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إسالم أباد ــ صبغة اهلل صابر

ـــن 
َ
ــتــــان نــــحــــو مـــلـــيـــون ــاكــــســ ــيـــش فـــــي بــ ــعـ يـ

ونصف مليون الجئ أفغاني، منهم مليون 
الحكومة  لــدى  املــلــيــون مسّجلون  ونــصــف 
لــشــؤون  لــأمــم  الــســامــيــة  واملــفــوضــيــة  الباكستانية 
هم ال يحملون 

ّ
الالجئن ومليون غير مسّجلن، أي أن

بــطــاقــة الجـــئ ويــعــيــشــون بطريقة غــيــر شــرعــيــة في 
 

ّ
باكستان. وهؤالء غير املسّجلن محرومون من كل

الحقوق فيما تالحقهم الشرطة بن الحن واآلخر، 
أّمــــا املــســّجــلــون فــهــم ينتفعون مــن بــعــض الــحــقــوق 
 تقدير 

ّ
كالتعليم والصحة وغيرهما، أو هم على أقل

هم جميعًا 
ّ
في مأمن من مالحقات الشرطة واألمن. لكن

يعانون اليوم بسبب أزمة كورونا، وهم محرومون 
من اللقاحات املضادة لكوفيد-19. وكانت الحكومة 
اللقاح حاليًا،  بمنح  قــرارًا  ــخــذت 

ّ
ات قد  الباكستانية 

إلى باكستان بجوازات سفر  الذين دخلوا  لأفغان 
مع تأشيرات، وهم عادة ال يسكنون في باكستان بل 
يقصدونها مؤقتًا إلنجاز أمور معّينة ثّم يرحلون. 
وهؤالء بأكثرهم يقصدون باكستان لتلقي العالج، 
إلى جانب الطالب الذين يدخلون إلى البالد بمنح 
 هؤالء 

ّ
فــإن  عددهم قليل جــدًا، بالتالي 

ّ
دراسية لكن

فعليًا زائرون وليسوا الجئن.
إقــلــيــم خيبر  فـــي  املــحــلــيــة  الــصــحــة  ــادت وزارة  ــ ــ وأفـ

بــاكــســتــان، حيث يعيش  غــربــي  بختونخوا، شــمــال 
 الحكومة 

ّ
الالجئون األفغان بمعظمهم، في بيان، بأن

ــان الــذيــن  ــغـ قــــررت فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن تــحــصــن األفـ
دخــلــوا إلـــى بــاكــســتــان بـــجـــوازات ســفــر وبــتــأشــيــرات 
قرارًا  خذ 

ّ
تت لم  ها 

ّ
لكن يمكن تسجيلهم.  إذ  الدخول، 

حــتــى اآلن حـــول تحصن الــالجــئــن األفــغــان الــذيــن 
 األمر يتعلق 

ّ
يعيشون بالبطاقات هنا، موضحة أن

ق مع  بالحكومة املــركــزيــة وهــي الــتــي تــقــّرر مــا ُيطبَّ
ــه في وقــت سابق، أعلنت املفوضية 

ّ
أن هــؤالء. ُيذكر 

 الحكومة 
ّ
السامية لشؤون الالجئن في باكستان، أن

الباكستانية قّررت في شهر إبريل/ نيسان املاضي، 
بطاقات  الذين يحملون  األفغان  الالجئن  تحصن 
الوطني قد   مركز مراقبة وبــاء كــورونــا 

ّ
لــجــوء، وأن

ــه يعمل مــن أجــل ذلـــك، وســـوف يــتــّم ذلك 
ّ
أبلغها بــأن

بموازاة عملية تحصن الباكستانين.
األفغان من حرمانهم  الالجئون  من جهتهم، يشكو 
ــادة لـــكـــوفـــيـــد-19.  ــ ــــضـ حـــتـــى اآلن مــــن الـــلـــقـــاحـــات املـ
الــلــه وهــو طــالــب جامعي أفغاني في  ويــقــول حميد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن مــحــرومــون  بــاكــســتــان لـــ
آلية مــن أجــل تحصن  أّي  ر 

ّ
التحصن وال تتوف مــن 

وكذلك  الله  يلوم حميد  وال  الساعة«.  األفغان حتى 
الجئون أفغان الحكومة الباكستانية وال املفوضية 
ــقــــدر مــــا يـــلـــومـــون  ــئــــن، بــ ــيـــة لــــشــــؤون الــــالجــ الـــســـامـ
لـــدى بــاكــســتــان وقنصليتها في  أفــغــانــســان  ســفــارة 

 
ّ
الله أن مدينة بيشاور )شمال غــرب(. ويؤكد حميد 
تحّركا ساكنًا  لم  ن 

َ
األفغانّيت والقنصلية  »السفارة 

إزاء القضية«. أّما عطاء الله خان وهو من الالجئن 
»الـــعـــربـــي  ــيــــشــــاور، فـــيـــقـــول لــــ وتــــاجــــر فــــي مـــديـــنـــة بــ
 الالجئن 

ّ
 »املعضلة األساسية هي في أن

ّ
الجديد« إن

مهّمشون من قبل الحكومة الباكستانية كما من قبل 
 ليسوا مدرجن من 

ً
الحكومة األفغانية، وهــم أصــال

ضمن اآللية والبرامج املتّبعة في باكستان من أجل 
 القنصلية األفغانية 

ّ
التحصن ضّد كوفيد-19«. لكن

لــشــؤون الالجئن  ــهــا واملــفــوضــيــة السامية 
ّ
أن تــؤكــد 

تجريان مباحثات مع الحكومة الباكستانية من أجل 
تحصن الالجئن األفغان، مشّددة على ضرورة منح 
 ثّمة أشخاصًا 

ّ
هؤالء اللقاحات الالزمة، خصوصًا أن

منهم يعيشون في أجــواء غير مناسبة وفــي أحياء 
ومخّيمات تصعب فيها الوقاية من الوباء.

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يـــؤكـــد الــطــبــيــب املــتــخــصــص في 
 
ّ
»العربي الجديد« أن األمراض الصدرية حبيب الله لـ

»األفغان معّرضون أكثر من املواطنن الباكستانين 
هم يعيشون في مخيمات لجوء 

ّ
لأمراض املعدية إذ إن

وفي أجــواء ال تراعي إجــراءات الوقاية. بالتالي، كان 
 
ّ
فــإن إلــيــه،  بالنسبة  أّواًل«.  تحصينهم  املــفــتــرض  مــن 

ي الوباء، ال سّيما 
ّ

هؤالء »قد يتسّببون كذلك في تفش
القريبة من  األحــيــاء واملخيمات  فــي  الــذيــن يعيشون 
إلى  اإلشــارة  السكنية«. تجدر  الباكستانين  مناطق 

قــّررت منذ منتصف شهر  الباكستانية  الحكومة   
ّ
أن

إبريل/ نيسان املاضي إغالق الحدود مع أفغانستان، 
فال ُيسمح لأفغان بعبورها. وهــو ما جعل الجئن 
كــثــيــريــن عــالــقــن فــي أفــغــانــســتــان، إذ لــم ُيــســمــح لهم 
بالعودة. من هؤالء نور أحمد الذي قصد أفغانستان 
غــلــقــت، 

ُ
 الـــحـــدود أ

ّ
ــه، لــكــن ــاربـ لــحــضــور جــنــازة أحـــد أقـ

»العربي  وبــات قلقًا جدًا على أهله وأسرته. ويقول لـ
 »الحياة في باكستان صارت صعبة لنا 

ّ
الجديد« »إن

 شيء هناك، 
ّ

 النواحي. فنحن محرومون من كل
ّ

من كل
نا باقون فقط بسبب األمن املفقود في بالدنا«.

ّ
لكن

مجتمع
 األبحاث 

ّ
رصد باحثون في روسيا متحّورات محلّية من فيروس كورونا الجديد، الفتن إلى أن

العلمية  املجموعة  رئيس  كامل حفيظوف،  األوبــئــة  عالم  وأوضـــح  تأثيرها.  مــدى  ملعرفة  جــاريــة 
لــتــطــويــر ســبــل تشخيص األوبـــئـــة الــجــديــدة فــي مــركــز الــبــحــوث الــتــابــع لهيئة حــمــايــة املستهلك 
 »املتحّورات تأتي نتيجة 

ّ
أن الروسية، في تصريحات لوكالة أنباء »سبوتنيك«، أمس الخميس، 

ه »من املبكر 
ّ
طفرات جينية متمايزة على غرار املتحّوَرين البريطاني والجنوب أفريقي«. وأضاف أن

)قنا( إعطاء أسماء جديدة لهذه املتحّورات قبل جمع بيانات كافية حولها«. 

ها تسعى إلى تطوير لقاح واحد فريد من نوعه يكون 
ّ
أعلنت شركة »موديرنا« األميركية لأدوية أن

التراخيص  على  والحصول  إكمالها  يتعّن  اختبارات  ثّمة  لكن  ولكوفيد-19،  لإلنفلونزا  مضادًا 
الالزمة. وأشار رئيس أبحاث األمراض املعدية في الشركة، ومنسق العلماء الذين طّوروا اللقاح 
 
ّ
أن إلــى  فــي تصريحات لصحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية،  كــارفــي،  أنــدريــا  لــكــوفــيــد-19،  املــضــاد 
لقاح  تحديث  املمكن  »مــن  ـــه 

ّ
أن مشّجعة«، مضيفًا  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  اللقاح ضــد  »فعالية 

)آكي( موديرنا بسرعة ضّد متحّورات فيروس كورونا الجديد«. 

موديرنا: لقاح واحد مضاد لإلنفلونزا ولكوفيدـ19روسيا: رصد متحّورات محلية من فيروس كورونا 

من  باكستان  فــي  ــان  ــغ األف الــاجــئــون  ــَرم  ــح يُ ال 
اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فحسب، بل كذلك 
الحكومة  قّدمتها  التي  المالية  المساعدات  من 
مواجهة  بهدف  فيها  الفقيرة  لألسر  الباكستانية 
تبعات أزمة كورونا، ال سيّما األضرار المادية بسبب 
المعنية  السلطات  قبل  من  المتخذة  ــراءات  اإلج

لمكافحة الوباء.

محرومون من المساعدات

إلى احتمال بنسبة 40  املتحدة  أشــار تقرير لألمم 
العالم مؤقتًا  في املائة الرتفاع درجــات الحرارة في 
في خالل األعــوام الخمسة املقبلة، بواقع 1.5 درجة 
مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الصناعة. 
وما ورد في التقرير ال يعني بعد أّن العالم يتجاوز 
حاجز 1.5 درجــة الــذي حــّدده اتفاق باريس للمناخ 
يه 

ّ
ر الــعــلــمــاء مــن تخط

ّ
ــــذي يــحــذ فــي عـــام 2015، وال

كي ال يتسّبب في آثار مناخية كارثية. لكّن األمني 
العام للمنظمة العاملية لألرصاد الجوية التابعة لألمم 
إّن هذا يؤكد  تــاالس، قال في بيان  املتحدة، بيتري 
نا نقترب بقوة وسرعة« من ذلك الحاجز. ووصف 

ّ
»أن

الحّد  ها »جرس تنبيه آخر« يحّث على 
ّ
الدراسة بأن

الــحــراري.  االحــتــبــاس  املسّببة لظاهرة  الــغــازات  مــن 
 عــام في الفترة املمتدة 

ّ
الــدراســة إلــى أّن كــل وتشير 

األرجــح  إلــى 2025، ســوف يشهد على  مــن 2021 
الــحــرارة بمقدار درجــة مئوية  ارتفاعًا فــي درجـــات 
 تقدير. ويرى التقرير كذلك أّن ثّمة 

ّ
واحدة على أقل

 بنسبة 90 في املائة ليصير عام واحد من 
ً
احتماال

تلك األعوام هو األشّد حرارة على اإلطالق متجاوزًا 
درجـــات عــام 2016. ُيــذكــر أّن فــي 2020 الــذي كان 
واحدًا من أكثر األعوام حرارة على اإلطالق، ارتفعت 

درجــات الحرارة 1.2 درجة مئوية فوق مستوى ما 
قبل عصر الصناعة، وفقًا لتقرير أصدرته املنظمة 
العاملية لألرصاد الجوية في إبريل/ نيسان املاضي. 
ع التقرير زيادة احتمال حدوث أعاصير مدارية 

ّ
وتوق

في املحيط األطلسي والساحل األفريقي وأستراليا، 
وأن يكون جنوب غرب أميركا الشمالية أكثر جفافًا.
)رويترز(

Friday 28 May 2021
الجمعة 28 مايو/ أيار 2021 م  16  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2461  السنة السابعة



ال تختلف حال نساء وأطفال المقاتلين المغاربة 
في صفوف »داعش« عن حال معتقلين آخرين 

من أمثالهم في سورية والعراق. وهم حتى اآلن 
متروكون لمصيرهم

الجزائر: اعتداءات على المعلّمين

1819
مجتمع

الرباط ــ عادل نجدي

»أنــــاشــــد املــمــلــكــة املـــغـــربـــيـــة واملـــلـــك 
ــمـــد الــــــســــــادس كـــــي يـــســـاعـــدنـــا  مـــحـ
ــيـــدنـــا( إلـــــى وطــنــنــا  ويـــرحـــلـــنـــا )يـــعـ
والظروف  كثيرًا هنا،  نتعذب  الحبيب. نحن 
ــرة مــــن جـــــوع وإهــــمــــال صــــحــــي«. بــهــذه  ــاهــ قــ
ــرأة املــغــربــيــة الــشــابــة )أ.  ــ الــكــلــمــات تــكــشــف املـ
ر.( البالغة من العمر 24 عامًا، واملعتقلة في 
وأطفال  لنساء  معاناة مستمرة  الــعــراق، عن 
ــــرب مـــنـــذ ســـقـــوط  ــغـ ــ ــن املـ ــ مـــقـــاتـــلـــي داعــــــــش مـ
الـــعـــودة من  ــابـــي، فــي انــتــظــار  التنظيم اإلرهـ
جحيم الــحــرب واألســـر فــي الــعــراق وســوريــة 
إلـــــى حـــضـــن الــــوطــــن واألســــــــــرة. تــضــيــف فــي 
رســـالـــة وّجــهــتــهــا إلـــى الــتــنــســيــقــيــة الــوطــنــيــة 
لـــعـــائـــات الــعــالــقــن واملــعــتــقــلــن فـــي الـــعـــراق 
تــرّحــل األطــفــال  الــســجــن   »إدارة 

ّ
أن وســـوريـــة 

ــم أّيـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــــن تـــطـــالـــب بـــهـــم دولـــــهـــــم. وأنـ ــذيـ ــ الـ
بابنتي،  تطالبوا  لم  إذا  املغاربة  املسؤولون 
هم يهددونني بوضعها في دار األيتام... 

ّ
فإن

ارحــمــونــي بــاســتــرجــاعــي بمعّية ابــنــتــي إلــى 
بلدي املغرب. كنت معززة مكرمة في وطني. 
واليوم أنا أدفع ثمن خطأ زوجي املغّرر به«. 
وهـــي واحــــدة مــن مــئــات املــغــربــيــات الــلــواتــي 
السلطات  تسمح  أن  الصبر  بــفــارغ   

َ
ينتظرن

، بــعــدمــا عــلــقــوا 
ّ
 بــرفــقــة أبـــنـــائـــهـــن

ّ
بـــعـــودتـــهـــن

أثر اعتقال  جميعًا في سورية والعراق على 
أو مقتل األزواج الذين كانوا قد انضّموا إلى 

صفوف تنظيم داعش.
وعــلــى مــدى الــســنــوات األربـــع املــاضــيــة، ظلت 
عـــــودة كــثــيــريــن مـــن املـــغـــاربـــة مـــن مــعــتــقــات 
ــرة، عــلــى خلفية قلق 

ّ
الــعــراق وســوريــة مــتــعــث

عّبر عنه املغرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 
2019 إزاء »عودة املقاتلن ضمن التنظيمات 
اإلرهــابــيــة فــي بــؤر التوتر )ســوريــة والــعــراق 
 األمل املنتظر بات اليوم معلقًا 

ّ
وليبيا(«. لكن

عــلــى مــا ســـوف تكشف عــنــه فــي خـــال األيـــام 
التي شكلها مجلس  النيابية  اللجنة  املقبلة 
النواب، وهو الغرفة األولى للبرملان املغربي، 
من توصيات بشأن كيفية التعامل مع امللف 

وموقف السلطات املغربية.
لعائات  الوطنية  التنسيقية  منسق  يــقــول 
الــعــالــقــن واملــعــتــقــلــن فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة 
 
ّ
إن الجديد«،  لـ«العربي  البقالي،  العزيز  عبد 
في  يعيشون   

ّ
وأطفالهن املغربيات  »النساء 

ظــــروف مــأســاويــة فــي املــعــتــقــات، ويــعــانــون 
مـــن جـــــّراء ســــوء الــتــغــذيــة ومــــن شــبــه انــعــدام 
الخدمات الطبية، ومن البرد في فصل الشتاء 
ــّر فـــي فــصــل الــصــيــف، بــســبــب عيشهم  ــحـ والـ
ــر مــدارس 

ّ
فــي خــيــام، باإلضافة إلــى عــدم تــوف

 »األوضــاع في 
ّ
لألطفال«. يضيف البقالي أن

مــخــّيــَمــي الــهــول وروج فــي ســوريــة كــارثــيــة، 
خــصــوصــًا أوضــــاع األطــفــال والــنــســاء. وثــّمــة 

هـــذا املــلــف. ويــقــول رئــيــس الــلــجــنــة النيابية 
االستطاعية عبد اللطيف وهبي، لـ«العربي 
 اللجنة سوف تصدر تقريرًا حول 

ّ
الجديد«، إن

ــاع الــعــالــقــن واملــعــتــقــلــن، مـــشـــددًا على  ــ أوضـ
»ضــرورة حماية األطفال والنساء بإعادتهم 
إلى أرض الوطن من مناطق النزاع في سورية 
والعراق، حيث يعيشون أوضاع تشّرد، سواء 
موا بعد فقدانهم آبائهم أو 

ّ
الصغار الذين تيت

»كيفما  ــه 
ّ
أن أمهاتهم«، مضيفًا  الذين الزمــوا 

كانت الحال، فهؤالء هم أبناؤنا. وإذا ارتكب 
فاملسؤولية  للقانون،  منافية  أفعااًل  آباؤهم 
 
ّ
ال تــقــع عــلــى األطــــفــــال«. ويـــوضـــح وهـــبـــي أن
بالتماسات،  تتقدم  ســوف  النيابية  »اللجنة 
ســــرهــــم، إلــى 

ُ
ــادة املــعــتــقــلــن وأ ــ بــخــصــوص إعـ

الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي تـــبـــقـــى لـــهـــا ســـلـــطـــة اتـــخـــاذ 
 
ّ
الــقــرار فــي مــا يــخــص هـــذا املــلــف«، مــؤكــدًا أن
مواطنيها  تجاه  املسؤولية  تتحمل  »الــدولــة 
املتورطن في الحروب، ســواء في سورية أو 
العراق، والتي خلفت وراءها ضحايا كثيرين 
إلى  في صفوف األطفال والنساء، باإلضافة 
أســـر بأكملها، وذلـــك مــن خـــال حــفــظ أمنهم 

وإعادة تأهيلهم ودمجهم في التعليم«.

تستمّر الوقفات في 
واليات مختلفة تضامنًا 

مع المعلّمات الضحايا

القائمون على المعتقالت 
يرّحلون األطفال الذين 

تطالب بهم دولهم

مــلــفــات تــدمــي الــقــلــب تــصــل إلــيــنــا مـــن هــنــاك 
تــتــنــاول حـــاالت إنسانية فــريــدة. إحـــدى تلك 
ــدا والــديــهــمــا  ــقـ ــن فـ

َ
الــــحــــاالت تــتــعــلــق بــطــفــل

ويعيشان في مستشفى تابع للجنة الدولية 
 
َ
أرامــل لم يذهنب للصليب األحمر. كذلك ثّمة 

 
ّ
 أنفسهن

َ
 فوجدن

ّ
 أزواجهن

َ
ما رافقن

ّ
للقتال، إن

 عــلــى 
ّ
ــفــــال أنــجــبــنــهــن مـــحـــتـــجـــزات بـــرفـــقـــة أطــ

األراضي السورية«. 
 »املــعــانــاة تــزيــد فــي ظل 

ّ
ويــتــابــع البقالي أن

ــر كـــثـــيـــرة مــــن أبـــنـــائـــهـــا وبــنــاتــهــا  ــ ــّرؤ أسـ ــبــ تــ
ــراق، رافـــضـــة  ــ ــعــ ــ ــ ــة وال ــوريــ املــعــتــقــلــن فــــي ســ
بــشــكــل قــاطــع أّي تـــواصـــل مــعــهــم نــظــرًا إلــى 
 
ّ
الــبــعــد األمــنــي الــخــاص بــاملــلــف. كــذلــك، فــإن
عشرات األطفال في مخيمات االعتقال ُولدوا 
وتــرعــرعــوا فــيــهــا ولـــم يــعــرفــوا فــي حياتهم 
الذي يعّمق مأساتهم«.  مكانًا غيرها، األمر 
ويطالب البقالي بـ«استعادة جميع املغاربة 
املعتقلن والعالقن واملحتجزين في سورية 
بعد  العادلة  املحاكمة  مــع ضمان  والــعــراق، 
لــدى الجهات املسؤولة  عــودتــهــم، والــتــدخــل 
ــــي عــمــلــيــة  ــهــــدف اإلســــــــــراع فـ والــــســــلــــطــــات بــ
توفير  الــوطــن(، مع  إلــى  )إعادتهم  الترحيل 
العائدين   

ّ
لكل والصحية  النفسية  املواكبة 

واملــســاهــمــة فـــي دمــجــهــم وإعــــــادة تأهيلهم 
اجتماعيًا، وكذلك دمج األطفال العائدين في 
وتسهيل  والتعليمية،  الــتــربــويــة  املنظومة 
الــازمــة«.  الرسمية  الوثائق  على  الحصول 
ـــــه »فــــي حـــن نجد 

ّ
ويــشــيــر الــبــقــالــي إلــــى أن

أطفااًل ونساء في مخيمات الرشيد والهول 
في شمال سورية، يقبع رجال قيد االعتقال 
ــة فــي  ــة وأخـــــــرى ســــوريــ ــيـ ــراقـ فــــي ســـجـــون عـ

الحسكة والقامشلي«.
تــفــيــد املــعــطــيــات الــرســمــيــة أنـــه حــتــى تــاريــخ  
امــرأة  الــجــاري التحقت 288  أيـــار  16 مــايــو/ 
مغربية بالحرب في سورية والعراق، عادت 
من بينهن إلــى املغرب 99 امــرأة فقط، بينما 
، عاد منهم 

ً
وصل عدد األطفال إلى 391 طفا

لألبحاث  املــركــزي  املكتب  وبحسب  فقط.   82
التحقوا  الذين  املغاربة  عــدد  فــإن  القضائية، 
 1659 بلغ  والــعــراقــيــة،  الــســوريــة  بالساحتن 
شــخــصــًا، لــقــي 745 مــنــهــم حــتــفــهــم، فـــي حن 
خال  منهم   270 األمــنــيــة  السلطات  اعتقلت 
عودتهم إلى الباد، بموجب قانون مكافحة 
اإلرهاب املغربي لعام 2015، الذي ينّص على 
عــقــوبــات تــصــل إلـــى الــســجــن 15 عــامــًا للذين 
ينضمون إلى جماعات إرهابية في الخارج، 
حتى لو كان هذا االنضمام مجّرد مشروع أو 

إذا لم يكن لديهم أهداف في املغرب.   
ــإعـــادة  ــــع تـــصـــاعـــد املـــطـــالـــب الــحــقــوقــيــة بـ ومـ
املـــغـــاربـــة املــعــتــقــلــن فــــي ســــوريــــة والــــعــــراق، 
واختاف  ملفاتهم  تعقيدات  من  الرغم  على 
ـــرة حـــولـــهـــا، لــجــأ مجلس 

ّ
ــوف ــتـ املــعــلــومــات املـ

ــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  الـــــنـــــواب املــــغــــربــــي، فـ

األول املــــاضــــي، إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة نــيــابــيــة 
ــلــــى أوضــــاعــــهــــم،  اســـتـــطـــاعـــيـــة لــــلــــوقــــوف عــ
ســـنـــدت رئــاســتــهــا إلـــى أمـــن عـــام حــزب 

ُ
وقـــد أ

»األصالة واملعاصرة« املعارض عبد اللطيف 
برملانيًا   16 النيابية  اللجنة  وضمت  وهبي. 
يمثلون كتل األغلبية واملعارضة. وفي إطار 
إلــى وضــع خريطة طريق  الهادفة  مساعيها 
املعتقلن، استمعت  للحّد من معاناة هــؤالء 
الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  النيابية،  اللجنة 
املاضي، إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة 
حول أوضــاع هــؤالء وتحديات إعادتهم إلى 
الباد. واستمعت كذلك إلى أفراد من عائات 
الــعــالــقــن فــي ســوريــة والـــعـــراق، فيما التقت 
ــة الـــتـــي تــتــابــع  ــيـ بـــعـــدد مـــن املــنــظــمــات الـــدولـ

بالتزامن مع حوادث 
االعتداء التي تطاول 

المعلّمين الجزائريين عمومًا، 
ل مطالبات بقانون  ُتسجَّ

حماية لهؤالء

الجزائر ــ فتيحة زماموش

مات في مقّر 
ّ
ما زالت حادثة االعتداء على تسع معل

 فــي جــنــوب الــجــزائــر تــتــصــّدر الــعــنــاويــن، 
ّ
إقــامــتــهــن

من عمومًا 
ّ
 قانون يحمي املعل

ّ
وسط مطالبات بسن

ــداء عــلــيــهــم. يــأتــي ذلــك  ــتـ ــّرم أّي اعـ ــجـ فـــي الـــبـــاد ويـ
في  التعليمي  للجسم  احــتــجــاجــات  مــع  بــالــتــزامــن 
كــل الــواليــات الــجــزائــريــة، تطالب برفع األجـــور إلى 
جانب جملة مطالب اجتماعية ومهنية أخرى، في 
التربية  النقابات ضغوط على وزارة  حن تمارس 

لحملها على إقرار مطالب عّدة منذ أكثر من شهر.
ومنذ أكثر من أسبوع، تاريخ وقــوع الحادثة في 
برج باجي مختار بأقصى جنوب الباد، تستمّر 
مات 

ّ
الوقفات في واليات مختلفة تضامنًا مع املعل

ــنـــديـــدًا بـــاالعـــتـــداء الـــوحـــشـــي الـــذي  الــضــحــايــا وتـ
يــد مجموعة   على 

ّ
إقــامــتــهــن مــقــّر  فــي   

ّ
استهدفهن

 اعـــتـــداًء ثــانــيــًا وقـــع على 
ّ
مـــن املــجــرمــن. ُيـــذكـــر أن

ــمــات فـــي مــنــطــقــة بــســكــرة جــنــوب 
ّ
مــقــّر إقـــامـــة مــعــل

مقتنيات  فــي خاله سرقة  تّمت  الــجــزائــر،  شرقي 
األبيض. وهاتان  بالساح  التهديد  بعد  مختلفة 
تا الشارع الجزائري عمومًا 

ّ
الحادثتان اللتان هز

األولَين من  ليستا  التربوي خصوصًا،  والقطاع 
نــوعــهــمــا. فــقــد شــهــدت مــــدن ورقـــلـــة وبــســكــرة في 
الجنوب ووهران في الغرب والبليدة في الوسط، 
من وأســاتــذة، ســواء في 

ّ
حــوادث اعتداء على معل

األمــر  أو خــارجــهــا،  التعليمية  املــؤســســات  داخـــل 
ُيــَعــّد انتهاكًا لحقوق هــؤالء وتــجــاوزًا لقيم  الــذي 

وعادات املجتمع الجزائري.
وأعــادت حادثة برج باجي مختار تسليط الضوء 
فــي وقت  قــد طرحتها  النقابات  كــانــت  على قضية 
ــمــات 

ّ
ــع املــعــل ــ ــابـــق عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، بــــشــــأن  وضـ سـ

ــن مــنــاطــق   فـــي مــنــاطــق بــعــيــدة عـ
َ
الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن

 
ّ
تحويلهن بــإعــادة  مطالبة  مــع  األصــلــيــة،   

ّ
سكنهن

. وفي هذا اإلطار، يقول 
ّ
إلى الواليات حيث إقامتهن

عــضــو نــقــابــة اتــحــاد عــمــال الــتــربــيــة أحــمــد بــوزيــان 
 »الـــــوزارة لــم تـــرّد عــلــى هــذا 

ّ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن

 من 
َ
مات كثيرات يعانن

ّ
 »معل

ّ
املطلب«، موضحًا أن

املــنــصــة الوطنية   عــلــى 
َ
هـــذه املشكلة وقـــد تــســّجــلــن

من واألساتذة املوظفن على 
ّ
الخاصة بتوزيع املعل

 على التحويل املطلوب 
َ
 لم يحصلن

ّ
هن

ّ
املدارس، لكن

 في هذا املجال، خصوصًا 
ّ
 األولوية لهن

ّ
مع العلم أن

التاميذ   في ضمان تعليم 
ّ
إليهن الفضل يعود   

ّ
أن

في املناطق النائية والحدودية في جنوب الباد«.
ــن حـــادثـــة  ــزامــ ــي تــ وقـــــد يـــكـــون لـــلـــصـــدفـــة دورهـــــــا فــ
بــــرج بــاجــي مــخــتــار ثــــّم حـــادثـــة بــســكــرة مـــع حــركــة 

الــذي  النقابي  التكتل  يقودها  التي  االحتجاجات 
ــل 

ّ
يــضــّم 14 نــقــابــة تــعــمــل فــي قــطــاع الــتــعــلــيــم وتــمــث

التعليمية  املـــراحـــل  كـــل  فـــي  ــمــن واألســــاتــــذة 
ّ
املــعــل

فــــي الــــبــــاد، مــطــالــبــًا بــتــحــســن الــــظــــروف املــهــنــيــة 
واالجتماعية. فقد دفعت حادثتا االعتداء النقابات 
ق 

ّ
إلى إضافة بند جديد إلى قائمة مطالبها، يتعل

ــمــن واألســـاتـــذة ويحفظ 
ّ
 قــانــون يحمي املــعــل

ّ
بــســن

كرامتهم ويجّرم االعتداءات عليهم.
ــبــــاح بـــــــودراس  ــة الـــتـــربـــويـــة صــ ــطـ ــنـــاشـ تـــصـــف الـ
ــي بــرج بــاجــي مختار وبــســكــرة وغيرهما 

َ
حــادثــت

فعلت  »مـــاذا  متسائلة  تغتفر«،  ال  »جــرائــم  ها 
ّ
بأن

م؟«. 
ّ
وزارة التربية التي من املفترض أن تحمي املعل

 قانون خاص بالتعليم 
ّ
بـ«سن بــودراس  وتطالب 

ــة وظــيــفــتــهــم،  ــأديــ ــاء تــ ــنــ ــي أثــ ـــمـــن فــ
ّ
يــحــمــي املـــعـــل

ويحميهم في داخل املدارس وخارجها«، موّجهة 
أصــابــع االتــهــام إلـــى وزارة الــتــربــيــة الــتــي »تــركــت 
 ذلك يأتي في حن 

ّ
م في فم املدفع«. وتتابع أن

ّ
املعل

قدرتهم  بتحسن  يطالبون  عندما  من 
ّ
»املعل  

ّ
أن

 أجر الواحد 
ّ
همون باالبتزاز، علمًا أن

ّ
الشرائية ُيت

دوالرًا   250 )نـــحـــو  ــــورو  يـ  200 يــتــعــّدى  ال  مــنــهــم 
ما هو الجئ في وطنه«.

ّ
أميركيًا(، كأن

ومن جهته، يشّدد عضو نقابة األساتذة واملعلمن 
 
ّ
صــــادوق عــبــد الــقــادر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى أن
ـــمـــون بسبب 

ّ
»املــشــكــلــة الـــتـــي يــتــخــّبــط فــيــهــا املـــعـــل

ق 
ّ
الــتــوظــيــف فــي خــــارج واليــاتــهــم األصــلــّيــة، تتعل

التي  أساسًا بنظام التسجيل في املنّصة الوطنية 
، خصوصًا 

ّ
النساء وأوضاعهن تعترف بظروف  ال 

 ظـــروف 
ّ
االجــتــمــاعــيــة مــنــهــا. بــالــتــالــي تــضــطــرهــن

الكيلومترات  بعد مئات  االنتقال على  إلى  العيش 
 عـــرضـــة 

ّ
، األمــــــــر الــــــــذي يـــجـــعـــلـــهـــن

ّ
ــن ــهــ ــاتــ ــائــ ــن عــ ــ عـ

العتداءات مختلفة«.
طرح 

ُ
من واألساتذة، ت

ّ
ومع تكرار االعتداء على املعل

ومكانة  املجتمعية  والعاقات  القيم  تبّدل  مشكلة 
هؤالء مقارنة بالعقود املاضية. وتقول أستاذة علم 
م 

ّ
»سل  

ّ
إن الجديد«  لـ«العربي  بــودار  النفس وهيبة 

الجزائر صار متدنيًا ومختلفًا عّما كان  القيم في 
م ُيَعّد قيمة وقامة 

ّ
عليه في السابق، عندما كان املعل

الناشئة.  يــرّبــي  ـــه 
ّ
إن إذ  الجميع  قــبــل  مــن  وُيــحــتــرم 

الحضيض بسبب  فــي  م 
ّ
املعل باتت حرمة  والــيــوم، 

انقاب تلك القيم التي صارت تضع التعليم ضمن 
أدنــــى االهــتــمــامــات وأولـــويـــات األســــرة الــجــزائــريــة 
قبل  تقديرًا من  إيائه  عــدم  إلــى  عمومًا، باإلضافة 
ســلــطــات الــوصــايــة. فـــاألجـــور املــتــدنــيــة جــعــلــت من 
ال  الشهري  راتــبــه  إن  إذ  املجتمع،  على  عالة  م 

ّ
املعل

يكفيه لسداد بدل إيجار منزل وإعالة عائلة«.

أنقذونا من الجحيمتحقيق
نساء وأطفال مقاتلي داعش المغاربة يستغيثون

الحرّ يُخرج الثعابين من جحورها  في اليمن

يسهل على الثعابين 
االختباء في المناطق 
حيث تكثر منازل القش

زكريا الكمالي

بعدما شهد اليمن تساقط أمطار غزيرة أّدت 
اإلنسانية وخصوصًا بن  األزمـــة  تفاقم  إلــى 
الــنــازحــن، شــهــدت درجــــات الـــحـــرارة ارتــفــاعــًا 
الجاري،  أيــار  مايو/  منتصف  منذ  ملحوظًا 
الــذي جعل الحياة في املــدن الساحلية  األمــر 
 الثعابن بدأت تخرج 

ّ
ى أن

ّ
أشبه بالجحيم، حت

ــنـــاس مــســاكــنــهــم  ــن جـــحـــورهـــا، كــمــا تــــرك الـ مـ
مــتــوجــهــن إلــــى الـــفـــنـــادق. وتــشــهــد املــنــاطــق 
الساحلّية والصحراوية ارتفاعًا دائمًا وكبيرًا 
فــي درجــــات الـــحـــرارة الــتــي قــد تــصــل إلـــى 47 
املمتدة  الفترة  في  مئوية، وخصوصًا  درجــة 
من مايو/ أيار وحتى سبتمبر/ أيلول من كل 
عام. أما املناطق الجبلية، فا تتجاوز درجة 
الحرارة فيها 37 درجة مئوية، وقد تنخفض 

إلى 5 درجات تحت الصفر.  
ــل عــــــدد مــن  ــّجــ وخــــــــال األيـــــــــام املــــاضــــيــــة، ســ
املــحــافــظــات الــيــمــنــيــة ارتـــفـــاعـــًا مــلــحــوظــًا في 
درجـــــات الـــحـــرارة فـــي املــنــاطــق الــصــحــراويــة 
ــدن وحـــضـــرمـــوت،  ــ والـــســـهـــول فـــي تــهــامــة وعـ
ــز األرصــــــــاد الـــجـــويـــة الــيــمــنــي،  ــركـ بــحــســب مـ
ووصلت درجات الحرارة في مدينة سيئون 
في محافظة حضرموت إلى 42 درجة مئوية، 
وفــي ســواحــل مدينة الــحــديــدة الــواقــعــة على 
البحر األحمر إلى 41 درجة مئوية. محافظة 
ــأرب الــواقــعــة شــرقــي الــبــاد والــتــي شهدت  مـ
مــوجــة أمـــطـــار غــيــر مــســبــوقــة خــــال األشــهــر 
املاضية سجلت هي األخرى ارتفاعًا قياسيًا 
في درجة الحرارة التي بلغت 40 درجة مئوية 
ــــدن الـــســـاحـــلـــيـــة، والـــتـــي  لـــتـــتـــجـــاوز مـــديـــنـــة عـ

وصلت أعلى درجة حرارة فيها إلى 39. 
ــذه الـــتـــي تـــضـــرب عــــــددًا مــن  ــ ــّر هـ مـــوجـــة الــــحــ
املـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة لـــم تــكــن الــســبــب الــوحــيــد 
التي  منازلهم  تــرك  على  السكان  أجبر  الــذي 
انقطاع  ظــل  فــي  التكييف  أدوات  إلــى  تفتقر 
التيار الكهربائي فحسب، إذ شهدت مناطق 
الــســاحــل الــغــربــي فـــي تــهــامــة ظـــاهـــرة نــــادرة 
تــمــثــلــت فـــي خــــروج الــثــعــابــن مـــن جــحــورهــا 
بأعداد غير مسبوقة. وبــدأت الثعابن تغزو 
تهامة،  سهل  في  بالسكان  املأهولة  املناطق 
وخــصــوصــًا تــلــك املــمــتــدة بــن بــاجــل شمالي 
ــواًل إلـــى مــديــنــة عبس  مــديــنــة الــحــديــدة، وصــ
التابعة ملحافظة حجة، شمال غربي اليمن.  

الجناني،  بسيم  اليمني  الصحافي  ويــقــول 
من  الثعابن  خــروج   

ّ
إن الــجــديــد«،  لـ«العربي 

الجحور جاء بعد وصول درجة الحرارة في 
مناطق تهامة إلى 42 درجة، وخصوصًا في 
املناطق النائية حيث تكثر املنازل املصنوعة 
من القش، ما يسهل على الثعابن االختباء.   
ُيـــتـــابـــع الــجــنــانــي الـــــذي يـــتـــحـــّدر مـــن مــديــنــة 
أهــالــي مناطق تهامة في   

ّ
إن الــحــديــدة، قوله 

بــاجــل والــســخــنــة لـــجـــأوا إلـــى قــتــل الــثــعــابــن 
يـــدويـــًا بــالــعــصــّي والـــحـــجـــارة حــفــاظــًا على 

أرواحــهــم، وخصوصًا األطــفــال، من لدغاتها 
ــه فـــي صــيــف كـــل عـــام،  ــ

ّ
الــســامــة. يــشــار إلـــى أن

الثعابن من جحورها  تتكرر ظاهرة خروج 
في مناطق تهامة بدرجات متفاوتة. ويقول 
 غــالــبــيــة األنــــــواع الــتــي تــظــهــر ال 

ّ
األهـــالـــي إن

ُيــعــرف اســمــهــا الــعــلــمــي، لــكــن هــنــاك انــتــشــارًا 
كبيرًا لألفعى »املقرنة« أو ذات القرون، والتي 

تشتهر بسّمها.  
وتــســّبــبــت الــثــعــابــن بــســقــوط ضــحــايــا بن 
الــتــابــعــة لسهل  الــخــشــم  األطـــفـــال فــي منطقة 
ــة مــن  ــ ــامـ ــ ــيــــث تـــعـــيـــش أنــــــــــواع سـ تــــهــــامــــة، حــ
الــثــعــابــن، وخــصــوصــًا مـــا يــعــرف بــــ »الــصــل 
األســود«، التي تملك قدرة على إفــراز كميات 
كبيرة من السم قادرة على قتل اإلنسان. ولم 

لحماية  إجــــراء  أي  املحلية  الــســلــطــات  تتخذ 
ســكــان تــهــامــة مــن غـــزو الــثــعــابــن حــتــى اآلن. 
الخوخة  مدينة  فــي  ســكــان محليون  ويــقــول 
إلى حماية  هم لجأوا 

ّ
إن الجديد«،  لـ »العربي 

يقومون  إذ  الــتــقــلــيــديــة،  بــالــوســائــل  أنفسهم 
ــي الــفــخــاريــة بــاملــيــاه  ــ بتعبئة عـــدد مــن األوانـ
ووضعها أمام مساكنهم من كل االتجاهات، 
الثعابن تغزو منازلهم بحثًا  أن  العتقادهم 
عن املياه. وبمجرد أن تحصل عليها، تشرب 
ــادر إلــــى جـــحـــورهـــا مــــرة أخــــرى،  ــغــ املـــيـــاه وتــ

وأحيانًا تختبئ في األحراش. 
وبــاتــت الحياة فــي عــدد مــن املــدن الساحلية 
ــاق فــي  ــطــ ــ

ُ
ــًا عــــــدن، ال ت الـــيـــمـــنـــيـــة، وخـــصـــوصـ

ــفــــاع الــقــيــاســي فـــي درجــــة الـــحـــرارة  ظـــل االرتــ
ــيـــار  ــتـ ــة، تــــزامــــنــــًا مـــــع انــــقــــطــــاع الـ ــ ــوبــ ــ ــرطــ ــ والــ
تجد  لم  مشكلة  طويلة.  لساعات  الكهربائي 
الــســلــطــات أي حــل جــــذري لــهــا. ومـــع اقــتــراب 
درجات الحرارة من األربعن درجة مئوية، لم 
السكان، وخصوصًا  من  العشرات  أمــام  يكن 
كــبــار الــســن أو املــرضــى، ســوى تــرك منازلهم 
التي ال تحتوي على أجهزة تكييف، والتوجه 
نــحــو الـــفـــنـــادق الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى املـــولـــدات 

الكهربائية، بحسب سكان وناشطن. ويقول 
 الفنادق املطلة 

ّ
أحد سكان حي خور مكسر إن

على البحر تحّولت إلى ما يشبه امللجأ الذي 
يــضــم الــعــشــرات مـــن ســكــان املــديــنــة نفسها، 
وقــد قــدم الجميع بحثًا عــن نسمة هـــواء في 
ــرات األســــــر الــفــقــيــرة  ــشــ وقـــــت اســتــســلــمــت عــ
ملــصــيــرهــا فــي مــقــاومــة درجــــات الـــحـــرارة من 
داخل منازلها، والتي تفتقر حتى إلى مروحة 

كهربائية من الحجم الصغير.  
يــقــول الــصــحــافــي عــبــد الــرحــمــن أنــيــس، وهــو 
الجديد«،  »العربي  لـ  عــدن،  من سكان مدينة 
 مــوجــة الــحــر هــذا الــعــام تــعــّد األقـــوى على 

ّ
إن

ــة هـــو االنــقــطــاع 
ّ
اإلطـــــاق، ومـــا زاد الــطــن بــل

 
ّ
الــكــبــيــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي. ويــشــيــر إلـــى أن
أزمــــــة كـــهـــربـــاء عـــــدن ال تـــرتـــبـــط بــنــقــص فــي 
وقـــود مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء أو ضـــرورة 
وجــود محطات توليد جــديــدة، الفتًا إلــى أن 
هــنــاك مــحــطــة جــديــدة بــقــدرة 264 مــيــغــاواتــًا 
لـــكـــن ال يــمــكــن إدخـــالـــهـــا فــــي الـــخـــدمـــة لــعــدم 
وجود خطوط لتصريف الطاقة، وخصوصًا 
ــحــــوالت  ــك املــ ــ ــذلـ ــ الـــحـــالـــيـــة وكـ الــــخــــطــــوط  أن 

الكهربائية متهالكة.
يأمل عدد كبير من األهل أخذ قسط من 
الراحة ونقل بعض املسؤوليات املنزلية 
ــر ســـنـــًا، كــحــضــانــة  ــبـ إلــــى أطــفــالــهــم األكـ
لهم،  الرعاية  وتقديم  الصغار  إخوتهم 
 
ّ
من منطلق تقوية العاقة بينهم، إال أن
ــد نتائج عكسية 

ّ
هـــذه الــخــطــوة قــد تــول

على األطــفــال. وبحسب مــوقــع »بــرايــت 
 تحميل بعض املسؤوليات 

ّ
سايد«، فإن

أمــر مفيد، لكن  للطفل األكــبــر سنًا هــو 
في الوقت نفسه ثّمة فرق كبير ما بن 
مرافقة الطفل شقيقه األصغر وما بن 
قـــضـــاء ســـاعـــات طــويــلــة مــعــه مـــن دون 
ــبـــل األهـــــــل أو تــحــضــيــر  إشــــــــراف مــــن قـ
الطعام له ومهام أخرى ال يحسن الطفل 
األمــر،  فــي نهاية  الــتــصــرف معها. فهو 
 ،

ً
مــا زال فــي حــاجــة إلـــى الــرعــايــة أصـــا

وفـــي  ــه.  ــلــ أهــ ــمــه دور 
ّ
تــســل يــنــبــغــي  وال 

الطفل خيار  األحــيــان، ال يمتلك  معظم 
املوافقة على رعاية إخوته من عدمها، 
إلــى عــبء غير مرغوب  فتتحول املهمة 
فيه، فهو في نهاية املطاف غير مستعد 
على  الصعبة.  املسؤولية  هــذه  لتحّمل 
سبيل املثال ال يمكن للطفل األكبر سنًا 
 
ً
التعامل مع نوبة بكاء الصغير، أو مثا
تحضير الطعام بالطريقة نفسها التي 
تــحــضــره بــهــا أّمــــه، أّمــــا فــي حـــال وقــوع 
حادث في املنزل فقد يزيد الطفل األكبر 

األمور تعقيدًا بداًل من حلها.
كيفية  أن تعرف  العائلة  بالتالي، على 
اخــتــيــار املـــهـــام املــوكــلــة لــلــطــفــل األكــبــر 
 تـــرتـــيـــب املــــنــــزل أو 

ً
ــثـــا ــًا. يــمــكــنــه مـ ــنـ سـ

الــــقــــراءة إلخـــوتـــه قــبــل الـــنـــوم والــلــعــب 

مــعــهــم وغـــيـــرهـــا مــــن املــــهــــام الــبــســيــطــة 
غــيــر املــعــقــدة، بــــداًل مــن االســتــغــنــاء عن 
نــشــاطــاتــه لــقــضــاء الـــوقـــت مــعــهــم. فمن 
املهم الحفاظ على طفولة األطفال األكبر 
سنًا، بداًل من تغيير الحفاضات، إذ من 
شــأن ذلــك أن يحّول عاقة األطفال بن 
جة، 

ّ
متشن إلــى عاقة  البعض  بعضهم 

البقاء  الكبير  مــن  ــلــب 
ُ
ط إذا  خــصــوصــًا 

ــار لـــســـاعـــات  ــغــ بـــجـــانـــب إخـــــوتـــــه الــــصــ
طويلة. وفي حاالت كثيرة، عندما يترك 
املــنــزل، يتوّجب  فــي  األطــفــال بمفردهم 
على األكبر االضــطــاع بــدور األهــل مع 
إخـــوتـــه، وهـــو دور صــعــب، األمــــر الــذي 
يتسّبب في مشاكل عديدة. في الغالب، 
األكــبــر سنًا  اآلبـــاء مــن أطفالهم  يتوقع 
 
ّ
لكن مجالسة إخوتهم األصغر مجانًا. 
كثيرين من األكبر سنًا ال يوافقون على 
املحترفات  املــربــيــات   

ّ
أن يـــرون  إذ  ذلـــك، 

 في مقابل األنشطة 
ّ
 رواتبهن

َ
يتقاضن

ــتـــالـــي ال يــبــدو  ــالـ واملــــهــــام نــفــســهــا، وبـ
ذلــــك عـــــاداًل بــالــنــســبــة إلــيــهــم. مـــن هــنــا، 
ــال اســتــمــرت مــجــالــســة األطـــفـــال  فـــي حــ
إلخوتهم الصغار ساعات، من األفضل 
 أو رحـــلـــة 

ً
بــــهــــديــــة مــــثــــا تـــعـــويـــضـــهـــم 

إلى  دائــمــًا  التنّبه  األهـــل  مميزة. وعــلــى 
 مسؤولية االنتباه لألطفال األصغر 

ّ
أن

سنًا ليست مسؤولية أحد سواهم، إال 
إمكانهم  وفــي  الضرورية.  الحاالت  في 
اللجوء إلى خدمات مربية أو أشخاص 
بــالــغــن قـــادريـــن عــلــى الــتــعــامــل مــع كل 

الظروف التي تواجه الصغار.
)العربي الجديد(

رعاية األطفال 
ليست مسؤولية إخوتهم

)Getty /هذه ليست وظيفته )جون مور

البحر مالذ بعض المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة )خالد زياد/ فرانس برس(

محمد أحمد الفيالبي

أذهب  أن  أو  لقبي،  أغّير  أن  علّي  ينبغي  بأنه  الساخر  داعبني صديقي 
الــتــاريــخ  فــي متحف  بــوضــعــي  فــإنــه سيطالب  وإال  كينيا،  فــي  لــإقــامــة 
البرية في  الحياة  لـ«الفيلة« وجــود ضمن خريطة  يعد  لم  ألنــه  الطبيعي، 
السودان، وأن آخر فيل شوهد يمشي في بالدنا، كان ُبعيد انتحار فيل 
السودانية  الــحــدود  صغيرة  فيلة  عائلة  عبرت  حني  الحيوانات،  حديقة 
الجهات  أدراجــهــا تحت مراقبة  عــادت  ثــم  عــام،  مــن  أكثر  قبل  األثيوبية 
عــامــي 2001  بــني  قــد قضينا شــهــورًا طويلة  الــبــلــديــن. كنا  فــي  املعنية 
و2005 نجوب محمية »الدندر«، وفي مواسم مختلفة، من دون أن يقع 
بصرنا إال على أثر لفيل عابر للحدود الجنوبية الشرقية، وهذا هو الحال 

في املحميات الطبيعية في السودان، والبالغ عددها 12 محمية.
تعزو الخبيرة في مجال الحياة البرية، سلوى منصور، اختفاء األنواع أو 
انقراضها إلى التغيير الذي حدث في بيئاتها، إذ »لم تعد بعض البيئات 
 عن 

ً
مناسبة لوجود تلك األنــواع، فالتلوث يضعف النظم البيئية، فضال

توفر  وكذلك عدم  العاج،  تجارة  للفيلة، النتشار  الجائر خاصة  الصيد 
اإلمكانات للرصد في ظل الظروف الصعبة، بجانب القصور في تنفيذ 
في  باالنقراض«.  املهددة  والحيوانات  للنباتات  )سايتس(  اتفاقية  بنود 
الفصائل  بعض  انقراض  قضية  السوداني  البرملان  ناقش   ،2009 عــام 
النادرة، خاصة الثديات الكبيرة كالفيلة واألسود والنمور والزرافات، بيد 
أن األمر لم يتعد الحديث عن ثغرات القوانني، وأثر الهجرات الكثيفة إلى 
املناطق الغنية بيئيًا، مما أدى إلى وضع هذه الحيوانات في دائرة التهديد 
املباشر من قبل السكان الجدد بالقرب من تلك املوائل. لكن ماذا جرى 

في البلد الذي اقترحه علّي صديقي بوصفه عامرًا بالفيلة؟
ــا،  ــا يــمــكــن أن يـــهـــدد وجـــودهـ كـــانـــت الــفــيــلــة الــكــيــنــيــة بــمــنــأى عـــن كـــل مـ
البرية  الحياة  حماية  قوانني  جعال  السياحي  واالستثمار  فاالستقرار 
رادعــة، كما أن الطبيعة ما زالت في حالة من التعافي واستدامة العطاء، 
للبقاء والتطور. غير أن ظاهرة زراعة  ع األحيائي فرصًا  التنوُّ ما يمنح 
األفوكادو باتت تهدد وجــود الفيلة، وقد زادت صــادرات كينيا من تلك 
الفاكهة، أو الخضروات التي توصف بأنها »خارقة« في اآلونة األخيرة، 
لتصبح على رأس قائمة الدول املصدرة لها، رغم تحذيرات الخبراء من أن 
املزارع التي تنتج األفوكادو تستهلك كميات كبيرة من املياه، وتؤثر على 
النظام البيئي. ومن شأن ذلك وضع الفيلة األفريقية على القائمة الحمراء 
ويستشهد  املــيــاه،  نقص  نتيجة  االنــقــراض  تواجه خطر  التي  للكائنات 
 بشكل غامض في جمهورية بوتسوانا خالل 

ً
الخبراء بنفوق 356 فيال

منتصف عام 2020، ما أثار قلق السلطات والجمعيات البيئية. 
ووفق تحذيرات وجهها االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة يعّد تدمير مواطن 
من  الــقــانــونــي،  غير  الصيد  مــع  الــزراعــيــة،  واألراضــــي  الطبيعية  العيش 

األسباب الرئيسة للتراجع الكبير في أعداد الفيلة األفريقية.
)متخصص في شؤون البيئة(

انقراض الفيلة األفريقية

إيكولوجيا

في  والمعتقلين  العالقين  لعائالت  المغربية  الوطنية  التنسيقية  أحصت 
العراق وسورية حتى شهر مايو الجاري، نحو 105 رجال و84 امرأة و235 
طفًال مرافقًا لألمهات إلى جانب 21 طفًال يتيمًا و48 طفًال من أب مغربي 
مقاتلي  بعائالت  الخاصة  وسورية  العراق  معتقالت  في  أجنبية  وأّم 

»داعش«. يُذكر أّن التنسيقية تأسست في يناير من عام 2020.

أرقام التنسيقية الوطنية

واقع ليس سهًال )دليل سليمان/ فرانس برس(

هي ضمانة لتعليم التالميذ في المناطق النائية )رياض كرامدي/ فرانس برس(
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