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زكريا الكمالي

ــص الــوحــيــد لبهجة 
ّ
ال تــعــّد الـــحـــرب املــنــغ

رمــضــان فــي الــيــمــن، إذ يــواجــه املــواطــنــون 
أزمـــات معيشية مــزدوجــة فــي ظــل اختفاء 
مواد أساسية أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه 
خالل األيــام األولــى من الشهر، وهو ما دأب التجار 
على فعله وسط غياب تام للرقابة من قبل مؤسسات 
الـــدولـــة. وخــالفــا لـــأزمـــات املــعــتــادة فــي إخــفــاء غــاز 
الطهي املــنــزلــي، والــبــنــزيــن، ورفـــع أســعــار الخضار، 
شهد رمضان الجاري ظهور أزمات معيشية جديدة 
على رأسها مياه الشرب، وخصوصا في مدينة تعز، 

جنوبي غرب البالد.  
 سعر 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  يقول سكان محليون 

صــهــريــج املــيــاه ســعــة 3 آالف لــتــر ارتــفــع مــن 6 آالف 
ريــال )نحو 23 دوالرًا( إلــى 15 ألــف ريــال )نحو 60 
دوالرًا(، في وقت يقوم بعض املوردين ببيعه بـ 12 
ألف ريال )نحو 48 دوالرًا(، أي بزيادة 100 في املائة 
عـــن األســـعـــار الــتــي كــانــت مــعــتــمــدة قــبــل أســبــوعــن. 
ويوضح عبد القوي الدهبلي، وهو من سكان حي 
املــيــاه قصمت  أزمـــة  تــعــز، أن  الجمهوري فــي مدينة 
ظهور املواطنن كونها أساسية، الفتا إلى أن سبب 
األزمــة ما زال غامضا، إذ يقول املــوردون إن ارتفاع 
أســعــار مــادة الــديــزل هــو وراء ارتــفــاع أســعــار املياه، 
فيما يقول آخرون إن هناك شحا في املياه الجوفية 

داخل املدينة.   كذلك، يشير الدهبلي إلى أنه انتظر 
مــدة 4 أيــام إلــى حــن وصــول املــيــاه إلــى منزله هذه 
املــرة، على الرغم من أن املوردين كانوا يصلون في 
السابق بعد ساعات من طلب املياه التي تستخرج 

من آبار جوفية في منطقة الضباب، غربي تعز. 
باإلضافة إلى املياه، يواجه املواطنون أزمة كهرباء، 
إذ يلجأ التجار الذين يتحكمون بشبكة اإلمــدادات 
عبر مولدات خاصة إلى تقنن ساعات اإلنــارة، في 

مقابل رفع سعر التعرفة بمقدار 80 في املائة.
في هذا السياق، يعرب أحمد العديني، وهو موظف 
حكومي، عن حسرته ملا آلت إليه األوضاع املعيشية. 
لـ »العربي الجديد« إن املواطن بات ضحية  ويقول 
لالبتزاز خالل شهر رمضان، رغم أن مصادر الدخل 
لتوفير  الــوســائــل  بكل  »نــصــارع  يضيف:  منعدمة. 
أبــســط مــقــومــات الــحــيــاة، وخــصــوصــا مــيــاه الــشــرب 
ندفع  أصبحنا  للكهرباء،  بالنسبة  الــقــمــح.  ومـــادة 
470 ريااًل )1،8 دوالر( في مقابل الكيلو واط الواحد، 
رغم أن سعره قبل حلول رمضان كان نحو 300 ريال 

)نحو دوالر واحد(.  
ويبلغ متوسط استهالك غالبية األسر للكهرباء 40 
إنه  العديني. ويقول  الشهر، بحسب  في  كيلو واط 
في ظل التعرفة الحالية، سيتوجب عليه دفع 20 ألف 
ريال شهريا )نحو 80 دوالرًا(. ويعزو أحد العاملن 
الكهرباء  أســعــار  ارتــفــاع  فــي محطة توليد خــاصــة 
إلى انعدام مادة الديزل وارتفاع سعر الغالون سعة 

قبل شهر،  كــان عليه  لــتــرا بشكل مضاعف عما   20
األمر الذي اضطر الشركات الخاصة إلى رفع سعر 
اإلنــارة.  أو تخفيض ساعات  املــواطــن  التعرفة على 
إلــى تشغيل  إنهم يضطرون  األهالي  ويقول بعض 
ــل االحـــتـــفـــاظ  ــ الـــثـــالجـــات ســــاعــــات إضـــافـــيـــة مــــن أجـ
الــرمــضــانــيــة وتقديمها  واملـــشـــروبـــات  بــالــحــلــويــات 

باردة حن يحن موعد اإلفطار.  
وخالفا لأعوام السابقة حن كانت املساعدات تعن 
الوقت  فــي  الــعــائــالت، تهدد املجاعة عــائــالت كثيرة 

الحالي، في ظل تراجع التمويل من املانحن.  
خــالل الــعــام الــجــاري، طالبت منظمة األمــم املتحدة 
 16 ملــســاعــدة  أمــيــركــي  دوالر  مــلــيــارات   3.85 بمبلغ 
مــلــيــون يــمــنــي فــي حــاجــة مــاســة لــلــمــســاعــدات. لكن 
في  أميركي  دوالر  مليار   1.7 تتجاوز  لم  التعهدات 
املؤتمر األخير الذي ُعقد مطلع مارس/ آذار املاضي، 
األمر الذي جعل املنظمة تعتبر املخرجات »مخيبة 
الــشــؤون اإلنسانية  لــآمــال«. ويقول مكتب تنسيق 
 
ً
عامال يعّد  االقتصادي  النمو  ص 

ّ
تقل إن  اليمن  في 

رئيسيا إضافيا للمعاناة، في ظل استمرار االنهيار 
من  االحتياطيات  واستنفاد  والعملة  االقــتــصــادي 
دعم  على  الحكومة  قــدرة  وعــدم  األجنبية  العمالت 
اليمن  التي يعتمد  الغذائية والسلع األخــرى  املــواد 

على استيرادها بنسبة 90 في املائة. 
إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول الـــنـــاشـــط اإلغــــاثــــي الــيــمــنــي أمــجــد 
الــحــروب  األغــبــري، إن املــواطــن يــعــّد ضحية لتجار 

ــوات، لـــكـــن مــــا يـــجـــري خـــالل  ــنــ واألزمـــــــــات مـــنـــذ 6 ســ
الــعــام الــجــاري هــو أن أطـــراف الــنــزاع تبتز التجار، 
املستهلك.  على  مباشر  بشكل  ينعكس  الـــذي  األمـــر 
ويوضح لـ »العربي الجديد« أن كافة املؤشرات تفيد 
الــعــام بشكل  ــة اإلنــســانــيــة ستتفاقم هـــذا  بـــأن األزمــ
غــيــر مــســبــوق، فـــي ظـــل مـــخـــاوف أمــمــيــة مـــن ارتــفــاع 
أعداد النازحن في مأرب من جراء هجمات جماعة 
أنصار الله الحوثين العدائية إلى 100 ألف نسمة، 
وانسداد آفاق إنهاء األزمــة وانهيار العملة املحلية 

إلى مستويات قياسية أمام العمالت األجنبية.

مجتمع
أصـــدر مــركــز التنمية والــدعــم واإلعــــالم )منظمة مجتمع مــدنــي مــصــريــة( ورقـــة مــوقــف مــن الحبس 
إلى  االحتياطي  الحبس  تــحــّول  تمنع  15 توصية  إلــى  فيها  مــصــر، خلص  فــي  املــطــّول  االحتياطي 
عقوبة. وحاولت الورقة القانونية معالجة املوضوع في القانون املصري، وكيفية تطبيقه من النيابة 
العامة والقضاء. ومن التوصيات التي قدمتها: إعــادة النظر في نصوص املــواد العقابية الخاصة 
بممارسة حرية الرأي والتعبير، والفصل بن سلطتي االتهام والتحقيق املنوطتن بالنيابة العامة، 
)العربي الجديد( ومعالجة القصور في قانون اإلجراءات الجنائية وتحديثه.  

أوضح مدير الوقاية في وزارة الزراعة التابعة للنظام السوري إياد محمد، أن موجة الجراد التي 
وصلت إلى سورية قد تستمر حتى شهر يونيو/ حزيران املقبل، مشيرًا إلى أن املوجة وصلت إلى 
محافظة السويداء جنوبّي البالد. وقال محمد في تصريحات إلذاعة »شام إف إم« املقربة من النظام 
السوري إنه »ال توجد أية أضــرار تذكر حتى الوقت الحالي، لكون الجراد الــذي وصل إلى سورية 
ناضجا جنسيا ومنخفض التغذية«. وحذرت مديرية األرصاد الجوية التابعة للنظام السوري من 
)العربي الجديد( عودة متوقعة ألسراب الجراد الصحراوية وانتشارها.   

سورية: تحذيرات من أسراب جراد جديدةمصر: ورقة قانونية حول الحبس االحتياطي

تخشى األمم المتحدة من مصير مروع ينتظر 16 
مليون يمني، منهم نحو 50 ألفًا يتضورون جوعًا 
المجاعة،  تشبه  ظروفًا  ويعيشون  الموت  حتى 
ألف   400 من  أكثر   2021 عام  خالل  سيعاني  فيما 
طفل من سوء التغذية الوخيم، وهناك مخاوف 
إلى  مأرب  في  النازحين  أعداد  ارتفاع  من  أممية 
100 ألف نسمة بسبب هجمات جماعة أنصار اهلل 

الحوثيين العدائية.

16 مليون مواطن بخطر

ــدأت الــــدراجــــات الــهــوائــيــة تــشــق طــريــقــهــا بــبــطء  ــ بـ
وســـط زحــمــة الـــســـيـــارات فـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة 
ــــرضــــت الحـــتـــواء 

ُ
ــود الـــتـــي ف ــيـ ـــقـ رومـــــــا، بــفــضــل ال

ــذا االتـــجـــاه إقــامــة  ــّرع هــ ــ جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19. وســ
للدراجات  املخصصة  املسارات  شبكة جديدة من 
 500 إلــى  يصل  دعمًا  الحكومة  ووفـــرت  الهوائية. 
الراغبني في شــراء دراجة  يــورو لجميع اإليطاليني 
هــوائــيــة أو كــهــربــائــيــة. وتــلــقــى الــبــرنــامــج 119 ألــف 

طلب عــام 2020. وأفــاد االتــحــاد األوروبـــي لركوب 
الـــدراجـــات بـــأن 0.6 فــي املــائــة فحسب مــن سكان 
الــدراجــات بانتظام، فيما  رومـــا يــمــارســون ركـــوب 

تبلغ النسبة في كوبنهاغن 49 في املائة.
وأعــلــنــت رئــيــســة بــلــديــة رومـــــا، فــيــرجــيــنــيــا راجــــي، 
املاضي، عن خطة إلقامة 150 كيلومترًا من  العام 
إلى  تضاف  الهوائية،  للدراجات  الجديدة  املــســارات 
الـــ 250 كيلومترًا القائمة راهــنــًا، وتــقــّرب رومــا من 

جمعية  لكن  كيلومتر.   500 البالغ  هدفها  تحقيق 
الدراجات ال  إّن نسبة  قالت  البيئية  »ليغامبيينتي« 
تزال تقتصر على واحدة لكل مائة سيارة، وقّدرت 
اآلن  حتى  فعليًا  أقيمت  التي  املــســارات  مسافة  أّن 
ال تتجاوز 15 كيلومترًا، ومعظمها »مؤقت«، إذ ال 
املــســارات بخط من  يعدو األمــر كونه تحديدًا لهذه 
الـــطـــاء، مــن دون فــصــل الـــدراجـــني بــأمــان تـــام عن 
رئــيــس هيئة  وأكـــد  لــلــســيــارات.  املخصصة  الطريق 

أّن  برينشي  ستيفانو  »موبيليتا«  الــبــلــديــة  الــنــقــل 
»املدينة تعتزم تحقيق نقلة ال رجعة فيها إلى التنقل 
ــر، إذ ثــمــة مـــشـــروع إلقـــامـــة طــريــق دائــريــة  األخـــضـ
كيلومترًا   45 طــولــهــا  يــبــلــغ  ــلــدراجــات  ل مخصصة 
ــزام الــكــبــيــر  ــحــ ــ حــــول الـــعـــاصـــمـــة. وســـيـــربـــط هــــذا ال
مــوقــع الــكــولــوســيــوم األثــــري والــفــاتــيــكــان ومنطقة 

تراستيفيري السياحية بمناطق أخرى«.
)فرانس برس(
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مجتمع

بغداد ـ محمد علي

لم تنم غالبية العراقين ليلة أمس. 
ــذيــــن ظـــنـــوا أن أحـــبـــاءهـــم  ــك الــ ــئــ أولــ
املصابن بفيروس كورونا ومرضى 
آخـــريـــن بـــأمـــان فـــي مــســتــشــفــى ابــــن الخطيب 
شــرقــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، أخـــطـــأوا الــتــقــديــر، 
اإلهمال  نتيجة  انــدلــع  حريق  حّولهم  بعدما 
والفساد من مرضى إلى موتى. وحتى مساء 
 بينهم 

ً
األمــــس تــأكــد ســقــوط نــحــو 90 قــتــيــال

مرضى وأطباء وموظفون صحيون، وإصابة 
أكثر من 110 آخرين. كما قــّرر رئيس الــوزراء 
الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، إيـــقـــاف وزيـــر 
الـــصـــحـــة حـــســـن الــتــمــيــمــي ومـــحـــافـــظ بـــغـــداد 
محمد جابر عطا ومدير صحة الرصافة عبد 
الــغــنــي الــســاعــدي عــن الــعــمــل، وإحــالــتــهــم الــى 

التحقيق على إثر الحريق.
الدفاع املدني،  التقارير الصادرة عن مديرية 
التي كان دورها خجواًل باملقارنة مع األهالي 
الــذيــن هــرعــوا إلــى املستشفى إلنــقــاذ الــنــزالء 
واملرضى بعدما طوقت النيران الدور الثاني 
املركزة  العناية  فيه قسم  بما  املستشفى،  من 
حـــيـــث يــــرقــــد مــــرضــــى كـــــورونـــــا، أفــــــــادت بـــأن 
الــحــريــق ســبــبــه انــفــجــار أســطــوانــة أكسجن 
في ردهة خاصة بمصابي كورونا في الدور 
الــثــانــي، أدى إلـــى انــفــجــار أســطــوانــات أخــرى 
لتنتقل النيران بسرعة كبيرة إلى بقية أقسام 
العناية  قسم  النيران  وحــاصــرت  املستشفى. 
املـــركـــزة ووحــــدة الــطــبــابــة والــصــيــدلــيــة خــالل 

وقت قياسي.
وكان الفتا خلو املستشفى من نظام مكافحة 
الـــحـــرائـــق وأجـــهـــزة اإلنــــــذار املــبــكــر ومـــخـــارج 
الطوارئ، ليحاصر املرضى ومرافقوهم داخل 
املمرات والغرف املغلقة. على الطريق الدولي 
الــســريــع جــنــوبــي بـــغـــداد، املــتــجــه إلـــى مدينة 
ــارة تــحــمــل عــلــى  ــيــ ــنـــجـــف، اصـــطـــفـــت 11 ســ الـ
سقفها تــوابــيــت لــضــحــايــا قــضــوا فــي حريق 
السالم  وادي  مقبرة  إلــى  لنقلهم  املستشفى، 
حــيــث مــثــواهــم األخـــيـــر. شــقــيــق عــلــي حــيــاوي 
)46 عاما( الذي يرقد في أحد تلك التوابيت، 
وهــو مــتــزوج منذ عــامــن ولــديــه طفلة. يقول 
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن شــقــيــقــه كـــان  ــعـ »الـ ـــ عـــلـــي لـ
يعمل فــي قــســم الــعــنــايــة املـــركـــزة، وقـــد توفي 
املــمــرضــن. يضيف:  مــع طبيبتن وعـــدد مــن 
»نعّد محظوظن الستخراج الجثمان سليما، 
فـــهـــنـــاك جـــثـــث لــضــحــايــا احـــتـــرقـــت واخــتــفــت 
ــا خــمــيــس الــفــتــالوي  مــالمــحــهــا بــالــكــامــل«. أمـ
)65 عاما(، فما زال يبحث عن ابنه محمد )40 
عاما(. يقول لـ »العربي الجديد« إن ابنه أدخل 
من صعوبة  معاناته  بسبب  املــركــزة  العناية 
في التنفس، وما زال يحاول معرفة مصيره. 
ابني مــن حــرب عــام 2003 ومن  يتابع: »نجا 
وفــي  عـــام 2006.  فــي  تفجير ســيــارة مفخخة 

برهم  العراقي  الرئيس  أبــرزهــم  الفاجعة،  في 
صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، 
ورئــيــس الــبــرملــان مــحــمــد الــحــلــبــوســي وقـــادة 
الــقــوى والــكــتــل الــســيــاســيــة. وقـــد أثــــارت هــذه 
الغاضب  الــعــراقــي  الــشــارع  حفيظة  البيانات 
الـــذي يحملهم مــســؤولــيــة الــفــســاد واإلهــمــال 

الذي ينخر باملؤسسات الصحية. 
ــّددت نــقــابــة األطـــبـــاء بـــاإلضـــراب ردًا على  ــ وهـ
الــحــريــق الــــذي أودى أيــضــا بــحــيــاة عـــدد من 
ــبــــاء والـــعـــامـــلـــن الــصــحــيــن. وقـــالـــت في  األطــ
بيانها: »إذ نتألم كثيرًا ملا حصل من استشهاد 
عدد من املواطنن من بينهم زمالء لنا كانوا 
بمستوى عال من التضحية وااللتزام، تذكرنا 
حوادث أخرى في مؤسساتنا سببها خلل في 
تراقب  لــم  والــتــي  كافة  الحكومية  املستويات 
مــتــطــلــبــات الـــســـالمـــة املــهــنــيــة فـــي مــؤســســات 
قــد غــادرهــا زمــن الصالحية ولــن يقطنها إال 
املرضى املحتاجون ولن يعمل بها إال األطباء 
املتطوعون أو من يفرض عليهم الواجب«. من 
جهتها، طالبت مفوضية حقوق اإلنسان في 
التميمي وزيــر الصحة  الــعــراق، بإقالة حسن 
الــصــدري بزعامة مقتدى  التيار  مــن  املــدعــوم 

الصدر، ووصفت الحادثة بـ »الجريمة«. 

أنشأت محافظات عدة 
مؤسسات مهمتها تسيير 

شؤون المقابر

جيران المستشفى 
أخرجوا غالبية المرضى 

ولوالهم لكانت 
الحصيلة أكبر

ــال مــــوتــــه، فـــهـــذا يــعــنــي أن الـــحـــكـــومـــة هــي  ــ حـ
أحـــد غــيــرهــا«، متهما وزارتـــي  مــن قتلته وال 
الداخلية والصحة بانعدام الشعور اإلنساني 

والكذب وعدم االكتراث لذوي الضحايا. 
ويــقــول أحــمــد عــبــاس الــــذي فــقــد والـــديـــه في 
ــه لن يسامح 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  الحريق 

أحدًا. »قتلوهم... قتلوهم بفسادهم وكذبهم. 
ــا.  ــل أيـــضـ ــتـ ــقـ ــة تــــســــرق وتـ ــيـ ــنـ ــديـ األحــــــــــزاب الـ
الحريق بوفاة  جميعهم فاسدون«. وتسبب 
عــائــالت بأكملها، إذ كــان مــن بــن الضحايا 
رجل وزوجته واثنان من أبنائهما كانوا قد 
وأدخلوا  كورونا  بفيروس  جميعا  أصيبوا 
املــركــزة قبل ســاعــات فقط  إلــى قسم العناية 
من انــدالع الحريق. إلــى ذلــك، يقول مسؤول 
الــدفــاع املدني في بــغــداد، رفض  في مديرية 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ  اسمه،  عن  الكشف 
إلــى املستشفى  سبق أن ُوجــهــت مــالحــظــات 
لَب 

ُ
حول نظام الحماية من الحرائق فيه، وط

ــــال تــحــديــثــات عليه  الــصــحــة إدخـ مـــن وزارة 
بغداد، السيما  أقــدم مستشفيات  من  لكونه 
في ما خص مخارج الطوارئ ونظام إطفاء 
الـــحـــرائـــق ونـــظـــام اإلنــــــذار املــبــكــر. والـــالفـــت، 
 »الــحــريــق انـــدلـــع في 

ّ
بــحــســب مـــا يـــشـــرح، أن

يــشــعــر بــه  ــن دون أن  املـــبـــنـــى مــ ــن  ــام مــ ــســ أقــ
آخرون كانوا في أقسام أخرى، األمر لذي لم 
يسمح لهم بالفرار باكرًا«. ويحّمل مسؤولية 
بسبب  أواًل،  الــصــحــة  وزارة  إلــــى  الــفــاجــعــة 
سوء تخزين وتعبئة أسطوانات األكسجن 
وفحص صّمامات األمان ومقاييس الضغط، 
باإلضافة إلى بناء املستشفى نفسه ووضعه 
الــعــام، معتبرًا أن الجريمة تــنــدرج فــي إطــار 
ــالــــي الــــــذي يــنــخــر الــــــــــوزارة مــنــذ  ــاد املــ ــفـــسـ الـ

سنوات. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول عــمــر طــالــب الــطــائــي، وهــو 
شاهد عيان وأحــد الذين شــاركــوا في عملية 
إخـــالء الــنــزالء، إن »قسما مــن املــرضــى توفوا 
اختناقا وليس احتراقا«. يضيف في حديثه 
لـ »العربي الجديد« أن »جيران املستشفى هم 
املــرضــى، ولــوالهــم لكانت  مــن أخـــرج غالبية 
والنوافذ  األبـــواب  كسرنا  كــارثــيــة.  الحصيلة 
الـــنـــاس. وقضى  ــراج  الــســطــوح إلخــ وتسلقنا 
كبار السن الذين لم تساعدهم أعمارهم على 

الركض أو القفز، وخصوصا النساء«. 
ــن بــــن الــضــحــايــا  يــشــيــر الـــطـــائـــي إلـــــى أن مــ
أطـــبـــاء ومـــوظـــفـــن صــحــيــن، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
املرضى الراقدين في املستشفى، الفتا إلى أن 
»الجريمة مكتملة األركان عنوانها اإلهمال أو 
ويتحدث  الحكومة«.  من  التسّيب  أو  الفساد 
اختناقا  املتطوعن  املسعفن  أحــد  وفـــاة  عــن 
خالل محاولته إخراج مريض، فحاصرتهما 
الـــنـــار مــعــا ولــفــظــا مــعــا أنــفــاســهــمــا األخـــيـــرة. 
ويـــفـــتـــرض أن تـــصـــدر الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة، 
اليوم االثنن، بيانا يتضمن نتائج التحقيق 

الـــــوزراء مصطفى  بــالــحــادثــة بحسب رئــيــس 
البالد  العام في  الذي أعلن الحداد  الكاظمي، 
لــثــالثــة أيــــام، وقـــال إن الــحــادثــة »تــمــّس األمــن 

العراقي ولن تمر بسهولة«. 
ومــع إقــالــة الحكومة عــددًا مــن املسؤولن في 
الـــبـــرملـــان جــلــســة بعد  يــعــقــد  الــصــحــة،  وزارة 
تسريبات  الحادثة، وســط  لبحث  اليوم  ظهر 
عن بدء حراك برملاني لجمع تواقيع من أجل 
ــر الــصــحــة حــســن الــتــمــيــمــي،  ــ اســـتـــجـــواب وزيـ
ــــذي يـــواجـــه اتـــهـــامـــات ســابــقــة بــالــفــشــل في  الـ
فــي  كــــورونــــا والـــتـــأخـــر  أزمــــــة جـــائـــحـــة  إدارة 
الــتــعــاقــد مـــع الـــشـــركـــات املــصــنــعــة لــلــقــاحــات. 
وأصـــدر مــســؤولــون عــراقــيــون بــيــانــات تعزية 

تختلف المدافن الجزائرية 
اليوم، عّما كانت عليه 

في العقود الماضية، إذ 
إّن التغيرات الديموغرافية 
والتمدد السكاني وضعا 
السلطات أمام عجز حيال 

العثور على مساحات خالية، 
لدفن الموتى

الجزائر ـ كمال بوحدة

تواجه مناطق جزائرية عّدة مشاكل جوهرية تتمثل 
املــتــوفــن حديثا  تستوعب  مــدافــن  إيــجــاد  بصعوبة 
بسبب عجز السلطات املعنية عن متابعة التغّيرات 
شهدته  الــذي  العمراني  التوسع  مــع  الديموغرافية 
املــدن والــبــلــدات. وفــي األشــهــر األخــيــرة، عــاش سكان 
مــديــنــة تـــيـــبـــازة فـــي غــــرب الـــجـــزائـــر، وهــــي عــاصــمــة 
املحافظة التي تحمل االسم نفسه، حالة من االحتقان 
فيها.  الرئيسية  املقبرة  امتالء  على خلفية  والتذمر 
بضرورة  السلطات  طالبت  التي  األصـــوات  فتعالت 
الـــتـــحـــرك الـــعـــاجـــل الســــتــــدراك الـــوضـــع ورفـــــع الــغــن 
عــن ذوي املــوتــى الــذيــن عــجــزوا فــي مـــرات كثيرة عن 
املحلية  السلطات  فعملت  ألحبائهم.  مــدافــن  توفير 
على توفير قطعة أرض في املخرج الشرقي للمدينة 
ها لم تبدأ بعد بإنشاء 

ّ
وجعلتها مقبرة جديدة، إاّل أن

سور يحيط بها.
في اإلطار نفسه، ثّمة بلدات ومدن عدة في الجزائر 
تشهد على صــعــوبــات فــي دفــن مــوتــاهــا. ففي حمر 
ــــرب( لـــم تــعــد مــقــبــرة ســيــدي عــبــد الــرحــمــن  الــعــن )غـ
 القرى 

ّ
قادرة على استيعاب مزيد من املوتى، علما أن

املواطنن  القريبة تدفن فيها موتاها. وهو ما دفع 
ــاد مــســاحــة  ــى مــطــالــبــة الــســلــطــات بــــضــــرورة إيـــجـ إلــ
جديدة بداًل من البحث عن أماكن في املقبرة القديمة. 
الــحــصــول  تقنية مهمتها  فــرقــا  الــســلــطــات  فـــأوفـــدت 
كــأرض  تختارها  مــســاحــات  بتحويل  املــوافــقــة  على 
مخصصة الســتــقــبــال مــشــروع مــقــبــرة جــديــدة، غير 
 األمر لم يكن بهذه السهولة نظرًا إلى التعقيدات 

ّ
أن

الفالحية  بــاألراضــي  املساس  تجرّم  التي  القانونية 
ــه فـــي بــلــدات  ــ

ّ
ُيـــذكـــر أن وتــغــيــيــر طبيعتها األصــلــيــة. 

أخرى، في ضوء عجز السلطات عن توفير مساحات 
متزايدة  أعـــدادًا  مقابر تسع  إلــى  عقارية وتحويلها 
من املــوتــى، تبّرع عــدد من املحسنن بـــأراٍض بهدف 

تحويلها إلى مقابر تحفظ كرامة املتوفن وذويهم.
يــقــول عــلــي بــن مــســعــود، مــن قــريــة النخيل القريبة 
القــت صعوبة،  عائلته   

ّ
إن الجزائرية،  العاصمة  من 

ــراد الــعــائــلــة  ــ ــن ثـــالثـــة مـــن أفــ ــام املــــاضــــي، فـــي دفــ ــعـ الـ
»العربي  لـ مــروري. ويشرح  بعد وفاتهم في حــادث 
 إلـــى الــصــدمــة الــكــبــيــرة التي 

ً
ـــه »إضـــافـــة

ّ
الــجــديــد« أن

ــّراء هـــذا املـــصـــاب، فقد  تــعــّرضــت لــهــا الــعــائــلــة مــن جــ
تــضــاعــفــت املــشــاكــل املــتــعــلــقــة بــاملــقــبــرة الــقــريــبــة من 

القرية«. واجهت املجموعة املكلفة بالحفر صعوبة 
في العثور على مكان لدفن أخيه وزوجته وابنهما، 
ن في 

َ
 عملية الدفن تزامنت مع جنازت

ّ
خصوصا أن

املقبرة نفسها.
تؤّرق  التي  الوحيدة  ليست  املقابر  اكتظاظ  مشاكل 
الجزائرين، فعدد منها يفتقر إلى أسوار تحيط بها، 
 لالنتهاكات واملّس بحرمة املوتى، 

ً
ما يجعلها عرضة

باإلضافة إلى عدم توظيف حراس مقابر فيها. وهو 
ما يتسّبب في تجاوزات من قبيل نقش القبور وغزو 
النباتات واألحــراش إلى جانب رمي النفايات. وفي 
إلى  املؤدية  الطرقات واملسالك   

ّ
فــإن الحاالت،  بعض 

املقابر تعرقل رحلة الجنازة في الوصول إلى املدفن 
نظرًا إلى ترّدي أوضاعها.

ويقول مجيد زايــدة، وهو يسكن بالقرب من مقبرة 
 »غياب األســوار التي 

ّ
في مدينة بورقيقة )غــرب( إن

أمــام سلوكيات مشينة.  الــبــاب  يفتح  املقابر  تحمي 
املــثــال، يــزور أشخاص قبور ذويهم في  على سبيل 
ــبـــوع خــصــوصــا، ويـــتـــركـــون كــمــيــات من  عــطــلــة األسـ
الــنــفــايــات وبــقــايــا مـــأكـــوالت فــي مــحــيــط املــقــبــرة، ما 
الــتــطــّوع وتنظيفها رفقة  إلــى  مــرة   

ّ
كــل فــي  يدفعني 

 الــنــبــاتــات واألشــجــار 
ّ
بــعــض األصـــدقـــاء. كــذلــك، فــــإن

التي غزت املقابر شّوهت منظرها«. ويطالب مجيد 
»الــتــدخــل الــعــاجــل مــن أجـــل تخصيص  الــســلــطــات بـــ
ــــادة االعـــتـــبـــار لــلــســور املــحــيــط، حــفــاظــا  حــــارس وإعــ
 »عددًا 

ّ
« الفتا إلى أن

ً
عليها من غزو الحيوانات ليال

من األئمة وممثلي املجتمع املدني نّبه في مناسبات 
كثيرة إلى هذه التجاوزات، وصارت محور نقاشات 
الــتــنــظــيــف   حـــمـــالت 

ّ
أن إاّل  الـــتـــواصـــل،  مـــواقـــع  عــلــى 

والتوعية لم تنفع في إصالح الوضع«.
وبخالف ما تعيشه مقابر عــّدة، نجحت محافظات 
مختلفة سبق لها أن عاشت تجارب مريرة مماثلة، 
فــي تــجــاوز األزمــــة عــبــر إنــشــاء مــؤســســات مهمتها 
تسيير شؤون املقابر على غرار املحافظات الكبرى 
مــثــل الــجــزائــر الــعــاصــمــة، ووهــــران فــي غـــرب الــبــالد، 
وقسنطينة في الشرق، حيث تتكفل مؤسسة تسيير 
الــدفــن وتحضيره  مــكــان  الــجــنــائــز واملــقــابــر بتوفير 
ــراءات عملية  ــ الســتــقــبــال املــيــت. ويــتــّم ذلـــك وفـــق إجــ
ــي املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــعـــقـــار بـــطـــريـــقـــة مــنــظــمــة  ــراعــ تــ

ومضبوطة تحول دون التسبب بأّي فوضى.
 الكاتب الجزائري فوزي سعد 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

نشر  الجزائر،  ملدينة  الثقافي  بالتاريخ  املهتم  الله، 
مـــؤخـــرًا، مـــقـــااًل يــســتــعــيــد فــيــه جـــوانـــب جــمــالــيــة عن 
املقابر الجزائرية في الزمن املاضي. وكتب سعد الله 
الرقة  غاية  في  حدائق  »كانت  الجزائرية  املقابر   

ّ
أن

ات فيها من 
ّ
والجمال واالنسجام والكمال، وكانت جن

دواعي الراحة والسكينة ما يداوي النفوس ويشفي 
املفجوع واملــيــؤوس كــانــت هــذه الــجــّبــانــات )تسمية 
عامية تستخدم في الجزائر وغيرها وتعني املقابر( 

فضاءات لزيارة املوتى وتذكر األحبة والتأمل«.

مستشفى الموتالغالف
الفساد واإلهمال يحرقان العراقيين

محمد أحمد الفيالبي

 حول محمية وادي هور، 
ً
في مارس/آذار من عام 2017، نشرُت مقاال

فوردتني األسئلة حول ما إذا كانت ثّمة محميات طبيعية سودانية 
ي 

َ
 بها عامليًا، وال يعرف عنها الناس شيئًا إلى جانب محميت

ٌ
معترف

الدندر والردوم. وجاء إعان العام 2021 كعام دولي لبرنامج اإلنسان 
الــســودانــيــون واملهتمون  ليتعّرف  الــحــيــوي )مـــاب( فــرصــة  واملــحــيــط 

بالشأن في العالم حولنا على محميات أخرى.
تقع محمية جبل الداير في جنوب مدينة الرهد )أبو دكنة(، في الركن 
الجنوبي الشرقي مــن واليــة شمال كــردفــان )غــرب الــســودان(، وقد 
درجت ضمن محميات املحيط 

ُ
علنت محمية قومية في عام 2010، وأ

ُ
أ

والثقافة(  والعلم  للتربية  املتحدة  األمــم  )منظمة  لليونسكو  الحيوي 
في عام 2016، »بغرض حماية وإدارة التنوع األحيائي املتفرد واملهم 
الجبل، وذلــك من أجل اإلبقاء  البيئي في  النظام  وطنيًا، واملتمثل في 
االجتماعية  وقيمه  البيئية  وخدماته  األحيائي  وتنّوعه  موائله  على 
الدكتورة  تــورد  مــا  بحسب  املستدامة«،  طبيعتها  فــي  واالقتصادية 
سلوى منصور، رئيسة لجنة اإلنسان واملحيط الحيوي في منظمة 

»يونسكو«.
من  نــوعــًا   112 نحو  يــضــّم  عــريــض  أحيائي  بتنوع  املحمية  وتتمّيز 
النباتات، منها 96 نوعًا من النباتات الطبية والعطرية تحتويها أربع 
الــفــاوات  وبيئة  العليا،  املــنــحــدرات  بيئة  هــي  متميزة،  طبيعية  بيئات 
)املسطحات العليا املحصورة بني املرتفعات املتجاورة(، وبيئة األودية 
املنحدرات  وبيئة  الجبل،  أسفل  إلــى  الــفــاوات  من  املنحدرة  والخيران 

السفلى، وتشكل بأجمعها نظامًا مائيًا فريدًا.
جبل الداير، كما يوحي االسم، يتراءى من البعد كحزمة من املرتفعات 
املتجاورة في شكل دائري، وله قمم متباينة في العلو )أعاها 1413 
مترًا فوق سطح البحر(، وتتخللها شبكة من املجاري التي تصّرف 
مياه الجبل إلى األودية السفلى، ثّم إلى خور أبو حبل. أّما الفاوات التي 
املحمية فهي مستجمعات مائية تفيض موسميًا في  هرت بها 

ُ
اشت

عدد من الجداول والخيران الجارية إلى أسفل، فيما تمتص مقادير 
هائلة من الهطول السنوي.

وتــعــتــمــد الــحــيــاة الــبــريــة فـــي زمـــن الــجــفــاف عــلــى الــيــنــابــيــع الــدائــمــة، 
 وبصفة رئيسية على السروف واملاحات التي تقصدها الحيوانات 
البرية من قبيل النلت املهدد باالنقراض. ومن أهم النباتات القنا الذي 
ينمو على أطراف وضفاف األودية واملجاري املائية والخيران، وهو 
يتكاثرون  بــدأوا  الذين  السكان  من  لكثيرين  أساسي  دخــل  مصدر 
ألــف نفس  بــأّن 23  حــول املحمية وفــي داخلها. وتفيد اإلحــصــاءات 
حتى  املحمية  محيط  في  قرية   43 في  تقطن  كانت  تقريبًا  بشرية 

عام 2010.
)متخصص في شؤون البيئة(

محمية جبل الداير

إيكولوجيا

من  ــى  األول هي  بغداد  في  الخطيب  إبن  مستشفى  فاجعة  ليست 
نوعها، بل سبقتها حوادث عدة راح ضحيتها كثيرون، أبرزها مقتل 23 
طفًال في ردهة لألطفال الخدج في مستشفى اليرموك وسط بغداد 
في أغسطس/ آب عام 2016، ومقتل نحو 10 من مرضى كورونا نتيجة 
نقص األكسجين في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية جنوبي العراق 

في يونيو/ حزيران العام الماضي.

حوادث متكرّرة

داخل مستشفى إبن الخطيب في بغداد )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

االكتظاظ مشكلة تواجه المدافن في الجزائر )العربي الجديد(

الواجهة عمالة األطفال في مصر إلى 

عدد األطفال 
المنخرطين في سوق 

العمل يتجاوز ثالثة 
ماليين طفل

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرع طــفــلــة مـــصـــريـــة، وإصــــابــــة 18  أعـــــــاَد مـــصـ
ــم مــــا بــــن 15 و18  ــارهــ ــمــ آخــــريــــن تــــــــراوح أعــ
ــيـــارة، ربـــع نــقــل،  عـــامـــا، فـــي حــــادث انـــقـــالب سـ
كــانــت تنقل أطــفــااًل إلــى أعمالهم فــي الــزراعــة 
الشرقية  محافظة  فــي  الصالحية  مدينة  فــي 
املصرية، إثارة ملف عمالة األطفال في البالد، 
بــعــدمــا كــشــف مـــســـؤول فـــي وزارة الــتــضــامــن 
أواًل  الــحــادث  تابعت  الـــوزارة   

ّ
أن االجتماعي، 

ــــــه جـــــاٍر تــقــديــم بــــالغ إلــــى الــنــائــب 
ّ
بــــــأول، وأن

العام ضد »مــقــاول األنــفــار )العمال األفـــراد(« 
لــلــقــانــون واســتــخــدامــه األطــفــال في  ملخالفته 

العمالة اليومية. 
ــة فــي  ــريــ ــة املــــصــ ــيــ ــنــ وكـــــانـــــت األجــــــهــــــزة األمــ
محافظة الشرقية قد تلقت بالغا بالحادث، 
تنقل  كانت  نقل  ربــع  بانقالب ســيــارة  يفيد 
ــتـــالل عجلة  ــال، نــتــيــجــة اخـ ــفــ ــددًا مـــن األطــ ــ عـ
القيادة، األمر الذي أدى إلى مصرع ياسمن 
صــالح عبد الحميد )13 عاما( وإصــابــة 18 
آخرين، جميعهم من قرية بحر البقر )تابعة 
ملــركــز الــحــســيــنــيــة فـــي مــحــافــظــة الــشــرقــيــة(، 
وقد نقلوا إلى املستشفى لتلقي اإلسعافات 
األولــيــة. وأمـــرت النيابة الــعــامــة بــدفــن جثة 
الــضــحــيــة واالســتــمــاع إلـــى أقــــوال املــصــابــن 
مــمــن تــســمــح حــالــتــهــم، وطــالــبــت بــتــحــريــات 

املباحث حول الواقعة.  
وتتصدر مصر عمالة األطفال على املستوى 
ــهــا تــســعــى إلــى 

ّ
الــعــربــي. وتــقــول الــحــكــومــة إن

ــام 2025،  الــقــضــاء عــلــى الـــظـــاهـــرة بــحــلــول عــ
من خــالل اتخاذ بعض اإلجـــراءات القانونية 
لــلــحــّد مــنــهــا. وكــثــيــرًا مـــا يــعــمــل األطـــفـــال في 
الـــزراعـــة، وتــصــل نسبتهم إلـــى 63 فــي املــائــة 
يليها  البالد،  في  األطفال  إجمالي عمالة  من 
القطاع الصناعي والبناء والبيع في الشوارع 
في  األطفال  وزادت عمالة  واملطاعم وغيرها. 
املاضي، بسبب  القرن  مصر منذ تسعينيات 
االقتصادي وارتفاع معدالت  الوضع  تدهور 
الــفــقــر، األمـــر الـــذي يجبر عــائــالت على الدفع 

بأبنائها إلى سوق العمل.  
وزادت عمالة األطفال، وخصوصا في القرى 
ــة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ خـــالل  ــريـ واألريــــــــــاف املـــصـ
ــــالء األســـعـــار  ــــرة، نــتــيــجــة غـ ــيـ ــ ــنـــوات األخـ الـــسـ
وتــــراجــــع الــــدخــــل، األمـــــر الـــــذي يــشــكــل خــطــرًا 
 الخامسة 

ّ
عليهم، وخصوصا من هم دون سن

عــشــرة، والـــذيـــن يــكــونــون قــد تــركــوا الــدراســة 
ُحــرمــوا حقوقهم، وعلى  على األغــلــب. هـــؤالء 
 
ّ
رأسها الحق في التعليم والصحة. كذلك فإن
التفكك األســري في بعض العائالت املصرية 

له دور كبير في دفع األطفال نحو العمل. 
وبحسب مواد قانون حقوق الطفل في مصر، 
ه يحظر عمل من هم دون سن الـــ18 عاما، 

ّ
فإن

ــلـــزم قــــانــــون الـــعـــمـــل أصــــحــــاب الــعــمــل  فــيــمــا يـ

ــال قبل  ــفــ ــراء الــكــشــف الــطــبــي عــلــى األطــ ــإجــ بــ
لياقتهم  للتأكد من مالئمة  بالعمل  إلحاقهم 
ــذي يلتحقون  الــ لــلــعــمــل  الــبــدنــيــة والــصــحــيــة 
 تزيد ساعات العمل على ست 

ّ
بــه، ويجب أال

ســاعــات، تتخللها فــتــرة أو فــتــرات لــلــراحــة ال 
 منها عن ساعة.

ٌّ
 كل

ّ
تقل

 
ّ
تقول عضو مجلس النواب، نشوى الديب، إن
 

ّ
املـــادة الــــ57 مــن أحــكــام قــانــون الطفل تــرى كل
، لكن نتيجة لغياب 

ً
من لم يبلغ 18 سنة طفال

تــطــبــيــق مــــواد الــقــانــون وعــــدم وجــــود رقــابــة، 

املحتاجن  األطــفــال  الــعــمــل  أربــــاب  استقطب 
بذلك  مستغلن  قليلة،  بأجور  لديهم  للعمل 
عدم وجود رقابة من قبل الجهات املسؤولة. 
وتشدد على ضرورة مراقبة سوق العمل ملنع 
األطفال، وتحديد مستويات ظروفهم  عمالة 

االقتصادية واملعيشية ملساعدتهم ماديا. 
إلـــى ذلـــك، يــشــدد الــبــاحــث فــي املــركــز القومي 
إمام،  والجنائية، سيد  االجتماعية  للبحوث 
ــال عــمــالــة  ــكــ ــل أشــ عـــلـــى ضـــــــرورة مــكــافــحــة كــ
 ارتـــــفـــــاع نــســبــتــهــم عــامــا 

ّ
ــل ــ ــال، فــــي ظــ ــ ــفــ ــ األطــ

ــام، نــتــيــجــة لــلــتــأثــيــرات االقــتــصــاديــة  ــ بــعــد عـ
واالجــتــمــاعــيــة الــنــاتــجــة مـــن تــفــشــي جــائــحــة 
كورونا، والعمل على تجفيف منابعها كافة، 
 عـــدد األطــفــال املــنــخــرطــن في 

ّ
مــشــيــرًا إلـــى أن

سوق العمل يتجاوز ثالثة مالين طفل. 
 مــا مــن أرقــــام رســمــيــة عــن عمالة 

ّ
يــضــيــف أن

 أصــحــاب األعـــمـــال مــثــل املــــزارع 
ّ
األطـــفـــال، ألن

والــــــورش ال يعلنون  الــصــنــاعــيــة  واملـــنـــشـــآت 
الذين يعملون لديهم، بالتوازي  عن األطفال 
على  بــالــرقــابــة  املعنية  الــجــهــات  تقصير  مــع 

 
ّ
تــلــك املـــنـــشـــآت فـــي الــتــفــتــيــش، الفـــتـــا إلــــى أن

آثــارًا اجتماعية  لعمالة األطفال بصفة عامة 
ونــفــســيــة خـــطـــيـــرة، عـــلـــى رأســــهــــا حــرمــانــهــم 
عيش طفولتهم، والتسّرب املدرسي.  ويعزو 
إمــام توجه عــدد من األطــفــال إلــى العمل، إلى 
ظــروفــهــم االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والفقر 
نــتــيــجــة غــيــاب مــعــيــل لـــأســـرة أو مـــرضـــه، أو 
الــذي ال يكفي لسد احتياجات  دخله الزهيد 
الــعــائــلــة، أو حــــاالت الـــطـــالق ورفــــض وجـــود 
هــذه  األب.  زوجـــــة  أو  األم  زوج  ــدى  لــ الــطــفــل 
ــــى تــشــغــيــل  ــر إلـ ــ الـــعـــوامـــل تـــدفـــع بـــعـــض األســ
 عن 

ً
ــل لــــأســــرة، فـــضـــال أطــفــالــهــا لــتــأمــن دخــ

تفضيل أصحاب األعمال االستعانة باألطفال 
 بــالــعــمــال 

ً
لــكــونــهــم عــمــالــة رخــيــصــة، مــقــارنــة

عقوبات  فـــرض  بــضــرورة  مطالبا  الــبــالــغــن، 
 مــن يخالف قــوانــن تشغيل 

ّ
مــشــددة على كــل

األطـــفـــال، وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــهــم فــي املناطق 
التي تنتشر فيها عمالة األطفال مثل األرياف 
املركبات  إلى  الصناعية، باإلضافة  والــورش 

التي تنقل األطفال إلى األراضي الزراعية.
تتجه الطبيعة البشرية دائما للبحث 
عن الدعم، خصوصا إذا ما كنا نعاني 
من األلم املزمن. جزء أساسي من إعادة 
تــأهــيــل املـــريـــض، هـــو كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
مــع األلـــم، إذ ال يؤثر األلــم املــزمــن على 
املــــريــــض فـــحـــســـب، بــــل عـــلـــى الــعــائــلــة 
واألصــدقــاء، حتى زمــالء العمل أيضا 

ينالون قسطا من هذا األلم.
يــــشــــتــــرك مــــعــــظــــم الــــــنــــــاس فــــــي ســــوء 
ــم املـــزمـــن، فهم  فــهــم مــشــتــرك حـــول األلــ
أو مشكلة  مـــا  إصـــابـــة   

ّ
أن يــتــصــورون 

مــــا أو اضـــطـــرابـــا قــــد يــســتــحــوذ عــلــى 
حياة الشخص ويسبب له أملا ال يمكن 
الخاطئ  املفهوم  هــذا  عليه.  السيطرة 
ــاء أهــمــيــة  ــطــ يـــقـــود الـــشـــخـــص إلـــــى إعــ
»الــحــديــث عــن األلـــم«، بحسب  كبيرة لـــ

موقع »سايكولوجي توداي«.
يــجــمــع دمـــاغـــنـــا املـــعـــلـــومـــات املــتــاحــة 
لديه حول السالمة العامة، وغالبا ما 
نخطئ في فهم األعراض التي تحدث 
عــنــدمــا يــشــعــر الـــدمـــاغ بــالــتــهــديــد، إذ 
ــن فــرط  ــن نــاتــجــا عـ ــزمـ يـــكـــون األلـــــم املـ
يشعر  الــذي  العصبي  الجهاز  نشاط 
دائما بالتهديد، لينتج بعد ذلك األلم. 
األلــم ليس بالضرورة   

ّ
فــإن وبالتالي، 

معالجته  يمكن  اضــطــرابــا،  أو  مرضا 
ــل يــمــكــن أن يــكــون  عـــنـــد الـــطـــبـــيـــب، بــ
ــــم وشـــعـــورنـــا  ــدائـ ــ ــخــــوف الـ نــتــيــجــة الــ

بالتهديد.
زيادة  الصحية  الرعاية  ملقدمي  يمكن 
القلق لــدى املــرضــى، مــن خــالل بعض 
كثيرة  واألمثلة  املستخدمة،  العبارات 

منها:
ــة بـــــك غــيــر  ــاصــ ــخــ »صــــــــور األشـــــعـــــة الــ
ها 

ُ
ها أسوأ حالة شاهدت

ّ
طبيعية«، »إن

 
ّ
عـــلـــى اإلطــــــــــــالق«، »أنــــــــا مـــنـــدهـــش أن
ــي«، »األدويـــــــــة الــقــويــة  ــشــ بـــإمـــكـــانـــك املــ
ــلـــة لــديــك  ال تــــالئــــم جـــســـمـــك«، »املـــشـــكـ
وراثـــيـــة وقـــد نــحــتــاج فــي الــنــهــايــة إلــى 
التي  الــجــراحــة«... وغيرها من األمثلة 
نــقــابــلــهــا لـــدى زيــارتــنــا الــطــبــيــب. تلك 
العبارات تصل إلى الدماغ باعتبارها 

.
َ
خطرًا حقيقيا

للدماغ  املعلومة  إيصال  طريقة  تؤثر 
فتشتيت  صحتنا،  عــلــى  كبير  بشكل 
االنتباه حول األلم له تأثير ال يستهان 
بــــه. وبــحــســب الــطــبــيــب املــخــتــص في 
األمـــــراض املــزمــنــة، جــيــمــس هــدســون، 
يـــجـــب عـــلـــى املــــرضــــى تــغــيــيــر طــريــقــة 
حديثهم وكيفية تفكيرهم حول األلم، 
وعليهم التوقف عن الحديث عن أملهم، 
إذ يسأل الناس عن أملهم طوال الوقت، 
هم بحاجة إلى تعلم طريقة توجيه 

ّ
لكن

أخرى  جوانب  على  للتركيز  األسئلة، 
: »شكرًا 

ً
مــن الــحــيــاة. قــد يــقــولــون مــثــال

على سؤالك، لكن، أفضل عدم الحديث 
عن مرضي، سأخبرك بمخططي لهذا 

األسبوع«.
ينبغي التوقف عن املبالغة في التعبير 
إذ  لنفسك.  األلــم لآخرين، وحتى  عن 
لدى  متطرفة  لغة  نستخدم  مــا  غالبا 
الحديث عن مرضنا مثل عبارة »هذا 
ــذا الــنــوع مــن اللغة  األلــــم يــقــتــلــنــي«. هـ
يعزز فكرة التهديد للدماغ، لينتج بعد 
ذلك املزيد من األلم. وفي حال استطاع 
املـــريـــض تــغــيــيــر طــريــقــة املــحــادثــة مع 
وعليه  بــالــنــتــائــج،  سينبهر  مــحــيــطــه، 
تركز  التي  الجيدة  باملحادثات  الــبــدء 

على األمل واملستقبل األفضل.
)علي عواضة(

هذه العبارات تؤثر 
في حالتنا الصحية

)Getty / ينبغي التوقف عن المبالغة في التعبير عن األلم )عمر ماركيز

)Getty /ترتفع نسبة عمالة األطفال في مصر )زياد أحمد
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استفاق أهالي مرضى كورونا في مستشفى ابن 
الخطيب ببغداد على فاجعة، بعدما تسبب حريق 

كبير بمقتل نحو 90 شخصًا وإصابة العشرات


