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 اإلعالم اإلنساني
وضرورة وجوده

رٔييس التحرير

غريب اأمر اإعامنا العربي الذي يفرت�ض فيه اأن 

يكون اإعاماً اإن�سانياً، ملا يحيط بنا من ماآ�ض وكوارث 

املجاين يف  والقتل  امل��وت  بات  ي�سعب ح�سرها، حتى 

حياتنا اأ�سبه بالعادات والتقاليد، ومع اأن هذه احلالة 

تتما�سى  ل  العربية،  اأمتنا  بها  مت��ر  التي  امل��اأ���س��اوي��ة 

الإ���س��ام��ي  ال��دي��ن  م��ن  امل�ستمدة  وقيمنا  واأخ��اق��ن��ا 

احلنيف وتاريخنا وتراثنا امل�سرتك، اإلاّ اأن ما يده�ض 

حقاً، هو تعامل اأجهزتنا الإعامية العربية بطريقة 

التعامل  يف  الإن�سانية  املناحي  عن  البعد  كل  بعيدة 

�ساحات  يف  ي�سقطون  ال��ذي��ن  وال�سحايا  امل���وت،  م��ع 

بن�سر  الإعام  تت�سابق و�سائل  العبثي، حيث  �سراعنا 

���س��ور ال�����س��ح��اي��ا واجل���ث���ث، ب��ط��ري��ق��ة ف��ج��ة ل تائم 

ال����ذوق ول ال��ق��ي��م الإن�����س��ان��ي��ة، ب��ل وم��ق��ززة يف كثري 

ببعيدة، فعندما  لي�ست  الأحيان. يح�سرنا هنا ق�سة 

وقعت اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب عام 2001 يف 

الوليات املتحدة الأمريكية، �سقط ح�سب التقديرات 

الأمريكية نحو ثاثة اآلف قتيل، ورمبا اأكرث، ح�سب 

ت��ق��دي��رات اأخ���رى، وخ���ال ه��ذه الأح����داث اأو بعدها، 

�سعت اأجهزة الإعام الأمريكية، على األاّ تن�سر �سور 

ال�سحايا، ومل ير العامل جثث ال�سحايا الأمريكيني، 

التي يفرت�ض اأن يكون معظمها حمرتقاً، اأو م�سوهاً 

ب�سبب احلريق الهائل الذي اندلع يف برجي التجارة 

اأمريكا  اأن  من  الرغم  وعلى  نيويورك.  يف  العامليني 

ا�ستخدمت هذه العتداءات ذريعة لحتال وتدمري 

�سبه كامل،  واأفغان�ستان، تدمرياً  العراق  بلدين، هما 

،«احل��رب على الإره���اب«، فاإن  ا�سمته بعد ذل��ك  فيما 

اأجهزة وو�سائل الإعام الأمريكية حر�ست ب�سدة على 

النجاح  من  الرغم  على  ال�سحايا،  جثث  اإظهار  عدم 

حتري�ض  يف  الأمريكية  الإعامية  للماكنة  الكبري 

اأن حر�ض  وي��ب��دو  الإره����اب.  ت�سميه  م��ا  ال��ع��امل على 

الوليات املتحدة على عدم ن�سر �سور ال�سحايا نابع 

اأنه  من رغبتها يف اح��رتام ه��وؤلء ال�سحايا، لدرجة 

يف املتحف الذي اأقيم يف موقع احلدث املوؤمل، مينع 

الكارثة، من  الذي يخلد  املتحف  امل�سوؤولون عن هذا 

وتقا�سموا  ق�����س��وا،  م��ن  لأرواح  اح���رتام���اً  ال��ت�����س��وي��ر 

م��اأ���س��ات��ه��م اإىل اآخ���ر حل��ظ��ات ح��ي��وات��ه��م ال��ت��ي ق�سي 

عليها ب�سبب هذه الهجمات الإرهابية التي مل يك�سف 

ال��ن��ق��اب ي��ع��د ع��ن ال��ك��ث��ري م��ن اأ����س���راره���ا وخ��ف��اي��اه��ا. 

ال�سقطات  تلك  اإليها  قادتنا  الواقع  يف  املقدمة  هذه 

الإع��ام  و�سائل  بها  برعت  التي  املوؤ�سفة  الإعامية 

العربية، اإذ يحق لنا الت�ساوؤل عن اأهمية عر�ض جثث 

ال�سراعات  ���س��اح��ات  يف  ي�سقطون  ال��ذي��ن  ال�سحايا 

العربية املنت�سرة يف اأكرث من بلد عربي، بعد ما �سمي 

اإخبارية من  ب)الربيع العربي( حيث ل تخلو ن�سرة 

ب�سكل  تعر�ض  التي  ال�سحايا  واأ���س��اء  القتلى،  �سور 

وقواعد احرتام  الإن�سانية،  لقيم  مقزز، ومناف جداً 

اأرواح وكرامة ال�سحايا، حتى بات موتنا املجاين مع 

الأ�سف، اأ�سبه بالن�سرات اجلوية التي تذاع يف حمطات 

ال��ت��ل��ف��زة وو���س��ائ��ل الإع�����ام ع��ل��ى اخ��ت��اف��ه��ا، وا���س��ب��ه 

بحفات ال�سادية التي �سهدتها الع�سور الو�سطى التي 

بالإعدام  املحكومني  �سيما  ول  ال�سجناء  كان خالها 

النباء  �سادية  لإرواء  املفرت�سة،  للكاب  ُي��ق��دم��ون 

الذين ت�ستثريهم وتوقظ غرائزهم احليوانية �سور 

ال�سحايا وتعذيب الآخرين، بطريقة ت�سبع غرائزهم 

على  القائمني  اأن  ج��داً  املوؤ�سف  من  ولعله  ال�سادية. 

اأن  العربية، والذين يفرت�ض  الإع��ام  معظم و�سائل 

يدركوا  مل  الأم���ور،  بطبيعة  وعاملني  مهنيني  يكونوا 

بعد خطورة ما يفعلون، من خال ن�سر �سور القتلى، 

الب�سعة  ال�سورة  بهذه  واأ�سائهم،  ال�سحايا،  وجثث 

التي تنايف الأخاق، ناهيك عن اأثرها النف�سي على 

املتلقي، خ�سو�ساً الأطفال واليافعني وال�سباب.   من 

يليق  ل  م�سيناً  العمل  ه��ذا  يعد  الأخاقية  الناحية 

امل�سلمني،  نحن  لدينا  معروف  حيث  املوتى،  بحرمة 

اأن اإكرام امليت دفنه، اأي حفظ كرامته الإن�سانية، كما 

اأن كل الديانات وال�سرائع ترف�ض مثل هذه الأعمال، 

اأنها  املوتى، ف�سًا عن  وتعتربها اعتداًء على كرامة 

كما  منها،  ي��راد  ملا  مغايرة  ر�سائل  نقل  ت�سهم يف  قد 

اأهمية  ول  بدونية  ال��ع��رب��ي،  العقل  اإق��ن��اع  يف  ت�سهم 

حياتنا اإذا ما قي�ست مع ال�سعوب الأخرى، لدرجة بات 

عدد قتانا يذكر مبرور الكرام، لكرثة ما يرتدد يف 

وباتت  واملقروءة،  وامل�سموعة  املرئية،  الإع��ام  و�سائل 

اإعانية  كاأنها م�ساهد  تن�سر �سورها  جثث �سحايانا 

بهذه  ال�سحايا  ن�سر �سور  اأن  اإىل  بالإ�سافة  جتارية، 

باجلرائم  منها  يتعلق  ما  �سيما  ول  امل��ق��ززة،  ال�سورة 

يومي  ب�سكل  تكرر  ما  اإذا  الإره��اب��ي��ون،  يرتكبها  التي 

ف��ه��و ي��خ��دم الإره������اب ال����ذي ي��ج��ب حم��ارب��ت��ه بطرق 

علمية ونف�سية �سليمة، اإذ كيف يعقل اأن تتحول و�سائل 

اإىل منابر لاإرهابيني، الذين يتعمدون بث  الإعام 

يف  ال��ذع��ر  وب��ث  النا�ض  ت��روي��ع  بهدف  مرعبة،  �سور 

�سفوفهم، واأكرب دليل على ذلك هو اأ�سرطة الفيديو 

الب�سعة التي يبثها تنظيم داع�ض الإرهابي. كما ل بد 

من الإ�سارة هنا اإىل اأن ن�سر هذه ال�سور املريعة، واإن 

من  ال�سحايا  يخدمون  اأنهم  يظنون  نا�سروها  ك��ان 

خال ت�سليط ال�سوء على حمنتهم، اإلاّ اأنه بالتاأكيد 

الذي قد ترتكه  النف�سي  الأثر  اإنكار  اأي�ساً  ل ميكننا 

يفقد  الذين  جميعاً،  النا�ض  نفو�ض  يف  امل�ساهد  هذه 

املوت رهبته بالن�سبة اليهم، ويزداد ميلهم اإىل العنف 

والق�سوة ب�سبب ما قد ي�ساهدون. 

ال�سحايا،  �سور  ن�سر  اإن  ال��ق��ول  ميكن  بب�ساطة، 

وجثث املوتى، بهذه الطريقة ال�ستعرا�سية، ل ي�سيء 

اإىل كرامة ال�سحايا فقط، واإمنا قد ي�سري اإىل ق�سور 

يف الروؤية الإعامية اأي�ساً، التي يجب اأن تقوم على 

احرتام عقول النا�ض، وم�ساعرهم اأي�ساً، واأن حترتم 

كرامات ال�سحايا اأول وقبل اأي �سيء اآخر، اأي اأن تلعب 

دور الإع��ام الإن�ساين، ولي�ض الإع��ام الدمياغوجي 

املنطقية  ال��روؤي��ة  وع��دم  الفو�سى  على  يعتمد  ال��ذي 

لاأ�سياء، فيتخبط با هدف، وتاأتي نتائجه يف اأغلب 

وتاأثريها اخلطري على  الأحيان يف عك�ض ما يجب. 

مثل  على  اطاعهم  القوانني  حترم  الذين  الأطفال 

الإ�سامي  ديننا  ان  بل  واملفجعة؛  املوؤملة  ال�سور  هذه 

اأم��ام  يو�سي ب��األ ي�ساهد احل��ي��وان ذب��ح ح��ي��وان اآخ��ر 

عينيه خ�سية تعذيبه....!!  

كلمةالعدد

ألجل اإلنسانية
معًا
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ـــر  ـــم ـــيـــب االح ـــل ـــال االحـــــمـــــر والـــ�ـــس ـــه ـــل ـــة ل ـــي ـــرب ـــع املـــنـــظـــمـــة ال

ـــــارك ـــــب ــــــه املــــ�ــــســــجــــد االأقــــــ�ــــــســــــى امل ــــس ل ــــر� ــــع ــــــا ت ـــــن م ـــــدي ت

بح�سور �سركاء احلركة الدولية لل�سليب االأحمر والهال االأحمر املنظمة العربية 

للهال االأحمر وال�سليب االأحمر تطرح عددًا من املبادرات العملية وامليدانية الأجل اليمن

للهيئة  ــتــنــفــيــذيــة  ال ــجــنــة  ــل ال ــــد  وف يــلــتــقــي  ــي  ــس ــ� ــون ــت ال ــس  ــ� ــي ــرئ ال

ــر ــم االأح والــ�ــســلــيــب  االأحـــمـــر  لــلــهــال  الــعــربــيــة  للمنظمة  ــة  ــام ــع ال

ــيــب االأحـــمـــر  ــل ــ�ــس ــال االأحــــمــــر وال ــه ــل ل ــة  ــي ــرب ــع ال لــلــمــنــظــمــة  تـــكـــرمي دويل 

واالإنـــــــــ�ـــــــــســـــــــاين االإغــــــــــــــاثــــــــــــــي  ـــــــل  ـــــــم ـــــــع ال يف  ــــــــا  ــــــــوده ــــــــه جل

ــــــر يـــ�ـــســـتـــقـــبـــل ــــــم ــــــق ــــــة جــــــــــــزر ال ــــــوري ــــــه ــــــم ــــــس ج ــــــ� ــــــي رئ

ــب االأحـــمـــر ــي ــل ــس ــ� ــال االأحــــمــــر وال ــه ــل ــة ل ــي ــرب ــع ــنــظــمــة ال ــــد امل  وف

ـــاء قــــــدرات  ـــن ـــب ــــــــــرة فــــهــــده الـــــعـــــذل تــــدعــــم بــــرنــــامــــج »متـــــكـــــن« ل االأم

ـــر ـــم ــــر والــ�ــســلــيــب االأح ــــم ــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــهـــال االأح ــم ــظ ــن ــامل الـــاجـــئـــن ب

ـــــــــــــــــــــــــرب والـــــــــــــــقـــــــــــــــانـــــــــــــــون الــــــــــــــــــــدويل جـــــــــــــــرائـــــــــــــــم احل

ــيــب االأحــــمــــر تنفذ  ــل ــ�ــس ــال االأحــــمــــر وال ــه ــل ل ــة  ــي ــرب ــع ــنــظــمــة ال امل

القمر جـــزر  يف  ــن  ــاج ــت ــح وامل االإعـــاقـــة  ــــذوي  ل اإغـــاثـــيـــًا  بــرنــاجمــًا 

ــــــــــــــات   ــــــــــــــداي ــــــــــــــب ــــــــــــــاط مــــــــــــنــــــــــــذ ال ــــــــــــــس ــــــــــــــ� متــــــــــــيــــــــــــز ون

ـــــوقـــــف ــــــــل خــــــــــر بــــــــــا ت ــــــــاع �ـــــســـــلـــــيـــــمـــــان الـــــــــــراجـــــــــــحـــــــــــي.. ف

الإدارة  اإغـــــاثـــــي  عــــربــــي  مــــركــــز  ا�ــــســــتــــحــــداث  اىل  الـــــدعـــــوة 

ـــــاين ـــــس ـــــ� االإن الـــــــــــــدويل  الــــــقــــــانــــــون  يف  ــــى  ــــل ــــقــــت ال اجلــــــثــــــث 

موضوع
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نددت باستهداف 

للمرة الثانية خالل عام
»قبلة المسلمين« 

األحم��ر  لله��الل  العربي��ة  المنظم��ة 
والصلي��ب األحم��ر تؤكد أن اس��تهداف 
البلد الحرام اس��تفزاز للمسلمين في 

كافة بقاع األرض

العربية  للمنظمة  العامة  الأمانة   عربت 

للهال الأحمر وال�سليب الأحمر عن اإدانتها 

ال�سديدة للمحاولة البائ�سة الثانية لإطاق 

امليلي�سيات امل�سلحة �ساروخاً بالي�ستيا طويل 

املدى ا�ستهدف مكة املكرمة ، مهبط الوحي 

وقبلة امل�سلمني كافة ، وهو ما ا�ستفز م�ساعر 

الأر���ض قاطبة و�سيوف  امل�سلمني يف عموم 

الرحمن خا�سة. وا�سارت اإىل اأن ذلك ميثل 

ت��ط��وراً خ��ط��رياً لن��ت��ه��اك ح��رم��ة العا�سمة 

املقد�سة ، ومهد الر�سالة، ودعت املنظمة اإىل 

ال�سارمة  القانونية  الج����راءات  كافة  اأخ��ذ 

����س���د ه�����ذه امل���م���ار����س���ات الإج����رام����ي����ة ال��ت��ي 

حت���اول امل�����س��ا���ض ب��ح��رم��ة الأم����ة الإ���س��ام��ي��ة 

ومقد�ساتها من خال هذه املحاولة الدنيئة 

التي تاأتي للمرة الثانية خال اأقل من عام 

ويف مو�سم مقد�ض يعد من الأ�سهر احلرم . 

جاء ذلك يف بيان »اإعامي« ، بداأته بقول 

وَن َعن  ُداّ ِذيَن َكَفُروا َوَي�سُ اهلل تعاىل : »اإَِناّ اَلاّ

َجَعْلَناُه  ���ِذي  اَلاّ ���َراِم  احْلَ َوامْلَ�����ْس��ِج��ِد   ِ
َاّ

اهلل �َسِبيِل 

ِللَناّا�ِض �َسَواء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد ِفيِه 

ِليم » واأكدت 
َ
اأ َعَذاٍب  ِمْن  ُنِذْقُه  ِبُظْلٍم  اٍد  ِباإِحْلَ

اأن ذلك وعد من اهلل تعاىل ملن حاول امل�سا�ض 

بالأماكن املقد�سة ومن هًم ، وطالبت املنظمة 

باأخذ م�ساألة العتداء على  الدويل  املجتمع 

امل��ق��د���س��ات الإ���س��ام��ي��ة يف ال��ف��رتة الأخ���رية 

�سواء يف مكة املكرمة اأو يف القد�ض ال�سريف 

اأن  اإىل  ولفتت   ، وق��ان��وين  ج��اد  على حممل 

اأي  �سد  مبا�سر  ه��ج��وم  اأو  متعمد  عمل  اأي 

م���ن امل��ق��د���س��ات الإ���س��ام��ي��ة ي�����س��ك��ل منحى 

الدويل  الإن�ساين  للقانون  وانتهاًكا  خطرياً 

حيث طالبت املجتمع الدويل وكل املنظمات 

الإج��رائ��ي��ة  اخل��ط��وات  ك��ل  ب��اأخ��ذ  الإقليمية 

ملحا�سبة العابثني باملقد�سات وفقاً ملبادئ هذا 

اأفعالهم  على  العقاب  يوجب  ال��ذي  القانون 

الإجرامي.  

وكافة  املنظمة  جت��دد  ال�سياق،  ذات   ويف 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال  جمعيات 

التامة  واإدان��ت��ه��ا  ال��دائ��م  موقفها  ال��ع��رب��ي��ة 

اأي  اأو   ، امل�سلمني  قبلة  ي�ستهدف  عمل  لأي 

عمليات ت�ستهدف اأماكن العبادة اأو املدنيني 

اأيا كان م�سدرها وذلك على اعتبار مقد�ض 

ل يحتمل اأي اإهانة، وي�ستدعي من اجلميع 

وتن�سيق  الدولية  اجلهود  وتكثيف  الت�سدي 

العتداء  ملنع  امل�ستويات  جميع  على  العمل 

على هذه املقد�سات .

والتي  للمنظمة  العامة  الأم��ان��ة   وثمنت 

الريا�ض مقرا لها يف ت�سريحها  تتخذ من 

جهود اململكة العربية ال�سعودية وما تقدمه 

من خدمات للمقد�سات الإ�سامية وامل�ساجد 

، وخ�������س���ت ب���ال���ذك���ر خ���دم���ت���ه���ا ل���اإ����س���ام 

الأع��م��ال  م��ن  العديد  م��ن خ��ال  وامل�سلمني 

اجل��ل��ي��ل��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا خ���دم���ة احل��رم��ني 

اأن  العميق  اإميانها  من  انطاقا  ال�سريفني 

تلك اأمانة �سرفت بها فتحملت م�سوؤولياتها 

، وكانت قيادتها احلكيمة ع�سب هذا العمل 

ت��ق��ف ع��ل��ى خ��دم��ة ه���ذه امل�ساعر  اإذ  اجل��ل��ي��ل 

لأداء  ت�سهيا  ال�ساعة  م���دار  على  املقد�سة 

امل�����س��ل��م��ني م��ن��ا���س��ك��ه��م وع��ب��ادات��ه��م وت��وف��ري 

الأمن والطماأنينة لهم .

معكم -الرياض
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الحمر  للهال  العربية  املنظمة  اأدان���ت 

وال�����س��ل��ي��ب الح��م��ر ب�����س��دة م��ا ي��ت��ع��ر���ض له 

احل����رم ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف م���ن ان��ت��ه��اك��ات 

حرمة العبادة ، والأعمال العدائية امل�ستمرة 

متار�سها  ال��ت��ي  التخريبية  والع���ت���داءات   ،

امل�سجد  ق��د���س��ي��ة  ���س��ل��ط��ات الح���ت���ال ���س��د 

ال�سماوية  ال�سرائع  كفلت  وال��ت��ي  الأق�����س��ى 

املواثيق  كافة  عليها  اأك��دت  كما   ، احرتامها 

املقد�سات  اح��رتام هذه  الدولية وحثت على 

والميان اجلازم بقيمة هذا املقد�ض وحرمته 

، وممار�سة العبادة فيه. 

ج����اء ذل����ك يف ب���ي���ان اإع���ام���ي اأ���س��درت��ه 

املنظمة اأكدت فيه اأن امل�سجد الأق�سى املبارك 

ي��ظ��ل رغ���م م��ا ي��ح��اك ���س��ده م��ن م���وؤام���رات 

طالبت بتطبيق القانون الدولي اإلنساني، والقضية 
تعني »المسلمين« تجاه مقدساتهم

المنظمة العربية للهالل االحمر 
والصليب االحمر تدين ما تعرض له 

المسجد األقصى المبارك

ود���س��ائ�����ض دن��ي��ئ��ة م��و���س��وع اه��ت��م��ام ع��امل��ي ، 

مب�ساعر  ارتبط   ال���ذي  امل��ق��د���ض  امل��ك��ان  فهو 

امل�سلمني منذ اأن كان قبلتهم الأوىل ، وخلد 

ذك���ره ال���ق���راآن ال��ك��رمي يف ح��ادث��ة الإ����س���راء 

وامل��ع��راج ، وه��و ث��ال��ث احل��رم��ني ال�سريفني 

فئة  تهم  التي  الأ�سا�سية  الق�سية  وتبقى   ،

ك���ربى م��ن ال��ع��امل وا���س��ت��م��رت يف ال��واج��ه��ة 

يف  ملكانتها  العاملية  وامل��ح��ادث��ات  الإع��ام��ي��ة 

ق��ل��وب امل�����س��ل��م��ني ب���ال���ذات ، وم���ا مت��ث��ل��ه من 

لل�سام  اأ�سا�ساً  يعترب  روح��ي  واإرث  مقد�ض 

اأع�ساء  بيانها  يف  املنظمة  ودع���ت  ال��ع��امل��ي.  

امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ب�����س��ك��ل ع����ام  وامل��ج��م��وع��ة 

العربية ب�سكل خا�ض ويف ظل هذه الظروف 

اإبرام معاهدة يكون مو�سوعها  اإىل  الراهنة 

حماية قد�سية امل�سجد الأق�سى وجترمي ما 

عدائية  حتركات  من  القد�سية  هذه  ينتهك 

التي  امل��ب��ارك��ة  ال��ب��ق��ع��ة  ه���ذه  م��ع��امل  لتغيري 

يتوا�سل العتداء عليها منذ قدمي الزمن ، 

وا�ستغربت املنظمة يف بيانها �سمت املجتمع 

الدويل جتاه العتداءات الأخرية مبنع ولوج 

بوابات  وو�سع  امل�سجد،  باحات  اإىل  امل�سلني 

اإلكرتونية تتحكم يف دخول امل�سلني وتقيد 

ال��دي��ان��ات  ال��ت��ي كفلتها  ل��ل��ع��ب��ادات  اأداءه�����م  

ال�سماوية لهم ون�ست عليها املواثيق الدولية 

ت��وؤدي  النتهاكات  تلك  ت��راك��م  ب��اأن  وبينت   ،

امل�سلمة يف كل بقاع  ا�ستفزاز املجتمعات  اىل 

العامل ، مطالبة بحل جاد وعاجل من قبل 

الإن�سان  املجتمع الدويل مبا يحفظ كرامة 

وحقوقه امل�سروعة، وتطبيق قواعد القانون 

الدويل الإن�ساين جتاه هذه النتهاكات التي 

تعني اأوًل واأخرياً امل�سلمني جتاه مقد�ساتهم.

ويف ذات ال�سياق ، اأ�سادت املنظمة العربية 

بجهود  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر  للهال 

»اأح��د  الفل�سطيني  الح��م��ر  ال��ه��ال  جمعية 

تنفيذها  ي��وا���س��ل  ال��ت��ي  امل��ن��ظ��م��ة«  اأع�����س��اء 

اأح��داث طارئة رغم ما متار�سه  حت�سبا لأية 

اأن  على  »البيان«  و�سدد   ، الحتال  �سلطات 

ت��ق��وم بها  ت���زال  ال��ت��ي م��ا  الأع���م���ال اجلليلة 

وال���دور  والع���ت���زاز  للفخر  مبعث  اجلمعية 

ال������ذي ت���ق���دم���ه ب���ال���ت���ع���اون م����ع ���س��ق��ي��ق��ات��ه��ا 

ومواكبة  العربية  الأحمر  الهال  جمعيات 

الح����ت����ي����اج����ات الن���������س����ان����ي����ة ل��ل��م�����س��اب��ني 

وامل��ح��ت��اج��ني ل��ل��خ��دم��ة ، وث��م��ن��ت امل��ن��ظ��م��ة 

ج���ه���ود ال����ك����وادر الإغ���اث���ي���ة ب��اجل��م��ع��ي��ة من 

الذين قدموا  اأو  ومتطوعني حالياً  عاملني 

�سهداء  م��ن  الإن�سانية  خدمة  يف  اأرواح��ه��م 

وتعاونها  وقفتها  م��وؤك��دة  الإن�ساين.  العمل 

مع جمعية الهال الأحمر الفل�سطيني رغم 

، داعية يف  التي تواجه اجلمعية  التحديات 

الوقت ذاته جمعيات الهال الأحمر العربية 

اجل��م��ع��ي��ات  ق������درات  م��وا���س��ل��ة  تعزيز  اإىل 

العاملة يف مناطق ال�سراع يف ظل الأو�ساع 

التي متر بها املنطقة وحتتاج اإىل املزيد من 

امل��زي��د  وال��ت��ط��وع  ودع���م  وال��ع��ط��اء  التن�سيق 

م���ن ال�����س��راك��ات خل��دم��ة ال��ع��م��ل الإن�����س��اين 

ازاء ما يجري من ماآ�ض للمدنيني والن�ساء 

والأط����ف����ال يف امل��ن��ط��ق��ة ل���س��ي��م��ا الأرا����س���ي 

الفل�سطينية املحتلة . 

معكم -الرياض
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الفرتة  يف  العربية  منطقتنا  و�سهدت 

الأخرية �سل�سلة من النتهاكات والعتداءات 

املُ�سليني  منع  يف  املتمثلة  العبادة  دور  على 

من الدخول اإىل امل�ساجد، عدا عن ا�ستهداف 

امل�سجد  له  يتعر�ض  ما  ولعل  امل�ساجد، 

الأق�سى من عملية منظمة من قبل  �سلطات 

الوجود  ت�سفية  ت�ستهدف  التي  الحتال 

عرب  وحميطه  الأق�سى  يف  الإ�سامي 

اإحكام القب�سة الأمنية على كل منافذه، هو 

حديث ال�ساعة ول�سان حال كل م�سلم وعربي 

مل  املو�سل  ويف  واأر�سه،  دينية  على  غيور 

دمر  فقد  القد�ض،  من  باأح�سن  احلال  يكن 

ودور  امل�ساجد  من  الكثري  داع�ض  تنظيم 

الكثري من تلك  وا�ستخدم  بالكامل،  العبادة 

التي �سلمت منه كمنابر لن�سر اأيديولوجيته 

املنحرفة.

الوح�سي،  تدمريه  على  مثال  اآخر  ويف 

ر التنظيم جامع النوري الكبري باملو�سل  فجاّ

ومئذنته احلدباء التاريخية التي زينت اأفق 

املدينة طيلة قرون. وقد دمر تنظيم داع�ض 

ثاث  ا�ستمر  الذي  احتاله  مدى  على 

�سنوات مئات اجلوامع والأ�سرحة والكنائ�ض 

وحدها  املو�سل  مدينة  يف  الأخرى  واملعابد 

بحجة »عدم �سرعيتها« ح�سب اأيديولوجيته 

اجلوامع  بقية  حول  كما  املت�سددة.  الدينية 

لاأ�سلحة  وخمازن  ع�سكرية  ثكنات  اإىل 

لاأيديولوجيا  ومراتع  للذخرية  وور�ض 

لل�ساة  كبيوت  رمزيتها  م�سوًها  املت�سددة، 

ومنتهًكا حرمتها.

دخول المقدسيين للمسجد األقصى واالعتداء على 
دور العبادة في الموصل نموذجًا

انتهاك حرمة بيوت اهلل 
والمقدسات الدينية من منظور 

القانون الدولي اإلنساني

منع

معكم - رنا إبراهيم

له  المقررة  الطبيعية  الحقوق  بمجموعة  التمتع  فى  الحق  إنسان  لكل 
الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية  والمنصوص عليها فى المواثيق 
العقيدة  حرية  فى  اإلنسان  حق  ولعل  وأوطانها،  مذاهبها  اختالف  على 
على  الجنائية  التشريعات  تحرص  التي  المهمة  الحقوق  من  والعبادة 
الضوابط  من  إطار  فى  وذلك  ممارستها  على  الحماية  وإسباغ  حمايتها 

والقيود التي تحمي حقوق اآلخرين. 
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انتهاكات لحرية العبادة
تتعار�ض  النتهاكات  هذه  اأن  �سك  ل 

ومنها  الدولية  واملواثيق  املعاهدات  مع 

القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل 

وبالنظر  الإن�سان،  حقوق  وقانون  العام، 

مدينة  فاإن  الإن�ساين  الدويل  القانون  اإىل 

للمعايري  وفقاً  تعترب  ال�سرقية  القد�ض 

ولي�ست  حمتلة،  منطقة  الدولية  والقوانني 

دولة  من  جزءاً  الأ�سكال  من  �سكل  باأي 

»اإ�سرائيل«، وبالتايل فاإن املعاهدات واملواثيق 

يف  مبا  املحتلة،  بالأرا�سي  املتعلقة  الدولية 

 1949 – ل�سنة  الرابعة  جنيف  اتفاقية  ذلك 

ال�سرقية.  القد�ض  على  تنطبق  التي  هي 

الحتال  �سلطات  ممار�سة  ا�ستمرار  اإن 

املقد�سات  حرمة  بانتهاك  »الإ�سرائيلية« 

ال�سرقية،  القد�ض  مدينة  يف  الدينية 

املحتلة،  الفل�سطينية  املناطق  �سائر  ويف 

بانتهاك  وقيامها  امل�سلني  على  والعتداء 

الو�سول  من  امل�سلني  ومنع  العبادة  حرية 

فيها،  ال�ساة  واأداء  املقد�سة  الأماكن  اىل 

وحق  العبادة  حلرية  �سارخاً  انتهاكاً  ي�سكل 

كفلتها  التي  الدينية  ال�سعائر  ممار�سة 

ال�سرائع واملواثيق الدولية، وخا�سة ال�سرعة 

اأنها تتناق�ض  الدولية حلقوق الن�سان، كما 

الأول  جنيف  بروتوكول  من   53 املادة  مع 

العدائية  الأعمال  التي حظرت   ،1977 ل�سنة 

ت�سكل  التي  العبادة  اأماكن  �سد  املوجهة 

الرتاث الثقايف والروحي لل�سعوب. 

انتهاكاتها  اإن موا�سلة �سلطات الحتال 

الأماكن  اىل  والو�سول  العبادة  حلرية 

ال�سامية  الديانتني  لأبناء  املقد�سة 

واقت�سار  املحتلة،  القد�ض  يف  وامل�سيحية 

حرية التنقل لليهود ال�سرائيلني ومتكينهم 

اأية  دون  الرباق  حائط  اىل  الو�سول  من 

عراقيل اأو قيود، يعد �سكًا من اأ�سكال التميز 

الأماكن  اأن  البيان  عن  فغني  العن�سري. 

الدينية تخ�سع وقت ال�سلم للقواعد العامة 

الداخلية  الد�ساتري  يف  عليها  املن�سو�ض 

ممار�سة  حرية  الدولة  تطلق  ما  وعادة 

اأي قيد،  الأماكن من دون  العقيدة يف تلك 

احلماية  هذه  الداخلية  الد�ساتري  وت�ستمد 

فقد  الدولية،  واملواثيق  الإعانات  من 

حلقوق  العاملي  الإعان  من   18 املادة  اأكدت 

الن�سان، واملادة 18 من العهد الدويل اخلا�ض 

باحلقوق املدنية وال�سيا�سية عن حق كل فرد 

يف حرية الفكر وال�سمري والديانة، واحلق 

اأم  �سراً  ذلك  اأكان  �سواًء  ال�سعائر  اإقامة  يف 

املق�سود  حتديد  كان  واإن  اجلماعة.   مع 

تثري  التي  ال�سائكة  امل�ساكل  من  باملقد�سات 

ال�سعيد  على  �سواء  اخلافات  من  العديد 

حتديد  �ساأن  من  واأن  الدويل  اأم  الداخلي 

خا�سة  دولية  حماية  اإ�سفاء  جواز  مدلولها 

على الأماكن امل�سطبغة بها.

املتحدة  الأمم  اعرتفت  اأخرى،  جهة  من 

باأهمية حرية الديانة اأو املعتقد يف الإعان 

عام  اعتمد  الذي  الإن�سان  حلقوق  العاملي 

اأن  على  منه   18 املادة  تن�ض  حيث   ،1948

اإن�سان حق يف حرية الفكر والوجدان  »لكل 

يدين  اأن  يف  حريته  ذلك  وي�سمل  والدين 

اأو  دين  اأي  اعتناق  يف  وحريته  ما،  بدين 

معتقد يختاره«.

انتهاكات صريحة لحقوق اإلنسان
امل�سجد  يف  انتهاكات  يف  يحدث  ما  اإن 

رفع  ومنع  اإغاقه،  يف  متثلت  الأق�سى 

ون�سب  رحابه،  يف  ال�ساة  واإقامة  الأذان، 

م�ستفزه  مداخله  على  اإلكرتونية  بوابات 

مل  امل�سلمني.   من  وا�سعة  �سريحة  ذلك  يف 

امل�سلاّون  جرب 
ُ
اأ 1969، حني  عام  يح�سل منذ 

مدينة  �سوارع  يف  اجلمعة  �ساة  اأداء  على 

الدين،  �ساح  �سارع  ويف  املحتلة،  القد�ض 

ووادي  الأ�سباط،  وباب  العامود،  وباب 

اجلوز«و�سط وجود كثيف لعنا�سر الحتال 

يف  ال�ساة  من  منعهم  اإثر  الإ�سرائيلية، 

امل�سجدالأق�سى.  وعلى الرغم من املطالبات 

اأن املجل�ض  اإل  املتكررة باإزالة تلك البوابات، 

حكومة  يف  )الكابينيت(  ر  امل�سغاّ الوزاري 

البوابات  ن�سب  ا�ستمرار  اأقر  »اإ�سرائيل« 

قواته  من  مزيد  وح�سد  اللكرتونية، 

القد�ض  مدينة  يف  والبولي�سية  الع�سكرية 

وفر�ض  الأق�سى،  امل�سجد  ويف  وحميطها، 

واملداخل  الطرق  كافة  مغلقاً  تام  ح�سار 

من واإىل املدينة. اإن هذا العتداء هو خرق 

ولقانون  الإن�ساين  الدويل  للقانون  وا�سح 

حقوق الإن�سان، وهو انتهاك �سارح للحق يف 

العبادة وممار�سة ال�سعائر الدينية. مبوجب 

القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل 

كالعتداء  الإن�سان،  حقوق  وقانون  العام، 

كاملقابر،  الديني  الطابع  ذلت  األماكن  على 

الثقافية  والأماكن  العبادة،  اأماكن  وعلى 

يجري  كما  املثال،  �سبيل  على  وامل�ست�سفيات 

يف مدينة القد�ض منذ احتالها عام 1967، 

الدويل  للقانون  اجل�سيمة  النتهاكات  من 

العام، والقانون الدويل الإن�ساين وما يت�سل 

حلقوق  العاملي  الإعان  يف  املو�سوع  بنف�ض 

الإن�سان.

اأهايل  مل�ساعر  امل�ستفز  الت�سعيد  ومع 

م اآلف املواطنني الفل�سطينيني  املدينة ، نظاّ

املا�سي  يوليو   21 املوافق  اجلمعة  يوم  يف 

و«جمعة  الغ�سب«  »جمعة  ب�  ا�سموها  والتي 

يف  احتجاجية  �سلمية  م�سريات  لأق�سى« 

املحتلة  الغربية  ال�سفة  حمافظات  خمتلف 

عن  للتعبري  القد�ض،  مدينة  مقدمتها  ويف 

رف�سهم لاإجراءات التي تقوم بها ال�سلطات 

وفور  الأق�سى،  امل�سجد  �سد  الإ�سرائيلية 

الحتال  قوات  �سرعت  ال�ساة  انتهاء 

باإطاق الأعرية النارية والقنابل ال�سوتية، 

الفل�سطينيني  املدنيني  جتاه  الغاز  وقنابل 

ا�ست�سهاد  عن  ذلك  اأ�سفر  مما  ال�سلميني، 

يف  عاماً،   17 �سرف،  حممود  حممد  الطفل 

العامود يف بلدة �سلوان، وا�ستناداً  راأ�ض  حي 

للمعلومات التي ن�سرتها املنظمات احلقوقية 

اأ�سيب  املذكور  الطفل  فاإن  للوقائع  املوثقة 

م�ستوطن  اأطلقه  الرقبة  يف  ناري  بعيار 

اإ�سرائيلي جتاهه، كما وا�ست�سهد مدين اآخر 

وهو املواطن حممد ح�سن اأبو غناّام 21 عاماً، 

خال  ال�سدر  يف  ناري  بعيار  اأ�سيب  حيث 

الطور،  جبل  يف  اندلعت  التي  املواجهات 

�سرق املدينة.

القد�ض  �سرق مدينة  دي�ض،  اأبو  بلدة  ويف 

ليف،  خلف  حممد  املواطن  اأ�سيب  املحتلة، 

خال  ال�سدر  يف  ناري  بعيار  عاماً،   17

املواجهات التي اندلعت يف البلدة، ونقل على 

ع فل�سطني الطبي يف مدينة  اأثرها اإىل جمماّ

رام اهلل، اإل اأناّ جهود الأطباء ف�سلت يف اإنقاذ 

حياته،. واإن ما تقوم به حكومة »لإ�سرائيل« 

العقاب  �سيا�سة  اأ�سكال  من  �سكًا  يعترب 

القانون  قواعد  وفق  مة  املحراّ اجلماعي 

الإجراءات  واتخاذ  الإن�سان  حلقوق  الدويل 

الرادعة لإ�سرائيل على خمالفاتها اجل�سيمة 

يف  الإن�سان  حلقوق  الفادحة  وانتهاكاتها 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة. 
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العربية  للمنظمة  العامة  الأمانة  دانت 

للهال الأحمر وال�سليب الأحمر، العمليات 

امل�سجد  طالت  التي  الإرهابية  النتحارية 

اإياها  وا�سفًة  امل�سلمني،  قبلة  احلرام، 

العبارات  باأ�سد  منددًة  الدنيئة،  بالعملية 

اإيذاء  يف  والتفكري  امل�سا�ض  حماولة 

واأ�سارت  العبادة.  ودور  الإ�سامية  املقد�سات 

ا�ستفزاز  احلرام  البلد  ا�ستهداف  اأن  اإىل 

الأخوة،  حلمة  وم�ساعر  الإ�سامية،  لاأمة 

و�سرب  وزعزعتها،  والتعا�سد،  والتكافل، 

ومهد  الأمة  مبقد�سات  ال�ستخفاف  من 

و�سيوف  الإن�سانية  وبامل�ساعر  الر�سالة، 

الذين  وامل�سلمني  خا�ض،  ب�سكل  الرحمن 

اإليها كل يوم وليلة خم�ض مرات.  يتوجهون 

م�سداقا لقوله تعاىل »ومن ُيِرد فيه باإحلاد 

بكل  ونعتت  األيم«،  عذاب  من  نذقه  بظلم 

ل لهم اأنف�سهم  الأو�ساف الب�سعة كل من ت�سواّ

القيام بهذه اجلرائم الب�سعة، قائلة اإنهم مل 

النف�ض  وحماية  الإن�سانية،  الكرامة  يراعوا 

املبارك،  رم�سان  �سهر  حرمة  ول  امل�سونة، 

وجددت  واملقد�سات.  الأماكن  حرمة  اأو 

املنظمة موقفها الدائم واإدانتها التامة، لكل 

عمليات التفجريات لأماكن ودور العبادة، اأياً 

الأمني  وعرباّ  �سورها.  وكل  م�سدرها،  كان 

استهداف البلد الحرام 
استفزاز لألمة اإلسالمية

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر:

معكم - الرياض

حمد  بن  �سالح  الدكتور  للمنظمة  العام 

لهذه  ال�سديد  ا�ستنكاره  عن  ال�سحيباين، 

الإن�سان،  ت�ستهدف  التي  الإرهابية  الأعمال 

الأخاقية  واملبادئ  القيم  كل  مع  وتتنافى 

ال�سماوية،  الديانات  وتعاليم  والإن�سانية 

مقدمتها  ويف  الدولية،  التفاقيات  وكذلك 

الإن�ساين، خا�سة  الدويل  القانون  اتفاقيات 

العبادة”.  ودور  “املقد�سات  تخ�ضاّ  التي 

باتت  التي  اخلطرة،  الإرهاب  اآفة  اأن  واأكد 

الإن�سان،  مكان،  كل  ويف  يوم  كل  ت�سرب 

من  ت�ستدعي  والأ�ساليب،  ال�سور  وباأب�سع 

بكل فاعلية، وت�سافر  لها  الت�سدي  اجلميع 

وتن�سيق  الدولية،  اجلهود  وتكثيف  الدول، 

العمل على جميع امل�ستويات، وكل الأ�سعدة؛ 

لتجفيف  والأبرياء؛  الإن�سان  حلماية 

كل  عرب  والعباد،  للباد  حماية  منابعها، 

الو�سائل التي متلكها تلك املنظمات الدولية 

هلل  ال�سكر  “ال�سحيباين”  ورفع  الفاعلة. 

اأ لهذه البقعة املباركة  �سبحانه وتعاىل اأن هياّ

من  والنفي�ض  الغايل  تبذل  ر�سيدة،  حكومة 

اأجل حماية مقد�سات امل�سلمني، ورجال اأمن 

ه  ي�سهرون على حماية �سيوف الرحمن. ونواّ

مبا تقوم به اململكة من خدمات ل حُت�سى، 

و�سهر؛ خلدمة �سيوف الرحمن يف امل�ساعر 

املقد�سة، جعلت عباد الرحمن من املعتمرين 

من  اهلل  بعون  عبادتهم  يكملون  وامل�سلني 

دون اأن ينتابهم القلق من قدرة اململكة على 

اأن  دون  ومن  املقد�سات،  ورعاية  حمايتهم 

اهلل  رعاية  اأنهم يف  �سك يف  اأدنى  ي�ساورهم 

تعاىل، ثم رعاية خادم احلرمني ال�سريفني. 

للمنظمة  العامة  الأمانة  اأن  اإىل  ولفت 

الأحمر،  وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية 

خطورة  الإرهابي  الت�سرف  هذا  يف  ترى 

ج�سيمة يف ترويع الأمنني، وتدعو اإىل اأخذ 

املو�سوع على حممل اجلد، مطالبًة املجتمع 

كل  باأخذ  الإقليمية  املنظمات  وكل  الدويل 

اخلطوات القانونية ال�سارمة �سد العنا�سر 

وال�سلم  بالأمن  تعبث  التي  الإرهابية، 

الدوليني يف خمتلف اأنحاء العامل.
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 اأعلن معايل رئي�ض هيئة الهال الأحمر 

عبداهلل  بن  حممد   / الدكتور  ال�سعودي 

للفرق  الإ�سعافية  القا�سم جناح اخلطة 

عام  حج  مو�سم  خال  واجلوية  الأر�سية 

1438هـ 

اأن عدد احلالت  القا�سم  واأو�سح الدكتور 

امل�ساعر  يف  مبا�سرتها  مت  التي  الإ�سعافية 

األف حالة مت   18 املقد�سة هذا العام جتاوزت 

بينما  الف حالة   6 من  اكرث  من  اأكرث  نقل 

مت معاجلة اكرث من 12 الف حالة يف املوقع 

طبية  من�ساأة  اىل  نقلها  احلالة  ولت�ستدعي 

الطبية  بتقدمي خدماتها  الهيئة  قامت  كما 

الذين  احلرام  اهلل  بيت  حلجاج  الطارئة 

املدينة  يف  النبوي  امل�سجد  بزيارة  قاموا 

مت  التي  احلالت  اجمايل  بلغ  حيث  املنورة 

مو�سم  خال  املنورة  املدينة  يف  مبا�سرتها 

احلج 2938 حالة.

لتطوير  ت�سعى  الهيئة  اأن  القا�سم  واأكد 

وفقا  املنا�سب  بامل�ستوى  الإ�سعافية  خدماتها 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  لتوجيهات 

�سعود و�سمو ويل  اآل  العزيز  �سلمان بن عبد 

املت�سمنة   – اهلل  حفظهم  الأمني–  عهده 

املتميزة  الإ�سعافية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي 

الربية  اخلطوط  طول  على  وتوفريها 

وداخل نطاق امل�ساعر املقد�سة واملدينة املنورة 

اأي�سا  وتغطيتها  اململكة  مناطق  وخمتلف 

الإ�سعاف اجلوي لتكون يف خدمة  بخدمات 

باأي وقت  �سيوف الرحمن من حجاج وزوار 

ومن اأي مكان.

الحمر  الهال  هيئة  رئي�ض  معايل  وكان 

الدكتور / حممد بن عبداهلل القا�سم قد قام 

بتد�سني غرفة  1438ه�  العام  خال حج هذا 

بعد  املقد�سة  بالعا�سمة  املركزية  العمليات 

تطويرها وحتديث انظمتها كما قام الدكتور 

ال�سعافية  املراكز  من  عدد  باإفتتاح  القا�سم 

املقد�سة والتي  وامل�ساعر  بعرفات  النموذجية 

مناطق  كافة  يف  تنفيذها  الهيئة  تعتزم 

الإن�ساين  لعملها  موحدة  كهوية  اململكة 

وت�ساهم يف حت�سني بيئة العمل ملن�سوبيها .

ملو�سم  الهيئة ا�ستعداداتها  وقدبداأت 

لتقدمي  القعدة  ذو  �سهر  مطلع  منذ  احلج 

خدماتها الإ�سعافية حلجاج بيت اهلل احلرام 

يف امل�ساعر املقد�سة والطرق املوؤدية اىل مكة 

املكرمة وقد جندت الهيئة اأكرث من )2472( 

واملدينة  املكرمة  مكة  مبنطقتي  �سخ�ض 

اهلل  بيت  للم�ساركة يف خدمة حجاج  املنورة 

اأكرث  الهيئة  زت  جهاّ كما  العام،  هذا  احلرام 

من )51( مركز اإ�سعاف داخل امل�ساعر املقد�سة 

اإقامة  اىل  بالإ�سافة  اإليها  املوؤدية  والطرق 

الطرق  على  مو�سمي  اإ�سعاف  مركز   )  94  (

ال�سريعة يف جميع مناطق اململكة التي مير 

اىل  بالإ�سافة  احلرام  اهلل  بيت  حجاج  بها 

يف  دائم  ب�سكل  املتواجدة  ال�سعافية  املراكز 

املنافذ الربية وعلى الطرق ال�سريعة وداخل 

املدن واملحافظات والقرى.

العام  هذا  الهيئة  م�ساركة  و ت�سمنت 

بالإ�سافة  اإ�سعاف  مركبة  امل�ساركة  ب)350( 

اىل )18( �سيارة ميدك و )15( دراجة نارية .

خال  العام  هذا  الهيئة  حر�ست  وقد 

م�ساركتها يف مو�سم احلج على جتهيز كافة 

احلج  مو�سم  يف  امل�ساركة  ال�سعاف  �سيارات 

اىل  بالإ�سافة  ال�ستهاكية  الطبية  باملواد 

ب�سيارات  الطبية  والأجهزة  املعدات  �سيانة 

املراكز  تدعيم  اىل  بالإ�سافة   ، ال�سعاف 

مت  كما  الطبية  باملواد  واملو�سمية  الثابتة 

جتهيز عربتي الكوارث امل�ساركة باحلج بكافة 

للتموين  لتكون م�ستودع متنقل  التجهيزات 

احلالت  يف  منها  ال�ستفادة  يتم  الطبي 

الفرق  تدعيم  خالها  من  ويتم  الطارئة 

ال�سعافية واملراكز يف احلالت الطارئة .

الطبية  املواد  اأ�سناف  عدد  بلغ  وقد 

والتجهيزات التي مت تزويد املراكز ال�سعافية 

�سنف   )200( بها  ال�سعاف  و�سيارات 

وباإجمايل ن�سف مليون قطعة ا�ستهاكية .

اف�سل  با�سترياد  الهيئة  قامت   كما 

التقنيات لغرفة لعمليات املركزية بالعا�سمة 

املقد�سة لتحديث غرف عملياتها ومماي�ساهم 

وي�سرع  العملية ال�سعافية ويعزز من مكانة 

»القاسم« يعلن نجاح الخطة اإلسعافية 
لفرق الهالل االحمر السعودي األرضية 
والجوية خالل موسم حج عام ١٤٣٨هــ
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الهيئة لدى اأفراد املجتمع كمنظمة ان�سانية 

تعنى بتقدمي اخلدمة الإ�سعافية والإغاثية 

اأن غرفة العمليات  يف حالة الطوارئ حيث 

خال  �سنوياً  ت�ستقبل  املقد�سة  بالعا�سمة 

مو�سم احلج والعمرة ن�سف مليون باغ من 

املواطنني واملقيمني والزوار من حجاج بيت 

ملثل هذه  املعتمرين ومواكبة  او  اهلل احلرام 

املنا�سبات فقد مت تخ�سي�ض وحدة الرتجمة 

الباغات  ا�ستقبال  خالها  من  يتم  والتي 

للناطقني بغري اللغة العربية حيث يتواجد 

بالوحدة )10( مرتجمني يجيدون احلديث 

التي  اللغات  وهي  اجنبية  لغات   )7 اىل  ب�)6 

احلرام  اهلل  بيت  حجاج  غالبية  بها  يتحدث 

ت�سجيل  ويتم  اململكة  خارج  من  واملعتمرين 

ومن  واحلالة  للمبلغ  ال�سا�سية  املعلومات 

ثم يتم حتويل الباغ لوحدة ت�سجيل الباغ 

ب�سكل  الباغ  بت�سجيل  بدورها  تقوم  والتي 

ذلك  وبعد  العمليات  غرفة  نظام  يف  ر�سمي 

اإ�سعافية  فرقة  لأقرب  الباغ  ترحيل  يتم 

اأن  حيث  الباغ  مبا�سرة  ويتم  املوقع  من 

هذه العملية ت�ستغرق اقل من دقيقة وحتى 

الو�سول للحالة ال�سعافية وتقدمي الرعاية 

لها ومن ثم نقلها يف حال احلاجة اىل اقرب 

من�ساأة طبية.

الهال الحمر  ومع نظام غرف عمليات 

احلديث وخ�سو�ساً يف العا�سمة املقد�سة مل 

يعد هناك حاجة لطلب بيانات موقع املت�سل 

بعد الآن ، ويعمل بغرفة العمليات بالعا�سمة 

املقد�سة خال مو�سم احلج )130( فرد على 

طوارئ  فني  من )  وهم  �ساعة   )24( مدار 

وم�ستقبلي  متابعني  و  مرحلني  و  متقدم 

علمياً  عايل  تاأهيل  املوؤهلني  من   ) باغات 

مع  للتعامل  جيدة  خربة  وميتلكون  وعملياً 

طول  فرتات  على   يعملون  و  احلج  مو�سم 

ت�سمن  اآلية  وفق  ويعملون  يومياً  ال�ساعة 

�سمن  العمليات  غرف  اأداء  جودة  حتقيق 

واملتابعة  الإ�سرافية  التنظيمية  امل�ستويات 

تقوم  الأحمر  الهال  وهيئة  الرقابة  و 

احلج بالقيام  ملو�سم  املبكر  بال�ستعدادات 

التقنيات  جلميع  وجمدولة  �ساملة  ب�سيانة 

العمليات   غرفة  ت�سمها  التي  والأجهزة 

الت�سال  و�سائل  جاهزية  اأن  من  والتاأكد 

والهوائيات التابعة لغرفة العمليات و ربطها 

على  تكون  لكي  الأخرى  الإ�سعافية  باملراكز 

الوجه  على  مبهامها  لتقوم  تام  ا�ستعداد 

املطلوب.

احلج  مو�سم  يف  الهيئة  حر�ست  كما 

تبا�سر  التي  مركباتها  جميع  تكون  اأن  على 

املقد�سة  امل�ساعر  داخل  الإ�سعافية  احلالت 

ملبا�سرة احلالت  قد مت �سيانتها وجتهيزها 

بتكوين  الهيئة  قامت  حيث  اأعطال  اأي  دون 

�سيانة  بعمل  يقوم  والنقل  لل�سيانة  فريق 

امل�ساركة  ال�سعاف  �سيارات  جلميع  �ساملة 

عدد  جتاوز  وقد  العام  هذا  حج  مو�سم  يف 

�سيارة   )500( �سيانتها  مت  التي  ال�سيارات 

واكرث  ا�سعاف  �سيارة   )300( من  اكرث  منها 

�سيانة  مت  حيث  خدمة  �سيارة   )200( من 

جميع ال�سيارات واإ�ساحها يف ور�سة الهيئة 

بالعا�سمة املقد�سة والتي تعمل خال مو�سم 

عدم  ل�سمان  �ساعة   )24( مدار  على  احلج 

تعطل ال�سيارات عن اداء اخلدمة الإ�سعافية 

حيث بلغ متو�سط ال�سيارات التي يتم �سيانة 

�سيارة   )40  ( اليوم  طول  دوري  ب�سكل  لها 

ا�سعاف .

ور�ستني  جتهيز  على  الهيئة  وحر�ست 

نخبة  بها  يعمل  ال�سعاف  �سيارات  ل�سيانة 

تاأمني قطع غيار  الوطنية ومت  الكوادر  من 

ل�سيارات ال�سعاف ب�سكل كايف بالإ�سافة اىل 

يقوم  متنقل  �سيانة  فريق  مت  جتهيز  اأنه 

داخل  وا�ساحها  ال�سعاف  �سيارات  بفح�ض 

مو�سم  خال  دوري  ب�سكل  املقد�سة  امل�ساعر 

احلج.

 واإمياناً من الهيئة باأن الدقائق والثواين 

ال�سعافية  فرقها  مبا�سرة  يف  الكثري  تعني 

احلالت  تلك  كانت  �سواء  الطارئة  للحالت 

ناجتة عن امرا�ض او ا�سابات وحر�ساً منها 

يف تقلي�ض زمن ال�ستجابة للباغات داخل 

امل�ساعر املقد�سة يف مو�سم احلج ل�سيما يف 

الهية  حر�ست  فقد  ال�سريف  املكي  احلرم 

جناحات  حققت  التي  احللول  اإيجاد  على 

بارزة خال م�ساركة الهيئة يف موا�سم احلج 

العنايات  فرق  احللول  تلك  ومن  املا�سية 

جمهز  متقدم  ا�سعايف  وهو  فريق  الطبية 

مبعدات واجهزة وادوية متكنه من التعامل 

احلالة  موقع  يف  احلرجة  احلالت  مع 

ويتكون فريق العنايات من طبيب او طبيبني 

ين�سم  اثنني  م�سعفني  مع  احلاجة  ح�سب 

اليهما متطوع وتتمركز العنايات يف اماكن 

تلك  حول  بجولت  تقوم  او  لها  تخ�س�ض 

املناطق بحيث حتقق اأف�سل انت�سار وتغطية 

للمنطقة التي تعمل بها فرق العنايات ويبلغ 

على  تعمل  فرقة   )35( العنايات  فرق  عدد 

فريق  يف  الطباء  عدد  ويبلغ  ال�ساعة  مدار 

 )90( امل�سعفني  وعدد  طبيب   )49( العنايات 

م�سعف ،مت توزيعهم على الأبواب الرئي�سية 

يف احلرم املكي حتى يتم ا�ستيعاب اأكرب عدد 

من امل�ستفيدين من اخلدمات الطارئة التي 

املكي  احلرم  على  موزعني  الفريق  يقدمها 

فرق  خال  من  ويتم  وعرفات  منى  وقطاع 

الطبية على  العنايات  العنايات وتعمل فرق 

مدار اأربعة وع�سرون �ساعة .

و  املو�سم  لهذا  الهيئة  جهود  اإطار  ويف 

بهم   يليق  تطلعاً خلدمة احلجاج مب�ستوى 

زود الهال الأحمر كل فرقة حقيبة طبيب 

اخلا�سة  الطبية  الأجهزة  بجميع  مزودة 

�سدمات  جلهاز  املري�ض بالإ�سافة  بفح�ض 

اخلدمة  لتقدمي  التنف�ض  دعم  ومعدات 

الإ�سعافية والطبية بهدف �سرعة ال�ستجابة 

الإ�سابة  من  والتخفيف  احلياة  واإنقاذ 

اإ�سعايف  طبي  واأ�سطول  عمل  فريق  بوجود 

التقنيات  وتطبيق  التجهيز  عايل  حديث 

الطبية  احلديثة يف �سبل تطوير اخلدمات 

الطارئة الإ�سعافية خلدمة �سيوف الرحمن 

واإنقاذ امل�ساب يف نف�ض املكان والزمان .

 كما اأن جهود الهيئة هذا العام مل تقت�سر 

او الطبية  الإ�سعافية  على تقدمي اخلدمات 

من  عدد  تنظيم  كذلك  �سملت  بل  فقط 

التدريبية  والدورات  التوجيهية  املحا�سرات 

واملتطوعات  املتطوعني  من  الهيئة  ملن�سوبي 

يف  تدريبية  دورات  تنظيم  اىل  بالإ�سافة 

يف  امل�ساركني  لبع�ض  الأولية  الإ�سعافات 

الأخرى  القطاعات  بع�ض  من  احلج  مو�سم 

التي  الطارئة  احلالت  مع  التعامل  بكيفية 

قد حتدث للحجاج وكيفية تقدمي الإ�سعافات 

مع  كالتعامل  ال�سحيح  بال�سكل  لها  الأولية 

�سربات ال�سم�ض والجهاد احلراري وحالت 

ملر�سى  الطارئة  واحلالت  القلبية  الزمات 

ال�سكري ومر�سى الربو و الإ�سابات الناجتة 

والر�سو�ض  والك�سور  والنزيف  عن احلروق 

واجلروح كما مت خال الدورة عمل تطبيق 

الرئوي  القلبي  الإنعا�ض  كيفية  على  عملي 

التدخل  ت�ستدعي  التي  الطارئة  للحالت 

ال�سريع كالغيبوبة وتوقف القلب والتنف�ض .

كما كثفت هيئة الهال الأحمر ال�سعودي 

احلج  مو�سم  خال  التوعوية  براجمها  من 

مرئية  مواد  بعر�ض  الهيئة  قامت  فقد 

كيفية  اهلل احلرام عن  بيت  توعوية حلجاج 

التعامل مع احلالت الطارئة بالإ�سافة اىل 

والت�سال  الأولية  الإ�سعافات  تعلم  اأهمية 

طارئة  حالة  وجود  عند  الأحمر  بالهال 

ال�سا�سات  يف  املرئية  املواد  عر�ض  مت  حيث 

جدة  مبحافظة  الطرق  على  املوجودة 

املوجودة  ال�سا�سات  اىل  بالإ�سافة  والطائف 

يف امل�ساعر املقد�سة ومطار امللك عبدالعزيز 

عددها  جتاوز  والتي  املكي  واحلرم  الدويل 

عدد  بتوزيع  الهيئة  قامت  كما  �سا�سة   )20(

الأمري  مطار  يف  التوعوية  الهدايا  من 

باملدينة  الدويل  عبدالعزيز  بن  حممد 

النبوي  وامل�سجد  قباء  وم�سجد  املنورة 

الدويل  عبدالعزيز  امللك  ومطار  ال�سريف 

بجدة بالإ�سافة اىل توزيع الهدايا التوعوية 

ومنى  املكي  كاحلرم  املقد�سة  امل�ساعر  يف 

وعرفات. 
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أخبار

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��اح��ب ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي الأم���ري 

�سعود،  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  بندر  ب��ن  في�سل 

اأم���ري منطقة ال��ري��ا���ض، وف���داً م��ن الأم��ان��ة 

الأحمر  للهال  العربية  للمنظمة  العامة 

ال��ع��ام  اأم��ي��ن��ه��ا  ب��رئ��ا���س��ة  الأح���م���ر،  وال�سليب 

ال�سحيباين، وذلك  الدكتور �سالح بن حمد 

رم�سان  ب�سهر  وتهنئته  �سموه  على  لل�سام 

امل����ب����ارك، وت���ق���دمي ال�����س��ك��ر حل��ك��وم��ة خ���ادم 

من  تقدمه  م��ا  على  ال�سريفني،  احل��رم��ني 

الإن�ساين  وللعمل  خ�سو�ساً  للمنظمة،  دعم 

�سرح  اإىل  �سموه  وا�ستمع  عموماً.  والإغ��اث��ي 

العربية  املنظمة  دور  ح��ول  ال�سحيباين  من 

للهال الأحمر وال�سليب الأحمر، وجهودها 

اأطيافها  بكل  الإن�����س��ان��ي��ة  املنظومة  مل��واك��ب��ة 

وجمالتها التي توا�سل دورها بح�سور فاعل 

جلمعيات الهال الأحمر وال�سليب الأحمر 

اإن�سانياً  العربية، والتي تعد معيناً وم�سدراً 

مبا  املنكوبني،  العرب  الأ�سقاء  لإغاثة  مهماً 

لديها من خربة وح�سور و�سرعة ا�ستجابة، 

تلك  يف  بع�سها  م��ع  بالتن�سيق  تعمل  حيث 

التي  امل�ساعدات  م��ن  امل��زي��د  لإي�سال  ال���دول 

من  مهماً  معلماً  اأ�سبحت  حتى  تتوقف،  ل 

مامح ومعامل الدعم العربي مع الأ�سقاء، 

�سواء بدعم احلكومات العربية الذي ل يقف، 

ع��رب حمات  ت��ب��ادر  ال��ت��ي  ال�سعوب  وك��ذل��ك 

اخلدمات  وت��ق��دمي  للتربع  معتمدة  ر�سمية 

وامل�ساعدات التي يحتاجها الاجئون. واأكد 

الإن�����س��اين تتنامى  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة  اأن 

الإغاثية  الرقعة  ات�ساع  لتغطية  اهلل  بعون 

امل��ح��ت��اج��ني يف ظ��ل وج��ود  لت�سمل م��اي��ني 

ال��ع��دي��د م��ن ال���دول امل��ان��ح��ة وال��ت��ي توا�سل 

دورها وح�سورها الإن�ساين والإغاثي.

التقى الرئي�ض التون�سي الباجي قائد ال�سب�سي 

42 للهيئة  اأعمال ال��دورة  وفداً من امل�ساركني يف 

ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ه��ال الأح���م���ر 

وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ، ي��ت��ق��دم��ه��م الأم�����ني ال��ع��ام 

للمنظمة �سالح بن حمد ال�سحيباين.

اللقاء  ع��ق��ب  ت�سريح  يف  ال�سحيباين  واأك����د 

املجتمع  جمعيات  جميع  ج��ه��ود  ت�سافر  ��ة  اأه��م��ياّ

امل���دين وامل��ن��ظ��م��ات احل��ك��وم��ي��ة وغ���ري احلكومية 

اأن  اإىل  م�سرياً   ، العربية  ال���دول  اأزم���ات  لتجاوز 

من  املزيد  يتطلب  املنطقة  يف  الإن�ساين  الو�سع 

امليداين  والتعاون  العربية   ال��دول  بني  التن�سيق 

والاجئني  املنكوبني  لحتياجات  تلبية  الفاعل 

واملهاجرين وامل�سردين من تلك الدول . 

تون�ض  دع���م  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني  ��ن  وث��ماّ

امل�ستويني  ع��ل��ى  الإن�������س���اين  ل��ل��ع��م��ل  وت�سجيعها 

العربي والإقليمي حيث ا�ست�سافت اأعمال الدورة 

)42( للهيئة العامة للمنظمة حتت �سعار »العمل 

الإن�������س���اين.. ���س��ن��اع��ة وم���ه���ارة« ب��رع��اي��ة رئي�ض 

ال�سب�سي.  ق��ائ��د  الباجي  التون�سية  اجلمهورية 

عدد  يف  الإن�سانية  الأو���س��اع  اأ�ستعر�ض  وال���ذي 

م���ن ال�����دول امل���ت���اأث���رة ب����الأزم����ات الإن�����س��ان��ي��ة من 

ودور  امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  الواقع احلايل  حيث 

اجلمعيات الوطنية يف احلد من ظاهرة الهجرة 

غري النظامية، وتعزيز الدور امل�ساعد للجمعيات 

الوطنية العربية مع احلكومات. 

أمير الرياض يستقبل وفد 
المنظمة العربية للهالل 

األحمر والصليب األحمر

الرٔييس التونسي يلتقي وفد اللجنة 
التنفيذية للهئية العامة للمنظمة العربية 

للهالل األحمر والصليب األحمر

معكم -الرياض
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راأ�ست �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لامليكة، 

رئي�سة منظمة الهال الأحمر املغربي، مبوؤ�س�سة 

ب��ع��ني ع��ت��ي��ق بعمالة  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي����د  اأح��م��د 

ال�سخريات متارة، حفل اإطاق الأ�سبوع الوطني 

اليوم  مبنا�سبة  وذل��ك  املغربي،  الأح��م��ر  للهال 

العاملي لل�سليب الأحمر والهال الأحمر . وبهذه 

املنا�سبة �سلمت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لا 

مليكة، نظارات طبية لت�سحيح الب�سر للمقيمني 

مبوؤ�س�سة اأحمد بن زايد اآل نهيان ولتاميذ مركز 

التعليمية  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  و  املهني  التكوين 

لفائدة  وك��ذا ماب�ض  ال�سخريات مت��ارة،  بعمالة 

اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  من  املوؤ�س�سة،  ن��زلء 

لإدارة  النظافة  م�ستلزمات  ت�سليم  ع��ن  ف�سا 

املوؤ�س�سة.

كما قامت �سموها بت�سليم �سهادات التكرمي يف 

الحتفال باليوم العاملي لل�سليب الأحمر والهال 

ب��ن ح��م��د ال�سحيباين  ل��ل��دك��ت��ور ���س��ال��ح  الأح��م��ر 

الأحمر  للهال  العربية  للمنظمة  العام  الأم��ني 

اإل��ي��زاب��ي��ث  وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ول��ل�����س��ي��دت��ني اآن 

ال�ساحل  ب��ل��دان  جمموعة  مكتب  رئي�سة  لوكلري 

ل���احت���اد ال�����دويل جل��م��ع��ي��ات ال�����س��ل��ي��ب الأح��م��ر 

مكتب  رئي�سة  م��ارزال  اأميليا  و  الأحمر  والهال 

الدويل  لاحتاد  اإفريقيا  �سمال  بلدان  جمموعة 

جلمعيات ال�سليب الأحمر والهال الأحمر . 

ب��ع��د ذل����ك، ت�����س��ل��م��ت ���س��اح��ب��ة ال�����س��م��و امل��ل��ك��ي 

الأم������رية ل��ام��ل��ي��ك��ة م���ن ���س��ب��اب م��ع��ه��د ال��ه��ال 

تذكارية  هدية  البي�ساء  بالدار  املغربي  الأحمر 

املغربي.  باخلط  فنية مزخرفة  لوحة  عبارة عن 

وبهذه املنا�سبة، اأدى جوق كورال الهال الأحمر 

املغربي بالدار البي�ساء اأغاين وطنية حما�سية.

ال�سحيباين  حمد  ب��ن  �سالح  ال��دك��ت��ور  واأ���س��اد 

الرائدة  بامل�ساهمة  احلفل،  ه��ذا  خ��ال  كلمة  يف 

يف  مليكة  ل��ا  الأم����رية  امللكي  ال�سمو  ل�ساحبة 

التي  احلثيثة  وباجلهود  الإن�ساين  العمل  جمال 

ي��ب��ذل��ه��ا امل���غ���رب م��ن��ذ ���س��ن��وات، م���ن اج���ل ت��ق��دمي 

معاناة  م��ن  والتخفيف  فعالة  اإن�سانية  خ��دم��ات 

صاحبة السمو الملكي األميرة 
لالمليكة تترأس حفل إطالق األسبوع الوطني 

للهالل األحمر المغربي

رٔييس جمهورية جزر القمر يستقبل
 وفد المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

الأ�سخا�ض يف و�سعيات �سعبة. واأ�ساف اأن املغرب 

املتحدة  بلد رائد يف دعم عمليات منظمة الأمم 

حلفظ ال�سام بالعامل، موؤكدا اأن اململكة حافظت 

على انفتاحها على العامل وعلى تر�سيخ مبادئها 

وقيمها احل�سارية الإن�سانية. 

هذا وقد ومتيزت احتفالت هذه ال�سنة باليوم 

العاملي لل�سليب الأحمر والهال الأحمر ، حتت 

�سعار »هل تعلم ؟ نحن من اأجل اجلميع ويف كل 

الوطنية  اجلمعيات  من  وف��ود  مب�ساركة  م��ك��ان«، 

الإفريقية،  البلدان  من  بعدد  الأح��م��ر  لل�سليب 

التي حر�ض الهال الأحمر املغربي على اإ�سراكها 

يف هذه التظاهرة. 

تنظيم  خلفه  ال��ذي  الإيجابي  لاأثر  واعتبارا 

طبية  حلمات  املغربي  الأح��م��ر  الهال  منظمة 

نهيان  ال  زاي��د  ب��ن  احمد  مبوؤ�س�سة  واجتماعية 

ب��ع��م��ال��ة ال�����س��خ��ريات مت������ارة، خ����ال ال�����س��ن��وات 

الأخرية، ولعاقات ال�سراكة ال�سرتاتيجية التي 

وك��ذا  املوؤ�س�سة،  ب����اإدارة  املنظمة  جتمع  اأ�سبحت 

اأب��ت  ب��الإق��ل��ي��م،  وامل��ح��ل��ي��ة  الإق��ل��ي��م��ي��ة  بال�سلطات 

رئي�سة املنظمة �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية لا 

هذه  لحتفالت  النطاقة  تعطي  اأن  اإل  مليكة 

ال�سنة، مبوؤ�س�سة اأحمد بن زايد اآل نهيان.

اأن�سطة  تنظيم  الح��ت��ف��الت  ه���ذه  وتت�سمن 

ال��ت��ك��وي��ن يف جم���ال الإ���س��ع��اف��ات  م��ت��ع��ددة ت�سمل 

اأج��ل  م��ن  للتدخل  حماكاتية  ومت��اري��ن  الأول��ي��ة 

اإج���راء  اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ت��ع��ددي��ن،  اإ���س��ع��اف �سحايا 

فحو�سات يف جمال طب العيون وتوزيع نظارات 

طبية على تاميذ املوؤ�س�سات التعليمية املوجودة 

بالإقليم، وكذا تلميذات وتاميذ مراكز التكوين 

م�ساعدات  توزيع  جانب  اإىل  باملوؤ�س�سة  املتواجدة 

املقيمني  على  تنظيف  وم��واد  ماب�ض  عن  عبارة 

باملوؤ�س�سة املذكورة.

اليوم منا�سبة لاإ�سادة  وميثل الحتفال بهذا 

وت��ع��دد  جتلياته  خمتلف  يف  الإن�����س��اين  بالعمل 

ي�سكل  ك��م��ا   ، م��ن��ه  امل�ستفيدة  ال��ف��ئ��ات  واخ��ت��اف 

ت��خ��ل��ي��ده ف��ر���س��ة ل���اإ����س���ادة ب���اأع���م���ال م��ت��ط��وع��ي 

و�سغيلة املنظمة الذين ل يدخرون جهدا من اأجل 

حالت  اإح��دى  اقت�ست  كلما  حا�سرين  يكونو  اأن 

اأجل  من  التاأهب  دائمو  فهم   ، ذل��ك  ال�ستعجال 

تفاعلهم مع  اإط��ار  املنا�سبة يف  الإجابات  �سياغة 

اله�سة،  الجتماعية  الفئات  وانتظارات  حاجيات 

اإىل  التواق  ال�سباب  جانب  اإىل  اأي�سا  وحا�سرون 

ال���س��ت��ف��ادة م��ن ت��اأط��ري وم��راف��ق��ة ت��ع��زز قدراتهم 

لولوج �سوق ال�سغل .  

ا���س��ت��ق��ب��ل ف���خ���ام���ة رئ���ي�������ض ج���م���ه���وري���ة ج���زر 

ال�سام يف  بق�سر  غ��زايل  عثمان  املتحدة  القمر 

املنظمة  ع��ام  ام��ني  م���وروين  القمرية  العا�سمة 

ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ه��ال الأح���م���ر وال�����س��ل��ي��ب الأح��م��ر 

وال��وف��د  ال�سحيباين  ب��ن ح��م��د  ���س��ال��ح  ال��دك��ت��ور 

املرافق له وذلك بح�سور معايل وزير اخلارجية 

العربية  اململكة  د. حامد كرهيا و�سعادة �سفري 

ال�سعودية يف جزر القمر ، حيث ياأتي ذلك �سمن 

جهود املنظمة  لاإ�سراف والتن�سيق لتنفيذ عدد 

من الربامج الإغاثية وامل�ساريع التنموية ل�سالح 

والفقراء  واملعاقني  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 

واملحتاجني بالتن�سيق مع جمعية الهال الأحمر 

ال��ق��م��ري ) اأح����د م��ك��ون��ات امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة( . 

للهال  العربية  املنظمة  بجهود  »غ��زايل«  واأ�ساد 

وتن�سيق  تطوير  يف  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر 

العرب  الأ�سقاء  بني  والإن�ساين  الإغ��اث��ي  العمل 

واجلمعيات الوطنية العربية  ، مثمناً ما تقدمه 

املنظمة ومكوناتها من جمعيات الهال  الأحمر 

الأح��م��ر  ال��ه��ال  جمعية  ك��ف��اءة  ل��رف��ع  ال�سقيقة 

ال��ق��م��ري ، ب��الإ���س��اف��ة اإىل دع��م ب��رام��ج ال��ت��وؤام��ة 

ونقل اخلربات وتبادلها بني اجلمعيات ال�سقيقة 

خلدمة بع�سها يف �سياق التن�سيق واحلر�ض على 

الهال  وتقوي  تدعم  وم�ساريع  برامج  تطوير 

وجه  اأكمل  على  ب��دوره  للقيام  القمري  الأح��م��ر 

امل�ساعد للحكومة يف جمابهة  والرفع من دوره 

احل����الت ال��ت��ي ت��دخ��ل �سمن ن��ط��اق ع��م��ل��ه. من 

للهال  العربية  املنظمة  ع��ام  ام��ني  اأك��د   ، جهته 

بن  �سالح  ال��دك��ت��ور  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر 

حمد ال�سحيباين �سعي املنظمة اإىل رفع جهوزية 

بع�ض جمعيات الهال الأحمر يف الدول العربية  

�سواء  التي متر بويات احلروب وال�سراعات اأو 

التي تعي�ض يف اأزمات اإن�سانية خمتلفة كاجلفاف 

التي  اي�سا  او  وغ���ريه،  وال��ف��ق��ر  العي�ض  و�سظف 

حت���ت���اج اىل م���زي���د م����ن ال���ت���اأه���ي���ل وال���ت���دري���ب 

جمعية  ���س��م��ن��ه��ا  وم����ن  بجهودها،   والرت����ق����اء 

اإىل اأن هذه  ال��ه��ال الأح��م��ر ال��ق��م��ري، م�����س��رياً 

الزيارة تاأتي �سمن ا�سرتاتيجية املنظمة العربية 

الأداء  وكفاءة  جاهزية  من  للرفع  ر�سمتها  التي 

من  عدد  تن�سيق  اإىل  بالإ�سافة  اجلمعيات  لتلك 

العمليات الإن�سانية مع الهال القمري  . يذكر 

وال�سليب  الأح��م��ر  للهال  العربية  املنظمة  اأن 

الأخ���ري  اجتماعها  يف  تبنت  ق��د  ك��ان��ت  الأح��م��ر 

م��وؤخ��را حتت  تون�ض  التي عقدت يف   42 ل��ل��دورة 

�سعار )العمل الإن�ساين ..�سناعة ومهارة( ور�سة 

وال�سراكات  التواأمة  خطة  لتحقيق  عملية  عمل 

بني اجلمعيات الوطنية العربية للهال الأحمر 

نتائج  ع��ن  ح��ي��ث متخ�ست  الأح���م���ر  وال�����س��ل��ي��ب 

اجلمعيات  بع�ض  ب��ني  ات��ف��اق��ي��ات  وت��وق��ي��ع  طيبة 

تعاين  ال��ت��ي  تلك  اأو  النا�سئة  والأخ����رى  القوية 

اإىل دعم  التي حتتاج  اأو  واإغاثية  اإن�سانية  اأزم��ات 

الزيارة  هذه  تاأتي  حيث   ، والإمكانات  باخلربات 

ك��ج��زء م���ن ال���وق���وف ع��ل��ى م���دى ج��اه��زي��ة ه��ذه 

الذي  التواأمة  برنامج  لتنفيذ  تلك  او  اجلمعية 

اأطلقته املنظمة يف هذا اخل�سو�ض.   

معكم - المغرب

معكم - جزر القمر
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اأطلق  بريجعلكن«،  »دعمكن  �سعار  حت��ت 

مي�سال  العماد  اللبنانية  اجلمهورية  رئي�ض 

لل�سليب  ال�����س��ن��وي��ة  امل��ال��ي��ة  احل��م��ل��ة  ع����ون 

احتفال  يف   2017 ل��ل��ع��ام  ال��ل��ب��ن��اين  الأح��م��ر 

اليوم  وذل��ك مبنا�سبة  بعبدا  اأقيم يف ق�سر 

 ، الأحمر  والهال  الأحمر  لل�سليب  العاملي 

الأحمر  ال�سليب  رئي�ض  �سم  وف��د  بح�سور 

ونائب  الزغبي  اأن��ط��وان  ال��دك��ت��ور  اللبناين 

الرئي�ض ال��دك��ت��ورة م��رمي غ��ن��دور، والأم��ني 

مكتب  ومدير  الكتاين،  ج��ورج  ال�سيد  العام 

اأفريقيا  و���س��م��ال  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 

يف الإحت������اد ال������دويل جل��م��ع��ي��ات ال�����س��ل��ي��ب 

الأح��م��ر وال��ه��ال الأح��م��ر يف لبنان ال�سيد 

الدولية  اللجنة  بعثة  ورئي�ض  اإليا�ض غامن، 

لل�سليب الأحمر يف لبنان ال�سيد فابريزيو 

ك��ارب��وين، رئي�ض مكتب الحت��اد ال��دويل يف 

بعثات  و  ك��ورت��ي��ز،  كر�ستيان  ال�سيد  ل��ب��ن��ان 

والهال  الأح��م��ر  ال�سليب  حركة  مكونات 

عون : » لقد كنتم رفاقا لنا 
في أصعب الظروف«

جمعية الهالل االحمر العراقي

رئيس الجمهورية اللبنانية يطلق الحملة المالية السنوية 
2017 لجمع التبرعات لصالح »الصليب االحمر اللبناني«

بعد اكثر من ثمانية اشهر من االزمة متطوعوا الهالل االحمر 
العراقي :مازلنا نواجهة التحديات االنسانية في مدينة الموصل 

معكم -إياد المنذر  - بيروت

معكم -محمد الخزاعي - بغداد

الأحمر العاملة يف لبنان، اإ�سافة اإىل ح�سد 

من عائلة ال�سليب الأحمر اللبناين. 

وب��امل��ن��ا���س��ب��ة األ��ق��ى ال�����س��ي��د ال��ك��ت��اين كلمة 

التي  واملهمات  املختلفة  فيها اخلدمات  عدد 

يقدمها ال�سليب الأحمر اللبناين. ثم كانت 

»فخامة  فيها:  ق��ال  الزغبي  للدكتور  كلمة 

ال��رئ��ي�����ض، ب��دع��م��ك��م ودع�����م ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 

واخل���ا����ض وامل�����س��وؤول��ني وامل��وؤ���س�����س��ات، ودع��م 

اأن نبقى ون�ستمر  ن�ستطيع  اللبناين  ال�سعب 

ال�سحي  اأم��ان��ن��ا  يف  الأوىل  احللقة  ون��ط��ور 

»دعمكن بريجعلكن« لكم جميعا ولكل اإن�سان 

يف وطننا �سهراً واإغاثة واإ�سعافا ووحدات دم 

وخدمات اجتماعية وطبية وتثقيفا واإر�سادا 

يف  ك��رام��ة  لكم  �سنعيده  واإن�سانية  وتوعية 

و�سدقا  مواكبتكم  يف  وحمبة  م�ساعدتكم 

وختم  خدمتكم.  يف  وتفانيا  معاملتكم  يف 

واأرجعتم  رجعتم  للوطن  »بدعمكم  ق��ائ��ًا: 

الوطن بدعمكم« .

كلمة جاء  ع��ون  الرئي�ض  األ��ق��ى  ذل��ك  بعد 

ف��ي��ه��ا: » ل��ق��د ك��ن��ت��م رف���اق���ا ل��ن��ا يف اأ���س��ع��ب 

ي��وم كنتم  واأن��ا خربتكم �سخ�سيا  ال��ظ��روف. 

معي، كما عندما كنتم اإىل جانب غريي يف 

�سهداء  لكم  �سقط  حيث  ال��ب��ارد  نهر  خميم 

ون���ح���ن ع��م��ل��ن��ا ع��ل��ى و����س���ع ق���ان���ون ننتظر 

ت�سديقه من جمل�ض النواب بهدف اعتبارهم 

���س��ه��داء م��ث��ل ���س��ه��داء اجل��ي�����ض« واأك����م����ل: » 

ن��ح��ن ع��ل��ي��ن��ا اأن ن�����س��اع��دك��م، وه����ذا واج���ب. 

يف  افات  للطواّ مهابط  اإق��ام��ة  قررنا  لذلك، 

مع  احمر  خط  واإن�ساء  لبنان،  اأق�سية  كافة 

التوا�سل  من  تتمكنوا  كي  اجلوية  القواعد 

كي  جاهزة  املروحيات  فتكون  معها  مبا�سرة 

ال�سرعة  لأن  الإخ��اء،  ت�ساعدكم يف عملية 

اإنقاذ احل��ي��اة«. ويف  يف الإخ��اء ت�ساهم يف 

احلملة  درع  الزغبي  الدكتور  ق��دم  اخل��ت��ام، 

ال�سور  التقطت  ث��م  اجل��م��ه��وري��ة،  لرئي�ض 

التذكارية.

يف  نينوى  حمافظة  يف  العمليات  بداية  مع   

اح�سائيات  ت�سري   2016 العام  من  الول  ت�سرين 

فرق الهال الحمر العراقي اىل نزوح ما يقرب 

املحليني من  ال�سكان  الف مواطن من  من )97( 

لها،  التابعة  البلدات  م��ن  وع��دد  املو�سل  مدينة 

وفيما عاد اكرث من )32( الف منهم اىل مناطقهم 

امل��ا���س��ي��ة م����ازال الخ���رون  خ���ال الي����ام القليلة 

منت�سرين على عدد من املخيمات التي ان�سات يف 

بداية الزمة ومنها خميمات ) ح�سن �سام ، اخلازر، 

جمه ك��ور، اجل��دع��ة ،ح��م��ام العليل ، احل��اج علي، 

خميم اي�سر املو�سل، الرنكزلية ، مراكز ا�ستقبال 

القادمة  الي���ام  يف  عودتهم  ويتوقع  ال��ن��ازح��ني( 

بعد تطهري مناطقهم من خملفات املعارك حيث 

تواجه اجلهات املحلية معوقات كبرية يف تنظيف 

اح��ي��اء امل��و���س��ل م��ن املخلفات احل��رب��ي��ة والل��غ��ام 

. وع��ل��ى م���دى ال��ث��م��ان��ي��ة ا���س��ه��ر امل��ا���س��ي��ة اخ���ذت 

ال��ع��راق��ي مدعومة من  الح��م��ر  ال��ه��ال  جمعية 

الحمر  لل�سليب  الدولية  احلركة  يف  �سركائها 

النازحني  امل�ستجيب الول لحتياجات  م�سوؤولية 

وامل��ت�����س��ري��ني يف حم��اف��ظ��ة ن��ي��ن��وى وم��رك��زه��ا 

م��دي��ن��ة امل��و���س��ل وي��ق��ول ال��دك��ت��ور ي��ا���س��ني احمد 

عبا�ض رئي�ض  الهال الحمر العراقي  »ان فرق 

الهال الحمر العراقي وخال الفرتة ال�سابقة 

النازحني  م�ساعدة  م�سوؤولية  عاتقها  على  اخذت 

يف امل��خ��ي��م��ات وت��وف��ري امل�����س��ل��ت��زم��ات ال�����س��روري��ة 

اجل��وان��ب  يف  وم�ساعدتهم  واي��وائ��ه��م  لغاثتهم 

ال�سحية وتوفري الغذاء واملاء وغريها » وا�ساف 

هو  الول  باجتاهني  عملت  اجلمعية  »ان  عبا�ض 

اغاثة النازحني اما الثاين فهو م�ساعدة العوائل 

ال�سارية  امل��ع��ارك  رغ��م  املدينة  داخ��ل  بقيت  التي 

التي دارت فيها وقد كان للهال الحمر العراقي 

ال����دور الك���رب يف ت��وف��ري ال��غ��ذاء وامل����اء وغ��ريه��ا 

وبلغ  ال��ع��وائ��ل«  ل��ه��ذه  الن�سانية  امل�����س��اع��دات  م��ن 

ع���دد ال���ذي���ن  ا���س��ت��ط��اع��ت ف���رق ال��ه��ال الح��م��ر 

العراقي م�ساعدتها خال هذه الفرتة اكرث من 

نازحني   )566849( منهم  م��واط��ن   )1،036،122(

�سكان  م��ن   )469273( م��ن  واك���رث  امل��خ��ي��م��ات  يف 

الهال  جمعية  اعتمدت  وق��د   . املو�سل  مدينة 

توزيع  على  الغاثي  عملها  يف  العراقي  الحمر 

وج���ب���ات غ��ذائ��ي��ة ���س��اخ��ن��ة واخ�����رى ج��اف��ة ي��ق��وم 

خال  من  املخيمات  يف  بتح�سريها  املتطوعون 

فتح مطابخ متنقلة ون�سب افران لتوزيع اخلبز 

النازحني ويقول حيدر قا�سم م�سوؤول فرق  على 

الغاثة يف املحور اجلنوبي للمو�سل »ان ظروف 

اىل  باجلمعية  دفعت  املو�سل  مدينة  من  النزوح 

تنويع م�ساعداتها لكي تائم حجم الحتياجات 

للخبز  اف��ران  فتح  على  اجلمعية  عملت  ولذلك 

من  النازحني  احتياجات  ل�سد  متنقلة  ومطابخ 

الغذاء.   
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العربية  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني   ثمن 

الدكتور  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  للهال 

ال�سحيباين جهود جمعيات  بن حمد  �سالح 

ال���ه���ال الأح����م����ر وال�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر يف 

واجلمعيات  خا�سة  ب�سفة  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 

ب�سفة  العامل   اأن��ح��اء  خمتلف  يف  الوطنية 

العمل الإن�ساين  ال�سركاء يف  عامة وكذلك  

امل��ب��ادرات  م��ن  ع���دداً  تبنيهم  م��ن  ا�ستلهاما   ،

الإن�سانية يف �سبيل خدمة الاجئني العرب 

مدى  واإدراك   ، ال��ع��امل  دول  بهم  تعج  ال��ت��ي 

ملواجهة  الإغ��اث��ي��ة  اجل��ه��ود  تن�سيق  اأه��م��ي��ة 

الحتياج  وتزايد  الإن�ساين  الو�سع  �سعوبة 

الهال  ، كما نوه ب�سمود جمعيات  الإغاثي 

الأح����م����ر يف ك���ل م���ن ف��ل�����س��ط��ني و����س���وري���ا، 

وال���ع���راق  ، ول��ي��ب��ي��ا ، وال��ي��م��ن، وال�����س��وم��ال 

الإن�ساين  امل��ي��دان  يف  وعطاءاتها  وغ��ريه��ن 

ع���ل���ى ال����رغ����م مم����ا ت���واج���ه���ه م����ن حت���دي���ات 

أشار إلى جودة 
التنسيق اإلغاثي  وشهداء 

اإلنسانية ودعم العمل اإلغاثي

»السحيباني« لألشقاء 
الالجٔيين في يوم العمل 
اإلنساني  : »نحن معكم«

ال���وق���ت نف�سه  م��ث��م��ن��ا يف  ك���ث���رية  وع��ق��ب��ات 

الداعمة  العربية  الوطنية  جهود اجلمعيات 

الأو���س��اع  �سعوبة  مع  توؤكد  التي  واملتعاونة 

اأ�سقائهم  مل�ساعدة  ح�سورها  احلاجة  واأزم��ة 

الاجئني . وهو ما يركز عليه اليوم العاملي 

للعمل الإن�ساين هذا العام حتت �سعار »ل�ست 

املت�سارعة  الأط����راف  جميع  داع��ي��ا  ه��دف��اً«، 

ه��ن��ا اأو ه��ن��اك ال���ت���زام الت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة 

العاملني  اأرواح  على  للمحافظة  والتعهدات 

يف امليدان واملتطوعني، وعدم ا�ستهدافهم او 

العتداء عليهم باأي �سكل من الأ�سكال . 

وق������ال »ال�������س���ح���ي���ب���اين« يف ت�����س��ري��ح ل��ه 

:«نحن  الاجئني  لكل  اليوم   هذا  مبنا�سبة 

اإليكم  لن�سل  جهدنا  ق�سارى  نبذل   ، معكم 

نفتخر  التي  الوطنية  جمعياتنا  مع  نعمل   ،

من  لتتمكن  وكفاحها  بجهودها  ونعتز  بها 

املاآ�سي  تنا�سل  بالرغم من  ، وذلك  خدمتكم 

الإن�سانية والكوارث وانت�سار الأوبئة والفقر 

اأننا  اإل  اأم��ده��ا  وط���ول  امل��اأ���س��اة  رق��ع��ة  و�سعة 

رج��ال  ب��وق��وف  ث��م  اهلل  ب��ع��ون  �سنظل معكم 

العمل الإن�ساين ، وجمعيات الهال الأحمر 

وال�سليب الأحمر العربية«  

جميع  ج��ه��ود  اإىل  »ال�سحيباين«   واأ�سار 

جمال  يف  العاملني  واملتطوعني  املوظفني 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال  جمعيات 

املجال  يف  امل�ساركني  الإن�سانية  واملنظمات 

ليل  يعملون  وال��ذي��ن  والإن�����س��اين  الإغ��اث��ي 

نهار على تقدمي امل�ساعدات لل�سكان املدنيني 

وال��اج��ئ��ني ، داع���ي���اً الأ����س���رة ال��دول��ي��ة اإىل 

ا���س��ت��ه��داف  م��ن  ���س��م��ان حمايتهم وحم�����ذراً 

اأو موظفي وم�سعفي العون الإن�ساين  اآليات 

اأو  ال��ه��ال الأح��م��ر  اإ���س��ارة  ال��ذي��ن يحملون 

يف  نتذكر  اأن��ن��ا  م�سيفاً   ، الأح��م��ر  ال�سليب 

واأرواح  قدمت  ت�سحيات  العاملي  اليوم  ه��ذا 

رم���وزاً  �ستظل  واأ���س��م��اء  ب��ارئ��ه��ا  اإىل  �سعدت 

ك��ل م��ا لديها من  للعمل الإن�����س��اين، وه��ب��ت 

الوقت والقدرة والخا�ض والتفاين لإغاثة 

املنكوبني والاجئني .

واأو����س���ح »ال�����س��ح��ي��ب��اين« ال����دور الإغ��اث��ي 

وال�سخي الذي تقدمه بع�ض تلك اجلمعيات 

ملمو�سا  وحراكا  كبرياً  عمًا  ت�سهد  حيث   ،

وم�سهودا خلدمة الاجئني واملحتاجني يف 

التن�سيق  بجودة  منوهاً   ، املحتاجة  املناطق 

التي و�سلت لها والتن�سيق الفاعل فيما بني 

على  حر�ساً  الوطنية؛  العربية  اجلمعيات 

ت��ك��ام��ل اجل��ه��ود يف ه���ذا امل���ي���دان الإن�����س��اين 

كل اجلهود  تكاتف  اإىل  يحتاج  ال��ذي  النبيل 

وال���ت���ع���اون وال��ت��ع��ا���س��د خل���دم���ة امل��ن��ك��وب��ني 

وامل��ح��ت��اج��ني يف وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي ع��ل��ى وج��ه 

ال��ذي و�سلت  ال��وع��ي  اأن  واأك���د   ، اخل�سو�ض 

اإليه مكونات املنظمة من اجلمعيات العربية 

من��اذج  بتقدمي  التميز  يف  اأ���س��ه��م  الوطنية 

رائ�����دة م���ن ال��ع��م��ل الإن�������س���اين ال��ق��ائ��م على 

اخلربة و�سرعة ال�ستجابة ، جمددا اإ�سادته  

الوطنية  اجلمعيات  ب�سمود  خا�سة  ب�سفة 

وه��م��ة يف مناطق  ن�����س��اط  ب��ك��ل  تعمل  ال��ت��ي 

ال�سراع رغم املخاطر . 

املنا�سبة  هذه  اأن  اإىل  »ال�سحيباين«   ونوه 

الوطنية  اجلمعيات  بع�ض  لتذكر  ت��دع��ون��ا 

ال��ع��رب��ي��ة ال��ن��ا���س��ئ��ة ال���ت���ي حت���ت���اج اإىل دع��م 

اأع��م��ال��ه��ا الإغ���اث���ي���ة وج���ه���وده���ا الإن�����س��ان��ي��ة 

الفاعلة وم�ساعدتها والوقوف معها ملواجهة 

�سغوط اللجوء والهجرة والنزوح والتهجري 

ال��ه��ال  جمعيات  بع�ض  وم��ن��ه��ا   ، ال��ق�����س��ري 

كبرياً  ح��راك��اً  حتتاج  التي  العربية  الأح��م��ر 

، واله��ت��م��ام بتاأهيل  ب��ن��اء ق��درات��ه��ا  لإع����ادة 

امل�ستجدات  مع  يتنا�سب  مبا  فيها  العاملني 

ليكون لديها  املت�سارعة  والتطورات  احلالية 

جهوزية تامة يف اأي وقت . 

ت��وج��ه��ات  »ال�����س��ح��ي��ب��اين«   واأ�ستعر�ض 

وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية  املنظمة 

الأح���م���ر ح��ي��ال ال��ع��م��ل الإن�����س��اين ، م�����س��رياً 

بتعاون مكوناتها من  املنظمة وفقت  اأن  اإىل 

ال��ع��رب��ي��ة يف موا�سلة  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ات 

احل����راك الإن�����س��اين ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي 

وك���ذل���ك امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ، وخ����ال ف��رتة 

وج���ي���زة ك���ان���ت امل��ن��ظ��م��ة واأم���ان���ت���ه���ا ال��ع��ام��ة 

حا�سرة بخطط ا�ستجابتها ، وحل املوا�سيع  

يتم  ال��ذي  والعمل  الغاثي  بالعمل  املتعلقة 

الوطنية  اجلمعيات  م��ن  ال��واق��ع  ار���ض  على 

الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  م��وؤك��داً  ال��ع��رب��ي��ة، 

جمالها  لدعم  الهتمام  حمل  هي  الإغاثية 

الإغ���اث���ي اإىل ج��ان��ب ت��وح��ي��د م��واق��ف��ه��ا مع 

املنظمات الإقليمية والدولية وتطوير اآليات 

العمل الإن�ساين على ال�ساحة الدولية.

تعول  املنظمة  اأن  ال��ع��ام  الأم���ني   واأ�ساف 

كثرياً على التن�سيق الإغاثي بني اجلمعيات 

ح��ي��ث ي��ع��د م�����س��ئ��ول��ي��ة ك���ربى ل��ل��ع��م��ل ب���روح 

للهدف  و���س��وًل  والتكامل  ال��واح��د  الفريق 

ال���ن���داءات  ���س��واء لتلبية  امل��ن�����س��ود م��ن ذل���ك 

والأدوي����ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����س��اع��دات  تقدمي   اأو 

التي  الإن�سانية  الأزم��ة  اأبعاد  على  والرتكيز 

تعانيها مناطق ال�سراع . 

عدداً  املنا�سبة  بهذه  »ال�سحيباين«   واأبرز 

وال��ت��ي  املنظمة  تبنتها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  م��ن 

ترفعه  ال��ذي  الأ�سا�سي  �سعارها  من  تنطلق 

ومهارة  �سناعة  الإن�ساين؛  )العمل  بعنوان 

( ول��ع��ل م��ن اأه��م��ه��ا »امل��ن�����س��ة الإل��ك��رتون��ي��ة« 

وب���ع�������ض ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات الل���ك���رتون���ي���ة ال��ت��ي 

اجلهود  لتن�سيق  العربية  املنظمة  اأطلقتها 

والأع�����م�����ال الن�����س��ان��ي��ة والإغ����اث����ي����ة جتمع 

الإن�سانية  وامل��ن��ظ��م��ات  الوطنية  اجلمعيات 

ال��ع��ام��ل��ة ك��م��ا حت��ق��ق الأه�������داف ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

و�سركائه   ، العمل  ونطاق   ، منها  الوا�سحة 

والتن�سيق   ، والتكامل  ال�ستجابة  و�سرعة   ،

امل�����ي�����داين ال�������س���ري���ع وت�����ب�����ادل امل���ع���ل���وم���ات 

وتوحيد  لاجئني  العاجلة  والح��ت��ي��اج��ات 

باملنظمات  تت�سل  عمل  اآلية  �سمن  اجلهود 

مبادرة  اإىل  بالإ�سافة   ، الإن�سانية  الدولية 

بال�سكل  الوطنية«  اجلمعيات  ق��درات  »دع��م 

ال����ذي ي��ج��ع��ل��ه��ا ق�����ادرة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق دوره���ا 

اأن�سطة  ، وغ��ريه��ا م��ن  ال��ع��م��ل الغ��اث��ي  يف 

وم�ساريع فاعلة يف هذا امليدان.
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ولد  حممد  الدكتور  اين�سريي  وايل  ادى 

ال�����س��ال��ك، مب��راف��ق��ة الم���ني ال��ع��ام للمنظمة 

الحمر  وال�سليب  الحمر  للهال  العربية 

ال���دك���ت���ور ����س���ال���ح ب����ن ح���م���د ال�����س��ح��ي��ب��اين، 

الأح��م��ر  ال��ه��ال  رئ��ي�����ض جمعية  وب�����س��ح��ب��ة 

امل��وري��ت��اين ال�سفري حممد الأم���ني ول��د فال 

اأطلع فيها على جهود الهال الأحمر  زيارة 

بالتنمية  امل��ت�����س��ل��ة  ون�����س��اط��ات��ه  امل���وري���ت���اين 

حيث  والفقرية  املحتاجة  لاأ�سر  امل�ستدامة 

امل��زارع  تفقدوا  معا واأط��ل��ع��وا على ع��دد م��ن 

واحل���وان���ي���ت امل��م��ول��ة م���ن ال���ه���ال الح��م��ر 

زي��ارة  الأوىل  املحطة  و�سملت   . امل��وري��ت��اين 

»ال��وي��ب��دة«،  ب  ال��زراع��ي��ة  الت�سامن  تعاونية 

حيث اط��ل��ع ال��وف��د على ح��ال��ة الن��ت��اج بهذه 

ال��ت��ع��اون��ي��ة م��ن م���ادة ال��ق��م��ح و م��ن خمتلف 

فيها  مت  �سحراوية  منطقة  يف  اخل�سروات 

جتاوز التحديات والعقبات بكل اقتدار ، فيما 

االمين العام للمنظمة العربية للهالل 
االحمر والصليب االحمر يقف على 
نشاطات الهالل األحمر الموريتاني

معكم -إنواكشوط

اكجوجت  مبدينة  »ال��ف��اح«  تعاونية  �سكلت 

على  واط��ل��ع��وا  ال��زي��ارة  م��ن  الثانية  املحطة 

لها  املطروحة  امل�ساكل  و  التعاونية  ان�سطة 

التجربة  ه���ذه  حققتها  ال��ت��ي  وال��ن��ج��اح��ات 

. ف��ي��م��ا اأخ��ت��ت��م��ت ال����زي����ارة ب��ت��ف��ق��د ال���دك���ان 

اجل��م��اع��ي ب��ح��ي ال��رتح��ي��ل، وال���وق���وف على 

وامل�ساكل  ب��ه  الن��ت��اج  وم�ستوى  العمل  �سري 

املطروحة له.

وابرز رئي�ض اللجنة املحلية لهيئة الهال 

الحمر املوريتاين ال�سيد حممد ولد حممد 

فال، ان الهيئة قامت بعدة تكوينات ووزعت 

ادوات زراعية وبذور على تعاونيات »الويبدة« 

كما   ، و«اجعريينية«  و«جل��واد«  و«اكجوجت« 

م��ول��ت ارب����ع دك���اك���ني ج��م��اع��ي��ة يف ك���ل من 

اكجوجت، اجعريينيه ، تنمجوك، دمان . 

ويف ذات ال�سياق ، ا�ستقبلت معايل ال�سيدة 

العاقات  وزي��رة  تانديا«  �سيديا  ال�سيخ  »اآوا 

م����ع ال�����ربمل�����ان وامل���ج���ت���م���ع امل��������دين، وزي������رة 

والأ���س��رة  وال��ط��ف��ول��ة  الجتماعية  ال�����س��وؤون 

ال��دك��ت��ور  ن��واك�����س��وط  يف  مبكتبها  ب��الإن��اب��ة 

اللقاء  وبحث   ، ال�سحيباين  حمد  بن  �سالح 

العاقات بني هذه املنظمة والهال الأحمر 

املقدم من طرف  الدعم  واأهمية  املوريتاين، 

احلكومة وخا�سة قطاع ال�سوؤون الجتماعية 

والطفولة والأ�سرة ل�سالح الفئات ال�سعيفة 

والأكرث ه�سا�سة. ح�سر اللقاء الأمني العام 

ل������وزارة ال�������س���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ط��ف��ول��ة 

اأحمد  ول��د  حممود  حممد  ال�سيد  والأ���س��رة 

الأحمر  ال��ه��ال  ورئي�ض  يحيى  �سيدي  ول��د 

املوريتاين ال�سيد حممد الأمني ولد حممد 

فال.

للمنظمة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  وق��ف��ت  وق���د 

م��ن خ��ال ه��ذه ال��زي��ارة على اجل��ه��ود التي 

املوريتاين  الأحمر  الهال  بها جمعية  تقوم 

حتقيق  �سبيل  يف  تواجهها  التي  والعقبات 

ر���س��ال��ت��ه��ا ال��ن��ب��ي��ل��ة يف ه���ذا امل���ي���دان ك��م��ا مت 

التباحث بني الأمانة واجلمعية  ب�ساأن 

ا���س��ت��ع��داد اجل��م��ع��ي��ة ب��ك��ل ف��اع��ل��ي��ة ل��ب��دء 

ت��ن��ف��ي��ذ ال����ربام����ج والن�������س���ط���ة ال���ت���ي اأب����دت 

املتمكنة  العربية  الوطنية  اجلمعيات  بع�ض 

دع��م اجلمعية م��ن خ��ال ب��رن��ام��ج ال��ت��واأم��ة 

العربية  الوطنية  اجلمعيات  بني  وال�سراكة 

ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة خ���ال اج��ت��م��اع��ات 

العربية يف دورتها  للمنظمة  العامة  الهيئة 

ال 42 التي عقدت يف تون�ض موؤخرا.
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شهدت حضور مؤتمر سفراء الشباب والمرأة العرب 
»المواطنة والتهجير« بمصر

ضمن وفد ضم مكونات المنظمة من الكويت والبحرين

المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر تتابع أوضاع الالجٔيين 

العرب في »النيجر«

تكريم المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر لدعم الالجٔيين األشقاء 

بالعالم العربي
ورف�����ض ك��اف��ة اأ���س��ك��ال ال��ع��ن��ف و ال��ت��م��ي��ي��ز و 

اأهمية  اىل  املوؤمتر  نتائج  التفرقة  وخل�ست 

احلب  مفاهيم  ن�سر  تعظيم  على  ال��رتك��ي��ز 

احل��وار يف معاجلة  لغة  وتر�سيخ  والت�سامح 

ال���ع���دي���د م���ن ال��ق�����س��اي��ا ك��م��ا ح���ث امل���وؤمت���ر 

ع��ل��ى ن�����س��ر م��ف��اه��ي��م ل��ت��وط��ي��د ال��ع��اق��ة بني 

عر�ست  امل���وؤمت���ر  ه��ام�����ض  ال�����س��ع��وب،  وعلى 

م�سرحية بعنوان خليفة التي اأظهرت مفهوم 

التطرف و كيفية الق�ساء علية بن�سر القيم 

الأخاقية و الدعوة اىل حب الأوطان و نبذ 

امل��وؤمت��ر  .   و�سهد  وال�����س��راع  العنف  اأ���س��ك��ال 

ت��ك��رمي الأ���س��ت��اذة را���س��ي��ة ���س��ح��راوي ممثلة 

الأحمر  وال�سليب  للهال  العربية  املنظمة 

»معكم«  جملة  حترير  وع�سو   ، امل��وؤمت��ر  يف 

ال�سادرة عن املنظمة بدرع التميز يف جمال 

الإع��ام الإن�ساين يف الوطن العربي نظري 

الإن�سانية  ال��ن�����س��اط��ات  ت��وث��ي��ق  يف  ج��ه��وده��ا 

الوطنية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  ل��ع��دد  الغ��اث��ي��ة  و 

معاناة  اإب���راز  و  الأح��م��ر  ال�سليب  و  للهال 

���س��ح��اي��ا احل������روب امل�����س��ل��ح��ة. ك��م��ا حظيت 

للفئات  تقديرية«  مل�ساندتها  ب���«درع  املنظمة 

ودعمها  العربي  ال��وط��ن  دول  يف  املحرومة 

اأ�سقاع  كل  يف  الأ�سقاء  لاجئني  املتوا�سل 

العامل.  ح�سر املوؤمتر كًا من �سمو ال�سيخ 

را���س��د ب��ن ح��م��د ال��ق��ا���س��م��ى ،ال�����س��ف��ري فهيم 

اخل�سيبى من الإمارات  ،الربوف�سيور ه�سام 

بلعوج  خديجة  ،ال�سفرية  طعيمة  اآل  اأحمد 

من املغرب ، ووزير العام املفو�ض بجامعة 

ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة ال���دك���ت���ور ع�����س��ام ال����ربام، 

وامل�سري الب فادي ثابت من لبنان  وامل�ست�سار 

اأ�سامة حممد اأمني رئي�ض املجال�ض القومية 

واملتخ�س�سة برئا�سة اجلمهورية. 
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فعاليات  ال�سيخ  ���س��رم  مب��دي��ن��ة  اختتمت 

موؤمتر �سفراء ال�سباب واملراأة العرب ،  حتت 

عقدته  وال���ذي  والتهجري  امل��واط��ن��ة  ع��ن��وان 

يف  ال��ع��رب  وامل����راأة  ال�سباب  �سفراء  موؤ�س�سة 

اأغ�سط�ض  19 من  17 اىل  م�سر بالفرتة من 

اأ���س��رف  د.  ال�سفري  امل�ست�سار  برئا�سة   2017

الرزيقى ع�سو هيئة �سفراء جمل�ض الوحدة 

ال��ع��رب��ي��ة وال���ت���ع���اون ال������دويل ، وامل��ت��ح��دث 

الر�سمي ، وح�سور املنظمة العربية للهال 

الأح����م����ر وال�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر ، وع�����دد من 

اإعاميني  من  امل�ستوى  رفيعة  ال�سخ�سيات 

وممثلي الدول العربية يف كل من اجلزائر، 

املغرب، الأردن، فل�سطني و ال�سعودية و لبنان 

و ك���ذا جم��م��وع��ة م��ن رواد ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة 

والإبداع  فى كل التخ�س�سات كاإنتاج الطاقة 

كبري  ع��دد  ج��ان��ب  اىل   الب�سرية  التنمية  و 

حماور  والثقافة.   وركزت  الفن  جن��وم  من 

امل����وؤمت����ر ال�����ذي ي��ح��م��ل ع���ن���وان » امل��واط��ن��ة 

حياة  ف��ى  املواطنة  اأهمية  على   « والتهجري 

بوطنه،  العربي  امل��واط��ن  وارت��ب��اط  ال�سعوب 

الذي  وال��ن��داء  النيجر  دع��وة حكومة   �ساهمت 

اأط��ل��ق��ه ال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ب��ال��ن��ي��ج��ر يف حت��رك 

امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ه��ال الأح���م���ر وال�����س��ل��ي��ب 

الأح���م���ر مل��ت��اب��ع��ة اأو����س���اع ال��اج��ئ��ني ال��ع��رب ، اأو 

ال��اج��ئ��ني ال���ذي���ن اآث�����روا ال��ع��ي�����ض يف امل��خ��ي��م��ات 

األ���ف  ي��ف��وق عددهم  م��ائ��ت��ي  ب��ال��ن��ي��ج��ر وال���ذي���ن 

لجيء عربي يف مناطق متفرقة، بالإ�سافة اإىل 

ال��ن��زوح والهجرة من  �ساهمت يف  اأح���داث  وج��ود 

�ساهمت  وبالتايل   ، النيجر  م��ن  القريبة  ال���دول 

ه���ذه امل���وج���ات م���ن ال��ه��ج��رة غ���ري ال��ن��ظ��ام��ي��ة يف 

والاجئني  املهاجرين  ومعاناة  املخيمات  تكد�ض 

من اأو�ساع معي�سية �سعبة. 

 ووف����ق����اً ل���اأم���ني ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

للهال الأحمر وال�سليب الأحمر الدكتور �سالح 

ال�سحيباين الذي تراأ�ض يف اأغ�سط�ض 2017 فريقاً 

اإن�سانياً اإغاثيا بع�سوية اأنور احل�ساوي نائب رئي�ض 

فوزي  والدكتور  الحمر الكويتي  جمعية الهال 

البحريني  الأح��م��ر  ال��ع��ام للهال  الأم���ني  اأم���ني، 

ن��ف��ذ م���ن خ���ال���ه ال���ف���ري���ق ع���دداً م���ن ال���ربام���ج 

الاجئني  خميمات  زي���ارة  مت��ت  حيث  الإن�سانية 

ال��ع��رب امل��ت��واج��دي��ن يف خم��ي��م��ات ال��اج��ئ��ني يف 

على  والعمل   ، النيجر  جمهورية  �سمال  منطقة 

تن�سيق لعمل امل�سرتك بني كل من الهال الأحمر 

وال��ه��ال  البحريني  الأح��م��ر  وال��ه��ال  الكويتي 

الأحمر التون�سي يف هذا ال�ساأن . 

 وقدم »ال�سحيباين« دعوته للجمعيات العربية 

املانحة لتبني م�ساريع م�ستدامة يف النيجر لبناء 

قدرات الاجئني واملهاجرين والنازحني على حد 

ال��ذي��ن يتقا�سمون  النيجر  اأب��ن��اء  ، وك��ذل��ك  ���س��واء 

�سظف العي�ض وامل��ع��ان��اة م��ع الأ���س��ق��اء م��ن ال��دول 

ال�سباب  ت�سجيع  اإىل  ال��دع��وة  وك��ذل��ك   ، الأخ���رى 

اأنف�سهم  وت��دري��ب��ه��م ح��رف��ي��اً خل��دم��ة  وال�����س��اب��ات 

ال��ه��ج��رة وال��ب��ح��ث ع��ن عمل وموا�سلة  ب���دًل م��ن 

املمكن  التي من  النظامية  الهجرة غري  م�سل�سل 

اأن تلقي بهم اإىل الهاك . بالإ�سافة اإىل امل�ساريع 

ال��ت��ي ت��ن��ا���س��ب ك��ب��ار ال�����س��ن ، ك��م��ا دع���ا اجلمعيات 

املانحة من اأ�سحاب اخلربة يف امل�ساهمة يف بناء 

التاأكيد  ب��ال��ذات يف ظ��ل  دائ��م��ة لاجئني  م��ن��ازل 

الر�سمي من حكومة النيجر لتقدمي الت�سهيات 

ع��ل��ى غ��رار  ال���ق���ادرة وذل���ك  ال��وط��ن��ي��ة  للجمعيات 

م��ا مت يف ال�����س��ودان م��ن ب��ن��اء ق��ري��ة تت�سع ل��� 700 

 ، ال�سعودي  الأحمر  الهال  هيئة  قبل  من  اأ�سرة 

تقدمي التوعية والتثقيف ال�سحي  ما يقيهم من 

الأمرا�ض املعدية املنت�سرة يف النيجر ، بالإ�سافة 

الاجئني  اأب��ن��اء  بتعليم  ب��اله��ت��م��ام  ال��دع��وة  اإىل 

وحمو الأمية ، ودعا اإىل ال�ستفادة من اخلربات 

امليدان  يف  حالياً  تعمل  التي  الدولية  للجمعيات 

مه  بالتن�سيق  اإل��ي��ه  النتهاء  مت  حيث  م��ن  للبدء 

جمعية ال�سليب الأحمر النيجري. 

 ويف ذات اجلهود التي بذلتها املنظمة لتن�سيق 

مت  ف��ق��د   ، م�ستقبًا  الإغ���اث���ي  جمعياتها  ح���راك 

الإل��ت��ق��اء الج��ت��م��اع م��ع وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ، ووزي��ر 

ال�سئون الن�سانية ، بالإ�سافة اإىل بوزير احلج يف 

حكومة النيجر الذي اأكد على اأهمية اجلهود التي 

قدمتها املنظمة يف توعية حجاج النيجر وتنفيذ 

برناجماً ملدة ثاثة اأيام اأ�ستهدف الوعي ال�سحي 

املو�سوعات  من  والعديد   ، ومرافقيهم  للحجاج 

املتعلقة باخلدمات املقدمة حلجاج النيجر . 

 ويف ذات ال�سياق ، األتقى وفد املنظمة برئي�ض 

ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ال��ن��ي��ج��ري ، وزي����ارة 

وال�سليب  للهال  الوطنية  اجلمعيات  مكاتب 

الأح���م���ر ال��ع��ام��ل��ة يف ال��ن��ي��ج��ر ، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 

مكتبي  م��ع  اإن�سانية  م��ه��ام  م��ن  ي�ستجد  م��ا  بحث 

الحت����اد ال����دويل جل��م��ع��ي��ات ال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ، 

وتوجت   ، الاجئني  ل�سئون  ال�سامية  واملفو�سية 

الأوىل  ال�سيدة  بلقاء  التن�سيقي  حراكها  املنظمة 

زوجة  يو�سف  حممد  عاي�سه  النيجر  جلمهورية 

الن��ت��ع��ا���ض  منظمة  رئي�سه   اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ض 

واحلياه الطيبة.  

معكم  - القاهرة
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الأح��م��ر  للهال  العربية  املنظمة   اأنهت 

لتوزيع  اإغ��اث��ي��اً  ب��رن��ام��ج  الأح��م��ر  وال�سليب 

امل�����س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة م���ن خ����ال ال�����س��ال 

الأ�سر  م��ن  كبري  لعدد  املنوعة  الرم�سانية 

ال��ف��ق��رية والأ����س���ر ال��ت��ي ت�����وؤوي الأي���ت���ام يف 

م�����وروين ع��ا���س��م��ة ج����زر ال��ق��م��ر وذل����ك من 

بالتعاون  نفذتها  التي  الغذاء  برامج  خ��ال 

م����ع ج��م��ع��ي��ة ال����ه����ال الأح�����م�����ر ال���ق���م���ري 

 . اخل��ريي��ة  ��ل  امل��ق��ياّ موؤ�س�سة  م��ع  وبالتن�سيق 

اإفطار  �سفرة   ، ال�سياق  ذات  يف  اأقيمت  كما 

الحتياجات  ذوي  من  كبري  لعدد  رم�سانية 

اخلا�سة من املعاقني والأ�سر املحتاجة التي 

كبار  اإىل  بالإ�سافة  �سديد،  فقر  من  ُتعاين 

ال�سن والأيتام وذلك يف موروين ، ح�سرها 

القمري  الأح��م��ر  ال��ه��ال  جمعية  من�سوبي 

وبع�ض متطوعيه وعدد من  كبار امل�سوؤولني  

احلكوميني . 

ال��دك��ت��ور  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني   ون���وه 

�سالح بن حمد ال�سحيباين بحر�ض وتن�سيق 

الهال  بجمعية  ممثلة  القمر  ج��زر  ق��ي��ادة 

الأحمر القمري يف ت�سهيل اأعمال املوؤ�س�سات 

�ساأنه  ملا من  والإن�سانية  الإغاثية  واملنظمات 

م�سرياً   ، م�ستحقيها   اإىل  امل�ساعدات  اإي�سال 

اإىل اأن ت��وزي��ع ال�����س��ال ال��غ��ذائ��ي��ة ي��اأت��ي يف 

بالتنسيق مع الهالل األحمر القمري 
ومؤسسة المقّيل الخيرية

المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر تنفذ برنامجًا إغاثيًا لذوي 

اإلعاقة والمحتاجين في جزر القمر

اإطار العمال والن�سطة التي تعمل املنظمة 

الأ�سر  معاناة  من  للتخفيف  تن�سيقها  على 

التي  املعي�سية  ال���ظ���روف  ووط�����اأة  ال��ف��ق��رية 

حتيط بهم . 

العربية  اجلمعيات  »ال�سحيباين«  ودع���ا 

امل��ان��ح��ة اإىل دع���م ق�����درات ج��م��ع��ي��ة ال��ه��ال 

ال��ق��م��ر ح��ت��ى يتمكن من  الأح���م���ر يف ج���زر 

اأهمية  ، موؤكداً  اأكمل وجه  اأداء ر�سالته على 

دعم اخلدمات الإن�سانية والتنمية امل�ستدامة  

ال��ازم��ة ل��ل��ه��ال ال��ق��م��ري ، وال�����س��ع��ي نحو 

ال��ت��ي ت�ساعد  ال������دورات وال���ربام���ج  ت��ق��دمي 

اأنف�سهم.  ي�ساعدوا  لكي  املحتاجني  النا�ض 

منوهاً بالأدوار واجلهود البارزة التي قامت 

خال  القمري  الأحمر  الهال  جمعية  بها 

ال��ك��وارث  لبع�ض  �سابقا   اجل��زي��رة  ت��ع��ر���ض 

مطالباً   ، واجل���وي���ة  وال��ب��ح��ري��ة  الطبيعية 

ب��امل�����س��اه��م��ة يف حت�����س��ني ال��و���س��ع ال�����س��ح��ي 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ���دم���ات  ت��وف��ري  ودع����م 

ال��رع��اي��ة ال�سحية  الأول���ي���ة ودع���م خ��دم��ات 

القوى  ق��درات  بناء  يف  وامل�ساهمة  الثانوية 

خدمات  ودع���م  ال�سحة  جم��ال  يف  العاملة 

ال���ط���وارئ واخل���دم���ات الإ���س��ع��اف��ي��ة يف ذل��ك 

تعد  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  ال�سقيق.  يذكر  البلد 

الأحمر  للهال  العربية  للمنظمة  الثانية 

وال�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر خ����ال ه����ذه ال�����س��ن��ة ، 

تفقد  ا�ستهدفت  اأول��ي��ة  زي���ارة  �سبقتها  حيث 

وم��ع��رف��ة الح��ت��ي��اج��ات ال�����س��روري��ة جلمعية 

ال��ه��ال الأح��م��ر ال��ق��م��ري، وك��ذل��ك مناق�سة 

تطوير  و  اجل��م��ع��ي��ة،  بعمل  الرت���ق���اء  كيفية 

ال�سريعة  وال���س��ت��ج��اب��ة  الإ���س��ع��اف،  خ��دم��ات 

ل��ل��ك��وارث ال��ت��ي حت��ي��ط ب��ه��ا ب��ح��ك��م موقعها 

من  ملجموعة  عر�سه  يكون  ما  دائماً  وال��ذي 

ال���ك���وارث ك��ال��رباك��ني ، وت��ف�����س��ي الأم���را����ض 

والأوب��ئ��ة ، والن��ه��ي��ارات الأر���س��ي��ة التي تلي 

اإىل غري ذلك من  الغزيرة،  هطول الأمطار 

التي  الأخ���رى  للتحديات  اإ�سافة  م�سكات، 

وبناء  ال��ت��اأه��ي��ل  �سعف  يف  العاملني  ت��واج��ه 

ال����ق����درات، وه���و م���ا ي��ت��ط��ل��ب ت��وف��ري البنية 

التحتية وتوفري و�سائط النقل بني اجلزر ما 

ميكنها من تو�سيع قدراتها لتلبية احتياجات 

ال���ط���وارئ وت�����س��ه��ي��ل ال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة 

للكوارث.  

معكم - جزر القمر
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معكم -تونس

تلبية احتياجات المنكوبين
وت����اأك����دت اأه���م���ي���ة ان���ع���ق���اد ه����ذه ال�����دورة 

ع��ق��ب ارت���ف���اع وت����رية امل�����س��ت��ج��دات الأخ����رية 

زادت  التي  املاأ�ساوية  الإن�سانية  والأزم���ات 

وبحث  وال���ك���وارث  ال�����س��راع��ات  فيها 

الإغ��اث��ي  التن�سيق  م�����س��ت��ج��دات 

وال��ت��ع��اون امل���ي���داين ال��ف��اع��ل 

ت����ل����ب����ي����ة لح�����ت�����ي�����اج�����ات 

امل��ن��ك��وب��ني وال��اج��ئ��ني 

واملهاجرين وامل�سردين 

م���ن ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

وق��وف  تتلم�ض  التي 

���س��ق��ي��ق��ات��ه��ا امل��ان��ح��ة 

ودع�������������م ج�����ه�����وده�����ا 

امل�ستقبلية.  الإغاثية 

وث��م��ن الأم�����ني ال��ع��ام 

ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، ال���دك���ت���ور 

��������س�������ال�������ح ب����������ن ح����م����د 

ال�����س��ح��ي��ب��اين، ا���س��ت�����س��اف��ة 

لهذا  التون�سية  اجل��م��ه��وري��ة 

الرئي�ض  فخامة  ورعاية  احل��دث 

ال���ب���اج���ي ق���ائ���د ال�����س��ب�����س��ي، م��ن��وه��اً 

وح�سور  التون�سي،  الأحمر  الهال  بجهود 

العربية واحلر�ض على  الوطنية  اجلمعيات 

اجن��اح��ه��ا وت��ف��اع��ل��ه��م احل��ث��ي��ث م��ع الأف��ك��ار 

اجلديدة املقدمة فيها.

 

أزمات الالجٔيين العرب 
في عيون أشقأيهم

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر تبحث مستجدات األزمة اإلنسانية

برعاية فخامة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، دشنت األمانة 
العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر بالتعاون مع الهالل األحمر 

التونسي أعمال الدورة )42( للهيئة العامة للمنظمة تحت شعار »العمل اإلنساني... 
صناعة ومهارة«، والتي استضافتها العاصمة التونسية لمدة يومين في نزل قرطاج 

طالسو، بحضور مكونات المنظمة من جمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر العربية، 
وبمشاركة مراقبين ممثلين للعديد من الجهات المعنية بالعمل اإلنساني، والدول 

المانحة كاللجنة الدولية للصليب األحمر، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
والهالل األحمر، مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، مفوضية األمم 

المتحدة لشؤون الالجئين، اللجنة اإلسالمية للهالل الدولي، جمعية الهالل األحمر 
التركي، وكذلك بعض الجمعيات األوروبية المعنية بقضايا الالجئين العرب.

العمل اإلنساني...
صناعة ومهارة

ال��ل��ق��اء  ه����ذا  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ب��اين  واأ�����س����ار 

ا�ستهدف ب�سكل كبري حتويل العمل الإن�ساين 

التي  النجدة  اأ�ساليب  م��ن  والإغ��اث��ي 

ك���ان���ت ت��ت��م ���س��اب��ق��اً ث���م ت��ت��ا���س��ى 

تنقطع  اأو  ح��دت��ه��ا  ت��خ��ف  اأو 

قوتها، اإىل �سناعة ومهارة 

تتجاوز العطايا والهبات 

التعاون  اإىل  املتقطعة 

ال����س���رتات���ي���ج���ي ب��ني 

اجل�������ه�������ات امل����ن����ف����ذة 

وف���ق م�����س��ت��وي��ات من 

ال���ع���م���ل الإن���������س����اين 

بال�سفافية  املتميزة 

واحل��وك��م��ة ال��ق��ائ��م��ة 

ع���ل���ى ر�����س����د ال����واق����ع 

مب�����س��داق��ي��ة ع��ال��ي��ة يف 

وال����ذي  الأول،  م�����س��ت��واه 

ي��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى ���س��ن��اع��ة ه��ذا 

م�ستوى  يف  الإن�����س��اين  ال��ع��م��ل 

اأع�����ل�����ى م�������س���ت���ق���ب���ًا، ح���ي���ث ت������زداد 

الكوارث  تنا�سل وتزايد  اإليه مع  احلاجة 

واملاآ�سي الإن�سانية يف حميطنا العربي، الأمر 

من  اأ�سعب  ال��ق��ادم��ة  امل�ستويات  يجعل  ال���ذي 

ال�سراع  ملناطق  التنموية  الج����راءات  ناحية 

والكوارث.



 متى ستبعث
 العنقاء من جديد؟

 بقلم كريستيان كاردون

خمتلفة  مراحل  يف  الفل�سطينين  عا�سرت 

وع�ست  ال�ستات  يف  بهم  التقيت  حياتي.  من 

والقد�س  غــزة  يف  املحتلة؛  مدنهم  يف  بينهم 

عيني  باأم  وراأيت  الغربية.  وال�سفة  ال�سرقية 

�ستى،  بقيود  حماطن  حياتهم،  يعي�سون  كيف 

احلركة.  حرية  على  والت�سييق  كاحلواجز 

وراأيت كيف يفقدون اأرا�سيهم وتهدم منازلهم.

ال�سنوات  ق�سيت  كاردون،  كري�ستيان  ا�سمي 

االإن�ساين،  العمل  جمــال  يف  االأخـــرة  الع�سر 

عملت يف اأكرث املناطق عنفًا على هذه املعمورة. 

اأ�سغل حاليًا من�سب مدير بعثة اللجنة الدولية 

لل�سليب االأحمر يف القد�س وال�سفة الغربية. 

وكنت قبل ذلك مديرًا ملكتبها يف غزة. 

ع�ستها  التي  ع�سر  اخلم�سة  ال�سهور  كانت 

اأهلها واأر�سها،  اأتعرف على  يف غزة كفيلة باأن 

مررت مبزارعها، اأكلت من حما�سيلها، جل�ست مع 

الو�سول  من  منعوا  التي  اأرا�سيهم  يف  فاحيها 

اإليها الأكرث من ع�سر �سنوات، تلك االأرا�سي التي 

دمرتها االعتداءات الع�سكرية وجرفتها.

اأثــنــاء رحلتهم  ــات واالآبــــاء  ــه االأم رافــقــت 

ــم يف الــ�ــســجــون  ــه ــائ ــن ـــارة اأب ـــزي الــطــويــلــة ل

ال  �سابات  اأمهات  اىل  حتدثت  االإ�سرائيلية، 

اأطــفــالــهــن مبــفــردات  ــردات  ــف ميكن مــقــارنــة م

طويلة  �ساعات  ق�سيت  الــغــرب.  يف  اأمثالهم 

ا�ست�سدار  لت�سهيل  ال�سلطات  مع  احلديث  يف 

حرجة  حالة  يف  ملر�سى  الــازمــة  الت�ساريح 

للبقاء.  فر�سة  عن  بحثًا  غزة  ملغادرة  ي�سعون 

امتزجت  كيف  راأيــت  االأيــدي،  مئات  �سافحت 

نظرات الياأ�س واالأمل يف عيون اأ�سحابها.

طفل  وجه  على  ال�سدمة  نظرات  اأن�سى  لن   

قابلته يف اأعقاب االأمطار الغزيرة يف دي�سمرب 

واقع  من  الفي�سانات  جعلت   .2013 العام  من 

بوؤ�سًا  اأكرث  اأ�سًا  وامل�سطرب  اله�س  غزة  �سكان 

يف ظل االإغاق والنزاعات املتكررة. 

غزة  يف  عملي  ــاء  ــن اأث  2014 �سيف  ـــر  اأذك

كواحد من اأكرث االأوقات الع�سيبة يف حياتي. 

و�سرخات  الــنــزاع،  اأثــنــاء  ال�سائدة  الفو�سى 

ــارات، مــا زالــت  ــج ــف ــى، واأ�ـــســـوات االن ــرح اجل

تطاردين. على مدار 51 يومًا من القتال العنيف 

عملت والفريق على مدار ال�ساعة، و�سلنا الليل 

ا�ستطعنا  من  واإجــاء  االأرواح،  الإنقاذ  بالنهار 

�سبكات  واإ�ساح  املدنين،  من  اإليهم  الو�سول 

املياه واإعادة خطوط الكهرباء. 

القد�س،  يف  كنت  بينما   2015 يوليو  يف 

انــدلــعــت مــوجــة عــنــف جــديــدة مــن الده�س 

والطعن واأوقات من اخلوف وعدم اليقن، فقد 

تكون يف املكان اخلطاأ يف الوقت اخلطاأ ليحدث 

ما ال يحمد عقباه. خ�سي النا�س التحرك. مل 

عملياتها،  الدولية  اللجنة  توقف  ومل  جنزع 

يف  ومكاتبنا  القد�س  بن  التنقل  وا�سلنا  واإمنا 

ال�سفة الغربية. 

ال�سفة  يف  اجلــــدار  عــن  �سمعت  قــد  كــنــت 

الــغــربــيــة، ولــكــن روؤيــتــه مــاثــًا اأمــامــي ق�سة 

اأمتار،  ثمانية  بارتفاع  جــدار  تخيل  اأخــرى. 

يقطع الطريق الذي ت�سلكه للذهاب للعمل كل 

والدتك.  لروؤية  التي تقطعها  اأو احلقول  يوم، 

الغربية.  ال�سفة  يف  الفا�سل  اجلدار  هو  هذا 

باأكملها،  الفل�سطينية  املجتمعات  يخرتق  الذي 

ويغر من دميوغرافيتها واقت�سادها حتت دواع 

والتو�سع  الغربية  ال�سفة  جــدار  اإن  اأمنية. 

حياة  على  ــران  ــوؤث ي للم�ستوطنات  ال�سريع 

املاين من النا�س وميتهن كرامتهم. 

الفل�سطينين ق�سته.  لكل واحد من ماين 

بــاأن  يحلم  وم�ستقبل  وحا�سره  ما�سيه  لكل 

يف  هنا  �سنواتي  طــوال  اإ�ــســراقــًا.  اأكــرث  يكون 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، اأده�سني �سمود 

اأن  عجب  وال  للحياة.  وحبهم  الفل�سطينين 

الأكــرب  ـــزًا  رم العنقاء  طــائــر  مــن  ــزة  غ تتخذ 

يل  رواهــا  التي  االأ�سطورة  تقول  اإذ  بلدياتها، 

رئي�س البلدية اإن هذا الطائر يبعث من الرماد 

مثل غزة متامًا.

علمني الفل�سطينيون االإبقاء على االأمل حيًا 

حتى يف اأحلك االأوقات. وباإلقاء نظرة للوراء 

على ال�سنوات اخلم�سن املا�سية، وا�ستعرا�س ما 

عقود  اأن  اأرى  اليوم،  الفل�سطينيون  اإليه  و�سل 

االحتال اخلم�سة قو�ست اآمالهم و�سمودهم.

�سهر  جلبه  الــذي  وال�سفاء  االأمــل  وتزامن 

اأتاحها  التي  االأمل  ف�سحة  مع  املبارك،  رم�سان 

تعليق االإ�سراب اجلماعي عن الطعام والتو�سل 

م�سوب  اأمــل  ــه  اأن من  الرغم  على  اتــفــاق.  اإىل 

باحلذر اإالاّ اأنني متعلق به.

وبعد خم�سن عامًا من االحتال، فاإن االأمل 

اأن  يجب  كافيًا.  لي�س  اأف�سل  غد  حتقيق  يف 

اإحــداث  اإن  ملمو�س.  عمل  اإىل  اآمالنا  ترتجم 

الفل�سطينين  حياة  يف  االأمـــد  طويل  تغير 

�سيا�سي  حل  خال  من  اإالاّ  يحدث  اأن  ميكن  ال 

حقيقي وم�ستدام.

لن  اأنني  واأدرك  �سهرين  بعد  من�سبي  اأغادر 

متى  يراودين:  �سوؤال  ويبقى  اأتيت،  كما  اأغادر 

دائم؟  حل  الإيجاد  االإرادة  ال�سا�سة  �سيمتلك 

الدولية  اللجنة  تظل  ذلــك،  يحدث  اأن  واإىل 

مع  متا�سيًا  و�سعها،  يف  مــا  كــل  ببذل  ملتزمة 

املعاناة  بع�س  من  للتخفيف  بها،  املنوط  الدور 

50 عامًا من االحتال. ولي�س من  الناجمة عن 

االأرا�سي  يف  وجودنا  يعود  اأن  ال�سدفة  قبيل 

هي  فق�ستنا   .1967 عــام  اإىل  الفل�سطينية 

ق�ستكم.

كري�ستيان كاردون 

مدير بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف 

القد�س وال�صفة الغربية 
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أخبار

صــنــاعــة الــعــمــل اإلنـــســـانـــي... 
استمرارية واستشراف للمستقبل

املختلفة  امل�ستويات  اأن  ال�سحيباين  واأك��د 

نفكر  جتعلنا  ال��ع��رب��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة  ل��اأزم��ة 

ل�سناعة  العمل عربياً  فعًا يف حتويل هذا 

التحديات،  وتتجاوز  ال�ستمرارية،  ت�سمن 

وتقدم اخلدمة امل�ستمرة املتكاملة وفق روؤى 

الوطنية  اجلمعيات  فيها  ت�سرتك  موؤ�س�سية 

كما  امل��ت��ق��دم،  وال��ت��دري��ب  بالتاأهيل  العربية 

للدول  ال��ك��ربى  الإغ��اث��ي��ة  امل��راك��ز  ت�ساركهم 

يف  الإن�سانية  الأو���س��اع  اأن  م��وك��داً  املانحة. 

ع��دد م��ن ال���دول العربية امل��ت��اأث��رة ب��الأزم��ات 

الإن���������س����ان����ي����ة م�����ن ح���ي���ث ال�����واق�����ع احل�����ايل 

اأ�سا�سياً  وا�ست�سراف امل�ستقبل �ستكون حموراً 

التي تواكب  العديد من القرتاحات  لتلقي 

النتقال  ن�ست�سرف  ال��ت��ي  ال��ق��ادم��ة  امل��رح��ل��ة 

ملراحل اأف�سل من التن�سيق الإغاثي. 

الهجرة والدور
المساعد للحكومات 

ن��ق��ا���س��اً مفتوحاً  ال��ل��ق��اء  ���س��ه��دت ج��ل�����س��ات 

دور  ومنها  احلالية،  ال�ساحة  موا�سيع  حول 

اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة يف احل���د م��ن ظ��اه��رة 

الهجرة غري النظامية، تعزيز الدور امل�ساعد 

للجمعيات الوطنية العربية مع احلكومات، 

اأو�ساع الاجئني يف الوطن العربي، وبحث 

فكرة اإن�ساء �سبكة للهال الأحمر وال�سليب 

الأحمر يف اإطار منظمة التعاون الإ�سامي، 

للمنا�سب  العربية  الرت�سيحات  ومناق�سة 

بالإ�سافة  ال���دويل،  الحت��اد  يف  الد�ستورية 

اأثناء  الإن�ساين  ال��دويل  القانون  تعزيز  اإىل 

النزاعات امل�سلحة. 

ورش لبناء القدرات اإلعالمية 
في العمل اإلنساني

العربية  للمنظمة  العامة  الأمانة  نظمت 

ل��ل��ه��ال وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ب��ال��ت��زام��ن مع 

اأع���م���ال ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة والرب���ع���ني للهيئة 

الأح��م��ر  للهال  العربية  باملنظمة  ال��ع��ام��ة 

وال�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر، حت���ت ���س��ع��ار »ال��ع��م��ل 

الإن�������س���اين ���س��ن��اع��ة وم����ه����ارة«، ور����س���ة عمل 

»الإعام الإن�ساين يف اجلمعيات الوطنية«، 

التي د�سنها الأمني العام للمنظمة الدكتور 

���س��ال��ح ال�����س��ح��ي��ب��اين، و����س���ارك ف��ي��ه��ا ممثلو 

الإن�����س��اين يف جمعيات  ومم��ث��ات الإع����ام 

العربية،  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال 

امل��م��ث��ل��ني  الإع�����ام�����ي�����ني  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 

وناق�ض  الأح��م��ر.  لل�سليب  الدولية  للجنة 

امل��ج��ت��م��ع��ون ع������دداً م���ن امل���و����س���وع���ات ح��ول 

الإع�����ام الإن�������س���اين، وال���ت���زام ال��ع��ام��ل��ني يف 

الإع�����ام يف اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة مب��ب��ادئ 

احل���رك���ة ال���دول���ي���ة ال���ت���ي ق��دم��ت��ه��ا ال��ل��ج��ن��ة 

ال���دول���ي���ة ل��ل�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر، وك�����ذا واق���ع 

الوطنية،  اجلمعيات  يف  الإن�ساين  الإع���ام 

وك��ان  وق��ط��ر،  الكويت  لتجربتي  عر�ض  م��ع 

ب��ني م�سوؤويل  التعارف  ال���دورة  ال��ه��دف م��ن 

الإع�����ام يف اجل��م��ع��ي��ات، ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 

والتجارب وتبني مبادرات عملية من �ساأنها 

الن�����س��اين يف  الإع���ام���ي  بالعمل  الرت���ق���اء 

اجلمعيات الوطنية.

العربية  املنظمة  الور�سة  تو�سيات  ودعت 

ل��ل��ه��ال الأح���م���ر وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر، اإىل 

اإن���������س����اء م���رك���ز ت���دري���ب���ي اإع����ام����ي خ��ا���ض 

ب��الإع��ام الإن�����س��اين والغ���اث���ي، يعمل على 

ت��اأه��ي��ل امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف جم���الت 

طريق  ع��ن  الجتماعي  والتوا�سل  الإع���ام 

من  فريق  وت�سكيل  تكوينية  دورات  تنظيم 

العريقة  اجلمعيات  م��ن  اخل���ربات  اأ���س��ح��اب 

مواكبة  اإىل  بالإ�سافة  الإع����ام،  جم��ال  يف 

تنظيم ور�سة »الإعام الإن�ساين«، بالتوازي 

مع لقاءات الهيئات العامة للمنظمة العربية 

ومتديد  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  للهال 

م���دة ج��ل�����س��ات��ه��ا اإىل ي���وم���ني، لإع���ط���اء ق��در 

الإن�ساين.  العمل  ملناق�سة موا�سيع يف  كاٍف 

وك���ذل���ك ت��ك��ث��ي��ف ت��وا���س��ل اأق�������س���ام الإع�����ام 

ب��اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة م���ع ق�����س��م الإع�����ام 

باملنظمة العربية للهال الأحمر وال�سليب 

الأحمر، وال�ستفادة من قنواتها الإعامية، 

بالن�سر  الهتمام  الإغاثية  اجلهود  لتوثيق 

ل��ل��ن�����س��اط��ات  ال���ت���وث���ي���ق  الإل�������ك�������رتوين يف 

الإن�����س��ان��ي��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة )جم��ل��ة 

الإلكرتونية،  معكم  جملة  ال��ورق��ي��ة،  معكم 

التوا�سل  ح�سابات  ال�سبوعية،  معكم  ن�سرة 

الجتماعي(.

و�سملت الور�سة عدداً من املحاور الهامة 

يف جم��ال الإع���ام الإن�����س��اين، حيث حتدث 

ال��دك��ت��ور زي����اد اأب����و ل���ن، امل��ن�����س��ق الإق��ل��ي��م��ي 

ل��اإع��ام يف اللجنة ال��دول��ي��ة ع��ن الإع���ام 

اأث���ن���اء ال���ن���زاع���ات، ف��ي��م��ا ُق��دم��ت ورق����ة عمل 

اإع���ام���ي���ة ع���ن ال��ن�����س��ر الإل�����ك�����رتوين، كما 

توثيق  ع��ن  القحي�ض  علي  الدكتور  حت��دث 

ال��ع��م��ل الإغ���اث���ي والإن�����س��اين »جم��ل��ة معكم 

من����وذج����اً«، ك��م��ا ع��ر���ض ع��ي�����س��ى اآل ا���س��ح��اق 

الإعامية  القطري  الأحمر  الهال  جتربة 

يف خم��ي��م ال�����ك�����وارث، ف��ي��م��ا حت����دث خ��ال��د 

الكويتي  الأحمر  الهال  جتربة  عن  الزيد 

الإعام،  اأن�سنه  الكويتية يف  الأنباء  ووكالة 

الن�سر  ب�سري بورحماين م�سئول  كما عر�ض 

جهود  موؤ�سر  العربية  باملنظمة  الإلكرتوين 

اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة يف جم����ال الإع�����ام، 

اأحمد  واختتمت الور�سة بورقة عمل قدمها 

اأبو ح�سان، بعنوان »الإعام الن�ساين والقوة 

الناعمة يف اجلمعيات الوطنية«. 
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أخبار

دعا الدكتور �سالح بن حمد ال�سحيباين، 

للهال  ال��ع��رب��ي��ة  للمنظمة  ال��ع��ام  الأم����ني 

الأح���م���ر وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر، اإىل ���س��رورة 

الإن�سانية  واملنظمات  ال��دويل  املجتمع  قيام 

بتوفري الدعم الازم لإي�سال اأكرب قدر من 

الأ�سقاء  اإىل  والطبية  الإغاثية  امل�ساعدات 

بجهود  ال�����س��ي��اق  ذات  يف  م��ن��وه��اً  ليبيا،  يف 

ال���ه���ال الأح���م���ر ال��ل��ي��ب��ي و���س��م��وده��ا على 

التي  الكبرية  التحديات  حجم  م��ن  ال��رغ��م 

ال�ستجابة  عمليات  يف  وجناحها  تواجهها، 

الإن�����س��ان��ي��ة والإغ���اث���ي���ة، واأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

جمعيات  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ا�ستمرار 

العربية  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال 

برامج  م��ن  ال��ع��دي��د  لتنفيذ  خا�سة  ب�سفة 

مكونات  تنفذها  ال��ت��ي  الإن�سانية  ال��ت��واأم��ة 

يف  امل��ان��ح��ة  جمعياتها  خ���ال  م��ن  املنظمة 

الأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  احل��رك��ة  اإط����ار 

وال���ه���ال الأح����م����ر، ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن وط����اأة 

من  واحلد  ال�سقيق،  الليبي  لل�سعب  املعاناة 

تداعيات الأو�ساع هناك على حياة املدنيني، 

التواأمة  برامج  اإىل  ال�سدد  ذات  يف  م�سرياً 

يف  للمنظمة  العامة  الهيئة  عقدتها  ال��ذي 

لقاء إغاثي دولي
 يبحث مستقبل العمل اإلنساني في ليبيا بحضور 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

معكم -ليبيا

تون�ض،  يف  م��وؤخ��راً  املنعقدة   42 ال  دورت��ه��ا 

والتي تن�ض على خدمة الق�سايا الإن�سانية 

اىل  للو�سول  والتعاون  امل�سرتكة  والإغاثية 

الأهداف الن�سانية امل�سرتكة ولدعم مبادئ 

العمل الإن�ساين، من خال تبادل املعلومات 

يف  ذلك  جاء  الإن�سانية.  بالأو�ساع  املتعلقة 

اجتماع  اإثر  املنظمة  اأ�سدرته  بيان �سحايف 

ال�سراكة اخلا�ض باحلركة الدولية لل�سليب 

الأح���م���ر وال���ه���ال الأح����م����ر، وال�����ذي عقد 

الدولية  اجلنة  فاعل من  برتتيب وح�سور 

لل�سليب الأحمر والحتاد الدويل جلمعيات 

ال�سليب الأحمر والهال الأحمر، والهال 

العربية  املنظمة  مب�ساركة  الليبي  الأح��م��ر 

والذي  الأحمر،  وال�سليب  الأحمر  للهال 

�سهدته العا�سمة التون�سية لبحث تداعيات 

الأزمة التي تواجهها جمعية الهال الأحمر 

العربية  املنظمة  مكونات  اأه��م  اأح��د  الليبي 

ن��اح��ي��ة م�سكلة الأزم�����ة الإن�����س��ان��ي��ة يف  م��ن 

املهاجرين. و�سهد الجتماع  ليبيا، وم�سكلة 

ح�سور جمعيات الهال الأحمر العربية من 

ليبيا، اجلزائر، م�سر، املغرب، تون�ض وقطر، 

الأح��م��ر  ال�سليب  جمعيات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

وال��رنوي��ج  وال��دمن��ارك  واأمل��ان��ي��ا  من النم�سا 

الجتماع  وا�ستعر�ض  وبريطانيا،  وال�سويد 

بعد  ليبيا  يف  الإن�����س��اين  ال��و���س��ع  م�ستقبل 

التي  وال�ستباكات  ال�سراع  من  �سنوات  �ست 

املدنيني  وت��اأث��ر  الليبية  ال�ساحة  ت�سهدها 

بالإ�سافة  خا�ض  بها،  وج��ه  على  الليبيني 

اإىل انت�سار العنف املناطقي ووجود جماعات 

م�سلحة ا�سهمت يف تدهور الأو�ساع الأمنية، 

م��ن��اط��ق��ه��م،  ع���ن  م��ئ��ات الآلف  ن����زح  ح��ي��ث 

وم���ا ي����زال ال��ك��ث��ريون م��ن��ه��م غ���ري ق��ادري��ن 

ازدي���اد  ظ��ل  يف  مناطقهم  اإىل  ال��ع��ودة  على 

وال�سلع  اخل��دم��ات  على  احل�����س��ول  �سعوبة 

تواجد  قلة  ال��ذي فر�ض  الأم��ر  ال�سرورية، 

كما  ليبيا.  يف  الدولية  الن�سانية  املنظمات 

امل��ه��اج��ري��ن،  م�سكلة  الج��ت��م��اع  ا���س��ت��ع��ر���ض 

الذين ي�ستخدمون ليبيا كنقطة للعبور اإىل 

كارثية  ملخاطر  تعر�سهم  اأوروبا، وبالتايل 

اأدت اإىل ارتفاع عمليات الإنقاذ والوفيات يف 

اإح�سائيات  وج��ود  ع��دم  اإىل  اإ�سافة  البحر، 

يومية دقيقة حل�سر حالت الغرق اأو الوفاة. 

ون�����وه الج���ت���م���اع ب��ج��ه��ود ج��م��ع��ي��ة ال��ه��ال 

املنظمة  )اأح�����د م��ك��ون��ات  ال��ل��ي��ب��ي  الأح���م���ر 

العربية للهال الأحمر وال�سليب الأحمر(، 

كامل  على  وا�ستجابتها  الن�����س��اين  ودوره���ا 

على  بحفاظها  م�سيداً  الليبية،  الرا���س��ي 

حياديتها ووحدتها، على الرغم من التجزوؤ 

ا�ستجابتها  اأك��دت  ليبيا، حيث  تعي�سه  ال��ذي 

ال�سريعة لاحتياجات يف ليبيا، كما ناق�ض 

الجتماع �سعوبة الو�سع الإن�ساين املعقد يف 

القائمة  املبادرات  من  العديد  موؤيداً  ليبيا، 

ب��ال��ف��ع��ل وال���ت���ي جت��ع��ل احل���رك���ة ال��دول��ي��ة 

الأح��م��ر، تعمل  وال��ه��ال  الأح��م��ر  لل�سليب 

دوره���ا  لتعزيز  ومن�سق  من�سجم  اإط����ار  يف 

للمدنيني  الإن�سانية  الحتياجات  تلبية  يف 

يف ل��ي��ب��ي��ا، ودع������م ال�����ق�����درات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

طرحت  وق��د  الأح��م��ر.  للهال  والت�سغيلية 

تلك الجتماعات  خ��ال  العربية  املنظمة 

تخدم  التي  العملية  التقنية  احللول  بع�ض 

العاملني  بني  والتكامل  التن�سيقية  اجلهود 

يف هذا امليدان، وت�سهم يف تقدمي الأعمال 

الإن�سانية بكل تعاون وتوثيق.
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أخبار

معكم - الرياض

معكم - عمان

اللجان  يف  الدوليني  املراقبني  من  عدد  اأ�ساد 

ال���دويل  والحت�����اد  الأح���م���ر،  لل�سليب  ال��دول��ي��ة 

جل��م��ع��ي��ات ال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر وال���ه���ال الأح��م��ر 

ل�����س��وؤون ال��اج��ئ��ني،  امل��ت��ح��دة  وم��ف��و���س��ي��ة الأمم 

باحل�سور  ال���دويل،  للهال  الإ�سامية  واللجنة 

امل�����س��رف وامل��ت��م��ي��ز مل��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��اإغ��اث��ة 

وتلبية  امل�ساعدات  لتوفري  الإن�سانية  والأع��م��ال 

الح��ت��ي��اج��ات ل��ل��م��ن��ك��وب��ني وال���اج���ئ���ني، واإت���اح���ة 

وت��ب��ادل  والتن�سيق  للتوا�سل  للجهات  الفر�سة 

اخلربات، وخلق قنوات جديدة للتوريد وامل�ساعدة 

الإن�سانياّة،  للحالت  الأ�سا�سياّة  ال��ل��وازم  وت��وف��ري 

الآمن  والنقل  والطوارئ  والأغذية  امل�ساكن  مثل 

وال��ت��ع��ل��ي��م. م��وؤك��دي��ن اأن امل��رك��ز جت���اوز مب��راح��ل 

�سريكاً  ليكون  والإن�ساين  الإغ��اث��ي  وال��دع��م  املنح 

�سرعة وفعالية  والعمل على  املنظمات  للعمل مع 

ال�ستجابة لتقدمي امل�ساعدات خارجياً، من خال 

كبرية  خربة  ذات  دولية  موؤ�س�سات  مع  ال�سراكات 

مل�ستحقيها،  امل�ساعدات  لإي�سال  عالية  وموثوقية 

وحتت اإ�سراف مبا�سر ومتابعة وتقييم من فريق 

خمت�ض حمرتف تابع للمركز يف حالت الأزمات 

وال���ك���وارث. ج���اء ذل���ك اإث���ر م�����س��ارك��ة م��رك��ز امللك 

اأعمال  يف  الإن�سانية  والأع��م��ال  لاإغاثة  �سلمان 

العربية  للمنظمة  العامة  للهيئة   )42( ال���دورة 

اأقيمت  التي  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر  للهال 

التون�سية،  اجلمهورية  رئي�ض  برعاية  تون�ض،  يف 

العام  الأم���ني  وح�����س��ور  ال�سب�سي،  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 

وال�سليب  الأح���م���ر  ل��ل��ه��ال  ال��ع��رب��ي��ة  للمنظمة 

ال�سحيباين،  حمد  ب��ن  �سالح  ال��دك��ت��ور  الأح��م��ر، 

ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  حكومة  بدعم  ال��ذي 

امللك �سلمان بن عبد العزيز يحفظه اهلل للمركز، 

والذي كان عامًا بعد عون اهلل اإىل متيز اجلهود 

الإن�سانية  خلدمة  امل��رك��ز  يبذلها  التي  الإغ��اث��ي��ة 

منظمات دولية تؤكد أن مركز الملك 
سلمان لإلغاثة يحتل مساحة إنسانية 

كبرى بين المنظمات االنسانية

السبيعي يستعرض جهود المركز أمام حضور دولي كبير

وال���رف���ع م��ن م��ع��ان��اة امل��ح��ت��اج��ني وامل��ن��ك��وب��ني يف 

العامل، واأكد اأن املركز جنح يف قيادة العديد من 

ال���دول التي  امل��ب��ادرات الإغ��اث��ي��ة يف العديد م��ن 

والعراق،  و�سوريا  كاليمن  مريراً  �سراعاً  ت�سهد 

ت�سهد  ال��ت��ي  الأف��ري��ق��ي  ال��ق��رن  دول  ج��ان��ب  اإىل 

التغذية  ���س��وء  وان��ت�����س��ار  امل��ج��اع��ة  تف�سي  ح��ال��ي��اً 

الأط��ف��ال  ي��واج��ه مئات الآلف م��ن  احل���اد، حيث 

التي  ب��الح��رتاف��ي��ة  امل���وت ج���وع���اً. م�����س��ي��داً  �سبح 

مل�ستها املنظمة حيال تعاون املركز مع اجلمعيات 

مكتب  خ���ال  م��ن  امل��ان��ح��ة،  اخلليجية  الأخ�����رى 

دول  لأم��ان��ة  التابع  اخلليجي  الإغ��اث��ي  التن�سيق 

املنظمة  تعول  وال��ذي  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

ع��ل��ي��ه ك���ث���رياً يف دع���م ����س���ورة ال��ع��م��ل الإن�����س��اين 

العاملي، والرتقاء يف هذا املجال نحو اأفق اأرحب، 

ظل  يف  امل�ستمر  والتعاون  الفاعل  التن�سيق  من 

تنا�سل  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  العاجلة  الإغ��اث��ي��ة  اجل��ه��ود 

الكوارث واملاآ�سي يف اأكرث من )37( دولة، و�سمن 

اآلية عمل اإن�سانية منظمة وقانونية بدافع خدمة 

يف  واملحتاجني  املنكوبني  اإىل  لت�سل  الإن�سانية 

يف  امل��رك��ز  ممثل  وا�ستعر�ض  ب��ال��ع��امل.  مكان  ك��ل 

اإدارة  مدير  ال�سبيعي،  عبداهلل  بن  فالح  ال���دورة، 

دع���م ال��ع��م��ل��ي��ات مب��رك��ز امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ل��اإغ��اث��ة 

والأعمال الإن�سانية، ما متر به املنطقة العربية، 

ويف ���س��اب��ق��ة ت��اري��خ��ي��ة ب��ال��ع��دي��د م���ن الأزم������ات 

الن�سانية التي اأ�سرت بالكثري، خ�سو�ساً الفئات 

ال�سن،  وك��ب��ار  والأط���ف���ال  ال��ن�����س��اء  �سعفاً  الأك����رث 

اأع��داد النازحني  وما نتج عن ذلك من تزايد يف 

والاجئني يف ظل اأو�ساع اإن�سانية �سيئة، ما جعل 

اإن�ساء  اأجلها مت  والتي من  ج��داً،  الحتياج كبرياً 

الإن�سانية  �سلمان لاإغاثة والأعمال  امللك  مركز 

ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  لتوجيهات  ا�ستجابًة 

يكون  كي  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

للمملكة،  اإغاثيا  وذراع��اً  دولياً  مركزاً  املركز  هذا 

باحرتاف  والإن�سانية  الإغاثية  امل�ساريع  لتنفيذ 

املنبثقة  الإن�سانية  املبادئ  مطبقاً  عالية  ومهنية 

من تعاليم الدين الإ�سامي احلنيف.

واأ�ساف ال�سبيعي، اإن اململكة وا�ستكماًل للدور 

مئات  ل�ستقبال  اأب��واب��ه��ا  فتحت  فقد  الإن�����س��اين 

منذ  واليمنيني  ال�سوريني  الأ���س��ق��اء  م��ن  الآلف 

بدء الأزمة، لي�ض ب�سفتهم لجئني يف خميمات، 

بل تعاملت معهم من منطلقات اأخاقية واأخوية 

وال��رع��اي��ة  ال��ازم��ة،  الت�سهيات  ك��ل  ومنحتهم 

العمل،  �سوق  يف  والن��خ��راط  املجانية،  ال�سحية 

وفر�ض التعليم العام والعايل املجاين.

ر من�سق ال�����س��وؤون الإن�����س��ان��ي��ة يف الأر����ض  ح���ذاّ

من  بايرب،  روب��رت  ال�سيد  املحتلة،  الفل�سطينية 

 2 ل���  املعي�سية  ال��ظ��روف  على  الوخيمة  ال��ع��واق��ب 

يف  التخفي�ض  زي����ادة  ج���راء  فل�سطيني،  م��ل��ي��ون 

اإىل قطاع غزة. ودعا ال�سلطة  اإم��دادات الكهرباء 

الفل�سطينية وحما�ض و«اإ�سرائيل« يف بيان تلقت 

العامة  امل�سلحة  و�سع  اإىل  منه،  »ن�سخة  »معكم 

واتخاذ  الأول��وي��ات  راأ���ض  على  غ��زة  ل�سكان قطاع 

ال��ت��داب��ري ال��ازم��ة لتجنب امل��زي��د م��ن امل��ع��ان��اة. 

ون��ا���س��دت الأمم امل��ت��ح��دة امل��ج��ت��م��ع ال����دويل دع��م 

جهودها الإن�سانية املحدودة ملنع انهيار اخلدمات 

احليوية لإنقاذ احلياة وال�سحة واملياه وال�سرف 

ال�سحي والبلدية. 

وي�����س��ار اأن احل��ك��وم��ة »الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة« واف��ق��ت 

غ��زة،  قطاع  اإىل  الكهرباء  اإم����دادات  خف�ض  على 

بتخفي�ض  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ة  ق�����رار  ب��ع��د 

ف��وات��ري  ل��دف��ع  املخ�س�سة  ال�����س��ه��ري��ة  دف��وع��ات��ه��ا 

اإم��دادات الكهرباء من ا�سرائيل بن�سبة 30%. واإذا 

ال�سلطة  لتعليمات  نتيجة  القرار،  هذا  تنفيذ  مت 

وهذا  كارثياً،  �سي�سبح  الو�سع  فاإن  الفل�سطينية، 

ن�سيب  �سيخف�ض  الإم��������دادات  يف  الن��خ��ف��ا���ض 

�ساعتني  اإىل  اخل��دم��ات  ومقدمي  الأ���س��ر  معظم 

انخف�ست  وقد  يومياً.  الطاقة  من  ذلك  نحو  اأو 

امل��ي��اه،  واإم�����دادات  امل�ست�سفيات،  خ��دم��ات  بالفعل 

وم���ع���اجل���ة م���ي���اه ال�������س���رف ال�����س��ح��ي وخ���دم���ات 

ال�����س��رف ال�����س��ح��ي ب�����س��ك��ل ك��ب��ري م��ن��ذ منت�سف 

ح�سري  ب�سكل  تعتمد  الآن  وه��ي  ني�سان/اأبريل، 

مها هيئة  تقريباً على احتياطي الوقود التي تقداّ

و�سيتطلب  ال��ط��وارئ.  ح��الت  يف  املتحدة  الأمم 

ت�سليم  ال��ك��ه��رب��اء اىل  الإ����س���ايف يف  الن��خ��ف��ا���ض 

برامج  اإط��ار  �سهرياً، يف  ال��وق��ود  مليون لرت من 

الأدن���ى من  احل��د  للحفاظ على  امل��ت��ح��دة،  الأمم 

ال��وظ��ائ��ف ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف 186 م��رف��ق خ��دم��ات 

اأ�سا�سية يف جميع اأنحاء القطاع. 

وق������ال ال�����س��ي��د ب����اي����رب: »ق�����د ت�������وؤدي ال����زي����ادة 

الإ�سافية يف فرتة انقطاع التيار الكهربائي اإىل 

فيها  باأكملها، مب��ا  الأ���س��ا���س��ي��ة  اخل��دم��ات  ان��ه��ي��ار 

واملياه  ال�سحة  قطاعات  يف  احليوية  الوظائف 

وال�سرف ال�سحي«. 

غزة  قطاع  مواطنو  يقع  األاّ  »يجب  واأ���س��اف: 

طال  ال��ذي  الداخلي  الفل�سطيني  ال��ن��زاع  رهينة 

اأمده«.  

منسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في 
األرض الفلسطينية المحتلة يحذر من تفاقم 
الوضع اإلنساني المتدهور في قطاع غزة
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أخبار

وج����اءت امل���ب���ادرات ح�����س��ب الأم����ني ال��ع��ام 

ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال����دك����ت����ور ����س���ال���ح ب�����ن ح��م��د 

التن�سيق  ج����ودة  م���ن  ل��ت��زي��د  ال�����س��ح��ي��ب��اين، 

الأح��م��ر  للهال  الفاعل  وال���دور  الإغ��اث��ي، 

تن�سيق  اأه��م��ي��ة  م��دى  ي���درك  ال���ذي  اليمني 

الو�سع  �سعوبة  ملواجهة  الإغاثية  اجلهود 

يف اليمن وتزايد الحتياج الإن�ساين. وثمن 

اليمني  الأحمر  الهال  �سمود  ال�سحيباين 

وع����ط����اءه ع��ل��ى ال���رغ���م مم���ا ي���واج���ه���ه من 

الوقت  يف  م�سيداً  كثرية،  وعقبات  حتديات 

العربية  الوطنية  اجلمعيات  جهود  نف�سه 

ال��ف��اع��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف ال��ي��م��ن مل�����س��اع��دة 

الأوروب��ي��ة  اجلمعيات  وك��ذل��ك  امل��ح��ت��اج��ني، 

ال��ف��اع��ل��ة، م��ن��وه��اً ب����دور ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 

والحتاد الدويل يف اليمن.

»املن�سة  فكرة  لتطبيق  ال�سحيباين  ودعا 

الإل����ك����رتون����ي����ة« ال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة 

ال���ع���رب���ي���ة، ل��ت��ن�����س��ي��ق اجل����ه����ود والأع����م����ال 

الن�����س��ان��ي��ة والإغ���اث���ي���ة جت��م��ع اجل��م��ع��ي��ات 

ال��وط��ن��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات الإن�����س��ان��ي��ة ال��ع��ام��ل��ة 

ح��ال��ي��اً خل��دم��ة الأ���س��ق��اء يف ال��ي��م��ن، بهدف 

ظل  يف  ب��ال��ذات  الإغاثية  العمليات  تن�سيق 

ت���واج���د وا����س���ت���م���رار ج���ه���ات اأخ�����رى داع��م��ة 

املن�سة  اأن هذه  اإىل  م�ستمر، م�سرياً  ب�سكل  

منها،  الوا�سحة  الرئي�سية  الأه��داف  حتقق 

ونطاق العمل و�سركائه و�سرعة ال�ستجابة 

والتكامل والتن�سيق امليداين ال�سريع وتبادل 

لاجئني،  العاجلة  والحتياجات  املعلومات 

حيث �ستعمل هذه املن�سة �سمن اآلية تن�سيق 

ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ج��ه��ود  ت��ك��ون مت�سلة 

الأخ������رى ال��ع��ام��ل��ة ب��غ��ي��ة ت��وح��ي��د اجل��ه��ود 

ال��ق��ائ��م��ة ح��ال��ي��اً يف ه���ذا امل���ي���دان. م���وؤك���داً 

اليمني  الأح��م��ر  ال��ه��ال  دور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

املنظمات  العديد من  اأم��ام  املن�سة  ه��ذه  يف 

واجلمعيات الإن�سانية حيث �سيتوىل تفعيل 

املانحة  اجلهات  �ستجمع  التي  املن�سة  ه��ذه 

ال��ه��ال  جمعيات  روؤ����س���اء  م��ن  والتنفيذية 

على  العاملة  الإغ��اث��ي��ة  واملنظمات  الأح��م��ر 

الأر�ض يف خطوة م�ستقبلية واقعية تعترب 

متقدمة جداً، وحتقق الهدف منها يف ظل 

اإىل  دع��ت  وال��ت��ي  الأزم����ة  ارت��ف��اع م�ستويات 

العاجلة  وال�ستجابة  الق�سوى  ال�����س��رورة 

ملواجهة الحتياجات امل�ستقبلية. كما حملت 

وب��ن��اء  دع���م  اإىل  ال��دع��وة  املنظمة  م���ب���ادرات 

بال�سكل  ال��ي��م��ن��ي  الأح���م���ر  ال��ه��ال  ق����درات 

بحضور شركاء الحركة الدولية 
للصليب األحمر والهالل األحمر

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر تطرح 
عدداً من المبادرات العملية والميدانية ألجل اليمن

معكم - اليمن

طرحت المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر عدداً من المبادرات 
العملية والميدانية في اجتماع شركاء الحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر، تحت شعار »ألجل اليمن«، الذي نظمته جمعية الهالل األحمر 
اليمني )الجمعية العضو بالمنظمة( في جيبوتي، واستمر يومين بحضور 
المنظمة واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة 
الدولية للصليب األحمر، والجمعيات الوطنية للهالل األحمر والصليب األحمر 

من بعض البلدان العربية واألوروبية.

يف  دوره  حتقيق  ع��ل��ى  ق�����ادراً  يجعله  ال���ذي 

ال���ع���م���ل الإغ�����اث�����ي ب���ال���ت���ع���اون م����ع م��ك��ون��ات 

امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن ج��م��ع��ي��ات ال��ه��ال 

قدراته  وب��ن��اء  اليمن،  يف  امل�ساركة  الأح��م��ر 

الإع���ام���ي���ة ل��ل��م�����س��اع��دة وال���ت���وع���ي���ة ب��ه��ذه 

الأزمة وتداعياتها، والدعوة لتاأمني داعمني 

وال��ت��دري��ب  ال��ع��اج��ل��ة،  الإن�سانية  للم�ساريع 

على ن�سر القانون الإن�ساين.

وقدم ال�سحيباين �سكره اجلزيل وتقديره 

العاملة  ل��ك��ل اجل��ه��ات واجل��م��ع��ي��ات  ال��ب��ال��غ 

لنجدة الأ�سقاء العرب ب�سكل عام والاجئني 

ب�����س��ك��ل خ���ا����ض، وخ�����ض ب��ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر 

م���ك���ون���ات امل��ن��ظ��م��ة م����ن ج��م��ع��ي��ات ال���ه���ال 

هذا  يف  مثمناً  الح��م��ر،  وال�سليب  الح��م��ر 

تعقدها  ال��ذي  املثمرة  الجتماعات  ال�سياق 

اخلليجي،  التعاون  ملجل�ض  العامة  الأم��ان��ة 

الكبري  وحر�سها  الغ��اث��ي  التن�سيق  بهدف 

ن��ظ��راً ملرحلة الن�سج  ال��ت��ع��اون،  ي��د  نحو م��د 

م��ن جتاربها  اإل��ي��ه وان��ط��اق��اً  ال���ذي و�سلت 

املاأ�ساة  ارتفاع وترية  اأن  واأك��د على  ال�سابقة، 

من  امل��زي��د  ويتطلب  �سريعاً  احل���راك  يجعل 

التن�سيق. 
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أخبار

للهيئة  اخلتامية  اجلل�سة  ق���رارات  دع��ت 

العامة الثانية والأربعني للمنظمة العربية 

الأمانة  الأحمر،  وال�سليب  الأحمر  للهال 

العامة للمنظمة اإىل مزيد من التوا�سل مع 

اجلمعيات الوطنية ذات الإمكانات املحدودة، 

والعمل على دعمها وبناء قدراتها بالتن�سيق 

رئا�سة  كما قدمت  الرئي�سني،  ال�سركاء  مع 

ال�������دورة احل���ال���ي���ة ال�����س��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر اإىل 

ال���دك���ت���ور حم��م��د احل���دي���د رئ��ي�����ض ال����دورة 

الهال  جمعية  رئي�ض  ال��ع��ام��ة،  للهيئة   41

استعرض أوضاع بعض الجمعيات المتأثرة 
باألوضاع اإلنسانية في بلدانهم 

البيان الختامي للهيئة 42 بالمنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر يدعو إلى المزيد من التواصل مع 

الجمعيات الوطنية ذات اإلمكانات المحدودة

معكم -تونس
م��ن جهود  م��ا قدمه  الأردين، على  الأح��م��ر 

واك��ب��ت ح���راك ال��ع��م��ل الإن�����س��اين والإغ��اث��ي 

ب��امل��ن��ط��ق��ة. م�����س��ت��ع��ر���س��ة ت���ق���اري���ر الحت����اد 

الدويل جلمعيات ال�سليب والهال الأحمر، 

واللجنة الدولية لل�سليب الأحمر، واللجنة 

ال�سكر  ال��دويل، وقدمت  الإ�سامية للهال 

اإن�سانية  اأن�سطة  م��ن  ق��دم��وه  م��ا  على  لهم 

يف جم���الت ال�سحة وال��ه��ج��رة والإ���س��ع��اف، 

وال���ت���دري���ب ع��ل��ى ال�����س��ب��ك��ات ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة، 

العربية،  املنطقة  يف  واملعلومات  والإع���ام 

املتاأثرة،  اجلمعيات  من  لعدد  وم�ساعدتهم 

والهال  ال�سوري  الأحمر  الهال  خ�سو�ساً 

التون�سي  الأحمر  والهال  اليمني  الأحمر 

والهال الأحمر الأردين وال�سليب الأحمر 

اللبناين، وعدد اآخر من اجلمعيات. وكذلك 

م���ا مت اإجن������ازه م���ن ق��ب��ل ال��ل��ج��ن��ة ال��دول��ي��ة 

ل��ل�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر يف م��ن��اط��ق ال���ن���زاع���ات 

اخلطرة مثل �سوريا واليمن وليبيا. مثمنة 

يف ذات ال�سياق م�ساهمات اللجنة الإ�سامية 

للهال الدويل يف ظل التحديات الكبرية. 

كما ثمنت الهيئة العامة للمنظمة ما قدمه 

م���رك���ز امل���ل���ك ���س��ل��م��ان ل���اإغ���اث���ة والأع���م���ال 

الإن�سانية من دعم �سخي يف عدد من الدول 

للمركز  دعوتها  وقدمت  بالنزاعات،  املتاأثرة 

اإىل دعم وم�ساعدة جمعيات الهال الأحمر 

الإمكانات  ذات  الأحمر، خ�سو�ساً  وال�سليب 

اأبعاد  ذات  �سراكات  وال��دخ��ول يف  امل��ح��دودة، 

الوطنية  واجلمعيات  الهيئات  م��ع  اإن�سانية 

للهال الأحمر وال�سليب الأحمر.

الحوار االستراتيجي 
بين مكونات الحركة الدولية

التنفيذية  اللجنة  تو�سية  يخ�ض  وفيما 

احل������وار  ج���ل�������س���ة  اإدراج  ن���ح���و  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة 

ال�سرتاتيجي بني مكونات احلركة الدولية 

العاملة يف امليدان الإغاثي، وبعد مناق�سات 

ع�����دة مت خ���ال���ه���ا ا����س���ت���ع���را����ض خم���رج���ات 

رحبت  ح��ي��ث   ،)2012( ع���ام  ب��غ��داد  اج��ت��م��اع 

ب��ه��ذا  الأح���م���ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

امل���ق���رتح، و����س���رورة اإي���ج���اد م�����س��م��ون ل��ه��ذا 

احل����وار، وك��ذل��ك روؤي���ا واأط���ر وخ��ط��ط عمل 

�سلبة  اأر�سية  مبثابة  تكون  املعامل  وا�سحة 

ل��ف��ك��رة احل������وار ال����س���رتات���ي���ج���ي، واأو����س���ت 

البعد  ذات  الق�سايا  بع�ض  حتديد  ب�سرورة 

ال���س��رتات��ي��ج��ي امل��ه��م ال��ت��ي م���ن امل��م��ك��ن اأن 

بحكم  �سوياً  الدولية  احل��رك��ة  فيها  تتعاون 

التواجد امليداين. مو�سحة اأن هناك كوارث 

عادة ما تتخطى قدرات اجلمعيات الوطنية، 

اأن تتعاون  الأم��ر الذي ي�ستلزم من احلركة 

����س���وي���اً، خ�����س��و���س��اً يف ظ���ل ع��ج��ز امل��ج��ت��م��ع 

الدويل عن اإيجاد حلول ولو موؤقتة لبع�ض 

داخل  النق�سامات  احل��ادة يف ظل  الأزم���ات 

منظومة الأمم املتحدة. كما تقدمت اللجنة 

ببع�ض املقرتحات ذات الأهمية يف مو�سوع 

احل����وار ال���س��رتات��ي��ج��ي وم��ن��ه��ا م��و���س��وع��ات 

ال���ه���ج���رة، وال�����ن�����زوح، وحت����دي����ات ال���ق���ان���ون 

الدويل الإن�ساين. فيما دعا الحتاد الدويل 

جلمعيات ال�سليب الأحمر والهال الأحمر 

اإىل �سرورة اإيجاد توازن بني احلوار الداخلي 

املرتكزات  قاطعة  ب�سفة  موؤيداً  واخلارجي، 

لعام  امل��ن��دوب��ني  ق��رار جمل�ض  بها  ج��اء  التي 

ال���س��ت��ج��اب��ة،  حت�سني  ع��ل��ى  وال��ق��ائ��م��ة   2015

العربية  املنطقة  يف  والأ�سا�ض  الهدف  وهي 

دائ��م��ة وم��ع��ق��دة، كما  ن���زاع���ات  ت�سهد  ال��ت��ي 

مهمة  م��داخ��ات  بعدة  املو�سوع  ه��ذا  حظي 

م����ن ج��م��ع��ي��ات ال����ه����ال الأح����م����ر ب�������الأردن 

والإمارات واجلزائر و�سوريا وم�سر واليمن 

وجزر القمر والكويت. وثمنت الهيئة العامة 

حيال مو�سوع احلوار ال�سرتاتيجي الدعوة 

التي قدمتها هيئة الهال الأحمر ال�سعودي 

عقد اجتماع لأطراف احلوار ال�سرتاتيجي 

 2012 ع��ام  بغداد  اجتماع  يف  �ساركوا  الذين 

وي�ساف اإليهم كل من هيئات الهال الأحمر 

ال�سعودي وامل�سري والكويتي واجلزائري.

اأو�ساع الاجئني يف الوطن العربي

الوطن  يف  الاجئني  اأو���س��اع  �سياق  ويف 

ل��اأمم  ال�سامية  املفو�سية  قدمت  العربي، 

امل��ت��ح��دة ل�������س���وؤون ال��اج��ئ��ني ع��ر���س��ا ح��ول 

كافة،  ال�سعوبات  الاجئني، �سارحة  اأو�ساع 

ال��ت��ي ت��ع��رت���ض امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ومنها 

���س��ع��وب��ات ال��ت��م��وي��ل والن���دم���اج، داع��ي��ة اإىل 

ال��ب��ح��ث ع���ن ح���ل���ول م�����س��رتك��ة ت��ت��ق��ا���س��م��ه��ا 

الأطراف املعنية كافة، وقررت الهيئة حيال 

ذلك دعوة املفو�سية ال�سامية لاأمم املتحدة 

التعاون  اإىل م��زي��د م��ن  ال��اج��ئ��ني  ل�����س��وؤون 

اهتمام  لهم  الذين  الرئي�سيني  ال�سركاء  مع 

امل��و���س��وع، وه��م مكونات احلركة  ب��ه��ذا  ب��ال��غ 

الأحمر،  الأحمر والهال  الدولية لل�سليب 

وك����ذل����ك اله���ت���م���ام ب���اجل���ان���ب ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، 

يعتربون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  لفئات  خ�سو�ساً 

عمود امل�ستقبل والقتداء بالتجارب الأخرى 

الناجحة يف جمال الإيواء والتعليم.

األوضاع اإلنسانية في 
عدد من الدول المتأثرة بالنزاعات

ا�ستعر�ض اللقاء اأو�ساع عدد من اجلمعيات 

الإن�����س��ان��ي��ة يف بلدانهم  ب��الأو���س��اع  امل��ت��اأث��رة 



شجرة
المعنى 

 بقلم: ساجدة الموسوي

قال اجلاحظ:« اإين ال اأعلم �سجرًة اأطول عمرًا وال اأطيب ثمرًا وال اأقرب جمتنى من 

كتاب«، وقد ذكر ياقوت احلموي يف كتابه )معجم االأدباء( باأنه مل ي�سمع ومل يَر �سخ�سًا 

اأحب الكتب والعلوم اأكرث من حب اجلاحظ لها، فاإنه مل يقع بيده كتاب قط اإالاّ ا�ستوفى يف 

قراءته، حتى اأنه كان ي�ستاأجر دكاكن الوراقن يبات فيها وذلك لاطاع والقراءة، وكان 

يح�سر جمال�س املتوكل اخلليفة العبا�سي، فاإذا اأراد املتوكل القيام حلاجة اأخرج اجلاحظ 

كتابًا وقراأه يف جمل�س املتوكل اإىل حن عودته.

وقال ا�سماعيل ابن ا�سحق القا�سي: »ما دخلت يومًا على اجلاجظ اإالاّ وجدته ينظر يف 

كتاٍب اأو يقلب كتبًا اأو ينف�سها«. ويقول املفكر الربتو مانغويل:« القراءة مفتاح العامل«. 

»اإن الذين يقروؤون فقط هم االأحرار، ذلك  وقال الرئي�س االأمريكي الثالث جيفر�سون: 

الأن القراءة تطرد اجلهل واخلرافة، وهما األد اأعداء احلرية«. اأما االأديب العربي عبا�س 

حممود العقاد، فقال: »حياة واحدة ال تكفيني، والقراءة تعطي االإن�سان الواحد اأكرث من 

حياة«. وقال االأديب العربي ميخائيل نعيمة: »عندما ت�سبح املكتبة يف البيت �سرورة 

االأديب  وقال  متح�سرين«.  قومًا  اأ�سبحنا  عندئٍذ  واملطبخ،  والكر�سي  وال�سرير  كالطاولة 

العربي تركي الغامدي: »ال اأعلم �سيئًا جدد روحي واأيقظ م�ساعري وجعل حلياتي معنى 

اإالاّ القراءة«. اأما لفيل�سوف االأملاين اآرثر �سوبنهاور، فقال: »مل متر بي حمنة مل تخففها 

�ساعة قراءة«. 

و�ُسئل عبد اهلل البخاري عن دواٍء للحفظ فقال: »اإدمان النظر للكتب«. وحكيٌم م�سري 

ٌّنق�س على ورق الربدي و�سيته البنه يقول فيها: »يا بني �سع قلبك وراء كتبك، واحببها 

ك، فلي�س هناك �سيٌء تعلو منزلته على الكتاب«. كما حتب اأماّ

هذا غي�ٌس من في�س القراءة وفوائدها يف بناء العقل والروح واجل�سد، اأما ملاذا اجل�سد؟ 

فاأقول: عندما ُيبنى العقل �سيدرك االإن�سان ما ي�سره وما ينفعه، و�سيعتني ب�سحته ويطور 

ثقافته ال�سحية ويعتني بج�سمه، وعندما تقوى الروح بالتعلم والقراءة والطموح يقوى 

اجل�سد، لذلك نرى اليوم اأن �سبب معظم االأمرا�س اجل�سدية نف�سي.

اأحد اأكرب م�ساكلنا يف الوطن العربي هي �سعف التعليم الذي جرَّ وراءه �سعف الوعي 

التطرف  جراّ  كما  الغريبة،  والظواهر  والتقليعات  ال�سرعات  وراء  واالجنرار  والتخلف 

ديننا  �سوهت  ظامية  ببوؤر  احلنيف  االإ�سامي  الدين  نهج  عن  واالنــحــراف  والتع�سب 

وح�سارتنا...

التعليم اجليد خمرجاته وعي وتقدم واخرتاعات علمية واإبداع يف االآداب والفنون 

وكل حقول العلم واملعرفة، وهذه الرافعات من �ساأنها اأن ترتقي باالأمة ح�ساريًا وجتنبها 

مرارات اجلهل واملر�س والتخلف.

فهل �سنقراأ؟
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أخبار

وهم:  دولهم  بها  متر  التي  الأزم���ات  نتيجة 

الأحمر  وال��ه��ال  ال�سوري  الأح��م��ر  ال��ه��ال 

الفل�سطيني  الأح���م���ر  وال���ه���ال  ال���ع���راق���ي 

الأحمر  وال��ه��ال  اليمني  الأح��م��ر  وال��ه��ال 

والهال  اللبناين  الأحمر  وال�سليب  الليبي 

الأحمر ال�سومايل، وثمنت الهيئة دور هذه 

فعال  دور  م��ن  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  على  اجلمعيات 

وجم���ه���ود ك��ب��ري يف ���س��ب��ي��ل ت���ق���دمي ال��ع��ون 

الرغم من كرثة  الإن�ساين للمنكوبني، على 

توجيه  مت  كما  تواجههم،  ال��ت��ي  التحديات 

اجل��م��ع��ي��ات ال���ت���ي ت���واج���ه ع��ج��ز وا����س���ح يف 

اإىل خماطبة  الإن�����س��ان��ي��ة  امل��اآ���س��ي  م��واج��ه��ة 

للهال  العربية  للمنظمة  العامة  الأم��ان��ة 

الأحمر وال�سليب الأحمر على اأن تعمل هذه 

الأخرية اإىل اإطاق بيانات/ نداءات اإن�سانية 

ع��اج��ل��ة م��ن اأج���ل م�����س��اع��دة وم�����س��ان��دة ه��ذه 

اجلمعيات على جتاوز حمنتها.

ظاهرة الهجرة غير النظامية
ا���س��ت��ع��ر���ض ال���ه���ال الأح����م����ر ال��ت��ون�����س��ي 

من  ميتلكان  م��ا  الليبي  الأح��م��ر  وال��ه��ال 

جت�����ارب وخ������ربات يف م��ك��اف��ح��ة احل����د من 

ظ���اه���رة ال���ه���ج���رة غ���ري ال��ن��ظ��ام��ي��ة، ودع���ت 

اإدراج  اإىل  الدولية  احلركة  عنا�سر  الهيئة 

هذا املو�سوع على اأجندة املوؤمترات اخلا�سة 

ب��احل��رك��ة ب��اع��ت��ب��اره مي��ث��ل اأح����د امل��وا���س��ي��ع 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال�����س��ائ��ك��ة وذات خم��ل��ف��ات واأث����ار 

اإن�سانية هامة على املدى البعيد.

وف��ي��م��ا ي��خ�����ض ع��ر���ض ال��ت��ق��اري��ر امل��ال��ي��ة 

اإ�سقاط  الهيئة  قررت  فقد  العامة،  لاأمانة 

ا�سرتاكاتها  ت�سدد  مل  التي  اجلمعيات  ديون 

الد�ستورية كافة، اإىل حدود العام املايل 2016، 

واإل�����زام ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات ال��ت��ي وق���ع اإ���س��ق��اط 

دي��ون��ه��ا ب�����س��داد ا���س��رتاك��ات��ه��ا ال��د���س��ت��وري��ة 

2017، وكذلك  1 يناير  ب��دءاً من العام امل��ايل 

م��راج��ع��ة ���س��روط وم��ع��اي��ري الأم��ان��ة العامة 

الد�ستورية  ال�سرتاكات  دفع  باآلية  اخلا�سة 

ع��ل��ى غ����رار الحت����اد ال����دويل وت�����س��ك��ل جلنة 

ثمنت  كما  خ�سي�سا.  امل��و���س��وع  ه��ذا  ملتابعة 

الهيئة العامة للمنظمة اإعان هيئة الهال 

الأح��م��ر ال�����س��ع��ودي، ع��ن دع��م حكومة خ��ادم 

احل���رم���ني ال�����س��ري��ف��ني ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

بن�سبة  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر  للهال 

املنظمة  ه��ذه  تبنيها  بذلك  موا�سلة   %100

لتكون حمطة انطاق لتن�سيق جهود العمل 

الإغاثي العربي وحراك اجلمعيات الوطنية 

يف الدول ال�سقيقة.

تعزيز التوأمة 
بين الجمعيات العربية  

العربية  للمنظمة  العامة  الهيئة  �سهدت 

42 حلقة ن��ق��ا���ض ح��ول  ال�����دورة  خ���ال ه���ذه 

ت��ع��زي��ز ال���ت���واأم���ة ب���ني اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة، 

وباركت الهيئة التفاقية املوقعة بني جمعية 

ال��ه��ال الأح���م���ر ال��ل��ي��ب��ي وج��م��ع��ي��ة ال��ه��ال 

لتعزيز  منوذجاً  تعد  التي  القطري  الأحمر 

التواأمة بني اجلمعيات العربية. مثمنة دور 

وجمعية  الكويتي  الأحمر  الهال  جمعيات 

الهال  وجمعية  البحريني  الأحمر  الهال 

الأحمر  ال��ه��ال  العراقي وجمعية  الأح��م��ر 

الإماراتي وجمعية الهال الأحمر امل�سري، 

التي عربت عن رغبتها وا�ستعدادها للدخول 

اجلمعيات  مع  وتعاون  �سراكة  اتفاقيات  يف 

ت��ع��اين  امل����ح����دودة، وال���ت���ي  ذات الإم���ك���ان���ات 

اأزم��ات ح��ادة، ومنها جمعية الهال الأحمر 

حادة،  جفاف  موجة  ت�سهد  التي  ال�سومايل 

ول��ك��ن ب�����س��رط اأن ت��ق��ام ه���ذه امل�����س��اري��ع من 

خ���ال اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة. وك���ذل���ك دع���وة 

اأزم��ات  م��ن  تعاين  التي  العربية  اجلمعيات 

حادة اإىل �سرورة حتديد قائمة بالحتياجات 

امل�ساريع  تكلفة  تت�سمن  �ساملة  درا���س��ة  م��ع 

وت����زوي����د الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة بها 

ومتابعة  الداعمة  اجلمعيات  على  لتعميمها 

املو�سوع، بالإ�سافة اإىل دعوة الأمانة العامة 

للمنظمة العربية اإىل و�سع اتفاقية اإطارية 

خا�سة بامل�ساريع على اأن تعر�ض على اللجنة 

التنفيذية ملراجعتها واعتمادها.

اإلنساني  الدولي  القانون  تعزيز 
أثناء النزاعات المسلحة

وف��ي��م��ا ي��خ�����ض ت��ع��زي��ز ال��ق��ان��ون ال���دويل 

الإن�ساين اأثناء النزاعات امل�سلحة، فقد اأقرت 

الهيئة عقب ا�ستماعها اإىل ورقة عمل ب�ساأن 

ذلك �سكر الأمانة العامة للمنظمة العربية 

الإن�ساين،  ال��دويل  بالقانون  اهتمامها  على 

وتقدمي  وال��ت��دري��ب،  الن�سر  يف  وامل�ساهمة 

ال�سكر اإىل اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 

على دورها الفاعل يف تعزيز القانون الدويل 

الإن�������س���اين، وال����دع����وة لم���ت���ث���ال الأط������راف 

اإىل احرتام قواعده ومبادئه  املتنازعة كافة 

الرئي�سية، خ�سو�ساً اأثناء النزاعات امل�سلحة، 

والدعوة اإىل ت�سجيع الجتماعات والتقارير 

التي ترفع بهدف حت�سني المتثال للقانون 

الدويل الإن�ساين. 
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أخبار منوعة

 وفد المنظمة العربية
 للهالل األحمر والصليب

 األحمر يتفقد مدى جهوزية
الهالل األحمر الجيبوتي

ضمن جهود »التوأمة« بين جمعيات
 الهالل األحمر والصليب األحمر العربية

معكم - جيبوتي

ق����ام الأم������ني ال���ع���ام ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

الدكتور  الأحمر،  وال�سليب  الأحمر  للهال 

تفقدية  بزيارة  ال�سحيباين،  بن حمد  �سالح 

جلمعية الهال الأحمر اجليبوتي يف مقرها 

جيبوتي،  بجمهورية  ال��ف��روع  ويف  الرئي�ض 

وجاءت الزيارة �سمن احلراك الذي ت�سهده 

والإن�ساين  الإغاثي  العمل  لتطوير  املنظمة 

وتقييم �سرعة ال�ستجابة لدى مكوناتها من 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال  جمعيات 

ج��اه��زي��ت��ه��ا  ح��ي��ث  النا�سئة، من  ال��ع��رب��ي��ة 

ب��رام��ج  دع���م  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأداء،  وك��ف��اءة 

خلدمة  ال�سقيقة  اجل��م��ع��ي��ات  ب��ني  ال��ت��واأم��ة 

بع�سها يف التن�سيق الإغاثي وبناء القدرات. 

واأك����د ال�����س��ح��ي��ب��اين ���س��ع��ي امل��ن��ظ��م��ة اإىل رف��ع 

يف  الأحمر  الهال  جمعيات  بع�ض  جاهزية 

احلروب  بويات  متر  التي  ال�سقيقة  ال��دول 

وال�سراعات، اأو التي تعاين اجلفاف و�سظف 

اأن  اإىل  م�سرياً  الإن�سانية،  والأزم���ات  العي�ض 

هذه الزيارة تاأتي �سمن ا�سرتاتيجية املنظمة 

التي ر�سمتها لتتلم�ض وتتطلع على  العربية 

وف��رق  الإغ��اث��ي،  بالعمل  اخلا�سة  العمليات 

العمل بغر�ض الو�سول اإىل درجة عالية من 

حني  لت�سكل  والن�سجام  والتكامل  التن�سيق 

احل��اج��ة ج��ه��ازاً اإن�����س��ان��ي��اً ع��ل��ى درج���ة عالية 

اطلع وفد  الأداء، كما  من اجلاهزية وكفاءة 

املنظمة على جهود الهال الأحمر اجليبوتي 

يف تنفيذ عمليات التواأمة مع اأجهزة الهال 

الذي  ال��دور  ومنها  املانحة،  العربية  الأحمر 

مع  ال�سعودي  الأح��م��ر  الهال  هيئة  قدمته 

وزارة ال�سحة اجليبوتية والهال اجليبوتي 

يف امل��ج��ال الإ���س��ع��ايف والإغ���اث���ي واخل��دم��ات 

الهال  ينفذه  ما  وكذلك  الطارئة،  الطبية 

الأح���م���ر الإم����ارات����ي ف��ي��م��ا ي��خ�����ض ال��ربام��ج 

الأ�سر  بواقع  والرتقاء  والأ�ساحي  الغذائية 

جهود  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ف��ق��رية،  اجليبوتية 

من  التخفيف  يف  الكويتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال 

جيبوتي،  يف  ال��ي��م��ن��ي��ني  ال��اج��ئ��ني  م��ع��ان��اة 

يف  ال�سابق  املنظمة  جهود  تقييم  جانب  اإىل 

بالتن�سيق  الذي نفذته املنظمة  املياه  برنامج 

مع جمعية الهال الأحمر اجليبوتي  بدعم 

من  �سندوق اأوبك للتنمية الدولية.

اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب����اأن امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وال��ت��ي  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر  ل��ل��ه��ال 

مقرا  ال�سعودية  العربية  من اململكة  تتخذ 

الأخ���ري  اجتماعها  يف  تبنت  ق��د  لها، كانت 

للدورة 42 التي عقدت يف تون�ض موؤخراً حتت 

ومهارة(،  �سناعة  الإن�ساين...  )العمل  �سعار 

ور�سة عمل عملية لتحقيق خطة التواأمة بني 

الأحمر  العربية للهال  الوطنية  اجلمعيات 

وال�سليب الأحمر، حيث متخ�ست عن نتائج 

طيبة وتوقيع اتفاقيات بني بع�ض اجلمعيات 

القوية والأخرى النا�سئة، اأو تلك التي تعاين 

اأزمات اإن�سانية واإغاثية. 
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أخبار

الأحمر،  وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية  للمنظمة  العام  الأمني  رفع 

للمنظمة  العامة  الأم��ان��ة  عن  نيابة  ال�سحيباين،  حمد  بن  �سالح  الدكتور 

العربي،  ال��ع��امل  يف  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر  ال��ه��ال  جمعيات  واأم��ن��اء 

ال�سكر خلادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، 

والذي يوؤكد اإميان احلكومة ال�سعودية مبقومات العمل الإغاثي والإن�ساين 

اململكة  التي حملت  املنظمات  املنظمة بدورها �سمن  وجودة تن�سيقه، وقيام 

على كاهلها دعمها وقيامها على خدمة الأمة الإ�سامية والعربية، م�سرياً 

1975 م،  اململكة ما زالت تقدم دعمها واهتمامها للمنظمة منذ عام  اأن  اإىل 

حيث اأمر جالة امللك في�سل بن عبد العزيز، طيب اهلل ثراه، حينها بتبني 

هذه املنظمة لتكون حمطة انطاق لتن�سيق جهود العمل الإغاثي العربي 

وحراك اجلمعيات الوطنية يف الدول ال�سقيقة.  وجاء يف بيان اأعلنه �سمو 

ال�سوؤون الدولية والإغاثة  اآل �سعود، مدير عام  الأمري عبد اهلل بن في�سل 

بهيئة الهال الأحمر ال�سعودي، والذي تراأ�ض وفد الهيئة يف اأعمال الدورة 

الأحمر،  وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية  للمنظمة  العامة  للهيئة   )42(

دعم  ع��ن  ك�سف  حيث  كبري،  دويل  بح�سور  تون�ض  يف  م��وؤخ��راً  عقدت  التي 

حكومة خادم احلرمني ال�سريفني جلهود املنظمة العربية للهال الأحمر 

نيابة  واأع��رب  �سنوياً،  ري��ال  مايني  ثاثة  مببلغ  مالياً  الأحمر  وال�سليب 

يف  للمنظمة  ال�سرتاتيجي  ال�سريك  ال�سعودي  الأحمر  الهال  هيئة  عن 

ال�سراكة الفاعلة  دولة املقر عن �سكره وامتنانه حلكومتنا الر�سيدة، مثمناً 

والقوية فيما بني الهيئة واملنظمة خلدمة العمل الإن�ساين الإغاثي العربي.

دعم سعودي مستمر للمنظمة العربية
 للهالل األحمر والصليب األحمر

 السحيباني: دعم المملكة السخي
 للمنظمة مّكنها من خدمة العمل
اإلغاثي على المستوى العربي

معكم - الرياض

شاركت في المنتدى العالمي الخامس 
للحد من مخاطر الكوارث بالمكسيك

المنظمة العربية تؤكد على أهمية توحيد 
الجهود للعمل على االستراتيجية العربية 

للحد من مخاطر الكوارث 2020

وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية  املنظمة  اأكدت 

للعمل  اجلهود  توحيد  و�سرورة  اأهمية  على  الأحمر 

من  للحد  العربية  ال�سرتاتيجية  تنفيذ  على 

خف�ض  اإىل  تهدف  والتي   2020 الكوارث  خماطر 

يف  الكوارث،  عن  الناجمة  واخل�سائر  التكاليف 

الأرواح واملمتلكات الجتماعية والقت�سادية والبيئية 

للمجتمعات املحلية والبلدان يف جميع اأنحاء املنطقة 

جلنة  باجتماع  م�ساركتها  يف  ذلك  جاء  العربية.  

)الدورة  امل�سرتك  العربي  للعمل  العليا  التن�سيق 

الأكادميية  با�ست�سافة  العربية،  الدول  جلامعة   )46

البحري،  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 

اإبريل  من   23 وحتى   21 من  الفرتة  يف  واملنعقد 

بوفد مثلها فيه  املنظمة  و�ساركت  القاهرة،  2017 يف 

للمنظمة،  العام  الأمني  ال�سحيباين،  �سالح  الدكتور 

مركز  رئي�ض  الدوي،  اأحمد  اإبراهيم  والدكتور 

لتعزيز  الجتماع  هذا  وياأتي  واملعلومات.   البحوث 

اطار تخ�س�ساتها لدعم  العربية يف  املنظمات  جهود 

امل�سروعات وال�سرتاتيجيات العربية، والرتكيز على 

مواجهة التغريات والتحديات التي تفرزها الكوارث 

والأزمات، كما ركز الجتماع على اأهمية ايجاد اآليات 

العمل  موؤ�س�سات  بني  والتن�سيق  للتعاون  جديدة 

التقنية  على  ذلك  يف  معتمدة  امل�سرتك،  العربي 

وبوابات املعلومات.

معكم - القاهرة
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أخبار

ال�سحة  ووزارة  الأح���م���ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ن��ظ��م��ت 

الثالثة يف الأردن،  ن��دوة ح��ول »جراحة احل��رب« للمرة  الأردن��ي��ة، 

ال�سياب، وا�ستمرت ثاثة  الدكتور حممود  ال�سحة  بح�سور وزير 

اأيام �سارك فيها حوايل 35 طبيباً وجراحاً اأردنياً من وزارة ال�سحة 

اإثنني  الندوة  واأدار  اإن�سانية،  ومنظمات  امللكية  الطبية  واخلدمات 

املر�سى  املتخ�س�سني يف عاج  الدولية  اللجنة  كبار جراحي  من 

امل�سابني بجراح الأ�سلحة، وقاما باإطاع امل�ساركني على التقنيات 

املائمة للجراحة والتخدير وكيفية التعامل مع خمتلف اجلروح 

كما  تقليدية،  غري  بيئات  يف  للمر�سى  الطبية  الرعاية  وتوفري 

الإن�ساين  ال��دويل  القانون  بقواعد  امل�ساركني  تعريف  على  عما 

اأوق����ات احل��رب.  الطبية يف  ال��رع��اي��ة  ال��ت��ي حتكم احل�����س��ول على 

الندوة  هذه  لعقدها  الدولية  اللجنة  دور  ال�سياب  الدكتور  وثمن 

هذا  اأن  اىل  م�سرياً  املعرفة،  لتبادل  اخل��رباء  وجمعها  الأردن  يف 

من  العديد  حياة  اإن��ق��اذ  �ساأنه  من  والتطوير  التدريب  من  النوع 

اللجنة  اأن  اإىل  ولفت  العنف.  ل�سحايا  امل�ساعدة  وتقدمي  الأف��راد 

الدولية قدمت يف الآونة الأخرية م�ساعدات لاأردن نظراً لتدفق 

الرعاية  الدعم يف جمال  الاجئني من دول اجل��وار ومتثل هذا 

يف  طواقمها  خال  من  الدولية  اللجنة  �ساهمت  حيث  ال�سحية، 

واحل���دلت ومنطقة  الركبان  الأف���راد يف  العديد من  اإن��ق��اذ حياة 

رباع ال�سرحان. واأ�ساف ال�سياب باأن اخلدمات التي تقدمها اللجنة 

ظروف  يف  خ�سو�ساً  الأهمية  من  كبري  ق��در  على  تاأتي  الدولية 

ن��اأم��ل م��ن اللجنة  ال��ن��زاع��ات وال��ط��وارئ، وم��ن ه��ذا املنطلق فاإننا 

يف  العاملة  ال�سحة  وزارة  ك��وادر  تدريب  يف  م�ساعدتنا  الدولية 

اأق�����س��ام الإ���س��ع��اف وال��ط��وارئ وحت�سني اخل��دم��ات ال��ت��ي ت��ق��دم من 

خ��ال ���س��ي��ارات الإ���س��ع��اف وال��ط��وارئ لنتمكن م��ن ت��ق��دمي خدمة 

اإ�سعاف طبية بجودة عالية حلالت احلوادث وكذلك امل�ساعدة يف 

ال�سناعية  الط���راف  الفنية يف جم��ال  ال�سحية  ال��ك��وادر  ت��دري��ب 

لل�سليب  الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�ض  ق��ال  جهته  من  والتاأهيل. 

التطورات  ظل  يف  اإن��ه  فورنييه،  فريديريك  الأردن،  يف  الأح��م��ر 

الإن�سانية املُقلقة يف العراق و�سورية، ارتاأت اللجنة الدولية تنظيم 

هذه الندوة بهدف امل�ساهمة يف دعم اجلهود الكبرية التي يبذلها 

الأط��ب��اء الأردن���ي���ون يف ع��اج املر�سى واجل��رح��ى م��ن ج���راء هذه 

النزاعات. وبنياّ فورنييه اأن اللجنة الدولية من خال هذه الندوة 

الطويلة يف جمال معاجلة اجلروح  تقا�سم خربتها  على  �ستعمل 

التي ي�سببها النزاع امل�سلح مع الأطباء واجلراحني ممن يعاجلون 

حالت �سعبة من امل�سابني ال�سوريني والعراقيني يف امل�ست�سفيات 

الأردنية. 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر ووزارة
 الصحة األردنية تنظمان ندوة حول

جراحة الحرب في عّمان
معكم -عمان –أسعد العزوني

معكم - الصومال

دانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهال الأحمر وال�سليب الأحمر، 

الأحمر  ال��ه��ال  هيئة  قافلة  ل��ه  تعر�ست  ال��ذي  الإره��اب��ي  التفجري  ب�سدة 

الإماراتي يف العا�سمة ال�سومالية مقدي�سيو، والذي مل تنتج عنه اأي اإ�سابات 

املنظمة من  مكونات  با�سم جميع  وا�ستنكرت  اهلل،  بحمد  ب�سرية  اأو خ�سائر 

جمعيات الهال الأحمر وال�سليب الأحمر العربية، يف بيان �سحايف هذا 

الهجوم الذي تعر�ست له القافلة التي تبا�سر دوراً مت�سل�سًا من اخلدمات 

الإن�سانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات لاأ�سقاء ال�سوماليني، وتوليها 

مهام اإن�سانية ج�سيمة قيا�ساً على ما يعانيه ال�سعب ال�سومايل ال�سقيق من 

ماآ�ض وكوارث وظروف اإن�سانية بالغة ال�سعوبة، وحذرت يف ذات البيان من 

ا�ستهداف موظفي وقوافل الأعمال الإن�سانية والتي تعمل ليل نهار لتلبية 

الحتياجات الإن�سانية املتزايدة لاأ�سقاء يف هذه الظروف الع�سيبة. 

 ودعت املنظمة يف بيانها اإىل �سمان حماية جميع املوظفني واملتطوعني 

واملنظمات  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال  العاملني يف جمال جمعيات 

على  يعملون  والذين  والإن�ساين،  الإغاثي  املجال  يف  امل�ساركني  الإن�سانية 

الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  على  وال�سعوبات  التحديات  ك��ل  م��ن  ال��رغ��م 

اإن�سانية  اأو���س��اع��اً  تعي�ض  ال��ت��ي  املناطق  جميع  يف  واملحتاجني  للمنكوبني 

وجنوب  وال�سومال  وليبيا  وال��ع��راق  واليمن  و�سوريا  كفل�سطني  خمتلفة 

الإن�ساين  العون  اأو موظفي وم�سعفي  اآليات  ا�ستهداف  اأن  واأكدت  ال�سودان. 

انتهاكاً  ي�سكل  الأحمر  ال�سليب  اأو  الأحمر  الهال  اإ���س��ارة  يحملون  الذين 

�سارخاً للقانون الدويل الإن�ساين، لفتة اإىل �سرورة احرتام القانون الدويل 

الإن�ساين ومبداأ حماية العاملني يف الإغاثة وتقدمي امل�ساعدات.

واأكدت املنظمة يف ذات ال�سياق تثمينها ملا تقدمه حكومة دولة الإمارات 

جهود  م��ن  الإغ��اث��ي  امل��ج��ال  يف  لديها  العاملني  وجميع  امل��ت��ح��دة،  العربية 

من  يعانونه  ما  لتخفيف  وغريهم،   ال�سوماليني  الأ�سقاء  جت��اه  اإن�سانية 

الر�سالة  م��ن  انطاقاً  وال��ن��زاع��ات،  وامل��ج��اع��ات  والت�سحر  اجل��ف��اف  ك���وارث 

اخل��ري«،  »ع��ام  يعي�ض  ال��ذي  الإم���ارات  ملجتمع  الرا�سخة  وامل��ب��ادئ  الإن�سانية 

واأ�سارت اإىل اأن الهال الأحمر الإماراتي يعد اأحد النماذج الإغاثية امل�سرفة 

الباد  الأ�سقاء الاجئني يف  ال�سريع مع مقت�سيات  والتعامل  لا�ستجابة 

والهال  الأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  احل��رك��ة  مب��ب��ادئ  وامللتزمني  العربية 

الأح���م���ر. مثمناً ال����دور ال��ق��ي��ادي ن��ح��و جت��دي��د م��واق��ف ح��ك��وم��ة الإم����ارات 

ر�سالة  ع��ن  ثنيها  وع��دم  ا�ستمرارها  جت��اه  الإن�سانية  مبواقفها  والتزامها 

اخلري التي تقدمها على م�ستوى العامل. 

أكدت أن اإلمارات تعد نموذجًا إغاثيًا لالستجابة 
السريعة والعمل اإلنساني النوعي

 المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب
 األحمر تدين بشدة استهداف قافلة الهالل

األحمر اإلماراتي في الصومال
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أخبار

ال�سعودي حملة  الأحمر  الهال  اأطلقت هيئة 

ال�سحية  ال�����س��وؤون  م��ع  بالتعاون  ب��ال��دم،  للتربع 

اأي��ام  م��دار خم�سة  على  الوطني،  ب���وزارة احلر�ض 

تابعة  اأخ���رى  وم��واق��ع  الرئي�سي،  امل��رك��ز  يف مقر 

ال��دك��ت��ور  الهيئة  رئ��ي�����ض  م��ع��ايل  وت��ق��دم  للهيئة. 

حم���م���د ب����ن ع���ب���د اهلل ال���ق���ا����س���م ب��ن��ف�����س��ة ك�����اأول 

التربع  �سرورة  على  اأك��د  حيث  بالدم،  املتربعني 

يقع  اإن�ساين  عمل  بالدم  التربع  اإن  وق��ال  بالدم، 

وامل�ساركة  الأح��م��ر،  الهال  يف  عملنا  �سميم  يف 

دعم  ومقيم يف  م��واط��ن  ك��ل  وعلى  علينا  واج��ب 

التي  احل��م��ات  خ��ال  م��ن  ال�سحية  القطاعات 

خال  من  حتى  اأو  احلكومية  املوؤ�س�سات  تقيمها 

تلك التي تقيمها امل�ست�سفيات يف الأماكن العامة 

ال��ت��ربع من  اأن  القا�سم على  ون��وه  وامل��ه��رج��ان��ات. 

�سيء حممود، ونحن كمجتمع وهلل احلمد  ال��دم 

�سباقني للخري.

ويف ال�����س��ي��اق ن��ف�����س��ة ت���واف���د ع����دد ك��ب��ري من 

من�سوبي الهيئة للتربع بالدم، حيث هم الأغلبية 

�سرورة  على  موؤكدين  الرئي�ض،  باملركز  بالتربع 

القيام بهذا العمل اجلليل من حمت�سبني الأجر 

للمتربعني  الأوىل  الإح�سائية  وكانت  اهلل،  عند 

خال ال�ساعات الأوىل من ال�سباح جتاوزت املائة 

متربع للدم، كما تربع اأعداد كبرية من املتطوعني 

التابعني للهال الأحمر، حيث �ساركوا بالتنظيم 

والتربع.  كما تربعت اأعداد كبرية من املتطوعني 

التابعني للهال الأحمر، حيث �ساركوا بالتنظيم 

لل�سوؤون  التابعة  ال��ت��ربع  عربة  وك��ان��ت  وال��ت��ربع. 

م��ن خم�ض  ت��ت��ك��ون  ال��وط��ن��ي  ب��احل��ر���ض  ال�سحية 

فنيني خمترب خمت�سني يف �سحب الدم، وطاقم 

ال�سعودي  الأحمر  الهال  قبل  من  اإ�سايف  طبي 

العربة  وحتوي  اإ�سعاف،  وفني  يتكون من طبيب 

ع��ل��ى غ��رف��ت��ي ف��ح�����ض وخ��م�����س��ة اأ����س���رة ل��ل��ت��ربع، 

بالإ�سافة �ستة مقاعد انتظار. كما و�سع الهال 

الطوارئ  حتت  اإ�سعاف  �سيارة  ال�سعودي  الأحمر 

خال حملة  التربع بالدم فيما لو ح�سل اأي حالة 

طارئة ل قدر اهلل ليتم نقلها لأقرب م�ست�سفى.

زار وف��د م��ن ال��ه��ال الأح��م��ر الإم��ارات��ي 

وامل��رك��ز  التعليمي  اجل��م��ه��وري��ة  م�ست�سفى 

الوطني لامداد الدوائي، يف عدن، وقد بداأ 

ا�ستقبالهم  يف  وك��ان  للمركز،  زيارته  الوفد 

املدير العام للمركز، الدكتورة �سعاد مي�سري، 

واأط�����ب�����اء وع���ام���ل���ني يف امل�����رك�����ز، وخم�����ازن 

م�ست�سفى اجلمهورية. وجاءت الزيارة �سمن 

موا�سلة الدعم اللوج�ستي من قبل الهال 

الأحمر الإماراتي، حيث �سلم الوفد للمركز 

عدن  ملحافظتي  واأدوي���ة  م�ستلزمات  �سحنة 

وتعز.  وقالت الدكتورة �سعاد مي�سري، املدير 

ال��ع��ام للمركز ال��وط��ن��ي ل��اإم��داد ال��دوائ��ي، 

وفد  من  وم�ستلزمات  اأدوي��ة  �سحنة  ت�سلمنا 

الإم���ارات���ي، مقدمة لعدن  الأح��م��ر  ال��ه��ال 

ي�سرفنا  وتابعت:  تعز.  يف  املخا  ومل�ست�سفى 

زي��ارة وف��د الهال الأحمر الإم��ارات��ي كونه 

ياأتي عقب دعم وعطاء كانوا فيه ال�سابقني، 

و�ساهم ب�سكل كبري يف اإعادة تطبيع الأو�ساع، 

وق��د  اجل��م��ه��وري��ة،  م�ست�سفى  يف  وحت���دي���داً 

الأدوي���ة،  وخم���ازن  مل�ستودعات  ب��زي��ارة  قمنا 

الأح��م��ر  ال��ه��ال  الأ���س��ق��اء يف  م��ع  وناق�سنا 

عدن،  يف  امل�ست�سفيات  احتياجات  الإم��ارات��ي 

وم�������س���ت���وى اخل����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة امل��ق��دم��ة 

اإىل  كبرية  باأهمية  تطرقنا  كما  للمر�سى، 

كبرياً  خطراً  ي�سكل  كونه  الكولريا،  مر�ض 

اآلية  اأن  واأو�سحت  املحافظات.   مع�سم  يف 

ت���وزي���ع الأدوي�������ة ع��ل��ى خم��ت��ل��ف امل��ح��اف��ظ��ات 

اإي�سال  يف  �سعوبة  وهناك  جيد،  ب�سكل  تتم 

ال��واق��ع��ة حتت  امل��ح��اف��ظ��ات  الأدوي�����ة لبع�ض 

���س��ي��ط��رة الن��ق��اب��ي��ني. اجل���دي���ر ذك�����ره، اأن 

ا�ستطاع خال  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال 

كبرية  اإجن����از  م�����س��رية  حتقيق  ق�سري  زم���ن 

وحت�سني  الأو����س���اع  تطبيع  اإع����ادة  اإىل  اأدت 

زالت  وما  خا�ض،  ب�سكل  ال�سحية  اخلدمات 

من  م�ستمرة  الإع��م��ار  واإع���ادة  البناء  عملية 

جناح اإىل جناح. 

 هئية الهالل األحمر السعودي والشؤون
 الصحية بالحرس الوطني يطلقان حملة

تبرع بالدم لمنسوبي الهئية
 وفد من الهالل األحمر اإلماراتي يزور

مستشفى الجمهورية في عدن
معكم - عدنمعكم - الرياض

 أرفد برنامج اإلمداد الدوائي بمستلزمات وأدوية
لمحافظتي عدن وتعز
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أخبار

العراقي  الحمر  الهال  جمعية  اأعلنت 

جزائرية  �سحن  طائرات  اأربعة  و�سول  عن 

بها  تربعت  اإن�سانية  مب�ساعدات  حمملة 

اجلزائري،  الأحمر  والهال  احلكومة 

املواد  من  طن   180 امل�ساعدات  هذه  وت�سم 

و�سلت  والأدوية،  الغذائية  وغري  الغذائية 

مطار بغداد على منت طائرات جزائرية.

وقال ال�سفري اجلزائري يف العراق، عبد 

قد  و�سعباً  حكومة  اإننا  �ساعة،  بن  القادر 

مرارتها  وذقنا  الظروف  هذه  مبثل  مررنا 

ال�سروري  فمن  احتياجاتها،  ونعرف 

م�ساندة العراق وتقدمي الدعم الإن�ساين له 

يف املجالت كافة.

للهال  الوطني  املكتب  قالع�سو  وبدوره، 

من  النني،  حممد  اجلزائري،  الأحمر 

لنظرائنا  امل�ساعدة  تقدمي  كجمعية  واجبنا 

اليوم  قدمنا  وقد  الوطنية،  اجلمعيات  يف 

والطبية  الغذائية  امل�ساعدات  من  طناً   180

لل�سعب العراقي ال�سقيق، و�سن�ستمر باإر�سال 

ال�سعب  لدعم  امل�ساعدات  من  اأخرى  دفعات 

يف  النازحني  واإعانة  حمنته  يف  العراقي 

املو�سل.

الهال  جمعية  رئي�ض  �سكر  جهته،  ومن 

املعموري،  يا�سني  الدكتور  العراقي،  الأحمر 

الأحمر  والهال  اجلزائرية  احلكومة 

اجلزائري على امل�ساعدات الن�سانية لل�سعب 

العراقي .  

ع���ل���ى اإث������ر ق���ي���ام ع�����دد ك���ب���ري م����ن الأ�����س����رى 

بتنفيذ  اأ�سري(   1500 من  )اأك��رث  الفل�سطينييون 

اإ���س��راب��ه��م ال�����س��ه��ري ع��ن ال��ط��ع��ام ال���ذي ب���داأ يف 

الأحمر  ال��ه��ال  جمعية  وجهت  املا�سي،  اأب��ري��ل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ن�����داء ع���اج���ًا مل���ك���ون���ات احل��رك��ة 

الأح��م��ر  وال���ه���ال  الأح���م���ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة 

الإن�����س��ان،  بحقوق  املعنية  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 

فيه  تطالبها  الطبية،  والحت���ادات  واجلمعيات 

الفل�سطينيني  املعتقلني  حمنة  لإن��ه��اء  التدخل 

امل�سربني عن الطعام، وحتقيق مطالبهم، ومنع 

تغذيتهم ق�سرياً. 

م��ط��ال��ب  اأن  ن���دائ���ه���ا  اجل��م��ع��ي��ة يف  واأك�������دت 

امل��ع��ت��ق��ل��ني ه���ي م��ط��ال��ب ق��ان��ون��ي��ة واإن�����س��ان��ي��ة، 

الإن�ساين  ال��دويل  القانون  اأح��ك��ام  مع  وتن�سجم 

اأن ال��غ��ال��ب��ي��ة  وق���ان���ون ح��ق��وق الإن�������س���ان، ع��ل��م��اً 

يف  ُي��ح��ت��ج��زون  املعتقلني  ه���وؤلء  م��ن  ال�ساحقة 

�سجون »اإ�سرائيلية«، ولي�ض يف ال�سجون املقامة 

ال��ذي  الأم���ر  املحتلة،  الفل�سطينية  الأر����ض  يف 

ي��خ��ال��ف ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����س��اين، وينعك�ض 

التي  ذوي��ه��م،  م��ع  املعتقلني  ت��وا���س��ل  على  �سلباً 

اأكدته اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف بيان 

بتاريخ 2017/5/3. 

اإن��ه��اء  ت��رك��ز ع��ل��ى  وك��ان��ت م��ط��ال��ب املعتقلني 

والع��ت��ق��ال  الإن���ف���رادي  ال��ع��زل  ب�سيا�سة  ال��ع��م��ل 

ووقف  تع�سفياً،  اعتقاًل  اأ�سحى  ال��ذي  الإداري 

الع����ت����داءات ع��ل��ى امل��ع��ت��ق��ل��ني وم��ع��ام��ل��ت��ه��م غري 

من  العائلية  ب��ال��زي��ارات  وال�����س��م��اح  الإن�����س��ان��ي��ة، 

التعليم  واإع��ادة  تع�سفية،  قيود  اأو  انتقا�ض  دون 

العامة  الثانوية  لمتحانات  والتقدم  اجلامعي، 

الطبي،  الإه��م��ال  �سيا�سة  ووق��ف  )التوجيهي(، 

700 مري�ض  ل�  املنا�سبة  الطبية  العناية  وتوفري 

 26 اأمرا�ض قلبية،   34 18 حالة �سرطان،  منهم: 

ُم��ق��ع��داً، واإدخ�����ال ال��ك��ت��ب وال�����س��ح��ف وامل��ج��ات، 

ندائها  يف  اجلمعية  ولفتت  التلفاز.  وم�ساهدة 

املعتقلني  ه���وؤلء  حياة  يهدد  ال��ذي  اخلطر  اإىل 

�سلطات  ق���ررت  اأن  بعد  ال��ط��ع��ام،  ع��ن  امل�سربني 

وهو  ق�سراً،  تغذيتهم  »الإ�سرائيلية«  ال�سجون 

الأم����ر ال����ذي ُي��ع��د ���س��ل��وك��اً غ��ري اإن�����س��اين وغ��ري 

ال��ت��اأك��ي��د عليه يف  وال���ذي مت  اأخ��اق��ي��اً،  مقبول 

اأخ��اق��ي��ات  ب�����س��اأن   ،1975 اإع�����ان ط��وك��ي��و ل��ع��ام 

1991 اخلا�ض  مهنة الطب، واإعان مالطا لعام 

اجلمعية  عن  وال�سادر  الطعام،  عن  بالإ�سراب 

الطبية العاملية، واحتاد الأطباء العاملي، واللجنة 

العفو  وم��ن��ظ��م��ة  الأح���م���ر،  لل�سليب  ال��دول��ي��ة 

ووت�ض”  راي��ت�����ض  “هيومن  ومنظمة  ال��دول��ي��ة، 

ونقابة   ،Human Rights Watch
اعتربته �سرباً من  التي  »الإ�سرائيلية«  الأطباء 

التعذيب. 

 فريق من الهالل األحمر الجزأيري يصل
 بغداد برفقة شحنات مساعدات جوية
تبرعت بها الحكومة للشعب العراقي

 الهالل األحمر الفلسطيني يطالب
المؤسسات الدولية بإنقاذ حياة األسرى

معكم - الجزأير

معكم -  فلسطين
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أخبار

 ورشة عمل حول برنامج دعم األقران
 للمتطوعين العاملين في

الجئ سوري عادوا إلى بالدهمالهالل األحمر السوري

يتعر�ض  التي  ال�سغوط  لرتاكم  نظراً 

لها املتطوعون العاملون يف منظمة الهال 

ور�سة  تنظيم  متاّ  ال�سوري،  العربي  الأحمر 

تدريبية لربنامج دعم الأقران بالتعاون مع 

مايو  يف  الأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

املا�سي، على مدار اأربعة اأيام، حيث متاّ خال 

13 متطوعاً من فرع دم�سق  الور�سة تدريب 

على كيفية التعامل مع ال�سغوط النف�سية، 

مب�ساركة  املتدربني  قيام  بهدف  وذلك 

يف  املتطوعني  من  اأقرانهم  مع  اخلدمة 

الفرع.

معكم - سوريا

معكم - سوريا
�سليمان  الرتكي  الداخلية  وزير  قال 

الاجئني  عدد  جمموع  اإناّ  �سويلو، 

بلغ  بادهم  اإىل  عادوا  الذين  ال�سوريني 

اجتماع  يف  �سويلو  واأو�سح  األفاً.   450

األف   200 قرابة  اأناّ  الهجرة،  اإدارة  مديرية 

ال�سوريني غادروا تركيا عرب  من الاجئني 

املعابر احلدودية الربية واجلوية، و225 األف 

 25 اإىل �سوريا طوعاً، وقرابة  منهم من عاد 

األف متاّ اإعادتهم اإىل بادهم ب�سبب ارتكابهم 

عدد  اأناّ  �سويلو  د  واأكاّ خمتلفة.  جرائم 

�سيزداد  بادهم  اإىل  العائدين  ال�سوريني 

ملدينة  التحتية  البنية  جتهيز  اإمتام  عقب 

بعد  ال�سمالية،  حلب  حمافظة  بريف  الباب 

اأن مت حتريرها من تنظيم داع�ض الإرهابي. 

ألف450
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أخبار

الهالل األحمر البحريني: 
نعمل على تزويد الناشٔية بأساسيات 

العمل اإلغاثي اإلنساني

 جلسة تحاور بين الجمعيات الوطنية
 للهالل األحمر والصليب األحمر لمنطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

معكم - البحرين

معكم - القاهرة
الأحمر  الهال  العام جلمعية  املدير  اأكد 

املهام  اأحد  اأن  احلادي،  مبارك  البحريني، 

الأحمر  الهال  بها  ينه�ض  التي  الكبرية 

تدريب  ن�سر  حول  تتمحور  البحريني 

ال�سباب والنا�سئة على اأ�س�ض العمل الإغاثي 

والإن�ساين، لفتا اإىل اأن ذلك ياأتي يف اإطار 

املتميزة  املكانة  حر�ض اجلمعية على �سمان 

على  الإغاثي  العمل  جمال  يف  للبحرين 

احلافل  �سجلها  وتعزيز  العامل،  م�ستوى 

بالإجنازات يف هذا املجال على مدى قرابة 

خم�سني عاماً، وذلك من خال امل�سي قدما 

اجلديدة  ال�سابة  بالدماء  اجلمعية  رفد  يف 

واأ�ساد  خمت�سني.  ومتطوعني  قيادات  من 

احلادي خال اجتماعه مع جلنة ال�سباب يف 

اجلمعية باجلهود التي يقوم بها املتطوعون 

من اأجل ا�ستقطاب النا�سئة وت�سجعيهم على 

الربنامج  بالذكر  وخ�ض  التطوعي،  العمل 

اجلمعية  تعتزم  الذي  ال�سيفي  التدريبي 

تنفيذه من 23 اإىل 27 يوليو لعدد من النا�سئة 

ترتاوح اأعمارهم بني 14 اإىل 17 عاماً. واأ�سار 

اأهمية التدريب على العمل الإغاثي  اأن  اإىل 

الذي رمبا  العمل  هذا  تنبع من خ�سو�سية 

يبدو م�سابها للعمل اخلريي لناحية تقدمي 

وجود  اإىل  لفتا  للمحتاجني،  امل�ساعدات 

فروقات كبرية بني العملني، حيث اأن طبيعة 

العمل الإغاثي اأو الإن�ساين تعني ال�سرعة يف 

تقدمي الإغاثة العاجلة والو�سول اإىل اأماكن 

الكوارث البيئية والنزاعات واإغاثة املنكوبني 

الذي رمبا يت�سمن  العون لهم  عرب تقدمي 

وماأوى  غذائية  ووجبات  طبية  م�ساعدات 

النازحني  عودة  يف  امل�ساعدة  ثم  موؤقت، 

اإعادة  ملوطنهم، واأخرياً مرحلة امل�ساعدة يف 

والجتماعي.  النف�سي  والتاأهيل  التنمية 

كثريا  تطور  الإن�ساين  العمل  اأن  واأو�سح 

خال العقود املا�سية، وباتت تنظمه املبادئ 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  للحركة  ال�سبعة 

وعدم  الإن�سانية،  وهي  الأحمر  والهال 

واخلدمة  وال�ستقال،  واحلياد،  التحيز، 

اأن  وذكر  والعاملية.  والوحدة،  التطوعية، 

حلَّت  البحريني  الأحمر  الهال  جمعية 

وطنية  جمعية   50 اأف�سل  قائمة  �سمن 

المتثال  جلنة  لت�سنيف  وفقا  العامل  حول 

جلمعيات  الدويل  الحتاد  يف  والو�ساطة 

ال�سليب الأحمر والهال الأحمر يف جنيف 

اجلمعية  لمتثال  نتيجة  وذلك  ب�سوي�سرا، 

واملبا�سرة  املو�سوعية  املعايري  جلميع 

املعتمدة يف جمال العمل الإن�ساين. 

يف  امل�سري  الأحمر  الهال  ا�ست�سيف 

يوليو على مدار يومني، جل�سة  الثالث من 

للهال  الوطنية  اجلمعيات  بني  التحاور 

ال�سرق  ملنطقة  الأحمر  وال�سليب  الأحمر 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وبع�ض اأع�ساء من 

والحتاد  الأحمر،  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

الدويل جلمعيات ال�سليب الأحمر والهال 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  مبنطقة  الأحمر 

كامل،  موؤمنة  الدكتورة  واأو�سحت  اأفريقيا. 

امل�سري،  الأحمر  للهال  الأمني العام 

تعزيز  حول  نقا�سات  �سهدت  اجلل�سات  اأن 

ظل  يف  امل�ستقبل  نحو  املتطلع  التفكري 

التحديات املتزايدة وحمدودية املوارد املالية 

طريق  عن  احلايل  الوقت  يف  والب�سرية 

والق�سايا  الجتاهات  ومناق�سة  حتديد 

خال  املمكنة  واحللول  امل�ستجدة  الإن�سانية 

التاأثري يف  �سيغ ت�ساركية وتفاعلية، واأي�ساً 

�سياغة جدول اأعمال املوؤمتر الدويل املقبل.

اجلمعيات  بني  التحاور  جل�سات  وعقدت 

بهدف  الإقليمي  امل�ستوى  على  الوطنية 

وحتقيق  املركزي  امل�ستوى  على  التن�سيق 

كل  من  لا�ستفادة  الإيجابية  امل�ساركة 

اأفريقيا،  العربية و�سمال  باملنطقة  الطاقات 

التي  للتحديات  اأف�سل  فهم  اإىل  بالإ�سافة 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  احلركة  تواجهها 

والهال الأحمر يف امل�ستقبل القريب.
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لعبت جمعية الهال احلمر الفل�سطينية 

دورا اإن�سانيا مهما يف اأحداث جمعة الغ�سب 

اإغ���اق  ع��ل��ى  ردا  ال��ق��د���ض  يف  الفل�سطينية 

للم�سجد  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الإح���ت���ال  �سلطات 

الأق�سى عقب العملية الأخ��رية التي وقعت 

»ام  ال��ن��ور  اأم  م��ن مدينة  اإث��ن��ان  ونفذها  فيه 

ال��ف��ح��م » ث���ال���ث اأك�����رب م����دن ف��ل�����س��ط��ني يف 

الداخل �سكانا وم�ساحة.

وق������دم ال����ه����ال الأح����م����ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

خدماته الإ�سعافية لنحو 450 م�سابا خال 

املحتلة  ال��ق��د���ض  �سهدتها  ال��ت��ي  امل��واج��ه��ات 

وبقية مدن ال�سفة الغربية يف ظل الأحداث 

ال���دائ���رة يف امل�����س��ج��د الأق�������س���ى، م��ن��ه��ا 110 

اإ�سابات يف القد�ض املحتلة.

وتتوزع هذه الإ�سابات كالآتي: 23 اإ�سابة 

بالر�سا�ض  اإ���س��اب��ة   147 احل��ي،  بالر�سا�ض 

جراء  اإ�سابة  و215  باملطاط،  املغلف  املعدين 

اإ�سابة  و65  للدموع،  امل�سيل  الغاز  ا�ستن�ساق 

بك�سور خمتلفة جراء التعر�ض لل�سرب من 

قبل قوات الحتال.

وا���س��ت��ج��اب��ة ل��اح��ت��ي��اج��ات الإن�����س��ان��ي��ة، 

اجلمعية  اأن�ساأت  املحتلة،  القد�ض  يف  خا�سة 

م�ست�سفى ميدانيا يف �ساحة مركز الإ�سعاف 

وال����ط����وارئ ال��ت��اب��ع ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف ال��ق��د���ض 

ل�ستقبال  ال�سوانة  حي  يف  الكائن  املحتلة 

للم�سابني  ال���ازم  الطبي  ال��ع��اج  وت��ق��دمي 

من  التخفيف  اإط����ار  يف  ب�سيطة  ب��اإ���س��اب��ات 

املحتلة  ال��ق��د���ض  م�ست�سفيات  ع��ن  ال�سغط 

الطبية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني  الأدوار  وت��ن�����س��ي��ق 

العاملة يف املدينة.

كما وزعت اجلمعية فرقا اإ�سعافية راجلة، 

خ��ا���س��ة داخ�����ل ال���ب���ل���دة ال���ق���دمي���ة ل��ل��ق��د���ض 

وحميطها.

رئي�ض  يون�ض اخلطيب،  الدكتور  قام  كما 

اجل��م��ع��ي��ة، ب���زي���ارة ت��ف��ق��دي��ة ل��اط��اع على 

وامل�ست�سفى  الإ�سعاف  مركز  يف  العمل  �سري 

امليداين يف فرع اجلمعية يف القد�ض املحتلة 

وجاهزية طواقم اجلمعية ومتطوعيها.

واأكد اخلطيب اأن اجلمعية بطواقمها من 

م�سعفني ومتطوعني، ومراكز وم�ست�سفيات 

على جاهزية تامة لا�ستجابة لاحتياجات 

اأنحاء  خمتلف  يف  �سعبنا  لأب��ن��اء  الإن�سانية 

الوطن، وخا�سة يف القد�ض املحتلة.

الهالل األحمر الفلسطيني:

إسعاف 450 
مصابا في اشتباكات 

معكم - أسعد العزوني- عمان»األقصى«
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تدريبيا  خميما  غزة  قطاع  يف  الفل�سطيني  الحمر  الهال  نظم 

املخيم على تدريبات  وا�ستمل  للكوارث.  الوطني لا�ستجابة  للفريق 

نظرية وعملية يف موا�سيع خمتلفة منها: اليواء، واملياه وال�سحاح، 

وال�سحة يف حالت الطوارئ، والدعم اللوج�ستي، والو�سول المن، 

والوقاية وال�سامة، وغريها.

مخيم تدريبي 
فلسطيني في قطاع غزة

املنظمة  بني  امل�سرتك  التعاون  اإطار  يف 

الحمر  وال�سليب  الحمر  للهال  العربية 

�ساركت  البحريني،  الأحمر  الهال  وجمعية 

املنظمة يف حفل ختام التدريب ال�سيفي 2017 

للجمعية ، حتت �سعار »�سباب اأقوى يحققون 

 56 لعدد  اأو�سع«  ونطاق  اأف�سل  ب�سكل  املزيد 

خال  املنظمة  وقدمت  ومتطوعة.   متطوع 

للنا�سئة  التطوع  عن  عمل  ور�سة  الربنامج 

واأولياء الأمور، مت من خالها احلديث عن 

مفهوم العمل التطوعي وا�ساليب يتبعها ويل 

وم�سروع  ابناءه،  يف  التطوع  لتنمية  المر 

تقدمه  والذي  الب�سمة«  لن�سنع  »تطوع 

جميع  الفئات  ل�ستقطاب  العربية  املنظمة 

وتعزيز  زمان  واأي  مكان  اأي  والأعمار  يف 

ويف  بعد.    عن  بالتطوع  الإن�ساين  العمل 

�سكر  �سهادات  اجلمعية  قدمت  احلفل  نهاية 

املنظمة  م�ساركة  مع  للمتطوعني.  وتقدير 

الحمر  وال�سليب  الحمر  للهال  العربية 

وجلنة احلركة الدولية لل�سليب الحمر يف 

توزيع �سهادات للمتطوعني.

نظمه الهالل االحمر البحريني بمشاركة ٥٦ طفل 

ختام برنامج التدريب الصيفي 
في البحرين بمشاركة المنظمة 

معكم - غزة

معكم - البحرين
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يزداد احل�سار اخلانق على قطاع غزة يف عامه احلادي 

احلياة  مناحي  كافة  على  �سلبي  ب�سكل  اأثر  والذي  ع�سر، 

من  جعل  والذي  والتعليمية،  والجتماعية  القت�سادية 

مهدد  درا�سي  وعام  اإن�سانية  كارثة  �سفا  على  غزة  قطاع 

وامللحة  العاجلة  الحتياجات  تفاقم  ظل  يف  بالنهيار 

للطلبة والقطاع التعليمي والتي و�سلت اإىل اأكرث من 102 

مليون دولر، حيث يحتاج اأكرث من 340،534 طالب فقري 

بقيمة  مدر�سي  وزي  قرطا�سية  مع  مدر�سية  حقيبة  اإىل 

50$ لكل طالب باإجمايل قدره 17،026،700$، كما يحتاج 

53،763 طالب جامعي فقري اإىل ر�سوم درا�سية �سنوية مع 

باإجمايل  1280$ لكل طالب  اإىل ما يزيد عن  املوا�سات 

طالبة   2،498 من  اأكرث  يحتاج  كما   ،$43،279،215 قدره 

كفالة  اإىل  تربوية  مدار�ض  يف  يدر�سون  يتيم  وطالب 

تعليمية قدرها 450$ �سنوياً. بالإ�سافة اإىل وجود حاجة 

اإىل بناء 41 مدر�سة جديدة خال العام الدرا�سي اجلديد 

الطلبة اجلدد  دولر ل�ستيعاب  مليون   41 قدرها  بتكلفة 

وتقلي�ض عدد املدار�ض التي حتتوي على فرتتني اأو ثاث 

420 مدر�سة مبعدل كثافة  والبالغ عددها  فرتات يومية 

املعدل  �سعف  وهو  �سعبة  لكل  طالب   38 يتجاوز  �سفية 

الطبيعي املطلوب. وقد يزداد الأمر تعقيداً يف حال تنفيذ 

قرار التقاعد ل� 5419 معلم والذين يهدد باإيقاف اخلدمة 

ملا يقرب من 260 األف طالب وطالبة وتوقف خدمة برامج 

طالب   2724 منها  ي�ستفيد  والتي  الإعاقة  لذوي  التعليم 

ل�  التعلم  ب�سعوبات  اخلا�سة  الربامج  وتوقف  وطالبة، 

1858 طالب وطالبة.

املوؤ�س�سات  بجميع  د�ستك  غزي  جمعية  تهيب  لذلك 

احلالة  لإنقاذ  عاجلة  تدخات  لإجراء  والدولية  املانحة 

حقه  طالب  لكل  يوؤمن  مبا  غزة،  قطاع  يف  التعليمية 

التنمية  اأهداف  مع  يتوافق  ومبا  التعليم  يف  الطبيعي 

غزة  فطلبة  للجميع،  التعليم  لإتاحة  العاملية  امل�ستدامة 

ي�ستحقون احلياة.

م�ستوى  يف  عاملياً  الأعلى  يعترب  غزة  قطاع  اأن  يذكر 

ومن   ،%65 الفقر  ن�سبة  يف  والأعلى   ،%41.7 البطالة 

الأعلى يف ن�سبة تلوث املياه 95%، ومن الأعلى يف معدلت 

يومياً،  انقطاع  �ساعة   22-20 الكهربائي  التيار  انقطاع 

ومن الأعلى كثافة �سكانية يف العامل 5521 فرد/كم2.

نداء طارئ إلنقاذ العملية 
التعليمية في قطاع غزة

نادي المتطوع الصغير بالهالل 
االحمر الكويتي يغرس مفاهيم 

العطاء والعمل التطوعي 
الأحمر  الهال  جمعية  رئي�ض  نائب  قال 

املتطوع  نادي  احل�ساوي  ان  اأنور  الكويتي 

ال�سغري الذي تنظم اجلمعية فعالياته لل�سنة 

غر�ض  على  يحر�ض  التوايل  على  اخلام�سة 

مفاهيم العطاء والعمل التطوعي.

واأ�ساف احل�ساوي يف كلمته بحفل اختتام 

فعاليات النادي التي ا�ستمرت �سهرا كاما ان 

النادي �سم هذا العام 140 طفا مت تعليمهم 

لل�سليب  الدولية  للحركة  ال�سبعة  املبادئ 

النادي  اأن�سطة  اىل  اإ�سافة  الحمر  والهال 

الرتبوية والرتفيهية.

المكانات  كل  ت�سخري  مت  انه  واأو�سح 

قبل  من  ال�سغار  للمتطوعني  واخلربات 

الأولية  الإ�سعافات  املدربني يف جمال  خرية 

و�سفوة املعلمني يف املجالت الرتبوية.

واأ�سار اىل ان العمل التطوعي يعك�ض رقي 

املجتمعية  القيم  تقوية  يف  وي�سهم  املجتمع 

الن�سانية  التطوعية  الثقافة  وينمي 

الإن�ساين  الرتابط  اأنواع  اأهم  من  باعتباره 

النادي  ان  وبني  احل�ساري.  للرقي  ورمزا 

)الهال  م�سرية  يف  جديدة«  »ب�سمة  اأ�ساف 

واعد  جليل  رمزا  كانت  الكويتي(  الحمر 

مديرة  قالت  جهتها  من  بالن�ساط.  ومفعم 

العامة  الأمانة  يف  وامل�ساريع  الربامج  اإدارة 

العربية للهال وال�سليب الحمر  للمنظمة 

هوازن الزهراين يف كلمة مماثلة ان الكويت 

تلم�سها  عرب  الإن�ساين  العمل  مركز  هي 

معاناة املحتاجني وهي وطن عرف عنه حب 

عمل اخلري منذ قدم التاريخ.

�ساعد  الأمر  هذا  ان  الزهراين  وذكرت 

اأبجديات  يف  النخراط  على  الكويت  اأبناء 

بكلمة  والتطوعي م�ست�سهدة  العمل اخلريي 

للهال  العربية  للمنظمة  العام  المني 

�سالح  الدكتور  الأحمر  ال�سليب  الأحمر 

معكم - خالد الزيد -الكويت

ال�سحيباين الذي قال عن الكويت انها »قبلة 

املح�سنني واملو�سرين«. واأو�سحت ان مقومات 

العمل الإن�ساين والتطوعي يف الكويت بلغت 

اأمري  اإذ حظيت باهتمام �سمو  م�ستوى رفيعا 

ال�سباح  اجلابر  الأحمد  �سباح  ال�سيخ  الباد 

اإطار  التطوعي يف  العمل  اأهمية  الذي يقدر 

ال�سباب  مواهب  لإبراز  العام  النفع  جمعيات 

وطبيب  املدرب  قال  ناحيته  من  و�سقلها. 

الحمر  الهال  جمعية  يف  املتطوع  ال�سنان 

قام  انه  الكندري  طارق  الدكتور  الكويتي 

بتعليم الأطفال معلومات طبية حول كيفية 

الأمور  بع�ض  اىل  اإ�سافة  بالأ�سنان  الهتمام 

احلياتية مثل كيفية التعامل مع الب�سر من 

خمتلف البلدان اأثناء ال�سفر وكيفية التعامل 

مع الفقراء واملحتاجني.

الثانية  لل�سنة  ي�سارك  انه  الكندري  وبني 

على التوايل يف نادي املتطوع ال�سغري م�سريا 

مع  التطوعية  جتربته  من  ا�ستفاد  انه  اىل 

اليمن  يف  املحتاجني  معاجلة  يف  اجلمعية 

وحر�ض على اي�سالها لاأطفال يف النادي.

عي�سى  املتطوع  الطفل  قال  جانبه  من 

الكندري يف ت�سريح مماثل انه ا�ستفاد كثريا 

يف  معلومات  واكت�سب  للنادي  ان�سمامه  من 

على  احلفاظ  كيفية  اأهمها  متعددة  جمالت 

ال�سحة ونظافة الأ�سنان.

للحركة  ال�سبعة  املبادئ  تعلمه  ان  واأ�ساف 

افاده  الحمر  والهال  لل�سليب  الدولية 

كثريا وطور معلوماته عن العمل الإن�ساين.

فاطمة  املتطوعة  الطفلة  قالت  بدورها 

املتطوع  لنادي  الن�سمام  جتربة  ان  ال�سراح 

بها  مرت  التي  التجارب  اجمل  من  ال�سغري 

املهارات  من  الكثري  خالها  من  وتعلمت 

واملعلومات اجلديدة واملفيدة يف احلياة مثل 

الإ�سعافات الأولية وم�ساعدة املحتاجني.

واأو�سحت ال�سراح انها ا�ستمتعت بالدرو�ض 

جعلها  الذي  المر  الأ�سنان  عن  ال�سحية 

يف  ا�سنان  طبيبة  تكون  ان  اإىل  تطمح 

امل�ستقبل.

املتطوع  لنادي  اخلام�سة  ال�سنة  وحملت 

خلدمة  جيل  بعد  )جيل  �سعار  ال�سغري 

الن�سانية( و�سمت الطفال من �سن 5 اإىل 12 

عاما بغية اإك�سابهم ثقافة التطوع.

معكم - غزة
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الأحمر  للهال  العربية  املنظمة   �ساركت 

تن�سيق  حول  عمل  ور�سة  يف  الأحمر  ال�سليب 

نظمتها  الإن�ساين والتي  للعمل  الدولية  احلركة 

 )ICRC( الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

الأحمر  ال�سليب  جلمعيات  الدويل  والحتاد 

ا�ست�سافتها  والتي   )IFRC( الأحمر  والهال 

 ،  2017 اغ�سط�ض   10-8 الفرتة   خال  بريوت 

9 جمعيات  بها   �ساركت  التي  الور�سة  وتاأتي هذه 

املنظمات  من  وعدد  اأجنبية  جمعية   12 و  عربية 

تزايد  ظل  يف   ، ال�سلة  ذات  الدولية  الإن�سانية 

تعزيز  واأهمية  املنطقة  يف  الإن�سانية  املاآ�سي 

التن�سيق يف هذا اجلانب. 

على  ال�سوء  ت�سليط  الور�سة   وا�ستهدفت 

يف  احلركة«  وتعاون  وتن�سيق  »تعزيز  مبادرة 

العملياتي  التن�سيق  من  املزيد  حتقيق  �سبيل 

ال�سرق  منطقة  يف  احلركة  �سركاء  بني  ال�سحي 

على  بالرتكيز   ، اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 

الأ�سهر  خال  العملية  الأمثلة  من  ال�ستفادة 

، ومناق�سة  املمار�سات اجليدة  ،وتو�سيح  الأخرية 

يف  ملمو�ض  نحو  على  املنطبقة  العمل  نقاط 

اإىل  بالإ�سافة  املختلفة  الإقليمية  ال�سياقات 

شاركت في ورشة عمل تنسيق الحركة الدولية 
للعمل اإلنساني في بيروت

المنظمة العربية للهالل  األحمر 
والصليب األحمر تعرض منصة »انسجام« 

لتنسيق العمل اإلنساني العربي 

معكم -خاص -بيروت

و�سع نهج عملي باجتاه التن�سيق والتعاون داخل 

�سعياً   . الأر�ض  على  العملي  املنظار  من  احلركة 

لت�سميم م�ستقبل مبادرة »تعزيز الحتاد الدويل 

يف  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال  جلمعيات 

التي  اأفريقيا«  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

هيكلة  اإعادة  اأجل  من  2015م  العام  يف  اأطلقتها 

الوقاية  وحدة  اإىل   )  DMU( الكوارث  وحدة 

من الأزمات والكوارث وال�ستجابة لها والتعايف 

)DCPRR ( ، وبدعم من عدد من اجلمعيات 

الوطنية ال�سريكة )PNS( العاملة يف منطقة 

�ساندت  وقد   ، اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

اأمانة  اإعادة هيكلة  الإقليمية عملية  املبادرة  هذه 

فعالية  حت�سني  اإىل  تهدف  التي  الدويل  الحتاد 

املنظمة العاملية . ومراجعة مكتب الحتاد الدويل 

يف  الأحمر  والهال  الأحمر  ال�سليب  جلمعيات 

ب�سفته  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

املقدم  الدعم  ملراجعة  م�ستقبًا«  »م�ست�ساراً 

لوحدة  ال�سريكة  الوطنية  اجلمعيات  قبل  من 

لها  وال�ستجابة  والكوارث  الأزمات  من  الوقاية 

فيه  اأدى  الذي  املدى  وقيا�ض   ، منها  والتعايف 

دعم اجلمعيات الوطنية اإىل الو�سول اإىل حركة 

اأقوى يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

، وتقدمي التو�سيات لتعزيز الدعم املايل والتقني 

م�ستقبًا من خال هذه املبادرة . 

 

خلق فهم أفضل للمبادرة ، و تنسيق 
وتعاون أقوى للحركة

حول  والثاين  الأول  اليوم  يف  النقا�ض  دار 

ال�سليب  �سركاء  من  للمبادرة  اأف�سل  فهم  خلق 

الرئي�سيني يف منطقة  الأحمر  الأحمر والهال 

اإىل  بالإ�سافة   ، اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

باملبادرة  قدماً  للدفع  امل�ستقبلي  الطريق  ر�سم 

وفقاً للنتائج والتو�سيات ال�سادرة عن املراجعة . 

وكذلك التن�سيق والتعاون الأٌوى للحركة ، بالذات 

اأن العام  2015م �سهد تبنى جمل�ض املندوبني حل 

 )  SMCC( احلركة«  وتعاون  وتن�سيق  »تعزيز 

لتح�سني التن�سيق والتعاون بني مكونات احلركة 

القوة  نقاط  من  اأف�سل  ب�سكل  منها  وال�ستفادة 

التكميلية لديهم ، ومتثل تلك اإحدى التو�سيات 

الدويل  الحتاد  »تعزيز  ملراجعة  الرئي�سية 

يف  الأحمر  والهال  الأحمر  ال�سليب  جلمعيات 

منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا التن�سيق 

مبادرة  مع  يتما�سى  ب�سكل  احلركة  �سركاء  بني 

املجل�ض وخطة العمل . وكذلك حتقيق املزيد من 

�سركاء احلركة  ال�سحي بني  العملياتي  التن�سيق 

 ، اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

العملية  الأمثلة  من  ال�ستفادة  على  بالرتكيز 

املمار�سات  ،وتو�سيح  الأخرية  الأ�سهر  خال 

على  املنطبقة  العمل  نقاط  ومناق�سة   ، اجليدة 

نحو ملمو�ض يف ال�سياقات الإقليمية / املختلفة 

التن�سيق  باجتاه  عملي  نهج  و�سع  اإىل  بالإ�سافة 

على  العملي  املنظار  داخل احلركة من  والتعاون 

الأر�ض . 

 

منصة انسجام 
هذا  يف  املنظمة  طرحت   ، الور�سة  �سياق  ويف 

»ان�سجام«  اللكرتونية  املن�سة  م�سروع  الور�سة 

وهي من�سة تن�سيقية للمنظمات العاملة لتن�سيق 

العمل الإن�ساين كاأحد املٌخرجات العملية امل�ساندة 

للمنظمات العاملة يف امليدان وتقدمي املعلومات 

املهمة عن الحتياجات للجهات الداعمة ، وهو ما 

ت�سميم م�ستقبل  الور�سة حول  روؤية  يتوافق مع 

مبادرة »تعزيز الحتاد الدويل جلمعيات الهال 

ال�سرق  منطقة  يف  الأحمر  وال�سليب  الأحمر 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا« .

 

توصيات الورشة 
متحورت  بتو�سيات  الور�سة  خرجت  وقد 

حول : زيادة الوعي حول عملية تعزيز التن�سيق 

والتعاون �سمن اأع�ساء احلركة الدولية ، وتنفيذ 

مت  التي  التو�سيات  ح�سب  والأليات  الأدوات 

حول  املعلومات  حتديث  �سرورة   ، بها  اخلروج 

تعزيز  ملف  يف  الأخرية  والتحديات  الإجنازات 

وحدة  دور  تعزيز   . امل�سرتك  والتعاون  التن�سيق 

لها  وال�ستجابة  والكوارث  الأزمات  من  الوقاية 

والتعايف DCPRR يف مكتب الحتاد الدويل 

الوطنية  اجلمعيات  يف  الطوارئ  وحدات  مع 

وتطوير   . الأزمات  حال  يف  اجلاهزية  ل�سمان 

العمل اللوج�ستي امل�سرتك وخطة العمل طويلة 

اأدوات  بتطبيق  ال�ستمرار  اإىل  بالإ�سافة   ، الأمد 

مكونات  بني  والتدريب  امل�سرتكة  اجلهوزية 

اجلمعيات  قدرات  بناء  �سمول  و�سمان  احلركة 

مفهوم  وحت�سني  الطوارئ.  حالت  يف  الوطنية 

طرق  واكت�ساف  املوحد  الدويل  النداء  وتنفيذ 

اإظهار  اإىل  بالإ�سافة  اأو�سع  مايل  دعم  تاأمني 

زيادة  على  احلر�ض   ، احلركة  ل�ستجابة  اأف�سل 

التن�سيق  واآليات  اأدوات  ا�ستخدام  حول  الوعي 

اجلانب  هذا  يف  القدرات  وبناء  احلركة  �سمن 

الدعم واخلدمات  ، وتقدمي  الوطنية  للجمعيات 

الدولية  واللجنة  الدويل  الحتاد  لدى  املتاحة 

للح�سد  الإيجابية  التجارب  من  وال�ستفادة   .

امل�سرتك للموارد ، وت�سجيع عمليات التوا�سل يف 

هذا اجلانب ، و�سمان �سهولة الإجراءات يف حال 

الطوارئ ل�سمان عدم اإعاقة �سرعة ال�ستجابة . 

املكتب  DMU يف  الكوارث  وحدة  دور  وتعزيز 

الإقليمي لاحتاد واإدارات الكوارث يف اجلمعيات 

من  الازمة  الحتياجات  ومعرفة  الوطنية. 

اجلمعيات الوطنية ورفع طرق ت�سريع التوا�سل 

التعاون  نطاق  وتو�سيع  التن�سيق.  جودة  و�سمان 

يف بناء القدرات وبرامج التواأمة بني اجلمعيات 

ال�سليب  جلمعيات  الدويل  والحتاد  الوطنية 

الأو�سط  ال�سرق  يف  الأحمر  والهال   الأحمر 

تاأمني  اآليات  تطوير  واأخرياً  اإفريقيا.  و�سمال 

حلالت  املنا�سب  بالوقت  وال�ستجابة  الو�سول 

الطوارئ.
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حفل استقبال للمتطوعين الجدد 
في الهالل االحمر المصري 

حضور متألق لمتطوعات الهالل االحمر 
اليمني في خدمة العمل اإلنساني 

نظمت اإدارة ال�سباب وتنمية التطوع 

بالهال الأحمر امل�سرى حفل ا�ستقبال 

ويوما تعريفيا للمتطوعني اجلدد ال�سبت 

29 يوليو 2017 باملركز العام للهال الأحمر 

امل�سرى وذلك بغر�ض تعريفهم على تاريخ 

واأن�سطة جمعية الهال الأحمر امل�سرى 

وجمالت التطوع املتاحة باجلمعية .

اهلل  فاإن  خريا  تطوع  »ومن  تعاىل  قال 

�ساكر عليم« ، من خال هذه الآية الكرمية 

التطوعي يف  الن�سائي  العمل  رموز  تنطلق   ،

الهال الحمر اليمني ، موؤكدات اأن التطوع 

ر�سالة �سامية ، انطلقن من خالها ليوؤكدن 

يف  الن�سانيه  املجالت  يف  الفاعل  احل�سور 

امليدان مبتغني ر�سى اهلل �سبحانه وتعاىل .

اليمني  الحمر  بالهال  واملتطوعات 

املراأة  ر�سيد  يف  ب�سمه  احداث  اىل  ي�سمون 

اليمنية التطوعي ما يعترب اجنازات حقيقية 

�سواء  حد  على  اجلهود  بذل  خال  من 

والفكريه  البدنيه  كاجلهود  املتطوع  باأخيها 

ومهارات  عقلية  بقدرات  متفوقات  والنف�سيه 

بنزاهه  اليها  املوكله  الن�سانيه  املهمات  لداء 

الهال  جلمعيه  ال�سبعه  باملبادئ  والتزام 

التحيز  وعدم  الن�سانيه  يف  املتمثاّلة  الحمر 

واحلياد  وال�ستقالية ، واخلدمة التطوعيه 

جمتمعها  مبايخدم   ، والعاملية  والوحده 

ووطنها . فالف حتيه و�سام لكل متطوعات 

جمعيه الهال الحمر اليمني يف كافه فروع 

انحاء  بجميع  املتطوعات  وكافة  اجلمعيه 

يف  تقدمه  وما�سوف  ماتقدمه  على  العامل 

املجالت الن�سانيه دون كلل او ملل دون تهاون 

او تخاذل . متطوعات جمعيه الهال الحمر 

من  لكل  والعرفان  بال�سكر  تقدمن  اليمني 

و  الأحمر  للهال  الدولية  احلركة  قيادات 

ال�سليب الأحمر على اإتاحة الفر�سه واإ�سفاء 

ذاتها  حتقيق  يف  املراأه  اأمام  وا�سعة  م�ساحة 

وخدمة املجتمع وخدمة الإن�سانية . وكذارفع 

الروح املعنوية لديها وتقدير اجلهود اجلبارة 

التي تبذلها بامليدان ، واأكدن اأنهن م�ستمرات 

خلدمة  والنفي�ض  الغايل  بذل  و  بالعطاء 

الن�سانية حتت اي ظروف اإن�سانية من املنبع 

بكل حمبه واخا�ض .

معكم - القاهرة

معكم - اليمن
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ال�سوري  العربي  الأحمر  الهال  ال�سحة يف  تعزيز  فريق  اأنهى 

فرع اإدلب حملة عنوانها  ) نظافتي حياتي ( والتي ا�ستمرت خال 

املركز  من  امل�ستفيدين  الأطفال  احلملة  ا�ستهدفت   ، متوز  �سهر 

املجتمعي ت�سمن احلملة: ) غ�سيل اليدين – توزيع قطع ال�سابون 

 – – توعية عن النظافة ال�سخ�سية عن طريق عر�ض فيديوهات 
متارين عملية  ( . ا�ستفاد من هذه احلملة 177 طفل.

تعزيز صحة )177( طفل في 
فرع الهالل االحمر السوري بإدلب 

الأحمر  للهال  العربية  املنظمة  اأدانت 

التي  الجرامية  ال�سبكات  الأحمر  وال�سليب 

متار�ض التهريب والإجتار بالاجئني واملهاجرين 

تدابري  اتخاذ  الدويل  املجتمع  املنظمة  ودعت   ،

فعالة وحازمة  ملنع ومكافحة تهريب املهاجرين ، 

وتعزيز التعاون الدويل يف جمال الهجرة الدولية 

اجلذرية  الأ�سباب  معاجلة  اأجل  من  والتنمية، 

املهاجرين  تنامي حركة  وبخا�سة عقب  للهجرة، 

الأهلية  احلروب  جراء  جماعية  اأو  فردية  ب�سفة 

وال�سراعات الداخلية التي ت�سهدها بع�ض الدول 

العربية ولاأ�سف مع انعدام الأمن والناجمة اأي�ساً 

عن انتهاكات القانون الدويل الإن�ساين التي تعد 

اأحد الأ�سباب الرئي�سية حلركات الهجرة وبالذات 

ما تعاين منه منطقة ال�سرق الأو�سط يف الآونة 

الأخرية. فيما عربت »املنظمة » عن قلقها الكبري 

املنظمة  الإجرامية  ال�سبكات  اأن�سطة  ازدياد  اإزاء 

الأن�سطة  و�سائر  املهاجرين  تهريب  جمال  يف 

امل�ستقبلة  بالدول  ال�سرر  تلحق  التي  الإجرامية 

املهاجرين  حياة  وتعري�ض   ، الطاردة  الدول  اأو 

للخطر يف ظل ال�سراعات التي تفاقمت وتنا�سلت 

�سبح  والهروب من  الفقر  وانت�سار  بفعل احلروب 

بتطبيق  املنظمة  .   وطالبت  وغريها  املجاعة 

املهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول  مواد 

لتفاقية  ل  املكِماّ واجلو،  والبحر  الرب  طريق  عن 

عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم 

لاأمم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب  الوطنية 

وذلك   ، واخلم�سون  اخلام�سة  الدورة   25 املتحدة 

اإثر ت�سبب هذه ال�سبكات بحوادث ماأ�ساوية وموؤملة 

واملهاجرين  الاجئني  من   املئات  �سحيتها  ذهب 

الإفريقي  القرن  من  الفارين  الاجئني  من 

خا�سة  ب�سفة  والليبية  اليمنية  ال�سواحل  قبال 

خطورة  ال�سدد،  من  ذات  يف  املنظمة  وحذرت    .

ال�سبكات  هذه  ظهور  بعد  ال�سرعية  غري  الهجرة 

وا�ستغال  املهاجرين،  و�سط  للجرائم  املنظمة 

اأهمية  على  موؤكدة   . اأ�سف  بكل  اأولئك  حاجة 

تعطي  التي  الإن�ساين  الدويل  القانون  قواعد 

أكدت ان انتهاك القانون الدولي اإلنساني 
أحد أسباب حركات الهجرة

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر تدين شبكات المتاجرة بالبشر

احلق يف حماية الاجئني واملهاجرين ، وطالبت 

الهجرة  جترم  حازمة  اإ�سافية  قوانني  باإ�سدار 

ال�سما�سرة  من  عليها  والقائمني  ال�سرعية  غري 

والو�ساطات واأ�سحاب ال�سفن والقوارب وذلك من 

للمتاجرة  منعاً  الرادعة  العقوبات  فر�ض  خال 

القانونية  اللتزامات  تفعيل  و�سرورة    ، بالب�سر 

يف  التعاون  الدول  على  توجب  التي  الدولية، 

ال�سرعية،  غري  الهجرة  ظاهرة  جمابهة  جمال 

الدولية  التفاقيات  عقد  خال  من  وذلك 

اللتزامات  هذه  لتفعيل  الإقليمية(  )الثنائية، 

اأق�سى ا�ستفادة ممكنة من  بني الدول مبا يحقق 

املهاجرين وعدم �سياع حقوقهم ، مطالبة و�سائل 

بالهجرة  املرتبطة  بالأخطار  بالتعريف  العام 

عليها  املرتتبة  ال�سلبية  والآثار  ال�سرعية  غري 

واآثار امل�ساكل التي توؤدي اإليها. ويف �سياق اجلهود 

حيال  الوطنية  اجلمعيات  بع�ض  بها  تقوم  التي 

العربية  املنظمة  ت�سيد   ، ال�سرعية  غري  الهجرة 

للهال الأحمر وال�سليب الأحمر بالدور الكبري 

الذي ينفذه الهال الأحمر الليبي يف التخفيف 

من اآثار الهجرة غري ال�سرعية ومتابعة باغاتها 

دوره  من  لي�ض  ذلك  اأن  رغم  اجلثث  وانت�سال 

رجال  بها  يتمتع  التي  الإن�سانية  اأن  اإل  الأ�سا�سي 

الإن�ساين  امل�سهد  يت�سيد  جعلته  الليبي  الهال 

كفاءة  بكل  الدور  هذا  اأداء  من  ومكنته  ليبيا  يف 

اللجنة  مع  والتن�سيق  البحث  ومتابعة  واقتدار 

الدولية لل�سليب الأحمر ،

معكم -سوريا
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أخبار

ج�����اء ذل�������ك يف ح���ف���ل مب��ن��ا���س��ب��ة »ع����ام 

احلفل  �سهد  حيث  الإم�����ارات،  يف  اخل���ري« 

الأح��م��ر  للهال  العربية  تكرمي املنظمة 

من  تقديرية«  »ج��ائ��زة  الأح��م��ر  وال�سليب 

ب��الأمم  الإن�سان  حلقوق  الدولية  املنظمة 

حلراكها  العاملية  �ساند  ومنظمة  املتحدة 

الإن�����س��اين والإغ��اث��ي وج��ه��وده��ا يف جمال 

خدمة جمعيات الهال الأحمر وال�سليب 

الأح����م����ر ع��ل��ى ال���ن���ط���اق ال���ع���رب���ي، وال����ذي 

بدبي  النخلة  كمبن�سكي  ف��ن��دق  يف  اأق��ي��م 

ح�سر  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بح�سور 

اآل مكتوم، و�سمو ال�سيخة هند بنت في�سل 

لل�سام  ال��ع��ادة  ف��وق  وال�سفرية  القا�سمي، 

الدويل بالأمم املتحدة ر�سا في�سي، وو�سط 

واإع��ام��ي كبري، كما �سهد  اإغ��اث��ي  ت��واج��د 

احلفل تن�سيب الإعامية تهامة بريق دار 

»�سفرياً للنوايا احل�سنة«.

ت�����س��ل��م م�����س��ت�����س��ار امل��ن��ظ��م��ة وامل���ت���ح���دث 

الر�سمي اأحمد �سعيد اأبو ح�سان، »اجلائزة 

التقديرية« نيابة عن اأمينها العام الدكتور 

األقى  وال��ذي  ال�سحيباين،  حمد  بن  �سالح 

ك��ل��م��ة خ��ا���س��ة ب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ه���ن���اأ فيها 

املكرمني من هيئات ورجال العمل الإغاثي 

ال�سكر والتقدير  م��ق��دم��اً  ال�����س��اح��ة،  ع��ل��ى 

ل���دول���ة الم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة على 

فعاليات  �سمن  املنا�سبة  ه��ذه  ا�ست�سافتها 

»عام اخلري«، وما تقدمه من بذل وعطاء 

مت���ث���ل م����ن خ���ال���ه ق��ل��ب��ا ن��اب�����س��ا ل��ل��ع��م��ل 

�سقيقاتها  مع  لت�سكل  والإغاثي،  الن�ساين 

 تكريم دولي للمنظمة
 العربية للهالل األحمر

والصليب األحمر
 لجهودها في العمل

اإلغاثي واإلنساني
أشادت اليونانية إيفي بابا أستيلو، عضو 

منظمة األمم المتحدة رئيس منظمة )بي آي 
أو( التابعة لألمم المتحدة، بجهود المنظمة 

العربية للهالل األحمر والصليب األحمر التنسيقية، 
لمتابعة دور توحيد الجهود اإلغاثية من خالل 

منصات للتنسيق اإلغاثي استثمرت فيها قدراتها 
التقنية واإلعالمية بمشاركة جمعيات الهالل 
االحمر والصليب االحمر المانحة واألخرى ذات 

التنسيق المستمر في مناطق الصراع، مشيرة 
إلى أن المنظمة تلعب دوراً كبيراً في الفترة 
الراهنة بالتوازي مع أهداف األمم المتحدة، 

واتخاذها تدابير مهمة وواقعية لتنسيق 
االستجابة في مناطق النزاع والفقر والجوع 

وعدم االستقرار، وحمل رسالة ذات رؤية واضحة، 
حيث كانت عنصر التقاء مهم بين جمعيات الهالل 

األحمر والصليب األحمر وباقي مكونات الحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر وهو ما 

تشهده ساحة العمل اإلنساني مؤخراً . معكم - دبي

ال������دول امل���ان���ح���ة ج�������س���داً ي��ت��ح��رك يف كل 

اي  ك���ان ويِف  اأي����اً  الن�����س��ان  يتلم�ض  م��ك��ان، 

مكان يكون. واأو�سح اأبو ح�سان اأن املنظمة 

العربية للهال الحمر وال�سليب الحمر، 

من  تتخذ  دولية  اإن�سانية  اإغاثية  منظمة 

منذ  لها  مقرا  ال�سعودية  العربية  اململكة 

العام 1975 م، وهي ذات �سراكة ا�سرتاتيجية 

الإن�����س��اين والإغ���اث���ي على  العمل  خل��دم��ة 

ال�����س��ع��ي��د ال��ع��رب��ي م���ع ج��م��ع��ي��ات ال��ه��ال 

الح��م��ر وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر، واأ����س���اف اأن 

مكثف  ب�سكل  يتق�سى  الإن�����س��اين  ح��راك��ه��ا 

مع  بالتن�سيق  الأ���س��ق��اء  الاجئني  احتياج 

نطاقات  داخ���ل  اجل��م��ع��ي��ات  م��ن  مكوناتها 

اأنها  موؤكداً  واحل��روب،  وال��ك��وارث  ال�سراع 

وكجهاز  ودول��ي��اً،  اإقليماً  دوراً  تلعب  بذلك 

والإ�سعاف  الإغاثة  لعمليات  التن�سيق  دائم 

مل�ساعدة  العربية  الوطنية  اجلمعيات  بني 

�سحايا الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية 

لها  تتعر�ض  التي  واحل���روب  وال�سراعات 

الباد العربية والباد الأخرى. واأ�ساف: 

موجات  من  العربية  الأم��ة  ت�سهده  ما  اإن 

جعل املنظمة  ون��������زوح  وت���ه���ج���ري  جل������وء 

امل�ستمر  احل���راك  م��ن  �ساخن  �سفيح  على 

لتلم�ض حاجة الاجئني يف اأطراف الدول 

�سعار  املنظمة  اتخاذ  اإىل  ال�سقيقة، م�سرياً 

)ال��ع��م��ل الن�����س��اين .. ���س��ن��اع��ة وم���ه���ارة(، 

لتنقل هذا العمل الإغاثي من �سفة النجدة 

والفزعة املوؤقتة اإىل عمل موؤ�س�سي م�ستمر 

ي��ت��ط��ل��ب احل�����س��ور وال��ت��ن�����س��ي��ق وال�����س��رع��ة 

واملتابعة، وهو ما و�سلت اإليه يف ظل وجود 

�سعباً ومراكز  رق���م���اً  مت��ث��ل  م��ان��ح��ة  دول 

وهيئات اإغاثية، مو�سحاً اأن املنظمة ت�سجع 

الوطنية  اجلمعيات  ب��ني  ال��ت��واأم��ة  ب��رام��ج 

ال��ع��رب��ي��ة واجل��م��ع��ي��ات الأخ�������رى، وت��دع��م 

اإجناح  اأجل  من  والتطوير  التنمية  برامج 

امل�������س���اري���ع ال���ت���ي حت���ق���ق ر����س���ال���ة احل���رك���ة 

الدولية لل�سليب الأحمر والهال الأحمر، 

م��ه��ت��م��ة ك��ذل��ك ب��ب��ن��اء ق�����درات اجل��م��ع��ي��ات 

الوطنية العربية النا�سئة واجلمعيات ذات 

اجلمعيات  وم�ساعدة  املحدودة  الإمكانيات 

اإىل اإقامة  التكوين، بالإ�سافة  طريق  يف 

القانون  جم��الت  يف  التدريبية  ال���دورات 

الدبلوما�سية  ون�����س��ر  الإن�����س��اين،  ال����دويل 

الإن�����س��ان��ي��ة وت���اأه���ي���ل ال�����س��ب��اب ال��ت��ط��وع��ي 

والكوادر القيادية يف اجلمعيات العربية.

م�����ن ج����ه����ت����ه، ن�������وه اأم��������ني ع�������ام ه��ي��ئ��ة 

الغ����اث����ة الإ����س���ام���ي���ة ال��ع��امل��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة، ح�����س��ن ب���ن دروي�����ض 

للهال  العربية  املنظمة  �سحرب، بجهود 

الأحمر وال�سليب الأحمر، مثمناً ما تنفذه 

م��ن ح��راك وم��ا ت��ق��وده م��ن عمل تن�سيقي 

توؤكده احلاجة املا�سة لاجئني، م�سرياً اإىل 

اأنها متاأ فراغاً كبرياً يف دميومة العمل 

الإن�ساين و�سناعته، مثمناً دعم احلكومات 

املانحة لاأ�سقاء ووقوفهم معهم.

... اأحمد ابو ح�سان �سلم تكرمي املنظمةتكرمي / د.علي القحي�ص 
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وانطلقت فعاليات امللتقى العلمي يف نادي 

يوليو   18 الفرتة من  بدبي خال  ال�سباط 

2017 وملدة ثاثة اأيام حتت رعاية »الريا�ض« 

جمعان  الدكتور  معايل  بح�سور  اإع��ام��ي��اً، 

ر�سيد بن رقو�ض رئي�ض جامعة نايف العربية 

ل��ل��ع��ل��وم الأم��ن��ي��ة، وم��ع��ايل ال��ف��ري��ق �ساحي 

والأم��ن  ال�سرطة  رئي�ض  نائب  متيم  خلفان 

العام يف دبي، ومعايل ال�سفرية د. هيفاء اأبو 

الدول  امل�ساعد جلامعة  العام  الأمني  غزالة 

والت�سال،  الإع���ام  قطاع  رئي�ض  العربية، 

ومعايل �سميح م�سلم املعايطة وزير الإعام 

فهد  الربوفي�سور  واللواء  ال�سابق،  الأردين 

ب��ن اأح��م��د ال�����س��ع��ان عميد م��رك��ز الأزم����ات 

نايف  جامعة  يف  العليا  ال��ق��ي��ادات  وتطوير 

امللتقى  و�ساحب  الأم��ن��ي��ة،  للعلوم  العربية 

م��ع��ر���س��اً ي��ع��ر���ض ل��ل��ع��دي��د م���ن م��ط��ب��وع��ات 

وجهود اجلهات امل�ساركة ، ويت�سمن امللتقى 6 

جل�سات رئي�سة مب�ساركة 86 م�ساركاً ميثلون 

وزارات ر�سمية وموؤ�س�سات اإعامية، واأجهزة 

اإدارة الأزمات ومراكز البحوث ذات العاقة 

يف الدول العربية، ومب�ساركة 21 ع�سو هيئة 

علمية من 14 دولة عربية وخم�ض منظمات 

املتخ�س�سني  واإن�����س��ان��ي��ة وع���دد م��ن  اإغ��اث��ي��ة 

والإعاميني من العامل العربي وخارجه . 

وم��ث��ل امل��ن��ظ��م��ة ك����ًا م���ن ال���دك���ت���ور علي 

الملتقى تناول االعالم واألزمات 
في ظل الظروف الراهنة على الساحة

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر تختتم مشاركتها في ملتقى القيادات 

واإلعالم أثناء األزمات 

أنهت المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر مشاركتها في ملتقى »القيادات 
واإلعالم أثناء األزمات »  والذي نظمته جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ممثلة بمركز 

األزمات وتطوير القيادات العليا واستضافته قيادة شرطة دبي بدولة اإلمارات ، ونوهت المنظمة 
بالدور الكبير بهذا الملتقى األول من نوعه في الفترة الحالية والذي يعد خارطة طريق للمزيد من 

التنسيق بين األجهزة المختلفة لخدمة األزمات والكوارث التي تمر بها المنطقة العربية وتعالج 
جوانب مفصلية سببتها األزمات والصراعات األخيرة . 

القحي�ض رئي�ض حترير جملة معكم وع�سو 

امل��ج��ل�����ض الإع����ام����ي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ، واأح���م���د 

اأبوح�سان املتحدث الر�سمي باإ�سم املنظمة يف 

امللتقى الذي ناق�ض مو�سوعات هامة، تتعلق 

بتعامل القيادات والإعام مع الأزمات وو�سع 

حلول علمية ت�ستفيد منها خمتلف اجلهات 

»ثنائية  اجلل�سات  ناق�ست  حيث  امل�����س��ارك��ة، 

الأزم���ات والإع����ام«، و»اخل��ط��ط الإعامية 

ل����اأزم����ات ور����س���د اخل���ط���اب الإع����ام����ي«، 

وال��ق��ي��ادات وال��ت��ع��ام��ل م��ع الإع����ام اجلديد 

اأثناء الأزم��ات، ودور املتحدثني الإعاميني 

يف الأزمات، ومو�سع التعامل مع ال�سائعات 

واحلمات الإعامية اأثناء الأزمات. وهدف 

امللتقى اإىل حتقيق جملة من الأهداف املهمة 

م��ن اأب���رزه���ا: اإط����اع ال��ق��ي��ادات ع��ل��ى اآل��ي��ات 

الأزم��ات،  اأثناء  الإع��ام  التعامل مع  واأ�س�ض 

ومناق�سة �سبل التعامل الأمثل مع الأجهزة 

وكالت  ومرا�سلي  وال�سحافيني  الإعامية 

الأنباء وفق اأحدث ما خل�ست اإليه الأبحاث 

اأ�س�ض  على  وال��ت��ع��رف  العلمية،  وال��درا���س��ات 

وكيفية  لاأزمات  الإعامي  اإع��داد اخلطاب 

اأثناء  ال�سائعات  مع  التعامل  واأ�س�ض  تفعيله 

ملواجهة  ال�سبل  اأف�����س��ل  ومناق�سة  الأزم����ات 

التعامل مع  ال��روؤى حيال  وط��رح  �سلبياتها، 

ف�ساء الإع���ام اجل��دي��د اأث��ن��اء الأزم����ات مع 

اإلقاء ال�سوء حول دور املتحدثني الر�سميني 

وم�����س��وؤول��ي��ات��ه��م يف ال��ت��وا���س��ل م��ع الإع���ام 

اأثناء الأزمات.

»القحي�ض« : التجربة العربية يف اإعام 

الأزمات لزالت حتبو 

واأكد »القحي�ض« الذي �سارك بورقة عمل 

اأن كثرياً من الدول التي �سبقتنا بالتجارب 

املنا�سب يف  ال��رج��ل  الأزم���ات جت��د  اإدارة  يف 

الإع��ام  و�سائل  يخ�ض  فيما  املنا�سب  املكان 

العربية  ال���دول  يف  ولكننا  الأزم����ات،  واإدارة 

لاأ�سف جتربتنا بهذا املجال ما زالت حتبو 

وم���ا زال����ت ط��ري��ة وغ���ري ن��ا���س��ج��ة، وحت��ت��اج 

اإع����ام����ي����ني م��ت��خ�����س�����س��ني، ك����ل اإع����ام����ي 

اإدارة  وتخ�س�سه لكي يدير نهج الإعام يف 

الأزم�������ات م���ن ���س��م��ن ت��خ�����س�����س��ه وخ���ربت���ه، 

الإعام  اأهمية  »تتزايد  القحي�ض:  واأ�ساف 

ودوره يف احلياة يوماً بعد يوم، ول �سيما مع 

و�سائل  وتنامي  العلمية،  البتكارات  ت�سارع 

التوا�سل بني الب�سر، حتى غدا الإعام اأحد 

اأوجه احلياة التي ل بد منها، من اأجل بناء 

املجتمعات ال�سليمة، اأو التعامل مع الأزمات 

بطريقة علمية ومنا�سبة«. واختتم القحي�ض 

ق��ائ��ًا: »الإع����ام العربي ورغ���م الع���رتاف 

مبا ا�ستطاع حتقيقه من جناحات، اإل اأنه ما 

يزال يف الواقع بحاجة ملزيد من التخطيط 

معكم -االمارات
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أخبار

املحكم، خا�سة اأن الأيام تثبت اأن دور الإعام 

ب����ات اأ���س��ا���س��ي��اً وم���رك���زي���اً يف ك���ل ال��ق�����س��اي��ا 

كان  مهما  جمتمع  اأي  تهم  ال��ت��ي  احلياتية 

يف  التخ�س�ض  خ��ربة  ينق�سه  اأن��ه  اإل  نوعه 

الأزم���ات  ومنها  الأزم����ات  اإدارة  يف  الإع���ام 

اإىل  وحتتاج  العربية  املنطقة  بها  متر  التي 

املزيد من الأدوار للتن�سيق فيما بينها . 

للهال  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة   : اأب��وح�����س��ان 

للعمل  م�ستعدة  الأحمر  وال�سليب  الأحمر 

اجلامعة  م�سروع  يف  العربية  اجلامعة  م��ع 

العربية يف  ال���دول  ق���درات جامعة  »ب��ن��اء  ل��� 

جمال الإنذار املبكر واإدارة الأزمات«

م��ن ج��ه��ت��ه اأ���س��ت��ع��ر���ض اأح��م��د اأب��وح�����س��ان 

ودوره���ا  امل��ي��دان��ي��ة  العربية  املنظمة  جت��رب��ة 

ال��ع��دي��د م��ن الأزم�����ات م��ن خ��ال  اإدارة  يف 

املنظمة  انتهجته  ال���ذي  الإع���ام���ي  اخل���ط 

من�سقيها  م��ع  امل�ستمر  التن�سيق  خ��ال  م��ن 

ال�سراع  مناطق  م�ستوى  على  العاميني 

�سهل معاجلة  م��ا  وه���و  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف 

الأزم������ات يف م��ن��اط��ق ال�����س��راع مب�����س��ارك��ات 

م��ت��م��ي��زة م����ن ج��م��ع��ي��ات ال����ه����ال الأح���م���ر 

وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ي نفذت 

ه��ذا  يف  التن�سيقية  ال���ربام���ج  م��ن  ال��ع��دي��د 

املجال وبنت العديد من برامج التوؤامة التي 

ت�ستهدف حتقيق دوره��ا على الأر���ض .واأك��د 

يف لقاء جمعه مع الأ�ستاذ رامي ر�سا حممد 

العربية  ال��دول  ق��درات  »بناء  من�سق م�سروع 

الأزم����ات«  واإدارة  امل��ب��ك��ر  الإن�����ذار  يف جم���ال 

املنظمة  ا���س��ت��ع��داد  على  العربية  باجلامعة 

ال���ت���ع���اون اجل��م��اع��ي  ت��ن�����س��ي��ق  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة 

ب��ني ال����دول ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ���ال م��ا تقدمه 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال  جمعيات 

باملنظمة لإن�ساء �سبكة عربية لاإنذار املبكر 

للتعامل مع الأزمات و�سرورة تعزيز مفهوم 

ال��ت��ع��اون يف ب��ن��اء ال��ق��درات ل��ل��دول العربية 

التي يعاين  ل��اأزم��ات  ال�ستجابة  يف جم��ال 

منها الأ�سقاء من خمتلف الدول ودعم دور 

بناء  يف  العربية  للجامعة  العامة  الأم��ان��ة 

قدراتها العملية والتعاون مع الدول الأكرث 

خربة يف جمال الأزمات وتكثيف اجلهود مع 

املنظمات الدولية ذات ال�سلة.  

التوصيات 
ويف خ��ت��ام ج��ل�����س��ات امل��ل��ت��ق��ى ، ف��ق��د دع��ت 

ت��و���س��ي��ات��ه اإىل م���زي���د م���ن ال��ت��ج��ان�����ض يف 

اخل��ط��اب ب��ني امل��وؤ���س�����س��ات الإع��ام��ي��ة اأث��ن��اء 

وت��وح��ي��د  للتن�سيق  اآل��ي��ة  واإي���ج���اد  الأزم������ات 

اجل��ه��ود ب��ني الأج���ه���زة ال��وط��ن��ي��ة ، واأو���س��وا 

ال��ع��رب��ي��ة لإدارة  ال�����س��ب��ك��ة  ب��ال���س��ت��ف��ادة م���ن 

اأم����ان����ة اجل���ام���ع���ة يف جم���ال  الأزم���������ات يف 

املوؤ�س�سية.  القدرات  وتعزيز  اخلربات  تبادل 

الإع��ام  بني  الإيجابية  العاقات  وتطوير 

الثقة  وتعزيز  الغ��اث��ي��ة  والأج��ه��زة  والأم���ن 

من  حتقق  م�سرتكة  اإيجابية  م�ساحة  خللق 

خالها اآليات عمل م�سرتكة اأثناء الأزمات. 

الإ�ساعات  ملكافحة  هيئة  ا�ستحداث  وكذلك 

اأخبار  العربي ملواجهة  الوطن  على م�ستوى 

وم�ستجدات الكوارث . 

اختيار  اأه��م��ي��ة  على  امل�����س��ارك��ون  اأك���د  كما 

دقيقة  معايري  وفق  الإعاميني  املتحدثني 

الثقافة  حيث  من  الأف�سل  تر�سيح  ت�سمن 

وال��ل��ب��اق��ة و���س��رع��ة ال��ب��دي��ه��ة وال��ع��م��ل على 

مهاراتهم  لتطوير  تدريبية  ب��رام��ج  اإع����داد 

الإع��ام  و�سائل  مع  والتفاعل  الت�سال  يف 

اإدارة  ي�����س��اه��م يف ف��اع��ل��ي��ة  ال����ذي  وب��ال�����س��ك��ل 

على  و���س��ددوا  ا�ستفحالها.  وع���دم  الأزم����ات 

اأهمية مو�سوع امللتقى والتو�سع بتنظيم مثل 

هذه اللقاءات العلمية املتخ�س�سة على مدار 

املتعاملني  وق���درات  امل��ه��ارات  لتطوير  ال��ع��ام 

مع الإع���ام اأث��ن��اء الأزم���ات واإدارج م��واد يف 

»اإعام الأزمات« يف املوؤ�س�سات الأكادميية يف 

الوطن العربي. م�سددين كذلك على اأهمية 

الإع��ام  لو�سائل  وامل�سوؤول  الإيجابي  ال��دور 

يف التعامل مع الأزمات يف مراحلها املتعددة 

وال����س���ت���ن���ارة مب��ي��ث��اق ال�������س���رف الإع���ام���ي 

العربي  الإع��ام  واملعتمد من جمل�ض وزراء 

اإعامي  خطاب  تبني  اأهمية  على  والتاأكيد 

متوازن يف التعامل مع الأزمات مبا ي�ساعد 

يف جناح اجلهود ملواجهتها.

يتضمن 
الملتقى 
٦ جلسات 

رئيسة 
بمشاركة 

8٦ مشاركًا 
يمثلون 

وزارات رسمية 
ومؤسسات 

إعالمية

»مجلة معكم« تلفت اهتمام الحضور 
 وإشادة كبيرة بالعدد 

قام وفد املنظمة بتوزيع العددين الرابع واخلام�س من جملة معكم الورقية التابعة للمنظمة العربية للهال االأحمر 

وال�سليب االأحمر حيث اأ�ساد امل�ساركون بهذه املطبوعة التي تناولت اجلوانب االإن�سانية والظروف االأليمة التي حتيط 

ببع�س الدول ال�سقيقة ، وقد خ�س معايل الدكتور جمعان ر�سيد بن رقو�س رئي�س جامعة نايف العربية للعلوم االأمنية، 

ومعايل الفريق �ساحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة واالأمن العام يف دبي املجلة بالكثر من االإ�سادة من حيث م�سداقية 

مو�سوعاتها ، وجودة طباعتها ، واإخراجها ، وجهود زماء التحرير يف ا�ستخا�س املوا�سيع ذات العاقة بدور املنظمة 

وجهودها على م�ستوى الدول العربية . 
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أخبار

وقعت مع الهالل األحمر التركي ، وتمديد شراكتها 
مع السويدي عشر سنوات

وثيقة تفاهم بين جمعية الهالل االحمر 
السوداني واللجنة الدولية للصليب االحمر

ال�سوداين  الأحمر  الهال  جمعية  وقعت 

وثيقة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  واللجنة 

بتقوية  التزامهما  على  فيها  توؤكدان  تفاهم 

ال�سراكة بينهما وذلك بهدف تعزيز ال�ستجابة 

هذه  وتاأتي  بالباد.  الن�سانية  لاحتياجات 

والنظام  ال�سا�سية  للمبادئ  وفقا  الوثيقة 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  للحركة  الأ�سا�سي 

اإ�سبيلية  باتفاقية  وت�سرت�سد  الأحمر  والهال 

احلركة  مكونات  بن  العاقة  تنظم  التي 

الدولية. مبوجب هذه الوثيقة يجدد الطرفان 

امل�سرتك  التعاون  بروح  معا  بالعمل  اللتزام 

وامل�سئوليات  لاأدوار  احرتامهما  وتوؤكدان 

اخلا�سة بكل منهما، ويعمل الطرفان يف تعاون 

وثيق وذلك يف جمالت امل�ساعدات القت�سادية 

والقانون  ال�سحي  وال�سرف  واملياه  وال�سحة 

اإعادة  برنامج  اإىل  بالإ�سافة  الإن�ساين،  الدويل 

املهند�ض  وقع  حالياً.  املطبق  العائلية  الروابط 

من  الوثيقة  على  العام  المني  جعفر  /عثمان 

بينما  ال�سوداين  الأحمر  الهال  جمعية  جانب 

وقع من جانب اللجنة الدولية لل�سليب الحمر 

ال�سودان.  البعثة يف  ال�سيد /خ�سر عمر رئي�ض 

ويف �سياق العمل الإن�ساين وقعت جمعية الهال 

الأحمر ال�سوداين مع نظريتها الهال الأحمر 

املجالت  يف  اطارية  تفاهم  مذكرة  الرتكي 

جمالت  اىل  بال�سافة   . املختلفة  الن�سانية 

والتن�سيق  التدريب   ، تبادل اخلربات  اخرى يف 

بربنامج  العمل  يبداأ  و�سوف  هذا  والت�سبيك. 

يف  احلرب  من  املت�سررين  دعم  يف  م�سرتك 

اأن  بالذكر  .جدير  ال�سودان  جنوب  ويف  اليمن 

دعم املت�سررين بجنوب ال�سودان �سيتم من داخل 

دولتهم باجلنوب ودعم املتواجدين بال�سودان .

ال�سوداين  الحمر  الهال  جمعية  عن  وقع 

رئي�ض  ابو�سالح  �سليمان  ح�سني  بروفي�سور 

الرتكي  الأحمر  الهال  جمعية  وعن  اجلمعية 

نائب رئي�ض اجلمعية، وذلك  ملا�ض  نا�سي يور  د. 

مبكتب رئي�ض جمعية الهال الحمر ال�سوداين 

ا�ستمرار  يور  نا�سي  د.  اأكد  و  باخلرطوم.  

ال�سوداين  الحمر  الهال  جمعية  مع  التعاون 

وجاهزيتهم لتقدمي اي دعم لها . وقال » �سعدنا 

ام�ض  اقيمت  التي  حرب  كفاية  مببادرة  جداً 

ايقاف  متمنياً   « فيها  �ساركنا  والتي  درمان  باأم 

احلروب وان يعم ال�سام ارجاء الباد. م�سيفاً 

العاقات  اطار  يف  تاأتي  التفاقية  هذه  اأن 

وال�سعي  وتركيا  ال�سودان  دولتي  بني  املتميزة 

الهال  جمعيتي  بني  التعاون  من  مزيد  خللق 

الرتكي يف  الأحمر  والهال  ال�سوداين  الأحمر 

املجالت املختلفة . 

معكم - هيثم إبراهيم ـ الخرطوم

من  للحد  العاملية  ال�سبكة  اعتمدت 

للهال  العربية  املنظمة  الكوارث  خماطر 

بال�سبكة  ع�سواً  الأحمر  وال�سليب  الأحمر 

لتن�سم اإىل مثياتها من املنظمات الدولية 

احلكومية  وغري  احلكومية  والإقليمية 

العامل،  حول  دولة   137 لعدد  واملمثلة 

كبري  دويل  باهتمام  ال�سبكة  هذه  وحتظى 

الأمم  من  بدعم   2007 عام  اأن�سئت  حيث 

الفعال  التنفيذ  �سمان  على  للعمل  املتحدة 

خماطر  من  للحد  ال�سرتاتيجية  للخطط 

الكوارث من خال منظمات املجتمع املدين 

كافة  على  والدولية،  الإقليمية  واملنظمات 

ع�سواً  املنظمة  اعتماد  ويعد  امل�ستويات. 

وجهود  حلراك  تاأكيداً  ال�سبكة  هذه  يف 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال  جمعيات 

الاجئني  الأ�سقاء  يعانيه  ما  جتاه  العربية 

املنظمة  بدور  واإمياناً   ، الراهنة  الفرتة  يف 

واملتوا�سل  التن�سيقي  بدورها  التن�سيقي 

جتاه مواجهة الكوارث وال�سراعات املحيطة 

الع�سوية  هذه  اأن  كما   . العربية  باملنطقة 

متنح املنظمة �سهولة التوا�سل والتفاعل مع 

املنظمة يف طرح  ال�سبكة، وم�ساعدة  اأع�ساء 

الق�سايا الإن�سانية يف من�سات خمتلفة على 

ومنحها  املنظمة  ودعم  امل�ستويات،  جميع 

بالإ�سافة  براجمها  تنفيذ  يف  الأولوية 

يف  املتحدة  الأمم  مع  العاملية  امل�ساهمة  اإىل 

الكوارث،  خماطر  من  احلد  برامج  حت�سني 

يف  وامل�ساركة  اآثارها،  من  والتخفيف 

يف  املنظمة  ودعم  الد�ستورية،  الجتماعات 

الق�سايا الن�سانية.

اأكد ذلك اأمني عام املنظمة الدكتور �سالح 

بزمائه  م�سيداً   ، ال�سحيباين  حمد  بن 

وال�سليب  الأحمر  الهال  جمعيات  اأمناء 

الأحمر يف الدول العربية ودورهم امللمو�ض 

حيال اإجناح العديد من امل�ساريع التن�سيقية 

 ، املنطقة  يف  الاجئني  الأ�سقاء  خلدمة 

مواجهة  على  القدرة  تعزيز  يف  وامل�ساهمة 

على  واحلر�ض   ، التوا�سل  وجودة  الكوارث، 

العمل اجلماعي والتن�سيقي لتقليل املخاطر، 

�سعًفا  الأكرث  للفئات  ال�سمود  قدرة  وزيادة 

والتغريات  الكوارث  ملواجهة  حاجة  والأ�سد 

والتكامل  اآثارها،  من  والتخفيف  املناخية 

لتحقيق الأهداف امل�سرتكة، والدعم املتبادل. 

م�سرياً اإىل ان ان�سمام املنظمة لهذه ال�سبكة 

من  م�ساحة  اأمام  يجعلنا  الأكرب  العاملية 

املت�سررين  الاجئني  حياة  لتح�سني  العمل 

من الكوارث يف جميع انحاء العامل؛ وتعزيز 

وفق  الكوارث  تلك  مواجهة  على  القدرة 

عدد من املبادي املتمثلة يف الت�سارك، وعدم 

التمييز، وعدم التحيز، واحلياد وغريها . 

من  للحد  العاملية  ال�سبكة  اأن  يذكر 

لها  لندن مقراً  تتخذ من  الكوارث  خماطر 

بالإ�سراف  يقوم  عاملي.  جمل�ض  من  وتتاألف 

وجمل�ساً  لأهدافها  وفًقا  ال�سبكة  وتطوير 

الأهداف  حتقيق  ب�سمان  يقوم  لاأمناء 

وامليزانيات  العمل  وخطط  ال�سرتاتيجية 

تنفيذ  عن  امل�سئولة  هي  عامة  واأمانة 

كما  املجل�ض.  عليها  وافق  التي  القرارات 

كل  لل�سبكة  الد�ستورية  الجتماعات  تعقد 

ثاثة اأ�سهر ملناق�سة الق�سايا ال�سرتاتيجية 

باحلوكمة،  يتعلق  فيما  القرارات  واتخاذ 

وال�سيا�سات، والتمويل، الربامج. 

المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر عضوًا 

بالشبكة العالمية للحد 
من مخاطر الكوارث

معكم - الرياض
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بالتعاون  العلمي  للبحث  »جيل«  مركز  نظم 

الدولية  اللجنة  و  اجلزائرية  العدل   وزارة  مع 

امل�سرتكة  التكوينية  الدورة   الأحمر   لل�سليب 

الدويل  القانون  و  الإن�سان  حقوق  يف  الثانية 

يوليو  يف  باجلزائر  الق�ساة  باإقامة  الإن�ساين 

املا�سي بح�سور عدد من الأ�ساتذة املخت�سني يف 

القانون وطاب القانون والباحثني من خمتلف 

العربية  املنظمة  عن  وممثلني  التخ�س�سات 

اجلمعيات  من  وعدد  الأحمر  وال�سليب  للهال 

الفاعلة يف حقوق الإن�سان ، وجاءت الندوة التي 

نظمت ل�سالح الق�ساة و النا�سطني احلقوقيني و 

املحامني بهدف ن�سر و تعزيز الثقافة القانونية 

الدويل  القانون  و  الإن�سان  حقوق  جمال  يف 

الإن�ساين.

العديد  حول  الندوة  جل�سات  متحورت  قد  و 

املفاهيمي  الإطار  ا�ستعر�ست  التي  املوا�سيع  من 

تطرق  الذي  الإن�ساين  الدويل  القانون  لأحكام 

اإليه الدكتور ن�سر الدين ماروك امل�ست�سار بوزارة 

بدور  هذا  اأ�ساد  حيث  باللجنة،  الع�سو  و  العدل 

مبادئ  ن�سر  و  تفعيل  يف  اجلزائرية   احلكومة 

جعل  على  وحر�سها  الإن�ساين  الدويل  القانون 

هذا  يف  عليها  امل�سادق  الدولية   التفاقيات 

حماولة  مع  القانونية  تر�سانتها  �سمن  ال�ساأن 

ما  مع  تتوافق   حتى  دورية  ب�سفة  حتيينها 

م�سلحة  نزاعات  من  العربية  ال�ساحة  تواجهه 

مبلف  اأكرث  الهتمام  اإىل  داعياً  دولية.  اأزمات  و 

الهجرة غري القانونية، موؤكدا على دور اجلزائر 

يف احلفاظ على كرامة رعاياها الأجانب و ح�سن 

و  الدولية  التفاقيات  تقت�سيه  مبا  معاملتهم 

البحث  �سرورة  اىل  نوه  كما  الإن�سانية،  القيم 

عن اآليات فعالة كفيلة بتطبيق م�سمون القانون 

الدويل الإن�ساين.

القانون  خبرية  اأكدت  اأخرى  جهة  ومن   

�سرورة  على  م�سلم  خديجة  الدكتورة  اجلنائي 

مرتكبي  على  اجلزاء  توقيع  �سلطة  تفعيل 

اجلرائم من قبل املحكمة اجلنائية الدولية يف 

حق الإن�سانية، واأ�سارت اىل غياب  اإدراج  جرائم 

اىل  داعية  الإن�سانية،  حق  يف  كجرمية  الإرهاب 

حقيقة  قيمة  واإعطاءه  وتفعيله  الردع  ا�ستعمال 

النزاعات  �سحايا  حق  على  احلفاظ  اأجل  من 

امل�سلحة . 

�سرور  الدكتورة  تطرقت   ، الندوة  �سياق  ويف 

يف  العلمي  البحث  جيل  مركز  رئي�سة  طالبي 

للحقوق  الدويل  القانون  بعنوان  مداخلتها 

عليها  امل�سادق  الدولية  التفاقيات  اىل  الإن�سان 

من قبل اجلزائر حول حقوق الطفل و املراأة . 

بوعلي  لينده  الأ�ستاذة  اأكدت   ، جهتها  من 

لل�سليب  الدولية  للجنة  الإعامية  امل�ست�سارة 

الإغاثي  الدور  باأهمية  باجلزائر  الأحمر 

بدور  واأ�سادت   ، الإغاثية  للمنظمات  والتن�سيقي 

وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية  املنظمة 

من  الكثري  ورعاية  مهامها  تنفيذ  يف  الأحمر 

الإن�ساين  العمل  جمال  يف  التن�سيقية  اجلهود 

الدويل  القانون  تطبيق  اإىل  دائماً  والدعوة   ،

التوؤامة  برامج  من  عدد  ورعاية   ، الإن�ساين 

واجلمعيات  العربية  جمعياتها  بني  الإن�سانية 

النزاعات  �سحايا  لكل  العون  لتقدمي  الدولية 

الدويل  القانون  بنود  داعية اىل تعزيز  امل�سلحة، 

الإن�ساين و اإثرائها. وهو ما اأيدتها فيه الدكتورة 

ورقتها  يف  �سددت  والتي  بوزينة  اأحممدي  اأمنة 

الدويل  القانون  اآليات  تفعيل  �سرورة  على 

الإن�ساين وعدم تركها تواجه الركود يف تطبيقها 

وحماولة حتيينها. 

الجزأير : الدورة  التكوينية المشتركة في حقوق 
اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني تدعوا الى 

تفعيل  سلطة الجزاء لحماية ضحايا الحروب

ورشة 
عمل حول 

تنسيق 
الحركة في 

بيروت 
معكم - أحمد أبوحسان  - بيروت معكم - راضية صحراوي  - الجزأير 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  دعت 

)ICRC( والحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب 

الأحمر والهال الأحمر )IFRC ( اإىل ح�سور 

جمعيات  بح�سور  احلركة«  تن�سيق  عمل  »ور�سة 

باملنظمة  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال 

وحتى  الثامن  من  بريوت  يف  وذلك   ، العربية 

هذه  مثل  وحتقق    . اآب   / اأغ�سط�ض  من  العا�سر 

مبادرة  م�ستقبل  ت�سميم  اأولهما  هدفني  الور�سة 

»تعزيز الحتاد الدويل جلمعيات الهال الأحمر 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الأحمر  وال�سليب 

و�سمال اأفريقيا« التي اأطلقتها يف العام 2015م من 

اأجل اإعادة هيكلة وحدة الكوارث )DMU ( اإىل 

وحدة الوقاية من الأزمات والكوارث وال�ستجابة 

، وبدعم من عدد   )  DCPRR( لها والتعايف

 )PNS( ال�سريكة  الوطنية  اجلمعيات  من 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  العاملة 

الإقليمية  املبادرة  هذه  �ساندت  وقد   ، اأفريقيا 

التي  الدويل  الحتاد  اأمانة  هيكلة  اإعادة  عملية 

  . العاملية  املنظمة  فعالية  حت�سني  اإىل  تهدف 

الدويل  الحتاد  مكتب  فو�ض   ، ال�سياق  ذات  ويف 

الأحمر  والهال  الأحمر  ال�سليب  جلمعيات 

يف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

م�ستقبًا«  »م�ست�ساراً   2017 ني�سان   / اأبريل  �سهر 

ملراجعة الدعم املقدم من قبل اجلمعيات الوطنية 

والكوارث  الأزمات  من  الوقاية  لوحدة  ال�سريكة 

الغر�ض  وكان   ، منها  والتعايف  لها  وال�ستجابة 

الذي  املدى  حتديد  على  امل�ساعدة  املراجعة  من 

الو�سول  اإىل  الوطنية  اجلمعيات  دعم  فيه  اأدى 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  اأقوى  حركة  اإىل 

لتعزيز  التو�سيات  وتقدمي  ن  اأفريقيا  و�سمال 

هذه  خال  من  م�ستقبًا  والتقني  املايل  الدعم 

اإىل  تهدف  بالور�سة  الأولن  اليومان    . املبادرة 

اأف�سل للمبادرة من �سركاء ال�سليب  : خلق فهم 

الرئي�سيني يف منطقة  الأحمر  الأحمر والهال 

اإىل  بالإ�سافة   ، اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 

باملبادرة  قدماً  للدفع  امل�ستقبلي  الطريق  ر�سم 

وفقاً للنتائج والتو�سيات ال�سادرة عن املراجعة . 

اإىل تن�سيق وتعاون  هذا وتهدف الور�سة ثانياً 

جمل�ض  تبنى  2015م  العام  ففي   ، للحركة  اأقوى 

احلركة«  وتعاون  وتن�سيق  »تعزيز  حل  املندوبني 

بني  والتعاون  التن�سيق  لتح�سني   )  SMCC(

اأف�سل  ب�سكل  منها  وال�ستفادة  احلركة  مكونات 

وتتمثل   ، لديهم  التكميلية  القوة  نقاط  من 

»تعزيز  ملراجعة  الرئي�سية  التو�سيات  اإحدى 

الأحمر  ال�سليب  جلمعيات  الدويل  الحتاد 

الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الأحمر  والهال 

�سركاء  بني  التن�سيق  تعزيز  يف  اأفريقيا  و�سمال 

احلركة ب�سكل يتما�سى مع مبادرة املجل�ض وخطة 

الور�سة  من  الثالث  اليوم  ويهدف  هذا    . العمل 

وتن�سيق  »تعزيز  مبادرة  ال�سوء على  ت�سليط  اإىل 

من  املزيد  حتقيق  �سبيل  يف  احلركة«  وتعاون 

�سركاء احلركة  ال�سحي بني  العملياتي  التن�سيق 

 ، اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

العملية  الأمثلة  من  ال�ستفادة  على  بالرتكيز 

املمار�سات  ،وتو�سيح  الأخرية  الأ�سهر  خال 

على  املنطبقة  العمل  نقاط  ومناق�سة   ، اجليدة 

نحو ملمو�ض يف ال�سياقات الإقليمية / املختلفة 

التن�سيق  باجتاه  عملي  نهج  و�سع  اإىل  بالإ�سافة 

على  العملي  املنظار  داخل احلركة من  والتعاون 

الأر�ض .   
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ف��ه��ده بنت ح�سني  الأم����رية  �سمو  ا���س��ادت 

العذل، رئي�سة جلنه اأ�سدقاء الهال الحمر 

ال�سعودي ورئي�سة اللجنة الجتماعية للمراأة 

للمنظمة  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة  ب��اجل��ه��ود  وال��ط��ف��ل 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية 

ل��ب��ن��اء ق���درات  ب��رن��ام��ج »مت��ك��ني »  يف تنفيذ 

وتاأهيل املراأة العربية الاجئة بالتعاون مع 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال  جمعيات 

العربية ، موؤكدة اأن متيز مثل هذه الربامج 

لي�ساعدوا  املحتاجني  ال��ن��ا���ض  ت�ساعد  ال��ت��ي 

اأن��ف�����س��ه��م ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت���ن���اول ق�����س��ي��ة جل��وء 

والرعاية  الهتمام  م��ن  بنوع  ب��ال��ذات  امل���راأة 

وال���ذي  مهني  ب�سكل  وال��ت��دري��ب  وال��ت��اأه��ي��ل 

وت�ساعدهم  معاناتها،  تخفيف  م��ن  ميكنها 

يف امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ك��رام��ة امل����راأة ال��ع��رب��ي��ة ، 

م�سرية اإىل اأن م�ساألة متكني الاجئات فيما 

ينا�سب قدراتهن ومبا ين�سجم مع طبيعتهن 

وظروفهن يعد �سرورة لتحويلها من امراأة 

اإع��ادة  اإىل ام��راأة منتجة ت�سهم يف  حمتاجة 

ال�سرورية  متطلباتها  وتاأمني  اأ�سرتها  بناء 

م��ن خ���ال م��ا ي��ق��دم م��ن خ��دم��ات التاأهيل 

وال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي ، ا���س��ت��ل��ه��ام��ا م���ن ���س��ع��ار 

املنظمة النوعي باأن العمل الإن�ساين �سناعة 

ومهارة ولي�ض جمرد فزعة وجندة فح�سب.

 ج����اء ذل����ك يف ت�����س��ري��ح ل�����س��م��وه��ا عقب 

الدعم الكرمي الذي قدمته لهذا  الربنامج 

ال���ن���وع���ي ال�����ذي ت��ت��ب��ن��اه امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة 

 ، العربية  الوطنية  اجلمعيات  مع  بالتعاون 

وموا�سلته بال�سكل الذي ي�سهم ب�سكل فاعل 

ال��اج��ئ��ات  م��ع��ان��اة  ح���دة  م��ن  التخفيف  يف 

ال��ع��رب��ي��ات، م��ن خ���ال ت��وف��ري ف��ر���ض عمل 

لهم، بحيث يتمكنوا من اإيجاد م�سادر الرزق 

، حيث تبذل املنظمة جهوداً كبرية جتاه ذلك 

الوطنية  جمعياتها  من  ع��دد  مع  بالتن�سيق 

ب�سفة  اللجوء  اأماكن  يف  الربنامج  لتنفيذ 

خا�سة .

 م���ن ج��ه��ت��ه ، ق����دم ال���دك���ت���ور ���س��ال��ح بن 

للمنظمة  ال��ع��ام  الأم���ني  ال�سحيباين  حمد 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية 

بنت  الأم��رية فهده  ل�سمو  وتقديره  �سكره   ،

موا�سلة  اأه��م��ي��ة  لتلم�سها   ، ال��ع��ذل  ح�سني 

بداأته  قد  كانت  الذي  وا�ستدامته  الربنامج 

املنظمة ال�ستاء املا�سي اإثر جولة لها �سملت 

ع�����دداً م���ن خم��ي��م��ات ال��اج��ئ��ني يف بع�ض 

ال��دول العربية وغريها  الأم��ر الذي دعاها 

مع  وال��ت��ك��ام��ل  التن�سيق  م��ن  مب��زي��د  للقيام 

ملوا�سلة  الأر������ض  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ل��ة  جمعياتها 

ال��ربن��ام��ج ال���ذي مل�ست جن��اح��ه وا���س��ت��ع��دادا 

الاجئات ملوا�سلة التاأهيل ومن ثم التدريب 

هذا  ل�سموها  »ال�سحيباين«  وثمن   ، املهني 

�سك عامل جناح  ب��ا  �سيكون  ال��ذي  ال��دع��م 

األميرة فهده العذل تدعم برنامج »تمكين« 
لبناء قدرات الالجٔيين بالمنظمة العربية 

للهالل األحمر والصليب األحمر

املنظمة ح��ي��ال متكني  وا���س��ت��م��رار خل��ط��وات 

الدعم  اأ�سكال  كافة  وا�ستثمار  العربية  امل��راأة 

الأ�سقاء  ق�سايا  خلدمة  والت�سغيلي  الإداري 

اإلتقى   ، ال�سياق  ذات  ويف    . الاجئني  م��ن 

العامة  الأم���ان���ة  يف  مبكتبه  »ال�����س��ح��ي��ب��اين« 

»فزعة«  فريق  م�سرفة  العربية  املنظمة  يف 

ال�سعودية التطوعي يف اللجنة الجتماعية 

ل��ل��م��راآة وال��ط��ف��ل ال���س��ت��اذة ن��ادي��ة ال��دوج��ان 

، ب��ح�����س��ور ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لأج���ي���ال 

ال�����س��ع��ودي��ة ن��ا���س��ر ال��ع��ي�����س��ى وذل����ك لبحث 

، واملهند�ض   امل��ق��دم وت��ن��ف��ي��ذه  ال��دع��م  اآل��ي��ات 

ن��اي��ف ال��ع��ن��زي م��دي��ر تقنية امل��ع��ل��وم��ات يف 

���س��رك��ة اإي���ري���ا����ض ل���ات�������س���الت، ح��ي��ث ق��دم 

وم�سئوليتهم  العمل  لفريق  وتقديره  �سكره 

هذا  مثل  دع��م  موا�سلة  جت��اه  الجتماعية 

ال��ربام��ج ال��ن��وع��ي��ة  ال��ت��ي ت��خ��دم املجتمعات 

والذي يوؤكد حر�ض �سمو الأمرية فهده بنت 

ح�سني العذل ودورها يف اإجناح برامج العمل 

املوؤ�س�سي يف املجال الإن�ساين والإغاثي .

اأن امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة   اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر 

ت�سعى  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر  للهال 

ال��ت��ي ت�سهد تنا�سل  ال��راه��ن��ة  ال��ف��رتة  خ��ال 

امل��اآ���س��ي الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى ك��ث��ري م��ن اأوط��ان��ن��ا 

امل����زي����د م����ن ال��دع��م  ت���ق���دمي  ال���ع���رب���ي���ة اإىل 

وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع ج��م��ع��ي��ات ال���ه���ال الأح��م��ر 

العديد  لتنفيذ  العربية  الأح��م��ر  وال�سليب 

حيث   ، والإغ��اث��ي��ة  الإن�سانية  ال��ربام��ج  م��ن 

زي��ارت��ه��ا اإىل جمعية ك��ل من  اأن��ه��ت م��وؤخ��راً 

ال���ه���ال الأح����م����ر ال���ق���م���ري، واجل��ي��ب��وت��ي، 

وامل���وري���ت���اين ، وم��ن��ظ��م��ة ال���ه���ال الح��م��ر 

ال�سوري ،وال�سليب الأحمر اللبناين، وياأتي 

برنامج »متكني املراأة العربية الاجئة« اأحد 

اأهم هذه الربامج وامل�ساريع النوعية.  
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رئي�ض  حبوباتي  خالد  املهند�ض  ا�ستقبل 

منظمة الهال الأحمر العربي ال�سوري وفد 

وال�سليب  الأحمر  للهال  العربية  املنظمة 

يف  يومني  ملدة  بزيارة  قام  والذي  الأحمر 

خالها  من  ا�ستعر�ض   2017 متوز   / يوليو 

وتاأتي   ، والإغاثية  الإن�سانية  الأعمال 

العربية  املنظمة  من  تقديراً  الزيارة  هذه 

للجهود احلثيثة والأعمال الإن�سانية املثمرة 

الأحمر  الهال  ملنظمة  امل�سهود  وال�سمود 

ال�سعوبات  مواجهة  يف  ال�سوري  العربي 

تن�سيق  وكذلك  التحديات  على  والتغلب 

العمل الإن�ساين والدعم الإغاثي الذي ميكن 

الأحمر  للهال  العربية  املنظمة  تقدمه  اأن 

اجلمعيات  خال  من  الأحمر  وال�سليب 

الأحمر  وال�سليب  الأحمر  للهال  الوطنية 

الأ�سقاء . 

قدرات بحجم التضحيات
الأحمر  للهال  العربية  املنظمة  مًثل 

الهامة  الزيارة  هذه  يف  الأحمر  وال�سليب 

الأمني  م�ساعد  الدوي  اإبراهيم  الدكتور 

بوزيان  وب�سري   ، واملعلومات  للبحوث  العام 

ل�سوؤون  العام  الأمني  م�ساعد  الرحماين 

 . الإن�ساين  والإعام  النوعية  امل�ساريع 

ملركز  ميدانية  بزيارة   الأع�ساء  قام  حيث 

الأحمر  الهال  اأق�سام  اأهم  اأحد  العمليات 

مف�سل  �سرح  اإىل  خالها  ا�ستمعوا  ال�سوري 

من املهند�ض متام حمرز عن دور املركز الذي 

يعترب الع�سب الرئي�سي لن�ساط املنظمة ككل 

والذي ين�سق كل عمليات الإغاثة والإ�سعاف 

عن  �سرحا  الوفد  تلقى  كما  �سوريا.  داخل 

عدة  وي�سم  والت�سال  الإعام  ق�سم  دور 

حيث   ، ومرتجمني  وم�سورين  حمررين 

يعترب هذا الق�سم من اأن�سط اأق�سام الإعام 

يف اجلمعيات الوطنية.

وزيارات  لقاءات  بعدة  الوفد  قام  كما 

العربي  الأحمر  الهال  منظمة  لإدارات 

حيث  دم�سق  فرع  بزيارة  ابتداأت  ال�سوري 

تعرف على الأعمال اجلبارة التي يقوم هذا 

من  والاجئني  النازحني  خدمة  يف  الفرع 

تلبية لتطلعات العمل اإلغاثي واإلنساني 
وفد من المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر يطلع على جهود الهالل 

األحمر العربي السوري
معكم - خاص 

جن�سيات خمتلفة من حيث تقدمي اخلدمات 

الطبية والإغاثية  والإ�سعافية . 

العمل  حجم  زيارته  خال  الوفد  ومل�ض 

الذي يقوم به الهال الأحمر ال�سوري فعلياً 

على الأر�ض وحجم الت�سحيات التي قدمها 

والتي فاقت �ستني �سهيدا ، حيث يبني حجم 

امل�سوؤولية امللقاة عليه من خال تكفله باأهم 

�سبل  من  الباد  يف  احليوية  القطاعات 

كل  �سملت  التي  والإ�سعافات  واملياه  العي�ض 

لدى  بالقبول  يحظى  جعله  مما  ال�سوريني 

كل الأطراف املتنازعة. كما اأ�ستمع الوفد من 

املهند�ض فر�ض فرا�ض اأحد م�سئويل مراقبة 

 )400( قرابة  ي�سم  الذي  املياه  م�سروع 

واملراقبة  العمل  اآلية  اإىل  وفني  مهند�ض 

»اأ�سفري«  موا�سفات  ح�سب  للمياه  الدورية 

طوارئ  خطة  على  امل�سروع  هذا  ويعتمد   ،

تقدر  ومبيزانية  للمياه  انقطاع  اأي  ملواجهة 

بحوايل 32 مليون دولر.

ح�سرها  لقاءات  عدة  الزيارة  و�سملت 

العاقات  م�ست�سار  م�ساتي  زياد  الدكتور 

م�ساعد  بيطار  اأ�سامة  والأ�ستاذ  اخلارجية 

النف�سي  الدعم  العام ورئي�ض م�سروع  املدير 

تلبي  التي  اجلوانب  من  العديد  بحثت 

العمل  خدمة  يف  املنظمتني  تطلعات 

الإن�ساين والإغاثي . 
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الإن�ساين التي  الإع��ام  ور�سة  فعاليات   لقيت 

ال�سليب  و  ل��ل��ه��ال  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة  ع��ق��دت��ه��ا 

ل��ل��ج��ن��ة   42 ال�����������دورة  الأح������م������ر ع����ل����ى ه����ام���������ض 

وال�سليب  للهال  العربية  للمنظمة  التنفيذية 

..�سناعة  الإن�ساين  »العمل  �سعار  الحمر  حتت 

من  كبريا وا�ستح�سانا  جتاوبا  بتون�ض  م��ه��ارة«  و 

الدولية  للحركة  التابعة  الإعامية  الإ�سرة  قبل 

و اجلمعيات الوطنية للهال و ال�سليب مبختلف  

التي  ال��ور���س��ة  ���س��ارك يف  ، حيث  العربية  ال���دول 

اإعامية   و  اإع��ام��ي   20 جل�سات  ب��اأرب��ع  ح���ددت 

اأتوا  من خمتلف اجلمعيات الوطنية من العراق، 

ال�سعودية  لبنان،  فل�سطني وقطر،  ليبيا، م�سر، 

و الإم����ارات و غ��ريه��ا م��ن ال���دول ب��الإ���س��اف��ة اىل 

،  وقد اختارت منظمو  باملنظمة  اأع�ساء الع��ام 

الور�سة را�سية �سحراوي اأمني ومقرر الور�سة.

وقد األقى الدكتور بن �سالح ال�سحيباين كلمة 

التحفيز  و  ال��ور���س��ة  فعاليات  مل��ب��ارك��ة  افتتاحية 

ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة امل�������س���وار الإع����ام����ي مب���ا ي��خ��دم 

اأب���و لن  ال��دك��ت��ور زي���اد  ب��ع��ده  الب�سرية ، حت���دث 

الدولية  اللجنة  يف  ل��اإع��ام  الإقليمي  املن�سق 

للعديد من  ، مثرياً  النزاعات  اأثناء  الع��ام  عن 

�سئون الإعام الإن�ساين وموؤكداً  التزام  العاملني 

يف الع�����ام يف اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة  مب��ب��ادئ  

الدولية  اللجنة  قدمتها  التي  الدولية   احلركة 

لل�سليب الحمر وكذا واقع العام الن�ساين يف 

الور�سة  باأهمية هذه  م�سيداً  الوطنية  اجلمعيات 

ق���ادة الع����ام يف اجلمعيات  ب��ح�����س��ور  امل��ن��ع��ق��دة 

لتبادل اخلربات والتجارب وتبني مبادرات عملية 

الن�ساين  الإعامي  بالعمل  الرتقاء  �ساأنها  من 

يف اجلمعيات الوطنية.

رئي�ض  القحي�ض  علي  الدكتور  املتحدث  واأك��د 

حترير جملة معكم التابعة للمنظمة متحدثاً عن 

حيث   ، والإن�ساين  الإغاثي  العمل  توثيق  اأهمية 

عر�ض دور »جملة معكم« واعتربها منوذجاً من 

املقدم  والإغاثي  الإن�ساين  للعمل  التوثيق  مناذج 

من قبل اجلمعيات الوطنية التابعة للمنظمة . 

اأكد العامي خالد الزيد   ، ويف هذا ال�سياق 

الكويتي على  الأحمر  الهال  الع��ام يف  مدير 

من  الإن�ساين  العمل  تو�سيع  و  الرتويج  �سرورة 

خال اجناز كتب ومطبوعات تعنى بكل ن�ساطات 

اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة وت��وزي��ع��ه��ا و ال�����س��ه��ر على 

اأ���س��ار اىل  كما   . و���س��ور  ف��ي��دي��وه��ات  توثيقها يف 

عقدتها المنظمة في تونس ، بحضور 

ممثلي اإلعالم في الجمعيات الوطنية

ورشة اإلعالم اإلنساني بتونس تفتح 
األفاق أمام صحفيي العمل اإلنساني

معكم - إعداد:  راضية صحراوي ـ تونس

تاأثري ال�سورة والفيديو على اخلرب ونقل احلدث 

و  بحيادية  الإن�سانية  التجربة  واقعيا من خال 

م�سوؤولية تقدمي امل�ساعدة للمعوزين ، م�ستعر�ساً 

يف  الكويتي  للهال  الوطنية  اجلمعية  جت��رب��ة 

التربعات و دخول  خميم غازي عنتاب مع جمع 

ريف اأدلب لتوزيع امل�ساعدات الإن�سانية.  

اآل  حممد  عي�سى  ا�ستظهر  اأخ��رى  جهة  وم��ن 

الأح��م��ر  بالهال  الت�����س��ال  اإدارة  م��دي��ر  اإ���س��ح��اق 

اإدارة  خميم  خا�سة  اجلمعية  اجن���ازات  القطري 

الكوارث يف طبعته ال�سابعة و الذي حاول ح�سب 

تنظيم  يف  ال��ق��ط��ري  الأح���م���ر  حمدثنا الهال 

كربنامج   2006 ع���ام  م��ن��ذ  ال���ك���وارث  اإدارة  خم��ي��م 

�سغري يدعو اإىل التاأهب وال�ستعداد، ثم ما لبث 

تطورت  طموح  م�سروع  اإىل  الربنامج  حت��ول  اأن 

اأ�سبح  اأن  اإىل  ع���ام،  بعد  ع��ام  وتطلعاته  اأه��داف��ه 

امل�����س��روع ذا روؤي���ة اأك���رب وه���دف اأ���س��م��ل حيث بات 

الهتمام به على م�ستوى الإقليم والعامل، وها هو 

اليوم على اأجندة الأمم املتحدة والحتاد الدويل 

واللجنة  والأح���م���ر  وال��ه��ال  الأح��م��ر  لل�سليب 

العامة لدول  الدولية لل�سليب الأحمر والأمانة 

جمل�ض التعاون.

اأن  املخيم  اإ�سحاق  اآل  حممد  عي�سى  واع��ت��رب 

جزاء  ميثلون  الذين  املجتمع  اأبناء  ع��زز  قدرات 

عمل  كما  وق��درات��ه  موؤ�س�ساته  وبنيان  كيانه  من 

املتطوعني  وخ��ربات  مواهب  و�سقل  تعزيز  على 

بالهال، كما يحاول املخيم وغريها من امل�ساريع 

األ���ي���ة ت��ن�����س��ي��ق وت���ع���اون مع  اإي���ج���اد  ال�����س��ع��ى اإىل 

اجلهود  توحيد  بهدف  بالدولة  املعنية  املوؤ�س�سات 

لتكوين قاعدة جمتمعية مدربة على ال�ستجابة 

للكوارث وقت الأزمات

ع�سو  العتيبي  فهد  حت��دث  اأخر   �سياق  ويف 

عن  عر�سه  يف  اركو   باملنظمة  الإع���ام  جمل�ض 

مو�سوع الن�سر اللكرتوين وخ�سائ�سه و تطرق 

اىل غ��ي��اب امل��ه��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��رت���ض ن�����س��ر اخل��رب 

املعلومة  �سلب  �سرقة و حتايل يف  الكرتونيا من 

اأو اإعادة �سياغتها ب�سكل يثري الفتنة و يعمق من 

الأزمات، كما تطرق العتيبي  اىل �سبكات التوا�سل 

ت�سهد  التي  الإخبارية  املجموعات  و  الجتماعي 

انت�سارا كبريا  وكيفية ا�ستخدامها لإبراز اجلهود 

اليجابية للجمعيات الوطنية مع تفادي الوقوع 

اأثناء الن�سر الفرتا�سي، موؤكدا على  يف م�ساكل 

����س���رورة اإن�����س��اء م��رك��ز ت��دري��ب��ي اإع���ام���ي خا�ض 

بالإعام الإن�ساين مع تنظيم دورات تكوينية يف 

ال�ساأن الإن�ساين

وم���ن ج��ه��ة اأخ�����رى حت���دث اأح���م���د ���س��ع��ي��د اأب���و 

عن  اأرك���و  للمنظمة  الإع��ام��ي  امل�ست�سار  ح�سان 

الوطنية  الإن�ساين يف اجلمعيات  الإعام  اأهمية 

مربزا جتربة  املنظمة العربية للهال وال�سليب 

الأحمر يف بناء القدرات من خال اإن�ساء جملة 

اإن�سانية،  عربية  �سبكة  اأك��رب  �ستكون  التي  معكم 

كما تطرق اىل اأهمية توثيق ح�سابات اجلمعيات 

الوطنية  والتن�سيق بينهم  وعقد تواأمة اإعامية 

ت���ك���ون ق���وي���ة و م��ت��ني ب���ني اجل��م��ع��ي��ات ل��ت��وث��ي��ق 

ال��ن�����س��اط��ات وت��ب��ادل اخل����ربات وامل��ل��ك��ات الفكرية 

م�سئول  ب��ورح��م��اين  ب�سري  ك�سف  فيما   ، بينهم 

الن�سر اللكرتوين باملنظمة العربية موؤ�سر جهود 

اجلمعيات الوطنية يف جمال الإعام. 

العربية  املنظمة  الور�سة  تو�سيات  دع��ت  وق��د 

اإن�ساء  اإىل  الأح��م��ر  وال�سليب  الأح��م��ر  للهال 

مركز تدريبي اإعامي خا�ض بالإعام الإن�ساين 

العمل  على  املقبلني  تاأهيل  على  يعمل  والغاثي 

الجتماعي عن  والتوا�سل  الع��ام  يف جم��الت 

فريق  ت�سكيل  و  تكوينية   ت  دوار  تنظيم  طريق 

العريقة  اجلمعيات  م��ن  اخل���ربات  اأ���س��ح��اب  م��ن 

م��واك��ب��ة  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة   ، الإع�������ام  يف جم����ال 

تنظيم ور���س��ة »الإع�����ام الإن�������س���اين«  ب��ال��ت��وازي 

العربية  للمنظمة  ال��ع��ام��ة  الهيئات  ل��ق��اءات  م��ع 

للهال الحمر وال�سليب الحمر و متديد مدة 

ملناق�سة  ك��ايف  ق��در  لإعطاء  يومني  اىل  جل�ساتها 

تكثيف  وك��ذل��ك  الإن�����س��اين.  العمل  يف  موا�سيع 

مع  الوطنية  باجلمعيات  الع��ام  اق�سام  توا�سل 

الحمر  للهال  العربية  باملنظمة  الع��ام  ق�سم 

وال�����س��ل��ي��ب الح���م���ر وال����س���ت���ف���ادة م���ن ق��ن��وات��ه��ا 

الهتمام  الإغ��اث��ي��ة  اجل��ه��ود  لتوثيق  الع��ام��ي��ة 

للن�ساطات  ال��ت��وث��ي��ق  يف  الل���ك���رتوين  ب��ال��ن�����س��ر 

معكم  جملة   ( الوطنية  للجمعيات  الإن�����س��ان��ي��ة 

، ن�سرة معكم  الورقية، جملة معكم الإلكرتونية 

ال�سبوعية ، ح�سابات التوا�سل الجتماعي (
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تقارير

في تقرير لها عن أنشطتها  في األردن 
في الربع األول من العام الجاري

اللجنة الدولية للصليب األحمر: 
قدمنا مساعدات غذأيية وصحية 

لـ ١٨ ألف من السوريين واألردنيين 
في 5 محافظات

معكم - عّمان 

مع دخول النزاع السوري عامه السابع، تواصل اللجنة الدولية 
للصليب األحمر في األردن العمل على مساعدة الالجئين 

السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، باإلضافة إلى تقديم 
الدعم اللوجستي والتدريب لبعثات اللجنة الدولية في المنطقة، 

وفي تقرير لها عن جهودها  اإلغاثية في الربع األول من العام 
الجاري، أوضحت اللجنة أنها قامت بالتعاون مع جمعية الهالل 

األحمر األردني بتوزيع المساعدات الغذائية والصحية على 18 ألف 
من السوريين واألردنيين في ٥ محافظات جنوب المملكة، كما 

قدمت اللجنة الدولية في محافظتي المفرق ومادبا مساعدات 
نقدية استفاد منها 9,78٥ الجئًا سوريًا في تغطية تكاليف الحياة 

اليومية. كما تعمل اللجنة مع وزارة المياه والري وشركة مياه 
اليرموك على تحديد شبكات مياه جديدة تحتاج إلى إعادة تأهيل 

في محافظتي المفرق وإربد، حيث ستعود هذه المشاريع 
بالنفع على المجتمعات المضيفة لالجئين السوريين. وجدير 

بالذكر أنه ومنذ إغالق الحدود في يونيو201٦، بقي 3٥0 شخصًا 
من الركبان والحدالت عالقين في مركز الرويشد المؤقت، قدمت 

لهم اللجنة الدولية المساعدات الغذائية وغير الغذائية، باإلضافة 
إلى الرعاية الصحية وخدمات إعادة الروابط العائلية، وفي أوائل 

مارس الماضي، قامت السلطات األردنية بنقلهم إلى مرافق 
أخرى وذلك لتدقيق وضعهم ودراسة إمكانية إدخالهم. وبعد أن 
تم إفراغ مركز الرويشد المؤقت أوقفت اللجنة مساعداتها، حيث 

سيتم تسليم هذا المركز وكل المراكز المؤقتة التي ساعدت 
اللجنة الدولية على تأسيسها على طول الحدود الشمالية 

الشرقية منذ عام 2013 إلى السلطات األردنية ذات العالقة.

م����ع دخ������ول ال����ن����زاع ال���������س����وري ع��ام��ه 

ال�سابع، توا�سل اللجنة الدولية لل�سليب 

م�ساعدة  على  العمل  الأردن  يف  الأح��م��ر 

الاجئني ال�سوريني واملجتمعات امل�سيفة 

ال���دع���م  ت���ق���دمي  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ل���ه���م، 

اللجنة  ل��ب��ع��ث��ات  وال��ت��دري��ب  اللوج�ستي 

الدولية يف املنطقة، ويف تقرير لها عن 

ج��ه��وده��ا  الإغ��اث��ي��ة يف ال��رب��ع الأول من 

العام اجلاري، اأو�سحت اللجنة اأنها قامت 

ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال الأح��م��ر 

ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����س��اع��دات  ب��ت��وزي��ع  الأردين 

ال�سوريني  م��ن  األ���ف   18 على  وال�سحية 

والأردنيني يف 5 حمافظات جنوب اململكة، 

كما قدمت اللجنة الدولية يف حمافظتي 

ا�ستفاد  نقدية  م�ساعدات  وم��ادب��ا  امل��ف��رق 

تغطية  يف  ����س���وري���اً  لج���ئ���اً   9،785 م��ن��ه��ا 

ت��ك��ال��ي��ف احل���ي���اة ال���ي���وم���ي���ة. ك��م��ا تعمل 

و�سركة  وال����ري  امل��ي��اه  وزارة  م��ع  اللجنة 

م���ي���اه ال����ريم����وك ع��ل��ى حت���دي���د ���س��ب��ك��ات 

تاأهيل يف  اإع��ادة  اإىل  مياه جديدة حتتاج 

حمافظتي املفرق واإربد، حيث �ستعود هذه 

امل�سيفة  املجتمعات  على  بالنفع  امل�ساريع 

ل��اج��ئ��ني ال�����س��وري��ني. وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر 

اأنه ومنذ اإغ��اق احل��دود يف يونيو2016، 

الركبان واحلدلت  350 �سخ�ساً من  بقي 

عالقني يف مركز الروي�سد املوؤقت، قدمت 

الغذائية  امل�ساعدات  الدولية  اللجنة  لهم 

الرعاية  اإىل  بالإ�سافة  الغذائية،  وغري 

ال�����س��ح��ي��ة وخ���دم���ات اإع�����ادة ال���رواب���ط 

املا�سي،  اأوائل مار�ض  العائلية، ويف 

بنقلهم  الأردنية  ال�سلطات  قامت 

اإىل مرافق اأخرى وذلك لتدقيق 

و����س���ع���ه���م ودرا�������س������ة اإم���ك���ان���ي���ة 

اإف���راغ  اإدخ��ال��ه��م. وب��ع��د اأن مت 

مركز الروي�سد املوؤقت اأوقفت 

ال��ل��ج��ن��ة م�����س��اع��دات��ه��ا، حيث 

�سيتم ت�سليم هذا املركز وكل 

التي �ساعدت  املوؤقتة  املراكز 

ال����ل����ج����ن����ة ال�����دول�����ي�����ة ع��ل��ى 

تاأ�سي�سها على طول احلدود 

ال�����س��رق��ي��ة منذ  ال�����س��م��ال��ي��ة 

ال�����س��ل��ط��ات  اإىل   2013 ع����ام 

الأردنية ذات العاقة.

عملياتها  جم��م��ل  وع���ن 

جم����ال  يف  الأردن  يف 

اللجنة  ك�سفت  ال�����س��ح��ي،  وال�����س��رف  امل��ي��اه 

الدولية عن ا�ستكمال اأعمال اإعادة التاأهيل 

يف حم���ط���ات ال�����س��خ يف ف���وع���رة وب�����س��رى 

 100 منها  ي�ستفيد  وال��ت��ي  اإرب���د  مبحافظة 

 690 ونقل  وال�سوريني،  الأردن��ي��ني  األ��ف من 

�سهاريج  ب��وا���س��ط��ة  امل��ي��اه  م��ن  مكعب  م��رت 

اإىل م��رك��ز ال��روي�����س��د امل���وؤق���ت، ك��م��ا ق��ام��ت 

الطاقة  وتزويد  الازمة  ال�سيانة  باأعمال 

ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ن��ظ��اف��ة يف 

مرافق الإيواء ومرافق النظافة العامة يف 

املوقع.

فقد  الطارئة،  للم�ساعدات  بالن�سبة  اأم��ا 

الهال  بالتعاون مع جمعية  اللجنة  وزعت 

و�سحية  غ��ذائ��ي��ة  ط����روداً  الأردين  الأح��م��ر 

اأردنياً يف  على 15،600 لجئاً �سورياً و2،360 

والطفيلة ومعان  والكرك  مادبا  حمافظات 

والعقبة، بالإ�سافة اإىل توزيع 60،000 وجبة 

جاهزة لاأكل وم�ستلزمات نظافة وماب�ض 

�ستوية واأحذية على الأ�سخا�ض العالقني يف 

املوؤقت مب�ساعدة متطوعي  الروي�سد  مركز 

جمعية الهال الأحمر الأردين، ناهيك عن 

التعاون مع جمعية الهال الأحمر الأردين 

ا�ستفاد  �سهرية  نقدية  م�ساعدات  لتقدمي 

من  غالبيتهم  ���س��وري��اً،  لج��ئ��اً   9،785 منها 

حمافظتي  يف  الن�ساء  تعيلها  ال��ت��ي  الأ���س��ر 

املفرق ومادبا.

ويف جم����ال ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة اأج����رت 

الفح�ض الطبي ل� 490 لجئا �سوريا/ طالب 

ال��رع��اي��ة ال�سحية الأول��ي��ة  جل��وء وت��ق��دمي 

الدولية يف  اللجنة  عيادة  �سوري يف  لـــ137 

امل��ف��رق،  ال�����س��رح��ان يف  م��رك��ز ت�سجيل رب���اع 

بالإ�سافة اإىل تقدمي 1،280 ا�ست�سارة طبية 

الروي�سد  مركز  يف  العالقني  لاأ�سخا�ض 

املوؤقت، وامل�ساعدة يف نقل 109 حالت طبية 

م�ست�سفى  اإىل  امل��وؤق��ت  الروي�سد  مركز  من 

ال���روي�������س���د ل��ل��م��ت��اب��ع��ة ال��ط��ب��ي��ة ال���ط���ارئ���ة، 

الروي�سد،  مل�ست�سفى  املقدم  الدعم  وتقدمي 

ق��ام��ت ال��ل��ج��ن��ة ال���دول���ي���ة ب��ت��ج��ه��ي��ز ك��رف��ان 

ة كغرفة طوارئ احتياطية،  ب�سعة اأربعة اأ�سراّ

وم�ستلزمات  معدات  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة 

على  تدريبية  دورات  خم�ض  وتنظيم  طبية 

من   140 منها  ا�ستفاد  الأول��ي��ة،  الإ�سعافات 

الأردين  الأحمر  الهال  جمعية  متطوعي 

يف حمافظات املفرق ومادبا واإربد والكرك 

وعمان.

تم توزيع 
المساعدات 

الغذائية 
والصحية 

على 18 ألف 
من السوريين 

واألردنيين 
في ٥ 

محافظات 
جنوب 

المملكة



هئية الخبراء اإلنسانيين
والسباحة عكس التيار

 بقلم: أحمد أبوحسان

تكون  اأن  تعاىل  اهلل  قدر  الــذي  الوقت  يف 

واملاآ�سي   ، املتاحقة  االأزمات  �سغط  حتت  دواًل 

املتنا�سلة ، يبدو احلديث عن التجارب االإن�سانية 

حمطة وقود ملهمة للعديد من اال�سرتاتيجيات 

احلديثة ، وت�سرق يف االأفق عددًا من االأمنيات 

التي  الواعية  االإن�سانية  التجارب  ابرزها  لعل 

 ، املاأ�ساة  واأنتجتها  املحيطة  الظروف  خلقتها 

عك�س  ال�سباحة  غمار  نخو�س  اأنف�سنا  لنجد 

اإىل  يحتاج  م�ستقبل  اأمــام  فعًا  اإننا    . التيار 

التي  االأزمــات  توهج  بفعل  االإ�ساءة  من  املزيد 

وجمتمعات   ، و�سقيقة  �سديقة  بدواًل  اأحاطت 

اأ�سبحت ت�ساري�سها مليئة باملياه احلمراء التي 

تنبت اأمًا ، وت�سنع عمًا ، وتزيد هممًا ، رغم 

.  يظهر حينها احلديث عن  اأمل  ما تقذفه من 

»اخلربات امللهمة« و »قادة التغير« لن�سبح فعًا 

وفاء  اأكرث  نكون  اأن  يتطلب  اإن�ساين  ماأزق  اأمام 

معه ، واأكرث جذبًا له ، ولعل من هم على �سرفات 

ويعلمون   . اأقــول  ما  يعون  احلياة  من  التقاعد 

مغزى هذه الكلمات . 

العامل  م�ستوى  على  االإن�ساين«  العمل  »كبار 

، يحملون يف جنباتهم وحيًا من االأمل ،وقدرة 

من العمل ، وخربة من االأزل ، لكنها اأكرث ظهورًا 

عندما يركنون اإىل الوعي بذلك ويجل�سون مع 

نقدم  اأن  ميكن  مــاذا   ، ليفكرون  قليًا  اأنف�سهم 

لاأجيال القادمة ، لاأجيال ال�سابة ، للم�ستقبل 

، لتتويج املجد ، ل�سناعة احل�سارة االإن�سانية ، 

وخلدمة العمل االإغاثي . 

 ، اأخــرى  مــرة  ال�سعاع  بــوادر  تت�سح  هنا  من 

عليه  وعملوا  �سنعوه  ممــا  بالقرب  ليكونون 

كمًا  يختلف  ح�سورًا  خال  من  حياتهم  طيلة 

التي  االأهــداف  ذات  هي  اأهــداف  نوعيًا  ليحقق 

نحن  اأخــرى  بلغة    . اأجلها  من  العامل  ي�سعى 

 ، اجلــديــدة  املرحلة  وبــدايــة  التقاعد  اأمـــام 

القادم يف �سوء كم اخلربات  اأمنيات  لنحملهم 

باإخت�سار   ، وا�سعة  خــربات  من  ميتلكون  التي 

هو  واالإغــاثــي  االإن�ساين  املجال  يف  »التقاعد 

بداية احلياة« .  واحلقيقة اأنه يقع على كاهل 

وال�سليب  االأحــمــر  للهال  العربية  املنظمة 

جهدًا  يتطلب  الذي  ن  االأمل  هذا  مثل  االأحمر 

وليكن   ، اخلربات  هذه  من  لا�ستفادة  متكاتف 

تلك  اأمام  نحن  فما   ، الورق  على  ولي�س  واقعيًا 

اخلربات املرتاكمة اإال على �سف انتظار التميز 

واال�ستمتاع مبا يهبونه من خربات لنا لنوا�سل 

ال�سر معًا نحو االأهداف ال�سامية . 

االأحــمــر  للهال  العربية  املنظمة   ، نعم 

ما  متى  جديد  فتح  اأمـــام  االأحــمــر  وال�سليب 

االأحمر  الهال  جمعيات  متقاعدي  مع  تعاملت 

فقط  لي�س   ، الــعــربــيــة  االأحـــمـــر  والــ�ــســلــيــب 

بالتكرمي الذي ي�ستحقون ولكن بتج�سر الهوة 

االإن�سانية يف �ستى جماالت العمل االإغاثي . 

يف  اإحلــاحــًا  اأ�ــســد   ، احلالية  الــفــرتة  ولعل 

امللف الذي تربز فيه مهارات جديدة  فتح هذا 

تخ�سع الإكت�ساف املتقاعدين جانبًا من حياتهم 

من  الإرث  اأخـــرى  حــيــاة  وكــتــابــة   ، ــدة  ــدي اجل

 . العامل  خلدمة  متوارثًا  يكون  اأن  ال�سروري 

فالتجربة الطويلة مليئة بالفر�س اجلديدة . 

 ، االإن�ساين  العمل  �سعيد  على  بحاجة  نحن 

الذين  » هيئة اخلرباء االإن�سانين«  اإن�ساء  اإىل 

والبقاء   ، االإغاثي  العمل  توجيه  لها  �سنوكل 

بالقرب منه ، والتفرغ له من جهة اأكرث هدوء 

نحن  فكم   ، خــربة  واأجــمــل   ، ب�سرة  واأوعـــى   ،

بحاجة من يعلمنا كيف كانوا يعملون ويديرون 

كانوا  وكيف   ، وي�ست�سرون  وي�سرون  وي�سرون 

رغم كل االأزمات فعًا »اإيجابيون« .

ال�سروري  من  واقعية،  اأكــرث  نكون  وحتى 

الكيانات  هذه  مثل  اإن�ساء  جتارب  عن  االبتعاد 

�سابقًا لنخرج بفكر جديد من اإن�سائها ، بالذات 

يف الفكر العربي ، حيث مل تنجح ، لكننا �سنكون 

اأكرث تفاوؤال بنجاحها يف العمل االإن�ساين الأن 

بغ�س  االإن�سان  هــذا  ا�سعاد  �سيكون  همها  جل 

النظر عن مقومات حياته االأخرى . 

على  به  �سنخرج  الــذي  اجلميل  ال�سيء  اإن 

االإن�سانين«  اخلرباء  هيئة   « اإن�ساء  من  االأقل 

هي االإ�سافة التنموية للعمل االإغاثي لاأ�سرة 

الدولية ، ولعل التجربة اليابانية للتعامل مع 

خال  من  تو�سيحًا  اأكــرث  �ستكون  املتقاعدين 

بــاإعــادة  اإن�ساين  كيان  تنفيذ  املنظمة  تبني 

جمعيات  يف  لها  كم�ست�سارين  منهم  االإ�ستفادة 

ب�سكل   ، االأحــمــر  وال�سليب  االأحــمــر  الــهــال 

اليابانية  التجربة  تلك   . وظروفهم  يتما�سى 

اأ�سبحوا  حتى  اأوقاتهم  املتقاعدين  على  ماأت 

اأنها  اأكرث �سعوب االأر�س حياة، على الرغم من 

ال�سن  كبار  عدد  يف  عامليًا  قيا�سيًا  رقمًا  حتقق 

خال  تعدت  انها  يعني  ما  �سنة(،   65 فوق  )ما 

ع�سرين �سنة ن�سبة 1.9%  من عدد ال�سيوخ فيها 

 2015 عام  ويف   %  5.8 ن�سبة  اىل  اليوم  وو�سلت 

�سيكون هناك ياباين واحد من اأ�سل اأربعة يبلغ 

من العمر اأكرث من 65 �سنة، وهذا اأمر حتمي يف 

العامل  يف  ن�سبة  اأعلى  متلك  التي  الباد  هذه 

لطول العمر )85 �سنة للن�ساء و78 للرجال(. 

اأن  نرجوا  هامًا  مطلبًا   ، الهيئة  هذه  وتبقى 

جمعتها  التي  الــدول  م�ستوى  على  �سداه  يجد 

االإن�سانية ، لتزيد اإمكانية امل�ساركة اجلادة يف 

العمل االإن�ساين واالإغاثي ، وتاأمن فر�سة نقل 

اخلربات ، وفتح املجال لا�ستفادة من عطائهم 

االإن�ساين  بالعمل  ال�سعور  قيمة  وا�ستمرار   ،

هذا  بتحقيق  التزامًا  اأكــرث  يجعلنا  ما  ولعل   .

العمل  يف  املتقاعدين  غالبية  اأن  هو  الوفاء 

االإن�ساين مازالت لديهم الرغبة يف �سخ املزيد 

من خرباتهم يف هذا املجال الذي ال ي�سيخ وال 

يقدر العمل فيه بثمن .  

امل�ست�سار االإعامي 

للمنظمة العربية للهال االأحمر وال�سليب االأحمر 
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تقارير

و���س��م��ن ج��ه��وده��ا ل��ت��ح�����س��ني اخل���دم���ات 

ال��ط��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��ج��رح��ى وامل��ر���س��ى يف 

م�ست�سفى الروي�سد  قامت اللجنة بتحديث 

حيث  ال��ط��وارئ،  غرفة  وم��ع��دات  جتهيزات 

ع��م��ل��ت ع��ل��ى جت��ه��ي��ز ك���رف���ان ب�����س��ع��ة اأرب��ع��ة 

ة ك��غ��رف��ة ط����وارئ اح��ت��ي��اط��ي��ة جمهزة  اأ����س���راّ

جهاز  �سمنها  ومن  الطبية،  املعدات  بكامل 

 )DC( الرجفان  كهربية/مزيل  �سدمات 

 )ECG( القلب  كهربية  تخطيط  وجهاز 

وج���ه���از م��راق��ب��ة ل��ت��م��ك��ني امل�����س��ت�����س��ف��ى من 

تقوم  كما  ال��ط��ارئ��ة.  احل���الت  م��ع  التعامل 

�سيدلية  تنظيم  ب���اإع���ادة  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

م��واد  م��ن  جم��م��وع��ات  وت��ق��دمي  امل�ست�سفى 

ت�����س��م��ي��د اجل��������روح، ويف م���رح���ل���ة لح��ق��ة 

�ستقدم فرق اللجنة الدولية التدريب على 

اإنقاذ  املتقدمة ومهارات  الأولية  الإ�سعافات 

احلياة الأ�سا�سية والرعاية قبل الدخول اإىل 

امل�ست�سفى. 

اأف���راد  ب��ني  الت�����س��ال  اإع����ادة  وبخ�سو�ض 

بالتعاون  قامت  اأنها  اللجنة  ك�سفت  العائلة 

م���ع م��ت��ط��وع��ي ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال الأح���م���ر 

ه��ات��ف��ي��ة  م��ك��امل��ة   3،400 ب��ت��ق��دمي  الأردين 

خميمي  يف  ال�����س��وري��ني  لاجئني  جمانية 

اإدام��ة  على  مل�ساعدتهم  والأزرق،  ال��زع��رتي 

اأف��راد عائاتهم داخل �سورية  الت�سال مع 

وخ����ارج����ه����ا. وب��ال��ن�����س��ب��ة جل���ه���وده���ا جت���اه 

مبتابعة  قامت  اأن��ه��ا  اأو�سحت  املحتجزين، 

 17 ف���ردي م��ن خ���ال  ب�سكل  521 حم��ت��ج��زاً 

اإىل  بالإ�سافة  احتجاز،  مكان   14 يف  زي��ارة 

تبادل 268 ر�سالة �سليب اأحمر حملت اأخبار 

)�سامات(  �سفوية  حتية   41 ونقل  عائلية 

امل��ح��ت��ج��زي��ن واأق���ارب���ه���م داخ����ل الأردن  ب��ني 

وخارجها.

الأل��غ��ام،  مبخاطر  التوعية  وبخ�سو�ض 

قامت بتقدمي الدعم املايل لربنامج تنفذه 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة لإزال������ة الأل���غ���ام واإع�����ادة 

التاأهيل يهدف لن�سر الوعي بني الاجئني 

الأردن  �سمال  املقيمني حالياً يف  ال�سوريني 

ح�����ول خم���اط���ر ال���ذخ���ائ���ر غ����ري امل��ن��ف��ج��رة 

وخملفات احلرب الأخرى. 

اأم����ا يف جم���ال ت��ع��زي��ز ال��ق��ان��ون ال���دويل 

الأردن  يف  اللجنة  نظمت  فقد  الإن�����س��اين، 

ندوتني للتعريف باللجنة الدولية لل�سليب 

الأحمر واحلركة الدولية لل�سليب الأحمر 

ال��دويل  القانون  ومبادئ  الأحمر  والهال 

الإن���������س����اين وال���ع���م���ل الإن���������س����اين وامل����ب����ادئ 

التوجيهية ح�سرها 90 ممثًا عن املنظمات 

الإ�سامية  واجلمعيات اخلريية  املجتمعية 

ال���ت���ي ت��ع��م��ل م����ع ال���اج���ئ���ني ال�������س���وري���ني 

واملجتمعات امل�سيفة يف حمافظتي الزرقاء 

والعقبة، بالإ�سافة اإىل تنظيم ندوات حول 

العاقة  ذات  وامل��ع��ي��اري��ة  القانونية  الأط���ر 

امل�سلحة  القوات  من  م�ساركاً   470 ح�سرها 

اإىل  بالإ�سافة  وال��درك،  وال�سرطة  الأردنية 

وق��وات  ال�سرطة  م��ن  �سابطاً   52 ا���س��رتاك 

القانون  ح��ول  تاأ�سي�سية  دورات  يف  ال���درك 

الدويل الإن�ساين، ناهيك عن تنظيم دورات 

ال��ن��زاع��ات امل�سلحة  ت��دري��ب��ي��ة ح���ول ق��ان��ون 

الأردن��ي��ة  امللكية  والأرك���ان  القيادة  كلية  يف 

ب��ل��داً.   17 ���س��اب��ط��اً مي��ث��ل��ون   120 ح�����س��ره��ا 

ال��دع��م اللوج�ستي  ال��ت��ق��ري��ر ع���ن   وحت���دث 

الإقليمي عن قيام  اللجنة الدولية ب�سحن 

حفا�سة  و409،600  غ��ذائ��ي  ط���رد    190،000

من  متحركا  كر�سيا  و257  فر�سة  و85،500 

م��رك��ز ال���دع���م ال��ل��وج�����س��ت��ي يف ع��م��ان اإىل 

 10 اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وليبيا،  ول��ب��ن��ان  ���س��وري��ة 

و8  �سورية  اإىل  الطبية  امل���واد  م��ن  ح��اوي��ات 

الدعم  مركز  ب��داأ  كما  اليمن،  اإىل  ح��اوي��ات 

ال��ل��وج�����س��ت��ي يف م���ار����ض امل���ا����س���ي ب���اإر����س���ال 

امل�ساعدات الطبية اإىل اليمن ب�سكل منتظم، 

ح��ي��ث ي��ت��م ���س��ه��ري��اً ���س��ح��ن 35 ط���ن م��رتي 

تقريباً من املواد الطبية جواً من الأردن.

اإن وح����دة  ب���ال���ق���ول  ال���ت���ق���ري���ر  واخ���ت���ت���م 

للجنة  التابعة  الإقليمية  والتطوير  التعلم 

الأردن،  يف  الأح����م����ر  ل��ل�����س��ل��ي��ب  ال���دول���ي���ة 

وم���ق���ره���ا يف ع����م����ان، ن���ف���ذت »ب���رن���اجم���ني 

لإع��داد املوظفني« وثاث دورات يف »قيادة 

الفريق« ودورة يف »برنامج الإدارة والقيادة 

امل��ج��ال الإن�����س��اين« وث���اث دورات حول  يف 

»مهارات العر�ض التقدميي« ودورتان حول 

»ال�سامة والأمن يف امليدان« وثاث دورات 

لل�سليب  الدولية  اللجنة  يف  »العمل  حول 

الأحمر« ودورتان عن »الكفاءة ال�سخ�سية«، 

اللجنة الدولية  245 من كوادر  �سارك فيها 

ال�سرق الأو���س��ط واأوروب���ا  20 بعثة م��ن  م��ن 

ال�سمالية وليبيا. ومت  واأمريكا  اآ�سيا  وغرب 

واأوك��ران��ي��ا  الأردن  ال�����دورات يف  ع��ق��د ه���ذه 

و�سورية.

 1,280
استشارة 

طبية 
لألشخاص 

العالقين في 
مركز الرويشد 

المؤقت
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تقارير

بن  اهلل  عبد  الأم���ري  ال�سمو  �ساحب  افتتح 

ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  م��دي��ر   ، ���س��ع��ود  اآل  في�سل 

ال�����س��ع��ودي  الأح���م���ر  ال��ه��ال  بهيئة  الغ���اث���ة  و 

امل��رح��ل��ة الوىل م���ن ق��ري��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل بن 

ام  مبحلية  ال�سكنية  اهلل«  عبدالعزيز »رحمه 

ال�سودان  جمهورية  يف  اجلزيرة  بولية  القرى 

احلرمني  خ��ادم  �سفري  بح�سور  وذل��ك  ال�سقيق 

 . جعفر  ح�سني  علي  اخل��رط��وم  يف  ال�سريفني 

ود�سن �سموه املرحلة الثانية من امل�سروع بح�سور 

عدد من رجالت العمل الإن�ساين والإغاثي من 

واملنظمات  ال�����س��وداين  الأح��م��ر  ال��ه��ال  جمعية 

�سحفي  ت�سريح  يف  �سموه  .   وبارك  الدولية 

 ) ت�سمل  )120  وال��ت��ي  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح 

وحدة �سكنية تت�سع اىل )240 ( ا�سرة مبرافقها 

اخلدمية بالإ�سافة اإىل مدر�ستني اأ�سا�ض للبنني 

اأن  . وك�سف  والبنات ، وم�سجداً ومركزاً �سحياً 

وحدة   )230( تبلغ  امل�سروع  من  الثانية  املرحلة 

تت�سع ل� )460 ( ا�سرة بقيمة اإجمالية و�سلت اإىل 

الذي  امل�سروع  لكامل  �سوداين  جنيه  مليون   13

اكتمالها  حني  ا�سرة   )  700( نحو  منه  ي�ستفيد 

، كما تعم ف��ائ��دة ال��ق��ري��ة ال��ق��رى امل��ج��اورة لها 

�سموه  ن�����س��م��ة.   وثمن  ال���ف   )  12  ( تبلغ  ال��ت��ي 

تربع حكومة اململكة العربية ال�سعودية حفظها 

اأن حر�ض حكومة خادم احلرمني  ، موؤكداً  اهلل 

حفظة  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

اهلل ع���ل���ى دع�����م ك����ل ال�������س���ع���وب امل���ت�������س���ررة م��ن 

لون  او  ل��ع��رق  تفرقة  دون  الطبيعية  ال��ك��وارث 

قرية الملك عبداهلل بن عبدالعزيز السكنية
 تنهي معاناة )700( أسرة في السودان

عبداهلل بن فيصل يفتتح )١20( وحدة 
سكنية بالمرحلة األولى ، ويدشن تجهيز 

)2٣0( وحدة سكنية

النموذجية  القرية  افتتاح  ان  او دين  ، م�سيفاً 

ل�سكان  املعي�سي  ال�ستقرار  خلق  يف  �سي�ساهم 

القرية.   من جهته ، اكد �سفري خادم احلرمني 

بال�سودان علي ح�سني جعفر  خال  ال�سريفني 

اح��ت��ف��ال اه���ايل امل��ن��ط��ق��ة ب��الف��ت��ت��اح ان ال��ف��رتة 

القادمة �ست�سهد الكثري من امل�ساريع ال�سعودية 

بال�سودان ، م�سيفاً ان ما تقوم به هيئة الهال 

الحمر ال�سعودي من جهود ان�سانية تلقى الثناء 

وال�سكر حلكومة اململكة العربية ال�سعودية من 

امل�ساعدات  م��ن  وامل�ستفيدين  امل�����س��وؤول��ني  قبل 

اأ�ساد   ، ال�سياق  ذات  .  ويف  ال�سودان  بجمهورية 

الأمني العام للمنظمة العربية للهال الأحمر 

وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ال��دك��ت��ور ���س��ال��ح ب��ن حمد 

ال�سحيباين يف خطاب وجهه اإىل معايل رئي�ض 

هيئة الهال الأحمر ال�سعودي الدكتور حممد 

القا�سم مبوا�سلة املكتب الإقليمي لهيئة الهال 

ومتيزه  اجن��ازات��ه  بال�سودان  ال�سعودي  الأحمر 

وخدمته للمجال الغاثي ، من خال ما يقدمه 

من  احلد  يف  لاإ�سهام  اإمنائية  م�سروعات  من 

ال��ع��وز وال��ف��ق��ر والرت��ق��اء ب��اخل��دم��ات ال�سحية 

وال����ربام����ج الإمن���ائ���ي���ة، م��ث��م��ن��اً ه����ذه ال��ربام��ج 

النوعية والن�ساطات املتميزة واعتربها منوذجا 

والتخطيط  ال��ن��اج��ح  للعمل  م�����س��رف��ا  ان�����س��ان��ي��ا 

فيه  بالعاملني  م�سيدا  امل�سرف  والدعم  املتميز 

واهتمام  م�ستمرة  متابعة  م��ن  يقدمونه  ومب��ا 

بالغ ب�سرعة اجناز هذه امل�ساريع لي�ستفيد منها 

واهتمام  حر�ض  »ال�سحيباين«  د  .  واأَكاّ الأ�سقاء 

اململكة العربية ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود 

بالعمل  ال��ر���س��ي��دة  وح��ك��وم��ت��ه   - اهلل  ح��ف��ظ��ه   -

ال�سقيق  ال�سوداين  لل�سعب  والإغاثي  الإِن�ساين 

ي��ج��ده مكتب  ال���ذي  وال��دع��م  امل��ت��اب��ع��ة  ، مثمناً 

الهيئة الإقليمي من لدن �سفري خادم احلرمني 

ال�����س��ري��ف��ني يف ال�������س���ودان ع��ل��ي ح�����س��ني جعفر 

امل�����س��روع  ه���ذا  ب��ف��ك��رة  »ال�����س��ح��ي��ب��اين«  .   واأ�ساد 

الن�ساين بجمهورية  العمل  �ساحة  املتميز ع�لى 

ال�سودان ال�سقيق نظراً اإىل احلاجه املا�سة ل�سكان 

م�سروع  امل�سروع  لكون  وكذلك  القرية  لل�سكن 

على العمال  �ساهداً  ب��اأذن اهلل  �سيبقى  متكامل 

يف  ال�سعودية  تقدمها  التي  اجلليلة  الن�سانية 

هذا املجال . م�سرياً اإىل اأن هذا امل�سروع �سينهي 

ال��ق��رى  اأم  مبحلية   38 ال��ق��ري��ة  معاناة  �سكان 

نتيجة  �سنوياً  ت�سررهم  م��ن  اجل��زي��رة  ب��ولي��ة 

ال�سيول .  اجلدير  جم��رى  يف  قريتهم  وق���وع 

بالذكر اأن هيئة الهال الحمر ال�سعودي تنفذ 

اإن�سائه  مت  ال��ذي  الإقليمي  مكتبها  خ��ال  م��ن 

العديد من  امل�ساريع يف  ع��دداً من  م   2009 ع��ام 

احل��ايل منها  العام  ال�سودانية خ��ال  ال��ولي��ات 

حمطات   )  9 و)  �سحية  م��راك��ز   )  10( اإن�����س��اء 

مياه وعمليات ت�سحيح للنظر لأكرث من )100( 

م��ع��اق ب�����س��ري��اً ، وف��ي��م��ا ي��خ�����ض اق��ل��ي��م دارف����ور 

عدة  ال�سعودي  الحمر  الهال  هيئة  ق��دم  فقد 

خ��دم��ات ه��ام��ة ح��ي��ث ع��م��ل ع��ل��ى  ت�سغيل )21( 

 ( اإن�����س��اء  و  مياه  حمطة   )  21 و)  �سحي  مركز 

12 ( مركز �سحي و  ) 12 ( حمطة وتوزيع )70 

العديد من  املكتب  . كما يقدم  اإ�سعاف  �سيارة   )

الربامج يف جمالت ال�سحاح واملياه والإنعا�ض 

والتعليمية  الإمن��ائ��ي��ة  ال��ربام��ج  وبع�ض  املبكر 

وه���و م��ا اأ���س��ه��م يف حت�سني ال��و���س��ع الإِن�����س��اين 

ب�سهادة  املهتمني يف اأو�ساط املنظمات الإن�سانية 

العاملية واحلكومية ال�سودانية .وتنفيذ م�ساريع 

دائ���م���ة ل��ل��ف��ئ��ات ال�����س��ع��ي��ف��ة وحم���ارب���ة ظ��واه��ر 

ال��ف��ق��ر يف امل��ج��ت��م��ع��ات ال�����س��ودان��ي��ة ع��ن طريق 

ت�سجيع الفقراء على العمل اإىل جانب تاأهيلهم 

وتقدمي امل�ساعدات لهم بتمليكهم و�سائل الإنتاج 

وتدريبهم عليها

معكم - السودان
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ال����دويل يف  اأك���د وزي���ر التخطيط وال��ت��ع��اون 

امل��م��ل��ك��ة الأردن����ي����ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة، امل��ه��ن��د���ض ع��م��اد 

ال��دول  ت��رك  اأن  م��ن  الأردن يحذر  اأن  ف��اخ��وري، 

املجاورة امل�سيفة لاجئني بدون الدعم املطلوب، 

اأن متتد الزمة بعيداً، و�سيكون لها  �سي�سهم يف 

للعامل،  الن�سانية  املعاناة  من  يزيد  باهظ  ثمن 

وعلى املجتمع الدويل العمل على ا�ستدامة زخم 

ل��اأردن، و�سد الفجوة  امل�ساعدات، وزيادة الدعم 

التمويلية حتى يتمكن من ال�ستمرار يف تقدمي 

وق��ال  ت��اري��خ��ه،  ع��رب  ال��دع��م لاجئني كما فعل 

املتحدة  الأمم  وك��ال��ة  وبح�سب  اإن���ه  ال��ف��اخ��وري 

ال��اج��ئ��ني وامل��ف��و���س��ي��ة العليا  ل��غ��وث وت�����س��غ��ي��ل 

ل���اأمم امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��اج��ئ��ني، لف��ت��اً اإىل 

8ر2  بلغ  الأردن  امل�سجلني يف  الاجئني  اأن عدد 

اأكرب دولة م�ست�سيفة  مليون لجئ، مما يجعله 

ل��اج��ئ��ني يف ال��ع��امل م��ن ح��ي��ث ال��ق��ي��م املطلقة 

والن�سبية، وقد اأثر هذا ب�سكل كبري على الو�سع 

امل��ايل ال�سامل لاأزمة،  امل��ايل، حيث يقدر الأث��ر 

 2012 ع��ام  منذ  املبا�سرة   التكاليف  ذل��ك  يف  مبا 

مليار   10،6 ب��ح��وايل   ،2016 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  وح��ت��ى 

امل��ب��ا���س��رة  ال��ت��ك��ل��ف��ة غ��ري  دولر، يف ح��ني ق����درت 

الأمم  برنامج  اأعدها  درا�سة  على  بناء  ال�سنوية 

دولر  مليار   3،5  -3،1 بحوايل  الإمنائي  املتحدة 

ك��ان  الأردن  اإن  اإىل  ال��ف��اخ��وري  واأ����س���ار  ���س��ن��وي��اً. 

ي��ت��واَن  ومل  ب���ه،  للم�ستجريين  م����اذاً  زال  وم���ا 

ي���وم���اً ع���ن ق��ي��ام��ه ب��واج��ب��ه ال��ق��وم��ي وال��دي��ن��ي 

اإ�سهامه  حقيقة  من  انطاقاً  وذلك  والإن�ساين، 

يف حفظ ال�سام العاملي بكل و�سائله ال�سيا�سية، 

الق�سية  من  ابتداًء  والإن�سانية،  والدبلوما�سية، 

الفل�سطينية مروراً مبراحلها كافة، اإىل موجات 

ب�سكل  ج��اءت  التي  وال�����س��وري  ال��ع��راق��ي،  اللجوء 

ح��اد م��وؤخ��راً، وجن��م عنها �سغوطات كبرية على 

خم��ت��ل��ف م��ن��اح��ي احل���ي���اة، خ�����س��و���س��اً ق��ط��اع��ات 

والتعليم،  وال�سحة،  ال�سحي،  وال�����س��رف  امل��ي��اه 

واخل�����دم�����ات ال���ب���ل���دي���ة، وق����ط����اع����ات ال���ت���ج���ارة، 

وال�����س��ن��اع��ة، وال��ع��م��ل، ب��الإ���س��اف��ة اإىل الأع���ب���اء 

ع��ل��ى اخل��زي��ن��ة، وظ��ه��ور م�����س��اك��ل اج��ت��م��اع��ي��ة مل 

ال�سابق  يف  الأردين  املجتمع  لدى  معروفة  تكن 

امل��ق��دم م��ن املجتمع  ال��دع��م  يف ظ��ل ع��دم كفاية 

الدويل، والذي حَد من قدرة احلكومة الأردنية 

ه��ذه  ا���س��ت��ي��ع��اب  ع��ل��ى  امل�ست�سيفة  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

امل��وج��ة م��ن ال��اج��ئ��ني، وب����ات م��ن ال��وا���س��ح اأن 

�ستاأخذ  اجل��وار،  دول  وعلى  الداخلية  تداعياتها 

اأط����ول مم��ا توقعه  ال������ك������ث������ريون، وق��ت��اً 

الأم�������������������������ر 

عمل من خبراء ومختصين وباحثين من 1٦ 
دولة في مؤتمر دولي حول الالجئين

األردن أكبر دولة مستضيفة لالجٔيين في 
العالم من حيث القيم المطلقة والنسبية 
والمشاركون في المؤتمر يشيدون بدوره 

اإلنساني في تحمل أعباء اللجوء
معكم - عّمان  - أسعد العزوني

نظم مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية بجامعة اليرموك األردنية، في فندق 
المريديان في العاصمة األردنية عّمان، مؤخراً مؤتمراً دوليًا بعنوان »الالجئون في الشرق 

األوسط: )األمن اإلنساني: التزامات المجتمع الدولّي ودور المجتمعات الُمضيفة(، وشارك 
في أعمال المؤتمر سياسيون ودبلوماسيون وأكاديميون وأصحاب فكر من داخل المملكة 

وخارجها، حيث قدمت إلى أعمال المؤتمر 3٦ ورقة عمل 
لمشاركين من 1٦ دولة. 

ورقة
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ال��ذي ح��ذر منه الأردن م���راراً. وق��ال اإن اأه��داف 

اأن  اإل  ع��امل��ي��ة،  اأه����داف  ه��ي  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية 

التحديات اأمام  حتقيقها تختلف من بلد لآخر، 

يف  نهج  على  بالعتماد  الأردن  منعة  منت  فقد 

�ساملة  تطورية  عملية  على  معتمداً  الإ���س��اح 

وم�����س��ت��دام��ة، ن��اب��ع��ة م���ن ال����داخ����ل، ت���ق���وم على 

الفاعلة،  امل��واط��ن��ة  وتعزيز  والن��ف��ت��اح  الع��ت��دال 

جديدة  فر�ض  وا�ستحداث  مواطنينا،  ومتكني 

امل��ع��ي�����س��ة، وق����د مت��ك��ن الأردن  ل���رف���ع م�����س��ت��وى 

ف���ري���داً يف منطقة  اآم���ن���ا  م����اذا  ي��ب��ق��ى  اأن  م���ن 

يحول  واأن  وق��وي��اً  منيعاً  يظل  واأن  م�سطربة، 

الها�سمية  القيادة  بف�سل  فر�ض  اإىل  التحديات 

يف  وال�ستثمار  والتوعية  الأردن،  يف  احلكيمة 

مواطنينا، واللتزام بالإ�ساح ال�سامل وتطوير 

ورغ��م  اأن��ه  على  م�سدداً  �سعبه،  وم�ستقبل  البلد 

التي  وال�ستثنائية  القائمة  ا�ستمرار التحديات 

يواجهها الأردن حالياً مبا فيها تبعات ا�ست�سافة 

الاجئني ال�سوريني، اإل اإننا نعمل على موا�سلة 

م�����س��ارات الإ����س���اح ال�����س��ام��ل وحت��ق��ي��ق الزده����ار 

وحت��وي��ل  الأردن  م��ن��ع��ة  وت���ع���زي���ز  ل��ل��م��واط��ن��ني 

التحديات اإىل فر�ض، وذلك من خال احلفاظ 

على ا�ستقرار القت�ساد الكلي واملايل وبالتن�سيق 

ال������دويل، وو����س���ع وتنفيذ  م���ع ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د 

وامل�ستند  الأردين  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  ب��رن��ام��ج 

اأن  ال��ف��اخ��وري  وذك���ر   .2025 الأردن  وث��ي��ق��ة  اإىل 

ن�سمة مليون   9،5 بلغ  اإجمايل عدد �سكان اململكة 

وامل�ساكن  ، بح�سب  نتائج التعداد العام لل�سكان 

ن�سبته  م��ا  منهم  الأردن���ي���ون  ي�سكل    ،2015 ل��ع��ام 

الأردن��ي��ني ح��وايل  غ��ري  ي�سكل  69.4%، يف ح��ني 

ن�سفهم  ال�����س��ك��ان،  ع����دد  اإج����م����ايل  م���ن   %30.6

الأزم��ة  اأن  على  م�سدداً  ال�سوريني،  م��ن  تقريباً 

ال�سورية اأزمة غري م�سبوقة، وهي لي�ست ق�سية 

خطرية  م�ساألة  اأي�ساً  ه��ي  ب��ل  فح�سب،  لجئني 

ل��ل��م��ن��ع��ة ال���وط���ن���ي���ة، خ�����س��و���س��اً 

ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ب��ل��دان امل���ج���اورة 

ال���ت���ي اح��ت�����س��ن��ت ال��اج��ئ��ني 

ال�سوريني، 

ح���داً جت��اوز  الأردن  الأع��ب��اء يف  بلغ حجم  وق��د 

مرحلة الإ�سباع.

وبنياّ اأن النتائج ال�سلبية وتداعيات عدم توفري 

التمويل الكايف لاأردن قد بداأت بالظهور، لي�ض 

تقل  ب��درج��ة ل  ول��ك��ن  ال��اج��ئ��ني فح�سب،  على 

ال��ذي  الأم���ر  امل�ست�سيفة،  املجتمعات  على  ح��دة 

يحتم اإعادة النظر يف اآليات دعم الدول املانحة 

وتوفري  ماأ�س�سة  و���س��رورة  امل�ست�سيفة،  ل��ل��دول 

لا�ستجابة  الوطنية  للخطط  الكامل  ال��دع��م 

اأن م��وؤمت��ر لندن  ال�����س��وري��ة، م��و���س��ح��اً  ل���اأزم���ة 

اللجوء  اأزم���ة  م��ع  للتعامل  ال�سمويل  والإط����ار 

جديدة  اقت�سادية  انطاقة  �سكل،  قد  ال�سوري 

بحيث  م�سوؤولياته،  ال��دويل  املجتمع  ولتحميل 

القت�سادية  التنمية  ت�سجيع  على  الرتكيز  يتم 

والفر�ض يف الأردن ملنفعة الأردنيني واملجتمعات 

بالإ�سافة  اأول،  ال�سوريني  لاجئني  امل�ست�سيفة 

اع���ب���اء  وت��خ��ف��ي��ف  ال�������س���وري���ني  ال���اج���ئ���ني  اإىل 

رئي�سة  حم��اور  ثاثة  خ��ال  م��ن  ا�ست�سافتهم، 

ه���ي حت���وي���ل اأزم�����ة ال��اج��ئ��ني ال�����س��وري��ني اإىل 

ا�ستثمارات  جتذب  تنموية  فر�سة 

الأردن��ي��ة  امل�ست�سيفة  املجتمعات  ودع��م  ج��دي��دة، 

املنح  عرب توفري متويل كاف من خال تقدمي 

كافية  منح  وتاأمني  الأردنية،  ال�ستجابة  خلطة 

يف  التمويل  احتياجات  لتلبية  مي�سر  ومت��وي��ل 

الأردن للحداّ من الآثار ال�سلبية للجوء وحتويل 

ال���ت���ح���دي���ات اإىل ف���ر����ض م���ن خ����ال ال��ت��ط��وي��ر 

والتنمية وحت�سني البيئة ال�ستثمارية وتخفيف 

ن�سبة الفقر والبطالة، على الرغم من اأن الدول 

ال���دول  اأك����رب  ف��ع��ل��ي��اً  ه��ي  ل��اج��ئ��ني  امل�ست�سيفة 

وحجم  تتحملها  التي  الأع��ب��اء  �سوء  يف  املانحة 

ال�سيا�سي  ال��و���س��ع  ف����اإن  ل��اج��ئ��ني،  ت��ق��دم��ه  م���ا 

الأو�سط  ال�سرق  يف  والجتماعي  والقت�سادي 

يف ال��وق��ت احل��ا���س��ر، وال���ذي اأدى اإىل ع��دد من 

قد  وال��رتاك��م��ي��ة،  املتعاقبة  الإن�سانية  الأزم����ات 

حد  اإىل  الإن�سانية  واله�سا�سة  امل��ع��ان��اة  م��ن  زاد 

كبري، وهذه الأزمات �سوف ت�ستغرق وقتاً طويًا 

ال�سلبية  تداعياتها  اأن  كما  حللها، 

�����س����وف ت�����س��ت��م��ر 

ال����ت����اأث����ري  يف 

ع���ل���ى ب���رام���ج 

التنمية امل�ستدامة يف املنطقة خال العقد املقبل 

وكما  الأردن  �سي�ستمر  ذل���ك،  وم��ع  الأق����ل،  على 

وم�ساهماته  مب�سوؤولياته  بالقيام  العامل  عهده 

امل��ح��وري��ة للحفاظ على الأم���ن وال���س��ت��ق��رار يف 

امل��ن��ط��ق��ة، ول��ك��ن ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل حتمل 

م�سوؤولياته جتاه الأردن لتمكينه من ال�ستمرار 

ب��ه��ذا ال���دور ال��ري��ادي، و���س��رورة ال���س��ت��م��رار يف 

ال�ستثمار ودعم النموذج الردين.

ال��ريم��وك،  رئي�ض جامعة  اأك���د  وم��ن ج��ان��ب��ه، 

اأن الأردن  الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور رف��ع��ت ال��ف��اع��وري، 

وعلى الرغَم من �سغِر م�ساحتِه، ي�ست�سيُف على 

اأر�سِه اأكرَث من 40 جن�سيًة من الاجئني، ويعدُّ 

للنازحني  ا�ست�سافًة  العامِل  اأك��رِب دولة يف  ثايَن 

والاجئني، لفتاً اإىل اأن اللجوُء ال�سوريُّ ي�سكُل 

حت��دًي��ا ك��ب��رًيا للمملكِة، ي��رتاف��ُق م��ع حم��دودي��ِة 

م����وارِده و���س��حِّ امل�����س��اع��داِت ال��دول��ي��ِة، فقد و�سَل 

اأع������داُد ال��اج��ئ��ني ال�����س��وري��نَي يف امل��م��ل��ك��ِة اإىل 

مليوَن وخم�ِسمائِة األِف لجٍئ، ي�سكلون ما ن�سبته 

ال�سكاِن  من  امل��������ح��������ل��������ي��������ني، )%20( 

اأن  م��و���س��ح��اً 

ب�ِ  تقدر  ال�سوريني  الاجئني  ا�ست�سافِة  تكاليُف 

)25%( من ميزانيِة الدولِة الأردنيِة، الأمر الذي 

ي�سكُل �سغطاً كبرياً على قطاِع التعليِم وال�سحِة 

الأخ���رى  وال��ق��ط��اع��اِت  التحتيِة  والبنيِة  وامل��ي��اِه 

و����س���وِق ال��ع��م��ِل، اإ���س��اف��ة اإىل الأع����ب����اِء الأم��ن��ي��ِة 

بالتزامن مع  ياأتي  ذل��ك  وك��ل  احل���دوِد،  وحمايِة 

بتقا�سِم  ي�سمُح  اإقليميٍّ ودويلٍّ  اإط��اٍر  ع��دِم وج��وِد 

وتراجِع  اللجوء،  م�سكلة  عن  الناجمِة  الأع��ب��اِء 

وفاء املجتمِع الدويِل بالتزاماِتِه وواجباِتِه حياَل 

الاجئني والدوِل امل�ست�سيفِة لهم، فكان الأردِن 

للتدفقاِت  وا�ستقباًل  ت�سرراً  البلدان  اأك��رث  من 

الاجئني،  العربيِة وبخا�سةٍ  ال�سكانيِة باملنطقِة 

ما  وح����َدُه  ُل  يتحماّ الأردَن  ف���اإنَّ  ل��ذل��ك  ونتيجًة 

اأعباِء اللجوِء ال�سوري مقابل  ن�سبته )60%( من 

ُله املجتمُع الدويُل. وقال الفاعوري  )40 %( يتحماّ

م��ن��ه��ا مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  ال����ريم����وك وال����ت����زام����اً  اإن 

حتمل  يف  الأردين  املجتمع  جت���اه  الج��ت��م��اع��ي��ة 

بتوقيع  قامت  ال�سوري،  اللجوء  اأعباء  من  جزء 

يتم  ع��م��ان،  يف  اليون�سكو  منظمة  م��ع  اتفاقية 

تغطية  مب��وج��ب��ه��ا 

درا�سة مائة وخم�ض و�سبعون طالباً وطالبة من 

الاجئني ال�سوريني ملنحهم الدبلوم املهني، من 

ال��ت��ي يعقدها مركز  ال��دب��ل��وم��ات  ب��رام��ج  خ���ال 

املجتمع  وخدمة  الأردنية  للدرا�سات  رانيا  امللكة 

باجلامعة، لفتاً اإىل اأن مركز درا�سات الاجئني 

ق��ام  ب��اجل��ام��ع��ة  الق�سرية  وال��ه��ج��رة  وال��ن��ازح��ني 

اأي�ساً بعقد العديد من الور�ض والندوات املتعلقة 

واأج��رى ع�سرات  ال�سوري،  اللجوء  اآزم��ة  بق�سايا 

درا�سة  اأخ��ره��ا  ك��ان  باللجوء  املتعلقة  ال��درا���س��ات 

تبعات  نحو  الأردن��ي��ني  ت�سورات  بعنوان  �ساملة 

ال��ل��ج��وء ال�����س��وري. وب�����دوره، اأ���س��ار م��دي��ر م��رك��ُز 

درا�ساِت الاجئني والنازحني والهجرِة الق�سريِة 

يف اجلامعِة، الدكتور فواز املومني، اإىل اأن انعقاُد 

هذا املوؤمتِر جاء لدقِّ ناقو�ِض اخلطِر ويف الوقِت 

اإىل  ال��ع��امِل  ال��ذي و�سَل فيه ع��دُد الاجئني يف 

خم�سٍة و�ستني مليوناً، ا�سطروا لرتِك اأوطاِنهم 

لفتاً  والتنكيِل،  وال��ت��ع��ذي��ِب  ال���س��ط��ه��اِد  ب�سبِب 

حني  يف  م��ن��ه��م،   )%6( ت�ستقبُل  اأوروب�����ا  اأن  اإىل 

86% منهم ما يزالون يقبعوَن يف دوٍل حمدودِة 

ه�سا�سِة  على  موؤ�سًرا  يعدُّ  ال��ذي  الأم��ر  ال��دخ��ل، 

اللجوِء  ق�سايا  مع  التعامِل  يف  العاملي  النظاِم 

اللجوِء  اأزم���َة  اأن  على  املومني  و�سدد  وتبعاِتها. 

ال�سعيِد املحلي،  عاملياً على  الأ�سواأَ  ال�سورِي تعدُّ 

وت��رت��َب  الأردِن،  وطننا  على  بِثَقِلَها  رم���ْت  فقد 

اأن  اإل  ال��ق��ط��اع��اِت،  ك��لَّ  ط��ال��ْت  �سغوطاٍت  عليها 

وم��اَءه،  واأم��َن��ه،  قوَته،  اإخ��وِت��ِه  تقا�سم مع  الأردُن 

ودواَء اأطفاِله، ومدار�َسُهم، واألعابَهم، فقد حتمَل 

عن  نيابًة  العبَء  هذا  باإن�سانيِته  الكبرُي  الأردُن 

اأظهَر �سخاًء غرَي منقطِع النظرِي  العامِل، الذي 

اآلِة الدماِر يف �سورية، بينما  يف متويِل جمهوِد 

الإن�����س��اين لتبعاِت  امل��ج��ه��وِد  ت���اأم���نِي  ت���خ���اذَل يف 

اللجوِء غري ِامل�سبوقة. 
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تقارير

في سياق استجابة اللجنة 
الدولية للصليب األحمر اإلقليمية 

للنزاع في سورية، استمرت 
اللجنة الدولية في األردن بتلبية 
احتياجات آالف الالجئين السوريين 

والمجتمعات المضيفة لهم 
وتقديم خدمات الدعم اللوجستي 

والتدريب على نطاق واسع لبعثات 
اللجنة الدولية في المنطقة 

وخارجها، وقامت اللجنة الدولية 
في الفترة بين أكتوبر وديسمبر من 

العام الماضي، بتقديم المساعدات 
الغذائية وغير الغذائية، باإلضافة 

إلى المياه والرعاية الصحية 
وخدمات إعادة الروابط العائلية 

لنحو 3٦0 طالب لجوء عالقين في 
مركز الرويشد المؤقت منذ يونيو 

الماضي.

البعثة الدولية  والهالل األحمر األردني
 يستجيبان الحتياجات الالجئين السوريين

البعثة الدولية  والهالل األحمر األردني
 يستجيبان الحتياجات الالجٔيين السوريين

معكم - عّمان  - أسعد العزوني

فقد  امل�سيفة،  للمجتمعات  بالن�سبة  اأم���ا 

م��ع وزارة  ب��ال��ت��ع��اون  ال��دول��ي��ة  اللجنة  ق��ام��ت 

باإمتام  ال��ريم��وك  مياه  و�سركة  وال���ري  امل��ي��اه 

التحتية  البنى  تاأهيل  لإع��ادة  م�ساريع  �سبعة 

احل���ي���وي���ة اخل���ا����س���ة ب���امل���ي���اه يف حم��اف��ظ��ت��ي 

امل����ف����رق واإرب���������د وذل�������ك ل���ت���خ���دم اأك�������رث م��ن 

والاجئني  الأردنيني  من  م�ستفيد   220،000

ال�سوريني. وبهدف تنفيذ تدخات م�ستدامة 

يف قطاع املياه على مدى ال�سنتني القادمتني 

وق���ع���ت ال��ل��ج��ن��ة ال����دول����ي����ة م����ذك����رة ت��ف��اه��م 

دي�سمرب  يف  ال���ري  امل��ي��اه  وزارة  م��ع  ج��دي��دة 

تاأهيل  اإع��ادة  برنامج  نطاق  لتو�سيع  املا�سي، 

يف  باملياه  اخلا�سة  احليوية  التحتية  البنى 

على  للتخفيف  و�سعياً  امل�سيفة.   املجتمعات 

امل�سيفة،  املجتمعات  يف  امل�ست�سعفة  الفئات 

جمعية  مع  بالتعاون  الدولية  اللجنة  عملت 

الهال الأحمر الأردين، على توزيع الطرود 

املاب�ض  اإىل  بالإ�سافة  وال�سحية،  الغذائية 

���س��وري��ة  ال�����س��ت��وي��ة لأك����رث م���ن 3،000 ع��ائ��ل��ة 

اململكة  واأردنية يف خم�ض حمافظات جنوبي 

�سهرية  ن��ق��دي��ة  م�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  ك��م��ا مت 

معظمها  ���س��وري��ة  ع��ائ��ل��ة   2،800 م���ن  لأك����رث 

تعيلها ن�ساء.

ــب األحـــمـــر فـــي هــونــغ  ــي ــل ــص ال
الالجٔيين  لدعم  حملة  يطلق  كونغ 

السوريين
اإط���اق���ه���ا يف ه��ون��غ  اإط������ار ح��م��ل��ة مت  يف 

كونغ لن�سر الوعي وجمع التربعات لعمليات 

اللجنة الدولية املتعلقة بال�ستجابة للحالت 

ال�سوري،  ال��ن��زاع  ج��راء  املت�سررة  الإن�سانية 

ال�سليب  ومتطوعي  اأع�ساء  من  ثمانية  قام 

دي�سمرب  يف  ب��زي��ارة  كونغ  هونغ  يف  الأح��م��ر 

الأردن،  الدولية يف  اللجنة  اإىل بعثة  املا�سي 

وخال الزيارة امليدانية التي ا�ستمرت اأربعة 

اأي��ام، مت اإطاع الوفد على الو�سع الإن�ساين 

يف الأردن وكيف تقوم اللجنة الدولية بالعمل 

على  الأردين  الأح���م���ر  ال��ه��ال  جمعية  م��ع 

واملجتمعات  ال�سوريني  ال��اج��ئ��ني  م�ساعدة 

امل�سيفة التي ت�سررت من النزاع ال�سوري.

التلوث الناجم عن األسلحة
ق������ام امل�������س���ت�������س���ار الإق����ل����ي����م����ي يف جم���ال 

الأردن  ه  ومقراّ الأ�سلحة  عن  الناجم  التلوث 

اإي�������ران خ��ال  اأي������ام يف   10 مب��ه��م��ة م��دت��ه��ا 

ن��وف��م��رب امل���ا����س���ي، وراف���ق���ه ف��ي��ه��ا زم��ي��ل من 

والبيولوجية  الكيميائية  الأ���س��ل��ح��ة  وح���دة 

والإ����س���ع���اع���ي���ة وال���ن���ووي���ة يف ج��ن��ي��ف، حيث 

عما م��ع جمعية ال��ه��ال الأح��م��ر الإي���راين 

لا�ستجابة  خ��ط��ط  ت��ط��وي��ر  يف  للم�ساعدة 

الكيميائية  الأ���س��ل��ح��ة  ب��ا���س��ت��ع��م��ال  حل���ادث���ة 

وال��ب��ي��ول��وج��ي��ة والإ���س��ع��اع��ي��ة وال��ن��ووي��ة. كما 

تدريب  دورة  بتنظيم  الإقليمي  امل�ست�سار  قام 

مدربني لثقافة املخاطر هي الأوىل من نوعها 

يف جمعية الهال الأحمر الإيراين. كما قدم 

والتي�سري  التخطيط  يف  ال��دع��م  امل�ست�سار 

لور�سة عمل جتريبية بعنوان »�سري العمليات 

العدائية وحماية املدنيني والأ�سلحة املتفجرة 

مت  نظاّ والتي  بال�سكان«  املاأهولة  املناطق  يف 

يف عمان خال الفرتة بني 13 اإىل 15 نوفمرب 

الكا�سي، ل� 23 موظفاً يف اللجنة الدولية.

الدولية  اللجنة  لبعثات  الــدعــم 
للصليب األحمر 

ط��رد غذائي   53،700 ما جممله  �سحن  مت 

ح��ف��ا���س��ة  و37،600  ���س��ح��ي  ط����رد  و13،065 

دلو و9،280  و11،740  اأطفال و38،540 بطانية 

مطبخ  م�ستلزمات  اأطقم  و12،400  �سفيحة، 

و40  فر�سة  و50،060  م�سمع  قما�ض  و22،900 

ولبنان  �سورية  اإىل  الطبية  امل��واد  من  حاوية 

وال��ع��راق  امل��ح��ت��ل��ة  الفل�سطينية  والأرا�����س����ي 

من  وليبيا  واليمن  والكويت  وم�سر  واإي���ران 

مركز الدعم اللوج�ستي يف عمان. 
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تقارير

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ج��دي��د ���س��ادر ع��ن اللجنة 

�سهر  منت�سف  الأح���م���ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة 

املعارك  يف  املدنيني  قتلى  اأن   2017 ح��زي��ران 

واليمن،  و�سوريا  العراق  ُت�سن يف مدن  التي 

اأ�سعاف قتاهم يف غريها من  يبلغ خم�سة 

التقرير الذي يحمل عنوان  املعارك. وك�سف 

من  ي��ق��رب  م��ا  اأن  حتت�سر«،  مدينتي  »راأي���ت 

ن�سف اإجمايل اخل�سائر الب�سرية التي وقعت 

على  احل����روب  ب�سبب  امل��دن��ي��ني  ���س��ف��وف  يف 

م�����س��ت��وى ال���ع���امل، وق���ع يف ���س��وري��ة وال��ع��راق 

وال��ي��م��ن، وه���ي ال��ب��ل��دان ال��ت��ي مت��ث��ل حم��ور 

الرتكيز الرئي�سي للتقرير. 

ي��ق��ول ال�����س��ي��د »روب����ري م���اردي���ن���ي«، امل��دي��ر 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  باللجنة  الإقليمي 

»يظهر  والأو����س���ط:  الأدن����ى  ال�����س��رق  ملنطقة 

ال��ب��ح��ث ال���ذي اأج��ري��ن��اه ع��ل��ى م���دار الأع����وام 

ُتخا�ض  التي  احل���روب  اأن  املا�سية،  الثاثة 

اإج��م��ايل عدد  م��ن   %70 ت�سببت يف  امل���دن  يف 

الوفيات التي وقعت يف �سفوف املدنيني يف 

ك��ل م��ن ال��ع��راق و���س��وري��ة، وه��ي حتماً ن�سبة 

بلغت  م���دى  اأي  اإىل  ي��و���س��ح  وه���ذا  م��ف��زع��ة. 

الآثار املُهلكة لهذه املعارك، الأمر الذي يدق 

نواقي�ض اخلطر مع اندلع معارك جديدة يف 

مدن مثل الرقة يف �سورية، اأو مع احتدامها 

يف مدينة املو�سل العراقية. 

ه���ن���اك م�����س��ت��وى ج���دي���د م���ن امل���ع���ان���اة يف 

امل����دن، ح��ي��ث ال��ع��ن��ف ال���ذي ل يبقي ول ي��ذر 

اإىل  البحث  نتائج  وت�ستند  �سيئاً«.  ول  اإن�ساناً 

والبيانات  امل��ع��ارك  لجت��اه��ات  اأواّيل  حتليل 

املا�سية يف  ال��ث��اث��ة  الأع����وام  م���دار  على 

ال���ع���راق و����س���وري���ة. وي��ت�����س��م��ن ال��ت��ق��ري��ر 

�سهادات يرويها �سكان من مدينة حلب 

وتعز  ال��ع��راق،  يف  واملو�سل  �سورية،  يف 

حت��ل��ي��ات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال��ي��م��ن،  يف 

حية  �سورة  التقرير  ويعر�ض  اخل���رباء. 

الأ�سلحة  وا���س��ت��خ��دام  احل�����س��ارات،  لآث����ار 

امل��ت��ف��ج��رة، وال�����س��رر ال��وا���س��ع ال��ن��ط��اق ال��ذي 

ي��ل��ح��ق ب��ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة. وق��د 

اأ����س���ف���رت ال���ن���زاع���ات يف ه����ذه ال���ب���ل���دان عن 

م�����س��ت��وي��ات م��ن ال���ن���زوح ال��داخ��ل��ي وال��ه��ج��رة 

الثانية،  العاملية  احل��رب  منذ  م�سبوقة  غ��ري 

17 مليون ع��راق��ي و���س��وري  اأك���رث م��ن  اإذ ف��راّ 

وميني من ديارهم، وثمة خطر ماثل يف اأن 

اأج��ل ه��ذه املعارك ح��ال ع��دم التو�سل  يطول 

ويعزى  قريباً.  حقيقية  �سيا�سية  حلول  اإىل 

»مدينتي تحتضر«
في تقرير أصدرته اللجنة الدولية للصليب األحمر بعنوان 

قتلى المدنيين 
في معارك 

المدن في العراق 
وسورية واليمن 

يبلغ خمسة 
أضعاف قتالهم 

في المعارك 
األخرى

الدمار الهائل الذي تخلفه حروب املدن اإىل 

اإذ تخفق الأط����راف  ب��ه��ا،  ُت��خ��ا���ض  ال��ط��ري��ق��ة 

امل�سلحة يف التمييز بني الأهداف الع�سكرية 

ب��ل ه��ن��اك م��ا هو  امل��دن��ي��ة،  وال��ب��ن��ى التحتية 

البنى  تلك  ي�ستغل  فبع�سها  ذل��ك؛  من  اأ�سواأ 

مبا�سراً.  ا�ستهدافاً  ي�ستهدفها  اأو  التحتية 

وي�سيف ال�سيد »مارديني«: »ثمة التزام يقع 

ف.  اأولئك الذين ميلكون �سلطة الت�سراّ على 

يتعني على الأطراف املتحاربة اأن تدرك الأثر 

الكامل للقتال على الأ�سخا�ض الذين ياأملون 

�سيكون  هل  يحكموهم،  اأن  املطاف  نهاية  يف 

ال�سام  على  احلفاظ  املنت�سرين  با�ستطاعة 

القانون  يحرتموا  مل  اأنهم  النا�ض  �سعر  اإذا 

املواطنني  جتاه  الإن�سانية  مبادئ  اأب�سط  ول 

اإن  ع����واق����ب امل������ح������ل������ي������ني؟ 

هذا العنف �سيظل 

�����س����داه����ا ي������رتدد 

لأج����ي����ال، وه��ن��اك 

خ�����ط�����ر ح���ق���ي���ق���ي 

اأن  يف  م������اث������ل 

ت���������س����ب����ح 

امل��������دن 

ال����ت����ي ت�����س��ه��د 

النزاعات  ه��ذه 

ب������ب�������������س������اط������ة 

ح������ا�������س������ن������ات 

املزيد  لتفريخ 

من العنف يف 

امل�ستقبل«. 

وي��������ت��������اب��������ع 

ق�����ائ�����ًا: »ع��ل��ى 

ال�������������دول ال����ت����ي 

ت���دع���م اأط����راف����اً 

اأن  ال��ن��زاع��ات  يف 

ت���ب���ذل ك���ل م���ا يف 

جماح  لكبح  و�سعها 

ح���ل���ف���ائ���ه���ا ول�������س���م���ان 

الإن�ساين  ال��دويل  القانون  اح��رتام 

يخفت  اأن  ومبجرد  اأف�سل.  ب�سورة 

ال�����س��ك��ان  ���س��ي��ق��ع ع��ل��ى ع���ات���ق  امل����داف����ع،  دوياّ 

واملنظمات املحلية اأداء دور حموري يف اإعادة 

بناء جمتمعاتهم املحلية«. 

ويتناول التقرير كذلك احلرب الأهلية يف 

15 عاماً،  دارت رحاها على مدى  التي  لبنان 

وينظر يف الدرو�ض التي ميكن ا�ستخا�سها 

من حالة بريوت، والتي من �ساأنها اأن ت�ساعد 

يف ���س��م��ان ن��ه��و���ض امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة من 

العنف  ه��ذا  اآث��ار  تنف�ض عنها  اأن  بعد  جديد 

املوغل واملمتد.

معكم - عّمان 
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قا�سية  حياة  احلارقة.  ال�سم�ض  ح��رارة  لهيب 

ع�سوائية  خيام  احلياة.  مقومات  لأب�سط  تفتقر 

ال�ساحلة  وامل��ي��اه  ال�سحية  امل��راف��ق  فيها  تنعدم 

اأ�سبه باحللم لكثريين منهم.  لل�سرب. الكهرباء 

اأمرا�ض وح�سرات واأوبئة منت�سرة يف كل مكان. 

رجال زادت ماحمهم بوؤ�ساً وعمراً على عمرها. 

ماحمهن.  احل��زن  وب��دل  القلق  اأع��ي��اه��ن  ن�ساء 

اأط��ف��ال يلهون ب��رباءة رمب��ا ل ي��درك��ون حتديداً 

امل��ك��ان، ومنهم م��ن كان  �سبب وج��وده��م يف ه��ذا 

اإن��ه ح��ال خميمات  امل��وت ن�سيبهم الأق���رب. نعم 

الاجئني يف ف�سل ال�سيف.

اجل��وي��ة،  ل��اأر���س��اد  العاملية  املنظمة  بح�سب 

فاإن موجات احلر حول العامل لهذا العام �سجلت 

متو�سط  واإن  م�����س��ب��وق��ة،  غ���ري  ح�����رارة  درج�����ات 

الياب�سة  العاملية على  ال�سطحية  درجات احلرارة 

نهاية  اأعلى م�ستوياته حتى  والبحر �سجل ثاين 

مايو املا�سي، وتتوقع �سيناريوهات تغري املناخ اأن 

تواتراً  واأك��رث  كثافة  اأك��رث  احل��ر  موجات  ت�سبح 

واأطول. ومن املتوقع اأي�ساً اأن ي�ستمر عدد الأيام 

احلارة يف الرتفاع. فكيف يق�سي الاجئون يف 

املخيمات ف�سل ال�سيف؟

يف خميم الركبان لاجئني ال�سوريني الكائن 

تقارير

أمراض وأوبئة وحرائق تلتهم خيم النزوح

مصايف
العطش 

والموت البطيء 
في مخيمات الالجٔيين صيفًا

معكم - رنا إبراهيم 

على احلدود الأردنية ال�سورية الذي ي�سم اأكرث 

الاجئني  م��اأ���س��اة  تتفاقم  لج��ئ��اً،  األ���ف   80 م��ن 

ب�سبب ارتفاع درجة احلرارة اإىل 45 درجة مئوية، 

ال�ساحلة  امل��ي��اه  كميات  يف  �سح  م��ن  يتبعها  وم��ا 

ل��ل�����س��رب، ع���دا ع��ن ان��ت�����س��ار الأم���را����ض املرتبطة 

ب���احل���رارة واجل����اف، ت���ويف ط��ف��ان واأ���س��ي��ب 50 

اآخرون؛ من بينهم 20 بحالة خطرة يعانون من 

ل�سربات  تعر�سهم  اإث��ر  واغ��م��اء،  واق��ي��اء  ا�سهال 

الطبية  اخل��دم��ات  توفر  ع��دم  ظل  ويف  ال�سم�ض 

الازمة.

واأو����س���ح م��ك��ت��ب الإغ���اث���ة يف امل��خ��ي��م، وج���ود 

اأكرث من 100 اأ�سرة، من دون م��اأوى بعد اهرتاء 

ب�سبب  ال�سيف  ح��ر  تقيهم  كانت  التي  خيامهم 

اأر�ض  اأن طبيعة  ارتفاع درجات احل��رارة، ل�سيما 

اأح��ج��ار  »ال���رك���ب���ان« تغطيها ط��ب��ق��ة م���ن  خم��ي��م 

ال�������س���وان، م���ا ي�����س��ه��م يف زي�����ادة ارت���ف���اع درج���ات 

الاجئني  وبيوت  وانعكا�سها على خيام  احل��رارة 

ي��زي��د م��ن معاناة  امل��خ��ي��م. وم��ا  ال��ذي��ن يقطنون 

ال��اج��ئ��ني ه��و ان��ق��ط��اع م��ي��اه ال�����س��رب، م��ا يجعل 

والقلق  ال��ت��وت��ر  م��ن  ح��ال��ة  يعي�سون  ال��اج��ئ��ني 

ب�����س��ب��ب خم��اوف��ه��م م���ن ال���س��ت��م��رار يف ان��ق��ط��اع 

املياه مع زي��ادة يف ارت��ف��اع درج��ات احل���رارة. اأما 

يف خم��ي��م ال���زع���رتي، ف��ق��د اح��ت��م��ى ال��اج��ئ��ون 

يف  احل���ارة  ال�سيفية  امل��وج��ات  خ��ال  ال�سوريون 

اإحدى  وتطوير  ت�سميم  لذلك من  اأع��دت  مبان 

ب�«  ت�سمى  املخيم،  يف  العاملة  الأممية  املنظمات 

ملا  للبيئة  �سديقاً  املبنى  ويعترب  ال�����س��ام«،  بناء 

م��واد  كا�ستخدام  بيئية  ا���س��رتاط��ات  م��ن  يحققه 

وتوجيه  ت�سنيعها  وم��ع��اد  للبيئة  �سديقة  ب��ن��اء 

وتدفئة  �سيفاً  جيداً  ب�سكل يحقق تربيداً  املبنى 

م��وارد  ع��ن  ال�ستغناء  يتم  بحيث  ���س��ت��اء،  ج��ي��دة 

الإ���س��راف على  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت��ربي��د،  التدفئة 

ت�����س��ري��ف ال��ف�����س��ات وامل���ي���اه امل��احل��ة م��ن املبنى 

التقليل  يف  ���س��اه��م  وال����ذي  ب��ي��ئ��ي��اً.  �سليم  ب�سكل 

ممن  لاجئني  بالن�سبة  ال�سم�ض  ���س��رب��ات  م��ن 

يلتحقون مبثل هذه الأبنية نظراً للطبيعة التي 

 )12( نحو  املخيم  يف  ويوجد  اأجلها،  من  اأع��دت 

منها  املخيم  مناطق  جميع  ت  غطاّ لل�سام  بناء 

خلق  اإىل  ت��ه��دف  للمنظمة،  ت��اب��ع��ة  م��ب��ان  اأرب��ع��ة 

بيئة مائمة لاإبداع بالن�سبة للطلبة امللتحقني 

امل��ب��اين  ه���ذه  اأن  ك���ون  للهيئة،  ت��اب��ع��ة  ب��رام��ج  يف 

واأماكن  لاإبداع  كمختربات  الهيئة  ت�ستخدمها 

الأمم  منظمة  تعمل  اأخ��رى،  جهة  من  للتعليم. 

 40 اإي�سال  على  )اليوني�سيف(  للطفولة  املتحدة 

ل���رتاً م��ن امل��ي��اه لكل لج��ئ يف خميم ال��زع��رتي 

يومياً خال ف�سل ال�سيف ويف الظروف اجلوية 

ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة .ك��م��ا ت��ع��م��ل )ال��ي��ون��ي�����س��ي��ف( على 

املياه  �سبكة  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ 

ال��ذي  ال�سوريني  لاجئني  ال��زع��رتي  خميم  يف 

�سيتم النتهاء منه مع نهاية العام احلايل، وي�سار 

اإجنازها  مت  امل�سروع  من  الأوىل  املرحلة  اأن  اإىل 

و�ساهمت يف اإمكانية �سخ املياه داخل املخيم من 

الآبار الثاث التي تزود املخيم باملياه اإىل خزانات 

ب��ن��اوؤه��ا وب��اأح��ج��ام خمتلفة  ال��ت��ج��م��ي��ع ال��ت��ي مت 

ال�سامية  املفو�سية  د�سنت  املخيم.  قواطع  �سمن 

لاأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئني حمطة الطاقة 

الأزرق  خميم  يف  حديثاً  اأقيمت  التي  ال�سم�سية 

املحطة  و�ستوفر  دولر.  مليون   9 ت��ق��ارب  بكلفة 

ال��ذي��ن  امل��خ��ي��م،  ل�سكان  ج��زئ��ي  ب�سكل  ال��ك��ه��رب��اء 

يقارب عددهم 35 الفا بقدرة 2 ميغاواط لتخدم 

تتبعها  اأن  على  لج��ئ  األ���ف   20 املرحلة  ه��ذه  يف 

مرحلة اأخرى. وتنت�سر مئات األواح جمع الطاقة 

ال�سم�سية بالقرب من ال�سارع الرئي�سي للمخيم 

احل��ارق��ة  ال�سم�ض  اأ���س��ع��ة  وحت��ت  متنا�سق  ب�سكل 

ال�سويدية.  اآيكيا  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  اأقيمت 

ال�سامي  املفو�ض  نائب  كليمنت�ض،  كيلي  وقالت 

ل�سوؤون الاجئني يف الأمم املتحدة خال حفل 

التد�سني الر�سمي للمحطة، اإن »هذا اأول خميم 

لاجئني يف العامل ي�ستخدم الطاقة املتجددة«.

واأ����س���اف���ت »ه�����ذا ���س��ي��وف��ر ك���ث���رياً م���ن كلفة 

ا�ستثمار  �سنتمكن من  وبذلك  للمخيم  الت�سغيل 

امل�������ال ال�������ذي ن����وف����ره يف ����س���ب���ل اأخ��������رى ل��دع��م 

الاجئني«. واأ�سارت اإىل اأن املحطة »توفر طاقة 

�ستح�سن  اأن��ه��ا  ك��م��ا  ودائ���م���ة  وم��ت��ج��ددة  نظيفة 

الأط��ف��ال  ل��ل��ع��دي��د م��ن  الب��ت��دائ��ي  التعليم  م��ن 

ال���اج���ئ���ني«. واأ����س���ب���ح ب���اإم���ك���ان ق��اط��ن��ي امل��خ��ي��م 

بالإ�سافة  وامل��روح��ة  والتلفاز  الثاجة  تو�سيل 

اأمر  وهو  هواتفهم،  �سحن  واإمكانية  الإن��ارة  اإىل 

بالغ الأهمية لهم للبقاء على توا�سل مع اأقاربهم 

يف اخلارج. ل يختلف حال الاجئني ال�سوريني 

ففي  وال�����س��ت��اء،  ال�سيف  مو�سمي  ب��ني  لبنان  يف 

ويف  املخيمات،  والأم��ط��ار  الثلوج  تغمر  ال�ستاء 

احل���رارة  درج���ة  ب�سبب  اخل��ي��م  حت���رتق  ال�سيف 

بح�سب  اأ�سيب مئة لجئ موؤخراً  العالية، حيث 

اإح��دى  يف  �سخم  حريق  ج��راء  ميدانية  م�سادر 

خميمات اللجوء يف البقاع �سرقي لبنان، ونقلت 

احلريق  اأن  طبية  م�سادر  عن  الأنا�سول  وكالة 

اأن  دون  من  اختناق  وح��الت  اإ�سابات  عن  اأ�سفر 

البقاع  ويحظى  ال�سحايا.  عن  اإح�ساءات  تقدم 

الكلي  الإج��م��ايل  34% من  ن�سبته على  تزيد  مبا 

لاجئني ال�سوريني وفًقا لاأرقام الأخرية التي 

اأعلنتها املفو�سية، يعي�ض غالبيتهم يف خميمات 

ع�����س��وائ��ي��ة داخ�����ل ال���ق���رى وال���ب���ل���دات ال��ري��ف��ي��ة 

اإقامة  يعك�ض ع�سوائية  واجلبلية. وهذا احلريق 

الاجئني  ب��اأي��دي  تنظيمها  يتم  التي  املخيمات 

حتاول  التي  الدولية  املنظمات  وبع�ض  اأنف�سهم 

واإ�سافة  املخيمات،  �ساكني  م�ساعدة  ج��دوى  با 

ي��واج��ه��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة  ال�����س��ع��وب��ات  اإىل 

املادية  والأع��ب��اء  ال�سعوبات  تتزايد  ال��اج��ئ��ني، 

التي ي�سطر الاجئون اإىل حتملها مثل اإيجارات 

وامل�سرب  وامل��اأك��ل  توؤويهم  التي  وامل�ساكن  اخليم 

والتعليم وغريها من حاجيات احلياة الأ�سا�سية.

الهرب اإىل �ساطئ البحر هي احليلة الوحيدة 

التي ميلكها اأهايل غزة للهروب من موجات احلر 

انقطاع  ع��ن  ع��دا  ال��ب��اد  ت�سرب  التي  ال�سديدة 

ب�سكل م�ستمر، ما يجعل هواء  الكهربائي  التيار 

البحر الرطب هو املاذ الأرحب لهم.

وب�����س��ب��ب ���س��وء الأو�����س����اع الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي 

ال�سطياف  اختاروا  القطاع،  اأه��ايل  منها  يعاين 

مقابل  دف��ع  ميكن  ل  ال��ت��ي  باملناطق  واجل��ل��و���ض 

اأ�سحاب  على  �سلباً  اأثر  ما  فيها،  للجلو�ض  مادي 

ال���س��رتاح��ات و«ال��ك��اف��ت��ريي��ات« امل��ق��ام��ة بجانب 

التي  ال�سياحية،  وامل��ط��اع��م  »ال��ك��اف��ي��ه��ات«  بع�ض 

ا���س��ت��ك��ت ه���ذا ال�����س��ي��ف م��ن ق��ل��ة زواره�����ا، وال���ذي 

تزامن مع تدٍن يف الرواتب واأ�سبحت فئة معينة 

لهذه  تذهب  م��ن  ه��ي  املجتمع  م��ن  وقليلة  ج��داً 

الأماكن ولي�ض با�ستمرار.
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يف  الإن�سانية  امل�����س��اع��دات  ح��ول  تقرير   اأف���اد 

امل��ن��اط��ق اخل���ط���رة ب����اأن ع����ددا ق��ل��ي��ا ف��ق��ط من 

العمل  موا�سلة  م��ن  يتمكن  الإغ��اث��ة  منظمات 

ال�����س��راع.  م��ن��اط��ق  يف  امل�ست�سعفني  وم�����س��اع��دة 

وا�ستعر�ض التقرير يف جنيف وكيل الأمني العام 

لل�سوؤون الإن�سانية �ستيفن اأوبراين ويان اإيغاند 

الأمني العام للمجل�ض الرنويجي لاجئني.

وياأتي التقرير اجلديد متابعة لدرا�سة �سدرت 

عام 2011 بعنوان »البقاء وتقدمي امل�ساعدة« قادها 

وعمل  وج��ود  ا�ستمرار  كيفية  حول  اإيغاند  يان 

واأ�سار  البيئات اخلطرة.  الإن�سانية يف  املنظمات 

ال��وق��ت،  ت��ق��دم م��ن��ذ ذل���ك  اإىل حتقيق  اأوب���راي���ن 

ول��ك��ن��ه ���س��دد ع��ل��ى ����س���رورة ف��ع��ل امل���زي���د ، حيث 

يف  علينا  ولكن  حقيقي،  جن��اح  حتقيق  »مت  ق��ال 

نف�ض الوقت اأن نعمل ب�سكل اأف�سل يف امل�ستقبل 

ل�سمان وفائنا بعبارة )البقاء وتقدمي امل�ساعدة( 

يف الوقت الذي اأ�سبحت فيه الأو�ساع يف العامل 

معقدة  اأزم���ات  ظل  يف  و�سعوبة  فو�سوية  اأك��رث 

وال�سراعات.  العنف  عن  ناجمة  الأم��د  وطويلة 

جناح  �سمان  يف  يتمثل  اأم��ام��ن��ا  امل��اث��ل  التحدي 

الذي يتم فيه  ال�سياق  اأن  الإن�ساين، رغم  العمل 

هذا العمل اأ�سبح اأكرث �سعوبة واأكرب حجما.« 

غالبية منظمات اإلغاثة 
تونس تشهد الملتقى الثالث لرؤساء 
أجهزة الحماية المدنية بحضور جمعيات 

الهالل والصليب األحمر العربية

غير قادرة على البقاء في مناطق الصراع

وكيل االأمن العام لل�سوؤون االإن�سانية �ستيفن اأوبراين  

يان اإيغاند االأمن العام للمجل�س 

الرنويجي لاجئن

ووف����ق ال��ت��ق��ري��ر اجل��دي��د ال�����س��ادر يف يوليو 

مثل  عوامل  ف��اإن  املتحدة  الأمم  اأن��ب��اء  عن   2017

�سد  وال��ه��ج��م��ات  لل�سراعات  امل��ت��غ��رية  الطبيعة 

ع��م��ال الإغ���اث���ة ون��ق�����ض ال��ت��م��وي��ل، منعت زي���ادة 

عدد املنظمات املوجودة يف بع�ض اأخطر املناطق 

ال�ساخنة يف العامل. 

وقال »يان اإيغاند« اإن املجتمع الدويل خذل 

الكثريين يف اأماكن كثرية. وذكر اأن التهديدات 

اخل���ط���رية ت�����س��ل ق�����درة ال��ك��ث��ري م���ن امل��ن��ظ��م��ات 

وقدرتها على تو�سيل امل�ساعدات املنقذة للحياة. 

واأ����س���اف ، »ي��ج��ب اأن ن��ك��ون ���س��رح��اء ب�����س��دة مع 

عاملي  م��ن  قليل  ع��دد  ���س��وى  ي��وج��د  ل  اأنف�سنا، 

فيها  ب�سدة  يحتاجنا  التي  الأم��اك��ن  الإغ��اث��ة يف 

الن�ساء والأطفال واجلرحى والأكرث �سعفا. هذا 

و�سع خطري و�سعب للغاية«.

ال��ت��ي متتلك  امل��ن��ظ��م��ات  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  وذك����ر 

م��وارد مرنة كانت من بني اجلهات التي متكنت 

م��ن ال��ب��ق��اء م���دة اأط����ول يف الأم���اك���ن اخل��ط��رة. 

ال��رنوي��ج��ي  ال��ع��ام للمجل�ض  الأم����ني  اأك����د  ف��ي��م��ا 

لاجئني اأهمية دور املانحني يف عمليات الإغاثة 

عاقات  اإقامة  �سرورة  على  م�سددا  الإن�سانية، 

���س��راك��ة ق��وي��ة م��ع��ه��م. وق����ال اإن ع��ل��ى امل��ان��ح��ني 

امل��خ��اط��ر واجل��ه��ود  اإدارة  ال���س��ت��ث��م��ار يف جم���ال 

الأمنية ال�سرورية.

تم تحقيق نجاح 
حقيقي، ولكن علينا 
في نفس الوقت أن 
نعمل بشكل أفضل 

في المستقبل 
الثالث لضمان وفائنا امللتقى  التون�سية  ت�سهد اجلمهورية 

ل���روؤ����س���اء اأج���ه���زة احل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة )ال���دف���اع 

امل�����دين( وروؤ�����س����اء ج��م��ع��ي��ات ال���ه���ال الأح��م��ر 

انعقاد  مع  بالتزامن  وذلك  الأحمر  وال�سليب 

املدين  الدفاع  لروؤ�ساء  ع�سر  ال�ساد�ض  املوؤمتر 

العا�سمة  ت�ست�سيفه  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  ب��ال��ع��امل 

 2017 اأكتوبر  10ـ12  م��ن  ال��ف��رتة  يف  التون�سية 

العربية وع��دد من  ال��دول  ، مب�ساركة خمتلف 

املنظمات العربية والدولية. 

الدفاع  اأجهزة  يجمع  ال��ذي  امللتقى  وي�سكل 

وال�سليب  الأح��م��ر  ال��ه��ال  وجمعيات  امل���دين 

الأحمر العربية خطوة هامة يف �سبيل تفعيل 

وتقدمي  والتن�سيقية  الت�ساورية  العمل  اآليات 

والن��ق��اذ  الغ��اث��ة  باأعمال  والقيام  امل�ساعدات 

اأث��ن��اء وق���وع الأزم����ات وال���ك���وارث ، حيث تفتح 

اىل  م�سراعيه  على  الباب  امللتقيات  هذه  مثل 

التعاون مع اأجهزة احلماية الوطنية وجمعيات 

ال��دول  يف  الأحمر  وال�سليب  الأحمر  الهال 

م�ساهمة  ودع���م  تعزيز  على  والعمل  العربية 

هذه الأجهزة واجلمعيات يف تطوير الأنظمة 

و�سيا�سات  ال��وط��ن��ي��ة  والت�سريعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة 

ال�ستجابة وادارتها واحلد من اأخطارها . 

وي��ع��ت��رب ه���ذا امل��ل��ت��ق��ى م��ط��ل��ب��اً م��ن مطالب 

تعانيه  م��ا  اأن  اإذ   ، ال�سابق  امللتقى  وتو�سيات 

وال��ك��وارث  اللجوء  اأزم���ات  الأ�سقاء من  ال��دول 

لت�سمني  ���س��ادق��ة  دع���وة  اأم���ام  املعنيني  يجعل 

خطط  يف  الكوارث  اأخطار  من  احلد  عمليات 

معكم - أحمد أبوحسان

بالتزامن مع أعمال المؤتمر العربي السادس 
عشر برؤساء أجهزة الدفاع المدني

تقييم  اج���راء  خ��ال  م��ن   ، الوطنية  التنمية 

الكفيلة  ال�سبل  وحت��دي��د  املحتملة  الخ��ط��ار 

مبواجهتها .

وتتطلع الأو�ساط املهتمة بالعمل الإن�ساين 

جلان  وت�سكيل  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  والإغاثي 

وم��ب��اديء  التوعية  ن�سر  على  تعمل  م�سرتكة 

ال��ث��ق��اف��ة ال��وق��ائ��ي��ة م��ن ال���ك���وارث ، وم��واج��ه��ة 

الأزم��ات لدى عموم املواطنني ، وتطوير تلك 

والتقنية  العلمية  البيانات  حيث  من  التوعية 

للتعامل  ال��ن��ووي  احلم�ض  فيها  مبا  احلديثة 

مع الكارثة . 

ويف ال��وق��ت ال����ذي م��ا زال����ت ب��ع�����ض ال���دول 

، ينتظر  التطوع  اآليات تطبيق  العربية تبحث 

بداية  امللتقى  ه��ذا  يكون  اأن  العربي   ال�سباب 

ع��رب��ي ملواجهة  ن��ظ��ام تطوعي  ط��ري��ق لإي��ج��اد 

العربي  لل�سباب  وي�سمح  والأزم�����ات  ال��ك��وارث 

مب��م��ار���س��ة ال��ت��ط��وع ال��ع��رب��ي ال���ذي يجعله يف 

م��ن حفظ حقوقه  ، وميكنه  الأخ��ط��اء  م��اأم��ن 

اآل��ي��ة م�سرتكة  و���س��ع  وك��ذل��ك  واج��ب��ات��ه  واأداء 

وت����دري����ب  واع����������داد  ال����ت����ط����وع  روح  ل��ت��ح��ف��ي��ز 

امل��ت��ط��وع��ني يف ال������دول ال��ع��رب��ي��ة م���ن خ��ال 

ت��وح��ي��د م��ن��اه��ج ت��دري��ب اأف����راد ه���ذه الأج��ه��زة 

وتوعيتهم  اجلمعيات  تلك  متطوعي  وكذلك 

يف جمالت الكوارث والطوارئ. 

والراهنة  املحيطة  ال��ظ��روف  على  وقيا�ساً 

اأن  ل��زام��اً  اأ�سبح   ، واحل���روب  ال�سراع  واأزم���ات 

ي��ع��م��ل م��ث��ل ه����ذه امل��ل��ت��ق��ى يف ظ���ل م��ث��ل ه��ذا 

متخ�س�سة  فرق  اإن�ساء  على  امل�سئول  احل�سور 

وامل��ع��دات  التقنيات  ب��اأح��دث  وم��درب��ة وم����زودة 

ميدان  اإىل  اإر���س��ال��ه��ا  ميكن  بحيث   ، ال��ازم��ة 

الكارثة يف وقت قيا�سي عند طلب امل�ساعدة . 

ويف �سياق فعاليات اللقاء ، يت�سمن جدول 

الدفاع  اأج��ه��زة  لروؤ�ساء  الثالث  امللتقى  اأع��م��ال 

امل�����دين وروؤ�����س����اء ج��م��ع��ي��ات ال���ه���ال الأح���م���ر 

وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ن��ت��ائ��ج ت��ط��ب��ي��ق ت��و���س��ي��ات 

املدنية  اأجهزة احلماية  الثاين لروؤ�ساء  امللتقى 

وروؤ�ساء اجلمعيات ، وا�ستعرا�ض جتارب الدول 

الأع�������س���اء يف م��واج��ه��ة ال���ك���وارث واحل�����وادث 

الكربى ، وكذلك عر�ض جتارب جمعت الدفاع 

امل���دين وال��ه��ال الأح��م��ر وال�����س��ل��ي��ب الأح��م��ر 

، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ال��ت��ط��ورات وامل�����س��ت��ج��دات يف 

اأن�����س��ط��ة وم���ه���ام ج��م��ع��ي��ات ال���ه���ال الأح���م���ر 

وال�سليب الأحمر يف الدول العربية ، واأخرياً 

العامل  يف  الاجئني  خميمات  وت�سيري  اإدارة 

العربي . 

الأحمر  للهال  العربية  املنظمة  اأن  يذكر 

وال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر ق���د ت��ل��ق��ت دع����وة الأم���ني 

الدكتور حممد  العرب  الداخلية  ملجل�ض  العام 

اإطار تعزيز التعاون  بن علي كومان وذلك يف 

ومكونات  املدين  الدفاع  اأجهزة  بني  والتن�سيق 

املنظمة من جمعيات الهال وال�سليب الأحمر 

الإغاثي  العمل  يف  جهودها  وتن�سيق  لتوجيه 

والإن�����س��اين ل��اأ���س��ق��اء م��ن ال��اج��ئ��ني اأو ح��ال 

وقوع الكوارث ل قدر اهلل . 
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اأ�سار تقرير ن�سر يف يونيو / حزيران 2017 اإىل 

اأن احلروب والعنف وال�سطهاد ت�سببت بتهجري 

باأعداد  العامل  ح��ول  والأط��ف��ال  والن�ساء  الرجال 

اأكرب من اأي وقت م�سى منذ اإن�ساء املفو�سية قبل 

العاملية”  “الجتاهات  �سبعة عقود. واأ�سار تقرير 

اأن عدد النازحني ق�سراً  ال�سنوية للمفو�سية اإىل 

يف جميع اأنحاء العامل حتى نهاية عام 2016 بلغ 

جمموع  يفوق  م��ا  اأي   - �سخ�ض  مليون   )  65.6(

���س��ك��ان امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة واأك�����رث ب���ح���وايل )300( 

ال�سابق.  ال��ع��ام  يف  امل�سجل  ال��ع��دد  �سخ�ض  األ���ف 

الأ�سخا�ض ل تزال  اأن وترية نزوح  اإىل  اأ�سار  كما 

مرتفعًة جداً. فباملعدل، ا�سطر 20 �سخ�ساً ملغادرة 

ما  اأي  املا�سي،  ال��ع��ام  خ��ال  دقيقة  ك��ل  منازلهم 

يعادل �سخ�ساً واح��داً كل ثاث ث��واٍن –وهو اأقل 

من الوقت املطلوب لقراءة هذه اجلملة.

ل�سوؤون  املتحدة  ال�سامي لاأمم  املفو�ض  واأكد 

ال��ع��دد غري  اأن ه��ذا  ال��اج��ئ��ني فيليبو غ��ران��دي 

مقبول بكل املقايي�ض وهو ي�سري اأكرث من اأي وقت 

م�سى للحاجة اإىل الت�سامن واإىل هدف م�سرتك 

متمثل يف احلد من الأزم��ات وحلها واإىل العمل 

معاً ل�سمان ح�سول الاجئني والنازحني داخلياً 

وطالبي اللجوء يف العامل على احلماية املنا�سبة 

والرعاية بينما يتم البحث عن احللول. واأ�ساف، 

خ���ال ك��ل ع���ام م��ن الأع�����وام اخل��م�����س��ة امل��ا���س��ي��ة، 

النازحني  اأع���داد  يف  ال�سنوية  الرت��ف��اع��ات  كانت 

اأن جمموع  ب��امل��اي��ني. ويف ح��ني  ال��ع��امل  ح���ول 

هائًا من  - وميثل ع��دداً  2016 كان مرتفعاً  عام 

الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ي��ح��ت��اج��ون اإىل احل��م��اي��ة يف 

جميع اأنحاء العامل – اإل اأنه ي�سري اأي�ساً اإىل اأن 

وقال  املا�سي.  العام  يف  تباطاأ  ال��ن��زوح  يف  النمو 

»غراندي« : »علينا بذل املزيد من اجلهد لهوؤلء 

الأ�سخا�ض. فالعامل الذي يواجه ال�سراع يحتاج 

اإىل الت�سميم وال�سجاعة، ولي�ض اخلوف« ملواجهة 

حلياة  واملدمرة  النزوح  من  القيا�سية  امل�ستويات 

املايني من الرجال والن�ساء والأطفال لعام اآخر.

ي�سمل  الإج��م��ايل  العدد  اأن  »التقرير«  وك�سف 

داخ���ل  ت��ه��ج��ريه��م  مت  ���س��خ�����ض  م��ل��ي��ون   )40.3(

ح���دود ب��ل��دان��ه��م، وه���و ع���دد اأق���ل ب��ح��وايل )500( 

نف�سه،  ال��وق��ت  يف   .2015 ع���ام  م��ن  �سخ�ض  األ���ف 

العامل  يف  اللجوء  لطالبي  الإج��م��ايل  العدد  بلغ 

)2.8( مليون �سخ�ض، اأي اأقل بحوايل )400( األف 

�سخ�ض من العام ال�سابق. مع ذلك، فاإن جمموع 

ع���دد الأ���س��خ��ا���ض ال���ذي���ن ي��ب��ح��ث��ون ع���ن الأم����ان 

 )  22.5( جت��اوز  كاجئني  الدولية  احل��دود  عرب 

العام 20١6 يشهد أعلى معدالت 
النزوح القسري في العالم منذ عقود 

معكم -  أدريان إدواردز  - جنيف

املفو�ص ال�سامي لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني فيليبو غراندي

مليون، وهو اأعلى عدد يتم ت�سجيله منذ تاأ�سي�ض 

املفو�سية يف عام 1950 يف اأعقاب احلرب العاملية 

الثانية.

 

سوريا أكبر منتج لالجٔيين في العالم 
يعترب ال�سراع يف �سوريا، الذي مير يف عامه 

ال��ع��امل )5.5  اأك���رب منتج ل��اج��ئ��ني يف  ال�����س��اب��ع، 

مليون �سخ�ض(. ولتزال �سوريا من حيث حجم 

مع  والنازحني،  لاجئني  الأك��رب  بالذات  النزوح 

املقيمني خ��ارج  اأو  داخ��ل��ي��اً  ال��ن��ازح��ني  ع���دد  ب��ل��وغ 

ما  وه��و  �سخ�ض  مليون   )12( كاجئني  ال��ب��اد 

جنوب  �سكلت  ال�سكان(. كما  م��ن   %65( ي��ع��ادل 

ال�����س��ودان ال��ع��ام��ل الأك���رب اجل��دي��د يف ع��ام 2016 

املبذولة  للجهود  الكارثي  الوقف  ت�سبب  اأن  بعد 

لتحقيق ال�سام يف يوليو من ذلك العام مبغادرة 

نهايته.  ب��ح��ل��ول  ل��دي��اره��م  �سخ�ض   )737،400(

ال��ع��دد يف الرت��ف��اع خ��ال الن�سف  وا�ستمر ه��ذا 

الأول من عام 2017. 

الفل�سطينيني  الاجئني  لو�سع  وب��الإ���س��اف��ة 

ال���ذي ط���ال اأم�����ده، ه��ن��ال��ك ال��ك��ول��وم��ب��ي��ون )7.7 

مازالوا  والذين  مليون(   4.7( والأف��غ��ان  مليون( 

ي�سكلون ثاين وثالث اأكرب جمموعة من ال�سكان، 

واجل���ن���وب  م���ل���ي���ون(   4.2( ال���ع���راق���ي���ون  ي��ل��ي��ه��م 

�سودانيون ، وتعترب حالة النزوح هذه هي الأ�سرع 

3.3 مليون �سخ�ض من  منواً يف العامل مع فرار 

منازلهم بحلول نهاية العام .

األطفال يشكلون 
نصف الالجٔيين في العالم

»ال��ت��ق��ري��ر« ب�سكل خ��ا���ض ع��ن حمنة  وك�����س��ف 

يف  ال��اج��ئ��ني  ن�سف  ي�سكلون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال 

ي��زال��ون يتحملون عبئاً غري  وال��ذي��ن ل  ال��ع��امل، 

م��ت��ن��ا���س��ب م���ن امل���ع���ان���اة، وذل����ك ب�����س��ب��ب �سعفهم 

الأم��ر  يف  وامل��اأ���س��اوي  الأول.  امل��ق��ام  يف  ال�سديد 

اأط��ف��ال  م��ن  جل��وء  طلب   )75،000( تلقي  مت  اأن���ه 

عن  اأط��ف��ال مف�سولني  اأو  ي�����س��اف��رون مب��ف��رده��م 

ذويهم، حيث ل حا�سر يعتني بهم ، ول م�ستقبل 

ي��ع��ي�����س��ون ل���ه ، م���ع ان���ع���دام ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ، وان��ت�����س��ار 

للع�سابات التي تقب�ض على الأطفال .  

الإع��ام��ي��ة  التغطية  اأن  »ال��ت��ق��ري��ر«  واأو����س���ح 

رك���زت خ���ال ال��ع��ام امل��ا���س��ي ع��ل��ى اإع�����ادة توطني 

ال��اج��ئ��ني يف ال��ب��ل��دان امل��ت��ق��دم��ة، مب��ا يف ذل��ك 

لتقييد  ال���دول  بع�ض  قبل  م��ن  املبذولة  اجل��ه��ود 

ال���و����س���ول واإق����ام����ة احل����واج����ز احل����دودي����ة. كما 

اأظهرت الأرق��ام يف التقرير اأن معظم الاجئني 

البلدان  ي��ت��واج��دون يف  ك��ان��وا  ال��ع��امل )%84(  يف 

عام  نهاية  يف  املتو�سط  ال��دخ��ل  ذات  اأو  النامية 

بني  من  واح��د  �سخ�ض  ا�ستقبال  مت  حيث   ،2016

كل ثاثة اأ�سخا�ض، فيما بلغ عددهم )4.9 مليون 

�سخ�ض( يف البلدان الأقل منواً يف العامل.

تعك�ض  الأرق��������ام  ه����ذه  اأن  »ال���ت���ق���ري���ر«  واأك������د 

امل�ستمر  الفتقار  ذلك  ومن   ، ال�سخم  الختال 

ال���دويل  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى  الآراء  يف  ال��ت��واف��ق  اإىل 

عندما يتعلق الأمر مب�ساألة ا�ست�سافة الاجئني 

مناطق  من  الفقرية  البلدان  من  العديد  وق��رب 

البلدان  حاجة  على  ال�سوء  ي�سلط  كما  ال�سراع، 

والأ�سخا�ض  الاجئني  تدعم  التي  واملجتمعات 

 ، امل���وارد وال��دع��م القوي  اإىل  النازحني الآخ��ري��ن 

�سينجم  تلك احلاجة  تلبية  ع��دم  اأن  من  حم��ذراً 

ك��ث��رية على العمل  ان��ع��دام الأم���ن وع��واق��ب  عنه 

الإن�ساين املنقذ للحياة اأو على نزوح متكرر. 

عشرة ماليين الجيء بدون جنسية 
ل  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض  ع��دد  املفو�سية  وق���درت 

ان��ع��دام  خلطر  املعر�سني  اأو  اجلن�سية  يحملون 

اجلن�سية بحلول نهاية عام 2016، ب�ع�سرة مايني 

���س��خ�����ض ع��ل��ى الأق�����ل. ف��ي��م��ا اأو���س��ح��ت ال��ب��ي��ان��ات 

امل�����س��ج��ل��ة م���ن ق��ب��ل احل���ك���وم���ات وامل���ر����س���ل���ة اإىل 

العدميي اجلن�سية  الأ�سخا�ض  اأن عدد  املفو�سية 

يف 74 بلداً ب� )3.2 ( مليون �سخ�ض. 

65.6
مليون 

شخص ُهّجروا 
من منازلهم 
جراء الصراع 
واالضطهاد.
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ال��ت��ن��وع  وب������ذرة   ، ال��ث��ق��ايف  الإرث  لأن���ه���ا 

تظل   ، املعا�سر  الفكر  و�سجرة   ، احل�ساري 

الآثار حتمل يف جنباتها زهواً ، ويف وقفتها 

ذكرى ، وعلى م��راأى النظر منها قوة جذب 

اإليها ، كيف ل ؟ وهي حب الأجيال املتوارث 

الزمن  ، وحقبة  امل��ت��ع��ارف  الأج����داد  وف��ك��ر   ،

امل�سيئة ، ومما ل �سك فيه اأن هذه الآثار كانت 

ولتزال حمطة اهتمام عاملي ، بل هي ر�سيد 

املجيد  والعز   ، التليد  املجد  من  يتناهى  ل 

دويل حمتها  اه��ت��م��ام  ل��غ��ة  ���س��م��وده��ا  ، ويف 

ال���ربوت���وك���ولت وال��ق��وان��ني والت��ف��اق��ي��ات .  

و�ساهد   ، الع�سر  الآث���ار حديث  ه��ذه  وظلت 

اأزم����ة اأط��ل��ت وم���ا زال����ت تلتهم الت��ف��اق��ي��ات 

فاأعلن   ، الجتماعات  وتو�سيات  وال��ق��رارات 

ال�����س��راع ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن��ه ال����دول العربية 

حتى   ، غائباً  وال�ساهد   ، ف��ارغ��اً  املكان  ولدة 

كاأننا قلنا ب�ساأن هذه الآثار : » ال�ساة على 

الآثار يرحمكم اهلل ...« . 

حت��رك��ت ك���ل امل��ن��ظ��م��ات الإن�����س��ان��ي��ة وه��ي 

ت�ساهد هذه الآث��ار ت�سقط واح��داً تلو الآخر 

، مل ياأبه اأحد ب�سياح املنظمات وعلماء الآثار 

اأن اليون�سكو ذاتها ف�سلت يف  وحمبيها ، بل 

تقدمي خطة حلماية هذه الآثار يف كل دول 

ال�سراع . 

وق��د تنوعت امل��ب��ادرات لإن��ق��اذ ه��ذه الآث��ار 

اآخ��ره��ا  والأمم��ي��ة،  والإقليمية  املحلية  ب��ني 

ك��ان خ��ال امل��وؤمت��ر ال��ذي عقد يف دي�سمرب 

2016، باأبو ظبي، وح�سره ممثلون ل�40 دولة، 

خل�ض املوؤمتر اإىل اتفاق على اإن�ساء �سندوق 

حلماية الرتاث الثقايف اأثناء النزاع امل�سلح، 

واإن�����س��اء »�سبكة دول��ي��ة م��ن امل���اذات الآم��ن��ة« 

وقبلها  للخطر.  ���ض  امل��ع��راّ الثقايف  ل��ل��رتاث 

م��ب��ادرة  ال��ي��ون�����س��ك��و  اأط��ل��ق��ت   ،2015 ع���ام  يف 

ل�سيانة وحماية الآثار العراقية، كما اأطلقت 

العاملي  الئ��ت��اف  لتكوين  دع���وة  اليون�سكو 

التدمري  ملكافحة  ال����رتاث«،  م��ع  »م��ت��ح��دون 

والإجت������ار غ��ري امل�����س��روع ب���الآث���ار، وو���س��ع��ت 

تعزيز  �سبل  ا�سرتاتيجية  الدولية  املنظمة 

كذلك  الثقافة.  حماية  جمال  يف  اأن�سطتها 

خا�سة  م��ت��ع��ددة،  حملية  م��ب��ادرات  انطلقت 

يف �سوريا، مثل »�سوريا بلدي« التي اأطلقتها 

وكذلك  وامل��ت��اح��ف،  ل��اآث��ار  العامة  املديرية 

مبادرات جمتمعية لها �سفحات على موقع 

في�ض بوك، مثل »الآثار ال�سورية يف املهجر«، 

و«معاً من اأجل احلفاظ على الآثار« و«جلنة 

حماية الآثار يف اإدلب«. 

وم���ع ك��ل ه���ذه امل���ب���ادرات ، مل تع�ض ه��ذه 

اأيد العدوان  التحذيرات كثرياً حتى اأطفاأت 

واأل�����س��ن��ة ال�����س��راع وع��ق��ول ال��ت��ط��رف �سعاع 

ه�����ذه الآث��������ار ف���ت���م ت���دم���ري م���دي���ن���ة من����رود 

الأث���ري���ة يف ���س��م��ال ال��ع��راق ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل 

احل�ساري  الإرث  اأب���رز  وت�سكل  خلت  ق��رون 

للب�سرية ، ومنرود املدينة الآثرية الآ�سورية 

ج��ن��وب ���س��رق امل��و���س��ل، ال��ت��ي ي��ع��ود تاريخها 

املو�سل  ومتحف   ، امل��ي��اد  قبل  ال����13  للقرن 

الوطني يف  املتحف  بعد  املتاحف  اأه��م  ث��اين 

من  قطعة   )90( حتطيم  مت  ح��ي��ث  ب��غ��داد. 

اآث����ار ومت��اث��ي��ل بع�سها م��ن من���رود واأخ���رى 

م���ن م��دي��ن��ة احل�����س��ر الأث����ري����ة، ال��ت��ي ي��ع��ود 

ت��اري��خ��ه��ا اإىل ال��ع��ه��د ال���روم���اين، وم��درج��ة 

على لئحة الرتاث العاملي. ومل ي�سلم مرقد 

بالكامل  ون�سفه  التفخيخ  من  يون�ض  النبي 

املو�سل حيث  مكتبة  وق��ار  انتهاك  وكذلك   ،

واملخطوطات  الكتب  من  الآلف  اإح���راق  مت 

الذي  الدمار  حجم  يت�سح  مل  حيث  النادرة 

تعر�ض له مبنى املكتبة، »اليوني�سكو« حينها 

ال��ك��ت��ب ك��م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف عملية  ح���رق 

»ت��ط��ه��ري ث��ق��ايف« ، ك��م��ا مت ال����س���رار بقلعة 

تلعفر غرب املو�سل، وتدمري متثال ال�ساعر 

الصالة
على اآلثار

 يرحمكم اهلل 

معكم - قراءة وتحليل : أحمد أبوحسان

تقارير



113 112
ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

العبا�سي اأبو متام �ساحب »ديوان احلما�سة« 

اأقام يف املو�سل خال القرن التا�سع،  الذي 

كما تعر�ست »الكني�سة اخل�سراء« التي تعود 

1300 ع��ام يف تكريت، ك��ربى مدن  اإىل نحو 

كما  ب��غ��داد.  �سمال  ال��دي��ن  ���س��اح  حمافظة 

كانت م�سرحا ملجزرة �سهدها العام 1258بني 

امل��غ��ول وامل�����س��ي��ح��ي��ني ، ك��م��ا ت��ع��ر���ض »م��رق��د 

الأربعني« يف مدينة تكريت للتفجري. حيث 

40 جنديا من جي�ض  ي�سم هذا املرقد رفات 

اخل��ل��ي��ف��ة ع��م��ر ب���ن اخل���ط���اب خ����ال ال��ف��ت��ح 

العام  يف  النهرين  بني  ما  لباد  الإ�سامي 

على  ال�����س��اة  م�سل�سل  ي��ق��ف  ومل    . 638ه����� 

الآثار اإىل هنا بل تعداه بكل اأو�سحة ال�سواد 

ال�سورية  الآث��ار  اإىل  الزمن  ، وغ�سب حقب 

التي اندثرت ما بني قذيفة وبرميل متفجر 

لأق��دم  التاريخية  الرتاثية  البنية  لتندمر 

اأر�����ض م��اأه��ول��ة ومل��ن�����س��اأ ق�س�ض احل�����س��ارات 

اأن  عاقل  ي�ستطيع  ل��ن  وال��ت��ي  واأب��ج��دي��ات��ه��ا، 

تاريخية  ب��ح��ق��ب  ع���دة  ح�����س��ارات  اأن  ي��غ��ف��ل 

خمتلفة قامت على الأرا�سي ال�سورية، منها 

والكنعانية  والكلدانية  والأكادية  ال�سومرية 

والنبطية  والرومانية  واحليثية  والآرام��ي��ة 

اإرًث��ا  وراءه��ا  خملفة  والعربية،  والبيزنطية 

اأث��ري ل يقدر  4500 موقع  ��ا بلغ ع��دده  اأث��ريًّ

ب��ث��م��ن، وح�����س��ب امل��و���س��وع��ات ال��ع��امل��ي��ة يعترب 

اأق��دم  لإح���دى  م��رك��ًزا  �سورية  الآث���ار  علماء 

كانت  ففيها  الأر����ض،  وج��ه  على  احل�سارات 

اأوىل  وتخطيط  الب�سري  ال�ستيطان  بداية 

املدن واكت�ساف الزراعة وتدجني احليوانات 

وانت�سار املعرفة وابتكار حروف الهجاء. حيث 

تعر�ست العديد من املواقع واملباين الأثرية 

بع�سها  ك��ب��ري ط���ال  ت��دم��ري  اإىل  ���س��وري��ا  يف 

بكاملها خال ال�سنوات املا�سية منذ اندلع 

احلرب حيث ر�سدت بع�ض التقارير اأن 758 

ا ت�سررت يف �سوريا، منها  موقًعا ومبنى اأثريًّ

6 مواقع مدرجة على لئحة الرتاث العاملي، 

وهي اأحياء دم�سق القدمية، حلب القدمية، 

مدينة ب�سرى القدمية، مدينة تدمر، املدن 

واحل�����س��ن.  ال��دي��ن  ���س��اح  وقلعتا  املن�سية، 

ون����ال ن�����س��ي��ب الأ����س���د م���ن امل���واق���ع الأث���ري���ة 

امل���دم���رة حم��اف��ظ��ة ح��ل��ب، ح��ي��ث دم���ر فيها 

فقط 280 اأثًرا، تليها حمافظة حم�ض ب� 114 

اأث��ًرا، ثم دير الزور 83 اأث��ًرا، فدرعا 77 اأثًرا، 

وريفها  فدم�سق   ،46 واحل�سكة   ،54 واإدل����ب 

اأث��ران.  اأث��ران، وطرطو�ض  الاذقية  ثم   ،44

ب�  املدمرة  الآث��ار  العبادة قائمة  واحتلت دور 

100 دار، يليها 38 �سوًقا، 22 خاًنا، 21 قلعة، 13 

9 متاحف.  10 حمامات،  11 مدر�سة،  ق�سًرا، 

ب�سوريا  الف�سيف�ساء  متحف  تدمري  مت  كما 

اإىل  تعر�ض ثلثا احلي القدمي يف  اإ�سافة   ،

الق�سف  وت�سبب  احل��ري��ق،  و  للق�سف  حلب 

ال��ق��دمي،  حلب  ���س��وق  ت��دم��ري  يف  الع�سوائي 

الذي ي�سم بني طياته متاجر تعود اإىل مئات 

ال�سلجوقية  املئذنة  تعر�ست  كما  ال�سنني، 

وتعر�ست  لانهيار،  الكبري  حلب  جامع  يف 

قرب  ال�سليبيون  بناها  التي  احل�سن  قلعة 

ت�سبب  ما  ع�سوائي؛  ب�سكل  للق�سف  حم�ض 

يف اأ�سرار بالغة لها. 

ويف ت��رثي��ر ل��رئ��ي�����س��ة ���س��ن��دوق احل��ف��اظ 

ع���ل���ى امل�����واق�����ع ال����رتاث����ي����ة ال���ع���امل���ي���ة، ب��ون��ى 

تاميز«  »نيويورك  �سحيفة  ن�سرته  برينهام، 

الأم��ري��ك��ي��ة، اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن امل��واق��ع 

الأث����ري����ة ال����ن����ادرة مب��دي��ن��ة ح��ل��ب ت��ع��ر���س��ت 

منها  للعاج؛  قابلة  غري  اأ�سبحت  لأ���س��رار 

الكبري  مب�سجدها  باأكملها  القدمية  املدينة 

امل��ي��ادي، وهيكل  ال����12  ي��ع��ود للقرن  ال���ذى 

التي  املدينة  وط��رق��ات  العا�سفة”،  “اآلهة 
ت�سبه املتاهة، والتي قال التقرير اإنها جُت�سد 

مت  اأن��ه  مو�سحة  للب�سرية،  م�سغًرا  تاريًخا 

تدمري معبد بعل يف �سوريا وتعر�سه لعملية 

اقتحام من جمهولني قاموا ب�سرقة العديد 

اإىل  ينتمي  ومت��ث��ال  القدمية  الأ�سلحة  م��ن 

الآرام��ي، ف�سًا عن تعر�ض متحف  الع�سر 

متثال  �سرق  كما  الآخ���ر،  ه��و  للنهب  حم�ض 

روماين من الرخام من متحف اأفاميا، ودمر 

اأحد املعابد الآ�سورية فى “تل ال�سيخ حمد” 

»اإي��ب��ا«  مدينة  ونهبت  ال���زور،  دي��ر  مبدينة 

الأثرية الواقعة فى حمافظة اإدلب.

وبات تراث اليمن الأثرى اأي�ساً فى مهب 

النقاب  منذ  الباد  ت�سهدها  التى  احلرب 

بع�ض  وتعر�ست   ،2014 �سبتمرب  فى  املُ�سلح 

املواقع الأثرية اإىل الدمار من اأبرزها منازل 

ف���ى م��دي��ن��ة ���س��ن��ع��اء ال���ق���دمي���ة، ب��الإ���س��اف��ة 

تعد  التى  للمدينة،  الرئي�سية  البوابة  اإىل 

من����وذج����اً ل��ل��ع��م��ارة الإ����س���ام���ي���ة ال��ق��دمي��ة 

املُدرجة �سمن الرتاث العاملى منذ عام 1986. 

الأ�سرار  اأن  اإىل  مينية  تقارير  اأ�سارت  فيما 

جراء احلرب اأ�سابت نحو 4000 معلم اأثرى، 

تاريخه  يعود  ال��ذى  »م���اأرب«  �سد  اأهمها  من 

امل��ي��اد ف��ى مملكة  ال��ث��ام��ن قبل  ال��ق��رن  اإىل 

كلى.  ب�سكل  »ذم����ار«  متحف  دم��ر  كما  ���س��ب��اأ، 

متحف  �سرقة  مت  التدمري،  اإىل  وبالإ�سافة 

م��دي��ن��ة »ع�����دن« ب��ال��ك��ام��ل ح��ي��ث ب��ل��غ م���ا مت 

نحو  الآث���ار  من  وت��دم��ريه  و�سرقته  تهريبه 

املتاحف اليمنية.  اإدارة  4000 قطعة، بح�سب 

الفو�سى منذ  �سادت حالة من   ، ليبيا،  وفى 

ل���ه���ذه احل��ال��ة  ك����ان  م ح��ي��ث   2011 ف���رباي���ر 

تاأثري على املواقع الأثرية اأي�ساً، وُتعد اأكرب 

الليبية  الآث���ار  لها  تعر�ست  ال��ت��ى  ال��ك��وارث 

ج��رمي��ة ���س��رق��ة ودي���ع���ة ُع���رف���ت ب��ا���س��م »ك��ن��ز 

الآثار  بنغازى« وكانت قد و�سعتها م�سلحة 

امل�سارف  اأحد  بخزانة  »بنغازى«  فى  الليبية 

�سرقة،  لعملية  امل�سرف  وتعر�ض  احلكومية 

وه�����ذا ال��ك��ن��ز اح���ت���وى ع��ل��ى ق���راب���ة 6 اآلف 

قطعة من روؤو�ض متاثيل وقطع نقدية من 

وو�سل  وحلى وجم��وه��رات.  معادن خمتلفة 

تاريخية  م��ب��اٍن  ه���دم  اإىل  ليبيا  ف��ى  الأم����ر 

ُتعد معامل مثل هدم فندق »برنيت�سى ق�سر 

البناء،  اإع���ادة  بحجة  بنغازى  ف��ى  اجل��زي��رة« 

من  التاريخية  واملقابر  امل�ساجد  ت�سلم  ومل 

تاريخية  م�ساجد  ه��دم  مت  حيث  الع��ت��داء، 

وت���دم���ري م��ق��اب��ر واأ����س���رح���ة ت��اري��خ��ي��ة مثل 

ال�سبعة،  التاريخية  »زوي��ل��ة«  مقابر  تدمري 

الآث��ار  وحتى  املدينة.  معامل  م��ن  تعد  التى 

حيث   ، التدمري  من  ت�سلم  مل  الفل�سطينية 

يعد حي املغاربة من اأهم الآث��ار التي دمرت 

من ِقبل مبدينة »القد�ض القدمية« املا�سق 

اإىل حت��وي��ل  ب���الإ����س���اف���ة  ال�������رباق،  حل���ائ���ط 

املتحف الفل�سطينى باملدينة اإىل مقر لدائرة 

اآث���ار،  ب��ه م��ن  الإ�سرائيلية ون��ه��ب م��ا  الآث����ار 

وحفر  الأق�سى«  »امل�سجد  ح��رق  وحم���اولت 

اأ���س��ف��ل اجل���دار اجل��ن��وب��ى للم�سجد  الأن��ف��اق 

خلطر  منه  كبري  ج��زء  وتعري�ض  الأق�����س��ى 

الكتاب  اإح����راق  ك��ذل��ك  والن��ه��ي��ار،  الت�سدع 

املقد�ض على جبل الزيتون واإحراق 4 مراكز 

�سرقة  مت  كما  ب�»القد�ض«،  اأث��ري��ة  م�سيحية 

القيامة.  كني�سة  م��ن  ال��ع��ذراء  ال�سيدة  ت��اج 

ك��م��ا ���س��ه��دت م����دن »ب��ي��ت حل����م« و»ن��اب��ل�����ض« 

املبانى  من  العديد  تدمري  اأي�ساً  و»اخلليل« 

التاريخية، وفى »بيت حلم« -مدينة »ال�سيد 

املواقع  اأه��م  م��ن  واح���دة  تعد  التى  امل�سيح«- 

الدبابات  دم��رت  حيث  العامل،  فى  امل�سيحية 

التاريخية.  مبانيها  من  والعديد  �سوارعها 

وبقي املجتمع ال��دويل مكتوف الأي��دي رغم 

امل��ت��ح��دة  ق�����رارات جم��ل�����ض الأم����ن يف الأمم 

ومنها   ، ال�سلة  ذات  ال��دول��ي��ة  والإت��ف��اق��ي��ات 

 ،2015 2199 ملجل�ض الأم���ن ع��ام  ال��ق��رار رق��م 

وال��ذي ين�ضاّ على حظر الإجت��ار باملمتلكات 

الثقافياّة يف العراق و�سوريا، وكذلك اعتماد 

جمل�ض الأم���ن ب��الإج��م��اع ال��ق��رار رق��م 2347 

ة  اإط���ار جل�سة عاماّ وذل��ك يف  ب��الأم��ر  املعني 

ال�سام والأمن  “حفظ  مت حتت عنوان  نظاّ

الدولياّني: تدمري الرتاث الثقايف والإجتار 

غري امل�سروع به على يد جماعات اإرهابياّة يف 

حالت النزاع امل�سلاّح” ، كما مل ت�سفع اتفاقية 

��ة  له����اي ب�����س��اأن ح��م��اي��ة امل��م��ت��ل��ك��ات ال��ث��ق��اف��ياّ

يف ح��ال��ة ال���ن���زاع امل�����س��لاّ��ح، وب��روت��وك��ول��ي��ه��ا 

 1970 ل��ع��ام  ال��ي��ون�����س��ك��و  وات��ف��اق��ي��ة   ،)1954(

ومنع  حلظر  ت�ستخدم  التي  الو�سائل  ب�ساأن 

املمتلكات  ملكية  ون��ق��ل  وت�����س��دي��ر  ا���س��ت��رياد 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ط��رق غ��ري م�����س��روع��ة، )1970 (

بالإ�سافة اإىل اتفاقياّة حماية الرتاث العاملي 

الثقايف والطبيعي)1972( يف اإيقاف تدمري 

هذا الرتاث العاملي ، والذي طالبت املنظمة 

وت����وؤك����د ع��ل��ى ح��م��اي��ة ال������رتاث احل�����س��اري 

والإن�ساين املتازم مع قيمة الإن�سان وحياة 

الب�سرية وتطبيق هذه القرارات والتفاقيات 

على اأر�ض الواقع مبحا�سبة من ت�سبب بذلك 

ل�سرقتها  ك��واج��ه��ة  الآث�����ار  ت��دم��ري  وم��ن��ع   ،

وتهريبها وطالبت املجتمع الدويل بالتعاون 

م���ع ال�����دول الإق��ل��ي��م��ي��ة و���س��ب��ك��ات ال��ت��ه��ري��ب 

اليون�سكو  منظمة  على  واأك���دت   ، والإجت����ار 

التدخل والقيام بواجبها اأمام جمل�ض الأمن 

بالأمم املتحدة. 
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فرن�سا  بني  حرب  وقعت   1859 عام  يف 

والنم�سا وتقاتل اجلي�سان يف اإيطاليا بالقرب 

املعركة  يف  ا�سرتك  �سولفرينو  قرية  من 

اجلنود  وتقاتل  جندي  األف  ثاثمائة  قرابة 

،والقت احلرب بظالها على اأكرث من اأربعني 

احلرب  ليلة  لتتعاىل   ، وم�ساب  جريح  األف 

ويف  �سولفرينو  اأرجاء  يف  الأمل  �سرخات 

�سبيحة اليوم التايل كان املواطن ال�سوي�سري 

ما  فهاله  املكان  من  مير  دونان«  »هرني 

: ما هو م�سريهم ؟ من  نف�سه  ، ف�ساأل  راأى 

ي�ستطيع م�ساعدتهم ؟ كيف ميكن اإنقاذهم ؟ 

وعقد العزم على اإغاثة هوؤلء البوؤ�ساء ونا�سد 

الفاحني من تلك املنطقة م�ساعدته يف هذه 

املهمة. وخال عدة اأيام حاول املتطوعون من 

امل�سابني  واإنقاذ  اجلراح  ت�سميد  الفاحني 

متاأخراً  الوقت  كان  لكن  املوت  خمالب  من 

دون  ظلوا  فقد  للكثريين  بالن�سبة  جداً 

اإ�سعاف مدة طويلة يف �ساحة املعركة فنزفت 

دماوؤهم وتلوثت جروحهم واأنتنت . 

اأن  يجب  ل  اأنه  على   « دونان  »هرني  فكر 

تقاتل  اإذا  الظروف  اأ�سواأ  فعلى  هذا  يحدث 

من  كاٍف  قدر  على  يكونوا  اأن  بد  ل  النا�ض 

ال�سحايا  للتقاط  والتح�سر  احلكمة 

والعناية بهم » وملا عاد اإىل »�سوي�سرا« روى يف 

جنيف ما راآه وما �سنعه ، وقال : »األ ميكن 

اأن تن�ساأ يف وقت ال�سلم يف كل بلدان العامل 

احلرب  وقت  يف  تقوم  لاإغاثة،  جمعيات 

باإ�سعاف اجلرحى من املع�سكرين املتحاربني، 

دون تفرقة بني ال�سديق والعدو؟« 

اللجنة الدولية للصليب األحمر
فتح  مبفتاح  اأ�سبه  »دونان«  �سوؤال  كان 

اأ�سدقائه  من  لعدد  م�سراعيه  على  الباب 

يف جنيف بادروا مب�ساعدته لتحقيق ر�سالته 

ق�سرية  فرتة  وبعد  معاً  وعملوا  فاجتمعوا 

دعوا �سخ�سيات من بلدان عديدة اإىل جنيف 

نحن  ها   « قائلني:  الفكرة  لهم  و�سرحوا 

للعناية  القواعد  من  جمموعة  و�سعنا  قد 

هذه  على  وافقتم  فاإذا  واجلرحى،  باملر�سى 

وهكذا  الوثيقة«  هذه  على  وقعوا  القواعد 

التزمت كل بلدان العامل تقريبا بتنفيذ هذه 

القواعد التي �سميت »اتفاقيات جنيف« . ويف 

دولية  اتفاقيات  اأربع  يوجد  احلا�سر  الوقت 

الغر�ض منها حماية جميع �سحايا احلروب. 

جلنة  واأ�سدقاوؤه  دونان  هرني  �سكل  ولقد 

 ، » اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر«  �سميت 

اأما ملاذا مت اختيار هذا ال�سم ؟ )ا�سم ال�سليب 

اأبي�ض  �سليب  هو  جنيف  علم  لأن  الأحمر( 

دونان  لهرني  وتكرمياً  حمراء  اأر�سية  على 

اللجنة  �سعار هذه  اعتماد  الفكرة مت  �ساحب 

على علم دولة هرني دونان لكن بعك�ض اللون 

كي ي�سبح �سليب اأحمر على اأر�سية بي�ساء.

ملاذا الهال الأحمر ؟ 

الإ�سامية  البلدان  دعوة  مت  عندما 

والعربية خ�سي�ساً وافقوا على الفكرة ووقعوا 

ومت  وال�سم،  ال�سروط  بنف�ض  التفاقية  على 

تغيري كلمة ال�سليب اإىل هال على اأن يبقى 

اللون اأحمر، ومن هنا ظهر م�سطلح »الهال 

»ال�سليب  وبني  بينه  فرق  ل  الذي  الأحمر« 

وبكل  اخلدمة  نف�ض  يوؤديان  حيث  الأحمر« 

اأمانة وم�سداقية . 

الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد 
األحمر والهالل األحمر

تاأ�س�ض الحتاد الدويل جلمعيات ال�سليب 

الأحمر والهال الأحمر عام 1919 يف مدينة 

الأوىل،  العاملية  احلرب  اأعقاب  يف  باري�ض 

حيث اأظهرت احلرب �سرورة التعاون الوثيق 

جذبت  والتي  الأحمر  ال�سليب  جمعيات  بني 

اإليها املايني من املتطوعني لبناء كيان كبري 

الن�ساطات  خال  من  وذلك  اخلربات،  من 

با�سم  قدمتها  التي  الإن�سانية  وامل�ساعدات 

يف  يكن  ومل  واملقاتلني.  احلرب  اأ�سرى 

مقدور اأوروبا خ�سارة مثل هذا الكيان النافع 

والثمني.  ويرجع الف�سل لإن�ساء الحتاد اإىل 

هرني دافي�سون رئي�ض جلنة ال�سليب الأحمر 

الأمريكية وقت احلرب. حيث بادر دافي�سون 

ولدة  عنه  نتج  دويل  طبي  موؤمتر  بعقد 

والذي   ، الأحمر«  ال�سليب  جمعيات  »رابطة 

مت ت�سميتها لحقاً يف اأكتوبر / ت�سرين الأول 

ال�سليب  جمعيات  برابطة   1983 عام  من 

عليها  اأطلق  ثم  الأحمر،  والهال  الأحمر 

 1991 عام  من  الثاين  ت�سرين   / نوفمرب  يف 

الأحمر  ال�سليب  جلمعيات  الدويل  الحتاد 

اأهدافه  اأهم  تعترب  والذي  الأحمر  والهال 

حت�سني الو�سع ال�سحي ملواطني الدول التي 

تعاين من احلروب ، وكذلك »تقوية وتوحيد 

وت�سجيع  الكائنة،  الأحمر  ال�سليب  جمعيات 

قيام جمعيات جديدة بغر�ض القيام بن�ساطات 

هذا  جمعيات  عدد  ويبلغ  وطبية«.  �سحية 

الحتاد املعرتف بها 190 جمعية - ُتدير حالياً 

ما يربو عن 80 عملية اإغاثة يف العام الواحد.

ال�سليب  جلمعيات  الدويل  الحتاد  يعترب 

منظمة  اأكرب  الأحمر  والهال  الأحمر 

وامل�ساعدة  العون  ويوفر  العامل،  يف  اإن�سانية 

العرق،  اأو  اجلن�سية،  ب�سبب  متييز  بدون 

ال�سيا�سية.  الآراء  اأو  الدينية،  املعتقدات  اأو 

حيث تركز اأعماله على اأربع حماور اأ�سا�سية، 

وال�ستجابة  الإن�سانية،  القيم  تعزيز  وهي: 

ورعاية  للكوارث،  وال�ستعداد  للكوارث، 

املعلومات،  من  ملزيد  واملجتمع.  ال�سحة 

ميكن الطاع على ق�سم ماذا نفعل.   وتقع  

تقوم  حيث  جنيف  مدينة  يف  الحتاد  اأمانة 

بتن�سيق وح�سد جهود الإغاثة ملواجهة حالت 

بني  التعاون  ولتعزيز  الدولية،  الطوارئ 

اجلمعيات  هذه  ومتثيل  الوطنية،  اجلمعيات 

بعثة   60 من  اأكرث  وله  الدولية.  املحافل  يف 

ن�ساطاته  لدعم  ا�سرتاتيجي  ب�سكل  موزعة 

الوطنية  اجلمعيات  وم�ساعدة  العامل  حول 

الإغاثة  عمليات  يف  لها  امل�سورة  وتقدمي 

الإقليمي  التعاون  وت�سجيع  التنمية،  وبرامج 

. ولاحتاد  التكوين  اأو اجلمعيات يف طور   ،

وت�سهيل،  وتعزيز،  اإلهام،  يف  تتمثل  روؤية 

وت�سجيع خمتلف اأ�سكال الن�ساطات الإن�سانية 

للجمعيات الوطنية يف كل وقت، بهدف منع و 

تخفيف املعاناة الإن�سانية، وبالتايل امل�ساهمة 

الإن�سان  بكرامة  والنهو�ض  يف احلفاظ على 

وال�سام يف العامل. كما يقوم الحتاد بتنفيذ 

الكوارث،  �سحايا  مل�ساعدة  اإغاثة  عمليات 

تنموية  باأعمال  القيام  ذلك  على  وي�سيف 

لتقوية قدرات اجلمعيات الوطنية الأع�ساء. 

الثامن من مايو / آيار كل عام 
الإن�سانية  املكونات  لهذه  الذكرى  يوم  هو 

الأحمر  الهال  جمعيات  من  والإغاثية 

العامل  يف  تنت�سر  التي  الأحمر  وال�سليب 

دونان  لهرني  »الوفاء«  يوم  باخت�سار  هو   ،

مايو  من  الثامن  اليوم  ذات  يف  ولد  الذي 

، وها هي  1828 يف مدينة جنيف  اآيار عام   /

وال�سليب  الأحمر  للهال  الدولية  احلركة 

كل  من  اأيار  من  الثامن  يف  حتتفل  الأحمر 

هذه  واإحياء  للحركة،  العاملي  باليوم  عام 

املنا�سبة الإن�سانية تقليد �سارت عليه احلركة 

لتاأكيد  وذلك  الثانية  العاملية  احلرب  منذ 

تعاون هذه احلركة ون�سر مبادئها الإن�سانية 

بني �سعوب العامل ومل يتم مبح�ض ال�سدفة 

املنا�سبة  التاريخ لاحتفال بهذه  اختيار هذا 

العاملية بل جاء تكرمياً لهرني دونان . 

من يستطيع المساعدة ؟ 
كيف يمكن اإلنقاذ ؟

ما هو
 ؟ المصير

أسئلة »هنري 
دونان« التي 
ظلت إجاباتها 

غائبة حتى اآلن 

معكم - أحمد أبوحسان
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غربة قسرية 

 د.مثال صبري 

نن�ست  واالعـــــام  الــبــحــر  �سخبن  ــن  ب

بوجوم ونتابع بذهول �سور متاحقة لزوراق 

ال�سواحل   على  جثثًا  بركابها  تقذف   املــوت 

الوعي  وا�ستعاد  فجاة  ا�ستفاق  العامل  وكــاأن 

ركبت  .جــمــوع  عاتية  امـــواج  تاطم  و�سط 

عباب البحر هاربة من لعبة اجلنون والعبث 

جمبورة  غــادرتــهــا  بلدانها   يف  االمتناهي 

املظامل   على  ــزمــان  ال �سكت  حــن  مك�سورة 

بف�سحة  الئــذون   وزرافـــات  وحدانا  .نفروا 

اأمنا  ارواحــهــم  تتفياأ  بقعة  متوا�سعة  حلم 

حبوبها  التــعــجــن  و�ــســنــابــل  ظــالــهــا  ــت  حت

اأراجيح  خيوطها  يحيكون  و�سم�سا  بدمائهم 

فرح الطفالهم وغدا ندى فجره يطبع قبات 

املحبة با وجل على  وجوه اجلميع .

ترى هل تنباأنا ال�سور واالحداث واملواقف 

التي تنقلها لنا املن�سات االعامية  احلقيقة 

بالدقة والو�سوح وهل احللول خيمة ولقمة 

والهجرة  للنزوح  ان   يقينا  دواء.؟!  وحبة 

عند  التقف  واعمق  ابعد  خطرة  تداعيات 

ومعاجلة  واالقت�سادية  املعي�سية  االحــوال 

تغمد  انها   . واملعدية  ال�سارية  االمــرا�ــس 

لي�ست  انها  ،كما  النف�س  عمق  يف  بن�سالها 

جتريف  بــل  فح�سب  وحــنــن  وفـــراق  لــوعــة 

للم�ساعر  وت�سوية  للقدرات  وتعطيل  للذات 

عن  تغيب  فــرديــة  ودالالت  تــاثــرات  .لــهــا 

.فاهوال  كمية  باح�ساءات  الر�سد  عيون 

او  املهجر  �سفة  وقدحملوا  واحوالهم  النا�س 

ونوعهم  العمرية  فئاتهم  تنوع  على  املهاجر 

االجتماعي تركت فيهم ب�سمة قد التتطابق 

الوقت  بهم  طال  اذا  خا�سة  االخــر  مع  كليا 

او  تاأهيل  دون  ال�سنون  عليهم  وتــراكــمــت 

املتابع  و�سيجد  ا�ستقرارهم  الو�ساع  تنظيم 

تنطق  �سورا  كثب  عن  الحوالهم  والفاح�س 

ب�سرخات معاناتهم وحطام نفو�سهم املبعرثة 

من  الكثر  بلدعا�س  من  وانــا  يل  اتيح  .وقــد 

نا�سه ال�ستات  ان اطلع عن قرب وي�سجل قلمي 

بع�سا من مناذجها:  

طرزت  ع�سر  الثامن  عامه  مطلع  يف  �ساب 

مامح الرجولة وجهه ب�ساربن وحلية غ�سه 

يرافقه يف حله وترحاله ومنذ ان فارق بلده 

ال�سبعة اعوام حقيبة �سغرة اودع  وهو ابن 

غادر  حن  عجل  على  ،جمعها  العابه  فيها 

منزله 

تنقله  يف  رفيقته  وظلت  ق�سرا   وا�سرته 

بن اكرث من بلد ومكان ت�سابقة 

مل  ولكنه  الطفولة  عامل  مغادرا  ال�سنن 

بكركرات  املعبئة  احــامــة  حقيبة  يــغــادر 

و�ــســيــحــات ا�ــســدقــائــه، وحــكــايــا جــدتــه، و 

وهدية   ، الــدافــئ  جــده  ح�سن  يف  اغفائته 

النف�س  لهذه  .كيف  تثمينالتفوقه  معلمته 

ايــن  ل  حــا  غــر  عــلــى  ت�سحو  ان  الــغــ�ــســة 

ب�سخ�سياته  جدرانها  ازدحمت  التي  غرفته 

الن�سيد  ومـــاهـــذا  املــحــبــبــة  ــيــة  ــكــارتــون ال

مدر�سته  يف  زمائة  يردده  الذي  ال�سباحي 

مدر�سته  ن�سيد  اليــ�ــســبــة  انـــه  اجلـــديـــدة  

وهو  البيتي  واجبه  �سينجز  وكيف  اجلميلة 

يفهم  لو  فهو  معلمته  توجيهات  ي�ستوعب  مل 

يجب  مل  �سامتا  وقف  ولــذا  عباراتها  بع�س 

بع�س  عليه  فتندر  الدر�س  يف  �سوؤالها  على 

زماء �سفه .بكى بحرقة عندما عاد مل�سكنه 

اجلديد راف�سا العودة للمدر�سة  غا�سبا  من 

كرثة نواهي والدية وتقييد خروجه وعبارة 

هنا!.تكيف  غــربــاء  نحن  التربيرية  ــه  ام

مبرور الوقت مع حياته اجلديدة ولكن بقيت 

وحقيبته  بعيدا  به  حتلق  اجلميلة  احامه 

�سندوقه ال�سحري يختزن له  حلظات �سعادة 

الروح  غربتا  يعي�س  اليزال  انه  رجعي  باثر 

واملكان .مثلما جتمد التاريخ هنا وقف  اي�سا 

�سنواتها  جــاوزت  امــراة  امــام  منتحبا  �ساكنا 

امام م�سهد  ام�سكت بتابيبه  االربعن بب�سع 

الرثى  وارتــه  غــدرا  الع�سريني  بكرها  مقتل 

على عجالة وناأت بعيد بعيد باخيه اال�سغر 

خوفا من م�سر مماثل. يف غربتها الق�سرية 

خط  تذبذب  تر�سد  مطرقة   ترنو  وعينيها 

منحنى م�ساعرها بن فرح ب�سغرها الناجي 

فجيعة  على  �ــســدرهــا  يف  مكلومة  واهـــات 

ونرث  زيــارتــه  مــن  تتمكن  لــن  الـــذي  الغائب 

.ال  البعيد  قــربه  على  الـــورد  ــاء  وم الــزهــور 

بع�سا  اطفت  البكاء  وال  والالنحيب  العويل 

وتتقد  تخبو  �سدرها  يف  ت�ستعر  حرائق  من 

قطار  جر�س  يــدق  ذاكرتها  مع  تطوف  حن 

كيف  ــه  والدت حمطة  عند  تقف  ذكرياتها  

عانقته ؟كيف اختفى الوجع؟ وتورد الوجه 

تالق  الذي  والزهو  روؤيته  مبجرد  ال�ساحب  

جاء  بكرها  ان  عــرفــت  عندما  عينيها  يف 

لقد   ) فان  )ام  با�سمه   و�سيناودونها  �سبيا 

واجبات  كل  معه  ذاكــرت  االول   در�سها  كان 

االمومة ومعه 

ولهفة  حمبة  االمــومــة  غــريــزة  تفجرت 

وحنانا ونكران   ذات . 

�سفا اجلــنــون  انــهــا عــلــى  تــ�ــســعــراحــيــانــا  

تتطامها م�ساعر 

وحالة  االنــكــار  من  حالة  بن  متناق�سة 

وذاك  هــذا  وبــن  واال�ست�سام  الر�سوخ  من 

م�ساعرها  وتبلدت  روحها  �سظايا  تناثرت 

وا�ستطال احلزن مدثرا ايام غربتها .

النها  النف�س  تلتاع  الق�سرية  الغربة  يف 

مــغــادرة  عــلــى  اجـــربت  ــارة  ــت الخم م�سطرة 

فتقف  وامل�ستقبل  ..احلا�سر  واحللم  الواقع 

�سرورة  فا  ن�سخه  جف  خاوية  عود  كانها 

دائــري  منتظم  ت�سابه  التي  احلياة  مل�سرة 

توازنت  حلقات  حولها  حتلق  ــواة  ن مــركــزه 

االلكرتونات  عدد  تخلخل  فاذا  الكرتوناتها 

التوازن   معادلة  تتخلخل  نق�سان  او  زيــادة 

لت�ستعيد  ا�ــســبــاعــا  حتقيق  تتطلب  الــتــي 

وتلك  الت�سبيه  .هــذا  ا�ستقرارها  الــدائــرة 

الروؤيه ال�ستاذ جامعي   يحتل ركنا يوميا يف 

احدى مقاهي غربته الق�سرية رمته االقدار 

حقائبه  فحزم  الغتياله  حماولة  بعد  اليها 

م�سروطة  اقامة  منحه  عربي  ببلد  الئــذا 

حياته   رحــى  فـــدارت  العمل  مــزاولــة  بعدم 

را�سا على عقب ذلك الربوفي�سور الذي ام�سى 

والــدرا�ــســة  البحث  يف  عــمــره  �سنوات  جــل 

البحوث   بع�سرات  االكادميية  م�سرته  وتوج 

وا�سعه  �سفحات  الر�سينه  مقاالته  واحتلت 

يف عديد املجات العلمية املحكمة ونهل من 

علمه مئات الطلبة ولع�سرات منهم كان موجها 

املطاف   به  لي�سل  اطاريحهم  على  وم�سرفا 

كتب  رفيقة  مقهى  جلي�س  انفه  رغم  عاطا 

مملة  بطيئة  �ساعاتها  مت�سي  ايامه  خر�ساء 

مواعيده  مفكرة  يقلب  وهو  �سره  يف  ي�سحك 

وماحظاته كان يبحث فيها دائما عن ثغرة 

رمبا حتايلت عليه ومل تدون موعدا ويتذكر 

التزاماته  مــن  ــه  ــزوج وال االوالد  �ــســكــاوى 

فكي  بن  ويعلق   . حدودهم   على  وجتاوزها 

كما�سة احامه فتارة �سيعود ويكمل م�سرته 

هذا  وبــن  جديد    من  يبدا  ان  عليه  وتــارة 

ويبقى  النف�س  داخل  ال�سراع  يعتمل  وذاك 

احللم دون الواقع الذي تناثر ك�سظايا زجاج 

وتداعت  تنكيل  اىل  التبجيل  وحتول  ناعم 

جدران قلعة  وطنه العلمية نهب 

والنفائ�س  املخطوطات  وهربت  التاريخ 

وحرقت الوثائق وامهات الكتب                                       

احلقائق  وزيفت  التاريخ  مفاخر  واغتيلت 

وقطعت او�سال الذاكرة  و�سو�ست

وكرم  واحلكيم  العامل  )وه�سم  الثوابت 

نا�سطة  احلالة  يف  (.ت�سابهه  اجلهالة  ذي 

جمتمع مدين القت رحلها على ر�سيف الغربة 

. تبدد ت وذوت ق�ستيتها  يف النهو�س بن�ساء 

جل  لها  افــردت  والتي  بهن  واالرتقاء  بلدها 

الغنب  رفــع  ق�سيتها  كانت  وطاقاتها  ايامها 

على  االجتماعي  االمتياز  وك�سر  املــراة  عن 

مايعطي  عن  وتفت�س  تبحث  اجلن�س  ا�سا�س 

الـــرتاث كانت  بــطــون كتب  لـــروؤاهـــا   زخــمــا 

مايفند  �سطورها  بن  تبحث  حتــدي  �ساحة 

التقليدية  ال�سطوة  ذوي  ا�ساعها  م�سلمات 

التاريخ ومراحله  وذاكرت كتب  املجتمع  يف  

�سريكات  وطنها  ن�ساء  ان  لتثبت  ال�سحيقة 

واحلا�سر  املا�سي  وبن   ، احل�سارة  �سنع  يف 

عن  تبحث  وتــ�ــســول  جتــول  ن�ساطها  تـــوزع 

وتطلعات  املا�سي  زهــو  بن  الوثقى  الــعــروة 

وبعجالة   . امل�ستقبل  وا�ــســراقــات  احلا�سر 

تهمتها  مــطــاردة  ا�سبحت  االحـــداث  �سير 

بلدها  ن�ساء  حتب  ن�سوية  نا�سطة  كانت  انها 

اطال  تبكي  .واليوم  حقوقهن  عن  وتدافع 

اول  كن  ن�ساء  حقوق  وذوت  نهو�س   م�سروع 

اجلذرية   ومتغراتها  احلرب  من  املت�سررات 

لقد تدحرجت املنجزات من قمم املجد  ككرة 

التطلعات ووهوى  وافلت  انحدارا  الثلج تكرب 

تاآكل  مكت�سبا  حقا  ومــاكــان  املطالب  �سقف 

وتقهقرعلى خلفية م�سهد تقدم ال�سفوف فيه 

املتاجرين باحلال واحلرام     .

ال�سور  تتداعي   ال�سبابي  امل�سهد  هذا  يف 

عن فو�سى م�سطنعه لها مقا�سد وغايات عجز 

تفكر ذلك ال�ساب الع�سريني عن ا�ستيعابة  او 

ربط ا�سبابه ونتائجه مل ال به احلال هكذا 

يقطع طرقات غربته بعيدا عن وطنه ترك 

جامعته قبل �سهر واحد من تخرجة هاج�س 

بنف�سه  ينجو  ان  وحيدهم  وهو  االول  اهله 

بعيدا واليهم اي �سي اخر بعد ان انقذوه من 

قب�سة خاطفيه بفدية وتو�سات. خرج من 

التجربة بذهول وعجز عن النطق لعدة ايام  

وكوابي�س ليليه ينتف�س منها ج�سده مرجتفا 

مل تغادره وان �سار بعيدا .طبعت يف خميلته 

ويهينونه  ي�ستفزونه  خاطفيه   �سوت   نربة 

اجلامعية  بطاقته  يف  ا�سمه  يقرئون  وهــم 

البغي�سة   الطائفية  كوامن  حتركت  ؟  .كيف 

ليكون احدى �سحاياها وملاذا؟ ورفاق غربته 

تتنوع   واخلــبــز  ال�سكن  معهم  يتقا�سم  ومــن 

واحد  انتمائهم  ولكن  واعراقهم  طوائفهم 

الــود  كــل  بــل  عـــراك  وال  بينهم  ــاف  خ وال 

الو�سائج  ذات  وهي  ال�سداقة  ونقاء  واملحبة 

التي تربى وترعرع عليها يف بيته ومدر�سته 

ودمر  قرنيه  ال�سيطان  ذر  حتى  وجامعته 

وجتربت  طغت  الظام  قــوى  وت�سلقت  بلده 

قتا وته�سيما وتقطيعا للن�سيج االجتماعي. 

االجتاه  بو�سلته  وا�ساعت  خطوات  تتخبط 

بن �سوق وحنن لاهل وللوطن توقظه منها 

يف  ت�سحبه  املريرة   جتربته  �سوط  ل�سعات 

حره ولوعه  و�سط دوامة املجهول تلك هي 

مناذج من كم غزير من اخت�سا�سات وخربات 

وكفاءات تعطلت على قارعة االغرتاب بعد 

راأ�س هرم  الهوجاء  ان قلبت عا�سفة احلرب 

نتاجا  اكــان  �سواء  الفو�سى  وطغت  املجتمع 

ازمتهم  .  مثل هوؤالء  له  ام خمططا  عر�سيا 

عند  تتوقف  وال  مــنــظــورة  غــر  االعميقة 

خيمة اقتلعتها الريح او قارب �ساع يف جلة 

والتاريخ  والهوية  الذاكرة  ازمة  انها  البحر 

واليوم  ام�س  بن  النوعي  االفرتاق  ازمة  هي 

التطلعات  افــق  وانــغــاق  الـــذات  غربة  هــي 

واهتزاز منظومة معتقدات وقيم 
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 ضيف
العدد

ل مفاجاأة عند رواية اأي ق�سة ذات طابع 

اإن�������س���اين وخ�����ريي م���ن اأي ك���ان،  م�����س��م��ون 

ح���ول ال��راج��ح��ي، ف��ه��و امل��ع��روف م��ن��ذ عقود 

بدايات دخوله  الذي متيز منذ  بذلك، وهو 

وحيوية  بن�ساط  وال��ت��ج��ارة  الأع���م���ال  ع���امل 

املهن  ودق��ة ومثابرة، وق��د عمل يف خمتلف 

والأعمال با كلل ول تعب، بل بجد واإ�سرار 

وعزمية ل تلني، فقد جاب العامل بحثاً عن 

اأج��ل حتقيق النجاح  املعرفة واخل��ربة، ومن 

تلو النجاح، الذي توج باأعمال واأفعال اخلري 

التي جتاوزت املكان واحلدود لتحط رحالها 

�سليمان  ال�سيخ  اإن��ه  الأر����ض.  بقاع  �ستى  يف 

ال��راج��ح��ي، ف��اع��ل اخل���ري ب��ا ت��وق��ف ال��ذي 

�سوى �ساحب  اأح���د،  م��ن  م��ك��اف��اأة  ينتظر  مل 

وم�سدر اخلري كله. 

�سالح  ب��ن  العزيز  عبد  ب��ن  �سليمان  ول��د 

الراجحي، وفقاً لكثري من امل�سادر يف العام 

»البكرية«،  الق�سيم،  قرى  اإح��دى  يف   ،1920

اإنه ولد لأ�سرة فقرية،  ول جديد يف القول 

حياتية  ظ��روف  و�سط  وع��ا���ض  ن�ساأ  وال��ت��ايل 

اأ�سقائه  ب��ني  ال��ث��ال��ث  ترتيبه  وك���ان  �سعبة. 

ال��رتت��ي��ب: �سالح، عبد  وه��م على  الأرب��ع��ة، 

اهلل، �سليمان، حممد. وقد انتقل والده اإىل 

اأخويه �سالح وعبد اهلل لطلب  الريا�ض مع 

العائلة يف عام  بقية  لياأخذ  ع��اد  ال��رزق، ثم 

.1937

ه��ن��اك ال��ت��ح��ق ب��ال��درا���س��ة، وك��ان��ت ميوله 

نحو العمل والتجارة وا�سحة منذ البدايات، 

ال���رزق ق��وي��ة، وله  وك��ان��ت عزميته يف طلب 

ج����راأة جت���اه امل��ح��اول��ة وال��ت��ع��ل��م وال���س��ت��ف��ادة 

بالعمل منذ  �سغوفاً  كان  الغري.  من جت��ارب 

ومن  والن�ساط.  املاحظة  و�سديد  بداياته 

املعروف اأنه تنقل بني كثري من املهن، حيث 

البائعني  لب�ساعة  وك��ح��ار���ض  كحمال  عمل 

يتتبع  ك���ان  ال���ف���راغ  وق���ت  ال�����س��وق، ويف  يف 

اأحطاب،  الأبل لتجميع ما ي�سقط منها من 

التي  املهن  البناء وغريها من  كما عمل يف 

ال�سوق ودراية بطرق  باأحوال  اك�سبته خربة 

التعامل ومعاملة خمتلف الفئات والعقليات 

وطرق التجارة.

ال�سغري،  دك��ان��ه  ل��ه  ك���ان   1943 ال��ع��ام  يف 

على الطريق الرئي�سي يف حي املربع، وكان 

ال�سكر  مثل  املنتجات  من  العديد  فيه  يبيع 

وال�������س���اي وال���ك���ربي���ت واحل����ل����وى وغ���ريه���ا، 

تباع  ال��ت��ي ل  امل��ن��ت��ج��ات  ببع�ض  ي��اأت��ي  وك���ان 

تميز ونشاط منذ البدايات 

سليمان الراجحي..
فاعل خير بال توقف

معكم - خاص

ليتميز  احللويات،  خا�سة  البحرين،  يف  اإل 

لي�سدد  الدكان  ب��اع  �سنتني  وبعد  غ��ريه.  عن 

ت��ك��ال��ي��ف ال������زواج، وم���ن ث���م ع��م��ل م���ع اأخ��ي��ه 

الأكرب، �سالح، يف حمله يف الريا�ض.

إلى جدة
من هناك حيث حمل اأخيه �سالح، انتقل 

يف  �سالح،  اأخيه  مع  اأي�ساً  للعمل  ج��ده  اإىل 

الن�ساط  ع��ن  م�����س��وؤوًل  ليكون  ب��ج��دة،  حمله 

التجاري اخلا�ض بال�سرافة يف جدة ومكة. 

ومما يروى عن ن�ساطها تلك الأيام، اأنه كان 

وهي  ويو�سلها  والأم���ان���ات  ال��ط��رود  يحمل 

ما يزيد على  اإىل املطار، قاطعاً  على ظهره 

احلمال  اأج���رة  ليوفر  كيلومرتات،  الع�سرة 

اإل  العمل  م�سقة  من  الرغم  وعلى  والنقل. 

عليه،  غالباً  كان  لل�سيخ  التجاري  احل�ض  اأن 

لتح�سني  ال�����س��دي��دة  حاجته  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

القليلة  اأوقات فراغه  ال�سيخ  دخله، فا�ستغل 

وك������ان ي���ق���وم ب��ب��ع�����ض الأع�����م�����ال اجل��ان��ب��ي��ة 

لتح�سني دخله، فتاجر يف الأقفال والأقم�سة 

ومواد البناء وغريها.

محطة جديدة في مشوار العمل
يف العام 1972، بداأ بالعمل مبفرده، وكان 

اجل��دي��دة،  موؤ�س�سته  مياد  م��ع  موعد  على 

العبد  �سليمان  »موؤ�س�سة  ا�سم  حملت  التي 

ال���ع���زي���ز ال����راج����ح����ي«، وم����ن ه���ن���اك ان��ط��ل��ق 

يف م�����س��وار ال��ت��و���س��ع، ف��ق��ام ب��ف��ت��ح ع���دد من 

ال��ف��روع يف ج��دة وغ��ريه��ا، م��ع حر�سه على 

ع���دم ف��ت��ح اأي ف����روع يف م��ن��ط��ق��ة ال��ري��ا���ض 

احرتاماً لن�ساط �سقيقه الأكرب، �سالح. هذا 

يف  التو�سع  اأي�ساً  �سحبه  امل�سريف  التو�سع 

من  الكثري  حتقيق  وا�ستطاع  العقار  جم��ال 

اك��ت�����س��اب �سمعة طيبة  ف��ي��ه، م��ع  ال��ن��ج��اح��ات 

ل���دى ال��ع��م��اء وال��ت��ج��ار م��ن داخ���ل اململكة 

وخارجها.

العمل مع شقيقه من جديد
بهذه  العمل  على  م�ست  �سنوات،   6 نحو 

ع��اد  اأن  اإىل  امل��وؤ���س�����س��ة وف��روع��ه��ا، مب���ف���رده، 

من  م��ع��اً  للعمل  ���س��ال��ح،  �سقيقه  م��ع  وات��ف��ق 

ج��دي��د، وم���ن ث��م اج��ت��م��ع الأ���س��ق��اء الأرب��ع��ة 

�سليمان  ال�سيخ  للعمل جميعاً، ومت تفوي�ض 

ل��ي��دي��ر ال��ع��م��ل ب�����س��ك��ل رئ��ي�����س��ي، وك����ان ه��ذا 

�سركة  ت��اأ���س��ي�����ض  مت  ح��ي��ث   ،1978 ال���ع���ام  يف 

 1920
ولد سليمان 
بن عبد العزيز 

بن صالح 
الراجحي، 

وفقًا لكثير 
من المصادر 
في العام 

1920



 رسالة
من القلب

رعد الحسبان

الذي  الفل�سطيني«  االأ�سر  »يــوم  مبنا�سبة 

حتلاّ ذكراه يف 17 اأبريل من كل عام، جتتاحني 

الذين  املحتجزين  اآالف  مع  التعاطف  م�ساعر 

نزورهم يف اأماكن االحتجاز االإ�سرائيلية. وال 

تغيب عن خاطري تلك الفجوة بن االآمال التي 

الفل�سطينين  املحتجزين  اآالف  عائات  تعلاّقها 

املهمة  ونــطــاق  لهم،  تقدميه  ميكنني  مــا  على 

املنوطة باملنظمة التي اأعمل بها.

ــا  ــًا، زرن ــام اأكـــرث مــن خم�سن ع مـــدار  عــلــى 

االحتجاز  مرافق  يف  فل�سطينين  حمتجزين 

مقدمة  يف  العمل  هــذا  وظــل  االإ�سرائيلية. 

يتغر  الــزمــن،  مــرور  ومــع  لعقود.  اأولــويــاتــنــا 

الدولية.  اللجنة  مندوبو  وكذلك  املحتجزون، 

االأحمر  ال�سليب  الدولية  اللجنة  ة  مهماّ لكن 

. وم�سوؤولياتها تظل را�سخة دون تغراّ

وتهدف زياراتنا اإىل مرافق االحتجاز دائمًا 

املحتجزون  يتلقاها  التي  املعاملة  تقييم  اإىل 

كـــان هدفنا  ولــطــاملــا  وظــــروف احــتــجــازهــم. 

وجود  �سمان  هو   – دائمًا  و�سيظل   – النهائي 

مقبولة.  احتجاز  ــروف  وظ اإن�سانية  معاملة 

نناق�س  ال  نحن  الكثرون،  ه  يظناّ ما  وبخاف 

عن  االإفـــراج  نطالب  وال  االحــتــجــاز،  اأ�سباب 

زوج  اأنــا  احل�سبان،«  »رعــد  ا�سمي  املحتجزين. 

الزيارات  اإدارة  عن  م�سوؤول  اأنا  لطفلتن.  واأب 

جميع  اإىل  الــدولــيــة  اللجنة  ذها  تنفاّ الــتــي 

املحتجزين الفل�سطينين يف مرافق االحتجاز 

�سهرًا. زرت يف  االإ�سرائيلية منذ ثمانية ع�سر 

اإطار من�سبي احلايل جميع مراكز التحقيق يف 

اإ�سرائيل واثني ع�سر �سجنًا من �سجونها. ودار 

بيني وبن ما يزيد على مائة حمتجز اأحاديث 

ممثلي  كبار  من  املحتجزين  التقيت  طويلة. 

يف  نــرتك  ومل  كافة.  الفل�سطينية  الف�سائل 

الطموحات،  اإليه:  نتطرق  مل  �سيئًا  اأحاديثنا 

وكذلك  والرتحال،  وال�سفر  ة،  ــواّ االأب وم�ساعر 

والتوا�سل  املطول،  والعزل  االإداري،  االحتجاز 

مع االأحباب.

منذ �سغلت من�سبي احلايل قبل ثمانية ع�سر 

اإ�سراب فردي  24 حالة  �سهرًا، تابعت عن كثب 

واحدة  جماعي  اإ�سراب  وحالة  الطعام،  عن 

وقعت يف �سيف عام 2016.

من املفهوم اأن جتذب االإ�سرابات عن الطعام 

اهتمام االإعام. وهذا االهتمام االإعامي يلقي 

بنا وباملحتجزين املعنين يف دائرة ال�سوء. غر 

اأنه يجلب معه ولاأ�سف حزمة من االآمال التي 

من  عديدة،  جهات  على  مو�سعها  غر  يف  ُتعلاّق 

بينها اللجنة الدولية. اإن االإ�سراب عن الطعام 

االحتجاج.  عــن  التعبر  و�سائل  مــن  و�سيلة 

ونحن نحرتم قرار اأي حمتجز بخو�س اإ�سراب 

ندينه.  اأو  القرار  هذا  ندعم  وال  الطعام،  عن 

وبو�سفنا و�سيطًا اإن�سانيًا حمايدًا، نحن ال ُنقِدم 

عن  اإ�سراب  اإنهاء  اأجل  من  ال�سغط  على  اأبــدًا 

على  املعنية  ال�سلطات  توافق  لكي  اأو  الطعام، 

مطالب امل�سرب عن الطعام.

تقع  عندما  بال�سبط  نفعله  الــذي  فما  اإذن 

حالة اإ�سراب عن الطعام؟

يف حالة وقوع اإ�سراب جماعي عن الطعام، 

الب�سرية  الكوادر  ونزيد  زياراتنا  وترة  نرفع 

مندوبونا  فيزور  الــزيــارات.  هذه  جُتــري  التي 

مدة  طوال  منتظم  ب�سكل  املحتجزين  وطبيبنا 

بعواقب  رونهم  فيب�ساّ الطعام.  عن  اإ�سرابهم 

ورفاههم،  �سحتهم  على  الطعام  عن  االإ�سراب 

وي�سمنون احرتام ال�سلطات املُحتِجزة رغباتهم 

كمر�سى. ووفقًا ملبادئ ال�سرية الطبية، نحن ال 

الطبية  احلالة  م�ستجدات  عن  عانية  نك�سف 

علينا  ــت  اأحلاّ واإن  حتى  الطعام  عن  للم�سرب 

االأو�ساط االأعامية يف طلب ذلك.

امل�سربن  املحتجزين  اأقــارب  ُنطلع  اأننا  غر 

رغبات  على  نــزواًل  اأحوالهم  على  الطعام  عن 

املحتجزين اأنف�سهم. وهي با �سك مهمة ع�سرة 

يكتنفها في�س من امل�ساعر.

ا  مناّ يطلبون  الذين  املحتجزون  هم  كثرون 

 – ال�سحية  اأحوالهم  تدهور  حقيقة  اإخفاء 

 – الطعام  عــن  الإ�سرابهم  مبا�سرة  كنتيجة 

ــه  اأماّ ــاأن  ب طلبه  اأحــدهــم  ر  ــراّ ب عائاتهم.  عــن 

يخ�سى  فكان  بالقلب.  مر�س  من  تعاين  ة  املُ�سناّ

حتدث  اأن  ال�سيئة  ال�سحية  بحالته  علمت  اإن 

له  متثل  واأنها  �سيما  ال  خطرة.  م�ساعفات  لها 

�سموده،  منها  ي�ستمد  التي  ال�ساخمة  خرة  ال�ساّ

وال ميكنه تخيل ما ميكن اأن يحلاّ به اإذا فقدها.

على  ي�سيطر  الذي  الياأ�س  �سعور  اأتفهم  اأنا 

طريقة  اإىل  للاّجوء  وحاجتهم  املحتجزين، 

بع�س  للح�سول على  اأو  غر عنيفة لاحتجاج 

املطالب. بيد اأنني اأعي كذلك العواقب ال�سحية 

عن  االإ�سراب  عنها  ي�سفر  قد  التي  الوخيمة 

الطعام، وكذلك ال�سغط العاطفي الذي ي�سعه 

االإ�سراب عن الطعام على عائات املحتجزين، 

حول  ح�سا�سة  معلومات  اأُذيعت  ما  اإذا  �سيما  ال 

احلالة ال�سحية للمحتجز على املاأ.

الطعام،  عن  االإ�سراب  انطاق  مع  واليوم، 

الأنــا�ــســد  الــفــر�ــســة  اأغــتــنــم  اأن  اأود  ــنــي  فــاإن

وال�سلطات  القانونين،  وممثليهم  املحتجزين، 

اإىل  والو�سول  للحوار  اأولوية  اإعطاء  املخت�سة 

فيها  رجعة  ال  عــواقــب  ــدوث  ح ــب  جُتــناّ حلول 

اأنا�سد  اأن  كذلك  واأود  املحتجزين.  �سحة  على 

اأحوال  اإذاعة  تتجنب  اأن  ال�سلة  ذات  اجلهات 

�سوى  يجلب  لــن  فذلك  ال�سحية  املحتجزين 

كاهل  تثقل  واحلزن  النف�سي  االأمل  من  اأطنان 

عائات املحتجزين واأحبائهم.

الرا�سخ  الــتــزامــي  ـــد  اأوؤك فاإنني  هــذا،  ومــع 

بو�سعنا  ما  كل  ببذل  الدولية  اللجنة  والتزام 

كما  مب�سوؤولياتنا  ننه�س  واأن  مهمتنا،  نطاق  يف 

يجب.

121 120
ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

 ضيف
العدد

تركز  والتي  والتجارة،  لل�سرافة  الراجحي 

ال�����س��راف��ة مع  ال��رئ��ي�����س��ي يف جم���ال  عملها 

وم���واد  ب��ال��ع��ق��ار  املتعلقة  ال��ن�����س��اط��ات  بع�ض 

البناء.

الوقف والعمل الخيري
اأن ال���وق���ف ي�����س��ه��م يف  ي���ع���رف اجل��م��ي��ع 

يف  للتنمية  ب���اب  وف��ت��ح  امل�سلمني  م�����س��اع��دة 

خمتلف امل��ج��الت م��ع اإع��ط��اء ال��واق��ف ب��اب 

ل ي��ن��ق��ط��ع، م���ن الأج�������ور ول����و ب��ع��د اأع�����وام 

وع��ق��ود م��ن وف���ات���ه. وب�����س��ب��ب ن�����س��اأة ال�سيخ 

ال��دي��ن��ي��ة ون�����س��اأت��ه يف و���س��ط ي��ح��ر���ض على 

ت��ع��ال��ي��م الإ����س���ام وال��ت��ع��ام��ل ب��خ��ل��ق وع��ط��اء 

منذ  اخل��ري  عمل  اإليه  ُحبب  املحتاجني  مع 

ال�سغر وكان يحمل الزكوات بنف�سه ويوزعها 

على البيوت يف �سبابه. كما اأنه خال عمله 

الأعمال  العديد من كبار رجال  تعرف على 

ال����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون م����ن اخل�����ري ال���ك���ث���ري ول 

اأن  ي��رون  امل��ال بل  يحملون هم ال�سح وجمع 

ال��ذي لديهم هو هبة من اهلل ليعينوا  امل��ال 

العوامل  ه��ذه  ك��ل  فكانت  احل��اج��ة،  ذوو  بها 

معينة له على جماهدة النف�ض وطبيعة حب 

املال املتاأ�سلة لدى الب�سر. بداأ ال�سيخ بوقف 

ب��ع�����ض ال��ع��ق��ارات والأرا�����س����ي، ث��م ب��ع��د ه��ذا 

من  ح�س�ض  بوقف  يقوم  اأن  اإىل  اهلل  وفقه 

لكن  حم��ددة،  بن�سب  ميلكها  التي  ال�سركات 

اأن  اأراد  ال��ذي  ال�سيخ  لري�سي  يكن  مل  ه��ذا 

يهب املزيد للم�سلمني قربة اإىل اهلل، فاتخذ 

البدء  واأث��ن��اء  ث��روت��ه هلل.  بوقف ثلث  ق���راراً 

يف عمل وتنظيم الإجراءات القانونية وبعد 

م�ساورات مع العديد من اأهل العلم وامل�سورة 

ال�سيخ  اإىل اهلل قرر  التقرب  ورغبة منه يف 

ثلثي  يوقف  اأن  عائلته  كل  ا�ست�سار  اأن  وبعد 

ثروته هلل واأن يوزع الثلث الباقي على اأفراد 

عائلته خال حياته.

العمل  ك��ان  العملية  حياته  ب��داي��ات  منذ 

اإىل  عموماً  يتجه  واأخ��وت��ه  لل�سيخ  اخل��ريي 

املحتاجني، حيث  م�ساعدة  وه��و  ن��وع حم��دد 

ك���ان ي��ت��م ت��وزي��ع ال�����س��دق��ات وامل��ع��ون��ات اإىل 

ينوب  من  اأو  نف�سه  ال�سيخ  عرب  امل�ستحقني 

تنظيم  بعمل  ال��دول��ة  ق��ام��ت  اأن  ب��ع��د  ع��ن��ه. 

امل�ساعدات  كانت  اخل��ريي  للعمل  وجمعيات 

املنظومة،  ه��ذه  ع��رب  مت��ر  بال�سيخ  اخلا�سة 

وانح�سر دور ال�سيخ على املراقبة والإ�سراف 

لكل  املخ�س�سة  الأم���وال  ب��اأن  اطمئنانه  م��ع 

جمال من جمالت امل�ساعدة والبذل تذهب 

لحقاً  امل��ح��ددة.  الأوق���ات  ويف  للم�ستحقني 

ومع تو�سع الأعمال وبعد ا�ست�سارة اأهل العلم 

اإن�����س��اء جهة  ال�سيخ  ق���رر  وال�����راأي،  وال��دي��ن 

خا�سة لتنفيذ الأعمال اخلريية والدعوية، 

ف��ان��ط��ل��ق��ت امل��وؤ���س�����س��ة ق��ب��ل ق���راب���ة ع��ق��دي��ن 

ت ب��ع��دة م���راح���ل، ف��ب��داأت  م��ن ال���زم���ان وم����راّ

لل�سيخ  تابعة  اخل��ريي  للعمل  جلنة  باإن�ساء 

واإخ��وان��ه  ال��راج��ح��ي  العزيز  عبد  ب��ن  �سالح 

عام  ب��داي��ات  يف  وحممد  و�سليمان  اهلل  عبد 

اخل��دم��ات  بتقدمي  املكتب  ب���داأ  حيث   ،1983

اخل���ريي���ة ل��ل��ج��ه��ات وامل���وؤ����س�������س���ات اخل��ريي��ة 

م���ن خ����ال ه����ذه ال��ل��ج��ن��ة اخل���ريي���ة، وي��ع��د 

ن��ح��و ع��ق��د م��ن ع��م��ره��ا مت ع��م��ل امل��زي��د من 

اأ�سحاب  من  جمموعة  وا�ستيعاب  التطوير 

ع��دد من  وتكوين  اخل��ريي  بالعمل  اخل��ربة 

واللجان  اخل��ريي  بالعمل  اخلا�سة  اللجان 

النحو  العمل على هذا  ال�ست�سارية وا�ستمر 

اإىل  م��ك��ت��ب  م���ن  امل�����س��م��ى  ت��غ��ي��ري  اأن مت  اإىل 

الراجحي  العزيز  عبد  بن  �سليمان  موؤ�س�سة 

املوؤ�س�سات  اإح���دى  املوؤ�س�سة  وتعد  اخل��ريي��ة، 

امل��ان��ح��ة وح���ي���ث ت���رك���ز ج��ه��وده��ا ع��ل��ى دع��م 

اململكة  امل�سجلة يف  الربحية  املوؤ�س�سات غري 

التعليمية،  املجالت  يف  ال�سعودية  العربية 

والج���ت���م���اع���ي���ة، وال�������س���ح���ي���ة، وال���دع���وي���ة، 

والإع��ام��ي��ة، وب��ن��اء امل�����س��اج��د، وغ��ريه��ا من 

اأعمال اخلري املختلفة.

 1943
في العام 
1943 كان 
له دكانه 
الصغير، 

على الطريق 
الرئيسي في 

حي المربع
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الأع��ي��ان  جمل�ض  ع�سو  ق��ال��ت  وتف�سيًا، 

الأردين، القا�سي ال�سابق يف حمكمة رواندا، 

»معكم«،  جملة  مع  ح��وار  يف  حكمت،  تغريد 

اإنها ولدت ل�سابط اأردين واأم تركية، وبحكم 

ي�����س��ك��ن��ون يف مع�سكر  ك���ان���وا  وال���ده���ا  ع��م��ل 

تكن  ومل  ب�سيطة،  حياتهم  وك��ان��ت  ال��زرق��اء، 

اهلل  اأن  ال�����زرق�����اء  م���در����س���ة  وه�����ي يف  حت���ل���م 

�سيهبها هذه الفر�سة، وت�سبح رئي�ساً ملحكمة 

اجلنايات الدولية يف رواندا جلرائم احلرب، 

باملفاجاآت،  مليئة  كانت  حياتها  اأن  م�سيفة 

وع��ا���س��ت اأك���رث م��ن ح��ي��اة واح����دة، وك���ان لكل 

حياة طعمها اخلا�ض املختلف، وتدرجت من 

الب�ساطة اإىل حمطات عديدة اختلفت �سكًا 

وم�سموناً وت�سمنت مفاجاآت مل تخطط لها.

التفوق في المدرسة
املدر�سة  يف  و�سعها  حول  �سوؤال  على  ورداً 

اأج���اب���ت اأن���ه���ا ك��ان��ت م��ت��ف��وق��ة ع��ن��دم��ا اأن��ه��ت 

املرحلة الإعدادية، وكان اإمتام الق�سم العلمي 

تتمكن  مل  وبالتايل  م�ستحيًا،  ال��زرق��اء  يف 

ل�سعوبة  العا�سمة  مدار�ض  اإىل  الذهاب  من 

واأو�سحت  الأي��ام.  تلك  كفتاة يف  عليها  ذلك 

وتخ�س�ست  ال��زرق��اء،  مدر�سة  يف  بقيت  اأنها 

الثانوية العامة،  بالفرع الأدبي، وتفوقت يف 

الأمريكية  اجلامعة  من  بعثة  على  وح�سلت 

للبنات يف بريوت، ول�سوء احلظ تويف والدها 

اآنذاك، واأجمعت الأ�سرة على عدم ال�سماح لها 

رم��زا لانفتاح  ال��ذي كان  لبنان  اإىل  بال�سفر 

اآنذاك.

العمل في سلك التدريس
ال��ت��دري�����ض،  �سلك  يف  عملها  وب��خ�����س��و���ض 

كل  مع  التكيف  على  ال��ق��درة  لديها  اإن  قالت 

الظروف، وقد قدمت لوظيفة معلمة �ساأنها 

معلمات،  يعملن  كن  اللواتي  زمياتها  �ساأن 

وكانت لديها ميول فنية، ما اأتاح لها تدري�ض 

الإجنليزية،  باللغة  احل�س�ض  وبع�ض  الفن 

ب��اإك��م��ال درا���س��ت��ه��ا اجلامعية،  ت��رغ��ب  وك��ان��ت 

ل��ك��ن ل��ي�����ض مب����ادة ت��ل��زم��ه��ا ب��ال��ب��ق��اء معلمة، 

التعليم  لأن  لي�ض  ال��ق��ان��ون،  درا���س��ة  ف��ق��ررت 

مهنة �سيئة، فهو دوماً الأف�سل للمراأة ب�سكل 

خ���ا����ض، ل��ك��ن ل��رغ��ب��ة ق���دمي���ة م��ن��ذ ال�����س��غ��ر 

لدرا�سة القانون، ف�سجلت يف جامعة دم�سق، 

وكانت  واأجنبت،  الثالثة  ال�سنة  يف  وتزوجت 

نف�ض  يف  معلمة  وتعمل  اجلامعة  يف  تدر�ض 

رٔييس المحكمة الجنأيية الدولية السابق في رواندا القاضي 
تغريد حكمت لـ«معكم«: أصدرت حكما ١١ سنة على أمين 

العاصمة كيغالي ألنه صمت على جرأيم مساعده

حاكمت قادة عسكريين على جرائمهم في رواندا 
وحكمت على قس هدم كنيسة فوق رؤوس 1200 الجئًا

معكم - أسعد العزوني  – عّمان 

في سيرة ومشوار عمل السيدة تغريد حكمت ما يستحق التأمل 
والمعرفة واالطالع، فهي أول قاض امرأة في األردن، تنقلت في مواقع 
عدة، وتحملت مسؤوليات كثيرة داخل األردن، وفي المؤسسات القانونية 

واإلنسانية الدولية، وأثبتت حضوراً مميزاً وكبيراً، بدأت مشوار حياتها العملية 
معلمة فن ولغة إنجليزية، ودرست القانون وتبوأت مناصب عدة، من بينها 

رئيس محكمة الجنايات الدولية في رواندا، وما زالت عضو في مجلس األعيان 
األردني منذ العام 2013.  

الوقت، وح�سلت على درجة البكالوريو�ض يف 

القانون عام 1973.

تربية الأولد والتعليم

ب��ع��د ال��ت��خ��رج م��ن اجل��ام��ع��ة اع��ت��ربت اأن��ه 

ب�����س��ه��ول��ة يف �سلك  ل��ه��ا الن����خ����راط  مي��ك��ن 

ال��ق�����س��اء وامل��ح��ام��اة، ف��اأخ��وه��ا ط��اه��ر حكمت 

ال����ذي ي���راأ����ض امل��ح��ك��م��ة ال��د���س��ت��وري��ة ح��ال��ي��اً، 

ك��ان حم��ام��ي��اً، واأخ��وه��ا ال��ث��اين ال��راح��ل بهاء 

مكتب  ولديهما  اأي�ساً،  حمامياً  ك��ان  حكمت، 

اأن  لإميانها  الباب  تطرق  مل  لكنها  حماماة، 

الأم���وم���ة ف���وق ك��ل ط��م��وح، ويف ح���ال عملت 

للذهاب  ال�سباح  يف  اأولده���ا  �سترتك  فاإنها 

املكتب،  اإىل  ل��ل��ذه��اب  امل�����س��اء  ويف  للمحكمة، 

قررت  ولذلك  للخادمة،  �سترتكهم  وبالتايل 

ال��ت��ع��ل��ي��م، لأن���ه���ا مل تكن  ���س��ل��ك  ال���ب���ق���اء يف 

معدودة،  �ساعات  من  اأك��رث  البيت  عن  تغيب 

وانتظرت حتى كرب اأولدها حتى العام 1982، 

وعندها عملت كمحامية.

العمل كمحامية
وع�����ن ان��ط��ب��اع��ه��ا ك��م��ح��ام��ي��ة، اأو����س���ح���ت 

بداية  يف  �ساألها  �سحافياً  اأن  حكمت  ال�سيدة 

كمحامية،  باملراأة  راأيها  كمحامية عن  عملها 

ل  ك��ان  اآن����ذاك  املحاميات  ع��دد  اأن  خ�سو�ساً 

ي��ت��ج��اوز ع���دد اأ���س��اب��ع ال��ي��د ال���واح���دة، وك��ان 

حقوقها  ع��ن  تبحث  كانت  امل���راأة  اأن  �سعورها 

ف��ك��ي��ف ل��ه��ا اأن ت��ع��ط��ي الآخ���ري���ن ح��ق��وق��ه��م، 

�سئيلة،  املحامية  ب��امل��راأة  الرجل  ثقة  اأن  كما 

م��ا،  بق�سية  م�����س��ريه  ت�سليمها  ي�����س��ع��ب  م���ا 

اأح��د من  اأن��ه عندما كان يقابلها  اإىل  م�سرية 

�ساء  اإن  خري  لها  يقول  املحكمة،  يف  امل��ع��ارف 

يفكر  ومل  م�ساعدتك؟  اأ�ستطيع  كيف  اهلل، 

طبعا اأنها حمامية لأنه مل يكن هناك لبا�ض 

خا�ض باملحامني كما هو احل��ال هذه الأي��ام. 

راأيها  عن  اأي�ساً  ال�سحايف  �ساألها  واأ�سافت: 

للمراأة  اأتيح  »اإذا  ل��ه:  فقالت  كقا�ض،  ب��امل��راأة 

على  الق�سائي،  ال�سلك  ت��دخ��ل  اأن  الأردن��ي��ة 

الفقهية  الجتاهات  بع�ض  وج��ود  من  الرغم 

الإ����س���ام���ي���ة ال���ت���ي ل ت���وؤم���ن ب���ولي���ة امل�����راأة 

للق�ساء، اإن �ساء اهلل، �ساأكون اأول قا�ض امراأة 

ع��ام��ا حتى  م��ن��ي14  ذل���ك  واأخ����ذ  الأردن،  يف 

اأحقق هذه الرغبة«.

الدخول في سلك القضاء
حكمت  ال�سيدة  اأ�سبحت   ،1996 ال��ع��ام  يف 

الأردن، وخا�ست حينها  ام��راأة يف  اأول قا�ض 

مناف�سة مع خم�ض حماميات زميات لها، ومت 

املراقبة  حت��ت  وو�سعوها  وح��ده��ا،  اختيارها 

امل�سددة ملدة عام ون�سف العام، وتابعت: يوجد 

م��وؤك��دة  الأردن.  ام����راأة يف  ق��ا���ض   180 ال��ي��وم 

عك�ض  ق�سائية  �سعوبات  اأي  ت��واج��ه  مل  اأن��ه��ا 

ولديها  بال�سن  كبرية  كانت  لأنها  الأخ��ري��ات 

خربة يف التدري�ض ومل ت�سطدم باأحد.

محكمة الجنايات الدولية
ال��دول��ي��ة،  اجل��ن��اي��ات  حمكمة  وبخ�سو�ض 

لهذا   2003 ع���ام  تر�سيحها  ج���رى  اإن���ه  ق��ال��ت 

املن�سب من قبل  نائب رئي�ض الوزراء اآنذاك، 

اإىل  وذه��ب��ت  النابل�سي،  ف��ار���ض  ال��ع��دل  وزي���ر 

ب��وداب�����س��ت ح��ي��ث ت��وج��د اجل��ام��ع��ة الأوروب���ي���ة 

حل�����س��ور ور����س���ة ع���م���ل، ح�����س��ره��ا 10 ن�����س��اء 

م��ر���س��ح��ات م���ن دول���ه���ن مل��ح��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات 

ن�سرت  ع��م��ان  اإىل  ع��ودت��ه��ا  وع��ن��د  ال��دول��ي��ة، 

ت��غ��ري��د  ال���ق���ا����س���ي  اأن  الأردن�����ي�����ة  ال�����س��ح��ف 

ح��ك��م��ت ع�����ادت م���ن ور����س���ة ع��م��ل اأوروب����ي����ة، 

والأكادمييني  الدبلوما�سيني  قيامة  فقامت 

وال��ق�����س��اة وامل��ح��ام��ني الأردن���ي���ني معرت�سني 

 12 ع��دده��م  وك���ان  للمن�سب  تر�سيحها  على 

لرئي�ض  اع��رتا���س��ات��ه��م  وق���دم���وا  ���س��خ�����س��ي��ة، 

ال������وزراء اآن�����ذاك م.ع���ل���ي اأب����و ال���راغ���ب ال���ذي 

اح��ت��ار يف اأم����ره، ف��ق��رر رف��ع جميع الأ���س��م��اء 

مبن فيهم ا�سمها اإىل امللك عبد اهلل الثاين، 

لختيار املر�سح املنا�سب مرة اأخرى، وا�ستندوا 
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اأحقية وزير العدل  يف اعرتا�سهم على عدم 

جلنة  �ساحيات  م��ن  ذل��ك  واأن  بالرت�سيح، 

وطنية.

امللك،  على  عر�ست  الأ�سماء  اأن  واأ�سافت 

ف��اخ��ت��اره��ا ك����ام����راأة، ومل ي��خ��رت اأح������داً من 

الرجال رغبة منه يف تغيري ال�سورة النمطية 

الغربية عن املراأة العربية امل�سلمة، باأن لدينا 

لأعلى  الو�سول  على  ق��ادرات  موؤهات  ن�ساء 

اإىل م��ن��دوب  ال���ق���رار  اإر����س���ال  امل��ن��ا���س��ب، ومت 

الأردن يف الأمم املتحدة الأمري زيد بن رعد، 

الإن��رتن��ت  فتحت  الرت�سيح  م��دة  نهاية  ويف 

وت�سفحت اأ�سماء املر�سحني ومل جتد ا�سمها.

ويف اليوم التايل ات�سلت بوزير اخلارجية 

اأن��ه��ا مل  اآن����ذاك د. م���روان املع�سر، واأخ��ربت��ه 

ت��ع��رث ع��ل��ى ا���س��م��ه��ا يف ق��ائ��م��ة امل��ر���س��ح��ني، 

ر�سمياً  زي��د طلب  الأم��ري  اأن  ب��ربود  فاأجابها 

اأوراقاً ثبوتية منها، لكنهم مل يعرثوا عليها، 

ولهذا »راحت عليها«! 

»هل  �ساألته:  اأن��ه��ا  حكمت  ال�سيدة  وبينت 

ت���درك م��ا ت��ق��ول؟ واأن����ك عطلت ق���رار امللك 

الفر�سة  ت��ت��اح  ل��ن  واأن���ه  م��ر���س��ح��اً،  بانتخابي 

ثانية لاأردن قبل خم�سني عاماً على الأقل، 

وقعت  التي  الوحيدة  العربية  ال��دول��ة  لأن��ه��ا 

على اتفاقية روما، كما اأنك عطلت علياّ عمل 

3 اأ�سهر، وقلت له اأي�ساً اإنني �ساأجلاأ للق�ساء، 

اأن������ه ب���ع���د ذل�����ك حت�����دث م��ع��ه��ا  م�������س���رية اإىل 

الأم��ر،  يف  �سيحقق  اأن��ه  واأبلغها  بدبلوما�سية 

اأنه  واأخربها  مكتبه  اإىل  يومني طلبها  وبعد 

مبقعد  بتعوي�سها  ووع��ده��ا  حتقيقاً،  اأج���رى 

دويل اآخر.

شواغر في محكمة رواندا
روان���دا  حمكمة  يف  تعيينها  كيفية  وع���ن 

ق��ال��ت اإن ق��دم��ي��ه��ا ���س��ل��ت��ا لأ���س��ب��وع م���ن ���س��دة 

اأي���ام و���س��ل م��ن الأمم  اأرب��ع��ة  الغ�سب، وب��ع��د 

امل���ت���ح���دة ك���ت���اب ج���دي���د، وات�������س���ل ب��ه��ا وزي���ر 

زي���د يقول  اأن الأم����ري  واأب��ل��غ��ه��ا  اخل��ارج��ي��ة، 

 18 تت�سمن  قائمة  اأ���س��در  الأم���ن  جمل�ض  اإن 

���س��اغ��راً يف حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة يف 

رواندا، ويطلب تر�سيحها وثبت يف الر�سالة 

رقم هاتفها وعنوانها، فوافقت على الفور.

بعد ذلك طلب منها الأمري القيام بحملة 

انتخابية يف الأمم املتحدة بنيويورك ورتبوا 

دولية  بعثة   80 ملقابلة  انتخابياً  برناجماً  لها 

دولهم  ميثلون  قانوين  وم�ست�سار  �سفري  بني 

اجلميع،  ثقة  ك�سب  يف  وجنحت  ال��ع��امل،  يف 

كما ح�سلت على 40 �سوتاً من منظمة املوؤمتر 

املجموعة  من  �سوتاً  و21  اآن���ذاك،  الإ�سامي 

كثاين  �سوتاً،   152 احل�سيلة  وكانت  العربية، 

العامل  ق��ا���ض يف   18 الأ����س���وات �سمن  اأع��ل��ى 

ب���ف���ارق ���س��وت��ني ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ال��ف��ائ��ز الأول 

الإيطايل.

محكمة رواندا
ول�����دى ح��دي��ث��ه��ا ع���ن ع��م��ل��ه��ا يف حممكة 

رواندا اأكدت ال�سيدة حكمت اأنها كانت �سعيدة 

لإت��اح��ة  ب��ل  �سخ�سية  لأ���س��ب��اب  لي�ض  ب��ذل��ك، 

الفر�سة للعرب ب�سورة عامة والأردن ب�سكل 

والقانون  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  لتطبيق  خ��ا���ض، 

ال�����دويل الإن�������س���اين واإر�����س����اء دع���ائ���م ح��ق��وق 

اإنها فوجئت عند  الإن�سان يف العامل. وقالت 

اأجمل  يف  تقع  كانت  التي  املحكمة  و�سولها 

اأرو����س���ا، بجانب  اإف��ري��ق��ي��ا مب��دي��ن��ة  ب��ق��ع��ة يف 

مغطاة  كانت  التي  كليمنجارو  جبال  �سل�سلة 

الأمن  اأن جمل�ض  بعد  فيما  وعلمت  بالثلوج، 

م��وق��ع��ه��ا كمنطقة حم���اي���دة ح��ت��ى ل  اخ���ت���ار 

يفر�ض املنت�سر راأيه على املحكمة.

يف  مهمة،  ق�سايا  ت�سلمت  انها  واأ���س��اف��ت 

الع�سكريني  ال���ق���ادة  ���س��د  ق�سية  م��ق��دم��ت��ه��ا 

الروانديني الكبار اأمثال قائد اجلي�ض ومدير 

الأم����ن ووزي����ر ال���دف���اع، وه���م ال��ذي��ن اأع��ط��وا 

الأوام�����ر ل���اإب���ادة اجل��م��اع��ي��ة وق��ت��ل��وا مليون 

�سخ�ض خال 100 يوم، كما حاكمت ق�سي�سني، 

 1200 روؤو���ض  اأم��ر بهدم كني�سة فوق  اأحدهما 

رجال  اأح��د  مع  بالتعاون  بها،  احتموا  لجئي 

جديدة  كني�سة  ببناء  وع���ده  ال���ذي  الأع��م��ال 

اأ���س��ه��ر، ب��الإ���س��اف��ة اإىل  اأف��خ��م منها خ��ال 3 

حماكمة اللورد اأمني العا�سمة كيغايل، وكان 

طبيباً لكنه مل يرتكب جرمية واحدة بيده بل 

�سمت عن م�ساعده  جمرم احلرب، وحكمت 

عليه ب 11 عاماً، وقد اعرتف بالذنب وطلب 

وقدم  باحلديث،  الإذن  املحاكمة  اأث��ن��اء  منها 

اعتذاره لل�سعب الرواندي ولذوي ال�سحايا، 

100 يوم، وتعهد  اإن�سانيته ملدة  اأنه فقد  واأك��د 

بعدم تكرار ما ح�سل مطلقاً.

رٔييسة محكمة رواندا والسرطان
وح����ول اإ���س��اب��ت��ه��ا ب��ال�����س��رط��ان وه���ي على 

اأو���س��ح��ت  راأ�����ض عملها يف حم��م��ك��ة روان�����دا، 

ال�����س��ي��دة ح��ك��م��ت اأن���ه���ا ق�����س��ت يف امل��ح��ك��م��ة 8 

العام  ويف   ،2011-2003 ال��ع��ام  منذ  ���س��ن��وات، 

�سعوبات  وواج���ه���ت  امل��ح��ك��م��ة  ت��راأ���س��ت   2009

 ،2008 عام  بال�سرطان  اإ�سابتها  ب�سبب  جمة، 

واحداً  يوماً  تاأخذ  بالكيماوي، ومل  وعوجلت 

اإجازة، حتى ل يعينوا قا�ض غريها، وينعك�ض 

الع�سكريني  حماكمة  ق�سية  على  �سلباً  ذل��ك 

الروانديني. 

وع����ن ك��ي��ف��ي��ة ع��اج��ه��ا ق���ال���ت اإن���ه���ا ك��ان��ت 

اأ�سبوعياً،  مرة  الكيماوي  للعاج  ان  عماّ ت��زور 

وت��ت��ح��م��ل وع����ث����اء ال�����س��ف��ر يف ال���ع���دي���د م��ن 

جل�سات   10 الأم���ر  منها  وا�ستغرق  املحطات، 

كيماوية، �سفيت بعدها متاماً من ال�سرطان، 

وك���ان���ت ت����زور اأم���اك���ن ت��خ��ل��ي��د ال�����س��ح��اي��ا مع 

بغيابها،  ت�سعرهم  ل  حتى  املحكمة  اأع�����س��اء 

ول يطعنوا باأهليتها، وقد �سدر قرار الإدانة 

اأواخر �سهر ت�سرين اأول عام 2010.

نف�سها  اأنها حتدت  ال�سيدة حكمت  واأك��دت 

برتاأ�سها للمحكمة، على الرغم من اإ�سابتها 

وك��ان  واح���دة،  حلظة  ت��رحت  ومل  بال�سرطان، 

ال��ع��اج، كما كانت حما�سراً  ذل��ك ج��زءاً من 

وجرى   2006 العام  منذ  ه��ارف��ارد  جامعة  يف 

ت��ك��رمي��ه��ا ل��ت��م��ي��زه��ا يف ال���ق���ان���ون ال�����دويل، 

بطرحها  اأع��ج��ب��وا  اأن  ب��ع��د  ام�����راأة  ول��ك��ون��ه��ا 

ح����ول اأخ���اق���ي���ات ال���ق�������س���اء، ك��م��ا ح��ا���س��رت 

يف الأك���ادمي���ي���ة ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 

احلديث   2012 ع��ام  منها  وطلبوا  ن��ي��وي��ورك، 

عن الإ�سام وقواعد القانون.

التقاعد من محكمة رواندا
ب��ت��ق��اع��ده��ا من  ي��ت��ع��ل��ق  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 

حم��ك��م��ة روان�������دا، ق���ال���ت اإن���ه���ا اأن���ه���ت عملها 

ع��م��ان،  اإىل  وع�����ادت   2012 ع���ام  امل��ح��ك��م��ة  يف 

ت���راأ����ض حم��ك��م��ة اجل��ن��اي��ات  وع��ر���س��وا عليها 

2003، ولأن  عام  فيها  وكانت ع�سواً  الكربى، 

ق��رارات  على  يوقع  ال��ذي  هو  املحكمة  رئي�ض 

الإع����دام، ق���ررت الع��ت��ذار لأن��ه��ا �سد احلكم 

نف�سي  »فاأحلت  اإلغائه،  على  وتعمل  بالإعدام 

 2013 العام  يف  اأن��ه  مو�سحة  التقاعد«،  على 

امللك  لكن  الد�ستورية،  للمحكمة  ر�سحوها 

لها، ولأن��ه ل يجوز  اأخاها طاهر رئي�ساً  عني 

لإثنني من نف�ض العائلة اأن يكونا يف املحكمة 

الثاين  اهلل  عبد  امللك  كرمها  وق��د  ان�سحبت، 

بتعيينها ع�سواً يف جمل�ض الأعيان عام 2013 

وجددوا لها مرة اأخرى هذا العام. 
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العمل  جمال  يف  الدولية  احلركة  تعكف 

للهال  الوطنية  اجلمعيات  �سواء  الإن�ساين 

على  الدويل،  الحتاد  اأو  الأحمر،  وال�سليب 

تنفيذ م�ساريعها يف البلدان اخلا�سعة للنزاع 

اأن  اإلاّ  للدعم،  املحتاجة  الدول  وكذا  امل�سلح، 

ل  والتنمية  الإغاثة  خدمات  من  العديد 

�سحايا  معاناة  لتربز  الكايف،  بال�سكل  توثق 

الإعام  لتاأخر  نظراً  الدامية،  ال�سراعات 

الإن�ساين يف اإظهار ال�سورة احلقيقية للعمل 

اخلريي والإن�ساين املقدم من قبل املوؤ�س�سات 

الإغاثية واحلكومات. 

يف هذا احلوار الذي اأجرته جملة معكم، 

الإقليمي  املن�سق  ل��ن،  اأب��و  زي��اد  الدكتور  مع 

لل�سليب  ال��دول��ي��ة  باللجنة  الإع����ام  لق�سم 

الأح��م��ر، يتطرق اأب��و ل��ن اإىل واق��ع الإع��ام 

الإن�����س��اين يف ال��وط��ن العربي واأه���م الآل��ي��ات 

ال���واج���ب ات��خ��اذه��ا م���ن ق��ب��ل ال�����س��ح��ايف يف 

يت�سم  بخرب  للخروج  الإغاثي،  العمل  جمال 

باحليادية وال�ستقالية.

اإلعالم اإلنساني
 في الوطن العربي 

اأكد الدكتور اأبو لن اأن الإعام الإن�ساين 

يف ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ي��ل��ب��ي ح���اج���ة امل��ج��ت��م��ع 

ال��ع��رب��ي ل��ل��خ��رب، ف��ه��ذا الأخ�����ري ي��ب��ح��ث عن 

اخل����رب، وه����ذه ال��ق�����س��ي��ة ل��ي�����س��ت يف ال��ع��امل 

اأو�سع،  وب�سكل  باأ�سره  العامل  يف  بل  العربي 

م��ن�����س��ة  الإن���������س����اين يف  الإع��������ام  ي������زال  ول 

والإع���ام  امل�سي�ض  ب��الإع��ام  قيا�ساً  العربية 

ويف  وال��ت��ط��ور،  التكوين  مرحلة  يف  املفتوح 

اإعام متني ومتما�سك  لدينا  لي�ض  احلقيقة 

الإن�ساين،  بال�ساأن  ع��ارف  كبري  ب�سكل  وق��وي 

الو�سول  الإن�ساين  العمل  اأه���داف  بني  فمن 

ال�����س��ح��اي��ا وت���وف���ري احل���م���اي���ة والأم�����ن  اإىل 

ل��ل��ط��واق��م ال��ع��ام��ل��ة، وامل���ب���ادرة ال��ت��ي نظمتها 

الأحمر  وال��ه��ال  لل�سليب  العربية  املنظمة 

الإن�ساين…  ال��ع��م��ل  ���س��ع��ار  ب��ت��ون�����ض  حت���ت 

“الإعام  ع��م��ل  ور����س���ة  وم����ه����ارة،  ���س��ن��اع��ة 

ق��درات  رف��ع  اإىل   ت��ه��دف  وال��ت��ي  الإن�ساين”، 

الإع����ام ب��ني الإن�����س��ان��ي��ني ال��ع��رب اإىل درج��ة 

وحاجته  ال�سخم  الإن�����س��اين  امل�����س��روع  تلبي 

الأ���س��ا���س��ي��ة ال�����س��خ��م��ة امل���وج���ودة يف ال��وط��ن 

من  الكثري  اإعطاء  حاولت  وبالتايل  العربي، 

ال��ت��ي ق��د ت�ساعدهم يف  امل��ع��ل��وم��ات والأف���ك���ار 

ن�سر  يف  اأدائ��ه��م  م�ستوى  رف��ع  م��ن  امل�ستقبل 

متعلقة  موا�سيع  ع��ن  وال��ت��ح��دث  اأخ��ب��اره��م، 

على  تركز  حمايد،  ب�سكل  الإن�ساين  بال�ساأن 

ال�����س��ح��ي��ة اأك�����رث م���ن ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اجل��ه��ة 

إبراز معاناة ضحايا الحروب أولوية تستوجب االهتمام

المنسق اإلقليمي لقسم اإلعالم باللجنة 
الدولية للصليب األحمر زياد أبو لبن: ال بد من 

التزام الحيادية لخلق إعالم إنساني متميز
معكم -راضية صحراوي  –  تونس

املقدمة للمعروف وللم�ساعدات.

ب��ه ال�سليب  وت��اب��ع: م��ا زلنا نن�سر م��ا ق��ام 

عن  ال�سحية  معاناة  على  نركز  ول  الأحمر، 

احتياجاتها، وبالتايل ل بد من املواءمة بني 

اإبراز  اأكرث من  اإب��راز معاناة ال�سحية  ق�سية 

جمموعة  فهناك  الإن�ساين،  التدخل  ق�سية 

العتبار،  بعني  تاأخذ  اأن  يجب  الق�سايا  من 

اأن  اأي  القبول  واأن يفكر الإعامي مبو�سوع 

ومن  القبول  على  الإن�����س��اين  العمل  يح�سل 

الأطراف املعنية كافة. 

الحت��اد  يف  ا�سرتاتيجيتنا  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

ال���دويل لل�سليب الأح��م��ر، ه��ي اخل���روج من 

الأزم����ة ب�سكل ح��ي��ادي، وع��ن��دم��ا يكون  ه���ذه 

الإعام املحايد ي�سب يف م�سلحة ال�سحية، 

الإع���ام  يف  نبحث  نحن  الثانية  والق�سية 

م��ن خ��ال الإن�����س��ان امللتزم ال��و���س��ول الآم��ن 

العمليات  عن  نتحدث  عندما  ال�سحايا  اإىل 

تبلغ  فاإنك  الإن�سانية،  الإن�سانية والتدخات 

اأك��رث  وتن�سر ل��ك��ل الأط�����راف، وه���م ي��ك��ون��ون 

ارتباطاً بعملك الإن�ساين ويعطوك فيما بعد 

ت��اأم��ني  ك��ذل��ك  لل�سحايا،  ل��ل��و���س��ول  امل��دخ��ل 

احلركة  يف  هدفنا  وهو  الإن�سانية،  الطواقم 

الإن�سانية  ر�سالتنا  نبلغ  اأن  يجب  ال�سليب 

جلمع الفئات امل�ستهدفة.

قاموس للمصطلحات 
يف احلقيقة ن�سطدم مرات عدة مبفاهيم 

ب��وؤر  م��ن  وتعمق  الفتنة  تثري  وم�سطلحات 

التوتر يف مناطق ال�سراع امل�سلح، ما ي�سعب 

عمل ال�سحايف الذي من املفرت�ض اأن يلتزم 

ا�ستعمال  ي��ت��ف��ادى  اأن  عليه  ب��د  ول  احل��ي��اد، 

الإره��اب��ي��ني،  القمعي،  كالنظام  امل�سطلحات 

وما �سابه، بل ا�ستخدام لغة حمايدة تو�سيفية 

ولي�ست ت�سنيفية، نحن ل ن�سف اأحداً، ونحن 

امل�سلحة  اجلماعات  م�سطلح  مثًا  ن�ستعمل 

بغ�ض النظر عن تعريفها، فكل يرى الإرهاب 

مبنظوره اخلا�ض. 

وت��اب��ع: ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ال��ع��م��ل الإن�����س��اين 

خال�ساً من اأجل املهمة الإن�سانية، ولي�ض من 

اأجل اأجندة خمفية، وتريد بالعمل الإن�ساين 

اإظ���ه���اره���ا، وامل�����س��ك��ل��ة ان ك����ان ف��ي��ه اأج���ن���دات 

خم��ف��ي��ة ق��د ي�����س��ع ك��ل ال��ع��ام��ل��ني يف امل��ج��ال 

الإن�ساين يف خطر، ما ي�ستوجب علينا التزام 

الإن�����س��ان��ي��ة يف قمة  الق�سية  وو���س��ع  احل��ي��اد 

�سلم اأولوياتنا والهتمام بها. 

اأن  واأ���س��اف: من خ��ال ه��ذا املنرب اأمتنى 

باملكلفني  خا�سة  تدريبية  دورة  تنظيم  يتم 

خلق  وك���ذا  ال��وط��ن��ي��ة،  للجمعيات  ب���الإع���ام 

اأج��ل  م��ن  احل��ي��ادي��ة  بامل�سطلحات  ق��ام��و���ض 

�سناعة خرب اإن�ساين هادف.

تأثير الصور في اإلعالم اإلنساني
وقال اأبو لن: اإن ال�سورة اأداة معقدة لن�سر 

الفكرة، ففي اأحد امل�سروعات الرتبوية مثًا، 

ك��ن��ا ن��ع��ر���ض ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة ال��ف��ئ��ات العمرية 

اإن�����س��اين  ل��ه��ا ط��اب��ع  ����س���وراً  18 ع��ام��اً  13 اىل 

ماأخوذة يف مناطق النزاع امل�سلح، ونطلب من 

الطلبة التعليق عليها، ويف احلقيقة فوجئنا 

نحن  ن��راه  عما  خمتلفة  اأ�سياء  ي��رون  باأنهم 

امل�ست�سارين الرتبويني. وتابع: عندما تن�سر 

ال�سورة ل بد اأن تلم بكل العنا�سر واجلوانب 

املحيطة بال�سورة، وتعرف مدى تاأثريها على 

القراءات،  تفهم مبايني  فال�سورة  امل�ساهد، 

ولكن الكلمة تفهم بطريقة واحدة، اإن الأمر 

قبل  لل�سورة  وعميقة  جدية  درا�سة  يتطلب 

ن�����س��ره��ا، ح��ت��ى ل تفهم ر���س��ال��ت��ن��ا الإن�����س��ان��ي��ة 

ب�سكل خاطئ، فهناك الكثري من ال�سور تعمل 

اإن�����س��اين معقد يف غاية  م��وق��ف  اإخ���راج  على 

احلزن واملاأ�ساوية، ومع تكراره ي�سبح امل�سهد 

ع����ادي، فهناك  ب�سكل  م��ع��ه  ون��ت��ع��ام��ل  ع���ادي���اً، 

يف  مف�سولة  وروؤو����ض  مبتورة  لأي���ادي  �سور 

اأول وهلة حتدث لنا �سدمة وحزن، و�سرعان 

تتكرر  عندما  بالتدريج،  ال�سدمة  تخف  م��ا 

امل��ظ��اه��ر م����رات وم������رات، وي��ت��ا���س��ى احل���زن 

ت�ساهم  بحيث  خطرية  م�ساألة  وهنا  نهائياً. 

امل�ساهدة،  ب���ادة  م��ن  ال�����س��ور يف خلق ح��ال��ة 

الإعامي  املنطلق ل يتوجب على  ومن هذا 

من  كثري  على  حتتوي  �سور  ن�سر  الإن�����س��اين 

ل  ن�سرها  اإىل  ا���س��ط��ر  واإذا  امل���وؤمل���ة،  امل�����س��اه��د 

بعدم  الآب���اء  على  والتنويه  التحذير  من  بد 

ترك اأطفالهم ي�ساهدون هكذا �سور وح�سية 

ودموية.

إعالم إنساني
مب�ساألة  يتعلق  ال��ت��ح��دي��ات  اأك���رب  اأح���د  اإن 

قدرة ال�سحايف على عدم اإظهار ميوله عند 

احلديث با�سم املنظمة الإغاثية، كما يجب اأن 

حتدد هدفك ب�سكل وا�سح، واأن يكون هدفك 

اإىل  ت�سعى  اأن  ل  الأوىل،  ب��ال��درج��ة  اإن�سانياً 

اإحداث الفو�سى.   

اإلعالم 
اإلنساني 

في الوطن 
العربي 

يلبي حاجة 
المجتمع 
العربي 

للخبر
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كل الإعام يف العامل ي�سوب حربه وكامرياته 

ب�سكل كبري نحو ميامنار اأو بورما، وحتديداً �سوب 

اإقليم راخني اأو اأراخان، حيث الإثنية الروهينجية 

التي يتجاوز تعدادها مليون ن�سمة، غالبيتها من 

تنتمي  )اإثنية(  عرقية  قومية  وهي  امل�سلمني، 

ولية  يف  وتقطن  الهندية  ال�سعوب  عائلة  اىل 

راخني اأو اأراخان، هناك يجري الكثري من القتل 

والتهجري حتت اأعني العامل، ويبدو اأن الأمر زاد 

كثرياً عما يتوقع اأ�سد املتطرفني، ومن هنا جاءت 

اأنطونيو  املتحدة،  لاأمم  العام  الأمني  منا�سدة 

العنف  لإنهاء  امليامنارية،  ال�سلطات  غوتريي�ض، 

اأنها  من  حذر  حيث  الباد،  يف  راخني  ولية  يف 

املنطقة.  ا�ستقرار  يزعزع  اأن  ميكن  و�سعاً  تخلق 

وقال غوتريي�ض لل�سحفيني اإنه كتب اإىل جمل�ض 

واقرتاح  قلقه  عن  لاإعراب  الدويل  الأمن 

م�سلمي  اأن  اأعلن  كما  العنف،  لإنهاء  خطوات 

الروهينجا يف ميامنار يواجهون خطر التطهري 

العرقي، فيما دعا اإىل منحهم اجلن�سية اأو و�سعاً 

طويًا  تاريخاً  هناك  اأن  واأو�سح  اآمناً.  قانونياً 

راخني،  ولية  فى  والفقر  والياأ�ض  التمييز  من 

مل  وتابع:  بعد.  حتل  مل  الروهينجا  حمنة  واأن 

تاأجيل خطة عمل فعالة ملعاجلة  املمكن  يعد من 

مبكان  الأهمية  من  و�سيكون  اجلذرية،  الأ�سباب 

منح م�سلمي راخني جن�سية الدولة اأو على الأقل 

قانونياً  و�سعاً   / منحهم   / الراهن  الوقت  يف 

ي�سمح لهم باحلياة الطبيعية، مبا يف ذلك حرية 

والتعليم  العمل  اأ�سواق  اإىل  والو�سول  التنقل، 

واخلدمات ال�سحية.

ما ي�ستحق الذكر اأن جمهورية احتاد ميامنار 

خليج  امتداد  على  الآ�سيوي  ال�سرق  يف  تقع 

تهجير وتطهير عرقي ومناشدات
 من األمم المتحدة لحل مشكالتهم وعالجها

مسلمو الروهينغيا 
في قلب الصراع في ميانمار

موضوع
العدد

معكم – خاص

ال�سني،  ال�سرقي  ال�سمال  من  حتدها  البنغال، 

ومن ال�سمال الغربي الهند وبنغادي�ض، وكذلك 

وتاياند،  لو�ض  من  كل  مع  حدودها  ت�سرتك 

على  ميامنار  تطل  اجلنوبي  ال�سعيد  وعلى 

ومتتد  الهندي،  واملحيط  البنغال  خليج  �سواحل 

جزيرة  �سبه  اإىل  ال�سرقي  اجلنوب  يف  اإطالتها 

الربيطاين  لاحتال  خا�سعة  وكانت  املايو. 

منت�سف  اإىل  ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  منذ 

 ،1948 العام  حتى  وحتديًدا  الع�سرين،  القرن 

احلرب  من  باإرث  الحتال  هذا  من  وخرجت 

الدينية  املجتمع  طوائف  بني  والقتتال  الأهلية 

احلرب  م�سكات  اأبرز  من  وكانت  والعرقية، 

الذين  اأراكان«  »م�سلمي  م�سكلة  الطوائف  بني 

ومل  بدايته.  يف  الإجنليزي  لاحتال  ت�سدوا 

يح�سم تلك ال�سراعات فيما يبدو اإل قوة انقاب 

كانت  التي  الباد  حكومة  على  �سيطر  ع�سكري 

وبداأ   ،1962 عام  »بورما«  با�سم  اآنذاك  تعرف 

لل�سام  الدولة  جمل�ض  ى  ُي�سَماّ ع�سكري  جمل�ض 

قيادة  حتت  الباد،  �سوؤون  اإدارة  يف  والتنمية 

�سلطة  دون  من  ون«  »ين  يدعى  ع�سكري  جرنال 

ت�سريعية اأو اأجهزة معاونة وبحزب واحد، وظلت 

حدثت  اأن  اإىل  احلكم  هذا  حتت  �سيا�سًيا  الباد 

انفراجة يف اأوائل الت�سعينيات من القرن املا�سي، 

التعددية  ببع�ض  و�سمح  انتخابات  جرت  حينما 

جديد  د�ستور  و�سع  حماولت  اأن  اإل  احلزبية، 

باأوامر من املجل�ض الع�سكري احلاكم الذي حتول 

القانون  ل�ستعادة  الدولة  »جمل�ض  اإىل  ا�سمه 

النفراجة  هذه  نتائج  لكن  ف�سلت،  والنظام« 

2010، بعدما  احلقيقية مل تظهر �سوى يف العام 

مبوجبه  �سلم  دميقراطي  حتول  عملية  بداأت 

لكن  جرنال  يراأ�سها  حلكومة  الإدارة  اجلي�ض 

عدته العديد من القوى ك�«اإ�ساحي« ا�سمه »ثني 

�سني«. ومتكنت ميامنار يف عام 2015 من اختيار 

حزب »الرابطة الوطنية من اأجل الدميقراطية« 

زعيمة  م�ساعد  كياو«  »تني  برئا�سة  الباد  حلكم 

بعد  فيما  احلا�سلة  ت�سي،  �سو  �سان  اأونغ  احلزب 

على جائزة نوبل لل�سام، وقد حرمت اآنذاك من 

خو�ض انتخابات الرئا�سة، لكنها تعمل كم�ست�سارة 

يف  الفعلية  احلاكمة  البع�ض  ويعتربها  للدولة، 

الأمم  لتقارير  طبًقا    ال�سراع  قلب  الباد.يف 

عرقي«  »تطهري  عملية  الآن  املتحدة جتري 

اإىل   300 بني  ما  تهجري  اإىل  اأدت  ميامنار  يف 

املقدر  الروهينجا  اأقلية  من  �سخ�ض  األف   500

م�سي  عقب  وذلك  ن�سمة،  مليون  ب�1.1  عددها 

اأبرز  كان  �سدهم،  املوجه  ال�سطهاد  من  عقود 

 .1982 �سنة  اجلن�سية  من  جتريدهم  جتلياته 

تدور رحاها  التي  املحرقة  اآخر ف�سول هذه  ويف 

األف   18 قرابة  فراّ  الروهينجا،  م�سلمي  جتاه 

روهينجي م�سلم يف اأقل من اأ�سبوع، بعد اأن اأطلق 

ظل  يف  �سدهم  وح�سية  قمعية  حملة  اجلي�ض 

ب�«الدميقراطية«  ت�سمى  التي  القوى  من  �سمت 

يف الباد، يف اإحدى حالت العقاب اجلماعي �سد 

هذه الأقلية.  يقبع م�سلمو ميامنار »الروهينجا« 

و�سط تال من الأقليات املت�سارعة ي�سيطر عليها 

الباد  يف  الغالبة  العرقية  وهم  »البامار«  �سعب 

ال�سطهاد  ميار�ض  والذي  تقريًبا،   %40 بن�سبة 

لهذه  الأكرب  واملاأ�ساة  العرقيات،  بقية  على 

الروهينجا  م�سلمي  ن�سيب  من  كانت  الأقليات 

الغربية.  ال�ساحلية  ي�سكنون ولية راخني  الذين 

امل�سيحية،  »الكا�سني«  عرقيات  حال  يختلف  ل 

وال�«ت�سني« التي ت�سكن قرب احلدود الهندية عن 

ل�سطهاد  يتعر�سون  اإذ  كثرًيا،  الروهينجا  حال 

الكا�سني  اأقلية  اإن  مزمن من قبل اجلي�ض، حتى 

حترير  »جبهة  ت�سمى  م�سلحة  جبهة  متتلك 

لتفاق  تو�سلت  حتى  احلكومة  قاتلت  كا�سني« 

نف�ض  وعلى  اجلانبني.  بني  النار  اإطاق  لوقف 

ال�سعيد تعي�ض اأقلية »وا« �سراًعا يف ولية »�سان« 

مع  وثيقة  بعاقات  املرتبط  الذاتي  احلكم  ذات 

ا�سم  حتت  م�سلًحا  جي�ًسا  وميتلكون  ال�سني، 

جي�ض »دولة وا املتحدة« وهي ملي�سيا قوية ت�سم 

وقد  اإح�سائيات،  بح�سب  مقاتل  األف   30 قرابة 

طويل  لوقت  املركزية  احلكومة  اجلي�ض  قاتل 

ا لوقف لإطاق النار. وكذلك  حتى تو�سلوا اأي�سً

اأقلية »املون« تخو�ض �سراًعا م�سلًحا مع اجلي�ض 

با�ستخدام جمموعات م�سلحة حلزب يعرف با�سم 

الآخر  هو  ويعي�ض احلزب  »ولية مون اجلديد«، 

فرتة تهدئة مع احلكومة املركزية. فيما تتعر�ض 

اأقلية »الكاريني« لنف�ض عمليات الإبادة والتهجري 

من قبل اجلي�ض لكن بدافع اقت�سادي لل�سيطرة 

على املوارد يف املنطقة التي يعي�سون فيها بولية 

»كايان« املهم�سة. 
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الغالف

جهود مستمرة للقضاء عليه 
وتحذيرات دائمة من تفاقم األمر

الكوليرا
 تحصد أرواح األطفال في اليمن  

دف����ع ت��ع��اظ��م م���اأ����س���اة ال�����س��ع��ب ال��ي��م��ن��ي 

الإن�سانية  الأو�ساع  ي��وم، يف ظل  بعد  يوماً 

ال�سعبة، وتاأخر اأو عرقلة و�سول امل�ساعدات 

الإن�������س���ان���ي���ة، ب��ع�����ض امل���ن���ظ���م���ات ال���دول���ي���ة 

ه��ذه  خ��ط��ورة  م��ن  التنبيه  اإىل  الإن�����س��ان��ي��ة 

الأو�ساع، ول �سيما ال�سحية منها، بالإ�سافة 

التي  القا�سية  الجتماعية  ال��ظ��روف  اإىل 

اليمني  ال�سعب  اأبناء  من  بالكثريين  تدفع 

املر�ض،  م�ستنقعات  ويف  اجل��وع  حافة  اإىل 

لل�سوؤون  املتحدة  الأمم  من�سق  دعا  ما  وهو 

ماكغولدريك،  جيمي  اليمن  يف  الإن�سانية 

اأج������ل مت��وي��ل  ال����ع����امل م����ن  اإىل م���ن���ا����س���دة 

ال�سكان  اأرواح  لإن��ق��اذ  الإن�سانية  العمليات 

يف ال��ي��م��ن، م���وؤك���داً ع��ل��ى اأن���ه ي��ج��ب ال��وف��اء 

ف���وراً بجميع ت��ع��ه��دات ال��ت��م��وي��ل، وم�����س��دداً 

على اأهمية اأن تكون جميع املوانئ والطرق 

بغية  الإن�ساين  املجال  للعاملني يف  متاحة 

املجاعة وعودة تف�سي وباء  مواجهة تهديد 

املنقذة  امل�ساعدة  اإي�سال  وتي�سري  الكولريا 

لاأرواح من دون تاأخري اإىل ال�سكان الأكرث 

اأن���ح���اء ال��ي��م��ن، كما  اح��ت��ي��اج��اً يف ج��م��ي��ع 

ع��رب امل�����س��وؤول ال����دويل ع��ن قلقه م��ن ع��دم 

اإىل  الطبية  وامل�ستلزمات  الأدوي����ة  و���س��ول 

املنا�سب.  الوقت  يف  املحتاجني  الأ�سخا�ض 

م��ن��ا���س��داً اجل��م��ي��ع ب��ت��اأم��ني الإي�������س���ال غري 

للم�ساعدات  وامل�����س��ت��دام  والآم����ن  امل�����س��روط 

يف  املحتاجني  الأ���س��خ��ا���ض  اإىل  الإن�����س��ان��ي��ة 

معكم - خاص
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الغالف

اأنحاء الباد، حيث يبدو النت�سار  خمتلف 

املعدية،  والأوب��ئ��ة  لاأمرا�ض  امل�سبوق  غري 

اأم���را����ض ك��ان��ت ق��د ان��ق��ر���س��ت م��ن اليمن، 

امل��ت��ح��دة  اأم�����ر دف����ع مب��ن��ظ��م��ة الأمم  وه����و 

اأن  اإىل الإعان عن  »اليوني�سف«  للطفولة 

الوباء  انت�سار  ب�سبب  مقلقاً  بات  الو�سع 

يف ال��ي��م��ن م���ن ق��ل��ة امل���ي���اه ال�����س��احل��ة 

ال�سحية،  اخل���دم���ات  و���س��ع��ف  ل��ل�����س��رب 

ك��م��ا حت��دث��ت امل��ن��ظ��م��ة ع��ن م���وت طفل 

مي��ن��ي ك���ل ع�����س��ر دق���ائ���ق، ب�����س��ب��ب ���س��وء 

التغذية وانت�سار اأمرا�ض الإ�سهال احلاد 

الأوبئة  الرئوية، وغريها من  والعفونة 

ال��ت��ي ميكن اح��ت��واوؤه��ا م��ن خ��ال توفر 

الأدوي������ة واخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة ال��ازم��ة. 

وك�سفت اليوني�سف النقاب عن معاناة 237 

اإىل  التغذية، م�سرية  �سوء  األف طفل من 

من  لأك��رث  طبية  معاينة  خدمات  تقدمي 

غري  خ��دم��ات  ولكنها  مي��ن��ي،  طفل  مليون 

كافية، فالباد بحاجة اإىل م�ساعدات طبية 

وغذائية عاجلة.

اليوني�سف،  اإل��ي��ه  اأ���س��ارت  م��ا  اإىل  اإ�سافة 

اأواخر �سهر  اأنه ومنذ  توؤكد تقارير داخلية 

الكولريا  مر�ض  ب��داأ  املا�سي،  اأبريل  ني�سان 

حمافظة   11 من  اأك��رث  يف  ب�سرعة  ينت�سر 

عن  معني  مل�����س��وؤول  ت�سريح  ويف  مي��ن��ي��ة. 

�سحة الأطفال يف اليمن فاإن اأرقام ت�سل 

لـ 1671 حالة قد مت اإح�ساوؤها، ول �سيما    

بني الأطفال.

اأط���ب���اء با  اأع��ل��ن��ت منظمة  ب���دوره���ا 

اليمن  ال�سحية يف  الأو�ساع  اأن  حدود 

ب��ات��ت وخ��ي��م��ة، واأن ال���وب���اء ان��ت�����س��ر يف 

اإب، �سالع، عمران،  حمافظات �سنعاء، 

ح���ج���ة، وم��ن��اط��ق اأخ������رى. واأك������دت اأن 

ت��ق��اري��ر لأع�������س���اء يف امل��ن��ظ��م��ة ت��وؤك��د 

يومياً  �سخ�ض  مئة  م��ن  اأك���رث  م�سرع 

كما  ال��وب��اء،  بهذا  �سنعاء  العا�سمة  يف 

مر�ض  تف�سي  وفيات  ح�سيلة  ارتفعت 

اأ�سخا�ض،   209 اإىل  اليمن  يف  الكولريا 

ل��اأمم  التابعة  الطفولة  منظمة  بح�سب 

املنظمة  وو�سفت  اليوني�سيف«.   « املتحدة 

ال���زي���ادة يف ع���دد ال�����س��ح��اي��ا ب���اأن���ه »ج��ر���ض 

اإنذار«.

الأحمر  لل�سيب  الدولية  اللجنة  كانت 

ق��د اأع��ل��ن��ت، ع��ن وف���اة ال��ع�����س��رات يف اأب��ري��ل 

املا�سي، وال�ستباه يف اإ�سابة اأحد ع�سر األفاً 

209 
ارتفعت 
حصيلة

 وفيات 
تفشي مرض 
الكوليرا في 

اليمن إلى 
209

 أشخاص

اآخ��ري��ن يف اأن��ح��اء ال��ب��اد، وت��ع��د الكولريا 

وتنت�سر  ال��ع��دوى  ���س��دي��دة  بكترييا  ع���دوى 

عن طريق الأغذية واملياه امللوثة. ويف وقت 

�سابق، دعت منظمة اأوك�سفام الإن�سانية يف 

عاجل  دول  مت��وي��ل  ت��وف��ري  اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا 

للم�ساعدة يف اإيقاف وباء الكولريا. وتواجه 

يف  �سديدة  معاناة  الباد  يف  امل�ست�سفيات 

مواجهة تدفق مر�سى الكولريا.

اأخ�������رى ويف وق���ت  ن���اح���ي���ة  م����ن 

رت الأمم امل��ت��ح��دة من  ���س��اب��ق، ح���ذاّ

و�سك  على  ال��ب��اد  يف  ال�سكان  اأن 

منظمة  وت���درج  ملجاعة.  التعر�ض 

ال��ي��م��ن �سمن  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ح��ة 

ق��ائ��م��ت��ه��ا لأك����رث ال�����دول اح��ت��ي��اج��اً 

اإىل امل�ساعدات الإن�سانية اإىل جانب 

ونيجرييا  ال�����س��ودان  وج��ن��وب  �سوريا 

املاأ�ساوي  الواقع  واأمام هذا  والعراق. 

باأهمية  التذكري  اليمن ل بد من  يف 

قيام الأمم املتحدة واملنظمات التابعة 

ل��ه��ا، وامل��ن��ظ��م��ات الن�����س��ان��ي��ة الأخ����رى، 

املنكوب، عرب  البلد  اأكرب يف هذا  بدور 

�سيما  الإن�����س��ان��ي��ة، ول  امل��ع��ون��ات  زي����ادة 

ال����غ����ذاء وال��������دواء، ك��م��ا ع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع 

الدويل كله القيام بواجباته جتاه هذه 

املاأ�ساة الإن�سانية قبل فوات الأوان.

وفيات وإصابات وتحذيرات
اأع��ل��ن��ت منظمة  م��ن��ذ وق���ت م��ب��ك��ر 

ال�������س���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة ع����ن وف�������اة 103 

اأ����س���خ���ا����ض ج������راء وب������اء ال���ك���ول���ريا 

يف ال��ي��م��ن، وال���س��ت��ب��اه ب���اأك���رث من 

األ�����ف ح���ال���ة م�����س��اب��ة ب��امل��ر���ض،   20

لها،  تقرير  يف  املنظمة  واأو�سحت 

اأ���س��ل  م��ن  مينية  حم��اف��ظ��ة   15 اأن 

ال��ك��ول��ريا،  ل���وب���اء  ا���س��ت�����س��ل��م��ت   22

باإ�سابتهم  امل�ستبه  ع��دد  بلغ  فيما 

�سخ�ساً،   790 و  األ��ف��ا   21 ب��امل��ر���ض 

من  اأط��ن��ان   8 املنظمة  اأر�سلت  كما 

املواد الطبية اإىل اليمن يف �سبيل 

ال���وب���اء، وك��ان��ت منظمة  م��ك��اف��ح��ة 

قد  )اليوني�سيف(  للطفولة  املتحدة  الأمم 

حذرت من تعر�ض نحو مليون طفل يف كل 

ال�سودان  وجنوب  وال�سومال  نيجرييا  من 

ال��ك��ول��ريا، كما  امل��وت ج��راء  واليمن خلطر 

مينياً  طفًا  اأن  اإىل  �سابقاً  املنظمة  اأ���س��ارت 
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الغالف

ك��ل ع�سر دقائق  الأق���ل مي��وت  على  واح����داً 

ب�سبب �سوء التغذية والأمرا�ض.

66,7 مليون دوالر
اململكة  للعهد يف  بدابة عهده كويل  مع 

ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر  ال�سعودية،  العربية 

عبد  ب��ن  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي 

رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب  ���س��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز 

ال�������وزراء وزي�����ر ال����دف����اع، ت��وج��ي��ه��ات مل��رك��ز 

الإن�سانية  والأعمال  لاإغاثة  �سلمان  امللك 

وب��اء  ملكافحة  دولر  مليون   66.7 بتقدمي 

ال����ك����ول����ريا، وق�����د اأو�����س����ح ذل�����ك امل�����س��ت�����س��ار 

املركز،  على  العام  امل�سرف  امللكي  بالديوان 

الربيعة،  العزيز  بن عبد  الدكتور عبد اهلل 

ن الربيعة؛ هذه اللفتة الإن�سانية غري  وثماّ

د الهتمام  امل�ستغربة على �سموه، التي جت�ساّ

الإن�ساين الكبري الذي يوليه �سموه الكرمي 

امل��ت��ح��دة  ون��ا���س��د الأمم  ال��ي��م��ن��ي،  ل��ل�����س��ع��ب 

اأم���ام كل  ال��وق��وف بحزم  ال���دويل  واملجتمع 

كما  اليمن،  يف  الإن�ساين  العمل  يعيق  َم��ن 

امل��ع��ن��ي��ة ب�سرعة  امل��ن��ظ��م��ات  ط��ال��ب م��ع��ال��ي��ه 

ال�����س��ع��ب اليمني  ب��راجم��ه��ا لإن���ق���اذ  ت��ن��ف��ي��ذ 

ال�سقيق.

وج�����اء ت��وج��ي��ه ويل ال���ع���ه���د، ا���س��ت��ج��اب��ة 

ومنظمة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سحة  منظمة  ل��ن��داء 

ال�سعودي  ال��دع��م  و�سي�ساعد  اليوني�سيف، 

على دعم املياه والإ�سحاح البيئي يف اليمن، 

وفق  الكولريا  وب��اء  م�سببات  من  للتخل�ض 

الآليات املعمول بها يف املركز.

كشفت اليونيسف النقاب 
عن معاناة 237 ألف طفل 

من سوء التغذية 237

وفيات وإصابات عديدة
يف فرتة �سابقة يف مايو املا�سي، وخال 

موؤمتر �سحايف، قال م�سوؤول العمليات يف 

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر  دومينيك 

توفت  ال��ت��ي  احل���الت  ع��دد  اإن  ا�ستيلهارت، 

اأ�سيبت  ب�سبب الكولريا  115حالة  فيما 

14 حمافظة  ب��ال��وب��اء يف  8500 ح��ال��ة  اأك���رث 

مينية منذ 27 اأبريل حتى 13 مايو املا�سي، 

ر م���ن اأن ال���و����س���ع خ��ط��ر ج�����داً. ويف  وح�����ذاّ

 Save« امل��ا���س��ي ح�����ذرت م��ن��ظ��م��ة ي��ون��ي��و 

و�سل  التي  اخلطورة  من   »Children
اإليها مر�ض الكولريا يف اليمن، وتقول اإناّ 

طفًا واح��داً على الأق��ل ي�ساب ك��لاّ دقيقة 

ت الإ�سابة  ب��ال��وب��اء، يف ظ��ل ارت��ف��اع م��ع��دلاّ

اإىل ثاثة اأ�سعاف. وذكرت املنظمة الدولية 

اأناّ وباء الكولريا بات خارجاً عن ال�سيطرة، 

ب�سوء  م�ساب  طفل  مليوين  من  اأك��رث  واأن 

التغذية احلاد، هم الأكرث عر�سة للمر�ض. 

يقتل  ال��وب��اء  اأناّ  اأوك�����س��ف��ام  وذك���رت منظمة 

�سخ�ساً كل �ساعة تقريباً يف الباد.   

معًا
ألجل اإلنسانية



137 136
ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

ÊÉ``````̀ °``````̀ ù``````̀ fE’G π`````ª`````©`````dÉ`````H á```̀ °```̀ ü```̀ °```̀ ü```̀ î```̀ à```̀ e á````````̀ «````````̀ dhO á`````̀ ∏`````̀ ›

ô`̀ª`̀MC’G Ö`̀«`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh ô``ª``MC’G ∫Ó`̀¡`̀∏`̀d  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áª¶æŸG ø`̀ Y kÉ`̀jô`̀¡`̀°`̀T  Qó`̀°`̀ü`̀J

موضوع
العدد

يعود تاريخ احلروب بني الب�سر اإىل زمن 

بعيد، وبالتحديد منذ ن�ساأة الب�سرية نف�سها، 

ال���دول  اأن  اإلاّ  ق��دم��ه��ا،  ال��رغ��م م��ن  وع��ل��ى 

تنخرط  كانت  التي  الب�سرية  واجل��م��اع��ات 

يف ال�سراعات الدموية، مل تفكر يف و�سع 

ق���وان���ني اإن�����س��ان��ي��ة ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��روب 

واآثارها اإلاّ يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر، 

وميكننا اأن نعترب اتفاقيات جنيف اخلا�سة 

باحلروب اأبرز هذه القوانني الدولية، التي 

ميكن ت�سميتها بالقانون الدويل الإن�ساين، 

اأو ما ن�ستطيع اأن نطلق عليه اأي�ساً قوانني 

احلرب. وت�سكل اتفاقيات جنيف يف الواقع 

الدولية  والأحكام  القواعد  من  مهماً  جزًء 

ال��دول، وتتعامل  التي حتكم العاقات بني 

م���ع احل�����الت ال���ط���ارئ���ة، م��ث��ل احل�����روب اأو 

ال�سراعات الإثنية وغريها، كما اأنها تهدف 

يف ال���وق���ت ذات����ه اإىل ح��م��اي��ة امل��دن��ي��ني يف 

اأوق���ات احل���رب، وك��ل الأ���س��خ��ا���ض ال��ذي��ن ل 

بالإ�سافة  القتالية،  الأعمال  يف  ي�ساركون 

امل��ر���س��ى واجل���رح���ى والأ�����س����رى، حيث  اإىل 

يفر�ض القانون الدويل الإن�ساين التزامات 

يف  امل�ساركة  اجلهات  اأو  ال��دول  جميع  على 

ال��ن��زاع��ات امل�����س��ل��ح��ة. ك��م��ا ي��ح��م��ل ال��ق��ان��ون 

اأو اجلماعات  الدويل الإن�ساين هذه الدول 

يف  عليها  املتفق  القوانني  خ��رق  م�سوؤولية 

اأوقات احلرب. 

ي��ع��ود ت��اري��خ ه���ذه الت��ف��اق��ي��ات اإىل ع��ام 

1864 وتعد نقطة حتول، فمنها بداأت عملية 

اإن�������س���اء جم��م��وع��ة ال��ن�����س��و���ض ال���ق���ان���وين، 

وقعت  التي  التفاقيات  من هذه  وانطاقاً 

للحياد  رم��ز  اع��ت��م��اد  اأي�����س��اً  مت  جنيف،  يف 

امل�ساعدة  الذين يقدمون  الأف��راد  وحلماية 

الإن�سانية اإىل �سحايا النزاع، وكان يف �سكل 

�سليب اأحمر على خلفية بي�ساء، ثم تطورت 

جرأيم الحرب 
والقانون الدولي

باتفاقيات  يعرف  م��ا  اإىل  التفاقيات  ه��ذه 

 1949 اأغ�سط�ض  يف  وذل���ك  الأرب�����ع،  جنيف 

ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ح��ي��ث �سهد 

وجرائم  احل��رب  جرائم  من  الكثري  العامل 

الأب��دان.  التي تق�سعر لها  الب�سرية  الإب��ادة 

ب��ات��ف��اق��ي��ات  اأحل����ق����ت  و2005،   1977 ويف 

ج��ن��ي��ف ب���روت���وك���ولت اإ���س��اف��ي��ة و���س��ل�����س��ل��ة 

م��ن الت��ف��اق��ي��ات وال��ربوت��وك��ولت الدولية 

الأخ��رى التي تغطي جم��الت معينة، مثل 

الكيميائية  والأ�سلحة  التقليدية  الأ�سلحة 

والألغام الأر�سية واأ�سلحة الليزر والذخائر 

العنقودية، فيما جاءت حماية الأطفال يف 

النزاعات امل�سلحة لتو�سع من نطاق القانون 

ال���دويل الإن�����س��اين، حيث مت ال��ت��اأك��ي��د على 

والأ���س��رى،  اجلرحى  �سامة  على  احلر�ض 

والهال  الأحمر  ال�سليب  �سارات  واح��رتام 

الأحمر يف احلروب، وتوفري احلماية لفرق 

الإ�سعاف والإغاثة الدولية، كما منعت هذه 

النف�سي،  اأو  البدين  التعذيب  الربتوكولت 

اأو  الوح�سية  املعاملة  اأو  البدين  العقاب  اأو 

املهينة خال احلروب، بالإ�سافة اإىل حظر 

مفرطة  م��ع��ان��اة  ت�سبب  اأ���س��ل��ح��ة  ا���س��ت��خ��دام 

خ�سو�ساً بالن�سبة للمدنيني، ومع اأن اللجنة 

الواقع  يف  تعد  الأح��م��ر  لل�سليب  الدولية 

اجلهة املتابعة لتفاقيات جنيف واملعاهدات 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ت�����س��ك��ل ال���ق���ان���ون ال����دويل 

تت�سرف   اأن  ت�ستطيع  ل  اأنها  اإلاّ  الإن�ساين، 

التفاقيات،  ه��ذه  لتطبيق  تنفيذية  كجهة 

اخ��ت�����س��ا���س��ات  ����س���م���ن  ي����دخ����ل  ذل�����ك  لأن 

احل��ك��وم��ات ال��ت��ي ه��ي ط��رف يف امل��ع��اه��دات 

الدولية، وملزمة مبنع النتهاكات للقانون 

الأ�سف  الإن�ساين، ولذلك نرى مع  الدويل 

اأنه وعلى الرغم من الو�سوح ال�سديد الذي 

وال��ربت��وك��ولت  جنيف  اتفاقيات  ب��ه  تت�سم 

امللحقة بها، اإلاّ اأن جتاهل الكثري من الدول 

والتن�سل  احل���روب  وق��ت  التفاقيات  لهذه 

املهنية  اجلهات  ه��ذه  جعل  التزاماتها،  من 

ب��ح��م��اي��ة الأ������س�����رى واجل����رح����ى وت��ط��ب��ي��ق 

املعايري القانونية يف احلروب تقف عاجزة 

ال��دويل،  القانون  انتهاكات  ا�ستمرار  اأم���ام 

خ�سو�ساً عندما يتعلق الأمر بدول متنفذة 

حق  ك��ان  واإن  حما�سبتها،  ي�سعب  وك���ربى 

قائماً، ولذلك  اأم��راً  الدع��اء عليها ق�سائياً 

التي  الإن�سانية  �سد  اجل��رائ��م  ت��زاي��د  وم��ع 

العامل،  �سراعات  يف  وهناك  هنا  ن�ساهدها 

التاأكيد جم���دداً على  ي��ب��دو م��ن امل��ه��م ج���داً 

�سرورة تنفيذ هذه التفاقيات واللتزامات 

املتعلقة بها، واإلاّ فاإنها �ستكون جمرد حرب 

ون�سمع  اإلاّ  ي���وم  مي���ر  ل  ح��ي��ث  ورق،  ع��ل��ى 

ون�����س��اه��د م���ئ���ات الن���ت���ه���اك���ات ال���ت���ي  متر 

ال��دويل، ويفلت  الكرام على املجتمع  م��رور 

هنا  الأه��م  وال�سوؤال  العقاب،  من  اأ�سحابها 

هو: متى ي�ستيقظ املجتمع الدويل ويدفع 

يف ات��ف��اق��ي��ات ال��ق��ان��ون ال����دويل الإن�����س��اين 

لأي  والقانوين  الأخاقي  ال�سابط  لتكون 

�سلوك اإجرامي، �سواء كان �سادراً عن الدول 

اأو الأف��راد، مهما كانوا، ويف مقدمة هوؤلء 

انتهاك  ال��ذي ميعن يف  ال�سهيوين  الكيان 

القانون الدويل الإن�ساين، وي�سرب بعر�ض 

احل��ائ��ط ك��ل ال��ق��رارات وال��ق��وان��ني الدولية 

على اختافها.

معكم - دبي 



إسرأييل » وتسييس «
دور »األونروا«

نبيــــــل ســـــــالم  

الــكــيــان  وزراء  رئـــيـــ�ـــس  تـــ�ـــســـريـــحـــات 

اإىل  فيها  دعــا  التي  االأخـــرة  »االإ�ــســرائــيــلــي« 

الاجئن  وت�سغيل  غــوث  موؤ�س�سة  تفكيك 

ت�سريحات  لي�ست  »االأونـــروا«،  الفل�سطينين، 

ال�سيا�سة  اإطـــار  يف  تــنــدرج  واإمنـــا  ــدة،  ــدي ج

اإىل  الــواقــع  يف  ت�سعى  التي  »االإ�سرائيلية«، 

طم�س معامل اجلرمية ال�سهيونية بحق ال�سعب 

الفل�سطيني، فكما هو معلوم فاإن موؤ�س�سة غوث 

»االأونــروا«،  الفل�سطينين  الاجئن  وت�سغيل 

بال�سيا�سة،  لها  دخل  ال  اإغاثية،  موؤ�س�سة  هي 

 ،1948 عام  يف  فل�سطن  نكبة  بعد  اأقيمت  واإنها 

وكان الهدف منها م�ساعدة ال�سعب الفل�سطيني، 

اإىل  اإىل حن تاأمن عودته  ومد يد العون له، 

وبالتايل  الفل�سطينية،  املاأ�ساة  واإنهاء  بــاده، 

فاإن دور هذه املوؤ�س�سة الدولية هو دور اإن�ساين 

اأو  الهال  منظمات  مثل  ذلك  يف  مثلها  بحث، 

ال�سليب االأحمر الدولية، اأو الهيئات االإغاثية 

املطالبة  فــاإن  وبالتايل  الــعــامل،  يف  املختلفة 

اأبعادًا  حتمل  االأونروا  بتفكيك  »االإ�سرائيلية« 

كثرة، وتعد ا�ستكمااًل لل�سيا�سة »االإ�سرائيلية« 

ال�سعب  بحقوق  االعــرتاف  رف�س  يف  الثابتة 

اإىل  العودة  يف  حقه  �سيما  وال  الفل�سطيني، 

وطنه.

املجتمع  عليها  اعتاد  التي  ت�سريحاته  يف 

اأ�سماه  مبا  ـــروا،  االأون نتانياهو  اتهم  ــدويل،  ال

اإىل  الفتًا  »اإ�سرائيل«،  �سد  التحري�س  ممار�سة 

بها  قامت  زيــارة  خــال  للمو�سوع  تطرق  ــه  اأن

املتحدة،  االأمم  لدى  املتحدة  الواليات  �سفرة 

نيكي هايلي، اإىل الكيان ال�سهيوين، مرددًا نف�س 

الت�سريحات التي اأدلت بها امل�سوؤولة االأمريكية 

اأ�سمته  مبا  املوؤ�س�سة  جانبها  من  اتهمت  التي 

بالتحيز �سد »اإ�سرائيل«، وهي اتهامات ال ت�ستند 

والافت  مقنعة.  �سواهد  اأو  اثباتات  اأي  اإىل 

اأن ت�سريحات بنيامن نتانياهو  يف االأمر هنا، 

اال�ستيطانية  الهجمة  تــزايــد  ظــل  يف  تــاأتــي 

»االإ�سرائيلية« يف االرا�سي الفل�سطينية، حيث 

اأفيغدور  »االإ�سرائيلي«،  احلــرب  وزيــر  اأعلن 

ليربمان، اأن »اإ�سرائيل »قامت عام 2017 بتقدمي 

منذ  اال�ستيطانية  امل�سروعات  من  عــدد  اأكــرب 

 8345 لبناء  خطط  تقدمي  مت  واأنــه   ،1992 عام 

الغربية  ال�سفة  يف  ا�ستيطانية  �سكنية  وحدة 

املحتلة، مبا يف ذلك خطط »للبناء الفوري« لـ 

العاقة بن االأمرين،  3066 منزاًل. ولكي نفهم 

ال�سهيوين  الكيان  وزراء  رئي�س  دعوة  وال�سيما 

لتفكيك االأونروا، ال بد لنا من االإ�سارة اأوال اإىل 

اأن هذه املوؤ�س�سة مل تقم بقرار من دول معينة، 

واإمنا هي قرار اجلمعية العامة لاأمم املتحدة 

ال�سعب  اأ�سابت  التي  النكبة  بعد   1949 عام  يف 

العن�سري  ــال  ــت االح يــد  على  الفل�سطيني 

ملاذا  هو  هنا،  الكبر  ال�سوؤال  ولعل  ال�سهيوين، 

االأونروا،  تفكيك  على  ال�سهيوين  الكيان  ي�سر 

وما هي الفوائد التي ميكن اأن يجنيها من هكذا 

ان�سانية  طبيعة  ذات  ملوؤ�س�سة  بالن�سبة  قــرار، 

بعيدة كل البعد عن ال�سيا�سة؟

يف  »اإ�سرائيل«  م�سلحة  اإن  نقول  ولاإجابة 

املوؤ�س�سة  هذه  كون  من  تنبع  ــروا  االأون تفكيك 

الدولية تعد عمليًا �ساهد االإثبات الدويل على 

ع�سابات  مار�ستها  التي  العن�سرية  اجلرائم 

ال�سهاينة، على اختافها، بحق ال�سعب العربي 

الفل�سطيني، والتي اأدت اإىل تهجر مئات االآالف 

عنوة  الفل�سطيني  العربي  ال�سعب  اأبناء  من 

اإىل  ال�سهيونين،  واالإرهــاب  املجازر  وبوا�سطة 

املنايف الق�سرية، كاجئن يعي�سون يف ظروف 

اجتماعية جد �سيئة، زد على ذلك اأن �سجات 

الاجئن  اأ�سماء  على  حتتوي  املوؤ�س�سة  هــذه 

وحتى  االجتماعية،  واالأو�ساع  الفل�سطينين، 

وبالتايل  النكبة،  بعد  عا�سوها  التي  ال�سحية 

فاإن الدعوة اىل تفكيك هذه املوؤ�س�سة الدولية، 

ظروف  يف  الاجئن  ت�ساعد  اأن  لها  اأريد  التي 

االحــتــال  �سببها  الــتــي  ال�سعبة  حــيــاتــهــم 

حن  اإىل  ال�سهيوين،  ــي  ــائ االإج العن�سري 

بادهم،  اإىل  لعودتهم  املائمة  الظروف  توفر 

جديدة  حماولة  ال�سيا�سية  الناحية  من  تعني 

للتن�سل نهائيًا من قرار االأمم املتحدة رقم 194، 

والقا�سي بحق الاجئن الفل�سطينين بالعودة 

اإىل بادهم، وهو قرار اعترب يف حينه �سرطًا 

املتحدة،  االأمم  يف  »اإ�سرائيل«  ع�سوية  لقبول 

هذا  رف�ست  معروف  هو  كما  ــرة  االأخ اأن  غر 

هو  كما  احلــائــط،  عر�س  به  و�سربت  الــقــرار 

الـــدويل،  املجتمع  قـــرارات  معظم  يف  احلـــال 

اأي  ال�سهيوين.  العربي  بال�سراع  ال�سلة  ذات 

احلثيث  �سعيها  خال  من  »ت�سعى  »اإ�سرائيل  اأن 

الــعــودة  قـــرار  �سطب  اإىل  ــــروا  االأون لتفكيك 

ذاكرة  من  نهائيًا  الفل�سطيني  بال�سعب  اخلا�س 

املجتمع الدويل، وهو اأمر يقدم دليًا اآخر على 

برف�س  اإمعانه  يف  ما�ٍس  ال�سهيوين  الكيان  اأن 

بالق�سية  اخلــا�ــســة  الــدولــيــة  الـــقـــرارات  كــل 

يخيف  مــا  اأكــرث  اأن  خ�سو�سًا  الفل�سطينية، 

الكيان ال�سهيوين هو مت�سك ال�سعب الفل�سطيني 

الكبر  واإ�سراره  وطنه،  اإىل  العودة  يف  بحقه 

على ا�ستعادة حقوقه املغت�سبة، وحترير وطنه 

من رج�س االحتال ال�سهيوين البغي�س.

اأكـــرث خــطــورة هنا عندما  االأمـــر  ويــبــدو    

املوؤ�س�سات  على  ال�سهيوين  الهجوم  يــرتافــق 

التو�سع  مــع  ـــــروا  االأون �سيما  وال  ــيــة،  ــدول ال

املحتلة،  االرا�سي  يف  اال�ستيطاين  ال�سهيوين 

االأرا�سي  من  املزيد  يبتلع  والذي  يومي،  ب�سكل 

ت�سريحات  اأن  يعني  ما  املحتلة،  الفل�سطينية 

نتانياهو اخلا�سة بتفكيك االأونروا، اإمنا تندرج 

احلقيقي  ال�سهيوين  الكيان  �سعي  �سياق  يف 

لت�سفية الق�سية الفل�سطينية، و�سطب احلقوق 

الوطنية امل�سروعة لل�سعب الفل�سطيني، ناهيك 

للمجتمع  وكبرًا  جديدًا  حتديًا  متثل  اأنها  عن 

مطالب  الــدويل  املجتمع  فــاإن  ولذلك  الــدويل. 

اأن  كما  »االإ�سرائيلية«،  املطالب  هذه  برف�س 

لهذه  بالت�سدي  اأيــ�ــســًا  هــم  مطالبون  الــعــرب 

ال  اأخرًا،  اخلطرة.  »االإ�سرائيلية«  املحاوالت 

بد من القول اإن ت�سيي�س املواقف جتاه املنظمات 

عمل  عرقلة  �ساأنه  ومن  خطر،  اأمر  االإن�سانية 

جراح  بل�سمة  اإىل  ت�سعى  التي  املنظمات  هذه 

وم�ساعدتهم على تخطي  اآالمهم،  الغارقن يف 

امل�ساعب، وهو اأمر غاية يف االإن�سانية، وي�سب 

يف م�سلحة االأمن وال�سام الدولين.
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 نســــاء
خالدات

الثقايف  ح�سني  بنت  عو�سة  رواق  دخلت  حني 

لأول مرة قبل ب�سع �سنوات، كان يراودين �سوؤال 

ع��ام��راً  ث��ق��اف��ي��اً  اأرى ���س��رح��اً  يف خ���اط���ري واأن�����ا 

ذات  ونكهة  بروحية  مفعماً  واحليوية،  بالن�ساط 

عطٍر اأُ�سري... 

من هي عو�سة بنت ح�سني؟ وملاذا هذا ال�سرح 

با�سمها؟

ابنتها رئي�سة  �ساألت، فجاءين اجلواب من  ثم 

الرواق، الدكتورة موزة عبيد غبا�ض حيث قالت:

»عو�سة )ت�سغري عائ�سة( باللهجة الإماراتية، 

بن  ح�سني  بنت  وعو�سة  للتحبيب،  ت�سغري  وه��و 

ن��ا���س��ر اآل ل��وت��اه ه��ي وال���دت���ي، وك��ان��ت رائ����دة يف 

العطاء الإن�ساين والثقايف مبا يت�سم ذلك العطاء 

اأبعاد وطنية وقومية واإن�سانية، وحني توفت  من 

ل  اأن  نف�سي  على  اآل��ي��ت  م   1992 ع��ام  اهلل  رحمها 

يتوقف عطاوؤها بل ي�ستمر ويبقى ذكرها عطراً، 

فتم تاأ�سي�ض هذا الرواق الثقايف واحلمد هلل«.

 1939( لوتاه  اآل  نا�سر  بن  ح�سني  بنت  عو�سة 

- 1992(، من �سيدات الإم��ارات الرائدات اللواتي 

تركن ب�سمة وا�سحة يف لبنات املجتمع الإماراتي 

ق��ب��ل ف��ج��ر احل��ق��ب��ة ال��ن��ف��ط��ي��ة وال��ن��ه��و���ض ال��ذي 

الأوىل  حياتها،  من  مرحلتني  عا�ست  �ساحبها، 

عندما كانت يف كنف الوالد رحمه اهلل وكان يف 

زم��ان��ه م��ن كبار جت��ار ال��ل��وؤل��وؤ يف عجمان، وك��ان 

�سخ�سية مهيبة، فهو مثقف و�ساعر اهتم برتبية 

اأولده، فكان ي�ستقدم لهم املعلمني من ال�سعودية 

كتاتيب فقط،  ب��ل  م��دار���ض  ه��ن��اك  تكن  ح��ني مل 

جعلها  بل  عو�سة،  ابنته  التعليم  من  ي�ستثن  ومل 

العلم  حب  على  فن�ساأت  تتعلم،  اأخوتها  �سف  يف 

والثقافة، وكانت يف �سبابها مق�سد ن�ساء املدينة، 

ولديها جمل�ض يف بيت والدها، وهو مبثابة مركز 

ثقايف وجمعية خريية  حتاول من خاله توعية 

مبا  وتعرفهن  ودن��ي��اه��ن،  دينهن  ب��اأم��ور  الن�ساء 

يجب اأن تكون عليه املراأة ال�ساحلة والأم املربية 

املحتاجات  وت�ساعد  الر�سيدة  واملواطنة  الفا�سلة 

اً وت�سعى حلل م�ساكلهن. �سراّ

خ�سو�ساً  و�سهامتها،  كرمها  عن  يذكر  ومم��ا 

اإبان الفرتة الع�سيبة التي اأ�سابت املنطقة خال 

فرتة احلرب العاملية الثانية )1939 - 1945(، حيث 

انقطعت الإم��دادات عن منطقة اخلليج العربي، 

السيدة التي خّلدها العطاء 
ساجدة الموسوي

الوقع  اقت�سادية �سديدة  املنطقة ب�سائقة  ومرت 

على النا�ض، ف�سحت املوارد والأرزاق، فكانت عو�سة 

هي الذراع اليمنى لوالدها باإدارة �سوؤون الأ�سرة، 

البيوت،  ع�سرات  لت�سمل  ممتدة  الأ���س��رة  وك��ان��ت 

يف  الأ�سر  ه��ذه  اإعالة  عن  م�سوؤوًل  والدها  وك��ان 

ج��ه��وده��ا  تقت�سر  ومل  ال��ع�����س��ي��ب��ة.  امل��ح��ن��ة  ت��ل��ك 

العديد من  �سملت  بل  احل��د،  ه��ذا  الإغاثية عند 

الأ�سر التي ل طعام لديها فحمتهم من الهاك.

بعد  فكانت  عطائها،  من  الثانية  املرحلة  اأم��ا 

زواجها من عبيد بن غ��امن بن غبا�ض، وه��و من 

اإىل  انتقلت  وبزواجها  واأ�سالة،  القوم خلقاً  علية 

دبي. وكان زوجها يحرتم خياراتها واآراءها، وقد 

ال�سحف  لها  يوفر  فكان  الكاملة،  الثقة  منحها 

وامل����ج����ات، م��ث��ل روز ال��ي��و���س��ف و���س��ب��اح اخل��ري 

وغريهما، وكان ي�سجعها ملا وجده فيها من �سمو 

جمل�سها  فكان  املجتمع،  خلدمة  وتطلٍع  اإن�ساين 

وج��دن  مم��ن  وغ��ريه��ن  املجتمع  ب�سيدات  ي���زدان 

املعرفة  وم�سدر  احلكيمة،  والأخ��ت  املعلمة  فيها 

لكل ما يدور حولهن يف العامل.

كانت تتابع الأخبار يف العامل، وت�ستمع ب�سكل 

اإىل  وت�ستمع  ال��ع��رب،  �سوت  اإذاع���ة  اإىل  متوا�سل 

امل��ذي��ع امل��ع��روف اآن���ذاك اأح��م��د �سعيد، وه��و ينقل 

النا�سر،  عبد  جمال  العربي  الرئي�ض  خطابات 

واأخبار الثورة يف م�سر.

ولعل اأجمل ما روي عن عو�سة بنت ح�سني يف 

عبد  جمال  ترا�سل  كانت  اأنها  اخلم�سينات  ف��رتة 

تاأميمه  توؤيده يف ثورته ويف  له  النا�سر وتكتب 

ل��ق��ن��اة ال�����س��وي�����ض ويف ان��ت�����س��اره ع��ل��ى ال���ع���دوان 

حمافظ  تقليدي  جمتمع  يف  اإم�����راأة  ال��ث��اث��ي. 

اآن��ذاك، ومل  مل تدخله و�سائل الت�سال احلديثة 

اخرتقت  فكيف  للنفط،  واح���ٍد  بئٍر  حفر  ي�سهد 

الآف���اق لتوؤيد ث��ورة وق��رار قائد عربي، وه��ي يف 

البحار  تتخللها  �سا�سعة  م�سافات  عنه  يبعد  بلد 

واخللجان وال�سحارى.

تكرٍب  با  وق��وي��ة،  مهيبة  �سخ�سية  ذات  كانت 

بل قوتها يف توا�سعها، ويف حبها للنا�ض وكانت 

الآخرين مبا  واإ�سعاد  امللهوف  اإغاثة  �سعادتها يف 

جتود به مما ل يعلمه اإل من اأجزلت له العطاء، 

�سخ�سيات  ت��ق�����س��ده��ا  وح��ك��ي��م��ة  ���س��اع��رة  وك���ان���ت 

اأم��ام املراأة  اأنهم  ووف��ود من باد العرب مدركني 

احلكيمة التي اأهلتها تربيتها ومعارفها اأن تعرف 

ما يجري يف العامل.

ا�سمها خالداً يف  ُلقبت باملراأة احلكيمة، وظل 

�سمري ك��ل م��ن ع��رف��ه��ا واأح��ب��ه��ا وك���ل م��ن �سمله 

عطاوؤها، �سواًء قبل وفاتها اأم بعد وفاتها.   
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الب�سرية  ال��رف��ات  دف���ن  م�سالة  ووج����دت 

قبل  م��ن  جت��اوب��اً  امل��ي��ادي��ة  الت�سعينات  يف 

املجتمع الدويل الإن�ساين  من خال  �سمان  

التعامل مع اجلثث بكرامة واإظهار الحرتام 

للعائات التي فجعت بفقد اأحد اأفرادها كما 

حدث يف الفرتة الأخرية يف مناطق ال�سراع 

اأث��ار  م��ن قتل تنوعت م�����س��ادره وط��رق��ه م��ا 

جدل كبريا يف حتديد هوية القتيل . 

اإدارة اجلثث يف القانون الدويل الإن�ساين 

ت���ع���د  م��ع�����س��ل��ة  اجل���ث���ث يف احل�������روب و 

ال���ك���وارث واح����دة م��ن اخ��ط��ر امل�����س��ائ��ل التي 

ملا  الإن�سانية  املنظمات  م��ن  الكثري  اأره��ق��ت 

لها  قدا�سة  يف حفظ  كرامة  الإن�سان ميتا 

ال�سريعة  ب��ه  مل��ا ج���اءت  تبعا  اك��رث منه ح��ي��ا، 

الإ����س���ام���ي���ة و ق����واع����د ال���ق���ان���ون ال�����دويل 

الدعوة الى استحداث مركز عربي 
إغاثي إلدارة جثث القتلى في 

القانون الدولي اإلنساني
معكم -راضية صحراوي  –  الجزأير

ال تزال  الحروب و الصراعات المسلحة في العالم عموما وفي الوطن العربي خصوصا  تعصف 
بالعديد من الضحايا فمنهم من أصبح في عداد المفقودين و منهم من قضى نحبه فأصبح جثة 
هامدة يجهل هويتها نظرا لعدم وجود بيانات ومعطيات تحدد معالمها، ومن هنا تثار العديد من 

القضايا حول الجثث المترامية أثناء حدوث قصف جوي، فمحاوالت  تحديد هوية القتلى في القانون 
الدولي اإلنساني  معضلة صعبة الحل ففي العديد من األحيان يدفن الكثير من الهالكين  في مقابر 
جماعية كما حدث في الكثير من حروب  القرون الماضية في الحرب العالمية األولى و الثانية والتي 
كان تحديد رفات البشرية آخر االهتمامات تلك الشعوب المتناحرة ..فالنجاة بالنفس والبحث عن سبل 

للعيش واالستقرار كان من همهم الشاغل  آنذاك، ناهيك عن غياب الطرق العلمية لتحديد هوية أصحاب  
الجثث خاصة بعد تعفنها األمر الذي حال دون  حفظ  الكرامة اإلنسانية في.

الإن�������س���اين ف��ق��د اأق�����رت الت��ف��اق��ي��ات جنيف 

1949  على �سرورة قيام الأط��راف  الأرب��ع��ة  

املتحاربة كفالة الكرامة للموتى واحليلولة 

ما  ك��ل  وف��ع��ل  وتدني�سها،  اجل��ث��ث  نهب  دون 

املوتى وجمع جثثهم  يف و�سعها للبحث عن 

حيثما  اأ�سحابها  هوية  وحت��دي��د  وتوثيقها 

اأه��م��ي��ة الك�سف عن  اأم���ك���ن«. وب��ال��ت��ايل ف���اإن 

ال�سحايا   ل��ع��ائ��ات  بالن�سبة  امل��وت��ى  ه��وي��ة 

ويحفظ  الفراق  حرقة  يخفف  مقد�ض  اأم��ر 

ال��ذي  ال��ب��اب  ه��ذا  فمن  الإن�سانية،  الكرامة 

ق��ت��اه،  ي�سحب  اأن  ط���رف  ك��ل  ف��ر���س��ة  يتيح 

ت��ع��د ج��رمي��ة  ���س��ح��ب جثثهما  اأي��ه��م��ا  ف��م��ن��ع 

ل  ان��ه  اإل  عليها  يعاقب  واأخاقية  قانونية 

تزال يف بع�ض دول ال�سراع ممن هبت عليها 

ري���اح احل����روب وال���دم���ار ينتهك ه���ذا احل��ق 

وت��رتك اجلثث تتعفن و تتحلل دون دفنها، 

ال�����س��راع  م��ن��اط��ق  �سحبهم يف  ح��ي��ث لي��ت��م 

وال��ن��زاع��ات ب��ل ي���رتك لأط����راف اأخ����رى من 

عنا�سر  ، وتغيب متاماً  الدفن  تقوم مبهمة 

التعرف على اجلثث والعودة بها اىل اأهلها. 

ومن ثم دفن رفات جمهول يبقى عند ذويه 

مفقودا.

م�سكلة  الب�سرية  ال��رف��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 

ت�ستوجب احلل

، وحمدودية  للجثث  الكبري  الرتاكم  مع 

الإم�����ك�����ان�����ي�����ات م������ن ال�����ط�����واق�����م ال���ط���ب���ي���ة 

وامل��ت��ط��وع��ني ال��ذي��ن ل ي��ف��ق��ه��ون يف جم��ال 

لأي   ي��خ�����س��ع��وا  مل  ك��ون��ه��م  اجل���ث���ث   اإدارة 

التابعة  ال��ف��رق  م��ن  الكثري  ت�سطر  تكوين، 

املناطق  املتواجدة  يف  الإغاثية   للمنظمات 

ال���ن���زاع���ات امل�����س��ل��ح��ة م���ن ت��ع��ام��ل م���ع رف���ات 

الب�سرية بطريقة غري �سليمة وغري �سحية 

حيث  املتطوعني،  من  الكثري  �سامة  تهدد 

يتم جمع اأكرث من 20 جثة يف امل�سارح لنقلها 

ودفنها، اإل اأن الأمر يفتح باب لت�ساوؤل حول 

الدين  يخ�ض  م��ا  يف  القتلى  ه��وي��ة  حت��دي��د 

واجل��ن�����س��ي��ة  ن��ظ��را ل��غ��ي��اب اأي وث��ائ��ق حت��دد 

ه��وي��ت��ه��م اأو ع���ام���ات ت��ظ��ه��ر ع��ق��ي��دت��ي��ه��م و 

انتماءهم الديني كون اأن طقو�ض دفن امل�سلم  

تختلف عن من يعتنق دينا اأخر.

الوطنية  اجلمعيات  بع�ض  اه��ت��دت  ق��د  و 

ل��ل��ه��ال و ال�����س��ل��ي��ب الأح���م���ر  يف ال��ب��ل��دان 

ال���ع���رب���ي���ة  يف ظ���ل ان����ع����دام الإم���ك���ان���ي���ات و 

التكنولوجية احلديثة يف تعامل مع اجلثث 

اىل اأ���س��ال��ي��ب ت��ق��ل��ي��دي��ة،  يف غ��ي��اب وث��ائ��ق 

عائاتهم  تقوم  حيث  القتلى،  هوية  حت��دد 

اأثناء  متواجدين  كانوا  الذين  جريانهم  اأو 

اجل��وي��ة من  ال���غ���ارات  و  امل�سلحة  ال��ه��ج��م��ات 

ت��ق��دمي ت��ف��ا���س��ي��ل ع���ن ع���ام���ات اأو م��ام��ح 

الهوية  حتديد  يف  ت�ساعد  اأن  ميكن  مميزة 

ك��ال��و���س��م، وامل��اب�����ض امل���ج���وه���رات ال��ت��ي قد 

ت�����س��اه��م ه����ي الأخ��������رى يف حت���دي���د دي���ان���ة 

ي��ك��ون ختان  ق��د  ذل���ك  واأك����رث م��ن  �ساحبها 

الرجل  اأن  على  الوحيد  املوؤ�سر  هو  ال��ذك��ور 

التعامل  ي��ت��م  ه��ن��ا  وم���ن  م�سلما.  ي��ك��ون  ق��د 

م��ع اجل��ث��ث جميعا ب���اح���رتام، وت��دف��ن وف��ق 

التقاليد الإ�سامية.

ول��ك��ن وح�����س��ب امل��خ��ت�����س��ني، مل ت��ع��د ه��ذه 

ال���ط���رق جت����دي ن��ف��ع��ا ع��ن��دم��ا ي��ت��م ال��ع��ث��ور 

اأدى  ما  التحلل  رف��ات متعفنة اىل حد  على 

اىل اع��ت��م��اد ال��ط��ب ال�����س��رع��ي وه���و م��ن بني 

نظرا  القتلى  هوية  للك�سف عن  ال�سبل  اأه��م 

للتقنية العالية املعتمدة يف ذلك، حيث يتم  

اأخ����ذ ع��ي��ن��ات م��ن احل��م�����ض ال���ن���ووي للجثة 

�سعور  ال��ذي  الأم��ر  اأقاربها  ب��دم  ومطابقتها 

ب��الم��ت��ن��ان م��ن ج��ان��ب ال��ع��ائ��ل��ة ال��ت��ي فقدت 

امل�ساكل  م��ن  ال��ك��ث��ري  اأن  اإل  اأف���راده���ا،  اأح���د 

تعرقل  حتدد هوية املفقودين، فالكثري من 

اختبارات احلم�ض النووي التي يتم �سحبها 

ال��ت��اب��ع��ة جلمعيات  ط��واق��م طبية  ق��ب��ل  م��ن 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ه��ال و ال�����س��ل��ي��ب امل���ت���واج���دة 

باملناطق النزاع كليبيا مثًا او �سوريا  لي�ست 

باجليدة  لنق�ض الإمكانيات الازمة لذلك 

يف ظل انعدام اأدنى التكوين يف املجال.

تر�سل  امل��ذك��ورة   فالعديد من اجلمعيات 

جمال  يف  ت��ط��ورا  الأك���رث  دول  اىل  عيناتها 

ال��ط��ب��ي وي��ن��ت��ظ��رون لأي�����ام ل��ل��ح�����س��ول على 

ال��ن��ت��ائ��ج مم��ا ي����وؤدي اىل ت��اأخ��ري دف���ن رف��ات 

خا�سة اإن كان القتيل م�سلما الذي ي�ستوجب 

دفنه من باب اإكرام امليت و هذا ما جاءت به 

�سريعة الإ�سامية.

ما هو احلل؟؟؟

نظرا لقد�سية الروح الب�سرية التي كرمها 

العلي القدير و�سنت لها قواعد و ت�سريعات 

�سماوية جعلت  له حقيقية ي�سمو فيها عن 

كل  �سيء يف الأر�ض  ذكرا كان اأواأنثى. ونظرا 

مل��ا ي��واج��ه��ه ال��ع��امل خ��ا���س��ة ال����دول العربية 

م���ن دم����ار و خ�����راب  ل��ف��ظ��ا ���س��ح��اي��ا وقتلى 

يجهل انتماءهم، دينهم، جن�سيتهم  مما قد 

تهدر  معلومة   غ��ري  مقابر  اىل   بهم  يجر 

مما  معتقداتهم  ح��ي��اء  تخد�ض  و  كرامتهم 

ي�ستوجب منا التفكري جليا  يف: ا�ستحداث 

اجلثث يف  ب���اإدارة  يعنى  اإغاثي  عربي  مركز 

وال�سريعة  يتوافق  مبا  امل�سلحة  ال�سراعات 

ال��دي��ان��ات  الأخ���رى  من باب  الإ�سامية، و 

 . الثقافات  ال�سماوية و كل  الأدي��ان  اح��رتام 

دوارات  اىل  املتطوعني  من  العديد  اإخ�ساع 

يف  اجل��ث��ة  م��ع  التعامل  كيفية  يف  تكوينية 

اأوقات احلرب  و يف كيفية  نقلها و رعايتها 

و حفظ كرامة امليت لقوله اهلل تعاىل  اإكرام 

امليت دفنه حيث يتم اإعطاء الهتمام الكامل 

للجثة  اىل اأن يتم القيام بالطقو�ض الدينية 

لكل جثة ومن ثم دفنها ب�سكل �سليم، وكذلك 

اإن�ساء مركز عربي  ف��ك��رة   ���س��رورة  تعميم  

للهال  الوطنية  اجلمعيات  كل  على  اإغاثي 

وال�سليب الأحمر و كل املنظمات التي تعنى 

ب��ال�����س��اأن الإن�����س��اين ع��ن ط��ري��ق خ��ل��ق ف��روع 

ل���ه. ودع����م اجل��م��ع��ي��ات ال��وط��ن��ي��ة امل��ت��واج��دة 

و  الطبية  امل�ستلزمات  بكل  امل�سلحة  باملناطق 

خلق خايا لتتبع اإدارة اجلثث بها و ت�سيري 

ان��ت�����س��ار الأم���را����ض التي  ن��ق��ل��ه��ا  للحد م��ن 

امل��ت��ط��وع��ني  اىل اخلطر.  ق��د تعر�ض ح��ي��اة 

واأخرياً و�سع قاعدة بيانات معلوماتية حول 

على  ذل��ك  و  الب�سرية  رف���ات  رف��ع  العمليات 

اغاثية  وحت��وي قاعدة  م�ستوى كل جمعية 

البيانات مكان انت�سال اجلثث �سفتها جن�سها 

مرفقاتها من اوراق ر�سمية و غريها حلديد 

عن  البحث  برنامج  تدعم  العملية  الهوية 

املفقودين .  
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صور من 
الذاكرة

على كتفها، جل�ست على الأر�ض فاإذا به جثة 

ًهامدة...

����س���رخ���ت ب���ك���ل ج����وارح����ه����ا، ال���ت���ف���ت اإىل 

���س��رخ��ت��ه��ا ب��ع�����ض ال���رك���ب امل���ه���اج���ر، دف��ن��وا 

الر�سيع وا�ستاأنفوا ال�سري على عجالة...

اقرتب املغيب والركب ما�ٍض اإىل املجهول، 

الماء
النهاية   ، ط��وي��ل ٌ وال����درب  �ساقة  ال��رح��ل��ة 

جم��ه��ول��ة واحل���م���ُل ث��ق��ي��ل، ث��ق��ي��ٌل لأن��ه��ا با 

ماٍل ول زاٍد ول معني، ثقيل ٌ لأنها م�سوؤولة 

اأطفاٍل، عليها  اأ�سرتها ثاثُة  بقي من  عمن 

ب��ه��م من  وت��ه��رب  ع��ل��ى حياتهم  اأن حت��اف��ظ 

اأت�����ون احل����رب ال��ت��ي ل ن��اق��ة ل��ه��م ف��ي��ه��ا ول 

وراءه���ا مبا  ت�سحبهم  اأط��ف��اٍل  ، ثاثة  جمل 

عاهم من تراب وغبار النفجارات، ور�سيٍع 

الأمل حتمله  يئن من  الوجه  جريٍح م�سفر 

ب�ساعدها  حت��م��ل  بينما  الأمي����ن  ب�����س��اع��ده��ا 

الأي�سر عبوة با�ستك فيها ماء يوازي ثقل 

الر�سيع الذي حتمله...

املو�سل  الهاربني من  وم�ست مع جمهوع 

ال���ربي���ة وا���س��ع��ة  امل����ج����ه����ول...  امل�����س��ري  اإىل 

امل�سري  نائية، �ساعات و�ساعات من  واحل��دود 

تعبت وك���اد ال��غ��روب ي��ق��رتب وال��ك��ل ي��ن��ادي 

ه��ي��ا، ه��ي��ا اأ����س���رع���وا ق��ب��ل اأن ي��ح��ل ال��ظ��ام، 

وي�سارها،  ميينها  ع��ن  وثقلني  ت�سرع  كيف 

لت�سعه  امل�سي  ي�ستطيع  اجلريح  الر�سيع  ل 

ت�ستطيع  احل��ي��اة  �سر  امل���اء  ول  الأر����ض  على 

بالإعياء  واأح�ست  ال�سري  تغذ  مازالت  رميه، 

من التعب واأطفالها اجلوعى يجرون وراءها 

ل  و�سماًل،  مييناً  تلتفت  ت�سفعهم،  وال��ري��ح 

يلتفت لأحد كيوم احل�سرالكلُّ من�سغل  اأحد 

لو  م��اذا  ترميه،  اأن  ب��امل��اء  فكرت  بحياته... 

العط�ض؟   ويف  م��ن  وم��ات��وا  الرحلة  طالت 

على  ت�سقط  اأن  فيها  ك���ادت  ال��ت��ي  اللحظات 

، تدلت رقبة الر�سيع وثقل ج�سمه  الأر���ض 

)ملاذا تقتل يا عمر(، هذا هو عنوان كتاب مهم 

ل��ل��ع��رب )ت��ودن��ه��وف��ر(،  امل��ن��ا���س��ر  للكاتب الأمل����اين 

اأن  ق��رر  الغرب،  يف  م�سهور  اإعامي  وتودنهوفر 

ياأتي للعراق ليطلع على واقع املقاومة العراقية 

العراق  2006 دخل  عام  الأمريكي، يف  لاحتال 

غرب  امل��ق��اوم��ة  منطق  يف  ت��وغ��ل  طبيب،  ب�سفة 

ال��ع��راق واأخ����ذ ي�سجل ذك��ري��ات��ه، وم���ن ب��ني تلك 

الذكريات زيارته لعائلة الفتى عمر، اأجرى حواراً 

والح��ت��ال  احل���رب  ح��ول  يرتكز  م��ع عمر  مهماً 

واملقاومة، ومن بني ما �ساأله تودنهوفر لعمر هو: 

ملاذا حتمل �ساحك لتقتل اجلندي الأمريكي؟

اأمريكا لأقتل  اإىل  اأذه��ب  اأن��ا مل  اأج��اب��ه عمر: 

اجلندي الأمريكي... هو جاء من باده ليقتلني 

... لقد احتل بادي وقتل اأخي ، فمن منا املجرم 

ومن منا الربيء؟ ثم حكى ق�سة اأخيه الذي قتله 

لي�سرتي  �سباحاً  ذاه��ب  وهو  الأمريكي  القنا�ض 

اخلبز والفطور لأمه واأبيه واأخيه ال�سغر عمر. 

البيت وقريباً من  اإىل  اأن قتلوه  وهو راج��ع  بعد 

البيت، يقول عمر: كنت اأرى جثة اأخي يف ال�سارع 

اأب���ي  اأردت اخل�����روج لأج��ل��ب��ه مي�����س��ك ب���ي  وك��ل��م��ا 

اأخ��رج من البيت ويقتلني القنا�ض  واأم��ي لكي ل 

الأمريكي فا يبقى لهما اأحد ...

كاأنه  الق�سة  ه��ذه  يكتب  وه��و  تودنهوفر  ك��ان 

يبكي ..

حتية ً لك يا تودنهوفر يا ذا ال�سمري النا�سع 

البيا�ض، يا ن�سري العرب.

لماذا 
تقتُل 

يا عمر...

الكتب 
األسيرة 

املدر�سة  املكان لندن/  م   1992 ع��ام  ذل��ك  ك��ان 

احل�سار  من  الرغم  على  بقيت  التي  العراقية 

على العراق مفتوحة، لأن البناية ملك للعراق 

ح��ي��ث اأ���س�����س��ه��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة 

طلبوا   ... هناك  املغرتبني  والعرب  للعراقيني 

الكتب  اإر���س��ال��ي��ة  اإخ���راج  اأ���س��اع��ده��م يف  اأن  مني 

العراق  يف  الرتبية  وزارة  من  للطاب  املر�سلة 

بالكتب  املدر�سة  تزويد  عن  امل�سوؤولة  هي  حيث 

والقرطا�سية، وكان العراق قبل احل�سار وقطع 

البعثة  حتى  �سيء  بكل  متكفل  معه  ال��ع��اق��ات 

واحل�سار  العاقات  قطع  بعد  اأم��ا  التعليمية، 

الظامل فقد حتولت املدر�سة اإىل نظام التمويل 

لتمويلها.  الطاب  ا�سرتاكات من  لقاء  الذاتي 

اإىل  واأذه����ب  ال�سحنة  اوراق  اآخ���ذ  اأن  علي  ك��ان 

ذهبت  وف��ع��ًا  الكتب،  لأ�ستخرج  املعنية  اجلهة 

قد  الكتب  تكون  اأن  يفرت�ض  التي  املخازن  اإىل 

ال��ك��ت��ب م��ازال��ت يف  ت��ردن��ا  ف��ق��ال��وا مل  و�سلتها 

اإدارة  اإىل  فذهبت  العزم  وعقدت  مطار هيرثو، 

املطار فحولوين من جهة اإىل اأخرى وبني هذه 

اجلهة وتلك م�سافات طويلة اأقطعها م�سياً على 

الأق���دام، اأخ���رياً و�سلت امل��خ��ازن، وراأي���ت الكتب 

املناهج  خمتلف  م��ن  ك��ب��رية  �سحنة  عيني،  ب���اأم 

الدرا�سية، علوم، ريا�سيات، لغة عربية وغريها، 

ب��اأم  الكتب  وراأي���ت  للهدف  و�سلت  وق��د  فرحت 

عيني، �ساألت املوظفة املعنية عن �سبب حجرها 

وعدم اإر�سالها للمدر�سة، مل تعر اأهمية ل�سوؤايل، 

للمدر�سة؟  اآخ��ذه��ا  اأن  يل  كيف  ثانية:  �ساألتها 

قالت، ل ميكن الآن؟ قلت: متى اإذاً؟

قالت: ل اأدري، عليها فح�ض؟

ق���ل���ت: ه���ي م��ن��اه��ج درا����س���ي���ة ول��ي�����س��ت ك��ت��ب��اً 

�سيا�سية 

قالت: ل ل يعنينا امل�سمون، الفح�ض عليها 

من نواحي اأخرى

قلت: ماذا تعنني؟

قالت: قد تكون ملوثة مبواد كيمياوية ...

قلت: وهل ن�سمم اأطفالنا؟

وردتنا  التي  التعليمات  لكن  اأدري  ل  قالت: 

بخ�سو�سها هكذا ...

ياأتي حتى  ول  ياأتي  ال��ذي  بانتظار  وم�سيت 

التاميذ  الكتب و�سار  اأع��وام ومل ترد  انق�ست 

بتجليدها  ال��ق��دمي��ة  ال��ك��ت��ب  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ��ون 

يخرج من  واح��د  وي�سلمونها من  متيناً  ج��اداً 

مرحلة اإىل اآخر ... 

ح�ساٌر مل يرتك حتى الكتاب والقلم ...

اإىل ال�سياع، ورمبا الغرق يف اأتون البحار اأو 

اأمل��اً ب�سبب  امل��وت ب��رداً يف املخيمات، اأو امل��وت 

ح���رٍب ف��ر���س��ه��ا عليهم جت���ار ال��دي��ن وجت��ار 

احلروب...

ماٍء  وعبوة  اأط��ف��ال  ثاثة  ت�سحب  م�ست 

ووج�����ه ط���ف���ٍل ���س��ه��ي��د يف ال���ربي���ة ل ي��ف��ارق 

خيالها.

ساجدة الموسوي
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الدعم اللوجستي اإلقليمي عن قيام  اللجنة 
الدولية بشحن 190,000 طرد  غذائي 

و409,600 حفاضة و85,500 فرشة 
و257 كرسيا متحركا

ألجل اإلنسانية معًا
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كاريكاتير

بالجوع 
أو المرض.. 

اليمنيون يختارون 
طريقة موت 

أطفالهم



نصنع البسمة
معًا


