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الجزائر ــ كمال بوحدة

في شــوارع عديدة بالجزائر وعند مداخل 
أسواق وأمام محالت وبالقرب من مساجد، 
ــن غـــيـــر املــســتــبــعــد مـــصـــادفـــة أشـــخـــاص  مــ
بعضهم  وعقلية،  نفسية  اضــطــرابــات  مــن  ُيــعــانــون 
 

ّ
يــفــتــرش األرض، وبــعــضــهــم يــجــوب األمـــاكـــن، ولــكــل
ه. ومن بني هؤالء من هو هادئ ومسالم 

ّ
واحد قصت

وغــيــر مـــؤٍذ، ومــن بينهم مــن ُيــَعــّد خــطــرًا على غيره 
نقله  يستوجب  الــذي  األمــر  العامة،  السالمة  وعلى 

إلى مركز متخّصص باألمراض النفسية والعقلية.
وتــخــتــلــف حـــــاالت هـــــؤالء األشــــخــــاص املــضــطــربــني 
تسمية  شعبيًا  عليهم  ق 

َ
طل

ُ
ت الذين  وعقليًا  نفسيًا 

 عقليًا«. وما يثير القلق في هذا 
ّ

»مجنون« أو »مختل
 ثّمة حاالت من هؤالء »مصدر خطر« على 

ّ
اإلطار، أن

من حولهم وعلى أنفسهم كذلك، بسبب سلوكياتهم 
عة. وفي الغالب، من غير املمكن 

ّ
العنيفة وغير املتوق

محاسبتهم أو فرض عقوبات عليهم أو محاكمتهم، 
بــســبــب فــقــدانــهــم األهـــلـــيـــة عــلــى خــلــفــّيــة أمــراضــهــم 

النفسية والعقلية.
تخبر فريدة، وهي شابة من مدينة العفرون بوالية 
ــهــا 

ّ
الــبــلــيــدة الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، أن

تعّرضت العتداء عنيف من قبل شخص يعاني من 
اضطراب في أحد الشوارع عند عودتها إلى منزلها. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــلــة: »كنت  وتــفــّصــل فــريــدة لـــ

عائدة من مقّر عملي كما العادة، وفي أثناء سيري 
في شارع فرعي غير بعيد عن السوق الشعبي الذي 
تفاجأت  الحاجيات،  لشراء بعض  قد قصدته  كنت 
ــســخــة يهاجمني 

ّ
ــة ومــت ــ

ّ
بــشــخــص يـــرتـــدي ثــيــابــًا رث

ويوّجه صوبي آلة حادة«. تضيف فريدة: »صحيح 
ل شخَصني كانا 

ّ
ني تمّكنت من النجاة بعد تدخ

ّ
أن

صبت بكسر في يدي وبجروح 
ُ
ني أ

ّ
في الجوار، لكن

على مستوى الوجه والرأس«.
وفـــي مــديــنــة تــيــبــازة غـــرب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
تــعــّرضــت ســامــيــة، وهـــي طــالــبــة تــتــابــع دراســتــهــا 
التابعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  في 
لجامعة تيبازة العتداء من أحد األشخاص الذين 
يعانون من اضطراب. وهو كان قد اعتاد الجلوس 
بالقرب من مدخل الجامعة، فيما كانت الطالبات 
ه في بعض األحيان، تنتابه 

ّ
رن له الطعام. لكن

ّ
يوف

ــارة بـــالـــحـــجـــارة. وفـــي  ــ ــ نــــوبــــات عـــنـــف، فـــيـــرشـــق املـ
ــني لــهــا، فــأصــيــبــت هي 

َ
يـــوم رشـــق ســامــيــة وزمــيــلــت

الذي دفع هيئات طالبية  برجلها وظهرها، األمر 
إلى إثارة القضية أمام إدارة الجامعة والسلطات 
املريض  هــذا  ل ونقل 

ّ
التدخ إلــى  املحلية ودعتهما 

ــًا لـــســـالمـــة  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــة مـــتـــخـــصـــصـــة ضـ ــ ــّحـ ــ ــــصـ  إلـــــــــى مـ
الطالب واألساتذة.

وقد يعمد هؤالء األشخاص املضطربون في بعض 
إلــى تخريب أمــالك عامة وخاصة. ويشكو  األحيان 
شــريــف بـــن عـــبـــدي، املـــوظـــف فـــي إحــــدى املــؤســســات 

االقــتــصــاديــة بالعاصمة الــجــزائــريــة مــن إقـــدام أحد 
ــاج ســيــارتــه وإلـــحـــاق الــضــرر  هــــؤالء عــلــى كــســر زجــ
فه خسائر بقيمة ألف دوالر 

ّ
باألبواب، األمر الذي كل

الشوارع  أميركي. كذلك قد يظهر بعض هــؤالء في 
 من أجسامهم، 

ً
ي إال قليال

ّ
عــراة أو بمالبس ال تغط

األمر الذي يسّبب إحراجًا كبيرًا للناس، وخصوصًا 
في محطات الحافالت أو األسواق أو على الشواطئ. 
ويلجأ كثر من هؤالء إلى طلب املال أو السجائر أو 
الطعام من الناس، أو يدخلون إلى املطاعم واملقاهي 
فيشّكل األمر إحراجًا كبيرًا لصاحب املطعم نفسه، 

وال سّيما عندما يرفض هؤالء املغادرة.
وبــســبــب قــلــة الـــوعـــي املــجــتــمــعــي، وخــصــوصــًا بني 
ــؤالء  ــفــــزاز هــ ــتــ ــن يـــقـــدم عـــلـــى اســ ــقــــني، ثـــّمـــة مــ ــراهــ املــ
األشخاص املضطربني والتالعب بهم، فيالحقونهم 
إلى  ويدفعونهم  األشــيــاء  ببعض  ويرمونهم   

ً
مــثــال

الــشــتــم والـــتـــفـــّوه بــألــفــاظ بــذيــئــة. كــذلــك ينعتونهم 
ــم، فـــيـــصـــيـــرون فــــي حــالــة  ــاعـــرهـ ــاب تــثــيــر مـــشـ ــقـ ــألـ بـ

هيجان، األمر الذي يسّبب زيادة عدوانّيتهم.
حرفوف،  فتيحة  الطبيبة  تقول  السياق،  هــذا  وفــي 
رئــيــســة مــصــلــحــة الــصــحــة الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة في 
»الــعــربــي  لـــ تــيــبــازة،  بمحافظة  الــنــاظــور  مستشفى 
 الــشــخــص املــصــاب بــاضــطــراب نفسي 

ّ
الــجــديــد« إن

ــه، إذ  ــ وعـــقـــلـــي »ال يـــثـــق بـــاآلخـــريـــن وبــاملــحــيــطــني بـ
يــغــيــب لـــديـــه الـــشـــعـــور بــــاألمــــان، وتــتــضــاعــف لــديــه 
مــشــاعــر الـــخـــوف والــقــلــق، ويــســيــطــر االرتـــبـــاك على 

أو  »الهلوسات   
ّ
أن  تصرفاته«. تضيف حرفوف 

ّ
كــل

به،  إلــحــاق األذى  نّية اآلخــريــن  مــن قبيل  التخّيالت 
بما في ذلــك االعــتــداء عليه وقتله، هي التي تجعل 
على  مــشــّددة  عنيفًا«،  عدوانيًا  املضطرب  الشخص 
ضــرورة نقله في مثل هذه الحاالت إلى املستشفى. 
ــــزوف الــجــزائــريــني عن   »عـ

ّ
وتــشــيــر حـــرفـــوف إلـــى أن

التوّجه إلى الطبيب املتخصص باألمراض النفسية 
 ذلك »ما زال ُيَعّد 

ّ
والعقلية يفاقم األمور«، مؤكدة أن

 الطبيب 
ّ
من التابوهات )املحّرمات(، على الرغم من أن

املتخصص قادر على توفير العالج للمريض، األمر 
الذي من شأنه الحؤول دون تفاقم حالته«.

مجتمع
قال وزير التعليم الصومالي عبد الله أبوكر حاجي في بيان صحافي، أمس األربعاء، إن فنلندا 
إلــى أن هذه  الــبــالد. وأشــار  التعليمي في  القطاع  تبّرعت بنحو 8 ماليني دوالر أميركي لتطوير 
املنحة املالية ستساهم جزئيًا في توفير التعليم للكثير من الطلبة الصوماليني، الذين ال يحظون 
بــفــرص التعليم فــي بعض املــنــاطــق فــي الــبــالد. وأفـــاد بــيــان صحافي مــن مكتب »يــونــيــســف« في 
إلى  العديد من األطفال  املالية من حكومة فنلندا ستخصص لضم  التبرعات  مقديشو بأن هذه 
)العربي الجديد( مقاعد الدراسة في املرحلة األساسية. 

قضت محكمة في بنغالدش، أمــس األربــعــاء، بإعدام عشرين شخصًا في إطــار قضية قتل طالب 
العام 2019 انتقد الحكومة عبر وسائل التواصل االجتماعي، بحسب ما أفاد به املدعي العام عبد 
الله أبو الذي قال: »حكم على عشرين شخصًا باإلعدام وعلى خمسة آخرين بالسجن مدى الحياة 
في قضية قتل أبرار فهد«. وعثر على جثة فهد )21 عامًا(، في غرفته في مسكن الطالب في جامعة 
الهندسة والتكنولوجيا في دكا. وتعرض فهد للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى مدة 
)فرانس برس( ست ساعات من قبل 25 من زمالئه في رابطة شهاترا في بنغالدش. 

بنغالدش: اإلعدام لعشرين شخصًا بتهمة قتل طالبفنلندا تتبرع لتعليم أطفال الصومال

فترة  بين  الجزائر  في  المعنية  السلطات  تعمد 
وأخرى إلى حمالت إلبعاد األشخاص الذين يعانون 
الــشــارع،  مــن  وعقلية  نفسية  اضــطــرابــات  مــن 
خصوصًا في العاصمة والمدن الكبرى. لكّن هذه 
الحمالت تبقى حمالت ظرفية، وسط ضعف في 
التكّفل بمثل هؤالء األشخاص ونقص في المراكز 

المخصصة إليوائهم.

حمالت ظرفية

وتكريم ضحايا جرائم  إلحــيــاء  العاملي  الــيــوم  فــي 
الجريمة، والــذي يحل  الجماعية ومنع هــذه  اإلبــادة 
»التحرك  بـ  املتحدة  األمــم  تتمسك  الخميس،  اليوم 
ــلــدفــاع عـــن األشـــخـــاص املــعــرضــن لــخــطــر داهــــم،  ل
وأولــئــك الــذيــن قــد يــواجــهــون خــطــرًا فــي املستقبل، 
يجعلهم  ممنهج  لتمييز  تعرضهم  بسبب  وذلـــك 
بحكم هويتهم أهدافًا للعنف«. ويشدد األمن العام 

لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس عــلــى إمــكــان 
إقامة مجتمعات قادرة على مواجهة خطر اإلبادة 
ونبذ  السالم  قوامها  ثقافة  إشاعة  عبر  الجماعية 
العنف تشمل احترام التنوع وعدم التمييز. وكانت 
الجمعية العامة لأمم املتحدة صّوتت بإجماع الدول 
ـــ193 فــي سبتمبر/ أيــلــول 2005، على  الـ األعــضــاء 
اعتماد 9 ديسمبر/ كانون األول يومًا دوليًا إلحياء 

وتكريم ضحايا جرائم اإلبادة الجماعية ومنع هذه 
الجريمة والتحريض عليها، والذي يشكل مهمة كل 
الدولي املساعدة املطلوبة،  دولة، مع تقديم املجتمع 
عــنــد االقـــتـــضـــاء، لــتــوفــيــر الــحــمــايــة قــبــل أن تــنــدلــع 
األزمــــات والــنــزاعــات. ويــفــيــد مــيــثــاق األمـــم املتحدة 
بأنه إذا عجزت دولــة في شكل واضــح عن حماية 
ــادة، فالوقاية هــي أســاس  سكانها مــن جــرائــم اإلبــ

ذاته  اليوم  الحماية. ويصادف  املسؤولية عن  مبدأ 
الذكرى السنوية العتماد اتفاق عام 1948 الخاص 
بمنع جريمة اإلبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، 
لذا يهدف هذا اليوم أيضًا إلى زيادة الوعي باالتفاق 
وتــأكــيــد أهــمــيــتــه فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة ومنعها 

وتكريم ضحاياها.
)العربي الجديد(

Thursday 9 December 2021
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)ياسويوشي شيبا/ فرانس برس(



بكفاءة  حاليًا  تعمل  الــتــي  املستشفيات  فــي 
التوقف  إلــى  الطريق  فــي  وبعضها  متدنية، 
ــام«. وأوضـــحـــت تــقــاريــر طــبــيــة مـــن واليـــة  ــتـ الـ
شمال دارفـــور )غـــرب( مــدى اإلهــمــال املتعمد 
الذي يعاني منه قطاع الصحة بصورة عامة، 
وإدارات الطوارئ بصورة خاصة، والذي أدى 
إلى وفاة العشرات نتيجة اإلصابة بالتهاب 
املوحد  للمكتب  بــيــان  وقـــال  الــوبــائــي،  الكبد 
لألطباء إن »20 وفاة سجلت لنساء حوامل، 
ــيــــرة مـــن الــحــمــل«،  ــهــن فـــي الـــشـــهـــور األخــ

ّ
جــل

وتــوقــع حـــدوث وفــيــات فــي مــنــاطــق أخـــرى ال 
الـــوصـــول إليها  الــصــحــيــة مــن  الــفــرق  تتمكن 

ألسباب أمنية.
وحــــّمــــل طـــبـــيـــب مــــن واليـــــــة شــــمــــال دارفــــــــور، 
ــل عــدم الكشف عــن اســمــه، مسؤولية ما 

ّ
فــض

يــحــدث لــضــعــف اســتــجــابــة املـــركـــز الــصــحــي، 
ــي لـــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة  ــلــ ــكــ ــه الــ ــبــ واإلغـــــــــــــاق شــ
االتــحــاديــة مــنــذ أطـــاح قــائــد الــجــيــش الــوزيــر 
في  العاملني  أغلب  الـــوزارة، وتوقف  ووكيلة 
الـــوزارة عــن العمل احتجاجًا على االنــقــاب، 
الــجــديــد« إن »االنــقــاب عنّي  »العربي  لـ وقــال 
السابق  النظام  على  محسوبة  طبية  كـــوادر 
لــيــس مــن أولــويــاتــهــا الــتــعــامــل مــع الــطــوارئ 
الصحية، مثل التي تشهدها شمال دارفــور، 
أوبــئــة من  اإلقــلــيــم تشهد  مــن مناطق  وكثير 

بينها فيروس كــورونــا، ما ينذر باملزيد من 
املــخــاطــر«. ولــفــت مكتب األطــبــاء املــوحــد إلى 
أن االنقاب يتحمل مسؤولية مئات الوفيات 
الــنــاتــجــة عـــن تــعــطــيــلــه الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 
سواء كان عن طريق االعتماد على منسوبي 
الــنــظــام الــســابــق لتسيير الــــوزارة االتــحــاديــة 
واملـــراكـــز واملـــرافـــق الصحية األخــــرى، أو عن 
ــداث قــيــود أمنية تــعــوق املواطنني  طــريــق إحـ
 
ً
عن الحصول على الخدمات الصحية، فضا
عـــن تـــبـــّوؤ الــعــســكــريــني مــنــاصــب فـــي الــدولــة 
مــا يجعل حصيلة  اختصاصهم،  مــن  ليست 
الــذي ينذر بمزيد  األداء متدنية، وهــو األمــر 
مـــن الــفــشــل. وعــلــى خــــاف إضـــــراب األطـــبـــاء، 
االتـــحـــاديـــة  الــصــحــة  تـــقـــاريـــر وزارة  ــهـــرت  أظـ
الوفيات واإلصابات  أعــداد  زيــادة كبيرة في 
بمرض »كوفيد-19«، ما ضاعف من مشكات 
املــســتــشــفــيــات، بــحــيــث أصـــبـــح مـــن الــصــعــب 

إيجاد أسرة في مراكز العزل.
 70( أحمد  الصديق  السوداني  املسن  أصيب 
ســنــة( بــفــيــروس كــورونــا، وفشلت مــحــاوالت 
ذويـــــــــه فـــــي إيـــــجـــــاد مـــســـتـــشـــفـــى يــســتــقــبــلــه، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه لـ ــنــ ــــروا، حـــســـب قــــــول ابــ ــــطـ ــــاضـ فـ
الــجــديــد«، إلــى إبــقــائــه فــي املــنــزل، واســتــدعــاء 
الصعب  مــن  كــان  لكن  ملتابعة حالته،  طبيب 
أوكسجني،  أســطــوانــة  على  الحصول  عليهم 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــاء الـــــســـــودان مــشــهــد  ــبــ تـــصـــدر أطــ
ــنـــذ يــومــه  مـــنـــاهـــضـــة االنـــــقـــــاب مـ
تــشــريــن  أكــــتــــوبــــر/   25 فــــي  األول 
ــًا مــفــتــوحــًا  ــرابــ فــأعــلــنــوا إضــ املــــاضــــي،  األول 
ــل فــــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــمـ ــعـ عــــن الـ
التابعة  املستشفيات  ومــغــادرة  والحكومية، 
للجيش والــشــرطــة واملــخــابــرات، مــع االلــتــزام 
بمعاينة الحاالت الحرجة، ومرضى العناية 
ــة، والــــحــــضــــانــــات، وأقـــــســـــام الـــنـــســـاء  ــفـ ــثـ ــكـ املـ
ــاء الــحــالــي  ــبـ والــتــولــيــد. وأعـــــاد إضـــــراب األطـ
ــان إضــرابــهــم الــطــويــل قبل سقوط  إلــى األذهــ
والــذي  البشير،  املــعــزول عمر  الرئيس  نــظــام 
استمر لنحو 207 أيام، وكان له أثر بالغ في 
إسقاط النظام رغم انتقادات إلقحام القطاع 
لجنة  وطلبت  الــســيــاســي.  العمل  فــي  الطبي 
األطباء املركزية، وهي من األجسام النقابية 
الرئيسية، من األطباء املناوبني عدم استقبال 
ــاالت جــــديــــدة فــــي الــــعــــيــــادات الـــخـــارجـــيـــة،  ــ حــ
الـــطـــوارئ بجميع  أقــســام  وااللـــتـــزام بتغطية 
املـــدن واألريـــــاف، وكــذلــك مــراكــز  مستشفيات 
غسيل الكلى. ووفقًا إلحصاءات نقابية، فإن 
املــائــة، ورافقه  اإلضـــراب نجح بنسبة 80 في 
تــنــظــيــم عـــشـــرات الــوقــفــات االحــتــجــاجــيــة في 
بالعاصمة  الصحية  واملـــراكـــز  املستشفيات 
الـــخـــرطـــوم وبــقــيــة الــــواليــــات، اصــطــفــافــًا مع 
قــطــاعــات الــشــعــب املــنــاهــضــة لــانــقــاب، ومــا 
أعقبه من تسوية سياسية مع رئيس الوزراء 
فــي 21 نوفمبر/ تشرين  الــلــه حــمــدوك،  عبد 

الثاني املاضي.  
وزاد غضب األطباء مع تكرار اقتحام سلطات 
االنـــقـــاب املــســتــشــفــيــات، وهـــو مـــا تـــم رصـــده 
ــداء األمـــنـــي  ــ ــتـ ــ ــول االعـ ــ فــــي تـــقـــريـــر مــفــصــل حـ
الطاقم  وعلى  الصحية،  الرعاية  مرافق  على 
نقل  املــرضــى، ومنع  اعتقال  الطبي، ووقــائــع 
الــتــظــاهــرات الشعبية إلـــى املــشــافــي،  جــرحــى 
 عن منع العاملني في بنك الدم الوطني 

ً
فضا

من أداء مهامهم، وحرمان املعتقلني من تلقي 
الرعاية الصحية، وإيقاف سيارات اإلسعاف 
الــطــرق، وإغــاق الطرق والجسور الذي  على 
يــعــيــق وصـــــول املـــرضـــى إلــــى املــســتــشــفــيــات، 
وإطـــــــاق الــــغــــاز املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع فــــي داخــــل 
ــرور األيـــــــــام، واجــــه  ــ ــمـ ــ ــز الـــصـــحـــيـــة. وبـ ــ ــراكـ ــ املـ
املواطنون مشكات عدة في العاج، وأصبح 
الــنــظــام الــصــحــي، خــصــوصــًا فـــي الــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم، عــلــى عتبة االنــهــيــار، وقـــال بيان 
لــلــمــديــريــن الـــعـــامـــني فــــي املــســتــشــفــيــات إنـــه 
»منذ انقاب 25 أكتوبر، وبعد اإلقاالت التي 
تكليف  إعـــادة  تمت  الصحة،  وزارة  فــي  تمت 
الـــفـــلـــول وعـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد، وتــوقــف 
الدعم املادي للمستشفيات، كما حدث نقص 
حــــاد فـــي املــســتــلــزمــات نــتــجــت عــنــه مــعــانــاة 

أطباء 
السودان

اإلضراب ضد 
االنقالب ينذر 

بكوارث صحية

االنقالب  بعد  الصحي  النظام  انهيار  مخاطر  تضاعفت 
الذي  المدني  للعصيان  نتيجة  السودان  في  العسكري 
ينفذه األطباء، ونذر وقف التمويل الدولي للقطاعات 

الصحية، بالتزامن مع زيادة عدد اإلصابات بكوفيد-19

نجح إضراب األطباء 
بنسبة 80% ورافقته 

عشرات الوقفات 
االحتجاجية

أظهرت تقارير وزارة 
الصحة زيادة في أعداد 

الوفيات واإلصابات بكورونا

1819
مجتمع

ففارق الرجل الحياة بعد 10 أيام من إصابته.
ويوضح الطبيب هيثم مكاوي، اختصاصي 
الــتــخــديــر والــعــنــايــة املــكــثــفــة فـــي مستشفى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ســـوبـــا الــجــامــعــي، لــــ
الــنــظــام الصحي حاليًا يعد من  بــه  »مــا يمر 
األســـــوأ عــلــى مــــدار تـــاريـــخـــه، فــهــنــاك ارتــبــاك 
املــســتــشــفــيــات  ــل  ــ ــ داخـ مـــســـبـــوق  غـــيـــر  إداري 
سببه التغييرات اإلداريــة في وزارة الصحة، 
كــمــا زادت الــتــعــقــيــدات مـــع عــصــيــان األطــبــاء 
 عــن االنــهــيــار 

ً
وإضــرابــهــم عــن الــعــمــل، فــضــا

الرئيس  نظام  املــوروث من  الكبير  والتدمير 
ــا تـــــاه، إذ أثـــرت  املــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، ومــ

الله  عــبــد  االقــتــصــاديــة لحكومة  الــســيــاســات 
حمدوك على القطاع الصحي، وأخيرًا تدخل 
فــــي تــعــيــيــنــات وزارة  الـــعـــســـكـــري  ــقـــــاب  ــ االنـ
كل  وجــــرى  املــســتــشــفــيــات،  وإدارات  الــصــحــة 
ــادة إصـــابـــات كــورونــا  ــ ذلـــك بــالــتــزامــن مـــع زيـ
خــال األســابــيــع املــاضــيــة، ويــحــتــاج املريض 
ألـــف جنيه ســودانــي يوميًا  إلـــى 25  الــواحــد 
تــمــويــل«.  أي  يــتــوفــر  ال  بــيــنــمــا  دوالرًا(   55(
ويــضــيــف مــكــاوي أن »الــحــديــث عــن مجانية 
أصبح  الضعيفة  والــشــرائــح  للفقراء  الــعــاج 
ــن يــمــتــلــكــون  ــن الــــخــــيــــال، فــحــتــى مــ ضـــربـــًا مــ
األمــوال ال يجدون مراكز عاجية، ما تسبب 
فــي ظــهــور شــركــات خــاصــة تعمل فــي مجال 
الــتــطــبــيــب املـــنـــزلـــي يـــديـــرهـــا أطــــبــــاء صـــغـــار، 
ــم إيــجــابــيــتــهــا فـــي تــقــلــيــل الــضــغــط على  ورغــ
الطبية  املــمــارســات  تلك  أن  إال  املستشفيات، 
تتم مــن دون رقــابــة أو مــحــاســبــة«. ويوضح 
الطبيب السوداني أن »إنهاء مشاكل النظام 
ــة السياسية  ــ بــإنــهــاء األزمـ الــصــحــي مــرتــبــط 
فــي الـــبـــاد، واســتــيــعــاب الــنــقــابــات فــي إدارة 
ــة، ووضـــــــــع خـــريـــطـــة  ــيــ ــحــ املـــــؤســـــســـــات الــــصــ
على  الــرقــابــة  وزيـــادة  للصحة،  استراتيجية 
املستشفيات الخاصة التي تتربح من جيوب 
املرضى دون رقيب أو حسيب في ظل انهيار 

النظام الصحي الحكومي«.
من جهته، يقول املدير السابق إلدارة تعزيز 
الصحة في والية الخرطوم، محمد نقد الله، 
إقالته بعد االنــقــاب العسكري،  والــذي تمت 

إن »الــنــظــام الــصــحــي كـــان قــد بـــدأ بالتعافي 
خال األشهر األخيرة السابقة على االنقاب، 
وظــهــرت مــامــح تحسن تــدريــجــي بحصوله 
ــي فــــي مــــجــــال تــأهــيــل  ــ ــ عـــلـــى دعـــــم مــــالــــي دولـ
واملساهمة  اللقاحات،  وتوفير  املستشفيات، 
فـــي مـــجـــاالت صــحــة األم والـــطـــفـــل بـــإشـــراف 
مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، ويــونــيــســف، 
واالتـــحـــاد األوروبـــــــي، والــبــنــك الـــدولـــي، لكن 
ــرروا وقـــف دعــمــهــم مــبــاشــرة بعد  املــانــحــني قــ
ــح نقد  ــ ــوع االنــــقــــاب الـــعـــســـكـــري«. وأوضــ ــ وقـ
»السودان حصل  أن  الجديد«  »العربي  لـ الله 
من  مليون جرعة  مــن  أكثر  السابق على  فــي 
لــقــاحــات كـــورونـــا املــخــتــلــفــة بــدعــم مــن البنك 
الـــدولـــي، وحــصــل عــلــى وعـــود بــاملــزيــد، وهــي 
جـــرعـــات بــــات مــصــيــرهــا اآلن مــجــهــواًل بعد 
ــم الــبــنــك الـــدولـــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن  تــوقــف دعـ
»إضراب األطباء يمكن رفعه في أي وقت، لكن 
الطبية،  املستلزمات  الكبرى هي شح  األزمــة 
ــــدوث هـــجـــرة كــبــيــرة مـــن األطـــبـــاء  وأتـــوقـــع حـ
الـــلـــذيـــن خلفهما  الـــصـــدمـــة واإلحــــبــــاط  بــعــد 
ــــاب، خـــاصـــة أن الــكــثــيــر مــنــهــم  ــقـ ــ ــوع االنـ ــ وقــ
لشعار  استجابة   ،2019 ثـــورة  بعد  تحملوا 
الــثــوار، أمــا اآلن فا  الـــذي رفــعــه  )حنبنيهو( 
أعتقد أنهم سيصدقون ذات الشعار بعد أن 

أربك االنقاب كل الحسابات«.
بــــــــدوره، يـــؤكـــد الـــصـــيـــدالنـــي أحـــمـــد صــقــيــر، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »بــحــكــم الــتــجــربــة  لـــ
العسكرية ال تعرف  االنقابات  فإن  العملية، 

الشفافية، وقــد ظهر ذلــك خال  أو  املحاسبة 
حـــكـــم نـــظـــام الـــبـــشـــيـــر، والـــــــذي جـــــرت خــالــه 
جــرائــم فــســاد كــبــيــرة فــي مــجــال الـــــدواء، مما 
ضاعف من أسعاره، وساهم في ندرته، وهو 
أمـــر مــتــوقــع تـــكـــراره بــعــد االنـــقـــاب الــحــالــي، 
وبالتالي ستكون هناك أزمــات متاحقة في 
قطاع الدواء«. ويشير صقير إلى أن املعضلة 
األخرى التي تواجه قطاع الدواء أنه »يحتاج 
إلى دعم بمايني الدوالرات من الدولة، وبما 
أن االنقابات ال تضع ذلك ضمن أولوياتها، 
األمــنــيــة والعسكرية  الــقــطــاعــات  وتــركــز على 
والــخــدمــات،  والتعليم  الصحة  حــســاب  على 

فإن النتائج ستكون كارثية«.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

تونس ــ إيمان بن الحاج

حــــذرت جــمــعــيــات بــيــئــيــة فـــي تــونــس من 
خــطــورة ارتـــفـــاع كــمــيــة مــعــدن الــرصــاص 
الــطــاء، باعتبارها »تهدد  أنــواع من  في 
بــإصــابــة الــنــاس بـــأمـــراض مــثــل التسمم 
الناتج مــن تــراكــم املـــادة فــي الجسم على 
أو ســنــوات«. وتفيد تقارير  مــدى شهور 
أصــــدرتــــهــــا مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة 
ــيـــرة مــــن الــــرصــــاص  ــغـ ــأن »كــــمــــيــــات صـ ــ بــ
قـــد تــتــســبــب فـــي مــشــاكــل صــحــيــة كــبــيــرة 
وخطيرة خصوصًا بالنسبة إلى األطفال 
الذين تقل أعمارهم عن 6 أعــوام، والذين 
تــصــنــفــهــم بــأنــهــم الــفــئــة الــعــمــريــة األكــثــر 
عرضة للتسمم بالرصاص«. وتشير إلى 
النمو  »تشمل  الصحية  املشاكل  هــذه  أن 
العقلي والــبــدنــي لــألطــفــال، وصــــواًل إلــى 
نتائج  الــوفــاة«. وتكشف  مــواجــهــة خطر 
البيئية  التربية  تحاليل أجرتها جمعية 
احــتــواء  تــونــس  فــي  املستقبلية  لألجيال 
30 نوع طاء في الباد على نسب عالية 
من الرصاص تصل إلى 170 ألف جزء في 
املــلــيــون فــي بــعــضــهــا، و»هـــو رقـــم مرتفع 
الــدولــيــة للقضاء  جـــدًا«، مــا دفــع الشبكة 
ــلـــوثـــات الــعــضــويــة الــثــابــتــة إلــى  عــلــى املـ
اعتبار تونس نقطة ساخنة على صعيد 

نسب الرصاص املركزة في الطاء.
الــتــربــيــة البيئية  تــقــول رئــيــســة جــمــعــيــة 
املــســتــقــبــلــيــة ومــنــســقــة الشبكة  لــألجــيــال 
الدولية للقضاء على امللوثات العضوية 
»الـــعـــربـــي  ــي لــــ ــربــ ــغــ الـــثـــابـــتـــة ســـامـــيـــة الــ
الـــجـــديـــد«: »أظـــهـــرت تــحــالــيــل أجــريــنــاهــا 
أنــواع مختلفة للطاء  على 30 عينة من 
املــلــون فــي الــســنــوات املــاضــيــة، أن نسب 
الرصاص عالية جدًا، وتتجاوز املعدالت 
ـــ 90 ألـــــف جـــــزء فــي  ــــددة بــ ــــحـ الــــعــــاديــــة املـ
املـــلـــيـــون«. تــضــيــف: »مــخــاطــر الــرصــاص 
ــرة جـــــــدًا،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة اإلنــــــــســــــــان كـ ــ ــــحـ ــــى صـ ــلـ ــ عـ
يعتبرون  الذين  األطــفــال  على  خصوصًا 
الصحية  للمشاكل  تعرضًا  األكــثــر  الفئة 
 »جمعية 

ّ
املرتبطة باملادة«. وتشير إلى أن

التربية البيئية لألجيال املستقبلية تقوم 
بــحــمــات ســنــويــة فــي املــــدارس واملــعــاهــد 
عامليًا  املبذولة  الجهود  ضمن  والكليات 
للقضاء على الــرصــاص فــي الــطــاء. كما 
ــابــــي مــن  تـــعـــمـــل لـــكـــســـب الـــتـــفـــاعـــل اإليــــجــ
ــي البيئة  ــ الــســلــطــات املــعــنــيــة مــثــل وزارتــ
والـــصـــحـــة والـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــرقــابــة 
الصحية التي واكبت إجــراءات التحليل، 
مـــا أثــبــت صــحــة تــحــذيــراتــنــا مـــن ارتــفــاع 

نسب الرصاص في الطاء«.
 »الــــوضــــع الــصــحــي 

ّ
وتــــشــــرح الـــغـــربـــي أن

ــئــــي الـــخـــطـــيـــر املــــرتــــبــــط بــكــمــيــات  ــيــ ــبــ والــ
الـــرصـــاص فــي الــطــاء دفــعــنــا إلـــى إطــاق 
عــمــلــيــة لــــصــــوغ مــــشــــروع قــــانــــون خـــاص 
باملسألة عــام 2018، وصـــواًل إلــى مناقشة 
مـــســـّودة نـــص هـــذا الــقــانــون مـــع املعنيني 
البيئة والصحة والجمعيات  قي وزارتـــي 
ــــي جــــامــــعــــات«.  ــرات فــ ــبــ ــتــ ومـــمـــثـــلـــني ملــــخــ
البيئية  الــتــربــيــة  »جــمــعــيــة   

ّ
أن وتـــوضـــح 

مسار  فــي  انخرطت  املستقبلية  لألجيال 
ــاع كــمــيــات الــــرصــــاص في  ــفــ مــكــافــحــة ارتــ
الـــطـــاء عــــام 2012، فـــي إطـــــار مــواكــبــتــهــا 
تحركًا عامليًا بغطاء من األمم املتحدة شمل 
عربية  دول  فــي  طــاء  عينة  تحليل 1500 
وغربية عدة، وأظهر استعمال نسب عالية 

جـــدًا مــن الـــرصـــاص«. فــي الــســيــاق، كشف 
للرقابة  الوطنية  الوكالة  أصــدرتــه  تقرير 
نتائج   

ّ
أن للمنتجات،  والبيئية  الصحية 

مــــرّوج في  تحليل 52 مــن 72 عينة طـــاء 
السوق التونسية أظهر أنها غير مطابقة 
للمواصفات، وتحتوي على نسب مرتفعة 

جدًا من الرصاص. 

قلق صحي كبير
الصحية، جيهان  االختصاصية  وتؤكد 
ــربـــي  ــعـ ــى »الـ ــ ــنـــات، فــــي حــــديــــث إلــ ــيـ حـــسـ
الجديد« على هامش ورشة عمل عقدت 
مــؤخــرًا وتــنــاولــت تقديم مــشــروع الــقــرار 
الذي  ع 

ّ
الطاء املصن الخاص بالحّد من 

يــــوزع فــي الــســوق الــتــونــســيــة ويــحــتــوي 
عــلــى مـــواد رصـــاص وكــادمــيــوم وأخـــرى 
 »معدن 

ّ
أن الــعــضــوي،  لــلــذوبــان  معرضة 

الـــرصـــاص قـــد يــتــســبــب فـــي تــســمــم حــاد 
ومزمن في الوسط املهني أو في املنزل، 
بـــاعـــتـــبـــار أن الـــجـــســـم يــمــتــص أبــخــرتــه 
ــد في  ــ وأمــــاحــــه«. تــضــيــف: »نــســبــة واحـ

فــي تونس معرضون  املــائــة مــن السكان 
رقم  وهــذا  املهنية،  أعمالهم  في  للتسمم 
كــبــيــر، عــلــمــًا أن األنـــشـــطـــة األكـــثـــر تــأثــرًا 
بــهــذا الــخــطــر، هـــي صــنــاعــة الــبــطــاريــات 
املحروقات  وتــوزيــع  واللحام  والتعدين 

وصناعة مواد الحماية من األشعة«.
ــــف مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــاملـــيـــة 

ّ
ــن وتــــصــ

الــــرصــــاص والـــكـــادمـــيـــوم بــــني 10 مــــواد 
كــيــمــيــائــيــة تـــثـــيـــر قـــلـــقـــًا صـــحـــيـــًا كـــبـــيـــرًا، 
والنساء  لألطفال  كبيرًا  تهديدًا  وتشكل 
اللواتي قد ينقلن السموم إلى  الحوامل 
ة، باإلضافة إلى خطورة هذه املواد 

ّ
األجن

على العمال في الخطوط األمامية، ممن 
يحتكون مباشرة معها. عمومًا، تتسبب 
مادة الرصاص الكيميائية بآثار سلبية 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــصـــحـــة، مــــن بــيــنــهــا عــلــى 
الجهاز العصبي للطفل وقدراته الفكرية 
الناجمة  األمــراض  وسلوكه. كما تتعدد 
ــن هـــــذه املـــــــــادة، ومـــنـــهـــا تـــلـــف الـــدمـــاغ  عــ
والــجــهــاز الــعــصــبــي، واضـــطـــراب وظيفة 

الكلى والدورة الدموية والتناسل.

صحة التونسيين 
مهددة بـ»الرصاص«

رصاص الطالء خطر على اإلنسان )فتحي نصري/ فرانس برس(

أنواع خطرة من الطالء في تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

يشارك أطباء السودان في مناهضة االنقالب بقوة )أشرف شاذلي/ فرانس برس(
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مليون دوالر هو حجم الدعم 

المجمد بعد وقف البنك الدولي كّل 
تعامالته مع السودان بسبب االنقالب

ارتفاع نسبة الرصاص 
في الطالء يهدد 

التونسيين بأضرار صحية 
كبيرة. هذا ما تؤكده 

جمعيات بيئية ويؤيده 
خبراء صحيون. 

والمخاطر قد تطاول 
األجيال القادمة

بلغ العنف بين العصابات 
أوجه في كوبنهاغن، 
منذ الخميس الماضي، 

وصوًال إلى تنفيذ 
عمليتي إعدام في 
غابة قريبة. وأبدت 

الشرطة تفهمها لقلق 
المواطنين في موسم 
األعياد، وباشرت باتخاذ 

تدابير لـ»العقاب الشديد«

الدنمارك: عنف عصابات على باب األعياد
الشرطة تربط العمليات 

تحديدًا بعصابتين 
تتنافسان منذ سنوات

الدنماركيون في قلق 
كبير وتوتر ملحوظ على 
باب احتفاالت نهاية العام

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن حــــــوادث إطـــــاق الــنــار 
ــة  ــيــ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــل وســــــــط الــــعــــاصــــمــــة الــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ والـ
رت الــشــرطــة مــن مــمــارســات 

ّ
ــذ كــوبــنــهــاغــن، حــ

يــّدخــرون  مــنــظــمــون، ال  »مــجــرمــون  يرتكبها 
وســـيـــلـــة لــقــتــل خـــصـــومـــهـــم«. ولـــيـــل أول مــن 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أكــــدت الـــشـــرطـــة، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أنــهــا تــواصــل بحث مــا يــجــري مع 
الــســويــد الــتــي تــواجــه بــدورهــا حــربــًا دمــويــة 
بني عصابات. اندلعت موجة العنف الجديدة 
إثر مقتل شخص في الـ27 من العمر بطلقات 
نارية أمام املارة في وضح النهار، الخميس 
ــن عــمــلــيــات  ــ ــــدت ســـلـــســـلـــة مـ ــهـ ــ املـــــاضـــــي، وشـ
إطاق نار شملت شوارع ومقهى »نرجيلة« 
وصالون حاقة وغابة، وأودت بحياة شاب 
آخر في الـ17 من العمر داخل صالون حاقة، 
وجرح أيضًا فتى في سن الـ15 ورجل في سن 
الـ28، ما رفع إلى 4 عدد القتلى خال 4 أيام، 
في حني أصيب عدد من األشخاص بطلقات 

مباشرة في العنق والرأس، ما يؤكد- بحسب 
املنطقة  استهداف  املعتدين  تعّمد  الشرطة- 

العلوية من الجسم.
وتعتبر الشرطة أن »ما يجري يجعل منطقة 
العاصمة كوبنهاغن في وضع استثنائي مع 
بعضًا  بعضهم  ياحقون  عنيفني  مجرمني 
حــروب  أن  علمًا  تصفية«،  عمليات  لتنفيذ 
إلى  أدت  العصابات في شــوارع كوبنهاغن 
مقتل عابري سبيل بإطاق نار عشوائي في 
السنوات املاضية. وتربط الشرطة العمليات 
تحديدًا بعصابتني تتنافسان منذ سنوات، 
وتقول: »تقودنا كل خيوط التحقيقات إلى 

بيئة العصابات واملجرمني املنظمني«. 
ودفــــع الــتــوتــر الــســائــد الــشــرطــة إلـــى نصب 
حــــواجــــز لــتــفــتــيــش ســــيــــارات ومــــشــــاة قـــرب 
مناطق رود أوفر وفريدركسبيرغ ونوربرو 
ــتــــي شـــهـــدت صـــراعـــات  فــــي الـــعـــاصـــمـــة، والــ
مـــريـــرة بـــني الـــعـــصـــابـــات، رغــــم أن الــقــضــاء 
أفــراد  أصــدر سابقًا أحكامًا كثيرة فــي حــق 
القانونية.  غير  نشاطاتهم  من  للحد  منها 

أبـــواب إحــيــاء الدنماركيني  يــأتــي ذلــك على 
احتفاالت نهاية العام، ما يجعلهم في قلق 
كبير وتوتر ملحوظ، خصوصًا في املناطق 
القريبة من وسط العاصمة. وتؤكد الشرطة 
ــال الـــتـــوتـــر الــشــديــد  أنـــهـــا تــعــلــم جـــيـــدًا »بـــحـ
ــتـــهـــم عــبــور  ــدى رؤيـ ــ الـــتـــي تــصــيــب املـــــــارة لـ

أيضًا، وينفذها رجــال وشبان من مختلف 
أســواق  يــركــزون تحركاتهم على  اإلثــنــيــات 

املخدرات واملواد املمنوعة. 
وأبـــدت الــشــرطــة قلقها مــن اتــســاع عمليات 
الــقــتــل فـــي كــوبــنــهــاغــن، »فــعــمــلــيــات إطـــاق 
ــبــــدو عـــشـــوائـــيـــة كــمــا  ــار الـــحـــالـــيـــة ال تــ ــ ــنـ ــ الـ
رأيــنــا ســابــقــًا، بــل تــوحــي بــوجــود جهوزية 
واستعداد كاملني للخروج وقتل الشخص 
املستهدف. ونرى مزيدًا من عامات الصراع 
ويشير  اإلجــرامــيــة«.  البيئات  بــني  العنيف 
املــركــز الــوطــنــي للتحقيق فــي الــجــرائــم إلى 
أن العمليات الحالية تحصل بني عصابتي 
»ســــاتــــودارا« الــتــي لــديــهــا فــــروع أوروبـــيـــة، 
وأخرى منافسة لها تحمل اسم »إن إن في« 
الباد وفــي جنوب السويد.  وتنشط داخــل 
تــســتــخــدمــان  ــتـــني  ــابـ »الـــعـــصـ أن  وتــــوضــــح 
ــي الـــنـــزاعـــات  ــة ومـــتـــفـــجـــرات فـ ــاريـ أســلــحــة نـ
العنف  بينهما. وقد اشتدت وتيرة  الدائرة 
الشهر املاضي، ووصلت ذروتها في عمليات 
املاضي«.   الخميس  التي ترتكب منذ  القتل 

تلويح بـ »العقاب الشديد«
ــد قـــائـــد الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة ثــوركــيــلــد  ــ وأكـ
ــن بــــاشــــروا بــاتــخــاذ  ــ فـــوغـــدا أن عــنــاصــر األمـ
تــدابــيــر حــاســمــة العــتــقــال الـــجـــنـــاة، وتــأكــيــد 
ســجــنــهــم فـــتـــرات طـــويـــلـــة، عــلــمــًا أن الــجــهــاز 
يشتبه  الـــذيـــن  األشـــخـــاص  تــقــديــم  يستطيع 
املحكمة،  إلــى  عصابات  إلــى  انضمامهم  فــي 
ــدار أحــكــام لــفــتــرات مــضــاعــفــة في  وطــلــب إصــ
للعقوبات  معدل  قانون  إلى  استنادًا  حقهم، 
صدر عام 2017. وقد تصل عقوبات السجن 
إلى فترات تتراوح بني 5 و6 سنوات، بمجرد 
املتهم في عصابة وحيازته  تثبيت عضوية 
على ساح حتى إذا لم يشارك في إطاق نار. 
التفتيش  الــشــرطــة حــواجــز  وحــالــيــًا، تكثف 
فــي مــنــاطــق نـــوربـــرو وتــيــنــبــيــرغ وهــوســوم 
الشديد«، من  العقاب  »مناطق  التي تسمى 
أجـــل تــوقــيــف أي شــخــص يــمــلــك ســاحــًا أو 
يــمــارس أنــواعــًا مــن جــرائــم الــعــنــف، تمهيدًا 
إلحـــالـــتـــه إلــــى املــحــكــمــة بــمــوجــب الــتــعــديــل 

الصارم املعتمد في قانون العقوبات.

طــوابــيــر ســيــاراتــنــا بــعــد كــل عملية إلطــاق 
الــكــبــيــرة خــال  وتــتــفــهــم عصبيتهم  ــار،  ــنـ الـ
تحركاتهم«. أيضًا، لم يخِف السكان خوفهم 
مــن تنفيذ محاولة إلعـــدام شابني فــي غابة 
قريبة من منطقة هيرليف قرب كوبنهاغن، 
أول من أمس الثاثاء. وهما أصيبا بجروح 
نــاريــة استهدفت  أعــيــرة  خــطــرة نتجت مــن 

العنق والرأس.  

صراع إجرامي »عنيف«
ووصف املفتش في الشرطة املتخصص في 
سفرير  توربن  العصابات  عناصر  ماحقة 
الحال التي يعيشها أبناء كوبنهاغن بأنها 
استثنائية. وقال في مؤتمر صحافي عقده 
»يشعر  العاصمة:  وســط  الجهاز  مقر  أمــام 
املــواطــنــون بــأن الــوضــع يختلف عــن حــروب 
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة«، في  الـــعـــصـــابـــات فـــي الـــسـ
تلميح إلى مشاركة أفراد عصابات يركبون 
أن هذه  العمليات، علمًا  نارية في  دراجـــات 
الـــطـــريـــقـــة تــنــتــشــر فــــي هـــولـــنـــدا والـــســـويـــد 

حضور مسلح للشرطة 
وسط السيارات في 

كوبنهاغن )العربي الجديد(
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