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صنعاء ـ العربي الجديد

املناطق  معظم  في  التفتيش  نقاط  تنتشر 
اليمنية ال سّيما املدن الكبيرة والتي تكثر 
الــحــركــة فــيــهــا، األمـــر الـــذي جــعــل مواطنني 
املــرور في تلك  كثيرين يتذمرون ويحاولون تفادي 
املــنــاطــق واعــتــمــاد طــرقــات تخلو مــن نــقــاط مماثلة، 

نتيجة االستفزاز الذي قد يتعّرضون له.
األمــر  الــنــاس،  ون 

ّ
يستفز النقاط  تلك  عند  العناصر 

الــذي يــؤدي إلــى نشوب خــافــات، بحسب مــا يشير 
الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ البيضاني،  ربــه  املــواطــن عبد 
الطرقات  عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد  لت 

ّ
»فض ويقول: 

ني مخالف أو لدّي 
ّ
حيث نجد تلك النقاط، ليس ألن

ما بسبب االستفزاز 
ّ
إن الشبهات،  إذ يثير  ما أخفيه 

خال تفتيشي. وقد دخلت في خاف ألكثر من مّرة 
مـــع عــنــاصــر فـــي نــقــاط تــفــتــيــش حـــاولـــوا احــتــجــازي 
 
ّ
أن البيضاني  يضيف  مــوجــب«.  سبب  أّي  دون  مــن 
النقاط  تــلــك  عــنــاصــر   معظم 

ّ
أن فــي  »املــشــكــلــة تكمن 

، لذا أساليبهم غير الئقة في التعامل 
ّ
صغار في السن
مع املواطنني«.

ــر عـــنـــد الــــخــــافــــات الـــنـــاشـــئـــة بــني  ــ ــ ـــف األمـ
ّ
وال يـــتـــوق

ــنــــد نـــقـــاط  ــــني والــــعــــنــــاصــــر املـــــوجـــــوديـــــن عــ ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
تل وأصيب عدد 

ُ
ق فقد  املــدن،  املنتشرة في  التفتيش 

 
ّ
أن ُيذكر  النقاط.  املواطنني بالرصاص عند هذه  من 
الناشطة الحقوقية عائشة الحيمي توفيت بعد أيام 
من دخولها أحد مستشفيات صنعاء إثر إطاق النار 
أحد  2016. وبحسب  يونيو/ حزيران   21 في  عليها 
الحوثيني  مــن  عناصر  أطلقت  فقد  الحيمي،  أقــربــاء 
عند نقطة تفتيش فــي شــارع الــدائــري، الــنــار عليهم 
»الــعــربــي  لــتــصــيــب الــحــيــمــي فـــي صـــدرهـــا. يــضــيــف لـــ
ــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه:  ــ ــــل عــ

ّ
ــد فــــض ــ الــــجــــديــــد«، وقــ

لنا  وسمحوا  النقطة  تلك  عند  للتفتيش  »تعّرضنا 

ني ال أجد هذا الكم الهائل من نقاط التفتيش أو 
ّ
»لكن

هذا القدر الكبير من االبتزاز املالي. وهو ما يجعلني 
أتأخر عن مواعيد الذهاب واإلياب«.

إيــجــابــيــاتــهــا«، يطالب  مـــن  أكــثــر   »ســلــبــيــاتــهــا 
ّ
وألن

املواطن سمير الحنبصي بإزالة نقاط التفتيش تلك، 
في  التفتيش  »تكرار   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ ويقول 

ه بــات في 
ّ
 شــارع وحــّي يجعل املواطن يشعر بأن

ّ
كــل

العناصر   
ّ
أن يضيف  فيه«.  مشتبهًا  السلطات  نظر 

املواطنني  إال على  التفتيش  بــإجــراءات  يقومون  »ال 
أّمـــا إذا مـــّرت ســيــارة كــان ركابها  ل. 

ّ
البسطاء والــعــز

مـــدجـــجـــني بــــالــــســــاح، فـــُيـــســـَمـــح لـــهـــم بـــالـــعـــبـــور مــن 
 »املــواطــنــني 

ّ
دون تــفــتــيــش«. يــضــيــف الــحــنــبــصــي أن

يخضعون غالبًا ملزاج عناصر نقاط التفتيش تلك، 
ه 

ّ
»فإذا كانت نفسّية املسلح سّيئة ومزاجه معّكر، فإن

قد يرغم السائق على التوقف بهدف القيام بتفتيش 
 »املسلحني في تلك 

ّ
دقيق ال داعي له«. ويلفت إلى أن

الــنــقــاط بمعظمهم يـــرتـــدون مــابــس مــدنــيــة، وهـــذا 
مـــا يــجــعــل حــضــورهــم عــلــى الـــطـــرقـــات مـــثـــارًا للقلق 
هم قد يكونون قطاع طرق 

ّ
والخوف. ثّمة شعور بأن

يسعون إلى النهب والسلب«.
فــي املــقــابــل، ثــّمــة مــؤيــدون النــتــشــار نــقــاط التفيش، 
إذ يرونها مهمة لحفظ األمــن واالستقرار. هذه هي 
 »هذه النقاط 

ّ
حال إسماعيل علوي، الذي يؤمن بأن

تؤّدي دورًا أساسيًا في كشف التحركات املشبوهة«. 
 »كل املدن مستهدفة 

ّ
»العربي الجديد«، أن يضيف لـ

بسبب الــحــرب، وال بــّد مــن رجــال أمــن لضبط الذين 
يــزعــزعــون السكينة الــعــامــة مــع انــتــشــار الــفــوضــى«. 
ه يشعر باألمان عند اقترابه من نقطة 

ّ
ويلفت إلى أن

تفتيش، مشددًا على »ضرورة تقديم الشكر لعناصر 
هم يتكّبدون عناء الوقوف لساعات 

ّ
تلك النقاط، إذ إن

املطر  أو تحت  الحارقة  الشمس  طويلة تحت أشعة 
ويسهرون لحمايتنا وتوفير األمن لنا«.

نا فوجئنا بإطاق للنار وبصراخ عائشة 
ّ
باملرور. لكن

 مــن أطلق 
ّ
فيما كــان صــدرهــا يــنــزف«. ويلفت إلــى أن
النار فتى لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

إلى ذلك، ال يجد املواطن عبد اإلله مفتاح أّي فائدة 
من انتشار نقاط التفتيش ال سّيما في املدن، ويرى 
يضيف  املــروريــة.  لاختناقات  رئيسيًا  سببًا  فيها 
ر 

ّ
 »تلك النقاط األمنية ال توف

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

 
ّ
 مــعــظــم عــنــاصــرهــا صـــغـــار فـــي الــســن

ّ
األمــــــن، إذ إن

الــازمــة  العسكرية  أو  األمــنــيــة  الــخــبــرة  يملكون  وال 
 »كثيرين 

ّ
لتحقيق أهــداف وجودهم«. ويلفت إلى أن

مــن هـــؤالء يــعــمــدون إلـــى نــهــب املــواطــنــني. ويمكننا 
 بعض عناصر نقاط التفتيش في صنعاء 

ّ
القول إن

هم يوقفون السيارات ثم يباشرون 
ّ
هم لصوص، ألن

مـــن ضمن  ــبـــاب  أتــفــه األسـ عـــن  بتفتيشها والــبــحــث 
اختصاصهم أو من خارجه، بهدف ابتزاز السائقني 
نسّميه  بما  إال  للعبور  مــجــااًل  يفسحون  وال  ماليًا. 
 
ّ
أن القات )رشـــوة(«. ويوضح مفتاح   

ّ
اليمن حــق في 

»عــمــلــيــات االبـــتـــزاز عــنــد نــقــاط التفتيش تــأتــي أمــام 
مرأى ومسمع السلطات األمنية العليا املعنية بمثل 
 السلطات ال تأبه بشكاوى املواطنني 

ّ
هكذا نقاط. لكن

واستنكارهم مثل هذه املمارسات«.
من جهته، يبدي سائق شاحنة النقل الثقيل أحمد 
فائق )ســوري الجنسية(، استغرابه من »عدد نقاط 
التفتيش فــي طـــول الــبــاد وعــرضــهــا«. ويــشــيــر إلــى 
إلــى دفــع مبالغ نقدية غير قانونية في  ــه يضطر 

ّ
أن

منفذ  من  مــروره  الواقعة على طريق  النقاط  معظم 
اليمن وُعمان( حتى صنعاء.  الحدودي )بني   

ّ
شحن

 »هذه النقاط ال تعمد 
ّ
»العربي الجديد«، أن يضيف لـ

 مرور أّي مركبة نقل يفتح 
ّ
إلى تفتيش املركبات، لكن

بهدف  األمـــوال وليس  املسلحني على جباية  شهّية 
ــه يــمــّر  ــ

ّ
أداء واجــبــهــم األمـــنـــي«. ويــلــفــت فــائــق إلـــى أن

العربية،  البلدان  في معظم  النقل خاصته  بشاحنة 

مجتمع
للمجلس  االســتــشــاريــة  الصفة  على  حصولها  عــن  االجتماعي  للعمل  القطرية  املؤسسة  أعلنت 
االقتصادي واالجتماعي التابع ملنظمة األمم املتحدة، األمر الذي يمّكنها من تعزيز مكانتها ضمن 
املنظمات ذات الصوت املسموع عبر الحدود الدولية في قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والبشرية املستدامة. وهذه الصفة الدولية تمنحها فرصة للمشاركة بكفاءة واقتدار في الحوار 
ركب  عــن  تخلفوا  مّمن  غيره  أو  احتياجًا  األكــثــر  السكانية  الفئات  وتمكني  إلــى تحسني  املفضي 
)قنا( التنمية أو من استبعدوا عن نيل الحق اإلنساني في التنمية. 

أو بالشره، تتزايد  النساء املصابات بفقدان الشهية العصبي   
ّ
أن أظهرت نتائج دراســة سويدية 

 من اضطرابات في 
َ
باملقارنة مع نساء ال يعانني مــّرات  أربــع  بالسرقة   

ّ
إدانتهن احتماالت   

ّ
لديهن

لجامعة  الطبي  املركز  من  ديبورا غاسوفر،  الباحثة  قالت  ذلــك،  على  وتعليقًا  الغذائي.  السلوك 
 »النتائج تؤكد ما كان معروفًا من قبل 

ّ
الــدراســة، إن كولومبيا في نيويورك، التي لم تشارك في 

إلى اضطرابات نفسية  االندفاع، باإلضافة  الشخصية مثل  وتوّسع نطاقه. وسمات محددة في 
)رويترز( أخرى، قد تزيد من مخاطر اإلصابة بمشكات أخرى مثل األنشطة اإلجرامية«. 

معدالت السرقة لدى النساء ترتبط باضطرابات التغذية»القطرية للعمل االجتماعي« في األمم المتحدة

الدوحة ـ العربي الجديد

»أنـــا أبــتــكــر« عــنــوان ورشـــة عــمــل أقيمت، 
أمـــــــــس اإلثــــــــنــــــــني، فـــــــي مــــعــــهــــد الــــــدوحــــــة 
العليا، بمشاركة ثاثني شابًا  للدراسات 
وشـــابـــة قـــطـــريـــني. وتـــأتـــي ورشـــــة الــعــمــل 
هذه في إطار التعاون املشترك بني مركز 
مركز  وبـــني  التنفيذي  للتعليم  االمــتــيــاز 
بــدايــة ومــؤســســة إنــجــاز قــطــر، مــن ضمن 

أنشطتها الخاصة لفصل الصيف هذا.
استندت ورشــة »أنــا أبتكر« إلــى مسابقة 
ــــؤالء الــشــبــاب والــشــابــات  ــارك فــيــهــا هـ ــ شـ

الذين تتراوح أعمارهم بني 16 و24 عامًا، 
عن طريق تقديم فكرة ملشروع اقتصادي 
ــة االقـــتـــصـــاد الــقــطــري  يـــســـاهـــم فــــي خـــدمـ
ودعم اإلنتاج املحلي. تجدر اإلشــارة إلى 
 املسابقة تقوم على مبدأ التنافس بني 

ّ
أن

 واحدة منها مقترحًا 
ّ

مجموعات، تقّدم كل
خاصًا لخطة عمل املشروع الخاص بها، 
وتعرضه مع توضيح الــدور الــذي سوف 
يــســاهــم مـــن خـــالـــه املــــشــــروع فـــي خــدمــة 

االقتصاد القطري.
ــى غــــرس فــكــرة  ــادرة تـــهـــدف إلــ ــبــ ــذه املــ ــ وهـ
ريادة األعمال والعمل الجماعي والتفكير 

اإليــجــابــي وكــذلــك توليد األفــكــار املبدعة 
الشبابي  الفكر  توجيه  بهدف  واملبتكرة، 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ إلـــــى االكــــتــــفــــاء الــــذاتــــي واالعــ

النفس، وفقًا ملا يشير إليه املنظمون. 
وفي نهاية الورشة، جرى تقييم املشاريع 
ــا املــــجــــمــــوعــــات  ــهــ ــتــ ــّدمــ ــي قــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ
الشبابية املشاركة، وذلك من قبل أعضاء 
لجنة التحكيم الذين يملكون خبرة كبيرة 

في تقييم املشاريع واملبادرات الشبابية.
التحكيم،  قـــال عــضــو لجنة  الــســيــاق،  فــي 
املــــقــــّدمــــة  األفـــــــكـــــــار   

ّ
إن عــــبــــيــــد،  ريــــــمــــــون 

مــمــّيــزة جــــدًا، وقـــد حــاولــت املــســاهــمــة في 

وإثرائه  القطري  املحلي  السوق  تشجيع 
عملية   

ّ
أن وأوضـــح  املتنّوعة.  باملنتجات 

التقييم أتت بناًء على خطط العمل التي 
أعّدتها مجموعات العمل، باإلضافة إلى 
العروض التي قّدمها كل واحد من ممثلي 

املجموعات األربع.
في ختام ورشة العمل، أعلنت لجنة التحكيم 
فوز املجموعة الثالثة، صاحبة فكرة مشروع 
إنشاء مركز لتعليم الزراعة في قطر، بهدف 
تعليم القطريني الزراعة املنزلية، باإلضافة 
الوطنية، وهو  الــزراعــة  ثقافة  إلــى تشجيع 
يــعــزز بالتالي اإلنــتــاج املحلي.  الـــذي  األمـــر 

ــة  الــــدوحــ  مـــعـــهـــد 
ّ
إلــــــى أن ــدر اإلشــــــــــارة  ــجــ تــ

أكاديمّية  مؤّسسة  وهــو  العليا،  للدراسات 
ــة لــلــتــعــلــيــم واألبــــحــــاث فـــي الــعــلــوم 

ّ
مــســتــقــل

الــعــامــة  واإلدارة  واإلنــســانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
يــقــّدم  الـــدوحـــة،  التنمية فــي  واقــتــصــاديــات 
العلوم  كلية  فــي  املاجستير  ــة  دراسـ بــرامــج 
اإلدارة  وكـــلـــيـــة  ــيـــة  ــانـ واإلنـــسـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

العامة واقتصاديات التنمية. 
كذلك يقّدم مركز دراسات النزاع والعمل 
اإلنساني التابع للمعهد برنامج دراسة 
والـــعـــمـــل  ــزاع  ــ ــنـ ــ الـ إدارة  فــــي  مـــاجـــســـتـــيـــر 

اإلنساني

»أنا أبتكر« في معهد الدوحة للدراسات العليا

عصام سحمراني

فروع مطاعم الهامبرغر األميركية األشهر 
تمأل املناطق اللبنانية، ال يخلو مول من 
 شارع معروف 

ّ
أحدها، وتنتشر في كل

في العاصمة بيروت وبقية املدن. هي 
على هذه الحال التصاعدية منذ افتتاح 

أول فرع محلي لألسماء األميركية الثالثة 
األكثر شهرة في هذا املجال في منتصف 
تسعينيات القرن املاضي. لكّن الهامبرغر 

نفسه سبقها، إذ كانت بعض مطاعم 
الوجبات السريعة اللبنانية ترّوج لهذا 

السندويش املختلف عن غيره في استدارته 
ومحتوياته.

أحد هذه املطاعم أو »السناكات« كان في 
منطقة رأس بيروت. ولفترة طويلة واقعة 

في قلب الحرب األهلية تحديدًا والتي انتهت 
رسميًا عام 1990، وممتدة إلى أوائل فترات 

السالم، كانت تلك املطاعم الصغيرة، وهذا 
املطعم من بينها، تحتكر تجارة الهامبرغر 

في املنطقة الغربية لبيروت.
املطعم مقسوم طوليًا إلى قسمني، األول 

للموظفني الواقفني دائمًا خلف براد طويل 
مجهز سطحه لتمكينهم من تحضير 

السندويش وخلفهم تقلى البطاطا وتجّهز 
 

ّ
اللحوم فوق السخان املسطح، مع كل

ما يمكن أن يضاف إلى السندويش من 
بيض أو جنب، فتبدو استدارتهم النصفية 

املتكررة إلى ما شاء الله يوميًا أشبه ما 
تكون بمّساحات زجاج السيارات. أما 

القسم الثاني فهو للزبائن يتسع ألشخاص 
يصطفون وقوفًا إلى جانب بعضهم البعض 

في مواجهة املوظفني ينتظرون طلباتهم، 
خلفهم زبائن آخرون حصلوا على طلباتهم 

وجلسوا يأكلونها في مواجهة الجدار.
سندويش الهامبرغر كان شهيًا بالنسبة 
 

ّ
للجميع، حتى من يأكله ألول مرة إذ يحل

ضيفًا على صديق خبير في أكله وارتياد 
 األحوال سّر 

ّ
مطعمه األفضل. هناك في كل

ما في ذلك السناك ما زال حتى اليوم يعطي 
طعمًا مختلفًا للسندويش لديه عن غيره 

مهما كثرت املطاعم وانتشرت.
 

ّ
 الزبائن، كان مدير املحل

ّ
ووسط كل

يجلس خلف الصندوق. ومع تلبيته طلبات 
الزبائن إذ يتقاضى منهم املال ويعطيهم 
البونات )قسائم الشراء(، ال يتسنى له إال 
أن يأكل في مكانه. ببساطة، لم يكن يأكل 

الهامبرغر، بل ما يأتي به من منزله من 
 أكثر 

ّ
يخنة ومحاشي مليئة باملرق، ولعل

أكلة شوهد يأكلها هناك هي يخنة البازيال 
)البازالء(، املطبوخة مع اللحم والجزر 

والتوابل املختلفة باإلضافة إلى األرّز إلى 
جانبها.

جميع من في املكان، حتى املوظفون، 
يتناولون أنواع الهامبرغر »الشهية« ويأكل 
هو ما قد يكونون قد امتنعوا عن أكله في 

منزلهم وأنكروه.
املسألة تتكرر في كثير من املواقف من 

حولنا، وليست مرتبطة بهامبرغر وبازيال 
فحسب، بل في تمايز قد تعتبره الفئة 

الغالبة أدنى مرتبة منها، لكّن نظرة املتمايز 
بالذات إلى نفسه قد تكون لها الكلمة 

الفصل في مواجهة جميع أعداء البازيال.

هامبرغر وبازيال

مزاج

عند إحدى نقاط التفتيش )العربي الجديد(
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ــي انــــعــــدام الــتــعــقــيــم، والــتــدخــن  ــرى، وهــ ــ أخــ
ــى الــفــوضــى  ــة إلــ ــافـ ــنـــن، إضـ مـــن قــبــل املـــواطـ
فــي تشغيل  البعض  يــتــردد  وال  والضجيج. 
األغنيات على هواتفهم املحمولة، وإنشغال 
املــســؤولــن عـــن املـــرضـــى بــمــواقــع الــتــواصــل 
ــإن الـــكـــادر  ــرى، فــ ــ اإلجـــتـــمـــاعـــي. مـــن جــهــة أخــ
املسؤول عن العناية هو من الخريجن الجدد 
بالخبرة  يتمتعون  وال  التمريض،  كلية  من 
العناية املشّددة، واالهتمام  للعمل في قسم 
باملرضى. بعد إدخال والده إلى العناية، كان 
عليه االنتظار إلجــراء عملية. اضطر، وبعد 
مضي يوم كامل، إلى االتصال بمسؤول آخر 
ــراع فــي إجــراء  للتدخل وإنــقــاذ والـــده واإلســ
إنــهــا ال تحتمل  قــال األطــبــاء  الــتــي  العملية، 

التأجيل أكثر من 24 ساعة.
دخـــل والـــد عــامــر إلــى غــرفــة العمليات بعد 

ُ
أ

ــــى أن  ــل املــــســــؤول األمــــنــــي. ويـــشـــيـــر إلـ تـــدخـ
الـــغـــرفـــة أشـــبـــه بـــســـوق لـــلـــخـــضـــار، فــــي ظــل 
ــنــــاك، والــــروائــــح  انـــتـــشـــار الــقــمــامــة هــنــا وهــ
الــكــريــهــة فــي داخــلــهــا، إضــافــة إلـــى السماح 
لــلــجــمــيــع بـــالـــدخـــول إلــيــهــا مـــن دون لــبــاس 
معقم. وبعدما ساءت  حالة والده من جّراء 
ــد املــمــرضــن  ــ ــــرج أحـ االنـــتـــظـــار الـــطـــويـــل، خـ
ــده، بــعــدمــا تــوقــف  ــ لــيــخــبــر عــامــر بـــوفـــاة والــ
قــلــبــه عــن الــعــمــل إثـــر إنـــســـداد شــرايــن قلبه 

ــراء الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة،  ــ بــســبــب تـــأخـــر إجــ
إذ كــان يفترض إجــراءهــا فــور دخــولــه إلى 
املستشفى. ولم يكلف أحد من األطباء نفسه 

شرح سبب وفاته. 
 وساطته قد تكون ساهمت 

ّ
أن ُيــدرك عامر 

في االضرار بمريض آخر كان ينتظر دوره 
ه 

ّ
في »املسلخ« الطبي، على حد وصفه. لكن

االستعانة  إلــى  اضــطــر  كثيرين،  غـــرار  على 
ه 

ّ
عل األمــنــيــن،  املــســؤولــن  ببعض  بعالقته 

ــده. ويــلــفــت إلــــى أنــه  ــ ــ ــقـــاذ والـ يــتــمــكــن مـــن إنـ
ليس في مقدوره تحّمل عبء املستشفيات 
ــد تــصــل في  الـــخـــاصـــة وتــكــالــيــفــهــا، الـــتـــي قـ
بعض األحيان إلى مالين الليرات السورية، 
ها ليست أفضل 

ّ
موضحًا في الوقت نفسه أن

بكثير من املستشفيات الحكومية.
في هذا السياق، يقول عامر الجارودي، وهو 
الفصل  الكلمة  إن  فــي حــمــاة،  ناشط ميداني 
فـــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة هـــي ألجــهــزة 
ــارات وضـــــبـــــاط جـــيـــش الـــنـــظـــام،  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االسـ
ــم اهــتــمــام هــذه 

ّ
لــيــكــون املــدنــيــون فــي آخـــر ســل

املـــســـتـــشـــفـــيـــات. الــــوســــاطــــة تـــفـــرض كــلــمــتــهــا 
فــي إدخـــال وإخــــراج املــرضــى، وفــي عالجهم. 
وأولـــئـــك الــذيــن لــيــس لــديــهــم أيـــة عــالقــات مع 
املـــســـؤولـــن األمـــنـــيـــن، يـــوضـــعـــون فـــي غــرف 
قبل  مــن  بلطف  يعاملون  وال  للغاية،  سيئة 

حماة ـ يزن شهداوي

لم تكن الطبابة والعناية الطبّية 
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــفـ ــتـــشـ فـــــي املـــسـ
ــل حــــــــااًل قــبــل  ــة أفــــضــ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
ــوم، مــــا يــجــعــل  ــيــ ــّمـــا هــــي عــلــيــه الــ ــورة مـ ــثــ الــ
معظم األهالي يتوجهون إلى املستشفيات 
الــخــاصــة، رغـــم أنــهــم يــشــكــون مــن تعاملها 
ــريـــض، خــصــوصــًا إذا  مـــن دون رأفــــة مـــع املـ
ما كانت أوضاعهم املادية صعبة. ويصف 
سوريون املستشفيات الحكومية بـ »مراكز 

للموت البطيء«.
يقول ســامــي، وهــو شــاب مــن مدينة حماة، 
كبير بن  فــرق  »هناك  الجديد«:  »العربي  لـ 
املــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة فــي 
املستشفيات  كــانــت  الـــثـــورة،  قــبــل  ســـوريـــة. 
الــحــكــومــيــة عــبــارة عــن مــســتــوصــفــات طبية 
 إلسعاف الجروح 

ّ
بسيطة ليست مؤهلة إال

افتقارها إلى  البسيطة، بسبب  واإلصابات 
كــل مــا يحتاجه املــرضــى، بـــدءًا مــن العناية 
ــواًل إلــــى الــتــعــقــيــم واألجـــهـــزة  ــ الــطــبــيــة، وصــ

الحديثة والكوادر املؤهلة«. 
بعد  ســوءًا  الحكومية  املستشفيات  وزادت 
إهــمــال الحكومة السورية  فــي ظــل  الــثــورة، 
أمــــرًا  الــتــعــقــيــم  لــيــصــبــح  الـــصـــحـــة،  ووزارة 
ثانويًا. واملوافقة على إجراء عملية جراحّية 
أشبه بقبول املــوت بن أيــدي كــوادر ال تأبه 
لحياة مرضاها، عدا عن االنتظار الطويل، 
حــتــى فــي حـــال كـــان وضـــع املــريــض حــرجــًا، 
ــّوات، وقـــد  ــ ــخــ ــ ــــى الــــوســــاطــــات والــ إضــــافــــة إلـ
أصــبــحــت تــلــك املــســتــشــفــيــات تــحــت الــحــكــم 
ــل مــحــافــظــة مــــن مــحــافــظــات  ــنــــي فــــي كــ األمــ

سورية.
عامر، وهو في العشرين من عمره، يقول إن 
والـــده تــوفــي فــي مستشفى حــمــاة الوطني 
مــنــذ أشـــهـــر، وقـــد أصــيــب بــجــلــطــة فـــي وقــت 
إنعدام سّيارات  الليل. وفــي ظل  ر من 

ّ
متأخ

اإلســعــاف فــي حــمــاة، والــخــوف مــن الخروج 
 بــســبــب حـــواجـــز الـــنـــظـــام، اضـــطـــر إلــى 

ً
لـــيـــال

إلـــى مستشفى  لنقله  بــأصــدقــائــه  االتــصــال 
حــمــاة الــوطــنــي، بسبب عــجــزه عــن إســعــاف 
والــده إلى مستشفى خــاص. وبعد وصوله 
إلــــــى املـــســـتـــشـــفـــى الــــوطــــنــــي، رفــــــض طـــاقـــم 
اإلســــعــــاف إســتــقــبــالــه لـــعـــدم وجـــــود أمــاكــن 

شاغرة، علمًا أن حالته كانت حرجة.
بعدها، اضطّر عامر إلى االتصال بمعارفه، 
ــــى وصـــــــــل إلـــــــــى مـــــــســـــــؤول فـــــــي إحـــــــدى  ــتـ ــ حـ
األمن  فــرع  إلــى  التابعة  األمنية  املجموعات 
ــراع في  الـــعـــســـكـــري، ورجــــــاه الـــتـــدخـــل لــــإســ
إسعاف والده وإدخاله إلى املستشفى. هنا، 
ســاهــمــت الـــوســـاطـــة األمـــنـــيـــة فـــي اســتــقــبــال 
املريض على الفور. وبعد إدخاله إلى غرفة 
العناية املشددة، كان عليه مواجهة مشاكل 

مستشفيات 
سورية

الوساطة 
األمنية بوابة 

المرضى

في  خصوصًا  سيئًا،  يعّد  سورية  في  الطبي  الواقع 
المستشفيات الحكومية. فالمرضى، الذين يضطرون إلى 
اللجوء إليها، مهددون بالموت والذل. أما تلك الخاصة، 

فهي من نصيب أصحاب الدخل الجيد أو المرتفع

أزمة كبيرة تعاني منها 
مستشفيات التوليد في 

الجزائر في ظل اإلهمال. 
وكثيرًا ما يشعر اآلباء 

واألمهات بالخوف، من 
جراء نقص الكادر الطبي 

واالكتظاظ واضطرار 
الحوامل إلى االنتظار في 
األروقة، رغم األلم، ريثما 

تحين أدوارهن

هذا ما يحصل في مستشفى توليد في الجزائر

الموافقة على إجراء 
عملية جراحيّة أشبه 

بقبول الموت 

عائالت تهرب من »شبح 
المستشفيات الحكومية« 

إلى تلك الخاصة

أمام هذا الوضع، 
لماذا تحملين أصًال 

أيتها الجزائرية؟

هل أقول لجنيني 
إّن عليه أن ينتظر في بطن 

أّمه فترة أخرى؟

1819
مجتمع

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ال يخلو صيف الجزائر من حادثة مؤسفة 
تطفو إلى السطح، فتشغل الكبير والصغير 
واملــجــالــس ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
لتعطي صـــورة عــن ســيــاســة اإلهـــمـــال التي 
ــت تــحــكــم أكــبــر بــلــد عــربــي وأفــريــقــي من 

ّ
ظــل

حيث املساحة.
فــي الصيف املــاضــي، كــان خطف األطــفــال من 
قبل جهات مجهولة، الفعل الذي شغل الناس 
ــر،  ــــالم الــتــي اســتــثــمــرت فـــي األمـ ووســـائـــل اإلعـ
فنشرت الرعب أكثر مّما ساهمت في استرجاع 
الــنــاس خبر  تـــداول  الصيف،  هــذا  املختطفن. 
موت رضيعة وضعتها أّمها في السيارة، ألن 
محافظة  فــي  متخّصصة  مستشفيات  ثــالثــة 
الجلفة، 300 كيلومتر إلى الجنوب من الجزائر 
عــدة.  بحجج  استقبالها،  رفــضــت  الــعــاصــمــة، 

والحقًا، توفيت األم أيضًا.
املــنــاوبــة  الطبيبة   

ّ
إن قـــال  املــســتــشــفــيــات  أحـــد 

كانت في عطلة، وظهر أنها لم تكن كذلك، مّما 

دفـــع املــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــّصــحــة إلـــى فصلها. 
ــاف كـــانـــت فــي  ــعــ ــارة اإلســ ــ ــّي  ســ

ّ
ــــال إن ــاٍن قـ ــ ــ وثـ

 عدد 
ّ
مهّمة خارج املدينة، وثالث أشار إلى أن

األسّرة لم يكن كافيًا. وعادة ما تتداول معظم 
مصّحات التوليد في املحافظات هذه الحجج 
الــثــالث الــجــاهــزة، وقـــد كــتــب الـــروائـــي زريـــاب 
ة ساخرًا: »طبيبة مدعوة إلى عرس ما، 

ّ
بوكف

مـــمـــّرض غــــادر فـــي تــوصــيــلــة مــدفــوعــة األجـــر 
بسيارته، وقابلة منخرطة في صالة الضحى، 
حجابًا  لتمنحها  الــعــّرافــة  قــصــدت  وممرضة 
ضــّد الــعــنــوســة، ومــديــر الــّصــحــة يحاضر في 
نــجــوم عــن سياسة تحديد  فــنــدق ذي خمس 
: »أمام هذا الوضع، ملاذا 

ً
سل«. يختم قائال

ّ
الن

 أيتها الجزائرية؟«.
ً
تحملن أصال

الــجــديــد« إلــى مستشفى  توجهت »الــعــربــي 
إلى  كيلومترًا   60 الثنية،  مدينة  في  توليد 
الــــشــــرق مــــن الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، ملــعــايــنــة 
 
ّ
وأزواجهن الحوامل  تعانيها  التي  املشاكل 

فــي املــصــحــات الــحــكــومــيــة املــتــخــّصــصــة في 
التوليد، فكانت إجابات البعض غير قابلة 

أكــثــر من  أنــهــا وردت على  لــوال  للتصديق، 
لسان.

ـــه ينتظر مــولــوده 
ّ
يــقــول فـــارس )32 عــامــًا( إن

مــســتــشــفــى  إلـــــى  وقـــــد حـــمـــل زوجــــتــــه  األول، 
ضاحية القّبة في الجزائر العاصمة، بمجّرد 

خبر األطراف املعنية املستشفى مسبقًا بعدد 
ُ
ت

نستعد؟  حتى  الشهر  فــي  املحتملة  الــــوالدات 
ــاذا ال تـــبـــادر الــحــكــومــة إلـــى بــنــاء مصحات  ملــ
ــم طــــواقــــم كــــافــــيــــة؟«. وتـــــــرى أن  جــــديــــدة تـــضـ
»اإلهمال على مستوى املستشفيات هو ثمرة 

لإهمال في ما يتعلق بالتخطيط العام«. 
ــتـــرف الـــطـــبـــيـــب يــــاســــن عــبــد  ــعـ ــه، يـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
 
ّ
الــجــّبــار، فــي حديث لـــ »العربي الــجــديــد«، بــأن

أقصى  وهــــران،  مدينة  مصحات  فــي  تجربته 
»املذابح  بـ  الجزائري، جعلته يشّبهها  الغرب 
ــواق الــشــعــبــيــة«. يــقــول إن  ــ املـــوجـــودة فــي األسـ
»الدخول إلى غرفة االنتظار الخاّصة بالوالدة 
يــشــّكــل صـــدمـــة لــــك، وأنـــــت تــشــاهــد الــحــوامــل 
مرميات في األروقة وهن يصرخن في انتظار 
 
ّ
أدوارهــن، نظرًا إلى االكتظاظ. بل إن بعضهن

يلدن في الرواق«.
ويــصــف عــبــد الــجــبــار قــاعــة الـــــوالدة بـــ »الــبــث 
: »هناك حوامل يلدن 

ً
التجريبي للموت«، قائال

 ما يترتب 
ّ

فات الوالدة السابقة، بكل
ّ
فوق مخل

عن ذلك من أضرار صحية على الوالدة واملولود، 

إذ ال ينظف الطاقم املشرف املكان بحّجة ضيق 
الوقت«. ويطالب وزارة الصحة بـ »التحّرك، فقد 
بات الوضع، الذي فضحه التلفزيون الحكومي 
نفسه، منافيًا لحقوق اإلنسان وسمعة الدولة«. 
ويسأل: »إذا كان املولود الجديد مواطنًا جديدًا 
ــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي  فـــي الــحــقــيــقــة، فــهــل هــ

تستقبله بها دولته؟«.  
إلــــى ذلــــك، يــرفــض الــنــاشــط بــــالل بـــن ســكــايــم 
حــصــر املــشــكــلــة فـــي الــهــيــاكــل، فــهــي مــتــوفــرة 
بــمــا يــكــفــي، بـــل يــربــطــهــا بــذهــنــيــات الــطــواقــم 
ــتـــي الــتــحــقــت بــثــقــافــة الـــفـــســـاد.  الـــصـــحـــيـــة، الـ
ويــشــرح أن »مــعــظــم الــعــامــلــن فــي املــصــّحــات 
هم  أو  خــاّصــة  مصحات  يملكون  الحكومية 
مــتــعــاقــدون مــعــهــا، وهــــذا يــــؤّدي بــهــم إلـــى أن 
أنهم  يمنحوا وقتهم وجهدهم لها«. يضيف 
العمومية  املصّحات  في  اإلهمال  »يتعّمدون 
ــنـــن إلــــى الــتــعــامــل مع  حــتــى يـــدفـــعـــوا املـــواطـ
مصّحاتهم الخاّصة، وإال كيف نفّسر الفارق 
 
ّ
ــــودة الــخــدمــة بـــن املــصــّحــتــن رغــــم أن فـــي جـ

الكادر البشري هو نفسه؟«.

ــنــي فوجئت 
ّ
أن شــعــرت بـــآالم املــخــاض، »لــكــن

ــتـــظـــار«. يــســأل وهــو  ــي االنـ
ّ
بــهــم يــطــلــبــون مــن

 
ّ
يــوشــك عــلــى الــبــكــاء: »هـــل أقــــول لجنيني إن
أّمـــه فــتــرة أخـــرى؟«.  عليه أن ينتظر فــي بطن 
ــي 

ّ
يــضــيــف: »بــعــد أربـــعـــن دقــيــقــة، طــلــبــوا مــن

نــقــلــهــا إلـــى مــســتــشــفــى آخــــر، وهـــا أنـــا أنتظر 
مرة أخرى«. يختم يائسًا: »كنت أحلم بوالدة 

ابني، فصرت أحلم أال تموت أّمه«.
ــّيــــارة اإلســـعـــاف  ــاء، وصـــلـــت ســ ــنــ ــذه األثــ فـــي هــ
تــحــمــل امــــــرأة حـــامـــال مــغــمــى عــلــيــهــا. تــعــالــت 
التوليد.  قــاعــة  إلـــى  الــطــريــق  األصــــوات لفسح 
وحن أبدى زوج املريضة غضبه، ردت إحدى 
املــمــّرضــات: »تــعــال لتعمل معنا يــومــن فقط، 
لتدرك أننا نبذل قصارى جهدنا. نحن أيضًا 
بشر مثلكم، ومن حقنا أن نستريح«. سألناها 
ــام الـــجـــزائـــريـــن مـــصـــحـــات الــتــولــيــد  ــهــ ــن اتــ عــ
األمــر، وراحــت  الحكومية باإلهمال، فلم تنكر 
لذلك،  موضوعية  أسبابًا  وصفتها  مــا  تسرد 
املعنية  املنظومات  بن  التنسيق  غياب  منها 
في البالد. »ألسنا دولة ذات مؤسسات؟ ملاذا ال 

املــمــرضــن واألطـــبـــاء، ويــقــضــون يــومــهــم في 
رجاء الطاقم الطبي الحصول على الدواء أو 
العالج الالزم. ويكون الحال أصعب بكثير إذا 

ما كان املريض يحتاج إلى عملية جراحية.
ويشير الجارودي إلى أن سفر عدد كبير من 
الخبرات الطبية في حماة وسائر املحافظات 
املتخصصن،  األطباء  خصوصًا  السورية، 
أدى إلــــى تـــراجـــع عــمــل تــلــك املــســتــشــفــيــات، 
األطباء  أن  منها. ويوضح  الخاصة  وحتى 
الـــذيـــن تـــخـــّرجـــوا حــديــثــًا لــيــســوا عــلــى قــدر 
كــبــيــر مــن املــســؤولــيــة لــعــالج حــــاالت القلب 
والجلطات التي زادت نسبتها في سورية، 

الــتــي يعيشها  ــراء األوضــــاع السيئة  مــن جـ
كبير  عــدد  لجوء  ويؤكد  يوميًا.  السوريون 
من األهالي إلى املستشفيات الخاصة، رغم 
الفصل  الكلمة  إن  إذ  أنها تجارّية،  إدراكهم 
هي ألصحاب األموال. فإذا كنت تملك املال، 
العناية املطلوبة. وتبقى أفضل حااًل  تلقى 
من املستشفيات الحكومية لناحية التعقيم 

واملتابعة الطبية.
تـــهـــرب  ــــالت  ــائــ ــ ــعــ ــ الــ عــــــشــــــرات  أن  يــــضــــيــــف 
ــح املـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــبــ ــ ــا مـــــــن »شــ ــ ــاهـ ــ ــــرضـ ــمـ ــ بـ
الخاصة رغم  املستشفيات  إلى  الحكومية« 
فقرها، ما يضطرها إلى بيع أثاث منزلها، 
وأحيانًا بيع منزلها بالكامل من أجل إنقاذ 
املــريــض مــن املـــوت. ويــقــول إن املستشفيات 
الحكومية التي كانت قد أنشئت من أجلهم، 
النفوذ  وباتت ألصحاب  لهم،  ملكًا  تعد  لم 
واألموال ممن هم ليسوا مجبرين على تلقي 
 ،

ً
أصــال الحكومية  املستشفيات  فــي  الــعــالج 

خصوصًا أنهم يملكون املال، ويستطيعون 
العالج في أهم املستشفيات الخاصة.

أمـــا مــحــمــد، وهـــو طــبــيــب فــي مــديــنــة حــمــاة، 
فيلفت إلى أن القطاع الطبي في البالد يشهد 
عـــام، وفــي حــمــاة بشكل  تدنيًا كبيرًا بشكل 
خاص. ويوضح أن السلطات األمنية تلعب 
الحكومية،  املستشفيات  فــي  أساسيًا  دورًا 
ــهــا تــحــّولــت إلـــى مــراكــز عــســكــريــة، عــدا 

ّ
وكــأن

األمنية من قيادين في دمشق  األوامـــر  عن 
إلفراغ طابقن بأكملهما في مستشفى حماة 

الوطني، من أجل إسعاف مرضى وجرحى 
قــــوات الـــنـــظـــام، لــيــكــون هــنــاك طــابــق وحــيــد 
في  ملليون ونصف مليون مدني  مخصص 
حماة. وغالبًا ما تكون األفضلّية في إجراء 
الــتــصــويــر الــشــعــاعــي والــتــحــلــيــل لــعــنــاصــر 
النظام وقواته. أما املواطن السوري الفقير، 
ــــو لــــم يـــكـــن لــيــلــجــأ إلـــى  ــة، وهـ ــ ــــويـ فــلــيــس أولـ

املستشفيات الحكومية لوال الحاجة. 
الخبرات،  ة 

ّ
قل الطبيب محمد عن  ويتحّدث 

ــاء  ــبــ ــن األطــ ــ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد هــــــرب عــــــدد مـ
واملمرضن بسبب املالحقة األمنية، أو عدم 
الــرغــبــة فـــي االلــتــحــاق بــالــخــدمــة اإللــزامــيــة 
واالحــتــيــاطــيــة، مــا أدى إلــى تــدنــي مستوى 
الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة بــشــكــل كــبــيــر فــــي عــمــوم 
البالد، إضافة إلى إهمال الحكومة السورية 
ووزارة الصحة دعم املستشفيات الحكومية 
الطبية  واملستلزمات  باألجهزة  والخاصة 
عملهم.  في  املقّصرين  ومحاسبة  الحديثة، 
إلــى  أدت  الــعــوامــل مجتمعة وغــيــرهــا  هـــذه 
تــدنــي مــســتــوى الــقــطــاع الــطــبــي فـــي حــمــاة. 
ــن حـــــاالت وفـــــاة عــدة  ويـــتـــحـــدث الــطــبــيــب عـ
الــزائــدة، وهو  خــالل عملية جراحية إلزالـــة 
مــا يعتبره وصــمــة عـــار عــلــى جــبــن جميع 
األطــبــاء فــي ســوريــة. ويشير إلــى وفــاة 143 
مــريــضــًا خـــالل الــعــامــن املــاضــيــن، نتيجة 
أخـــــطـــــاء طـــبـــيـــة فـــــي حــــمــــاة فــــقــــط، وداخــــــل 
مــســتــشــفــى حـــمـــاة الـــوطـــنـــي، مــعــظــمــهــم من 
ــال  مــعــدمــي الــــحــــال، والــــذيــــن ال يــمــلــكــون املـ

للعالج في املستشفيات الخاصة. ليس هذا 
فقط، إذ يتحدث عن وفاة نحو 15 شخصًا 
ــــالل الـــعـــامـــن  مــــن جــــــــّراء أخــــطــــاء طـــبـــيـــة خــ

املاضين في املستشفيات الخاصة. 
في هذه املدينة، يبدو أن الخيارات محدودة 
أمام املرضى، خصوصًا الفقراء منهم. فإّما 
الحكومية،  املستشفيات  إلــى  يتوجهوا  أن 
ويلجؤوا إلى االتصال باملسؤولن في حال 
كانت عالقتهم بهم جيدة، وإما أن ينتظروا 
أفــضــل، يتوجهون  كــان حالهم  وإذا  املـــوت. 
التي تطلب منه  الخاصة  املستشفيات  إلى 
كونهم  أســاس  على  وتعاملهم  كثيرًا،  مــااًل 

زبائن وليسوا مرضى. 

تحقيق

غزة ــ يامن سلمان

مــــــأ الــــــغــــــزّيــــــون جــــــــــــدران شــــوارعــــهــــم 
بالشعارات السياسية وغير السياسية. 
وبعد انتهاء االحتالل اإلسرائيلي لغزة 
فــي عــام 2005 باتت الــشــعــارات تفريغًا 
ملا في نفوس الشباب، بعضها سياسي 
ــهــا 

ّ
واجــتــمــاعــي وأحـــيـــانـــًا فــكــاهــي، لــكــن

تعكس يأسًا من الحياة في غزة.
الشوارع  أحــد  املختار  يعّد شــارع عمر 
 الشعارات التي 

ُ
املركزية في غزة. بعض

كتبت عــلــى الــحــائــط تــنــادي بــالــحــريــة، 
 أنها 

ّ
فيما تــدعــو أخـــرى إلــى الــحــب. إال

تزعج عــددًا كبيرًا مــن أصــحــاب املحال 
ــــي الـــــــشـــــــارع، وقـــــــد فــشــلــت  املـــكـــتـــظـــة فــ
مــــحــــاوالت إزالـــتـــهـــا. ومــــع الــــوقــــت، بــدا 
 
ً
بـــعـــض أصــــحــــاب املــــحــــال أكــــثــــر تــقــبــال

لــتــلــك الــشــعــارات عــلــى الـــجـــدران، منها 
»بحبك أوعــك تــواخــذنــي«، و«الــحــب أن 
و«عيناك جميلة  احكيش«،  ومــا  أحبك 

ك جحش«.
أحــد أصحاب محال املالبس في  يقول 
ســـوق الــرمــال فــي شـــارع عــمــر املــخــتــار، 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  أحـــمـــد الـــنـــونـــو، لـ
ــم، نـــجـــدد شـــكـــل املــحــل  ــل مــــوســ »فـــــي كــ
مــــن الـــــخـــــارج، ونـــطـــلـــي الــــبــــاب بــســبــب 
الشعارات التي يكتبها بعض الشّبان، 
وهـــي تــزعــجــنــا كــثــيــرًا. لــكــن فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، أصبحت مثل شــيء مفروض 
علينا، ومعظمها عن الحرية أو الحب«.

التعبير  الــرغــبــة فــي   
ّ
أن الــنــونــو  ويـــرى 

تجعل الشباب يكتبون تلك الشعارات. 
ــّرات، رأى  ويلفت إلــى أنــه فــي إحـــدى املــ
شابًا يكتب شعارًا في الصباح الباكر، 
أن  قــبــل  الـــشـــرطـــة  إلــــى  تــســلــيــمــه  وأراد 
يغير رأيـــه. يضيف أنــه الحــظ أنــه لدى 
الـــشـــاب طــاقــة كــبــيــرة، وهـــو يــرغــب في 
لــو كنت في  التعبير عــن نفسه. »رّبــمــا 
مــثــل ســنــه، وفــي هــذا الــزمــن، لتصرفت 
مثله. فهذه الحياة التي يعيشونها في 
ظــل االحــتــالل، تجعلهم فــي حاجة إلى 

التعبير«. 
ــاب كـــتـــابـــة  ــبــ ــشــ ــدد مـــــن الــ ــ ــ ــنـــكـــر عـ وال يـ
يكتب  الـــذي  الــشــعــارات، مثل مصطفى 
ــعـــارات عـــن الــحــريــة. يــقــول إنـــه كتب  شـ
ــــدران كــورنــيــش غـــزة،  شـــعـــارات عــلــى جـ
وقـــــد شـــعـــر بـــاملـــتـــعـــة وهـــــو يــكــتــب تــلــك 
الشعارات، من دون أن يفكر في موقف 
الــبــلــديــة مــنــهــا. أحــــد الـــشـــعـــارات الــتــي 
كتبها هي: »خوضي بعيني حتى دمي 
ــمـــارات زهــــوك بـــن عــظــامــي«،  أقــيــمــي عـ
و«الــحــريــة عمرها مــا اجــت على لسان 
ــن بــعــض الـــقـــادة  ــرًا مـ ــاخـ ســـيـــاســـي«، سـ
يـــرددون شعارات  الــذيــن  الفلسطينين 
لـ  ويــوضــح  منابرهم.  على  الحرية  عــن 
أن بعضهم يالحق  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــــوارع  ــــشـ ــــي الـ ــارات فـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــن يـــكـــتـــب الـ مـ
بحجة أنهم يسّببون إزعاجًا لآلخرين، 
مستغربًا األمــر. فلو كان أحدهم يكتب 
شــــعــــارات ملــصــلــحــة حــــزب ســيــاســي أو 
فصيل مقاومة، لصمت الجميع، ألنهم 
يصنفون أنفسهم في مرتبة معينة، ما 

يجعل انتقادهم صعبًا.
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن أكــثــر الــشــعــارات 
شيوعًا هي تلك املوجودة في املخيمات، 
خصوصًا مخيم الشاطئ. يقول أحدها: 
ــلـــزيـــارة«. وعــن  »الــــحــــارة لــلــعــمــل مـــش لـ
سبب كتابة هذا الشعار، يوضح مؤيد، 
وهو من سكان املخيم، أن بعض الناس 
يسهرون في الليل ويزعجون اآلخرين. 
كان مؤيد قد كتب شعاره األول وهو في 

الخامسة من عمره. في ذلك الوقت، كان 
األولــى،  االنتفاضة  فــي  املــقــاومــن  يقلد 
عــنــدمــا كـــان الــجــيــش يــحــاصــر املــخــيــم. 
كــتــب شـــعـــارات داعـــمـــة لــلــمــقــاومــن من 
أبــنــاء املخيم. كــذلــك، كتب شــعــارات مع 
الــكــهــربــاء، منها: »قرفتونا  أزمـــة  بــدايــة 
ــارة إلــى  ــ ــنـــا«، فـــي إشــ عــيــشــتــنــا، حــلــو عـ

القيادة الفلسطينية في غزة والضفة.
أما جيفارا، وهو من مخّيم جباليا، فال 
ينكر كتابته الشعارات التي تفرغ مما 
في داخله، في ظل اشتداد األزمــات في 
القطاع. ويرى أن »الشعارات السياسية 
ــي غـــــزة تــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر وال  فــ
يــمــكــن ألحـــد مــنــعــهــا. صــحــيــح أنــهــا قد 
تــزعــج الــبــعــض، إال أنــهــا  تفريغ ملــا في 
إذ إن  فــي غـــزة،  داخـــل الشباب املكبوت 
من  تزيد  والــشــعــارات  اليافطات  بعض 
االنقسام، مثل يافطة السرايا التي تتهم 

السلطة الفلسطينية دائمًا بالسرقة«.

إلى ذلك، يرى أستاذ علم النفس مدحت 
للشباب  بالنسبة  الشعارات  أن  صالح 
العربي، خصوصًا في فلسطن ومصر، 
هي »أسلوب تفريغ متطور، وهذا ناتج 
عن تراكمات نفسية في داخلهم، نتيجة 
الــحــكــام، وبــالــتــالــي منعهم من  تــســلــط 
التعبير عبر الوسائل املتاحة، ليلجأوا 

إلى الكتابة على الجدران«. 
وفــي دراســـة أجــراهــا صــالــح فــي نهاية 
العام املاضي، بعنوان »وسائل التفريغ 
النفسي املقلقة عند املراهقن والشبان 
بعد سنوات الحصار على غزة«، خلص 
إلــى أن 70 فــي املــائــة مــن الــحــاالت التي 
شــمــلــتــهــا الـــدراســـة لــجــأت إلـــى وســائــل 
تـــفـــريـــغ نــفــســي تـــعـــد ســلــبــيــة فــــي نــظــر 
الــجــدران.  على  الكتابة  منها  املجتمع، 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »الكتابة 
ــدران وســـيـــلـــة تـــفـــريـــغ يــمــكــن  ــ ــجـ ــ عـــلـــى الـ

استيعابها في املجتمع«. 

جدران ناطقة في غزة

شعار عاطفي )محمد الحجار(

لم يلتفت إلى المكتوب )محمد الحجار( 

صحتها جيدة )فايز 
نور الدين/ فرانس 

برس(

يتلقى العالج )دليل سليمان/ فرانس برس(
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يلجأ غزيون إلى 
الكتابة على الجدران 
للتعبير عن أنفسهم 
ومشاكلهم، وهو 
األمر الذي ال يعجب 

بعض المواطنين، وإن 
باتوا يتقبلونه
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