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موسكو ـ رامي القليوبي

ألــقــت جــائــحــة كـــورونـــا بــظــالــهــا عــلــى كل 
مجاالت حياة الــروس، وصواًل إلى تقاليد 
تـــوديـــع مـــوتـــاهـــم، مـــع تـــزايـــد اإلقـــبـــال على 
خــدمــات حـــرق الــجــثــث بــــداًل مــن دفــنــهــا كــمــا تجري 
األرثوذكسية  الكنيسة  أن  ورغــم  القبور.  في  العادة 
الـــروس  لــم يمتنع  الـــحـــرق،  الــروســيــة تتحفظ عــلــى 
ــدن الــكــبــرى عـــن حـــرق جثث  الـــذيـــن يــقــطــنــون فـــي املــ
مــوتــاهــم فـــي ظــــروف جــائــحــة كـــورونـــا الــتــي أودت 
بحياة أكثر من ربع مليون مواطن حتى اآلن، علمًا 

أن أكثر من ألف وفاة جديدة تسجل يوميًا حاليًا.
الروسية لحماية  الفيدرالية  الهيئة  وفيما أصدرت 
املستهلك »روس بوتريب نادزور« سابقًا توصيات 
غــيــر إلــزامــيــة بــحــرق جــثــث ضــحــايــا كـــورونـــا، يعزو 
رئيس اتــحــاد مــحــارق الجثث فــي روســيــا، أليكسي 
»الــعــربــي الــجــديــد« زيـــادة  ســولــويــف، فــي حــديــثــه لـــ
إقــبــال املــواطــنــن على إحـــراق الجثث إلــى مجموعة 
مقارنة  املنخفضة  تكاليفه  مقدمها  وفـــي  عــوامــل، 
بعملية الدفن التقليدية، ونقص األماكن في املدافن، 
والتوجه العام السائد في العالم إلى اختيار السبيل 

»األنظف بيئيًا« لتوديع املوتى. 
ــرق الجثث  ويــلــفــت إلـــى أن »زيـــــادة اإلقـــبـــال عــلــى حـ
التي  تلك  باستثناء  العالم  دول  كــل  تشمل  ظــاهــرة 
الناس يفضلون  الحرق. وأصبح  فيها  الدين  يمنع 

الطريقة األنظف بيئيًا لتوديع موتاهم. وفي أوروبا 
تــتــجــاوز نــســبــة حـــرق الــجــثــث 85 فــي املـــائـــة، بينما 
 محرقة واحدة لكل 

ً
تتوافر في الواليات املتحدة مثا

ألــف شخص، فــي مقابل محرقة لكل 5 ماين   150
في روســيــا. وحــرق الجثث أنظف بيئيًا من املدافن 
التقليدية التي تلّوث الجو واملياه الجوفية، بينما 
ال تزيد األضــرار الناجمة عن األفــران الحديثة على 

انبعاثات سيارة.
ق سولويف على موقف الكنيسة األرثوذكسية 

ّ
ويعل

الــروســيــة مــن حـــرق الــجــثــث وتــفــاعــل ذوي املــوتــى 
مــع األمـــر بــالــقــول: »هـــذه هــي الــحــيــاة، تــصــدم وفــاة 
إنسان عائلته التي تعاني من مأساة فقدانه بغض 
النظر عن مصير الجثة. وهنا يأتي دور الخدمات 
الــوداع بطريقة تخفف  لتنظيم مراسم  الشعائرية 
ــيـــنـــودس أســـاقـــفـــة الــكــنــيــســة  مـــن آالم األســـــــرة. وسـ
األرثوذكسية الروسية ال يحظر حرق الجثث، لكنه 
ال يــحــبــذه وال يـــرّوجـــه. ورغـــم ذلـــك، تــتــوافــر قــاعــات 
كنسية فــي كــل املــحــارق ألداء الــصــاة على املوتى 

مثلما يحصل في مراسم الدفن التقليدي«.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، ربط عضو املجلس البطريركي للكنيسة 
األرثـــوذكـــســـيـــة الـــروســـيـــة لــيــونــيــد كــالــيــنــن إقــبــال 
الـــــروس عــلــى حــــرق جــثــث املـــوتـــى بــعــدم إيــمــانــهــم 
بما بعد املوت، وحذرهم من تقاليد املاضي. وقال 
تتحدث(:  )موسكو  موسكفا«  »غــوفــوريــت  إلذاعـــة 

»بالنسبة إلى األشخاص خارج التقاليد واملفاهيم 
أن  الــذيــن ال يعتبرون  لــإيــمــان، وأولــئــك  الشعبية 
إذا  كثيرًا  يهتمون  ال  فهم  القبر،  بعد  هناك شيئًا 
الــحــامــض،  فــي  كــانــت جثثهم ســتــحــرق أو تتحلل 
ــم لــــن يــســتــطــيــعــوا تــحــقــيــق  ــهـ ــهـــم يـــعـــتـــبـــرون أنـ ألنـ
الدنيا، مــن دون أن يــدركــوا الخطأ  رفاهية إال فــي 

الذي يرتكبونه«. 
وال يــخــلــو إنـــشـــاء مـــحـــارق الــجــثــث فـــي روســـيـــا من 
فـــوائـــد تـــجـــاريـــة تـــزيـــد اهـــتـــمـــام املــســتــثــمــريــن بــهــذا 
النظر  األعمال بصرف  »املستقر« في سوق  القطاع 
ــــاع االقــتــصــاديــة الــســائــدة. وهـــي ال تــزال  عــن األوضـ
الــبــاد، وال يتجاوز عددها 30 بينها 19  قليلة في 

مملوكة من القطاع الخاص.
الدفن  الخاص في مجال  القطاع  زيــادة دور  ومــع 
وإحراق الجثث، تسعى الدولة الروسية إلى تعزيز 
تنظيمها لهذا القطاع الحساس، وسط إعان وزارة 
البناء الروسية عن إعــداد مشروع قانون لتنظيم 
سوق الدفن في روسيا على مستوى الدولة والذي 
من املنتظر أن يناقشه مجلس الدوما )النواب( في 
العام املقبل. وبلغ مجموع عائدات وكــاالت الدفن 
في روسيا خال النصف األول من العام الجاري 
قــارب  بينما  مليار دوالر،  يــعــادل نحو نصف  مــا 
مــتــوســط فـــاتـــورة تـــوديـــع املـــوتـــى فـــي مــوســكــو ما 
التابوت وجميع  ألفي دوالر، شاملة سعر  يعادل 
الـــخـــدمـــات الــشــعــائــريــة والــلــوجــســتــيــة. ومـــنـــذ أن 

تفشت في ربيع عام 2020، رفعت جائحة كورونا، 
في  الوفيات  معدل  السكان،  علماء  تقديرات  وفــق 
انــتــهــاء الحرب  أعــلــى مستويات منذ  إلــى  روســيــا 

العاملية الثانية عام 1945.  
ــا فــيــروس«  وتــفــيــد بــيــانــات مــوقــع »ســـتـــوب كـــورونـ
الــحــكــومــي الـــروســـي بـــأن 252 ألـــف شــخــص تــوفــوا 
ــيـــروس كـــــورونـــــا، بــيــنــمــا تـــتـــحـــدث أرقـــــــام هــيــئــة  ــفـ بـ
اإلحـــصـــاء الـــروســـيـــة »روس ســـتـــات« عـــن أكـــثـــر من 
لــم تنتج مباشرة  الــتــي  تــلــك  ألـــف وفـــاة تشمل   460
من كــورونــا، أو اكتشفت اإلصــابــة بأثر رجعي بعد 

حدوث املكروه الصحي.

مجتمع
مــن رحلة  االنــتــهــاء  الــوطــن بعد  إلــى  الشمالية  مــن مقدونيا  مــواطــنــن  كــانــت تنقل  تحطمت حافلة 
سياحية إلى إسطنبول، واشتعلت فيها النيران غربي بلغاريا في ساعة مبكرة من صباح أمس، ما 
أسفر عن مقتل 45 شخصًا على األقل، كما قالت السلطات ووسائل إعام محلية. وأشارت السلطات 
أطــفــااًل. ونقل سبعة  الضحايا  بــن  مــن  وأن  الثانية صباحًا،  الساعة  فــي  الحافلة تحطمت  أن  إلــى 
أشخاص الى املستشفيات لتلقي العاج. ولم يتسن التأكد من سبب الحادث، لكن يبدو أن الحافلة 
)فرانس برس( اصطدمت بحاجز على طريق سريع وتحطمت واشتعلت فيها النيران. 

 عّبارة انقلبت شرق الباد، ما أدى 
ّ
أعلن متحدث باسم البحرية السريانكية إنديكا دي سيلفا أن

إلى وفاة ستة أشخاص على األقل. ولم يتبن على الفور عدد الذين كانوا على منت العّبارة، لكن 
دي سيلفا أشار إلى إنقاذ 12 شخصًا. وكان من بن الضحايا أربعة أطفال، بحسب شرطي وعامل 
 
ّ
هما غير مخولن بالحديث إلى وسائل اإلعام. وأوضح أن

ّ
مستشفى لم يتحدثا عن هويتهما ألن

العّبارة كانت متجهة من كورينتشاكيني إلى بلدة كينيا على طول الساحل الشرقي للباد، والتي 
)أسوشييتد برس( تبعد نحو 260 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة كولومبو. 

سريالنكا: 6 قتلى على األقل إثر انقالب عبّارةبلغاريا: وفاة 45 شخصًا بسبب تحطم حافلة

المدن  في  الجثث  حرق  على  الروس  إقبال  يزداد 
في  األماكن  نقص  ظل  في  محارق،  تضم  التي 
الحرق  كلفة  وانخفاض  التقليدية،  المدافن 
من  التقليدي.  بالدفن  مقارنة  الضعف،  بمقدار 
في   70 من  أكثر  الجثث  حرق  نسبة  ارتفعت  هنا، 
بطرسبورغ،  سان  ومدينة  موسكو  في  المائة 

وأكثر من 50 في المائة في المدن األخرى.

نسب مضاعفة

التي عاشها  األمــل  القاسية وخيبة  الظروف  رغــم 
حسني إلياس خضر )36 عامًا( وزوجته ووالدته، 
لثالثة أسابيع في الغابات الباردة على الحدود بني 
الــشــاب وبعد عودته  زال  مــا  وبــولــنــدا،  بيالروسيا 
الهجرة. ووصلت  الــعــراق، مصرًا على  إلــى شمال 
عائلة حسني الخميس املاضي في أول رحلة عودة 
من 400  أكثر  إلعــادة  العراقية  السلطات  نظمتها 
إليها  قد سافروا  وكانوا  بيالروسيا.  من  مواطن 

مع حلم االستقرار في أوروبــا. ودفع حسني أكثر 
تأشيرات،  على  للحصول  دوالر  آالف  من عشرة 
لم  لكنه  بيالروسيا.  اليومية في  النفقات  عدا عن 
يتمكن مــن عــبــور الـــحـــدود لــلــوصــول إلـــى أوروبـــا 
الـــغـــربـــيـــة. ويـــقـــول حــســني الـــــذي عــــاد إلــــى مخيم 
شــاريــا للنازحني األيــزيــديــني فــي محافظة دهــوك: 
لكنها  الشائكة،  األســالك  العبور بني  »كنا نحاول 
إشــارة  تعطي  كانت  اللمس  وعند  حــراريــة،  كانت 

إلى الشرطة البولندية التي كانت تصل إلى املكان 
وتــمــنــعــنــا مـــن الـــعـــبـــور«. يــضــيــف: »عــشــنــا جــوعــًا 
وعــطــشــًا وبــــردًا وعــانــيــنــا كــثــيــرًا هــنــاك«. وأمــضــوا 
عشرين يومًا )12 يومًا في مرحلة أولى ثم عشرة 
أيام بعد استراحة في فندق في مينسك(، في الهواء 
الطلق وســط حــرارة جليدية وأمــطــار. ولــم تتمكن 
والدته إنعام )57 عامًا( من املشي لساعات طويلة 
الروماتيزم  مــرض  بسبب  بيالروسيا  غابات  في 

املجموعة  أفــــراد  تــمــكــن  بينما  مــنــه،  تــعــانــي  ــــذي  ال
اآلخــــرون وهــم سبعة أيــزيــديــني مــن الــوصــول إلى 
 في الغابة إلى أن وجدوا 

ً
أملانيا بعدما ساروا طويال

مــنــفــذًا. وتــقــول إنــعــام الــتــي غــطــت رأســهــا بــوشــاح 
أرض  إسفنج على  تفترش فرشة  أرجواني وهي 
خيمتها: »لم نذهب للبحث عن الرفاهية إنما هربًا 

من األوضاع املزرية التي نعيشها«.
)فرانس برس(

Wednesday 24 November 2021
األربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  19  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2641  السنة الثامنة

)صافين حامد/ فرانس برس(



مع التطور التكنولوجي وانتشار شبكات التواصل 
االجتماعي، أصبح العنف الرقمي، ويشمل التحرش 

اإللكتروني، إشكالية تهدد األطفال والمراهقين

األردن يخشى تفشيًا جديدًا لفيروس كورونا
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مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

ــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــع مــ ــ ــرابـ ــ ــي الـ فــ
مؤسسات  أطلقت  الــجــاري،  الثاني 
مــدنــيــة فـــي املـــغـــرب، بــالــشــراكــة مع 
مؤسسات أوروبية رسمية، الحملة الوطنية 
لــلــوقــايــة مــن الــعــنــف الــســيــبــرانــي والــتــحــرش 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي، مــــــن خــــــــال إطـــــــــاق مــنــصــة 
بشكل  اإلبـــاغ  للمواطنني  تتيح  إلكترونية 
آمـــن عــن الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو املتعلقة 
ــداء الــجــنــســي عـــلـــى األطـــــفـــــال، الــتــي  ــتــ بــــاالعــ

يجدونها منشورة على شبكة اإلنترنت.
»املــركــز  يــشــرف عليها  الــتــي  الحملة  وتــمــتــد 
املــــغــــربــــي لــــأبــــحــــاث مــــتــــعــــددة الـــتـــقـــنـــيـــات 
ــــي«  واالبــتــكــار« بــدعــم مــن »االتـــحـــاد األوروبـ
و»مــجــلــس أوروبــــــا«، ملـــدة شــهــر، وتتخللها 
ورش عــمــل فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة لــتــدريــب 
املعلمني على التعامل مع الظاهرة بالتعاون 
مع وزارة التربية الوطنية، وحمات توعية 
في مدارس مدينة الرباط، ومجموعات عمل 
لــأطــفــال والــشــبــاب حـــول اكــتــشــاف أساليب 
الـــعـــنـــف والـــتـــحـــرش اإللــــكــــتــــرونــــي، وكــيــفــيــة 

التصدي لها.
ــــرى مــنــظــمــو الــحــمــلــة أن انــتــشــار الــعــنــف  ويـ
ــفـــال كــفــيــل بــدفــع كل  الــســيــبــرانــي تــجــاه األطـ
مكونات املجتمع املدني املغربي إلى التفاعل 
ــال داخـــل  ــفــ بــســرعــة وفــعــالــيــة لــحــمــايــة األطــ

الفضاء الرقمي.
تروي والــدة الطفل املغربي ريان )12 سنة(، 
تفاصيل تعّرضه لواقعة تحرش جنسي عبر 
قائلة:  االجتماعي،  التواصل  تطبيقات  أحد 
»خال فترة الحجر الصحي، اضطررنا إلى 
اقتناء هاتف ذكي البني بسبب قرار الدراسة 
عن بعد؛ لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، 
إذ تـــعـــّرض ابــنــي إلــــى تــحــرش جــنــســي عبر 
خطة  اتبع  شخص  مــن  )ماسنجر(،  تطبيق 
التعرف عليه،  الصبي، بداية من  الســتــدراج 
مــــرورًا بــإرســال صـــور ورســائــل ذات طبيعة 
ــال بــــه عـــبـــر تــقــنــيــة  ــ ــــصـ جــنــســيــة لـــــه، ثــــم االتـ
ومداعبة  ســروالــه،  نــزع  منه  طالبًا  الفيديو 

أعضائه الجنسية أمام الكاميرا«.
وتضيف والدة ريان في الشهادة التي كشفت 
عنها جمعية »التحدي للمساواة واملواطنة« 
ــدى الــجــمــعــيــات  ــ ــي إحـ )غـــيـــر حــكــومــيــة(، وهــ
املــشــاركــة فــي الحملة: »قــطــع ابــنــي االتــصــال 
عــنــدمــا طــلــب مــنــه املـــعـــتـــدي خــلــع مــابــســه، 
وجــاء ليخبرني باألمر بينما كان في حالة 
املعتدي على  وبــعــد فحص صفحة  صــدمــة، 
لكن  أنه شاب عشريني؛  )فيسبوك(، وجدنا 
ما أثــار شكوكنا حول نشاطه اإلجرامي، أن 

قائمة أصدقائه ال تضم إال أطفااًل«.
تابعت األم: »بحكم أننا كنا في فترة الحجر 
الــصــحــي، وبــالــتــالــي ال نــســتــطــيــع مـــغـــادرة 

في حني يرى الرامي أن »هناك حاجة ماسة 
إلـــى تــعــزيــز الــتــرســانــة الــقــانــونــيــة لحماية 
ــحـــرش الـــرقـــمـــي،  ــتـ ـــال مــــن الـــعـــنـــف والـ ــفـ األطــ
وضـــــــــرورة تــــحــــرك جـــمـــيـــع األطــــــــــراف، وفـــي 
مقدمتها وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن 
املدرسة هي الوسيلة األكثر نجاعة ملحاربة 
ســلــوكــيــات الــعــنــف والـــتـــحـــرش، وتــجــنــيــب 

األجيال خطر الوقوع في براثنها«.
ــلـــمـــســـاواة  وكـــشـــفـــت جـــمـــعـــيـــة »الــــتــــحــــدي لـ
واملـــواطـــنـــة«، فـــي إحـــصـــاء نــشــرتــه فـــي وقــت 
ســابــق، عــن تلقيها 112 حــالــة عــنــف رقمي 
ضــد قــاصــرات وقــاصــريــن خــال عــام 2020، 
في حني كشفت نتائج البحث الوطني حول 
العنف ضد النساء والرجال في عام 2019، 
الذي أنجزته املندوبية السامية للتخطيط 
الـــعـــنـــف  )مــــؤســــســــة حــــكــــومــــيــــة(، أن حـــــــدة 
اإللـــكـــتـــرونـــي تـــزيـــد بـــني الـــشـــابـــات الــلــواتــي 
أعمارهن بني 15 و24 سنة، وعزت  تتراوح 
هــذا إلــى االســتــخــدام املــتــزايــد لتكنولوجيا 
االتصاالت، وشبكات التواصل االجتماعي، 
من  كــانــوا  اإللكتروني  العنف  مرتكبي  وأن 
الرجال بنسبة 86.2 في املائة، وبلغت نسبة 

املجهولني من بينهم 72.6 في املائة.

يشهد الشارع األردني 
ضعفًا في االلتزام 
باإلجراءات الوقائية

خطورة العنف الرقمي 
تتجلى في كونه ال يزول 

بمرور الزمن

الــبــيــت، قــمــت بــالــبــحــث عــبــر اإلنـــتـــرنـــت عن 
طــريــقــة لــلــتــعــامــل مـــع املــــوضــــوع، فــوجــدت 
ــتـــحـــدي لـــلـــمـــســـاواة  رقـــــم هـــاتـــف جــمــعــيــة الـ
قدموا  وبالفعل  بهم،  واتصلت  واملــواطــنــة، 
لي التوجيه القانوني، وقدموا البني الدعم 
النفسي عن بعد، ثم مكنوني من رقم هاتف 
مــفــوض قضائي، والـــذي زارنـــي فــي البيت، 
على حساب  معاينة  بإنجاز محضر  وقــام 
)فــيــســبــوك( و)مــاســنــجــر( الـــخـــاص بــابــنــي، 
النيابة  لــدى  شكوى  بوضع  قمنا  وبعدها 
الــعــامــة؛ لــكــن لــأســف، حــتــى الـــيـــوم، لــم يتم 

اتخاذ أي إجراء إزاء الشاب املتحرش«.
ــيــــس »مــــنــــتــــدى الـــطـــفـــولـــة« )غــيــر  ويــــقــــول رئــ
الـــرامـــي، إن الحملة  الــعــالــي  حــكــومــي(، عــبــد 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــعـــنـــف الــســيــبــرانــي 
والـــتـــحـــرش اإللـــكـــتـــرونـــي مــــبــــادرة إيــجــابــيــة 
الجريمة، ولفت نظر  للتعريف بخطورة تلك 
خصوصًا  الجميع،  وتوعية  إليها،  املجتمع 
األطفال والفتيات، ملنع وقوعهم ضحية عنف 
أو تحرش رقمي، الفتًا إلى أن هناك العديد من 
األطفال الذين يعانون من التنمر اإللكتروني، 
والــتــحــرش الجنسي الــرقــمــي، واالنــتــقــام عبر 

مشاركات على مواقع التواصل.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــرامـــــي لــ ــيـــف الـــ ويـــضـ
التواصل  مواقع  تحولت  الشديد،  »لأسف 
االجـــتـــمـــاعـــي إلــــى فـــضـــاء لــلــعــنــف الــلــفــظــي، 
والــــتــــحــــرش الــــرقــــمــــي، واســــتــــغــــال الـــصـــور 
ــر بــعــد إقــبــال  ــ والـــفـــيـــديـــوهـــات، وتــفــاقــم األمـ
األطـــفـــال عــلــى اســـتـــخـــدام اإلنـــتـــرنـــت بشكل 
ملفت فــي زمـــن الــجــائــحــة، إذ أصــبــح سببًا 
املغلوطة،  املعلومات  مــن  كثير  انتشار  فــي 

واألفكار التي تؤثر على نفسيتهم«.
وتشير رئيسة جمعية »التحدي للمساواة 
واملــواطــنــة«، بــشــرى عــبــدو، إلــى أن »ظــاهــرة 
ــرفـــت، خــال  ــغـــرب عـ الــعــنــف الـــرقـــمـــي فـــي املـ
الــســنــوات األخـــيـــرة، انــتــشــارًا كــبــيــرًا بسبب 
ــل االتـــصـــال  ــائــ تـــطـــور الــتــكــنــولــوجــيــا ووســ
والـــتـــواصـــل، لــتــرتــفــع نــســبــة هـــذا الــنــوع من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــعـــنـــف«، مــوضــحــة لــــ
أن »مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، التي 
هــي بــمــثــابــة فــضــاء خـــاص، بـــات يقتحمها 
رسائل  عبر  إذن مسبق  دون  مــن  اآلخــــرون 
تحرش، أو نشر مقاطع وصــور إباحية، أو 
االتــصــال الــهــاتــفــي، إذ ينظر املــتــحــرش إلى 
الضحية من خال هذه الوسائل باعتباره 

.»
ً
صيدًا سها

جمعيتها  أن  املــغــربــيــة  الــنــاشــطــة  ــد  وتـــؤكـ
رصدت حاالت قاصرات وقاصرين تعّرضوا 
ــــزاز املــــالــــي، واالبـــــتـــــزاز الــجــنــســي،  ــتـ ــ »االبـ ـــ ــ لـ
والــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي، عـــبـــر نـــشـــر صـــور 
فــيــديــو جنسية،  مــقــاطــع  نــشــر  أو  حميمية، 
وهـــذا يــدخــل هـــؤالء األطــفــال فــي دوامــــة من 
ــئــــاب والـــتـــرهـــيـــب،  ــتــ ــلـــق واالكــ ــقـ الــــخــــوف والـ

 عــن االنــعــزال عــن محيطهم العائلي 
ً
فــضــا

ــــذي وصـــل في  واملـــدرســـي واملــجــتــمــعــي، والـ
بعض الحاالت إلى التفكير في االنتحار، أو 

االنتحار بالفعل«.
وتــضــيــف عـــبـــدو أن »الـــعـــنـــف اإللــكــتــرونــي 
ــقـــاصـــرات،  ال يــقــتــصــر عــلــى الــقــاصــريــن والـ
وبالتالي  املجتمع،  فئات  كــل  إلــى  يمتد  بــل 
يمس مستقبله املعتمد بشكل أساسي على 
الــعــنــصــر الــبــشــري، خــاصــة فـــي ظـــل وجـــود 
حاالت خطيرة، وصلت إلى حد االغتصاب، 

وتسببت في االنتحار«.
ــورة الــعــنــف  ــطــ وتـــشـــدد عـــبـــدو عــلــى أن »خــ
الــرقــمــي تتجلى فــي كــونــه ال يــــزول بــمــرور 
ــزمـــن، وتــبــقــى صـــورتـــه قــائــمــة فـــي أذهــــان  الـ
الضحايا، كما يترك آثــارًا نفسية وخيمة«، 

مع ارتفاع أعداد اإلصابات 
والوفيات بكوفيد-19 في 

األردن، ُتحّمل الحكومة 
المسؤولية إلعادة فتح 

بعض القطاعات، علمًا أّن 
األرقام دفعتها إلى اتخاذ 

مجموعة من اإلجراءات

عّمان ـ أنور الزيادات

ــيـــات كـــوفـــيـــد-19  ــاع املـــطـــرد فـــي وفـ ــفــ تــســّبــب االرتــ
وتـــجـــاوز أعــــداد اإلصـــابـــات الــيــومــيــة ثــاثــة آالف، 
لتسارع وزارة  األردنية،  السلطات  لدى  القلق  في 
ــزاء نهائيًا  ــعـ الــداخــلــيــة إلـــى مــنــع إقـــامـــة بــيــوت الـ
فيما  صة، 

ّ
املرخ الصاالت  الزفاف خــارج  وحفات 

تنتظر إجــراءات مشددة خال الفترة املقبلة على 
السامة  بــإجــراءات  لالتزام  واألفـــراد  املؤسسات 
والوقاية، وسط اتهامات للحكومة باتخاذ قرارات 

إعادة املنحنى الوبائي لارتفاع.
وردًا على تخّوف املواطنني من إمكانية عودة الحظر 
الدولة لشؤون  الوبائي، يؤكد وزيــر  الوضع  بسبب 
ــــام الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة، فيصل  اإلعـ
ــــاق أو أّي  ــــود تـــوّجـــه لـــفـــرض إغـ الـــشـــبـــول، عــــدم وجـ
التعليم  التجول، واســتــمــرار  مــن أشــكــال حظر  شكل 
 هناك 

ّ
الوجاهي في املــدارس والجامعات. ويقول إن

245 ألف مواطن تلقوا الجرعة األولــى ولم يلتزموا 
اللقاحات املضادة لكوفيد-19.  الثانية من  بالجرعة 
 نسبة متلقي اللقاحات من الاجئني واملقيمني 

ّ
كما أن

 
ّ
على أراضي اململكة بلغت الثلث فقط، مشيرًا إلى أن

ــــراءات مــشــددة خـــال الفترة  الــحــكــومــة ســتــفــرض إجـ
بإجراءات  لالتزام  واألفـــراد  املؤسسات  على  املقبلة 

 على تلقي اللقاحات.
ّ
السامة والوقاية والحث

نهائيًا  الــعــزاء  بيوت  إقامة  الداخلية  وزارة  ومنعت 
صة وضمن 

ّ
وحــفــات األفـــراح خــارج الــصــاالت املرخ

الدفاع  أوامر  املحّددة، بموجب  الطاقة االستيعابية 
ــبــــاد، مـــؤكـــدة مــتــابــعــة األشـــخـــاص  ــة فـــي الــ ــاريـ الـــسـ
املخالفات  مــنــازلــهــم، وتــحــريــر  فــي  املــحــجــور عليهم 

بحق الجهات التي تخالف اإلجراءات الوقائية.
الصحة لشؤون  عــام وزارة  أمــني  يــقــول  مــن جهته، 
األوبئة واألمراض السارية ومسؤول ملف كورونا، 
الوضع   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ البلبيسي،  عـــادل 

الخطر،  إلــى مرحلة  لــم يصل  اململكة  فــي  الــوبــائــي 
على الرغم من اإلرتفاع النسبي في أعداد اإلصابات 
الفحوصات اإليجابية في األيام  والوفيات ونسب 
األخــــيــــرة. يــضــيــف أن الــــــــوزارة وضـــعـــت تـــصـــورات 
وخـــطـــطـــًا لــلــتــعــامــل مــــع أي تــــطــــورات فــــي الـــوضـــع 
 الــوضــع مقبول 

ّ
الــوبــائــي، مــجــددًا الــتــأكــيــد عــلــى أن

 نسبة الدخول إلى املستشفيات 
ّ
»كتقييم عام«، وأن

ه يشّدد على 
ّ
القطاع الصحي. لكن قــدرة  هي ضمن 

ضـــرورة الــتــزام املــواطــن بــإجــراءات الــوقــايــة العامة 

 »عودة 
ّ
أن كالكمامة والتباعد االجتماعي، مضيفًا 

الحياة إلى طبيعتها والناس إلى أعمالهم تتطلب 
ــراءات الــوقــائــيــة والــصــحــيــة، وسبل  االلـــتـــزام بـــاإلجـ

 ستتفاقم األوضاع«.
ّ

الوقاية، وإال
 الوضع في املرحلة الحالية 

ّ
ويشدد البلبيسي على أن

يحتاج إلى التشدد من قبل الجهات الرقابية وكافة 
الجهات املعنية إللزام املواطنني بإجراءات السامة 
 واجب الحكومة هو التشديد على 

ّ
العامة، معتبرًا أن

مراقبة التزام املواطنني باإلجراءات الوقائية، ومنع 
التجمعات بكافة أشكالها با استثناء. ويلفت إلى 
ضــــرورة إقــبــال املــواطــنــني وبــشــكــل أكــبــر عــلــى تلقي 
اللقاح من أجل السيطرة بشكل أفضل على الوضع 
الــوبــائــي، واصــفــًا اإلقـــبـــال فــي الــوقــت الــحــالــي على 
ــه مــا دون املــتــوســط باملقارنة مــع فترات 

ّ
الــلــقــاح بــأن

 ال نــيــة لــفــرض 
ّ
ســابــقــة. ويــشــيــر الــبــلــبــيــســي إلــــى أن

أو شاملة، وال حتى على مستوى  إغــاقــات جزئية 
ــيـــود فــــي مـــنـــاطـــق وبــــــؤر انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــــرض قـ فـ
 هذه الفكرة لم تعد مطروحة 

ّ
كورونا، مشددًا على أن

لدى الجهات الصحية على اإلطاق.
ق بارتفاع أعــداد اإلصابات في الفترة 

ّ
وفي ما يتعل

األخيرة، يقول عضو جمعية أطباء الصدر األردنية 

الــصــدر، محمد  األوروبــيــة ألطباء  الجمعية  وعضو 
أّي  »إدارة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  الطراونة،  حسن 

أزمة صحية بطريقة سياسية هو أمر خاطئ. بعض 
األشـــخـــاص قــبــل تــولــي املــســؤولــيــة تــكــون قــراراتــهــم 
يتحدث  ــرًا  وزيــ يصبح  أن  قــبــل  فالطبيب  مختلفة؛ 
بــشــكــل عــلــمــي. لــكــن بــعــد دخـــولـــه الــحــكــومــة يتناغم 
العلمية.  للقرارات  تريده واألولــويــة ال تكون  مع ما 
 األرقام الصادرة عن وزارة الصحة خال 

ّ
يضيف أن

األيـــام األخــيــرة فاقت التوقعات، وهــنــاك بـــوادر تدل 
على دخول املرحلة األولى من املوجة الرابعة للباد. 
النشطة زادت عــن 30  األعـــداد تتضاعف والــحــاالت 
ألف إصابة، كما أن نسبة الدخول إلى املستشفيات 
ــــي ضعفًا  ارتــفــعــت«. يــتــابــع: »يــشــهــد الـــشـــارع األردنـ
في االلتزام بــاإلجــراءات الوقائية، وعــدم إقبال على 
الحكومة  الــقــرارات.  تطبيق  في  وانتقائية  التلقيح، 
تـــســـمـــح بـــالـــحـــفـــات الــــتــــي تــــريــــدهــــا، وتـــطـــلـــب مــن 
تريد«،  الــذي  والشكل  بالتوقيت  االلــتــزام  املواطنني 
الفتًا إلى أن ارتفاع أعداد اإلصابات ليس محصورًا 
فــي األردن، بــل فــي الــعــديــد مــن الــــدول حـــول الــعــالــم 
كبريطانيا وأملانيا، رابطًا ذلك بمرور ما يزيد عن 6 
أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. يضيف 
اإلصابات  نسب  تخفيض  في  تساهم  اللقاحات   

ّ
أن

ها ال تمنع اإلصــابــات بشكل كامل 
ّ
 أن

ّ
والــوفــيــات، إال

أو انتقال العدوى، واملطلوب هو االلتزام باإلجراءات 
الوقائية وأخذ جرعة ثالثة تعزيزية.

أطفال المغربتحقيق
حملة وطنية للوقاية من العنف السيبراني

»خفض معدل الخصوبة« في مصر

تستهدف الحكومة 
المصرية خفض معدل 
الخصوبة من 3.4% إلى 

2% بصورة تدريجية

القاهرة ـ العربي الجديد

الـــنـــواب املــصــري  كشفت مــصــادر فــي مجلس 
عن مخاطبة الحكومة، ممثلة في وزير شؤون 
املــجــالــس الــنــيــابــيــة، عـــاء الــديــن فــــؤاد، لجان 
الــشــؤون التشريعية والــدفــاع واألمــن القومي 
البرملان،  في  واألســرة  االجتماعي  والتضامن 
بـــشـــأن الــتــنــســيــق بـــني الــســلــطــتــني الــتــنــفــيــذيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي مــــواجــــهــــة أزمـــــــة الــــزيــــادة 
ــدار تــشــريــع  ــ ــردة، وبـــحـــث إصــ ــطــ الــســكــانــيــة املــ
جديد خال الفترة املقبلة يهدف إلى »خفض 
مـــعـــدل الــخــصــوبــة الـــكـــلـــي«. وقـــالـــت املـــصـــادر 
»العربي الجديد«، إن وزير شؤون  البرملانية لـ
اللجان  اقترح على رؤســاء  النيابية  املجالس 
اجتماعات تحضيرية  عقد  املعنية  البرملانية 
والهيئات  ــوزارات  ــ الـ ممثلي  بحضور  مغلقة 
مشاريع  حول  للتشاور  املختصة،  الحكومية 
مقترحة من الــوزارات ومن نواب في البرملان، 

تمهيدًا لدمجها في مشروع قانون.
إقــرار  املقترحات تشمل  أن  املصادر  وأضافت 
ــيـــة« فــــي مــــجــــاالت الــتــعــلــيــم،  »حــــوافــــز إيـــجـــابـ
املكونة  لــأســر  التمويني  والــدعــم  والــصــحــة، 
من أب وأم وطفل واحد أو طفلني بحد أقصى، 
ــر الـــتـــي تــضــم ثـــاثـــة أطــفــال  ــ واســتــبــعــاد األسـ
وأكثر من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة، 
فـــي إطـــــار مــخــطــط خــفــض مـــعـــدل الــخــصــوبــة 
ــادة الــســكــانــيــة،  ــ ــزيـ ــ الـــكـــلـــي ملـــواجـــهـــة تـــفـــاقـــم الـ

بدعوى التهامها ملعدالت التنمية في الباد.
ــة الــــكــــلــــي« بــأنــه  ويــــعــــرف »مــــعــــدل الـــخـــصـــوبـ
مــتــوســط عـــدد األطــفــال الــذيــن تنجبهم املـــرأة 
خــــال حــيــاتــهــا، ويـــتـــم حــســابــه بــقــســمــة عــدد 
النساء  املــوالــيــد خــال سنة معينة على عــدد 
القادرات على اإلنجاب في املرحلة العمرية من 
إلــى 44 سنة، ثم ضربه في 1000. ويتأثر   15
هذا املعدل بمتغيرات عدة من بينها متوسط 
سن الزواج، وعدد األرامل، واستعمال وسائل 

تنظيم الحمل.
معدل  خفض  املــصــريــة  الحكومة  وتستهدف 
الخصوبة مــن 3.4 فــي املــائــة إلــى 2 فــي املائة 
الــدول  اقــتــداًء بالعديد مــن  بــصــورة تدريجية 
الـــتـــي تــشــبــه مــصــر فـــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، 
والــتــي اســتــطــاعــت خــفــض هـــذا املــعــدل بشكل 
واضــــــــــح خــــــــال الـــــســـــنـــــوات املـــــاضـــــيـــــة، ومــــن 
 ،)%2.3 إلــــى   %5.6 )مــــن  إنــدونــيــســيــا  بــيــنــهــا 
وبنغاديش )من 6.9% إلى 2.1%(، وتاياند 
إلــى 1.5%(، ومــالــيــزيــا )مــن %6.4  )مــن %6.1 

إلى 2%(، وإيران )من 6.5% إلى %2.1(.
لكن يبدو واضــحــًا أن الحكومة والــبــرملــان لن 
الجديد لضمان  القانون  إصـــدار  فــي  يتعجا 
عــدم مخالفة أي مــن مـــواده ألحــكــام الدستور 
املـــادة 53 على أن »املواطنني  الــذي ينص فــي 
لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق 
والحريات والواجبات العامة، ال تمييز بينهم 

الـــجـــنـــس، أو  الـــعـــقـــيـــدة، أو  الــــديــــن، أو  بــســبــب 
األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، 
أو املستوى االجتماعي، أو االنتماء السياسي 
آخــر«. وأوضحت  أو ألي سبب  الجغرافي،  أو 
»العربي الجديد«، أن النص  مصادر برملانية لـ
وحدهما  والــثــانــي  األول  الطفلني  تمتع  على 
بـــكـــافـــة صـــــور الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــيـــة، وحــــرمــــان 
الــطــفــل الــثــالــث، ومـــن يليه مــن أطــفــال مــن هــذا 
الــــدعــــم، يــمــثــل مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة، وأن هــذا 
مناقشات موسعة حول  إجـــراء  يتطلب  األمــر 
املناقشات  تلك  وعــدم قصر  القانون،  مشروع 
بل  الــبــرملــان،  وأعــضــاء  الحكومة  ممثلي  على 
مشاركة ممثلني عن منظمات املجتمع املدني. 
وكـــانـــت الــنــائــبــة عـــن حــــزب »مــســتــقــبــل وطـــن« 

حــائــز الــغــالــبــيــة فـــي الــبــرملــان املـــصـــري، رانــيــا 
بمشروع  التقدم  اعتزامها  أعلنت  الجزايرلي، 
مواجهة  فــي  النسل  تنظيم  يستهدف  قــانــون 
الزيادة السكانية، باعتبار أنها »باتت خطرًا 
ــهــــدد اســــتــــقــــرار الــــدولــــة املــــصــــريــــة، ويــبــطــئ  ــ ُي
ــهـــدر مـــن حــقــوق  مـــن نــمــوهــا االقـــتـــصـــادي، وُيـ
الحصول على خدمات جيدة«،  املواطنني في 

وفق قولها.
وأكدت الجزايرلي، في تصريحات سابقة، أن 
الـــذي تعكف على تجهيزه،  الــقــانــون  مــشــروع 
يحرم الطفل الثالث من نصف قيمة الدعم عبر 
الرابع  الخدمات الحكومية، كما يحرم الطفل 
ومــن يليه من أطفال من كامل الــدعــم، مشيرة 
إلـــى إرســــال مــســودة الــقــانــون إلـــى املــؤســســات 
بــأنــه ينص على  ــرأي، علمًا  الــ إلبـــداء  الدينية 
 ،2024 عــام  بداية  من  اعتبارًا  أحكامه  تطبيق 
وعــدم سريانها بأثر رجعي. وفــي 23 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، ربــــط الــرئــيــس عبد 
التعليمية  املنظومة  تـــردي  السيسي  الــفــتــاح 
عن  تسألوني  »ملــا   :

ً
قــائــا السكانية،  بالزيادة 

ــــردي( مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم، هــاســألــكــم أخــبــار  )تـ
بتطوير  هاتطالبونني  إيـــه؟  الــنــســل  تــحــديــد 
النسل«، وأضاف  التعليم، هأطالبكم بتنظيم 
ــزراع ســمــكــي:  ــ ــتـ ــ ــــال افـــتـــتـــاحـــه مــــشــــروع اسـ خـ

»عـــــاوزيـــــن تــعــيــشــوا حــيــاتــكــم فــــي مـــوضـــوع 
إحنا  التعليم.  عن  تسألوني  النسل، وجايني 
امللفات، ومش هاتستحملوا  كل  في  شغالني 
القطاعات.  باقي  وتــرك  التعليم  على  التركيز 
أن نــصــرف كــل مـــواردنـــا املــالــيــة عــلــى تطوير 
التعليم ممكن ينجح في دول أخــرى بخاف 
مــصــر«، على حــد تعبيره. وتستهدف »رؤيــة 
إلــى 2.4  مصر 2030« خفض معدل اإلنــجــاب 
طفا لكل سيدة في 2032، وإلى 1.6 طفل في 
»الجهاز املركزي للتعبئة  2052، وأفاد تقرير لـ
ــاء« الـــحـــكـــومـــي، بـــــأن عـــدد  ــ ــــصــ ــة واإلحــ ــامـ ــعـ الـ
مليون  بلغ 102  املصري  الــداخــل  في  السكان 
نــســمــة، فـــي 5 يــولــيــو/ تــمــوز 2021، بــزيــادة 
قدرها مليون نسمة خال 275 يومًا، ما يعني 
السكانية،  الــزيــادة  أعـــداد  انخفاض  استمرار 
وزيادة الوقت املستغرق لزيادة فرد إلى عدد 

السكان من 14 إلى 24 ثانية.
وأظــهــر الــتــقــريــر انــخــفــاض عـــدد املــوالــيــد في 
مــصــر خــــال ثــمــانــيــة مـــن شـــهـــور عــــام 2020 
ــام 2019، وأن  مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــور فــي عـ
مصر تحتل املرتبة األولى بني الدول العربية 
مــن حيث عــدد الــســكــان، واملــرتــبــة الثالثة بني 
الـــــدول األفــريــقــيــة بــعــد نــيــجــيــريــا وإثــيــوبــيــا، 

والترتيب الرابع عشر بني دول العالم.

من وجهة نظر طبية، يرتبط االلتهاب 
األمـــراض، لكن  بمجموعة كبيرة مــن 
املحاضرين في جامعتي كاليفورنيا 
ماريا  روبـــا  األميركيتني،  وتــكــســاس 
كــتــاب  فــــي  يـــوســـعـــان  بـــاتـــيـــل،  وراج 
ــلـــتـــهـــب«  ــوان اســــــــم »مـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ نــــــشــــــراه بـ
إلــى مــا وراء املجال  دراســـة االلتهاب 
الــبــيــولــوجــي والــتــشــريــحــي مـــن أجــل 
تــحــديــد أســبــابــه الــجــذريــة ومــظــاهــره 
فــــي الـــبـــيـــئـــة الــطــبــيــعــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــيــط بــالــنــاس 
ــــوالدة. ويــعــتــبــر الــكــتــاب الــذي  مــنــذ الــ
يــعــرض تــقــريــر نــشــره مــوقــع »تــايــمــز 
أن  استنتاجاته  إيديوكيشن«  هــايــر 
واالجتماعية  الكيميائية  »العناصر 
والــنــفــســيــة والــبــيــئــيــة والــتــاريــخــيــة 
إذا  تحدد  والبيولوجية  والسياسية 
كــانــت خــايــا الــشــيــخــوخــة ستصبح 
ــازي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــاب الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مـــــحـــــركـــــات لـ
املــزمــن«. ويخالف هــذا النهج ثنائية 
ديكارت  رينيه  الفرنسي  الفيلسوف 
التي تفصل بني الجسد والعقل، علمًا 
لتفاعل   

ً
فــصــا يخصص  الــكــتــاب  أن 

الجهاز التنفسي مع الجهاز املناعي 
ــــال جــائــحــة  ــوقـــش كـــثـــيـــرًا خـ الــــــذي نـ
كــورونــا، لكن مــن خــال الــتــطــرق إلى 
تـــأثـــيـــر الـــعـــوامـــل غـــيـــر الــطــبــيــة عــلــى 
الكامنة  البيولوجية  املناعة  تعديل 
طـــبـــقـــات  فـــــي  الــــــوبــــــاء  ــائــــج  ــتــ نــ وراء 
تفسير  أجــل  من  مختلفة،  اجتماعية 
ملاذا يعاني أشخاص بخاف آخرين 
ــلــــة، وملــــــاذا  ــن املـــــــرض لـــفـــتـــرة طــــويــ ــ مـ
يصاب بعض الناس به با أعراض، 
فيما يــمــوت آخــــرون. ويــربــط الكتاب 
ذلك بالحرمان الذي يرى أنه يتسبب 

فــي تعديات جينية تــؤثــر فــي شكل 
مباشر وغير مباشر على النتائج.

ــاز الـــــــدورة  ــهــ والـــــافـــــت أن فــــصــــول جــ
الــــدمــــويــــة والــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي الــتــي 
ــــدوث  ــــط حــ ــربـ ــ ــــاب تـ ــتـ ــ ــكـ ــ يــــتــــنــــاولــــهــــا الـ
اضـــطـــرابـــات فـــي ضـــخ الـــــدم ووظــيــفــة 
الــــــــــــــــدورة الــــــدمــــــويــــــة بـــــاضـــــطـــــرابـــــات 
االقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الـــتـــي يــقــارنــهــا 
باضطرابات النظام البيئي التي تؤثر 
وبالتالي  السلمون،  تكاثر سمك  على 
بدورة الحياة املحيطة. ويرى املؤلفان 
أن »الــتــمــيــيــز الــجــنــســي والــســيــاســي 
ــعـــرقـــي والـــقـــمـــع واالســـتـــيـــاء على  والـ
التلوث وتعطيل   عن 

ً
األراضـــي، فضا

ذات  املــــــشــــــتــــــرك،  الــــبــــيــــئــــي  ــام  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ال
تـــأثـــيـــر مـــلـــمـــوس وطــــويــــل األمــــــد عــلــى 
الكروموزومات املوجودة في الخايا، 
والــتــي تتسلل إلــى عــدد مــن املــؤشــرات 
الــحــيــويــة والــعــمــلــيــات الــبــيــولــوجــيــة، 
ــات تـــتـــرك  ــ ــدمـ ــ ــا يـــشـــبـــه صـ ــ ــــدث مـ ــحـ ــ وتـ
بــصــمــاتــهــا داخــــــل الــــجــــســــم«. ويـــؤكـــد 
في  مستوطن  »االلتهاب  أن  الباحثان 
كــل أنــحــاء الــعــالــم الــحــديــث«، فــي حني 
العنصري  الظلم  يعرضان مثااًل على 
ــــذي يــصــفــاه  ــات املــتــحــدة الـ فـــي الــــواليــ
األمــد  طويل  تاريخي  »اضطهاد  بأنه 
يــؤثــر فــي صــحــة األجــيــال الــقــادمــة من 
خــال حبسها في دائــرة من الحرمان 
ــن الــــــــــوالدة«.  ــ ــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة مـ ــنــ والــ
ويستنتجان عدم إمكان تغاضي الطب 
لــلــمــرض، »مــا  عــن األبــعــاد السياسية 
يحتم تطبيق نهج أعمق وأكثر جدوى 
للشفاء يدرك التأثيرات العميقة للظلم 

والصدمات على األنظمة الجسدية«.
)كمال حنا(

األمراض تستوطن العالم 
بسبب »السياسات الظالمة«

غسان رمضان الجرادي

في بداية كورونا أوائل عام 2020، حجرت الحكومات رعاياها في بيوتهم، 
ــثــر أنفسهم فــي مــنــازلــهــم حــتــى خــلــت الــشــوارع 

ُ
ال بــل حــجــر أشــخــاص ك

والساحات، وبدأت الحيوانات التي تعيش في الغابات بعيدًا عن اإلنسان 
ــدأت بعض  بـ بــالــخــروج مــن بيئتها رويــــدًا رويــــدًا وعــلــى دفــعــات متتالية. 
كي  القرى  في  السكنية  واملناطق  واملــدن  الطرق  إلــى  بالخروج  الحيوانات 
تستطلع األوضاع. في لبنان، خاصة في منطقة املعرض وساحة النجمة 
وساحة الشهداء وسط بيروت بحث الحمام وعصافير الدوري عن طعام 
فلم تجد، حتى أنهم اشتاقوا كما الهررة إلى البطاطا املقلية التي تقع من 

بعض آكلي »الفرنش فرايز« لكنهم لم يعثروا على أثر منها. 
عن  البحث  قــررا سريعًا  الطيران،  يستطيعان  والـــدوري  الحمام  أن  وبما 

طعامهما في األحياء الداخلية البعيدة عن مركز البلد. 
التالية هي  املعلومات  لكن  الناس.  لــدى  قد يكون ما سبق ذكــره معروفًا 
التأكد منها. ففي موسم عام 2020  حديثة ألبحاث لم تنشر بعد حتى 
لهجرة الخريف للطيور الجارحة والحوامة، لم تكن على عهدها في التزام 
نفس املمرات املتجهة من الشمال إلى الجنوب، إذ شوهدت أحيانًا تجنح 
 من وادي 

ً
على غير عاداتها إلى الشرق أو الغرب، أو تعدل مسارها مثال

خالد في أقصى شمال لبنان مرورًا بوادي عودين، ثم تتجه نحو الهرمل 
العرايش كي تتبع  الريم فــوادي  إلــى قــاع   من أن تتجه جنوبًا 

ً
شرقًا بــدال

السفح الشرقي لجبل الباروك. لم تجد هذه الطيور صيادين كثيرين على 
ها 

ّ
األرض ينتظرون عبورها املمرات املعهودة، فتسكعت يمينًا ويسارًا عل

أن  أو طعامًا يستهويها. ظننا  أو مشربًا تعّب منه  به  تجد مكانًا ترتاح 
هذا التسكع قد يكون نتيجة تغيير الصواعد الهوائية ملساراتها، فقررنا 
ت املشاهد األولى على سلوك 

ّ
درس املوضوع في مطلع خريف 2021. ودل

الطيور مساراتها القديمة، خصوصًا بالنسبة إلى حوام العسل الذي بدأ 
يعبر في 10 أغسطس/ آب املاضي، وبأعداد كبيرة وصلت إلى حد ألفي 
طائر في بعض األيام. وبعد مرور أسبوع بدأت االنحرافات عن الخطوط 
املاضي، شوهد  آب  قة. في 17 أغسطس/ 

ّ
املحل الطيور  األساسية ملمرات 

رف كبير من الطيور الحوامة فوق بلدة كفرحبو قرب مدينة زغرتا وهو 
 
ً
يتجه نحو إهدن صعودًا من ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر، ووصوال

 إلى البقاع نحو اليمونة على 
ً
إلى بشري على ارتفاع 1500 متر، ثم نزوال

السفح الشرقي لسلسلة جبل لبنان. 
 من االتجاه من كفرحبو التي تبعد نحو 8 كلم عن 

ً
حصل كل ذلك بــدال

الساحل إلى الجنوب ودائمًا على نفس البعد تقريبًا من الساحل لتصل إلى 
عاليه ثم إلى الحدود الجنوبية. هذه النتائج ال بّد أنها مرتبطة بكوفيد-19 
التي أقعدت الناس في البيوت عبر الحجر الذي فرضته السلطات، ومنعت 

بموجبه معظم الصيادين من الخروج إلى الحقول والبراري والجبال.  
)متخصص في علم الطيور البرية(  

الطيور في العام الثاني 
لكوفيد-19

إيكولوجيا

التحرش  أو  العنف  مع  للتعامل  األساسية  الوقائية  ــراءات  اإلج تشمل 
كيفية  وتعليمهم  الظاهرة،  بمخاطر  األطفال  توعية  اإللكتروني 
تحمل  بضرورة  األهل  توعية  عن  فضًال  آمن،  بشكل  اإلنترنت  استعمال 
متابعتهم  وكيفية  اإللكتروني،  أبنائهم  نشاط  تجاه  مسؤولياتهم 
بشكل دائم، والتدخل في حال اكتشاف ممارسات مريبة، واإلبالغ عن 

أّي جرائم محتملة.

المراقبة ضرورية للحماية

)Getty/تنامي ظاهرة التحرش اإللكتروني باألطفال في المغرب )جيوفاني ميرغيتي

الحرمان يؤثر في أمراض الناس )محمد حويس/ فرانس برس(

)Getty( اإلقبال على اللقاحات هو ما دون المتوسط
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