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نابلس ـ سامر خويرة

يــجــهــز الــنــاشــط الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــقــاومــة 
االســتــيــطــان اإلســرائــيــلــي، الــســتــيــنــي خالد 
مــنــصــور وفـــريـــقـــه، أنــفــســهــم، لــشــهــر طــويــل 
مــن االشــتــبــاك املــبــاشــر مــن نقطة الــصــفــر مــع جنود 
االحتالل واملستوطنني، مع انطالق الحملة السنوية 
»إحنا  الزيتون  قطاف  فــي موسم  املــزارعــني  لنصرة 
مــعــكــم« الــتــي تنظمها اإلغــاثــة الــزراعــيــة فــي الضفة 
ومن  الــتــوالــي.  على  الــعــاشــر  للعام  املحتلة  الغربية 
انطالق  مــع  بالترافق  عملها  الحملة  تبدأ  أن  املــقــرر 
موسم قطاف الــزيــتــون، الــذي حــددت وزارة الــزراعــة 

الفلسطينية موعده الرسمي اليوم، الثالثاء.
الفلسطينية  الــقــرى  مــعــكــم« ســتــجــوب  »إحــنــا  حملة 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، مــن جــنــني شــمــااًل إلــى 
الخليل جنوبًا، وستقف مع املزارعني وتساعدهم في 
قطاف الزيتون، وستكون إلى جانبهم في التصدي 
لالستفراد  يخططون  الــذيــن  املستوطنني  لقطعان 
عليهم  واالنقضاض  النائية  األماكن  في  باملزارعني 
 عام، 

ّ
وسرقة محصولهم الذي ينتظرونه بشوق كل

»الــعــربــي الــجــديــد«.  بــحــســب مـــا يــوضــح مــنــصــور لـــ
منصور أنجز مع مجموعة من الناشطني في الحملة 
وضع اللمسات األخيرة للمواقع التي ستستهدفها، 
بالتزامن مع االنطالق الرسمي ملوسم القطاف الذي 
حددته وزارة الزراعة الفلسطينية في الخامس عشر 

قطاعات   
ّ
أن مــن  بالرغم  األول،  تشرين  أكتوبر/  مــن 

واسعة من املزارعني استبقت املوعد املحدد، ال سيما 
في املناطق القريبة من املستوطنات وجدار الفصل 
العنصري. وكانت الــوزارة قد بــررت انطالق املوسم 
في هذا اليوم بالذات »بناء على تنسيب وتوصيات 
الفلسطيني  الزيتون  ومجلس  الـــوزارة،  في  الفنيني 
ــه يجوز ملديري 

ّ
أن التأكيد  القطاع، مع  والخبراء في 

الــزراعــة فــي املــحــافــظــات تأخير هــذا املــوعــد بحسب 
املصلحة العامة«.

وتأتي حملة »إحنا معكم« هذا العام، في وقت تزداد 
فــيــه اعـــتـــداءات املــســتــوطــنــني وقــــوات االحـــتـــالل على 
الحملة  جــعــل  مــا  الفلسطينيني،  املـــزارعـــني  أراضــــي 
جزءًا من الحراك الشعبي املقاوم لالحتالل، والداعم 
 الحملة 

ّ
لــلــمــزارعــني والــفــالحــني. ويــــرى مــنــصــور أن

»تساعد املزارعني في إتمام عملية القطاف بالسرعة 
املمكنة، تحسبًا ألّي هجمات قد يتعرضون لها«.

الطالب الجامعي سعيد عامر، من جنني، يشارك في 
التطوع  »بــدأت  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  الحملة، 
قبل عدة  العامة  الثانوية  فــي  الحملة منذ كنت  مــع 
الفالحني  سنوات. أشعر بفخر كبير عندما نساعد 
واملستوطنني،  االحتالل  ونتحدى  الزيتون،  بقطاف 
هذا أقل الواجب تجاه من يحمي األرض ويحرسها«.
ــا نـــغـــم يــــاســــني، مــــن قــلــقــيــلــيــة، فـــهـــي مـــوظـــفـــة فــي  ــ أمـ
شــركــة خــاصــة، وشــاركــت الــعــام املــاضــي فــي الحملة 
ــا الــســنــويــة هــذا  رفـــقـــة زمـــيـــالتـــهـــا، ورتـــبـــت إجـــازتـــهـ

ذهبت  إذ  الزيتون،  قطاف  مع موسم  للتزامن  العام 
الفجر  أفــراد الحملة مع ساعات  العام املاضي رفقة 
مــع أصحابها  لتقف  املستهدفة،  الــقــرى  إلــى  األولـــى 
ضجر،  أو  تعب  دون  مــن  املستوطنني،  مواجهة  فــي 
»العربي الجديد«. نغم تعيش في مدينة  كما تقول لـ
الــرائــعــة«. فبني  قلقيلية وتفتقد ملثل هــذه »األجـــواء 
حقول الزيتون ُيشعل الحطب ويعّد الطعام ويفطر 
املــشــاركــون فــي الــهــواء الــطــلــق، ويــغــنــون ويــنــشــدون 
ــاة، لــوال  ــيـ ــا أجــمــلــهــا مـــن حـ لـــلـــوطـــن. تــعــلــق نـــغـــم: »مــ
االحـــتـــالل الـــذي ينغص عــلــى املـــزارعـــني يــومــهــم. مع 

ذلك، كنا وسنبقى معهم«.
املـــزارعـــني الفلسطينيني،  لـــدى  قــبــواًل  الــحــمــلــة  القـــت 
مـــزارع مــن قرية سالم،  إذ يقول ماجد اشتية، وهــو 
ــــه ينتظر بــفــارغ الــصــبــر انــطــالق 

ّ
شــرقــي نــابــلــس، إن

الحملة ملساعدته في إتمام قطاف الزيتون من أرضه 
املــقــامــة على  مــوريــه«  »آلـــون  القريبة مــن مستوطنة 
أراضــــي نــابــلــس. ال تــســمــح قــــوات االحـــتـــالل الشتية 
بالوصول إلى أرضه على مدار العام، يعطونه كبقية 
املــزارعــني يــومــني فــقــط، مــن الــســادســة صباحًا حتى 
السادسة مساًء، وهو وقت ال يمّكن اشتية وعائلته 
 

ّ
وعددهم ال يزيد عن عشرة أفراد من الوصول إلى كل
األشجار، بينما ترك الثمار على الشجر يعني هدية 
مجانية للمستوطنني، الذين يترقبون هذه الفرصة 
 اإلغاثة الزراعية ساعدته قبل 

ّ
بشوق. يشدد على أن

عدة أعوام، أسوة ببقية املزارعني الذين تقع أراضيهم 

قرب املستوطنات أو على الطرق االلتفافية بقطاف 
أربــعــني متطوعًا وأنــجــزت  الــزيــتــون، إذ حضر نحو 

مهمة قطاف ثمار الزيتون خالل اليومني املتاحني.
ــا مـــعـــكـــم« عــــــددًا كـــبـــيـــرًا مــن  ــنــ ــنــــدت حــمــلــة »إحــ وجــ
املــتــطــوعــني مــن مختلف الــفــئــات املــجــتــمــعــيــة، مثل 
ــة الــشــعــبــيــة  ــقــــاومــ طـــــالب الــــجــــامــــعــــات، ولــــجــــان املــ
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة والـــتـــعـــاونـــيـــة، بــاإلضــافــة 
ــى املــتــضــامــنــني األجــــانــــب مـــن أصــــدقــــاء الــشــعــب  إلــ
الــفــلــســطــيــنــي، إذ يــــأتــــي بــعــضــهــم إلـــــى فــلــســطــني 

خصيصًا للمشاركة في الحملة.

مجتمع
أعلن مجلس قطر للمباني الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، أمس، 
عن انعقاد النسخة الرابعة من »أسبوع قطر لالستدامة 2019«، خالل الفترة من 26 أكتوبر/تشرين 
األول الجاري إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. ويوفر أسبوع قطر لالستدامة من خالل تنظيمه 
البيئية من  الشركاء والــرعــاة باالستدامة  الــتــزام  الــعــام، منصة لتعزيز  أكثر من 200 فعالية هــذا 
خالل ممارساتهم التنظيمية واستثماراتهم في املشروعات واملبادرات املجتمعية التي تتصدى 
)قنا( للتحديات البيئية واالجتماعية.  

وذلــك  نــومــه  جـــودة  مراقبة  فــي  أن تساعد  يمكن  الشخص   طريقة مشي 
ّ
إن باحثون صينيون  قــال 

فريدة تشمل  الشخص خصائص شخصية  اآللــي. وتعكس طريقة مشي  التعلم  نماذج  بمساعدة 
الصحة العقلية والبدنية. وباملقارنة باألساليب القائمة ملراقبة النوم مثل األساور الذكية واختبارات 
 تحليل طريقة املشي يتسم بالدقة وهو غير جراحي، ومنخفض الكلفة، 

ّ
النوم واالستبيانات، فإن

به، بمساعدة مجموعة من أجهزة استقبال اإلحساس بالحركة، بحسب فريق  القيام  السهل  ومن 
)شينخوا( البحث من معهد علم النفس، في »األكاديمية الصينية للعلوم«.   

تحليل طريقة المشي يساعد في مراقبة جودة النوم»أسبوع قطر لالستدامة« في 26 أكتوبر

أنّها  نابلس  الزراعية في محافظة  اإلغاثة  أكدت 
إلنجاح  األجــانــب  المتطوعين  عشرات  حشدت 
جني  فــي  المزارعين  مساعدة  فــي  حملتها 
الناشط  ويقول  الزيتون.  من  محاصيلهم  ثمار 
إذ  حقيقيون،  شركاء  »هــؤالء  منصور:  خالد 
القضية  بمؤيدي  تربطنا  عالقات  شبكة  لدينا 
وال  الــعــالــم،  دول  مختلف  فــي  الفلسطينية 

يتأخرون عن تلبية النداء«.

متضامنون أجانب

اليوم الدولي للمرأة الريفّية ُيصادف اليوم. بحسب 
األمم املتحدة، ُيواجه العالم حاجة ملّحة للتصدي 
لتغّير املــنــاخ. مــن هــنــا، اخــتــارت هــذا الــعــام إبــراز 
موضوع »دور املرأة والفتاة الريفية في بناء املرونة 
الضوء  لتسليط  املناخ«،  تغير  ملواجهة  والصمود 
ــــذي تــلــعــبــه الــنــســاء والــفــتــيــات  ــــدور املــهــم ال عــلــى الـ
الريفّيات في بناء املرونة والصمود ملواجهة أزمة 

املــنــاخ.  وتـــرى األمـــم املتحدة أنــه يـــزداد االعــتــراف 
بدور النساء والفتيات في ضمان استدامة األسر 
واملــجــتــمــعــات الــريــفــيــة، وتــحــســن ســبــل املعيشة 
الــنــســاء نسبة  ــل 

ّ
الــعــامــة. وتــمــث الريفية والــرفــاهــيــة 

فــي ذلك  الــزراعــيــة، بما  العاملة  الــقــوى  كبيرة مــن 
الــعــمــل غــيــر الــرســمــي، ويــمــارســن الـــجـــزء األكــبــر 
مــن الــرعــايــة غير مــدفــوعــة األجـــر والــعــمــل املنزلي 

أنهن  كما  الريفية.  املناطق  في  أسرهن  إطــار  في 
يسهمن إســهــامــات كــبــيــرة فــي اإلنـــتـــاج الــزراعــي 
وإتــاحــة األمـــن الــغــذائــي وإدارة األراضـــي واملـــوارد 
 عن إسهاماتهن في بناء القدرات 

ً
الغذائية، فضال

على التكيف مع املناخ.
وبحسب األمم املتحدة، تعمل امرأة واحدة من بن 
كل ثالث نساء في الزراعة. وتتولى النساء جمع 

وقود الكتلة الحيوية ومعالجة املواد الغذائية يدويًا 
وضــخ املــيــاه، وتعتمد 80 فــي املــائــة مــن العائالت 
التي تفتقر إلى أنابيب مياه على النساء والفتيات 
ــــك، تــقــف الــريــفــيــات في  لــجــمــع املـــيـــاه. أكــثــر مــن ذل
طليعة خــطــوط املــعــركــة عــنــدمــا تــتــعــرض املــــوارد 

الطبيعية والزراعة للخطر.
)العربي الجديد(

الثالثاء 15 أكتوبر/ تشرين األول 2019 م  16  صفر 1441 هـ  ¶  العدد 1870  السنة السادسة
Tuesday 15 October 2019

)روبرت أتاناسوفسكي/ فرانس برس(



صيدا ـ انتصار الدنان

»ولــدت بعد نكبة عام 1948، بثماني سنوات، في شــادر، في املخيم، وكنا نعيش 
في ذلك الشادر عشرة أشخاص، إلى أن سمح لنا الحقًا بوضع حجارة وطني حول 
الحمامات مشتركة«.  )معدني(، وكانت  الزينكو  الغرفة من  الشادر، فصار سقف 
هكذا يستهل محمد علي شهابي املنحدر من قضاء طبريا، في فلسطني املحتلة، 
حديثه إلى »العربي الجديد«، هو الذي يعيش في مخيم عني الحلوة، في صيدا، 

جنوب لبنان، في املكان نفسه الذي نصب فيه أهله شادرًا أول مرة.
ه لم يعد قــادرًا على 

ّ
 للخردة قــرب منزله. كــان سباكًا، لكن

ً
الــيــوم، يملك علي محال

 أهله عانوا كثيرًا كما جميع الفلسطينيني، 
ّ
العمل بسبب ديسك في الظهر. يقول إن

خصوصًا في مسألة العمل: »أصغر أســرة هجرت من فلسطني كان عدد أفرادها 
ــان يعمل بالفاعل  ــان األب هــو املــعــيــل الــوحــيــد لــأســرة، وكـ عــشــرة عــلــى األقــــل، وكـ
أجرًا  ويتقاضى  بالزراعة،  أو  قاسية(  بدنية  أعمال  من  وغيرهما  وحفر  )تحميل 
ه كان مضطرًا إلى ذلك، ولوال وكالة األونروا )وكالة األمم املتحدة إلغاثة 

ّ
زهيدًا، لكن

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنــى( التي كانت مؤسستها توفر 
الطعام، وفتحت املــدارس ملا عشنا، أو تعلمنا«. يتذكر دراسته: »مــدارس األونروا 
كانت من الشوادر أيضًا، وصفوفها حتى التاسع األساسي فقط، ومن كان ميسورًا 
كان يتابع تعليمه الثانوي في مدارس خاصة، ومنهم من سافر إلى الخارج، وتعلم 
وبــات يرسل ألهله املــال لتعليم أشقائه الذين دخلوا إلــى الجامعات. أمــا أنــا فلم 
أتمكن من متابعة تعليمي، إذ فضلت أن يتابع أخي تعليمه، الــذي كان قد أنهى 
دراسته قبلي، وكان لي أخ أكبر بات يومها معلمًا في مدارس األونروا، وهو من كان 
يساعد أبي ويساهم في تعليم أخي الذي يكبرني. وهكذا تعلمت مهنة السباكة«. 
يضيف: »مات أبي عام 1970، وصرت الحقًا أنا وأخي األكبر نعيل األسرة«. يذكر 
 األهالي قبل عام 1967، عانوا كثيرًا من األمن الداخلي اللبناني واملكتب الثاني 

ّ
أن

، عندما يدخل عناصر املكتب إلى املقهى، كان على 
ً
)االستخبارات العسكرية(. فمثال

جميع من فيه أن يقفوا لهم احترامًا، أما من ال يقف فُيضرب ويهان، ويساق إلى 
املخفر. يتابع: »كان ممنوعًا على العامل الفلسطيني أن يتجاوز طريق القاسمية 
)إلى الجنوب من صيدا وإلى الشمال من صور( إذا كان آتيًا من صيدا وما خلفها، 

من دون أن يستحصل على رخصة من استخبارات الجيش«.
عدة.  العمل وحقوقًا  فنحن محرومون  نفسها،  املعاناة  نعيش  زلنا  »مــا  ويختم: 
ويــزيــد األمـــر ســـوءًا عــدم الــســمــاح ملـــواد الــبــنــاء بــالــدخــول إلــى املــخــيــم، وخصوصًا 

الحديد، ما يعطل األعمال«.

تحقيق  من  اليوم  حتى  العراق  في  المحتجون  يتمكن  لم 
أهدافهم المطلبية. مع ذلك، فإّن التظاهرات العامة التي بدأت 

قبل أسبوعين أسست لتضامن كبير بين المشاركين ظهر في عدة 
أشكال، لعّل أبرزها إجالء الجرحى وعيادتهم والتعزية بالضحايا

برنامج جامعي بلجيكي لحّث الالجئين على مواصلة التعليم
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أربيل ـ كرم سعدي

مـــــــــــــواقـــــــــــــف عـــــــــــــــــدة أنـــــتـــــجـــــتـــــهـــــا 
ــــي شـــهـــدهـــا  ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
العراق منذ بداية أكتوبر/ تشرين 
الكبير  التكاتف  أبــرزهــا  مــن  الــجــاري،  األول 
بني املواطنني، وإن من دون عالقات سابقة 
 الوطن هو 

ّ
تربط بني معظمهم، معتبرين أن

فاالحتجاجات  يجمعهم.  الـــذي  األول  الــهــّم 
التي اطلع عليها العالم عبر مقاطع فيديو 
بالقمع  لها  األمنية  الــقــوات  مواجهة  وثقت 
الخانقة،  والــغــازات  األسلحة  استخدام  عبر 
ما أدى إلى سقوط أعــداد كبيرة من القتلى 
والـــجـــرحـــى، عــكــســت أيـــضـــًا بـــعـــدًا إنــســانــيــًا 
الــفــيــديــو  مــقــاطــع  تــكــشــف  وإرادة مــشــتــركــة. 
تالحمًا بني املحتجني، إذ يهرعون إلى نقل 
 وجــريــحــًا، مــن دون خوف 

ً
مــن يسقط قتيال

مـــن رصــــاص األمــــن والــقــنــاصــة املــتــربــصــني 
امتأت منازل  املباني. كذلك،  أعلى  بهم في 
القتلى والجرحى بالنساء والرجال األغراب 
ممن جاؤوا ملساندة العائالت في مصابها.

فــــي مـــنـــزل عـــلـــي الـــــدراجـــــي وهـــــو شـــــاب فــي 
الــخــامــســة والـــعـــشـــريـــن مـــن الـــعـــمـــر، أصــيــب 
بطلقة في قدمه، تساعد نسوة من الجيران 
والتحضير  املـــنـــزل  أعـــمـــال  أداء  فـــي  والـــدتـــه 
ــيـــوف. تـــقـــول أريـــــج فــــوزي،  الســتــقــبــال الـــضـ

ها وزوجها يعمالن 
ّ
وهي جارة أهل علي، إن

فــــــي خـــــدمـــــة ضـــــيـــــوف عــــلــــي مــــنــــذ أصــــيــــب، 
الجديد«  »العربي  إلــى  حديثها  في  مشيرة 
ــا ونــــســــوة أخــــريــــات مــــن جــيــرانــهــا  ــهـ ــــى أنـ إلـ
ــن الـــتـــي أصـــيـــب ولـــدهـــا،  ــهـ ــارتـ ــاعـــدن جـ يـــسـ
 ضــيــوفــًا أغــرابــًا 

ّ
فــي أعــمــال املـــنـــزل. تــؤكــد أن

أقبلوا لالطمئنان على صحة علي، مشيرة 
 حـــالـــة تــعــاطــف كــبــيــرة مـــع جــرحــى 

ّ
إلــــى أن

ــهــا 
ّ
االحــتــجــاجــات شــهــدهــا املــجــتــمــع، كــمــا أن

وزوجـــهـــا قــــررا مــســاعــدة جــيــرانــهــمــا بسبب 
كثرة الضيوف من نساء ورجال.

يــعــيــش الـــعـــراق عــلــى وقـــع احــتــجــاجــات هي 
األولـــى مــن نوعها، إذ شــهــدت فــي األســبــوع 
وإصابة  120 شخصًا  أكثر  مقتل  لها  األول 
أكثر من 6 آالف، إذ تعاملت القوات األمنية 
الحي  بــالــرصــاص  السلميني  املحتجني  مــع 
 
ّ
والغازات املسيلة للدموع لتفريقهم، كما أن

الــقــمــع وصـــل إلـــى مــســتــوى أعــلــى، مــن خــالل 
نيرانهم  اطلقوا  الذين  القناصني  استخدام 

على املتظاهرين من مسافات بعيدة.
 الـــقـــمـــع الــــــــذي تــــعــــرض لــه 

ّ
وكــــــــان الفــــتــــًا أن

ــيـــروا من  ــهــم غـ
ّ
املــحــتــجــون لـــم يــوقــفــهــم، لــكــن

تقليصها  خــالل  مــن  احتجاجاتهم  أســلــوب 
وعدم تكثيفها في منطقة واحدة منعًا لوقوع 
مزيد من الضحايا، باإلضافة إلى انتظارهم 
تــحــركــًا دولــيــًا وأمــمــيــًا ملــحــاســبــة حكومتهم 

ــان من  ــ ويــهــنــئــونــه بـــالـــســـالمـــة.  يــضــيــف: »كـ
حني  وأقاربنا  جيراننا  زيــارة  لدينا  املعتاد 
لكن  عليهم،  لنطمئن  مــا،  بمصاب  يصابون 
في حاالت غير اعتيادية مثل الحروب ومثل 
هذه االحتجاجات، يكون التأثير على الناس 
أكبر، فيسعون لزيارة املصابني ويحضرون 
ــكـــونـــوا أقـــــــارب أو  ــم يـ ــزاء، وإن لــ ــ ــعـ ــ بـــيـــوت الـ
املــصــاب«.  وقـــع عليهم  بــمــن  عــالقــة  تربطهم 
يتابع: »أكثر من مرة ذهبت رفقة أصدقائي 
إلــى مستشفى الــصــدر، إذ أســكــن فــي مدينة 
الصدر التي كانت لها الحصة األكبر في عدد 
هناك،  املــصــابــني  على  فاطمأننا  الــضــحــايــا، 
كــمــا زرنـــــا مــصــابــني آخـــريـــن فـــي بــيــوتــهــم«. 
ـــه 

ّ
ــافـــة إلــــى هـــــذا، يـــقـــول الـــواســـطـــي إن بـــاإلضـ

وأصـــدقـــاءه حــضــروا مــواكــب تشييع وعـــزاء 
لقتلى سقطوا في االحتجاجات.

مـــن جــانــب آخــــر، تــشــبــه مـــواكـــب عــــزاء قتلى 
االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي أقــيــمــت فـــي ســـرادقـــات 
وســـط األحـــيـــاء الــتــي فــيــهــا مــنــازلــهــم، لــعــزاء 
»كـــبـــار الـــقـــوم وعــلــيــتــهــم«، بــحــســب الــشــيــخ 
ــرم الـــســـلـــطـــانـــي، عـــضـــو مـــجـــلـــس شــيــوخ  ــ ــ أكـ
ــداد، الـــــذي يــتــحــدث لـــ»الــعــربــي  ــغــ عــشــائــر بــ
شخصيات  الــقــوم  بكبار  ويعني  الــجــديــد«، 
مثل شيوخ العشائر واملسؤولني الكبار في 
الدولة، وقادة الجيش، واملشاهير مثل كبار 
الــفــنــانــني واألدبـــــاء والــريــاضــيــني والــعــلــمــاء، 
كبيرًا  عزائهم حــضــورًا  مــواكــب  تشهد  ممن 
ــم. فــمــا يثير  ــهـ ــازاتـ تـــقـــديـــرًا ملــكــانــتــهــم وإنـــجـ
ه بطبيعة 

ّ
استغراب السلطاني الذي يقول إن

مــكــانــتــه االجـــتـــمـــاعـــيـــة يــحــضــر بــاســتــمــرار 
مواكب عزاء لشخصيات مهمة في املجتمع، 
 »شــبــانــًا تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــني 18 

ّ
هـــو أن

أو مكانة،  أّي شهرة  لهم  لم تكن  عامًا و26، 
باتوا ملحوظني داخل مجتمعهم، وتحولوا 
عــنــد مــمــاتــهــم إلــــى قــيــمــة كـــبـــيـــرة«. يــضــيــف: 
»حضرت عددًا من مواكب عزاء لشبان بهذه 
ــداد الــتــي حــضــرت.  ــ األعـــمـــار، وشـــاهـــدت األعـ
ــور ال يـــقـــل أهـــمـــيـــة عـــــن عـــــزاء  ــحــــضــ كــــــان الــ
أو  الــدولــة  فــي  لها ثقلها  شخصية معروفة 
هم واجهوا املوت 

ّ
 هــذا ألن

ّ
في املجتمع، وكــل

وضـــحـــوا بــأنــفــســهــم فـــي ســبــيــل قــــول كلمة 
الحق واملطالبة بحقوق شعبهم«.

وانطلقت، الثالثاء في مطلع أكتوبر/ تشرين 
بــغــداد  الـــجـــاري، تــظــاهــرات شعبية فــي  األول 
والــــجــــنــــوب، خـــصـــوصـــًا الـــبـــصـــرة ومـــيـــســـان، 
لــلــمــطــالــبــة بــمــحــاســبــة املــســؤولــني املــتــورطــني 
ــاد واســــتــــكــــمــــال اإلجــــــــــــراءات  ــ ــسـ ــ بـــشـــبـــهـــات فـ
اإلصــالحــيــة الــتــي وعـــدت بــهــا حــكــومــة رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي. وطالبت التظاهرات 
أيــضــًا بــإبــعــاد الــعــراق عــن الــصــراع األمــيــركــي 
واإليراني، إضافة إلى تحسني الواقع املعيشي 
والخدمات وتوفير فرص العمل. ومع استمرار 
إلــى مختلف  وانتقالها  أيــام  عــدة  التظاهرات 
املحافظات، واجهها األمن بالقمع ما أدى إلى 
 ونحو 6600 جريح، 

ً
سقوط أكثر من 160 قتيال

عدا عن مئات املعتقلني.

جامعة لوفان 
الكاثوليكية، تؤمن بنجاح 

هذا النموذج وإمكانية 
نقله إلى مؤسسات أخرى

بحسب محمد ناصر، أحد املتظاهرين الذين 
يقول  االحتجاجات.  فــي  لإلصابة  تعرضوا 
ه لم يكن يتوقع 

ّ
ناصر لـ»العربي الجديد« إن

أن ينجو من املوت؛ إذ نزف كثيرًا من الدماء 
إثر إصابته بشظية زجاجية من جراء تهشم 
زجاج محل تجاري تعرض إلطالق رصاص. 
معنويًا  دافــعــًا  أعطتني  »إصــابــتــي  يضيف: 
ملواصلة املطالبة بحقوق الشعب، ومحاسبة 
الــحــكــومــة، إذ مـــا زالــــت الـــنـــاس تـــزورنـــي في 
بيتي لتهنئني بالسالمة. كثيرون ال أعرفهم 
جاؤوا لالطمئنان والتهنئة، فشعرت بفخر 

 لـــي قــيــمــة كــبــيــرة داخـــــل بــلــدي. 
ّ
كــبــيــر، وأن

ينادونني: يا بطل ويا شجاع. لقد أعطوني 
دافعًا لكي أموت من أجل قضيتنا وتحقيق 
مــطــالــبــنــا بــمــحــاســبــة الــحــكــومــة والــحــصــول 
عــلــى حــقــوق الــشــعــب املغتصبة عــبــر أحـــزاب 

السلطة«.
مــا يـــراه نــاصــر الـــذي لــه مــن العمر 23 عامًا، 
إلــى جانب  مــألــوف، يعتبره مــن يقفون  غير 
ــًا أخـــالقـــيـــًا  ــ ــبـ ــ ضـــحـــايـــا االحــــتــــجــــاجــــات واجـ
وديــنــيــًا ووطــنــيــًا وإنــســانــيــًا، وفـــق مــا يقول 
الـــحـــاج شــعــبــان الـــواســـطـــي، الــــذي زار رفــقــة 

الجرحى  العديد من  مجموعة من أصدقائه 
إلى  باإلضافة  منازلهم  وفــي  املستشفى  في 
تقديم املواساة لذوي القتلى. يقول لـ»العربي 
 هذه الحالة معتادة في العراق، 

ّ
الجديد« إن

وكــانــت مــن الــعــادات الــتــي بـــرزت فــي الحرب 
مشيرًا   ،)1988  -  1980( اإليرانية   - العراقية 
ـــه مــر فــي تلك الــحــالــة أيــضــًا حــني كان 

ّ
إلــى أن

جــنــديــًا فـــي مــقــتــبــل الـــعـــمـــر، عــنــدمــا أصــيــب 
بــاملــعــركــة فــتــحــول مــنــزلــه إلـــى مــــزار مــن قبل 
ضـــيـــوف ال يـــعـــرف بــعــضــهــم ويــســكــنــون في 
أحــــيــــاء قـــريـــبـــة مــــن حــــيــــه، كــــانــــوا يــــزورونــــه 

تواصل شركات المياه 
والصرف الصحي 

الرسمية في المناطق 
الليبية نشر نشاطاتها 

عبر صفحاتها. 
وبينما يشيد كثير 

من المعلقين بهذه 
النشاطات، فإّن آخرين 

يؤكدون أنّها غير 
كافية. في هذا 

اإلطار، رّد معلق على 
»الشركة العامة للمياه 
والصرف الصحي سهل 
بنغازي« أّن »المخلفات 

التي جرى إخراجها 
ما زالت على قارعة 

الطريق، وتتهيأ 
للعودة إلى مصارف 

المياه في أّي لحظة«، 
متابعًا بحديث: »إّن اهلل 
يحب إذا عمل أحدكم 

عمًال أن يتقنه«.

أمام الالجئين في 
بلجيكا فرصة جديدة 

إلكمال دراساتهم العليا، 
خصوصًا أّن األرقام 

تشير بصراحة إلى ضآلة 
التحاقهم بالجامعات

بروكسل ـ لبيب فهمي

يلتحقون  البلجيكيني  الــشــبــاب  ثــلــث  »نــحــو 
ــي. لـــكـــن مــــن بــــني الـــالجـــئـــني،  ــالـ ــعـ بــالــتــعــلــيــم الـ
ــد فـــي املــائــة  ــ  الـــرقـــم يــصــل إلــــى نــحــو واحـ

ّ
ــإن ــ فـ

أجرتها  إلحصائيات  صادمة  خالصة  فقط«. 
لـــوفـــان الــكــاثــولــيــكــيــة« فـــي بلجيكا.  »جــامــعــة 
وإذا كـــانـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الــجــامــعــة، دانـــا 
سامسون، تشير بافتخار لـ»العربي الجديد« 
إلـــى »الــتــعــبــئــة الــشــامــلــة لــأســاتــذة والــطــالب، 
 2015 الدراسية  السنة  خــالل  اكتشفوا  عندما 
إلــى  الـــذيـــن وصـــلـــوا  الـــالجـــئـــني  -2016 حـــالـــة 
هؤالء  اللتحاق  الصغيرة  فالنسبة  بلجيكا« 
بالجامعات البلجيكية هي التي أثارت انتباه 
املسؤولني في املؤسسة التعليمية البلجيكية. 
ــا ســـامـــســـون »حـــــــددت األمــــم  ــ ــا تـــذكـــر دانــ ــمـ وكـ
املــتــحــدة هــدفــًا بــنــســبــة 15 فـــي املـــائـــة بحلول 
بالتعليم  امللتحقني  الــالجــئــني  مــن   2030 عــام 
العالي. وتتحمل الجامعات هذه املسؤولية«. 
ــــات  ــه فــــي أوقـ ــ ــ

ّ
ــبـــول أن تـــســـتـــرســـل: »ال يــمــكــن قـ

األزمات ينقطع جيل كامل عن التعليم العالي، 
لذلك من الضروري تكوين هذا الجيل الجديد 
لتمكينهم من العمل واالستعداد ملستقبلهم«.

وانــطــالقــًا مــن تــجــاربــهــا األولــــى مــع الالجئني 
الطالبية، اختارت  الجمعيات  وأيضًا تجارب 
بمقاربة  العمل  الكاثوليكية«  لوفان  »جامعة 
شاملة حول وضع الالجئني. وفي نهاية عام 
2017، أطلقت برنامج »الولوج إلى الجامعة« 
لــــدعــــم الـــالجـــئـــني لــــبــــدء الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أو 
هم تائهون، 

ّ
استئنافه. »الصعوبة تكمن في أن

إذ يجب عليهم، لالندماج في املجتمع، تنفيذ 
مــجــمــوعــة مـــن اإلجــــــــراءات مـــن الــتــســجــيــل في 
االجتماعية،  املساعدة  مؤسسة  وفــي  البلدية 
إلــى البحث عن طبيب أسنان، مــرورًا بإيجاد 

ــة  ــ االجــتــمــاعــيــة عــلــى تــســهــيــل الــحــيــاة اإلداريــ
للطالب، وادماجهم في مشاريع يسهر عليها 
وتعلم  العالي  التعليم  بــني  »الجمع  الــطــالب. 
لغة جديدة أمر معقد. وهو ما دفع بالجامعة 
لزيادة  التدريجي  التكيف  على  التركيز  إلــى 

الــســكــن واملـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة ألطــفــالــهــم« 
ذات طبيعة  عــوائــق  دانـــا ســامــســون.  بحسب 
اللغة  انخفاض مستوى  إليها  مادية يضاف 
والـــجـــهـــل بــالــنــظــام الــجــامــعــي لــلــبــلــد »لـــذلـــك، 
التي تمنع هؤالء  الحواجز  العمل على  يجب 
الــالجــئــني مــن االتــجــاه نــحــو الــتــعــلــم« بحسب 

سامسون.
تعلم  هي  مستويات  ثالثة  البرنامج  ويجمع 
اللغة مــع دورات عــامــة وغــيــرهــا مــن الـــدورات 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــة األكــــاديــــمــــيــــة وإمـ ــغـ ــلـ ــالـ ــة بـ ــاصــ ــخــ الــ
التسجيل في ثالثة دروس كطالب منتظمني 
إضــافــة إلـــى املــرافــقــة االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
ــلـــى رخــصــة  لـــلـــحـــصـــول عـ تـــضـــم دورة  الــــتــــي 
ــدة عــلــى إعــــــداد مــلــف طلب  ــاعـ الـــقـــيـــادة واملـــسـ
معادلة الشهادات. كما يعمل مكتب الخدمات 

فــرص نــجــاح الــطــالــب إلــى أقــصــى حــد« تشدد 
دانا سامسون.

الجئًا  طالبًا  بعشرين  التجربة  انطلقت  وقــد 
ــة 2017. واســتــهــدفــت  ــيـ الـــدراسـ الــســنــة  خــــالل 
ــدأوا بالفعل  ــ ــــاس الــالجــئــني الـــذيـــن بـ فـــي األسـ
دراسات عليا أو جامعية في بلدهم واضطروا 
لالنقطاع عنها، وكبار السن الذين يمكن لهم 
البدء بدراسات جامعية إضافة إلى الالجئني 
للضرورة  التوجيه  إعــادة  في  يرغبون  الذين 

املهنية. 
وكما يفسر ميشيل موتور، منسق البرنامج، 
ــلــب 

ُ
لــــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بـــعـــض الـــطـــالب ط

حتى  املاجستير  درجــة  على  الحصول  منهم 
بلجيكا.  فــي  مهنهم  باستئناف  لــهــم  ُيــســمــح 
والكثيرون من بينهم لم يتمكنوا من العودة 

الفرنسية.  اللغة  إتقانهم  لــعــدم  الــدراســة  إلــى 
 الــبــدء بــثــالثــة دروس رســمــيــة بــالــتــوازي 

ّ
لــكــن

وبالترافق  الفرنسية،  اللغة  فــي  التكوين  مــع 
مـــع عــزيــمــتــهــم بــالــطــبــع، مــّكــنــهــم مـــن اجــتــيــاز 
االمــتــحــانــات بــنــجــاح. ويــتــجــه كــثــيــرون منهم 
املاجستير بنتائج  الحصول على درجــة  إلــى 
 »األمــور لم تكن دائمًا 

ّ
ممتازة«. يشير إلــى أن

هم أكفاء 
ّ
هم أثبتوا أن

ّ
سهلة بالنسبة لهم. لكن
ونجحوا مثل اآلخرين«.

وقـــد عــانــى الــفــوج األول مــن بـــدايـــات تطبيق 
الــبــرنــامــج. إذ لــم يــتــابــع الـــدراســـة ســـوى ثلث 
 
ً
املــســجــلــني تــقــريــبــًا، فيما وجـــد الــبــعــض عمال

خالل العام، غالبًا من خالل أنشطة التواصل 
التي ينظمها البرنامج، أو انتقلوا إلى دورات 
بــدايــة شهر سبتمبر/  وفــي  أقــصــر.  تعليمية 
أيــلــول املــاضــي، تــم قبول الــفــوج الــثــانــي، التي 
تم اختياره بشكل أفضل وأكثر فعالية، بينما 
لاللتحاق  على طلباتهم  الــرد  آخـــرون  ينتظر 
ــذا  بـــالـــبـــرنـــامـــج. »فــــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــصـــديـــر هـ
البرنامج تم عقد اجتماعات أولية مع جامعة 
لتبادل أفضل  جنيف، على وجه الخصوص، 
الكاثوليكية، تؤمن  للتجارب. فجامعة لوفان 
بقوة بنجاح هذا النموذج وإمكانية نقله إلى 
مؤسسات أخرى، بما في ذلك املؤسسات غير 
الجامعية« بحسب دانا سامسون. تشدد على 
كلفة  تقدر  إذ  بالتمويل.  تتعلق  »املشكلة   

ّ
أن

يــــورو لهذه  ألـــف  نــحــو 25 طــالــبــًا بمبلغ 190 
السنة األكاديمية. يجري تمويل ثالثة أرباعه 
مــبــاشــرة مـــن جــامــعــة لـــوفـــان الــكــاثــولــيــكــيــة«. 
تضيف: »نعتبر هذا جزءًا من مهام الجامعة، 
 العديد من املؤسسات 

ّ
لذلك نبذل الجهود. لكن

ال تستطيع تحّمل األمر. لذا سيكون من املهم 
الحصول على تمويل لدمج الالجئني«.

وقدم عام 2018 نحو 23 ألف شخص طلبات 
مكتب  لــدى  الــدولــيــة  الحماية  على  للحصول 
األجـــانـــب فــي بلجيكا. وهــــذا الــرقــم أعــلــى من 
ــام 2017، عـــنـــدمـــا قـــدم  ــ الــــرقــــم املـــســـجـــل فــــي عـ
ه 

ّ
الــطــلــب. لكن ألــف شخص مثل هــذا  نحو 20 

مــا زال أقــل بكثير مــن رقـــم  2015 خــالل أزمــة 
اللجوء والهجرة التي شهدتها أوروبــا، حني 
وصل عدد الطلبات إلى نحو 45 ألفًا. ومعظم 
اللجوء  على  للحصول  بطلب  تقدموا  الــذيــن 
جــاءوا   2018 عــام  فــي  بلجيكا  فــي  السياسي 
والعراق،  وأفغانستان  وفلسطني  سورية  من 
.
ً
أي البلدان التي ما زال الصراع فيها مشتعال

تحقيق

فسبكة

»أبطال« العراق
تعاضد شعبي في االحتجاجات المطلبية

د الليبيين ثة تهدِّ المياه الملوَّ

قصة محمد علي شهابي قصة كّل الجئ فلسطيني عادي، 
عاش بمخيمات لبنان، ولم يعرف حياة غيرها، بعيدًا عن الوطن

قصة الجئ

السعودية

سورية

تركيا

ا�ردن

بغدادإيران

الكويت

العراق

10.000.000
دينار عراقي )8 آالف 

دوالر( أقرت الحكومة 
دفعها ألهل كّل ضحية 
كتعويض، باإلضافة إلى 

نصف المبلغ لكّل جريح

محمد علي شهابي
ابن فلسطين المولود في عين الحلوة

انتشار األميبا والتهابات 
المسالك البولية وأمراض 

أخرى يؤكد تلوث المياه

طرابلس ـ أسامة علي

السريعة  واالستجابة  الرصد  إدارة  أعلنت 
في املركز الوطني ملكافحة األمراض التابع 
إحــدى  ليبيا، حصول  فــي  الــوفــاق  لحكومة 
انتقلت  مختلفة  بــأمــراض  إصابة  وتسعني 
من طريق املياه. وأوضحت اإلدارة، في بيان، 
ت الفترة املمتدة بني 

ّ
 نشرتها الوبائية غط

ّ
أن

السادس عشر من سبتمبر/ أيلول املاضي 
حتى الثاني والعشرين منه، مسجلة تزايدًا 
في حاالت ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي 
تمثلت باثنتني وثالثني حالة، بينما بلغت 
حـــاالت الــســعــال الــديــكــي أربـــع عــشــرة حالة، 

ــة بــالــســحــايــا ثــمــانــي  ــابــ فــيــمــا بــلــغــت اإلصــ
ها سجلت سبعًا وأربعني 

ّ
حاالت. وأكدت أن

حالة إسهال دمــوي، وأربعًا وأربعني حالة 
ها »أمراض 

ّ
ملتالزمة اليرقان، مشيرة إلى أن

ــالـــرغـــم مـــن تــوضــيــح  مــنــقــولــة بـــاملـــيـــاه«. وبـ

ها لم تسجل هذه الحاالت واألرقام 
ّ
اإلدارة أن

ــارة إلــى السيطرة  ــهــا أوبــئــة، فــي إشـ
ّ
على أن

الــحــوار،   لطفي 
ّ
فــإن الــحــاالت املصابة،  على 

األكاديمي املتخصص في دراســات التلوث 
املياه  تلوث  تزايد خطر  من  يحذر  البيئي، 
ــــراض.  فـــي لــيــبــيــا كــســبــب رئـــيـــس لــنــقــل األمــ
ودخــلــت مياه الــشــرب إلــى الــصــراع الليبي، 
وال ســيــمــا فـــي مــرحــلــتــه الــحــالــيــة والــحــرب 
التي يقودها الجنرال املتقاعد خليفة حفتر 
على العاصمة طرابلس منذ إبريل/ نيسان 
املاضي. فقد أقدمت مجموعات مسلحة على 
الصناعي،  النهر  منظومة  صمامات  إقفال 
الذي يعد املصدر األول ملياه الشرب ألغلب 
مدن شمال البالد التي تتركز فيها األكثرية 
االعتماد  على  السكان  أجبر  مــا  السكانية، 

في الغالب على املياه الجوفية.
ــي ملــكــافــحــة  ــنــ ــوطــ وكــــــــان رئــــيــــس املـــــركـــــز الــ
األمــــــراض، بـــدر الـــديـــن الــنــجــار، قـــد أقــــّر في 
تصريح لوكالة »رويترز« في يوليو/ تموز 
 املياه ملوثة«، متحدثًا عن 

ّ
 »كل

ّ
املاضي، أن

مشاكل مثل البكتيريا الضارة أو املحتوى 
 »الــنــظــام الصحي في 

ّ
عــالــي املــلــح. وأكـــد أن

البالد على وشك االنهيار«. وعلى الرغم من 
 منظومة النهر الصناعي مصممة لضخ 

ّ
أن

مــن نحو 1300 بئر صحراوية ونقل  املــيــاه 
 يوم عبر 

ّ
5.6 ماليني متر مكعب من املياه كل

أنابيب على طول أربعة آالف كيلومتر ملدن 
الساحل الليبي، أكدت إدارة النهر الصناعي 
في بيانات متالحقة خالل األشهر املاضية 
خروج أكثر من ثلثي هذه اآلبار عن العمل، 
الــتــهــالــك بسبب  يــعــانــي  بــقــي منها   مــا 

ّ
وأن

الدولة  وتخلي  املجهولة  االعــتــداءات  كثرة 
عن صيانتها.

وســّبــب الــقــتــال الــدائــر فــي محيط طرابلس 
قــطــع مــيــاه الــنــهــر الــصــنــاعــي أكــثــر مــن ست 
املــاضــي، بعضها استمر  إبــريــل  مـــرات منذ 
ــالــــي على  ــبــــوع، مـــا أرغـــــم األهــ أكـــثـــر مـــن أســ
فراس  بحسب  الجوفية،  املياه  إلــى  اللجوء 
الــحــامــدي، أحـــد ســكــان حـــّي بالخير وســط 
طرابلس. يقول الحامدي لـ»العربي الجديد« 
 
ّ
أن أساسية، ونعرف جيدًا  »املــاء حاجة   

ّ
إن

مأ 
ُ
سيارات نقل املياه التي نشتري منها ت

مــن خــزانــات جوفية أكــثــرهــا مــلــوث، لكن ال 
بديل لدينا«.

يشير الحوار من جانبه لـ»العربي الجديد« 

 اكتشاف حاالت مصابة بالكوليرا في 
ّ
إلى أن

حّي أبو سليم »ليس صدفة، بل له أسباب، 
وأولـــهـــا املــيــاه املــلــوثــة«، الفــتــًا إلـــى احتمال 
وجــــود حــــاالت أخــــرى مــصــابــة بـــاملـــرض لم 
 »حـــاالت 

ّ
بـــأن يــتــابــع  ــــالم.  يكشف عنها اإلعـ

اإلســهــال املــتــزايــدة بنحو الفــت، التي تصل 
يوميًا إلى مراكز صحية في مختلف أنحاء 
الـــبـــالد دلـــيـــل مــلــمــوس عــلــى ذلــــــك«، مــؤكــدًا 
البولية  املسالك  والتهابات  األميبا  انتشار 

وأمراض أخرى، ما يؤكد تلوث املياه.
 مياه 

ّ
 الحامدي يشير إلى أن

ّ
وبالرغم من أن

اآلبار التي يشتريها يستخدمها في الغسل 
والـــطـــهـــي، فــيــمــا يــشــتــري مــيــاه الـــشـــرب من 
الخطر ال   

ّ
أن الحوار  التعبئة، يرى  مصانع 

 املياه الجوفية يمكن أن 
ّ
يزول: »االعتقاد أن

تطهر بالنار بهدف استخدامها في الطهي 
تبقى  خطيرة  جراثيم  فهناك  صــائــب،  غير 
 استخدام تلك املياه في الغسل 

ّ
حية، كذلك إن

ــاره األخــــرى على   واالســتــحــمــام، لــه آثــ
ً
مــثــال

 خطورة 
ّ
جسم اإلنــســان«. ويذكر الــحــوار أن

االنــفــالت األمــنــي كبيرة على املــيــاه، ضاربًا 
ــإعـــالن الـــحـــرس الـــبـــلـــدي فـــي مــديــنــة   بـ

ً
مـــثـــال

بنغازي ضبطه شاحنات نقل مياه الصرف 
حمولتها  أصحابها  تفريغ  أثناء  الصحي 
في قنوات خاصة بصرف مياه األمطار على 
الــطــرقــات الــعــامــة، وهــي قــنــوات تنقل املياه 

إلى خزانات رئيسية ملياه الشرب.
وهــي شــهــادة تــقــارب تأكيد هــشــام العيان، 
املــيــاه والــصــرف الصحي  املــهــنــدس بشركة 
ــار   ســتــني فــي املــائــة مــن اآلبـ

ّ
الــحــكــومــيــة، أن

ــيــــة فـــــي املــــــــدن مـــيـــاهـــهـــا مــخــتــلــطــة  الــــجــــوفــ
ــكـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي،  ــبـ بـــتـــســـريـــبـــات شـ
ها غير صالحة 

ّ
»العربي الجديد« أن مؤكدًا لـ

ه في حال اتخاذ األهالي 
ّ
للشرب. يضيف أن

احــتــيــاطــاتــهــم فــــي الـــبـــيـــوت، فـــهـــنـــاك خــطــر 
يـــواجـــه أطــفــالــهــم فـــي املــــــدارس: »خــــالل عــام 
2017 اشتركنا مع منظمة يونيسف وجهات 
حــكــومــيــة لــيــبــيــة فـــي تــقــيــيــم مـــرافـــق املــيــاه 
والــصــرف الــصــحــي فــي قــرابــة 150 مــدرســة 
 
ّ
أن كعينة، وثبت  ليبيا  أنــحــاء  فــي مختلف 
تــلــوثــًا خطيرًا«  تــعــانــي  املــائــة منها  50 فــي 
الفــتــًا إلــى أمـــراض أصــابــت األطــفــال. يتابع: 
اتــنــا  لــنــداء جــهــة حكومية  أّي  تستجب  »لـــم 
وتحذيراتنا من خطر انتشار األمراض بني 

األطفال بسبب هذه املياه امللوثة«.
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