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حـــاز مــشــروع »صــفــر نــفــايــات« فــي تركيا، 
»أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  الـــــجـــــائـــــزة األولـــــــــــى لـــــــــ
املــســتــدامــة« الــتــي يــقــدمــهــا بــرنــامــج األمـــم 
املتحدة اإلنمائي »UNDP« بسبب مساهماته املهمة 
في رفع الوعي نحو اإلنتاج واالستهاك، واملساهمة 
الــبــرنــامــج، فــي تقليص مــلــيــاري طن  بحسب بــيــان 
مــن انبعاثات غـــازات االحــتــبــاس الــحــراري، وتقليل 
كذلك،  التدوير.  إلعــادة  القابلة  غير  النفايات  حجم 
حقق املشروع لاقتصاد التركي أكثر من 3 مليارات 
دوالر، بني 2017 ونهاية 2020. ويطمح املشروع إلى 
إعادة تدوير 35 في املائة من نفايات الباد، بحلول 

عام 2023.
املحافظة   

ّ
أن أوزتـــورك،  التركية، شاال  الباحثة  ترى 

تقل  »ال  والنفايات  املخلفات  ومعالجة  البيئة  على 
التنمية وحلم تركيا االقتصادي«  أهمية عن هدف 
أكــثــر من  الــتــطــور  عــلــى  مــؤشــر  السليمة  البيئة   

ّ
ألن

تزايد السائحني أو نمو الناتج اإلجمالي »فالتنمية 
املـــســـتـــدامـــة أمــــانــــة بـــأعـــنـــاقـــنـــا لـــنـــورثـــهـــا لـــأجـــيـــال 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــــورك لـــ املــقــبــلــة«. تضيف أوزتـ
ــا تــســيــر بـــالـــتـــوازي، لـــلـــوصـــول إلــــى مــصــاف  بـــادهـ
الــعــشــرة الــكــبــار فــي هـــذا املــجــال بــعــد عــامــني )خــال 

أقّر  التركي  فالبرملان  الجمهورية(  تأسيس  مئوية 
تأسيس وكالة البيئة التركية التي ستعنى بقرارات 
ومــاحــقــة الــتــنــفــيــذ، لــلــوصــول إلــــى صــفــر نــفــايــات، 
 عقوبات إضافية رادعــة في طريقها 

ّ
مشيرة إلى أن

أو  الباستيك  التطبيق، ســواء حــول استخدام  إلــى 
املخالفات البيئية والتلوث.

ومنح برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، جائزة، كذلك، 
لرعايتها  أردوغـــان،  أمينة  التركي  الرئيس  لعقيلة 
مـــشـــروع »صـــفـــر نـــفـــايـــات« وجـــهـــودهـــا فـــي حــمــايــة 
البيئة. وهــي »جــائــزة العمل ألهــداف عاملية«. قالت 
لأمم  الــدائــم  املمثل  مــن  بعدما تسلمتها  ــان  أردوغــ
الخميس  تــومــاســي،  كــاوديــو  تركيا،  لــدى  املتحدة 
املــاضــي فــي أنـــقـــرة: »الــحــقــائــق الــعــلــمــيــة تــشــيــر إلــى 
مــســتــقــبــل مـــظـــلـــم، خـــصـــوصـــًا مــــا يــتــعــلــق بــــاألزمــــة 
ــذل الــجــهــود  ــ املـــنـــاخـــيـــة«، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــــرورة بـ
لتوريث عالم أفضل للمستقبل. وأوضحت أردوغان 
 جميع املوارد الطبيعية هي إرث مشترك للبشرية 

ّ
أن

املقبول  غير  ومــن  واملستقبلية،  الــراهــنــة  بأجيالها 
أمانة  البيئة  استهاكها با مباالة، معتبرة مكانة 
مع  أنشأناها  التي  »العاقة  التركية:  الثقافة  وفــق 
تــاريــخ حضارتنا  إلــى حــّد أن  الطبيعة عميقة جــدًا 
مـــلـــيء بــالــعــديــد مـــن األوقــــــاف الـــتـــي أنــشــئــت خــدمــة 
لــلــطــبــيــعــة«. وحــــول مــشــروع »صــفــر نــفــايــات« قالت 

ها خطوة صغيرة في مسؤولية توريث 
ّ
أردوغان إن

وسنتشارك  للعيش،  صالحًا  عاملًا  املقبلة  األجــيــال 
للعالم  حلواًل  تقدم  التي  للمنظمات  العاملية  القيم 
ــم املـــتـــحـــدة، ونــــريــــد أن نــســهــم مــــن خـــال  ــ مـــثـــل األمــ

خبراتنا الثقافية فيها.
العادات  تغيير  على  نفايات«  يقوم مشروع »صفر 
االستهاكية للمواطنني، وفرز املخلفات من املصدر، 
ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول إلى نسبة إعادة 
تــدويــر، تصل إلــى 60 فــي املــائــة بحلول 2030. وقد 
ــروع مــنــذ انــطــاقــتــه قــبــل أربـــعـــة أعــــوام،  ــشـ ســمــح املـ
بــتــوفــيــر، أي عـــدم اســتــهــاك، نــحــو 397 مــلــيــون طن 
ــواد الـــخـــام، و315 مــلــيــون كــيــلــووات / ساعة  مــن املــ
من الطاقة، و345 مليون متر مكعب من املياه، و50 
مليون برميل من النفط. كذلك، ساهم في جمع 17 
مليون طن من النفايات الصالحة لاستخدام، وفي 
تقليص ملياري طن من انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري، وإنقاذ 209 مايني شجرة في الفترة بني 
2017 - 2020 ويطمح املشروع إلى إعادة تدوير 35 

باملئة من نفايات الباد، بحلول العام 2023.
»هاجس  التلوث  وتقليص  النفايات  تــدويــر  وبــات 
األتــــراك« خــال الــســنــوات األخــيــرة، بحسب الباحث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، في  ــان أويـــصـــال. يــقــول لـــ ــ أوزجـ
إشارة إلى برنامج »صفر نفايات زرقاء« الذي أطلق 

بعد مــشــروع »صفر نــفــايــات«، وذلــك بهدف حماية 
البحار وتطهير املياه التركية من النفايات: »لم يعد 
الــعــمــل عــلــى تحسني شـــروط الــبــيــئــة مــقــتــصــرًا على 
البّر والهواء، بل دخلنا البحر منذ يونيو/ حزيران 
مشروعها  ضمن  أعلنت  قــد  تركيا  وكــانــت   .»2019
ها تهدف إلى التحول إلى مركز 

ّ
االقتصادي أخيرًا، أن

جـــذب صــنــاعــي عــاملــي »وتــحــتــاج إلـــى مــواكــبــة ذلــك 
بالتوعية والحرص على سامة البيئة من مخلفات 

الصناعة والتلوث«.

مجتمع
 21 السام في  دار  تدافع شهدته  في  الثاثاء، مقتل 45 شخصًا  أمــس  التنزانية،  الشرطة  أعلنت 
السام  الراحل جــون ماغوفولي. وقــال قائد شرطة منطقة دار  الرئيس  أثناء تأبني  آذار  مــارس/ 
 

َّ
امللعب ولم يتحل أرادوا دخــول  الذين  الكثير من األشخاص  إنه »كــان هناك  الزارو مامبوساسا 
بعضهم بالصبر. حاولوا الدخول عنوة ما نجم عنه تدافع«. وأفاد بأن خمسة من القتلى ينتمون 
علن في وقت سابق عن مقتل امرأة وأربعة أطفال في الحادث الذي وقع في ملعب 

ُ
لعائلة واحدة. وأ

)فرانس برس( أوهورو، لكن من دون أن يتم اإلعان حينها عن العدد الكامل للقتلى.  

أن  اليمنيني، محذرة من  الاجئني  األردن بعدم ترحيل  طالبت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« 
ترحيلهم قسرًا يعرضهم »لأذى في اليمن«. أضافت أن »األردن رّحل على األقل أربعة من طالبي 
لجوء يمنيني مسجلني لدى املفوضية السامية لأمم املتحدة لشؤون الاجئني، وأصدرت قرارات 
إبعاد بحق آخرين تقدموا بطلبات لجوء، وذلك بعدما حاول اليمنيون التقدم بطلب للحصول 
على تصاريح عمل وتصويب وضعهم كمهاجرين«. وبحسب املنظمة، فإنه »حتى 16 مارس/ آذار 
)فرانس برس( الحالي، استضاف األردن 13 ألفًا و843 الجئًا وطالب لجوء يمنيًا«.  

منظمة تطالب األردن بعدم ترحيل الجئين يمنيينتنزانيا: 45 قتيًال بتدافع خالل تكريم ماغوفولي

ــلــــني فــي  ــامــ ــعــ ــ ــتــــل بــــحــــق ال ــقــ ــ ــتـــمـــر ال يـــسـ
حـــمـــالت الــتــطــعــيــم ضـــد شــلــل األطـــفـــال 
أعلن مصدران  وأمــس،  أفغانستان.  في 
حكومّيان أن مسلحني قتلوا ثالث نساء 
التطعيم، وتحديدًا في  يعملن في مجال 
ــرق الـــبـــالد(، في  ــاد )شــ مــديــنــة جـــالل آبــ
حتى  يتضح  ولــم  منفصلتني.  حادثتني 
اآلن هوية مطلقي النار، بحسب مسؤول 
أكــد مصدر  وقــت  فــي  إقليمي،  حكومي 

بالحكومة املركزية وقوع الحادثتني.
وكـــان 3.4 مــاليــني طفل فــي الــبــالد التي 
مزقتها الحرب، قد ُحرموا من الحصول 
على التطعيم العام املاضي. ونتيجة لذلك، 
 على األقل 

ً
تم اكتشاف إصابة 56 طفال

بــاملــرض. ورصــــدت أفــغــانــســتــان حــاالت 
شلل أطفال في مناطق كانت قد أعلنت 
خلوها من هذا املرض بعد توقف برامج 

التلقيح مؤقتًا، بسبب جائحة كورونا.
وكانت وزارة الصحة األفغانية قد أعلنت 
الــعــام  أوائــــل  فــي  التطعيم  انــطــالق حملة 
الجاري، بهدف تطعيم 9.9 ماليني طفل 

دون سن الخامسة.
ــا ال تــســمــح عــنــاصــر طــالــبــان  وعــــــادة مـ
لــلــعــامــلــني فـــي مــجــال الــرعــايــة الصحية 
ــالـــوصـــول إلــــى املـــنـــاطـــق الـــتـــي تخضع  بـ
إذ  التطعيم،  بحمالت  للقيام  لسيطرتها 
ــذه الــحــمــالت كانت  تــزعــم الــحــركــة أن هـ
استخباراتية  معلومات  لجمع  ستخدم 

ُ
ت

في بعض األقاليم.
للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة  وتــشــيــر 
ــتــــان  ــانــــســ أفــــغــ أن  إلــــــــى  ــــف«  ــسـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ »يـ
موبوءتني  دولــتــني  آخــر  هما  وباكستان 
ــد تركت  بــشــلــل األطـــفـــال فــي الــعــالــم، وقـ
جــائــحــة كـــورونـــا نــحــو 50 مــلــيــون طفل 
مـــن دون لــقــاحــات ضـــد شــلــل األطـــفـــال. 
أضافت أنها ستبذل كل جهد في سبيل 
الــوصــول إلــى األطــفــال فــي كــال البلدين، 
مشيرة إلى وجود مخاوف من أن نحو 
تفوتهم  قد  أفغانستان  مليون طفل في 
إذ يصعب  بيوتهم،  التلقيح في  خدمات 

الوصول إلى املناطق النائية.
)رويترز، العربي الجديد(

من  معظمهم  شــخــص،   200 نــحــو  تــطــوع 
المتقاعدين، في مدينة يالوفا، شمال غربي تركيا، 
لتصليح  المستعملة«  األلعاب  جمع  »حملة  في 
األلعاب، التي أطلقتها بلدية المدينة، بهدف جمع 
ألعاب مستعملة من األطفال، ثم إعادة توزيعها 
أكثر  الحملة  ووزعت  فقراء.  آخرين  أطفال  على 
خيرية. مؤسسات  مع  بالتعاون  لعبة،  ألفي  من 

تصليح ألعاب

Wednesday 31 March 2021
األربعاء 31 مارس/ آذار 2021 م  18  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2403  السنة السابعة

)هارون ساباوون/ األناضول(



 
ّ
مايني الجنيهات اإلسترلينية، خصوصًا أن
»إيراسموس« يجذب نحو 30 ألف طالب في 
العام. وفي السياق، أشارت صحيفة »تاغس 
ـــــه فـــي عــــام 2018 

ّ
ــة إلــــى أن ــيـ ــانـ شــبــيــغــل« األملـ

ــقــت بــريــطــانــيــا مـــن خـــال عضوية 
ّ
، حــق

ً
مـــثـــا

إسترليني  مليون جنيه   243 »إيــراســمــوس« 
)أكــثــر مــن 335 مــلــيــون دوالر أمــيــركــي(، بعد 
حــســم تــكــالــيــف رســـــوم طــــاب دول االتـــحـــاد 
 صندوق البرنامج ما زال 

ّ
األوروبــي. ُيذكر أن

املتبقية، األمر  يستحوذ على بعض األمــوال 
الذي قد يمّكن عددًا من الطاب من االلتحاق 
هذا  األخــيــرة  للمّرة  البريطانية  بالجامعات 
العام. من جهة أخــرى، تفيد بيانات مختلفة 
ــب مــــن كــــل أنـــحـــاء  ــانــ ــــدد الــــطــــاب األجــ  عـ

ّ
ــأن ــ بــ

ارتفع بشكل كبير في بريطانيا. وقد  العالم 
أخيرًا  أجنبي  مليون  أكثر من نصف  التحق 
ألفًا  بينهم 148  البريطانية، من  بالجامعات 
فــقــط مــن دول االتـــحـــاد األوروبــــــي، مــنــهــم 13 
ألــفــًا مــن أملــانــيــا. واألجـــانـــب غــيــر األوروبـــيـــني 
يدفعون مبالغ كبيرة كرسوم دراسية للتعلم 

هناك.

تداعيات االنسحاب
 االتــحــاد األوروبــــي خطط 

ّ
على الــرغــم مــن أن

لرفع امليزانية الجديدة املخصصة للبرنامج 
إلـــى 26 مــلــيــار يـــورو )نــحــو 31 مــلــيــار دوالر 
املقبلة،  السبع  السنوات  أميركي(، على مدى 
ــج »إيــــــراســــــمــــــوس« مــع  ــامــ ــرنــ  نــــهــــايــــة بــ

ّ
فــــــــإن

من  يكافح  طالب  ألّي  مــأزقــًا  ل 
ّ
تمث بريطانيا 

ــاواة فـــي التعليم  ــل الــحــصــول عــلــى املــــســ أجــ
ــد.  ــ ــو لـــفـــصـــل دراســــــــي واحــ ــ ــارج، ولــ ــ ــخــ ــ فــــي الــ
فــمــن املــطــلــوب تخصيص مــا ال يــقــل عــن 30 
دوالر  ألـــف   42 )نــحــو  إسترليني  ألـــف جنيه 
 
ّ
ألن بريطانيا،  فــي  للتعلم  سنويًا  أمــيــركــي(، 
فرض على الطاب 

ُ
رسوم التعليم الكاملة ست

املقبل،  الدراسي  العام  ابتداًء من  األوروبيني 
2021 ـ 2022. وأمام هذا الواقع، نقلت »تاغس 
للتبادل  األملانية  الهيئة  مكتب  عن  شبيغل« 
لــلــجــامــعــات في   

ّ
لــنــدن، أن الــعــلــمــي )داد( فــي 

وأيرلندا  واسكوتلندا  إنكلترا وويلز  من   
ّ

كل
الشمالية حرّية التنازل أو تخفيض الرسوم 
 
ّ
لطاب دول االتــحــاد األوروبـــي، مع العلم أن
الحكومة في أيرلندا الشمالية تريد مواصلة 
ــمـــوس«  ــراسـ ــن بـــرنـــامـــج »إيـ تــمــويــل أجــــــزاء مـ

بطريقة مستقلة.
واالنــســحــاب الــبــريــطــانــي مــن »إيــراســمــوس« 
مـــن شــأنــه أن يــقــطــع جــســر الـــتـــواصـــل الــحــّي 
بقية  في  بريطانيا ونظرائهم  ما بني طــاب 
الفريدة  الفرص  الــدول األوروبــيــة، مع غياب 
لــتــشــكــيــل صـــداقـــات جـــديـــدة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الثقافي  والتبادل  األكاديمية  البيئة  خسارة 
املستقبلية  اآلفاق  اللغة وتضييق  واكتساب 
والتجربة القيمة واألوقــات الرائعة، من دون 
م االنفتاح على اآلخرين. بالتالي، 

ّ
إغفال تعل

 برنامج 
ّ
سوف ينكسر شيء ما، خصوصًا أن

عن  تعّبر  ميزة  يشّكل  هــذا  الطابي  التبادل 
ــه من غير 

ّ
الــروح األوروبــيــة، باإلضافة إلى أن

السهل الدخول في اتفاقيات تعاون جديدة. 

برلين ـ شادي عاكوم

عـــــــامـــــــًا،   30 مــــــــــن  أكـــــــــثـــــــــر  بـــــــعـــــــد 
تــنــســحــب بــريــطــانــيــا مـــن بــرنــامــج 
»إيـــراســـمـــوس« لــلــمــنــح الــطــالــبــيــة 
املمّول من قبل االتحاد األوروبـــي، كجزء من 
اتفاقية ما بعد »بريكست«. وهذا القرار الذي 
وصــفــه رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
ــر بكلفته  ــ ــررًا األمـ ــبـ جـــونـــســـون بــالــصــعــب، مـ
الــبــاهــظــة عــلــى بــــاده، ســـوف ُيــتــرجــم عمليًا 
بــحــرمــان عــشــرات آالف الــطــاب األوروبـــيـــني 
 
ّ
إن إذ   ،

ً
البرنامج مستقبا من االستفادة من 

الــدراســة في اململكة املتحدة لن تكون سهلة 
بعدما  وذلــك  العالية،  كلفتها  إلــى  باإلضافة 
آالف  ملــئــات  وأتـــاحـــت  حقيقيًا  مكسبًا  كــانــت 
وتبادل  العلمي  تحصيلهم  متابعة  الطاب 

املعارف.
مـــن مــنــظــار الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، لـــم يكن 
ــداد  الــبــرنــامــج مــثــالــيــًا لـــوجـــود خــلــل فـــي األعــ
املتبادلة بني الدول والتدريبات التي يدعمها 
الـــبـــرنـــامـــج، فــكــثــر هـــم الـــطـــاب األوروبــــيــــون 
الـــذيـــن يـــقـــصـــدون املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة مــقــارنــة 
بـــالـــطـــاب الـــبـــريـــطـــانـــيـــني الــــذيــــن يـــقـــصـــدون 
دواًل أوروبـــيـــة أخـــرى لــلــدراســة. وقـــد أشـــارت 
األملانية  األسبوعية  تسايت«  »دي  صحيفة 
ــه في 

ّ
 اإلحـــصـــاءات األخــيــرة تفيد بــأن

ّ
إلــى أن

 9993 استفاد   ،2019  -  2018 الــدراســي  العام 
طالبًا بريطانيًا فقط من البرنامج في مقابل 
ــذا الـــعـــدد تــقــريــبــًا، 17768 طــالــبــًا  ــي هــ

َ
ضــعــف

مـــن دول االتــــحــــاد األوروبــــــــي حــصــلــوا على 
ما  وهــو  بريطانية مجانية.  مقاعد جامعية 
برنامج  عــلــى  لــنــدن  بــه  تتكلف  مــا   

ّ
أن يعني 

»إيراسموس« أكبر من استفادتها منه.
فة 

ّ
وفــي هــذا اإلطـــار، أوضحت املسؤولة املكل

ــادل  ــبــ ــات تــ ــ ــاقــ ــ ــل بــــرنــــامــــج عــ ــمــ بـــتـــنـــظـــيـــم عــ
»إيــــراســــمــــوس« فـــي جــامــعــة غـــوتـــه األملــانــيــة 
إلــى صحيفة »دي  ياكيل، في حديث  بيانكا 
 

ّ
 بريطانيا كانت تحل

ّ
تسايت« األسبوعية، أن

على رأس قائمة خــيــارات الــطــاب األملـــان، إذ 
العكس  فيما  بينهم،  كبيرة  تحظى بشعبية 
غير صحيح. ويعزو أكاديميون السبب إلى 
البريطانيني  الــطــاب  إغـــراء  ـــه مــن الصعب 

ّ
أن

بمغادرة جزيرتهم لوجود حاجز اللغة، ومن 
الــتــبــادل لفصل دراســـي  بــرامــج  يستفيد مــن 
ــل إســبــانــيــا أو فــرنــســا أو 

ّ
ــني، يــفــض

َ
أو فــصــل

هولندا أو الدول اإلسكندنافية. ومن املعلوم 
 طاب »إيراسموس« البريطانيني وبسبب 

ّ
أن

جائحة كورونا وحظر السفر حاليًا يتابعون 
الدراسة من أماكن سكنهم في اململكة املتحدة. 
للدراسة  املنح  برنامج  ُيــَعــّد  ثانية،  من جهة 
فـــي بــريــطــانــيــا جـــذابـــًا لــلــطــاب األوروبـــيـــني، 
ر عليهم كثيرًا من الرسوم، ويتلقى 

ّ
ه يوف

ّ
ألن

بما  املعيشة  بنفقات  خــاصــًا  دعــمــًا  الجميع 
يعادل 450 يورو )نحو 540 دوالرًا أميركيًا( 

شهريًا.
ق اقتصاد اململكة املتحدة من خال 

ّ
وقد حق

هــذا،  الطالبي  التبادل  برنامج  فــي  املشاركة 

إيراسموس 
بعد بريكست
طالب أوروبيون 

يُحرمون من 
التبادل والمنح

من  المتحدة  المملكة  انسحاب  آثار  تتّضح  فأكثر  أكثر 
والتعليم  القطاعات.  مختلف  على  األوروبي  االتحاد 
تعليق  مع  سيّما  ال  المتأثرة،  تلك  بين  من  الجامعي 

العمل ببرنامج التبادل الطالبي »إيراسموس«

الخروج من البرنامج 
يقطع التواصل بين طالب 

البريطانيين واألوروبيين

أتاح البرنامج لمئات آالف 
الطالب الدراسة في 

المملكة المتحدة

1819
مجتمع

والـــبـــرنـــامـــج يــحــمــل قــيــمــة مــضــافــة لــلــطــالــب 
مــا يشبه جــوازًا  ل 

ّ
يمث إذ  الــذاتــيــة،  ولسيرته 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى فــــرصــــة عـــمـــل واعـــــــــدة، إلـــى 
جــانــب مــا يــقــدمــه مــن إضــافــات إلـــى املــهــارات 
الشخصية. وتعليقًا على ذلــك، ثمة من يرى 
ــه لـــم يــكــن يــنــبــغــي عــلــى بــريــطــانــيــا رفــض  ــ ـ

ّ
أن

بــرنــامــج »إيـــراســـمـــوس« بــعــد خــروجــهــا من 
 ثّمة دواًل غير 

ّ
االتحاد األوروبي، خصوصًا أن

من  البرنامج،  في  وتشارك  لاتحاد  منتمية 
وآيسلندا  وتركيا  والنرويج  سويسرا  قبيل 

وليشتنشتاين.
وقــد بــرز امــتــعــاض أملــانــي بــهــذا الخصوص، 
تسايتونغ«  »نـــورد فست  فــأشــارت صحيفة 
 انـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا مــن 

ّ
ــــى أن األملـــانـــيـــة إلـ

برنامج املــنــح املــمــّول مــن االتــحــاد األوروبـــي 
ــكــــل وضـــــــــوح مـــــــدى عـــــــدم اهـــتـــمـــام  يـــظـــهـــر بــ
األوروبــــي،  التكتل  مــع  بعاقاتها  بريطانيا 
ر 

ّ
وعدم اهتمامها باملساهمة في برنامج وف

ألكــثــر مــن 4.4 مــايــني طــالــب منذ عــام 1987 
الــفــرصــة إلنــجــاز جـــزء مــن دراســتــهــم فــي بلد 
لــهــم بمراكمة  آخـــر غــيــر بــلــدهــم األّم، وســمــح 
أكــفــاء.  مــحــاضــريــن  مــع  التعليمية  الــخــبــرات 
 الــطــاب 

ّ
ــأن ــرزت أخـــبـــار تــفــيــد بــ وكـــانـــت قـــد بــ

املــلــتــحــقــني بــالــجــامــعــات الــبــريــطــانــيــة وفــق 
بــرنــامــج »إيـــراســـمـــوس« قـــد يــســتــفــيــدون من 
املــشــاريــع حتى مـــارس/ آذار مــن عــام 2023، 
بعدما تّم تمديدها 12 شهرًا بسبب جائحة 
ــر بعض املــال فــي صندوق 

ّ
كــورونــا ومــع تــوف

البرنامج.

برنامج »تورينغ« كبديل
ــــت بــريــطــانــيــا بــرنــامــج »إيـــراســـمـــوس«  وّدعـ
مــع إعــانــهــا عــن املـــوازنـــة الــعــامــة الــجــديــدة 
ها لن تخّصص أّي أموال للبرنامج. 

ّ
وعن أن

ــــان عـــن بـــرنـــامـــج بــديــل  ــك بــعــد اإلعــ أتــــى ذلــ
ــفــــراغ الـــذي  ــغ« ملــــلء الــ ــنـ ــوريـ يــحــمــل اســــم »تـ
يأتي  »إيراسموس«.  الخروج من  سيحدثه 
ــَعــّد  ذلـــك وســـط خــيــبــة، إذ كـــان الــبــرنــامــج ُي
مــن أفــضــل الــتــجــارب. أّمـــا بــرنــامــج الــتــبــادل 
الجديد للبريطانيني »تورينغ«، الذي تّمت 
وعالم  الرياضيات  بباحث  تيّمنًا  تسميته 
الذي  تورينغ،  آلــن  البريطاني  الكومبيوتر 
ســـاعـــد فـــي فــــّك شــيــفــرة »إنـــيـــغـــمـــا« وســمــح 
املشفرة  الراديو  رمــوز  بقراءة  للبريطانيني 

فـــي خــــال الـــحـــرب الــعــاملــيــة الـــثـــانـــيـــة، فمن 
املقرر أن يبدأ العمل به في سبتمبر/ أيلول 
مــلــيــون   100 نــحــو  ـــّصـــص 

ُ
خ بــعــدمــا   2021

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )أكـــثـــر مـــن 138 مــلــيــون 
اإلطــار،  لتمويله. وفي هذا  أميركي(،  دوالر 
أشار مدير معهد سياسات التعليم العالي 
ه من 

ّ
)مؤسسة بحثية( نيك هيلمان، إلى أن

إرســال  هــدف  كيفية تحقيق  الــواضــح  غير 
نــحــو 35 ألـــف طــالــب ومــتــدرب إلـــى الــخــارج 

بهذا املبلغ فقط.
البريطانية  الــحــكــومــة   

ّ
بــــأن تــقــاريــر  وتــفــيــد 

وعدت باستفادة كل دول العالم من البرنامج 
املذكور، وليس فقط دول االتحاد األوروبي، 
غافني  الــبــريــطــانــي  التعليم  وزيـــر   

ّ
أن علمًا 

 »تورينغ« برنامج دولي 
ّ
وليامسون قال إن

حقيقي »يمثل فرص متقدمة«. ونقل مقال 
عن  هــوم«  »كونسرفاتيف  موقع  على  شر 

ُ
ن

بوريس  إدارة  في  الجامعات  عن  املسؤولة 
جونسون، الوزيرة ميشال دونوالن، قولها: 
»ملاذا نرغب في أن يقتصر برنامج التبادل 
على االتحاد االوروبي عندما تكون البلدان 
وديناميكية  حيوية  واألكــثــر  نموًا  األســـرع 
موجودة بشكل متزايد في آسيا وأفريقيا، 
أضف إلى ذلك حلفاءنا القدامى في أميركا 
ما  وهــذا  ونيوزيلندا.  وأستراليا  الشمالية 
الثقافي  قد يساعد كذلك في رفــع املستوى 
والــتــعــلــيــمــي لــــدى الــشــبــاب مـــن األســــر ذات 
ــه ال 

ّ
الدخل املــتــواضــع«. أضافت دونـــوالن أن

التجربة طــاب من  أن يستفيد مــن  بــّد مــن 
كــل الــخــلــفــيــات واملــجــتــمــعــات، ولــيــس أبــنــاء 

األثــــريــــاء فـــي املـــقـــام األول فــقــط. أّمــــا مــوقــع 
 »تـــوريـــنـــغ« 

ّ
ــي، فـــأوضـــح أن ــانــ ــتـــس« األملــ »يـ

إلــى تمكني الطاب  يــهــدف  بــرنــامــج تقشف 
ــأفـــضـــل  ــاق بـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ــيــــني مــــــن االل ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الــجــامــعــات فــي الــعــالــم، فــي خــــارج أوروبــــا. 
ـــه ال بــّد 

ّ
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، رأى هيلمان أن

ـــه ليس 
ّ
مــن التعامل مــع الــوعــود بــحــذر، ألن

من السهل بناء شبكة جديدة من الشراكات 
 برنامج 

ّ
في فترة زمنية قصيرة، موضحًا أن

ــمـــوس« اســتــغــرق ثــاثــني عــامــًا من  ــراسـ »إيـ
ويأتي  الــيــوم.  مستواه  إلــى  ليصل  التطور 
جه طاب 

ّ
كل ذلــك وســط ترجيحات بــأن يت

ــــى الــجــامــعــات  »تــــوريــــنــــغ« املــســتــقــبــلــيــني إلـ
األوروبية، وبسبب اللغة قد ينتقل كثيرون 

إلى بلدان إنغلوساكسونية.

أوروبا

تركيا

اليونان

بلجيكا

بريطانياهولندا

ايرلندا

المانيابولندا

إيطاليا

الفاتيكان

تونس

فرنسا

سويسرا

إسبانيا

المغرب

البرتغال

المجر رومانيا

أوكراينا

روسيا

ليتوانيا

التفيا

مالدوفيا

فلندا

السويد

الدنمارك

الناروج

ايسلندا

سلوفينيا
كرواتيا

جمهورية 
التشيك

الغالف

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا  في  الجديدة  السلطات  استجابت 
ملــطــالــب أهــلــيــة وشــعــبــيــة بــشــأن ضـــرورة 
ــدد مــــــن خـــالـــهـــا  ــ ــحـ ــ ــح تـــحـــقـــيـــقـــات تـ ــتــ فــ
املتورطني في جرائم الخطف واالغتيال 
ــددًا مـــن املــنــاطــق واملـــدن  الــتــي طـــاولـــت عــ
فـــي خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، فـــي وقــت 
تــعــهــدت فــيــه ســلــطــات بــنــغــازي األمــنــيــة 

بضبط الوضع األمني املنفلت.
ومؤخرًا، أعلنت وزيرة العدل في حكومة 
الرحمن،  عبد  حليمة  الوطنية،  الــوحــدة 
عــن بـــدء تشكيل لجنة بــمــشــاركــة دولــيــة 
فــي غــضــون 15 يــومــًا، تــهــدف إلـــى »حــث 
الليبية  للدولة  الخاضعة  غير  الجهات 
سجونها«،  فــي  املعتقلني  عــن  بـــاإلفـــراج 
مــطــالــبــة كــل الــجــهــات غــيــر املــعــتــرف بها 
»اإلفـــــــراج الـــســـريـــع  ــــن قـــبـــل الـــــدولـــــة بــــــــ مـ
وغــيــر املــشــروط عــن املــواطــنــني الليبيني 
املــســجــونــني بــغــيــر وجــــه حـــق ومــــن دون 
وجود أّي تهم أو أوامر قبض في حقهم«. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــني، شــهــدت الــبــاد جملة 
ــن الــتــغــيــيــرات واإلجـــــــــراءات الــســريــعــة  مـ
الجنائي  بالجانب  املتعلقة  امللفات  فــي 
ــد الـــعـــثـــور  ــعـ ــًا بـ ــقــــوقــــي، خـــصـــوصـ والــــحــ
على 10 جثث ملقاة في الهواري إحدى 
ضواحي مدينة بنغازي )شرق(، ما زالت 
لسلطة  التابعة  األمنية  املدينة  سلطات 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر تتكتم على 
حــقــيــقــتــهــا، فـــي وقــــت طـــالـــب فــيــه رئــيــس 
الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة مكتب 
الـــنـــائـــب الـــعـــام بــفــتــح تــحــقــيــق فـــي ذلـــك، 
ـــه »ال يمكن ملثل هــذه األحـــداث 

ّ
مــؤكــدًا أن

أن تتكرر مرة أخرى، والتسامح معها أو 
التغطية عليها تحت أّي ذريعة لن يكون 

مقبواًل«.
ووفــقــًا لــلــنــاشــط املــدنــي الــلــيــبــي خميس 
 مــلــف الـــجـــرائـــم مــجــهــولــة 

ّ
الـــرابـــطـــي فـــــإن

الفاعل بدأ يأخذ طابعًا دوليًا، خصوصًا 
مع تنامي األمــر، ســواء من خــال ظهور 
الجثث في بنغازي أو من خال استمرار 
اكـــتـــشـــاف مـــزيـــد مـــن املـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة 
فــي مدينة تــرهــونــة الــواقــعــة إلــى جنوب 
»العربي  شرق طرابلس. ويقّر الرابطي لـ
 »املـــلـــف مـــا زال مــرتــبــطــًا 

ّ
الـــجـــديـــد« بـــــأن

بــالــخــيــارات الــســيــاســيــة ويــتــأثــر بشكل 
 زيـــادة 

ّ
ــراف الـــصـــراع، إال أن ــ الـــنـــزاع وأطــ

مـــــؤشـــــرات انــــهــــيــــار الــــوضــــع الــحــقــوقــي 
إلــى طريق  به  باملواطن سيدفع  املتصل 
بــشــكــل  أتــــفــــاءل  أن  مــــن دون  الــحــلــحــلــة، 
كبير وأقــــول حــصــول املــواطــن عــلــى حق 

الحياة«.
وسعيًا إلى تهدئة السخط الشعبي حيال 
تنامي عمليات العثورعلى الجثث التي 
األمنية  الغرفة  أعلنت  بنغازي،  تعرفها 
على خطة  العمل  بدئها  عــن  املدينة  فــي 
 
ّ
أمنية. وإذ أكدت الغرفة في بيان لها أن
إال عن  تكون  لن  القبض  إلقاء  »عمليات 
طريق النيابة العسكرية فقط«، أوضحت 
ــنــــني  املــــواطــ ــزم  ــ ــلـ ــ تـ أن خـــطـــطـــهـــا ســـــــوف 
بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود 
األمنية والكشف عن املجرمني، باإلضافة 
إلى فتح مكتب لشكاوى املواطنني حول 
الـــوضـــع »مــــا زال غير   

ّ
لــكــن انـــتـــهـــاك.  أّي 

مطمئن«، بحسب الرابطي، الذي يضيف 
ــاع عــمــلــيــات إلــقــاء الــقــبــض إلــى  ــ  »إرجـ

ّ
أن

 الطباع املدني 
ّ
محكمة عسكرية يعني أن

ما زال بعيدًا وحكم العسكر ما زال أكثر 

الدعم  إنــفــاذًا«. وفــي خطوة تقّر بأهمية 
األهــــلــــي لـــجـــهـــود الـــســـلـــطـــات فــــي خــفــض 
الداخلية  وزارة  دعت  الجريمة،  مستوى 
ــيـــاف  ــل أطـ ــ ــدة »كــ ــديــ ــجــ ــة الــ ــكـــومـ فــــي الـــحـ
والتكافل  التعاضد  إلــى  الليبي  الشعب 
أكمل  عــلــى  مهامها  أداء  فــي  ملــســانــدتــهــا 
ــاوز صــفــحــة املـــاضـــي  ــتـــجـ وجـــــه وذلــــــك بـ
ــبــــذ خــــطــــاب الـــكـــراهـــيـــة  ــامــــح، ونــ ــتــــســ والــ
وتــحــيــيــده مـــن كـــل املـــنـــابـــر اإلعـــامـــيـــة«. 
وهي دعوة يراها الرابطي تعكس »عسر 
وصــعــوبــة املــهــمــة مـــن جـــهـــة، ومــــن جهة 
أخــرى ال تشير إلــى قــدرة الحكومة على 
مرتبكي  بــمــاحــقــة  الـــعـــدل  وزارة  تــعــهــد 
الجرائم وفرض عقوبات على  مرتكبيها 

وسجنهم«.
وتـــوالـــت املــطــالــبــات األهــلــيــة فـــي الــفــتــرة 
األخيرة بضرورة فتح تحقيقات واسعة 
ــــف. فــعــقــب  ــطـ ــ ــــخـ ــقــــتــــل والـ فـــــي جـــــرائـــــم الــ
املــرج )شــرق( ملا  استنكار قبائل منطقة 
تــشــهــده بــنــغــازي مــن اغــتــيــاالت واعــتــداء 
وانتهاك  للبيوت  واقتحام  النساء  على 
عــــــراض واملـــطـــالـــبـــة بـــــضـــــرورة فــتــح 

ٔ
لــــــا

تحقيقات في هذه القضايا، دعا عدد من 
زعماء مكونات برقة )شرق( االجتماعية 
ــتـــح تــحــقــيــق فــــي كــل  ــــى »فـ الــحــقــوقــيــة إلـ

األعـــمـــال اإلرهـــابـــيـــة الــتــي هـــزت الــشــارع 
في بنغازي بصفة خاصة وبرقة بصفة 
عــامــة«، وكــذلــك الكشف عــن كــل السجون 
املختطفني.  كــل  مصير  ومعرفة  السرية 
وشددت مكونات برقة في بيان مشترك 
عــلــى ضــــــرورة »مــعــاقــبــة كـــل مـــن قــامــوا 
بالخطف أو أمروا به«. ومن بني الجرائم 
التي طالبوا بضرورة فتح تحقيق فيها 
»قضية النائب سهام سرقيوة والناشط 
الــحــقــوقــي أحــمــد الــكــوافــي والــكــشــف عن 
عن  الكشف  إلــى  باإلضافة  مصيرهما«، 
قبلية  شخصيات  مقتل  فــي  املــتــورطــني 
ونــاشــطــني حــقــوقــيــني، »بـــل وكـــل جــرائــم 
الـــشـــرف الـــتـــي طـــاولـــت الــنــســاء اآلمـــنـــات 
 والتي لم يقم بها حتى أبو 

ّ
في بيوتهن

جهل«، بحسب وصف البيان.
ــلـــي  ــراك األهـ ــ ــحـ ــ ــرابــــطــــي فــــي الـ ويـــــــرى الــ
 جـــديـــدًا فـــي مــلــف االنــتــهــاكــات 

ً
ــامــــا »عــ

حدت  التي  األساسية  الضغط  وعملية 
بــســلــطــات بــنــغــازي األمــنــيــة والــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة إلــــى اإلعــــــان عـــن مــواقــفــهــمــا 
 »مــلــف حقوق 

ّ
األخــيــرة«، مشيرًا إلــى أن

اإلنـــســـان ومـــا يتصل بــه مــن انــتــهــاكــات 
إلـــى درجـــة صـــار فيها مــصــدرًا  تضخم 

لقلق أطراف دولية وأممية عديدة«. 

ليبيا: مطالب أهلية تدفع 
إلى فتح ملفات جرائم

تحاول التعّرف على أغراض عزيز لها ُفقد قبل سنوات )فرانس برس(

دفن جثة ُعثر عليها في مقبرة جماعية في ترهونة )فرانس برس( 

)Getty /لن يستفيد أوروبيون آخرون من التعليم البريطاني )باول ليبيرا

30.000
طالب أوروبي كانت تستقبلهم بريطانيا 

سنويً في إطار برنامج »إيراسموس«، في 
مقابل ماليين الجنيهات اإلسترلينية

ما زالت جرائم الخطف 
واالغتيال التي تكررت 

في ليبيا تؤرّق أهل 
البالد والمسؤولين، ال 

سيّما أّن كثيرين يلحون 
على ضرورة كشف 

مصير الضحايا

بين البقاء بمخيمات 
كوكس بازار، أو الهجرة 

السرية بالقوارب، أو 
القبول بالترحيل إلى 
جزيرة نائية، يواجه 

الروهينغا في بنغالدش 
خيارات صعبة. تضيء 
»العربي الجديد« على 

أوضاعهم، بالتعاون مع 
»أطباء بال حدود«

الالجئون الروهينغا يواجهون خيارات مأساوية
يختار البعض خوض رحلة 

خطرة على متن قوارب 
تهريب البشر باتجاه ماليزيا

يتوفر في جزيرة باسان 
تشار الحّد األدنى من 

الرعاية الصحية األساسية

دكا ـ العربي الجديد

يــقــطــن فــي بــنــغــادش الــيــوم نــحــو 860 ألــف 
الجــئ مــن املــيــانــمــاريــني الــروهــيــنــغــا، يعيش 
ــازار. تتمركز  ــ مــعــظــمــهــم فـــي بــلــدة كــوكــس بــ
با  »أطــبــاء  مة 

ّ
منظ تقدمها  الــتــي  األنــشــطــة 

حــــــدود« لـــهـــؤالء الـــاجـــئـــني قــــرب مـــا يسمى 
»املخيم األكبر«، وهو عبارة عن مجمع من  بـ
دت  يِّ

ُ
ش األخــيــرة،  السنوات  وفــي  26 مخيمًا. 

جـــة بـــأســـاك حـــادة  ــتـــوَّ ســـيـــاجـــات شــائــكــة ُمـ
حـــول املــخــيــمــات. ظــــروف حــيــاة الــاجــئــني ال 
املعتمدة  اإلجـــــراءات  نتيجة  تــتــدهــور  تنفك 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، إلــى 

جانب غيرها من العوامل.
في هذا اإلطار، يقول برنارد وايزمن، رئيس 
بعثة منظمة »أطباء با حــدود« في كوكس 
 »ظــروف الحياة في 

ّ
بــازار في بنغادش، إن

في  حــاد  بشكل  تفاقمت  الاجئني  مخيمات 
عـــدد عناصر  ازداد  املــاضــيــة.  ـــ12  ــ الـ األشـــهـــر 
الــشــرطــة والــجــيــش فـــي املــخــيــمــات، وعــمــلــت 

على  نفسه  الــوقــت  فــي  املسلحة  املجموعات 
تــوســيــع نــفــوذهــا فــيــهــا. نتيجة لــذلــك، تصل 
ــد مــــن حــــاالت  ــزيـ ــوع مـ ــ ــبــــار عــــن وقــ إلـــيـــنـــا أخــ

الخطف والعنف واالبتزاز«.
 وصــــول كـــورونـــا أدى إلــــى فــرض 

ّ
يــتــابــع أن

مزيد من القيود على حرية تنقل الاجئني، 
وعــلــى قــــدرة مــجــمــوعــات الــعــمــل اإلنــســانــيــة 
الــدولــيــة عــلــى الـــوصـــول إلـــى املــخــيــمــات. في 
املقدمة  الــخــدمــات  ــص حجم 

ِّ
ــل

ُ
ق الــعــام 2020، 

داخـــل املــخــيــمــات ليشمل فــقــط الــحــد األدنـــى 
مات 

ّ
 بعض املنظ

ّ
من الضروريات، في حني أن

اضطرت إلى التوقف عن العمل في املخيمات 
ـــه فــي األشــهــر األولـــى من 

ّ
كليًا. يشير إلــى أن

ــــول فـــرقـــنـــا إلـــى  ــــدرة وصــ الــتــفــشــي »كــــانــــت قــ
املــخــيــمــات مـــحـــدودة، مــا أدى إلـــى انخفاض 
ــا من 

ّ
حــجــم الــخــدمــات الــصــحــيــة الــتــي تــمــكــن

إلى  كما  الروهينغا،  الــســكــان  إلــى  تقديمها 
تنوع أقل فيها«. 

يــواجــه الــروهــيــنــغــا بــشــكــل مــتــزايــد معضلة 
ــأس لـــدى  ــيــ ــاط والــ ــبــ ــة. ويـــتـــفـــاقـــم اإلحــ ــروعــ مــ

كــثــيــريــن مــــن بــيــنــهــم مــــع اســـتـــمـــرار تـــدهـــور 
الـــظـــروف فـــي املــخــيــمــات، مـــا يــدفــعــهــم نحو 
ــى خــــيــــارات خـــطـــيـــرة، كـــالـــهـــروب،  الـــلـــجـــوء إلــ
الــبــعــض خــــوض رحــلــة محفوفة  إذ يــخــتــار 
ــوارب تــهــريــب البشر  ــ بــاملــخــاطــر عــلــى مـــن قـ
ــا. يـــســـّجـــل آخــــــرون  ــزيــ ــيــ ــالــ املــــــغــــــادرة إلــــــى مــ

حدود سابقًا إلى الجزيرة، وقدموا انطباعات 
ــام حــــول الـــظـــروف  أولـــيـــة إيــجــابــيــة بــشــكــل عــ
الصعب  مــن  لــيــس  الــجــزيــرة.  عــلــى  املعيشية 
فــهــم الــســبــب وراء االنــطــبــاعــات اإليــجــابــيــة، 
فــاملــبــانــي عــلــى الــجــزيــرة مــشــيــدة باألسمنت 
بالتأكيد  يــشــكــل  مـــا  مــعــدنــيــة،  أســقــف  وذات 
تــحــســنــًا مــقــارنــة بـــأكـــواخ الــطــني والــخــيــزران 
الــصــغــيــرة الــتــي عـــاش فيها الــاجــئــون على 

مدار السنوات الثاث املاضية.
بالنسبة ملنظمة  القلق  إلــى  يــدعــو  مــا  هــنــاك 
»أطــبــاء بــا حـــدود« فــي االنــتــقــال إلــى باسان 
الطبي،  املستوى  تشار. يقول وايزمن: »على 
 املنظمات 

ّ
نحن قلقون جدًا، إذ وصل إلينا أن

غــيــر الــحــكــومــيــة املــحــلــيــة تـــوفـــر فــقــط الــحــد 
األدنـــــــى مــــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األســـاســـيـــة. 
وعلى حّد علمنا، ال تتوفر الرعاية الصحية 
املــتــخــصــصــة عــلــى الـــجـــزيـــرة. ال نــعــرف كيف 
ــقــــل املـــــرضـــــى الـــــذيـــــن يـــحـــتـــاجـــون  ــــرى نــ ــــجـ يـ
إلــــى رعـــايـــة طــبــيــة طـــارئـــة مـــن الـــجـــزيـــرة إلــى 
الــرحــلــة تستغرق   

ّ
أن املــســتــشــفــى، خــصــوصــًا 

البّر  إلى  الجزيرة  ثاث ساعات بالقارب من 
التحدث  مــن   

ً
قــلــيــا إاّل  لــم نتمكن  الــرئــيــســي. 

الصحية  الخدمات  مقدمي  أو  الاجئني،  مع 
ــازار، للنظر في  ــ فــي املــخــيــمــات فــي كــوكــس بـ
الطبية  الرعاية  إلــى  الــوصــول  كيفية ضمان 
فـــي الـــجـــزيـــرة. نــحــن نـــحـــاول إنـــشـــاء شبكات 
إحـــالـــة لــضــمــان اســتــمــرار حــصــول مــرضــانــا 
أمـــراض مزمنة  مــن  الــذيــن يعانون  السابقني 
إلى  بانتظام  يحتاجون  فهم  الــرعــايــة،  على 

املتابعة واألدوية«.
ل الحالة في باسان تشار مؤشرًا 

ّ
عمومًا، تمث

ــــع لــلــظــروف املــعــيــشــيــة في  إلــــى تـــدهـــور أوسـ
مــخــيــمــات الــاجــئــني فــي بــنــغــادش، وتشكل 
ــتـــي يــواجــهــهــا  فـــقـــط واحـــــــدة مــــن املـــشـــاكـــل الـ
ــــود، فـــهـــم يـــخـــتـــبـــرون  ــقـ ــ الـــروهـــيـــنـــغـــا مـــنـــذ عـ
مــحــنــة تــشــمــل الــعــنــف الــــذي تــفــرضــه الــدولــة 
واالضطهاد والتمييز والحرمان من حقوقهم 
األســـاســـيـــة. وجــــاء الــنــقــل إلــــى بـــاســـان تــشــار 
 

ّ
نتيجة لفشل املجتمع الدولي في توفير حل

ملا أصبح أزمة لجوء طويلة األمد.

أسماءهم لانتقال إلى جزيرة باسان تشار 
النائية، املدارة من بنغادش.

ُينقل  التي  يتحدث وايزمن عن تلك الجزيرة 
إلــيــهــا الـــاجـــئـــون، فـــيـــقـــول: »تــعــتــبــر جــزيــرة 
بــاســان تــشــار جــزيــرة طينية تقع فــي خليج 
الــبــنــغــال. لـــم تــكــن مـــوجـــودة قــبــل عـــام 2006، 
ولـــم يقطنها أحـــد مــن قــبــل. بــعــد بــــروز أزمــة 
الاجئني في العام 2017، تصورت السلطات 
 بإمكانها أن تنقل إلى باسان 

ّ
في بنغادش أن

تشار جزءًا من مليون الجئ تقريبًا أتوا إليها 
ــقــل نــحــو 14 ألـــف الجـــئ إلــى 

ُ
مـــن مــيــانــمــار. ن

الجزيرة منذ ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
وتــســعــى الــحــكــومــة إلـــى نــقــل نــحــو 100 ألــف 
شخص إلــيــهــا. لــكــن، مــا زالـــت هــنــاك عامات 
استفهام حول مدى ماءمة الجزيرة، وما إذا 
 مــســتــدام، فهي 

ّ
ــادرة على تمثيل حــل كــانــت قـ

تــقــع عــلــى بــعــد نــحــو 60 كــيــلــومــتــرًا مـــن الــبــر 
 وســيــلــة الــنــقــل الــوحــيــدة 

ّ
الــرئــيــســي، عــلــمــًا أن

املتاحة هي مركب يديره جيش بنغادش.
انتقل نحو 20 شخصًا من مرضى أطباء با 

متطوعة من المنظمة أمام بيوت 
الروهينغا المتهالكة في كوكس 

بازار )أطباء بال حدود(
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