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أميركا :إنقاذ رجل هاجمه دب في أالسكا

ً
أعلن خفر السواحل األميركي في أالسكا أنه أنقذ بواسطة مروحية رجال تعرض لهجوم من دب
في املخيم الــذي كــان موجودًا فيه .وأوضــح أن أفــراد طاقم مروحية تابعة لهم الحظوا في أثناء
رحلتهم يوم الجمعة بني بلدتي كوتزبيو ونومي في غرب وسط أالسكا «إشــارة استغاثة فوق
كوخ» في مخيم لعمال املناجم ،قبل أن يلوح لهم رجل على األرض .وأضــاف أن «عناصر الطاقم
وتواصلوا مع الرجل الذي كان يحتاج إلى رعاية طبية بعد تعرضه لهجوم من
هبطوا باملروحية
ُ
(فرانس برس)
دب قبل أيام قليلة» .ونقل الرجل باملروحية ملعالجته.

ف ِقد تسعة مهاجرين في جنوب شرق جزيرة كريت ،مساء الخميس ،بعد غرق قاربهم ،بحسب ما
ّ
ّ
أعلن خفر السواحل اليوناني .وقالت شرطة املوانئ إن خفر السواحل عثروا على ستة وثالثني
مهاجرًا آخــريــن ،بينما كــانــت مــروحـ ّـيــة تابعة للجيش اليوناني مــن ط ــراز ســوبــر بــومــا وخمس
عسكرية تبحث عن املفقودين .وأوضح خفر السواحل ّأن هبوب رياح ّ
ّ
مقياس
قوية ( 7على
سفن
ّ
عثر على جثة
بوفورت) ،جعل جهود اإلنقاذ أكثر صعوبة .وفي يناير /كانون الثاني املاضيِ ،
(فرانس برس)
مهاجر بعد غرق قارب كان على متنه  27شخصًا قبالة جزيرة ليسبوس.

الفيضانات تُخلي تشنغتشو
أجـ ـل ــي ،أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،س ـك ــان م ــن تـشـنـغـتـشــو،
عاصمة مقاطعة خنان ،املقاطعة الثالثة األكبر في
الصني والتي تضم أكثر من مئة مليون ،باستخدام
جـســور عــائـمــة وج ــراف ــات ،فــي وق ــت ال ت ــزال مــدن
كثيرة وسط البالد غارقة في مياه الفيضانات التي
تسببت في مقتل  51شخصًا على األقل.
وشهدت خنان أمـطــارًا قياسية في األيــام األخيرة

ّ
حولت الـشــوارع إلــى سيول .وتـضــررت عاصمتها
تشنغتشو خـصــوصــا بـعــدمــا اجـتــاحــت الـسـيــول
مترو األنفاق الثالثاء املاضي ،حني قتل  12شخصًا.
واستخدم رجال اإلطفاء واإلنقاذ مضخات ضخمة
لسحب كميات املياه الهائلة املتراكمة في الشوارع.
وتمركز شرطيون عند مداخل أحد األنفاق ،حيث
علقت س ـيــارات مـنــذ الـثــاثــاء املــاضــي إث ــر ارتـفــاع

مستوى املياه .ومنعت قوات األمن الناس العاديني
والصحافيني من التقاط الصور ومقاطع الفيديو،
ف ــي ح ــن رج ـح ــت ال ـس ـل ـطــات ال ـع ـث ــور ع ـلــى جثث
داخــل بعض اآللـيــات والـسـيــارات املـطـمــورة باملياه.
وتسببت األمـطــار الغزيرة في فيضانات بمناطق
تبعد نـحــو  90كيلومترًا مــن شـمــال تشنغتشو،
وباتت مدينة شينشيانغ تحديدًا واملناطق املحيطة

بها مقطوعة عن العالم .وأعلن تلفزيون «سي سي
تي فــي» الرسمي عن فيضان نهر وي .وعرضت
مشاهد الستخدام مسعفني جسورًا عائمة إلجالء
السكان .كما أظهرت مشاهد أخرى غرق مساحات
ُ
ال تحصى من األراضي الزراعية ،وعدم إمكان رؤية
إال أطياف من رؤوس األشجار.

(فرانس برس)

(نويل سيليس /فرانس برس)

وحدة في المجتمع المسن الصيني

بكين ــ علي أبو مريحيل

ّ
تـســانــغ ت ـشــن ،مـســنــة صينية فــي العقد
الثامن من العمر ،تقيم وحدها في منزل
صـغـيــر بــالـعــاصـمــة ب ـكــن ،مـنــذ أن تــوفــي
زوجـهــا قبل سبعة أع ــوام .يـتــردد عليها حفيدها
الوحيد وانــغ مرتني سنويًا فقط ،بسبب انشغاله
في إدارة مصنع لألثاث بمدينة فوشان (جنوب).
تقول تسانغ لـ«العربي الـجــديــد» :اعـتــدت العيش
وحـ ـي ــدة م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .حـ ـ ــاول ح ـف ـي ــدي مـ ـ ــرات أن
يرسلني إلى دار للمسنني ،لكنني رفضت ،إذ أريد
أن أموت في بيتي .ورغم أنه يزورني كلما أتيحت
لــه فــرصــة ،أشعر أنــه يريد فقط أن يتأكد أنني ما
زلــت على قيد الحياة ،وربما لو كنت أملك هاتفًا
الختصرت عليه عناء السفر».
وعن وسائل إدارتها شــؤون واحتياجات حياتها
اليومية ،توضح أن جيرانها يجلبون لها الطعام
ويطمئنون عليها يوميًا ،في وقت تحتفظ بقدرتها
على الحركة وتنفيذ أمورها بمفردها ،مثل غسل
الثياب وتنظيف املنزل ،والتنزه صباحًا مع كلبها
ّ
املجمع السكني الذي تقيم فيه».
في ساحة
تـســانــغ ،واح ــدة مــن حــوالــي مئتي مـلـيــون صيني
يتجاوزون الـ  65من العمر ،ويشكلون نحو  14في
املائة من إجمالي عدد السكان املقدر بـ  1.4مليار،
علمًا ان السلطات تتوقع أن ترتفع نسبة املسنني

إل ــى  30ف ــي امل ــائ ــة خ ــال ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة املـقـبـلــة.
وتشير تقديرات حكومية إلــى أن أكثر من  40في
املــائــة مــن هــؤالء املسنني يعيشون بــا معيل ،وأن
نسبة  25في املائة منهم ال يحظون برعاية أسرية،
ما يجعل الشعور بالوحدة والعزلة قاسمًا مشتركًا
بينهم ،وأحد أسباب مشاكلهم النفسية والصحية.
وي ــرى مــراقـبــون أن ارتـفــاع نسبة املسنني منطقي
بسبب انحسار فئة الشباب املرتبط باالنخفاض
الـ ـح ــاد ف ــي ن ـسـبــة امل ــوال ـي ــد الـ ـج ــدد خـ ــال ال ـع ـقــود
امل ــاض ـي ــة ،ف ــي ظ ــل الـ ـت ــزام الـصـيـنـيــن بـسـيــاســات
تحديد النسل التي منعت والدة نصف مليار طفل
خالل أربعة عقود.
م ــن ج ـه ـتــه ،يـعـيــش ب ـيــاو لـيـنــغ ( 79ع ــام ــا) واق ـعــا
مختلفًا بعدما لــم يستطع االنضمام إلــى زوجته
يانغ ( 73عامًا) في دار للمسنني بمدينة تيانجني،
بسبب ارتـفــاع تكاليف اإلقــامــة ،في حني ال يغطي
مرتبهما الـتـ ّقــاعــدي إال مـصــاريــف إقــامــة شخص
واح ــد ،ل ــذا فــضــل إرس ــال زوج ـتــه الـتــي تـعــانــي من
شلل نصفي ،وتحتاج إلى رعاية خاصة.
يقول بياو لـ«العربي الجديد»« :نحتاج إلــى دفع
 19ألف يوان شهريًا (حوالي  3آالف دوالر) لسرير
واحد .تعمل ابنتنا معلمة في مدينة أخرى ،ولديها
مسؤوليات تجاه زوجها وطفلتها الصغيرة التي
ترعاها ّ
مدبرة خاصة بمرتب غير قليل».
يضيف« :أشعر بمرارة كبيرة من املكوث وحدي في

املنزل ،لكنني مطمئن إلى أن زوجتي تتلقى رعاية
كاف بالنسبة لي .أجتمع مع العائلة
جيدة ،وهذا ٍ
مرة سنويًا حني تزورني ابنتي خالل عطلة رأس
السنة ،وأقضي وقتًا ممتعًا برفقة حفيدتي».
وعن تطلعاته وأمنياته ،يأمل بياو في «االلتفات
إلى ظروف عيش كبار السن الذين يعانون وحدهم
ف ــي الـ ـظ ــل ،وي ــدفـ ـع ــون ث ـم ــن س ـي ــاس ــات حـكــومـيــة
وض ـعــت االق ـت ـص ــاد ف ــي امل ـقــدمــة ع ـلــى ح ـســاب أي
شيء آخر».
يـ ـع ــزو الـ ـب ــاح ــث فـ ــي م ـع ـه ــد تـ ـش ــان ــغ لـ ـل ــدراس ــات
الديموغرافية ،يو لونغ ،أزمة املسنني إلى سياسة
ال ـط ـفــل ال ــواح ــد ال ـت ــي طـبـقـتـهــا ال ـص ــن ف ــي نـهــايــة
سبعينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن .وي ــرى فــي حــديـثــه لـ
«العربي الجديد» أن «استمرار هذه السياسة طوال
عـقــود ق ـصـ ّـرت ع ــدد أف ــراد األس ــرة بـثــاثــة هــم األب
واألم واالبن .وموت الطفل الواحد أحيانًا ،أو مجرد
انـشـغــالــه فــي تحصيله الـعـلـمــي أو وظـيـفـتــه بعد
ّ
حتم ّ
تعرض الوالدين للوحدة واالفتقار
تخرجه،
إلى رعاية أسرية».
يـشـيــر نــائــب مــديــر مــركــز لــرعــايــة ك ـبــار ال ـســن في
مدينة شانتو ،جــاو مينغ ،فــي حديثه ل ـ «العربي
الجديد» ،إلى حقيقة أن «القطاع الخاص يتحمل
العبء األكبر في استيعاب املسنني ورعايتهم ،في
وقــت يجب أن تــدعــم الــدولــة هــذا القطاع فــي شكل
أكبر ،لكن مؤسساتها غير قادرة على التعامل مع

توسيع قطاع الرعاية
أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
في وقــت سابق أنها ستعمل لتوسيع قطاع
رعاية المسنين باالعتماد على رأس المال الخاص.
وكشفت حزمة إجراءات لتخفيف الضغط على
الحكومة ،شملت رفــع ســن التقاعد خمس
سنوات ،وإلــزام الشباب توفير رعاية أسرية تحت
ضغط فرض عقوبات تأديبية على المتخلفين.

ّ
الكم الكبير ممن يحتاجون إلى رعاية» .ويوضح
أن القطاع الـخــاص «يملك قــدرة استيعاب كبيرة
ت ـن ــاه ــز  8م ــاي ــن س ــري ــر .ل ـك ــن ت ـكــال ـيــف ال ــرع ــاي ــة
مرتفعة جدًا ،وال يستطيع الجميع تحملها .ورغم
ذلــك ال تنتهي قــوائــم االنـتـظــار الطويلة أم ــام هذه
املؤسسات».
وتفيد وزارة الشؤون املدنية بأن البالد تحتضن
أكثر من مئتي ألف دار للمسنني ،توفر  30سريرًا
لكل ألف مريض من كبار السن ،علمًا أن السلطات
تتطلع إلى بلوغ طاقة استيعاب تتجاوز  40سريرًا
لكل ألف مريض بحلول عام .2025

18

مجتمع

السبت  24يوليو /تموز  2021م  14ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2518السنة السابعة
Saturday 24 July 2021

انفالت في لبنان

تحقيق
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أحداث أمنية تعكس االنهيار الشامل

اﻟﺒﺤﺮ ا ﺑﻴﺾ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ترتفع حالة الخوف والقلق في لبنان ،مع الشعور
بغياب األمان .يترافق ذلك مع إشكاالت وحوادث
ّ
ّ
لحل قريب مع
أي بوادر
أمنية يومية في
ظل غياب ّ
استمرار التدهور على جميع الصعد

ﺑﻴﺮوت

ﺳﻮرﻳﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

بيروت ــ سارة مطر

ي ـ ــرف ـ ــع االنـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
والـتـخـ ّـبــط الـسـيــاســي فــي لبنان
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـ ـق ـ ـلـ ــق وال ـ ـتـ ــوتـ ــر
وال ـ ـ ـش ـ ـ ـعـ ـ ــور بـ ـ ــان ـ ـ ـعـ ـ ــدام األم ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـن ـف ـس ــي
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي .وت ـ ـت ـ ـعـ ــزز ه ـ ـ ــذه املـ ـش ــاع ــر
بتصاعد وتيرة األح ــداث األمنية في شكل
ملحوظ منذ الـعــام  ،2020عبر جــرائــم قتل
ٍ
وعمليات سرقة .أرقام ومؤشرات انعكست
على الصحة النفسية للمواطنني واملقيمني،
ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون أي ـض ــا م ــن أعـ ـب ــاء جــائـحــة
كورونا وتداعياتها.
ّ
يـ ـ ــؤكـ ـ ــد الـ ـ ـب ـ ــاح ـ ــث فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة «ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات» ل ـ ـ ـلـ ـ ــدراسـ ـ ــات وال ـ ـب ـ ـحـ ــوث
واإلح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاءات ،مـ ـحـ ـم ــد ش ـ ـمـ ــس ال ـ ــدي ـ ــن،
ّ
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن «تـ ــزايـ ــد حـ ــاالت
السرقة والقتل التي نشهدها اليوم مرتبط
باألزمة االقتصادية واملالية وارتفاع نسبة
الفقر والبطالة ،وتفاقم التأثيرات النفسية
ّ
السلبية وتفكك املجتمع والدولة .وتتحدث
األرقـ ـ ـ ــام ع ــن ح ــوال ــي  480ألـ ــف ع ــاط ــل عــن
العمل ،و 200ألــف يعملون بنصف أو ربع
رات ــب ،فيما ال ـقــدرة الـشــرائـيــة تــدهــورت مع
ارتفاع األسعار بنسبة  183في املائة خالل
سنة ،أما نسبة الفقر فتناهز  55في املائة».
ّ
يــوضــح شمس الــديــن أن إح ـصــاءات شركة
«الــدول ـيــة لـلـمـعـلــومــات» تستند إل ــى أرق ــام
وت ـق ــاري ــر تــوفــرهــا امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـقــوى
ّ
األمن الداخلي .ويشير إلى أن إجمالي عدد
الـســرقــات ارتـفــع بنسبة  57.4فــي املــائــة من
 1610إلــى  2534خــال عامي  2019و،2020
ف ــي ح ــن ب ـل ــغ ع ــدده ــا  198ف ــي نــوف ـم ـبــر/
تشرين الثاني  2020فقط ،فــي مقابل 125
خالل الشهر نفسه عام  .2019أما عدد جرائم
القتل فارتفع بنسبة  91في املائة ّمن 109
ّ
إلى  208في  .2020ويعلق« :األكيد أنه كلما
زاد االنهيار زاد التفكك وارتفع عدد جرائم
القتل والسرقة .وفي األشهر األربعة األولى
من عام  2021زاد عدد سرقات السيارات من
 230إلى  347مقارنة بالفترة نفسها من عام
 ،2020أي بارتفاع نسبته  51في املائة .أما
إجمالي عدد السرقات فارتفع من  704إلى
 ،2006أي بنسبة  185في املائة .في املقابل،
كــان الفتًا تراجع معدالت القتل بنسبة 16
في املائة من  68إلى  ،57وحــاالت االنتحار
بنسبة  16.7في املائة من  48إلى .»40
األمان ...استثمار ضائع

ّ
املتخصصة في
في السياق ،تؤكد الطبيبة
ّ
عـلــم الـنـفــس ،ل ــوزان خ ـيــرو ،أن «م ــا يعيشه
اللبنانيون استثنائي وصعب ،ســواء على
صعيد عدم االستقرار السياسي أو األزمة

يزداد عدد الموقوفين (أنور عمرو /فرانس برس)

عالمات التبويب على الشاشات
تؤدي إلى القلق

يــرت ـبــك ك ـث ـيــرون ع ـنــد ف ـتــح ع ــدد كبير
مــن الصفحات ،على محركات البحث.
ّ
فقد أظهرت دراســة جديدة أن عالمات
ال ـت ـبــويــب (أي ف ـتــح ص ـف ـحــات عــديــدة)
ع ـل ــى ال ـه ــات ــف ال ــذك ــي وال ـكــوم ـب ـيــوتــر،
ق ــد ت ـت ـس ـبــب ف ــي إرب ـ ـ ــاك األفـ ـ ـ ــراد أث ـن ــاء
ّ
محاولتهم تتبع املــواقــع ،خصوصًا أن
معظمهم يستخدم عــامــات التبويب
لتخزين املعلومات على املدى القصير،
فيما يستخدم الـبـعــض اآلخــرعــامــات
الـ ـتـ ـب ــوي ــب كـ ـن ــوع مـ ــن «بـ ـن ــك الـ ــذاكـ ــرة
الخارجية» ،لحفظ املعلومات ال ــواردة
عـلــى امل ــواق ــع لـفـتــرات طــويـلــة ،مــن دون
ّ
إغالقها .كل ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا في
الصحة النفسية ،ما قد يرتبط تحديدًا
بالقلق ،بحسب موقع «بغ ثينك».
ورأى باحثون من جامعة «كارنيغي
ّ
ميلون» األميركية أن استخدام عالمات
ُ
الـتـبــويــب عـبــر مـتـصـفــح ال ــوي ــب ،يـعــد
أح ــد املـفــاهـيــم الـتــي عـفــا عنها الــزمــن،
ومــن األفضل التخلص منها .وأجــرى
ال ـبــاح ـثــون م ـقــابــات اسـتـطـلـعــت آراء
 113شخصًا حــول استخدام عالمات
ال ـت ـبــويــب خ ــال تـصـفـحـهــم لـلـمــواقــع.
وق ــال أحــد املـشــاركــن فــي االسـتـطــاع،
ّ
إن التبويب هو من أساسيات العمل
ّ
لديه ،فعالمات التبويب تذكره باملهام
التي يجب العمل عليها وإنهاؤها.
وتـسـبــب اسـتـخــدام عــامــات التبويب
ب ــال ـط ــري ـق ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة إلـ ـ ــى حـ ــدوث
مشاكل عديدة ،إذ أفاد ربع األشخاص
ُ
الذين أجريت
املـ ـق ــاب ــات م ـع ـه ــم عـ ــن ت ـع ـط ــل ج ـهــاز
الحاسوب أو املتصفح لديهم بسبب

ف ـتــح ال ـع ــدي ــد م ــن ع ــام ــات ال ـت ـبــويــب.
ب ـي ـن ـمــا أبـ ـل ــغ آخـ ـ ـ ــرون ّعـ ــن ش ـع ــوره ــم
بــاالرت ـبــاك والـخـجــل ألن ـهــم ب ــدوا غير
م ـن ـظ ـم ــن ب ـس ـب ــب وجـ ـ ـ ــود ك ـث ـي ــر مــن
ع ــام ــات ال ـت ـبــويــب ف ــي ال ــوق ــت نـفـ ّســه.
وأفــاد أكثر من نصف املشاركني أنهم
ي ــواج ـه ــون م ـشــاكــل ك ـه ــذه ع ـلــى األق ــل
مرتني أو ثالث مرات في األسبوع.
ّ
وخلصت الدراسة إلى أن فتح صفحات
كثيرة من شأنه التقليل من اإلنتاجية،
وزيــادة القلق ،وتعطل األجـهــزة ،ورغم
ذلـ ــك م ــا زال امل ـس ـت ـخــدمــون يـتـجـهــون
إلى فتح عشرات الصفحات في الوقت
ّ
نـفـســه .كـمــا خـلــص ال ـبــاح ـثــون إل ــى أن
ج ــزءًا مــن املشكلة على األق ــل نــاتــج عن
عـ ــدم كـ ــون ع ــام ــات ال ـت ـب ــوي ــب طــريـقــة
مـثــالـيــة لتنظيم الـعـمــل ال ــذي نـقــوم به
اآلن عبر اإلنترنت .واقـتــرح الباحثون
نموذجًا جديدًا يقسم عالمات التبويب
ب ـش ـكــل أف ـض ــل ح ـســب امل ـه ـمــة وامل ـه ـمــة
الفرعية ،بطريقة تتناسب مع استخدام
املـتـصـفــح ل ـل ـمــواقــع ،كـمــا يـســاعــد على
تنبيه املستخدم إلــى ما هو مهم اآلن،
ً
بدال مما قد يكون مهمًا في وقت الحق.
ولـهــذه الغاية  ،أنشأ فريق «سكيما»،
وهــو امـتــداد لــ«غــوغــل ك ــروم» ،إص ــدارًا
يـتـعــامــل مــع عــامــات الـتـبــويــب كمهام
وي ـق ــدم مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن الـطــرق
ل ـت ـن ـظ ـي ـم ـه ــا .وقـ ـ ــد أب ـ ـلـ ــغ م ـس ـت ـخــدمــو
اإلصــدار املبكر عن وجــود عدد أقل من
عــامــات الـتـبــويــب وال ـنــوافــذ املفتوحة
ف ــي وق ــت واحـ ــد وك ــان ــوا ق ــادري ــن على
إدارة املعلومات بشكل أفضل.
(العربي الجديد)

«واجب» الدولة

ّ
ً
ّ
تــذكــر خـيــرو ب ــأن «الـطـفــل يـحـتــاج أوال إلــى
األم ـ ــان الـ ــذي ي ــوف ــر رك ـي ــزة تـمـتـعــه بصحة
نفسية سليمة ،علمًا أنه ينشد هذا العنصر

ربع الالجئين السوريين يعانون االكـتئاب
بيروت ــ مالك مكي

تسبب استخدام عالمات التبويب بالطريقة التقليدية بمشاكل عدة (مارك ويلسون)Getty/

االقـتـصــاديــة وارت ـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر
والغالء املعيشي أو الضغوط التي خلفتها
جائحة كورونا ،وآثار الخوف التي تركتها
ّ
ف ــي ال ـص ـحــة الـنـفـسـيــة ل ـك ـث ـيــريــن .كـ ــل هــذه
ال ـعــوامــل تـتـسـبــب ف ــي حـ ــاالت نـفـسـيــة غير
مستقرة وانعدام التطور النفسي ،ما يدفع
الـبـعــض إل ــى ارت ـك ــاب ج ــرائ ــم قـتــل وســرقــة،
أحيانًا من أجل إطعام أوالدهم أو الحصول
على مــال مطلوب لتيسير أمورهم وتأمني
احـتـيــاجــاتـهــم» .وتستثني خـيــرو الـحــاالت
املرضية ألولئك الذين يقتلون أو يسرقون
لــ«الـتـلــذذ فـقــط ،أو الــذيــن يــرتـكـبــون جــرائــم
شـ ّـرف تتعلق بمعتقدات وع ــادات خاطئة»
ّ
لكنها تستدرك أن «الحجر الصحي تسبب
ـاالت ن ـف ـس ـيــة غ ـي ــر م ـس ـت ـقــرة.
أي ـض ــا ف ــي ح ـ ـ ـ ٍ
فــاألفــراد الذين أوقـفــوا نشاطاتهم السابقة
مثل السهر أو السياحة والسفر أو التجارة
أو الحياة االجتماعية أو النوادي الرياضية،
ّ
وال ـتــي كــانــت تـشــكــل متنفسًا حـيــويــا لهم،
باتوا يعيشون اليوم في قلق شديد وخوف
من التعرض ملرض أو املوت ،خصوصًا في
ّ
ظل عدم وضوح الحقائق العلمية الخاصة
بفيروس كورونا».
ّ
وتـ ـلـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن «نـ ـت ــائ ــج هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت
النفسية غير املستقرة قد تظهر في زيــادة
نسبة الطالق التي تطاول خصوصًا نساء
ّ
م ـعــن ـفــات ،وت ـفــاقــم امل ـش ـكــات وال ـخ ــاف ــات،
وارتفاع معدل القتل والجرائم .أما انعكاس
ذلك على املجتمع فيتمثل في ظهور أعراض
الـقـلــق والـتــوتــر وال ـخــوف ال ــدائ ــم ،والخيبة
لـ ــدى ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـت ـقــدون بــأنـهــم
استثمروا بال جـ ّـدوى في وطنهم وحاولوا
الصمود فيه ،لكنهم لم يحصلوا في نهاية
امل ـطــاف عـلــى أدن ــى حقوقهم واملتمثلة في
ّ
الشعور باألمان» .وتشير إلى أن «مستوى
شخص إلى آخر ،فإذا قتل
القلق يختلف من
ٍ
قــريــب لـنــا أو شـخــص ن ـعــرفــه ،عـلــى سبيل
ّ
مجرد
املثال ،يكون مستوى القلق أعلى من
سماع جريمة قتل عبر شاشات التلفزيون
أو وسائل التواصل االجتماعي .وقد يكون
قلقًا نتعايش معه ،أو قلقًا يتفاقم ويــؤدي
ّ
ويتسبب
اضطرابات في النوم واألكــل
إلى
ٍ
في عزلة وانطواء ،وأحيانًا كوابيس وانعدام
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ال ـع ـم ــل وإن ـ ـجـ ــاز ال ـن ـشــاطــات
اليومية األساسية ،ما يزيل أي اهتمام أو
دافع ملمارسة أي نشاط ،ويحتم االنكفاء عن
السهر وزي ــارة األق ــارب واألصــدقــاء ،أو عن
تناول طعام صحي وممارسة الرياضة».

تـسـتـنـتــج دراس ـ ـ ــة عـلـمـيــة ب ـع ـن ــوان «ان ـت ـش ــار
أع ـ ــراض االك ـت ـئ ــاب وتــأث ـيــرات ـهــا االجـتـمــاعـيــة
والــدي ـمــوغــراف ـيــة وال ـســريــريــة عـلــى الــاجـئــن
السوريني في لبنان» ،أجــراهــا معهد الصحة
ال ـعــامل ـيــة ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ب ـب ـيــروت،
ونشرتها مجلة «بــي أم ســي بابليك هيلث»
الــدوريــة العلمية ،أن ربــع الالجئني السوريني
فــي لبنان يعانون مــن االكـتـئــاب .وتشير إلى
أن الــاجـئــن الــرجــال الــذيــن يـتـجــاوزون الـ ـ 45
عــامــا هــم عـلــى غ ــرار ال ـن ـســاء واألرامـ ـ ــل األكـثــر
ت ـعــرضــا لــاك ـت ـئــاب .وش ـم ـلــت ال ــدراس ــة 3255
بالغًا من الالجئني السوريني الذين يعيشون
في مخيمات اللجوء بمناطق بيروت والبقاع
والشمال والجنوب ،وامتدت بني عامي 2018
و .2020وبلغ متوسط أعمار املشاركني فيها
 36.5عامًا ،ونسبتهم  67في املائة من النساء
و 33في املائة من الرجال .وأكد  1.2في املئة من
املستفتني فيها فقط أنهم يستخدمون أدوية
مـعــالـجــة االض ـط ــراب ــات الـنـفـسـيــة ،وم ـضــادات
االكتئاب وغيرها .وتظهر نتائج الــدراســة أن
 22في املائة من الالجئني السوريني في لبنان
مـعــرضــون لــإصــابــة بــاالكـتـئــاب .وه ــذه نسبة
مرتفعة مقارنة بنسبة انتشار االكـتـئــاب في
املجتمع اللبناني (نحو  9في املــائــة) ،وأعلى
م ــن م ـع ــدل ان ـت ـشــار االك ـت ـئ ــاب ع ـنــد الــاجـئــن
السوريني في البلدان املتقدمة مثل أملانيا (14
فــي املــائــة) .ومــع تــزايــد األزم ــات فــي لبنان من
املرتبطة بانفجار مرفأ بيروت وانتشار وباء
كــورونــا ،وتفاقم األزم ــة االقـتـصــاديــة الـحــادة،
يتوقع أن يرتفع معدل انتشار االكتئاب عند
الالجئني السوريني .على صعيد آخر ،تكشف
دراسة دولية شملت  24051الجئًا من جنسيات
مختلفة أن نسبة  44في املائة منهم يعانون
من االكتئاب .في حني تتفق الدراسات عمومًا
على أن نسبة انتشار االكتئاب عند الالجئني
ال ـســوريــن فــي الـ ــدول املـتـقــدمــة أق ــل مـنـهــا في
الــدول النامية بتأثير قــدرة تلك املتقدمة على
تلبية احتياجاتهم األساسية في شكل أكبر.

وال ـت ــي ت ـتــأثــر ب ــوج ــود وص ـمــة ثـقــافـيــة تنبذ
املـشــاكــل النفسية وتــرفــض سبل معالجتها.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ي ـع ــان ــي الج ـ ـئـ ــون كـ ـثـ ـي ــرون مــن
التمييز في املجتمعات املضيفة لهم» .ويلفت
صالح الى أن «الالجئني السوريني في لبنان
ال يـصــابــون بــاالكـتـئــاب فـقــط ،بــل يتعرضون
الضطرابات نفسية أخرى ،بينها اضطراب ما
بعد الصدمة ( ،)PTSDوالقلق ،وتعاطي املواد
املدمنة ،ما يرجح أن تكون معدالت اإلصابة
بــاضـطــرابــات نفسية أخ ــرى أعـلــى مــن معدل
ان ـت ـشــار االك ـت ـئــاب وح ـ ــده» .وي ــوض ــح صــالــح

نسبة ارتفاع االكتئاب
مردها إلى ظروف
الالجئين السوريين الصعبة
في لبنان

االكتئاب واضطرابات أخرى

يرى املدير املؤسس ملعهد الصحة العاملية في
الجامعة األميركية في بيروت والبروفسور
ف ـ ــي األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ش ـ ــادي
ص ــال ــح ،ف ــي حــديـثــه لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن
«نسبة ارت ـفــاع االكـتـئــاب ،مــردهــا إلــى ظــروف
ال ــاجـ ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ال ـص ـع ـب ــة ف ــي ل ـب ـنــان،
إذ ال ت ـتــوافــر ف ــرص كـث ـيــرة لـتــأمــن مــداخـيــل
م ــادي ــة واالحـ ـتـ ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة م ــن دون
دعـ ــم امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،كـمــا
أن ال ح ـمــايــة لـحـقــوقـهــم الـسـيــاسـيــة مـقــارنــة
بــاملــواط ـنــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،وح ــدوده ــم ضيقة
في الحصول على خدمات الصحة النفسية،

الجئان سوريان شمال لبنان (عبد العزيز كتاز/فرانس برس)

تكتف باعتبار أن الالجئني
أن «الــدراســة لــم
ِ
ال ـســوريــن ف ــي لـبـنــان أك ـثــر عــرضــة لــإصــابــة
باالكتئاب من باقي فئات املجتمع عمومًا ،بل
عالجت العوامل اإلكلينيكية والديموغرافيا
املــرتـبـطــة بــانـتـشــار االك ـت ـئــاب عـنــد الــاجـئــن
السوريني .وأظهرت الدراسة أن وجود تاريخ
طويل مــن االضـطــرابــات النفسية والعصبية
ّ
يشكل عــامــل خطر لإلصابة بــاالكـتـئــاب ،وأن
انـتـشــار االكـتـئــاب ال يرتبط بــأمــراض ارتـفــاع
ضغط الدم والسكري وأمراض القلب».
وت ـف ـ ّـس ــر الـ ــدراسـ ــة وج ـ ــود ع ــاق ــة ب ــن الـعـمــر
وان ـت ـشــار نـسـبــة االك ـت ـئــاب ،وذل ــك العـتـبــارات
ع ــدة مـنـهــا أن األش ـخ ــاص الــذيــن يـتـجــاوزون
ّ
الـ ـ ــ 45ي ـشــكـلــون أسـ ــاس ال ـعــائ ـلــة ويـتـحـمـلــون
مـســؤولـيــات إعــالـتـهــا .كما تـبــرز وج ــود رابــط
بني النساء وارتفاع معدالت االكتئاب باعتبار
أن النساء الالجئات في املخيمات أكثر عرضة
لـلــزواج املبكر أو ال ــزواج بــاإلكــراه ،أو لتحمل
مسؤوليات في سن مبكرة ،أو مواجهة عنف
أســري أو تحرش جنسيُ .
ويشير صالح إلى
أن ال ــدراس ــة كـشـفــت أي ـضــا ع ــدم وج ــود راب ــط

إيكولوجيا

ارتفاع سرقة السيارات
خالل األشهر الـ 11األولى من عام  ،2020زادت حوادث سرقة السيارات
بنسبة  117.7في المائة مقارنة بعام  ،2019وصوًال إلى  934في مقابل
 429خالل الفترة ذاتها من عام  .2019وبلغت سرقات السيارات ذروتها
في نوفمبر /تشرين الثاني  2020مقارنة بباقي أشهر السنة ،إذ شهد 152
سرقة ،بمعدل  5سيارات يوميًا ،علمًا أن  78سيارة سرقت خالل الشهر
ذاته من عام .2019

دائـمــا فــي حياته اليومية مــن خــال التأكد
مــن وجــود أهله إلــى جانبه .أمــا حــن يكبر
ويـ ـ ـخ ـ ــرج م ـ ــن الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـع ــائـ ـل ــي ال ـض ـيــق
فيصبح توفير األمان من مسؤولية الدولة
وواجبها».
ّ
وعن تأثير القلق على األطفال ،توضح أنهم
«يتعمدون تقليد الكبار عادة ،لذا سيتبنى
اب ــن ش ـخــص قــاتــل أو سـ ــارق صـ ــورة أب ـيــه،
ويصبح عنيفًا مثله العتقاده بأنه يستطيع
حــل مشاكله بهذه الطريقة ،علمًا أن هناك
خطرًا كبيرًا اليوم من قضاء األطفال معظم
أوق ــات ـه ــم ف ــي م ـم ــارس ــة أل ـع ــاب إلـكـتــرونـيــة
عنيفةّ .أما إذا أخذ ابن شخص مقتول دور
الضحية فسيلعب الدور نفسه أو قد تزداد

خيبة لدى اللبنانيين الذين
يعتقدون بأنّهم استثمروا
بال جدوى في وطنهم

ّ
م ـخ ــاوف ــه ،وس ـي ـمــثــل اآلخـ ــر بــالـنـسـبــة إلـيــه
خطرًا محدقًا دائـمــا ،مــا يــؤدي إلــى رد فعل
عدائي لحماية نفسه من غدر الجميع كما
يعتقد .وال يستبعد حتى أن يفكر بالقتل
ً
بدال من أن ُيقتل».
فتشير
أمــا عن انعكاس القلق على الكبار،
ّ
ّ
خ ـيــرو إل ــى أن «مـسـتــويــاتــه الـعــالـيــة تــؤثــر
س ـل ـب ــا عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــدرات ال ـت ـح ـل ـي ــل وال ـت ـف ـك ـيــر
ّ
املنطقي الواقعي ،ما يعزز التهور والسلوك
املـبـنــي عـلــى مـشــاعــر عــاطـفـيــة .وم ــع ارتـفــاع
حـ ّـدة القلق واملشكالت والـحــاالت النفسية،
يـصـبــح ال ـف ــرد أمـ ــام ثــاثــة خـ ـي ــارات ،أولـهــا
أن يصبح انطوائيًا يعيش فــي عــزلــة تامة
خ ــوف ــا م ــن مــواج ـهــة أي خ ـطــر وأي إن ـســان
آخــر ،للتمسك بغريزة الحياة ،والثاني أن
يـفـقــد ح ـ ّـس االن ـت ـمــاء للبلد نتيجة خيبته
ف ـي ـحــزم ح ـقــائ ـبــه وي ـه ــاج ــر ،وه ـ ــذا يحصل
كثيرًا لألسف .أمــا الخيار الثالث فاللجوء
ل ـح ـم ــاي ــة ش ـخ ـص ـيــة ع ـب ــر ت ــرك ـي ــب أج ـه ــزة
إنـ ــذار وكــام ـيــرا ملــراق ـبــة م ـنــزلــه ،ورب ـمــا إلــى
ّ
حمل ســاح للشعور بــأمــان ،وك ــأن شريعة
الغاب هي السائدة».

متى تسكت الطيور؟
غسان رمضان الجرادي

يعرف الجميع أن الطيور ّ
تغرد وتزقزق وتتنادى فيما بينها نهارًا.
وتستثنى من ذلك طيور الليل مثل البوم والسبد (ملهي الرعيان) ،في
ً
حني ّ
تغرد أخــرى ليال ونهارًا ،مثل أبو الحن والعندليب ،والعصفور
الساخر في القارة األميركية.
ً
طبعًا معظم طيور النهار تسكت ليال ،أو مع بداية غروب الشمس حتى
الفجر ،ثم تعود لتنادي بعضها بعضًا ،أو تغني ّ
لتعبر عن السيطرة على
ّ
أرض الزواج أو املنطقة التي يبني فيها الطائر عش الزوجية .إذن تتوقف
الطيور عن الغناء والزقزقة واملناداة عند حلول الليل ،لكنها تسكت تمامًا
في الواقع عندما ترى عدوًا لها من البشر والحيوانات والطيور ،خوفًا
من اكتشافها وكشف عشها أو بيضها أو صغارها .وكلما تقدم فصل
الربيع زاد اهتمام األم واألب برعاية الصغار ،وبالتالي زاد سكون الطيور،
وامتنعت عن الغناء مع اإلبقاء على القليل من الزقزقة والنداء.
عند الشعور أو اإلحـســاس بالخطر ،مهما كــان نــوعــه ،تـهــدأ الطيور
وتقلل من حركتها كنوع من التمويه ،خاصة إذا كان مصدر الخطر
طائر جــارح يحلق في السماء بحثًا عن فريسة .والغريب أن الطيور
تستطيع تمييز الباشق أو الصقر أو العقاب من الغراب أو النسر من
مسافة بعيدة فتصمت .وهو ما تفعله عندما تشاهد قطة أو إنسان
قرب مكانها.
وإذا اعـتــدنــا أن نشاهد بــاسـتـمــرار أنــواعــا مـحــددة مــن الـطـيــور ،فمن
الطبيعي أن نرى أنواعًا كالدوري وأبو زريق وكسار البندق والقرقف
(ســن املنجل) تختفي فــي الـبــدايــة ،ويتبعها أن ــواع مــن البلبل واألبلق
والدخلة .فهذه األنواع لن نشاهدها مجددًا إال بعد أن يتوقف املطر.
وتزقزق أنــواع من طيور البالبل والــدوري والــزرازيــر حني تتجمع في
أشـجــار كثيفة عند ال ـغــروب ،وتصبح كثيرة الـثــرثــرة أثـنــاء اتخاذها
مواضع الجثوم على األغصان إلى جانب بعضها البعض .ويسمي
البعض هذه الحالة بأنها تشبه «كورس (فرقة املرددين املوسيقية) ما
قبل النوم» ،قبل أن تتوقف الثرثرة بحلول الظالم.
وإل ــى أس ـبــاب الـسـكــوت الـتــي ذكــرنــاهــا ،ال ب ـ ّـد مــن اإلشـ ــارة إل ــى بــدايــة
الصمت في شهر أغسطس /آب عند معظم أنــواع الطيور مع انتهاء
موسم التفريخ ،ألنها تبدأ حينها في تبديل الريش تدريجيًا في عملية
تتطلب أسابيع ويبدو الطائر فيها في حال مزرية وبائسة في ظل عدم
قدرته على الهرب من الحيوانات والطيور املفترسة.
أخيرًا ال ّبد من اإلشــارة إلى نوع آخر من الصمت عند الطيور قد ال
تجربه جميع أنواعها نظرًا إلى ندرة حدوثه ،باعتباره يرتبط بخسوف
الشمس ،فإذا حصل جزئيًا ،تتعامل الطيور معه كما في وقت غروب
الشمس ،أما إذا كان كليًا ،ولو امتد لفترة وجيزة ،فتتعامل معه الطيور
كما لدى حلول الظالم.
(متخصص في علم الطيور البرية)

مصر :انخفاض التحرش في العيد

بني نسبة انتشار االكتئاب وبني مدة اإلقامة
فــي لـبـنــان ،أي بــن األش ـخ ــاص الــذيــن مكثوا
لفترة زمنية طويلة أو قصيرة في مخيمات،
إذ تتشابه ال ـظــروف املعيشية فــي مخيمات
ال ــاج ـئ ــن .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ل ــم ت ـعــالــج ال ــدراس ــة
عــوامــل الـحـمــايــة مــن االك ـت ـئــاب .لـكــن دراس ــات
علمية مختلفة تشير الــى أن معايير السكن
وسـبــل املعاملة ونــوعـيــة الـخــدمــات املـتــوافــرة
ّ
والحماية القانونية والجسدية تشكل عوامل
لحماية الالجئني من االضطرابات النفسية.
وجميع هذه العوامل محدودة في لبنان ،ما
ّ
يعرض الالجئني الى ضغوطات كبيرة ،علمًا
أن صالح يؤكد تــوافــر عــوامــل حماية خاصة
بالالجئني ،وأخــرى للحماية املشتركة بينهم
وبني املجتمع العام ،ومنها التعليم واملرونة
والدعم االجتماعي.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

بدو أن قرار النساء بفضح
المتحرشين وإقرار عقوبات
رادعة ساهم في الحد من
التحرش خالل عيد األضحى

القاهرة ــ العربي الجديد

خالل املناسبات واألعياد ،اعتادت وسائل االعالم
امل ـصــريــة تـكـلـيــف مــراسـلـيـهــا وم ـصــوري ـهــا بــرصــد
ظاهرة التحرش الجنسي في الشوارع واملتنزهات
وأم ـ ــام دور الـسـيـنـمــا ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي وس ــط الـبـلــد
(وس ــط الـقــاهــرة) واملـنــاطــق الشعبية .وفــي صباح
ثاني أيام عيد الفطر أو األضحى ،كانت الصفحات
األول ـ ــى ال تـخـلــو م ــن ص ــور وق ـص ــص ع ــن تـعــرض
كثيرات للتحرش الجنسي في أول أيام العيد .لكن
خ ــال عـيــد األض ـحــى األخ ـي ــر ،ب ــدا للصحافيني أن
الـتـحـ ّـرش الجنسي إلــى تــراجــع ،وإن لــم يكن هناك
أي دراس ـ ــة أو أرق ـ ــام تـثـبــت ذلـ ــك .ف ـه ــؤالء ل ــم ي ــروا
م ــا اعـ ـت ــادوه م ــن م ـظــاهــر ت ـحــرش خ ــال ال ـس ـنــوات
املــاض ـيــة .وي ـعــزو ع ــدد مــن امل ـصــوريــن الـسـبــب إلــى
م ـح ــاض ــر الـ ـش ــرط ــة امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـررة ب ـح ــق امل ـت ـح ــرش ــن،
وأحكام السجن التي صدرت مؤخرًا في العديد من
الــدعــاوى التي أحيلت إلــى القضاء ،باإلضافة إلى
زيــادة الوعي املجتمعي والوجود األمني الكثيف،
ّوإن كــان ألسـبــاب سياسية .يـقــول أحــد املصورين
إنــه خالل عمله امليداني في وسط القاهرة في أول
َ
أي ــام عيد األضـحــى ،الحــظ أن الفتيات َب ـ َـدون أكثر
راحــة وتـحــررًا في اختيار مالبسهن .كما لفت إلى
االنتشار األمني الكثيف ودوريات الشرطة املحيطة
باملنشآت واملباني الحيوية.
ّ
ونتيجة الرتفاع نسبة التحرش بالنساء ،احتلت
ال ـقــاهــرة املــرتـبــة األولـ ــى مــن حـيــث ال ـخ ـطــورة على
الـنـســاء ع ــام  ،2017وف ــق دراسـ ــة أعــدتـهــا مؤسسة
«تومسون رويترز» تناولت أوضاع املرأة في املدن
التي يزيد عدد سكانها على عشرة ماليني نسمة.
وت ـن ــاول ــت ال ــدراس ــة  19مــدي ـنــة ض ـخ ـمــة ،وتــركــزت
مـ ـح ــاوره ــا ع ـل ــى «ال ـع ـن ــف ال ـج ـن ـس ــي ،امل ـم ــارس ــات
الـثـقــافـيــة الـ ـض ــارة ،ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ،الـتـمــويــل،
والتعليم» .في السياق نفسه ،تشير دراسة ّ
أعدتها
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني وتمكني
امل ــرأة إلــى أن نحو  99فــي املــائــة مــن املـصــريــات قد
تعرضن لـصــورة مــا مــن صــور التحرش الجنسي.
مـجـتـمـعـيــا ،ت ـس ـت ـمـ ّـر م ـنــاه ـضــة جــري ـمــة ال ـت ـحــرش
الجنسي من قبل ناشطات وحقوقيات ،األمر الذي
ســاهــم ف ــي تـشـجـيــع فـتـيــات ون ـس ــاء عـلــى الـتـحـ ّـرك
قــانــونـيــا ،مــا ســاهــم فــي طـمــأنــة األه ــال ــي بإنصاف
بناتهن وفضح املتحرشني والضغط على الحكومة
حتى أقــر البرملان املصري منتصف يوليو /تموز
ً
املــاضــي ،تعديال تشريعيًا شــدد مــن خالله عقوبة
التحرش الجنسي بالنساء وحولها من جنحة إلى
جناية وزاد مــدة عقوبة السجن إلــى ما ال يقل عن
خمس سنوات ،بعدما كانت سنة أو غرامة مالية.
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في إحدى التظاهرات المناهضة للتحرش ()Getty

نحو  99في المائة من
المصريات قد تعرضن لصورة
ما من صور التحرش الجنسي
وتزيد عقوبة السجن إلى سبع سنوات إذا ما اقترن
التحرش بحمل ســاح أو ارتكب من قبل أكثر من
شخص أو كان املتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو
غيرها على املرأة .كما وافق مجلس الوزراء املصري
على مشروع القانون املقدم من وزارة العدل ،والذي
يهدف للحفاظ على سرية بيانات املجني عليهن
ف ــي ج ــرائ ــم ال ـت ـحــرش واالع ـ ـتـ ــداء ال ـج ـن ـســي ،بـعــدم
إثباتها في املحاضر واألوراق املتداولة ،واالحتفاظ
بها في ملف فرعي بحوزة املحقق ،على أن يعرض
ه ــذا املـلــف على املحكمة أو املتهم أو الــدفــاع عند
الطلب ،ويعاقب من يفشي هذه السرية باملادة 310
من قانون العقوبات.
مــا أشــار إليه مـصــورون ومــراسـلــون دعمته رئيسة
املجلس املصري لحقوق املــرأة ،نهاد أبو القمصان،
قائلة إن جرأة ووعي النساء والفتيات عن اإلفصاح
أو الـتـصــدي لـجــرائــم الـتـحــرش زادت خ ــال الـفـتــرة
األخيرة ،مشيرة إلى أن جرائم التحرش قلت نسبتها
ّ
خــال العقد األخ ـيــر .وت ــرى أن «الـتـحــرش الجنسي
والـعـنــف املـنــزلــي وال ـت ـحــرش فــي الـعـمــل واسـتـغــال
الـنـســاء يكثر بسبب صمت الـضـحــايــا .لكن عندما

انكسر حاجز الـخــوف ،وتحدثت الفتيات واتخذت
الخطوات واإلجــراءات القانونية ،تراجعت الظاهرة
شـيـئــا ف ـش ـي ـئــا» .ون ـش ــرت ص ـحــاف ـيــات وح ـقــوق ـيــات
شهادات عن تعرضهن وأخريات للتحرش الجنسي
وأح ـي ــان ــا االغ ـت ـص ــاب ف ــي بـيـئــة ال ـع ـمــل ،وتـضـمـنــت
األحـ ـ ـ ــرف األولـ ـ ـ ــى مـ ــن أس ـ ـمـ ــاء املـ ـعـ ـت ــدي ــن .وت ــوال ــت
الشهادات الفاضحة للمتهمني أنفسهم ،األمر الذي
أجبر منظمات حقوقية مصرية ودولية مثل مؤسسة
حــريــة الـفـكــر والتعبير فــي مـصــر ،ومــركــز «ب ــادي»
لحقوق اإلن ـســان ،ومــؤسـســات صحافية وإعالمية
كبرى ،على فتح تحقيقات في تلك االتهامات وإعالن
الـنـتــائــج ل ـلــرأي ال ـع ــام ،بـعــد ات ـخــاذ خ ـطــوات رادع ــة
بالفصل وإلغاء التعاقد وتقديم اعتذارات للمجني
عـلـيـهــن .وتـحــولــت دع ــاوى الـتـحــرش الـجـنـســي في
مـصــر إل ــى م ــا يـشـبــه ك ــرة ال ـث ـلــج .وصـ ــدرت دراس ــة
تـحــت ع ـنــوان «الـتـحــرش الجنسي فــي مـجــال عمل
امل ـ ــرأة» قـبــل س ـن ــوات عـ ــدة ،أش ـ ــارت إل ــى أن  68في
املــائــة مــن العامالت يتعرضن للتحرش الجنسي،
 46في املائة منهن يتعرضن للتحرش اللفظي في
مقابل  22في املائة يتعرضن للتحرش الجسدي.
وأكــدت الدراسة أن أكثر السلوكيات التي أوردتها
الـنـســاء هــي اللمس املتعمد بنسبة  78فــي املــائــة.
وأوض ـحــت الــدراســة أن  76فــي املــائــة مــن املعتدين
يحاولون ملس أجزاء من جسد الفتاة أو املرأة ،و76
في املائة ينظرون إلى أماكن من جسدها ،و 73في
املائة يحاولون تقبيلها ،و 72في املائة يمتدحون
قــوامـهــا ،و 72فــي املــائــة يـعـمــدون إلــى التهديد من
أجل تجاوب املرأة جنسيًا.
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مجتمع فالش

ال مف ّر من
اتباع إجراءات
الوقاية في
إندونيسيا

ماليزية تحصل على لقاح كورونا في سيارة إسعاف

في انتظار الحصول على اللقاح في ماليزيا

حولت إندونيسيا إنتاجها
من األوكسجني بالكامل
تقريبًا لالستخدامات
الطبية فقط ،لتلبية احتياجات مرضى
كوفيد 19-الذين يكافحون من أجل
التنفس ،فيما اضطرت املستشفيات
املكتظة في ماليزيا إلى عالج املرضى
على األرض .وفي أكبر مدينة في
ميانمار ،كان عمال املقابر يعملون ليل
نهار لحرق ودفن الجثث.
وأرعبت صور الجثث التي كانت تحرق
في الهواء الطلق ،خالل ذروة تفشي
الوباء في الهند في مايو /أيار املاضي،
العالم .لكن خالل األسبوعني املاضيني،
تجاوزت دول جنوب شرق آسيا
الثالث ذروة معدل الوفيات في الهند
مع انتشار املتحور «دلتا» (املتحور
الهندي) من الفيروس.
في  17يونيو /حزيران املاضي ،ثبتت
إصابة إريك الم بكوفيد ،19-فنقل
إلى املستشفى في والية سيالنغور
املاليزية ،مركز تفشي الوباء في البالد،
فكانت ممرات املستشفى مزدحمة
باملرضى من دون توفر أي أماكن
شاغرة .مع ذلك ،بدا أن الوضع في هذا
املستشفى أفضل مما هو عليه الحال
في مستشفيات أخرى في سيالنغور،
أغنى والية في ماليزيا وأكثرها
اكتظاظًا بالسكان .لم تكن هناك أسرة
شاغرة على اإلطالق ،وورد أن املرضى
عولجوا على األرض أو على نقاالت،
فعمدت الحكومة إلى إضافة املزيد من
أسرة املستشفيات ،وحولت العديد من
األجنحة ملرضى كوفيد.19-
يسترجع الم ما حدث خالل ثالثة
أسابيع قضاها في املستشفى .في
إحدى املرات ،كان قد سمع صوت
صافرة لجهاز استمر مدة ساعتني
قبل أن تأتي ممرضة إليقافه .علم
الحقًا أن الجهاز كان يصدر الصوت
ألن مريضًا قد مات.
(أسوشييتد برس)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

كورونا آسيا

القطاع الصحي يقاوم بالممكن

أحد ضحايا كورونا يوارى الثرى في إندونيسيا

خالل دفن أحد ضحايا كورونا في ميانمار
حملة لتطعيم
الطالب في
إندونيسيا

تواجه ميانمار نقصًا في
أسطوانات األوكسجين

