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تونس :إنقاذ  487مهاجرًا س ّريًا من البحر

أنقذت البحرية التونسية ،أمس الجمعة 487 ،مهاجرًا ّ
سريًا من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية
ّ
ّ
مختلفة وصلوا إلى ساحل محافظة صفاقس (وسط) على منت زورق أبحر من ليبيا بنية التوجه
ّ
إلــى أوروبـ ـ ّـا ،بحسب مــا أوضـحــت وزارة الــدفــاع .وتشير إح ـصــاءات إلــى أن ق ــوات خفر السواحل
التونسية نفذت نحو  19.500عملية العتراض قوارب مهاجرين ّ
سريني في األشهر التسعة األولى
ُ
ّ
من العام الجاري ،علمًا أن نحو  1319مهاجرًا غرقوا أو فقدوا في البحر األبيض املتوسط في الفترة
(فرانس برس)
بني يناير /كانون الثاني و 14نوفمبر /تشرين الثاني الجاري .

أظهر أحدث مسح وطني لألسرة والصحة نشرته وزارة الصحة الهندية أخيرًا ،بعد بحث استغرق
ّ
عامنيّ ،أن عــدد النساء في الهند فــاق ّ
للمرة األولــى عــدد الرجال ( 1.020امــرأة في مقابل كــل ألف
ّ
رجــل) ،إلــى جانب تسجيل تباطؤ في معدل ال ــوالدات في ثاني أكبر دولــة في العالم لجهة عدد
ّ
ّ
«التحسن في النسبة
الهندية إن
السكان .وقالت
سانغاميترا سينغ الباحثة في مؤسسة السكان ّ
لكنه ما زال ّ
َ
يعي القيام بالكثير
الجنسني إيجابي وخطوة في االتجاه الصحيح،
اإلجمالية بني
(فرانس برس)
من أجل تحقيق املساواة بني الجنسني».

المانش سيبتلع مزيدًا من المهاجرين
ّ
تعبر جـهــات ع ـ ّـدة عــن تـخـ ّـوف مــن ابـتــاع املانش
مزيدًا من املهاجرين الذين يحاولون اجتياز القناة
فــي رح ــات محفوفة بــاملـخــاطــر بحثًا عــن حياة
أفـضــل ،بعد فــرارهــم مــن بـلــدان ّ
تمزقها الحروب
وينهشها الفقر فــي الـشــرق األوس ــط وأفريقيا.
ويـ ـف ـ ّـر مـ ـئ ــات األل ـ ـ ــوف م ــن الـ ـص ــراع ــات وال ـف ـقــر
واالض ـط ـهــاد فــي ال ـع ــراق وس ــوري ــة وأفـغــانـسـتــان
والـيـمــن وال ـس ــودان خـصــوصــا ،فيتسللون عبر

الحدود بمساعدة ّ
مهربني إلى دول ذات اقتصادات
غنية في غرب أوروبا.
ّ
التحركات البشرية بــأعــداد كبيرة
وقــد ّأدت تلك
ألن ـ ـ ــاس يـ ـه ــرب كـ ـثـ ـي ــرون م ـن ـه ــم مـ ــن ص ــراع ــات
تقوم بمشاركة الـغــرب ،إلــى زي ــادة حـ ّـدة الخطاب
الـسـيــاســي ف ــي أن ـح ــاء أوروبـ ـ ــا ،م ــن بـلـغــاريــا إلــى
ّ
بريطانيا .وهؤالء املهاجرون ،باستثناء قلة قليلة
منهم ،ليسوا موضع ترحيب في أوروبــا الغربية.

ّ
ُيــذكــر أنــه بعد حــادثــة الـغــرق األخـيــرة التي وقعت
فــي امل ــان ــش ،ي ــوم األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،وال ـتــي ذهــب
ّ
ضحيتها  27مهاجرًا كانوا يحاولون عبور القناة
على منت قارب مطاطي ،راحت فرنسا وبريطانيا
تتقاذفان املسؤولية .وكانت هذه الحادثة األسوأ
من نوعها على اإلطــاق في ّ
املمر املائي الفاصل
بني َ
البلدين.
وفي هذا السياق ،قالت كاي مارش التي تعمل في

جمعية «سامفيري» الخيرية ملساعدة املهاجرين
ّ
في حديث إلــى وكالة «رويـتــرز» إنــه «فــي حــال لم
ّ
ُ
ن ـ ِـع ـ ّـد ه ــذه ال ـحــادثــة عـنـصـرًا مـحــفـزًا عـلــى إج ــراء
ّ
تغيير مناسب في النهج ،فإن مثل هذه الحوادث
ســوف تتكرر وتــزداد ســوءًا» .أضافت مــارش ّأن
«أساليب الردع لن تنجح» ،مؤكدة ّأن «سقوط مزيد
من الغرقى في القناة أمر ال ّ
مفر منه».
(رويترز)

(بن ستانسال /فرانس برس)

مستشفيات دمشق متخمة بمصابي كورونا
عبد الرحمن خضر

تشهد املناطق السورية كلها موجة جديدة
ّ
م ــن اإلص ــاب ــات ب ـك ــوف ـي ــد ،19-ل ـكــن الــوضــع
األس ـ ــوأ ُي ـسـ َّـجــل ف ــي ال ـعــاص ـمــة دم ـش ــق ،إذ
ّ
ّ
املخصصة لكوفيد19-
امتألت كل األسرة في األقسام
ّ
ف ــي املـسـتـشـفـيــات ال ـح ـكــوم ـيــة .م ــن جـهـتـهــم ،تــوجــه
األغـنـيــاء إلــى املستشفيات الخاصة التي تتقاضى
م ـب ــال ــغ ط ــائ ـل ــة ال ي ـس ـت ـط ـيــع تــأم ـي ـن ـهــا ال ـس ــوري ــون
بمعظمهم .وتـتــزامــن هــذه املــوجــة مــع اقـتــراب فصل
ال ـش ـت ــاء ال ـ ــذي ت ـك ـثــر ف ـيــه األم ـ ـ ــراض الـتـنـفـسـيــة في
األس ـ ــاس ،مــن قـبـيــل اإلن ـف ـلــونــزا ال ـتــي غــالـبــا مــا ّ
يتم
ّ
وتتم
الخلط مــا بــن أعراضها وأع ــراض كــوفـيــد19-
معالجتها أحـيــانــا ب ـ ــاألدوات نـفـسـهــا ،وف ــي حــاالت
ّ
معينة يـحـتـ ّـاج امل ـصــاب بـهــا إل ــى اسـتـشـفــاء ووصــل
بأجهزة التنفس الصناعي.
أفـ ـ ـ ــادت ال ـط ـب ـي ـبــة س ــوس ــن ع ـل ــي االسـ ـتـ ـش ــاري ــة فــي
األمراض التنفسية في مستشفى األطفال الجامعي
ّ
بدمشق في حديث إذاعي بأن إصابات عديدة ُرصدت
في صفوف األطـفــال بالتهاب القصيبات الشعرية،
خصوصًا في املدارس ،األمر الذي ّ
تسبب في ضغط
ّ
على مستشفيات العاصمة دمشق .وأشــارت إلى أن
ّ
أعـ ــراض املـصــابــن بــه ال ت ـقــل خ ـطــورة عــن اإلصــابــة
ً
بكوفيد ،19-واالستشفاء قد يستغرق وقتًا طويال.
ّ
وأشــارت علي إلــى أن املستشفى يستقبل يوميًا ما

ً
بــن  10و 15طـفــا فـقــط مـصــابــن ب ـكــوف ـيــد ،19-إلــى
جــانــب عــدد مــن املصابني بــأمــراض تنفسية أخــرى.
ُ
َ
ستخدم أقسام أخــرى ملعالجة
وفــي أحيان كثيرة ،ت
م ـصــابــي ك ــوف ـي ــد ،19-ك ــون املـسـتـشـفــى ي ـح ـتــوي 10
َ
ّ
ّ
أسرة مخصصة لألطفال موزعة على غرفتني ،وهي
َ
شهرين .وتابعت
ممتلئة بشكل كامل منذ أكثر من
ّ
عـلــي أن ثـ ّـمــة وف ـي ــات ب ــن األط ـف ــال بـسـبــب فـيــروس
ُ
َّ
كـ ــورونـ ــا الـ ـج ــدي ــد ،ت ـس ــج ــل ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى بـش ّـكــل
ّ
أسـبــوعــي ،الفـتــة إل ــى أن امل ـع ـ ّـدات واألدويـ ــة مـتــوفــرة
ّ
ّ
ضمن اإلم ـكــانــات ،علمًا أن ثــمــة ضغطًا كبيرًا على
الكوادر الطبية.
مــن جهته ،قــال عضو الفريق االسـتـشــاري ملكافحة
ـروس ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد ال ـت ــاب ــع ل ـل ـن ـظــام ،نـبــوغ
فـ ـي ـ ّ ّ
العوا ،إنه في الوقت الحالي «نشهد هجومًا شرسًا
ل ـل ـف ـيــروس الـتـنـفـســي امل ـخ ـلــوي ال ـب ـشــري ول ـحــاالت
الـتـهــاب القصيبات الـشـعــريــة ،نتيجة الخلط بينه
وبني إصابات كوفيد 19-في املدارس ،في ظل غياب
ّ
االحترازية والوعي الصحي» .وأشار إلى
ّلإلجراءات
أنه «كان من املفترض على وزارة التربية التشديد
أكـثــر على الناحية الصحية فــي امل ــدارس ،وإيـجــاد
ّ
آلية ملنع ّ
أي تلميذ تظهر عليه أعــراض املــرض من
ّ
ّ
الــدخــول إلــى حــرم امل ــدرس ــة» .وش ــدد الـعــوا عـلــى أن
إص ــاب ــة واحـ ــدة كـفـيـلــة بــإصــابــة امل ــدرس ــة بــالـكــامــل،
ّ
الف ـت ــا إل ــى أن ّخ ـط ــورة ال ـف ـي ــروس ت ـط ــاول األط ـف ــال
ّ
ّ
والـ ـخ ـ ّـدج ،لـكــنــه ال يـســبــب وف ـيــات إل فــي ح ــال كــان

ّ
صدرية مزمنة أو حادة.
املريض يعاني من مشكالت
أح ـم ــد ق ــوي ــدر م ــواط ــن س ـ ــوري تــوف ـيــت وال ــدت ــه في
أحــد مستشفيات دمشق الخاصة ،يقول لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد»« :ع ـج ــزت ع ــن تــأمــن ســريــر لــوالــدتــي في
ـات الـحـكــومـيــة ّ ،فنقلتها إل ــى مستشفى
املـسـتـشـفـيـ ّ
خ ــاص» .لـكــنــه يشير إلــى أن ــه لــم يستطع إخــراجـهــا
عندما توفيت «إال بعد دفع نحو مليون ليرة سورية
ّ
(نحو  2000دوالر أميركي) عن ّكل ليلة ،ما عدا أثمان
بعض األدوية التي لم تكن متوفرة واشتريتها على
حسابي الخاص».
ويكشف مصدر طبي من العاصمة دمشق لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» أن «ثـ ـ ّـمـ ــة ن ـق ـص ــا فـ ــي أع ـ ـ ـ ــداد امل ـس ـح ــات
املستخدمة فــي الكشف عــن اإلصــابــة بـكــوفـيــد،»19-
ّ
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «امـ ـت ــاء األس ـ ـ ـ ّـرة ّأدى إلـ ــى ع ــزوف
امل ـصــابــن بــال ـف ـيــروس ع ــن مــراج ـعــة املـسـتـشـفـيــات،
خــوفــا مــن اإلصــابــة بــأمــراض أخ ــرى قــد تـكــون ّأكثر
خطورة ،خصوصًا الفطر األسود الذي بات يتفشى
في مناطق سيطرة النظام» .وبحسب املصدر نفسه،
ّ
ف ــإن «اإلح ـص ــاءات املتعلقة بـكــورونــا ال ـص ــادرة عن
ّ
َ
أولهما النقص
وزارة الصحة غير دقيقة لسببنيّ .
ال ـح ــاص ــل ف ــي امل ـس ـح ــات ،وال ـث ــان ــي أنـ ـه ــا ال تشمل
املصابني واملتوفني الذين ال يراجعون املراكز الطبية
الـحـكــومـيــة» .فــي الـسـيــاق نـفـســه ،ق ــال مــديــر الهيئة
الـعــامــة ملستشفى دم ـشــق (املـجـتـهــد) أح ـمــد عباس
ّ
إن نسبة إش ـغــال الـعـنــايــة امل ـش ـ ّـددة مــا زال ــت  99في

مرضى يتوفون
في بيوتهم

يقول المواطن السوري أحمد قويدر ّ
إن «مصابين
ّ
وثمة
يتلقون العالج في المنازل.
كثيرين باتوا
ّ
خوف بين األهالي من ارتفاع أعداد الوفيات بين
ّ
صفوف المصابين ،خصوصًا ّ
يتوفون
أن كثيرين
في منازلهم من دون أن ُتد َرج أسماؤهم على
قوائم المصابين لدى وزارة الصحة» .وبالتالي يرى
ّ
أن األرقام هي أكبر من المع َلن.

املائة ،مشيرًا إلى وجــود  60مصابًا بكوفيد 19-في
املستشفى حاليًا ،من بينهم  16مريضًا في العناية
املركزة باإلضافة إلى  16مريضًا في القسم املخصص
للمصابني بالفطر األسود .أضاف عباس في حديث
ّ
إلى وكالة أنباء النظام الرسمية «سانا» أن الطاقة
االستيعابية ملستشفى دمـشــق املـخـ ّـصــص ملرضى
كورونا تصل إلى  90سرير عزل ،من بينها  18سرير
ّ
عناية مركزة ،الفتًا إلى أن املستشفى يستقبل حاليًا
الحاالت املتوسطة والشديدة فقط.
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متحور جديد
ّ
قلق كورونا يتصاعد من جنوب أفريقيا

متحور آخر من فيروس كورونا الجديد
رُصد أخيرًا
ّ
في جنوب أفريقيا ،األمر الذي أثار القلق في العالم
دافعًا في اتّجاه فرض قيود على الرحالت الجوية

لألسف ...اك ُتشف متحوّ ر جديد مثير للقلق (ميخال شيجك /فرانس برس)

خمسة أسئلة يكره الناس
سماعها خالل العطالت

تجمعات العطالت تتطلب كثيرًا من الذكاء االجتماعي (براندون بيل)Getty /

يكره بعض األشخاص فترة العطالت
السنوية ،ليس بسبب العطلة ،وإنما
ألن ـهــم ي ـض ـطــرون لــإجــابــة ع ــن أسئلة
محرجة يطرحها أحد أفراد العائلة ،أو
األصدقاء.
ال يـمـتـلــك جـمـيــع ال ـب ـشــر ن ـفــس الــذكــاء
االج ـت ـمــاعــي ،وال ي ــدرك ك ـث ـيــرون كيف
يمكن أن يؤثر حديثهم ،أو تصرفاتهم
على اآلخــريــن ،خاصة خــال العطالت،
ً
فالبعض يوجهون أسئلة تعد تطفال،
أو تجعل األخرين غير مرتاحني.
رص ـ ـ ــدت امل ـع ــال ـج ــة ال ـن ـف ـس ـيــة م ــاري ـن ــا
هـ ــاريـ ــس ،ف ــي مـ ـق ــال ب ــ«س ـي ـكــولــوجــي
ت ـ ـ ــوداي» ،األس ـئ ـلــة الـخـمـســة الـشــائـعــة
خالل العطالت ،وطرحت مجموعة من
األسئلة البديلة.
 .1متى ستحصل على وظيفة حقيقية؟
ط ــرح ه ــذا ال ـســؤال يعني أن الشخص
لـيــس لــديــه وظـيـفــة حـقـيـقـيــة ،أو ليس
ً
سعيدًا في وظيفته الحالية .حاول بدال
مــن ذلــك توجيه ال ـســؤال بطريقة أكثر
ل ـيــاقــة ،م ـثــل :مــا امل ـشــاريــع ال ـتــي تعمل
عليها حاليًا؟ أو ما هي تطلعاتك في
العمل؟
 .2متى ستقرر إنجاب أطفال؟
األش ـخــاص غير األذك ـيــاء ليس لديهم
وعي كاف بظروف اآلخرين ،وأن لديهم
حياة مختلفة ،وجــدوال زمنيا مغايرا،
وأه ــداف ــا ،وأف ـك ــارا مـتـبــايـنــة ،فـعـشــرات
األم ـ ــور ت ـم ـنــع ال ـب ـعــض م ــن اإلنـ ـج ــاب،
إذ ي ـعــانــي ال ـب ـعــض م ــن ال ـع ـقــم ،أو من
مشكالت صحية أخرى.
ً
ح ــاول ب ــدال مــن ذلــك أن تـبــدي اهتمامًا
ع ـن ــدم ــا يـ ـ ــدور ال ـح ــدي ــث ح ـ ــول أه ـم ـيــة
إن ـجــاب األط ـف ــال ،فـلـيــس مــن شــأنــك أن
يقرر شخص اإلنجاب أو يرفضه.

 .3هل اكتسبت /فقدت الوزن؟
هذا السؤال يدل على نقص في الوعي.
قد يعتقد بعض األشخاص أن مالحظة
الــوزن أو املظهر مؤشر على االهتمام،
لكنه في الــواقــع يمكن أن يمثل إهانة،
أو مـصــدر إح ــراج ،خصوصا لألطفال
والـ ـنـ ـس ــاء ،وع ـل ـم ـيــا ،ي ـم ـكــن أن تتغير
أوزان أجسامنا بنحو  3كيلوغرامات
ف ــي ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـن ـب ــدو م ـخ ـت ـل ـفــن بـسـبــب
ً
االنتفاخ ،أو حالة األمـعــاء .حــاول بدال
م ــن ذلـ ــك ال ـ ـقـ ــول :يـعـج ـبـنــي اه ـت ـمــامــك
بصحتك ،أو بمظهرك ،أو :م ــاذا تفعل
لتكون بهذا املظهر الرائع؟
 .4ملاذا ال تتزوج؟
ال ي ـطــرح األش ـخ ــاص األذكـ ـي ــاء أسئلة
تبدأ بـ«ملاذا لست .»...عندما توجه هذا
الـســؤال ،فــأنــت تشير إلــى أن الشخص
ليس في املكان أو الوضع الذي ينبغي
أن يـ ـك ــون فـ ـي ــه ،وال ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى األغـ ـل ــب
سيكون دفاعيًا ،فالناس لديهم جداول
زمـنـيــة مـخـتـلـفــة ،وافـ ـت ــراض أن جميع
الـنــاس يــريــدون ال ــزواج ،أو مستعدون
ً
له ،أمر غير منطقي .جرب بدال من ذلك:
ً
مؤخرا؟
هل أقمت أي صداقات جديدة
أو ماذا تفعل عادة في أوقات فراغك؟
 .5كم تجني من املال حاليًا؟
املـ ــال م ــوض ــوع م ـح ـظــور الـ ـس ــؤال عنه
بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ـ ــام ،ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو كـ ـ ـ ــان ه ــدف ــك
اإلطمئنان ،فلدى األشـخــاص وجهات
نظر مختلفة حــول امل ــال ،وال يحق لك
ســؤال الناس عما يجنونه ،فهذا ليس
ً
من شأنك .حــاول بــدال من ذلــك السؤال
بطريقة غير مباشرة ،مثل :كيف يسير
العمل هــذه األيــام؟ أو ما هي املشاريع
الجديدة التي تفكر فيها؟
(سالمة عبد الحميد)

لندن ـ العربي الجديد

ح ـتــى ّأول م ــن أمـ ــس الـخـمـيــس،
كانت دول كثيرة تربط عودتها
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـدد ف ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
ّ
بمتحور «دلتا»
الخاصة باألزمة الوبائية
مــن فـيــروس كــورونــا الجديد املهيمن على
العالم منذ أشهر ّ
عدة ،بعدما كان قد ُرصد
ّ
للمرة األولــى في الهند في إبــريــل /نيسان
ّ
امل ــاض ــي .ل ـك ــن ال ـخ ـم ـيــس ،أع ـل ــن ع ـل ـمــاء من
ّ
متحور جديد من
جنوب أفريقيا اكتشاف
ال ـف ـيــروس فــي ال ـب ــاد ،وصـ ـ ّـرح املتخصص
فــي عـلــم ال ـف ـيــروســات تــولـيــو دي أولـيـفـيــرا
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي« :ل ــأس ــف ،اكتشفنا
مـتـحـ ّـورًا جــديـدًا مثيرًا للقلق .وبحسب ما
ّ
يـمـكــن مــاح ـظ ـتــه ،ف ـ ــإن لـ ــدى هـ ــذا امل ـت ـحـ ّـور
ال ـقــدرة على االنـتـشــار بسرعة كـبـيــرة» .من
جهته ،أفــاد البروفسور ريـتـشــارد ليسيلز
ّ
ّ
ب ــأن «مــا يقلقنا هــو أن هــذا املـتـحـ ّـور قــد ال
ي ـك ــون قـ ـ ــادرًا ع ـلــى االن ـت ـق ــال ب ـش ـكــل أس ــرع
ّ
فحسب ،بل قد يتمكن من إتــاف أجــزاء من
جـهــاز املـنــاعــة لــديـنــا» .إذًا ،مــا زال فـيــروس
كــورونــا الـجــديــد ال ــذي ُرص ــد لـلـمـ ّـرة األولــى
في الصني في نهاية ديسمبر /كانون ّ
األول
 ،2019يمضي فــي إق ــاق أهــل املـعـمــورة مع
ّ
ّ
تستمر في الظهور محدثة
متحوراته التي
بلبلة في بقاع مختلفة.
َّ
وامل ـت ـح ـ ّـور ال ـجــديــد ال ــذي ُي ـتــوقــع أن يـكــون
ش ــدي ــد ال ـ ـعـ ــدوى ُي ـ ـعـ ـ َـرف ال ـ ـيـ ــوم ب ـم ـت ـحـ ّـور
«ب ـ ـ ـ ــي »1.1.529.وه ــو يـشـمــل ع ــددًا مرتفعًا
جدًا من الطفرات ،األمر الذي ّ
يبرر تصنيفه
«مـقـلـقــا» .وبحسب وزي ــر الصحة الجنوب
أفــري ـقــي ج ــو ف ــاه ــا ،ق ــد ي ـكــون ه ــو الـسـبــب
ف ـ ــي «االرتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدي» إلصـ ــابـ ــات
كوفيد 19-في األسابيع األخيرة في جنوب
أفريقيا ،البلد األفــريـقــي األكـثــر تـضــررًا من
الــوبــاء فــي ال ـقــارة األفــريـقـيــة .أض ــاف فاهال
ّ
ّ
أن ظ ـهــور امل ـت ـحـ ّـور «ي ـع ــزز حـقـيـقــة أن هــذا
الـعــدو غير املــرئــي ال ــذي نتعامل معه غير
ّ
قابل للتوقع»ُ .يذكر أن فريق دي أوليفيرا
نفسه من معهد «كريسب» للبحوث املدعوم
من جامعة كوازولو-ناتال ،كان قد اكتشف
ّ
املتحور «بيتا» شديد العدوى في البالد في
ّ
أكتوبر /تشرين األول .2020
وفي هذه املرحلة ،ال يستطيع العلماء الجزم
بمدى فعالية اللقاحات املضادة لكوفيد19-
ف ــي م ـكــاف ـحــة ه ــذا امل ـت ـح ـ ّـور ال ـج ــديّــد .وفــي
ّ
ّ
متحور «دلـتــا» خفض من
هــذا اإلط ــار ،فــإن
جهته فعالية اللقاحات بنسبة  40في املائة،
بحسب البيانات األخـيــرة ملنظمة الصحة
ّ
العاملية .لكن جون نكينغاسونغ من املراكز
األفريقية ملكافحة األمــراض والوقاية منها
ّ
أشــار إلــى ّأن ّ
متحورات عديدة تظهر
«ثمة

ّ
ّ
يؤثر على ّ
تطور الوباء».
لكن بعضها ال
ّ
وعـنــد اإلع ــان عــن املـتـحــور الـجــديــد ،كانت
ق ــد ُسـ ّـج ـلــت إل ــى جــانــب الـ ـح ــاالت املـحـلـيــة،
إصــابــات بــه فــي بــوتـســوانــا امل ـج ــاورة وفــي
ه ــون ــغ ك ــون ــغ ل ــدى م ـســافــريــن عــائــديــن من
ً
جنوب أفريقيا .وهــو األمــر الــذي دفــع دوال
ك ـث ـيــرة ،ال سـ ّـيـمــا أوروبـ ـي ــة ،أم ــس الجمعة
إل ــى تـعـلـيــق ال ــرح ــات بـيـنـهــا وب ــن جـنــوب
أفريقيا وكذلك دول أخرى تقع في جنوبي
ال ـقــارة األفــريـقـيــة .وبحسب مـتـحـ ّـدث باسم
ّ
امل ـفــوض ـيــة ،فـ ــإن «ال ــوض ــع ي ـت ـطـ ّـور بـســرعــة
ّ
ّ
كبيرة ونحرص على اتخاذ كــل اإلجــراءات
امل ـم ـك ـنــة إلبـ ـط ــاء ان ـت ـش ــار ه ـ ــذا املـ ـتـ ـح ـ ّـور».
وب ـي ـن ـم ــا اقـ ـت ــرح ــت امل ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـيـ ــة
تعليق ال ــرح ــات اآلت ـيــة مــن ج ـنــوب ال ـقــارة
األفريقية إلــى دول االتـحــاد األوروب ــي على
خلفية رصــد املـتـحـ ّـور الـجــديــد ،بحسب ما
غـ ـ ّـردت رئـيـسـتـهــا أورس ـ ــوال ف ــون دي ــرالي ــن،
أعلن وزير الصحة األملاني املنتهية واليته
ّ
ينس شبان أن أملانيا ســوف تمنع غالبية
الرحالت الجوية من جنوب أفريقيا ودول
م ـ ـجـ ــاورة لـ ـه ــا ،ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن مـ ـس ــاء (أم ـ ــس)
الـجـمـعــة .وس ــوف ُيـسـمــح فـقــط للمواطنني
األملان بالعودة الى البالد ،مع وضعهم في
الحجر الصحي ّ
ملدة  14يوما حتى لو كانوا
ّ
محصنني.
م ــن جـهـتـهــا ،ح ـظــرت املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة منذ
ّ
املتحور
يــوم الخميس ،تــاريــخ اإلع ــان عــن
ّ
ال ـج ــدي ــد ،ك ــل ال ــرح ــات ال ـجــويــة اآلت ـي ــة من
س ـ ّـت دول ه ــي ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا ونــامـيـبـيــا
ولـ ـيـ ـس ــوت ــو وإيـ ـس ــواتـ ـيـ ـن ــي وزيـ ـمـ ـب ــاب ــوي
ً
ابتداء من ظهر (أمس) الجمعة.
وبوتسوانا،
ص ـح ــة ال ـب ــري ـط ــان ــي ســاجــد
ـ
ل
ا
ـر
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ـ
ّ
ّ
ـؤش ــرات ّ
األول ـي ــة الـتــي ّلدينا
جــاويــد إن «امل ـ
ّ
بخصوص هــذا املـتـحــور تشير إلــى أنــه قد
ّ
املتحور دلتا
يكون أكثر قابلية لالنتقال من
ّ
وأن اللقاحات التي لدينا حاليًا قــد تكون
ّ
ّ
أق ــل فـعــالــيــة» فــي مـنــع اإلصــابــة بـهــا .ولفت
ّ
جاويد إلى أن العلماء البريطانيني «قلقون
ّ
املتحورة.
جـدًا» من هــذه النسخة الجديدة
ّ
أضـ ـ ـ ــاف ج ـ ــاوي ـ ــد« :سـ ـ ـ ــوف ن ـط ـل ــب مـ ــن ك ــل
ً
ابتداء
شخص يصل من إحــدى تلك الــدول
من الساعة الرابعة من صباح (غــد) األحد،
أن يحجر نفسه في فندق» ،قائال إن الذين
يـصـلــون مــن تـلــك الـ ــدول قـبــل ه ــذا الـتــاريــخ
ّ
يتعي عليهم أن يـحـجــروا أنفسهم
ســوف
ف ــي م ـنــازل ـهــم وأن يـخـضـعــوا إل ــى اخـتـبــار
تفاعل بوليميراز املتسلسل «بــي ســي آر»
في اليوم الثاني لوصولهم ،واختبارًا ثانيًا
ً
مماثال بعد ستة أيــام من ّ
األول .وقد ّ
بررت
ّ
ّ
اململكة املتحدة قرارها بأن العلماء يرون أن
ّ
املتحور املكتشف أخيرًا في جنوب أفريقيا
هو األبــرز على اإلطــاق .ودافــع وزيــر النقل

«رحمة الديار» أفضل لنازحي أفغـانستان
كابول ـ صبغة اهلل صابر

ت ـتــواجــد ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة من
النازحني داخليًا بسبب املعارك التي اندلعت
بـ ــن ح ــرك ــة ط ــالـ ـب ــان وال ـ ـق ـ ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة
ق ـبــل س ـق ــوط ك ــاب ــول ف ــي ن ـهــايــة أغ ـس ـطــس/
الفرصة
آب املــاضــي .بعضهم مـشــردون ،ألن
ّ
لم تتهيأ لعودتهم إلــى منازلهم رغــم توقف
ً
ال ـح ــرب ،وآخ ـ ــرون عـ ــادوا ف ـعــا إل ــى ديــارهــم
ل ـك ـن ـهــم ي ــواجـ ـه ــون م ـش ــاك ــل ه ــائ ـل ــة بـسـبــب
الـخـســائــر الـتــي لحقت بمنازلهم وأعمالهم
وحقولهم ،وأحدهم جمشيد خان روزي الذي
عاش أشهرًا من املعاناة في حديقة شهر نو،
وسط العاصمة كابول ،بعدما ترك منزله في
إقليم قندوز (شمال).
يـخـبــر جمشيد «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :عشنا
أي ــام ــا صـعـبــة ف ــي ك ــاب ــول .مـكـثـنــا ف ــي خيمة
صـغـيــرة ،واش ـتــد ال ـبــرد عـلــي وع ـلــى أوالدي
مــن دون أن نملك وســائــل لـلـتــدفـئــة .لـكــن ما
ّ
خفف معاناتنا تسلمنا بعض املساعدات من
أثرياء ومن أهل الخير» .ويشتكي من وقوع
كثير من الغش في عملية توزيع املساعدات،
«إذ ك ـ ــان ي ــأت ــي م ـت ـس ــول ــون إل ـ ــى ال ـحــدي ـقــة
ويتسللون وســط النازحني ،قبل أن يعودوا
ً
إلى منازلهم ليال ،ثم يتواجدون مجددًا في
الخيم صباحًا لتسلم املساعدات».
وتنفيذًا ملشروع إعادة النازحني داخليًا إلى
مـنــازلـهــم وال ــذي أطلقته مــؤسـســة «الـنـســاء
املتطوعات» التي ّ
تمولها أفغانيات يقمن
خ ــارج ال ـب ــاد ،معظمهن فــي أملــان ـيــا ،غ ــادر
آالف آخرين حديقة شهر
جمشيد خــان مع ّ
ن ــو ف ــي ب ــاص ــات وف ــرتـ ـه ــا امل ــؤس ـس ــة ال ـتــي
منحت كل أسرة أيضًا مبلغ  10آالف أفغانية
( 101دوالر).
ي ـقــول مــديــر مــؤسـســة الـن ـســاء املـتـطــوعــات،
واج ــد أحـمــد صــافــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«قمنا بمشروع كبير ،إذ اعتقدت املؤسسة
ف ــي الـ ـب ــداي ــة أن عـ ــدد الـ ـن ــازح ــن ق ـل ـيــل وال
ي ـت ـجــاوز أل ـفــي أس ـ ــرة ،ل ـكــن ت ـبــن أن ال ـعــدد
أضـعــاف ذل ــك ،وقمنا بـتــوزيــع املـنــح املالية
التي في حوزتنا ،وهي عشرة آالف أفغانية،
على  1055أسرة ،ووفرنا مواصالت العودة
ـف السـتـكـمــال
لـلـجـمـيــع ،ل ـكــن امل ـب ـلــغ ل ــم ي ـك ـ ِ
املساعدات املادية».
ي ـض ـي ــف« :أعـ ــدنـ ــا  3500أسـ ـ ــرة ن ــازح ــة إل ــى
 22واليـ ــة ،أكـثــرهــا فــي ال ـش ـمــال .وه ــي كانت
تتواجد في ثالث حدائق رئيسية في كابول
هـ ــي شـ ـه ــر نـ ــو وس ـ ـ ـ ــراي شـ ـم ــال ــي وجـ ـ ــوالي
ب ــارك .كما أجلينا أس ـرًا تــواجــدت فــي أماكن
متفرقة في أماكن مختلفة ،بينها  120أسرة
مــن سـكــان والي ــة دايـكـنــدي كــانــت تعيش في
منطقة دشتي برجي ،غرب كابول».
ومــن األش ـخــاص الــذيــن ع ــادوا إلــى منازلهم
م ــن دون أن ي ـت ـس ـل ـمــوا امل ـن ـحــة امل ــال ـي ــة عبد

املنعم بغالني الــذي مكث فــي حديقة ســراي
ش ـم ــال ــي ،وع ـ ــاد أدراجـ ـ ـ ــه إلـ ــى م ــدي ـن ــة بــولــي
خمري .ويقول لـ«العربي الجديد» :واجهنا
خـيــاريــن صعبني ،أولـهـمــا الـبـقــاء فــي كابول
والتعرض للبرد الــذي كاد أن يقتل أطفالنا،
أو العودة إلى ديارنا ،وهو ما فعلناه حيث
نعيش اآلن في منزل أحد أقاربنا ،ألن منزلنا
ّ
دمر بالكامل خالل املعارك التي اندلعت بني
طالبان والقوات الحكومية السابقة».
ويـقــع مـنــزل اب ــن عــم عـبــد املـنـعــم ق ــرب مقار
حكومية لم تتعرض لقصف .أما منزله ففي

مؤسسة «النساء
المتطوعات» ساعدت
في عودة  3500أسرة
نازحة من  22والية

خيم النازحين ما زالت كثيرة (بولنت كيليتش /فرانس برس)

ضواحي مدينة بولي خمري ،حيث اندلعت
مواجهات شرسة دمرته مع عشرات املنازل
األخرى.
من جهته ،يقول مسؤول الحمالت امليدانية
في مؤسسة «وطــن للمساعدات االجتماعية
والـتـقـنـيــة» الـتــي تـســاعــد ال ـنــازحــن داخـلـيــا،
فضل أكبر وزيري ،إن «آالف األسر تعيش في
حالة صعبة وفي خيم عند أطراف العاصمة
كابول والــواليــات ،ألنها ال تستطيع العودة
إلى مناطقها حيث دمرت الحرب بيوتها».
وعن املشاكل التي يواجهها النازحون ،يقول
وزيــري إن «أهمها هو الحرمان من الرعاية
الـصـحـيــة ،فمعظم املـسـتـشـفـيــات الحكومية
تعاني من نقص في الكوادر واملــواد الطبية
ب ـعــد س ـي ـطــرة طــال ـبــان ع ـلــى ال ـح ـكــم ،وكــذلــك
شح املــواد الغذائية وفـقــدان املياه الصالحة
للشرب ،وحرمان األطفال من التعليم».
وكــانــت وزارة ش ــؤون املهاجرين األفغانية
أع ـل ـن ــت ق ـب ــل ي ــوم ــن م ــن س ـي ـط ــرة طــال ـبــان
عـلــى كــابــول أن نـحــو  60أل ــف أس ــرة نزحت
داخ ـل ـيــا بـسـبــب ال ـحــرب وامل ـع ــارك الطاحنة

الـتــي انــدلـعــت بــن مقاتلي طــالـبــان وق ــوات
ال ـح ـكــومــة خـ ــال ش ـه ــري ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران
ويوليو/تموز املاضيني.
وف ــي أكـتــوبــر/تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،حثت
مـنـظـمــة الـصـلـيــب األح ـم ــر املـجـتـمــع الــدولــي
عـلــى الـتــواصــل مــع «طــال ـبــان» ،مـشــددة على
أن جـمــاعــات اإلغــاثــة لــن تستطيع بمفردها
تجنب ان ــدالع أزم ــة إنـســانـيــة .وق ــال روب ــرت
م ــاردي ـن ــي ،امل ــدي ــر ال ـع ــام لـلـمـنـظـمــة« :نـكـثــف
جهودنا مع منظمات أخرى في أفغانستان،
لكن دعم املجتمع الدولي الــذي يسلك نهجًا
ح ــذرًا فــي الـتـعــامــل مــع طــالـبــان ،يلعب دورًا
حاسمًا في توفير الخدمات األساسية».
وأنـشــأت األم ــم املتحدة فــي أكتوبر/تشرين
األول املاضي أيضًا صندوقًا خاصًا لتوفير
ال ـس ـي ــول ــة املـ ـب ــاش ــرة ل ــأفـ ـغ ــان ،وق ــال ــت إن ــه
«سيحل املشكلة لثالثة أشهر فقط».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الصحة العالمية :ال لتقييد السفر

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّها ال تنصح الدول بفرض قيود على
المتحور األخير من فيروس كورونا الجديد الذي رُصد في
السفر بسبب
ّ
وشدة
المحدد لمستوى انتقاله
جنوب أفريقيا ،في غياب الفهم
ّ
ّ
عدواه .وقال كريستيان ليندماير« :اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي:
منظمة الصحة العالمية توصي الدول باالستمرار باعتماد نهج علمي
يستند إلى المخاطر ( )...في المرحلة الراهنة ،نكرر مرّة جديدة أنّنا ال
ننصح بفرض قيود على السفر».

الـبــريـطــانــي غــرانــت شــابــس عــن ق ــرار حظر
ً ّ
الرحالت الجوية ،قائال إن الدرس املستفاد
ّ
ّ
التحرك املبكر
من جائحة كوفيد 19-هو أن
أمر أساسي.
ّ
ف ــي امل ـقــابــل ،رأت ج ـنــوب أفــريـقـيــا أن ق ــرار
بريطانيا حظر الرحالت الجوية من الدول
ال ـس ـ ّـت الــواق ـعــة جـنــوبــي ال ـق ــارة األفــريـقـيــة
ّ
ي ـب ــدو «مـ ـتـ ـس ـ ّـرع ــا»ُ .ي ــذك ــر أن الـ ـخـ ـب ــراء لــم
صـ ــابـ ــات قـلـيـلــة
يـ ــرصـ ــدوا ح ـ ّت ــى اآلن إال إ ّ
باملتحور الجديد ،لكنهم قلقون من
نسبيًا
ّ
املتحور ،األمر
عدد الطفرات الكبير في هذا
الذي قد ّ
يعوق االستجابة املناعية للجسم

المتحور الجديد
لدى
ّ
قدرة على االنتشار بسرعة
كبيرة بحسب مكتشفيه

ّ
ويـجـعـلــه أكـثــر قــابـلـيــة لــانـتـقــال .وإزاء كــل
الدعوات إلى تعليق السفر وتشديد القيود
عليه سـ ً
ـواء من قبل دول أوروبية أو أخرى
البحرين ،أفــادت منظمة
غير أوروبـيــة مثل ّ
الـصـحــة الـعــاملـيــة بــأن ـهــا ال تـنـصــح بـفــرض
قيود على السفر بسبب املـتـحـ ّـور الجديد.
وقـ ــد أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث بــاس ـم ـهــا كــريـسـتـيــان
ّ
ّ
املتحور
ليندماير أن فهم مستوى انتقال
ُ
الجديد من الفيروس الذي رصد في جنوب
أف ــري ـق ـي ــا وشـ ـ ّـدتـ ــه ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى «أس ــاب ـي ــع
ّ
للمنظمة بشأن
عدة»ّ .أما املبعوث الخاص
ّ
ـارو فـ ــرأى أنـ ــه «مــن
ك ــوف ـي ــد 19-دي ـف ـيــد ن ــاب ـ ّ
ّ
متحور جديد
الصواب القلق» بشأن تفشي
م ــن الـ ـفـ ـي ــروس ف ــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا .وف ــي
البريطانية «بــي.
حديث إلــى هيئة اإلذاع ــة
ّ
بي .سي» ،أعاد نابارو ذلك إلى أنه «بحسب
ما يبدو ،سوف تكون للفيروس قدرة أكبر
ع ـلــى اإلف ـ ــات م ــن ال ــدف ــاع ــات ال ـت ــي ّبـنـتـهــا
أجسادنا نتيجة اللقاحات التي تلقيناها
منذ بداية هذا العام».

إيكولوجيا
الدندر والسياج االجتماعي
محمد أحمد الفيالبي

عندما تكون املوارد محدودة ويستمر البشر في التكاثر ،تلوح الكارثة
ّ
املدمرة .هذا ما يحدث في محمية الدندر جنوب شرقي السودان ،حيث
ّ
تتعقد مشكلة استخدام املــوارد الطبيعية ،وتتعمق في ظل االعتقاد
الـســائــد فــي كــل املجتمعات الفقيرة بــأن مــن حــق األف ــراد أن ينجبوا
ويتكاثروا في حرية طاملا أن املوارد متاحة .وهذا هو حال البدوي الذي
يطمح إلى زيادة حجم قطيعه في املرعى املشاع ،من دون أن يدرك ّأن
هذا املرعى لن يتحمل أكثر من طاقته.
لقد فطنت إدارة مشروع تطوير محمية الدندر لهذا األمــر بني عامي
 2000و ،2005حني خصصت مــوارد ألنشطة مجتمعية هدفت إلى
بناء سياج اجتماعي حول املحمية .ونجحت مساعيها إلى حد كبير،
لكن املشروع ّ
املمول من برنامج األمــم املتحدة للتنمية توقف بسبب
تقاعس حكومات الواليات عن دفع مساهمتها املحلية ،ما يؤكد خطر
االعتماد على التمويل األجنبي للمشاريع ،وضرورة أن يكون اإلسهام
األكبر محليًا.
يشرح الخبير هاشم محمد الحسن أن «محمية (حـظـيــرة) الدندر
أنـشـئــت خ ــال حقبة االسـتـعـمــار ( ،)1935مــا جعلها ول ـيــدة ثقافة
غربية لديها أسس وتقاليد راسخة تتعلق باإلدارة الرشيدة للموارد
الطبيعية .وجرى الحفاظ على املحمية من خالل هذه الثقافة ،حيث
لم تهددها أية مخاطر ،فاملوارد الطبيعية املتاحة كانت تفوق حاجة
سـكــان املنطقة والــرعــاة ،كما أن قــوانــن حماية الـحـيــاة الـبــريــة كانت
رادع ــة وســريـعــة الـنـفــاذ ،مــا أدى إلــى نمو وتـكــاثــر حـيــوانــات املحمية
بطريقة طبيعية».
وفي عام  ،2003نشر الخبير الدكتور معتصم نمر ورقة ذكر فيها أن
«بني مصادر التهديدات ذات األثر السلبي على مستقبل املحمية ،غياب
ّ
وتحول املحمية إلى أشبه
أي استراتيجية ملجابهة الهجرات السكانية،
بجزيرة معزولة وسط أنماط متضاربة من استخدام األراضي واملوارد
الطبيعية» .وتمثلت التعديات في تسلل الرعاة إلى داخل املحمية بحثًا
عــن املــأكــل وامل ــاء ،ومـمــارســة الصيد الـجــائــر ،وقطع األش ـجــار ،وجمع
الثمار ،وإشعال الحرائق كوسيلة لجمع العسل.
أغ ــرى ضـعــف الـعــائــد االق ـت ـصــادي مــن املـحـمـيــة خــاصــة بـعــد تــراجــع
السياحة في السودان عمومًا والدندر تحديدًا بعض املسؤولني املحليني،
وعلى رأسهم حكام الواليات التي تقع املحمية في نطاقها ،بالتفكير
في االستثمار الزراعي داخلها ،فتصدى لهم أهل االختصاص حينها.
ثم صعد األمر إلى السطح مجددًا بتأثير اإلهمال الذي طاول املحمية
أخيرًا مع كثافة النزوح والتوسع االستيطاني حولها ،وازديــاد رقعة
الزراعة اآللية وتوغلها في أراضي املراعي الطبيعية ،علمًا أن عام 2021
هو العام املخصص لالحتفاء بمحميات املحيط الحيوي.
(متخصص في شؤون البيئة)

خوف على الحياة البرية في ليبيا
ال يلتزم هواة الصيد في ليبيا
بالقوانين التي تحمي البيئة
والطيور والحيوانات من
االنقراض ،ما يدفع ناشطين
إلى التحذير من األسوأ
طرابلس ـ العربي الجديد

يشكو ناشطون ليبيون عــدم التزام هــواة الصيد
بــاملــواســم الــرسـمـيــة امل ـحــددة للصيد ،األم ــر الــذي
يؤثر على البيئة البرية .وتمنع القوانني الليبية
الـصـيــد ف ــي م ــواس ــم تـكــاثــر وت ـ ــزاوج ال ـح ـيــوانــات،
وال ـت ــي تـخـتـلــف بــاخ ـتــاف أن ــواع ـه ــا سـ ــواء كــانــت
ط ـيــورا أو ح ـيــوانــات بــريــة أو بـحــريــة .لـكــن خــال
السنوات األخيرة ،وبسبب غياب تطبيق القانون
وال ــرق ــاب ــة ،ت ـحــولــت ك ــل أش ـهــر ال ـع ــام إل ــى مــواســم
للصيد ،كما يقول عضو الجمعية الليبية للتنمية
البيئية صـبــري الـطــالـبــي .ويــوضــح فــي حديثه لـ
«الـعــربــي الـجــديــد» أن «ه ــواة الـصـيــد زاد عــددهــم
بشكل كبير فــي الـجـنــوب الليبي بعد عــام ،2014
بسبب الهدوء األمني في الجنوب ،وسط انتشار
واسـ ــع لـلـســاح وال ـس ـي ــارات ذات ال ــدف ــع الــربــاعــي
واملناظير املتطورة».
ويؤكد الطالبي أن سلسلة جبال أكاكوس ومدينة
أوب ــاري فــي وادي الحياة جنوبي ليبيا وغيرها
أصبحت مرتعًا للسيارات الصحراوية والقنص
الجائر .يضيف« :من الطبيعي أن تمر بني األودية
وتـ ـج ــد ع ـظ ــام ــا م ـت ـن ــاث ــرة لـ ـع ــدد م ــن ال ـح ـي ــوان ــات
كــال ـغــزال أو ال ـضــأن ال ـبــربــري (ال ـ ــودان فــي ليبيا)
النادر» ،مضيفًا أنه «عادة ما يتم قنصه بواسطة
األسـلـحــة املـتـطــورة مــن مـســافــات بـعـيــدة ملمارسة
هواية القنص وليس الصيد».
يـتــابــع« :غ ــادرت غالبية الـحـيــوانــات تلك املناطق
بعدما كانت مرتعًا خصبًا لها حيث تتوالد فيها
بسبب تــزايــد عمليات القنص والصيد الجائر»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه أج ـ ــرى اتـ ـص ــاالت ب ـنــاش ـطــن في
دول الجوار الليبي ،بينهم ناشطون من الجزائر،
وأكــدوا له تزايد أعداد الحمير البرية والــودان في
البالد نتيجة هجرتها ليبيا.
وي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول نـ ــاش ـ ـطـ ــون عـ ـل ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ص ـ ـ ــورًا وفـ ـي ــدي ــوه ــات م ـن ـق ــول ــة عــن
ناشطني في مجال البيئة والحياة البرية ،أو من
صـفـحــات ه ــواة الـصـيــد والـقـنــص ،تظهر عـشــرات
الحيوانات املعلقة فــي األشـجــار بعد قنصها ،أو
على سيارات صحراوية ،في مشهد يعكس مدى
تفشي ظاهرة التعدي على الحياة البرية من قبل
هواة .ويؤكد الطالبي أنهم «ال يملكون تراخيص
قــانــونـيــة لـلـصـيــد وال مـعــرفــة بـمــواسـمــه أو حتى
بالحيوانات التي يتم قنصها».
وتبدو الطيور ،بصنفيها املهاجر واملتوطن ،أكثر
عرضة للخطر .وبحسب تقرير لجمعية الطيور
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يقتل في ليبيا سنويًا
نحو  500ألف طائر ما بين
مائي وجارح وبري

الــدولـيــة عــام  ،2015يقتل فــي ليبيا سنويًا نحو
 500ألــف طائر ،ما بني طائر مائي وطائر جارح
وطائر بري .ويؤكد األستاذ في قسم علم الحيوان
فــي جــامـعــة طــرابـلــس عـبــد الـبــاســط املـثـنــانــي ،أن
ه ــذه اإلح ـص ــائ ـي ــات غ ـيــر م ـت ــوف ــرة ل ــدى أي جهة
رسمية في البالد ،موضحًا أن «الوضع في البالد
ربما يشير إلى أن نسبة التعدي على الطيور قد
تكون أكبر مما ذكرته الجمعية» .ويصف موسم
ص ـيــد ال ـط ـي ــور املـ ـه ــاج ــرة ،خـ ــال ش ـهــر أك ـتــوبــر/
تشرين األول في مناطق شرق البالد ،بـ «املعركة
الحقيقية» ،الفتًا إلــى أن «كــم الــرصــاص املتطاير
يشعرك بأنك في حرب ولست بني صيادين».
ويلفت املثناني ،في حديثه لـ «العربي الجديد»،
إلى أن اإلقبال الكبير على ممارسة هواية الصيد
مرتبط بصيد الطيور الجارحة التي تباع لهواة
الطيور مــن دول أجنبية الــذيــن يــأتــون إلــى ليبيا
بقصد شرائها بمبالغ ضخمة .ويـقــول املثناني
إنــه أشــرف على دراس ــات ميدانية لطالبه أشــارت

إلى تغير مسارات بعض أنــواع الطيور املهاجرة
الـتــي كــانــت تمر فــي تلك املناطق نتيجة التعدي
عليها وصيدها ،مضيفًا أن بعض أنــواع الطيور
املائية انقرضت مثل الغر ذي املنقار الطويل.
وي ـ ـ ــروي ال ـط ــال ـب ــي أن ـ ــه س ـ ــأل أح ـ ــد هـ ـ ــواة الـصـيــد
مـ ــن م ـس ـل ـحــي م ـل ـي ـش ـيــات الـ ـجـ ـن ــوب ال ـل ـي ـب ــي عــن
سـبــب قتلهم لـلـحـيــوانــات وتــركـهــا فــي ال ـعــراء من
دون أكـلـهــا ،فــأجــابــه ب ــأن الــديــن اإلســامــي يحرم
أك ـل ـه ــا ،م ـع ـل ـقــا أن «الـ ـف ــوض ــى ب ــات ــت ك ـب ـي ــرة إل ــى
أقصى ال ـحــدود» .وتنشط فــي الـبــاد العديد من
الجمعيات األهلية املعنية بالحفاظ على البيئة
والتنوع الحيواني والنباتي .وأعلنت الجمعية
الليبية لحماية الحياة البرية ،في مناسبات عدة،
عن إطالقها برامج تطوعية من أجــل جلب أنــواع
مــن الـحـيــوانــات الـبــريــة إل ــى املـحـمـيــات الطبيعية
بعدما تناقص عددها أو انقرضت ،منها الثعالب
والسالحف والغزال والقط البري وأنواع أخرى.
وف ــي وق ــت يثني الـطــالـبــي عـلــى الـجـهــود األهلية
إلن ـق ــاذ ال ـح ـيــاة ال ـب ــري ــة ،ي ـق ــول بــامل ـقــابــل إن ـه ــا لن
تـسـتـطـيــع ت ـعــويــض م ــا ي ـتــم ف ـق ــدان ــه س ـنــويــا من
ّ ً
معوال في هذا
األنــواع النادرة في البيئة الليبية،
اإلطــار على «وعــي املــواطــن للحفاظ على التوازن
البيئي» .ويشير إلى أنه يتوجب على املؤسسات
األهلية إطالق حمالت أخرى أكثر أهمية لتوعية
املــواطــن ح ــول مـخــاطــر الـصـيــد الـجــائــر والـقـنــص،
وخ ـصــوصــا األن ـ ــواع ال ـبــريــة املـتــوطـنــة ال ـتــي تعد
جزءا من البيئة املحلية.

