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عبد الرحمن خضر

تشهد املناطق السورية كلها موجة جديدة 
 الــوضــع 

ّ
ــابــــات بـــكـــوفـــيـــد-19، لـــكـــن مـــن اإلصــ

ــل فـــي الــعــاصــمــة دمـــشـــق، إذ  األســـــوأ ُيــســجَّ
 األسرة في األقسام املخّصصة لكوفيد-19 

ّ
امتألت كل

فـــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة. مـــن جــهــتــهــم، تــوّجــه 
تتقاضى  التي  الخاصة  املستشفيات  إلــى  األغــنــيــاء 
مـــبـــالـــغ طـــائـــلـــة ال يــســتــطــيــع تــأمــيــنــهــا الـــســـوريـــون 
بمعظمهم. وتــتــزامــن هــذه املــوجــة مــع اقــتــراب فصل 
الـــشـــتـــاء الـــــذي تــكــثــر فــيــه األمـــــــراض الــتــنــفــســيــة في 
األســـــاس، مــن قــبــيــل اإلنــفــلــونــزا الــتــي غــالــبــا مــا يتّم 
الخلط مــا بــن أعراضها وأعـــراض كــوفــيــد-19 وتتّم 
بـــــاألدوات نــفــســهــا، وفـــي حــاالت  معالجتها أحــيــانــا 
معّينة يــحــتــاج املــصــاب بــهــا إلـــى اســتــشــفــاء ووصــل 

س الصناعي.
ّ
بأجهزة التنف

ــلـــي االســــتــــشــــاريــــة فــي  أفــــــــادت الــطــبــيــبــة ســــوســــن عـ
األمراض التنفسية في مستشفى األطفال الجامعي 
 إصابات عديدة ُرصدت 

ّ
بدمشق في حديث إذاعي بأن

الشعرية،  القصيبات  بالتهاب  األطــفــال  صفوف  في 
خصوصا في املدارس، األمر الذي تسّبب في ضغط 
 
ّ
على مستشفيات العاصمة دمشق. وأشــارت إلى أن

 خــطــورة عــن اإلصــابــة 
ّ

أعــــراض املــصــابــن بــه ال تــقــل
 .

ً
طويال وقتا  يستغرق  قد  واالستشفاء  بكوفيد-19، 

 املستشفى يستقبل يوميا ما 
ّ
أن إلــى  وأشـــارت علي 

 فــقــط مــصــابــن بــكــوفــيــد-19، إلــى 
ً
بــن 10 و15 طــفــال

جــانــب عــدد مــن املصابن بــأمــراض تنفسية أخــرى. 
أخــرى ملعالجة  أقسام  ستخَدم 

ُ
ت أحيان كثيرة،  وفــي 

ــيـــد-19، كــــون املــســتــشــفــى يــحــتــوي 10  مــصــابــي كـــوفـ
ن، وهي 

َ
عة على غرفت

ّ
أسّرة مخصصة لألطفال موز

ممتلئة بشكل كامل منذ أكثر من شهَرين. وتابعت 
ــال بــســبــب فــيــروس  ــفـ  ثــّمــة وفـــيـــات بـــن األطـ

ّ
عــلــي أن

ـــل فــــي املــســتــشــفــى بــشــكــل  ـــســـجَّ
ُ
كــــورونــــا الـــجـــديـــد، ت

ــرة 
ّ
ــة مــتــوف ــ  املـــعـــّدات واألدويـ

ّ
أســبــوعــي، الفــتــة إلـــى أن

على  كبيرًا  ضغطا  ثــّمــة   
ّ
أن علما  اإلمــكــانــات،  ضمن 

الكوادر الطبية.
الفريق االســتــشــاري ملكافحة  قــال عضو  مــن جهته، 
ــا الـــجـــديـــد الـــتـــابـــع لــلــنــظــام، نــبــوغ  فـــيـــروس كــــورونــ
ه في الوقت الحالي »نشهد هجوما شرسا 

ّ
العّوا، إن

لــلــفــيــروس الــتــنــفــســي املــخــلــوي الــبــشــري ولــحــاالت 
بينه  الخلط  نتيجة  الــشــعــريــة،  القصيبات  الــتــهــاب 
وبن إصابات كوفيد-19 في املدارس، في ظل غياب 
لإلجراءات االحترازّية والوعي الصحي«. وأشار إلى 
التربية التشديد  ه »كان من املفترض على وزارة 

ّ
أن

ــدارس، وإيــجــاد  املــ فــي  الناحية الصحية  أكــثــر على 
أعــراض املــرض من  أّي تلميذ تظهر عليه  آلّية ملنع 
 
ّ
الــدخــول إلـــى حـــرم املـــدرســـة«. وشــــّدد الــعــوا عــلــى أن
ــدة كــفــيــلــة بــإصــابــة املـــدرســـة بــالــكــامــل،  ــ  إصـــابـــة واحـ
 خـــطـــورة الـــفـــيـــروس تـــطـــاول األطـــفـــال 

ّ
الفـــتـــا إلــــى أن

 فــي حـــال كــان 
ّ

ــه ال يــســّبــب وفــيــات إال
ّ
والـــخـــّدج، لــكــن

املريض يعاني من مشكالت صدرّية مزمنة أو حادة.
أحـــمـــد قـــويـــدر مـــواطـــن ســـــوري تــوفــيــت والــــدتــــه في 
»العربي  لـ يقول  الخاصة،  دمشق  مستشفيات  أحــد 
الـــجـــديـــد«: »عـــجـــزت عـــن تــأمــن ســريــر لـــوالـــدتـــي في 
مستشفى  إلـــى  فنقلتها  الــحــكــومــيــة،  املــســتــشــفــيــات 
ـــه لــم يستطع إخــراجــهــا 

ّ
ــه يشير إلـــى أن

ّ
خــــاص«. لــكــن

عندما توفيت »إال بعد دفع نحو مليون ليرة سورية 
 ليلة، ما عدا أثمان 

ّ
)نحو 2000 دوالر أميركي( عن كل

رة واشتريتها على 
ّ
بعض األدوية التي لم تكن متوف

حسابي الخاص«.
»العربي  ويكشف مصدر طبي من العاصمة دمشق لـ
ــــي أعـــــــــداد املـــســـحـــات  ــة نـــقـــصـــا فـ ــ ــّمـ ــ  »ثـ

ّ
ــد« أن ــديــ ــجــ الــ

بــكــوفــيــد-19«،  الكشف عــن اإلصــابــة  فــي  املستخدمة 
إلــــى عـــزوف  أّدى  ــتــــالء األســـــــّرة   »امــ

ّ
أن إلــــى  مــشــيــرًا 

املــصــابــن بــالــفــيــروس عـــن مــراجــعــة املــســتــشــفــيــات، 
خــوفــا مــن اإلصــابــة بــأمــراض أخـــرى قــد تــكــون أكثر 
ى 

ّ
خطورة، خصوصا الفطر األسود الذي بات يتفش

في مناطق سيطرة النظام«. وبحسب املصدر نفسه، 
ــاءات املتعلقة بــكــورونــا الـــصـــادرة عن   »اإلحـــصـ

ّ
ــإن فـ

النقص  أّولهما  لسبَبن.  دقيقة  غير  الصحة  وزارة 
ـــهـــا ال تشمل 

ّ
ــانـــي أن ــثـ الـــحـــاصـــل فـــي املـــســـحـــات، والـ

املصابن واملتوفن الذين ال يراجعون املراكز الطبية 
الــحــكــومــيــة«. فــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال مــديــر الهيئة 
)املــجــتــهــد( أحــمــد عباس  الــعــامــة ملستشفى دمــشــق 
 نسبة إشــغــال الــعــنــايــة املـــشـــّددة مــا زالـــت 99 في 

ّ
إن

املائة، مشيرًا إلى وجــود 60 مصابا بكوفيد-19 في 
املستشفى حاليا، من بينهم 16 مريضا في العناية 
املركزة باإلضافة إلى 16 مريضا في القسم املخصص 
للمصابن بالفطر األسود. أضاف عباس في حديث 
الطاقة   

ّ
أن الرسمية »سانا«  النظام  أنباء  إلى وكالة 

ملرضى  املــخــّصــص  دمــشــق  ملستشفى  االستيعابية 
كورونا تصل إلى 90 سرير عزل، من بينها 18 سرير 
 املستشفى يستقبل حاليا 

ّ
عناية مركزة، الفتا إلى أن

الحاالت املتوسطة والشديدة فقط.

مجتمع
أظهر أحدث مسح وطني لألسرة والصحة نشرته وزارة الصحة الهندية أخيرًا، بعد بحث استغرق 
 ألف 

ّ
 عــدد النساء في الهند فــاق للمّرة األولــى عــدد الرجال )1.020 امــرأة في مقابل كــل

ّ
عامن، أن

الـــوالدات في ثاني أكبر دولــة في العالم لجهة عدد  رجــل(، إلــى جانب تسجيل تباطؤ في معّدل 
 »التحّسن في النسبة 

ّ
السكان. وقالت سانغاميترا سينغ الباحثة في مؤسسة السكان الهندية إن

ه ما زال يعّن القيام بالكثير 
ّ
اإلجمالية بن الجنَسن إيجابي وخطوة في االتجاه الصحيح، لكن

)فرانس برس( من أجل تحقيق املساواة بن الجنسن«.  

أنقذت البحرية التونسية، أمس الجمعة، 487 مهاجرًا سّريا من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية 
مختلفة وصلوا إلى ساحل محافظة صفاقس )وسط( على منت زورق أبحر من ليبيا بنّية التوّجه 
قـــوات خفر السواحل   

ّ
إلــى أن الــدفــاع. وتشير إحــصــاءات  إلــى أوروبــــا، بحسب مــا أوضــحــت وزارة 

ذت نحو 19.500 عملية العتراض قوارب مهاجرين سّرين في األشهر التسعة األولى 
ّ
التونسية نف

قدوا في البحر األبيض املتوسط في الفترة 
ُ
 نحو 1319 مهاجرًا غرقوا أو ف

ّ
من العام الجاري، علما أن

)فرانس برس( بن يناير/ كانون الثاني و14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.   

تونس: إنقاذ 487 مهاجرًا سّريًا من البحرالهند: عدد اإلناث يفوق عدد الذكور للمّرة األولى

يقول المواطن السوري أحمد قويدر إّن »مصابين 
وثّمة  المنازل.  في  العالج  يتلّقون  باتوا  كثيرين 
بين  الوفيات  ارتفاع أعداد  بين األهالي من  خوف 
يتوّفون  كثيرين  أّن  خصوصًا  المصابين،  صفوف 
أسماؤهم على  ُتدَرج  أن  منازلهم من دون  في 
قوائم المصابين لدى وزارة الصحة«. وبالتالي يرى 

أّن األرقام هي أكبر من المعَلن.

مرضى يتوفون 
في بيوتهم

تعّبر جــهــات عـــّدة عــن تــخــّوف مــن ابــتــاع املانش 
مزيدًا من املهاجرين الذين يحاولون اجتياز القناة 
بــاملــخــاطــر بحثًا عــن حياة  فــي رحـــات محفوفة 
بــلــدان تمّزقها الحروب  أفــضــل، بعد فــرارهــم مــن 
وأفريقيا.  األوســـط  الــشــرق  فــي  الفقر  وينهشها 
ــات والــفــقــر  ــراعــ ــــصــ ــن ال ــّر مـــئـــات األلـــــــوف مــ ــفــ ــ وي
واالضــطــهــاد فــي الـــعـــراق وســـوريـــة وأفــغــانــســتــان 
عبر  فيتسللون  خــصــوصــًا،  ــودان  والـــسـ والــيــمــن 

الحدود بمساعدة مهّربني إلى دول ذات اقتصادات 
غنية في غرب أوروبا.

كبيرة  بــأعــداد  البشرية  التحّركات  تلك  أّدت  وقــد 
ألنـــــــاس يــــهــــرب كـــثـــيـــرون مـــنـــهـــم مــــن صــــراعــــات 
إلــى زيـــادة حــّدة الخطاب  الــغــرب،  تقوم بمشاركة 
الــســيــاســي فـــي أنـــحـــاء أوروبــــــا، مـــن بــلــغــاريــا إلــى 
ة قليلة 

ّ
بريطانيا. وهؤالء املهاجرون، باستثناء قل

منهم، ليسوا موضع ترحيب في أوروبــا الغربية. 

ــه بعد حــادثــة الــغــرق األخــيــرة التي وقعت 
ّ
ُيــذكــر أن

ــاء املـــاضـــي، والــتــي ذهــب  ــعـ فــي املـــانـــش، يـــوم األربـ
ضحّيتها 27 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور القناة 
على منت قارب مطاطي، راحت فرنسا وبريطانيا 
األسوأ  الحادثة  هذه  وكانت  املسؤولية.  تتقاذفان 
من نوعها على اإلطــاق في املمّر املائي الفاصل 

بني البلَدين.
وفي هذا السياق، قالت كاي مارش التي تعمل في 

جمعية »سامفيري« الخيرية ملساعدة املهاجرين 
ــه »فــي حــال لم 

ّ
في حديث إلــى وكالة »رويــتــرز« إن

ــزًا عــلــى إجـــراء 
ّ
ــذه الــحــادثــة عــنــصــرًا مــحــف ـــِعـــّد هـ

ُ
ن

الحوادث  النهج، فإّن مثل هذه  تغيير مناسب في 
ســوف تتكرر وتــزداد ســوءًا«. أضافت مــارش أّن 
»أساليب الردع لن تنجح«، مؤكدة أّن »سقوط مزيد 

من الغرقى في القناة أمر ال مفّر منه«.
)رويترز(
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)بن ستانسال/ فرانس برس(



رُصد أخيرًا متحّور آخر من فيروس كورونا الجديد 
في جنوب أفريقيا، األمر الذي أثار القلق في العالم 

دافعًا في اتّجاه فرض قيود على الرحالت الجوية

خوف على الحياة البرية في ليبيا

1819
مجتمع

لندن ـ العربي الجديد

الــخــمــيــس،  أمــــس  أّول مـــن  حــتــى 
عودتها  تربط  كثيرة  دول  كانت 
إلـــــــــى الــــــتــــــشــــــّدد فـــــــي الــــتــــدابــــيــــر 
»دلتا«  بمتحّور  الوبائية  باألزمة  الخاصة 
املهيمن على  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  مــن 
العالم منذ أشهر عّدة، بعدما كان قد ُرصد 
للمّرة األولــى في الهند في إبــريــل/ نيسان 
 الــخــمــيــس، أعـــلـــن عــلــمــاء من 

ّ
املـــاضـــي. لـــكـــن

من  اكتشاف متحّور جديد  أفريقيا  جنوب 
الــفــيــروس فــي الـــبـــاد، وصــــّرح املتخصص 
فــي عــلــم الــفــيــروســات تــولــيــو دي أولــيــفــيــرا 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي: »لـــأســـف، اكتشفنا 
ما  وبحسب  للقلق.  مثيرًا  جــديــدًا  مــتــحــّورًا 
ــذا املــتــحــّور  ــدى هــ  لــ

ّ
يــمــكــن مــاحــظــتــه، فـــــإن

الــقــدرة على االنــتــشــار بسرعة كــبــيــرة«. من 
ليسيلز  ريــتــشــارد  البروفسور  أفــاد  جهته، 
 هــذا املــتــحــّور قــد ال 

ّ
 »مــا يقلقنا هــو أن

ّ
بـــأن

ــقـــال بــشــكــل أســـرع  ــتـ يـــكـــون قــــــادرًا عــلــى االنـ
فحسب، بل قد يتمّكن من إتــاف أجــزاء من 
جــهــاز املــنــاعــة لــديــنــا«. إذًا، مــا زال فــيــروس 
كــورونــا الــجــديــد الـــذي ُرصـــد لــلــمــّرة األولــى 
في الصني في نهاية ديسمبر/ كانون األّول 
2019، يمضي فــي إقـــاق أهــل املــعــمــورة مع 
متحّوراته التي تستمّر في الظهور محدثة 

بلبلة في بقاع مختلفة.
ــع أن يــكــون 

َّ
ــتــوق واملـــتـــحـــّور الــجــديــد الــــذي ُي

ــيــــوم بــمــتــحــّور  ــَرف الــ ــ ــعـ ــ ــــدوى ُيـ ــعـ ــ شـــديـــد الـ
ــددًا مرتفعًا  »بـــــــــي.1.1.529« وهـــو يــشــمــل عــ
جدًا من الطفرات، األمر الذي يبّرر تصنيفه 
الجنوب  الصحة  وزيـــر  وبحسب  »مــقــلــقــًا«. 
أفــريــقــي جـــو فـــاهـــا، قـــد يــكــون هـــو الــســبــب 
ــي »االرتـــــــفـــــــاع الــــتــــصــــاعــــدي« إلصــــابــــات  ــ فـ
كوفيد-19 في األسابيع األخيرة في جنوب 
البلد األفــريــقــي األكــثــر تــضــررًا من  أفريقيا، 
الــوبــاء فــي الــقــارة األفــريــقــيــة. أضـــاف فاها 
 هــذا 

ّ
 ظــهــور املــتــحــّور »يـــعـــزز حــقــيــقــة أن

ّ
أن

الـــذي نتعامل معه غير  املــرئــي  الــعــدو غير 
أوليفيرا  دي  فريق   

ّ
أن ُيذكر  للتوقع«.  قابل 

نفسه من معهد »كريسب« للبحوث املدعوم 
من جامعة كوازولو-ناتال، كان قد اكتشف 
املتحّور »بيتا« شديد العدوى في الباد في 

أكتوبر/ تشرين األّول 2020.
وفي هذه املرحلة، ال يستطيع العلماء الجزم 
بمدى فعالية اللقاحات املضادة لكوفيد-19 
ــذا املـــتـــحـــّور الـــجـــديـــد. وفــي  فـــي مــكــافــحــة هــ
ض من 

ّ
 متحّور »دلــتــا« خف

ّ
هــذا اإلطـــار، فــإن

جهته فعالية اللقاحات بنسبة 40 في املائة، 
الصحة  ملنظمة  األخــيــرة  البيانات  بحسب 
 جون نكينغاسونغ من املراكز 

ّ
العاملية. لكن

األفريقية ملكافحة األمــراض والوقاية منها 
 »ثّمة متحّورات عديدة تظهر 

ّ
إلــى أن أشــار 

 
ّ

ويــجــعــلــه أكــثــر قــابــلــيــة لــانــتــقــال. وإزاء كــل
الدعوات إلى تعليق السفر وتشديد القيود 
عليه ســواًء من قبل دول أوروبية أو أخرى 
غير أوروبــيــة مثل البحرين، أفــادت منظمة 
ــهــا ال تــنــصــح بــفــرض 

ّ
الــصــحــة الــعــاملــيــة بــأن

الجديد.  املــتــحــّور  بسبب  السفر  على  قيود 
ــد أعـــلـــن املـــتـــحـــدث بــاســمــهــا كــريــســتــيــان  وقــ
املتحّور  انتقال  مستوى  فهم   

ّ
أن ليندماير 

الجديد من الفيروس الذي ُرصد في جنوب 
ــه يـــحـــتـــاج إلـــــى »أســـابـــيـــع  ــ ــّدتـ ــ أفـــريـــقـــيـــا وشـ
عّدة«. أّما املبعوث الخاص للمنظمة بشأن 
ــه »مــن  ــ ـ

ّ
ــرأى أن ــ ــيـــد-19 ديــفــيــد نـــابـــارو فـ كـــوفـ

ي متحّور جديد 
ّ

الصواب القلق« بشأن تفش
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا. وفـــي  مــــن الـــفـــيـــروس فــــي جـ
»بــي.  البريطانية  اإلذاعـــة  إلــى هيئة  حديث 
ه »بحسب 

ّ
بي. سي«، أعاد نابارو ذلك إلى أن

ما يبدو، سوف تكون للفيروس قدرة أكبر 
ــــات مــــن الــــدفــــاعــــات الـــتـــي بــنــتــهــا  ــ عـــلـــى اإلفـ
يناها 

ّ
تلق التي  اللقاحات  نتيجة  أجسادنا 

منذ بداية هذا العام«.

يقتل في ليبيا سنويًا 
نحو 500 ألف طائر ما بين 

مائي وجارح وبري

لدى المتحّور الجديد 
قدرة على االنتشار بسرعة 

كبيرة بحسب مكتشفيه

ر على تطّور الوباء«.
ّ
 بعضها ال يؤث

ّ
لكن

وعــنــد اإلعـــان عــن املــتــحــّور الــجــديــد، كانت 
قـــد ُســّجــلــت إلــــى جـــانـــب الـــحـــاالت املــحــلــيــة، 
إصــابــات بــه فــي بــوتــســوانــا املـــجـــاورة وفــي 
هـــونـــغ كـــونـــغ لــــدى مــســافــريــن عــائــديــن من 
جنوب أفريقيا. وهــو األمــر الــذي دفــع دواًل 
ــة، أمـــس الجمعة  ــيــ كــثــيــرة، ال ســّيــمــا أوروبــ
إلـــى تــعــلــيــق الـــرحـــات بــيــنــهــا وبـــني جــنــوب 
أفريقيا وكذلك دول أخرى تقع في جنوبي 
الــقــارة األفــريــقــيــة. وبحسب مــتــحــّدث باسم 
ــع يــتــطــّور بــســرعــة   »الـــوضـ

ّ
املــفــوضــيــة، فــــإن

 اإلجــراءات 
ّ

خاذ كــل
ّ
ات كبيرة ونحرص على 

ــار هـــــذا املــــتــــحــــّور«.  ــتـــشـ ــاء انـ ــطــ املــمــكــنــة إلبــ
ــة  ــ ــيـ ــ وبـــيـــنـــمـــا اقـــتـــرحـــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبـ
تعليق الـــرحـــات اآلتــيــة مــن جــنــوب الــقــارة 
األفريقية إلــى دول االتــحــاد األوروبـــي على 
خلفية رصــد املــتــحــّور الــجــديــد، بحسب ما 
ــــوال فـــون ديـــراليـــن،  ــّردت رئــيــســتــهــا أورســ ــ غـ
أعلن وزير الصحة األملاني املنتهية واليته 
غالبية  تمنع  أملانيا ســوف   

ّ
أن ينس شبان 

أفريقيا ودول  الجوية من جنوب  الرحات 
مــــجــــاورة لـــهـــا، ابـــــتـــــداًء مــــن مـــســـاء )أمـــــس( 
ُيــســمــح فــقــط للمواطنني  الــجــمــعــة. وســــوف 
األملان بالعودة الى الباد، مع وضعهم في 
الحجر الصحي ملّدة 14 يوما حتى لو كانوا 

محّصنني. 
مـــن جــهــتــهــا، حــظــرت املــمــلــكــة املــتــحــدة منذ 
يــوم الخميس، تــاريــخ اإلعـــان عــن املتحّور 
 الـــرحـــات الــجــويــة اآلتـــيـــة من 

ّ
الـــجـــديـــد، كــــل

ســــّت دول هـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا ونــامــيــبــيــا 
ــنــــي وزيـــمـــبـــابـــوي  ــيــ ولـــيـــســـوتـــو وإيــــســــواتــ
وبوتسوانا، ابتداًء من ظهر )أمس( الجمعة. 
وقــــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــبـــريـــطـــانـــي ســاجــد 
ـــرات األّولـــيـــة الــتــي لدينا 

ّ
 »املـــؤش

ّ
جــاويــد إن

ــه قد 
ّ
بخصوص هــذا املــتــحــّور تشير إلــى أن

يكون أكثر قابلية لانتقال من املتحّور دلتا 
تكون  قــد  حاليًا  لدينا  التي  اللقاحات   

ّ
وأن

 فــعــالــّيــة« فــي مــنــع اإلصــابــة بــهــا. ولفت 
ّ

أقـــل
 العلماء البريطانيني »قلقون 

ّ
جاويد إلى أن

املتحّورة.  الجديدة  النسخة  هــذه  جــدًا« من 
 

ّ
ــن كـــل ــ أضــــــــاف جـــــاويـــــد: »ســــــــوف نـــطـــلـــب مـ

الــدول ابتداًء  شخص يصل من إحــدى تلك 
من الساعة الرابعة من صباح )غــد( األحد، 
أن يحجر نفسه في فندق«، قائا إن  الذين 
ــذا الــتــاريــخ  يــصــلــون مــن تــلــك الــــدول قــبــل هـ
أنفسهم  يــحــجــروا  أن  عليهم  يتعنّي  ســوف 
فـــي مــنــازلــهــم وأن يــخــضــعــوا إلــــى اخــتــبــار 
آر«  ســي  »بــي  املتسلسل  بوليميراز  تفاعل 
في اليوم الثاني لوصولهم، واختبارًا ثانيًا 
 بعد ستة أيــام من األّول. وقد بّررت 

ً
مماثا

 
ّ
 العلماء يرون أن

ّ
اململكة املتحدة قرارها بأن

املتحّور املكتشف أخيرًا في جنوب أفريقيا 
هو األبــرز على اإلطــاق. ودافــع وزيــر النقل 

الــبــريــطــانــي غــرانــت شــابــس عــن قـــرار حظر 
 الدرس املستفاد 

ّ
 إن

ً
الرحات الجوية، قائا

 التحّرك املبكر 
ّ
من جائحة كوفيد-19 هو أن

أمر أساسي.
 قـــرار 

ّ
فـــي املــقــابــل، رأت جــنــوب أفــريــقــيــا أن

بريطانيا حظر الرحات الجوية من الدول 
ــقـــارة األفــريــقــيــة  الـــســـّت الــواقــعــة جــنــوبــي الـ
ــبـــراء لــم  ــخـ  الـ

ّ
ــبـــدو »مـــتـــســـّرعـــًا«. ُيــــذكــــر أن يـ

قــلــيــلــة  ــــات  ــابـ ــ إصـ إال  اآلن  حـــتـــى  ــــدوا  ــــرصـ يـ
هم قلقون من 

ّ
نسبيًا باملتحّور الجديد، لكن

عدد الطفرات الكبير في هذا املتحّور، األمر 
الذي قد يعّوق االستجابة املناعية للجسم 

ال يلتزم هواة الصيد في ليبيا 
بالقوانين التي تحمي البيئة 

والطيور والحيوانات من 
االنقراض، ما يدفع ناشطين 

إلى التحذير من األسوأ

طرابلس ـ العربي الجديد

التزام هــواة الصيد  يشكو ناشطون ليبيون عــدم 
بــاملــواســم الــرســمــيــة املــحــددة للصيد، األمـــر الــذي 
الليبية  القوانني  وتمنع  البرية.  البيئة  على  يؤثر 
ــزاوج الــحــيــوانــات،  ــ الــصــيــد فـــي مـــواســـم تــكــاثــر وتــ
والـــتـــي تــخــتــلــف بــاخــتــاف أنـــواعـــهـــا ســــواء كــانــت 
طــيــورا أو حــيــوانــات بــريــة أو بــحــريــة. لــكــن خــال 
السنوات األخيرة، وبسبب غياب تطبيق القانون 
ــابـــة، تــحــولــت كـــل أشــهــر الـــعـــام إلــــى مــواســم  والـــرقـ
للصيد، كما يقول عضو الجمعية الليبية للتنمية 
لـ  الــطــالــبــي. ويــوضــح فــي حديثه  البيئية صــبــري 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــــواة الــصــيــد زاد عــددهــم 
عــام 2014،  بعد  الليبي  الــجــنــوب  فــي  كبير  بشكل 
الهدوء األمني في الجنوب، وسط انتشار  بسبب 
ــع لــلــســاح والـــســـيـــارات ذات الـــدفـــع الــربــاعــي  واســ

واملناظير املتطورة«.
ويؤكد الطالبي أن سلسلة جبال أكاكوس ومدينة 
وغيرها  ليبيا  الحياة جنوبي  وادي  فــي  أوبـــاري 
والقنص  الصحراوية  للسيارات  مرتعًا  أصبحت 
الجائر. يضيف: »من الطبيعي أن تمر بني األودية 
وتـــجـــد عـــظـــامـــًا مـــتـــنـــاثـــرة لـــعـــدد مــــن الـــحـــيـــوانـــات 
كــالــغــزال أو الــضــأن الــبــربــري )الـــــودان فــي ليبيا( 
النادر«، مضيفًا أنه »عادة ما يتم قنصه بواسطة 
األســلــحــة املــتــطــورة مــن مــســافــات بــعــيــدة ملمارسة 

هواية القنص وليس الصيد«.
املناطق  تلك  الــحــيــوانــات  »غــــادرت غالبية  يــتــابــع: 
بعدما كانت مرتعًا خصبًا لها حيث تتوالد فيها 
الجائر«،  والصيد  القنص  عمليات  تــزايــد  بسبب 
ــرى اتــــصــــاالت بــنــاشــطــني في  ــ ــه أجـ ــى أنــ مــشــيــرًا إلــ
دول الجوار الليبي، بينهم ناشطون من الجزائر، 
وأكــدوا له تزايد أعداد الحمير البرية والــودان في 

الباد نتيجة هجرتها ليبيا.
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــى مــ ــلــ ــــون عــ ــــطـ ــــاشـ ويــــــــتــــــــداول نـ
ــيــــديــــوهــــات مـــنـــقـــولـــة عــن  االجـــتـــمـــاعـــي صـــــــورًا وفــ
أو من  البرية،  البيئة والحياة  ناشطني في مجال 
صــفــحــات هـــواة الــصــيــد والــقــنــص، تظهر عــشــرات 
أو  قنصها،  بعد  األشــجــار  فــي  املعلقة  الحيوانات 
في مشهد يعكس مدى  على سيارات صحراوية، 
تفشي ظاهرة التعدي على الحياة البرية من قبل 
هواة. ويؤكد الطالبي أنهم »ال يملكون تراخيص 
قــانــونــيــة لــلــصــيــد وال مــعــرفــة بــمــواســمــه أو حتى 

بالحيوانات التي يتم قنصها«.
وتبدو الطيور، بصنفيها املهاجر واملتوطن، أكثر 
الطيور  لجمعية  تقرير  وبحسب  للخطر.  عرضة 

ليبيا سنويًا نحو  فــي  يقتل   ،2015 عــام  الــدولــيــة 
ألــف طائر، ما بني طائر مائي وطائر جارح   500
وطائر بري. ويؤكد األستاذ في قسم علم الحيوان 
فــي جــامــعــة طــرابــلــس عــبــد الــبــاســط املــثــنــانــي، أن 
ــدى أي جهة  ــذه اإلحـــصـــائـــيـــات غــيــر مـــتـــوفـــرة لــ هــ
رسمية في الباد، موضحًا أن »الوضع في الباد 
ربما يشير إلى أن نسبة التعدي على الطيور قد 
الجمعية«. ويصف موسم  أكبر مما ذكرته  تكون 
صــيــد الـــطـــيـــور املـــهـــاجـــرة، خــــال شــهــر أكــتــوبــر/ 
بـ »املعركة  الباد،  تشرين األول في مناطق شرق 
املتطاير  الــرصــاص  »كــم  أن  إلــى  الحقيقية«، الفتًا 

يشعرك بأنك في حرب ولست بني صيادين«.
الجديد«،  »العربي  لـ  حديثه  في  املثناني،  ويلفت 
إلى أن اإلقبال الكبير على ممارسة هواية الصيد 
التي تباع لهواة  الجارحة  الطيور  مرتبط بصيد 
إلــى ليبيا  يــأتــون  الــذيــن  الطيور مــن دول أجنبية 
املثناني  ويــقــول  ضخمة.  بمبالغ  شرائها  بقصد 
إنــه أشــرف على دراســـات ميدانية لطابه أشــارت 

أنــواع الطيور املهاجرة  إلى تغير مسارات بعض 
التعدي  نتيجة  املناطق  تلك  فــي  تمر  كــانــت  الــتــي 
عليها وصيدها، مضيفًا أن بعض أنــواع الطيور 

املائية انقرضت مثل الغر ذي املنقار الطويل. 
ــد هــــــواة الــصــيــد  ــ ــأل أحـ ــ ــه سـ ــ ويـــــــروي الـــطـــالـــبـــي أنـ
مــــن مــســلــحــي مــلــيــشــيــات الـــجـــنـــوب الـــلـــيـــبـــي عــن 
ســبــب قتلهم لــلــحــيــوانــات وتــركــهــا فــي الــعــراء من 
دون أكــلــهــا، فــأجــابــه بـــأن الــديــن اإلســـامـــي يحرم 
ــاتـــت كـــبـــيـــرة إلـــى  ــلـــهـــا، مــعــلــقــًا أن »الـــفـــوضـــى بـ أكـ
الــحــدود«.  وتنشط فــي الــبــاد العديد من  أقصى 
البيئة  على  بالحفاظ  املعنية  األهلية  الجمعيات 
الجمعية  وأعلنت  والنباتي.  الحيواني  والتنوع 
الليبية لحماية الحياة البرية، في مناسبات عدة، 
عن إطاقها برامج تطوعية من أجــل جلب أنــواع 
مــن الــحــيــوانــات الــبــريــة إلـــى املــحــمــيــات الطبيعية 
بعدما تناقص عددها أو انقرضت، منها الثعالب 

والساحف والغزال والقط البري وأنواع أخرى.
وفـــي وقـــت يثني الــطــالــبــي عــلــى الــجــهــود األهلية 
ــقـــاذ الــحــيــاة الـــبـــريـــة، يـــقـــول بــاملــقــابــل إنـــهـــا لن  إلنـ
تــســتــطــيــع تــعــويــض مـــا يــتــم فـــقـــدانـــه ســنــويــًا من 
األنــواع النادرة في البيئة الليبية، معّواًل في هذا 
اإلطــار على »وعــي املــواطــن للحفاظ على التوازن 
البيئي«. ويشير إلى أنه يتوجب على املؤسسات 
األهلية إطاق حمات أخرى أكثر أهمية لتوعية 
املــواطــن حـــول مــخــاطــر الــصــيــد الــجــائــر والــقــنــص، 
وخــصــوصــًا األنـــــواع الــبــريــة املــتــوطــنــة الــتــي تعد 

ا من البيئة املحلية. جزء

متحّور جديدتحقيق
محمد أحمد الفيالبيقلق كورونا يتصاعد من جنوب أفريقيا

عندما تكون املوارد محدودة ويستمر البشر في التكاثر، تلوح الكارثة 
املدّمرة. هذا ما يحدث في محمية الدندر جنوب شرقي السودان، حيث 
االعتقاد  في ظل  وتتعمق  الطبيعية،  املــوارد  استخدام  د مشكلة 

ّ
تتعق

بــأن مــن حــق األفــــراد أن ينجبوا  الفقيرة  الــســائــد فــي كــل املجتمعات 
ويتكاثروا في حرية طاملا أن املوارد متاحة. وهذا هو حال البدوي الذي 
يطمح إلى زيادة حجم قطيعه في املرعى املشاع، من دون أن يدرك أّن 

هذا املرعى لن يتحمل أكثر من طاقته.
الدندر لهذا األمــر بني عامي  لقد فطنت إدارة مشروع تطوير محمية 
إلى  2000 و2005، حني خصصت مــوارد ألنشطة مجتمعية هدفت 
بناء سياج اجتماعي حول املحمية. ونجحت مساعيها إلى حد كبير، 
للتنمية توقف بسبب  املتحدة  األمــم  املمّول من برنامج  املشروع  لكن 
تقاعس حكومات الواليات عن دفع مساهمتها املحلية، ما يؤكد خطر 
االعتماد على التمويل األجنبي للمشاريع، وضرورة أن يكون اإلسهام 

األكبر محليًا.
الدندر  )حــظــيــرة(  »محمية  أن  الحسن  محمد  هاشم  الخبير  يشرح 
ثقافة  ولــيــدة  مــا جعلها   ،)1935( االســتــعــمــار  حقبة  خـــال  أنــشــئــت 
غربية لديها أسس وتقاليد راسخة تتعلق باإلدارة الرشيدة للموارد 
الثقافة، حيث  املحمية من خال هذه  الحفاظ على  الطبيعية. وجرى 
تفوق حاجة  املتاحة كانت  الطبيعية  فاملوارد  أية مخاطر،  تهددها  لم 
الــبــريــة كانت  الــحــيــاة  قــوانــني حماية  أن  والــرعــاة، كما  املنطقة  ســكــان 
رادعـــة وســريــعــة الــنــفــاذ، مــا أدى إلــى نمو وتــكــاثــر حــيــوانــات املحمية 

بطريقة طبيعية«.
وفي عام 2003، نشر الخبير الدكتور معتصم نمر ورقة ذكر فيها أن 
»بني مصادر التهديدات ذات األثر السلبي على مستقبل املحمية، غياب 
أي استراتيجية ملجابهة الهجرات السكانية، وتحّول املحمية إلى أشبه 
بجزيرة معزولة وسط أنماط متضاربة من استخدام األراضي واملوارد 
الطبيعية«. وتمثلت التعديات في تسلل الرعاة إلى داخل املحمية بحثًا 
ــاء، ومــمــارســة الصيد الــجــائــر، وقطع األشــجــار، وجمع  عــن املــأكــل واملـ

الثمار، وإشعال الحرائق كوسيلة لجمع العسل.
أغــــرى ضــعــف الــعــائــد االقــتــصــادي مــن املــحــمــيــة خــاصــة بــعــد تــراجــع 
السياحة في السودان عمومًا والدندر تحديدًا بعض املسؤولني املحليني، 
وعلى رأسهم حكام الواليات التي تقع املحمية في نطاقها، بالتفكير 
في االستثمار الزراعي داخلها، فتصدى لهم أهل االختصاص حينها. 
ثم صعد األمر إلى السطح مجددًا بتأثير اإلهمال الذي طاول املحمية 
رقعة  وازديــاد  االستيطاني حولها،  والتوسع  النزوح  كثافة  مع  أخيرًا 
الزراعة اآللية وتوغلها في أراضي املراعي الطبيعية، علمًا أن عام 2021 

هو العام املخصص لاحتفاء بمحميات املحيط الحيوي.
)متخصص في شؤون البيئة(

الدندر والسياج االجتماعي

إيكولوجيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّها ال تنصح الدول بفرض قيود على 
السفر بسبب المتحّور األخير من فيروس كورونا الجديد الذي رُصد في 
وشّدة  انتقاله  لمستوى  المحّدد  الفهم  غياب  في  أفريقيا،  جنوب 
عدواه. وقال كريستيان ليندماير: »اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي: 
منظمة الصحة العالمية توصي الدول باالستمرار باعتماد نهج علمي 
ال  أنّنا  جديدة  مرّة  نكرر  الراهنة،  المرحلة  في   )...( المخاطر  إلى  يستند 

ننصح بفرض قيود على السفر«.

الصحة العالمية: ال لتقييد السفر

لألسف... اكُتشف متحّور جديد مثير للقلق )ميخال شيجك/ فرانس برس(

سوق للطيور في ليبيا )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

»رحمة الديار« أفضل لنازحي أفغـانستان

مؤسسة »النساء 
المتطوعات« ساعدت 
في عودة 3500 أسرة 

نازحة من 22 والية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تــتــواجــد فـــي أفــغــانــســتــان أعـــــداد كــبــيــرة من 
النازحني داخليًا بسبب املعارك التي اندلعت 
ــوات الــحــكــومــيــة  ــ ــقــ ــ ــ بــــني حــــركــــة طــــالــــبــــان وال
قــبــل ســـقـــوط كـــابـــول فـــي نــهــايــة أغــســطــس/
املــاضــي. بعضهم مــشــردون، ألن الفرصة  آب 
ف 

ّ
إلــى منازلهم رغــم توق لم تتهيأ لعودتهم 

 إلـــى ديــارهــم 
ً
ــادوا فــعــا ــ الـــحـــرب، وآخـــــرون عـ

ــلـــة بــســبــب  ــهــــون مـــشـــاكـــل هـــائـ لــكــنــهــم يــــواجــ
وأعمالهم  بمنازلهم  لحقت  الــتــي  الــخــســائــر 
وحقولهم، وأحدهم جمشيد خان روزي الذي 
عاش أشهرًا من املعاناة في حديقة شهر نو، 
وسط العاصمة كابول، بعدما ترك منزله في 

إقليم قندوز )شمال(.
»عشنا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  يــخــبــر جمشيد 
ــابـــول. مــكــثــنــا فـــي خيمة  أيـــامـــًا صــعــبــة فـــي كـ
صــغــيــرة، واشــتــد الــبــرد عــلــي وعــلــى أوالدي 
لــكــن ما  لــلــتــدفــئــة.  مــن دون أن نملك وســائــل 
منا بعض املساعدات من 

ّ
خفف معاناتنا تسل

أثرياء ومن أهل الخير«. ويشتكي من وقوع 
كثير من الغش في عملية توزيع املساعدات، 
ــى الــحــديــقــة  ــ ــتـــســـولـــون إلــ ــأتــــي مـ ــان يــ ــ »إذ كــ
أن يعودوا  قبل  النازحني،  ويتسللون وســط 
ثم يتواجدون مجددًا في   ،

ً
ليا إلى منازلهم 

الخيم صباحًا لتسلم املساعدات«.
وتنفيذًا ملشروع إعادة النازحني داخليًا إلى 
مــنــازلــهــم والــــذي أطلقته مــؤســســة »الــنــســاء 
يقمن  أفغانيات  تمّولها  التي  املتطوعات« 
ــارج الـــبـــاد، معظمهن فـــي أملــانــيــا، غـــادر  خــ
جمشيد خــان مع آالف آخرين حديقة شهر 
ــة الــتــي  ــــرتــــهــــا املـــؤســـسـ

ّ
ــات وف ــو فــــي بــــاصــ نــ

منحت كل أسرة أيضًا مبلغ 10 آالف أفغانية 
)101 دوالر(.

يــقــول مــديــر مــؤســســة الــنــســاء املــتــطــوعــات، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  واجـــد أحــمــد صــافــي، لـــ
»قمنا بمشروع كبير، إذ اعتقدت املؤسسة 
ــــدد الـــنـــازحـــني قــلــيــل وال  فــــي الـــبـــدايـــة أن عـ
يــتــجــاوز ألــفــي أســـــرة، لــكــن تــبــني أن الــعــدد 
أضــعــاف ذلـــك، وقمنا بــتــوزيــع املــنــح املالية 
التي في حوزتنا، وهي عشرة آالف أفغانية، 
على 1055 أسرة، ووفرنا مواصات العودة 
لــلــجــمــيــع، لــكــن املــبــلــغ لـــم يـــكـــِف الســتــكــمــال 

املساعدات املادية«.
ــة إلـــى  يـــضـــيـــف: »أعــــدنــــا 3500 أســــــرة نــــازحــ
22 واليــــة، أكــثــرهــا فــي الــشــمــال. وهـــي كانت 
تتواجد في ثاث حدائق رئيسية في كابول 
ــو وســـــــــراي شـــمـــالـــي وجــــــوالي  ــ ــــي شـــهـــر نـ هـ
بـــارك. كما أجلينا أســـرًا تــواجــدت فــي أماكن 
متفرقة في أماكن مختلفة، بينها 120 أسرة 
مــن ســكــان واليـــة دايــكــنــدي كــانــت تعيش في 

منطقة دشتي برجي، غرب كابول«.
ومــن األشــخــاص الــذيــن عـــادوا إلــى منازلهم 
املـــالـــيـــة عبد  املــنــحــة  يــتــســلــمــوا  أن  مـــن دون 

الــذي مكث فــي حديقة ســراي  املنعم بغاني 
ــــى مـــديـــنـــة بــولــي  شـــمـــالـــي، وعــــــاد أدراجــــــــه إلـ
واجهنا  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  خمري. 
خــيــاريــن صعبني، أولــهــمــا الــبــقــاء فــي كابول 
والتعرض للبرد الــذي كاد أن يقتل أطفالنا، 
أو العودة إلى ديارنا، وهو ما فعلناه حيث 
نعيش اآلن في منزل أحد أقاربنا، ألن منزلنا 
دّمر بالكامل خال املعارك التي اندلعت بني 

طالبان والقوات الحكومية السابقة«.
ويــقــع مــنــزل ابـــن عــم عــبــد املــنــعــم قـــرب مقار 
حكومية لم تتعرض لقصف. أما منزله ففي 

ضواحي مدينة بولي خمري، حيث اندلعت 
مواجهات شرسة دمرته مع عشرات املنازل 

األخرى.
امليدانية  الحمات  يقول مسؤول  من جهته، 
في مؤسسة »وطــن للمساعدات االجتماعية 
والــتــقــنــيــة« الــتــي تــســاعــد الــنــازحــني داخــلــيــًا، 
فضل أكبر وزيري، إن »آالف األسر تعيش في 
حالة صعبة وفي خيم عند أطراف العاصمة 
العودة  كابول والــواليــات، ألنها ال تستطيع 

إلى مناطقها حيث دمرت الحرب بيوتها«.
وعن املشاكل التي يواجهها النازحون، يقول 
الرعاية  الحرمان من  »أهمها هو  إن  وزيــري 
الحكومية  املــســتــشــفــيــات  فمعظم  الــصــحــيــة، 
تعاني من نقص في الكوادر واملــواد الطبية 
بــعــد ســيــطــرة طــالــبــان عــلــى الــحــكــم، وكــذلــك 
الصالحة  املياه  الغذائية وفــقــدان  املــواد  شح 

للشرب، وحرمان األطفال من التعليم«.
األفغانية  املهاجرين  شـــؤون  وزارة  وكــانــت 
أعـــلـــنـــت قـــبـــل يـــومـــني مــــن ســـيـــطـــرة طــالــبــان 
عــلــى كــابــول أن نــحــو 60 ألـــف أســــرة نزحت 
ــارك الطاحنة  ــعـ داخــلــيــًا بــســبــب الــحــرب واملـ

الــتــي انــدلــعــت بــني مقاتلي طــالــبــان وقـــوات 
الــحــكــومــة خــــال شـــهـــري يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 

ويوليو/تموز املاضيني.
وفـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي، حثت 
مــنــظــمــة الــصــلــيــب األحـــمـــر املــجــتــمــع الــدولــي 
عــلــى الــتــواصــل مــع »طــالــبــان«، مــشــددة على 
لــن تستطيع بمفردها  اإلغــاثــة  أن جــمــاعــات 
ــال روبـــرت  ــة إنــســانــيــة. وقـ تجنب انــــدالع أزمـ
مـــارديـــنـــي، املـــديـــر الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة: »نــكــثــف 
جهودنا مع منظمات أخرى في أفغانستان، 
لكن دعم املجتمع الدولي الــذي يسلك نهجًا 
حـــذرًا فــي الــتــعــامــل مــع طــالــبــان، يلعب دورًا 

حاسمًا في توفير الخدمات األساسية«.
أكتوبر/تشرين  فــي  املتحدة  األمـــم  وأنــشــأت 
األول املاضي أيضًا صندوقًا خاصًا لتوفير 
ــالــــت إنـــه  الـــســـيـــولـــة املــــبــــاشــــرة لــــأفــــغــــان، وقــ

»سيحل املشكلة لثاثة أشهر فقط«.

العطات  يكره بعض األشخاص فترة 
وإنما  العطلة،  بسبب  ليس  السنوية، 
ألنــهــم يــضــطــرون لــإجــابــة عـــن أسئلة 
محرجة يطرحها أحد أفراد العائلة، أو 

األصدقاء.
ال يــمــتــلــك جــمــيــع الــبــشــر نــفــس الــذكــاء 
ــدرك كــثــيــرون كيف  االجــتــمــاعــي، وال يــ
يمكن أن يؤثر حديثهم، أو تصرفاتهم 
على اآلخــريــن، خاصة خــال العطات، 
 ،

ً
فالبعض يوجهون أسئلة تعد تطفا

أو تجعل األخرين غير مرتاحني.
ــالـــجـــة الـــنـــفـــســـيـــة مـــاريـــنـــا  رصـــــــدت املـــعـ
»ســيــكــولــوجــي  ــي مـــقـــال بـــ ــاريـــــس، فــ ــ هـ
تـــــــوداي«، األســئــلــة الــخــمــســة الــشــائــعــة 
خال العطات، وطرحت مجموعة من 

األسئلة البديلة.
1. متى ستحصل على وظيفة حقيقية؟
أن الشخص  الـــســـؤال يعني  هـــذا  طـــرح 
لــيــس لــديــه وظــيــفــة حــقــيــقــيــة، أو ليس 
سعيدًا في وظيفته الحالية. حاول بداًل 
أكثر  الــســؤال بطريقة  ذلــك توجيه  مــن 
لــيــاقــة، مــثــل: مـــا املــشــاريــع الــتــي تعمل 
في  تطلعاتك  ما هي  أو  عليها حاليًا؟ 

العمل؟
2. متى ستقرر إنجاب أطفال؟

لديهم  األذكــيــاء ليس  األشــخــاص غير 
وعي كاف بظروف اآلخرين، وأن لديهم 
حياة مختلفة، وجــدوال زمنيا مغايرا، 
ــارا مــتــبــايــنــة، فــعــشــرات  ــكـ وأهـــدافـــا، وأفـ
ــور تــمــنــع الـــبـــعـــض مــــن اإلنــــجــــاب،  ــ ــ األمـ
إذ يــعــانــي الــبــعــض مـــن الــعــقــم، أو من 

مشكات صحية أخرى.
حـــاول بـــداًل مــن ذلــك أن تــبــدي اهتمامًا 
ــديـــث حـــــول أهــمــيــة  عـــنـــدمـــا يــــــدور الـــحـ
ــفـــال، فــلــيــس مــن شــأنــك أن  إنــجــاب األطـ

يقرر شخص اإلنجاب أو يرفضه.

3. هل اكتسبت/ فقدت الوزن؟
هذا السؤال يدل على نقص في الوعي. 
قد يعتقد بعض األشخاص أن ماحظة 
الــوزن أو املظهر مؤشر على االهتمام، 
إهانة،  أن يمثل  الــواقــع يمكن  لكنه في 
إحــــراج، خصوصا لأطفال  مــصــدر  أو 
تتغير  أن  يــمــكــن  وعــلــمــيــًا،  والـــنـــســـاء، 
كيلوغرامات   3 بنحو  أجسامنا  أوزان 
فــــي الــــيــــوم، فـــنـــبـــدو مــخــتــلــفــني بــســبــب 
االنتفاخ، أو حالة األمــعــاء. حــاول بداًل 
ــك الــــقــــول: يــعــجــبــنــي اهــتــمــامــك  ــ مــــن ذلـ
تفعل  مـــاذا  أو:  بمظهرك،  أو  بصحتك، 

لتكون بهذا املظهر الرائع؟
4. ملاذا ال تتزوج؟

ال يــطــرح األشـــخـــاص األذكـــيـــاء أسئلة 
»ملاذا لست...«. عندما توجه هذا  تبدأ بـ
الــســؤال ،فــأنــت تشير إلــى أن الشخص 
ليس في املكان أو الوضع الذي ينبغي 
أن يــــكــــون فــــيــــه، والـــــــــرد عـــلـــى األغـــلـــب 
سيكون دفاعيًا، فالناس لديهم جداول 
زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، وافـــتـــراض أن جميع 
الــنــاس يــريــدون الــــزواج، أو مستعدون 
له، أمر غير منطقي. جرب بداًل من ذلك: 
هل أقمت أي صداقات جديدة مؤخًرا؟ 

أو ماذا تفعل عادة في أوقات فراغك؟
5. كم تجني من املال حاليًا؟

ــال مـــوضـــوع مــحــظــور الــــســــؤال عنه  ــ املـ
بــــشــــكــــل عــــــــــام، حــــتــــى لــــــو كــــــــان هـــدفـــك 
وجهات  األشــخــاص  فلدى  اإلطمئنان، 
لك  ــال، وال يحق  املـ نظر مختلفة حــول 
ســؤال الناس عما يجنونه، فهذا ليس 
من شأنك. حــاول بــداًل من ذلــك السؤال 
بطريقة غير مباشرة، مثل: كيف يسير 
العمل هــذه األيــام؟ أو ما هي املشاريع 

الجديدة التي تفكر فيها؟
)سامة عبد الحميد(

خمسة أسئلة يكره الناس 
سماعها خالل العطالت

)Getty /تجمعات العطالت تتطلب كثيرًا من الذكاء االجتماعي )براندون بيل

خيم النازحين ما زالت كثيرة )بولنت كيليتش/ فرانس برس(
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