ابـقَ آمنـا مع الكـالب
ال تصنـف الكالب عىل أنها عـدوانية  ،لكنها إذا ما است ُـفـ ّزت فإنها تطـارد وتعض .يف فلسطيـن ،ال
للعض ،ولكـن ميكـن اإلشـارة إىل وجـود عـدد قليـل مـن الحاالت التي
تتـميز الكـالب بأنها متيل ّ
يتم ابالغ السلطات عنها .االمر الذي ال يجعل من عدائية الكالب مشكلة كبرية .ومع ذلك فإن كـثريا ً
من الناس عادة ما يخافـون الكـالب السيام أولئك الذين تعرضوا من قبـل لعضة كلب أو تعرضوا
ملطـارداتها ،والبعـض منهم يرونها قذرة و تحمل أمراض معدية .إ ّن هذه املخاوف جميعها حقيقة
واقعة ويجب التعامل معها عىل محمل الج َد .وهذه النرشة إمنا ُوجدت لتوجه النصيحة لك ولعائلتك
حول كيفية البقاء آمنا مع كلبك ،فمن خاللها سوف تتعلم نصائح بسيطة عن كـيفية التعامل مع
الكالب التي تترصف بعـدوانية ،وكيفية قراءة بعض األساسيات من لغة الجسد بحيث ال تؤخذ عىل
حني غرة من قبلهم.
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لمـاذا قد تتـصرف الكالب بعدوانية ؟

•عندما تشعر بأنها مهددة.
•عندما تريد حامية صغارها.
•عندما تشعر بالخوف.
•عندما تشعر أنها بحاجة للدفاع عن نفسها.
•إذا تم التعرض اليها مباغـتة أو مفاجـئة (عىل سبيل املثال ،إذا استيقظت من نوم عميق).
•عندما يتم مقاطعتها أثناء تناول الطعام.
•إذا تم استفزازها عـمدا ً ( كرمي الحجارة عليها ،ركلها أو رضبها).
هـل تعلـم أنه لم يتم اإلبالغ عن أي حالة سعار للكالب في الضفة الغربية منذ عشرين عامًا ؟؟

كيف يمكنني أن أعرف إن كان كلبي عدواني ؟

ميكن ألي كلب أن يترصف بحالة عدوانيا إلحدى األسباب التي قد ذكرت أعاله .هناك عدة طرق ميكنك
من خاللها اكتشاف ذلك من لغة جسدهم .وفيام ييل بعض املؤرشات التي ميكن استخدامها للحكم
عىل مزاج الكلب.
يف حالة كان الكلب خائفاً :يستـلقي أو يأخـذ وضعية القـرفصاء عىل األرض ،ميـد آذانه إىل الخلف
وعىل الجانبيـن ،ويضع الذيل بني ساقيه.
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الكلب غاضبا :التذمر والنباح بشكل حاد ،التكشري عن أنيابه .وقد يخفض جسمه باتجاه األرض أو
يقف باستقامة ،كذلك يحدق فيك.

الكلب متوترا :لعق الشفاه بشكل متكرر ( عند حالة عدم األكل أو الرشب) ،تثاؤب منتظم.

الكلب سعيدا ولعوبا :يرتفع ذيله إىل األعـىل ويحـركه إىل األمام والخلف ،يثنـي أطـرافه األمامية ويشد
الخلفية و يبقي فمه مفتوحا.
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االقتراب من الكلب بطريقة آمنة

إن محاولة االقرتاب من الكالب بطريقة تثيـر غـضبهم أو تخـيفهم تؤدي إىل ردة فعـل عـدوانية
حتى وإن كان الكلب مدربا جيدا ،لذلك ينصح بإتباع اإلرشادات عند محاولة االقرتاب من أي كلب:
•إذا مل يكن هنالك أي سبب يدعوك لالقرتاب من الكلب فال تفعل واتركه وحيدا .فهذا هي أسهل
الطرق لتجنب أي اعتداء غري مرغوب به وهي من أفضل الطرق املتبعة للتعامل مع الحيوانات
الضالة.
•إذا كان الكلب مرىب يف البيت ،يتوجب عليك أن تأخذ اإلذن من املتبني (صاحبه) حتى تقرتب
منه .إذا رفض فريجى مراعاة رغباته .أما إن سمح لك ،فاسأله إن كان كلبه يحب املداعبة .لكن
بكل حال ،يرجى االستجابة لرغبات املالك.
•إذا كنت تحاول االقرتاب من كلب مل تتعامل معه مسبقا فيفضل االقرتاب منه ببطء ومن الجهة
التي يراك منها .ال تقرتب منه من الخلف وال تتعمد امليش بجانبه بطريقة رسيعة فيبدو له كأنك
تحاول تهديده.
•ارفع يدك ببطء وبلطف ،مع جعل راحة اليد باتجاه األرضية .اقرتب من الكلب واجعله يشم
كفك دون أن تالمسه .إذا نبح أو خاف فاتركه.
•تحدث مع الكلب بهدوء وتجنب التحديق بعينيه وتجنب اتصال العينني املبارش فهذا يجعله
ينظر إليه باعتباره تهديدا .انحنِ إىل األسفل باتجاه األرض إن استطعت -لكن ال تحن جسمك
فوق الجزء العلوي من الكلب حتى ال تشعره بالتهديد.
•إذا بدا الكلب هادئا بدون أي عصبية أو توتر فقم مبداعبته بلطف عىل ظهره .ال تداعب الكلب
الذي ال تعرفه عىل رأسه|.
•إذا حاول الكلب الفرار ،فال تتبع وال تحاول اللحاق به .فقط دعه وشانه.
•إذا وجدته مستمتعا بالتواصل معك ويريد أن تلعب معه ،فاعلم أنك قد أصبحت صديقا جديدا
له.
تذكر :إذا تذمر الكلب وذهب بعيدا أو بدت عليه مالمح التوتر ،الخوف أو العدوانية ،فلتتحرك بعيدا
عنه وببطء .بهذا يمكن التخمين أن الكلب يريدك أن تتوقف فقد يكون جاهزا لعضك .راقب دائما لغة
الجسد عند الكالب حتى تبقى بأمان.
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ماذا لو اقترب مني الكلب وأنا خائف ؟

•اثبت محلك ساكنا وباستقامة ،وأبعد نظراتك عنه قدر املستطاع وال تحدق يف عينيه حتى ال
يظن أنه مهدد.
•إن كنت تحمل طعاما أو حاجة قد تثري اهتاممه ،فارمه بعيدا بلطف .وبعد أن يأيت الكلب عليها
اذهب بعيدا عنه ببطء.
•إياك والركض حتى لو كنت خائفا منه.
•ال ترصخ عليه.

ماذا لو قفز الكلبُ علي ؟

ولتبق هادئا .ال ترصخ وال تهرب.
•حاول أن متتلك أعصابك َ
•قف بثبات ،اضمم ذراعيك إىل صدرك بشكل متقاطع ،ثم حرك جسمك جانبا.
•إذا استطعت أن تذهب عن الكلب بعيدا فلتفعل لكن ببطء.

ماذا لو أسقطني الكلب؟

•اضمم ساقيك إىل صدرك ِ
وغط رأسك ووجهك بذراعيك.
•من املمكن أن يقرتب الكلب إليك ليشمك ويذهب فال تخف.
•إذا شعرت باألمان حاول أنا تبتعد عنه ولرتحل ببطء وبلطف.
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هل من اآلمن إبقاء أطفالي بجوار الكالب ؟

ال ترتك أبدا األطفال مبفردهم مع الكالب ،بغض النظر عن العالقة الودية التي عادة ما تجمع الكالب
مع األطفال ،فاألطفال ال يستطيعون قراءة إمياءات الكالب عندما تشعر بالخوف أو عدم االرتياح .كثريا
ما تنشأ عالقة صداقة بني طفلك وكلبك ،لكن يجب عليك الحذر وآخذ االحتياط .اشـرف عىل طفـلك
جيدا ألنه قـد يصدر منـه ترصفات قد تزعج الكلب .يرجى منك تعليم طفلك ما ييل:
•الركض حول الكالب والرصاخ يزعج الكلب -فكن هادئا.
•كثري من الناس مييلون للتقبيل واالحتضان ،لكن الكالب قد تجد ذلك مصدرا لتهديدها.فعلّم
طفلك أال ميسك بالكلب أو يجره واجعل بينهام مسافة فاصلة.
•ال تقرتب من الكلب إن كان يأكل أو نامئا ألنه قد يرتعب ويعضك.
•إذا كان الكلب مرىب يف البيت وكانت له دمية خاصة به ،فال تأخذها منه فقد يحزن إذا حرمته
منها.
ترم عليهم شيئا وال تزعجهم فقد يتعرضون لإلصابة أو قد تلجأ الكالب للعض.
•ال ِ
•ال تقرتب من الكالب اإلناث التي ترعى صغارها إن أبدت لك غضبها.
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هل الكالب نظيفة؟

لقد كان الكلب يف زمن النبي عليه الصالة والسالم جزءا من حياة الناس كافة وكام هي قواعد النظافة
تلزم بغسل اليدين قبل االكل وبعده وتنظيف الجسد  ,كان االمر بغسل صحن االنسان اذا لعقه او
رشب منه كلب  ,هي ذاتها القواعد التي نتبعها يف يومنا هذا يف حال كان االنسان مريضا ورشب من
كأس عليه ان يعقمه حتى يستخدمه انسان اخر سليم ,وقد اختلف العلامء حول االشياء التي تعترب
نجسا لكنهم اتفقو عىل ان الدم وبول االنسان والصديد والرباز غري طاهرة.
من جهة اخرى يرى علامء املذهب املاليك ان الكالب غري نجسه وطاهرة  ,وكانت مرجعيتهم تردد
الكالب والقطط داخل املسجد النبوي ومل يكن هناك امر بإبعادها او غسل مكان بولها .اما املذهب
الحنفي فيعترب ان لعاب الكالب اذا المس االنسان نجس وعدا ذلك طاهر .فيام يرى علامء املذهب
الحنبيل والشافعي ان الكالب غري طاهرة ككل اذا المست االنسان.

كن آمنا مطمئنا مع الكالب

إن الكالب التي ترىب يف البيوت تصبح صديقا عظيام مخلصا ،ورفيقا نشيطا يف اللعب وعضوا محبوبا
يف العائلة .لدى الكالب شخصيات مختلفة فقد تكون نشيطة ،هادئة ،مضحكة وجميلة أو قد تجتمع
فيها كل الصفات.امتالكك كلبا رفيقا يجعـلك تشعـر بأنك موهـوب حيث تتقـاسامن املتعة برفقـة
بعضكام البعض .أما بالنسبة للكالب الضالة ،فهي ال تختلف كثريا عن األليفة سوى أنها عادة ما تكون
بعيدة عـن الناس وهي أكرث ما متيل للترصف بعدوانية بدافع الخوف .إن تركت كلب الشوارع بحاله
فمن املرجح أال يزعجك عىل اإلطالق.
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تذكر دائما أن الكالب ليست عدائية بطبيعتها وال تميل للعض
أو مطاردة الناس في حال لم يتم استفزازها .وبإتباعك الخطوات
البسيطة المشروحة في هذه النشرة
نأمل أن تبقى أنت وعائلتك بأمان حول الكالب.
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