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إنقاذ سالحف بحرية مهددة باالنقراض

ّ
اتـجــه موكب صغير مــن السالحف البحرية الصغيرة التي تــم إنـقــاذهــا إلــى خليج املكسيك من
لويزيانا ،في بارقة أمل خالل موسم قاس على السالحف البحرية .السالحف وعددها  ،13كانت
قد أطلقت يوم اإلثنني ،في غراند آيل بوالية لويزيانا األميركية ،وهي من بني أكثر من ألف سلحفاة
بحرية أصــابـهــا الـبــرد فــي منطقة نيو إنـغــانــد فــي نوفمبر /تشرين الـثــانــي املــاضــي .وتصاب
السالحف البحرية بالبرد الذي يمكن أن يقتلها .والسالحف التي أطلقت هذا األسبوع ،كانت من
(أسوشييتد برس)
نوع «كيمب ردلي» ،وهي األكثر عرضة لخطر االنقراض.

تقلصت فترة تساقط الثلوج في جبال األلب برمتها لفترة تقارب شهرًا على املرتفعات املنخفضة
واملتوسطة منذ نصف قرن ،بحسب نتائج دراسة حديثة هي األولى التي ّ
تقوم هذه الجبال األوروبية
ً
بكاملها .فبني  1971و 2019تقلصت الفترة التي كان الثلج موجودًا خاللها على األرض شتاء بمعدل
يراوح بني  22يومًا و 34في املناطق الواقعة دون ّ
علو ألفي متر في األلب ،وفق الدراسة التي أجراها
حوالى ثالثني باحثًا ونشرت نتائجها مجلة «ذي كريوسفير» .ويشكل التراجع املسجل «منحى
(فرانس برس)
عميقًا يؤكد نتائج دراسات سابقة» ،بحسب املشاركني في الدراسة.

سودانيون يأملون باستعادة أراضيهم
يـتــذكــر ق ــروي ــون س ــودان ـي ــون زم ــن ال ـح ـصــاد في
مـنـطـقــة ال ـف ـش ـقــة ذات األراض ـ ـ ــي ال ـخ ـص ـبــة الـتــي
أص ـب ـحــت الـ ـي ــوم ف ــي ق ـلــب الـ ـن ــزاع ال ـ ـحـ ــدودي بني
السودان وإثيوبيا .اعتاد سكان قرية ودكولي على
عبور مجرى نهر عطبرة الضيق بمراكب خشبية
لــزراعــة مــزارعـهــم فــي عمق منطقة الفشقة ،التي
ّ
يؤكد كل من السودان وإثيوبيا أنها داخل حدوده
الدولية .ومنذ منتصف تسعينات القرن املاضي،

أصبح من غير املمكن ألهل القرية عبور النهر إلى
داخــل املنطقة ،بعد أن انتشرت الـقــوات اإلثيوبية
ّ
فيها ،ما مكن آالف املزارعني اإلثيوبيني من زراعة
األرض على مدى حوالي خمسة وعشرين عامًا.
انتشر الجيش اإلثـيــوبــي فــي الفشقة إثــر تدهور
العالقة بني الخرطوم وأديــس ابابا ،جــراء محاولة
االغتيال الفاشلة للرئيس املصري محمد حسني
مبارك ،في العاصمة اإلثيوبية في  .1996وقتها

أمــر الرئيس السوداني عمر البشير باالنسحاب
من الفشقة.
وبـعــد أكـثــر مــن عـقــديــن ،انتشر الجيش الـســودانــي
في املنطقة «الستعادة أرضه املسروقة» .وبات رزق
املــزارعــن السودانيني في الفشقة مرتبطًا صعودًا
ُ
وهبوطًا بالعالقات السودانية  -اإلثيوبية .وال تعرف
بدقة املساحة املتنازع عليها في منطقة الفشقة التي
تمتد على طول نحو  12ألف كلم مربع .وقال محمد

عمر ،أحــد الــزعـمــاء املحليني فــي ودكــولــيّ ،إن حالة
عدم االستقرار ،جعلت تعداد سكان قرية ودكولي
ينخفض من  12ألف نسمة منتصف التسعينات،
ّ
إل ــى  4آالف فـقــط اآلن ،بـعــد أن ن ــزح اآلالف .وظــل
مــزارعــون مـثــل ،محمد جمعة ،يكافحون لسنوات
من أجل الوصول حتى إلى مساحات صغيرة من
مزارعهم شرق نهر عطبرة.
(فرانس برس)

()Getty

انتحار في الشمال السوري

محمد األحمد

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سورية
ف ــي خ ــال األي ـ ــام األخ ـي ــرة ث ــاث ح ــوادث
ّ
انتحار مؤملة هزت سكان املحافظة ،على
َ
وشابني على االنتحار في مدينة
أثر إقدام مراهق
إدلب ،وذلك في ّ
مخي َمني للنازحني شمالي املدينة.
ّ
واالنـتـحــار بــن السوريني تختلف أسبابه ،ولعل
أبرزها الفقر وتردي الوضع املعيشي وعدم القدرة
عـلــى تــأمــن ق ــوت يــوم ـهــم وم ـس ـتـلــزمــات املعيشة
لعائالتهم ،بالتزامن مع الظروف املناخية الصعبة
ومتطلبات الشتاء ،وضعف االستجابة اإلنسانية
شبه املعدومة لقاطني ّ
مخيمات الشمال السوري.
وف ـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ي ــوض ــح الـ ـن ــاش ــط ع ـل ــي ح ــاج
ّ
سـلـيـمــان ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن «ال ـط ـفــل أحـمــد
كالوي البالغ من العمر  14عامًا انتحر قبل أسبوع
( 13مارس /آذار الجاري) بعد تناوله قرص الغاز
السام في داخل مسكن عائلته وسط مدينة إدلب»،
ّ
الفتًا إلــى أن «السبب الــذي دفعه إلــى ذلــك مــا زال
غامضًا حتى اللحظة».
مــن جـهـتــه ،يـقــول الـنــاشــط محمد ال ـضــاهــر ،وهــو
عضو «املركز اإلعالمي العام» في محافظة إدلب،
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «الـ ـش ــاب نـ ــوري محيي
ال ـش ــري ــف ،وه ــو نـ ــازح م ــن ب ـلــدة ج ــاس ف ــي ريــف
إدلــب الشرقي ويبلغ من العمر  26عامًا ومتزوج

َ
من امرأتني ولديه أربعة أطفال ،انتحر في السابع
من مارس /آذار الجاري ،بعد تناوله قرص الغاز
ال ـس ــام ف ــي خـيـمـتــه ال ــواق ـع ــة ف ــي مـخـيــم األن ــدل ـ ّـس
في شمال إدلــب ،علمًا أنه
بالقرب من بلدة زردنــا َ
فاقد للبصر في إحدى عينيه».
ّ
يـضـيــف ال ـضــاهــر أن «شــابــا آخ ــر يــدعــى محمود
فـ ـط ــراوي ن ـ ــازح م ــن مــدي ـنــة ك ـف ــرن ـب ــودة ف ــي غــرب
حـمــاة انـتـحــر بـعــد ن ــوري بـيــوم واح ــد ،فــي داخــل
كفرنبودة في شمال إدلــب» ،مؤكدًا
مخيم شهداء
ّأن «سـ ـب ــب ان ـت ـح ــار ه ـ َـذي ــن الـ ـش ـ َ
ـاب ــن ه ــو ال ـف ـقــر
وعـ ــدم قـ ــدرة ال ـش ـ َ
ـاب ــن ع ـلــى ت ــأم ــن لـقـمــة الـعـيــش
واحـتـيــاجــات أطفالهما الـصـغــار ،فــي ظــل ظــروف
الـ ـن ــزوح وال ـض ـغ ــوط الـنـفـسـيــة ال ـت ــي يـ ـم ـ ّـران بها
ّ
السام
ـاس»ُ .يذكر أن أقــراص
بعد تهجير قـ ُ ٍ
الغاز َ
ُ
ه ــي أق ـ ـ ــراص ت ـس ـت ـخ ــدم ل ـح ـفــظ املـ ــؤونـ ــة ت ـحــفــظ
ف ـ ــي عـ ـل ــب مـ ـع ــدنـ ـي ــة مـ ـخـ ـت ــوم ــة ،تـ ــأتـ ــي ب ــالـ ـل ــون
األس ــود وت ـت ـكـ ّـون مــن الـفــوسـفــن أو مــن فوسفيد
الهيدروجني ويسمى كذلك فوستوكسني .وعندما
ّ
تتعرض هذه األقــراص إلى درجة حرارة مناسبة
ّ
تتحلل ويطلق كل واحد منها غازًا شديد السمية
َ
يتلف الكبد والقلب والكليتني ،ما يــؤدي للموت
السريع.
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يـقــول الطبيب ع ــاء الـعـلــي وهــو
امل ـســؤول املـيــدانــي فــي الـشـمــال ال ـســوري لبرنامج
الـصـحــة الـنـفـسـيــة ف ــي «ات ـح ــاد مـنـظـمــات اإلغــاثــة

ّوالرعاية الطبية» ( )UOSSMلـ«العربي الجديد»
إن ــه «ت ـ ّـم رص ــد ومـتــابـعــة  45حــالــة نفسية مــوزعــة
شمال غربي سورية منذ
في أريــاف حلب وإدلــب
ُ
مـطـلــع ال ـع ــام الـ ـج ــاري .وق ــد قـ ـ ّـدر ل ــدى ع ــدد منهم
خطر وشيك على خلفية محاوالت انتحار وأفكار
إيــذاء ،ولدى آخرين خطر غير وشيك على خلفية
أفـكــار إ ّي ــذاء مــن دون م ـحــاوالت انـتـحــار» .يضيف
العلي أنه «في وحدة االستشفاء التابعة لالتحاد
في منطقة سرمدا في شمال إدلــب ،أطلقنا الخط
الساخن أونالينّ ،
وتم التواصل مع  ُ 25حالة بعد
ّ
رصدها من قبل فرقنا ،منها  12حالة قــدر لديها
خطر وشيك».
ّ
وعن دوافع االنتحار ،يوضح العلي أنها «تأتي في
تصنيفات ّ
عدة اجتماعية واقتصادية وبالدرجة
األولى نفسية .فالحاالت التي راجعتنا بمعظمها
كــانــت ت ـعــانــي اض ـط ــراب ــا نـفـسـيــا حـ ـ ــادًا» .ويـحـكــي
ع ــن األس ـب ــاب امل ـبــاشــرة م ــن قـبـيــل «وفـ ــاة شخص
ّ
مقرب ،أو خسارة مالية ،أو ضغوط بسبب النزوح
والتهجير والفقر والبطالة ،أو االنفصال الزوجي
(الطالق) ،أو خالفات أسرية .وبالنسبة إلى من هم
في الثامنة عشرة من عمرهم ،فحاالتهم بمعظمها
تأتي كردود فعل ملشكالت عاطفية».
مــن جهته ،يـقــول مــديــر فــريــق «منسقو استجابة
ّ
س ــوري ــة» مـحـمــد حـ ــاج ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن
«حادثة االنتحار األخيرة في مدينة إدلب (الخاصة

أسباب مختلفة
يشير مدير فريق «منسقو استجابة سورية» محمد
حالج إلى أنه من بين أسباب االنتحار «العنف األسري،
والحالة المادية السيئة التي تواجه األهالي،
وحــاالت الطالق المرتبطة باإلنجاب ،باإلضافة
إلى غياب الرعاية .كذلك تأتي األمــراض النفسية
المترافقة مع هواجس انتحارية ،والتي يحتاج
المصابون فيها إلى عالج ومتابعة».

بالطفل البالغ من العمر  14عامًا) هي الخامسة
فــي خ ــال م ــارس /آذار ال ـج ــاري .فــأولــى عمليات
االنتحار في اليوم األول من الشهر الجاري أقدمت
عليها امرأة شابة تبلغ من العمر  22عامًا وهي ّأم
لثالثة أطـفــال ،من خــال إطــاق النار على نفسها
فــي داخ ــل تجمع مخيمات ديــر حـســان فــي شمال
إدل ــب على ال ـحــدود الـســوريــة الـتــركـيــة .وأت ــى ذلك
نتيجة خــافــات مــع أف ــراد عــائـلـتـهــا ،لـ ُـيـسـ َّـجــل في
اليوم التالي انتحار رجــل نــازح في مدينة الباب
فــي شــرق حـلــب ،مــن خــال إض ــرام الـنـيــران بنفسه
ألسباب ما زالت مجهولة حتى اللحظة».
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عدم تفعيل القوانين يفاقم الوضع

ال تنتهي مفاجآت فيروس كورونا الجديد على الرغم
من مرور أكثر من عام على ظهوره واجتياحه كوكبنا،
غير ّ
مهمة اليوم بقدر ما هو واقع
أن التفاصيل ليست
ّ
ّ
التحور
تفشي الفيروس الماضي في
ّ

تدخين األطفال في العراق

متحورات
ّ
كورونا
بيروت ـ ميليا بو جوده

ق ــد تـ ـك ــون ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة األول ـ ـ ــى فــي
ّ
ّ
ينصب فيها
البشرية التي
تاريخ
اه ـت ـمــام ال ـن ــاس ف ــي ب ـق ــاع األرض
ّ
كلها وباختالفهم على مسألة واحدة ...جائحة
ّ
كــورونــا .ويـحــرصــون على االط ــاع على آخر
ّ
ّ
العاملية
املستجدات ذات الصلة بتلك األزم ــة
ّ
ـواح مختلفة ولـيــس فقط
الـتــي مستهم مــن ن ّـ ٍ
الصحية .وفــي خــال متابعتهم،
من الناحية
ن ــراه ــم يـتـلـ ّـقـفــون ّ
أي خ ـبــر ُيـ ـق ـ َّـدم إل ـي ـهــم عبر
ّ
ّ
ّ
متعددة ،علمًا أن بعضًا منها ّيدعي
منصات
العلم أو ينقل معطيات غير دقيقة أو يبغي
اإلثارة .ويتبادل أهل األرض املعلومات ،سواء
ّ
تحققوا من ّ
صحتها أم لم يفعلوا ،ويذهبون
ُ
إلى تكرار مصطلحات تثير الرهبة في نفوس
كثيرين .هذه هي حالنا اليوم.
ومــع الكشف عــن عــدد مــن مـتـحـ ّـورات فيروس
َ
َ
األخيرين ،راح
الشهرين
كورونا الجديد في
الناس أينما ُوجدوا ّ
يعبرون عن قلق ،ال ّ
سيما
ّ
ّ
العلمية التي
أن معظمنا ال يفقه التفاصيل
ّ
يجرى تداولها .وهنا يشدد أهل االختصاص
ّ
على ضرورة التوعية ألن «الجهل» ال يساعد
القائمة في مواجهة الفيروس الذي
في املعركة ّ
ّ
تفشيه ،ال ّ
سيما أن «أخبارًا» كثيرة
يمضي في
تشير إلى «سالالت جديدة» .وعلى الرغم من
ّ
ّ
فإن ّكل ما ُت َ
لصق به
أن هذا األمر غير دقيق،
صفة «جديد» يفزعنا.
ثمة فيروس واحد
مخباطّ :

ع ـنــد الـ ـس ــؤال ع ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـجــديــد
ّ
ّ
ومتحوراته ،يؤكد البروفسور جاك
وطفراته
ّ
ّ
املتخصص في األمــراض الجرثومية
مخباط
واملعدية ّأن ّ
«ثمة فيروسًا واحدًا ُ(ي َ
عرف منذ
ظ ـه ــوره ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد) واسـمــه
ال ـع ـل ـم ـ ّـي س ـ ـ ــارس-ك ـ ـ ــوف .»2-فـ ــي م ـخ ـت ـبــرات
ّ
ّ
األميركية
اللبنانية
املــركــز الـطـبـ ّـي للجامعة
 مستشفى رزق في بيروت ،التقته «العربيّ
اليومية
الجديد» ،فيما هو منهمك في مهامه
ّ
مستجدات الفيروس ،فهو عضو
وفي متابعة
لجنة متابعة التدابير واإلج ــراءات الوقائية
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا ف ــي لـبـنــان بــاإلضــافــة إلــى
ّ
الوطنية لألمراض
كونه نائب رئيس اللجنة
ّ
ّ
ال ـج ــرث ــوم ـ ّـي ــة .وي ـش ـيــر إلـ ــى أن «امل ــط ـل ــع على
ّ
عالم الفيروسات يعلم جيدًا أن الفيروسات
ّ
هي من النوع
التاجية أو ّفيروسات كورونا ّ
الـ ـ ــذي يـ ـتـ ـح ــور ،وهـ ــي خـ ـط ــرة ألنـ ـه ــا تـنـتـشــر
ّ
مستجد».
بطريقة سريعة .وهذا ليس بأمر
ّ
ويحاول مخباط تبسيط الفكرة ،فيقول« :ثمة
النهار ،يضع
شخص ُيدعى فالنًا .في خــال
ّ
ّ َ
نــظــارتــن وفــي املـســاء يخلعهما ،لكنه يبقى
َ
ّ
فالنًا .غدًا صباحًا ،يسرح شعره ليكون أملس
وبـعــد غــد يجعله أج ـعـ َـد .مـســاء ال ـيــوم ،يـبـ ّـدل

الحد
ّ
ّ
التفشي
من
يحمي البشريّة
من األسوأ

الخروج لتناول العشاء مع
فالن مالبسه قبل
ّ
خطيبته أو زوجـتــه ،لكنه يبقى فالنًا .هو لم
ّ
يتغير .األمــر نفسه بالنسبة إلــى الفيروس».
يضيف« :فــي طقس ب ــارد ،يــرتــدي فــان كنزة
ّ
صوفية ليحمي نفسه من البرد .والفيروس،
مــن أجــل حماية نفسه مــن األجـســام املـضــادة،
ّ
يـقــوم بــأمــر مـشــابــه» .ويـشـيــر مـخـبــاط إل ــى أن
ّ
ّ
يتغير ّ من الداخل
«الفرق يكمن في أن فالنًا ال
ّأمــا الفيروس فبلى .فاإلنسان معقد جـدًا في
تــركـيـبـتــه الـجـيـنـ ّـيــة ،فـيـمــا ال ـف ـيــروس يـتـحـ ّـور
ّ
ّ
يتكون
بسرعة» .ويعيد ذلك إلى أن «اإلنسان
ّ
نووي (دي إن إيه) يصعب تغييره»،
من حمض
ّ
الفـتــا إلــى أن «الـفـيــروســات املـكـ ّـونــة بالطريقة
ّ
تتغير ،من قبيل الهربس والجدري.
نفسها ال
ّ
ّأم ــا فـيــروس اإلنـفـلــونــزا ،وهــو فـيــروس مكون
ـووي ري ـب ـ ّ
مــن حـمــض ن ـ ّ
ـوزي (آر إن إي ــه) ،فهو
ّ
متغير دائمًا ،كذلك األمر بالنسبة إلى فيروس
ّ
نقص املناعة البشرية املكتسب (إتش آي في)
وفيروس كورونا .لذلك ،من السهل جدًا ّ
تكون
ّ
ّ
ومستجدة ومتواصلة».
متحورات كثيرة
ّ
بالنسبة إلى مخباط فإن «ما يحصل اليوم هو
ّ
جينية ،وليس
مـتـحـ ّـورات ناجمة عــن طـفــرات

ّ
ف ـيــروســات ج ــدي ــدة» ،فـيـمــا ي ــرى أن ــه مــن غير
املجدي إدخــال الناس في متاهات التفاصيل
ّ
العلمية الـتــي ال طــائــل منها .بــالـتــالــي ،يكفي
ّ
ّ
ّ
أن نـعـلــم جـمـيـعــا بـ ــأن ث ــمــة ف ـيــروســا يمضي
مستشرسًا حول العالم وعلينا مواجهته من
خالل تحصني أنفسناُ .
ّ
بديهي
ويطرح سؤال
ّ
هنا :هل اللقاحات املتوفرة اليوم قــادرة على
ّ
تحصني الناس في وجه املتحورات الجديدة؟
ّ
يجيب مخباط أن «مــا نــراه أم ـرًا جـ ّـيـدًا اليوم،
ّ
ّ
ه ــو أن ال ـل ـقــاحــات م ــا زالـ ــت فــعــالــة ع ـلــى تلك
ّ
ّ
املتحورات» .لكن أحدًا ال يستطيع منع الناس
مــن الـشـعــور بــالـقـلــق ،إذ تـ ــزداد األخ ـب ــار التي
ّ
تـكـشــف ع ــن مـ ـتـ ـح ـ ّـورات ج ــدي ــدة ت ـظ ـهــر ،لـعــل
أب ــرزه ــا ح ـتــى ال ـي ــوم ال ـبــري ـطــانـ ّـي وال ـج ـنــوب
ّ
ّ
ّ
ّ
ويؤكد مخباط
والتشيكي.
والبرازيلي
أفريقي
ّ
ّ
طبيعي بالنسبة إلــى هــذا النوع من
أن األمــر
ً
ّ
الـفـيــروســات ،مضيفًا أن «فــي لبنان مـثــا ،قد
نــاحــظ طـفــرات فــي صـيــدا وجـ ّـزيــن وطرابلس
ّ
والنبطية وزح ـلــة وغـيــرهــا .ألن ــه كــلـمــا تكاثر
ّ
ال ـف ـيــروس تتشك ّل لــديـنــا نسبة مــن الـطـفــرات
ّ
الـجـيـنـ ّـيــة ،غـيــر أن ـهــا بغالبيتها الـســاحـقــة ال
ّ
ّ
بأكثريتها تأتي
تظهر» .ويتابع أن «الطفرات

19

يثير موضوع تدخين
األطفال والمراهقين
استهجانًا في ّ
كل
المجتمعات ،إذ إنّه
شائك ويستلزم معالجة
دقيقة ،حتى ال يذهب
الصغير إلى ردود فعل
لتحدي ّ
كل
عكسيّة
ّ
من له سلطة عليه

بغداد ـ ميمونة الباسل

ويبقى األمل في النجاة( ...راوول أربوليدا /فرانس برس)

مــن دون تــأثـيــر ،ونحكي بالتالي عــن طفرات
ّ
ص ــام ـت ــة ،غ ـيــر أن طـ ـف ــرات أخ ـ ــرى ف ــي بعض
الحاالت ّ
تؤدي إلى تزايد في خطورة اإلصابة».
ّ
ّ
ويـ ـش ــرح م ـخ ـبــاط أن ال ـخ ـط ــورة ت ـع ـنــي «إمـ ــا
تزايد انتشار الفيروسّ ،
وإمــا تزايد التصاقه
ّ
ّ
بمستقبالت جسم اإلنسان ،وإما تزايد سميته
(وه ــو أمــر ال ينطبق مــع هــذا الـفـيــروس ،إذ ال
سـمـ ّـيــات ل ــه)ّ ،
وإم ــا تـغـ ّـيــر مــن شـكــل الـفـيــروس
ّ
ّ
ّ
الخارجي من خالل تغير البروتينات الشوكية
ال ـت ــي ت ــزي ــد االل ـت ـص ــاق بــال ـخــايــا املـسـتـقـبـلــة
ل ـل ـف ـيّــروس .وه ـك ــذا م ــن خ ــال تـغـيـيــر شكلها
ت ـتــوقــف ع ــن االس ـت ـجــابــة لــأج ـســام امل ـض ــادة
ّ
فعاليته .وهذا هو األمر
وبالتالي يفقد اللقاح
األخـطــر الــذي نخشاه :أال يتجاوب الفيروس
ـادة الـنــاجـمــة عــن الـلـقــاح».
مــع األج ـس ــام امل ـض ـ ّ
ويشير مخباط إلى أنه «في بعض الحاالت ،قد
ّ
تؤدي طفرة ما إلى موت الفيروس ،إذ يقتطع
ج ــزءًا مــن نـفـســه عــن طــريــق الـخـطــأ فــا يعود
قادرًا على التكاثر .وهذا ما حدث مع فيروس
س ــارس ّ
األول ال ــذي انـتـشــر بــن عـ َـامــي ّ2002
ّ
و 2003وتسبب في متالزمة االلتهاب التنفسي
ّ
جينية سيطرت على
الحاد .فقد حصلت طفرة

122.500.000
التقريبي لمجموع إصابات
هو العدد
ّ
كورونا حول العالم منذ ظهور
الفيروس ،بحسب موقع «ورلد ميترز»

ّ
البقية ولــم يعد الفيروس قــادرًا على التكاثر
ّ
فتوقف الوباء» .هل يمكننا الوصول إلى هذا
مخباط،
رأي
مــع الـفـيـ ّـروس الـحــالــي؟ بحسب ّ
ّ
الذين تأخرنا ،ألننا
«لقد تأخرنا .لسنا نحن ّ
الفيروس .هو
ما
إن
لسنا نحن من يقوم بذلك،
ّ
ّ
توسع في انتشاره كثيرًا وال يبدو أنــه ذاهب
في هذا االتجاه».
فمتحورات
عبد الساتر :تكاثر فطفرات
ّ

ّ
اللبنانية التابعة
في أحد مختبرات الجامعة
لكلية العلوم  -الفرع ّ
ّ
األول في الحدت ،جنوب
بيروت ،يحاول البروفسور فادي عبد الساتر
ّ
البيولوجية إيضاح طفرات
الباحث في العلوم
ّ
فيروس كورونا ّالجديد وتحوراته لـ«العربي
الجديد» ،علمًا أنه هو ّأول من تابع موضوع
ّ
امل ـت ـحـ ّـور الـبــريـطــانـ ّـي فــي ل ـب ـنــان .وي ـشــرح أن
هذا الفيروس (سارس-كوف )2-هو «فيروس
ّ
ّ
ريبوزي مرسال) ومن
نووي
( mRNAحمض
ّ
ّ
الطبيعي أن يـقــوم بـطـفــرات جينية كـمــا هي
الحال مع فيروس اإلنفلونزا وفيروس نقص
ّ
البشرية املكتسب (إتش آي في) الذي
املناعة
ّ
يتسبب في مرض اإليدز» .يضيف عبد الساتر
ّ
ّ
أنه «عندما يدخل الفيروس ّ إلى قلب الخلية،
أي عندما تقع اإلصــابــة ،فإنه يتكاثر ويكون
ّ
الجينية الخاصة به.
بالتالي نسخًا للساللة
وعندما يتكاثر يستخدم اإلنزيمات املوجودة
ف ــي ال ـخ ـل ـ ّـي ــة الـ ـبـ ـش ـ ّ
ـري ــة .وف ـ ــي خ ـ ــال عـمـلـ ّـيــة
ّ
الـنـســخ قــد تـطــرأ أخ ـطــاء ،مــن دون أن يتمكن
الفيروس مــن تصحيحها .هــذه األخـطــاء أمر
ّ
طبيعي فــي ّ
ّ
عملية نـسُــخ .وعـنــدمــا تكون
أي
مجموعة األخـطــاء أو مــا نطلق عليه طفرات
جـيـنـ ّـيــة ف ــي ف ـي ــروس واحـ ــد ،ن ـت ـحـ ّـدث حينها
ّ
ع ــن م ـت ـح ـ ّـور» .وبـتـعــابـيــر أخـ ــرى ،يــوضــح أن
«ال ـف ـي ــروس يــدخــل إل ــى قـلــب الـخـلـ ّـيــة ويعمل
عـلــى نـســخ نفسه والـتـكــاثــر .وعـنــدمــا يتكاثر
ماض في
يخرج منها ويقتلها .وفي حني هو
ٍ
ّ
عملية النسخ تلك ،تحصل طفرات .والطفرات
ّ
إذا كانت لها خصائص معينة وانتقلت إلى

ّ
ّ
املتحور الجديد ينتشر
أشخاص آخرين ،فإن
ويـتـسـ ّـبــب فــي مـشـكـلــة» .ويـشـيــر عـبــد الساتر
ّ
إلــى أن «الفيروس ســارس-كــوف 2-انطلق من
الصني قبل عــام ونـ ّـيــفّ ،أمــا الـيــوم ّ
فثمة أكثر
ّ
ّ
نهتم
متحور في العالم .وملاذا
من أربعة آالف
ّ
ّ
بـعــدد منها فـقــط؟ ألن تـلــك امل ـت ـحــورات تملك
خصائص ّ
معينة مــن قبيل ســرعــة االنتشار
وع ــدوى أكبر بــن عــدد أكبر مــن الـ ّنــاس» .إلى
ّ
ّ
البريطاني الذي حذ ّرت جهات
املتحور
جانب
ّ
ص ـحـ ّـيــة ف ــي املـمـلـكــة امل ــت ـح ــدة م ــن أنـ ــه ســوف
يسيطر عـلــى أج ــزاء كـبـيــرة مــن الـعــا ّلــم ،يأتي
ّ
ّ
أفريقي ّ الذي يبدو أنه يقاوم
املتحور الجنوب
عددًا من اللقاحات املتوفرة اليوم ،بحسب ما
ّ
ّ
والبرازيلي الذي يخلف
يفيد بعض الخبراء،
وفـ ّـيــات كـبـيــرة فــي بـلــد مـنـشــأه ،والــدنـمــاركـ ّـي
ّ
والتشيكي .واألخير
الذي ُربط بحيوان ِاملنك،
بحسب عبد الـســاتــر هــو املـتـحـ ّـور األوروبـ ــيّ،
لـكـ ّـنــه ُيـنـســب إل ــى جـمـهـ ّ
ـوريــة الـتـشـيــك بسبب
ّ
تفشيه السريع هناك .كذلك ُيحكى أخيرًا عن
ّ
متحور جديد في نيويورك (الواليات املتحدة
ّ
األميركية) وآخر في إيران وآخر في نيجيريا.
ّ
َ
ّ
ُ
والتحور بحسب عبد الساتر يترجم «تغيرًا
ّ
َ
ّ
ُ
ّ
الشوكي الذي يعد خط االلتحام
في البروتني
ّ
ّ
الخلية .والتغيير قد يكون بطريقة
األول مع
التحامه وبشكل البروتني فال تعود األجسام
ّ
التعرف إلى هذا البروتني
املضادة قادرة على
وي َّ
كما يجبُ ،
ّ
سجل بالتالي تهرب من الجهاز
ّ
ّ
املناعي .هــذه نظرية مستندة إلــى اختبارات
ّ
وثمة خــوف ّ
مجهريةّ ،
مما قد يحصل الحقًا.
ّ
والعلماء يدق ّون اليوم جرس اإلنــذار للدعوة
ُ
ّ
التنبه ،ألنــه فــي حــال أصـبــت بالفيروس
إلــى
ُ
ّ
وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة أص ـ ـبـ ــت بـ ـه ــذا امل ـ ـت ـ ـحـ ــور قـ ــد ال
تـتـعـ ّـرف إلـيــه األج ـســام امل ـضــادة فــي جسمي.
وه ـنــا ن ـت ـحـ ّـدث ع ــن ال ـع ــدوى ل ـل ـمـ ّـرة الـثــانـيــة.
فــي الـبــدايــة كــانــت اإلش ــارة إلــى إصــابــة ثانية
ّ
أم ـرًا مستهجنًا .لكن الــوضــع اختلف الـيــوم».
ّ
يضيف «بالتالي ،ال بد من تطويق الفيروس
للقضاء عليه .هو ال يستطيع أن ينسخ نفسه

الفيروسات التاجيّة هي
المتحور وهي
من النوع
ّ
خطرة ألنّها تنتشر سريعًا
خالل النسخ قد تطرأ
ّ
يتمكن
أخطاء من دون أن
الفيروس من تصحيحها

فــي الـهــواء وتشكيل طـفــرات .األمــر يستوجب
أن ّيـكــون فــي قـلــب جـســم اإلن ـس ــان .وب ـقــدر ما
نخفف عدد املصابني نستطيع التخفيف من
ّ
املتحورات».
عدد
ّ
وي ـش ـيــر إلـ ــى أن «األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن يـبـقــون
فــي املستشفيات لـفـتــرات طويلة مــع أمــراض
مرتبطة باملناعة هم قادرون أكثر من سواهم
عـلــى جـمــع ع ـ ّـدد أكـبــر مــن الـطـفــرات فــي داخــل
الفيروس .كأنما تصير لدى الفيروس فرصة
أك ـب ــر لـتـجـمـيــع طـ ـف ــرات ،إذ ه ــو م ــوج ــود في
الجسم لوقت أطــول» ،وبالتالي نحصل على
ّ
مّـتـحـ ّـورات جــديــدة .وهـنــا يــؤكــد عـبــد الساتر
ّ
كانت خطورة متحور ما اليوم
أنه «حتى لو ّ
غير كبيرة ،إال أنها قد تزيد في وقت الحق في
حــال ُس ّجلت فيه طـفــرات جــديــدة .وللسيطرة
عـلــى الــوضــع ،يبقى األس ــاس تحقيق مناعة
ّ
مجتمعية أو مناعة القطيع الـتــي يستحيل
حصولها إال عن طريق اللقاحات وفي أسرع
وقت ممكن».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

صـ ّـعــد نــاش ـطــون وحـقــوقـيــون عــراقـيــون
أخيرًا حمالتهم للضغط على السلطات
ال ـص ـح ـيــة واألم ـن ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،بـهــدف
تفعيل ال ـقــوانــن املـتـعـلـقــة بـمـنــع دخــول
األطفال واملراهقني إلى املقاهي وصاالت
األلـعــاب لتدخني الشيشة أو النرجيلة،
وك ـ ــذل ـ ــك تـ ـل ــك امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـبـ ـي ــع املـ ـح ــال
الـتـجــاريــة عـلــب الـتـبــغ ل ـهــؤالء ،مؤكدين
ارتفاع عدد املدخنني دون الثامنة عشرة
مــن عمرهم إلــى مستويات قياسية في
البالد.
بحسب آخــر األرق ــام الـصــادرة عن وزارة
الصحة العراقية في نهاية العام املاضي،
ً
نـقــا عــن عـضــو بــرنــامــج مكافحة التبغ
ّ
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة وس ـي ــم ك ـي ــان ،ف ــإن
مسوحات أجريت في العراق تشير إلى
ّ
أن شخصًا واحـ ـدًا يـمــوت كــل  20دقيقة
ّ
ألسباب تتعلق بالتدخني ،مشيرًا إلى أن
َ
ملياري دينار عراقي
العراق ينفق يوميًا
(نحو مليون و 400ألــف دوالر أميركي)
لشراء التبغ ومنتجاته من الخارج .وفي
تصريحات لكيالن ،نقلتها وسائل إعالم
ّ
محلية ،فــإن «نصف مراجعي العيادات
الـطـبـيــة مــن األط ـفــال دون الـخــامـســة من
ع ـمــرهــم ،ي ـعــانــون م ــن م ـشــاكــل تنفسية
مرتبطة بالتدخني والنرجيلة مــن قبل
ذويـ ـه ــم»ّ .أمـ ــا ت ـق ــدي ــرات نـقـيــب األط ـب ــاء
العراقيني ،عبد األمير الشمري ،فتشير
ّ
إلــى أن نحو  40في املائة من العراقيني
ّ
هم من املدخنني ،وأن نحو  20في املائة
من تالميذ املدارس مدخنون كذلك.
يـ ـق ــول ال ـن ــاش ــط ال ـح ـق ــوق ــي أحـ ـم ــد عـبــد
ّ
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام الـ ـشـ ـيـ ـخـ ـل ــي إن الـ ـن ــاشـ ـط ــن
والـحـقــوقـيــن فــي ب ـغــداد فــي ه ــذا اإلط ــار
قــابـلــوا «مـســؤولــن فــي وزارة الداخلية،
ل ـب ـحــث أسـ ـب ــاب ع ـ ــدم ت ـف ـع ـيــل ال ـق ــوان ــن
وبـقــاء املـقــاهــي وص ــاالت لعب البولينغ
وغـيــرهـمــا مـكــانــا لـجــذب املــراهـقــن نحو
التدخني الذي هو باب ّأول للوصول إلى
امل ـخ ــدرات بمختلف أن ــواع ـه ــا»ّ .يضيف
الشيخلي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أنـهــم لم
ّ
يحصلوا «إال على وعود وتأكيدات بأن
الوزارة والوزير (عثمان الغانمي) شددا
ّ
على تفعيل الـقــانــون .لـكــن الــواقــع يأتي
ب ـخــاف ذل ــك ،وك ــل ال ـج ـهــود ال ـتــي تـبــذل
تكاد تظهر كمبادرات شخصية من قبل
ضـبــاط ومـســؤولــي أمــن ُي ـ َّ
ـروج لهم على
ّ
مواقع التواصل ،على الرغم من أن ذلك
من صلب عملهم».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــرطـ ــة
املجتمعية في وزارة الداخلية العراقية،
الـ ـعـ ـمـ ـي ــد غـ ــالـ ــب الـ ـعـ ـطـ ـي ــة ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ّ
الجديد» ،إن «تدخني األطفال واملراهقني
ينتشر فــي مجتمعنا ،س ــواء فــي بغداد
أو املـ ـح ــافـ ـظ ــات .وق ـ ــد تـ ـح ـ ّ َّـول ذل ـ ــك إل ــى
ُ
خ ـطــر مـجـتـمـعــي ،فـيـمــا ت ـن ــف ــذ عـمـلـيــات
ت ـف ـت ـي ــش وب ـ ـحـ ــث بـ ـشـ ـك ــل م ـس ـت ـم ــر فــي
املقاهي وغيرها مــن األمــاكــن ،وقــد نجد
ً
على سبيل املثال ّطفال في العاشرة من
ّ
ع ـمــره أو أقـ ــل ي ــدخ ــن الـشـيـشــة ف ــي أحــد
امل ـق ــاه ــي .وع ـن ــدم ــا نـ ـح ــاول مـ ّحــاسـبـتــه،
ّ
نكتشف أن والــده يرافقه ويدخن معه».
ّ
يضيف العطية أن «املـقــاهــي بمعظمها
ّ
ت ـبــل ـغــت ب ــوج ــوب وضـ ــع الفـ ـت ــات تـمـنــع

ّ
للحد من ذلك ،باإلضافة
دخول األطفال
إل ــى إط ــاق ب ــرام ــج تــوعـيــة ف ــي امل ــدارس
وب ـف ـع ــال ـي ــات م ـج ـت ـم ـع ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،مــع
أهـ ـمـ ـي ــة ت ــوعـ ـي ــة األسـ ـ ــر ك ــذل ــك مل ـتــاب ـعــة
ّ
ألن ّ
ثمة قصورًا واضحًا من قبل
أبنائهم،
األهل تجاه أطفالهم وتقويم سلوكهم».
ّ
وي ــؤك ــد ال ـع ـط ـيــة أن «اخـ ـت ــاط ّاألط ـف ــال
ّ
مــع كبار الـســن فــي املقاهي يمثل خطرًا
ّ
ُ
ُ
عـلــى األط ـف ــال ،إذ يـسـتـغــلــون ويـغــرقــون
في هذه العادات السيئة ،باإلضافة إلى
استخدامهم فــي مـهــام خـطــرة .وه ــذا ما
يــدعــو إل ــى ضـ ــرورة متابعتهم مــن قبل
ّ
ّ
املعنية ليكون
األهل وكل فئات املجتمع
ّ
سويًا».
هذا الجيل
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،يـ ـق ــول ال ـح ـقــوقــي
أح ـم ــد ع ـبــدّ ال ـخ ـضــر ج ــاس ــم ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» إن ــه «ف ــي الــربــع األول مــن عــام
 ،2012ص ــدر ق ــان ــون مـكــافـحــة الـتــدخــن
رقـ ـ ــم  19ل ـس ـن ــة  ،2012بـ ـه ــدف ح ـمــايــة
األشخاص من أخطار التدخني الصحية
وال ـب ـي ـئ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وق ـ ــد ُح ـظــر
بـمــوجـبــه ال ـتــدخــن ف ــي األم ــاك ــن الـعــامــة
ُ
ومـنــع الـتــرويــج لــه .وذه ــب الـقــانــون إلى
م ـن ــع ال ـص ـغ ـيــر وال ـ ـحـ ــدث م ــن ال ـتــدخــن
أو م ـم ــارس ــة م ـه ـنــة ب ـي ــع وش ـ ـ ــراء الـتـبــغ

ومشتقاته ،فيما أكدت الفقرة الثانية من
الـقــانــون معاقبة الـجـهــات الـتــي تخالف
ّ
النص بعقوبات مالية ،وفي حال تكرار
املخالفة يصار إلى الغلق».
وع ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب انـ ـتـ ـش ــار الـ ـت ــدخ ــن بــن
األط ـ ـفـ ــال ،ت ـق ــول ال ـبــاح ـثــة االج ـت ـمــاع ـيــة
منى كاطع ،وهي عضو جمعية «أجيال
لتنمية الذكاء واإلبداع» غير الحكومية،
ّ
إن «تدخني األطفال بدأ يتزايد يومًا بعد
ّ
ّ
ّ
ما أن ثمة دوافع كثيرة جعلت
آخر ،ال سي ّ
األطفال يتبنون هذا السلوك وضاعفت
أع ـ ــداد امل ـت ــورط ــن ف ـي ــه» .تـضـيــف كــاطــع
ّ
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» أن «ث ـ ّـم ــة ض ــرورة
لتغليظ القوانني تجاه أصحاب املقاهي
وبائعي التبغ وكذلك معاقبة األهــل في
حــال ُ
ثبت إهمالهم ألطفالهم .واإلهمال
ال ـعــائ ـلــي س ـبــب رئ ـي ـســي ق ـبــل أن يـكــون
ضـعــف الــرقــابــة الـخــارجـيــة هــو الـسـبــب،
ُ
َ
الوالدين مسؤولية
لذا تلقى على عاتق
كبيرة في مراقبة أطفالهما .كذلك ال ّ
بد
مــن ضـمــان توعية األط ـفــال فــي امل ــدارس
ب ـخ ـطــورة ال ـتــدخــن واملـ ـض ــار الـصـحـيــة
ال ـك ـب ـي ــرة امل ـت ــرت ـب ــة ع ـل ـي ــه ،وت ـح ــذي ــره ــم
بــال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي ق ــد ت ـل ـحــق بـصـحـتـهــم
وذويهم في حال قيامهم بذلك».

يبدو األمر تحديًا بالنسبة إليهما (أحمد الربيعي /فرانس برس)

أحيانًا يتور ّط الصغار كذلك في بيع السجائر (أحمد الربيعي /فرانس برس)

أجهزة تنفس اصطناعية للمصابين بالفيروس في الضفة الغربية
يسعى العديد من
الفلسطينيين في الضفة
الغربية المحتلة إلى
إطالق حمالت للتبرع
بأجهزة تنفس اصطناعية
لمساعدة مرضى كورونا،
في ظل ارتفاع أعداد
اإلصابات بالفيروس
وامتالء المستشفيات.
والالفت هو اإلقبال الكبير
على التبرع
في أحد مستشفيات
رام اهلل (حازم بدر /فرانس برس)

رام اهلل ـ سامر خويرة

ّ
في ظل االرتفاع الكبير واملتسارع في أعداد
امل ـص ــاب ــن ب ـف ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،واك ـت ـظ ــاظ
املستشفيات ،وعــدم وجــود أسـ ّـرة في غرف
ال ـع ـن ــاي ــة املـ ـ ــركـ ـ ــزة ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي اآلونـ ـ ــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ح ـ ـمـ ــات م ـج ـت ـم ـع ـيــة
وشـ ـعـ ـبـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ـعـ ـظ ــم املـ ـ ـ ـ ــدن وال ـ ـب ـ ـلـ ــدات
وامل ـخ ـي ـمــات ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة املـحـتـلــة،
ّ
بـهــدف ح ــث املــواط ـنــن عـلــى الـتـبــرع لـشــراء
أجـهــزة التنفس االصطناعي وأسـطــوانــات
األكسجني ،ملساعدة مرضى كورونا.
وبعد حصولها على جهاز تنفس اصطناعي
سعته  10لـيـتــرات ،تمكنت م .ل 44( .عــامــا)،
مــن م ـغ ــادرة املـسـتـشـفــى بـعــد ثــاثــة أســابـيــع
قضت معظمها في غرفة العناية املركزة ،من
جــراء إصابتها بفيروس كــورونــا .وتبرعت
حملة «أنـفــاس الحياة» التي أطلقها ّ
تجمع
النقابات املهنية في محافظة نابلس شمال
الـضـفــة الـغــربـيــة ،بــالـجـهــاز ،وق ــد استطاعت

توفير عدد كبير من األجهزة التي يحتاجها
مرضى كورونا وإعارتها ملن يحتاج إليها.
وت ـق ــول م .ل .لـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :عـشــت
أيـ ـ ــامـ ـ ــا صـ ـعـ ـب ــة ج ـ ـ ـ ـدًا مـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــراء إص ــابـ ـت ــي
بــالـفـيــروس .وعـنــدمــا ب ــدأت أتـمــاثــل للشفاء،
اشـتــرط األطـبــاء عـلــي ،وقـبــل موافقتهم على
مـغــادرتــي املستشفى ،أن يـكــون هـنــاك جهاز
تنفس اصطناعي فــي بيتي .لكنني مطلقة
ولـ ــدي ثــاثــة أط ـف ــال وال أع ـمــل وبــال ـتــالــي ال
أستطيع ش ــراءه» .فتواصل أق ــارب املريضة
مــع الـقــائـمــن عـلــى حملة «أن ـف ــاس الـحـيــاة»،
الذين ّلبوا النداء على الفور ،لتعود م.ل .إلى
بيتها وتترك سريرها في املستشفى ملريض
آخر يحتاج إليه.
في هذا اإلطار ،يقول املهندس يزن جبر ،من
حملة «أنفاس الحياة» ،لـ «العربي الجديد»،
إن «كثيرين من املصابني بكورونا يمكنهم
مغادرة املستشفيات في حال توفرت الرعاية
ال ـص ـح ـيــة امل ـن ــزل ـي ــة ل ـه ــم ،وتـ ـح ــديـ ـدًا أج ـه ــزة
ال ـت ـن ـفــس االص ـط ـن ــاع ــي .ف ـك ــان قـ ـ ــرار تـجـمــع

يغادر المصابون
ّ
توفرت
المستشفيات إذا
الرعاية الصحية المنزلية
ّ
وفر ناشطون أجهزة
أكسجين لمن يعانون
مشاكل في التنفس

النقابات إطالق حملة كبيرة لجمع التبرعات
م ــن أج ـ ــل شـ ـ ــراء ت ـل ــك األج ـ ـهـ ــزة بــأح ـجــام ـهــا
املختلفة ملساعدة أولئك املرضى والتخفيف
من االكتظاظ في املستشفيات ،في ظل ارتفاع
أعداد اإلصابات بشكل كبير مؤخرًا».
وتمكنت حملة «أنفاس الحياة» حتى اآلن من

شراء وتوفير  35جهازًا للتنفس االصطناعي
سعة خمسة ليترات ،و 22جهازًا سعة عشرة
ليترات ،وعدة أسطوانات أكسجني ،وخمسة
أجهزة تبخير دوائ ــي .ويـتــراوح سعر جهاز
التنفس االصطناعي سعة  5ليترات ما بني
 2000شـيـكــل (ن ـح ــو  607دوالرات) و2200
شيكل (نحو  668دوالرًا) ،وسعة  10ليترات
م ــا ب ــن  4000ش ـي ـكــل (ن ـح ــو  1215دوالرًا)
و 4500شيكل (نـحــو  1367دوالرًا) ،وجـهــاز
التبخير الدوائي ما بني  100شيكل (نحو 30
ً
دوالرًا) و 150شيكال (نحو  45دوالرًا).
وفي نابلس أيضًا ،انطلقت مبادرة «شهيق
أمــل» ،لجمع تبرعات لـشــراء أجـهــزة التنفس
االصطناعي وتوزيعها على مرضى كورونا
غ ـيــر امل ـق ـتــدريــن .ي ـقــول ح ـســام املـ ـص ــري ،من
الحملة ،لـ «العربي الجديد»« :املبادرة تفتح
امل ـج ــال لـكــافــة الــراغ ـبــن ف ــي امل ـس ــاع ــدة .يـبــدأ
الـتـبـ ّـرع بنحو ثالثة دوالرات ،ويــوضــع املــال
فــي صـنــاديــق فــي أن ـحــاء مـتـفــرقــة فــي مدينة
نابلس ملدة ثالثة أيام ،ثم يجمع املبلغ لشراء

أجهزة تنفس اصطناعية بعد الحصول على
عروض من املوردين .وحث املصري املرضى
امل ـق ـتــدريــن م ــادي ــا ،وال ــذي ــن اشـ ـت ــروا أج ـهــزة
أكسجني لالستخدام الشخصي ،على التبرع
بها بعد شفائهم ملن يحتاجها.
حمالت التبرع من أجل توفير أجهزة تنفس
اصـطـنــاعـيــة شـمـلــت أي ـض ــا ق ــري ــة ك ـفــر ق ــدوم
شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية،
ح ـي ــث أطـ ـل ــق ن ــاشـ ـط ــون حـ ـم ــات م ـشــاب ـهــة،
واستطاعوا شــراء نحو عشرة أجهزة .يقول
الناشط رجائي قدومي لـ «العربي الجديد»:
«ف ـقــدنــا أعـ ــزاء بـسـبــب ك ــورون ــا الـ ــذي تفشى
فــي قريتنا أس ــوة بغيرها .ورأيـنــا كــم عانى
املصابون من جراء امتالء املستشفيات ،فكان
ال ـقــرار بــإطــاق حملة لتوفير أجـهــزة تنفس
اص ـط ـنــاع ـيــة ووض ـع ـه ــا ت ـح ــت تـ ـص ـ ّـرف مــن
يحتاجها .لن ننتظر أن يختنق عزيز علينا
وال يجد ما ينقذ حياته».
كذلك في قباطية جنوب جنني شمال الضفة
ّ
الغربية ،تمكن ناشطون من شراء العديد من

أجهزة األكسجني ملن يعانون من مشاكل في
التنفس نتيجة إصابتهم بالفيروس .ويقول
الناشط ثامر سباعنة لـ «العربي الجديد»:
«فــي إط ــار تــزايــد عــدد اإلصــابــات بــن أهالي
بلدة قباطية ،وعــدم استيعاب املستشفيات
ل ـه ــم ،كـ ــان ال ـح ــل ب ـتــوف ـيــر أجـ ـه ــزة أكـسـجــن
لتخفيف ال ـع ــبء ع ــن ال ـطــواقــم الـطـبـيــة وم ـ ّـد
املــرضــى بأسباب الـحـيــاة» ،على حــد وصفه.
ويلفت سباعنة إلى أن «اإلقبال على التبرع
كـ ــان ك ـب ـي ـرًا .م ـنــذ ال ـل ـح ـظــة األولـ ـ ــى الن ـطــاق
الحملة ،هب الجميع ملد يد العون .هناك من
ت ـبــرع بـثـمــن جـهــازيــن م ـعــا ،وم ــن اقـتـطــع من
قوت أوالده وقدمه لنا».
كما انطلقت حمالت أخرى في مدينة الخليل
جنوب الضفة الغربية ،وفــي مدينة سلفيت
شـ ـم ــال ال ـض ـف ــة ،وف ـ ــي بـ ـل ــدة س ـن ـجــل ش ـمــال
رام ال ـل ــه وس ــط ال ـض ـفــة ،وق ــري ــة ف ــرع ــون في
طولكرم ،باإلضافة إلى حملة نفذها صندوق
ال ـت ـض ــام ــن الـ ـخ ــاص بـ ـك ــورون ــا ف ــي جــامـعــة
بيرزيت شمال رام الله.
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مجتمع فالش

ربما يكون العالم اليوم في
أشد الحاجة إلى الشعور
بالسعادة ،بعد أكثر من عام
على تفشي فيروس كورونا ،والذي
فرض تدابير لم يكن أحد ليظن أنها
ً
يمكن أن تحدث فعال ،عدا عن أعداد
اإلصابات الكبيرة بالفيروس ،وخسارة
كثيرين أحباءهم .فجأة ،وجد الناس
أنفسهم مضطرين إلى القيام بكل
شيء في مكان جغرافي واحد ،وصار
األطفال حبيسي املنازل ،غير قادرين
على ممارسة أبسط حقوقهم .هذا عدا
عن الخوف الذي لم يعد يفارق كثيرين،
والذين يعيشون مع فيروس قد يحمل
لهم املفاجآت في أية لحظة ،وذلك على
الرغم من بدء توفر اللقاحات.
في العشرين من مارس /آذار من كل
عام ،تحتفل األمم املتحدة باليوم
الدولي للسعادة .بالنسبة إليها ،هو
«يوم تشعر فيه بالسعادة والسرور».
واعتادت االحتفال به منذ عام ،2013
على اعتبار أنه سبيل لالعتراف بأهمية
السعادة في حياة الناس في كل أنحاء
العالم .كما أن األهداف الـ  17للتنمية
املستدامة التي حددتها األمم املتحدة،
والتي يراد منها إنهاء الفقر وخفض
درجات التفاوت والتباين وحماية
الكوكب ،كلها تمثل جوانب رئيسية
يمكنها أن تؤدي إلى الرفاه والسعادة.
وحددت الجمعية العامة لألمم املتحدة
بموجب قرار مؤرخ في  12يوليو /تموز
 ،2012يوم  20مارس /آذار بوصفه اليوم
الدولي للسعادة ،وذلك بمبادرة من
مملكة بوتان (دولة غير ساحلية في
جنوب آسيا تقع في الطرف الشرقي من
جبال الهيمااليا) ،التي تعترف بسيادة
السعادة الوطنية على الدخل القومي
منذ أوائل سبعينيات القرن املاضي،
واعتمدت هدف السعادة الوطنية
الشهير وسيادته على الناتج القومي
اإلجمالي.
(العربي الجديد)
(الصور)Getty :

يوم السعادة

فرصة لالبتعاد عن كورونا

