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غزة ـ يامن سلمان

ــات الــــصــــبــــاح األولـــــــــى،  ــ ــاعــ ــ ــــي ســ فــ
للذهاب  ويستعد  حسن  يستيقظ 
ويمرح  يحبها  التي  مدرسته  إلــى 
فــيــهــا مـــع أصـــدقـــائـــه، ثـــم يـــعـــود إلــــى مــنــزلــه 
لتناول وجبة الغداء والدراسة. هذا ال يعني 
لم ينته  إن نهاره  إذ  أنــه سينام بعد قليل، 
بـــعـــد، وعــلــيــه تــجــهــيــز نــفــســه لــيــتــحــّول إلــى 
»الطفل الغارسون )النادل(« على كورنيش 
الــبــحــر. يـــرتـــدي قــمــيــصــا أبــيــض الـــلـــون مع 
ويبدأ  أســـود،  وبنطال  ربــطــة عنق صغيرة 
عمله عصرًا ويعود إلى بيته عند منتصف 

الليل. 
حـــن بــــدأ الـــعـــمـــل، أصـــــّر حــســن )11 عــامــا( 
 مــمــّيــزًا عــلــى كورنيش 

ً
عــلــى أن يــكــون طــفــا

منطقة السودانية شمال قطاع غزة. يرتدي 
ــادل، ويــســاعــد والــــده الــــذي يملك  ــنـ ثــيــاب الـ
كــشــكــا يــبــيــع فــيــه املـــشـــروبـــات والــشــطــائــر. 

المجتمع ليس مدينة 
فاضلة، لذا ال بّد من تنفيذ 

قوانين صارمة

كثيرون ينادونه 
»باش مهندس« ألنه 

يريد أن يصير مهندسًا 
معماريًا حين يكبر

حين بدأ يعمل، ظّن 
أّن جميع الذين يعملون 

على كورنيش البحر 
يرتدون ثياب الندل

الشراء منه  الزبائن  ل عــدد كبير من 
ّ

ويفض
والجلوس على مقربة من كشك والده، علما 
البحر  الشاطئ مليء باألكشاك. ويعّد   

ّ
بــأن

ــس الــوحــيــد 
ّ
وجـــهـــة لــلــغــزّيــن كـــونـــه املــتــنــف

لديهم.
أبــو عبيد )42 عاما(  عمل والــد حسن علي 
ــّدادًا ألكثر مــن 15 عــامــا، حــن كــان يسكن  حـ
تدّر  لم تعد  املهنة   

ّ
لكن الشاطئ.  في مخيم 

عــلــيــه املــــال مــنــذ بـــدء الــحــصــار اإلســرائــيــلــي 
ــــزة. بــالــتــالــي، لـــم يــتــمــّكــن من  عــلــى قـــطـــاع غـ
االستمرار في عمله، وبدأ يفكر في بديل إذ 
ال فائدة من االنتظار. فّكر في افتتاح كشك، 

وهذا ما حصل قبل نحو أربع سنوات.
لــدى حسن ثــاث شقيقات، وتجمعه عاقة 
قوية مع والــده، الــذي يعّده صديقه وليس 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــه. يـــقـــول الــــوالــــد لـ ــنـ ابـ
ه يرغب في ذلك بشدة. 

ّ
»حسن يساعدني ألن

اختار أن يرافقني بداًل من اللعب في الشارع، 
املــدرســة«.  فــي  مــع زمــائــه  باللعب  ليكتفي 
ه »عرف بأزمتنا االقتصادية في 

ّ
يضيف أن

. ذلك اليوم قبل 
ً
البيت، وأراد أن يصير رجا

خمس ســنــوات، حــن سألني ملـــاذا ليس له 
شقيق، قررت أن أصير صديقه. وهو اليوم 

يلتزم بهذه الصداقة«.
يــومــيــا، يــحــصــل والــــد حــســن مـــن عــمــلــه في 
عـــشـــرة دوالرات، وهــو  نــحــو  عــلــى  الــكــشــك 
مبلغ ال يكفي األسرة التي تعيش في منزل 
بــاإليــجــار عــلــى مــقــربــة مــن مخيم الــشــاطــئ. 
يضيف والد حسن: »أشفق على جيل حسن 
بسبب هذه الظروف الصعبة التي نعيشها 
وال  مجهول،  مصيرهم  معنا.  ويعيشونها 
أمـــل يعيشون عــلــيــه. بــالــكــاد يــلــعــبــون، ومــا 
من أماكن ترفيهية. من الطبيعي أن يشعر 

الجميع بأن أطفالنا كبار منذ طفولتهم«.
ويــلــفــت والـــــد حــســن إلــــى أن عــمــل ابـــنـــه لم 
ر على دراســتــه، موضحا أنــه بــات أكثر 

ّ
يؤث

وعيا، هو الــذي يحرص على االختاط مع 
الزبائن، الذين يتحدثون إليه عن خبراتهم 
في الحياة. في بعض األحيان، يخبرهم عن 
دروســــه ويــســاعــدونــه فــيــهــا. يحصل حسن 
على مــعــدل جيد جـــدًا. وفــي الــعــام املــاضــي، 
حصل على مــعــّدل 85 فــي املــائــة. فــي الوقت 
الحالي، يّدخر املال الذي يعطيه إياه والده، 
إذ يــنــوي شـــراء هــاتــف نــقــال خـــال األشــهــر 

املقبلة.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أحـــب  يـــقـــول حــســن لـ
ــه يــحــّبــنــي، ولـــيـــس له  ــدي ألنــ ــ مـــســـاعـــدة والــ
أشقاء يساعدونه. في الوقت نفسه، أحرص 
على إتمام واجباتي املدرسية التي تستغرق 
نحو ساعتن تقريبا. أما الدروس الصعبة، 
مــثــل الــعــلــوم، فأعطيها وقــتــا إضــافــيــا يــوم 

العطلة«.
يرتديها، يوضح حسن  التي  االثياب  وعــن 

 أن 
ّ
أنه عرفها من األفام. حن بدأ العمل، ظن

جميع الذين يعملون على كورنيش البحر 
يرتدون ثياب الــنــادل، رغــم أن والــده أخبره 
أنه ما من داع لها. إال أن إصــرار حسن دفع 
ــده إلـــى شــرائــهــا لـــه. الـــيـــوم، يطلق عليه  والــ
الــجــمــيــع لــقــب »الــــغــــارســــون«، وهــــو يشعر 

بالسعادة حن يتحدثون إليه.
يخجل حــســن مــن أن يـــراه أحـــد مــن زمــائــه 
العمل، ألنهم سيظنونه  املــدرســة خــال  في 
بائعا متسواًل، وهو يخشى أن يجرحه أحد 
بأي كلمة، خصوصا أن ال أحد من زمائه أو 

أصدقائه في فصله يعمل. 
عــلــى  يـــبـــيـــع  رآه وهـــــو  ــا  ــ ــدّرسـ ــ مـ أن  ويــــذكــــر 
إلى  التالي أحضره  اليوم  الكورنيش، وفي 
غرفة املدّرسن، وسأله عن تفاصيل حياته 
ألنه تلميذ متفّوق في الفصل. بعدها، هنأه 
على خياره، مشيرًا إلى أن تجربته قد تكون 

مثااًل يحتذى به. 
الزبائن ال يحبون  أن بعض  يضيف حسن 
شــرب الــقــهــوة أو الــشــاي، إال أنــه يحضرها 
ألنه  مهندس«  »بــاش  كثيرون  يناديه  لهم. 
يريد أن يصير مهندسا معماريا حن يكبر. 
ويشير إلى أنه متفّوق في مادة الرياضيات 

التي يحبها كثيرًا.
تجدر اإلشارة إلى أنه بحسب تقرير للجهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني، الصادر في 
ــــع حــقــوق  إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، عـــن واقـ
الطفل الفلسطيني في عام 2016، فقد بلغت 
نــســبــة األطـــفـــال الــعــامــلــن )مـــا بـــن 10 و14 
عاما( 1.7 في املائة في عام 2016، في وقت 
كانت فيه 2.1 في املائة في عام 2012. وتزيد 
الضفة  النسبة في قطاع غــزة باملقارنة مع 
العمرية  الفئة  أما  املائة.  0.5 في  بـ  الغربية 
ما بن 15 و17 عاما، فقد بلغت 7.8 في املائة 
في عام 2016، في حن كانت 7.7 في املائة 

في عام 2012. 

األطفال الكويتيون، كما 
أطفال العالم، عرضة 

العتداءات تختلف 
طبيعتها. من هنا، كانت 

إجراءات عّدة للحّد من 
ذلك، ولعّل الخط الساخن 

رقم 147 في الكويت 
واحد منها

الكويت ـ خالد الخالدي

املــعــتــدون عــلــى أطــفــال الــكــويــت، جــســديــا أو 
معنويا أو لفظيا أو جنسيا، ليسوا في مأمن 
من الحساب والعقاب، بعد حزمة اإلجراءات 
ـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 

ّ
الـــتـــي ات

املتزايد  العنف  مــن  التقليل  بهدف  البرملان 
ضّد األطفال داخل البيت وخارجه.

وكــانــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة قــد تــقــّدمــت في 
عام 2015 بقانون يهدف إلى حماية الطفل، 
ــاع. ونــــّص  ــمــ ــاإلجــ صــــــادق عــلــيــه الــــبــــرملــــان بــ
القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق 
املعتدين  األســـرة  أفـــراد  معاقبة  على  الطفل 
على األطفال بالضرب، ونّص كذلك على عدم 
استغال الطفل في أعمال ال تناسبه، وعدم 
موافقة سفره من دون إذن ولــّي أمــره، وعدم 
منعه عن رؤية أحد والَديه في حال طاقهما.

ــة فــــي إنـــشـــاء  ــكـــومـ بـــعـــد ذلـــــــك، شــــرَعــــت الـــحـ
اإلدارات الخاصة بالطفل وعلى رأسها إدارة 
حماية الطفل التابعة لوزارة الصحة، والتي 
رقــم 147،  الساخن  الخط  أشهر  قبل  أطلقت 
اعــتــداء على األطــفــال.  أّي حالة  للتبليغ عــن 
 اإلدارة تملك صاحية تبليغ وزارة 

ّ
ُيذكر أن

تتخذان  ــن 
َ
الــلــت الــشــؤون  الــداخــلــيــة ووزارة 

إجراءات قاسية ضّد املعتدين.
تقول مديرة اإلدارة، الدكتورة منى الخواري، 
بعة 

ّ
 »ثــّمــة آلــّيــة مت

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

لــوزارة  التابعة  الطفل  إدارة حماية  من قبل 
الــداخــلــيــة،  مـــع وزارة  بــالــتــنــســيــق  الــصــحــة 
نــتــحــقــق مـــن خــالــهــا مـــن صــّحــة املــعــلــومــات 
إدارة حماية  أحـــد ضــّبــاط  يــتــحــّرك  أن  قــبــل 
املــكــان  إلــــى  الـــداخـــلـــيـــة  فـــي وزارة  األحـــــــداث 
 

ّ
بحق الازمة  اإلجـــراءات  ذ 

ّ
وُينف إليه  املشار 

حماية  إدارة  »فـــرق   
ّ
أن تضيف  املــعــتــديــن«. 

رئيسي  كــل مستشفى  فــي  مــوجــودة  الطفل 
ــخــذهــا 

ّ
مـــن مــســتــشــفــيــات الـــكـــويـــت، الـــتـــي نــت

الــكــشــف عــنــهــا والــتــحــقــيــق فــيــهــا بــعــد إقـــرار 
قــانــون الــطــفــل، بينما مــا زال عـــدد الــحــاالت 
 املــتــوّرطــن في 

ّ
الــســابــقــة مــجــهــواًل. ُيــذكــر أن

لون إلى النيابة العامة  حوادث االعتداء ُيحوَّ
التي ترفع قضّية عليهم في املحكمة وتلزم 
إدارة  بمراجعة  معتدية،  كــانــت  إذا  األســــرة، 
الــرعــايــة األســـريـــة فـــي وزارة الـــشـــؤون الــتــي 

تخضع الوالَدين والطفل لجلسات توعوية.
ــيــــاق نـــفـــســـه، تـــشـــيـــر املــتــخــصــصــة  ــــي الــــســ فـ
ــدى املــــــــدارس االبـــتـــدائـــيـــة  ــ الــنــفــســيــة فــــي إحــ
فـــي مــنــطــقــة الـــجـــهـــراء، نــــورة الـــشـــمـــري، إلــى 
ــهــم كــانــوا يسّجلون فــي املــدرســة »حــاالت 

ّ
أن

كــثــيــرة ألطـــفـــال اعـــتـــدي عــلــيــهــم فـــي املـــنـــزل. 
ــا نــجــد أنــفــســنــا كــفــريــق نــفــســّي مكّبلن 

ّ
وكــن

للمخفر  التبليغ   
ّ
إن إذ  الحكومي،  بالروتن 

يــعــنــي مــشــكــلــة لــلــطــفــل ومــشــكــلــة لــلــمــدرســة 
غ من دون أّي رادع للمعتدي. 

ّ
ومشكلة للمبل

قــادريــن على  الطفل، بتنا  ه ومــع قانون 
ّ
لكن

إيصال الطفل إلى أيٍد أمينة تحميه وتأخذ 
»الـــعـــربـــي  ــــه«. وتـــضـــيـــف الـــشـــمـــري لــــ

ّ
ــه حــــق لــ

الجديد«: »ونحن نعمد إلى توعية األطفال 
حول حقوقهم وبالتأكيد حول استقاليتهم 
رقــم  عليهم  ع 

ّ
ونــــوز الشخصية،  وكــرامــتــهــم 

الخط الساخن في حال تعّرضوا إلى اعتداء. 
وهذا األمر يترك أثرًا جيدًا في نفوسهم«.

مــن جــهــتــه، يــشــدد الــبــاحــث االجــتــمــاعــي في 
»الــعــربــي  جــامــعــة الـــكـــويـــت، خــلــيــل خـــالـــد، لـــ
ــلـــى »ضــــــــــرورة عــــــدم تــصــويــر  الــــجــــديــــد«، عـ
ه مدينة فاضلة. فمع انتشار 

ّ
املجتمع على أن

وكــثــرة  الــشــبــاب  بــن  الكيميائية  ــّدرات  املـــخـ
حــاالت الـــزواج املبكر ألشــخــاص ال تتجاوز 
اعــتــداءات  ل  الثامنة عــشــرة، تسجَّ أعــمــارهــم 
ــال مـــن هـــــؤالء اآلبــــــاء أو  ــفــ كــثــيــرة عــلــى األطــ
األمهات الشباب. لذا ال بّد من تنفيذ القوانن 
األطفال،  على  باالعتداء  الخاصة  الصارمة 
 »اعــــتــــراضــــات 

ّ
عـــلـــى هـــــــــؤالء«. ويـــضـــيـــف أن

ها 
ّ
أن قبيل  مــن  الطفل،  قــوانــن  على  ُسّجلت 

 الضرب قد يكون 
ّ
تشّجعهم على التمّرد وأن

 هــــؤالء املــعــتــرضــن ليسوا 
ّ
مــفــيــدًا لــهــم. لــكــن

الــطــفــل   ضـــــرب 
ّ
أن لـــيـــعـــرفـــوا  مــتــخــصــصــن 

يــســّبــب أضـــــرارًا نــفــســيــة مـــدّمـــرة عــلــى املـــدى 
 
ّ
فقده شخصيته واتزانه. كذلك فإن

ُ
البعيد ت

طبيعة املجتمع ما قبل 70 عاما في البادية 
والقرى تغّيرت عن طبيعة املجتمع املتّمدن 

اليوم وتركيبته«.
بالنسبة إلى الخبير القانوني، عبد العزيز 
ــل ثـــورة 

ّ
ــانـــون الــطــفــل يــمــث  »قـ

ّ
عــطــا لــلــه، فــــإن

 
ّ
قــانــونــيــة واجــتــمــاعــيــة فـــي الـــكـــويـــت إذ إن
إدارة حماية الطفل تملك الصاحيات التي 
تخّولها تحويل الشكاوى، التي تردها عبر 
الخط الساخن، مباشرة إلى وزارة الداخلية 
الحفاظ  تخّولها  كذلك  املعتدين،  ملحاسبة 
على سرّية الــبــاغ، وهــو أمــر لم يكن ممكنا 

في السابق«.

أطباء  من  ف طواقم 
ّ
تتأل لنا، حيث  كمقّرات 

ومــــمــــّرضــــن ومـــتـــخـــصـــصـــن اجـــتـــمـــاعـــيـــن 
ومعالجن وضابط أمن من إدارة األحداث«. 
بعها 

ّ
وتشّدد الخواري على »السرية التي نت

غن، الذين يكونون 
ّ
في كل تعاماتنا مع املبل

ــال املــعــتــدى  ــفــ ــان هـــم األطــ ــيــ فـــي بــعــض األحــ
عليهم، وفي بعض األحيان يكونون مارة أو 

جيرانا مثلما حدث في حاالت عّدة«.
ــاالت االعـــــتـــــداء عـــلـــى الــطــفــل  ــ ــ ــان عـــــدد حـ ــ ــ وكـ
غ عنها قد وصل في السجات 

ّ
املسّجلة واملبل

الرسمية إلى أكثر من 300 حالة سنويا، جرى 

بطاقة هوية

حسن 
الغارسون

طفل فلسطيني أصرّ 
على مساعدة والده قبل 

أن يصير مهندسًا

فقر وعشوائيات ونفايات ومياه مجار

حّي مذبح في صنعاء

من الصعب جدًا 
القيام بأّي إصالحات في 

الظروف الراهنة

صنعاء ـ العربي الجديد

فــي حـــّي مــذبــح الــواقــع فــي مــديــريــة مــعــن في 
صـــنـــعـــاء، يــنــتــشــر الـــبـــنـــاء الــعــشــوائــي وتــكــثــر 
األسر اليمنية الفقيرة. وخال الفترة األخيرة، 
تراكمت النفايات فــي ذلــك الــحــّي، األمــر الــذي 
انــتــشــار األمــــراض، فــي مقّدمتها  يتسبب فــي 
الـــكـــولـــيـــرا، وســــط إهـــمـــال مـــن قــبــل الــســلــطــات 

املحلية.
ظـــــــروف مــعــيــشــيــة صـــعـــبـــة يــعــيــشــهــا ســكــان 
الــذي يفتقر إلى أدنــى مقّومات الحياة  الحّي 
املكّومة واملــجــاري  القمامة  األســاســيــة، وســط 
الطافحة في الشوارع. ويقف هؤالء من نساء 
 في طوابير لساعات 

ّ
وأطفال وكبار في السن

عّدة، بهدف الحصول على بضعة ليترات من 
املياه من أحد الصهاريج.

محمد يــحــيــى، مــن ســكــان حـــّي مــذبــح، يشكو 
 »حــّيــنــا يفتقر 

ّ
أن مـــن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ

إلـــى الــخــدمــات األســاســيــة، بينما تــنــشــر فيه 
األمـــــــراض بــســبــب تـــراكـــم الــقــمــامــة وفــيــضــان 
املجاري في ظل غياب للجهات املعنية، األمر 
ــي الــكــولــيــرا هـــنـــا«. ويشير 

ّ
ــذي يــفــاقــم تــفــش الــ

فــي مختلف مناطق  األحـــيـــاء   
ّ
أن إلـــى  يــحــيــى 

صنعاء أفضل حااًل من الحّي الذي يسكن فيه، 
ه »بؤرة للكوليرا نظرًا إلى التدهور 

ّ
مؤكدًا أن

الكارثي في الوضَعن البيئي والصحي، األمر 
الذي يجعلنا وأبناءنا أكثر عرضة لإلصابة 
ــذا الــحــّي هــو من   »هـ

ّ
ــاألمـــراض«. يضيف أن بـ

 
ّ
لكن الــحــرب،  قبل  كانت مهملة  التي  األحــيــاء 
الوضع في الباد أخيرًا زاد من معاناتنا. أّما 
ر 

ّ
املجلس املحلي فا يقوم بواجباته وال يوف

لنا احتياجاتنا«.
الرحمن أحمد، وهو  من جهته، يتحّدث عبد 
مــن ســكــان الــحــّي كــذلــك، بــمــرارة عــن إصابته 
ــيـــرا بــســبــب  ــكـــولـ ــه بـــمـــرض الـ ــالـ ــفـ ــع أحـــــد أطـ مــ
تدهور األوضاع البيئية والصحية في الحّي 
وانعدام الخدمات الصحية الحكومية، فيقول 
املعنّين  »املسؤولن   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

بـــشـــؤون الــنــظــافــة ال يــهــتــمــون بــالــتــداعــيــات 
الــصــحــيــة واإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
القمامة  انتشار  يربطون  ما  وكثيرًا  السكان، 
النظافة  لــعــّمــال  التشغيلية  الــنــفــقــات  بــغــيــاب 
ــهــا فــي النهاية 

ّ
ــفــات. لــكــن

ّ
ووســـائـــل رفـــع املــخــل

ــاب، وهــي  ــبــ كـــارثـــة عــلــيــنــا، مــهــمــا كـــانـــت األســ
 لحظة«.

ّ
تقتلنا في كل

ـــــــه لــجــأ 
ّ
إلــــــى ذلـــــــك، يـــخـــبـــر شــــــرف الــــريــــمــــي أن

إلــــى الــبــنــاء الــعــشــوائــي مــضــطــرًا، بــعــد شـــراء 
لــلــهــروب مــن تكاليف  الــحــّي  فــي  قطعة أرض 
ألسرته،  متواضع  سكن  ولتأمن  اإليــجــارات 
»االستعجال   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ ويقول 

في البناء جاء بسبب خوفي من نهب أرضي، 
ــر إمــكــانــيــات للبناء 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن عـــدم تــوف

مناسبة  صحية  بيئة  يضمن  الـــذي  السليم 
لــســاكــنــيــه«. يــضــيــف الــريــمــي: »تــعــّرضــت أنــا 
ــراد أســـرتـــي ألضـــــرار صــحــيــة وبــيــئــيــة لم  ــ وأفــ
نــعــرفــهــا إال بــعــد سكننا فــي الـــحـــّي. الــســكــان 
هنا بمعظمهم تحت خط الفقر وخارج نطاق 
تغطية املؤسسات الصحية والتعليمة، وفي 
 
ّ
بــيــئــة غــيــر صــحــّيــة لــلــعــيــش«. ويــلــفــت إلـــى أن

يستحدثونها  حفر  على  يعتمدون  »األهالي 
بــالــقــرب مــن مــنــازلــهــم، بسبب غــيــاب شبكات 
 تــلــك الــحــفــر تــمــتــلــئ وتــطــفــح 

ّ
املــــجــــاري. لـــكـــن

ــرق الــــشــــوارع بــمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي،  ــغـ ـ
ُ
وت

ونتيجة ذلك تتفاقم املآسي وتتوالد األحزان، 
فــيــمــا تــحــصــد األمــــــراض أرواح كــثــيــريــن من 
يــزداد   »األمـــر 

ّ
أن الــريــمــي  قاطنيها«. ويــتــابــع 

ســوءًا عند هطول األمطار، إذ ينتشر الذباب 
والبعوض بطريقة مخيفة. فاملياه امللّوثة في 

ي جانَبي الطريق«.
ّ
كل مكان والنفايات تغط

فــي الــســيــاق، تــقــول عــزيــزة األصــبــحــي، وهــي 
»الـــعـــربـــي  مـــتـــطـــّوعـــة فــــي املــــجــــال الـــصـــحـــي، لــــ
ــع هــنــا ســيــئ جــــدًا، مع   »الـــوضـ

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

االنــــتــــشــــار الــــواســــع فــــي إصــــابــــات الــكــولــيــرا 
وحاالت اإلسهال األخرى واألمراض الجلدية. 
هنا، يعاني السكان من الفقر املدقع ويفتقرون 

وكثيرة  البشرية،  الحياة  مقومات  أدنــى  إلــى 
هي األسر التي ال تجد قوت يومها«. وتشير 
ــهــا تــعــمــل مــن ضــمــن فريق 

ّ
األصــبــحــي إلـــى أن

تطّوعي تابع لوحدة طوارئ املياه في صنعاء 
مدعوم من قبل منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيسف( في مجال توعية األسر في منطقة 
معينة، ومنها حّي مذبح، حول كيفّية الوقاية 
ــهــم يعمدون 

ّ
مــن عـــدوى الــكــولــيــرا. وتــشــرح أن

وتعقيم  بالكلور  املــيــاه  مــصــادر  »تعقيم  إلــى 
ــرة فــي الـــشـــوارع، 

ّ
املــيــاه فــي الــخــزانــات املــتــوف

ــيــــاه وصــاحــيــتــهــا لـــلـــشـــرب«.  لــلــتــأكــد مــــن املــ
ــرورة االلــتــفــات  ــ وتـــشـــّدد األصــبــحــي عــلــى »ضـ
إلى سكان هذه املناطق وأهلها قبل أن تتفاقم 
مــعــانــاتــهــم وتــخــرج عــن الــســيــطــرة. فــأوضــاع 

األطفال والنساء هنا شديدة البؤس«.
ويـــقـــّر مــصــدر مـــســـؤول فـــي الــســلــطــة املحلية 
 الــوضــع 

ّ
فــي مــديــريــة مــعــن فــي صــنــعــاء، بـــأن

فـــي املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة ومــنــهــا حـــّي مــذبــح 
ــات  ــدمــ ــخــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــور كـــبـــيـــر فــ ــ ــدهــ ــ ــي تــ ــ فــ
ــــزداد صعوبة  األســـاســـيـــة، »وحـــيـــاة الـــنـــاس تـ
واملياه  واملسكن  الغذاء  إلى  افتقارهم  نتيجة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن والــنــظــافــة«. يضيف لـــ
الـــوضـــع لـــم يــعــد بــيــدهــم كــســلــطــة، فــالــحــرب 
قــضــت عــلــى أّي فــرصــة لــإلصــاح والــصــيــانــة 
املسؤول  املصدر  ويشرح  الحالي.  الوقت  في 
 املجالس املحلية أصبحت في حكم 

ّ
نفسه أن

ــر أّي إمــكــانــيــات ملــواجــهــة 
ّ
ــلــة لــعــدم تــوف

ّ
املــعــط

احتياجات األحياء واملناطق التي تعاني من 
املشاكل وتحتاج إلى معالجة. ويقول جازما: 
»من الصعب جدًا علينا في هذه الظروف فعل 

أّي شيء«.

ملــواجــهــة أزمـــة املــنــاخ الــعــاملــّيــة، تبرز 
ــــى تــغــيــيــر فــــي نـــمـــط حــيــاة  ــة إلـ حـــاجـ
ــا أولـــــئـــــك الــــذيــــن  الــــبــــشــــر، خــــصــــوصــ
ويمكن  الغنّية.  البلدان  في  يعيشون 
اتــخــاذ خــطــوة على الــفــور فــي الوقت 
الحالي، للحّد من األذى الذي يسببه 
الــنــاس لــأم األرض، وذلـــك مــن خال 
تناول كميات أقل من اللحوم، واتباع 
النباتات،  على  يعتمد  غــذائــي  نــظــام 
كــمــا كتبت أســـتـــاذة االقــتــصــاد كليو 
ــــي مـــجـــلـــة »ســـايـــكـــولـــوجـــي  بـــــــــراون فـ

توداي«. 
خيار قد يكون من األمــور األساسية 
والفعالة التي يمكننا القيام بها، ألن 
الغذاء الذي ننتجه ونستهلكه يساهم 
في تدمير النظام اإليكولوجي، الذي 

نعتمد عليه للعيش. 
ــتـــحـــدة نــحــو  ــات املـ ــ ــواليـ ــ تــســتــخــدم الـ
ــا لــــلــــزراعــــة. ولـــســـوء  ــهـ ــيـ نـــصـــف أراضـ
ــذه  ــ الـــــــحـــــــظ، تــــســــتــــخــــدم غــــالــــبــــيــــة هـ
ــي لتربية املــاشــيــة عــلــى غــرار  األراضــ
لــــزراعــــة  أو  الـــخـــنـــازيـــر والـــــــدواجـــــــن، 
املاشية.  تستهلكها  التي  املحاصيل 
أكــثــر مــن 90 مليون  كــذلــك، يستخدم 
فدان من األراضي الزراعية الصالحة 
إلنــتــاج الـــذرة، بهدف إطــعــام املاشية 
بشكل أساسي. كما أن عددًا كبيرًا من 
غابات األمازون تستخدم لزراعة فول 
الصويا، و80 في املائة منها تتحول 

إلى علف للماشية.
مبيدات  اللحوم  شــركــات  وتستخدم 

ــيــــة، وكــــائــــنــــات  ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ وأســـــــمـــــــدة كــ
مـــعـــّدلـــة وراثـــــيـــــا، عـــــدا عــــن املــعــامــلــة 
الــزراعــة  للحيوانات.  اإلنسانية  غير 
واملياه  التربة  على  تؤثر  الصناعية 
ــنــــاك مــشــكــلــة  والــــغــــاف الــــجــــوي. وهــ
ق بهدر أكثر من ثاثن 

ّ
رئيسية تتعل

لذلك،  املنتجة.  األغــذيــة  املائة من  في 
يمكننا وضع الطعام الصالح لأكل 

في الثاجة.
وفي ظل وجود 7.6 مليارات شخص 
عــلــى وجـــه األرض، فـــإن الــطــلــب على 
يــزداد باستمرار. ومن السهل  الغذاء 
ــالــــخــــوف ونــــــــرى أنــــــه ال  أن نـــشـــعـــر بــ
يمكننا  لكن  فــرقــا.  أن نحدث  يمكننا 
ــغــــذائــــي والـــنـــظـــم  تــغــيــيــر نـــظـــامـــنـــا الــ
كــمــا  األرض  ومــــســــاعــــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
نقلل  أن  ينبعي  وال  أنفسنا.  نساعد 

من سلطة أصواتنا.
شخص واحـــد يمكن أن يــحــدث فرقا 
كــبــيــرًا مـــن خـــال تـــنـــاول كــمــيــات أقــل 
ــــى نــظــام  ــقــــال إلـ ــتــ مــــن الـــلـــحـــوم، واالنــ
مقارنة  الــنــبــات.  على  يعتمد  غــذائــي 
البقر  لحم  يتطلب  الــفــاصــولــيــاء،  مــع 
أراضي أكثر بـ 20 مرة، عدا عن تسببه 
فــــي إنــــتــــاج غــــــــازات دفـــيـــئـــة. كـــمـــا أن 
استبدال استهاك اللحوم بالنباتات 
يحد من استخدام األراضي الزراعية 
كــعــلــف لــلــمــاشــيــة، ويــقــلــل مـــن نسبة 
الــجــوع، ويــقــدم غـــذاء صحيا لسكان 

األرض.
)ربى أبو عمو(

ليتوقف البشر 
عن تناول اللحوم

أسئلة3
إلى

■ ما مدى خطورة الخصومات القبلية؟

كما  باستمرار،  وإصابتهم  املواطنن  قتل  في  تتسبب  ها 
ّ
أن لخطورتها  يكفي 

حصل أخيرًا في املواجهات العنيفة بن قبيلتن في مديرية جاني خيل بإقليم 
بكتيا. كــذلــك، قــتــل شــخــص فــي عـــداء قبلي فــي جـــال أبـــاد شــرقــي الــبــاد. من 
 القبائل في الجنوب تذهب إلى أبعد الحدود في العداء. بالتالي، 

ّ
املعروف أن

هي تتسبب في ترك كثير من الشباب التعليم ألجل مواصلة الخصومات مع 
اآلخرين باشتراكهم في عمليات حربية. كذلك، تدمر حياة الكثير من النساء 
 الصلح يجري عادة باملصاهرة بن األسر املتخاصمة، فتجبر الفتاة على 

ّ
ألن

الزواج من هذه القبيلة أو تلك.

■ هل تستفيد الجماعات المسلحة من الخصومات القبلية؟

 أبناء األسر املتخاصمة ينتسبون إلى 
ّ
 تأكيد، بل هي املستفيد األول ألن

ّ
بكل

الجماعات املسلحة، كي يحموا أنفسهم، وكي يلحقوا بأعدائهم أكبر قدر من 
بــل تواصل  الخصومات،  الجماعات الحــتــواء  تلك  بــذلــك، ال تسعى  الــخــســارة. 

إشعال فتيل الحرب.

■ هل الحكومة لعبت دورها؟ وما الحلول المقترحة؟

الحكومات املتعاقبة مشغولة بملفات أخرى أهمها امللف األمني على مستوى 
الباد واالقتصادي. بالتالي، هي لم تبذل جهودًا كبيرة الحتواء الخصومات 
املدني. كذلك،  اإلعــام  وعبر املجتمع  إثارتها في وسائل  القبلية، بالرغم من 
 الحكومة ليست لديها إرادة قوية للقضاء على تلك 

ّ
ال بّد من اإلشــارة إلى أن

القبائل  تثقيف  في  فهو  الحل  أمــا  السوفياتي حتى.  الغزو  قبل  الخصومات، 
وليس استخدامها وقود حرب عبر أطراف الصراع األفغاني. الجهل يؤدي إلى 

هذا االستخدام في أوساط أبناء تلك القبائل.

ثمة أسباب كثيرة وراء الحروب المتواصلة التي تشهدها 
أفغانستان منذ عقود، والتي دمرت جميع القطاعات. 
الحروب،  تلك  أسباب  أبرز  من  القبلية  الخصومات  باتت 
خصوصًا في المناطق النائية التي أضحت فيها األعراف 
»العربي  إلى  عنه  يتحدث  ما  هذا  قوة.  أكثر  القبلية 

الجديد« أحد وجهاء القبائل علي صبري محبي

علي 
محبي

إعداد صبغة اهلل صابر

احفظ الرقم 
جيدًا... 
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)محمد الحجار(

شخص واحد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا )توماس سامسون/ فرانس برس(صغار مهّمشون ونفايات )العربي الجديد(


