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جنين ـ سامر خويرة

الفلسطيني   األسير 
ّ
 أوجاعه، فإن

ّ
رغم كل

عــامــا( يتشبث  املــحــرر شـــادي طعمة )42 
باألمل األخير له إلنقاذ حياته، بأن تتاح 
له الفرصة والتغطية املالية لزرع كلية، تنقذه من 
املرض واأللم اللذين يرافقانه منذ سنوات طويلة. 
ما كاد طعمة وهو من بلدة الزبابدة جنوب شرقي 
جــنــن، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، يتنفس 
هــــواء الــحــريــة، بــعــد أربــــع ســنــوات ونــصــف السنة 
أمضاها فــي ســجــون االحــتــال اإلســرائــيــلــي، حتى 
في  مــن فشل  يعاني  ـــه 

ّ
أن ليتبن  األوجــــاع،  دهمته 

وظيفة الكليتن، فبات منذ أكثر من عامن مازما 
له عملية  إذ تجرى  الكلى،  للسرير في قسم غسل 

الغسل 3 مرات أسبوعيا.
 
ّ
األطـــبـــاء الــذيــن أشـــرفـــوا عــلــى حــالــتــه، أكــــدوا لــه أن
ــتــــال، ونــوعــيــة  اإلهــــمــــال الــطــبــي فـــي ســـجـــون االحــ
الطعام الرديئة، باإلضافة إلى اإلضرابات املتكررة 
عن الطعام، التي خاضها مع رفاق األسر، تسببت 
ــه بــمــجــمــلــهــا بــالــتــهــابــات شـــديـــدة فـــي الــكــلــيــتــن،  لـ
أو  اهتمام  مــن دون  لــوقــٍت طويل  وتفاقمت حالته 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أحـــوال  عـــاج. يــقــول طعمة لـــ
السجون الصحية تعيسة جدًا، فا هواء نظيفا وال 
بالتعب  شمس وال طعام مناسبا، وعندما تشعر 
تتعرض إلهمال كبير من إدارات سجون االحتال، 

ــة مــــن بــــن آالف األســـــــرى الـــذيـــن  ــالـ ــا إاّل حـ ــ ــا أنـ ــ ومـ
 يـــوم يــمــّر عليهم خــلــف قضبان 

ّ
يــخــســرون فــي كـــل

السجن من صحتهم وعافيتهم«.
مــــرت الـــســـنـــوات ثــقــيــلــة عــلــى طــعــمــة، حــتــى تنفس 
الــصــعــداء وهـــو يـــودع الــســجــن، لــكــن إلـــى إيـــن؟ إلــى 
ــاء فـــي طـــول الــبــاد  ــبـ املــســتــشــفــيــات وعـــيـــادات األطـ
ـــه مــصــاب 

ّ
ــأن وعـــرضـــهـــا، حــتــى جــــرى تــشــخــيــصــه بـ

بالفشل الكلوي، لتبدأ رحلة العاج بتناول أنواع 
كثيرة من األدوية بما فيها الكورتيزون الذي كانت 
له آثار جانبية تركت عامات واضحة على جسده 
هذا  يعد  لــم  وتــدريــجــيــا  كبير،  انتفخ بشكل  الـــذي 
الجسد املنهك يستجيب للدواء. بدت الصورة أشد 
قتامة، مع قــرار األطــبــاء بــضــرورة خضوع األسير 
تستغرق  إذ  الــكــلــى،  لجلسات غسل  املــحــرر طعمة 
ــــع ســـاعـــات تــســتــنــزف  الــجــلــســة الــــواحــــدة نــحــو أربـ
تأثرت  املرحلة  هــذه  دخــولــه  ومــع  بالكامل،  طاقته 
حياته بصورة سلبية، إذ بات غير قادر على القيام 
بواجباته العائلية، فهو أب لطفلة في الثامنة من 
عمرها، كما فقد قدرته على العمل، والتواصل مع 

اآلخرين والتزاور. 
ــــوة بــغــيــري مـــن مــرضــى الــكــلــى،  يــعــلــق طــعــمــة: »أسـ
انــتــهــاء جلسة الغسيل  فــور  بــإرهــاق عظيم  أشــعــر 
فــا أقـــوى عــلــى الـــوقـــوف، وأبــقــى نــائــمــا فــي البيت 
بــعــد عــودتــي مــنــهــا، حــتــى أتــمــكــن مــن الــذهــاب إلــى 
دوالــيــك«.  وهكذا  يومن،  بعد  تليها  التي  الجلسة 

رجــل كــشــادي طعمة خبر سجون االحــتــال جيدًا، 
 عليه 

ً
وقـــارع الــســجــان اإلســرائــيــلــي، لــم يكن ســهــا

: »بعد 
ً
قــائــا لــلــمــرض، ويــصــف حــالــه  أن يستسلم 

سنتن ونصف، قررت بمشاورة األطباء الخضوع 
 األمر لم يكن بالسهولة التي 

ّ
لعملية زرع كلية، لكن

تتطابق  متبرع  عــن  البحث  مــن  بــّد  فــا  توقعتها، 
ــان الـــخـــيـــار األول  خـــايـــا جـــســـده وكــلــيــتــه مـــعـــي. كــ
هـــم أشـــقـــائـــي، لـــكـــن، نـــظـــرًا لــظــروفــهــم الــصــحــيــة لم 
يقع االخــتــيــار عليهم بــالــرغــم مــن وجـــود التطابق 

املطلوب«. 
 إغــاق املعابر 

ّ
كان الحل بالسفر إلى الخارج، لكن

والحدود من جراء جائحة كورونا من جهة، واألزمة 
املالية التي تمّر بها السلطة الفلسطينية من جهة 
ثانية، واملبلغ املالي الكبير املطلوب للعملية الذي 
يقترب من مائة ألف دوالر أميركي، من جهة ثالثة، 
ها عوامل أطفأت شعاع النور واألمــل الــذي كان 

ّ
كل

لدى شادي للتخلص من مرضه.
 أو 

ّ
زوجة شادي ورفيقة دربه منال إسعيد، ال تكل

 االتــجــاهــات إلنــقــاذ حياة 
ّ

 مــن الــتــحــرك فــي كــل
ّ

تــمــل
تماما  »نــدرك  الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  زوجها، 
األزمــة املالية للسلطة، لكن أال يستحق من ضحى 
لوطنه أن تكون له األولوية في العاج؟ تواصلنا 
ــــد أبــــدت  ــا، وقـ ــيـ ــركـ مــــع مــســتــشــفــيــات فــــي مـــصـــر وتـ
له،  العملية  استعداداها الستقبال شــادي وإجــراء 
ها تريد مااًل مقابل ذلك، فمن أين نأتي به ونحن 

ّ
لكن

عــائــلــة مــســتــورة الـــحـــال وزوجـــــي ال يــعــمــل بسبب 
مـــرضـــه؟«. تضيف إســعــيــد: »رغـــم حــالــتــه املرضية 
 راعــــي الــكــنــيــســة فـــي بــلــدتــنــا وأهـــل 

ّ
الــصــعــبــة، فــــإن

لكن  منه،  لــه كشكا صغيرًا يسترزق  وفـــروا  الخير 
هــذا ال يكفي لتوفير املأكل واملــشــرب، فكيف بثمن 
العملية؟ لذا لجأنا ملناشدة املسؤولن في السلطة 
الفلسطينية بدءًا بالرئيس محمود عباس ورئيس 
الكيلة  الـــوزراء محمد اشتية ووزيـــرة الصحة مــي 
وهيئة شــؤون األســـرى واملــحــرريــن، إلنــقــاذ حياته 
، نظرًا إلى حالته الحرجة، لكن 

ً
بزرع كلية له عاجا

حتى اآلن لم يتواصل أحد معنا«.

مجتمع
ــشــرت فــي مجلة »ســايــنــس«، أول مــن أمــس الخميس، إلــى أن الــعــالــم ال 

ُ
خلصت دراســـة جــديــدة ن

يستطيع، على األرجح، الحفاظ على االحترار العاملي عند أدنى حد آمن نسبيا، ما لم نغير الطريقة 
التي نزرع بها ونأكل ونرمي طعامنا، لكننا لسنا بحاجة إلى أن نتحول جميعا إلى نباتين. وقال 
املؤلف املشارك في الدراسة جيسون هيل »ال يتعن على العالم بأسره التخلي عن اللحوم من أجل 
تحقيق أهدافنا املناخية. يمكننا أن نأكل أطعمة أفضل وأكثر صحة. يمكننا تحسن طريقة زراعة 
األطعمة. ويمكننا أن نهدر كميات أقل من الطعام«.  )أسوشييتد برس(

أطلقت الصحافية اإلندونيسية غينا غاليا مع مجموعة من زمائها الصحافين حملة ملساعدة 
املحمولة  الهواتف  عن طريق جمع  كــورونــا،  فيروس  تفشي  بسبب  املنزل  في  العالقن  التاميذ 
القديمة التي يمكن لألطفال استخدامها لاتصال باإلنترنت من أجل التعلم عن بعد. وال يزال من 
غير املسموح للعديد من األطفال بالتعلم وجها لوجه منذ بدء العام الدراسي الجديد في يوليو/ 
تموز املاضي. وقد تم حتى اآلن توزيع ما يقرب من 300 هاتف على التاميذ اإلندونيسين في 
)أسوشييتد برس( جميع أنحاء جاكرتا ومناطق أخرى.   

إندونيسيا: جمع هواتف قديمة لمساعدة التالميذدراسة: إصالح المناخ ال يستلزم أن تكون نباتيًا

األشخاص  إجــاء  اإلندونيسية  السلطات  بــدأت 
لبركان  الخصبة  املنحدرات  الذين يعيشون على 
ر 

ّ
جبل ميرابي، بعد زيادة نشاطه البركاني. وحذ

رئيس مركز علم البراكني والتخفيف من املخاطر 
الــجــيــولــوجــيــة فـــي يــوغــيــاكــارتــا، هــانــيــك حــمــيــدة، 
في  البراكني نشاطًا  أكثر  ميرابي،  بركان  أن  من 
إنــدونــيــســيــا، يــمــكــن أن يــثــور فــي أي وقــــت، وقــد 
أســفــل منحدراته  غــازيــة ســاخــنــة  يــقــذف سحبًا 

أمــيــال(. من جهته،   3( تمتد حتى 5 كيلومترات 
قال إيدي سوسانتو، املسؤول املحلي في وكالة 
300 شخص  نــحــو  إن  ــكـــوارث،  الـ مــن  التخفيف 
الــســن والنساء  مــن قــريــتــني، معظمهم مــن كــبــار 
إلــى ماجئ طارئة في  قلوا 

ُ
ن الحوامل واألطــفــال، 

منطقة ماجيانج، وسط جزيرة جاوا. 
أول من  اإلندونيسية،  الجيولوجيا  ورفعت وكالة 
أمــــس، مــســتــوى تــأهــب مــيــرابــي إلـــى ثــانــي أعــلــى 

ــزة االســتــشــعــار  ــهـ مــســتــوى بــعــدمــا الــتــقــطــت أجـ
نشاطًا متزايدًا.

وفـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران عـــام 2020، ثـــار بــركــان 
الــرمــاد وصلت  جبل ميرابي، وقــذف سحبًا مــن 
إلى ارتفاع ستة آالف متر في السماء. وأصدرت 
إشعارًا  إندونيسيا  في  للبراكني  الوطنية  الوكالة 
بــالــلــون األحــمــر فــي ذلـــك الــوقــت، مــشــيــرة إلـــى أن 
ُمنعت  التي  الــطــائــرات  البركان خطر على  ثـــوران 

ــول الـــبـــركـــان.  ــال الـــجـــوي حــ ــجـ ــرور فـــي املـ ــ  مـــن املــ
في عام 2010، ثار البركان وأدى إلى مقتل 347 
شخصًا، وقــد تسّبب في إجــاء 20 ألــف قــروي. 
أرخبيل يضم  إندونيسيا، وهــي  أن  إلــى  ويــشــار 
أكــثــر مــن 270 مــلــيــون نــســمــة، تــقــع عــلــى »حـــزام 
الــهــادئ، وهــي عرضة للزالزل  الــنــار« في املحيط 

واالنفجارات البركانية. 
)أسوشييتد برس(

تخشى زوجة شادي طعمة، من احتمال إصابته 
إسعيد  منال  وتقول  الجديد.  كورونا  بفيروس 
لـ»العربي الجديد«: »مناعة زوجي الضعيفة جدًا، 
اهلل،  سمح  ال  كــورونــا،  عــدوى  بالتقاط  تهدده 
عن  تامة  شبه  بصورة  ينقطع  جعله  ما  وهو 
محيطه، كم تؤلمني رؤيته وهو يجلس لساعات 

طويلة في البيت صامتًا، بانتظار الفرج من اهلل«.

خوف من كورونا

Saturday 7 November 2020
السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  21  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2259  السنة السابعة

)ألبرت إيفان دامانيك/ فرانس برس(



ــة فــــي املــنــطــقــة  ــ ــيــ ــ ــة األردنــ ــوريــ ــســ الـــــحـــــدود الــ
منزوعة الساح، نحو 12700 نازح معظمهم 
مــــن مـــنـــاطـــق الــــريــــف الـــشـــرقـــي فــــي مــحــافــظــة 
الــزور والرقة.  حمص وريــف محافظتي ديــر 
وفي فصل الشتاء يعمد نازحو املخيم لجمع 
األكياس الباستيكية وبقايا الورق واألعواد 
في  عليها  لــاعــتــمــاد  الـــريـــاح  تحملها  الــتــي 

التدفئة وطهي الطعام. 

تحٍدّ
األربعة  أطفالها  مع  املقيمة  عائشة  تتخوف 
ــذا الــــعــــام، هــي  ــ ــــاس هـ ــاء قـ ــتـ وزوجــــهــــا مــــن شـ
الــتــي تــقــيــم فـــي مــخــيــم لــلــمــهــجــريــن مـــن ريــف 
ــدة ديـــر  ــلــ ــــن بــ ــقــــرب مـ ــالــ ــمـــص الـــشـــمـــالـــي بــ حـ
حــســان فــي الــريــف الــشــمــالــي ملحافظة إدلـــب. 
ــتـــاء هــذا  تـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـــشـ
الــعــام يــدق األبـــواب بــاكــرًا، مــن دون أن يكون 
لــديــنــا الـــوقـــت الــكــافــي لــلــقــيــام بــالــتــجــهــيــزات 
املــنــاســبــة ملــواجــهــتــه. لــيــس بــمــقــدورنــا شــراء 
الـــوقـــود بــســبــب الـــغـــاء الــكــبــيــر فـــي األســعــار 
حاليا. وما يزيد من خوفنا عدم قدرتنا على 
تــأمــن مــابــس لــألطــفــال. طــفــلــتــي الــصــغــيــرة 
إلى  الثاني وهــي في حاجة  تجاوزت عامها 
مابس جديدة، وكذلك شقيقاها وشقيقتها 
ــــل هــــذه الــــظــــروف، يصعب 

ّ
الـــكـــبـــرى. وفــــي ظ

علينا توفير احتياجات األطفال...«.  تضيف 
ــبـــل تــهــجــيــرنــا مــــن ريـــــف حــمــص  عـــائـــشـــة: »قـ
والوقود  الحطب  بعض  نوفر  كنا  الشمالي، 
املتطلبات  الشتاء، وهــي من  قــدوم فصل  مع 
عنا مصاريف  كانت تخفف  التي  األساسية 
الفصل ومعاناته. أما اليوم، فيصعب تأمن 
األســـاســـيـــات. قـــد نــشــتــري الــــوقــــود لــلــتــدفــئــة 
بحسب حاجتنا اليومية أو نحضر كمية من 
القاسي. وفي  البرد  الحطب تكفينا ملواجهة 
باقي األيــام نعتمد على ما لدينا من أغطية 
ومابس، وننتظر ما قد تقدمه لنا املنظمات 

اإلنسانية«.  
ولــيــس حـــال الــنــازحــن فــي مــخــيــم أهـــل التح 
في باتنته شمالي محافظة إدلب، أفضل من 
نازحي بقية مخيمات النازحن في املحافظة. 
اليوسف  الــســام  عبد  املخيم  مدير  ويكشف 
أن »هناك بعض التحضيرات ملواجهة فصل 
الــخــيــم ملواجهة  املــقــبــل، مــثــل تثبيت  الــشــتــاء 
ــيـــارات الــهــوائــيــة الــشــديــدة.  ــتـ الـــعـــواصـــف والـ
ويطلب النازحون في املخيم عوازل وتبديل 
من  الخيم  لتغطية  وشـــوادر  املهترئة  الخيم 
األمــطــار منها، وجلب  الــخــارج ومنع تسرب 
أو  إلــى حفر خنادق  فــرش للخيم، باإلضافة 
مــجــاٍر لــلــمــيــاه بــن الــخــيــم ملــنــع تــســرب مياه 
األمـــطـــار إلــيــهــا. ومــــن أهــــم األمـــــور املــطــلــوبــة 

عبد اهلل البشير

لكونه  الشتاء  ينتظرون  كثيرون 
مــــن الـــفـــصـــول املــحــبــبــة بــالــنــســبــة 
إلــيــهــم. لــكــن بــالــنــســبــة لــلــســوريــن 
الــنــازحــن واملــقــيــمــن فـــي املــخــيــمــات، فــاألمــر 
ــام، يــنــتــظــر هـــؤالء  مــخــتــلــف تــمــامــا. فـــي كـــل عــ
كــارثــة حتمية وقــد اضــطــروا إلــى مواجهتها 
ــــدى ســــنــــوات، ويــعــتــبــر الـــبـــعـــض أنـــه  عـــلـــى مـ
السنوات  وقــد سجلت  بقاء،  يخوض معركة 
البرد. وهذا  املاضية سقوط ضحايا نتيجة 
الفصل ضعيفا  لهذا  االستعداد  يبدو  العام، 
فـــي ظـــل ضــعــف املــــســــاعــــدات. ولـــيـــس تــضــرر 
عشرات املخيمات جراء هطول األمطار، أمس 

األول، النكبة األولى ولن تكون األخيرة.

ترميم بيوت الطين  
للنازحن جنوب شرقي  الــركــبــان  فــي مخيم 
ســـوريـــة، ُيــعــّد تــرمــيــم الــبــيــوت الــطــيــنــّيــة أمــرًا 
أســــاســــيــــا، خـــصـــوصـــا فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول حــن يــبــدأ األهــالــي االســتــعــداد لفصل 
الــشــتــاء. هـــذا مـــا يـــؤكـــده الــنــاشــط املــقــيــم في 
»العربي  لـ  الحمصي في حديث  املخيم عمر 
الجديد«. ويقول: »قبل بدء فصل الشتاء من 
كل عام، تبدأ تجهيزات وتحضيرات نازحي 
مخيم الركبان ملواجهة هذا الفصل القاسي، 
ويــبــدأ الــنــازحــون بــتــرمــيــم الــبــيــوت الطينية 
وخـــصـــوصـــا أن األمــــطــــار الـــتـــي تــهــطــل عـــادة 
ــبــنــى من 

ُ
مــا تــكــون غـــزيـــرة، كــمــا أن الــبــيــوت ت

الطن وبالتالي ال يمكن لها مقاومة العوامل 
البيئية، إال في حال ترميمها باستمرار«. 

يــتــابــع الــحــمــصــي: »طــبــعــا، يــتــم الــتــطــيــن من 
ــتـــراب وإبــقــائــه مــدة  خـــال خــلــط الــتــن مـــع الـ
يومن أو ثاثة على أن تــزاد املياه إلــى هذه 
ــّم يــســتــخــدم الــطــن لــبــنــاء  الــخــلــطــة يــومــيــا. ثــ
الناس  الجدران واألسقف. وللتدفئة، يعتمد 
على شراء املحروقات بصورة يومية باعتبار 
كبير.  بشكل  مرتفعة  املــحــروقــات  أســعــار  أن 
وبالنسبة للحطب، فا توجد كميات كبيرة 
مــنــه. صــحــيــح أن الــجــمــيــع يــتــأثــر بـــاألزمـــات 
التي تشهدها سورية، إال أن التأثير هنا يعد 

مضاعفا«. 
كذلك، يتحدث عن الحاجة إلى املواد الغذائية 
ا نعتمد 

ّ
كن »قديما،  يقول:  الشتاء.  في فصل 

ــكـــدوس وزيــــتــــون وجــن  ــن مـ عــلــى املــــؤونــــة مـ
وســـمـــن. وكـــانـــت مـــن األمــــــور األســـاســـيـــة في 
فــصــل الــشــتــاء ألن الــخــضــار تــقــل خـــال هــذا 
الفصل. ونتيجة لوجودنا في مخيم الركبان، 
أصــبــح إعـــداد املــؤونــة صعبا بسبب الــغــاء، 
وبات األهالي يعتمدون على ما يتوفر لديهم 

يوما بيوم«. 
ويــعــيــش فـــي مــخــيــم الـــركـــبـــان الـــواقـــع ضمن 
الــــــ »55« قـــرب  املــــعــــروفــــة بــمــنــطــقــة  املــنــطــقــة 

شتاء 
النازحين

سوريون في 
انتظار الكارثة 

الحتمية

فصل  خالل  السوريين  معاناة  إن  القول  في  مبالغة  ال 
الشتاء تتفاقم إلى درجة كبيرة لتتحول إلى مأساة، في 
وغيرها  المهترئة  والخيم  التدفئة  وسائل  نقص  ظل 
من األساسيات. وما يزيد الطين بلة ضعف المساعدات 

هذا العام

نأمل أن يتم تبديل الخيم 
المهترئة هذا العام، 

وتوفير مواد التدفئة

بدأت بعض العائالت 
النازحة نقل الردم بهدف 

رفع الخيم عن األرض

1819
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لتجنب الكوارث في فصل الشتاء رفع الخيم 
عن األرض وفرشها بالحصى«. 

ــدأت بـــعـــض الـــعـــائـــات  ــ ــ ــيـــوســـف: »بـ يـــتـــابـــع الـ
الــنــازحــة نــقــل الــــردم بــهــدف رفـــع الــخــيــم التي 
لفصل  اســتــعــدادًا  األرض  عــن  فيها  يقيمون 
مشاكل  وأي  للسيول  تحسبا  وذلــك  الشتاء، 
الشتاء. ما زاد من  أخــرى مشابهة في فصل 
صــعــوبــة األوضــــاع بالنسبة لــلــنــازحــن عــدم 
حصولهم على أي سلل غذائية، كانت ستحد 
مــــن مــعــانــاتــهــم فــــي فـــصـــل الـــشـــتـــاء. ويــعــمــد 
ــــى بـــيـــع بــعــض  الــــنــــازحــــون فــــي املـــخـــيـــمـــات إلـ
الــحــصــص الــغــذائــيــة الــتــي قــد تــضــاف إليها 

كميات من الوقود أو ما شابه«. 

غياب المساعدات
أمـــا مــديــر مخيم الــديــر الــشــرقــي بهجت أبــو 
عـــهـــد، فــيــؤكــد لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه ما 

مـــن اســـتـــعـــدادات فـــي املــخــيــم ملــواجــهــة فصل 
ــــود ألي مــســاعــدة  ــول: »ال وجــ ــقــ ــاء. ويــ ــتـ ــشـ الـ
ــنــا 

ّ
مــــن أي جـــهـــة لـــلـــنـــازحـــن فــــي املـــخـــيـــم عــل

املاضي،  الــعــام  عانيناه  مما  بعضا  نتجاوز 
املدني في مدينة  الدفاع  باستثناء مساعدة 
كللي املــحــررة. أمــا منظمة إيــاف فقد أجرت 
استبيانا في املخيم حول إقامة عزل حراري 
حلول  قبل  التنفيذ  نترقب  ونــحــن  للمخيم، 
التدفئة ال توجد جهة  الشتاء، ومــواد  فصل 
تدعمنا بها، ومن أبرز ما يحتاجه النازحون 
ملواجهة فصل الشتاء حاليا، السلل الغذائية 
ومـــــواد الــتــدفــئــة وفــــرش الــطــريــق بالحصى 
داخل املخيم، وهذه كلها متطلبات أساسية 

وضرورية«. 
ويــنــتــظــر الـــنـــازحـــون فـــي مــخــيــمــات منطقة 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــة الــخــاضــعــة لسيطرة 
مع  أوضــاعــهــم  تتحسن  أن  الــذاتــيــة،  اإلدارة 
ــــي املـــخـــيـــمـــات  ــا فـ ــل الــــشــــتــــاء، خـــصـــوصـ فـــصـ
الحديثة اإلنشاء كمخيم واشوكاني ومخيم 
ــران يـــحـــتـــاجـــان إلـــى  ــ ــيــ ــ تـــويـــنـــه. فــــهــــذان األخــ

تحسن قطاعي الصحة والخدمات. 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ــادر لــ ــول مــــصــ ــقــ وتــ
على  قــادريــن  غير  واشوكاني  نازحي مخيم 
الــشــتــاء مـــن دون حصولهم  مــواجــهــة فــصــل 
ــهـــم عــلــى  عـــلـــى مـــــســـــاعـــــدات، ســــــــواء حـــصـــولـ
وأغطية  للتدفئة،  ووقـــود  لــألطــفــال،  مــابــس 
وفـــــرش، إذ ال تــمــلــك غــالــبــيــة الـــعـــائـــات هــذه 
الـــتـــفـــاصـــيـــل األســــاســــيــــة. تـــضـــيـــف املــــصــــادر 
ــم  ــهـ ــالـ ــفـ أطـ ــة  ــ ــابــ ــ ــشــــون إصــ ــخــ يــ ــي  ــ ــ ــالـ ــ ــ أن األهـ
بـــــــاألمـــــــراض، وخــــصــــوصــــا فـــــي ظـــــل تــفــشــي 
فــيــروس كـــورونـــا بــشــكــل عــــام. والــنــتــيــجــة قد 
تـــكـــون كـــارثـــيـــة فـــي حــــال وصـــــول الــفــيــروس 
ــرات.  ــ ــفـ ــ  إلــــــى املـــخـــيـــمـــات املـــنـــتـــشـــرة شــــــرق الـ

من جهة أخــرى، غــادر بعض نازحي مناطق 
ــــزور مــخــيــم الـــهـــول عــائــديــن إلــى  ــر الـ ريـــف ديـ
ــي الــــحــــد مــن  ــ ــا ســــاهــــم فـ ــ ــم، وهــــــو مـ ــهــ ــداتــ ــلــ بــ

معاناتهم والاستقرار الذي عاشوه.  
وفي منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة 
تنتشر  »قــســد«،  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات 
مخيمات عدة، وهي السد قرب بلدة الشدادي 
والــهــول، وتوينة وواشــوكــانــي فــي محافظة 
املنظمات  من  العديد  ينشط  حيث  الحسكة، 
أن تلبي حاجات  املحلية والدولية، من دون 
الــنــازحــن بالشكل املــطــلــوب، على الــرغــم من 
الحاجة وخصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

الموت من البرد
وتضّم منطقة درع الفرات عددًا من مخيمات 
في  معظمها  وتتركز  الــنــازحــن،  وتجمعات 
ــــزاز وجــرابــلــس.  مــنــاطــق الـــراعـــي والـــبـــاب وأعـ
ومــــع حـــلـــول فــصــل الــشــتــاء تــخــتــلــف ظـــروف 
ــفـــاوت  ــتـ ــمـــات وتـ ــيـ ــذه املـــخـ ــ ــازحــــن فــــي هــ ــنــ الــ

بحسب ما توفره الجهات الداعمة.  
وهــذا مــا يوضحه الــنــازح أســامــة أبــو محمد 
)46 عاما( املقيم في مخيم قرب مدينة أعزاز. 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نــأمــل أن يتم 
تــبــديــل الــخــيــم املــهــتــرئــة هـــذا الـــعـــام، وتــوفــيــر 
ــــواد الــتــدفــئــة. هــــذا الـــعـــام ســيــكــون أصــعــب  مـ
أن  املــاضــي، باعتبار  الــعــام  بكثير علينا مــن 

األوضاع املعيشية ساءت بشكل ملحوظ«. 
ويــــوصــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــات اإلنــســانــيــة 
العمل على إطــاق حمات إغاثية  بــضــرورة 
ــي املـــخـــيـــمـــات الــــســــوريــــة قــبــل  ــ لـــلـــنـــازحـــن فـ
حــلــول فــصــل الــشــتــاء، بــهــدف الــتــخــفــيــف من 
لألطفال  ومــابــس  خيم  وتــوفــيــر  معاناتهم، 
ومواد للتدفئة، كون املأساة ذاتها تتكرر في 

كــل عــام، مــا يــؤدي إلــى وفــاة البعض نتيجة 
انخفاض درجات الحرارة. 

اإلنسان،  لحقوق  السورية  الشبكة  وبحسب 
فـــإن 167 شــخــصــا قــتــلــوا بــســبــب الـــبـــرد منذ 
. وسجلت درجات 

ً
عام 2011، بينهم 77 طفا

ــام املـــاضـــي فـــي ســوريــة  ــعـ ــرارة مــتــدنــيــة الـ ــ حــ
وصلت إلى نحو 9 درجــات تحت الصفر في 

مناطق الشمال.  
ــر إحــصــائــيــات فـــريـــق منسقي  وبــحــســب آخــ
 عدد املخيمات شمال 

ّ
استجابة سورية، فإن

ــربـــي ســــوريــــة يــبــلــغ 1293 مــخــيــمــا، يــقــيــم  غـ
فيها نحو مليون و44 ألف نــازح، وتتضّمن 
مخيمات عشوائية يبلغ عددها 382 مخيما 
ويقيم فيها 185557 نازحا. وتتكّون التركيبة 
الــســكــانــيــة فـــي كــافــة املــخــيــمــات مـــن 307829 
)ذكور(، و377292 )إناث(، و408568 )أطفال(. 
كــذلــك، يــوجــد 19102 شخص مــعــّوق، بينما 

بلغ عدد النساء األرامل، با معيل، 10146. 

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

عـــــدم تـــوفـــيـــر االحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة 
للحفاظ على الصحة اإلنجابية للنساء 
السلطات على  قـــدرة  يعرقل  تــونــس  فــي 
تحديد النسل. وُسّجل تراجع في البرامج 
الـــوطـــنـــيـــة املــتــعــلــقــة بــتــنــظــيــم الـــــــوالدات 
بحسب  الــبــاد،  فــي  اإلنجابية  والصحة 
دراســـــات حــديــثــة أعـــّدهـــا ديــــوان األســـرة 
الــبــشــري. وهـــذه االحتياجات  والــعــمــران 
من  وغيرها  الحمل  منع  وســائــل  تشمل 

فحوصات وتوعية وغير ذلك.  
وتــســعــى الــجــهــات املــكــلــفــة مــتــابــعــة ملف 
الــصــحــة اإلنــجــابــيــة، إلــــى إيـــجـــاد حــلــول 
اإلنجاب  تنظيم سياسة  إلعــادة  جديدة 
في الباد بعد تراجع املكتسبات املحققة 
في هــذا املجال خــال السنوات األخيرة، 
نتيجة الظروف االجتماعية والسياسية 
ــا الـــــبـــــاد، مــــا أدى إلـــى  ــهـ ــتــــي مـــــــّرت بـ الــ
االنتظار  منها  التوعية،  حمات  تراجع 
بعض الوقت قبل إنجاب الطفل الثاني، 
ــتــــخــــدام  وتــــحــــديــــد عــــــدد األطــــــفــــــال، واســ

وسائل منع الحمل. 
ــقـــول الـــرئـــيـــس، املـــديـــر الـــعـــام لـــديـــوان  ويـ
ــمــــران الـــبـــشـــري، الــحــبــيــب  ــعــ األســـــــرة والــ
غديرة، إن عدم توفير هذه االحتياجات 
ارتــفــع مــن 7 فــي املــائــة إلــى 20 فــي املائة 
خــال الــســنــوات الست املــاضــيــة، معتبرًا 
ــرات تـــأثـــيـــرًا بــالــتــركــيــبــة  أن لـــهـــذه املــــؤشــ
الــديــمــوغــرافــيــة فـــي تـــونـــس، وقـــد تـــؤدي 
إلــى زيـــادة كبيرة فــي عــدد الــــوالدات في 

السنوات املقبلة.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويـــؤكـــد غـــديـــرة لـــ
تــونــس بــذلــت مــجــهــودًا كبيرًا على مــدار 
أجــل وضع  مــن  املاضية  عاما  الخمسن 
ســـيـــاســـات شــامــلــة لــلــصــحــة اإلنــجــابــيــة 
السياسة  هــذه  أن  غير  الــنــســل،  وتنظيم 
زيــادة  بسبب  مــهــددة  أصبحت  الوطنية 
ــّبــــاة املــتــعــلــقــة  ــيـــات غـــيـــر املــــلــ فــــي الـــحـــاجـ
بـــالـــصـــحـــة اإلنــــجــــابــــيــــة، ومـــنـــهـــا بـــرامـــج 
املــيــدانــيــة ونــقــص وســائــل منع  التوعية 
ــي الــــــوالدات  ــا ســـّبـــب زيــــــادة فـ الـــحـــمـــل، مـ
املتقاربة وارتفاع معدل اإلنجاب في عدد 

من املناطق الداخلية.
يضيف غديرة أن املؤشرات التي كشفت 
التوقف عندها  الدراسة تستدعي  عنها 
ــادة الــنــظــر فــي الــســيــاســة اإلنجابية  وإعــ
الترشيد  حمات  تكثيف  مــن  مزيد  عبر 
الــوالدات واعتماد األسر  تباعد  بأهمية 
وأوضاعها  تــتــاءم  إنجابية  لسياسات 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويــتــحــدث 
غــــديــــرة عــــن عـــــدم تــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات 
بينها  من  اإلنجابية،  بالصحة  املتعلقة 
وسائل منع الحمل في قطاعات الصحة 
الحكومية والصيدليات. يضاف إلى ما 

سبق ارتفاع أسعارها.
ويـــشـــدد غـــديـــرة عــلــى أهــمــيــة مــحــافــظــة 
ــا يتعلق  ــا حــقــقــتــه فـــي مـ تـــونـــس عــلــى مـ
بـــالـــصـــحـــة اإلنـــجـــابـــيـــة لـــضـــمـــان تـــــوازن 
املجتمع وتجنب ارتفاع نسبة الوالدات، 
مــا يــؤثــر بــالــتــوازن الــديــمــوغــرافــي، الفتا 
إلــــى أن الـــســـيـــاســـات اإلنـــجـــابـــيـــة لــلــدول 
يــجــب أن تـــواكـــب الـــتـــطـــور االقـــتـــصـــادي 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــــن أجــــــــل تــــوفــــيــــر كــل 
االحـــتـــيـــاجـــات االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة 

واالقتصادية للمواليد الجدد.
وبدأ الديوان الوطني لألسرة والعمران 
ــة  ــام 2018 إنـــجـــاز دراسـ الــبــشــري مــنــذ عـ
شـــامـــلـــة لــتــحــديــد أبــــــرز األســــبــــاب الــتــي 
ــاع نـــســـبـــة اإلنــــجــــاب  ــ ــفـ ــ ســـاهـــمـــت فــــي ارتـ
ــنــــوات األخـــــيـــــرة، وفـــــي مــرحــلــة  فــــي الــــســ
جديدة  إنجابية  سياسات  وضــع  ثانية 
ــقـــبـــل نـــتـــيـــجـــة نــــقــــص فـــعـــالـــيـــة  ــتـ ــلـــمـــسـ لـ

السياسات القديمة. ووضعت تونس أّول 
برنامج للتنظيم العائلي عام 1966، في 
إطار سياسات تحديد النسل وتنظيمه 
ــو األمـــيـــة  ــحــ والــــقــــضــــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر ومــ
للباد وتــوازن  اقتصادي  وتحقيق نمو 
الــديــمــوغــرافــي بن  الــنــمــّو  على مستوى 
الجهات. وأسهم الديوان الوطني لألسرة 
 

ّ
والعمران البشري على امتداد ما ال يقل

عن أربعة عقود في توفير خدمات مراكز 
الصحة اإلنجابية للنساء، وال سّيما في 
املــنــاطــق الــداخــلــيــة والــريــفــيــة، مــن خــال 
توعية  بــهــدف  مجانية  صحية  عــيــادات 
النساء على الصحة اإلنجابية، والعناية 
ع والكشف املبكر 

ّ
بصحة األمهات والرض

عن العديد من األمراض، ومنها سرطان 
الثدي.

وفــي عــام 2016، كشف الــديــوان الوطني 
ــادة عــدد  لــألســرة والــعــمــران الــبــشــري زيــ
الــــــــوالدات وارتــــفــــاع عــــدد أفــــــراد األســــرة 
الــتــونــســيــة الـــتـــي بـــاتـــت تـــضـــّم أكـــثـــر من 
ــتـــوازي مـــع انــخــفــاض نسبة  ــالـ طــفــلــن بـ
 
ً
اســتــخــدام وســائــل مــنــع الــحــمــل، مــقــارنــة

بــفــتــرة مـــا قــبــل الـــثـــورة. ولـــم يــكــن مــعــّدل 
استخدام وسائل منع الحمل في الوسط 
الــغــربــي يــتــجــاوز 50 فــي املــائــة، وترتفع 
هذه النسبة إلى 70 في املائة في الشمال 
الـــشـــرقـــي، بــيــنــمــا يــبــلــغ املـــعـــّدل الــوطــنــي 

62.5 في املائة.
ويــمــكــن الـــقـــول إن نــســبــة الــــــــوالدات في 
تونس خال العقدين األخيرين، بحسب 
واالجتماعية  االقتصادية  للجنة  تقرير 
لــألمــم املــتــحــدة لـــم تــكــن مــســتــقــرة. فبعد 
ــا بـــن عـــامـــي 1994  الـــتـــراجـــع الـــســـريـــع مـ
في  ــــدأت  بـ املـــائـــة،  فـــي   16,7 إلــــى  و1999 
االرتــفــاع لتصل إلــى 19,3 فــي املــائــة عام 

2011 و20,5 في املائة عام 2014.
كذلك سجلت نسبة الخصوبة في تونس 
ارتفاعا من 2.1 في املائة عام 2010 إلى 
2.46 في املائة عام 2014، نتيجة ارتفاع 
عدد الزيجات التي بلغت نحو 106 آالف 
فــي عــام 2014، فــي مقابل 70 ألــف زيجة 
الـــــوالدات من  لــتــرتــفــع نسبة  عـــام 2004، 
160 ألف مولود جديد في عام 2010 إلى 

225 ألفا في عام 2014.

تونس تشهد زيادة في عدد الوالدات

تفقدت حال األطفال حديثي الوالدة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

قريبًا يخرج إلى البيت )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

النازحون يعانون في فصل الشتاء )اسرا هاسيوغلو/ األناضول(

12700
عدد النازحين في مخيم الركبان، وقد 
فرّوا من الريف الشرقي بحمص وريف 

دير الزور والرقة.

تراجعت التوعية 
على الصحة اإلنجابية 

في تونس وتوفير 
وسائل منع الحمل، ما 

أدى إلى ارتفاع عدد 
المواليد

رغم عدم خطورة 
فيروس إنفلونزا الطيور 

)H5N8( على البشر، إال أن 
العلماء يحذرون من 

تطوره وتفشيه في ما 
بينهم بدرجة خطورة 

أكبر، وخصوصًا أن دوال 
أوروبية عدة تشهد 

انتشارًا كبيرًا للفيروس بين 
الطيور

علماء يخشون تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر
 H5N8 تتشابه أعراض

لدى البشر مع أنواع أخرى 
من اإلنفلونزا

أدى الفيروس بعد 
عامي 2016  و2017 إلى 

كارثة اقتصادية كبيرة

لندن ـ العربي الجديد

يــخــشــى عـــلـــمـــاء ومـــتـــخـــّصـــصـــون فــــي مــجــال 
الــصــحــة انــتــشــار فــيــروس إنــفــلــونــزا الــطــيــور 
ــثــــر خــــطــــورة عـــلـــى الــبــشــر،  بــشــكــل كــبــيــر وأكــ
لُيضاف إلــى فــيــروس كــورونــا الجديد الــذي 
الثانية،  فــي موجته  بــقــوة  ي 

ّ
التفش إلــى  عــاد 

وخصوصا في دول أوروبا. وفي جولة على 
إنفلونزا  لفيروس  التي تشهد تفشيا  الــدول 
الطيور، يظهر أن عددًا من البلدان األوروبية 

تعد األكثر ضررًا.
فـــي هــولــنــدا، تــعــمــل الــســلــطــات عــلــى احــتــواء 
تفشي اإلنفلونزا في مزارع شمال الباد، بعد 
اكتشاف فيروس H5N8 في مزرعتن. يشار 
إلى أنها من سالة من فيروس اإلنفلونزا »أ« 
الــطــيــور(.  إنفلونزا  فــيــروس  أحــيــانــا  )يسمى 
ــــف دجــــاجــــة فــي  ــلـــنـــت عــــن إعـــــــدام 200 ألـ وأعـ
مزرعة في قرية بويفليجك، شرق الباد. وفي 
مزرعة أخــرى لتربية الدجاج، أعــدم أكثر من 
30 ألف طائر، بعدما تأكد أطباء بيطريون أن 

السالة التي أصابت الطيور كانت من النوع 
نفسه. وتعّد هولندا أكبر مصدر في أوروبا 

للحوم البيضاء والبيض.
وتـــعـــود مــراســلــة »بـــي بـــي ســـي« مـــن الهـــاي، 
ــدم  آنــــا هـــولـــيـــجـــان، إلــــى عــــام 2003، حـــن أعـ
الـــهـــولـــنـــدّيـــون أكـــثـــر مـــن 30 مــلــيــون دجــاجــة 
إنفلونزا  ي 

ّ
وبطة وطيور أخــرى نتيجة تفش

الطيور. ولم تنحصر موجة إنفلونزا الطيور 
فـــي هــولــنــدا فــحــســب. فــفــي أملــانــيــا، اكتشفت 
هــذه السالة في مزرعة دواجــن صغيرة في 
نوردفريزالند )والية شليزفيغ هولشتاين(. 

أكــثــر  إن  األملـــانـــيـــة  آر«  »إن دي  قــنــاة  وقـــالـــت 
من ألــف طائر بــري نافق، معظمها من األوز 
والبط، ُعثر عليها في ساحل نوردفريزالند، 
ُيرّجح أنها كانت مصابة بإنفلونزا الطيور. 
وكان أسوأ تفش إلنفلونزا الطيور في أملانيا 
عام 2016 -2017، حن أعدم أكثر من 900 ألف 

طائر. 
وال يشكل فيروس H5N8 خطرًا على البشر. 
لكن الكلفة االقتصادية يمكن أن تكون كبيرة. 

وتــنــقــل قـــنـــاة »بــــي بـــي ســــي« عـــن خـــبـــراء في 
أن  الرغم من  إنــه على  مجال الصحة، قولهم 
الفيروس يعد أقل خطرًا على البشر باملقارنة 
مع أنــواع أخــرى من اإلنفلونزا، إال أنــه يجب 
أو  املريضة  الطيور  تجنب ملس  الناس  على 
ــدم تــنــاول الــدجــاج والــبــيــض إال  الــنــافــقــة، وعـ

بما في ذلك إعدام الدواجن املتبقية والطيور 
املوجودة في املزرعة.

ــر  ــايــ ــا مــ ــ ــهــ ــ ــرأســ ــ إلـــــــــى ذلــــــــــــك، وفـــــــــي نــــــــــــدوة تــ
بــورنــيــت، رئــيــس مــجــمــوعــة صــحــة الــدواجــن 
والــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة فــي اململكة املــتــحــدة، 
ـــّصـــصـــت لــتــعــزيــز الـــوعـــي بــالــذكــاء 

ُ
ــتـــي خ والـ

الــتــي يشكلها على  االصــطــنــاعــي واملــخــاطــر 
الطيور البرية املحلية، قال دانيال باركر، أحد 
املستشارين البيطرين: »من األفضل اإلباغ 
عن أي إصابة حتى نتمّكن من القضاء على 

الفيروس، قبل أن ينتشر ويصبح وباء«. 
وال يــعــد الـــوضـــع فـــي فــرنــســا أفـــضـــل حــــااًل. 
الباد  مــن  جــزء  الحكومة وضــع  أعلنت  فقد 
فـــي حـــالـــة تـــأهـــب قـــصـــوى ملــواجــهــة فــيــروس 
ــــاغ عـــن حـــاالت  إنــفــلــونــزا الـــطـــيـــور بــعــد اإلبــ
املــاضــي.  الغربية الشهر  إصــابــة فــي أوروبــــا 
 نحو نصف 

ّ
ونشرت في الجريدة الرسمية إن

ــف عــلــى أنــهــا عالية 
ّ
ــصــن

ُ
مــنــاطــق فــرنــســا ســت

الخطورة، على أن تكون بقية الباد في حالة 
مزارع  في  العالي  والتأّهب  تأهب متوسطة. 

الدواجن يعني إبقاءها في الداخل أو وضع 
شباك ملنع مامسة الطيور البرية للحد من 
 »Les echoes« انتشار املرض. وبحسب موقع
الفرنسي، فإنه على الرغم من أن اإلنلفونزا لم 
تظهر بشكل كبير في الباد، إال أن اإلجراءات 
االحــتــرازيــة بــاتــت ضـــروريـــة، وخــصــوصــا أن 
الفيروس أدى بعد عامي 2016  و2017، إلى 
كـــارثـــة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، وأجـــبـــر املـــزارعـــن 
على ذبح املاين منها من أجل القضاء على 
القطاع  العاملن في هذا  الفيروس، ما كلف 

مئات املاين من الدوالرات.
وفي حال الخطر »العالي«، ُيعمد إلى اتخاذ 
ــفــة ملــنــع أي اتـــصـــال بن 

ّ
تــدابــيــر حــمــايــة مــكــث

الخلفية  واألفنية  التجارية  الــدواجــن  مــزارع 
الــبــريــة. بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، ُيحظر  للطيور 
ــواق، وصيد  وضــع الــدواجــن الحية فــي األســ
الــطــيــور. ومــنــذ تفشي الــفــيــروس فــي روسيا 
ــــذا الـــصـــيـــف، انـــتـــشـــر غــربــا  وكـــازاخـــســـتـــان هـ
ووصـــل مــؤخــرًا إلــى هــولــنــدا، لينتشر بشكل 

سريع.  

بعد طهيها جّيدًا، إذ أن ذلــك يــؤدي إلــى قتل 
الفيروس. 

فــــي األول مــن  بـــريـــطـــانـــيـــا، وتــــحــــديــــدًا  وفـــــي 
ــــرت  أمـ ــــي،  ــــاضــ املــ األول  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
ــدام أكـــثـــر مـــن 13 ألــــف طــائــر  ــإعــ الــســلــطــات بــ
فــي مــزرعــة دواجــــن فــي مــديــنــة فـــرودشـــام في 
وأعلن  الباد.  مقاطعة تشيشير شمال غرب 
األطـــبـــاء عـــن اكــتــشــاف فـــيـــروس H5N8 لــدى 
الطيور املهاجرة من روسيا، ما أدى إلى إعدام 
هــــذه الــطــيــور فـــي مــنــطــقــة كــوســتــرومــا غــرب 
روسيا أواخر الشهر املاضي الحتواء تفشي 
ــذا اإلطـــــار، قــالــت كريستن  الــفــيــروس. فــي هـ
ــاء الــبــيــطــريــن فــي  ــبــ مـــيـــدملـــيـــس، كـــبـــيـــرة األطــ
بريطانيا: »نبحث بشكل عاجل عن أي دليل 
للسيطرة  املزرعة  في  الفيروس  انتشار  على 
ــتــــشــــارد غـــريـــفـــيـــث، الــرئــيــس  عـــلـــيـــه«. أمـــــا ريــ
ـــن الــبــريــطــانــي،  ــدواجــ الــتــنــفــيــذي ملــجــلــس الـــ
فأشار إلى أن ما شهدته بريطانيا األسبوع 
املاضي شّكل حافزًا للتدخل السريع، واتخاذ 
انتشاره،  فــوريــة للحد مــن مخاطر  إجــــراءات 

مزرعة بط في 
فرنسا )ريمي 
)Getty /غبالدا
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