مجتمع

األحد  17أكتوبر /تشرين األول  2021م  11ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Sunday 17 October 2021

يونيسف :طالبان تفتح قريبًا المدارس الثانوية للفتيات

17

إندونيسيا :غرق  11طفًال وإنقاذ  10عند تنظيف نهر

ً ُ
غرق  11طفال وأنقذ  10آخرون في خالل نزهة مدرسية لتنظيف نهر سيليور في مقاطعة جاوة
الغربية بإندونيسيا ،بحسب ما أفاد مسؤولون محليون أمس السبت .وأوضحوا ّأن النشاط ضمّ
ّ
 150تلميذًا من مدرسة إسالمية إعــداديــة ،لكن  21منهم انزلقوا في املياه .وصـ ّـرح رئيس مكتب
ّ
باندونغ للبحث واإلنـقــاذ ديــدن ريدوانسيه بــأن «الطقس كــان جيدًا وال سيول .واألطـفــال الذين
كانوا يمسكون بأيدي بعضهم البعض ،لذا عندما انزلق أحدهم تبعه اآلخــرون» .وذكرت
غرقوا ّ
(أسوشييتد برس)
تقارير أنهم كانوا يحاولون عبور النهر عندما سقطوا فيه».

ّ
كشف نائب املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) عمر عبدي أن حركة طالبان
ّسوف تعلن «قريبًا جدًا» السماح لجميع الفتيات األفغانيات بااللتحاق باملدارس َالثانوية .أضاف
ّ
أنها تعمل على إطار يسمح للفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادسُ ،ينشر «ما بني شهر
َ
ّ
ّ
إلى شهرين» .وتابع عبدي أن «ماليني الفتيات في سن التعليم الثانوي يفتقرن إلى التعليم اليوم،
ّ
نحث طالبان على عدم االنتظارّ .
فأي يوم ننتظره هو يوم ضائع بالنسبة إلى الفتيات غير
ونحن
(أسوشييتد برس)
امللتحقات باملدرسة».

تعسف بولندا بحق المهاجرين
ضد
ّ
أمام ّ
مقر الحزب البولندي الحاكم في مدينة كراكوف
جنوبي البالد ،كان الصغيران (الصورة) يشاركان
ّ
في ّ
تحرك احتجاجي نظمته مجموعة من األمهات
واألطفال في إطار مبادرة «عائلة بال حدود» ،تنديدًا
بأساليب تعامل السلطات البولندية مع املهاجرين
والــاجـئــن .وه ــؤالء الـبــولـنــديــون ليسوا الوحيدين
الذين ّ
يعبرون عن امتعاضهم ،فاملفوضية السامية

لألمم املتحدة لـشــؤون الالجئني عـ ّـبــرت أخـيـرًا عن
ّ
قلقها البالغ بشأن تشريع تبنته وارسو هذا األسبوع
يسمح برفض طلبات لجوء املهاجرين تعسفيًا.
وكــانــت مــوافـقــة ال ـبــرملــان الـبــولـنــدي عـلــى التشريع
الجديد قد أتت ردًا على ّ
تجمع مئات املهاجرين من
الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا على حدود بالده
مع بيالروسيا ،علمًا ّأن بولندا  -العضو في االتحاد

ّ
ّ
ّ
تشجع املهاجرين
األوروبــي  -تتهم جارتها بأنها
على عبور الحدود ردًا على العقوبات التي يفرضها
االتحاد على النظام البيالروسي .وقد ّ
شددت ممثلة
املفوضية في بولندا كريستني غوير ،في بيان ،على
ّ
ّأن القانون الجديد ّ
«يقوض الحق األساسي في طلب
اللجوء املنصوص عليه في القانون الدولي وقانون
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي» .وأوض ـح ــت غــويــر ّأن تقييد

وصول طالبي اللجوء إلى األراضي وإلى اإلجراءات
الخاصة باللجوء «يتعارض مع اتفاقية اللجوء لعام
ّ
 ،1951التي ّ
تبي بشكل واضح أنه ال تنبغي معاقبة
طالبي اللجوء على عبورهم الـحــدود بشكل غير
نظامي» .أضافت ّأن تلك املمارسات «سوف تفاقم
فقط معاناة األشخاص الذين أجبروا على الهروب».

(العربي الجديد ،أسوشييتد برس)

(بياتا زاورزيل)Getty /

األطفال والجنسانية ومهن المستقبل

لندن ــ العربي الجديد

ُ
تـ ّ
ـوصـلــت دراس ــة حــديـثــة ن ـشــرت نتائجها
أخيرًا في مجلة «بيرج» التابعة للجمعية
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ـل ـب ـحــوث ال ـت ــرب ــوي ــة «ب ـي ــرا»
ّ
إلــى أن القوالب النمطية للتفرقة الجنسانية تبدأ
فــي مرحلة الطفولة املـبـكــرة وتـتــرك تــداعـيــات على
م ـس ـتــوى ت ـحــديــد امل ـه ــن الح ـق ــا ف ــي امل ـج ـت ـمــع .وفــي
تقرير ّ
أعدته مجلة «ذي كونفرسايشن» األسترالية
ُ
والنيوزيلندية ،مستندة إلــى هــذه الــدراســة ،يشار
إلــى التقسيم النمطي لــألـعــاب بــن الـلــون الــزهــري
والـ ـل ــون األزرق ع ـلــى أرفـ ــف امل ـتــاجــر ح ــول ال ـعــالــم،
ّ
ً
ّ
تخص الفتيان تتعلق مثال
وفــرزهــا ما بني ألعاب
ّ
بأنشطة عسكرية أو أخرى علمية وبني ألعاب ذات
أل ــوان زاهـيــة تتعلق بالتنظيف إلــى جــانــب عربات
أط ـفــال ودم ــى ومـطــابــخ وأدوات زيـنــة ومـجــوهــرات
وحــرف يــدويــة .وهــذا الـفــرز يدفع التالميذ تلقائيًا
نحو تقسيم ممنهج الختيار الوظائف في املستقبل.
وتـظـهــر ال ــدراس ــة ال ـتــي اسـتـطـلـعــت آراء نـحــو 332
ت ـل ـم ـي ـذًا ( 176ف ـت ــاة و  156ف ـت ــى) م ــن  14مــدرســة
ّ
الجنسانية املرتبطة
أسترالية ،أن القوالب النمطية
ّ
ّ
بمجموعة مـتـنــوعــة مــن امل ـصــادر قــد أث ــرت بالفعل
عـلــى األط ـف ــال ،األم ــر ال ــذي دفـعـهــم إل ــى التطلع إلــى
املهن «التقليدية» الخاصة بالذكور واإلناث.
ك ــذل ــك ،انـعـكـســت ال ـقــوالــب الـنـمـطـيــة عـلــى تحديد

نوعية املهن الخاصة بالفتيات ،إذ أبــدت كثيرات
ّ
ّ
ّ
ت ـع ــل ـق ـه ــن ب ـم ـه ــن ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،أكـ ـث ــر مـ ــن رغ ـب ـت ـهــن
ف ـ ــي االنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط ف ـ ــي مـ ـه ــن ع ـل ـم ـي ــة مـ ـث ــل ال ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا أو الهندسة والــريــاضـيــات .وتلك
الـقــوالــب النمطية تترك تــأثـيــرات مستقبلية على
ّ
ســوق الـعـمــل ،بحسب إح ـصــاءات أخـيــرة تـبـ ّـن أن
نسبة النساء املنخرطات فــي األعـمــال الهندسية
ّ
والعلمية حول العالم ال تتخطى  28في املائة من
ّ
ّ
مجموع ّ
القوة العاملة ،وهذا يعني أن عددًا أقل من
النساء يعمل في مجال العلوم.
ّ
وتفيد الــدراســة نفسها بــأن األطـفــال الذين تتراوح
ّ
أعمارهم مــا بــن سبعة أع ــوام وثمانية قــد اتـخــذوا
قــراراتـهــم بالفعل بـشــأن الــوظــائــف الـتــي يريدونها
ّ َ
فــي املستقبل .فالفتيات يتطلعن بأغلبية ساحقة
إلــى الوظائف «األنـثــويــة» التقليدية ،فيما ينجذب
ال ـف ـت ـيــان إلـ ــى األن ـش ـط ــة «الـ ــذكـ ــوريـ ــة» .ع ـلــى سبيل
امل ـثــال ،تشمل االخ ـت ـيــارات الـثــاثــة األول ــى للفتيان
ف ــي م ــا خ ـ ّـص الــوظــائــف املستقبلية تـلــك الـخــاصــة
بالرياضات االحترافية والوظائف املتعلقة بالعلوم
ّ
والتكنولوجيا والهندسة باإلضافة إلى ما يتعلق
بالشرطة والــدفــاع .فــي املـقــابــل ،ترغب الفتيات في
َ
َ
يصبحن مـ ّ
ـدرســات أو يعملن مع الحيوانات أو
أن
َ
يمارسن مهنة في الفنون.
كــذلــك أظ ـه ــرت إج ــاب ــات كـثـيــرة خــاصــة بالفتيات
ّ ّ
مــدى تعلقهن بممارسة مهن مرتبطة بمساعدة

ّ َ
ّ
عبرن عن رغباتهن
اآلخرين أو «مهن عاطفية» ،إذ
فــي العمل فــي قـطــاع التمريض ملساعدة املرضى
أو العمل فــي البيت وإنـجــاب األط ـفـّـالّ .أمــا تفكير
الفتيان في اختياراتهم املهنية فتأثر بشكل كبير
ّ
بمواضيع «ذكورية» ،من قبيل كسب املال والتمتع
بـسـلـطــة ع ـلــى اآلخ ــري ــن .ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،أراد
الفتيان العمل فــي سلك الشرطة لفرض نفوذهم
على عامة الـنــاس مــن خــال اعتقالهم وسجنهم،
أو الخـتـبــار إط ــاق ال ـنــار .كــذلــك ،اخـتــار قسم آخر
ّ
من هــؤالء ّمهنًا تتعلق بالبنية الجسدية والقوة
ّ
البدنية ،ألنها تعطي صورة واضحة عن «ماهية
الرجل» في املستقبل.
من جهة ثانيةّ ،
تبي الدراسة نفسها اختالفات في
ال ــرأي بــن الفتيان والـفـتـيــات حــول مهن املستقبل
نـتـيـجــة تــأثـيــر الـطـبـقــة االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي ينتمون
ّ
إليها .فقد تطلع الفتيان الذين يتابعون تعليمهم
في مــدارس أغنياء إلى وظائف في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بنسبة 30
في املائة ،في حني بلغت نسبة أقرانهم في مدارس
فقراء ثمانية في املائة.
كــذلــك كــانــت ل ــدى الـفـتـيــات فــي م ــدارس ف ـقــراء رغبة
أكبر فــي املـســاعــدة والــرعــايــة .ومــن املمكن أن تكون
َّ َ
يتربني
هــذه القيم أكثر أهمية للتلميذات اللواتي
في كنف عائالت ذات معتقدات جنسانية مرتبطة
بالعمل واألسرة بطريقة أكثر تقليدية .وإذا دخلت

مكافحة التمييز باأللعاب
د «محايدة جنسانيًا» ،منها لعبة
ع ّ
ثمة ألعاب ُت َ
ّ
ّ
«ليغو» الشهيرة ،لكن  76في المائة من األهل
يشجعون أبناءهم على اللعب بها في مقابل
ّ
يشجعون بناتهم على
 24في المائة فقط
ّ
ذلك .وقبل أيــام ،أعلنت شركة «ليغو غروب»
ّ
أن منتجاتها وتسويقها في
الدنماركية
أي تمييز
المستقبل سوف يكونان خال َيين من ّ
جنساني وقوالب نمطية ضارة.

هــؤالء الفتيات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
وال ـه ـنــدســة ،ف ـقــد يـتـخـ ّـصـصــن ف ــي ال ـع ـلــوم الـطـبـيــة
ً
وع ـلــوم الـحـيــاة ب ــدال مــن م ـجــاالت يـعـ ّـدهــا املجتمع
ذكورية مثل الفيزياء والهندسة.
وت ـســاعــد ه ــذه الـنـتــائــج فــي ش ــرح كيفية اسـتـمــرار
ظ ـهــور االت ـج ــاه ــات املــرتـبـطــة بـجـنــس اإلن ـس ــان في
َّ
ّ
املرجح أن ُيوظف الرجال من
أماكن العمل وملاذا من
َ
املجتمعات األكثر حظوة من الناحيتني االجتماعية
واالقـتـصــاديــة فــي وظــائــف الـعـلــوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات.
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العالج النفسي

«حرج» الجزائريين تكسره الضرورة

في ثقافة الحياة العصرية ،تزداد أهمية الطبيب
فيتحول
المتخصص في األمراض النفسية والعقلية،
ّ
إلى ركيزة أساسية شرط تخطي الحرج

الضغوط االجتماعية قاسية على الجزائريين (العربي الجديد)

مواطنو «آسيان» يريدون
مكاسب «الحلول الخضراء»

فــي وق ــت تعتبر الـفـيـضــانــات وفـقــدان
التنوع البيولوجي وارتـفــاع مستوى
س ـطــح ال ـب ـحــر أك ـب ــر ث ــاث ــة ت ـهــديــدات
ّ
التغير املناخي فــي رابطة
ناتجة مــن
دول ج ـن ــوب ش ــرق ــي آس ـي ــا (آسـ ـي ــان)،
تـ ــرغـ ــب غ ــال ـب ـي ــة س ـ ـكـ ــان هـ ـ ــذه الـ ـ ــدول
ف ــي االب ـت ـع ــاد ع ــن ال ــوق ــود األح ـف ــوري
املـلـ ّـوث ،وتبني الطاقة املتجددة .لكن
ه ــذه الــرغـبــة تـصـطــدم بـعــراقـيــل «عــدم
ف ـع ــل غ ــال ـب ـي ــة حـ ـك ــوم ــات امل ـن ـط ـق ــة مــا
يـكـفــي ملــواجـهــة ه ــذه ال ـت ـهــديــدات عبر
تـطـبـيــق س ـي ــاس ــات صــدي ـقــة لـلـمـنــاخ،
وزيــادة اإلنفاق األخـضــر» ،بحسب ما
ي ــورده تـقــريــر نـشــره معهد «إسـيــاس
 يــوســف إس ـح ــق» لــأب ـحــاث األمـنـيــةوال ـس ـيــاس ـيــة» ف ــي س ـن ـغ ــاف ــورة .وفــي
استطالع للرأي نشره موقع «سترايتز
تايمز» في إطار متابعة توقعات معهد
«إسياس  -يوسف إسحق» ،قال  70في
املــائــة مــن املستفتني إن «تـغـ ّـيــر املناخ
يـمـثــل ت ـهــدي ـدًا خ ـط ـرًا ومـ ـب ــاشـ ـرًا» ،ما
يؤكد الحاجة امللحة لخفض االعتماد
على الفحم األحـفــوري الــذي ُيستعمل
إلنتاج الطاقة األحفورية ،ويستخرج
الوقود األحفوري من مواد مثل الفحم
والغاز الطبيعي والنفط ،ويعتبر أكبر
مصدر منفرد لثاني أوكسيد الكربون
ال ــذي يــرفــع درج ــة ال ـحــرارة فــي كوكب
األرض (.)CO2
وأيـ ـ ـ ــدت غ ــال ـب ـي ــة مـ ــن امل ـس ـت ـف ـت ــن فــي
س ـن ـغ ــاف ــورة وف ـي ـت ـن ــام وإنــدون ـي ـس ـيــا
أن ال ـح ـ ّـد م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ــوق ــود
األحـ ـف ــوري «س ـي ــؤدي إل ــى أل ــم قصير
األم ـ ـ ـ ــد ،فـ ــي م ـق ــاب ــل م ـك ــاس ــب طــوي ـلــة

األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل» .وأج ـ ـ ـمـ ـ ــع امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون فــي
االستفتاء على توافر إمكانات اإلفادة
من قطاع الطاقة املتجددة الناشئ في
مـنـطـقــة «آسـ ـي ــان» ،فـيـمــا أبـ ــدت نسبة
 46.1في املائة من املستفتني اعتقادها
بأن حكوماتهم تعلم بتهديدات ّ
تغير
املناخ ،لكنها ال تخصص موارد كافية
ملواجهتها .ورأت نسبة  24.8في املائة
منهم أن حكوماتهم ال تولي اهتمامًا
ك ــاف ـي ــا ب ـت ـغ ـ ّـي ــر املـ ـ ـن ـ ــاخ ،ف ـي ـم ــا اع ـت ـبــر
امل ـشــاركــون فــي سـنـغــافــورة ( 41.8في
املائة) أن مواجهة التهديدات املناخية
«أولــويــة عاجلة» ،مقارنة بنسبة 2.9
في املائة فقط من التايالنديني.
إلى ذلك ،كشف استطالع أجــراه مركز
«بيو» لألبحاث ،أن ثقة مواطني دول
«آس ـ ـيـ ــان» أقـ ــل ف ــي ال ـج ـه ــود الـعــاملـيــة
ّ
التغير املناخي،
املبذولة لحل مشكلة
خـ ـص ــوص ــا م ـ ــن ال ـ ـصـ ــن والـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـتـحــدة ،لكنهم متحمسون فــي شأن
ال ـ ـفـ ــرص االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة مــن
التحول األخضر ،ويطالبون حكومات
ب ـل ــدان ـه ــم ب ـت ـش ـج ـيــع الـ ـش ــرك ــات عـلــى
ت ـب ـن ــي امل ـ ـمـ ــارسـ ــات الـ ـخـ ـض ــراء وس ــن
قــوانــن املـنــاخ ،وتخصيص مــزيــد من
الدعم املالي لحلول خفض انبعاثات
الكربون.
ُ
ويقول خبراء إن «شبانًا كثرًا يخافون
م ـ ــن تـ ـغ ـ ّـي ــر امل ـ ـ ـنـ ـ ــاخ ،وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرون أن
أشـخــاصــا قليلني مـسـتـعــدون إلطــاق
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ،ب ـي ـن ـه ــا االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
الطاقة املتجددة وبرامج الحفاظ على
الغابات اإلقليمية واستعادتها».
(كمال حنا)

ال ي ـ ـ ــزال ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــون ي ـخ ـشــون
زي ـ ـ ــارة ال ـط ـب ـيــب امل ـت ـخ ـصــص فــي
األم ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـن ـف ـس ـي ــة وال ـع ـق ـل ـي ــة
بتأثير خلفيتهم االجتماعية التي فرضتها
التقاليد واألعـ ــراف والـنـظــرة النمطية إليه،
رغــم أن حضوره بــات ضــرورة وأم ـرًا محتمًا
ف ــي الـ ــواقـ ــع امل ـج ـت ـم ـعــي امل ـع ـق ــد الـ ـ ــذي يـلـقــي
بظالله على نفسية الفرد مع تزايد الضغوط
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة .ل ـك ــن الـ ــواقـ ــع يـفـيــد
بــأن قلة مــن الـنــاس تعترف بأهمية العالج
النفسي وتقويم سلوك الفرد.
يـ ــروي س ـل ـيــم ،وه ــو ش ــاب ف ــي ال ـع ـقــد الــرابــع
من العمر يقطن في محافظة تيبازة ويعمل
فـ ــي قـ ـط ــاع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ق ـص ـت ــه مـ ــع طـبـيــب
متخصص فــي األم ــراض النفسية والعقلية.
ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :ع ــان ــت ابـنـتــي
التلميذة في املرحلة املتوسطة من مشكالت
نفسية في التعامل مع ضغوط االمتحانات،
وعدم االنسجام مع بيئة االنتقال من املرحلة
االبتدائية إلــى املرحلة املتوسطة ،وواجهت
أي ـض ــا ص ـع ــوب ــات ف ــي م ـتــاب ـعــة ال ـ ـ ــدروس مع
اخـ ـت ــاف ط ـ ــرق ال ـت ـع ـل ـيــم ب ــن أسـ ـت ــاذ وآخ ــر
خـ ــال ال ـس ـن ــة ذات ـ ـهـ ــا ،ف ـع ــرض ــت ف ــي مــرحـلــة
أول ــى حالتها عـلــى مستشارين تــربــويــن لم
يستطيعوا تشخيص تصرفاتها وتحقيق
نتائج إيجابية ملموسة معها ،فلجأت إلى
طـبـيـبــة مـتـخـصـصــة ف ــي األمـ ـ ــراض النفسية
والعقلية في بلدة عني تقورايت التي تابعت
حالتها في أربــع جلسات متتالية ،ونجحت
في إحــداث تغيير في نفسيتها ،ما شجعني
على االسـتـعــانــة بـهــذه الطبيبة املتخصصة
ف ــي األمـ ـ ــراض الـنـفـسـيــة والـعـقـلـيــة ح ــن أرى
حــاجــة إل ــى ال ـح ـصــول ع ـلــى اس ـت ـش ــارة .وأن ــا
أؤمـ ــن ب ــال ــدور الـكـبـيــر الـ ــذي يـلـعـبــه الطبيب
االخـتـصــاصــي فــي حياتنا الـيــومـيــة» .األكيد
أن املستوى العلمي لسليم ساهم في تفهمه
الحاجة إلــى طبيب متخصص في األمــراض
ال ـن ـف ـس ـي ــة وال ـع ـق ـل ـي ــة مل ـع ــال ـج ــة ابـ ـنـ ـت ــه .لـكــن
ُ
جــزائــريــن ك ـث ـرًا ال ي ــزال ــون يــرف ـضــون زي ــارة
الطبيب االختصاصي العتبارات عدة ،أحدها
أن مفهوم تنشئتهم الثقافية مبني على فكرة
أن م ـه ـمــات ال ـط ـب ـيــب تـنـحـصــر ف ــي مـعــالـجــة
األمــراض العضوية ،والثاني أنه معني فقط
باملصابني بأمراض عقلية شديدة.
وهـ ـ ـك ـ ــذا ظ ـ ــل هـ ـ ـش ـ ــام ،الـ ـعـ ـسـ ـك ــري امل ـت ـق ــاع ــد
البالغ  45مــن العمر ،يرفض زي ــارة الطبيب
االختصاصي رغــم معاناته مــن اضطرابات
نتجت مــن تنفيذه مـهـمــات عسكرية دقيقة
خـ ــال األزمـ ـ ــة األم ـن ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ف ــي ال ـب ــاد.
يـقــول ل ـ «الـعــربــي ال ـجــديــد»« :عـشــت الـخــوف
مــن مــواجـهــة الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة ،وفـقــدت

شكوك في مدى فعالية «النسوية المعاصرة»
لندن ــ كاتيا يوسف

مساحات خضراء إضافية في سنغافورة (رسالن رحمن /فرانس برس)

الجزائر ــ كمال بوحدة

ّ
ُ
زمـ ــاء ك ـث ـرًا .ك ــان املـ ــوت حــالــة يــومـيــة أث ــرت
كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ن ـف ـس ـي ـت ــي ،مـ ــا جـ ـع ــل ال ـج ـيــش
يـ ـس ـ ّـرحـ ـن ــي مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة .ثـ ــم ظـ ـه ــرت ع ـل ـ ّـي
عـ ــوارض اض ـطــرابــات نفسية ح ــادة رفضت
زيارة طبيب اختصاصي ملعالجتها ،قبل أن
أقتنع وبصعوبة بحتمية الخضوع ملتابعة
نفسية من أجــل التخلص من ذكريات أليمة
وهواجس الحقت مخيلتي».
وإذا كــان هـشــام اقـتـنــع ،بصعوبة ،بـضــرورة
زي ــارة طبيب اخـتـصــاصــي ،تتمسك فاطمة،
وه ـ ــي م ــوظ ـف ــة إداري ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ــرف ــض ه ـ ــذا األمـ ــر
باملطلق ،معتبرة أنــه «يـجــب قصد الطبيب
املتخصص في األمــراض النفسية والعقلية
خ ـ ــال ال ـش ـع ــور ب ـق ـلــق أو ل ـ ــدى عـ ـب ــور امل ــرء
بمرحلة صعبة فــي الحياة ،فــي حــن أن حل
اإلكـ ـث ــار م ــن قـ ـ ــراءة الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم أف ـض ــل».
وتـضـيــف فــي حديثها لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«أؤمـ ـ ـ ــن بـ ـ ــدور ال ـط ـب ـي ــب االخ ـت ـص ــاص ــي فــي
تـفـسـيــر وت ـق ــوي ــم وم ـتــاب ـ ّعــة س ـل ــوك األفـ ـ ــراد،
لكن ال ـقــرآن الـكــريــم والـســنــة وال ـتــزام الصالة
تشكل املرجع الرئيس لي في الحياة ،ألنها
تـنـشــر الـسـكـيـنــة واالط ـم ـئ ـن ــان لـ ــدي ،وتــزيــل
القلق والضغط النفسي عن كاهلي ،علمًا أن
الـتــوتــرات والـضـغــوط الـتــي نعيشها مردها
ّ
وتحول اإلنسان
لتعقيدات الحياة اليومية،
إلى شبه آلة تجري وراء املاديات مع االبتعاد
عن الدين الذي يبقى أفضل عيادة نفسية قد
يلجأ إليها املسلم في حياته اليومية».
ُ
وف ــي ش ــأن ت ـعـ ّـمــد ج ــزائ ــري ــن ك ـثــر ط ــرق بــاب
الـطـبـيــب املـتـخـصــص فــي األم ـ ــراض النفسية
وال ـع ـق ـل ـيــة بــاع ـت ـبــاره أح ــد ال ـح ـل ــول األخ ـي ــرة
لحاالتهم التي اختبرها آخــرون ،يقول حمزة
بلعباس املتخصص في علم النفس العيادي
لـ«العربي الـجــديــد»« :الطبيب االختصاصي
في الجزائر ،إذ يضطر إلى التعامل مع حاالت
معقدة كان يمكن معالجتها في مراحل سابقة.
الواقع أن املرض النفسي يتدرج من االضطراب
البسيط الذي يمكن عالجه باإلرشاد النفسي
وبث الطمأنينة ،إلى الفصام العقلي الشديد
االضطراب الذي يجري التحكم به عبر أدوية.
فعليًا ،أمــراض القلق واالكتئاب والــوســاوس
وامل ـخ ــاوف والـهـسـتـيــريــا واض ـطــرابــات الـنــوم
وت ـلــك ل ــدى األط ـف ــال قــابـلــة كـلـهــا لـلـشـفــاء ،وال
ت ـح ـتــاج إل ــى ع ــاج م ــدى ال ـح ـي ــاة .م ــن ه ـنــا ال
يساهم لجوء املريض مختارًا أو مجبرًا إلى
تجربة خ ـيــارات عــاج مـتـعــددة إال فــي زيــادة
تعقيد حالته النفسية بسبب تضييع الوقت،
وفشل التجارب والتعرض لضغوط مختلفة
خالل فترة العالج».
ويفسر بلعباس أس ـبــاب ع ــزوف الجزائريني
عن العالج النفسي باألعراف والتقاليد« ،فال
شك في أن املرضى أو أهلهم يجدون حرجًا في
دخــول عيادة طبيب متخصص في األمــراض

تدور خالل السنوات األخيرة نقاشات حول
م ــا إذا ك ــان ــت تـ ـي ــارات ال ـن ـســويــة امل ـعــاصــرة
قــد ســاهـمــت فــي ت ـقـ ّـدم املـ ــرأة أم ال .وشـهــدت
املـجـتـمـعــات الـغــربـيــة أرب ــع مــوجــات نسوية،
ب ــدأت األول ــى فــي تسعينيات الـقــرن التاسع
عشر ونجحت في الحصول على حق املــرأة
بــال ـت ـصــويــت ،بـيـنـمــا ركـ ــزت امل ــوج ــة الـثــانـيــة
عـلــى إنـهــاء عــدم امل ـســاواة بــن الجنسني في
القوانني والسياسة ومكان العمل واملجتمع
ُ َّ
بشكل عام .على الرغم من ذلك ،كثيرًا ما تتهم
املــوجــة الـنـســويــة الـثــانـيــة بكونها نخبوية،
وقــد تجاهلت النساء املـلــونــات واملتحوالت
جنسيًا لتركز على النساء من ذوات البشرة
البيضاء والطبقة املتوسطة.
واتـ ـجـ ـه ــت املـ ــوجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ن ـح ــو م ـكــاف ـحــة
الـتـحــرش الـجـنـســي فــي أمــاكــن الـعـمــل ودعــم
ت ـبــوء ال ـن ـســاء مـنــاصــب ق ـيــاديــةّ .أم ــا املــوجــة
الــراب ـعــة الـحــالـيــة ال ـتــي اش ـت ـهــرت بـهــاشـتــاغ
( MeToo#أن ــا أي ـض ــا) ،فــركــزت عـلــى قضايا
ال ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـســي وال ـت ـم ـي ـيــز ض ــد امل ـ ــرأة
ف ــي أم ــاك ــن الـعـمــل إل ــى جــانــب الـتـمـيـيــز ضد
البدينات واستغالل جسد املــرأة في وسائل
اإلع ـ ـ ـ ــام .وت ـع ـت ـم ــد م ـع ـظ ــم أن ـش ـط ـت ـهــا عـلــى
اإلن ـتــرنــت ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي.
وتواجه املوجة األخيرة اختالفات في الرأي
في ما يتعلق بالنسوية الحديثة التي تهدد
باالنقسام بني األجيال .فاملجموعة األصغر
ّ
س ــن ــا م ــن ال ـن ـســويــات ت ـج ــادل ب ــأن الـتــدابـيــر
ال ــوق ــائـ ـي ــة ضـ ــروريـ ــة ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـنـ ـس ــاء مــن
ّ
التحرش الجنسي ،بينما يرى الجيل األكبر
ّ
سـنــا مـنـهــن ب ــأن اإلج ـ ـ ــراءات ال ـصــارمــة الـتــي
يطالنب بفرضها على «مغازلة» الرجل للمرأة
تزيد من الذعر األخالقي حول سالمتها.
وزادت ج ــري ـم ــة خ ـط ــف واغـ ـتـ ـص ــاب وق ـتــل
الشابة سارة إيفرارد ،التي ارتكبها شرطي
فـ ــي مـ ـ ـ ــارس /آذار املـ ــاضـ ــي فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة لـ ـن ــدن ،م ــن االنـ ـقـ ـس ــام ــات بــن
ال ـن ـس ــوي ــات الـ ـل ــوات ــي ط ــال ــن ب ـف ــرض حـظــر
تـجــول وق ـيــود قــانــونـيــة أكـبــر عـلــى الــرجــال،
وأول ـئــك الـلــواتــي يطالنب بنهج أقــل صرامة
وسلبية والسماح بتحرير املرأة وحمايتها.
في هذا اإلطار ،تقول مالغورزاتا ( 25عامًا):
ّ
«أع ـت ـقــد أن ال ـحــركــة ال ـن ـســويــة ال ـحــدي ـثــة قد
تلحق الضرر بما جاهدت النساء لتحقيقه
من قبل .ويكمن خطأ النسويات املعاصرات
في اعتقادهن بأنهن متفوقات على الرجال،
وأن فــي إمكانهن العيش مــن دون ـهــم .وهــذا
لـيــس م ــا نــاضـلــت م ــن أج ـلــه ال ـن ـســويــات في
القرن العشرين».
ب ــدوره ــا ،تـقــول جاستينا ( 23عــامــا)« :قبل
ن ـح ــو خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ،ك ـن ــت أع ـت ـب ــر نـفـســي
نسوية انطالقًا من إيماني بضرورة تحقيق

املـســاواة بني الــرجــال والنساء .الـيــوم ،أتـ ّ
ـردد
فــي تسمية نفسي واحــدة منهن ،ألنني أرى
ّ
أن النسوية الحديثة تفتقر إلى هدف واضح.
وغالبًا ما تهاجم الرجال بوسائل غير عادلة.
على مر التاريخ ،تم إسكات أصــوات العديد
مــن الـنـســاء .وال ـيــوم ،أت ــاح اإلنـتــرنــت للنساء
رفــع أصواتهن عاليًا وإيصالها إلــى العالم،
ً
ورحن يمزقن الرجل بدال من الترويج للحب
والتعاطف مــع الجميع وتقدير األنــوثــة .ما

الموجة النسوية
األولى بالغرب بدأت
في تسعينيات القرن
التاسع عشر

تظاهرة نسائية في لندن (تولغا آكمن /فرانس برس)

ّ
يحزنني هــو أن امل ــرأة الـقــويــة بنظرهن هي
تلك التي تتصرف مثل الرجال».
ّ
ّأم ـ ــا ت ـي ـنــا ( 30عـ ــامـ ــا) ،ف ـت ـق ــول إن «ح ــرك ــة
التحرير التي تعرف بالنسوية املعاصرة ال
تؤيد في الواقع مستقبل املــرأة وال تخدمه
بــل تعمل ضــده .وربـمــا تكون حركة قائمة
على رد فـعــل» .تـتــابــع« :بــرأيــي ،يجب على
املرأة التأكيد على تفردها وما تتمتع به من
ميزات وحدها دون الرجل».
ّ
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،تـ ـق ــول أي ـ ـ ــدا ( 62عـ ــامـ ــا) ،إن
«اه ـت ـم ــام ال ـن ـســويــات امل ـع ــاص ــرات يقتصر
عـلــى أنـفـسـهــن ،إذ ال يمثلن الـقـضــايــا التي
تعاني منها جميع النساء فــي مجتمعات
الـ ـي ــوم .اه ـت ـمــام ـهــن ال ــوح ـي ــد يـنـحـصــر في
خــدمــة أجـنــدتـهــن الـضـيـقــة» .أم ــا نــاديــا (61
ع ــام ــا) ،ف ـت ـق ــول« :ن ــاض ـل ــت املـ ـ ــرأة ل ـع ـشــرات
ال ـس ـنــوات مــن أج ــل حـقــوقـهــا ،وق ــد حصلت
على الكثير منها ،وظهرت الحقًا النسوية
املـعــاصــرة بتشددها وحــولــت املـشــاركــة مع

الــرجــل إل ــى ح ــرب تـهــدف إل ــى قـتــل مفاهيم
الرجولة فيه .أرفض هذه الحرب الخاسرة».
فــي امل ـقــابــل ،ت ـقــول رن ــا ( 43ع ــام ــا) ،املــؤيــدة
للنسوية امل ـعــاصــرة ،إن «الـنـســاء فــي عالم
ال ـ ـيـ ــوم ي ـخ ـض ــن تـ ـح ــدي ــات كـ ـبـ ـي ــرة تـشـمــل
الجندرة والحقوق السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،باإلضافة إلى حقوق العائلة
والـكـيـنــونــة واالس ـت ـق ــال ال ـف ـكــري واملـ ــادي،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات امل ـن ـغ ـل ـق ــة
واملحافظة» .تضيف أن «النساء في الشرق
يكافحن على جبهات متعددة ،وخصوصًا
في املجتمعات املتشددة وتلك التي توغل
ف ــي ال ـت ـش ــدد» ،م ــؤك ــدة أن ــه «ي ـت ــوج ــب على
نـســاء الـغــرب الـكـفــاح أيـضــا فــي عــالــم يــزداد
ً
توغال في املادية والفردية».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إيكولوجيا

صوالت وجوالت
يجزم أطباء متخصصون في األمراض النفسية والعقلية بأنهم يعاينون
حاالت كثيرة لمصابين بأمراض واضطرابات نفسية لدى بلوغهم مراحل
متقدمة ،ويفسرون ذلك بأنه ناتج عن تجربة هؤالء المرضى عالجات
ال عالقة لها بالتشخيص الحقيقي لحالتهم ،ومرورهم على رقاة
ومشعوذين أو محاولتهم التداوي باألعشاب أو الحجامة ،قبل أن
يضطروا إلى طرق باب الطبيب باعتباره حًال اختبره آخرون.

النفسية والعقلية خــوفــا مــن نـظــرة املجتمع
الذي تترسخ في ذهنه فكرة خاطئة عن أن هذا
الطبيب يعالج مختلني عقليًا حصرًا» .ويؤيد
املتخصص في علم النفس التربوي بجامعة
مـحــافـظــة ت ـي ـبــازة ،ح ـي ــادي عـبــد الـ ـق ــادر ،رأي
بلعباس ،ويقول لـ «العربي الجديد» إنه «رغم
أن الضغوط العائلية والتعقيدات االجتماعية
ت ـف ــرض نـفـسـهــا ع ـلــى ي ــوم ـي ــات ال ـجــزائــريــن،
خصوصًا األطـفــال واملــراهـقــن ،وتــؤثــر بشكل
كبير في تنشئتهم االجتماعية واندماجهم في
املجتمع ،ما يجعلهم يعانون من اضطرابات
في السلوك ،لكن أولياء أمــور قليلني يفكرون
فــي زي ــارة طبيب اختصاصي بسبب خوفهم
مــن نـظــرة املجتمع وغـيــاب الثقافة عــن فوائد
ع ـي ــادات الـصـحــة الـنـفـسـيــة» .يـضـيــف« :نحث

اللجوء إلى متخصص في
األمراض النفسية والعقلية
ّ
حل أخير للجزائريين
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خـ ــال ف ـت ــرة االم ـت ـح ــان ــات ال ــدراسـ ـي ــة أول ـي ــاء
األمــور على عــرض أبنائهم وبرمجة حصص
ع ــاج ـي ــة أو ت ـح ـف ـيــزيــة ل ـه ــم ل ـت ـخ ـطــي ره ـبــة
خ ــوف ـه ــم م ــن الـ ــرسـ ــوب وم ــواجـ ـه ــة امل ـصــاعــب
فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة .ل ـك ــن ع ــاق ــة ه ـ ـ ــؤالء بــال ـط ـب ـيــب
االخ ـت ـص ــاص ــي تـبـقــى ظــرف ـيــة وت ـن ـح ـصــر في
فترة االمتحانات فـقــط» .والــافــت أن برنامج
الصحة العقلية التابع لــوزارة الصحة تحدث
في تقرير نشره أخيرًا عن حاجة  3.5ماليني
جــزائــري إل ــى متابعة نفسية ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«هــذا الرقم مرشح لالرتفاع ،ما يعكس مقدار
حاجة الجزائريني إلى أطباء متخصصني في
األم ــراض النفسية والعقلية» .وتكشف أرقــام
أن رفض الجزائريني زيارة طبيب متخصص
في األمــراض النفسية والعقلية بدأ يتراجع
نوعيًا بـمــرور الــوقــت ،خصوصًا مــع تحسن
مستويات التعليم وزي ــادة معرفة العائالت
بأمراض جديدة تقود أولياء األمــور حتميًا
إل ــى طـبـيــب اخـتـصــاصــي ملـعــالـجــة أطـفــالـهــم
ال ــذي ــن ب ــات ــوا ض ـح ــاي ــا ل ـل ـع ــزل ــة وال ـق ـط ـي ـعــة
والنقص في التواصل في ظل «استسالمهم»
للتكنولوجيا وال ـهــواتــف الـخـلــويــة ومــواقــع
التواصل االجتماعي.

استراتيجيات الطيور االنتهازية
والناضجة
غسان رمضان الجرادي

تتفاوت أن ــواع الطيور فــي مــا بينها مــن حيث األشـكــال واألل ــوان وطبيعة
الـغــذاء وأمــاكــن العثور عليه ،كما وأمــاكــن وجــود مستلزمات كل نــوع في
البيئات املختلفة .أش ـيــاء كثيرة نعلمها عــن الـطـيــور مثل ت ـفــاوت شكل
املنقار واألرجــل ،الخ .ولكن ما قد ال نعرفه هو التفاوت بني استراتيجيات
الطيور واألسباب الكامنة خلفها .أمور يمكن أن نكون قد شاهدناها في
حياتنا ولكننا لم نفكر يومًا بأن هنالك أسبابًا تكمن خلفها .فالعصافير
الصغيرة تتدرج ما بني األنواع االنتهازية واألنواع الناضجة .األولى تمتنع
عن التفريخ ربما إلى سنة أو سنتني حتى يهطل املطر ،فتدرك بغريزتها
أن مــاء السماء ســوف ينبت األعـشــاب الطرية والـتــي بــدورهــا تستضيف
الـحـشــرات الصغيرة ،فتسارع إلــى بناء عــش بسيط وتضع فيه عــددًا ال
بأس به من البيض وتحضنه ملدة قصيرة من الزمن قد تتراوح ما بني 10
إلى  14يومًا .وعند فقس البيض تكون الحشرات الصغيرة التي تناسب
حجم الفراخ متوفرة ،ومع نمو الحشرات من حيث الحجم تنمو الفراخ التي
تتطلب غذاء أكثر ،ولكن األهل يوفرون طاقتهم بالبحث فقط عن الحشرات
األكـبــر ،وهـكــذا .ثــم تصبح الـفــراخ ق ــادرة على الطيران خــال فترة زمنية
قصيرة تساوي فترة الحضن ،فترحل متفرقة هنا وهناك بعيدة عن أهلها
حيث تكون الرابطة العائلية ضعيفة ،مثبتة بذلك استمرارية النوع الذي
على الرغم من هامشيته ال بد أنه يــؤدي أدوارًا في الحياة .إن الكثير من
األنــواع الصغيرة يبلغ سن التزاوج بعد سنة ويعيش ملعدل  3-2سنوات.
هذه اإلستراتيجية التي تنتشر بني الطيور الصغيرة ،تحدث لدى القليل
من األنواع كبيرة الحجم نسبيًا ،مثل بومة الحظائر التي تعتمد أيضًا على
املطر الــذي ينبت العشب ويكثر من الـقــوارض ،خاصة فئران الحقل التي
يفضلها البوم على غيرها إلطعام الصغار .وكلما كان املطر أوفر كان عدد
البيض أكبر ،حيث يمكن أن يصل إلى  8بيضات .والبومة هذه التي يصل
وزنها إلى حوالي  450غرامًا تبلغ سن النضوج الجنسي بعد سنة مثل
العصافير االنتهازية التي تزن حوالي الـ  15-5غرامًا ،كما أنها تقترب من
الطيور االنتهازية في متوسط أعمارها حيث هو  3-2سنوات فقط ،أي أن
األنثى ليس لديها فرصة وضع البيض إال مرة أو مرتني.
في املقابل هناك أنواع ناضجة ومتخصصة سواء كانت صغيرة أو كبيرة،
مثل نقار الخشب الــذي يحفر عشه في جــذوع األشجار املعمرة بنفسه
ويعيش على الديدان والحشرات وبعض أنواع الثمار البرية مثل البلوط .وهو
يخبئ الطعام لأليام الصعبة ،خاصة في فصل الشتاء .هو طائر ناضج
ألنه متخصص ويعيش في غابات ناضجة بأشجارها املعمرة ومستقرة
بوفرة الطعام فيها حيث لكل نوع طعام يختلف عن اآلخر ومواد وأماكن
تختلف من نوع إلى اآلخر ،ولكن كل نوع يكمل اآلخر .فنقار الخشب يعرف
كيف يستخرج الديدان من ثقوب األشجار.
(متخصص في علم الطيور البرية)

«لقمة عيش» مياومي شرقي سورية
تدفع الحاجة إلى القوت
اليومي العمال المياومين
تحمل
شرقي سورية إلى
ّ
ّ
المشقات من دون أن
أقصى
ينالوا ما يستحقونه
عبد اهلل البشير

ينتظر محمد الحسن مرتديًا ثياب العمل مع عدد
من املياومني منذ الصباح الباكر عند حافة رصيف
فــي الـســوق املــركــزي ملدينة القامشلي الــواقـعــة في
م ـحــاف ـظــة ال ـح ـس ـكــة ش ـم ــال ش ــرق ــي س ــوري ــة ،م ــرور
شـخــص م ــا يـبـحــث ع ــن ع ـ ّـم ــال لـنـقــل م ــواد ب ـنــاء أو
رمــل وأكـيــاس إسمنت .هو ينشد لقمة العيش كي
ّ
ُيعيل أفراد أسرته فقط ال غير ،ويعلم أن ال أفق ّفي
مستقبل أفضل .يخبر الحسن «العربي الجديد» أنه
الرصيف منذ الساعة السابعة صباحًا،
يجلس على
ّ
وي ـصــف نـفـســه بــأنــه «م ــن طـبـقــة ال ـعـ ّـمــال ال ـف ـقــراء»،
ّ
مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدوالر األميركي
ّ
في مقابل الليرة السورية واأل ّجــور القليلة صعبا
ظروف العيش .ويؤكد الحسن أنه يرزح «تحت خط
ً
الفقر بــدرجــات مثل زمــاء آخــريــن يــزاولــون أعماال
ّ
يتعرضون فيها إلى شتى أنواع االستغالل».
ّ
ّ
ال شــك فــي أن الـعــمــال املـيــاومــن فــي معظم مناطق
شــرقــي ســوريــة الخاضعة لسيطرة «ق ــوات سورية
الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـســد) ت ــأث ــروا بـحـظــر ال ـت ـجـ ّـول في
خالل أزمة كورونا التي منعتهم من ممارسة أعمال
عـتــالــة الـبـضــائــع فــي امل ـس ـتــودعــات وم ـتــاجــر البيع
بالجملة ،ونقل مواد البناء واملشاركة في مشاريعها
البسيطة مــن بينها ترميم مـنــازل مــن طــن ،وكذلك
من حصد القطن وقطف الزيتون وتعبئة القمح في
املــواســم الــزراعـيــة .وبــاتــوا بالتالي يبحثون عن ّ
أي
ّ
توفر ّ
أي دعم لهم من
عمل بطرق عشوائية ،مع عدم
مسؤولي املنطقة وال مساعدات غذائية.
ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم الـ ـج ــاس ــم ع ــام ــل م ـ ـيـ ــاوم آخ ـ ــر ي ـقــول
ّ
لـ«العربي الجديد»« :أجتمع مع زمالئي كل صباح
ف ــي م ــوق ــع ب ــال ـس ــوق املـ ــركـ ــزي مل ــدي ـن ــة ال ـقــام ـش ـلــي،
وننتظر قــدوم صاحب عمل ،ونناقش معه تنفيذ
م ـه ـمــة يــوم ـيــا أو رب ـم ــا ثـ ــاث م ـه ـم ــات ،والـ ـت ــي قد
تختلف من تحميل بضائع ونقلها ،إلى أعمال بناء
من بينها املشاركة في ورش للتمديدات الصحية،
ُ
وأخ ــرى تتطلب جـهـدًا بدنيًا وق ــوة عضلية وتـ َـعـ ّـد
مرهقة جدًا مثل تحضير جبالت (خليط) إسمنت
أو بناء جدار أو ترميمه ،أو نقل أكياس إسمنت أو
ً
ّ
رمل» .يضيف الجاسم أن «ما بني  10و 15عامال أو
ّ
أكثر أحيانًا ينتظرون في العادة في مكان التجمع،
ً
ّ
ُ
تمتد يومًا كامال أو
ويحظون جميعًا بفرص عمل
ويعودون بمعظمهم سيرًا على
نصف أو ربع يومّ ،
األق ــدام فــي املـســاء ألنـهــم ال يستطيعون جمع بدل
ّ
سيارة أجرة أو حافلة في كل األحوال».
ي ـض ـيــف ال ـج ــاس ــم« :ن ـح ـمــل م ـع ـنــا أدوات بسيطة

يستعدون لالنتقال إلى مكان عمل (عمر حاج قدور /فرانس برس)

عمال يزاولون
ثمة ّ
ّ
أعماًال يتع ّرضون فيها إلى
شتى أنواع االستغالل
م ـث ــل م ـج ــرف ــة أو سـ ـط ــل ،وي ـت ـن ـق ــل ب ـع ـض ـنــا عـلــى
دراجــة هوائية لتوفير املـ ّـال .ونحن نعمل بال أفق
ّ
ظل عدم توفر ّ
أي نقابة لنا ،في حني
مستقبلي في
ضـنــا م ـ ّـن أم ـ ــراض وق ــد ت ـج ــاوز آخ ــرون
يـعــانــي بـعـ ّ
ً
األربـعــن .لكننا نفضل ممارسة عمل حـ ّـر بــدال من
وظـيـفــة ،حـتــى لــو حظينا بـفــرصــة جـيــدة للخروج
ّ
ّ
من الشارع .ونحن نعلم أن ما نتقاضاه قليل ،وأن
ُ
ّ
ّ
ّ
حقوقنا تسلب أحيانًا ،لكن ثمة خيرين يعطوننا
مساعدات مالية أو غذائية أحيانًا».
ّ
ويـلـفــت الـحـســن إل ــى أن «ف ـصــل ال ـش ـتــاء ب ــات على
ً
األبواب ،ولن يكون سهال بالنسبة ّ
إلي توفير وقود
للتدفئة ومالبس شتاء ألطفالي ،األمر الذي سوف
يــدفـعـنــي إل ــى طـلــب ال ـعــون مــن مـنـظـمــات إنسانية
ّ
تنشط في املنطقة» .ويؤكد أن «العامل املياوم في
ّ
هذه األيام بالكاد يجني ما يكفيه لسد املصاريف
املـطـلــوبــة لتغطية احـتـيــاجــاتــه مــن ط ـعــام وش ــراب
والحصول على خدمات أساسية من ماء وكهرباء».
من جهتها ،تخبر العاملة املياومة نرجس عثمان

ّ
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ـهــا بحثت مل ـ ّـدة ع ــام تقريبًا
ع ــن ع ـمــل تـسـتـطـيــع م ــن خ ــال ــه تــوف ـيــر دخ ــل لها
ّ
وألف ــراد عائلتها« ،لـكــن الـظــروف لــم تسمح بذلك
حتى اقترحت عـلـ ّـي جــارتــي بالصدفة العمل في
تـحـمـيــل وت ـنــزيــل بـضــائــع ف ــي م ـس ـتــودعــات م ــواد
ّ
غذائية» .تضيف أن «العمل كان صعبًا في البداية،
وال يمكن احتمال اإلرهــاق ّفيه ،ما جعلني أشعر
ّ
بــأنـنــي أخ ــوض مـغــامــرة .لكنني اعـتــدت عليه مع
م ــرور األي ــام ،وكــذلــك على رفـقــة زمـيــاتــي ،وبـ ّـدأت
ً
أجـ ــده ع ـمــا حـ ـرًا ال أخ ـجــل ّم ــن م ــزاول ـت ــه .لكنني
ال أنـ ـ ــوي االسـ ـتـ ـم ــرار ف ـي ــه ألنـ ـن ــي أح ـم ــل ش ـه ــادة
معهد متوسط ،وأح ــاول الحصول على عمل في
ت ـخـ ّـصــص يـنــاسـبـنــي كـ ــامـ ــرأة» .وت ـتــابــع عـثـمــان:
ّ
«أتطلع مثل كل النساء اللواتي يفتقرن إلى معيل
أو مصدر دخــل ّ إلــى الحصول على عمل مناسب.
ّ
ً
وآم ــل ب ــأن ت ّـتــوفــر مـسـتـقـبــا ن ـقــابــات تـنــظــم عمل
ّ
ّ
النساء وتوفر لهن فرص عمل تسمح لهن بإعالة
ّ
أســرهــن .العمل فــي العتالة متعب ويتطلب بذل
جهد كبير ،وتوقيته في الليل في الغالب ويستمر
لساعات طويلة .ونحن كعامالت عتالة نصارع
للحصول على لقمة العيش ،وهــو ّاألمــر الوحيد
ُ
ّ
ونتحمل امل ـشــقــات» .وتـ َـعـ ّـد
ال ــذي يجعلنا نصبر
الـعـتــالــة أح ــد األع ـم ــال ال ـتــي تعتمد عليها نساء
وفتيات كثيرات في مناطق شمال شرقي سورية،
َ
َ
ّ
مــن بينهن نـســاء فـقــدن املعيل وفـتـيــات يواجهن
ّ
ظروف أسرهن الصعبة.
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مجتمع فالش

كفاح الباعة

ينتظر زبائن في سوق بالصين

فقط من أجل «البقاء أحياء»

يستريح قليًال من بيع األلعاب في بنغالدش

استرزاق وسط الضباب والبرد في الهند

يخوض الباعة في األسواق،
وأولئك الذين يفترشون
األرصفة في الشوارع ،كفاحًا
كبيرًا ،أو ربما مريرًا ،في رحلة
البحث عن لقمة عيشهم التي باتت
أكثر صعوبة اليوم ،في زمن الضيق
االقتصادي املرتبط بما بعد مرحلة
تفشي فيروس كورونا الجديد
الذي أثر سلبًا على األعمال في كل
املجاالت ،وبالتالي على فرص كسب
املداخيل الجيدة التي تعزز القدرة
الشرائية للناس ،وتزيد رغبتهم في
الحصول على ما يريدون من سلع
يومية ومقتنيات .يعلم هؤالء الباعة
أن حالهم من حال زبائنهم أصحاب
الدخل اليومي والفقراء الذين ال
يستطيعون شراء مخزونهم الغذائي
ّ
مجمعات ومتاجر
لفترات طويلة من
كبيرة وأسواق ،كما يفعل بعض
امليسورين.
والالفت أن الباعة يدركون أن األرباح
التي يحققونها متواضعة ،لكنهم
يحبون أيضًا االختالط بالناس
والشعور بدوران عجلة الحياة
حولهم ،في حني ينحصر هدفهم
في تلبية احتياجاتهم واحتياجات
أسرهم في ظروف صعبة ،خصوصًا
أنهم متروكون ملصيرهم ،بال أي دعم،
إال في حاالت استثنائية جدًا ،كما
حصل في إسبانيا عام  2015حني
أنشئت نقابة للبائعني الشعبيني
رفعت شعار «البقاء على قيد الحياة
ليس جريمة» ،من أجل توفير نوع
من التضامن الجماعي في مواجهة
الظروف املعيشية القاسية ،وأيضًا
من أجل الدفاع عنهم ضد العنصرية
ومحاوالت التجريم ،باعتبار أن ال
إطار قانونيًا ملشاريعهم غالبًا ،وال
قدرة لهم على مواجهة أي تضييق
من أي نوع أو منافسة أو انتكاسة
في األعمال.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

بائع قطع تذكارية يمنية

تبيع الحلي النسائية في الضفة الغربية

ازدحام أمام بسطة ورود في لندن

