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عبد اهلل البشير

مــع ســيــطــرة قـــوات الــنــظــام الــســوري على 
ملحافظة حمص  الشمالي  الريف  مناطق 
أفــراد  التهجير  فــّرق  منتصف عــام 2018، 
الفعاليات  كافة  وألــغــى  املنطقة،  عــائــات 
ــجـــري فــــي شـــهـــر رمــــضــــان مــــن قــبــل  ــانـــت تـ ــتـــي كـ الـ
مــنــظــمــات إنــســانــيــة كــانــت تعمل فــي املــنــطــقــة قبل 
العائات  النظام السيطرة عليها. وتعيش  إحكام 
ــا وفــقــدانــًا  ــرادهـ فــي الــوقــت الــحــالــي شــتــاتــًا بــن أفـ

لكافة أجواء شهر الصوم.
خال سنوات الحصار التي طبقتها قوات النظام 
عام  الشمالي(  )ريــف حمص  الحولة  منطقة  على 
2012 بعد املجزرة التي وقعت في املنطقة في 25 
مــايــو/ أيـــار مــن الــعــام ذاتـــه )ارتــكــبــتــهــا مليشيات 
املنطقة  كــانــت  الــســوري(،  للنظام  مــوالــيــة  طائفية 
تنبض بالحياة رغم الحصار املفروض عليها، في 
تقدم  كانت  التي  اإلنسانية  املنظمات  وجــود  ظــل 
على  تشرف  كانت  والتي  للمحاصرين،  املساعدة 
اإلغاثية على  السال  وتــوزع  الرمضانية  املطابخ 
األهــالــي، فــي الــوقــت الــذي تمسكت عــائــات كثيرة 
إلـــى جــنــب، حتى  أفـــرادهـــا جنبًا  بترابطها وبــقــاء 

تاريخ التهجير الذي حصل في املنطقة في مايو/ 
أيار 2018.

تفتقد أم أحمد، أبناءها في شهر رمضان، فقسم 
مــن عائلتها هــّجــر عــام 2018 إلــى إدلـــب )شــمــال(، 
بينما غـــادر الــقــســم اآلخـــر مــن الــعــائــلــة إلـــى لبنان 
قبل التهجير عبر طرق التهريب. تصف أم أحمد، 
العائلة  بيت  »أصبح  كالتالي:  العام  هــذا  رمضان 
موحشًا، كنا في رمضان نجتمع سويًا على مائدة 
عبر  اليوم  معهم  أتواصل  الذين  األحفاد  اإلفطار. 
الهاتف، كانوا يشاركوننا املائدة، ويضفون الدفء 
والــفــرحــة على أجـــواء عائلة. أمــا الــيــوم فتمّر أيــام 
رمضان في غياب هــذه اللمة، أجلس أنــا وزوجــي 
ــلـــب األوقــــــــات وحـــيـــديـــن عـــلـــى مــــائــــدة اإلفــــطــــار،  أغـ
أحمد  أم  املشتتة«. تضيف  العائلة  على  لنتحسر 
عبر »العربي الجديد«: »أربعة من أبنائي يقيمون 
ــد يــقــيــم فـــي لــبــنــان مـــع شقيقته.  ــ ــب، وواحـ ــ فـــي إدلـ
أغــلــب أقـــاربـــنـــا غــــــادروا املــنــطــقــة خــــال الــتــهــجــيــر، 
ــذي صـــادف مــع حــلــول شــهــر رمــضــان حينها.  والــ
أتمنى أن أجتمع بأوالدي في شهر رمضان املقبل 
وأشاركهم املائدة ليعود الدفء إلى منزل العائلة 

في هذا الشهر املبارك«.
مــن جهته، يــقــارن خــالــد حمصي، املقيم فــي الــدار 

الكبيرة )ريــف حمص الشمالي (، بن رمضان في 
الـــوقـــت الــحــالــي ورمـــضـــان الــبــلــدة قــبــل التهجير، 
 الـــبـــلـــدة كــانــت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــوضــحــًا لــــ

تــنــبــض بــالــحــيــاة، إذ كــانــت املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
تـــوزع وجــبــات اإلفـــطـــار عــلــى الــعــائــات املحتاجة 
أو مـــســـاعـــدات عــلــى شــكــل ســــال غـــذائـــيـــة. أمــــا في 
ــذه املـــشـــاهـــد بـــاتـــت غــائــبــة،  ــل هــ ــوقـــت الـــحـــالـــي كـ الـ
الــتــهــجــيــر«. يــقــارن أحـــد مسؤولي  فــي ظــل عملية 
املـــنـــظـــمـــات اإلغـــاثـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة تـــلـــدو بــمــنــطــقــة 
الــحــولــة بــن الـــواقـــع الــحــالــي لــســكــان املــنــطــقــة ومــا 
: »في السابق 

ً
كان عليه الحال قبل الحصار، قائا

قــبــل ســيــطــرة الــنــظــام عــلــى املــنــطــقــة، كــنــا نستعد 
االجتماعات  نعقد  كنا  إذ  مسبقًا،  رمــضــان  لشهر 
بــن الــجــهــات اإلغــاثــيــة كــافــة فــي املنطقة لتوحيد 
الجهود وتوزيع األدوار، فعدد السكان كان كبيرًا. 
ومن النشاطات التي كنا نشارك فيها إعداد سال 
إلى  إضافة  السحور،  لوجبات  مخصصة  غذائية 
ــداد وجــبــات  ــ مــطــابــخ الــرمــضــانــيــة املــخــصــصــة إلعـ
النشاطات  الــصــوم. ومــن  أيــام شهر  الفطور طيلة 
ــر اإليــجــابــي لــدى  املــمــيــزة والــتــي كــانــت تــتــرك األثــ
العيد لأطفال  العائات واألطفال، تأمن مابس 
األيتام وأطفال العائات املحتاجة«. ويضيف أنه 

»في الوقت الحالي وبعد سيطرة النظام السوري 
النشاطات، واملنطقة  املنطقة، غابت كل هذه  على 
تــعــانــي حــالــيــًا مـــن عــــدة أزمــــــات. فـــي الــســابــق كنا 
نــعــمــل عــلــى تغطية مــتــطــلــبــات املــنــطــقــة واألهــالــي 
في شهر رمضان وبقية األشهر، خصوصًا تأمن 
املواد  الوقود، وحليب األطفال، وغيرها من  مــادة 
األساسية لحياة املواطن، أما بعد اتفاق التهجير 

فقد اختفت النشاطات اإلنسانية في املنطقة«.

مجتمع
ها رصدت قبالة السواحل 

ّ
أعلنت منظمة »إس أو إس ميديتيرانيه« غير الحكومية، يوم الخميس، أن

اطي انقلب رأسًا على عقب وكان على 
ّ
الليبية حوالي عشر جثث طافية في املياه بجانب زورق مط

»أوشــن  اإلنــقــاذ  البحث واإلنــقــاذ على منت سفينة  ألبيرا، منّسقة  لويزا  متنه 130 مهاجرًا. وقالت 
ه »منذ وصولنا إلى مكان الحادث لم نعثر على أي ناجن«.  

ّ
فايكينغ« التابعة للمنظمة، في بيان، إن

ه »لم يعد 
ّ
وقالت الصحافية الفرنسية إيمانويل شاز، عبر الهاتف من على منت سفينة اإلنقاذ، إن

)فرانس برس( هناك أمل في العثور على ناجن«، مؤّكدة أنها رأت »الكثير من الجثث«.  

 حياتهم في خطر بسبب 
ّ
قال كينيون مصابون بفيروس نقص املناعة البشرية »إتش آي في« إن

نقص أدوية الفيروس التي تتبرع بها الواليات املتحدة وسط نزاع بن وكالة اإلغاثة األميركية 
والحكومة الكينية. ويأتي التأخير في اإلفراج عن األدوية التي تم شحنها إلى كينيا أواخر العام 
املاضي بحسب نشطاء، بسبب فقدان الثقة بن الوكالة وهيئة اإلمدادات الطبية الكينية. وقال وزير 
 »الوكالة األميركية أفرجت عن شحنة األدوية التي كانت عالقة 

ّ
الصحة الكيني، موتاهي كاغوي، إن

)أسوشييتد برس(  يستقبلها املرضى هذا األسبوع«. 
ّ
في امليناء. ومن املتوقع أن

كينيا: نقص في أدوية »إتش آي في«غرق زورق مهاجرين قبالة السواحل الليبية

الشمالي  حمص  ريف  في  التهجير  اتفاق  حصل 
في شهر مايو/ أيار من عام 2018، إذ غادر قسم 
عدد  المقدر  الشمالي  حمص  ريــف  أبــنــاء  مــن 
سكانه بنحو 350 ألف نسمة نحو مناطق الشمال 
المنطقة  على  النظام  قوات  لتسيطر  السوري، 
اإلنسانية  النشاطات  من  نوع  أي  وتنهي  بالكامل 

التي كانت موجودة خال سنوات الحصار.

»اتفاق« التهجير

ــــدت مـــحـــافـــظـــة واســـــــــط الـــعـــراقـــيـــة  ــهـ ــ شـ
تــظــاهــرة مطالبة  السبت  أمــس  )جــنــوب( 
بتحسني واقــــع الــكــهــربــاء، بــعــد أقـــل من 
24 ساعة على تظاهرة مماثلة في حي 
الوحدة جنوبي العاصمة بغداد أسفرت 
عن مقتل متظاهر دهسًا على يد القوات 
أمام محطة  املتظاهرون  األمنية. وتجمع 
الكهرباء شمالي واسط، مطالبني بإنهاء 
االنـــقـــطـــاع املــســتــمــر لــلــتــيــار، خــصــوصــًا 
مــــع اقــــتــــراب فـــصـــل الـــصـــيـــف، مــلــوحــني 
بــتــصــعــيــد االحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة، في 
ــال عـــدم االســتــجــابــة ملــطــالــبــهــم. ودعــا  حـ
املياحي،  جميل  محمد  واســـط،  محافظ 
إلى  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 
الكهرباء، موضحًا  اإلشــراف على ملف 
فـــي تجنب  املــســاهــمــة  يــمــكــنــه  ــك  ــ أّن »ذلـ
ومشددًا  صيف«،  كل  املتكررة  املشاكل 
الـــعـــادل للطاقة  الـــتـــوزيـــع  عــلــى ضـــــرورة 
الكهربائية بني املحافظات. كما لفت إلى 
»وجود تمييز واستثناءات في حصص 
ــافـــظـــات عـــلـــى حـــســـاب مــحــافــظــات  املـــحـ
ــرى«. وشـــهـــد حـــي الــــوحــــدة جــنــوبــي  ـــ أخــ
بغداد صدامات دامية بني قوات مكافحة 
الــشــغــب ومــتــظــاهــريــن مــطــالــبــني بتوفير 
ــى ســقــوط  ــ إل الـــتـــحـــرك  الـــكـــهـــربـــاء، وأدى 
ــــجــــرحــــى. وطـــالـــبـــت  ــدد مــــن ال ــ ــ قـــتـــيـــل وعـ
الديوانية  محافظة  في  املحلية  الحكومة 
ــنـــوب( بـــزيـــادة حــصــتــهــا مـــن الــطــاقــة  )جـ
للحيلولة  الكهربائية، في محاولة تهدف 
دون تمدد التذمر الشعبي إلى املحافظة، 
الشعالن:  زهير  الديوانية  محافظ  وقــال 
 1200 الديوانية  إلى  أّن يصل  »يفترض 
مــيــغــاواط مـــن الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة وفــق 
مــا يصلنا  لــهــا، بينما  املـــقـــررة  الــحــصــة 
الــــ 400 مـــيـــغـــاواط«. وأغــلــق  ال يــتــجــاوز 
مــتــظــاهــرون الــجــمــعــة الــجــســر الــحــديــدي 
الناصرية )مركز محافظة  وسط مدينة 
ــبـــالد، كــمــا شــهــدت  ذي قــــار( جــنــوبــي الـ
منطقة البراضعية في محافظة البصرة، 

أقصى جنوب العراق، تظاهرة مماثلة.
)العربي الجديد(

Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة

)أحمد الربيعي/ فرانس برس(



 السيطرة 
ّ
وبحسب مــا يــوضــح األهــالــي، فـــإن

على نبع »عن الحلوة« تّمت بدعم من مجلس 
ــة ومـــؤســـســـة  ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ مـــســـتـــوطـــنـــات الـــضـ
»ريجاليم« االستيطانية املعنية بمشروعات 
االســتــيــطــان فــي الــضــفــة، وهـــي الــجــهــة ذاتــهــا 
التي أشرفت على السيطرة الكاملة على »عن 
الساكوت« في األغوار قبل أشهر عّدة، ولديها 
مخططات لوضع اليد على كل مصادر املياه 

في األغوار الفلسطينية.
أن  مــن  األغــــوار  فــي  الفلسطينيون  ويــتــخــّوف 
يــتــوّجــه املــســتــوطــنــون بــعــد ســيــطــرتــهــم على 
نــبــع »عـــن الــحــلــوة« إلـــى غــيــره مـــن الينابيع 
املتبقية، بالتالي تصير مصادر املياه املتاحة 
بــعــدمــا  مــعــدومــة  األغــــــوار  فـــي  للفلسطينين 
اللطيف  املــــزارع عبد  كــانــت شحيحة. ويــقــول 
ــتـــال ال  « االحـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عــــودة لـــ

يكتفي بالسيطرة على عيون املياه، بل ياحق 
الزراعية،  بالجرارات  التي تصلنا  الصهاريج 
السّم فيها، ما  أو يضع  وكثيرًا ما يصادرها 
 
ّ
أّدى إلى نفوق عشرات من رؤوس املاشية«. لكن

 أهالي األغــوار لن يتوانوا عن 
ّ
عــودة يؤكد أن

مواصلة كفاحهم ونضالهم النتزاع حقوقهم 
من أنياب املحتل، على الرغم من افتقارهم إلى 
 »معركتنا يومية 

ّ
مقومات الحياة. يضيف أن

ما بن كــّر وفــّر. ال بديل أمامنا غير مواصلة 
الكفاح والنضال السترداد عن الحلوة. األمر 
ــاه؟ عــدم  ــيـ بـــســـيـــط... كــيــف نــعــيــش مـــن دون مـ

وجــود املــيــاه يعني املــوت وتــرك األرض لقمة 
سائغة للمحتل واملستوطنن«.

الخطة قديمة
ــدأ االحـــتـــال  ــًا، بــ ــامـ قــبــل أكـــثـــر مـــن عــشــريــن عـ
خــطــتــه لــتــســهــيــل ســيــطــرة املــســتــوطــنــن على 
مــيــاه نــبــع »عــــن الـــحـــلـــوة« الـــعـــذبـــة، والــهــدف 
سرقة تلك املياه وتحويلها إلى املستوطنات 
التي أقيمت  العشوائية  والبؤر االستيطانية 
خال  الفلسطينين  املــواطــنــن  أراضـــي  على 
الحقوقي  الناشط  ويقول  املاضية.  السنوات 
ــر 

ّ
 »تــوف

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــــارس فــقــهــا لـــ

أهّم  أحد  ُيَعّد  والزراعة  للشرب  مصادر مياه 
أسباب وجود الفلسطينين في األغوار، وهذا 
 
ً
ليا التي تعمل  االحــتــال  ما تدركه سلطات 
ونــهــارًا على محاربة هــذا الــوجــود مــن خال 

حرمانهم من املياه لدفعهم إلى الرحيل«.
ه »منذ احتال الضفة الغربية 

ّ
يضيف فقها أن

في عام 1967، تتعّرض األغــوار الفلسطينية 
ــــادة إســرائــيــلــيــة مــبــرمــجــة. وقــد  إلـــى حـــرب إبـ
عن  نبع  لترميم  الوقت  املستوطنون  سابق 
الــحــلــوة وإقـــامـــة بـــركـــة صــغــيــرة إلــــى جــانــبــه 
بــهــدف تــغــيــيــر مــعــاملــه الــتــاريــخــيــة. وتمثلت 
أولــــــى خـــطـــواتـــهـــم بــتــســيــيــج مــحــيــط الــنــبــع، 
اإلسرائيلي«.  االحــتــال  تحت حراسة جيش 
 »املـــنـــطـــقـــة كــــانــــت تــضــم 

ّ
ويــــوضــــح فـــقـــهـــا أن

ــع مـــــيـــــاه، جـــــــرى تـــدمـــيـــرهـــا  ــيـ ــابـ ــنـ ســـلـــســـلـــة يـ

األغوار ــ سامر خويرة

يــكــاد املــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي مجيد 
الضبابات من منطقة وادي املالح 
في األغوار الشمالية الفلسطينية، 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، ينفجر غضبًا  الــضــفــة  فــي 
 بنبع »عــن الــحــلــوة« الـــذي سرقه 

ّ
إزاء مــا حــل

»العربي  ويخبر  اإلسرائيليون.  املستوطنون 
الــجــديــد« بــحــســرة: »كــنــت أتـــــردد عــلــى النبع 
، فأشرب وألهو وأستحّم 

ً
يوميًا مذ كنت طفا

فيه. كذلك أصطحب صباحًا ومساًء، أغنامي 
ــاري لــتــشــرب مــنــه وتــرعــى األعـــشـــاب في  ــقـ وأبـ
يحرمون  فاملستوطنون  الــيــوم،  أّمـــا  محيطه. 
األهــالــي مــن الــوصــول إلــيــه«. مــن خــال إحكام 
ــنـــن ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى نـــبـــع »عـــن  ــتـــوطـ املـــسـ
الــحــلــوة«، بـــات ُيــحــظــر عــلــى املـــزارعـــن ورعـــاة 
املواشي الفلسطينين االقتراب منه، ما يعني 
ــة بأكملها  حـــرمـــان تــجــّمــعــات بـــدويـــة ورعـــويـ
ــات. فخال  مــن مــصــادر الــشــرب ورّي املـــزروعـ
املــــاضــــي، وضــــع املــســتــوطــنــون  مــــــارس/ آذار 
يدهم على النبع وشرعوا بتنفيذ سلسلة من 
ها 

ّ
األعــمــال اإلنشائية بــدت فــي بــادئ األمــر أن

لــكــن ســرعــان ما  مــجــّرد عملية تــرمــيــم للنبع، 
انكشفت نواياهم الخبيثة.

ه ال يستطيع 
ّ
 في نفس الضبابات أن

ّ
ما يحز

الـــيـــوم »الـــشـــرب مـــن مـــيـــاه عـــن الــحــلــوة ولــو 
رشــفــة واحـــــدة. أيـــن الـــعـــدل؟ يــأتــي أنــــاس من 
مستوطنات الخليل )جنوبي الضفة الغربية( 
ليسبحوا ويــســتــجــمــوا فــي الــنــبــع، فــيــمــا أنــا 
الــذي ولــدت هنا عاجز عن ذلــك. لقد حاولنا 
 جنود االحتال املدّججن 

ّ
مرارًا منعهم، لكن

بالساح ينتشرون لحمايتهم في كل مكان«. 
يضيف: »هذا احتال، ونحن نتوقع منه كل 
الفلسطينيون  املـــســـؤولـــون  أيـــن  لــكــن  ــيء.  شــ
مــّمــا يــجــري؟ أعــمــال املستوطنن فــي تأهيل 
الــنــبــع بــــدأت مــنــذ نــحــو شــهــر بــشــكــل عــلــنــي، 
ألم يسمعوا صراخنا  الصور؟  ألم يشاهدوا 
ومــنــاشــداتــنــا؟ هـــل الـــصـــراع عــلــى الــكــراســي 
واالنتخابات أهّم من األرض؟ إذا ضاعت هي، 

فماذا يستفيدون من مناصبهم؟«.
وحال الضبابات ال تختلف عن أحوال أهالي 
املنطقة كلها، فهؤالء جميعًا خسروا مصدرًا 
رئيسيًا للمياه وباتوا مجبرين على اجتياز 
مسافات أطول بكثير هم ومواشيهم للوصول 
ن للداللة 

َ
إلى املياه. ويعرض الضبابات موقف

املستوطنن  إلى  التام  انحياز االحتال  على 
عـــلـــى حـــســـاب أصــــحــــاب الــــحــــق، فـــيـــقـــول: »لـــو 
وضــعــت طــوبــة واحـــــدة فــقــط فـــي خــيــمــتــي أو 
الدبابات  لكانت  االرتــفــاع  قليل  جـــدارًا  أقــمــت 
اإلســرائــيــلــيــة تــوجــهــت فــــورًا لــتــهــدم ذلــــك. في 
املقابل، أحضر مستوطنون خاطات إسمنت 
بناء في  وأقــامــوا عمليات  متنقلة وحــجــارة، 
ــان«.  أّي كــ اعــــتــــراض  الــنــبــع مـــن دون  مــحــيــط 

نبع »عين 
الحلوة«

المستوطنون 
يسرقون مياه 

األغوار الفلسطينية

في إطار وضع اليد على الينابيع في األغوار الفلسطينية 
الشمالية، سيطر مستوطنون إسرائيليون على نبع »عين 
لمدن  خزانً  ُتَعّد  المناطق  هذه  أّن  علمً  الحلوة«، 
ضمن  وقوعها  إلى  نظرًا  وبلداتها  الغربية  الضفة 

حوض المياه الشرقي األكبر في فلسطين

ل  المياه ُتسرق وُتحوَّ
إلى المستوطنات والبؤر 

االستيطانية العشوائية

السيطرة على عين الحلوة 
تّمت بدعم مجلس 
مستوطنات الضفة

1819
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الحلوة  عن  نبع  وبقي  بالكامل،  وتجفيفها 
الذي جاء دوره. واملياه تجري هنا وال يحق 
 مستوطني 

ّ
لــنــا االنــتــفــاع مــنــهــا، فــي حــن أن

مستوطنة مسكيوت يتنّعمون بخيراتها«. 
 »املستوطنن وّجهوا دعوات 

ّ
ويتابع فقها أن

إلى قادتهم من أجل زيارة املنطقة وافتتاحها 
فــيــمــا يستجم فيها  الــيــهــوديــة،  فــي األعـــيـــاد 
عشرات منهم يوميًا بهدف فرض األمر الواقع 
 
ّ
 شــرطــة االحـــتـــال اّدعــــت أن

ّ
فــيــهــا«. ُيــذكــر أن

املنطقة برمتها »أماك دولة«، وثّمة تصاريح 
ده فقها مشددًا على 

ّ
للعمل فيها، وهو ما يفن

 »األرض حيث يوجد النبع تعود ملكيتها 
ّ
أن

إلى بطريركية الاتن أسوة بآالف الدونمات 

السيطرة على  األغـــوار«. وتكمن خطورة  في 
 ذلك 

ّ
أن الحلوة« بحسب فقها في  نبع »عــن 

يأتي »ونحن على أبواب فصل الصيف الذي 
الفلسطينية  بـــاألغـــوار  الـــحـــرارة  فــيــه  تــرتــفــع 
لــتــبــلــغ أرقــــامــــًا قــيــاســيــة، ومــعــهــا تــتــضــاعــف 
الحاجة إلى املاء، كونها من املناطق الزراعية 
والرعوية املرغوبة من قبل مزارعن كثيرين 

والبدو الُرّحل«. 
واألغــــــــوار الــشــمــالــيــة تــقــع ضــمــن الــحــوض 
املــائــي الــشــرقــي األكــبــر فــي فلسطن، وعلى 
ــــن ذلــــــك تـــســـيـــطـــر إســــرائــــيــــل عــلــى  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
املـــائـــة مـــن مــيــاهــهــا، فــيــمــا يتحكم  فـــي   85
أي 15 في  املتبقية  بالنسبة  الفلسطينيون 
املـــائـــة. ويـــزيـــد مــعــدل اســتــهــاك املــســتــوطــن 
الــــقــــاطــــن فــــي األغــــــــــوار الـــشـــمـــالـــيـــة ثــمــانــيــة 
أضعاف عّما يستهلكه املواطن الفلسطيني 

الذي يقطن في أماكن أخرى.
ومــنــذ عـــام 1967، عــمــدت ســلــطــات االحــتــال 
إلـــــى تــعــطــيــل وتـــخـــريـــب اآلبــــــــار االرتـــــوازيـــــة 
بــئــرًا   56 وعـــددهـــا  بــمــعــظــمــهــا،  الفلسطينية 
ــتـــاريـــخ. كـــذلـــك ســيــطــرت شــركــة  ــك الـ حــتــى ذلــ
املياه  مــصــادر  على  اإلسرائيلية  »مــيــكــروت« 
الجوفية في األغوار، فحفرت 42 بئرًا بأعماق 
 منها ما بن 60 و70 مليون 

ّ
منخفضة لتضخ

مــتــر مكعب مــن املــيــاه ســنــويــًا. أّدى ذلـــك إلــى 
سحب املياه الجوفية بمعظمها في املنطقة، 
وبالتالي شّحها في معظم اآلبار والينابيع 
الــفــلــســطــيــنــيــة املــتــبــقــيــة. وصـــــــارت ســلــطــات 
االحــتــال تـــزّود أهــالــي األغــــوار وتجمعاتها 

الــشــركــة بكميات شحيحة  هــذه  بــاملــيــاه عبر 
ومـــــحـــــّددة ال تــكــفــيــهــم لــحــاجــتــهــم الــيــومــيــة 

ومزروعاتهم ومواشيهم.

المياه الفلسطينية 
تحت السيطرة اإلسرائيلية

وتــنــقــســم مــــصــــادر املــــيــــاه الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
 نهائيًا أو 

ّ
األغــوار إلى قسَمن، منها ما جف

»ميكروت«  آبــار شركة  مياهه بسبب  شّحت 
اإلسرائيلية، من قبيل عيون املاء واآلبار في 
قرى عن البيضاء وبردلة وكردلة. أّما القسم 
اآلخــــر الــــذي لــم تــتــأثــر كــمــيــة املــيــاه فــيــه، فقد 
استولت سلطات االحتال عليه بشكل كامل 
وزّودت املستوطنن بمياهه ألغراض زراعية 
املستوطنات   

ّ
أن علمًا  الساكوت«،  »عــن  مثل 

ــة فــــي األغـــــــــوار بــمــعــظــمــهــا هــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــتـــال  مــســتــوطــنــات زراعــــيــــة ويـــــزّودهـــــا االحـ
بكميات مياه هائلة في مقابل حرمان أهالي 

املنطقة من هذه املياه.
ـــعـــة فـــي عــام 

ّ
وبــحــســب اتــفــاقــيــة أوســـلـــو املـــوق

متر  مــلــيــون   118 تخصيص  ــّم  تـ فــقــد   ،1993
مكعب من املياه للفلسطينين سنويًا، وهذه 
ر بنحو 15 فــي املــائــة فــقــط من  ـــقـــدَّ

ُ
الــحــصــة ت

التاريخية  فلسطن  فــي  املتاحة  املــيــاه  كمية 
التي تبلغ 700 مليون متر مكعب. وعلى الرغم 
 االحتال لم يعِط الفلسطينين 

ّ
من ذلك، فإن

املاضية،  السنوات  كاملة طيلة  الحصة  هذه 
كذلك لم يــزد الحصة في حن تضاعف عدد 
األهالي منذ ذلك الوقت. حينها كان عددهم 

ــن 
َ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة مــلــيــون

ونـــصـــف املـــلـــيـــون، فـــي حـــن يـــزيـــد الـــيـــوم عن 
الــذي توصي فيه  أربعة ماين. وفــي الوقت 
منظمة الصحة العاملية بـ 110 لترات من املياه 
ستخَدم 

ُ
كحّد أدنى للفرد الواحد في اليوم، ت

من  وغيرهما  واالستحمام  الشرب  ألغــراض 
الفلسطيني  املواطن   

ّ
فــإن اليومية،  الحاجات 

يحصل على مــعــّدل 83 لــتــرًا مــن املــيــاه فقط، 
 الكمية تبدو أقل بكثير في املناطق التي 

ّ
لكن

مناطق  مثل  االحتال  من مضايقات  تعاني 
األغــوار حيث يحصل الفرد فيها على كمية 
تتراوح بن 20 و25 لترًا من املياه فقط، فيما 
يحصل املستوطن على كمية تصل إلى 400 

لتر من املياه في اليوم.

فلسطين االردن

مصر

سورية
لبنان

تحقيق

تونس ــ مريم الناصري

مــنــذ بـــدء شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، 
ــيـــع الــــخــــيــــر« فــي  ــابـ ــنـ ــقـــت جــمــعــيــة »يـ ــلـ أطـ
ــلـــة »قــــفــــة رمــــــضــــــان« لــجــمــع  ــمـ تــــونــــس حـ
املــــســــاعــــدات الـــخـــيـــريـــة، ال ســـيـــمـــا املــــــواد 
ــة، لـــتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــعـــائـــات  ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
املعوزة في العديد من الجهات )املناطق(، 
الــداخــلــيــة. ويــقــول عضو  وخصوصًا تلك 
الجمعية عبد الكريم بوخريص، لـ«العربي 
 الــعــمــل بــــدأ مــنــذ أكـــثـــر من 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

أســبــوعــن لجمع تــبــرعــات مــن متطوعن 
املــواد  على جمع  التركيز  مــع  ومتبرعن، 
الــــغــــذائــــيــــة األســــاســــيــــة وتـــجـــهـــيـــز قــائــمــة 
بــالــعــائــات الــتــي تــحــتــاج إلــــى املــســاعــدة. 
إلى االستعانة أحيانًا بالبلديات  ويشير 
والواليات لجمع قائمة بالعائات املعوزة 
وعناوينها. وخــال شهر رمــضــان، يــزداد 
الـــخـــيـــريـــة، وخــصــوصــًا  الــجــمــعــيــات  دور 
فـــي الــجــهــات الــداخــلــيــة. وتــتــركــز غالبية 
املـــســـاعـــدات املــقــدمــة مـــن الــجــمــعــيــات على 
إفطار الصائم، وتقديم املساعدات الغذائية 
واملالية للفقراء واليتامى. وال تجد غالبية 
الجمعيات عــادة صعوبة في جمع املــواد 
 غالبية املتبرعن 

ّ
الغذائية، وخصوصًا أن

ال يمنحون أمـــوااًل مخافة استغالها في 
غير أهدافها الخيرية. ويوضح بوخريص 
ــدات فــي  ــاعــ ــســ  الــجــمــعــيــة تــســتــقــبــل املــ

ّ
أن

ــة )فـــي  ــهــــويــ ــة والــــجــ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ ــا الـ ــهــ ــّراتــ ــقــ مــ
املــنــاطــق(، أو مــن خـــال تــوجــه أعضائها 
إلى بعض املتبرعن لجمع املواد الغذائية 
ــيــــة وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــعـــائـــات  األســــاســ

باستمرار طيلة شهر رمضان. 
وقبل نحو أسبوع من بدء شهر رمضان، 
حملة  الــخــيــري  الــوســيــط  جمعية  أطلقت 
»رمضان أسعد بالعطاء« لجمع تبرعات 
غــذائــيــة. وتــجــمــع فــي ســلــة مــــواد غــذائــيــة 
أساسية بقيمة 30 دوالرًا، لتوزع على نحو 
300 عائلة محتاجة في العاصمة. ويقول 
املتطّوع سيف الدين )31 عامًا(، لـ«العربي 
الجديد«، إن الجمعية تجمع مواد غذائية 
وليس أمــوااًل. وتقسم تلك املساعدات في 
العائات  على  وتــوزع  بالتوازي،  أكياس 
الــتــي تــكــون الــجــمــعــيــة قـــد جــهــزت قائمة 
بــأســمــائــهــا مــســبــقــًا. فــي الــغــالــب، تساعد 
الجمعية العائات املحتاجة، وخصوصًا 

األرامل واألشخاص ذوي اإلعاقة. 
بــالــتــوازي مــع تــوزيــع املـــســـاعـــدات، كانت 
موائد  ــعــّد 

ُ
ت الخيرية  الجمعيات  غالبية 

ــتــــاجــــن واملــــــــارة  اإلفــــــطــــــار الطـــــعـــــام املــــحــ
واملشردين. لكن غابت موائد اإلفطار في 
املاضي، باإلضافة  العام  الجهات،  معظم 
إلى العام الجاري، نتيجة لتفشي فيروس 
ــا وبــالــتــالــي مــنــع الــتــجــمــعــات في  كـــورونـ
الساحات العامة. لذلك، هناك تركيز على 
توزيع الطعام على العائات في البيوت. 
ع بــعــض الــجــمــعــيــات الــوجــبــات 

ّ
ـــــوز

ُ
كــمــا ت

والعاملن  للمشّردين  الجاهزة  الغذائية 
خال ساعات اإلفطار وفي ساعات الليل 
بالتجول  تــراخــيــص  الــحــصــول على  بعد 
ــــال ســــاعــــات حــظــر  لــتــســهــيــل تــنــقــلــهــم خـ
العاشرة  الساعة  من  تبدأ  التي  التجول، 

 وتستمر حتى الخامسة صباحًا. 
ً
ليا

الــخــيــري خـــال شهر  الــعــمــل  وال يقتصر 
ــان عـــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــات واملـــنـــظـــمـــات  رمــــضــ
الــخــيــريــة، بـــل تــتــعــدد املــــبــــادرات الــفــرديــة 
والـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي ُيــطــلــقــهــا شـــبـــاب فــي 
ــدة لــلــتــكــفــل بــجــمــع املـــســـاعـــدات  جـــهـــات عــ
واألمــــــــــــوال وتــــوزيــــعــــهــــا عـــلـــى الـــعـــائـــات 
ــــد  ــا يــــتــــكــــفــــل أحـ ــ ــ املـــــحـــــتـــــاجـــــة. وعـــــــــــــادة مـ
التبرعات  مقر لجمع  بتوفير  األشخاص 

واملــواد الغذائية، في وقت يتكفل آخرون 
بجمع التبرعات في الشوارع، وخصوصًا 
إلى ذلك،  الكبرى.  التجارية  أمام املحات 
)33 عامًا(،  الرحالي  الرحمان  يشير عبد 
ه ينظم سنويًا خال شهر رمضان، 

ّ
إلى أن

وبــرفــقــة نــحــو أحــــد عــشــر شـــابـــًا، حــمــات 
ــدات.  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــبــــرعــــات واملـ ــتــ عــــــــّدة لـــجـــمـــع الــ
ويسوقون حملتهم عبر مواقع التواصل 
بــأهــدافــهــا واملـــواد  االجــتــمــاعــي للتعريف 
هم ينشرون 

ّ
الغذائية املطلوبة، مضيفًا أن

ــورًا تـــوثـــق تـــوزيـــع تلك  فــيــديــوهــات وصــــ
املـــســـاعـــدات، لــتــأكــيــد مــصــداقــيــة حملتهم 
الــتــشــهــيــر  الــنــبــيــلــة مــــن دون  ــا  ــهــ ــدافــ وأهــ
باألشخاص املستهدفن بتلك التبرعات. 
ــور مــتــلــقــي  ــ ــ ــيـــر نــــشــــر صـ ــثـ ــًا مـــــا يـ ــبــ ــالــ وغــ
املــــســــاعــــدات انــــتــــقــــادات كـــبـــيـــرة مــــن قــبــل 
ــام الـــــــــذي يـــشـــجـــع عـــمـــلـــيـــات  ــ ــعــ ــ الـــــــــــرأي الــ
ــبــــرع واألعــــــمــــــال الـــخـــيـــريـــة ويـــرفـــض  ــتــ الــ
الــتــشــهــيــر بـــاملـــعـــوزيـــن ونــــشــــر صـــورهـــم 
خال حصولهم على املساعدات. وتلتزم 
الجمعيات واملنظمات وبعض املتطوعن 
ــدم  بـــحـــمـــايـــة املـــعـــطـــيـــات الــشــخــصــيــة وعــ
الـــتـــشـــهـــيـــر بــمــتــلــقــي املــــســــاعــــدات ونــشــر 
املـــتـــطـــوعـــن  »بــــعــــض   

ّ
أن  

ّ
إال صــــــورهــــــم. 

يـــنـــشـــرون صــــور الـــعـــائـــات الـــتـــي تتلقى 

للتأكيد  األطــفــال،  وخصوصًا  املساعدات 
الــخــيــري«، بحسب  عملهم  عــل مصداقية 
الرحالي. ويختار بعض أصحاب املطاعم 
إفــطــار وتــوزيــعــهــا على  تجهيز وجــبــات 
العائات املحتاجة بالتنسيق مع بعض 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، مـــع الـــحـــرص على 

إيصالها قبل ساعة من موعد اإلفطار.  
الوطني لإلحصاء قد أشار  املعهد  وكــان 
 مــســتــوى الــفــقــر فـــي تــونــس يبلغ 

ّ
إلـــى أن

نحو 15 في املائة. في املقابل، تشير أرقام  
 نسبة 

ّ
أن إلى  الشؤون االجتماعية  وزارة 

إلــى نحو 28 في املائة، األمر  الفقر تصل 
الذي أثار انتقاد العديد من املتخصصن 
الذين استغربوا تضارب األرقام الصادرة 
مــــن جــهــتــن رســـمـــيـــتـــن، مــتــســائــلــن عــن 
الــتــي تعتمد الحــتــســاب نسب  املــقــايــيــس 
الفقر، على الرغم من تأكيد وزارة الشؤون 
البيانات  على  اعتمدت  ها 

ّ
أن االجتماعية 

بالعائات  واملتعلقة  حــوزتــهــا  فــي  الــتــي 
الـــتـــي تــتــلــقــى مــنــحــًا شــهــريــة عــلــى شكل 

مساعدات.
وتــشــيــر خــريــطــة الــفــقــر الــتــي أعــلــن عنها 
 النسب األعلى للفقر سجلت 

ّ
املعهد إلى أن

فـــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي والــــوســــط الــغــربــي 
للباد، حيث املناطق الفقيرة واملهمشة.

عمل خيري في رمضان تونس

خالل توضيب المساعدات )العربي الجديد(

السالل الغذائية جاهزة للتوزيع )العربي الجديد(

أطفال فلسطينيون يلهون في أحد الينابيع المتبقية )جعفر اشتية/ فرانس برس(

118.000.000
متر مكعب من المياه خصصتها 

اتفاقية أوسلو للفلسطينيين، من أصل 
700 مليون من مياه فلسطين التاريخية

عادة، ال تتخلى 
الجمعيات الخيرية عن 

أهلها األكثر حاجة 
في تونس، فتعمد 

إلى توزيع مساعدات 
غذائية مع إلغاء موائد 

اإلفطار، بسبب كورونا

في ظّل الخافات األسرية 
المتزايدة في المغرب، 

تأتي الوساطة كوسيلة 
من شأنها معالجة األمور 

قبل تفاقمها وقبل 
وصولها إلى القضاء. 

وتنشط جمعيات عّدة 
في الباد في هذا 

المجال، مانحة أمًال 
للعاقات المأزومة

المغرب: جمعيات تعمل على لّم شمل األسر
ل محاوالت لتسوية  ُتسجَّ

الخالفات األسرية قبل 
اللجوء إلى القضاء

بروز جمعيات تطالب 
بمأسسة الوساطة األسرية 

قد تكون له إيجابيات

الرباط ــ عادل نجدي

 
ّ

إيجاد حل أمــل في  ي 
ّ
الجمعية وكل »قصدُت 

ملــعــانــاتــي، وهـــو مــا تحقق ولــلــه الــحــمــد بعد 
ثــاث جلسات مــن الــوســاطــة«. هــذا مــا تقوله 
ــــرة، املــغــربــيــة الــثــاثــيــنــيــة، بــعــدمــا انتهت  زهـ
لتوها من جلسة وساطة أسرية أخيرة أّدت 
زيـــارة  لتنظيم  مــع طليقها  اتــفــاق ودي  إلـــى 
أبنائها في إطار الحضانة. وزهرة واحدة من 
 جمعية 

َ
بن عشرات النساء اللواتي يقصدن

»الــتــحــدي لــلــمــســاواة واملــواطــنــة« فــي مدينة 
 ينهي 

ّ
أّي حــل  

َ
يــجــدن  

ّ
البيضاء، لعلهن الـــدار 

 مــن جـــّراء نــزاعــات أســرّيــة وصلت 
ّ
معاناتهن

إلى طريق مسدود. 
ــهــا عانت 

ّ
تــقــول زهــــرة »الــعــربــي الــجــديــد« إن

 »طليقي 
ّ
إن إذ  املاضية،  األشهر  كثيرًا خــال 

اســـتـــغـــل فـــتـــرة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي وحــرمــنــي 
ــمــا طــالــبــتــه بــإعــادتــهــم إلــى 

ّ
مــن أطــفــالــي. وكــل

منزلي، كان يهّددني. وبعدما وجدت نفسي 
ــار حــرمــانــي مـــن فـــلـــذات كــبــدي  ــن، نـ ــاَريـ بـــن نـ

ونـــار صــعــوبــة اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة بسبب 
فــــرض حــالــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة فـــي الــبــاد 
مــن جــــّراء تــفــشــي فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، 
قّررت االستعانة بجمعية التحدي للمساواة 
ــاء عـــلـــى نــصــيــحــة مــــن إحــــدى  ــنـ واملــــواطــــنــــة بـ
صــديــقــاتــي. وقــــد وضــــع ذلــــك نــهــايــة ملــعــانــاة 

استمرت ملا يقارب سنة كاملة«.  
 غــيــاب مــأســســة الــوســاطــة األســريــة 

ّ
وفـــي ظـــل

 إلنقاذ الزيجات والحفاظ 
ّ

حتى الساعة كحل
على حقوق جميع األفــراد، تحاول جمعيات 
لــّم شمل عشرات  نسائية وحقوقية  ومــراكــز 
مـــن األســـــر املــغــربــيــة مـــن خــــال الــعــمــل على 
ــة الـــخـــافـــات  ــويــ ــات وتــــســ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــالـــجـــة الـ مـــعـ
القضاء.  إلــى  اللجوء  قبل  عليها  والسيطرة 
ولتحقيق ذلك تقوم الجمعيات واملراكز التي 
التضامن  تعتمد على دعم تتلقاه من وزارة 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة واملــــســــاواة واألســــرة 
في املغرب، بوساطة مؤلفة من ست مراحل. 
األولــى هي استقبال األطــراف في حالة نزاع 
أو طرف واحــد كخطوة أولــى، تتبعها ثانية 

لــطــرح الــنــزاع مــن قــبــل األطــــراف املتخاصمة 
ــّم ثالثة  والــكــشــف عــن املــشــاكــل الــحــقــيــقــيــة، ثـ
 

ّ
إيجاد حل التي يجب  املشاكل  لاتفاق على 
لها. وفــي مرحلة رابــعــة، يقدم أطــراف النزاع 
ــلـــواًل قــابــلــة لــتــشــكــيــل أرضــيــة  مــقــتــرحــات وحـ
ــة  ــلـ لــــلــــتــــفــــاوض، فـــــي حـــــن تـــخـــصـــص املـــرحـ

الــود والوئام من أجل ضمان  والحفاظ على 
استمراريتها بعيدًا عن ردهــات املحاكم وما 
ه »في 

ّ
تسّببه من انقسام داخلها« الفتة إلى أن

 زيادة عدد حاالت الطاق مع أكثر من 100 
ّ

ظل
ألف حالة سنويًا وتزايد مقلق في النزاعات 
إلـــى نتائج  الــتــي أدت  والـــخـــافـــات األســـريـــة 
املجتمعي،  واألمـــن  االســتــقــرار  تهدد  وخيمة 
 دور الوساطة األسرية يقضي باملساهمة 

ّ
فإن

فــي الــحــّد مــن ذلــك بتطويق الــنــزاعــات داخــل 
األسرة ومنع تفاقمها«.

االجتماع  علم  في  الباحث  يــرى  من جهته، 
 »الوساطة األسرية صارت 

ّ
منعم الكزان، أن

ضــــــرورة مــجــتــمــعــيــة مـــن جــــــّراء الــتــحــوالت 
املعمورة  بقاع  كل  تشهدها  التي  البنيوية 
انــحــســار  إلـــى  املـــغـــرب، مــا أّدى  ومـــن بينها 
دور مــجــمــوعــة مـــن املـــؤســـســـات الـــتـــي كــان 
ُيعتمد عليها كمؤسسة الحكمن أو مجلس 
العائلة في إصاح ذات البن بن األزواج«. 
 
ّ
ــزان لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن ــ ــكـ ــ يــضــيــف الـ

»بروز جمعيات تطالب بمأسسة الوساطة 

األســريــة فــي الــســنــوات العشر األخــيــرة، قد 
تــكــون لــه إيــجــابــيــات مــن بينها ســّد ثغرات 
وتخفيف  جــهــة  مــن  املجتمعية  الــتــحــّوالت 
ــلــــى املــــحــــاكــــم مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى،  الـــــعـــــبء عــ
كالسرية  مــن مميزات  بــه  تتسم  عّما   

ً
فضا

واملـــكـــاشـــفـــة والـــتـــفـــريـــغ الــنــفــســي والــبــحــث 
ب 

ّ
ــة، وهـــي مــمــيــزات تجن عــن تــســويــات وديــ

األطـــراف حــرج كشف أســـرار عــش الزوجية 
ــًا عــمــيــقــًا يــصــعــب  ـــف جــــرحــ

ّ
ــل الـــــــذي قــــد يـــخـ

 معه إعـــادة لــّم شمل األســـرة وإعــادتــهــا إلى 
سابق عهدها«.

ــــدور الــكــبــيــر الــــذي يمكن  وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـ
 
ّ
أن تــؤديــه جمعيات الــوســاطــة األســريــة، فــإن
الــكــزان »ضعيفًا وذلــك  دورهـــا يبقى بحسب 
ألسباب عّدة، من بينها غياب ثقافة وساطة 
ــة فــي  ــ ــريـ ــ  الــــنــــزاعــــات األسـ

ّ
الـــجـــمـــعـــيـــات لــــحــــل

املــغــرب، وعــدم اقتناع األطـــراف بها كوسيط 
نتيجة غياب ضمانات نفسية كما هي الحال 
في املؤسسات التقليدية كمجلس العائلة أو 

مؤسسة الحكمن أو الجيران أو الحّي.

ــراف حـــول الــحــلــول،  الــخــامــســة لــتــفــاوض األطــ
ويــكــون الــهــدف اخــتــيــار الــحــلــول الــتــي يمكن 
ولأبناء.  لها  األفضل  فتكون  عليها  االتفاق 
العاملة  واملــراكــز  الجمعيات  مهمة  وتنتهي 
في مجال الوساطة األسرية، من خال مواكبة 
الـــحـــاالت فــي مــرحــلــة ســادســة تــتــبــع االتــفــاق 

ملراقبة مدى التزام الطرفن بشروط االتفاق.
تــوضــح رئــيــســة جمعية الــتــحــدي لــلــمــســاواة 
 
ّ
واملواطنة في الدار البيضاء، بشرى عبدو، أن
»الوساطة األسرية التي تتوالها الجمعيات 
الزوجية والحفاظ على  للنزاعات   

ً
ل حا

ّ
تمث

»العربي  الفتة  وتماسكها«،  األســر  استقرار 
 »الــتــحــوالت الــتــي يعرفها 

ّ
الــجــديــد » إلـــى أن

املجتمع املغربي على املستوين االجتماعي 
األســريــة،  القيم  على  انعكست  واالقــتــصــادي 
وصــــار مـــن الــــضــــروري الــتــفــكــيــر فـــي وســائــل 
عبدو  إلـــى  بالنسبة  ــرة«.  ــ األسـ عــلــى  للحفاظ 
 »الــوســاطــة األســريــة هــي وسيلة تجاوز 

ّ
فـــإن

طبيعة  مع  انسجامًا  ودي،  بشكل  الخافات 
األســـــــرة الـــتـــي تــقــتــضــي الـــســـريـــة والــكــتــمــان 

الوساطة األسريّة 
قد تجنّب عائلته التفّكك 

)فاضل سنّا/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

دول تنجح في مكافحة المرض

يوم المالريا طرح ظهور وباء كورونا 
تحديات خطيرة في 

إطار التصدي للماريا 
في العالم عام 2020، األمر الذي 

ما زال مستمرًا حتى اليوم. ومنذ 
بداية تفشي الجائحة، حثت منظمة 

الصحة العاملية البلدان على الحفاظ 
على الخدمات الصحية األساسية، 
بما فيها خدمات مكافحة املاريا، 

وحماية املجتمعات املحلية والعاملن 
الصحين من انتقال كورونا. 

وملناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
املاريا الذي تحتفل به األمم املتحدة 

في 25 إبريل/ نيسان من كل عام، 
وبناًء على اإلنجازات التي تحققت 

في إطار مبادرة القضاء على املاريا 
بحلول عام 2020، حددت منظمة 

الصحة العاملية، في مبادرة جديدة، 
25 بلدًا جديدًا بإمكانه القضاء على 

أت 
ّ
املاريا بحلول عام 2025. كذلك هن

العدد املتزايد من البلدان التي تكاد 
تقضي على املاريا، وتلك التي تحقق 

 من هذا املرض. فمن 
ً
خلوًا كاما

بن 87 دولة تشهد حاالت إصابة 
باملاريا، أبلغت 46 دولة بوجود أقل 
من 10 آالف حالة إصابة باملرض في 

عام 2019، مقارنة بما مجموعه 26 
بلدًا في عام 2000. وبحلول نهاية 

2020، أبلغ 24 بلدًا بوقف انتقال 
املاريا خال ثاثة أعوام أو أكثر. 

وشهدت املنظمة على خلّو 11 بلدًا 
من املاريا. واملاريا مرض يسّببه 

طفيلي ُيدعى املتصّورة. وينتقل ذلك 
الطفيلي إلى جسم اإلنسان من طريق 
لدغات البعوض الحامل له، ثم يشرع 
في التكاثر في الكبد ويغزو الكريات 

الحمراء بعد ذلك.
)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس(

تنتظر حصول طفلتها على طعم المالريا في غانا

يوزع الناموسيات في كوتونو

حصل على لقاح المالريا في كينيا

رش مبيدات حشرية كأحد إجراءات مكافحة المالريا في الهند

خرج من 
الناموسية في 

بوركينا فاسو

تحاول حماية نفسها من البعوض 
الناقل للمالريا في فنزويال

تواجه خطر 
المالريا وكورونا 

في كوتونو

Sunday 25 April 2021
األحد 25 إبريل/ نيسان 2021 م  13  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2428  السنة السابعة


