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موسكو ـ رامي القليوبي

ــاالت الــقــطــاع  ــن مـــجـ عــلــى عــكــس غــيــرهــا مـ
الــخــدمــي، فــي روســيــا، لــم تتضرر خدمات 
ســـيـــارات األجــــرة مــن جــائــحــة كـــورونـــا، بل 
 سعي 

ّ
شــهــدت تــطــورًا ملحوظًا خـــال عـــام، فــي ظـــل

أعداد كبيرة من الروس لتجنب وسائل النقل العام 
إنفاقهم  الكبيرة تفاديًا لإلصابة بكورونا، وزيــادة 
على التنقل بسياراتهم الخاصة أو سيارات األجرة 
 هذا الوضع هو الذي دفع بالعديد 

ّ
الصغيرة. ولعل

مــن الــــروس للبحث عــن الــعــمــل فــي قــيــادة ســيــارات 
األجـــــرة، كــبــديــل عــن الــعــمــل فــي الــقــطــاعــات األخـــرى 
املــتــضــررة مــن الــجــائــحــة. وبــحــســب بــيــانــات حديثة 
اهتمام   

ّ
فــإن لإلعانات،  »أفيتو«  صــادرة عن موقع 

بها  للعمل  الــســيــارات  تــأجــيــر  بــإعــان  مستخدميه 
ــرة ازداد بــنــســبــة 51 فـــي املـــائـــة خــال  كــســيــارات أجــ
عام بحلول منتصف فبراير/ شباط املاضي. ومنذ 
بــدايــة الــعــام الــجــاري، واصــل الطلب على استئجار 
املــائــة على  الــســيــارات ارتفاعًا بلغت نسبته 11 فــي 
الثلث في موسكو  الباد وأكثر من  مستوى عموم 

وحدها.
أرجع املوقع هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار 
خدمات النقل وتوصيل الطلبات، مما يتيح تغطية 
نفقات استئجار السيارة والبالغة في املتوسط على 
دوالرًا   16 )نحو  روبــل   1200 الباد  مستوى عموم 

أميركيًا( يوميًا، وتحقيق هامش ربح جيد في ظل 
ــع الــقــيــود املــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة كــورونــا  اســتــمــرار رفـ
وعــــــودة املـــوظـــفـــن إلــــى املـــكـــاتـــب واســـتـــئـــنـــاف عمل 
باإلضافة  الليلية،  الساعات  في  والحانات  املطاعم 
إلــى تساقط ثــلــوج غــزيــرة فــي الشتاء املــاضــي، مما 

أدى إلى ارتفاع تعرفات النقل بشكل مؤقت. 
وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، يـــرجـــع رئـــيـــس نـــقـــابـــة ســائــقــي 
ســيــارات األجـــرة فــي موسكو، نيقوالي كــودولــوف، 
ــبــــال عــلــى اســتــئــجــار الـــســـيـــارات للعمل  تـــزايـــد اإلقــ
سائقي أجرة إلى زيادة مداخيل السائقن وسهولة 
إجراءات االلتحاق بمثل هذا العمل. يقول كودولوف 
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــــي الــفــتــرة  ــعـ فـــي حـــديـــث إلــــى »الـ
الــســائــقــن، ال سيما فــي فترة  األخـــيـــرة، ازداد دخـــل 
تساقط الثلوج الغزيرة، إذ ارتفعت تكلفة الوصول 
 
ً
من املنزل إلى أقرب محطة مترو من نحو 150 روبا

)نــحــو دوالريـــــن( إلـــى مــا بــن 700 و800 روبـــل )10 
لألسعار  استقرارًا  أتوقع  ني 

ّ
لكن تقريبًا(.  دوالرات 

 تزايد عدد السائقن مع 
ّ

خال الفترة املقبلة في ظل
بقاء عدد الركاب كما هو«.

 سائقي سيارات األجرة لم يسلموا، 
ّ
مع ذلك، يؤكد أن

شــأنــهــم فــي ذلـــك شـــأن الــعــامــلــن اآلخــريــن بالقطاع 
الخدمي، من التداعيات السلبية للجائحة وموجتها 
الثانية، مضيفًا: »أثرت الجائحة وتشديد إجراءات 
املــاضــي في  األول  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  مواجهتها 
نظام عمل السائقن، إذ أصبحت املطاعم والحانات 

مساء«.  عشرة  الحادية  الساعة  عند  أبوابها  تغلق 
 إغاق الحدود بسبب جائحة كورونا 

ّ
ويلفت إلى أن

وعــدم حضور العمالة من آسيا الوسطى لم يؤديا 
ــرة فـــي ظـــل مــجــيء  ــ ــفـــاع أجــــور ســائــقــي األجـ إلـــى ارتـ
إلــى موسكو،  الصغيرة  املــدن  من  الداخلية  العمالة 
السائق  الــذي يجنيه  اليومي  مقّدرًا األجــر الصافي 
في العاصمة بما بن ألفن و5 آالف روبــل )بن 30 
و70 دوالرًا( بعد خصم جميع النفقات مثل أسعار 
الوقود وعمولة تطبيقات استدعاء السيارات وقيمة 

استئجار السيارة إن لم تكن مملوكة له.
وفي الوقت الذي تحصل فيه تطبيقات استدعاء 
على  تاكسي«  »ياندكس  مثل  الروسية  السيارات 
الرحلة، وهو  إلــى نحو ربــع سعر  عــمــوالت تصل 
ــه 

ّ
أن كــودولــوف  يعتبر  السائقون،  منه  يشكو  أمــر 

 
ّ

يــصــعــب تــقــديــر مــــدى أحــقــيــتــهــا فـــي ذلــــك فـــي ظــل
لتقديم  تتكبدها  الــتــي  النفقات  عــن  كشفها  عــدم 
وتوفير  تكنولوجيًا  املتقدمة  الرقمية  خدماتها 
الزبائن للسائقن. وأظهرت دراسة سابقة أجراها 
نتائجها  بــنــك« ونــشــرت  مــصــرف »روس سلخوز 
الطلب على   

ّ
أن املاضي  الثاني  كانون  يناير/  في 

اســتــدعــاء ســـيـــارات األجــــرة ارتـــفـــع الـــعـــام املــاضــي 
بنسبة 52 في املائة مقارنة بعام 2019 مع ارتفاع 
حــصــة اإلنـــفـــاق عــلــى ســـيـــارات األجــــرة بــن جميع 
وسائل النقل من 6.4 في املائة إلى 7.5 في املائة. 
في املقابل، تراجع الطلب على استخدام تطبيقات 

السيارات باملشاركة بنسبة 32 في املائة من جهة 
املــائــة مــن جهة إجمالي  عــدد التعامات أو 7 فــي 
لتتراجع حصتها بن وسائل  ذلــك،  اإلنــفــاق على 
ــبـــاد مـــن 0.2 إلــى  الــنــقــل عــلــى مــســتــوى عـــمـــوم الـ
0.1 فــي املــائــة. وأرجـــع »روس سلخوز بــنــك« هذا 
ــا الــتــي  الـــتـــراجـــع إلــــى إجــــــــراءات مــكــافــحــة كــــورونــ
شــمــلــت حـــظـــرًا عــلــى اســـتـــخـــدام خـــدمـــة الــســيــارات 
بــاملــشــاركــة فــي مــوســكــو، خـــال أشــهــر الــربــيــع من 
الــعــام املــاضــي، واقــتــصــار اســتــخــدام هــذه الخدمة 

على غيرها من املدن الكبرى.

مجتمع
البشر   

ّ
أن للربح(  هــادفــة  غير  )منظمة  املطيرة«  للغابات  النرويج  »مؤسسة  مــن  بيانات  كشفت 

تسببوا بتدمير وتدهور نحو ثلثي الغطاء األصلي من الغابات االستوائية املطيرة في العالم، ما 
يسهم بقوة في االنبعاثات التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة إذ تمثل الغابات االستوائية 
الكثيفة أكبر مستودع للكربون. وتسبب قطع األشجار وتحويل األراضي للزراعة، في القضاء على 
34 في املائة من الغابات االستوائية املطيرة، وتدهور 30 في املائة أخــرى منها، ما جعلها أكثر 
)رويترز( عرضة للحرائق والتدمير في املستقبل.  

 في الصن أكثر من 280 ألف شرطية، يمثلن 14.3 في املائة 
ّ
قال مسؤول في األمن العام الصيني إن

من قوة الشرطة في الباد، البالغ قوامها مليوني فرد. وذكر املتحدث باسم وزارة األمن العام لي 
 53 امرأة في أجهزة الشرطة حصلن على ألقاب فخرية 

ّ
قوه تشونغ، في مؤتمر صحافي، أمس، أن

قبل يوم املــرأة العاملي، بأمر من عضو مجلس الدولة، وزير األمن العام تشاو كه تشي. وأشادت 
الوزارة واتحاد نساء عموم الصن بـ100 شرطية ألدائهن املتميز، كما أشادا بالدعم الذي تقدمه 
)شينخوا( 200 امرأة من أسر ضباط الشرطة.  

الصين: أكثر من 280 ألف امرأة في الشرطةالبشر تسببوا بتدمير وتدهور ثلثي الغابات المطيرة

الصغيرة  المدن  من  السائقين  مجيء  جانب  إلى 
أصحاب  يتحول  الكبيرة،  والمدن  موسكو  إلى 
إذ  روسيا،  في  كسائقين،  للعمل  أخــرى  مهن 
مفضًال  موسكو،  في  أجرة  سيارة  سائق  يؤكد 
ــه كــان يعمل فــي مجال  ّ أن اســمــه،  عــدم ذكــر 
كافة  الفعاليات  تعليق  لكّن  الحفالت،  تنظيم 
اضطره للبحث عن مصدر رزق بديل، وهي حال 

كثيرين في مثل وضعه.

عمل اضطراري

فــي الــصــورة، مــســّن ينقذ مــا أمكنه مــن بيته الــذي 
اليونانية،  دامــاســي  قرية  في  بالسقوط  مهددًا  بــات 
املاضي.  األسبوع  البالد،  زلزالني ضربا وسط  بعد 
 في اليونان باتت غير 

ً
في هذا اإلطار، إن 898 منزال

اللذين  القويني  الزلزالني  جــراء  من  للسكن  صالحة 
ضربا البالد األربعاء والخميس املاضيني، بقوة 6.3 
درجـــات و5.9 درجـــات. وقــد تسببا بتضرر مئات 

املـــنـــازل فــي قـــرى الريــســا ايــالســونــا وتــيــرنــافــوس 
وفاركادونا وداماسي وغيرها، وأسفرا عن إصابة 
قال  مــنــزل،  قــرابــة 1800  د 

ّ
تفق وبــعــد  11 شخصًا. 

 بــاإلضــافــة 
ً
ــــه يــجــب هـــدم 898 مــنــزال

ّ
مــهــنــدســون إن

وتضم  والكنائس.  واملـــدارس  املستشفيات  لبعض 
املنطقة الزراعية عدة مباٍن مشيدة بالحجارة عمرها 
أكــثــر مــن 70 عــامــًا. وتــعــمــد الــســلــطــات إلـــى إرســـال 

الذين باتوا  السكان  عربات كــرفــان، وخــيــام، إليــواء 
مشردين. أول من أمــس، األحــد، قــال حاكم منطقة 
تأثرًا، كوستاس  األكثر  القرى  التي تضّم  تيساليا، 
أغوراستوس، إّن الوحدات السكنية املؤقتة وعربات 
في  وبــاملــيــاه  الكهربائي  بالتيار  ستغذى  الــكــرفــان 
ع وصول 

ّ
قريتي داماسي وميسوخوري، فيما يتوق

ــوع. والــســبــت  ــبـ ــذا األسـ مــائــة عــربــة كــرفــان خـــالل هـ

ــداخــلــيــة ستيليوس  ال ــر  ــ نـــائـــب وزيـ املـــاضـــي، أعـــلـــن 
بيتساس أّن كل بلدية متضررة من الزلزال ستتلقى 
أمــس  بــحــلــول  دوالر(  ألـــف   360( ـــورو  يـ ألـــف   300
ر علماء الزالزل 

ّ
اإلثنني، لتمويل اإلنفاق الطارئ. وحذ

السكان من العودة إلى املنازل املتضررة، متوقعني 
أن تستمر الهزات االرتدادية ألشهر.

)فرانس برس(

Tuesday 9 March 2021
الثالثاء 9 مارس/ آذار 2021 م  25  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2381  السنة السابعة

)ساكيس ميتروليديس/ فرانس برس(



 أحــد األطــبــاء في املستشفى العربي 
ّ
إلــى أن

الـــتـــخـــصـــصـــي، أكـــــد وجــــــود حـــاضـــنـــات فــي 
الله،  رام  مدينة  في  االستشاري  املستشفى 
مــدة وصول  كونه يعمل فيه أيضًا، وكانت 
بمدينة  الطبي  فلسطن  مجمع  مــن  الطفل 
رام الله إليه أقل بكثير من وصوله لنابلس، 
رصة بقائه حيًا كانت أعلى، 

ُ
 ف

ّ
ما قد يعني أن

األقــرب،  إلى املستشفى االستشاري  قل 
ُ
ن لو 

كانت سيئة  الصحية  الطفل  حالة   
ّ
أن علمًا 

في األصل، قبل نقله. 
زالــــت شقيقتي مصابة  مــتــأملــة: »مـــا  تــتــابــع 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، وهــــي اآلن فـــي املـــنـــزل، 
وتــعــانــي مــن وضــع نفسي سيئ جـــدًا، إذ ال 

تتوقف عن البكاء أبدًا«.
فــــي أحـــــد مــــنــــازل مــخــيــم قـــلـــنـــديـــا، شــمــالــي 
القدس، القريب من مدينتي رام الله والبيرة 
بمرارة  أخــرى يحكيها  املــتــجــاورتــن، قصة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــشـــاب مــالــك  عــمــيــقــة لــــ
تــوفــي شقيقه محمد،  الــــذي  عــقــل شـــحـــادة، 
بفيروس  أســبــوع، عقب إصــابــتــه  قبل نحو 
كورونا الجديد، وذلك في املستشفى نفسه. 
يـــقـــول شــــحــــادة: »لــــم يــكــن شــقــيــقــي مــحــمــد، 

وهو من األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، 
يــعــانــي مـــن أّي مــشــاكــل فـــي الــكــلــيــتــن، لكن 
فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر/ شباط 
املاضي، نقلته إلى مجمع فلسطن الطبي، 
لتبدأ صنوف املعاناة بالتكشف لنا. بدأت 
املــعــانــاة بــبــقــاء أخـــي ســـاعـــات عــلــى كــرســي 
باستيكي فــي غــرفــة االنــتــظــار خـــارج قسم 
الــطــوارئ، وعلى الــرغــم مــن شــعــوره بضيق 
له ذلك  لم يشفع  التنفس وآالم في جسمه، 
بــاهــتــمــام الــطــواقــم الــطــبــيــة، بحجة إضـــراب 
األطباء حينها، ولم ُينقل إلى سرير بحجة 

نقص األسّرة«. 
بـــعـــد جـــهـــد كـــبـــيـــر، وإلــــحــــاح شــــحــــادة عــلــى 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة راجـــيـــًا االهـــتـــمـــام بــأخــيــه 
مــحــمــد، جــــرى تـــزويـــده بــاألوكــســجــن على 
ــــارج الــــطــــوارئ، وبـــعـــد ســاعــات  الــكــرســي خـ
جـــريـــت لــه فــحــوص الــــدم، فتبّينت 

ُ
طــويــلــة أ

حاجته لعملية غسل الكلى، وهو ما أصاب 
شحادة بالصدمة. اكتشف األطباء إصابته 
بــفــيــروس كــورونــا مــع حــلــول املــســاء بينما 
ــكـــرســـي الــبــاســتــيــكــي يــتــألــم،  كـــــان عـــلـــى الـ
وعقبها جاء أحد األطباء إلجراء غسل الكلى 

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

عـــــاصـــــفـــــة مــــــــن االحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
واالستنكار، أثارتها وفاة بعض 
ــا  ــ ــــورونـ املــــصــــابــــن بــــفــــيــــروس كـ
الــجــديــد فـــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة في 
املحتلة، مؤخرًا،  الغربية، بفلسطن  الضفة 
تلقيهم  عــدم  املــتــوفــن،  عــائــات  تأكيد  بعد 
ة  األِســرَّ ونقص  املناسبة،  الطبية  الخدمات 
لعاج  املخصصة  الطبية  املــراكــز  فــي  حتى 
املصابن بالفيروس. من أبرز تلك القضايا 
وفاة طفل حديث الوالدة بعد إجراء عملية 
والدة قيصرية لوالدته وفاء ُمّرار، من قرية 
بيت دقو شمال غرب القدس وسط الضفة 
الــغــربــيــة، وهـــي حــامــل فـــي الــشــهــر الــثــامــن، 
وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا، في 
الله،  رام  في مدينة  الطبي  فلسطن  مجمع 

وسط الضفة الغربية. 
ــّرار  ــ ُم آالء  الــصــحــافــيــة  تــقــول شقيقة وفــــاء، 
دخـــلـــت 

ُ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »شــقــيــقــتــي أ ـــ لـ

ــــى مــجــمــع فــلــســطــن الـــطـــبـــي فــــي الــثــالــث  إلـ
ــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املـــاضـــي،  والـــعـــشـــريـــن مـ
بــعــد تــأكــيــد إصــابــتــهــا بــالــفــيــروس، ولــعــدم 
بــقــَي 

ُ
أ ة فــي أقــســام املستشفى،  تــوفــر األســــرَّ

عــلــى شــقــيــقــتــي الـــحـــامـــل فـــي غـــرفـــة فحص 
ليومن،  الطوارئ  إلى جانب قسم  كورونا، 
من دون مراعاة ظروف حملها أو إصابتها 
الغرفة  اكتظاظ  إلــى  باإلضافة  بالفيروس، 
بــعــشــرة مــرضــى آخــريــن وجميعهم رجـــال، 
ولم تكن هناك أّي مراعاة حتى لوجود امرأة 
الــغــرفــة، ولــم تتوفر خصوصية،  فــي  حامل 

فلم توضع ستائر أو غيرها«. 
قلت 

ُ
بعد جهد تصفه عائلة ُمّرار بالكبير، ن

ابــنــتــهــم إلــــى قــســم الـــعـــزل فـــي املــســتــشــفــى، 
حص الجنن على يد 

ُ
وبطلب من العائلة ف

ــــراض الــنــســائــيــة، وتــقــرر  اخــتــصــاصــيــي األمـ
بعدها إجــراء عملية قيصرية لــألم، حفاظًا 
على حياة الجنن، وبعد العملية تبّن عدم 
أّي  أو  توفر حاضنة للطفل في املستشفى، 
مستشفى آخر في محافظة رام الله والبيرة، 
وعــلــيــه جـــرى نــقــل الــجــنــن بــاإلســعــاف إلــى 
مدينة  فــي  التخصصية  املستشفيات  أحــد 
نــابــلــس، شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لــيــفــارق 
املولود الحياة بعد اثنتي عشرة ساعة فقط 

من الوالدة. 
 الحاضنة التي جرى نقل 

ّ
توضح آالء ُمّرار أن

طفل شقيقتها عبرها في مركبة اإلسعاف، 
كـــانـــت مــعــطــلــة، ولــــم يــحــصــل الــطــفــل خــال 
ساعة ونصف من رام الله إلى نابلس على 
األوكسجن الكافي، وعلى الرغم من محاولة 
األطباء في املستشفى العربي التخصصي 
تحول  بجلد  وصــل  فقد  إنــعــاشــه،  بنابلس 
ُمّرار  لونه إلى األزرق مفارقًا الحياة. تلفت 

وفيات 
الضفة الغربية

نقص 
الخدمات 

الطبية 
وغياب لقاح 

كورونا

من  المحتلة  الغربية  الضفة  مستشفيات  تعاني  بينما 
التطعيم  الطبية، وتتأخر حمالت  الخدمات  نقص في 
ضّد فيروس كورونا، فإّن الوفيات تستمر في االرتفاع، 

سواء للمصابين بالفيروس أو الحاالت المرتبطة

أعلنت الكيلة عن 
تجهيز قسم خاص بـ23 

سريرًا لمرضى كورونا

إغالق أقسام بمجمع 
فلسطين الطبي 

وتحويلها لعالج كورونا
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في ممر الطوارئ وعلى كراسي االنتظار، ثم 
بعد محاوالت جــرى نقل محمد إلــى سرير 

الطوارئ، والبدء في تهيئته للعملية. 
ــعــــّرض شــقــيــقــي محمد  ــادة: »تــ ــحــ يـــقـــول شــ
خال غسل كليتيه لسوء املعاملة من الطاقم 
الطبي، وعندما أرجعته إلى سرير الطوارئ 
املـــاء في  الــتــمــدد نتيجة تجمع  لــم يستطع 
رئتيه، فأبقيته على كرسي باستيكي إلى 
ثانية  للغسل  عــاد  وعندما  السرير،  جانب 
قرابة الثامنة مساًء من اليوم التالي، وصل 
األمـــــر بـــإحـــدى الــطــبــيــبــات أن تــطــلــب مني 
رفضت.  ي 

ّ
لكن عنها،  عوضًا  حقنة  إعطاءه 

وبعد جلسة ثانية من الغسل استطاع أخي 
أخيرًا النوم في السرير«. 

قبل الجلسة الثانية من غسل الكلى للراحل، 
الــطــوارئ  الــطــاقــم الطبي فــي قسم  لــم يهتم 
فــي مكان  بــقــي  كــمــا  أخــيــه،  بتفقده بحسب 

مــفــتــوح عــلــى الــرغــم مــن إصــابــتــه بــكــورونــا 
الــعــدوى إلى  انتقال  مــا يعني رفــع احتمال 
املراجعن واملرضى اآلخرين. يشير شحادة 
ــــدى شــقــيــقــه  ــــى انـــخـــفـــاض األوكـــســـجـــن لـ إلـ
بشكل حاد، ثم عودته لاستقرار، قبل نقله 
إلــــى قــســم الـــعـــزل، ويـــقـــول: »بــعــد منتصف 
الــلــيــل تــوجــهــت إلـــى املــنــزل ألخـــذ قــســط من 
الراحة، وما إن وصلت حتى تلقيت مكاملة 
تفيد بوفاة أخي، الذي لو تلقى عناية طبية 

جيدة ملا خسرناه«.
ــادة شــقــيــقــه مــحــمــد فــي  ــحــ عـــنـــدمـــا رأى شــ
الــكــيــس املــخــصــص لــوفــيــات كـــورونـــا تــألــم 
ــه أيـــضـــًا ُمــصــابــة  ــدتــ  والــ

ّ
كـــثـــيـــرًا، وتـــذكـــر أن

بــالــفــيــروس وقـــد مكثت فــي الــفــتــرة نفسها 
في قسم الطوارئ، كما مكث شقيقه. يقول: 
»لم أرد أن أخسر أمي أيضًا، لذلك توجهت 
بــالــرجــاء ملــحــافــظ رام الــلــه والـــبـــيـــرة، ليلى 
غـــنـــام، وعـــقـــب ذلــــك تــمــكــنــا مـــن نــقــلــهــا إلــى 
املستشفى االستشاري التخصصي بمدينة 
ها 

ّ
رام الله للعاج، وآمل أن تتحسن علمًا أن

ال تدري بعد بوفاة أخي«.
بعد تداول وسائل اإلعام ومواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي بــقــوة حـــاالت مــثــل هـــذه أثـــارت 
الــســكــان، توجهت وزيـــرة الصحة  مــخــاوف 
الفلسطينية مي الكيلة، إلى مجمع فلسطن 
الــطــبــي، وأعــلــنــت عـــن تــجــهــيــز قــســم خــاص 
ــا، مــع إعــانــهــا  ـــ23 ســريــرًا ملــرضــى كـــورونـ بــ
عباس  محمود  الرئيس  قسم  جهوزية  عــن 
الســتــقــبــال 11 إصــابــة كــورونــا فــي العناية 
الفلسطينين  أثار تساؤل  املركزة، وهو ما 
عن سرعة ظهور تلك األِسّرة في فارق زمني 
الــنــاس وتفاعلهم  فـــورة غــضــب  مــن  قصير 
»ســوء الــخــدمــات الطبية  مــع مــا وصــفــوه بـــ

املقدمة إلى حّد انهيار املرضى«. من جهته، 
يــقــول منسق األِســــّرة فــي ملف كــورونــا في 
الراشد،  عنان  الفلسطينية،  الصحة  وزارة 
ُمحدد من  »لدينا عدد  الجديد«:  »العربي  لـ
كــورونــا،  ملــرضــى  فــي املستشفيات  األســــّرة 
باإلضافة إلى مراكز عاجهم، كما وضعت 
ــز فــي   ــراكــ الـــــــــوزارة خـــطـــة افـــتـــتـــاح بـــعـــض املــ
املستشفيات الحكومية إذا لزم األمر، وهذا 
ســيــؤثــر إيــجــابــًا عــلــى الــخــدمــات األســاســيــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــن الـــتـــي تــقــدمــهــا املــســتــشــفــيــات 

الحكومية«. 
ويـــعـــزو الـــراشـــد مـــا تـــداولـــه املـــواطـــنـــون عن 
»نـــقـــص األِســـــــــّرة« - وهــــو مـــا يــنــفــيــه - إلــى 
ارتفاع حاد في اإلصابات بفيروس كورونا، 
إلى حّد فاق قدرة املستشفيات وحتى مراكز 
ــزيـــد من  عــــاج كــــورونــــا عــلــى اســتــيــعــاب املـ
الــحــاالت، وذلــك يعود بحسب الــراشــد، إلى 
استهتار الناس بالفيروس وعدم التزامهم 
باإلجراءات الوقائية ومنها إقامة األعراس 
واملـــنـــاســـبـــات االجــتــمــاعــيــة خـــصـــوصـــًا، مع 
سرعة انتشار الفيروس بنسخته املتحورة 

البريطانية. 
 وزارة الصحة اضطرت 

ّ
ويوضح الراشد أن

إلغــاق بعض األقــســام في مجمع فلسطن 
ــــي،  ــاضـ ــ ــه، األســــــبــــــوع املـ ــ ــلــ ــ ــ ــبــــي بـــــــــرام ال ــطــ الــ
وتــحــويــلــهــا لــعــاج مــرضــى كــــورونــــا، وفــي 
و11  ــًا،  ــ ــاديـ ــ عـ ـــرًا  ــريـ ســ  53 اآلن  املــســتــشــفــى 
ــد:  ــرًا لــلــعــنــايــة املـــــركـــــزة. يـــقـــول الــــراشــ ــريــ ســ
ــام الحــــتــــواء  ــ ــسـ ــ »ســنــفــتــتــح املــــزيــــد مــــن األقـ
الكبير  مزيد من اإلصــابــات، نظرًا لارتفاع 
وسلفيت  والــبــيــرة  الــلــه  رام  محافظتي  فــي 
محافظة  في  حديثًا  افتتحنا  كما  تحديدًا، 
 
ّ
طوباس مركزًا لعاج مرضى كورونا، لكن

ما أخشاه عجز املنظومة الطبية عن تحمل 
 هــذه األعباء إســوة بباقي دول العالم«. 

ّ
كــل

الفلسطينيون  أسماه  ما  استنكار  زال  وما 
عــدالــة تــوزيــع الــلــقــاح تــتــفــاعــل عــلــى مــواقــع 
إقــرار  مــع  خصوصًا  االجتماعي،  التواصل 
استفاد  من   

ّ
أن الفلسطينية  الصحة  وزارة 

الــلــجــنــة  فــــي  ــاء  ــ ــــضـ الـــلـــقـــاح وزراء وأعـ مــــن 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ملنظمة  التنفيذية 
»غــيــر املستحقن  وغــيــرهــم مــمــن ُوصــفــوا بـــ
لـــلـــتـــلـــقـــيـــح« ضـــمـــن خـــطـــة األولـــــــويـــــــة، وفـــق 
معايير منظمة الصحة العاملية، التي تقّدم 
ــكـــوادر الــطــبــيــة، عــلــى الــجــمــيــع، وذلــــك في  الـ
إلــى وزارة  التي وصلت  اللقاحات  ظل شــّح 
الصحة الفلسطينية، والتي بلغ عددها 12 
 السفير الفلسطيني في 

ّ
ألف لقاح فقط، لكن

الــصــن، فريز مــهــداوي، أعلن أول مــن أمس 
األحد، عن توقيع باده اتفاقية لتسلم 100 
الصيني  »سينوفاك«  لقاح  مــن  ألــف جرعة 

في األيام القليلة املقبلة.

االردن

مصر

سورية

لبنان

القدس المحتلة

فلسطين

تحقيق

الجزائر ـ فتيحة زماموش

 
ً
ــة عـــــــدة تــــدخــــا ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــدت قـــــــرى جـ ــهـ ــ شـ
ــــف اإلســـمـــنـــت، مــع  لــتــحــصــيــنــهــا مــــن زحـ
مــا فــي ذلــك مــن تجميل املعمار وتنظيم 
املــســاحــات املــخــصــصــة لــرمــي الــنــفــايــات، 
ــع تـــزيـــن الــــشــــوارع،  ولـــعـــب األطـــــفـــــال، مــ
الجدران، وإنجاز رسوم متنوعة  وطاء 
 قرية. يمتّد ذلك إلى الناحية 

ّ
خاصة بكل

مواعيد  تحديد  مع  الثقافية  املجتمعية 
لـــلـــمـــلـــتـــقـــيـــات واألنــــشــــطــــة األســـبـــوعـــيـــة، 
خــصــوصــًا يــــوم الــجــمــعــة كـــيـــوم لــلــتــآزر 
ــار،  ــ ــذا اإلطـ والـــتـــاقـــي بـــن األســــــر. فـــي هــ
 منطقة القبائل 

ّ
يتفق الجزائريون على أن

تتميز بمناطق سياحية ساحرة، بسبب 
موقعها الجغرافي بن أحضان سلسلة 
جــبــال جـــرجـــرة وانــتــشــار الـــغـــابـــات، بما 
تحتويه من أشجار يغلب عليها الزيتون. 
إلى  تــيــزي وزو، 80 كيلومترًا  فــي واليـــة 
الشرق من الجزائر العاصمة. تيزي وزو 
معروفة بزيت الزيتون وصناعة الفخار، 
وهناك تبرز طريقة محلية إلدارة القرى 
إذ  سكنية(،  )مناطق  الجبلية  واملــداشــر 
يجمع السكان هناك بن الطابع الزراعي 
لهذه القرى واستغال نمطها العمراني 
لــتــحــويــلــهــا إلــــى قــــرى جــمــيــلــة، وإضــفــاء 
ترمز  بــرســوم  املنطقة  على  خصوصية 
رة فــيــهــا 

ّ
لــلــثــقــافــة األمــــازيــــغــــيــــة املــــتــــجــــذ

بمختلف أنــمــاطــهــا. مــن بــن هــذه القرى 
تـــبـــرز قـــريـــة الــــســــاحــــل، بـــبـــلـــديـــة بـــوزقـــن 
الـــتـــي تــربــعــت على  تـــيـــزي وزو،  بـــواليـــة 
الــواليــة، خال   عــرش القرى النظيفة في 
مــســابــقــة ضــمــت عـــشـــرات الـــقـــرى. جميع 
لجمعيات  الــقــرى شهدت نشاطات  هــذه 
شــبــابــيــة عــــدة تــكــفــل بــعــضــهــا بتنظيف 
ــارك  ــي حـــمـــات مـــنـــظـــمـــة، شــ األحـــــيـــــاء، فــ
فيها تاميذ املدارس وطاب الجامعات 
الجمعيات  واإلنـــاث. وعملت  الذكور  من 
ــيـــاء  ــقـــة املـــتـــطـــوعـــن عـــلـــى تـــزيـــن األحـ رفـ
وتــنــظــيــمــهــا وتــجــهــيــز مــجــســمــات فنية 

أضفت روحًا جميلة على القرى.
قاسي  الــزهــو، تشارك وهيبة  بكثير من 
)26 عــامــًا( وهـــي طــالــبــة دكـــتـــوراه لغات 
أجـــنـــبـــيـــة بـــجـــامـــعـــة الــــجــــزائــــر، فــــي هـــذه 
املــــبــــادرة املــحــلــيــة الــشــبــابــيــة مــنــذ أربـــع 
ها 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ تقول  ســنــوات. 

ــن جـــوانـــب  ــي الـــحـــمـــات مــ ــا فــ ــارك ملــ ــشــ تــ
القرى مكانًا يجمع  إيجابية، تجعل من 
 قرية 

ّ
بن األصالة والعصرنة. تضيف أن

وطبيعتها  بتقاليدها  تتميز  الــســاحــل 
 وجــودهــا في 

ّ
لــكــن الــخــاصــة،  الجغرافية 

معابر  فتح  أن  مــن  يمنعنا  »لـــم+  الجبل 
وطرقات تسهل عملية التنقل من املدينة 
وإليها وصواًل إلى قلب والية تيزي وزو«. 
وتشترك وهيبة كمثياتها في نشاطات 
عـــدة، كــالــرســم عــلــى الـــجـــدران: »لــألمــانــة، 
شــاركــت فــي قــرى أخـــرى عــدة ولــيــس في 
لي  بالنسبة  فاملهم  فقط،  رأســي  مسقط 
 ونظيفًا، ويستقطب 

ً
أن أرى املكان جميا

سكان املدن والواليات األخرى«.
أزرا قــريــة أخــــرى فـــي مــنــطــقــة تــيــقــزيــرت 
على  تتربع  نفسها،  بالوالية  الساحلية 
مــنــحــدرات وعيون  ربــوة جبلية، وتضم 
ــاه. تــنــشــط فـــي هــــذه الـــقـــريـــة جمعية  ــيـ مـ
تنظيم  تتولى  التي  الــخــضــراء«  »قريتي 
سكان  لــدى  استحسانًا  لقيت  مــبــادرات 
، فقد شارك آالف السكان في 

ّ
املنطقة ككل

مبادرة تنظيف وتنقية الغابات، وغرس 
األشجار، ثم طاء الشوارع، وتخصيص 
أمــاكــن لــرمــي الــنــفــايــات أخــيــرًا. واتــحــدت 
ــد فـــي أزرا مـــن أجــــل الــتــنــظــيــف  الـــســـواعـ
 

ّ
والتزين والــطــاء والــرســم، مــا جعل كل

مدخل من مداخل األزقة في تلك األحياء، 
عـــبـــارة عـــن لـــوحـــات فــنــيــة مــصــنــوعــة من 
الفخار، ومزّينة بأنامل أبناء القرية، بل 
يمكن أن نراها كجدارية أخذت قطعة من 

جبل مترامي األطراف يسّر الناظرين.
ــبـــل تــــدهــــور الــــوضــــع الـــصـــحـــي بــســبــب  قـ
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، نــظــم املجلس 
ــيـــزي وزو،  ــــي، لــــواليــــة تـ ــــوالئـ الــشــعــبــي الـ
الـــنـــســـخـــة الـــســـنـــويـــة الـــســـابـــعـــة ملــســابــقــة 
»أنــظــف قــريــة« وقــد حملت عــنــوان »رابــح 
عيسات ألنظف قرية« وهي منافسة تضّم 
جوائز تحفيزية للقرى الفائزة. وحظيت 
قــريــة، مع  النسخة األخــيــرة بمشاركة 57 
الــقــرى العشر  تــوزيــع جــوائــز نقدية على 
 العمل التطوعي الذي 

ّ
األَول. كان الفتًا أن

تــشــارك فيه أغلب األســر فــي واليــة تيزي 
وزو، خلق نوعًا من التضامن والتعارف 
بــن ســكــان املنطقة الـــواحـــدة، مــع تحفيز 
النظيفة،  ببيئتهم  االعتناء  على  األطفال 
والـــتـــعـــريـــف بــخــصــوصــيــاتــهــا الــثــقــافــيــة 
والــزراعــيــة أيــضــًا. كــذلــك، يلجأ الكبار في 
ــــى تـــقـــديـــم حـــلـــقـــات لــلــتــوعــيــة،  املــنــطــقــة إلـ
يــشــارك فيها الكبار والــصــغــار، فــي إطــار 
حــمــات يــقــول عنها رضــــوان أرزقــــي )32 
»ضمانة  ها 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عامًا( 

للعيش في بيئة نظيفة وصحية وسهلة 
 للعيش 

ّ
العيش أيضًا«. يضيف أرزقي أن

كثيرًا  الــقــريــة خــصــوصــيــات تختلف  فــي 

ــنـــة الـــتـــي شــوهــهــا  عــــن الـــعـــيـــش فــــي املـــديـ
ســـوء تسيير حــركــة الــنــقــل واملـــواصـــات، 
واالزدحــام، والغازات السامة، مشيرًا إلى 
الصحة  عــنــوان  هــي  النظيفة  »الــقــرى   

ّ
أن

واالستمتاع بالراحة، بعيدًا عن ضوضاء 
املــــدن«. مــوجــة الــجــمــال والــنــظــافــة عــدوى 
واملــدن  القرى  من  العديد  أصابت  جميلة 
منطقة  فــي  انتشرت  فبعدما  الــجــزائــريــة، 
القبائل، انتقلت إلى قرى وبلدات منطقة 
نظمت  فــقــد  ــر،  ــزائـ الـــجـ شـــرقـــي  األوراس، 
ــة بــاتــنــة أيــضــًا جــائــزة ألنــظــف قرية  واليــ
تــحــفــيــزًا لــلــســكــان عــلــى االعــتــنــاء بــأمــاكــن 
ــازت قــريــة املـــعـــذر بــالــجــائــزة  ــ ســكــنــهــم. وفـ
األولى، بعد تنظيف شوارعها وأحيائها، 
 
ً
فضا فيها،  الترفيهية  األمــاكــن  وتــزيــن 

عــن امــتــاكــهــا خــصــوصــيــة املــنــطــقــة التي 
انــطــلــقــت مــنــهــا الــــثــــورة الــــجــــزائــــريــــة، إذ 
 زاوية من زواياها اسمًا ورسمًا 

ّ
تحمل كل

لشهداء الثورة التحريرية.
االجتماعية  العلوم  فــي  الباحث  يعتقد 
النظيفة«  »الــقــرى  موجة   

ّ
أن عيفة  سليم 

التي شهدتها الجزائر، خصوصًا منطقة 
الــقــبــائــل فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، نتيجة 
جيدة في املجتمع الذي ما زال يعاني من 
يشير  العمراني.  واملحيط  املكان  إهمال 
لدى  إيجابيًا كبيرًا  تــأثــرًا  هــنــاك   

ّ
أن إلــى 

الــجــزائــريــن بــبــعــض املـــبـــادرات األهــلــيــة 
املـــمـــاثـــلـــة فــــي كــثــيــر مــــن الــــــــدول، ويــلــفــت 
ــرة  ــاهـ ــــي ظـ ــيـــن فـ ــابـ ــجـ ــلــــن إيـ إلــــــى »عــــامــ
السكان  انــخــراط  وهـــي  النظيفة،  الــقــرى 
املجتمعي، وتحول  العمل  واملجتمع في 
الجمالية  بالقيم  لاهتمام  الجزائرين 

والبيئية مؤخرًا«.

الجزائر: »القرى النظيفة« 
أكثر من مسابقة

لمنطقة القبائل خصوصيتها الثقافية )مصعب رويبي/ األناضول(

)Getty/تشتهر قرى تيزي وزو بالزيتون )بالل بنسالم

مريض بكورونا في أحد مستشفيات الضفة الغربية )حازم بدر/ فرانس برس(

12.000
لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد، 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 
األسبوع الماضي، عن تسلّمها.

تجري منذ سنوات في 
الجزائر مسابقات الختيار 

أجمل قرية، لكّن 
المسألة تتجاوز حدود 

التنافس للظفر بالجائزة، 
باتجاه ترسيخ مفهوم 

»القرى النظيفة« 
عمومًا

تفضي المقولة الشهيرة 
»إرضاء الناس غاية ال 

تدرك« إلى واقع معاش 
في الشمال السوري، حيث 
يعيش المجتمع حالة من 
االنقسام حول المنظمات 

اإلنسانية ودورها فيه، 
في ظّل حاجات كبيرة 

جدًا، ال سيما في 
مخيمات النازحين

الشمال السوري: إرضاء الناس غاية ال ُتدرك
تلجأ المنظمات للدعم 

المباشر في مناطق 
العمليات العسكرية

االستقرار يحفز المنظمات 
إلنشاء المشاريع 

الصغيرة، والمستدامة

عبد اهلل البشير

ـــتـــهـــم املـــنـــظـــمـــات اإلنـــســـانـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
ُ
ت

الــشــمــال الــســوري بــارتــكــاب أخــطــاء، بينما 
ــن الـــعـــجـــز تـــواجـــه  يــشــيــر الــــواقــــع لـــحـــالـــة مــ
املـــنـــظـــمـــات نــفــســهــا مــــن ارتــــهــــان لــلــتــمــويــل 
ــــف فـــــــي اإلمـــــــكـــــــانـــــــات فـــــــي ســـعـــيـــهـــا ــعــ ــ  وضــ

 الــــدائــــم لــتــحــقــيــق األفــــضــــل. ومـــــن الــنــقــاط 
ــة عــــن مـــعـــظـــم مــــن يــــوجــــهــــون نــقــدًا  ــبـ ــائـ ــغـ الـ
 
ّ
أن اإلنــــســــانــــيــــة،  لـــلـــمـــنـــظـــمـــات  ـــًا  ــامـ ــهــ اتــ  أو 

هــنــاك جـــزءًا منها غير رســمــي وآخـــر يعمل 
 مــنــظــمــة عــن 

ّ
ــًا، ويــخــتــلــف عـــمـــل كـــــل تـــطـــوعـ

ــهــا تــشــتــرك فـــي األهـــــــداف، في 
ّ
غـــيـــرهـــا، لــكــن

الوقت الــذي توفر فيه فرص عمل لشريحة 
في  البقاء  الــكــفــاءات ممن فضلوا  مــن ذوي 

املنطقة.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، يـــقـــول مـــديـــر الـــبـــرامـــج في 
»الــعــربــي  »مــنــظــمــة أبــــــرار« أيـــمـــن يــحــيــى، لـــ
التي  الهّوة   هدف املنظمة سّد 

ّ
إن الجديد«، 

تــســبــبــهــا الـــصـــراعـــات الــعــســكــريــة، بــتــقــديــم 

الــخــدمــات املــحــلــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى أهمية 
والتنمية،  املجتمعية  التوعية  فــي  دورهـــا 
ها تنشط في املجاالت اإلغاثية كافة، 

ّ
كما أن

ــيـــة، وغــيــرهــا،  مـــن طــبــيــة، وزراعــــيــــة، وغـــذائـ
باإلضافة إلى أهمية وجودها بن السكان 
يأتي  املنظمات  دعــم   

ّ
أن يتابع  املحتاجن. 

في ثاثة أشكال: »البنك الدولي، والجهات 
والتبرعات  والــهــبــات  الحكومية،  الرسمية 
الــشــخــصــيــة«. ويــعــتــبــر الـــدعـــم أســــاس عمل 
املنظمات وتطورها، إذ قد تؤدي ندرته إلى 

إغاقها ووقف نشاطاتها.
ــــف يـــــحـــــيـــــى: »الــــــعــــــمــــــل األســـــــاســـــــي  ــيـ ــ ــــضـ يـ
ــّد الـــحـــاجـــة، وفــــي حــالــة  لــلــمــنــظــمــات هـــو ســ
مستمرة،  الحاجة  حيث  الــســوري،  الشمال 
 هــذا يــؤدي إلى 

ّ
وال اســتــقــرار جغرافيًا، فــإن

عدم القدرة على تطوير املشاريع املستدامة 
يـــــــردف:  الــــصــــغــــيــــرة«.  ــع  ــ ــاريـ ــ ــــشـ املـ أو دعـــــــم 
»اســتــقــرار الــوضــع األمــنــي فــي املــنــطــقــة، إن 
إلنشاء  للمنظمات  حــافــزًا  سيشكل  تحقق، 
املستدامة،  واملــشــاريــع  الصغيرة،  املشاريع 

ــتـــي تـــســـاهـــم فــــي الـــنـــهـــوض االقـــتـــصـــادي  الـ
واملجتمعي«.

الرسمية وغير  املنظمات  بــن  الــفــارق  وعــن 
 »املــنــظــمــات 

ّ
الـــرســـمـــيـــة، يـــوضـــح يــحــيــى أن

الرسمية تكون الرقابة فيها عمومًا مقبولة، 
ويمكن ضبط سلوكها واتجاهاتها والعمل 

القريبة  املناطق  في  اإلغاثية  املشاريع  إلــى 
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي ريــفــي حلب 

وإدلب«.
مــن جــهــتــه، نـــزح عــلــي الــحــســن، قــبــل عــامــن، 
من ريف املعرة الشرقي إلى الريف الشمالي 
مــن محافظة إدلــــب، وعـــاش ظــروفــًا صعبة 
ــة نــــزوحــــه مــــع عـــائـــلـــتـــه. يــقــتــرح  ــلـ ــــال رحـ خـ
الشمال  فــي  املنظمات  عمل  تضبط  حــلــواًل 
السوري، يعتبرها قابلة للتطبيق. يوضح 
 الــحــلــول تكمن في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

تقسيم النازحن أو املستفيدين إلى فئات، 
وفــق تراتبية معينة ملــّد يــد الــعــون لــهــم، إذ 
 »على املنظمات أن تحتفظ بقوائم 

ّ
يقول إن

مقّسمة إلى فئات، فالنازحون الذين هّجروا 
معهم،  شـــيء  أّي  يحملوا  ولـــم  بيوتهم  مــن 
فقط.  طــارئــة  بمستلزمات  إمـــدادهـــم  يمكن 
وبــعــد فــتــرة يمكن تــأمــن مــشــاريــع تنموية 
فيمكن  العمل،  على  القادرين  غير  أمــا  لهم. 
تأمن عمل لذويهم أو القائمن عليهم. أما 
األشــخــاص ذوو اإلعــاقــة واملــرضــى، فــا بّد 

مــن تــوفــيــر حــاجــاتــهــم الــدائــمــة. وهــنــاك فئة 
تقديم  يمكن  الذين  العاجلة،  الــطــوارئ غير 
مـــســـاعـــدات غـــيـــر عـــاجـــلـــة لـــهـــم تــســمــح لــهــم 

بتجاوز ظروفهم الصعبة«.
أما بال السليمان، املهّجر من ريف حمص 
الشمالي، املقيم مع عائلته في مخيم الخير، 
قرب بلدة دير حسان، شمالي إدلب، فيوضح 
املــنــظــمــات  دور   

ّ
أن الــــجــــديــــد«،  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ

التي  الحاجة  توفير جــزء من  يقتصر على 
املساعدة في  النازحن، ومنها  قــدرة  تفوق 
توفير وقود التدفئة أو الخيمة ملن ال قدرة 

له على توفيرها.
 هناك فئة 

ّ
في املقابل، ترى جهات محلية أن

التي  النازحن اعتادت على املساعدات  من 
تقدمها املنظمات سواء املحلية أو الدولية، 
ما جعل هذه الفئة رهينة للمساعدات، ولم 
تعد لديها قدرة على اإلنتاج أو العثور على 
عــمــل مــعــن، وهـــو مـــا أدى إلـــى انــعــكــاســات 
ــة األولــــــــى وعــلــى  ــدرجــ ــالــ ســلــبــيــة عــلــيــهــا بــ

املنظمات غير القادرة على سّد الحاجة.

الرسمية  غير  أمــا  فيها،  مؤسساتي  بشكل 
فـــعـــادة مـــا تـــكـــون عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة من 
املتطوعن جمعتهم حالة معينة، وبالتالي 
ــــروف جـــديـــدة، كــمــا ال يمكن  قـــد تــفــرقــهــم ظـ
ضبط وتنسيق عملها بسبب عدم وجودها 
تحت عباءة الرقابة اإلداريــة واملالية«. ومع 
سؤال يحيى عن طبيعة املشاريع املطلوبة 
املشاريع  »توفر  يقول:  الراهنة،  املرحلة  في 
املــســتــدامــة اســتــقــرارًا وديــمــومــة للمستفيد، 
وهــــذا مـــا تــأمــل بـــه املــنــظــمــات عــمــومــًا، لكن 
وعدم  املتكررة  العسكرية  العمليات  بسبب 
االستقرار الجغرافي واستمرار النزوح غير 
الدعم  إلــى  حاليًا  املنظمات  تلجأ  املنتظم، 
العسكرية،  العمليات  مــنــاطــق  فــي  املــبــاشــر 
املناطق  املستدامة في  املشاريع  فيما تدعم 

األكثر استقرارًا. 
بــالــنــســبــة ملــنــظــمــة أبـــــــرار، فــقــد عــمــلــت على 
افتتاح دار لتحفيظ القرآن في أعزاز، وإنشاء 
قرية سكنية في دابــق، وترميم مبنى تابع 
لجامعة غازي عينتاب في أعزاز، باإلضافة 

الحاجات كبيرة ال سيما 
في مخيمات النازحين 

)رامي السيد/ فرانس برس(
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