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تحذير من غرق أراض ومنازل في قطاع غزة

17

رصد «الشفق القطبي» في استوكهولم

ٍ
ّ
أراض فلسطينية وم ـنــازل مــن ج ـ ّـراء فتح
ـرق
ـ
غ
ـن
ـ
م
ـزة،
ـ
غ
ـاع
ـ
ط
ح ــذرت بلدية الـنـصـيــرات ،وســط قـ
ٍ
إسرائيل ســدود تجميع مياه األمـطــار قــرب الـحــدود الشرقية للقطاع .وقالت البلدية ،في بيان:
«ندعو السكان املجاورين ملجرى وادي غزة إلى اتخاذ أقصى درجــات الحذر أو إخــاء منازلهم،
بعد فتح االحتالل سد مجرى الوادي» .أضافت« :من املحتمل أن ّ
يسبب فتح السد فيضان املجرى
ّ
ّ
وتسبب إسرائيل مع كل شتاء إغراق األراضي الزراعية
وغمر املياه للمناطق واملنازل املجاورة».
قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة ،من ّ
(األناضول)
جراء فتحها لسدود تجميع مياه األمطار.

شهدت العاصمة السويدية استوكهولم ،أول من أمس ،الظاهرة الطبيعية املسماة «الشفق القطبي»
ّ
أو «األضــواء الشمالية» .وقال رئيس قسم علم الفلك السويدي في أوربــرو ،كجيل أوالوســون ،إن
الشفق القطبي شوهد في استوكهولم .وأكد أولوسون أن املجال املغناطيسي لألرض شهد تمزقًا
ّ
وصدعًا ،ما أدى إلى انعكاس األضواء الشمالية بقوة في السماء .أضاف أن الشفق القطبي يمكن
أن يظهر أيضًا من أملانيا وبولندا في األيام املقبلة .ويتشكل الشفق القطبي نتيجة تفاعل املجال
(األناضول)
املغناطيسي لألرض مع الجسيمات املشحونة القادمة من الشمس.

اليمن« :جوع متزايد» يهدد الماليين
أعلنت املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق
اإلنسان في اليمنّ ،أن ماليني النازحني في اليمن
يواجهون «جوعًا متزايدًا» بسبب قطع املساعدات
الـغــذائـيــة .وقــالــت« :تــواجــه الـعــائــات الـنــازحــة في
الـيـمــن جــوعــا م ـتــزاي ـدًا بـسـبــب قـطــع امل ـســاعــدات
الغذائية» ،مضيفة ّأن «أكثر من نصف النازحني
داخليًا في البالد البالغ عددهم  4ماليني نسمة

ّ
يـعـيـشــون فــي مـنــاطــق مصنفة عـلــى أن ـهــا حالة
غــذائـيــة طــارئــة» .وتـشـيــر إلــى ّأن «املــايــن خــال
الشهر الجاري يحصلون على حصص غذائية
مخفضة».
وم ـط ـلــع ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،أع ـل ـنــت األمـ ــم املـتـحــدة
إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية في اليمن
من جراء نقص التمويل .ويشهد اليمن منذ أكثر

من  7سنوات حربًا مستمرة بني القوات املوالية
للحكومة املدعومة مــن التحالف العربي بقيادة
ال ـس ـع ــودي ــة ،وج ـمــاعــة «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» الـحــوثـيــن
املدعومة من إيران ،التي تسيطر على محافظات
عدة بينها العاصمة صنعاء ،منذ سبتمبر/أيلول
.2014
وحـتــى نـهــايــة ع ــام  ،2021أس ـفــرت ح ــرب اليمن

عن مقتل  377ألفًا بشكل مباشر وغير مباشر،
بحسب األمــم املتحدة .وأدت الحرب إلى خسارة
اقتصاد البالد  126مليار دوالر ،في واحــدة من
أسوأ األزمات اإلنسانية واالقتصادية في العالم،
إذ يعتمد معظم السكان البالغ عددهم نحو 30
مليونًا على املساعدات.

(األناضول)

(خالد زياد /فرانس برس)

الطالق مح ّرم في شمال القوقاز

موسكو ـ رامي القليوبي

ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــات ذات األغ ـل ـب ـيــة املـسـلـمــة
فــي شمال القوقاز جنوبي روسـيــا ،مــا زال
الـ ـط ــاق م ــن ال ـت ــاب ــوه ــات (املـ ـح ـ ّـرم ــات) في
املجتمعات املحلية ،األمر الذي يضطر نساء كثيرات
ّ
إلــى ّ
تحمل العنف األســري من قبل أزواجـهــن ،خوفا
ّ
ّ
م ــن تـنــديــد ذوي ـه ــن بــاالن ـف ـصــال ومـنـعـهــن م ــن رؤي ــة
ّ
ّ
أطفالهن .ومع ذلك ،بدأت في اآلونة األخيرة تتجلى
ّ
مــامــح ت ـح ــرك تـعـمــل ل ــه ن ـســاء ق ــوق ــازي ــات م ــن أجــل
ّ
ّ
حقوقهن ومواجهة التقاليد الراسخة في مناطقهن
منذ قرون.
وعلى الرغم من الرفض املجتمعي قبل الديني للطالق
ّ
فإن دراســة حديثة ّ
أعدتها شركة
في شمال القوقاز،
ّ
«فني إكسبيرتيزا» الدولية لالستشارات أظهرت أن
عدد حاالت الطالق في األشهر األربعة األولى من عام
 2021ارتفع بمقدار  3.5أضعاف في إنغوشيا و2.7
ضعف في الشيشان و 2.1ضعف في داغستان .وما
زالــت الشيشان فــي ص ــدارة األقاليم الروسية لجهة
تـفـ ّـوق عــدد ح ــاالت ال ــزواج على عــدد ح ــاالت الطالق
ّ
بنسبة تصل إلــى  207.7فــي املــائــة ،متخطية بفارق
ّ
هائل داغستان التي حلت في املرتبة الثانية بنسبة
 87.7في املائة.
وبعد معاناتها من العنف األسري وقرارها االنفصال
ع ــن زوجـ ـه ــا ،واجـ ـه ــت ن ـي ـنــا ت ـس ـيــري ـت ـي ـلــوفــا ،امـ ــرأة

داغستانية مــن مدينة بويناكسك ،مشكالت كثيرة
ّ
بــدءًا مــن تخلي ذويـهــا عنها وعــدم تقديم املساعدة
ً
لها وصوال إلى انحياز القضاء لزوجها السابق .وقد
اضطرت تسيريتيلوفا إلى االنتقال إلى محج قلعة
جديدة.
عاصمة جمهورية داغستان لبدء حياة
ُ
وتخبر تسيريتيلوفا «الـعــربــي الـجــديــد»« :خطبت
عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري .وصار والدي
علي حتى ّ
أتزوج في أسرع وقتّ ،
يضغط ّ
فتم ذلك بعد
أشهر من إتمامي عامي الثامن عشر .وأنجبت طفلي
ّ
ّ
األول بعد أقــل من عــام ،ثـ ّـم أنجبت الثاني» .تضيف
ّ
ّ
تسيريتيلوفا« :كنت أتعرض إلــى عنف أســري ،لكن
ّ
الجميع كان يحاول إقناعي بأن هذا الوضع طبيعي
ّ
وأن أحدًا لن ّ
الطالق .وقيل لي َ:لن
يتزوجني في حال
ّ
يك
تفسدي الحياة على نفسك ّفحسب ،إنما على ابن ِ
ّ
استمر زواجي ستة أعوام ونصف العام».
كذلك .لذلك
ً
ّ
وتتابع تسيريتيلوفا« :وبعدما صرت حامال للمرة
يثن حملي زوجي
الثالثة ،ازداد الوضع سوءًا ،إذ لم ِ
عن ضربي بقسوة شديدة .على أثــر ذلــك ،اضطررت
إلــى مـغــادرة املـنــزل ،وســافــرت إلــى محج قلعة حيث
اس ـتــأجــرت شـقــة وب ــاش ــرت ب ــإج ــراءات ال ـطــاق ألبــدأ
حياتي الجديدة».
وحـ ــول مــوقــف عــائـلـتـهــا م ــن قـ ــرار االن ـف ـص ــال ،تـقــول
تـسـيــريـتـيـلــوفــا« :ف ــي أح ـي ــان ك ـث ـيــرة ،ي ـســاعــد األه ــل
ابنتهم املنفصلة عــن زوجـهــا فــي الـفـتــرة األول ــىّ .
ثم
ّ
ّ
يعدون وصف الحالة االجتماعية الجديدة ،مطلقة،

ّ
فيصرون على مصالحتها مع
بمثابة وصمة عــار،
زوج ـهــا ،وهـكــذا تـعــود األم ــور إلــى مــا كــانــت ّ عليه ال
بل تزداد سوءًا» .وتشير تسيريتيلوفا إلى أنه «عند
رفـعــي دع ــوى ال ـطــاق ،لــم يــأخــذ الـقــاضــي طــرفــي ،بل
كان يمارس ضغطًا ّ
علي ،منحازًا إلى زوجي السابق
ّ
ومـتـضــامـنــا م ـعــه» ،مــؤكــدة أن «ال ـن ــاس فــي الـقــوقــاز
ّ
ّ
ينددون باملطلقات مهما كان سبب الطالق .بالنسبة
ُّ
فأنت املذنبة بجميع الكبائر .كذلك
قت
ِ
إليهم ،إذا طل ِ
ّ
ّ
قات».
املطل
حيال
المباالة
ثمة حالة
ّ
وما فاقم متاعب تسيريتيلوفا هو أنها انتقلت إلى
َ
ً
مدينة أخرى برفقة طفلني وحامال بثالث ،بال موارد
مالية للعيش .وتوضح« :واجهت مشكالت مالية ولم
أحصل على النفقة على الرغم
أكن أعلم بحقوقي ،ولم
َّ
من مطالبتي بها .فلم يتبق أمامي من خيار سوى
الذهاب إلى العمل مصطحبة أطفالي الصغار ،بمن
فيهم الرضيع ،وذلك ّ
ملدة أربعة أشهر قبل أن أمرض
بسبب اإلجهاد الجسدي» .وال تخفي تسيريتيلوفا
ّ
أن «زوج ــي الـســابــق ح ــاول خطف األط ـفــال ودهسي
ّ
وكذلك كسري بشتى الطرق املمكنة».
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ت ـش ـيــر ال ـص ـحــاف ـيــة وال ـبــاح ـثــة
املتخصصة في شؤون القوقاز ليديا ميخالتشينكو
إلـ ــى «س ـ ــوء األوضـ ـ ــاع امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـح ـقــوق امل ـ ــرأة فــي
ال ـج ـم ـه ــوري ــات ذات األغ ـل ـب ـي ــة امل ـس ـل ـمــة ف ــي ش ـمــال
ال ـ ـقـ ــوقـ ــاز ،فـ ــي م ـق ـ ّـدم ـت ـه ــا الـ ـشـ ـيـ ـش ــان وداغـ ـسـ ـت ــان
ّ
محملة «السلطات املحلية مسؤولية
وإنـغــوشـيــا»،

تعدد الزوجات
يُــعــرف حــاكــم الــشــيــشــان رمــضــان قــديــروف
بتصريحاته ومواقفه المثيرة للجدال ،من قبيل
انحيازه إلى الــزوج في حــوادث العنف األســري،
«التمسك بالزواج» على عاتق
واضعًا مسؤولية
ّ
لتعدد
ّ
المرأة ،باإلضافة إلى ترويجه المستمرّ
الــزوجــات ،على الــرغــم مــن تــعــارض ذلــك مع
القانون الفيدرالي الــروســي .أمــا في إنغوشيا،
تعدد الزوجات
فقد اصطدمت محاولة تقنين
ّ
بإصدار حكم ببطالنه.

التساهل مع االنتهاكات التي تطاول املــرأة» .وتقول
َ
ميخالتشينكو لـ«العربي الجديد» ّإن ّ
«ثمة مشكلتني
ّ َ
رئيسيتني تواجهان نساء شمالي القوقاز ،أوالهما
الحصول على الطالق الذي ال يوافق عليه ّ
األئمة في
حالة رفض الزوج.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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تونس :رياض األطفال تطلق
«فوارق التعليم»

تشير دراسات إلى أن عوامل إحجام الشباب الدنماركيين
عن اإلنجاب لم تعد تنحصر في نظرتهم إلى أولوياتهم
الشخصية ،بل بالخوف من المستقبل البيئي السياسي،
وتأثير المواد الكيميائية

مشروع
الطفل
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تسجل الــدنـمــارك على غــرار دول
غربية أخرى تراجعًا في معدالت
اإلن ـجــاب منذ سبعينيات القرن
العشرين .ولــم تسفر مـحــاوالت رفــع املعدل
م ــن  1.7طـفــل لـكــل امـ ــرأة إل ــى  2.1عـلــى أقــل
تقدير للحفاظ على عدد السكان عن نتائج
إيـجــابـيــة ،بحسب مــا كشفته أرق ــام نشرها
باحثون في ديسمبر /كانون األول املاضي
ومطلع العام الجاري ،علمًا أن تراجع معدل
اإلنجاب يشمل العالم كله ،وتحدده األرقام
املعلنة من نحو  5أطفال لكل امــرأة إلى 2.5
طفل للمرأة في املتوسط.
مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف أن الـ ـشـ ـب ــاب ال ــدن ـم ــارك ـي ــن
معتادون على تأخير مشروع اإلنجاب من
أجــل تحقيق أولــويــات التعليم والحصول
ع ـلــى وظ ـي ـفــة وت ــأم ــن املـ ـن ــزل ،ل ـكــن عــوامــل
أخـ ــرى تـلـعــب دورًا ف ــي جـعــل ه ــذا املجتمع
اإلس ـك ـن ــدن ــاف ــي ص ـغ ـي ـرًا ع ـلــى ص ـع ـيــد عــدد
سكان الذي يناهز  5.5ماليني ،بينهم نحو
 14في املائة من أصــول غير دنماركية ،هم
مهاجرون من الغرب ودول العالم الثالث.
وي ـ ــاح ـ ــظ م ـت ـخ ـص ـص ــون ف ـ ــي ال ـخ ـص ــوب ــة
واإلنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاب ب ــاملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي فــي
كوبنهاغن شــاركــوا فــي دراس ــة عــن أسباب
ت ــأخ ــر وانـ ـخـ ـف ــاض ال ـ ـ ـ ــوالدات أن «م ـش ــروع
إنـجــاب طفل لــدى الشباب يــأتــي بعد فــوات
ً
األوان ب ـس ـبــب ال ـتــرك ـيــز أوال ع ـلــى تـطــويــر
الــوضــع ال ــذات ــي» .ويـتـحــدثــون أيـضــا عــن أن
«ال ـع ـم ــر ال ي ـل ـعــب وح ـ ــده دورًا ف ــي تــراج ــع
الوالدات ،إذ شهدت السنوات األخيرة عزوف
الشباب عن اإلنـجــاب بسبب القلق البيئي،
وه ـ ــو م ــا ي ـج ــب أن ي ـت ـعــام ــل ال ـس ـيــاس ـيــون
ّ
التغيرات
معه بـجــديــة ،فــاملـخــاوف مــن آث ــار
املناخية وأفعال الحكومة تساهم في تراجع
الرغبة في الحصول على طفل».

تؤكد السلطات
التونسية أنها توفر
االعتمادات المطلوبة
لتكريس التربية
المتكافئة للجميع
في رياض األطفال،
لكن عائالت محدودة
تحس بفوارق،
الدخل
ّ
وتخشى على فرص
تعليم أبنائها
تونس ـ إيمان الحامدي

الدنماركيون
في مرحلة
«فوات األوان»

امل ـهــم ف ـهــم م ــا ي ـجــري ل ــدى ال ـش ـب ــاب ،وأخ ــذ
قلقهم في االعتبار ،خصوصًا على صعيد
تأثيره على املجتمع».
وأبدى زمالء لها قلقهم من أن «نسبة  56في
املائة من الشباب الذين شملهم االستطالع
أبـ ـ ـ ــدوا اعـ ـتـ ـق ــاده ــم ب ـ ــأن ال ـب ـش ــري ــة م ـح ـكــوم
ّ
التغيرات املناخية ،ما
عليها باملوت نتيجة
يجعلهم أكثر عزوفًا عن وضع أطفال جدد
في هذا العالم ،ما يعني أنهم يؤمنون بأنه
ال يـصــح إن ـجــاب أط ـف ــال ،وتــرك ـهــم ملــواجـهــة
ّ
التغيرات التي تطرأ
مصير مشؤوم وســط
على مستقبل األرض».
وي ـع ـت ـبــر أسـ ـت ــاذ املـ ـن ــاخ وامل ـج ـت ـم ـع ــات فــي
ج ــامـ ـع ــة ج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ــدن ـ ـ ـمـ ـ ــارك ،س ـب ـس ـت ـيــان
م ـيــرن ـي ـلــد ،أن «مـ ــا ي ـع ــزز االتـ ـج ــاه الـسـلـبــي
للشبان التقارير التي تتحدث عن ّ
تغيرات
مناخية متطرفة» .ويضيف خــال تعليقه
للتلفزيون الــدنـمــاركــي عـلــى ال ـجــدل الــدائــر
ّ
املتغيرات
في شــأن نتائج الــدراســة وتأثير
املـنــاخـيــة عـلــى ال ـش ـبــاب أن «تـلـقــي الـشـبــاب
م ـع ـلــومــات ع ــن أن م ـتــوســط درج ـ ــة حـ ــرارة
الدنمارك ارتفع نحو  1.4درجــة مئوية عن
عـ ــام ( 1888ت ــاري ــخ بـ ــدء ت ـس ـج ـيــل درجـ ــات
الـحــرارة) ،وتوقع ارتفاعها نحو  2.8درجة
بحلول عــام  ،2100يلعبان دورًا فــي طريقة

تفكير األج ـي ــال ال ـجــديــدة بــاملـسـتـقـبــل ،لكن
األمـ ــانـ ــة امل ـه ـن ـيــة ت ـح ـتــم وضـ ــع امل ـع ـلــومــات
على الطاولة كي يتصرف الناس بناء على
أساسها».
م ــن جـهـتـهــا ،ت ــرى أس ـت ــاذة عـلــم الـنـفــس في
املستشفى الوطني الدنماركي ،ترينا ليند،
أن «حـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـخـ ــوف امل ـت ـع ـل ـقــة بـمـسـتـقـبــل
التغيرات املناخية باتت حاضرة إلى جانب
الـ ــرهـ ــاب االج ـت ـم ــاع ــي ،م ــا ي ـج ـعــل ال ـش ـبــاب
ي ـجــدون صـعــوبــة فــي ات ـخــاذ قـ ــرارات بينها
اإلنجاب ،وهو ما يزيده عدم رؤيتهم جدية
كافية في تعامل الكبار مع املخاطر ،وعدم
االك ـت ــراث حـتــى ملـشــاعــرهــم فــي ش ــأن البيئة
واملناخ».
الغدد الصماء

على صعيد آخر ،تظهر نتائج دراسة أخرى
نشرت في منتصف ديسمبر /كانون األول
املــاضــي أن الدنماركيني يــواجـهــون مشكلة
ت ـت ـع ـل ــق بـ ــوجـ ــود اض ـ ـطـ ــرابـ ــات فـ ــي الـ ـغ ــدد
ال ـص ـمــاء تـتـسـبــب بـهــا مـ ــواد كـيـمـيــائـيــة في
مـحـيـطـهــم ال ـي ــوم ــي .وق ــد ح ــاول ــت سـلـطــات
كوبنهاغن خــال السنوات األخـيــرة خفض
االعتماد على املواد البالستيكية ،في تكرار
ملا فعلته سلطات باريس عبر حظر تغليف

«عراقيل بيئية» لفكرة اإلنجاب في الدنمارك (مادس كلوس راسموسن /فرانس برس)

ب ـعــض األغ ــذي ــة ب ـه ــذه املـ ـ ــادة ،ل ـكــن الـتــأثـيــر
على الهرمونات في الدنمارك أعمق بكثير.
ويــؤكــد الـبــاحـثــون فــي املستشفى الوطني
بـكــوبـنـهــاغــن أن «امل ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة بــاتــت
تدخل في صناعة كل شيء تقريبًا ،وبينها
املنسوجات وألعاب األطفال ومستحضرات
التجميل واألثاث والدهانات .ورغم أن هذه
املـ ـ ــواد غ ـيــر س ــام ــة ،لـكـنـهــا ت ـضــر اإلنـ ـس ــان،
وتؤثر سلبًا على نظامه الهرموني».
وي ـع ـت ـبــر هـ ـ ــؤالء أن ت ــأث ـي ــر امل ـ ـ ــواد ال ـض ــارة
أك ـبــر مــن ال ـســابــق ،خـصــوصــا عـلــى الـجـهــاز
التناسلي .ويكشف رئـيــس مــركــز البحوث

االتجاه السلبي

وي ـقــول الـبــاحـثــون ،اسـتـنــادًا إل ــى استطالع
ل ـلــرأي أج ــري فــي سبتمبر /أي ـلــول املــاضــي
وش ـ ـمـ ــل ح ـ ــوال ـ ــى  10آالف شـ ـ ــاب ت ـ ـتـ ــراوح
أعـمــارهــم بــن  16و 25عــامــا أع ـطــوا آراء ه ــم
حــول أسـبــاب تــرددهــم فــي إنـجــاب طـفــل ،إن
« 59فــي املــائــة مــن املستفتني أبـ ــدوا قلقهم
الشديد من التغيرات املناخية التي تجعلهم
يشعرون بإحباط يدفعهم إلى اتخاذ موقف
سلبي من إنجاب أطفال وســط الخوف من
مستقبل الـكــرة األرض ـيــة ،وكــذلــك مــن أفعال
الحكومات التي تثير غضبهم».
وتشير الباحثة التي شــاركــت فــي الــدراســة
الخاصة باملستشفى الوطني في كوبنهاغن
الـبــروفـيـســور آنــا صوفيا بــاك إلــى أنــه «من

اﻟﺴﻮﻳﺪ

اﻟﺪﻧﻤﺎرك
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النسبة المئوية لشباب ربطوا في
استطالع فكرة عدم إنجاب أطفال
بتغيّرات المناخ

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

في املستشفى الوطني بكوبنهاغن وأستاذ
الطب أندرس يول أن دراسة أخيرة تناولت
ت ــأثـ ـي ــر امل ـ ـ ـ ــواد ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة عـ ـل ــى ت ــراج ــع
الخصوبة واإلنـجــاب ،وانــدرجــت في سياق
ب ـحــث ع ــامل ــي ش ـمــل إض ــاف ــة إلـ ــى ال ــدن ـم ــارك
ال ـبــرازيــل وفــرن ـســا وبــريـطــانـيــا وأسـتــرالـيــا
ودولــة االحتالل اإلسرائيلي ،أظهرت عالقة
امل ــواد الكيميائية بـتــراجــع فــرص اإلنـجــاب
ل ـ ــدى الـ ــرجـ ــال فـ ــي الـ ــدن ـ ـمـ ــارك وبــري ـطــان ـيــا
وفــرنـســا ،وكــذلــك ب ــوالدة مــزيــد مــن األطـفــال
بتشوهات في األعضاء التناسلية ،علمًا أن
ً
رجــاال أصحاء باتت لديهم أنــواع حيوانات
منوية أقل خصوبة من السابق».
وفيما ركز الباحثون في الدراسة على تراجع
نسب ال ــوالدات مقارنة بما كــان عليه األمــر
فــي بــدايــة الـقــرن العشرين ،واعتماد العالم
أكثر فأكثر على الوقود األحـفــوري ،يكشف
الـبــاحـثــون أن أضـ ــرار املـ ــواد الكيميائية ال
تنحصر فــي الــذكــور فقط بــل تشمل اإلنــاث
أيضًا اللواتي يصنب باضطرابات في الغدد
الـ ـصـ ـم ــاء ،وي ــواجـ ـه ــن حـ ـ ــاالت بـ ـل ــوغ مـبـكــر
بسبب تناولهن بعض األدوية .ويقولون إنه
«مقارنة بالوضع السائد عام  1991بدأ عدد
أكبر مــن الفتيات الصغيرات فــي الحصول
على ثدي في وقت مبكر ،إذ كان حوالي 11
عامًا في املتوسط عام  ،1991فيما انخفض
إلى نحو  9.9أعوام حاليًا».
ويــربــط الباحثون البلوغ املبكر بمشكالت

اإلنـ ـج ــاب املــرت ـب ـطــة بــالــرحــم وال ـبــوي ـضــات.
ويالحظون أن تراجع خصوبة الرجل خالل
األعـ ــوام ال ـ ــ 50املــاضـيــة ورداءة الـحـيــوانــات
امل ـنــويــة واضـ ـط ــراب ــات اإلن ـ ــاث تـتـسـبــب في
تراجع املواليد.
وعمليًا نتج من االختالالت حاجة النساء في
الدنمارك كما أخريات في الغرب إلى تدخل
طـبــي لـلـحـصــول عـلــى ح ـمــل ،عـلـمــا أن نحو
 10فــي املــائــة مــن مواليد الــدنـمــارك يولدون
بتلقيح اصطناعي ،علمًا أن الدراسة تشير
أيضًا إلى أن سرطان الخصية بات منتشرًا
في الدول الغربية في شكل غير مسبوق.

حاالت الخوف المتعلقة
بمستقبل التغيرات
المناخية حاضرة
الدنماركيون يواجهون
اضطرابات بالغدد الصماء
بسبب مواد كيميائية

توصيات

وفي كلتا الحالتني اللتني تتعلقان بالقلق
مـ ــن الـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات املـ ـن ــاخـ ـي ــة وت ــأثـ ـي ــر املـ ـ ــواد
الكيميائية التي تحضر فــي يوميات عدد
كبير من األوروبيني ،وبينهم الدنماركيون،
يـ ــرى ال ـب ــاح ـث ــون أن م ـش ـك ـل ـتــي ال ـخ ـصــوبــة
ً
وتــراجــع مـعــدالت املــوالـيــد تتطلبان تدخال
مـجـتـمـعـيــا وس ـيــاس ـيــا .وه ــم ي ــوص ــون بــأن
يتعامل صانعو ال ـق ــرارات جــديــا مــع خوف
الـشـبــاب مــن مستقبل الـحـيــاة على األرض،
وأن تـغـ ّـيــر املـجـتـمـعــات األوروب ـي ــة عــاداتـهــا
االس ـت ـه ــاك ـي ــة وت ـق ـل ــل امل ـ ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة
الضارة في التعامالت اليومية لسكانها.
وي ــرى أس ـتــاذ الـصـحــة الـعــاملـيــة فــي جامعة
كـ ــوب ـ ـن ـ ـهـ ــاغـ ــن ،ف ـل ـي ـم ـن ــغ ك ـ ــون ـ ــرادس ـ ــن ،أن

«متوسط عدد األطفال املولودين ينخفض
ب ــوت ـي ــرة م ـت ـســارعــة ج ـ ـدًا ف ــي ك ــل م ـك ــان في
ّ
ال ـعــالــم ت ـقــري ـبــا» .وي ـعــلــق ع ـلــى انـعـكــاســات
الـتـنــاقــص ال ــذي تـشـهــده دول أوروب ـي ــة في
عــدد ال ــوالدات بأنه سيتسبب في مشكالت
ألنظمة الـخــدمــات الصحية ،خصوصًا في
ظ ــل ت ــراج ــع عـ ــدد امل ــوظ ـف ــن املـ ــدربـ ــن عـلــى
رعاية املسنني ،الذين يشكلون الفئة األكبر
حجمًا النتشار أمــراض الخرف والسرطان.
كما سيؤثر هــذا التناقض سلبًا في النمو
االقـ ـتـ ـص ــادي ،بــاع ـت ـبــار أن ع ــدد املـلـتـحـقــن
بـســوق الـعـمــل سيتقلص فــي مـقــابــل تــزايــد
عدد املتقاعدين ،ما يعني تراجع اإلنتاج».

يـضــع غ ــاء رس ــوم مــؤس ـســات الـطـفــولــة
املـبـكــرة (ريـ ــاض األط ـف ــال) حــواجــز أمــام
األس ــر التونسية م ـحــدودة الــدخــل التي
لم تعد قــادرة على تسجيل أطفالها في
مــؤسـســات مــا قـبــل ال ــدراس ــة ،مــا يـكـ ّـرس
إق ـصــاء أب ـنــاء نـحــو مـلـيــون أس ــرة فقيرة
مــن املــراحــل املـبـكــرة للمسار التعليمي.
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،ش ـه ــدت رس ــوم
مؤسسات الطفولة املبكرة قفزات كبيرة
فــرضــت أع ـبــاء مــالـيــة كـبـيــرة عـلــى األســر
التي لم تملك إال خيار قبول األمر الواقع
أو اللجوء إلى املؤسسات «العشوائية»
األق ــل س ـع ـرًا ،وال ـت ــي تـفـتـقــر إل ــى ش ــروط
السالمة أو الحماية القانونية لألطفال
مـ ــن كـ ــل أش ـ ـكـ ــال االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات الـ ـت ــي قــد
يتعرضون لها.
وقـ ـ ــد يـ ــؤخـ ــر ارت ـ ـف ـ ــاع رسـ ـ ـ ــوم الـ ــريـ ــاض
القانونية اندماج األطفال في مؤسسات
التعليم املبكر ،ما يخلق فارقًا كبيرًا في
تأسيس املـهــارات بينهم ورعايتهم ،ما
يؤثر على نتائجهم الدراسية الالحقة.
تـ ـق ــول أم ـ ــل ال ـت ـل ـي ـلــي ( 35عـ ــامـ ــا) ال ـتــي
تـعـمــل فــي مـصـنــع ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«أض ــع ابـنــي الـبــالــغ  4أع ــوام فــي روضــة
أط ـف ــال عـشــوائـيــة ت ـشــرف عـلـيـهــا سـيــدة
خمسينية تــرعــى خمسة أطـفــال أخرين
في مقابل مبلغ  60دينارًا ( 20.82دوالرًا)
ش ـهــريــا ،بـسـبــب ع ــدم ق ــدرت ــي ع ـلــى دفــع
مبلغ  100دينار ( 34.70دوالرًا) شهريًا
في روضة قانونية» .تضيف« :أصبحت
ريــاض األطفال العشوائية مالذ النساء
العامالت من الفئة ذات الدخل املحدود،
لكنني أشعر بالذنب تجاه طفلي الذي ال
يجد حظوظًا متكافئة مع باقي األطفال
م ــن أبـ ـن ــاء األسـ ـ ــر ذات ال ــدخ ــل املــرت ـفــع
التي تــودع أطفالها في ريــاض قانونية
ومـنـظـمــة تـلـتــزم تطبيق مـنــاهــج تعليم
ج ـيــدة تــدعــم تجهيز األط ـف ــال للمرحلة
الدراسية».
وتنتقد أمل عدم تدخل سلطات الرقابة
لـ ـكـ ـب ــح غ ـ ـ ــاء رس ـ ـ ـ ــوم ري ـ ـ ـ ــاض األط ـ ـفـ ــال
وتكييفها مداخيل األســر« ،ما يعني أن
ال عدالة في التعليم والرعاية بني أبناء
األس ـ ــر ال ـف ـق ـيــرة وت ـل ــك املـ ـيـ ـس ــورة» .لكن
وزارة ش ــؤون امل ــرأة واألس ــرة والطفولة
وك ـبــار الـســن تــؤكــد أنـهــا تعمل لضمان
ح ــق ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـب ـك ــر ال ـج ـي ــد امل ـت ـكــافــئ
ألبـنــاء الـعــائــات الفقيرة وامل ـعــوزة عبر
زيادة االعتمادات الحكومية لدعم أبناء
ال ـف ـئ ــات ال ـه ـش ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــا .وت ـت ـحــدث
ع ــن تـخـصـيــص اع ـت ـم ــادات إضــاف ـيــة في
موازنة العام الحالي لتوفير مساعدات
مــالـيــة ألس ــر ال ق ــدرة لـهــا عـلــى مــواجـهــة
هذا ّ
الكم من املصاريف .ويوضح املدير
العام للطفولة في وزارة املــرأة واألســرة
والطفولة وكبار السن ،شكري معتوق،
فـ ــي ح ــديـ ـث ــه لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» أن
«م ــوازن ــة ال ـعــام الـحــالــي تضمنت زي ــادة
فــي اعـتـمــادات برنامج دعــم أبـنــاء األســر
امل ـ ـعـ ــوزة الـ ـت ــي ت ـح ــدده ــا لـ ـج ــان ت ــدرس
امللفات املقدمة».
يضيف« :سيرتفع هذا العام من  10آالف

إل ــى  15أل ـفــا ع ــدد األط ـف ــال املستفيدين
من مجانية التعليم املبكر في الرياض
الخاصة التي ستدفع الوزارة لها رسومًا
قيمتها  6.5ماليني دينار ( 2.08مليون)
مقارنة بـ  4.5ماليني دينار ( 1.56مليون
دوالر) س ــابـ ـق ــا .وسـ ـيـ ـع ــزز ذل ـ ــك ف ــرص
األط ـفــال املنتمني إلــى عــائــات مـحــدودة
الــدخــل فــي االس ـت ـعــداد ملــرحـلــة الــدراســة
ب ــدرج ــة م ـت ـســاويــة م ــع أب ـن ــاء ال ـعــائــات
املـيـســورة ،ويـحــد أيـضــا مــن اللجوء إلى
ريــاض األطـفــال العشوائية التي تجري
م ـك ــاف ـح ـت ـه ــا عـ ـب ــر إخـ ـض ــاعـ ـه ــا مل ــراق ـب ــة
مستمرة ،وإغــاق تلك التي ال تستجيب
للشروط املوضوعة».
وع ــن ارت ـفــاع رس ــوم ري ــاض األط ـفــال في
بلد ال يتجاوز حد األجر األدنى فيه 460
ديـنــارًا ( 159.63دوالرًا) ،يـقــول معتوق:
«ج ــرى بـحــث األس ـعــار مــع غــرفــة ريــاض
األطفال التي تمسكت بمبدأ السعر الحر
مــع إم ـكــان درس تـحــديــد الـسـعــر األدن ــى
فـ ـق ــط» .وي ـش ـيــر إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة تـعـمــل
إلعادة تجهيز رياض األطفال الحكومية
التي تخضع رسومها لضوابط تراعي
األوضـ ـ ــاع االج ـت ـمــاع ـيــة ،وت ـت ـمــاشــى مع
اإلم ـك ــان ــات امل ــادي ــة لـلـطـبـقــات الضعيفة

وامل ـت ــوس ـط ــة ،وت ـض ـم ــن تـعـلـيـمــا مـبـكـرًا
ج ـي ـدًا .وت ـت ــراوح رس ــوم ري ــاض األطـفــال
بحسب منظمات غير حكومية بــن 50
و 900دي ـن ــار ( 17.35دوالرًا و313.32
دوالرًا) ،فــي حــن يـبـلــغ مـتــوســط األجــر
الشهري في تونس نحو  300دوالر.
وي ــواج ــه األط ـف ــال ف ــي تــونــس تـهــديــدات
ال ـت ـس ــرب امل ــدرس ــي امل ـب ـكــر وال ـف ـق ــر رغــم
تعدد التشريعات القانونية التي تضمن
ُ
حـقــوقـهــم .وي ــرى ك ـثــر أن واق ــع الطفولة
ال يــزال بعيدًا عــن الـصــورة التي تنقلها
الـسـلـطــات وامل ـن ـظ ـمــات الـحـقــوقـيــة الـتــي
تتحدث عن ضمان مستقبل يعزز كرامة
الطفل ويحفظ حقوقه األساسية.
وي ـك ـشــف ت ـقــريــر ح ــدي ــث أص ـ ــدره مكتب
مـ ـنـ ـظـ ـم ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ــم امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة لـ ـلـ ـطـ ـف ــول ــة
(يــونـيـســف) فــي تــونــس «وجـ ــود ف ــوارق
اجتماعية ومعرفية حــادة بــن األطفال
نــاجـمــة ع ــن ع ــدم ال ـتــوصــل إل ــى تحقيق
األهــداف املرسومة في مجاالت التنمية
املستدامة ألفــق  ،2030من أجــل مكافحة
الفقر وتعزيز الصحة والتعليم ومجاالت
حياتية أخــرى» .ويــورد التقرير بعنوان
«تحليل وضــع األطـفــال فــي تــونــس» ،أن
«خمس أطفال تونس يعانون من الفقر».

حواجز مالية تعترض التعليم المتكافئ في تونس (ياسين قايدي /األناضول)

ارتفاع رسوم الرياض يؤخر اندماج األطفال في التعليم (ياسين قايدي /األناضول)

المغرب« :أوميكرون» يرهق الكادر الصحي
يعاني الكادر الصحي
في المغرب من اإلرهاق
الشديد وسط التفشي
السريع لمتحور فيروس
كورونا «أوميكرون» ،في
ظل نقص الموارد البشرية
والضغط الكبير على
المستشفيات ،من دون أن
تتخذ السلطات المعنية
أي إجراءات
يواجه الكادر الصحي
تحديات كبيرة (فاضل
سنّا /فرانس برس)

الرباط ـ عادل نجدي

ّ
تنعكس تداعيات التفشي السريع للمتحور
الجديد في
«أوميكرون» من فيروس كورونا ُ
املغرب على الكادر الصحي ،الذي أنهك في
ظل النواقص الكثيرة منذ بــدء العمل على
ع ــاج مــرضــى ك ــوف ـي ــد .19-وي ـق ــول الطبيب
حمادة أوبابا لـ «العربي الجديد»« :عانينا
ألش ـهــر طــويـلــة مــن ضـغــط نـفـســي وإج ـهــاد.
وال ـيــوم ،نجد أنفسنا مـجــددًا فــي الصفوف
األمامية ملواجهة الفيروس في ظل الضغط
ّ
ال ـ ــذي ت ـش ـهــده امل ـس ـت ـش ـف ـيــات» .ي ـض ـيــف أن
ال ــوض ــع ال ــراه ــن «ي ــزي ــد م ــن ص ـعــوبــة عمل
الكادر الصحي ويــؤدي إلى إجهاده بسبب
ساعات العمل الطويلة».
من جهته ،يقول العامل في القطاع الصحي
الـحـبـيــب كـ ــروم ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ب ــدأ
ال ـكــادر الـصـحــي يـعــانــي مــن تـبـعــات املــوجــة
الــوبــائـيــة الـحــالـيــة ،ويـسـبــب الـضـغــط الــذي
تـ ـشـ ـه ــده امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ه ــذه

األي ــام ارتـفــاع أع ــداد اإلصــابــات بــن األطباء
ّ
وامل ـ ـمـ ــرضـ ــن واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن» .وي ـ ــوض ـ ــح أن
«ارتفاع أعداد اإلصابات بني الكادر الصحي
يزيد من الضغط في املستشفيات بانتظار
شفاء املصابني .هذا الواقع يؤدي إلى زيادة
ساعات عمل األطباء واملمرضني األصحاء،
ّ
ً
ف ــي ظـ ــل ال ـن ـقــص الـ ـح ــاد أص ـ ــا ف ــي امل ـ ــوارد
البشرية».
ُ ّ
ويشكل النقص في أعداد األطباء واملمرضني
ت ـح ــدي ــا ك ـب ـي ـرًا ل ـ ــدى ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي فــي
املـ ـغ ــرب .ويـ ـق ــول وزي ـ ــر ال ـص ـحــة خ ــال ــد آيــت
ّ
الطالب ،إن املستشفيات املغربية تعاني من
نقص حــاد يقدر بـ  32ألــف طبيب و 65ألف
ممرض ،في وقت يبدو ّ
سد هذا العجز على
ّ
وج ــه الـســرعــة صـعـبــا فــي ظــل ت ـخــرج 1200
طبيب سنويًا فقط.
وي ـقــول الـكــاتــب الــوطـنــي لـلـنـقــابــة املستقلة
ل ـل ـم ـمــرضــن وت ـق ـن ـيــي ال ـص ـح ــة ،مـصـطـفــى
جـ ـع ــا ،إن ال ـ ـكـ ــادر ال ـص ـح ــي وال ـت ـمــري ـضــي
يواجه ظــروف عمل صعبة ،ويعمل في ظل

تعاني المستشفيات من
نقص حاد يقدر بـ 32ألف
طبيب و 65ألف ممرض
ارتفعت نسبة اإلصابة
بمتالزمة اإلرهاق في
صفوف الكادر الصحي

ضـغــوط مستمرة مـنــذ ب ــدء تفشي كــورونــا
في البالد ،من جراء اإلمكانات املحدودة في
الـقـطــاع الـصـحــي ونـقــص املـ ــوارد الـبـشــريــة.
ّ
وي ـل ـف ــت إل ـ ــى أن ت ـل ــك الـ ـضـ ـغ ــوط مـ ــا زالـ ــت
مستمرة ،وتضاعفت حاليًا بسبب حمالت
التلقيح ضد الفيروس ومعالجة املصابني

ب ــ«أوم ـي ـك ــرون» .ويـخـشــى أن ي ــؤدي ارتـفــاع
أع ــداد اإلصــابــات بـكــوفـيــد 19-إلــى انتكاسة
وبائية.
ويقول جعا لـ «العربي الجديد»« :على الرغم
من اإلرهــاق الكبير الــذي يعاني منه الكادر
ال ـص ـحــي وال ـت ـمــري ـضــي ف ــي عـمـلــه ملــواجـهــة
ك ــورون ــا مـنــذ نـحــو سـنـتــن ،بــاإلضــافــة إلــى
ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي ،ل ــم ت ـقــم وزارة الـصـحــة
بــدورهــا ،أقـلــه لناحية توظيف أطـبــاء جدد
وت ـق ـس ـيــم ف ـت ــرات ال ـع ـمــل م ــن خ ــال تشكيل
فــرق لـلـتـنــاوب» .يضيف« :مــا زال ــت املعاناة
مستمرة .كذلك بات بعض األطباء يعانون
م ــن اض ـط ــراب ــات نـفـسـيــة نـتـيـجــة الـضـغــوط
الـيــومـيــة .وت ــرك الـبـعــض الـعـمــل فــي القطاع
ال ـص ـح ــي ،ف ــي ظ ــل غ ـي ــاب امل ـح ـف ــزات املــالـيــة
وعدم االستجابة ملطالبهم البسيطة».
ّ
وي ــوض ــح ج ـعــا أن «امل ـع ــرك ــة ض ــد امل ـت ـحــور
الجديد تتطلب العناية بالجيش األبيض
وتوظيف املزيد من املوارد البشرية وإشراك
جـمـيــع امل ـع ـن ـيــن ف ــي إدارة األزم ـ ـ ــة» ،داع ـيــا

إلــى تحفيز األطـبــاء واملمرضني وإعطائهم
ف ـتــرات الــراحــة الــازمــة مــن خ ــال الـتـنــاوب،
ّ
ألن كثيرين يعانون من اإلرهاق ولم يعودوا
قــادريــن على تحمل الضغوط النفسية في
ظل ارتفاع أعداد املرضى في املستشفيات».
وبحسب دراسة صدرت في أكتوبر /تشرين
األول املـ ــاضـ ــي ،ارتـ ـفـ ـع ــت ن ـس ـب ــة اإلص ــاب ــة
بـ ـمـ ـت ــازم ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاق فـ ــي صـ ـف ــوف الـ ـك ــادر
الـصـحــي خ ــال امل ــوج ــة الـثــانـيــة م ــن تفشي
فـيــروس كــورونــا 83.4 ،فــي املــائــة .وأظـهــرت
نتائج الدراسة التي أعدها خمسة باحثني
مـ ـغ ــارب ــة مـ ــن ج ــام ـع ـت ــي «الـ ـحـ ـس ــن األول»
ب ـس ـط ــات و«مـ ـحـ ـم ــد الـ ـخ ــام ــس» ب ــال ــرب ــاط،
واملعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات
ّ
الصحة ببني م ــال ،أن  31.7فــي املــائــة من
امل ـش ــارك ــن (أي  46ش ـخ ـصــا) ي ـع ــان ــون من
إرهـ ـ ـ ــاق م ـن ـخ ـف ــض ،و 40.7ف ــي امل ــائ ــة (59
شـخـصــا) يـعــانــون مــن إره ــاق مـعـتــدل ،و11
فــي املــائــة ( 16شخصًا) يعانون مــن إرهــاق
شــديــد .فــي املـقــابــل ،لــم يـجـ ِـر اإلب ــاغ عــن أي

حالة إرهاق في  16.6في املائة ( 24شخصًا)
من املشاركني .وهكذا ،خلص الباحثون إلى
ّ
أن نسبة انتشار متالزمة اإلرهاق بمختلف
درجاته في العينة بلغت  83.4في املائة من
أفراد العينة الطبية.
ّ
وبـ ّـيـنــت ال ــدراس ــة كــذلــك أن جــائـحــة كــورونــا
لدى
أدت إلى ارتفاع كبير في نسبة اإلرهاق ً
العاملني في القطاع الصحي عمومًا ،مقارنة
ُ
بما أبلغ عنه سابقًا .ولهذه األسباب ،تركزت
توصيات الدراسة على ضــرورة االستثمار
ق ــدر اإلمـ ـك ــان ف ــي ح ـمــايــة ال ـص ـحــة الـبــدنـيــة
وال ـع ـق ـل ـي ــة ل ـل ـعــام ـلــن فـ ــي مـ ـج ــال ال ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـيــة م ــن خـ ــال ت ــوف ـي ــر م ـ ـ ــوارد ال ــدع ــم
ال ـن ـف ـســي ل ـب ـنــاء مــرون ـت ـهــم وق ــدرت ـه ــم على
العمل في ظروف وبائية على غرار جائحة
ك ــورون ــا .وأوص ـ ــى ال ـبــاح ـثــون «ب ــال ـح ـ ّـد من
األعـبــاء التي يتحملها الـكــادر الصحي من
خ ــال تـعــديــل أوق ــات عملهم وخـلــق بيئات
عمل صحية» مــن شأنها أن تمنع أو تقلل
من اإلرهاق الذي يتعرضون له في عملهم.

