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MEDIA

تغريد

أثار خبر اكتشاف ديناصور طويل
دليل على
العنق في مصر أصبح أول
ٍ
االتصال بين الديناصورات األفريقية
واألوروبية قبل وقت قصير من
اختفاء المخلوقات قبل نحو 66
مليون سنة ،اهتمام المغردين
المصريين الذين تساءلوا ساخرين «كيف
سيبيعه السيسي؟».

انتشرت صورة قدري جميل ،الذي
سمي نفسه معارضًا بينما هو
يُ ّ
موال للنظام ،مع قائد مجموعة
ٍ
مسلّحة تقاتل مع النظام السوري،
معراج أورال (المعروف بعلي
كيالي) ،أو «جزار بانياس» ،وهما
يتصافحان .ورأى السوريون أنّها ُتعبّر
عن حقيقة مؤتمر سوتشي.

أعلن موقع «فيسبوك» أنّه سيبدأ
بإعطاء األولويّة لألخبار المحليّة
على صفحة األخبار الرئيسية «نيوز
فيد» ،وبالتالي إعطاء مساحة
أكبر للناشرين المحليين للوصول إلى
المستخدمين في منطقة معيّنة ،إن
كانوا يتابعونهم ،أو إذا كان األصدقاء
يشاركون قصصهم.

21

ّ
حذرت وزارة الداخلية المغربية من
تنامي ظاهرة نشر صور وفيديوهات
مفبركة التقطت خارج المغرب ،مع
تقديمها بشكل «تضليلي» ،على
أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت
في المملكة ،أو استغاللها اللتماس
ً
مهددة بمحاكمة ناشري
«اإلحسان»،
تلك الصور.

تحت عنوان الحياديّة ،تتعامل هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ،تحديدًا في قناتها العربية ،بكثير من االنحياز
لصالح األنظمة ،ما يتّضح جليًا من خالل تغطيتها وتعاطيها مع الملف السوري

«بي بي سي» والربيع العربي ...حيادية أم انحياز؟
لندن ــ إياد حميد

أثـ ــارت تـصــريـحــات أن ـط ــوان خـ ــوري ،مقدم
برنامج «عالم الظهيرة» على قناة «بي بي
سي» العربية ،والتي وصف فيها «الجيش
املتكرر
الـســوري الحر» بــاإلرهــابــي ،الجدل ّ
حول مدى مصداقية تغطية القناة ،بشقيها
اإلنكليزي والعربي ،للربيع العربي عمومًا،
والثورة السورية خصوصًا.
ف ـق ــد أطـ ـل ــق م ــذي ــع قـ ـن ــاة «ب ـ ــي بـ ــي س ــي»
العربية أحكامًا خارجة عن املهنية خالل
ب ــرن ــام ــج ح ـ ـ ــواري ع ــن ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـتــرك ـيــة
«غصن الزيتون» الجارية حاليًا في شمال
س ــوري ــة ،إذ بـ ــدا وك ـ ــأن ح ــال ــة االس ـت ـف ــزاز
هيمنت عليه ودفعته للبوح بما يجول
ف ــي خ ــاط ــره م ــن أن ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري هو
«الحكومة الـســوريــة» وأن روسـيــا دخلت
ب ـط ـل ــب م ـن ـه ــا ،ب ـي ـن ـمــا وص ـ ــف «ال ـج ـي ــش
الـســوري الـحــر» بــأنــه «منظمة إرهــابـيــة»،
وليقطع بعدها مداخلة ضيفه.
كانت االنتقادات ملوضوعية قناة «بي بي
سي» العربية قد وصلت ذروتها عام 2016
عندما تقدمت املــذيـعــة الـســوريــة ديـمــا عز
الــديــن باستقالتها مــن الـق ـنــاة ،احتجاجًا
ع ـلــى طــري ـقــة تـغـطـيـتـهــا لـلـمـلــف ال ـس ــوري،
واتهمتها ّ حينها باالنحياز لصالح نظام
األسد ،لكنها عادت وقالت في منشور على
ّ
«فـيـسـبــوك» إن االسـتـقــالــة ج ــاءت ألسـبــاب
ّ ً
ّ
ش ـخ ـصـ ّـيــة ،مـ ــؤكـ ــدة ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن
ـات ع ـلــى تـغـطـيــة الـخـبــر
«ل ــدي ـه ــا اعـ ـت ــراض ـ ٍ
السوري في القناة».
ون ـ ـشـ ــرت «بـ ـ ــي بـ ــي سـ ـ ــي» ح ـي ـن ـه ــا صـ ــورًا
لـ ـضـ ـح ــاي ــا ق ـ ـصـ ــف قـ ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ح ـلــب
امل ـحــاصــرة عـلــى أن ـهــا مــن مـنــاطــق الـنـظــام،
ً
مـشـيــرة إل ــى أن الـضـحــايــا سـقـطــوا نتيجة
ً
قـصــف ق ــوات امل ـعــارضــة ،مـعـيــدة استهالك
رواية محطة «آر تي» (روسيا اليوم سابقًا)
املدعومة من الكرملني واملعروفة بتأييدها
لنظام األسد .وأثارت هذه الخطوة حفيظة
ال ـعــديــديــن ،خ ـصــوصــا م ــن أب ـن ــاء الـجــالـيــة
ال ـس ــوري ــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا ،وال ــذي ــن نـظـمــوا
احتجاجًا أمــام مبنى القناة في العاصمة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ـن ــدن .وك ــان ــت «ب ــي ب ــي سي
ع ــرب ــي» ق ــد اعـ ـت ــذرت ع ـلــى ح ـســاب ـهــا على
«تويتر» عن هذا الخطأ.
ويـقــول محمد عتيق مــن حملة «التضامن
مــن أج ــل س ــوري ــة» ،وال ـتــي تتخذ مــن لندن
ً
ّ
ّ
مقرًا ،إن الحملة «نظمت تظاهرة أمام مقر
ال ـق ـنــاة بـعــد أن ك ــان ــوا ق ــد تــواص ـلــوا معها
مسبقًا ،وكل ما تلقيناه كان إقرارًا بالخطأ
على حساب القناة في تويتر .لم يعتذروا
عــن خطئهم أو للسوريني الــذيــن ظلموهم
بمثل هذا الخطأ».
ول ـك ــن االعـ ـت ــذار ف ــي ه ــذا امل ــوق ــف ل ــم ي ـبـ ّـدد
ّ
االتـهــامــات املـتـكــررة للقناة بــاالنـحـيــاز في
تغطيتها لـصــالــح ن ـظــام األسـ ــد ،فـقــد كــان
مراسل «بــي بي ســي» ،جيريمي بوين ،قد
أعد تقريرًا من دمشق عن «صمود الجيش
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري» ف ـ ــي وج ـ ـ ــه خـ ـط ــر «امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
الجهادية اإلرهــابـيــة» على جبهات جوبر
الدمشقية ،بينما كان مراسل القناة عساف
ع ـب ــود م ـشــاركــا ع ـنــاصــر ال ـن ـظــام ال ـســوري
احتفاالتهم بحصار حلب وقرب سقوطها،
ً
إضــافــة إلــى ظهور ليز دويست إلــى جانب
املـلـيـشـيــات الـطــائـفـيــة وج ـيــش ال ـن ـظــام في
مـعــركــة الـقـصـيــر ،واك ـت ـفــائــه حـيـنـهــا بلقاء
«شبيحة نظام األسد».
ّ
ويـ ـ ــرى ع ـت ـيــق أن «بـ ــي ب ــي س ــي ل ــم تـكــن
حـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ول ـ ـ ـ ــم تـ ـلـ ـت ــزم
بمعايير اإلعــام املهني الشفاف واملبني
عـ ـل ــى الـ ـحـ ـق ــائ ــق وال ـ ــوق ـ ــائ ـ ــع خ ـص ــوص ــا
ف ــي تـغـطـيــة الـ ـث ــورة الـ ـس ــوري ــة» ،مــوجـهــا
نـ ـق ــده ب ـش ـك ــل رئ ـي ـس ــي ل ـل ـق ـن ــاة ال ـنــاط ـقــة
ب ــال ـل ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة .ويـ ـضـ ـي ــف «مـ ـع ــروف
ل ـل ـج ـم ـيــع أن «بـ ــي ب ــي سـ ــي» وال ـقــائ ـمــن
ع ـل ـي ـهــا م ــن رؤس ـ ـ ــاء ال ـت ـح ــري ــر ،وخ ــاص ــة
«بــي بــي ســي عــربــي» ،تـعــرف بأنها قناة
األنظمة العربية» ،ويتابع بأنهم «دائمًا
م ــا ي ـ ـسـ ــاوون ب ــن الـ ـج ــاد وال ـض ـح ـي ــة».

القناة اإلنكليزية أيضًا

ال تقتصر االت ـهــامــات بــاالنـحـيــاز لصالح
ّ
تمتد
النظام على الوجه العربي للقناة ،بل
إلــى وجها الناطق باللغة اإلنكليزية .فقد
ّ
ك ــان ــت م ـنــظ ـمــة ف ـكــر وبـ ـن ــاء ،والـ ـت ــي تعنى
ب ـ ـشـ ــؤون ال ـج ــال ـي ــة الـ ـس ــوري ــة فـ ــي مــدي ـنــة
مانشستر البريطانية ،قد أعدت تقريرًا بناء
على دراســة لتغطية القناة لسورية خالل
حملة نظام األسد على مدينة حلب أواخر
عــام  .2016وخلصت الــدراســة التي شملت

ضد تغطية
االنتقادات
ّ
القناة توالت خالل
األعوام السبعة الماضية

أكثر من  300مــادة إعالمية إلــى أن تغطية
«بـ ــي ب ــي سـ ــي» ال ت ـع ـكــس ح ـجــم ال ـجــرائــم
الـتــي يرتكبها نـظــام األس ــد وحـلـفــاؤه ضد
املدنيني ،باملقارنة بالجرائم التي ترتكبها
األطراف األخرى.
ف ـقــد كـشـفــت ال ــدراس ــة حـيـنـهــا أن «ب ــي بي
سي» ذكرت أن النظام وحلفاءه كمرتكبني
للمجازر في أربعة فقط من أصل  38تقريرًا
ع ــن م ـج ــازر ارت ـك ـب ـهــا ال ـن ـظ ــام ،أي بنسبة
 11فــي امل ــائ ــة .بينما بلغت نسبة تحديد

املسؤولية فــي الهجمات التي اتهمت بها
املعارضة إلى  80في املائة ،وإلــى مائة في
املائة عندما يتعلق األمر بتنظيم «داعش»
أو الهجمات التي قام بها التحالف الدولي
بقيادة الواليات املتحدة.
وكـ ــانـ ــت آخـ ـ ــر حـ ـلـ ـق ــات انـ ـحـ ـي ــاز «بـ ـ ــي بــي
سـ ــي» اإلن ـك ـل ـيــزيــة ض ــد الـ ـث ــورة ال ـســوريــة
ومــؤسـســاتـهــا عـنــدمــا نـشــرت نـهــايــة الـعــام
املــاضــي تحقيقًا فــي بــرنــامــج «بــانــورامــا»
تحت عنوان «الجهاديون الذين تمولونهم»
ت ـت ـهــم ف ـيــه ش ــرك ــة «آدم س ـم ـيــث» بـتـمــويــل
تنظيم «القاعدة» في سورية .وتتلقى «آدم
سميث» تمويلها من وزارة التنمية الدولية
البريطانية لدعم الشرطة السورية الحرة
الـعــامـلــة فــي املـنــاطــق امل ـح ــررة مــن سيطرة
نظام األســد .ونفت «آدم سميث» اتهامات
بي بي سي كليًا.
ودف ــع هــذا البرنامج منظمة «فـكــر وبـنــاء»
إلـ ـ ــى ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ق ـل ـق ـه ــا مـ ــن اسـ ـتـ ـم ــرار
الـقـنــاة فــي نزعتها فــي تـصــويــر مــا يجري
فــي ســوريــة عـلــى أن ــه ص ً ــراع تهيمن عليه
ال ـق ــوى امل ـت ـطــرفــة ،مـهـمـلــة ال ـق ــوى ال ـثــوريــة
والديمقراطية في صفوف الثورة السورية
ضد نظام األسد.
ويـ ـق ــول بـ ــال ال ـش ــام ــي ،م ــن مـنـظـمــة «فـكــر
ّ
وب ـن ــاء» ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «تغطية
ب ــي ب ــي س ــي ل ـل ـصــراع ال ـس ــوري تـصــب في
صالح رواية النظام السوري حول «الحرب
على اإلرهـ ــاب» .ويـقــوم ذلــك على تضخيم
دور املجموعات اإلســامـيــة املتطرفة مثل
«داعش» وتقليل دور الفظائع التي يرتكبها
الـنـظــام ال ـس ــوري ضــد الـسـكــان املـحـلـيــن».
ويضيف «يـخــدم هــذا املنظور فــي تضليل
الرأي العام البريطاني وربط االضطرابات
في سورية «باإلرهاب» و«األسلمة» ،ودفعه
بـعـيـدًا ع ــن قـمــع ن ـظــام األسـ ــد لـلـطـمــوحــات
الـ ـش ــرعـ ـي ــة ل ـل ـش ـع ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ــال ـح ــري ــة
والــديـمـقــراطـيــة والـتــي أطلقت ال ـصــراع في
املقام األول».
الثورات العربية

القناة اإلنكليزية منحازة أيضًا (أولي سكارف)Getty/

تمييز وإسكات

ُ
تــواجــه هيئة اإلذاع ــة البريطانية  BBCفــي الــوقــت الحالي،
تحقيقات عــدة ،بعد اتهامها بالتورط في محاولة إسكات
ضحايا التحرش ،والتمييز العنصري بني الجنسني ،من
خــال إجـبــارهــم على التوقيع على اتفاقيات ســريــة ،بغية
حـمــايــة سمعة ع ــدد مــن الشخصيات الـسـيــاسـيــة .وأك ــدت
مــاريــا ميلر ،رئيسة لجنة «امل ــرأة وامل ـس ــاواة» فــي البرملان
ّ
تتولى ً
حاليا التحقيق في القضية ،في حني
البريطاني ،أنها
ُ
سيستجوب توني هول ،املدير العام إلذاعة الـ ،BBCمن قبل
لجنة «الثقافة واإلعالم والرياضة» في األسبوع املقبل ،كذلك
طالب العديد من أعضاء البرملان مجلس التدقيق الوطني
بـفـتــح مـلــف تـحـقـيــق رس ـم ــي .واخ ـت ـفــى مـصـطـلــح «تكميم
األفـ ــواه» مـنــذ فضيحة اإلعــامــي الـســابــق جيمي سافيل،
الذي كان يعمل في الـ  BBCواستغل شهرته لجذب النساء،
واالعتداء عليهن في غرف تبديل املالبس ،إال أنه عاد للظهور
تحت األضواء اليوم ،بعد إثارة مخاوف حول استخدام هيئة

اإلذاعــة البريطانية املال العام في تمويل اتفاقات سرية في
املحكمة ،إلبقاء ادعــاءات التحرش الجنسي أو ما يشبهها،
تحت الـظــل .ووق ــع نحو ً 30
نائبا فــي الـبــرملــان البريطاني،
من بينهم وزيــرة التعليم السابقة نيكي مورغان ،وأعضاء
في حزب العمال ،والجبهة الوطنية الليبرالية ،على عريضة
ّ
يؤكدون فيها أن هيئة اإلذاعة البريطانية تستخدم الوثائق
الـقــانــونـيــة لتكميم أف ــواه الـضـحــايــا ،وأض ــاف ــوا« :وجــدنــا أن
استخدام الـ  BBCاملال العام ،الذي جمعه الناخبون ،في إتمام
اإلجراءات القانونية للتغطية على الفضائح ،أمر غير مقبول
ً
ّ
تستمر أزمة التمييز
نهائيا ،ونطالب بالتحقيق فيه» .كما
الجندري في األجور .وقالت «بي بي سي» األسبوع املاضي
ّإن مقدمي البرامج اإلذاعية جيرمي فاين وجــون همفريز
ومــذيــع األخ ـبــار هيو إدواردز وامل ـحــرر املختص بشؤون
أميركا الشمالية جون سوبل وافقوا إما بشكل رسمي أو
من حيث املبدأ على خفض رواتبهم ،بعد أزمة املساواة.

كما كانت «بي بي سي» تعرضت النتقادات
سابقة في عام  2012بسبب تغطيتها غير
املتوازنة للثورات في دول الربيع العربي،
إال أن املـفــارقــة تكمن فــي أن الـقـنــاة حينها
ً
ركزت على رواية الثوار بدال من األنظمة.
فقد خلص تقرير أعدته إدارة القناة حينها
إل ــى أن تـغـطـيـتـهــا ل ـلــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي كــانــت
«حـيــاديــة عـمــومــا» ولكنها تطلبت «رؤي ـ ًـة
أوسع» ووضع األمور «في سياقها» ،إضافة
إلــى التوثق من املحتوى الــذي يصلها من
الناشطني على األرض ،خصوصًا في دول
مثل سورية والبحرين.
وأضاف التقرير إلى أن القناة فشلت حينها
ف ــي ال ـتــأكــد م ــن حـقـيـقــة أو تـمـثـيــل املـقــاطــع
امل ـصــورة الـتــي تصلها ،والـتــي كــانــت نحو
ثــاثــة أربــاع ـهــا قــادمــة مــن هــواتــف جــوالــة.
ً
كما أنها لم توفر تحليال لألحداث يشمل
السياق الذي تقدم األخبار ضمنه.
وي ـض ــاف إل ــى م ــا س ـبــق ،تــأخــر ال ـق ـنــاة في
الـتـقــريــر عــن خــروقــات حـقــوق اإلن ـســان من
قبل الثوار في ليبيا ،وتراجع التغطية في
مصر بعد تنحي (الرئيس املخلوع حسني)
ـارك ،وع ــدم تغطية الـجــانــب الـسـعــودي،
م ـبـ ً
إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـخــدام لـفــظ «ال ـن ـظ ــام» في
تغطية التطورات .وأوصى التقرير حينها
ب ــإدخ ــال تـحــديـثــات عـلــى تـغـطـيــة «ب ــي بي
سي» لتوفير صورة أشمل.
ولـكــن يـبــدو أن هــذا الـتـقــريــر أدى إلــى قلب
تغطية «بي بي سي» للتطورات في املنطقة
ال ـع ــرب ـي ــة رأس ـ ــا ع ـل ــى ع ـق ــب ،والـ ـت ــي عــانــى
منها املـلــف ال ـســوري أشــد مــا يمكن ،حيث
إن تــوفـيــر س ـيــاق األح ـ ــداث ّأدى لتصوير
التطورات في سورية على أنها صراع بني
ن ـظ ــام عـلـمــانــي وم ـت ـمــرديــن مـتـطــرفــن في
املحطة اإلنكليزية .بينما ّ
توجه االتهامات
إل ــى الـطــاقــم الـتـحــريــري الـعــامــل فــي القسم
ال ـع ــرب ــي ب ـ ـمـ ــواالة نـ ـظ ــام األسـ ـ ــد ومـ ـع ــاداة
الثورة السورية.
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منوعات فنون وكوكتيل
مدينة

سوتشي ــ العربي الجديد

انـطـلــق «مــؤت ـمــر ال ـح ــوار الــوطـنــي
الـ ـ ـس ـ ــوري» ،ف ــي م ــدي ـن ــة ســوتـشــي
ال ــروسـ ـي ــة ،وسـ ــط ان ـس ـح ــاب وف ــد
املعارضة السورية اآلتــي مــن أنـقــرة ،وتوكيل
الوفد التركي بحمل مطالبه .وبينما يهاجم
س ــوري ــون م ــا وص ـف ــوه بـ ـ «مــؤت ـمــر الـخـيــانــة»
على أجساد السوريني الذين قضوا بالقصف
الروسي على بيوتهم ،عاد إلى األذهان تاريخ
دمـ ــوي آخ ــر ف ــي ســوت ـشــي أو «ل ــؤل ــؤة الـبـحــر
األسود» ،إذ ارتكبت روسيا القيصرية جريمة
إب ــادة جماعية بـحــق املسلمني الـشــركــس من
الـ ـق ــوق ــاز ،ف ــي هـ ــذه امل ــدي ـن ــة ،ق ـبــل  154عــامــا،
وراح ضحيتها مئات آالف القتلى ،ومليون
ونصف املليون شركسي هجروا من موطنهم
األص ـل ــي ف ــي ال ـق ــوق ــاز ،وال تـ ــزال صـ ــورة تلك
املــأســاة وجــراحـهــا ماثلة فــي ذاك ــرة ووج ــدان
األجيال الجديدة من الشركس ،لكن موسكو
تتجاهلها تمامًا.

الحرب
ش ـهــد ش ـم ــال ال ـق ــوق ــاز ح ــرب ــا اس ـت ـم ــرت 101
عامًا بــن ال ــروس وشـعــوب املنطقة املسلمة،
بــن عــامــي  1763و ،1864وتـعـ ّـد هــذه الحرب

ساهمت استضافة دورة األلعاب األولمبية في سوتشي الروسية ،قبل  4سنوات ،في بدء
شهرتها العالمية ،لكن الواجهة السياحية البراقة لم تخف تاريخ المدينة الدموي نهائيًا

سوتشي الروسية

«لؤلؤة البحر األسود» وتاريخها الدموي

م ــن أك ـث ــر الـ ـح ــروب دم ــوي ــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ ،إذ
أسفرت عن مقتل أكثر من  500ألف من سكان
القوقاز ،باإلضافة إلى تهجير مئات اآلالف
من الشركس وغيرهم من شعوب املنطقة.

الدوافع
يحتل موقع القوقاز أهمية كبرى ،إذ تعتبر
املنطقة صلة وصــل بــن الـقــارتــن اآلسيوية
واألوروبـ ـي ــة ،وب ــواب ــة عـبــر منها املـهــاجــرون
نحو الغرب ،كما انتقلت عبرها الحضارات
بني الشمال والجنوب والشرق والغرب .كما

شكلت طريقًا تجاريًا آمنًا بني الهند والصني
إلــى أوروب ــا ،وذلــك قبل أن يبدأ األوروب ـيــون
بــاإل ّب ـحــار عــن طــريــق رأس ال ــرج ــاء الـصــالــح
وشق قناة السويس.
باإلضافة إلى املوقع الجغرافي املميز ،تنتشر
ف ــي ال ـق ــوق ــاز ال ـغ ــاب ــات وال ـس ـه ــول ،وتـســاعــد
األمطار الوفيرة على زراعــة املحاصيل على
ً
أن ــواع ـه ــا ،ف ـض ــا ع ــن الـ ـث ــروات ال ـبــاط ـنــة من
البترول والغاز.
وأصـبـحــت سياسة روسـيــا القيصرية أكثر
ص ــرام ــة ،ش ـمــال ال ـقــوقــاز ،فــي ال ـقــرن الـتــاســع

تمثل سوتشي
آخر معاقل المقاومة
الشركسية

عـشــر .وتـحــولــت مــع م ــرور الــوقــت إل ــى حــرب
ضد شعوب هذه املنطقة.

الهزيمة
انتصرت روسيا القيصرية على القوقاز ،في
«وادي ك ـبــادا» ،قــرب سوتشي ،فــي  21مايو/
أيــار عام  ،1864وبالتالي تحول هذا التاريخ
إل ــى ي ــوم اإلع ـ ــان ع ــن ب ــداي ــة مــرح ـلــة جــديــدة
بالنسبة للشركس وشعوب القوقاز املسلمة،
إذ اتبعت روسيا القيصرية سياسة التغيير
الديمغرافي ،فهجرت  1.5مليون شركسي من

مدن سوتشي وتوابسي وسخومي الساحلية
إلى مناطق سيطرة الدولة العثمانية ،وعلى
رأسها مدينة فارنا ،وهي مدينة بلغارية مطلة
عـلــى الـبـحــر األسـ ــود ،وصــام ـســون وسـيـنــوب
وط ــراب ــزون ،وه ــي والي ــات تــركـيــة مطلة على
ال ـب ـحــر األس ـ ـ ــود .وخ ـ ــال ع ـم ـل ـيــات الـتـهـجـيــر
الـ ـقـ ـس ــري ،ق ـض ــى ن ـح ــو  500ألـ ــف شــرك ـســي،
بسبب األوبئة والجوع ،ونفي معظم الشركس
إل ــى مـنـطـقــة األن ــاض ــول واألجـ ـ ــزاء األوروب ـي ــة
الخاضعة لسيطرة العثمانيني ،ثم هاجر قسم
منهم مــن تلك املـنــاطــق إلــى ســوريــة واألردن،
وفقًا لوكالة «األناضول».

التهجير
واج ــه مـئــات آالف الـتـتــار (وه ــم سـكــان شبه
جزيرة القرم األصليون) التهجير القسري،
وتـحــولــوا إلــى ضحية سياسات روسـيــا في
التغيير الديمغرافي ،اعتبارًا من  18مايو/
أيــار عــام  ،1944وانتقلوا إلــى وســط روسيا
وسـيـبـيــريــا ودول آس ـيــا الــوس ـطــى الـنــاطـقــة
بالتركية التي خضعت للحكم السوفياتي
حينها ،وقضى الكثيرون منهم على الطريق.
كما ص ــودرت منازلهم وأراضـيـهــم ،فــي عهد
الزعيم السوفياتي جوزيف ستالني ،بتهمة
«ال ـخ ـيــانــة» ،ثــم ُوزعـ ــت عـلــى الـعـمــال ال ــروس
الذين انتقلوا إلــى شبه الجزيرة ذات املوقع
االستراتيجي الـهــام (شـمــال البحر األســود)
وت ـ ّـم تــوطـيـنـهــم ه ـن ــاك .كـمــا ش ـهــدت الحقبة
السوفياتية ،بقرار من ستالني ،تهجير أتراك
األه ـي ـس ـك ــا م ــن ج ــورج ـي ــا إلـ ــى ج ـم ـهــوريــات
وســط آسيا فــي  15نوفمبر/تشرين الثاني
ع ــام  ،1944وق ـضــى  20أل ـفــا مـنـهــم ألس ـبــاب
مختلفة ،وفقًا لتقارير إعالمية.
وجهة سياحية
يـجـمــع امل ــؤرخ ــون ع ـلــى ارتـ ـب ــاط اس ــم املــديـنــة
بــاســم الــزع ـيــم الـســوفـيــاتــي ج ــوزي ــف ستالني
الـ ــذي أصـ ــدر ق ـ ــرارًا ،ف ــي  ،1934يـقـضــي بضخ
مليار روبل بهدف تحويل هذه البلدة الريفية
على ضفاف البحر األسود إلى منتجع مركزي.

ابتداء من عام  ،1860كان
ً
من الصعب قراءة األخبار من
دون المرور على ذكر جبال
القوقاز ،ومن أشهر من
كتب عن تلك المنطقة ليو
تولستوي وألكسندر بوشكين
ولورد بيرون .هؤالء الكتاب
كانوا ضمن كثيرين تطرقوا
إلى جمال النساء هناك،
وتحديدًا الشركسيات منهن.
وكانت مسألة استعباد
هؤالء النساء جنسيًا قد
أثارت جدًال واسعًا في أميركا
وأوروبا .وكتب آخرون عن
المنطقة ،مثل «مغامرات
في القوقاز» للفرنسي
ألكسندر دوما.

ليبيديف/تاس)
تتمتع سوتشي بموقع جغرافي مميز (أرتور
ّ

اكتشاف

ديناصور المنصورة ...أحدث االكتشافات األحفورية في مصر
القاهرة ــ محمد كريم

نـ ـج ــح ف ــري ــق ب ـح ـث ــي م ـ ـصـ ــري ،ت ــاب ــع مل ــرك ــز
املنصورة للحفريات الفقارية ،في اكتشاف
أح ـف ــوري ــات لــدي ـنــاصــور س ـي ـكــون ل ـهــا األث ــر
ف ــي إع ـ ـ ــادة ك ـت ــاب ــة ت ــاري ــخ م ـص ــر وأفــري ـق ـيــا
وتــوث ـيــق ف ـتــرة جـيــولــوجـيــة غــام ـضــة تـعــود
إل ـ ــى م ــا ب ــن ( 66و 94م ـل ـي ــون سـ ـن ــة) .ك ــان
م ــوق ــع االكـ ـتـ ـش ــاف ف ــي الـ ـصـ ـح ــراء ال ـغــرب ـيــة
امل ـ ـصـ ــريـ ــة وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ت ــدع ــى
«تنيدة» ،وجرى تسمية الديناصور باسم «
تيتانوسوريان منصوراصورس شاهيناي»
( )Mansourasaurusويـحـمــل الــرقــم العلمي
ُ
( ،)200-MUVPوت َع ُّد األحــرف ( )MUVPهي
االخ ـت ـص ــار اإلن ـك ـل ـيــزي الس ــم مــركــز جــامـعــة
املنصورة للحفريات الفقارية.
نشر البحث ،الذي أجري تحت قيادة الدكتور
هشام ســام ،في دوريــة «نيتشر إيكولوجي
آن ــد إيـفــولــوشــن» الـعـلـمـيــة ،اإلث ـنــن املــاضــي،
وتلقفته العديد من وسائل اإلعــام العاملية
فــي حــن تجاهلته وســائــل اإلع ــام املصرية
ب ـص ــورة كـبـيــرة ال تـنــاســب ال ـح ــدث .وكــانــت
صفحة الدكتور سالم على فيسبوك قد قامت
ب ـعــرض مـتــواضــع اإلخ ـ ــراج ل ـهــذا االكـتـشــاف
وم ـ ــدى ال ـص ـع ــوب ــات ،ال ـت ــي واج ـ ـهـ ــت فــريــق
الباحثني املشاركني وجميعهم من الشباب.
وذكــر َســام أن هــذا الديناصور هو السادس
امل ـك ـتــشــف ف ــي م ـ ِّص ــر ،ل ـك ـنــه األول ف ــي مـصــر
وأفريقيا الذي يوثق تلك الحقبة الجيولوجية.
أمـ ــا ع ــن م ــواصـ ـف ــات ال ــديـ ـن ــاص ــور املـكـتـشــف
فإنه ضخم يقارب حجمه الحافلة املدرسية،
وي ـس ـي ــر ع ـل ــى أرب ـ ــع أرجـ ـ ـ ــل ،وي ــرج ــع ت ــاري ــخ
وج ــوده إلــى حــوالــى  80مليون سـنــة .وكانت

الديناصورات في تلك الفترة تجوب أفريقيا
القديمة ،وتسير في جماعات تهاجر وتتنقل
بحثًا عن املاء والغذاء ،كما هو الحال اآلن مع
الحيوانات البرية العشبية التي تهاجر في
جنبات أفريقيا طوال العام لنفس السبب.
وديـ ـن ــاص ــور املـ ـنـ ـص ــورة ،امل ـك ـت ـشــف حــدي ـثــا،
يعود إلى العصر الطباشيري النباتي الذي
بــدأ منذ  135مليون سـنــة ،وانـتـهــى منذ 65
مـلـيــون سـنــة ،وظـهــرت فـيــه أن ــواع كـثـيــرة من
الـثــديـيــات مـثــل الـكـنـغــارو وبـعــض النباتات
الــزهــريــة واألش ـج ــار مـثــل الـبـلــوط وال ـ ــدردار،
وفي نهايته انقرضت الديناصورات بعد أن
جابت األرض لنحو  200مليون سنة.
خلص الباحثون إلــى أن مـنـصــوراســوروس
يــرتـبــط ارت ـبــاطــا وثـيـقــا مــع تـيـتــانــوصــورات
أوروب ـيــة وآسـيــويــة ،أكـثــر مــن تلك املــوجــودة
في أماكن أخرى في أفريقيا ،وغيرها من كتل
ال ـكــرة األرض ـيــة فــي نـصــف ال ـكــرة الجنوبي،
بما في ذلك أميركا الجنوبية ،وهذه القارات
ُ
كــانــت ســابـقــا ج ــزءًا م ــن قـ ــار ٍة ُعـظـمــى تــدعــى
غوندوانا .ويظهر االكتشاف للمرة األولى أن
بعض الديناصورات على األقل كانت تتحرك
بني شمال أفريقيا وجنوب أوروبا في نهاية
العصر الوسيط.
ال ــديـ ـن ــاص ــور الـ ـب ــال ــغ ط ــول ــه عـ ـش ــرة أم ـت ــار

ِّ
يوثق تلك الحقبة الجيولوجية ()Getty
أول ديناصور في مصر وأفريقيا

تمت تسمية الديناصور
ّ
باسم تيتانوسوريان
منصوراصورس شاهيناي

ووزنـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ــوال ـ ــى  5.5أط ـ ـ ـنـ ـ ــان ،ك ـ ـ ــان ض ـمــن
ف ـئــة ال ـت ـي ـتــانــوصــورات ال ـتــي ض ـمــت أضـخــم
حيوانات األرض قاطبة .وكانت مجلة نيتشر
( )NATUREقــد ذك ــرت أن الـهـيـكــل العظمي
املكتشف أخيرا هو األكثر اكتماال من عينة
الفقاريات األرضـيــة املـعــروفــة مــن مخلوقات
ال ـ ــزم ـ ــن الـ ـسـ ـحـ ـي ــق ،ف ـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــارة األف ــري ـق ـي ــة
بأكملها .وعـلــى الــرغــم مــن اكـتـشــاف العديد
م ــن ال ـح ـفــريــات األخـ ـ ــرى ع ـبــر أفــري ـق ـيــا؛ فــإن
مـنـصــوراســوروس هــو األكـمــل بينها ،بينما
األخـ ــريـ ــات م ـج ــرد ع ـظ ــام ض ـع ـي ـفــة م ـعــزولــة
عــن بعضها بـعـضــا ،بينما تـتـكــون األج ــزاء
املكتشفة من الديناصور من الهيكل العظمي
للجمجمة وعظام ما بعد الجمجمة ،والفك
السفلي والــرقـبــة والظهر الفقري واألضــاع
والكتف ،ومعظم الجسم واألقدام.
واعتبر العلماء أن اكتشاف الديناصور هذا
وتحليالت بقاياه ،تؤكد الصالت البيوغرافية
ل ـل ـف ـقــاريــات األرضـ ـي ــة ال ـت ــي سـكـنــت أفــريـقـيــا
والجزيرة العربية في فترات بعيدة .كما تؤكد
عـلــى ات ـصــال شـبــه ال ـجــزيــرة بــالـبــر ُالرئيسي
ألفــريـقـيــا فــي تـلــك ال ـع ـصــور ،بينما قــربــه من
واح ــة الــداخـلــة يــدل على وج ــود امل ــاء والـغــذاء
في تلك املنطقة بوفرة .ويرجح العلماء تواجد
الـكـثـيــر م ــن تـلــك ال ـح ـفــريــات واآلث ـ ــار الـقــديـمــة
تحت املــراعــي والـســافــانــا والـغــابــات املطيرة،
الـتــي تحجب الـصـخــور داخ ــل أفــريـقـيــا ،حيث
يمكن الـعـثــور على مــزيــد مــن الـحـفــريــات ،أما
ف ــي م ـص ــر فـ ــإن الـ ــرمـ ــال الـ ـت ــي ت ـغ ـطــي مـعـظــم
مساحتها ،وخــاصــة الـصـحــراء الغربية التي
تـبـلــغ مـســاحـتـهــا  700أل ــف كـيـلــومـتــر مــربــع،
فإنها بكل تأكيد تضم في باطنها الكثير من
الحفريات التي تنتظر اكتشافها.

من أعمال
الفريق (عبد
الحكيم أبو رياش)

موهبة

«خربشات» فنية في غزة

إحياء المأساة
يـ ـط ــال ــب ال ـ ـشـ ــركـ ــس حـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم روسـ ـي ــا
بــاالعـتــذار واالع ـت ــراف بــال ـ  21مــن مــايــو/أيــار
من كل عام يومًا للحداد الشركسي وخسارة
ال ـش ــرك ــس هـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب ،ب ــاع ـت ـب ــاره ي ــذك ــر ب ـ
«اإلبادة الجماعية والتهجير بحق الشركس».
ويـجـتـمـعــون س ـنــويــا ،ف ــي ال ـي ــوم امل ــذك ــور من
شهر مــايــو ،مــن دول عــدة حــول الـعــالــم ،حيث
ُ
هـ ـج ــروا ،ل ـتــذكــر امل ــأس ــاة وال ــوط ــن األم ،مثل
س ــوري ــة (ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـخ ـي ــري ــة ال ـشــرك ـس ـيــة)
واألردن (الجمعية الخيرية الشركسية).
كما يجتمع شراكسة تركيا وأرض الوطن األم
شـمــال ال ـقــوقــاز ،وشــراكـســة ال ــوالي ــات املتحدة
األمـيــركـيــة وفلسطني املحتلة وأملــانـيــا كــل في
مــدي ـن ـتــه أو ف ــي أم ــاك ــن م ـخ ـت ــارة ،الس ـت ـعــادة
وإحياء ذكرى «اليوم األسود» وضياع األرض.
وعلى الــرغــم مــن معاناتهم العابرة للسنوات
ه ــذه ،إال أن موسكو لــم تـقــدم على أي خطوة
من أجل إعادة االعتبار للشركس أو التخفيف
من مأساتهم .والحدث األقرب إلى األذهان هو
خروج الشركس في تظاهرات ضد دورة األلعاب
األوملبية الشتوية املقامة في مدينة سوتشي،
باعتبارها آخر معقل للشركس قبل
عام ُ ،2014
تهجيرهم .ونظمت التظاهرات تحت شعار «ال
لسوتشي  ،»2014وطالب املتظاهرون باعتراف
رسمي من الحكومة الروسية ،وســط تجاهل
الرئيس الروسي فالديمير بوتني ،الذي قال إن
ً
سوتشي كانت موطنًا لليونانيني ،متجاهال
ال ـش ــرك ــس وم ـعــانــات ـهــم ع ـلــى أرضـ ـه ــم ،وذل ــك
حني وقع االختيار على سوتشي الستضافة
الدورة ،في .2007

القوقاز
في األدب

23

غزة ــ عالء الحلو

انشغلت الـشــابــة الفلسطينية ب ــراءة عــاشــور (19
عامًا) من مدينة ديــر البلح ،وســط قطاع غــزة ،في
أحد معارض األشغال اليدوية بالرسم على قطعة
خـشـبـيــة ،بـعــد أن لــونـتـهــا ب ــأل ــوان داك ـن ــة ،لتخرج
بقطعة فنية متكاملة ،شملت الرسم والخط العربي
الكوفي ،وقد زينت أطرافها بزخارف هندية.
ال ـق ـطــع ال ـف ـن ـيــة ال ــاف ـت ــة ال ـت ــي صـنـعـتـهــا ع ــاش ــور،
جــذبــت ع ــددًا م ــن الـفـنــانــن وال ـف ـنــانــات ،ك ــان ــوا قد
شاركوا في املعرض ،ويتقن كل واحد منهم فنًا من
فنون األشغال اليدوية ،لتولد فكرة تشكيل فريق
«خ ــرب ـش ــات» ال ـخ ــاص بـصـنــاعــة وتـجـهـيــز الـقـطــع
الفنية املختلفة.
وتتنوع أعـمــال الفريق حديث النشأة بــن الرسم
على القطع الخشبية ،والكتابة بالخطوط العربية
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـل ــى امل ـ ــاب ـ ــس ،والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواالت ،تـجـهـيــز
اإلك ـس ـس ــوارات بمختلف ال ـخــامــات ،تشكيل قطع
فنية باستخدام الخشب ،والسيراميك ،الفلني ،إلى
جانب تحضير الهدايا بأساليب حديثة ،ومختلفة
عن الهدايا التقليدية ،وتمييزها بلمسات خاصة،
حسب املناسبة.
وتـ ـق ــول ال ـف ـنــانــة ع ــاش ــور ،وهـ ــي خــري ـجــة ت ـجــارة
إنكليزي من جامعة فلسطني ،لـ «العربي الجديد»،
إن ـه ــا ك ــان ــت مـنـشـغـلــة بــال ـك ـتــابــة ع ـلــى ال ـل ــوح ــات،
وع ـل ــى ال ـق ـط ــع ال ـخ ـش ـب ـيــة ،إلـ ــى أن عـ ــرض عـلـيـهــا

بعض الــزمــاء إنـشــاء فريق «خــربـشــات» لتجميع
الـطــاقــات ،وال ـقــدرة على توفير مختلف الطلبات،
ب ـط ــرق أس ـ ــرع ،وأك ـث ــر دقـ ــة .وت ـض ـيــف« :تـحـمـســت
للفكرة ،وقمنا بالعمل ســويــا مــن أجــل تنفيذها،
ب ـعــد أن ق ـم ـنــا ب ـت ــوزي ــع األدوار ب ـي ـن ـنــا ،إذ يـقــوم
البعض بتجهيز األدوات والـتــواصــل مــع التجار،
والحجز مع الزبائن بعد نشر املشغوالت واألعمال
على مواقع التواصل االجتماعي ،ويقوم البعض
اآلخــر بالكتابة والرسم والحفر والقص وتجهيز
املشغوالت اليدوية والفنية».
أمــا فــي مــا يتعلق باختالف طبيعة العمل ضمن
فريق ،فتوضح الفنانة عاشور أن الفريق أتاح لها
املزيد من الوقت لتجهيز كمية أكبر من الطلبات،
مضيفة« :لم أعد أفكر في تجهيز األدوات ،أو بيع
امل ـن ـت ـجــات ،إذ يـنـحـصــر تـفـكـيــري بـتـجـهـيــز امل ــواد
املطلوبة ،وابتكار أساليب جديدة».
وتختص الفنانة هند أبــو لنب بصناعة وتجهيز
ق ـطــع ال ـس ـيــرام ـيــك ،وال ـك ـتــابــة عـلـيـهــا ،ت ـق ــول« :فــي

تتنوع أعمال الفريق بين
الرسم والكتابة بالخطوط
العربية وغيرها

ب ــداي ــة ع ـم ـلــي شـجـعـنــي أص ــدق ــائ ــي ع ـلــى تـطــويــر
مــوهـبـتــي ،فــأصـبـحــت أجـهــز وأن ـشــر أعـمــالــي على
مواقع التواصل االجتماعي ،إلى أن صادفت فريق
خربشات ،وبدأت بالعمل معهم» ،مبينة أن العمل
وفق فريق زاد فرص العمل ،والترويج ملنتجاتها.
يوافقها فــي ال ــرأي زميلها ف ــادي خـلــف 20 ،عامًا،
صــاحــب فـكــرة إن ـشــاء ال ـفــريــق ،إل ــى جــانــب زمــائــه
مــؤمــن الـحـلـبــي ،هـنــد أب ــو ل ــن ،مـحـمــد ب ــرك ــة ،أالء
م ـش ـعــل ،والء أب ــو ال ـن ـجــا ،إذ تـخـصــص ك ــل واح ــد
منهم فــي مهمة ،مــا سهل العمل بينهم ،ودفعهم
إلى توفير املزيد من املنتجات ،ويقول« :تضاعف
اإلنتاج ،والقدرة على االستجابة لطلبات الزبائن
بعد تشكيل الفريق».
يوضح خلف ،وهو طالب طب مجهري ،أن انطالق
الفريق كــان فــي نهاية شهر يوليو /تموز ،2017
أمــا فــي مــا يتعلق ب ــدوره فــي الفريق فيقول« :أنــا
مختص في الطباعة على املالبس ،والزجاج ،كذلك
أقــوم برفقة زميلي مؤمن بالتنسيق مــع التجار،
والزبائن».
يـبــن زمـيـلــه مــؤمــن الـحـلـبــي 21 ،عــامــا ،تخصص
عالقات عامة في جامعة األقصى ،أنه يقوم بتوفير
املــواد الـخــام ،وبعض األفـكــار للفريق ،كذلك يقوم
بالتنسيق مــع املــؤسـســات للمعارض ،إلــى جانب
قيامه بالتواصل مع املطابع ،لتجهيز املطبوعات،
واملـنــاجــر لتحضير الـقـطــع الخشبية ،إلــى جانب
بعض األعمال التقنية األخرى.

حول العالم

الحيوانات تعاني من وجود البشر
نشرت دراسة حديثة
تتناول على نطاق واسع
مسألة حركة الحيوانات
وتأثّرها بالوجود البشري،
وانعكاسات ذلك عليها
وعلى النظم البيئيّة
وجــد الـبــاحـثــون فــي دراس ــةٍ ّ
معمقة وواسـعــة
َّ
ال ـن ـط ــاق ،أن ن ـط ــاق ح ــرك ــة الـ ـحـ ـي ــوان ــات ،فــي
ّ
َّ
املحميات املصنوعة من قبل البشر ،هي أقل
َّ
َّ
بكثير من حركتها في البرية الطبيعية قبل
ُّ
الـتــدخــل الـبـشــري .إذ قــام أكـثــر مــن  100عالم،
بـتــزويــد خــايــا حــوالــي  803أن ــواع حـيــوانـ ّـيــة
َّ
ّبرية ،بأجهزة إرسال  ،GPSوذلك كي يتمكنوا
من تسجيل املالحظات ،وأخذ ملحة دقيقة عن
حركة هذه الحيوانات َّ
ملدة شهرين على األقل.
وق ــد ق ـ ّـدم فــريــق الـبـحــث ال ــدول ــي نـتــائـجــه إلــى
العالم ،مارلي توكر ،رئيس مركز فرانكفورت
ِ
ل ـل ـت ـن ـ ّـوع ال ـب ـي ــول ــوج ــي والـ ـحـ ـي ــوي ،ون ـش ــرت
ّ
ال ـن ـت ــائ ــج فـ ــي م ـج ــل ــة «سـً ـيـ ـن ــس» .وق ـ ــد وج ــد
البيانات التي
الباحثون تشابهًا
وتطابقا بني ّ
جمعوها ،وبني ما ّ
يسمى بـ «مؤشر البصمة
َّ
البشرية» ،أو  ،Human Footprint Indexوالذي
ّ
ً
ُيـسـ ّـمــى اخ ـت ـصــارا  .HFIودل ــت الـنـتــائــج على
م ــدى وع ـمــق تــأثــر ال ـح ـيــوانــات ال ـتــي تعيش
َّ
فــي املناطق الـبـشـ َّ
ّ
السكنية
بالتجمعات
ـريــة،
َّ
والـ ّـزراعــة وال ـطــرق .وجــديــر بالذكر للفهم ،أن
ّ
البشرية ،يتراوح بني  0درجة
مؤشر البصمة
في بعض املناطق الرطبة في البرازيل ،والتي

لــم يـمـ ّـسـهــا أي أح ــد ،إل ــى  50درج ــة فــي املــدن
ّ
ّ
املطو ّرة بشكل كبير مثل نيويورك.
الصناعية
كـ ـم ــا ه ـ ــو م ـ ـتـ ــوقـ ــع ،وق ـ ـ ــد انـ ـعـ ـك ــس ذل ـ ـ ــك فــي
َّ
اإلح ـص ــاءات بشكل واض ــح ،ف ــإن الـحـيــوانــات
الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ـس ــاح ــة ع ـي ــش ك ـب ـي ــرة،
كــال ـن ـمــور وال ـف ـي ـلــة وح ـم ـيــر ال ــوح ــشُ ،حـ ـ َّـدت
حــرك ـت ـهــا ،ألن ـه ــا ال تـسـتـطـيــع أن ت ـت ـقــدم فــي
َّ
ّ
املناطق املكتظة املأهولة بالسكان .مــن جهة
َّ
أخرى ،أظهرت الدراسات أن حيوانات أخرى،
تخيف وتردع
وهي
الحيوانات األليفة التي ال ّ
َّ
ال ـب ـشــر ،ق ــد ت ــأث ــرت أي ـ ْض ــا بـتـضــخــم املـنــاطــق
املــأهــولــة بــال ـس ـ ّكــان ،إذ إن ـهــا ص ــارت تـتـحـ ّـرك
ملـســافــات أق ــل .ألن ــه فــي هــذه املـنــاطــق املأهولة
بالسكان ،توجد جزئيًا خيارات تغذية أفضل،
لذلك صارت هذه الحيوانات األليفة ال تسافر
ّ
طويلة ،من أجــل الحصول
وتتحرك ملسافات ّ
على تغذية كاملة ،ألنها غير مضطرة إلى ذلك.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،فقد َّأدت ال ـشــوارع وتجزئة
الكثير مــن مـســاحــات ًعيش الـحـيــوانــات ،إلى
َّ
الحد من حركتها .ووفقا للباحثني ،فإن هذه
بعيدة املدى ٌمنشورة
الدراسة ،هي ّأكثر دراسةْ َّ
فــي الـعــالــم حــتــى اآلن ،إذ إنـهــا دراس ــة تــراقـ ُـب
أكثر مــن  57نـ ً
ـوعــا مختلفًا مــن الثدييات ،من
ّ
ً
األران ــب إلــى الخنازير البرية م ــرورا بالفيلة.
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ن ـشــر ،ب ــروس بــاتــرســون،
رئيس متحف «الطبيعة» في شيكاغو ،نتائج
ومعطيات حــول ثالثة نـمــور ،قــام بمراقبتها
بشكل حثيث وعــن كثب طــوال ثــاث سنوات.
وأشار باترسون ،إلى َّأن ً
نمرا من هذه النمور،
ت ـحـ َّـرك عـلــى م ــدار ث ــاث س ـنــوات فــي مساحة
قدرها  1400كم 2فقط ،وهي مساحة صغيرة
ً
ّ
ومتطلباتها ونوعها.
جدا بالنسبة لحجمها
ّ
يقول بــاتــرســون« :كــل األشـيــاء الحية تحتاج

تساعد حركة الحيوانات على نقل البذور النباتيّة من مكان إلى مكان آخر ()Getty

َّ
إلى مساحة كافية .ألن املساحة هي الطريقة
الــوح ـيــدة ل ــزي ــادة اح ـت ـمــاالت ال ـح ـصــول على
تـغــذيــة كــافـيــة ،وإي ـج ــاد شــريــك ل ـل ـتــزاوج ،أي:
الحفاظ على النوع وعدم االنقراض»َّ .
وخمنت
َّ
ّ
الدراسة ،أنه حاليًا ،أكثر من  %50حتى %70
م ــن س ـطــح ال ـب ـ ّـر ال ـقــابــل لـلـحـيــاة ع ـلــى كــوكــب

األرض ،يتأثر بشكل مباشر بالوجود البشري.
َّ
ّ
وتؤكد الدراسة أن الحد من حركة الحيوانات
ّ
ال توثر على الحيوانات فقط ،بل على البيئة
َّ
بشكل عام أيضًا ،ألن بذور النباتات والكثير
َّ
الغذائية ،يتم نقلها من منطقة
من من املــواد
إلى منطقة أخرى عبر حركة الحيوانات .كما

َّ
أن الحيوانات املفترسة الكبيرة ،تقوم بصيد
ال ـح ـيــوانــات ال ـعــاش ـبــة ال ـص ـغ ـيــرة ،وهـ ــذا أم ـ ُـر
ً
طبعا ،ال ـتــوازن الطبيعي ،وبالتالي،
يضمن
َّ
ٌ
فإن الحد من حركة الحيوانات ،هو أمر يهدد
النظم الطبيعية أيضًا.
(العربي الجديد)

