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طهران ــ صابر غل عنبري

ــرة الـــصـــفـــراء الــخــاصــة  ــ ــ ــام ســــيــــارة األجـ ــ أمــ
بــه، كــان حسني آغــا يقف فــي ساحة أزادي 
ــران فــي  ــهــ ــة( غـــربـــي الـــعـــاصـــمـــة طــ ــريــ ــحــ )الــ
انتظار ركــاب، مناديًا بصوت خافت ضعيف »إمام 
حسني«، في إشارة إلى وجهته. فاستقللت سيارته. 
كـــان الــشــيــب ومـــامـــح الــكــبــر واضـــحـــني عــلــيــه، وفــي 
كــان يستفيد  اذا  عّما  إليه بسؤال  توّجهت  طريقنا 
من معاش تقاعدي. أجاب: »ال معنى للتقاعد عندي. 
هـــذا مصطلح عــلــى الــــورق فــحــســب. الــتــقــاعــد يعني 
بدء مرحلة جديدة في الحياة، مرحلة جني ثمار ما 
مضى من العمر والعمل، مرحلة الراحة بعد سنوات 
ه 

ّ
طويلة من العمل«. يضيف آغا، وهو من طهران، أن

تقاعد في عام 2015 من عمله في بلدية العاصمة، 
ه 

ّ
ه مضطر إلى مواصلة العمل إلعالة أسرته، وإن

ّ
لكن

دخل سبعينياته في العام املاضي، ويؤكد »ها أنا 
. فظروف الحياة 

ّ
الــســن اآلن سائق تاكسي في هــذه 

التقاعد  تــرك  على  أجبرتني  الصعبة  االقــتــصــاديــة 
جانبًا ومواصلة العمل«.

أقـــل مــن 200 دوالر كمعاش  يــتــقــاضــى آغـــا شــهــريــًا 
 ذلــــــك ال يــكــفــيــه فــــي ضــــــوء األزمــــــة 

ّ
ــن ــكــ ــدي، لــ ــاعــ ــقــ تــ

ــلـــى خــلــفــيــة الـــعـــقـــوبـــات  ــة الــــراهــــنــــة، عـ ــتــــصــــاديــ االقــ
ــران مــنــذ عـــام 2018،  ــ األمــيــركــيــة املــفــروضــة عــلــى إيـ
 »حياتي كانت سالكة وجيدة قبل هذه 

ّ
مشيرًا إلى أن

العقوبات«.  بعد  تمامًا  اختلفت  ها 
ّ
لكن العقوبات، 

ه يعشق العمل ولو بعد التقاعد، 
ّ
ويلفت آغا إلى أن

»لــكــن ليس مــن منطلق االضــطــرار إلــيــه، بــل كخيار 
ولتمضية الوقت. ثّمة فارق ما بني أن تكون مضطرًا 
إلى العمل ملّدة ثماني ساعات يوميًا وبني أن تقوم 
 
ّ
ني فقط«، مشيرًا إلى أن

َ
به اختياريًا لساعة أو ساعت

لديه ثاثة أوالد، هم ابنة عزباء وابنان متزوجان.
ويتحّدث السبعيني عن أحد أبرز أسباب اضطراره 
إلـــى مــواصــلــة الــعــمــل بــعــد الــتــقــاعــد، وهـــو الحاجة 
إلى توفير مبلغ قدره 10 آالف دوالر أميركي على 
 تــقــديــر بــهــدف تــجــهــيــز مــنــزل ابــنــتــه الــزوجــي 

ّ
أقــــل

املــســتــقــبــلــي. وابــنــتــه الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 31 عــامــًا، 
ــعــــادة لــدى  مــطــلــوبــة يـــدهـــا لــــلــــزواج، وقــــد جــــرت الــ
 
ّ
الــنــســاء وعائاتهن تجّهز   

ّ
أن اإليــرانــيــة  الــعــائــات 

. وقــّصــة حــســني آغـــا ليست 
ً
املــنــزل الـــزوجـــي كـــامـــا

معزولة في إيران، فكثيرون يشبهونه وإن اختلفت 
ــي 

ّ
تـــفـــاصـــيـــل قـــصـــصـــهـــم. هـــــــؤالء جــمــيــعــًا ال تــغــط

معاشاتهم التقاعدية تكاليف الحياة الخاصة بهم 
وبعائاتهم، فيضطرون إلى العمل في هذه الفترة 

االقتصادية الصعبة.
ــــني فــــي إيــــــــران بــــاألزمــــة 

ّ
ــاة املــــســــن ــيــ ـــــرت حــ

ّ
ــد تـــــأث ــ وقــ

االقتصادية، في وقت تسّجل الشيخوخة في الباد 
ارتفاعًا مستمرًا، سواًء بسبب ارتفاع متوسط العمر 
العقود األخيرة وبلوغه 76 عامًا  املتوقع في خال 
حــالــيــًا، أو تــراجــع الــخــصــوبــة خــصــوصــًا فــي خــال 

العقَدين األخيَرين. فوتيرة هبوط معّدل الخصوبة 
 امرأة 

ّ
الكلية في إيران تراجعت من 2.07 أطفال لكل

 الخصوبة في عام 2017، إلى 1.77 طفل في 
ّ
في سن

عام 2019، بحسب بيانات مركز اإلحصاء اإليراني. 
 املــعــّدل 

ّ
ــأن كــذلــك تــفــيــد دراســـــات ســكــانــيــة حــديــثــة بــ

 امرأة.
ّ

تراجع في خال عام 2020 إلى 1.7 طفل لكل
وفي هذا اإلطار، صّرحت مستشارة وزير الصحة 
 
ّ
اإليــرانــي بــهــرام عــني الــلــهــي، شها خــســروي، بــأن

الــشــيــخــوخــة تــســلــك مـــســـارًا مــتــصــاعــدًا فـــي إيــــران 
ه »في خال األعوام 

ّ
أسرع من املعّدل العاملي، إذ إن

الــشــيــخــوخــة عامليًا  املــاضــيــة، زاد مـــعـــّدل  الــســتــني 
خــمــس ســنــوات، أّمـــا فــي إيــــران فـــزاد 10 ســنــوات«. 
الوطني  املجلس  رئيس سكرتاريا  دفــع  مــا  وهــذا 
 الــحــكــومــي فـــي إيـــــران حـــســـام الــديــن 

ّ
لــكــبــار الـــســـن

 باده سوف تواجه »تسونامي 
ّ
عامة إلى القول إن

 في 
ّ
الــشــيــخــوخــة«، مــتــوقــعــًا أن يــشــّكــل كــبــار الــســن

عــــام 2056 ثــلــث ســكــان إيــــــران. أضــــاف عــامــة في 
ني الذي 

ّ
تصريحات بمناسبة اليوم العاملي للمسن

أكــتــوبــر/ تشرين األول املاضي   فــي األّول مــن 
ّ

حــل
ــاواة  ــســ ــفـــل بـــه هــــذا الـــعـــام تــحــت شـــعـــار »املــ ـ

ُ
ــت واحـ

 اإليرانيني 
ّ
 كبار السن

ّ
الرقمية لجميع األعمار«، أن

الذين تفوق أعمارهم 60 عامًا »يشّكلون 10.2 في 
املــائــة مــن ســكــان الــبــاد أي نــحــو ثــمــانــيــة مايني 
 عــدد هؤالء 

ّ
أن إلــى  ونصف مليون«. ولفت عامة 

في عام 1977، أي قبل عاَمني من الثورة اإلسامية، 
كان خمسة في املائة من سكان إيران. وأكمل عامة 
 إلى 20 

ّ
ع أن تصل نسبة كبار السن

ّ
ــه من املتوق

ّ
أن

في املائة في عام 2041 )بعد عشرين عامًا( ثّم إلى 
أكثر من 30 في املائة في عام 2056 ليشّكل هؤالء 
 ارتــفــاع 

ّ
رًا مــن أن

ّ
بالتالي ثلث ســكــان إيــــران، مــحــذ

الشيخوخة بهذا الشكل يضع الباد أمام تحديات.

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة العامة األفغانية التي تديرها حركة »طالبان« بدء حملة تطعيم ضد شلل 
األطفال على مستوى الباد ملدة أربعة أيام تهدف إلى تلقيح األطفال دون سن الخامسة. وعلى 
مدى السنوات الثاث املاضية، منعت »طالبان« فرق التطعيم التي تنظمها األمم املتحدة من القيام 
بحمات من الباب إلى الباب. وقال وزير الصحة العامة باإلنابة في طالبان قلندر عباد: »ال شك 
فــي أن شلل األطــفــال مــرض سيقتل أطفالنا دون عــاج أو يتسبب فــي إعــاقــة دائــمــة لهم، لــذا فإن 
)أسوشييتد برس( الطريقة الوحيدة في هذه الحالة هي التطعيم«. 

 مصرعهم، وأصيب 13 آخرون بجروح في حادث مروري مرّوع وقع على 
ّ

لقي 19 شخصًا على األقل
طريق سريع وسط املكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات. وقالت الهيئة الفيدرالية املسؤولة عن 
 الحادث وقع في مدينة شالكو في مركز لدفع رسوم العبور 

ّ
السامة املرورية »كابوف« في بيان، إن

 شاحنة با مكابح 
ّ
الستخدام الطريق السريع الذي يربط العاصمة في مدينة بويبا. أضافت أن

اجتاحت طــابــورًا من ســّت ســيــارات كانت تنتظر دورهــا لدفع رســم العبور، ما أّدى إلــى الكارثة. 
)فرانس برس( وبسبب قوة الصدمة، اشتعلت النيران في عدد من السيارات.  

المكسيك: مصرع 19 شخصًا على األقّل في حادث»طالبان« تسمح بالتطعيم ضد شلل األطفال 

في  الخاصة  مكانتهم  إيــران  في  المسنّين  لدى 
مع  بمعظمهم  ويعيشون  ــة،  ــري األس الحياة 
من  الرغم  على  محافظًا  زال  ما  فالبلد  أسرهم. 
نتائج هذه  التحّوالت االجتماعية المتسارعة. لكّن 
ما  وهو  المجتمع،  في  تظهر  بدأت  التحّوالت 
دفع اإليرانيين إلى إبداء االهتمام بهم عبر إطالق 
أيلول  سبتمبر/   28 بين  ما  الوطني  المسّن  أسبوع 

والرابع من أكتوبر/ تشرين األّول.

أسبوع المسّن الوطني

إنــذار  أّول  الصينية  الجوية  إدارة األرصـــاد  أصـــدرت 
من هبوب عواصف ثلجية شتوية، والذي جاء باللون 
الــبــرتــقــالــي وهـــو ثــانــي أعــلــى مــســتــوى، بينما أثـــارت 
الــتــحــذيــرات مــن مــوجــات الــبــرد على مستوى البالد 
املخاوف من تعطل حركة املــرور وتفشي اإلنفلونزا 
وسط زيادة في حاالت اإلصابة بكوفيد-19. وتوقعت 
اإلدارة هــبــوب عـــواصـــف ثــلــجــيــة فـــي شــمــال شــرق 

الصني، حيث وصل مستوى الثلوج في بعض املناطق 
إلى 4.5 سنتيمترات خالل 24 ساعة مع انهمار ثلوج 
العاصمة بكني  البالد. واستقبلت  كثيفة في شمال 
أول تساقط للثلوج في فصل الشتاء قبل 23 يومًا من 
موعده املعتاد سنويًا، بينما من املتوقع أن تنخفض 
إلـــى أدنــــى مستوياتها فــي عشر  الـــحـــرارة  درجــــات 
سنوات. وذكرت وسائل اإلعالم الرسمية أن سلطات 

املدينة أعلنت عدم إزالة الثلوج من األحياء التي يتفشى 
فيها كورونا من دون ذكر األسباب، علمًا أن البالد 
الفيروس.  تتخذ إجـــراءات صارمة للحد من تفشي 
موجة  إن  الجوية  األرصــــاد  إدارة  قالت  مــن جهتها، 
 إلى 

ً
الــبــرد اجتاحت مناطق بــدءًا مــن بكني ووصـــوال

شنغهاي وقوانغتشو، ما أدى إلى انخفاض درجات 
الحرارة بما يصل إلى 14 درجة مئوية اليوم. وتأتي 

البرد، التي يمكن أن تزيد من خطر اإلصابة  موجة 
باإلنفلونزا، في الوقت الذي سجلت فيه أكثر من 20 
الذي  بكوفيد-19  الصني إصابات  مدينة في شمال 
تفشى منذ منتصف أكتوبر/ تشرين األول املاضي 
وسيتشوان  تشونغتشينغ  فــي  متقطع  نحو  على 

ويونان بجنوب غرب البالد.
)رويترز، أسوشييتد برس(

Monday 8 November 2021
االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



»ســيــســهــل الــســيــطــرة عــلــى الـــســـوق الــشــرعــي، 
ــوال اإلجـــــــراءات  ــ ويــســمــح لـــلـــدولـــة بــتــوفــيــر أمــ
واملـــحـــاكـــمـــات الـــجـــنـــائـــيـــة الـــتـــي يــخــضــع لــهــا 
ــات الــــخــــاصــــة بـــحـــيـــازتـــه  ــاكــ ــهــ ــتــ مـــرتـــكـــبـــو االنــ
واستهالكه واالتجار به، وكذلك تكاليف زجهم 
فــي الــســجــن بــعــد إصــــدار أحــكــام عــلــيــهــم. كما 
ستستطيع الدولة جمع املزيد من الضرائب«.  
أمــــا الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي فــكــان 
ــانـــه االنـــتـــخـــابـــي عــــن أن  ــيـ قــــد تــــحــــّدث فــــي بـ
»الـــحـــشـــيـــش بـــــات واقــــعــــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا يــجــب 
يستحوذ  من  مقاضاة  وليس  معه،  التعامل 
عــلــى كــمــيــات صــغــيــرة مــنــه«، حــتــى إن خبير 
الصحة في هذا الحزب النائب كارل لوترباخ 
أعلن بعد سنوات من الرفض أنه يدعم منح 
االئتالف الحكومي املقبل »الضوء األخضر« 
»شبكة ايه آر دي«  لتشريع الحشيش، وقال لـ
اإلخــــبــــاريــــة: »مــــن املــفــيــد تــشــريــع الــحــشــيــش 
الــهــيــرويــن، وهو  لتجنب خلطه بــأنــواع مــن 
مــا يحصل غالبا فــي األنـــواع الــتــي تــبــاع في 
شكل غير قانوني في الشوارع، والتي تدفع 

متعاطيها الى إدمان الهيروين بسرعة«.

رفض نقابات الشرطة 
والـــالفـــت أن نــقــابــة اتــحــاد الــشــرطــة األملــانــيــة 
رت املــشــاركــن فــي مــفــاوضــات 

ّ
كــانــت قــد حــــذ

ــــالف الـــحـــكـــومـــي مــــن تــشــريــع  ــتـ ــ تــشــكــيــل االئـ
فــي  اإلداري  املـــــســـــؤول  ــغ  ــ ــلـ ــ وأبـ الـــحـــشـــيـــش. 
الــشــرطــة االتــحــاديــة أولــيــفــر مالشو صحيفة 
»اوسنابروكر تسايتونغ« أنه »ليس منطقيا 
فتح الــبــاب أمـــام اســتــخــدام عــقــار آخــر خطير 
وغير مهم في أحيان كثيرة، علما أن تشريع 
الــكــحــول األقـــل خــطــورة يــزيــد حجم املخاطر 
الــصــحــيــة وحــتــى األمــنــيــة، فـــي حـــن أن قـــرار 
التشريع لن يقضي أيضا على تجارة السوق 

السوداء«. 
كــذلــك عــــارض الــرئــيــس الــفــيــدرالــي لــــ »اتــحــاد 
الشرطة األملاني« راينر فيندت بشدة املوافقة 
عــلــى تــشــريــع الــحــشــيــش بــاعــتــبــاره »ســيــؤدي 
إلى عواقب وخيمة، خصوصا على مخالفات 
املرور على الطرقات، ويزيد عدد الحوادث التي 
ستتسبب في إصابات كثيرة، وربما وفيات«، 
وقـــــــال: »ســـيـــكـــون الـــتـــشـــريـــع بــــدايــــة ملــســتــقــبــل 
ضــبــابــي ال يــخــدم هـــدف الــتــوجــه إلـــى أملــانــيــا 
حــديــثــة«. أمـــا نــائــبــة رئــيــس الــشــرطــة ســابــن 
شومان فقالت لبرنامج »ار بي بي زندونغ«: 
»يجب أن نعارض تشريع الحشيش، فالنظر 
إلى خارج حدودنا وإلى هولندا تحديدًا يؤكد 
أن مشروع إطالق العنان الستخدام املخدرات 
قـــد فــشــل. وتــعــانــي هــولــنــدا حــالــيــا مـــن تــزايــد 

الجريمة، بداًل من أن تتناقص«. 

برلين ـ شادي عاكوم

بــعــد أســابــيــع عــلــى إعــــالن نتائج 
ــة الــــتــــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـ
أجــريــت فــي أملــانــيــا فــي سبتمبر/ 
أيــلــول املـــاضـــي، يــواصــل الــحــزب االشــتــراكــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي وحــــزب 
ــات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ الــــخــــضــــر مــ
ــة الـــرابـــعـــة  ــ ــواليــ ــ ــاء الــ ــهــ ــتــ ــع انــ ــ ــة مـ ــيــ ــتــــالفــ االئــ
للمستشارة أنغيال ميركل التي قررت اعتزال 
الــعــمــل الــســيــاســي بــعــدمــا أمـــضـــت 16 عــامــا 
فــي الــســلــطــة. وبـــن الــقــضــايــا واملــلــفــات التي 
التشريعات  الثالثة  األحـــزاب  هــذه  تناقشها 
ــهـــالك  ــتـ ــيــــازة واسـ ــاح بــــحــ ــمـ ــسـ ــالـ الــــخــــاصــــة بـ
الــقــنــب الــهــنــدي )الــحــشــيــش(، بــهــدف حماية 
السوق  مــن  املـــادة  تـــداول  القاصرين وسحب 
السوداء، وفرض ضرائب عليها قد تصل الى 

مليار يورو )1.15 مليار دوالر( سنويا. 
 سياسين وقادة في الشرطة ومسؤولن 

ّ
لكن

عــن الــرعــايــة الــصــحــيــة والــطــبــيــة يــعــارضــون 
إضـــفـــاء شــرعــيــة عــلــى الــحــشــيــش، ويــطــلــقــون 
تحذيرات من اعتماد هذا التوجه الذي يكسر 
اســتــراتــيــجــيــة الــحــظــر املـــفـــروض فــي أملــانــيــا، 
التوافق على تشريع جزئي كما  مــن  وكــذلــك 
 حيازة 

ّ
هي الحال في هولندا. ومن املعلوم أن

ممنوعان  أملــانــيــا  فــي  الحشيش  واســتــخــدام 
بحسب قــانــون املـــخـــدرات الـــذي يــوجــه تهمة 
ارتكاب جريمة جنائية ألي شخص ال يملك 
 اإلذن الخاص 

ّ
ترخيصا بشراء املادة، علما أن

استنادًا  فــقــط،  استثنائية  حـــاالت  فــي  يمنح 
إلـــى وصــفــة مــن طبيب لــغــرض صــحــي. وبــال 
الـــــذي تضبط  الــشــخــص  يـــواجـــه  اإلذن  هــــذا 
كــمــيــات حــشــيــش مــعــه عــقــوبــة الــســجــن ملــدة 
تصل الى خمس سنوات، أو دفع غرامة مالية. 

الحشيش واقع اجتماعي
لم يتردد زعيم كتلة الليبرالي الحر في برملان 
واليــة بافاريا مارتن هاغن الــذي يشارك في 
مـــفـــاوضـــات االئـــتـــالف الــحــكــومــي فـــي تــأيــيــد 
البيع املنظم للحشيش الخاضع للرقابة في 
يعتبر  ـــه 

ّ
ألن مــتــاجــر متخصصة ومــرخــصــة، 

 في 
ً
 أم آجــال

ً
 بناته سيتعاملن معه عاجال

ّ
أن

بــاحــة املــدرســة، وهـــذا تحديدًا أحــد األســبــاب 
التي تجعل حزبه يطالب بتشريع الحشيش 
ــيـــص تــــجــــارتــــه. ويــــقــــول: »يـــكـــفـــل بــيــع  وتـــرخـ
مــتــاجــر حماية  أو  فــي صــيــدلــيــات  الحشيش 
مادته  جعل  ويضمن  واملستهلكن،  ــصــر 

ُ
الــق

غــيــر مــلــوثــة وخــالــيــة مـــن املــخــاطــر الصحية 
العالية. وسيريح اإلجراء الشرطة ويجعلها 
أهمية،  أكثر  بأشياء  االهتمام  إلــى  تنصرف 
علما أنها تتعامل مع أكثر من 200 ألف حالة 

مرتبطة بالحشيش سنويا«.
الــخــضــر أن تــشــريــع الحشيش  ويـــؤيـــد حـــزب 

القنب 
الهندي
ألمانيا في 

مواجهة تشريع 
االستهالك

تجري  التي  الثالثة  األحزاب  في  سياسيون  يتحدث 
محادثات لتشكيل االئتالف الحكومي المقبل في ألمانيا 
جني  أهمها  يشمل  الحشيش،  لتشريع  »فوائد«  عن 
أموال وتسهيل عمل الشرطة. لكّن تحذيرات مسؤولي 

األمن والصحة كبيرة

االئتالف يريد حماية 
القاصرين وسحب الحشيش 

من السوق السوداء

بلجيكا وهولندا أصبحتا 
محورين رئيسيين لتهريب 

الكوكايين إلى أوروبا

1819
مجتمع

حصيلة األضرار
أمــا أبــرز االنــتــقــادات التي وجهت إلــى نوايا 
ــكـــومـــي املــســتــقــبــلــي  ــع االئـــــتـــــالف الـــحـ ــريـ تـــشـ
لــلــحــشــيــش، فـــأصـــدرتـــهـــا الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
األملـــانـــيـــة أخــــيــــرًا، مــــن خـــــالل تـــحـــذيـــرهـــا مــن 
ــــى صـــحـــة  ــلـ ــ ــرة مــــحــــتــــمــــلــــة عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر كـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ مـ
املستهلكن، ومن عواقب على أنظمة الرعاية 
االنتحار.  حــاالت  بتزايد  وتهديدات  الطبية، 
واقــــتــــرحــــت بـــالـــتـــالـــي أن تـــطـــلـــق الـــحـــكـــومـــة 
واآلثــار  املحتملة  املــؤشــرات  لبحث  برنامجا 

الجانبية لالستخدام الطبي للحشيش.
ويـــؤكـــد خـــبـــراء صــحــيــون أن الــحــشــيــش قد 

املــعــرفــي،  واألداء  والـــذاكـــرة  الــتــركــيــز  يضعف 
ويــؤثــر بــشــدة عــلــى الـــدمـــاغ، خــصــوصــا لــدى 
املراهقن. كما يحتمل أن يعزز خطر اإلصابة 
باالنفصام، في حن يلحق استهالكه لفترات 
طويلة أضرارًا بالرئتن. ونقلت شبكة »ايه آر 
دي« اإلخبارية عن دراسة أميركية حديثة أن 
استخدام الحشيش يضاعف تقريبا من خطر 
اإلصـــابـــة بــالــنــوبــة الــقــلــبــيــة بـــن األشــخــاص 
الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 45 عــامــا. وأكـــد هذا 
أولــــم مكسيميليان  الــنــفــســي  الــطــبــيــب  ــر  األمــ
الذي اعتبر في حوار مع موقع »شبيغل أون 
الين« أن »الحشيش يضر الدماغ، خصوصا 

لدى املراهقن«.

قضاة مع التشريع
في املقابل، قــال قاضي األحــداث في بيرناو، 
ــدريـــاس مـــولـــر، الــــذي يــكــافــح مــنــذ ســنــوات  انـ
لــتــشــريــع الــحــشــيــش، إنـــه يــجــب اعــتــمــاد آلية 
منظمة لـــإفـــراج عــن الــحــشــيــش لــأشــخــاص 
الـــذيـــن يـــتـــجـــاوزون 18 عـــامـــا، مـــع األخــــذ في 
ــراءات الــوقــائــيــة، وتــدابــيــر  ــ االعــتــبــار كــل اإلجــ
تـــقـــديـــم املـــســـاعـــدة الـــصـــادقـــة لــلــمــتــضــرريــن، 
وحماية الشباب بداًل من تجريمهم. ورأى أن 
التشريع سيخلق »أريحية أكبر« في طريقة 

التعاطي بن الشرطة والشباب. 
والقى هذا الطرح اعتراضا من عدد من وزراء 
الداخلية الواليات، بينهم وزير داخلية والية 
بــافــاريــا يــواخــيــم هــيــرمــان، الـــذي ينتمي إلــى 

تحدث  والـــذي  املسيحي،  االجتماعي  الــحــزب 
ــن تـــشـــريـــع الــحــشــيــش  ــن مــــخــــاوف األهــــــل مــ عــ
وبينها  املستهلكن،  على  الكبيرة  والعواقب 
فقدان كثيرين رخص قيادتهم، وقال: »تشريع 
الــحــشــيــش ســـيـــكـــون عـــالمـــة خـــاطـــئـــة تــمــامــا، 
وســيــجــلــب بــؤســا أكــبــر لــلــنــاس مــن الــســعــادة. 
ــأن الــتــشــريــع سيسمح  مـــن الـــوهـــم االعــتــقــاد بـ
بالسيطرة على املشكلة في ساحات املدارس، 
رغــم أنــه أقــل خطورة من مخدرات أخــرى مثل 
الــكــوكــايــن أو الــهــيــرويــن«.  وكــانــت مفوضة 
املواد املخدرة في الحكومة االتحادية دانييال 
لودفيغ قد دعت أخيرًا إلى اعتبار حيازة كمية 
ــة ولــيــس  ــ مــعــيــنــة مـــن الــحــشــيــش جــنــحــة إداريــ
جريمة جنائية. ورأت أن تحديد الحد األقصى 

بـ 6 غرامات مقبول على مستوى البالد.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــبــاحــث قـــي عــلــم الــجــريــمــة 
بجامعة ماسترخت روبن هوفمان: »سيؤدي 
السماح بتوفير مقاهي الحشيش لالستخدام 
الــشــخــصــي، مــن دون أن يــشــمــل ذلـــك متاجر 
لشرائه في شكل قانوني، إلى ملء عصابات 
ــذه الـــفـــجـــوة مـــن خــــالل شــبــكــات  ــدرات هــ ــخــ املــ
تــوزيــع تــديــرهــا. وسيتطور ذلــك إلــى تجارة 
الكوكاين التي تجني العصابات أموااًل أكثر 
املجتمع  بزيادة تهديد  لها  منها، ما يسمح 
وتخريبه، وتقويض مؤسسات الدولة، علما 
الكوكاين  تــجــارة  مــن  املشبوهة  ــوال  األمــ أن 
ــــي األســــــــــواق«.   ــرق مـــلـــتـــويـــة فـ ــطــ تــســتــثــمــر بــ
ــر أن بــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا أصــبــحــتــا فــي  ــذكـ يـ

لتهريب  رئيسين  األخيرة محورين  األشهر 
أوروبــــا، وتــجــاوزتــا إسبانيا  إلــى  الكوكاين 
ــا كــشــفــه تــقــريــر  ــيــــس، بــحــســب مــ كـــطـــريـــق رئــ
لوكالة الشرطة األوروبية )يوروبول( أخيرًا، 
ــى أن املــنــظــمــات اإلجـــرامـــيـــة  ــار إلــ ــ ــذي أشـ ــ والــ
الكوكاين، ال سيما  إمـــدادات  زيـــادة  تستغل 
مــن كــولــومــبــيــا، الســتــخــدام مــوانــئ روتــــردام 
فــي هــولــنــدا وأنــتــويــرب فــي بلجيكا إلدخـــال 
املتزايد  أن االستخدام  إلى  املخدرات. وأشــار 
على  باالعتماد  حــاويــات  في  البضائع  لنقل 
الـــقـــدرات الــكــبــيــرة ملــحــطــات مــوانــئ أنــتــويــرب 
وروتـــــــــردام وهـــامـــبـــورغ »عـــــزز دور هــولــنــدا 

كمنطقة عبور«.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

 
ً
ــان طــفــال ــ ــن حــــن كــ ــ ــو دقــ ــ ــمــــد أبــ ــب أحــ ــ أحــ

فـــي الــرابــعــة مـــن الــعــمــر الـــجـــري والــتــمــتــع 
ــيـــويـــة االســــتــــكــــشــــاف، لـــكـــن شــاحــنــة  بـــحـ
دهــســتــه فــي حـــادث ســيــر، وغــّيــرت مسار 
حــيــاتــه وأحـــالمـــه. ُبــتــرت ســاقــه الــيــســرى، 
ــه الــتــنــمــر ونــــظــــرات الــتــمــيــيــز الــتــي  فـــواجـ
تـــجـــاوزهـــا بــكــل قــــوة مـــن خــــالل الــتــدريــب 
ــهــــارة الـــقـــفـــز عــن  ــبـــدنـــي الــــــذي مــنــحــه مــ الـ
جـــدران املــــدارس، وصـــواًل إلــى أن يصبح 
أبــنــاء جيله مــن مبتوري  ُيــلــهــم  ريــاضــيــا 

قن معا. األطراف وغير املعوَّ
أمــــــام شـــاطـــئ بـــحـــر غـــــزة يـــجـــد أبـــــو دقـــن 
الوثب  حركات  رياضة  ملمارسة  متنفسه 
الــــحــــر )الـــــبـــــاركـــــور( مــــع صـــديـــقـــه مــحــمــد 
السلة في ملعب  عليوة. كذلك يلعب كرة 
جــرى تجهيزه لــأشــخــاص املــعــوقــن في 
القطاع. ويحب الناس مشاهدته والتمتع 
بــحــمــاســتــه لــــدى اســـتـــنـــاده إلــــى عــكــازيــه 
ويديه للقفر، والقيام بحركات »الباركور« 

على املقاعد وأمام الشاطئ.
يــتــحــدث أبـــو دقـــن الـــذي أنــهــى هـــذا الــعــام 
ــيــــدرس  ــة، وســ ــامــ ــعــ دراســـــــــة الــــثــــانــــويــــة الــ
الوسائط  قسم  فــي  الغرافيكي  التصميم 
ــام  ــة، أمــ ــيــ املـــتـــعـــددة بــالــجــامــعــة اإلســــالمــ
ومعاناته  قصته  عــن  فــخــر  بــكــل  الجميع 
خـــــالل طــفــولــتــه قـــبـــل أن يــصــبــح بــفــضــل 
التمارين قــوي البنية، ويــمــارس 7 أنــواع 
من الرياضة، والتي يريد أن يزيد عددها.

شــكــل تــاريــخ األول مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
حياته،  فــي  الــفــارقــة  اللحظة   2007 األول 
حن دهسته شاحنة ضخمة لدى عبورها 
بسرعة كبيرة شارع صالح الدين األطول 
في قطاع غزة بالتزامن مع قطعه الشارع 
ــو دقــن  لــلــتــوجــه إلـــى روضـــتـــه. واعــتــقــد أبـ
بعد الحادث أنه سيستطيع املشي بساق 
واحــــد، لكنه كـــان يسقط كــثــيــرًا، فــي حن 
وجـــد صــعــوبــة فــي الــحــصــول عــلــى طــرف 
صناعي وهو طفل، إذ كان القطاع يعاني 
مــن نــقــص فــي اإلمــكــانــات الطبية بسبب 
ــذي فــــرضــــه االحــــتــــالل  ــ ــ ــــالق املـــعـــابـــر الـ ــ إغـ
اإلســــرائــــيــــلــــي، وواجـــــــه بـــالـــتـــالـــي نـــظـــرات 

التمييز.
الــجــديــد«: »عندما كنت  »العربي  لـــ  يقول 
 مــع أخــوتــي وأصــدقــائــي في 

ً
أتــنــقــل طــفــال

الـــحـــي، كـــان ثــمــة عـــدد قــلــيــل مـــن األطــفــال 
مــبــتــوري األقــــــدام، بــخــالف الــكــبــار الــذيــن 
العدوان اإلسرائيلي،  أصيبوا في أحداث 
ونظرات  كثيرة  سلبية  مــواقــف  فواجهت 
شــفــقــة، وكـــنـــت أشـــعـــر بــضــيــق أكـــبـــر حن 
مــن مصابي  بأنني  كــثــيــرون  يعتقد  كــان 
ــيـــرات الــــعــــودة الـــتـــي نــظــمــت فــــي 30  مـــسـ
تسببت  بــاعــتــبــارهــا   ،2018 آذار  مــــارس/ 
فـــي حــــاالت بــتــر ألكــثــر مـــن 120 مــصــابــا، 
التعليقات  بعض  وتلقيت  أطفال،  بينهم 
ــرات عــلــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــتــــي فـــــي املـ حـــــــول مــــشــــاركــ
السلك الــفــاصــل مــع االحــتــالل واملــخــاطــرة 
بحياتي«. يضيف: »في حياتي املدرسية، 
ــن دون  ــي مــ ــالئــ ــع زمــ ــت الـــتـــأقـــلـــم مــ ــاولــ حــ
في  أشاركهم  كنت  إذ  بإعاقتي،  االهتمام 
القفز فوق جدران  الجري واللعب وحتى 
لــكــن تــضــرر ســاقــي الصناعية  املـــدرســـة. 
كان يعيق حركتي أحيانا وحركة تنقلي 
وصعودي سلم املدرسة، كما أن تعرضي 

الصناعية  الساق  لجرح في مكان وضــع 
كان يمنعني من ارتدائها«.

ــمـــد مــــن أصــعــب  ــــدى أحـ ويــعــتــبــر الـــبـــتـــر لـ
ــر طــــرف  ــيــ ــوفــ ــلــــى صـــعـــيـــد تــ ــاالت عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــة من  ــائـ صـــنـــاعـــي، ألن نــســبــتــه 80 فـــي املـ
ــيـــســـرى، والـــتـــي ال تــســمــح بــأن  الـــســـاق الـ
ــــى كــتــلــة عــضــلــيــة، مــا  يــســتــنــد الــــطــــرف إلـ
ــة في  يجعله يــحــتــاج إلـــى طـــرف أكــثــر دقـ
الــتــصــنــيــع يـــراعـــي املــنــطــقــة الــبــاقــيــة من 
لــورم أو لضغط،  ساقه، ويمنع تعرضها 
وهو ما حصل مرات خالل طفولته، علما 
يتلقى حاليا رعاية وعالجا طبيعيا  أنــه 
فــــي مــســتــشــفــى الـــشـــيـــخ حـــمـــد لــلــتــأهــيــل 
عام  منتصف  فــي  الصناعية.  واألطــــراف 
بــأشــخــاص  دقـــن يختلط  أبـــو  ــدأ  بـ  ،2017
معوقن في غزة، وتعرف على رياضة كرة 
السلة الخاصة التي يمارسها األشخاص 
مــن ذوي اإلعـــاقـــة الــحــركــيــة عــلــى كــراســي 
الطائرة في  الــكــرة  وكــذلــك على  متحركة، 
وضــعــيــة الــجــلــوس عــلــى األرض. ثـــم بــدأ 
يختبر كل الرياضات املتاحة لأشخاص 
املعوقن، واعتبر أصغر العب يشارك في 

ألعاب كرة القدم وكرة السلة والسباحة.
وانــفــتــح حــبــه لــلــريــاضــة عــلــى أفـــق أوســع 
حن شاهد ممارسن لرياضة »الباركور« 

صديقه  مــع  وفــكــر  البحر.  كورنيش  على 
عــلــيــوة بــتــجــربــتــهــا عــبــر تــنــفــيــذ حــركــات 
تتالءم مع إعاقتهما، رغم أنها في األصل 
رياضة خطيرة على اإلنسان العادي، وقد 

تتسبب في كسور بالقدمن واليدين. 
ــّديـــت كـــل شـــــيء. ال  يـــقـــول أبــــو دقـــــن: »تـــحـ
أعــرف املستحيل فــي حياتي. حــاولــت أن 
أكون عداًء رغم البتر، وشاركت في سباق 
وانضممت  الثالث،  املركز  في  فيه  حللت 
إلى فريق غزة الذي شارك في أول دوري 
لــكــرة الــقــدم ملــبــتــوري األطــــراف، وحصلت 
انتزعت  السباحة،  وفــي  اللقب.  معه على 
املــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي أول بـــطـــولـــة مــحــلــيــة 
الدراجات  في  لفئتنا، كما خضت سباقا 
الــهــوائــيــة فـــي غـــــزة، وحــصــلــت فــيــه على 

املركز الثالث«.
يفضل أبـــو دقـــن مــمــارســة ريــاضــتــي كــرة 
القدم و»الــبــاركــور« على كــرة السلة التي 
تــقــّيــد حــركــتــه بــكــرســي، كــمــا يــحــب الــكــرة 
الــطــائــرة. ويـــرى أن األشــخــاص املعوقن 
االجتماعية  حقوقهم  على  يحصلون  ال 
في غزة، رغم التطور الذي شهدته فئتهم 
فــــي مـــمـــارســـة ريــــاضــــات مــخــتــلــفــة خـــالل 
فـــرق مثلت  الــســنــوات األخـــيـــرة، وتشكيل 

املحافظات املختلفة في القطاع.

الغزي أبو دقن يهزم 
»المستحيل« بساق واحدة

حركة »مستحيلة« على عكازين )محمد الحجار(

قين )محمد الحجار( يتفّوق رياضيًا على ُكثر من غير المعوَّ

)Getty /مطالبة بتشريع القنب الهندي في ألمانيا )كارستن كول

200.000
عدد القضايا المسجلة، المرتبطة 

بمخدر الحشيش، التي تتعامل الشرطة 
األلمانية معها سنويًا

لم يستسلم أحمد أبو 
دقن يومًا لقدر بتر 
ساقه وهو صغير، 

ولم تمنعه اإلعاقة 
من إظهار قدراته 

الرياضية التي يتفوق 
في بعض حركاتها 
قين على غير المعوَّ

يعيش أهالي درعا 
السورية ظروفًا صعبة 

في ظّل نقص الخدمات 
واالحتياجات األساسية من 
كهرباء ومياه وغاز وخبز 

وغير ذلك، على الرغم 
من التسوية، ما يجعلهم 

يبحثون عن بدائل غالبًا 
ما تتجاوز قدرة األهالي 

المادية

درعا بعد التسوية: إتاوات واعتقاالت وخدمات  سيئة
أزمة الخبز مستمرة لكنها 

أفضل من السابق بعد 
صيانة الفرن الرئيسي

ليست لدى النظام قدرة 
على دعم األهالي وما 

يقدمه مجرد دعاية

عبد اهلل البشير

ــتـــي أنـــهـــت قــــوات  ُيـــعـــانـــي أهــــالــــي األحــــيــــاء الـ
فــي محافظة  لها  الــســوري حصارها  النظام 
فــي الخدمات  درعـــا، جنوبي ســوريــة، نقصا 
ــاه، عــــــدا عــن  ــ ــيــ ــ ــاء ومــ ــربــ ــهــ ــن كــ ــ األســــاســــيــــة مـ
الحكومية،  الدوائر  مراجعة  لدى  املضايقات 
إذ يجبرون على دفع إتــاوات للحواجز أمام 
خــــرى للموظفن فــي مقابل 

ُ
الــدوائــر، وأ هــذه 

تخليص املعامالت. من جهة أخرى، يتحّدث 
األهــالــي عن تحّسن في األوضـــاع اإلنسانية 
باملقارنة مع فترة حصار تجاوزت الشهرين، 

وانتهت في سبتمبر/ أيلول املاضي.
التي  الحواجز  وإزالـــة  األخــيــرة  التسوية  بعد 
حــاصــرت األحــيــاء، تمّكن األهــالــي مــن العودة 
إلــــى مــمــارســة أعــمــالــهــم. ويـــوضـــح الــحــقــوقــي 
ــبـــي، وهــــو عــضــو تــجــمــع أحــــرار  ــزعـ عـــاصـــم الـ
ــــوران )تــجــمــع صــحــافــيــن ونــاشــطــن ينقل  حـ
»العربي الجديد«:  أحداث الجنوب السوري(، لـ
»بــعــد الــتــســويــة، أزال الــنــظــام الـــحـــواجـــز بن 

األحـــيـــاء الـــتـــي حـــوصـــرت ســابــقــا وبــــن درعـــا 
املــحــطــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــلــك املـــوضـــوعـــة في 
ــا املــحــطــة نــفــســهــا، مــا ســّهــل حــركــة أبــنــاء  درعــ
الــذهــاب إلى  املــديــنــة بشكل عــام فتمكنوا مــن 
في  كما  منغصات  دون  من  اليومية  أعمالهم 
النظام  ُيــحــاول  الحالي،  الوقت  وفــي  السابق. 
التركيز على مدينة درعا بشكل خاص وعدم 
مــضــايــقــة أهـــلـــهـــا«. يــضــيــف الـــزعـــبـــي: »بــشــكــل 
عام، ما زالت األوضاع صعبة بسبب االرتفاع 
الكبير في األسعار في مقابل انخفاض الدخل. 
ويــفــاقــم تفشي فــيــروس كــورونــا مــن صعوبة 
الوضع«، الفتا إلى أن »أعداد اإلصابات كبيرة 
والخدمات  يومي،  ارتفاع  إلى  والوفيات  جدًا 
واملستشفيات  الــحــاجــات،  تلبي  ال  الــصــحــيــة 
غير قـــادرة على تأمن الــعــالج واألوكــســجــن، 
مـــا يــدفــع الـــنـــاس إلـــى شـــرائـــه أو الــلــجــوء إلــى 

مستشفيات خاصة لديها القدرة على ذلك«.
ــرى، تـــرافـــقـــت عــمــلــيــة الــتــســويــة  ــ مـــن جــهــة أخــ
مــــع تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة شــكــلــيــة مــن 
الــجــانــب الـــروســـي والــنــظــام فــقــط. كــمــا تــقــّدم 

بعض الجمعيات في مدينة درعا مساعدات 
تقّدم وكالة غوث  »الــبــر«. كذلك  مثل جمعية 
»أونـــروا«  الفلسطينين  الالجئن  وتشغيل 

مساعدات شهرية، وفقا للزعبي.
وفي ما يخص الخدمات األساسية، يتحدث 
الزعبي عن النقص الحاد فيها، في ظل اعتماد 

ــيـــد  ــيـــســـي والـــوحـ ــرئـ ــم تـــحـــويـــل املــــركــــز الـ ــ وتــ
للهالل األحــمــر فــي حــي املــطــار فــي درعــا إلى 
مركز للتلقيح ضد الفيروس، وتقديم بعض 
املساعدات لأهالي. أما في ريف درعا، فتعّد 

مات غائبة. 
ّ
هذه املنظ

مــن جــهــتــه، يــوضــح الــنــاشــط اإلعـــالمـــي أبــو 
محمد الــحــورانــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنه 
ليست لدى النظام قدرة على دعم األهالي، 
ــة إعـــالمـــيـــة.  ــايــ ــو مـــجـــرد دعــ ومـــــا يـــقـــدمـــه هــ
يــضــيــف: »األهـــالـــي مـــوعـــودون بــمــســاعــدات 
ـــر يـــفـــتـــرض أن  ــمــ ــ ــــالل األحـ ــهـ ــ ـــن طــــريــــق الـ عــ
تــــوزع فـــي مـــراكـــز الــخــبــز، وهــــي عـــبـــارة عن 
السكر  حمص وعــدس و5 كيلوغرامات من 
والــطــحــن«، الفــتــا إلــى أنــهــا غالبا مــا تكون 
غير صالحة لالستخدام ومليئة بالديدان. 
يتابع: »منذ أيام، وزعت روسيا مساعدات 
لتبييض صفحتها  مــحــاولــة  فــي  إنــســانــيــة 
ــارورة زيــت  ــ مـــع األهـــالـــي، هـــي عـــبـــارة عـــن قــ
وكيلوغرام من السكر في كل من الصنمن 
وتسيل وأنخل غرب درعا. أما املناطق التي 

الــــســــوري فهي  الـــهـــالل األحـــمـــر  وزع فــيــهــا 
قرى  باقي  فيما  الصنمن وجاسم وجلن، 
حوران البالغ عددها 55 لم يحصل أي منها 

على مساعدات إنسانية«.
بــــدوره، يلفت املــواطــن عــامــر حــورانــي، خالل 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى تحسن  ــعـ حــديــثــه لــــ »الـ
األوضاع اإلنسانية بالنسبة ألهالي األحياء 
التي حاصرتها قوات النظام في درعا وباقي 
بــلــدات وقـــرى املــحــافــظــة. ويــقــول إن »تحّسن 
 حال األهالي 

ّ
 أن

ّ
األوضاع اإلنسانية طفيف، إال

من سيئ إلى أسوأ. في الوقت الحالي، تشهد 
املحافظة تفشيا لكورونا، والسبب أن األهالي 
يسعون خلف رزقــهــم مــن دون وقــايــة. وعلى 
الرغم من تسجيل ارتفاع في أعــداد الوفيات 
لم  بشكل يومي من جــراء اإلصابة بكورونا، 

تتخذ أي إجراءات وقائية«. 

نظام تقنن الكهرباء من دون تنظيم ساعات 
أسعار  ارتــفــعــت  نفسه،  الــوقــت  وفــي  التقنن. 
الــكــهــربــاء عــلــى الــرغــم مــن عـــدم تــوفــرهــا. كما 
ُيعاني األهالي لتأمن مياه الشرب وما زالت 
شبكة املياه في طور الصيانة في األحياء التي 
حوصرت، األمر الذي يدفع األهالي لالعتماد 
عــلــى صــهــاريــج املــيــاه الــتــي تــعــد مكلفة جــدًا. 
أفــضــل من  الــخــبــز فمستمرة لكنها  ــة  أزمـ أمـــا 
السابق بعد صيانة الفرن الرئيسي في مدينة 
درعا، إال أن الكميات ما زالت غير كافية. كما 
أن الغاز غير متوفر بشكل دائم على الرغم من 
أســعــاره بشكل كبير مــؤخــرًا. وغالبا  ارتــفــاع 
الطاقة  كألواح  البدائل،  إلى  األهالي  ما يلجأ 
الشمسية ملن لديه قدرة مادية، وشراء الخبز 
ــران، لكن بكلفة مرتفعة يعجز  مــن خــارج األفـ

عنها غالبية األهالي.
اإلنسانية  مات 

ّ
املنظ دور   

ّ
أن الزعبي  ويــؤّكــد 

ــق بــتــقــديــم الــخــدمــات، 
ّ
ضــعــيــف فـــي مـــا يــتــعــل

موضحا أنها ترّكز جهدها على التعامل مع 
تفشي فــيــروس كــورونــا فــي الــوقــت الــحــالــي. 

ُتفرض إتاوات في 
درعا )لؤي بشارة/ 

فرانس برس(

Monday 8 November 2021 Monday 8 November 2021
االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


