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رام اهلل ـ سامر خويرة

ــتــــقــــدهــــا  ــي افــ ــ ــتــ ــ ــ عـــــــديـــــــدة هـــــــي األمـــــــــــــور ال
ــعــــي وعـــائـــلـــتـــه،  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد ربــ
مـــن بــلــدة الــســّمــوع فـــي مــحــافــظــة الخليل 
رمضان  شهر  في  املحتلة،  الغربية  الضفة  جنوب 
الحالي، بعدما غّيب املوت والده الشيخ إسماعيل 
ربــعــي، قبل أسابيع عــدة، جــراء إصابته بفيروس 
كــورونــا. حــال عائلة ربعي تعيشه عــائــات كثيرة 
فــي مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، والــتــي تعيش حالة 
الفقدان والحزن خال شهر رمضان، بعدما فقدت 
أحد أفرادها بفيروس كورونا، إذ أصبحت مقاعد 
كثيرة خالية على املائدة الرمضانية، لتترك ذويهم 

في حالة حسرة وحزن.
الشيخ إسماعيل ربعي والــد محمد، يحرص  كــان 
دائــمــا عــلــى اســتــضــافــة أبــنــائــه وبــنــاتــه املــتــزوجــات 
وعــائــاتــهــم على مــائــدة اإلفــطــار معظم أيـــام شهر 

رمضان، خصوصا في األيام األولى منه.
استقبلت  والـــده، يصف محمد كيف  فــقــدان  وبعد 
: »ال يمكن وصف 

ً
العائلة رمضان هذا العام، قائا

كيف مّر أول إفطار لنا في رمضان... صمٌت مريٌب 
فارغا،  الــوالــد  مقعد  ــرك 

ُ
ت بعدما  البيت،  على  خيم 

اإلفــــطــــار، حتى  وقــــت  مــعــلــنــا  املــــــؤذن  ن 
ّ
أذ  

ّ
إن ومــــا 

انــهــمــرت دمـــوع الــجــمــيــع، إذ كــانــت هـــذه اللحظات 
تمتلئ خال السنوات املاضية بالسعادة املمزوجة 

بــالــوجــدانــيــات، واألدعـــيـــة الــتــي كـــان الــشــيــخ ربعي 
يتلوها على مسامع عائلته ليردد أفرادها الدعاء 
التمور  بــتــوزيــع  الشيخ  يــبــدأ  الــدعــاء  خلفه. وبــعــد 
ثــم يصلون صاة  العائلة، ومــن  أفـــراد  واملـــاء على 
املغرب جماعة، ليعودوا بعدها إلى مائدة اإلفطار. 
كانت ضحكات األحفاد تمأل املكان، وترسم البسمة 

على وجوه الجميع«. 
الله  إكــرام ضيوف  الشيخ ربعي معتادًا على  كــان 
ــان فـــي بــلــدتــه   كــ

ّ
ــإن ــ ــيـــه، فـ فـــي كـــل مــســجــد يـــذهـــب إلـ

السّموع أخذ معه دلة من القهوة )الوعاء املستخدم 
فــي تحضير وتــقــديــم الــقــهــوة الــعــربــيــة( وســلــة من 
أجــــود أنــــواع الــتــمــر، لــيــقــدمــهــا إلـــى املــصــلــن قبيل 
ــريــــات لن  ــح، وهــــي ذكــ ــراويــ ــتــ صـــاتـــي الـــعـــشـــاء والــ
أول  حــول  ســـرده  ويــتــابــع محمد  عائلته.  تنساها 
يوم من رمضان هذا العام: »كان صعبا ليس فقط 
أثــنــاء وجــبــة اإلفـــطـــار، بــل حينما قــصــدت املسجد 
الـــذي كـــان يصلي فــيــه، ونــظــرت إلـــى الـــزاويـــة التي 
اعتاد أبي الصاة فيها، ألجدها خالية. والله إني 
التي  الضيافة  أكملت  بعدها  ولكن  بحرقة،  بكيت 
كـــان يــقــوم بــهــا، خــصــوصــا لــرفــاقــه مــن كــبــار السن 
الرمضانية  السهرة  أما  يجالسونه«.  كانوا  الذين 
 نظيرها 

ّ
بــعــد صـــاة الــتــراويــح كـــان لــهــا نــكــهــة قـــل

بالشيخ  كــان يحيط  إذ  ربــعــي،  الشيخ  لــدى عائلة 
أبــنــاؤه الــثــاثــة عشر )تــســع بــنــات وأربــعــة ذكـــور(، 
الــذيــن تــجــاوز عــددهــم الخمسن،  ومعهم أحــفــاده 

فــيــتــســامــرون مـــع تـــنـــاول الــحــلــويــات الــرمــضــانــيــة، 
حتى قبيل منتصف الليل. وليس في بلدة السّموع 
الشيخ ربعي معتادًا على قضاء  كــان  وحسب، بل 
املبارك،  األقصى  املسجد  في  رمضان  معظم شهر 
ــلـــى تــنــظــيــم مــــوائــــد الـــرحـــمـــن  ويــــشــــرف بــنــفــســه عـ
الرمضانية. يخبر نجله محمد: »زرت الساحة التي 
اعتاد والدي على تنظيم اإلفطارات للصائمن في 
املسجد األقصى، سواء على حسابه الخاص أو من 
األمــــوال الــتــي تصل إلــيــه مــن أهــل الــخــيــر، فقد كان 
األقصى محطة مركزية في حياته، وتحديدًا خال 

رمضان، فيشد الرحال إليه وأليام طويلة«.
مقعدان شاغران على مائدة رمضان، هذا العام، في 
منزل عائلة املسعف في اإلغاثة الطبية الفلسطينية 
جــريــر قــنــاديــلــو، مــن مــديــنــة نــابــلــس شــمــال الضفة 
الغربية. فقد غيب كــورونــا والـــده زكــريــا ووالــدتــه 
أيــام بينهما قبل عدة  اللذين توفيا بفارق  سعاد، 

أشهر بعد إصابتهما بفيروس كورونا.
»رغــم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ قناديلو  املسعف  يقول 
أنني أعمل مسعفا منذ ثاثة عقود، ومررت بظروف 
برصاص  قتلوا  شبانا  عيني  بــأم  ورأيـــت  صعبة، 
االحتال بن يدي، كل ذلك ال يساوي نقطة في بحر 

ما نعيشه اليوم من حزن وألم على فقدان أهلي«.
وأشقاؤه وشقيقاته  تمكن  كيف  قناديلو،  يعلم  ال 
ــار فـــي أول يــــوم مـــن شهر  مـــن تـــنـــاول طــعــام اإلفـــطـ
الــذي تجتمع فيه  الــعــام، هــذا الشهر  رمضان لهذا 

الشهور.  مــن  غيره  مــن  أكثر  والديهما  مــع  العائلة 
لقد جــاء رمضان هــذه املــرة حزينا وصعبا ومؤملا 

على العائلة جميعا.
ــده فـــي حــديــقــة  ــ ــاد قــنــاديــلــو الـــجـــلـــوس مـــع والــ ــتـ اعـ
املنزل كل عــام قبيل اإلفــطــار، إذ كــان الــوالــد يتذكر 
دوما رمضان في فترة شبابه، وكيف كانت الناس 
تــعــيــش عــلــى الــبــســاطــة وتـــرضـــى بــالــقــلــيــل، لكنها 
كــانــت ســعــيــدة ومــرتــاحــة الــبــال. ثــم يجلس الــوالــد 
دومــا إلى جانب زوجته على املائدة، والتي كانت 
تتفنن في إعــداد ما يحب من أطعمة، فهما عاشا 

معا على الحلوة واملرة أكثر من 55 عاما.

مجتمع
املياه منذ  الجزائر مصطفى كمال ميهوبي عن بلوغ نسبة هــدر  املائية في  املـــوارد  كشف وزيــر 
بداية العام الجاري 45 في املائة، ما يستدعي خطة خاصة ملكافحة التسّرب والربط غير القانوني 
 برنامجا ُوضع لهذا الغرض بالتنسيق مع املؤسسة الجزائرية للمياه 

ّ
بشبكة املياه. وأوضح أن

ملعالجة  ومتوسطة  صغيرة  مؤسسة  بــــ440  االستعانة  إلــى  يهدف  للتطهير،  الوطني  والــديــوان 
ذ هذا البرنامج 

َّ
التسّرب ووضع عدادات وتأهيل الشبكات والتسيير التقني والتكنولوجي. وُينف

)وكالة األنباء الجزائرية( بالتعاون مع وزارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة والناشئة. 

 دور الوقود األحفوري سيكون 
ّ
أعلنت الصن، أكبر مستخدم للفحم في العالم، أمس الثاثاء، أن

ــه على الرغم من خطط بناء محطات طاقة جديدة 
ّ
 هيمنة في قطاع الطاقة لديها. أضافت أن

ّ
أقــل

ها لن تستخدمها على نطاق واسع. وجاءت تصريحات املدير العام إلدارة تغّير 
ّ
تعمل بالفحم، فإن

املناخ في وزارة البيئة الصينية، لي غاو، بعدما تعّهد الرئيس الصيني شي جن بينغ، في قمة 
 الصن 

ّ
املناخ األخيرة، بالعمل مع الواليات املتحدة األميركية لخفض انبعاثات الكربون. ُيذكر أن

)أسوشييتد برس( أكبر مصدر للغازات الدفيئة في العالم. 

الصين: خفض كثافة الكربون لمواجهة تغيّر المناخالجزائر: نسبة هدر المياه 45 في المائة

وتسجيل  الجديد  ــا  كــورون فــيــروس  انتشار  مــع 
من  كبير  عدد  خّصص  يومية،  ووفيات  إصابات 
لرفع  التراويح  صالة  في  الدعاء  المساجد  أئمة 
الوباء. ويقول الشيخ مهدي سليم من نابلس إنّه 
يخصص معظم دعائه في قنوت التراويح لكي 
يزيح اهلل هذه الغمة التي ما تركت بيتًا إال ودخلت 

إليه وخطفت األحباب من الكبار والصغار.

أدعية لرفع الوباء

الدول  اكتشف علماء تفاوتًا كبيرًا بني ما تعلنه 
ــول حـــجـــم االنـــبـــعـــاثـــات املــســبــبــة لــاحــتــبــاس  ــ حـ
املستقلة  الــنــمــاذج  تشير  التي  والكمية  الــحــراري 
التفاوت  الــجــوي فعليًا. هــذا  الــغــاف  بلوغها  إلــى 
يكاد يعادل حجم االنبعاثات الناتجة عن الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة ســنــويــًا، إذ يــبــلــغ نــحــو 5.5 
وترجع  الكربون.  أكسيد  ثاني  من  طــّن  مليارات 
بعة 

ّ
هذه الفجوة إلى اختاف األساليب العلمية املت

في احتساب االنبعاثات في البيانات الوطنية التي 
تعلنها الدول.

وقد تعني تلك الفجوة في حجم االنبعاثات التي 
أوضحتها الدراسة املنشورة في دورية »نيتشر 
ه يتعنّي على دول عّدة تعديل 

ّ
كايمت تشينج«، أن

خفض انبعاثاتها. على سبيل املثال، تظهر نماذج 
أخرى  ودول  األميركية  املتحدة  الــواليــات  أعّدتها 
مساحات من الغابات الخاضعة إلدارة البشر التي 

تمتّص ثاني أكسيد الكربون، أكبر مّما تشير إليه 
الــدراســة  وتوّصلت  املستقلة.  النماذج  حسابات 
إلى أّن تقديرات الدول املبنّية على تعريفات أكثر 
ــظــهــر مــســاحــات من 

ُ
مـــرونـــة لــتــلــك املـــســـاحـــات، ت

الغابات الخاضعة إلدارة بشرية حول العالم تزيد 
نــحــو ثــاثــة مــلــيــارات هــكــتــار مــقــارنــة بــمــا تشير 
في  هنا  الخطورة  وتكمن  املستقلة.  النماذج  إليه 
قــد تعلن عــن مــســاحــات غابات  الـــدول  أّن بعض 

وتتقاعس  االنبعاثات  من  كبيرة  كميات  تمتّص 
عن القيام بما يلزم لخفض االنبعاثات الصادرة 
عن السيارات واملنازل واملصانع. ُيذكر أن اتفاق 
الــحــّد من  ــى  إلـ لــلــمــنــاخ )2015(، يــهــدف  بــاريــس 
ارتفاع متوسط درجات الحرارة فتقتصر الزيادة 
الحرارة  بدرجات  مقارنة  مئوية  درجــة   1.5 على 

قبل الثورة الصناعية.
)رويترز(
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يعزف سوريون كثر عن الزواج في ظل ارتفاع المهور 
واشتراط األهل أن تكون بالدوالر األميركي أو الليرة 

ل مطالبات بمراعاة ظروف الشباب التركية، وُتسجَّ

هدر الطعام... كيف يجوع مليار إنسان؟

1819
مجتمع

عدنان عبد الرزاق

ــن الــــســــورّيــــن  ــ يـــشـــكـــو الــــعــــديــــد مــ
يفرضها  التي  املهور  قيمة  ارتفاع 
أهــل الــعــروس، واشــتــراط أن تكون 
بالدوالر األميركي بداًل من الليرة السورية. 
وانتشرت على وسائل التواصل االجتماعي 
ضوا املــهــور قبل أن 

ّ
عــبــارات مــن قبيل: »خف

ــفـــجـــور.. يـــّســـروا  تـــذبـــل الـــزهـــور ويــنــتــشــر الـ
الــــحــــال لــيــمــتــنــع الـــــحـــــرام«، وتـــحـــديـــدًا فــي 
منطقة ســرمــن، وهـــي آخـــر منطقة مــحــررة 
شرقي إدلب شمال غرب سورية من سيطرة 
بالدوالر  املهور  دفع 

ُ
ت أعــوام،  النظام. ومنذ 

األمـــيـــركـــي وبــالــلــيــرة الــتــركــيــة مـــؤخـــرًا وقــد 
تراجع التعامل بالليرة السورية. 

مــن محافظة  ل.، وهــي  السورية منى  تقول 
ــديــــد«، إن مــهــرهــا  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ إدلـــــــب، لــ
تحّدد بالدوالر ألن الليرة السورية لم تعد 
مــتــداولــة وقـــد تــهــاوى ســعــرهــا. تضيف أن 
مهرها الذي رآه كثيرون من حولها كبيرًا، 
ــــواز وربـــمـــا أقــــل مـــن قــيــمــة املـــهـــور ما  هـــو مـ
ــثـــورة، إذا مــا قــيــس الـــــدوالر بحسب  قــبــل الـ
أسعار أيام زمان وليس كما هو عليه اليوم. 
تضيف أن مهرها »تحدد األسبوع املاضي 
آالف  وثــاثــة  مقبوض  كمقدم  دوالر  بألفي 
دوالر كــمــؤخــر غــيــر مـــقـــبـــوض، بــاإلضــافــة 
إلـــى مــائــة غــــرام مــن الـــذهـــب«، الفــتــة إلـــى أن 
مــبــلــغ األلـــفـــي دوالر بـــالـــكـــاد يــكــفــي لــشــراء 
مابس واحتياجات العروس، ألن األسعار 
فــي مــديــنــة إدلــــب مــحــددة بــالــلــيــرة التركية 
ــدوالر، وهـــي مــرتــفــعــة. وتــــرى أن أهلها  ــ ــ والـ
لم يتشددوا في هذه الناحية رغم أن دخل 
الــعــريــس جــيــد، مــشــيــرة إلـــى أن صديقاتها 
ــلـــواتـــي تـــزوجـــن وانــتــقــلــن إلــــى تــركــيــا أو  الـ
ينتظرن لم الشمل لالتحاق بأزواجهن في 
 
ً
مرتفعة فضا مــهــور  على  أوروبــــا حصلن 

عن »الخاص من الواقع الخطر في سورية 
وقلة الخدمات«.

ــرى الــبــعــض،  إال أن ارتــــفــــاع املــــهــــور، كــمــا يــ
يــــحــــول دون إقــــــــدام مـــعـــظـــم الـــشـــبـــاب عــلــى 
الــســوريــن فــي املناطق  الــــزواج، ألن غالبية 
املــحــررة مــن ســيــطــرة الــنــظــام مــن دون عمل 
ــمـــدون عـــلـــى تـــحـــويـــات ذويــــهــــم فــي  ــتـ ــعـ ويـ
اإلغاثية، وقــد يحظى  املعونات  أو  الــخــارج 
الـــبـــعـــض بـــأعـــمـــال بــســيــطــة بـــالـــكـــاد تــغــطــي 

التكاليف املعيشية املرتفعة.
مــن جهته، يــقــول أبــو مصطفى )60 عــامــا(، 
وهو من بلدة سرمن في ريف إدلب: »لدّي 
شابان في عمر الزواج )25 عاما و28 عاما(، 
إقــدامــهــمــا  املـــهـــور حـــال دون  ارتـــفـــاع  إال أن 
بالكاد  أنهما  الــخــطــوة«، مضيفا  هــذه  على 
قليل  العمل  ألن  األســـرة  مصاريف  يؤمنان 
ارتفاع  أن عــدوى  والعائد مــحــدود، معتبرًا 

إدلـــب«.  فــي محافظة  الشرعية  املــحــاكــم  فــي 
يضيف أن حكومة اإلنــقــاذ فــي شمال غرب 
ســوريــة تــتــولــى كــل املــؤســســات الحكومية، 
من محاكم شرعية وقضائية ودوائر نفوس 
وأحوال مدنية ومنح دفتر عائلة للعروسن 

بعد تثبيت العقد.
وفي ما يتعلق بارتفاع املهور، يكشف حاج 
خــلــف لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »ال يــوجــد 
مستوى محدد أو سقف يمكن القياس عليه. 
التركية وأخــرى  بالليرة  قــران  وثــقــُت عقود 
وخمسة  مقبوض  غير  دوالر  آالف  بعشرة 
صــلــة  أن  مــعــتــبــرًا  مـــقـــبـــوض«،  دوالر  آالف 
الــقــربــى والــظــروف املــالــيــة للعريس وأهــلــه، 
ومــواصــفــات الـــعـــروس، كــلــهــا عــوامــل تؤثر 
عــلــى قــيــمــة املــهــر. يــضــيــف أن »غــــاء املــهــور 
يرتبط أكثر بوجود العريس في أوروبا أو 
تــركــيــا. فــي مثل هــذه الــظــروف، نــوثــق مهرًا 
مرتفعا أحيانا بالعملة األوروبية )اليورو(، 
الشمل  ولــم  العقد  توثيق  تكاليف  يتضمن 
وسفر العروس، ألن عقد القران في املحاكم 
السورية في املناطق املحررة غير معترف به 
في أوروبا، ما يدفع العريس الذي ستذهب 
القران  إلــى توثيق عقد  إلــى تركيا،  زوجــتــه 

كي تقبل دول اللجوء استقدام زوجته«.

قيمة الطعام الُمهدر 
تراوح ما بين 750 مليار دوالر 

أميركي وتريليون

تزيد نسبة اإلناث 
على الذكور بسبب 

ظروف الحرب ومقتل 
الكثير من الشبان

زواج  تؤثر على  كبيرة  تعد مشكلة  املــهــور 
الــشــبــاب الــســوريــن فــي الــداخــل. فــي الوقت 
نــفــســه، يــشــيــر إلـــى أن الــكــثــيــر مـــن الــفــتــيــات 
في  عائاتهن  تتشدد  وال  الــســتــرة  »يطلنب 
املــهــر«. ويطالب بـ »الــرأفــة بــأحــوال الشباب 
وتسهيل أمــور زواجــهــم«، الفتا إلــى الكثير 
من النساء ترملن، لكن قلما يطلنب للزواج 
بسبب وجود األوالد أو تقدمهن في العمر. 
ــى زيـــــــادة نــســبــة  ــ ــو مــصــطــفــى إلـ ــ ويـــشـــيـــر أبـ
الــزاوج بن أبناء القرى واملدن بشكل كبير. 
»مدينتنا سرمن فيها مهجرون من معظم 
ــــن حــمــص  ــــدن ومـــنـــاطـــق ســــوريــــة. اآلن ابـ مـ
يــتــزوج مــن بــنــات ســرمــن، كــمــا أن شبابنا 
يتزوجون من بنات درعا أو مناطق بعيدة 
ــك نــتــيــجــة للحرب  ــــب، وذلــ مـــن مــحــافــظــة إدلـ

والنزوح«.
وتـــزيـــد نــســبــة اإلنـــــاث عــلــى الـــذكـــور بسبب 
الشبان  الكثير مــن  الــحــرب ومــقــتــل  ظـــروف 
الباحث االجتماعي  املــعــارك، كما يقول  في 
ــــب.  ــو مــــن مـــديـــنـــة إدلـ ــ مــحــمــد الـــحـــســـن، وهـ
ويـــشـــيـــر إلـــــى زيـــــــادة نــســبــة الـــعـــنـــوســـة فــي 
مناطق شمال غرب سورية، والتي يزيدها 
غاء املهور اآلن. ويقول لـ »العربي الجديد« 
إلــى تراجع نسبة الشبان،  إن »الــحــرب أدت 
باإلضافة إلى ارتفاع نسبة الهجرة والسفر 
إلـــى تــركــيــا للعمل أو الــهــجــرة إلـــى أوروبــــا، 
املخيمات ألن معظم  ذلــك جليا في  ويظهر 

قاطنيها من عائات الشهداء أو اليتامى«.
من جهته، يقول العامل في مجال اإلغاثة في 
مخيم مشهد روحن محمود عبد الرحمن، 
دفع بالليرة 

ُ
إن املهور في مخيمات اللجوء ت

الــتــركــيــة والــــــدوالر بــعــدمــا فــقــد الــســوريــون 
ثــقــتــهــم بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة وخـــصـــوصـــا أن 
قيمتها تتهاوى يوميا. يضيف أنه »ما من 
قــاعــدة للمهور فــي عــمــوم املــنــاطــق املــحــررة 
واملــخــيــمــات عــلــى نــحــو الــتــحــديــد، فالقصة 
ــاق بــــن طـــرفـــن تـــؤثـــر فــيــه  ــفــ ــن اتــ ــارة عــ ــبــ عــ
عــوامــل عـــدة، منها صــلــة الــقــربــى والــوضــع 
املالي للعريس أو أهله وتحصيل العروس 
العلمي وجمالها. لكن عادة ما تكون املهور 
مرتفعة إذا ما كان العريس يعمل في تركيا 
أو إحدى الدول األوروبية«. وفي ما يتعلق 
املخيمات،  فــي  لــلــزواج  الــتــقــديــريــة  بالكلفة 
يــشــيــر عــبــد الــرحــمــن إلــــى أنــــه »يــعــد ســتــرة 
وبــالــتــالــي مـــا مـــن تــكــالــيــف كــثــيــرة. فــبــمــاذا 
يمكن أن تفرش الخيمة؟ عادة ما تتم دعوة 
بــعــض األهــــل واألقـــــــارب إلــــى مــشــاركــة أهــل 
الــعــريــس والــعــروس وليمة طــعــام بسيطة، 
بهدف إشهار الزواج ليس أكثر. في املقابل، 
يــعــمــد األهــــل إلـــى زيــــادة قــيــمــة املــؤخــر غير 
أحيانا  ويصل  لبناتهم،  كضمان  املقبوض 

إلى 5 آالف دوالر أميركي«.
ويبقى السؤال عن كيفية توثيق الزواج في 

محافظة إدلـــب الــتــي تـــؤوي أكــثــر مــن ثاثة 
ماين سوري، بعضهم نزح خارج املحافظة 
املـــحـــررة مــنــذ ســـت ســـنـــوات، كــمــا أنـــه ليس 
السوري  النظام  تمثيل ملؤسسات  أي  فيها 
أو محاكمه الشرعية. في هذا اإلطــار، يقول 
رجل الدين محمد حاج خلف، إن الزواج يتم 
أي  القديمة،  االجتماعية  الطقوس  بحسب 
يأتي األهــل ليروا العروس ثم يــزور الشاب 
منزل أهل العروس ليتعرفا. وفي حال قبول 
العروس  العريس ذوي  الطرفن، يزور أهل 
يتبادل  ثــم  املــهــر،  الفاتحة وتحديد  لــقــراءة 
القران  املحابس ويعقد  العريس والعروس 
بصك زواج شــرعــي )كــتــاب شــيــخ(، ويمنح 
كل طرف نسخة من عقد الزواج ليتم تثبيته 

الطعام الُمهدر حول العالم 
ليس بقليل، وهو ما يحّذر 
منه المعنيّون، ال سيّما أنّه 

قادر على سّد جوع كثيرين

القاهرة ـ محمد كريم

ــاو( أخــيــرًا،  ــ ــــدرت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة )فـ أصـ
تــقــريــرًا تـــنـــاول هــــدر الــطــعــام فـــي الـــعـــالـــم. وُيــقــصــد 
بــهــدر الــطــعــام تــعــّرضــه إلــى الــخــســارة فــي خــال أّي 
ــع فـــي ســلــســلــة اإلمـــــداد الــغــذائــي،  ــ مـــن املـــراحـــل األربـ
التجزئة  التجهيز وتجارة  الزراعة وعمليات  وهي 

واالستهاك.
 ثلث الطعام الذي ينتجه اإلنسان 

ّ
يوضح التقرير أن

السنوية  قيمتها  تــراوح  فات 
ّ
ُيهَدر على شكل مخل

دوالر  وتريليون  أميركي  دوالر  مليار   750 بن  ما 
على مستوى العالم. وهذه األرقام الكبيرة املتعلقة 
جوع  بسّد  كفيلة  ــهــدرة 

ُ
امل الغذائية  املـــواد  بكميات 

يعيشون  مليارات  ثمانية  بــن  مــن  إنــســان  ملياَري 
ل 

ّ
 رقـــم مــلــيــاَريــن يمث

ّ
أن عــلــى كــوكــب األرض، عــلــمــا 

ي العدد املعروف عامليا للسكان الذين يعانون 
َ
ضعف

 تــصــريــف 
ّ
ــإن ــ ــك، فـ ــ ــوء تـــغـــذيـــة. بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـ ســ

هدر تتسّبب في مشكات بيئية 
ُ
فات الطعام امل

ّ
مخل

 الــتــخــلــص مــنــهــا يـــــؤّدي إلــــى إنــتــاج 
ّ
عـــديـــدة، إذ إن

 من ثاني أكسيد الكربون 
ّ
أكثر من ثاثة غيغا طن

ب عليه أضــرار وخيمة على 
ّ
سنويا، وهــو ما تترت

موارد الحياة في البّر والبحر.
ــر دراســــات حديثة 

ّ
تــتــوف املــصــري، ال  على الصعيد 

 
ّ

لرصد هذه املشكلة الكبرى من أجل عاجها. ولعل
»فــاو«  املعتمدة مــن قبل منطمة  الـــدراســـات  أحـــدث 
األممية تعود إلى عام 2013، وقد أتت تحت عنوان 
»تكلفة الجوع في مصر«. وتذهب هذه الدراسة إلى 
لاستهاك  الصالحة  األغذية  من  األطنان  آالف   

ّ
أن

ــّد جــوع  ــداًل مـــن سـ تــذهــب إلـــى مــكــبــات الــنــفــايــات، بــ
ــذيـــن يــتــســّبــب ســوء  الـ اآلالف، خــصــوصــا األطــــفــــال 
التغذية في وفاة نسبة كبيرة منهم تــراوح ما بن 

35 في املائة و55 من إجمالي عدد الوفيات بينهم.
ومصر التي تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، 
يــوم، وتعيش  الغذائية يوما بعد  تــزداد حاجاتها 
ــة، وتـــشـــهـــد أســـواقـــهـــا  ــروفـ ــعـ مـــشـــكـــات ســيــاســيــة مـ
ارتفاعا متزايدًا في األسعار، كذلك تشهد انخفاضا 
فــي الــرقــعــة الــزراعــيــة وتــهــديــدًا لــلــمــوارد املــائــيــة مع 
البدء في مــلء خــزان ســّد النهضة، وبالتالي تــزداد 
كبير  فيها بشكل  الغذائي  والــهــدر  الفاقد  مــعــّدالت 
رت »فـــاو« مــن وصــول الفاقد والهدر 

ّ
جــدًا. وقــد حـــذ

من الخضروات والفاكهة في مصر إلى نسبة تراوح 
ما بن 45 في املائة و55 من اإلنــتــاج السنوي، في 
حن يبلغ الفاقد والهدر من األسماك 40 في املائة، 
ومــن األلــبــان 30 فــي املــائــة، وتــصــل كمية الخسائر 
 
ّ
ــا مـــن الــقــمــح إلــــى 1.5 مــلــيــون طــن ــهـ لــألســبــاب ذاتـ
 
ّ
 من الذرة، و350 ألف طن

ّ
سنويا، وإلى 650 ألف طن

من البنجر، لتبلغ خسائر األغذية 11 مليون جنيه 
مصري )نحو 700 ألف دوالر أميركي( سنويا. 

ف عند السلوكيات املرتبطة بهدر 
ّ
في محاولة للتوق

الــطــعــام فــي مــصــر، نــشــر مــوقــع »ريـــســـرش غييت« 
اســتــطــاعــا اســتــكــشــافــيــا لــلــنــفــايــات املــنــزلــيــة بــّن 
 العّينة 

ّ
مستويات مرتفعة من هدر الطعام، علما أن

بــن ذكــور  مــا  أتــت عشوائية وشملت 181 مواطنا 
مستوى  ولديهم  عاما   44 دون  بمعظمهم  وإنـــاث، 
هدرة 

ُ
 أكثر املنتجات الغذائية امل

ّ
تعليم عاٍل. ُيذكر أن

كانت الفاكهة والخضروات والحبوب واملخبوزات. 
هم ال يرمون 

ّ
وقد أفاد 13.8 في املائة منهم فقط بأن

هم يلقون 
ّ
أّي طعام، في حن كشف 42 في املائة أن

 تــقــديــر 250 غــرامــا مــن الطعام 
ّ

ــل أســبــوعــيــا عــلــى أقـ
ــائـــة منهم  املـ فـــي  ــا 75.7  ــ أّمـ لــاســتــهــاك.  الـــصـــالـــح 
 نسبة الهدر تزداد في شهر رمضان 

ّ
فأشاروا إلى أن

الذي يرتبط بكثرة استهاك الطعام، على الرغم من 
 
ّ
ــه شهر الصيام، فــي حــن ذكــر 21.5 فــي املــائــة أن

ّ
أن

تتجاوز  شهر   
ّ

كــل ــهــدرة 
ُ
امل لألطعمة  املالية  القيمة 

هم 
ّ
ة دوالرات. وذكر 44.2 في املائة من هؤالء أن

ّ
ست

الطعام،  لــشــراء  التجارية  الــعــروض  إلــى  ينجذبون 
وقــــد أكــــد 33.1 فـــي املـــائـــة مـــن املــســتــجــيــبــن لتلك 
ـــهـــم يــنــجــذبــون إلــيــهــا حــتــى لـــو كــانــت 

ّ
ــعـــروض أن الـ

صــاحــيــات املــنــتــجــات قــد أوشــكــت عــلــى نهايتها، 
أو هم ال يلتفتون إلى تاريخ الصاحية في خال 

عملية الشراء.
 الجمعية العامة لألمم املتحدة 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

اختارت في دورتها الرابعة والسبعن في عام 2019، 
يوم 29 سبتمبر/ أيلول يوما عامليا للتوعية بالفاقد 
ــهــدر مــن األغــذيــة. وكـــان مــن األهــــداف الرئيسية 

ُ
وامل

لفعاليات الدورة األولى لهذا اليوم املقام في 2020، 
التشديد على عــدم جــواز فــقــدان الــغــذاء وهـــدره في 
ل 

ّ
 جائحة كــورونــا تمث

ّ
ــة، ألن هــذه الــفــتــرة مــن األزمــ

جرس إنذار إلعادة التفكير في الطريقة التي ننتج 
إلى  بها طعامنا ونتعامل معه ونهدره، باإلضافة 
 الحّد من خسائر األغذية وهدرها يشّكل وسيلة 

ّ
أن

 االبتكار 
ّ
فـــإن كــذلــك  الــغــذائــيــة.  قــويــة لتعزيز نظمنا 

والتكنولوجيات والبنى التحتية هي أمور حاسمة 
ة الــنــظــم الــغــذائــيــة والـــحـــّد مـــن الــفــاقــد  لـــزيـــادة كـــفـــاء
ــهــدر من األغــذيــة، وينبغي أن تسعى التدخات 

ُ
وامل

العامة إلى تيسير االستثمارات في الحّد من الفاقد 
هدر من األغذية من قبل القطاع الخاص، في هذه 

ُ
وامل

 ذلك إلى جانب 
ّ

الفترة الحرجة خصوصا. يأتي كل
التجارية  ضــرورة صياغة نماذج مبتكرة لألعمال 
ي مسارات 

ّ
بمشاركة القطاع الخاص، وضرورة تبن

جديدة لتمويل هــذه النماذج من أجــل وقــف الفاقد 
هدر من األغذية.

ُ
وامل

زواج السوريينتحقيق
المهر بالدوالر األميركي أو الليرة التركية

ليبيا: محاولة لتطويق تهريب وفـساد األغذية

عمليات كشف 
المخالفات ينّفذها 
الحرس البلدي مع 

جهات ضبطية أخرى

طرابلس ــ العربي الجديد

أطلق جهاز الحرس البلدي في ليبيا حمات 
واســـعـــة لــضــبــط املــخــالــفــات الــتــي يرتكبها 
أصـــحـــاب املـــحـــال الــتــجــاريــة والــغــذائــيــة في 
شــهــر رمــضــان، مــع إقــبــال املــواطــنــن بشكل 
الشهر.  هــذا  بمناسبة  ع 

ّ
التبض على  كبير 

وأتـــت الحملة بــالــتــزامــن مــع تــوحــيــد فــروع 
ــار جــهــود حــكــومــة الــوحــدة  الــجــهــاز فـــي إطــ
الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة لــتــوحــيــد املـــؤســـســـات 
ن 

َ
الحكومت مــهــام  مها 

ّ
تسل بعد  الــبــاد  فــي 

ن. وقد أعلنت وزارة الحكم املحلي 
َ
السابقت

عن بدء اتخاذ كل اإلجــراءات لدعم وتفعيل 
جهاز الحرس البلدي وفروعه في البلديات.
 جــهــاز الــحــرس البلدي 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

الحكم  وزارة   
ّ
فـــإن الــداخــلــيــة،  ــــوزارة  لـ يتبع 

ها ساعية في ربــط الجهاز 
ّ
املحلي أكــدت أن

بالبلديات في مختلف أرجــاء الباد، كونه 
»األداة الضبطية التي يعّول عليها لضبط 
ــامــــي لــحــمــايــة  ــاع األمــ ــدفــ ــانـــون وخــــط الــ ــقـ الـ
ضبطت  وقــد  املستهلك«.  وحماية  املــواطــن 
بالتنسيق  البلدي  الــحــرس  دوريـــات جهاز 
مـــع مــركــز الــرقــابــة عــلــى األغـــذيـــة واألدويـــــة 
الحكومي، عددًا من املخالفات في محال بيع 
 األســواق 

ّ
أن الغذائية واللحوم. ُيذكر  املــواد 

الــلــيــبــيــة مــنــفــتــحــة عـــلـــى الـــســـلـــع الــغــذائــيــة 
 غياب 

ّ
املــســتــوردة مــن دون رقـــابـــة، فــي ظـــل

الـــقـــانـــون وضـــعـــف املـــؤســـســـات الــضــبــطــيــة 
واالنـــفـــات األمــنــي الـــذي قـــّوى املــجــمــوعــات 
وفي  الجشعن.  للتّجار  الحامية  املسلحة 
هذا اإلطار، يؤكد املسؤول في إدارة املكاتب 
التابعة ملركز الرقابة على األغذية واألدوية 
»العربي  الحكومي عبد الحميد العكاري، لـ
الــجــديــد«، تــســّرب عــشــرات أصــنــاف السلع 
للمواصفات  املخالفة  املــســتــوردة  الغذائية 
ــــه »عــلــى 

ّ
املــعــتــمــدة لــــدى الــــدولــــة. يــضــيــف أن

الــرغــم مــن بــذل مــركــز الــرقــابــة على األغــذيــة 
واألدويـــــــــــــة جـــــهـــــودًا حـــثـــيـــثـــة فـــــي مــتــابــعــة 
الــتــجــاوزات الــكــبــيــرة الــتــي تــســتــهــدف غــذاء 
 ضعف املؤسسات 

ّ
املــواطــن األســاســي، فـــإن

األمــنــيــة والــضــبــطــيــة حــــال دون مــمــارســتــه 
الختصاصه في الفترات السابقة«. ويتابع 
اقتصر في فترات  املركز   »عمل 

ّ
أن العكاري 

ــال لــتــحــديــد املـــــواد  عــــــّدة عـــلـــى زيـــــــارة املــــحــ
الـــغـــذائـــيـــة املـــســـتـــوردة بـــالـــتـــجـــاوز وبــعــيــدًا 
عــن الــرقــابــة، ونــشــر صــورهــا على صفحته 
الــرســمــيــة«، موضحا أنــه »لــقــد عــّولــنــا على 
وعي املواطن والتخاطب معه بشكل مباشر 

فلم يكن لدينا من سبيل آخر«.
والــــــــيــــــــوم، يـــــشـــــرف املــــــركــــــز عــــلــــى حـــمـــات 
ــــرس الـــبـــلـــدي  ــــحـ ــاز الـ ــهــ ــــع جــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
وجــــــهــــــات ضـــبـــطـــيـــة أخــــــــــرى عــــلــــى عـــاقـــة 
باألجهزة األمنية. وهذا ما يؤكده الضباط 
البلدي  الــحــرس  لجهاز  الــعــامــة  اإلدارة  فــي 

»العربي الجديد«. يضيف  لـ الجالي حسن، 
 »الحمات تشمل التأكد من االشتراطات 

ّ
أن

الصحية واإلجراءات القانونية، كتراخيص 
ــر الــــــــجــــــــودة والـــــــــــوزن  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ املـــــــــزاولـــــــــة ومـ
العمالة  إلى  بالنسبة  الصحية  والشهادات 
األجنبية وارتــداء األزياء املخصصة للعمل 

في محال بيع اللحوم واملخابز«.
بالتنسيق  البلدي  الحرس  جهاز  ويستعّد 
ــة،  ــ مــع مــركــز الــرقــابــة عــلــى األغـــذيـــة واألدويـ
الــعــكــاري، لتلف أطنان  مــا يــوضــح  بحسب 

من املواد الغذائية منتهية الصاحية التي 
ــقــلــت إلـــى مــخــازن، 

ُ
ــودرت مـــن املـــحـــال ون ــ صـ

ه »اإلجراء األكثر ضرورة كون 
ّ
مشيرًا إلى أن

األيادي الفاسدة والتجار الجشعن قادرين 
ــادات جـــديـــدة الســـتـــرداد  ــهــ عــلــى تـــزويـــر شــ
ــيــــعــــهــــا«. ويــكــمــل  الـــكـــمـــيـــات املــــــصــــــادرة وبــ
تــقــتــصــر عــلــى  »الـــحـــمـــات ال   

ّ
أن الـــعـــكـــاري 

الغذائية  البضائع  تهريب  نــشــاط  متابعة 
الفاسدة وانتشارها في األسواق، بل تتابع 
بطت كمية من 

ُ
كذلك تهريب األدوية. وقد ض

األدويــة تضّم أكثر من 800 ألف دواء. وهي 
تلف 

ُ
ضبط حتى اآلن وسوف ت

ُ
أكبر كمية ت

قريبا«.
 
ّ
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــلــفــت حـــســـن إلـــــى أن

مشتركة  لجنة  تشكيل  تـــدرس  »الــســلــطــات 
بمشاركة عدد من الوزارات لتشديد الرقابة 
ـــق املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــــى الـــســـوق. 

ّ
ــدف عــلــى تـ

ــَعــّد 
ُ
ــدن القريبة مــن املــنــافــذ الــحــدوديــة ت واملـ

سوقا مناسبا لتلك البضائع كونها مناطق 

تهريب«، خصوصا اللحوم واملواد الغذائية 
تواجه  »معضلة  عن  يتحّدث  ه 

ّ
لكن بة. 

ّ
املعل

الــدولــة، وهــي املصانع املحلية  عمل أجهزة 
ألّي  تخضع  ال  غذائية  أصنافا  تنتج  التي 
 أكثر 

ّ
رقــابــة. ونــحــن نملك تــقــاريــر تــؤكــد أن

مـــن نــصــف املــصــانــع تــضــع أســمــاءهــا على 
صة وال قيود لها 

ّ
منتجات غذائية غير مرخ

في سجات وزارة االقتصاد«. ويتابع حسن 
 »متابعة تلك املصانع ما زالت أمرًا صعبا، 

ّ
أن

كونها تعمل بمعظمها من مــزارع أو مباٍن 
خاصة وفي مناطق بعيدة عن املدن، وليس 
أمامنا اآلن سوى تعاون املواطن من خال 
وعيه بأضرار تلك املصنوعات«. من جهته، 
»إطـــاق حمات  بــضــرورة  العكاري  يطالب 
ي األغذية 

ّ
توعية بن املواطنن ملقاومة تفش

 املواطن على ضرورة 
ّ
الفاسدة من خال حث

واستهاك  الصاحية  تاريخ  على  ـــاع 
ّ
االط

منتجات تكون عاماتها التجارية معروفة 
بداًل من العامات املجهولة«.

 .
ّ
القلق لدى األطفال شائع أكثر مّما نظن

ــد يــفــاجــئ بــعــضــنــا. والــصــغــار  ــع قـ ــ واقـ
 اكتشاف 

ّ
يعانون من جّراء ذلك، غير أن

الــقــلــق املـــرضـــّي لــديــهــم واإلحـــاطـــة بهم 
فا من حّدته. 

ّ
مبكرًا من شأنهما أن يخف

ــرابـــات الــقــلــق لــدى  كــيــف نــكــافــح اضـــطـ
أوالدنـــــا؟ ســـؤال يــحــاول اإلجـــابـــة عليه 
)أن نكون والَدين(  بــاران«  موقع »إيتر 
ــّي املــــتــــخــــّصــــص فـــــي شـــــؤون  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
األطفال واألمومة، مشيرًا إلى أن األهل 
 صغارهم سعداء 

ّ
ون في الغالب أن

ّ
يظن

بطبيعتهم إذ ال يتوّجب عليهم تحّمل 
 هـــــذا غــيــر 

ّ
ــّيـــة أّي شــــــيء. لـــكـــن مـــســـؤولـ

 نحو 20 
ّ
صحيح، فاإلحصاءات تبّن أن

في املائة من األطفال يعانون نوعا من 
الطفل  محيط   

ّ
وألن القلق.  اضطرابات 

مــهــّم جـــدًا لــنــمــّوه، ال بـــّد مــن مساعدته 
على توجيه أحاسيسه وانفعاالته من 

خال توفير األدوات املناسبة لذلك.
 صغيرك قلق؟ ال بّد من 

ّ
هل تشعر بــأن

تطويق األمر بسرعة. ويدعو القائمون 
على املوقع األهل إلى:

- الــتــواصــل. يــبــدو األمـــر بــديــهــيــا، غير 
ذلــك.  األهـــل ال يطّبقون  مــن   كثيرين 

ّ
أن

الــضــرورّي جعل الطفل يتحّرر من  من 
قلقه، لــذا ال بــّد مــن االســتــمــاع إلــيــه من 
آثاره  لذلك  إذ  الكام  دون إجباره على 
الــعــكــســّيــة. وبـــهـــدف إقـــامـــة حــــوار مــعــه، 
ليس على األهــل سوى بناء عاقة ثقة 
التعبير  عــلــى  قــــادر  ــه 

ّ
بــأن ليشعر  مــعــه 

بحرّية.
ــم الــطــفــل 

ّ
- تــقــديــم املـــثـــال الـــجـــّيـــد. يــتــعــل

مشكاته  ومــواجــهــة  أحــاســيــســه  إدارة 
اليومّية مــن خــال مراقبة أهــلــه. لــذا ال 
بــّد لــهــؤالء األخــيــريــن أن يتصّرفوا في 
يريدون  مثلما  النفسّي  الضغط  حالة 

أن يتصّرف صغيرهم.
الغذائّي.  الصغير  نظام  إلــى  التنّبه   -
للسّكر  املفرط  االستهاك  يتسّبب  قد 
في آثار سلبّية على سلوكّيات الطفل. 
إذا  فكيف  طــاقــة طبيعيا،  يفيض  هــو 
لم يتمّكن جسمه من حرق ما يبتلعه 
من سّكر بأشكال مختلفة؟ إضافة إلى 
 الطاقة 

ّ
ذلــك، ال بّد من جعله يفّرغ كل

الفائضة.
- عدم فرض إال ما هو أساسّي. ال بّد 
 طفلهم ليس 

ّ
لألهل من أن يــدركــوا أن

مــثــالــيــا، ومــــن املـــهـــّم أن يــوضــحــوا له 
ــــه مــحــبــوب عــلــى الـــرغـــم مـــن أخــطــاء 

ّ
أن

قد  الكبير  األهـــل  ب 
ُّ
تطل يرتكبها.  قــد 

ــد لــــدى الــصــغــيــر ضــغــطــا نفسيا  ـ
ّ
ــول يـ

كبيرًا كذلك، بالتالي قد يشكو من قلق 
 من واجبه أن يكون 

ّ
كبير إذا شعر بأن

األفضل دائما.
- منحه الحّب. من أجل مواجهة أوضاع 
ضاغطة نفسيا، ال بّد من الشعور أّواًل 
نا قادرون على ذلك. القلق مرتبط 

ّ
بأن

بتقدير الذات. وال بّد للطفل أن يلمس 
حـــّب أهــلــه غــيــر املــشــروط دائــمــا حتى 
من  بالتالي  أكبر.  بنفسه  ثقته  تكون 
ب منحه العطف فقط 

ّ
الــضــرورّي تجن

في  لنجاحه  أو  الــجــّيــد  لسلوكه  وفــقــا 
مهّمة ما.

)ميليا بو جوده(

اضطرابات القلق لدى 
األطفال... هكذا نعالجها

غسان رمضان الجرادي

تلعب األخطار املحدقة بالطيور املهاجرة دورًا بارزًا في االنتقاء الطبيعي، 
حــيــث إن مــقــولــة »الــحــيــاة لـــأقـــوى« تنطبق عــلــى الــطــيــور الــتــي تتعرض 
لأخطار التي تسببها العوامل الطبيعية، لكن األمر يختلف عند وجود 
عــّد 

ُ
أ السبعينيات كنت  في  البشر.  إلــى  أسبابها  أصــل  تعود في  أخطار 

رسالة الدكتوراه عن الطيور في فرنسا، وسألت أستاذي عن أهم أسباب 
إنــه الصيد، لكنه قــال إنها  مــوت الطيور هناك، وكنت أتوقع أن يقول لي 
رياح امليسترال الباردة الشمالية التي تدخل إلى مسافة 100 كلم تقريبًا 
في عرض البحر املتوسط في الشتاء، وفي بداية الربيع، والتي تقتل معظم 
الطيور التي تصادفها فوق البحر في طريق عودتها من مواطن اإلشتاء 
األفريقية إلى مواطن التفريخ األوروبية. ولحسن الحظ، إن معظم أوقات 
هذه الرياح ليس في موسم عودة الطيور إلى فرنسا، وهي أيضًا ال تحدث 
ليس من فعل  الخطر  النوع من  هــذا  السنة.  يــوم من  بالضرورة في كل 
اإلنسان، تمامًا كاالفتراس والجوع، لكن الطيور تقع كل يوم تحت خطر 
الليل باملباني  التي ال تنتهي، فهنالك طيور تصطدم في  أفعاله املتعددة 
الــذي ال تــراه في بعض  الشاهقة، فتقع ميتة، وأخــرى تصطدم بالزجاج 

 بها املزروعات.
ّ

َرش
ُ
األحيان، وغيرها يتسمم باملبيدات التي ت

الغذائي، وكوليرا  األمـــراض، كالتسمم  الطيور من جــراء  كذلك قد تموت 
أما  املتصدع.  الـــوادي  وحمى  والساملونيلا،  الطيور،  وإنفلونزا  الطيور، 
الخطر األكبر، فهو تفكك موائلها بسبب التمدد العمراني والزراعي على 
حساب بيئاتها الطبيعية، وبسبب اإلزعاج والقلق الذي يحدثه اإلنسان. 

حَمد عقباه.
ُ
كل هذه األسباب املتراكمة تؤدي إلى ما ال ت

على الرغم من صعوبة معرفة أعداد الطيور النافقة في مختلف القارات، 
أميركية وأوروبــيــة، أن هنالك نفوقًا  أقــل تقدير ُجمع مــن دراســـات  فــإن 
لــــ2900 مليون طائر مــن جــراء االصــطــدام باألبنية والــزجــاج، أو  سنويًا 
بمراوح الطاقة، أو ألواح الطاقة الشمسية، أو أعمدة املحوالت الكهربائية، 
وهنالك نحو 320 مليون طائر يموت سنويًا من جراء االصطدام بأساك 
بينما  سنويًا،  طائر  مليون   180 نحو  فتقتل  الــســيــارات،  أمــا  الكهرباء. 
ألفًا في  تــودي بحياة نحو 4 مايني طائر سنويًا، منهم 330  الطائرات 
الواليات املتحدة وحدها. ويبقى أن نشير إلى أن عاج كل هذه املشاكل ال 
يمكن أن يكون دون أبحاث علمية، ألن معظم الحلول بحاجة حتمية إلى 
سند علمي، سواء كان السبب االصطدام باألبراج أو الطائرات أو مراوح 
الطاقة وألواحها. أما في ما يتعلق بالصيد غير القانوني، فيجب تنفيذ 
خطة روما االستراتيجية املوضوعة لأعوام 2020 إلى 2030، للتخفيف 
من عواقب الصيد غير القانوني، والتجارة غير القانونية بالطيور البرية 

في أوروبا وبلدان حوض املتوسط.
)متخصص في علم الطيور(

األخطار المحدقة 
بالطيور المهاجرة

إيكولوجيا

أن  »أعتقد  الجديد«:  »العربي  لـ  خلف  حاج  محمد  الدين  رجل  يقول 
المهور مرتفعة جدًا وال قدرة لشبابنا على دفعها، األمر الذي يزيد من 
نسبة العنوسة وغيرها من التداعيات، هذا إن لم نقل إن غالء المهور 
حرام شرعًا إال للمستطيع وال يؤثر دفع المبلغ الكبير على غيره، وهذا 

نادر عندنا بسبب الحرب وتهديم الممتلكات وقلة فرص العمل«.
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