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إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

ـــطـــالـــب الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة بـــزيـــادة 
ُ
»ن

ـــر لــعــائــاتــنــا ما 
ّ
رواتــــــب الــتــقــاعــد كـــي نـــوف

تــحــتــاج إلـــيـــه«. هـــذا مــا يــقــولــه املــتــقــاعــد من 
إدارة السكك الحديدية نويد على رانا، خال حديثه 
لـ »العربي الجديد«، عن أحواله املعيشية بعد تقاعده 
 ما يحصل عليه يبقى أفضل 

ّ
من العمل. ويوضح أن

من ال شيء، إال أنه قليل جدًا في الوقت نفسه، في ظل 
الغاء الذي تشهده الباد، عدا عن األزمة االقتصادية 
والــبــطــالــة. ويــتــطــلــع املــتــقــاعــدون فـــي بــاكــســتــان إلــى 
املقابل،  فــي  رواتــبــهــم.  الحكومة بهم وزيـــادة  اهتمام 
ترى الحكومة أن امليزانية الخاصة باملتقاعدين تعّد 
ما  إذا  منه  التخلص  إلــى  تسعى  عليها   

ً
ثقيا عبئًا 

وجدت حلواًل مناسبة لها. في هذا اإلطار، قال رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان إن امليزانية الخاصة 
ــة املــخــصــصــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــارب املـ ــقــ بـــاملـــتـــقـــاعـــديـــن تـــكـــاد تــ
لــلــعــامــلــن واملــوظــفــن حــالــيــًا، مــعــتــبــرًا ذلـــك معضلة 

كبيرة في وجه الحكومة.
لــكــن لـــم يــكــن أمــــام الــحــكــومــة غــيــر االســتــجــابــة، ولــو 
، لــلــضــغــوط، لــتــرفــع نسبة املـــوازنـــة املخصصة 

ً
قــلــيــا

من  لجنة  كما شكلت  املــائــة.  فــي  للمتقاعدين عشرة 
ألزمة  مناسبة  إليجاد حلول  الباكستانين  الخبراء 
رواتـــــب املــتــقــاعــديــن، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات خــان 
امليزانية  تحمل  للحكومة  يمكن  ال  أنــه  اعتبر  الـــذي 

املخصصة لهم بصورتها الحالية، مؤكدًا أن حكومته 
تستعن بخبراء دولين في هذا املجال، كما تنظر في 
القوانن التي سنتها دول مختلفة من أجل التعامل 

مع املتقاعدين.
رواتــب  بزيادة  السابقة  الحكومات  خــان  اتهم  كذلك، 
ــع مــيــزانــيــة ضــخــمــة لــهــم ألســبــاب  املــتــقــاعــديــن ووضــ
 حــكــومــتــه ال تـــراعـــي املــصــالــح 

ّ
ســيــاســيــة، مـــؤكـــدًا أن

السياسية بل تنظر إلى مصلحة الباد ومستقبلها. 
بصورتها  املتقاعدين  لــرواتــب  الضخمة  فامليزانية 

الحالية غير مقبولة.
وأثـــــــارت تــصــريــحــات رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــمـــران خــان 
ــراء تــعــديــل في  ــ ــار فــيــهــا إلـــى إجـ األخـــيـــرة، والـــتـــي أشــ
املتقاعدين، حفيظة هؤالء.  برواتب  املتعلق  القانون 
السياسية  األحــــزاب  اهــتــمــام  مــحــط  القضية  وبــاتــت 
وورقــــة فــي يــدهــا مــن أجـــل انــتــقــاد الــحــكــومــة. وتــقــول 
إن  نــواز،  الرابطة اإلسامية مريم  نائبة زعيم حــزب 
الــحــكــومــة مــســؤولــة عـــن الـــغـــاء الــفــاحــش والـــوضـــع 
الــيــوم حــرمــان الشريحة  املعيشي الــصــعــب. وتــعــتــزم 
ــيـــش، أي  ــعـ ــن لــقــمــة الـ ــن كـــبـــار الـــســـن مــ الــضــعــيــفــة مــ
املــتــقــاعــديــن، مــشــيــرة إلــــى فـــض الــحــكــومــة اعــتــصــام 
املتطوعات في قطاع الصحة من أجل زيادة رواتبهن، 

وتحديد رواتب تقاعدهن، بالقوة.
يــذكــر أن مــن بــن مــطــالــب االعــتــصــام املــفــتــوح الشهر 
املـــاضـــي، الــــذي نــفــذتــه مــتــطــوعــات فـــي مــجــال الــطــب 
وحملة مكافحة شلل األطفال في إسام آباد، تحديد 

على  حصولهن  إلــى  باإلضافة  للمتقاعدات،  رواتـــب 
حقوقهن املالية. في هذا الصدد، تقول نورين اختيار، 
وهي من املتطوعات في القطاع الصحي، لـ »العربي 
الــجــديــد«: »نــتــقــاضــى املــــال بــحــســب ســاعــات عملنا. 
الــحــكــومــة  نــطــالــب  لـــذلـــك،  مستقبلنا غــيــر مــضــمــون. 
الــعــمــل مــن أجـــل مستقبلنا، وهــــذا حــق مــشــروع لنا 
األحــزاب  وتناشد  مطلبنا«.  قبول  على  وسنجبرها 
السياسية ممارسة الضغط عليها، والوقوف معهن 

من أجل الحصول على مطالبهن.
هــكــذا تــتــفــاوت املــطــالــب. فــفــي وقـــت تــســعــى نــوريــن، 
املتطوعة مع أخريات، من أجل الحصول على الراتب 
التقاعدي، يشكو محمد إسحاق أعوان، الذي عمل في 
إحدى االدارات الحكومية في مدينة كشمير - الشطر 
الــبــاكــســتــانــي، وتـــعـــّرض لـــحـــادث أدى إلــــى بــتــر يــده 
أثناء العمل، ضعف الراتب، إذ يتقاضى 3300 روبية 
باكستانية )نحو 20 دوالرا( شهريًا. راتب يستطيع 
ــتــــه فــقــط وبـــــدل املــــواصــــات،  مـــن خـــالـــه تـــأمـــن أدويــ

ليعتمد في معيشته على أقاربه بقية الشهر.
ويقول أعــوان لـ »العربي الجديد«: »لــدي سبع بنات 
وما رزقت بابن. الفتيات ال يعملن وأحتاج إلى املال 
من أجل تزويجهن. كما أن زوجتي مريضة، وبالتالي 
املـــال إلعالتها  تــأمــن  أجـــل  مــن  عــلــّي  تعتمد عائلتي 
وتــأمــن احــتــيــاجــاتــهــا«. ويــطــالــب الــحــكــومــة بــزيــادة 
الــتــقــاعــد، مضيفًا أنــه »يفترض  الــشــهــري بعد  راتــبــه 
راتــبــي كوني  ــادة  إلــى وضــعــي وزيــ النظر  باملعنين 

مــبــتــور الـــيـــد، لــكــنــهــا لـــم تــفــعــل شــيــئــًا«.  فـــي الــســيــاق 
نفسه، تتقاضى زرينه أحمد راتبًا قدره خمسة آالف 
راتــب زوجها  روبــيــة )نحو 31 دوالرا تقريبًا(، وهــو 
املحلية  التعليم  إدارة  في  الــذي عمل  أحمد،  املتوفي 
ــعـــد وفــــاتــــه الـــعـــام  فــــي إقـــلـــيـــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا. وبـ
ابنتيها.  على  وتنفق  راتبه  تتقاضى  باتت  املاضي، 
تقول إنها تحتاج إلى الزواج، خصوصًا أنها تعاني 
الــدم والسكري والقلب، ما يعني  من أمــراض ضغط 
أنها في حاجة إلــى عــاج دائــم، علمًا أن املبلغ الذي 

تتقاضاه شهريًا ال يكفي لكل ذلك. 

مجتمع
قالت السلطات األميركية إن ما ال يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم في نورث كاروالينا بعدما 
اجتاحت السيول أنــحــاء مــن الــواليــة، مضيفة أن شخصن على األقــل فــي عــداد املفقودين. وذكــرت 
خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنه تم العثور على ثاث جثث وإجاء ما يربو على ثاثن 
تل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول 

ُ
شخصًا. وقالت السلطات إن شخصًا رابعًا في املقاطعة ق

 غرق في رولزفيل. 
ً
تل اثنان في مقاطعة إردل. وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفا

ُ
جسرًا فيما ق

)رويترز( وأعلنت خمس مقاطعات في الوالية حالة الطوارئ يوم الخميس.  

غطى الوحل والحطام العديد من القرى حول العاصمة الفيليبينية، أمس الجمعة، بعدما تسبب 
إعصار فامكو في فيضانات عارمة دفعت الناس إلى الفرار إلى أسطح منازلهم، وقتل ما ال يقل 
عن 39 شخصًا. وتم إنقاذ آالف األشخاص، على الرغم من انحسار املياه في الغالب. وكان الجيش 
ينقذ الناس في األماكن التي ظلت فيها املياه عالية. وقال رئيس أركان الجيش الجنرال غيلبرت 
غاباي إن املركبات الهجومية البرمائية التي تستخدم عادة في عمليات مكافحة التمرد تم نشرها 
)أسوشييد برس( لاستخدام في عمليات اإلنقاذ.  

إعصار فامكو يقتل 39 شخصًا في الفيليبينمقتل 7 بسبب السيول في والية نورث كاروالينا

بصير  محمد  باكستان  في  القانوني  الخبير  يقول 
المتقاعدون  يتقاضاه  ما  إن  الجديد«  »العربي  لـ 
إذ  العمل،  أثناء  رواتبهم  لتخفيض  نتيجة  هو 
الموظفين  رواتب  من  جزءًا  الحكومة  تقتطع 
وتستفيد  تقاعدهم،  حين  إلــى  بها  وتحتفظ 
أنه  ويرى  رواتبهم.  المتقاعدين  إلعطاء  منها 
من  ــزء  ج تخصيص  الحكومة  على  يتوجب 

الميزانية للمتقاعدين.

تخصيص ميزانية أكبر

ــاس عـــلـــى األســـــــــواق اســـتـــعـــدادًا  ــنــ ــ ــال ال ــبــ كـــــان إلقــ
لعيد األنــــوار )ديـــوالـــي( لــدى الــهــنــدوس فــي الهند، 
ــٌر إيــجــابــي عــلــى الــحــركــة  الــــذي يــصــادف الـــيـــوم، أثــ
الخسائر  مــن  أشهر  بعد  الــبــاد،  فــي  االقتصادية 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن اإلغـــــــاق نــتــيــجــة تــفــشــي فـــيـــروس 
ــا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، هــنــاك مـــخـــاوف من  كــــورونــ
ــا بشكل  ــورونــ تــصــاعــد اإلصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــ

كبير. وقال األمني العام التحاد تجار الهند برافني 
كــانــديــلــوال، إّن األشــخــاص الــذيــن كــانــوا يكتفون 
بــشــراء الــضــروريــات على مــدى األشــهــر املاضية، 
األيــام  احتفاليًا. وشــهــدت  مــزاجــًا  الــيــوم  يعيشون 
 كبيرًا على األســواق لشراء 

ً
إقباال املاضية  الثاثة 

ــن املــــخــــاوف عــدم  ــا زاد مـ احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــيـــد. ومــ
باإلضافة  الكمامات،  الناس  ارتــداء عدد كبير من 

ــتــزام بالتباعد االجــتــمــاعــي فــي املــدن  إلــى عــدم االل
والــبــلــدات، غير آبهني بتجاوز عــدد اإلصــابــات في 
الباد 8.7 مايني إصابة بالفيروس، لتحتل املرتبة 
الثانية لناحية عدد اإلصابات بعد الواليات املتحدة 

األميركية، باإلضافة إلى 128600 حالة وفاة.
وفي املمرات الضّيقة في الجبات ناغار، وهو أحد 
العاصمة، صدحت  فــي  اكتظاظًا  ــّد  األشـ األســــواق 

بتحذيرات شــّددت على ضرورة  الصوت  مكّبرات 
وضع الكمامات والتزام التباعد االجتماعي.

ــمــــران ســيــنــغ  ــالـــب الـــجـــامـــعـــي هــــارســ ويـــصـــف الـــطـ
االستعدادات بأنها »الجو املعتاد في ديوالي«، وقال: 
 إلــى هــذا الحد. 

ًَ
»لــم أفــاجــأ بــرؤيــة الــســوق مــزدحــمــا

فنحن هنود وال نهاب شيئًا«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(
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أحمد حاج حمدو

في  األول  املــركــز  على  حصلت  التي  السلطان،  نسيبة  الــســوريــة  الشابة  تمّكنت 
من تحّدي مصاعب  السورية،  الحسكة  العامة على مستوى محافظة  الثانوية 
الهجرة واللجوء، وإيجاد موطئ قدم لها في األكاديميات الفرنسية، بالتوازي 
مع تطّوعها ملساعدة الالجئني السوريني في البلد الجديد. تنحدر السلطان )26 
عامًا( من محافظة الحسكة، وكانت حياتها قبل الحرب السورية مستقّرة كباقي 
 وقتها لهذه 

ّ
كــل الــدراســة، وكــّرســت  كــان لديها شغف بمواصلة  السوريني، كما 

بعد  القصيرة.  والقصص  الشعر  كتابة  في   
ً
موهبة امتالكها  عن   

ً
الغاية، فضال

األولــى على مستوى محافظتها،  املرتبة  الثانوية وحصولها على  في  تفّوقها 
 ظـــروف الحرب 

ّ
كــانــت نسيبة تطمح لــدراســة اإلعـــالم فــي جامعة »دمــشــق« لــكــن

ية التربية بجامعة »الفرات« في 
ّ
حالت دون هذا الطموح، فبدأت الدراسة في كل

شرق سورية، وواصلت مشوار التفّوق فحصلت على املرتبة األولى على مستوى 
جامعتها ثالث مّرات على التوالي فكّرمتها رئاسة الجامعة.

ف عــن الــدراســة بعد 
ّ
تــقــول نسيبة: »قــبــل تــخــّرجــي بــعــاٍم واحـــد اضــطــررت للتوق

وصــول نــيــران املــعــارك إلــى محافظة الحسكة، وتــعــّدد الــقــوى املسيطرة«. قــّررت 
أسرتها املحافظة على سالمتها والفرار نحو تركيا. 

الثانية في تركيا، وبعد نحو شهرين ونصف،  بــدأت نسيبة وعائلتها املحطة 
تواصلت العائلة مع قريبها وهو جــراح في فرنسا، فساعدها بالحصول على 
تأشيرات. عقب الوصول إلى فرنسا، نزلت العائلة بضيافة قريبها، وكانت الفترة 
األولــى في هــذا البلد الجديد صعبة جــدًا، فال أحــد من أفــرادهــا يتقن الفرنسية 
التي هي مفتاح الحياة هناك، باإلضافة إلى الصدمة الثقافية األولى في البلد 
الجديد، وهو ما جعل نسيبة تفّكر بالعودة إلى سورية. والحقًا تقّدمت العائلة 
الفرنسية،  اللغة  لتعليم  اللجوء، والتحقت نسيبة مع أشقائها بمدرسة  بطلب 
 الصدمة كانت عندما لم تتمكن العائلة من الحصول على لجوء سياسي بل 

ّ
لكن

حماية فرعية. مع ذلك، واصلت نسيبة مشوارها وتقّدمت إلى املعهد الجامعي 
لتعليم اللغة الفرنسية )CIEF( وبعد إتقانها اللغة بفترة وجيزة، تقّدمت لدراسة 
في  تفّوقها  وبعد  الطفل.  وتكوين  والتعليم  التربية  اختصاص  في  املاجستير 
في هندسة وتصميم  ثــاٍن  ماجستير  لــدراســة  نسيبة  تقّدمت  األول،  املاجستير 
البحوث في مجال تدريب وتأهيل البالغني لالندماج في املجتمع، وتفّوقت فيه، 
ما أّهلها للتقّدم إلى أطروحة الدكتوراه فتمّكنت من الوصول إلى هذه الدرجة 

العلمية خالل ثالث سنوات فقط.

تعّد صناعة واستيراد السالح في محافظة أسيوط المصرية أمرًا 
اليوم.  حتى  منها  الحد  في  األمنية  الحمالت  تساهم  لم  عاديًا، 

أحد األسباب الرئيسية هو الثأر، عدا عن البطالة والفقر، األمر الذي 
يؤدي إلى انتشار المخدرات أيضًا

سورية: مستشفيات متهالكة في مناطق النظام

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

الــســالح  تــنــتــشــر ورش صــنــاعــة 
بـــأشـــكـــال وأنـــــــــواع مــخــتــلــفــة فــي 
قــرى ومــدن محافظة  العديد من 
أســـيـــوط، إحـــدى مــحــافــظــات صــعــيــد مصر. 
وتعّد تلك الــورش مــوردًا مهمًا لدخل آالف 
الــشــبــاب، وهـــي املــهــنــة الــتــي زادت فـــي ظل 
ارتفاع نسبة جرائم الثأر في تلك املحافظة. 
ــيــــوط فــــي صـــــــدارة املــحــافــظــات  ــأتــــي أســ وتــ
ــأري،  ــ ــ ثـ ــــالف  ــ خـ  1500 مـــســـجـــلـــة  ــة  ــريــ املــــصــ
تــنــتــشــر فــي مـــدن وقــــرى املــحــافــظــة بحسب 
تــقــاريــر أمــنــيــة. والــخــالفــات تتمحور حــول 
األراضي الزراعية والجيرة والنزاعات على 
غير  وتــجــارة  أراٍض  وتقسيم  مالية  مبالغ 

مشروعة.
إضـــــافـــــة إلــــــى األســــلــــحــــة، تـــنـــتـــشـــر تـــجـــارة 
املخدرات. ويقول البعض إن انتشار تجارة 
الـــســـالح واملــــخــــدرات فـــي املــحــافــظــة يرتبط 
بـــارتـــفـــاع نــســبــة الــفــقــر بـــهـــا، وتـــعـــد األكــثــر 
 66،7 بنسبة  املصرية  املحافظات  بني  فقرًا 
ــة، بــحــســب أحــــدث تــقــريــر للجهاز  ــائـ فـــي املـ
 املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الصادر 

في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

وتكشف واقعة حدوث شجار بني عائلتني 
ــرة الــقــلــعــة فـــي قـــريـــة بــنــي محمد  ــزيـ فـــي جـ
أسيوط  محافظة  في  أبنوب  ملركز  التابعة 
ــن مـــدى  مــــؤخــــرًا، نــتــيــجــة خـــــالف ثـــــــأري، عــ
انــتــشــار الـــســـالح الــثــقــيــل بـــأنـــواع وأشــكــال 
األسلحة  أبــرز  العائالت. ومن  مختلفة بني 
ــع أو 

ّ
الــســالح أو تــصــن الــتــي يبيعها تــجــار 

تــهــّرب هــي الــبــنــادق اآللــيــة، و»الــغــريــنــوف«، 
ــــوش،  ــرطــ ــ ــخــ ــ و»الــــــطــــــبــــــنــــــجــــــات«، وفـــــــــــرد الــ
املختلفة،  بأنواعه  و»البوشكة«، والرشاش 
مـــن بــيــنــهــا مـــا هـــو ســـريـــع الــطــلــقــات ويــعــّد 
شرائه،  على  كثيرون  ويقبل  سعرًا  األعــلــى 
ــراوح أســـعـــار تلك  ــتــ وســعــتــه 30 طــلــقــة. وتــ
األسلحة ما بني 15 و35 ألف جنيه )ما بني 
إلى  وقــد تصل  953 دوالرًا و2225 دوالرًا(، 

50 ألف جنيه )نحو 3178 دوالرًا(.
وفي ما يتعلق باملسدسات، فهناك مسدس 
8,5 مـــم وســـعـــره 7 آالف جــنــيــه )نــحــو 445 
ســعــره  ويــــصــــل  مــــم   9 ومــــســــدس  دوالرًا(، 
 ،)

َ
دوالرا  826 )نـــحـــو  جــنــيــه  ــــف  ألـ  13 ــــى  إلـ

ومــســدس الـــ 14 ويصل سعره إلــى 16 ألف 
»الفرد«  دوالرًا(. وهناك   1017 )نحو  جنيه 
األصـــغـــر حــجــمــًا، و»املــــقــــروطــــة« وحــجــمــهــا 
 عـــن »مـــســـدس الـــصـــوت« 

ً
مـــتـــوســـط، فـــضـــال

ــة،  ــيـ ــة لــصــنــاعــة األجــــــــزاء األســـاسـ ومـــخـــرطـ
و»مواسير« حديدية من نوع معني يعرفه 
لثقب  و»شنيور«  الــســالح،  وصانعو  تجار 
مــكــان الــطــلــقــات، وصــــاروخ لــقــص الــحــديــد، 
ثــــــم تــــضــــبــــط مـــــــاســـــــورة الــــــســــــالح بــحــســب 
مــقــاس الــطــلــقــة، مضيفًا أن بــيــع الــســالح ال 
يقتصر على أبناء املحافظة فقط لكن على 
املحافظات املجاورة، وللبيع أصول معينة 
ــقـــانـــون. ويــشــيــر إلــــى أن  لــالحــتــيــال عــلــى الـ
دخــــول بعض  ال تستطيع  األمــنــيــة  الـــقـــوى 
ــع أســلــحــة كيفما تــشــاء. 

ّ
ــصــن

ُ
الــقــرى الــتــي ت

وعــــادة مــا يقبل عــلــى شـــراء هـــذه األسلحة 
تّجار املخدرات. 

 
ّ
ويقول عــادل عباس، وهــو تاجر ســالح، إن

معظم القرى في محافظة أسيوط املوجودة 
إلـــى جــــوار الــجــبــل تــقــوم بــصــنــاعــة الــســالح 
وبيعه، ومعظم تلك الورش يملكها شباب 
فــي ظــل ارتــفــاع نسبة البطالة، مــن دون أن 
تتمكن القوى األمينة من رصد تلك الورش. 
يضيف أن األهالي يسلمون أسلحة محلية 
لــلــقــوى األمــنــيــة فــي حـــال تضييق الــخــنــاق 
عــلــيــهــم، ويــحــتــفــظــون ألنــفــســهــم باألسلحة 
املــســتــوردة الــتــي تــتــراوح أســعــارهــا مــا بني 
بــني 1906 و3814  )مـــا  ألـــف جــنــيــه  30 و60 

دوالرًا(.
ــال، أحــــد أعــضــاء  ــعــ ويـــربـــط مــحــمــد عــبــد الــ
زيــادة  فــي محافظة أســيــوط،  لجان الصلح 
ورش الــســالح وتــجــارة املــخــدرات بــارتــفــاع 
نسبة الفقر، علمًا أن تجارة املخدرات باتت 
ــًا. بــاإلضــافــة إلـــى جــرائــم الــثــأر،  ــ أكــثــر رواجـ
تعرف املحافظة ارتفاعًا في نسبة الجرائم 
ــئـــات، الفــتــًا  الــجــنــائــيــة يــذهــب ضــحــيــتــهــا املـ
إلـــى أن ســكــان مــحــافــظــة أســيــوط يــشــتــرون 
أثاث منازلهم ألسباب كثيرة،  قبل  السالح 
في  خصوصًا  االجتماعية  الــوجــاهــة  منها 
املــنــاســبــات واالحــتــفــاالت الــعــامــة واألفــــراح، 
ــم  ــرائــ ــن جــ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى حـــمـــايـــتـــهـــم مــ
الــثــأر، وتــجــار املــخــدرات، وحـــوادث السرقة 
ــدًا على  ــرقـــات، مـــؤكـ ــــاع الـــطـ

ّ
بــــاإلكــــراه، وقــــط

في  الثأر  جرائم  إلنهاء  املصالحات  أهمية 
املحافظة.

ــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــركــ ــان الـــجـــهـــاز املــ ــ وكــ
واإلحــصــاء املــصــري قــد أعلن ارتــفــاع معدل 
 9.6 إلــى  املصرية  العمل  فــي ســوق  البطالة 
ــوة الــعــمــل خــالل  ــة مـــن إجـــمـــالـــي قــ ــائـ فـــي املـ
الربع الثاني من عام 2020، بعدما كان 7.7 

في املائة في الربع األول.
وبلغ عدد العاطلني عن العمل نحو 2.574 
مــلــيــون   1.934 ــع  ــ ــواقـ ــ بـ ــخــــص،  شــ  مـــلـــيـــون 
ــًا مــــن اإلنــــــــــاث، فــي  ــفــ ألــ الـــــذكـــــور و640   مــــن 
فى  العمل  عــن  عــاطــل  مليون   2.236 مقابل 
عـــام 2020. وســجــل معدل  مــن  األول  الــربــع 
ــذكــــور حــتــى نــهــايــة الــربــع  الــبــطــالــة بـــني الــ
الــثــانــي 8.5 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي الــذكــور 
 فــي  قــوة الــعــمــل، مــقــارنــة مــع 4.5 فــي املائة 

في الربع السابق.

غالبية األدوية
التي يحتاجها المرضى

 غير متوفرة في 
المستشفى

الذي يحول داخل الورش إلى سالح ناري. 
وتــوضــح تــقــاريــر أمــنــيــة أنـــه خـــالل األشــهــر 
سبتمبر/  آب،  )أغسطس/  األخيرة  الثالثة 
أيــلــول، أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول(، صـــودرت 
ــن األنـــــــــواع الــثــقــيــلــة،  173 قــطــعــة ســـــالح مــ
وكــمــيــات كــبــيــرة مــن الــطــلــقــات الــنــاريــة، من 
خــــالل حــمــالت األمـــنـــيـــة. أضـــافـــت الــتــقــاريــر 
الخراطة«،  »ورش  في  األسلحة  صناعة  أن 
واســتــيــرادهــا مــن لــيــبــيــا والــــســــودان، زادت 
في محافظة أسيوط عقب ثورة 25 يناير/ 
ــام 2011، بــاإلضــافــة إلــى  كـــانـــون الــثــانــي عـ

زيادة االنفالت األمني وجرائم الثأر بأعداد 
كبيرة بني أبناء املحافظة، كما زادت تجارة 

املخدرات بني الشباب.
 مدينة البداري وقراها 

ّ
تضيف التقارير أن

 املــركــز األّول فــي عــدد 
ّ

فــي املــحــافــظــة تــحــتــل
األســلــحــة، فــي ظــل كــثــرة الــخــالفــات الثأرية 
والــــعــــصــــبــــيــــات الـــقـــبـــلـــيـــة. ويـــــأتـــــي ســـاحـــل 
سليم فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة، ومــديــنــة أبنوب 
الــثــالــثــة، والـــتـــي تــشــهــد الــكــثــيــر مـــن جــرائــم 
املــخــدرات،  وتــجــارة  السالح  الثأر وصناعة 
املتاخمة  الزراعية  األراضــي  اتساع  في ظل 

قربها  ظــل  فــي  الــرابــعــة  والقوصية  للجبل، 
 عن مدينتي 

ً
والجبل، فضال النيل  نهر  من 

ــا مــديــنــتــا مــنــفــلــوط   الـــغـــنـــايـــم وصــــدفــــا. أمـــ
ــرة  ــيــ ــة األخــ ــبــ ــرتــ ــج، فـــتـــحـــتـــالن املــ ــيــ  وأبـــــــو تــ
فــي تــجــارة وحــيــازة األســلــحــة، مــع اإلشـــارة 
إلـــى أن مــديــنــة أبـــو تــيــج تشهد الــعــديــد من 
 الــخــالفــات الــثــأريــة الــتــي تــتــجــدد مـــن حني 

إلى آخر.  
النمر، وهو  يقول حمدي  السياق،  هــذا  في 
الــســالح  أدوات صــنــاعــة   

ّ
أن ــــالح،  سـ تـــاجـــر 

بــســيــطــة، وهــــي عـــبـــارة عـــن مــاكــيــنــة لــحــام 

ظهرت على موقع 
»فيسبوك« صفحات 

عدة تنادي بحق المرأة 
الليبية المتزوجة من 

أجنبي بتمرير جنسيتها 
ألبنائها، أسوة بالرجال 

الليبيين المتزوجين من 
نساء أجنبيات، من بينها 

»الليبيات المتزوجات 
من أجانب نريد حقنا«، 
و»دسترة حقوق أبناء 

الليبيات المتزوجات 
من أجانب«. وتشهد 

الصفحات تفاعًال كبيرًا 
ونقاشات حول هذا 
الحق، معظمها 
يؤيد، لكّن البعض 

يذّكر أّن المسألة أوسع 
من ذلك، إذ إّن هناك 
»غيابًا لحقوق الليبيين 
عمومًا في كثير من 

األحوال«.

تحّول المرض ودخول 
المستشفى إلى كابوس 

في مناطق النظام 
السوري، فالمريض ضحية 

إهمال طبي كما إنّه 
يتعرض في بعض األحيان 

لالبتزاز

ريان محمد

تــصــرخ انــتــصــار، مــن أملــهــا وهــي تتمدد على 
أحــد أســرة قسم اإلســعــاف في مستشفى عام 
ــــط الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة دمــــشــــق. يــطــلــب  وسـ
وصــور  التحاليل  مــن  مجموعة  لها  الطبيب 
األشعة، وبسبب عــدم وجــود كــادر تمريضي 
كاٍف، يسحبها مرافقها بسريرها من مختبر 
الــتــحــالــيــل إلــــى مــخــتــبــر األشـــعـــة ثـــم يعيدها 
نتائج  ويحضر  ليعود  اإلســعــاف،  قسم  إلــى 
ــور األشـــعـــة، وبــعــدهــا عليهم  الــتــحــالــيــل وصــ
انـــتـــظـــار تــوجــيــهــات الــطــبــيــب املــخــتــص غير 
املتواجد في املستشفى عند املساء، فاألطباء 
املــتــواجــدون هم أطباء مقيمون، ما زالــوا في 
مرحلة دراســة االختصاص ويتواصلون مع 

الطبيب املختص عبر الهاتف.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول مــرافــق انــتــصــار، لـــ
ـــــهـــــا فـــــي حــــاجــــة إلــــى 

ّ
ــا الـــطـــبـــيـــب أن ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ »أخـ

ــراء عــمــل جــراحــي لــزرع  تــجــهــيــزات طبية إلجــ
املستشفى  في  يتوفر  ال  ه 

ّ
لكن الفخذ،  مفصل 

 »ثمن 
ّ
ويجب شراؤه من السوق«، الفتًا إلى أن

بحسب  دوالرًا   2840( لــيــرة  مليونا  املــفــصــل 
السعر الرسمي، ونحو 800 دوالر في السوق 
املـــــوازي( تــضــاف إلــيــه تــكــالــيــف الـــــدواء، التي 
تبلغ مئات آالف الليرات، بينما وضعنا املادي 
ال يسمح لنا بتأمني هذه املبالغ، ونحاول اآلن 
نا نتمكن 

ّ
التواصل مع الجمعيات الخيرية عل

من جمع ثمن املفصل وتكاليف العالج«.
بالنسبة  مرهقة  مهمة  الـــدواء  تأمني  وُيعتبر 
لغالبية املرضى، بحسب أبو زياد عبد الفتاح، 
في  »الــوضــع  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الــذي 
املــســتــشــفــيــات مـــن ســيــئ إلــــى أســــــوأ، والـــيـــوم 
املــرضــى غير  التي يحتاجها  األدويـــة  غالبية 

إذ قد يدفع املريض يوميًا مئات آالف الليرات، 
 كلفة اإلقامة في اليوم الواحد من دون 

ّ
حتى أن

تلقي أّي عالج، هي بعشرات آالف الليرات«.
مــن جــانــبــهــا، تــقــول املــمــرضــة ســلــوى حسني، 
»العربي الجديد«: »الضغط في املستشفيات  لـ
كــبــيــر جــــــدًا، والـــــكـــــادر الـــتـــمـــريـــضـــي والــطــبــي 
 
ّ
ــدده بــشــكــل كــبــيــر، وبــالــتــالــي فـــإن انــخــفــض عــ

املــريــض ال يمكن أن يــأخــذ حــقــه فــي الــرعــايــة، 

من  تأمينها  ويطلب  املستشفى،  فــي  متوفرة 
ذوي املريض، في حني ترتفع أسعار األدويــة 
هناك   

ّ
أن »املشكلة  متواصل«. يضيف:  بشكل 

ــار فـــكـــرة نـــقـــص األدويـــــــة،  ــتـــشـ مــــن يــســتــغــل انـ
لــدفــع املــرضــى لشرائها مــن الــســوق، فــي حني 
هــــنــــاك مــــن يــــأخــــذ مـــخـــصـــصـــات األدويـــــــــة فــي 
يتابع:  الـــســـوق«.  فــي  ويبيعها  املستشفيات 
»حــتــى املــخــتــبــرات غــالــبــًا مــا تــكــون نتائجها 
املمرض يطلب  أو  الطبيب  دقيقة، فتجد  غير 
الطبية  التحاليل  أن يجروا  املرضى  من ذوي 
وصـــــور األشـــعـــة حــتــى خـــــارج املــســتــشــفــى أو 
الـــعـــيـــادة الـــعـــامـــة، وغــالــبــًا مـــا يــطــلــب األطــبــاء 
ــة، وال  ــز الـــخـــاصـ ــراكــ صـــــورًا وتــحــالــيــل مـــن املــ
 

ّ
 منهم من يتقاضى عمولة عن كل

ّ
أستبعد أن

 
ّ
أن املــراكــز«. يتابع  إلــى تلك  مريض يرسلونه 

إلى  بــالــدخــول  الــســوريــني ال يفكرون  »غالبية 
مستشفى خاص، بسبب تكلفته املرتفعة جدًا، 

ما يجعلنا مضطرين لالعتماد على املرافقني 
املرضى  ينقلون  فتجدهم  املــرضــى،  ملــســاعــدة 
إلى غرف تصوير االشعة أو املختبر أو ألخذ 
ــر«. تــضــيــف: »يعيش  ــ اســتــشــارة فـــي قــســم آخـ
الـــطـــاقـــم الــتــمــريــضــي ضــغــوطــًا كــبــيــرة أولــهــا 
ضــغــوط اقــتــصــاديــة فـــالـــرواتـــب ضــعــيــفــة، وال 
تــكــفــي لــتــأمــني االحـــتـــيـــاجـــات الــشــخــصــيــة، أو 
وجبتي الطعام التي نتناولها أثناء املناوبة، 
فــمــا بـــالـــك بــالــحــديــث عـــن بـــاقـــي احــتــيــاجــات 
مستشفيات  فــي  للعمل  يضطرنا  مــا  الحياة، 
خاصة، كما نقدم خدمات ملرضى في املنازل، 
ــل مــقــبــول.  ــك فــي مــحــاولــة لــتــأمــني دخـ  ذلـ

ّ
ــل وكــ

 ما نجنيه غالبًا هو 
ّ
 ذلك، فإن

ّ
وبالرغم من كل

الرواتب  إليه، بسبب ضعف  أقــل مما نحتاج 
 »الــــكــــادر 

ّ
ــى أن ــ ــفـــت حـــســـني إلــ ــلـ ــًا«. وتـ ــومــ ــمــ عــ

التمريضي هو من يتحمل دائمًا سخط ذوي 
 
ّ
املرضى، واتهامهم له بالتقصير، في حني أن

هناك نقصًا بالدواء واملستلزمات الطبية، فما 
يجري تسليمه لنا يعتمد على تقديرات الحّد 
األدنـــى مــن عــدد املــرضــى، وعــنــدمــا يــزيــد عدد 
املرضى تجدنا نبحث في األقسام األخرى عن 
دواء أو مستلزمات طبية لنغطي احتياجات 

مريض ما«.
ــادي املـــتـــردي والتنمر  وقـــد يــكــون الــوضــع املــ
انــتــشــار فيروس  الــكــادر الطبي وأخــيــرًا  على 
ــبـــاب تــنــاقــص  ــم أسـ كـــورونـــا الـــجـــديـــد، مـــن أهــ
أعداده وتردي مستوى خدمات املستشفيات، 
بحسب الدكتور طارق )42 عامًا(، الذي طلب 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  شهرته.  ذكــر  عــدم 
»الــوضــع فــي املستشفيات الــعــامــة مـــزٍر جــدًا. 
مع هجرة  كبير،  بشكل  زادت  العمل  ضغوط 
 الـــرواتـــب 

ّ
ــداد كــبــيــرة مـــن األطـــبـــاء، كــمــا أن أعـــ

بدلة  لــشــراء  يكفيني   ال 
ً
فراتبي مثال زهــيــدة، 

رســمــيــة أو حـــــذاء ذي نــوعــيــة جـــيـــدة. خــالل 
ــة الــبــنــزيــن، كنت  الــفــتــرة املــاضــيــة فــي ظــل أزمـ
ــتـــري الــبــنــزيــن مـــن الـــســـوق الــــســــوداء، فال  أشـ
يــمــكــن أن أقــــف عــلــى مــحــطــات الــــوقــــود لــيــوم 
أو أكــثــر بــانــتــظــار مــخــصــصــات الــســيــارة من 
ــود، وراتـــبـــي مـــن املــســتــشــفــى ال يكفيني  الـــوقـ
ثمن بنزين حتى. ولم نتحدث عن احتياجات 
الحياة األخرى، األمر الذي يجبر األطباء على 
الخاصة،  واملستشفيات  عياداتهم  في  العمل 
 لـــدى األطـــبـــاء عــائــالت تــحــتــاج إلـــى من 

ّ
إذ إن

يــعــيــلــهــا«. يـــتـــابـــع: »الــــوضــــع املــــــادي مــســألــة، 
وغـــيـــاب مــقــومــات الــعــمــل الــصــحــي، والــبــيــئــة 
الــســلــيــمــة، مــســألــة أخــــــرى، فــقــد وصــلــنــا إلــى 
مرحلة متردية في املستشفيات لجهة النقص 
خصوصًا  الطبية،  واملستلزمات  األدويـــة  في 
كــورونــا«. يضيف:  الوقاية من فيروس  سبل 
»هناك أطباء اختاروا السفر عبر عقود عمل 
لــجــوء... فــي النهاية  أو هــجــرة أو حتى طلب 
يــجــدون فــرصــة خــالص فــال يمكن مقارنة ما 
يجنيه األطباء في الخارج مع الداخل، حتى 
 األطباء الجراحني اليوم يتوجهون للسفر 

ّ
أن

آالف  أربــعــة  بعقد عمل مقابل  الصومال  إلــى 
دوالر أمـــيـــركـــي، وفــــي أوروبــــــا يــصــل الـــراتـــب 
 راتــب الطبيب 

ّ
إلــى 6 آالف دوالر، في حني أن

دوالرًا   113( لـــيـــرة  ألــــف   80 ســقــفــه  املــخــتــص 
بالسعر الرسمي، ونحو 32 دوالرًا في السوق 
املـــوازي(، وهــذه الضغوط املعيشية لم يأخذ 
النظام أّيًا منها في حساباته، غير آبه بنزيف 

الكفاءات الذي تشهده البالد«.
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طرابلس ــ العربي الجديد

ما زالت قضية الليبيات املتزوجات من أجانب 
تثير جدااًل مجتمعيًا ورسميًا واسعًا منذ بدء 
السلطات في وضع ترتيبات تشريعية جديدة 
تثبت  وطنية  أرقــامــًا  مواطنيها  منح  تخص 
 آثار القضية 

ّ
هويتهم وانتماءهم للبالد. لكن

تهدد عددًا من أبناء هذه األسر التي ما زالت 
الــجــهــات الــرســمــيــة تــصــّر عــلــى عــــدم منحهم 
حــقــوق مــواطــنــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــؤكــد فيه 
الرسمية  الجهات   

ّ
أن البريكي  مريم  املحامية 

ال تملك أرقامًا دقيقة حتى اآلن لهذه الشريحة 
أمام  ترافع  التي  البريكي،  وتؤكد  األبناء.  من 

املحاكم الليبية في قضايا ليبيات متزوجات 
 هذه الشريحة ما زالــت تواجه 

ّ
من أجانب، أن

صــعــوبــات كــثــيــرة وحــرمــانــًا مــن حــقــوقــهــا، إذ 
ــيـــة ســنــويــة تصل  تــدفــع األســــر رســـومـــًا دراسـ

الصرف  إلــى 2000 دينار )1400 دوالر بسعر 
املــــوازي(  الــســوق  فــي  الــرســمــي، و333 دوالرًا 
ليتمكنوا من االلتحاق باملدارس، عالوة على 
حرمانهم من الحصول على تسهيالت أخرى 

يمنحها القانون ألّي مواطن ليبي.
ــرار الــــخــــاص بــــشــــأن مــنــع  ــ ــقـ ــ ومــــنــــذ صـــــــدور الـ
الــلــيــبــيــات املــتــزوجــات مــن أجــانــب مــن تمرير 
تتمكن  لــم   ،2012 عـــام  ألبــنــائــهــن،  جنسيتهن 
نفسها  على  املنقسمة  التشريعية،  السلطات 
ــــالد، مــــن الـــتـــفـــرغ ملـــراجـــعـــة نــصــوص  ــبـ ــ فــــي الـ
ــانـــون بــعــد الــطــعــن بـــه قــضــائــيــًا، بحسب  ــقـ الـ
البريكي، التي تؤكد في حديثها إلى »العربي 
 مــجــلــســي لــيــبــيــا الــتــشــريــعــيــني 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

يتعلالن بظروف الحرب والوضع االستثنائي 
في البالد.

من جهتها، وبالرغم من قدرتها على تدريس 
 إنــعــام أمــني، 

ّ
طفليها فــي مــدرســة خــاصــة، فــإن

 القانون 
ّ
الليبية املتزوجة من أجنبي، تؤكد أن

ــى بـــنـــود راتـــبـــهـــا،  ــ ــة ابــنــيــهــا إلـ ــافــ يـــعـــرقـــل إضــ
ــانـــون  ــقـ ــلـــى عـــــــالوة يــمــنــحــهــا الـ لـــلـــحـــصـــول عـ
أطفال.  لديهن  اللواتي  الليبيات  مــن  لغيرها 
ها تطلقت 

ّ
»العربي الجديد« إن وتقول إنعام لـ

مــن زوجــهــا غــيــر الليبي الـــذي غــادرهــا وتــرك 
 القانون ال يسمح لها بإضافة 

ّ
لها طفلني، لكن

أطفالها إلى بنود الرواتب كون عقد زواجها 
 دراســة 

ّ
أن أجنبي، معتبرة  والدهما   

ّ
أن يثبت 

ــدارس الــخــاصــة مــا زالــــت غير  ــ طفليها فــي املـ
قانونية كونهما ال يملكان أوراقًا ثبوتية.

وعــلــى الــعــكــس مـــن إنـــعـــام الــتــي لـــم تستطع 
اللجوء الى سفارة بلد زوجها للحصول على 
 
ّ
 البريكي تؤكد أن

ّ
أوراق ثبوتية لطفليها، فإن

ليبيات كثيرات، خصوصًا في جنوب البالد، 
هن 

ّ
لجأن الــى ســفــارات بــلــدان أزواجــهــن، لكن

البلدان،  تلك  إلى  واجهن مخاطر تسفيرهن 
التراجع عن هذه الخطوة.  ما أجبرهن على 
وتلفت البريكي إلى ضرورة معالجة الدولة 
ــاع أطـــفـــال الــلــيــبــيــات الــلــواتــي تــزوجــن  ــ أوضـ
املحاكم بسبب  في  لم تسجل  بعقود عرفية 
اقــتــرانــهــن بــمــهــاجــريــن مــن دول الـــجـــوار في 
مـــدن جــنــوب ليبيا خــصــوصــًا، حــيــث تلعب 
ــتــــدادات الــقــبــلــيــة عــبــر الـــحـــدود دورًا في  االمــ
للمهاجرين  بناتهن  بــتــزويــج  األســـر  إقــنــاع 
األجانب من القبائل املمتدة إلى دول الجوار 
ها حاالت عديدة تتركز 

ّ
نفسها، مشيرة إلى أن

في أقصى الجنوب الليبي. من جهته، شارك 

الــنــاشــط املـــدنـــي، حــــازم الــجــربــي، فــي الــعــديــد 
بأوضاع  املتعلقة  والــنــدوات  العمل  من ورش 
منها  أجانب،  من  املتزوجات  الليبيات  أطفال 
ندوة حوارية في مدينة سبها العام املاضي، 
ه 

ّ
بدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان، لكن

 توصياتها ال تلقى أّي اهتمام رسمي. 
ّ
يؤكد  أن

»الــعــربــي الــجــديــد« عــن رّد  يتحدث الــجــربــي لـــ
مــن جــانــب دار اإلفــتــاء فــي الــبــالد عــلــى ســؤال 
ــرة مـــن أجـــل املــواطــنــة )أهــلــيــة(  ــ مــؤســســة األسـ
املتوفية  الليبية  األم  أبناء  ميراث  حق  بشأن 
 دار اإلفتاء 

ّ
املتزوجة من أجنبي، مشيرًا إلى أن

ه 
ّ
أن امليراث، مؤكدًا  أقــّرت بحقوق أطفالها في 

الــتــفــاعــل الــرســمــي الــوحــيــد مــع هـــذه القضية. 
وينقل الجربي عن إحصاءات مؤسسة األسرة 
 عدد الليبيات املتزوجات 

ّ
من أجل املواطنة، أن

من أجانب سنة 2012 بلغ نحو 8000، وارتفع 
إلى 10 آالف بعد عامني. وبينما يؤكد غياب 
أّي إحــصــاء رســمــي أو أهــلــي بــعــد عـــام 2014، 
 الــعــدد تــضــاعــف خــمــس مـــرات منذ 

ّ
يــرجــح أن

ذلك التاريخ.
تــعــود إنــعــام  لتتحدث عــن عــائــق آخــر يواجه 
التي  الدائمة  اإلقامة  مستقبل طفليها، تمثله 
الــرســمــيــة عــنــهــمــا، وتــقــول:  الــجــهــات  منعتها 
 عام لتجديد إقامة طفلّي في ليبيا، 

ّ
»أضطر كل

كـــــأّي أجـــنـــبـــي، وأتـــحـــمـــل مـــصـــاريـــف إضــافــيــة 
كضرائب ألتزم بدفعها تباعًا خوفًا عليهما«.

وعـــلـــى خــلــفــيــة ضـــغـــوط مـــارســـهـــا نــاشــطــون 
ــواب، فــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــس الـ ومـــــحـــــامـــــون، اضــــطــــر مـــجـ
ــبــــرق، إلصـــــــدار قــــــرار مـــوجـــه إلـــــى الــجــهــات  طــ
اإلقــامــات وشهادات  منح  لها  يبيح  الرسمية 
آبــاء أجانب وفق  الليبيات من  امليالد ألطفال 
تعديالت على لوائح قانون عام 2012، بحسب 
األمــهــات   ذلــك حــّمــل 

ّ
أن تــؤكــد  ها 

ّ
لكن البريكي. 

مصاريف باهظة للمحامني قبل الوصول إلى 
قرار استثنائي من املحاكم، ما اضطر كثيرات 

منهن لإلحجام عن الخطوة.
ــة عـــام 2012 مـــع صــــدور تشريع  ــ ــدأت األزمـ بــ
أجانب  من  املتزوجات  الليبيات  أبناء  يمنع 
مـــن الــحــصــول عــلــى حــقــوق املـــواطـــنـــة، ومــنــذ 
ذلـــك الـــتـــاريـــخ، عـــّبـــرت مــنــظــمــات دولـــيـــة عــدة 
تقول  إنــعــام   

ّ
لــكــن للتشريع،  استنكارها  عــن 

غير  الناشطني  ومواقف  الدولي  »املوقف   
ّ
إن

 يــوم وال يجدون 
ّ

كافية فــأوالدنــا يكبرون كــل
 قـــضـــيـــة هـــذه 

ّ
مــــن يـــنـــصـــفـــهـــم«، مـــعـــتـــبـــرة أن

الشريحة قضية وطنية.

Saturday 14 November 2020 Saturday 14 November 2020
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بقايا سالح )خالد دسوقي/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

يوم عالمي للتوعية والوقاية
مرضى السكري »املمرضات/ املمرضون 

ومرض السكري«... هو 
املوضوع الذي اختارته 

األمم املتحدة لالحتفال باليوم العاملي 
ملرضى السكري لعام 2020، والذي 

ُيصادف في الرابع عشر من نوفمبر/ 
تشرين الثاني، بهدف زيادة الوعي 
حول الدور األساسي الذي يقوم به 

املمرضون واملمرضات لدعم املصابني 
بمرض السكري.

باإلضافة إلى ما سبق، يواجه مرضى 
السكري اليوم تحديات إضافية في 

ظل تفشي وباء كورونا حول العالم. 
وبحسب منظمة الصحة العاملية، 

يتعافى معظم الناس )نحو 80 في 
املائة( من الفيروس من دون  الحاجة 

إلى عالج خاص. إال أن األعراض تشتد 
 لدى شخص واحد تقريبًا من بني كل 

5 أشخاص، ليعاني من صعوبات 
في التنفس. وتزداد مخاطر اإلصابة 

بمضاعفات وخيمة  بني املسنني 
واألشخاص املصابني بمشاكل صحية 

 أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض 
القلب والرئة  أو السكري أو السرطان.

وفي ما يتعلق باألرقام، تشير منظمة 
الصحة العاملية إلى أن السكري كان 

السبب املباشر لوفاة أكثر من 1.5 
مليون شخص في عام 2012، 80 في 

املائة من هؤالء في البلدان املنخفضة 
واملتوسطة الدخل. وتتوقع املنظمة أن 
يحتل داء السكري املرتبة السابعة في 
الترتيب بني أسباب الوفاة الرئيسية 

بحلول عام 2030.
ومن خالل إقرار يوم عاملي ملرضى 
السكري، تسعى األمم املتحدة إلى 
التذكير بالحاجة العاجلة ملتابعة 

الجهود وتحسني صحة البشر، 
وإتاحة إمكانية الحصول على العالج 

والتثقيف، ووضع سياسات وطنية 
للوقاية من السكري وعالج املصابني. 

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