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وفاة أكبر معمرة على األرض

ّ
تسببت سحابة كثيفة من الضباب الدخاني ،الذي غلف العاصمة الثقافية لباكستان الهور ،في
تلقيبها باملدينة األكثر تلوثًا في العالم ،وفقًا لتصنيف شركة «آي كيو إير» السويسرية ملراقبة
جودة الهواء .ووفقًا ملوقع الشركة ،تتصدر الهور حاليًا تصنيف املدن األكثر تلوثًا ،بمعدل جودة
الـهــواء  203على مقياس «إيــه كيو آي» األميركي ،مقارنة بمدينة دلهي الهندية التي تأتي في
املرتبة الثانية بمعدل  .183وأدى تزايد الضباب الدخاني والهواء املحمل بالجسيمات الدقيقة إلى
(أسوشييتد برس)
إصابة آالف األشخاص بأمراض تنفسية وأمراض أخرى .

توفيت فرانسيسكا سوسانو ،أكبر معمرة على وجه األرض ،عن عمر ناهز  124عامًا ،وذلك في مدينة
كابانكاالن الفيليبينية .ووفقًا للوثائق الرسمية ،ولدت فرانسيسكا في  11سبتمبر /أيلول ،1897
وتعد أكبر معمرة على هذا الكوكب ،وهو ما أكدته رسميًا موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية.
وذكــر املكتب الصحافي إلدارة املدينة أن فرانسيسكا كانت آخــر شخص على قيد الحياة ُولــد في
القرن التاسع عشر .ولم يتم تحديد سبب الوفاة ،ولكن إدارة الصحة املحلية الفيليبينية ،أكدت أنه
(قنا)
لم تظهر على املعمرة فرانسيسكا أي أعراض لفيروس كورونا الجديد.

بولندا وبيالروسيا :انتهاك لحقوق المهاجرين
أع ـل ـن ــت م ـن ـظ ـمــة «ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووت ـ ـ ــش» ّأن
بيالروسيا وبولندا ارتكبتا «انتهاكات خطيرة
ل ـح ـقــوق اإلن ـ ـسـ ــان» ح ـي ــال م ـهــاجــريــن وطــال ـبــي
ل ـج ــوء ع ـل ــى الـ ـحـ ــدود ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن .وأوض ـح ــت
أن الـحـكــومـتــن «مـلــزمـتــان بمنع سـقــوط وفـيــات
جديدة من خالل تأمني وصــول إنساني منتظم
لألشخاص العالقني على الحدود» .وأشار باحثو
املنظمة إلــى أنهم أجــروا مقابالت ّ
معمقة مع 19

شخصًا كشفت شهاداتهم أن بعضهم ُ«دفعوا،
بعنف أحيانًا ،من قبل حرس الحدود البولنديني».
وأوض ـ ـحـ ــت «ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووت ـ ـ ــش» أن ه ــذا
ّ
التصدي «ينتهك حق اللجوء املنصوص عليه في
ّ
الـقــانــون األوروبـ ــي» ،وحــضــت االتـحــاد األوروب ــي
عـلــى «بـ ــدء إظ ـه ــار تـضــامــن م ــع الـضـحــايــا على
الـحــدود مــن الجانبني الــذيــن يعانون ويـمــوتــون».
وفـ ــي ب ـي ــاروس ـي ــا ،أك ـ ــدت امل ـن ـظ ـمــة أن «ال ـع ـنــف

واملعاملة غير اإلنسانية واملهينة ،والضغط الذي
يـمــارســه ح ــرس ال ـحــدود الـبـيــاروسـيــون ،كانت
أمورًا شائعة» .أضافت أن هذه املعاملة كان يمكن
أن «تشكل في بعض الحاالت تعذيبًا ،في انتهاك
لاللتزامات القانونية الدولية لبيالروسيا».
في هذا السياق ،تقول الخبيرة في شؤون أوروبا
وآسيا الوسطى في املنظمة ليديا غال« :في وقت
افتعلت بيالروسيا هذا الوضع من دون االكتراث

ل ـل ـع ــواق ــب اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،ت ـت ـش ــارك ب ــول ـن ــدا مـعـهــا
مسؤولية املعاناة الحادة في املنطقة الحدودية».
ّ
ويشير التقرير إلــى أن ثــاثــة أشـخــاص اتهموا
حرس الحدود البولنديني بفصل عائالتهم ،بما
في ذلك أهل عن أطفالهم ،عبر أخذ األفراد الذين
يحتاجون لرعاية صحية إلى املستشفى وإعادة
اآلخرين إلى بيالروسيا».
(فرانس برس)

(صفا كاراكان /األناضول)

نساء لبنان في حاجة إلى الحماية

بيروت ـ مالك مكي

«إحـ ــدى أه ــم أول ــوي ــات ــي ك ــام ــرأة لبنانية
هـ ــي أن ت ـح ـصــل ع ــائ ـل ـت ــي ع ـل ــى ال ـ ـغـ ــذاء،
وتــأمــن ال ــدواء الـخــاص بــي ال ــذي أصبح
ثمنه باهظًا»« ،نسينا أنفسنا في هذه األوضــاع،
وأص ـب ـح ـن ــا ن ـت ـج ــاه ــل أول ــوي ــاتـ ـن ــا ك ـن ـس ــاء ألن ـنــا
ّ
م ـح ــط ـم ــات ن ـف ـس ـيــا ونـ ـع ــان ــي ع ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار»،
«ينعكس سوء األوضاع االقتصادية سلبيًا داخل
عائلتي بعدما زادت حدة العنف الذي أتعرض له
أنــا وأطفالي .أصبحنا نعاني جديًا صعوبة في
تأمني الحاجات األساسية ألطفالنا كالحليب أو
امللبس ،مــا يسبب لنا شـعــورًا بالتوتر والضغط
الـنـفـســي ال ــدائ ــم ويـ ــؤدي ف ــي بـعــض األح ـي ــان إلــى
عنف متواصل».
ه ــذه عـيـنــة مــن م ـقــوالت بـعــض الـنـســاء فــي لبنان
اللواتي شاركن في دراسة محلية حول «أولويات
الفتيات والنساء في لبنان اليوم ومدى شعورهن
بالحاجة إلــى الحماية» أعدتها منظمة «أبـعــاد».
وشملت الدراسة  1800امرأة من مختلف املناطق
اللبنانية والفئات االجتماعية وتم االتصال بهن
عبر الهاتف ،وتراوحت أعمارهن بني  18و 55عامًا.
ولــم تقتصر الــدراســة على النساء اللبنانيات بل
شملت السوريات والفلسطينيات اللواتي يعشن
في لبنان ( 1200امرأة لبنانية 400 ،امرأة سورية،

و 400امــراة فلسطينية) .وتــرى نساء لبنان ،وفق
ال ــدراس ــة ،أن الـحـمــايــة أول ــوي ــة ،فـيـمــا تــؤكــد 94.7
في املائة منهن أنهن بحاجة إلــى الحماية خارج
املنزل .وتعتبر  3نساء من أصل خمس أن املشاكل
االقتصادية هي أبــرز التحديات التي يواجهنها.
ّ
وتـشــكــل الـتـحــديــات االق ـت ـصــاديــة ،وف ــق ال ــدراس ــة،
أبــرز التحديات التي تواجهها النساء في لبنان،
تليها التحديات االجتماعية ثم النفسية .وتندرج
الحماية في املرتبة الثانية بني أولويات الفتيات
وال ـن ـس ــاء ف ــي ل ـب ـنــان ف ـي ـمــا ي ـح ـتــل ت ــأم ــن ال ـغ ــذاء
والدخل املادي املرتبة األولى.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ت ـبـ ّـن ال ــدراس ــة إنـخـفــاض نسبة
التبليغ عــن الـتـعــرض للعنف املـنــزلــي أو اللفظي
(أكـثــر أن ــواع العنف ال ــذي تتعرض لــه النساء في
لبنان) أو غيره ألسـبــاب عــدة ،وهــي انـعــدام الثقة
بــالـتـعــامــل ب ـجــديــة م ــن ق ـبــل املـعـنـيــن أو تحقيق
نتيجة مرجوة ،الخوف من رفض املجتمع ،الخوف
من ردة فعل الجاني ،قلة املعرفة بالجهات املعنية
بــاملـســاعــدة ،االسـتـســام لــأمــر ال ــواق ــع ،أو اعتبار
أن األم ــر لـيــس أولــويــة بسبب األوضـ ــاع الصعبة
ال ـتــي يـمــر بـهــا ل ـب ـنــان .عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،تشير
أرق ــام الــدراســة إلــى أن تسع نـســاء مــن أصــل عشر
لم يبلغن عن العنف الــذي تعرضن لــه ،وأن امــراة
واحـ ــدة فـقــط م ــن أص ــل عـشــر ل ـجــأت إل ــى الـجـهــات
األمنية أو القضائية للتبليغ عن العنف .وتشمل

الدراسة إحصائيات قوى األمن الداخلي املرتبطة
بــاتـصــاالت ش ـكــاوى الـعـنــف األس ــري الـ ــواردة إلــى
الخط الساخن  1745في الفترة الزمنية املمتدة ما
بني األول من يناير /كانون الثاني  2021والتاسع
مــن نوفمبر /تشرين الـثــانــي  .2021وبلغت عدد
شكاوى العنف األسري  ،1184منها  1056للتبليغ
عن العنف الجسدي .وتقوم املرأة املعنفة بالتبليغ
أو يقوم أحد أفراد األسرة أو الجيران بذلك.
فــي هــذا الـسـيــاق ،تــؤكــد مؤسسة ومــديــرة منظمة
«أب ـ ـعـ ــاد» غ ـي ــدا ع ـنــانــي ف ــي حــدي ـث ـهــا ل ـ ـ «ال ـعــربــي
الجديد» ،أن عينة الدراسة تمثيلية لكافة النساء
امل ـق ـي ـمــات ف ــي ل ـب ـنــان ،وأن األزمـ ـ ــات االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية التي ّ
يمر بها لبنان انعكست بشكل
كبير على أولويات الفتيات والنساء إذ لم يعدن
ي ـش ـعــرن بــالـحـمــايــة داخـ ــل امل ـن ــزل وخ ــارج ــه ،وأن
الــدولــة اللبنانية تتجاهل واقــع النساء واألطفال
واملشاكل التي يواجهونها.
تـضـيــف عـنــانــي أن إقـ ــرار نـسـبــة  94ف ــي امل ــائ ــة من
امل ـشــاركــات فــي ال ــدراس ــة بحاجتهن إل ــى الحماية
خارج املنزل أمر خطير في ظل ارتفاع نسب العنف،
وفقدان الشعور باألمان .على سبيل املثال ،تفتقد
النساء الشعور باألمان في الشوارع املظلمة غير
املـضــاءة فــي لبنان ،كما تجاهد امل ــرأة ،فــي الوقت
الحالي ،لتأمني معيشة أطفالها ودعم عائلتها ما
يجعلها تهمل صحتها أو واقعها في ظل أولويات

جهل بالقوانين
تكشف الدراسة التي أعدتها منظمة «أبعاد»
نقصًا فــي مــدى معرفة الــنــســاء فــي لبنان
بجهات الحماية أو األطر القانونية أو تقديمات
المنظمات المعنية بحقوق المرأة وحمايتها.
وتعرف نسبة  17.7في المائة فقط من النساء
اللواتي شاركن في الدراسة بالخط الساخن 1745
التابع لقوى األمن الداخلي.

معيشية صعبة .وفي ظل هذه الوقائع واملعطيات،
تطلق منظمة «أبعاد» اليوم حملة وطنية بعنوان
«#دايـمــا_وقـتـهــا» خــال حملة ال ــ 16يــومــا العاملية
التي تهدف إلى إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
وترتكز الحملة على نشر نتائج الدراسة الوطنية
حول واقع الفتيات والنساء في لبنان على منصات
التواصل االجتماعي إلبراز مدى حاجة النساء في
لبنان للحماية واملساعدة ،وعلى التواصل املباشر
مع الفتيات والنساء في مختلف األراضي اللبنانية
بغية التعريف بخدمات «أبعاد» في مناصرة املرأة
وتأمني الحماية لها بشكل آمن.
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انتحار مراهقين في الصين

يرتقب أن يعزز القانون الجديد لالنتخابات المحلية
المقبلة في الجزائر حضور الشباب في مجالس البلديات
والواليات .وينبئ ذلك بفوائد كبيرة للمواطنين ،وقد
يقودهم إلى مسارات القرارات الكبيرة

أثارت حادثة انتحار
مراهق في الصين
مخاوف من ارتفاع
نسبة إقدام المراهقين
على االنتحار ألسباب
كثيرة ،منها جائحة
كورونا

شباب
الجزائر
الجزائر ـ فتيحة زماموش

تـ ـشـ ـه ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات امل ـح ـل ـي ــة
املقبلة املـقــررة فــي الـجــزائــر ،بعد
غد السبت ،بخالف تلك السابقة
ك ـل ـهــا ،ح ـض ــورًا ك ـب ـي ـرًا وق ـيــاس ـيــا لـلـشـبــاب
وال ـكــوادر الجامعية فــي قــوائــم األح ــزاب أو
تلك الخاصة باملستقلني .ورغم قلة خبرتهم
السياسية ،يـبــذل الـشـبــاب الــذيــن ترشحوا
ف ــي غــال ـب ـيــة ق ــوائ ــم ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــات
الـ ـ ـ ــ 1541ف ــي ع ـم ــوم الـ ـب ــاد ،ج ـه ــودًا كـبـيــرة
لتقديم بــرامــج يـتــولــون شرحها بأنفسهم
للناخبني والسكان في حمالتهم ،ما يشكل
مــؤش ـرًا بــالــغ األهـمـيــة لـحـصــول ت ـحـ ّـول في
أساليب مقاربتهم الستحقاق االنتخابات
املحلية ،علمًا أن فوز أي منهم بمنصب في
املجلس البلدي أو مجلس الوالية سيضعه
أمــام مسؤوليات صعبة باعتبار أن املراكز
املـحـلـيــة تـهــم املــواط ـنــن م ـبــاشــرة ،وترتبط
بحياتهم اليومية.
ف ــي ب ـل ــدة س ـي ــدي ل ـع ـج ــال ب ــوالي ــة الـجـلـفــة
غـ ــرب ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــزائ ــري ــة ،ش ـجــع نـظــام
القائمة املفتوحة فــي االنـتـخــابــات املحلية
ع ـش ــرات ال ـش ـبــاب ع ـلــى ال ـتــرشــح لـعـضــويــة
ّ
امل ـج ــال ــس ،وبـيـنـهــم مـحـمــد وط ــاس ــي ال ــذي
ي ــرب ــط ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
ت ــرشـ ـح ــه ب ـم ـع ــرف ـت ــه ال ـع ـم ـي ـق ــة ب ــالـ ـظ ــروف
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـس ــائ ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـتــي
ت ــرع ــرع ف ـي ـه ــا ،واح ـت ـك ــاك ــه طـ ـ ــوال س ـن ــوات
بسكانها ،ونشاطاته فيها ومساهمته في
فعاليات عــدة تهتم بتنميتها .ويقول« :لم
تحظ هذه البلدة الصغيرة بتنمية مناسبة
ط ـ ـ ــوال سـ ـ ـن ـ ــوات ،رغ ـ ــم أنـ ـه ــا ت ـم ـل ــك ق ـ ــدرات
بـشــريــة وطـبـيـعـيــة ك ـث ـيــرة ،خـصــوصــا أنـهــا
تربط بني واليتني مهمتني ،وتشكل منطقة
ع ـب ــور إلـ ــى واليـ ـ ــات عـ ــدة غـ ــرب الـ ـب ــاد .من
هنا توجب علينا كشباب وكــوادر الترشح
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات امل ـح ـل ـي ــة امل ـق ـب ـل ــة .وغــال ـب ـيــة
امل ــرش ـح ــن ال يـ ـتـ ـج ــاوزون األرب ـ ـعـ ــن ،وهــم
من حملة الشهادات العليا ،ولديهم أفكار
وبرامج لتنمية املنطقة واالهتمام بمطالب
مواطنيها ،وهذا أمر جيد».
جاذبية القانون

يـعــزز الـقــانــون االنتخابي الجديد حضور
الشباب في االنتخابات املحلية ،باعتباره
ي ـف ــرض ض ــم ك ــل قــائ ـمــة يـشـكـلـهــا ح ــزب أو
م ـس ـت ـق ـل ــون ،ن ـس ـبــة ال ـث ـل ــث مـ ــن املــرش ـحــن
ال ـش ـبــاب الــذيــن يـجــب أن يـمـلـكــوا ش ـهــادات
جامعية ،في خطوة تهدف إلى دفع الشباب
وحتى الطبقة السياسية إلش ــراك وإقحام
هــذه الفئة في السياسة .كما يلزم القانون
تــوفـيــر الـسـلـطــات دع ـمــا مــالـيــا للمرشحني

بكين ـ علي أبو مريحيل

حضور وازن
في االنتخابات
المحلية

الشباب الذين تراهن أحــزاب كثيرة عليهم
ب ـعــدمــا ب ـل ـغــت نـسـبـتـهــم  61ف ــي امل ــائ ــة في
االنتخابات النيابية السابقة.
وفيما يـكـ ّـرس الـقــانــون االنتخابي الجديد
مـ ـح ــاول ــة ال ـس ـل ـط ــة ت ـل ـب ـيــة ب ـع ــض م ـطــالــب
الـتـغـيـيــر ال ـتــي أطـلـقــت ف ــي الـ ـش ــوارع خــال
املسيرات الشعبية التي شهدتها الجزائر
ف ــي ال ـس ـن ـتــن األخـ ـي ــرت ــن ب ـش ـع ــار« :ج ـيــل
جديد في الحكم والتسيير» ،ويؤكد ّ
تغير
مفاهيم كثيرة لــدى الشباب والجامعيني،
ي ـج ــزم ع ـضــو ال ـس ـل ـطــة الــوط ـن ـيــة املـسـتـقـلــة
لالنتخابات فــي والي ــة بــومــرداس واملكلف
ش ــؤون اإلع ــام عبد الـلــه ن ــدور ،فــي حديثه
لـ«العربي الجديد» بأن «إشراك الشباب في
العملية االنتخابية فرضه َ
الحراك الشعبي
ال ــذي انطلق فــي  22فـبــرايــر /شـبــاط ،2019
وطــالــب بفتح املـجــال أمــام دخــول الكفاءات
الشابة عــالــم السياسة ،وتوليهم مناصب
ّ
املشرعني النظر
املسؤولية ،ما حتم إعــادة
في قوانني تنظيم االنتخابات .وقد منحت
ال ـس ـل ـط ــات خ ــري ـج ــي ال ـج ــام ـع ــات ال ـش ـبــاب
فرصة املشاركة في تنظيم االنتخابات ،ثم
دخــول عــدد مهم من ذوي الكفاءات اللجنة
الوطنية املستقلة لالنتخابات».
وتشير أرقام كشفها رئيس اللجنة الوطنية

املـسـتـقـلــة لــان ـت ـخــابــات مـحـمــد ش ــرف ــي في
ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ســاب ـقــة ،إل ــى أن الـشـبــاب
املرشحني لالنتخابات املحلية الــذيــن تقل
أعمارهم عن الـ  40يمثلون أكثر من النصف
املــرش ـحــن ،بنسبة  54فــي امل ــائ ــة ،وبينهم
نـسـبــة  87ف ــي امل ــائ ــة م ــن ال ــذك ــور ،و 13في
املائة من اإلناث .أما فيما يتعلق باملستوى
الدراسي ،فتبلغ نسبة املرشحني الجامعيني
 44في املائة ،و 56في املائة للمرشحني غير
الحاصلني على شهادات جامعية.
تكوين مناضلين

تقول الشابة زواغــي نعيمة التي ترشحت
الن ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس ب ـلــديــة م ـي ـلــة (شـ ــرق)
على قائمة «حــركــة مجتمع الـسـلــم» ،كبرى
األحزاب اإلسالمية في الجزائر ،والتي تضم
مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب املـهـتـمــن بتنشيط
ال ـت ـن ـم ـي ــة وت ـف ـع ـي ـل ـهــا فـ ــي قـ ـط ــاع ــات عـ ــدة،
لـ«العربي الجديد»« :الشباب هم قوة العمل
التنموي فــي املجالس املحلية ،واقترابهم
مــن املــواطـنــن يكسب دوره ــم ّ
فعالية أكبر،
ويعزز إمكان تحقيقهم نجاحات في تسيير
الشؤون املحلية» .تضيف« :نسبة الشباب
في قوائم ترشيحات حركة مجتمع السلم
النتخابات البلديات تبلغ  65في املائة ،ما
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وإنـهــاء حياتهم بأيديهم .ويــرى أن عدم
االستجابة السريعة ملتطلبات هــؤالء قد
يـنـعـكــس سـلـبــا ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع ،فيصبح
االن ـت ـحــار ثـقــافــة جـيــل وأداة لــاحـتـجــاج
والتمرد على الواقع املرير.
مسؤولية الدولة

ّ
ويحمل ناشطون على مــواقــع التواصل
االجتماعي الصينية ،مسؤولية اتساع
ظـ ــاهـ ــرة االن ـ ـت ـ ـحـ ــار ل ـل ـح ـك ــوم ــة ،بـسـبــب
سـيــاســاتـهــا الـســاعـيــة إل ــى تـعــزيــز مكانة
ال ــدول ــة اقـتـصــاديــا عـلــى ح ـســاب الصحة
النفسية لجيل كامل .ويقول البعض على
مــوقــع «وي ـب ــو» (امل ـع ــادل الـصـيـنــي ملوقع
تويتر) ،إنه «على مدار عقود عدة ،لم نكن
ســوى روبــوتــات مبرمجة لإلنتاح ،حتى
أنـنــا نسينا كيف نتعامل كبشر ،وكيف
تـكــون لدينا أس ــرة وأط ـفــال نجتمع على
مائدة واحدة» .ويكتب آخر« :بعد انتحار
لــن (الطفل الــذي ألقى بنفسه مــن نافذة
ال ـف ـص ــل) ،بـ ـ ّـت أخ ـش ــى ع ـلــى ط ـف ـلــي أكـثــر
م ــن ذي ق ـبــل ،خـصــوصــا أن لــديــه جميع
مسببات االنتحار ،فأنا لست سوى والد
سيئ ،تركته وحيدًا ،ألن الدولة لم توفر
لي فرصة العمل بالقرب منه».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،يـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن إج ـ ـ ــراءات
الدولة األخيرة لتحسني الصحة النفسية
ل ــدى امل ــراه ـق ــن ج ـ ــاءت م ـت ــأخ ــرة كـثـيـرًا،
ً
فـ ـض ــا ع ــن أنـ ـه ــا ل ـي ـســت ن ــاج ـع ــة لـلـحــد
مــن هــذه الـظــاهــرة الـتــي هــي نـتــاج تراكم

سياسات اقتصادية مجحفة لم تأخذ في
االعتبار القيم االجتماعية واألخالقية.
ّ
ويـ ـ ــرى هـ ـ ــؤالء أن ح ــرم ــان ال ـع ـم ــال ــة مــن
التمتع بمزايا التأمني الصحي في املدن
الـصـنــاعـيــة ال ـك ـبــرى ،وتـكــالـيــف التعليم
الـبــاهـظــة بــالـنـسـبــة لــأب ـنــاء ،دف ــع هــؤالء
إل ــى ت ــرك أطـفــالـهــم فــي ال ـقــرى حـيــث تعد
الخدمات الطبية والتعليم دون املستوى،
ّ
مــا ول ــد شـعــورًا بـعــدم امل ـســاواة فــي دولــة
ترفع راية االشتراكية ،وأدى إلى تدهور
ال ـحــالــة الـنـفـسـيــة ل ــدى جـيــل كــامــل وجــد
نفسه وح ـي ـدًا أم ــام مجتمع ال يشعر به
وال ينصت إليه.
في املقابل ،يقول لو يانغ ،وهو باحث في
جامعة تيانجني الوطنية ،إن عدم املساواة
في ما يتعلق بموارد التعليم والخدمات
الطبية ،ال يقلل من الجهود التي تبذلها
الحكومة لدعم بــرامــج الصحة النفسية.
يضيف فــي حديثه ل ـ «العربي الجديد»،
أن الصني تتبع سياسة رفيعة املستوى
ف ــي هـ ــذا امل ـ ـجـ ــال ،وقـ ــد ت ـك ــون ف ــي مــوقــع
الريادة على مستوى العالم لناحية حجم
الخطط والبرامج .لكن ذلك ليس كافيًا ما
لم تتضافر الجهود ســواء على مستوى
األســر أو امل ــدارس ،معتبرًا أن بناء عالقة
أكثر انفتاحًا وشفافية بني اآلباء واألبناء
وب ــن ال ـط ــاب وامل ــدرس ــن ،م ــن شــأنــه أن
ي ــدع ــم هـ ــذا ال ـت ــوج ــه ويـ ـح ــد م ــن ظ ــاه ــرة
االنتحار بني املراهقني ،وإن كانت الطريق
ال تزال طويلة وشاقة ،على حد قوله.

أعــاد انتحار تلميذ فــي الثانوية العامة
قـبــل ف ـتــرة قـصـيــرة ،الـحــديــث عــن ظــاهــرة
انتحار املراهقني في الصني إلى الواجهة.
وكان لني وانغ ( 16عامًا) قد ألقى بنفسه
من نافذة الفصل في مدرسة ثانوية في
مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البالد،
مــا أدى إلــى وفــاتــه على ال ـفــور .وأظـهــرت
تـحـقـيـقــات ال ـشــرطــة أن ــه ك ــان ي ـعــانــي من
اضطرابات نفسية وحالة اكتئاب لفترة
طويلة .وبحسب دراس ــة حديثة صــادرة
ع ــن األكــادي ـم ـيــة الـصـيـنـيــة ل ـل ـع ـلــوم ،فــإن
 24فــي املــائــة مــن املــراه ـقــن ي ـعــانــون من
اض ـ ـطـ ــرابـ ــات ن ـف ـس ـي ــة ،واالن ـ ـت ـ ـحـ ــار يـعــد
أح ــد األسـ ـب ــاب الـخـمـســة األول ـ ــى لـلــوفــاة
لــدى الفئة العمرية ما بني  10و 18عامًا.
وأرج ــع بــاحـثــون ارت ـفــاع نسبة االنتحار
ب ــن امل ــراهـ ـق ــن إلـ ــى ش ـع ــوره ــم ب ــان ـع ــدام
القيمة وتــدنــي احـتــرام ال ــذات ،باإلضافة
إلـ ــى اإلحـ ـس ــاس ب ــال ــذن ــب وفـ ـق ــدان الـثـقــة
والقلق الــدائــم ،نتيجة اضـطــراب العالقة
ب ــن اآلبـ ـ ــاء واألب ـ ـنـ ــاء ،وان ـش ـغ ــال أول ـي ــاء
األمور وانهماكهم في تأمني االحتياجات
امل ـع ـي ـش ـي ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي غـ ـي ــاب ال ــرع ــاي ــة
والرقابة األسريتني اللتني تعززان الثقة
بالنفس لدى األبناء.
وك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ق ــد بــذلــت
جهودًا حثيثة منذ مطلع العام الجاري
ل ـل ـحـ ّـد م ــن ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،وأط ـل ـقــت قبل
أي ـ ــام ح ـم ـلــة ل ـت ـح ـســن خ ــدم ــات الــرعــايــة
ال ـص ـح ـي ــة داخـ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس .كـ ـم ــا حـثــت
وســائــل اإلع ــام املحلية على تجنب بث
األخ ـبــار السلبية ،وكــذلــك تــوخــي الـحــذر
في تناول موضوع االنتحار على اعتبار
أن الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة غـيــر املــائ ـمــة قد
تشجع املراهقني على القيام باملثل.

المراهقون يلقحون في الصين (ليو ليخين /فرانس برس)

وحول أسباب وتداعيات انتحار املراهقني
على املجتمع الصيني ،يقول أستاذ علم
ال ـن ـفــس ف ــي م ــرك ــز «دا ش ـي ـنــغ» للصحة
النفسية ،وو جيانغ ،لـ «العربي الجديد»:
«ه ـنــاك مجموعة مــن الـعــوامــل النفسية،
وتــأتــي فــي مقدمتها االض ـطــرابــات التي
رافقت فترة الحجر الصحي خالل جائحة
كورونا» .يضيف أن بقاء ماليني التالميذ
والـ ـط ــاب ،وخ ـصــوصــا املــراه ـقــن منهم،
داخل غرفهم ومنازلهم ألسابيع عدة في
تـجــربــة هــي األول ــى مــن نــوعـهــا بالنسبة
ّ
إلـيـهــم ،ول ــد شـعــورًا بــالـعــزلــة واالكـتـئــاب،
واس ـت ـم ــر هـ ــذا ال ـش ـع ــور ح ـتــى ب ـعــد رفــع
إج ــراءات الـحـجــر .ويـعــزو األم ــر إلــى عدم
وجود برامج تأهيل للتعامل مع األطفال
وتهيئتهم نفسيًا قبل االنـخــراط مجددًا
في املجتمع .وباإلضافة إلى غياب برامج
التأهيل ،يتحدث عن نقص كبير في عدد
األط ـبــاء النفسيني على مستوى الـبــاد،
م ـس ـت ـن ـدًا إلـ ــى أرقـ ـ ــام صـ ـ ــادرة ع ــن راب ـطــة
الصحة الوطنية تظهر أن لكل مائة ألف
شـخــص فــي ال ـصــن ،يــوجــد  0.04طبيب
نفسي ،مشددًا على ضرورة بذل املزيد من
الجهود لتحسني دعــم الصحة النفسية
لـلـمــراهـقــن .كـمــا يـتـحــدث وو جـيــانــغ عن
عــوامــل أخ ــرى لها عــاقــة بالتحول الــذي
شـهــدتــه ال ـصــن خ ــال ال ـع ـقــود املــاضـيــة،
مشيرًا إلى أن هجرة العمالة باتجاه املدن
ال ـص ـنــاع ـيــة خ ـل ـفــت م ــاي ــن األطـ ـف ــال في
الـقــرى واألريـ ــاف مــن دون رعــايــة أســريــة،
وع ـ ـ ــززت ش ـع ــوره ــم ب ــال ــوح ــدة وال ـك ــآب ــة،
مــا دفــع العديد منهم إلــى إي ــذاء أنفسهم

تحية إلى شابة أقدمت على االنتحار قبل عامين (جيوفيين سو)Getty /

ثقافة جيل

شبان الجزائر يحملون طموحات انتخابية كبيرة (مصعب روئيبي /األناضول)

يؤكد انفتاح الحركة على تغيير الصورة
ال ـن ـم ـط ـي ــة الـ ـت ــي س ـ ـ ــادت فـ ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
السابقة من خالل وجــوه استأثرت بمراكز
البلديات لسنوات طويلة».
وتعتبر زواغي أن وجود الشباب في القوائم
ع ـمــومــا «ي ـب ـشــر بــال ـخ ـيــر ألنـ ــه ي ـســاهــم في
تكوين مناضلني يستطيعون املساهمة في
تحسني مبادرات التنمية املحلية في الفترة
ّ
املجمدة منذ فترات
الحالية ،ال سيما تلك
طــوي ـلــة بـسـبــب ال ــوض ــع الـ ــذي س ــاد ال ـبــاد
خـ ــال سـ ـن ــوات امل ــأس ــاة ال ــوط ـن ـي ــة ،وكــذلــك
ف ــي دفـ ــع إنـ ـج ــاز هـ ــذه املـ ـ ـب ـ ــادرات ،وإطـ ــاق
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النسبة المئوية للشباب دون  40سنة
المرشحين لالنتخابات المحلية المقبلة
في الجزائر

برامج جديدة خاصة بها» .وتشير إلى أن
«العناصر الشابة تستلهم من خبرات من
سبقوها في القيادة وتولي زمام املسؤولية،
وتتبنى فـكــرة اعـتـمــاد آل ـيــات االت ـصــال مع
ال ـجــوار ،س ــواء بـطــرق مباشرة ول ـقــاءات أو
عبر وسائل التواصل االجتماعي ،من أجل
تـحـقـيــق هـ ــدف ج ـعــل امل ــواط ـن ــن يــواك ـبــون
األعمال العامة للبلدية».
على طريق الخيارات الكبرى

وفـ ــي شـ ــأن ال ـف ــوائ ــد امل ـن ـش ــودة م ــن عملية
إق ـح ــام ال ـش ـب ــاب ف ــي الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
ال ـج ــزائ ــري ــة ،ع ـلــى ص ـع ـيــد تـنـشـيــط الـعـمــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ،وت ـ ـجـ ــديـ ــد رواب ـ ـ ــط
ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـش ـعــب م ــن خـ ــال خ ـطــوات
تعزز نوعية الخدمات املمنوحة لهم في كل
مـجــاالت الـحـيــاة ،يــرى البعض أن الخطوة
ستجدد تركيبة مؤسسات الحكم واإلدارات
املحلية ،ألن تغليب فئة الشباب في مجالس
البلديات والــواليــات ،سيسمح بتواصلهم
مـ ـ ــع بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال ـ ـب ـ ـعـ ــض القـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح حـ ـل ــول
للمشاكل التي تواجهها البلديات ،وتغيير
واقع وحياة الفئة الشابة التي تمثل نسبة
 75من القوة السكانية في الجزائر.
أم ــا آخـ ــرون فـيـعـتـبــرون أن إق ـحــام الـشـبــاب
في مسؤوليات العمل اإلداري دون تكوين
س ـيــاســي ،ق ــد يـتـسـبــب ف ــي نـتــائــج عكسية.
كـ ـم ــا ال يـ ـ ـ ــرون ف ـ ــائ ـ ــدة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن ح ـصــر

سياسات الدولة في ربط املشاركة الشبابية
بــان ـت ـخــابــات امل ـج ــال ــس امل ـح ـل ـيــة ،م ــن دون
تعزيز مستوى املشاركة الفعلية واملؤثرة
في صنع الخيارات الكبرى.
وتـ ــرى أسـ ـت ــاذة ال ـع ـلــوم الـ ّسـيــاسـيــة فــريــدة
حساني أن «اسـتـبـعــاد الــنـضــال السياسي
الــذي يعني التكوين والتدريب في تسيير
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة وخــوض ـهــا م ــن خــال
بناء ك ــوادر ق ــادرة على قـيــادة املسؤوليات
في مؤسسات الــدولــة ،لن يــؤدي إلــى حلول
إيجابية».
ت ـض ـيــف« :س ـت ــدف ــع إي ـج ــاب ـي ــات وسـلـبـيــات
هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــرب ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة إلـ ـ ــى تـغـيـيــر
نهج التعاطي مــع املناضلني فــي األح ــزاب
بــالــدرجــة األولـ ــى ،وف ــي مـمــارســة السياسة
ع ـمــومــا ،وت ـج ـعــل ال ـش ـبــاب ي ـن ـخــرطــون في
األح ـ ــزاب ضـمــن هـيـئــات الـتـنـظـيــم وهـيــاكــل
الـتـكــويــن الـسـيــاســي ،مــع ع ــدم اسـتـبـعــاد أن
تقودهم أيضًا إلى تأسيس أحزاب جديدة،
خصوصًا بعدما فقد املواطنون ثقتهم في
األحزاب خصوصًا تلك التي ّ
عمرت لسنوات
طويلة».
وتلفت حساني إلــى أن «هـنــاك عـشــرات من
ً
القوائم الحرة التي تعد عامال إيجابيًا في
مضمار املنافسة االنتخابية من ناحية الكمّ،
لكنها تـظــل م ـجـ ّـرد أرق ــام ون ـســب ،وتعاني
بــرامـجـهــا مــن ف ــراغ فــي امل ـض ـمــون» .وتـعــزو
ذل ــك إل ــى أن «ق ــوائ ــم ح ـ ّـرة كـثـيــرة ال يحمل

وجود الشباب في
قوائم االنتخابات يبشر
بالخير ألنه يساهم في
تكوين مناضلين
اقتراب الشباب من
المواطنين عبر المجالس
المحلية يكسب دورهم
فعالية أكبر
ّ
أصحابها مشاريع وأفـكــارا ،وتعرض فقط
لرغبتهم في تحسني وضعهم االجتماعي
واالقتصادي تحديدًا».
وعمومًا ستكرر االنتخابات الجديدة شعار
«تـسـلـيــم املـشـعــل لـلـشـبــاب» ال ــذي راف ــق كل
التجمعات الشعبية للحمالت االنتخابية
ال ـســاب ـقــة ،وتـغـنــى ب ــه مـمـثـلــو األح ـ ــزاب في
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر ب ـ ـهـ ــدف اسـ ـتـ ـقـ ـط ــاب ال ـن ــاخ ـب ــن،
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى مـ ــراكـ ــزهـ ــا فـ ــي امل ـج ــال ــس
البلدية القريبة من املواطنني ،تمهيدًا لرفع
حظوظها فــي كسب مؤيدين تـ ّ
ـزج بهم في
استحقاقات انتخابية أخرى.

تركيا :الطالب السوريون «أجانب» في الجامعات
بات تراجع عدد الطالب
السوريين في الجامعات
الحكومية التركية
أمرًا محتمًا إثر صدور
قرار رفع أقساطهم.
ويتوقع أن يتأثر طالب
متفوقون باإلجراء
الذي خضع العتبارات
اقتصادية وسياسية

رفع األقساط سينسف
طموحات جامعيين سوريين
(محمد مراد /األناضول)

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ب ــدد رف ــع األق ـســاط الـجــامـعـيــة لـلـســوريــن في
تركيا أح ــام الطالب محمد علي ال ــذي أرجــأ
دراس ـت ــه ه ــذا ال ـعــام كــي يـعـمــل ويــؤمــن املبلغ
امل ـط ـل ــوب .وهـ ــو كـ ــان أع ـ ــاد اخ ـت ـب ــار «يـ ــوس»
الـخــاص بــاألجــانــب على مــدى عــامــن قبل أن
ي ـح ـصــل ع ـلــى املـ ـع ــدل املـ ـح ــدد لـتـحـقـيــق حلم
دخوله جامعة سكاريا في اختصاص هندسة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر .ي ـق ــول م ـح ـمــد ع ـل ــي ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد»« :ال أستطيع تأمني قسط الجامعة
ومـ ـق ــداره  8آالف ل ـي ــرة تــرك ـيــة س ـنــويــا (837
دوالرًا بــالـسـعــر ال ـحــالــي بـعــد تــدهــور الـلـيــرة
أمام الدوالر) ،علمًا أنه بلغ نحو  420ليرة (44
دوالرًا) العام املاضي .كما يجب أن أوفر نفقات
السكن واملعيشة املرتفعة».
وتــؤكــد الـطــالـبــة الـســوريــة املـتـفــوقــة بـيــان أبــو
ّ
صالح التي حلت أولى العام املاضي في كلية
الـهـنــدســة املـعـمــاريــة بـجــامـعــة غ ــازي عنتاب،
أن هــذه الـحــال تـطــاول آالف السوريني اليوم.

وتـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :أع ــاد مـئــات من
أصدقائي اختبار يوس كي يستطيعوا دخول
الـجــامـعــات الـتــركـيــة الـحـكــومـيــة الـتــي عاملت
السوريني منذ عــام  2014بخصوصية مالية
كأنهم أتراك» .وتشير إلى أن قسط كلية الطب
ال ـ ــذي رفـ ــع إلـ ــى  60ألـ ــف ل ـي ــرة تــرك ـيــة (6279
دوالرًا) ،هو بمثابة مبلغ من األحالم بالنسبة
إلى طالب سوري الجئ».
ومطلع العام الدراسي الحالي ،أصدر مجلس
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي قـ ـ ــرار ع ـ ــدم إعـ ـف ــاء ال ـط ــاب
السوريني مــن أقـســاط الجامعات الحكومية،
وقـلــب بالتالي صفحة «دالل الـســوريــن» في
تحصيل التعليم العالي ،وقرر معاملتهم مثل
أي طــالــب أجـنـبــي يــأتــي ل ـلــدراســة فــي تــركـيــا.
لكنه مـنــح ه ــذه الـجــامـعــات أيـضــا حــريــة رفــع
األقـســاط أو االسـتـمــرار فــي اإلع ـفــاءات والــذي
طبقته قلة منها ،بحسب مــا يكشف صاحب
شــركــة «أن ـجــو أن ـكــا» للقبول الـجــامـعــي ،إيــاد
صياه ،الذي يوضح أن «جامعات قليلة اكتفت
ً
ب ـخ ـفــض األقـ ـس ــاط ق ـل ـي ــا ،م ــا ي ــؤك ــد أن زمــن

بعض الجامعات التركية
تعامل السوريين برحمة،
ولم ترفع الرسوم
قرار رفع األقساط
غير ملزم لمؤسسات
التعليم
ّ
معاملة السوريني مثل األت ــراك ولــى إلــى غير
رجعة» .ويستبعد صياه في حديثه لـ«العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ل ـ ـجـ ــوء الـ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ـسـ ــوريـ ــن إل ــى
الجامعات الخاصة ،ألن أقساطها مرتفعة جدًا
في األســاس ،وال تقدم أيــة ميزات للسوريني،
في حني يرى أن القرار الجديد سيهدر فرصًا

دراس ـيــة مهمة للسوريني املـتـفــوقــن ،ويـقــول:
«أعــرف طالبًا أعــادوا اختبار يــوس وحصلوا
على معدل دخــول معهد الطب ،لكن األقساط
املرتفعة حتمت تنازلهم عن املقعد الدراسي».
ويـ ـ ـق ـ ـ ّـدر ص ـ ــاه ع ـ ــدد ال ـ ـطـ ــاب الـ ـس ــوري ــن فــي
الجامعات التركية بأكثر من  37ألفًا ،لكنه لم
يحدد نسبة تراجع الطالب هذا العام «ألن ال
إحصاء رسميًا في هــذا الـشــأن ،لكنني أعتقد
ب ــأن آالف الـســوريــن درس ــوا ي ــوس وتجنبوا
الـتـسـجـيــل ف ــي ال ـع ــام ال ــدراس ــي ال ـح ــال ــي .أمــا
ال ـطــاب املـسـجـلــون ســابـقــا فانسحابهم غير
وارد ألن أقساطهم قليلة».
وكان رئيس تجمع الطالب األجانب عبد الله
إريــن كشف سابقًا أن عــدد الطالب السوريني
الذي يدرسون في جامعات البالد وفقًا ألرقام
مجلس التعليم العالي يبلغ  .37,326وأوضح
ف ــي ت ـصــري ـحــات نـقـلـتـهــا صـحـيـفــة «مـلـيـيــت»
أن  1611طــالـبــا س ــوري ــا اس ـت ـف ــادوا م ــن املـنــح
الدراسية التي تقدمها الحكومة ،مشيرًا إلى
أن عــدد الـطــاب األجــانــب فــي تركيا زاد نحو

عشرة أضعاف خالل السنوات العشر املاضية،
ً
وصــوال إلى أكثر من  200ألف ،وإلى أن بالده
ت ـق ــدم م ـن ـحــا دراسـ ـي ــة ل ـ ـ  3500ط ــال ــب بينها
حـصــة قليلة لـلـســوريــن ،فــي مـقــابــل حصص
أك ـب ــر ل ـل ـطــاب م ــن أذرب ـي ـج ــان وكــازاخ ـس ـتــان
وقيرغيزستان والعراق وأفغانستان.
وتتحدث األستاذة في جامعة محمد الفاتح،
عائشة نــور لـ«العربي الجديد» عن أن «قــرار
رفع أقساط السوريني سيحرم أكثر من  70في
املائة منهم من متابعة تحصيلهم العملي ،ألن
األسر السورية في تركيا تؤمن بالكاد عيشها
في ظل ارتفاع األسعار ،وتجد صعوبة بالغة
في دفع آالف الليرات ألحد أوالدها ،أما األسر
الـتــي تعمل فــي الـتـجــارة أو تتقاضى أج ــورًا
بـعـمــات أجـنـبـيــة فتستطيع تعليم أوالده ــا
في الجامعات التركية بعد رفع األقساط التي
ت ـظــل أق ــل م ــن ت ـلــك ال ـتــي تـطـلـبـهــا الـجــامـعــات
الخاصة في البالد أو خارجها».
وت ـل ـفــت إل ــى أن «ب ـعــض ال ـجــام ـعــات الـتــركـيــة
تـعــامــل ال ـســوريــن بــرحـمــة ،ول ــم تــرفــع رســوم

دراستهم لتعادل تلك الخاصة باألجانب ،من
دون أن تخالف قــرار مجلس التعليم العالي
ال ـ ــذي ل ــم ي ـلــزم ـهــا ب ــذل ــك ،ب ــل م ـنــح رئــاسـتـهــا
تحديد قيمة قسط تعليم الـطــالــب الـســوري.
وف ـع ـل ـي ــا ت ـ ـقـ ــدم ج ــامـ ـع ــات عـ ــروضـ ــا خ ــاص ــة
للسوريني بينها غازي عنتاب ومحمد عاكف
أرسوي ونامق كمال وكرمان أوغلو».
م ــن جـه ـتــه ،ي ـقــول أس ـت ــاذ ع ـلــم االج ـت ـمــاع في
ج ــام ـعــة ابـ ــن خـ ـل ــدون ف ــي إس ـط ـن ـب ــول ،رج ــب
شــان ت ــورك ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن «مجلس
العالي أصدر عام  2013قرار تحصيل
التعليم ّ
أقساط مخفضة من السوريني حاملي بطاقة
(كيملك) للحماية ّاملؤقتة ،من دون أن يشمل
ذلك السوريني املجنسني أو حاملي اإلقامات
ال ـس ـي ــاح ـي ــة ،ل ـك ــن ب ـع ــد ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات عـلــى
وجودهم في تركيا».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

