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سيناء ـ محمود خليل

التي شهدتها محافظة  أمــام حالة الغضب 
لترّدي  نتيجة  مصر،  شرقي  سيناء  شمال 
خــدمــات القطاع الصحي مــا أّدى إلــى وفــاة 
عــدد من مرضى كــورونــا وتفاقم األوضـــاع الصحية 
ــد إلــى  ــ آلخــــريــــن، اضـــطـــرت وزيــــــرة الــصــحــة هـــالـــة زايـ
املحافظة في زيارة  املراكز الصحية في  إلى  التوجه 
مــســتــعــجــلــة هـــي األولـــــى مـــن نــوعــهــا، مـــؤكـــدة تــقــديــم 
كــل الــدعــم الـــازم إلنــقــاذ الــوضــع وتــــدارك املــوقــف في 
مــواجــهــة جــائــحــة كــــورونــــا، وذلــــك مـــن خــــال تــوفــيــر 

املستلزمات الطبية العاجلة.
ويكشف مصدر حكومي مسؤول في شمال سيناء، 
 حالة الغضب والسخط التي 

ّ
لـ »العربي الجديد«، أن

شــهــدتــهــا مــــدن املــحــافــظــة، نــتــيــجــة تــســجــيــل وفــيــات 
العزل في مستشفى العريش  بشكل متكرر في قسم 
العام، وقد عزا البعض السبب إلى نقص األوكسجني 
واإلمكانيات األساسية في القسم، وصلت إلى مكتب 
زايـــد مــن خــال نـــواب املحافظة فــي مجلسي الــنــواب 
ــداول نــاشــطــون واقـــع الــحــال في  والــشــيــوخ. كــذلــك، تــ
املــحــافــظــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وعــدد 
من وسائل اإلعــام. وكانت هناك توصية عاجلة من 
بالتحرك  في سيناء  األوضـــاع  على  املطلعني  بعض 
ــــؤدي إلــــى ســلــوك  ــا قـــد يـ خــشــيــة تــصــاعــد الــغــضــب مـ
مسارات أخرى، ليعقد لقاء عاجل بني زايد والنواب. 

ــارة عــاجــلــة لـــزايـــد وبــتــنــســيــق عــالــي  ــ وتــبــعــت ذلـــك زيـ
املحافظة، مستقلة  إلــى  الجيش،  قــوات  مــع  املستوى 

عربات عسكرية بداًل من سيارات الوزارة.
ــه نــــظــــرًا لــحــســاســيــة الــــزيــــارة  ــ ــ ـ

ّ
ويــــوضــــح املــــصــــدر أن

الــنــواب،  وتوقيتها وضــرورتــهــا، لــم تنسق زايـــد مــع 
بدليل أنهم لم يرافقوها أثناء جولتها في املحافظة. 
 مـــن مــحــافــظ شـــمـــال ســيــنــاء الـــلـــواء 

ّ
ــل ــد كــ ــ ورافـــــق زايـ

محمد عبد الفضيل شوشة، ومدير مديرية الصحة 
فــي شــمــال سيناء طـــارق شــوكــة، وبــعــض املسؤولني 
املــحــلــيــني. وشــمــلــت الــــزيــــارة مــســتــشــفــى بــئــر الــعــبــد 
ومــســتــشــفــى الــعــريــش الـــعـــام، وبــعــض املــســتــودعــات 

واملراكز الصحية املتخصصة التابعة للوزارة.
وفي ظل ضعف اإلمكانات على أرض الواقع، أصدرت 
ــقــــرارات الــفــوريــة الــهــادفــة إلــى  ــد مــجــمــوعــة مـــن الــ زايــ
عاجل،  بشكل  املحافظة  في  الصحية  املنظومة  دعــم 
مؤكدة أنها ستدرس املزيد من القرارات فور عودتها 
إلــى الــقــاهــرة، نظرًا إلــى ســوء األوضـــاع الصحية في 
املــحــافــظــة مــع تــفــشــي الـــوبـــاء خـــال الــفــتــرة األخــيــرة، 
والــضــغــط الــحــاصــل عــلــى مستشفى الــعــريــش الــعــام 

ّصص لعاج املصابني بالفيروس.
ُ

الذي خ
ــدد من  ــى ورود مــعــلــومــات عـــن تــســجــيــل عــ يـــشـــار إلــ
الوفيات من سكان مدينة الشيخ زويد في مستشفى 
النقص  أكثر من أسبوع، نتيجة  العام قبل  العريش 
ــد نــاشــطــون  ــ ــل قــســم الـــعـــزل. وأكـ ــ فـــي األكــســجــني داخـ
االجتماعي  التواصل  عبر صفحات  وأطــبــاء  ونـــواب 

وجود تقصير واضح من إدارة الشؤون الصحية في 
املحافظة في ما يتعلق بقسم العزل املخصص لعاج 
بــنــاًء عليه،  الـــعـــام.  الــعــريــش  كـــورونـــا فــي مستشفى 
لــلــوزيــرة  لـــقـــاءات مستعجلة خــتــمــت بـــزيـــارة  عــقــدت 
هــي األولـــى مــن نوعها لــوزيــر صحة فــي الحكومات 
ظل  فــي  املاضية،  السنوات  خــال  املتعاقبة  املصرية 
الــواضــح للمحافظة وســكــانــهــا عــلــى كافة  الــتــجــاهــل 

األصعدة، في مقدمتها الوضع الصحي.
تعقيبًا على ما سبق، يقول أحــد وجهاء مدينة بئر 
الشيخ زويد ياسر السواركة، لـ »العربي الجديد«، إن 
»املدينة كانت تغلي بسبب رحيل أربعة من وجهائها 
كــورونــا، وعــدم  اإلصــابــة بفيروس  وأعامها نتيجة 
تلقيهم الرعاية الكافية في قسم العزل في مستشفى 
الــعــريــش الــعــام، مــا وضعنا أمـــام شــكــوك فــي السبب 
الحقيقي للوفاة. أمر استدعى تحركًا على األصعدة 
واالتـــجـــاهـــات كـــافـــة مـــن قــبــل صــحــافــيــني ونــاشــطــني 
ونواب ونافذين في املدينة، وقاد إلى تدخل حكومي 
فــي مــحــاولــة إلنــقــاذ الــوضــع الــصــحــي فــي املحافظة، 
باستثناء مدينة الشيخ زويد التي يفتقر املستشفى 
الــوحــيــد فــيــهــا ألدنــــى مــقــومــات مــواجــهــة الــجــائــحــة. 
الــقــرارات خــال املرحلة املقبلة،  لكن نأمل أن تطالها 
فـــي ظـــل املــتــابــعــة الــقــائــمــة بـــني الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
 
ّ
واملـــســـؤولـــني فـــي املــحــافــظــة«. يــضــيــف الـــســـواركـــة أن

ــاء مــتــأخــرًا ونــتــيــجــة للضغط  الــتــدخــل الــحــكــومــي جـ
الـــشـــعـــبـــي، بـــعـــدمـــا تـــفـــشـــى الــــفــــيــــروس بـــشـــكـــل غــيــر 

الصحية  املؤسسات  وطـــاول  املحافظة،  فــي  مسبوق 
والتعليمية واالجتماعية، ما يتطلب خطة حكومية 
طارئة بالتعاون مع كل املؤسسات املحلية لتتجاوز 
املحافظة هذه األزمة بأقل خسائر ممكنة، خصوصًا 
في ظل عدم توفر أقسام عزل كافية للمصابني. إال أنه 
يلفت إلى الحديث عن قيام إدارة مستشفى العريش 
أعــداد  للعزل، في ظل تزايد  املزيد من األقسام  بفتح 
ــدرة املــســتــشــفــى الــرئــيــســي على  ــ ــدم قـ ــ املـــصـــابـــني، وعـ
استيعاب املزيد من االصابات. ويشير إلى أن األهالي 
قلقون على املستقبل، في ظل ارتفاع أعداد اإلصابات 

بالفيروس، باإلضافة إلى تسجيل وفيات.

مجتمع
ضــرب زلــزال بقوة 5,5 درجــات شــرق تركيا، أمــس، كما أعلنت هيئة املسح الجيولوجي األميركية. 
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه »لم يتم تسجيل خسائر مادية أو في األرواح حتى 
اآلن )مساء أمس(«. وأفادت هيئة املسح الجيولوجي األميركية بأن الزلزال وقع في منطقة سيفر في 
والية االزيغ. وأبلغت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عن قوة أدنى للزلزال بلغت 5,3 درجات. وتقع 
تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزالزل نشاطًا. وشهد بحر إيجه زلزااًل بلغت شدته 7 درجات في 
)فرانس برس(  وأكثر من ألف مصاب.  

ً
ف 114 قتيا

ّ
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي خل

حبطت 
ُ
أ الثقافية قد   أكثر من 750 جريمة متعلقة باآلثار 

ّ
قالت وزارة األمــن العام في الصني، إن

 أجهزة الشرطة استعادت أكثر من 14 ألف قطعة 
ّ
خال العام الجاري 2020. وأضافت الــوزارة أن

أثرية تتعلق بهذه الجرائم، واعتقلت أكثر من 1500 مجرم ينتمون إلى نحو 150 عصابة إجرامية. 
وكثفت أجهزة األمن العام من جهودها في استخدام التكنولوجيات الجديدة للتعامل مع جرائم 
 الشرطة أنشأت منصات على اإلنترنت ملشاركة املعلومات حول 

ّ
اآلثار الثقافية. وذكرت الوزارة أن

)شينخوا( اآلثار الثقافية املفقودة أو املسروقة.  

الصين: إحباط 750 جريمة آثار ثقافية عام 2020زلزال بقوة 5،5 درجات يضرب شرق تركيا

انتقلت  زوجها،  ماركو عن  كايتي  انفصلت  حني 
ًا منها أن الوضع 

ّ
للعيش عند أهلها لدواع مادية، ظن

لن يــدوم أكثر من سنة، لكنها ما زالــت تمكث في 
منزلهم رغــم مــرور 13 عــامــا، حالها حــال الكثير 
من األميركيني من أجيال مختلفة يسكنون تحت 

سقف واحد.
 خمسة أميركيني، ثمة واحــد يعيش 

ّ
ومــن بني كــل

في منزل »متعّدد األجيال«، بحسب دراسة ملركز 

ــل هـــو مــوجــة  »بـــيـــو« الــبــحــثــي. والــســبــب فـــي األصــ
الــهــجــرة فــي ثمانينيات الــقــرن املــاضــي، ووصــول 
الكثير من املهاجرين من آسيا وأميركا الالتينية، 
ــعــيــش فـــي مـــنـــزل واحـــــد مع  حــيــث مـــن الـــســـائـــد ال
الركود  الظاهرة مــع  األهــل واألجــــداد. وزادت حــدة 
واقع  العام  هذا  ليستعيد  االقتصادي عام 2009، 
في  الــيــوم  التنامي  فــي  آخـــذة  وهــي  الخمسينيات، 
 وبـــاء كــورونــا. كــان مــن الصعب على كايتي 

ّ
ظــل

أهلها في  مــنــزل  فــي  للعيش  انتقلت  الــتــي  مــاركــو 
بوتوماك في والية ماريالند األميركية عام 2007 
بــدوام  مع عملها  أمرها وحدها  تدّبر  ابنتيها،  مع 
اللذين  والديها  مساعدة  لكن  مدرسة.  في  جزئي 
كانا يهتّمان بالطفلتني، جعلها قادرة على العمل 
بــدوام كامل وتقاضي راتــب أفضل. كما تزوجت 
وانتقل زوجها للعيش معها في منزل أهلها. وأعّد 
فــراي، دراسة  »بيو«، ريتشارد  الباحث في معهد 

املـــتـــعـــّددة عــــام 2018،  ــال  ــيـ ــبــيــوت ذات األجـ ال عـــن 
الذين تتراوح  الشباب  البالغني  أن »عــدد  إلــى  الفتًا 
أعــمــارهــم مــا بــني 25 و29 عــامــًا، ويــعــيــشــون في 
بيوت ذات أجيال متعّددة، ازداد بشكل كبير خالل 
ــول: »األمـــــر يــعــكــس بشكل  ــقـ عــشــر ســــنــــوات«. ويـ
واضح وجود فئة من البالغني ال تكسب ما يكفي 

من املال للعيش باستقاللية«.
)فرانس برس(

في  الصحة،  مديرية  عن  صادرة  إحصائية  أعلنت 
التي  الحاالت  إجمالي  أن  سيناء،  شمال  محافظة 
أُجري فحص مخبري لها وأثبتت إصابتها بالفيروس 
بلغت 199 حالة، وقد ُعزلت مئات الحاالت احترازيًا، 
أعداد  وبلغت  حالة.   960 فيه  شفيت  وقت  في 
للعالج  المحتجزة  الحاالت  وأعــداد   ،60 الوفيات 

حاليًا 11، وعدد حاالت العزل المنزلي 160 حالة.

أرقام
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)Getty(



كانت األحياء القصديرية التي أنشئت بالجزائر خيارًا 
ال بديل عنه بعدما ترك كثيرون بيوتهم هربًا من 

الجماعات المسلحة في تسعينيات القرن الماضي. 
وحتى اليوم، لم يحصلوا على مساكن بديلة

طبيب يعيد البصر لمريضين بعد وفاته

1819
مجتمع

الجزائر ـ كمال بوحدة

ــــت األحــــيــــاء الــقــصــديــريــة في  ــا زالـ مـ
ــــي ظــل  ـــقـــلـــق األهـــــالـــــي فـ

ُ
الــــجــــزائــــر ت

هذه  عــن  الناتجة  اليومية  املــشــاكــل 
عبارة عن خليط  السكنية، وهي  التجمعات 
ــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة.  مــــن هــــويــــات وثـــقـــافـــات ومـ
وتــشــكــلــت األحـــيـــاء الــقــصــديــريــة الــفــقــيــرة، أو 
الــجــزائــر،  »أحــيــاء الصفيح« فــي  بـــ مــا يسمى 
خالل تسعينيات القرن املاضي، حني دفعت 
الــعــشــريــة الــــســــوداء مـــن الـــحـــرب بـــني الــقــوات 
املتمردة،  اإلسالمية  والجماعات  الحكومية 
آالف الـــعـــائـــالت إلــــى مـــغـــادرة مــســاكــنــهــا في 
األريــاف والجبال والــواليــات الداخلية، هربًا 
مــن بــطــش الــجــمــاعــات املــســلــحــة. وبــنــت هــذه 
الـــعـــائـــالت مــســاكــن مـــن الــصــفــيــح، وتــشــكــلــت 
تجمعات سكانية عند أطراف املدن والبلدات 
الجزائرية  العاصمة  واحتضنت  الصغيرة. 
أكبر عدد من هذه األحياء التي ساهمت في 

تشويه وجه املدينة. 
بني منحدرات وعــرة، يقع بيت عائلة حمزة 
فــــي حــــي قـــصـــديـــري فــــي ســـيـــدي خــلــيــفــة فــي 
من  كيلومترًا   70 بعد  الــعــفــرون، على  مدينة 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. عـــاش حــمــزة طفولته 
غــادرت عائلته  الصفيح بعدما  في بيت من 
بيتها الــقــديــم فــي ضــواحــي واليـــة املــديــة في 
بـــدايـــة تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املــــاضــــي. ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــنــا نقطن في  حــمــزة لـــ
ــاتـــني، وكـــانـــت  ــبـــسـ ــــط الـــحـــقـــول والـ ــة وسـ ــريـ قـ
حــيــاتــنــا مــســتــقــرة وهـــادئـــة حــتــى عـــام 1993، 
ــــدت مـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــــيــــة عــلــى  ــتـ ــ بـــعـــدمـــا اعـ
منطقتنا ونصبت كمينًا للجيش الجزائري، 
وتجبر  قريتنا  إرهــابــيــة  مجموعة  لتقتحم 
العائالت على تقديم كل ما لديها من مالبس 
إرهابية  هــّددت عناصر  ومــواد غذائية. كما 
أبـــي وطــلــبــت مــنــه مبلغًا مــن املـــال بــعــد بيعه 
عـــددًا مــن رؤوس األغــنــام، األمـــر الـــذي دفعنا 
إلـــى مـــغـــادرة الـــواليـــة بحثًا عــن ملجأ آخـــر«. 
يتابع: »بداية، استقرينا في مدينة شفة في 
البليدة فــي بيت يلمكه أحــد األقـــارب،  واليـــة 
فتح  أراد  لطبيب  تــأجــيــره  إلـــى  اضــطــر  لكنه 
عــيــادة خــاصــة. بــعــدهــا، تــوجــهــنــا إلـــى الحي 
ــا إلــيــه  ــدنـ الــــذي نــقــطــن فــيــه حــالــيــًا، وقــــد أرشـ
أحد الجيران القدامى الذي سبقنا إليه، قبل 
أبــي مساحة صغيرة بالقرب من  أن يشتري 

الحي ليبني منزاًل من صفيح وطوب«.
املحلية  الــســلــطــات  عــمــدت   ،2007 عــــام  وفــــي 
إلى إحصاء عدد هؤالء األهالي ضمن قائمة 
تنتظر  العائلة  وبقيت  بالترحيل،  املعنيني 
الفرج واستالم مفاتيح شقتها الجديدة، من 
دون أن يتحقق ذلــك حتى اآلن. هــكــذا، بــدأت 
لتتكون  فشيئًا،  شيئًا  تنشأ  الصفيح  بيوت 
أحــــيــــاء عـــشـــوائـــيـــة بـــالـــكـــامـــل، وتـــنـــشـــأ مــعــهــا 

فـــي جــامــعــة الــشــلــف، غــربــي الـــجـــزائـــر، أحــمــد 
لـــدرم، إن إحـــدى الـــدراســـات الــتــي أجــريــت في 
أكدت وجود  القصديرية  العديد من األحياء 
عــالقــة قــويــة بـــني املــحــيــط الــــذي يــعــيــش فيه 
الــشــبــاب داخـــل هـــذه األحــيــاء وارتـــفـــاع نسبة 
الجرائم واالنــحــراف، نتيجة ســوء األوضــاع 
وقلتها،  املساحات  فيها، وضيق  االقصادية 

وضعف الوجود األمني. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »مــــا سبق  ويـــقـــول لـــ
يدفع القاطنني إلى العنف واختيار أي عمل 
تــردع تحركاتهم.  من دون رقابة أو ضوابط 
كما أن القاطنني في البيوت القصديرية قلما 
يتكيفون مع املجتمع من خالل االندماج في 
الــجــمــعــيــات أو الـــنـــوادي أو غــيــر ذلـــك، فتجد 
غــالــبــيــتــهــم يــعــيــشــون فـــي عـــزلـــة، ويــحــاولــون 
تــشــكــيــل بــيــئــة جـــديـــدة عــلــى هـــامـــش املــديــنــة 
تتالءم مع بيئتهم الريفية األصلية«. يضيف 
أنــــه فـــي الــكــثــيــر مـــن األحــــيــــان، تــرتــفــع نسب 
األســرة  األســـري نتيجة البــتــعــاد رب  التفكك 
ــن عــائــلــتــه بــســبــب الـــعـــمـــل خــــــارج املــديــنــة  عــ
املشاكل بينه وبني زوجته، ما يؤدي  وكثرة 
في  وانحرافهم ودخولهم  األبناء  إهمال  إلى 

مشاكل اجتماعية«.

شحادة: أهمية تعزيز 
ثقافة التبرع باألعضاء لدى 

المجتمع الفلسطيني

تشهد هذه األحياء روائح 
كريهة من جّراء انعدام 

شبكات الصرف الصحي

الفقر والــظــروف  مــا تنتج عــن  ظــواهــر غالبًا 
املعيشية الصعبة. ويقول حمزة إن السنوات 
التي قضاها في الحي كانت أشبه بالكابوس 
ــن انـــتـــشـــار كبير  ــا يــعــرفــه الـــحـــي مـ بــســبــب مـ
توفر  وعــدم  من جهة،  االجتماعية  للمشاكل 
ضـــروريـــات الــعــيــش الــكــريــم مــن جــهــة أخـــرى. 
ويجد أن »العصابات املتخصصة في ترويج 
ــذه األحــــيــــاء بسبب  ــدرات لـــجـــأت إلــــى هــ ــخــ املــ
ســهــولــة الــتــرويــج بـــني الـــفـــقـــراء، وخــصــوصــًا 
أنــــه يــصــعــب عــلــى قــــوات األمــــن مــراقــبــة هــذه 
األحياء ذات األزقة الضيقة،  وبسبب تداخل 
على  تسهل  التي  الضيقة  واملــمــرات  املساكن 
وفــي كل  العصابات ترويج سمومهم.  أفــراد 
مرة، تحدث صدامات ومناوشات باألسلحة 
الــبــيــضــاء فـــي الـــحـــي، مـــا يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة 
العيش في هذا الحي، على الرغم من تقديم 
سكان الحي شكاوى إلى األمن. إال أن الوضع 

لم يتغير منذ سنوات«. 
وتشهد هذه األحياء روائــح كريهة من جّراء 
انــــعــــدام شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي والــبــنــى 
للعيش  الصحية  الــظــروف  وغــيــاب  التحتية 
الكريم داخل البيوت التي ال تقي من الحر وال 
من البرد أو غير ذلك. وترتفع نسبة املصابني 
الــربــو والحساسية فــي ظــل نقص  بــأمــراض 

التهوئة داخل البيوت.
قــضــت فـــريـــدة، وهـــي أم فـــي الــســتــيــنــيــات من 
الــعــمــر، نــصــف عــمــرهــا داخــــل كـــوخ فــي دوار 
القصديري في مدينة حجوط،  معمر بلعيد 
الذي  الحي  الجزائرية، وهــو  العاصمة  غــرب 
ــى نـــقـــطـــة ســــــــوداء وهــــاجــــس لـــدى  ــ تــــحــــول إلــ
الــســلــطــات والــقــاطــنــني فـــي املــديــنــة عــلــى حد 
ــا شـــهـــده خـــــالل الـــســـنـــوات  ســـــــواء، بــســبــب مــ
األخيرة من انتشار للجريمة. وأصبح معظم 
ــاعـــات الــســرقــة  ــمـ كـــبـــار تـــجـــار املــــخــــدرات وجـ
ــروي فـــريـــدة  ــ ــ ــنـــه. وتـ ــتـــحـــدرون مـ والـــخـــطـــف يـ
الثالثة  أبنائها  حكاية  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
املــوجــوديــن فــي السجن، بعدما تــورطــوا في 

قضايا إجرامية.
تقول فريدة إنه »بعد وفاة زوجي الذي كان 
بـــدأت املــعــانــاة ودفعتني  ــرًا،  يعمل تــاجــرًا حـ
الــظــروف إلــى الــخــروج بحثًا عن عمل إلعالة 
أبنائي الثالثة. عملت في مصنع للحلويات، 
املدينة.  العمل في مستشفى  إلــى  انتقلت  ثم 
كنت أترك أبنائي طوال اليوم عند شقيقتي 
املــال نهاية الشهر في  وأدفـــع لها مبلغًا مــن 
مقابل اهتمامها بهم. لكنني اكتشفت الحقًا 
تربية سليمة.  أبنائي  بتربية  أهتم  لم  أنني 
الــشــارع،  فــي  وقتهم  يقضون معظم  وكــانــوا 
مـــا أدى إلـــى انــحــرافــهــم. حـــاولـــت جـــاهـــدة أن 
أعيدهم إلى الطريق الصحيح، إال أن الوقت 
كان قد فات، وأصبح ابني األكبر مدمنًا على 
املخدرات وصار يبيعها لشباب الحي بسبب 
أرباحها الجيدة، إذ أراد تعويضنا عما فاتنا 

من حرمان وفقر، ليلتحق به أشقاؤه. عملوا 
أعــمــال سرقة لبعض  ضمن عصابة ونــفــذوا 
األمــن،  املــحــال. وبــعــد تحقيقات مــن مصالح 
السجن«.  فــي  بهم  والـــزج  عليهم  القبض  تــم 
من سنة  أكثر  منذ  لوحدي  »أعيش  تضيف: 
وأعاني من جراء الظروف املحيطة بي داخل 
الحي وفراق أبنائي. كنت في كل مرة أتوجه 
للمسؤولني املحليني من أجل االستفسار عن 
موعد ترحيلنا من هذا الحي من أجل إعادة 
لــم شــمــل عــائــلــتــي والــعــيــش بــكــرامــة، ألسمع 
تــقــلــقــي ســيــتــم ترحيلكم  نــفــســه: ال  الـــجـــواب 

قريبًا، لكن من دون جدوى«.
إلى ذلك، يقول الباحث االجتماعي واألستاذ 

أعطى طبيب فلسطيني 
مثاًال حيًا على إنسانية مهنته، 

بتبرعه بقرنيتي عينيه، 
بعد وفاته، وإعادة البصر 

لشخصين

نابلس ـ سامر خويرة

لم تسع الفرحة الشاب »م. ي.« من مدينة نابلس 
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فـــي فــلــســطــني املــحــتــلــة، 
والــســيــدة »أ. ع.« مــن مــديــنــة بــيــت لــحــم، جنوبي 
الضفة الغربية، عندما تلقيا اتصااًل من مستشفى 
ــغــا فــيــه بإمكانية 

ِّ
الــنــجــاح فــي مــديــنــة نــابــلــس، ُبــل

 واحد منهما، 
ّ

إجراء عملية زراعة قرنية عني، لكل
بعدما حصلت املستشفى عليهما من رجل فارق 
الــحــيــاة أخـــيـــرًا، وهـــو الــطــبــيــب حــســنــي ولـــد علي، 
الذي يعود أصله إلى قرية صانور، جنوب جنني، 

شمالي الضفة الغربية.
الطبيب، ولــد علي، وهو  بــدأت عندما زار  القصة 
املــخــتــص فـــي عــلــم األنــســجــة واألمــــــــراض، طبيب 
حاجة  خــاللــه  أدرك  حــديــث  بينهما  ودار  عــيــون، 
كثير من مرضى العيون لزرع القرنية، لكونها ال 
فــارق الحياة،  قــد   مــن شخص 

ّ
يمكن أن تؤخذ إال

بــعــدمــا يــكــون قــد أوصــــى بــذلــك، وفـــي ظــل ضعف 
عــام في فلسطني،  التبرع باألعضاء بشكل  ثقافة 

مثل كثير من الدول العربية األخرى.
غـــادر الطبيب الــراحــل، ولــد عــلــي، الــعــيــادة، وعــاد 
بالتبرع  فــورًا  وأوالده  زوجته  ليوصي  بيته  إلــى 
علي  ولــد  تــوفــي  وبالفعل،  وفــاتــه.  بعد  بقرنيتيه 
في الخامس من سبتمبر/ أيلول 2020، عن عمر 
يناهز ثمانية وستني عامًا، بعدما مكث أسبوعًا 
االتحاد  في مستشفى  املــركــزة،  العناية  غرفة  في 

بنابلس، وذلك إثر اصابته بنزف دماغي حاد.
»العربي  لـ علي  ولــد  منار  الــدكــتــورة  ابنته،  تقول 
الجديد: »عندما دخل أبي مرحلة املوت السريري، 
ــه، اتـــصـــلـــت بــالــطــبــيــب  ــنـ ــع األجــــهــــزة عـ ــ وقـــبـــيـــل رفـ
محمد شحادة، رئيس قسم العيون في مستشفى 
النجاح، وأبلغته بالوصية، وبعدما أسلم والدي 
الــروح إلى بارئها، حضر الطبيب شحادة برفقة 
فــريــق طــبــي، واســتــأصــل الــقــرنــيــتــني، وخـــالل أيــام 
ــاد زرعــهــمــا ملــريــضــني«. تــتــابــع:  قــلــيــلــة كـــان قـــد أعــ
ــت 

ّ
»عــلــى الــرغــم مــن حــالــة الــحــزن الــشــديــد الــتــي أمل

 فرحتنا بنجاح عمليتي زرع 
ّ
بنا لفراق أبــي، فــإن

وعــودة  إليها،  املحتاجني  للمريضني  القرنيتني، 
األول   

ّ
أن سيما  وال  كــبــيــرة،  كــانــت  إليهما  البصر 

شـــاب فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر، والــثــانــيــة ســيــدة عــانــت 
كثيرًا في حياتها«.

ــبــِد الــعــائــلــة اســتــغــرابــًا مــن وصــيــة األب، كما 
ُ
لــم ت

 مـــن تــعــامــل مع 
ّ

تــؤكــد كــريــمــتــه، الــتــي تـــقـــول: »كــــل
أبــي طـــوال فــتــرة عمله فــي الــقــطــاع الصحي التي 
ــــدرك تــمــامــًا كم  امـــتـــدت أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة عـــقـــود، يـ

كــان قريبًا مــن الــنــاس، وحــنــونــًا على الــفــقــراء من 
الله أن يرحمه ويجعل ما تبّرع  املــرضــى... نسأل 
بـــه صـــدقـــة جـــاريـــة عـــن روحـــــه إلــــى يــــوم الـــديـــن«. 
زوجته،  على  انعكس  الخطوة،  تأثير   

ّ
فــإن كــذلــك، 

الــتــي كتبت وصــيــتــهــا، مــبــديــة رغبتها أيــضــًا في 
مــا يصلح   

ّ
كــل إلــى  باإلضافة  بقرنيتيها،  التبرع 

من أعضاء جسدها ملن يحتاج، خصوصًا بعدما 
اللذين استفادا من  املريضني  تلقت اتصالني من 

قرنيتي زوجها املرحوم، تأثرت بهما كثيرًا.
تــلــقــى  الــــــذي  الــــشــــاب »م. ي.«  ــول  ــقـ يـ مــــن جـــهـــتـــه، 
ال  »فرحتي  الجديد:  »العربي  لـ القرنيتني،  إحــدى 
القرنية«،  عملية  بعدما نجحت  يضاهيها شــيء 
ــه كان قد أجــرى قبل سنوات قليلة 

ّ
وخصوصًا أن

»رحم  يضيف:  بالنجاح.  تكلل  لم  مماثلة  عملية 
الــلــه الــدكــتــور حــســنــي ولـــد عــلــي، الــــذي أعــــاد إلــّي 
الحياة بعد موته... لن أنسى معروفه ما حييت، 
ــنــي سأتمكن مــن  الحصول 

ّ
أن لــم أتخيل يومًا  إذ 

على فرصة ثانية لوال هذا العمل اإلنساني«.
ــادة، فــقــد أقـــــّر بـــــدوره،  أمــــا الــطــبــيــب مــحــمــد شــــحــ

بــأهــمــيــة تــعــزيــز ثــقــافــة الـــتـــبـــرع بـــاألعـــضـــاء لــدى 
 
ً
املجتمع الفلسطيني، خصوصًا القرنيات، معلال
ذلــك بــوجــود قــوائــم انــتــظــار تضم مــئــات املرضى 
»العربي  ممن يأملون زرع قرنية. يتابع شحادة لـ
الــقــرنــيــة إال بعد  الــجــديــد«: »ال يمكن اســتــئــصــال 
وفاة املتبرع، وفي مدة ال تتجاوز 24 ساعة على 
وفاته، إذ يتطلب األمــر حفظها في سائل خاص 
ــرارة  ملـــدة أســبــوعــني بــحــّد أقــصــى، وفـــي درجــــة حـ

معينة، وإال فإنها ستتعرض للتلف«.
ويــشــيــر شــحــادة إلـــى مــصــدريــن فــقــط لــلــقــرنــيــات: 
األول محلي، وهو التبرع بها، كما فعل الدكتور 
ولــد علي، وفــي هــذه الحالة يكون اإلجـــراء أسهل 
وأسرع. أما املصدر الثاني، فيكون من خالل بنوك 
العيون املنتشرة في العالم، وخصوصًا الواليات 
املــتــحــدة. يقول شــحــادة: »أنــا عضو فــي كثير من 
تــلــك الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــضــع مـــا يـــتـــوافـــر لــديــهــا من 
قرنيات على برنامج خاص، ويمكن طلب القرنية 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا وتـــصـــل إلـــيـــك فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
 املخاطرة في 

ّ
 شحادة يلفت إلى أن

ّ
محددة«. لكن

املحيطات  تعبر  ــهــا 
ّ
»ألن أكبر،  القرنيات  استقدام 

ــــل حــافــظــات مــخــصــصــة لـــهـــذا الـــغـــرض، وقــد  داخـ
تفقد جزءًا من مرونتها، وبالتالي تكون النتائج 
أضعف من املتبرع بها محليًا«. ويعاود شحادة 
التشديد على ضرورة إنشاء هيئة وطنية تتابع 
ملف التبرع باألعضاء تضم رجــال ديــن، وأطباء 
وعــلــمــاء اجــتــمــاع، لــيــعــززوا مــن هـــذه الــثــقــافــة في 

املجتمع، ألهميتها في إنقاذ حياة كثيرين.

األحياء القصديريةتحقيق
حاضنات مهّمشي الجزائر

لبنان: حرق مخيم يعّمق كارثة اللجـوء السوري

تشّردت 90 عائلة سورية، 
أي نحو 600 الجئ، من 

بينهم 400 طفل

عكار ـ سارة مطر

 اســــتــــفــــاق عــلــيــه 
ٌ
ــن ــ ــزيــ ــ ــاٌح رمــــــــــــادّي حــ ــ ــبــ ــ صــ

الــــالجــــئــــون الــــســــوريــــون فــــي بـــلـــدة بــحــنــني، 
املنية، شمالي لبنان، بعد تعرضهم لجريمة 
ــة مــــوصــــوفــــة تــــجــــســــدت بــــإحــــراق  ــريـ ــنـــصـ عـ
ــد،  ــ ــبـــت - األحــ ــيـــل الـــسـ مــخــيــمــهــم بـــأكـــمـــلـــه لـ
وتـــشـــريـــد عــــشــــرات الــــعــــائــــالت، مــــن أطــــفــــاٍل 
ــني، هـــرعـــوا حــفــاة، 

ّ
ونـــســـاٍء ومـــرضـــى ومــســن

ــزوا مـــع أطــفــالــهــم فــــوق األســـــــوار، هــربــًا  ــفـ وقـ
مـــن الــــرصــــاص املــتــطــايــر وألـــســـنـــة الــنــيــران 
واالنفجارات املتتالية لقوارير الغاز، تاركني 
خلفهم قصصًا أليمة ورحلة لجوٍء مريرة ال 
املــذكــور في  تنطوي فصولها. وكــان املخيم 
قــضــاء املــنــيــة - الــضــنــيــة، شــهــد إشـــكـــااًل بني 
عن  أسفر  وعّمال سورّيني،  لبنانيني  شّباٍن 
إصابة 3 أشخاص، وأثار حالة من الغضب 
الجبان«  »لالعتداء  الشديدين  واالستنكار 
وفق ما وصفه البعض، إذ »ال يمّت بأّي صلة 
ألخالق أهل املنية وقيمهم وكرم ضيافتهم«.

وفي وقت تعّددت فيه الروايات حول سبب 
ــــالف، تــــــــداول نـــاشـــطـــون عـــبـــر وســـائـــل  ــخـ ــ الـ
التواصل االجتماعي صورًا ومقاطع فيديو، 
تحت وســم #املــنــيــة، أظــهــرت حجم الحريق 
الـــهـــائـــل الـــــــذي تــــعــــرض لــــه املـــخـــيـــم. كـــذلـــك، 
انــتــشــرت مــبــادرات ونــــداءات أطلقها أهالي 
الــبــلــدة وأبــنــاء محافظة الــشــمــال وعـــدد من 
فتح  فيها  أعلنوا  املدني،  املجتمع  منظمات 
أبـــــواب املـــنـــازل واملـــــــدارس وحـــتـــى املــطــاعــم، 
العون  املتضّررين ومــد يد  الالجئني  إليــواء 
لهم ولعائالتهم، كما تبّرع البعض بنقلهم 
إلى أماكن آمنة، تحميهم من البرد القارس، 
ــعـــد أن لــجــأ  بـــعـــد نــجــاتــهــم بــــأرواحــــهــــم، وبـ

بعضهم إلى املخيمات املجاورة.
ــربـــي الـــجـــديـــد« يــكــشــف  ــعـ »الـ ـــ فــــي اتــــصــــاٍل لـ
رئـــيـــس الــلــجــنــة االجــتــمــاعــيــة الـــســـوريـــة في 
طرابلس )شمال( محمد نحالوي »أبو طه« 
ـــف مــن 90 خيمة 

ّ
عــن »احـــتـــراق املــخــيــم املـــؤل

بالكامل، وبالتالي تشّرد 90 عائلة سورية، 
مــن بينهم 400 طفل«.   أي نحو 600 الجــئ، 
ويقول: »الوضع مأساوي جدًا، وهناك خوف 
النار،  من عودة االشتباكات وتجّدد إطالق 
ليه 

َ
مدخ من  املخيم  محاصرة  تّمت  أن  بعد 

ليل أمــس )أول مــن أمـــس( وإضــــرام النيران 
ــب عــنــه انــفــجــار قـــواريـــر الــغــاز، 

ّ
فــيــه، مــا تــرت

كما إطــالق الــرصــاص الــذي أصــاب األســالك 
الكهربائية وأّدى إلى احتكاٍك، ما أثار بدوره 
لــدى الالجئني«، موضحًا  حالة هلع ورعــب 
 »الـــخـــالف نــشــب بــعــد مــحــاولــة صــاحــب 

ّ
أن

العمل اللبناني إجبار العّمال السوريني من 
أهالي املخيم، على ضــرورة الذهاب للعمل، 

ه ال يدفع رواتبهم كاملة«.
ّ
علمًا أن

ويــــتــــحــــّدث أبــــــو طـــــه عـــــن مـــــســـــاٍع »لـــتـــأمـــني 
احــتــيــاجــات الــعــائــالت املــتــضــّررة، مــن مــواد 

ــة  ــرٍش لــلــنــوم وبــطــانــيــات وأدويــ ــ غــذائــيــة وفـ
ــات لــــأطــــفــــال،  ــ ــــاضـ ــفـ ــ ــلــــيــــب وحـ وثـــــيـــــاب وحــ
ــيـــران أبـــســـط مــقــّومــات  ــنـ بــعــدمــا الــتــهــمــت الـ
الثبوتية  أوراقــهــم  معها  حياتهم، وخسروا 
الشخصية، وما كان بحوزتهم من مّدخراٍت 
وتــــيــــرة  ــاع  ــ ــفــ ــ »ارتــ ـــ ــ ــ ل يــــأســــف  وإذ  ــلــــة«.  ــيــ ــلــ قــ
اإلشــــكــــاالت مـــؤخـــرًا بـــني بــعــض الــلــبــنــانــيــني 
 »الالجئ السوري في 

ّ
أن والالجئني«، يؤّكد 

 والعنصرية واالضطهاد 
ّ

لبنان يعاني الذل
من قبل البعض، وهو بحاجة لحماية دولية 

لبنان، تفاديًا ألّي  أو إلعـــادة توطني خــارج 
املستقبل، قد يستغلها  ردة فعل عنيفة في 
ــــراض املــشــبــوهــة«. ويــضــيــف:  أصـــحـــاب األغــ
ل املـــوت تحت 

ّ
»بـــات الــالجــئ الــســوري يفض

ــار فــــي ســــوريــــة، عـــــوض أن  ــ ــــدمـ الـــقـــصـــف والـ
ــنـــفـــســـي والـــعـــنـــصـــري  ــّمـــل الـــضـــغـــط الـ يـــتـــحـ
واالقــتــصــادي. فكيف ســيــواجــه الــالجــئ من 
اعتداءات   

ّ
أن علمًا  بالسالح؟  املخيم  يقتحم 

كهذه ال تمثل جميع اللبنانّيني، وال ننسى 
من فتح بيوته الحتضان الالجئني في هذا 

الحادث«.
ــلــت عــــدم ذكــر 

ّ
عــــروس الــشــهــريــن، الــتــي فــض

اســـمـــهـــا، تـــســـرد بـــحـــســـرٍة كـــيـــف احــــتــــرق مــا 
ى لها ولزوجها من مقتنياٍت وذكرياٍت 

ّ
تبق

»العربي  وأوراٍق وبضع أوراق مالية. تقول لـ
الـــجـــديـــد«: »تـــزّوجـــنـــا بــالــرغــم مـــن الــظــروف 
ــم نــلــبــث أن نــهــنــأ بــفــرحــٍة، وإن  الــصــعــبــة، ولـ
بــســيــطــة، وســـط قـــســـاوة الــلــجــوء وعــذابــاتــه 
الــيــومــيــة، حــتــى اشــتــعــلــت الــنــيــران لتقضي 
ــى مـــقـــّومـــات حـــيـــاتـــنـــا«. بــــدورهــــا،  ــ عـــلـــى أدنــ

صعقت إحدى عائالت املخيم التي كانت في 
زيارة ألحد األقارب خارجه، بمشهد النيران 
 

ّ
لـــدى عــودتــهــا. يــقــول أحـــدهـــم: »خــســرنــا كــل
السنوات،  يكفي ما خسرناه عبر  أال  شــيء، 
فكيف  األخـــرى،  تلو  املصيبة  علينا  لتنهال 
لنا أن نعيش اليوم، وأن نعيل أطفالنا، وقد 

بتنا مشّردين؟ حتى الخيمة أحرقوها«. 
من جهته، يروي رئيس بلدية بحنني، قضاء 
الجديد«  »العربي  لـ وهبة،  مصطفى  املنية، 
تفاصيل الخالف، باعتباره نتيجة »إشكال 
فردي بني عّمال من املخيم وتاجر حمضيات 
لــبــنــانــي يــعــمــلــون لـــديـــه، وال عــالقــة لـــه أبـــدًا 
كــراهــيــة وعنصرية.  عــن مشاعر  ُيــشــاع  بما 
أولى  منذ  بلدتنا  في  ّيد 

ُ
املذكور ش فاملخيم 

موجات النزوح السوري إلى لبنان، أي منذ 
أّي احتكاك ُيذكر، بل  عام 2011، ولم يشهد 
على العكس نعيش معًا بكل احترام ومحبة. 
وفــور وقــوع الحادثة أمــس )أول من أمــس(، 
بـــادرنـــا إلــــى فــتــح أبـــوابـــنـــا لــالجــئــني، وإلـــى 

احتضانهم ومساعدتهم«.

كـــان  ــيــــرة. وإن  ــثــ كــ الــــريــــاضــــة  ــد  ــ ــوائـ ــ فـ
البعض يعتقد بــأن اإلفــادة ال تتحقق 
إال مـــن خـــالل مــمــارســة 30 دقــيــقــة من 
التمارين يوميًا فهو مخطئ، إذ يمكن 
فرقًا.  أن تحدث  يوميًا  واحــدة  لدقيقة 
وفـــي مــا يــلــي بــعــض فــوائــد الــريــاضــة، 
بحسب موقع »سايكولوجي توادي«، 

وهي:
1 - التمارين الرياضية تفيد الدماغ

الــدراســات التي أعدتها جامعة  تظهر 
الــتــمــاريــن  أن  للتكنولوجيا  تــكــســاس 
الرياضية تجعل الدماغ يفرز بروتني 
من  املستمد  العصبية  التغذية  عامل 
يــعــّد عضوًا  والــــذي   ،)BDNF( الــدمــاغ
فـــي عــائــلــة الــنــيــوروتــروفــيــنــات، ومــن 
ــي تـــرتـــبـــط بــنــمــو  ــتــ ــل الـــنـــمـــو الــ ــ ــــوامـ عـ
ــرة  ــذاكــ ــّوي الــ ــقــ األعـــــصـــــاب. كـــمـــا أنـــــه يــ
ــــي هـــذا  ــر ذلـــــــك. فـ ــيــ طـــويـــلـــة املـــــــدى وغــ
اإلطار، تساهم التمارين الرياضية في 
اإلدراكــيــة.  والوظيفة  الــذاكــرة  تحسني 
ر 

ّ
هــذا الــعــامــل املشتق مــن الــدمــاغ يؤث

 BDFN عــلــى املـــــــزاج، وقــــد تــبــني أن لــــ
ــادًا لـــالكـــتـــئـــاب. وبــحــســب  تـــأثـــيـــرًا مـــضـ
دراســــــة أعـــدتـــهـــا كــلــيــة لـــنـــدن فـــي عــام 
2020، كلما كان األشخاص يتمتعون 
ت احتماالت إصابتهم 

ّ
بلياقة بدنية قل

الدراسات  وتظهر  والقلق.  باالكتئاب 
كــيــف يــمــكــن لــلــتــمــاريــن الــريــاضــيــة أن 
كبير  بشكل  األلزهايمر  مــرض  تبطئ 
ــا ســـبـــق،  ــ أحــــيــــانــــًا. بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مـ
أيــضــًا لأوعية  الــتــمــاريــن مفيدة  تــعــّد 

الدموية في الدماغ.
2. التمارين البدنية تفيد جهاز املناعة
أعّدتها جامعة  التي  الدراسات  ظهر 

ُ
ت

البدني  النشاط  أن  األميركية  إلينوي 
املــعــتــدل يــبــدو أنـــه يــزيــد مــن الــتــرّصــد 
ــا الــــدم  ــقـــوم بــــه خـــاليـ ــــذي تـ املـــنـــاعـــي الــ
ــــالل الـــســـمـــاح لــهــذه  الـــبـــيـــضـــاء، مــــن خـ
ــر فــي  ــبـ ــا بـــــالـــــدوران بــشــكــل أكـ الـــخـــاليـ
ــة الـــدمـــويـــة، وبـــالـــتـــالـــي تــكــون  ــيــ األوعــ

الفيروسات  مهاجمة  على  قــدرة  أكثر 
والــبــكــتــيــريــا عــنــد الـــحـــاجـــة. الــنــشــاط 
للمساعدة  خــاص  بشكل  مهم  البدني 
في مكافحة الفيروسات، مثل كورونا 
ــــاث فــي  ــــحـ ــزا. وتـــظـــهـــر األبـ ــونــ ــلــ ــفــ واإلنــ
أنــه كلما كان  نــورث كارولينا  جامعة 
 تعرضهم 

ّ
األشـــخـــاص أكــثــر لــيــاقــة قـــل

التنفسي  الــجــهــاز  بـــعـــدوى  لــإصــابــة 
الــعــلــوي. وفــي حــال مــرض األشخاص 
تكون  بدنية،  بلياقة  يتمتعون  الذين 
إصابتهم أقل حــّدة، ويتعافون بشكل 

أسرع.
3- الرياضة تخفض ضغط الدم

فـــائـــدة أخــــرى لــلــتــمــاريــن الــبــدنــيــة هي 
ــــدم. ويــظــهــر الــعــلــمــاء  خــفــض ضــغــط الـ
العاصمة  فــي  كارولينسكا  معهد  فــي 
الــســويــديــة اســتــوكــهــولــم أن الــتــمــاريــن 
البدنية تزيد من عدد وكثافة األوعية 
الــدمــويــة الــشــعــريــة فــي الــعــضــالت، ما 
يساعد على خفض ضغط الــدم. وألن 
الــكــثــيــر مـــن األمــيــركــيــني يـــعـــانـــون من 
ــدم، يــجــب أن تــكــون  ــ ارتـــفـــاع ضــغــط الــ
الــتــمــاريــن الــبــدنــيــة جـــزءًا أســاســيــًا من 

عالجهم.
ــراز  ــ 4 - الـــريـــاضـــة الـــبـــدنـــيـــة تــحــفــز إفـ

هرمونات عدة
ــــف الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــــــي جـــامـــعـــة  ــشـ ــ ــتـ ــ اكـ
كوبنهاغن أن التمارين البدنية تؤدي 
األدرينالني  مثل  هرمونات  إفـــراز  إلــى 
ــــون الــنــمــو  ــرمـ ــ والــــنــــورادريــــنــــالــــني وهـ
ـ بــيــتــا  والـــــكـــــورتـــــيـــــزول وإنـــــــدورفـــــــني 
واإلســــتــــروجــــني والـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون. 
ويــزيــد الــنــورادريــنــالــني مــن كمية الــدم 
ــد مــن  ــزيـ ــتـــي يــضــخــهــا الـــقـــلـــب، مــــا يـ الـ
تــدفــق الـــدم إلــى األعــضــاء والعضالت. 
ويقلل الكورتيزول من االلتهاب. لذلك، 
بأنها مضادة  الرياضة  يمكن وصــف 
لــاللــتــهــابــات، كــمــا أن إنـــدورفـــني ـ بيتا 

يساعد على االسترخاء.
)ربى أبو عمو(

بعض فوائد الرياضة

زهير هواري

كالتي  العالم جائحة  يواجه  الحديث  البشرية  تاريخ  في  األولــى  للمرة 
القديمة  املجتمعات  في  تقريبًا.  كافة  بدولها  األرضية  الكرة  عاشتها 
محددة،  منطقة  أو  مدينة  أحيانًا  تبيد  كانت  األوبــئــة  تنتشر  وعندما 
بفعل الــعــزلــة وصــعــوبــة املـــواصـــات وتــعــذرهــا. هــنــاك تــاريــخ مكتوب 
لألمراض يؤرخ ما أصاب منها مدن ودول أوروبا. وكذلك الكثير من 
إإلشارات في أعمال املؤرخني العرب لنوازل أصابت هذه املدينة أو تلك 

الناحية، أو هذا الجيش وذاك ففتكت بها وبه. 
اآلن ورغم التقدم العلمي املهول عاش العالم إلى اآلن تحت وطأة الوباء 
الحياة  أقفرت، معالم  املــدن  الحياة تقريبًا.  ت فيه 

ّ
ل

ُ
قرابة عام كامل ش

املوظفون  بـــارت،  الــتــجــارة  ــزارع يبست،  املــ تــوقــفــت،  املــصــانــع  تعطلت، 
عملوا عن ُبعد، العمال انقطعوا عن كدحهم اليومي، املطارات ورحات 
الطيران أحجمت عن التواصل وربط الكوكب ببعضه، البواخر علقت 
فــي املـــوانـــئ، وُحـــجـــرت الــنــاس فــي بــيــوتــهــا أو مــســتــقــراتــهــا. كــثــيــرون 
تقطعت بهم السبل وآخرون انتظروا أشهر طويلة للعودة إلى بيوتهم. 
الضوء. والتعليم  التعليم وهو ما سنسلط عليه  ما يعنينا هو قطاع 
ليس قطاعًا كباقي القطاعات واألنشطة البشرية، ليس فقط ألنه طريق 
واألمهات  اآلبــاء  تقريبًا.  الناس  ألنــه يمس مباشرة كل  بل  املستقبل، 
الــذيــن يتحدد مصيرهم املهني بما راكــمــوه مــن مــعــارف، ومــا يمكن 
متابعته من مستجدات، واألبناء الذين يطمحون لبناء غدهم، واألطفال 
الذين كانوا حتى األمس يرتادون املدارس ودور الحضانة ويخمنون 

ما سيصيرون عليه. 
ــــو نــجــحــت الــبــشــريــة في  ــا قــبــل الـــوبـــاء لــيــس كــمــا بـــعـــده، حــتــى ول ومــ
اســتــئــصــالــه كــمــا فــعــلــت إزاء الــكــثــيــر مــن أمــثــالــه الــتــي حــمــلــت الــدمــار 
لشعوبها وحضاراتها، فالبصمات التي سيتركها انتشاره ال تقاس 
بسنوات قريبة. وهنا بالضبط بيت القصيد في التركيز على التعليم 
. فقد تركت الجائحة جراحًا ال تمحى على جسم هذا القطاع، وتمتد 
منه إلى أجيال تراهن على العلم كساح وحيد في معركة الحياة. وهي 

جراح ثخينة تحتاج إلى أجيال عدة لألمها والتعافي منها. 
أحدًا  أن  الــدول واملجتمعات، علمًا  الوباء بني  بالطبع تختلف بصمات 
لم ينفذ من مضاعفاتها. العديد دفع أثمانًا بشرية غالية وهو يكافح، 
وتمزقت فيه الُبنى العائلية والوظيفية واملجتمعية بفعل فتكه وقيوده، 
وانهارت أنظمة صحية وقطاعات أساسية في أكثر الدول تقدمًا. ومات 
أناس في العالم الثالث وهم ال يدرون ماذا ألمَّ بهم. وأقفلت مدن وقرى 
بمئات األلــوف، وجــاع أنــاس يرتزقون من تعبهم اليومي. ثم في حال 
نجح اللقاح ووصل إلى العدد األكبر من الناس، وهذا يستغرق سنوات، 
هناك عشرات مايني املصابني الذين يتركهم الوباء، وهم بحاجة إلى 

متابعة وعاجات في أجهزتهم الحيوية.
)باحث وأكاديمي(

بعد كورونا ليس كما قبله

أكاديميا

األولى  المرحلة  الجزائر  والية  مصالح  بدأت  الماضي،  تموز  يوليو/  في 
للعملية رقم 26 للترحيل، وإعادة اإلسكان، لصالح أكثر من 1200 عائلة 
والمباني  لألودية  المحاذية  والصفيح  القصديرية  األحياء  قاطني  من 
والتي  بالتدريج،  العملية  استكمال  انتظار  في  باالنهيار،  المهددة 
ستشمل عددًا من األحياء المتضررة، وقد رافقت العملية تدابير صحية 

واحترازية صارمة.
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