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هارفارد أغنى جامعة في العالم

قالت جامعة هارفارد األميركية ،أغنى جامعة في العالم ،يوم الخميس ،إن أوقافها حققت ربحًا
بنسبة  34في املائة وإن قيمتها قفزت إلــى  53.2مليار دوالر في السنة املالية التي انتهت في
يونيو /حزيران .وساعدت استثمارات الجامعة في األسواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة
التي قال املسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية «رائعة» .وقبل عام ،أعلنت هارفارد عن ربح
نسبته  7.3في املائة ،خالل السنة املالية التي انتهت في يونيو /حزيران  2020بعد شهور فقط من
(رويترز)
هبوط األسواق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ألقت الشرطة الكورية الجنوبية القبض على أربعة أشخاص بزعم تركيب كاميرات خفية في
غرف فندق بأكمله ومحاولة ابتزاز الضيوف الذين تم تصويرهم ليدفعوا املال .وقال سيو سانغ
هيوك ،املسؤول في وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية في شرطة العاصمة سيول ،إن املشتبه بهم
التقطوا صورًا ألشهر وحاولوا ابتزاز بعض الضيوف بتهديدهم بنشر املقاطع املصورة الخاصة
بهم ،لكن مـحــاوالت ابـتــزازهــم فشلت .ولــم يقدم سيو تفاصيل حــول كيفية تركيب املشتبه بهم
(أسوشييتد برس)
للكاميرات في الفندق في يانغبيونغ ،بالقرب من سيول.

طعن بفوائد حليب األطفال الصناعي
أظ ـه ــرت دراس ـ ــة حــدي ـثــة ن ـش ــرت نـتــائـجـهــا مجلة
«بــريـتــش ميديكال جــورنــال» الطبية أن منتجات
حليب األط ـفــال الـتــي يشتريها األه ــل كـبــديــل عن
حـلـيــب األم ،ال تـخـضــع ف ــي املـجـمــل إل ــى فـحــوص
دقيقة ،وقد تتضمن معلومات مضللة على صعيد
ّ
ً
ّ
الفوائد الغذائية .وفيما تمثل البدائل املصنعة مثال
م ــن بــروت ـي ـنــات حـلـيــب الـبـقــر ســوقــا مـتـنــامـيــة في
العالم ،وفي وقت يؤكد منتجوها أنها تمنح األطفال

الفوائد الغذائية ذاتها لحليب األم ،تطالب الدراسة
املنتجني بإجراء تجارب سريرية منهجية إلثبات
القيمة الغذائية لهذه املنتجات.
لـكــن ال ــدراس ــة تعتبر أن مـعــايـيــر ال ـت ـجــارب «غير
موثوقة» ،استنادًا إلــى مراقبة طريقة إجــراء 125
تجربة منذ عام  ،2015وتالحظ أن «أربعًا من كل
خمس تجارب احتوت ثغرات كافية إلثارة شكوك
فــي ش ــأن خــاصــاتـهــا» .وتـشـيــر إل ــى أن «تـجــارب

كـثـيــرة لــم تــوضــح الـعـنــاصــر املـعـتـمــدة فــي تقييم
الـنـتــائــج ،علمًا أن املـصــداقـيــة تستوجب أن تكون
أي دراس ــة ســريــريــة واضـحــة حـيــال األه ــداف ملنع
االستنسابية».
والح ـظــت ال ــدراس ــة أن «بـعــض ال ـت ـجــارب استثنت
ّ
األطـفــال الــرضــع عشوائيًا من مجموعات شملها
االختبار ،ما يثير مخاوف من أخطاء في عملية
املقارنة .كما أنها تفضي دائمًا إلى نتائج إيجابية،

ويـ ـش ــارك فـيـهــا صــان ـعــو امل ـن ـت ـجــات ،م ــا يـفـقــدهــا
االستقاللية» .واعتبر معدو الــدراســة أن التجارب
تفتقر إلى الضوابط الالزمة للتأكد من عدم مواجهة
ّ
األطفال الرضع تحديدًا أي مخاطر ،خصوصًا على
صعيد قلة التغذية« ،مــن هنا يجب تغيير طريقة
إجرائها ونشر نتائجها ،كي ال يواجه املستهلكون
معلومات مضللة».
(فرانس برس)


(كيم وون جين /فرانس برس)

قسم لكورونا في مخيم عين الحلوة

صيدا ـ انتصار الدنان

أن ـش ــأ مـسـتـشـفــى الـ ـن ــداء اإلن ـس ــان ــي داخ ــل
مخيم عني الحلوة لالجئني الفلسطينيني
ف ــي مــديـنــة ص ـي ــدا ،جـنــوبــي ل ـب ـنــان ،قسمًا
للعناية الفائقة مخصصًا للمصابني بكوفيد،19-
في ظل الحاجة املاسة إلــى تقديم الخدمات األكثر
إلـحــاحــا لــاجـئــن الفلسطينيني الــذيــن يــواجـهــون
تداعيات أزمة كورونا في ظل معاناتهم من ظروف
معيشية صعبة.
يقول املدير العام ملستشفى النداء اإلنساني ،الدكتور
ّ
السماك لـ«العربي الجديد»« :نــدرك جيدًا أن
عامر
التعامل مــع أزم ــة تفشي فـيــروس كــورونــا الجديد
يستدعي تحديث األفكار والوسائل املستخدمة في
مواجهة مخاطره .وبسبب حساسية املخيم ،وعدم
إمكان مصابني مغادرته ألسباب مختلفة من أجل
تلقي العالج ،وجدنا ضــرورة إلنشاء قسم للعناية
ال ـفــائ ـقــة خ ــاص ب ـمــرضــى ك ــورون ــا ووض ـع ـنــاه قيد
التنفيذ مستفيدين من توفر رغبة كبيرة لدى لجنة
الحوار اللبناني-الفلسطيني التي اضطلعت بدور
كبير في تأمني كل مستلزمات التجهيز».
ّ
السماك« :شكل مستشفى النداء اإلنساني
يضيف
ج ــزءًا مــن م ـب ــادرات االسـتـجــابــة ملتطلبات مكافحة
كــوف ـيــد 19 -ف ــي امل ـخ ـيــم ،وت ـغ ـط ـيــة ك ــل الـتـجـمـعــات
الفلسطينية فــي لبنان الـتــي أطلقها رئـيــس لجنة

الـ ـح ــوار ال ـل ـب ـنــانــي -الـفـلـسـطـيـنــي ال ــدك ـت ــور حـســن
مـنـيـمـنــة بــالـتـنـسـيــق م ــع مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة
ووزارة الصحة الـعــامــة فــي لبنان ورئـيــس اللجنة
الــوطـنـيــة إلدارة ل ـقــاح ك ــورون ــا فــي لـبـنــان الــدكـتــور
عبد الرحمن البزري ،إلى جانب منظمتي أطباء بال
حــدود ويونيسف (منظمة األمــم املتحدة للطفولة)
وسفارة دولــة فلسطني في لبنان ،وجمعية الهالل
األح ـم ــر الـفـلـسـطـيـنــي ،وكـ ــل ال ـعــام ـلــن ف ــي امل ـج ــال.
وس ـ ـ ــوف يـ ــواصـ ــل امل ـس ـت ـش ـف ــى دوره فـ ــي م ــواك ـب ــة
متطلبات االستجابة امللحة عبر هــذا القسم الــذي
شاركت أملانيا في تمويله عبر مؤسسة جي آي 2
ونفذه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،ومهماته في
املشاركة بحماية مجتمعنا الفلسطيني باملخيمات،
م ــع ال ـت ـم ـســك بــاس ـت ـك ـمــال ال ـج ـه ــود الـ ـت ــي بــذلـتـهــا
مؤسسات تعمل فــي هــذا املـجــال ،مثل هيئة إغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) وجمعية
ّ
تصدت منذ البداية
الهالل األحمر الفلسطيني التي
ُ
للوباء واستطاعت إنقاذ ناس كثر».
من جهته ،يقول الطبيب املـســؤول عن قسم كورونا
في مستشفى النداء اإلنساني الدكتور عبد الله عبد
الـلــه لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «قـســم الـعـنــايــة الفائقة
ب ـمــرضــى ك ــورون ــا سـ ــوف ي ـتــابــع ح ـ ــاالت شخصها
متخصصون قبل حـضــورهــا ،وســوف ّ
يتم التعامل
مع اإلصابات بحسب درجة ّ
حدتها التي سنحددها
عبر إخضاع املريض لفحوص وصور أشعة تسمح

لنا بــدخــول مرحلة الـعــاج املـطـلــوب ،واالنـتـقــال إلى
ّ
للتعرف إلــى املـسـتـجــدات» .يشير
املــراقـبــة اليومية
عبد الله إلى أن «قسم عالج مرضى كورونا معزول
عن املستشفى ،والقادمون إليه يدخلون عبر بوابة
خــاصــة تـمـنــع أي اح ـت ـكــاك م ــع بــاقــي األقـ ـس ــام .وهــو
يـتـضـمــن أج ـه ــزة تـهــويــة خ ــاص ــة ،ومـجـهــز بمختبر
ي ـع ـمــل ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ،ويـ ـتـ ـن ــاوب ف ـي ــه أط ـب ــاء
متخصصون في أمراض القلب والرئة وغسل الكلى».
ويلفت منيمنة بدوره إلى أن «لجنة الحوار اللبناني-
الفلسطيني تنبهت مـنــذ بــدايــة أزم ــة ك ــورون ــا إلــى
أهمية إعطاء أولوية ملكافحة الوباء داخل املخيمات
الفلسطينية ،وطـبـقــت سـيــاســة لــدعــم املستشفيات
واملـ ـسـ ـت ــوصـ ـف ــات ،وأن ـ ـشـ ــأت ق ـس ـمــا فـ ــي مـسـتـشـفــى
الهمشري بصيدا ،في حني تعمل حاليًا على تجهيز
أق ـس ــام أخـ ــرى ف ــي مـسـتـشـفــى ص ـفــد ش ـمــالــي لـبـنــان
ومستشفى الـبــص فــي منطقة ص ــور فــي الـجـنــوب،
وع ـلــى دع ــم مستشفى ال ـن ــداء اإلن ـســانــي فــي مخيم
عــن الحلوة عبر تــزويــد القسم الـخــاص بــه بأفضل
التجهيزات ،مع اإلفــادة من تمويل من دول مانحة،
عـلـمــا أن ثـمــة حــاجــة مـلـحــة الس ـت ـحــداث ه ــذا القسم
في داخــل املخيم ،ألن ثمة أشخاصًا ال يستطيعون
الخروج منه ،ما يمنع تقديم العالج لهم».
ويـكـشــف رئـيــس اللجنة الــوطـنـيــة اللبنانية إلدارة
ل ـق ــاح ك ــورون ــا ال ــدك ـت ــور ع ـبــد الــرح ـمــن الـ ـب ــزري ،أن
«العمل على تجهيز قسم العناية الفائقة بمرضى

 6أسرّة بتجهيزات حديثة
السماك إن «المشروع أنجز
يقول الدكتور عامر
ّ
وفق تعليمات وزارة الصحة العامة في لبنان،
ويحتوي القسم على ستة أسرّة بتجهيزات حديثة،
من بينها ثالثة مــزودة بأجهزة تنفس صناعي،
وكذلك جهاز لغسل الكلى .وقد ُو ّ
ظف فريق
عمل متخصص ومــؤهــل للعمل فــي قسم
العناية الفائقة بمرضى كورونا ،ونأمل أن يسد
هذا القسم الحاجات الضرورية».

كورونا في مستشفى النداء اإلنساني بدأ قبل عام
ونصف عام .وقد أجرينا زيارات ميدانية مع اللجنة
العليا لهيئة الحوار اللبناني -الفلسطيني ،وناقشنا
خطوات دعم الحكومة األملانية للمشروع الذي ّ
تحول
إلى واقع» .ويشير البزري إلى أن «القسم املستحدث
هو الوحيد في مخيم عني الحلوة الذي ُي َع ّد من بني
أكبر املخيمات الفلسطينية في لبنان ويضم كثافة
ُ
سكانية ،وأشخاصًا كثرًا غير قادرين على الخروج
ألسباب مختلفة .من هنا كان من الضروري العمل
لتحصني الوضع الصحي في داخله».
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جامعيو غزة يصطدمون
بأبحاث التخرج المكلفة

ال سبيل لهروب نازحي مخيمات الشمال السوري من
شتاء يعيشونه كأنهم في «ثالجة» ،وبالتالي ال سبيل إال
إلى توقع األسوأ من دخول سيول األمطار خيمهم،
والتعرض للبرد القارس بتدفئة معدومة أحيانًا

شتـاء
النـازحين
عبد اهلل البشير

م ـ ــع تـ ـلـ ـم ــس ال ـ ـعـ ــامـ ــات األول ـ ـ ــى
ل ـ ـقـ ــدوم الـ ـشـ ـت ــاء ع ـب ــر ان ـخ ـف ــاض
نسمات
درجات الحرارة وهبوب
ّ
الــريــاح الـبــاردة ،تتسلل إلــى الخيام املرقعة
للنازحني في شمال سورية الذكريات املؤملة
لـحـلــول فـصــل أم ـطــار الـخـيــر ،وال ـتــي تتكرر
منذ عشرة أعــوام ،من خــال غــرق املخيمات
ب ـم ـي ــاه الـ ـسـ ـي ــول ،وس ـل ــب الـ ـب ــرد وم ــوج ــات
ال ـص ـق ـي ــع أرواح األطـ ـ ـف ـ ــال الـ ــذيـ ــن ي ـح ــاول
ذووهم عبثًا إيجاد أي شيء الستخدامه في
حمايتهم من البرد ،وكذلك مفارقة البعض
الحياة اختناقًا بسبب انقطاع األوكسجني
في الخيم.
ف ــي إطـ ـ ــار اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــم ل ـف ـصــل ال ـش ـت ــاء،
يـسـتـخــدم الـ ـن ــازح ــون ،أك ــان ــوا مـقـيـمــن في
خيم أم في منازل صغيرة داخل املخيمات،
وسـ ــائـ ــل ت ــدف ـئ ــة قـ ــد ي ـت ـس ـبــب ب ـع ـض ـهــا فــي
مقتلهم ،لكن حجتهم تتمثل في أنه «ال يمكن
مقارنة الشعور ّبالبرد بالشعور بالخطر،
خصوصًا إذا تدنت درجات الحرارة كثيرًا».
بالطبع تتوافر وسائل تدفئة مرتفعة الثمن
مثل تلك التي تستخدم مــادة امل ــازوت ،لكن
يـصـعــب ح ـصــول مـعـظــم قــاطـنــي املـخـيـمــات
ع ـل ـي ـهــا ،ك ـمــا ي ـم ـكــن إشـ ـع ــال ال ـح ـطــب ال ــذي
يشكل وسـيـلــة تــدفـئــة تقليدية للبشر منذ
فجر التاريخ ،لكن الفقر يدفع النازحني إلى
إي ـج ــاد ب ــدائ ــل ل ـهــذه الــوســائــل ال ـتــي تعتبر
آم ـن ــة ن ـس ـب ـيــا ،وب ـي ـن ـهــا اسـ ـتـ ـخ ــدام مــابــس
قديمة وفحم حجري وحتى أحذية وأكياس
نايلون أو أي شيء قابل لالشتعال.
نداءات «خاوية»

يترافق تحضير وسائل التدفئة مع ترقيع
ال ـخ ـيــم وح ـف ــر ال ـخ ـن ــادق حـ ــول امل ـخ ـي ـمــات،
فــي مـحــاولــة شـبــه عبثية ملـنــع ت ـسـ ّـرب مياه
األمـطــار إليها .أمــا ن ــداءات االستغاثة التي
ي ـط ـل ـق ـهــا ال ـ ـنـ ــازحـ ــون ل ـت ـج ـن ـي ـب ـهــم م ـش ـقــات
الشتاء ،فيرتد صداها خاويًا.
في املنطقة املمتدة بني بلدة أطمة ومدينة
الــدانــا شـمــال غــربــي إدل ــب ،تنتشر عـشــرات
املـخـيـمــات ال ـتــي يـقـيــم فـيــه ن ــازح ــون ،منها
مـخـيـمــات ال ـكــرامــة ودي ــر ح ـســان وبــابــولــن
الـتــي يـتــرقــب كثير مــن نــازحـيـهــا الحصول
على مـســاعــدات تقدمها منظمات إنسانية
ل ـهــم ف ــي م ـط ـلــع ك ــل شـ ـت ــاء ،وم ـن ـهــم فــاطـمــة
العبد الله التي تقيم منذ  3أعوام في مخيم
قريب من بلدة دير حسان ،وتقول لـ»العربي
الجديد»« :أقيم في منطقة صخرية مرتفعة
ً
شتاء وتشهد
باملخيم وتعصف بها الرياح
مــوجــات صقيع ال يمكن تحملها .والبيت
الذي أمكث فيه يضم غرفتني واحدة منهما

مسار التحصيل العلمي
لطالب جامعات غزة
مليء بالصعوبات
الكبيرة من كل حدب
وصوب ،وصوًال إلى
بحوث التخرّج المكلفة
على صعيد الرسوم
ومستلزمات التنفيذ

غزة ـ أمجد ياغي

تحدي الدفء
الغالي في
شمال سورية

م ـس ـق ــوف ــة بـ ـل ــوح ت ــوتـ ـي ــاء ي ـت ـح ــول إل ـ ــى مــا
يشبه ثالجة في الليالي الـبــاردة» .تضيف:
«الحطب هو الخيار الوحيد لتدفئة عائلتنا
هذا العام ،لذا سنشتري كمية منه ونقتصد
في استهالكه كي يكفينا طوال فترة الشتاء،
وإذا نقصنا الـقـلـيــل سـنـتــدبــر أم ــرن ــا ،علمًا
أننا كنا حصلنا مع بدء فصل الشتاء العام
املــاضــي عـلــى ع ــدد قـلـيــل مــن أك ـيــاس الفحم
ال ـح ـجــري وزع ـت ـهــا مـنـظـمــة إن ـســان ـيــة ،لكن
كميتها لم تكف إال أليام قليلة .أما استخدام
وسائل التدفئة على املازوت هذا العام فأمر
مستحيل بسبب غالء سعره».
حلول خدماتية

ف ــي ن ـهــايــة أغ ـس ـط ــس /آب امل ــاض ــي ،بــاشــر
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع امل ـ ــدن ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ت ـن ـف ـي ــذ أعـ ـم ــال
خدماتية تسبق حلول فصل الشتاء ،شملت
ردم خطوط غير صالحة للصرف الصحي،
وف ـتــح ق ـن ــوات تـصــريــف ملـنــع وصـ ــول املـيــاه
إلى الخيم ،وتعبيد طرق وإصالح الفجوات
فيها ،وبناء خيم في أماكن جــديــدة ،وإزالــة
بــؤر لتجميع النفايات ،فــي خـطــوات تهدف
إل ــى الـتـخـفـيــف م ــن األضـ ـ ــرار ال ـتــي تجلبها
ال ـ ـس ـ ـيـ ــول وتـ ـتـ ـسـ ـب ــب ف ـ ــي غ ـ ـ ــرق م ـخ ـي ـم ــات
بكاملها ،وهو ما تكرر مرات سنويًا سابقًا،

علمًا أن شـتــاء ال ـعــام املــاضــي شـهــد تضرر
ح ــوال ــي  50أل ــف نـ ــازح ل ــدى اج ـت ـيــاح مـيــاه
األم ـطــار مخيمات كفر ع ــروق .وكــانــت هذه
الحوادث تكررت سابقًا في مخيمات أطمة
وتـلــك الـقــريـبــة مــن مــديـنــة ســرمــدا ،حـيــث لم
ّ
لصد
تـنـفــع كــل الـتـحـضـيــرات ال ـتــي أجــريــت
م ـيــاه األم ـط ــار ومـنـعـهــا م ــن إغ ـ ــراق الـخـيــام
وف ــرض إمـضــاء الـنــازحــن أيــامــا بــا مــأوى.
وأعقبت السيول التي ألحقت أضرارًا كبيرة
باملخيمات في نهاية يناير /كانون الثاني
 ،2021عاصفة ثلجية زادت معاناة النازحني
الذين يبحثون عن الدفء.
حطب وبقايا زيتون

يـنــاشــد مــديــر مخيم الـتــح الـقــريــب مــن بلدة
باتنتة في ريف إدلب ،عبد السالم يوسف ،بال
جدوىّ ،
مد املنظمات اإلنسانية يد العون إلى
النازحني من أجل مساعدتهم على مواجهة
فصل الشتاء .ويقول لـ»العربي الجديد»« :لم
يستعد أهالي املخيم ملواجهة فصل الشتاء
الـحــالــي بسبب وضـعـهــم املعيشي الصعب
جدًا .وهم لن يستطيعوا تأمني مواد التدفئة
من حطب أو بيرين (بذور الزيتون) رغم أنها
األكثر رخصًا في السوق نسبيًا .أما املازوت
فيصعب الحصول عليه ،ونحن نطالب كل
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مشهد قد يتكرر هذا الشتاء (محمد سعيد /األناضول)

املنظمات اإلنسانية بأن توفر لنا املادتني».
ُ
ويعتمد نازحون كثر للتدفئة على البيرين
التي تنتج من بقايا عصر الزيتون ،وتضغط
على شكل أسطوانات يتراوح طول الواحدة
منها بني  30و 40سنتيمترًا ،وقطرها نحو
ً
 3إنشات .وتعتبر بالتالي بديال للمازوت،
وت ـ ّـول ــد الـ ـح ــرارة ل ـف ـت ــرات .وي ــوض ــح أحـمــد
أب ــو نــاصــر الـ ـن ــازح م ــن ري ــف مـنـطـقــة مـعــرة
النعمان جنوبي إدل ــب لــ»الـعــربــي الجديد»
أنه استخدم البيرين للتدفئة العام املاضي
رغــم أن رائحتها مزعجة ،لكن اعتاد عليها
مــع أف ــراد أســرتــه مــع م ــرور الــوقــت .وسيكرر
ذلك هذا العام في ظل عدم قدرته على شراء
املــازوت ،علمًا أنه جلب كمية  200كليوغرام
من الحطب الــذي «يمنح ال ــدفء ،وال يصدر

167

عدد األشخاص المتوفين بسبب البرد
في سورية بين عامي  2011و،2020
بينهم  77طفًال

ب ـخــاف ال ـب ـيــريــن روائ ـ ــح مــزع ـجــة وكــري ـهــة،
ودخانه غير كثيف».
 ...وصوًال إلى البالستيك

في يناير /كانون الثاني املاضي ،تضرر 145
مخيمًا فــي مناطق أطـمــة وســرمــدا والــدانــا
وك ـفــرت ـخــاريــم وكـلـلــي وبــات ـبــو وك ـفــردريــان
وحفسرجة وسلقني وأرمناز وسهل الروج
ّ
مشيد
ومعرة مصرين وغيرها ،ومعظمها
ع ـش ــوائ ـي ــا ،ن ـت ـي ـجــة الـ ـع ــواص ــف وال ـه ـط ــول
الـغــزيــر لــأمـطــار .وشـمـلــت الـخـســائــر تمزق
خـ ـي ــام ك ـل ـيــا م ــا ج ـع ـل ـهــا غ ـي ــر ص ــال ـح ــة ،أو
تعرضها ألض ــرار جــزئـيــة .وتـشـيــر الشبكة
الـ ـس ــوري ــة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان إل ـ ــى أن 167
شخصًا قتلوا بسبب البرد في سورية بني
ً
عامي  2011و ،2020بينهم  77طفال.
وتتحدث مصادر محلية لـ»العربي الجديد»
عــن أن قسمًا كـبـيـرًا مــن نــازحــي املخيمات،
ي ـح ــرق ــون ب ـس ـبــب ال ــوض ــع املـ ـ ــادي الـصـعــب
مالبس قديمة وأحذية ،من اجل استخدامها
في التدفئة خالل فصل الشتاء ،ألن سعرها
م ـن ـخ ـف ــض مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ــاملـ ـ ــازوت والـ ـحـ ـط ــب.
وي ـ ـجـ ــري ش ـ ـ ــراء هـ ـ ــذه املـ ــابـ ــس واألحـ ــذيـ ــة
بحسب ال ــوزن ،وتشكل رغــم ضررها خيارًا
متاحًا للنازحني .كما تعتمد عائالت على
ج ـمــع م ـ ــواد قــاب ـلــة لــاش ـت ـعــال م ــن مـكـبــات
نـفــايــات ،مثل م ــواد البالستيك الـتــي يمكن
استخدامها في التدفئة خالل الشتاء.
صيانة الخيم

ح ــال ـي ــا ،يـ ـح ــاول م ـع ـظــم ال ـن ــازح ــن صـيــانــة

خيمهم وح ـفــر خ ـنــادق حــولـهــا قـبــل حلول
ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء ،ب ـي ـن ـم ــا يـ ــواج ـ ـهـ ــون أي ـ ـضـ ــا أزم ـ ــة
انـقـطــاع الـطــرق الـتــي يـنــاشــدون إصالحها.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ي ـقــول مــديــر فــريــق «منسقو
استجابة ســوريــة» محمد حــاج لـ»العربي
الجديد»« :تتعدد أسباب أزمــة قطع الطرق
فـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات ،وب ـي ـن ـه ــا ت ـش ـي ـيــدهــا عـلــى
أراض زراعية ترابية غير مؤهلة لشق طرق
ٍ
ف ـي ـهــا كــون ـهــا طـيـنـيــة وم ــوح ـل ــة ،أو تنفيذ
مشاريع للبنى التحتية .ويقوم النازحون
غالبًا بإنشاء طــرق في املخيمات ورصفها
وردمها ،كي ال تتجمع املياه فيها».
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب هـ ـ ــذه االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ،تـعـمــل
منظمات إنسانية على توفير مــا تستطيع
مل ـســاعــدة ال ـن ــازح ــن ومـ ـ ّـد ي ــد ال ـع ــون إلـيـهــم،
ّ
ومنها منظمة «أطباء بال حدود» التي وزعت
عـلــى  14,500أس ــرة فــي أكـثــر مــن  70مخيمًا
لوازم للحماية من البرد ومن درجات الحرارة
امل ـتــدن ـيــة ف ــي ال ـش ـت ــاء امل ــاض ــي .ك ـمــا أعـ ــادت
املنظمة تأهيل  2275خيمة في  6مخيمات.
وشمل ذلك تركيب أرضيات وعوازل حرارية
داخل الخيم ،ووضع أحجار من طوب حولها
ملنع تسرب املياه إلى داخلها.
لكن مسؤولي إغاثة يعتبرون أن االستجابة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة «ال ت ـ ـ ــزال ض ـع ـي ـف ــة ،مـ ــا يـحـتــم
حـصــول أض ــرار كـبـيــرة» .ويـطــالـبــون الـفــرق
اإلنسانية بالعمل لتحسني تصريف املياه
ال ـتــي تـتـجـمــع ف ــي امل ـخ ـي ـمــات ،وت ـســاهــم في
إنشاء شبكات للصرف الصحي ولتصريف
األمطار في املخيمات ،وإنشاء حفر وخنادق
فــي محيط املخيمات والـخـيــام المتصاص

في يناير /كانون الثاني
الماضي ،تضرر  145مخيمًا
بالسيول في الشمال
السوري
يترقب النازحون الحصول
على مساعدات تقدمها
منظمات إنسانية لهم
مطلع كل شتاء

الصدمة املائية األولى الناجمة عن السيول،
إضافة إلى العمل على فرش طرق املخيمات
بحصى لتسهيل عمليات اإلجــاء ووصول
الفرق اإلنسانية.
وف ــي إح ـصــاء أخ ـيــر أجـ ــراه فــريــق «منسقو
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة سـ ـ ــوريـ ـ ــة» بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
املـخـيـمــات ف ــي ش ـمــال غــربــي س ــوري ــة 1489
تضم حــوالــي مليون ونصف مليون نــازح،
ّ
مشيدة عشوائيًا .وقد تعرضت
بينها 452
هذه املخيمات لكوارث طبيعية كثيرة ،حيث
ألحق هطول األمطار أضرارًا بـ  537مخيمًا،
ودم ـ ــر  3187خ ـي ـمــة ،ع ـل ـمــا أن عـ ــدد الـخـيــم
املتضررة جزئيًا بلغ .5851

يشكل عجز طــاب كثيرين فــي غــزة عن
تـســديــد ال ــرس ــوم الـجــامـعـيــة الـكــامـلــة أو
حتى نصفها تمهيدًا إلدراج اسمهم في
سـجــات كـشــوف االخـتـبــارات النهائية،
أكثر املشاكل التي واجهوها في سنوات
ال ـح ـص ــار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ك ـم ــا يـحــرمـهــم
تــدهــور الــوضــع االقـتـصــادي مــن دراســة
تخصصات علمية تـحـتــاج إل ــى رســوم
مرتفعة .واليوم تبلغ املشاكل ّ
حد عجز
ال ـطــاب عــن تــأمــن امل ــال إلج ــراء أبـحــاث
التخرج.
يـعـمــد ب ـعــض ال ـط ــاب إل ــى تـنـفـيــذ هــذه
األبحاث التي تضاف تكاليفها املرتفعة
ال ـ ــى امل ـ ـصـ ــاريـ ــف ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ف ـ ــي ب ـعــض
التخصصات ،في شكل مشترك ،أو إلى
اختيار أبحاث غير مكلفة حتى لو أثرت
على املعدل النهائي لعالمات التخرج،
وه ــو مــا حـصــل مــع إي ـهــاب بــركــات (23
عــامــا) ال ــذي اكـتـفــى بتقدير «ج ـيــد» في
ب ـح ــث الـ ـتـ ـخ ــرج ال ـ ـخـ ــاص بـ ــه فـ ــي قـســم
الهندسة املدنية.
ع ـلــى م ــدى ث ــاث ــة أش ـه ــر ،واجـ ــه إي ـهــاب
عقبات عدة في إنجاز بحث تخرجه الذي
تـضـمــن تـصــامـيــم بـنــى تحتية ملـشــروع
هندسي ،بينها العمل على الكمبيوتر
املـحـمــول ال ـخــاص بشقيقته املـتــزوجــة،
واالضطرار إلى دفع مبلغ مالي ملصمم
غ ــراف ـي ــك ،وآخـ ــر لـجـلــب أدوات خشبية
وأخ ـ ـ ـ ــرى مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـن ـف ـي ــذ م ـج ـس ـم ــات.
واستخدم إيهاب موقعًا مجانيًا جعله
ينجز العرض الفني للتصميم بجودة
أقل من تلك املطلوبة في معايير البحث،
كما أن الكمبيوتر املـحـمــول ال ــذي عمل
عليه لــم يسمح بتنزيل بــرامــج حديثة.
وواجـ ــه أي ـضــا مـشـكـلــة تـحـضـيــره بحث
التخرج داخ ــل مـنــزل يضم عـشــرة أفــراد
إلى جانب والــده الذي يعاني من إعاقة
منذ سنوات.
يـ ـق ــول إي ـ ـهـ ــاب لـ ـ ـ «ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـج ــدي ــد»:
«ال ـت ـح ـقــت ب ـك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة مـسـتـفـيـدًا
مــن منحة قدمتها لــي مؤسسة خيرية،
ألن ظ ــروف ــي امل ــالـ ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال
تسمح بأن أنفق على دراستي ،علمًا أن
مـصــاريــف امل ـعــدات واألب ـحــاث تقع على
عاتقي ،وهــو حــال كثيرين مــن زمالئي.
وه ـك ــذا دف ـعــت ثـمـنــا غــالـيــا الض ـط ــراري
إل ــى إن ـجــاز بـحــث بــاسـتـخــدام إمـكــانــات
محدودة ،إذ نال درجة تقييم منخفضة
أثرت على معدلي التراكمي النهائي .لقد
كان مشروع التخرج في كلية الهندسة
ف ــردي ــا وص ـع ـبــا وبـمـتـطـلـبــات مـكـلـفــة ال
يمكن التهرب منها».
ً
عـ ـم ــوم ــا ،ي ـ ــواج ـ ــه ط ـ ــاب غ ـ ــزة ظـ ــروفـ ــا
صعبة فــي تــأمــن االحـتـيــاجــات املــاديــة
ل ـجــام ـعــات ـهــم ،ع ـل ـمــا أن وزارة الـتــربـيــة
والتعليم الفلسطينية تتيح حصولهم
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـ ـتـ ـ ــأمـ ـ ــن رس ـ ــومـ ـ ـه ـ ــم
وت ـس ــدي ــده ــا ب ـن ـظــام ال ـت ـق ـس ـيــط ،لكنها
تلزمهم دف ــع الــرســوم عـبــر ب ـنــوك ،وهــو
م ــا اع ـت ـبــره ك ـث ـيــرون أك ـبــر م ــن قــدراتـهــم
في ظل تزايد التأثير السلبي للحصار
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى اقـ ـتـ ـص ــاد غـ ـ ــزة فــي
األعوام الثالثة األخيرة.
إل ــى ذلـ ــك ،يـسـتـفـيــد ب ـعــض ال ـط ــاب من
برامج لتحرير شهادات التخرج تغطي

م ـيــزان ـيــات ـهــا دول وج ـم ـع ـي ــات خـيــريــة
إق ـل ـي ـم ـيــة ،ع ـل ـمــا أن ق ـط ــر ق ــدم ــت ال ـع ــام
املــاضــي مـنـحــا لـتـحــريــر أك ـثــر مــن 3000
شهادة تخرج.
وب ــن م ـشــاكــل ال ـط ــاب الـجــامـعـيــن في
غزة ،عدم امتالك قسم كبير منهم أجهزة
كمبيوتر محمولة خاصة بهم ،أو حتى
أجهزة كمبيوتر داخل البيت ،ما يعرقل
تـنـفـيــذهــم م ـه ـمــات أكــادي ـم ـيــة وعـمـلـيــة،
ً
وصوال إلى بحوث التخرج.
وبالنسبة إلــى جهاد محمد ( 25عامًا)
الذي يدرس تخصص العالج الطبيعي،
ال يــوجــد ح ـتــى اآلن أي وس ـي ـلــة مــاديــة
إلن ـجــاز بـحــث ال ـت ـخــرج ال ــذي مــن املـقــرر
ُ
سل َم مسودته األول ــى فــي منتصف
أن ي ِ
ديسمبر /كانون األول املقبل .يوضح لـ
«العربي الجديد»« :يميل األكاديميون
واملحاضرون في معظم العام الدراسي
إلى اختيار واجبات غير مكلفة للطالب
مــراعــاة للظروف االقتصادية السائدة،
وتـقـتـصــر ع ـلــى ال ـب ـحــث ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
وتقديم ملخصات ألبـحــاث .لكن ذلــك ال
يمنع عجزي حاليًا عن استكمال بحث
تـخــرجــي ال ــذي أح ـتــاج فـيــه إل ــى ترجمة
دراسات ،وتنفيذ مجسم مطلوب للجزء
العلوي لجسم اإلنسان».
يضيف« :ينتمي القسم األكبر من طالب

الجامعات إلى أسر فقيرة ،ونتعرض في
جامعتنا لضغوط كثيرة من أجــل دفع
نصف قيمة الرسوم فصليًا ،ما يجعلنا
نـتــدبــر أمــورنــا بـطــرق ع ــدة .وشخصيًا،
باعت أمــي سلسلة ذهــب لتأمني نصف
رس ـ ــوم ال ـف ـص ــل الـ ــدراسـ ــي األخ ـ ـيـ ــر ،وال
أزال أفكر بالوسائل املتاحة األقــل كلفة
لتلبية متطلبات بـحــث الـتـخــرج ،فهذا
أمر صعب علي».
مــن جـهـتــه ،اسـتـطــاع نـبـيــل ال ـح ــداد (24
ع ــام ــا) إق ـن ــاع م ـشــرف مـ ــادة الـبـحــث في
ك ـل ـيــة ال ـص ـي ــدل ــة بـتـنـفـيــذ ب ـح ــث ت ـخــرج
م ـ ــع ثـ ــاثـ ــة م ـ ــن زمـ ـ ــائـ ـ ــه ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن
جميعهم يــواجـهــون ظــروفــا اقتصادية
غ ـيــر ع ــادي ــة .وهـ ــم قـ ـ ــرروا إن ـج ــاز بحث
عــن عـقــار مسكن ل ــآالم الـشــديــدة يخلو
مــن أيــة أع ــراض جانبية ،لكنه لــم ينجز
ف ـع ـل ـي ــا م ـ ــع بـ ــاقـ ــي زم ـ ــائ ـ ــه أي م ـه ـمــة
عملية خــاصــة بالبحث ط ــوال العامني
املاضيني اللذين أمضوهما مع غالبية
الطالب في التعليم اإللكتروني بسبب
جائحة كورونا .ويقول نبيل لـ»العربي
الـجــديــد»« :املشكلة أن ال مفر مــن بحث
ال ـت ـخــرج ،عـلـمــا أن كلفته قــد تـصــل إلــى
ألــف دوالر في كليات الهندسة والطب،
ويحتاج غالبًا إلــى كمبيوتر شخصي
يسمح ّ
بتفرغ الطالب للعمل عليه».

بعض بحوث التخرج قد تكون فردية (محمد الحجار)

قد ينتظر أعوامًا إلنجاز بحث التخرج (محمد الحجار)

الليبيات يحققن نجاحات في العمل عن بعد
يفتح العمل عن بعد
آفاقًا جديدة لليبيات من
أجل إثبات حضورهن
المهني في عالم
األعمال وتمتعهن بأفكار
قد تقود إلى مشاريع
ناجحة ،كما يكسر بعض
قيود إخضاعهن لمراقبة
أسرية دائمة في مجال
العمل
تعمل على مشروع خاص
عبر اإلنترنت (محمود تركية/
فرانس برس)

طرابلس ـ العربي الجديد

يـمـنــح الـعـمــل ع ــن بـعــد املـ ــرأة الـلـيـبـيــة فــرصــة
اإلفادة من شكل جديد من الوظائف واألعمال
لتخطي صـعــوبــات ع ــدة ،س ــواء تـلــك املتعلقة
بالوضع االقتصادي ،أو القيود االجتماعية
املحافظة التي تمنعها مــن العمل بعيدًا عن
عيون املراقبة األسرية.
نجحت نجوى الصويري في الحصول على
ف ــرص ــة لـلـعـمــل م ــع ش ــرك ــة أجـنـبـيــة احـتــاجــت
موظفني ملتابعة أعمال مكتبها في العاصمة
طــرابـلــس ،بعدما أرغـمــت على مـغــادرة ليبيا
قـ ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ب ـس ـب ــب الـ ـعـ ـن ــف وال ـع ـم ـل ـي ــات
املسلحة.
ت ـت ـحــدث ال ـص ــوي ــري ال ـت ــي تـحـمــل إج ـ ــازة في
تخصص إدارة األعمال وتعيش في طرابلس،
لـ»العربي الـجــديــد» عــن متطلبات وظيفتها،
بالقول« :يحرس ثالثة موظفني املكتب املقفل
للشركة .وبناء على معلوماتهم أزود الشركة
بتقرير أسبوعي عن وضع املكتب ،وأقدم لها

ت ـقــاريــر دوريـ ــة ع ــن ف ــرص الـعـمــل وامل ـشــاريــع
ال ـت ـن ـمــويــة امل ـط ــروح ــة ف ــي الـ ـب ــاد ف ــي مـجــال
عملها» .ومنحت إجادتها اللغة اإلنكليزية
ال ـصــويــري فــرصــة الـعـمــل مــع ال ـشــركــة .ورغــم
األجــر املالي الضئيل التي تتقاضاه شهريًا،
تـعـتـبــر أن وظـيـفـتـهــا تـشـكــل فــرصــة للتعرف
على مجاالت عمل خارج ليبيا ،وفتح جسور
للتواصل من أجل تحقيق طموحات أخرى.
م ــن جـهـتـهــا ،حـصـلــت إي ـم ــان الـ ـص ــراف ،وهــي
خريجة جامعية تعيش في مدينة الخميس
ش ــرق طــراب ـلــس ،عـلــى عـقــد مــؤقــت م ــع شــركــة
كـبـيــرة تصمم مـنـظــومــات للمحاسبة وامل ــال،
ووصــل الـعــرض إلــى منزلها بسبب عالقتها
بشخص نافذ في الشركة.
تـقــول لــ»الـعــربــي الـجــديــد» إن «فــرصــة العمل
ال ـت ــي ح ـص ـلــت عـلـيـهــا م ـنــاس ـبــة ج ـ ـدًا بسبب
ظروفي األسرية ،إذ أعيش فقط مع أمي التي
يـمـنـعـنــي مــرض ـهــا وع ـج ــزه ــا م ــن تــرك ـهــا في
البيت لشغل أي وظيفة» .تضيف« :العمل مع
ه ــذه الـشــركــة ال يتطلب ح ـضــوري شخصيًا،

تشكل بعض الوظائف
فرصة للتعرف على
مجاالت عمل في الخارج
العمل عن بعد بات ظاهرة
صحية تسمح للمرأة بنوع
جديد من الشراكة

فكل تعامالتي معها تجري عبر اإلنترنت أو
بواسطة اتصاالت هاتفية .وآمل في أن يفتح
ه ــذا الـعـمــل ب ــاب مــواصـلـتــي الـعـمــل معها عن
بـعــد» .وفــي السياق ،استطاعت وداد جمعة
امل ـت ـح ــدرة م ــن مــدي ـنــة ب ـن ـغ ــازي وصــديـقـتـهــا
التي تسكن في املبنى السكني ذاتــه تنشيط

عـمــل صفحة عـلــى مــوقــع «فـيـسـبــوك» لعرض
مــوديــات إكسسوارات نسائية ،وجلب إقبال
كـبـيــر عليها وتـحـقـيــق مـكــاســب مــالـيــة منها.
ت ـش ــرح طــري ـقــة عـمـلـهــا ل ــ»ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
بالقول« :نتعامل مع الزبائن من دون أن نغادر
شقتنا ،ونلبي طلبات الزبائن مع راغبني في
تنفيذ أعمال توصيل منزلي».
وتــرى أن هــذه الفرص تشكل وسيلة لتجاوز
العقبات االجتماعية ،مشيرة إلى أنها تتقاسم
العمل في شكل جيد مع صديقتها .و»لو كان
هذا العمل مثل دوام حكومي ملا استطعنا أن
نجني شيئًا ،ألنه يتطلب ساعات طويلة حتى
خالل فترة الليل ،والقيود املطبقة في املنطقة
ً
التي نعيش فيها ال تسمح لنا بالعمل ليال».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ت ــؤك ــد ال ـب ــاح ـث ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
حسنية الشيخ في حديثها لـ»العربي الجديد»
أن ال ـت ـجــارب الـنــاجـحــة شـجـعــت الـنـســاء على
االن ـخــراط فــي ســوق العمل اإللـكـتــرونــي ،مثل
نشاط بيع الحلويات واألشغال املنزلية عبر
اإلنـتــرنــت .وتـقــول« :كــل مــا تحتاجه امل ــرأة هو

التنسيق مــع عاملني فــي التوصيل املنزلي،
أما الباقي فرهن كيفية التعامل عبر صفحات
التواصل االجتماعي».
وتربط الشيخ اكتشاف هذا النوع من األعمال
ب ـف ـتــرة ح ـظــر ال ـت ـج ــول ألش ـه ــر خـ ــال مــراحــل
تـفـشــي وب ــاء ك ــورون ــا .وتـشـيــر إل ــى أن «أس ـرًا
كثيرة كانت تعيش على أعـمــال يومية ،مثل
ق ـيــادة س ـي ــارات األجـ ــرة والـعـمــل فــي مصانع
وم ـتــاجــر ،تــوقــف عـمـلـهــا حـيـنـهــا ،م ــا جعلها
تشجع نساءها وبناتها على قبول عــروض
العمل عن بعد» .وتتابع« :شجع نجاح وجدية
ُ
ال ـع ــام ــات أربـ ـ ــاب ع ـمــل كـ ـث ــرا ع ـلــى الـتـعــامــل
مـعـهــن .وعـلــى سبيل امل ـثــال ،اسـتـغـنــى معمل
امللكة للحلويات في طرابلس عن أكثر عماله،
وتعامل مع ربات البيوت مباشرة .وأنا أعرف
نساء يــزودن املعمل بأصناف من الحلويات،
م ــا خ ـفــض ت ـكــال ـي ـفــه ،ألن ــه ب ــات غ ـيــر مضطر
لشراء مــواد أولـيــة ،وتأمني احتياجات النقل
سيارات ،ودفع تكاليف إضافية مختلفة.
عبر ّ
كما خفض مصاريفه الشهرية وبينها رواتب

العاملني» .وتتحدث الشيخ عن ميزات العمل
عــن بعد بالنسبة إلــى امل ــرأة الليبية بالقول:
«يتمتع هذا العمل بخصوصية بالنسبة إلى
املناطق التي تطبق تقاليد محافظة .فاملرأة
تجد في العمل عن بعد راحة من املضايقات،
أو من االحتكاك بالرجال ،خصوصًا إذا كانت
البيئة ريـفـيــة أو بــدويــة .ويعتبر ه ــذا الـنــوع
من األعمال فرصة إلبــراز مهارات النساء في
األريــاف وتنميتها» .وتــرى الشيخ أن العمل
عــن بـعــد «لــم يـعــد ظــاهــرة دخـيـلــة ،بــل ظــاهــرة
صحية تسمح للمرأة بنوع جديد من الشراكة
عبر صنع روافد جديدة لالقتصاد ،والتنبيه
على فــرص عمل مــن نــوع جــديــد .وهــو إحــدى
وس ــائ ــل ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـب ـطــالــة .وسـيـتــوســع
اإلقـ ـب ــال عـلـيــه ف ــي املـسـتـقـبــل لـيـضــم شــريـحــة
الــذكــور» .وتـشــدد على أهمية العمل عــن بعد
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـن ـســاء ت ـحــدي ـدًا كــونــه يسمح
لـهــن بــاملــوازنــة بــن مـســؤولـيــات الـعـمــل وبــن
حياتهن الشخصية كزوجات وأمهات ،وترى
أنه السبب األول في إقبال النساء عليه.
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مجتمع فالش

بقع سوداء
على شاطئ
كاليفورنيا

ينظفان شاطئ هاتاتي التركي

حملة تنظيف على شاطئ حيفا

أثبتت تجارب عقود ما بعد
االكتشافات النفطية التي
ّ
غيرت أنماط عيش البشرية،
استحالة ربطها بمنافع كوكب األرض
واإلنسان عليه ،رغم أنه يفترض أنها
استخدمت في األصل لتوفير وسائل
«راحة» تفيد مسار الحياة وأخرى
لتعزيز اإلنتاجية والحركة الصناعية
واالبتكارات ،تمهيدًا لنمو االقتصاد
الضروري لتحسني تطور الشعوب.
ما عايشه العالم في عقود ما بعد
االكتشافات النفطية هو تلوث بعد
تلوث ،وحوادث بعد حوادث أصابت
الطبيعة وال تزال بكوارث ال حلول
ملعالجة تداعيات بعضها حتى في حال
االنتظار سنوات طويلة ،وفي مقدمها
البحار واألنهر التي اخترقت البقع
النفطية السوداء مساحات مناظرها
الزرقاء الخالبة التي تخلق بهجة
كبيرة في النفس ،وبنعم الحياة.
ّ
التسربات النفطية الناتجة عن
تصل
ناقالت البترول أو خطوط األنابيب
التالفة أو أعطال املنصات البحرية
إلى الشواطئ وتلتصق بالصخور
وحبات الرمل ،وتجعل املنطقة كلها
غير مناسبة للحياة البحرية ،إذ
تهدد الطيور التي تعتمد في غذائها
على السباحة والغوص ،كما تقتل
ّ
التسربات الثدييات البحرية كالحيتان
والدالفني والفقمة .إلى ذلك ،تلحق
التسربات النفطية إلى جانب مخالفات
رمي النفايات في األنهر أضرارًا
كبيرة فورية بعملية تكاثر األسماك،
وبعدها بالتربة وخصوبة األراضي
الزراعية واإلنتاجية .ومعروف أيضًا
أن العاملني في تنظيف البقع النفطية
يصابون بمشاكل صحية كبيرة الحقًا،
ما يستدعي دفع كلفة باهظة للرعاية
الصحية الخاصة بهم.
(العربي الجديد)

(الصور :فرانس برس /األناضول)Getty /

التلوث النفطي
مياه «سوداء» لكوكب األرض

وسط نهر أومبيولو الملوّ ث في جنوب أفريقيا

ناشطة ضد التلوث النفطي في إيطاليا
يمدون أنبوبًا
للنفط في جزيرة
تابوغا ببنما

مزارع قرب نهر ملوث
في جنوب نيجيريا

