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رئيس غواتيماال يطلب حبس مهربي البشر  30عامًا

أميركا :وفاة مهاجر س ّري مكسيكي فور احتجازه

طالب رئيس غواتيماال أليخاندرو غياماتي البرملان بتشديد العقوبات على ّ
مهربي البشر ،عبر
ً
بدال من  5أعوام ّ
كحد أقصى حاليًا .واعتبر
و 30عامًا،
إقرار أحكام بسجنهم تتراوح بني 10
أعوام ُ
ّأن العقوبات يجب أن تكون أشد على ّ
مهربي الق ّصر والحوامل ،وأولئك الذين يعاملون املهاجرين
ّ
بطريقة غير إنسانية ،علمًا أن غواتيماال تشكل نقطة رئيسة النتقال املهاجرين من أميركا الوسطى
إلى الواليات املتحدة ،في رحالت خطرة عبر املكسيك شهدت إحداها حادث انقالب شاحنة تسبب
(رويترز)
في مقتل  55شخصًا الصيف املاضي.

أعلنت شرطة مدينة سان دييغو بوالية كاليفورنيا األميركية ،وفاة مهاجر مكسيكي في الـ 38من
ّ
العمر ،بعدما اعتقلته قوات حرس الحدود إثر تسلقه السياج الفاصل للدخول إلى الواليات املتحدة.
ّ
وأوضـحــت أن «الــرجــل أوقــف من دون استخدام القوة ضــده ،ثم عانى سريعًا من نكسة صحية لم
تحدد طبيعتها بعد نقله إلى منطقة تلقي العالج .وأجريت إسعافات أولية له لم تنجح في إنقاذه.
ونحن نحقق في الوفاة» .ودخل  1.7مليون مهاجر ّ
سري إلى الواليات املتحدة من الحدود الجنوبية
(فرانس برس)
بني أكتوبر/تشرين األول  2020وسبتمبر/أيلول  .2021

حرائق األرجنتين تنتظر األمطار
واصل حشد رجال اإلطفاء مواجهة حرائق الغابات
في  9محافظات في األرجنتني ،وأحدها مندلع منذ
أكثر من شهرّ ،
ودمر نحو  6آالف هكتار من الغطاء
النباتي .لكن كل هذه الحرائق لم تسفر عن إصابات
ولم تجبر السلطات على تنفيذ عمليات إخالء حتى
ال ـيــوم .وأف ــادت خــدمــة إدارة الـحــرائــق الوطنية بأن
حــوالــى مــائــة رجــل إطـفــاء وأف ــراد مــن أجـهــزة الدعم

واإلن ـق ــاذ واج ـه ــوا ،ب ـم ــؤازرة خـمــس طــائــرات وأرب ــع
مروحيات ،الحريق األكثر شــدة قــرب بحيرة سان
مــارتــن فــي متنزه ناهويل هــوابــي الوطني املـجــاور
ملــديـنــة بــاريـلــوتـشــي الـسـيــاحـيــة ( 1500كيلومتر
جنوب غربي العاصمة بوينس آيرس).
وقــالــت مــديــرة العمليات فــي خــدمــة إدارة الـحــرائــق
الوطنية لــوريـنــا أوج ـيــدا« :الـحــريــق املستمر منذ 6

ديسمبر /كانون األول املاضي بسبب الـبــرق ،أحد
األك ـث ــر خ ـط ــورة ال ـتــي شـهــدتـهــا املـنـطـقــة .وتـســاهــم
الــريــاح ودرج ــات الـحــرارة املرتفعة التي تـتــراوح بني
 35و 40درجة في استمرار انتشاره ،فيما ال تتوقع
مـصـلـحــة األرصـ ـ ــاد ال ـجــويــة ه ـط ــول أم ـط ــار كــافـيــة
إلخماد أجزاء منه» .والتهمت الحرائق نحو  6آالف
هكتار من غابات األنديز األصلية التي تضم مزيجًا

من أشجار السرو والخيزران وسواها .لكن رجال
اإلطفاء يؤكدون أن «النيران التي تبعد  50كيلومترًا
عن مدينة باريلوتشي ال تشكل خطرًا يحتم إخالء
الـسـكــان حــالـيــا» ،علمًا أن حــرائــق مـنــاطــق الـغــابــات
جـنــوب األرج ـن ـتــن ووسـطـهــا تــواكــب اعـتـيــاديــا كل
فترات فصل الصيف.

(فرانس برس)

(فرانشيسكو راموس ميجيا /فرانس برس)

جرائم المافيا ...بعالمة «صنع في إيطاليا»
ناصر السهلي

ً
تواجه السلطات اإليطالية شكال جديدًا
مــن األعـمــال اإلجــرامـيــة لعصابات املافيا
ً
األك ـ ـثـ ــر ت ـغ ـل ـغ ــا فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع .فـبـعــدمــا
ت ــوس ـع ــت أعـ ـم ــال هـ ــذه ال ـع ـص ــاب ــات إلـ ــى االت ـج ــار
بــالـبـشــر وتـشـغـيــل مـهــاجــريــن س ـ ّـري ــن ف ــي م ــزارع
الـ ـطـ ـم ــاط ــم ،وفـ ــرضـ ــت ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي سـ ـ ــوق املـ ـ ــواد
الغذائية ،انتقلت إلــى مجال السيطرة على سوق
تــزويــر امل ــواد الغذائية ،وبينها تلك املـصـ ّـدرة إلى
ال ـخــارج ،مــن أجــل تحقيق املكاسب املــاديــة األكبر
حـجـمــا مــن واق ــع ك ــون الـسـلــع ال ـتــي تـحـمــل عالمة
«صنع في إيطاليا» األكثر رواجًا في أوروبا.
وخــال األسابيع األخـيــرة ،كثفت أجـهــزة الشرطة
والجمارك ومصلحة الضريبة في روما حمالتها
مل ــواجـ ـه ــة ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة ،الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـ ـ ــؤذي صـحــة
املواطنني عبر خداعهم بمواصفات عالمة «صنع
في إيطاليا» ،والذي كان يشمل األحذية والحقائب
والساعات واملالبس ومنتجات أخرى في السابق.
وتؤكد السلطات واألجهزة اتساع نطاق التزييف
فــي ســوق السلع الغذائية ال ــذي يـســيء إلــى البلد
وس ـم ـع ــة إنـ ـت ــاج ــه ال ــوطـ ـن ــي .وت ـ ـقـ ــدر ح ـج ــم ه ــذه
ال ـت ـجــارة غـيــر الـشــرعـيــة بـنـحــو  100مـلـيــار ي ــورو
خالل السنوات العشر األخيرة التي شهدت تزايد
تزوير املنتجات وتقليدها ،وبينها زيت الزيتون

ال ـب ـكــر الـ ــذي يـعـتـبــر امل ـن ـتــج األك ـث ــر اس ـت ـي ــرادًا من
إيطاليا في أنحاء أوروبا.
ّ
وت ـس ـت ـخــدم ال ـع ـص ــاب ــات ،ال ـت ــي ت ـقــلــد مـنـتــج زيــت
ال ــزي ـت ــون ال ـب ـكــر ف ــي م ـصــانــع خ ــاص ــة ،زي ــت عـبــاد
الـشـمــس وم ــواد كيميائية تمنح الـطـعــم األصـلــي
واأللـ ــوان املماثلة كــي تغش املستهلك األوروب ــي.
وتتعمد تغليف هذا املنتج بطريقة جذابة ووضع
ملصق يؤكد للمستهلك أنه يتضمن زيت زيتون
ف ــاخـ ـرًا وم ـع ـص ــورًا ع ـلــى ال ـ ـبـ ــارد ،وأح ـي ــان ــا م ــواد
تدرجها ضمن قائمة األطعمة العضوية الخالية
م ــن امل ـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة ،وال ـت ــي ت ــزي ــد ال ـتــأث ـيــرات
اإليجابية ملضادات األكسدة في املنتجات الغذائية
تـمـهـيـدًا لـتـعــزيــز ال ــوق ــاي ــة م ــن اإلص ــاب ــة بــأمــراض
القلب والسرطان والشيخوخة املبكرة.
وتفيد تقارير لوسائل إعــام وبيانات تصدرها
جمعية حماية املستهلك فــي إيطاليا بــأن عالمة
«صنع في إيطاليا» ،التي تحملها أيضًا منتجات
ّ
مصنفة بأنها فاخرة وتباع بأسعار مرتفعة جدًا،
يستخدمها نـحــو  7آالف مصنع ومـطـعــم تعرف
بأنها متخصصة في توفير سلع ذات مواصفات
ترتبط بتقاليد في اإلنتاج جعلت اإلقبال عليها
كـبـيـرًا جـ ـدًا .وق ــد أوق ــف ج ـهــاز ال ـشــرطــة الصحية
في مدينة ميالنو (شـمــال) ،خــال األعــوام القليلة
امل ــاض ـي ــة ،ح ــوال ــى  3آالف ش ـخــص ي ـع ـم ـلــون فــي
تزييف املــواد الغذائية .لكن الجهود التي تبذلها

الشرطة ال تمنع استمرار التزييف في أنحاء البلد.
وتخشى رومــا من األضــرار الكبيرة التي تلحقها
ع ـم ـل ـيــات االح ـت ـي ــال بــامل ـن ـت ـجــات ،خ ـصــوصــا تلك
امل ــرت ـب ـط ــة بــامل ـط ـبــخ اإليـ ـط ــال ــي ال ـش ـه ـي ــر ،بـتــأثـيــر
توسيع عمليات تقليد السلع الغذائية املـصـ ّ
ـدرة
إلى أنحاء مختلفة من أوروبــا .وتعتبر الخسائر
املحلية كبيرة من عمليات الغش الواسعة ،فإلى
جــانــب هــدر مـلـيــارات مــن عــائــدات خزينة الــدولــة،
يشير رئيس جهاز الشرطة الصحية في ميالنو،
ســالـفــاتــور بيغناتيلي ،إل ــى أن  300أل ــف وظيفة
ف ـق ــدت بـسـبــب تـقـلـيــد امل ـن ـت ـجــات وهـيـمـنــة املــافـيــا
عليها.
وخـ ـ ــال فـ ـت ــرة ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ،زادت عـمـلـيــات
اسـتـيــراد األدوي ــة وم ــواد تجميل الـبـشــرة امل ــزورة
التي تحمل عالمة «صنع في إيطاليا» ،في حني أن
مصدرها الفعلي هو الصني .وضبطت السلطات،
ف ــي أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول املـ ــاضـ ــي ،شـحـنــات
اس ـت ــورده ــا مــواط ـنــون صـيـنـيــون بــالـتـنـسـيــق مع
ّ
عناصر مــن املــافـيــا لترويجها فــي روم ــا ،وعلقت
أجهزتها بأن الشحنات املزيفة املضبوطة تشكل
تـطــورًا خـطـرًا فــي عمليات تقليد األدوي ــة وامل ــواد
الصحية.
وال ت ــواج ــه رومـ ـ ــا ف ـق ــط ع ـم ـل ـيــات غ ــش مـنـتـجــات
األغذية اإليطالية ذات الشهرة الكبيرة في الداخل،
إذ يمتد تقليدها إلى دول أخرى .وكشفت جمعية

المدمر
الغش
ّ
تكافح السلطات اإليطالية بجدية كبيرة الغش
في منتج زيت الزيتون ،باعتباره يدمر سمعة
المنتجات الوطنية وحركة التوريد إلى الخارج،
علمًا أن المافيا تركز في عمليات الغش الخاصة
بالغذاء على اهتمام األوروبيين باألطعمة
العضوية تحديدًا .وهي تتالعب أيضًا بتعليب
الطماطم ومنتجات األجــبــان والنبيذ ولحم
الخنزير المقدد.

املستهلك عن قيام أشخاص في ليتوانيا ،إحدى
دول البلطيق ،بـتــزويــر منتج جبنة «امل ــوزاري ــا»،
ونشر إعالنات محلية عن حملها عالمة «صنع في
إيطاليا» .ونصحت السلطات الصحية في إيطاليا
املستهلكني باالنتباه إلى فارق األسعار ،باعتباره
ّ
إح ــدى وســائــل تـفــريــق املـنـتــج األص ـلــي عــن املـقــلــد
األقــل ثمنًا بالتأكيد ،ســواء محليًا أو فــي أوروبــا،
خـصــوصــا زي ــت الــزي ـتــون الـبـكــر ،وع ـلــب الطماطم
م ــن م ــارك ــة «س ـ ــان مـ ــارزانـ ــو» ال ـش ـه ـي ــرة ،وأج ـب ــان
«البارميزان» و«املوزاريال» و«البيستو».
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العراق يحذر من خطورة
موجة كورونا الرابعة

رغم أن االنتحار ظاهرة اجتماعية ترتبط بمشاكل الفرد،
عرض على البرلمان المصري مشروع قانون لمعاقبة
ُ
أولئك الذين نفذوا محاوالت فاشلة ،وكأنها محاولة
لإليحاء بأن كل شيء على ما يرام في مصر

العقاب
المصري
القاهرة ـ العربي الجديد

بعدما ارتفع عدد
اإلصابات بفيروس
كورونا في األسابيع
األخيرة ،أعلن العراق
دخول مرحلة الموجة
الرابعة التي لم ُتستبعد
اإلصابات الكثيرة فيها
بغداد ـ زيد سالم

َمن فشل
في االنتحار
«مجرم»

االنـ ـتـ ـح ــار ش ــائـ ـع ــات ت ـس ـت ـه ــدف ال ـن ـي ــل مــن
االستقرار االجتماعي».
االنتقادات

وفي خالصة االنتقادات التي واجهها مشروع
الـ ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد امل ـ ـعـ ــروض أمـ ـ ــام ال ـب ــرمل ــان
امل ـ ـصـ ــري ،أجـ ـم ــع م ــواطـ ـن ــون ونـ ـشـ ـط ــاء عـلــى
أن االن ـت ـحــار ينتشر فــي ال ـعــالــم ،وأن نسبته
مرتفعة بني الشباب واملراهقني ،مستغربني أال
ينظر إليه باعتباره ظاهرة اجتماعية يجب
ّ
درس أب ـعــادهــا بــالـكــامــل وحــلـهــا مــن الـجــذور
ع ـب ــر ال ـن ـظ ــر ف ــي األس ـ ـبـ ــاب امل ــرت ـب ـط ــة بـتـفـكــك
املجتمعات ومعاناتها من اضطرابات كبيرة
في الضوابط واختالالت في التنظيم تجعلها
غـيــر قـ ــادرة عـلــى مــواك ـبــة ال ـت ـغ ـيــرات الـطــارئــة
الحادة واألزمات االقتصادية الشديد.
وشـ ــدد هـ ــؤالء ع ـلــى ض ـ ــرورة إج ـ ــراء دراسـ ــات
ج ـ ّـدي ــة لـكـيـفـيــة ت ـطــويــق االن ـت ـح ــار وم ـســانــدة
ال ـش ـب ــاب وإزال ـ ـ ــة ك ــل م ــا يـفـضــي إلـ ــى تعميق
ً
ال ـت ـفــاوت الـطـبـقــي ب ــن املـجـتـمـعــات ،ب ــدال من
طرح تشريعات ملعاقبة من فشل في االنتحار.
وكــانــت منظمة الصحة العاملية قــد أكــدت في
إطــار الـيــوم العاملي ملكافحة االنـتـحــار فــي 10
سبتمبر /أيلول املاضي« ،أهمية عدم تجاهل

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻓﻠ
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بعدما انشغل الرأي العام املصري
بواقعة انتحار شابة ،قدم النائب
أحـ ـ ـم ـ ــد مـ ـهـ ـن ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــروع قـ ــانـ ــون
لتجريم جريمة الشروع في االنتحار ،اقترح
معاقبة منفذي املحاوالت الفاشلة بإيداعهم
في مصحات ُت َّ
شيد لهذا الغرض ملــدة تــراوح
ب ــن ثــاثــة أش ـهــر وث ــاث ــة أعـ ـ ــوام ،إال إذا قــرر
القاضي خالف ذلك ،وإخضاع قرار اإلفراج عن
ُاملحكوم لقرار من لجنة مكلفة اإلشــراف على
امل َ
ودعني في املصحات.
وأورد مـشــروع الـقــانــون أيـضــا أنــه إذا حــاول
شخص االنتحار مجددًا ،تفرض عليه غرامة
ّ
مادية ال تقل عن  10آالف جنيه ( 640دوالرًا)
وال تتجاوز  50ألف جنيه ( 3200دوالر).
والــافــت أن نــوابــا رح ـبــوا بـمـشــروع الـقــانــون
املقترح ،في وقــت واجهه مواطنون ونشطاء
وح ـ ـقـ ــوق ـ ـيـ ــون وأسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ف ـ ــي عـ ـل ــم ال ـن ـف ــس
واملجتمع بــانـتـقــادات واس ـعــة .عـمــومــا ،تؤكد
تقارير منظمة الصحة العاملية تزايد حاالت
االنتحار في شكل مقلق ،بمعدل حالة واحدة
كــل  40ثانية فــي الـعــالــم .وتشير إلــى أن عدد
األش ـخــاص الــذيــن يـمــوتــون بسبب االنـتـحــار
سـنــويــا ي ـفــوق ع ــدد امل ـتــوفــن بـسـبــب أم ــراض
ن ـق ــص امل ـن ــاع ــة امل ـك ـت ـس ـبــة (إي ـ ـ ـ ــدز) وامل ــاري ــا
وســرطــان ال ـثــدي ،أو بسبب ال ـحــرب وجــرائــم
ال ـق ـتــل .أم ــا ف ــي م ـص ــر ،فـتـخـتـلــف ال ـت ـقــديــرات
الــرسـمـيــة املعلنة لـعــدد ح ــاالت االنـتـحــار عن
تلك التي تصدرها منظمات املجتمع املدني،
لكنها تـشـكــل فــي كــل األحـ ــوال مــؤش ـرًا خطرًا
للغاية للواقع السائد ،علمًا أن تقريرًا أصدرته
املؤسسة العربية لحقوق اإلنسان تحدث عن
 78حالة انتحار خالل األشهر الثالثة األولى
م ــن ع ــام  ،2021و 201حــالــة ف ــي األش ـه ــر ال ــ6
األولى من العام ذاته.
ويـ ـفـ ـي ــد الـ ـتـ ـق ــري ــر ب ـ ـ ــأن  8وس ـ ــائ ـ ــل ان ـت ـح ــار
اسـتـخــدمــت ف ــي م ـح ــاوالت االن ـت ـح ــار ،بينها
الشنق الذي شمل  42حالة ،ثم تناول أقراص
سامة أو مواد كيماوية ( 24حالة) ،واالنتحار
بــالـقـفــز ف ــي م ـيــاه ال ـن ـيــل ( 6حـ ـ ــاالت) ،والـقـفــز
ـال ( 5حـ ــاالت) ،وإط ــاق ال ـنــار (5
مــن مـكــان ع ـ ٍ
ح ــاالت) ،والـحــرق والقفز تحت القطار (حالة
واحدة لكل منهما).
وكــانــت منظمة الصحة العاملية قــد حــددت
فــي أرق ــام أصــدرتـهــا عــام  2016عــدد منفذي
محاوالت االنتحار في مصر بـ 3799شخصًا،
الــذي اعتبر األعـلــى فــي العالم الـعــربــي .لكن
ال ـقــاهــرة تـحــدثــت ع ــن «م ــؤام ــرة» ف ــي الـعــدد
املـعـلــن للمنتحرين ،ثــم أف ــاد تـقــريــر أص ــدره
الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
بحصول  69حــالــة انـتـحــار فقط عــام ،2017
ّ
ً
وعلق قائال إن «ما يتردد عن زيادة معدالت
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إش ـ ـ ـ ــارات ت ـح ــذي ــر ل ـن ـي ــات االنـ ـتـ ـح ــار ،بـيـنـهــا
أل ـفــاظ وس ـلــوك تشير إل ــى الــرغـبــة فــي امل ــوت،
أو ال ـش ـعــور بــالــذنــب أو ال ـخ ـجــل ال ـه ــائ ــل ،أو
بتشكيل عبء على آخرين ،وكذلك اإلحساس
بفراغ ويــأس وحــزن شديد وقلق وغضب ،أو
بــالــوقــوع فــي فــخ أو بــاالسـتـســام لفكرة عدم
وج ــود سبب للعيش» .واعـتـبــرت املنظمة أن
أي شـخــص يــاحــظ ه ــذه اإلشـ ــارات وغـيــرهــا،
ســواء لديه شخصيًا أو لــدى شخص يعرفه،
ي ـجــب أن ي ـط ـلــب م ـس ــاع ــدة م ــن اخـتـصــاصــي
فــي الــرعــايــة الصحية فــي أس ــرع وق ــت .أيضًا،
طــال ـبــت مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة ب ـض ــرورة
إعـطــاء أولــويــة لـبــرامــج الــوقــايــة مــن االنتحار
بعد تفشي جائحة كورونا في العالم ،بعدما
أكــدت دراس ــات أن الــوبــاء فاقم عــوامــل الخطر
املــرتـبـطــة بـسـلــوك االن ـت ـح ــار ،وبـيـنـهــا فـقــدان
الوظائف والصدمات النفسية وسوء املعاملة
واضطرابات الصحة العقلية ،والعوائق التي
تمنع الحصول على رعاية صحية.
القوانين

فــي مصر ،ال يـجـ ّـرم قــانــون العقوبات منفذي
محاوالت االنتحار ،ويتحدث البند رقــم 177
فقط عــن معاقبة مــن يـحــرض على االنتحار،
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ما يعكس مدى وعي التشريعات لخصوصية
وحساسية موضوع االنتحار عبر اتهام من
يــروجــون لــه أو يـحــرضــون عليه ،باعتبارهم
يـلـحـقــون ض ــررًا بـبـشــر مــن خ ــال دفـعـهــم إلــى
امل ـض ــي ن ـحــو م ــزي ــد م ــن الـ ـي ــأس ،والـتـخـلــص
م ـ ــن حـ ـي ــاتـ ـه ــم ك ــوسـ ـيـ ـل ــة وحـ ـ ـي ـ ــدة مل ــواج ـه ــة
الـضـغــوط االجـتـمــاعـيــة والـنـفـسـيــة .ويستند
قــانــون الـعـقــوبــات امل ـصــري إل ــى مـبــدأ حماية
حــق اإلن ـس ــان فــي ال ـح ـيــاة ،مــا يـعـكــس إدراك ــه
ضمنيًا أن من يقدم على االنتحار هو الطرف
األضعف الذي يجب حمايته من أولئك الذين
يحرضونه على املوت.
مخاطر التجريم

وفي مقال نشره على موقع «فيسبوك» ،يتحدث

640

المبلغ األدنى بالدوالر الذي يقترح
مشروع القانون فرضه على من يكرر
محاولة االنتحار

اﻟﺴﻮدان

أستاذ علم االجتماع في كلية اآلداب بجامعة
القاهرة املتخصص في علوم اإلنسان سعيد
املصري عن مخاطر تجريم االنتحار ،ويعتبر
أن «مشروع القانون املقدم إلى البرملان يفتقر
إلى فهم عميق لألبعاد االجتماعية والنفسية
املعقدة املرتبطة باالنتحار ،وكذلك إلى تفهم
مثالي للعواقب السلبية للقانون نفسه على
الصعد االجتماعية والنفسية والسياسية».
ي ـض ـيــف« :ي ـغ ـ ّـي ــر مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون امل ـق ـتــرح
ف ـل ـس ـفــة ق ــان ــون ال ـع ـق ــوب ــات م ــن خ ـ ــال جـعــل
االنـتـحــار جريمة يجب معاقبة مرتكبها من
دون االل ـت ـف ــات إل ــى م ـعــال ـجــة ال ـع ــوام ــل الـتــي
دفعته إلــى هــذا الـتـصــرف ،وذل ــك انـطــاقــا من
فـكــرة أن االنـتـحــار يـضــر املـجـتـمــع ،ومـصــدره
هــو املـنـتـحــر نـفـســه ال ــذي يـجــب مـعــاقـبـتــه ،ما
يـكـ ّـرس مـبــدأ إلـقــاء الـلــوم على الضحية التي
يجب أن تودع في مصح نفسي يشبه السجن،
في سياق منطق العقوبة وليس تعزيز فرص
الحياة».
وي ــرى امل ـصــري أن «م ـشــروع الـقــانــون يـكـ ّـرس
ال ـ ـص ـ ــورة ال ـن ـم ـط ـي ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـم ـص ـحــات
الـنـفـسـيــة ،وي ـش ـكــل تــأك ـي ـدًا ص ــارخ ــا مل ــا كتبه
الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو عن جوهر
السيطرة على البشر عبر احتجازهم بمبرر
إصــاحـهــم وتأهيلهم وتعليمهم ،مــا يجعل
ال ـس ـجــون وامل ـص ـح ــات وامل ـ ـ ــدارس مــؤسـســات
لـلـهـيـمـنــة ع ـلــى ال ـب ـشــر أك ـث ــر م ــن كــون ـهــا أداة
تسمح بتحسني نوعية حياتهم».
وي ـتــابــع« :يــرســخ م ـشــروع ال ـقــانــون الــوصـمــة
االجـتـمــاعـيــة لـلـمـنـتـحــريــن ،وي ـعــزز شـعــورهــم
العميق بالظلم ويضع املجتمع والدولة معًا

في عداء مباشر من دون فهم حقيقة الشعور
بــالـيــأس مــن الـحـيــاة ل ــدى املـعــرضــن لسلوك
االن ـت ـح ــار ال ـ ــذي ي ـن ـتــج م ــن ال ـش ـع ــور بــالـظـلــم
واالضطهاد وانعدام األمل في الحياة».
مثلث الفناء

وي ـل ـف ــت إل ـ ــى أن «مـ ـش ــاع ــر الـ ـي ــأس تـ ـب ــدأ مــن
تصنيف املجتمع املنتحر بأنه مختل نفسيًا،
قبل أن تتفاقم املـعــانــاة عبر النظر إليه بأنه
ً
كافر دينيًا ،وصوال إلى قمة االزدراء استنادًا
إلــى املــوقــف التشريعي األخـيــر ال ــذي يضيف
وصـمــة ع ــار إضــافـيــة إل ــى املـنـتـحــر بــاعـتـبــاره
م ـجــرمــا ،فـيـكـتـمــل مـثـلــث ف ـنــائــه الـحـتـمــي من
خالل الوقوف على حافة الوجود ،وقتل نفسه
للثأر واالنتقام من املجتمع الظالم».
وي ـن ـت ـق ــد املـ ـص ــري ال ـت ـش ــري ــع الـ ـج ــدي ــد ال ــذي
«ي ـم ـثــل ن ــوع ــا م ــن املـ ـم ــارس ــات امل ـت ـطــرفــة فــي
استخدام الـقــوانــن» .ويشير إلــى وجــود ميل
إل ــى ال ـت ـع ـســف ف ــي ال ـت ـشــري ـعــات ال ـت ــي تـشــدد
العقوبات ،خصوصًا في القضايا االجتماعية
واألخـ ـ ــاق ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـسـ ــاسـ ــة ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـع ـت ـقــد
مقترحوها بأن عصا القانون الغليظة تكفل
بمكافحة أي ظاهرة اجتماعية سلبية ،رغم أن
التجارب السابقة كشفت أن العقوبات املشددة
ل ــم ت ـس ـفــر ع ــن أي ن ـت ـي ـجــة ،ب ــل أب ـق ــت عــوامــل
ال ـظــواهــر الـسـلـبـيــة .وال ـع ـقــوبــات امل ـش ــددة قد
تؤدي إلى مزيد من التواطؤ املجتمعي حول
ح ــاالت االن ـت ـحــار وإخ ـفــائ ـهــا .وم ــع اسـتـمــرار
ح ــاالت االنـتـحــار مــن دون معالجة جــذورهــا
سـيـضـعــف ذل ــك م ـب ــدأ س ـي ــادة ال ـق ــان ــون ،كما
الحال في الثأر املستمر رغم تجريم القانون

عام  ،2016تحدثت مصر
عن «مؤامرة» وراء اعالن
تصدرها قائمة عدد
المنتحرين عربيًا
يرى محللون أن مشروع
قانون معاقبة المنتحرين
يك ّرس فكرة السيطرة
على البشر عبر احتجازهم
لــه .ثــم يــؤدي ذلــك إلــى النيل مــن هيبة الدولة
التي تحرس تنفيذ القوانني ،ما يزيد الفجوة
بني املجتمع والدولة».
ويوضح املصري أن «االنتحار ظاهرة سلبية
تحتاج إلــى مواجهة مجتمعية شاملة للحد
منها ،والتي لن تحصل عبر تشديد القوانني
والعقوبات وتجريم املنتحرين .من هنا كان
األفـضــل أن يـطــور مقترحو مـشــروع القانون
قوانني تلزم املؤسسات التعليمية والصحية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة االض ـ ـطـ ــاع ب ـم ـســؤول ـيــات ـهــا
االستباقية في مقاومة الظاهرة ،واإلسراع في
تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والصحي
ملن يحاولون االنتحار ،في سبيل احتوائهم
ودمـجـهــم فــي الـحـيــاة االجـتـمــاعـيــة ،ومنحهم
األمل في الحياة».

م ــع إعـ ــان وزارة ال ـص ـحــة وال ـب ـي ـئــة في
الـعــراق دخــول الـبــاد فــي مرحلة املوجة
الــرابـعــة مــن وب ــاء كــورونــا الـتــي تترافق
ّ
بمتحور
مــع احتمال تسجيل إصــابــات
أوم ـي ـك ــرون س ــري ــع االن ـت ـش ــار ،يـتـخــوف
املـ ــواط ـ ـنـ ــون م ـ ـجـ ــددًا مـ ــن ت ـ ـكـ ــرار ف ـق ــدان
السيطرة على األزمة مع تراجع الخدمات
الصحية ،لكن الــوزارة أكدت استعدادها
ملواجهة املوجة الجديدة.
وشـهــد ال ـعــراق خ ــال املــوجــات السابقة
مــن ال ــوب ــاء وظ ـهــور امل ـت ـحــورات وبينها
«دلتا» حالة من عدم السيطرة على امللف
الــوبــائــي ،بتأثير املستشفيات واألس ـ ّـرة
ال ـق ـل ـي ـل ــة وغـ ـ ـي ـ ــاب ال ـ ــدع ـ ــم ال ـل ــوج ـس ـت ــي
لألطباء ،ما أفضى إلى تزاحم املصابني
فــي ال ــرده ــات ،وأدى إلــى مـشــاكــل كثيرة
ّ
وح ــوادث حرائق خلفت عشرات القتلى
فـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـي ــات مـ ـث ــل ابـ ـ ــن ال ـخ ـط ـيــب
والحسني بالناصرية العام املاضي.
وأكـ ــد مــديــر ع ــام دائـ ــرة الـصـحــة الـعــامــة
رياض عبد األمير ،أن «السلطات تراقب
ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي الـ ـ ــذي زادت ح ــاالت ــه
املوجبة في األسابيع األخيرة ،ما يعني
أننا دخلنا في املوجة الرابعة من جائحة
ك ــورون ــا ،وأن املــواط ـنــن يـجــب أن يعوا
خـطــورة هــذه املــوجــة التي تشهد ظهور
ّ
متحور جديد سريع االنتقال».
واع ـت ـب ــر أن «الـ ـفـ ـي ــروس م ــا زال خ ـط ـرًا،
ويتطلب عــدم الـتـهــاون مـعــه .وحـتــى إذا
كان متحور أوميكرون الجديد أقل شدة
من السابق دلتا ،لكنه أسرع انتشارًا 10
مرات في االنتقال ،ما يعني أن اإلصابات
سـتـكــون ك ـث ـيــرة ،وسـيـشـغــل املــؤسـســات
الـصـحـيــة ع ــن ال ـخــدمــات األس ــاس ـي ــة ،ما
سيؤثر على صحة املواطنني .وقد ثبت
عـمـلـيــا ب ــأن املـلـقـحــن ه ــم ف ــي م ـنــأى عن
خ ـط ــورة امل ـت ـح ـ ّـور ،فــالـتـطـعـيــم يمنحهم
مناعة كافية لتقليل شدة املرض».
مــن جـهـتــه ،أش ــار املـتـحــدث بــاســم وزارة
الصحة سيف البدر إلى أن العراق دخل
مرحلة جديدة في التعامل مع فيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،قـ ــد تـ ـك ــون ص ـع ـب ــة وت ـح ـت ــاج
إل ــى ال ـت ــزام وقــائــي وح ــذر مــن الـتـعــرض
إلصـ ــابـ ــة .وق ـ ــال لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»:
«شعرت وزارة الصحة بالخطر قبل نحو
شهرين ،وكثفت جهودها إلعداد الكوادر
الـصـحـيــة ودع ـم ـهــا ملــواج ـهــة الـجــائـحــة،
وزيـ ـ ـ ـ ــادة األس ـ ـ ـ ــرة وت ــوفـ ـي ــر امل ـت ـط ـل ـبــات
الـلــوجـسـتـيــة للمستشفيات ،كـمــا زادت
دعواتها لتلقي اللقاح وعدم التجمع في
األماكن املغلقة ،وأخذ الجرعة التعزيزية
الثالثة من اللقاح لفئات محددة».
ول ـفــت إل ــى أن «االلـ ـت ــزام بــالــوقــايــة يحد
مــن ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس حـتــى إذا دخلت
ّ
متحورات جديدة بينها أوميكرون .كما
أن الــوحــدات الصحية فــي أنـحــاء البالد
مستعدة للموجة الجديدة ،خصوصًا أن
عدد امللقحني ارتفع وانخفضت الوفيات
إلــى أرقــام متدنية ،لكن قلة اإلقبال على
ال ـل ـقــاح تـشـكــل عــامــل ق ـلــق ،ل ــذا ال ب ـ ّـد أن
يـهـتــم املــواط ـنــون بــأخــذه خـصــوصــا أنــه
متوفر بكميات كبيرة».
ّ
متحور أوميكرون الجديد
ودفــع دخــول
الـحـكــومــة املـحـلـيــة فــي الـعــاصـمــة بـغــداد
إلــى تقليص فـتــرات ال ــدوام الرسمي في
الدوائر التابعة لها إلى النصف .وأكدت

فـ ــي بـ ـي ــان ضـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـتـ ــزام اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الــوقــائ ـيــة الـ ـص ــادرة ع ــن الـلـجـنــة العليا
للصحة والسالمة الوطنية التي كانت
ن ــاق ـش ــت ف ــي اج ـت ـم ــاع ع ـق ــدت ــه بــرئــاســة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى ال ـك ــاظ ـم ــي
تطورات كورونا في البالد ،في ظل تزايد
ع ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات ،والـ ـجـ ـه ــود الـصـحـيــة
املطلوبة الحتواء املوجة الجديدة.
وأصـ ــدرت الـلـجـنــة تــوصـيــات ع ــدة منها
إل ـ ـ ــزام ال ــواف ــدي ــن امل ــواطـ ـن ــن واألج ــان ــب
إلـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ــراق ب ـ ــإب ـ ــراز ح ـص ــول ـه ــم عـلــى
ل ـق ــاح ــات كـ ــورونـ ــا ،وف ـح ــص تشخيص
وض ــع ال ـف ـيــروس (ب ــي ســي آر) بنتيجة
سالبة أجــري قبل  72ساعة قبل دخــول
العراق .كما أعلنت قرارات أخرى ترتبط
بــالــوافــديــن ،بينها الـتـشــديــد عـلــى إبــراز
البطاقة الدولية الخاصة باللقاح.
لكن املسؤول املحلي في محافظة بغداد،
ع ـلــي ح ـب ـيــب ،ق ــال ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
إن «املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات قـ ـ ــد ال ت ـس ـت ــوع ــب
األعـ ــداد امل ـتــزايــدة لـلـمـصــابــن بـفـيــروس
«كــورونــا خــال األســابـيــع املقبلة ،إذ إن
السلطات الصحية لم تستحدث أقسامًا
ـضــف مــزيـدًا مــن األس ـ ّـرة في
جــديــدة أو تـ ِ
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات س ـ ــواء ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـطــب
أو الــردهــات الوبائية األخ ــرى» .وتــابــع:
«يـتــوجــه الـعــراقـيــون مـنــذ الـعــام املــاضــي

إل ـ ــى م ـن ــازل ـه ــم ب ـع ــد ت ــأك ـي ــد إصــاب ـت ـهــم
بالفيروس ،حيث يتولون رعاية أنفسهم،
نقص
ألن معظم املستشفيات تعاني من
ٍ
كبير في مــادة األكسجني ،كما ال بـ ّـد من
تـجـنــب ت ـك ــرار الـ ـح ــوادث ال ـكــارث ـيــة مثل
الحرائق التي شهدتها مستشفيات في
الناصرية وبغداد» .أما مدير مستشفى
الزهراء في بغداد عباس الحسيني فأكد
في حديثه لـ«العربي الجديد» أن «وزارة
الصحة استعدت مبكرًا للموجة الرابعة،
وأوع ـ ـ ـ ـ ــزت لـ ـك ــل دوائ ـ ـ ــره ـ ـ ــا ب ــاس ـت ـك ـم ــال
جهوزيتها للتعامل مــع ح ــاالت طــارئــة
والزيادة الكبيرة في عدد املصابني».
يضيف« :يلغي اللقاح حتمًا الحاجة إلى
دخ ــول املستشفى ،لــذا يجب أن يتوجه
جميع املــواط ـنــن الــذيــن لــم يـتـلـقــوه إلــى
م ــراك ــز الـتـلـقـيــح لـلـحـصــول ع ـل ـيــه ،وهــو
متوفر ّ
وفعال وآمن».
وكان عدد اإلصابات تراجع خالل الفترة
األخـ ـي ــرة إل ــى ح ــوال ــى  150يــوم ـيــا ،قبل
تسجيل طفرات جديدة ،إذ أعلنت وزارة
الصحة أخـيـرًا أن عــدد اإلصــابــات ارتفع
إلى أكثر من  2000يوميًا ،كما تراجعت
ن ـس ــب الـ ـشـ ـف ــاء ،فـ ــي حـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز ع ــدد
امللقحني  9ماليني شخص .ولــم تسجل
ال ــوزارة أي حــاالت خطرة أو مضاعفات
لدى امللقحني.

دعوات للتلقيح لتجنب المستشفيات (أحمد الربيعي /فرانس برس)

السلطات تطالب العراقيين بوعي أكبر (أحمد الربيعي /فرانس برس)

ليبيا :إهمال لحقوق األشخاص الصم
يواجه األشخاص الصم
في ليبيا إهماًال كبيرًا،
باإلضافة إلى األشخاص
ذوي االعاقة بشكل عام،
ما دفعهم إلى المطالبة
بتحسين ظروفهم
وجودة التعليم،
والحد من التمييز الذي
يتعرضون له ،والحصول
على وظائف
ال شيء يقف في وجه
طموحهم (محمود التركية/
فرانس برس)

طرابلس ـ أسامة علي

تـبــدو امل ـب ــادرات اإلنـســانـ ّـيــة أكـثــر أهـمـ ّـيــة في
ّ
ظ ــل األزمـ ــات املـتــراكـمــة وآث ــار ال ـحــروب التي
عاشتها ليبيا على مدى السنوات املاضية،
وما زالت ،وخصوصًا الفئات األكثر هشاشة
التي ال تحظى عادة بالخدمات الالزمة ،منها
األش ـخــاص ال ـصـ ّـم .وم ــن بــن ه ــذه امل ـبــادرات
تعليم لغة اإلشارة.
وأطلقت خبيرة لغة اإلش ــارة زهــرة العبدلي
دورة تــدري ـب ـيــة لـتـعـلـيــم ل ـغــة اإلشـ ـ ـ ــارة ،وإن
ّ
كــان اإلق ـبــال عليها ضعيفًا ،إذ تــرى أن هذا
ُال ـت ــدري ــب ُي ـس ــاه ــم ف ــي ال ـتــوع ـيــة .وس ـب ــق أن
أط ـل ـق ــت م ـ ـبـ ــادرات ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال م ــن قبل
ن ــاش ـط ــن ف ــي ك ــل م ــن ال ـع ــاص ـم ــة طــراب ـلــس
وبـ ـنـ ـغ ــازي (ش ـ ـمـ ــال ش ـ ــرق ال ـ ـبـ ــاد) وس ـب ـهــا
(وسط البالد) .وتؤكد في حديثها لـ«العربي
ّ
الجديد» أن «اإلقـبــال الكبير عليها شجعها
على إطالق مبادرتها».
وتـسـعــى الـعـبــدلــي إل ــى تـعـلـيــم لـغــة اإلش ــارة

ل ـت ـت ـح ــول إل ـ ــى ث ـق ــاف ــة فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ب ـهــدف
تعزيز التواصل مع األشخاص الصم .وعلى
الــرغــم مــن ع ــدم اإلق ـب ــال الـكـبـيــر عـلــى ال ــدورة
التي أطلقتها العبدلي ،إذ التحق بها ستة
أشـ ـخ ــاص ف ـق ــط ،ف ــإن ـه ــا تـ ــرى أن ـه ــا نـجـحــت
نسبيًا ،وخـصــوصــا أن اثـنــن مــن امللتحقني
بالدورة يعمالن في القطاع الطبي.
وت ـن ـق ــل ال ـع ـب ــدل ــي ع ــن أح ــده ـم ــا رغ ـب ـت ــه فــي
ّ
تعلم لغة اإلش ــارة بعدما واجــه صعوبة في
التعامل مــع مــرضــاه الـصــم .وتشير إلــى أنه
يـمـكــن لـلـطـبـيــب وص ــف دواء ل ـل ـمــريــض ،إال
أن الـتــواصــل ُيــريــح األخـيــر إلــى درجــة كبيرة
ويساعده على فهم مرضه وبالتالي ،العالج
املتوجب اتباعه.
ما من إحصاء رسمي عن أعــداد األشخاص
ال ـ ـصـ ــم ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،كـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــول ال ـب ــاح ـث ــة
ّ
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ح ـس ـن ـيــة ال ـش ـي ــخ ،مـ ــؤكـ ــدة أن
الـ ـتـ ـج ــاوب م ــن ق ـب ــل ال ـس ـل ـط ــات ملـســاعــدتـهــم
ومـ ـنـ ـحـ ـه ــم حـ ـق ــوقـ ـه ــم ض ـ ـع ـ ـيـ ــف .وتـ ــوضـ ــح
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن ـه ــا ق ـ ــرأت خ ـب ـرًا عن

ما من إحصاء رسمي
عن أعداد األشخاص الصم
في البالد
تحد من
ظروف الحرب
ّ
الجهود للتعامل مع
األشخاص ذوي اإلعاقة

افتتاح مركز خاص لتلقيح األشخاص ذوي
اإلع ــاق ــة ض ــد فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،مـسـتـنـكــرة
األمر ،إذ «يسعى السياسيون الستغالل هذه
ً
الشريحة في االنتخابات بدال من العمل على
إعطائهم حقوقهم».
ّ
وف ــي ظ ــل ال ـظــروف الصعبة الـتــي يواجهها

األش ـخ ــاص ال ـصــم ف ــي ال ـب ــاد ،نـظـمــوا وقـفــة
احتجاجية في كل من طرابلس وسبها أمام
فــرعــي مــركــز «األم ــل للصم والـبـكــم وضـعــاف
ال ـس ـم ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــي» فـ ــي كـ ــل مـ ــن ط ــراب ـل ــس
وسبها ،رفضًا إلهمال وتهميش املركز ،وعدم
توفر اإلمكانيات الالزمة للدراسة فيه.
ول ــدى املــركــز ال ــذي تــم تأسيسه قبل ثالثني
عــامــا ع ـشــرات ال ـف ــروع فــي مختلف مناطق
وم ــدن ال ـب ــاد .وي ـقــول الـعـضــو فــي الــرابـطــة
العامة لألشخاص ذوي اإلعــاقــه وحيد أبو
صوة إن غالبية املراكز مقفلة تمامًا بسبب
تـ ــردي أوض ــاع ـه ــا .كـمــا تــوقــف بـعـضـهــا عن
العمل فـتــرة قبل الـعــودة الستقبال الطالب
مجددًا .ويؤكد لـ«العربي الجديد» أن الوقفة
االحتجاجية أم ــام مقر املــركــز فــي طرابلس
حملت السلطات املسؤولية الكاملة حيال
اإلهـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ــذي ت ـع ــان ـي ــه ف ـ ـ ــروع املـ ــركـ ــز فــي
ك ــل م ـنــاطــق الـ ـب ــاد ،مـنـهــا غ ـي ــاب الـصـيــانــة
ً
واإلم ـكــان ـيــات ال ــازم ــة ل ـلــدراســة ،ف ـضــا عن
عــدم تـطــويــرهــا وتوسيعها عـلــى الــرغــم من

زيادة املقبلني على الدراسة فيها .وفي وقت
تـشـيــر الـشـيــخ إل ــى أن لـيـبـيــا ص ــادق ــت على
االتفاقية الدولية لحقوق األشـخــاص ذوي
االع ــاق ــة ع ــام  ،2018وأن ـهــا أصـ ــدرت قــانــونــا
خ ــاص ــا ب ــاألش ـخ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة ،تــؤكــد
اإلهمال الحكومي وانتهاك حقوقهم.
في هذا اإلطارّ ،
يعدد أبو صوة بعض املعاناة
التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة ،منها
«ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى االن ــدم ــاج وغ ـيــاب تكافؤ
الفرص وســوء التعليم وعــدم الحصول على
وظائف تساعدهم على تأمني احتياجاتهم
ً
بدال من العيش في فقر».
وعلى الرغم من الترحيب بمبادرة العبدلي،
إال أن ــه يــؤكــد وج ــود تمييز مجتمعي بحق
األشخاص ذوي اإلعاقة .في املقابل ،ال ينفي
امل ـ ـسـ ــؤول ب ـف ــرع ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـص ـنــدوق
ال ـت ـض ــام ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـح ـك ــوم ــي ح ـيــدر
ال ـق ـص ـي ــر اإله ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ــرسـ ـم ــي ل ــأش ـخ ــاص
ذوي اإلع ــاق ــة ،إال أن اإلق ـبــال عـلــى امل ـبــادرات
اإلنـســانـيــة دل ـيــل عـلــى ال ـت ـجــاوب املجتمعي

وحسن التعامل معهم .كما يشير القصير في
حديثه لـ«العربي الجديد» إلى تقديم عدد من
خطباء املساجد مبادرة خاصة بهم ،تتعلق
بطلبهم االستعانة بأساتذة متخصصني في
لغة اإلشارة في املساجد ،ليتسنى لهم تعلم
القرآن وفهم خطابات املنابر يوم الجمعة.
ويـ ـلـ ـف ــت ال ـق ـص ـي ــر إلـ ـ ــى أن ظـ ـ ــروف الـ ـح ــرب
وال ـ ـصـ ــراع ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا الـ ـب ــاد ت ـح ـ ّـد من
الـجـهــود الــرسـمـيــة للتعامل مــع األشـخــاص
ذوي اإلع ــاق ــة ،لـكـنــه يــؤكــد فــي الــوقــت نفسه
أن امل ـســاعــدات املــال ـيــة الـشـهــريــة لــن تنقطع،
وأنهم سيتقاضون رواتب ثابتة من صندوق
التضامن.
ي ـش ــار إل ــى أن ال ــراب ـط ــة ال ـعــامــة لــأشـخــاص
ذوي اإلعــاقــة أعلنت صــرف اإلعــانــة املنزلية
لألشخاص ذوي االعاقة في شهر نوفمبر/
تشرين األول املاضي ،بقيمة شهرية قدرها
 600ديـنــار (نـحــو  130دوالرًا) ،وتخصيص
م ـب ـلــغ  60م ـل ـيــون ديـ ـن ــار (ن ـح ــو  13مـلـيــون
دوالر) لـ«هذه املنفعة».
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مجتمع فالش

ّ
الحل
المياه هي
للتخفيف من
حدة الحرارة التي
شهدتها األرجنتين

ال غنى عن البحر في أستراليا

جفاف بحيرة في العراق

تتسارع الكوارث الطبيعية
ّ
والتغيرات املناخية إلى
درجة أنها باتت تتصدر
أخبار الصحف العاملية بشكل شبه
ُ
يومي .هذه السرعة تشعر الكثير من
سكان الكوكب بأن األوان قد فات ،وإن
كان العلماء يقولون إنه ما زال هناك
ّ
أمل في اإلنقاذ في حال تخلت الدول
عن اعتمادها على الوقود األحفوري
ّ
وغيرها من اإلجراءات .وحتى الدول
املتقدمة ال تبدو جاهزة للتعامل مع
التغيرات املناخية السريعة .صحيح أن
االستجابة السريعة تقلل من الخسائر،
املشكلة تكمن في عدم القدرة
إال أن ّ
على تجنبها .فبحسب وكالة الفضاء
األميركية «ناسا» ،تندرج السنوات
التسع األخيرة ضمن العشر األعلى
حرارة التي سجلت في العالم في
كل األزمنة ،ويحتل عام  2021املرتبة
السادسة بينها .ويشير خبراء إلى
ّ
أن هذه املعطيات الصادرة عن اإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
ّ
تؤكد مرة جديدة حجم ظاهرة االحترار
املناخي.
لم تنته األحداث هنا ،ولن تنتهي .إذ
ناشدت السلطات األسترالية السكان
بعدم الخروج من املنازل يوم الجمعة
املاضي بسبب موجة شديدة الحرارة
تجتاح الساحل الشمالي الغربي للبالد
تجاوزت فيها درجة الحرارة 50.7
مئوية مسجلة أعلى مستوى في 62
عامًا ،مع اإلشارة إلى أن أستراليا إحدى
أكبر دول العالم لناحية كمية انبعاثات
غازات االحتباس الحراري.
األرجنبني أيضًا واجهت موجة طقس
حار قياسية ،حيث تجاوزت درجات
الحرارة  40درجة مئوية ،ما يجعل
البالد في الفترة الحالية أكثر األماكن
سخونة على هذا الكوكب .باإلضافة إلى
ما سبق ،تكثر الكوارث املناخية ،واآلتي
قد يكون أعظم.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس ،األناضول)Getty ،

الكوكب يحترق

درجات الحرارة تُسابق الوقت

وجدت ما يناسبها في اإلمارات

ّ
تحذر من عدم وجود كوكب بديل من فرنسا
شهدت الواليات
المتحدة ارتفاعًا
كبيرًا في درجات
الحرارة هذا
العام

هكذا تغلبن على درجات
الحرارة المرتفعة في إسبانيا

