزباكس ــر منه وأذك

ــت  ــد تنوع ــر،  فق ــال ال الح ــبيل املث ــى س ع

تلــك املســاعدات بــن توزيــع الســال الغذائيــة 

يف العديــد مــن املناطــق الفقــرة لتلــك الــدول، 

ــي تعــزز مــن  ــة الت و توفــر املســتلزمات الطبي

ــع انتشــار الفــروس.  ــة ملن االجــراءات االحرازي

وأوضــح الســيد الهاجــري، أن التكلفــة اإلجاملية 

املؤسســة  قامــت  التــي  الخريــة  للمشــاريع 

ــت 47,5  ــت بلغ ــام الفائ ــال الع ــا خ بتنفيذه

ــال، طالــت منافعهــا مــا يقــارب الـــ  مليــون ري

ــامل،  ــول الع ــة ح ــتفيد يف 28 دول 620,000 مس

والتعليــم  الصحــة  قطاعــي  أغلبهــا يف  تركــز 

املتمثلــة  املؤسســة  لرؤيــة  عمليــة  كرجمــة 

بـ«صحــة وتعليــم لحيــاة أفضل«.  مؤكــدا حرص 

املؤسســة عــى تنويــع مشــاريعها ذات األبعــاد 

الرشائــح  رقعــة  توســعة  بهــدف  التنمويــة 

املســتفيدة وتكريــس رشوط االســتدامة.

الصحة والتعليم
اإلطــار العــام الــذي بّينــه التقريــر  أكــد تركيــز 

ــة  ــن جاســم الخري مؤسســة جاســم وحمــد ب

اللــذان  والتعليــم  الصحــة  قطاعــي  نحــو 

يعــدان  عــامد العمليــة التنمويــة وأهــم أركان 

خارطــة  التقريــر  قــدم  حيــث  اســتدامتها، 

واملشــاريع  املبــادرات  ملجموعــة  شــاملة 

ــا  ــا املؤسســة داخلي ــي قامــت به ــة الت الريادي

ــام  ــال الع ــة خ ــذت املؤسس ــا، إذ نف وخارجي

قطــاع  يف  املرشوعــات  مــن  العديــد   2020

طالت مساعي 
المؤسسة اإلنسانية 

أكثر من 620 ألف شخص 
حول العالم خالل 2020

تبني العديد من 
البرامج التنموية 

ذات األثر االجتماعي 
واالقتصادي المستدام

التكلفة اإلجمالية 
للمشاريع الخيرية خالل 

العام الفائت بلغت 47.5 
مليون ريال

التعليــم، تضمنــت إنشــاء مبــاٍن مدرســية، 

ــم  ــة متخصصــة، وتقدي ــة وتقني ــز علمي ومراك

ــة  ــة التعليمي ــم للعملي ــف أشــكال الدع مختل

والثقافيــة.  وعــى مســتوى دعــم القطــاع 

الصحــي أشــار التقرير الســنوي للمؤسســة، إىل 

الجهــود الكبــرة التــي بُذلت يف الشــأن الصحي 

داخــل وخــارج قطــر، بهــدف التخفيــف مــن 

الدخــل  املــرض عــى رشيحــة ذوي  وطــأة 

مبــادرات  وتنفيــذ  واملحتاجــن،  املحــدود 

متنوعــة يف هــذا اإلطــار عــى املســتوى املحــي 

مــن خــال تقديــم الدعــم للمــرىض املقيمــن 

الطبيــة، وتوفــر خدمــات  مبؤسســة حمــد 

ــن  ــار الس ــن كب ــرىض م ــة للم ــة املنزلي الرعاي

مــن خــال دعــم  أو  املثــال،  عــى ســبيل 

الرامــج واملبــادرات الصحيــة والتوعويــة التــي 

ــة  ــات الصحي ــات واملؤسس ــا الجمعي تعتمده

العاملــة يف الدولــة.  

وعــى املســتوى الــدويل تواصــل املؤسســة 

ــن جــر  ــم ب ــز الشــيخ جاس ــود مرك ــم جه دع

آل ثــاين للرعايــة الصحيــة األوليــة مبخيــم 

الهاشــمية،  األردنيــة  اململكــة  يف  األزرق 

الــذي قامــت بتأسيســه بغــرض تأمــن الرعايــة 

ــورين،  ــن الس ــة ألالف الاجئ الطبيــة املجاني

كــام تضمــن التقريــر  اإلعــان عــن بــدء مركــز 

حمــد بــن جاســم للرعايــة التأهيليــة املتكاملــة 

يف قطــاع غــزة باســتقبال املــرىض ، ويعتــر 

هــذا الــرح الطبــي خطــوة نوعيــة يف مجــال 

دعــم ذوي اإلعاقــة ومتكينهــم صحيــا وثقافيــا 

مــن املشــاركة الفاعلــة مبجتمعهــم.  كذلــك 

ــز  أشــار إىل اســتمرار  أعــامل املؤسســة بتجهي

املغربيــة  اململكــة  يف  رشيفــة  مستشــفى 

ــتفيد  ــذي سيس ــش وال ــة مراك ــع مبدين والواق

ــر  ــة أك ــه الخدم ــرد دخول ــه مبج ــن خدمات م

ــر  ــّن التقري ــك ب ــف شــخص. كذل مــن 160 أل

ــم  ــيخ جاس ــفى الش ــاز مبستش ــبة اإلنج أن نس

واملشــيد يف إقليــم البنجــاب بدولــة الباكســتان 

ــذا املــرشوع الصحــي  ــل ه نحــو %90  ويحم

ــارب الـــ  200 فرصــة عمــل ويســتفيد  ــا يق م

ــخص.    ــف ش ــن 150 أل ــر م ــه أك ــن خدمات م

المسؤولية المجتمعية
مبــادرات  أن  التقريــر  أوضــح  كذلــك 

ــل  ــت ال تنفص ــة وإن كان ــؤولية املجتمعي املس

ملشــاريع  األســاس  القطاعــن  دعــم  عــن 

املؤسســة الصحيــة والتعليميــة، إال أنهــا تعتــر 

أكــر شــمولية وتنــوع، وذلــك مــن خــال 

ــامت  ــم للمنظ ــكال الدع ــف أش ــم مختل تقدي

ــي  ــات ذات النشــاط املجتمعــي والت والجمعي

تهتــم بــذوي اإلعاقــة أو فئــة كبــار الســن  

والشــهرية  املوســمية  املعونــات  وتقديــم 

عــن  فضــا  املحتاجــة،  األرس  مــن  للعديــد 

املســاندة املســتمرة للجمعيــات العاملــة يف 

الشــأن الصحــي كالجمعيــة القطريــة للســكري 

والجمعيــة القطريــة للرسطــان، والتــي تدعــم 

احتياجــات املــرىض مــن ذوي الدخــل املحــدود 

ــا  ــب. وغره ــاج املناس ــى الع ــول ع يف الحص

تدعــم  التــي  واألنشــطة  املبــادرات  مــن 

تطلعــات تلــك الفئــات يف حيــاة مســتقرة 

مــن شــأنها أن تنعكــس إيجابــا عــى مختلــف 

مناحــي حياتهــم. 

هــذه اإلضــاءة التــي قدمهــا تقريــر مؤسســة 

ــدور  ــة تبــن ال ــن جاســم الخري جاســم وحمــد ب

ــات  ــم املجتمع ــات يف دع ــك املؤسس ــوي لتل الحي

ــاة  ــف مــن املعان املحتاجــة حــول العــامل والتخفي

تنمويــة  برامــج  تبنــي  خــال  مــن  اإلنســانية 

نوعيــة ذات أثــر اقتصــادي واجتامعــي مســتدام.

سعيد مذكر الهاجري

جانب من الخدمات الصحية املقدمة مبركز الشيخ جاسم بن جر آل ثاين يف مخيم األزرق
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