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بيت لحم ـ فاطمة مشعلة

شيرين  الفلسطينية  للناشطة  يشفع  لــم 
األعرج )48 عامًا( وأصلها من قرية الولجة 
جنوب غربي مدينة القدس املحتلة، عملها 
في مجال حقوق اإلنسان مع منظمة األمم املتحدة، 
إذ طــاولــتــهــا يـــد االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي بــاالعــتــقــال 
الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  والعشرين  الخامس  فــي 
أقــل من أسبوعني على وصولها إلى  املــاضــي، بعد 

منزلها في مدينة القدس، آتية من تركيا.
ــرج الـــتـــي تــعــمــل من  ــ يــتــهــم االحــــتــــال شــيــريــن األعــ
ــة األمــــم  ــّيـ ــفـــوضـ ــامــــني مــــع مـ ــذ نـــحـــو عــ ــنـ تــــركــــيــــا، مـ
ثاثة  اتهامات  اإلنسان،  لحقوق  السامية  املتحدة 
هـــي: »الــعــمــل مـــع تــنــظــيــم ُمـــعـــاٍد، وتــقــديــم خــدمــات 
لــهــذا الــتــنــظــيــم، والــتــخــابــر مــع الـــعـــدو« بــحــســب ما 
خالد  املحامي  شقيقها،  الجديد«  »العربي  لـ يؤكد 
األعـــــــرج. يـــقـــول األعـــــــرج: »شـــيـــريـــن مــحــتــجــزة منذ 
تاريخ اعتقالها في عزل مركز تحقيق بتاح تكفا، 
أو عائلتها  اإلسرائيلي، ومنع االحتال محاميها 
مــن زيــارتــهــا، ويــتــهــمــهــا االحـــتـــال بــالــتــواصــل مع 
تفاصيل حول  أّي  لدينا  تتوفر  وال  ُمــعــاٍد،  تنظيٍم 

االتهامات املوجهة إليها«.
تحمل شيرين األعرج البطاقة الشخصية املقدسية، 
ــتــحــدة 

ُ
ــم امل ــ ــواز ســفــر دبــلــومــاســيــًا تــمــنــحــه األمـ ــ وجــ

ملــوظــفــيــهــا والــعــامــلــني فـــي بــعــثــاتــهــا حــــول الــعــالــم، 

 مــــن مــحــامــيــهــا مــــن خـــســـارتـــهـــا الــبــطــاقــة 
ً
ــة ــيـ وخـــشـ

لتجديد  تركيا،  مــن  للمجيء  دعــاهــا  فقد  املقدسية، 
الصحي  الحجر  مــدة  انتهاء  بيل 

ُ
وق اإلقــامــة،  أوراق 

اإلسرائيلي  االحــتــال  شــرطــة  أخبرتها  يــومــًا(،   14(
املحكمة  إلى  التوجه  هاتفي، بضرورة  اتصاٍل  عبر 
بداًل من الشرطة، وقد فعلت في اليوم التالي برفقة 
 خمسة من أفراد جهاز 

ّ
محاميها. يوضح األعرج أن

اســتــخــبــارات االحــتــال )شــابــاك( هــاجــمــوا شقيقته 
شــيــريــن أمــــام »مــحــكــمــة الــصــلــح« اإلســرائــيــلــيــة في 
»االستعراضية والقذرة«  القدس، بطريقة يصفها بـ
قبيل اعتقالها، وذلك بعد إنهائها جلسة املحاكمة 

األولى باالتهامات املوجهة إليها.
مــمــيــة مــرتــني منذ 

ُ
مــدد االحــتــال اعتقال املوظفة األ

قرر أن ينتهي منع زيارتها 
ُ
تاريخ اعتقالها، ومن امل

غدًا الخميس، فيما تطالب عائلتها باإلفراج الفوري 
اعتقالها،  قضية  مــع  أكثر  بجدية  والتعامل  عنها، 
والــســمــاح للمحامي بــزيــارتــهــا، وهــو مــا سيحصل 
في حال وافق املستشار القانوني لحكومة االحتال 

على ذلك وفق ما تؤكد عائلتها.
ـــكـــثـــف ضــد 

ُ
شـــيـــريـــن األعـــــــرج ُعــــرفــــت بــنــشــاطــهــا امل

االستيطان في الضفة الغربية، واعتقلها االحتال 
مرات عدة، لفترات قصيرة، قد ال تتجاوز الساعات 
أحــيــانــًا. وهـــي عــمــة الــشــهــيــد بــاســل األعـــــرج، الــذي 
قتلته قــوات االحــتــال قبل نحو أربعة أعـــوام، وقد 
نــزاعــات عــدة ضمن بعثات األمم  عملت في أماكن 

املتحدة، مثل دارفور في السودان وسورية. اعتقال 
شــيــريــن دفـــع بــاملــرصــد األورومـــتـــوســـطـــي لحقوق 
ــه يــنــظــر بــعــني الــقــلــق العــتــقــال  ــ ـ

ّ
اإلنــــســــان لــلــقــول إن

مــوظــفــة أمــمــيــة، داعـــيـــًا إلــــى الــتــدخــل الــحــاســم من 
قبل األمم املتحدة لإلفراج عنها، إذ قال املستشار 
الــقــانــونــي لـــدى املـــرصـــد األورومـــتـــوســـطـــي محمد 
عـــمـــاد: »اعـــتـــقـــال الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة املــوظــفــة 
ــرج، إجــــراء مــقــلــق يستوجب  ــ األمــمــيــة شــيــريــن األعـ
تحركًا جــادًا مــن األمــم املتحدة واألجــهــزة املعنية، 
 خلفية االعتقال واالتهامات املوجهة 

ّ
خصوصًا أن

تــثــبــت بــمــا ال يـــدع مـــجـــااًل لــلــشــك تــعــّمــد الــســلــطــات 
اإلسرائيلية خرق القواعد القانونية الدولية التي 
ــم املــتــحــدة  ــ تـــوفـــر الــحــمــايــة الــخــاصــة ملــوظــفــي األمـ
يمثل تحديًا  مــا  وهـــو  عــنــهــا،  املنبثقة  والـــوكـــاالت 
ــادرة عــنــهــا فــــي مــجــال  ــ ــــصـ ــًا لـــاتـــفـــاقـــات الـ واضــــحــ
الفئات«.  لتلك  الدبلوماسية والقانونية  الحصانة 
وشـــدد عــمــاد على ضـــرورة عــدم الــســمــاح ملــا حدث 
»املـــرور دون مــحــاســبــة« مــؤكــدًا على  مــع األعــــرج بــــ
الحاجة إلى تدخل حاسم من األمم املتحدة، وعدم 
الــســمــاح إلســرائــيــل بــاالســتــمــرار فــي تــعــّديــهــا على 

الحقوق املكفولة للموظفني األمميني.
 اعــتــقــال األعـــرج، 

ّ
وذكـــر املــرصــد األورومــتــوســطــي أن

يخالف الــعــديــد مــن االتــفــاقــيــات الــدولــيــة، كــاإلعــان 
الخاص  الــدولــي  والعهد  اإلنــســان،  لحقوق  العاملي 
بــالــحــقــوق املــدنــيــة والــســيــاســيــة، الــلــذيــن يــحــظــران 

ــال الــتــعــســفــي والـــتـــوقـــيـــف مـــن دون أســـاس  ــقـ ــتـ االعـ
قـــانـــونـــي، كــمــا يـــعـــارض هــــذا الـــســـلـــوك مـــا ورد في 
االتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــشـــأن ســـامـــة مــوظــفــي األمـــم 
املــتــحــدة واألفــــــراد املــرتــبــطــني بــهــا، إذ نــصــت املـــادة 
ــة عـــلـــى أن »تـــتـــخـــذ الـــــدول  ــاقـــيـ الـــســـابـــعـــة مــــن االتـــفـ
سامة  لضمان  املناسبة  التدابير  جميع  األطـــراف 
وأمــــن مــوظــفــي األمــــم املــتــحــدة واألفـــــــراد املــرتــبــطــني 
ــراف جميع  بــهــا، وبــوجــه خـــاص، تتخذ الــــدول األطــ
املتحدة  األمــم  موظفي  لحماية  املناسبة  الخطوات 

واألفراد املرتبطني بها، في إقليمها«.

مجتمع
 نسبة املواليد تراجعت 15 في املائة في عام 2020 املنصرم 

ّ
كشفت وزارة األمن العام في الصني أن

كــورونــا وتأثيره على االقتصاد وقـــرارات  فــيــروس  الــذي سبق، وذلــك مــع ظهور  مقارنة بالعام 
 الصني شهدت والدة 10.035 مايني في العام املاضي، مقارنة 

ّ
تكوين أسرة. وأوضحت الوزارة أن

بـ 11.79 مليونًا في عام 2019. وكانت نسبة الذكور 52.7 في املائة فيما نسبة اإلنــاث 47.3 في 
 أزواجًا كثيرين ترددوا في إنجاب األطفال بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية 

ّ
املائة. ُيذكر أن

)رويترز( والتعليم والسكن، في السنوات األخيرة. 

البحر  أعــاد من عــرض  الليبي  السواحل   خفر 
ّ
أن الثاثاء،  أمــس  للهجرة،  الدولية  املنظمة  أعلنت 

األبــيــض املتوسط نحو 1500 مهاجر مــن طالبي اللجوء، خــال األســبــوع األخــيــر. وأفـــادت بعثة 
ه »تّمت إعادة 1.487 طالب لجوء من عرض البحر 

ّ
املنظمة في ليبيا، في تغريدة عبر »تويتر«، بأن

 إجمالي طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم إلى 
ّ
إلى ليبيا بني 2 و8 فبراير/ شباط«. أضافت أن

 20 لقوا حتفهم 
ّ
ليبيا من البحر املتوسط، منذ مطلع العام الجاري، بلغ 1.956 مهاجرًا، موضحة أن

)األناضول( غرقًا فيما ُعّد 67 في عداد املفقودين. 

إعادة 1500 مهاجر إلى ليبيا من عرض البحرالصين: تراجع المواليد 15% بسبب كورونا

السلطات  ــي  ــط ــوس ــت األوروم الــمــرصــد  طــالــب 
عن  المشروط  غير  الــفــوري  بــاإلفــراج  اإلسرائيلية 
ــرج،  األع شيرين  األُممية  والموظفة  الناشطة 
بحماية  الخاصة  القانونية  القواعد  واحــتــرام 
األجهزة  دعــا  كما  المتحدة،  ــم  األم موظفي 
في  التحقيق  إلى  المتحدة  األمم  في  المختصة 
حول  توضيحات  بتقديم  إسرائيل  وإلزام  الحادثة، 

مالحقتها الموظفين األمميين.

دعوة للتحقيق

ــذا الــطــريــق فـــي مــديــنــة كــوكــوتــا  عــلــى جــانــَبــي هــ
الــكــولــومــبــيــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مـــع فــنــزويــا، 
من  قسطًا  الفنزويليون  املهاجرون  هــؤالء  يأخذ 
الراحة في انتظار أن يزّودهم أفــراد من الصليب 
األحمر بالطعام واألدوية. رحلتهم لم تكن سهلة، 
 أزمــة كــورونــا، علمًا أّن هؤالء 

ّ
خصوصًا في ظــل

آالف من مواطنيهم  مئات  إلــى  ينضّمون  ســوف 
الــذيــن ســبــقــوهــم إلـــى كــولــومــبــيــا. وكــــان الــرئــيــس 

أّن باده  الكولومبي إيفان دوكي قد أعلن أخيرًا 
غير  فنزويلي  مهاجر  مليون  نحو  منح  تعتزم 
مسّجلني رســمــيــًا وضـــع الــحــمــايــة املــؤقــت، وذلــك 
املتحدة  لألمم  السامي  املــفــّوض  استقباله  خــال 
ــدي. وســــوف  ــ ــرانـ ــ ــئـــني فــيــلــيــبــو غـ ــــشــــؤون الـــاجـ ل
املــائــة من  يستفيد مــن هــذا التدبير نحو 56 فــي 
ني االقتصادية 

َ
الفنزويليني الذين هربوا من األزمت

نحو  أي  بــبــادهــم،  تعصفان  ني 
َ
اللت والسياسية 

مــهــاجــر غير  مــلــيــون  ــن أصــــل 1.7  مـ ألـــفـــًا   950
مسّجلني رسميًا. بالنسبة إلى دوكي فإّن »توفير 
لنا بتطبيع أوضاع  الحماية املؤقت يسمح  وضع 
هؤالء املهاجرين في بادنا«. وبموجب هذا القرار 
ــّدة عشر  ــ ســــوف يــحــظــى املـــهـــاجـــرون بــحــمــايــة ملـ
سنوات، ما يخّولهم تقديم طلبات إقامة إذا أرادوا 

البقاء في الباد.
كولومبيا  تستقبل  املتحدة،  األمــم  بيانات  ووفــق 

التي ال تقيم عاقات دبلوماسية مع فنزويا، 34 
فّروا  فنزويلي  إجمالي 5.4 مايني  املائة من  في 
من بادهم منذ عام 2015. تجدر اإلشارة إلى أّن 
دوكي تعّرض في ديسمبر/ كانون األول املاضي 
النتقادات حادة بعدما أعلن أّن حملة التلقيح ضد 
فيروس كورونا لن تشمل املهاجرين الفنزويليني 

غير املسجلني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

Wednesday 10 February 2021
األربعاء 10 فبراير/ شباط 2021 م  28  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2354  السنة السابعة

)شنييدر مندوزا/ فرانس برس(



ليست المّرة األولى التي تتأّخر فيها األمطار باألردن 
ويخشى المزارعون على رزقهم وُترفع صلوات 

االستسقاء، لكّن األمر يستوجب دائمًا التوّقف عنده

السودان: اإلنتاج المنزلي لمواجهة الغالء

1819
مجتمع

عّمان ـ أنور الزيادات

ـــر هــطــول األمـــطـــار على 
ّ

ـــر تـــأخ
ّ
يـــؤث

ــدد املـــوســـم الــــزراعــــي،  الــبــيــئــة ويـــهـ
ــد مــــــــزارعــــــــون  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــــب مــــــــا يـ ــــسـ ــــحـ بـ
 كثيرين 

ّ
ومختصون أردنيون، خصوصًا أن

مــنــهــم يــعــتــمــدون فــي زراعــاتــهــم عــلــى مياه 
بــاإلضــافــة  الــحــقــلــيــة،  للمحاصيل  األمـــطـــار 
إلى تأثير ذلك على املراعي الطبيعية التي 
إلى  بالنسبة  املاشية.  مرّبو  عليها  يعتمد 
 الكميات املتواضعة من األمطار، 

ّ
هؤالء فإن

الثلث  التي هطلت منذ بداية املوسم حتى 
األول مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــنــصــرم، 
ساهمت في نمّو بعض الزراعات والنباتات 
ــر هطول 

ّ
هم يخشون مــن تــأخ

ّ
الــرعــويــة، لكن

ــة الــبــعــلــيــة بمختلف  ــزراعــ الــ األمـــطـــار عــلــى 
ذلك  وتأثير  منها،  املــرويــة  أشكالها وحتى 

سلبًا على املراعي.
ر األمطار على الزراعة 

ّ
وال يقتصر تأثير تأخ

فقط ، بل ثّمة أثر مباشر كذلك على مختلف 
 الصحراء تشّكل 

ّ
أن البيئية، علمًا  النواحي 

املائة من مجمل مساحة  ما نسبته 80 في 
األردن فيما تواجه 10 في املائة من املساحة 
املتبقية خطر التصّحر، بالتالي تبقى نسبة 
َعّد أرضًا زراعية. وفي هذا اإلطار، 

ُ
مماثلة ت

دعــت وزارة األوقـــاف والــشــؤون واملقدسات 
اإلســامــيــة األردنـــيـــة املــواطــنــني إلـــى إقــامــة 

صاة االستسقاء في كل مساجد الباد.
ــن مــحــافــظــة  يـــقـــول املـــــــــزارع عـــلـــي مــحــمــد مــ
»الــعــربــي  الــبــلــقــاء )شـــمـــال غـــربـــي عـــّمـــان( لـــ
 »تــأخــر هــطــول األمــطــار ساهم 

ّ
الــجــديــد« إن

ــنــي 
ّ
ـــري فـــي زراعـــــة أرضـــــي، غــيــر أن

ّ
ــأخ فـــي تـ

بعد ذلك عمدت إلى زراعــة الشعير والقمح 
فــي انــتــظــار رحــمــة الــلــه واألمـــطـــار«، مــشــددًا 
على »أهمية هطول األمطار باكرًا من أجل 
وفــيــرة«. يضيف  منتوجات  على  الحصول 
على  تقضي  املــتــأخــرة  »األمـــطـــار   

ّ
أن محمد 

آمال املزارعني ومرّبي املاشية بموسم جيد، 
طال  وإذا  برمته.  املوسم  ر 

ّ
تأخ في  وتسهم 

 النتائج وخيمة«.
ّ
األمر، فإن

ــبـــادي  بـــــــــدوره، يــــؤّكــــد املـــــــــزارع عــــاطــــف الـــعـ
ر هطول األمطار 

ّ
 »تأخ

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

ــراره عــلــى املــــزروعــــات واملــحــاصــيــل  ــه أضـــــ لـ
كذلك  والشعير.  القمح  خصوصًا  الحقلية، 
يطاول التأثير السلبي األشجار املثمرة، ما 
يتسّبب في إصابتها باألمراض، باإلضافة 
ــــر نـــمـــو الـــشـــجـــيـــرات واألعــــشــــاب 

ّ
ــى تــــأخ ــ إلــ
الرعوية«.

أبــرز املشكات التي تواجه  َعّد املياه من 
ُ
وت

أفقر  ثاني  ف 
َّ
األردن، فهو ُيصن الزراعة في 

بلد في العالم لجهة نصيب الفرد من املياه، 
الـــزراعـــة البعلية 87 فــي املــائــة من  وتــشــغــل 
األراضي الزراعية في األردن، فيما يستهلك 

الــجــزم حتى اآلن  ـــه »ال يمكننا 
ّ
إن الــجــديــد« 

األمــطــار على  ر 
ّ

لتأخ كبيرًا  تأثيرًا  ثّمة   
ّ
بــأن

 هطول  
ّ

املــوســم الــزراعــي، خصوصًا فــي ظــل
أمـــطـــار عــلــى بــعــض املــنــاطــق فـــي نــوفــمــبــر/ 
ــخــذ 

ّ
ــي. لـــذلـــك لـــم تــت ــاضــ تــشــريــن الـــثـــانـــي املــ

وزارة الرزاعة أّي إجراءات في هذا السياق«. 
بــذور  لــدى مــن زرع    »ال مشكلة 

ّ
أن يضيف 

املـــحـــاصـــيـــل الــحــقــلــيــة كـــالـــقـــمـــح والــشــعــيــر 
ــّمـــة أعـــشـــاب رعــويــة  والـــعـــدس وغـــيـــرهـــا، وثـ
بالتنّوع«.  مشكلة  ثّمة  ربّما  بالنمو.  بــدأت 
ـــه »حــتــى اآلن، نــحــن في 

ّ
ويــتــابــع الــجــمــال أن

بداية املوسم واألشجار املثمرة لم تتأثر إذ 
باستثناء  موسمها،  ليس  املــوســم  هــذا   

ّ
إن

أشــــجــــار الـــحـــمـــضـــيـــات الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
الــرّي وليس األمطار بشكل أساسي«.  مياه 
في  ستقع  كبيرة  »مشكلة   

ّ
أن يوضح  ه 

ّ
لكن

حــال اســتــمــّرت الــحــال على مــا هــي عليه، ال 
الحقلية  باملحاصيل  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  سّيما 

ــار املــثــمــرة  ــجــ والـــصـــيـــفـــيـــة، وســـتـــتـــأثـــر األشــ
بــمــعــظــمــهــا ومــنــهــا أشـــجـــار الـــزيـــتـــون الــتــي 

تنتشر بشكل كبير في الباد«.

يعاني السودانيون من جّراء 
ارتفاع أسعار معظم السلع 

بنسب تخّطت %300

األردن شهد في الصيف 
الماضي موجة حر طويلة 

فيما ُسّجلت فيضانات 
في بلدان أخرى

القطاع الــزراعــي أكــثــر مــن 60 فــي املــائــة من 
أجمالي استهاك الباد للمياه.

وفي هذا السياق، يقول مدير إدارة األرصاد 
»الــعــربــي  الـــجـــويـــة رائـــــد رافـــــد آل خـــطـــاب لـــ
الـــتـــي  ــار  ــ ــطــ ــ األمــ »مـــجـــامـــيـــع   

ّ
إن الــــجــــديــــد« 

الباد منذ بداية  شهدتها مختلف مناطق 
 مــن مجموع 

ّ
أقـــل هــذا املــوســم 2020/ 2021 

»أمطار   
ّ
أن االفــتــراضــي«، موضحًا  األمــطــار 

املربعانية )فترة يشتد فيها البرد وتستمر 
أربعني يومًا من 22 ديسمبر/ كانون األول 
الثاني( تشّكل عادة  يناير/ كانون  إلى 31 
ما نسبته 30 في املائة من مجموع موسم 
 
ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
األمـــطـــار الــعــام فــي الـــبـــاد«. لــكــن

»انحباس األمطار حتى اآلن ال ُيَعد ظاهرة 
 
ّ
أن مــضــيــفــًا  األردن«،  فــــي  مـــســـبـــوقـــة  ــيـــر  غـ

»املعلومات والدراسات املناخية في مديرية 
املناخ في إدارة األرصاد الجوية تشير إلى 
 جـــودة مــوســم األمــطــار تختلف مــن عــام 

ّ
أن

ــر، وهـــي ال تعتمد بــالــضــرورة على  إلـــى آخـ
كميات األمطار التي تهطل في خال الفترة 

األولى من فصل الشتاء«.
ر هطول األمطار هذا العام، يشرح 

ّ
وحول تأخ

املناخية  بالتغيرات  »يرتبط  ــه 
ّ
أن خطاب  آل 

على مستوى العالم التي تؤدي دورًا كبيرًا، 
ـــر بــشــكــل ســلــبــي أو إيــجــابــي. واألردن 

ّ
وتـــؤث

شهد في الصيف املاضي موجة حر طويلة 
فيما ُسّجلت فيضانات في بلدان أخرى من 
العالم  من  جــزء  »األردن   

ّ
أن ويتابع  العالم«. 

والــتــغــّيــرات املــنــاخــيــة تــصــيــبــه كــمــا الــبــلــدان 
الباقية. وما ُيعرف بظاهرة النينو املناخية 
كــانــت هـــذا الـــعـــام نــشــطــة وتــأثــيــرهــا واضـــح 
ــر الــــذي يتسّبب  عــلــى الــنــظــام املــنــاخــي، األمــ
ة 

ّ
بقل املرتبطة  املتطرفة  الطقس  حـــاالت  فــي 

خطاب  آل  ويلفت  الفيضانات«.  أو  األمــطــار 
 »مــوســم األمــطــار فــي األردن يستمر 

ّ
إلــى أن

 
ّ
حتى منتصف شهر مايو/ أيار. صحيح أن

نا ال نستطيع 
ّ
الوضع ضعيف حتى اآلن لكن

املــوســم بشكل مطلق حتى  الحكم على هــذا 
اآلن، إذ ثّمة مواسم تبدأ ضعيفة ثّم تتحّسن 
بــعــد ذلـــك فــيــمــا أخــــرى تــبــدأ بــهــطــول كثيف 
ــّدة لـــم تشهد  ــ ــم عـ ــة مـــواسـ ــّمـ ــم تــضــعــف. وثـ ثـ
 
ّ
املــربــعــانــيــة فــيــهــا هـــطـــول أمـــطـــار جـــّيـــد لــكــن
مجاميع املطر النهائية للموسم أتت جيدة«.

صفاء  البيئية  الخبيرة  تــقــول  جهتها،  مــن 
»األردن   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ الجيوسي 

من أكثر البلدان تأثرًا بالتغّير املناخي، في 
ظــل  ارتــفــاع درجــات الــحــرارة وزيـــادة نسبة 
غــــازات الــدفــيــئــة فــي الــجــو، وهـــو مــا يجعله 
ــّدة الـــطـــقـــس. فــيــأتــي الــشــتــاء  ــ يــعــانــي مـــن حـ
ر سقوط 

ّ
قصيرًا ومتطّرفًا، أي احتمال تأخ

األمــطــار مــع غـــزارة عند الهطول فــي أوقــات 
قــصــيــرة. وربـــمـــا يــتــســبــب األمــــر هــــذا الــعــام 
بــفــيــضــانــات يــصــعــب اســتــيــعــابــهــا مــثــلــمــا 

 
ّ
حــــدث فـــي ســـنـــوات مـــاضـــيـــة«. وتـــوضـــح أن

الشتاء،  فقط فصل  يــطــاول  ال  التغّير  »هــذا 
فنحن في انتظار فصول صيف طويلة مع 
درجـــات حـــرارة أكــثــر ارتــفــاعــًا فــي السنوات 
يمكن تحديدها  ال  التغّيرات  وهــذه  املقبلة. 
فــي مــوســم مــعــنّي بــل تــرتــبــط ســنــوات عـــّدة، 
بالتالي سيختلف موسَما الشتاء والصيف 

بسبب التغّير املناخي«.
أّمــا رئيس قسم مراقبة اإلنتاج في مديرية 
اإلنتاج النباتي في وزارة الزراعة األردنية، 
»العربي  لـ فيقول  الجمال،  محمد  املهندس 

في مواجهة األزمة 
المعيشية، عمدت أسر 

سودانية إلى اإلنتاج المنزلي 
للمواد الغذائية التي 

تمضي أسعارها باالرتفاع 
في األسواق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يـــحـــاول الـــســـودانـــيـــون الـــيـــوم االلـــتـــفـــاف عــلــى غــاء 
ــار، بــمــا فــيــهــا أســـعـــار املــنــتــجــات الــغــذائــيــة،  ــعــ األســ
والــصــمــود، فــي وقــت ترتفع فيه مــعــدالت الفقر في 
ــد أطلقت  املــجــتــمــع، مـــن خـــال اإلنـــتـــاج املــنــزلــي. وقـ
ــرًا مــشــروعــًا  ــيــ ــي أخــ ــدنــ ــن املـــجـــتـــمـــع املــ مـــنـــظـــمـــات مــ
لتشجيع ودعـــم اإلنــتــاج األســــري، بــرعــايــة منتدى 
األنوار التفاعلي. يوضح مدير املنتدى إلياس عبد 
 »35 منظمة تطوعية 

ّ
»العربي الجديد« أن الرحمن لـ

تقريبًا تشارك في املشروع، باإلضافة إلى مجموعات 
إنــتــاجــيــة عــامــلــة فــي املــجــال الـــزراعـــي والــصــنــاعــي. 
 األسر السودانية، وبدايته 

ّ
واملشروع يستهدف كل

ــة الــخــرطــوم مــع تــزويــد 2200  كــانــت فــي ريــفــي واليـ
ــرة بــكــمــيــات مــــن الـــشـــتـــول املـــثـــمـــرة واملـــقـــويـــات  ــ أســ
الرحمن إلى »تدريب 1800  املحسنة«. ويشير عبد 
املنتجات  الريفيات  النساء  تأهيل  إطــار  فــي  امـــرأة 
على معظم الصناعات الصغيرة، ال سّيما صناعة 
ــوزات وتــعــلــيــب الـــخـــضـــراوات  ــبــ ــخــ الـــحـــلـــويـــات واملــ
العصائر  وإعــداد  الخضراوات  وتجفيف  والفاكهة 
وكــذلــك الــصــابــون بــاإلضــافــة إلـــى الــخــيــاطــة، وذلــك 

.»
ّ
 وأسرهن

ّ
 من توفير احتياجاتهن

ّ
حتى يتمكن

 »املبادرة اجتماعية بحتة، 
ّ
أن الرحمن  ويؤكد عبد 

ــي، إلــى  ــ وكـــانـــت الــبــدايــة مـــع تــطــويــر مــنــطــقــة واوســ
شمال الخرطوم، ثم تطّورت لتشمل الريف الشمالي 
وتمتد بعد ذلــك إلــى واليــة الخرطوم كلها، قبل أن 
تنطلق إلى واليــات أخــرى. وهي استعانت بخبراء 
ـــفـــت مــرشــديــن 

ّ
ــّم وظ زراعـــيـــني مـــن وزارة الــــزراعــــة، ثـ

 »80 في املائة 
ّ
زراعيني الحقًا«. وبنّي عبد الرحمن أن

من األسر املستفيدة من املشروع أّمنت غذاءها كله 
من لحوم وخــضــراوات وفــواكــه، وراحــت بمعظمها 
تبيع الفائض أو تتشاركه مع بقية املجتمع«، الفتًا 
أبــرز مشكات اإلنتاج املنزلي في السودان   

ّ
أن إلــى 

ر املياه وعــدم وجــود مرشدين 
ّ
تتمثل في عــدم توف

فــي مــجــال الـــزراعـــة وتــربــيــة الــحــيــوانــات والــطــيــور. 
البيوت  في  الفكرة  هــذه  انتشار   

ّ
أن املؤكد هو   

ّ
لكن

الفقر  عــلــى  تــمــامــًا  سيقضي   
ً
مستقبا الــســودانــيــة 

املنتشر في املجتمعات«.
ويعاني السودانيون من جّراء ارتفاع أسعار معظم 
ــائــــة، خــصــوصــًا  ــت 300 فـــي املــ

ّ
الــســلــع بــنــســب تــخــط

األلــبــان والــخــضــراوات والــلــحــوم والــســكــر والــزيــوت، 
فــيــمــا تــنــدر ســلــع أخــــرى، خــصــوصــًا الــخــبــز الــــذي ال 
يــحــصــل عــلــيــه الـــســـودانـــيـــون إال بــعــد االنـــتـــظـــار في 
طوابير طويلة. ولدى سودانيني كثر تجارب سابقة 

ــا يـــخـــّص الــســلــع  فـــي مـــجـــال االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فـــي مـ
ــن إنــتــاجــهــم املـــنـــزلـــي، خــصــوصــًا في  ــة، مـ ــيـ ــاسـ األسـ
املناطق الريفية حيث تزيد مساحات منازل كثيرين 
عــن ألــف متر مــرّبــع. مــن بــني تلك الــتــجــارب، تجربة 
الدكتور فخر الدين عبد العال، املتخصص في إدارة 
الجودة واإلنتاج، والذي تشارك مع أسرته الصغيرة 
واأللبان  والفاكهة  واللحوم  الخضروات  إنتاج  في 
ق 

ّ
والــبــيــض والـــزبـــادي واملــربــى والــســمــنــة. ولـــم تحق

ــرت ذلك 
ّ
الذاتية فحسب، بل وف العملية كفايته  تلك 

»العربي  لجيرانه وأسرته الكبيرة. يقول عبد العال لـ
 »لإلنتاج الغذائي في الوقت الراهن أكثر 

ّ
الجديد« إن

من أهمية اجتماعية واقتصادية وصحية، فأسعار 
الــخــضــروات والــفــواكــه ارتــفــعــت جــدًا وثــّمــة صعوبة 
 عــن الــشــكــوك حولها«، 

ً
فــي الــحــصــول عليها، فــضــا

ه »لو اشترى املواطن بذورًا بمبلغ بسيط 
ّ
مضيفًا أن

جــدًا وأقـــام أحــواضــًا فــي املــنــزل للملوخية والفواكه 
ــر عــلــى نفسه عــنــاًء كــبــيــرًا«. 

ّ
والــنــخــيــل وغــيــرهــا، لــوف

 »ثّمة مساحات فائضة في 
ّ
ويشير عبد العال إلى أن

 عن 50 مترًا يمكن 
ّ

 املنازل في القرى واملدن ال تقل
ّ

كل

االســتــفــادة منها مــع وفـــرة املــيــاه. كــذلــك ثــّمــة فــرص 
لتربية ماعز ومختلف أنواع الطيور في املنزل، فيما 
الــحــيــوانــات كسماد عضوي  بقايا  اســتــخــدام  يمكن 

لزراعة الخضراوات والفاكهة«.
ــة املــنــزلــيــة وتــربــيــة  ــزراعــ  »الــ

ّ
ويــتــابــع عــبــد الـــعـــال أن

التكلفة  أمــوااًل طائلة، ألن سعر  ــران 
ّ
تــوف الحيوانات 

الــســوق، كذلك تمنحان فرصة  مــن سعر   بكثير 
ّ

أقــل
لتبادل السلع بــني الــجــيــران. وهــو مــا يــزيــد تماسك 
ـــم األطـــفـــال 

ّ
املــجــتــمــع، ويـــســـّد أوقــــــات الــــفــــراغ، ويـــعـــل

العمل الجماعي، ويرّبيهم على حب العمل، وينّمي 
العاقات في داخل األسر الواحدة، ويحّد من البطالة. 
في  القمامة  كميات  املنزلية من  الــزراعــة  تقلل  كذلك 
بــاســتــخــدام بقايا األكـــل فــي تربية املاعز  الـــشـــوارع، 
والــطــيــور، وبــقــايــا الــحــيــوانــات فــي تسميد الــتــربــة«. 
 »اإلنـــتـــاج املــنــزلــي طبيعي وخــــاٍل مــن أّي 

ّ
ويــؤكــد أن

 
ّ
مواد كيميائية ومقاوم لألمراض، باإلضافة إلى أن

استهاكه يكون طازجًا مع كل قيمته الغذائية«.
 »الــدولــة فــي الــســودان ال 

ّ
ويشكو عبد الــعــال مــن أن

والتثقيف  التوعية  لجهة  املنزلي،  اإلنــتــاج  تشّجع 
ــهــا قـــادرة على فتح وسائل 

ّ
ــاد، فــي حــني أن ــ واإلرشـ

ه »من 
ّ
اإلعام الحكومية لتلك املهمة«، مشيرًا إلى أن

واجب الدولة كذلك توزيع الشتول املحّسنة، سواء 
للفاكهة أو الخضراوات، بما يحقق إنتاجية عالية 
ــوال  ــض صـــرف الــجــهــات الــرســمــيــة األمــ

ّ
وبــمــا يــخــف

ــــراض، خــصــوصــًا عــلــى مــا يتعلق بسوء  عــلــى األمــ
الرسوم  لغى 

ُ
التغذية«. ويشدد على ضــرورة أن »ت

 أدوات اإلنتاج«.
ّ

الجمركية عن كل

أمطار األردنتحقيق
تأخير يلحق األذى بالمزارعين

السجناء مصر: اإلهمال الطبي يواصل قتل 

شهد عام 2020 
وحده 73 وفاة بإهمال 

طبي في السجون 
ومقار االحتجاز

القاهرة ـ العربي الجديد

مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، وفــــي أقــــل من 
أربعني يومًا، توفي سبعة سجناء في مصر 
نتيجة اإلهمال الطبي املتعمد في السجون 
ــقـــار االحـــتـــجـــاز املــخــتــلــفــة، أربـــعـــة منهم  ومـ
توفوا خال 72 ساعة فقط. وهو ما يستمر 
ــارة انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن منظمات  ــ فـــي إثـ
حقوقية، وإن لم تتجاوب الحكومة املصرية 

معها.
كـــان أول ضــحــايــا اإلهـــمـــال الــطــبــي املتعمد 
في السجون ومقار االحتجاز املختلفة في 
مصر هو املواطن رضا محمود، الذي توفي 
في 9 يناير/ كانون الثاني املاضي، بمركز 
شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية. ثم في 11 
يــنــايــر، تــوفــي املــواطــن عبد الــرحــمــن محمد 
عبد البصير العسقاني )36 عامًا(، بسجن 
ــه بــاملــصــادفــة  ــتـ املـــنـــيـــا، عــنــدمــا عــلــمــت زوجـ
املنيا، بعدما   جثمانه داخل مستشفى 

ّ
بأن

ــي الـــســـجـــن. وفـــــي 20  تـــوجـــهـــت لــــزيــــارتــــه فــ
الــعــال علي عبد  املــواطــن عبد  يناير، توفي 
العال القصير )68 عامًا(، وهو من معتقلي 
سجن برج العرب، داخــل املستشفى امليري 
 

ّ
إال بوفاته  ســرتــه 

ٔ
ا تعلم  ولــم  باإلسكندرية، 

مساء 24 يناير.
ــــى من  ــام األربــــعــــة األولــ ــ بــيــنــمــا شـــهـــدت األيــ
فبراير/ شباط الجاري، أربع وفيات داخل 
ها 

ّ
كل املختلفة،  االحــتــجــاز  ومــقــار  السجون 

ملصابني بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، وكــان 
أولــهــم املــواطــن جــمــال رشـــدي شــمــس، الــذي 
تـــوفـــي فـــي مـــركـــز شـــرطـــة املـــنـــصـــورة، فـــي 3 
بو الحسن )58 

ٔ
فبراير، ثم املواطن مصطفى ا

بالدقهلية  غمر  ميت  شرطة  بمركز  عــامــًا(، 
ــي 4 فـــبـــرايـــر، تــوفــي  ــ ــيــــوم نـــفـــســـه. وفـ فــــي الــ
داخــل مستشفى  العجمي  املــواطــن محمود 
الصدر باملنصورة، واملواطن منصور حماد 

)61 عامًا(، املعتقل بسجن برج العرب.
 - اإلنسان  املصرية لحقوق  الشبكة  وعلقت 
- على وفاة  منظمة مجتمع مدني مصرية 
عراض كورونا، بالقول: 

ٔ
4 أشخاص بسبب ا

»تكتم مريب من وزارة الداخلية، وصل إلى 
حّد إيــداع اثنني من املتوفني، وهما املعتقل 
عبد الرحمن محمد عبد البصير، واملعتقل 
عــبــد الـــعـــال عــلــي عــبــد الـــعـــال، فـــي ثــاجــات 
سرتيهما، واكتشاف 

ٔ
املوتى من دون إعام ا

األهـــالـــي بــالــصــدفــة وفــاتــهــمــا مــن املعتقلني 
قـــــرب مــحــاولــة لــزيــارتــهــمــا 

ٔ
اآلخــــريــــن، عــنــد ا

و الــســٔوال عنهما، ومــا يشبه الــتــواطــٔو من 
ٔ
ا

الــنــأيــب الـــعـــام املـــصـــري، والــنــيــابــة الــعــامــة، 
التي  القاسية  الــظــروف  عــن  تتغاضى  التي 
يعيشها املعتقلون داخل مقرات االحتجاز، 
االحتجاز  ومقار  للسجون  املزرية  والحالة 
ــق مـــنـــاســـبـــة لــلــحــيــاة  ــرافــ ــن دون تـــوفـــر مــ مــ
و توفر الــحــّد األدنـــى مــن الرعاية 

ٔ
اآلدمــيــة، ا

الصحية الازمة لهٔوالء وسط تكدس كبير 
يفوق الطاقة االستيعابية للسجون كافة«.

 »غــيــاب الــــدور الــرقــابــي 
ّ
تــابــعــت الــشــبــكــة أن

ساهم  االٕنــســان،  لحقوق  القومي  للمجلس 
صبحت الزيارات 

ٔ
في تفاقم املشكلة، بعدما ا

عضأوه تدار من 
ٔ
الروتينية التي يقوم بها ا

ملــهــا 
ٔ
قــبــل الــجــهــات األمـــنـــيـــة«. وأعـــربـــت عــن ا

عــــداد املـــتـــزايـــدة مـــن الــضــحــايــا 
ٔ
الــشــديــد لــــا

بــني املــعــتــقــلــني، وحــّمــلــت الــجــهــات األمــنــيــة، 
ومجلس  العامة،  والنيابة  الــعــام،  والــنــأيــب 
ــيـــة  ــريــــني، املـــســـٔوولـ ــان املــــصــ ــ ــســ ــ حــــقــــوق االٕنــ

ــاالت املــــتــــزايــــدة مــن  ــحــ ــــذه الــ الـــكـــامـــلـــة عــــن هـ
إلى اتخاذ سياسة صارمة  الوفيات، داعية 
ملــحــاســبــة املــقــّصــريــن واملــتــســبــبــني فــي هــذه 
ــفــــاء مــامــحــهــا  ــٔيـــني الٕخــ ــتـــواطـ الـــكـــارثـــة، واملـ

عني االٕعام.
ٔ
وإبقأيها بعيدة عن ا

وشــهــد عـــام 2020 وحـــده 73 وفـــاة بإهمال 
طبي في السجون ومقار االحتجاز املختلفة 
املاضية  الثماني  السنوات  وفــي  في مصر. 
االحتجاز  مقار  داخــل  محتجزًا   774 توفي 
تــوفــي: 73 محتجزًا  إذ  املــخــتــلــفــة،  املــصــريــة 
عام 2013، و166 محتجزًا عام 2014، و185 
عــام  مــحــتــجــزًا  و121   ،2015 عــــام  مــحــتــجــزًا 
2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36 محتجزًا 
و73   ،2019 عـــام  مــحــتــجــزًا  و40   ،2018 عـــام 
السجون  عـــدد  ويــبــلــغ   .2020 عـــام  محتجزًا 
في مصر 68 سجنًا باإلضافة إلى 382 مقر 
الشرطة. ويــقــّدر عدد  احتجاز داخــل أقسام 
املسجونني السياسيني في مصر بـــ60 ألف 

سجني ومحبوس احتياطيًا.
وتـــنـــّص املـــــادة 55 مـــن الـــدســـتـــور املـــصـــري، 

 من يقبض عليه، أو يحبس، أو 
ّ

 »كل
ّ
على أن

تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه 
أو  كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، 
إكراهه، أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وال يكون 
أمــاكــن مخصصة  فــي  إال  حــجــزه أو حبسه 
ــًا، وتــلــتــزم  ــيـ لــــذلــــك، الئـــقـــة إنـــســـانـــيـــًا وصـــحـ
الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة 
وللمتهم  لــلــقــانــون،  وفــقــًا  مرتكبها  يــعــاقــب 
ــه صدر من 

ّ
 قول يثبت أن

ّ
حق الصمت، وكــل

مــحــتــجــز تــحــت وطــــأة شــــيء مــمــا تـــقـــدم، أو 
التهديد بشيء منه، يهدر وال يعّول عليه«. 

كــذلــك، تــنــص املــــادة 56 مــن الــدســتــور على 
وتأهيل. وتخضع  إصــاح  دار  »السجن   

ّ
أن

ــاز لــــإلشــــراف  ــجــ ــتــ الــــســــجــــون وأمـــــاكـــــن االحــ
 ما ينافي كرامة 

ّ
القضائي، ويحظر فيها كل

اإلنسان، أو يعّرض صحته للخطر. وينظم 
أحــكــام إصـــاح وتأهيل للمحكوم  الــقــانــون 
لهم  الكريمة  الحياة  سبل  وتيسير  عليهم، 

بعد اإلفراج عنهم«. عندما تعمل من املنزل، أشياء كثيرة 
قد تجذب انتباهك، منها التلفزيون، 
ــفـــال، والــحــيــوانــات  وفــيــســبــوك، واألطـ
األلــيــفــة، وأطـــبـــاق لــلــغــســل، والــطــقــس 
يمكنك  كيف  لكن  وغــيــرهــا.  اللطيف، 
ــك بـــشـــكـــل فـــعـــال،  ــالــ ــمــ ــل أعــ ــ ــاز كـ ــ ــجـ ــ إنـ
والحّد من التشتت؟ في هذا السياق، 
يعرض موقع »سايكولوجي توداي« 

مجموعة من النصائح، وهي:
لــك.  1- خــلــق مــســاحــة عــمــل منفصلة 
ى لو لم يكن لديك مكتب، يجب أن 

ّ
حت

تكون لديك زاوية تخصك وتستخدم 
للعمل فقط.

الــتــلــفــزيــون في   يــكــون 
ّ

ــل أال
ّ

2- يــفــض
الخلفية. ابحث عن مكان عمل مريح 
حـــيـــث تــتــمــتــع بـــالـــهـــدوء والــســكــيــنــة 

للتفكير واتخاذ القرارات املهمة.
3- تــحــديــد ســـاعـــات عــمــل ثــابــتــة. قد 
ــعـــة صــبــاحــًا  ــتـــاسـ ــذا مــــن الـ ــ ــكــــون هــ يــ
ذلك.  أو غير  الخامسة مساء،  وحتى 
أن تعمل خال  يــهــم. فما يهم هــو  ال 

تلك الساعات املحددة يوميًا. 
4- تــحــديــد الــفــتــرات اإلبــداعــيــة لديك 
وتحديد جدول عملك بناء على ذلك. 
ق الفتة: »الرجاء عدم اإلزعاج« 

ّ
5 - عل

 عائلتك 
ّ
خارج باب منزلك. تأّكد من أن

تدرك أنه ال داعي للقلق عندما تكون 
تلك الافتة على الباب.

6- ارتــــــِد مــابــســك كـــل صـــبـــاح. ارتــــِد 
إلى  مريحًا  ليس  لكن  مريحًا،  شيئًا 
درجــة تجعلك ترغب في العودة إلى 

السرير.
ــتـــي  الـ املـــكـــتـــبـــيـــة  الــــــــلــــــــوازم  7- ضــــــع 
ــد مــــن اســتــبــدالــهــا  ــأكــ تــحــتــاجــهــا وتــ
ف 

ّ
بانتظام حتى ال تضطر إلى التوق

في منتصف يوم عمل مزدحم لشراء 
ما قد تحتاجه. 

8- إذا كـــان هــنــاك صــخــب فــي املــنــزل، 
اشتِر سماعات لعزل نفسك. 

تـــحـــّســـبـــًا  اإلنـــــتـــــرنـــــت  ـــن  ــ مـ ــد  ــ ــ ــأّك ــ تــ  -9
لحصول أمر طارئ.

يــمــكــن  أطـــــفـــــال،  لــــديــــك  ــان  كــــ إذا   -10
االســتــعــانــة بـــاألجـــداد والــحــضــانــات. 
وربما تفّكر في تحديد جدول زمني 
مع شريكك لاهتمام باألطفال خال 

اليوم، ليتمكن اآلخر من العمل.  
11- خذ عطلة نهاية األسبوع.

12- خــذ ســاعــة لــتــنــاول طــعــام الــغــداء 
كل يــوم. إذا كانت عائلتك في املنزل، 

اقض تلك الساعة معها.
يـــــوم إذا  ـــل  كـ ـــزل  ــنـ املــ ـــن  13- اخــــــرج مـ
اســـتـــطـــعـــت. يــمــكــن أن يـــكـــون املــشــي 
ــع حــــــول املـــبـــنـــى كـــــل صـــبـــاح  ــريــ ــســ الــ
هــــو املـــفـــتـــاح لــصــحــة عــقــلــيــة جـــيـــدة، 
كـــنـــت مـــحـــبـــوســـًا فــي  خـــصـــوصـــًا إذا 

املنزل طوال اليوم.
لــزيــادة  أنــظــمــة  14- كــن منظمًا. ضــع 
الــعــمــل وتــقــلــيــل مـــقـــدار الـــوقـــت الـــذي 

تقضيه في العمل. 
اإللكتروني.  للبريد  15- ال تكن عبدًا 
الــــبــــريــــد  عــــلــــى جــــمــــيــــع رســــــائــــــل  رد 
ــرة في  اإللـــكـــتـــرونـــي غــيــر الــعــاجــلــة مــ
الــصــبــاح بــعــد بـــدء الــعــمــل ومــــرة في 

املساء قبل االنتهاء.
أن  تريد  أنــت ال  الكثير.  تأخذ  16- ال 
تــرهــق نفسك إلـــى درجـــة تــقــودك إلــى 

نتائج عكسية.
الكبيرة  انتصاراتك  بكل  احتفل   -17

والصغيرة.  
)ربى أبو عمو(

حلول للتكيف 
مع العمل من المنزل

محمد أحمد الفيالبي

عندما يكون اإلمداد الكهربائي أحد األسباب التي يسوقها السياسيون 
إلنشاء السدود على املجاري املائية، يتجاهل املواطن العادي، بسبب 
املايني  اقتراض  نتائج  إّن  القائلة  االحتجاج  أصــوات  للطاقة،  حاجته 
ملثل هذه املشاريع ستكون كارثية على اقتصاد الباد، إلى جانب آثار 
مجتمعية وبيئية أخرى تترتب على إنشاء السدود. بعد كارثة إنشاء 
السّد العالي )جنوبي مصر، 1970( على األراضي النوبية، حدث األمر 
مجددًا عندما هّمت الحكومة السودانية هذه املرة )2003( بإنشاء سد 
مروي في شمال الباد، بكلفة فاقت ملياري دوالر أميركي. وقبل أن 
يكتمل البناء في 2009، كان البيئيون واالقتصاديون قد قالوا كلمتهم 
حول كارثية األمر، لكّن أحدًا لم يلتفت لقولهم، وها قد ضاعت األراضي 
غرقت القرى، وتأثر مناخ املنطقة عمومًا، بل مات وأصيب 

ُ
الزراعية، وأ

عشرات في احتجاجات ضّد السّد، كما غرق التاميذ الصغار عندما 
 هذا لم 

ّ
فرض عليهم الوصول إلى مدارسهم بعّبارة محلية، وبعد كل

يفلح السّد في سّد فجوة اإلمداد الكهربائي.
تجدد األمر حني تفجرت قضية سّد النهضة اإلثيوبي، على الحدود 
 أزمة الكهرباء 

ّ
السودانية الشرقية، بني مؤيد ومعارض، لكّن حلم حل

أبقى األمر لدى املواطن العادي في خانة صراع الكبار، فيما كان من 
الــســودان،  البديلة، وفــي  الــطــاقــات  التوجه نحو  املــطــروحــة  الحلول  بــني 

كبقية دول أفريقيا، متسع ملثل هذه الخيارات.
العاملية )1973(،  الطاقة  أزمة  أكثر شمولية منذ  أهمية  الطاقة  اتخذت 
مــواردهــا،  وتنمية  البديلة  الطاقة  استغال  بتزايد  االهتمام  بــدأ  حــني 
 تلويثًا للبيئة. ومــؤخــرًا، تــوّجــه البعض 

ّ
ــل وهــي األكــثــر ديــمــومــة، واألقـ

لاستثمار في مجال إنتاج الطاقات من املخلفات، إذ ها هي وحدات 
الكهربائي  والتوليد  املنزلي  لاستخدام  األخــشــاب  من  البخار  إنتاج 
املحدود تدخل حيز اإلنتاج املحلي، بتشجيع من املهمومني بقضايا 
الزراعة العضوية، الذين يؤكدون أّن من مميزات الغاز الحيوي اإلنتاج 
املستمر للسماد العضوي الستخدامه في زراعة الخضروات والفواكه 
في املنازل. وفي حني يعاني املايني من عدم توفر الطاقة في عاملنا 
البريطانية  التجربة   

ّ
ولعل بعيدًا،  مضى  قد  األول  العالم  نجد  الثالث، 

إلنــتــاج عــربــات ســكــك حــديــديــة تعمل بــالــغــاز املــصــنــوع مــن فضات 
البشر والحيوانات وبقايا األطعمة تعّد الخطوة األكثر جرأة. فقد ورد 
ــه »فــي أعــقــاب كوفيد 19، سيوفر 

ّ
فــي »ديــلــي مــايــل« حــول التجربة أن

القطار الجديد ميزات صحية مثل اإلضاءة فوق البنفسجية، واألسطح 
النحاسية القاتلة للفيروسات، والدروع الباستيكية، والتهوية القوية«. 
فكيف نحسب املسافة بيننا وهؤالء؟ هل بالسنني الضوئية؟ أم بنتائج 

الجرأة واملثابرة على االكتشاف؟
)متخصص في شؤون البيئة(

حساب المسافة 
بين عالمين

إيكولوجيا

وزارة  في  النباتي  اإلنتاج  مديرية  في  اإلنتاج  مراقبة  قسم  رئيس  يشير 
الزراعة األردنية، محمد الجمال، إلى أّن »ثّمة مشكلة كبيرة ستقع في 
ال  األمطار،  تأّخر  يخّص  ما  في  عليه  هي  ما  على  الحال  استمرّت  حال 
سيّما بالنسبة إلى المحاصيل الحقلية والصيفية، وستتأثر األشجار المثمرة 

بمعظمها ومنها أشجار الزيتون التي تنتشر بكثرة في البالد«.

أشجار الزيتون مهددة

صالة استسقاء لعّل األحوال تتغيّر )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

حّل ال بّد منه )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(
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اإلهمال الطبي يخالف الصور الدعائية التي تسمح بها إدارات السجون )خالد دسوقي/ فرانس برس(


