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القاهرة ــ العربي الجديد

جّددت النقابة العامة ألطباء مصر مطالبة 
سريعة  حلول  إيجاد  بضرورة  الحكومة 
في ظل العجز الذي تعانيه املستشفيات 
الــحــكــومــيــة والــجــامــعــيــة املــصــريــة، بــعــدمــا تــجــاوز 
النقص في الكوادر الطبية أكثر من 40 في املائة، 
ح لالرتفاع  خالل األيام املقبلة. 

ّ
علمًا أن الرقم مرش

 هذا 
ّ
وقال نقيب األطباء املصرّيني حسني خيري إن

 مئات 
ّ
األمر بات يثير قلق القطاع، وخصوصًا أن

ــاء يـــقـــّدمـــون اســتــقــاالتــهــم مـــن املــســتــشــفــيــات  ــبـ األطـ
املقدمة  الحوافز  نقص  بسبب  سنويًا،  الحكومية 
إليهم، الفتًا إلى أن الكثير من التخصصات الطبية 
جراحة  مثل  املستشفيات،  فــي  مــوجــود  غير  بــات 
الــدمــاغ واألعـــصـــاب والــتــخــديــر والــغــدد واألوعــيــة 
ل 

ّ
الدموية والعناية املركزة، وهو ما أدى إلى تعط

العديد مــن املستشفيات مــن جــراء هذا  فــي  العمل 
النقص.

ـــزات مــالــيــة 
ّ
وُيـــطـــالـــب خــيــري بـــضـــرورة وضــــع مـــحـــف

وإداريـــــــة لــلــتــخــصــصــات الــــنــــادرة، وزيــــــادة مـــوازنـــة 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــي لـــتـــوفـــيـــر األدويـــــــــة وغـ ــّحـ ــاع الـــصـ ــطـ ــقـ الـ
املستلزمات، باإلضافة إلى توفير املعدات الوقائية 
لألطباء، خصوصًا بعد ورود الكثير من الشكاوى 

مـــن أطـــبـــاء تـــحـــدثـــوا عـــن وجـــــود نــقــص فـــي بعض 
خالل  كــورونــا  مــن  للوقاية  األســاســيــة  املستلزمات 

عملهم مع مصابني بالفيروس. 

أزمة
مـــن جــهــتــه، يــقــول أحـــد املــســؤولــني فـــي الــنــقــابــة، إن 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء مــصــطــفــى  تـــصـــريـــحـــات رئــ
املسلحة،  للقوات  التثقيفية  الــنــدوة  أمــام  مــدبــولــي، 
عــن وجـــود 60 فــي املــائــة مــن خريجي كليات الطب 
يعملون خارج البالد، تعّد اعترافًا من قبل الحكومة 
بوجود أزمة كبيرة بعدد األطباء في املستشفيات، 
ر بشكل سلبي ومباشر على 

ّ
 هذا العجز أث

ّ
مؤّكدًا أن

صــحــة وســالمــة املــرضــى، وجــعــل جميع املــتــردديــن 
عـــلـــى املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــجـــامـــعـــيـــة مــن 
وجود  لعدم  يصرخون  الدخل  ومتوسطي  الفقراء 
مــن يــداويــهــم، موضحًا أن استقاالت األطــبــاء خالل 
السنوات األخــيــرة تــجــاوزت الـــ 7 آالف بــدءًا من عام 

2016، األمر الذي أكدته وزيرة الصحة هالة زايد.

استقاالت
إلى  املستشفيات  العمل في بعض  تراجع  ويعزو 
ــاء، مــشــيــرًا إلـــى أن تــلــك األعــــداد  ــبـ نــقــص عـــدد األطـ
ــال لــم تتحسن ظــروف  ــحــة لــالرتــفــاع، فــي حـ

ّ
مــرش

ــاء فـــي مــصــر وتـــرفـــع رواتـــبـــهـــم. ويـــرى  ــبـ عــمــل األطـ
أستاذ األمــراض الصدرية في جامعة عني شمس 
 نسبة االستقاالت املرتفعة من قبل 

ّ
عادل خطاب، أن

األطباء ترتبط بعدم وجود إجازات من دون راتب، 
األمــــر الــــذي ســـيـــؤدي إلـــى خــلــو املــســتــشــفــيــات من 
األطباء بسبب تدني األجــور؛ إذ إن راتــب الطبيب 
دوالرًا   317 )نـــحـــو  جــنــيــه  آالف   5 الـــــ  يـــتـــجـــاوز  ال 
أميركيًا(، مقارنة بآالف الدوالرات التي يتقاضاها 
فـــي دول عــربــيــة مــثــل الـــصـــومـــال. يــضــاف إلــــى ما 
ــتـــداء املــســتــمــر عــلــى األطـــبـــاء فــي معظم  ســبــق االعـ
املــســتــشــفــيــات مــن جــــراء الــنــقــص فــي اإلمــكــانــيــات، 
األمر الذي يغضب املرضى وذويهم، لينصب هذا 
الغضب على األطباء وحده. كما أن كلفة الدراسات 
العليا تعد مرتفعة، مقارنة بدخل الطبيب املتدني. 
الخارج  العاملني في  إن األطباء املصريني  ويقول 
ــاء الــعــامــلــني  ــبـ  أصــبــح عـــددهـــم أكــبــر مـــن عــــدد األطـ

في الداخل. 
وكــان عضو مجلس الــنــواب طــارق متولي قد تقدم 
بطلب إحــاطــة إلــى مــدبــولــي، ووزيـــرة الصحة هالة 
زايــد، ووزيــر التعليم العالي والبحث العلمي خالد 
عبد الغفار، حول استمرار ظاهرة هروب األطباء إلى 
الــخــارج. وأكــد أن الوضع االقتصادي لألطباء يعد 
عائقًا كبيرًا؛، فالطبيب الشاب يحتاج إلى مواصلة 

الدراسة ومواكبة التطورات بعد التخرج، وهو أمر 
صعب ومكلف. كما أنــه يحتاج إلــى مستوى عيش 
معقول، ما يضطره إلى العمل في أكثر من مستشفى 
لتأمني دخل مناسب. باإلضافة إلى ما سبق، أصبح 
بالضرب  االعــتــداء  أو  لإلهانة  أكثر عرضة  الطبيب 
مـــن قــبــل ذوي املـــرضـــى وعــائــالتــهــم، فـــي ظـــل نقص 
التجهيزات في املستشفيات، إذ يحملونه مسؤولية 
كل املشاكل وإن كانت خارج نطاق مسؤولياته، بل 

غالبًا ما يكون هو أيضًا ضحية.

مجتمع
ساعد الدعم املقدم من جمعية »قطر الخيرية« إلى اليونيسف على توفير املياه اآلمنة وخدمات 
الصرف الصحي ألكثر من 75 ألف الجئ ســوري في مخيم الزعتري لالجئني، منذ بداية جائحة 
فيروس كورونا. وأوضح بيان لليونيسف، أمس األربعاء، أن الدعم املقدم من »قطر الخيرية« مّكن 
اليونيسف من توسعة نطاق استجابتها لخدمات املياه والصرف الصحي والنظافة بسرعة من 
أجل االستجابة إلى جائحة فيروس كورونا وموجات الحر األخيرة، مما يضمن ارتفاع بدل املياه 
)العربي الجديد( اليومي للمساعدة في الحفاظ أمن الالجئني وحمايتهم. 

، أمس األربعاء، فيما ركز رجال 
ً
ارتفع عدد قتلى زلزال بحر إيجه األسبوع املاضي إلى 116 قتيال

الضحايا  وقــتــل جميع  منهارين.  مبنيني  آخــر  على  التركية جهودهم  إزمــيــر  مدينة  فــي  اإلنــقــاذ 
باستثناء اثنني في إزمير، ثالثة كبرى مدن تركيا. ولقي مراهقان حتفهما في جزيرة ساموس 
اليونانية التي تقع إلى الجنوب من مركز الزلزال، يوم الجمعة املاضي. وقالت رئاسة إدارة الكوارث 
والطوارئ التركية إن عمليات البحث واإلنقاذ اكتملت في 15 مبنى من بني 17 مبنى سقطت عندما 
)أسوشييتد برس( ضرب الزلزال العنيف مدينة إزمير. 

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال بحر إيجه إلى 116األردن: »قطر الخيرية« توفر المياه لالجئين سوريين

المصري  الطبيب  تدفع  قد  التي  العوامل  أحد 
إلى مغادرة بالده يتمثل في تدني األجور وعدم 
وجود حماية له أثناء العمل، وسوء بيئة العمل 
التي  األدوية  وبعض  المستلزمات  في  نقص  من 
مع  األطباء،  على  المواطنين  اعتداء  إلى  تؤدي 
في  المعنية،  األجهزة  من  حماية  وجود  عدم 

مقابل تسهيالت في دول أجنبية.

ال حماية

 فــنــيــا، بل 
ً
ــا فـــي الــــصــــورة عـــمـــا لــيــس مـ

بـــاخـــرة ضــربــتــهــا مـــوجـــات تــســونــامــي 
اقتحام  إلــى  بها  إندونيسيا ودفعت  في 
مدينة بالو. باتت كلمة تسونامي، بالرغم 
عدا  ما  اللغات جميعا،  عن  غرابتها  من 
زمن  منذ  جــدًا  شائعة  الياباني،  أصلها 
ارتباط  العالم، وترتبط أشّد  طويل حول 
آثــار  مــن  تقع،  كارثتها حــن  تخلفه  بما 
وخــيــمــة عــلــى الــســواحــل الــتــي تضربها 
تلك األمواج العماقة، والتي تترافق غالبا 
لتلك  تــكــون نتيجة  أو  مــع زالزل مــدمــرة 

الزالزل.
على هذا األســاس أدرجــت األمــم املتحدة 
يوما عامليا مخصصا ألمواج تسونامي. 
االحتفالي  موقعها  في  املنظمة  وتشير 
ــه فــي عــام 2020، ُيـــراد مــن »اليوم 

ّ
إلــى أن

العاملي للتوعية بأمواج تسونامي« الحّث 
على تطوير خطط محلية ووطنية للحّد 
مـــن مــخــاطــر الـــكـــوارث وإنـــقـــاذ األنــفــس. 
يقدر  ما  عــام 2030، سيعيش  وبحلول 
بنحو 50 في املائة من سكان العالم في 
بالفيضانات  املهددة  الساحلية  املناطق 
ووجــود  تسونامي.  وأمـــواج  والعواصف 
ــار  ــ ــ ــن آث ــ ــط وســـــيـــــاســـــات لـــلـــحـــد مــ ــطــ خــ
تــســونــامــي ســيــســاعــد فـــي بــنــاء املــرونــة 
وحماية السكان املهددين بتلك املخاطر. 
ــنـــيـــة أو مــحــلــيــة  فـــهـــل لـــديـــكـــم خـــطـــة وطـ

تحستب وقوع تسونامي؟
في ديسمبر/ كانون األول 2015، حددت 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة يـــوم 5 
 عــام 

ّ
ــثــانــي مـــن كــــل نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ال

بــأمــواج  للتوعية  الــعــاملــي  »الـــيـــوم  لــيــكــون 
تــســونــامــي«، ودعــــت الــبــلــدان والــهــيــئــات 
الــدولــيــة واملــجــتــمــع املــدنــي إلذكــــاء الــوعــي 
بـــأمـــواج تــســونــامــي وتـــبـــادل األســالــيــب 

املبتكرة للحد من مخاطرها.
)العربي الجديد(

Thursday 5 November 2020
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األوضاع المعيشية واالقتصادية الصعبة في العراق 
تؤدي إلى إحباط بعض الشباب الذين يلجؤون إلى 

االنتحار للخالص من الواقع

أطفال مخيم شاتيال يخوضون االنتخابات

1819
مجتمع

بغداد ــ كرم سعدي

ــفــــاع مــــعــــّدالت االنــتــحــار  ُيــثــيــر ارتــ
ــراق قــلــق الـــعـــائـــات، وقــد  ــعــ فـــي الــ
باتت وقائعه تتكرر بصورة شبه 
يومية، علمًا أن غالبية الضحايا من الشباب 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم مــا بــن العشرين 
واألربــعــن عــامــًا، فــي وقــت ارتفعت النسبة 
لــــدى املـــراهـــقـــن أيـــضـــًا. ويـــعـــزو مــســؤولــون 
عـــراقـــيـــون وبـــاحـــثـــون اجــتــمــاعــيــون ارتــفــاع 
هـــذه الــنــســب إلـــى الــفــقــر والــبــطــالــة وانــعــدام 
األمل بالتغيير نحو األفضل، وتسجل املدن 
األكثر فقرًا أعلى نسبة من حاالت االنتحار، 

تتصدرها بغداد وذي قار وديالى. 
ــــي الـــتـــاســـع مــــن أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن األول  وفـ
العليا لحقوق  املــفــوضــيــة  املــاضــي، أصــــدرت 
اإلنسان في العراق بيانًا كشفت فيه تسجيل 
309 حاالت انتحار منذ مطلع العام الجاري، 
وقــــالــــت إن الـــضـــحـــايـــا اســـتـــخـــدمـــوا وســـائـــل 
مــتــنــوعــة لـــانـــتـــحـــار. وعــــــزت األســــبــــاب إلـــى 
مشيرة  واالقتصادية،  االجتماعية  العوامل 
إلى أن حاالت االنتحار تعد األعلى لدى فئة 
الــشــبــاب. وبــحــســب عــضــو مــفــوضــيــة حــقــوق 
 هــذا العدد من 

ّ
اإلنسان فاضل الــغــراوي، فــإن

ــر إلـــى وجـــود مشاكل 
ّ

حـــاالت االنــتــحــار يــؤش
إلى  أّدت  وقــد  العراقي،  املجتمع  في  حقيقية 

ارتفاع عدد حاالت االنتحار.
الـــداخـــلـــيـــة يــقــول  فـــي وزارة  لــكــن مــــســــؤواًل 
 قــســمــًا مــن حــاالت 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

االنتحار في القرى واملناطق البعيدة عادة 
ـــه تسجل وفــاة 

ّ
مــا ال يــتــم اإلبــــاغ عــنــه أو أن

تبعات  مــن  األســــرة  خـــوف  بسبب  طبيعية 
العادات والتقاليد، خصوصًا  ذلك، بحسب 
بغداد   

ّ
أن أنثى، مضيفًا  الضحية  كانت  إذا 

وذي قــار والبصرة وديــالــى وبــابــل سجلت 
ــاة نــتــيــجــة االنـــتـــحـــار،  ــ ــوفـ ــ أعــــلــــى حـــــــاالت الـ
ه »ليس سرًا القول إن الدوريات 

ّ
مستدركًا أن

ــبـــة عـــلـــى جـــســـر الــجــمــهــوريــة  ــراقـ ونــــقــــاط املـ
ــة فــــي بـــغـــداد  ــمــ ــة واألئــ ــادريــ والـــســـنـــك والــــجــ
إحـــدى وظــائــفــهــا مــراقــبــة مــن يــأتــون بــدافــع 

االنتحار وتم إنقاذ الكثير منهم«.
ــــه »بــمــجــّرد أن يــقــف أحــدهــم على 

ّ
ُيــتــابــع أن

ــه 
ّ
الــجــســر بشكل قــريــب جـــدًا، فــهــذا يعني أن

مــســاعــدتــه«، الفتًا  قــريــبــًا ويــجــب  سينتحر 
املعنية غائبة تمامًا عن   املؤسسات 

ّ
أن إلى 

الـــظـــاهـــرة، بــاســتــثــنــاء جــامــعــة بـــغـــداد الــتــي 
عقدت نــدوات عدة حولها با مخرجات أو 

توصيات.
حوادث االنتحار تلك التي تتناقلها وسائل 
اإلعام ومواقع التواصل االجتماعي بكثرة 
أدخــلــت الــعــائــات فــي دوامـــة جــديــدة. يقول 
حـــارث عــبــد الــجــبــار الـــذي يعمل فــي مجال 
ه شعر بالقلق 

ّ
تجارة األدوات الكهربائية إن

رزقــــــــي«.  جــمــيــع حـــــاالت االنـــتـــحـــار تــرتــبــط 
ارتباطًا وثيقًا بالحالة النفسية التي تزداد 
ما عانى الشخص من ضغوط 

ّ
اضطرابًا كل

ــبــــاحــــث االجـــتـــمـــاعـــي  حـــيـــاتـــيـــة، بـــحـــســـب الــ
والفقر  البطالة  أن  الــعــزاوي. يضيف  رحيم 
عوامل  ها 

ّ
كل أسباب  االجتماعية  واملشاكل 

ــحـــار. يـــقـــول لـ  ــتـ تـــدفـــع األشــــخــــاص إلــــى االنـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــــه دائـــمـــًا مـــا ينصح 
ــذ  ــ ــــاس بـــمـــراجـــعـــة طـــبـــيـــب نـــفـــســـي وأخـ ــنـ ــ الـ
قسط مــن الــراحــة والــســفــر وتغيير األمــاكــن 
والـــتـــعـــرف إلــــى أشـــخـــاص جــــدد واملــطــالــعــة 
ومــمــارســة الــريــاضــة كــالــجــري أو املــشــي أو 
السباحة، موضحًا أن »تجاوز االضطرابات 
النفسية ممكن في حال االستعانة بمعالج 
نــفــســي قــبــل أن تــتــطــور الـــحـــالـــة«. ويـــقـــول: 
»املــؤســف أن الشباب في الــعــراق ال يجدون 
أحيانًا من يأخذ بيدهم في التوجيه، لذلك 

يضعفون أمام تحديات قد تكون بسيطة«.
ويــشــيــر إلـــى أن مــن بــن أســبــاب االنــتــحــار في 
العراق »فشل عاقة حب أو الفشل في الدراسة، 
وأحـــيـــانـــًا عــــدم حـــصـــول الـــطـــالـــب أو الــطــالــبــة 
عــلــى املــعــدل الـــذي يــتــمــنــاه«. ويــقــول الــعــزاوي 
إن »هــنــاك أســبــابــًا تتعلق بـــاإلدمـــان، علمًا أن 

اإلدمان هو نتيجة الضطرابات نفسية«.

أشعر اليوم من خالل 
خوضي لهذه المعركة 

االنتخابية بأنني مثل الكبار

الفقر  يدفع الشباب 
للجوء إلى تعاطي 

المخدرات، ما يؤدي إلى 
ارتفاع نسب االنتحار

على ابنه األوسط بعد انتحار صديقه الذي 
يسكن فــي الـــشـــارع نفسه فــي حــي الــتــراث، 
جنوبي بغداد. يضيف لـ »العربي الجديد« 
ه يحرص على التقّرب من أبنائه الثاثة 

ّ
أن

ومــــحــــاولــــة مـــعـــرفـــة مـــشـــاكـــلـــهـــم، خــصــوصــًا 
أنــه األكثر تأثرًا عاطفيًا من  األوســط، علمًا 
ــــه األكـــثـــر غــرقــًا فـــي التفكير 

ّ
بــيــنــهــم، كــمــا أن

وحزنًا ألّي سبب.
الـــذي يسكن  الــحــّي  أن  الجبار  يضيف عبد 
فــيــه شــهــد حــالــتــي انـــتـــحـــار خــــال عــامــن، 
بعد  انتحر  أحدهما  متشابهة.  واألســبــاب 
رفض منحه تأشيرة سفر إلى إيطاليا، هو 
الذي كان يأمل أن يتمكن من إكمال دراسته 
ــاع نــســبــتــي الــبــطــالــة  ــ ــفـ ــ هــــنــــاك فــــي ظــــل ارتـ
والــفــقــر، بــاإلضــافــة إلـــى انــتــشــار املـــخـــدرات 
الــتــي يــلــجــأ إلــيــهــا الــشــبــاب بــشــكــل مــتــزايــد 
اليومية«،  الضغوط  مــن  »التخلص  بهدف 
كما يقول حيدر كاظم، الذي لم يجد فرصة 
عــمــل جــديــدة بــعــدمــا فــقــد عمله فــي مــزرعــة 

للدواجن.
ويعترف حيدر الذي يبلغ من العمر 23 عامًا 
بــأنــه يــلــجــأ إلــــى تــعــاطــي الــحــبــوب املـــخـــدرة، 
موضحًا لـ »العربي الجديد« أنها تنقذه من 
وال  تعبيره،  بحسب  يعيشها  الــتــي  الــهــمــوم 
يستبعد أن يــلــجــأ إلـــى االنــتــحــار »هــربــًا من 
الــحــيــاة الــصــعــبــة«، الــتــي يــقــول إنــه يعيشها. 
ويوضح أنه يتعرض للضرب من والده لعدم 
قدرته على املساعدة في دفع تكاليف معيشة 
أســـرتـــه الــكــبــيــرة، عــلــمــًا أن اثــنــن مـــن أخــوتــه 
يــعــمــان مــع والــــده لــســد احــتــيــاجــات العائلة 
اليومية، وكثيرًا ما يبيت الليل في الشوارع.

 معاناة مماثلة تشمل 
ّ
وعلى غرار حيدر، فإن

عددًا كبيرًا من الشباب، باإلضافة إلى قصص 
أكــثــر قــســوة، بــحــســب رجـــب الــســعــيــدي الــذي 
يدير متجرًا لبيع املــواد الغذائية في منطقة 
شــعــبــيــة شـــرقـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، تقطنها 
ــهــا بــاتــت خطيرة 

ّ
عــائــات فــقــيــرة. ويـــؤّكـــد أن

بسبب تأثر أفكار الشباب بتفاصيل سلبية.
 أعدادًا 

ّ
يقول السعيدي لـ »العربي الجديد« إن

ضحية  باتت  واملراهقن  الشباب  من  كبيرة 
املخّدرات، مشيرًا إلى أن »أحد أسباب ارتفاع 
نسبة االنتحار هي نتيجة املخدرات، علمًا أن 
بعض محاوالت االنتحار فشلت بسبب هذه 
ر على عقول أبنائنا«. 

ّ
املواد السامة التي تؤث

ويــــرى أن »الــفــقــر هـــو الــســبــب املــبــاشــر الـــذي 
املخدرات،  تعاطي  إلــى  للجوء  الشباب  يدفع 
مــا يزيد مــن ارتــفــاع نسب االنــتــحــار«، مؤكدًا 
»زيـــادة مستمرة بعدد متعاطي  أنــه ياحظ 
املــخــدرات، وبالتالي زيـــادة عــدد األشــخــاص 
الذين يقدمون على االنتحار، وخصوصًا في 

املناطق الفقيرة مثل منطقتنا«.
ــا الـــعـــائـــات الـــتـــي تــعــيــش فـــي مــخــيــمــات  أمــ
ــــن بــــعــــدمــــا ُهــــــّجــــــرت مـــــن مـــنـــاطـــق  ــازحـ ــ ــنـ ــ الـ

سكنها إثر السيطرة عليها من قبل تنظيم 
التي  والحروب  »داعــش«  اإلسامية  الدولة 

عايشتها، فتشهد مأساة كبيرة. 
يعيش أحــمــد فــيــاض فــي خيمة مــع والــدتــه 
الثاثة.  وأطفاله  وزوجــتــه  املريضة  املسنة 
ــه فــكــر في  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ ويـــقـــول لـ
االنتحار أكثر من مرة، مضيفًا: »نعيش في 
صحراء على األرض داخل خيمة. فأي حياة 
هذه؟«. كذلك، يؤكد أن الصيف يكون شديد 
القسوة نتيجة الحّر والشتاء كذلك نتيجة 
»الــدولــة غير مهتمة  واملطر، مضيفًا:  البرد 
ــأوى بــعــد هــدم  ــ ــم يــعــد لــديــنــا مـ بـــأمـــرنـــا، ولــ
داعـــش، وقــد خسرت عملي  منازلنا بسبب 
بعد حرق الجرار الزراعي الذي كان مصدر 

كان الفتًا أن يمنح أطفال 
في مخيّم شاتيال لالجئين 
الفلسطينيين في بيروت 

فرصة لممارسة أحد 
الحقوق الديمقراطية 

والتعبير من خالل المشاركة 
في التصويت والترشح 

لالنتخابات

بيروت ــ انتصار الدنان

في  الفلسطينين  لاجئن  شاتيا  مخّيم  شهد 
إذ  معتاد،  غير  بيروت حدثًا  اللبنانية  العاصمة 
انتخابات  للشطرنج«  الفلسطيني  »امللتقى  م 

ّ
نظ

لألطفال الختيار أعضاء الهيئة اإلدارية للملتقى. 
م لعبة الشطرنج، كما 

ّ
ويتيح األخير لألطفال تعل

يقدم دروس تقوية للتاميذ. وشهدت االنتخابات 
تنافسًا بن مجموعة من األطفال الختيار سبعة 
أعــضــاء لــتــولــي مــســؤولــيــة إدارة املــلــتــقــى، ووضــع 
خطط لتطويره، ومتابعة أعماله ونشاطاته كافة 

ملدة عام.
ــاء املــلــتــقــى  وخــــــاض عـــشـــرة مـــرشـــحـــن مــــن أعــــضــ
االنتخابية،  املعركة  هــذه  للشطرنج  الفلسطيني 
ـــح 

ّ
ــّد كــــل مـــرش ــ لــيــتــم انـــتـــخـــاب ســبــعــة مـــنـــهـــم. وأعـــ

ــذي يـــرغـــب فــــي الــتــقــّيــد  ــ مـــشـــروعـــه االنـــتـــخـــابـــي الــ
ببنوده طيلة أيام السنة.

ــحــن 
ّ

ــوات( كــــان أحــــد املــرش ــنــ جـــــواد ســلــيــم )10 ســ
الفوز في االنتخابات. وجــاء في  الذين تمكنوا من 
ــــح نفسي النــتــخــابــات  ـ

ّ
بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي: »أرش

للشطرنج،  الفلسطيني  للملتقى  اإلداريــــة  الهيئة 
وأحمل معي وعودًا أريد تنفيذها في حال فزت في 
االنتخابات، ومنها: أعدكم بأن أكون نافعًا لكم، وأن 
أحبكم، وألتزم بتطبيق قوانن امللتقى الفلسطيني 
لــلــشــطــرنــج وأهـــمـــهـــا مــقــاطــعــة املــنــتــجــات الــداعــمــة 
لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وأقـــــــوم بـــنـــشـــاطـــات مـــؤيـــدة 

للقضية الفلسطينية«.
ــن الـــحـــســـن )13 عـــامـــًا(  ــمــ ــــح أيــ ــــرشـ ــــك، فــــــاز املـ ــذلـ ــ كـ
اليوم، من خال  باالنتخابات أيضًا. يقول: »أشعر 
خوضي لهذه املعركة االنتخابية، بأنني مثل الكبار 
أننا محرومون  الــحــق، علمًا  هــذا  الــذيــن يمارسون 
منه كوننا أواًل صغارًا، باإلضافة إلى عدم قدرتنا 
على االنتخاب كوننا فلسطينين. كما أن املشاركة 
فــي الــتــرشــح واالنــتــخــاب هــي فــرصــة بالنسبة لي 

ملمارسة العمل الديمقراطي«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــا يــرغــب فـــي تــحــقــيــقــه، يــقــول: 
ـــي: االهـــتـــمـــام بــنــظــافــة  ــ ــدة مـــقـــتـــرحـــات وهـ ــ ــــدي عـ لـ
املــلــتــقــى، وتقسيم األعــضــاء إلـــى فــريــقــن مــن أجــل 
كتبًا  مــعــًا. وتجهيز مكتبة تضم  األعــمــال  إنــجــاز 
جديدة، مع تحديد يوم معن لقراءة القصص من 
أسبوعي،  بشكل  امللتقى  وتعقيم  األعــضــاء،  قبل 

والــتــأكــد مـــن الــوقــايــة الــصــحــيــة مـــن خـــال فــرض 
الــتــبــاعــد الـــجـــســـدي بـــن الــتــامــيــذ خــــال دروس 
ــادي  الــتــقــويــة، ووضـــــع الـــكـــمـــامـــات، وتــعــقــيــم األيـــ
ــاع لــلــهــيــئــة اإلداريـــــــة  ــمـ ــتـ بــشــكــل دائـــــــم. وعـــقـــد اجـ
للرسم  مفتوح  يــوم  تخصيص  لبحث  الــجــديــدة، 
واملـــوســـيـــقـــى والـــشـــعـــر أو تــحــضــيــر طـــعـــام وغــيــر 
ــك. وإعـــــادة إحـــيـــاء مــســابــقــة الــشــطــرنــج، ومــنــح  ذلــ
جائزة لكل فائز، باإلضافة إلى االهتمام بتدريب 
املــلــتــحــقــن بــفــرقــة الــدبــكــة، وتــخــصــيــص يـــوم في 
الشهر لتاميذ امللتقى والتخطيط لنشاط خارج 
امللتقى، كالذهاب إلى املسرح، وااللتزام بكل قرار 
يصدر عن مدير امللتقى. كذلك تشجيع كل عضو 
من أعضاء امللتقى على إبداء رأيه في أي موضوع 

لرئيس الهيئة اإلدارية من أجل تحسن امللتقى.
الحظ،  لــم يحالفها  التي  زكـــور،  ريما  املرشحة  أمــا 
فــجــاء الــتــالــي فــي بــرنــامــجــهــا االنــتــخــابــي: »أتمنى 
امللتقى،  مــركــز  بتنظيف  وســأهــتــم  تنتخبوني،  أن 
وأكــــون ســنــدًا لــلــتــامــيــذ وأعـــضـــاء املــلــتــقــى، وأهــتــم 
بــأنــشــطــتــه. ســنــكــون عــائــلــة واحـــــدة وســنــعــمــل يــدًا 

واحدة«. في هذا اإلطار، يقول مدير امللتقى محمود 
هاشم: »ما نقوم به خطوة من أجل تكريس النظام 
فكرة  على  واالعتياد  األعــضــاء،  بن  الديموقراطي 
االنتخابات، وهي خطوة قل نظيرها وال نراها في 
املخيمات. فقد حضر 58 عضوًا من أعضاء امللتقى 
لإلدالء بأصواتهم وانتخاب من يعتقدون أنه قادر 
فرز  بعد  أنــه  علمًا  وآمالهم،  أهدافهم  تحقيق  على 
ــــوات بــكــى مــن لــم يــحــالــفــه الــحــظ. وخـــال فــرز  األصـ
األصوات كان جميع من في القاعة يترقبون نتائج 

الفرز بشيء من الشغف«.
يــتــابــع: »خــــال فـــرز األصــــــوات، كــانــت هــنــاك حــالــة 
من الترقب، إلــى أن صــدرت النتيجة التي فــاز بها 
والــفــائــزون هم  اإلداريــــة«.  للهيئة  سبعة مرشحن 
ســعــيــد حــســنــن )15 عـــامـــًا(، وعــلــي الــحــصــري )11 
عامًا(، والنــا األحمد )12 عامًا(، وجــواد سليم )10 
أعـــوام(، وأحــمــد فياض )15 عــامــًا(، وآيــة الحصري 
)10 أعـــوام(، وأيمن حسنن )13 عــامــًا(، وقــد كتبت 
ــوات الــتــي  ــ ــاء بــالــتــرتــيــب بــحــســب عـــدد األصــ ــمـ األسـ

نالها كل عضو.
يـــشـــار إلــــى أن األطـــفـــال ال يــتــمــتــعــون بــالــكــثــيــر من 
الـــحـــقـــوق فـــي املـــخـــيـــمـــات. وبــحــســب مــنــظــمــة األمـــم 
املمارسات  زالــت  ما  »يونيسف«،  للطفولة  املتحدة 
الــتــأديــبــيــة العنيفة شــائــعــة بــحــق األطـــفـــال، وتــؤثــر 
الفلسطينين  األطـــفـــال  مـــن  ــائـــة  املـ فـــي   81,7 عــلــى 
الــاجــئــن فـــي لــبــنــان، و77 فـــي املـــائـــة مـــن األطــفــال 
الفلسطينين الاجئن من سورية. كما يخضع 8 

 10 أطفال فلسطينين للتأديب العنفي.  
ّ

من كل

E

انتحار الشبابتحقيق
عراقيون يخشون على أبنائهم

تركيا: تمكين السوريين لتعزيز فرصهـم المهنية

معظم الدعم والتدريب 
يركز على تحسين التواصل 

مع المجتمع المضيف

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

ال يمّر أسبوع من دون أن تعلن منظمة تركية 
أو دولية عن دورة تأهيلية للسورين مجانًا، 
سواء ما يتعلق بتطوير املهارات الذاتية أو 
ما يسمى املهارات الناعمة، أو حتى التأهيل، 
بما يحتاج إليه سوق العمل التركي، إن على 
الصعيد اإلنتاجي أو الخدمي. آخر الدعوات 
املهني  والتطوير  الــتــدريــب  مــشــروع  وجهها 
»إيميجه« عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت، 
بتأهيل السورين في تركيا بريادة األعمال، 
والذي أعدته جمعية »هابيتات« واملفوضية 
الــســامــيــة لــألمــم املــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن، 
بـــهـــدف تــحــســن ســبــل الــعــيــش لــاجــئــن )ال 
بل  رسميًا  الجئن  السورين  تركيا  ف 

ّ
تصن

ضيوف( واملجتمعات املضيفة في تركيا من 
مستوى  على  تمكينهم  فــي  املساهمة  خــال 

تنظيم املشاريع وإمكانية التوظيف.
بالتزامن مع مشروع »إيميجه« الذي استهدف 
ــــات، هــي إســطــنــبــول،  الــســوريــن فــي ســت واليـ
وأنـــقـــرة، وهـــاتـــاي، ومــرســن، وغــــازي عنتاب، 
ودنيزلي، أعلنت منظمة »جسور« املتخصصة 
في برامج التعليم والتطوير الوظيفي وريادة 
األعمال، عن تقديم دورات مجانية للسورين 
ــع مـــوقـــع »كـــورســـيـــرا« املــخــتــص  بـــالـــشـــراكـــة مـ
بمهارات  تزويدهم  بعد، بهدف  بالتعليم عن 
ومعارف إضافية، مع تمكينهم من الحصول 
على شهادة تغني سيرتهم الذاتية. وفي حن 
تــــرك »إيــمــيــجــه« الـــبـــاب مــفــتــوحــًا لــلــســوريــن، 
اشــتــرطــت »جــســور« أن يــكــون املــتــقــدم لــلــدورة 
 عن 

ً
طــالــبــًا ينفذ حــالــيــًا تــدريــبــًا مـــا، أو عــاطــا

منخفض.  بأجر  وظيفة  فــي  يعمل  أو  العمل، 
بــدورات  األميركية  ووعــدت منظمة »جسور« 
الحقة ملن يكمل دورة »ريــادة األعمال« ومنح 
ــان مــشــروع  املــتــدربــن شـــهـــادات مــعــتــمــدة. وكــ
ــبــــارك« لــلــتــدريــب والـــتـــوجـــيـــه، قـــد أعــلــن  »إيــــمــ
عــن مخيم تــدريــبــي نــهــايــة األســبــوع الــجــاري 
ــام، لتطوير مــهــارات الــســوريــن  ملـــدة ثــاثــة أيــ
بعد  وذلـــك  اإلنكليزية،  اللغة  يجيدون  الــذيــن 
انتهاء »إيمبارك »من مبادرة املنحة املجانية 
األعمال،  ريــادة  السورين في مجال  لاجئن 
وتــحــديــد األهــــــداف ضــمــن بـــرامـــج تـــربـــط فئة 
الــشــبــاب بـــقـــادة األعـــمـــال فـــي شـــركـــات تــركــيــة، 
بهدف تــبــادل األفــكــار وتطوير وزيـــادة فرص 

توظيفهم وبناء عاقات هادفة. 
بمشروع  واملتابعة  التقييم  مسؤولة  وتقول 
 الـــهـــدف إيــجــاد 

ّ
»إيـــمـــبـــارك« رابـــعـــة بــيــري إن

صيغ تفاهم مشتركة وطرائق اندماج تحقق 
العمل  بانتهاء  تنتهي  وال  الــديــمــومــة  صفة 
 التشبيك وتكامل الحاجات 

ّ
أو املصلحة، ألن

هــمــا الــطــريــقــة املــثــلــى الــبــعــيــدة عــن الــخــطــاب 
العاطفي أو العاقات النفعية املحددة بزمن. 
وحول املخيم التدريبي املزمع إقامته، تضيف 
التدريب  »سيكون  الجديد«:  »العربي  لـ بيري 

عــن بعد عبر اإلنــتــرنــت، نــظــرًا لــعــودة انتشار 
وباء كورونا. 

ــتـــدربـــن الــذيــن  ــارات املـ ــهــ ــهــــدف تــطــويــر مــ والــ
على  تركيزنا   

ّ
ألن اإلنكليزية،  اللغة  يجيدون 

الــلــغــة الــعــربــيــة أو الــتــركــيــة قـــد ُيــشــعــر بعض 
الـــشـــبـــاب الـــســـوريـــن واألتـــــــــراك بـــالـــغـــن، كــمــا 
نــتــعــاقــد مــــع مــــدربــــن عـــاملـــيـــن ذوي خـــبـــرات 
العربية.  أو  التركية  كبيرة، ال يجيد بعضهم 
املــخــيــمــات الــتــدريــبــيــة خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة 
ســـتـــرّكـــز عــلــى الـــتـــدريـــب عــلــى الــعــمــل كــفــريــق 
ــارات  ــ ــهـ ــ ــن خــــــال املـ ــ ــر الـــشـــخـــصـــيـــة مـ ــويــ ــطــ وتــ
ــلـــى حـــصـــص الـــتـــأمـــل  الـــنـــاعـــمـــة، وســــنــــركــــز عـ
وتــصــفــيــة الــذهــن نــظــرًا ملــا لــذلــك مــن انعكاس 

إلى  بيري  وتلفت  واإلنتاجية«.  القدرات  على 
املتدربن بعد  »إيمبارك« ال يترك   مشروع 

ّ
أن

منحهم الشهادة، بل يؤثر في جمع رأس املال 
 املشروع أقام 

ّ
الفكري مع املالي، مشيرة إلى أن

بعد منحة ريادة األعمال لقاءات بن متدربن 
وأرباب عمل »ليجد الطرفان، من دون تدخلنا، 
»العربي  آلية عمل وتشارك وتكامل«، كاشفة لـ
 املــشــروع بــصــدد بــرنــامــج »كيف 

ّ
الــجــديــد« أن

الكون« في  أهدافك باعتبارك جــزءًا من  ترتب 
مــحــاولــة مــن »إيــمــبــارك« ملــســاعــدة الــســوريــن 
بالخروج من ذهنية وتفكير الاجئ، والتعامل 
ــزء مـــن الـــعـــالـــم الـــرحـــب.  ــهـــم جــ ـ

ّ
ــاس أن ــ عــلــى أسـ

للمشاريع  الــعــامــة  األهــــداف   
ّ
أن بــيــري  وتختم 

والــدورات هي محاولة انتشال السورين من 
ــع الــلــجــوء ونــقــلــهــم إلــــى مــنــتــجــن بــســوق  ــ واقـ
 ذلـــك يــبــعــد عنهم 

ّ
الــعــمــل، بــعــد تــأهــيــلــهــم، ألن

ــيـــرة تــــحــــاول جــــهــــات وأحـــــــزاب  ــثـ ــات كـ ــامــ ــهــ اتــ
استشاري  ويقول  بالسورين.  لصقها  تركية 
التدريب واملدرب الدولي املعتمد الدكتور عبد 
التي  املشاريع،  هــذه  »تأتي  الجاسم:  الناصر 
تديرها منظمات تركية أو دولية أو مشتركة، 

ملساعدة رجل األعمال واملتدرب في آٍن واحد، 
فهي توفر الكادر املتدرب لألول بعد أن تؤهل 
اقتصادي«.  منظور  من  انــدمــاج  فهو  الثاني، 
 
ّ
ويــلــفــت الــجــاســم »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن

معظم الدعم والتدريب يركز على بناء قدرات 
مــجــتــمــعــيــة لــتــحــســن الـــتـــواصـــل مـــع املجتمع 
الاجئ  بــن  مــا  فــي  التأثير  املضيف وتــبــادل 
وبلده الجديد، وذلك عبر تعليم اللغة أواًل ثم 
قوانن وعــادات البلد املضيف، ليتم بعد ذلك 

االنتقال إلى املهارات الناعمة. 
وحول الجدوى وما إذا كانت املشاريع تلتزم 
 جزءًا 

ّ
بتأمن فرص عمل للمتدربن، يقول إن

 جــمــيــع 
ّ
ــدم املـــنـــظـــمـــات، ألن ــخـ مــــن األهــــــــداف يـ

الــبــلــدان التي تمر بــحــروب أو نــزاعــات تعتبر 
العمل  منظمات  لشهية  مثيرة  عمل  جبهات 
الدولية، وذلك عبر بوابات اإلغاثي واإلنساني 
 الفائدة الكبرى 

ّ
 هذا ال ينفي أن

ّ
والتدريبي، لكن

يحصدها املتدرب، وثمة مشاريع ومنظمات، 
تعلن منذ بداية التدريب عن تكفلها بتشغيل 
نسبة معينة من املتدربن من جراء تنسيقها 

مع مؤسسات وأرباب عمل.
املاضية،  الثمانية  األشــهــر  مــدى  على 
وبسبب وباء كورونا كان على العديد 
مــن اآلبـــاء واألمــهــات أن يتعاملوا مع 
أنفسهم كمدرسن في املنزل وموظفن 
عن ُبعد، باإلضافة إلى كونهم مربن 
األمر الذي يخلق توترًا طبيعيًا. ومع 
بدء العام الدراسي الجديد، قد يتساءل 
األهل عن كيفية مساعدة أطفالهم على 
التكّيف مع روتــن جديد، وخصوصًا 
تــقــلــيــل مـــقـــدار الـــوقـــت الــــذي يقضونه 
أمام الشاشات، وهو ما اعتادوا عليه 

خال فترة الحجر الصحي.
ــــع  ــوقـ ــ فـــــــــي هــــــــــــذا اإلطـــــــــــــــــــــار، يـــــــــقـــــــــّدم مـ
»ســــــايــــــكــــــولــــــوجــــــي تــــــــــــــــــوداي« بـــعـــض 
النصائح لألهل ملساعدة أطفالهم على 
الحّد من وقت الشاشة. ويمكن لبعض 
الــتــطــبــيــقــات أن تــســاعــد فـــي الـــحـــّد من 
األمــر، وضبط وقــت الشاشة بساعتن 
فـــي الـــيـــوم، أو عــــدم اســتــخــدامــهــا بعد 
الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاًء، أو تــحــديــد 30 
دقيقة يوميًا فقط على وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي، مـــع فـــرض ضـــوابـــط على 
املحتوى. على سبيل املثال، يجب على 
األطفال األصغر سنًا طلب إذن الوالدين 
قبل استخدام يوتيوب أو حظر املواقع 
غــيــر املــائــمــة. وإذا كـــان طفلك مــعــتــاًدا 
عــلــى اســتــخــدام الــشــاشــة طــــوال الــوقــت 
فابدأ  كورونا،  فيروس  لتفشي  نتيجة 
ــدًا  ــ بــتــقــلــيــل اســـتـــخـــدامـــه لــلــشــاشــة رويـ
تعليمية  بأنشطة  واستبدالها  رويـــدًا، 
تقرأ  الــقــول: »عندما  الــقــراءة. يمكن  أو 
ملــدة 15 دقــيــقــة، يمكنك الــحــصــول على 
املزيد من الوقت على الشاشة«. من أهم 

األســـبـــاب الــتــي تــجــعــل لــوقــت الــشــاشــة 
تأثير سلبي على األطفال هو قلة عدد 
ساعات النوم الذي يحتاج إليه الطفل 
ــادة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى جــــودتــــه. لــذلــك،  ــ عــ
ــل الـــحـــد مـــن مــشــاهــدة  ــ يــجــب عــلــى األهـ
تحتوي  التي  املتحركة  الرسوم  بعض 
عــلــى مــشــاهــد عنيفة، وتــحــديــد أوقـــات 
نــــوم مــبــكــرة لـــألطـــفـــال، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الصباح.  مــن  مبكر  وقــت  فــي  إيقاظهم 
ويــمــكــن الــقــول لــألطــفــال: »إذا كــنــت في 
الفراش بحلول الساعة التاسعة مساء، 
أمــام  إضافية  دقيقة   30 قــضــاء  ُيمكنك 

الشاشة غدًا«. 
من جهة أخــرى، ال بد من اإلشــارة إلى 
أن اآلباء واألمهات يرهقون في الوقت 
الــحــالــي أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، من 
الازمة.  دون الحصول على املساعدة 
لذلك، من املهم أن ينظروا إلى أنفسهم. 
وفـــي حـــال شـــعـــروا بــتــعــب شـــديـــد، فا 
بأس من السماح ألطفالهم باستخدام 
الـــشـــاشـــة لــيــمــنــحــوا أنـــفـــســـهـــم بــعــض 
الراحة. وخال أوقات التوتر، من املهم 
ر 

ّ
التي تؤث إعطاء األولوية للتفاصيل 

عليهم إيجابًا، مثل جدول نوم صحي، 
أو تناول كوب من الشاي، أو الدردشة 
ــاء، أو الـــتـــأمـــل مـــن خــال  ــ ــدقـ ــ مـــع األصـ

االستفادة من بعض التطبيقات. 
وفي حال وجد األهل أنفسهم منهكن 
بــفــعــل األخـــبـــار أو وســـائـــل الــتــواصــل 
الوقت  الحد من  املهم  االجتماعي، من 
الــــــــذي يـــمـــضـــونـــه عـــلـــى فـــيـــســـبـــوك أو 

تويتر، إلى 30 دقيقة أو أقل. 
)ربى أبو عمو(

كيف نحد من إدمان الصغار 
على الشاشات خالل كورونا؟

محمد أحمد الفيالبي

إن لم تتمكن من سماع ذلك األنني الخافت، فإنك من املؤكد ستشعر 
املــوت. فبعد أن غسلت األمطار وجه األرض،  به، فهو موجع إلى حد 
ارتفع العشب الطري ليغازل الشجيرات الصغيرة واألشجار الكبيرة 
الخريف، وتكتوي  الغمر، لتعانق نسمات ما بعد  الخارجة لتوها من 
بلسعات الشمس املولدة للطاقة والحياة. لكن ما هذه الُحرقة الزائدة؟ 

ما هذا الدخان الخانق؟
في مثل هذه األيام من كل عام ينشط املزارعون في إعداد أراضيهم 
للموسم الجديد، وبينهم من ال يكتفي بما هو مخصص له من مساحة، 
املرسومة على  بالحدود  تعترف  التي يشعلونها ال  النيران  أن  مثلما 
وال  املتطاولة،  والشجيرات  الــزاحــف،  العشب  بــني  تفرق  وال  الــخــرائــط، 
حتى األشجار الكبيرة التي يرمي بها قدرها في مرمى النيران، وما 

بينها من حيوات.
إسحق هو من الرعاة الذين عرفوا االستقرار في القرى الناشئة عقب 
موجة النزوح البيئي الكبيرة أواخر القرن املاضي إلى الجنوب الشرقي 
لحوض النيل األزرق، حيث ما زالت األرض تعطي من يزرع ومن يسرح 
الــرمــادي  الــلــون  إلــى  املــرعــى  بأغنامه ومــواشــيــه. يقول عندما يتحول 
تكون األرض قد أطلقت األنني على أثر موت آالف الكائنات، وانقراض 
ممالك الحشرات، وهروب ما بقي على قيد الحياة من حيوانات برية 

وطيور، ويكون الناس قد عرفوا األسى أكثر.
التي تقضي عليها  الغذاء  املراعي مستودعات هائلة ملصادر  تشكل 
التأثير السلبي على دور املرعى بتضاريسه القادرة  النيران، بجانب 
على الحفاظ على مياه األمطار ريثما تتسرب إلى باطن األرض لتغذي 
املخزون الجوفي، وبعد الحرائق تتلوث بالكربون لتصعب معالجاتها 

الطبيعية في ظل عدم وجود معالجات أخرى يقوم بها اإلنسان.
تتنّوع  لحياة  آمنة  موائل  املختلفة  وبيئاتها  الطبيعية  املراعي  وتوفر 
. ويشكل منتوج هذه املراعي في 

ً
ونة نظامًا بيئيًا متكامال

ّ
وتتعّدد ُمك

بعض الدول األفريقية ما بني 80 إلى 90 في املائة من الغذاء، بجانب 
فوائد أخرى تقع في صميم سبل كسب العيش واستقرار االنسان. 

من جهة ثانية، يقول الخبراء إن موضوع النيران يرتبط بشكل وثيق 
النزاعات  وتفاقم  الــحــروب  انتشار  ظــل  ففي  السياسي.  باالستقرار 
يبقى انتشار الحرائق في املراعي أقل وطأة من النزاع املسلح، وتبقى 
ممارسات املعنيني بأمر خطوط النار مغامرات غير محسوبة العواقب. 
فإن  حياتها،  اســتــعــادة  على  قـــادرة  األرض  أن  البعض  يعتقد  وفيما 
الرعاة قادرون على الوصول إلى املراعي الغنية، مثلما هم قادرون على 
حماية حيواناتهم. لكن من يحمي الطبيعة من هذه املهددات املتزايدة 

يومًا بعد يوم؟
)متخصص في شؤون البيئة(

أنين األرض

إيكولوجيا
أظهرت أرقام مفوضية حقوق اإلنسان العراقية أن عدد حاالت االنتحار 
في العراق منذ مطلع العام 2019 وحتى 14 سبتمبر/ أيلول من العام 
إال  الفقر والبطالة والمخدرات.  لتفّشي  نتيجة  بلغت 274 حالة،  نفسه، 
أن البعض يشير إلى عدم دقة األرقام بسبب حدوث عمليات انتحار في 

قرى وأرياف بعيدة عن مراكز المدن، حيث يدفن المنتحرون مباشرة.

فقر وبطالة

يتظاهرون رفضًا لألوضاع المعيشية الصعبة )حيدر حمداني/ فرانس برس(

تمارس حقها في االنتخاب )العربي الجديد(
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الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  19  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2257  السنة السابعة الخميس 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  19  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2257  السنة السابعة

)Getty /خالل الدراسة أونالين )ليوناردو فيلوريا

)Getty /التأهيل يوفر فرصًا أفضل للسوريين في تركيا )كريس ماكغراث


