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ـــعـــانـــي مــديــنــة مــصــيــاف فـــي ريــــف حــمــاة 
ُ
ت

الغربي من مشاكل خدماتية كثيرة، وسط 
إهــمــال مجهول األســبــاب مــن قبل حكومة 
الــنــظــام الـــســـوري الـــتـــي تـــركـــز جـــل اهــتــمــامــهــا على 
املــلــف الــعــســكــري فـــي املــنــطــقــة والــتــصــدي لــلــغــارات 
ــــداء« املــحــلــيــة  ــفـ ــ ــقـــول صــحــيــفــة »الـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. وتـ
يأملون  مصياف  مدينة  أهــالــي  إن  للنظام  التابعة 
بأن تعيش مدينتهم واقعًا أفضل يخفف معاناتهم 
الشكاوى  امللل« من تقديم  إلى »حد  بعدما وصلوا 
ملؤسسات النظام التي ال تلقي بااًل لتلك الشكاوى 
املــتــكــررة، بحجة أنـــه ال تــوجــد إمــكــانــيــات لتحسني 

الخدمات.
وال يــوجــد إحــصــاء دقــيــق لــعــدد الــســكــان فــي مدينة 
ــراء نقص  ــ مــصــيــاف، حــيــث يــعــانــي األهـــالـــي مـــن جـ
ــي نــســبــة الـــدخـــل  ــدنــ ــن الـــفـــقـــر وتــ الــــخــــدمــــات عـــــدا عــ

وانتشار األمراض.
الــتــي يتحدث  ــــات  بـــأن أكــثــر األزمـ وتــفــيــد الصحيفة 
عنها أهالي مصياف هي تراكم القمامة في املدينة، 
وإشغال األرصفة التي تعوق حركة املارة والسيارات، 
واإلنــــارة الغائبة عــن شـــوارع املــديــنــة، وســوق الغنم 
ــود عـــنـــد مـــدخـــل املـــديـــنـــة الـــســـيـــاحـــيـــة، ومــكــب  ــوجــ املــ

ـــرمـــى نــفــايــات مــصــيــاف و11 قــريــة 
ُ
الــقــمــامــة حــيــث ت

املدينة  في  القمامة  تراكم  عن  وتنتج  محيطها.  من 
روائــــح كــريــهــة فــي مختلف الـــشـــوارع. وتــقــول ربــاب 
»العربي الجديد«،  صبيح، وهي من سكان املنطقة، لـ
إن السبب هو عدم وجود عدد كاف من العمال لدى 
البلدية التي تتذرع بعدم وجود إمكانيات للتوظيف 
وتــشــغــيــل املـــزيـــد مـــن آلـــيـــات لــنــقــل الــقــمــامــة. تضيف 
القمامة تترافق أيضًا مع مشكلة  صبيح أن مشكلة 
الــصــرف الصحي التي تزيد مــن األزمــة  فــي شبكات 

وتؤدي إلى تكاثر الحشرات الناقلة لألمراض.
وتشير صحيفة »الـــفـــداء« إلــى وجـــود مــشــاريــع من 
إياها  واصــفــة  للنظام،  الــتــابــع  املــديــنــة  قبل مجلس 
 عـــن رئـــيـــس مجلس 

ً
»الـــخـــجـــولـــة«. تــضــيــف نـــقـــا ـــ بـ

املدينة أحمد الباشا، أن »هناك مشاريع عدة تخص 
الصرف الصحي بقيمة 138 مليون ليرة«. ويخشى 
الــســكــان مـــن انـــســـداد شــبــكــة الـــصـــرف الــصــحــي مع 
الــكــوارث مــع تراكم  اقــتــراب الشتاء، مــا يعني تفاقم 
القمامة التي من املمكن أن تهدد املحاصيل الزراعية 

ومياه الشرب في املدينة ومحيطها.
ويقول الباشا إن املجلس وجه إنــذارًا إلى العاملني 
في سوق الغنم بهدف إخاء املكان، مؤكدًا على عدم 
إنــارة  الحالي من أجــل  الوقت  وجــود إمكانيات في 
الشوارع وترميم األرصفة. ويشكو سكان املدينة من 

الضوضاء التي يسببها سوق الغنم باإلضافة إلى 
املدينة  مجلس  السكان  ويطالب  الكريهة.  الرائحة 
بــنــقــل هــــذا الـــســـوق إلــــى مــكــان آخــــر خــــارج املــديــنــة، 
ــه يــســيء إلـــى املــديــنــة كــونــه يقع  ــؤكـــدون عــلــى أنـ ويـ
بالقرب من منطقة تعد سياحية ويقصدها سكان 

املناطق األخرى.
»الـــعـــربـــي  ــد األهــــالــــي لــــ ــ ــد أحـ ــذا اإلطــــــــار، يـــؤكـ ــ فــــي هـ
الوقت  أنــه »ال توجد سياحة وسياح في  الجديد«، 
الحالي في مصياف بسبب إهمال املدينة واملنطقة 
الخدمي  الجانب  وضــعــف  النظام  حكومة  قبل  مــن 
وانـــــعـــــدام الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي جــمــيــع املــــجــــاالت، 

وخصوصًا املرافق السياحية منها«.
ــأل املــــواطــــن س. ر. الـــــذي فــضــل عــــدم الــكــشــف  ويـــسـ
ــيـــف يــمــكــن أن تــكــون  ــنـــيـــة: »كـ ــه لـــــــدواع أمـ ــمـ عــــن اسـ
إنارة  املدينة سياحية والطرقات محفرة ومن دون 
والــقــمــامــة فــي كــل مــكــان ورائـــحـــة الــصــرف الصحي 
أيــضــًا، بــاإلضــافــة إلـــى رائــحــة األغـــنـــام وغــيــرهــا من 
إلى  وتحتاج  حقيقيًا   

ً
تدخا تتطلب  التي  املشاكل 

كمية كبيرة من املال؟«.
ويــؤكــد أن حــكــومــة الــنــظــام تــدعــم مــنــاطــق أخــرى 
غير  ألسباب  مصياف  وتهمل  سياحية  لجعلها 
واضحة، مضيفا أن السكان يرون اهتمام النظام 
واملليشيات التابعة له باملواقع العسكرية وإعادة 

تــرمــيــمــهــا وبــنــائــهــا، وهـــي الــتــي تــتــعــرض بشكل 
ــارات جــويــة مــجــهــولــة أو إســرائــيــلــيــة.  ــغـ مــتــكــرر لـ
الــشــوارع املليئة  إنـــارة فــي  يتابع أن عــدم وجـــود 
الــصــحــي، إذ يتسبب  الــســكــان  أمــن  يــهــدد  بالحفر 
ــن الـــســـكـــان  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــاك الـ ــ ــنـ ــ ــر. وهـ ــيــ بـــــحـــــوادث ســ
تعرضوا لكسور في األيدي أو في األرجل بسبب 
الــســقــوط فـــي الـــشـــارع نــتــيــجــة عـــدم وجــــود إنـــارة 

باإلضافة إلى الحفر. 

مجتمع
لقي 99 شخصًا على األقل حتفهم منذ يوم االثنني املاضي في نيبال بسبب الفيضانات واالنهيارات 
األرضية التي أعقبت تساقط أمطار غزيرة أليام عدة. وفي الهند املجاورة، سببت األمطار الغزيرة 
هذا األسبوع دمــارًا واسع النطاق، ما أدى إلى مقتل 88 شخصًا، وغمر طرقات، وتدمير جسور، 
وحدوث انهيارات أرضية وجرف منازل. وقالت الشرطة في نيبال إن رجال اإلنقاذ يبحثون عن 40 
 إن أغلب القتلى 

ً
مفقودًا على األقل. وأوضح املتحدث باسم الشرطة، باسانتا بهادور كونوار، قائا

)أسوشييتد برس( كانوا في املناطق الشرقية والغربية من الباد.  

إلى  النورماندي  من  القطارات  وتوقفت  أمــس،  فرنسي،  منزل  مليون  ربــع  عن  الكهرباء  انقطعت 
فرنسا وهولندا وبلجيكا.  أجــزاء من شمال  اجتاحت  ريــاح عاتية  بعد هبوب  باريس  العاصمة 
وأفادت وسائل إعام محلية بأن أربعة أشخاص أصيبوا في بلدة باريندريخت الهولندية، على 
الطرف الجنوبي من روتــردام، حيث أطاحت الرياح العاتية الباط من أسطح املباني، واقتلعت 
األشــجــار. وأدت الــريــاح إلــى ســقــوط األشــجــار وانــهــيــار األســقــف فــي بعض املــنــاطــق. أبــقــت هيئة 
)أسوشييتد برس( األرصاد الجوية الوطنية الفرنسية على تحذيراتها من العواصف. 

رياح قوية تسبب أضرارًا في أوروبا الغربيةأمطار غزيرة في نيبال والهند تقتل أكثر من 180 شخصًا

السورية  مصياف  مدينة  سكان  معظم  يعاني 
بسبب  المعيشة  مستوى  تدني  من  ومحيطها 
الليرة  مستوى  وتدني  العمل،  فرص  وقلة  الفقر 
أخرى،  جهة  من  األجنبية.  العمالت  أمام  السورية 
المنطقة  فــي  الداخلية  السياحة  انــعــدام  فــإن 
من  الكثير  دخل  ويضعف  العمل  فرص  من  يقلل 
سكانها، األمر الذي يفاقم مشاكلهم، في وقت ال 

يبدو فيه أن هناك حلوال قريبة في األفق.

فقر وبطالة

يسّبب األثــريــاء أكــثــر مــن الــفــقــراء تلّوثًا 
لتدابير  يخضعوا  أن  ويجب  العالم،  فــي 
ــارت دراســـة  ضــريــبــيــة مـــحـــّددة، كــمــا أشــ
أعدها »وورلد إنيكواليتي الب« وأجراها 
تشانسيل،  لوكاس  االقتصادي  الخبير 
أحـــد مــديــري »وورلــــد إنــيــكــوالــيــتــي الب« 
بــاريــس لالقتصاد، وذلــك قبل  فــي كلية 
أيام قليلة من املؤتمر العاملي حول املناخ 
الذي يعقد في غالسكو. وفي وقت تزيد 
العام  هــذا  الكربون  انبعاثات  مستويات 
عن تلك التي كانت قبل تفشي فيروس 
كورونا، إال أن نسبة الـ 1 في املائة األكثر 
ثراء ساهمت في انبعاث ما معدله 110 
أطــنــان مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون عــام 
2019 عن كل واحد، وفقا لهذه الدراسة.

هـــذه االنــبــعــاثــات تــأتــي مـــن االســتــهــالك 
واالستثمار لهذه الفئة من السكان، وفقًا 
لـ »وورلد إنيكواليتي الب«. فاألشخاص 
األغنى في العالم، ويمثلون 10 في املائة، 
مــســؤولــون عــن نــصــف االنــبــعــاثــات في 
العالم. في املقلب اآلخر، ساهمت نصف 
الفئة األفقر من سكان العالم في إصدار 
1,6 طن فقط من الكربون عن كل فرد، 

أو 12 في املائة من االنبعاثات العاملية.
ــاك تــفــاوتــًا  ــنـ ــقـــول تــشــانــســيــل إن »هـ ويـ
كبيرًا في املساهمات في مشكلة املناخ«، 
مــعــتــبــرًا أن »الـــتـــدرج فــي الــدخــل واإلرث 
ــزء كبير  املــمــكــن تفسير جـ مــن  يــجــعــل 
باإلضافة  االنبعاثات.  في  التفاوت«  من 
البلدان  ثــراًء، فإن  إلى األشخاص األكثر 
املــتــقــدمــة لــديــهــا بــصــمــة كــربــونــيــة أعــلــى 
بكثير بعد األخذ في االعتبار املنتجات 
الــخــارج واملــســتــوردة على  املصنعة فــي 
أراضـــيـــهـــا. ويـــوصـــي الــتــقــريــر بــمــراعــاة 
االنـــبـــعـــاثـــات الـــفـــرديـــة بــشــكــل أكـــبـــر في 
ــة، مـــن أجــــل تــحــديــد  ــامـ ــعـ الـــســـيـــاســـات الـ

السلوك امللوث بشكل أفضل.
)فرانس برس(
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ــا بــن  ــاعــــي، خـــصـــوصـ ــمــ ــتــ فــــي مــحــيــطــي االجــ
األصدقاء«، فيما يشّدد على »أهمية تشجيع 
الدولة واملجتمع للمدمنن حتى يتمّكنوا من 
الــعــاج، وفتح  ص مــن مصابهم، ودعــم 

ّ
التخل

مراكز متخصصة في الواليات املختلفة«.

إمكانيات محدودة
قصة حمدان محمد واحدة من قصص مدمنن 
التخلص من  فــي  ســودانــيــن كثيرين نجحوا 
الــكــحــول واملـــخـــّدرات، فــي حــن ينتظر آخـــرون 
)اســـم مستعار( شاب  التجربة. ســالــم  خــوض 
ســــودانــــي مـــدمـــن مـــــخـــــّدرات، يــخــبــر »الـــعـــربـــي 
 
ّ
الجديد«: »أفّكر ملّيا في اإلقاع عن عنها، لكن

قـــدراتـــي املــالــيــة تــعــّوق ذلــــك، كــذلــك خــوفــي من 
ر مركز متخّصص 

ّ
نظرات املجتمع، وعدم توف

ــزلـــي«. وبـــبـــطء شـــديـــد، تــفــّكــر  ــنـ بـــالـــقـــرب مـــن مـ
الــســلــطــات الـــســـودانـــيـــة املــخــتــصــة فـــي إنــشــاء 
ر 

ّ
مراكز إعــادة تأهيل للمدمنن وتعزيز املتوف

مــنــهــا وتــجــهــيــزه وتــوســيــعــه، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
دور إيــــواء، بــاإلضــافــة إلـــى الـــتـــزّود بالوسائل 
العاملية في هذا السياق، وتأمن اختصاصين 
نفسين وغــيــرهــم. كــذلــك تــفــّكــر الــحــكــومــة في 
الدخول في شراكات مع منظمات من املجتمع 
أمــوال،  املدني ومؤسسات اقتصادية ورؤوس 
في  املستعصية  للحاالت  عــاج  توفير  بهدف 
خــارج الباد. وفي الــســودان، ثّمة مستشفيات 
ــــي عــــــاج األمــــــــــراض الــنــفــســيــة  مــتــخــصــصــة فـ
بعاج  أقــســام خاصة  داخلها  وفــي  والعقلية، 
ـــر إال مـــركـــز حــكــومــي 

ّ
ــه ال يـــتـــوف

ّ
اإلدمـــــــــان، لــكــن

متخصص واحــد على طــول الباد وعرضها، 

النفسي  وهــو »مــركــز حــيــاة للعاج والتأهيل 
ــام 2014  ــذي أّســســتــه فـــي عــ ــ واالجـــتـــمـــاعـــي« الـ
وزارة التنمية االجتماعية في والية الخرطوم 
ــدد مـــن الــجــهــات مــثــل جــهــاز  بــالــتــعــاون مـــع عــ
ــنــــي وقـــــــــوات الـــشـــرطـــة.  االســــتــــخــــبــــارات الــــوطــ
ويستقبل هذا املركز آالف الشبان سنويا، علما 
فيما  فقط  شخصا   30 نحو  تكفي  أســّرتــه   

ّ
أن

العاج  ى 
ّ
أعـــدادًا أخــرى تتلق تستقبل عياداته 

»مركز  مدير  نائب  يقول  املستمرة.  باملتابعة 
حياة للعاج والتأهيل النفسي واالجتماعي« 
 
ّ
»العربي الجديد« إن الدكتور محمد عز الدين لـ
ر فرصة عاج حقيقية للتخلص من 

ّ
»املركز يوف

إدمان املخدرات والكحول وبنسبة كبيرة تفوق 
 املدمنن يتعاطون 

ّ
النسب العاملية، ال سّيما أن

 تأثيرًا على 
ّ

كحوال ومــخــدرات هــي مــن األخـــف
ــرة فــي بقية دول 

ّ
اإلنــســان، مقارنة بتلك املــتــوف

العالم«. 
 »عاج اإلدمان يأتي بواحد 

ّ
يضيف عز الدين أن

ــن أجــيــزا عــاملــيــا. الــبــروتــوكــول 
َ
مــن بــروتــوكــول

األّول يــقــضــي بــســحــب الــســمــوم مـــن الــجــســم، 
ــواد املستهلكة  ــ املــ بــتــقــلــيــل جـــرعـــات  والـــثـــانـــي 
 »املـــركـــز يستخدم 

ّ
تــدريــجــيــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن

البرتوكول الثاني. فُيصار إلى عزل املدمن ملّدة 
تتراوح ما بن سبعة أيام وعشرة، والتدّرج في 
تقليل كمية املــواد، وذلك كمرحلة أولــى. وبعد 
التأهيل 35 يوما  الــعــزل، تمتد مرحلة  انتهاء 
واجتماعين  نفسين  اختصاصن  بواسطة 
وكادر تمريضي على درجة عالية من التدريب. 
كــذلــك يــقــّدم املــركــز بــرامــج ترفيهية فــي أثــنــاء 
ــــى«، لــهــا دور عــاجــي كذلك  فــتــرة الــعــزل األولــ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــاب  ــــي أحـــــــد األيــــــــــــام، وجـــــــد الــــشــ فــ
الـــســـودانـــي حـــمـــدان مــحــمــد نفسه 
بــأنــواعــه،  الــكــحــول  وهـــو يستهلك 
تــزداد معّدالت تعاطيه شيئا فشيئا،  أن  قبل 
 اعــتــصــام محيط قــيــادة 

ّ
خــصــوصــا بــعــد فـــض

الجيش الــســودانــي قبل أكــثــر مــن عــاَمــن، في 
الباد.  في  السابق  النظام  على  الثورة  أثناء 
تل فيها 

ُ
هــو كــان أحــد شهود الــواقــعــة التي ق

أكــثــر مـــن مــائــة مــعــتــصــم وجــــرح فــيــهــا مــئــات 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  آخــــريــــن. يـــقـــول مــحــمــد لــــ
 »الـــذكـــريـــات املــرتــبــطــة بــمــوقــع االعــتــصــام 

ّ
إن

وبهؤالء العسكر الذين راحوا يقتلون الثّوار، 
ت تطاردني. ولم أجد وسيلة للهروب من 

ّ
ظل

املستمر،  الــكــحــول  إال بتعاطي  األلــيــم  الــواقــع 
فصرت أشرب نحو سبع زجاجات في اليوم 
 مشاركتي في ورشة خاصة حول 

ّ
الواحد. لكن

رفــع الــوعــي بــالــصــدمــات النفسية فــي مدينة 
زالنجي )غربي السودان( غّيرت تفكيري«. 

ــلــب من 
ُ
ــا 30 مشاركا وط

ّ
»كــن يضيف محمد: 

ا رسم رمز للصدمة التي يعاني 
ّ
 واحد من

ّ
كل

منها، فرسمت ساحا. وفي خال تلك الورشة 
العمل  من  متخصصن  بمساعدة  استطعت 
على الخروج من الصدمة، ثّم رحت أفّكر في 
 
ّ
الــتــخــلــي عـــن الـــكـــحـــول«. ال يــخــفــي مــحــمــد أن
»األمـــر كــان صعبا جـــدًا، وحــرمــنــي مــن النوم 
أليــام. وقــد حاولت العثور على مركز إعــادة 
ني 

ّ
قام الورشة، لكن

ُ
تأهيل في زالنجي حيث ت

ــــق. كــذلــك لــم أعــثــر عــلــى شـــيء مــن هــذا 
َّ
لــم أوف

القبيل في مدينة الجنينة )مركز والية غرب 
دارفــور( حيث أعمل في إحدى املنظمات. لذا 
قطعت آالف األميال إلى العاصمة الخرطوم 

ي عاج من اإلدمان«.
ّ
لتلق

ــاء  ــدقــ ـــــــه »بــــمــــســــاعــــدة أصــ
ّ
ــتــــابــــع مـــحـــمـــد أن ويــ

لــــــي، قــــصــــدت مــســتــشــفــى الـــتـــجـــانـــي املـــاحـــي 
تأّكد  حيث  الخرطوم،  في  النفسية  لألمراض 
املــعــنــيــون هــنــاك مــن رغــبــتــي فــي الــعــاج أّواًل، 
أولــى  كمرحلة  أسبوَعن  ملــّدة  احتجزوني  ثــّم 
ــام أخـــرى كمرحلة ثــانــيــة«،  ــضــاف أيـ

ُ
قــبــل أن ت

ــــوب فــي  ــبـ ــ ــدام حـــقـــن وحـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الفــــتــــا إلــــــى »اسـ
الـــعـــاج. وفـــي الــنــهــايــة، تــعــافــيــت مـــع متابعة 
طــبــيــة«. ويــديــن مــحــمــد بــالــفــضــل فــي نجاحه 
»أسرة املستشفى، وأسرتي الصغيرة وكذلك  لـ
الــكــبــيــرة، خــصــوصــا زوجـــتـــي الــتــي دعمتني 
 مــراحــل الـــعـــاج. كــذلــك أديــن 

ّ
بــالــكــامــل فــي كـــل

بــالــفــضــل ألصـــدقـــاء كــثــر ســاهــمــوا فــي توفير 
تكاليف العاج التي وصلت إلى 76 ألف جنيه 
أمــيــركــيــا(، وهــو  )نــحــو 170 دوالرًا  ســـودانـــي 
نظرًا  توفيره وحــدي  بمقدوري  يكن  لم  مبلغ 
إلـــى الـــراتـــب الـــذي أتــقــاضــاه«. ويــشــيــر محمد 
ه بعد ذلك، »نشطت في مجال التوعية 

ّ
إلى أن

بــمــخــاطــر اإلدمــــــان والــتــشــجــيــع عــلــى الــعــاج 

مدمنون 
في السودان

إعادة التأهيل 
تتطلب رغبة 

ومنشآت

عقبات عّدة تواجه مدمني الكحول والمخدرات في 
لعّل  إلدمانهم،  عالج  تلّقي  أرادوا  حال  في  السودان، 
أبرزها عدم توّفر مراكز متخصصة في إعادة التأهيل 
إلى جانب النقص في الكوادر الطبية المؤّهلة وغالء 

أسعار األدوية وغيرها

رغبة المدمنين في 
العالج بال ضغوط من األسر 

تساعد في تسريعه

يجب عالج المشكالت 
االجتماعية التي تدفع 

الشباب نحو التعاطي

1819
مجتمع

الرسم بمساعدة فنانن تشكيلين.  من قبيل 
ويأتي ذلك إلى جانب إقامة محاضرات دينية 
وتوفير صــاالت رياضة لألشخاص املعنين. 
»الــذيــن يقصدون عيادات   

ّ
أن الدين  يتابع عز 

يــأتــون برغبة منهم وليس  املــركــز بمعظمهم، 
تحت ضغوط من أسرهم، األمــر الــذي يساعد 
 »املركز يقّدم 

ّ
في تسريع العاج«، الفتا إلى أن

كل خدماته في مقابل مبلغ رمــزي«. ويطالب 
 العقبات الخاصة بعاج 

ّ
»إزالة كل عز الدين بـ

ونشر  التشريعات  تعديل  فيها  بما  اإلدمــــان، 
واملجتمع  الدولة  بن  التوعية وعقد شراكات 
في هذا املضمار، وتمويل البحوث، وتصميم 
قـــاعـــدة بــيــانــات واضـــحـــة عـــن أعـــــداد املــدمــنــن 

عهم الجغرافي«.
ّ
وتوز

تهديد للشباب
من جهته، يقول البروفسور علي بلدو وهو 
استشاري في الطب النفسي وعاج اإلدمان، 
 »الظاهرة خطيرة جدًا 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

والــشــابــات، خصوصا  الشبان  وتــهــدد حياة 
ــّول الـــــســـــودان مــــن دولــــــة مــعــبــر  ــحــ بـــعـــد أن تــ
لــلــمــخــّدرات إلـــى دولــــة مــقــّر لــهــا ولتعاطيها 
واملتاجرة فيها، ما أّدى إلى انتشارها حتى 
فــي املــــدارس والــجــامــعــات واملــعــاهــد العليا«. 
 »ذلك الخطر ال يقابله جهد 

ّ
يضيف بلدو أن

عــام لعاج اإلدمـــان نظرًا إلــى نقص الــكــوادر 
وقــلــة املـــراكـــز املــتــخــصــصــة الــتــي ال تــزيــد عن 
ين، أحدهما حكومي والثاني خاص في 

َ
مركز

، وهو عدد ال يتناسب مع أعداد 
ّ

السودان ككل
الذي يدفع بعضهم  املتزايدة، األمر  املدمنن 

ي العاج«. 
ّ
إلى السفر إلى خارج الباد لتلق

 »كــثــيــريــن مــن املــدمــنــن ال 
ّ
ويــوضــح بــلــدو أن

يـــجـــدون تــكــالــيــف الـــعـــاج والــتــحــالــيــل ومــا 
إلــيــهــمــا«، مــنــتــقــدًا بـــشـــّدة »عــجــز الـــدولـــة في 

توفير الرعاية الصحية الجسدية والنفسية 
لـــلـــمـــدمـــنـــن«. كــــذلــــك يـــشـــيـــر إلـــــى »املـــحـــاذيـــر 
والــــخــــوف مـــن الـــوصـــمـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــن 
»عدم   

ّ
أن على  القضائية«، مشددًا  املاحقات 

ي العاج يؤّدي في النهاية إلى مضاعفات 
ّ
تلق

الشابة حياتهما  أو  الــشــاب  يدفع  قــد  خطرة 
ــلــــدو »إنـــــشـــــاء آلــيــة  ثـــمـــنـــا لــــهــــا«. ويــــقــــتــــرح بــ
للتعامل مع حــاالت اإلدمـــان، تبدأ بالتوعية 
فــي املـــدارس والــجــامــعــات، ثــّم اســتــخــدام آلية 
اإلنذار املبّكر، ومنح العاج مجانا، والتوّسع 
ــز املــتــخــصــصــة، واســتــبــقــاء  ــراكـ فـــي إنـــشـــاء املـ

الكوادر املؤهلة للحؤول دون هجرتها«.
 ألســتــاذ علم االجــتــمــاع الــدكــتــور أشــرف 

ّ
لــكــن

 »العاج الحقيقي 
ّ
أدهــم رأيــا آخــر، إذ يرى أن

لإلدمان أساسه عاج املشكات االجتماعية 
الــتــي تــدفــع الــشــبــاب نــحــو هــاويــة الــتــعــاطــي، 
والها مشكات البطالة وحالة اليأس العام 

ُ
وأ

نظرًا إلى عدم تحقيق طموحاتهم السياسية 
ــهـــم  ــة وإحـــســـاسـ ــيـ ــشـ ــيـ ــعـ ــيــــة واملـ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
الـــديـــن ألســــرهــــم«. يضيف  رّد  فـــي  بــالــعــجــز 
 »الــعــاج يكمن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن أدهـــم لـــ

فـــي تــوظــيــف طـــاقـــات الــشــبــاب واســتــغــالــهــا 
ملصلحة التخطيط االجتماعي واالقتصادي 
ــاج، حــتــى يــشــعــروا  ــتـ الــســلــيــم، وبــالــتــالــي اإلنـ
بــدورهــم الــفــردي والــجــمــاعــي«. ويشير أدهــم 

ــّدرات مــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ  »إدمـــــــــان الـــكـــحـــول واملـ
ّ
إلـــــى أن

العديدة، وهو يحتاج  األمــراض االجتماعية 
إلـــى جــهــد كــلــي مــن قــبــل الــدولــة واملــؤســســات 
باحثن  عبر  األســبــاب  لــدراســة  االجتماعية 
ــتــــخــــصــــصــــن، حــــتــــى تـــكـــون  ــمــــن ومــ ــتــ ــهــ ومــ
املــعــالــجــة فـــي إطـــارهـــا األشـــمـــل وتــــــؤّدي في 
ــان«. كذلك  النهاية إلــى خفض مــعــّدالت اإلدمـ
الوطنية  الخدمة  نظام  »تغيير  أدهــم  يقترح 
الــشــبــاب  لــتــأهــيــل  أداة  اإللــــزامــــيــــة وجــعــلــهــا 
وزّجهم من خالها في مشاريع إنتاجية مع 
 
ً
 عــن جعلها مدخا

ً
نسبة أربـــاح لــهــم، فــضــا

عاما إلى التوظيف«.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

بكين ـ علي أبو مريحيل

والصينيون  عــمــومــا  اآلســيــويــون  عــانــى 
تــحــديــدًا مــن مــظــاهــر عــنــصــريــة ال سابق 
لها في معظم دول العالم العام املاضي، 
بسبب تحميل الصن تحديدًا مسؤولية 
تفشي جائحة فيروس كورونا. وانتشرت 
عــلــى وســائــل اإلعــــام ومــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي صور كثيرة تظهر اعتداءات 
ــيـــويـــن فــــي دول غــربــيــة  عـــلـــى أفـــــــراد آسـ
يعتقد مواطنوها بأن املأكوالت الغريبة 
الــتــي يــتــنــاولــهــا بــعــض الــصــيــنــيــن مثل 
شكلت  الــبــريــة  والــحــيــوانــات  الخفافيش 
الــســبــب الــرئــيــســي فــي انــتــقــال الــفــيــروس 
من الحيوان إلى البشر، رغم أن هذا األمر 
يظل موضع بحث وجــدل غير محسوم. 
الــحــمــلــة ضـــد الصينين  أن  وكــــان الفــتــا 
واآلســيــويــن القــت اســتــنــكــارًا شــديــدًا من 
املراحل  الذين عايشوا  املقيمن  األجانب 
األولى لظهور الفيروس. لكن الصينين 
تــعــامــلــوا بعنصرية مــع هــؤالء  أنــفــســهــم 
الـــوافـــديـــن بــعــدمــا تــغــّيــرت املــعــادلــة بعد 
أشهر قليلة من تعافي بلدهم من الوباء 
مقابل  فــي  عليه،  السيطرة  فــي  ونجاحه 
انـــتـــشـــاره فـــي الـــعـــالـــم. وعـــــزز ذلــــك نسب 
اإلعــــــام الــصــيــنــي اإلصــــابــــات الــجــديــدة 
بــالــوبــاء إلـــى أجـــانـــب، رغـــم أنــهــم منعوا 
ــوال نــحــو 18 شــهــرًا.  مــن دخـــول الــبــاد طـ
وتــــكــــررت املــــواقــــف الــعــنــصــريــة فـــي مــدن 
ومـــنـــاطـــق صــيــنــيــة عــــــدة، وبـــيـــنـــهـــا مــنــع 
مــن دخـــول مجمعات ومتاجر،  األجــانــب 
القطارات  داخــل  االقــتــراب منهم  وتجنب 
األنفاق، وعــدم استخدام املصعد  ومترو 
ــلــــه. كــمــا جــرى  لــــدى وجـــــود أجــنــبــي داخــ
تــحــذيــر األطـــفـــال الــصــيــنــيــن مـــن الــلــعــب 
ــانــــب في  أو االقــــتــــراب مـــن أقـــرانـــهـــم األجــ

الحدائق واملتنزهات.
فارس  محمد  الفلسطيني  التاجر  يقول 
ــنــــوب(  ــنـــة كـــوانـــجـــو )جــ ــيـــم فــــي مـــديـ ــقـ املـ
ــمــــل مـــنـــذ 21  ــي الــــجــــديــــد«: »أعــ ــربـ ــعـ »الـ ـــ لـ
عــامــا فــي الــبــاد، وعــشــت مــع الصينين 
خال ظهور فيروس ســارس عام 2003، 
لتقديم  لجان شعبية  فــي  تطوعت  حــن 
ــات لــلــمــســنــن. وكـــــــررت ذلـــــك لـــدى  ــدمــ خــ
ــيـــروس كــــورونــــا نــهــايــة 2019،  ظـــهـــور فـ
املنطقة  فــي  الحي  بلجنة  االلتحاق  عبر 
تقديم خدمات  أجــل  مــن  فيها  أقيم  التي 
للسكان أثناء فترة الحجر الصحي، مثل 
تــأمــن أدويــــة ومــســتــلــزمــات يــومــيــة. لكن 
بعدما نجحت الصن في صّد الجائحة 
وانتشر الوباء في الخارج ملست تحواًل 
فــي سلوك الــنــاس مــع األجــانــب، وُمنعت 
شخصيا، بــا ســبــب، مــن دخـــول مجمع 
تجاري، رغم أنني أحمل املؤشر الصحي 
عــلــى هــاتــفــي الــخــلــوي، والــــذي يستخدم 
إلثــبــات خــلــو الــشــخــص مــن املــــرض. كما 
الحــظــت تــجــنــب أطــفــال الــحــي االخــتــاط 
بــأبــنــائــي الـــصـــغـــار، وســمــعــت مــــرة جــدة 
صينية تقول لحفيدها البالغ 9 أعوام: ال 
تقترب من هذا الولد )مشيرة إلى ابني(، 

كي ال ينقل لك الفيروس«.
مــن جــهــتــهــا، تــشــيــر املــعــلــمــة املــصــريــة في 
إحدى املدارس العربية، شيرين مصطفى، 
»العربي الجديد«، إلى أنها  في حديثها لـ
لـــم تــتــخــيــل يـــومـــا أن تــنــقــلــب الــعــنــصــريــة 
التي واجهها الصينيون في الخارج إلى 
في  األجانب  تستهدف  عنصرية مضادة 
الـــداخـــل. وتـــقـــول: »خــــال فــتــرة الــجــائــحــة، 
دافعنا كمغتربن بشراسة عن الصينين، 
وصــحــحــنــا مــعــلــومــات مــغــلــوطــة عـــدة عن 
مثل  املتاحة  الوسائل  عبر  نمط حياتهم 

مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، كما رفض 
إلــى بلدانهم خــال فترة  الــعــودة  بعضنا 
ــلــوا الــبــقــاء فـــي الـــصـــن، ما 

ّ
ــــاء وفــض اإلجـ

جعلهم يواجهون تهمة الوالء للصن على 
الوطن. لكن استهداف الصينين  حساب 
وأنا  أصابنا بصدمة.  لنا الحقا  أنفسهم 
ال أستطيع أن أنــســى خـــروج كــل مــن كان 
داخل مصعد تواجدت فيه ألنني أجنبية، 
إذ شــعــرت حــيــنــهــا بــأنــنــي فـــيـــروس على 
هيئة إنــســان«. وتتحدث عــن مــوقــف آخر 
شهد جلوسها وحدها على كرسي داخل 
حجرة ملترو األنفاق تتسع لعشرة أفــراد، 
ابـــتـــعـــدوا عنها  الــصــيــنــيــن  الــــركــــاب  ألن 
فــي ظل  إليهم،  الفيروس  تنقل  أن  خشية 

اعتقادهم بأن كل أجنبي مصاب به.

مبرر »الخوف«
ق الباحث الصيني ليوان يونغ على 

ّ
يعل

الظاهرة بأن »الثقافة الصينية التقليدية 
تــنــبــذ الــعــنــصــريــة وتــرفــضــهــا بــالــكــامــل، 
لــكــن الــشــعــور بــالــخــوف مــن الـــوبـــاء أثــنــاء 
ــــــد ســـلـــوكـــيـــات شـــــــاذة، مــثــل 

ّ
الـــجـــائـــحـــة ول

تــجــنــب االحــتــكــاك بــاألجــانــب، خصوصا 

أن اإلصــــابــــات الـــتـــي مـــصـــدرهـــا الـــخـــارج 
وصــلــت إلـــى مـــعـــدالت خــطــيــرة«. يضيف 
»العربي الجديد«: »ال يعرف  في حديثه لـ
الصيني إذا كان األجنبي الذي يقف قربه 
لذا  أو بعدها،  الجائحة  الباد قبل  دخــل 
يفترض بديهيا أن الشخص املعني قادم 
من بلد موبوء، ما يجعله يفكر في حماية 
آمنة  مسافة  على  البقاء  عبر  أواًل  نفسه 
تطبيقا ملبدأ التباعد االجتماعي«. ويلفت 
ليوان إلى أن »صينين ُكثرًا يجهلون أن 
ســلــطــات بــادهــم حــظــرت الــســفــر ومنعت 
ــدة، ثــم  ــ األجــــانــــب مــــن الــــدخــــول أشــــهــــرًا عــ
ــــرط الـــخـــضـــوع لــحــجــر  ــذلـــك شـ ســمــحــت بـ
يـــومـــا.  ــن 21  ــ يـــقـــل عـ ــــي ال  ــزامــ ــ إلــ صـــحـــي 
أكثر حساسية وحـــذرًا في  ذلــك  وجعلهم 
تــعــامــلــهــم مـــع األجــــانــــب، عــلــمــا بــأنــهــم ال 

يميزون بن أجنبي مقيم وزائر«.
وكانت منصات التواصل االجتماعي في 
إطــاق حمات عنصرية  الصن شهدت 
ضــد األجـــانـــب، وصــفــهــم بعضها بأنهم 
أســرع  فــي  التخلص منها  »قمامة يجب 
الــبــاد، وتحصينها  على  للحفاظ  وقــت 

ضد كورونا«.

عنصرية صينية ضد األجانب

 )Getty /العنصرية طاولت األجانب في المنتزهات )يو جينغ

)Getty /بعض األجانب تعرضوا لمقاطعة في المترو )وانغ غانغ

أسباب مختلفة قد تدفع الشباب إلى اإلدمان )أوزان كوسه/ األناضول(

30
سريرًا هي قدرة استيعاب »مركز حياة 

للعالج والتأهيل النفسي واالجتماعي« 
الذي يستقبل اآلالف سنويًا

بعد انحسار أخطار 
كورونا داخليًا، انتقل 
الصينيون إلى إظهار 

سلوك عنصري غير 
تقليدي في التعامل 

مع األجانب المتهمين 
بـ»جلب الوباء«

تختلف الحوادث القاتلة 
التي يقع ضحيّتها عّمال 
عراقيون، منها السقوط 

من مباٍن مرتفعة 
والحرق والدهس 

والصعق بالكهرباء 
باإلضافة إلى الوفاة 
الناجمة عن اإلنهاك 

المفاجئ بالعمل وغيرها

عّمال العراق ضحية غياب اشتراطات السالمة
حقوق العّمال في 

العراق تكاد تكون غائبة 
تمامًا منذ 18 عامًا

يجب أن تكون هناك 
دولة مؤسسات حقيقية 

تلتزم بالقوانين

بغداد ـ سالم الجاف

ــود الــــتــــي أطــلــقــتــهــا  ــ ــوعــ ــ ــن الــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
العّمال  أحــوال  بتحسن  املتكّررة  الحكومات 
فـــي الــــعــــراق، ومــنــهــا إلــــــزام أصـــحـــاب الــعــمــل 
واألمــن  الحماية  مــعــّدات  بتوفير  واملــشــاريــع 
الوفيات   حــوادث 

ّ
فــإن الــازمــة ملستخدميهم، 

ـــل بــشــكــل يـــومـــي بــيــنــهــم في  ـــســـجَّ
ُ
مـــا زالـــــت ت

مـــدن عــراقــيــة مــخــتــلــفــة. ويـــقـــول مـــســـؤول في 
»العربي  وزارة الداخلية العراقية في بغداد لـ
 عــن 10 وفــيــات بن 

ّ
 »مـــا ال يــقــل

ّ
الــجــديــد« إن

أسبوعي،  بمعّدل  تحدث  الــعــراق  في  العّمال 
كثير منها بسبب فقدان اشتراطات السامة«. 
ــل عـــدم الكشف 

ّ
يــضــيــف املـــســـؤول الــــذي فــض

ــاة بمعظمها  ــوفـ الـ »حــــــوادث   
ّ
أن هــوّيــتــه  عـــن 

الضحية  أهــل  طوى بتسوية عشائرية بن 
ُ
ت

وصاحب العمل، من ضمن العرف العشائري 
واالجتماعي أو الفصل. ويأتي ذلك من خال 
تقديم تعويض لذوي الضحية الذين هم في 
التعويض،  يقبلون  الذين  الفقراء  من  العادة 

 القانون العراقي لن يعّوضهم أو يدفع 
ّ
إذ إن

ل هؤالء تعويضا من 
ّ

لهم راتبا. وهكذا يفض
صاحب العمل في مقابل التنازل عن الشكوى 

اضطرارًا«.
االجــتــمــاعــيــة  ــــؤون  ــــشـ والـ الـــعـــمـــل  وزارة  ــا  ــ ــ أّم
العاملن  حــمــايــة  قضية  فــي  بتقصير  فــتــقــّر 
للقطاَعن  االقــتــصــاديــة  األنــشــطــة  فــي معظم 
ــّرح مـــعـــاون مــديــر  ــ الـــعـــام والــــخــــاص. وقــــد صـ
املـــركـــز الــوطــنــي لــلــصــحــة والــســامــة املهنية 
 »فــرق 

ّ
ــوزارة مــشــرق عــبــد الــخــالــق بــــأن ــ فــي الــ

الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة لــلــمــركــز رصــــدت حـــوادث 
ــابــــات نــتــيــجــة افــتــقــار بــيــئــة الــعــمــل في  وإصــ
الــقــطــاَعــن الــخــاص والــعــام« إلــى اشــتــراطــات 
 ذلـــك يــعــود إلـــى عــدم 

ّ
الــســامــة، مــوضــحــا أن

الوعي  ر شــروط الصحة والسامة وقلة 
ّ
توف

العمال.  للحفاظ على حياة  رها 
ّ
توف بأهمية 

ولفت عبد الخالق في تصريحاته الصحافية 
 »رصـــد وتسجيل إصــابــات 

ّ
أن إلـــى  الــســابــقــة 

الــعــمــل فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات واألنــشــطــة 
ــن خـــــال الــــتــــعــــاون مــع  االقـــتـــصـــاديـــة يـــتـــّم مــ

الــجــهــات الــصــحــيــة املــخــّولــة بــمــوجــب قــانــون 
 »مــــن شــــأن نــشــر ثــقــافــة 

ّ
الـــعـــمـــل«، مــضــيــفــا أن

اإلصــابــات  تقليل  املهنية  والسامة  الصحة 
للحفاظ على عناصر اإلنتاج، وفي مقّدمتها 
 أغــلــب املــشــاريــع 

ّ
الــعــنــصــر الـــبـــشـــري، بــيــد أن

ال تعير هـــذا الــجــانــب األهــمــيــة املــطــلــوبــة، ما 

بــّد للقانون أن يضمن  ـــه ال 
ّ
إن إذ  بــالــقــوانــن، 

حقوق العّمال والفقراء«.
وفي هذا اإلطــار، يقول عضو اتحاد نقابات 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــراق ســـعـــد الـــكـــرخـــي لـ ــ ــعـ ــ عــــّمــــال الـ
تكاد  الباد  في  العّمال  »حقوق   

ّ
إن الجديد« 

 
ّ
تكون غائبة تماما منذ 18 عاما«، موضحا أن

خال  من  تنصفهم  لم  املتعاقبة  »البرملانات 
 الحكومات التي توالت 

ّ
التشريعات. كذلك فإن

ــخــذ أّي 
ّ
عــلــى الــســلــطــة مــنــذ عـــام 2003 لـــم تــت

العّمال  بواقع  النهوض  شأنها  من  خطوات 
ــرة العامل   »أجـ

ّ
املــتــردي«. ويــبــّن الــكــرخــي أن

العراقي تصل إلى 25 ألف دينار عراقي )نحو 
17 دوالرًا أميركيا( في أحسن األحوال، وهذا 
املبلغ ال يكفيه لسّد قوت يومه بعد االرتفاع 
الحكومة  قــــرار  نتيجة  األســـعـــار  فــي  الــكــبــيــر 
الــــدوالر في  الــديــنــار فــي مقابل  خفض قيمة 
 »ثّمة عددًا 

ّ
أن املاضي«. يضيف  العام  نهاية 

غــيــر قليل مــن الــعــّمــال تــعــّرض إلـــى حـــوادث، 
الوفاة أو تسّبب في إعاقة  أّدى إلى  بعضها 
ر أّي تعويض للمصابن وأسر 

ّ
من دون توف

ــان ذلـــك مـــن قــبــل املــعــامــل  ــواء أكــ ـــن، ســ
ّ
املـــتـــوف

والشركات التي كانوا يعملون بها أم من قبل 
الحكومة«.

ــح الفائز في 
ّ

وفــي سياق متصل، يــؤّكــد املــرش
نائب سابق،  وهــو  عــرب،  االنتخابات حسن 
ر عن بقّية دول العالم في كل 

ّ
 »العراق تأخ

ّ
أن

توفير  من  تتمّكن  لم  العراقية  فالدولة  شــيء. 
ضمانات ملختلف الشرائح، من بينها العّمال«. 
ر 

ّ
تتوف »ال  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عــرب  يضيف 

لــديــنــا خــطــط اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة لضمان 
 »قــيــام الــبــرملــان 

ّ
حــقــوق الــعــّمــال«، مــوضــحــا أن

الــجــديــد بــتــمــريــر قـــانـــون الــتــقــاعــد والــضــمــان 
االجتماعي سوف يضمن حقوق العّمال بشكل 
 »هــذا القانون في 

ّ
كبير«. ويشير عرب إلى أن

ر للعّمال ضمانا 
ّ
ه سوف يوف

ّ
حال إقــراره، فإن

 »إجراءات 
ّ
صحيا ورواتب تقاعدية، مؤكدًا أن

الــصــحــة والـــســـامـــة املــهــنــيــة والــــدفــــاع املــدنــي 
 مــواقــع الــعــمــل فــي الــعــراق إال 

ّ
ضعيفة فــي كـــل

ــرورة معاقبة  فــي مــا نــــدر«. ويــشــّدد عــلــى »ضــ
املتسّببن في األذى للعّمال«.

يـــعـــّرض حـــيـــاة الــعــامــلــن إلــــى الـــخـــطـــر«. من 
جــهــتــه يــؤكــد رئــيــس لــجــنــة الــعــمــل والــهــجــرة 
الدهلكي  رعـــد  واليــتــه  املنتهية  الــبــرملــان  فــي 
ــة إلـــى  ــّمــــة حـــاجـ  »ثــ

ّ
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الـ ـــ لـ

تشريعات قانونية في هذا الشأن. لذلك ُوضع 
قــانــون الــتــقــاعــد والــضــمــان االجــتــمــاعــي على 
 الوقت 

ّ
طاولة التصويت قبل االنتخابات، لكن

القانون،  هــذا  العمل إلكمال  لم ُيسعف لجنة 
»البرملان   

ّ
أن إلــى  الدهلكي  ويلفت  لــألســف«. 

ــرار قــانــون التقاعد  الــجــديــد ســـوف يــتــابــع إقــ
ــّم  ــه ُيـــَعـــّد مـــن أهـ ــ ـ

ّ
والـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، ألن

القوانن التي تخص حياة العامل واملواطن«، 
مــوضــحــا »ذهــبــنــا إلـــى هـــذا الــقــانــون لضمان 
الخاص.  القطاع  فــي  العّمال  الشباب  حقوق 
فتكرار الحوادث التي يذهب ضحيتها عّمال 
التشريعات وعــدم تطبيق  إلــى ضعف  يعود 
الــقــانــون. فــالــقــوانــن بــعــد عـــام 2003 )تــاريــخ 
ــطــّبــق 

ُ
ــدأت ت ــ االحــــتــــال األمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق( بـ

مزاجيا«. ويشدد الدهلكي على »ضــرورة أن 
تلتزم  مــؤســســات حقيقية  ــة  ثــّمــة دولــ تــكــون 

حوادث الوفيات ما زالت 
تسجل بشكل يومي بين العّمال 

)همن بابان/ األناضول(
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