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المس باألشعة الشمسية
خبراء يدعون لعدم
ّ

17

الفيليبين :غير الملقحين ممنوعون من النقل العام

ّ
ّ
ّ
أكــد ستون خبيرًا وعاملًا في رسالة منشورة ،أمــس االثـنــن ،أن مشاريع التحكم باإلشعاعات
ّ
الشمسية الــرامـيــة إلــى تبريد سطح األرض والـحــد مــن احـتــرار املـنــاخ قــد تـكــون خـطــرة ،داعــن
الحكومات إلــى أن تمنعها .وتشدد الرسالة املفتوحة املرفقة بنص في مجلة «وايــرز كاليمت
ّ
تشاينج» على أن حقن مليارات من جزيئات الكبريت في الطبقة العليا من الغالف الجوي ،وهو
ً
أحد مشاريع تعديل األشعة الشمسية األكثر إثارة للجدل ،يمكن أن يعيد جزءًا من أشعة الشمس
(فرانس برس)
لكن اآلثار الجانبية قد تتخطى الفوائد.

قررت الحكومة الفيليبينية منع األشخاص الذين لم يلقحوا بشكل كامل ضد فيروس كورونا،
من استقالل وسائل النقل العام في العاصمة ،مانيال ،أمس االثنني ،في محاولة للسيطرة على
تفشي الفيروس ،أثارت احتجاجات نقابات عمالية ومنظمات حقوقية .وقوبلت حملة التطعيم
في الفيليبني بالتردد العام ،وشابها بعض التأخير ،في حني أدى املتحور أوميكرون سريع
االنتشار إلى ارتفاع حاد في اإلصابات بالبالد .ويستمر هذا التقييد حتى نهاية يناير/كانون
(أسوشييتد برس)
الثاني الحالي على األقل.

الثلوج تحاصر  80مليون أميركي
مــع تــوقــع أن تغطي ثـلــوج بسماكة  30سنتيمترًا
مـنـطـقــة تـمـتــد م ــن تـيـنـيـســي إل ــى جــورج ـيــا جـنــوب
ً
شــرقــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وصـ ــوال ال ــى فـيــرمــونــت
ووالية نيويورك (شمال شرق) ،وتترافق مع جليد
وري ــاح عاتية ،لــزم ماليني األميركيني منازلهم في
ظــل مــواجـهـتـهــم انـقـطــاعــات فــي الـتـيــار الكهربائي
واض ـطــرابــات فــي الـنـقــل ال ـبــري وال ـج ــوي .وتوقعت

مـصــالــح األرصـ ــاد الـجــويــة أن تـصــل الـعــاصـفــة إلــى
شرق كندا اليوم الثالثاء ،وبلوغ سماكة الثلوج بني
 20و 40سـنـتـيـمـتـرًا .وأطـلـقــت مصلحة األرص ــاد
ال ـجــويــة األم ـيــرك ـيــة إنـ ـ ــذارًا ب ـه ـبــوب عــاص ـفــة بـقــوة
إع ـصــار عـلــى الـســاحــل الـشــرقــي لـلـبــاد ال ــذي يطل
عـلــى املـحـيــط األط ـل ـســي ،وأع ـل ـنــت أن ــه يـشـمــل أكـثــر
م ــن  80مـلـيــون ش ـخــص ،ف ــي وق ــت أل ـغــت سلطات

املــاحــة ال ـجــويــة حــوالــى ثــاثــة آالف رح ـلــة داخـلـيــة
ودول ـي ــة حـتــى عـصــر األحـ ــد ،فـيـمــا ت ــأخ ــرت 4200
رحلة أخــرى .وعانى حوالى  235ألــف شخص من
انقطاع التيار الكهربائي جنوب شرقي البالد ،لكن
الـخــدمــة ع ــادت تــدريـجــا إل ــى مـنــاطــق ع ــدة .وأعلنت
ش ــرط ــة والي ـ ــة فــرجـيـنـيــا تـسـجـيــل حـ ـ ــوادث سـيــر،
بينما أوقفت الحركة على طريق سريع في جزئها

الجنوبي .كما بقي مئات من السائقني عالقني نحو
 20ساعة على محور طرقات يــؤدي إلى العاصمة
واشنطن .وقد تأثرت والية فلوريدا (جنوب شرق)
ً
التي تشهد أحــواال جوية معتدلة في هذا الوقت من
العام ،بدوامات هوائية نتجت من العاصفة الشتوية،
ما ألحق أضرارًا بممتلكات وتسبب في فيضانات.

(فرانس برس ،رويترز)

(شين رايفورد)Getty /

االنتحار يه ّز المجتمع الكويتي

الكويت ـ خالد الخالدي

ّ
تسجل الكويت تزايدًا في حــاالت االنتحار
بــن الـسـكــان ،ومـعـظــم املـقــدمــن عـلــى وضــع
ح ـ ّـد لـحـيــاتـهــم م ــن ال ـش ـبــاب والـ ـب ــدون إلــى
جانب الوافدين .وقد وصل عدد الذين أقدموا على
وض ــع ح ـ ّـد لحياتهم مــا بــن ش ـهـ َـري يـنــايــر /كــانــون
ال ـثــانــي ونــوف ـم ـبــر /تـشــريــن ال ـثــانــي م ــن ع ــام ،2021
ّ
بمعدل  12حالة شهريًا وهو
إلى  120حالة انتحار،
ّ
«رقــم كبير» بحسب ما يفيد متخصصون نفسيون
«العربي الجديد».
وق ــد أت ــت ح ـ ــوادث ان ـت ـحــار ش ـبــان كــويـ ّتـيــن بسبب
أزم ــات نفسية عــانــوا منها مــن دون تلقيهم العالج
النفسي الالزم ،باإلضافة إلى انتحار مراهقة كويتية
التنمر عليها ً
ّ
بناء على مالمحها اآلسيوية
بسبب
التي ورثتها عن والدتها ،إلــى جانب إقــدام عــدد من
ّ
البدون على إنهاء حياتهم ،لتهز املجتمع الكويتي.
وه ــو مــا دف ــع إل ــى املـطــالـبــة ب ـضــرورة دراس ــة حــاالت
ّ
الحد منها ،في وقــت ّ
تحول فيه
االنتحار ومحاولة
َّ
«جسر جابر» وهو الجسر الذي يربط ضفتي جون
الكويت البحري بعضهما ببعض إلى رمز لالنتحار
بسبب لجوء عدد من الراغبني في إنهاء حياتهم إليه
ومحاولتهم اإللـقــاء بأنفسهم مــن على هــذا الجسر،
األمــر الــذي دعــا الشرطة إلــى تسيير دوري ــات أمنية
ملنع ه ــؤالء مــن القفز عـنــه .يـقــول نــاشــط مــن الـبــدون

ّ
ّ
فضل عدم الكشف عن ّ
هويته لـ«العربي الجديد» إن
ّ
«ثمة  13حالة انتحار في مجتمعنا ،إحــداهــا لطفل
ّ
فــي الثانية عشرة مــن عـمــره .وقــد أدى انتحاره إلى
موجة استنكار من منظمات حقوق اإلنـســان ،وذلك
بسبب ال ـظــروف االقـتـصــاديــة واالجتماعية السيئة
الـتــي يـعــانــي منها ال ـبــدون نتيجة للتضييق الــذي
يعمد إليه الجهاز املركزي ملعالجة أوضــاع املقيمني
بصورة غير قانونية ّ
ضدهم ،من منع إصدار وثائق
وهــويــات بــاإلضــافــة إلــى منع التوظيف والتعليم».
ّ
يضيف الناشط نفسه أن «محاوالت االنتحار تتزايد.
وقد ألقت السلطات األمنية القبض على شاب حاول
ّ
إح ــراق نفسه أخـيـرًا وب ــث ذلــك عبر اإلنـتــرنــت بشكل
م ـبــاشــر ،احـتـجــاجــا عـلــى أوض ــاع ــه املـعـيـشـيــة وع ــدم
قدرته على تدبير عمل ،في منطقة تيماء بمحافظة
الجهراء شمالي الكويت».
ويعاقب القانون الكويتي من يحاول االنتحار ومن
يساعد شخصًا أق ــدم على االنـتـحــار ،وفـقــا للقانون
ّ ّ
الجزائي الذي ّ
تنص املــادة  158منه على أن «كل من
ّ
ّ
حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على االنتحار،
ّ
فــان ـت ـحــر ،ي ـعــاقــب بــال ـح ـبــس مـ ــدة ال ت ـت ـج ــاوز ثــاث
سنوات وبغرامة ال تتجاوز ثالثة آالف روبية (عملة
َ
كويتية قديمة) أو بإحدى هاتني العقوبتني».
وال يـقـتـصــر األمـ ــر ع ـلــى ال ـب ــدون ف ـح ـســب ،ب ــل يـمـتــدّ
ل ـي ـط ــاول امل ــواطـ ـن ــن ال ـك ــوي ـت ـي ــن والـ ــوافـ ــديـ ــن .وق ــد
َ
َ
ان ـت ـحــر شـ ــاب وش ــاب ــة ب ـح ــادث ــتــن مـنـفـصـلــتــن قبل

َ
ن ـحــو أس ـب ـ َ
ـوع ــن ،بـسـبــب مـعــانــاتـيـهـمــا م ــن ضـغــوط
نفسية واجـتـمــاعـيــة وف ــق مــا نقلت صـحــف محلية.
وأقدم الشاب على االنتحار شنقًا في منطقة النعيم
بمحافظة الـجـهــراء ،فيما انتحرت الشابة بواسطة
بندقية صيد بدائي في سيارتها بالعاصمة الكويت.
كــذلــك اك ـت ـشــف ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـيــة جـثـثــا ف ــي أمــاكــن
ّ
متفرقة لوافدين أقدموا على االنتحار نتيجة سوء
األوض ــاع املعيشية واالقـتـ َصــاديــة ،فــي أثـنــاء الحظر
الكلي وكــذلــك الـجــزئــي الـلــذيــن فرضتهما السلطات
املحلية .وفي هذا اإلطار ،قال رئيس لجنة الشكاوى
والـتـظـلـمــات فــي ال ــدي ــوان الــوطـنــي لـحـقــوق اإلنـســان
ّ
بــال ـكــويــت عـلــي الـبـغـلــي ف ــي ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة إن
ال ــدي ــوان يـعـمــل عـلــى «دراس ـ ــة مـنـهـجـيــة ت ـهــدف إلــى
الـتـعـ ّـرف عـلــى األس ـبــاب الــدافـعــة لــانـتـحــار وتحديد
السلوك االنتحاري لألفراد ،تحديدًا في خالل وبعد
جائحة كورونا ،وذلك انطالقًا من اختصاص الديوان
في إعــداد الدراسات واآلليات التدريبية والتوعوية
في إطار نشر ثقافة حقوق اإلنسان» .وأوضح البغلي
ّ
أن ال ــدي ــوان يعمل بــالـتـعــاون والتنسيق مــع جهات
ّ
رسـمـيــة ع ــدة ك ـ ــوزارات الــداخـلـيــة وال ـع ــدل والـصـحــة
وال ـشــؤون االجتماعية ،وجـهــات بحثية وأكاديمية
ك ـجــام ـعــة الـ ـك ــوي ــت ،وم ـك ـت ــب اإلن ـ ـمـ ــاء االج ـت ـم ــاع ــي،
والجهاز املركزي للمقيمني بصورة غير قانونية.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،يـقــول الـبــاحــث االجـتـمــاعــي في
جــام ـعــة ال ـكــويــت خـلـيــل خــالــد ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»

اإلسراع بالعالج النفسي
يقول أستاذ الطب النفسي في جامعة الكويت
سليمان الخضاري لـ«العربي الجديد» ّ
إن «حاالت
االنتحار تحدث بسبب االكتئاب الشديد واستخدام
والــمــخــدرة» ،مضيفًا ّ
أن
الــمــواد الممنوعة
ّ
«محاولة البعض االنتحار تستلزم عالجًا نفسيًا
ألن الدراسات تشير إلى ّ
سريعًا لهم ّ
أن من يحاول
االنتحار سوف يعاود الكرّة مرّة أخرى».

ُ
ّ
إن «ح ــاالت االنـتـحــار تـسـ َّـجــل فــي الـكــويــت منذ فترة
طويلة ،وهي عرض من أعراض املجتمعات الحديثة
التي يشعر فيها الفرد بالغربة ،باإلضافة إلى عدم
ّ
توفر ثقافة العالج النفسي التي يراها كثيرون عيبًا.
ّ
كذلك فإن الراغبني في العالج النفسي ال يستطيعون
ّ
تحمل الكلفة العالية للعالج في العيادات الخاصة،
ّ
خصوصًا أن ه ــؤالء بمعظمهم هــم مــن الــوافــديــن أو
ذوي املداخيل الضعيفة من مجتمع البدون».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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المنخفض الجوي يُغرق
ضعفاء غزة

االنتقام هو نهج النظام السوري في المناطق التي
استعاد السيطرة عليها ،في إطار اتفاقات مصالحة لم
تشهد «تصالحه» مع واجباته تجاه العائدين .وهكذا
ال يوحي أي شيء بالحياة في هذه المناطق

مناطق
االنتقام
عبد اهلل البشير

يـتـخــذ ال ـن ـظ ــام الـ ـس ــوري خ ـطــوات
ان ـت ـق ــام ـي ــة ع ـب ــر ال ـت ـض ـي ـي ــق عـلــى
املــواطـنــن فــي املـنــاطــق الخاضعة
ل ـس ـي ـط ــرت ــه وال ـ ـتـ ــي أجـ ــريـ ــت ف ـي ـه ــا ات ـف ــاق ــات
م ـصــال ـحــة ب ـتــدخــل روسـ ـي ــا ،وح ــرم ــان ـه ــم من
ال ـخ ــدم ــات ومــاح ـق ـت ـهــم أم ـن ـيــا ومـســاء لـتـهــم
ً
وصوال إلى اعتقالهم .كما يتعمد إهمال هذه
املناطق ،وجعل الخدمات الصحية محدودة
ف ـي ـهــا ،وض ـ ــرب ق ـط ــاع الـتـعـلـيــم ال ـ ــذي تشهد
مدارسه ّ
املدمرة على ممارسات التضييق.
فــي منطقة الـحــولــة بــريــف حـمــص الـشـمــالــي،
تبدو مظاهر التهميش واضحة على الخدمات
التي ال تزال في ّ
حدها األدنى .ويخبر عيسى،
ّ
وه ــو أح ــد س ـكــان ـهــا« ،ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن
«الخدمات سيئة للغاية ،إذ تتوفر الكهرباء
بالكاد ملدة نصف ساعة أو ساعة على أفضل
تـقــديــر بـعــد قـطـعـهــا  6س ــاع ــات ،ول ــم تخضع
الطرقات ألية أعمال صيانة» .يضيف« :أكبر
هموم السكان تعبئة املياه لدى عــودة التيار
ال ـك ـهــربــائــي ،وش ـح ــن أج ـه ــزة اإلض ـ ـ ــاءة .وقــد
اعـتـقــل ال ـن ـظــام بـعــد ات ـف ــاق الـتـســويــة غالبية
الـ ـشـ ـب ــان الـ ــذيـ ــن بـ ـق ــوا فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وسـ ــاق
بـعـضـهــم إل ــى ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة اإللــزام ـيــة،
وأبقى بعضهم في السجن».
ّ
ويـ ـتـ ـح ــدث ع ـي ـس ــى أيـ ـض ــا أن امل ـس ـت ـش ـفــى
الـحـكــومــي ف ــي مــديـنــة ت ـلــدو م ــا زال مـ ّ
ـدم ـرًا
وخ ــارج الـخــدمــة ،بعدما استخدمه النظام
كثكنة عـسـكــريــة ل ـس ـنــوات .وك ــل األحــاديــث
ع ــن اح ـت ـمــال اسـتـئ ـنــاف الـعـمــل فـيــه عــابــرة
وال أساس لها ،في وقت يقدم مركز صحي
تدعمه األمــم املتحدة خدمات تلبي بالكاد
احـتـيــاجــات بـسـيـطــة ،وال ـع ـي ــادات الـخــاصــة
مـ ـ ـع ـ ــدودة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـ ـتـ ــي ال ي ـت ــواج ــد
أطباء فيها ،لــذا يضطر املريض إلــى قصد
مستشفى خاص يسدد فيه فواتير باهظة،
أو ت ـل ـقــي الـ ـع ــاج ف ــي م ــدي ـن ــة ح ـم ــص ،وال
تتوفر خيارات أخرى أمامه».
ونفذ اتـفــاق تهجير ريــف حمص الشمالي
م ـط ـل ــع أي ـ ــار/م ـ ــاي ـ ــو  ،2018بـ ـع ــد ض ـغ ــوط
روسـ ـي ــة .ول ــوح ــظ تـهـجـيــر ق ـســم م ــن أب ـنــاء
م ـنــاطــق ال ــرس ــن وتـلـبـيـســة وال ـح ــول ــة إلــى
إدلب .وشكل أبناء منطقة الحولة التي ّ
قدر
عدد سكانها قبل الثورة بحوالى  123ألفًا،
القسم األكبر من املغادرين.
تدمير «معنوي» في مخيم اليرموك

ال ي ـخ ـت ـلــف ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي م ـخ ـي ــم الـ ـي ــرم ــوك،
عــاص ـمــة ال ـش ـت ــات الـفـلـسـطـيـنــي ،ع ــن بــاقــي
املـنــاطــق الـتــي خضعت لتسويات وشهدت
عمليات تهجير قسري .وقد سيطر النظام
عليه بقوة الـســاح عــام  ،2018ومــارس فيه

لم تصمد مناطق
الغزيين الذين يتآلفون
منذ سنوات مع أنواع
ال تحتمل من النكبات،
أمام مياه أمطار
المنخفض الجوي التي
تدفقت إلى المنازل ،ما
زاد من قهرهم
غزة ـ أمجد ياغي

النظام السوري
«ال يصالح»
خدماتيًا

عمليات االنتقام ذاتها عبر حرمان سكانه
من الخدمات ،ومنع عودتهم.
يـقــول م ـســؤول اإلع ــام فــي «مـجـمــوعــة العمل
مــن أجــل فلسطينيي ســوريــة» فــايــز أبــو عيد
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»ّ :
«دمـ ــر الـنـظــام نـحــو 80
ف ــي امل ــائ ــة م ــن امل ـخ ـيــم ق ـبــل أن يـسـيـطــر عليه
عـسـكــريــا ،وسـمــح فـقــط لـ ــ 700عــائـلــة بــالـعــودة
بعدما حصلت على مــوافـقــات أمـنـيــة ،والتي
تعيش فيه من دون خدمات املياه والكهرباء
األســاس ـيــة واملـ ــواصـ ــات .يـضـيــف« :يـتــواجــد
مركز صحي واحد يحمل اسم شهداء اليرموك
يـتـبــع ألح ــد ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وي ـقــدم
خدمات إسعافات أولية ،فيما أنجزت عمليات
إزال ــة الــركــام واألنـقــاض مــن شــارعــي اليرموك
وفلسطني وأخــرى فرعية فقط ،لكنها ال تزال
في مكانها ّ في باقي األحياء ،ما يعيق حركة
الناس وتنقلهم داخل املخيم ،وبالتالي عودة
األه ــال ــي إل ــى م ـنــازل ـهــم .أم ــا م ـشــاريــع تمديد
شبكتي املياه والكهرباء فقليلة».
ويـشـيــر إل ــى أن أهــالــي املـخـ ّـيــم مـسـتــاؤون من
عدم تدخل محافظة دمشق لتوفير الخدمات
األس ــاس ـي ــة ،وي ـع ـت ـبــر ع ــدد كـبـيــر مـنـهــم أنـهــا
تتعمد تعطيل عودة السكان.
وكــان ّ
مخيم الـيــرمــوك تـعـ ّـرض لتدمير واســع
بسبب القصف الجوي والبري لقوات النظام

الـســوري وحلفائه ،والــذي دعمه ســاح الجو
الروسي بدءًا من إبريل/نيسان  ،2018بحجة
محاربة تنظيم «داعــش» .وأعقب ذلك حمالت
نهب لبيوت وممتلكات.
الحرمان في ريف دمشق

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـك ـش ــف م ــدي ــر ش ـب ـك ــة م ــراس ـل ــي
ريــف دمـشــق ،عبد الرحمن طـفــور ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه ي ـجــري ت ــزوي ــد مـنــاطــق بينها
دوم ـ ــا وح ــرس ـت ــا وج ـس ــري ــن بــال ـك ـهــربــاء ملــدة
ســاع ـتــن أو  3س ــاع ــات ،ت ـقـ ّـســم ع ـلــى فـتــرتــن
صباحية ومسائية ،ومناطق داخل العاصمة
دمشق مثل مشروع دمر لساعة واحــدة كل 5
و 6ساعات قطع .أما مدينة املليحة فتحصل
على كهرباء لساعة واحدة يوميًا فقط.
ّ
ويشرح أن القسم األكبر من الناس يعتمد على
مولدات تتفاوت أسعارها نتيجة ارتفاع سعر
املحروقات ،وإجبار أصحابها على شراء مادة
املازوت والبنزين من السوق السوداء.
وع ـل ــى صـعـيــد ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة ،يــوضــح
طـ ـف ــور أن م ـس ـت ـش ـف ـي ــات عـ ـ ــدة فـ ــي امل ـن ــاط ــق
الــرئـيـسـيــة بــريــف دم ـشــق خ ــارج ال ـخــدمــة ،ما
ُيجبر األهــالــي على الــذهــاب إلــى مستشفيات
ال ـعــاص ـمــة ال ـت ــي ت ـعــانــي ب ــدوره ــا م ــن ت ــردي
ال ـك ـف ــاءات الـطـبـيــة بـسـبــب ق ـلــة ع ــدد األط ـب ــاء
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املـتـخـصـصــن ،وع ــدم ام ـتــاك بعضهم خبرة
كبيرة .وتكتظ الـعـيــادات الخاصة باملرضى،
حيث تحتاج إلى حجوزات مسبقة مع احتمال
االنتظار نحو أسبوع للحصول على دور.
كذلك يعتبر النقل الداخلي في أسوأ حاالته،
إذ تقتصر رحالته إلــى مناطق ريــف دمشق
عـلــى واح ـ ــدة ذه ــاب ــا صـبــاحــا وأخ ـ ــرى إيــابــا
فــي ف ـتــرة الـظـهـيــرة ،وال تـصــل إل ــى املـنــاطــق
الـنــائـيــة الـبـعـيــدة عــن مــراكــز املـ ــدن ،عـلـمــا أن
خــدمــاتـهــا تــوفــرهــا م ــا ُيـطـلــق عـلـيــه شعبيًا
ـات
اس ــم «ال ـت ـع ـل ـي ـقــة» ع ـبــر سـ ـي ــارات ومــرك ـبـ ً
خ ــاص ــة .ك ـمــا ت ـع ـيــش مــدي ـنــة دم ـش ــق حــالــة
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النسبة المئوية للدمار الذي ألحقه
النظام السوري بمخيم اليرموك قبل
أن يسيطر عليه عسكريًا

صعبة في النقل الداخلي بعد ارتفاع أسعار
املـ ـح ــروق ــات ،وت ـق ـنــن كـمـيــاتـهــا املـخـصـصــة
لسائقي حافالت نقل الركاب.
ويقول عبد الرحمن ،من أهالي مدينة دوما
بالغوطة الشرقية ،لـ«العربي الجديد»« :لم
ترمم املدارس التي تعرضت لقصف وتدمير
م ــن ق ـبــل ال ـن ـظ ــام ،وه ــي م ـحــرومــة م ــن وق ــود
ال ـتــدف ـئــة ،وال ـتــام ـيــذ ال ــذي ــن يــذه ـبــون إليها
يـعــودون غالبًا مصابني بنزالت بــرد بسبب
عدم توفر مدافئ فيها».
خنق درعا

ما زالت معاناة األهالي في درعا على حالها
على صعيد الخدمات ،باعتبار أن املحافظة
م ـهــد الـ ـث ــورة الـ ـس ــوري ــة ،واسـ ـتـ ـم ــرار ال ـن ـظــام
فــي اع ـت ـقــال األه ــال ــي فــي ت ـصـ ّـرف ي ـهــدف إلــى
مـعــاقـبـتـهــم واالن ـت ـق ــام م ـن ـهــم .وي ــؤك ــد عضو
«تجمع أحرار حــوران» الذي يضم صحافيني
وناشطني ينقلون أحــداث الجنوب السوري،
عــاصــم الــزعـبــي لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :هـنــاك
خ ــوف حـقـيـقــي ع ـلــى املـعـتـقـلــن ال ـق ــدام ــى ،أي
أول ـئ ــك الـ ــذي أودع ـ ــوا ف ــي ال ـس ـجــن ف ــي فـتــرة
م ــا ق ـبــل عـ ــام  ،»2014ع ـل ـمــا أن رئ ـي ــس إدارة
املـخــابــرات الجوية الـلــواء جميل الحسن كان
صرح عندما زار درعا بعد اتفاق التسوية عام
 2018أنــه «يـجــب أن ينسى األهــالــي أبناءهم
املعتقلني قبل عام  .»2014ثم كرر رئيس شعبة
املخابرات العسكرية اللواء كفاح ملحم الكالم

ّ
ّ
نفسه ألهالي املحافظة ،وأعلن أنــه يشمل كل
املحافظات السورية.
وعلى صعيد الخدمات ،يشير الحوراني إلى
ّ
أن الـكـهــربــاء تــأتــي لـفـتــرات متقطعة وأوق ــات
قصيرة ،أمــا مياه الشرب فيشتريها األهالي
ّ
من صهاريج ،ألن شبكات املياه ال توفر لهم
املـ ــاء ،بـسـبــب ع ــدم وج ــود وق ــود فــي محطات
الضخ ،وانقطاع الكهرباء عنها.
ّ
ويؤكد الحوراني أن األهالي يعيشون أيضًا
فــي معاناة مــن الـشــوارع والـحـفــر .ومــع بداية
ت ــوزي ــع ال ـخ ـبــز بــاس ـت ـخــدام ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة،
حــرمــت عــائــات كثيرة مــن هــذه امل ــادة بسبب
ضـعــف شبكة االت ـص ــاالت واإلن ـتــرنــت .وعلى
صعيد الخدمات الصحية ،ال تضم املحافظة
عــددًا كافيًا مــن املستشفيات لعالج املرضى،
وهناك نقص في املستلزمات الطبية وغياب
لــأطـبــاء امل ـهــرة .أم ــا امل ـحــروقــات فكمية ال ــ50
ليترًا التي يوزعها النظام على العائالت غير
ّ
كافية ،علمًا أن البعض لم يقبل حتى تسلمها.
ويلخص الحوراني الوضع املعيشي للناس
ّ
ّ
بــأنــه «سـيــئ للغاية ،ألن فــرص العمل قليلة،
ف ــي ح ــن هـ ـن ــاك ارت ـ ـفـ ــاع حـ ــاد ف ــي األسـ ـع ــار،
وف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــات ال ـس ـل ــب ع ـل ــى الـ ـط ــرق ــات فــي
أن ـح ــاء امل ـحــاف ـظــة .واضـ ــح أن ال ـن ـظــام يخنق
األهالي عبر التضييق عليهم باملعيشة وقلة
املـحــروقــات ،وحـصــر الـخــدمــات فــي البطاقات
الذكية وخفض سرعة اإلنترنت وعدم توفير
الـ ـخ ــدم ــات الـ ــازمـ ــة ،وإج ـ ـبـ ــار امل ــرض ــى عـلــى

في الحولة أكبر هموم
السكان تعبئة المياه لدى
عودة الكهرباء ،وشحن
األجهزة
تالميذ المدارس في ريف
دمشق يصابون بنزالت برد
بسبب عدم توفر مدافئ

الدخول إلى مناطق سيطرته لتلقي العالج».
وتخضع محافظة درعا منذ عام  2018التفاق
تـســويــة ع ـقــده ال ـن ـظــام م ــع فـصــائــل مـعــارضــة
فـ ـيـ ـه ــا ،وج ـ ـ ـ ــرى بـ ـم ــوجـ ـب ــه ت ـس ـل ـي ــم الـ ـس ــاح
املتوسط والخفيف مقابل عودة قوات النظام
إلى ثكناتها العسكرية وعدم مالحقة املدنيني
ّ
واملعارضني .لكن هذه القوات حاصرت أحياء
درع ــا الـبـلــدة نحو شهرين فــي منتصف عام
 ،2021وه ــددت حـيــاة اآلالف داخـلـهــا بعدما
قطعت عنهم املياه والكهرباء ،ومنعت دخول
األغ ــذي ــة .ثــم ج ــرى الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق أنهى
الحصار في نهاية يونيو/حزيران ،وأعيدت
الخدمات بشكل طفيف لألحياء.

أغ ــرق املـنـخـفــض ال ـج ــوي ال ــذي يـضــرب
م ـن ـط ـقــة ب ـ ــاد ال ـ ـشـ ــام م ـن ــذ  15ي ـنــايــر/
كانون الثاني الجاري عشرات من منازل
ال ـغــزيــن ،وأل ـح ــق خـســائــر كـبـيــرة فيها
على غــرار الشوارع الرئيسية والفرعية
في املناطق املكتظة سكانيًا واملخيمات.
وشـمـلــت األض ـ ــرار امل ـ ــدارس والـتــامـيــذ،
وتسببت فــي تــدهــور ح ــال أس ــر تــواجــه
ً
الـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــاء أصـ ـ ـ ـ ــا بـ ــإم ـ ـكـ ــانـ ــات ض ـئ ـي ـلــة
ومحدودة.
وقـ ـ ــد أث ـ ـ ـ ــارت صـ ـ ــور ال ـت ـق ـط ـت ـهــا عــدســة
الـ ـصـ ـح ــاف ــي م ـ ـجـ ــدي ف ـت ـح ــي ل ـتــام ـيــذ
مــدرســة السبت املــاضــي فــي حــي الرمال
بمدينة غــزة خــال وقوفهم عند انتهاء
ال ــدوام املــدرســي عــاجــزيــن عــن الــوصــول
إلى الباصات املتوقفة أمام البوابة التي
ت ـحــول مــوقـعـهــا إل ــى بــركــة مـ ــاء ،وب ـكــاء
بعضهم خائفني ،ضجة كبيرة لكن ذلك
لــم يـكــن فعليًا إال بــدايــة مـظــاهــر األزم ــة
التي اشتدت في اليوم التالي مع تزايد
غ ــرق ال ـش ــوارع وامل ـن ــازل بـمـيــاه األمـطــار
في شكل الفت ،خصوصًا في املخيمات
ووس ـ ــط ق ـط ــاع غـ ــزة وم ـن ـط ـقــة امل ـغــراقــة
ووادي غ ـ ــزة ،وأح ــده ــا م ـن ــزل مـنـصــور
ح ـم ـي ــد فـ ــي م ـن ـط ـق ــة املـ ـضـ ـخ ــة بـمـخـيــم
جباليا شـمــال الـقـطــاع ،حيث حاصرت
املياه السكان وأغرقت منازلهم.
يقول حميد الذي اضطر للبقاء في مكان
عمله بمنطقة الفالوجا أول املخيم ،في
انتظار سحب كل املياه تمهيدًا للعودة
إلى منزله ،لـ«العربي الجديد»« :يتكرر
غرق الشوارع سنويًا ،لكن املياه تدفقت
ب ـ ـغـ ــزارة إل ـ ــى ع ـم ــق م ـن ــزل ــي ه ـ ــذا ال ـع ــام
ّ
وعطلت أجهزة الكهرباء ّ
وخربت األثاث.
وقـ ـ ــد شـ ــاهـ ــدت غـ ـ ــرق ال ـ ـغـ ــرف ب ـطــري ـقــة
كــارثـيــة خ ــال لـحـظــات ،وكــأنــه فيضان
ســريــع» .يضيف« :نشر الغزيون صورًا
ولـقـطــات لـغــرق ال ـش ــوارع وامل ـن ــازل على
وسائل التواصل االجتماعي للسخرية
م ــن إع ـ ــان ال ـب ـل ــدي ــات وأجـ ـه ــزة ال ــدف ــاع
املدني أنها جاهزة بالكامل للتعامل مع
املنخفض الجوي».
وفي املخيم نفسه ،تدفقت مياه األمطار
عـنــد ال ـســاعــة الـســابـعــة ص ـبــاح أول من
أم ــس األحـ ــد إل ــى داخـ ــل م ـنــزل إبــراه ـيــم
الـفــالــوجــي ال ــذي يـضــم أثــاثــا متواضعًا
وأدوات بسيطة ،وانتشرت بسرعة في
كل الغرف كون املنزل يتواجد في موقع
أدنــى من مستوى الـشــارع ،وفــي منطقة
تضم منازل ضعيفة البنية بعضها من
ألــواح حديد ،وتتضمن ثقوبًا كثيرة لم
توفر الحماية املطلوبة من تدفق املياه.
يتحدث الفالوجي لـ«العربي الجديد»
عن تسرب املياه في شكل بسيط سنويًا
إلى داخل منازل في الشارع الذي يقطن
فـيــه ،مــا يسمح للسكان بــأن يسيطروا
عليه« ،لكن املنخفض الحالي كان شديدًا
ه ــذا ال ـعــام لــدرجــة أن األك ـيــاس الرملية
ال ـت ــي وض ـع ــت ف ــي م ـقــدمــة الـ ـش ــوارع لم
تستطع حمايتنا مــن تــدفــق امل ـيــاه إلــى
ّ
امل ـ ـنـ ــازل» .يـضـيــف أن «ال بـنـيــة تحتية
جيدة في املخيم الذي يضم شوارع على
مــرت ـف ـعــات ،وأخـ ــرى تـحـتــوي عـلــى حفر
كثيرة .وتكتفي الجهات املعنية بتقديم

وع ـ ــود ل ـن ــا ب ـت ـح ـســن ال ـ ـحـ ــال ،ف ــي حــن
ً
تضع حجارة بــدال من الزفت في الحفر
فتتجمع مـيــاه األم ـطــار فـيـهــا .وامل ـنــازل
ضعيفة البنية في املخيمات ال يمكن أن
تــواجــه املنخفضات الـجــويــة املستمرة،
وقد تتعرض لتدمير كامل ألنها ّ
مشيدة
بال أساسات في باطن األرض ،علمًا أن
ما يزيد القلق أيضًا امتالء بــرك مبنية
لـتـجـمـيــع م ـيــاه األم ـط ــار ع ــن آخ ــره ــا ما
يهدد بفيضانها ،وبينها بركة الشيخ
رض ـ ــوان وس ــط غـ ــزة ،وب ــرك ــة أب ــو راش ــد
بمخيم جباليا شمال القطاع».
وف ــي ب ـلــدة بـيــت ح ــان ــون أق ـصــى شـمــال
غ ــزة ،اضـطــر أص ـحــاب م ـنــازل فــي حــارة
الـ ــزعـ ــانـ ــن إل ـ ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ــن امل ـ ـنـ ــازل
لتنظيف ع ـ ّـب ــارات امل ـيــاه ال ـتــي أغلقتها
سـيــول بــارتـفــاع نـحــو مـتــر .وف ــي مخيم
ال ـش ــاب ــورة بـمــديـنــة رف ــح ،غــرقــت أحـيــاء
أيضًا .وأكد جهاز الدفاع املدني أن فرقه
نفذت خــال يومني أكثر مــن  200مهمة
متنوعة وعاجلة في كل محافظات غزة،
وأن العمليات ال ت ــزال جــاريــة .ووصــف
رئ ـي ــس ق ـســم اإلنـ ـق ــاذ ف ــي ال ـج ـهــاز عــاء
النعيزي في حديثه لـ«العربي الجديد»

املنخفض الجوي الحالي بأنه «األقوى
واألش ــد منذ سـنــوات ،مــا حتم مواجهة
ف ــرق ـن ــا ض ـغ ــوط ــا ك ـب ـي ــرة فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
اإلنقاذ ،علمًا أننا استقدمنا كل طواقم
املحافظات على مدار الساعة».
وت ــوق ــع أن تـ ـك ــون ال ـخ ـس ــائ ــر أكـ ـب ــر مــن
املـ ـنـ ـخـ ـفـ ـض ــات ال ـ ـجـ ــويـ ــة فـ ـ ــي األعـ ـ ـ ـ ــوام
املاضية ،موضحًا أن «الجهاز يستخدم
في عمله الصعب آليات وسيارات تعود
إلــى عــام  ،1996وه ــذا غير منطقي في
ب ـي ـئ ــة ت ـع ـت ـب ــر إحـ ـ ـ ــدى األك ـ ـثـ ــر ت ـعــرضــا
ألزمات وكوارث ،واالحتالل اإلسرائيلي
ال يسمح بتزودنا معدات مناسبة ،علمًا
أننا أرسلنا مناشدات عدة ملعالجة هذا
األم ـ ـ ــر» .وقـ ــد ك ـش ـفــت أهـ ـ ــوال املـنـخـفــض
الـ ـج ــوي ال ـح ــال ــي الـ ـت ــأثـ ـي ــرات الـسـلـبـيــة
الكبيرة لألضرار التي ألحقها العدوان
اإلسرائيلي األخير في مايو /أيار العام
املـ ــاضـ ــي ،ب ـع ــدم ــا ان ـ ـهـ ــارت ط ــرق ــات فــي
شارع الثالثيني الذي سبق أن استهدفه
الـ ـع ــدوان ش ــرق ــي غـ ــزة ،م ــا ح ـتــم إغــاقــه
لـطـمــر امل ــواق ــع امل ـن ـهــارة ب ـت ــراب كــإجــراء
أولي .وشمل ذلك أيضًا أحياء في مخيم
جباليا وبلدة بيت الهيا وبيت حانون.

منازل ضعيفة البنية وسكان أضعف (محمد الحجار)

فرق الدفاع المدني واجهت ضغوطًا كبيرة (محمد الحجار)

إيران :أطفال مرضى بضمور العضالت الشوكي بال أدوية
تمنع األسعار المرتفعة
ألدوية مرض ضمور
العضالت الشوكي الكثير
من العائالت اإليرانية عن
تأمينه ،بالتوازي مع
تقاعس الدولة وتأثير
العقوبات األميركية

جهاز يساعده
على المشي
(باو بارينا /فرانس برس)

طهران ــ صابر غل عنبري

عــرفــت أسـ ــرة فــاطـمــة ( 8س ـن ــوات) أن ابنتها
مـصــابــة ب ـمــرض ض ـمــور ال ـع ـضــات الـشــوكــي
( )SMAبعدما أكملت العامني ونصف العام
مــن الـعـمــر .يــومــا بـعــد ي ــوم ،تـتــدهــور حالتها
صحتها وتصير قــدرتـهــا على الـحــركــة أكثر
ّ
صعوبة .كما أن عمودها الفقري بات يضغط
ع ـلــى رئ ـت ـي ـهــا ويـجـعـلـهــا تـتـنـفــس بـصـعــوبــة
ّ
بالغة .تقول والــدة فاطمة إن األع ــراض بدأت
تظهر عليها روي ـدًا رويـ ـدًا ،وأصـبــح جسدها
ي ــرتـ ـخ ــي وتـ ـضـ ـع ــف ح ــركـ ـت ــه قـ ـب ــل أن تـكـمــل
عامها األول .تضيف في حديثها لـ «العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» أن ال ـعــائ ـلــة ع ـل ـمــت ب ـعــد أك ـث ــر من
ّ
سبعة أشهر من مراجعة عــدد من األطباء أن
ّ
ابنتها مصابة بـهــذا امل ــرض ،مشيرة إلــى أن
«املعلومات عن املرض قليلة جدًا بني األطباء.
لذلك ،يستغرق التشخيص وقتًا ويحتاج إلى
طبيب متخصص في أمراض الدماغ والجهاز
الـعـصـبــي ،وال ــذي اسـتـطــاع أخ ـي ـرًا تشخيص

إصابة ابنتها بضمور العضالت الشوكي».
وض ـم ــور ال ـع ـض ــات ال ـشــوكــي م ــرض جيني
وراث ـ ــي يـجـعــل ال ـع ـضــات ضـعـيـفــة ،ويـسـبــب
للمصاب مشاكل فــي الـحــركــة ،وي ــزداد تفاقم
امل ـ ــرض م ــع ال ــوق ــت ،وال ي ــوج ــد عـ ــاج حــالــي
للمرض ،لكن هناك عالجات تساعد املريض
على التعامل مع األعراض وتحسني حياته.
وي ـق ــول طـبـيــب ال ــدم ــاغ وال ـج ـه ــاز الـعـصـبــي،
ّ
م ـح ـمــود رضـ ــا أش ــرف ــي ،إن ل ـل ـمــرض خمسة
أنواع تعد األكثر انتشارًا وخطرًا ،من بينها ما
يطلق عليه النوع الصفر من ضمور العضالت
الشوكي ،مشيرًا إلى أن اإلصابات بهذا النوع
تشكل  50في املائة من مرضى ضمور النخاع
ّ
الـشــوكــي ،مــوضـحــا أن املـصــابــن بــه يموتون
خـ ــال أس ــاب ـي ــع ب ـعــد الـ ـ ـ ــوالدة .وت ــؤك ــد والـ ــدة
ّ
ّ
فاطمة أن «مصيبتنا بــدأت بعدما علمنا أن
ال عالج للمرض ،وال دواء في إيــران» ،مشيرة
ّ
إلــى أن «األدوي ــة تنتج فــي أميركا وسويسرا
ّ
ل ـكــن سـعــرهــا مــرتـفــع لـلـغــايــة وت ـصــل أحـيــانــا
ّ
إلــى ماليني ال ــدوالرات» .وتقول إن العقوبات

ضمور العضالت الشوكي
مرض جيني وراثي يجعل
العضالت ضعيفة
األدوية تنتج في أميركا
ّ
لكن سعرها
وسويسرا
مرتفع للغاية

األميركية تمنع العائالت اإليرانية التي لديها
أطفال مصابون بهذا املرض من الوصول إلى
ّ
تلك األدوي ــة ،الفتة إلــى أن أسـعــارهــا بالريال
اإليــرانــي زادت ستة أضعاف باملقارنة مع ما
كان عليه الحال قبل أربع سنوات.
مــن جهته ،يقول الصيدالني لقمان ستودة،

ّ
في حديثه لـ «العربي الجديد» ،إن هناك ثالثة
أدويـ ــة ت ـحـ ّـد مــن ض ـمــور الـعـضــات الـشــوكــي،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ـ ـ ــدواء األول ه ــو س ـب ـي ـنــرازا
( )Spinrazaوهو من صناعة شركة «بيوجني»
األميركية ،وهو العالج املعتمد الذي قد يقدم
األمل لبعض األطفال والبالغني الذين يعانون
ّ
م ــن ض ـمــور ال ـع ـضــات ال ـش ــوك ــي .يـضـيــف أن
يتم
«هـ ــذا ال ـ ــدواء ع ـب ــارة ع ــن مـجـمــوعــة حـقــن ّ
وخــزهــا فــي القناة الشوكية» ،مشيرًا إلــى أنــه
«األغلى في الواليات املتحدة وتصل كلفته في
العام األول إلى نحو  750ألف دوالر واألعوام
التي تليه إلى نحو  500ألف دوالر».
وال ـ ـ ـ ـ ــدواء الـ ـث ــان ــي هـ ــو دواء «ريـ ـس ــديـ ـب ــام»
( )risdiplamمن إنتاج مختبرات «جينينتيك»
الـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـش ــرك ــة «روش» الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة،
ويـسـتـخــدم لــوقــف تـقــدم املـ ــرض .وبـعــد فـتــرة،
يمكن أن يـعــود الـطـفــل إل ــى الـحـيــاة تدريجيًا
مــن خــال إع ــادة التأهيل ،كما يـقــول سـتــودة.
ّ
يـضـيــف أن ال ـ ــدواء ال ـثــالــث يـسـتـخــدم لـعــاج
البالغني والــرضــع (شـهــران على األق ــل) ،وهو

زولجنسما ( )Zolgensmaويعطى مرة واحدة.
طورته شركة  Novartisلــأدويــة ،ويعد أغلى
عقار في العالم .ويلفت ستودة إلى أن الدواء
يكلف العائالت سنويًا نحو  300ألف دوالر،
وتصل كلفته الكاملة إلى نحو مليوني دوالر.
ّ
ونظمت عائالت األطفال اإليرانيني املصابني
بضمور النخاع الشوكي ،مــؤخـرًا ،احتجاجًا
أمـ ــام ال ـب ــرمل ــان اس ـت ـمــر أي ــام ــا عـ ــدة .ون ــاش ــدت
ال ـس ـل ـط ــات ب ــاس ـت ـي ــراد أدويـ ـ ــة ع ـ ــاج امل ــرض
إل ــى إيـ ـ ــران ،م ـش ـيــرة إل ــى ع ـجــزهــا ع ــن تــوفـيــر
تكاليفها .والح ـقــا ،حـضــر الــرئـيــس اإليــرانــي
إبــراهـيــم رئـيـســي إلــى الـتـجـمــع ،واسـتـمــع إلــى
ش ـك ــاوى أس ــر هـ ــؤالء امل ــرض ــى ،واعـ ـ ـدًا إيــاهــم
ّ
بمتابعة وحل مشاكلهم.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـقــول رئ ـیــس مــركــز إدارة زراع ــة
األعضاء في وزارة الصحة والعالج والتعلیم
الطبي مهدي شادنوش إن الوزارة لم تستورد
سابقًا أدوية هؤالء املرضى في ظل تكاليفها
الباهظة ،مع إعالنه أن الحكومة اإليرانية في
اجتماع لها ،بأمر رئاسي ،خصصت موازنة

الستيراد كمية منها لفترة عالجية تمتد ستة
يضيف أنه بعدما تثبت نجاعتها على
أشهرّ .
اعتبار أنها حديثة ،يمكن أن يستمر استيراد
األدويـ ــة ،مـشـيـرًا إل ــى تسجيل وزارة الصحة
 500مريض مصاب باملرض.
وبحسب تقارير طبية إيرانية ،هناك مليونا
إيراني ناقلون لجني املرض .ومن بني  40إلى
 50إيرانيًا يحمل إيراني واحد هذا الجني .من
ّ
جهة أخرى ،فإن تكاليف فحوصات تشخيص
الجني الــذي يسبب املــرض مرتفعة في إيــران،
وتبلغ نحو  400دوالر .لذلك ،يتهرب الناس
مـنـهــا ،كـمــا ي ـقــول رئ ـيــس مــركــز عـلــم ال ــوراث ــة
بجامعة العلوم الطبية فــي أصفهان صــادق
ّ
وليان .يضيف أن عينات الفحص ترسل إلى
مختبرات في دول أوروبـيــة ،وتظهر النتائج
ما إذا كان الزوجان ناقلني لجني املرض.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

