مجتمع

الجمعة  22أكتوبر /تشرين األول  2021م  16ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2608السنة الثامنة
Friday 22 October 2021

أمطار غزيرة في نيبال والهند تقتل أكثر من  180شخصًا

لقي  99شخصًا 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  88شخصًا ،وغمر طرقات ،وتدمير جسور،
وحدوث انهيارات أرضية وجرف منازل .وقالت الشرطة في نيبال إن رجال اإلنقاذ يبحثون عن 40
ً
مفقودًا على األقل .وأوضح املتحدث باسم الشرطة ،باسانتا بهادور كونوار ،قائال إن أغلب القتلى
(أسوشييتد برس)
كانوا في املناطق الشرقية والغربية من البالد.
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رياح قوية تسبب أضرارًا في أوروبا الغربية

انقطعت الكهرباء عن ربــع مليون منزل فرنسي ،أمــس ،وتوقفت القطارات من النورماندي إلى
العاصمة باريس بعد هبوب ريــاح عاتية اجتاحت أجــزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا.
وأفادت وسائل إعالم محلية بأن أربعة أشخاص أصيبوا في بلدة باريندريخت الهولندية ،على
الطرف الجنوبي من روتــردام ،حيث أطاحت الرياح العاتية البالط من أسطح املباني ،واقتلعت
األش ـجــار .وأدت الــريــاح إلــى سـقــوط األش ـجــار وانـهـيــار األسـقــف فــي بعض املـنــاطــق .أبـقــت هيئة
(أسوشييتد برس)
األرصاد الجوية الوطنية الفرنسية على تحذيراتها من العواصف.

األثرياء
يلوثون
ّ
الكوكب

يسبب األثــريــاء أكـثــر مــن الـفـقــراء ّ
ّ
تلوثًا
فــي العالم ،ويجب أن يخضعوا لتدابير
ضــريـبـيــة م ـح ـ ّـددة ،كـمــا أش ــارت دراس ــة
أعدها «وورلد إنيكواليتي الب» وأجراها
الخبير االقتصادي لوكاس تشانسيل،
أح ــد مــديــري «وورلـ ــد إنـيـكــوالـيـتــي الب»
فــي كلية بــاريــس لالقتصاد ،وذلــك قبل
أيام قليلة من املؤتمر العاملي حول املناخ
الذي يعقد في غالسكو .وفي وقت تزيد
مستويات انبعاثات الكربون هــذا العام
عن تلك التي كانت قبل تفشي فيروس
كورونا ،إال أن نسبة الـ  1في املائة األكثر
ثراء ساهمت في انبعاث ما معدله 110
أط ـنــان مــن ثــانــي أكـسـيــد ال ـكــربــون عــام
 2019عن كل واحد ،وفقا لهذه الدراسة.
ه ــذه االن ـب ـعــاثــات تــأتــي م ــن االسـتـهــاك
واالستثمار لهذه الفئة من السكان ،وفقًا
لـ «وورلد إنيكواليتي الب» .فاألشخاص
األغنى في العالم ،ويمثلون  10في املائة،
م ـســؤولــون عــن نـصــف االن ـب ـعــاثــات في
العالم .في املقلب اآلخر ،ساهمت نصف
الفئة األفقر من سكان العالم في إصدار
 1,6طن فقط من الكربون عن كل فرد،
أو  12في املائة من االنبعاثات العاملية.
وي ـق ــول تـشــانـسـيــل إن «ه ـن ــاك تـفــاوتــا
كبيرًا في املساهمات في مشكلة املناخ»،
مـعـتـبـرًا أن «ال ـت ــدرج فــي الــدخــل واإلرث
يـجـعــل مــن املـمـكــن تفسير ج ــزء كبير
من التفاوت» في االنبعاثات .باإلضافة
إلى األشخاص األكثر ثـ ً
ـراء ،فإن البلدان
املـتـقــدمــة لــديـهــا بـصـمــة كــربــونـيــة أعـلــى
بكثير بعد األخذ في االعتبار املنتجات
املصنعة فــي ال ـخــارج وامل ـس ـتــوردة على
أراض ـي ـه ــا .وي ــوص ــي ال ـت ـقــريــر بـمــراعــاة
االن ـب ـع ــاث ــات ال ـف ــردي ــة بـشـكــل أك ـب ــر في
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـع ــام ــة ،م ــن أجـ ــل تـحــديــد
السلوك امللوث بشكل أفضل.

(فرانس برس)

(إيريك ماكغريغور)Getty /

النظام السوري يحرم مصياف السياح
جالل بكور

ُ
ت ـع ــان ــي مــدي ـنــة م ـص ـيــاف ف ــي ري ــف حـمــاة
الغربي من مشاكل خدماتية كثيرة ،وسط
إهـمــال مجهول األس ـبــاب مــن قبل حكومة
ال ـن ـظــام الـ ـس ــوري ال ـت ــي ت ــرك ــز ج ــل اهـتـمــامـهــا على
امل ـلــف الـعـسـكــري ف ــي املـنـطـقــة وال ـت ـصــدي لـلـغــارات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وت ـق ــول صـحـيـفــة «ال ـ ـفـ ــداء» املـحـلـيــة
التابعة للنظام إن أهــالــي مدينة مصياف يأملون
بأن تعيش مدينتهم واقعًا أفضل يخفف معاناتهم
بعدما وصلوا إلى «حد امللل» من تقديم الشكاوى
ً
ملؤسسات النظام التي ال تلقي باال لتلك الشكاوى
امل ـت ـكــررة ،بحجة أن ــه ال تــوجــد إمـكــانـيــات لتحسني
الخدمات.
وال يــوجــد إحـصــاء دقـيــق لـعــدد الـسـكــان فــي مدينة
م ـص ـيــاف ،ح ـيــث ي ـعــانــي األه ــال ــي م ــن جـ ــراء نقص
الـ ـخ ــدم ــات ع ـ ــدا ع ــن ال ـف ـق ــر وت ــدن ــي ن ـس ـبــة ال ــدخ ــل
وانتشار األمراض.
وتـفـيــد الصحيفة ب ــأن أكـثــر األزمـ ــات الـتــي يتحدث
عنها أهالي مصياف هي تراكم القمامة في املدينة،
وإشغال األرصفة التي تعوق حركة املارة والسيارات،
واإلن ــارة الغائبة عــن ش ــوارع املــديـنــة ،وســوق الغنم
امل ــوج ــود ع ـنــد م ــدخ ــل امل ــدي ـن ــة ال ـس ـيــاح ـيــة ،ومـكــب

ُ
الـقـمــامــة حـيــث ت ــرم ــى ن ـفــايــات مـصـيــاف و 11قــريــة
من محيطها .وتنتج عن تراكم القمامة في املدينة
روائ ــح كــريـهــة فــي مختلف ال ـش ــوارع .وت ـقــول ربــاب
صبيح ،وهي من سكان املنطقة ،لـ«العربي الجديد»،
إن السبب هو عدم وجود عدد كاف من العمال لدى
البلدية التي تتذرع بعدم وجود إمكانيات للتوظيف
وتـشـغـيــل امل ــزيــد م ــن آل ـيــات لـنـقــل ال ـق ـمــامــة .تضيف
صبيح أن مشكلة القمامة تترافق أيضًا مع مشكلة
فــي شبكات الـصــرف الصحي التي تزيد مــن األزمــة
وتؤدي إلى تكاثر الحشرات الناقلة لألمراض.
وتشير صحيفة «ال ـف ــداء» إلــى وج ــود مـشــاريــع من
قبل مجلس املــديـنــة الـتــابــع للنظام ،واصـفــة إياها
ً
ب ــ«ال ـخ ـج ــول ــة» .ت ـض ـيــف ن ـق ــا ع ــن رئ ـي ــس مجلس
املدينة أحمد الباشا ،أن «هناك مشاريع عدة تخص
الصرف الصحي بقيمة  138مليون ليرة» .ويخشى
ال ـس ـكــان م ــن انـ ـس ــداد شـبـكــة ال ـص ــرف ال ـص ـحــي مع
اقـتــراب الشتاء ،مــا يعني تفاقم الـكــوارث مــع تراكم
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 إخالء املكان ،مؤكدًا على عدم
وجــود إمكانيات في الوقت الحالي من أجــل إنــارة
الشوارع وترميم األرصفة .ويشكو سكان املدينة من

الضوضاء التي يسببها سوق الغنم باإلضافة إلى
الرائحة الكريهة .ويطالب السكان مجلس املدينة
بـنـقــل ه ــذا ال ـس ــوق إل ــى م ـكــان آخ ــر خـ ــارج املــدي ـنــة،
وي ــؤك ــدون عـلــى أن ــه ي ـســيء إل ــى املــدي ـنــة كــونــه يقع
بالقرب من منطقة تعد سياحية ويقصدها سكان
املناطق األخرى.
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ــؤك ــد أحـ ــد األهـ ــالـ ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أنــه «ال توجد سياحة وسياح في الوقت
الحالي في مصياف بسبب إهمال املدينة واملنطقة
مــن قبل حكومة النظام وضـعــف الجانب الخدمي
وانـ ـ ـع ـ ــدام ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ج ـم ـيــع املـ ـج ــاالت،
وخصوصًا املرافق السياحية منها».
وي ـس ــأل امل ــواط ــن س .ر .ال ـ ــذي ف ـضــل ع ــدم الـكـشــف
ع ــن اس ـم ــه ل ـ ـ ــدواع أم ـن ـي ــة« :ك ـي ــف ي ـم ـكــن أن ت ـكــون
املدينة سياحية والطرقات محفرة ومن دون إنارة
والـقـمــامــة فــي كــل مـكــان ورائ ـح ــة ال ـصــرف الصحي
أي ـضــا ،بــاإلضــافــة إل ــى رائ ـحــة األغ ـن ــام وغـيــرهــا من
ً
املشاكل التي تتطلب تدخال حقيقيًا وتحتاج إلى
كمية كبيرة من املال؟».
ويــؤكــد أن حـكــومــة الـنـظــام تــدعــم مـنــاطــق أخــرى
لجعلها سياحية وتهمل مصياف ألسباب غير
واضحة ،مضيفا أن السكان يرون اهتمام النظام
واملليشيات التابعة له باملواقع العسكرية وإعادة

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

تــرمـيـمـهــا وب ـنــائ ـهــا ،وه ــي ال ـتــي تـتـعــرض بشكل
م ـت ـكــرر ل ـغ ــارات جــويــة مـجـهــولــة أو إســرائـيـلـيــة.
يتابع أن عــدم وج ــود إن ــارة فــي ال ـشــوارع املليئة
بالحفر يـهــدد أمــن الـسـكــان الـصـحــي ،إذ يتسبب
بـ ـ ـح ـ ــوادث س ـ ـيـ ــر .وه ـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـس ـك ــان
تعرضوا لكسور في األيدي أو في األرجل بسبب
ال ـس ـقــوط ف ــي ال ـش ــارع نـتـيـجــة ع ــدم وج ــود إن ــارة
باإلضافة إلى الحفر.
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عنصرية صينية ضد األجانب

عدة تواجه مدمني الكحول والمخدرات في
عقبات ّ
ّ
ّ
لعل
تلقي عالج إلدمانهم،
السودان ،في حال أرادوا
ّ
توفر مراكز متخصصة في إعادة التأهيل
أبرزها عدم
المؤهلة وغالء
إلى جانب النقص في الكوادر الطبية
ّ
أسعار األدوية وغيرها

بعد انحسار أخطار
كورونا داخليًا ،انتقل
الصينيون إلى إظهار
سلوك عنصري غير
تقليدي في التعامل
مع األجانب المتهمين
بـ«جلب الوباء»

مدمنون
في السودان
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ف ـ ــي أح ـ ـ ــد األيـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وج ـ ـ ــد الـ ـش ــاب
ال ـس ــودان ــي ح ـم ــدان مـحـمــد نفسه
وه ــو يستهلك الـكـحــول بــأنــواعــه،
قبل أن تــزداد ّ
معد ّالت تعاطيه شيئًا فشيئًا،
خـصــوصــا بـعــد فــض اعـتـصــام محيط قـيــادة
الجيش الـســودانــي قبل أكـثــر مــن عـ َ
ـامــن ،في
أثناء الثورة على النظام السابق ُفي البالد.
هــو كــان أحــد شهود الــواقـعــة التي قتل فيها
أك ـثــر م ــن مــائــة مـعـتـصــم وجـ ــرح فـيـهــا مـئــات
آخ ــري ــن .ي ـق ــول م ـح ـمــد ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
ّ
إن «ال ــذك ــري ــات املــرتـبـطــة بـمــوقــع االعـتـصــام
ّ
وبهؤالء العسكر الذين راحوا يقتلون الثوار،
ّ
ظلت تطاردني .ولم أجد وسيلة للهروب من
الــواقــع األلـيــم إال بتعاطي الـكـحــول املستمر،
فصرت أشرب نحو سبع زجاجات في اليوم
ّ
الواحد .لكن مشاركتي في ورشة خاصة حول
رفــع الــوعــي بــالـصــدمــات النفسية فــي مدينة
زالنجي (غربي السودان) ّ
غيرت تفكيري».
ّ
ُ
محمد« :كــنــا  30مشاركًا وطـلــب من
ّيضيف ّ
كل واحد منا رسم رمز للصدمة التي يعاني
منها ،فرسمت سالحًا .وفي خالل تلك الورشة
استطعت بمساعدة متخصصني من العمل
ّ
على الخروج من الصدمةّ ،
ثم رحت أفكر في
ّ
الـتـخـلــي ع ــن ال ـك ـح ــول» .ال يـخـفــي مـحـمــد أن
«األم ــر كــان صعبًا ج ـدًا ،وحــرمـنــي مــن النوم
أليــام .وقــد حاولت العثور على مركز إعـّـادة
ُ
تأهيل في زالنجي حيث تقام الورشة ،لكنني
َّ
لــم أوفـ ــق .كــذلــك لــم أعـثــر عـلــى ش ــيء مــن هــذا
القبيل في مدينة الجنينة (مركز والية غرب
دارفــور) حيث أعمل في إحدى املنظمات .لذا
قطعت آالف األميال إلى العاصمة الخرطوم
ّ
اإلدمان».
لتلقي عالج من ّ
ويـ ـت ــاب ــع م ـح ـم ــد أن ـ ـ ــه «بـ ـمـ ـس ــاع ــدة أص ــدق ــاء
لـ ـ ــي ،قـ ـص ــدت م ـس ـت ـش ـفــى الـ ـتـ ـج ــان ــي امل ــاح ــي
ّ
لألمراض النفسية في الخرطوم ،حيث تأكد
ّ ً
املـعـنـيــون هـنــاك مــن رغـبـتــي فــي ال ـعــاج أوال،
َ
أسبوعني كمرحلة أولــى
ثـ ّـم احتجزوني ملـ ّـدة
ُ
قـبــل أن ت ـضــاف أي ــام أخ ــرى كمرحلة ثــانـيــة»،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى «اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام حـ ـق ــن وح ـ ـبـ ــوب فــي
ال ـع ــاج .وف ــي ال ـن ـهــايــة ،تـعــافـيــت م ــع متابعة
طـبـيــة» .ويــديــن مـحـمــد بــالـفـضــل فــي نجاحه
لـ«أسرة املستشفى ،وأسرتي الصغيرة وكذلك
ال ـك ـب ـيــرة ،خـصــوصــا زوج ـت ــي ال ـتــي دعمتني
ّ
بــالـكــامــل فــي ك ــل مــراحــل ال ـع ــاج .كــذلــك أديــن
بــالـفـضــل ألص ــدق ــاء كـثــر ســاهـمــوا فــي توفير
تكاليف العالج التي وصلت إلى  76ألف جنيه
س ــودان ــي (ن ـحــو  170دوالرًا أم ـيــرك ـيــا) ،وهــو
مبلغ لم يكن بمقدوري توفيره وحــدي نظرًا
إل ــى ا ّل ــرات ــب ال ــذي أت ـقــاضــاه» .ويـشـيــر محمد
إلى أنه بعد ذلك« ،نشطت في مجال التوعية
بـمـخــاطــر اإلدمـ ـ ــان وال ـت ـش ـج ـيــع ع ـلــى ال ـعــاج

بكين ـ علي أبو مريحيل

إعادة التأهيل
تتطلب رغبة
ومنشآت
وهــو «مــركــز حـيــاة للعالج والتأهيل النفسي
واالج ـت ـم ــاع ــي» الـ ــذي ّأس ـس ـتــه ف ــي ع ــام 2014
وزارة التنمية االجتماعية في والية الخرطوم
بــال ـت ـعــاون م ــع ع ــدد م ــن ال ـج ـهــات م ـثــل جـهــاز
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ــوطـ ـن ــي وق ـ ـ ـ ــوات ال ـش ــرط ــة.
ويستقبل هذا املركز آالف الشبان سنويًا ،علمًا
ّ
أن أسـ ّـرتــه تكفي نحو  30شخصًا ّفقط فيما
تستقبل عياداته أع ــدادًا أخــرى تتلقى العالج
باملتابعة املستمرة .يقول نائب مدير «مركز
حياة للعالج والتأهيل النفسي واالجتماعي»
ّ
محمد عز الدين لـ«العربي الجديد» إن
الدكتور ّ
«املركز يوفر فرصة عالج حقيقية للتخلص من
إدمان املخدرات والكحول وبنسبة كبيرة تفوق
ّ
النسب العاملية ،ال ّ
املدمنني يتعاطون
سيما أن
ّ
األخ ــف تأثيرًا على
كحوال ومـخــدرات هــي مــن ّ
اإلنـســان ،مقارنة بتلك املـتــوفــرة فــي بقية دول
العالم».
ّ
يضيف عز الدين أن «عالج اإلدمان يأتي بواحد
َ
مــن بــروتــوكــولــن أج ـيــزا عــاملـيــا .الـبــروتــوكــول
ّ
األول يـقـضــي بـسـحــب ال ـس ـمــوم م ــن الـجـســم،
وال ـث ــان ــي بـتـقـلـيــل ج ــرع ــات امل ـ ــواد املستهلكة
ّ
تــدري ـج ـيــا» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «امل ــرك ــز يستخدم
ّ
البرتوكول الثانيُ .فيصار إلى عزل املدمن ملدة
ّ
والتدرج في
تتراوح ما بني سبعة أيام وعشرة،
تقليل كمية املــواد ،وذلك كمرحلة أولــى .وبعد
انتهاء الـعــزل ،تمتد مرحلة التأهيل  35يومًا
بواسطة اختصاصني نفسيني واجتماعيني
وكادر تمريضي على درجة عالية من التدريب.
كــذلــك ي ـقـ ّـدم املــركــز بــرامــج ترفيهية فــي أثـنــاء
فـتــرة ال ـعــزل األول ـ ــى» ،لـهــا دور عــاجــي كذلك

فـ ــي م ـح ـي ـطــي االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،خ ـص ــوص ــا بــن
األصدقاء» ،فيما ّ
يشدد على «أهمية تشجيع
ّ
الدولة واملجتمع للمدمنني حتى يتمكنوا من
ّ
التخلص مــن مصابهم ،ودعــم الـعــاج ،وفتح
مراكز متخصصة في الواليات املختلفة».
إمكانيات محدودة

قصة حمدان محمد واحدة من قصص مدمنني
ســودانـيــن كثيرين نجحوا فــي التخلص من
الـكـحــول واملـ ـخ ـ ّـدرات ،فــي حــن ينتظر آخ ــرون
خــوض التجربة .ســالــم (اس ــم مستعار) شاب
س ــودان ــي م ــدم ــن مـ ـ ـخ ـ ـ ّـدرات ،ي ـخ ـبــر «ال ـعــربــي
ّ
ّ
«أفكر ّ
مليًا في اإلقالع عن عنها ،لكن
الجديد»:
ّ
ق ــدرات ــي املــالـيــة ت ـعــوق ذل ـ ّـك ،كــذلــك خــوفــي من
ّ
متخصص
نظرات املجتمع ،وعدم توفر مركز
ّ
ب ــال ـق ــرب م ــن م ـن ــزل ــي» .وبـ ـب ــطء ش ــدي ــد ،تـفــكــر
ال ـس ـل ـطــات ال ـس ــودان ـي ــة امل ـخ ـت ـصــة ف ــي إن ـشـ ّـاء
مراكز إعــادة تأهيل للمدمنني وتعزيز املتوفر
مـنـهــا وت ـج ـه ـيــزه وتــوس ـي ـعــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
دور إيـ ــواء ،بــاإلضــافــة إل ــى ال ـت ـ ّ
ـزود بالوسائل
العاملية في هذا السياق ،وتأمني اختصاصيني
ّ
نفسيني وغ ـيــرهــم .كــذلــك تـفــكــر الـحـكــومــة في
الدخول في شراكات مع منظمات من املجتمع
املدني ومؤسسات اقتصادية ورؤوس أمــوال،
بهدف توفير عــاج للحاالت املستعصية في
خــارج البالد .وفي الـســودانّ ،
ثمة مستشفيات
م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي عـ ـ ــاج األمـ ـ ـ ـ ــراض الـنـفـسـيــة
والعقلية ،وفـ ّـي داخلها ّأقـســام خاصة بعالج
اإلدم ـ ـ ـ ــان ،ل ـكــنــه ال ي ـت ــوف ــر إال م ــرك ــز حـكــومــي
متخصص واحــد على طــول البالد وعرضها،
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أسباب مختلفة قد تدفع الشباب إلى اإلدمان (أوزان كوسه /األناضول)

من قبيل الرسم بمساعدة فنانني تشكيليني.
ويأتي ذلك إلى جانب إقامة محاضرات دينية
وتوفير صــاالت رياضة لألشخاص املعنيني.
ّ
يتابع عز الدين أن «الــذيــن يقصدون عيادات
املــركــز بمعظمهم ،يــأتــون برغبة منهم وليس
تحت ضغوط من أسرهم ،األمــر الــذي يساعد
في تسريع العالج» ،الفتًا إلى ّأن «املركز ّ
يقدم
كل خدماته في مقابل مبلغ رمــزي» .ويطالب
ّ
عز الدين بـ«إزالة كل العقبات الخاصة بعالج
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سريرًا هي قدرة استيعاب «مركز حياة
للعالج والتأهيل النفسي واالجتماعي»
الذي يستقبل اآلالف سنويًا
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اإلدم ــان ،بما فيها تعديل التشريعات ونشر
التوعية وعقد شراكات بني الدولة واملجتمع
في هذا املضمار ،وتمويل البحوث ،وتصميم
ق ــاع ــدة ب ـيــانــات واض ـح ــة ع ــن أع ـ ــداد املــدمـنــن
ّ
وتوزعهم الجغرافي».
تهديد للشباب

من جهته ،يقول البروفسور علي بلدو وهو
استشاري في الطب النفسي وعالج اإلدمان،
ّ
لـ«العربي الجديد» إن «الظاهرة خطيرة جدًا
وتـهــدد حياة الشبان والـشــابــات ،خصوصًا
ب ـع ــد أن تـ ـح ـ ّـول الـ ـ ـس ـ ــودان م ــن دولـ ـ ــة مـعـبــر
ل ـل ـم ـخـ ّـدرات إل ــى دول ــة م ـقـ ّـر لـهــا ولتعاطيها
واملتاجرة فيها ،ما ّأدى إلى انتشارها حتى
فــي امل ــدارس والـجــامـعــات واملـعــاهــد العليا».
ّ
يضيف بلدو أن «ذلك الخطر ال يقابله جهد
عــام لعالج اإلدم ــان نظرًا إلــى نقص الـكــوادر
وق ـلــة امل ــراك ــز املـتـخـصـصــة ال ـتــي ال تــزيــد عن
َ
مركزين ،أحدهما حكومي والثاني خاص في
ّ
السودان ككل ،وهو عدد ال يتناسب مع أعداد
املدمنني املتزايدة ،األمر الذي ّيدفع بعضهم
إلى السفر إلى خارج البالد لتلقي العالج».
ّ
ويــوضــح بـلــدو أن «كـثـيــريــن مــن املــدمـنــن ال
يـ ـج ــدون ت ـكــال ـيــف الـ ـع ــاج وال ـت ـحــال ـيــل ومــا
إل ـي ـه ـمــا» ،مـنـتـقـدًا ب ـش ـ ّـدة «ع ـجــز ال ــدول ــة في

توفير الرعاية الصحية الجسدية والنفسية
ل ـل ـم ــدم ـن ــن» .ك ــذل ــك ي ـش ـيــر إل ـ ــى «املـ ـح ــاذي ــر
والـ ـخ ــوف م ــن ال ــوص ـم ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،ومــن
ّ
املالحقات القضائية» ،مشددًا على أن «عدم
ّ
تلقي العالج ّ
يؤدي في النهاية إلى مضاعفات
خطرة قــد يدفع الـشــاب أو الشابة حياتهما
ث ـم ـن ــا ل ـ ـهـ ــا» .ويـ ـقـ ـت ــرح بـ ـل ــدو «إنـ ـ ـش ـ ــاء آل ـيــة
للتعامل مع حــاالت اإلدم ــان ،تبدأ بالتوعية
فــي امل ــدارس والـجــامـعــات ،ثـ ّـم اسـتـخــدام آلية
ّ
ّ
والتوسع
اإلنذار املبكر ،ومنح العالج مجانًا،
ف ــي إن ـش ــاء امل ــراك ــز املـتـخـصـصــة ،واسـتـبـقــاء
الكوادر املؤهلة للحؤول دون هجرتها».
ّ
لـكــن ألسـتــاذ علم االجـتـمــاع الــدكـتــور أشــرف
ّ
أدهــم رأيــا آخــر ،إذ يرى أن «العالج الحقيقي
لإلدمان أساسه عالج املشكالت االجتماعية
الـُتــي تــدفــع الـشـبــاب نـحــو هــاويــة الـتـعــاطــي،
وأوالها مشكالت البطالة وحالة اليأس العام
نظرًا إلى عدم تحقيق طموحاتهم السياسية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وامل ـع ـي ـش ـي ــة وإح ـس ــاس ـه ــم
بــال ـع ـجــز ف ــي ّ
رد ال ــدي ــن ألسـ ــرهـ ــم» .يضيف
ّ
أدهــم لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن «الـعــاج يكمن
ف ــي تــوظ ـيــف ط ــاق ــات ال ـش ـبــاب واسـتـغــالـهــا
ملصلحة التخطيط االجتماعي واالقتصادي
الـسـلـيــم ،وبــالـتــالــي اإلن ـت ــاج ،حـتــى يـشـعــروا
بــدورهــم الـفــردي والـجـمــاعــي» .ويشير أدهــم

رغبة المدمنين في
العالج بال ضغوط من األسر
تساعد في تسريعه
يجب عالج المشكالت
االجتماعية التي تدفع
الشباب نحو التعاطي
ّ
إل ـ ــى أن «إدم ـ ـ ـ ــان الـ ـكـ ـح ــول واملـ ـ ـخ ـ ـ ّـدرات مــن
األمــراض االجتماعية العديدة ،وهو يحتاج
إل ــى جـهــد كـلــي مــن قـبــل الــدولــة واملــؤسـســات
االجتماعية لــدراســة األس ـبــاب عبر باحثني
ومـ ـهـ ـتـ ـم ــن ومـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــن ،ح ـ ـتـ ــى تـ ـك ــون
امل ـعــال ـجــة ف ــي إط ــاره ــا األش ـم ــل وتـ ـ ـ ّ
ـؤدي في
النهاية إلــى خفض مـعـ ّـدالت اإلدم ــان» .كذلك
يقترح أدهــم «تغيير نظام الخدمة الوطنية
اإلل ــزامـ ـي ــة وج ـع ـل ـهــا أداة ل ـتــأه ـيــل ال ـش ـبــاب
ّ
وزجهم من خاللها في مشاريع إنتاجية مع
ً
ً
نسبة أرب ــاح لـهــم ،فـضــا عــن جعلها مدخال
عامًا إلى التوظيف».

عــانــى اآلس ـيــويــون عـمــومــا والصينيون
تـحــديـدًا مــن مـظــاهــر عـنـصــريــة ال سابق
لها في معظم دول العالم العام املاضي،
بسبب تحميل الصني تحديدًا مسؤولية
تفشي جائحة فيروس كورونا .وانتشرت
عـلــى وســائــل اإلع ــام ومــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي صور كثيرة تظهر اعتداءات
ع ـل ــى أف ـ ـ ــراد آس ـي ــوي ــن ف ــي دول غــربـيــة
يعتقد مواطنوها بأن املأكوالت الغريبة
ال ـتــي يـتـنــاولـهــا ب ـعــض الـصـيـنـيــن مثل
الخفافيش والـحـيــوانــات الـبــريــة شكلت
الـسـبــب الــرئـيـســي فــي انـتـقــال الـفـيــروس
من الحيوان إلى البشر ،رغم أن هذا األمر
يظل موضع بحث وجــدل غير محسوم.
وك ــان الف ـتــا أن الـحـمـلــة ض ــد الصينيني
واآلسـيــويــن القــت اسـتـنـكــارًا شــديـدًا من
األجانب املقيمني الذين عايشوا املراحل
األولى لظهور الفيروس .لكن الصينيني
أنـفـسـهــم تـعــامـلــوا بعنصرية مــع هــؤالء
ال ــواف ــدي ــن بـعــدمــا ت ـغـ ّـيــرت امل ـعــادلــة بعد
أشهر قليلة من تعافي بلدهم من الوباء
ونجاحه فــي السيطرة عليه ،فــي مقابل
ان ـت ـش ــاره ف ــي ال ـع ــال ــم .وع ـ ــزز ذلـ ــك نسب
اإلعـ ـ ــام ال ـص ـي ـنــي اإلصـ ــابـ ــات ال ـجــديــدة
بــالــوبــاء إل ــى أج ــان ــب ،رغ ــم أن ـهــم منعوا
مــن دخ ــول ال ـبــاد ط ــوال نـحــو  18شـهـرًا.
وتـ ـك ــررت امل ــواق ــف ال ـع ـن ـصــريــة ف ــي مــدن
ومـ ـن ــاط ــق ص ـي ـن ـيــة عـ ـ ــدة ،وب ـي ـن ـه ــا مـنــع
األجــانــب مــن دخ ــول مجمعات ومتاجر،
وتجنب االقـتــراب منهم داخــل القطارات
ومترو األنفاق ،وعــدم استخدام املصعد
ل ــدى وج ـ ــود أج ـن ـبــي داخـ ـل ــه .ك ـمــا جــرى
ت ـحــذيــر األطـ ـف ــال الـصـيـنـيــن م ــن الـلـعــب
أو االق ـ ـتـ ــراب م ــن أق ــران ـه ــم األج ــان ــب في
الحدائق واملتنزهات.
يقول التاجر الفلسطيني محمد فارس
امل ـق ـي ــم فـ ــي م ــدي ـن ــة ك ــوانـ ـج ــو (جـ ـن ــوب)
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :أعـ ـم ــل م ـن ــذ 21
عــامــا فــي ال ـبــاد ،وعـشــت مــع الصينيني
خالل ظهور فيروس ســارس عام ،2003
حــن تطوعت فــي لجان شعبية لتقديم
خ ــدم ــات ل ـل ـم ـس ـنــن .وك ـ ـ ــررت ذل ـ ــك ل ــدى
ظ ـه ــور ف ـي ــروس ك ــورون ــا ن ـهــايــة ،2019
عبر االلتحاق بلجنة الحي فــي املنطقة
التي أقيم فيها مــن أجــل تقديم خدمات
للسكان أثناء فترة الحجر الصحي ،مثل
تــأمــن أدوي ــة ومـسـتـلــزمــات يــومـيــة .لكن
بعدما نجحت الصني في ّ
صد الجائحة
ً
وانتشر الوباء في الخارج ملست تحوال
فــي سلوك الـنــاس مــع األجــانــبُ ،
ومنعت
شخصيًا ،بــا سـبــب ،مــن دخ ــول مجمع
تجاري ،رغم أنني أحمل املؤشر الصحي
عـلــى هــاتـفــي الـخـلــوي ،وال ــذي يستخدم
إلث ـبــات خـلــو الـشـخــص مــن امل ــرض .كما
الحـظــت تـجـنــب أط ـفــال ال ـحــي االخ ـتــاط
بــأب ـنــائــي ال ـص ـغــار ،وس ـمـعــت م ــرة جــدة
صينية تقول لحفيدها البالغ  9أعوام :ال
تقترب من هذا الولد (مشيرة إلى ابني)،
كي ال ينقل لك الفيروس».
مــن جـهـتـهــا ،تـشـيــر املـعـلـمــة امل ـصــريــة في
إحدى املدارس العربية ،شيرين مصطفى،
في حديثها لـ«العربي الجديد» ،إلى أنها
ل ــم تـتـخـيــل ي ــوم ــا أن تـنـقـلــب الـعـنـصــريــة
التي واجهها الصينيون في الخارج إلى
عنصرية مضادة تستهدف األجانب في
ال ــداخ ــل .وت ـق ــول« :خ ــال فـتــرة الـجــائـحــة،
دافعنا كمغتربني بشراسة عن الصينيني،
وصـحـحـنــا مـعـلــومــات مـغـلــوطــة ع ــدة عن
نمط حياتهم عبر الوسائل املتاحة مثل

مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،كما رفض
بعضنا الـعـ ّـودة إلــى بلدانهم خــال فترة
اإلجـ ــاء وفــض ـلــوا ال ـب ـقــاء فــي ال ـص ــن ،ما
جعلهم يواجهون تهمة الوالء للصني على
حساب الوطن .لكن استهداف الصينيني
أنفسهم لنا الحقًا أصابنا بصدمة .وأنا
ال أستطيع أن أنـســى خ ــروج كــل مــن كان
داخل مصعد تواجدت فيه ألنني أجنبية،
إذ ش ـعــرت حـيـنـهــا بــأن ـنــي ف ـي ــروس على
هيئة إن ـســان» .وتتحدث عــن مــوقــف آخر
شهد جلوسها وحدها على كرسي داخل
حجرة ملترو األنفاق تتسع لعشرة أفــراد،
ألن ال ــرك ــاب ال ـص ـي ـن ـيــن اب ـت ـع ــدوا عنها
خشية أن تنقل الفيروس إليهم ،فــي ظل
اعتقادهم بأن كل أجنبي مصاب به.
مبرر «الخوف»

ّ
يعلق الباحث الصيني ليوان يونغ على
الظاهرة بأن «الثقافة الصينية التقليدية
ت ـن ـبــذ ال ـع ـن ـصــريــة وتــرف ـض ـهــا بــال ـكــامــل،
لـكــن الـشـعــور بــالـخــوف مــن الــوبــاء أثـنــاء
ّ
ال ـج ــائ ـح ــة ول ـ ــد س ـل ــوك ـي ــات ش ـ ـ ــاذة ،مـثــل
تـجـنــب االح ـت ـكــاك بــاألجــانــب ،خصوصًا

أن اإلصـ ــابـ ــات ال ـت ــي م ـص ــدره ــا ال ـخ ــارج
وص ـلــت إل ــى م ـع ــدالت خ ـط ـيــرة» .يضيف
في حديثه لـ«العربي الجديد»« :ال يعرف
الصيني إذا كان األجنبي الذي يقف قربه
دخــل البالد قبل الجائحة أو بعدها ،لذا
يفترض بديهيًا أن الشخص املعني قادم
من بلد موبوء ،ما يجعله يفكر في حماية
ً
نفسه أوال عبر البقاء على مسافة آمنة
تطبيقًا ملبدأ التباعد االجتماعي» .ويلفت
ُ
ليوان إلى أن «صينيني كثرًا يجهلون أن
سـلـطــات بــادهــم حـظــرت الـسـفــر ومنعت
األجـ ــانـ ــب م ــن الـ ــدخـ ــول أشـ ـهـ ـرًا ع ـ ــدة ،ثــم
س ـم ـحــت ب ــذل ــك شـ ــرط ال ـخ ـض ــوع لـحـجــر
صـ ـح ــي إل ـ ــزام ـ ــي ال يـ ـق ــل عـ ــن  21ي ــوم ــا.
وجعلهم ذلــك أكثر حساسية وح ــذرًا في
تـعــامـلـهــم م ــع األج ــان ــب ،عـلـمــا بــأن ـهــم ال
يميزون بني أجنبي مقيم وزائر».
وكانت منصات التواصل االجتماعي في
الصني شهدت إطــاق حمالت عنصرية
ضــد األج ــان ــب ،وصـفـهــم بعضها بأنهم
«قمامة يجب التخلص منها فــي أســرع
وقــت للحفاظ على الـبــاد ،وتحصينها
ضد كورونا».

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

العنصرية طاولت األجانب في المنتزهات (يو جينغ)Getty /
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عمال العراق ضحية غياب اشتراطات السالمة
ّ
تختلف الحوادث القاتلة
عمال
التي يقع ضحيّتها ّ
عراقيون ،منها السقوط
مبان مرتفعة
من
ٍ
والحرق والدهس
والصعق بالكهرباء
باإلضافة إلى الوفاة
الناجمة عن اإلنهاك
المفاجئ بالعمل وغيرها

حوادث الوفيات ما زالت
تسجل بشكل يومي بين العمّ ال
(همن بابان /األناضول)

بغداد ـ سالم الجاف

عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـ ــوع ـ ــود ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـت ـهــا
املتكررة بتحسني أحــوال ّ
ّ
العمال
الحكومات
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وم ـن ـهــا إلـ ـ ــزام أصـ ـح ــاب الـعـمــل
واملـشــاريــع بتوفير مـعـ ّـدات الحماية واألمــن
ّ
الــازمــة ملستخدميهم ،فــإن حــوادث الوفيات
ُ
م ــا زال ـ ــت ت ـس ـ َّـج ــل ب ـش ـكــل ي ــوم ــي بـيـنـهــم في
م ــدن عــراق ـيــة مـخـتـلـفــة .وي ـق ــول م ـس ــؤول في
وزارة الداخلية العراقية في بغداد لـ«العربي
ّ
ّ
ال ـجــديــد» إن «م ــا ال يـقــل عــن  10وف ـيــات بني
ّ
ّ
العمال في الـعــراق تحدث بمعدل أسبوعي،
اشتراطات السالمة».
كثير منها بسبب فقدان ّ
يـضـيــف امل ـس ــؤول الـ ــذي فــضــل ع ــدم الكشف
ّ
ع ــن هـ ّ
ـوي ـتــه أن «حـ ـ ــوادث ال ــوف ــاة بمعظمها
ُ
تطوى بتسوية عشائرية بني أهــل الضحية
وصاحب العمل ،من ضمن العرف العشائري
واالجتماعي أو الفصل .ويأتي ذلك من خالل
تقديم تعويض لذوي الضحية الذين هم في
العادة من الفقراء الذين يقبلون التعويض،

إذ ّإن القانون العراقي لن ّ
يعوضهم أو يدفع
ّ
لهم راتبًا .وهكذا يفضل هؤالء تعويضًا من
صاحب العمل في مقابل التنازل عن الشكوى
اضطرارًا».
ّأم ـ ــا وزارة ال ـع ـم ــل وال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
فـتـقـ ّـر بتقصير فــي قضية حـمــايــة العاملني
َ
للقطاعني
فــي معظم األنـشـطــة االقـتـصــاديــة
ال ـع ــام والـ ـخ ــاص .وق ــد صـ ـ ّـرح م ـع ــاون مــديــر
امل ــرك ــز الــوط ـنــي لـلـصـحــة وال ـســامــة املهنية
ّ
فــي ال ـ ــوزارة م ـشــرق عـبــد الـخــالــق ب ــأن «فــرق
الـتـفـتـيــش الـتــابـعــة لـلـمــركــز رص ــدت ح ــوادث
وإص ــاب ــات نـتـيـجــة اف ـت ـقــار بـيـئــة ال ـع ـمــل في
الـقـطـ َ
ـاعــن الـخــاص وال ـعــام» إلــى اشـتــراطــات
ّ
ال ـ ّســامــة ،مــوضـحــا أن ذل ــك ي ـعــود إل ــى عــدم
ـروط الصحة والسالمة وقلة الوعي
توفر شـ ّ
بأهمية توفرها للحفاظ على حياة العمال.
ولفت عبد الخالق في تصريحاته الصحافية
ّ
الـســابـقــة إل ــى أن «رص ــد وتسجيل إصــابــات
ال ـع ـمــل ف ــي مـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات واألن ـش ـطــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة يـ ـت ـ ّـم م ــن خ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــاون مــع

العمال في
حقوق
ّ
العراق تكاد تكون غائبة
تمامًا منذ  18عامًا
يجب أن تكون هناك
دولة مؤسسات حقيقية
تلتزم بالقوانين
الـجـهــات الـصـحـيــة امل ـخـ ّـولــة بـمــوجــب قــانــون
ّ
ال ـع ـمــل» ،مـضـيـفــا أن «م ــن ش ــأن نـشــر ثـقــافــة
الصحة والسالمة املهنية تقليل اإلصــابــات
للحفاظ على عناصر اإلنتاج ،وفي ّ
مقدمتها
ّ
الـعـنـصــر ال ـب ـش ــري ،ب ـيــد أن أغ ـلــب امل ـشــاريــع
ال تعير ه ــذا الـجــانــب األهـمـيــة املـطـلــوبــة ،ما

يـ ـع ـ ّـرض ح ـي ــاة ال ـعــام ـلــن إلـ ــى ال ـخ ـط ــر» .من
جـهـتــه يــؤكــد رئ ـيــس لـجـنــة الـعـمــل والـهـجــرة
فــي ال ـبــرملــان املنتهية والي ـتــه رع ــد الدهلكي
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن «ث ـ ّـم ــة ح ــاج ــة إل ــى
ُ
تشريعات قانونية في هذا الشأن .لذلك وضع
قــانــون الـتـقــاعــد والـضـمــان االجـتـمــاعــي على
ّ
طاولة التصويت قبل االنتخابات ،لكن الوقت
لم ُيسعف لجنة العمل إلكمال هــذا القانون،
ّ
لــأســف» .ويلفت الدهلكي إلــى أن «البرملان
ـرار قــانــون التقاعد
الـجــديــد س ــوف يـتــابــع إق ـ ّ
وال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي ،ألنـ ــه ُي ـ َـع ـ ّـد م ــن أه ـ ّـم
القوانني التي تخص حياة العامل واملواطن»،
مــوضـحــا «ذهـبـنــا إل ــى ه ــذا الـقــانــون لضمان
حقوق الشباب ّ
العمال فــي القطاع الخاص.
ّ
فتكرار الحوادث التي يذهب ضحيتها عمال
يعود إلــى ضعف التشريعات وعــدم تطبيق
ال ـقــانــون .فــالـقــوانــن بـعــد ع ــام ( 2003تــاريــخ
ُ
االحـ ـت ــال األم ـي ــرك ــي ل ـل ـع ــراق) بـ ــدأت تـطـ ّـبــق
مزاجيًا» .ويشدد الدهلكي على «ضــرورة أن
ت ـكــون ثـ ّـمــة دول ــة مــؤس ـســات حقيقية تلتزم

ّ
بــالـقــوانــن ،إذ إن ــه ال بـ ّـد للقانون أن يضمن
حقوق ّ
العمال والفقراء».
وفي هذا اإلطــار ،يقول عضو اتحاد نقابات
عـ ـ ّـمـ ــال ال ـ ـعـ ــراق س ـع ــد الـ ـك ــرخ ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ّإن «حقوق ّ
العمال في البالد تكاد
ّ
تكون غائبة تمامًا منذ  18عامًا» ،موضحًا أن
«البرملانات املتعاقبة لم تنصفهم من خالل
ّ
التشريعات .كذلك فإن الحكومات التي توالت
عـلــى الـسـلـطــة مـنــذ ع ــام  2003ل ــم تـ ّـتـخــذ أيّ
خطوات من شأنها النهوض بواقع ّ
العمال
ّ
امل ـتــردي» .ويـبـ ّـن الـكــرخــي أن «أج ــرة العامل
العراقي تصل إلى  25ألف دينار عراقي (نحو
 17دوالرًا أميركيًا) في أحسن األحوال ،وهذا
املبلغ ال يكفيه ّ
لسد قوت يومه بعد االرتفاع
الـكـبـيــر فــي األس ـع ــار نتيجة ق ــرار الحكومة
خفض قيمة الــديـنــار فــي مقابل ال ــدوالر في
نهاية العام املاضي» .يضيف ّأن ّ
«ثمة عددًا
غـيــر قليل مــن الـعـ ّـمــال ت ـعـ ّـرض إل ــى ح ــوادث،
بعضها ّأدى إلى الوفاة أو ّ
تسبب في إعاقة
ّ
توفر ّ
أي تعويض للمصابني وأسر
من دون

ّ
امل ـت ــوفــن ،س ــواء أك ــان ذل ــك م ــن قـبــل املـعــامــل
والشركات التي كانوا يعملون بها أم من قبل
الحكومة».
ّ
ّ
وفــي سياق متصل ،يــؤكــد املــرشــح الفائز في
حسني عــرب ،وهــو نائب سابق،
ّاالنتخابات ّ
تأخر عن ّ
بقية دول العالم في كل
أن «العراق
ّ
شــيء .فالدولة العراقية لم تتمكن من توفير
ّ
ال».
ضمانات ملختلف الشرائح ،من بينها العم ّ
يضيف عــرب لـ«العربي الـجــديــد»« :ال تتوفر
لــديـنــا خـطــط اسـتــراتـيـجـيــة واض ـحــة لضمان
ّ
حـقــوق ال ـعـ ّـمــال» ،مــوضـحــا أن «قـيــام الـبــرملــان
ال ـجــديــد بـتـمــريــر ق ــان ــون الـتـقــاعــد والـضـمــان
االجتماعي سوف يضمن حقوق ّ
العمال بشكل
ّ
كبير» .ويشير ّعرب إلى أن ّ «هــذا القانون في
ّ
حال إقــراره ،فإنه سوف يوفر للعمال ضمانًا
ّ
صحيًا ورواتب تقاعدية ،مؤكدًا أن «إجراءات
ال ـص ـحــة وال ـس ــام ــة املـهـنـيــة وال ــدف ــاع املــدنــي
ّ
ضعيفة فــي ك ــل مــواقــع الـعـمــل فــي ال ـعــراق إال
ّ
فــي مــا ن ــدر» .وي ـشــدد عـلــى «ض ــرورة معاقبة
ّ
املتسببني في األذى ّ
للعمال».

