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 مــصــرعــهــم، 
ّ

لــقــي 44 شــخــصــًا عــلــى األقــــــل
ــــروح فــي  ــــجـ ــرات آخـــــــــرون بـ ــ ــــشـ ــــب عـ ــيـ ــ وأصـ
ميرون، شمال فلسطني املحتلة، في تدافع 
ضــخــم حــصــل فــجــر أمـــس الــجــمــعــة، خـــال احــتــفــال 
ديــنــي شــــارك فــيــه عــشــرات آالف الــيــهــود املتدينني 
واملتشّددين، في كارثة طبعت أضخم تجّمع تشهده 
ــة االحـــتـــال مــنــذ بـــدء تــفــشــي جــائــحــة كــورونــا.  دولــ
وقــال املتحّدث باسم منظمة نجمة داود الحمراء 
 في مكان الحادث، 

ً
زكــي هيلر: »أحصينا 38 قتيا

لكن هناك قتلى آخـــرون فــي املستشفى«، فــي وقت 

حتى قبل وقوع التدافع، أفادت منظمة نجمة داود 
لت إلسعاف أشخاص 

ّ
 طواقمها تدخ

ّ
الحمراء بــأن

أغــمــي عليهم بسبب شـــّدة الــحــّر وآخــريــن أصيبوا 
بحروق طفيفة من جّراء النيران التي يتم إضرامها 
إحـــيـــاًء لــهــذه املــنــاســبــة. وكــانــت فـــرق اإلســـعـــاف قد 
 الكارثة نجمت عن انهيار مــدّرجــات في 

ّ
أعلنت أن

 الضحايا سقطوا 
ّ
ها عادت وأوضحت أن

ّ
املكان، لكن

من جّراء تدافع ضخم.  
وخال زيارته موقع الحادثة، وصف رئيس الوزراء 
»الــكــارثــة الــكــبــرى«،  بنيامني نتنياهو مــا حصل بـــ
ي من أجل الجرحى«. بدوره، 

ّ
ه »يصل

ّ
مشيرًا إلى أن

 »إســـرائـــيـــل 
ّ
ــم املـــعـــارضـــة يــائــيــر البـــيـــد إن ــيـ قــــال زعـ

ي من أجل شفاء الناجني«، مشيرًا إلى 
ّ
بأسرها تصل

ه يتابع التطّورات »بقلق«.
ّ
أن

وأعلنت وزارة العدل أن إدارة التحقيقات الداخلية 
بـــالـــشـــرطـــة »مـــــاحـــــاش« بـــــــدأت تــحــقــيــقــا فــــي ســـوء 
سلوك جنائي محتمل من قبل الضباط. وسمحت 
السلطات اإلسرائيلية بتجّمع عشرة آالف شخص 
مي الحفل 

ّ
 منظ

ّ
على األكــثــر فــي محيط القبر، لكن

 أكــثــر مـــن 650 حــافــلــة اســـتـــؤجـــرت في 
ّ
أفــــــادوا بــــأن

جــمــيــع أنــحــاء الـــدولـــة الــعــبــريــة لــنــقــل املــؤمــنــني إلــى 
 عن 30 ألــف شخص، في حني 

ّ
املــكــان، أي ما ال يقل

 عدد الذين تقاطروا إلى 
ّ
أّكدت الصحافة املحلّية أن
املقام بلغ مائة ألف حاج.  

وكانت السلطات اإلسرائيلية قد منعت في 2020 
ــي جــائــحــة 

ّ
تــنــظــيــم رحـــلـــة الـــحـــّج هــــذه بــســبــب تــفــش

مون عدد 
ّ
كورونا، علمًا أنه في عام 2019، قّدر املنظ

الحّجاج الذين شاركوا في هذه الرحلة بنحو ربع 
مــلــيــون حــــاّج. أمـــا هـــذا الـــعـــام، فسمحت السلطات 
اإلسرائيلية بتنظيم الزيارة بعدما قطعت شوطًا 

بعيدًا في تطعيم سّكانها ضّد كورونا.   
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ـــه وصــلــت إلــى 
ّ
أعــلــن مــصــدر فــي مستشفى زيـــف أن

ــّت جـــثـــث، لــتــرتــفــع بـــذلـــك الــحــصــيــلــة  املــســتــشــفــى ســ
 
ً
اإلجمالية املؤقتة لضحايا الكارثة إلــى 44 قتيا
. ووقـــعـــت الـــحـــادثـــة أثـــنـــاء زيـــــارة الــحــّج 

ّ
عــلــى األقــــــل

الــســنــويــة إلـــى قــبــر الــحــاخــام شــمــعــون بـــار يــوحــاي 
الذي يعتقد أنه مدفون في جبل ميرون )الجرمق( 
الــواقــع على مقربة من مدينة صفد املحتلة. ويــؤّم 
ــم ســنــويــًا 

ّ
ــّج تــنــظ ــام فـــي رحـــلـــة حــ ــقـ ــذا املـ الـــيـــهـــود هــ

بمناسبة عيد »الغ بــعــومــر« )عــيــد الشعلة( الــذي 
ى بني 

ّ
اك تفش

ّ
يحتفلون فيه بذكرى انتهاء وباء فت

طـــاب مـــدرســـة تــلــمــوديــة فـــي زمـــن الــحــاخــام الـــذي 
عاش في القرن الثاني امليادي، والذي ُينسب إليه 

كتاب الزوهار، أهم كتب التصّوف اليهودي. 
وبــــــــدأ الــــتــــدافــــع عـــنـــدمـــا احـــتـــشـــد عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
األشـــخـــاص الـــذيـــن كـــانـــوا يـــحـــاولـــون الـــخـــروج من 
املــوقــع فــي مــمــر ضــيــق يشبه الــنــفــق، وفــقــًا لشهود 
عيان ولقطات مصورة. وقال شهود إن الناس بدأوا 
يتساقطون فوق بعضهم البعض بالقرب من نهاية 
املمر، بينما كانوا ينزلون سالم معدنية زلقة. كما 
أظــهــرت لقطات مــصــورة أعـــدادًا كبيرة مــن الــنــاس، 
معظمهم رجـــال ديــن أرثــوذكــس مــتــشــددون بزيهم 
الــديــنــي، مــحــاصــريــن فـــي الــنــفــق. ونــقــلــت صحيفة 
»هـــآرتـــس« عــن شــهــود قــولــهــم إن حــواجــز الشرطة 

منعت الناس من الخروج بسرعة. 
وبــعــد الــتــدافــع، أظــهــرت صـــور صــفــوفــًا مــن الجثث 
ملفوفة على األرض، فيما قدمت عشرات سيارات 
اإلســعــاف إلــى املــوقــع. وقــال  هيلر إن 150 شخصا 
نقلوًا إلى املستشفيات. أضــاف: »لم يحلم أحد من 
قــبــل بــشــيء مـــن هـــذا الــقــبــيــل يــمــكــن أن يـــحـــدث. في 
لحظة واحــدة، انتقلنا من حدث سعيد إلى مأساة 
ــه رأى 

ّ
هائلة«. فيما قــال املسعف يــهــودا قطليب إن

رجااًل »ُيسحقون« و»يفقدون وعيهم«. يشار إلى أنه 

مجتمع
تسجل األنهر الجليدية في جبال األلب في بافاريا ذوبانًا أسرع من املتوقع وهي قد تزول بالكامل في 
خال عشر سنوات فقط، وفق تقرير نشرته حكومة اإلقليم األملاني يوم الخميس. وقال وزير البيئة 
املحلي ثورسن غلوبر في هذا التقرير إن »التغيير املناخي يضرب األنهر الجليدية في بافاريا بقوة«. 
وأشــار إلى أن »آخــر األنهر الجليدية قد يــزول في خال عشر سنوات«، فيما كان العلماء يعتبرون 
أن هذه الكتل الجليدية ستصمد حتى العام 2050 على األقــل. وفقدت األنهر الجليدية الخمسة في 
)فرانس برس( بافاريا حوالى ثلثي كتلتها الجليدية خال العقد املنصرم.  

خلص باحثون أستراليون إلى أن جعل »السحب تلمع« وتعزيز قدرة الشعاب املرجانية على تحّمل 
املــنــاخ لعشرين عامًا.  احــتــرار  العظيم بسبب  املرجاني  الحاجز  رارة مــن شأنهما تأخير زوال  ـ حـ ـ ـ ل ا
ويواجه هذا املوقع الشهير في شمال شرق أستراليا املدرج منذ 1981 على قائمة يونسكو للتراث 
العاملي، خطر »التدهور سريعًا« في السنوات الخمسني املقبلة بسبب التغير املناخي، وفق دراسة 
نشرتها مجلة »رويال سوسايتي أوبن ساينس«. وقال املعد الرئيسي للدراسة سكوت كوندي إن 
)فرانس برس( عب املرجانية هي من بني األنظمة البيئية األكثر تأثرًا باملناخ«.  

ُ
»الش

أستراليا: تقنيات لتأخير زوال الحاجز المرجانيألمانيا قد تفقد أنهرها الجليدية

يواجه املوظف داخــل املكتب مجموعة من 
الضغوط اليومية، الناتجة عن التفاعات 
الــســلــبــيــة، والـــتـــي تــعــيــد إحـــيـــاء الــتــجــارب 
الــجــمــاعــيــة غــيــر اإليــجــابــيــة املــتــراكــمــة منذ 
الطفولة. على سبيل املثال، إذا كان أحدهم 
ه سينقل هذا التنمر 

ّ
متنمرًا في طفولته، فإن

 املجموعات الكبيرة 
ً
إلى عمله. تنقسم عادة

داخــل العمل إلــى مجموعات أصغر منها، 
 ما تواجه الشركات بيئات تنافسية، 

ً
وعادة

 تؤدي مشاعر الغيرة والحسد 
ّ
إذ يمكن أن

إلــــى زيـــــادة الـــتـــوتـــرات داخــــل بــيــئــة الــعــمــل، 
لتصل إلى التسبب بمعاناة اآلخرين، وهو 

ــاج.  ــتـ  عــلــى طــبــيــعــة اإلنـ
ً
ــا يـــؤثـــر مـــبـــاشـــرة مـ

 الــشــركــة أو 
ّ
ــإن ــ ــذه املـــشـــاكـــل، فـ ولــتــخــطــي هــ

املجموعة بحاجة إلــى قــيــادة قــويــة إلبقاء 
األمــــــور تــحــت الــســيــطــرة، ومــــع هــــذا يمكن 
لــســوء اإلدارة التسبب بــتــدهــور الــعــاقــات 

سريعًا.
القيادة الضعيفة هي السبب األول للعاقات 
السامة في املكتب، فإذا كان املدير ضعيفًا 
أو ال يمتلك الكفاءة الازمة سيفتح املجال 
أمام املوظفني الستغال هذا الضعف. وفي 
ظل تلك القيادة، سيفتقر املوظف إلى الدعم 
والتوجيه والقيادة، لينقلب بعدها العمال 

بعضهم على بعض ويصبحوا غير مبالني 
أو عــدوانــيــني. والــســبــب الــثــانــي هــو تــراكــم 
 بالعمل 

ً
العمل، فعندما يكون املوظف مثقا

سيشعر بالغنب والغضب، فتنتشر بعدها 
األجــواء السلبية داخــل املكتب، مما يؤجج 
ــرة لــلــمــوظــف والـــعـــمـــل.  ــدمــ الـــســـلـــوكـــيـــات املــ
ــا الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الـــثـــالـــث فـــهـــو عـــدم  ــ أمـ
التقدير، مثل تجاهل كلمات املديح للعمل 
الجيد، والتركيز على األخــطــاء، باإلضافة 
ــور.  ــ ــ إلـــــى غــــيــــاب الــــتــــرقــــيــــات، وزيـــــــــادة األجـ
جميعها عوامل تشعر املوظف باالستياء، 
وعــدم التقدير مــن قبل اإلدارة، بحسب ما 

ذكـــر مــوقــع »ســايــكــولــوجــي تــــــوداي«. على 
ــا واالنــــجــــذاب إلــى  ــدرامــ ــب الــ

ّ
املـــوظـــف تــجــن

صـــراعـــات تــافــهــة. وعــلــيــه أن يــحــافــظ على 
حدود ثابتة، وتجنب الوقوع في نمط من 
 تقديم الشكاوى طوال 

ّ
اللوم والشكوى. إن

الـــوقـــت سيجعله يــســقــط ويــفــقــد االحـــتـــرام 
ــه. وتــعــتــبــر الــرعــايــة الــذاتــيــة  ــاقـ مـــن قــبــل رفـ
مــن أفــضــل الــطــرق لتحسني نــمــط الــحــيــاة، 
كزيادة التمارين الرياضية وتغيير النظام 
 إلـــى الــتــأمــل. ومـــن املــهــم 

ً
ــة ــافـ الـــغـــذائـــي، إضـ

السعي لتوسيع مدارك العقل خارج نطاق 
 عــن منافذ 

ً
الحياة العملية. فلتبحث مثا

ــالـــرســـم والــكــتــابــة  إبـــداعـــيـــة لــتــنــشــيــطــك، كـ
وغيرهما من التمارين التي تحبها وتطور 

مهاراتك.
أمــــا إذا كــنــت تــخــطــط لـــلـــهـــروب، فـــابـــدأ في 
ــبــحــث عـــن خـــيـــارات أفـــضـــل. قـــم بتحديث  ال
ــارات املقابلة  ــهـ ســيــرتــك الــذاتــيــة، وصــقــل مـ
الخاصة بك، وتحدث إلى األصدقاء، أو قم 
بزيارة وكيل التوظيف. بمجرد أن تتمكن 
من رؤيــة الضوء في نهاية النفق، ستكون 
معزواًل بشكل أفضل ضد العاقات السامة 

وستشعر بأن الحرية على األبواب.
)علي عواضة(

كيف تنجو من العالقات السامة داخل المكتب؟

الغالبية  ذات  بـــراك  ــي  ن ــ ب ة  ــ ن ــ ي د ــ م ي  ــ ف
األرثوذكسية المتطرفة، والواقعة على 
المسؤولون  ن  ا ك  ، ب ي ب أ ل  ت ن  م ة  ب ر ق م
يــعــمــلــون مــع الــعــامــلــيــن فــي مجال 
ت  ال ئ ا ع ع  م ل  ص ا و ت ل ل ة  ي ح ص ل ا ة  ي ا ع ر ل ا
ــح المتحدث باسم  المفقودين. وأوض
خدمة اإلسعاف »زاكــا« أن الجثث نقلت 
ــد للتعرف إليها. وكان  ــى مكان واح إل
عدد القتلى مساويًا لعدد القتلى في 
حريق غابات عام 2010، والذي يُعتقد 

أنه أكثر مأساة مدنية دموية.

تواصل مع العائالت

ربى أبو عمو

»ربما أطلق في املستقبل على عصرنا هذا 
اسم زمن السخرية«، يقول الكاتب والروائي 
األملاني إريك ماريا ريمارك. ونحن الشعوب 

التي جمعتنا املصيبة أو املصائب، كنا قد 
بدأنا السخرية من عصرنا قبل مجيء 

املستقبل، ليصل األخير وفي جعبته 
مجموعة ال بأس بها من املعطيات التي 

 ورّبما أجيال، من 
ٌ

تساعده على اإلبداع. جيل
دون تعميم، استعانت بعبارة غدًا يوم آخر، 

لترقيع الحاضر، وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
مجموعة من الصفات كاإليجابية واألمل 

والحلم. وإن كان هذا جائزًا، فالهرب جائز 
د الذات. االحتمال األخير 

ْ
أيضًا لتفادي َجل

 وحيدًا. 
ً
يصير واقعًا حني ُيصبح الغد ملجأ

وهنا يبدو قول الكاتب واملمثل مارك توين 
أكثر تعبيرًا: »امنح كل يوم الفرصة ألن 

يكون أجمل أيام حياتك«.
والزمن يلعب لعبته هنا. ُيخبرنا أن الفارق 

بني اليوم والغد بسيط، وبني الغد واليوم الذي 
يليه بسيط، من دون أن يعمد إلى توسيع 
اإلطار. ثّم تصير املدة الزمنية فصلية أو 

سنوية، ودائمًا هناك مناسبات نبني عليها.
ما فات ريمارك، وهذا مُبّرر، أّن السخرية 

تليق بالزمن الذي نعيشه في الوقت الحالي 
ر يومًا في فترة 

ّ
من اليوم وإلى األبد. هل فك

قد نخسر فيها حواسنا الخمس أو بعضًا 
منها، ونعيش خلف شاشات وفي غرف 

مغلقة ُمقنعني أنفسنا بمدى إيجابية هذا 
الواقع الذي أتاح لنا بدائل من دون الحاجة 

إلى اللمس أو العناق أو تبادل القبل أو الشم 
وغيرها؟ ليس ألن فيروس كورونا قد 

يفقدنا حاستي التذوق والشم، بل هناك ما 
هو أكثر قساوة، أي حني نضطر إلى اتخاذ 

هكذا قرارات بأنفسنا! 
 ال 

ً
ُيخيفني الغد. أراه كائنًا غريبًا وثقيال

 
ً
يشبه يومياتنا كبشر. كما أراه فاشال

ألنه يعيد تكرار األيام، من دون أن يسعى 
إلى مساعدتنا في إيجاد بدائل، بصفتنا 

عناصر أساسية فيه. اليوم، أرى نفسي في 
املكان الذي وجده العالم النرويجي والرحالة 
املغامر املتخصص في علم األعراق وتاريخ 
انتقال الحضارات ثور هايردال. يقول: »لم 
أتمكن قط من فهم معنى الوقت. ال أعتقد 

أنه موجود. شعرت بذلك مرارًا وتكرارًا 
عندما أكون وحيدًا في الطبيعة. في مثل 

هذه املناسبات، ال يوجد وقت. وال املستقبل 
رحت 

ُ
، كثيرًا ما ط

ً
ا أطفاال

ّ
موجود«. حني كن

علينا أسئلة تضع املستقبل في خانة 
الوصي على حياتنا. ماذا تريد أن تكون في 
املستقبل؟ ماذا يخبئ لنا املستقبل؟ إال أن 
األخير بمنأى عن كل ما يدور من حولنا، 

وليس في أشد الحاجة إلى استقبال شعوب 
ما زالت تعاني من تداعيات كورونا سواء 

صحيًا أو نفسيًا. اليوم، في عالم مليء 
باألزمات على أنواعها والالتواصل وكورونا 

وكل إرث املاضي، سأسبق املستقبل 
وأسخر من هذا العصر. وسأعود إلى املؤلف 

واملحاضر األميركي واين داير حني قال: 
»اذهب لحلمك اآلن، فاملستقبل غير مضمون 

ألحد«. ثم »من فضلكم دعوا املستقبل 
يتحرك بحرية، ودعوا املستقبل يمر بأمان، 

ودعوا املستقبل يبدأ اآلن قبل أن يفوت 
األوان!« )محمد حسنني هيكل(. 

زمن السخرية

مزاج

Saturday 1 May 2021
السبت 1 مايو/ أيار 2021 م  19  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2434  السنة السابعة

خالل نقل إحدى الجثث )جاك غيز/ فرانس برس(



يَُعّد العمال في مصر من الفئات األكثر تضررًا من جّراء 
أزمة كورونا. واألمر يطاول خصوصًا اليد العاملة غير 

المنتظمة التي تعاني أصًال

عنف متعدد األشكال في تونس

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

»كيف أحصل عليه؟ ما هو تحديدًا؟ 
هل هو لقاء مقابل مــادي؟«، أسئلة 
إبــــراهــــيــــم  أّم  تـــطـــرحـــهـــا  ــقـــائـــيـــة  ــلـ تـ
اللقاح  ت 

ّ
تلق إذا كانت  بمجّرد سؤالها عّما 

أن تضيف  قــبــل  ال،  أم  لــكــوفــيــد-19  املـــضـــاد 
»لــم يخبرنا عنه أحــد ولــم نسمع عنه حتى 
عاملة  هــي  إبراهيم  وأّم  التلفاز«.  مــن خــالل 
منزلية مصرية حاصلة على شهادة تعليم 
مــتــوســط، بــالــتــالــي لــيــســت أمـــّيـــة، وزوجــهــا 
كـــذلـــك فــهــو يــحــمــل شـــهـــادة تــعــلــيــم مـــا قبل 
فيتابعون جميعهم  أبناؤها  أّمــا  الجامعي. 
مــراحــل مختلفة، وعــدد منهم  فــي  تعليمهم 
يدرس إلكترونيًا من خالل »تابلت« )جهاز 
املــصــريــة.  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  لــوحــي( 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، ال تملك وال معلومة 
ــدة عـــن الــلــقــاحــات الــخــاصــة بــفــيــروس  ــ واحــ

كورونا الجديد.
النظافة،  عــلــى  تــحــرص  الــتــي  إبــراهــيــم،  وأّم 
تــخــشــى عــلــى أبــنــائــهــا مـــن خــطــر اإلصـــابـــة 
بــــــعــــــدوى كـــــــوفـــــــيـــــــد-19. وتــــــشــــــرح »أمــــســــح 
ــلـــور  ــكـ ــالـ ــًا بـ ــ ــمــ ــ ــح دائــ ــ ــ ــطـ ــ ــ األرضـــــــيـــــــات واألسـ
املخفف، وأعّد ألبنائي شراب الزنجبيل مع 
املــنــاعــة. فأنا  الــيــانــســون والــلــيــمــون لتقوية 
ال أمـــلـــك ثــمــن الـــعـــالج وال أســتــطــيــع تــحــّمــل 
تكاليف املستشفيات في حال إصابة أحدهم 
العاملة، حالها  املـــرأة  بــالــفــيــروس«. وتــؤكــد 
ها 

ّ
أن املصرية،  العمالة  من  آالف  مئات  حــال 

ال تملك فــي مــواجــهــة وبـــاء كــورونــا »ســوى 
املستطاع«،  قــدر  والوقاية  الله  على  االتكال 
 استهتار من قبل الحكومة املصرية 

ّ
في ظل

باملوجة الثالثة شديدة الخطورة في البالد 
والتوزيع غير العادل للقاحات.

 عــلــى 
ّ

ــل ــتــــوالــــي، يـــحـ لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الــ
 
ّ
ــة كـــورونـــا، لــكــن الــعــمــال عــيــدهــم وســـط أزمــ

 الــقــلــق يــتــزايــد 
ّ
املــخــتــلــف هـــذا الـــعـــام هـــو أن

فـــي مــصــر فــيــمــا تــبــدو عــمــلــيــات التحصن 
شــبــه مــعــدومــة. فــكــمــّيــة الــلــقــاحــات املــتــوفــرة 
اآلن، والحكومة  مــحــدودة حتى  الــبــالد  فــي 
ع الــلــقــاح فــي الــبــالد مــن دون 

ّ
املــصــريــة تــــوز

األكثر  للمجموعات  األولــويــة  بمنح  التقّيد 
 
ّ
عــرضــة لــإلصــابــة بــالــفــيــروس، فــي حــن أن

اللقاحات  توفير  عــن  يعلن  لــم  مــســؤول  أّي 
ــتـــى فــــي املــــصــــانــــع والــــشــــركــــات  لـــلـــعـــمـــال حـ
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة. بـــالـــتـــالـــي، مـــــــاذا عــن  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
املنتظمة،  العاملة غير  اليد  آالف من  مئات 
واقـــتـــصـــاد الـــظـــل الــبــعــيــد تـــمـــامـــًا عــــن نــظــر 

الحكومة وأولوياتها؟
ــلــعــة على 

ّ
مــط ـــهـــا 

ّ
أن إبـــراهـــيـــم  أّم  تـــؤكـــد  وإذ 

الوقاية  الفيروس وأعراضه وكيفية  ماهّية 
ـــهـــا املـــرة 

ّ
مــنــه مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي، تــقــول إن

األولى التي تسمع فيها عن لقاحات واقية 

والــفــنــادق واملــطــاعــم والــقــطــاعــات التجارية 
)جــمــلــة وتــجــزئــة(، بــاإلضــافــة إلـــى األنشطة 
الـــعـــقـــاريـــة واإلداريـــــــــة والـــتـــجـــاريـــة وبــعــض 
أنشطة التصنيع. وقد كشفت أزمة كورونا 
عـــن مــــدى هــشــاشــة أوضــــــاع الـــعـــامـــالت في 
العالم  بلدان  في معظم  املنظم  القطاع غير 
وفي بلداننا العربية، نتيجة عدم االستقرار 
لفترة  املــنــازل  ومــالزمــة  والبطالة  الوظيفي 
طويلة. وتواجه هذه الفئة معضلة الخوف 
إّما من املوت جوعًا وإّما من الفيروس. وعن 
والعاملن  الــعــامــالت  على  الجائحة  تأثير 
في مجال الخدمة املنزلية، أشارت الدراسة 
 أعداد هؤالء كبيرة وقد 

ّ
املذكورة آنفًا إلى أن

ــّدرت في الرابع من يونيو/ حزيران 2020 
ُ
ق

بـ55 مليون عاملة وعامل حول العالم، وهو 
املــائــة من   مــا نسبته 72.3 فــي 

ّ
أن مــا يعني 

بفقدان  مــهــددون  املنزلين  العمال  مجموع 
ــم مــــن جــــــــّراء الــحــجــر  ــ ــورهــ ــ ــهـــم وأجــ ــفـ ــائـ وظـ
إلى  باإلضافة  والــجــزئــي،  الشامل  الصحي 
افتقار 38 في املائة منهم إلى شروط العمل 
الــالئــق مــن تــأمــن وحــمــايــة اجــتــمــاعــيــة، مع 
 37 مليون عاملة منزلية في العالم 

ّ
العلم أن

 الهشاشة.
َ
يعانن

العنف اإلجرامي تصّدر 
مختلف أشكال العنف مع 

نحو 59 في المائة

لم تنظر الحكومة 
إلى ماليين العمال 

وكيفية حمايتهم 
من اإلصابة

»مثل تطعيمات األطفال«، على حّد وصفها، 
وهي متاحة للجميع مجانًا، وفي إمكانها 
ــا وحـــمـــاتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــدتـ تـــســـجـــيـــل أســــرتــــهــــا ووالـ
 
ّ
أن ُيــذكــر  يها. 

ّ
تلق فــي  الــراغــبــن  قائمة  على 

الــحــكــومــة املــصــريــة كــانــت قــد فتحت مجال 
التسجيل اإللكتروني للحصول على اللقاح 
املضاد لكوفيد-19 أمام كل الفئات العمرية، 
فــي منتصف مـــارس/ آذار املــاضــي. وحتى 
ى أقل من 

ّ
مطلع إبريل/ نيسان املاضي، تلق

150 ألف شخص، أطباء ومواطنن من كل 
الــفــئــات املــســتــحــقــة، جــرعــات مــن الــلــقــاحــات 
ها ال تضم لقاح 

ّ
املتوفرة في مصر، علمًا أن

جدًا  قليل  الــعــدد  وهــذا  »فايزر-بايونتيك«. 
مـــقـــارنـــة بــكــمــيــة الـــجـــرعـــات املــخــتــلــفــة الــتــي 
حصلت عليها مصر، ومقارنة بالوضع في 

بلدان عربية مجاورة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــضـــرر قـــطـــاعـــات الــعــمــل 
بــشــكــل مــبــاشــر مــن جــــّراء أزمــــة كـــورونـــا، لم 
تنظر الحكومة إلى مالين العمال املصرين 
وكيفية حمايتهم من خطر اإلصابة، بعدما 
فشلت في حمايتهم من أخطار فقدان العمل 
والبطالة على مدى أكثر من عام كامل. فهذه 
األزمـــة أّدت إلــى زيـــادات كبيرة فــي معدالت 
الفقر والجوع، وإلــى تدهور في مستويات 
املعيشة لدى األغلبية العظمى من السكان، 
فـــي ظـــل تــخــوف عــاملــي مـــن تــفــشــي الــبــطــالــة 
وتــعــمــيــق فــقــر الـــعـــمـــال فـــي الـــعـــالـــم نتيجة 

الجائحة.
وقد أفادت دراسة صادرة عن منظمة العمل 
 ،2020 األول  كانون  ديسمبر/  في  الدولية، 
 جــائــحــة كـــورونـــا أّدت إلــــى انــخــفــاض 

ّ
ــأن ــ بـ

األجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر في 
خالل األشهر الستة األولى من عام 2020 في 
معلومات  فيها  ــرت 

ّ
تــوف التي  البلدان  ي 

َ
ثلث

األزمـــة ضغطًا  تــفــرض  أن  مرّجحة  رسمية، 
ــفـــاض األجـــــــور فــي  ــخـ ــاه انـ ــجــ ــي اتــ  فــ

ً
ــال ــائــ هــ

املستقبل القريب. وأشــارت الدراسة نفسها 
 تداعيات الجائحة على اقتصاديات 

ّ
إلى أن

َعّد األسوأ منذ األزمة املالية العاملية 
ُ
العالم ت

في عام 2008، فهي تدفع االقتصاد العاملي 
إلى الركود. من جهته، توقع صندوق النقد 
العاملي  الناتج  فــي  كبيرًا  انكماشًا  الــدولــي 
ــل الـــتـــوريـــد وغــلــق  نــتــيــجــة تــعــطــيــل ســـالسـ

الشركات أو تقليص أعمالها.
أن  الدولية  العمل  منظمة  دراســـة  وتوقعت 
التي  االقتصادية  األزمـــات  الجائحة  تعّمق 
واجــهــتــهــا بـــلـــدان عــربــيــة عـــديـــدة فـــي خــالل 
ــوام األخـــيـــرة، خــصــوصــًا الــبــلــدان ذات  ــ األعــ
ع انخفاض الناتج 

ّ
الدخل املنخفض، مع توق

كذلك  العربية.  للمنطقة  اإلجــمــالــي  املحلي 
الــدول العربية ألزمة  سوف تزيد استجابة 
كورونا العجز الذي من املرّجح تمويله من 
االقتراض، ما يعني تعميق املديونية. ُيذكر 

ــرت على 6.1 مليارات عامل في 
ّ
 األزمــة أث

ّ
أن

ــفــضــت 
ُ

الــقــطــاع غــيــر املــنــظــم فــي الــعــالــم، وخ
مداخيلهم بنسبة 60 في املائة.

اللواتي  وهـــؤالء  إبــراهــيــم  أّم  ل 
ّ
تمث وبينما 

 مـــن الــيــد الــعــامــلــة غــيــر املنتظمة 
َ
ــفــن

ّ
ُيــصــن

رقمًا في معادلة التأثر االقتصادي بالوباء 
 مــــن حــســبــات 

َ
 ســـقـــطـــن

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــاملــــي، إال أن ــعــ الــ

ــامـــالت غــيــر  ــعـ ــقـــاحـــات. وتـــبـــلـــغ نــســبــة الـ ــلـ الـ
رت بشدة 

ّ
النظاميات في القطاعات التي تأث

من تداعيات أزمــة كورونا 33 في املائة في 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، ونــحــو 30 فــي املــائــة في 
بلدان شمال أفريقيا. ويشمل األمر الخدمة 
املنزلية والخدمات في الحضانات واملدارس 
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س
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أكثر فأكثر تحظى قضايا 
العنف باهتمام حول 

العالم، سواء على صعيد 
المجتمع أم على الصعيد 

الرسمي. وفي تونس يُسّجل 
تزايد في العنف

تونس ـ إيمان الحامدي

يـــأخـــذ الــعــنــف بــكــل أشـــكـــالـــه مــنــحــى تــصــاعــديــًا في 
ل في كل املساحات الخاصة والعامة،  تونس، فُيسجَّ
بما في ذلك البرملان، وذلك وفق تقرير أصدره أخيرًا 
مــنــتــدى الــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة حــول 

رات العنف في البالد. 
ّ

مؤش
اإلجــرامــي تصّدر مختلف  العنف   

ّ
أن التقرير  ويبّن 

حصيت بنسبة سنوية ناهزت 
ُ
أشكال العنف التي أ

ــائـــة في  ــا بــلــغــت 88 فـــي املـ ـــهـ
ّ
59 فـــي املـــائـــة، عــلــمــًا أن

القائمن   
ّ
ديسمبر/ كانون األول من عام 2020. لكن

 خــطــورة الــعــنــف فــي تونس 
ّ
عــلــى املــنــتــدى يــــرون أن

ال تظهرها النسب فــقــط، بــل كــذلــك »هـــول« الــحــاالت 
التي ُسّجلت في العام املاضي، وذلك في جرائم قتل 
ت الرأي العام التونسي وتّم تداولها على 

ّ
مرّوعة هز

نطاق واسع.
بن  العنف  نسب  فــي  تقاربًا  نفسه  التقرير  والحــظ 
العنف  نسبة  بلغت  إذ  والــجــمــاعــي،  الــفــردي  يه 

َ
شكل

العنف  أّمـــا نسبة  املــائــة،  فــي  الــفــردي السنوية 50.2 
ها 

ّ
الجماعي السنوية فبلغت 49.8 في املائة، علمًا أن

املائة في خــالل أشهر يوليو/ تموز  ت 60 في 
ّ
تخط

وسبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 
 العنف في تونس ذكوري بامتياز، إذ 

ّ
2020. ُيذكر أن

 87.3 في املائة من املعتدين هم من الذكور و6.8 
ّ
إن

في املائة من اإلناث. 
وعــلــى مــدى األعـــوام الثالثة املــاضــيــة، كــانــت قضايا 
 
ّ
العنف تمثل أكثر من ربع القضايا املسّجلة، غير أن

كمًا  أي  املقاييس،  بكل  استثنائية  كانت   2020 عــام 
ونوعًا، بحسب املنتدى. وقد تصّدر العنف اإلجرامي 
أبرز أنواع العنف املسجلة بتونس للعام الثاني على 
الــتــوالــي، مــع نسبة سنوية نــاهــزت 59.3 فــي املــائــة. 
 حوادث اإلجرام املستجدة 

ّ
والحظ تقرير املنتدى أن

مـــن ســـرقـــات واعــــتــــداءات وتــحــويــل وجــهــة وجــرائــم 
قتل وتعنيف تـــزداد خــطــورة يــومــًا بعد يـــوم. ومنذ 
ل عنف  ُيسجَّ السياسي،  الصراع  نتيجة   ،2011 عــام 
سياسي في أروقة املؤسسات السياسية وعنف في 

الخطاب الرسمي وحتى في تصريحات املسؤولن.
تعليقًا على تنامي العنف في البالد، يقول املتحدث 
بــاســم مــنــتــدى الــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
ه 

ّ
»العربي الجديد«، إن في تونس رمضان بن عمر، لـ

العنيفة  والسلوكيات  للخطابات  طبيعية  »نتيجة 
ــرار الـــتـــي كــان  ــقــ فـــي الـــفـــضـــاء الــســيــاســي ودوائـــــــر الــ
ر كل إمكانياتها ملعالجة كل أشكال 

ّ
يفترض أن تسخ

 »الــعــنــف 
ّ
الــعــنــف والــجــريــمــة«.  ويــشــرح بــن عــمــر أن

فــي تــونــس أخـــذ منحى تــصــاعــديــًا مــنــذ عـــام 2011، 
الفترة األخــيــرة، نتيجة  ه تفاقم بشكل الفــت في 

ّ
لكن

الخطابات  بتلك  املجتمع  وتأثر  السياسي  الصراع 
السياسية  اإلرادة  غــيــاب  إلـــى جــانــب  والــســلــوكــيــات 
األمــنــي  »الــحــضــور   

ّ
أن يضيف  الــجــريــمــة«.  ملكافحة 

ــف فــي مــجــابــهــة االحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة ال 
ّ
املــكــث

الجرائم وحماية  يقابله الحضور ذاته في مكافحة 
تــســاؤالت  يثير  مــا  وممتلكاتهم،  املــواطــنــن  أرواح 
حول جدية السلطات في خفض منسوب العنف في 

البالد«. 
االجتماعية  االقتصادية  »األزمـــة   

ّ
أن بن عمر  ويــرى 

وهو  التونسين،  سلوك  على  بظاللها  تلقي  باتت 
مـــا يــفــســر الــســلــوك الـــعـــدوانـــي لــعــدد مــنــهــم، والــــذي 
تظهر آثــاره في أنــواع الجرائم الجديدة املسجلة أو 
الــشــارع وحتى على وســائــل التواصل  الخطاب فــي 

االجتماعي«. 
وفي ما يخص ترتيب أشكال العنف، أوضح تقرير 
بعد  ــه 

ّ
أن واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  منتدى 

 العنف االنفعالي في املرتبة 
ّ

العنف اإلجرامي، يحل
الــثــانــيــة، يليه الــعــنــف الجنسي ثـــّم الــعــنــف األســـري 

ضحايا   
ّ
أن علمًا  التربوية،  املــســاحــات  فــي  والعنف 

مــخــتــلــف هــــذه األشــــكــــال هـــم مـــن الـــنـــســـاء واألطـــفـــال 
بالدرجة أولى. وسّجل املنتدى، بحسب تصريحات 
جمعيات مهتمة بشؤون النساء واألطفال، تضاعف 
االعــــتــــداءات عــلــى الــنــســاء ثــمــانــي مــــرات فـــي مقابل 
زيادة في العنف املسلط على األطفال بنسبة أربعة 
فـــي املـــائـــة مـــقـــارنـــة بـــعـــام 2019، وهــــي فـــي األغــلــب 
ر الــبــاحــث 

ّ
ــذ ــداءات جــنــســيــة واقـــتـــصـــاديـــة. ويـــحـ ــتــ اعــ

فـــي عــلــم االجــتــمــاع مــحــمــد الــجــويــلــي مـــن »تــغــّيــرات 
تحتاج  التونسي  املجتمع  على  تــطــرأ  بـــدأت  كبيرة 
إلـــى دراســـــات مــعــّمــقــة مـــن أجـــل كــبــحــهــا والــســيــطــرة 
الــعــنــف«، مــشــددًا على »خــطــورة خلق  عليها، منها 
جــيــل جــديــد مــن الــجــرائــم ال ُيــَعــّد قــاصــرًا عــلــى ذوي 
الخبرة في اإلجـــرام«.  يضيف الجويلي، في حديث 
قد  االنفعالي،  العنف  »فــي  ــه 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

 
ّ
يتحّول شجار بسيط إلى جريمة قتل«، موضحًا أن

»الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي 
وهو  في سلوكياتهم،  ترجم 

ُ
ت التونسيون  يعيشها 

ردود  عــن  املترتبة  العنف  ظــواهــر  تنامي  يفّسر  مــا 
أكثر  فــي  العواقب  محسوبة  وغير  املتسّرعة  الفعل 
االستهالكي  »النمط   

ّ
أن الجويلي  ويــرى  ــات«.  األوقــ

ظواهر  تنامي  على  كبيرة  بصورة  ر 
ّ
يؤث للمجتمع 

ــنـــف الــــنــــاتــــج عــــن الــــرغــــبــــة فــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــعـ الـ
ــأّي ثـــمـــن«، الفـــتـــًا إلــــى »أهــمــيــة  ــ مــتــطــلــبــات الــحــيــاة بـ
الــقــيــام بــمــراجــعــات شــامــلــة فــي مــؤســســات التنشئة 
االجتماعية لتقويم السلوكيات املفرطة في العنف، 
إلى جانب أقلمة التعاطي األمني مع هذه القضايا 

على وقع نمط الحياة الجديد في البالد«. 

العمالة المنزليةتحقيق
لقاحات كورونا بعيدة المنال في مصر

عمال لبنانيون من دون تطعيم

اآللية المتبعة 
من قبل الدولة اللبنانية 

بإعطاء اللقاحات ما
زالت تتسم بالبطء

بيروت ــ علي عواضة

ــديــــات عـــدة  ــيـــون تــــحــ ــانـ ــنـ ــبـ ــه عــــمــــال لـ ــ ــواجـ ــ يـ
في  حقهم  بينها  ومــن  لحقوقهم،  وتهميشًا 
تلقي لقاحات كورونا. عمال كثر معرضون 
ــيـــروس كــــورونــــا نــظــرًا  ــفـ لــخــطــر اإلصــــابــــة بـ
ــــاس، لــيــســوا  ــنـ ــ الحـــتـــكـــاكـــهـــم املـــبـــاشـــر مــــع الـ
اللقاحات  لتلقي  املستهدفة  الــفــئــات  ضــمــن 
في املرحلة األولى رغم أنهم على تماس مع 
اللقاح  املــواطــنــن. وفــي حــال إمكانية شـــراء 
لدفع  مضطرون  فهم  الــخــاص،  القطاع  عبر 

ثمنه وبالدوالر األميركي.
شريحة كبيرة من عمال لبنان لم تتلق اللقاح 
بعد، رغم احتكاكها املباشر مع الناس بسبب 
والعامالت  املــطــاعــم،  كعمال  عملها،  طبيعة 
املنزليات، واملحاسبون داخل السوبرماركت 
وعــمــال الــتــوصــيــل )الــدلــيــفــري( إلـــى املــنــازل. 
تــلــقــت هــبــة )فــضــلــت عــــدم الــكــشــف عـــن اســم 
عــائــلــتــهــا( وهـــي عــامــلــة فـــي إحــــدى شــركــات 
التعاقد  نــظــام  عبر  املــنــازل  داخـــل  التنظيف 
ــودًا مـــن الــشــركــة  ــ املـــؤقـــت، مـــع زمــيــالتــهــا وعــ
بــتــأمــن لـــقـــاح »ســبــوتــنــك فــــي« لـــهـــن، ولــكــن 
أرادن ذلــك.  فــي حــال  الــخــاصــة  على نفقتهن 
تتحدث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عــن »أحــاديــث 
ــة الــشــركــة بــأن الحصول  ــتــداول داخـــل أروقـ

ُ
ت

نشر 
ُ
على اللقاح مجرد وعود، وهي أجواء ت

بــــن الــــعــــامــــالت فــــي حـــــال ُســـئـــلـــت إحــــداهــــن 
ــل املـــنـــازل عـــن الــلــقــاحــات،  خـــالل عــمــلــهــا داخــ
فــيــكــون جــوابــهــا ســنــأخــذ الــلــقــاح الــروســي«. 
تخبر هبة عن املخاطر التي تواجهها خالل 
منازل،  عــدة  بــن  يوميًا  تتنقل  فهي  عملها، 
ويــــــزداد عــمــلــهــا خــــالل شــهــر رمـــضـــان، وفــي 
فــتــرة األعــيــاد، مــا يجعلها عــرضــة لإلصابة 
بالفيروس. »أعمل في تنظيف املنازل، ومن 
خالل طبيعة عملي أملس كافة أغراض الشقة 
وأتواصل مع العديد من األشخاص. في حال 
صبت بكورونا سأنقل العدوى ملنازل عدة، 

ُ
أ

وهنا تقع مسؤولية أخالقية على عاتقي ما 
يدفعني الرتــداء الكمامة والقفازات بصورة 

دائمة. كما أتجنب االحتكاك املباشر«.

رفع عتب
مــــن جـــانـــبـــه، يــســخــر املـــحـــاســـب داخــــــل أحـــد 
فكرة  السوبرماركت، محمد ب.، من  محالت 
كنا   

ّ
إن الشركة  : »سألتنا 

ً
قــائــال اللقاح،  أخــذ 

نــريــد الــحــصــول على الــلــقــاح الــروســي ولكن 
على نفقتنا الخاصة، وكأن السؤال هو رفع 
ال  راتبي كمحاسب   

ّ
إن إذ  الشركة،  من  عتب 

الصرف  املائة دوالر )بحسب سعر  يتجاوز 
الحقيقي(، بينما يبلغ سعر اللقاح 40 دوالرًا، 
وبالطبع لن أدفع ما يعادل نصف راتبي على 
اللقاح، وهو حال معظم املوظفن في الشركة 
والـــبـــالـــغ عـــددهـــم حـــوالـــي الــخــمــســن، إذ لم 
ُيسجل إال أربعة منهم  أسماءهم، بعد وعود 

صــاحــب الــشــركــة بــأنــه ســيــدفــع ثــمــن الــلــقــاح 
ليحسمه من رواتبهم على دفعات شهرية«. 
وفي الوقت الذي وعدت شركات عدة، بإعطاء 
اللقاحات ملوظفيها على نفقتها الخاصة، إال 
 غالبية الشركات تواجه عثرات اقتصادية 

ّ
أن

 األمر مسؤولية الدولة 
ّ
في األصل، وتعتبر أن

املتوسطة  الــخــاصــة، خصوصًا  الــشــركــات  ال 
الحجم والصغيرة.

حق لكل مواطن
بـــــــــــدوره، يــــــرى الـــصـــحـــافـــي والــــنــــاشــــط فــي 
ــال  ــمــ ــعــ ــــوق الــ ــقـ ــ ــحـ ــ »املــــــــرصــــــــد الــــلــــبــــنــــانــــي لـ

ــــي حــديــثــه  ــــور، فـ ــمـ ــ ــد سـ ــعــ ــــن« أســ ــفـ ــ ــــوظـ واملـ
 »الــــلــــقــــاح هــو 

ّ
ــد«، أن ــديــ ــع »الــــعــــربــــي الــــجــ مــ

حــق لــكــل مــواطــن بــعــيــدًا عــن طبيعة عمله، 
فــاآللــيــة املــتــبــعــة مــن قــبــل الـــدولـــة اللبنانية 
الــلــقــاحــات مــا زالـــت تتسم بالبطء  بــإعــطــاء 
والعشوائية، ومثال على ذلك، فقد أصدرت 
ــرارًا فــرضــت عــلــى الــشــركــات  وزارة الــعــمــل قــ
إجــراء فحوصات كورونا، ملوظفيها كل 14 
 على نفقة من 

ً
لم تحدد مثال يومًا، ولكنها 

 شركات كثيرة 
ّ
سيتم إجراء الفحص. كما أن

تــغــاضــت عـــن إعـــطـــاء الــلــقــاح ملــوظــفــيــهــا أو 
حتى التفكير بهم«، مطالبًا الدولة بإصدار 
موظفيها  بتلقيح  املؤسسات  تلزم  قـــرارات 
ــلــــى تـــمـــاس  »خــــصــــوصــــًا هـــــــــؤالء الـــــذيـــــن عــ
 
ّ
مباشر مــع الــنــاس«. ويلفت ســمــور إلــى أن
املتعلقة  الحقوق  خــرق  في  تمعن  الشركات 
رغــم تحقيقها لأرباح ألن دفع  بموظفيها 
ثمن اللقاح عن املوظف لشركات كبرى ليس 
التعجيزي، ومعظم املؤسسات عدد  باألمر 

موظفيها دون املائة.
ونـــــبـــــه ســـــمـــــور مــــــن خــــطــــر إصــــــابــــــة عـــمـــال 
الــتــوصــيــل إلـــى املـــنـــازل بــفــيــروس كـــورونـــا، 

: »شـــهـــد لــبــنــان فـــي الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة 
ً
ــائــــال قــ

للمنازل، نظرًا  التوصيل  ارتفاع عدد عمال 
لـــأوضـــاع االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة وانــتــشــار 
التوصيل  عــمــال  كــورونــا. ومعظم  فــيــروس 
غير مسجلن على اسم املؤسسة، وبالطبع 
ــن تـــنـــظـــر لــهــم  ــ مـــثـــل هــــــــؤالء األشــــــخــــــاص، لـ
الشركة، وال الدولة، وهم متروكون لقدرهم 

مع الوباء«. 
تجدر اإلشارة إلى أن شركات عدة في لبنان، 
تــمــكــنــت مـــن تـــأمـــن الـــلـــقـــاحـــات ملــوظــفــيــهــا، 
وعلى نفقتها الخاصة، بينما أخرى سجلت 
أســمــاء الــراغــبــن فــي تلقي الــلــقــاحــات، ومن 
املنتظر تلقي الجرعة األولى خالل األسابيع 

القادمة.  
ويــــواجــــه لــبــنــان بــطــئــًا فـــي الـــحـــصـــول على 
ــام املسجلة  ــ الــلــقــاحــات، فــي ظــل تــدنــي األرقـ
على املنصة الرسمية، والتي بلغت حوالي 
ــام  ــائـــة ألــــف مـــواطـــن، بــيــنــمــا أرقــ مــلــيــون ومـ
إبــريــل/   29 لغاية  الــصــادرة  الصحة  وزارة 
نيسان 2021 فقد سجلت 294822 شخصًا 
بينما  اللقاحات،  من  األولــى  الجرعة  تلقوا 

تلقى 161812 الجرعة الثانية. 

حذر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
لــجــائــحــة  ــة  ــ ــزدوجــ ــ املــ اآلثــــــــار   

ّ
أن مــــن 

ــار واألزمـــــــــــة  ــ ــمـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ كــــــــورونــــــــا فـــــــي مـ
ــقـــالب  الــســيــاســيــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن االنـ
ــوقــــع نـــحـــو نــصــف  ــد تــ ــ الـــعـــســـكـــري قـ
إلــى 25 مليون  السكان، أي مــا يصل 
نــــســــمــــة، فـــــي بـــــراثـــــن الــــفــــقــــر بـــحـــلـــول 
 
ّ
عــام 2022. وأشـــار الــبــرنــامــج إلــى أن
الـــظـــروف قــد تــتــدهــور بــحــلــول أوائـــل 
ــــى مـــســـتـــوى مــــن الــفــقــر  ــام 2022 إلـ ــ عـ

شوهد آخر مرة في عام 2005. 
األزمتن قد  تأثير   

ّ
إن البرنامج  وقــال 

الفقر.  هــوة  آخرين في  ُيسقط مالين 
وذكــــرت مــســاعــدة األمـــن الــعــام لأمم 
لبرنامج  اإلقليمية  واملــديــرة  املتحدة 
األمــــــم املـــتـــحـــدة اإلنــــمــــائــــي فــــي آســيــا 
 
ّ
واملحيط الهادي، كاني ويجناراجا، أن

املستمرة  السياسية  واألزمــة  كورونا 
يــفــاقــمــان حـــدة الــصــدمــات الــتــي تدفع 
الفئات األكــثــر ضعفًا إلــى هــوة الفقر، 
بينما األكثر تضررًا سيكونوا سكان 
التقرير  يتوقع  كما  الــفــقــراء.  الحضر 
ــفـــال أكــثــر من   تــكــون الــنــســاء واألطـ

ّ
أن

يعاني من األزمتن.
وأظهر التقرير أنه بحلول نهاية العام 
سر إن 

ُ
املاضي قالت 83 باملائة من األ

تقريبًا  النصف  إلــى  انخفض  دخلها 
بسبب كورونا. وتشير التقديرات إلى 
 عدد من يعيشون تحت خط الفقر 

ّ
أن

قد زاد بنسبة 11 نقطة مائوية بسبب 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ اآلثــــــــار االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـ
ــر إلــــى  ــريــ ــقــ ــتــ لــــلــــفــــيــــروس. وأشــــــــــار الــ
نقطة   12 يـــزيـــد  قـــد  الــفــقــر  مـــعـــدل   

ّ
أن

مــائــويــة أخــــرى بــحــلــول أوائـــــل الــعــام 
الــوضــع األمني  تــدهــور  املقبل بسبب 
ــتـــي تــحــيــق بــحــقــوق  والـــتـــهـــديـــدات الـ
األول  انقالب  منذ  والتنمية  اإلنــســان 

من فبراير/ شباط. 
والسياسية  الصحية  الــظــروف  وأدت 
إلى إغالق العديد من املصانع واملكاتب 
والــبــنــوك واملـــرافـــق األخــــرى، وتعطلت 
وغيرها  العمل  توقف  بسبب  التجارة 
من االضطرابات في املوانئ. وقد أدى 
ذلك إلى تفاقم الظروف القاتمة بالفعل 
االستثمار  ســاعــد  كما  الــوبــاء،  بسبب 
ــــس  ــالبــ ــ ــة املــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــي فــــــــي صــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ األجـ
والــســيــاحــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــصــنــاعــات 
الــوظــائــف، وتوفير  مــاليــن  على خلق 
شــريــان الــحــيــاة مــن الــدعــم للعديد من 
األسر التي تعيش في املناطق الريفية، 
 هـــذه املــكــاســب قـــد تــتــالشــى في 

ّ
إال أن

غـــضـــون بــضــعــة أشـــهـــر فـــقـــط، بحسب 
األمم املتحدة.

وتشهد ميانمار حالة من االضطراب 
الـــحـــكـــومـــة  الـــجـــيـــش  مـــنـــذ أن أطــــــــاح 
املنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي 
واحــتــجــزهــا مـــع ســيــاســيــن مــدنــيــن 
آخرين، ثم قمع االحتجاجات املطالبة 

بالديمقراطية. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

ميانمار: نصف السكان 
مهددون بالفقر

زهير هواري

الدراسي  العام  على  للداللة  بيضاء«  »سنة  التونسيون وصف  يستخدم 
القاسية عليها  أن فــرض وبــاء كــورونــا أحكامه  البالد منذ  الــذي عاشته 
وعــلــى ســواهــا مــن دول الــعــالــم. ووصـــف الــســنــة الــبــيــضــاء ينطلق مــن أن 
أي كلمة  لم يكتبوا عليها  زالــوا عبارة عن صفحات بيضاء  التالمذة ما 

ر لونها، باإلشارة إلى خواء التجربة املحققة عبر التعليم عن ُبعد.  تغيِّ
وتونس أسوة بسواها كانت قد عمدت إلى تعليق الدراسة املباشرة، في 
ظل ندرة وسائل االتصال الحديثة املتاحة في العملية التعليمية املدرسية، 
التربية  الــذي استفز وزيــر  السابق  اللقب  إلــى إطــالق  التونسيني  مــا دفــع 

محمد الحامدي الذي نفاه بشكل قطعي.
والواقع أنه منذ ظهور مشكلة تعطيل الدراسة، يتواتر الحديث الرسمي في 
وزارة التربية أنها »بصدد إعداد خطة عملية لتأمني الدروس عن ُبعد، وذلك 
التحصيل املعرفي  للدروس بما يضمن  التلفزيوني  البث  باالعتماد على 
الحديث  هــذا  مثل  لكن  الوطنية«.  لالمتحانات  االستعداد  للطالب وحسن 
مما يتكرر شبيها له في كل دول العالم الثالث وخصوصًا العربية منها ال 
يطمئن، إذ إن واقع الحال يشير إلى تردي أوضاع معظم املؤسسات التربوية 
من حيث البنية التحتية، واهتراء وسائل العمل، وغياب بنية اتصالية وعدم 
اتصال معظم املؤسسات التعليمية املدرسية بشبكة اإلنترنت وما شابه 
مــن مــشــكــالت. ومــثــل هــذا الــوضــع دفــع بــاألســاتــذة واملعلمني إلــى اعتماد 
قام كل منهم،  ُبعد. وهكذا  التعليم عن  لحل معضالت  الذاتية  إمكاناتهم 
وخصوصًا أساتذة املراحل الثانوية بإعداد منصات التواصل االجتماعي 
الخاصة بهم لشرح الدروس. أما الخيارات األخرى املطروحة والتي توصف 
بـ »االرتجالية«، فال تضمن التحصيل املعرفي للطالب في ظل غياب التفاعل 

وعدم تأكد األستاذ من مدى استيعاب الدرس.
تــألــف معظم أسرها  لــم  العربية  الـــدول  مــن  الــعــديــد  وتــونــس مثلها مثل 
حياتها  وفــي  التعلمية،   – التعليمية  العملية  فــي  الــتــواصــل  تكنولوجيا 
اليومية كوسيلة تفاعل، وهو ما قاد ويقود إلى تعطل دور األسرة عن 
نهوض  يمكن  ال  ركــنــًا  أصبحت  باعتبارها  التعليمي،  بــدورهــا  القيام 
املعلمون واألساتذة من أن تقود  العملية من دون حضوره.  ويتخّوف 
الدولية  املنافسات  في  العاملية  تونس  تراجع معدالت  إلى  الرقمية  الهوة 
لــلــطــلــبــة والـــتـــالمـــذة مــعــًا بــفــعــل غــيــاب وشــــح تـــوافـــر الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
والسابعة  عامليًا  الـــ 84  املرتبة  تونس  احتلت  أن  فقد سبق  املــنــازل،  في 
عربيًا في مؤشر »دافــوس« لجودة التعليم العالي لعام 2019. لكن هذا 
مجاراة  عن  والقصور  الجائحة  بفعل  للتعديل  اآلن  يتعرض  قد  املوقع 
حتية الرقمية 

ّ
أحكامها تكنولوجيًا، إذ املعروف أن تونس تفتقر البنية الت

خّولها املراهنة على التعلم عن ُبعد إلى هذا الحد أو ذاك، علمًا أن 
ُ
التي ت

إلى  النقلة  أحكام كورونا يمكن لها أن تكون املدخل االضطراري نحو 
التكنولوجيا وبالتالي االستثمار في هذا القطاع.

)باحث وأكاديمي(

سنة تونس البيضاء

أكاديميا

والمناجم  المخابز  عّمال  مصر  في  المنتظمة  غير  العمالة  تشمل 
والتشييد  والبناء  والمقاوالت  والتراحيل  والزراعة  المنزليّة  والخدمات 
وغيرها، وحجمها نحو 18 مليون عامل بحسب تقديرات لجنة القوى 
العاملة في مجلس النواب المصري. وال تتمتع العمالة غير المنتظمة 

في مصر بأّي تأمينات اجتماعية وال صحية وال حتى غطاء قانوني.

18 مليونًا

)Getty /ال حماية صحية وال اجتماعية لها )ديفيد سيلفرمان

)Getty/ُتِرك من دون حماية )رحمان أسد

)Getty /ضد كل أشكال العنف )الشاذلي بن إبراهيم
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اللقاح حق لكل مواطن )حسين بيضون(



20
فالشمجتمع

عام ثاٍن في ظّل كورونا
عيد العّمال مع بدء انتشار فيروس 

كورونا الجديد في العالم، 
كانت دول قليلة قادرة على 
حماية عّمالها في مختلف القطاعات، 

املياومني أو العاملني في قطاع الفن أو 
السياحة واملطاعم وغيرها، من موجات 

اإلقفال العام وبالتالي خسارتهم 
أعمالهم وانحدارهم إلى الفقر املدقع.

وجهد املايني حول العالم لتأمني 
قوت يومهم وتوفير مستلزمات 

 األزمات 
ّ

الحياة ألفراد عائاتهم في ظل
االقتصادية الخانقة التي تسّببت 
 كثيرين فقدوا 

ّ
فيها الجائحة. لكن

موارد رزقهم وحتى منازلهم، في 
حني ارتفعت مستويات الفقر لتسّجل 

نسبًا قياسية في دول عديدة، فصارت 
أعداد كبيرة من الناس تعيش على 
التبّرعات. وشهدنا على نشاط غير 

مسبوق لجمعيات خيرية وإنسانية 
تقّدم معونات عينية وغذائية، وعلى 

تظاهرات في دول مختلفة ضّد اإلقفال 
وتوقف األعمال.

من جهة أخرى، ثّمة عّمال آخرون 
استنزفتهم أزمة كورونا، من أمثال 

العاملني في القطاع الصحي من 
أطباء وممرضني وتقنيني وآخرين 
في املستشفيات، وكذلك في أجهزة 

الشرطة، وفي مجال تصنيع 
املستلزمات الطبية، وغيرهم الكثيرين. 
هؤالء، منذ بدء الجائحة، أي منذ سنة 
ونصف تقريبًا، يعملون في الخطوط 

األمامية ملواجهتها، وسط ظروف 
 نقص 

ّ
صعبة وفي أحيان كثيرة في ظل

في املستلزمات الوقائية واملعدات. 
وقد فقدوا بمعظمهم الحق في 

الراحة والحصول على عطلة أو حتى 
استراحة غداء. ومع انطاق حمات 

التحصني حول العالم وتوّسعها، قد 
يعود عيد العّمال في السنة املقبلة 

بظروف أفضل على هؤالء جميعًا في 
 أنحاء العالم. 

ّ
كل

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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