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وعالمي

الأربعاء  28 -رم�ضان 1439 -هـ
 13يونيو 2018م
ال�سنة التا�سعة  -العدد 517

عــــــــــــــربي

المراقب الصحفي
«�إن م�سلمي تتار
ال���ق���رم ي��������ؤدون دوراً
ح����ي����وي����اً وم����ه����م����اً يف
حماية وتطور بالدنا،
وه����م ج����زء الي��ت��ج��ز�أ
م��ن ال�شعب والثقافة الأوك��ران��ي��ة� .إن
ت���ت���ار ال���ق���رم ي��وا���ص��ل��ون ن�����ض��ال��ه��م من
�أج�����ل ح��ق��وق��ه��م م��واج��ه�ين االح���ت�ل�ال
(الرو�سي) يف �شبه جزيرة القرم ،وتتار
ال���ق���رم وال��ن��ا���ش��ط��ون وامل���داف���ع���ون عن
ح�ق��وق الإن �� �س��ان ي�ت�ع��ر��ض��ون ل�ضغوط
قا�سية يف �شبه اجلزيرة».

م�أ�ساة امل�سلمون يف املناطق ال�شمالية من البالد..
رم�ضان كينيا ..موا�صلة ال�صوم لنق�ص الغذاء يف ظل الفي�ضانات

بافلو كليمكني وزير اخلارجية الأوكراين

«�إن ال���������ش����ع����ب
الفل�سطيني الينظر
ب�إيجابية �إلى الرئي�س
احل������������ايل ل�������ل�������إدارة
الأم��ي�رك����ي����ة دون���ال���د
ترامب والينتظر منه �شي ًئا� .إن الواليات
املتحدة الأمريكية تعترب دول��ة �شريكة
م��ع ال��ك��ي��ان ال�صهيوين يف االع��ت��داءات
التي ُت َ�شن على ال�شعب الفل�سطيني .و�إن
معظم الدول العربية التتمكن من مد
يد العون لفل�سطني ب�سبب ال�صراعات
واحلروب التي ت�شهدها».
رزق منورة �سفري دولة فل�سطني
لدى البو�سنة والهر�سك

«�أ�ؤمن �أنه عندما
ي���ك���ون م����ا ي����ق����ارب 2
م��ل��ي��ون ي��ع��ي�����ش��ون يف
غ�������زة ،ح���ي���ث ي��وج��د
م���اء م��ت�����س��خ ،ون�سبة
ال��ب��ط��ال��ة ب�ين ال�����ش��ب��اب ت�����ص��ل �إل����ى 60
باملائة ،والي�ستطيع النا�س حتى مغادرة
املنطقة ،فهذا �أمر غري مقبول .ترامب
يكذب يف جميع الأوق���ات على ال�شعب
الأم�يرك��ي ،فقد وع��د باالن�سحاب من
�أف�غ��ان���س�ت��ان ومل ي�ف�ع��ل ،وك ��ان ينتقد
احل� ��رب يف ال� �ع ��راق ،ول �ك��ن ب �ع��د ذل��ك
جلب جون بولتون� ،أحد �أبرز مهند�سي
احل��رب على ال�ع��راق ،وع َّينه م�ست�شاراً
للأمن القومي».
بريين �ساندرز ع�ضو جمل�س ال�شيوخ الأمريكي

«يف ال��������وق��������ت
ال�����ذي ت�������ش���ارف فيه
العمليات الع�سكرية
على نهايتها ،يجب
�أن ن����ت����ف����ادى ت����� ْرك
فراغ يف �سوريا ميكن �أن ي�ستغله نظام
(ب�����ش��ار) الأ����س���د �أو داع���م���وه (رو���س��ي��ا
و�إي���ران) .معركتنا مل تنته .يف �سوريا
���س��ي��ك��ون خ��ط���أ ا���س�ترات��ي��ج��ي��اً يُ�ضعِف
دب��ل��وم��ا���س��ي��ي��ن��ا وي���ت���ي���ح ل�ل��إره���اب���ي�ي�ن
ال �ت �ق��اط الأن �ف��ا���س ،ل��ن ن �غ��ادر �ساحة
املعركة قبل �أن يتو�صل مبعوث الأمم
امل��ت��ح��دة ���س��ت��ي��ف��ان دي م��ي�����س��ت��ورا �إل���ى
دفع عملية جنيف لل�سالم بت�أييد منا
جميعاً بقرار من جمل�س الأمن».
جيم ماتي�س وزير الدفاع الأمريكي

م���ا ب�ي�ن ن��ق�����ص ح����اد يف �إم��������دادات امل��ي��اه
وال �غ ��ذاء وف�ي���ض��ان��ات ع��ارم��ة ج��رف��ت يف
طريقها الأخ�����ض��ر وال��ي��اب�����س ،ح��� َّل �شهر
رم�������ض���ان ،ع��ل��ى ال��ك��ث�ير م���ن امل�����س��ل��م�ين
�شمايل كينيا ب�شكل يجعل �صيامهم �شبه
م�ستمر يوا�صلون فيه الليل بالنهار.
وي��زداد الو�ضع ��س��وءاً وال�سيما بالن�سبة
ل�سكان بلدة غاري�سا �شمايل �شرق البالد،
ومعظمهم م��ن �أ���ص��ل ���ص��وم��ايل ،وذل��ك
ب�سبب الفي�ضانات العارمة التي �ضربت
املناطق ال�شمالية و�أتلفت جميع املنتجات
ال��زراع��ي��ة التي ك��ان ي�ستعد بها ال�سكان
ال�ستقبال �شهر رم�ضان.
وبهدف ت�سليط ال�ضوء على حمنة الآالف
من الأ�شخا�ص الذين يبحثون عن م�أوى يف
خميمات �أقيمت �شمايل البالد ،ا�ستطلعت
وك��ال��ة �أن �ب��اء (الأن��ا� �ض��ول) ال�ترك�ي��ة �آراء
بع�ض املزارعني املت�ضررين هناك.
وق����ال �أح���ده���م �إن «امل���ي���اه غ��م��رت بع�ض
الطرق ب�شكل جعل من ال�صعب عبورها
�إال با�ستخدام القوارب».
ويف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة غ��م��رت امل��ي��اه ثمانية
�آالف و 450فداناً من الأرا�ضي الزراعية،
وب���ال���ت���ايل ت�����س��ب��ب��ت يف م�����ض��اع��ف��ة �سعر
الطعام ثالث مرات.
ونوهت هيئة ال�صليب الأحمر �إل��ى ندرة
ال�غ��ذاء وامل�ي��اه النظيفة ،ف�ض ً
ال عن عدم
ت��واف��ر �أع���داد كافية م��ن املراحي�ض ،مما
يجعل الو�ضع مبثابة قنبلة موقوتة ،حيث
ميكن �أن يتعر�ض �آالف الأ�شخا�ص خلطر
الأمرا�ض املعدية التي تنقلها املياه.
وي��ق��ول م��ك��ت��ب الأم����م امل��ت��ح��دة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية (�أوت�شا) �إن الفي�ضانات
و�شح الغذاء ت�س َّببا �أي�ضاً يف نفوق �أكرث
من �ستة �آالف ر�أ�س من املا�شية يف منطقة
معظم �سكانها من الرعاة ال ُّر َّحل.

�صيام متوا�صل
وجتل�س �أك�سالم ب��ارواك��او ،وهي مزارعة
يف منطقة غاري�سا ،بجوار زوجها املري�ض
باملالريا.
وب��ي��ن��م��ا ت��ك��ت�����س��ي م�لاحم��ه��ا مب��زي��ج من
الأ���س��ى وال�صرب ،ق��ال��ت« :يف رم�ضان ،ال
خ��ي��ار �أم��ام��ن��ا ���س��وى ال�����ص��ي��ام امل��ت��وا���ص��ل،
فلي�س لدينا �شيئاً لن�أكله».
و�أ��ض��اف��ت �أن «الكثري م��ن الأ�شخا�ص يف
مثل هذه املناطق النائية ميوتون جوعاً».
و�أردف������ت «ن��ح��ن يف رم�����ض��ان ه���ذا ال��ع��ام
نوا�صل ال�صيام لي ً
ال ونهاراً .لقد تركتنا
ُ
ال��ف��ي�����ض��ان��ات ب�ل�ا ����ش���يء ،و�أج��ِبنرِ ن����ا على
مغادرة �أرا�ضي �أجدادنا».
وقالت �إن «الو�ضع فظيع بالفعل ،حيث
فتحت �شركة الكهرباء الكينية بوابات
ال�سدود لت�صريف املياه ،مما رفع م�ستوى
املياه يف الأنهار ومن ثم طافت ال�شوارع
مب�����س��ت��وي��ات ت�صل �أح��ي��ان��اً �إل���ى م�ستوى
�صدر الإن�سان ،ويف مناطق �أخرى ،غمرت
املياه بع�ض املنازل ب�شكل كامل».
وب��ع��د زي����ارة تفقدية �إل���ى غ��اري�����س��ا ،ق��ال
حاكم املنطقة �أدن دوال« :اندلع الفي�ضان
نتيجة لل�سدود الكهرومائية ،التي تطلق
املياه الزائدة يف جمرى النهر ،مما ت�سبب
يف تلف امل��زارع وتدمري املمتلكات ،مبا يف
ذلك املدار�س».
و�أ� �ض��اف�« :سنتخذ �إج ��را ًء قانونياً �ضد
�شركة الكهرباء ونقا�ضيها للح�صول على
تعوي�ض ب�أكرث من  5مليارات �شلن كيني
( 50مليون دوالر)».

�شائعة يف املنطقة م��ن ج��ان��ب �إخ��وان��ه��م
امل�سلمني ،غابت ه��ذا العام «لأن��ه��م (من
يقدمون امل�ساعدات) �أنف�سهم اليجدون
ما ي�أكلون».
وتابعت «�أنا ل�ست غنية ،و�أق�ضي يومي يف
تنظيف منازل النا�س وغ�سل مالب�سهم،
وكنت دائماً �أتطلع �إلى رم�ضان لأنه كان
يعني غذا ًء �أف�ضل يل».
وقالت �إن �سعر كيلو الطماطم (البندورة)
التي اعتادت بيعه مقابل � 50شلناً كينياً
( 0.50دوالر) ق��د زاد لأك�ثر م��ن ثالثة
�أ�ضعاف �أي �إلى � 160شلناً ( 1.60دوالر)».
ومن جهته ،نا�شد ال�شيخ ح�سن حممد،
وهو عامل دين م�سلم من م�سجد توفيق
يف غ��اري�����س��ا ،احل��ك��وم��ة ب�سرعة التدخل
وامل�ساعدة على رفع هذه املعاناة.
وق��ال« :م��ا نحتاجه يف الغالب الآن هو
امل�ساعدات الغذائية».
و�أ�� � � �ض � � ��اف« :ل � �ق� ��د ف� �ق ��د ال� �ع ��دي ��د م��ن
الأ�شخا�ص كل �شيء لديهم ،وننا�شد من
يفعلون اخلري تقدمي امل�ساعدة من غذاء
وك�ساء� ،سنقدر ذلك ح ًقاً».

�أزمة متفاقمة

وو� �س��ط �أزم� ��ة ال �غ��ذاء وال���ص�ح��ة  ،ي��رى
مزارعون �آخرون مثل �آيان فرح �أن الأزمة
قد تتفاقم يوماً بعد يوم.
و�أ��ض��اف��ت�« :إن��ه حقا �أم��ر �سيء ج� ًدا،
ول���ن تقت�صر �آث����ار ال��دم��ار ع��ل��ى ه��ذا
ال���ع���ام ف��ح�����س��ب ،لأن ال��ن��ا���س ف��ق��دوا
الأ�� �ش� �ج ��ار ال �ن��ا� �ض �ج��ة ،و��س�ي���س�ت�غ��رق
الأم���ر منهم خم�س �أو ع�شر �سنوات
لتعوي�ضها».
ندرة الغذاء
�أم ��ا جميلة الدان ،وه��ي �ضحية �أخ��رى وتابعت« :لقد �أتلفت املياه م��زارع كاملة
للفي�ضانات ،فقالت �إن��ه حتى امل�ساعدات م��ن امل��وز والبابايا وامل��اجن��و ،ف�ض ً
ال عن
ال�غ��ذائ�ي��ة اخل�يري��ة ال�ت��ي ع��ادة م��ا تكون الآالت امل�ستخدَمة ل�ضخ املياه من النهر.

بالن�سبة يل �شخ�صياً ،يعني ذلك �أنني لن
�أمتكن من جني الثمار التي زرعناها يف
رم�ضان ،مثل البطيخ والبابايا واملاجنو،
وبالتايل لن �أجد �أي حم�صول لأبيعه يف
الأ�سواق لذلك �س�أخ�سر الكثري من املال
هذا العام».
و�أردف��ت «يف جمتمعنا ،هناك الكثري من
الأ�شخا�ص مثلي الذين زرع��وا الفواكه
وخا�صة يف �شهر رم�ضان لأنه �شهر مييل
النا�س فيه �إلى �شراء الكثري من الفواكه
الطازجة».
وزادت« :على م�ستوى املجتمع الأو�سع،
ي����ع����اين امل�������س���ت���ه���ل���ك���ون ب�������س���ب���ب ن��ق�����ص
الإمدادات .وباتت ال�سلع الغذائية باهظة
ال�ث�م��ن ب�شكل ي �ف��وق ط��اق��ة ال�ك�ث�ير من
الأ�شخا�ص».
و�أو�ضحت« :الأم��ر يُنذِ ر بظهور العديد
م��ن ح��االت ��س��وء التغذية يف ظ��ل نق�ص
الفواكه وا َ
خل�ضراوات الطازجة».
ي�����ش��ار �إل���ى �أن �إدارة الأر����ص���اد اجل��وي��ة
الكينية حذرت من �أنه بعد الفي�ضانات،
���س��ت��ك��ون ه���ن���اك م���وج���ة م����ن اجل���ف���اف
احلاد.
وت��ق��ول ف��رح �إن��ه يف ه��ذه احل��ال��ة �ستكون
هناك م�أ�ساة مزدوجة ،وقد يفقد النا�س
حياتهم �إذا مل يتم فعل �شيء.
وق����د ت�����س��ب��ب��ت ال��ف��ي�����ض��ان��ات يف ك��ي��ن��ي��ا يف
ت�شريد �أكرث من � 210آالف �شخ�ص ،فيما
�شخ�صا ،ح�سب
�أودت بحياة �أكرث من 220
ً
ما �أوردت���ه هيئة ال�صليب الأح��م��ر يف 25
�أبريل املا�ضي.
وت�صل ن�سبة امل�سلمني يف كينيا نحو 30
باملائة من �إجمايل ال�سكان البالغ عددهم
 49مليون ن�سمة.

