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سّجل 
ُ
ُيحكى عن نحو 800 حالة إجهاض ت

يــومــيــا فــي املــغــرب وبــطــريــقــة ســرّيــة، األمــر 
الذي استدعى جمعية »مكافحة اإلجهاض 
السّري« إلى مطالبة الحكومة بالتعجيل في إصدار 

مشروع القانون الذي يجيز اإلجهاض.
قــد صادقت  املغربية  الحكومة  كانت  عــاَمــن،  وقبل 
على مشروع قانون يسمح باإلجهاض وفق شروط 
ه وبحسب ما يبدو »علق في البرملان 

ّ
معّينة، غير أن

الــذي  األمــر  العامة للحكومة،  األمــانــة  فــي مكتب  أو 
مــا يصّرح  بــه«، بحسب  حــال دون تطبيقه والعمل 
»العربي  رئيس الجمعية الدكتور شفيق الشرايبي لـ
ه »مشروع مسكوت عنه«. 

ّ
الجديد«، واصفا إياه بأن

النسائية  باألمراض  والشرايبي طبيب متخصص 
ــه 

ّ
أن الــربــاط، يخبر  والــتــولــيــد فــي أحــد مستشفيات 

اليومّي أشهد حــاالت كثيرة في هذا  »خــال عملي 
ــراء عــمــلــيــات  ــ  إجــ

َ
الـــســـيـــاق، فــنــســاء وفــتــيــات يــطــلــن

 
ّ
ــا بــعــد تــعــّرضــهــن ــّدة، إّمــ ــ إجـــهـــاض عــلــى خــلــفــّيــات عـ

الغــتــصــاب أو زنـــا مـــحـــارم وإّمـــــا بــســبــب تــشــّوهــات 
ــا لــخــطــورة الــحــمــل على  ــ ــ خــلــقــيــة لــــدى الــجــنــن وإّم
 األطــبــاء مــا زالـــوا مقّيدين بسبب 

ّ
لــكــن ســامــة األم. 

تّورطه  يثبت  ُيجّرم كل من  الــذي  الجنائي  القانون 
فــي عملية إجــهــاض المـــرأة حــامــل، وإن وافــقــت هي 
على األمــر، ســواء أتــى ذلــك من خــال تناول عقاقير 

أو أّي وسيلة أخرى. وتتراوح عقوبة السجن ما بن 
سنة وخمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية. وفي 
املــرأة خال اإلجهاض، تتراوح عقوبة  حال توفيت 

السجن ما بن 10 سنوات و20 سنة«.
الخطيرة  املضاعفات  من  بالحّد  الجمعية  وتطالب 
لإلجهاض الــســرّي الــذي يجري في عــيــادات خاصة 
 
ّ
ــيـــشـــرح الـــشـــرايـــبـــي أن ــر آمــــنــــة، فـ ــيـ ــي ظـــــــروف غـ ــ وفــ
مة ومن دون 

ّ
»اإلجهاض يحدث في أماكن غير معق

 عن 
ً
فــضــا أطــبــاء غير متخصصن،  قبل  بنج ومــن 

نسبتها  ترتفع  التي  التقليدية  اإلجــهــاض  عمليات 
جرى 

ُ
في املدن والضواحي الفقيرة. وهذه األخيرة ت

عادة بواسطة أدوات حادة أو من خال تناول أعشاب 
خاصة توصي بها قابات أو ممرضات«. وفي هذا 
اإلطار، يشير الشرايبي إلى »وفاة لفتاة صغيرة بعد 

عملية إجهاضها من دون معرفة تفاصيل أكثر«.
»الشفافية  بـ تطالب  الجمعية   

ّ
أن الشرايبي  ويؤكد 

والصراحة وإعطاء النساء الحق في ظروف صحية 
ــاعـــات مــعــقــمــة«،  ــاء مــتــخــصــصــن وقـ ــبـ مــنــاســبــة وأطـ
 »اإلجــهــاض املــصــّرح به في دول أخرى 

ّ
موضحا أن

األمـــهـــات«. وكــانــت بيانات  مــن نسبة وفــيــات  يقلل 
الــدول  فــي  ــه 

ّ
بــأن ــادت  أفـ قــد  العاملية  منظمة الصحة 

عــام 2015 نحو  األمهات في  بلغت وفيات  النامية، 
ألــف والدة فــي مقابل 12 حالة   100 

ّ
لــكــل 239 وفـــاة 

الـــبـــلـــدان املــتــقــدمــة.  ألــــف والدة فـــي   100 
ّ

لـــكـــل ــاة  ــ وفـ
 ما نسبته 75 في املائة من وفيات األمومة 

ّ
أضافت أن

)الحمل والوالدة( تحدث نتيجة مضاعفات تتسّبب 
في إجراءات عّدة منها اإلجهاض غير املأمون.

جاءت  الحكومة  »مراسلتنا   
ّ
أن الشرايبي  ويوضح 

لتذكير رئيسها سعد الدين العثماني بالتغييرات، 
ه طبيب وكان مساندًا للقرار في بداية 

ّ
ال سّيما وأن

مناقشته قبل سنوات عّدة«، مؤكدًا على أهمّية إعادة 
النظر باملادة 453 من القانون الجنائي بالتوازي مع 

إصاح مدّونة األسرة.
ــان قــد  ــ ــتــــي كــ  الـــــحـــــاالت الــ

ّ
ــى أن ــ تــــجــــدر اإلشــــــــــارة إلــ

أشـــار إلــيــهــا مــشــروع الــقــانــون الــعــالــق لـــدى حكومة 
ــع  ــهـــاض، هـــي أربـ ــاإلجـ الــعــثــمــانــي والــــــذي يــســمــح بـ
حــــاالت )االغــتــصــاب أو زنـــا مــحــارم أو الــتــشــّوهــات 
الخلقية لدى الجنن أو خطورة الحمل على سامة 
 يجري العملّية طبيب في مستشفى 

ّ
األم( شريطة أن

حكومي أو مصّحة )عيادة( معتمدة قبل انقضاء 90 
يوما على الحمل. ومن املفترض أن يساعد الطبيب 
)أو مساعدة اجتماعية( املرأة الحامل عبر إرشادها 
كفالة  لها حــول  املــتــاحــة  القانونية  اإلمــكــانــات  إلــى 
الــطــفــل واألخـــطـــار الــصــحــيــة الــتــي قــد تــتــعــّرض لها 
للتفكير  اإلجــهــاض، وتمنح مهلة  أثــنــاء عملية  فــي 
 عــن ثاثة أيـــام. كــذلــك، ال ُيــصــار إلــى معاقبة 

ّ
ال تقل

ــتـــال عــقــلــي، عــلــى أن  الـــحـــامـــل الـــتـــي تــعــانــي مـــن اعـ
بموافقة  عمومي  مستشفى  فــي  اإلجــهــاض  يــجــرى 
الزوج أو أحد أبَويها في حال لم تكن متزوجة. وفي 
القانون  يمنح مشروع  قــاصــرًا،  الحامل  كانت  حــال 

الشرعية للنائب الشرعي أو الشخص أو املؤسسات 
فة رعايتها.

ّ
املكل

ارتفاع في عــدد األمهات  ل  في سياق متصل، ُيسجَّ
 ضحايا عاقات 

ّ
الــعــازبــات فــي املــغــرب الــلــواتــي ُكـــن

عاطفية وهمية أو تعّرضن للعنف أو االغتصاب أو 
النسوية  الناشطة  لزنا املحارم. وفي اإلطــار، كانت 
 
ً
 »نــحــو 153 طــفــا

ّ
عــائــشــة الــشــنــا قـــد صـــّرحـــت بــــأن

يولدون يوميا خارج إطار الــزواج«، في حن بّينت 
 
ّ
دراسة أصدرتها جمعية »إنصاف« في عام 2015 أن

30 ألف امــرأة تنجب سنويا خارج إطار الــزواج في 
 في الدار البيضاء.

ّ
املغرب، 10 في املائة منهن

مجتمع
ارتكز على عمليات  أصــدر مفّوض املجلس األوروبــي لحقوق اإلنسان، نيلز موجنيكس، تقريرًا 
تدقيق لسياسات الدول السبع واألربعن األعضاء في املجلس في ما يخّص قضايا اللجوء. وقد 
 السويد لم تلتزم بالوعود التي قدمتها في عام 2015، األمر الذي دفع 

ّ
بّينت عمليات التدقيق أن

املفّوض إلى توجيه انتقادات إلى سياسة السويد تجاه الاجئن، خصوصا تلك املتعلقة بطالبي 
 نسبة 

ّ
اللجوء القّصر غير املصحوبن بذويهم وتلك املتعلقة بلّم شمل أسر طالبي اللجوء. ُيذكر أن

)راديو السويد( الوافدين الجدد عن طريق لّم الشمل انخفضت منذ عام 2016.  

 
َ
واللواتي يستخدمن بالربو  املصابات  النساء   

ّ
أن أستراليون  علماء  أعّدها  دراســة حديثة  بّينت 

 أكثر 
ّ
الــلــون، هــن اخ عبوته زرقــاء 

ّ
الــذي يأتي على شكل بخ العاج األكثر شعبية وقصير املــدى، 

عــرضــة لــإلصــابــة بــالــعــقــم. وأوضــحــت الـــدراســـة الــتــي نــشــرت نتائجها صحيفة »ديــلــي تــلــغــراف« 
 بخاخ الربو 

ّ
 األبحاث أظهر أن

ّ
 تحليل بيانات أكثر من خمسة آالف امرأة شملتهن

ّ
البريطانية، أن

املائة من خطر اإلصابة  إلــى تخفيف األعـــراض املرضية يزيد بنسبة 30 في  الــذي يهدف  األزرق 
)قنا( بالعقم خال عام من استخدامه.  

بّخاخ الربو األزرق يسبب العقم لدى النساء انتقادات أوروبية لسياسة السويد المتعلقة باللجوء

عن   2016 عــام  في  الــصــادر  القانون  مشروع 
المغربي ال يجرّم اإلجهاض  الحكومي  المجلس 
يشير  السلطات بحسب ما  لكّن  في حاالت عّدة، 
السنَتين  خالل  »شّددت  الشرايبي  شفيق  الدكتور 
األطباء  بحّق  العقابية  إجــراءاتــهــا  األخيرَتين 
والممرضات الذين يقومون بعمليات إجهاض«. 

تشديد وإجراءات عقابية

فــي تــلــك الــعــشــّيــة مــن شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
املـــاضـــي، شــــارك هــــؤالء الــصــغــار الــبــاكــســتــانــيــون 
ــورة( فـــي وقــفــة عـــن روح زيــنــب أنـــصـــاري،  ــــصــ )ال
االعــتــداء  بــعــد  ــتــلــت 

ُ
ق الــتــي  الــصــغــيــرة  الباكستانّية 

جنسيًا عــلــيــهــا، وُرمـــيـــت فــي مــكــّب لــلــنــفــايــات في 
مدينة قصور بإقليم البنجاب.

التي  حمل هــؤالء الصغار الشموع وصــورة زينب 

السابعة من عمرها عند مصرعها في  كانت في 
واحتّجوا  املاضي،  الثاني  كانون  يناير/  من  الرابع 
هم 

ّ
أن يــدركــوا  لــم  وإن  الشنعاء  الجريمة  تلك  على 

ضــحــايــا مــحــتــمــلــون ألمـــثـــال مــحــمــد عـــمـــران قــاتــل 
زينب.

على أثر الضجة التي أثارتها تلك الجريمة، استنفرت 
على  القبض  بإلقاء  ووعــدت  الباكستانية  الجهات 

املعتدي واالقتصاص منه في أسرع وقت. استغرق 
بوعودها.  السلطات  تفي  أن  قبل  أسبوَعني  األمــر 
وأمس السبت، في السابع عشر من فبراير/ شباط 
الجاري، أعلن املدعي العام في باكستان، احتشام 
 »السفاح« 

ّ
قــادر، أّن حكمًا باإلعدام صدر في حق

ــه مذنب في 
ّ
أن إلــى  املعنّية  املحكمة  بعدما خلصت 

أّن  ُيــذكــر  أطــفــال، زيــنــب واحـــدة منهم.  قتل ثمانية 

ه مذنب 
ّ
الحكم صدر بحضور عمران الذي أقّر بأن
خالل املحاكمة التي استمرت خمسة أيام.

 عمران االستئناف، 
ّ

ه من حق
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

ه اعترف بجرائمه 
ّ
ع رفض طعنه ألن

ّ
لكن قادر يتوق

باكستانيون  طالب  السياق،  وفي  املحاكمة.  خالل 
كثيرون بإعدامه في العلن.

)العربي الجديد(

)بناراس خان/ فرانس برس(
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ليس سرًا أن الطالق يؤثر على نفسية األطفال بشكل أو بآخر، خصوصًا 
قد  تونس،  وفي  أمهاتهم.  أو  آبائهم  من  األطفال  حرم  حال  في 

يعيش األطفال من دون والد نتيجة الطالق

توليد وخدمات صحية مختلفة

»القابلة المأذونة« تنشط في بغداد

1819
مجتمع

تونس ـ بسمة بركات

ال يعرف باديس )17 عامًا( والده. 
والـــســـبـــب هـــو طــــاق والــــديــــه حني 
ذلك  فقط. ومنذ  كــان عمره عامني 
الوقت، لم يلتق باديس والده، مؤكدًا أن األخير 
كان عاجزًا عن زيارته واصطحابه إلى منزله 
فــي العطل، فــي وقــت رفــضــت والــدتــه أي لقاء 
الذي  هــددت طليقها هو  أنها  بينهما، حتى 
كان يتوجب عليه دفع نحو 4 آالف دوالر لها، 
مخيرة إياه بني دفع املبلغ أو دخول السجن 

في حال طالب يومًا برؤية ابنه.  
الـــتـــلـــمـــيـــذة أنـــــس الـــجـــويـــنـــي الـــتـــي تــســتــعــد 
المــتــحــانــات الــبــاكــالــوريــا هـــذا الــعــام، تقول 
إنــهــا تــعــرف والـــدهـــا، عــلــى عــكــس بــاديــس. 
يــمــّر يــومــيــًا أمــــام مــنــزلــهــا كــونــه يــقــطــن في 
الحّي الذي تسكنه، إال أنه ال يتحدث إليها. 
ضحية  أنها  الجديد«  »العربي  لـ  وتوضح 
طاق والديها عندما كانت جنينًا في بطن 
أمــهــا. »إنــــه ألمـــر صــعــب أن يــمــر والــــدي من 
أمامي وال يكلف نفسه عناء الحديث إلي«، 
مــبــيــنــة أن الـــخـــافـــات بــيــنــه وبــــني والــدتــهــا 

دفعته إلى التخلي عنها. 
يتشارك بــاديــس وأنــس املــعــانــاة، إال أنهما 
ليسا الوحيدان، وقد أجبرت الظروف أطفااًل 
آبــاء، في ظل  كثيرين على العيش من دون 
ارتفاع نسب الطاق في تونس، واستخدام 
وتشهد  لخافاتهم.  وقـــودًا  لألطفال  األهـــل 
الباد 41 حالة طاق يوميًا، و12 ألف حالة 
آخـــر إحــصــائــيــات رسمية  ســنــويــًا، بحسب 

حـــرم فــيــهــا اآلبــــاء مــن أبــنــائــهــم، وهــنــاك من 
أجـــبـــروا عــلــى الــتــخــلــي عــن فــلــذات أكــبــادهــم 
الخافات  ضحايا  أنفسهم  وجـــدوا  بعدما 
ــاء الـــحـــيـــاة  ــ ــركــ ــ ــدات شــ ــ ــديــ ــ ــهــ ــ الـــــزوجـــــيـــــة وتــ
الــســابــقــني. يــؤكــد أنــيــس بــن عــيــاد، تونسي 
مقيم فــي أمــيــركــا، أنــه حــرم منذ عــامــني من 
خافات  بسبب  لينا،  الوحيدة  ابنته  رؤيــة 
التي تقيم حاليًا  نشبت بينه وبني زوجته 
في تونس، والتي رفعت دعاوى بحقه، حتى 
بــات يخشى املــجــيء إلــى تــونــس واملطالبة 
املخاطرة  أنه ال يمكنه  ابنته. ويبنّي  برؤية 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ بــمــســتــقــبــلــه املــــهــــنــــي. يـــضـــيـــف لـ
الوحيدة  أنه يشتاق كثيرًا البنته  الجديد« 
بسبب  لكن  مــجــددًا.  يحضنها  أن  ويتمنى 
الخافات بينه وبني زوجته، فإن ذلك قد ال 

يكون ممكنًا.
من جهته، يؤكد الباحث االجتماعي، سامي 
نــصــر، أنـــه فــي حــــاالت الـــطـــاق، يــشــعــر أحــد 
أو كاهما بمشاعر سلبية تجاه  الــزوجــني 
الطرف اآلخر، ما يؤدي إلى غياب التواصل 
بينهما. ويرى أن مثل هذه األمور قد تؤدي 
إلــى فــقــدان الــحــوار وتمسك كــل طــرف برأيه 
من دون االستماع إلى الطرف اآلخر. ويشير 
إلى أن الضغوط املادية كثيرًا ما تؤدي إلى 
ردود فعل سلبية من قبل أحد الطرفني، مع 
عـــدم مـــراعـــاة ظـــروف الــطــرف اآلخـــر نتيجة 
تراكمات ومشاكل لم تحل. ويرى أن الطفل 
الــــذي يــنــشــأ بــعــيــدًا عــن أحـــد والـــديـــه يشعر 
يقارن  حــني  خصوصًا  والــوحــدة،  بالنقص 

بني أسرته املفككة وغيرها من األسر. 

ارتفع عدد القابالت 
المأذونات من جّراء 
األوضاع األمنية غير 
المستقّرة في البالد

في حاالت الطالق، 
يشعر أحد الزوجين أو 

كالهما بمشاعر سلبية 
تجاه الطرف اآلخر

أصدرتها وزارة العدل، وشملت عامي 2014 
و2015.

ويشير املعهد الوطني لإلحصاء )حكومي( 
إلى أن نسب الطاق في تونس ارتفعت من 
1251 في عام 2011 إلى 14 ألفًا و982 في عام 
2015، وذلك استنادًا إلى املحاكم االبتدائية. 
ــــف مــــتــــخــــّصــــصــــون هـــــــذه األرقـــــــــــــام بـــ  ــــصـ ويـ
»املرتفعة جدًا«، الفتني إلى أنها تجعل الباد 
فــي املـــراتـــب األولــــى عــربــيــًا. ويــعــزو البعض 
األسباب إلى عوامل اجتماعية واقتصادية، 
لكن تبقى التداعيات األخطر على األطفال.  

في هذا السياق، يقول أستاذ علم االجتماع 
 الطاق 

ّ
أمني سليمان لـ »العربي الجديد« إن

عـــادة مــا ُيــحــدث شــرخــًا فــي نفسية الطفل، 
ر على نموه من الناحية النفسية، الفتًا 

ّ
ويؤث

إلـــى أن حــرمــان الــطــفــل مــن أحـــد والــديــه في 
إلــى مخاطر  يــؤدي  املبّكرة  الطفولة  مرحلة 
عدة، في ظل غياب عنصر أساسي يفترض 
أن يكون مصدر الرعاية العاطفية والتهيئة 
الــتــالــيــة. وهـــذا الــغــيــاب قــد يجعل  للمراحل 
الطفل ال يشعر بتوازن، بل رّبما يزداد لديه 
عدوانية،  أكثر  ويصبح  بالذنب  اإلحساس 
انــســحــاب أحد  الـــذي يحدثه  الــفــراغ  نتيجة 

الطرفني ومغادرته البيت تحت أي موجب.
يضيف سليمان أن الطاق قد يكون منطلقًا 
ملــشــاكــل عــــدة تـــواجـــه األطــــفــــال، خــصــوصــًا 
أولــئــك الــذيــن ال يتسنى لــهــم الــتــعــرف على 
ــد والـــديـــهـــم، ويــحــرمــون مـــن الــعــيــش في  أحـ
بيئة أسرية مائمة، إضافة إلى ما ينتج عن 
ذلــك من غياب الــقــدوة واملــرشــد في سنوات 

الــتــنــشــئــة األولــــــــى الـــتـــي تـــحـــدد شــخــصــيــة 
الطفل. ويبنّي أن األطفال في حاالت الطاق 
غالبًا ما تظهر لديهم بعض األعراض، منها 
إلــى تعويض  السعي  أو  النمو،  في  التأخر 
املشاعر، ما قد يدفع بعضهم إلى االنحراف.  
ويرى رئيس الجمعية التونسية للنهوض 
بالرجل واألسرة، واملحامي املتخصص في 
قــضــايــا الــطــاق حــاتــم املــنــيــاوي، أن بعض 
الحقوق  استعمال  فــي  يتعسفن  الــزوجــات 
املـــمـــنـــوحـــة لــــهــــن، كـــالـــحـــق فــــي الـــحـــضـــانـــة، 
في  مــن حقهم  بحرمانهم  اآلبـــاء  ويساومن 
الجديد«  »العربي  لـ  أبنائهم. يضيف  رؤيــة 
ــه حــرم مــن رؤيــة ابــنــه، ورفــع دعـــاوى عدة 

ّ
أن

مطالبًا برؤيته. كما واجه صعوبات كثيرة، 
الفتًا إلى أنه كان يضطر إلى قطع عشرات 
الكيلومترات لزيارة ابنه في محافظة نائية 
ــل مـــحـــاوالت  ــونـــس. ورغـــــم كـ شـــمـــال غــــرب تـ
الــتــقــرب، ســــواء مــن خـــال حــمــل الــهــدايــا أو 
أن طليقته تحاول  إال  بــه هاتفيًا،  االتــصــال 

دائمًا إبعاد طفله عنه.        
ه اطلع على قصص 

ّ
ويشير املنياوي إلى أن

في أحياء بغداد 
الشعبية، تنشط قابالت 

مأذونات. هؤالء يعمدَن 
إلى توليد النساء اللواتي 

يسكّن المناطق الفقيرة، 
في حين يقّدمَن خدمات 

صحيّة أخرى إلى كّل 
أفراد العائلة

بغداد ـ كرم سعدي

على  معلقة  الفــتــة  مــشــاهــدة  مستغربًا  ليس 
جدار بيت أو في شارع بالعاصمة العراقية 
التوليد،  بــغــداد، تعلن عــن قابلة مــجــازة فــي 
على الرغم من انتشار املستشفيات الحكومية 
والــخــاصــة املــعــنــّيــة فــي هـــذا املـــجـــال. وهـــؤالء 
القابات يترّكزن غالبًا في املناطق الشعبية، 
 من جّراء األوضاع األمنية 

ّ
وقد ارتفع عددهن

غير املستقّرة التي تمّر بها الباد منذ الغزو 
األميركي في عام 2003. 

وُيطلق على القابلة املجازة من قبل الجهات 
الرسمية ذات الصلة اسم »القابلة املأذونة«، 
 
َ
القابات في اآلونــة األخيرة يملكن إذ باتت 
خبرة كبيرة في املجال الصحي وليس فقط 
في ما يتعلق بالتوليد وتبعاته. وتقول في 
»العربي  لـ علي  أم  املــأذونــة  القابلة  الــســيــاق 
ــه »مــن الــضــروري وجــود قابات 

ّ
الجديد« إن

ها ساهمت 
ّ
متمرسات في األحياء«، مؤّكدة أن

في إنقاذ حياة كثيرات من املوت. تضيف أم 
علي: »ال أجد الراحة في ليال كثيرة، بسبب 
عملي. أحيانًا، أستدعى من قبل عائلة وأبقى 
ــك الــــوضــــع«.  ــ لـــديـــهـــا أراقـــــــب امـــــــرأة عـــلـــى وشـ
تـــكـــون كلها  الــحــمــل ال  ــاالت  ــ  »حــ

ّ
أن وتـــتـــابـــع 

وتحتاج  جــدًا  حــاالت صعبة  فثّمة  طبيعية، 
فــي حــني يصعب نقل  إلــى متابعة مستمّرة، 
ملتابعة  املستشفى  إلــى  يوميًا  الحامل  املــرأة 
أكثر  حالتها. لذا، تكون مراقبتها في بيتها 

سهولة من قبل قابلة متمرسة«.
و»القابلة املأذونة« مهنة كادت تنقرض لوال 
ظـــروف الــعــراق األمــنــيــة الــحــســاســة، وهـــو ما 
التي  العزاوي  املأذونة فاطمة  القابلة  تؤّكده 
مت املهنة بعد انتسابها 

ّ
ها تعل

ّ
تشير إلى أن

تــخــصــصــيــة  دورة  ــم  ثــ تـــمـــريـــض  دورة  إلـــــى 
فــي الــتــولــيــد فــي عـــام 1978. تــضــيــف فاطمة 

 تكلفة 
ّ
أن  عن 

ً
الصحية واملستشفيات، فضا

املستشفيات«.  تكلفة  مــن  بكثير   
ّ

أقــل القابلة 
من ستينياتها،  تقترب  التي  فاطمة  وتشير 
 »الــفــتــرة األصــعــب الــتــي عــرفــتــهــا في 

ّ
إلـــى أن

 .»2009 وعــــام   2003 عـــام  بــني  كــانــت  مهنتي 
ــــه »بــعــد احـــتـــال بــلــدنــا، توقفت 

ّ
وتـــوضـــح أن

الــعــمــل بــســبــب أعــمــال  ــّدة عــن  مستشفيات عــ
الــســلــب والـــنـــهـــب الـــتـــي طـــاولـــت املــؤســســات 
فأصبحت  املستشفيات،  ومنها  الحكومية 

القابلة ال تجد وقتًا للراحة وتحّولت منازل 
القابات إلى ما يشبه مراكز توليد مصغرة. 
ورحت أستعني ببناتي لكي يساعدنني في 
املهنة  الرغم من إعانها ترك  العمل«. وعلى 
بــحــثــًا عـــن الـــراحـــة بــعــدمــا قــضــت فــيــهــا نحو 
 »نــســاء 

ّ
 فــاطــمــة تــؤكــد أن

ّ
ــإن أربـــعـــني عـــامـــًا، فــ

 
ّ
كن وإن  استشارتي،   

َ
يطلنب زلــن  مــا  كثيرات 

تحت إشراف طبيبات متخصصات«.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول الــقــابــلــة املــــأذونــــة ســعــاد 
 »وجـــود 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــيــخــلــي لـــ

قابات مأذونات في األحياء الشعبية الفقيرة 
 ،»

ّ
ــاء إلـــيـــهـــن ــيــ دلـــيـــل حـــاجـــة ســـكـــان تــلــك األحــ

ها تتقاضى بداًل متدنيًا مقابل 
ّ
مشيرة إلى أن

تــؤّدي عملها من دون  بــه، وأحيانًا  ما تقوم 
 »ثّمة عائات فقيرة 

ّ
أن أّي مقابل. تضيف أن

جدًا، أعرفها إذ تسكن في الحّي حيث أعيش 
 ما يحتاجونه من رعاية 

ّ
وأقــّدم ألفرادها كل

صحية من دون مقابل«.
وسعاد التي أمضت في هذه املهنة نحو 20 
ها تطّور إمكاناتها دائمًا، »فأنا 

ّ
عامًا، تخبر أن

متخصصة،  دورات  فـــي  بــاســتــمــرار  ــارك  ــ أشـ
وقــد صــرت من خالها أملك خبرة في عاج 
 ما 

ّ
ــداواة الــجــروح ورتــقــهــا وكـــل ــ الــحــروق ومـ

ــة«. تــضــيــف:  ــ ــيـ ــ لـــه عـــاقـــة بـــاإلســـعـــافـــات األولـ
»لــقــد حــّولــت إحـــدى غــرف منزلي إلــى عيادة 
ـــرة، فــيــهــا ســـريـــر مـــع كــمــيــة كــافــيــة من 

ّ
مـــصـــغ

ــة والــعــاجــات املــخــتــلــفــة. فــأهــل الــحــّي  ــ األدويـ
ــلــون أن أعــالــجــهــم أنـــا بـــداًل مــن الــتــوّجــه 

ّ
يــفــض

إلى عيادات حكومية أو أهلية، وذلك ألسباب 
 من تلك األسباب »املسافة 

ّ
أن عــّدة«. وتشرح 

ني أستوفي بدالت 
ّ
القريبة، وثقتهم بي، وألن

مجانًا،  أعــالــجــه  املـــال  يملك  ال  ومـــن  بسيطة 
ني أستقبل من هم في حاجة إلى 

ّ
 عن أن

ً
فضا

عاج ما في أّي وقت يشاؤون«.
وعن عملها الرئيسي في توليد النساء، تقول 
 »حاالت خطف عّدة ملواليد جدد وقعت في 

ّ
إن

مستشفيات حكومية، األمر الذي راح يرعب 
املـــواطـــنـــني. وهــــذا ســبــب يــدعــو الــبــعــض إلــى 
تفضيل الــوالدة على يد قابلة مأذونة داخل 
تــكــون غالبًا داخــل  الــتــي  الــخــاصــة،  عيادتها 

بيتها أو وسط األحياء السكنية«.
املــخــصــصــة للتوليد  املــســتــشــفــيــات  وتــمــتــلــئ 
ــام الـــتـــولـــيـــد فــــي املــســتــشــفــيــات  ــذلــــك أقــــســ وكــ
 
ّ
أطفالهن لــوضــع   

َ
حــضــرن بنساء  الحكومية 

 لــلــتــو. واألمــــــر مــشــابــه في 
َ
وأخــــريــــات ولــــــدن

األجــور مرتفعة  الخاصة حيث  املستشفيات 
جدًا باملقارنة مع املستشفيات الحكومية التي 
لن 

ّ
 كثيرات يفض

ّ
تتقاضى أجورًا رمزية. لكن

الـــوالدة عند قابلة مــأذونــة. وهــذا مــا تؤكده 
نبراس جابر التي ولدت طفلها الثاني عند 
الجديد«  »العربي  لـ موضحة  مــأذونــة،  قابلة 
 »والدتي األولى كانت صعبة جدًا. فتعامل 

ّ
أن

ــان غير  املــتــخــصــصــات فـــي الــتــولــيــد مــعــي كــ
 تسريع 

َ
 يحاولن

َ
 رحن

ّ
هن

ّ
إنساني، ال ّسيما أن

والدتــــي بـــأّي طــريــقــة. كــنــت أصـــرخ كــثــيــرًا من 
 في وجهي 

َ
 يصرخن

ّ
شــدة األلــم، في حني كــن

 »ذلك لم 
ّ
 من صوتي«. تضيف أن

َ
ويمتعضن

يحصل مع صديقتي التي استعانت بقابلة 
مأذونة لتوليدها. لذلك، قّررت أن تكون والدة 
طفلي الثاني على يد قابلة مأذونة. وبالفعل 
هـــذا مـــا حــصــل، وقـــد أظـــهـــرت الــقــابــلــة لياقة 
كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل، ولـــم أشــعــر مـــن جهتي 
بــأّي اضطراب أو خــوف مثلما شعرت خال 

والدتي األولى داخل املستشفى«.

 »عــمــري كــان حينها 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

18 عامًا. كنت أبحث عن عمل ألساعد والدي 
الــذي كان يعاني من مرض في القلب. وبعد 
نجاحي في دورتني تدريبيتني، عملت بمعية 
أعــــوام تقريبًا  قــابــلــة مـــأذونـــة، وبــعــد خمسة 

صرت أعمل بطريقة مستقلة«.
 »عــمــل الــقــابــلــة املــأذونــة 

ّ
وتــوضــح فــاطــمــة أن

كاد ينتهي في العراق، خصوصًا في بغداد، 
بسبب  املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  منتصف 
والتطّور  التخصصية  املستشفيات  انتشار 
ــــذي شـــهـــده الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــي  الــكــبــيــر الــ
 اســتــمــرار الــحــرب مــع إيــــران في 

ّ
الـــبـــاد، لــكــن

حينها )1980 - 1988( أوقف خططا تنموية 
عــــّدة فـــي هــــذا الــقــطــاع بــعــدمــا صــــار الــقــطــاع 
العسكري يأخذ النصيب األكبر من ميزانية 
 »الحاجة إلى قابات بدأت 

ّ
الدولة«. تضيف أن

املاضي،  الــقــرن  فــي تسعينيات  بــشــّدة  تظهر 
الباد.  على  املــفــروض  الحصار  خلفية  على 
كبيرة  انتكاسة  كله  الصحي  القطاع  فشهد 
بسبب نقص في املعدات وعدم تأهيل املراكز 

الطالق يحرم أطفال 
تونس من آبائهم

هذه عالقة األتراك 
باللحوم

اللحوم هي الطعام 
األكثر تفضيًال لدى األتراك، 

خصوصًا الحمراء منها

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بحسب  تركيا  في  اللحوم  استهاك  يتفاوت 
املناطق الجغرافية أو القوميات رّبما، فديار 
املثال  سبيل  على  الكردية  األغلبية  ذات  بكر 
َعّد 

ُ
يرتفع فيها استهاك اللحوم الحمراء. وت

نــســبــة اســـتـــهـــاك الـــلـــحـــوم فـــي عـــمـــوم تــركــيــا 
الجوار  دول  تستهلكه  بما  قياسًا  منخفضة 
بــروتــني حيواني،  مــن  الجسم  يحتاجه  وبما 
أّمــا األســبــاب فتتراوح ما بني مادية وأخــرى 

ترتبط بأنماط استهاكية محددة.
في استطاع للرأي حول عادات الطعام البارزة 
رها باألوضاع االقتصادية 

ّ
لدى األتــراك وتأث

األكثر  كالطعام  الــلــحــوم  أتــت  واالجــتــمــاعــيــة، 
ــــدى األتـــــــــراك، خـــصـــوصـــًا الــلــحــوم   لـ

ً
تــفــضــيــا

 استهاكًا. وبّينت نتائج 
ّ

األقــل الحمراء، لكن 
االستطاع الــذي أعــّدتــه متاجر »مــتــرو كاش 
آنـــد كــــاري« بــالــتــعــاون مــع مــؤســســة »كــونــدا« 
ــرأي خـــال يــنــايــر/  ــ الــتــركــيــة الســتــطــاعــات الـ
 نسبة األتراك الذين 

ّ
كانون الثاني املاضي، أن

يرغبون في وجود لحوم في ثاجاتهم إذا لم 
يكن ثّمة مانع اقتصادي هي 62.3 في املائة، 
ــلــون الــفــواكــه 

ّ
 نــســبــة الــذيــن يــفــض

ّ
فــي حــني أن

لون 
ّ

الطازجة هي 8.8 في املائة، والذين يفض
الخضراوات 4.1 في املائة.

ــن خـــــال 2713  ــطــــاع الــــــذي أعــــــّد مــ ــتــ واالســ
مــقــابــلــة مـــبـــاشـــرة فـــي 163 قـــريـــة وحـــيـــًا من 
أو ذوي  الـــفـــقـــراء   

ّ
أن ــــد  أّكـ تــركــيــة،  ــة  ــ 31 واليـ

ال  هم 
ّ
لكن اللحوم  لون 

ّ
يفض املــحــدود  الدخل 

 استهاك الفواكه 
ّ
يستهلكونها، في حني أن

والخضراوات الطازجة والسمك يغلب لدى 
ــبـــاق من  ذوي الـــدخـــل املـــرتـــفـــع، وتــلــيــهــا أطـ
أكثر  أّمــا  الفاصوليا.  وحبوب  الخضراوات 
ما يطبخه األتراك فهو الحساء أو الشوربة 

.
ّ
ثّم املعكرونة واألرز

مــكــتــب  ــــب  ــاحـ ــ ــان أالن وهـــــــو صـ ــ ــــضــ رمــ  
ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

يلفت  بإسطنبول،  الفاتح  منطقة  فــي  عــقــاري 
 »استطاعات الرأي 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

قد ال تكون نتائجها دقيقة. فاستهاك اللحوم 
عمومًا،  الــتــركــيــة  الشعبية  املــطــاعــم  فــي  كبير 
بــل تــكــاد الــلــحــوم تــكــون الــوجــبــة الــرئــيــســيــة«. 
اللحوم جّيد في تركيا،   »استهاك 

ّ
أن ويؤكد 

ــــرى وحــتــى  ــة وأخـ ــه يــتــفــاوت بـــني واليــ ــ
ّ
غــيــر أن

بــني أســـرة وأخــــرى، والــســبــب هــو الــعــادة أكثر 
لعًا 

ّ
الــذي يبدو مط املـــادي«. وأالن  من الوضع 

جـــدًا عـــن املـــوضـــوع، يــتــحــّدث عـــن »االخـــتـــاف 
التركية«،  الــواليــات  اللحوم بني  في استهاك 
ــنــــة وأورفـــــــا  ُيــــقــــال عــــن أضــ ــا  ــ  »مــ

ّ
ويــــشــــرح أن

ني باللحوم واستهاكها، ال ينسحب 
َ
املشهورت

عــلــى ســامــســون الــواقــعــة عــلــى الــبــحــر األســـود 
وذات االستهاك البروتيني املنخفض بينما 
يرتفع استهاكها للفاكهة. كذلك، ثّمة اختاف 

في نسب استهاك اللحوم بني مدن الجنوب 
القريبة من سورية والعراق«. 

ــة آيـــــــــدن بـــخـــاف  ــ ــعــ ــ ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــــــرى رابــ ــ مــ
الـــكـــبـــيـــر  دوره  ــــي  ــالــ ــ املــ »لــــلــــوضــــع   

ّ
أن أالن 

ــفــــاع نـــســـبـــة اســـتـــهـــاك  ــارتــ ـــق بــ
ّ
فــــي مــــا يـــتـــعـــل

»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  الـــــلـــــحـــــوم«، وتـــشـــيـــر لـــــ
ــلـــى  لــــــألجــــــور وعـ األدنـــــــــــى  »الـــــــحـــــــّد   

ّ
أن إلــــــــى 

ــاري،  ــ ــجـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــه، مـــطـــلـــع الـ ــ ــعـ ــ ــن رفـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
مــتــدنــيــًا«. زال  مـــا  أمــيــركــيــًا،  دوالرًا   420 إلـــى 
ــو تـــركـــي كـــــــردي، إلـــى  ــ ــاك، وهـ ــ ويـــشـــيـــر عـــمـــر بــ
ــادات اســتــهــاك األتــــراك لــلــحــوم تتفاوت   عــ

ّ
أن

ها تقترب 
ّ
بحسب املناطق وسكانها، مؤّكدًا أن

مــن عـــادات الــســوريــني، فهم يشترون بكميات 
كـــبـــيـــرة وتــــكــــاد ال تــخــلــو وجـــبـــة واحــــــــدة مــن 

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــلــحــوم. يضيف بــاك لـــ

»املناطق ذات الغالبية الكردية تمتاز بتربية 
املاشية وكثرة املراعي. وهناك، ُيستهلك عادة 
لحم الغنم أكثر من لحوم البقر والدجاج التي 
لون 

ّ
ما يفض  

ً
قليا األتـــراك. هم  يعتمد عليها 

لحم الغنم«.
فــي الــســيــاق، يــقــول الــقــّصــاب الــتــركــي، يونس 
أدرنـــة كابيه بإسطنبول،  فــي منطقة  جــســور، 
 »األســـعـــار ارتــفــعــت 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

 
ّ
كثيرًا خــال السنوات األخــيــرة«، الفتًا إلــى أن

ــراك يــشــتــرون كــمــيــات قليلة مــن اللحوم  ــ »األتـ
 
ّ
بــحــســب احــتــيــاجــاتــهــم الــيــومــيــة، فـــي حـــني أن

السوريني - هم كثر في تلك املنطقة - يشترون 
ــرة. لـــــذا عـــنـــدمـــا يــطــلــب الـــزبـــون  ــيـ ــبـ كـــمـــيـــات كـ
ــه ســـوري«. أّمــا القّصاب 

ّ
كمية كبيرة أعــرف أن

ــلـــوش فــــي مــنــطــقــة  الــــســــوري عـــبـــد الــحــمــيــد عـ
إذ  املــالــي تأثيرًا،   للوضع 

ّ
أن يــرى  فــا  الفاتح، 

 »معظم وجبات األتــراك خالية من اللحوم. 
ّ
إن

ــم يــعــتــمــدون الـــخـــضـــار بـــخـــاف الــســوريــني  هـ
ومثااًل  وجباتهم«.  على  اللحوم  تغلب  الذين 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ عــلــوش  ذلـــك، يشير  على 
 »طبق اللحم بعجني الشهير في تركيا 

ّ
إلى أن

 من اللحم وكثيرًا من الخضار، 
ً
يحتوي قليا

ـــني يــغــلــب الـــلـــحـــم عـــلـــى الـــطـــبـــق نــفــســه  ــي حـ فــ
فالسوريون ال يضيفون  الشهير في سورية. 

إال البندورة على اللحم«.
 
ّ
إلى ذلك، يشدد متخصصون صحيون على أن

استهاك اللحوم ضروري للجسم والعضات، 
شريطة أن يكون استهاكها باعتدال. ويقول 
إسطنبول  مــن  زرزور،  نذير  التركي،  الطبيب 
 »50 غرامًا من البروتني 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الــحــيــوانــي يــومــيــًا تكفي اإلنـــســـان. وفـــي حــال 
 ذلــك قد يتسّبب في أضــرار على 

ّ
الــزيــادة، فــإن

القلب والشرايني والكلى، باإلضافة إلى زيادة 
الوزن وغيرها من املشكات الصحية«. كذلك، 
اللحوم   »زيــادة استهاك 

ّ
أن ر زرزور من 

ّ
يحذ

بأنواعها يرفع من احتماالت إصابة الشخص 
بــالــســرطــان، خــصــوصــًا إذا كــانــت مصنعة أو 

تحوي مواد حافظة«.

نــحــو 300  اشــتــرك  عــامــي 2014 و2016  بــني 
تلميذ فــي بــرنــامــج »أســابــيــع الــبــاحــث«، في 
التاميذ »بيرتيسغادنر الند«  مركز أبحاث 
في النرويج. كان الهدف األول من البرنامج 
ــهــــوة الـــقـــائـــمـــة بــــني تــعــلــيــم الــعــلــوم  جـــســـر الــ
الطبيعية والبيئة التعليمية، التي ال تناسب 
هذا التعليم عــادة بما هي عليه من تنظير، 
والــثــانــي بـــث الــحــمــاس فـــي الــتــامــيــذ حــيــال 

اإلقبال على العلوم الطبيعية.
ــم من  خــــال الـــبـــرنـــامـــج، عــمــد املـــشـــرفـــون وهــ
جـــامـــعـــة »ســـاتـــافـــيـــنـــجـــر« الـــنـــرويـــجـــيـــة إلـــى 
اخــتــبــار تــامــيــذ مــن الــصــف األول الــثــانــوي، 
بحسب  تجربة تعليمية جديدة من تصميم 
جامعة ميونيخ التقنية »تي يو إم« األملانية. 
توجهوا إلى التاميذ باستطاع للرأي قبل 

بداية املخيم التعليمي ثم  بعده، وقد شمل 
في جملة ما شمله مدى رضا التاميذ ومدى 
انـــدفـــاعـــهـــم إلــــى الــــدراســــة فـــي صـــف داخــلــي 
ــم فـــي صـــف خــارجــي  فـــي األســــبــــوع األول، ثـ
ــــوع الـــثـــانـــي وهـــو  ــبـ ــ فــــي الــطــبــيــعــة فــــي األسـ
صــف تــتــاح لــهــم فــيــه حــريــة أكــبــر مــن مجرد 
االحتياجات   

ّ
أن تبني  وقــد  املعلومات.  تلقي 

التعليم  مع  أكثر  تاقت  األساسية  النفسية 
فــي الـــهـــواء الــطــلــق بــحــســب مــوقــع »ســايــنــس 

دايلي« العلمي املتخصص.
ــفـــي  ــلـــسـ ــفـ ــــي )الـ ــــوجـ ــــداغـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاق الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
 الحافز والتنافس والعاقات 

ّ
التعليمي( فإن

االجـــتـــمـــاعـــيـــة اإليـــجـــابـــيـــة تــــؤلــــف املــــؤثــــرات 
األولية للسلوك التحفيزي لدى املتعلم. وقد 
تأثر  التحفيزي  السلوك   

ّ
أن الدراسة  أظهرت 

نفسها  بالقوة  واملفتوح  املغلق  الصفني  في 
بــاملــؤثــرات الــثــاثــة، لــكــن فــي مــرحــلــة معينة 
وصل السلوك التحفيزي إلى مستوى أعلى 
بــكــثــيــر فـــي الــصــفــوف املــفــتــوحــة. اإلحــســاس 
بـــاإلنـــجـــاز عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص زاد مــن 
ــلـــوك الـــتـــحـــفـــيـــزي فــــي الـــصـــف املـــفـــتـــوح.  الـــسـ
ــدّرس  وفـــي املــقــابــل، لـــم يــكــن لــلــعــاقــة بـــني املــ
والــتــامــيــذ والــعــاقــة بــني الــتــامــيــذ أنفسهم 
ــادة، وكــذلــك لــم يكن  ــزيـ أّي تــأثــيــر فــي هـــذه الـ

لاختاف الجنسي أّي تأثير فيها.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، يــشــيــر بـــروفـــســـور التعليم 
ــر« الـــنـــرويـــجـــيـــة  ــجـ ــنـ ــيـ ــافـ ــاتـ ــة »سـ ــعـ ــامـ ــــي جـ فـ
الــــذي عــمــل ســابــقــًا فــي جــامــعــة »تـــي يــو إم«، 
إلى  الدراسة،  أولريتش ديتفيلر، والــذي قاد 
مع  بالترافق  الطلق،  الــهــواء  فــي  التعليم   

ّ
أن

منهجية التعليم االستكشافي، تعزز السلوك 
االستكشاف  أمــا  التعليم.  تــجــاه  التحفيزي 
املذكور فا يعني شيئًا أكثر من ترك الحرية 
للتاميذ في بحث موضوع الدراسة لكن مع 

توفير اختبارات منظمة ومستقلة لهم.
التعليم  تقنيات  اعتماد  إلــى  ديتفيلر  يدعو 
ــواء أقــيــمــت فــي أمــاكــن  تــلــك فــي املـــــدارس: »ســ
ــــن املـــــدرســـــة أو  ريـــفـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة بـــعـــيـــدة عـ
أو  املــدرســة،  مــن ضمن  أمكنة  لها  خصصت 
تمثل  التقنيات  تلك   

ّ
فـــإن مــعــًا،  الحالتني  فــي 

استراتيجية مائمة لتحديات القرن الواحد 
والــعــشــريــن. ومــثــل هـــذه الــتــقــنــيــات يمكن أن 
تجسر الهوة بني تعليم العلوم والبيئة التي 

يقدم فيها على املدى البعيد«.
)عصام سحمراني(

التعليم 
في الهواء 

الطلق 
أفضل

غسان رمضان الجرادي

العربي،  والعالم  لبنان  في  الطبيعية  املحميات  وإعــان  إنشاء  بــدء  منذ 
ظهرت لدى القيمني عليها دالالت تشير إلى أّن الرعي الجائر هو عمل 
م بهذه االستنتاجات. 

ّ
ضار بالبيئة واملناظر الطبيعية. كذلك، نحن نسل

ه يجب استرضاء الرعاة 
ّ
 ألن

ّ
أما الرعي العادي فهو ضرورة ال لشيء إال

 مــن اســتــثــارة غضبهم ونــشــوء عــداوة 
ً
بــدال لجعلهم أصــدقــاء للمحمية 

بينهم وبني املحمية تؤدي إلى جعلهم يخربون البنية التحتية للمحمية 
ويعملون على استفزاز القائمني عليها.

الرعي مطلوب ليس  أّن  لكن، بعد مــرور نحو ثاثة عقود ونيف، اتضح 
استرضاء للرعاة فقط بل من أجل املحافظة على األرض العشبية كأرض 
رعوية، ألّن إهمالها قد يؤدي إلى نمو الشجيرات واألشجار. ال نرى ضيرًا 
في نمو الغابات، لكن ليس على حساب املراعي التي بدأ الرعاة يتركونها 

ويتجهون إلى املزارع لتربية قطعانهم في اإلسطبات والحظائر.
من هنا كانت الدعوة إلى املحافظة على املراعي والرعاة وقطعانهم وربط 
عدم  على  ببيئته وحضه  النائية  واملناطق  األريــاف  في  املحلي  املجتمع 
الغابية  البيئة  املــراعــي بدمجها مع  تقوية  املــدن من خــال  الهجرة نحو 
كثرت  فكلما  البيولوجي.  والــتــنــوع  واإليكولوجية  والثقافية  والــزراعــيــة 
بأرضه  املجتمع  هــذا  تعلق  املحلي،  املجتمع  منها  يستفيد  التي  املـــوارد 

وازدادت عائداته املالية وتحسن وضعه االجتماعي. 
املثمرة  األشــجــار  الطبيعية يجعل  املناظر  بــني  الــدمــج  أو  االنصهار  هــذا 
تطرح منتوجاتها وكذلك يفعل الرعاة بإنتاج الحليب واللحوم والصوف 
واألجبان، بينما البيئة الغابية توفر النباتات املطبخية كالزعتر والهندباء 
البيئات  هذه   

ّ
وكــل والكتان.  والقصعني  كالبابونج  والطبية  والقرصعنة، 

 
ً
منها وتصبح  املشي  وعــشــاق  الطيور  مراقبة  ملحبي  مقصدًا  تصبح 
أن  لها  يمكن  كما  التقليدية،  الثقافية  واملعلومات  التربوية  باملواد  غنيًا 
تضم مراكز دينية لها طابع مقدس أو رياضات مثل ركوب الدراجات أو 

األحصنة أو البغال والحمير.
كــل ذلـــك يــشــكــل مــجــمــوعــة حــوافــز تــغــري املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة بالبقاء 
لبنان إلى إعادة  املتنوعة. وهنالك اتجاه في  واالستفادة من منتجاتهم 
املوائل البيئية إلى سابق عهدها السائد قبل أن تؤثر بها أفعال اإلنسان. 
أما املطلوب للوصول إلى األهداف فهو فتح منافذ إلى األراضي الرعوية 
وإنشاء ممرات لهواة رياضة املشي أو ممرات حيوانات فيها، باإلضافة 
إلى تزويدها بأماكن للراحة واملعلومات وأماكن ملراقبة الطيور وأخرى 
ملتابعة املتغيرات من أجل االطمئنان على حسن سير إدارة هذا التجمع 
املوائل  الثاني من إعــادة  أما الشق  الغابي والرعوي والزراعي والثقافي. 
التي  الــزراعــيــة  األراضــــي  بصيانة  فيتمثل  عــهــدهــا  ســابــق  إلـــى  البيئية 
دقيقة  مناخات  بإيجاد  الصخرية  وتقوم حيطانها  التربة  تدهور  تمنع 

وحساسة لحيوانات ونباتات متطلبة.  
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

هل الرعي ضرورة أم ضرر؟

إيكولوجيا تحقيق

الصغيرة أبصرت 
النور في مستشفى 

)واثق خزاعي/ 
فرانس برس(
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ما زالت العائلة متماسكة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

»دونر كباب« في العاصمة التركية )آدم ألتان/ فرانس برس(


