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الجزائر ـ كمال بوحدة

أنـــشـــأ الـــشـــاب الـــجـــزائـــري عـــلـــي، مــشــروعــا 
خــاصــا بــجــمــع الــنــفــايــات الــقــابــلــة إلعـــادة 
)الــورق  الــتــدويــر، كالبالستيك والــكــرتــون 
املـــقـــوى( والــحــديــد، مــمــا يــجــري بيعه إلـــى الـــورش 
واملــصــانــع املختصة فــي هــذا املــجــال. هــكــذا، تمكن 
عــلــي رفــقــة بــعــض الــشــبــان الــذيــن وظــفــهــم مــعــه من 
الخروج من عالم البطالة الذي عاشوا فيه لسنوات. 
الجزائرية  الحكومة  تــوجــه  ورفــاقــه،  علي  واغــتــنــم 
االســتــثــمــار في  األخــضــر، وتشجيعها  لــالقــتــصــاد 
مؤسسة،  بشكل  مــشــروعــه،  فأنشأ  البيئي،  املــجــال 
بدعم من الدولة في إطار أحد برامج الدعم املعروف 

»أونساج«.  بـ
اشـــتـــرى أربــــع شــاحــنــات صــغــيــرة، وظـــف سائقني 
ويجمعون  والقرى  األحياء  مختلف  يجوبون  لها 
األطنان من نفايات البالستيك والحديد والكرتون، 
فــيــتــولــى رفــقــتــهــم فـــرزهـــا فـــي مــســتــودع اســتــأجــره 
لهذه الغاية. بعد ذلك، يبدأ في بيع ما فرز للورش 
املختصة في تحويل النفايات، في واليات البليدة 

ووهران وتيبازة.
لــــم يـــكـــتـــِف عـــلـــي بــالــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة فــــي إدارة 
ــا بــعــد  ــورهــ ــل طــ مـــؤســـســـتـــه، وجـــمـــع الـــنـــفـــايـــات، بــ
خضوعه لــدورات تدريبية خاصة في مجال إدارة 
طريقة  فابتكر  واملتوسطة،  الصغيرة  املــؤســســات 

والــوقــت.  الجهد  توفر  النفايات،  فــي جمع  جــديــدة 
للقمامة  حــاويــات   3 على وضــع  الطريقة  وتعتمد 
ــألــــوان مختلفة  عــلــى مــســتــوى بــعــض األحــــيــــاء، بــ
الفرز  السكان في  النفايات، فيساعد  نــوع من   

ّ
لكل

عــمــال مؤسسته فرز  مــا يسّهل على  الــبــدايــة،  منذ 
الورش  إلى  النفايات في مصدرها قبل توجيهها 

الصناعية. 
 مــئــات الــعــائــالت أصــبــحــت تجني 

ّ
ويــقــول عــلــي إن

ــع الـــنـــفـــايـــات إلعــــــــادة تــــدويــــرهــــا،  ــمـ رزقــــهــــا مــــن جـ
فـــاملـــؤســـســـات الــنــاشــئــة فـــي هــــذا املـــجـــال والــطــلــب 
الشباب  املسترجعة، دفعت  النفايات  املتزايد على 
إلى التوجه للمكبات العمومية، واألودية، والورش 
الكبيرة،  املتاجر  البناء، وبعض  الخاصة بأشغال 
لــجــمــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــبــالســتــيــك والــحــديــد 
والكرتون، وانتظار مرور شاحناته لبيعها. وهكذا 
يــتــجــاوز 2000 ديــنــار جــزائــري  مــا  البعض  يجني 
 60 يـــســـاوي  مـــا  أي  يــومــيــا،  أمــيــركــيــا(  )15 دوالرًا 
أميركيا( شهريا، وهــو ما   )450 دوالرًا  ألــف دينار 
يعادل راتب موظف في املؤسسات العامة. وحتى 
تالميذ املدارس وبعض الطالب الجامعيني وجدوا 
النفايات فرصة لتأمني مصروف  في عملية جمع 
الــجــيــب، ومـــســـاعـــدة عــائــالتــهــم الــفــقــيــرة، فـــي أيـــام 

اإلجازات.
تــوجــه مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« رفــقــة عــلــي، إلــى 
الورش الخاصة بجمع الحديد املستعمل بمنطقة 

فوكة، الواقعة على بعد 50 كيلومترًا، غرب الجزائر 
ــــددًا كــبــيــرا  الــعــاصــمــة. عــنــد وصـــولـــنـــا، صــادفــنــا عـ
لتفريغ  طابور  في  النقل،  وعــربــات  الشاحنات  من 

حمولتها من الحديد املسترجع. 
وبالحديث مع صاحب إحدى الورش التي يتعامل 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نستقبل  لـــ معها عــلــي، يــقــول 
ــيـــرة مــــن الـــحـــديـــد املــســتــرجــع  ــبـ ــيـــات كـ ــمـ ــا كـ ــيـ يـــومـ
مــن مختلف أنــحــاء تــيــبــازة والـــواليـــات املـــجـــاورة. 
نشتريه بـ30 دينارًا )نحو ربع دوالر( للكيلوغرام 
الـــواحـــد، ثـــم نــعــيــد بــيــعــه بــمــا بـــني 40 و60 ديــنــارًا 
الحديد.  نوعية  بحسب  دوالر(،  و0.50   0.30 )بــني 
إلى  وننقله  كبيرة  شــاحــنــات  فــي  نجمعه  وهــكــذا، 
املــصــنــع الــتــركــي - الــجــزائــري، فــي بــطــيــوة، بــواليــة 
وهــــران، إلعـــادة تصنيعه مــجــددًا فــي شكل قوالب 
وشبابيك حديدية وأعمدة خاصة بالبناء، وإعادة 
استعماله في ورش البناء. كذلك، نستقبل كميات 
متعاملني  إلــى  بيعها  نعيد  نا 

ّ
لكن البالستيك،  من 

آخــريــن لنقلها إلـــى مــصــانــع واليـــة الــبــلــيــدة، التي 
أواٍن وتجهيزات  تذّوبه وتعيد تصنيعه في شكل 

منزلية بالستيكية«.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــأخـــر الــكــبــيــر الـــــذي سجلته 
الــجــزائــر فــي تطبيق ســيــاســة نــاجــعــة الســتــرجــاع 
على  لها  الكبير  االنتشار  على  والقضاء  النفايات 
مــســتــوى شـــــوارع املــــدن والـــبـــلـــدات وفــــي األراضــــي 
الزراعية، تبنت في السنوات األخيرة استراتيجية 

تــعــتــمــد عــلــى إنـــجـــاز مـــراكـــز لـــلـــردم الــتــقــنــي، وصــل 
عددها حاليا إلى 180 مركزًا مــزودًا بــورش للفرز، 
إذ يـــجـــري جـــمـــع كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الــبــالســتــيــك 
والكرتون والزجاج. وتتعامل املراكز مع البلديات 

واملؤسسات الخاصة بجمع النفايات. 
ــام لـــلـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــســيــيــر  ــعــ ــر الــ وكــــــان املــــديــ
 »الرسكلة« 

ّ
النفايات محمد كريم ومان، قد كشف أن

 697( ديــنــار  مــلــيــار   92 لــلــجــزائــر  أن تضمن  يمكن 
مــلــيــون دوالر( ســنــويــا كــمــداخــيــل، مــع خــلــق مئات 
من فرص العمل املباشرة وغير املباشرة، من خالل 

االستثمار في هذا املجال الهام والجديد. 

مجتمع
أطلق بركان جبل ميرابي في إندونيسيا سحبا ساخنة، أمس الخميس، بينما تم إجالء أكثر من 
الحظ بصريا املسافة 

ُ
البركان، لذا لم ت 500 من السكان من منحدراته الخصبة. وغطى الضباب 

التي امتدت إليها سحب الحمم البركانية. وقّدر سجل السعة وبيانات التسجيل الزلزالي في مركز 
أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية أن السحب الساخنة انتشرت على بعد أقل من 
كيلومتر واحد من فوهة البركان. وأجلت السلطات املحلية أكثر من 500 شخص يعيشون على 
الجبل في منطقة ماجيالنغ بجزيرة جاوة.  )أسوشييتد برس(

إطــار حملة جديدة  في  الوطني،  املستوى  على  البقر«  عن  عامة  »معلومات  اختبار  الهند  تنظم 
البالد،  الهندوس في  لدى  املقدس  الحيوان  للترويج لحماية هذا  الهندوسية  القومية  للحكومة 
على ما أعلنت السلطات يوم األربعاء. ويقام االختبار الرامي إلى »إذكاء الفضول« حيال البقر، عبر 
 عن »توعية 

ً
اإلنترنت في 25 فبراير/ شباط، ويتيح تقويم املعارف بشأن هذه الحيوانات فضال

العامة وتثقيفهم«، وفق وكالة حماية األبقار التي أنشأتها إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. 
)فرانس برس( وسيكون االشتراك باالختبار طوعيا ومجانيا عبر املوقع اإللكتروني للوكالة.  

الهند: اختبار وطني للمعلومات العامة عن البقرإندونيسيا: بركان ميرابي ينفث سحبًا ساخنة

ــي لـــبـــنـــان )أمــــس  ــام فــ ــعــ ــ عــشــيــة بـــــدء اإلغــــــــاق ال
الــخــمــيــس(، ســجــلــت الـــبـــاد رقــمــا قــيــاســيــا لــعــدد 
إصابة  بلغ 4166  كــورونــا،  بفيروس  اإلصــابــات 
ــــك بــعــدمــا سمحت  فـــي غـــضـــون 24 ســـاعـــة، وذلـ
الحكومة قبل عيدي املياد ورأس السنة للماهي 
والحانات بفتح أبوابها على الرغم من ارتفاع عدد 
أثــار انتقادات العاملني في القطاع  اإلصــابــات، ما 
الصحي، الذين حذروا من أن معدل إشغال األسرة 

يرتفع بشكل كبير.  املــركــزة  العناية  في وحــدات 
قــرار اإلغــاق، الــذي يستمر 25 يوما حتى األول 
من فبراير/ شباط املقبل بهدف الحد من تفشي 
كورونا، أثار انتقادات الكثير من املواطنني، الذين 
حملوا الدولة مسؤولية ما وصلت إليه األمور في 
الــبــاد فــي ظــل غــيــاب منهجية واضــحــة للتعامل 
مع تفشي الفيروس. وهذا هو اإلغاق الثالث في 
لبنان منذ اإلعــان عن تسجيل اإلصــابــة األولــى 

في أواخر فبراير املاضي.  وأفادت الوكالة الوطنية 
لإلعام الرسمية بأن حظر التجول الذي سيواكب 
اإلغـــاق سيسري مــن الــســاعــة الــســادســة مساء 
حتى الساعة الخامسة صباحا. كما أوضح وزير 
أنه »سيتم تقليص نسبة  الداخلية محمد فهمي 
الوافدين عبر مطار بيروت خال فترة اإلقفال«، 
الفتا إلى أن »قرار املفرد واملزدوج املتعلق بسير 
اآللـــيـــات ســيــتــم تــطــبــيــقــه«. وكــــان رئــيــس حكومة 

تصريف األعــمــال حسان ديــاب قــد أعــلــن، خال 
اجــتــمــاع اللجنة الــوزاريــة مــســاء اإلثــنــني املــاضــي، 
أنــه »ال أســرة شــاغــرة فــي عــدد مــن غــرف العناية 
الــفــائــقــة، وبــالــتــالــي نــحــن أمــــام حــالــة صــعــبــة جــدًا 
ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد 
الــتــدابــيــر«. ويبقى األمــل فــي أن يكون  فــي تنفيذ 

.
ً
قرار اإلغاق فعاال

)العربي الجديد(

أكدت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، خالل افتتاحها 
أحد مراكز الردم في والية مستغانم، غربي الجزائر، 
أّن »مراكز الردم التقني ستكون بمثابة ورش النتقاء 
تجهيزها  بعد  تدويرها  وإعــادة  النفايات  وفــرز 
وتجهيز  الخاصة،  النفايات  من  للتخلص  بمحارق 
وحدات للتسميد العضوي، وتوفير فرص للشباب 

لالستثمار في مجاالت المهن النظيفة«.

مهن نظيفة

Friday 8 January 2021
الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2021 م  24  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2321  السنة السابعة

)أنور عمرو/ فرانس برس(



عوامل كثيرة تدفع الشباب إلى االنتحار في ليبيا التي تعاني من جراء 
الحرب وتردي األوضاع األمنية واألزمة االقتصادية والبطالة. ورغم ارتفاع 
لرصد  ضعيفًا  الرسمية  الجهات  دور  يبدو  البالد،  في  االنتحار  نسبة 

الحاالت واألسباب وإيجاد الحلول

اختراقات للمنازل يغفل األهل عنها

بريطانيا: زيادة استغالل األطفال عبر اإلنترنت

1819
مجتمع

طرابلس ـ العربي الجديد

ــي لـــيـــبـــيـــا،  ــ ال يـــلـــقـــى االنـــــتـــــحـــــار فــ
رغـــم ارتـــفـــاع نــســبــتــه، اهــتــمــامــا من 
الجهات الرسمية نتيجة الستمرار 
ــــرى. ومــنــذ  الـــحـــرب بــاإلضــافــة إلـــى عـــوامـــل أخـ
يناير/كانون الثاني املاضي، لم يعلن رسميا 
عن أية حاالت انتحار في البالد. إال أن حسني 
بن عامر، األكاديمي في كلية الدراسات العليا 
للعلوم األمنية التابعة لوزارة داخلية حكومة 
الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، يــؤكــد اســـتـــمـــرار الــبــالغــات 
بــشــأن االنــتــحــار، وكــــان آخــرهــا انــتــحــار رجــل 
زلينت  فــي مدينة  املــاضــي  األســبــوع  أربعيني 
)شرق طرابلس(، بعد إطالق سراحه بساعات 
ــــت عــلــى  ــــدمـ ــــن قـــبـــل مـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة أقـ مـ
النهار. ونهاية  اختطافه وزوجــتــه في وضــح 
يناير/كانون الثاني املاضي، تناقلت وسائل 
إعالمية ليبية نبأ انتحار شخصني، أحدهما 
فــتــاة عــمــدت إلــى شنق نفسها، واآلخـــر شاب 
أطلق الرصاص على رأسه في مدينة البيضاء 
شرق البالد. وبحسب التقارير اإلعالمية، فإن 
الــحــادث أعـــاد إلــى األذهــــان حـــوادث االنتحار 
الــكــثــيــرة الــتــي شــهــدتــهــا املــديــنــة خـــالل الــربــع 
األول من عام 2017، والتي وصلت إلى ستني 
حــالــة انـــتـــحـــار، مـــن دون أن تــكــشــف الــجــهــات 
التي تقف وراءهـــا. واكتفت  األســبــاب  املعنية 
سلطات حكومة الوفاق الوطني بنشر دراسة 

ترصد الظاهرة في العاصمة طرابلس فقط.
وبــمــنــاســبــة الــيــوم الــعــاملــي ملــنــع االنــتــحــار في 
اكتفت  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول  مــن  الــعــاشــر 
ملديرية  التابعة  االجتماعية  البحوث  وحـــدة 

أن تــصــريــحــات بــعــض املــســؤولــني عـــن عــالقــة 
حبوب الهلوسة باالنتحار غير مقنعة.

الهلوسة  بــأن بعض حــبــوب  الــدراســة  وتفيد 
الــتــي قــد تــــؤدي إلـــى االنــتــحــار تــعــرف محليا 
مرتفع  سعرها  أن  إال  األزرق«،  »الــفــيــل  بــاســم 
أن  إلــى  وتشير  الجميع.  متناول  فــي  وليست 
لــقــاء ناجني  الــدراســة  املتطوعني حــاولــوا فــي 
مــن االنــتــحــار بعد إسعافهم مــن قبل ذويــهــم، 
ــاب االقـــتـــصـــاديـــة والــعــاطــفــيــة  ــبــ وكــــانــــت األســ
باإلضافة إلى الحرب دافعا رئيسيا لالنتحار.
وتــشــيــر الــشــيــخ إلــــى أن الــشــرطــة كــشــفــت عن 
فــي طــرابــلــس نتيجة تعّرضها  فــتــاة  انــتــحــار 
أن  إال  املليشيات،  إحــدى  قبل  مــن  لالغتصاب 
مــثــل هـــذه الـــحـــوادث تــبــقــى نـــــادرة، الفــتــة إلــى 
ــاع  ــ ــوء األوضـ ــ أن ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة وسـ
االقتصادية وتراجع فرص السفر إلى الخارج 
مع إغالق الكثير من السفارات في البالد كلها 
أســـبـــاب تــدفــع إلــــى االنـــتـــحـــار. الــــدراســــة الــتــي 
لــم تنشر بعد بسبب عدم  املتطوعون  أعــدهــا 
بناء  عليها  الــعــمــل  لــتــوقــف  نتيجة  إتــمــامــهــا، 
على طلب العائالت التي انتحر أبناؤها وهم 

في سن املراهقة ألسباب عاطفية.
وتــتــعــدد األســبــاب، بحسب بــن عــامــر. ويقول 
إن ســبــب انــتــحــار الـــرجـــل األربــعــيــنــي مــؤخــرًا 
يعود إلى خوفه من الفضيحة بعد اختطافه 
وزوجته، علما أن الخاطفني لم يمسوها. إال أن 
الضغوط االجتماعية دفعته إلى شنق نفسه. 
كــذلــك، يتحدث عــن تــحــّول املــــدارس إلــى بيئة 
عنفية، ما يدفع بعض التالميذ إلى االنتحار. 
ــزوح والــــتــــشــــرد  ــ ــ ــنـ ــ ــ يـــضـــيـــف أن »الــــــحــــــرب والـ

واالكتئاب كلها أسباب تقود إلى االنتحار«.

أكثر من 14 ألف جريمة 
تواصل جنسي مع أطفال 

بين 2017 و2020

35 في المائة من 
المنتحرين يعانون من 

اضطرابات نفسية واكتئاب

أمــن طــرابــلــس بنشر دراســـة عــن الــظــاهــرة في 
أن غالبية  إلــى  فيها  فــقــط، خلصت  طــرابــلــس 
ضــحــايــا االنــتــحــار فـــي طــرابــلــس هـــم مـــن فئة 
الــذكــور بنسبة 58.8 فــي املــائــة، وتــتــركــز لدى 
الفئة العمرية ما بني 21 و30 عاما. كما بينت 
ــدارس  أن غــالــبــيــة املــنــتــحــريــن تــســّربــوا مـــن املــ
خـــــالل املـــرحـــلـــة اإلعــــــداديــــــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
في  ويعيشون  العمل  عــن  عــاطــلــون  معظمهم 
أحــيــاء فــقــيــرة، وقـــد دخـــل كــثــيــرون مستشفى 

األمراض النفسية في طرابلس.
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن 35 فــي املــائــة منهم 
يعانون من اضطرابات نفسية واكتئاب، و26 
في املائة من العزلة واليأس، فيما يقدم 8 في 
الكحول  تعاطي  نتيجة  االنتحار  على  املــائــة 
الضغوط  املــائــة نتيجة  فــي  واملـــخـــدرات، و17 

االجتماعية.
ــار الـــــدراســـــة عــلــى  ــتـــصـ ــن عـــامـــر اقـ ويـــنـــتـــقـــد بــ
طــرابــلــس فــقــط. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــيـــع مـــنـــاطـــق  ــمـ ــمـــل املــــســــح جـ »يــــمــــكــــن أن يـــشـ
البالد«، مشيرًا إلى أن الرأي العام يعتمد على 
إحــصــائــيــات يــجــريــهــا مــتــطــوعــون، الفــتــا في 
الوقت نفسه إلى أن السلطات لم تعمل بشكل 
بــيــانــات وإحصائيات  قــاعــدة  بــنــاء  جيد على 
لحاالت االنتحار في البالد. ويقول لـ »العربي 
الجديد« إن »وعــي املواطن وتوثيق األسباب 
يساهمان في توفير معلومات متكاملة لبناء 
قــاعــدة بــيــانــات تــوضــح مــنــاطــق تــركــز وجــود 
هــذه الــظــاهــرة لــدراســة أســبــابــهــا«. يضيف أن 
بروزها بشكل كبير خالل عام 2017 وتركزها 
في مدينة البيضاء »لم يلق اهتماما لدراستها 

وتحديد أسبابها في هذه املنطقة تحديدًا«.

ــنــــون بـــســـبـــب كــيــفــيــة تــعــامــل  ويـــســـخـــر مــــواطــ
البالد،  بنغازي، شرقي  في  املوازية  الحكومة 
مع تفشي ظاهرة االنتحار في مدينة البيضاء 
الــداخــلــيــة  وزارة  واعــتــبــرت  عـــام 2017.  خـــالل 
فـــي الــحــكــومــة أن انـــتـــشـــار لــعــبــة »تـــشـــارلـــي« 
ــــاب الــرئــيــســيــة  ــبـ ــ ــن األسـ ــي مــ بــــني الـــشـــبـــاب هــ
إلقــدامــهــم على االنــتــحــار. وقـــال بــيــان الـــوزارة 
إن »شيطانا مكسيكيا، كما تروي األساطير، 
يتم استحضاره داخل هذه اللعبة«، واعتبرت 

اللعبة »خطرًا على األمن القومي«.
ــثـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبـــاحـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــؤكــــد الـ
ــة أعــدهــا  ــ حــســنــيــة الــشــيــخ، عــلــى أهــمــيــة دراسـ
مــتــطــوعــون وخـــبـــراء حـــول االنـــتـــحـــار. وتــقــول 
إنـــه فــي حـــال لــم تهتم الــدولــة بــهــذه القضية، 
سيعتمد الخبراء على أنفسهم، مشيرة إلى أن 

املعنيني ال يتحرون عن أسباب االنتحار.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن قــضــايــا  ــ ــول لـ ــ ــقـ ــ وتـ
الــشــرف تــعــد أحـــد أســبــاب االنــتــحــار، مشيرة 
إلــــــى مـــســـاهـــمـــة الـــتـــقـــالـــيـــد االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
تــغــيــيــب األســـــبـــــاب. تـــتـــابـــع: »هــــنــــاك أســـبـــاب 
ــة الـــخـــانـــقـــة  ــاديــ ــتــــصــ تـــتـــعـــلـــق بــــالــــظــــروف االقــ
شعورهم  نتيجة  الشباب  منها  يعاني  التي 
بــالــيــأس، خــصــوصــا فــي الــبــيــضــاء«، معتبرة 

آثار كورونا الكارثية لم 
تكن صحية فقط، بل 

امتدت إلى كثير من 
الشؤون اليومية، مثل 

تعزيز قدرة مجرمي 
اإلنترنت على استغالل 

األطفال جنسيًا، وهو 
ما يشير إليه ارتفاع أرقام 

اإلساءات

لندن ـ كاتيا يوسف

يحذر خبراء في إساءة معاملة األطفال، من 
 االتجاه املتزايد في استغالل األطفال من 

ّ
أن

خالل كاميرات الويب والبث املباشر، أدى إلى 
ارتفاع حاد في عدد الصور املسيئة املنتشرة 
 
ّ
عبر اإلنترنت منذ بداية جائحة كورونا، وأن
معظم هذه األمور تحدث في منازل األطفال، 
أثــنــاء وجـــود األهـــل أو مــقــدمــي الــرعــايــة لهم 
ــــرى. ونـــظـــرًا النــتــشــار املــحــتــوى  فـــي غـــرف أخـ
بشأن  العام  القلق  ومستوى  القانوني،  غير 
األضـــرار عبر اإلنــتــرنــت، فــي اململكة املتحدة 
وخارجها، تعّهدت البالد في عام 2019، بأن 
تصبح أكثر األماكن أمانا في العالم لالتصال 
بــاإلنــتــرنــت، إذ تــقــود الــجــهــود الـــدولـــيـــة من 
خالل وضع نهج متماسك ومتناسب وفعال 
ومفتوح  مجاني  بإنترنت  التزامها  يعكس 
وآمــن. لكن، رغــم ذلــك، تقول مؤسسة مراقبة 
ها 

ّ
اإلنترنت )IWF(، في تقريرها السنوي، إن

تــعــامــلــت مـــع عـــدد مــتــزايــد مـــن الــتــقــاريــر عن 
صــور إســاءة معاملة األطــفــال عبر اإلنترنت 
املاضي  أيلول  سبتمبر/   

ّ
وإن املاضي.  العام 

كان شهرًا قياسيا مع 15 ألف تقرير، بزيادة 
خمسة آالف تقرير عن الشهر نفسه من عام 
2019. وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 
املـــاضـــي، تــلــقــت مــؤســســة مــراقــبــة اإلنــتــرنــت 
138 ألف تقرير، يحتوي على صور جنسية 
في   132.730 بـ  مقارنة   ،2020 لعام  لألطفال، 
 3 من 

ّ
بــأن التقرير  عــام 2019 بأكمله. ويفيد 

 4 صور أو مقاطع فيديو خاصة باإلساءة 
ّ

كل
إلـــى األطـــفـــال عــبــر اإلنــتــرنــت، تــعــود لفتيات 
تتراوح أعمارهن بني 11 و13 عاما، فيما 13 
في املائة من الصور أو مقاطع الفيديو، هي 
لفتيات يبلغن من العمر ما بني 7 أعوام و10.

الــرغــم مــن ذلــك،  مقاطع فيديو إبــاحــيــة. على 
لم تعثر املؤسسة على أدلة على مكان بيكي، 
ها تمكنت من إزالة املقاطع والصور التي 

ّ
لكن

تخصها عن اإلنترنت.
تـــقـــول لــيــنــا جــحــا االخــتــصــاصــيــة الــنــفــســيــة 
الجديد«: »عادة  »العربي  لـ لندن،  املقيمة في 
نــالحــظ مــع غــيــاب االهــتــمــام الــفــعــلــي لــألهــل، 
كثير  فريسة  للوقوع  عرضة  أكثر  الطفل  أن 
مــن املــخــاطــر، خــصــوصــا الــتــحــرش الجنسي 
ه من املهم أال نلوم 

ّ
واالغتصاب«. وتوضح أن

ــل أو الــطــفــل، الفـــتـــة إلــــى أهــمــيــة نــوعــيــة  ــ األهـ

فالتواجد  األهـــل تحت سقف واحـــد،  تــواجــد 
وحده ال يضمن حماية الطفل من االستغالل، 
أو  الــتــحــرش  تمييز  الــقــدرة على  يمنحه  وال 
الـــبـــوح بــأفــعــالــه خـــوفـــا مـــن الـــعـــقـــاب. وتــؤكــد 
املتابعة  تعني  التي  الــتــواجــد  نوعية  أهمية 
برضا  يشعر  حيث  بلطف،  الطفل  ومعاملة 
األهــل وحبهم غير املــشــروط. هــذا الــنــوع من 
الــواعــيــة بــني األهـــل والطفل،  الــعــالقــة املتينة 
الــدائــم،  بدعمهم  والــثــقــة  االطــمــئــنــان  يمنحه 
فيصبح قادرًا على إخبارهم بأّي مشكلة يمّر 
بها من دون خــوف. تضيف: »عندما يحظى 
الطفل بــهــذا الــحــب غير املــشــروط مــن األهــل، 
ــه ال يــجــوز كــتــمــان أّي أمـــر عنهم،  ــ

ّ
ويــفــهــم أن

يحصل على السالح الالزم ملواجهة استغالله 
واإلساءة إليه من قبل غرباء، كونه قادرا على 
الــذي  املنبوذ  الطفل  أّمــا  الخطر.  اإلبـــالغ عــن 
يتعرض لالستهزاء أو االنتقاد أو اللوم، فهو 
أّي  إلــى  واستمالته  الستدراجه  عرضة  أكثر 
الــتــحــرش الجنسي.  نـــوع مــن االســتــغــالل أو 
ال يجوز  ـــه 

ّ
أن الــطــفــل  يعلم  أن  ينبغي  كــذلــك، 

ملس جسده من قبل الغرباء وإظهار أعضائه 
الكثير   

ّ
أن تتابع  الكاميرات«.  أمــام  الحميمة 

ــال واملـــراهـــقـــني وحـــتـــى الــبــالــغــني،  ــفــ مـــن األطــ
يـــكـــتـــمـــون مـــســـألـــة تـــعـــرضـــهـــم لـــالســـتـــغـــالل، 
إلحــســاســهــم بـــاإلحـــراج والـــذنـــب، ويــحــّمــلــون 
يستغل  بينما  حــدث،  مــا  مسؤولية  أنفسهم 
الـــجـــانـــي هــــذه الــنــقــطــة مـــع الــضــحــيــة، حتى 

ها ارتكبت أمرًا شنيعا.
ّ
تصّدق أن

فــي هــذا السياق، يقول آنــدي بـــوروز، رئيس 
ســيــاســة ســالمــة األطــفــال عــبــر اإلنــتــرنــت، من 
»الجمعية الوطنية ملنع القسوة ضد األطفال« 
الــجــنــاة   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  ،)NSPCC(

الوصول  في  يستمرون  املتحدة،  اململكة  في 
ــداء على  ــتــ إلــــى مـــئـــات اآلالف مـــن صــــور االعــ
 
ّ
 مــا يثير القلق، هــو أن

ّ
األطــفــال. ويضيف أن

بعض شركات التكنولوجيا مثل »فيسبوك« 
 
ّ
ــــى أن ــا إلـ ــتـ تــخــطــط لــتــشــفــيــر خـــدمـــاتـــهـــا، الفـ
العثور على  قد تضيع فرصة  الخطوة  هــذه 
الصور املسيئة، وتحّد من قدرتهم على منع 
 
ّ
أن األول. ويتابع  املقام  استمالة األطفال في 
حكومة اململكة املتحدة لديها الفرصة لقيادة 
مــن خالل  املشكلة  هــذه  فــي معالجة  الطريق 
»مـــشـــروع قـــانـــون األضــــــرار عــلــى اإلنــتــرنــت« 
الذي يحاسب الشركات التي تفشل في منع 

االعتداء الجنسي على منصاتها جنائيا.
وبــحــســب الــبــيــانــات األخــيــرة ســّجــلــت شرطة 
إنكلترا وويلز، أكثر من 14 ألف جريمة تواصل 
جنسي مع أطفال، بني إبريل/ نيسان 2017 
ويــونــيــو/ حــزيــران 2020. وجـــرى اســتــخــدام 
التطبيقات اململوكة لشركة »فيسبوك«، وهي 
»مــاســنــجــر« و»إنــســتــغــرام« و»واتـــســـاب« في 
54 في املائة من الحاالت. ووفق املسح الذي 
ضد  العنف  ملنع  الوطنية  »الجمعية  أجــرتــه 
 واحدًا من 

ّ
األطفال« ألكثر من ألفي شاب، فإن

لب منهم 
ُ
 25 شابا أرسلوا أو تلقوا أو ط

ّ
كــل

إرســــال مــحــتــوى جــنــســي إلـــى شــخــص بــالــغ. 
لألطفال  الجنسية  الجرائم  إجمالي  وارتــفــع 
عبر اإلنترنت التي سجلتها الشرطة بنسبة 
16 فـــي املـــائـــة الـــعـــام املـــاضـــي. ويــشــكــل حجم 
املتحدة عبئا كبيرًا على  اململكة  املشكلة في 
الــقــانــون، مــع نحو 700 عملية اعتقال  إنــفــاذ 
 شــهــر، عــلــى عــالقــة بــالــصــور غــيــر الالئقة 

ّ
كـــل

لألطفال وجرائم االستمالة، وتجري حماية 
 شهر.

ّ
900 طفل كل

ــال  ــفـ ــر املــــؤســــســــة قـــصـــص أطـ ــريـ ــقـ ويـــــــــروي تـ
تــعــّرضــوا لــالســتــغــالل اإللــكــتــرونــي، بــمــا في 
ذلك الطفلة الضحية بيكي، التي لم تتجاوز 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن الـــعـــمـــر. يـــقـــول الــتــقــريــر 
والــعــيــنــني  ــنـــي  ــبـ الـ ــر  ــعـ الـــشـ ذات  ــكـــي،  ــيـ بـ  

ّ
إن

الخضراوين، كانت تصور نفسها أحيانا في 
وأحيانا  واأللــعــاب  بــاأللــوان  املزينة  غرفتها 
ـــهـــا 

ّ
ــا أن ــحــ ــي حـــمـــام عـــائـــلـــتـــهـــا. وكــــــان واضــ فــ

تــتــبــع تــوجــيــهــات شــخــص مـــا أو مــجــمــوعــة 
من األشــخــاص على الجانب اآلخــر من البث 
املـــبـــاشـــر، إذ كـــانـــت تــتــوقــف لـــبـــرهـــة، لـــقـــراءة 
التعليقات أو التعليمات قبل أن تعاود فعل 
على  مراقبتها  وذلـــك خــالل  منها،  ُيطلب  مــا 
ــن الـــواضـــح  الـــخـــط الـــســـاخـــن لــلــمــؤســســة. ومــ
 بــيــكــي لــم تــكــن وحــدهــا 

ّ
بــحــســب الــتــقــريــر، أن

في املنزل، بسبب الضجيج الذي كان ُيسمع 
السريع وتوترها.  الحمام ورّد فعلها  خــارج 
وفـــي ثــلــث الــتــســجــيــالت، جـــرى تشجيع هــذه 
واســتــخــدام  جنسية  أفــعــال  أداء  على  الطفلة 
أدوات مــن غــرفــة نــومــهــا وحــمــامــهــا، إلنــتــاج 

ليبيا: االنتحار وسط 
تجاهل رسمي

مطبخ وفرن نسائي 
في مخيم شاتيال

بات باستطاعتي تأمين 
مصاريف عائلتي، وإحياء 

التراث الفلسطيني

بيروت ـ انتصار الدنان

في  تعيش  فلسطينية  ــرأة  امــ ديـــب،  منتهى 
مخّيم شاتيال في بيروت، كانت تتمنى دائما 
أن تحيي التراث الفلسطيني لناحية الطبخ 
والخبز املنزلي الذي كانت النسوة تعده في 
شاتيال  مخّيم  فــي  افتتحت  لــذلــك،  بيوتهن. 
الفلسطيني  املــنــزلــي  الــطــعــام  لطبخ  مطعما 

وفرنا للخبز املنزلي.  
»العربي الجديد«: »كان  تقول منتهى ديب لـ
زوجي يعمل في الدهان، لكن، بسبب الظروف 
توافر وظائف  وعــدم  الصعبة،  االقتصادية 
 مــن الــعــمــل. اضــطــّر 

ً
فــي الــبــلــد، صـــار عــاطــال

إلى أخذ قرض وشراء باص لنقل التالميذ، 
عن  والتعليم  كــورونــا  جائحة  بسبب  لكن، 
ُبعد، لم يعد التالميذ يحتاجون للنقليات، 
َد عمله الثاني«. لديب ثالث فتيات 

َ
ق

َ
وبذلك ف

يتعلمن في الجامعة، وتقول: »البنت األولى 
عّد للماجستير 

ُ
تدرس التمريض، وحاليا ت

ــــت علم  بــالــعــنــايــة الــفــائــقــة، والــثــانــيــة درسـ
أما  فيها،  للماجستير  ــعــّد 

ُ
ت واآلن  األحــيــاء، 

الــثــالــثــة فــمــا زالــــت تــتــخــصــص بالتمريض 
ــة فـــتـــح تــســاهــم  ــانـــت حـــركـ فــــي الـــجـــامـــعـــة. كـ
 
ّ
فــي أقــســاط ابــنــتــي الــثــانــيــة بــالــجــامــعــة، ألن
عالماتها كانت مرتفعة، لكن في املاجستير، 
تــوقــفــت املـــســـاعـــدة املـــالـــيـــة، فــاضــطــرت إلــى 
أخــــذ قـــــرض«. تــضــيــف: »بــســبــب األوضـــــاع، 
الــحــيــاة املعيشية  وملـــســـاعـــدة زوجــــي عــلــى 
وتـــــأمـــــني مــــصــــاريــــف بــــنــــاتــــي الـــجـــامـــعـــيـــة، 
افتتحت فرنا لبيع خبز البيت واملناقيش«. 

 جمعية 
ّ
عن بداية عملها، تروي: »علمت بأن

تقديم مشاريع  على  تعمل  »أحـــالم الجـــئ« 
بتمويل  طلبا  فقّدمت  املخيم،  فــي  صغيرة 
املطبخ والفرن، وكانت املوافقة على املشروع 
ــــح بــاســتــطــاعــتــي  ــبـ ــ ــلــــى تـــمـــويـــلـــه، وأصـ وعــ
تــأمــني مــصــاريــف عــائــلــتــي، وإحــيــاء الــتــراث 
لعدد من  فــرص عمل  وتــأمــني  الفلسطيني، 

النساء في املخيم«.
تـــتـــابـــع: »الــجــمــعــيــة هـــي الـــتـــي تـــولـــت شـــراء 
 1700 قيمتها  بلغت  الــتــي  الــالزمــة  املـــعـــّدات 
دوالر أميركي، وتؤّمن الجمعية أيضا إيجار 
ــتــــراك الـــكـــهـــربـــاء، وتـــوفـــر رواتــــب   واشــ

ّ
املـــحـــل

الــنــســاء الــعــامــالت فــي املطبخ الــلــواتــي يبلغ 
ــبـــا ســيــصــبــح  عــــددهــــن ســــت عــــامــــالت، وقـــريـ
الجمعية 200  لــي  تــقــدم  كــذلــك،  عــددهــن 12. 
دوالر شــهــريــا لــشــراء مــا أحــتــاجــه مــن لـــوازم 

طبخ للمطبخ«. 
أّما عن العمل في الفرن، فتقول: »في الصباح 
أبــيــع املــنــاقــيــش، وبــعــد الــظــهــر أعــــّد وجــبــات 
ــام األســـبـــوع، غير  ــ أّي الــطــعــام ألبيعها خـــالل 

ني أستثني يوما واحدًا من أيام األسبوع، 
ّ
أن

فأوزع فيه الطعام مجانا على عشرين عائلة 
ى أن يزداد العدد؛ 

ّ
محتاجة في املخيم. وأتمن

 هناك عددًا كبيرًا من السكان في املخيم 
ّ
ألن

بــحــاجــة لــلــطــعــام، وال يــمــلــكــون املــــال الــكــافــي 
ني أعّد الكعك 

ّ
لشرائه. باإلضافة إلى ذلك، فإن

الــفــرن، وأبيعه  أخبزه في  الــذي  الفلسطيني 
اللواتي يعملن معها، تضيف:  أيضا«. وعن 
يبلغن  الــلــواتــي  الفتيات  مــن  العديد  »هــنــاك 
من العمر عشرين عاما، انضممن إلى العمل 
معنا، حتى يتدّربن على الطبخ الفلسطيني، 
وليس لجني املال، والــدورة طبعا مجانّية«. 

تــخــتــم: »بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، نعمل في 
اليوم  في  بدوامني مختلفني  واملطبخ  الفرن 
الــواحــد، الــــدوام األول صــبــاحــّي مــن الساعة 
الــســابــعــة صــبــاحــا حــتــى الـــســـاعـــة الـــواحـــدة 
الــواحــدة  ظــهــرًا، والــــدوام الثاني مــن الساعة 

ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساًء«.
ــرن، وهـــي  ــ ــفــ ــ ــي الــ ــ أريــــــــج الــــــكــــــردي، عـــامـــلـــة فـ
املحتلة،  فلسطني  فــي  يــافــا  مــن  فلسطينية 
العمر  مــن  وتبلغ  فــي مخيم شاتيال،  وتقيم 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا، تـــقـــول لــ ــامــ واحـــــــدًا وأربــــعــــني عــ
الجديد«: »أنا متزوجة ولدّي ابنتان وولدان، 
الحاصلة  االقتصادية  األزمـــة  قبل  وزوجـــي، 
اليوم في البلد، كان يعمل دهانا، وبعد هذه 
العمل.عندما علمت   من 

ً
األزمــة صــار عاطال

بــافــتــتــاح الــفــرن واملــطــبــخ، قــــررت الــعــمــل من 
أراد  إذا  اإلنــســان   

ّ
أّواًل، ألن أجــل دعــم نفسي 

الــعــيــش يــجــب أن يــكــون لــديــه عــمــل، وأيــضــا 
ألدعم زوجي في تأمني مصاريف عائلتنا«. 
وتوضح: »ليس هــذا عملي األول، فقد كنت 
أعــمــل فــي الــســابــق فــي دار الــعــجــزة بمخيم 
عملي  »مــن خــالل  بالقول:  وتختم  شاتيال«. 
في الفرن أكتسب مهارات لم تكن لي معرفة 
بها من قبل، مثل الطبخ الفلسطيني وأموٍر 

أخرى في الطبخ«.
ــاء الـــعـــامـــالت فــــي الـــفـــرن،  ــنـــسـ ــط الـ ــ لـــكـــن وسـ
غــســان مرضعة،  الفلسطيني،  الــشــاب  هــنــاك 
وهـــو مــن يــافــا فــي األصــــل، ويــقــيــم أيــضــا في 
مــخــّيــم شــاتــيــال، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ثــمــانــيــة 
يــقــول عــن عمله معهن: »أنهيت  عــامــا.  عشر 
الحالقة،  فــي  ثــم عملت  املتوسطة،  دراســتــي 
مت مهنة الطبخ، وذلك ملّدة 

ّ
ومن بعدها تعل

عـــامـــني، بــعــدهــا عــمــلــت ملــــدة قــصــيــرة خـــارج 
املــخــّيــم. لــكــن بــعــد انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا 
والوضع االقتصادي املتأزم في لبنان، تركت 
البداية،  الفرن. في  أعمل في  عملي، وصــرت 
كــنــت ســأعــمــل فـــي بــيــع الــســنــدويــشــات، لكن 
بسبب ارتفاع أسعار اللوازم التي نحتاجها، 
أحجمنا عن األمــر، وصرت أساعد السيدات 

في الطبخ«.

أزمـــة الــالجــئــني العاملية مــن أخــطــر األزمـــات 
اإلطــــالق، منذ ســنــوات، وال سيما في  على 
مـــا يــتــعــلــق بــأولــئــك الــهــاربــني مـــن الــحــروب 
لــم تستقبلهم  واألزمــــات االقــتــصــاديــة، لكن 
الـــدول اآلمــنــة بعد، فوضعتهم بــني خياري 
البقاء في مخيمات مهددة في أّي لحظة، كما 
ومخيم  اليوناني  مــوريــا  مخيم  مــع  حصل 
ليبا البوسني ومخيم املنية اللبناني، التي 
أحرقت أو احترقت عــام 2020، فــزادت أزمة 
اللجوء تأزما، أو خيار العودة إلى بالدهم 
 
ّ
أن العلم  مع  لحياتهم،  تهديد  فيه من  ومــا 
، إذ غــــرق كــثــيــرون 

ً
طــريــقــهــم لـــم يــكــن ســـهـــال

منهم فــي الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط وبحر 
إيــجــه واملــحــيــط األطــلــســي، بينما يحملون 
ر فيروس 

ّ
حلم املستقبل األفضل. وبينما أث

 
ّ
، فــإن

ّ
كـــورونـــا الــجــديــد بــســكــان الــعــالــم كــكــل

الــــوضــــع كـــــان أخــــطــــر فــــي حــــالــــة مــخــيــمــات 
الالجئني واملهاجرين، التي تفتقر إلى كثير 
من العناصر الحياتية والصحية والوقائية 
األســاســيــة، فــمــا بــالــك إذا مــا كــانــت تــواجــه 
وبــاء حصد عشرات ماليني اإلصابات وما 

يقترب من مليوني وفاة؟
ــن ذلــــــــك، تـــمـــكـــن الـــالجـــئـــون  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الضعيفة،  وإمكاناتهم  بقدراتهم  أنفسهم، 
من تحقيق ما لم يحققه كثيرون داخل املدن 
واملناطق الحضرية في مواجهة الوباء، بل 

ساعدوا آخرين أيضا. 
ــار، يـــذكـــر مـــوقـــع املــفــوضــيــة  ــ ــ ــذا اإلطـ وفــــي هــ
الالجئني،  لــشــؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
الفرق  مــن ضمن  كــانــوا  الالجئني   بعض 

ّ
أن

الــطــبــيــة حــتــى، فـــي بـــلـــدان الــلــجــوء، ومنهم 
الطبيب الفنزويلي، الهارب من أزمة بالده، 
ــدم خـــدمـــاتـــه  ســــامــــويــــل ســــــواريــــــز، الـــــــذي قــــ
لإلكوادوريني األكثر عرضة لخطر اإلصابة 
ــريــــف. وهــــو ما  بـــالـــفـــيـــروس فـــي مــنــاطــق الــ
الــالجــئــة،  األفــغــانــيــة  الطبيبة  أيــضــا  فعلته 
فازة حسيني، في إيران، إذ ساعدت املرضى 

الالجئني واملواطنني على حّد سواء.
فــي مــثــال آخـــر، تمكن الــالجــئ الــبــورونــدي، 
مشروع  إطــالق  من  هافياريمانا،  إنوسنت 
لصنع الصابون في مخيم لالجئني بكينيا، 
ليمّد به السكان في مواجهة الوباء، بأسعار 

زهيدة. 
 الــالجــئــني 

ّ
ــذا الـــصـــعـــيـــد، أن ــ األبـــــــرز عـــلـــى هـ

تمكنوا في معظم األحيان من التزام التدابير 

ــيــــة، الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة  الـــوطـــنـــيـــة واألمــــمــ
الفيروس، وال سيما الوقاية، وبهذا حافظوا 
على صحة وحياة األشخاص األكثر عرضة 
 
ّ
من بينهم لخطر اإلصابة، مثل املسنني. لكن

ذلك لم يقتصر على مساعدة الالجئني فقط، 
 الالجئ السوري في سويسرا، شادي 

ّ
بل إن

شحادة، تمكن برفقة مجموعة من الالجئني 
السوريني اآلخرين، من إنشاء جسر إغاثي 
إلى  الخارجي، توجه  في سويسرا والعالم 
األشــخــاص األكثر ضعفا ومــن هم في أشّد 
حاجة إلــى املــســاعــدة، وذلــك عبر شبكة من 
املــتــطــوعــني املــحــلــيــني، فــي دول عـــدة، تــولــوا 
لــكــبــار الــســن  املـــهـــام  الـــتـــســـوق وأداء  مـــهـــام 
واملرضى وغيرهم من األكثر عرضة للخطر.
)عصام سحمراني(

هكذا ساعد 
الالجئون في 

مواجهة 
كورونا

غسان رمضان الجرادي

تشغل الطيور األبعاد الثالثة للمكان، فهي على األرض تتناول غذاءها 
املياه تسبح،  أيضًا في  األرض، وهــي  القّبرة، ودجــاجــة  أو تعشش مثل 
والبط  املــاء،  ومثل دجاجة  املالحة(  )املــيــاه  البحر  وغــراب  البطريق،  مثل 
تحت  تسبح  كذلك  العذبة(،  )املياه  واملستنقعات  واألنهار  البحيرات  في 
املاء والشالالت كالسمك، مثل شحرور املاء. ومن الطيور ما يقف على 
األشجار في الغابات واألحراج والبساتني وأطراف الحقول للنوم والغذاء 
والتّيان،  الحّسون،  مثل  الصغار  وتربية  والتعشيش  والقيلولة  والراحة 
يعّب من  فمه  فاتحًا  السماء  في  ما يسبح  ومنها  والبلبل.  والشحرور، 
الطيور  إذًا،  طائر.  وهــو  الــوقــت،  لبعض  نائمًا  أو  استطاع،  ما  الحشرات 
في كّل مكان، وأحجامها تمّكننا من رؤيتها بسهولة على العكس من 
الزواحف والحشرات. أما األسماك والضفادع فهي في املياه أو في املياه 
وجوارها، بينما الحيوانات الثديية كالخفاش وابن آوى والثعلب والضبع 

والذئب، فمعروف عنها أّنها ليلية الحركة والنشاط والطباع.
ــدّل اإلنـــســـان فـــي مــعــظــم الــظــروف  ــإّن الــطــيــور مــؤشــر مــمــتــاز يــ لـــذلـــك، فــ
الــزمــن، وفــهــم أســبــاب هذه  بــمــرور  البيئة،  التغيرات فــي  ــوال على  واألحــ
الــتــغــيــرات. فــوجــود طــائــر الــنــحــام فــي أمــاكــن مــعــيــنــة، يــــدّل عــلــى صحة 
األجهزة واملوائل البيئية، وعدد أفراد الطيور يدّل على نظام بيئي متوازن 
إذا كــان عــدد األفــراد متساويًا في توزيعه على األنـــواع، أمــا إذا لم يكن 
متساويًا، فهذا دليل على خلل بيئي يتمثل بسيطرة أنواع على أخرى. 
ــداده، يؤشر  ورّي، الشائع في كــّل املــدن والــقــرى، فهو إن قلت أعـ ــدُّ ــ أمــا ال
على كثرة استعمال املبيدات الحشرية، وقد جرى التأكد من ذلك عندما 
هبطت أعداده في إنكلترا بنسبة 68 في املائة، بسبب املبيدات التي قتلت 

الحشرات التي كان يتغذى عليها في موسم التفريخ.
تدّل الطيور أيضًا على أمر آخر. فالنسور، مثاًل، تدّل على جثث بشرية 
والطائر  زراقـــط،  أو  تــدّل على خاليا نحل  ــوراور  ــ وال أو جيف حيوانية، 
الدليل يدلنا على أماكن خاليا العسل ألّنه يريدنا أن نحصل على العسل 
على  الصياد  يــدّل  والــنــورس  ليأكلها،  اليرقات  وبقايا  الشمع  له  ونترك 
أماكن تجمعات السمك، ألّنه يحوم حولها من السماء وينقّض عليها بني 
إلى مناطق رعي األغنام واملاعز ألّنه  الفينة والفينة، وأبــو بليق يأخذنا 
يتغذى على حشرة القرادة التي تمتص دماء املاشية. وأبو زريق يعلمنا 
انتشارها، والسنونو  البلوط بأماكن  من خالل دوره في زراعــة غابات 
الجلوس  بــأّن  لياًل، يفيداننا  الــذي يعاونه  الــذي يتغذى نهارًا، والخفاش 

على الشرفات لياًل آمن من البعوض والحشرات األخرى. 
إذ  بقليل،  حصوله  قبل  الكلي  الشمس  بكسوف  تنبئ  عمومًا  الطيور 
تأوي إلى أماكن نومها، لكّنها تعاود نشاطها بعد انتهاء الكسوف. أما 
في هذه األيــام، فنشهد على تمدد انتشار الطيور، وما ذلك سوى دليل 

على تغير املناخ وزيادة درجات الحرارة. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

الطيور مؤشر بيئي ممتاز

إيكولوجيا تحقيق

إنقاذ األطفال من 
االستغالل متعدد 
األشكال مطلوب 
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