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فنزويال :اتفاق لتزويد األطفال بالغذاء

إندونيسيا :زلزال بقوة  6.4درجات

ضرب زلزال بقوة  6.4درجات على مقياس ريختر ،والية سومطرة الشمالية اإلندونيسية .وذكرت
ّ
وكالة األرصــاد الجوية وعلم املناخ والجيوفيزياء اإلندونيسية ،في بيان ،أن مركز الزلزال وقع
على بعد  142كيلومترًا غرب مدينة نياس ،التابعة ملقاطعة سومطرة الشمالية .وقد وقع على عمق
 10كيلومترا تحت سطح األرض .وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تسمى حــزام النار
للمحيط الهادئ ،وتتعرض لهزات أرضية من حني آلخر .وفي عام  ،2018لقي اآلالف حتفهم جراء
(األناضول)
زلزال مدمر قوته  6.2درجات ،وتسبب في تسونامي بمدينة بالو في سوالويسي.

قال برنامج األغذية العاملي ومسؤولون من فنزويال إنه تم التوصل التفاق لتقديم الغذاء لتالميذ
املــدارس في البالد التي تعاني أزمــة إنسانية بسبب االنهيار االقتصادي .وفــي بيان صــدر يوم
االثنني قال البرنامج إنه سيقدم إمــدادات غذائية إلى  185ألف طفل في البالد هذا العام ويهدف
للتوسع في خططه لتشمل حوالي  1.5مليون بحلول نهاية السنة الدراسية  .2023-2022وزاد
سوء التغذية بني أطفال فنزويال بسبب انهيار االقتصاد .وكان بيان سابق للبرنامج قد ذكر أن
(رويترز)
املدارس هي «أنسب منصة للوصول للتجمعات السكنية بشكل مستقل».

وباء المواد األفيونية
بدأت مقاطعات عدة في والية كاليفورنيا األميركية
النظر بــدعــوى قضائية بحق أرب ــع شــركــات أدويــة
أسهمت في انتشار وباء املواد األفيونية في الواليات
ّ
امل ـت ـحــدة ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـســويــق امل ـضــلــل ألدوي ـت ـهــا
والـتـقـلـيــل م ــن أخ ـط ــار إدمـ ــان عـقــاقـيــرهــا ،بحسب
مـحــامـيــة تمثل تـلــك املـقــاطـعــات .وتـتـهــم املـقــاطـعــات
ش ــرك ــات «ج ــونـ ـس ــون أن ـ ــد ج ــونـ ـس ــون» و«ت ـي ـف ــا»

17

للصناعات الدوائية و«إنــدو إنترناشونال» ووحدة
«أل ـيــرجــان» الـتــابـعــة لـشــركــة «آب ـف ــي» بـتــأجـيــج أزمــة
مـخــدرات أسفرت عن وفــاة ما يقرب من  500ألف
شخص بجرعات زائدة من املركبات األفيونية على
مدى عقدين .وتطالب مقاطعات سانتا كالرا ،ولوس
أنجليس ،وأورانج ،ومدينة أوكالند ،شركات األدوية
بدفع أكثر من  50مليار دوالر ّ
للحد من الضرر العام

الــذي أحدثته ،باإلضافة إلــى فــرض عقوبات عليها
فــي ح ــال إدان ـت ـهــا .وقــالــت مـحــامـيــة املــدعــن ،فيدملا
فـيـتـسـبــاتــريــك ،لـقــاضــي املـحـكـمــة الـعـلـيــا بمقاطعة
أورانج« :ستظهر الدالئل ّأن تلك الشركات كانت تعلم
ّ
ما سيحدث» ّ
وأن «مركباتها األفيونية ستتسبب
فــي عــبء اإلدم ــان الساحق ،وتـنــاول جــرعــات زائــدة
وامل ــوت ال ــذي شـهــدتــه كاليفورنيا وشـعـبـهــا» .ورد

محامو الــدفــاع بـ ّ
ـأن عقاقير هــذه الشركات لم تكن
ّ
ّ
إال جــزءًا صغيرًا من ســوق املــواد األفيونية ،وبأنه
ّ
ّتم تحذير األطباء من مخاطرها وأنه ال يمكن إثبات
ّ
أنـهــا وراء األزمــة الصحية .وهـنــاك أكثر مــن 3300
دعــوى قضائية مماثلة بشأن أزمــة املــواد األفيونية
على مستوى البالد.

(رويترز)

(سوزان كرييتر)Getty /

تركيا :كورونا يغيّر العادات الرمضانية

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ّبدل وباء كورونا طقوس األتراك وعاداتهم
ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ،أكـ ــانـ ــت ت ـل ــك الـ ـت ــي تـتـطـلــب
الـ ـخ ــروج م ــن املـ ـن ــازل ل ـل ـع ـبــادة واالح ـت ـفــال
ُ
بــامل ـســاجــد ،ب ـعــد تــزيـيـنـهــا ،أم الـ ـع ــادات ال ـتــي تـتـبــع
داخل املنازل كالزيارات واإلفطارات املشتركة .وأثرت
األرق ـ ــام امل ـت ــزاي ــدة إلص ــاب ــات ك ــورون ــا عـلــى ال ـع ــادات
امل ـنــزل ـيــة ،ل ـي ـت ـحــول ش ـهــر «ال ـس ـل ـط ــان» ك ـمــا يسميه
األتراك ،إلى ما يشبه بقية أشهر السنة بعد تسجيل
نحو  60ألف إصابة يوميًا .وجاءت تعليمات وزارة
الداخلية التركية ،املتعلقة بإجراءات شهر رمضان،
لتزيد من «سرقة بهجة سلطان الشهور» كما تقول
السبعينية تفيدة جاكال من ّ
حي الفاتح باسطنبول،
ّ
الفـتــة إل ــى أن «بـعــض ال ـع ــادات العثمانية فــي شهر
رمضان عادت خالل العقد املاضي مثل نثر العطور
والبخور داخــل املنازل وعلى األبــواب وتزيني املآذن
واإلفطار الجماعي ،لكن مع انتشار فيروس كورونا،
تــاشــت تـلــك ال ـعــادات بـمــا فيها املــرتـبـطــة بالبيوت،
ســواء الدعوات العائلية ،أو خــروج األســر للساحات
والحدائق لتناول وجبات اإلفطار والسحور».
وعن أقدم العادات املنزلية ،تروي جاكال كيف كانت
الــزوجــات يستقبلن أزواجـهــن بعد عودتهم مــن أول
صــاة تــراويــح ،بتعطير املنزل ووضــع البخور أمام
ب ــاب ال ـب ـيــت .ك ـمــا كــانــت ال ـن ـســاء ي ـج ـهــزن ق ـبــل شهر

الصوم ،مختلف أنــواع العصائر وبعض الحلويات
املنزلية .ومن العادات الرمضانية القديمة في تركيا،
ط ـلــب ال ــرج ــل ال ـص ـفــح م ــن زوجـ ـت ــه ،ف ــي ب ــداي ــة شهر
ً
رمضان ،إذ يقدم لها هدية ثمينة ،كقطعة ذهب مثال،
لتصفح عــن أخـطــائــه ،فـتـ ّ
ـرد الهدية بـســوار أو خاتم
ّ
من الفضة .وعــكــرت اإلج ــراءات االحـتــرازيــة األخيرة
من بهجة رمضان ،إذ منعت إقامة جميع الفعاليات
وخ ـي ــام اإلفـ ـط ــار ،ف ــي املـ ـن ــازل وخ ــارج ـه ــا ،وت ــرك ــزت
اإلع ــان ــات وب ــرام ــج ال ـتــوع ـيــة ،ع ـلــى ع ــدم اسـتـقـبــال
الضيوف خالل اإلفطار والسحور ،وذلك بالتوازي مع
منع رئاسة الشؤون الدينية إقامة صالة التراويح.
تستثن التعليمات التركية ،إيقاف األف ــران قبل
ولــم
ِ
اإلفطار والسحور بساعة .وامللفت ،بحسب مشاهدات
«العربي الجديد» خــال شهر رمضان الحالي ،رفع
األذان ،على الطريقة العثمانية بال مكبرات صوت من
أعلى املئذنة بجامع آيا صوفيا ،وحضور عدد كبير
من السياح ،إلى ساحة السلطان أحمد بإسطنبول،
حـيــث تتقابل آي ــا صــوفـيــا مــع الـجــامــع األزرق ،أكبر
وأعرق مساجد إسطنبول.
من جهته ،يقول املتقاعد التركي أورجان جوشكون،
لـ«العربي الجديد» ّإن «وبــاء كورونا ّ
غير كثيرًا من
ع ــادات رم ـضــان ،لـكــن تبقى املـســامـحــة وفـعــل الخير
سـمــة عــامــة تـشـجــع عـلـيـهــا ال ــدول ــة .ف ـخــال الـعــامــن
املاضيني وبسبب توقف اإلفطارات الجماعية اتجه
املحسنون واملـتـبــرعــون إلــى التنسيق مــع املنظمات

ل ـتــوزيــع س ــال ط ـعــام خــاصــة بــرم ـضــان ومـصــاحــف
وألبسة ،للفقراء» .ويؤكد ّأن «ميزة تركيا هي ّ
تقبل
الـجـمـيــع ،فــاملـطــاعــم ال تـغـلــق ن ـه ــارًا ،حـتــى تـلــك التي
ت ـقــدم امل ـشــروبــات الــروح ـيــة ،ول ــوال ال ــوب ــاء واإلق ـفــال
الـ ـع ــام ،لــرأي ـتــم ك ـيــف ي ـم ــارس الـجـمـيــع مـعـتـقــداتـهــم
بحرية تامة» .ويحكي جوشكون قصة «املحيا» وهو
تقليد عثماني قديم ،عاد بقوة في السنوات األخيرة
ل ـي ـكــون مـشـتــركــا ب ــن مـ ــآذن امل ـســاجــد ال ـك ـب ــرى ،عبر
التزيني والكتابة باألضواء ،عبارات من قبيل «بسم
ً
الله الرحمن الرحيم ،مــا شــاء الـلــه ،ليلة الـقــدر ،أهــا
بسلطان الـشـهــور ،رمـضــان شهر اإلح ـســان» .يعقب:
«لكن ،هذا العام ،غاب املحيا عن معظم املــآذن ،علمًا
ّ
أن تزيني املآذن يكون قبل رمضان بشهر وأكثر».
وأوقــف وبــاء كورونا عــادات متأصلة في تركيا منذ
العهد العثماني لم تعرف الجمهورية توقفًا لها من
قبل ،مثل قــراءة الـقــرآن وتحفيظه في املساجد على
مدار الساعة خالل شهر رمضان ،وصالة التراويح،
وتوزيع املعجنات والحلويات على املساجد وموائد
الــرحـمــن ،وه ــي ع ــادات عثمانية إلط ـعــام املسافرين
والـ ـضـ ـي ــوف وال ـ ـف ـ ـقـ ــراء ،ع ـب ــر ف ـت ــح والئـ ـ ــم بـصـحــون
الجوامع والساحات العامة ،تكون ممولة من رجال
األعمال ،أو البلديات ،والجمعيات الخيرية.
وسيغيب أهم طقوس رمضان ،وهو زيارة «جامع
الـخــرقــة الـشــريـفــة» (ف ــي الـنـصــف الـثــانــي مــن شهر
الصوم) وهو مسجد بمنطقة الفاتح في إسطنبول،

مهنة تزيين المساجد
يُعرف الموظف في مديرية األوقاف ،قهرمان
يلدز ( 63عامًا) الذي يقود فريقًا مؤلفًا من عدة
أشخاص ويعتبر من أهم المجموعات التي تعلق
األضواء وعبارات الترحيب فوق مآذن المساجد.
ومن مشاهير المهنة توران ماطور ،المعروف
بـ«العنكبوت» ،فهو ومجموعته ،ينصبون حبال
الزينة الضوئية بين المساجد ،قبل شهر رمضان.

يحتوي على البردة النبوية الشريفة التي جلبها
السلطان سليم إلى تركيا عام .1516
وحــول املسحراتي الــذي لم يغب هــذا العام ،يقول
جوشكون« :سمح ببعض املسحراتية فقط .تراجع
ال ـعــدد خـصــوصــا بـعــدمــا انـتـشــرت التكنولوجيا
ّ
كما أن البلديات لــم تمنح تصاريح كثيرة خالل
ال ـع ــام ــن امل ــاض ـي ــن مل ــزاول ــة م ـه ـنــة امل ـس ـح ــرات ــي»،
ّ
خاتمًا بأن الزمن تغير حتى قبل كورونا «فالنساء
ّ
اللواتي كن يتفاخرن بصناعة الكنافة والسوالج
وعــاشــوراء (حـلــويــات) ،صــرن يشترين الحلويات
الجاهزة لرمضان».
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موائد رمضان بال لحوم
في مخيم عين الحلوة

بعدما سعت حكومات في أوروبا وآسيا وكذلك روسيا
في خالل السنوات الماضية إلى تشجيع السكان على
اإلنجاب ،خشية على مستقبل مجتمعاتها ،فإنّها تجد
تحد كبير .فالوالدات انخفضت مذ
نفسها اليوم أمام
ّ
بدأ فيروس كورونا الجديد بالتفشي في العالم

من مصائب
كورونا
ناصر السهلي

ُس ّجل في دول عـ ّـدة حــول العالم
ت ـ ــراج ـ ــع ف ـ ــي نـ ـس ــب ال ـخ ـص ــوب ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوالدات ،بـ ـ ـخ ـ ــاف مـ ـ ــا كـ ــان
مـتــوقـعــا وس ــط أزمـ ــة ك ــورون ــا .عـلــى سبيل
املـ ـث ــال ،ت ــراج ــع ع ــدد ال ـ ـ ــوالدات ف ــي روس ـيــا
ّ
بنحو  49ألــف والدة ،علمًا أن عــدد سكان
ال ـب ــاد  144مـلـيــون نـسـمــة .واألمـ ــر مشابه
فــي إسـبــانـيــا وال ـســويــد وفــرنـســا والـيــابــان
وغ ـيــرهــا مــن ال ـ ــدول ،وف ــق ب ـيــانــات «قــاعــدة
بـ ـي ــان ــات الـ ـخـ ـص ــوب ــة الـ ـبـ ـش ــري ــة» .وي ــأت ــي
ذلـ ــك م ـتــزام ـنــا م ــع خـ ـس ــارة ن ـس ــاء ك ـث ـيــرات
ّ
ّ
وظ ــائ ـف ـه ــن ف ــي ظـ ــل ال ـج ــائ ـح ــة ،م ــع ت ــزاي ــد
ّ
الـعـنــف املـنــزلــي بـحـقـهــن ،كـمــا كــانــت الـحــال
بالصني حيث بدأ فيروس
في إقليم هوبي ّ
كورونا الجديد تفشيه ،وفقًا لبيانات مجلة
«ذي دي ـب ـلــومــات» املـتـخـصـصــة ف ــي أخـبــار
املحيط الهادئ .وتدفع املــرأة عمومًا الثمن
األغلى وسط الجائحة ،لجهة زيادة العنف
ّ
تتحمل تبعات الـتــراجــع في
ضــدهــا ،كــذلــك
االقـ ـتـ ـص ــادات م ــن خـ ــال فـ ـق ــدان الــوظــائــف
واخـ ـت ــال املـ ـس ــاواة ف ــي س ــوق ال ـع ـمــل وفــي
األع ـمــال املنزلية .فــي مـصــر ،يشكو النظام
ّ
بشكل متكرر من أن تحديد النسل ال يجد
آذان ــا صاغية لــدى الـشـعــب ،فيما يمتعض
السياسيون في اليابان من تقصير شعبهم
فـ ــي إن ـ ـجـ ــاب م ــزي ــد مـ ــن األطـ ـ ـف ـ ــال .ول ـي ـســت
طوكيو وحدها التي راهنت على أن يكون
 2020عامًا ملزيد من الحمل مقارنة بالعام
الذي سبقه .واإلحصاءات املرتبطة بزيادة
السكان ونسب اإلخصاب في زمن كورونا،
تعطي صورة متشائمة ملجتمعات تحتاج
إلى زيادة عدد سكانها بهدف موازنة عدد
الــوف ـيــات والـشـيـخــوخــة ،بـحـســب مــا تظهر
تقارير أوروبية وغيرها حول العالم.
حكومات عــديــدة راهـنــت على اشتمال ّعام
ّ
 2020طفرة في الوالدات ،لكن األرقام مثلت
ملجتمعات تستثمر في األساس
«كابوسًا»
ّ
ّ
تتوجه صوب شيخوخة
في البشر ،إذ إنها
حـتـمـيــة وان ـخ ـف ــاض ال ـيــد ال ـعــام ـلــة الـشــابــة
ً
مستقبال .فالعزلة واألوق ــات التي قضاها
األزواج ف ــي املـ ـن ــزل م ــع غ ـي ــاب امل ـنــاس ـبــات
ال ـعــامــة م ــن ح ـفــات وخ ـ ــروج إل ــى امل ـســارح
وامل ـط ــاع ــم ودور ال ـس ـي ـن ـمــا ،بـسـبــب تفشي
الـفـيــروس ،لــم ت ـ ّ
ـؤد إلــى تنامي األس ــر حول
الـعــالــم ،بحسب قــاعــدة بـيــانــات الخصوبة
البشرية .أوروب ــا على سبيل املثال راهنت
على طفرة والدات كتلك التي شهدتها مع
دول أخــرى حــول العالم ،فــي أعـقــاب انتهاء
الحرب العاملية الثانية في عام .1945
وي ـن ـق ــل م ــوق ــع «هـ ـ ــاف ب ــوس ــت» األم ـي ــرك ــي
عــن إمـيـلــي سـمـيــث غــري ـنــاوى أس ـت ــاذة علم

تراجع الوالدات
وتزايد العنف
األسري

االج ـت ـمــاع فــي جــامـعــة جـنــوب كاليفورنيا
األمـيــركـيــةّ ،أن الجائحة لــم ت ـ ّ
ـؤد إلــى طفرة
فــي الـ ــوالدات ،بــل ُسـ ّـجــل انهيار فــي إنجاب
مزيد من األطفال ،إلى جانب عواقب وخيمة
مــن قـبـيــل زيـ ــادة الـبـطــالــة والـعـمــل امل ــزدوج
فـ ــي الـ ـبـ ـي ــوت والـ ـعـ ـن ــف الـ ـجـ ـس ــدي وك ــذل ــك
الـنـفـســي واجـهـتـهــا الـنـســاء فــي مجتمعات
العالم الغربي وأفريقيا وآسيا .وقد أعادت
غريناوى تراجع ال ــوالدات إلــى «االنكماش
االقـتـصــادي وامل ـخــاوف الصحية املستمرة
وعدم اليقني بشأن الرعاية الطبية وإغالق
املدارس».
خطط مؤجلة أو ملغاة

وكـ ــان اس ـت ـطــاع أوروبـ ـ ــي ل ـل ــرأي ق ــد أظـهــر
ّ
فــي صـيــف ال ـعــام املــاضــي أن  50فــي املــائــة
مــن األزواج الــذيــن خططوا إلنـجــاب أطفال
فــي أملــانـيــا وفــرن ـســا ّ
أج ـل ــوا خـطـتـهــم ،فيما
ذه ــب  37فــي املــائــة فــي إيـطــالـيــا إل ــى إلـغــاء
اليقني في زمن
الفكرة تمامًا .فحالة غياب ّ
ك ــورون ــا خـلـقــت ج ـوًا غـيــر مـبــشــر فــي 2020
بالنسبة إلى مشاريع الحمل التي تصل إلى
خواتيمها في عام .2021
ّ
وتــدنــت النسب في كوريا الجنوبية ،وهي
واح ــدة مــن ال ــدول التي عانت فــي السنوات

األخيرة من تراجع الوالدات واالتجاه نحو
مجتمع شائخ .فتراجعت األعــداد من نحو
 302ألــف والدة في عــام  2019إلــى  272ألفًا
فــي ع ــام  ،2020مــع تــوقــع اسـتـمــرار التدني
أكثر هذا العام .وليس وضع فرنسا أفضل
ً
حاال من كوريا الجنوبية ،فهي التي ضربها
ّ
الوباء بقوة سجلت انخفاضًا في الوالدات
بمقدار  17ألفًا تقريبًا في عام .2019
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،س ـ ّـج ـل ــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية تراجعًا بمقدار  142ألفًا تقريبًا
م ـقــارنــة ب ـعــام  .2019وإل ــى جـنــوبــي ال ـقــارة
األميركيةّ ،
سجلت تشيلي تراجعًا بمقدار
 20ألفًا مقارنة بعام .2019
وتـشـيــر الـتـحــديـثــات الـشـهــريــة للخصوبة
ّ
يبدو مستمرًا،
البشرية إلى أن االنخفاض ّ
ليس فقط على املدى القصير إنما الطويل
كذلك من خالل رصد وتحليل عواقب الوباء
ال ـعــاملــي املـسـتـمــر فــي مــا ي ـخـ ّـص اتـجــاهــات
الخصوبة على مستوى سكان العالمّ .
وثمة
مـجـتـمـعــات وض ـعــت خـطـطــا اسـتــراتـيـجـيــة
ّ
ل ــزي ــادة والدات ـ ـهـ ــا ،غ ـيــر أن ال ـجــائ ـحــة أتــت
ّ
لتضرب مخططاتها بقوة .ونرى أن تايوان
ّ
املصنفة من بني األقل إنجابًا باإلضافة إلى
ّ
كوريا الجنوبية سجلتا نحو  20ألفًا و800
وف ــاة أكـثــر مــن الـ ــوالدات فــي ع ــام  ،2020ما
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في ظل األوضاع
االقتصادية الصعبة
التي يعيشها لبنان،
تواجه العائالت في
مخيم عين الحلوة
أوضاعًا مأساوية ،إذ
حرم الكثير منها من
أبسط األطباق الرئيسية
صيدا ـ انتصار الدنان

ال بدّ من إرجاء خطة اإلنجاب في الوقت الراهن (أرتيوم جيودكيان)Getty /

ّ
َ
البلدين
يعني أنها املــرة األولــى في تاريخ
التي يفوق فيها عدد الوفيات عدد الوالدات.
بالنسبة إل ــى خـبــراء فــي مـجــال الخصوبة
ّ
واإلن ـجــاب ف ــإن تــراجــع الـ ــوالدات بــات حالة
مشتركة في أكثر من دولــة في شــرق آسيا،
وهــو ما دفــع رئيس وزراء اليابان السابق
شينزو آبي إلى ّ
توسل شعبه اإلنجاب أكثر،
وعـ ـ ّـد ال ـت ــراج ــع «أزم ـ ــة ق ــوم ـي ــة» .وامل ـخ ــاوف
ت ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ن ـحــو
الشيخوخة ،خصوصًا في اليابان وكوريا
َ
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـل ــت ــن ت ـع ـت ـمــدان ع ـلــى امل ـ ــوارد
البشرية لتحقيق تـقـ ّـدم تقني واقتصادي.
ففي شرق آسياّ ،أدت أزمة كورونا من خالل
اإلغالقات التي فرضتها إلى تراجع رعاية
ال ـص ـغ ــار ف ــي ح ـض ــان ــات األط ـ ـفـ ــال ،وكــذلــك
التعارف وإيـجــاد شــركــاء حياة لـلــزواج مع
األعمال وانتشار
اتساع نطاق الصرف من ّ
البطالة .وعلى الرغم من توفر لقاحات في
ّ
هذه األيــام ،فإن املخاوف تبقى قائمة لعدم
معرفة تأثيرها على الحوامل .وهو جزء من
األسباب التي تدعو النساء إلى عدم الرغبة
في الحمل.
إل ــى جــانــب آس ـيــا ،ال ي ـبــدو الــوضــع مبشرًا
فــي ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة بـحـســب أرقـ ــام 2020
وبـحـســب ال ـتــوق ـعــات الـعـلـمـيــة ل ـعــام .2021

1945

ولـ ـيـ ـس ــت ف ــرنـ ـس ــا وإي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا وإسـ ـب ــانـ ـي ــا
ال ـت ــي ت ـع ــان ــي م ــن الـ ـت ــراج ــع ف ـح ـس ــب ،فـفــي
ّ
ّ
إس ـك ـنــدي ـنــاف ـيــا ن ـجــد أن ال ــدنـ ـم ــارك تــتـجــه
أكثر فأكثر حتى منذ ما قبل الجائحة إلى
تناقص ملموس في نسب الوالدات .وتشير
خبيرة الخصوبة فــي املستشفى الوطني
ّ
بكوبنهاغن ،آنيا بينبورغ ،إلى أن «عائالت
كثيرة عاشت عدم يقني في أثناء الجائحة،
خصوصًا تأثيرها على مستقبل األطفال».
ّ
والح ـ ـظـ ــت فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ص ـح ــاف ـي ــة أن
م ــراج ـع ــة األزواج ال ــراغـ ـب ــن ف ــي مـعــالـجــة
مشاكل الحمل تراجعت في خــال العامني
املاضيني.
ّ
ُي ــذك ــر أن ثـ ّـمــة قـضـيــة شـغـلــت ال ـ ــرأي ال ـعــام
الدنماركي وهي تراجع الحيوانات املنوية
َ
العقدين األخـيـ َـريــن،
لــدى الــذكــور فــي خــال
وه ــو مــا يضطر كـثـيــريــن مــن الــراغ ـبــن في
اإلنـ ـج ــاب إل ــى تـلـقــي ع ــاج ــات ف ــي ع ـيــادات
ّ
عامة وخاصة .وكان كثيرون يتجهون نحو
التبني مــن الـخــارج بعد استحالة الحمل،
وهو أمر صار أكثر تعقيدًا وشهد تراجعًا
التي جــاءت لتفاقمه
منذ ما قبل الجائحة ّ
أكثر .أضافت بينبورغ أنــه في الربع األول
م ــن ع ــام  ،2021ش ـهــدت ع ـي ــادة الـخـصــوبــة
فــي املـسـتـشـفــى الــوط ـنــي زيـ ــادة طفيفة في
عدد الراغبني في تلقي عالج ومساعدة من
ّ
ّ
أجل الحمل« ،لكن هذا ال يعني أن الدنمارك
سوف تشهد طفرة في الوالدات».
تراجع المساواة وتزايد العنف

أوروبا راهنت على طفرة والدات كتلك
التي شهدتها في عام  ،1945في
أعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية

انـخـفــاض الــرغـبــة فــي اإلن ـج ــاب ل ــدى نساء
دول ع ـ ّـدة يعيده كــذلــك مــراقـبــون إلــى واقــع
ّ
أن الجائحة ّأدت إلى اتساع الفجوة في ما
ّ
َ
يـخــص امل ـســاواة بــن الـجـنــســن ،باإلضافة
إلــى آث ــار اإلغــاقــات على الـنـســاء .وبحسب
دراســة ّ
أعدها املنتدى االقتصادي العاملي،
ّ
فإن غياب املساواة تفاقم في خالل الجائحة،
خصوصًا لدى النساء العامالت في مجال
الــرعــايــة والـتـمــريــض وامل ـســاعــدة املـنــزلـيــة،
ّ
اللواتي هن «في الخطوط األمامية» ملواجهة
َ
َ
كــورونــا .فـهــؤالء بــن يعانني مــن زي ــادة في

الـعـمــل امل ـ ــزدوج .وأوض ــح الـتـقــريــر الـصــادر
ـوس السويسرية نهاية
عن املنتدى في دافـ ّ
مــارس /آذار املاضي ،أنــه «كــان للوباء أثره
َ
الجنسني،
فــي ات ـســاع فـجــوة امل ـس ــاواة بــن
وينطبق ذلك على العمل واملنزل».
وأش ـ ــارت م ــدي ــرة امل ـن ـتــدى سـعــديــة زهـيــدي
ّ
ف ــي مـقــدمــة الـتـقــريــر إل ــى أن ال ـعــالــم «شـهــد
ّ
تراجعًا في املـســاواة بعد أعــوام من التقدم
في املجال».
مــن جهتها ،بـ ّـيـنــت منظمة الـعـمــل الــدولـيــة
ّ
الـتــابـعــة لــأمــم املـتـحــدة فــي تـقــاريــر لـهــا أن
معدل توظيف النساء في عام  2020انخفض
بنسبة خمسة في املائة في مقابل  3.9في
ّ
املــائــة ل ــدى ال ــرج ــال .ل ـكــن كـثـيــريــن ي ـقـ ّـدرون
ّ
أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلــك بكثير ،مع
ّ
األخـ ــذ بـعــن االع ـت ـبــار أن ال ـن ـســاء ف ــي دول
َ
عـ ّـدة ،خصوصًا في آسيا وأفريقيا ،يعملن
في وظائف وأعـمــال غير مستقرة ،وال يتمّ
ّ
تسجيلهن دائمًا في سوق العمل .وال يشمل
هذا فقط آسيا وأفريقيا بل يمتد إلى أوروبا
حيث تأثرت النساء بالجائحة ،خصوصًا
في الدول السياحية مثل فرنسا وإسبانيا
وإيطاليا .فقد طــاولــت آثــار الجائحة نحو
ثــاثــة آالف مــرشــدة سياحية فرنسية ،في
ّ
غياب السياح الذين يغطون نسبة معتبرة
فــي الــدخــل الـقــومــي لـلـبــاد .ويـبــدو الوضع
قاتمًا لجهة االستمرار في العمل والتحفيز
ً
أصـ ــا إلن ـش ــاء أسـ ــرة .ويـنـسـحــب ذل ــك على
أميركا الالتينية وبعض دول العالم الثالث
الـتــي تعمل فيها الـنـســاء فــي قــرى صغيرة
فــي م ـجــال ال ـحــرف ال ـيــدويــة ،ال سـ ّـيـمــا تلك
التي يبتاعها السياح كتذكارات.
ّ
وتفيد تقارير أخرى بأن العنف املنزلي زاد
أكثر من زيادة اإلنجاب في خالل الجائحة.
وم ــن الــافــت أن تـشـهــد ال ـ ّصــن ،خصوصا
إقليم هوبي الذي ُيعتقد أنه موطن فيروس
ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد ،زيـ ـ ــادة ف ــي ال ـع ـنــف ضد
الزوجات في عام  2020مقارنة بعام ،2019
ّ
أقله بحسب تقرير مجلة «ذي ديبلومات».
ّ
وتشيرت املجلة إلــى أن الصني تعاني من
جـ ّـراء «وبــاء خفي» ،إذ ُس ّجلت في فبراير/

حالة غياب اليقين وسط
كورونا خلقت جوًا غير
ّ
مبشر لمشاريع الحمل
االنخفاض في نسب
الوالدات يبدو مستمرًا
على المدى الطويل

ش ـب ــاط  2020زي ـ ـ ــادة ف ــي ال ـع ـن ــف األسـ ــري
أضعاف مقارنة بالعام الذي سبقه.
بثالثة ّ
صـحـيــح أنـ ــه ل ــم ُي ـ ّصــر إل ــى اإلب ـ ــاغ ع ــن كل
حاالت العنف ،إال أنه لم يعد ُيخفى في زمن
كورونا ،بالتالي لم يعد ُيعمل بحسب املثل
ّ
الصيني القائل «ال تغسل الكتان املتسخ في
األماكن العامة» أي ال تنشر مشاكل األسرة
في الفضاء العام .وتشرح «ذي ديبلومات»
ّ
إل ــى أن « ّه ــذا ال ـنــوع مــن الـعـنــف فــي الصني
ُيعرف بأنه شأن أسري خاص وال يدخل في
سياق حقل العمل االجتماعي العام».
كذلك شهدت البرازيل التي يضربها الوباء
بشدة ،زيادة كبيرة في العنف األسري ،وهو
ّ
ما ّأدى إلى زيادة في لجوء ّ املعتدى عليهن
إل ــى مــاجــئ خــاصــة بــاملـعــنـفــات بنسبة 50
ف ــي امل ــائ ــة ،بـحـســب ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة «ذي
غــارديــان» البريطانية .أتــى ذلــك فــي األيــام
ال ـق ـل ـي ـلــة األول ـ ـ ــى م ــن إغـ ـ ــاق ال ـ ـبـ ــاد .حـتــى
فــرنـســا ش ـهــدت زيـ ــادة فــي الـعـنــف األس ــري
بـنـسـبــة  40ف ــي امل ــائ ــة ف ــي رب ـيــع ع ــام 2020
مقارنة بعام  2019الذي سبقه ،وفقًا لتقرير
ن ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة «لـ ــومـ ــونـ ــد» ال ـفــرن ـس ـيــة
حينها .وعادت الصحيفة لتؤكد في تقرير
حديث لها في يناير /كانون الثاني املاضي
ّ
أن النسبة ارتفعت مع اإلغــاق الثاني إلى
 60في املائة.

ت ـش ـه ــد األط ـ ـ ـبـ ـ ــاق ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ل ـل ـس ـفــرة
ال ــرم ـض ــان ـي ــة فـ ــي م ـخ ـي ــم عـ ــن ال ـح ـل ــوة
لالجئني الفلسطينيني ( جنوب لبنان)،
ت ـغ ـي ــرات ج ــوه ــري ــة هـ ــذا الـ ـع ــام ،إذ أدى
ارتـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر أمــام الليرة
اللبنانية ،إلــى ضعف الـقــدرة الشرائية
لـ ـع ــائ ــات كـ ـثـ ـي ــرة .وف ـ ــي ظـ ــل األوض ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة وارت ـ ـفـ ــاع نسبة
ال ـب ـط ــال ــة ،ت ـحــولــت ال ـل ـح ــوم إلـ ــى وجـبــة
مل ـي ـســوري ال ـح ــال ف ـقــط ،بـيـنـمــا الــدجــاج
بالكاد يزور العائالت الفقيرة.
وكما باقي املناطق اللبنانية ،فقد فرض
الوضع االقتصادي الصعب نفسه على
العائالت في شهر رمضان .يقول اللحام
(ال ـج ــزار) الفلسطيني املـقـيــم فــي مخيم
ّ
عني الحلوة ،مأمون خطاب ،إن «االرتفاع
الجنوني لسعر اللحوم لم يعد يحتمل،
إذ وص ــل ثـمــن الـكـيـلــوغــرام ال ــواح ــد إلــى
 65ألف ليرة لبنانية (حوالي  43دوالرًا
بحسب السعر الــرسـمــي لـلـصــرف) .هذا
االرتفاع لن يتمكن العامل من مجاراته،
ّ
خصوصًا أن أجــرتــه اليومية ال تتعدى
 15دوالرًا فــي أحـســن األحـ ــوال (بحسب
السعر الرسمي للصرف)».
يـ ـكـ ـم ــل خـ ـ ـط ـ ــاب حـ ــدي ـ ـثـ ــه عـ ـ ــن الـ ــوضـ ــع
ً
املأساوي في املخيم قائال« :معظم زبائن
امللحمة يطلبون لحمًا بقيمة  6دوالرات،
وه ـ ـ ـ ــذه الـ ـكـ ـمـ ـي ــة بـ ــال ـ ـكـ ــاد ت ـك ـف ــي الـ ـف ــرد
الــواحــد ،فكيف الحال بعائلة مؤلفة من
 5أشـخــاص .الـنــاس مضطرة الستهالك
كميات محدودة ،نظرًا ألوضاعهم املادية
ً
الصعبة .كنا نبيع عجوال كاملة يوميًا
قبل األزمــة الحالية ،خصوصًا في شهر
رم ـضــان ،حينها كــان سعر الكيلوغرام
ال ي ـت ـجــاوز ع ـشــرة دوالرات ،أم ــا ال ـيــوم
فالبكاد نبيع  50كيلوغرامًا من اللحوم».
وي ـص ــف ب ــائ ــع ال ـخ ـضــار فـ ــادي خ ـطــاب،
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي بــال ــ«س ـيــئ جـ ـدًا»،
خصوصًا للعائالت الـتــي ال معيل لها،
فـنـسـبــة ال ـب ـطــالــة املــرت ـف ـعــة ف ــي األش ـهــر
األخيرة زادت من معاناة املخيم .ويقول
في حديثه لـ«العربي الجديد»« :أتقاضى
 40ألــف ليرة (حوالي  26دوالرًا بحسب
السعر الرسمي للصرف) يوميًا ،وأعيش
مــع زوجـتــي وابـنــي ،وقــد اشتريت ثالثة
كـيـلــوغــرامــات مــن الـلـحـمــة عـلــى مــراحــل،
ألقـ ـس ــم ب ـع ــده ــا ال ـك ـي ـلــو الـ ــواحـ ــد إلـ ــى 5
حصص».
واش ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــى خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب مـ ـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـل ـ ــل ف ــي
امل ــؤس ـس ــات ال ـخ ـيــريــة خ ـصــوصــا خــال
عملية توزيع املساعدات ،إذ يقول إنها
تستهدف األرامل وكبار السن ،متجاهلة
األعداد الكبيرة للعائالت التي ال تتمكن
مــن س ــداد نـفـقــاتـهــا» .وي ـتــابــع «:البعض
يستدين لشراء الحليب ألطفاله».
ي ـت ـحــدث خ ـط ــاب ع ــن حــال ـتــه الـصـحـيــة،
فـ ـه ــو يـ ـع ــان ــي مـ ــن ت ـض ـخ ــم فـ ــي ال ـق ـل ــب،
وي ـح ـتــاج إل ــى أدوي ـ ــة ش ـهــريــة ،وبـسـبــب
الـ ـغ ــاء ال ي ـت ـم ـكــن ف ــي م ـع ـظــم األحـ ـي ــان
ّ
م ــن شـ ــراء ال ـ ــدواء ،ح ـتــى إن «األون ـ ــروا»
ال ت ـت ـك ـفــل بـ ــاألمـ ــر ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ي ـش ـيــر.
ويتابع« :بيتي يحتاج إلى ترميم ،فمياه
األمـ ـط ــار تــدخــل املـ ـن ــزل ،وق ــد طـلـبــت من
األونروا مرات عديدة ترميم سقف املنزل

َ
وح ـتــى ال ـســاعــة ل ــم أل ــق آذانـ ــا صــاغـيــة».
املشاكل نفسها تسمعها كيفما توجهت
في كافة أرجــاء املخيم ،فعادات رمضان
الغذائية قد تغيرت هذا العام بحسب أم
هادي التي تقول« :حتى صحن الفتوش
(سـ ـلـ ـط ــة خ ـ ـضـ ــار) لـ ــم يـ ـع ــد ب ـم ـق ــدورن ــا
تحضيره فــي املـنــزل ،وفــي حــال أجبرنا
ّ
ع ـلــى تـحـضـيــره فــإن ـنــا ن ـقــلــل م ــن بعض
أنـ ــواع ال ـخ ـضــار .أم ــا ال ـل ـحــوم وال ــدج ــاج
ف ـقــد تـخـلـيـنــا عـنـهـمــا ف ــي اإلفـ ـ ـط ـ ــارات...
لــدي  5أطفال وزوجــي عاطل عن العمل،
وبالطبع لدينا مصاريف غير الطعام،
ً
ف ــأن ــا ل ــم أدف ـ ــع م ـث ــا إيـ ـج ــار ب ـي ـتــي منذ
شهرين».
بــدورهــا ،تقول النازحة السورية سهام
ّ
إب ــراهـ ـي ــم جـ ـب ــر ،إن زوج ـ ـهـ ــا ي ـت ـقــاضــى
ي ــوم ـي ــا ح ــوال ــي الـ ـ ـ ــ 40ألـ ــف ل ـي ــرة (ن ـحــو
 3دوالرات ب ـح ـســب س ـعــر الـ ـص ــرف في
السوق السوداء) .تتابع« :بهكذا مدخول
لــن أتـمـكــن مــن دف ــع إي ـجــار امل ـنــزل وعـلـ ّـي
االقـ ـتـ ـص ــاد ح ـت ــى ب ــال ـط ـع ــام ،وت ـح ــدي ـدًا
اللحوم .أمــا الــدجــاج فبات يقتصر على
نصف كيلوغرام للعائلة كلها أسبوعيًا،

بـيـنـمــا ب ــات ــت م ـكــونــات ص ـحــن الـسـلـطــة
تقتصر على البندورة والخس فقط».
من جهتها ،تقول أم وســام ،العاملة في
أحد املطابخ الذي يوفر وجبات لألهالي،
ّ
إن «شهر رمضان حل هذا العام مختلفًا
على الناس ،إذ أصبحوا يعتمدون على
مرق الدجاج واللحم ،ويشترون كميات
مـحــدودة منهما إلع ــداد وجـبــة اإلفـطــار.
ّ
كذلك تخلت الناس عن شراء الحلويات،
واملـ ـ ـش ـ ــروب ـ ــات ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة ك ــال ـج ــاب
والتمر الهندي».
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ق ـي ـم ــة ال ـل ـي ــرة
الـلـبـنــانـيــة ت ــده ــورت بـشـكــل كـبـيــر أم ــام
ال ــدوالر األمـيــركــي .فبعدما كــان ال ــدوالر
الـ ـ ــواحـ ـ ــد يـ ـ ـس ـ ــاوي  1515ل ـ ـيـ ــرة (س ـع ــر
الصرف الرسمي) بات اليوم يساوي 12
ألــف ليرة تقريبًا بحسب سعر الصرف
في السوق الـســوداء ،ما تسبب بارتفاع
نسبة الـبـطــالــة ل ــدى شــرائــح واس ـعــة من
امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــان ــي ،ب ـي ـن ـمــا امل ـخ ـي ـمــات
الفلسطينية ك ــان لـهــا الـنـصـيــب األكـبــر
من هذا التدهور ،فهي باألساس تعيش
حالة من البؤس والفقر الشديد.

ثمّ ة من يضطر إلى االستدانة لشراء مستلزمات المائدة (العربي الجديد)

الزبائن يطلبون كمية محدودة من اللحمة (العربي الجديد)
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تونس ـ آدم يوسف

ل ـطــاملــا اعـ ـت ــاد تــون ـس ـيــون ك ـثــر أن ي ـعــانــوا
ّ
ب ـص ـم ــت ،ع ـن ــدم ــا ي ـت ـعــلــق األمـ ـ ــر ب ــأم ــراض
واضـ ـ ـط ـ ــراب ـ ــات ن ـف ـس ـي ــة وعـ ـقـ ـلـ ـي ــة ،فـ ـه ــؤالء
يــرفـضــون ف ـكــرة ال ـعــاج الـنـفـســي بأشكاله
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ألس ـ ـبـ ــاب ع ـ ـ ـ ّـدة أب ـ ــرزه ـ ــا مـ ــا هــو
اجـتـمــاعــي بــاإلضــافــة إل ــى امل ـ ــادي .وال ـيــوم،
ف ــي ظ ــل األزمـ ـ ــات امل ـتــاح ـقــة ال ـت ــي تعصف
ب ــالـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــن م ـ ـنـ ــذ س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ،ازدادت
الضغوطات النفسية بأشكالها ،خصوصًا
ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة م ــع ان ـت ـش ــار ف ـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وغـ ــرقـ ــت أع ـ ـ ـ ــداد أك ـب ــر
منهم فــي الـصـمــت .وعـلــى الــرغــم مــن ّ
تطور
الـ ــوعـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــي فـ ــي ت ــون ــس وت ـح ـ ّـس ــن
املؤشرات الصحية ومناخ الحريات العامة
ّ
واألكــاديـمـيــة ،ف ــإن قسمًا كبيرًا مــن الشعب
التونسي لم يتجاوز بعض األفكار املسبقة،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـح ـجــم ع ــن زي ـ ـ ــارة مـتـخـصــص
نـفـســي ،س ـ ً
ـواء أك ــان طبيبًا متخصصًا في

األمـ ـ ــراض الـنـفـسـيــة والـعـقـلـيــة أو مـعــالـجــا
نفسيًا .يــأتــي ذل ــك فــي حــن تـسـ ّـجــل تونس
ارتفاعًا غير مسبوق في األمراض النفسية،
وع ــدد مـنـهــا ُي ـ َـع ـ ّـد مــن أمـ ــراض الـعـصــر ،من
ُ
قبيل االكتئاب والضغط النفسي .وتضاف
إلـ ــى ت ـلــك اضـ ـط ــراب ــات ،م ــن ق ـب ـيــل ال ـف ـصــام
واالضـ ـط ــراب ث ـنــائــي ال ـق ـطــب ،ال ـتــي م ــا زال
كثيرون يخشون اإلفصاح عنها .وتنعكس
هــذه األم ــراض واالض ـطــرابــات على الحياة
اليومية للمصابني بها وعائالتهم وعلى
مختلف األنشطة التي يقومون بها .ويقول
ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ع ـلــم االج ـت ـم ــاع ح ـســن م ــوري
ّ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «أسـبــابــا ع ـ ّـدة تقف
وراء عــدم رغبة التونسي ّفي اإلفـصــاح عن
اضطرابه النفسي ،حتى أنــه ال ّ
يقر لنفسه
بـحــالـتــه امل ــرض ـي ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أهـمـيــة
ّ
ذلك في رحلة العالج» .ويشرح أن «السبب
ّ
الــرئـيـســي هــو اجـتـمــاعــي ،إذ إن التونسي
يخشى الوصم باملرض ،خصوصًا النفسي
مـنــه .بالنسبة إلـيــه أن ُي ـشــار إلـيــه بـعـبــارة

رغم خطورة األمراض
النفسية ،يخشى
تونسيون اإلفصاح عنها
يعزفون عن مراجعة
طبيب خوفًا من الكشف
عن خصوصياتهم

م ـج ـن ــون وب ــامل ــري ــض ال ـن ـف ـســي ه ــو تـقــزيــم
ّ
وتـحـقـيــر» .ويــؤكــد م ــوري أن «كـثـيــريــن من
التونسيني يتفادون اإلفصاح عن مرضهم
حـتــى للمقربني مـنـهــم .وع ــدد منهم يعزف
عن مراجعة طبيب خشية من نظرة األخير
إليه أو خوفًا من الكشف عن خصوصيته»،

مضيفًا ّأنه «على الرغم من ّ
تحسن املؤشرات
ّ
الصحية والــوعــي املـجـتـمـعــي ،ف ــإن اإلقـبــال
على العالج النفسي منخفض جدًا ،في حني
تـتــزايــد األمـ ــراض وتـتـفــاقــم ويــرتـبــط بعض
مـنـهــا ب ــال ــواق ــع االج ـت ـمــاعــي ال ـص ـعــب ال ــذي
ّ
نعيشه» .ويتابع أن «عددًا كبيرًا من الشعب
ال ـتــون ـســي ال يـمـلــك كـلـفــة ال ـع ــاج الـنـفـســي،
فيما آخرون ّ
يعدون الطبيب املتخصص في
ّ
األمــراض النفسية والعقلية أقــل أهمية من
الطبيب املتخصص في األم ــراض البدنية،
ّ
ّ
أولوية .ويأتي
بالتالي فإن اللجوء إليه ليس
ّ
ّ
ذلــك فــي حــن أن الــواقــع االجتماعي تسبب
ف ــي أمـ ـ ــراض نـفـسـيــة نـتـيـجــة ال ـض ـغــوطــات
ّ
وتغير نمط الحياة ،ال ّ
ّ
سيما فــي ظــل أزمــة
كورونا».
من جهته ،يؤكد املتخصص في علم النفس
ن ـع ـم ــان ب ــوش ــري ـك ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»
تسجيل «تزايد في األمراض واالضطرابات
النفسية عـنــد التونسيني مــع ارت ـفــاع عــدد
امل ــرض ــى» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى «غ ـي ــاب ال ــدراس ــات

واألرقـ ــام الــدقـيـقــة فــي ه ــذا امل ـج ــال» .ويـقــول
ّ
بــوشــري ـكــة إن «ع ــوام ــل ع ـ ـ ّـدة ســاه ـمــت في
ّ
زيادة األمراض النفسية ،خصوصًا التوتر
ّ
مشددًا
املــزمــن واالكـتـئــاب واألرق والـقـلــق»،
على «دور األوضــاع االجتماعية في تزايد
األمراض النفسية لدى التونسيني على غرار
تدهور املقدرة الشرائية وتدهور املنظومة
التعليمية واالنقطاع عن الدراسة والعزوف
عن الــزواج والبطالة وتبعات أزمــة كورونا
وآفــاق األزمــة الصحية والوضع السياسي
املتدهور ،وغيرها من العوامل الضاغطة».
ّ
ويلفت إلــى أن «هــذه األوضــاع االجتماعية
انعكست تزايدًا في نسبة التدخني وتعاطي
امل ـخ ــدرات والـجــريـمــة والـعـنــف فــي املــدرســة
وفي املنزل».
ّ
ويــؤكــد بوشريكة أن «اإلق ـبــال على العالج
الـنـفـسـّـي م ــا زال دون امل ــأم ــول ف ــي ال ـب ــاد،
علمًا أن ــه ذو أهمية كـبــرى بـهــدف اإلحــاطــة
بــالـفــرد ووقــايـتــه مــن مـشـكــات وصـعــوبــات
حـيــاتـيــة عـ ـ ـ ّـدة» ،إل ــى ج ــان ــب الـ ـح ــؤول دون

ّ
تفاقم صحته النفسية .لكنه يشير من جهة
أخرى إلى «تزايد اإلقبال على املتخصصني
ال ـن ـف ـس ـيــن ب ـع ــد ال ـ ـثـ ــورة ال ـت ــون ـس ـي ــة ،بـمــا
يقارب ثــاث مـ ّـرات عــدد املراجعني قبل عام
ّ
 .»2011ويتابع أن «وباء كورونا رفع كذلك
نـســب اإلق ـب ــال بـشـكــل كـبـيــر ،خـصــوصــا من
ّ
يتعرضون
قبل أفــراد الجسم الطبي الذين
إل ــى ضـغــوط نفسية كبير فــي مواجهتهم
اليومية مع الفيروس».
في سياق متصل ،كان الطبيب املتخصص
في األمراض النفسية والعقلية أنور الجراية
ّ
قد أفاد بأن نحو  60ألف تونسي مصابون
بفصام الشخصية وفق إحصاءات تقديرية،
ّ
موضحًا أن الفصام ُي َع ّد من أخطر األمراض
النفسية والعقلية الـتــي تصيب اإلن ـســان.
وقــد أتــى ذلــك فــي خــال مداخلة ألقاها في
إطــار مؤتمر توعوي نظمته مدينة العلوم
في تونس تحت عنوان «الفصام ...من أجل
مـعــرفــة األف ـض ــل» فــي نـهــايــة شـهــر م ــارس/
آذار املاضي.

