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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ة من الناس شاركت في تشييع الضابط 
ّ
قل

ــنــــي فــي  ــتـــو، مــــســــؤول أمــ ــمـ ــلــــه شـ شــــريــــف الــ
بعدما  أفغانستان،  غربي  بادغيس،  إقليم 
األفغانية  لقي حتفه في ظــروف غامضة بالعاصمة 
 مــن رافــق جثمانه مــن منزله الــواقــع في 

ّ
كــابــول. وكــل

مــديــنــة جـــال أبــــاد فــي شــرقــي الـــبـــاد، أوصــــي بأخذ 
أو استهداف  انفجار  الحيطة والحذر، خشية وقــوع 
حني. كــذلــك عمد شــّبــان األســرة 

ّ
املــوكــب مــن قبل مسل

 من قصد املقبرة بعد صاة الجنازة، 
ّ

إلى تفتيش كل
ل أّي مهاجم. يقول عبيد الله خان، ابن أخ 

ّ
خشية تسل

 شــيء في بادنا 
ّ

»كــل  
ّ
إن الجديد«  لـ«العربي  شمتو، 

ــتــل عــّمــي فــي وضــح 
ُ
يــجــري وســـط الـــخـــوف. بــعــدمــا ق

النهار على يد عناصر من حركة طالبان، خفنا من 
جهتنا من وقوع هجوم ما في خال مراسم الجنازة، 
الــجــمــاعــات املــســلــحــة أو جــهــات أخـــرى مجهولة   

ّ
ألن

 كل فرصة 
ّ

تسعى إلى إرباك األمن، وبالتالي تستغل
مــن أجـــل إثــــارة الــذعــر بــني املـــواطـــنـــني«. ويــذكــر خــان 
الحضور، على  فوا عن 

ّ
األقــارب تخل  »كثيرين من 

ّ
أن

 األعراف القبلية وكذلك الدين يقتضيان 
ّ
الرغم من أن

ــر ال يختلف في  املــشــاركــة فــي مــراســم الــحــزن«. واألمـ
األفراح كذلك، والسبب هو الخوف من األماكن العامة.

بالتزامن مع جنازة شمتو، وقع تفجير عند حاجز 
ه عملية انتحارية. 

ّ
أمني في مدنية جال أباد، تبنّي أن

 االنتحاري كان يستهدف املشاركني 
ّ
وثّمة من زعم أن

فـــي الــجــنــازة الــتــي حــضــرهــا حــاكــم اإلقــلــيــم وكــبــار 
املسؤولني في األمن واالستخبارات والداخلية، غير 
ه لم يتمّكن من بلوغ التجّمع بسبب تفتيشه عند 

ّ
أن

الحاجز األمني.
ــيـــاق مـــتـــصـــل، انـــفـــجـــرت قــنــبــلــة بـــالـــقـــرب مــن  فــــي سـ
مــدرســة أبــي ذر الــغــفــاري فــي إقليم تــخــار، شمالي 
أفــغــانــســتــان، أّدت إلــى مقتل تسعة أطــفــال تــتــراوح 
أعــمــارهــم مــا بــني سبعة أعــــوام وعــشــرة، قــبــل أيـــام. 
 
ّ
لكن الهجوم،  ذت 

ّ
نف التي  الجهة  من هي  عرف 

ُ
ت لم 

الــحــادث هـــدف إلـــى إثــــارة بلبلة وخــــوف، وبحسب 
ثّمة جهة غير معلومة   

ّ
فــإن قبلية  تقديرات جهات 

تسعى إلى تخريب مستقبل الباد. وقد صّرح مدير 
 
ّ
املـــدرســـة حــمــيــد الــلــه حــيــران لــوســائــل اإلعــــام بــأن
األطفال الذين قتلوا جميعًا كانوا في طريقهم إلى 
املدرسة عندما انفجر بهم لغم مزروع في الطريق، 

واصفًا الحادثة باملأساوية واملقيتة.
الــحــادثــة األلــيــمــة، يــقــول الزعيم  تعليقًا عــلــى هـــذه 
ــربـــي  ــعـ ـــ«الـ ــار، مـــحـــمـــد واصـــــــــف، لـ ــ ــــخـ ــــي تـ الـــقـــبـــلـــي فـ
 العمل الجبان حــدث صدفة، 

ّ
أن  

ّ
الــجــديــد«: »ال أظــن

بل هو متعّمد وقــد أتــت به جهة مجهولة من أجل 

إحــداث إربــاك وبلبلة، ال سّيما من خال استهداف 
هم 

ّ
مستقبل الباد، تحديدًا األطفال والشباب«. ويت

واصـــف »الــحــكــومــة والــجــهــات الــرســمــيــة بالتباطؤ 
املواطنني«،  عموم  تهّم  التي  القضايا  معالجة  في 
 »استهداف األماكن العامة مثل املدارس 

ّ
الفتًا إلى أن

ــدافـــن ومـــواقـــع حــفــات الـــزفـــاف ومــا  واملــســاجــد واملـ
إليها أمر يخالف الدين والشرع واألعــراف الدولية 
 الـــعـــدّو الـــلـــدود ال يـــرحـــم الــشــعــب 

ّ
والـــوطـــنـــيـــة. لـــكـــن

ويستهدفه بكل الوسائل«.
تــكــثــر حـــــوادث قــتــل املــدنــيــني مـــن خــــال اســتــهــداف 
ني تطبعان 

َ
ني كبيرت

َ
 ثّمة حادثت

ّ
األماكن العامة، لكن

ذاكرة األفغان، إحداهما استهدفت مسجدًا في إقليم 
ننجرهار )شرق( والثانية حفل زفاف في العاصمة 
 80 نحو  قتل  األول،  الحادثة  في  كــابــول.  األفغانية 
شخصًا في أكتوبر/ تشرين األّول املاضي من جّراء 
انــفــجــار وقــع فــي داخـــل مسجد فــي مــديــريــة هسكه 
الحوادث  َعّد من كبرى 

ُ
ت مينه في ننجرهار، وهــي 

الــتــي اســتــهــدفــت املــســاجــد فــي الــبــاد. حــتــى الــيــوم، 
لــغــزًا، فــي حني  ضح طبيعة الهجوم ومــا زال 

ّ
لــم تت

قبلّيون عن مواد  تحّدث شهود عيان ومسؤولون 
 ثّمة 

ّ
متفّجرة كانت مزروعة في داخل املسجد، لكن

 الهجوم نجم عن سقوط صواريخ 
ّ
آخرين قالوا إن

 كا األمــَريــن وقعا 
ّ
في املكان. ويفيد رأي ثالث بــأن

الصواريخ،  وسقوط  الــداخــل  من  التفجير  بالفعل، 
 مــا حــدث أثـــار الــذعــر بــني املــواطــنــني الذين 

ّ
علمًا أن

صــاروا يخشون التجّمعات مهما كانت طبيعتها. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الــزعــيــم الــقــبــلــي مـــوال داد 
فتها 

ّ
خل كثيرة  مآسي  »ثّمة   

ّ
إن الجديد«  لـ«العربي 

التي خسرت  العائات  في  ال سّيما  الحادثة،  هــذه 
 »املساجد هي أماكن عبادة 

ّ
أفرادًا منها«، مضيفًا أن

ـــهـــم صــــاروا 
ّ
ــنـــاس، غــيــر أن ومـــاجـــئ يــــأوي إلــيــهــا الـ

يخافون من التجّمع فيها«.

مجتمع
مؤكدة  إصابة   2051 ثّمة   

ّ
أن األميركية  املتحدة  الــواليــات  في  الصحة  قطاع  في  أعلن مسؤولون 

ي 
َ
إلى جانب حالت اإللكتروني  التنفسي مرتبط بالتدخني  الجهاز  ومحتملة بمرض غامض في 

ني ليرتفع عدد الوفيات إلى 39 وفاة. وكان املركز األميركي ملكافحة األمراض والوقاية 
َ
وفاة جديدت

 املحققني 
ّ
منها قد كشف في األسبوع املاضي عن 1888 إصابة و37 وفاة نتيجة ذلك املرض. ُيذكر أن

هم أشـــاروا إلــى زيـــوت تــحــوي ربــاعــي هيدرو 
ّ
لــم يربطوا هــذه الــحــاالت بـــأّي منتج أو مــكــّون، لكن

)رويترز( كانابينول وهو واحد من مكونات املاريجوانا. 

إلى منطقة شنغن،  السماح لكرواتيا باالنضمام  طالبت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« بعدم 
بسبب معاملتها للمهاجرين طالبي اللجوء الذين يعبرون إليها انطاقًا من البوسنة املجاورة. 
التنفيذية  )الــذراع  األوروبــيــة  املفوضية  الجمعة،  لها أصدرته أمس  املنظمة، في تقرير  وانتقدت 
 كرواتيا صارت مؤّهلة لانضمام إلى 

ّ
لاتحاد األوروبــي( على خلفّية إعانها الشهر املاضي أن

 لجوء كرواتيا إلى إعادة املهاجرين طالبي اللجوء بطرق سريعة وغير 
ّ
منطقة شنغن. أضافت أن

)أسوشييتد برس( قانونية وعنيفة، ينبغي أن يحول دون انضمامها إلى منطقة شنغن. 

مطالبة بعدم ضّم كرواتيا إلى منطقة شنغنارتفاع ضحايا التدخين اإللكتروني بالواليات المتحدة

األفغانية  العاصمة  في  أقيم  زفــاف  حفل  في 
كابول، استُهدف الحضور بعملية انتحارية نّفذها 
الماضي،  آب  أغسطس/  في  »داعــش«  تنظيم 
األمر الذي خلّف نحو 70 قتيًال. ويبدو أّن العمليات 
اإلرهابية تنّوع أهدافها، األمر الذي يدفع كثيرين 
أو  بفرح  االلتحاق  قبل  الترّدد  إلى  البالد  أهل  من 

مناسبة أخرى في مكان عام.

70 قتيًال في حفل زفاف

في عام 1986، احتفلت األمم املتحدة باألسبوع 
السنة  فعاليات  إطار  في  والسالم،  للعلم  العاملي 
خذ قرار 

ُّ
العاملية للسالم. وفي نهاية عام 1988، ات

نوفمبر/  في  م 
ّ
فُينظ سنوّية  مناسبة  باعتماده 

ــوع الــــذي  ــبــ ــانـــي، تـــحـــديـــدًا فــــي األســ ــثـ تـــشـــريـــن الـ
الــجــاري،  الــعــام  يــوم 11 نوفمبر. وفــي   فيه 

ّ
يحل

بـــدأ االحــتــفــال بــهــذا األســـبـــوع فــي الـــســـادس من 

نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على أن يستمّر 
حتى 12 منه.

في سياق متصل، قبل 17 عامًا، في العاشر من 
االحتفال  كــان   ،2002 الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
ــل الــســالم  ــن أجــ لــلــعــلــم مـ الـــعـــاملـــي  األّول بـــالـــيـــوم 
للتربية  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة  بــرعــايــة  والتنمية 
والعلم والثقافة )يونسكو(. وغدًا يأتي االحتفال 

بهذا اليوم تحت عنوان »إتاحة العلوم أمام الجميع 
كي ال ُيترك أحد خلف الركب«، وذلك لجعل العلم 
ّالفئات،  كل  متناول  وفي  أكثر سهولة وشمولية 
مع التشديد على أهمية العلم في حياتنا اليومية. 
نقاط  بأربع  العاملي  اليوم  هــذا  أهــداف  وتتلخص 
القائمون عليه، وهي »تعزيز  بحسب ما يوضح 
السلمية  املجتمعات  في  العلم  بــدور  العام  الوعي 

والدولي  الوطني  التضامن  وتعزيز  واملستدامة، 
ــل الــعــلــم املــشــتــرك بـــن الـــبـــلـــدان، وتــجــديــد  مـــن أجـ
االلتزام الوطني والدولي باستخدام العلم ملصلحة 
املــجــتــمــعــات، ولــفــت االنــتــبــاه إلـــى الــتــحــديــات التي 
للمساعي  املقّدم  الدعم  زيــادة  العلم مع  يواجهها 

العلمية«.
)العربي الجديد(

السبت 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 م  12  ربيع األول 1441 هـ  ¶  العدد 1895  السنة السادسة
Saturday 9 November 2019

)تولغا أكمان/ فرانس برس(



التوقير  على  تدل  مختلفة  وألقاب  وفرسان،  وشجعان  ورجال  أبطال 
واالحترام أصبح العراقيون يطلقونها على شبان لم يكونوا يحظون 

بكّل ذلك قبل أيام قليلة فحسب، وكّل ذلك بفضل االنتفاضة

قصور في الرعاية الصحية الالزمة

السرطان يتفّشى في موريتانيا

1819
مجتمع

بغداد ــ كرم سعدي

لطاملا عــانــى شــبــان عــراقــيــون من 
نــظــرة ســلــبــيــة تــجــاهــهــم، مـــن قبل 
نسبة كــبــيــرة مــن املــجــتــمــع. نظرة 
استبدالها  من  تمكنوا  احتقار،  من  تخلو  ال 
تمامًا حــن أنــجــحــوا االحــتــجــاجــات مــن دون 
ــذي قــتــل كــثــيــريــن منهم،  خـــوف مـــن الــقــمــع الــ
إلـــــى اعـــتـــقـــاالت  وأصـــــــاب عــــــددًا آخــــــر، وأدى 
 
ّ
 ذلــك جعلهم محط

ّ
عــديــدة فــي صفوفهم. كــل

لــدى أولئك  بــل مــصــدر فخر  أنــظــار الجميع، 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــحــتــقــرونــهــم بــــالــــذات. فــهــؤالء 
الـــشـــبـــان لــــم تـــكـــن تـــتـــوقـــع شـــريـــحـــة واســـعـــة 
مــن املــجــتــمــع الــعــراقــي مــنــهــم شــيــئــًا، ولــطــاملــا 
عــايــرتــهــم بــاالهــتــمــام فــقــط بــقــصــات الــشــعــر 
ــداء الــســراويــل املــمــزقــة، ونقش  ــ الــغــريــبــة وارتـ
أجسادهم،  من  ظاهرة  مناطق  على  الوشوم 
واأللعاب  الفيديو  بألعاب  املطلق  وااللتهاء 
 

ّ
اإللكترونية. مع ذلك، باتوا اليوم، خارج كل

التوقعات، رموزًا يفتخر بها كثيرون.
ــغـــداد، صـــبـــاح يــوم  ــبـ فـــي ســـاحـــة الــتــحــريــر بـ
املاضي،  األول  تشرين  أكــتــوبــر/   25 الجمعة 
الــتــقــطــت والء جــعــفــر مــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
كانوا  شــبــان  مــع  املــحــمــول،  هاتفها  بكاميرا 
يشاركون في االحتجاجات. قالت لهم يومها 
ــهــا تعلمت 

ّ
ـــهـــم »عـــظـــمـــاء«، وأخــبــرتــهــم بــأن

ّ
إن

منهم دروسًا عديدة في الشجاعة والوطنية 
قولها.  بحسب  أيضًا،  والتربية  واإلنسانية 
ـــهـــا 

ّ
إن ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ والء،  تــــقــــول 

الــتــي عكسها  بــالــصــورة اإليــجــابــيــة  فوجئت 

تعرض لإلصابة في ثالث أيام االحتجاجات، 
ــادة  ــ ــم أســـمـــع مـــن قــبــل كــلــمــات اإلشـ مــبــيــنــًا: »لــ
من أحــد. صــرت بن أهلي وأقــاربــي وجيراني 
 أشخاصًا ال أعرفهم من 

ّ
أنادى بالبطل، بل إن

ــارك مــجــددًا في  بينهم نــســاء حــن رأونــــي أشــ
علّي  ويظهر  املعصوب  برأسي  االحتجاجات 
األلــم، أبــدوا مشاعر االحــتــرام، خصوصًا حن 
 اإلصــابــة كانت من جــراء مشاركتي 

ّ
أن علموا 

باالحتجاجات«.
 
ّ
ــا رشــيــد الــصــالــحــي )58 عـــامـــًا(، فــيــرى أن أمـ
هم أكثر وطنية من 

ّ
»شباب البوبجي أثبتوا أن

غيرهم ولن نزايد على رجولتهم وشجاعتهم 
العراقيون  ويطلق  الــيــوم«.  بعد  ووطنيتهم 
الجيل،  هــذا  على  البوبجي«  »شباب  تسمية 
نــســبــة إلـــى لــعــبــة »بــوبــجــي« املــشــهــورة على 
الهواتف الذكية، إذ بــات كثير من الشبان ال 
يلقون بااًل ألّي أحداث، وينقطعون عن العالم 
ملمارسة هذه اللعبة، والتسمية هنا تأتي في 
الصالحي  يضيف  الشخص.  تحقير  ســيــاق 
القريبة  الشيخ  بــاب  فــي منطقة  الــذي يسكن 
مــن مــواقــع االحــتــجــاجــات فــي منطقة الــبــاب 
»الــعــربــي الجديد«:  الــشــرقــي، وســط بــغــداد، لـــ
»كــنــت أقـــف عــلــى نــاصــيــة الـــشـــارع وأراقــبــهــم 
كيف استنفروا للمشاركة في االحتجاجات. 
، كلما سمعوا بسقوط 

ً
لقد كانوا أبطااًل فعال

ــلـــى والــــجــــرحــــى زادت  ــتـ ــقـ ــن الـ ــ عــــــدد أكــــبــــر مـ
فــرضــوا  ملــواصــلــة االحــتــجــاجــات.  حماستهم 
التاريخ  احترامهم. سيذكرهم  علينا جميعًا 
املــوت بصدور  الذين واجهوا  األبطال  هم 

ّ
بأن

عارية وأياٍد تحمل علم العراق«.

الخوف والخجل 
يرفعان نسب الكشف 

المتأّخر، وبالتالي احتمال 
الموت سريعًا

سيذكرهم التاريخ 
بأنّهم األبطال الذين 

واجهوا الموت 
بصدور عارية

املــتــظــاهــرون الــشــبــان، الــذيــن كــانــت تصفهم 
مدركن«.  و»غير  »متخلفون«  هم 

ّ
بأن سابقًا 

ـــهـــا كـــانـــت تــعــتــبــر في 
ّ
وتــشــيــر أيـــضـــًا إلــــى أن

 هؤالء الشبان »في حاجة إلى 
ّ
فترة قريبة أن

لزجهم في مصحات خاصة  حملة حكومية 
 تــصــرفــاتــهــم كانت 

ّ
 هـــذا ألن

ّ
ــل لــتــأهــيــلــهــم«. كـ

تعتبرها »غير الئقة«، بل تذهب إلى أبعد من 
هــذا وتــقــول: »كنت أفكر كثيرًا كيف سيكون 
الشبان،   بوجود هــؤالء 

ً
حال بلدنا مستقبال

أّي  عماد مستقبل  هــم  الشباب   
ّ
أن إلــى  نظرًا 

بلد في أّي زمان ومكان«.
رأيــهــا صديقتها  تشاطرها  الــتــي  والء،   

ّ
لــكــن

وتقول  الشاب،  بالجيل  كثيرًا  فرحت  ميادة، 
ميادة: »لقد علمنا هؤالء الشبان درسًا مهمًا 
ونحكم  الــخــارجــي  للمظهر  ننظر  أال  مــفــاده 
عليه، بل ال بّد من النظر إلى األفعال وحدها، 
فـــالـــرجـــل الــحــقــيــقــي يــظــهــر مــعــدنــه فـــي وقــت 
الــشــدة، وقــد أثــبــت شباننا هـــؤالء الــذيــن كنا 

هم خير الرجال«.
ّ
نحتقرهم أن

ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــي هــــــذا اإلطـــــــــــار، بــــاتــــت مـ ــ فـ
االجتماعي في العراق تتغنى ببطوالت هؤالء 
 هـــذه الــفــئــة من 

ّ
الــشــبــان، واألكـــثـــر إدهـــاشـــًا أن

الشبان اعتبرها كثيرون رمزًا للثورة والوطن، 
وتناقل كثيرون أهزوجة قيلت بحقهم مفادها 
»اليوم الكذلة )خصلة الشعر الطويلة( تسولف 
)تــتــكــلــم(، خــلــي عــكــالــك لــلــدكــات )اتــــرك عقالك 
لــلــنــزاعــات الــعــشــائــريــة(«. ومــعــنــى األهــزوجــة 
وهي موجهة لكبار القوم من شيوخ العشائر 
ومنه  العربي،  التقليدي  بلباسهم  املعروفن 
 فعل الــرجــال الــيــوم هــو ألصحاب 

ّ
الــعــقــال، أن

الذين  إلــى الشبان  الشعر الطويل، في إشــارة 
ينظر إليهم كثيرون بفوقية واحتقار. وتتابع 
الوقت  في  القبائل،  زعماء   على 

ّ
أن األهــزوجــة 

الراهن، التفرغ لحل النزاعات القبلية وحدها، 
والعبارة تعتبر قاسية بحق شيوخ العشائر، 
التقليدي، كونهم لم يكونوا  إذ تلغي دورهــم 
حاضرين في االحتجاجات التي تتطلب وقفة 
الرجال، على العكس من هؤالء الشبان الذين 

قادوا وأنجحوا االحتجاجات.
الــذيــن أصــيــبــوا في  مــن بــن آالف املتظاهرين 
االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا بـــغـــداد مطلع 
الــشــهــر الـــجـــاري، الــشــاب محمد عــبــد الرحمن 
ــًا(، الــــذي نــصــحــه الــطــبــيــب بــمــالزمــة  ــامـ )19 عـ
الــتــي مــا زالـــت آالمــهــا  الــفــراش بسبب األورام 
قدميه  فــي  عــديــدة  تنتابه، وبسبب رضـــوض 
 عن جرح في رأسه لم 

ً
وأجزاء من جسده، فضال

 هذا الشاب كان حاضرًا بن 
ّ
يندمل بعد، لكن

املحتجن في التحركات التي تجددت الجمعة.
رقبته،  الــذي نقش وشمًا ألفعى على  محمد، 
ه لم يعد 

ّ
ووشومًا أخرى على ذراعيه، يقول إن

يــأبــه بــاملــوت، بــل يشعر بــســعــادة غــامــرة منذ 

ثّمة قصور في مجال 
الرعاية الصحية في 

موريتانيا يؤثّر في 
المرضى باختالف 

حاالتهم، وال سيّما 
المصابون بالسرطان. 

بالتالي، تتفاقم معاناة 
هؤالء الذين تتقلّص 

فرص نجاتهم من 
المرض الخبيث

نواكشوط ـ سكينة ابراهيم

ــن ارتــــفــــاع  ــ ــيــــون مـ ــانــ ــتــ ــاء مــــوريــ ــ ــبـ ــ ر أطـ
ّ
ــذ ــ ــحـ ــ يـ

مـــعـــّدالت اإلصـــابـــة بـــأمـــراض ســرطــانــيــة في 
 إهـــمـــال فــاضــح 

ّ
ــل ــرة، فـــي ظــ ــيــ الـــســـنـــوات األخــ

ــــالد. فـــالـــســـرطـــان  ــبـ ــ ــي الـ لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي فــ
ــادة، وهـــذا  ــ يــســتــدعــي اهــتــمــامــًا ودراســــــات جـ
تشكو  التي  موريتانيا  فــي  متوافر  غير  أمــر 
الصحية.  الرعاية  كبير في مجال  من نقص 
ــاالت الــســرطــان يــربــطــه أهــل  وارتـــفـــاع عـــدد حـ
االخــتــصــاص، إلـــى جــانــب الــتــاريــخ الصحي 
بسلوكيات  املهّيئة،  والــعــوامــل  شخص   

ّ
لــكــل

نمط  قبيل  مــن  املجتمع،  فــي  تنتشر  خاطئة 
ـــي الـــوعـــي الــصــحــي والـــخـــوف 

ّ
الــعــيــش وتـــدن

الظروف  وتزيد  املبكر.  الكشف  من  والخجل 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك الفساد 
ة املراكز 

ّ
اإلداري الوضَع سوءًا، ونذكر هنا قل

املتخصصة في الكشف املبكر وانتشار الفقر 
واألمّية وتلّوث بعض املناطق بمواد خطرة 
الــغــذائــيــة  واملـــــــواد  املــــــــزّورة  األدويـــــــة  ورواج 

منتهية الصالحية.
يــقــول محمد يحيى ولـــد ســيــدي عــالــي، وهــو 
»العربي  لـ األورام،  علم  في  باحث متخصص 
ــعـــــّدالت اإلصــــابــــة  مـــ ــاع  ــ ــفــ ــ  »ارتــ

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

باألورام الخبيثة أمر مقلق ومحّير في الوقت 
نــفــســه«، مــعــّبــرًا عـــن اســتــغــرابــه مـــن »اإلهـــمـــال 
الــحــكــومــي عــلــى الـــرغـــم مـــن ازديـــــــاد مــســتــمــّر 
 »مــــعــــّدالت 

ّ
ــــدد املــــصــــابــــن«. يــضــيــف أن فــــي عـ

 
ّ

ــل اإلصــــابــــة بــــأمــــراض الـــســـرطـــان مــخــيــفــة، وكـ
 التعتيم على املوضوع 

ّ
 على أن

ّ
املؤشرات تدل

مــقــصــود، فــاملــؤســســات الــصــحــيــة تــمــتــنــع عن 
كشف أعداد املصابن بالسرطان بشكل دقيق 

املــنــاطــق املــــجــــاورة«. ويــدعــو إلـــى »االهــتــمــام 
 
ّ
بــالــكــشــف املــبــكــر عـــن الـــســـرطـــان«، مـــؤكـــدًا أن
املـــرض وعــالجــه.  فــي تشخيص  مــهــّم  »دوره 
ــف مــن التكاليف 

ّ
فــهــو يــســّهــل الــعــالج ويــخــف

ويــرفــع احــتــمــاالت الــشــفــاء«. ويــطــالــب كذلك 
ــع »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة ملــكــافــحــة  بــــوضــ

ل التام بعالجه«.
ّ
السرطان والتكف

وكــــان نــظــام الــرئــيــس األســـبـــق مــعــاويــة ولــد 

الــطــايــع قـــد عــقــد صــفــقــة مـــع دولــــة االحــتــالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي عــــام 1998 لــطــمــر نــفــايــات 
نووية في الصحراء املوريتانية، لكن عندما 
أثارت املعارضة قضّية تلك النفايات، أنشأت 
ــزًا ألمـــــــــراض الــــســــرطــــان فــي  ــ ــركـ ــ إســــرائــــيــــل مـ
 العمل 

ّ
موريتانيا الستيعاب الوضع، غير أن

ف فيه بعد أعوام عّدة.
ّ
توق

 زيــــــادة عــدد 
ّ
ويــشــيــر مــتــخــصــصــون إلــــى أن

الـــوفـــيـــات الــتــي تــأتــي عــلــى خــلــفــيــة اإلصــابــة 
ــي الـــرعـــايـــة  ــ ــا نـــقـــص فـ ــ ــرّدهــ ــ بــــالــــســــرطــــان، مــ
التخصصية،  املــســتــشــفــيــات  وفـــي  الــصــحــيــة 
ذات  العالجات  تكلفة  ارتــفــاع  إلــى  باإلضافة 
الخليفة،  ولــد  أحمد  الطبيب  ويــقــول  الصلة. 
واألذن  األنـــــــــف  أمـــــــــــراض  ــي  ــ فــ املــــتــــخــــصــــص 
»الكشف   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ والحنجرة 

ــر فــي موريتانيا بسبب 
ّ

الــســرطــان يــتــأخ عــن 
اإلمكانات  تــوافــر  الصّحي وعــدم  الــوعــي  ة 

ّ
قل

املادية. وحن نتأّكد من اإلصابة، قد ال نجد 
 مـــا هـــو مــتــوافــر ال 

ّ
ــدواء الــنــاجــع، عــلــمــًا أن ــ الــ

الخليفة  املرضى«. يضيف ولد  يكفي جميع 
املــرض بسرعة   »ما يقلقنا كأطباء، تفاقم 

ّ
أن

ر، وبالتالي ال يتوافر وقت 
ّ

عند الكشف املتأخ
 »الــخــوف 

ّ
طــويــل لــلــمــصــاب«، مــشــيــرًا إلـــى أن

ـــر، 
ّ

والـــخـــجـــل يـــرفـــعـــان نــســب الــكــشــف املـــتـــأخ
ويشّدد  سريعًا«.  املــوت  احتماالت  وبالتالي 
يبدأ  املصابن  مــع  األمــثــل  »التعامل   

ّ
أن على 

ــنــــظــــرة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــن خــــــالل مــــحــــاربــــة الــ مـ
الخاصة التي توّجه إليهم«.

وينتقد ولد الخليفة »عدم اهتمام السلطات 
ــابـــات بــالــســرطــان وإهــمــالــهــا،  بــارتــفــاع اإلصـ
املبكر  الفحص  أهــمــّيــة  حــول  الــوعــي  وبنشر 
فــوات  قبل  الشفاء  نسبة  ورفـــع  منه  للوقاية 
 »ما تقوم به جمعيات قليلة 

ّ
األوان«، مؤكدًا أن

مهتمة بهذا املجال ال يكفي ملحاربة الخجل 
قة 

ّ
والتقاليد وتبديد املفاهيم املغلوطة املتعل

بـــمـــرض الــــســــرطــــان«. ويـــلـــفـــت إلـــــى »دراســــــة 
تزايد  أّكـــدت  حكومية  غير  منظمات  أعّدتها 
عدد املصابن بالسرطان بأنواعه، في البالد، 
ب 40 في املائة 

ّ
 من املمكن تجن

ّ
مشّددة على أن

والتوعية،  الوقاية  من طريق  اإلصــابــات  من 
 من املمكن عالج 30 في املائة من 

ّ
في حن أن

اإلصابات من طريق الكشف املبكر«.
ــــت نـــســـبـــة  ــعــ ــ ــراجــ ــ ــل، تــ ــ ــــصــ ــ

ّ
ــت ــ فـــــــي ســــــيــــــاق مــ

ـــون عـــالجـــهـــم فــي 
ّ
األشــــخــــاص الــــذيــــن يـــتـــلـــق

خارج موريتانيا، منذ إنشاء املركز الوطني 
ساهم  كــذلــك   .2009 عـــام  فــي  لألنكولوجيا 
والحّد  السرطان عمومًا  املركز في محاربة 
مـــن انـــتـــشـــاره، وهـــو يـــقـــّدم الـــعـــالج املــجــانــي 
لــلــذيــن يــســتــفــيــدون مـــن تــغــطــيــة الــصــنــدوق 
ــنـــي لــلــتــأمــن الـــصـــحـــي ولــلــمــعــوزيــن  الـــوطـ
ل من قبل وزارة 

ّ
الذين يحملون شهادة تكف

ــارة إلــى  ــ الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة. تــجــدر اإلشـ
التي  السرطان  الوطنية ملكافحة  الخطة   

ّ
أن

أطلقتها الحكومة قبل أربعة أعوام أّدت إلى 
السرطان  ألمـــراض  املجاني  الــعــالج  تعميم 
املواطنن  مــن  الصحية  الــخــدمــات  وتقريب 
ة الـــكـــادر الطبي  والـــرفـــع مـــن تـــعـــداد وكـــفـــاء
املتخّصص وإطالق حمالت دورية للتوعية 
حول خطورة إهمال السرطان واملبادرة إلى 
الكشف املبكر عنه. وعلى الرغم من ذلك، ما 

زال املوريتانيون يعانون.

ــل مــراكــز األبـــحـــاث واملــنــظــمــات 
ّ

وتــرفــض تــدخ
ارتــفــاع  إلــى سبب  للتعّرف  والــدولــيــة  املحلية 
 
ّ
 إن

ً
اإلصابات«. ويتابع ولد سيدي عالي، قائال

»الزيادة امللحوظة في اإلصابات السرطانية، 
والــوســط،  الشمالية  املناطق  فــي  وخصوصًا 
ــرى فــي  ــ ــا جـ ــى مــ ــ يــمــكــن شـــرحـــهـــا اســـتـــنـــادًا إلـ
املوريتانية  الحكومة  ــفــقــت 

ّ
ات عندما  املــاضــي 

على دفــن نــفــايــات نــوويــة وذخــائــر يــورانــيــوم 
في صحراء الشمال بعد صفقة مع إسرائيل. 
ــيـــوم،  ــا زالــــــت الـــســـلـــطـــات املــعــنــيــة حـــتـــى الـ ــ ومـ
ترفض الكشف عن املعلومات الدقيقة املتعلقة 
أقرب   

ّ
إن وبالتالي،  النفايات.  طمر  بعمليات 

التلّوث  السرطان هــو  أمـــراض  لــزيــادة  تفسير 
اإلشعاعي الناجم عن طمر تلك النفايات«.

ــن »األضـــــــرار  ر ولـــــد ســـيـــدي عـــالـــي مــ
ّ
ــذ ــ ــــحـ ويـ

ــلـــفـــات األســـلـــحـــة،  ــيـــة ملـــخـ ــئـ ــيـ ــبـ الـــصـــحـــيـــة والـ
ــمــرت في 

ُ
الــيــورانــيــوم، التي وإن ط خصوصًا 

فاتها 
ّ
 مخل

ّ
مناطق غير مأهولة بكثافة، إال أن

بسكان  ــر 
ّ
تــؤث نشطة  إشــعــاعــيــة  فاعلية  ذات 

العراقيون فخورون 
بـ»شباب البوبجي«

ال عالج لمدمني المخدرات 
في سجون تونس

عدد المحالين 
إلى السجون في 
قضايا المخدرات 

في تراجع كبير

تونس ـ إيمان الحامدي

الــنــفــاذ إلى  تجبر ظـــروف السجن وصــعــوبــة 
مــراكــز الــعــالج مدمني املــخــدرات فــي سجون 
 

ّ
تونس على التخلص الذاتي من اإلدمان بكل
مــا فــي ذلــك مــن صعوبات نفسية وجسدية. 
وبالرغم من أن السجناء في قضايا املخدرات 
ــزالء ســجــون  ــ ــ يـــمـــثـــلـــون الــــعــــدد األكــــبــــر مــــن نـ
تـــونـــس، فــغــيــاب املـــراكـــز واألنــظــمــة الــخــاصــة 
بعالج املدمنن منهم، تجبر املتعاطن الذين 
يقررون أو يجبرون على التوقف عن اإلدمان 
املــخــدرات بمواجهة كثير  التخلص من  على 
مــــن األلـــــــم، فــيــمــا تــقــتــصــر مـــســـاعـــدة إدارات 
الــســجــون عــلــى إحــالــة الـــحـــاالت املستعصية 
املستشفيات  فــي  النفسي  الــطــب  أقــســام  إلـــى 

الحكومية.
تـــشـــيـــر بـــيـــانـــات ملــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ــذيـــن  الـ ــدد األشـــــخـــــاص  ــ  عــ

ّ
ــى أن ــ ووتــــــــش« إلــ

حوكموا بجرائم تتعلق باملخدرات القابعن 
فـــي الـــســـجـــون الــتــونــســيــة وصــــل إلــــى 7451 
شخصًا، من بينهم 7306 رجال و145 امرأة، 
واإلصـــالح  للسجون  الــعــامــة  اإلدارة  بحسب 
التابعة لــوزارة العدل. كذلك، تشير البيانات 
 نــحــو 70 

ّ
الــتــي تــعــود إلـــى عـــام 2015 إلـــى أن

املـــائـــة )5200 شــخــص تــقــريــبــًا( أديـــنـــوا  فـــي 
أو  الهندي  القنب  باستهالك أو حيازة مــادة 
»الــزطــلــة«،  الحشيش، املــعــروفــة فــي تــونــس بـــ
 28 في املائة من مجموع عــدد السجناء 

ّ
وأن

في تونس من املدانن في جرائم مخدرات.
ويــمــثــل حـــق الــســجــنــاء املــدمــنــن فـــي الــنــفــاذ 
ــرز الــنــقــاط الــتــي تعمل  إلـــى الــعــالج إحـــدى أبـ
عليها اللجنة الوطنية ملقاومة اإلدمان، نظرًا 

للمدمنن  الطبية  املــرافــقــة  غــيــاب  يخلفه  ملــا 
مـــن آثــــار جــســديــة ونــفــســيــة عــلــى الــســجــنــاء، 
بمجرد  لــلــعــودة  ســهــلــة  فــريــســة  تجعلهم  إذ 
انــقــضــاء عــقــوبــتــهــم. وتـــؤكـــد عــضــوة اللجنة 
ــان الــدكــتــورة هيفاء  ــ الــوطــنــيــة ملــقــاومــة اإلدمـ
 أقـــســـام االســتــعــجــالــي )الــــطــــوارئ( 

ّ
زلــيــلــة أن

ــراض الــنــفــســيــة  ــ ــــألمــ ملـــســـتـــشـــفـــى »الــــــــــــرازي لــ
سجناء  متواترة  بصفة  تستقبل  والعقلية« 
في حالة متقدمة من اإلدمان تأتي بهم إدارة 
أجـــل مساعدتهم عــلــى تخطي  الــســجــون مــن 
 
ّ
املراحل األولى لوقف التعاطي، مشيرة إلى أن
العالج يقتصر على بعض املهدئات واألدوية 
التي تساعد املدمن على النوم. وتقول زليلة 
 املستشفى ال يؤوي السجناء املدمنن إال 

ّ
إن

بمقتضى قرار اإليواء الوجوبي الذي يقّدره 
الــقــاضــي، مــشــيــرة فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي 
في  يكونون  املدمنن  أغلب   

ّ
أن إلــى  الجديد« 

وضـــع صــحــي ونــفــســي صــعــب نتيجة اآلالم 
املخدرات،  تعاطي  التوقف عن  التي يخلفها 
خــصــوصــًا تــلــك الـــتـــي تــســتــخــدم عـــن طــريــق 

الحقن والشم.
تــضــيــف عـــضـــوة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة ملــقــاومــة 

 »األعـــــــراض االنــســحــابــيــة تـــدوم 
ّ
اإلدمــــــان أن

أســابــيــع يــكــون خــاللــهــا املــدمــن مــجــبــرًا على 
املسكنات  معها  تنفع  ال  مبرحة  آالم  تحّمل 
 الـــلـــجـــنـــة طــالــبــت 

ّ
الــــعــــاديــــة«، الفـــتـــة إلـــــى أن

بها  معمول  بــروتــوكــوالت عالجية  باعتماد 
في مراكز املساعدة على اإلقــالع عن تعاطي 

ــار »مـــيـــثـــادون«  ــقـ ــــدرات تــعــتــمــد عـــلـــى عـ ــــخـ املـ
لتجنيب السجناء اآلالم الجسدية والنفسية، 
 تـــأخـــر املـــصـــادقـــة عــلــى مـــشـــروع قــانــون 

ّ
لـــكـــن

املـــخـــدرات لــم يــســمــح لــألطــبــاء بــاعــتــمــاد هــذا 
الصنف من العالج.

 
ّ
فــي غــيــاب الــنــص الــقــانــونــي، تــقــول زلــيــلــة إن

للسجون  العامة  اإلدارة  بن  مــبــادرات  هناك 
لتكوين  ــان  اإلدمــ ملــقــاومــة  الوطنية  واللجنة 
كوادر وأعوان )عناصر( السجون في طريقة 
اإلحاطة بالسجناء املدمنن، ملساعدتهم في 
 

ّ
تخطي مراحل األعــراض االنسحابية بأخف
األضرار الجسدية والنفسية. ومنذ ديسمبر/ 
للبرملان  الحكومة  قدمت   2015 األول  كانون 
ق باملخدرات، ودخل هذا 

ّ
مشروع قانون يتعل

الــنــص التشريعي إلــى الــنــقــاشــات فــي صلب 
ه لم 

ّ
اللجنة في يناير/ كانون الثاني 2016 لكن

 بإجماع النواب، إذ مثلت بعض فصوله 
َ
يحظ

نقاطًا إشكالية اختلفوا حولها، ولم يصلوا 
 األطراف. 

ّ
إلى توافق حول صياغة ترضي كل

ويــلــزم الــقــانــون 52 املتعلق بــاملــخــدرات الــذي 
جرى تبنيه في 1992، املحاكم، بفرض عقوبة 
ملــدة ال تقل عــن سنة على  إلــزامــيــة بالسجن 
 من ُيدان باستخدام أو حيازة مخدر غير 

ّ
كل

قانوني، بما يشمل القنب الهندي.
ويؤكد الناطق الرسمي باسم اإلدارة العامة 
 عدد 

ّ
للسجون واإلصالح، سفيان مزغيش، أن

املحالن إلى السجون في قضايا املخدرات في 
تراجع كبير منذ إقرار ظروف التخفيف على 
البرملان  إقـــرار   

ّ
أن املتعاطن أول مــرة، مــؤكــدًا 

في  جديد  مفاهيم  سيحدد  الجديد  القانون 
»العربي  التعاطي مع قضايا اإلدمان. يقول لـ
على  تعمل  السجنية  املؤسسة   

ّ
إن الــجــديــد« 

اإلحاطة بالسجناء املدمنن ملساعدتهم على 
ــه منذ 

ّ
اإلقــالع بأخف األضـــرار، مشيرًا إلــى أن

املدمنن أصبحت  لعالج  األمــل  مركز  إغــالق 
إدارات السجون مجبرة على إحالة السجناء 
املــدمــنــن الــــذي يــســتــحــيــل عــالجــهــم مـــن قبل 
ــــراض  ــــى مــســتــشــفــى األمــ أطــــبــــاء الـــســـجـــون إلـ
الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة الــحــكــومــي. ويــلــفــت في 
بــرنــامــج األمــم   مكتب 

ّ
أن إلـــى  الــســيــاق نفسه 

املــتــحــدة ملــكــافــحــة الــجــريــمــة بـــصـــدد تــطــويــر 
برنامج مع اإلدارة العامة للسجون من أجل 
إحاطة أفضل بالسجناء املدمنن وتأهيلهم 
ــتـــرة مــــا بـــعـــد الـــســـجـــن بــطــريــقــة تــمــنــع  ــــى فـ إلـ

عودتهم إلى املخدرات.

أصغر  األطـــفـــال  أن  نعتقد  أن  الــغــريــب  مــن 
من أن يتخذوا قــرارات مــدروســة، في وقت 
ــــر فــي 

ّ
يـــتـــعـــرضـــون لــــإلعــــالنــــات الــــتــــي تــــؤث

منتشر  العقلي  االســتــهــداف  هــذا  عقولهم. 
ــن ذلــــــك، فـــفـــي حـــال  ــم مــ ــرغــ وقـــــــوي. عـــلـــى الــ
عملية  تحدث  وأيــن  كيف  تقدير  في  بدأنا 
الــتــأثــيــر هــــذه، يــمــكــنــنــا الــتــدخــل لــلــحــّد من 
تــأثــيــرهــا. فــي هــذا الــســيــاق، يــعــرض موقع 
أماكن  من  مكانن  تــوداي«  »سايكولوجي 

التأثير، وهي:
1 - في املدارس. تعّد اإلعالنات في املدارس 
أحد األمثلة املخيفة واملؤثرة على األطفال، 
إذ إن الرسائل التجارية تسللت إلى املكان 
ــكـــون فـــيـــه الـــعـــقـــول أكــثــر  ــادة مــــا تـ ــ ــــذي عــ الــ
. وأظـــهـــرت دراســــة أعــــدت عـــام 2012 

ً
تــقــبــال

فــي املـــدارس األميركية أنــه على الــرغــم من 
تــراجــع األمـــر، إال أن »مــعــظــم الــتــالمــيــذ في 
يلتحقون  األكاديمية  املستويات  مختلف 
في املدارس مع عقود تجارية«. على سبيل 
املثال، ذكرت الدراسة أن نحو 50 في املائة 
مــن تــالمــيــذ املــــدارس املــتــوســطــة ونــحــو 70 
فـــي املـــائـــة مـــن تــالمــيــذ املــــــدارس الــثــانــويــة 
الــتــحــقــوا بـــاملـــدارس مـــع عــقــود ملــشــروبــات 

حصرية.
كذلك خلصت دراســة أعدت عام 2017 إلى 
ــات املـــتـــحـــدة هــم  ــواليــ أن »الـــتـــالمـــيـــذ فـــي الــ
عرضة للكثير من أساليب تسويق األغذية 
واملشروبات، سواء أكانت مباشرة أو غير 
مباشرة«. من هنا، يجب مناصرة التعليم 
االبتدائية  املرحلة  في  خصوصًا  املجاني، 

وحــتــى الــثــانــويــة. ورّبـــمـــا يــســاعــد تثقيف 
األطـــفـــال حــــول الـــغـــذاء الــصــحــي فـــي الــحــد 
املدرسة،  في  الصحية  غير  املشتريات  من 
ودعم السياسات التي تساهم في تحسن 

خيارات الغذاء في املدارس.
ــال  ــفــ يـــشـــاهـــد األطــ ــلــــفــــزيــــون.  الــــتــ 2 - عـــلـــى 
األميركيون التلفزيون في املتوسط   ما بن 
28 إلى 32 ساعة أسبوعيًا. وتجدر اإلشارة 
إلــى أن الصغار يشاهدون اإلعــالنــات أكثر 
الــكــبــار. وهـــنـــاك إحــصــائــيــات متباينة  مـــن 
ــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي  ــالنــ ــدد اإلعــ ــول عــ حــ
يشاهدها األطــفــال كــل عـــام. وأظــهــر تقرير 
صدر عام 2004 أن »األطفال يشاهدون أكثر 

من 40 ألف إعالن تجاري كل عام«.
ــم إعــــالنــــات  ــعـــظـ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــــــإن مـ

ــا األطـــــفـــــال هــي  ــاهـــدهـ ــتــــي يـــشـ األطــــعــــمــــة الــ
ظهر 

ُ
ــع، ت ــواقـ ملــنــتــجــات غــيــر صــحــيــة. فـــي الـ

األبحاث أن »الغالبية العظمى من إعالنات 
التي يشاهدها األطفال  الغذائية  املنتجات 
واملراهقون األميركيون على التلفزيون غير 

صحية«. 
ــــول تــأثــيــر  ــلـــة حــ ــئـ وكـــثـــيـــرًا مــــا طــــرحــــت أسـ
إجماع  مع  األطفال،  أدمغة  على  التلفزيون 
على أهمية فــرض قــيــود. لــذلــك، يجب على 
األهــــل الــبــحــث عــن بــدائــل مــفــيــدة لــألطــفــال. 
ــة األمــــيــــركــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــك تـــنـــصـــح األكـ ــ ــذلـ ــ كـ
لــطــب األطـــفـــال بـــضـــرورة أن يــشــاهــد األهـــل 
الــتــلــفــزيــون مـــع أوالدهـــــم لـــالطـــالع عــلــى ما 

يعرض على أطفالهم.
)ربى أبو عمو(

كيف نحمي 
األطفال من 

اإلعالنات؟

غسان رمضان الجرادي

 أنواع الطيور بالطريقة نفسها، إذ هناك طرق عدة تختلف 
ّ

ال تنام كل
األحــوال،  وفــي جميع  والتغذية.  التصرف  وعــادات  األنــواع  باختالف 
 
ً
ــادة فــي الـــعـــراء. بــدال ـــرى الــطــيــور نــائــمــة ألنــهــا ال تغفو عـ

ُ
نــــادرًا مــا ت

الحيوانات  من  محمية  لتكون  ومخفية،  آمنة  مواقع  تختار  ذلــك،  من 
عــادة ما تكون  املواقع  الطبيعيني واإلنــســان. هذه  املفترسة واألعــداء 
أعــلــى مـــن األرض لــتــجــنــب الــحــيــوانــات املــفــتــرســة الـــزاحـــفـــة. الــطــيــور 
بني  أو  كثيفة   )

ّ
امللتف الكثير  )الشجر  أجمات  في  تستقر  الصغيرة 

الطيور  من  العديد  تبحث  املناسب.  املــأوى  توفر  التي  الشجر  أوراق 
عن التجاويف مثل تلك املوجودة في البيوت غير املأهولة أو تجاويف 
التي  لــلــجــذوع،  العميقة  الــشــقــوق  أو  الصغيرة  الــكــهــوف  أو  األشــجــار 
تكون محمية أكثر وبشكل يؤمن لها النوم بأمان. ومهما يكن، فإّن 
الطيور التي تجثم على أغصان األشجار لتنام لديها آلية تمكنها من 

عدم الوقوع في أثناء النوم. 
ف، وهي شبيهة 

ُّ
وهناك طيور تنام وهي طائرة مثل السمامة أو الخط

الــهــواء. وهــنــالــك إثــبــاتــات أن  الــتــي تــنــام وهــي سابحة فــي  بالسنونو، 
الخطف األلبي يطير 200 يوم من دون توقف وينام ضمن هذه املدة 
وهو يطير. أما الطيور املهاجرة ملسافات طويلة من دون توقف، فإنها 

أيضًا تنام وهي طائرة. 
من جهة أخرى، فإن البط واإلوز وغيرها من الطيور املائية تنام عائمة 
على سطح املاء بعيدًا عن الضفاف. وإذا ما جاءها عدو مفترس، فإن 
ذبذبات املياه تنبهها إلى الخطر املحدق. هنا، ال بد من اإلشارة إلى أن 
بعض أنواع البط التي تأخذ قيلولة بشكل جماعي تنقسم إلى قسمني: 
القسم الذي يحيط باملجموعة من الخارج ويغمض عينًا واحدة ويبقى 
نــصــف دمــاغــه صـــاح بــهــدف التيقظ الحــتــمــال اقــتــراب عـــدو مــنــه. أمــا 

املجموعة الداخلية فتغط مطمئنة في نوم عميق. 
وهناك الطيور التي تطير على شكل رقم ثمانية أو حرف V؛ فتلك التي 
ليست في املقدمة قد تأخذ قيلولة وهي طائرة خلف املجموعة املتقدمة 
بالطريقة نفسها. لكن عندما تصل إلى املقدمة، ال بد أن تصحو كليًا 

ملواجهة الرياح ومقاومتها. 
وفـــي الــخــريــف والـــشـــتـــاء، تــتــجــمــع الــطــيــور فـــي أمـــاكـــن املــبــيــت لــتــنــام 
كي  جسمها  ريـــش  تــنــفــش  أو  بــبــعــض  بعضها  ويــلــتــصــق  مجتمعة 
تحتفظ بالدفء في الليالي الباردة. ومن بني جميع أنواع الطيور، نجد 
النعاس ال يوجد سوى عند عصافير  املعبر عن  املعدي  التثاؤب  أن 
البدجي، التي ما إن يتثاءب أحدها حتى تبدأ البقية بالتثاؤب. الطيور 
حذرة بطبيعتها ألنها تنام بجزء واحد من دماغها وتبقى صاحية 
بالجزء اآلخر خوفًا من غدر أعدائها الطبيعيني. لكن من يحميها من 

غدر اإلنسان وحيله؟ 
)متخصص في علم الطيور البرية(

كيف تنام الطيور؟

إيكولوجيا تحقيق

الرعاية الطبية 
قاصرة في البالد 
)مهدي فدواش/ 

فرانس برس(

أصبح بطًال في نظر كثيرين )حسين فالح/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

فيضانات تغرق الشمال وتشّل الحركة
سيول إنكلترا

هطلت أمطار غزيرة على 
أجزاء من شمال إنكلترا 

ووسطها، في اليوَمني 
األخيَرين، أّدت إلى تشّكل سيول 

عرقلت الحركة في تلك املناطق إلى 
درجت تعطيلها كليًا في مواقع 
معّينة، بعد إغالق طرقات عّدة 

جبر عدد 
ُ
مسارات سكك حديد. كذلك، أ

من السكان على إخالء منازلهم، فيما 
جز آخرون في نقاط مختلفة، 

ُ
احت

منها مراكز تسّوق. 
وأصدر مكتب األرصاد الجوية، أمس 

الجمعة، 117 تحذيرًا من فيضانات 
ي يوركشاير وديربيشاير، 

َ
في مقاطعت

ع استمرار هطول 
ّ
على خلفّية توق

األمطار بمعّدالت كبيرة، إلى جانب 
خمسة تحذيرات »تهديد للحياة« 

بالقرب من نهر دون الذي فاض 
في دونكاستر، جنوبي يوركشاير. 

وأوضح خبير األرصاد الجوية ألكس 
 »ثّمة 

ّ
بيركيل، من املكتب نفسه، أن

مواقع شهدت في يوم واحد أمطارًا 
تهطل على مدى شهر عادة«. 

وكانت الفيضانات التي تشّكلت 
ى 

ّ
نتيجة حجم املتساقطات الذي تخط

املعّدالت الطبيعّية، تسّببت في إغراق 
عدد كبير من املنازل وتشريد عشرات 
األشخاص وجرف عدد من السيارات. 

من جهة أخرى، ألغت شركات عّدة 
رحالت قطاراتها في شمال إنكلترا، 

ل سفر اآلالف وبالتالي 
ّ
األمر الذي عط

أشغالهم. وبحسب هيئة اإلذاعة 
 حركة 

ّ
البريطانية »بي بي سي«، فإن

القطارات واجهت اضطرابات، تحديدًا 
في مقاطعات ديربيشاير وشيشاير 

والنكشاير ومانشستر الكبرى 
وجنوب يوركشاير وغربها.

)Getty ،الصور: فرانس برس(
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