
الفقر يدفع اإليرانيين إلى العشوائيات

قلق على تيغراي بسبب كورونا
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طهران ـ العربي الجديد

»نعيش على الهامش. تقول أمي إن والدي 
كان يعيش على الهامش. هناك ولد وعمل 
ــا ولــــــدت عـــلـــى الـــهـــامـــش،  ــا أيـــضـ ــ ومـــــــات. أنـ
لكنني ال أريد أن أموت فيه. شقيقي فقد روحه على 
هامش املستشفى وشقيقتي مريضة وتبكي دوما. 
وأحــيــانــا، تــضــحــك عــلــى هــامــش الــبــكــاء. تــقــول أمــي 
إن قــدرنــا ُكــتــب عــلــى هــامــش األقـــــدار«. هــكــذا يصف 
الــراحــل قيصر أمــن بور  الشاعر اإليــرانــي املعاصر 
على  يعيشون  الذين  املجتمعات  في  البؤساء  حــال 
هامش الحياة في املجتمع، ويطلق عليهم في إيران 
اسم »القاطنن على الهوامش«، أي في العشوائيات 

وأطراف املدن اإليرانية.
ومـــع تــطــور الــحــيــاة واالنــفــجــار الــســكــانــي فــي إيـــران 
املاضي، شهدت  القرن  وثمانينيات  في سبعينيات 
الــبــاد مــوجــات واســعــة مــن الــهــجــرة مــن الــقــرى إلــى 
املــدن في الــبــاد، ما أدى إلــى انتشار واســع لظاهرة 
الــعــيــش عــلــى هــوامــش املـــدن اإليــرانــيــة، وعــلــى وجــه 
 
ّ
لكن طــهــران.  العاصمة  مثل  الكبرى،  املــدن  التحديد 

الظاهرة، بحسب خبراء إيرانين في علمي االجتماع 
واالقــتــصــاد، تعود بــاألســاس إلــى تــوزيــع غير عــادل 

للثروة والتمييز املجتمعي والفقر وعوامل أخرى.
ــام رســمــيــة دقــيــقــة عــن ســكــان املناطق  وال تــوجــد أرقــ
الــعــشــوائــيــة أو أطــــراف املــــدن اإليـــرانـــيـــة. إال أن وزيــر 

الــطــرق وبــنــاء املــدن اإليــرانــي، عباس آخــونــدي، أعلن 
فـــي يــولــيــو/تــمــوز 2017 أن عــــدد اإليـــرانـــيـــن الــذيــن 
أيضا  ومـــا يطلق عليه  املــنــاطــق،  هـــذه  فــي  يعيشون 
»املساكن السيئة«، يصل إلى 19 مليون شخص في 
»مهر«  وكــالــة  بحسب  عشوائية،  منطقة  آالف  ثاثة 
اإليرانية. إال أن هذا الرقم شهد ارتفاعا كبيرًا خال 
األعوام الثاثة األخيرة منذ تسلم الرئيس األميركي 
دونالد ترامب منصب الرئاسة واتخاذ استراتيجية 
»الحرب االقتصادية« ضد إيران بحسب استراتيجية 
ــقـــوبـــات عــلــيــهــا،  »الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى« وفــــرضــــه عـ

وصفت بأنها »تاريخية وشاملة«.
ــانـــوا مـــن ضــحــايــا هــذه  املـــســـتـــأجـــرون اإليـــرانـــيـــون كـ
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة الــتــي هـــوت بــالــريــال اإليــرانــي 
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، مـــا دفــعــهــم إلــــى االنــتــقــال 
ارتفاع  األريـــاف والعشوائيات بسبب  إلــى  املــدن  مــن 
بــدالت اإليجار، علما أنها تعاني من جــراء الفقر في 
ــم أنــهــا مــمــدودة  اإلمــكــانــيــات ومــقــومــات الــحــيــاة، رغـ
ببعض الخدمات األساسية مثل الكهرباء واملاء. لكن 
العيش فيها يبقى تحت املستوى املطلوب، خصوصا 
لناحية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية 
املناسبة. في هذا السياق، يقول عضو لجنة العمران 
في البرملان اإليراني السابق مجيد كيان بور، لوكالة 
»خانه ملت« البرملانية، في 9 فبراير/شباط 2020، إن 
عدد سكان املناطق العشوائية في العاصمة طهران 
زاد بنسبة 18 في املائة خال العامن 2018 و2019، 

ــع الــقــوة  ــراجـ بــســبــب ســــوء األحــــــوال االقــتــصــاديــة وتـ
الشرائية للمواطنن.

املتوسطة  الطبقة  مــن  مستأجرين  لــجــوء  وبـــمـــوازاة 
ومــــا دونـــهـــا إلــــى هــــذه املـــنـــاطـــق، بــســبــب الـــغـــاء في 
املـــــدن، لـــم يــتــمــكــن آخـــــرون مـــن مــواصــلــة الــحــيــاة في 
الــعــشــوائــيــات، لــيــنــتــقــلــوا إلــــى الــعــيــش عــلــى هــامــش 
التابع ملجمع  هذه املناطق. ويتحدث مركز البحوث 
تشخيص مصلحة النظام اإليراني، في تقرير نشره 
على موقعه يوم 22 سبتمبر/أيلول 2020، عن نشوء 
مشيرًا  العشوائيات«،  هامش  على  »العيش  ظــاهــرة 
إلى أنه نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة، فقدت 
عائات إيرانية القدرة على توفير البيوت للعيش في 
للعيش  التراجع  إلى  فاضطرت  العشوائية،  املناطق 

على هامش هذه املناطق.
إلــــى ذلـــــك، ارتـــفـــع عــــدد ســـكـــان املـــنـــاطـــق الــعــشــوائــيــة 
وأريــاف املــدن إلــى نحو 38 مليون شخص، أي نحو 
45 فــي املــائــة مــن ســكــان إيـــران خــال األعـــوام الثاثة 
األخيرة، بحسب عضو جمعية املسح األرضي محمد 
رضـــا مــحــبــوبــفــر، عــازيــا الــســبــب إلـــى تــفــاقــم املشاكل 
االقتصادية خال هذه الفترة. ويكشف لوكالة »برنا« 
التابعة لوزارة الشباب والرياضة يوم 24 مايو/أيار 

2020، عن وجود ظاهرة العيش في املقابر.
قّر الحكومة اإليرانية بأزمة العشوائيات 

ُ
من جهتها، ت

على خلفية أزمــة السكن وبــدالت اإليجار في الباد. 
ويؤكد وزير الداخلية اإليراني عبد الرضا رحماني 

مشروعان  »لديها  الحكومة  إن   
ً
قــائــا األمـــر،  فضلي 

لــتــنــظــيــم املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة عــلــى هـــوامـــش املــــدن؛ 
الهجرة، واملشروع  إدارة وتنظيم  األول هو  املشروع 
الــثــانــي هـــو تــنــظــيــم الــعــشــوائــيــات بــشــكــل قــانــونــي«. 
الدولة بهذا  إلــى »توزيع األعمال بن أجهزة  وأشــار 
الخصوص«، داعيا إلى »تسيير األمر على مستوى 
مقارنة  ينجز بشكل جيد  »العمل  إن   

ً
قائا وطــنــي«، 

بــالــفــتــرة املـــاضـــيـــة، لــكــن هــنــاك بــــون حــتــى الــوصــول 
التلفزيون  أورده  مــا  بحسب  مطلوبة«،  ظـــروف  إلــى 

اإليراني يوم 13 سبتمبر/أيلول 2020.

مجتمع
انضمت سنة 2020 إلى 2016 في صدارة السنوات األعلى حرارة عامليا، على ما كشفت أمس الجمعة 
املناخي، فأصبحت بذلك ذروة عقد شهد درجــات حرارة  للتغّير  األوروبــيــة  خدمة »كوبرنيكوس« 
قياسية تشّكل نــاقــوس خطر يستلزم املــســارعــة إلــى اتــخــاذ خــطــوات تضع حــّدًا لظاهرة االحــتــرار. 
بـــ 1,25 درجــة مــن ذلــك املسّجل مــا قبل العصر الصناعي.  وانتهت سنة 2020 بمعدل حـــرارة أعلى 
السنة  كــون  القياسي لسنة 2016 رغــم  الرقم  أن »2020 عادلت  إلــى  وأشـــارت خدمة »كوبرنيكوس« 
)فرانس برس( املنصرمة شهدت ظاهرة النينيا التي تؤدي إلى تبريد الطقس«.   

قضت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة بإلزام اليابان بتعويض 12 سيدة كورية جنوبية أجبرن 
على  اليابان  واحتجت  الثانية.  العاملية  الحرب  اليابانية خال  للقوات  كرقيق جنسي  العمل  على 
الحكم، مؤكدة أن جميع قضايا التعويض في زمن الحرب قد تم حلها بموجب معاهدة عام 1965 
التي أعادت عاقاتهما الدبلوماسية. وقضت محكمة منطقة سول املركزية بأن الحكومة اليابانية 
يجب أن تعطي 100 مليون وون كوري جنوبي )91360 دوالرًا أميركيا( لكل امرأة من 12 مسنة رفعن 
)أسوشييتد برس( دعاوى قضائية في عام 2013 بسبب استعبادهن جنسيا.  

تعويض كوريات استعبدن جنسيًا في الحرب العالمية2020 السنة األعلى حرارة عالميًا

في  اإلصالحية،  ملي«  »أرمــان  صحيفة  تحدثت 
إلى  فقيرة  عائالت  لجوء  عن  الماضي،  يوليو   23
عن  عجزها  بسبب  وخيام  كانتونات  في  العيش 
العامين  خالل  المرتفع  البيوت  إيجار  بدل  دفع 
ونقلت  المائة.  في   100 تتجاوز  بنسبة  األخيرين 
صفري،  أحمد  السابق،  البرلماني  عن  الصحيفة 
في  العيش  اختاروا  المواطنين  »بعض  إن  قوله 

الخيام بسبب ارتفاع بدالت اإليجار«.

العيش في كانتونات

كــبــيــرة هــي املــعــانــاة فــي إقــلــيــم تــيــغــراي املضطرب 
فــي إثــيــوبــيــا. الكثير مــن الــنــازحــن الــذيــن خسروا 
أهلهم وأبناءهم، ويعيشون مرارة النزوح، يتهّددهم 
فــيــروس كـــورونـــا أيــضــا. وتــخــشــى األمــــم املــتــحــدة 
تفشيا كبيرًا للفيروس في اإلقليم في ظل النزوح 
املستشفيات  هبت 

ُ
ن وقد  الصحي،  القطاع  وانهيار 

العاملون في مجال اإلغاثة  بــدأ  وُدّمـــرت، في وقــت 
الوصول إلى املنطقة بعد شهرين من بدء القتال.  

الواقع  أن  إلى  املتحدة في تقريرها،  األمــم  وتلفت 
عــلــى األرض يــدفــع إلـــى الــقــلــق عــلــى ســتــة مالين 
الصراع  انــدالع  منذ  تيغراي  في  تقريبا  شخص 
ــانـــي بــــن الــجــيــش  ــثـ فــــي 4 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
تيغراي«.  لتحرير  الشعبية  و»الجبهة  اإلثــيــوبــي 
ورفــــض رئــيــس الـــــوزراء آبـــي أحــمــد أبـــي الــتــدخــل 
الدولي في الصراع حتى مع مطالبة األمم املتحدة 
وغيرها من املنظمات بالوصول من دون عوائق 

إلى تيغراي في ظل نقص املواد الغذائية واألدوية 
واإلمدادات األخرى. 

وتـــشـــيـــر األمــــــم املـــتـــحـــدة إلـــــى أن »خـــمـــســـة فــقــط 
ــراي يــمــكــن  ــغـ ــيـ ــي تـ ــن أصـــــل 40 مــســتــشــفــى فــ مــ
تلك  عــن  النظر  بــصــرف  بسهولة،  إليها  الــوصــول 
املــــوجــــودة فـــي عــاصــمــة تـــيـــغـــراي مــيــكــيــلــي، وقــد 
للنهب كما دمرت  املتبقية  تعرضت املستشفيات 
مستشفيات عدة«.  وتوقف عمل مراقبة ومكافحة 

تفشي كــورونــا ألكثر مــن شهر فــي تيغراي، في 
ــزوح مـــئـــات اآلالف أن  ــ نـ ــــؤدي  يـ ُيــخــشــى أن  وقــــت 
يكون قد سّهل االنتقال الجماعي للوباء، بحسب 

التقرير.
ولــــدى إثــيــوبــيــا واحــــد مـــن أعــلــى حــــاالت اإلصــابــة 
بكوفيد-19 في القارة األفريقية مع أكثر من 127 

ألف حالة إصابة مؤكدة. 
)أسوشييتد برس(

Saturday 9 January 2021
السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة

)ادواردو سوتيراس/ فرانس برس(



بعد االعتداءات التي شهدتها أربيل بحق العشرات 
من السياح العرب القادمين من مدن عراقية، يسعى 
المسؤولون في المحافظة للكشف عن المتورطين

السويداء تشكو سوء المستشفى الوطني
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بغداد ـ زيد سالم

ــة أربـــــيـــــل،  ــظــ ــافــ ــحــ مــــــا شــــهــــدتــــه مــ
الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم  عاصمة 
تـــعـــرض  مـــــن  ــة  ــنــ الــــســ رأس  لـــيـــلـــة 
الـــعـــشـــرات مـــن الــســيــاح الـــعـــرب الـــقـــادمـــن من 
بالضرب  هجمات  إلــى  مختلفة  عراقية  مــدن 
بنساء ومضايقتهم  والتحرش  واالعــتــداءات 
في مناطق عــدة، والتي أسفرت عن إصابات 
بينهم وخسائر مادية في ممتلكاتهم، لن يمّر 

مرور الكرام.
التحقيقات  مــن  التسريبات  بعض  وتكشف 
التي تجريها السلطات األمنية في أربيل، أن 
العنصرية  االعــتــداءات  فــي  املتورطن  بعض 
ضد السياح العرب القادمن من بغداد ومدن 
ــفـــاالت رأس الـــســـنـــة، عــلــى  ــتـ ــــرى خـــــال احـ أخــ
عاقة بحزب العمال الكردستاني، وقد تفاعل 
بــدورهــم  مــنــدفــعــون يخضعون  معهم شــبــان 
للتحقيق بتهمة تهديد السلم واألمن وإثارة 

العنصرية.
واعتذر محافظ أربيل، هيمن سيد قــادر، عن 
التي تعرض لها السياح العرب،  االعــتــداءات 
مـــؤكـــدًا أنـــهـــا ال تــمــثــل مـــواطـــنـــي اإلقـــلـــيـــم وال 
الــشــعــب الـــكـــردي وتــســيء لــهــم، كــمــا أكـــد على 
اعــتــقــال عـــدد مــن املــتــورطــن فيها واســتــمــرار 
الــبــحــث عــن آخـــريـــن. وأصــــدر رئــيــس حكومة 
اإلقليم مسرور البارزاني، بيانا أعرب فيه عن 
أسفه بسبب الــحــادث، وتــوّعــد بـــ »إنـــزال أشــّد 

 املتورطن«.
ّ

العقوبات بحق
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــن مـــصـــادر من 
الــحــكــومــة املــحــلــيــة فــي أربـــيـــل، أن »الــســلــطــات 
أمـــرت بــاســتــضــافــة بــعــض الــســيــاح الــذيــن تــّم 
ــائــــهــــم، وقـــد  ــل إرضــ ــ ــداء عــلــيــهــم مــــن أجـ ــ ــتـ ــ االعـ
حصلوا على هدايا في وقت دفعت الحكومة 
تكاليف فــتــرة تــواجــدهــم فــي اإلقــلــيــم لغرض 
ــن الــتــي  ــاكــ الـــســـيـــاحـــة. وأوصــــــت بــتــأمــن األمــ
يـــتـــواجـــد فــيــهــا الـــســـيـــاح الـــعـــراقـــيـــون الــعــرب 
ــر األمــــن  ــنـــاصـ مــــن خــــــال تــكــثــيــف تــــواجــــد عـ
أن »حكومة  املـــواقـــع، مبينة  تــلــك  ــراف  أطــ فــي 
إقليم كــردســتــان أولـــت هــذا املــلــف الكثير من 
االهــتــمــام، ألنــهــا تــعــرف أن الــحــادثــة ال تبدو 
عــرضــيــة أو اعــتــيــاديــة، بــل تــأتــي ضــمــن خطة 
لــضــرب مــصــالــح اإلقــلــيــم، وحــاجــة كــردســتــان 
للسياح من أجل تجاوز أزمتها االقتصادية، 
ناهيك عن إنهاك العاقة بن أربيل وبغداد«.

واستغلت أحزاب وفصائل مسلحة من بغداد 
الحكومة  إلـــى  الــلــوم  الــحــادثــة، لتوجيه  هـــذه 
واملجتمع في إقليم كردستان، وروجت بعض 
إليران  املوالية  للمليشيات  التابعة  املنصات 
إلى عدم السفر إلى إقليم كردستان. ومن بن 
الداعن إلى ذلك، عضو مجلس النواب العراقي 
ــران ومــعــارضــتــهــا  ــ ــ ــة بــقــربــهــا مــــن إيـ املـــعـــروفـ
لــحــكــومــة اإلقـــلـــيـــم، عــالــيــة نــصــيــف. األخـــيـــرة 

بـــكـــافـــة املـــتـــضـــرريـــن والــــشــــركــــات الــســيــاحــيــة 
أمام  حقوقهم  وأخــذ  لاعتداء  تعرضت  التي 

القضاء.
وتواصلت »العربي الجديد« مع عائلة كانت 
ــداءات، وتــتــألــف مــن رجــل  ــتــ ضــحــيــة هـــذه االعــ
وزوجـــتـــه وأوالده الــثــاثــة وشــقــيــقــه وأســرتــه 
التعرض ألفــراد  الذين قدموا من بغداد. وتــم 
العائلتن بعد مهاجمة سيارة »ميني باص« 

يستقلونها تحمل لوحة بغداد.
ــكـــشـــف عــن  ــــض الـ ويــــقــــول الــــرجــــل الـــــــذي رفــ
اسمه إنه وعائلته تلقوا الضربات من عدد 
مـــن األشـــخـــاص الـــذيـــن أحـــاطـــوا بــالــســيــارة، 
مــردديــن عــبــارات عنصرية ضد الــعــرب. كما 
كانوا يرمون الحجارة على السيارة بهدف 
تحطيم زجاجها، وقد أصابت عددًا من أفراد 
الــعــائــلــتــن، الفــتــا إلـــى أنــهــم بـــدوا أفــضــل من 
النساء  تعرضت  التي  العائات  من  غيرهم 
فيها للتحرش بشكل ال يمكن للرجل الدفاع 
عــن أســرتــه وحــده مــع هــذا الــعــدد الكبير من 
ــأســــف ألن الـــشـــرطـــة كــانــت  ــمـــن. ويــ ــاجـ ــهـ املـ
 إنه لوال تدخل مواطنن أكراد 

ً
غائبة، قائا

كبار في السن أبعدوا املهاجمن عنهم لكان 
الحال أكثر سوءًا. 
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استغلت أحزاب وفصائل 
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االعتداءات لتوجيه اللوم 
إلى حكومة كردستان

أصــدرت بيانا قالت فيه إن »املواطنن الذين 
فــي محافظة  تــعــّرضــوا العـــتـــداءات عنصرية 
ــراع فـــي تــقــديــم شــكــاوى  ــ ــيـــل، عــلــيــهــم اإلســ أربـ
إلى  مشيرة  الجناة«،  بغداد ضــّد  محاكم  في 
التي  العنصرية  االعــتــداءات  »فيديوهات  أن 
قـــامـــت بــهــا مــجــامــيــع كـــرديـــة فـــي أربـــيـــل ضــّد 
العراقين العرب، كشفت عن مستوى الجهل 

والهمجية واإلجرام والتعّصب«. 
املــســؤول املحلي فــي مدينة  مــن جهته، يؤكد 
أربيل محمد خليل، أن »ملف التحقيقات في 
أحــــداث الــشــغــب الــتــي رافــقــت احــتــفــاالت رأس 
السنة في إقليم كردستان لم ُيغلق حتى اآلن، 
ومـــا زالـــت أجــهــزة االســتــخــبــارات فــي اإلقليم 
كــان املتورطون من الشبان  إذا  تحقق في ما 
بأحداث العنف واالعتداء على السّياح العرب، 
أو عنصرية  إلى جماعات تخريبية  ينتمون 
أو إرهــابــيــة، كــون األحـــداث الــتــي حصلت في 
ليلة رأس السنة كانت ممنهجة، وحدثت في 
نفس التوقيت بأكثر من منطقة«. ويوضح لـ 
»العربي الجديد« أن »التحقيقات ونتائجها 
واإلعان عنها من صاحية السلطات األمنية 
فــي اإلقــلــيــم. وحــتــى اآلن، مــا زال املشهد غير 
الوقت ملعرفة  إلــى مزيد من  مكتمل ويحتاج 

كل تفاصيل االعتداءات والتحرش«.
من  ضابط  مع  الجديد«  »العربي  وتواصلت 
شرطة أربيل، قال إن »القوات األمنية اعتقلت 
حتى اآلن 16 شخصا من الذين اعتدوا على 
السياح القادمن من بغداد، وباشرت األجهزة 
األمنية من اللحظة األولــى بالتحقيق معهم، 
وتبنَّ أن بعضهم على عاقة بمسلحي حزب 
لديهم سوابق  الكردستاني، وآخرين  العمال 
بــإثــارة املــشــاكــل فــي مدينة أربــيــل«. ويوضح 
أهالي مدينة  أن »بعض  الجديد«  »العربي  لـ 
أربــيــل ومــن قـــوات الــشــرطــة تــقــدمــوا بشكاوى 
ــبـــنَّ أن غــالــبــيــتــهــم من  ضـــد املــحــتــجــزيــن، وتـ
مــثــيــري الــشــغــب وبــعــضــهــم مــتــهــم فـــي وقــت 
سابق بملفات تحرش وتجاوزات بحق نساء 
»نعمل  عــامــة«. يضيف:  ميادين  فــي  عربيات 
حــالــيــا عــلــى تــرضــيــة املــتــضــرريــن مـــن أعــمــال 
الــعــنــف ومـــنـــع أي تــــجــــاوزات قـــد تـــحـــدث في 

املستقبل«.
ــو الــــــحــــــزب الـــعـــمـــال  إلــــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــار عــــضــ
الكردستاني الحاكم في أربيل عماد باجان، 
التي وقعت بن مجموعة  »املشاجرة  أن  إلــى 
مــن الــشــّبــان وهـــم فــي حــالــة ثــمــالــة، هــي حالة 
طبيعية تــحــدث فــي كــل االحــتــفــاالت وفــي كل 
دول الـــعـــالـــم، وقــــد وقــعــت مــثــل هــــذه الــحــالــة، 
ـــيــــل هــــو بــســبــب  وأســــــــاس مــــا حـــصـــل فــــي أربـ
األلعاب النارية التي أضرت بعدد من سيارات 
العرب والكرد، ما أدى إلى شجار«.  وعن سبب 
تدخل الحكومة في اإلقليم، يوضح لـ »العربي 
أجل  من  جــاء  الحكومي  »البيان  أن  الجديد« 
قطع الطريق أمام من يحاول أن يستغل األزمة 

والحادثة  إرهــابــيــة،  أو  عنصرية  إنها  للقول 
بل حالة شجار  إجرامية  أو  انتقامية  ليست 
عادية، ولكنها أخذت حيزًا كبيرًا في اإلعام«.

ــــي، أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــاضـ ــاء املـ ــ ــعــ ــ واألربــ
املــــحــــامــــن األكــــــــــــراد تـــطـــوعـــهـــا لــــلــــدفــــاع عــن 
الـــســـيـــاح الـــعـــرب الـــذيـــن تـــم االعــــتــــداء عليهم 
ــقـــول املـــحـــامـــي بــشــدار  لــيــلــة رأس الـــســـنـــة. ويـ
ــيـــل،  ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي أربـ حـــســـن، خـ
تــعــد شخصية  الــســلــوكــيــات  هــــذه  »مـــثـــل  إن 
اإلقــلــيــم وال عن  عــن سياسة حكومة  ال تعبر 
محامون،  وتطوع  كــردســتــان«.  شعب  تقاليد 
وعـــددهـــم خــمــســة، وهـــم مـــن أهـــالـــي محافظة 
الخاصة  الــدعــاوى  بمتابعة  بالتكفل  أربــيــل، 

السعودية
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تركيا
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يعيش أهالي السويداء 
ظروفًا صحية صعبة في 

ظل تردي الخدمات الصحية 
في المستشفى الحكومي 
الوحيد، ما قد يؤدي أحيانًا 

إلى وفاة بعض المرضى

ريان محمد

يــشــكــو أهـــالـــي الـــســـويـــداء )جـــنـــوب شــــرق دمـــشـــق(، 
العام  املستشفى  في  الصحية  الخدمات  تــرّدي  من 
»املستشفى  ُيــعــرف بـ الــوحــيــد فــي املــديــنــة، والــــذي 
ــد الــشــريــطــي«، فــي ظل  الــوطــنــي« أو مستشفى »زيـ
عــــدم الـــتـــزام األطـــبـــاء املــتــخــصــصــن بـــالـــوجـــود في 
أقــســامــهــم، ونــقــص األدويــــة واملــســتــلــزمــات الطبية، 
التدفئة، واالزدحـــام في  النظافة، وضعف  وانــعــدام 
الجراحية  العمليات  إجـــراء  مــن  والتهرب  األقــســام، 
ــام عـــــدة لـــعـــزل املــصــابــن  بــحــجــة تــخــصــيــص أقــــســ

بفيروس كورونا أو املشتبه بإصابتهم.
إلــى املستشفى، يبحث أهــل املريض  الــدخــول  لــدى 
عن كرسي أو سرير لنقله. وعادة ما تكون الكراسي 
واألســــرة مــوجــودة عند مــدخــل املستشفى، ونـــادرًا 
الغبار.  ويغطيها  مــا،  عطل  أو  كسر  مــن  تخلو  مــا 
م رغم استخدامها من قبل العديد من 

ّ
عق

ُ
كذلك، ال ت

الطوارئ باملرضى والكادر  املرضى. ويضيق قسم 
الطبي.

وبــســبــب اإلجـــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــانــتــشــار فــيــروس 
ــا الـــجـــديـــد، تـــم تــحــويــل أقـــســـام عــــدة داخـــل  كــــورونــ
املستشفى، مــثــل قــســم الــجــراحــة الــعــامــة والــحــروق 
ــــراض الــصــدريــة إلـــى أقــســام عـــزل للمصابن  واألمــ
نقل  تــم  حــن  فــي  بالفيروس،  بإصابتهم  واملشتبه 

عّد ضيقة. 
ُ
مرضى تلك األقسام إلى أقسام أخرى ت

من جهة أخــرى، فــإن التجهيزات واألســرة في كافة 
أقـــســـام املــســتــشــفــى تــعــد ســيــئــة، بــحــســب أبــــو عمر 
ن. )37 عـــامـــا(، الــــذي كـــان يــرافــق أحـــد املــرضــى في 
تأمن  املرضى يحاولون  أهــل  إن  يقول  املستشفى. 
هم يحصلون على سرير جيد وشرشف 

ّ
وساطة عل

وغير  رثـــة  غالبيتها  أن  علما  ووســـــادة،  وبــطــانــيــة 
صــالــحــة لـــاســـتـــخـــدام. كــمــا أن الــتــدفــئــة املــركــزيــة 
ضعيفة، ما يضطر األهالي إلى جلب ما يحتاجون 

إليه من منازلهم، حتى أن البعض يجلب مدفأة. 
يــضــيــف: »ال تــتــوفــر فـــي املــســتــشــفــى أي تــجــهــيــزات 
ومـــعـــدات لــلــمــرضــى، كــالــنــقــالــة أو الــعــكــاز، مــا يدفع 
الشخصي.  حسابهم  على  لشرائها  املرضى  بعض 
كــاملــراحــيــض، فغالبيتها  الــخــدمــاتــيــة،  املـــرافـــق  ــا  أمـ
خارج الخدمة كليا أو جزئيا، وال توجد مياه ساخنة 
الحقن وغيرها في سال  رمى 

ُ
وال مياه للشرب. وت

ــم األســـرة 
ّ
ــعــق

ُ
قــمــامــة غــالــبــا مــا تبقى مــفــتــوحــة، وال ت

والـــجـــدران واألبــــواب وغــيــرهــا مــن التجهيزات رغم 
انتشار فيروس كورونا وخصوصا في املستشفى«.
عاني املستشفى من نقص 

ُ
باإلضافة إلى ما سبق، ت

كــبــيــر فــي الـــكـــادر الــطــبــي. فــي قــســم الـــحـــروق طبيب 
ــراء العمليات  واحـــد ُيــــداوم يــومــا فــي األســبــوع إلجــ
الجراحية. وفي باقي األيــام يعتمد املستشفى على 
أما قسم  أو ثاثة أطباء غير متخصصن.  طبيبن 
الجراحة، فيوجد فيه نحو 4 أطباء، بحسب أبو جواد 
معروف )42 عاما(، الذي كان يرافق أحد املرضى في 
»العربي الجديد«:  لـ املستشفى. يضيف، في حديثه 
»طــبــعــا، يطلب معظم األطــبــاء أن يــزورهــم املــرضــى 
أن بعضهم  املعاينة(. كما  )بــدل  الكشفية  ويدفعون 
يطلب من املريض كلفة العملية التي يجب أن تكون 
مجانية. كما يطلب من غالبية املرضى تأمن أدوية 
أن  حتى  املستشفى.  خـــارج  مــن  طبية  ومستلزمات 
املـــرضـــى يـــجـــرون بــعــض الــتــحــالــيــل فـــي مــخــتــبــرات 
خاصة. ونادرًا ما تكون األجهزة الطبية غير معطلة، 

خصوصا في قسم غسيل الكلى«.  
يضيف أن »واقــع املستشفى السّيئ وعــدم اهتمام 
الكادر الطبي باملريض أصبح سمة عامة. وما يزيد 
الــطــن بــلــة كــثــرة األخـــطـــاء الــطــبــيــة فــي املستشفى، 
والتي تؤدي أحيانا إلى وفاة املريض. ولدى غالبية 
األهـــالـــي رغــبــة فــي نــقــل املــرضــى إلـــى مستشفيات 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق. وال يــبــقــى فـــي املــســتــشــفــى إال 

املضطر«. يوضح أنــه »فــي ظل هــذا الواقع السيئ، 
يــمــكــن ألي شــخــص أن يــاحــظ الــفــســاد الــــذي بــات 
علنيا. اكتشفت في أحد األيام أن بعض املمرضن 
يطلبون منا شراء األدوية من الصيدلية، علما أنها 
املعقمة  املــواد  األمــر  لديهم. ويشمل  تكون متوفرة 

والشاش والقطن والحقن وغيرها«. 
ــادر الــطــبــي فـــي مستشفى  ــكـ فـــي املـــقـــابـــل، يــشــكــو الـ
السويداء بسبب سوء واقع عملهم وقلة مدخولهم. 
يــقــول مــمــرض فـــي املــســتــشــفــى، رفـــض الــكــشــف عن 
»العربي الجديد«: »البنية التحتية واألثاث  اسمه، لـ
والــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة فــي املــســتــشــفــى ســيــئــة جــدًا، 
والــخــدمــات الــطــبــيــة سيئة أيـــضـــا«. ويــلــفــت إلـــى أن 
قلة  بسبب  يعاني  السويداء  في  الصحي  »القطاع 
األطباء خرجوا من  الكثير من  الطبي.  الكادر  عدد 
سورية إلــى دول أوروبــيــة خــال السنوات املاضية 
فـــي إطــــار مـــوجـــات الــلــجــوء. والـــيـــوم، هــنــاك أطــبــاء 
وممرضون يتوجهون إلى الصومال وليبيا بسبب 
اإلغــــراءات املــالــيــة. فــرواتــب الــكــادر الطبي كغيرهم 
من العاملن في القطاع العام ال تكفي لتأمن الحد 

األدنى من االحتياجات املعيشية األساسية«. 
ــر املــســتــشــفــى الـــوطـــنـــي فــــي الـــســـويـــداء  ــان مـــديـ ــ وكــ
الطبيب خلدون أبو حمدان، قد أعلن في وقت سابق 
واستشفائية  عاجية  خدمات  يقّدم  املستشفى  أن 
وإسعافية رغم كل النواقص. مع ذلك، يتحدث عن 
ل عدد من 

ّ
النقص الكبير في بعض األقسام وتعط

 عن النقص 
ً
األجهزة والتأخير في إصاحها، فضا

فــي بعض األدويـــة. كــذلــك، يتحدث أبــو حــمــدان عن 
التكييف  أجهزة  لصيانة  امللحة  املستشفى  حاجة 
والتدفئة في غرف العمليات، باإلضافة إلى صيانة 

مصاعد املستشفى كاملة<

اعتداءات أربيلتحقيق
رفض للعنصرية رغم االتهامات

العام لبنان: »المياومون« ضحية اإلقفال 

عدد العمال المياومين 
يصل إلى نحو 50 % 

من اليد العاملة اللبنانية

بيروت ـ سارة مطر

يــرخــي قـــرار اإلقــفــال الــعــام للحّد مــن انتشار 
جائحة كورونا في لبنان، بثقله على العديد 
من الشرائح االجتماعية التي باتت دون خط 
القاهرة  االقتصادية  الــظــروف  نتيجة  الفقر، 
مثلما هو  والبطالة  الفقر  مــعــّدالت  وارتــفــاع 
الــحــال فــي كــل الــعــالــم. فــقــد تــضــاعــفــت نسبة 
الــفــقــراء لتصل إلــى 55 فــي املــائــة عــام 2020، 
 
ً
املــائــة عــام 2019. فضا بعدما كانت 28 فــي 
عــن ارتـــفـــاع نــســبــة الــذيــن يــعــانــون مــن الفقر 
املــدقــع بـــ 3 أضــعــاف مــن 8 إلـــى 23 فــي املــائــة 
خال الفترة نفسها، وفق دراسة لجنة األمم 
املــتــحــدة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة لغربي 

آسيا )اإلسكوا(.
أجرهم  على  يحصلون  الذين  العّمال   

ّ
ولعل

ُيـــعـــرف  ــا  ــ ــّي، أو مـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب عـــمـــلـــهـــم الـ
تضّررًا  األكثر  الفئة  يشّكلون  »املياومن«،  بـ
من القرارات الحكومية املتتالية بشأن إقفال 
تحوا أبواب رزقهم 

َ
الباد. فالعّمال الذين إن ف

ــوا قــوت يومهم، وإن 
َ
أو قــصــدوا عملهم، جــن

أغلقوها أو الزمــوا بيوتهم، ُســّدت بوجههم 
ســبــل الــعــيــش وانــعــدمــت مــقــّومــات الــحــيــاة. 
الذي سيمتّد  الجديد  الحال باإلقفال  فكيف 
ــاط املــقــبــل؟  ــبـ لـــغـــايـــة األول مــــن فـــبـــرايـــر/ شـ
 املـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة 

ّ
ــره، أن ــ والــجــديــر ذكـ

اقــتــصــرت عــلــى تــخــصــيــص 75 مــلــيــار لــيــرة 
مــلــيــون دوالر بحسب   50 )نـــحـــو  لــبــنــانــيــة  
ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي، وتــــعــــادل نـــحـــو 9 
مــايــن دوالر بــالــســعــر الــفــعــلــي فـــي الــســوق 
الـــــســـــوداء( كـــحـــزمـــة مـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة 
املــســاعــدات   هــذه 

ّ
أن الــعــلــم،  للمحتاجن. مــع 

عائلة،   
ّ

لكل شهرّيا  لبنانية  ليرة  ألــف   400(
والتي  الفعلي(،  بالسعر  دوالرًا   50 نحو  أي 
بدأ الجيش اللبناني بتوزيعها منذ إبريل/ 
الفئات   

ّ
كــل إلــى  لــم تصل بعد  نيسان 2020، 

املستهدفة، وفق ما أفادت به عائات مسّجلة 
ضمن قائمة املستفيدين.

في حكومة تصريف  العمل  وزيــرة  توضح 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  األعـــمـــال، ملــيــا يـــّمـــن، لـــ
ــام الــعــمــال املــيــاومــن فــي لــبــنــان لم  ــ  »أرقـ

ّ
أن

تخضع لإلحصاء بشكل دقيق، لكن املصادر 
ها تقارب 

ّ
اإلحصائية املوثوق بها تفيد بأن

ــد الـــعـــامـــلـــة  ــيــ ــن الــ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي املـ الـــخـــمـــســـن فـ
 في كهرباء لبنان، ومصلحة 

ً
اللبنانية. مثا

املــيــاه، وهيئة »أوجــيــرو« لاتصاالت، وفي 
القطاعن  العديد من املصالح املستقلة في 
 فقدانهم 

ّ
ــإن الــعــام والـــخـــاص. وبــالــتــالــي، فــ

لــعــمــلــهــم يــــهــــّدد االســــتــــقــــرار االجـــتـــمـــاعـــي. 
ــيــــاومــــون يـــعـــتـــبـــرون الــشــريــحــة  وكــــذلــــك، املــ
ــهــم غــيــر مستفيدين من 

ّ
األكــثــر ضــعــفــا، ألن

التقديمات االجتماعية، والرعاية الصحية، 
ـــهـــم 

ّ
وتـــعـــويـــضـــات نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة. كـــمـــا أن

ــــرز الــفــئــات املـــتـــضـــررة فـــي ظـــل الــضــائــقــة  أبـ

ــا«. وتــقــول:  ــورونــ االقــتــصــاديــة وجــائــحــة كــ
»نعمد إلى وضع معايير تؤّمن فرص عمل 
اليد  لحماية  األولـــويـــة  وتــعــطــي  للبنانين 
املهن  تحديد  بــاألخــص  اللبنانية.  العاملة 
املــحــصــورة بــالــلــبــنــانــيــن ونــســبــة توظيف 
 حــمــايــة املــيــاومــن تــمــّر أواًل 

ّ
األجـــانـــب، ألن

سّيما  ال  األجنبية،  العمالة  منافسة  بعدم 
املنافسة غير مشروعة. وقد  إذا كانت هذه 
نّسقنا مع النقابات املعنية لحماية حقوق 
 أزمة البطالة«. وتذّكر 

ّ
هؤالء العمال في ظل

 »الـــحـــكـــومـــة أعــلــنــت عــبــر وزارة 
ّ
يــمــن بـــــأن

الشؤون االجتماعية، إطاق برنامج التكافل 
االجتماعي ملساعدة العائات األكثر حاجة. 
يــشــمــل فـــي جــــزٍء مــنــه املـــيـــاومـــن، كسائقي 
سيارات األجرة، وصّيادي األسماك، وعّمال 

الورش، وامليكانيكّين وغيرهم«.

»املــرصــد  بــــــدوره، يـــؤّكـــد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
)غير  واملــوظــفــن«  الــعــّمــال  لحقوق  اللبناني 
 »مــــأســــاة 

ّ
أن ــــي،  ــرانـ ــ ــديـ ــ الـ ــكــــومــــي(، أحــــمــــد  حــ

اللبنانّين ال تقف عند جائحة كــورونــا، بل 
املــالــي واالقــتــصــادي  االنــهــيــار  تمتّد لتشمل 
والسياسي واألخاقي، الناجم عن املنظومة 
خذون 

ّ
يت أوروبـــا،  ففي  الحاكمة.  السياسية 

مــلــيــارات  بــعــد تخصيصهم 5  اإلقـــفـــال  قــــرار 
لــبــنــان،  فــي  كــمــســاعــدات، بينما   

ً
مــثــا دوالر 

وعلى كثرة سرقاتهم، لم يتركوا ليرة واحدة 
»الــعــربــي الــجــديــد: »قـــرار  لــلــفــقــيــر«. ويــقــول لـــ
اإلقفال أشبه بمقولة: سارحة والرب راعيها. 
ر تشكيل 

ّ
 تعث

ّ
ها قّمة الامسؤولية في ظل

ّ
إن

السياسية،  التجاذبات  واستمرار  الحكومة 
والــقــرارات غير املــدروســة، مــا يعني سلسلة 
ــفـــاقـــات فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي ومــكــافــحــة  إخـ
يقع ضحيته  اإلقفال   

ّ
أن كما  والفقر.  الجوع 

ما  يــجــنــي معظمهم  إذ  املـــيـــاومـــون،  الــعــّمــال 
قيمته 30 ألف ليرة لبنانية يومّيا )نحو 3.5 

دوالرات وفق السعر الفعلي(.
ويقول سائق األجــرة، عماد شهيب: »الناس 
ــادرة عــلــى تــحــّمــل الــغــاء  ــ جــاعــت ولـــم تــعــد قـ
الــفــاحــش. يــقــفــلــون الــبــاد ويــقــطــعــون رزقــنــا 
، فـــمـــن أيـــــن أعــيــش 

ً
ـــر أصـــــــا

ّ
ــيـــومـــي املـــتـــعـــث الـ

ه 
ّ
أن أوالد،  لثاثة  األب  ويكشف  وعائلتي؟«. 

حصل على املساعدة االجتماعية مّرة واحدة 
ــر املــتــبــقــيــة. ويـــســـأل:  ــهـ فـــقـــط، بــانــتــظــار األشـ
ــن يــــعــــّوض عــلــيــنــا تــكــالــيــف املـــحـــروقـــات  ــ ــ »َم
والــصــيــانــة؟ َمـــن يــوقــف مــنــافــســة الــســيــارات 
َمــن سنطرق، وقــد صّم  الخصوصية؟ وبــاب 
املـــســـؤولـــون آذانــــهــــم؟«. ويــتــابــع فـــي حــديــثــه 
ألف   30 نجني  »بالكاد  الجديد«:  »العربي  لـ
ــّيـــا، نـــدفـــع نــصــفــهــا ثمن  لـــيـــرة لــبــنــانــيــة يـــومـ

محروقات«.
ويـــرى بــهــاء حــيــدر، صــاحــب أحــد صالونات 
ــال يــجــب أن  ــفــ  »اإلقــ

ّ
الــتــجــمــيــل الــنــســائــي، أن

تبّن  الجميع. فقد  تــاّمــا يشمل  إقــفــااًل  يكون 
 القرار يقتصر كل مرة على أصحاب املهن 

ّ
أن

اليومي،  القوت  على  يعيشون  الذين  الحرة 
ـــب عــلــيــهــم مـــدفـــوعـــات كــبــيــرة تشمل 

ّ
وتـــتـــرت

ورسوم  الكهربائي  د 
ّ
املول واشتراك  اإليجار 

ف 
ّ
املياه والبلدية وغيرها«. ويقول: »كمصف

ــفـــادة مـــن املــوســم  ــتـ لــلــشــعــر لـــم أســتــطــع االسـ
ــدم قــدرة  ــة األعــــراس وعـ

ّ
الــصــيــفــي، نتيجة قــل

الكمالّيات،  على  األمــــوال  دفــع  على  الــزبــائــن 
اإلقــفــال، باإلضافة  ــا 

ّ
مــن بــالــدولــة تطلب  وإذ 

في  أمــوالــنــا  الكريمة حجزت  دولتنا   
ّ
أن إلــى 

املصارف، فهل نموت من الجوع؟«.

ــاء ســـــداد ديــن  ــنــ هـــل يــجــب عــلــى األبــ
الــرعــايــة واالهــتــمــام والــحــب لــأهــل؟ 
بــحــســب مـــوقـــع »بــــرايــــت ســــايــــد«، إن 
أكثر ما قد تقوله أم لطفلها: »حملتك 
. لم 

ً
مــــدة 9 أشـــهـــر. لـــم أكــــن أنــــام لـــيـــا

. ألــســت مــمــتــنــا؟«. 
ّ
ــــط

َ
أتــركــك وحــيــدًا ق

لكن هذه أشياء طبيعية جدًا تفعلها 
كل امــرأة قررت أن تصبح أما، أليس 

كذلك؟
ال يــفــكــر الــطــفــل فـــي أن عــلــيــه ســـداد 
ديونه، أي ما حصل عليه من رعاية 
ُيــطــلــب  ودفء وغـــيـــر ذلـــــك. وعـــنـــدمـــا 
مــنــه تــســديــد الــديــن، ســيــتــراجــع حبه 
لوالديه شيئا فشيئا، وسيكون هناك 
نوع من العتب املتبادل الذي يتحول 

الحقا إلى خيبة أمل.
ـــَعـــّد الــرعــايــة 

ُ
فــي الــعــائــات املــحــبــة، ت

أمرًا طبيعيا. ومن البديهي أن يهتم 
األهــــل بــالــطــفــل الــجــديــد الــــذي انضم 
ــرة. لــذلــك، ال يــجــب انــتــظــار  ــ إلـــى األسـ

االمتنان من األبناء في املستقبل.
الــطــفــل، يمنح والــديــه كل  منذ والدة 
شيء: النظرة، العناق، كلماته األولى 
ومـــا إلـــى ذلـــك. لــكــن األهـــل فــي حاجة 
ــقـــوة والـــرغـــبـــة لــيــاحــظــوا كل  ــى الـ إلــ
مـــا يــفــعــلــه األطـــفـــال. وإذا لـــم يــاحــظ 
األهــــل بــعــض الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، 
ــــروري فــقــط  ــــضـ ــقــــدوا أن مــــن الـ ــتــ واعــ
ــة  ــيــ ــاســ ــات األســ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة االحـ ــيـ ــبـ ــلـ تـ
ألطــفــالــهــم، فليس مــن املــســتــغــرب أال 
ــة مع  ــئـ تــربــطــهــم عـــاقـــات قــويــة ودافـ
عــائــاتــهــم فـــي املــســتــقــبــل. كـــذلـــك لن 
أهلهم  حماية  فــي  بالرغبة  يشعروا 
السيناريوهات،  أفضل  في  املسنن. 
ــتــــمــــر األبــــــــنــــــــاء فـــــــي تـــلـــبـــيـــة  قـــــــد يــــســ

االحــتــيــاجــات األســاســيــة لــأهــل من 
ــة ودفــع  ــ ــراء الـــغـــذاء واألدويــ خـــال شــ

بعض التكاليف أو غير ذلك.
يـــؤدي اآلبـــاء - بــا شــك - دورًا مهما 
في حياة األطــفــال. لكن هــذا ال يعني 
أنـــهـــم الـــوحـــيـــدون فـــي الــعــالــم الــذيــن 
يمكن األطفال االعتماد عليهم. لسوء 
الـــحـــظ، قـــد يـــحـــدث الــعــكــس أحــيــانــا، 
ــل أوالدهــــــــم،  ــ ــ عـــنـــدمـــا ال يــتــفــهــم األهـ
ــم، أو  ــال الــــدعــ ــفــ أو حـــن يــفــتــقــد األطــ
ــل األهــــــــل مـــشـــاكـــلـــهـــم.  ــاهـ ــجـ ــتـ حـــــن يـ
باإلضافة إلى ما سبق، إن انتقادات 
أكثر من  أن تؤثر سلبا  األهــل يمكن 

فاقم األمور.
ُ
انتقادات الغرباء، وت

ــــن مـــــحـــــاوالت بــعــض  ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
األشـــخـــاص لــتــكــريــم والــديــهــم مهما 
كــــان األمــــــر، يــجــب عــلــى كـــل شخص 
تــقــيــيــم املــــوقــــف كـــمـــا هـــــو، ولـــــو كـــان 
وقحا. فإذا كان الطفل يواجه اإلهمال 
واإلذالل، ولـــم يــكــن لــديــه الــرغــبــة في 
مــشــاركــة مــخــاوفــه مــع والـــديـــه، فهذا 
ــــن الـــجـــانـــبـــن  يـــعـــنـــي أن الــــعــــاقــــة بـ
باردة. لكن إذا لم يكن الطفل مدعوما 
منذ طفولته، فقد ال يكون قادرًا على 
الدعم حن يكبر. في  الحصول على 
ــة، يــحــق لـــأبـــنـــاء رفــض  ــالـ هــــذه الـــحـ

إعالة أهلهم ألنهم افتقدوا الدعم. 
أحد  منح  إذا  ذلـــك،  مــن  العكس  على 
الوالدين كل الحب للطفل من دون قيد 
أو شرط، فلن يشعر الطفل بالحاجة 
إلى سداد دين ما، بل سيقدم األبناء 
ألهلهم الرعاية املناسبة التي تعكس 
كل الحب الذي تراكم لديهم على مّر 

السنن.  
)ربى أبو عمو(

هل يجب أن يشعر األبناء 
باالمتنان ألهلهم؟

زهير هواري

قطاع  على  كــورونــا  تركها  التي  التأثيرات  حــول  املرعبة  التقديرات  رغــم 
التعليم، يمكن أن تكون الوقائع واملضاعفات أشد قسوة مما يجري تداوله 
من أرقــام ومعطيات. في الواقع، من غير املمكن دراســة النتائج طاملا أّن 
الظاهرة مستمرة، خصوصا في ظل متطلبات العزلة والحجر املفروضة 
وغيرهم  والنفسين  والتربوين  واالجتماعين  الصحين  الباحثن  على 
العربية  املنطقة  يعنينا في  الــذي  الجانب  أما  املختصن. هذا جانب،  من 
ومجمل دول العالم الثالث هو فقدان املوارد البشرية واملادية والتخطيطية 
التي يتوجب عليها القيام بمهمة دراسة ما خلفه اإلعصار الوبائي وراءه. 
فــوزارات التربية والتعليم بُبناها املعروفة عاجزة عن تولي مهمة شاقة 
 إحصائية معقدة وزيارات ميدانية 

ً
تتطلب رصدًا دقيقا ومتابعة وأعماال

وعمليات قياس مركبة ورسوم بيانية لكشف حقيقة ما حدث خالل عام 
يعادل ألف شهر من السنوات العادية.

لتقارير صــادرة  تبعا  منه  ويتبن  مــتــاح،  هــو  مما  ننطلق  حـــال،  أّي  فــي 
ظم التعليم 

ُ
عن األمم املتحدة أّن هذه الجائحة أدت إلى أكبر انقطاع في ن

ر منه نحو 1.6 مليار طالب  الــذي تضرَّ الواقع  في تاريخ اإلنــســان، وهــو 
علم في أكثر من 190 بلدًا وفي جميع القارات. كذلك، بلغ عدد املعلمن 
واألساتذة املنقطعن عن الذهاب إلى عملهم قرابة 60.2 مليون شخص، 

وفق إحصاءات منظمة »يونسكو« في مارس/ آذار 2020.
ــع تأثر  ــام واقـ وعــنــدمــا نــتــحــدث عــن تــضــرر 190 بــلــدًا، نــكــون تقريبا أمـ
نفسه  للتقرير  وتبعا  محدودة.  باستثناءات  األرضية،  الكرة   سكان 

ّ
كل

وغيره فقد »أدت عمليات إغالق املدارس واملعاهد والجامعات واألنشطة 
املــائــة من  للتأثير عــلــى 94 فــي  ــم  

ُّ
الــتــعــل أمــاكــن  التعليمية وغــيــرهــا مــن 

إلــى 99 في  لتصل  ترتفع  النسبة  هــذه  لكّن  العالم عموما،  املتعلمن في 
املائة في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا«. 
لكن، لدى الدخول في التفاصيل وفي مقاربة للمجتمعات غير املستقرة 
كما هي حال العديد من الدول العربية التي تعاني من الحروب والفوضى 
األمنية والتخلخل السكاني الناجم عن النزوح والتهجير، يمكن أن ترتفع 
النسبة إلى 100 تقريبا، أي أّن املجتمعات هذه تفتقد إلى عمليات التعليم 

والتعلم عن ُبعد على نحو شبه كلي.
واقــتــصــاديــا  املــســتــقــرة سياسيا  املجتمعات  أّن  املــؤكــد  ذلـــك؟  يعني  ــاذا  مـ
العالم  واجتماعيا ومؤسساتيا، كانت تتمتع بأعلى مستوى تعليمي في 
فــي مراحل  للمتعلمن، ال سيما  باتت مقصدًا  لــذلــك،  دولـــه،  بــن  باملقارنة 
فاِقم أزمة الفوارق التعليمية القائمة 

ُ
»ت الدراسات العليا. اآلن، تأتي الكارثة لـ

 عن طريق الحّد من فرص التعلم أمــام كثير من األطفال والشباب 
ً
أصــال

والبالغن املنتمن، خصوصا إلى أشد الفئات ضعفا - أولئك الذين يعيشون 
في مناطق فقيرة أو ريفية، والفتيات والالجئون واألشخاص ذوو اإلعاقة 

مهم« كما تذكر التقارير األممية. 
ُّ
واملشردون قسرًا - في مواصلة تعل

)باحث وأكاديمي(

أضرار الكارثة التعليمية

أكاديميا

اعتاد العراقيون في أعياد رأس السنة السفر إلى مناطق إقليم كردستان 
العراق، التي تمتاز بالطبيعة الجبلية غير المتوفرة في مناطق جنوب 
ووسط البالد. ورغم تفشي فيروس كورونا، إال أن السلطات في إقليم 
العرب، وتنشيط  العراقيين  السياح  كردستان فتحت حدودها الستقبال 

القطاعين السياحي واالقتصادي الذي تراجع خالل األشهر الماضية.

سياحة في األعياد

ليلة رأس السنة في أربيل )صافين حامد/ فرانس برس(

)Getty /ماذا ستقول البنتها حين تكبر؟ )فرنون يوين

)Getty /قسم مرضى كورونا )محمد الرفاعي
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في زمن اإلقفال )حسام شبارو/ األناضول(



20
فالشمجتمع

حوادث مرور أقل
كورونا إسبانيا كانت إسبانيا من الدول 

 
َ
األوروبية األكثر تأثرا

بوباء كورونا، وقد 
قارب عدد اإلصابات فيها املليونن 

منذ بدء تفشي الوباء. لكن، وعلى 
املقلب اآلخر، أظهرت بيانات وزارة 

الداخلية اإلسبانية أن الوباء أدى إلى 
انخفاض أعداد الوفيات في الحوادث 

املرورية في الباد العام املاضي إلى 
أدنى مستوياتها منذ أن بدأ تدوين 

السجات املرورية في ستينيات القرن 
املاضي، وذلك بعدما خففت القيود 

املفروضة على الشركات واألفراد 
للحد من انتشار الفيروس من حركة 

السيارات.
وقالت الوزارة إن حصيلة الوفيات 

بسبب حوادث السيارات انخفضت عام 
2020 إلى 870 وفاة بنسبة 21 في املائة 
في حن أصيب 3463 إصابات خطيرة، 
مضيفة أنه لم يجر تسجيل أي وفيات 

في الباد خال 59 يوما من العام.
وفرضت السلطات اإلسبانية في 

الفترة ما بن منتصف مارس/ آذار 
وحتى أواخر يونيو/ حزيران من العام 
املاضي أحد أكثر قيود اإلغاق صرامة 

في أوروبا بعدما أصبحت واحدة 
من أكثر الدول تضررًا من الفيروس. 

كما ساهمت القيود التي فرضت على 
سياحة األجانب خال فصل الصيف 

في الحد من حوادث السيارات.
يشار إلى أن إسبانيا، ومع ارتفاع 

أعداد اإلصابات بالفيروس في فصل 
الشتاء، أقرت مجموعة من اإلجراءات 
خال عيدي املياد ورأس السنة، أي 

خال الفترة الواقعة بن 23 ديسمبر/ 
كانون األول املاضي و6 يناير/ كانون 

الثاني الجاري، للحد من تفشي 
الوباء. وستحصل إسبانيا على 4,5 

ماين جرعة من لقاح فايزر على مدى 
األسابيع املقبلة، ما يكفي لتطعيم 2,3 

مليون شخص.
)رويترز، العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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