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إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

الباكستانيات  النساء  قدم مئات 
ُ
ت سنويًا، 

الضغوطات  مــن  ص 
ّ
للتخل االنــتــحــار  على 

 أبـــرزهـــا 
ّ

ــهــا، لـــعـــل
َ
املــخــتــلــفــة الـــتـــي يــواجــهــن

 الــنــفــســيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، واألعــــــــراف 
ّ
ــن ــهــ ــاعــ أوضــ

القبلية السائدة التي تحرم املرأة في بعض مناطق 
بـــاكـــســـتـــان مــــن أبـــســـط حــقــوقــهــا فــــي الـــحـــيـــاة، كــمــا 
 ذلك في 

ّ
األحــوال املعيشية الصعبة في البالد، وكــل

 تهميش حــكــومــي مــســتــمــر، مــع تــكــرار للوعود 
ّ

ظـــل
الضوء على بعض  ط 

َّ
ُيسل تتحقق. وبينما  التي ال 

 أخرى تبقى طّي الكتمان.
ّ
تلك الحوادث فإن

ومن حوادث االنتحار التي خرجت إلى العلن أخيرًا 
إقــــدام امــــرأة بــاكــســتــانــيــة عــلــى وضـــع حـــّد لحياتها 
فــي مــديــنــة كــراتــشــي فــي الــجــنــوب، الــشــهــر املــاضــي. 
أثـــارت ضجة إعالمية وسياسية وكــذلــك على  وقــد 
منصات التواصل االجتماعي، بعد اكتشاف الدافع 
اعتداء  يبّي  فيديو  تسجيل  وهــو  انتحارها،  وراء 
قــبــل عــصــابــة إجــرامــيــة. وكــانــت  جنسيًا عليها مــن 
على  رســائــل صوتية  أرســلــت ألخيها  قــد  الضحية 
ترغمها   عصابة 

ّ
أن فيها  تؤكد  »واتــســاب«  تطبيق 

على االنتحار.
ها 

ّ
أن الضحية  أخ  عن  الباكستانية  الشرطة  ونقلت 

أرملة وكانت متطّوعة في حملة تحصي ضد شلل 
األطفال، وتعّرضت إلى االغتصاب من قبل عصابة 

يعيش أفرادها في جوار منزلها في منطقة شادمان 
تاون بمدينة كراتشي. وفي أثناء االغتصاب، عمدت 
الــعــصــابــة إلـــى تــســجــيــل مــشــاهــد مـــصـــّورة، قــبــل أن 
تهّددها بنشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل 
االجتماعي وإرساله إلى أقاربها وأبنائها في حال 

لم تلبِّ مطالب أفرادها.
وقــبــل أن تــقــدم عــلــى وضـــع حـــّد لــحــيــاتــهــا، أرســلــت 
ــهــا تفعل 

ّ
أن ألخيها رســائــل صوتية أوضــحــت فيها 

 تـــلـــك الـــعـــصـــابـــة تــطــلــب مــنــهــا الــخــضــوع 
ّ
ذلـــــك ألن

 ال حياة 
ّ
أن أو تنشر تلك املشاهد، مؤكدة  ملطالبها 

ها ال تستطيع العيش بي 
ّ
لها بعد هذه الحادثة ألن

العصابة تهديداتها. وقبل  ــذت 
ّ
نــف فــي حــال  الــنــاس 

الرسائل أو يتدخل، كانت  أن يستمع األخ إلى تلك 
 أمامه سوى 

َ
املرأة قد أنهت حياتها، بالتالي لم يبق

الــجــنــاة فــي مــركــز للشرطة،  الــقــضــيــة ضــد  تسجيل 
مشيرًا إلى اطمئنانه للتحقيقات. من جهته، صّرح 
مــســؤول شــرطــة منطقة شــادمــان، نـــارت نــاظــم أبــاد 
الشرطة تسعى   

ّ
أن بــيــان،  فــي  غــالم مرتضى تبسم، 

جــاهــدة لــلــوصــول إلـــى الــجــنــاة ومــالحــقــتــهــم، وهــي 
أفــراد تلك العصابة املؤلفة  تمّكنت من اعتقال أحد 
من ستة أشخاص كانت قد أشارت إليهم الضحية 

في رسائلها الصوتية.
ــدعــى مقدس 

ُ
ــط الــضــوء على قصة شابة ت

ّ
كذلك ُســل

أقـــدمـــت عــلــى االنـــتـــحـــار بــعــد قــتــلــهــا صــديــقــتــهــا في 
ــاد بــإقــلــيــم الــبــنــجــاب، وقـــد حـــازت  مــديــنــة فــيــصــل أبــ

التواصل  القضية على مساحة كبيرة على وسائل 
ــــل إعـــــــالم مـــحـــلـــيـــة. وفـــي  ــائـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي وفــــــي وسـ
التفاصيل، تخاصمت نبيلة مع صديقتها وجارتها 
مــقــدس، وانــقــطــع الــتــواصــل بينهما أليــــام، قــبــل أن 
النار عليها من  نبيلة منزل مقدس وتطلق  تقصد 
مسدس أخذته من منزلها. وبعد هروبها، توجهت 
ه رفض إيواءها، فعادت 

ّ
الجانية إلى بيت عّمها لكن

إلـــى مــنــزلــهــا. وعــنــدمــا وصــلــت الــشــرطــة إلـــى مــنــزل 
الــجــانــيــة إللــقــاء الــقــبــض عــلــيــهــا، كــانــت قــد تــنــاولــت 
ــي فـــي قبضة  ــّم لــتــلــفــظ أنــفــاســهــا األخــــيــــرة وهــ الـــسـ
ي 

َ
ي الضحيت

َ
 الشرطة وكذلك أسرت

ّ
الشرطة. ُيذكر أن

انــتــحــار نبيلة  الـــدافـــع وراء  لــم تــخــِف حــيــرتــهــا إزاء 
لم  ــهــا 

ّ
أن أكــدت  مــقــدس. فأسرتها  وقتلها صديقتها 

ها كانت ناجحة في 
ّ
تكن تعاني أّي مرض نفسي وأن

ها 
ّ
أن إلى  باإلضافة  املنزلية  األعمال  وفي  دراستها 

تحب الحياة وتقبل عليها بشغف.
مدينة  فــي  زيــنــب  الشابة  انتحار  فشل  مــن جهتها، 
ــبــــالد، بـــعـــدمـــا ألــزمــتــهــا  بـــيـــشـــاور بـــشـــمـــال غـــربـــي الــ
 ومــصــاب 

ّ
عــائــلــتــهــا بخطبة رجـــل مــتــقــّدم فــي الــســن

السّم.   بذلك، فتناولت 
َ

بمرض نفسي. هي لم تــرض
ــقــلــت إلـــى املستشفى حــيــث أجــــرى األطــبــاء 

ُ
ــهــا ن

ّ
لــكــن

عملية تنظيف ملعدتها فنجت من املوت. 
وتتكرر أخبار االنتحار في صفوف نساء باكستان، 
»العربي  فيشرح الناشط الباكستاني عبد الولي لـ
 »املجتمع الباكستاني بعمومه يشهد 

ّ
الجديد« أن

أوضــــاعــــًا صــعــبــة مـــن نــــــواٍح مــخــتــلــفــة اجــتــمــاعــيــة 
 

ّ
 املرأة مهمشة بكل

ّ
ومعيشية ونفسية، في حي أن

مــا للكلمة مــن مــعــنــى، فــهــي مــحــرومــة مــن حقوق 
االنتحار،  وراء  كثيرة  »دوافــع   

ّ
أن كثيرة«. يضيف 

 الــدافــع االجــتــمــاعــي مــن أكــثــرهــا تــأثــيــرًا. ففي 
ّ
لــكــن

الباكستانية  املــرأة  كثير من األحيان، ال تستطيع 
أن تعّبر عن نفسها أمام أّي قريب لها، تحديدًا في 
بالتالي،  والصداقة وغيرهما.  بالزواج  يتعلق  ما 
 وحيدًا 

ً
تقدم على االنتحار، إذ ترى في ذلك سبيال

في  اجتماعية  مــن ضغوط  تــواجــه  مّما  للتخلص 
هذا السياق أو غيره«. 

مجتمع
ــه 

ّ
دعــا وزيــر الصحة األملــانــي ينس شبان إلــى إبـــرام ميثاق دولــي ملكافحة الــجــوائــح، موضحًا أن

ر منع االنتشار العاملي لفيروس كورونا الجديد في العام املاضي، ال بّد من أن يصبح 
ّ
بعد تعذ

ه على الدول 
ّ
التعاون الدولي أكثر إلزامًا. أضاف شبان في تصريحات لوكالة األنباء األملانية، أن

ه »من غير الصحيح أن 
ّ
الكبرى تخصيص مزيد من األموال ملنظمة الصحة العاملية، مشيرًا إلى أن

تقّدم املؤسسات الخاصة في بعض األحيان أموااًل أكثر من الدول الكبرى«. وتابع: »ثّمة زخم اآلن 
)قنا( إلصالح املنظمة، ويتعّي علينا االستفادة منه«.  

الجزائر حملة  املستشفيات في  الصحة والسكان وإصــالح  فت وزارة 
ّ
اإلثني، كث ابتداًء من أمس 

التحصي ضّد كوفيد-19 في البالد، بطلب من رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد الذي 
شــدد على »ضـــرورة احــتــرام املعايير واألولـــويـــات املــحــددة فــي مــجــال التحصي مــن قبل اللجنة 
العلمية ملتابعة تطّور جائحة كورونا والسلطة الصحية املؤهلة«. ودعا جراد إلى »بذل مجهود 
إضافي على مستوى الواليات التي تشهد ارتفاعًا في حاالت العدوى«، وذلك »مع الحفاظ على 
)وكالة األنباء الجزائرية( اإلطار التنظيمي واللوجيستي«.  

الجزائر: تكثيف حملة التحصين ضد كوفيد-19ألمانيا: دعوة إلى ميثاق دولي لمكافحة الجوائح

النفسية  األمراض  في  المتخصص  الطبيب  يقول 
الجديد«  لـ»العربي  ــان،  خ جهازيب  والعقلية، 
أعراضًا  المرأة  تعاني  األحيان،  من  كثير  »في  إنه 
إليها  يستمع  ال  أحدًا  لكّن  المدى،  نفسية طويلة 
أو يصطحبها إلى طبيب، فتصل بالتالي إلى حالة 
فهذا  االنتحار.  على  اإلقــدام  إلى  تدفعها  سيئة 

هو الحل األنسب بالنسبة إليها«.

أعراض نفسية

ــرار الــعــالــم بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد بعد  ــ مــنــذ إقـ
راحت  الصني،  حــدود  يه 

ّ
وتخط ظهوره  من  أسابيع 

الــواجــب  القطيع  مناعة  عــن  تحكي  املعنية  الــجــهــات 
املحلية،  الصعد  على  الــوبــاء  مــن  ص 

ّ
للتخل ــرهــا 

ّ
تــوف

الــعــالــم.  ومع  الجائحة على مستوى  مــن  وبــالــتــالــي 
 لفترة طويلة 

ّ
التعّرف أكثر إلى هذا الفيروس الذي ظل

ُيحدث مفاجآت وما زال، راح خبراء يشككون في 

جدوى هذه املناعة، ال سّيما مع اكتشاف متحّورات 
مختلفة منه. بالنسبة إلى عالم الفيروسات اإليطالي 
ثّمة  بريلياسكو،  فابريتسيو  ميالنو،  جامعة  فــي 
القطيع  مناعة  إلــى  الــوصــول  إمكانية  بــعــدم  اقــتــنــاع 
ــرح في  الــخــاصــة بــفــيــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد.  وشــ
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا ملــجــمــوعــة »أدنــــكــــرونــــوس« 
التي  بالحالة  الواقع  ق في 

ّ
يتعل »األمــر  أّن  اإلعالمية، 

يتّم فيها القضاء على انتشار املرض، وفقًا للنماذج 
ذلك مطلقًا«. وهو  ن من 

ّ
نتمك »لن  لكن  الرياضية«، 

ما يعني بحسب بريلياسكو أّن »كوفيد-19 سوف 
نا سوف نكون قادرين على 

ّ
نًا، غير أن

ّ
يصير متوط

مع  التعايش  وبالتالي  كثيرًا  اإلصابات  من  التقليل 
 أن »يــكــون الــتــعــايــش حــضــاريــًا«. 

ً
الــفــيــروس«، آمـــال

»ســوف   ،
ً
مــثــال إيطاليا  فــي  أّن  بريلياسكو  أضـــاف 

ــن عــلــى تــحــقــيــق مـــا ســلــف ذكــــره في  ــادريـ نــكــون قـ
ه 

ّ
أن إلــى  إلــى ثالثة أشهر«، مشيرًا  غضون شهَرين 

»مع تحصني 80 في املائة من السكان، سوف يكون 
نا لن 

ّ
املـــرض )كـــوفـــيـــد-19( قــد انــتــهــى تــقــريــبــًا، لكن

ن أبدًا من القضاء على الفيروس«، إذ إّن »جزءًا 
ّ
نتمك

من الشباب سوف ُيبقي سلسلة العدوى نشطة«.
)العربي الجديد، آكي(
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الجروح أو الحروق. واألعــراض تترّكز على 
ــهــا 

ّ
مـــكـــان نـــمـــّو الــفــطــريــات فـــي الــجــســم، لــكــن

ــا فـــي الـــوجـــه وحــّمــى  قـــد تــشــمــل كــذلــك تـــوّرمـ
وتقّرحات في الجلد وآفات سوداء في الفم.

أوضحت  قد  الهندية  الصحة  وزارة  وكانت 
 »الــفــطــر األســــود يــبــدأ في 

ّ
فــي بــيــان لــهــا، أن

ــــرض فــــي الـــجـــيـــوب  ــكـــل مــ ــلـــى شـ الــــظــــهــــور عـ
ــام  ــظـ ــلـــف الـــجـــبـــهـــة واألنــــــــف وعـ ــة خـ ــعــ ــواقــ الــ
ني واألسنان، ويمكن أن 

َ
الخَدين وبني العين

ينتشر إلى الدماغ«. وهو قد يؤّدي إلى تغّير 
لون األنف فيبدو أسود.

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــدكـــتـــور هــيــمــانــت ثــاكــر، 
ــتــــخــــصــــص فــي  الـــطـــبـــيـــب االســـــتـــــشـــــاري واملــ
األمراض االستقالبية والقلبية في مستشفى 
 »إحدى الطرق 

ّ
براش كاندي في مومباي، إن

الــتــي ينتقل مــن خــاللــهــا الــفــطــر األســــود هي 
غزو األوعية الدموية، ما يجعل من الصعب 
»الفطر   

ّ
أن يضيف  مواجهته«.  املرضى  على 

األســــــود يـــضـــّر بــــالــــدورة الـــدمـــويـــة ويــصــيــب 
عضوًا من األعضاء، فينتج ما يسّمى بالنخر 

أو مــوت األنسجة، لــذا يتحّول لــون األعضاء 
إلى أسود، ومن هنا أتت تسمية هذا املرض«. 
ــاالت الـــشـــديـــدة،  ــحــ ــه فــــي الــ ــ ــ

ّ
ويـــتـــابـــع ثـــاكـــر أن

ــة الـــدمـــويـــة إلــى  ــيـ »يــنــتــقــل املــــرض عــبــر األوعـ
الدماغ«، وقد يؤّدي ذلك إلى فقدان البصر أو 
إحداث فجوة في الوجه. وإذا لم تتّم السيطرة 
الوفيات  تــراوح نسبة  ُيعالج، فقد  عليه ولــم 

ما بني 20 و50 في املئة.
عّدت في عام 2005 على 

ُ
وقد وجدت دراسة أ

 إجمالي 
ّ
929 حالة تعود إلــى عــام 1885، أن

نــســبــة الـــوفـــيـــات بـــلـــغ 54 فــــي املــــائــــة، وفــقــا 
األمـــراض  على  للسيطرة  األمــيــركــي  للمركز 
والوقاية منها. ونسبة الوفيات تعتمد على 
نوع الفطريات املعنّية وأّي جزء من الجسم 
 الفطريات 

ّ
يتأثر بها. وعلى سبيل املثال، فإن

لــدى األشخاص املصابني بمرض  أقــل فتكا 
ها أكثر فتكا لدى الذين 

ّ
الجيوب األنفية، لكن

يعانون من التهابات رئوية.
عند اإلصابة بالفطر األسود، يالحظ املرء أملا 
ني أو األنف، مع ارتفاع 

َ
واحمرارًا حول العين

لندن ـ العربي الجديد

فــي األيـــام األولـــى مــن شهر مايو/ 
ــاء فــي  ــ ـــبـ ــدأ األطــ ــ ــاري، بــ ــ ــجــ ــ أيـــــــار الــ
الـــهـــنـــد يـــعـــّبـــرون عــــن قــلــقــهــم إزاء 
ــر 

ّ
زيــــادة اإلصـــابـــات بــمــرض فــطــري قــاتــل يــؤث

عــلــى املــصــابــني بــكــوفــيــد-19 أو أولــئــك الــذيــن 
ــوا يشكون  ــ تــعــافــوا مـــن املــــرض الـــذيـــن مـــا زالـ
من مناعة ضعيفة، وسط أزمــة كورونا التي 
إلــى ارتفاع عــدد الوفيات في البالد إلى  أّدت 
أكــثــر مــن 300 ألــف شــخــص. والــحــالــة املــهــددة 
للحياة املــعــروفــة بــاســم »الــفــطــر األســــود« أو 
»فــطــر الــغــشــاء املــخــاطــي« هــي نــــادرة نسبيا، 
في  املفاجئة  الزيادة   

ّ
أن يقّدرون  األطباء   

ّ
لكن

املــــرض قـــد تــزيــد مـــن تــعــقــيــد مــكــافــحــة الهند 
الصحية  السلطات  كــورونــا. وبحسب  لــوبــاء 
في الهند، وإلى جانب مرضى كورونا والذين 
 مرض الفطر األسود يطاول 

ّ
تعافوا منه، فإن

األشخاص الذين يعانون من حاالت مرضية 
مختلفة، من قبيل تلك املرتبطة بنقص املناعة 

مثل اإليدز، باإلضافة إلى داء السكري.
اإلبــالغ  تــّم  املاضية،  القليلة  األسابيع  وفــي 
ــــود  ــابــــة بــالــفــطــر األسـ عــــن تــســعــة آالف إصــ
ــقــل املــئــات إلــى 

ُ
 أنــحــاء الــهــنــد، وقـــد ن

ّ
فــي كـــل

إلــى نقص  أّدى ذلــك  املستشفيات، فــي حــني 
في العقار املستخدم لعالج هذا املرض. فما 
هو الفطر األســود، ومــا هي أسباب ظهوره 
فــي هـــذا الــوقــت بـــالـــذات، ومـــا هــي أعــراضــه؟ 

 السؤال األهم هو: هل يمكن عالجه؟
ّ

ولعل
الفطر األسود هو نوع من الفطريات، ينتج 
الرطبة من  البيئات  املــوجــود في  العفن  عن 
الــعــضــويــة املتحللة  املــــواد  الــتــربــة أو  قــبــيــل 
أو الـــســـمـــاد، وبـــإمـــكـــانـــه مــهــاجــمــة الــجــهــاز 
ــد هـــــذا املــــــرض مــعــديــا،  ــَعــ ــ الـــتـــنـــفـــســـي. وال ُي
 
ّ
فـــال يــنــتــقــل مـــن شــخــص إلـــى آخــــر، عــلــمــا أن

نوع  مــن  ليست  بــه  تتسّبب  التي  الفطريات 
واحـــد. وهــذه الفطريات، بحسب خــبــراء في 
الناس،  مجال الصحة، ليست ضــارة ملعظم 
التهابات  التسّبب في  قــادرة على  ما هي 

ّ
إن

خــطــيــرة ألولــئــك الــذيــن يــعــانــون ضــعــفــا في 
ــز  ــركـ ــة، بـــحـــســـب مــــا يـــفـــيـــد املـ ــاعــ ــنــ ــاز املــ ــهــ جــ
األميركي للسيطرة على األمراض والوقاية 

منها )سي دي سي(.
وبحسب ما يشير تقرير لشبكة »سي إن إن« 
ر بصورة 

ّ
 الفطر األسود يؤث

ّ
األميركية، فإن

ني بعد 
َ
األنفية والرئت الجيوب  شائعة على 

في  الفطرية  الــخــاليــا  شخص  يستنشق  أن 
 
ّ
الـــهـــواء. وفـــي هـــذا اإلطــــار، يفيد خــبــراء بــأن

تــلــك الــخــاليــا قـــد تــنــتــشــر فـــي املــســتــشــفــيــات 
واملـــنـــازل عــن طــريــق أجــهــزة تــرطــيــب الــهــواء 
أو قــواريــر األوكــســجــني الــتــي تــحــوي مياها 
ر كذلك على 

ّ
وسخة. والفطر األسود قد يؤث

جلد اإلنسان بعد إصابة سطحية من قبيل 

»الفطر
  األسود« 

مرض 
غير معٍد 

يقلق مصابي 
كوفيدـ19 

بالهند

يعيش المصابون بكوفيد-19 وكذلك المتعافون منه 
قلقًا إضافيًا، بسبب الفطر األسود الذي ظهر أخيرًا في 
الهند المنكوبة. وقد صرّح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا 

مودي بأّن »لدينا اآلن تحديًا جديدًا«

مرض الفطر األسود 
النادر ينتج عن العفن في 

البيئات الرطبة

هو يستهدف األشخاص 
الذين يعانون ضعفًا 

في جهاز المناعة

1819
مجتمع

فــي حـــرارة الجسم، وكــذلــك صــداعــا وسعااًل 
ــس وقــيــئــا دمــويــا وتــبــّداًل 

ّ
وضــيــقــا فــي الــتــنــف

الــعــقــلــيــة. ووفــــق وزارة الصحة  الــحــالــة  فــي 
ه في حال االشتباه في اإلصابة، 

ّ
الهندية، فإن

 الشخص املعني يعاني 
ّ
يجب التأكد من أن

من التهاب في الجيوب األنفية وانسداد أو 
احتقان باألنف، وإفرازات من األنف )سوداء 
أو دمــــويــــة(، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ألــــم مــوضــعــي 
ــني أو فـــي وجــنــة واحـــدة 

َ
فـــي عــظــام الــوجــنــت

ــل اســـوداد  مــع تنميل أو تــــوّرم. كــذلــك ُيــســجَّ
ــاء في  عــلــى جــســر األنــــف أو الــحــنــك، وارتـــخـ
األسنان، إلى جانب عدم وضوح في الرؤية 
ر 

ّ
أو ازدواجها مع ألم. وقد يظهر كذلك تخث

ل ألم في  ونخر مع آفات جلدية، فيما ُيسجَّ
الصدر وتفاقم في أعراض الجهاز التنفسي.
ــان  ــ ــديـ ــ ــع »إنـ ــوقــ ــره مــ ــشــ وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر نــ
أو   الجيوب األنفية 

ّ
الهندي، فإن إكسبرس« 

ني قد تتأثر بهذا النوع من الفطريات، 
َ
الرئت

بــعــد اســتــنــشــاقــهــا فـــي الــــهــــواء. وقــــد الحــظ 
أطباء في عدد من الواليات الهندية ارتفاعا 
في اإلصابة بني األشخاص املوجودين في 
املــســتــشــفــيــات أو املــتــعــافــني مــن كــوفــيــد-19، 
عاجلة.  جـــراحـــات  معالجتهم  تطلبت  وقـــد 
األميركية،  تايمز«  »نــيــويــورك  أّمــا صحيفة 
فتناولت في تقرير أسباب املرض وأعادتها 
إلـــى زيــــادة فــي اســتــخــدام املــنــشــطــات لعالج 
املــــرضــــى فــــي املــســتــشــفــيــات. وأشــــــــارت إلـــى 
ر عامل آخر لظهور هذا املرض، 

ّ
احتمال توف

ــــو اكـــتـــظـــاظ املــســتــشــفــيــات بـــعـــد املـــوجـــة  وهـ
الــثــانــيــة مــن وبــــاء كـــورونـــا ولــجــوء عــائــالت 
عديدة إلى التداوي الذاتي وتطبيق العالج 
ـــر 

ّ
بـــاألوكـــســـجـــني فــــي املــــنــــزل مــــن دون تـــوف

النظافة املناسبة.
وفي ما يخّص العالج املطلوب ملرض الفطر 
األســود، فهو إّمــا املضادات للفطريات على 
ــة كــحــّد أدنـــى، 

ّ
مـــدى أربــعــة أســابــيــع إلـــى ســت

 
َ

وإّمــــا الــجــراحــة فــي الــنــهــايــة إذا لــم يــتــعــاف
ــــدواء، إال  ــر الـ

ّ
املــصــاب. وعــلــى الــرغــم مــن تــوف

 الــكــمــيــات فــي الــهــنــد لــيــســت كــافــيــة. وفــي 
ّ
أن

تقرير لصحيفة »نيويورك تايمز«، تضغط 
املــحــاكــم عــلــى الــحــكــومــات املــحــلــيــة إلتــاحــة 
األدويـــــة املـــضـــادة لــلــفــطــريــات وتــضــغــط من 

أجــــل تــكــثــيــف الــتــحــقــيــقــات لـــوقـــف بــيــع تلك 
ــه قبل 

ّ
األدويـــة فــي الــســوق الــســوداء. ُيــذكــر أن

انـــتـــشـــار هــــذا املــــــرض، كـــانـــت كــلــفــة قـــــارورة 
ـــبـــاع بــنــحــو 80 دوالرًا 

ُ
ت الــفــطــريــات  مـــضـــاد 

هم 
ّ
أفــادوا بأن أقــارب مصابني   

ّ
أميركيا، لكن

دفــعــوا مــا يصل إلــى 500 دوالر فــي السوق 
السوداء. وفي هذا اإلطار، انتشر على نطاق 
االجتماعية،  الــتــواصــل  واســـع عبر وســائــل 
تسجيل فيديو المرأة هّددت بالقفز من على 
سطح مستشفى إذا فشلت في توفير حقن 
الـــدواء لزوجها. وقــد أكــدت املـــرأة، من والية 
ــه »ليس 

ّ
ماديا بــراديــش في وســط الهند، أن

لدّي أّي خيار آخر«. وإزاء هذا الواقع، طالب 
ــة مـــاهـــاراشـــتـــرا، في  ــر الــصــحــة فـــي واليــ وزيــ
غـــرب الــبــالد، راجــيــش تــوبــاي، فــي تصريح 
ــة بــــضــــرورة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ إعــــــالمــــــي، الــــحــــكــــومــــة املـ
الــواليــة في حاجة ماسة   

ّ
الـــدواء، ألن توفير 

إلـــى مــزيــد مـــن اإلمــــــــدادات. وفـــي نــيــودلــهــي، 
بالفطر  إصابة   185 املستشفيات  استقبلت 
األسود أخيرًا، وتعمد الحكومة املحلية إلى 
إنــشــاء ثــالثــة مــراكــز متخصصة فــي داخــل 
املستشفيات التي تديرها الحكومة لتوفير 
الــعــالج. وتــؤكــد رئيسة قسم علم األعصاب 
في  الطبية  للعلوم  إنــديــا«  »أول  معهد  فــي 
 »عـــدد 

ّ
نــيــودلــهــي، بـــادمـــا ســريــفــاســتــافــا، أن

اإلصـــابـــات بــالــفــطــر األســــود يــتــزايــد فــي كل 
يوم، وهو ينذر بتحّوله إلى وباء«.

والــفــطــر األســـود قــد يـــؤّدي إلــى تــضــرر الفك 
ــا الــــعــــني، بـــحـــســـب مــوقــع  ــانــ ــيــ الـــعـــلـــوي وأحــ

»إنــديــان إكــســبــرس«. ويــقــول أطــبــاء فــي هذا 
التعامل  إلــى   املرضى يحتاجون 

ّ
إن اإلطــار، 

الــضــرر الالحق  فــقــدان وظائفهم بسبب  مــع 
يعانون من صعوبة  هم ســوف 

ّ
إن إذ  بالفك، 

ــــى تــشــوه  فــــي املـــضـــغ والـــبـــلـــع بـــاإلضـــافـــة إلـ
الـــوجـــه وفـــقـــدان الــثــقــة فـــي الــنــفــس. وســــواء 
ه من املمكن 

ّ
أكانت العني أم الفك العلوي، فإن

استبدالهما بأعضاء صناعية مناسبة، في 
الوجه  استبدال هياكل  املمكن  ــه من 

ّ
أن حني 

املتضررة بأعضاء صناعية خاصة بمجّرد 
استقرار املريض بعد الجراحة. 

الغالف

عبد اهلل البشير

يواجه قطاع التوليد في املشافي واملراكز 
الــصــحــيــة  فــي مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة 
ــــن قـــبـــل املـــنـــظـــمـــات  ــــول مـ ــمـ ــ )شــــــمــــــال(، املـ
الطبية، ضغوطات كبيرة بسبب الكثافة 
الــكــوادر  السكانية فــي املــنــطــقــة، ونــقــص 
 إلــى 

ً
الــطــبــيــة وقــلــة عـــدد املـــراكـــز، إضـــافـــة

انخفاض التمويل. كل ذلك يضع القطاع 
بحالة عدم استقرار خصوصا مع بقائه 
عــرضــة الســتــهــداف الــطــائــرات الــروســيــة 
والقصف الصاروخي الذي تنفذه قوات 
القطاع  إذ يخفف هــذا  الــســوري،  النظام 
عــبــئــا كــبــيــرًا عـــن املـــواطـــنـــني فـــي املنطقة 

املحررة شمال غرب سورية.
الــصــحــي  مــركــز »زرزو«  مــديــر  وتـــحـــدث 
ــر، عــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« عن  محمد املـ
تواجه  التي  والصعوبات  الضغوطات، 
قسم املخاض والوالدة في مشافي شمال 
 الضغوطات على هذا 

ّ
غرب سورية، إذ إن

الــقــطــاع ســبــبــهــا األســـاســـي عـــدد املــراكــز 
الذي ال يتناسب مع عدد السكان، وعدم 
تـــوفـــر كـــــادر طــبــي بــشــكــل يــتــنــاســب مع 
العمل  ضـــرورة  وأكــد  السكانية.  الكثافة 
املنشآت  لرفد  على دعــم مشفى تعليمي 
الــطــبــيــة بـــذوي االخــتــصــاصــات الــالزمــة، 
ــى أن املـــنـــاطـــق املــــحــــررة تــعــانــي  الفـــتـــا إلــ
الجراحة  مستوى  على  كبير  نقص  مــن 

النسائية.
ــيــــة وجـــــــــود عـــــــدد كـــــــاف مــن  ــمــ وعـــــــن أهــ
الحواضن لحديثي الوالدة، ولو بالحد 
ــز الــتــولــيــد،  ــراكـ األدنـــــى فـــي مــشــافــي ومـ
 »وجــود قسم الحواضن 

ّ
أوضــح املــّر أن

ــام األمـــــــان  ــ ــمـ ــ ــبـــر صـ ــتـ ــعـ ــى يـ ــفــ ــشــ ــي املــ ــ فــ
طبيب  أو  الــنــســائــي  للطبيب  بالنسبة 
األطـــفـــال. تكمن أهــمــيــة تــوفــرهــا بتلقي 
حديث الوالدة الرعاية الصحية الالزمة 
بــــأســــرع وقـــــــت، وعـــــــدم انــــشــــغــــال كــــادر 
الرعاية عن عملية الطفل، بتأمني مكان 
له في أقرب منشأة طبية.« وأضاف: »أما 
املراكز  هــذه  فــي  القانونية  القابلة  دور 
واملشافي فيغني عن وجود املختصني 
إن أعــتــمــد عــلــيــهــا بــمــوضــوع الــتــولــيــد 
الــطــبــيــعــي وتـــنـــظـــيـــم األســـــــــّرة لــلــنــســاء 
القابلة  تــكــون  األمـــر  وبــهــذا  السليمات، 
ــارب 60 بـــاملـــائـــة، من  ــقـ ــا يـ ــد نــســفــت مـ قـ
وجوهره  النسائي  التخصص  حقيقة 
العديد من  أن هناك  الطبي، خصوصا 
املسائل الطبية التي ال تدركها القابلة، 
فـــوجـــود األخـــصـــائـــي الــنــســائــي يعطي 
خــدمــة نــوعــيــة لــلــمــراجــع و يــطــور عمل 
املــّر: »بالنسبة ملوضوع  املركز«. وتابع 
عدد املنشآت الصحية الالزمة لتغطية 
مرتبط  عكسي  أمــر  هــذا  التوليد،  قسم 
بــحــجــم املــنــشــأة وقـــدراتـــهـــا مـــع عــددهــا 
للمنشآت  بالنسبة  طبعا  وانــتــشــارهــا. 
الصحية في القسم املحرر هي منشآت 
ــواحـــــد  ــبــــيــــب الـــ ــاســــة الــــطــ ــيــ ــد ســ ــمـ ــتـ ــعـ  تـ
ــيـــوم، لــذلــك ال يــمــكــن ألي مــنــشــأة  فـــي الـ
مــن 1500  مــن  أكثر   تستقبل 

ّ
أن صحية 

ــر ضــمــن  ــهــ ــشــ ــى  مـــــــــدار الــ ــ ــلـ ــ ــــض عـ ــريـ ــ مـ
االختصاص الواحد«. 

بدورها، قالت مديرة مشفى األمومة في 

إدلب الطبيبة إكرام حبوش، في حديثها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــالــنــســبــة لــعــدد  لــــ
الكامل  والقيصرية  الطبيعية  الـــوالدات 
في إدلب ال يمكن إعطاء معلومات دقيقة، 
ــّدر اإلحــصــائــيــة  ــقــ ــن فــــي مــشــفــانــا تــ ــكـ ولـ
طبيعية  والدة   450 بـــحـــدود  الــشــهــريــة 
و150 والدة قيصرية. وهناك ضغوطات 
ــع الـــنـــقـــص الــكــبــيــر  كـــبـــيـــرة نـــواجـــهـــهـــا مــ
ــة«.  ــيــ ــدوائــ ــيـــات الــطــبــيــة والــ ــانـ ــكـ فــــي اإلمـ
ــوادر تــعــمــل بــطــاقــتــهــا  ــ ــكــ ــ ــ وأضـــــافـــــت: »ال
الـــقـــصـــوى، وتــغــطــي نــســبــة ال بــــأس بها 
من االحتياجات، إذ يوجد حاليا معاهد 
إقامة  نظام  ويوجد  والقبالة  للتمريض 
بــكــوادر  املنطقة  لــتــزويــد  املــقــبــول  بالحد 
 »مشفى 

ّ
جــديــدة«. وبحسب حبوش فــإن

ــة  ــ ــب يـــقـــدم كـــافـــة األدويـ ــ األمــــومــــة فـــي إدلـ
واملــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة بــشــكــل مــجــانــي، 
ــّرع بـــهـــا املـــانـــحـــون واملــنــظــمــات  ــبـ ــتـ إذ يـ

للمشفى«.
في  الكبيرة  السكانية  الكثافة  ظــل  وفــي 
املنطقة املحررة من سيطرة النظام شمال 
غــربــي ســوريــة، والــضــغــوطــات املعيشية 
ــان للمشافي  ــالـــي، كـ الــتــي يــمــّر بــهــا األهـ
الــــتــــي تــشــغــلــهــا املـــنـــظـــمـــات واملـــدعـــومـــة 
ــة دور بــــــارز فــي  ــيــ ــن قـــبـــل جـــهـــات دولــ مــ
تخفيف األعــبــاء عن األهــالــي، خصوصا 
املــشــافــي واملـــراكـــز الــصــحــيــة الــتــي فيها 
 
ّ
أقـــســـام مــخــاض وتــولــيــد، خــصــوصــا أن

الـــحـــاجـــة دائــــمــــة لــتــغــطــيــة مــســلــتــزمــات 

مستهلكا  قطاعا  كونه  الصحي  القطاع 
وبحاجة لدعم وتمويل مستمر ملواصلة 
تــقــديــم خـــدمـــاتـــه. كــمــا تــعــرضــت الــكــثــيــر 
مــن قبل  املــنــشــآت الصحية للقصف  مــن 
روسيا والنظام كما حدث في 21 مارس/ 
آذار مــن هــذا الــعــام، حــني تعرض مشفى 
»املغارة« في األتــارب لقصف صاروخي 
تسبب بخروجه عن الخدمة، وكان يقدم 
شهريا.  شخص  آالف   7 لنحو  خــدمــاتــه 
ــــوات الــنــظــام والـــطـــائـــرات  واســتــهــدفــت قـ
الـــروســـيـــة 78 مــنــشــأة طــبــيــة فـــي شــمــال 
غـــرب ســـوريـــة، وفــقــا لــتــقــريــر صــــادر عن 
فريق »منسقو إستجابة سورية«، منها 
للتوليد  أقساما  تضم  ومنشآت  مشاف 

واملخاض.
وأشــــــــــــادت املــــهــــجــــرة مـــــن ريـــــــف حــمــص 
الشمالي حليمة )فضلت عدم الكشف عن 
كامل اسمها( بعمل املشافي، إذ أنجبت 
طفلها الثالث في مشفى قريب من املخيم 
الــذي تقيم فيه بالقرب من مدينة الدانا 
ــايــــة جــيــدة  ــــف إدلـــــــب، وتـــلـــقـــت رعــ فــــي ريـ
لحني  وبطفلها  بها  واهتماما  ومتابعة 
الوالدة  كلفة  وتبلغ  للمشفى.  مغادرتها 
الطبيعية في املشافي الخاصة بمناطق 
دوالرًا،   40 نـــحـــو  ســــوريــــة  ــــرب  غـ شـــمـــال 
بينما تبلغ كلفة الوالدة القيصرية نحو 
100 دوالر، ما يجعل الفرق شاسعا بني 
املــشــافــي الــتــي تــجــري عــمــلــيــات الــــوالدة 

مجانا واملشافي واملراكز الخاصة.

صعوبات تواجه مشافي 
التوليد في إدلب

الطاقم الطبي يشكو كذلك من النقص )عامر السيد علي(

نقص في الحواضن لحديثي الوالدة في إدلب )عامر السيد علي(
)Getty /هل يضطر إلى الخضوع لجراحة؟ )براثام كوغهالي

9000
إصابة بالفطر األسود ُسّجلت في 

الهند في األسابيع القليلة الماضية، 
وقد نُقل المئات إلى المستشفيات

تواجه مشافي 
التوليد في إدلب 

سلسلة ضغوطات 
نتيجة نقص المعدات 

والكوادر الطبية، 
والقصف المستمر من 

قبل الجيش الروسي 
والنظام السوري، 
إذ خرجت بعض 

المشافي عن الخدمة 
نتيجة القصف المتكرر

يرى كثيرون أن تظاهرات 
حملة الشهادات العليا 
في العراق كانت شرارة 

انطالق االحتجاجات 
الشعبية في نهاية 2019. 

لكّن هؤالء يمضون 
في تحركاتهم، في 

ظل تجاهل حكومي 
لمطالبهم بتوفير فرص 

عمل لهم ولزمالئهم

أصحاب الشهادات في شوارع العراق
ال يُعرف العدد الحقيقي 
للخريجين الحاصلين على 
شهادات عليا في العراق

مسيء مشهد األساتذة 
الحاصلين على الشهادات 

وهم يفترشون األرض

بغداد ـ زيد سالم

يواصل العشرات من حملة الشهادات العليا 
تظاهراتهم منذ نحو عام ونصف العام من 
دون انقطاع في عدد من املحافظات العراقية، 
والكليات  الجامعات  بتثبيتهم في  مطالبني 
والخاصة  األهلية  الجامعات  أو  الحكومية، 
األبنية  من  املتظاهرون  ويتخذ  املستحدثة. 
ــا املــــرتــــبــــطــــة بــــــــوزارة  ــمـ ــيـ الــــحــــكــــومــــيــــة، ال سـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، مــكــانــا 
خيام  فــي  يعتصمون  حيث  الحتجاجاتهم، 
نــصــبــوهــا قــبــل أشــهــر، وأمــــام مــبــنــى الــــوزارة 
في العاصمة بغداد، حيث يوجد نحو عشر 
التعيني  إلــى  يطمح  معظمهم  لشباب  خــيــام 
كــأســتــاذ جــامــعــي، أو نيل منصب فــي دائــرة 

حكومية. 
مــن خريجي  العليا  الــشــهــادات  وكـــان حملة 
الجامعات العراقية، هم الشعلة األولى ملوجة 
االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
الــبــالد، حــني تــظــاهــروا فــي سبتمبر/ أيــلــول 

2019، وواجهتهم قوات حماية مكتب رئيس 
الــــوزراء آنـــذاك، عـــادل عبد املــهــدي، بخراطيم 
ــتـــهـــا، مــقــاطــع  ــنـــاقـــل نـــاشـــطـــون وقـ املــــيــــاه. وتـ
مصورة أظهرت سقوط عدد من النساء على 
األرض، وهو ما أدى إلى تفاقم الغضب الذي 
لتنطلق بعدها  الــحــكــومــة،  قــائــمــا ضــد  ــان  كـ
بــأيــام تــظــاهــرات األول مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
األول في بغداد، ثم تنتقل سريعا إلى عموم 

محافظات البالد. 
وخــالل األسابيع املاضية، شهدت مدن بابل، 
ــبــــصــــرة، ســلــســلــة  ــداد، والـــنـــاصـــريـــة، والــ ــ ــغـ ــ وبـ
مـــن الـــصـــدامـــات بـــني املــتــظــاهــريــن مـــن حملة 
الــشــهــادات العليا وقــــوات فــض الــشــغــب، رغــم 
نــهــايــة  فـــي  ــــدت  أكـ الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  أن وزارة 
الـــعـــام املـــاضـــي، أن الــحــكــومــة تــولــي اهــتــمــامــا 
كبيرًا بحملة الشهادات العليا، وأنها وجهت 
واملعاهد  الكليات  فــي  منهم  شريحة  بتعيني 
األهلية بما يتناسب مع الحاجة والتخصص. 
لــلــخــريــجــني  ــقـــي  ــيـ ــقـ الـــحـ الـــــعـــــدد  ُيـــــعـــــرف  وال 
الحاصلني على شهادات عليا في العراق، لكن 

العليا  الــشــهــادات  تــظــاهــرات  تنسيقية  عضو 
أن  السامرائي، يؤكد  عــادل  في بغداد، محمد 
األعداد أكثر من 50 ألف شخص، وأن غالبيتهم 
»لكن  املاجستير،  الحاصلني على شهادة  من 
مــن يــشــاركــون فــي الــتــظــاهــرات الــتــي تــقــام في 
العديد من املــدن واملناطق ال يتجاوز عددهم 

الــبــالد«. حصلت  فــي  املــالــيــة  الضائقة  بسبب 
الدكتوراه في علوم  إيمان جبار على شهادة 
الفيزياء من جامعة النهرين ببغداد. تقول إن 
»التظاهرات في عموم البالد لم تحرك ساكنا 
إنهم ساهموا في تعقيد  لــدى املسؤولني، بل 
أزمة أصحاب الشهادات العليا من خالل عدم 
الــطــرق، حتى لو  بــأي طريقة مــن  استيعابهم 
عبر عقود سنوية كما يجري الحال في بعض 
الشركات الخاصة«. تتابع: »أكثر ما يحزننا، 
 لبلوغ هذه املرحلة، 

ً
نحن الذين درسنا طويال

أن أعـــضـــاء فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، ومــســؤولــني 
فـــي مــنــاصــب مــهــمــة لـــم يــحــصــلــوا حــتــى على 
الــشــهــادة اإلعــــداديــــة، وبــالــتــالــي نــشــعــر بأننا 
 بأهمية التعليم 

ً
نواجه شريحة ال تؤمن أصال

واملتعلمني«.
ــقــــابــــل، يـــقـــول املـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــي املــ فــ
»العربي  لـ الــعــبــودي،  حيدر  الــعــالــي،  التعليم 
الجديد«، إن وزارتــه لم تدخر جهدًا للتعامل 
العليا ألنها تنظر  الشهادات  مع ملف حملة 
إلــيــهــم بــاعــتــبــارهــم مـــخـــرجـــات مــؤســســاتــهــا 

العلمية، ورافــــدًا أســاســيــا ملــؤســســات الــدولــة، 
»وبــالــتــالــي نتعاطى مــع املــوضــوع بــوضــوح 
العام  تموز  يوليو/  فــي  خاطبنا  وإيجابية. 
املالية ومكتب رئيس مجلس  املاضي، وزارة 
لكن  للمعالجة،  مــقــتــرحــات  وقــدمــنــا  الـــــوزراء، 
غــيــاب املــوازنــة أرجـــأ التنفيذ إلــى حــني إقــرار 

املوازنة االتحادية«.
ــنــــواب  ــه، يـــشـــيـــر عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الــعــراقــي، علي الــبــديــري، إلــى أنــه »مــن واجــب 
الـــخـــريـــجـــني، ال سيما  الــحــكــومــة اســتــيــعــاب 
ــا، وتـــوزيـــعـــهـــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــــادات الـ ــهـ ــ ــــشـ ــــاب الـ ــــحـ أصـ
كمدرسني وأساتذة في الجامعات، خصوصا 
مع الزيادة املستمرة في أعداد الطلبة سنويا، 
كــمــا يــمــكــن مـــن خــــالل إجــــــــراءات جــــديــــدة، أن 
تـــفـــرض الــحــكــومــة عــلــى الــجــامــعــات األهــلــيــة 
والخاصة استيعابهم في كلياتها«، موضحا 
في اتصاٍل مع »العربي الجديد«، أن »مشهد 
ــادات  ــهــ ــــن الـــحـــاصـــلـــني عـــلـــى شــ األســــــاتــــــذة مـ
املاجستير والدكتوراه وهم يفترشون األرض 

مسيء للجميع، وال بد من االهتمام بهم«.

أكثر من 100 شخص«، معتبرًا في حديث مع 
الــجــديــد«، أن »الــحــكــومــات العراقية  »الــعــربــي 
منذ عام 2003، وحتى اآلن، ال تحترم العقول 
ــذه ليست  ــ الــعــلــمــاء، وهـ املـــفـــكـــرة، وال تــحــتــرم 
مــبــالــغــة، ألن لــديــنــا فـــي صــفــوف املــتــظــاهــريــن 
الفيزياء  فــي  مــن يحملون شــهــادات دكــتــوراه 
اختراع،  بــراءات  الكيمياء، وبعضهم يملك  أو 

لكنهم من دون وظيفة، أو دخل جيد«. 
من جهته، قال علي كريدي، الذي يحمل شهادة 
بــغــداد،  جامعة  مــن  الصحافة  فــي  املاجستير 
ــام مــبــنــى وزارة  ــ ــه يــتــظــاهــر مــنــذ عـــامـــني أمـ إنــ
التعليم العالي والبحث العلمي في العاصمة، 
ولـــكـــن مـــن دون فــــائــــدة. »لـــقـــد قــابــلــنــا الـــوزيـــر 
ــدة فــقــط، ووعـــد بــاســتــحــداث درجــات  مــرة واحـ
وظــيــفــيــة جـــديـــدة، ولــكــن لــم يــحــصــل أصــحــاب 
الشهادات العليا على أي شيء سوى الوعود، 
كما أن فريقا من املتظاهرين الحاصلني على 
زاروا  متفرقة  بــاخــتــصــاصــات  عليا  شــهــادات 
الــــوزيــــر فـــي مــكــتــبــه، فــصــارحــهــم بــــأن ملفهم 
ــداد الــحــالــيــة  ــاألعـ مــعــقــد، وال يــمــكــن قــبــولــهــم بـ

عراقيون يتظاهرون 
أمام وزارة التعليم العالي 
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