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نصف فقراء العالم يعيشون في المدن
نسبة وفيات الوالدات
لدى سكان األحياء
الفقيرة أعلى بنسبة
ضعفين من الغنية

ال وط��ن للفقر ،وال ح��دود جغرافية تضبط انتشاره
ّ
وتمدده ،سواء في األرياف أو في املدن ،التي باتت تحوي
نصف فقراء العالم ،بحسب تقرير دولي جديد .فمن كان
يظن أن املدن الكبيرة واملتقدمة معزولة عن ظاهرة
الفقر املدقع عليه أن يراجع حساباته ،ومن كان يعتقد
أن النسبة األعلى للفقراء موجودة في األرياف واملناطق

ّ
النائية ال بد أن يغير معتقده .فاملدن باتت الحاضن
األكبر للفقر والبيئة األمثل النتشاره ،وخصوصًا في ظل
األنظمة الرأسمالية البحتة ،حيث ال مكان للمساعدات
االجتماعية وال للضمان الصحي .نيويورك قد تكون
النموذج األمثل للمدينة الالمعة والغنية التي ّ
تخبئ بني
أحيائها مستوطنات للفقر

البؤس الحضري يتجلى
في المسكن الضيق
والدخل المحدود وسوء
التهوية والتلوث

ّ
تايونية تجر
عربة تحوي
أغراضًا
للبيع لتأمني
قوتها
(سام ياه ــ
أ ف ب)

مستوطنات فقر مخفاة
نيويورك ــ نزار عبود
ت �ش��ان ش ��اب ص�ي�ن��ي ي�ب�ل��غ م��ن ال�ع�م��ر 28
عامًا ،يقيم في شقة في الطبقة السادسة
م��ن مبنى ف��ي ال�ح��ي الصيني ف��ي جنوب
حي مانهاتن الغني في نيويورك .الشقة
ال� �ت ��ي ت �ب �ع��د أم � �ت� ��ارًا ع ��ن ح ��ي «إيطاليا
ال�ص�غ�ي��رة» ال�ح��ال��م ،مؤلفة م��ن غ��رف��ة نوم
واحدة ال تتجاوز مساحتها عشرة أمتار
م��رب�ع��ة ،وه �ن��اك م�ط�ب��خ ص�غ�ي��ر بمساحة
م�ت��ري��ن ون �ص��ف م �ت��ر ،وح �م��ام أض �ي��ق من
ذلك مساحة .هذا كل ما سمحت به الحياة
ل��ه ،في إح��دى أغنى م��دن العالم وأغالها،
لإلقامة إلى جانب والده ووالدته املسنني،
وشقيقته امل��راه �ق��ة .ال�ص�ع��ود إل��ى الشقة
يكون من دون مصعد ،على أدراج حديدية.
والنوم فيها يتوقف على مدى قدرة تشان
وأس ��رت ��ه ع �ل��ى ال �ت �ع��اي��ش م��ع الضوضاء
الشديدة في حي ينام فيه السكان بالدور.
ّ
التلوث ،بل
كل شيء في املبنى يشكو من
من القذارة .مع ذلك ،ال يملك تشان سوى
ّ
التحمل ف��ي الشقة التي ال يكاد يفارقها
على م��دى  24ساعة ف��ي ال�ي��وم ،ألن كسب
عيشه أيضًا يحصل من داخلها.
إن��ه ليس الج�ئ��ًا غير ش��رع��ي ،فهو يحمل
الجنسية األميركية منذ خمس سنوات.
ّ
ومتخرج في جامعة أميركية
وهو متعلم
وم ّ�ت�خ�ص��ص ف��ي ال�ه�ن��دس��ة اإللكترونية.
لكن العوائق الكثيرة تمنعه م��ن تحقيق
ال �ح �ل��م األم �ي��رك��ي ،رغ ��م ق ��رب م�س�ك�ن��ه من
حي امل��ال األكبر في العالم ،وول ستريت.
من حوله غابة من مباني الشركات التي
تتخلص م��ن موظفيها ب��وت�ي��رة سريعة
وتنشر الفقر في كل اتجاه.
ل��ذا ل��م يجد ت�ش��ان مناصًا م��ن العمل من
خالل املنزل في إصالح أجهزة الكمبيوتر
لألفراد من على منضدة في مطبخه ،وقد
وضع كل معداته اإللكترونية على رفوف
إلى جانب أدوات املطبخ .يعمل ليل نهار
والقلق يساوره من عدم التمكن في نهاية
الشهر من دفع إيجار الشقة التي يقطنها،
الذي يزيد على ألف دوالر .إنه مبلغ باهظ
ألمثاله ،حتى ولو كان يعمل في نيويورك.
زب ��ائ� �ن ��ه ف ��ي غ��ال �ب �ي �ت �ه��م م ��ن منخفضي
األج � � � � � ��ور ،ألن األغ� � �ن� � �ي � ��اء ال يصلحون

ّ
يتحمل كل
حواسيبهم املستعملة .تجده
ش��يء ويمضي ساعات طويلة من العمل
املضني ،ألن البدائل تكاد تكون معدومة.
والفقر ليس ك��ل م��ا يعانيه ،ب��ل ه�ن��اك ما
ه��و أخ �ط��ر ،إن �ه��ا األوض� ��اع ال�ص�ح�ي��ة .كل
ما يحيط بتشان وأسرته يهدد الصحة،
س � ��واء ال � �ق� ��ذارة ف ��ي امل �ب �ن��ى ال �ق��دي��م الذي
ت� �س ��رح ف �ي��ه ال� �ف� �ئ ��ران وال� �ص ��راص� �ي ��ر ،أو
س��وء التغذية ،ألن الفواتير تلتهم معظم
اإلن �ت ��اج وال ي�ب�ق��ى ل��دي��ه س ��وى م��ا يكفي
فضالت بسطات الخضر .ألمثاله
ل�ش��راء
ّ
الحبوب املسكنة هي كل ما يحصل عليه
ل��وال��ده ال�ع�ج��وز ع�ن��دم��ا ي �م��رض .أم��ا هو،
فليس مسموحًا له باملرض.
أم � �ث � ��ال ت � �ش� ��ان ل� �ي� �س ��وا م � ��ن شخصيات
ت�ش��ارل��ز ديكنز البريطانية ،ب��ل ه��م كثر،
ّ
وم ��ن م�خ�ت�ل��ف ال�ج�ن�س�ي��ات ،وي �ع ��دون في

ن�ي��وي��ورك وح��ده��ا ب��امل�لاي�ين .ت�ج��د حامل
ش� �ه ��ادة دك � �ت� ��وراه ي �ب �ي��ع السندويشات
ف��ي س��اع��ة م�ت��أخ��رة م��ن الليل على قارعة
ال �ط��ري��ق ف ��ي س ��اح ��ات ع ��ام ��ة ،ف ��ي درجة
حرارة تحت الصفر.
الوضع في نيويورك ليس فريدًا ،بل إنها
ح��ال��ة تتفشى ف��ي شتى م��دن ال�ع��ال��م ،من
دون تمييز ب�ين أفريقا وأم�ي��رك��ا وآسيا،
حسب تقرير جديد صدر أول من أمس عن
للمرة األول ��ى عن
األم��م امل�ت�ح��دة يتحدث
ّ
الفقر في املدن وعالقته بتفشي األمراض.
تقرير يدعو أص�ح��اب ال�ق��رار إل��ى توجيه
األن� �ظ ��ار ن �ح��و س �ك��ان امل� ��دن األك �ث��ر عوزًا
وت �ح �س�ين أوض��اع �ه��م امل �ع �ي �ش �ي��ة .يحمل
«املدن املخفاة :الكشف عن
التقرير عنوان
ّ
الصحي والتغلب عليه في األوساط
الظلم ُ
امل��دن�ي��ة» .أط�ل��ق التقرير ف��ي مدينة كوبه

الماء يزيد المأساة
الحصول على مياه الشفة من العوامل الكبيرة املؤثرة على
مستوى املعيشة والظروف الصحية .وفي هذا املجال يقول
تقرير منظمة الصحة إن وصول املياه إلى حنفيات املساكن
ت�ح� ّ�س��ن ك�ث�ي�رًا ع� ّ�م��ا ك��ان ع�ل�ي��ه قبل
عقدين من الزمن .غير أن ذلك ال يزال
متفاوتًا بني ق��ارة وأخ��رى ،ويتجلى
ب ��وض ��وح ف ��ي األح � �ي� ��اء ،ب� �ن � ً�اء على
أسس طبقية .وبالتالي يؤدي نقص
املاء دورًا سلبيًا إضافيًا في مأساة
فقراء املدن .هذا التفاوت الطبقي كان
وراء استيطان أم��راض كثيرة ،حتى
في الدول الغنية ،حسب استنتاجات
واض �ع��ي ال�ت�ق��ري��ر ،إذ أرج �ع��وا عدم
قدرة الدول األكثر ً
ثراء في العالم على
ّ
التخلص تمامًا من أم��راض مثل داء
فتاتان أفغانيتان تدرسان داخل
خيمة (شاه مراعي ــ أ ف ب)

اليابانية حيث أمضى ّ رؤس��اء حكومات
وأساتذة جامعات وممثلون عن منظمات
أهلية ثالثة أيام يناقشون كيفية تحسني
أوضاع سكان املدن املعيشية والصحية.
التقرير القائم على تحليل جديد ينظر
إل��ى م��ا ه��و أب�ع��د م��ن امل�ع�ل��وم��ات العامة
عن املدن ،ليحدد مواطن الحرمان والعلل
ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي أح �ي��ائ �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة وفي
ّ
ضواحي البؤس .أعدته منظمة الصحة
ال �ع��امل �ي��ة وب��رن��ام��ج االس �ت �ي �ط��ان التابع
لألمم املتحدة (هابيتات) .وقالت مديرة
منظمة الصحة العاملية ،مارغريت تشان،
ف��ي امل��ؤت �م��ر «امل �ف �ه��وم ال ��ذي ي�ع��ال��ج منه
التقرير أوضاع سكان املدن يكشف الهوة
الصحية ب�ين السكان وينبه املسؤولني
إل� ��ى األم� ��اك� ��ن ال �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي أن يركزوا
انتباههم عليها».

ّ
السل ،إلى ًتفاوت مستويات املعيشة داخل املدينة الواحدة.
اليابان مثال تعاني كثيرًا من هذا ال��داء ،وال سيما في املدن
الكبرى مثل أوساكا ،التي تقطنها طبقة عاملة كبيرة تعمل
في املصانع املنتشرة فيها.
وفي نيويورك تعاني األحياء الفقيرة،
م �ث��ل ه��ارل��م وب��رون �ك��س ،م��ن ّ
تردي
ّ
األوضاع الصحية وتفشي األمراض.
وال�س�ب��ب ال��رئ�ي�س��ي ل��ذل��ك ي �ع��ود ،إلى
ج ��ان ��ب ال �ف �ق ��ر ،إل� ��ى غ �ي ��اب الرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ش �ب��ه ال� �ت ��ام ��ة م ��ن جانب
الدولة .تشان وأمثاله يبذلون الكثير
وي �س �ه��رون م��ن أج ��ل ل�ق�م��ة العيش،
ّ
لكن مشاق الحياة في املدن أكبر من
طاقتهم وال ت��رح��م ال�ض�ع�ف��اء الذين
يصيبهم املرض.

إلى جانب البؤس الحضري الذي يتجلى
ف ��ي امل �س �ك��ن ال �ض� ّ�ي��ق وال ��دخ ��ل املحدود
وس��وء التهوية العامة والتلوث البيئي
م��ن ك�ث��رة ال �س �ي��ارات ،وج��د ال�ب��اح�ث��ون أن
ن�س�ب��ة وف �ي��ات ال� � ��والدات واألط� �ف ��ال لدى
س �ك ��ان األح � �ي ��اء ال �ف �ق �ي��رة أع �ل ��ى بنسبة
سكان األحياء الغنية.
ضعفني منها لدى ّ
وتنخفض نسبة املتلقني لرعاية الوالدة
ب�ين ف�ق� ّ�راء امل��دن إل��ى م��ا دون  45ف��ي املئة
ّ
مما يتلقاه امليسورون فيها.
وي�م�ض��ي ال�ت�ق��ري��ر إل��ى ت��وج�ي��ه االنتباه
إل��ى ع��دة ع��وام��ل ت ��ؤدي دورًا ف��ي تعزيز
ال �ب��ؤس ب�ين س �ك��ان امل� ��دن ،وه ��ذه تشمل
آل �ي��ة ح��رك��ة ال �س �ك��ان ،وأس� �ل ��وب اإلدارة
وال �ح �ك��م ف��ي امل � ��دن ،وال �ف ��رق ب�ي�ن البيئة
الطبيعية وال�ب�ي�ئ��ة ال�ع�م��ران�ي��ة ،وأخيرًا
ظروف البيئة االجتماعية واالقتصادية
وأس � �ل� ��وب م �ع��ال �ج��ة ال � �ح� ��االت الطارئة
فيها وم��دى ال �ق��درة على نيل الخدمات
الصحية العاجلة.
األش �خ��اص م��ن أم �ث��ال ت �ش��ان ف��ي الحي
ال �ص �ي �ن ��ي م� ��ن ن � �ي� ��وي� ��ورك ال يحلمون
بالحصول على ع�لاج ف��ي مستشفيات،
ألن � ��ه خ � � ��ارج ق ��درات� �ه ��م امل ��ال� �ي ��ة ،وليس
هناك من نظام رعاية صحية حتى اآلن
يشملهم .أم��ا التأمني الصحي الخاص
ّ
فكلفته عالية إل��ى ح��د يكون معه املوت
أس� �ه ��ل ل� �ه ��ؤالء ال� �ف� �ق ��راء .ف �ك �ل �ف��ة الليلة
ال � ��واح � ��دة ال� �ت ��ي ي �ق �ض �ي �ه��ا م ��ري ��ض في
مستشفى أم �ي��رك��ي ت �ع��ادل إي �ج��ار شقة
تشان لعام كامل.
ورغ � ��م أن� ��ه ك� ��ان ي �ف �ت��رض بتكنولوجيا
املعرفة إل�غ��اء امل�س��اف��ات وج�ع��ل أصحاب
ال �ك �ف��اءات ق��ادري��ن ع�ل��ى ت��أدي��ة وظائفهم
م��ن أي م �ك��ان دون ال �ح��اج��ة إل ��ى اإلقامة
ف��ي أح �ي��اء امل ��دن ال�ف�ق�ي��رة امل�ك�ت�ظ��ة ،إال أن
أمثال زبائن تشان لن يغامروا في إرسال
ّ
وتحمل نفقاته .وبعيدًا
أجهزتهم بالبريد
عن نيويورك وطوكيو ،ال يتوقع سكان
األح�ي��اء الفقيرة ف��ي غالبية م��دن العالم
الحصول على خدمات اتصاالت يعتمد
عليها بكلفة معقولة .بالتالي ،كان على
ت�ش��ان اإلق��ام��ة ق��رب زب��ائ�ن��ه مهما كانت
التبعات .وضع جعل نصف سكان العالم
تقريبًا يعيشون في املدن وضواحيها.

