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طرابلس ـ انتصار الدنان

فــي شــهــر رمــضــان تمتلئ مــوائــد اإلفــطــار 
 كثيرًا 

ّ
املــأكــوالت، لكن بــأنــواع مختلفة مــن 

مـــن الـــنـــاس يـــجـــدون بـــالـــكـــاد مـــا يــأكــلــون. 
ــبـــاب، في  ــذات مـــا دفــــع مــجــمــوعــة مـــن الـــشـ ــالــ هــــذا بــ
منظمة الشبيبة الفلسطينية في مخيم نهر البارد 
جئني الفلسطينيني، في طرابلس شمالي لبنان، 

ّ
لل

إلـــى إطـــلق مـــبـــادرة لــتــوفــيــر وجــبــة طــعــام لعائلت 
محتاجة بعنوان »من صحنك لصحن غيرك«.

الشبيبة شذى  اإلعلمية في منظمة  املنسقة  تقول 
ــــنــــا نتلمس 

ّ
ــديـــد«: »ألن »الـــعـــربـــي الـــجـ ــال لــــ ــعـ عــبــد الـ

حــاجــات الــنــاس، ونـــدرك الــوضــع املعيشي الصعب 
في املخيمات، عمدنا إلــى إطــلق فكرة: من صحنك 
لصحن غــيــرك، فــي شهر رمــضــان. الــفــكــرة تتمحور 
حول الطبق اليومي الذي يعّده الناس لإلفطار مهما 
كان نوعه، فمن الطعام الذي يعدونه يستطيعون أن 
يقدموا صحنًا ألنــاس محتاجني له، وال يعرف من 
يقدمون الصحن إلى أّي بيت سيصل ومن سيأكله«.
إحصائية  بــإجــراء  هــذه  مبادرتنا  »سبقنا  تضيف: 
التي ال تملك قوت  املخيم،  املحتاجة في  عن األســر 
يــومــهــا، كــمــا جــلــنــا عــلــى الــبــيــوت الـــتـــي صنفناها 

املــبــادرة  قـــادرة على تقديم صحن يــومــي، وطرحنا 
املساهمة  فــي  يرغب  ممن  وطلبنا  أصحابها،  على 
رمــضــان،  شهر  فــي  للمحتاجني  الــيــومــي  بالصحن 
أن يدّون اسمه في قائمة أعددناها، وبالفعل سجل 

البعض أسماءهم من أجل التبرع بالطعام«.
عن عمل املنظمة ومبادرتها هذه، تقول عبد العال: 
»نحن في فرع املنظمة في مخيم نهر البارد، عشرون 
شــخــصــًا، جــمــيــعــنــا مــتــطــوعــون فـــي خــدمــة الــنــاس، 
سواء في هذه املبادرة أو في مبادرات سابقة. فكرة 
هذه املبادرة جديدة في كيفية تطبيقها، فاملتبرعون 
املخيم  أهــل  بل من  أو جمعيات،  ليسوا مؤسسات، 
في  استطاعتهم.  بــقــدر  يساهمون  الــذيــن  أنفسهم، 
 عــام ننفذ فكرة معينة في شهر رمضان، وعيد 

ّ
كــل

الفطر، فكنا أحيانًا نجلب امللبس لنقدمها للناس 
نا هذه املرة 

ّ
بمناسبة العيد، وتحديدًا لألطفال، لكن

طرحنا فــكــرة اإلفــطــار، فــالــغــذاء هــو األولــويــة. إطــار 
املــبــادرة صغير جــدًا، ألننا ال نملك إمكانات ماّدية 
ــــك، فـــاإلمـــكـــانـــات هـــي مـــن صــحــون  تــســاعــدنــا فـــي ذلـ
الــنــاس املــتــبــرعــني مــن أهـــل املــخــيــم«. تــضــيــف: »بعد 
العديد  وتسجيل  املخيم،  في  البيوت  على  جولتنا 
ا 

ّ
 املــتــبــرعــني، أعلن

ّ
مــن األهــالــي أســمــاءهــم فــي ســجــل

مــبــادرتــنــا عــبــر صــفــحــتــنــا عــلــى مــوقــع فــيــس بـــوك، 

أخبرنا  كما  األصــدقــاء،  وعلى صفحات وحسابات 
 هذا 

ّ
أن أصدقاءنا، وهم أخبروا معارفهم«. تضيف 

املخيم  إلى مشاركة شباب من  أدى  الكبير  التفاعل 
في املبادرة، التي حملت إلى جانب اسمها شعاري 

»لنتشارك الطعام يا أوالد البلد«، و»فكر بغيرك«.
ــاركـــني فـــي املـــــبـــــادرة، تـــقـــول عــبــد الـــعـــال:  وعــــن املـــشـ
»غالبية األشخاص املتبرعني واملستفيدين هم من 
مخيم نهر البارد، وكنا ننوي أن نقوم بهذه املبادرة 
مرة أسبوعيًا فقط، لكن عندما وجدنا إقبااًل كبيرًا 
من املتبرعني، نحاول قدر املستطاع أن نقدم وجبات 
إلى  كثيرين  يوميًا، وخصوصًا مع حاجة  اإلفــطــار 
ــول نــوعــيــة املـــأكـــوالت،  هـــذا الــصــحــن الـــيـــومـــي«. وحــ
تــضــيــف: »الــعــديــد مــن الــنــاس يــشــاركــون فــي تقديم 
ــأكـــوالت الــتــي تــصــل إلـــى مركز  الــطــعــام، وجــمــيــع املـ
املـــبـــادرة جــيــدة، فــهــي تحضر طــازجــة عــقــب انتهاء 
ربــــات املـــنـــازل مــن الــطــبــخ مــبــاشــرة. ونــحــن بــدورنــا 
نــعــمــل عــلــى تــوضــيــب الــطــعــام فــي عــلــب خــاصــة، ثم 

نوزعها بحسب قائمتنا«.
 املبادرة تمكنت من تجاوز 

ّ
تشير عبد العال إلى أن

اليومي  الصحن  تأمني  على  قدرتها  حــول  الــخــوف 
واثقني  عليها  الــقــائــمــون  بــات  وهــكــذا  للمحتاجني، 
املتابعة يوميًا حتى نهاية  ــادرون على  قـ ــهــم 

ّ
أن مــن 

 العديد من الناس يحبون 
ّ
شهر رمضان: »اتضح أن

أعمال الخير، والتبرع بالطعام للمحتاجني، وبهذه 
نهاية  حــتــى  مــبــادرتــنــا  متابعة  نستطيع  الــطــريــقــة 

رمضان الحالي«.
 فــكــرة املــبــادرة 

ّ
ويــشــدد كثير مــن املــشــاركــني على أن

 مــن يــريــد الــقــيــام بــعــمــل مــا ملــســاعــدة 
ّ
هـــذه تــؤكــد أن

 من أّي جهة، بل يستطيع 
ً
الناس، لن ينتظر تمويل

بنفسه وبأقل الجهود أن يساعد املحتاجني.

مجتمع
 الكثير مــن املــرضــى الــذيــن يعانون مــن حــصــوات مــراريــة وآالم في 

ّ
أشـــارت دراســـة حديثة، إلــى أن

 تلك العملية الجراحية قد 
ّ
املــرارة، ما يعني أن البطن، ال يشعرون بتحسن كبير بعد استئصال 

ال تكون ضرورية على الــدوام. وقال الدكتور فيليب دو روفــر، الباحث املشارك في الدراسة، التي 
الجامعي  رادبـــاود  في مستشفى  الهضمي  الجهاز  وجـــّراح  الطبية،  »النسيت«  مجلة  في  نشرت 
 عملية استئصال املرارة لن 

ّ
 هناك احتماالت مرتفعة بأن

ّ
 على املرضى »أن يعلموا أن

ّ
بهولندا، إن

)رويترز(  آالم البطن التي يعانون منها«. 
ّ

 لكل
ً
تشكل حل

عثرت السلطات املكسيكية على رفــات 35 شخصًا في مقابر جماعّية، في واليــة خاليسكو على 
ه تم 

ّ
ساحل املحيط الهادئ في وسط املكسيك. وقال املدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس، إن

 من بني القتلى »27 جرى 
ّ
العثور على معظم الجثث في مزرعة في منطقة زابــوبــان. وأوضــح أن

 عدد 
ّ
ر من أن

ّ
تلوا«، مضيفًا أنه »تّم التعرف إلى هوية شخصني حتى اآلن«. وحذ

ُ
تقييدهم عندما ق

القتلى قد يرتفع. ويبلغ عدد املفقودين أكثر من أربعني ألف شخص في املكسيك، التي تشهد أعمال 
)فرانس برس( عنف مرتبطة بتهريب املخّدرات. 

العثور على رفات 35 شخصًا في المكسيكاستئصال المرارة غير ضروري في بعض الحاالت

فرع  الفلسطينية،  الشبيبة  منظمة  صفحة  تنشر 
الرمضانية يوميًا  أخبار مبادرتها  البارد،  نهر  مخيم 
على صفحتها على موقع »فيسبوك«، باإلضافة 
قبل  الموضبة،  المتنوعة  المأكوالت  صور  إلى 
المبادرة  شكرت  كذلك،  المحتاجين.  إلى  إرسالها 
بيت  كشافة  وقيادة  أشبال  المنشورات،  أحد  في 

المقدس، على تطّوعهم في توزيع الطعام.

كشافة

C

للسكري- النوع الثاني أبعاد أخطر من 
املرض نفسه. هذا ما يؤكده باحثون في 
مــن جامعة »شانغهاي  أخــيــرة  دراســـة 
جياو تونغ« الصينية. فقد أشاروا إلى 
أّن الــســكــري مــن الــنــوع الــثــانــي مرتبط 

بزيادة خطر اإلصابة بالسرطان.
تــابــع فــريــق الــبــاحــثــن حــالــة 410 آالف 
املصابن  والــنــســاء  الــرجــال  مــن  و191 
بــالــســكــري مـــن الـــنـــوع الــثــانــي، تــتــراوح 
أعمارهم بن 20 و99 عاما في الصن. 
ــتـــي اســتــمــرت  ــة الـ ــ ــــدراسـ ــــي بــــدايــــة الـ وفـ
أّي من  لــم يكن  إلــى 2017،  مــن 2013 
املــشــاركــن مــصــابــا بــالــســرطــان، لــكــّن 
الفريق رصد في نهايتها إصابة 8485 
مشاركا بأنواع مختلفة من السرطان.

الـــبـــاحـــثـــون أّن خــطــر اإلصـــابـــة  ووجـــــد 
زاد بنسبة 86  الــبــروســتــات  بــســرطــان 
بالنوع  املصابن  الذكور  لــدى  املائة  في 
بنظرائهم   

ً
مقارنة السكري  من  الثاني 

األصــحــاء، كما كــان لديهم خطر كبير 
لإلصابة بسرطانات الدم والجلد والغدة 
ــلــيــمــفــاويــة والــكــلــى  ــغــــدد ال ــ ــيـــة وال الـــدرقـ
والــكــبــد والــبــنــكــريــاس والــرئــة والــقــولــون 

واملعدة.
أما بالنسبة لإلناث املصابات بالسكري 
الثاني، فقد كن أكثر عرضة  النوع  من 
ــبــلــعــوم،  لــخــطــر اإلصــــابــــة بـــســـرطـــان ال
واملــرارة والكبد واملــريء والغدة الدرقية 
الليمفاوية  والغدد  والبنكرياس  والرئة 
والرحم والقولون والدم والثدي واملعدة.

ــيـــات  ــتـ فــــــي الـــــــصـــــــورة مــــــن الـــــهـــــنـــــد، فـ
ــع مـــرضـــى الـــســـكـــري،  مــتــضــامــنــات مــ
لكّن التضامن وحده ال يكفي، بحسب 
الــبــاحــثــن الـــذيـــن يـــؤكـــدون أّن املــطــلــوب 
اســتــراتــيــجــيــات أفــضــل لــوقــايــة هـــؤالء 

املرضى من السرطان.
)العربي الجديد، األناضول(

االثنين 13  مايو/ أيار 2019 م  8  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1715  السنة الخامسة
Monday 13 May 2019

)Getty /سايكات بول(



ساهم نظام الكوتا المعتمد في األردن منذ عام 2001، في إيصال 
بعض النساء إلى البرلمان. لكّن الثقافة الذكورية والعادات، من العوامل 

ما زالت تخلق مسافة بين المرأة والشأن العام

لم يفقد المواطنون سخاءهم لكّن الظروف اختلفت

فرنسا تشهد تراجعًا في التبرعات الخيرية

1819
مجتمع

عّمان ـ أنور الزيادات

مـــا زال الـــــدور الــســيــاســي لــلــمــرأة 
ــة فـــي الـــبـــرملـــان مـــحـــدودًا،  ــيــ األردنــ
ــــن أن األردنـــــيـــــات  ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ عـ
يشكلن نحو 52 في املائة من أعداد الناخبني. 
إال أن األردن يحتل املركز 12 عربيًا وبنسبة 
تمثيل 15 في املائة )132 عامليًا( في املجالس 
األخيرة في عام  االنتخابات  النيابية. وفي 
2016، تــمــكــنــت خــمــس نــســاء مـــن الــوصــول 
إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب الــثــامــن عــشــر الــحــالــي 
امـــرأة عبر  بالتنافس، فــي وقــت صعدت 15 
ي في 

ّ
نظام الكوتا، ليصبح عدد النساء الكل

املجلس املكّون من 130 عضوًا 20 امرأة، في 
وقت تترأس املرأة لجنة نيابية وحيدة هي 
لجنة املرأة وشؤون األسرة، وقد منحت لها 

بالتزكية.
األردنـــي علياء  الــنــواب  تقول عضوة مجلس 
املــرأة  أداء   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  أبــو هليل 

فـــي الـــشـــأن الـــعـــام يــنــعــكــس عــلــى دور املــــرأة 
ــو بــشــكــل بــــطــــيء، مــــؤكــــدة أن  ــ الـــســـيـــاســـي، ولـ
ــنـــواب  ــــى مــجــلــس الـ ــاء إلـ وصــــــول خـــمـــس نـــسـ
عبر التنافس االنتخابي في مجتمع ذكوري 
يعطي انطباعًا جيدًا عن التقدم الذي تحرزه 
املــرأة في املجتمع األردنـــي، إال أنــه غير كاف. 
تضيف: »حضور املرأة في املجلس مؤشر على 
ثقة املواطنني بقدرات النساء للقيام بدورهن 
الـــرقـــابـــي والــتــشــريــعــي«. وتــتــمــنــى أن يــؤمــن 
بني  تقريبًا  املناصفة  املستقبل  فــي  املجلس 
ب على كل العوائق التي 

ّ
الرجل واملرأة، والتغل

املـــرأة فــي البرملان. تــحــول دون زيـــادة تمثيل 

 الظروف االجتماعية تؤدي دورًا 
ّ
وتؤّكد أن

السياسي.  املــرأة  الحد من نشاط  كبيرًا في 
وتـــوضـــح أن هــنــاك احـــتـــرامـــًا لــتــعــدد أدوار 
الــنــســاء، لــكــن لــيــس هــنــاك تــقــديــر ألن تكون 
املرأة مشاركة في مواقع صنع القرار. لذلك 
يــمــيــل الـــنـــاس، خــصــوصــًا فــي االنــتــخــابــات، 
قــدرة على  أكثر  إلــى اختيار رجــال لكونهم 
مناسبات  وحــضــور  االجتماعية  املــشــاركــة 
ــزاء والـــــــزواج، والــــوصــــول إلــــى الــجــهــات  ــعـ الـ
ــل الــتــركــيــبــة االجــتــمــاعــيــة  املـــســـؤولـــة فـــي ظـ

لتوفير خدمات للناخبني.
 النظام االنتخابي يؤدي دورًا في 

ّ
تضيف أن

ذلك، وال يشجع النساء األكثر كفاءة نسبيًا 
عــلــى االنــــخــــراط فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة. 
إلــى املجلس نتيجة  الــنــســاء وصــلــن  بعض 
عدد  الكوتا.  الستغلل  عشائرّية  توافقات 
رجل  تقديم  تستطيع  ال  التي  العشائر  مــن 
تــضــمــن نــجــاحــه فـــي االنـــتـــخـــابـــات، تــخــتــار 
امرأة لتنجح عبر الكوتا، وال تراعى الكفاءة 

في الكثير من األحيان.
وتشير عاهد إلى ضعف مشاركة املرأة في 
إلى  أحيانًا  »ينظر  تــقــول:  األعــيــان.  مجلس 
مشاركة املرأة كعملية تجميلية«، موضحة: 
»حتى النساء اللواتي وصلن إلى الحكومة 
فغالبيتهن وصــلــن من  األعـــيـــان،  ومــجــلــس 
خــلل دائـــرة مغلقة أي مــن فئة معينة ذات 
معينة«.  وعــلقــات  معني  تعليمي  مستوى 
وتشير إلى أن هناك حاالت نــادرة لوصول 
الــنــســاء إلــى مــنــاصــب، بعد ســنــوات طويلة 
من التدرج في املراحل الوظيفية في القطاع 

العام.

االنخفاض ليس له 
انعكاس مباشر على 

عمل الجمعيات العربية 
واإلسالمية

نظام الكوتا أعطى 
المرأة األردنية حقها في 

التمثيل النيابي

يخّصص  الكوتا  نظام   
ّ
أن هليل  أبــو  تؤكد 

املنتخبة  الهيئات  مقاعد  مــن  مــحــددًا  عــددًا 
ــهـــن إلـــــى مـــواقـــع  لـــلـــنـــســـاء، لـــضـــمـــان وصـــولـ
 ال يحمل أي معنى 

ّ
صنع الــقــرار، وهــو حــل

من معاني حرمان النساء من املنافسة على 
باعتبارها  النيابية،  املجالس  مقاعد  باقي 
نسبة تمثل الحد األدنى. وترى أنه ضروري 
ــابـــي الـــــذي أتـــاح  جــــدًا نــتــيــجــة دوره اإليـــجـ
لــلــنــســاء الـــوصـــول إلـــى مــجــلــس الـــنـــواب في 
األردن منذ إقراره عام 2001. وتشير إلى أن 
نظام الكوتا أعطى املرأة األردنية حقها في 

التمثيل النيابي، وهذا إيجابي للمرأة.
النسائية  الكوتا  بإبقاء  هليل  أبــو  طالب 

ُ
ت

ها تؤشر 
ّ
في أي قانون انتخابي مقبل، لكن

إلــى ضـــرورة التحول فــي قــانــون االنتخاب 
تعتمد  التي  الحزبية  الــقــوائــم  إلــى  الجديد 
عــلــى الـــبـــرامـــج، مــوضــحــة أن األردنــــيــــني ال 
ــــى األحــــــــزاب بــســبــب  يــفــضــلــون االنـــتـــمـــاء إلـ
ممارسات من قبل بعض الجهات، ومــا قد 
يــتــعــرض لـــه املـــواطـــنـــون مـــن ضــغــوط تــؤثــر 

أحيانًا على فرصهم في العمل والتوظيف.
تــربــط أبـــو هــلــيــل عـــدم وصــــول الــنــســاء إلــى 
بــمــعــوقــات شخصية،  أكــبــر  الــبــرملــان بشكل 
ــدم الــــقــــدرة املــــاّديــــة، مــوضــحــة أن  أهــمــهــا عــ
الـــنـــســـاء ال يــمــلــكــن األمـــــــــوال الـــكـــافـــيـــة كــمــا 
االنتخابية،  الحملت  الرجال لإلنفاق على 
ــقــــول إن  ــن مــــصــــاريــــف. وتــ ومـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــ
العامل األساسي في تعظيم دور املــرأة هو 
الــــذي ينعكس على  االقـــتـــصـــادي،  الــتــمــكــني 
كافة مجاالت ونشاطات النساء. املرأة التي 
تعاني من الفقر والعوز مقيدة وال تستطيع 

االنخراط في الشأن العام. تضيف أن الثقافة 
الــذكــوريــة إحــدى أهــم معوقات املجتمع، إذ 
إن املــجــتــمــع الــــذي تــغــلــب عــلــيــه الــعــشــائــريــة 
يــقــدم املـــرشـــح الـــذكـــر عــلــى املــرشــحــة املــــرأة. 
وتــقــول: »عــلــى الــرغــم مــن أن نــســاًء كثيرات 
أثبنت وجــودهــن في املجتمع، إال أن هــذا لم 
يــغــيــر كــثــيــرًا مـــن ثــقــافــة املــجــتــمــع«. وتشير 
إلى أن النساء في مجلس النواب كان لهن 
أثر واضح في إقرار بعض القوانني واملواّد 
املهمة، كقانون األحوال الشخصية وقانون 
العمل واملــســاواة في األجــور بني الجنسني 

والنفقة. 
بدورها، تقول الناشطة الحقوقية ورئيسة 
األردنية  املــرأة  اتحاد  القانونية في  اللجنة 
الجديد«:  »العربي  لـ  عاهد،  هالة  املحامية 
وسياسية  واجتماعية  شخصية  »عــوامــل 
تــؤدي دورًا مهمًا في هــذا اإلطــار. تقع على 
خصوصًا  كثيرة،  اجتماعية  أعباء  النساء 
أنــهــن أمـــهـــات ومـــســـؤوالت عـــن أســــر. لــذلــك، 
فـــإن انـــخـــراط الــنــســاء فـــي الـــشـــأن الـــعـــام في 
أن  نجد  لذلك،   .

ً
قليل يكون  املبكرة  املــراحــل 

نسبة مــشــاركــة الــنــســاء فــي األحــــزاب قليلة 
واملشاركة في الشأن العام متدنية«.

تراجعت التبرعات 
للجمعيات الخيرية فجأة 

في فرنسا إلى أدنى 
مستوى منذ عقدين، 

على الرغم من االنطباع 
المعروف عن الفرنسيين 
بأنّهم متبرعون بسخاء، 

وذلك يعود إلى ظروف 
اقتصادية مختلفة

باريس ـ محمد المزديوي

يكفي  عــادة.  بسخاء  يتبرعون  الفرنسيون 
ــــدد الــجــمــعــيــات  ــد عــ ــ ــذا رصــ ــ لـــلـــتـــأكـــد مــــن هــ
واملـــؤســـســـات الــخــيــريــة فـــي فـــرنـــســـا، وتــلــك 
العام   

ّ
لكن الــخــارج.  في  الناشطة  الفرنسية 

املـــاضـــي ســجــل انــخــفــاضــًا فـــي الــتــبــرعــات. 
ــــو انـــخـــفـــاض غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــبـــلد  وهـ
مــنــذ عــشــريــن عـــامـــًا، فــقــد تـــدنـــى مــســتــواهــا 
بنسبة 4.2 في املائة، بحسب موقع »فرانس 
باسم  الناطق  يعتبر  الــذي  جينيروزيتي« 
النقابة املهنية للجمعيات واملؤسسات التي 
الجمعيات  عمل  ويرصد  التبرعات،  تجمع 

الخيرية وتفاعل الفرنسيني معها.
ــر، اإلصــلحــات  مــن األمــــور الــتــي تفسر األمــ
الــضــريــبــيــة، فــقــد انــخــفــضــت الـــِهـــبـــات الــتــي 
الخيرية  والجمعيات  املنظمات  إلــى  تصل 
»الضريبة على الدخل« وبلغت نسبة  تبعًا لـ
املــائــة مقارنة مــع 2017.  فــي  االنخفاض 54 
ــّدرت هــذه الــخــســارة بما بــني 130 و150  وقــ

مليون يورو.
باإلضافة إلى هذا، فقد سّجل عزوف كثير من 
املانحني األوفياء عن التبرع. ويتعلق األمر 
والجمعيات  املنظمات  أخــبــروا  بمواطنني 
ــام،  ــتـــظـ ــانـ ــانـــــوا يـــتـــبـــرعـــون لــــهــــا، بـ الــــتــــي كـــ
وقــــف هــبــاتــهــم، ألســـبـــاب مــالــيــة، أي نقص 
إيمانويل  إجــــراءات   

ّ
فــإن كــذلــك،  إمكاناتهم. 

مـــاكـــرون الــتــي فــرضــت ضــريــبــة »املــســاهــمــة 
االجتماعية املعممة« حتى على املتقاعدين، 
ساهمت في الوضع الحالي، بشكل رئيسي. 
وقد شهدت فرنسا، بشكل استثنائي، بعد 
ــــروج مــتــقــاعــديــن  ــذه الــضــريــبــة، خـ فــــرض هــ
للحتجاج على اإلجراءات الحكومية. يورد 

حــــول إيـــجـــاد عـــلجـــات ألمــــــراض مــنــتــشــرة 
ــري وفـــــقـــــدان املـــنـــاعـــة  ــكــ ــســ كــــالــــســــرطــــان والــ

املكتسب )إيدز( وغيرها. 
 الــفــرنــســيــني عـــلـــى مــواصــلــة 

ّ
ــتـــى تـــحـــث وحـ

 
ّ
بأن جينيروزيتي«  »فــرانــس  تذّكر  التبرع، 

املؤسسات والجمعيات في حاجة إلى هذه 
التبرعات بسبب االحتياجات املتزايدة لها. 
وتــســتــعــرض أرقـــامـــًا ونــســبــًا تــكــشــف حجم 
الــتــبــرعــات فــي قــطــاعــات مــتــعــددة. فالقطاع 

الــطــبــي-االجــتــمــاعــي واإليـــــــواء االجــتــمــاعــي 
تبلغ التبرعات فيه 4 في املائة من مجموع 
أمـــيـــركـــي.  دوالر  مـــلـــيـــون  و360  مـــلـــيـــاريـــن 
تبلغ  والــطــبــي،  العلمي  البحث  قــطــاع  وفــي 
الــتــبــرعــات 49 فـــي املـــائـــة مـــن مــجــمــوع 674 
والتكوين،  التربية  أما قطاع  مليون دوالر. 
فتبلغ التبرعات فيه 23 في املائة من مجموع 
582 مليون دوالر. وفي قطاع الصحة، تصل 
التبرعات إلى 20 في املائة من مجموع 739 
الدولي فتصل  التضامن  أما  مليون دوالر. 
املــائــة، من  التبرعات فيه إلــى نسبة 41 فــي 
بينما  دوالر،  مليون  و460  مليار  مجموع 
التضامن  قطاع  في  التبرعات  نسبة  تصل 
داخل األراضــي الفرنسية، إلى 67 في املائة 
وأخـــيـــرًا،  دوالر.  مــلــيــون   449 مــجــمــوع  مـــن 
ــانــــيــــة، يــتــبــرع  ــلـــحـــقـــوق اإلنــــســ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الفرنسيون بنسبة 76 في املائة من مجموع 
التبرعات  في حني تصل  دوالر،  مليون   35
من أجل حماية البيئة والحيوانات إلى 73 

فــي املــائــة مــن مــجــمــوع 118 مــلــيــون دوالر.
 
ّ
 حــث

ّ
وتـــعـــرف الــجــمــعــيــات واملـــنـــظـــمـــات أن

يتواصل،  أن  يجب  التبرع  على  الفرنسيني 
فــل شــيء نهائيًا، وبــالــتــالــي، فثمة أمــل في 
استرجاع املانحني األوفياء، والذين يمكنهم 
والعودة  الضريبية  املستجدات  مع  التأقلم 
إلى التبرع. وتكشف عن بعض امللمح لهذه 
إيمانويل  الــرئــيــس  تــراجــع  الــعــودة، ومنها 
مــاكــرون، بسبب أزمــة »الــســتــرات الصفراء« 
عـــن بــعــض اإلجـــــــراءات الــضــريــبــيــة، ومنها 
إعـــفـــاء كــثــيــر مـــن املــتــقــاعــديــن مـــن ضــريــبــة 
وربطها  املعممة«  االجتماعية  »املــســاهــمــة 
بالتضخم بالنسبة للبقية ممن يؤدون هذه 
والجمعيات  املنظمات  أن  وبــمــا  الضريبة. 
الفقر  مــن محاربة  واســعــة،  تشغل قطاعات 
إلى التعليم والتكوين إلى الصحة والبحث 
الــطــبــي والــعــلــمــي إلــــى حــمــايــة الــحــيــوانــات 
جميع  يشمل  لم  االنخفاض  فهذا  والبيئة، 
القطاعات ولم يكن بنفس الحجم والدرجة.

الــجــالــيــتــان الــعــربــيــة واملــســلــمــة، وهــمــا وراء 
جمعيات  تتلقاها  الــتــي  الــتــبــرعــات  مــعــظــم 
ــي فـــرنـــســـا،  ــ خـــيـــريـــة عـــربـــيـــة وإســــلمــــيــــة فـ
تـــعـــانـــيـــان أيـــضـــًا مــــن أوضــــــــاع اقـــتـــصـــاديـــة 
 هذا االنخفاض الذي 

ّ
وضريبية حادة. لكن

ليس  فرنسية،  ومنظمات  جمعيات  عرفته 
لــه انــعــكــاس مــبــاشــر عــلــى عــمــل الجمعيات 
الذي  الجمهور   

ّ
إن إذ  واإلسلمية،  العربية 

ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ يـــتـــبـــرع، كـــمـــا يــفــســر لـ
الـــبـــاحـــث الـــفـــرنـــســـي عـــلـــي بـــوكـــبـــوس »لــــه، 
فــي مــعــظــم األحـــيـــان، قــنــاعــات ديــنــيــة، وهــو 
ما  وغالبًا  فقيرًا.  كــان  وإن  يتبرع  مــا  غالبًا 
تــكــثــر الــتــبــرعــات فـــي شــهــر رمــــضــــان، وفــي 
يأتي ممثلو  إذ  املساجد،  فــي  الجمعة  أيــام 
ــتــــبــــرعــــات،  الـــجـــمـــعـــيـــات لــــشــــرح غـــــايـــــات الــ
ومــؤخــرًا، جــرى التبرع لحفر آبـــار فــي دول 
تبرعات   

ّ
أن إلــى  بوكبوس  يشير  أفريقية«. 

املسلمني، غير منتظمة، إذ »من النادر رؤية 
معينا  غا 

َ
مبل شهرية،  بصفة  يقدم،  متبرع 

 »التبرعات 
ّ
لجمعية معينة«، وبالتالي فإن

ــادرة،  ــارج الــصــدقــات والـــزكـــاة والـــنـــذور نـ خـ
الجمعيات فبدأت، منذ  له  نت 

ّ
وهو ما تفط

م حفلت خيرية، تحقق 
ّ
تنظ فترة قصيرة، 

مداخيل أكثر«.

إحــصــاءات  جينيروزيتي«  »فــرانــس  مــوقــع 
 18 في املائة من املانحني 

ّ
مقلقة، تكشف أن

أغــســطــس/آب  مــن شهر  بــــدأوا،  املتقاعدين، 
وطــأة  بسبب  تبرعاتهم،  تقليص  املــاضــي، 
هذه الضريبة الجديدة عليهم، فيما كشف 

20 في املائة عن نيتهم تقليص تبرعاتهم.
ما  عمومًا،  الفرنسيني،   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

زالوا أسخياء، فاملنظمات والجمعيات التي 
الــتــبــرعــات تجد صعوبة  تــقــوم بجمع هــذه 
ــدد، بــســبــب  ــ ــــى مـــانـــحـــني جــ ــول إلـ فــــي الــــوصــ
ــه »ســـيـــاق ضــريــبــي واجــتــمــاعــي  ــ

ّ
مـــا تـــرى أن

جيدًا،  الفرنسيون  ويــعــرف  مــســبــوق«.  غير 
املؤسسات  تحرص  التي  الشفافية  بسبب 
 أموالهم تذهب 

ّ
والجمعيات على إبدائها، أن

إلى املكان الذي يرغبون فيه. وهي متعددة، 
تشمل مساعدة املعوزين واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وأيضًا األقليات، كما تشمل حماية 
تعزيز  إلــى  باإلضافة  والــحــيــوانــات،  البيئة 
ــنــــادرة، والــبــحــث  الــبــحــث حـــول األمـــــراض الــ

الذكورية تقيّد المرأة 
األردنية سياسيًا

»االنتحار« وسيلة إخفاء 
جرائم القتل في العراق

يشكك بعض األهالي 
بصحة انتحار أبنائهم، 

لكنّهم ال يستطيعون 
فعل شيء

بغداد ـ أكثم سيف الدين

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــدد حــــاالت االنــتــحــار في 
الـــعـــراق وانــتــشــارهــا فــي أكــثــر مــن محافظة، 
العراقي  األمــن  يتحدث مسؤولون في جهاز 
عــن استغلل هــذا االنــتــشــار، ومــا يرافقه من 
أحــاديــث إعــلمــيــة وشــعــبــيــة، كــغــطــاء إلخــفــاء 
جرائم القتل التي تقع بني حني وآخر ألسباب 
هــذا،  الــعــنــف  مشهد  ضبابية  ومـــع  مختلفة. 
ما  مجهواًل  الضحايا  عــشــرات  مصير  يبقى 

بني االنتحار والقتل.
أسبوعي  بشكل  العراقية  املحافظات  تسّجل 
حاالت انتحار غالبيتها لشباب من الجنسني، 
وعــادة ما يجري إغــلق ملفاتهم األمنية، من 
دون أن يجري التحقيق في الــحــوادث، ما إذا 
قتل  أو جرائم  انتحار حقيقية،  حــاالت  كانت 

عمد.
الــعــراقــيــة في  الــداخــلــيــة  مـــســـؤول فـــي وزارة 
ــــوادث قــتــل بــدوافــع   عـــدة حـ

ّ
بـــغـــداد، يــؤكــد أن

»غــســل الــعــار« أي تلك الــتــي تقع  مــا يــعــرف بـــ
ضحيتها نساء على أيدي رجال من العائلة، 
أو حــاالت ثــأر، أو حتى خلفات، أو عمليات 
جـــنـــائـــيـــة، وقــــعــــت فــــي الـــشـــهـــريـــن املـــاضـــيـــني 
بـــالـــعـــراق، اعـــتـــبـــرت انـــتـــحـــارًا وجـــــرى إغـــلق 
الحاالت  هــذه   

ّ
فــإن للمسؤول،  وفقًا  ملفاتها. 

ــرى رصـــد  ــ ــ كــــثــــرت فــــي اآلونــــــــة األخـــــيـــــرة، وجـ
أربـــع جــرائــم قــتــل ألشــخــاص داخـــل منازلهم 
ها انتحار، وأخرى سقوط من 

ّ
سجلت على أن

الشكوك  تــحــوم  ها 
ّ
وكل مرتفعة،  بناية  أعــلــى 

ــراف،  ــ ــهــا جـــرائـــم مـــن ارتـــكـــاب أطـ
ّ
حــولــهــا بــأن

وجــرى ترتيب الــصــورة لتظهر انــتــحــارًا، مع 

املــلــفــات. يعلق: »مــراكــز  فــي  كــذلــك  تسجيلها 
مــع ذوي  تــجــري تحقيقات بسيطة  الــشــرطــة 
الــضــحــايــا، والـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة تــصــل إلــيــنــا 
ــن املــســتــشــفــيــات الـــتـــي تـــجـــري الــفــحــوص  مــ
للجثامني. التحقيقات هذه والتقارير تشكل 

حدًا قاطعًا بالنسبة لنا إلغلق امللفات«.
مراكز  مــن  طلبت  الداخلية  وزارة   

ّ
أن يكشف 

الـــشـــرطـــة الـــتـــوقـــف عــــن الــتــســلــيــم بــــروايــــات 
ــهــا 

ّ
األهــــل أو املــقــربــني مـــن الــضــحــايــا عــلــى أن

ملراجعة  انتحار، وخصصت محققني  وقائع 
 »حــالــة انتحار 

ّ
أن يــؤكــد   حــالــة. 

ّ
كــل تفاصيل 

خنقًا  مقتولة  ــهــا 
ّ
أن تبني  أسابيع  قبل  لفتاة 

ــات، لـــكـــن جـــــرى وضـــــع حـــبـــل فــي  ــ ــاعـ ــ مـــنـــذ سـ
رقبتها وتعليقها بغرفة منزلها، ثم االتصال 

ها انتحرت«.
ّ
بالشرطة مع زعم أن

الــنــاشــط اإلنـــســـانـــي املــهــتــم بــتــوثــيــق حـــاالت 
االنتحار التي جرت في بغداد أخيرًا، محمد 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن الـــتـــمـــيـــمـــي، يـــقـــول لــــ
»الرشوة والضغوط العشائرية والوساطات 
ــي إنـــهـــاء   رئـــيـــســـًا فــ

ً
ــل ــامــ ــا تــشــكــل عــ عــــــادة مــ

لكن،  منتحرًا،  الضحية  واعــتــبــار  التحقيق، 

ارتكبت  الجرائم   كثيرًا من 
ّ
فــإن الحقيقة،  في 

العادة،  »في  انتحار«. يضيف:  تحت عنوان: 
الـــذيـــن يــعــتــبــرون منتحرين  الــضــحــايــا   

ّ
فــــإن

أو  لهم  قاتلهم قريبًا  يــكــون  مــقــتــولــون،  وهــم 
من معارفهم، وهي جرائم قتل داخل األسرة 
 
ّ
أو األصـــدقـــاء واملـــعـــارف لــألســف«. ويــبــنّي أن

»كــثــيــرًا مــن الــتــقــاريــر الطبية شــهــدت تــزويــرًا 
ارتفع عدد حاالت   ملسارها، بينما 

ً
وتحويل

 كــثــيــريــن يــرتــكــبــون الــجــرائــم 
ّ
ــتـــحـــار ألن االنـ

ويغطونها باالنتحار«.
مــنــظــمــات مــجــتــمــع مـــدنـــي تــحــّمــل الــحــكــومــة 
 ذلـــــك، لــكــونــهــا لـــم تــتــخــذ أّي 

ّ
مــســؤولــيــة كــــل

ــة، وإنـــهـــاء  ــرطـ إجـــــــــراءات لــتــطــويــر عـــمـــل الـــشـ
ــال الـــعـــيـــســـى، مـــديـــرة  ــنـ الـــضـــغـــوط عــلــيــهــا. مـ
ــل بـــغـــداد« الــنــاشــطــة فـــي الــدفــاع  مــنــظــمــة »أمــ
 
ّ
ــراق، تـــقـــول إن ــ ــعـ ــ ــاء فــــي الـ ــنـــسـ عــــن حـــقـــوق الـ
»الدولة مطالبة بالتحقيق بشكل حقيقي في 
الشرطة،  قــدرات  وتطوير  االنتحار  ادعـــاءات 
فــاملــوضــوع بــات غــطــاًء لــإلفــلت مــن العقاب، 
وهناك أشخاص قتلوا واعتبروا منتحرين«. 
 »جـــرائـــم قتل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــؤكــد لـــ

تمت بدوافع السرقة وما يعرف بغسل العار 
أو الطمع على اإلرث أو الخلفات األسرية أو 
حتى مشاكل الجيرة، وجرى ترتيب سيناريو 
 
ّ
أن انــتــحــروا«. تؤكد  هم 

ّ
الــزعــم بأن ثــم  لقتلهم 

 
ّ

الشعب العراقي محّب للحياة بالرغم من كل
ما مّر به، ونسب االنتحار الحالية تؤشر ملا 
ــهــا تــحــولــت إلــى 

ّ
هــو غــيــر صــحــيــح، ومــنــهــا أن

غطاء قتل جديد.
يشكك بعض أهالي الضحايا بصحة انتحار 
فــعــل شــيء  ــهــم ال يستطيعون 

ّ
لــكــن أبــنــائــهــم، 

أمام تلك التقارير. يؤكد والد أحد املنتحرين 
 ابنه »لــم يكن يعاني 

ّ
ويــدعــى أبــو محمد، أن

املعيشية  نــفــســيــة، وظـــروفـــه  مــشــكــلــة  أّي  مـــن 
جيدة نوعًا ما، لكن فوجئنا باتصال الشرطة 
 ابــنــنــا ألــقــى بنفسه مــن أعــلــى جــســر في 

ّ
بـــأن

بغداد ووجــد ميتًا على مسافة بعيدة، عقب 
»العربي الجديد«:  جرف النهر له«. يوضح لـ
»وجدنا جثته في نهر دجلة. ال نعرف السبب 
ــد، وال نــتــوقــع انــتــحــار  ــ ــداء لــنــا مـــع أحـ ــ فـــل عـ
ـــه حالة 

ّ
ابــنــنــا«. يــؤكــد: »ســجــل املــلــف عــلــى أن

 التقرير الطبي لم يسجل عليه أّي 
ّ
انتحار، ألن

 ذلك، فقد يكون 
ّ

اعتداء. لكن، لدينا شكوك بكل
هناك من دفعه في النهر من دون أّي ضرب. 

وال نعرف كيف نكشف الحقيقة«.
ــــر مـــــؤســـــســـــة »غــــــــالــــــــوب«  ــيـ ــ ــــشـ بــــــــــدورهــــــــــا، تـ
 زيــــادة مــعــدل االنــتــحــار 

ّ
لــإلحــصــاءات إلـــى أن

في العراق تعود إلى »املشاعر السلبية ومن 
وما  والخوف،  والقلق  والكآبة  الحزن  بينها 
ــيـــرات أخــــــرى، كــالــغــضــب  ــأثـ يــتــبــع ذلــــك مـــن تـ

واللجوء الى العنف«.

ــائــــلت اعـــتـــمـــاد حــيــاة  ــعــ ــتـــار بـــعـــض الــ يـــخـ
ــغـــذاء أو فـــي عــلقــات  صــحــيــة، ســــواء فـــي الـ
أفرادها بعضهم مع بعض. في هذا اإلطار، 
يــــعــــرض مــــوقــــع »ريـــــــــدرز دايــــجــــســــت« ســت 

عادات تعتمدها العائلت الصحية، وهي:
1 - يــأكــلــون بــبــطء: الــعــائــلت الــتــي تعتمد 
نــظــامــًا صــحــيــًا ال تــأكــل بــســرعــة أو تتوتر 
عــنــدمــا يــحــني وقــــت تـــنـــاول الـــطـــعـــام. تــقــول 
الطعام  تــنــاول  إلــى  إنــهــا تسعى  أم لطفلني 
ــا، واالســـــتـــــمـــــاع إلـــى  ــهــ ــالــ ــفــ بـــــهـــــدوء مـــــع أطــ
املوسيقى، مع التركيز على الهضم الصحي 
عندما يحني وقت تناول الطعام، وبالتالي 
مضغ كل لقمة بشكل جيد وعلى مهل. هذه 
استمتاعًا  أكثر  وأطفالها  تجعلها  الــعــادة 

بطعم وألوان ورائحة األكل.

ــة شــخــص مسن  ــايـ ــة مــســنــني: رعـ ــايـ 2 - رعـ
الــتــعــاطــف، لكن هذا  وسيلة رائــعــة إلظــهــار 
ال يــعــنــي أنـــه يــجــب الــتــضــحــيــة بــكــل شـــيء. 
الــعــائــلت الصحية تضع حـــدودًا مــع كبار 
السن كالجد والجدة. يفكرون بمدى تأثير 
ــن املـــســـنـــني إلـــــى املـــنـــزل  ــديــ ــوالــ نـــقـــل أحـــــد الــ
وتقديم الرعاية له. يمكن أن يتأثر األطفال 
هــذه  مــع  الــتــعــامــل  بكيفية  بــقــوة  واألزواج 
الــقــرارات سلبًا أو إيجابًا. لذلك، فــإن فرض 
حــــدود مــعــيــنــة مـــع أحـــد الـــوالـــديـــن املسنني 
ــــذي يــنــتــقــل إلــــى املـــنـــزل قـــد تـــكـــون جــيــدة.  الـ
منها أن تظل العائلة الصغيرة قادرة على 

الخروج في رحلة من حني إلى آخر.
3 - العلقة الزوجية أواًل: العائلت الصحية 
 
ّ
تــعــطــي األولــــويــــة لــــلــــزواج. وهــــذا يــعــنــي أن

العلقة الزوجية أهم من األطفال. قد يختار 
الثنائي تناول شراب دافئ معًا بعدما ينام 
األطفال. يجب الحفاظ على بعض العادات 
الــتــي تجعلهما أكــثــر راحـــة وســعــادة. حني 
يــكــون تـــواصـــل الـــزوجـــني صــحــيــًا، سيكون 

الجميع أكثر سعادة وصحة. 
إلكترونية: يمكن  ألــعــاب  بــل  نــشــاطــات   -  4
العائلة قضاء وقــت معًا في أنشطة  ألفــراد 
ال تحتوي على ألعاب إلكترونية. ومن وقت 
إلــى آخـــر، رّبــمــا تــكــون مــشــاهــدة التلفزيون 
نـــشـــاطـــًا مـــريـــحـــًا وتــعــلــيــمــيــًا فــــي آن. يــجــب 
ــتــــي يـــمـــكـــن لــلــجــمــيــع  ــديـــد األنــــشــــطــــة الــ تـــحـ
هذه  املــحــادثــات.  وتشجيع  فيها  املــشــاركــة 
ملموسة  روابـــط  تخلق  العائلية  األنــشــطــة 

وذكريات دائمة. 

5 - يـــطـــهـــون مـــعـــًا: إعـــــــداد وجـــبـــة الــعــشــاء 
وتناولها معًا كأسرة أمر مهم جدًا. ويمكن 
ــراد الــعــائــلــة االشـــتـــراك فــي طهي  لجميع أفــ
وجــبــة صــحــيــة. وقــبــل ذلـــك، قــد يــتــشــاركــون 
فــــي شــــــراء األغــــــــراض الــــلزمــــة مــــن خــضــار 
وأعشاب وغيرها. وربما يكون هذا النشاط 
التوعية حول  في  تساهم  تعليمية  تجربة 
الــوجــبــات الصحية، عــدا عــن تــشــارك أفــراد 

العائلة األحاديث.
6 - يــهــتــمــون بــالــحــديــقــة: الــعــمــل مــعــًا في 
املنزل  مــن  للخروج  رائــعــة  طريقة  الحديقة 
وقــضــاء بعض الــوقــت املثمر. وهــذه فرصة 
رائـــعـــة لــلــهــرب مـــن الـــشـــاشـــات والــلــعــب في 

الهواء الطلق.
)ربى أبو عمو(

6 عادات 
تعتمدها 
العائالت 
الصحية

محمد أحمد الفيالبي

لحماية  الــســودانــّيــة  الجمعية  نشرتهما  كتابن  آخــر  أّن  مصادفة  ليست 
البيئة يشتركان في أن كاتبيهما من الرعيل األول من منسوبي الغابات، 
الكبرى«  ومحنته  اإلنسان  جريرة  »التصحر..  عنوان  أولهما  يحمل  وأن 
لــأســتــاذ أبـــو الــقــاســم ســيــف الــديــن، والــثــانــي »تــدهــور غــابــات الـــســـودان.. 

أسبابه.. آثاره.. وإمكانات وقفه« لأستاذ محمد األمن مختار. 
الـــســـودان األولــــى، وقـــد ظــلــت الجمعية مــنــذ عـــام 1975  التصحر قــضــّيــة 
أوائــل  من  وكانت  املتأثرة.  املجتمعات  ومساعدة  باألمر  لالعتراف  تدعو 
»حكاية  الوثائقي  الفيلم  الخطر من خالل  ناقوس  دقت  التي  املؤسسات 
املتورت« عن التصحر فى جنوب دارفــور، وما قد ينتج عنه من صراع، 

وقد صدقت النبوءة في ما بعد. 
سبق كتابي هذا العام جهد التوثيق للمتأثرين بالتصحر في السفر القّيم 
إلى  العودة  أم  الــرمــال..  ألستاذ األجيال أحمد محمد سعد »أطــالل تحت 
التصحر  امتد  الجمعية في عام 1997. لكن لكأنما  الذي نشرته  الغابة«، 
إلى نفوس متخذي القرار على مدى السنوات لتندفن تحت كثبان التجاهل 
وإمكان  اإليجابية،  املعالجات  ونوايا  اإلنــذار،  األمر صرخات  واستسهال 
الزاحفة  الــرمــال  كثبان  تحت  تماما  انــدفــنــت  مثلما  ذلــك  ــار،  اآلثــ مالحقة 
مساحات كنا نصنفها حتى وقت قريب ضمن نطاقات السافانا الفقيرة 

واإلقليم شبه الصحراوي.
والحال هكذا لم تخفت أصوات املنادين بااللتفات لأمر، ومن بن هؤالء 
األستاذان أبو القاسم ومحمد األمن. ووجدا وسواهما في الجمعية بوتقة 
تنصهر فيها خبرات األكاديمين، وأصحاب املعارف في كل مجال ذات 
صلة بالبيئة. وما كان لها أن تنجح في ذلك على الرغم من التضييق عليها 
لوال أن دوافع املنافحة عن قضايا البيئة كانت كبيرة بفضل الجهود بن 
الخبير املؤسس، والعالم املنتظم الحقا بالصفوف، ومجموعات املهتمن 
من أهل العلوم واالقتصاد والتربية، ودعاة التنمية املستدامة واإلعالمين، 

بل الشباب حديثي التكوين البيئي.
من الحقائق الواردة في الكتابن أن النقص السنوي في مساحة الغابات 
تدهور  أســبــاب  مــن  وأن  املــربــعــة،  الكيلومترات  مــن  آالف  إلــى ستة  يصل 
الحطب  من  املنزلية  الطاقة  استخدام  في  السكان  غالبّية  اعتماد  الغابات 
الغابات  الــزراعــة فــي أراضـــي  الــرعــى الجائر، وتــوســع  إلــى جانب  والفحم، 
ك التربة 

ّ
ــدن. وأدت هــذه الــعــوامــل إلــى تفك واملــراعــي والــحــرائــق وزحـــف املـ

وتعرضها إلى االنجراف املائي والهوائي، والتصحر الذي أدى إلى زحف 
الرمال على األراضى الزراعية والغابات. 

خلص الكاتبان إلى أن السودان الشمالي بات مهّدددًا بالفناء إذا لم تتسارع 
خطى تغطية األراضي املتعرية، ووقف انفالت الزحف الصحراوي وتمدده 
اإلنسان ينفق بسخاء  التصحر جريمة ألن  أن  يــوم. واعتبرا  جنوبا كل 
على أنشطته األخرى، كالتسلح، من دون تخصيص جزء يسير من تلك 

األموال ملكافحة التصحر واالحتباس الحراري. 
)متخصص في شؤون البيئة(

الزحف جنوبًا

إيكولوجيا تحقيق
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مارست حقها االنتخابي في عام 2016 )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

الشرطة تكتفي بتحقيقات بسيطة )صباح عرار/ فرانس برس(


