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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــة األخـــيـــرة، شــهــدت أفــغــانــســتــان  ــ فـــي اآلونـ
تــزايــدًا فــي أعــمــال الــعــنــف الــتــي تستهدف 
الدينية من مساجد وحسينيات،  األماكن 
مــا أثـــار حــالــة مــن الــخــوف بــن الــســكــان، خصوصًا 
مـــع إعـــــان تــنــظــيــمــات مــســلــحــة عــــدة الـــحـــرب على 
الدولة  تنظيم  وأخطرها  الحاكمة،  طالبان،  حركة 
الهجمات  يتبنى بعض  الــذي  »داعـــش«  اإلسامية 
على األماكن املقدسة ال سيما تلك الشيعية. وكان 
شهر إبريل/ نيسان املاضي من أكثر الفترات دموية 
منذ سيطرة »طالبان« على العاصمة كابول الصيف 
املاضي، حن قتل عشرات األشخاص وأصيب مئات 
آخــــرون مــن جـــراء هــجــمــات دمــويــة اســتــهــدفــت دور 
العبادة السنية والشيعية على حد سواء. والافت 
أن الــتــفــجــيــرات الــتــي اســتــهــدفــت األمـــاكـــن املــقــدســة 
للسنة والشيعة كانت متزامنة بعضها مع بعض، 
ومعظمها في األماكن التي تعتبر آمنة ومحصنة 
من قبل »طالبان«، كالعاصمة كابول ومدينة مزار 
والهجمات  الوسطى،  آسيا  لــدول  املحاذية  شريف 
في األخيرة ليست تحذيرًا لحكومة »طالبان« فقط، 
الوسطى،  أفغانستان ودول آسيا  للتجارة بن  بل 
ها 

ّ
إذ تعتبر مزار شريف من املدن التجارية، كما أن

جسر بن أفغانستان ودول آسيا الوسطى.
غربي  صــاحــب،  خليفة  مسجد  على  الهجوم  وأدى 

الدين  كابول، وتحديدًا عند مفترق عاء  العاصمة 
في منطقة دار األمان، في 29 إبريل/ نيسان املاضي، 
العشرات،  أكثر مــن 70 شخصًا وإصــابــة  إلــى مقتل 
في وقــت أعلنت حكومة »طالبان« عن مقتل عشرة 
ــروح، بــحــســب  ــجــ ــة 30 آخــــريــــن بــ ــابــ أشــــخــــاص وإصــ
أرقــامــهــا. وعــن التفجير، يــقــول أحــد ســكــان املنطقة 
لـ »العربي الجديد«،  ويدعى محمد عثمان شابور، 
ــان يـــرتـــدي حـــزامـــًا نــاســفــًا  ــــذي كــ  »االنـــتـــحـــاري الـ

ّ
إن

تمركز بن املصلن وفجر حزامه الناسف بعدما بدأ 
 يوم 

ّ
املصلون يذكرون الله في حلقة للذكر تقام كل

جمعة، األمر الذي زرع الخوف بن املصلن وانعكس 
على صاة عيد الفطر. في السابق، كانت التفجيرات 
تستهدف املساجد الشيعية، أما في الوقت الحالي 
ــر الــذي  فــتــســتــهــدف مــســاجــد الــشــيــعــة والــســنــة، األمــ
قــد يــنــذر بــوقــوع حـــرب أهــلــيــة لــن تــحــمــد عــقــبــاهــا«. 
ويقول شابور: »صليت في املسجد وخرجت فورًا. 
التي  الذكر  الــعــودة للمشاركة في حلقة  أنــوي  كنت 
تقام بعد الصاة يوم الجمعة. وما إن وصلت إلى 
املنزل حتى ارتفع الدخان من املسجد وسمعنا دوي 
تفجير قــوي. كنت من بن أوائــل الذين وصلوا إلى 
املسجد. رأيت أشاء أطفال ورجــال. للوهلة األولى، 
فكرت أنني أحلم. ثم بدأت نقل الجرحى مع اآلخرين 
ه لم 

ّ
من سكان املنطقة إلى املستشفيات«. يضيف أن

 عددًا من أقاربه قتل، من بينهم ابن 
ّ
يصب بأذى لكن

الجامعة  مــن  أن يتخرج  كــان ينتظر  »الـــذي  شقيقه 

والــعــمــل عــلــى خــدمــة مجتمعه. مــع األســــف، ذهبت 
أحامه معه إلى القبر، في وقت بات والده يعاني من 
اضطرابات نفسيه، ليس ألنه فقد ابنه فحسب، بل 
ألنه كان موجودًا في املسجد لدى حدوث التفجير. 
الــدمــوي«. يعلق:  التفجير  ورأى بأم عينيه مشاهد 
»لــم يعد يــذهــب إلــى املــســجــد، إذ مــن الصعب عليه 
نسيان الـــحـــادث«. تــوقــف كــثــيــرون عــن الــذهــاب إلى 
املساجد. تراجع عدد املصلن خال صاة العيد إلى 
حد كبير هذا العام. والسبب هو خوف املصلن من 
وقوع التفجيرات داخل املساجد واألماكن املقدسة. 
ــع انــفــجــار مــمــاثــل في  فــفــي 22 إبـــريـــل املـــاضـــي، وقــ
في  إسكندر  مــولــوي  مسجد  يسمى  للسنة  مسجد 
الباد، ما أدى إلى مقتل 33  مدينة قندوز، شمالي 
شخصًا على األقل وإصابة أكثر من 40 آخرين. وأثار 
املواطنن وقلقهم بشأن مستقبل  االنفجار حفيظة 
مدينة  أحــد سكان  ويقول  أمنيًا.  ال سيما  مجهول، 
»العربي الجديد«:  لـ قندوز، العم عبد الله املشهور، 
»كـــنـــا ســـعـــداء بـــقـــدوم طــالــبــان عــلــى أمــــل اســتــتــبــاب 
تحقيق  فــي  السابقة  الحكومة  فشلت  بعدما  األمــن 
 الــحــركــة فشلت بــدورهــا وتــفــاقــم األمـــر. 

ّ
 أن

ّ
ذلـــك. إال

الــســنــة بعدما  املــســلــحــون يستهدفون مــســاجــد  بـــدأ 
أنــه  الــشــيــعــة، مــا يعني  كــانــوا يستهدفون مــســاجــد 
ال جدوى من قدوم طالبان. في السابق، كان الخبز 
متوفرًا والعمل أيضًا. دعمنا طالبان من أجل األمن 
 شيء 

ّ
 تلك األشياء. ال عمل وال تجارة. كل

ّ
وفقدنا كل

متوقف باإلضافة إلى الحالة األمنية السيئة«. وفي 
اليوم نفسه، وقع انفجار مماثل استهدف مسجدًا 
للشيعة في مدينة مــزار شريف، ما أدى إلــى مقتل 
العشرات، عاوة على وقوع تفجيرات  22 وإصابة 
في الحافات العامة وأماكن التجمع، كما حدث في 
مدينة مــزار شريف فــي 28 إبــريــل املــاضــي وهــو ما 
أدى إلــى مقتل تسعة أشــخــاص، وآخـــر فــي كــابــول، 
وتحديدًا في 30 إبريل، أدى إلــى مقتل ثــاث نساء 

وإصابة آخرين.

مجتمع
حان الــنــار خــارج حانة فــي مدينة 

ّ
تل أربــعــة أشــخــاص وأصــيــب أربــعــة آخـــرون عندما فتح مسل

ُ
ق

ألتاميرا الشمالّية في البرازيل، على ما أعلن مسؤولون، األحد. وأظهر فيديو لقطات من إطاق 
النار الذي حصل في وقت متأخر السبت خال جلوس حشد من األشخاص خارج حانة، عندما 
اقترب مهاجمان وأطلقا النار على عدد من األفراد، ثم الذا بالفرار. وقال حاكم والية بارا، هيلدر 
مجموعات  بن   

ً
محتما »صــراعــًا  باعتباره  الهجوم  في  تحقق  السلطات  إن  بيان  في  بارباليو، 

)فرانس برس( إجرامية«، مؤكدًا أنه شكل فرقة قوامها 50 شرطيًا للتحقيق في الواقعة.  

أطلقت السلطات املصرية، مساء األحد، سراح جمال عبد الحكيم، الناشط السياسي بحزب العيش 
الخميس  أكمل مدة سجن بلغت خمس سنوات يوم  الزقازيق بعدما  والحرية، من مركز شرطة 
12 مايو/ أيــار من الشهر الجاري. وكانت السلطات املصرية قد ألقت القبض على عبد الحكيم، 
على خلفية توزيع بيانات ومنشورات بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وشؤون سياسية 
أخرى. وبذلك يعد عبد الحكيم آخر مسجون في قضية »تيران وصنافير مصرية«، يحصل على 
)العربي الجديد( حريته بعد قضاء مدة العقوبة كاملة.   

اإلفراج عن آخر محبوسي »تيران وصنافير مصرية«البرازيل: أربعة قتلى في إطالق نار

يقول األكاديمي األفغاني عباد اهلل عباد لـ»العربي 
الجديد«: »أخشى أن يسوء الوضع في أفغانستان 
ارتفعت  والــعــراق.  سورية  في  الحال  هو  كما 
الذي يسهل عمل  األمر  الشباب،  بين  البطالة  نسبة 
غير  الحركة  أّن  ويــبــدو  المسلحة.  التنظيمات 
مهتمة باألمور المعيشية. الهم األول واألخير هو 

فرض األجندة الخاصة بها«.

البطالة والتنظيمات 
المسلحة

بغداد ـ صفاء الكبيسي

تعرضت 11 محافظة عراقية من بينها العاصمة 
بــغــداد إلـــى عــواصــف تــرابــيــة شـــديـــدة، اجــتــاحــت 
أغلب مناطقها، وتسببت بتسجيل عشرات من 
تام  بانعدام شبه  حاالت االختناق، كما تسببت 
توقعت،  قد  الجوية  األنــواء  هيئة  وكانت   للرؤية. 
ترابية  الى عاصفة  البالد  تعرض  األحــد،  مساء 

كثيفة، وحـــددت املـــدن األكــثــر تــأثــرًا بــهــا. وبــدأت 
الــعــواصــف املــحــمــلــة بــكــمــيــات كــبــيــرة مــن الــتــراب 
الدين  األنــبــار وصــالح  بمحافظات  الــصــحــراوي 
ــى بـــغـــداد ومــنــهــا إلــى  ونــيــنــوى قــبــل أن تــصــل إلـ
ــالء والــنــجــف  ــربــ ــابـــل وواســــــط وكــ مـــحـــافـــظـــات بـ
إلــى مناطق  أن تصل  وديــالــى وكــركــوك ويتوقع 

أخرى من البالد.
العالي،  التربية، والتعليم  وأعلنت كل من وزارتــي 

الــدوام الرسمي أمس، االثنني، بسبب  عن تعطيل 
ــوال الــجــويــة مـــع تأجيل  ــ الــعــواصــف وســــوء األحــ
الحكومية.  الجامعات  مــن  عــدد  فــي  االمــتــحــانــات 
مطار  فــي  الجوية  الطيران  حركة  تعليق  تــم  كما 

بغداد الدولي بشكل كامل.
ــد شـــهـــود عـــيـــان أن »املــســتــشــفــيــات غصت  ــ وأكـ
بمئات من حاالت االختناق، وأن ردهات الطوارئ 
بالتوافد نحوها«،  ال تستوعب األعداد املستمرة 

مـــؤكـــديـــن أّن »أغـــلـــب املـــصـــابـــني بــتــلــك الـــحـــاالت 
يعالجون باألوكسجني لتسهيل عملية التنفس«.

ووزارة  العراقية  الحكومة  دور  ناشطون  وانتقد 
الذي  الكبير  اإلهــمــال  بسبب  واملهجرين  الهجرة 
يــلــحــق بـــالـــنـــازحـــني، رغــــم أّن غــالــبــيــة مــنــاطــقــهــم 
أكثر  »داعـــش« منذ  تنظيم  مــن سيطرة  تــحــررت 
الحكومة  أعــوام، فيما حمل بعضهم  من خمسة 

مسؤولية »وفاة نازحني بسبب االختناق«.

Tuesday 17 May 2022
الثالثاء 17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2815  السنة الثامنة

)أسعد نيازي/ فرانس برس(



ــيـــف ويــــــــس: »عــــــــــادة مـــــا تــــرتــــفــــع نــســبــة  تـــضـ
اإلصــــابــــات خــــال األشـــهـــر الـــثـــاثـــة األخـــيـــرة 
مــــن الـــــعـــــام«، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــــرورة اتـــخـــاذ 
اإلجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة خــــال فــصــل الــصــيــف 
املياه  لتجنب اإلصابة باملرض، في ظل شح 
في  النظافة، وخصوصًا  وإجـــراءات  النظيفة 
مناطق تجمع خيام النازحن التي تفتقر إلى 

مقومات الصحة والسامة األساسية.  
وتقول ويس: »ما من عراقيل ملحوظة تمنع 
تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة ورش املــبــيــدات 
ــــي مـــنـــاطـــق الــــشــــمــــال الــــســــوري  الـــحـــشـــريـــة فـ
ملكافحة ذبابة الرمل«، مشيرة إلى أن »املشكلة 
األساسية تتمثل في قلة الوعي حول كيفية 

انتقال املرض والعاج«. 

قمل الرأس
ــار مـــشـــروع  ــ وتــــقــــول مــــدرســــة تــعــمــل فــــي إطــ
لــدى أطفال املخيمات في بلدة  ملحو األمية 
ــل الـــكـــرامـــة الــتــابــعــة لـــريـــف حــلــب الــغــربــي  تـ
»العربي  لـ مستعار(  )إســم  السعدي  فاطمة 
الــــجــــديــــد«: »تـــرافـــقـــنـــي ابـــنـــتـــي نـــســـريـــن )6 
سنوات( إلى املدرسة منذ بدء مشروع محو 
ــة، كــونــهــا أصــبــحــت فـــي ســـن التعليم  ــيـ األمـ
اإللـــزامـــي. إال أن انــتــشــار مــرض قمل الــرأس 
املعدي بشكل كبير اضطرني إلى تعليمها 

في املنزل، علمًا أنها أصيبت باملرض مرات 
الكيميائية  األدويـــة  استعمال  أن  كما  عــدة. 
للعاج أدى إلى إصابتها بمشاكل جلدية«. 
ــة  ــلـــي فــــي املــــدرســ ــمـ ــدي: »عـ ــعــ ــســ تـــضـــيـــف الــ
يــفــرض عــلــي أن أكــــون حــــذرة حــرصــًا على 
عدم إصابتي ونقل العدوى لعائلتي. وعلى 
الــرغــم مــن قــيــام بــعــض املــنــظــمــات بحمات 
توعية وإجــــراء فــحــوصــات دوريـــة لتاميذ 
املــــــدارس وتـــوزيـــع أدويــــــة، إال أنـــهـــا ال تعد 
كــافــيــة لـــعـــاج جــمــيــع املـــصـــابـــن. مـــن جهة 
أخرى، فإن قلة توفر املياه النظيفة وانتشار 
الــتــلــوث فـــي املــخــيــمــات واخـــتـــاط األطــفــال 
بــعــضــهــم بــبــعــض تــجــعــل الـــحـــد مـــن تفشي 
ــــراض أكــثــر صــعــوبــة«. فــي هـــذا اإلطــــار،  األمـ
ــة الــخــاصــة بعاج  ــ تــوضــح ويـــس أن األدويـ
الــجــرب )مـــرض جــلــدي مــعــٍد يصيب جميع 
في  متوفرة  الـــرأس  وقمل  العمرية(  الفئات 
مناطق الشمال السوري من خال املنظمات 
االلتزام  عــدم  أن  إال  الخاصة.  والصيدليات 
ــة والــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة يــشــكــل  ــ ــاألدويـ ــ بـ
عائقًا أمام االستفادة منها بالشكل األمثل. 
تــضــيــف أن الــوقــايــة تــعــد عــنــصــرًا أســاســيــًا 
ــة بــمــثــل هـــــذه األمــــــــراض،  ــ ــابـ ــ لــتــجــنــب اإلصـ
بــاملــيــاه الساخنة  الــثــيــاب واألغــطــيــة  كغسل 

وتعريضها ألشعة الشمس وغير ذلك.

ميس عبد الحميد

الــكــبــيــرة  ــزوح  ــ ــنـ ــ الـ مــــوجــــات  أدت 
والــكــثــافــة الــســكــانــيــة فــي عـــدد من 
املــنــاطــق فـــي ســـوريـــة إلـــى تــراجــع 
الــخــدمــات األســاســيــة، مــنــهــا املــيــاه النظيفة 
ــــة الـــتـــوعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

ّ
وقــــل

حــصــول األطــفــال عــلــى الــلــقــاحــات األســاســيــة 
ــراض. هـــذه األســبــاب  ــ الــتــي تحميهم مــن األمـ
وغــيــرهــا أدت إلــى عـــودة انــتــشــار الــعــديــد من 
األمراض في الباد، والتي يفترض أنه تمت 

السيطرة عليها منذ سنوات.  
أصيبت منال الشيز )7 ســنــوات(، وهــي من 
مدينة ســراقــب )فــي منطقة مــركــز إدلـــب في 
الليشمانيات. وتقول  بــداء  إدلــب(،  محافظة 
سيطرة  »منذ  الجديد«:  »العربي  لـ والدتها 
الــســوري على مدينة سراقب  الــنــظــام  قـــوات 
إدلـــب،  عــلــى محافظة  األخــيــرة  الحملة  بــعــد 
اضطررنا للنزوح إلى مخيمات الشمال في 
مدينة الدانا )محافظة إدلب(. وأدى التلوث 
إلى انتشار أمراض لم نكن نشهدها ما قبل 
انــدالع الــثــورة الــســوريــة«. تتابع: »تعرضت 
ابنتي منال للسعة حشرة ذبابة الرمل التي 
واملستنقعات،  املــلــوثــة  األمــاكــن  فــي  تنتشر 
الليشمانيات.  بـــداء  إصــابــتــهــا  إلـــى  أدى  مــا 
وارتــفــعــت حــرارتــهــا أشــهــرًا عـــدة، وأصيبت 
ــا زالــــــت تــلــتــهــب عــلــى  بـــتـــقـــرحـــات جـــلـــديـــة مــ
الرغم من استخدامها العديد من العاجات 
األطــبــاء.  التعليمات وتوصيات  كــل  واتــبــاع 
ــر على 

ّ
ما حــدث أدى إلــى تشوه وجهها وأث

تــشــف بعد  لــم  أنــهــا  نفسيتها، وخــصــوصــًا 
الرغم من إصابتها باملرض قبل نحو  على 
عامن. كما أدت إصابتها بتقرحات في الفم 
فقدانها  إلــى  والتنفس  البلع  فــي  وصعوبة 
الكثير من الـــوزن«. تضيف: »هــذه األمــراض 
ــا لـــم تــكــن هــنــاك  ســتــســتــمــر فـــي االنـــتـــشـــار مـ
حــلــول ملــشــكــلــة الــتــلــوث والـــصـــرف الصحي 
في  الحشرية  املبيدات  ورش  املخيمات،  في 

املخيمات واملدارس«. 
بـــدورهـــا، تــقــول مــســؤولــة الــتــوعــيــة الصحية 
 – األمــيــركــيــة  الــســوريــة  الطبية  الجمعية  فــي 
»العربي الجديد«: »بعد  سامز، رهام ويس، لـ
اندالع الثورة السورية وبدء موجات النزوح 
وانتشار املخيمات وضعف االهتمام بالبيئة 
ــتـــشـــرت الـــحـــشـــرات  والـــتـــوعـــيـــة الـــصـــحـــيـــة، انـ
وخــصــوصــًا ذبـــابـــة الـــرمـــل«. تــضــيــف: »تــقــدم 
ــات الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لــعــاج  ــدمــ ســـامـــز خــ
األمراض الجلدية في مراكز وعيادات متنقلة 
تابعة لها، وتساعد شهريًا نحو 700 مريض، 
أطــفــال مــا دون الخمس  املــائــة منهم  فــي   15
سنوات«، مشيرة إلى وجود 67 مركزًا صحيًا 
ــداء الــلــيــشــمــانــيــات، و6  ــ لـــعـــاج املـــصـــابـــن بــ

عيادات جوالة تغطي الشمال السوري. 

شمال 
سورية

عودة أمراض 
السل والحصبة 

وقمل الرأس

في  وخصوصًا  السوري،  الشمال  مناطق  إلى  تعود 
قد  البالد  كانت  التي  األمراض  من  العديد  المخيمات، 
سيطرت عليها، من جراء التلوث وغياب النظافة وقلة 

التوعية الصحية

األدوية الخاصة بعالج 
الجرب وقمل الرأس 

متوفرة في مناطق 
الشمال السوري

الفقر والوضع األمني 
في شمال غرب سورية 
هما من التحديات التي 

يواجهها المرضى

1819
مجتمع

مرض السل
مـــن جــهــتــه، يــقــول والــــد ســامــر الــســعــدي )12 
ــة إلـــى  ــ ــزاويــ ــ ــبـــل الــ ــزح مــــن جـ ــ عـــــامـــــًا(، الـــــــذي نــ
»الـــعـــربـــي  ــال الــــــســــــوري، لــــ ــمــ ــشــ ــمـــات الــ ــيـ مـــخـ
ــــرض الـــســـل  ــمـ ــ ــــي بـ ــنـ ــ الـــــجـــــديـــــد«: »أصـــــيـــــب ابـ
املتفطرة  )مــرض معد تسببه بشكل أساسي 
الرئتن  على  رئيسي  بشكل  ويــؤثــر  السلية، 
)السل الرئوي، ولكنه قد يهاجم أي جزء من 
الــهــواء(، وبــدأت  الجسم، وينتشر عــن طــريــق 
ــــراض املــــرض قــبــل نــحــو عـــام،  تــظــهــر عــلــيــه أعـ
الصدر  في  وآالم  الشديد  السعال  من  وعانى 
وصعوبة في التنفس وفقدان الشهية. خال 

هذه الفترة، تناول الكثير من األدويــة، إال أن 
لم  إلــى تأخر شفائه. كما  أدى  التغذية  ســوء 
السنوات األولى  يحصل على لقاحاته خال 

بسبب ظروف الحرب والنزوح«. 
فـــي هــــذا اإلطــــــار، تــشــيــر ويــــس إلــــى أن الــفــقــر 
ــــرب ســـوريـــة  ــمـــال غـ والــــوضــــع األمــــنــــي فــــي شـ
هــمــا مــن الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا املــرضــى 
واملنشآت الصحية. من هنا، يتابع مرشدون 
اجتماعيون املرضى من خال زيارات دورية 
إلى منازلهم ومراقبتهم أثناء تناول أدويتهم. 
يــضــيــف: »بــشــكــل عــــام، تــمــت الــســيــطــرة على 
السل منذ بدء انطاق برنامج  تفشي مرض 
السل عام 2019، الذي تنفذه منظمة الصحة 

العاملية«. 
نشئت في شمال غرب سورية ثاثة مراكز 

ُ
وأ

ــام 2019، فــــي كــــل مــــن إدلــــب  ــ لـــعـــاج الـــســـل عـ
وأعـــزاز وعــفــريــن. وفــي مـــارس/ آذار املــاضــي، 
في منطقة  السل  ملكافحة  مركز جديد  نشئ 

ُ
أ

الباب، ويبلغ املتوسط الشهري لعدد حاالت 
اإلصــــابــــة بــالــســل نــحــو 35 حـــالـــة فـــي جميع 
املراكز، واملتوسط الشهري لعدد املستفيدين 
الـــذيـــن يـــــزورون املـــراكـــز نــحــو 500. وتــوضــح 
ويـــس أن »الــتــحــدي الــرئــيــســي الـــذي نواجهه 
ــار إلـــى  ــقـ ــتـ ــــرب ســــوريــــة هــــو االفـ فــــي شـــمـــال غـ
الــحــاالت«،  وتشخيص  لفحص  واضحة  آلية 
مــشــيــرة فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى خــصــوصــيــة 
املنطقة والنزوح املتكرر، األمر الذي يؤدي إلى 
فــوضــى أحــيــانــًا فــي متابعة حـــاالت اإلصــابــة 

بــالــســل وفــعــالــيــة الــــعــــاج. تـــتـــابـــع: »حــاولــنــا 
متابعة  مــن خــال  املشكلة  هــذه  التغلب على 
املرضى داخل مجتمعاتهم. في الربع الثالث 
الناجح  الــعــاج  كــانــت نسبة  عـــام 2019،  مــن 
70.7 في املــائــة، لترتفع إلــى 84 في املائة في 

الربع األول من عام 2021«.
تتابع ويس أنه منذ بداية مشروع السل في 
يوليو/ تموز 2019 وحتى نهاية مارس/ آذار 
من عام 2022، جرى تشخيص حوالي 1350 
حالة مصابة   23 منها  بالسل،  إصــابــة  حالة 
بالسل املقاوم لألدوية. وشكلت هذه الحاالت 
تــحــديــًا كــبــيــرًا بــالــنــســبــة لــلــمــنــظــمــة، إال أنــنــا 
بدأنا عاجهم مستعينن بأحدث اإلرشادات 
الدولية. وتشير إلى وجود تعاون مع مديرية 

الصحة في والية هاتاي.
كما تتحدث ويس عن ارتفاع نسبة اإلصابة 
بمرض الحصبة الفيروسي )يمكن تشخيصه 
عن طريق الطفح الجلدي املميز، وظهور بقع 
بيضاء داخل الفم على بطانة الخد(. ووصل 
عـــدد حــــاالت اإلصـــابـــة حــتــى إبـــريـــل/ نيسان 
املــاضــي إلــى ألــف حــالــة، معظمها فــي منطقة 
الباب. إال أنها بــدأت تــزداد في منطقة أعــزاز، 
بِلغ خال األسبوع األخير من شهر إبريل/ 

ُ
وأ

نـــيـــســـان املــــاضــــي عــــن 15 إصــــابــــة، فــــي وقـــت 
ُسجلت نحو 53 إصابة خال الشهر الجاري. 

كما شهدت عفرين حاالت إصابة. 
عــمــلــت املــنــظــمــة فــي منطقتي الــبــاب وبــزاعــة 
أســــاســــي، واســـتـــهـــدفـــت 65700 حــالــة  بــشــكــل 

إصابة، كما تم الوصول إلى 75 في املائة من 
األطـــفـــال مــا بــن عــمــر 6 أشــهــر و10 ســنــوات. 
ــع: »مــــــؤخــــــرًا، شــــهــــدت مـــنـــطـــقـــة الـــبـــاب  ــابــ ــتــ تــ
انخفاضًا في نسبة اإلصابات. وفي األسبوع 
األخــيــر مــن شــهــر مــــارس/ آذار املــاضــي، كــان 
هناك ازديـــاد واضــح في حــاالت اإلصــابــة في 
منطقة أعـــزاز. بــاإلضــافــة إلــى مــا سبق، كثف 
عــمــل الــفــرق املــســؤولــة عــن إعــطــاء الــلــقــاحــات 
املـــضـــادة لــلــحــصــبــة لــألطــفــال املــتــســربــن من 
املــــــــدارس. والـــعـــمـــل مــســتــمــر لــتــغــطــيــة جميع 

املناطق املحررة في أسرع وقت ممكن«.
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ــزال بــعــض املــنــاطــق فـــي بــلــدة بيت  ال تــ
حانون أقصى شمال قطاع غزة تشهد 
نــمــو نــبــات الــبــوص الكبير والــعــريــض 
الــــذي يــســتــغــل ســكــان الــبــلــدة أغــصــانــه 
إلنشاء أعشاش للحيوانات، أو وضعها 
على أسطح الخيم الصغيرة. أما الشاب 
من  فيصنع  عــامــًا(   20( حميدة  محمد 
هذا النبات آلة اليرغول املوسيقية التي 
يروجها من خال استخدامها للعزف، 

ويبيعها كمصدر رزق.
ــان في  ــدأ حــمــيــدة فـــي الـــعـــزف حـــن كــ بــ
الــصــف الــســابــع مــن املــرحــلــة اإلعـــداديـــة 
املــدرســيــة. ولــدى عــودتــه إلــى منزله من 
املـــدرســـة الــقــريــبــة مـــن وادي عـــزبـــة في 
بيت حانون كان يلعب بأغصان نبات 
الــبــوص الـــذي يــرتــفــع أكــثــر مــن مترين، 
وحــصــل أن شــاهــد مــرة شخصًا يعزف 
عــلــى آلـــة الــيــرغــول بــالــصــدفــة، وعــلــم أن 
تصنع مــن الــنــبــات ذاتـــه الـــذي يلهو به 

لدى عودته من املدرسة.
يـــعـــيـــش حـــمـــيـــدة فــــي مــــنــــزل مـــتـــواضـــع 
ببلدة بيت حانون، وتتألف عائلته من 
8 أفراد يعيلهم من صنع آالت اليرغول 
من نبات البوص وبيعها، علمًا أنه ترك 
املدرسة منذ سنوات، وعمل في الكثير 
مـــن املـــهـــن لــتــأمــن مــســتــلــزمــات أســرتــه 
الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الصعبة  وســـط 
آلة  السائدة فــي قطاع غــزة، لكنه أحــب 
اليرغول وحلم في استخدامها للعزف.

يــصــنــع حــمــيــدة الـــيـــرغـــول بــاســتــخــدام 
حـــاد  مـــنـــشـــار  بــيــنــهــا  بــســيــطــة  أدوات 
ــود،  ــ ــق أسـ ــ وســـيـــخ حــــديــــدي ولـــفـــة الصـ
وذلـــــك بــعــد انــتــقــائــه أغـــصـــان الــبــوص 
بتوفير  تسمح  الــتــي  والرفيعة  الــقــويــة 
 فــــتــــحــــات هــــــــــواء داخـــــلـــــيـــــة. ويــــحــــرص 
ــــل خـــانـــة  ــــي كـ عـــلـــى نـــحـــت الـــفـــتـــحـــات فـ
ــان، ويــجــعــلــهــا  ــحــ ــراج األلــ ــ صــغــيــرة إلخــ

بملمس ناعم. 
يشبه كثيرون آلة اليرغول بالناي على 
صعيد الشكل، لكن حميدة يشرح الفرق 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ بــالــقــول  بينهما 
أعلى من خال  ألحانًا  اليرغول  »تنتج 
ــقـــوي، وهــــي أقــصــر مـــن الــنــاي  الــنــفــخ الـ
على صعيد الطول، وتختلف نغماتها 

عن الناي في السلم املوسيقي«.
يضيف: »أستيقظ كل صباح مع شروق 
الشمس، وأقصد مزارع في بيت حانون 
األغصان  فأنتقي  الــبــوص،  نبات  تضم 
الــقــويــة الــتــي قــد تــجــرح يـــدي، وهــو أمر 
ــتــــدت عــلــيــه عــلــمــًا أن قــــص الـــبـــوص  اعــ
يحتاج إلى قوة كبيرة، لذا أستخدم آلة 
للقطع ثمنها 5 شيكات )1.60 دوالر(. 
وهــــذا مــصــدر رزقــــي الــوحــيــد ألنــنــي ال 
أجد أي عمل آخــر«. ويلجأ حميدة إلى 
بينها  الــيــرغــول،  آالت  لبيع  عـــدة  طـــرق 
ــام  ــ ـــن خــــــال عـــرضـــهـــا أمـ تـــســـويـــقـــهـــا مــ
الناس، لكن أفــرادًا كثيرين من األجيال 

الجديدة ال يعرفون هذه اآللة. 
ويخبر أنه جرب مرة استخدام اليرغول 
للعزف على شاطئ البحر شمال قطاع 
غــــزة، فــنــجــح فـــي جــــذب اهــتــمــام بعض 
الناس الذين استفسروا عن اآللة وكيفية 
العزف عليها، واشتروها، ما دفعه إلى 
على  العزف  مع  بالتزامن  السير  تكرار 

الــيــرغــول عــلــى شــاطــئ الــبــحــر املــزدحــم 
للفت األنظار، ثم انطلق إلى املتنزهات 
أن  اكــتــشــف  الشعبية حــيــث  واألســـــواق 
كثيرين يحبون عزفه ونغماته رغم أن 
بعضها تــوحــي بــالــحــزن، وبــــادروا إلى 
شراء اليرغول. وبعدها انتقل إلى عزف 
ــان تـــفـــرح املــــوجــــوديــــن خــصــوصــًا  ألــــحــ
ــال فـــي املـــتـــنـــزهـــات، وهــــو يقطع  ــفــ األطــ
ــدام  ــ مـــســـافـــات طـــويـــلـــة مــشــيــًا عـــلـــى األقــ

للوصول إلى تجمعات الناس.
ــيــــش فــــي ظــــــروف صــعــبــة  يـــضـــيـــف: »أعــ
مـــع أســـرتـــي. الــفــقــر شــديــد ومــعــانــاتــنــا 
اليومية كبيرة مثل كل عائات القطاع، 
آلــة اليرغول تعبر عــن الحزن  وأجــد أن 
في داخلي وهويتي اإلنسانية، وكذلك 
عن الحزن الفلسطيني، لذا يشعر كثير 
من الناس أنها قريبة مما يدور حولهم 

وشخصياتهم ويومياتهم«.
الفلسطينية  األلــحــان  حميدة  ويــعــزف 
والفولكلور الشعبي واألغاني الشامية 
والــتــركــيــة. وقـــد الحـــظ مــن خـــال بحثه 
عزف 

ُ
ــاٍن وألــحــان ت فــي اإلنــتــرنــت عــن أغـ

أن شعوب منطقة باد  الــيــرغــول،  على 
الشام وتركيا هي األكثر استخدامًا آللة 
اليرغول في العزف. ويؤكد أن مهاراته 

فــــي الــــعــــزف تــــطــــورت فــــي شـــكـــل كــبــيــر 
يتعلمون  أصبحوا  كثيرين  أن  لــدرجــة 
ــنــــه، ويـــتـــجـــمـــعـــون فــــي بــلــدة  الــــعــــزف مــ

حانون ليرافقوه في العزف. 
يـــحـــصـــل عــلــى  ــدة  ــيــ ــمــ والـــــــواقـــــــع أن حــ
الــنــاس،  تعليقات إيــجــابــيــة كــثــيــرة مــن 
ويرى أن عزفه يروح عن نفوس كثيرين 
الــبــحــر، وخــال  خصوصًا عند شــاطــئ 
فــصــل الــصــيــف ووقـــت الـــغـــروب، و»هــي 
ــع والــــفــــتــــرات األفــــضــــل لـــلـــعـــزف«.  ــواقــ املــ
ويــكــشــف أنــــه كــــان يــرفــض فـــي الــبــدايــة 
الذين يستمعون  الناس  مــال من  تلقي 
إلــى عــزفــه، ويــعــتــقــدون بــأنــه يفعل ذلك 
للحصول على مــال. وعندما تكرر هذا 
إلــى جانبه  املوقف أصبح يضع اآلالت 
ــه يــــريــــد بــيــعــهــا.  ــ كــــي يـــفـــهـــم الــــنــــاس أنــ
ويقول: »أطمح دائمًا في الحصول على 
الشتاء  البيع. في فصل  دخــل جيد من 
يقل الدخل، أما في أيام اإلجازات حيث 
الناس فترات طويلة فأحرص  يتواجد 
عــلــى قــضــاء ســاعــات لــتــعــويــض الــبــيــع، 
ــتـــراف عـــزف الــيــرغــول،  وأطـــمـــح إلـــى احـ
وأريــد أن انضم يومًا إلى فرق معروفة 
ــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي، حــتــى أعـــزف  فـــي الـ

وأحّسن دخلي«.

محمد حميدة 
صانع اليرغول في غزة

يستخدم اليرغول في العزف )محمد الحجار(

يصنع محمد حميدة آلة اليرغول )محمد الحجار(

كثيرًا ما تكون المياه ملوثة )أحمد األطرش/ فرانس برس(
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عيادات جوالة في الشمال السوري

يصنع الشاب الغزي 
آلة اليرغول من أغصان 

نبات البوص ويبيعه 
ليعيل أسرته، وسط 

الظروف االقتصادية 
الصعبة. وقد أحب 
اليرغول منذ صغره 
وحلم باستخدامها 

للعزف

باتت أقصى أحالم 
عائالت المهاجرين 

السريين في المغرب 
الكشف عن مصيرهم، 
وقد أنهكهم االنتظار، 

مطالبين السلطات 
بالعمل الجاد للعثور 

على أبنائهم

عائالت مغربية تخشى على مصير أبنائها المهاجرين
تعيش العائالت 

واقعًا أليمًا بغياب أجوبة 
تتعلق بمصير أبنائها

مائتا مغربي غرقوا 
في عرض البحر منذ 

ديسمبر الماضي

الرباط ـ عادل نجدي

ابنها  عــامــًا(، عن   68( الحاجة فاطمة  تحكي 
بــحــســرة، بــعــد أكــثــر مـــن عـــام عــلــى مــغــادرتــه 
بيت العائلة في قرية أوالد موسى في مدينة 
الرباط،  املغربية  العاصمة  من  القريبة  سا 
الشواطئ  ــا عبر  أوروبــ إلــى  لــلــوصــول  سعيًا 
حتى  شيئًا  عنه  تــعــرف  أن  دون  مــن  الليبية 
ابنها  مصير  بــشــأن  بالقلق  وتــشــعــر  الــيــوم. 
املجهول منذ غادر الباد في 27 مارس/ آذار 
إلـــى إيطاليا.  الــوصــول  عـــام 2021 عــلــى أمـــل 
ــم تــســتــجــب الـــحـــكـــومـــة ملـــطـــالـــب عـــائـــات  ــ ولــ
املــغــاربــة الــذيــن مــا زالـــوا فــي عـــداد املفقودين 
خال محاولتهم الهجرة السرية إلى أوروبا 
أو  تونس  أو  الجزائر  أو  املغرب  من  انطاقًا 

ليبيا أو تركيا.
بحالنا  يعلم  »ال  الجديد:  »العربي  لـ وتــقــول 
ــه. نــعــيــش حـــزنـــًا وعـــذابـــًا  ــلـ ومــعــانــاتــنــا إال الـ
يوميًا في ظل غياب أي معلومات عن وجوده 
في تونس أو ليبيا. وعلى الرغم من إغاق كل 

األبواب في وجهنا، نتمسك بمعرفة الحقيقة 
والكشف عن مصيره«. 

إلى ذلك، وجدت سهام نفسها فجأة مسؤولة 
عـــن طــفــلــن بــعــدمــا انــقــطــعــت أخـــبـــار زوجــهــا 
الذي غادر املنزل في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2021 عــبــر قــــوارب املـــوت عــلــى أمـــل الــوصــول 
إلى إسبانيا وتحسن أوضاع عائلته، تقول 
بالضياع وعبء  »أشعر  الجديد«:  »العربي  لـ
املــســؤولــيــة وقـــد صـــرت مــضــطــرة إلـــى اتــخــاذ 
القرارات وحدي وإعالة طفلن«، وتتألم كلما 
سألها ابنها األصغر عن مصير أبيه، وتشير 
الــســلــطــات هو  الــوحــيــد مـــن  إلـــى أن مطلبها 

العثور على زوجها حيًا أو ميتًا. 
وحقوق  للمواطنة  املغربية  الــرابــطــة  وتفيد 
اإلنـــســـان بــــأن عـــائـــات املــهــاجــريــن الــســريــن 
ــة الــــذيــــن اخـــتـــفـــوا خـــــال مــــحــــاوالت  ــاربــ ــغــ املــ
الــهــجــرة عــبــر قــــوارب املــــوت ســعــيــًا لــلــوصــول 
إلى أوروبا انطاقًا من املغرب أو الجزائر أو 
تونس أو ليبيا أو تركيا تعيش »واقعًا أليمًا 
في ظل غياب أجوبة تتعلق بمصير أبنائهم، 

على الــرغــم مــن مساعي بــلــدان أخــرى لكشف 
مصيرهم«.

السرين  املهاجرين  زال مصير عشرات  ومــا 
مــجــهــواًل، عــلــمــًا أن الــبــعــض مــنــهــم قـــد يــكــون 
. وقـــد يـــواجـــه املـــهـــاجـــرون الــســريــون 

ً
مــعــتــقــا

خطر املوت في أّي لحظة على أيدي مليشيات 

كانوا في عداد املفقودين، العام املاضي، أثناء 
مــحــاولــتــهــم الــهــجــرة الــســريــة عــبــر املــتــوســط 
واملـــحـــيـــط األطـــلـــســـي نــحــو أوروبــــــــا، أضــــاف: 
»تم اإلباغ عن وفاة أو فقدان 1924 شخصًا 
وســط البحر األبــيــض املــتــوســط وغــربــه، في 
حن لقي 1153 شخصًا حتفهم أو فقدوا على 
الطريق البحري لشمال غرب أفريقيا املؤدي 

إلى جزر الكناري«.
أعلنت  املــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/  وفــي 
مــقــتــل 3  عــن  الليبية  الــجــرائــم  منظمة رصـــد 
مهاجرين مغاربة كانوا محتجزين في مركز 
احتجاز للمهاجرين في منطقة املاية، شمال 
غرب ليبيا، وهو ما اعتبره حقوقي مغربي 
مجرد »غيض من فيض«. وقالت املنظمة في 
بــيــان، إنــهــا وثــقــت مقتل املــهــاجــريــن الثاثة، 
التعذيب  أن أحدهم توفي تحت  إلى  مشيرة 
في مطلع يناير/ كانون الثاني املاضي، فيما 
عزت وفاة الثاني إلى أسباب صحية من دون 
اإلشـــــارة إلـــى تــاريــخ أو ســبــب وفــــاة الــثــالــث. 
املـــهـــاجـــريـــن نقلت  الـــبـــيـــان أن جــثــث  أضـــــاف 

ــام، وقــــد حملت  ــعـ إلــــى مــســتــشــفــى الــــزهــــراء الـ
املنظمة »املجلس الرئاسي الليبي املسؤولية 
ــذه الــجــريــمــة  ــ ــــول هــ ــلـــة حــ ــكـــامـ ــيـــة الـ ــانـــونـ ــقـ الـ
وغــيــرهــا مــن االنــتــهــاكــات املــتــكــررة واملــروعــة 

ضد املهاجرين«.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــن املــركــز املــغــربــي لحقوق 
ــان أن »نـــحـــو مــائــتــي مــغــربــي غــرقــوا  ــســ اإلنــ
ــــرض الــــبــــحــــر مــــنــــذ شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر/  ــ فـــــي عـ
كــانــون األول املـــاضـــي، بــعــدمــا أبـــحـــروا نحو 
الــشــواطــئ اإليـــطـــالـــيـــة«، مــســتــنــكــرًا »تــقــاعــس 
املــواطــنــن خــارج أرض  الحكومة فــي حماية 
الحكومة  أن  إلى  السدراوي  الوطن«. ويشير 
املغربية مطالبة بالتدخل لدى الدول املعنية 
بــمــلــف املــهــاجــريــن الــســريــن، مــنــهــا إسبانيا 
والجزائر وتونس وليبيا، للكشف عن مصير 
املهاجرين املغاربة، مع تحمل املسؤولية في 
استرجاع الجثث وإعادة املحتجزين، ويلفت 
إلى أن منظمته تفكر في مراسلة الحكومات 
للمطالبة  اإلســبــانــيــة  والــحــكــومــة  املــغــاربــيــة 

بتسريع عودة هؤالء املفقودين إلى املغرب.

مسلحة أو شبكات إجرامية أو الغرق. ويقول 
وحقوق  للمواطنة  املغربية  الــرابــطــة  رئــيــس 
»الـــعـــربـــي  لـــإنـــســـان إدريــــــــس الــــــســــــدراوي، لــــ
الجديد«، إن هناك معطيات تؤكد أن العديد 
مــن الــشــبــاب املــغــاربــة وصــلــوا إلـــى إسبانيا 
واخــتــفــوا فـــي الــســجــون أو ســقــطــوا ضحايا 
شـــبـــكـــات االتــــجــــار بـــالـــبـــشـــر، فــــي حــــن أعــيــد 
مــهــاجــرون إلـــى بــعــض الــبــلــدان املـــجـــاورة من 

قبل خفر السواحل.
ويـــلـــفـــت الـــــــســـــــدراوي إلــــــى أنــــــه عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن غـــيـــاب إحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة حــــول عــدد 
املــهــاجــريــن الـــذيـــن اخــتــفــوا خــــال مــحــاوالت 
الــعــدد يبقى »كبيرًا  أن  إال  الــســريــة،  الــهــجــرة 
جـــــــدًا«، مـــوضـــحـــًا أن الــــظــــروف االجــتــمــاعــيــة 
والــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة لــفــيــروس كــورونــا 
الــجــديــد ســاهــمــت فــي لــجــوئــهــم إلـــى الــهــجــرة 
السرية انطاقًا من املغرب. وكانت املفوضية 
قد  الاجئن  املتحدة لشؤون  السامية لألمم 
أعلنت في تقرير أصدرته في إبريل/ نيسان 
املــاضــي أن أكثر مــن 3000 شخص تــوفــوا أو 

لم يتمكن 
من تحقيق حلمه 
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