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أجــراه معهد  أظهر استطالع رأي حديث 
العلوم  ألكاديمية  الــتــابــع  االجــتــمــاع  علم 
ــــاص  ــخـ ــ عـــــــدد األشـ ــلــــث  ثــ أن  ــة،  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
املستطلعة آراؤهــم، يشكون من تراجع مداخيلهم 
خالل السنة األخيرة، بينما استنفد 20 في املائة 
من مدخراتهم  األكبر  الجزء  االستطالع  عينة  من 
خالل عام 2020، في حني تحدث 55 في املائة منهم 
عن زيــادة كبيرة في اإلنفاق على املــواد الغذائية، 

ومستلزمات أخرى بينها األدوية.
»روس  الروسية  اإلحصاء  هيئة  بيانات  وتكشف 
ــدد الــفــقــراء فـــي الــبــالد،  ســـتـــات« لــعــام 2020، أن عـ
وهم أولئك الذين تقل مداخيلهم عن الحد األدنى 
مليون شخص،   17.8 بلغ  إقليمهم،  في  للمعيشة 
بنسبة 12.1 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عــدد السكان 

البالغ أكثر من 146 مليون نسمة.
وعــلــى الــرغــم مــن كــل هــذا الــتــدهــور املعيشي الــذي 
تــعــانــي مــنــه الــطــبــقــة الـــوســـطـــى والــــفــــقــــراء، إال إن 
الــجــائــحــة لـــم تــمــنــع أثـــريـــاء روســـيـــا مـــن مــواصــلــة 
تــكــديــس ثـــرواتـــهـــم، إذ أظــهــر مــؤشــر »بــلــومــبــرغ« 
ــروات املــلــيــارديــرات  لــلــمــلــيــارديــرات، أن مــجــمــوع ثــ

الروس سجل زيادة قدرها 13.8 مليار دوالر خالل 
عام 2020 وحده.

موسكو،  فــي  لالقتصاد  العليا  املــدرســة  وحـــذرت 
في تقرير، من مخاطر إفقار الطبقة الوسطى في 
البالد، مشيرة إلى عــزوف الحكومة عن دعم هذه 
الطبقة، وأن ذلك »سيحول دون تحقيق أي زيادة 

تذكر في معدل النمو االقتصادي السنوي«.  
في السياق، يقول الخبير االقتصادي مدير »معهد 
املجتمع الجديد« في موسكو، فاسيلي كولتاشوف، 
األثرياء  بني  الهائل  »التفاوت  الجديد«:  »العربي  لـ
والــفــقــراء فــي روســيــا لــيــس مرتبطًا فــقــط بجائحة 
األغنياء يركزون رؤوس  أن  إلى  كورونا، بل يعود 
األجنبية،  بالعمالت  املــدرجــة  األصــول  في  أموالهم 
ــــدوالر والـــيـــورو والــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي. في  مــثــل الـ
حني واصلت األزمات العاصفة التي أدت إلى تكرار 
تراجع قيمة العملة الروسية إفقار غالبية السكان، 

وخصوصا أفراد الطبقة الوسطى«. 
ــرار الــوضــع  ــمـ ــتـ ــذر كـــولـــتـــاشـــوف مـــن أن »اسـ ــحـ ويـ
الدنيا مجددًا  الطبقة  أبناء  بــانــزالق  ينذر  الــراهــن 
إلـــى حــالــة أســــوأ مــمــا هــم عــلــيــه اآلن، وعــنــدهــا لن 
يــكــون لديهم شــيء يــخــســرونــه، وهـــذا أمــر خطير، 
تعزيزًا  املتردية  األوضـــاع  تحسني  يتطلب  بينما 

لــســعــر صــــرف الــــروبــــل، وزيـــــــادة أجـــــور املــوظــفــني 
الــحــكــومــيــني املــقــيــمــني خــــارج الــعــاصــمــة مــوســكــو، 
قياسًا  مرتفعة  معيشة  مستويات  تــعــرف  والــتــي 

باألقاليم األخرى«.  
وتــثــيــر مــشــكــلــة الـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي قــلــق الــســلــطــات 
ــر الــرئــيــس  الــروســيــة بــمــســتــويــاتــهــا املــخــتــلــفــة، وأقــ
الروسي، فالديمير بوتني، في رسالته السنوية إلى 
الجمعية الفيدرالية، في إبريل/ نيسان املاضي، بأن 
التفاوت  كــورونــا زادت مــن حــدة مشكالت  جائحة 
االجتماعي وفاقمت مستويات الفقر، وأعلن صرف 
مساعدات إضافية للفئات األكثر عرضة لتداعيات 
ومنهم  الجائحة،  عن  الناتجة  االقتصادية  األزمــة 
الحوامل  األفــــراد، والــنــســاء  الــعــائــالت غير مكتملة 

اللواتي يعانني من مشكالت مادية.  
مــديــر مركز  مــوخــني،  أليكسي  ذلـــك، يعتبر  ورغـــم 
املــعــلــومــات الــســيــاســيــة بــمــوســكــو، وهـــي مؤسسة 
السياسي  الــتــحــلــيــل  فــي  متخصصة  اســتــشــارات 
والــعــالقــات العامة، أن »أوضـــاع سكان روســيــا قد 
بصرف  وليس  اقتصادي،  نمو  بتحقيق  تتحسن 
»الــعــربــي الجديد«،  إعــانــات إضــافــيــة«، ويــوضــح لـــ
أنـــه »ينبغي بــالــدرجــة األولــــى تــطــويــر االقــتــصــاد، 
نتيجة  كثيرًا  االقتصاد  األمـــوال. تضرر  توزيع  ال 

ــذل جـــهـــود أكــبــر  ــا، ويـــجـــب اآلن بــ ــورونــ جــائــحــة كــ
لتدارك األوضاع املتدهورة«.  

ومنذ بــدايــة جائحة كــورونــا فــي ربيع عــام 2020، 
تــســعــى الــســلــطــات الـــروســـيـــة إلــــى دعــــم املــواطــنــني 
باملساعدات، ودعم قطاع األعمال عن طريق صرف 
إعــانــات إضافية، وإجـــراءات شملت تأجيل سداد 

الضرائب، وتأجيل أقساط القروض. 

مجتمع
البريطانية االستفادة من دروس جائحة كورونا في مكافحة األوبئة  تعتزم جامعة أوكسفورد 
 مركز العلوم الوبائية في الجامعة سوف 

ّ
. وقد أوضح بيان لها صادر أمس الجمعة، أن

ً
مستقبال

يجمع باحثني منها في تخصصات علم املناعة والصحة العامة والحوسبة والعلوم االجتماعية، 
وذلك في محاولة لتحسني التعّرف السريع إلى التهديدات الناشئة واالستجابة لها. وهو يسعى 
ب السياسات املفككة 

ّ
كذلك إلى تكوين شراكات مع خبراء من بريطانيا ودول أخرى، على أمل تجن

)أسوشييتد برس( ني أبطأتا االستجابة ألزمة كورونا. 
َ
واملنافسة الدولية اللت

تنظم الــجــالــيــات الــجــزائــريــة فــي عـــدد مــن الــــدول كفرنسا وســويــســرا وأملــانــيــا وبلجيكا وتــونــس 
واإلمارات وتركيا وقفات احتجاجية، اليوم السبت، قبالة مقار السفارات والقنصليات الجزائرية، 
للدخول  بالتعجيزية،  الجاليات  تصفها  التي  التدابير  بإلغاء  واملطالبة  الحكومة  على  للضغط 
إلى الجزائر، واملقرر تطبيقها بدءًا من األول من يونيو/ حزيران املقبل. ودعت روابط وجمعيات 
تمثل الجاليات في عدة دول إلى التجمع وتنفيذ احتجاجات أمام التمثيليات الدبلوماسية إلبالغ 
)العربي الجديد(  السلطات الجزائرية رفضها لهذه التدابير. 

اعتصامات للجاليات الجزائرية ضد »تدابير الدخول«أوكسفورد: مركز أبحاث لألوبئة المستقبلية

في  الجديد«  المجتمع  »معهد  مدير  يقول 
»الطبقة  إن  كــولــتــاشــوف  فاسيلي  مــوســكــو 
الوسطى الروسية تعرضت خالل العقود الماضية 
تحول  إذ  االنتكاسات،  من  متتالية  لمجموعة 
كثيرون إلى فقراء لكنهم يمتلكون شققًا سكنية 
تفاقمت  ثم  السوفييتي،  االتحاد  تفكك  بعد 
في  العالمية  المالية  األزمــة  بعد  مشكالتهم 

عامي 1998 و1999«.

انتكاسات متتالية

العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  أقــّر 
ــأّن  ــوم غــيــبــريــســوس بـ ــانــ تـــيـــدروس أدهــ
ــداءات  ــ ــتـ ــ ــابـــة املـــنـــظـــمـــة ملــــزاعــــم اعـ ــتـــجـ اسـ
جــنــســيــة تــتــعــلــق بــمــوظــفــن عــمــلــوا في 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة في 
كانت  فيها  إيبوال  فيروس  تفشي  أثناء 
»بــطــيــئــة«. جـــاء ذلـــك بــعــد تحقيق أعــّدتــه 
وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس« وجـــدت فيه 
العاملية  الصحة  ملنظمة  العليا  اإلدارة  أّن 
كــانــت على علم بــعــدد مــن حـــاالت سوء 

سلوك.
 تــقــديــر قد 

ّ
ــل وكـــانـــت ســـّت دول عــلــى أقــ

املاضي  األســبــوع  عــن مخاوفها  عــّبــرت 
بشأن كيفية تعامل املنظمة مع االنتهاك 
ــن، اســتــنــادًا إلــى  واالســـتـــغـــال الــجــنــســيَّ
ــة. وحــــــاول  ــثــ ــديــ ــيـــة حــ ــاريــــر صـــحـــافـ ــقــ تــ
ــم، إذ قـــال  ــهـ ــاوفـ ــخـ ــــدروس تـــهـــدئـــة مـ ــيـ ــ تـ
التنفيذي  املجلس  للجنة  اجتماع  خــال 
ملنظمة الصحة العاملية في التاسع عشر 
مـــن مـــايـــو/ أيــــار الـــجـــاري: »أســتــطــيــع أن 
أتى  ما  اإلحــبــاط«. وبحسب  أتفّهم حالة 
فـــي تــســجــيــل لــاجــتــمــاع حــصــلــت عليه 
غيبريسوس  قــال  بـــرس«،  »أسوشييتد 
ــر اســـتـــغـــرق وقـــتـــا لــلــتــعــامــل مع  ــ إّن األمـ
املشكات األمنية في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، لتشكيل لجنة للتحقيق في 
مــزاعــم االعــتــداءات الجنسية وإلعــدادهــا 
التي  »الــطــريــقــة  أّن  وتــشــغــيــلــهــا. أضــــاف 
وعلى  اآلن،  حتى  األمـــر  إدارة  بها  تــّمــت 
ني 

ّ
ها كانت بطيئة )...( إال أن

ّ
الرغم من أن

آمل أن تكون ُمرضية«.
وقـــد رفـــض املــكــتــب الــصــحــافــي ملنظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة الــتــعــلــيــق عــلــى وصــف 
ه 

ّ
لكن »البطيئة«،  بـ االستجابة  تــيــدروس 

أفاد بأّن اللجنة »ملتزمة بإجراء تحقيق 
 املزاعم األخيرة، بما فيها 

ّ
شامل في كل

تلك املتعلقة بإجراءات اإلدارة«. ُيذكر أّن 
اللجنة املكلفة بالتحقيق من قبل منظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة ال تــشــمــل أّي وكـــاالت 
إذا  مّما  ق 

ّ
التحق الــقــانــون، بهدف  إلنــفــاذ 

كــانــت أّي مــن وقــائــع االنــتــهــاك الجنسي 
ل جريمة. وســوف تقّدم 

ّ
غ عنها تمث

ّ
املبل

ــى مــنــظــمــة الصحة  الــلــجــنــة تــقــاريــرهــا إلـ
العاملية حصرًا.

)أسوشييتد برس(

Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة

)جون ويسلز/ فرانس برس(



الــقــبــرصــيــة بــمــا تحمله مــن مــهــاجــريــن. وفــي 
طلب  اقتصاديًا،  عجزًا  تواجه  التي  الجزيرة 
ــــوري الــلــجــوء مــنــذ عــام  أكـــثـــر مـــن 12 ألــــف سـ
الحماية  ُمنح 8500 منهم وضــع  وقــد   ،2011
الــدولــيــة، بحسب املــفــوضــيــة الــســامــيــة لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.

خلفيّات الهجرة
ــاولــــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــقـــّصـــي عــن  حــ
البحر  ركــوب  إلــى  املهاجرين  عــودة  خلفيات 
انـــطـــالقـــًا مـــن األراضـــــــي الـــســـوريـــة نــحــو دول 
االتحاد األوروبي مرورًا بقبرص أو اليونان، 
العملية كانت تتّم بشكل كبير   هذه 

ّ
أن علمًا 

انــطــالقــًا مــن الــشــواطــئ الــتــركــيــة بــعــد وصــول 
املــهــاجــريــن وطــالــبــي الــلــجــوء الــســوريــني إلــى 
األراضـــــــي الــتــركــيــة بــــــّرًا، فـــي حـــني لـــم تشهد 
عبر  كبيرة  هجرة  حركة  السورية  الشواطئ 
قاَرن مع تلك 

ُ
البحر باستثناء أعداد قليلة ال ت

ــت طريقها إلــى أوروبـــا عبر تركيا. 
ّ
الــتــي شــق

ويـــقـــول مــصــدر مـــن مــديــنــة جــبــلــة الساحلية 
»العربي  لـ هويته،  ذكــر  عن  ظ 

ّ
تحف السورية، 

 ســبــب زيـــــادة عــــدد املــهــاجــريــن 
ّ
الـــجـــديـــد«، إن

السوريني الذين ركبوا البحر في األيام القليلة 
املاضية، هو »فتح خط بحري جديد من قبل 
»الطريق   

ّ
أن قــبــرص«، مضيفًا  إلــى  املــهــّربــني 

نقطة  ما بني  قريبة  ُيــَعــّد مضمونًا واملسافة 
االنـــطـــالق مــن ســوريــة ونــقــطــة الـــوصـــول إلــى 
 »كلفة تهريب 

ّ
قبرص«. ويشير املصدر إلى أن

التي تبلغ ثالثة آالف دوالر  الواحد  املهاجر 
أميركي فقط دفعت كذلك كثيرين من شّبان 
 بعد التنسيق 

ّ
الساحل إلى سلوك هذا الخط

 »االنـــطـــالق يكون 
ّ
مــع املـــهـــّربـــني«، شــارحــًا أن

ني، األولى عند شواطئ 
َ
في العادة عبر نقطت

مدينة طرطوس والثانية عند شواطئ مدينة 
بانياس في ريف طرطوس«.

ــم يــســتــطــع املـــصـــدر نــفــســه تــحــديــد أعــــداد  ولــ
املهاجرين السوريني الذين سلكوا هذا الخط 
ه يؤكد 

ّ
في خالل األيام القليلة املاضية، إال أن

الــيــوم ينطلق   »عــددهــم كبير. وعلى مــدار 
ّ
أن

ــراف مـــهـــّربـــني في  ــإشــ عـــشـــرات املـــهـــاجـــريـــن بــ
النشات )قوارب مطاطية(، وفلوكات )قوارب 
ب  هرَّ

ُ
 نسبة قليلة منهم ت

ّ
خشبية(، في حني أن

جه غربًا في البحر 
ّ
بواسطة بواخر شحن تت

 
ّ
األبــيــض املــتــوســط«. ويــلــفــت املــصــدر إلـــى أن
»الذين ركبوا البحر عبر هذا الخط ينتمون 
بمعظمهم للطائفة السنّية من أبناء الساحل، 
بون من قبل مهّربني يرتبطون مع  ُيهرَّ وهم 
األفــــرع األمــنــيــة، ومــنــهــم مــن كــانــت لــه تبعية 
 
ّ
للنظام أو مساندة له في الحرب«. يضيف أن
»املهّربني بمعظمهم من أبناء مدينة صافيتا 

عماد كركص

ــبــــرصــــي عــن  ــقــ يـــفـــتـــح اإلعـــــــــــالن الــ
حـــــالـــــة طــــــــــــوارئ نـــتـــيـــجـــة زيــــــــادة 
ــق املــهــاجــريــن الــســوريــني إلــى 

ّ
تــدف

ــبـــوع  ــــالل األسـ الـــجـــزيـــرة املــتــوســطــيــة فــــي خـ
املــنــصــرم، انــطــالقــًا مــن الــشــواطــئ الــســوريــة، 
الـــبـــاب الســتــفــهــامــات عـــــّدة بـــشـــأن الــتــوقــيــت 
التي حملت عشرات من السوريني  والدوافع 
على ركوب البحر في هذه الفترة بالتحديد، 
الرئاسية  االنتخابات  بالتزامن مع  ال سّيما 
ــادة تثبيت  الــتــي يــجــريــهــا الــنــظــام بــهــدف إعــ
رئــيــســه بــشــار األســــد لــواليــة جــديــدة مــّدتــهــا 
األبيض  البحر  والــهــجــرة عبر  أعـــوام.  سبعة 
املتوسط انطالقًا من الشواطئ السورية نحو 
قــبــرص بــالــتــحــديــد، لــم تــتــوقــف مــنــذ تعاظم 
ت 

ّ
 وتيرتها خف

ّ
حّدة الحرب في البالد، غير أن

بشكل كبير في األعوام األربعة املاضية، قبل 
ق 

ّ
أن يأتي اإلعــالن القبرصي ليشير إلى تدف

كبير للمهاجرين السوريني في غضون األيام 
القليلة املاضية، ال يمكن للدولة الصغيرة أن 

تتحّمله.
وقبل أيام، ناشدت قبرص االتحاد األوروبي 
ــا فــــــي اســــتــــيــــعــــاب املــــهــــاجــــريــــن  ــهــ ــاعــــدتــ ملــــســ
الــســوريــني الــذيــن أغـــرقـــوا مــراكــز االســتــقــبــال 
ــــرس« عن  ــالـــة »فــــرانــــس بـ لـــديـــهـــا، ونــقــلــت وكـ
نوريس  نيكوس  القبرصي  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
الجاري،  األســبــوع  »قبرص شهدت،   

ّ
إن قوله 

مــــوجــــة يـــومـــيـــة مــــن املـــهـــاجـــريـــن الـــواصـــلـــني 
إلــيــهــا بــحــرًا مــن مــيــنــاء طــرطــوس الــســوري«. 
ـــه »نــظــرًا إلــى هــذا الوضع 

ّ
أضـــاف نــوريــس أن

جــبــرت 
ُ
واالكـــتـــظـــاظ فـــي مـــراكـــز االســتــقــبــال، أ

الحكومة على إعداد بيان خطي وّجهته إلى 
املفوضية األوروبية«. في سياق متصل، أفاد 
 »نــحــو أربــعــة آالف طلب لجوء 

ّ
نــوريــس بـــأن

املاضي،  الثاني  كــانــون  يناير/  منذ  ُرفــضــت 
ــــي بــاملــســاعــدة  وقـــد طــالــبــنــا االتـــحـــاد األوروبــ
ــرفــض طلبات 

ُ
ــادة األشــخــاص الــذيــن ت فــي إعـ

لجوئهم في القضايا املرتبطة بدول ال تقيم 
غــرار  على  معها،  ثنائية  عــالقــات  نيقوسيا 
قــبــرص«.  بجمهورية  تعترف  ال  الــتــي  تركيا 
 
ّ
 البيان املوّجه إلى املفوضية أفاد بأن

ّ
ُيذكر أن

»قــبــرص تــدخــل حــالــة طـــوارئ فــي مــا يتعلق 
بالهجرة، ولم تعد تملك اإلمكانات الستقبال 

مزيد من املهاجرين«.
وفـــي قـــارب واحـــد مــن الـــقـــوارب املنطلقة من 
الــشــواطــئ الــســوريــة، وتــحــديــدًا مــن شــواطــئ 
اعترض  البالد،  محافظة طرطوس في غــرب 
مهاجرًا   97 طريق  القبرصي  السواحل  خفر 
ســوريــًا فــي نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي، كــانــوا 
ــاه الـــســـواحـــل  ــ ــــجـ ــــي اتـ يـــســـتـــقـــلـــون الـــــقـــــارب فـ
ــــوارب كــثــيــرة   قــ

ّ
الــشــرقــيــة لــلــجــزيــرة، غــيــر أن

مـــع أعــــــداد مــشــابــهــة وصـــلـــت إلــــى األراضـــــي 

مهاجرون 
سوريون
المتوسط 

طريق الهروب 
إلى قبرص

الشواطئ  من  انطالقًا  بحرًا،  السوريين  هجرة  تتزايد 
السورية. فيجتاز هؤالء البحر األبيض المتوسط، بحثًا عن 
يكون  قد  المأزوم.  الوطن  عن  بعيدًا  جديدة  فرصة 

ذلك في جزيرة قبرص أو انطالقًا منها صوب أوروبا

ثّمة خط بحري جديد ُفتح 
أمام السوريين إلى قبرص 

من قبل المهّربين

ناشدت نيقوسيا بروكسل 
لمساعدتها في استيعاب 

المهاجرين السوريين

1819
مجتمع

 التهريب 
ّ
في ريف طرطوس، وقد فتحوا خط

العسكري  األمــن  فــرع  مع  بالتنسيق  الجديد 
ــابــــعــــة لـــألمـــن  ــتــ ــافــــظــــة واملـــــــفـــــــارز الــ فـــــي املــــحــ
تنسيق  عبر  البحر  على  املشرفة  العسكري 
ــه »ال يمكن ألّي قــارب وال 

ّ
كامل«، موضحًا أن

حتى قارب صيد أن ينطلق إال بعلم وموافقة 
بــاإلشــراف  املختصة  العسكري  األمــن  مــفــارز 
عـــلـــى الــــشــــواطــــئ. فـــالـــصـــيـــادون يــحــتــاجــون 
 رحــلــة صيد 

ّ
إلـــى مــوافــقــة تــلــك املــفــارز مــع كـــل

ــوارب الــتــهــريــب؟«.  ــقـ فـــي الــبــحــر، فــمــا بــالــك بـ
ويتحّدث املصدر عن »مخاوف تجاه عملية 
الــذي يشّكل  الساحل  في  تغيير ديموغرافي 

فهذه  سكانه،  غالبية  السنّية  الطائفة  أبناء 
الــحــالــة ال تــرضــي الــنــظــام الــراغــب فــي صفاء 
مــذهــبــي أو فـــي خــلــق مـــوازنـــة ديــمــوغــرافــيــة 
بــني األقــلــيــة واألكــثــريــة فــي الــســاحــل والــبــالد 

عمومًا«.

فرضية التغيير الديموغرافي
ظ كذلك عن 

ّ
في املقابل، يقول مصدر آخر، تحف

»شبانًا   
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ هوّيته،  ذكر 

كثيرين من الذين قصدوا جزيرة قبرص في 
خـــالل األيــــام املــاضــيــة عــبــر الــبــحــر، مــن أبــنــاء 
 »هـــؤالء 

ّ
الــطــائــفــة الــعــلــويــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن

الشبان عمدوا إلى تصنيع قوارب بأنفسهم 
والــفــلــني، وراحــــوا ينطلقون من  الخشب  مــن 
ل عدم تحديدها حفاظًا 

ّ
نقطة محددة«، فض

 
ّ
عــلــى ســالمــتــهــم وأمــنــهــم. أضــــاف املــصــدر أن
القارب  إتــالف  إلــى  الشبان يعمدون  »هـــؤالء 
ــــى الـــشـــواطـــئ الــقــبــرصــيــة  قـــبـــل وصـــولـــهـــم إلـ
ثّم يتابعون مسارهم  بنحو كيلومتر واحــد 
ســبــاحــة نــحــو الـــشـــاطـــئ. أّمـــــا الــســبــب فــعــدم 
إتاحة الفرصة أمام خفر السواحل إلعادتهم 

إلى سورية على القارب نفسه«.
ــن الـــطـــائـــفـــة  ــ ويـــنـــفـــي هــــــذا املـــــصـــــدر، وهــــــو مـ
ــداث عــمــلــيــة  ــ ــ الـــعـــلـــويـــة، »فـــرضـــيـــة الـــنـــّيـــة إلحـ
إلى  الفتًا  الــســاحــل«،  فــي  ديموغرافي  تغيير 
 »الساحل يضّم خليطًا مذهبيًا كبيرًا من 

ّ
أن

واملرشديني  واملسيحيني  والعلويني  ة 
ّ
السن

 أبـــنـــاء الــطــائــفــة 
ّ
واإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــني، عــلــمــًا أن

السنّية يشّكلون األغلبية املطلقة اليوم ومن 
والــصــعــب خــفــض نسبتهم بــهــذه الــطــريــقــة«. 
 »األوضـــــــــاع املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة 

ّ
ويــــؤكــــد أن

 الــســوريــني إلــى التفكير 
ّ

والــخــانــقــة تــدفــع كــل
 الحلول املمكنة إلنهاء أزمتهم، وكثيرون 

ّ
بكل

 عــن الــهــجــرة مــن الــبــالد التي 
ً
ال يـــرون بــديــال

ــل بــالــتــحــّســن فـــي املستقبل  ــ تــفــتــقــر إلــــى األمـ
القريب«.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــشــيــر إحــــصــــاءات غير 
 نــحــو عــشــرة مــاليــني ســوري 

ّ
رســمــيــة إلـــى أن

بــاتــوا فــي خـــارج الــبــالد، وهـــم اضــطــروا إلــى 
الــهــجــرة والــلــجــوء إلـــى بــلــدان مختلفة حــول 
ـــهـــدفـــت مــدنــهــم وقـــراهـــم 

ُ
الـــعـــالـــم بــعــدمــا اســـت

الــــــذي حـــصـــد أرواح  الـــعـــشـــوائـــي  بــالــقــصــف 
تــركــوا بــالدهــم طلبًا للنجاة  اآلالف. وهـــؤالء 

ولحياة أفضل في خارجها.
أّمـــــــا فــــي اإلحــــــصــــــاءات الـــرســـمـــيـــة حـــتـــى 14 
عـــام 2020، فقد  مــن  تــشــريــن األول  أكــتــوبــر/ 
بــّيــنــت املــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــألمـــم املــتــحــدة 
 ثّمة خمسة ماليني و570 

ّ
لشؤون الالجئني أن

 
ّ
ألفًا و382 الجئًا سوريًا. وفي التفاصيل، فإن
ثالثة ماليني و626 ألفًا و734 الجئًا منهم في 
تركيا، و879 ألفًا و529 في لبنان، و659 ألفًا 
و673 في األردن، و242 ألفًا و704 في العراق، 
و657  ألــفــًا  و31  مــصــر،  فـــي  و85  ألــفــًا  و130 
فـــي دول شــمــال أفــريــقــيــا )تـــونـــس والــجــزائــر 
واملــغــرب وليبيا والـــســـودان(، وذلــك استنادًا 
إلى اإلحصاءات الرسمية واألعــداد املسجلة 

تشير  املضيفة  فالدول  فقط،  املفوضية  لــدى 
 
ّ
 األعـــداد الحقيقية أكبر مــن ذلــك، وأن

ّ
إلــى أن

جزءًا كبيرًا من هؤالء غير مسّجلني.
الـــرســـمـــيـــة  تـــشـــمـــل هـــــــذه اإلحــــصــــائــــيــــة  وال 
ــا الـــذيـــن يــفــوق عــددهــم  ــ الــالجــئــني فـــي أوروبــ
ــيــــون الجـــــــئ ســـــــوري،  ــلــ مـــلـــيـــونـــًا ونـــــصـــــف مــ
ألــــف،   600 ــا  ــدهــ وحــ أملـــانـــيـــا  تــســتــضــيــف  إذ 
ـــضـــاف إلــيــهــم أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــالجــئــني 

ُ
ت

 من كندا والواليات املتحدة 
ّ

السوريني في كل
األميركية وأستراليا وغيرها من الدول التي 
استقبلتهم من ضمن برامج إعادة التوطني. 
ر عددهم  هذا عدا النازحني داخليًا الذين ُيقدَّ

ة ماليني.
ّ
بنحو ست فلسطين

االردن

مصر

لبنان

تركيا

غزة

الضفة
الغربية

القدس

قبرصسورية

تحقيق

الكويت ـ خالد الخالدي

أثـــــــار قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــكــويــتــي 
ــن لــم  ــ ــذيـ ــ ــقــــاضــــي بـــمـــنـــع املــــواطــــنــــني الـ الــ
من  لكوفيد-19  مضادة  لقاحات  وا 

ّ
يتلق

ـــهـــم غــيــر مــحــّصــنــني 
ّ
ــادرة الـــبـــالد ألن ــغــ مــ

ــدااًل  جـ الــصــحــة،  وزارة  لتعليمات  وفــقــًا 
كبيرًا إلى درجة لجوء عدد من املواطنني 
واملحامني إلى رفع دعاوى أمام املحاكم 
ــا وصــفــوه  ـــذا الــــقــــرار بــســبــب مـ ــاء هـ ــغـ إللـ
 

ّ
بعدم الدستورية و»االفتئات« على حق
املواطن في التنقل. وقرار مجلس الوزراء 
 مــواطــن 

ّ
مــوضــوع االســتــهــجــان، ألـــزم كـــل

ــادرة الـــبـــالد بــالــحــصــول  ــغــ يـــرغـــب فـــي مــ
تفيد  الــصــحــة  وزارة  مـــن  شـــهـــادة  عــلــى 
ُيــذكــر  الــلــقــاحــات املــعــتــمــدة.  يه أحـــد 

ّ
بتلق

ه ُيشترط على الذين سبق أن أصيبوا 
ّ
أن

بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد أن يحصلوا 
على جــرعــة واحـــدة مــن الــلــقــاح، فــي حني 
يتوّجب على الذين لم ُيصابوا الحصول 
ني قبل السماح لهم بالسفر.

َ
على الجرعت

ــارع الــكــويــتــي بـــني مــؤّيــد  ــشــ وانـــقـــســـم الــ
ــهــــذه الــــخــــطــــوة بـــحـــجـــة الــــحــــفــــاظ عــلــى  لــ
الصحة العامة وبني معارض لها بحجة 
الــدولــة فــي منع أّي شخص  عــدم أحقية 
 هــذا الــقــرار الــذي 

ّ
مــن السفر وبــحــّجــة أن

ــّرر لــــدواٍع صحية قــد يفتح الــبــاب في  ُمــ
أخــرى  انتهاكات  أمــام  القريب  املستقبل 
املــواطــنــني تحت ستار  عــن  السفر  تمنع 

حجج أخرى.
يقول أحمد العارضي وهو ناشط كويتي 
فــــي املــجــتــمــع املــــدنــــي ومــــعــــارض لـــقـــرار 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــجــلــس الــــــــوزراء، لـــ
»أنا لست ضّد التحصني ضد كوفيد-19 
ني 

ّ
لكن اللقاحات،  بجدوى  مؤمن  ني 

ّ
ألن

ــالــــب الـــســـلـــطـــات بـــعـــدم حـــصـــر حــريــة  أطــ
املــواطــن وربــطــهــا بــهــا«. مــن جــهــتــه، رفــع 
قضائية  دعــوى  الحريص  فهد  املحامي 
ــام املــحــاكــم الــكــويــتــيــة، وقــد  ذات صــلــة أمـ
ُحـــّدد تــاريــخ 15 يونيو/ حــزيــران املقبل 
»العربي  للنظر فيها. ويؤكد الحريص لـ
ني 

ّ
لكن التحصني  الــجــديــد«: »لست ضــد 

ضـــد مــنــع املـــواطـــنـــني مـــن حـــريـــة الــتــنــقــل 
والـــســـفـــر، فـــهـــذا أمــــر مــخــالــف لــلــدســتــور 
الكويتي«. بدوره يوضح أستاذ القانون 
الدستوري في جامعة الكويت، الدكتور 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فـــواز الــجــدعــي، لـــ
»قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء بــمــنــع املــواطــنــني 
غــيــر الــحــاصــلــني عــلــى الــلــقــاح مــن السفر 
هــو انــتــهــاك كبير لــلــدســتــور وتــعــّد على 
لحريته  وانتهاك جسيم  املواطن  حقوق 

بالتنقل«.
كـــذلـــك طـــالـــب أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس األمـــة 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء صــبــاح الــخــالــد 
الــصــبــاح بــضــرورة إلــغــاء هــذه الــقــرارات. 
ــلـــس األمــــــــة صـــالـــح  ويـــــقـــــول عــــضــــو مـــجـ
ــيـــري وهـــــو طــبــيــب مــتــخــصــص فــي  املـــطـ
الجديد«:  »العربي  لـ التنفسية  األمــراض 
تجريبية،  ليست  الــلــقــاحــات  »بــالــتــأكــيــد 
وبناًء على ما توّصل إليه العلم الحديث 
وبالتأكيد  التحصني.  على   

ّ
نــحــث نحن 

نــحــن نــحــتــرم الــقــرار الــذاتــي ألّي إنــســان 
 الفائدة 

ّ
ي اللقاح بعد الشرح بأن

ّ
بعدم تلق

املـــرجـــّوة أعــلــى مــن أّي ضـــرر قــد يــحــدث، 
ــزام بـــاالشـــتـــراطـــات  ــ ــتــ ــ ــلـــى االلــ  عـ

ّ
ونــــحــــث

ال  مــن  منع  نرفض  وبالتأكيد  الصحية. 
الطبيب   

ّ
لكن السفر«.  مــن  اللقاح  ى 

ّ
يتلق

»العربي  العام محمود الخالدي يصف لـ
ه 

ّ
بأن املطيري  النائب  تصريح  الجديد« 

مستوى«،  أكبر  على  جماهيرية  »كارثة 
 »الــنــائــب الــــذي تجاهل 

ّ
مـــشـــّددًا عــلــى أن

ــه إلــــى دغــدغــة  ـــجـ
ّ
اخــتــصــاصــه الــطــبــي ات

عواطف بعض الناخبني«.
الطبيب  يقول  القانونيني،  رّد على  وفي 
أحــمــد الــعــنــزي املــتــخــصــص فــي الصحة 
ــاء في  ــتــ ــاولـــون اإلفــ الـــوقـــائـــيـــة: »هــــم يـــحـ
مسألة صحية تحدث حاليًا ويحاولون 
 الـــجـــهـــود الــطــبــيــة الــحــالــيــة 

ّ
ــل تــخــريــب كــ

على  والتشجيع  املحّصنني  عدد  لزيادة 
انتهاكات  اللقاحات بحجة وجود  ي 

ّ
تلق

»العربي  لـ الــعــنــزي  يضيف  دســتــوريــة«. 
الــجــديــد«: »ال أعــــرف الــحــجــة الــقــانــونــيــة 
القانونيون،  اإلخــوة  إليها  يستند  التي 
عبر  املستمر  خــالل حديثهم  مــن  ني 

ّ
لكن

ـــهـــم 
ّ
ــــى أن وســــائــــل اإلعـــــــــالم، تـــوّصـــلـــت إلــ

 هذا 
ّ
ني؛ األولى هي أن

َ
ينطلقون من نقطت

الــلــقــاح غــيــر آمـــن وهــــذا أمـــر ينبغي لهم 
هم ال يفقهون 

ّ
عــدم الخوض فيه أبــدًا ألن

منع   
ّ
أن في  هي  والثانية  اللقاحات،  في 

غــيــر الــحــاصــلــني عــلــى الـــلـــقـــاح يــنــاقــض 

حــريــة اإلنــســان فــي التنقل واالخــتــيــار«. 
 شخص 

ّ
 كل

ّ
ويسأل: »هؤالء يتناسون أن

فيهم خضع إلى جدول من اللقاحات قبل 
الــدخــول إلــى املــدرســة فــي طفولته، فهل 

هذا يناقض حرية اإلنسان؟«.
ــون الــــعــــام فــي  ــانــ ــقــ أّمـــــــا األســـــتـــــاذ فــــي الــ
الكويت  لجامعة  التابعة  الحقوق  كلية 
»الـــعـــربـــي  إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــود، فـــيـــقـــول لــــ
 »قـــــــرارات مــجــلــس الـــــوزراء 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

فـــي مــنــع غــيــر الــحــاصــلــني عــلــى الــلــقــاح 
املـــــضـــــاد لــــكــــوفــــيــــد-19 مـــــن الــــســــفــــر هــي 
ــرارات دســتــوريــة بــالــكــامــل وداخــلــة في  قــ
اختصاص الحكومة التي تكفل الصحة 
العامة وتحافظ عليها«. يضيف الحمود 
 »القرار لم يمنع السفر بصورة مطلقة 

ّ
أن

كما يصّور بعض األشــخــاص، بل شّدد 
أي  اللقاح،  على  الحصول  على ضـــرورة 
السفر وهو  للتمّكن من  اللقاح شرط   

ّ
أن

إجراء اعتيادي«. ويؤكد الحمود: »نعم، 
 
ّ
ثّمة تقييد لبعض الحريات العامة، لكن

هذا القيد ليس مطلقًا بل يتضّمن قواعد 
 الــدولــة 

ّ
تــتــعــلــق بـــاملـــرونـــة، خــصــوصــًا أن

ر اللقاحات مجانًا«.
ّ
توف

الكويت: غير المحّصنين ضد كورونا 
ممنوعون من السفر

اللقاح ضمانة للسالمة العامة )ياسر الزيات/ فرانس برس(

صار في إمكانه التنّقل عبر الحدود )ياسر الزيات/ فرانس برس(

في مركز استقبال بالقرب من العاصمة نيقوسيا )إياكوفوس هاتزيستافرو/ فرانس برس(

10.000.000
سوري تقريبًا باتوا خارج البالد وقد 

اضطروا إلى الهجرة واللجوء، بحسب 
ما تفيد به بيانات غير رسمية

في وقت يؤكد فيه 
الخبراء أّن اللقاحات 

المضادة لكوفيد-19 
هي وسيلة التحّصن 
ضّد فيروس كورونا 

الجديد، حظرت 
الكويت السفر على كّل 

شخص لم يتلّق لقاحًا

ال يؤثّر فيروس كورونا 
الجديد على كبار السّن 

لجهة جعلهم من 
الفئات األكثر عرضة 

لإلصابة ولمضاعفاتها 
فحسب، فهو يطاول 

نواحَي عديدة من 
حياتهم إذ إّن األزمة التي 

تسبّبت فيها الجائحة 
أضرّت باالقتصاد وبغيره

تونس: مسنّون يواجهون التقّشف في دور  الرعاية
إيواء المسنّين في دور 

خاصة يمثّل عبئًا ماليًا 
كبيرًا على األسر

يحتاج كبار السّن إلى رعاية 
نفسية بعد تأثّرهم بالعزل 

الطويل

تونس ـ إيمان الحامدي

الرعاية  دور  فــي  تونسيون  ــون 
ّ
مــســن يــواجــه 

ف بسبب تأثير أزمة كورونا 
ّ

الخاصة التقش
ــفـــاق ومــواصــلــة  عــلــى قــــدرة ذويـــهـــم عــلــى اإلنـ
ل بهم، في وقت يغيب فيه دور السلطات 

ّ
التكف

تراجع  ونتيجة  الــفــئــة.  هــذه  تــجــاه  الرسمية 
ني في دور رعاية 

ّ
املداخيل، صار إيــواء املسن

هذا  ملثل  األساسية  الــشــروط  تحترم  خاصة 
األســر  على  كبيرًا  ماليًا  عبئًا  ل 

ّ
يمث ــواء،  اإليــ

ني بحّد ذاتهم الذين لهم رواتب 
ّ
أو على املسن

ر تكاليف العيش في مثل هذه 
ّ
ومعاشات توف

املراكز املتخصصة.
ــني خــطــرًا 

ّ
ــف فـــي رعـــايـــة املــســن

ّ
ــل الــتــقــش

ّ
ويــمــث

ـــر ذلــك 
ّ
كــبــيــرًا بــالــنــســبــة إلــــى هــــــؤالء، إذ يـــؤث

رعــايــة صحية  مــن  احتياجاتهم  توفير  على 
الدائمة  املــرافــقــة   عــن 

ً
ــذاء، فــضــال ونفسية وغــ

الـــتـــي يــســتــوجــبــهــا عــــدد مـــن الــقــاصــريــن عن 
الــحــركــة مــن بينهم. وفـــي هـــذا اإلطــــار، تــؤّكــد 
ــتـــي تـــديـــر مــــركــــزًا خــاصــًا  ــنـــاء الـــعـــريـــبـــي الـ سـ

 »وضـــع هـــذه الــفــئــة ليس 
ّ
ــني أن

ّ
لــرعــايــة املــســن

جــيــدًا، منذ بــدايــة األزمـــة الــصــحــيــة«، مشيرة 
 »العائالت تواجه 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

ــفــــاق عــلــى ذويـــهـــا الــذيــن  صـــعـــوبـــات فـــي اإلنــ
أودعوهم في الدار، األمر الذي يسّبب لهم أملًا 
أوضاعهم«.  إلى هشاشة  نظرًا  كبيرًا  نفسيًا 
ـــني يــحــتــاجــون 

ّ
 »املـــســـن

ّ
تــضــيــف الــعــريــبــي أن

إلــى رعــايــة مضاعفة فــي هــذه الــفــتــرة، خوفًا 
إليهم، ما يتطلب تدابير  العدوى  انتقال  من 
وقــائــيــة إضــافــيــة ومــرافــقــتــهــم الــدائــمــة. كذلك 
ــرهــم 

ّ
يــحــتــاجــون إلـــى رعــايــة نفسية بــعــد تــأث

بــالــعــزل الــطــويــل الــــذي أبــعــدهــم عـــن أســرهــم 
ــواء  ــدم قــدرتــهــم عــلــى مـــغـــادرة مـــراكـــز اإليــ وعــ

للتفّسح أو زيارة األهل«.
ني 

ّ
املسن رعاية  »تكلفة   

ّ
أن العريبي  وتتابع 

زادت في خالل العام املاضي، قابلها تراجع 
ــلـــى اإلنـــــفـــــاق. وهـــــو مــا  فــــي قـــــــدرة األســـــــر عـ
يضطرهم إلى إيداع ذويهم في دور الرعاية 
 تكلفة، من دون مراعاة ظروف اإلقامة 

ّ
األقل

أو تــقــلــيــص الــخــدمــات الــطــبــيــة والــعــالجــيــة 

 »ثــّمــة 
ّ
املــقــّدمــة لــهــم«. وتــوضــح الــعــريــبــي أن

الرعاية  دور  أصــحــاب  يواجهها  صعوبات 
ني 

ّ
للمسن يمكن  مــا  أقــصــى  توفير  ملواصلة 

من خدمات وإحاطتهم بشكل جيد«، الفتة 
اإلنسانية  املهّمة  بــني  مــا  »التوفيق   

ّ
أن إلــى 

لــهــذه املهنة والــحــفــاظ على الــتــوازن املــادي 

لــتــوفــيــر نفقاتهم.  أســـرهـــم بــشــكــل أســـاســـي 
وقد أثبتت دراسة أعّدتها وزارة املرأة حول 
 40 في 

ّ
 أن

ّ
األســــرة والــطــفــولــة وكــبــار الــســن

إلــى مساعدة  ني يحتاجون 
ّ
املسن مــن  املــائــة 

مادية من أبنائهم أو عائالتهم، ما يجعلهم 
وتقول  لكافليهم.  كبيرة  مالية  تبعية  فــي 
ســمــيــرة الـــســـنـــدي الـــتـــي تــنــفــق نــحــو 1500 
أميركيًا(  دوالرًا   550 )نحو  تونسي  ديــنــار 
شــهــريــًا لتوفير رعــايــة لــوالــدتــهــا فــي مركز 
 »كل الشرائح االجتماعية تأثرت 

ّ
خاص، إن

بــالــظــرف االقــتــصــادي الــصــعــب فــي الــبــالد، 
ــبــــاري«. تضيف  ــف إجــ

ّ
فــنــتــج عـــن ذلـــك تــقــش

»الــعــربــي الــجــديــد«: »اضــطــررت  الــســنــدي لـــ
إلى إيداع والدتي في مركز للرعاية الخاص 
بــســبــب ســـفـــري الـــدائـــم فـــي مـــهـــام فـــي إطـــار 
الــعــمــل. وكــنــت أتــقــاضــى مــنــحــًا تــســاعــدنــي 
 مــنــع الــســفــر وقــيــود 

ّ
عــلــى اإلنـــفـــاق، غــيــر أن

أزمـــة كــورونــا خفضا دخــلــي الــشــهــري أكثر 
من الثلث، ما جعلني أواجــه صعوبات في 

توفير الرعاية الالزمة لوالدتي«. 

ــواء فـــي دور الــرعــايــة  ــ وتـــتـــراوح تــكــلــفــة اإليــ
ــنــــار )نـــحـــو 185  الـــخـــاصـــة مــــا بــــني 500 ديــ
دوالرًا(،   920 )نــحــو  ديــنــار  و2500  دوالرًا( 
 الـــصـــحـــيـــة 

ّ
وذلــــــــــك بــــحــــســــب حـــــالـــــة املــــــســــــن

ــة الــرفــاهــيــة فـــي مــركــز  ــ واحــتــيــاجــاتــه ودرجـ
اإليواء. وبحسب كراس شروط دور الرعاية 
 ثّمة نــوَعــني مــن الـــدور؛ األول 

ّ
الخاصة، فــإن

يشمل الــدور التي ال يتجاوز عدد املقيمني 
التي  الــــدور  يــضــم  فيها 12 مسنًا والــثــانــي 
يــتــراوح عــدد املقيمني فيها ما بني 13 و30 

مقيمًا.
ــداد عـــام  ــعــ ــــون بــحــســب آخـــــر تــ

ّ
ويـــمـــثـــل املــــســــن

ِعــّد في عام 2014، 
ُ
للسكان في تونس والــذي أ

نــحــو 11 فــي املــائــة مــن مــجــمــوع الــســكــان، مع 
تــوقــعــات بـــارتـــفـــاع هــــذه الــنــســبــة إلــــى 15 في 
املــائــة بــحــلــول عـــام 2025 لتبلغ 20 فــي املــائــة 
ع أن يشيخ املجتمع 

ّ
في عام 2034. ومن املتوق

ــــو مــــا يــســتــدعــي الـــعـــمـــل عــلــى  الـــتـــونـــســـي، وهـ
 فــي ظل 

ّ
تــحــســني الـــظـــروف رعــايــة كــبــار الــســن

تراجع دور األسر وتغّير العالقات في داخلها.

ملراكز الرعاية صار مهمة شبه مستحيلة«. 
ـــني يــشــعــرون 

ّ
ــن ــسـ  »املـ

ّ
وتـــكـــمـــل الـــعـــريـــبـــي أن

بـــدورهـــم بــضــغــط املــصــاريــف عــلــى ذويــهــم، 
وهو ما ينعكس على نفسياتهم، فيشعرون 
بالحزن وقد ُيصابون باالكتئاب«. وطالبت 
منح  »توفير  بـ املعنية  السلطات  املتحدثة 
ــني فــي دور الــرعــايــة الخاصة 

ّ
لــفــائــدة املــســن

ــانــــدة املــــاديــــة لــلــمــشــرفــني عـــلـــى هـــذه  واملــــســ
ــركــوا ملصيرهم فــي مواجهة 

ُ
املــراكــز الــذيــن ت

مخاطر مضاعفة على خلفية تفشي فيروس 
كورونا الجديد«. كذلك، تلفت العريبي إلى 
»صعوبات اعترضت دور الرعاية الخاصة 
فــي مــا يتعلق بــتــوفــيــر الــلــقــاحــات املــضــادة 
 .

ّ
السن كبار  من  فيها  للمقيمني  لكوفيد-19 

وقـــد اضــطــررنــا إلـــى مرافقتهم بــالــدور إلــى 
الجرعات،  على  للحصول  التحصني  مراكز 
ـــر مــصــالــح 

ّ
فـــي وقــــت كــــان يــفــتــرض أن تـــوف

 
ّ
السن كبار  لتحصني  متنقلة  فرقًا  الصحة 

ل«.
ّ
في الدور لتجنيبهم عناء التنق

 في تونس على مساعدة 
ّ
ويعّول كبار السن

ثّمة حاجة إلى عناية 
خاصة وسط األزمة 

الصحية )ياسين قايدي/ 
األناضول(
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فالشمجتمع

االستفادة من قوة الشباب في اليوم العالمي

حفظة السالم يتيح اليوم العاملي لحفظة 
السالم التابعني لألمم 

املتحدة، الواقع في 29 مايو/ 
أيار، فرصة لإلشادة وتكريم أكثر من 

أربعة آالف من أفراد حفظ السالم الذين 
فقدوا أرواحهم وهم يعملون في إطار 

 
ّ
املنظمة األممية منذ عام 1948، علمًا أن

نحو 130 منهم قضوا في العام املنصرم.
وفي هذا العام، تأتي التحديات 

والتهديدات التي يواجهها حفظة 
السالم أكبر من أّي وقت مضى. ويتعنّي 
 أنحاء العالم، 

ّ
عليهم، كما الناس في كل

التعامل مع جائحة كورونا، أضف إلى 
ذلك الحاجة املستمرة لدعم وحماية 

الناس في البلدان التي يقيمون فيها.
 اليوم العاملي لحفظة السالم هذا 

ّ
ويحل

العام تحت عنوان »الطريق إلى سالم 
دائم: االستفادة من قوة الشباب من أجل 
شر عشرات اآلالف 

ُ
السالم واألمن«. وقد ن

من حفظة السالم الشباب )تتراوح 
 

ّ
أعمارهم ما بني 18 عامًا و29( في كل

أنحاء العالم، وهم بحسب األمم املتحدة 
يؤّدون دورًا رئيسيًا في مساعدة 

البعثات على تنفيذ األنشطة املنوطة 
بها، بما في ذلك حماية املدنيني. كذلك 

 عمليات السالم التابعة لألمم 
ّ
فإن

املتحدة تزيد من تعاونها مع مجموعات 
الشباب للمساعدة في بناء سالم 

 البعثة األولى لحفظ 
ّ
مستدام. ُيذكر أن

السالم التابعة لألمم املتحدة تأسست 
في 29 مايو/ أيار من عام 1948، مع 

ِذن بنشر عدد 
ُ
إنشاء مجلس األمن. وقد أ

صغير من املراقبني العسكريني التابعني 
لألمم املتحدة في الشرق األوسط 

لتشكيل هيئة األمم املتحدة ملراقبة 
اتفاقية الهدنة. منذ ذلك الحني، خدم 

فيها أكثر من مليون امرأة ورجل في 72 
عملية حفظ سالم تابعة لألمم املتحدة. 

واليوم، تنشر قوات حفظ السالم أكثر 
من 89 ألف فرد عسكري وشرطي ومدني 

في إطار 12 عملية.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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