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بغداد ـ أكثم سيف الدين

أثـــار االرتـــفـــاع الكبير فــي أعــــداد اإلصــابــات 
بفيروس كورونا الجديد في العراق، والذي 
تخطى حاجز 9 آالف إصابة يوميًا في أعلى 
قلق  الجائحة،  ظهور  منذ  الــبــاد  تسجلها  حصيلة 
انتشار  من خطر  املسؤولة  والجهات  الصحة  وزارة 
الــفــيــروس مــجــددًا فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة، ال ســيــمــا مع 
الوقائية من قبل املواطنني،  لــإجــراءات  إهمال كبير 
إجــراءات  بفرض  املسؤولة  الجهات  تــردد  مقابل  في 
وقائية صارمة وفرض عقوبات على املواطنني غير 

امللتزمني بتلك اإلجراءات.
وقــالــت وزارة الــصــحــة فــي بــيــان، الخميس املــاضــي: 
الجائحة  أعلى رقم من اإلصابات منذ بدء  »سّجلنا 
بــاإلجــراءات  بااللتزام  املواطنني  اكتراث  عــدم  نتيجة 
الوقائية الذي أصبح شبه معدوم، خصوصًا االلتزام 
املواطنني  داعية  االجتماعي«،  والتباعد  بالكمامات 
إلى »أخذ األمر بجدية قصوى، والعودة إلى االلتزام 
ــوزارات  ــ الـــتـــام بــــاإلجــــراءات الـــوقـــائـــيـــة«. كــمــا دعــــت الــ
واملنظمات  واألهلية  الحكومية  الــدولــة  ومؤسسات 
ــــراءات الــوقــائــيــة داخــل  كــافــة إلــى »اتــخــاذ جميع اإلجـ
مؤسساتها وااللتزام بها«، مشددة على أهمية دور 
القنوات اإلعامية والناشطني على وسائل التواصل، 
املجتمع  ومنظمات  والعشائرية،  الدينية  والقيادات 
املدني »في بذل مزيد من الجهود للتوعية الصحية، 

وحــث املواطنني على االلــتــزام بــاإلجــراءات الوقائية، 
وتلقي اللقاح بأسرع وقت ممكن«.

بدورها، أكــدت خلية األزمــة الخاصة بمتابعة ملف 
ــبـــوع الـــجـــاري،  ــا فـــي الــبــرملــان الـــعـــراقـــي، األسـ كـــورونـ
الثالثة من الجائحة، األمر  دخــول الباد في املوجة 
الــذي أدى إلــى ارتفاع أعــداد اإلصــابــات بشكل الفت. 
ويقول مقّرر خلية األزمة في البرملان جواد املوسوي، 
»تــّم تسجيل إصابات بمتحور  الجديد«:  »العربي  لـ
 الزيادة األخيرة بأعداد اإلصابات 

ّ
دلتا«، الفتًا إلى أن

ناجمة عن دخول املوجة الثالثة للفيروس، واملتسبب 
 »هـــذا املــتــحــور الشرس 

ّ
بها هــو دلــتــا«. ويــوضــح أن

الــعــراق وأدى إلـــى مضاعفة أعــــداد املــصــابــني.  دخـــل 
املصابني  على  تظهر حاليًا  الــتــي  األعـــراض   

ّ
أن كما 

املوجتني  كنا نسجلها خــال  التي  تلك  تختلف عن 
األولــى والثانية. ويشكو بعض املرضى من مشاكل 
في الجهاز الهضمي، وهو ما لم يظهر سابقًا. كما 
ناحظ أعراضًا غريبة تمامًا عّما كانت عليه الحال 
فـــي املـــوجـــتـــني الــســابــقــتــني«، مـــحـــذرًا مـــن »الـــتـــهـــاون 
بالتعامل مع املوجة الثالثة من الفيروس«. وينتقد 
الــلــقــاح في  املــوســوي »اإلقــبــال الضعيف على تلقي 
 األعــداد ال ترتقي 

ّ
عموم أنحاء الــبــاد«، الفتًا إلــى أن

إلى مستوى الطموح. وهناك تخوف منه على الرغم 
تــقــوم بها وزارة الصحة  الــتــي  التوعية  مــن حــمــات 
يضيف  الــلــقــاح.  بــشــأن  والتطمينات  األزمـــة  وخلية 
 »عــــدد الــذيــن يــتــوجــهــون لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــاح 

ّ
أن

فــي الــيــوم الــواحــد يــتــراوح مــا بــني 15 ألفًا و30 ألفًا، 
الفريق  تــؤكــد عضو  وهـــذا قليل جـــدًا«. مــن جهتها، 
 
ّ
اإلعــامــي الطبي فــي وزارة الــصــحــة، ربــى فـــاح، أن
تهاون املواطنني باإلجراءات الوقائية أدى إلى زيادة 
ــداد اإلصـــابـــات بــالــفــيــروس، متوقعة  ــ كــبــيــرة فـــي أعـ
املــزيــد مــن االرتـــفـــاع بــأعــداد اإلصـــابـــات خـــال األيـــام 
 »تــهــاون املــواطــنــني أدى إلــى هذه 

ّ
املقبلة. وتــقــول إن

الزيادة ودخول العراق في موجة ثالثة من الوباء«، 
ــة الــثــالــثــة قـــد تــكــون أخــطــر   »املـــوجـ

ّ
مـــشـــددة عــلــى أن

وأشــد من املوجات السابقة، األمــر الــذي قد يتسبب 
أيضًا بتسجيل زيــادة إضافية في أعــداد اإلصابات 
 »أعداد من تلقوا 

ّ
خال األيام املقبلة«. وتشير إلى أن

اللقاح حتى اآلن بلغت مليون شخص، وهــذا الرقم 
قــلــيــل جـــدًا بــاملــقــارنــة مـــع عـــدد الــعــراقــيــني، وهـــو 40 
املواطنني على  إقبال  إلــى »ضـــرورة  داعية  مليونًا«، 
تلقي اللقاح والتقيد باإلجراءات الوقائية«. وتسأل 
فاح: »ما املانع من أخذ اللقاح في الوقت الذي أثبت 
 من تلقى الجرعة األولــى من اللقاح لم 

ّ
فعاليته؟ كل

تسجل عليه أّي مضاعفات خطيرة تهدد حياته. كما 
التي  نفسها  اللقاحات  تأخذ  العالم  دول  جميع   

ّ
أن

تستخدم في العراق، وهي معتمدة من قبل منظمة 
الصحة العاملية«.

في املقابل، يحّمل عضو نقابة األطباء العراقية باسل 
الزيادة املتسارعة  الحطاب وزارة الصحة مسؤولية 
»الــعــربــي  ــدًا فـــي حــديــثــه لـــ بــــأعــــداد اإلصــــابــــات، مـــؤكـ

 »الــــــوزارة تــتــردد فــي فـــرض اإلجـــــراءات 
ّ
الــجــديــد« أن

الــوقــائــيــة، مــا دفـــع املــواطــنــني بشكل عـــام الـــى إهــمــال 
الـــوقـــايـــة، وعــــــادوا إلــــى مــمــارســة الــحــيــاة الطبيعية 
ــفــــات ومـــجـــالـــس الــــعــــزاء  وتـــنـــظـــيـــم األعـــــــــراس والــــحــ
الذي  األمــر  االجتماعي،  التباعد  إهمال  مع  وغيرها 
ه يتوجب 

ّ
أدى إلى تسجيل إصابات كثيرة«. ويرى أن

أن »تراجع الوزارة إجراءاتها وتتخذ خطوات جدية 
الوقائية وبشكل حــازم«،  بــإعــادة تطبيق اإلجـــراءات 
 »الوزارة أمام مسؤولية خطيرة، وعليها أن 

ّ
مؤكدًا أن

تتخذ اإلجراءات بشكل صحيح«.

مجتمع
أصـــدرت السلطات اليابانية، أمـــس، أوامـــر بــإجــاء أكــثــر مــن 120 ألــف ســاكــن فــي بعض املقاطعات 
الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة، بعد أيام فقط من حدوث انهيارات أرضية في مدينة أتامي 
الساحلية في مقاطعة شيزوكا. وقالت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية إن هيئة األرصاد الجوية 
أصدرت أعلى مستويات التحذير بشأن هطول األمطار في ثاث مقاطعات، ما دفع بعض الحكومات 
املحلية إلى إصدار أوامر للسكان باإلخاء. وقبل أسبوع، هطلت أمطار غزيرة على أتامي ما تسبب 
)قنا( بحدوث انهيارات أرضية ومقتل تسعة أشخاص على األقل وفقدان 20 آخرين.  

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات، الساحل الشرقي لجزيرة سوالويسي اإلندونيسية، بحسب 
غ عن وقوع أضرار. 

ّ
املعهد األميركي للجيوفيزياء. ولم يصدر تحذير من حدوث تسونامي، أو ُيَبل

وضرب الزلزال القوي على ُبعد 258 كيلومترًا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمال الجزيرة. 
وغالبًا ما تشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا بسبب موقعها على حزام النار في املحيط 
الهادئ. وفي 26 ديسمبر/ كانون األول عام 2004، ضرب زلــزال بقوة 9,1 درجــات قبالة سواحل 
)فرانس برس( سومطرة أسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في املنطقة.   

زلزال يضرب جزيرة سوالويسي اإلندونيسيةاليابان: إجالء أكثر من 120 ألفًا بسبب أمطار غزيرة

الزيادة الكبيرة في  تشكو محافظات عراقية من 
أن  إلى  مشيرة  كورونا،  بفيروس  اإلصابات  أعــداد 
المتسارعة.  الزيادة  مستشفياتها ال تستوعب تلك 
رضوان  النجف  محافظة  صحة  عام  مدير  وقال 
ونسبة  جدًا،  كثيرة  اإلصابات  »أعــداد  إن  الكندي 
أن  إلــى  الفتًا  عالية«،  خطورة  ذات  منها  كبيرة 

»أقسام الطوارئ لم تعد تتسع للمرضى«.

مستشفيات 
تضيق بالمرضى

من  البالغ  الطالء  عامل  ميراندا،  خوليو  يشعر  لم 
العمر 48 عــامــا، بــأن خطر فــيــروس كــورونــا بات 
أول  على  لحصوله  مــوعــد  تحديد  مــع  جـــدًا.  قريبا 
جــرعــة مــن الــلــقــاح املــضــاد لــكــورونــا فــي منتصف 
يوليو/ تموز الجاري، بدا أنه ينتظر بفارغ الصبر 
 مخاوفه تنتهي. وحدث 

ّ
اللقاح، عل الحصول على 

أن مـــرض زمــيــلــه الــشــهــر املـــاضـــي، وتــبــعــتــه زوجــة 
رئــيــســه فــي الــعــمــل. تــدريــجــيــا، وجـــد جميع زمــالء 

ــد،  مـــيـــرانـــدا الــخــمــســة فـــي الــعــمــل، بــاســتــثــنــاء واحــ
أنــفــســهــم فـــي الـــفـــراش. ثـــم بـــدأ مـــيـــرانـــدا، وهـــو من 
تشيلي، يشعر بتشنجات في املعدة. وسرعان ما 
استنشاق  أجــل  مــن  يكافح  األريــكــة  على  استلقى 
كــل نــفــس. ومـــن غــرفــة فــي مستشفى يــطــل على 
شــاطــئ بــرشــلــونــة حــيــث تــعــافــى بــعــد أســـبـــوع في 
العناية املركزة، قال ميراندا: »فقط عندما يصيبك 
الفيروس، فإنك تأخذ األمر على محمل الجد«. بعد 

ــة قــصــيــرة، يــواجــه مستشفى ديـــل مــار  فــتــرة راحـ
حــادًا  ارتــفــاعــا  الشرقية  الشمالية  املدينة  هــذه  فــي 
في أعــداد اإلصابات، وخصوصا من فئة الشباب 
العناية  لدخول  أقل حاجة  هم  الذين  امللقحني  غير 
املركزة، لكنهم يتحولون بأعداد كبيرة إلى املراكز 

الصحية وأقسام الطوارئ.
في مستشفى ديل مار، ارتفع عدد مرضى كورونا 
مــن 8 إلــى 35 مريضا فــي أسبوعني فقط، مــا قد 

يكون مؤشرًا على ما تنتظره البالد ما لم يتم اتخاذ 
ــراءات صــارمــة« ضــد انــتــشــار الــفــيــروس. وال  ــ »إجــ
أجهزة  إلى  املستشفى  في  املرضى  يحتاج معظم 
الحصول  مــع  كـــاٍف  بشكل  ويتحسنون  التنفس 
على أدوية كورتيكوستيرويد. بيد أن األطباء يرون 
أن األشخاص في العشرينيات وأوائل الثالثينيات 

من العمر يصابون بالتهاب رئوي خطير.
)أسوشييتد برس(

Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة

)Getty /إدواردو بارا(



أزمات مختلفة تؤرّق السودان وعاصمته الخرطوم، 
من بينها النفايات التي تأتي تهديداتها على صعد 

مختلفة، منها البيئية والصحية والجمالية

الصين: نظام الضمان يزيد الفوارق االجتماعية
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مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــه  ــواجــ ــوات طــــويــــلــــة، تــ ــ ــنــ ــ ــذ ســ ــنــ مــ
العاصمة السودانية أزمة نفايات، 
ــفــات فــي شــوارع 

ّ
إذ تــتــكــّدس املــخــل

في  وكذلك  الفرعية  كما  الرئيسية  الخرطوم 
األزمــة   

ّ
لكن الصغيرة.  كما  الكبيرة  أسواقها 

حة 
ّ

تفاقمت فــي األشــهــر األخــيــرة وهــي مرش
لــتــفــاقــم أكــبــر، خــصــوصــا مــع فــصــل الــخــريــف 
الذي بدأ في البالد في شهر يونيو/ حزيران 

املاضي.
نــجــالء مــحــي الــديــن، مــن ســكــان حـــّي األمـــراء 
كبير  مكّب  إقامة  من  تشتكي  الخرطوم،  في 
لــلــنــفــايــات أمــــام مــنــزلــهــا يــرمــي فــيــه األهــالــي 
مخلفاتهم من بقايا طعام وشــراب وأكياس 
بالستيكية وقوارير مياه وغيرها، فتنبعث 
لجوء بعض  عند  تتزايد  كريهة  رائحة  منه 
األشخاص إلى حرقها. تضيف محي الدين 
الذباب  من  »جحافل   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

والــبــعــوض تعيش بــن أكــــوام الــقــمــامــة، إلــى 
الضالة من قطط وكــالب.  الحيوانات  جانب 
وهذا املكّب تسّبب بأضرار بيئية كبيرة في 
األمــراض بن سكانه«. وتشير  الحّي ونشر 
ــزل فــــي مـــــّرات  ــنــ  »والـــــدتـــــي تـــتـــرك املــ

ّ
إلـــــى أن

كــثــيــرة، بسبب هـــذا املــكــّب وتــذهــب لتقضي 
الدين  أياما في منزل أخــي«. وتكشف محي 
املكّب  غ  ُيفرَّ أن   »أسابيع قد تمّر من دون 

ّ
أن

ونقله بواسطة اآلليات الخاصة إلى املكّبات 
ـــه »ُعــثــر 

ّ
الــوســيــطــة والــرئــيــســة«، الفــتــة إلـــى أن

 بالنسبة 
ّ

الــحــل أّمـــا  على جثة فيه مــؤخــرًا«. 
إليها، فيكمن في »إلغاء مثل هذا النوع من 
املــكــّبــات والــعــودة إلــى نــظــام جمع النفايات 
يوميا وفــي وقــت مــحــدد، وذلــك مباشرة من 
 شــكــوى مــحــي الـــديـــن ال 

ّ
الـــســـكـــان«. ُيـــذكـــر أن

الــشــكــاوى املــســّجــلــة فــي معظم  تختلف عــن 
 من تراكم النفايات 

ّ
أحياء الخرطوم التي تئن

الــتــي صـــارت مــظــهــرًا مــن مــظــاهــر العاصمة، 
في حن يلجأ إليها مشّردون للحصول على 

غذائهم منها.
تلّوث بيئي،  النفايات في  تلك  وقــد تسّببت 
ــّيـــمـــا تــــلــــّوث مــــيــــاه الــــشــــرب فــــي بــعــض  ال سـ
البيئة  يتناول وضع  تقرير  ويفيد  املناطق. 
والتوقعات البيئية في السودان لعام 2020، 
 أزمة النفايات كانت وما زالت تؤّدي إلى 

ّ
بأن

والــواليــات،  العاصمة  مستوى  على  كـــوارث 
مشيرًا إلى أنــواع مختلفة من النفايات مثل 
بــاإلضــافــة  الــصــلــبــة مــن بالستيكية وطــبــيــة 
إلـــى تــلــك الــصــنــاعــيــة بــأشــكــالــهــا، إلـــى جانب 
َعّد من املشاكل 

ُ
مياه الصرف الصحي التي ت

البيئية املزمنة األشّد خطورة. يأتي ذلك مع 
ص من النفايات، 

ّ
محدودية في مرافق التخل

وضــعــف إنـــفـــاذ الـــقـــوانـــن، ونــقــص الـــقـــدرات 
الصلبة،  الــنــفــايــات  مــع  للتعامل  املــؤســســيــة 

منها يجريان بطريقة غير علمية. ويوضح 
 نظام الرئيس املعزول عمر البشير، 

ّ
التقرير أن

من  بإنشاء جهات خاصة لالستفادة  سمح 
النفايات من دون املرور بالدولة. 

وفي هذا السياق، يقول وزير اإلعالم املكلف 
فــي حكومة واليـــة الــخــرطــوم، يــوســف حمد، 
النفايات  تماما قضية  متفهمة   حكومته 

ّ
إن

وما تتسّبب به من قلق، وهي تعمل بخطط 
ــــدى لــلــمــعــالــجــة،  قــصــيــرة وأخـــــرى طــويــلــة املـ
 الــبــدايــة ســـوف تــكــون بــإجــراء 

ّ
مـــع الــعــلــم أن

ــاء  إصــــالحــــات تــشــريــعــيــة وقـــانـــونـــيـــة وإنـــشـ
واســعــة  بــصــالحــيــات  للنظافة  واحــــدة  هيئة 
بــداًل من سبع هيئات في املحليات. يضيف 
ــجــرى 

ُ
 عــمــلــيــات صــيــانــة واســـعـــة ت

ّ
حــمــد أن

املكّبات  صيانة  ومعها  املتهالكة،  لــآلــيــات 
تأهيل مصنع  وإعــادة  والرئيسة،  الوسيطة 
لفترة طويلة،  ــفــه 

ّ
تــوق الــنــفــايــات بعد  تــدويــر 

إلى جانب زيــادة رواتــب العاملن في مجال 
فصل  فــي  البيئية  املخاطر  وحـــول  النظافة. 
 حكومة 

ّ
الــخــريــف الــحــالــي، يــوضــح حــمــد أن

الخرطوم خّصصت أكثر من ثالثة مليارات 
دوالر(  ألــف  و700  )نحو ستة مالين  جنيه 
لدرء اآلثار املحتملة لخريف 2021، الفتا إلى 

ة معّرضة لخطر.
ّ
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النفايات كانت وما زالت 
تؤّدي إلى كوارث 

في العاصمة والواليات

وعـــــــدم مــــواكــــبــــة مــــرافــــق الــــصــــرف الــصــحــي 
ــيــــاه املــســتــعــمــلــة لــنــمــّو  ومـــيـــاه املــــجــــاري واملــ
ه سوف 

ّ
املستوطنات. ويشّدد التقرير على أن

البيئة، ليس  تأثير متزايد على  لذلك  يكون 
 املناطق 

ّ
ــمــا فــي كــل

ّ
فــي الــخــرطــوم وحــدهــا إن

الحضرية األخرى.
البيئة،  يــرى الخبير املتخصص في شــؤون 
 »الــنــفــايــات في 

ّ
مــحــمــد أحــمــد الــفــيــالبــي، أن

ــطــاق« مبديا أســفــه »ملا 
ُ
الــخــرطــوم بــاتــت ال ت

الــحــال بعدما كــانــت الخرطوم  إلــيــه  وصــلــت 
في  والعربية  األفريقية  العواصم  أجمل  من 
الفيالبي  املاضي«. ويحّمل  القرن  ستينيات 
ــــى »عــمــلــيــة تــريــيــف  ــك إلـ ــ املـــســـؤولـــيـــة فــــي ذلـ
لــلــخــرطــوم حــدثــت فـــي الــســنــوات املــاضــيــة«، 
ــريـــف إلــى   »الــــذيــــن انــتــقــلــوا مـــن الـ

ّ
مــبــيــنــا أن

وقد  بيئية،  ثقافة  أّي  يملكون  ال  العاصمة 
ــاؤوا إلـــى املــديــنــة مــن دون أّي مــؤهــالت«.  جــ
التي  املتعاقبة  »الحكومات  لـ يحّملها  كذلك 
ويوضح  النفايات«.  مع  التعاطي  في  تتلكأ 
آثــار  »أكــبــر   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الفيالبي 

الـــتـــدهـــور الــبــيــئــي الــحــاصــل فـــي الــعــاصــمــة، 
هو أثر الالمباالة التي يتعامل بها الجميع 
ــه 

ّ
والــتــصــالــح مــع الــنــفــايــات«، مــشــيــرًا إلـــى أن

ــكـــاســـات نــفــســيــة  ــعـ »ســــــوف يـــكـــون لـــأمـــر انـ
واجــتــمــاعــيــة خــطــرة. وبــعــد ذلــــك، تــأتــي آثــار 
ــة  ــدريـ ــا الـــصـ األمــــــــــراض الــــخــــطــــرة خـــصـــوصـ
 يكمن في 

ّ
 »الحل

ّ
منها«. ويؤكد الفيالبي أن

أن تتشارك الحكومة واملواطنن املسؤولية، 
ــاع نــظــام الــبــلــديــات بمهامها املــحــددة  وإرجــ
في إصحاح البيئة. وفوق هذا وذاك، تفعيل 
 القوانن الرادعة، 

ّ
املجموعات الشبابية وسن

وتقليص حــجــم الــنــفــايــات عــمــومــا، وإجــبــار 
الجيش  فيها  بما  كثيرة  رسمية  مؤسسات 
ــم الــســريــع وقـــوات  والــشــرطــة واألمـــــن والـــدعـ
الــحــركــات املــســلــحــة، بـــأن يــكــون لــهــا دور في 
»زيادة اإلنفاق  النظافة«. ويطالب الفيالبي بـ
الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، وتــغــيــيــر الــنــظــرة 
مجال  فــي  العاملة  الــشــركــات  تجاه  السلبية 
 
ّ
ــرة بـــأن ــيــ جــمــع الـــنـــفـــايـــات، كــمــا إقـــنـــاع األخــ

املجال ليس للربح فقط«.
ــا لــتــقــريــر أعــــدتــــه هــيــئــة الـــنـــظـــافـــة فــي  ــقــ ووفــ
ــوم، وحــصــلــت عليه  ــرطـ ــخـ حــكــومــة واليـــــة الـ
 الـــخـــرطـــوم تنتج 

ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، فـــــإن ــعـ »الـ

نــفــايــات تصل إلــى 3229 طنا فــي الــيــوم، ما 
القياس  يجعلها عرضة لعالمات سيئة في 
األســـاســـي الحــتــمــاالت اإلصـــابـــة بـــاألمـــراض 
املرتبطة باملخاطر البيئية. وُيقّدر معّدل ما 
نفايات  مــن  الــواحــد  الشخص  يتخلص منه 
فـــي الـــيـــوم بــنــحــو 0.42 كــيــلــوغــرام. ويــشــيــر 
ــات املــخــصــصــة  ــيــ  عــــدد اآللــ

ّ
الــتــقــريــر إلــــى أن

ألعمال النظافة يصل إلى 535ُ آلية، ال تعمل 
منها إال 314 آلية، في حن تعّرض عدد منها 
للسرقة وتــحــّولــت أخـــرى إلــى مــجــّرد خــردة. 

ــرار الــتــي لحقت  ــ ويــقــدر الــتــقــريــر قيمة األضـ
الــنــظــافــة بــنــحــو 50 مــلــيــون دوالر  بـــآلـــيـــات 
أميركي، مع ترّهل كبير في هيئات النظافة 

ن.
َ
ت

ّ
ن مؤق

َ
بواقع موظف واحد مقابل عامل

وتـــضـــّم الـــخـــرطـــوم أربـــعـــة مـــكـــّبـــات وســيــطــة 
للنفايات فــي أحــيــاء ود نفيع وســوبــا وأبــو 
ــهــا 

ّ
ســعــد واألنــــدلــــس، يــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أن

ــنــشــأ بــاملــواصــفــات املــطــلــوبــة للتخلص 
ُ
لـــم ت

في  كبيرة  عيوب  وصاحبتها  النفايات  مــن 
صيانة  تكلفة   

ّ
أن علما  والتنفيذ،  التصميم 

جــنــيــه  ــلـــيـــون  مـ  200 عــــن   
ّ

ــقــــل تــ ال  مـــنـــهـــا  أّي 
أمــيــركــي(.  ألـــف دوالر  )نــحــو 450  ســـودانـــي 
 ثّمة مكّبات أخرى رئيسة 

ّ
يضيف التقرير أن

في أحياء أبو وليدات وحطاب وطيبة التي 
لــلــشــروط واملــواصــفــات  أنشئت غير مــراعــيــة 
ص 

ّ
 فرز النفايات والتخل

ّ
الهندسية، علما أن

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

في الصين يخلق نظام 
الضمان االجتماعي فوارق 

كبيرة بين سكان المدن 
واألرياف. ويدفع أطفال 

أَُسر األرياف ثمنًا كبيرًا لذلك، 
عبر تركهم يترعرعون بعيدًا 

عن الوالدين. أما خطط 
المعالجة فمتعثرة

بكين ـ علي أبو مريحيل

يـــوان، صينية تعمل فــي حضانة أطفال  لــي  ســونــغ 
في العاصمة بكن، وزوجها يانغ يشتغل في سوق 
للخضار بمدينة كوانجو )جنوب(. يتحدر كالهما من 
مقاطعة فوجيان، حيث يعيش بعيدًا عنهما طفلهما 

الوحيد البالغ 9 أعوام، الذي تتولى جدته رعايته.
»لم أستطع جلب  الجديد«:  »العربي  لـ  تقول سونغ 
ابني إلى املدينة، ألنه ال يتمتع هنا بميزات الضمان 
 إلى 

ّ
االجتماعي على صعيد الصحة والتعليم. لذا، ظل

جانب جدته في الريف، ويواصل تعليمه في الصف 
الثالث االبتدائي، وأزوره في كل فرصة تتاح لي. وقد 
جــاء خــالل عطلة عيد الربيع املاضي مع والــده إلى 

بكن، وقضينا أسبوعا معا«.
ُيعتَبر نظام الضمان االجتماعي في الصن أحد أكثر 
الهائل  الــعــدد  بسبب  تعقيدًا،  االجتماعية  األنظمة 
ــوارق االجتماعية  ــفـ والـ مــلــيــار،  الــبــالــغ 1.4  لــلــســكــان 
والطبقية، في ظل دولة اشتراكية تمارس كل أنواع 

الرأسمالية. 
وال يسمح هذا النظام بتمتع املواطنن بميزات الرعاية 
االجتماعية إال في مسقط رأسهم. وألن نمط الحياة 
الصناعية يفرض مغادرة السكان الريف للعمل في 
املدن، يترك األزواج املغادرون مالين األطفال برعاية 

األجداد في الريف.
وتشير إحصاءات صينية حديثة إلى أن أكثر من 65 
مليون طفل يترعرعون في األرياف بال رعاية األبوين، 
ما يمثل نحو 25 في املائة من إجمالي عدد األطفال 

في البالد.
وفــعــلــيــا شـــهـــدت الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة فـــي الــصــن 
ــاريــــخ. فــمــنــذ  ــتــ ــل وتــــغــــيــــرات مــخــتــلــفــة عـــبـــر الــ ــراحــ مــ
تأسيس جمهورية الصن الشعبية عام 1949 حتى 
نهاية السبعينيات من القرن العشرين، تكفل الحزب 
مشاريع  خــالل  مــن  املجتمع  باحتياجات  الشيوعي 

زراعية وشركات تملكها الدولة. 
وفي ظل سياسة اإلصالح واالنفتاح التي انتهجتها 
البشرية  املـــوارد  وزارة  1978، أصبحت  عــام  الــصــن 
والــضــمــان االجــتــمــاعــي مــســؤولــة عــن نــظــام الــرعــايــة 
املدن  سكان  على  تقتصر  كانت  لكنها  االجتماعية، 
فقط، بينما توجب على سكان الريف إعالة أنفسهم. 
ولم تطرأ تغيرات على النظام إال عام 1994، حن قدمت 
أكثر شمواًل. وفي عام 2014،  الحكومة نظام رعاية 

أعلن الحزب الشيوعي إصالحات جديدة هدفت إلى 
تعزيز وصول مواطني الريف إلى البرامج االجتماعية 
الصن  في  االجتماعي  الضمان  وُيعرف  الحضرية. 
باسم »خوكو«، ويسمح بالوصول إلى برامج تقدمها 
الحكومة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف 
ومــعــاشــات الــتــقــاعــد وصـــنـــدوق اإلســـكـــان، شـــرط أن 

يحصل ذلك في مسقط رأس الفرد.
لرعاية  بكن  مــركــز  فــي  االجتماعية  الباحثة  تــقــول 
الــجــديــد«: »خلق  »الــعــربــي  لـــ  الطفولة، شياو مينغ، 
انحسار تطبيق نظام الضمان االجتماعي في األقاليم 
أهمها  املناطق،  اجتماعية بن  تناقضات  مجموعة 
بن الريف واملدن، حيث يتمتع السكان بأنظمة رعاية 
مــتــقــدمــة، فــي مــقــابــل حــرمــان ســكــان الــريــف التعليم 
والرعاية الصحية املتقدمن، ومعاناتهم من التفكك 
األسري، لكونه نتيجة حتمية لهجرة العمال إلى املدن 

الكبيرة«.
وتضيف: »في نهاية املطاف، يدفع األطفال املتروكون 
في الريف ثمن افتقارهم إلى رعاية أسرية متكاملة، 
علما أن األرقام الصادرة عن وزارة التنمية تشير إلى 
أن نحو 47 في املائة من أطفال الريف ال يتجاوزون 

السادسة من العمر، وأن 68 في املائة منهم ال يرون 
آباءهم إال مرة واحدة سنويا. ويعني ذلك أن الوضع 
الراهن لأطفال حرج جدًا، ويسبب لهم أمراضا نفسية 
خطرة، أبرزها االغتراب االجتماعي والفتور العاطفي 

نحو اآلباء، وتفكك مفهوم األسرة«.
وتــــرى شــيــاو مــيــنــغ أن اســتــمــرار اقــتــصــار الــضــمــان 
االجتماعي على األفــراد في مسقط رأسهم من دون 
مراعاة الفوارق االجتماعية بن سكان الريف واملدن قد 
 مشّوها عاطفيا واجتماعيا، 

ً
يفاقم األزمة، ويخلق جيال

خصوصا أن الدولة ال تستطيع إلزام اآلباء برعاية 
بــدائــل تسمح باستمرار تدفق  تــوافــر  األبــنــاء، لعدم 

األيدي العاملة إلى املناطق الحضرية«.
املــوارد  املــاضــي، أعلنت وزارة  فــي يونيو/ حــزيــران 
البشرية والتأمينات االجتماعية في الصن عزمها 
على تحسن بنود الضمان االجتماعي عبر اعتماد 
مــســتــوى واحــــد مــن املـــيـــزات بــن الــتــأمــن والتنمية 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة فـــي الـــريـــف واملــنــاطــق 
الرابعة  الخمسية  الخطة  إطــار  فــي  معا،  الحضرية 

عشرة لتنمية املوارد البشرية.
وتسعى الخطة إلى خلق أكثر من 50 مليون وظيفة 
جديدة في املناطق الحضرية، مع إبقاء معدل البطالة 
 التقاعد إلى 65 عاما، 

ّ
أقل من 5.5 في املائة، ورفع سن

بــأمــل أن يــســاعــد ذلـــك فــي الــحــفــاظ عــلــى االســتــقــرار 
االجتماعي، وجمع مزيد من األموال لنظام معاشات 
التقاعد، علما أن صندوق الضمان االجتماعي الوطني 
في الصن يعاني من عجز مقداره 740 مليار يوان 
ضت السلطات 

ّ
)112.9 مليار دوالر أميركي(، بعدما خف

مــســاهــمــات الــشــركــات الــحــكــومــيــة الــكــبــرى ملــســاعــدة 
الشركات املتضررة من فيروس كورونا. 

نفايات الخرطومتحقيق
أزمة متفاقمة تحاصر السودانيين

هموم مضاعفة لفلسطينيي لبنان مع  رفع الدعم

سعر الحليب تضاعف 
عن السابق وال نعرف ماذا 

نفعل أمام هذا الغالء

انتصار الدنان

في  املقيمون  والالجئون  اللبنانيون  يعيش 
فــي ظل  كبيرة  اقتصادية  أزمـــة  الــيــوم  لبنان 
الــدوالر،  أمــام  اللبنانية  العملة  قيمة  انهيار 
والذي رفع أسعار كل السلع في شكل خيالي، 
وتـــحـــديـــدًا تــلــك األســـاســـيـــة املـــواكـــبـــة للحياة 
الــيــومــيــة. ومـــع رفـــع الــدعــم الــتــدريــجــي باتت 
أســعــار الــســلــع األســاســيــة مــضــاعــفــة وتــفــوق 
قدرات الطبقة الفقيرة للبنانين والالجئن، 
االحتياجات  توفير  يصعب  بــات  وبــالــتــالــي 
الضرورية مثل حليب األطفال والحفاضات، 
إلى  مــواد غذائية،  مــن  العائلة  ومــا تحتاجه 

جانب تأمن األدوية لأمراض املزمنة.
ــيــــدة  بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــى الــــــــــــــــدواء، تـــــقـــــول الــــســ
الحلوة  عــن  مخيم  فــي  املقيمة  الفلسطينية 
لــالجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي جــنــوب لــبــنــان، 
الـــحـــاجـــة نــــضــــال: »أنـــــــا مـــريـــضـــة بــالــضــغــط 
ــــى أدويــــــــة شـــهـــريـــا.  ــاج إلــ ــ ــتـ ــ والــــســــكــــري، وأحـ
وبسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر واحتكار 
األدويــــــة بــــات مــعــظــمــهــا مـــفـــقـــودًا، حــتــى تلك 
التي تستخدم بال وصفة ملعالجة  البسيطة 
عــوارض بسيطة مثل ألــم الــرأس. هكذا صار 
الــذي يريد شراء  الشخص  الصيدلي ُيجيب 
دواء عادي بأنه غير متوافر أو يعطيه حبات 
قليلة توجد على شريحة واحدة من العلبة. 
وفي حالتي لجأت إلى استخدام دواء بديل 
بالفاعلية  بمواصفات مشابهة، ولكنه ليس 

ذاتها«.
ــيــــب األطـــــــفـــــــال مــن  ــلــ وفــــــــي شــــــــأن فــــــقــــــدان حــ
الــصــيــدلــيــات، والـــــذي ال تــســتــطــيــع األمـــهـــات 
ــه، تــقــول أم مــحــمــد، وهـــي من  إيـــجـــاد بــديــل لـ
مــخــيــم عــن الــحــلــوة، وأم لــطــفــلــن: »ال يمكن 
وصــف شــعــور أم ال تستطيع شـــراء الحليب 
الضروري ألطفالها. وال تعرف ماذا تجيبهم 
بالحليب.  أرز  وجــبــة  إعـــداد  منها  طلبوا  إذا 
أنـــا حــقــا مــصــابــة بـــذهـــول، وأنــفــجــر بــالــبــكــاء 
طوال الوقت ألنني ال أستطيع شراء الحليب 
املـــفـــقـــود أســــاســــا مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات لــطــفــلــي 
ــن الــســوبــرمــاركــت  الـــرضـــيـــع، وال الــحــلــيــب مـ
أعـــوام. وحتى  أربعة  العمر  البالغ من  البني 
إذا وجــد فأنا ال أستطيع شــراءه، ألن سعره 
بـــات يــفــوق إمــكــانــاتــي املـــاديـــة، وال أعـــرف ما 

العمل، وكيف سأؤمنه«.
إذ  الحفاضات،  ذاتــه  الواقع  »يشمل  تضيف: 
صـــرت أبــحــث عــن أرخـــص نـــوع منها بغض 
وقد  الجودة  كانت منخفضة  إذا  النظر عما 
تؤثر على صحة ابني. فالحقيقة أنه يصعب 
تأمينها، وقد اضطررت مرات إلى ترك ابني 
. األكــيــد أن 

ً
مــن دون حــفــاض كــي أوفـــر قــلــيــال

األسعار تتجاوز قدرتي، وأنــا ال أعــرف ماذا 
أفعل، وأقف عاجزة أمام ما يطلبه طفلي في 

محل السكاكر«.
مــن جهته، يــقــول أحــمــد، وهــو ســائــق سيارة 
أجــرة فلسطيني مقيم في مخيم املية ومية، 

ــدي أربــــعــــة أوالد،  ــ ــ شـــــرق مـــديـــنـــة صــــيــــدا: »لـ
منهم صغيران، وجميعهم يحتاجون  اثنان 
أكــثــر مــن شهر.  إلــى حليب غير متوافر منذ 
ــــود حــلــيــب  ــــوجـ ــــن نـــعـــلـــم بـ الـــحـــقـــيـــقـــة أنــــــه حـ
فـــي صــيــدلــيــة أو ســـوبـــرمـــاركـــت، نــذهــب منذ 
عندما  لكننا  لشرائه،  األولــى  الفجر  ساعات 
نــســأل عــنــه يخبروننا بــأنــه نــفــد أو أنـــه غير 
مـــوجـــود. وحــصــل أن وجـــدنـــا الــصــنــف الـــذي 
يتناوله أوالدنــا، لكننا لم نستطع دفع ثمنه 
ــا، ووقـــفـــنـــا عــاجــزيــن  ــنـ ــدراتـ الـــــذي يـــتـــجـــاوز قـ
ــابـــع: »ســـعـــر الــحــلــيــب  ــتـ ــذا األمــــــــر«. يـ ــ أمــــــام هـ
تضاعف عــن الــســابــق، ونــحــن ال نــعــرف مــاذا 
نــفــعــل أمــــام هــــذا الـــغـــالء غــيــر الــطــبــيــعــي، لــذا 
املتحدة إلغاثة وتشغيل  نطالب وكالة األمم 

الالجئن الفلسطينين )أونروا( بأن تتحمل 
وأن  الفلسطيني،  الشعب  أمــام  مسؤولياتها 
تصدر بطاقة تموين لالجئن الفلسطينين 
التي  البطاقة  غــرار  لبنان، على  في  املقيمن 
للمواطنن  اللبناني  الــنــواب  مجلس  أقــّرهــا 

الفقراء«.
وكان البرملان اللبناني قد أقّر في 30 يونيو/ 
حزيران قانون البطاقة التموينية للعائالت 
ــوة اســتــبــاقــيــة  ــطــ ــــي خــ ــا، فـ ــريــ ــهــ الـــفـــقـــيـــرة شــ
ــواد  ــ ــع الـــدعـــم عـــن األدويــــــة واملـ إلجـــــــراءات رفــ
الغذائية وغيرها من السلع الضرورية مثل 

الطحن والرز والسكر. 
لبنان،  في  املقيمون  الفلسطينيون  ويواجه 
الكهرباء  انــقــطــاع  ــة  أزمـ باللبنانين،   

ً
أســــوة

التي تؤثر على كل نواحي الحياة املعيشية. 
ويــــزداد حجم مشكالت هــذا االنــقــطــاع الــذي 
الكهربائية  املولدات  عمل  تقنن  مع  يترافق 
إلى  الذين يحتاجون  املرضى  يؤثر على  ما 
أجهزة تنفس. تقول سيدة فلسطينية تقيم 
فــي مخيم نــهــر الـــبـــارد، شــمــال لــبــنــان: »بــات 
الـــوضـــع املــعــيــشــي مـــيـــؤوســـا مـــنـــه. سنشهد 
ــفــــجــــارًا اجـــتـــمـــاعـــيـــا إذا لــــم تــنــفــذ أونــــــروا  انــ
يموت  الفلسطيني.  الشعب  تجاه  واجباتها 

إلى  واملرضى يحتاجون  الجوع،  الناس من 
أجـــهـــزة تــنــفــس، فـــي حـــن أن تــغــذيــة املــخــيــم 
بـــالـــكـــهـــربـــاء تــقــتــصــر عـــلـــى ســـاعـــتـــن يــومــيــا 
فقط، وهناك تقنن في ساعات التغذية التي 
توفرها املولدات، ما يحرم املرضى من هذه 
األجهزة. ونسأل بالتالي هل ُيعقل أن ُيحرم 
الكهرباء وبعضهم  مرضى مثل والدتي من 
يحتاج إلى أجهزة تنفس، وما الحل؟ لم نُمت 

بجائحة كورونا، لكن الفقر سُيميتنا«.
ــد« الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــاهـ ــ وكــــانــــت مـــؤســـســـة »شـ
لــحــقــوق اإلنــســان قــد أصــــدرت بــيــانــا طالبت 
فيه »أونروا« بتحمل مسؤولياتها القانونية 
واألخالقية تجاه الالجئن الفلسطينين في 
ملواجهة  استباقية  خــطــوات  وتنفيذ  لبنان، 
ــداءات استغاثة  ــ الــكــارثــة مــن خـــالل إطـــالق نـ
ــتــــمــــع الــــــدولــــــي مـــــن أجــــل  ــلـــمـــانـــحـــن واملــــجــ لـ
تــأمــن تــمــويــل طـــارئ لتغطية االحــتــيــاجــات 
ــئــــن. ودعــــــــت إلــــــى إعــــــادة  األســــاســــيــــة لــــالجــ
العينية لعموم  السلع  تنفيذ برنامج تقديم 
فــتــرة األزمـــة،  الــالجــئــن الفلسطينين طـــوال 
واملـــطـــالـــبـــة بــعــقــد مــؤتــمــر دولـــــي لــلــمــانــحــن 
لــتــوفــيــر الـــدعـــم املـــالـــي واالقـــتـــصـــادي الــدائــم 

لالجئن الفلسطينين.

غسان رمضان الجرادي

نا قد نشاهدها وهي 
ّ
من النادر جدًا مشاهدة طيور وهي تموت، في حني أن

تسقط ميتة عندما يطلق صّياد النار عليها من بندقيته. وهي، حتى عندما 
تكون في طريق الهجرة ويصيبها تعب شديد فوق البحر بعد مقاومتها 
رياحًا معاكسة، تسقط في البحر بحسب تسجيالت الرادار، ثّم تلتهمها 
البحرية. ويحصل هذا األمر كذلك عند  الحيوانات  األسماك وغيرها من 
ن من متابعة السفر، 

ّ
عبورها الصحراء وتعّرضها إلى الجفاف، فال تتمك

لكّن بعضًا منها  الحارة حيث تموت.  لذا تنزل على األرض الصحراوية 
 األعشاب التي تحتفظ ببعض املياه في وريقاتها. ومن 

ّ
قد يعيش في ظل

الهجرة  أثناء  الطيور تموت في  املائة من صغار  أّن سبعني في  املعروف 
الجواب  أعيننا؟  بأّم  رأيناها تموت  نا 

ّ
أن ألسباب متعّددة. فهل هذا يعني 

بالتأكيد: كال. فمعظمها يقتات على الحشرات والالفقاريات وهي بدورها 
الغذائية.  السلسلة  إطــار  أخــرى من ضمن  تقع فريسة طيور وحيوانات 
ها تفّرخ كثيرًا 

ّ
وألّن الطيور الصغيرة تقع في قاعدة الهرم الغذائي، لذا فإن

ها 
ّ
أن علمًا  الحيوانات،  من  لغيرها  أو عشاًء  غــداًء  الصغيرة  تلك  ل 

ّ
فتشك

السلسلة  في  ارتقينا  ما 
ّ
وكل األولـــى.  بلغت سنتها  وقــد  وتــتــزاوج  تنضج 

إلــى نصف  العدد  ليصل  الصغيرة  الطيور  تفريخ   
ّ

يقل الغذائي،  الهرم  أو 
الــحــال مع  ني كما هــي 

َ
 سنت

ّ
صغير فــي السنة، أي إلــى صغير واحــد كــل

النسور. ونظرًا إلى أّن الطيور بشكل عام صغيرة جدًا ولها كتلة جسم 
بسرعة  يحدث  التحلل  هــذا  ألّن  تتحلل،  رؤيتها  الــنــادر  فمن  منخفضة، 
كبيرة، هذا في حال لم تصل حيوانات مفترسة وأكلة جيف إلى البقايا 
والعظام،  الجيف  وأكلة  املفترسة  الحيوانات  تلك  لم تظهر  لو  . وحتى 

ً
أّوال

ى 
ّ
يتبق البقايا حتى ال  الجيفة وتلتقط  تندفع نحو  فثّمة حشرات سوف 

منها شيء. وال يختلف األمر كثيرًا عندما تصاب الطيور بمرض، ألّن من 
ها ليست على ما يرام، أن تنكفئ 

ّ
عادتها في هذه الحال، وعندما تشعر بأن

في تجاويف األشجار أو الصخور.
إّن موت الطيور في أثناء الهجرة والذي يعود إلى اإلرهــاق الشديد سببه 
بالهجرة  الخريف  تبدأ في فصل  فالطيور  الهجرة نفسها.  األســاس  في 
إلى أماكن أكثر دفئًا، فالبرد القارس في فصل الشتاء ال يجّمدها فقط بل 
يمنع عنها الوصول إلى الطعام في املناطق املثلجة. وفي طريق الهجرة، قد 
تصطدم بمباٍن أو أعمدة أو أسالك كهربائية أو مراوح الطاقة الهوائية أو 

تحترق في أثناء مرورها فوق ألواح الطاقة الشمسية.  
التفريخ في  أماكن  إلى   

ً
العودة شماال املآسي نفسها في فصل  وتتكّرر 

الربيع. لكن، سواء أكانت هذه الطيور مهاجرة أم مستوطنة ال تبرح مكانها، 
ها تتعّرض إلى تسمم جماعي بمبيدات الحشرات ومبيدات القوارض 

ّ
فإن

 ما سبق يبنّي 
ّ

التي يحظر استخدامها نظرًا إلى خطورتها الشديدة. كل
ر 

ّ
أّن ماليني الطيور قد تموت من دون أن نشاهدها، وعلى اإلنسان أن يوف

ى منها األمان.
ّ
ملا تبق

)متخصص في علم الطيور البرية(

أين تموت الطيور؟

إيكولوجيا

القرارات  بسبب  جّمة  مصاعب  الخرطوم  في  النظافة  أعمال  تواجه 
بدأب  بالعمل  منظمة  وجماعات  شركات  قيام  وكذلك  المتساهلة 
إلى تعاقد  باإلضافة  العاصمة،  البيئة في  أوضاع  االستفادة من  على 
تلك  أّن  يُذكر  معيبة.  بعقود  شركات  ثالث  مع  السابقة  الحكومة 
الشركات توّقفت الحقًا عن العمل، بعدما طالبت بمبالغ كبيرة، على 

الرغم من عدم تغطيتها سوى عدد قليل من األحياء والشوارع.
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بالنسبة إلى كثيرين يعني التقدم في 
التعامل  فــي  الــرصــانــة  املهنية  الحياة 
مع الزمالء في العمل، وإظهار الجّدية 
أداء املهمات والتعامل مع  املفرطة في 
املــشــكــالت الــطــارئــة. لــكــن تــقــريــرًا أعـــّده 
كيف  كشف  بوست«  »نيويورك  موقع 
تــســاعــد الــفــكــاهــة فــي املــضــي قــدمــا في 

الحياة املهنية.
يتفق خبراء على أن الفكاهة في املكتب 
ــدرة عــلــى تــقــويــة الــعــالقــات  ــقــ تـــوفـــر الــ
والقضاء على التعبير املزعج. وتحدث 
استطالع للرأي أميركي عن أن 98 في 
فضلوا  التنفيذين  املديرين  من  املائة 
ــتـــعـــون بـــــروح  ــتـــمـ املــــوظــــفــــن الـــــذيـــــن يـ
املائة منهم أبدوا  الدعابة، وأن 84 في 
ــأن املـــوظـــفـــن املــضــحــكــن  اعــتــقــادهــم بــ

 أفضل.
ً
نفذوا عمال

أيــضــا، أظــهــر اســتــطــالع آخـــر لــلــرأي أن 
أربـــعـــة مـــن كـــل خــمــســة مــــــدراء مــالــيــن 
لــــدى املــوظــف  الـــدعـــابـــة  أيـــــدوا أن روح 
تلعب دورًا مهما في كيفية تأقلمه مع 
املهمات. أما ويل ستوري، وهي مؤلفة 
املتحدة  الواليات  في  إعالنات شهيرة 
األميركية، فتروي أن عالقتها الطريفة 
مع زميل جمع بينهما تصرف مضحك 
افتعله كلبها، وفّرت الثقة بينهما التي 
ســّهــلــت كــثــيــرًا مـــن أمــــور الــعــمــل طـــوال 
سنوات. »من املؤكد أن الضحك خدمنا 
تعاملنا  إذ  املهني،  مسارنا  فــي  جيدًا 

كصديقن مع اللكمات بسهولة«. 
إلــى ذلـــك، تــقــول جنيفر آكـــر، األســتــاذة 
الشريكة  واملؤلفة  كلية ستانفورد  في 

ــاب »الــــفــــكــــاهــــة والـــــــجـــــــّديـــــــة«، إن  ــتــ ــكــ لــ
»الــفــكــاهــة ســــالح ســــري لــيــصــبــح املـــرء 
أكثر فاعلية في العمل، وتزداد بهجته 
ــا ضــيــقــة  ــ ــــدودهــ ــي الــــحــــيــــاة. لـــكـــن حــ ــ فـ
فـــي مــعــظــم أمـــاكـــن الــعــمــل الــــيــــوم«. أمــا 
بــالــنــســبــة إلــــى أنــطــونــيــو دي ســوتــو، 
لــلــحــســابــات  األول  الــتــنــفــيــذي  املــــديــــر 
فــــي شــــركــــة »بـــيـــبـــيـــركـــوم« لــلــتــســويــق 
إلى  اضطر  بأنه  فيخبر  واالتــصــاالت، 
إظهار جانبه الكوميدي في أول يوم له 
في الوظيفة عام 2019، فحضر حصة 
مسبقا في ناٍد كوميدي، وذلك بتوجيه 
مــن مــديــره فــي الشركة الـــذي اعتبر أن 

الفكاهة جزء من روح العمل. 
األدرينالن  »انــدفــاع  وقــال دي سوتو: 
ــزز  ــ ــمــــل، وعـ ــعــ ــــي الــ جـــعـــلـــنـــي أســـتـــمـــر فـ
مــــهــــاراتــــي فــــي شـــكـــل ال ُيــــصــــدق عــلــى 
أخــاف  ال  االســتــمــاع، وجعلني  صعيد 
مـــن الـــتـــحـــدث أمـــــام الـــجـــمـــهـــور، أو من 

التعامل مع الصمت«.
ــرى الــبــعــض أن الــضــحــك »ُيــضــفــي  ــ ويـ
طـــابـــعـــا إنـــســـانـــيـــا عـــلـــى الــــقــــادة الـــذيـــن 
ــا  ــعـ ــثــــر ضـــعـــفـــا وتـــواضـ يـــصـــبـــحـــون أكــ
وتــعــاطــفــا، ويــمــنــعــهــم بــالــتــالــي مـــن أن 

يكونوا سلطوين«.
ومـــعـــلـــوم أن الــضــحــك ُيــطــلــق هــرمــون 
إندورفن )يعد من أهم مسكنات األلم(، 
ــانــــب هــــرمــــون أوكـــســـيـــتـــوســـن  ــــى جــ إلــ
)هرمون الحب(. وبالنسبة إلى الدماغ 
ــبـــه الـــضـــحـــك مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة  ُيـــشـ

والتأمل وممارسة الجنس.
)كمال حنا(

الفكاهة تساهم في 
تطوير الحياة المهنية

)Getty /الضحك »سالح سري« في العمل )اليسون لي ايسلي

فلسطينيون كثيرون يعيشون على اإلعانات )محمود غلدي/ األناضول(
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كورونا يقتل الحقوق
يوم السكان في اليوم العاملي لحقوق 

السكان الذي يصادف اليوم 
األحد، تزداد تحذيرات 

املنظمات الحقوقية في العالم والخبراء 
االجتماعيني من الصعوبات املتعلقة 

بنيل الناس حقوقهم في بلدانهم 
وأماكن وجودهم، بالتزامن مع العام 

الثاني من تفشي فيروس كورونا. 
ويشير صندوق األمم املتحدة للسكان 

إلى أن »عدم حصول ناس كثيرين 
على لقاحات كورونا يشكل واقعًا 
 اليوم، فيما أضّرت الجائحة 

ً
قاتال

فعليًا بأنظمة الرعاية الصحية، 
خصوصًا تلك الخاصة بالصحتني 
الجنسية واإلنجابية، علمًا أن تغّير 

معدالت الخصوبة ساهمت تاريخيًا 
في إلغاء حقوق اإلنسان«. يضيف أن 
»الجائحة كشفت أيضًا وجود تفاوت 
بني الجنسني، وفاقمت ظواهره على 
صعيد العنف وخطر زواج األطفال، 
وإلغاء وظائف كثيرة للنساء، التي 

يعتبر قسم كبير منها منخفض األجر. 
وجعلت الجائحة مسؤوليات النساء 

أكبر على صعيد تقديم رعاية لألطفال 
بسبب التعليم عن ُبعد، واملسنني 
ر صندوق 

ّ
في املنزل«. كذلك، يحذ

األمم املتحدة للسكان من ردود فعل 
سياسية »قد تكون ضارة إذا انتهكت 

الحقوق والصحة واالختيارات، ما 
يؤدي إلى آثار طويلة األمد تشمل 

التنمية االقتصادية والعمالة وتوزيع 
الدخل والفقر والحماية االجتماعية، 

إلى جانب عرقلة الجهود املبذولة 
لضمان حصول الجميع على رعاية 

صحية وتعليم وسكن وصرف صحي 
ومياه وغذاء وطاقة«. يتابع: »من أجل 

تلبية احتياجات األفراد في شكل 
لع صانعو 

ّ
أكثر استدامة، يجب أن يط

السياسات على عدد من يعيشون 
على األرض وأماكنهم، وعدد من 

سيخلفونهم فيها«.
 )العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، األناضول(

يساعدان مسنّة في بنغالدش

تنقل مأكوالت في الصين 

يحتججن ضد نقص المياه في دلهي 

تظاهرة للمطالبة بتقليص أعباء العمل في هولندا

تحمل طفلها 
خالل فيضان في 

إندونيسيا 

تركية أنجبت طفًال 
رغم إصابتها بكورونا

اعتقال محتجة 
ضد عنف الشرطة 

في كينيا

Sunday 11 July 2021
األحد 11 يوليو/ تموز 2021 م  1  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2505  السنة السابعة


