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حيفا ـ ناهد درباس

الفلسطينيون في األراضــي املحتلة  يعاني 
عــام 1948 من تمييز مؤسساتي في مجال 
في  فــرق شاسع  ل  ُيسجَّ إذ  العامة،  الصحة 
املتاحة لهم  الطبية  امليزانيات املرصودة والخدمات 
باملقارنة مع اإلسرائيليني. واألمر، الذي يأتي نتيجة 
ـــر ســلــبــا وبــطــريــقــة مــبــاشــرة 

ّ
ســيــاســة مــمــنــهــجــة، يـــؤث

على صحتهم. والتمييز بدأ منذ أيام النكبة بحسب 
مـــا جــــاء فـــي دراســـــة صـــــادرة عـــن مــعــهــد »فــــان لــيــر«، 
أعّدتها الدكتورة نهاية داوود وهي أستاذة جامعية 
ومتخصصة في شؤون املساواة في الصحة العامة. 
املــؤســســاتــي في  التمييز   جـــذور 

ّ
أن داوود  وتــوضــح 

الجهاز الصحي تعود إلى قيام دولة إسرائيل. ففي 
فصل  إلــى  اإلسرائيلية  الحكومة  عمدت  الفترة،  تلك 
ـــني، واحــدة للفلسطينيني 

َ
إلــى إدارت الجهاز الصحي 

وأخرى لليهود املهاجرين الجدد إلى فلسطني. وعليه 
كـــان الــتــمــيــيــز، إذ جـــرى تــطــويــر لــلــخــدمــات الصحية 
الفلسطينّيني  ربــع  أّمــا  املهاجرين.  بــهــؤالء  الخاصة 
هناك فبقوا من دون تأمني صحي من أّي نــوع كان، 
وبالتالي لم ُيَصر إلى تطوير الخدمات الصحية في 

قراهم ومدنهم التي ُهدم عدد كبير منها.
ــه خــال فترة الحكم العسكري، 

ّ
أن وتشير داوود إلــى 

كـــــان الــفــلــســطــيــنــيــون بــمــعــظــمــهــم يـــحـــصـــلـــون عــلــى 
الخدمات الصحية من مطببني )معالجني( تقليديني 
يــعــتــمــدون عــلــى »الـــطـــب الـــعـــربـــي«، فــيــمــا كــانــت ثــّمــة 
رها أطباء في عــدد قليل جــدًا من 

ّ
خدمات حديثة وف

 عــدد األطــبــاء في تلك الفترة كان 
ّ
الــعــيــادات. ُيذكر أن

 جــدًا، وكــان طبيب واحــد يعالج منطقة كاملة 
ً
قليا

ه خال 
ّ
أي قرى عربية عّدة في وقت واحد. تضيف أن

الحكم العسكري من عام 1948حتى عام 1966 )والذي 
املحتلة  األراضــي  إسرائيل على فلسطينيي  فرضته 
عام 1948( كانت »الخدمات الصحية لألقليات« تأتي 
في إطار تنسيق تام مع الحكم العسكري، وهو األمر 
الذي تسبب في عدم تطّور الخدمات الصحية كثيرًا 
الــعــربــي، باملقارنة مــع مــا هــي عليه في  فــي املجتمع 
املجتمع اليهودي. ومع انتهاء فترة الحكم العسكري 
ودخول الفلسطينيني إلى سوق العمل اإلسرائيلية، 
التي  الــخــدمــات الصحية  مــن  بــدأ هـــؤالء يستفيدون 
نقابة  أعضاء  خصوصا  املــرضــى،  صناديق  تقدمها 
ــتـــدروت( الـــذيـــن حــصــلــوا على  الــعــمــال الــعــامــة )هـــسـ
لني فــي ســوق العمل 

ّ
تغطية صحية مــن خــال املشغ

في  العربي  املجتمع  ربع  بقي  بالتالي،  اإلسرائيلية. 
دون  مــن   1948 عـــام  املــحــتــلــة  الفلسطينية  ــــي  األراضـ

تأمني صحي من أّي نوع كان.
ــرى تتعلق  ــ أخـ ــبـــاب  أسـ عـــن  كـــذلـــك  داوود  وتـــتـــحـــدث 

الوضع  العاقة ما بني  بالتمييز الصحي، من قبيل 
ــتـــي تــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى  ــتــــصــــادي والـــصـــحـــة الـ االقــ
 خــمــســني فـــي املــائــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــني، خــصــوصــا وأن

مــن عــائــات أهــل األراضـــي الفلسطينية املحتلة عام 
1948يعيشون تحت خط الفقر. كذلك، تشير إلى عدم 
مستوى  على  العامة  العرب  صحة  بقضايا  اهتمام 
املــيــزانــيــات وتـــوزيـــع املــيــزانــيــات، بـــصـــورة واضــحــة. 
 فــلــســطــيــنــيــي األراضـــــــي املــحــتــلــة عــام 

ّ
بـــالـــتـــالـــي، فـــــإن

1948 فــي حــاجــة إلــى اهــتــمــام خــاص بــهــم، فــي غياب 
أّي اهــتــمــام خــــال الــســنــني املــاضــيــة ومــــع اســتــمــرار 
 احتياجات العرب 

ّ
األمر حتى يومنا. وتشّدد على أن

خطة  ر 
ّ
تتوف ال  ه 

ّ
لكن الصحية،  الناحية  من  معروفة 
ممنهجة خاصة للعمل بناًء عليها.

البلدات  عــدم حصول  إلــى  داوود  تلفت  السياق،  فــي 
ــتــهــا، خــصــوصــا في 

ّ
الــعــربــيــة عــلــى الـــخـــدمـــات أو قــل

ــبــــاد حـــيـــث يــقــطــن فــلــســطــيــنــيــو األراضــــــي  ــال الــ ــمـ شـ
املحتلة عام 1948 بمعظمهم، باإلضافة إلى التوزيع 
إلى  ذلــك  وتعيد  الصحية.  للخدمات  املتساوي  غير 

الفجوات القائمة بني املركز ومناطق األطراف.
ــة الــصــحــة الــعــامــة بــالــنــســبــة إلــى  ــ  أزمـ

ّ
ــل وبـــهـــدف حــ

فلسطينيي األراضي املحتلة عام 1948، ترى داوود 
عــلــى صعيَدين  جــــذرّي  إلـــى تغيير  ثــّمــة حــاجــة   

ّ
أن

بــّد مــن أن يكون  ــني. على الصعيد األّول، ال  أســاســيَّ

تمثيل فلسطينيي األراضي املحتلة عام 1948 أكبر 
الــيــوم عربا في  فــي وزارة الصحة، إذ ال نجد حتى 
اليهود  القرار حتى يومنا، فيما أثبت  مراكز صنع 
ـــهـــم ال يــكــتــرثــون 

ّ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــون طـــــوال ســـنـــوات أن

بــصــحــة الـــعـــرب. أّمــــا عــلــى الــصــعــيــد الــثــانــي، فــا بــّد 
من أن تبدي القيادات املجتمعية واألهلية اهتماما 
أكبر بموضوع الصحة العامة وأن تناضل من أجل 
املساواة إن على مستوى امليزانيات أو على مستوى 

الحصول على الخدمات.

مجتمع
»تأثيره  لـ طالبت جمعيتان تونسيتان الحكومة بالتراجع عن مشروع تعديل قانون الجمعيات 
املــدنــي«. وقالت  على مــا تحقق مــن مكاسب فــي مجالي الحقوق والــحــريــات، وإضــعــاف املجتمع 
مؤسسة جمعية »كام«، فريال شرف الدين: »مشروع القانون املقترح من الحكومة سيغلق الفضاء 
العام أمام الناس، ويحد من سقف الحريات املمنوحة في القانون الحالي«. وفي 15 يونيو/ حزيران 
املاضي، عقدت الحكومة جلسة استشارية مع عدد من الجمعيات، اقترحت خالها مشروع قانون 
)األناضول( يعتمد إجراءات جديدة، من بينها »تعديل شروط تأسيس الجمعيات، وغيرها«. 

تعّرضت شرطة مدينة أوكاهوما في جنوب الواليات املتحدة، النتقادات حادة بعد إقدامها على 
قتل رجل يبلغ من العمر 35 عاما، لم يسمع أوامــر عناصرها ألنه أصــّم. وكانت عناصر الشرطة 
تبحث عن رجل الذ بالفرار بعد وقوع حادث سير، وقد توجهت إلى منزله ووجدت ابنه، وهو أصّم 
وأبكم. وقــال شهود إنهم حاولوا تحذير عناصر الشرطة وصرخوا »هو ال يستطيع سماعكم«. 
ولم تستجب عناصر الشرطة للتحذير، واستهدفت الرجل لدى شعورها بتهديد، فصعقه شرطي 
)فرانس برس( بمسدس كهربائي قبل أن يستخدم آخر ساحا ناريا ويقتله على الفور. 

شرطة أوكالهوما تقتل رجًال أصّم لم يسمع أوامرهاتونس مطالبة بالتراجع عن تعديل قانون الجمعيات

فلسطينيي  نسبة  أّن  إلى  المتوّفرة  البيانات  تفيد 
القطاع  جهاز  في   1948 عام  المحتلة  األراضــي 
المائة، بحسب األستاذة  إلى 12 في  الصحي تصل 
إّما  أنّهم  تشرح  التي  داوود  نهاية  الجامعية 
أطباء أو ممرضات فيما يُغيَّبون عن مراكز صنع 
عربي  أّي  يشغل  ال  يومنا،  حتى  أنـّـه  يُذكر  القرار. 

وظيفة في مركز عاٍل في وزارة الصحة.

12 في المائة فقط

ــدود« من  حـــذرت منظمة »أطـــبـــاء بــا حــ
كـــارثـــة صــحــيــة فـــي مــخــيــمــات الــاجــئــن 
الــروهــيــنــغــا فــي بــنــغــادش، نتيجة عــدم 
الــغــذاء أو املـــاء الــكــافــي، وصعوبة  تــوفــر 
الــوصــول إليها، إضــافــة إلــى تــدفــق مياه 
الصرف الصحي. وأعلن منّسق الطوارئ 
 

ّ
ــــوس فـــي وقـــت ســـابـــق: »كـــل ــرت أونـ ــ روبـ

يتحّول  وبــاء  النتشار  متوفرة  الشروط 
إلــى كارثة على نطاق واســـع«. وتخشى 
املــنــظــمــة انـــتـــشـــار الـــكـــولـــيـــرا والــحــصــبــة 
بشكل خاص، وقد فّر أكثر من 420 ألف 
مسلم من أقلية الروهينغا إلى بنغادش 
خــال األســابــيــع األخــيــرة هــربــا مــن قمع 
األمــم  والـــذي وصفته  الــبــورمــي،  الجيش 

املتحدة بأنه »تطهير إثني«.
الطوارئ  لحاالت  الطبية  املنسقة  وتقول 
لـــدى مــنــظــمــة »أطـــبـــاء بـــا حـــــدود«، كيت 
املخّيم طرقات  فــي  إنــه »ال يوجد  وايـــت، 
داخــلــيــة، مــا يــجــعــل إيــصــال املــســاعــدات 
صعبا جدًا. كما أن وجود وديان يجعل 
لانزالق، عدا عن عدم  األرض معرضة 
ــيـــض«. تــضــيــف: »عــنــدمــا  ــراحـ وجـــــود مـ
نسير في املخيم ندوس في املياه اآلسنة 
والفضات البشرية«. وبسبب عدم توفر 
مياه للشرب، يشرب الاجئون من حفر 
صغيرة غالبا ما تكون ملوثة. وتوضح 
ــت: »نــســتــقــبــل كـــل يـــوم بــالــغــن على  ــ وايـ

وشك املوت من الجفاف«.
مــن جهة أخـــرى، تشير تــقــديــرات األمــم 
ــى نـــحـــو 200  ــ ــة إلـ ــى الـــحـــاجـ ــ ــتـــحـــدة إلـ املـ
الــســتــة  األشــــهــــر  خـــــال  دوالر  مـــلـــيـــون 
املــقــبــلــة ملــســاعــدة الــاجــئــن الــروهــيــنــغــا 
إلى بنغادش من ميانمار  الذين هربوا 
ــة«. وفــــي تـــاســـع الــشــهــر  ــلـ ــائـ »بــــأعــــداد هـ
ــنـــاشـــدة لــجــمــع 78  ــاري، أطـــلـــقـــت مـ ــ ــجـ ــ الـ
بشكل  يـــزداد  الــعــدد  لكن  دوالر،  مليون 
في  املتحدة  األمــم  ويــقــول منسق  كبير. 
بــنــغــادش، روبــــرت دي. واتــكــيــنــز: »هــذا 
رقم أولي بناء على تقديرات للمعلومات 
سيغطي  املبلغ  أن  مضيفا  لدينا«،  التي 

فترة ستة شهور.
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)دومينيك فاجيت/ فرانس برس(



وبـــن تـــدهـــور الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي املــجــانــي 
األمـــور على االستعانة  أولــيــاء  الـــذي يجبر 
بـــمـــدرســـن خــصــوصــيــن ألبـــنـــائـــهـــم، وبـــن 
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص ذي األقــــســــاط املــرتــفــعــة، 
يعاني جميع املواطنن في مصر من جراء 
ــا املـــــدارس  ــة. أمــ ــ ــــدراسـ ارتــــفــــاع مـــصـــاريـــف الـ

الدولية، فحكاية أخرى.
ــرق بــــن املـــــــــدارس الـــحـــكـــومـــّيـــة وبــعــض  ــفــ الــ
املـــــــدارس الـــخـــاصـــة والـــدولـــيـــة هـــو كــالــفــرق 
 70 نـــحـــو  يـــجـــلـــس  واألرض.  الــــســــمــــاء  بــــن 
أو 80، وأحـــيـــانـــا مـــائـــة تــلــمــيــذ فـــي صـــف ال 
تتعدى مساحته 40 مترًا مربعا في مدرسة 
ــيــــانــــا، ال يـــجـــد الـــبـــعـــض أي  حـــكـــومـــيـــة. وأحــ
املقابل، فإن الصفوف  كرسي للجلوس. في 
في املدارس الدولية مكيفة ومجهزة بأحدث 
الوسائل التكنولوجية التي توفر مناخا من 
الرفاهية، علما أن العائلة الواحدة قد تدفع 
نــحــو نــصــف مــلــيــون جــنــيــه )نـــحـــو 28 ألــف 

دوالر( في العام الواحد.
ــتـــاروا املــــدارس   األهـــالـــي الــذيــن اخـ

ّ
حــتــى أن

الحكومية يعانون أيضا لتوفير مصاريف 
الــدراســة، علما أن القسط ال يتعدى املائتي 
 تــكــلــفــة الــتــعــلــيــم فــــي مـــصـــر ال 

ّ
ــكـــن جـــنـــيـــه. لـ

ــو، إذ أن أولـــيـــاء  ــحـ ــنـ الـ ـــحـــســـب عـــلـــى هـــــذا 
ُ
ت

األمور مضطرون إلى االستعانة بالدروس 
ـــل ضــعــف  ــي ظـ ــم، فــ ــهـ ــائـ ــنـ الـــخـــصـــوصـــيـــة ألبـ
مستوى التعليم في املدارس، عدا عن شراء 

ــن مـــابـــس، والــتــي  مــســتــلــزمــات املـــــــدارس مـ
ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

مــصــطــفــى مـــحـــمـــود أربـــعـــيـــنـــي وأب لــثــاثــة 
أوالد، مــنــهــم اثــنــان فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة 
وآخــر في املرحلة اإلعــداديــة، وجميعهم في 
مدارس حكومية. يقول لـ »العربي الجديد«: 
ــور،  ــ ــاء األمــ ــيــ ــــون كــــل أولــ »الــــلــــه يـــكـــون فــــي عـ
أوالدي  التعليم صـــارت صــعــبــة.  مــصــاريــف 
فــي حــاجــة إلـــى دروس خــصــوصــيــة فــي كل 
املـــدرســـة ال تعطيهم شــيــئــا. في  املـــــواد، ألن 
الحصة   ومـــدة  تلميذًا،   120 الــواحــد  الفصل 
45 دقــيــقــة، مــا يــعــنــي أن نــصــيــب كــل تلميذ 
 
ً
دقيقة واحدة أو أقل«. يملك مصطفى محا

في  الكيميائية  فات 
ّ
املنظ فيه  يبيع  صغيرًا 

امليسورين،  أنــه يعّد من  اإلسكندرية. ورغــم 
إال أنــــه ال يــســتــطــيــع دفــــع أقـــســـاط املـــــدارس 
أقساط  أستطيع تحمل  »ال  يقول:  الخاصة. 
املــدارس الخاصة. بصعوبة أدفع مصاريف 
واألدوات  واملــابــس  الخصوصية  الـــدروس 

املكتبية وغيرها«.
»مصاريف املــدارس في مصر باتت كبيرة«، 
هـــذا مـــا يــقــولــه عــبــد الــرحــمــن جــبــريــل، وهــو 
موظف يقطن في الجيزة. يضيف: »اضطررت 
إلى دفع 5 آالف جنيه )نحو 280 دوالرًا( إلى 
إحدى املــدارس التجريبية حتى تقبل إبني. 
بــمــدرســة حكومية ألن  إلــحــاقــه  يمكنني  وال 

التاميذ ال يحصلون على أي شيء يذكر«.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــــظــــهــــران وجــــــود أزمــ
ُ
ــــان ت ــــورتـ صـ

ــاع الــتــعــلــيــم فــي  ــطـ حــقــيــقــّيــة فــــي قـ
األمور  أولياء  أن  والنتيجة  مصر، 
من كافة الشرائح االجتماعية يعانون األمّرين 
لــتــأمــن مــصــاريــف الــتــعــلــيــم. الـــصـــورة األولـــى 
تظهر من خال فيديو نشرته الفنانة الشابة 
إيــمــي ســالــم عــلــى صفحتها عــلــى إنــســتــغــرام، 
والذي تداوله كثيرون. خاله، تناشد الرئيس 
على  للسيطرة  التدخل  السيسي  الفتاح  عبد 
ألحقت  التي  هي  الخاص،  التعليم  مصاريف 
ــدارس األمــيــركــيــة في  ــ ــ ــدى املـ ــ ــا فـــي إحـ ــ ــ أوالدهـ
القاهرة، والتي زادت أقساطها بشكل كبير في 

اآلونة األخيرة. 
تقول سالم إنها أم لثاثة أطفال، أكبرهم في 
الــصــف الـــرابـــع ابـــتـــدائـــي، واآلخــــــران تــــوأم في 
الروضة. وتوضح أن املدرسة زادت أقساطها 
ى 67 في املائة، بعد تعويم 

ّ
بشكل مبالغ تخط

الــجــنــيــه. »مـــا أدفــعــه خـــال الــعــام الـــواحـــد هو 
محترم«،  )مجمع(  كومباوند  في  لفيا  مقّدم 
مشيرة إلى أنها لن تذكر املبلغ حتى ال يصاب 
البسطاء بانهيار عصبي، »لكنني أتحّدث عن 
خمسة أصـــفـــار«. وتــؤكــد ســالــم أن مــا تدفعه 
ــة فــي  ــيـ ــلـ يــكــفــي إلدخـــالـــهـــم إلـــــى مـــــــدارس داخـ
ها ترفض 

ّ
لكن الــطــائــرة،  تــذاكــر  مــع  بريطانيا، 

األمــر رغم إلحاح البعض عليها، ألن األطفال 
ــمــوا فــي الــخــارج فــقــدوا انتماءهم 

ّ
الــذيــن تــعــل

 صاحب املدرسة عقد 
ّ
إلى بادهم. تضيف أن

اجتماعا مع أولــيــاء األمـــور، أشــار فيه إلــى أن 
زيـــادة األقــســاط فــي املــــدارس الــدولــيــة تحدده 
الــــــــوزارة، وهــــي 14 فـــي املـــائـــة فــقــط فـــي الــعــام 
الـــدراســـي الــحــالــي، مـــا ســـيـــؤدي إلـــى خــســارة 
تقدر بـ 80 مليون جنيه )أكثر من أربعة ماين 
دوالر(. وفي حال اعترض أولياء األمور، يقول 
إنه قد يضطر إلى خفض مستوى التعليم أو 

االستغناء عن املدرسن األميركين.
ــّيـــة شـــرائـــح  ــورة الـــثـــانـــيـــة تــــخــــّص غـــالـــبـ ــ ــــصـ الـ
الطبقة  يسمى  كـــان  مــا  أو  املــصــري،  املجتمع 
املتوسطة. على سبيل املثال، فإن عائلة مكّونة 
من ثاثة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة 
ــدا عــــن مـــصـــاريـــف املـــدرســـة  ــ تـــدفـــع الـــكـــثـــيـــر، عـ
األخرى والدروس الخصوصية والقرطاسية. 
فــي مقابل  للتلميذ  األســـرة  مــا تدفعه  ويــقــدر 
الدروس الخصوصية نحو ألف و320 جنيها 
 160 مــبــلــغ  ــــى  إلـ ــافــــة  إضــ دوالرًا(،   74 )نـــحـــو 
الواحد  الفصل  في  دوالرات(   9 )نحو  جنيها 
لحجز مدّرس في اللغات العربية والفرنسية 
واإلنكليزية، و190 جنيها )نحو 10 دوالرات( 

في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء.

معاناة واحدة
فــــي املـــحـــصـــلـــة، يــظــهــر أن تــكــلــفــة الــتــعــلــيــم 
باتت مشكلة أساسية في كل بيت مصري. 

تعليم
خمس نجوم

أقساط المدارس 
تفوق قدرات 

المصريين

التعليم في مصر. ولم  عامًا بعد عام، ترتفع تكلفة 
الناس،  من  معينة  طبقة  على  تقتصر  الشكاوى  تعد 
حتى  الجميع،  يشمل  األقساط  وارتفاع  الغالء  إن  بل 
التعليم  قطاع  يواجه  الغالء،  إلى  إضافة  األغنياء. 

تراجع المستوى، خصوصًا في المدارس الحكومية

وسط الضغوظ اليومية 
التي يعيشها الجزائريون، 

تظهر حاجة ملّحة 
إلى الترويح عن النفس. 

وتبدو األماكن الطبيعية 
خيارًا جيّدًا، خصوصًا 
عندما ُتقَرن بموائد 

الشواء على الفحم التي 
تتحّول إلى ضرورة

الشواء على الفحم يبعد الجزائريين عن ضغوطـهم اليومية

وزارة التربية تستعد 
لتوقيع بروتوكول لسداد 

تكلفة المدارس الخاصة

يجلس نحو 70 أو 80 
تلميذًا في صف ال تتعدى 

مساحته 40 مترًا مربعًا 

غداء مشوي على الفحم 
في الغابة وسيلة لالبتعاد 

عن ضغوط الحياة 

تلك الموائد تصنع أجواء 
فرحة تنسي الجزائريين 

ضوضاء المدينة

1819
مجتمع

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــام مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر/  ــ ــ ــــذه األيـ فــــي مـــثـــل هـ
ــلــــول، يــنــتــهــز الـــجـــزائـــريـــون فـــرصـــة الــجــّو  أيــ
املنعش ليقضوا كعائات أو أصدقاء أوقاتا 
ــات، حــيــث  ــابــ ــغــ فــــي الـــجـــبـــال والــــحــــدائــــق والــ
يجتمعون حول موائد شواء. وهم يعمدون 
إلى الشواء على الفحم، لابتعاد بطريقة أو 

بأخرى عن روتن الحياة اليومية.
فــــي جــــبــــال الـــحـــســـاســـنـــة غــــربــــّي الــعــاصــمــة 
قبل  كثيرين  املتنزهون  يكن  لم   ، الجزائرية 
ــنــــوات، هـــــؤالء الـــذيـــن يـــقـــصـــدون املــنــطــقــة  ســ
مــن مختلف الــواليــات املـــجـــاورة. أّمـــا الــيــوم، 
 هــــذه املــنــطــقــة الـــتـــي تــســتــهــوي مــحــّبــي 

ّ
فـــــإن

الجزائرين،  الطيور، راحت تستقطب  صيد 
إذ بــــاتــــت وجــــهــــة مـــفـــضـــلـــة لـــلـــعـــائـــات فــي 
يستطيعون  هــنــاك،  األســبــوع.  نهاية  عطلة 
االســـتـــمـــتـــاع بـــمـــوائـــد الــــشــــواء وبــاألطــعــمــة 
ــطــهــى إال عــلــى الــفــحــم. 

ُ
املــخــتــلــفــة الـــتـــي ال ت

ــؤالء،  ــ ــة مــــن أصـــدقـــائـــه مــــن هـ مـــــــروان وثــــاثــ

هم اعتادوا على 
ّ
ويخبر »العربي الجديد« أن

»الخروج في نزهة إلى الغابة حيث نحتفل 
بــغــداء مــشــوي على الــفــحــم. فــي ذلــك وسيلة 

لابتعاد عن ضغوط حياتنا اليومية«. 

حفالت أسبوعية
 حفات الجزائرين 

ّ
بالنسبة إلى كثيرين، فإن

والختان  كــالــزواج  املناسبات  على  تقتصر 
 ثـــّمـــة مـــن يــــرى فـــي نــزهــة 

ّ
والـــخـــطـــوبـــة، لـــكـــن

ــواء«.   وزيــنــتــه الـــشـ
ً
ــبـــوع »حـــفـــا نــهــايــة األسـ

ـــ »الــعــربــي  ــا يــقــولــه مــحــمــد الــــوافــــي لـ هــــذا مـ
ه حن يجد نفسه مرهقا 

ّ
الجديد«، ويخبر أن

مــن ضغوط أيــام األســبــوع والــعــمــل، »أذهــب 
الشواء  إلــى  مع أصدقائي في نزهة ونعمد 
على الفحم. وذلــك ما هو إال فرصة للترفيه 
واالستمتاع بالطبيعة الخابة التي نبتعد 

عنها وسط ضغوط الحياة املختلفة«.
والـــلـــحـــم املـــشـــوي بــحــســب مـــا يــــرى الـــوافـــي 
وآخـــرون كــثــر، ال يحصل على كــامــل نكهته 
 
ّ
ُيـــذكـــر أن الــلــذيــذة إال إذا كـــان عــلــى الــفــحــم. 

ــــي الــــجــــزائــــر فــي  ــر فـ ــ ــزدهـ ــ ــارة الـــفـــحـــم تـ ــ ــجـ ــ تـ
مناسبات كثيرة، ال سّيما في عيد األضحى 
وخال فصل الصيف. والفحم هو كذلك مادة 
ضـــروريـــة لــلــمــطــاعــم املــفــتــوحــة فـــي األحــيــاء 
التي تربط بن واليات جزائرية عّدة، والتي 

لّمة ضرورية
ه في يوم العطلة األسبوعية، 

ّ
ويرى البعض أن

أي الجمعة، ال بّد من  أن تخرج األسرة بكامل 
جه صوب مناطق معروفة غربّي 

ّ
أفرادها وتت

أو شرقّي العاصمة الجزائرية، وتحمل معها 
 مــســتــلــزمــات الــــشــــواء وتــحــضــيــر الــطــعــام 

ّ
كــــل

باإلضافة إلى املواد الغذائية املطلوبة.
 »املهم في مثل هذه 

ّ
ويشير عبد السام إلى أن

النزهات هو اللّمة العائلية التي باتت األسر 
الحياة  إليها بسبب ظروف  الجزائرية تفتقر 
وسائل  تــطــّور  وبسبب  ــدة، 

ّ
املــعــق االجتماعية 

التواصل االجتماعي التي راحت تزيح جانبا 
العاقات االجتماعية أكثر فأكثر«.

ــة العائلة حــول مــائــدة غــداء أو عشاء 
ّ
ــعــّد مل

ُ
وت

قــائــمــة عــلــى الــــشــــواء، ضـــــرورة بــالــنــســبــة إلــى 
»العربي  لـ  يؤكدون  الذين  الجزائرين  بعض 
ـــهـــا »تــصــنــع أجـــــواء مــخــتــلــفــة عن 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

والسعادة  الفرح  العائلة  تمنح  فهي  املعتاد. 
بــعــيــدًا عـــن ضـــوضـــاء املـــديـــنـــة«. ويـــأتـــي ذلــك 
ــودي، »فـــــــي حــن  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــه مـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ بـــحـــســـب عــ

تلك  مثل  إلــى  تفتقر  الجزائرية  األســـرة  باتت 
الــتــجــّمــعــات أو الــنــزهــات، نــظــرًا إلـــى الــظــروف 
ــك«. يــضــيــف لــــ »الــعــربــي  ــ الــتــي تــحــول دون ذلـ
 »الــلــّمــات والــتــجــّمــعــات األســريــة 

ّ
الــجــديــد« أن

صارت مرهونة باملناسبات، ال سّيما األعياد 
الدينية. أما خاف ذلك، وفي معظم األحيان، 
ــتـــا مــنــاســبــا   الـــجـــزائـــريـــن ال يــــجــــدون وقـ

ّ
ــإن ــ فــ

الجتماع األسرة«.

مصدر رزق
ــل األطــعــمــة املــشــويــة 

ّ
ــصــل، تــمــث

ّ
فـــي ســيــاق مــت

مصدر  الزكية،  ورائحاتها  الشهية  بنكهاتها 
رزق بــالــنــســبــة إلـــى الــبــعــض. فــثــّمــة مـــن يلجأ 
إلــــى عــمــلــيــة الـــشـــواء كــمــهــنــة يــســتــرزق مــنــهــا، 
خصوصا في أيام الصيف وفي األماكن التي 
تستقطب الزائرين والسياح في مختلف املدن 
محات  بعض  اشتهرت  بالتالي،  الجزائرية. 
الـــشـــواء فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة ارتـــبـــط اســمــهــا 
ـــ »الــــشــــواء الـــلـــذيـــذ«. ويـــتـــحـــّدث الــبــعــض عن  بـ

»عامات مسّجلة«.

أو  عبور  الجزائرين محطات  نظر  فــي  هــي 
أماكن سياحية ساحلية يكثر الطلب عليها 

من قبل العائات.

سمك مشوي
ــل الــبــعــض شـــواء 

ّ
إلــــى الــلــحــم املــــشــــوي، يــفــض

 ذوقه الخاص. بالنسبة إلى عبد 
ّ

السمك، فلكل
 شـــواء الــســرديــن والسمك »نفحة 

ّ
الــســام، فـــإن

 »شواء 
ّ
خارقة«، ويقول لـ »العربي الجديد« إن

اللحم أمر اعتاد عليه الجزائريون خال عيد 
ر فــي املطاعم ، فــي حن 

ّ
األضــحــى، وهــو متوف

 شواء السمك والسردين ما زال غير منتشر 
ّ
أن

 الــســاحــل 
ّ
بــالــقــدر الــكــافــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــزائـــري الـــبـــحـــري يــمــتــّد عــلــى طــــول 1200  ــجـ الـ
 »الشواء 

ّ
كيلومتر«. ويلفت عبد السام إلى أن

ــبـــعـــض فــي  ــــدى الـ ــار عـــــــادة لــ ــ ــفـــحـــم صــ ــلـــى الـ عـ
للترويح  فرصة  يــرونــه  كثيرين   

ّ
لكن البيوت، 

عــلــى الــنــفــس إذا قــامــوا بــذلــك خــــارج بيوتهم 
وفي مساحات خضراء تحديدًا أو في الجبال 

أو على شواطئ البحر«.

وُيقبل أولياء األمور في مصر على املدارس 
 كثافة، 

ّ
التجريبية، وهي مدارس حكومية أقل

أكبر  تكاليفها  أن  كما  لــلــغــات،  قسما  تضم 
أن محافظة  الحكومية. ويذكر  املـــدارس  من 
الجيزة على سبيل املثال تضم أربع مدارس 
إليها  ويتقدم  »املتميز«،  فئة  مــن  تجريبية 
كل عام نحو 40 ألف تلميذ، علما أنها تتسع 
لخمسة آالف فقط. ويقّدر عدد التاميذ في 

الصف ما بن 40 إلى 50 تلميذًا.
ــا ســـنـــاء الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــجـــال تنظيف  أمــ
ــل إعـــالـــة أســرتــهــا وأبــنــائــهــا  الــبــيــوت مـــن أجـ
الثاثة، تقول إنها لم تعد تستطيع مواصلة 
تعليم ثاثة أبناء مع بعضهم بعضا، الفتة 

الــدروس الخصوصية والقرطاسية  أن  إلــى 
ــرأة الـــتـــي كــانــت  ــ ــذه املــ وغـــيـــرهـــا تــرهــقــهــا. هــ
تمانع في  لــم تعد  أوالدهــــا،  بتعليم  مهتمة 
أن تتزوج إبنتها بعد اإلعدادية، أو أن يترك 
إبــنــهــا املـــدرســـة لــيــســاعــدهــا فـــي مــصــاريــف 

الحياة واملعيشة. 

ثالثة مستويات
ويــمــكــن تــقــســيــم قـــطـــاع الــتــعــلــيــم فـــي مصر 
إلـــى ثــاثــة مــســتــويــات. املــســتــوى األول هو 
الــذي يلتحق به السواد  التعليم الحكومي، 
األعظم من املصرين. وبحسب وزير التربية 
فإن  الــهــالــي،  الشربيني  السابق  والتعليم 
عـــدد الــتــامــيــذ عــلــى مــســتــوى مــصــر هــو 19 
10 ماين  بينهم  املــلــيــون،  ونــصــف  مليونا 
بــــاملــــدارس  يـــلـــتـــحـــقـــون  تــلــمــيــذ  ــــف  ألــ و500 
الحكومية فقط، و9 ماين تلميذ ال يجدون 

أماكن في املدارس الحكومية.
ويقول وزير التربية والتعليم الحالي طارق 
شوقي إن رؤية مصر لعام 2030، هي إنشاء 
100 ألــف فصل دراســي خــال األعـــوام 2016 
 في 

ً
إلى 1735 فصا و2017 و2018، إضافة 

املناطق املحرومة من خدمات التعليم.
الخاص  التعليم  فهو  الثاني،  املستوى  أمــا 
أو »اللغات« كما يسمى في مصر، وتتراوح 
تكلفة هــذه املــــدارس مــا بــن 10 آالف جنيه 
جــنــيــه  ألــــــف   30 إلــــــى  دوالرًا(   565 ــحــــو  )نــ
)نحو ألف و700 دوالر(. وعــادة ما تتاعب 
ــدارس فـــي األقــــســــاط، رغــــم أن وزارة  ــ تــلــك املــ

للزيادة.  قد حــددت سقفا  والتعليم  التربية 
لتوقيع  ــــوزارة تستعد  الـ إن  ويــقــول شــوقــي 
بروتوكول تعاون مع أحد املصارف، لسداد 
مــصــاريــف املــــدارس الــخــاصــة، بــهــدف ضبط 
أزمــــة الــتــاعــب بــاألقــســاط وحــمــايــة أولــيــاء 
األمــور. ويشير إلى التعميم على املديريات 
املــدرســي  الـــزي  أســعــار  بتحديد  التعليمية 
الــقــرار رقــم 420 املنظّم  إلــى  والنقل استنادًا 
لــلــمــدارس الــخــاصــة. لــكــن يــظــل هـــذا الــكــام 
املتابع ألزمة   

ّ
أن حبرًا على ورق، خصوصا 

ومشاكل التعليم في مصر يعرف أن ال شيء 
يتغير، بل يزداد األمر سوءًا يوما بعد يوم.

 أقساط املدارس الدولية 
ّ
خرى، فإن

ُ
من جهٍة أ

تفوق الخيال، عدا عن كونها تحصل على 
املــــال بـــالـــدوالر أو اإلســتــرلــيــنــي، رغـــم قـــرار 
والتعليم بضرورة تحصيل  التربية  وزارة 
املــصــري. وتــتــراوح األقساط  املــال بالجنيه 
ما بن 50 ألــف جنيه و400 ألــف جنيه )22 

ألف دوالر(.
التربية في جامعة عن  أستاذ علوم  وكــان 
شمس في القاهرة، حامد عمار، قد لفت إلى 
األسبق  التعليم  ووزيـــر  واألديــــب  املفكر  أن 
طــه حــســن، كـــان قــد أبـــدى انــزعــاجــه بسبب 
ــود عــشــرة أو عــشــريــن مـــدرســـة أجنبية  وجــ
فــي جميع أنــحــاء مــصــر. بــرأيــه، مهما أحب 
توجهاتها  فــي  سيتأثرون  مصر،  التاميذ 
مدرسة   15 نحو  عــن  يتحدث  كــان  الفكرية. 
 تـــطـــور مع 

ً
ولـــيـــس نــظــامــا تــعــلــيــمــيــا كـــامـــا

ــراحـــل  ــة املـ ــافـ ــار يــشــمــل كـ ــ الــــوقــــت، حـــتـــى صـ

أنظمة  تــعــدديــة  أن  إلـــى  ويــلــفــت  التعليمية. 
التعليم )الدينية والغربية والحكومية( تعد 
والثقافية  التعليمية  التحديات  أخطر  مــن 
واالجــتــمــاعــيــة فــي املجتمع، عــدا عــن ظهور 

قيمة املال والتفاوت بن فرص التعليم. 
نيفن  التربوية  الخبيرة  تقول  من جهتها، 
شحاتة، تعليقا على واقع التعليم في مصر 
متفائلة،  غير  إنــهــا  التعليم،  وزيـــر  ومــوقــف 
ومــا يــحــدث هــو مــجــرد كــام عــن خطط غير 
املجال  في  الوزير خبراء  يلتق  ولم  واقعية. 
التربوي لاطاع على أفكارهم. كما أن جعل 
يعني  ســنــوات  ثــاث  العامة  الثانوية  نظام 
أن األســــرة املــصــريــة ســتــعــانــي مــن تكاليف 

الدروس الخصوصية.

البحر االبيض المتوسط

مصر
البحر 

االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

االسكندرية

تحقيق

ريان محمد

ى اليوم، لم يتقّبل بعض السورين 
ّ
حت

أنهم  ورغــم  الجديد.  واقعهم  النازحن 
هم 

ّ
 أن

ّ
لم يغادروا األراضي السورية، إال

يـــشـــعـــرون بـــالـــغـــربـــة، خـــصـــوصـــا أنــهــم 
وأراضيهم  منازلهم  تــرك  على  أجــبــروا 
واالنـــتـــقـــال إلــــى مــنــاطــق املـــعـــارضـــة في 
ــال، بـــســـبـــب الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق،  ــمــ الــــشــ
والخوف من بطش النظام واملليشيات. 
ــعــــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم  ــيــــوم، قــــــرروا الــ الــ
ــم ما  الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام، رغــ

يمكن أن يواجهونه فيها.
ــذا الــســيــاق، يــقــول عــامــر بــرهــان،  فـــي هـ
النازح من الزبداني في ريف العاصمة 
الجديد«:  »العربي  لـــ  دمــشــق،  السورية 
»عادت عائات إلى الزبداني ومضايا، 
ــمــــح لــــأهــــالــــي بــــالــــدخــــول،  ــا ســ ــعــــدمــ بــ
للنظام«.  املطلوبة  غير  تلك  خصوصا 
الـــعـــائـــات فضلت  ويـــوضـــح أن بــعــض 
الــــعــــودة بــســبــب »اإلحــــســــاس بــالــغــربــة 
الــقــاتــل، والــفــوضــى فــي إدلـــب، وخوفها 
وتــكــرر مأساة  املــجــهــول،  املستقبل  مــن 

الحصار والقصف«.
من جهته، يقول ابن مدينة مضايا في 
لـ »العربي  ريــف دمشق، حسام محمد، 
الجديد«: »بعض النازحن من مضايا 
ــــب، ما  لـــم يــســتــطــيــعــوا الــتــأقــلــم فـــي إدلــ
ــرون  دفــعــهــم لـــلـــعـــودة إلــــى مـــضـــايـــا. آخــ
ســافــروا إلــى تــركــيــا، ومنهم مــن اعتقل 
ــــان عـــلـــى تـــواصـــل  بـــعـــد اتـــهـــامـــه بـــأنـــه كـ
ــراء  مـــع جـــهـــات فـــي الـــنـــظـــام، بـــهـــدف إجــ
أن  الـــســـاح«. يضيف  وتسليم  تــســويــة 
خيار العودة أّدى إلى تشتيت عائات. 
آبــاء وأبناء في  على سبيل املثال، بقي 
الــخــدمــة العسكرية اإلجــبــاريــة في  ســن 
املناطق التي نزحوا إليها، فيما عادت 
نساء وأطــفــال بسبب عــدم الــقــدرة على 
املعيشي  والــوضــع  والتأقلم،  االنــدمــاج 
السيئ من جراء ارتفاع األسعار، إضافة 

إلى عدم االستقرار األمني«. 
يضيف: »الغارات الجوية التي حصلت 
مؤخرًا دفعت عائات كثيرة إلى الهرب 
مــن إدلـــب نحو الــحــدود الــتــركــيــة، فيما 

خرى العودة إلى مناطقها«. 
ُ
حاولت أ

ــلــــوضــــع  ــــــــــــه كــــــــــان لــ
ّ
ويــــــــــــرى مــــحــــمــــد أن

االجـــتـــمـــاعـــي تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى عــــودة 
العائات، خصوصا أن بعض العائات 
ــة، وكـــــان هــذا  ــنـ ــديـ تـــركـــت أهــلــهــا فـــي املـ
ــدا عـــن املــعــامــلــة الــســيــئــة  ــدًا، عــ ــ مـــؤملـــا جـ
واالســتــغــال فــي املــنــاطــق الــتــي نــزحــوا 
إلــيــهــا. ويــعــتــقــد الــبــعــض أن الــنــازحــن 
باعوا أراضيهم، ما يعني أنهم يملكون 
النقود، إضافة إلى ما تقدمه املنظمات 
مساعدات.  من  لهم  واملدنية  اإلنسانية 
ويـــبـــّن أن »بـــعـــض األشــــخــــاص الــذيــن 
عــــــــادوا بـــشـــكـــل فــــــــردي، لــــم يــتــعــرضــوا 
ليسوا مطلوبن  أنــهــم  علما  ألي شــيء 
ــا عـــائـــات أخــــرى عـــادت  مـــن الــنــظــام. أمـ
فقد  وأطفالهن،  امـــرأة   11 مثل  جماعة، 
احــتــجــزوا فــي مــدرســة فــي ريــف دمشق 
السبب«.  أن يعرف  اآلن، من دون  حتى 
يــضــيــف: »أعــتــقــد أن جــمــيــع الــنــازحــن 
ــعـــودة إلـــى  ــلـ ــاد حـــلـــول لـ ــجــ يـــتـــمـــنـــون إيــ

منازلهم وأراضيهم«.
ــــول الــــنــــاشــــط اإلعـــــامـــــي،  ــقـ ــ بــــــــــــدوره، يـ
ــر الــحــمــصــي،  ــّي الــــوعــ ــ ــازح مــــن حـ ــ ــنـ ــ والـ
الجديد«:  »العربي  لـ  السباعي،  محمد 
»أولــــئــــك الــــذيــــن عـــــــادوا مــــن املــخــّيــمــات 

ــــف حـــلـــب إلـــى  أو إدلــــــب وريـــفـــهـــا أو ريـ
ــم يـــكـــن لـــديـــهـــم رغـــبـــة فــي  مــنــاطــقــهــم، لــ
 أنهم اضطروا 

ّ
الخروج من منازلهم، إال

إلــــى ذلــــك ألســـبـــاب عــــدة. وفــــي املــنــاطــق 
التي نزحوا إليها، تعّرضوا إلى مواقف 
إدارة  سلبية كثيرة، منها بسبب سوء 
املخيمات أو املجالس املحلية في املدن 
ــفـــاع بـــدالت  والـــبـــلـــدات، إضـــافـــة إلـــى ارتـ
إيجار املنازل. وفي مناطق درع الفرات، 
يــتــراوح بــدل إيــجــار املــنــزل مــا بــن 200 
و300 دوالر أميركي، كما هو الحال في 
، ما يجعل العائلة في حاجة 

ً
أعزاز مثا

إلى تأمن 500 دوالر أميركي في الشهر 
كحد أدنى، عدا عن عدم توفر الخدمات 
األســـاســـيـــة مـــن كــهــربــاء ومـــيـــاه ومــــواد 
 كل ما سبق 

ّ
طبية«. ويرى السباعي أن

ال يــمــكــن أن يــبــرر الـــعـــودة إلـــى مناطق 
سيطرة الــنــظــام، وإن كــان الــعــائــدون ال 

يؤيدون النظام.
مصادر معارضة في دمشق، طلبت عدم 
»النظام  إن  تقول  هويتها،  عن  الكشف 
ــرك وســـيـــلـــة لـــقـــمـــع املـــنـــاهـــضـــن  ــتــ ــم يــ ــ لـ
لـــه، املــطــالــبــن بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة، من 

عــنــف فــي بــدايــة الــتــظــاهــرات السلمية، 
الثقيلة،  األســلــحــة  بمختلف  والــقــصــف 
إلــى االعــتــقــاالت والــحــصــار والتجويع. 
ــام خــيــاريــن  ــ ــنـــاس أمـ ــع الـ ــرًا، وضــ ــيــ وأخــ
فـــي املـــنـــاطـــق املـــحـــاصـــرة أو تــلــك الــتــي 
الــرضــوخ  إمــا  فيها؛  الــتــقــّدم  استطاعوا 
إلــــى ســلــطــة الـــنـــظـــام، وتــســلــيــم الــســاح 
والــــقــــتــــال فــــي صـــفـــوف قــــــوات الـــنـــظـــام، 
أو الـــنـــزوح إلـــى مــنــاطــق املــعــارضــة في 

الشمال السوري«.
ويــلــفــت إلـــى أن »األمـــــر كـــان مــؤملــا جــدًا 
لــأهــالــي. عــقــب ســبــع ســنــوات مــن األلــم 
والحلم بالحرية والكرامة، جاء النظام 
 
ّ
وأخــرجــهــم مـــن مــنــازلــهــم«، مــضــيــفــا أن

ــد الــــضــــغــــوط عــلــى  ــزيــ ــام كــــــان يــ ــظــ ــنــ »الــ
مناطق املــعــارضــة، مــن خــال حرمانها 
التحتية  البنى  الــخــدمــات وتــدمــيــر  مــن 

ومنع املواد الغذائية والطبية عنها«.
يشار إلى أن النظام هجر عشرات آالف 
الـــســـوريـــن مـــن مــنــاطــق ســيــطــر عليها 
عقب حصار طويل وعمليات عسكرية 
مكثفة، في إطار تسويات مع الفصائل 

املسيطرة على تلك املناطق.

سوريون يعودون إلى مناطقهم

عودة إلى الديار )أحمد ساموا/ األناضول(

على الحدود السورية ـ التركية  )براك ملي/ األناضول( 

لّمة في أحد 
المتنّزهات )أحمد 

كمال(

في إحدى مدارس مصر )محمد حسام/ األناضول(

2030
التاريخ الذي حددته وزارة التربية 

والتعليم إلنشاء 100 ألف فصل دراسي، 
و1735 فصًال بالمناطق المحرومة

لم ينجح بعض 
السوريين الذين نزحوا 
إلى مناطق أكثر أمانًا 
داخل سورية بالتأقلم 

مع حياة »الغربة«، 
فاختاروا العودة 
إلى الديار، لتتشتت 

عائالت مجددًا
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