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إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

»شير  حـــراس مستشفى  يسمح  أحــيــانــا، 
ــبـــن  ــة »سـ ــقـ ــطـ ــنـ ــي فــــــي مـ ــســ ــيــ ــرئــ بـــــــــاو« الــ
جومات« في مدينة بيشاور )شمال غرب 
باكستان(، لالجئ األفغاني عجب شاه، الذي ُبترت 
قدمه خالل حرب أفغانستان، بالدخول إليها. أما 
إذا لم تسمح له بذلك، فيقف عند البوابة الرئيسية 
مــال من  مــن  مــا يتيّسر  بــهــدف كسب  للمستشفى 
خالل التسول. مشهد يتكرر كل يوم في حياة هذا 
الرجل الستيني. يخرج في الصباح الباكر ويرجع 
املــســاء،  عند  وري«  »سبينه  منطقة  فــي  بيته  إلــى 

وقد جمع بعض املال ألسرته. 
فــي منطقة »كــوهــات رود«،  فــي مطعم  كــان يعمل 
ــاق. لــكــن بــســبــب تفشي  ــبـ حــيــث يــتــولــى غــســل األطـ
ــر إلـــى  ــطـ ــا، وإغـــــــالق املـــطـــعـــم، اضـ ــ ــورونـ ــ جـــائـــحـــة كـ
ــر، فــمــا من  ــ  أمـــامـــه خـــيـــار آخـ

َ
الـــتـــســـول، إذ لـــم يـــبـــق

تأمن  غــيــره، وبالتالي يجب عليه  معيل ألســرتــه 
احتياجات زوجــتــه وبناته األربـــع. وهــو كذلك قد 
تجاوز الستن، ولم يعد قادرًا على تحّمل األعمال 

الشاقة.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــدي أســـرة وعشيرة  يــقــول لـــ
وكرامة ال يمكن االستهانة بها، لكن الفقر أجبرني 
على التسول، وخصوصا أنني ال أستطيع العمل، 
أن نسبي وعزتي ال يسمحان لي بالتسول.  علما 

يــتــرك للناس أحــيــانــا أي  الــوضــع املعيشي ال  لكن 
خــيــار«. ومــثــل عــجــب شـــاه آالف املــتــســولــن الــذيــن 
الفقر  يمألون شــوارع باكستان، يدفعهم إلى ذلك 
والــبــطــالــة وغـــيـــاب الــتــكــافــل االجــتــمــاعــي. فـــي هــذا 
ــار، تــقــول اإلعــالمــيــة والــنــاشــطــة هــاديــة نــور،  ــ اإلطـ
»العربي الجديد«، إن »أعدادًا كبيرة من املتسولن  لـ
ـــرى أنـــه »يمكن  ــوارع بــاكــســتــان«. وتـ ــ يــجــوبــون شـ
ومحترفن.  فقراء  قسمن:  إلــى  املتسولن  تقسيم 
ــرت ســلــبــا فـــي الـــفـــقـــراء الــذيــن  ــ ــ

ّ
والـــفـــئـــة األخــــيــــرة أث

أن  الناس  إذ يظن  املساعدة،  إلــى   
ً
فعال يحتاجون 

الجميع يعملون ضمن شبكات منظمة«.
تــوضــح نـــور أنـــه بــاإلضــافــة إلـــى الــفــقــر والــبــطــالــة، 
بــعــد تفشي  الـــبـــالد  فـــي  املــتــســولــن  أعــــــداد  زادت 
كورونا، وإغالق الكثير من األعمال. وفي النتيجة، 
ما  أعمالهم،  والشباب  املراهقن  من  الكثير  خسر 

اضطرهم إلى التسّول.  
فـــي الــســيــاق نــفــســه، يــقــول الــنــاشــط زاهــــد فــــاروق 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ال يخلو  مــلــك، فــي حــديــثــه لـــ
املتسولن، سواء  شــارع من شــوارع باكستان من 
أكــانــوا رجـــااًل أم نــســاًء أم أطــفــااًل، وقــد زاد عددهم 
بــعــد تــفــشــي كـــورونـــا فـــي الـــبـــالد، وخــصــوصــا في 
السياحية  واألمــاكــن  كاملساجد  املزدحمة  األمــاكــن 
واملــطــاعــم وغــيــرهــا. ولــدى هــؤالء وســائــل مختلفة 
وفي  مبتكرة.  وأخـــرى  تقليدية  بعضها  للتسول، 
هم 

ّ
الحالتن، هناك استغالل ملشاعر الناس«.  ويت

ملك الحكومة بالالمباالة وعدم تحّمل املسؤولية 
ملكافحة ظاهرة التسول، مؤكدًا أن الحل يكمن في 
التصدي  إلى  والبطالة، باإلضافة  الفقر  الحد من 
لــلــعــصــابــات الــتــي تــســتــغــل الـــفـــقـــراء لــجــنــي أربــــاح 
يأتي بعض  مــا  عــادة  الباكر،  الصباح  فــي  طائلة. 
ــذه الـــعـــصـــابـــات فـــي ســــيــــارات يــركــنــونــهــا  أفــــــراد هــ
هــنــا وهـــنـــاك، لــيــتــوزعــوا فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، أو 
الذين  والنساء  واملراهقن  األطفال  بنشر  يكتفون 

يستغلونهم في األماكن املزدحمة.  
ــة فــي  ــكـــومـ ــيـــة دور الـــحـ ــمـ ــور عــــن أهـ ــ وتــــتــــحــــدث نــ
الحكومة  »دور  إن  تــقــول  الــظــاهــرة.  هـــذه  مكافحة 
أســــاســــي، إال أنـــهـــا فــشــلــت فـــي الـــحـــد مـــن نسبتي 
الــبــطــالــة والــفــقــر، بــاإلضــافــة إلـــى تطبيق الــقــانــون 
على العصابات«. وتشير إلى أن »عدد املتسولن 
املحترفن يفوق عدد الفقراء منهم، موضحة أنهم 
األقــالم  يحمل  بعضهم  كثيرة.  وســائــل  يعتمدون 
أن  علما  للبيع،  ويعرضونها  الورقية  املناديل  أو 
الهدف األساسي هو التسّول. آخرون يعمدون إلى 
تنظيف زجــاج السيارات، وغير ذلــك«. تضيف أن 
»العصابات تستغل األطفال في الكثير من األعمال 
غير األخالقية، فيما الحكومة عاجزة عن التصدي 

لها، أو ربما كانت تتغاضى عنها«. 
فــي املقابل، يــرى اإلعــالمــي محمد حسن سيد أن 
اللوم  ملقيا  املسؤولية،  كامل  الحكومة ال تتحمل 
أنــه كان  إلــى  الــدولــي. ويشير  أيضا على املجتمع 

ــادة أعــــداد  ــ لــتــفــشــي كـــورونـــا دور أســـاســـي فـــي زيــ
ــه »ال يــمــكــن  ــ املـــتـــســـولـــن فــــي الــــبــــالد، مـــوضـــحـــا أنـ
الــحــكــومــة اســتــئــصــال جـــذور تــلــك الــظــاهــرة بشكل 
املجتمع  مــع  والــتــعــاون  التنسيق  دون  مــن  كــامــل 
الـــدولـــي الــــذي يــجــب عــلــيــه الــقــيــام بــــدوره فــي هــذا 
اإلطار، إذ ال يمكن الحكومة أن تفعل شيئا في ظل 
امللفات واألزمات الكثيرة واآلنية التي يجب عليها 
ها«. ويشير إلــى أنــه عــادة ما يلجأ املتسولون 

ّ
حل

إلـــى تــرديــد عــبــارات االســتــعــطــاف للحصول على 
املــــــال، فــيــمــا يــتــعــمــد بــعــضــهــم الـــبـــكـــاء، ويــتــظــاهــر 

آخرون بأنهم يعانون من إعاقات جسدية.

مجتمع
انطلقت في السودان، أمس السبت، حملة للتطعيم ضد شلل األطفال، تستهدف الوصول إلى ثمانية 
رتها 

ّ
مالين و600 ألف طفل سوداني دون سن الخامسة. وتُكلف الحملة نحو 15 مليون دوالر، وف

منظمات دولية، وذلك بعد وفود إصابات بشلل األطفال إلى السودان من دول مجاورة، بحسب ما 
مــرض شلل  القضاء على  عــام 2009 من  البالد في  قبل أشهر. وتمكنت  الصحية  السلطات  أعلنته 
األطفال تماما، حيث ُسجلت في ذلك العام آخر حالة إصابة، غير أنه في منتصف العام الحالي أعلن 
)العربي الجديد( عن وفود حاالت إصابة، وصلت حسب السلطات الصحية إلى 46 إصابة. 

تل 22 شخصا على األقل، في األيام األخيرة، في اشتباكات بن رعاة وفالحن، في منطقة جنوب 
ُ
ق

 السلطات فرضت حظرًا للتجول في منطقة 
ّ
تشاد. وقــال وزيــر االتــصــاالت شريف محمد زيــن إن

 مزارعن احتجزوا ثالثة ثيران تعود ملكيتها 
ّ
كابيا واعتقلت 66 شخصا. وقال مسؤول محلي إن

ملربي ماشية، بعدما أقدمت الثيران على تدمير حقل في منطقة كابيا. وخالل محاولة الوساطة، 
هاجم مزارعون مربي املاشية بالسكاكن وقتلوهم، فتجّمع في اليوم التالي مرّبو ماشية آخرون، 
)فرانس برس( لوا عددًا من املزارعن أيضا بالسهام. 

َ
ت

َ
لالنتقام، وق

تشاد: 22 قتيًال في اشتباكات بين رعاة وفالحينالسودان: تطعيم ماليين األطفال ضد الشلل

بإيجابية  سيد  حسين  محمد  اإلعالمي  يتحّدث 
الحكومة  اتخذتها  التي  الخطوات  بعض  عن 
الفقراء  رعاية  مراكز  خصوصًا  أخيرًا،  الباكستانية 
التي تضّم مئات األطفال، وتوزيع مطابخ طعام 
على الفقراء في هذه الظروف الصعبة. ويطالب 
الحكومة بمواصلة ما بدأت به، واتخاذ خطوات 

إضافية للتصدي للعصابات التي تستغل الفقراء.

خطوات إيجابية

باتت الكمامات جزءًا أساسيًا من حياة الناس في 
 مكان حول العالم بسبب فيروس كورونا الجديد 

ّ
كل

وما يحمله من انتقاالت عدوى عبر األنف والفم، بل 
إّن كثيرًا ممن يعارضون الكمامات أساسًا يجدون 
لالندماج  ســواء  بها،  لاللتزام  مضطرين  أنفسهم 
العقوبات  أو خوفًا من  بها،  امللتزمني  اآلخرين  مع 
من  كثير  في  السلطات  تفرضها  التي  والغرامات 

الـــدول. وفــي الــصــورة مشهد يجسد مــدى االلتزام 
الفتية بينما يلعبون كرة  بالكمامات، إذ إّن هؤالء 
الـــقـــدم فـــي أحـــد أزقــــة ضــاحــيــة ســـان بــازيــلــيــو في 
العاصمة اإليطالية رومــا، ال يتأخرون عن االلتزام 
بالكمامات في نشاط يرتبط باللهو وإمضاء الوقت 
حتى. في هذا اإلطار، توقع عالم فيروسات إيطالي، 
أن يستمر االلتزام بالكمامات طوال عام 2021 كحّد 

أدنى، بحسب وكالة »آكي«. وشدد عالم الفيروسات 
في جامعة »ميالنو« فابريتسيو بريلياسكو، على 
نا 

ّ
أّن »وصول اللقاحات املضادة لكورونا لن يعني أن

لتدابير  االمــتــثــال  عــن  الكف  قــادريــن على  سنكون 
مكافحة العدوى تلقائيًا«. وأوضح عالم الفيروسات 
وسيستغرق  كاملة،  ليست  اللقاحات  »فعالية  أّن 
األمر عدة أشهر للوصول إلى تغطية تستهدف 60 

إلى 70 في املائة من الفئات األكثر عرضة للعدوى«. 
ــه »لــذلــك، فحتى الــوصــول إلى 

ّ
وذكــر بريلياسكو أن

مناعة القطيع، من خالل اللقاحات، سيكون علينا 
ــنــا قد 

ّ
ــرازي، ألن ــتـ االلـــتـــزام بــالــكــمــامــات كـــإجـــراء احـ

نكون أحد األشخاص الذين لم يكتسبوا استجابة 
مناعية فعالة«.

)العربي الجديد(

Sunday 29 November 2020
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)ألبرتو بيتزولي/ فرانس برس(



سكينة المهدي

بعد رحيلي  لــدّي  ازدادت  التي  الكالم،  في  التلعثم  »الغناء يعوضني عن مشكلة 
عــن ســوريــة، وهــكــذا أفـــرغ عــن طريقه طاقتي السلبية وأوصـــل صــوت بــلــدي إلى 
الناس« هكذا يصف الشاب السوري فادي العدل )25 عامًا(، الذي ينحدر من مدينة 
أريحا في ريف إدلــب، موقع الغناء في حياته. كان لدى فــادي حلمان، أولهما أن 
يلتحق بجامعة عريقة ليدرس الهندسة املعمارية، وأما الثاني فهو إيصال رسائل 
النظام السوري  تخدم قضايا وطنه، من خالل صوته وأناشيده، قبل أن يالحق 
عائلته، ويحرق بيتهم واملستشفى الذي كان يعمل فيه والده ووالدته كما يقول، 
الجديد«: »خرجت من سورية  »العربي  لـ يتابع  تركيا.  إلى  للهرب  مما اضطرهم 
ولم  تركيا،  الريحانية جنوبي  مدينة  إلــى  وصــواًل  فقط،  أرتديها  التي  باملالبس 
أحمل معي شيئًا سوى حلمي باستكمال دراستي، الذي كان يبدو بعيدًا في تلك 
الفترة بسبب صعوبة االستقرار في بلد غريب، ال أتقن لغته وال أعرف أحدًا فيه«. 
مع ذلــك، كان مصرًا على استكمال مسيرته، فتقدم إلى امتحان املرحلة الثانوية 
املقاعد   

ّ
إن إذ  التركية، ولم يكن ذلك يسيرًا،  الجامعات  إلى  بالتقدم  ونجح، وبــدأ 

بل في إحدى 
ُ
ه ق

ّ
املخصصة للهندسة املعمارية للطالب األجانب كانت قليلة، لكن

الجامعات أخيرًا بعد حصوله على شهادة اللغة التركية. يتابع: »لم أترك شغفي 
إلى جانب  القرآنية لألطفال،  بــدأت بإعطاء دروس اإلنشاد والتالوة  بالغناء، بل 
دراستي، بعد انتقالي إلى مدينة إسطنبول، وكــان والــدي قد لجأ إلى بريطانيا 

وبدأ بإجراءات لّم شملنا، لنجتمع معه هناك بعد فترة دامت سنتني«.
التحضيرية  السنة  ــة  فــي بريطانيا، بعد دراسـ الــنــور  الــعــدل تبصر  أحـــالم  بـــدأت 
والرسم  العمارة  عن  املعرفي  فـــازداد مخزونه  لندن،  في جامعة  والتصميم   

ّ
للفن

ثالثي األبــعــاد، وساعدته دراسته في االنــدمــاج مع بقية الطالب، إذ كــان الطالب 
العربي الوحيد آنذاك في معهده. كان ملوهبة فادي املوسيقية نصيب من السعي 
أيضًا، فيقول: »سجلت كثيرًا من مقاطع األغاني التي تعبر عن حنيني إلى الوطن، 
ونشرتها على مواقع التواصل االجتماعي، فنالت استحسان من سمعها، وهذا ما 
شجعني على االستمرار في تطوير موهبتي واالستماع والتسجيل على الدوام«.

ــدم طــلــبــات الــتــســجــيــل فـــي جــامــعــات  ــادي ســنــتــه الــتــحــضــيــريــة، ثـــم قــ ــ أنـــهـــى فـ
ها ال مثيل لها، حني جاءه الرد بالقبول من 13 

ّ
بريطانيا، ويصف فرحته بأن

جامعة من أفضل الجامعات في بريطانيا، وهو اآلن يجهز نفسه للتخرج من 
العدل بتأسيس عمله الخاص: »أثناء دراســتــي، افتتحت  بــدأ  إحــداهــا. كذلك، 
إليها من  التعليمية، وأنا اآلن أقدم املساعدة ملن يحتاج  مكتبًا لالستشارات 
الطالب العرب، ممن يرغبون بالدراسة في بريطانيا، وأوجههم إلى الطريقة 

الصحيحة للحصول على قبول جامعي كما فعلت«.

مع اقتراب إنتاج لقاح كورونا، تكثر الشكوك واألخبار المضللة في 
بريطانيا حول خطورة الحصول عليه نظرًا لسرعة تطويره، إذ عادة 

ما تستغرق التجربة سنوات للتأكد من سالمة اللقاحات. في هذا 
اإلطار، تسعى البالد إلى طمأنة مواطنيها والحّد من اإلشاعات
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لندن ـ كاتيا يوسف

ــكــــومــــات  ــلــــت الــــحــ كــــثــــيــــرًا مــــــا عــــمــ
ــة بــالــصــحــة  ــيـ ــنـ ــعـ ــمــــات املـ ــنــــظــ واملــ
عــلــى مــحــاربــة الــحــمــالت املــضــادة 
ــبــــعــــض عــن  لــــلــــقــــاحــــات. والـــــــيـــــــوم، يــــعــــرب الــ
املضاد  اللقاح  على  الحصول  مــن  خشيتهم 
لــفــيــروس كـــورونـــا، بــســبــب ســرعــة تــطــويــره، 

مشككني في سالمته وفعاليته. 
لقاح كوفيد-19  إنتاج  الحديث عن   

ّ
وفي ظل

الحكومة  تسعى  الــجــاري،  الــعــام  نهاية  قبل 
عن  املضللة  األخــبــار  مــن  لــلــحــّد  البريطانية 
الفيروس على جبهات عدة، األمر الذي يطرح 
الدولة واملنّصات  تساؤالت حول مدى قــدرة 
اإللكترونية وغيرها على منع نشر األخبار 
ر من الحصول على اللقاح، وتثير 

ّ
التي تحذ

املخاوف لدى املواطنني.  
ــــدث اســتــطــالع  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ُيــشــيــر أحـ
للرأي أعــّدتــه »يــوغــوف«، وهــي شركة دولية 
على اإلنــتــرنــت مختصة بــأبــحــاث األســـواق، 
 نـــحـــو خــمــس 

ّ
ــــى أن ومـــقـــّرهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا، إلـ

البريطانّيني لن يأخذوا اللقاح. ويقول 4 في 
أن السبب هو عــدم ثقتهم بلقاح  املائة فقط 
ــايــــزر« )تـــطـــوره شـــركـــة فـــايـــزر األمــيــركــيــة  »فــ
بينما  بيونتيك(،  األملــانــيــة  األدويــــة  وشــركــة 

هم يعارضون اللقاحات 
ّ
يقول 2 في املائة إن

ــتــــعــــاون جـــهـــات أخــــــرى مــع  بــشــكــل عــــــام. وتــ
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ملــكــافــحــة املــعــلــومــات 
ــمــــز«  ــايــ ــتــ ــــلــــة. وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »الــ

ّ
املــــضــــل

االســــتــــخــــبــــارات  وكــــــالــــــة  أن  ــيــــة  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
 )GCHQ( »جــي.ســي.أتــش.كــيــو«  البريطانية 
ــفــت بــالــحــد مــن تــفــشــي األخـــبـــار الــكــاذبــة 

ّ
»ُكــل

الــــدول«. كما تتولى  تـــرّوج لها بعض  الــتــي 
وزارة الدفاع مهام مماثلة. 

فــي هـــذا الــســيــاق، ينتقد وزيـــر الــصــحــة مــات 
هانكوك أكثر من 300 من العاملني في هيئة 
الخدمات الصحية البريطانية وموظفي دور 
الرعاية النضمامهم إلى مجموعة مناهضة 
لــلــقــاح عــلــى فــيــســبــوك، تـــرى أن لــقــاح فــايــزر 
أشبه بـ »السم«. كما يعارض بعض أعضائها 

وضع الكمامات.
وتضّم املجموعة أطباء وممرضني، من بينهم 
جولي كوفي )جامعة شفيلد في بريطانيا(، 
 تطوير 

ّ
ها لن تضع الكمامة، وإن

ّ
التي قالت إن

وليس  السرعة  يرتكز على  كــورونــا  لقاحات 
سالمة الــنــاس. كــذلــك، شــاركــت مقطع فيديو 
شرحت فيه سبب ارتفاع نسبة الوفيات في 
مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس 
اللقاح املضاد  كورونا، وهو حصولهم على 
ملتالزمة االلتهاب التنفسي الحاد )سارس(. 

تسبب  األملــانــيــة،  والحصبة  للعاب(  املنتجة 
ــتـــوحـــد، وقــــد نــشــر هــــذا الــخــبــر في  مــــرض الـ
مــجــلــة »ذا النـــســـيـــت« الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
األطــفــال  مــن  العديد  إصــابــة  النتيجة  فكانت 
ــن إعــطــائــهــم  بـــتـــشـــوهـــات المـــتـــنـــاع األهــــــل عــ
الــلــقــاح. وبــعــد ســـنـــوات، تــبــني أن الـــدراســـة ال 

أساس لها من الصحة.    
بـــــــدوره، يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور ســلــيــم الــحــاج 
يــحــيــى، املــتــخــصــص فـــي جـــراحـــة الــقــلــب في 
اللقاحات   لـ »العربي الجديد«، إن  بريطانيا، 
ــازات الــتــي  ــجــ بــشــكــل عــــام تــعــد أحــــد أهــــم اإلنــ
شهدها الــقــرن الــعــشــرون، وقــد أنــقــذت حياة 
األعــمــار.  متوسط  مــن  وزادت  البشر  مــاليــني 
يــضــيــف أنـــه مـــا مـــن عـــالج لــلــفــيــروس. لــذلــك، 
هــنــاك تــركــيــز عــلــى تــطــويــر لــقــاح طـــوال فترة 
تفشي الجائحة وليس على العالج، الفتًا إلى 
أهــم من  الفيروسات  في مواجهة  الوقاية  أن 
 
ّ
العثور على عالج بعد اإلصابة به. ُيتابع أن

أهمية لقاح كوفيد-19 تكمن في منع اإلصابة 
املائة من  بالفيروس بنسبة أكبر من 90 في 
 التوصل إلى لقاح دائمًا 

ّ
الحاالت، الفتًا إلى أن

ما يكون مصحوبًا بإجراءات دقيقة وحرص 
عــلــى الــســالمــة، كــمــا يــخــضــع لــرقــابــة وكـــاالت 

طبية وعلمية عدة. 
اللقاح، خصوصًا  وُيــشــّدد على أهمية هــذا 
بالنسبة لكبار السن ومرضى القلب والرئة 
والـــربـــو وأصـــحـــاب املــنــاعــة الــضــعــيــفــة، مثل 
الذين يخضعون  والسرطان  القلب  مرضى 
ــائــــي، ومــــــرضــــــى الـــكـــلـــى  ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ ــعــــالج الــ ــلــ لــ
ــن الــســمــنــة  ــن يـــعـــانـــون مـ ــذيـ ــخــــاص الـ واألشــ

املفرطة. 
ق باألشخاص الذين يعارضون 

ّ
وفي ما يتعل

الــلــقــاح خشية حـــدوث مــضــاعــفــات، يــقــول إن 
الــتــقــنــيــة املــعــتــمــدة لــتــطــويــر الــلــقــاح حــديــثــة، 
مدة  اســتــخــدامــه  قبل  عليه  الحكم  يمكن  وال 
اللقاح كبيرة  فــائــدة   

ّ
أن يــؤّكــد  ه 

ّ
لكن ســنــوات. 

ومهمة إلنقاذ حياة ماليني البشر. ويفترض 
ــاس عـــلـــى الـــلـــقـــاح،  ــ ــنـ ـــ أن يـــحـــصـــل جـــمـــيـــع ال
خصوصًا األشخاص البالغني أو أي شخص 
ـــ 14 عــامــًا، ألن كــوفــيــد-19 ال يقتل  تــجــاوز الـ

األطفال، وإن كان هناك استثناءات. 
الــحــاج يحيى عــن أهــمــّيــة التقنية  ويــتــحــدث 
املبتكرة التي استخدمت إلنتاج هذا اللقاح، 
ــهــا 

ّ
ويــشــرحــهــا بــطــريــقــة مــبــســطــة. فــيــقــول إن

تمت مــن خــالل املــركــب الجيني املــســؤول عن 
نــســخ الــبــروتــيــنــات. واملــــادة املــحــقــونــة عــبــارة 
عـــن بــروتــيــنــات مــطــابــقــة لــلــبــروتــني الــخــاص 
بـــالـــفـــيـــروس واملــــســــؤول عـــن دخـــــول الــخــلــيــة 
واســتــغــالل املــــادة الــوراثــيــة بــجــســم اإلنــســان 
ــك، فــــــإن حـــقـــن مــــــــادة الـــلـــقـــاح  ــ ــذلـ ــ ــر. لـ ــاثـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
في  املــنــاعــة  هـــذه، تساعد خــاليــا  البروتينية 
باعتباره  الــبــروتــني  عــلــى تشخيص  الــجــســم 
قبل  عليه  وتقضي  فتهاجمه  غريبًا،  جسمًا 
دخــولــه الخلية، مــا يـــؤدي إلــى تــكــون مناعة 
في الجسم تمنع دخول الفيروس إلى الخلية 

والتكاثر واإلصابة باملرض.

ما شجع الفتيات 
على االلتحاق بالدورة 

هو أنها مجانية

ــال، أحــــد أشــهــر  إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول بــــول ســــرحــ
األطباء املتخصصني في العقم في بريطانيا، 
التوليد  ألطــبــاء  امللكّية  الكلّية  فــي  والعضو 
وأمــــراض الــنــســاء، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه 
تنظيم  وكالة  باسم  يعرف  ما  بريطانيا  في 
األدوية ومنتجات الرعاية الصحية. واألخيرة 
ال تصدر ترخيصًا يسمح باستخدام أي دواء 
 
ّ
أن مــن سالمته. يضيف  التأكد  قبل  لقاح  أو 
»التقنّية التي استخدمت خالل تطوير لقاح 
كـــوفـــيـــد-19 جـــديـــدة، وتـــعـــّد قــفــزة نــوعــيــة في 
الــطــب، إذ تــّم أخــذ جــزء مــن الحمض النووي 

الشيفرة  على  االعتماد  خــالل  مــن  للفيروس 
التقنية  هـــذه  وتــثــبــت  الـــكـــودون.  أو  الجينية 
ه بات في اإلمكان تتبع أي فيروس بسرعة 

ّ
أن

أكــبــر بكثير مــن قــبــل، بــل ويــمــكــن تــطــويــر أي 
ة أشهر ومن دون 

ّ
لقاح جديد في غضون ست

االضـــطـــرار إلـــى تعطيل الــعــالــم بــأســره كلما 
واجهنا فيروسًا جديدًا«. 

ــق بــســالمــة اســتــخــدام الــلــقــاح، 
ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

أثبتت  اآلن  التجارب حتى   
ّ
إن يقول سرحال 

ســالمــتــه، بــاســتــثــنــاء تــلــك الـــتـــي أجـــريـــت في 
تقنية  اعتمدت  وقــد  توقفت،  والتي  البرازيل 

ه ال يمكن ضمان سالمة 
ّ
مختلفة. ويوضح أن

الــلــقــاح بــالــكــامــل قــبــل تــجــربــتــه بــشــكــل أكــثــر 
شـــمـــواًل، لــكــن الــبــيــانــات املــتــوفــرة حــتــى اآلن 

مطمئنة للغاية. 
وردًا على أولئك الذين يتحدثون عن خطورة 
 لــهــذه الــنــظــريــات تــداعــيــات 

ّ
الــلــقــاح، يــقــول إن

خطيرة على صحة الناس، وقد انتشرت في 
املاضي خالل تطوير لقاحات أخرى. ويعطي 
مثااًل على ذلك: منذ نحو عشر سنوات، قيل 
إن الــلــقــاح ضــد الــحــصــبــة والــنــكــاف  )عـــدوى 
فـــيـــروســـيـــة تـــصـــيـــب بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي الـــغـــدد 

يعرب الكثير من األردنيين 
على موقع التواصل 
االجتماعي عن عدم 

ثقتهم باللقاحات 
المضادة لفيروس 

كورونا، التي تعمل 
شركات عدة على 

تطويرها، ويستبعد 
البعض احتمال 

حصولهم عليها في 
وقت قريب. وذهب 

آخرون أبعد من ذلك، 
معتبرين أن تفشي 

كورونا مؤامرة تسبب 
بها الرئيس األميركي 

دونالد ترامب بهدف 
إنتاح لقاح وتحقيق 

أرباح مادية. كما انتقد 
البعض الحكومة 
لعدم إيجاد حلول 

للقطاعات المتضررة 
بفعل إجراءات اإلغالق 

للحد من تفشي 
الفيروس.

تساهم مبادرات 
الجمعيات في المخيمات 

الفلسطينية في خلق 
بعض األمل لدى أهلها. 

في هذا اإلطار تأتي 
مبادرة تعليم الفتيات 

مهنة فن التزيين النسائي 
في مخيم شاتيال في لبنان

بيروت ـ انتصار الدنان

ــادي املــــتــــردي الـــذي  ــتـــصـ فــــرض الــــواقــــع االقـ
يعيشه لبنان في الوقت الحالي، مع ارتفاع 
ــــرف الـــــــدوالر  ـــع ســـعـــر صــ ــراجــ ــ ــار وتـ ــ ــعـ ــ األسـ
وتفشي فيروس كورونا الذي زاد من حجم 
إضافية  تحديات  الفقر،  وبالتالي  البطالة 
الذين  الفلسطينية  املخيمات  أهــالــي  على 
من  الكثير  ســنــوات طويلة  منذ  يــواجــهــون 
ــــات الــتــي تــــزداد ســـوءًا عامًا  املــشــاكــل واألزمـ
بعد عام. من هنا، فإن املبادرات التي تقوم 
بها بعض الجميعات أو املنظمات أو حتى 
األفـــــــراد، تــكــون بــالــنــســبــة لــلــبــعــض بمثابة 
ــــل أن تـــســـاهـــم فــــي تــخــفــيــف  مـــنـــقـــذ، عـــلـــى أمـ

األعباء عن أهالي املخيمات.

حاجة أساسية
عادة ما تعيش النساء ظروفًا أكثر صعوبة 
نتيجة للبيئة التي تفرض عليهن ضوابط 
كــثــيــرة، لــتــكــون املــشــاريــع الــخــاصــة بتمكني 
املــــــرأة وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا حـــاجـــة أســاســيــة 
فــي املجتمع. وهـــذا ما  وضــروريــة لدمجها 
سعى إلــيــه مــركــز الـــوالء للتنمية بــدعــم من 
ــــئ فــــي مــخــيــم شــاتــيــال  ــــالم الجـ جــمــعــيــة أحــ
بــيــروت(.  )جــنــوب  الفلسطينيني  لــالجــئــني 
في هذا اإلطار، تقول مسؤولة املركز صفاء 
بــهــار الــتــي تــعــود أصــولــهــا إلـــى بــلــدة صفد 
في مدينة الجليل )شمال فلسطني(، والتي 
ولــدت وعاشت في مخيم شاتيال لالجئني 
ــي مـــركـــز الـــــوالء  ــل فــ ــمــ الــفــلــســطــيــنــيــني: »أعــ
للتنمية في مخيم شاتيال منذ ستة أعوام. 

في  بطلبات  بــالــدورة  بااللتحاق  الــراغــبــات 
ــالـــدورة  ــذا اإلطــــــار. وبــالــفــعــل، الــتــحــقــت بـ هــ
عـــشـــرون فـــتـــاة وامـــــــرأة مـــن جــنــســيــات عــدة 
ــة، تــعــيــش  ــ ــــوريـ فــلــســطــيــنــيــة ولــبــنــانــيــة وسـ
ــبـــة مـــــن الــــنــــواحــــي  بـــعـــضـــهـــن ظـــــروفـــــًا صـــعـ
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة وحـــتـــى داخـــل 

فــي الــبــدايــة، كنا نعمل مــع األطــفــال ونوفر 
إليه.  يحتاجون  الــذي  والــدعــم  الرعاية  لهم 
ــرأة في  املـ العمل على تعزيز دور  بــدأنــا  ثــم 
املجتمع من خالل مشاريع التدريب املهني 
ــرأة مــهــنــيــًا واقـــتـــصـــاديـــًا. لــذلــك،  ــ لــتــمــكــني املــ
أعــددنــا دراســـة عــن املــهــن الــتــي تفيد املـــرأة، 
التزيني  إلــى مهنة  فوجدنا أن هناك حاجة 
الــنــســائــي. تــقــدمــنــا بــمــشــروع إلــــى جمعية 
أحالم الجئ التي تمّول بعض املشاريع في 
أجــل تعليم فتيات ونــســاء هذه  مــن  املخيم 

هن يجدن فرصة عمل«.
ّ
املهنة، عل

تــتــابــع: »بــعــد املــوافــقــة عــلــى دعـــم املــشــروع، 
ا عنه مع اإلشارة إلى ضرورة أن تتقدم 

ّ
أعلن

ــا بــني 17 و27 عــامــًا(  الــفــتــيــات والــنــســاء )مـ

أســرهــن، ومــنــهــن طــالــبــات فــي الــجــامــعــة ما 
املال  إلــى  زلــن يتابعن دراستهن، ويحتجن 

ملتابعة هذه الدراسة«.

جنسيات مختلفة
»الــــدورة مجانية ومدتها  إن  بــهــار  وتــقــول 
ثالثة أشهر، تحصل بعدها املشاركات على 
النسائي واملاكياج،  التزيني  شهادة في فن 
على أن تمنح أربعة نساء من اللواتي أثبنت 
مهارة وتفوقًا في العمل عدة كاملة للعمل 
في بيوتهن«. وتوضح أن »الهدف األساسي 
من هذه الــدورة هو تقديم  شيء ملجتمعنا 
فــرص  املــخــيــم، وتــوفــيــر  الفلسطيني داخـــل 
عمل للمشاركات في الــدورة. هذا ما نطمح 

إلــيــه ونــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــه«، الفــتــة إلـــى أن 
»هـــذه الـــدورة لــن تــكــون األخــيــرة ألن أعـــدادًا 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــتـــيـــات يـــنـــتـــظـــرن االلـــتـــحـــاق 
بــــدورة مــمــاثــلــة، ونــســعــى إلـــى االســتــمــرار«.  
تضيف أن ما شجع الفتيات على االلتحاق 
أنها مجانية كونها مدعومة  هــو  بــالــدورة 
ــم هــذه 

ّ
مــن أحـــالم الجـــئ، علمًا أن كلفة تــعــل

املهنة مرتفعة. خالل الدورة، تتعلم الفتيات 
ويتوجب  واملــاكــيــاج،  النسائي  التزيني  فــن 
أيــام في األسبوع.  عليهن الحضور خمسة 
وتشدد على أهمية إعطاء الفرص للفتيات 
رفض  يمكننا  »ال  الجنسيات،  مختلف  من 
امــرأة بحسب جنسيتها،  أو  أيــة فتاة  طلب 
ألن هــــدف الـــــــدورة هـــو تـــأمـــني فــــرص عمل 
للجميع في ظل الظروف املعيشية الصعبة 
أن دورة  تــضــيــف  ــدًا«.  ــ أحـ الــتــي ال تستثني 
كــهــذه تــعــّد جــديــدة فــي املــخــّيــم، وال تتذكر 
إلــى تنظيم دورة مماثلة في  أحــدًا عمد  أن 
وقت سابق »ربما لذلك، كان اإلقبال عليها 

كبيرًا«. 

عمل منزلي
مــن جهتها، تــقــول يـــارا بــهــلــون )27 عــامــًا(، 
وهــي الجئة فلسطينية من سورية تعيش 
لطفلتني،  وأم  ومطلقة  شــاتــيــال،  مخيم  فــي 
وما من معيل لها: »خالل السنوات املاضية، 
أستطيع من خاللها  مهنة  أبحث عن  كنت 
تأمني احتياجاتي ورعاية طفلتي من دون 
أنــنــي مسؤولة  أحـــدًا، خصوصًا  أحــتــاج  أن 
لبنان،  إلــى  لجوئها  بعد  بالكامل«.  عنهما 
ــعـــوبـــات. وحـــني  واجــــهــــت الـــعـــديـــد مــــن الـــصـ
ــــدورة، قـــررت االلــتــحــاق بها،  عــرفــت بــهــذه الـ
خصوصًا أنه في إمكانها العمل من البيت 
إلــى البحث عن  مــن دون أن تكون مضطرة 
عمل في الخارج. تضيف: »في حال لم أجد 
 لــتــزيــني الــشــعــر، أســتــطــيــع 

ٍّ
 فـــي مـــحـــل

ً
عـــمـــال

العمل في املنزل«. أما الطالبة الجامعية عال 
قيم 

ُ
ت عــامــًا(، وهــي فلسطينية   23( معروف 

في مخيم شاتيال، فتقول إنها أنهت سنتها 
الجامعية األولى إال أنها عاجزة عن متابعة 
ــــروف االقـــتـــصـــاديـــة  ــــظـ تــعــلــيــمــهــا بــســبــب الـ
الصعبة التي تعيشها البالد. وحني علمت 
بالدورة، قررت االلتحاق بها خصوصًا أنها 
مجانية وال تتطلب أية تكاليف مادية، علها 
 في وقت الحق وتتابع دراستها.

ً
تجد عمال

تحقيق

فسبكة

لقاح كورونا
بريطانيا تسعى إلى مواجهة المشككين

األردن يخشى السيناريو الوبائي األسوأ

تهجير فادي العدل، مع أهله، كان حافزًا له للنجاح بعيدًا عن 
سورية، لكّن الوطن في باله دائمًا

قصة الجئ

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

1.600.000
تقريبًا، هو عدد 

اإلصابات بفيروس كورونا 
الجديد، في المملكة 

المتحدة، حتى يوم 
أمس.

فادي العدل
شاب سوري ينجح في بريطانيا

الوضع في األردن ما زال 
دقيقًا ويستدعي االلتزام 

بكافة إجراءات السالمة

عّمان ـ أنور الزيادات

ــفــــيــــروس  أرقــــــــــــام اإلصــــــــابــــــــات الــــيــــومــــيــــة بــ
كــورونــا فــي األردن تــفــاقــم مــشــاعــر الــخــوف 
ــم مـــحـــاولـــة الــحــكــومــة  ــ ــــدى املــــواطــــنــــني، رغـ لـ
على  املستشفيات  قـــدرة  لناحية  طمأنتهم 
اســتــقــبــال مـــرضـــى كــــورونــــا، وزيـــــــادة عــدد 
ــل بــقــرب إنــتــاج  األســــرة، بــاإلضــافــة إلـــى األمـ
الــلــقــاح املــضــاد لــلــفــيــروس. فــي مــقــابــل هــذه 
الـــتـــطـــمـــيـــنـــات، يــتــنــاقــل مـــواطـــنـــون أخـــبـــارًا 
أوراق نعي  يــنــشــرون  أو  عـــن حــــاالت وفــــاة 
ــوا نــــتــــيــــجــــة إصــــابــــتــــهــــم  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــــاص تـ ــ ــخـ ــ ــ ألشـ
بـــالـــفـــيـــروس، األمـــــر الـــــذي يـــزيـــد شــكــوكــهــم. 
ــي الـــوقـــت  ــلـــوب فــ ــطـ ــول الـــبـــعـــض إن املـ ــقــ ويــ

الــحــالــي هـــو الــــتــــوازن وعــــدم إيـــهـــام الــنــاس 
بآمال زائفة تتعلق باستقرار وضع الوباء، 
التوصل  خصوصًا وأن الحديث عــن  قــرب 
إلى لقاح ما زال غير دقيق. وفي حال توفره 
 20 نحو  على  فسيقتصر   ،2021 علم  بداية 
في املائة من السكان مع نهاية العام املقبل 

فــي أحسن األحـــوال. وقبل أيـــام، أعلن وزيــر 
الصحة األردني نذير عبيدات، أن الحكومة 
ســتــوفــر لـــقـــاح كــــورونــــا مـــّجـــانـــًا لــألردنــيــني 
واملقيمني على أراضي اململكة، استنادًا إلى 
مجموعة من األولوّيات، مشيرًا إلى وجود 
خطة وطنية متكاملة لتوفير اللقاح للفئات 
األكثر حاجة )لن يكون إجباريًا(، األمر الذي 

سيساهم في حماية املجتمع.
دقيقًا  زال  مــا  األردن  فــي  الــوضــع  إن  وقــــال 
ويستدعي االلتزام بكافة إجراءات السالمة 
والــوقــايــة مــن الــفــيــروس، وخصوصًا وضع 
الكمامة والحفاظ على التباعد االجتماعي، 
الفـــتـــًا إلـــــى أن نــســبــة األســـــــــّرة املــخــّصــصــة 
ملرضى كورونا ما زالت تستوعب الحاالت 
ــب الـــعـــالج داخــــل املــســتــشــفــيــات 

ّ
الــتــي تــتــطــل

والعمل جاٍر على زيادتها، معتبرًا أن ثبات 
ــداد اإلصـــابـــات خـــالل األســـبـــوع املــاضــي  ــ أعـ

مؤشر جيد.
ويــقــول األســتــاذ املــشــارك فــي كلية الــطــب في 
في  والخبير  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة 
الحميد  عبد  محمد  املنقولة،  األمـــراض  علم 
القضاة لـ »العربي الجديد«، إنه »بعد الثغرة 
الـــتـــي حــصــلــت فـــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املـــاضـــي، 
ومع دخــول مصابني بكورونا عبر الحدود، 
وخــصــوصــًا الــســوريــة، وبـــدء ظــهــور بـــؤر في 
مختلف مناطق اململكة، ونتيجة عدم القدرة 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا وإقــــنــــاع املـــواطـــنـــني 
بــأهــمــيــة الــتــبــاعــد ووضـــــع الـــكـــمـــامـــة، وصــل 
التفشي املجتمعي،  إلى مرحلة  اليوم  األردن 
وصار يسّجل ما معدله 5 آالف حالة مكتشفة 
ــه يـــوجـــد أضــــعــــاف مــن  ــ يـــومـــيـــًا، مــــا يــعــنــي أنـ

اإلصابات غير املكتشفة«.
يضيف: »ما زال الجميع ينتظرون الوصول 
إلـــى قــمــة املــنــحــنــى الــوبــائــي )الـــــــذروة(، علمًا 
عدمه  من  معرفة وصولنا  لن نستطيع  أننا 
أنــه في  إال بعدما يبدأ باالنخفاض«. ويــرى 
التأكيد  من  بد  ال  واالنتظار،  الترقب  مرحلة 
على أن املخرج الوحيد ملنع تدهور األحوال 
هــو الــتــبــاعــد وااللـــتـــزام بــوضــع الــكــمــامــة إمــا 
الفتًا  الرسمية،  األجهزة  من  بإلزام  أو  طوعًا 
ــتــــزام بــالــكــمــامــات  إلـــى أن هـــذا الــتــبــاعــد وااللــ
ســيــقــلــل مـــن ســـرعـــة تــفــشــي الــــعــــدوى، وعـــدد 
ــد تـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــي قـ ــتــ ــة الــ الـــــحـــــاالت الــــحــــرجــ
دخــــول املــســتــشــفــيــات وربــمــا أقــســام العناية  
الحكومة استجابت، ولو  إن  املــركــزة. ويقول 

التباعد االجتماعي  لنداءات فرض  متأخرة، 
ووضع الكمامات، وعينت املزيد من األطباء 
واملمرضني في وزارة الصحة، وبدأت بإنشاء 
الضغط على  مستشفيات ميدانية لتخفيف 
املــســتــشــفــيــات الــرئــيــســيــة لــضــمــان اســتــمــرار 

تقديم الخدمات الصحية.
الناس  لــدى  الــخــوف  أن  إلــى  القضاة  وُيشير 
والقطاع الخاص هو نتيجة الحظر الشامل 
أكثر من الخوف من الجائحة نفسها، معتبرًا 
أن الـــحـــظـــر هــــو الـــخـــيـــار األخــــيــــر، والـــحـــلـــول 
ووضع  الجسدي  التباعد  وأهمها  موجودة 
الـــكـــمـــامـــة بــشــكــل صـــحـــيـــح، ألنـــهـــمـــا كــفــيــالن 
بالحد من تسارع تفشي الوباء والخروج من 
األزمة. ويقول إن الفيروس سيبقى موجودًا 
طاملا لم يتم إيجاد لقاح جيد أو عالج فّعال 
)مــنــاعــة  مــنــاعــة مجتمعية  إلـــى  الـــوصـــول  أو 
القطيع(. وهذا يعني أن هناك احتمال موجة 
جـــديـــدة عــاملــيــًا، فـــي حــــال انــخــفــض مــســتــوى 
االلــــتــــزام بـــــاإلجـــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، ولــــم يعط 

اللقاح نتائجه املتوقعة.
بــــــدوره، يـــقـــول الــخــبــيــر فـــي حـــقـــوق اإلنـــســـان 
ــات الــطــبــيــة،  ــ ــيـ ــ ــالقـ ــ وحــــقــــوق املــــرضــــى واألخـ
ــطـــب الـــشـــرعـــي الـــدكـــتـــور هــانــي  مــســتــشــار الـ
جهشان،  لـ »العربي الجديد«، إن املجتمعات 
املــحــلــيــة تـــعـــّد الـــجـــهـــات الــرئــيــســيــة واألكـــثـــر 
فاعلية للوقاية من اآلثار الصحية والنفسية 
واالجتماعية واالقتصادية لألوبئة. يضيف 
ب 

ّ
أن وباء كورونا ُيعّد حدثًا استثنائيًا تتطل

ــوارد مــالــيــة وبــشــريــة إضــافــيــة،  ــ مــواجــهــتــه مـ
وهـــو مــا لــم يـــدرج فــي مــيــزانــيــة الــحــكــومــة أو 
كــمــا يتطلب  الــصــحــة،  اســتــراتــيــجــيــات وزارة 
األمر تعاونًا وتنسيقًا مع قطاعات ووزارات 

ومؤسسات خارج القطاع الصحي.
وُيشير إلى أن استجابة القطاعات الصحية 
أعـــداد املصابني  لــلــوبــاء تتركز حــول خفض 
والـــوفـــيـــات، ومــنــع انــهــيــار الــقــطــاع الــصــحــي، 
وتـــجـــنـــب اآلثـــــــار الــســلــبــيــة عـــلـــى الــقــطــاعــات 
األخرى، وحماية مقدمي الخدمات الصحية 
ــاة. وُيـــشـــّدد عــلــى أهمية  مـــن الـــعـــدوى والــــوفــ
الراهن في ظل تسجيل آالف  دراســة الوضع 
وتوقع  يوميًا،  الوفيات  اإلصــابــات وعشرات 
ــوءًا، الفــتــًا إلى  أكــثــر سـ خــبــراء سيناريوهات 
ضــــــرورة تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى اإلخـــفـــاقـــات 
والفجوات خالل فترة تفشي الوباء في شهر 

مارس/ آذار املاضي وحتى اآلن.

Sunday 29 November 2020 Sunday 29 November 2020
األحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة األحد 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  14  ربيع اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2281  السنة السابعة

حرص على إجراء فحص كورونا )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

)Getty /تحرص البالد على التوعية حول ضرورة وضع كمامات )جاستن سيترفيلد

تأمل أن تجد عمًال بعد انتهاء الدورة )العربي الجديد(
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فالشمجتمع

في يوم التضامن دعوة أممية 
لدعم »أونروا«

شعب فلسطين ــم املــتــحــدة الــيــوم  تــحــتــفــل األمــ
األحــد، في التاسع والعشرين 
الثاني،  تشرين  نوفمبر/  مــن 
للتضامن  الدولي  »اليوم  بـ عــام،   

ّ
كــل مثل 

ــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. وقـــــد جـــرى  مــ
اخــتــيــار هـــذا الــيــوم ملــا يــنــطــوي عليه من 
وتـــاريـــخـــيـــة،  ســـيـــاســـيـــة  ودالالت  ــاٍن  ــعــ مــ
ــــن عــــــام 1947،  ــــوم مـ ــيـ ــ ــل هــــــذا الـ ــثـ ــفـــي مـ فـ
ــة الــــقــــرار 181  ــامـ اتــــخــــذت الــجــمــعــيــة الـــعـ
التقسيم،  قــرار  الــذي أصبح يعرف باسم 
والــــذي نـــّص عــلــى أن تنشأ فــي فلسطني 
»دولة يهودية« و»دولــة عربية« واعتبار 
ــقــــدس كـــيـــانـــا مــتــمــيــزًا يــخــضــع لــنــظــام  الــ
دولي خاص، ومن بني الدولتني املفترض 
ــــود  ــــوجـ ــر إلـــــــى الـ ــهـ ــظـ ــا، لـــــم تـ ــ ــمـ ــ ــــاؤهـ ــــشـ إنـ
ــتــــال  ــيــــان االحــ إاّل دولـــــــة واحــــــــدة هــــي كــ
اإلســـرائـــيـــلـــي. ســيــجــري االحـــتـــفـــال بــهــذه 
املــنــاســبــة هـــذا الـــعـــام، بــعــد غـــد الــثــاثــاء، 
الــخــاصــة في  بسلسلة مــن االجــتــمــاعــات 
مــقــر األمـــــم املـــتـــحـــدة بـــنـــيـــويـــورك. كــذلــك، 
يفتتح معرض افتراضي يركز على جدار 
االحتال،  أقامه  الــذي  العنصري  الفصل 
ه غير 

ّ
بأن الدولية  العدل  وقضت محكمة 

قانوني. وفي رسالة بهذه املناسبة، دعا 
األمــــني الـــعـــام لــأمــم املـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو 
 الجهود 

ّ
غوتيريس، إلى ضرورة بذل كل

الفلسطيني،  الــشــعــب  مــعــانــاة  لتخفيف 
مــعــربــا عـــن قــلــقــه الــشــديــد تـــجـــاه الــحــالــة 
املالية التي تواجهها وكالة األمم املتحدة 
الفلسطينيني  الاجئني  وتشغيل  إلغاثة 
»أونـــروا«. وناشد جميع الــدول األعضاء 
بـــأن تــســاهــم عــلــى وجـــه الــســرعــة لتمكني 
»أونـــــــــــــــــروا« مــــــن تـــلـــبـــيـــة االحــــتــــيــــاجــــات 
لاجئني  الحرجة  واإلنمائية  اإلنسانية 
الظروف  خــال  خصوصا  الفلسطينيني، 
الـــحـــالـــيـــة، إذ دمـــــــرت جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
الوضع  الفلسطيني، وقوضت  االقتصاد 
 في 

ً
اإلنساني واالقــتــصــادي الهش أصــا

قــطــاع غـــزة، والـــذي ازداد تــدهــورا بسبب 
القيود اإلسرائيلية.
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