
أطفال صحراء الجزائر على الشاطئ

نيجيريات مستَغالت جنسيًا
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الجزائر ـ عثمان لحياني

هــل يــكــون هـــذا حــلــمــا؟ وهـــل الــتــوّجــه إلــى 
مناطق الشمال اكتشاف أم مجّرد رحلة؟ 
ــق أم مــجــّرد جــائــزة 

ّ
هــل هــي أمــنــيــة تــتــحــق

يحصل عليها الطفل بعدما أنهى دراسته، ليقضي 
أكثر من ثالثة أسابيع بني أحضان الطبيعة، البحر 
والــغــابــات والــجــبــال، تــاركــا وراءه رمــال الصحراء 
 من 

ً
الــجــزائــريــة؟ أســئــلــة قــد يــكــون جــوابــهــا ســهــال

خالل وجوه عشرات األطفال القادمني من واليات 
صــحــراويــة، على غــرار واليـــات ورقــلــة وتمنراست 
مناطق  إلــى  انتقلوا  وقــد  وأدرار وبسكرة،  وبشار 
مختلفة تماما بطبيعتها عن األمكنة التي اعتادوا 

العيش فيها. 
ليس في استطاعة عائالت هــؤالء األطفال توفير 
ــــالت األحـــــالم« لــهــم. فـــي هـــذا الــســيــاق، يــعــرب  »رحـ
عماد )عشر سنوات(، الذي وجد نفسه بني عشية 
وضـــحـــاهـــا مـــع أكـــثـــر مـــن ألــــف طــفــل مـــن مختلف 
الــواليــات، يشاركون فــي رحــالت مــن الجنوب إلى 
الــشــمــال،  عــن ســعــادة كبيرة ورغــبــة فــي اكتشاف 
ما  إليه،  بالنسبة  البحر.  مــدن جــديــدة، خصوصا 

يعيشه فرصة لن تتكرر.
في  عــة 

ّ
املــوز والرياضة،  الشباب  مديرّيات  م 

ّ
وتنظ

عدد من الواليات، مخّيمات صيفّية يستفيد منها 
أطـــفـــال مـــن شـــرائـــح عــــدة. يــوضــح أحــــد املــنــظــمــني، 

ويــدعــى نــور الــديــن ســعــدي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن هــذه املــخــّيــمــات تتعلق بــأطــفــال األســـر الفقيرة 
واملـــعـــوزة والــيــتــامــى واملــتــفــوقــني فــي الـــدراســـة من 
 الــهــدف هو 

ّ
أبــنــاء املــدن الــصــحــراويــة، الفتا إلــى أن

إخراجهم من العزلة التي يعيشونها في الجنوب 
الــــجــــزائــــري، واكـــتـــشـــاف مــــدن الـــشـــمـــال والــســاحــل 

الجزائري.
وتستفيد من هذه املخّيمات أكثر من مائة بلدية 
مــــوزعــــة عـــلـــى عـــشـــر واليـــــــات جـــنـــوبـــيـــة، وتــســتــمــر 
املقبل،  أيــلــول  مــن شهر سبتمبر/  الخامس  حتى 
وتستهدف أطفااًل ما دون 17 عاما، يشاركون في 
وسياحية  وتثقيفية  وتعليمية  ترفيهية  بــرامــج 

بالدرجة األولى. 
كما يسعى املنظمون إلى اكتشاف مواهب األطفال 
وتشجيعهم على إظــهــارهــا أمــام زمــالئــهــم. ويــرى 
 مثل هــذه الرحالت تساهم في إخــراج 

ّ
بعضهم أن

األطفال من عاملهم الضّيق ومدنهم، حيث يعيشون 
في عزلة، وخلق جو من األخوة والتنافس. ويقول 
 هـــذه املــخــّيــمــات تــســاعــد األطـــفـــال على 

ّ
آخــــرون إن

التعّرف على بلدهم. 
ــمــون شــواطــئ عـــدة إلقــامــة املخّيمات 

ّ
اخــتــار املــنــظ

وذلـــــك فـــي واليــــــات وهــــــران وبـــجـــايـــة والــعــاصــمــة 
ُيتيح  ما  وسكيكدة،  وجيجل  ووهـــران  الجزائرية 
الطبيعية،  املناظر  روعــة  اكتشاف  األطــفــال  آلالف 
والــتــعــّرف أيــضــا عــلــى عــــادات ســكــانــهــا، الــتــي تعد 

مختلفة، وهو ما ُيغني البالد.  وكــان للحاصلني 
على املراتب األولى في مدارسهم الحظ األوفر في 
املــشــاركــة فــي رحـــالت إلـــى شــواطــئ مختلفة، وقــد 
اثنان من عائالتهم.  ُسمح أن يرافقهم شخص أو 
وارتأت وزارة التربية، بالتعاون مع وزارة الشباب 
والرياضة، من خالل اختيار املتفوقني، تشجيعهم 
عــلــى الــتــفــوق واالجــتــهــاد طـــوال الــعــام، ليحصلوا 
الــدراســي على جــوائــز، ويحظوا  الــعــام  فــي نهاية 
أيضا بفرصة االلتحاق بمخيمات والتعّرف على 
واملشاركة  املختلفة،  الساحلية  الــواليــات  من  عــدد 
املديريات  مختلف  في  م 

ّ
نظ

ُ
ت ثقافية  فعاليات  في 

ــات الـــكـــبـــرى، كــالــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة  ــ ــــواليـ فــــي الـ
وقسنطينة ووهران وتلمسان. 

مــثــل هــــذه الـــرحـــالت املــخــّصــصــة ألبـــنـــاء الــجــنــوب 
العائالت  مــن  كبيرًا  استحسانا  لقيت  الــجــزائــري 
واآلباء، ودفعتهم إلى تسجيل أبنائهم للمشاركة 
في رحالت سياحية ضمن مجموعات تضم أطفااًل، 
أنفسهم. وتقول  في محاولة منهم لالعتماد على 
جوهرة لـ »العربي الجديد«: »عادة ما يبقى الطفل 
تحت جــنــاح أســرتــه، ومــثــل هــذه الــرحــالت تجعله 
يــعــتــمــد عــلــى نــفــســه ويــكــتــشــف اآلخــــــر«. وتــــرى أن 
تحفيز األطفال على التفوق في الدراسة سيدفعهم 
بعد  اختيار مسار حياة مختلف، خصوصا  إلــى 

احتكاكهم بأطفال كثيرين. 
ــة خــّصــصــت  ــريـ ــزائـ ــجـ ــى أن الـــحـــكـــومـــة الـ ــ ــار إلـ ــــشــ ُي

برنامجا لجمع شباب املدن الشمالية والجنوبية، 
وتفعيل التبادل بينهم، من خالل زيارات متبادلة 
ومــخــيــمــات صــيــفــيــة تــهــدف إلــــى اكــتــشــاف الــبــالد 
وتبادل الخبرات بني مختلف األطــراف. وقد بدأت 
الحكومة تفعيل هذا البرنامج العام املاضي، علما 
ـــه يــضــم عـــددًا مــن الــبــرامــج املختلفة الــتــي تبرز 

ّ
أن

طــاقــات الشباب وتدعمها، مــن أجــل رفــع مستوى 
التعليم والتدريب الذي يستفيد منه اآلالف، وذلك 
االلتقاء  على  تشّجع  مختلفة  نشاطات  خــالل  مــن 

بني مختلف أفراد املجتمع، وتبادل األفكار.

مجتمع
 سبع دول في االتحاد األوروبي 

ّ
أظهرت بيانات جديدة لوكالة اإلحصاء األوروبية )يوروستات( أن

استقبلت عددًا من طالبي اللجوء أكبر من الذي استقبلته السويد خالل عام 2017. ومنذ خريف عام 
2015، أصبح طلب الحصول على اللجوء في السويد أكثر صعوبة، كذلك ازدادت صعوبة الحصول 
السويد وضــع تشريع للجوء يجعلها على  أعلنت عن عــزم  الحكومة قد  اللجوء. وكانت  على حق 
 بني بلدان الشمال األوروبــي، ما زالت السويد 

ّ
مستوى الحّد األدنى في االتحاد األوروبــي. ُيذكر أن

)راديو السويد( الوجهة األكثر شعبية بالنسبة إلى املهاجرين الذين يعتزمون طلب اللجوء.  

أثناء الحمل ال يضّر بصّحة  الــدهــون  اتباع نظام غذائي عالي   
ّ
بــأن أفــادت دراســة أميركية حديثة 

ــة، ويــزيــد مــن احــتــمــال إصابتهم بــاضــطــرابــات مثل القلق 
ّ
الــحــوامــل فــقــط، بــل يمتد أثـــره إلــى األجــن

الــواليــات املتحدة، إلى  الباحثون فــي جامعة »أوريــغــون« للصحة والعلوم فــي  واالكــتــئــاب. وأشـــار 
الحوامل، وإصابة األطفال باضطرابات نفسية. وفي  السمنة لدى  السابقة ربطت بني  أن األبحاث 
النتائج، وجد الباحثون أن الذكور واإلناث الذين تناولت أمهاتهم غذاًء عالي الدهون خالل الحمل، 
)األناضول( زادت لديهم نسبة القلق والتوتر، باملقارنة مع آخرين.  

تناول الدهون أثناء الحمل يؤثر على صحة الجنينعدد طالبي اللجوء إلى السويد يتراجع

المخيمات  في  المشاركين  األطفال  من  عدد 
في  ــرة  م ألول  والــجــبــل  البحر  يـــرون  الصيفية 
إلى  بمعظمهم  ينتمون  كونهم  حياتهم، 
عائالت فقيرة، االستجمام بالنسبة إليها أمر ثانوي. 
الفرصة،  بهذه  فرحتهم  عن  كثيرون  وأعــرب 
على  اعــتــادوا  ــذي  ال المكان  من  خرجوا  وقــد 
ينظرون  وهم  غنوا  الرحلة،  وخالل  فيه.  البقاء 

إلى صور الطبيعة الجميلة.

أول مرّة

كشفت املنظمة الدولية للهجرة أّن آالف النيجيريات 
املهاجرات اللواتي ُينقلَن إلى إيطاليا يواجهَن خطرًا 
كبيرًا، إذ ُيجَبرَن على العمل في البغاء في أوروبا، 
يــد مهّربي  ُيــدركــَن مصيرهّن على  وهــّن غالبًا ال 
الــبــشــر. وعــــدد الــنــيــجــيــريــات الــلــواتــي يــصــلــَن إلــى 
ارتــفــع خالل  قــاصــرات،  بــحــرًا، ومعظمهّن  إيطاليا 
املنظمة  بيانات  بحسب  األخــيــرة  الــثــالث  السنوات 

مــن ألــف واربـــع مئة واربـــع وخمسني نيجيرية في 
عام 2014 إلى أحد عشر ألفا في عام 2016. كذلك 
وصلت نحو أربعة آالف امرأة حتى اليوم منذ بداية 

عام 2017.
وتـــقـــّدر املــنــظــمــة أّن 80 فـــي املـــائـــة مـــن هــــؤالء هــّن 
في  كعامالت  بهّن  ــجــار 

ّ
لــالت محتمالت«  »ضحايا 

ُيبلغَن  ــه في معظم األحــوال 
ّ
أن الجنس، مشيرة إلى 

بأّن الرحلة مجانية. وأوضح املتحدث باسم املنظمة 
اللواتي تنخفض  »هــؤالء  أّن  فالفيو دي جياكومو 
 عـــام، ُينقلَن إلى 

ّ
ــهــّن بــصــورة مــتــزايــدة فــي كــل

ّ
ســن

إيطاليا وإلى أوروبا الستغاللهّن جنسيًا«. أضاف 
أّن »املـــهـــّربـــني ُيــجــبــرونــهــّن عــلــى الــعــمــل كــبــائــعــات 
هوى في شوارع إيطاليا، وأحيانًا ُيرسلَن بحسب 
إسبانيا  مثل  أخــرى  أوروبــيــة  دول  إلــى  معلوماتنا 

»فتيات  أّن  إلــى  ولفت  والنمسا«.  وفرنسا  وأملانيا 
يــتــحــّدرَن مــن أســر فقيرة في  كــثــيــرات  نيجيريات 
واليــة إيــدو، يصار إلى التالعب بهّن نفسيًا خالل 
طقوس خاصة لديانة الفودو قبل رحيلهّن«. ُيذكر 
أّن امرأة لها صلة باملهّربني ترافق هؤالء النيجيريات 

خالل رحلة طويلة عبر النيجر وليبيا.
)رويترز(
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)ستيفان هونيس/ فرانس برس(



الحرب في ليبيا ال تهدد أهلها فقط، بل هناك مقيمون أيضًا بعضهم 
في السجون وآخرون مجهولو المصير. من هؤالء تونسيون يحّث 
أهلهم السلطات التونسية على استرجاعهم والكشف عن مصيرهم

دعم نفسي واجتماعي للتخلّص من رواسب الحرب

»أطفال داعش« في السودان

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

ــار  ــمـ تـــونـــســـيـــون مــــن مــخــتــلــف األعـ
ــيـــة يــقــبــعــون  ــمـــاعـ ــتـ ــات االجـ ــئــ ــفــ والــ
الليبية.  السجون  في  منذ سنوات 
ــاب إيــــداعــــهــــم تـــلـــك الـــســـجـــون  ــ ــبـ ــ تـــخـــتـــلـــف أسـ
باختالف الدوافع التي حملتهم إلى األراضي 
الليبية، بــني مــن ذهــب للبحث عــن عمل وبني 
من سافر لالنضمام إلى شبكات القتال. كذلك، 
هـــنـــاك مـــفـــقـــودون تـــونـــســـيـــون، وآخـــــــرون غير 

قادرين على العودة ألسباب إدارية. 
ــاع فـــي لــيــبــيــا تــصــّعــب إحـــصـــاء هـــؤالء  ــ األوضــ
األسباب  أو  الــســجــون،  فــي  توزعهم  كيفية  أو 
 شـــخـــص مــنــهــم. 

ّ
كـــــل تـــوقـــيـــف  الـــدقـــيـــقـــة وراء 

تتابع بعض جمعيات  ذلــك  مــن  بالرغم  لــكــن، 
املجتمع املدني أوضاعهم وتتقصى أخبارهم 
وظروف عيشهم. في آخر إحصائيات قدمتها 
إلــى  الــتــونــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  ــشــــؤون  الــ وزارة 
البرملانية  بالخارج  التونسيني  شــؤون  لجنة 
ســنــة 2016 حــــول الــســجــنــاء الــتــونــســيــني في 
ــــؤالء 2037  ــدد هـ الـــســـجـــون األجــنــبــيــة، بــلــغ عــ
سجينًا في إيطاليا، و522 سجينًا في فرنسا، 
لـــكـــن، تــبــقــى تلك  و230 ســجــيــنــًا فـــي أملـــانـــيـــا. 
أغلب   

ّ
أن خصوصًا  دقيقة  غير  اإلحصائيات 

الــســجــنــاء مــــزدوجــــو الــجــنــســيــة وال يــبــلــغــون 
الــقــنــصــلــيــات الـــتـــونـــســـيـــة حـــــول أوضـــاعـــهـــم، 
ــة الــــحــــصــــول عــلــى  ــعــــوبــ ــة إلـــــــى صــ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
بؤر  في  التونسيني  السجناء  حــول  معطيات 

التوتر على غرار العراق وسورية وليبيا.
ــاذ  ــقــ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة »إنــ ــد رئــ ــه، يــــؤكــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ

أغلبهم بات غير قادر على العمل هناك بسبب 
رفض وجودهم. 

ـــهـــا 
ّ
ــــدة، والـــــــدة أحـــمـــد كـــحـــيـــلـــي، تـــقـــول إن ــائـ ــ عـ

تتواصل مع ابنها باستمرار في ليبيا، وهو 
النزاعات  فيها  أمــاكــن تغيب  عـــّدة  بــني  يتنقل 
املسلحة للبحث عن أعمال يومية. كان يعود 
تــأزم األوضـــاع هناك   

ّ
إلــى تونس أحيانًا لكن

األخيرتني.  السنتني  عليه خــالل  األمــر  صّعب 
ــعـــودة بسبب  وبــــات الـــيـــوم غــيــر قــــادر عــلــى الـ
انتهاء صالحية جوازه وصعوبة التوجه إلى 

 مشكلة الجواز. 
ّ

القنصلية العامة هناك لحل
الــتــائــب عــن ابنها  كــذلــك، تبحث عائلة أنــيــس 
منذ أكثر من خمسة أشهر من دون أن تجد أّي 
ليبيا.  معلومات عنه وعــن ظــروف عيشه في 
تــوجــهــت الــعــائــلــة إلــــى الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
املفقودين  التونسيني  عــن  والــبــحــث  للتدخل 

هناك، بحسب زهرة التائب والدة أنيس. 
العام  التونسي  القنصل  يوضح  املــقــابــل،  فــي 
»العربي الجديد«  في ليبيا توفيق القاسمي لـ
ه »بصفة عامة يواجه العديد من التونسيني 

ّ
أن

املتواجدين بكامل التراب الليبي، وليس فقط 
في بنغازي، مشكلة انتهاء صالحية جوازات 
الــعــودة  سفرهم، وبــالــتــالــي، عــدم تمكنهم مــن 
إلى تونس«. يضيف: »حاليًا، تعمل القنصلية 
العالقني  التونسيني  مشكلة   

ّ
حــل على  العامة 

في طرابلس. االتصاالت جارية بصفة يومية 
ووزارة  طــرابــلــس  فــي  القنصلية  ممثلي  بــني 
أكــدوا  الــذيــن  تونس  العاصمة  فــي  الخارجية 
 مــن الــتــونــســيــني الــعــالــقــني في 

ً
 عــــددًا قــلــيــال

ّ
أن

بنغازي اتصلوا بهم«.

هؤالء األطفال 
ال ذنب لهم، وهم 

ضحية ما شاهدوه 
من أهوال الحروب

23 تونسيًا ُفقدوا 
في ليبيا على مدى

3 سنوات

رجب  بــن  إقــبــال  محمد  العالقني«  التونسيني 
رسمية  إحصائية  غياب  الجديد«  »العربي  لـ
حـــول عـــدد الــســجــنــاء الــتــونــســيــني فـــي ليبيا. 
ــا تـــوصـــل إلـــيـــه من  ــه بــحــســب مـ ــ ـ

ّ
ــى أن يــشــيــر إلــ

 الـــعـــدد األولــــــي لــلــتــونــســيــني 
ّ
مـــعـــلـــومـــات، فـــــإن
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ّ
أن يـــضـــيـــف  ســــجــــني.   300 يـــبـــلـــغ  لــــهــــؤالء 

في   22 بينهم  مــن  محتجزون،  تونسيًا   
ً
طفال

بــيــنــمــا تغيب  ــة،  ــراتـ مـــصـ فـــي  مــعــيــتــيــقــة و17 
إحــصــائــيــات أو مــعــلــومــات عــن أوضــــاع بقية 
السجناء التونسيني في مختلف املدن الليبية.
على صعيد آخـــر، يشير إقــبــال إلــى غــيــاب أي 
ــاع الــتــونــســيــني فــــي مــخــتــلــف  ــ ــ مــتــابــعــة ألوضـ
ســـجـــون الـــعـــالـــم ولـــيـــس لــيــبــيــا فـــقـــط. ويــؤكــد 
وفـــاة البعض فــي الــســجــون مــن دون أن تعلم 
السودان   

ّ
أن إلــى  بذلك حتى. يشير  السلطات 

ــفـــال ســـودانـــيـــني من  تــمــكــن مـــن اســـتـــرجـــاع أطـ
 ملف 

ّ
لــيــبــيــا، فــيــمــا لـــم تــســَع تــونــس إلــــى حــــل
األطفال التونسيني في السجون الليبية.

وعدا عن التونسيني الذين يواجهون مشاكل 
 مــئــات آخـــريـــن واجــهــوا 

ّ
ــإن ــل الــســجــون، فــ داخــ

إلــى تــونــس، ال سيما  مشاكل عــديــدة للعودة 
ممن انتهت صالحية جوازاتهم.

من جهته، يشير الناشط الحقوقي املتخصص 
فــــي الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي مــصــطــفــى عـــبـــد الــكــبــيــر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى تــقــصــيــر الــجــهــات  لــــ
في  التونسيني  أوضـــاع  مراقبة  فــي  الرسمية 
 تــونــســي تــوجــه إلـــى ليبيا 

ّ
لــيــبــيــا. فــلــيــس كـــل

»إرهابيًا« أو انضم إلى القتال هناك. بل هناك 
مــئــات الــتــونــســيــني مــمــن تــوجــهــوا إلـــى ليبيا 
ما  عهد  منذ  هــنــاك  يعيشون  ممن  أو  للعمل 

ـــه عــام 2016  
ّ
قبل الــثــورة. يــذكــر عبد الكبير أن

كــان هناك 23 تونسيًا مفقودًا في ليبيا على 
بّينت تلك اإلحصائيات  مدى 3 سنوات، كما 
أكثر من 200 سجني تونسي موزعني  وجــود 
 جميع 

ّ
على عدد من السجون الليبية. يقول إن

السجناء ليست لهم أّي عالقة بأعمال التطرف 
أو غيرها. ويضيف  االرهابية  التنظيمات  أو 
 بعض السجناء يواجهون اتهامات كيدية. 

ّ
أن

ــار رئــيــس جمعية جسور  قــبــل أســبــوعــني، أشـ
الخير في بنغازي، شرق ليبيا، ماهر بن نصر، 
 أكــثــر مــن 1500 تــونــســي يــقــيــمــون في 

ّ
إلـــى أن

بنغازي بمختلف أعمارهم، باتوا غير قادرين 
الــوطــن بسبب انتهاء  الــى أرض  الــعــودة  على 
صالحية جوازات سفرهم في غياب أي تمثيل 
عــام 2014. يخشى هــؤالء  قنصلي هناك منذ 
االنـــتـــقـــال إلــــى مــطــار األبـــــرق الــــدولــــي، األقــــرب 
إليهم بسبب استهداف التونسيني ووضعهم 
جميعهم فــي خــانــة اإلرهــابــيــني، كــمــا أضـــاف.  
هــؤالء   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ نصر  بــن  يقول 

فـــي حــاجــة إلــــى تـــحـــّرك الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
 
ّ
لــضــمــان عــودتــهــم إلــــى تــونــس خــصــوصــًا أن

ينجح السودان في إعادة 
أطفال من مناطق 

تواجد تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش(. إال أن 
هذا األمر ليس كافيًا، إذ 
يحتاج هؤالء إلى دعم 

نفسي واجتماعي، 
للتخلص من رواسب ما 

عانوه، وهذا ما تسعى 
إليه الحكومة

الخرطوم ـ العربي الجديد

أنقذ السودان تسعة أطفال من مناطق تنظيم 
الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة )داعــــــــش(، بــعــدمــا فــقــدوا 
القتال هناك،  فــي ســاحــات  أمهاتهم وآبــاءهــم 
وقد اختاروا القتال إلى جانب »داعش«. خيار 
عاشوا  بعدما  الثمن،  يدفعون  األطــفــال  جعل 
ــائـــرات،  مـــع أصــــــوات الــــرصــــاص وقـــصـــف الـــطـ
يطلق  أنـــه  علمًا  مــجــهــول،  بــانــتــظــار مستقبل 

عليهم »أطفال داعش«.
وانــضــم أكثر مــن سبعني شابًا ســودانــيــًا إلى 
تنظيم »داعــــش« فــي ســوريــة ولــيــبــيــا، بينهم 
الجامعي،  التعليم  معظمهن  يــنــه  لــم  فــتــيــات 
ليتزوجن في مناطق »داعش« وينجنب أطفااًل. 
األسبوع املاضي، استعادت عائالت سودانية 
تــــراوح أعــمــارهــم بــني شهرين  ثمانية أطــفــال 
ــاءهــــم  ــة أعــــــــــوام، كــــانــــوا قــــد فــــقــــدوا آبــ ــعـ وتـــسـ
وأمهاتهم خــالل قتالهم مع داعــش في ليبيا. 
الشهر  في  البالد طفلة  استعادت  ذلــك،  وقبل 
مت إلى جدها، على أن 

ّ
الرابع من العمر، وسل

يصل أربعة أطفال آخرين في وقت قريب.
ونـــجـــحـــت الــــجــــهــــات املـــعـــنـــيـــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــك األطـ ــ ــئـ ــ ــــالت أولـ ــائـ ــ بــــالــــوصــــول إلــــــى عـ
ــمــا إلـــى وحــــدة حماية 

ّ
بــاســتــثــنــاء طــفــلــني ســل

ــم  ــدعـ ــة لـــتـــقـــديـــم الـ ــولـ ــفـ ــطـ ــلـــس الـ ــفـــل ومـــجـ ــطـ الـ
العثور  إلــى حني  لهما،  واالجتماعي  النفسي 
على  تخشى  الــعــائــالت   

ّ
أن  

ّ
إال أسرتهما.  على 

هؤالء األطفال بسبب البيئة التي نشأوا فيها، 
عدا عن خوفهم من الوصمة االجتماعية التي 

قد تعّكر صفو حياتهم.
الــــحــــزن واألســــــى،  اســتــقــبــل »م.« بــكــثــيــر مــــن 
السلطات  أعــادتــهــا  الــتــي  الــصــغــيــرة  حفيدته 

األســـر، حتى ال يــتــأذون نفسيًا، مــا قــد يؤثر 
على سلوكهم. 

»العربي  لـ بــلــدو،  علي  النفسي  املعالج  يــقــول 
الــجــديــد«: »هــــؤالء األطــفــال ال ذنـــب لــهــم، وهــم 
ــن أهـــــــوال الــــحــــروب،  ــا شــــاهــــدوه مــ ضــحــيــة مــ
عــدا عــن العيش فــي أجـــواء غير مستقرة، من 
مالحقات ومطاردات وقسوة وضعف الرعاية 

الصحية. كل هذه العوامل تؤثر على نمّوهم 
الجسدي والذهني«. يتابع: »في أوقات كثيرة، 
فــإن رؤيــة األطفال للدم واإلصــابــات وأصــوات 
الــذخــيــرة وغــيــاب جــو العائلة وعـــدم الشعور 
ــل ذلـــــك يــــــؤدي إلـــــى صـــدمـــة تــمــتــد  بــــاألمــــان كــ
 »غياب 

ّ
آثارها على مدى الحياة«. ويضيف أن

الــعــائــلــة يـــؤدي إلـــى رهــبــة وخــــوف، مــا يجعل 
لديهم قابلية عالية للعنف، مع تزايد نزعات 
 عن ممارسة 

ً
، فضال

ً
لديهم مستقبال التطّرف 

سلوك غير مقبول اجتماعيًا«.
ــال مــعــرضــون  ــ ــفـ ــ ــك األطـ ــئــ يـــؤكـــد بـــلـــدو أن أولــ
 
ً
للتبّول الالإرادي، والخوف أثناء النوم، فضال
عن الضعف األكاديمي وضعف التواصل مع 
النمو في  املجتمع وتكوين صــداقــات، بسبب 
 »فقدان اآلباء 

ّ
أجــواء غير طبيعية. يضيف أن

في القتال يؤثر على األطفال بشكل كبير، وقد 
أو  املجتمع،  من  والخوف  بالدونية  يشعرون 

حتى برغبة فــي االنــتــقــام مــنــه«. ويــشــدد على 
ــال،  ــفـ ــلـــوك األطـ »ضـــــــرورة دراســــــة نــفــســيــة وسـ
وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــنــفــســي واالجـــتـــمـــاعـــي لهم 
البديلة منها. كذلك، يجب  ولعائالتهم، حتى 
املهارات  توفير بيئة جيدة ومــدارس وتنمية 
ومــراقــبــتــهــم عــن كــثــب لــلــرد عــلــى تــســاؤالتــهــم 
ــم فــــــي أنــــفــــســــهــــم واإليــــــمــــــان  ــهـ ــتـ ــقـ ــز ثـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
أهمية  إلــى توعيتهم حــول  باملجتمع، إضافة 

التسامح ونشر ثقافة السالم«.
الــــحــــكــــومــــة وضـــــعـــــت خــطــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
ــال الــذيــن  ــفــ اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــعــامــل مـــع األطــ
ــن مــنــاطــق داعـــــش فـــي لــيــبــيــا،  اســتــعــادتــهــم مـ
لضمان تنشئتهم في بيئة مناسبة، تحّد من 
أيـــة انــعــكــســات سلبية فــي املــســتــقــبــل. ويــؤكــد 
التقصي األســــري ولــم  بــرنــامــج  نــائــب منسق 
ــي،  ـــودانــ ـــسـ ــة الـ ــولـ ــفـ ــطـ ــــي مـــجـــلـــس الـ ــل فـ ــمـ الـــشـ
معاوية محمد الله جابو، أن استعادة األطفال 
يــحــدث بتنسيق بني  ليبيا،  مــن  الــســودانــيــني 
ــفـــارة الـــســـودانـــيـــة في  جـــهـــاز املــغــتــربــني والـــسـ
ــر الــلــيــبــي، والــجــالــيــة  ــمـ لــيــبــيــا، والــــهــــالل األحـ
ــمـــام املــجــلــس  ــتـ ــى اهـ ــ الــــســــودانــــيــــة. ويـــشـــيـــر إلـ
ألولئك  واالجــتــمــاعــي  النفسي  الــدعــم  بتقديم 
األطفال، وفقًا لتقييم كل حالة، وتحديد شكل 
التدخل املناسب، وذكر أنهم يزورون األطفال 

في منازلهم بهدف املتابعة. 
يضيف: »في الوقت الحالي، نحن في مرحلة 
ومتابعتهم  التعليم،  في  األطفال  أولئك  دمــج 
مع متخصصني اجتماعيني ونفسيني، تزامنًا 
مع رفع تقارير دوريــة بشأنهم كل أسبوعني. 
وهــنــاك دلــيــل تــدريــبــي أعــــّده املــجــلــس، يتعلق 

باإلسعافات األولية لألطفال«.
وحول كيفية التعرف على أسر األطفال، يؤكد 
لـــدى املــجــلــس شــبــكــات حــمــايــة مجتمعية  أن 
ــودان، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــ ــســ ــ فــــي كــــل واليـــــــات الــ
البحث عن األسر، إلى جانب الشبكة القومية 
لـــبـــرنـــامـــج الــتــقــصــي األســـــــري فــــي الــــواليــــات 
بعض  لجوء  إلــى  ويشير  واملحليات.  املعنية 
األســــر إلــــى املــجــلــس بــعــد انــقــطــاع اتــصــالــهــم 
مــــع أبـــنـــائـــهـــم هــــنــــاك، ومــطــالــبــتــهــم بــالــبــحــث 
إلــى تسجيل فقدان  عــن أحــفــادهــم. كما يلفت 
التاسعة  في  أكبرهم  ليبيا،  في  أشقاء  ثالثة 

وأصغرهم في السادسة.

الــســودانــيــة، وشــعــر بــأنــهــا تــعــوضــه خــســارة 
ابنته في القتال بليبيا، بعدما قّررت االلتحاق 
بــالــتــنــظــيــم مـــن دون عــلــمــه. وحــــــاول جــاهــدًا 
إعـــادتـــهـــا، لــكــنــه عــــرف بـــزواجـــهـــا وإنــجــابــهــا 
»العربي  طفلة، قبل أن تفارق الحياة. يؤكد لـ
ــدًا بــحــفــيــدتــه، الــتــي  الـــجـــديـــد«، أنــــه ســعــيــد جــ
»أعــادت الحياة إلى منزلي بعدما خّيم عليه 
الــحــزن بــفــقــدان ابــنــتــي«. وقــد انــدمــجــت الحقًا 
الطفلة التي ال تتجاوز بضعة أشهر مع أفراد 
العائلة، وصارت تبعث الفرح في املنزل. وألنه 
يخشى عليها في املستقبل، ينوي استشارة 

معالج نفسي.  
فــي هــذا الــســيــاق، ينصح عــدد مــن الباحثني 
ــفـــســـيـــني  ــنـ ــــني واملـــــعـــــالـــــجـــــني الـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
بعد  لألطفال،  وآمنة  مستقرة  حياة  بتوفير 
استعادتهم من »داعــش«، باعتبارهم حاالت 
ــمـــل عـــلـــى احـــتـــضـــانـــهـــم داخــــل  ــعـ ــة، والـ خــــاصــ

تونسيون 
في سجون ليبيا

صنعاء تحتضن 
نازحي البالد

النازحون ال يشعرون 
بأنّهم دخالء في صنعاء 

إذ تكيّفوا فيها

صنعاء ـ العربي الجديد

 فئات 
ّ

باتت مدينة صنعاء اليوم حاضنة لكل
الــبــالد،  ــاء  أرجـ مختلف  مــن  اليمني  املجتمع 
أكثر من أّي وقت مضى، على خلفّية الحرب 
الـــدائـــرة مــنــذ أكــثــر مـــن عـــاَمـــني. فـــي الــســابــق، 
ــمــا انــدلــعــت اشــتــبــاكــات فــي محافظة ما، 

ّ
وكــل

كـــان أهــلــهــا يــنــزحــون إلـــى مــنــاطــق مــجــاورة، 
فــي حــني راح بعض مــن هـــؤالء يــلــجــأون إلى 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، لــتــصــبــح نــتــيــجــة لــذلــك 
ـــهـــا أكــثــر 

ّ
ــرون أن ــة بــالــيــمــنــيــني الـــذيـــن يــ

ّ
مــكــتــظ

أمانًا من غيرها من املــدن، كذلك تقّدم فرص 
العمل األكثر والخدمات األساسية املختلفة، 
االقتصادية  األنشطة  من ضعف  الرغم  على 

بصورة غير مسبوقة.
ــي تعز 

َ
اســتــمــرار االشــتــبــاكــات فـــي مــحــافــظــت

ــع سكانها 
ّ
)وســـط(، وصــعــدة )شــمــال(، وتــوق

ها لن تنتهي قريبًا، كان سببًا قويًا النتقال 
ّ
بأن

عشرات آالف األسر إلى صنعاء وعزمها إطالة 
خذت 

ّ
ات التي  الفئات  أبــرز  ومــن  فيها.  البقاء 

قرارها باستقرار طويل األمد فيها، أصحاب 
الجملة  الصغيرة، مثل محالت  األعمال غير 
وأنشطة الترفيه واملطاعم واملحالت الكبيرة 
املكان  هم وجــدوا في صنعاء 

ّ
إن إذ  املتنوعة، 

ها 
ّ
بأن وإليمانهم  أعمالهم  إلنــعــاش  األفــضــل 

لن تلقى الرواج في مناطقهم إال بعد سنوات 
مــن االســتــقــرار. فتلك املناطق ســوف تتطلب 
سنوات من إعادة اإلعمار وإنعاش االقتصاد 
لسكانها.  الشرائية  القدرة  وتحسني  املحلي 
كــان صاحب سوبر ماركت  العزعزي،  مطهر 

متوسطة في تعز، وعندما نزح إلى صنعاء 
إنقاذها  بــهــدف  وبضاعته  أســرتــه  معه  نقل 
مــــن انـــتـــهـــاء صــالحــيــتــهــا ولـــتـــســـريـــع حــركــة 
أكثر مــن عام  البيع بعد كــســاد. فهو أمضى 
بــني الــنــازحــني فــي الــحــوبــان، منطقة نزوحه 
ه 

ّ
األولى في ضواحي تعز. يخبر العزعزي أن

أعد  لم  ني 
ّ
أن »يكفيني  بارتياح،  هنا  يشعر 

أقلق كثيرًا على سالمة أفراد أسرتي ومحلي 
من الهجمات املتكررة هناك«.

ــهــم دخــــالء في 
ّ
والـــنـــازحـــون ال يــشــعــرون بــأن

ــه 
ّ
صــنــعــاء، بحسب الــعــزعــزي، الـــذي يــقــول إن

وأسرته »تكّيفنا سريعًا في منطقة السنينة 
مـــع الـــجـــيـــران الـــذيـــن يـــأتـــون مـــن مــحــافــظــات 
ــــــه »فـــــي صــنــعــاء، 

ّ
يــمــنــيــة عــــــــّدة«. يــضــيــف أن

 سكان 
ّ
ــنــا مــنــهــا، إذ إن

ّ
أصــبــحــنــا نــشــعــر بــأن

املنطقة يتحّدثون بلكنات متعددة ويلبسون 
أزياء مختلفة«.

ــات اإلغـــــاثـــــة  ــمــ ــظــ ــنــ وصـــــعـــــوبـــــة إيــــــصــــــال مــ
ــى املـــتـــضـــّرريـــن مــــن الـــحـــرب  ــ ــاعــــدات إلـ املــــســ
ــررات الـــنـــازحـــني للبقاء  ــبـ كــانــت مـــن أبــــرز مـ
في صنعاء. عبد السالم البحري، نازح من 

ـــه بـــاق فــي صنعاء 
ّ
مــديــنــة صــعــدة، يــؤكــد أن

على الرغم من توقف القصف الجوي على 
ــبــــاب مــعــيــشــيــة.  أهـــــــداف فــــي مـــديـــنـــتـــه، ألســ
ويقول: »مزرعتي ومرافق الرّي والعمل فيها 
تــدّمــرت بسبب الــحــرب، وأصــبــحــُت معدوم 
الدخل ومديونًا. أّما هنا فأتلقى املساعدات 

هم 
ّ
دوريًا، في حني أفادني الجيران هناك بأن

محرومون من املساعدات منذ فترة طويلة، 
باإلضافة إلى انعدام فرص العمل«. ويشير 
ـــل األمــــان 

ّ
 زوجـــتـــه »تـــفـــض

ّ
الـــبـــحـــري إلــــى أن

فــي صنعاء على الــعــودة إلــى صــعــدة، فهي 
تصاب بالهلع وبهبوط في مستوى السكر 

فـــي الــــدم عــنــد ســمــاعــهــا دوّي انـــفـــجـــارات«.  
في  تكّيفت  التي  النازحة  األســر  كثيرة هي 
ع، إذ وجدت 

ّ
صنعاء بخالف ما كانت تتوق

فيها ما ال تجده في مناطقها. الوقود على 
أرخص  وبأسعار  هنا  ر 

ّ
متوف املثال  سبيل 

ارتفاع  الرغم من  األخــرى على  املناطق  من 
ــى الــســلــع  ــ ــذلـــك األمــــــر بــالــنــســبــة إلـ ثـــمـــنـــه، كـ
والتي  ــرة هنا 

ّ
املــتــوف األساسية  والــخــدمــات 

تــنــخــفــض أســـعـــارهـــا بــاملــقــارنــة مـــع مـــا هي 
عــلــيــه فـــي املــحــافــظــات األخـــــرى. وثـــّمـــة أســر 
وانــعــدام  األمـــن  العاصمة بسبب  فــي  بقيت 
قدرتها املالية على إصالح ممتلكاتها التي 
دّمــرتــهــا الـــحـــرب. أســــرة أكــــرم بــاقــديــم، على 
سبيل املثال، ما زالــت تقيم عند أقــارب لها 
منذ فرارها من مدينة عدن. ويخبر باقديم 
 منزله تضرر ويحتاج إلى مبالغ كبيرة 

ّ
أن

إلصالحه، األمــر الــذي يجعله يتشّبث أكثر 
 
ّ
 إن

ً
بالبقاء في صنعاء. ويصف وضعه قائال

»األمــن لدينا هو األولــويــة. ومناخ صنعاء 
املعتدل دائمًا أفضل بكثير من مناخ عدن، 
حــيــث درجــــــات الــــحــــرارة مــرتــفــعــة والــتــيــار 
»رواتبنا   

ّ
أن يضيف  مــقــطــوع«.  الكهربائي 

ل إلـــى هنا.  فــي عـــدن لــم تنقطع وهـــي تــحــوَّ
ونحن نتقاسم مع مضيفينا بدالت اإليجار 

والخدمات والغذاء«.
فــي الــســيــاق، لــهــذا الــتــغــيــر الــديــمــغــرافــي في 
مــديــنــة صــنــعــاء أوجــــه سلبية يــعــانــي منها 
ــواقـــع  ــلـــهـــا، لــــم تـــســـاهـــم ســـلـــطـــات األمــــــر الـ أهـ
فـــي الـــحـــّد مــنــهــا. إلــــى ذلــــك، تــعــانــي صــنــعــاء 
مـــن فــجــوة هــائــلــة فـــي الــخــدمــات األســاســيــة 
واألنشطة املربحة فاقمت الحرب تداعياتها. 
وكانت جهات تنموية قد قــّدرت عدد سكان 
املــديــنــة فــي األســــاس بــثــالثــة مــاليــني نسمة، 
ــزوح مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب  ــنــ أضـــــاف إلــيــهــا الــ
ــيــــرة نــحــو 400 ألــــف شــخــص )ثــمــانــيــة  األخــ
فــي املــائــة مــن عـــدد الــســكــان( عـــاد منهم إلــى 
ألــف شخص في فترات  مناطقهم نحو 225 
املنظمات  بيانات عدد من  مختلفة، بحسب 

التابعة لألمم املتحدة.

ســـأل مــوقــع مجلة »ريــــدرز دايــجــســت« أطــبــاء 
وخبراء تغذية ومختصني في خسارة الوزن 
حول الحقائق الرئيسية التي ال ينتبه إليها 
من يقصدونهم عادة من أجل الحمية، والتي 
تعرقل طريقهم لخسارة الوزن، فكان بعضها 

كاآلتي:
تزيد  للحمية  املــخــصــصــة  ــأكـــوالت  املـ حــتــى   -
الوزن: من املهم أن يعرف الجميع ذلك، فتناول 
كــمــيــات كــثــيــرة مــن األكـــل املــخــصــص للحمية 
ــادة الـــوزن  ــ ســـوف يــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلـــى زيـ
ضئيلة،  فيه  الــحــراريــة  السعرات  كانت  مهما 

ومهما كان غنيًا باأللياف.
- توقيت األكل مهم بقدر نوعية األكل: تعريض 
الــجــســد لــلــجــوع طـــوال الــنــهــار، ثــم أكـــل وجبة 
كبيرة مساء يفسد أي حمية، ويعطل عملية 

ــو كـــانـــت الــوجــبــة  ــد الـــــــوزن، ولــ ــزيـ األيــــــض، ويـ
لــلــحــمــيــة. يــجــب أن تــعــمــل عملية  مــخــصــصــة 

األيض طوال النهار عبر وجبات متعاقبة.
ــــراص الـــدوائـــيـــة الــتــي  - األقــــــراص: بــعــض األقــ
ضغط  ارتــفــاع  مثل  املزمنة  للحاالت  توصف 
زيــادة  في  تتسبب  واالكتئاب  والسكري  الــدم 

الوزن، وتجعل خسارته صعبة للغاية.
- الغدة الدرقية: معظم الناس يحتاجون إلى 
فــحــص الــغــدة الــدرقــيــة قــبــل الــبــدء بالحمية. 
فبينما ال يعاني 80 في املائة من الناس من 
 20 في املائة يعانون من 

ّ
أّي مشاكل فيها، فإن

مــشــاكــل تــزيــد وزنــهــم وتــمــنــع عليهم خــســارة 
ــن خــــالل بــرنــامــج  الــــــوزن كــمــا يـــجـــب، حــتــى مـ

حمية متكامل.
- الــحــمــيــة والــكــحــول: يــجــب أن يــعــرف جميع 

 الكحول تسببت 
ّ
املعانني من الوزن الزائد، أن

 ضـــررهـــا أكــبــر 
ّ
جــزئــيــًا فـــي هــــذا الـــــــوزن، لـــكـــن

بــالــتــرافــق مــع الــحــمــيــة إذ تــمــنــع أّي مــحــاولــة 
تفسد  الـــكـــحـــول   

ّ
أن خــصــوصــًا  لــلــتــخــســيــس، 

عملية األيض.
الــحــمــيــة أن تلجأ  لــيــس مــعــنــى  الـــريـــاضـــة:   -
إلــى مــأكــوالت صحية وتمتنع عــن املــأكــوالت 
ــك بــبــســاطــة.  ــ الــــضــــارة وبــــذلــــك، يــنــخــفــض وزنـ
عدة  الــريــاضــة  ممارسة  أيــضــًا  تعني  الحمية 
ــرات فــــي األســــبــــوع مــــع مــــا فــيــهــا مــــن حـــرق  ــ مــ
لــلــســعــرات الـــحـــراريـــة مـــن جـــهـــة، ومــــن تــعــزيــز 

لعملية األيض من جهة أخرى.
- الحمية أهــم: فــي املــقــابــل، ال تعني ممارسة 
ــك  ــ

ّ
الــــريــــاضــــة حـــتـــى عـــنـــدمـــا تـــكـــون يـــومـــيـــة ان

لست فــي حاجة إلــى حمية. األخــيــرة أهــم من 

الرياضة لخسارة الوزن وللحفاظ على الوزن، 
 ما فعلته خالل 

ّ
فوجبة واحــدة قد تنسف كــل

ساعة رياضة كاملة. 
- النوم: كثيرون يلتزمون بالحمية كما يجب 
ويـــمـــارســـون الـــريـــاضـــة وال مــشــاكــل عــضــويــة 
 نــومــهــم 

ّ
ــن ــكـ لـــديـــهـــم تــمــنــع خــــســــارة الــــــــوزن، لـ

مضطرب أو غير كاٍف، وهو ما يحول بينهم 
وبني خسارة الوزن. فالحصة املوصى بها من 
النوم الليلي اليومي هي ما بني 7 ساعات و9.

ــة بــســيــطــة  ــألـ ــقـــدم ولـــيـــس الــــكــــمــــال: املـــسـ ــتـ - الـ
هدف  باتجاه  تقدم   

ّ
فكل الحمية،  بخصوص 

ــا طــلــب الــكــمــال فهو  مـــحـــدد هـــو انـــتـــصـــار، أمــ
مجرد طلب مستحيل قد يعرقل طريق خسارة 

الوزن، ويدفع إلى اليأس واالستسالم.
)العربي الجديد(

حقائق 
عن خسارة 

الوزن

غسان رمضان الجرادي

الذين  البشر  أعمال  اليومية نتيجة  الطيور تغّيرات في حياتها  تشهد 
ــداًء لــدوديــن لــهــا، نــظــرًا إلــى كــثــرة مالحقتهم إّيــاهــا بالبنادق  بــاتــوا أعــ
استعمالهم  كثرة  وإلــى  والــدبــق،  والفخاخ  والشباك  والنشاب  واملــقــالع 
ــاءة  وســـائـــل الــحــيــلــة لــجــذبــهــا، كــاســتــعــمــال مــاكــيــنــات الــتــســجــيــل وإضــ
ودودة  الطيور  لكّن  وغيرهما.  املنازل  فــوق سطوح  اليابسة  األشجار 
البالد  في  الــوّد عندما نشاهدها  هــذا  نتعّرف على  في طبعها ونحن 
ني 

ّ
أن إلــى درجــة  اإلنــســان  ل فيها. هناك، نراها تقترب من 

َ
قت

ُ
ت التي ال 

ليتناول  يدنو من قدمي  أقــوم بتصويره  وأنــا  مــّرة عصفورًا  شاهدت 
حشرة شاهدها من دون أن يكترث بي.

تــراوح حّدته  نفور  يعاديها هو  الــذي  اإلنسان  الطيور تجاه  ورّد فعل 
وسورية  ولبنان  ومالطا  إيطاليا  فــي  يتعاظم  ه 

ّ
لكن آخــر،  إلــى  بلد  مــن 

وقــبــرص ومــصــر. هــذا التصنيف أتــت بــه تقارير ملنظمة »بــيــرد اليف 
إنترناشونال« العاملية لحماية الطيور.

يبدو أّن الطيور ليست مستهَدفة فقط بالقتل العمد، إذ ثّمة قتل غير 
مباشر يتسّبب به اإلنسان بصورة يومية يأتي من خالل إلقاء النفايات 
والـــواوي  الثعلب  يــجــذب  الـــذي  األمـــر  الطبيعة،  أمــاكــن مختلفة مــن  فــي 
والحشرات والطيور التي تجد في القمامة ما تأكله. إذا كانت من أكلة 
والحيوانات  واللحامني  املسالخ  بقايا  القمامة  في  تجد  ها 

ّ
فإن اللحوم، 

النافقة. وقد يكون الحيوان مريضًا قبل أن يموت وجرى حقنه بأدوية 
التي  الطيور  أن يقضي على  الــذي من شأنه  األمــر  من قبل بيطرّيني، 
تتناوله. قد يسأل البعض: كيف يمكن لدواء يستعمل للعالج أن يقتل 
الطيور؟ وهنا نقول إّن أدوية الحيوانات قد تكون سامة للطير وأدوية 
األبقار قد تكون سامة للقطط وأدويــة القطط قد تكون سامة للبشر. 
من  والبكتيريا  الفيروسات  وتهضم  الجيف  تأكل  التي  النسور  حتى 
الــعــالــم بسبب استعمال  أعـــدادهـــا فــي  ــت 

ّ
قــل بــاملــرض  أن تــصــاب  دون 

رمى في القمامة. 
ُ
أدوية معّينة لعالج بعض الحيوانات قبل أن تنفق وت

كذلك، بتنا نرى ملوك الطيور )الطيور التي ال تأكل سوى الطرائد التي 
تصطادها بنفسها وتلتهمها طازجة مباشرة بعد اصطيادها( وهي 

تقصد القمامة حيث السهولة في الحصول على طعامها.
اإلنسان غّير مجرى حياة الطيور وألحق األذى بها عبر نفاياته التي 
يرميها هنا وهناك، غير آبه لألمراض الناجمة عن ذلك والتي قد تصيبه 
هو كذلك. في النفايات، قد تكون ثّمة شباك صغيرة من النايلون تعلق 
بأرجل الطيور، فتبقى أسيرة حتى تموت. وثّمة مواد حادة كالشفرات 
الطيور.  إلــى هــالك تلك  تـــؤّدي  وغيرها تتسبب فــي جــروح وتقرحات 
تزايد  ملنع  القمامة  على  ــَرش 

ُ
ت فوسفورية عضوية  مبيدة  مــواد  وثّمة 

بمجّرد  الطيور  قتل  إلــى  تـــؤّدي  أن  شأنها  مــن  والبكتيريا،  الحشرات 
اللمس، إذ إّن جسم الطائر يمتّصها عبر الجلد.

)اختصاصي في علم الطيور البرية(

قمامة البشر تهّدد الطيور

إيكولوجيا تحقيق

الدعم النفسي 
ضرورة 

)ألبير غونزاليس فران/ 
فرانس برس(
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ال يتوقف األهالي عن االحتجاج )العربي الجديد(

نازحون من محافظات عّدة في أسواق العاصمة )العربي الجديد(


