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القاهرة ـ العربي الجديد

ارتفع عدد الغرقى من املصطافني املصريني 
عــلــى شــواطــئ اإلســكــنــدريــة إلـــى 21 غريقًا 
خـــال مــوســم الــصــيــف الـــجـــاري، 15 منهم 
ــــؤالء بمعظمهم  ــام األربـــعـــة املــاضــيــة. وهـ ــ خـــال األيـ
مــن شــبــاب أبــنــاء مــحــافــظــات أخـــرى قــصــدوا املدينة 
الــســاحــلــيــة لــقــضــاء إجــازتــهــم الــصــيــفــيــة. وقـــد انتقد 
الـــبـــعـــض األجــــهــــزة املـــســـؤولـــة فــــي املـــحـــافـــظـــة لــعــدم 
اســـتـــعـــدادهـــا جـــيـــدًا ملـــوســـم الـــصـــيـــف وعــــــدم تــأمــني 
منقذين بحريني، وكذلك عدم توفير إشارات إرشاد 
تــنــّبــه الــســّبــاحــني خـــال وجـــودهـــم فـــي مــيــاه البحر 

األبيض املتوسط.
وطــالــب عــدد مــن نـــواب محافظة اإلســكــنــدريــة بغلق 
ــرة عــلــى  ــطـ ــا أصـــبـــحـــت خـ ــهــ ــ

ّ
بـــعـــض الـــشـــواطـــئ إذ إن

منطقة  فــي  النخيل  مصيف  خصوصًا  املصطافني، 
عّد أشهر مناطق اإلسكندرية. وهو 

ُ
ت التي  العجمي 

ــنــــواب عـــن دائــــرة  مـــا أّكــــــده أخـــيـــرًا عــضــو مــجــلــس الــ
ســيــدي جــابــر، حسني حــافــظ، واصــفــًا هــذا الشاطئ 
بـ«املقبرة« ال سّيما بعد تكّرر حوادث الغرق األخيرة 
في نطاقه، نظرًا إلــى عــدم وجــود أّي فــرق إنقاذ فيه 
في ظل ارتفاع حركة األمــواج. وقد شّدد حافظ على 
ضـــرورة تــأمــني أفـــراد مــدّربــني على عمليات اإلنــقــاذ 
عــلــى شــواطــئ اإلســكــنــدريــة، بــاإلضــافــة إلـــى تطوير 
ــة هــنــاك وتــزويــدهــا  ــيـ ــافـــات األولـ الـــعـــيـــادات واإلســـعـ
ه ال بّد من وضع 

ّ
بسيارات إسعاف مجّهزة. أضاف أن

إرشــادات وإشــارات استدالل على الشاطئ لإلشارة 
ــان  إلـــى املــنــاطــق الــخــطــرة، وذلــــك بــهــدف تــوفــيــر األمـ
والــحــمــايــة لــلــمــواطــنــني مـــن الـــغـــرق والـــحـــفـــاظ على 

أرواحهم.
»فيسبوك«  ناشطون على موقع  أطلق  السياق،  في 
روا مـــن خــالــهــا 

ّ
لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي حــمــلــة حــــــذ

 على البحر. 
ّ

23 دوالرًا( في اليوم. وهذه الشقق تطل
أّما في منطقة بير مسعود التي تقع على مقربة من 
منطقة مــيــامــي، تــبــدأ أســعــار الــشــقــق فيها مــن 150 
جنيهًا في اليوم لألسرة الكاملة، وينشط هناك عدد 

من السماسرة الذين يتواصلون مع املصطافني.
إلى مناطق الغابة تأتي املناطق الخاصة باألثرياء، 
منها منطقة ستانلي التي تضّم شاطئًا خاصًا يشمل 
ستانلي  )جــســر(  كــوبــري  على   

ّ
تــطــل متمّيزة  كبائن 

وهـــي كــبــائــن مــســتــأجــرة مــنــذ ســنــوات مــن املحافظة. 
كذلك ثّمة كبائن أخرى تملكها بعض النقابات مثل 
نقابة الصحافيني واملوسيقيني والسينمائيني، تبدأ 
الــواحــدة فيها مــن 400 جنيه  الكابية  إيــجــار  بـــدالت 
في اليوم. وثّمة كبائن قريبة من البحر تصل بدالت 
إيجارها إلى 600 جنيه )نحو 34 دوالرًا( في اليوم. 
أّما بدالت إيجار الشقق املفروشة املطلة على كوبري 
في  دوالرًا(   28 )نحو  500 جنيه  مــن  فتبدأ  ستانلي 
 بعض أصحاب الشقق 

ّ
اليوم. تجدر اإلشــارة إلى أن

ل التعامل بالدوالر 
ّ

في عدد من األبراج الجديدة يفض
األميركي وليس بالجنيه املصري.

ويـــقـــول الــخــبــيــر فـــي مــعــهــد بـــحـــوث الـــشـــواطـــئ في 
اإلسكندرية الدكتور محب مينا إسكندر لـ »العربي 
ـــه »ال يمكن الــنــجــاة مــن نــحــو 30 نقطة 

ّ
الــجــديــد« إن

غرق في مياه شواطئ اإلسكندرية، حتى وإن حاول 
 »تلك 

ّ
املنقذون البحريون إنقاذ الضحية«. ويشرح أن

النقاط تقع في نطاق جغرافي شديد الخطورة، تزداد 
نتيجة  والــغــربــيــة،  الشرقية  املناخية  الــتــيــارات  فيه 
تغّير درجات الضغط والحرارة وتغّير حركة الرياح. 
وهو األمر الذي يؤّدي إلى ارتفاع األمواج في البحر 
 »دور املحليات 

ّ
بسرعة كبيرة«. ويلفت مينا إلى أن

ق بمنع وقــوع تلك الحوادث، 
ّ
كبير هنا في ما يتعل

من خــال وضــع تعليمات مشّددة وإشـــارات خاصة 
بعدم تجاوز نقاط معّينة لتفادي أّي أخطار ممكنة«.

املصطافني من نوع من الدّوامات يسّمى »الساحبة« 
نتيجة وجــود حفر عميقة في  النخيل  عند شاطئ 
ــات فــي غــرق  ــدّوامـ ــال الــبــحــر. وقـــد تسببت تــلــك الـ رمـ
عـــدد كــبــيــر مــن املــصــطــافــني، األمــــر الــــذي دفـــع هــؤالء 
ملــا يمثله  الــشــاطــئ  بــإغــاق  املطالبة  إلــى  الناشطني 
من خطورة على أرواح مرتاديه. وأشــار هــؤالء إلى 
الكارثة  بتلك  يعلمون  املحافظة  فــي  املــســؤولــني   

ّ
أن

هم »ودن من طني وأخرى من عجني«، خصوصًا 
ّ
لكن

 الشاطئ مهمل منذ عام 2004.
ّ
أن

في كل عام، يقصد اإلسكندرية آالف من املصطافني، 
األمر الذي يؤّدي إلى ارتفاع أسعار الشقق وتعرفة 
دخـــول الــشــواطــئ، ال ســّيــمــا بــعــد اخــتــفــاء الــشــواطــئ 
 سوى 

َ
ــه لم يتبق

ّ
أن املجانية بصورة واضحة. ُيذكر 

خمسة شواطئ تديرها املحافظة بعدما جرى تأجير 
الشواطئ كلها للمستثمرين. في منطقة أبو قير على 
الحي«  البحر  »شــاطــئ  املــثــال، شاطئان هما  سبيل 
و«شاطئ برديس« تديرهما وزارة اإلنتاج الحربي، 
 منهما خمسة جنيهات 

ّ
فتبلغ تذكرة الدخول إلى كل

مــصــريــة لــلــشــخــص الــــواحــــد بــعــدمــا كـــانـــت مـــحـــّددة 
 من 

ّ
كل املاضي. ويضّم  العام  ني خال 

َ
اثن بجنيَهني 

ــني كــبــائــن تــؤّجــر بــالــيــوم، ويـــتـــراوح إيــجــار 
َ
الــشــاطــئ

اليوم الواحد ما بني 70 جنيهًا )نحو أربعة دوالرات 
إلى  دوالرات(.  تسعة  )نحو  جنيهًا  و150  أميركية( 
في  الوليد  بن  يأتي شاطئ خالد  ني، 

َ
الشاطئ ين 

َ
هذ

رخيصة  فــنــادق شعبية  نجد  ميامي، حيث  منطقة 
التكلفة تتحّول في الصيف إلى وحدات لاصطياف 
وفي الشتاء إلى وحــدات سكنّية للطاب املغتربني. 
 بدالت اإليجار تبدأ من 70 جنيهًا في اليوم. 

ّ
ُيذكر أن

كذلك، تقع في شــارع خالد بن الوليد أشهر األبــراج 
التي يقصدها املصطافون وهي أبراج »أمون« التي 
الواحدة فيها  تتراوح بدالت إيجار الشقة السكنية 
)نحو  جنيه   400 حــتــى  لتصل  جنيهًا   150 بــني  مــا 

مجتمع
نــشــئ فــي مــديــنــة مــراكــش املــغــربــيــة أّول بــنــك لـــدم الــحــبــل الــســري يعتمد عــلــى اســتــخــاص الخايا 

ُ
أ

بيان  في  ذلــك  جــاء  ما  السرطان، بحسب  بهدف محاربة  )املشيمة(  السري  الحبل  دم  من  الجذعية 
صــادر عن املركز االستشفائي محمد الــســادس في مراكش )وســـط(. وأوضــح املــســؤول عن بنك دم 
 
ّ
الحبل السري في مركز األبحاث السريرية التابع للمركز االستشفائي في مراكش، أنس بلبشير، أن

جرى عليها فحوصات وتحاليل وتحفظ في مكان آمن 
ُ
»دم املشيمة غنّي بالخايا الجذعية التي ت

)األناضول( بهدف استخدامها من قبل أحد املرضى الذي تتوفر فيه شروط مطابقة الخصائص«. 

تقرير  في  »اإليـــدز«  البشرية  املناعة  بفيروس نقص  املعني  املشترك  املتحدة  األمــم  برنامج  أعلن 
ه في عام 

ّ
 53 في املائة من املصابني حول العالم يحصلون على العاج. وأفاد التقرير بأن

ّ
جديد أن

2016، حصل 19.5 مليون شخص من املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية املكتسب والبالغ 
عددهم 36.7 مليون شخص. كذلك انخفضت الوفيات املرتبطة باإليدز من 1.9 مليون في عام 2005 
هم يسيرون 

ّ
إلى مليون وفاة في عام 2016. ولفت املدير التنفيذي للبرنامج ميشال سيديبي إلى أن

)قنا( »على الطريق الصحيح« بهدف تأمني العاج لـ 30 مليون شخص بحلول عام 2020. 

53% من مصابي اإليدز يحصلون على العالجأّول بنك مشيمة في المغرب لمحاربة السرطان

محمد كريم

عادة ما يستخدم املصرّيون كلمة »العظام« 
الحالة الصحية، أو  أو  العمر  للتعبير عن 
لتبرير بــطء الــحــركــة، أو عــدم الــقــدرة على 
ــم. يــقــولــون »الــعــضــمــة كــبــرت«  احــتــمــال األلــ
السن(.  كبير  )لوصف  كبيرة«  »عضمة  أو 
فــالــعــمــر فــي مــصــر، وبـــلـــدان أخــــرى، يقاس 

بالصحة وليس باألرقام.
ــا  ــّدهـ ــذا الـــســـيـــاق، تــشــيــر دراســـــــة أعـ ــ فــــي هـ
ــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة »ســتــونــي  أســـتـــاذ االقـ
إلــى أن تعريف  بــروك«، وارن ساندرسون، 

والعشرين  الــحــادي  القرن  في  الشيخوخة 
يــجــب أن يستند إلـــى عـــدد الــســنــوات التي 
ُيحتمل أن يعيشها اإلنسان في بلد معنّي، 
 
ّ
أن يعني  ما  العمرية،  املرحلة  على  وليس 
الشيخوخة يمكن أن تبدأ في عمر 70 عامًا 
فــي بلد مــا، وتــكــون 60 عــامــًا فــي بلد آخــر. 
أن  للشيخوخة  يمكن  الـــدراســـة،  وبــحــســب 
تنتهي في الواليات املتحدة وبلدان أخرى 

قبل نهاية القرن.
ـــع في 

ّ
حـــني يــرتــفــع مــتــوّســط الــعــمــر املـــتـــوق

ــا، وتــنــخــفــض مـــعـــدالت الــخــصــوبــة،  بــلــد مــ
بالنسبة  قلق  مــصــدر  الشيخوخة  تصبخ 

 االعــتــقــاد بأنها تــؤدي 
ّ

إلــى الـــدول، فــي ظــل
إلــــى انـــخـــفـــاض عــــدد األشــــخــــاص فـــي سن 
ــانـــدرســـون: »تختلف  الــعــمــل. ويـــوضـــح سـ
هـــذه الـــدراســـة عـــن غــيــرهــا مـــن الـــدراســـات. 
ــّيـــات األمـــــم املــتــحــدة  اســتــخــدمــنــا إحـــصـــائـ
ــقــة بــشــيــخــوخــة الـــســـكـــان، ودمــجــنــا 

ّ
املــتــعــل

األرقام مع مقاييسنا الجديدة للشيخوخة. 
ونــتــيــجــة لــهــذا الـــدمـــج، تــوقــعــنــا أن تنتهي 
الشيخوخة في الصني والواليات املتحدة 
القرن. من جهة أخرى،  وأملانيا قبل نهاية 
ــلـــدًا مـــثـــل إيـــــــران ســيــعــانــي مــــن عـــدم  ــإن بـ ــ فـ
األعمار،  بتوزيع  يتعلق  ما  في  االستقرار 

الخصوبة  معّدل  في  انخفاضًا  وقــد شهد 
خال السنوات العشرين املاضية«. ويؤّكد 
إلى  الــدراســة تشير  نتائج   

ّ
أن ساندرسون 

العمر ستكون مترافقة  مــعــّدالت  زيـــادة   
ّ
أن

مـــع تــحــّســن أكــبــر فـــي الــصــحــة، مـــع قـــدرات 
إدراكية أكبر لدى كبار السن، ما سيسمح 
العامة بشكل  بتعديل سياساتها  للبلدان 
الجديد.  الشيخوخة  مفهوم  مــع  يتناسب 
ــة، فــــإن الــشــيــخــوخــة قد  ــ ــــدراسـ وبــحــســب الـ
تــصــل إلـــى ذروتـــهـــا بــحــلــول عـــام 2040 في 
ثم  الصني،  عــام 2070 في  أملانيا، وبحلول 

تبدأ في االنخفاض قبل نهاية القرن.

ــان عــمــر 65 يــعــد بـــدايـــة مــرحــلــة  ســابــقــًا، كــ
ــادة  ــ ــ ــّور وزيـ ــتــــطــ الـــشـــيـــخـــوخـــة. لـــكـــن مــــع الــ
العمر املتوقع، فإن األشخاص في عمر 65 
سيكونون أكثر صحة ونشاطًا وإنتاجية. 
ويقول املؤلف املشارك في الدراسة سيرغي 
شــيــربــوف: »اخــتــرنــا هــذه الــبــلــدان، إضافة 
 لــديــهــا هــيــاكــل وتــوقــعــات 

ّ
إلــــى إيــــــران، ألن

بالتالي، يمكن  الشيخوخة.  في ما يخص 
وضع آالف السيناريوهات املحتملة لتغير 

مفهوم الشيخوخة والتقدم الصحي«. 
 مــجــلــس الــبــحــوث 

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

األوروبي ساهم في تمويل الدراسة.

الشيخوخة لم تعد مقلقة

ربى أبو عمو

سؤال ُمربك: ما هي الزاوية األنسب للنظر 
إلى حياتنا؟ وكيف نختارها؟ سؤال آخر 
مربك: ماذا نريد منها؟ في أحيان كثيرة، 
ننظر إلى حياتنا بعني املاضي، ثم ننتقل 

بالعني إلى الحاضر، فيما تعمينا عني 
املستقبل. ها نحن نرى بعيون كثيرة، من 
دون أن نكون قادرين على وصف ما نراه. 
أسئلة ُمربكة. ننتهي من امتحان لنختبر 

ه ال بّد لالمتحانات من أن 
ّ
نا أن

ّ
آخر. ظن

تنتهي يومًا ما. لكّن قواعد الحياة مختلفة 
ها ال تشبع من طرح 

ّ
تمامًا. ويبدو أن

األسئلة، ورؤيتنا نرتبك ونتعّرق. وبعد 
مرور بعض الوقت، نضحك على ارتباكاتنا 
هذه. لو أّن هذا الوقت ال ينتظر، فال نرتبك، 

وتكون االمتحانات أكثر سالسة.
سابقًا، كان الوقت ملكًا لنا. وقد سمحنا 

ألنفسنا بأن نفشل. ألم يكن لصالحنا؟ هذه 
خدعته التي نستسلم لها غير مدركني، قبل 

أن تظهر أنيابه، ويبدأ في مالحقتنا مثل 
خيال، ليسيطر على حياتنا تمامًا. كيف 
كانت ستبدو حياتنا لو أننا أجبنا على 

األسئلة بطريقة مختلفة؟ 
ا التعبير عن حياتنا 

ّ
وإذا ما طلب من

في رسم، فسنختار غيومًا في الوسط، 
وشمسًا في زاوية. هذه قاعدة ورثناها، 

حتى باتت ثابتة. وما زالت لبيوتنا مدخنة. 
وبعد؟ نحن في قلب بيوت بال حراك. نثّبت 

في أمكنتنا للحظة، نطهو أم ننظف أم 
نشاهد التلفزيون. نتحّول إلى مشهد من 

دون أي مشاعر أو تفاعل مع الصورة، أو مع 
ا عليه فيها.

ّ
ما كن

وفي التعبير اإلنشائي، نحكي عن ضياٍع 
وسخٍط وحزٍن إلى أن نحصل على ذلك 
 هذا 

ّ
الصفر. ال رغبة ألحد في قراءة كل

تب بلغة أدبيٍة 
ُ
اليأس، ولو كان موقفًا أو ك

جميلة. الضحك، ولو كذبًا، بات مطلبًا. 
يمكنِك أن تضحكي إذًا، وأنت وأنتم. تخّيلوا 

رموزًا صفراء ضاحكة، وصّدقوا أن مصّمم 
هذه الرموز لم يرسم احتماالت أخرى، وهذا 

يعني أنه ليس أمامكم بدائل.
حيواتنا في قلوبنا، في ذلك الكنز الذي 

ينفض غباره كل بضع سنوات. حيواتنا 
مثل فيلم شاهدناه في مراهقتنا، نعود إليه 

إذا ما باغتنا الحنني. حيواتنا أرق يمنعنا 
من النوم، واالستيقاظ في اليوم التالي. وإن 
بدت عيوننا مفتوحة، فذلك ألننا مثل رسم 

جامد يلي رسمًا إلكمال مشهد. 
على الورقة البيضاء غيوم جديدة وشمس 

في الزاوية وبيت مع مدخنة في الوسط. 
صاغ. حياة 

ُ
وفي قلب الورقة حياة ال ت

جامدة ُمِنع أصحابها من الحركة. ال بد من 
 بيت والصراخ. ال 

ّ
تشغيل املوسيقى في كل

 رأس 
ّ

بّد من ثورة على الورقة، عسى أن يطل
من شباك، أو ُيفتح الباب املوصد غالبًا. ال 

بّد أن تمحى الغيوم، وتظهر أكثر من شمس 
ليخرج نور من البيت. 

لم تكن أسئلة االمتحانات صعبة يومًا. 
نحن الذين أخطأنا التقدير. والبيوت ال 

تشبه ماضينا. أخطأنا التقدير أيضًا، حتى 
أضعنا املفتاح املناسب للخروج من البيت.

خلف الباب 
الموصد

مزاج
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اسمها سهى 
سرور، فلسطينية 

تعيش وعائلتها 
في هولندا. 

في البلد الجديد، 
تسعى إلظهار 

صورة الفلسطيني 
الحقيقية، 

والثقافة العربية

غرق على شواطئ طنجة
الوقاية المدنية والجمعيات تحاول إنقاذ السباحين بقدرات متواضعة

1819
مجتمع

يامن سلمان

في العاصمة الهولندية أمستردام، 
تــــعــــّرف عــــن نــفــســهــا بـــأنـــهـــا الجــئــة 
فلسطينية من قرية سمسم املحتلة 
عـــام 1948. فــي هـــذا الــبــلــد الـــذي لــجــأت إليه 
القضية  تقريب  جــاهــدة  تــحــاول  وعائلتها، 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الـــهـــولـــنـــديـــن، مـــن خــال 
اإلسامية، إضافة  الثقافة  في  محاضراتها 

إلى مبادرات شخصية.
على  ثاثينية حاصلة  ســـرور،  سهى سالم 
درجــــة الــبــكــالــوريــوس بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، 
ــة مــــن الــجــامــعــة  ــيـ ــربـ ــتـ ــر فــــي الـ ــيـ ــتـ واملـــاجـــسـ
اإلسامية في غزة. منذ كانت طالبة، لطاملا 
نشطت في الحقل العام، وقــد حرصت على 
إطــاق مــبــادرات صغيرة تهدف إلــى تمكن 
ــادر قــطــاع  ــغــ ــاب. وقـــبـــل أن تــ ــبــ ــشــ املــــــــرأة والــ
ــزة، عــمــلــت مـــع املـــركـــز الــنــروجــي لاجئن  غــ
كمسؤولة عن املدّرسن، وقد أشرفت عليهم 

تعود أسباب الغرق 
بالدرجة األولى إلى 

سلوكيات فردية

السفر سالح من أسلحة 
المقاومة السلمية، 

من خالل نشر رسالة 
الفلسطيني

أكثر ما يميز الفلسطيني 
أنه يصّمم على التعريف 
عن نفسه كفلسطيني، 

وإن لم يطأ أرض بالده

ودّربــتــهــم عــلــى أســالــيــب الــتــربــيــة الــحــديــثــة. 
بعد العدوان األخير على قطاع غزة في عام 
2014، قــّررت وزوجها يوسف شعت، السفر 
إلــى هــولــنــدا مــع أبنائهما األربــعــة. تــرى أن 
السلمية،  املقاومة  أسلحة  السفر ســاح من 
وذلـــــك مـــن خــــال الــعــمــل عــلــى نــشــر رســالــة 
اإلنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، ومـــحـــاولـــة تــغــيــيــر 
الــــصــــورة املــــوجــــودة فـــي اإلعـــــــام، وهــــي أن 
الفلسطيني هو الجاني، إذ هو صاحب حق.
في الوقت الحالي، تعمل سرور في مؤسسة 
ــا« الـــهـــولـــنـــديـــة، وهــــي مـــســـؤولـــة عن  ــكـ ــثـ »إيـ
مشروع يهدف إلى تعزيز جسور التواصل 
ــــدارس. وفي  بــن أولــيــاء أمـــور التاميذ واملـ
ــــردام، تـــســـاعـــد فــــي الــبــحــث  ــتـ ــ ــــسـ جـــامـــعـــة أمـ
ــلــــي، وتـــــــــــدّرس الــــثــــقــــافــــة اإلســــامــــيــــة  الــــعــــمــ
والـــعـــربـــيـــة لـــطـــاب املـــاجـــســـتـــيـــر. مــــن خـــال 
اإلسامية  القيم  تعليم  إلــى  عملها، تسعى 
االستمرار  إلــى  تشير  األوروبــــي.  للمجتمع 
فـــي الــعــمــل ضــمــن مــشــاريــع تــدعــم األطــفــال 
التعليم،  قــطــاع  فــي  والفلسطينين  الــعــرب 
ــيــــدز رايـــتـــس  ــد عــمــلــت مــــع مـــؤســـســـة »كــ وقـــ
 الــطــفــل الــعــربــي 

ّ
فـــاونـــدايـــشـــن«، بــهــدف حـــث

ــة واملــنــافــســة  ــاركـ والــفــلــســطــيــنــي عــلــى املـــشـ
التي  الــدولــي  الطفل  للحصول على جــائــزة 
يزيد  مــا  إلــى مشاركة  تشير  م سنويًا. 

ّ
تنظ

عن خمسة أطفال من قطاع غزة في املسابقة 
هــــذا الـــعـــام، آمـــلـــة أن يـــكـــون الــنــصــر حليف 

أحدهم.
ــــى ســـــــــــــرور إلــــــــــى مــــــســــــاعــــــدة املــــــــــرأة  ــعـ ــ ــــسـ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــغــيــيــر الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
املــادي  الدعم  على  بالحصول  وتأمل  عنها، 
الــازم إلنجاح مشروعها. ترى أنه في حال 
حصلت عــلــى الــدعــم الــــازم، ســتــكــون قـــادرة 
عــلــى تسليط الــضــوء عــلــى نــجــاحــات املـــرأة 
على  تغلبت  والــتــي  الــكــثــيــرة،  الفلسطينية 
ــــدة، وتــثــبــت أن املــــرأة  مــشــاكــل ومـــعـــوقـــات عـ

الفلسطينية مثابرة رغم ظروفها الصعبة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــفــلــســطــيــنــي  تـــقـــول لــــ
ــراء حــقــيــقــي لــــلــــدول. ومــا  ــ أيــنــمــا حـــل هـــو إثــ
الفلسطيني  الــطــفــل  أن  هـــو  فــخــرًا  يــزيــدنــي 
الـــدول األوروبــيــة  فــي هولندا وفــي مختلف 
 رسول لباده، وكل واحد يمثلها 

ّ
ما هو إال

بطريقته الخاصة«. تضيف أن أكثر ما يميز 
الفلسطيني أنه يصمم في كل املحافل، على 
التعريف عن نفسه كفلسطيني، وإن لم تطأ 

قدماه يومًا أرض فلسطن«.
خال املحاضرات التي تسعى من خالها إلى 
إيصال الثقافة اإلسامية، تاحظ سرور أن 
الغرب يتجه نحو االبتعاد عن الدين، في ظل 
 املدارس 

ّ
أن الدقيق. صحيح  التفسير  غياب 

الهولندية تعّرف عن األديان السماوية، لكن 
إنها  تقول  ناقصًا.  الديني  التسامح  يبقى 
الناس حظًا ألن جامعة أمستردام  أكثر  من 

الفرصة إلعطاء محاضرات عن  لها  أتاحت 
القيم اإلسامية السمحة.

ومـــن خـــال عملها هــــذا، اســتــطــاعــت ســرور 
اإلجـــابـــة عــن بــعــض الــتــســاؤالت لـــدى طــاب 
وقــد سعت  الجامعة،  فــي  العليا  الــدراســات 
جاهدة إلى نقل الثقافة اإلسامية. تضيف: 
ــو احـــتـــرامـــه  ــا يـــمـــّيـــز األوروبــــــــــي هــ ــر مــ ــثــ »أكــ
ــــرى،  ــانــــات األخــ ــديــ لــلــثــقــافــات املــخــتــلــفــة والــ
أننا  أجــد  لذلك،  قناعاته.  تعارضت مع  وإن 
كــمــســلــمــن قـــــــــادرون عـــلـــى تـــكـــريـــس ونــشــر 
ثقافتنا طاملا أن ساحنا هو القدوة الحسنة 
والكلمة الطيبة«. من هنا، ال تجد أي معيق 

لنشر الثقافة اإلسامية في أوروبا.
تــدافــع ســـرور عــن صـــورة املهاجرين العرب 
والــفــلــســطــيــنــّيــن فـــي هـــولـــنـــدا، وخــصــوصــًا 
ــارات الـــعـــرب كــثــيــرة. ورغــــم صــعــوبــة  ــهـ أن مـ
الهجرة، ترى أنها إثراء للبلد، في ظل تدفق 
»هناك  تقول:  مختلفة.  مجاالت  في  خبرات 
أمثلة عدة عن فلسطينين حملوا جنسيات 
ــدة، كالطب  أخــــرى، وأبـــدعـــوا فــي مــجــاالت عـ

والهندسة والسياسة وغيرها«.
تسعى ســرور إلى دعم قطاع تعليم العرب، 
الدين اإلســامــي، والعمل على  ونشر ثقافة 
املــرأة  إعــداد بحث علمي يساهم في تمكن 
العربية والفلسطينية. وفي الوقت الحالي، 
ــلـــتـــقـــرب مــن  تـــطـــلـــق مــــــبــــــادرات شـــخـــصـــيـــة لـ
املجتمع الــهــولــنــدي. وخـــال شــهــر رمــضــان 
ــــى مــشــاركــتــهــا  ــــت جـــيـــرانـــهـــا إلـ املــــاضــــي، دعـ
وعــائــلــتــهــا عــلــى مــائــدة اإلفـــطـــار، لتعريفهم 
ــى تـــوزيـــع  ــ ــلـــمـــن، إضــــافــــة إلــ ــقـــوس املـــسـ بـــطـ
ــارة  حــلــويــات عــربــيــة عــلــى الــهــولــنــديــن، وزيـ
بناتها  برفقة  دوري  بشكل  املسنن  بــيــوت 

الثاث وابنها وزوجها.
في هولندا، اتخذت سرور مسارًا ال يختلف 
كثيرًا عــن مسارها فــي قطاع غــزة. مــا زالــت 

ناشطة تسعى إلى إبراز الصور الحسنة.

خالل فصل الصيف، 
ُتسّجل حاالت غرق عّدة 

في المغرب، ال سيّما 
طنجة. تختلف األسباب 
فيما يطالب المعنيّون 

بتأمين فرق إنقاذ بحري 
للحّد من الخسائر في 

أرواح المصطافين

طنجة ـ وصال الشيخ

مــنــذ مــطــلــع الــصــيــف الــــجــــاري، قــضــى سبعة 
أشــخــاص غــرقــًا عــنــد شــواطــئ محمّية وغير 
ــّي املــــغــــرب، عــلــى  ــالـ ــمـ مــحــمــّيــة فــــي طــنــجــة شـ
ــر الـــوفـــيـــات تـــعـــود لــشــاّبــن  ــ  تـــقـــديـــر. وآخـ

ّ
ــل ــ أقـ

فـــي أوائـــــل الــعــشــريــنــيــات مـــن عــمــرهــمــا، لقيا 
الديبلوماسية  الــغــابــة  بــحــر  فــي  مصرعهما 
البحر  عــرض  إلــى  األمــــواج  بعدما جرفتهما 
فــي األســبــوع املــاضــي، بــاإلضــافــة إلــى حادثة 
غرق مأساوية راحت ضحّيتها شقيقتان في 
مقتبل الــعــمــر فيما جـــرى إنــقــاذ ثــالــثــة وهــي 
في حالة خطرة من على شاطئ غير محمّي. 
فقد جرف تيار إحدى الفتيات الثاث، قبل أن 
التيار  قوة   

ّ
لكن ل شقيقتاها إلنقاذها، 

ّ
تتدخ

سحبت الفتاتن األمر الذي أّدى إلى وفاتهما.
ــانــــت شــــواطــــئ طــنــجــة قــــد أودت بــحــيــاة  وكــ
خمسة أشــخــاص آخــريــن مــع بــدايــة الصيف 
ـــعـــّد 

ُ
ــي الــجــبــيــلــة واملـــريـــســـات. وت

َ
عــنــد شــاطــئ

أكثر  املطلة على املحيط األطلسي  الشواطئ 
األبيض  البحر  املطلة على  تلك  مــن  خــطــورة 
التيارات والــوديــان في  املتوسط حيث تكثر 
حن تأتي مياهه عميقة غير واضحة املعالم. 
 الـــشـــواطـــئ الـــواقـــعـــة عــلــى الــبــحــر 

ّ
كـــذلـــك فـــــإن

املــتــوســط ال تحصل عــلــى حــمــايــة كــافــيــة من 
قبل الجمعيات أو من الوقاية املدنية )الدفاع 

املدني( في طنجة.
تــعــود أســبــاب الــغــرق بــالــدرجــة األولــــى إلــى 
األفـــراد ال يكونون   

ّ
إن إذ  فــرديــة،  سلوكيات 

ل  دائــمــًا ســّبــاحــن مــاهــريــن، فــي حــن ُيسجَّ
ــبـــل األهـــــــل بــأطــفــالــهــم  ــدم اهــــتــــمــــام مــــن قـ ــ عــ
على الــشــواطــئ. وثــّمــة أطــفــال وقــاصــرون ال 
يــرافــقــون ذويــهــم إلــى البحر، بــل يقصدونه 
 عدم 

ّ
مــع مجموعات مــن الــرفــاق. كــذلــك فـــإن

يــؤّدي  البحرين  املنقذين  بنصائح  التقّيد 
 شــبــابــًا كثيرين 

ّ
الـــغـــرق، ال ســّيــمــا وأن إلـــى 

»نحدد أماكن الخطر داخل البحر من خال 
ــارزة، فــدورنــا كوقاية  ــ إشــــارات واضــحــة وبـ
مدنية معرفة مواقيت املّد والجزر واالطاع 
على سرعة الرياح بهدف توجيه السباحن 
ــو املـــيـــاه من 

ّ
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــأكــد مـــن خــل

ل 
ّ

الــذي فض املــدرب  البحر«. وينفي  قناديل 
ــــود قــنــاديــل  ــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، »وجـ عـ
التي في  حاليًا النخفاض درجــات الحرارة 
إلى »خطورة  طنجة هذا الصيف«. ويشير 
تكثر  حيث  األطلسي  املحيط  في  السباحة 
 »ثــّمــة 11 

ّ
الـــوديـــان فــي قـــاعـــه«، مــوضــحــًا أن

شـــاطـــئـــًا مــحــمــيــًا فــــي طــنــجــة وصـــــــواًل إلـــى 
القصر الصغير«.

هم يحصون حــاالت الغرق 
ّ
أن املــدّرب  ويتابع 

مّرة كل أسبوعن، وخال األيام الخمسة عشر 
األخـــيـــرة تــعــّرض أكــثــر مــن ســبــعــة أشــخــاص 
ــرى إنـــقـــاذهـــم وإســعــافــهــم  ــ ـــه جـ

ّ
ــلـــغـــرق، لـــكـــن لـ

الــشــبــاب«.  مــبــاشــرة. وهـــؤالء بغالبيتهم مــن 
 
ّ
أّما السبب بالنسبة إليه، فهو »العناد. يظن

ما صفّرت لهم تحاول منعهم 
ّ
ه كل

ّ
الشباب أن

ــــك ويـــدخـــلـــون  مــــن الـــســـبـــاحـــة، فـــيـــتـــحـــّدون ذلـ
أمر  السباحة  فــي  واملنافسة  الخطر.  منطقة 
بأزمات  البعض  ذلــك، قد ُيصاب  إلــى  شائع. 
ـــس الـــنـــاتـــجـــة عــن 

ّ
مــــن قــبــيــل صـــعـــوبـــة الـــتـــنـــف

القلب  فــي  ط 
ّ
تجل أو  بالطعام  املــعــدة  امــتــاء 

عند الدخول املاء مباشرة، إذ تختلف درجة 
حرارة الجسم عن درجات حرارة املياه«.

ــاق، تــــســــعــــى جـــمـــعـــيـــة »الـــــســـــام  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
إلى  والبيئة«  والرياضة  األولية  لإلسعافات 
توعية املواطنن حول سباحة اإلنقاذ، ويقول 
رئــيــســهــا ســعــيــد كــنــفــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ـــه »لــديــنــا 25 متطوعًا عــلــى شــاطــئ طنجة 

ّ
إن

الناس حولها  اإلنقاذ وتوعية  ألداء عمليات 
بهدف القضاء على أمّية السباحة والتدريب 
ــافـــات األولــــيــــة ملــعــالــجــة غـــريـــق«.  ــعـ عــلــى اإلسـ
ويــأمــل أن تــســاعــدهــم الــجــهــات الــرســمــيــة في 
نقل تجربتهم إلى أماكن أخــرى بعدما زادت 
حاالت الغرق. ويعيد كنفي لجوء الناس إلى 
مناطق سباحة غير محمية إلى »عدم إدراكهم 
الخطر، ودافعهم األول االبتعاد عن الشواطئ 

 »الشواطئ كلها خطرة، 
ّ
املزدحمة«. يضيف أن

 األمـــــر يــخــتــلــف بـــوجـــود أفــــــراد الــوقــايــة 
ّ
لـــكـــن

ــيـــة والـــجـــمـــعـــيـــات املــــتــــطــــّوعــــة«. ويــشــيــر  املـــدنـ
 »ثــّمــة أهــل يرسلون أوالدهـــم الصغار 

ّ
إلــى أن

 
ّ
وحدهم من دون رعاية إلى البحر، كذلك فإن

أحياء شعبية  من  يأتون  كثيرين  مصطافن 
وال يعرفون السباحة في غالبيتهم«. من جهة 
أخــــرى، يــتــحــّدث كنفي عــن »تــعــّرض البعض 
لضربة شمس أو لسعة سامة أو يعاني من 
فوبيا املـــاء، وكلها حــاالت تـــؤّدي إلــى صدمة 

وتتطلب إسعافًا سريعًا من قبلنا«.
 جمعيات قليلة تنشط 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

في مجال اإلنقاذ البحري في شمال املغرب 
تزّود  واألخيرة  املدنية.  الوقاية  جانب  إلى 
الجمعيات بحسب كنفي »بمعدات لإلنقاذ 
م 

ّ
وتنظ املحمية.  الشواطئ  واإلسعاف على 

جــمــعــيــتــنــا ســنــويــًا فـــي هــــذا اإلطـــــار دورات 
تــدريــبــيــة فـــي اإلســـعـــاف واإلنـــقـــاذ الــبــحــري 
لصالح األطــفــال بــهــدف نشرها بــن األســر 

املغربية«.

إلى  السباحة  في  بعضًا  يتحّدون بعضهم 
عمق عرض البحر.

ــدّرب لــلــمــنــقــذيــن الـــبـــحـــريـــن تــابــع  ــ ــ ــقـــول مـ يـ
 »عناصر الوقاية املدنية 

ّ
للوقاية املدنية إن

مـــن الــســبــاحــن املــنــقــذيــن يــحــاولــون العمل 
عــلــى الــحــّد مــن حــــاالت الــغــرق عــلــى شاطئ 
ــة لــكــثــيــريــن«.  ــهـ ــبـــح وجـ ــذي أصـ ــ الـــبـــلـــديـــة الــ
 16 منقذًا 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  يضيف 

الشاطئ،  يــتــوزعــون على طــول ذلــك  بحريًا 
ــقــــوارب ســريــعــة ومـــزالـــج  فــيــمــا ُيـــــــــزّودون بــ
تساهم  مدنية  جمعيات  ثــّمــة  كــذلــك  مائية. 
في اإلنقاذ وتساعدنا في مهامنا«. ويشرح: 

بطاقة هوية

سهى 
سرور

فلسطينية تناصر بالدها 
وتنشر الثقافة العربية  

في هولندا

عطلة صيفية واستثمارات وواجبات عائلية

موريتانيون يعودون من الغربة

شهدت موريتانيا في 
العقَدين األخيَرين موجات 

كبيرة من الهجرة

نواكشوط ـ خديجة الطيب

إلــى موريتانيا  خــال فصل الصيف، يعود 
بـــن  ــة  ــلــ ــطــ ــعــ الــ ــاء  ــ ــقـــــضـ ــ لـ ــــربـــــن  ــتـ ــ ــغـ ــ املـ آالف 
بــجــوالت سياحية محلية  والــقــيــام  أهــلــهــم، 
مــــع عـــوائـــلـــهـــم فــــي املـــحـــافـــظـــات الـــداخـــلـــيـــة، 
ــات واملـــــواســـــم  ــانــ ــرجــ ــهــ ــاملــ ــــاع بــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالسـ
املوريتانيون  بها  يحتفي  الــتــي  التقليدية 
ــم الـــخـــريـــف«  ــ ــوسـ ــ  صـــيـــف مـــثـــل »مـ

ّ
ــي كــــــل ــ فـ

و»موسم الكيطنة«.
ــاء عــطــلــة  ويــــحــــرص املــــهــــاجــــرون عـــلـــى قـــضـ
الصيف في أجواء عائلية لتعويض الدفء 
الـــــذي لــطــاملــا ُحــــرمــــوا مــنــه خــــال غــربــتــهــم، 
ــر لــهــم ســبــل الــراحــة 

ّ
ويــخــتــارون أمــاكــن تــوف

ــًا مــنــهــم لــلــوســط  ــرامــ ــتــ واالســــتــــجــــمــــام. واحــ
ــة، ال  ــاديـ ــبـ ــالـ ــقــــوي بـ ــه الــ ــبــــاطــ الـــعـــائـــلـــي وارتــ
يــتــوانــى املــغــتــربــون عــن قــضــاء عطلهم في 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــراء وبــ ــحــ ــط الــــصــ ــ ــة وســ ــاديــ ــبــ الــ
الــواحــات والــعــيــون املــائــيــة. واملــوريــتــانــيــون 
 الــــعــــودة إلــــى الـــبـــاديـــة تــمــّد 

ّ
يــعــتــقــدون بـــــأن

من  وتحميهم  والنشاط  بالقوة  أجسامهم 
األمــــراض والــتــلــّوث الـــذي يصيب املـــدن في 

فصل األمطار.
موريتاني  مغترب  يسلم  ولــد  عالي  محمد 
ه 

ّ
أن يخبر  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  في 

عائلتي  »مــع  الصيفية  عطلته  لقضاء  عــاد 
وأطفالي بعد غياب دام عامًا ونصف العام«. 
وهو يحرص على قضائها »في مكان يائم 
الجميع ويكون قريبًا من منطقتي األصلية 
ــارة األقـــــــارب«. ويشير  ــ حــتــى أتــمــّكــن مـــن زيـ
ان الخروج 

ّ
 »والــَدّي يفض

ّ
ولد يسلم إلى أن

الــبــاديــة فــي موسم الخريف )منتصف  إلــى 
ــيـــو/ تـــمـــوز إلـــــى مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/  يـــولـ
باملناخ  االستمتاع  إمكانهم  في  إذ  أيــلــول(، 
املعتدل في الصحراء. بالتالي ال أتــردد في 
برمجة جزء من عطلتي في البرّية وتجهيز 
ه 

ّ
ما يلزم للحياة وسط الصحراء«. يضيف أن

»على الرغم من االختاف الكبير بن مكان 
إقامتي فــي نــيــويــورك وبــاديــة تيرس حيث 
 ال شيء 

ّ
أقضي حاليًا عطلتي الصيفية، فإن

بالطبيعة  االســتــمــتــاع  عــن  يثنيني  ســـوف 
والجّو الصحي في البادية وتناول األطباق 
الشعبية وأقداح من حليب النوق وتمضية 
الوقت في جلسات مسامرة ومؤانسة بعيدًا 

عن مغريات التكنولوجيا الجديدة«.
 ثّمة شبابًا عاطلن من 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

ون إقبال املغتربن وعوائلهم 
ّ
العمل يستغل

ــة لـــتـــأمـــن لـــقـــمـــة عــيــشــهــم مــن  ــبــــاديــ عـــلـــى الــ
كمرشدين  العمل  أو  السيارات  قيادة  خال 
القاحلة  الــصــحــراء  فــي  وحــــراس  سياحين 
أو املساعدة في تأمن املياه وتدبير شؤون 

الطعام ونصب الخيام.

ــمــــدو ولـــد  ــتـــمـــاعـــي أحــ ــبـــاحـــث االجـ يـــقـــول الـ
الـــزيـــن فـــي حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
الـــحـــفـــاظ عــلــى  يــــحــــاولــــون  ــربـــن  ــتـ ــغـ  »املـ

ّ
إن

خال  مــن  واالجتماعية  الثقافية  جــذورهــم 
الـــزيـــارات املــتــكــررة ملــوريــتــانــيــا، عــلــى الــرغــم 
واستغال  رسمي  إهمال  من  يعانونه  مّما 

اجتماعي ملدخراتهم«. 
ال  املوريتانين  »املغتربن   

ّ
أن إلــى  ويشير 

يعانون من أزمــة هوية مثل باقي مغتربي 
على  بسبب حرصهم  العربي،  املــغــرب  دول 
عــــدم نــقــل عــائــاتــهــم وأطـــفـــالـــهـــم إلــــى بــاد 
ــفــــال في  الـــغـــربـــة. فـــالـــزوجـــة تــبــقــى مـــع األطــ
انتظار  فــي  األحــيــان،  أغــلــب  فــي  موريتانيا 
عودة الزوج خال اإلجازات. وهو ما يعني 
مجتمعات  فـــي  يــتــرعــرعــون  ال  ــال  ــفـ األطـ  

ّ
أن

رون بحياة اجتماعية 
ّ
غريبة عنهم وال يتأث

من املمكن أن تسلبهم هويتهم«.
 »بـــعـــض 

ّ
الـــــزيـــــن أن إلـــــــى ذلــــــــك، يـــــــرى ولـــــــد 

املــغــتــربــن يــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل مع 
وسطه االجتماعي بسبب الضغوطات التي 
يفرضها املحيط على املغترب وما تنتظره 

الطويلة.  الــغــربــة  ســنــوات  بعد  منه  عائلته 
فالجميع يرغب في االستفادة من مدخرات 
املغترب، إذ الفكرة السائدة بن املوريتانين 
الــثــراء«. يضيف  املهاجرين فاحشو   

ّ
أن هي 

ــر فــقــط فــي تعامل 
ّ
 »هــــذه الــنــظــرة ال تــؤث

ّ
أن

املحيط مع املغترب بل لها أثرها كذلك على 
الــشــبــاب املــوريــتــانــيــن الـــذيـــن يــعــانــون من 
البطالة ويرغبون في تغيير واقعهم. فنمط 
ــعــــودون صيفًا  حـــيـــاة املـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن يــ
الــفــارهــة وجيوبهم  بسياراتهم  الــبــاد  إلــى 
املليئة بالدوالرات، يدفع في اتجاه ترسيخ 
يقارنون  الذين  الشباب  لــدى  الهجرة  فكرة 

أحوالهم بأحوال أقرانهم املهاجرين«.
العقَدين  في  شهدت  قد  موريتانيا  وكانت 
ــرة مــــن الـــهـــجـــرة  ــيـ ــبـ األخــــيــــَريــــن مــــوجــــات كـ
خــصــوصــًا فـــي صـــفـــوف الــشــبــاب مـــن ذوي 
الكفاءات العلمية واملهنية الذين لم يجدوا 
 مراقبن 

ّ
الــتــقــديــر الــكــافــي فــي وطــنــهــم. لــكــن

ـــــه ال يـــوجـــد مـــبـــّرر فـــي دولـــــة مثل 
ّ
يـــــرون أن

وخيراتها  قليل  سكانها  عـــدد  مــوريــتــانــيــا 
كثيرة، لهجرة الشباب بهذه الكثافة.

ـــل املــــهــــاجــــرون املــــوريــــتــــانــــيــــون قــــّوة 
ّ
ويـــمـــث

املالية  التحويات  اقتصادية مهّمة نتيجة 
نــحــو بـــادهـــم ومــشــاريــعــهــم االســتــثــمــاريــة. 
التي  املالية  املـــوارد  أهمية  الرغم من  وعلى 
 اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 

ّ
ــــرهــــا هــــــــؤالء، فــــــإن

ّ
يــــوف

بــهــم لـــم يــتــطــّور فـــي حـــن يــطــالــب معنيون 
ــــاش هـــــــادف بــن  ــقـ ــ بـــفـــتـــح حـــــــوار فـــعـــلـــي ونـ
املهاجرين ومختلف الفاعلن االقتصادين 

واالجتماعين.

يغيظ كثير من األهل أطفالهم بشكل 
مــــازح وهـــو مــا يــتــرك آثــــارًا إيجابية 
على العاقة إذ يعزز الرابطة بينهم، 
أساليب  من  ويعتبر  املشاكل،   

ّ
ويحل

 اإلغــــــاظــــــة واملـــضـــايـــقـــة 
ّ
ــن ــ ــكـ ــ املــــــــــرح. لـ

تتحول  املواضيع  بعض  بخصوص 
إلــى قلق وإحــبــاط وضعف فــي الثقة 
ــال. لــذلــك، يحذر  ــفـ وغــضــب لـــدى األطـ
مــوقــع مجلة »ريــــدرز دايــجــســت« من 

إغاظة األطفال في املواضيع اآلتية:
¶ األداء الــريــاضــي: املــرح هــو السبب 
األول الذي يدفع األطفال إلى ممارسة 
الرياضة، فهم يعتبرونها لهوًا ولعبًا 
لــكــن، عندما يتولى األهــل  ال واجــبــًا. 
ــبــــون الــطــفــل  ــالــ مـــهـــمـــة املـــــــــدرب ويــــطــ
 ذلك 

ّ
فــإن بـــأداء أفضل ساخرين منه، 

ســـيـــؤدي إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة إذ قد 
ويمتنع  ها 

ّ
كل الــريــاضــة  الطفل  يــكــره 

كان  مهما  تشجيعه  املــطــلــوب  عنها. 
أداؤه وليس إغاظته والسخرية منه.

¶ الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي: خــيــبــة أمـــل 
كــبــيــرة يــشــعــر بــهــا الــطــفــل إذ يــقــارن 
أهله بن أدائــه املدرسي وأداء أطفال 
أنفسهم  األهـــل  أداء  أو حتى  آخــريــن، 
ــك« تــلــك  ــ

ّ
ــن ـــا فــــي مـــثـــل ســ

ّ
ــا كـــن ــدمـ ــنـ »عـ

املقولة املشهورة. وبالتأكيد، سيؤثر 
ذلــــك عــلــى تــحــصــيــلــه الــعــلــمــي ســلــبــًا، 
وقـــد يــســبــب مــشــاكــل ســلــوكــيــة لــديــه. 
 اإلغـــاظـــة 

ّ
أن يـــعـــرفـــوا  ـــل أن  عــلــى األهــ

وإن  فكاهيًا  حــســًا  تحمل  اإليــجــابــيــة 

لـــم تــحــمــل ذلــــك الـــحـــس فــهــي ليست 
إيجابية أبدًا.

ــل يــغــيــظــون  ــ ¶ الــخــجــل: كــثــيــر مـــن األهـ
أطفالهم أمام أطفال آخرين في ما يتعلق 
بخجلهم، خصوصًا عندما يتعلق األمر 
بالجنس اآلخـــر، وهــو مــا يهدد بجعل 
أن يسبب  انــطــوائــيــن ويمكن  األطــفــال 
لــهــم عــقــدة تــواصــل مــع الــجــنــس اآلخــر 
ــــدى الـــطـــويـــل. املــطــلــوب تمكن  عــلــى املـ
الــطــفــل مـــن تـــجـــاوز الــخــجــل بــالــتــعــامــل 
أعباء  تحميله  دون  مــن  ببساطة  معه 

أّي مواجهة اجتماعية قاسية.
¶ الذكاء: ألفاظ كثيرة تصل إلى حدود 
املتعارف  الحيوانات  ببعض  التشبيه 
 ،

ً
ـــهـــا غــبــيــة كــــ«الـــحـــمـــار« مــثــا

ّ
عــلــيــهــا أن

ــل لـــوصـــف أطــفــالــهــم  ــ يــســتــخــدمــهــا األهـ
 عــمــلــهــم غــيــر ذكـــي. 

ّ
إذا مـــا اعــتــبــروا أن

مثل هذه األوصاف تسبب آالمًا كبيرة 
لــلــطــفــل بــاإلضــافــة إلـــى عــقــد فـــي نــمــوه 

السلوكي والفكري واالجتماعي.
الــــوزن: كــذلــك، يغيظ األهـــل أطفالهم   ¶
ــات  ــوانـ ــيـ ــحـ ــعـــض الـ ــاء بـ ــ ــمـ ــ ــإطـــــاق أسـ ــ بـ
املعروفة بوزنها الثقيل عليهم، وإطاق 
الــنــكــات عــلــى عــــادات أكــلــهــم. مــثــل هــذه 
األوصـــاف أو النكات عــدا عــن تسببها 
ها 

ّ
بألم واضــطــرابــات لــدى األطــفــال فإن

قــد تحول بينهم وبــن خــســارة الــوزن، 
وهــي الــخــســارة الــضــروريــة فــي مرحلة 

عمرية معينة.
)العربي الجديد(

ال تغظ أطفالك 
بهذه األمور

أسئلة3
إلى

■ كيف تصفون حالة المطاعم الجوالة؟

 
ّ
تــلــك املــطــاعــم جـــزء مــن حــيــاة الباكستانين، خــصــوصــًا الــفــقــراء والــعــمــال، ألن

 تلك 
ّ
أســعــارالــطــعــام فيها رخــيــصــة. الــبــعــض يمتنع عــن الــطــبــخ فــي املــنــزل ألن

املطاعم أرخص. لكن، بسبب عدم مراعاة تلك املطاعم أصول الصحة والنظافة 
ببطء.  املواطنن  تقتل  التي  الوبائية،  األمـــراض  تفشي  أسباب  أهــم  من  ها 

ّ
فإن

ها 
ّ
فإن كــذلــك،  الــشــوارع.   

ّ
كــل فــي  املطاعم غير نظامية، فتجدها   تلك 

ّ
أن األســـوأ 

 املطاعم 
ّ
أن الرقابة عليها وعلى مأكوالتها. ثمة مشكلة أخــرى هي  غائبة عن 

الكبيرة التي تعقد فيها األفــراح والحفات تبيع ما تبقى على موائدها لتلك 
الزيوت  التي تبيعه بدورها لزبائنها. وهي أيضًا تستخدم  الجوالة،  املطاعم 

والبهارات الرديئة املضرة بالصحة.

■ هل اتخذت الحكومة إجراء ما في هذا الخصوص؟

لم تفعل الحكومة شيئًا، واإلدارات املعنية باتت عاجزة، بل ضالعة في الفساد، 
إذ تجمع الرشى من تلك املطاعم. على سبيل املثال، هناك موظفون في بلدية 
ــاد يجمعون شــهــريــًا مــبــالــغ مــن تــلــك املــطــاعــم، وال تهتم بــمــا تبيعه.  إســـام أبـ
تلك املطاعم لــم تــؤدِّ فقط إلــى نشر األمـــراض بــل تسببت فــي إغــاق الطرقات 
فهي تتنقل من مكان إلى آخر وغالبًا ما تقف عرباتها وطاوالتها في أطراف 

الشوارع الرئيسية، وفي وسط الطرقات حتى.

■ ما الحّل إذًا؟

املطاعم مع  تلك  رقــابــة على  الحكومة  أن تضع  األول  أمــريــن:  فــي   يكمن 
ّ

الــحــل
 الــوعــي لــدى املــواطــنــن وتنبيههم إلــى خطورة 

ّ
نــظــام خــاص لــهــا. الــثــانــي بــث

تلك املأكوالت التي يمكن أن تسبب أمراضًا، كاليرقان والتهاب الكبد الوبائي 
 وغيرها.

ّ
والسل

باكستان.  أرجاء  معظم  في  الجوالة  المطاعم  تنتشر 
مطاعم  فإّن  فقراء  البالد  سكان  معظم  لكون  ونظرًا 
في  يتسبب  ما  وهو  كبيرًا،  رواجًا  تلقى  تلك  الطرقات 
أمراض معدية، كاليرقان والسل والتهاب الكبد الوبائي. 
حول هذا الوضع ودور الحكومة في معالجة القضية 
سيد  الناشط  مع  الجديد«  »العربي  تتحدث  الخطيرة، 

حسين مشواني.

سيد حسين 
مشواني

إعداد صبغة اهلل صابر

استعداد 
لإلنقاذ 
)العربي 
الجديد(
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فالشمجتمع

حملة تحصين لقهر الكوليرا
جنوب السودان ف منظمة الصحة 

ّ
تكث

العاملية جهودها بهدف 
التصدي للكوليرا في 

جنوب السودان الذي بلغ عدد 
اإلصابات فيه نحو 17 ألفًا و785 

إصابة، من بينها 320 وفاة مسجلة 
منذ يونيو/ حزيران من عام 2016 

ى في البالد.
ّ

عندما بدأ املرض يتفش
وجاء في بيان أصدرته املنظمة 
 »الكوليرا متوطنة في جنوب 

ّ
أن

ى املرض تاريخيًا 
ّ

السودان، وقد تفش
على طول الطرقات التجارية الرئيسية 

واألنهار خالل موسم الجفاف وكذلك 
خالل موسم األمطار«. أضافت املنظمة 

 »جنوب السودان عانى 
ّ
في بيانها أن

ي الكوليرا وانتشارها بصورة 
ّ

من تفش
كبيرة في السنوات األربع األخيرة«، 

الفتة إلى جهود تبذلها للسيطرة على 
ي تونج وكابويتا 

َ
املرض في واليت

وكذلك في مناطق أخرى من البالد.
وكانت منظمة الصحة العاملية قد 
ت في وقت سابق من األسبوع 

ّ
تلق

الجاري 500 ألف جرعة من اللقاحات 
املضادة للكوليرا، وهي تعمل حاليًا 

مع وزارة الصحة في جنوب السودان 
ومع شركاء معنّيني آخرين على تنفيذ 

حملة تحصني تمتد من تاريخ 28 
يوليو/ تموز الجاري وحتى الثالث 

من أغسطس/ آب املقبل. يأتي ذلك 
تحديدًا في أربع مناطق هي شرق 
والية تونج وشمال والية كابوتيا 

باإلضافة إلى جنوبها وشرقها.
 انعدام األمن 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

الغذائي في جنوب السودان تسّبب 
في وضع املواطنني على حافة خطر 

متزايد من الجوع وسوء التغذية، 
األمر الذي من شأنه أن يزيد كذلك من 

خطر انتشار الكوليرا في البالد.
)الصور: فرانس برس( 

صغار في العزل

هل نجت وولداها بحّق؟

المرض أنهكها

في انتظار نجاة صغيره

المياه ملّوثة 
لكنّها ظمأى

ينقلونه إلى المستشفى 
من دون وسائل حماية

ممّدد على 
سرير في 

مستشفى 
متخّصص!
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