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الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

تــمــنــع الــــقــــوانــــن الـــجـــزائـــريـــة الــــتــــجــــارة مــن 
املخالف  على  فتفرض  تــجــاري،   

ّ
سجل دون 

ضـــرائـــب تـــذهـــب لــصــالــح الــخــزيــنــة الــعــامــة. 
ويــشــمــل ذلـــك نــقــل أشــخــاص لــقــاء أجـــرة فــي ســيــارات 
خــاصــة، األمـــر الـــذي ُيــَعــّد مــن أكــثــر األعــمــال التجارية 
غــيــر الــقــانــونــيــة انـــتـــشـــارًا فـــي الـــجـــزائـــر، إذ ال تخلو 
شــوارع املــدن من »كلونديستان«. هكذا ُيدعى سائق 
األجرة غير القانوني الذي يقوم بأكثر من حركة، في 

إشارة منه إلى استعداده لنقل شخص أو أكثر.
أن  يمكنك  العاصمة،  الجزائر  في  نقطة  من  أكثر  في 
كئ على 

ّ
ترى سائقًا يلّوح بمفاتيح سيارته وهو يت

مقّدمتها بينما ترك باب السيارة مواربًا. فيغمز من 
ــه فــي بحث عــن ســيــارة أجـــرة، ويهمس كلمة 

ّ
يبدو أن

ــات 
ّ
»كــلــونــديــســتــان« مـــن حـــن إلــــى آخــــر. ومــــن املــحــط

العاصمة  في  قانونية  غير  أجــرة  بسيارات  املعروفة 
ة الخّروبة للنقل البّري ومطار 

ّ
الجزائرية، نذكر محط

ة القطار »آغا« ومحطة 
ّ
هّواري بومدين الدولي ومحط

الــحــافــات فــي ضــاحــيــة الــرويــبــة وســـوق الــخــضــر في 
ها تشهد توافد عدد 

ّ
ضاحية الرغاية. تلك النقاط كل

عن الذين يحتاجون إلى 
ّ

كبير من املسافرين واملتبض
من يوصلهم إلى مقاصدهم. يقول صفي الدين: »على 
املــراهــنــة  قــبــل  الــذكــاء  عــلــى  ُيــراهــن  أن  الكلونديستان 
على أّي معطى آخر«، لجهة معرفة املواقف »الرطبة«. 
ــر فيها 

ّ
ويـــشـــرح: »هـــكـــذا نــســّمــي املـــواقـــف الــتــي تــتــوف

فــرص كــثــيــرة، فــي مقابل املــواقــف الــحــرشــة/ الجافة. 
وكذلك لجهة حماية نفسه من الوقوع في يد الشرطة 

أو الذهاب ضحية للصوص واملجرمن«.
يــشــيــر صــفــي الـــديـــن الــــذي يـــــزاول هــــذا الــنــشــاط منذ 
تسع سنوات، إلى »التفاوت ما بن ضواحي املدينة 
الجزائرية في مجال املراقبة األمنية لسيارات األجرة 

لدرجة قد تصل إلى حّد اإلزعاج. ويقّر أمن الذي نقلنا 
الــجــزائــري« فــي قلب العاصمة  مــن »املــســرح الوطني 
 
ّ
الــشــرق(، بــأن بـــودواو )38 كيلومترًا إلــى  إلــى مدينة 

ذلك »ال يعود إلى طبيعة الكلونديستان بالضرورة، 
ــا أتــحــّدث  ــا أنـ بــل إلـــى تكتيك يــعــتــمــده«. يــضــيــف: »هـ
تــنــوي شــّرًا  تــكــون  قــد  فــأنــت  معك ألكتشف طبيعتك. 
بي وبمركبتي. وأتحّدث معك ألخلق حميمية بيننا، 
فتصير زبونًا دائمًا، وأشكو لك وضعي االجتماعي 

الصعب، حتى ال تبخل علّي عند الدفع«.
 »املـــبـــلـــغ الـــــذي يــدفــعــه الـــزبـــون 

ّ
ــى أن ويــشــيــر أمــــن إلــ

ه 
ّ
النقطة املقصودة. لكن يكون معروفًا عــادة، بحسب 

تــصــّرف بطريقة معّينة.  إذا  إلــى ضحّية،  يتحّول  قــد 
على سبيل املثال أن تبدو عليه الطيبة الــزائــدة، وأن 
يــظــهــر كــغــريــب عـــن املــديــنــة، وأن يــظــهــر كــمــغــتــرب أو 
سائح أجنبي، أو يظهر كثرّي أو كادر مهّم في شركة 
ــادة عــلــى أّي مبلغ  مــعــروفــة. فــهــؤالء ال يــعــتــرضــون عـ
ُيطلب منهم، حتى ال يجرحوا هيبتهم االجتماعية«. 
تنسحب  ال  والــغــش  الحيلة  »روح   

ّ
أن يــســتــدرك  ه 

ّ
لكن

ه، 
ّ
إال حق ثّمة من ال يأخذ  الكلونديستانات.  على كل 

بـــل ثـــّمـــة مـــن ُيـــعـــرف بــالــتــســامــح أكـــثـــر مـــن الــســائــقــن 
القانونين«.

الكلونديستان ال ينخرط في   
ّ
أن إلــى  اإلشـــارة  تجدر 

هذا النشاط نتيجة البطالة، بالضرورة. فهو قد يكون 
ه يلجأ إلى ذلك في أوقات فراغه وعطله، 

ّ
موظفًا، لكن

حتى يكسب مااًل إضافيًا. وهذه هي حال نبيل وهو 
أستاذ مساعد في جامعة بومرداس. يقول: »ال تكفيك 
لــم تــكــن تملك بيتًا  أجــرتــك مهما كــانــت مــرتــفــعــة، إذا 
يعفيك مــن بــدل اإليــجــار، ومــدخــواًل ثانيًا يعفيك من 
 كثيرين 

ّ
املصاريف غير املحسوبة«. يضيف: »أعلم أن

ـــنـــي أســـتـــاذ جــامــعــي، 
ّ
يــنــدهــشــون عــنــدمــا يــعــلــمــون أن

ُيــقــال عني، ما  مــا  بــظــروفــي، وال يهّمني  أعلم  ني 
ّ
لكن

دمت ال أهّدد أرزاق اآلخرين«.

من  فيها  أتمّكن  مناطق  »ثّمة  يقول:  الشرعية«.  غير 
ات الحافات، والوقوف خلفها 

ّ
الدخول إلى قلب محط

ــنــي أجــــد نفسي 
ّ
مـــبـــاشـــرة الصـــطـــيـــاد زبـــــون مــــا. لــكــن

إلــى ركــن سيارتي بعيدًا  أخـــرى  فــي مناطق  مضطرًا 
ــة ومـــحـــاولـــة اصــطــيــاد زبــــون داخـــلـــهـــا، ثم 

ّ
عـــن املــحــط

فق معه، 
ّ
السير أمامه إلى مكان السيارة. وأحيانًا، أت

خصوصًا إذا كانت حاجته إلى خدماتي ملّحة، على 
ل معي دور الصهر أو الجار أو الصديق، حتى 

ّ
أن ُيمث

ال نلفت نظر الشرطة«. 
إلــّي كسائق أجــرة خارج  الشرطة   »تنّبه 

ّ
أن ويضيف 

ــي رخــصــة الــقــيــادة 
ّ
الــقــانــون، يــعــنــي أنــهــا تــســحــب مــن

اإلجــبــاري، من شهرين  الحجز  إلــى  وتحيل سيارتي 
إلى ستة أشهر، مع إحالتي إلى املحاكمة التي تفضي 
 »هذا اإلجراء بالنسبة 

ّ
عادة إلى تغريمي«. ويتابع أن

إلـــى ســائــق خـــرج إلـــى املــجــهــول لــتــأمــن لــقــمــتــه، ُيــعــّد 
عقوبة قاسية عليه وعــلــى أســرتــه. وهــو أســـوأ وقعًا 
عــلــيــه مــن تــعــّرضــه لـــحـــادث. فــفــي هـــذا األخــيــر يمكنه 
ــأمـــن«. ويـــتـــحـــّدث صفي  ــتـ أن يــســتــفــيــد مـــن شـــركـــة الـ
الدين عن »العدو« الذي يأتي في املرتبة الثانية بعد 
القانونيون،  الشرطة، أي »أصــحــاب ســّيــارات األجــرة 

هم يروننا منافسن لهم«.
ّ
ألن

مــن جهته، ال ينكر الــعــّم عــلــي، وهــو صــاحــب سيارة 
 الرزق من عند 

ّ
أجرة قانونية، ذلك. يقول: »أعترف بأن

 الكلونديستان في أن يأكل الخبز 
ّ

الله، وأعترف بحق
أكــون ضحّيته«. يضيف:  أن  أرضــى  ال  ني 

ّ
لكن مثلي. 

الــنــاس  له 
ّ

فيفض األســـعـــار،  إلـــى تخفيض  يلجأ  »هـــو 
عــلــّي. وهـــذا مــا يجعل قـــوت يــومــي مـــهـــّددًا، مــع العلم 
ني أدفع الضريبة فيما هو ال يدفع. ما الذي يمنعه 

ّ
بأن

من التصريح عن نشاطه مثلي، ما دام يملك سيارة؟ 
مـــا الــــذي يــمــنــعــه مـــن الــحــصــول عــلــى ســجــل تــجــاري، 

فتأتي فرصنا متكافئة؟«. 
ه يتحّدث كثيرًا مع زبونه، 

ّ
بأن الكلونديستان  ُيعرف 

مجتمع
4 آالف مدني نزحوا من مدينة  أن نحو  رافــد،  إيــاد  العراقية،  الهال األحمر  أعلن عضو جمعّية 
املوصل )شمال( أول من أمس،  هربًا من املعارك العنيفة بن القوات الحكومية ومسلحي تنظيم 
الدولة اإلسامية »داعش«. وقال إن »املدنّين نزحوا من مناطق القتال في شرق وجنوب وشمال 
هم »فروا إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات األمنية، 

ّ
املوصل من جهة الضفة الشرقية«، مضيفًا أن

ونقلوا إلى مخيمات الخازر واملدرج بالتنسيق مع فرق اإلغاثة«. وأشار إلى أن »الوضع اإلنساني 
)األناضول( في املخيمات يزداد صعوبة في ظل استمرار النزوح«.  

طالب مركز األرصــاد الجوّية في الصن املواطنن باستخدام وسائل النقل العامة لتقليل نسب 
 الــتــلــّوث مستمر حتى 

ّ
تــلــوث الــهــواء املــرتــفــعــة فــي مــنــاطــق وســـط وشــمــال الــبــاد، مــشــيــرًا إلـــى أن

العاصمة  مرتفعة تشمل  هــواء  تلوث  التي تشهد نسب  املناطق  أن  إلــى  وأشـــار  املقبل.  الخميس 
إلى  املواطنن  بكن، ومدينة تيانجن، ومقاطعات هيباي، وشانشي، وهينان، وشانشي. ودعــا 
اتخاذ االحتياطات الازمة لتفادي األضرار الناجمة عن التلوث. كما اعتقلت السلطات 720 موظفًا 
)األناضول( حكوميًا، و6 آالف و454 شخصًا العام املاضي، ثبت إهمالهم بمكافحة تلوث الهواء.   

الصينيّون مطالبون باستخدام النقل العام لكبح التلوثنزوح 4 آالف عراقي من الموصل في يوم واحد

حيفا ـ ناهد درباس

ــــادرت املــجــمــوعــة الــشــبــابــّيــة »وتـــــر«، الــتــي  بـ
ــثـــانـــويـــة فــي  ــة الـ ــلـ تـــضـــم تـــامـــيـــذ فــــي املـــرحـ
حــيــفــا، إلقـــامـــة مــكــتــبــة أطــلــقــت عــلــيــهــا اســم 
»وتر« أيضًا، بتمويل ذاتي ملساعدة تاميذ 
واستعارة  املنزلية،  واجباتهم  في  املــدارس 
الكتب وغيرها، في ظل نقص خدمات كهذه 

في املجتمع العربي في املدينة.
وجــاء املــشــروع مــن خــال مجموعة قيادية 
شــابــة انــبــثــقــت عــن مــشــروع ضــمــن جمعية 
ــلـــطـــاب الــــعــــرب فــي  الـــتـــوجـــيـــه الـــــدراســـــي لـ

حــيــفــا، فــكــانــت هـــذه املــكــتــبــة الــعــامــة.  تضم 
املــجــمــوعــة 17 عــضــوًا تــطــوعــوا لــلــعــمــل في 
املكتبة في فترة ما بعد الظهر ملدة خمسة 
أيام في األسبوع. ويدفع كل عضو  رسومًا 
شهرية رمزية لتمويل نشاطهم وعملهم في 
املكتبة. تقول املسؤولة عن املجموعة، مليس 
عــبــد الـــعـــال: »انــطــلــقــنــا بــالــعــمــل قــبــل شهر 
تــقــريــبــًا بــعــد تــفــكــيــر عــمــيــق وعــمــل مشترك 
ملدة عامن مع الشباب، وكانت فكرة إنشاء 
ــتـــب، وإنـــهـــاء  ــكـ مــكــتــبــة عـــامـــة الســـتـــعـــارة الـ
ــبـــات املـــدرســـيـــة الــيــومــيــة، وتــصــويــر  الـــواجـ
الكتب وتغليفها  بأسعار تشجيعية تكون 

فــي مــتــنــاول التاميذ والــطــاب، وغــيــرهــا«. 
وتــضــيــف أن »الـــفـــكـــرة نــبــعــت مـــن شــعــورنــا 
بــنــقــص هـــذه الــخــدمــات بـــن الـــعـــرب. هــكــذا، 
 طــالــب عــربــي يلجأ إلــى هــذا املكان 

ّ
بــات كــل

الذي ال يهدف إلى تحقيق الربح، بل األخذ 
بــيــد الــتــامــيــذ والــطــاب ومــســاعــدتــهــم على 

تحقيق أهدافهم من دون معوقات«. 
وعــادة ما تــروى القصص لألطفال مرة في 
ــبـــوع، وتــنــاقــش ضــمــن بــرنــامــج ساعة  األسـ
قصة. وفي املستقبل، تطمح املجموعة إلى 
ترفيهي  مهني  ثقافي  شبابي  مركز  إقــامــة 
الــتــامــيــذ مــن كــل مــــدارس حيفا،  يستقطب 

بــــداًل مــن الــلــجــوء إلـــى أمــاكــن غــيــر مناسبة 
عبد  وتلفت  الظهر.  بعد  مــا  فترة  لتمضية 
العال إلــى أن مركز »مــســاواة« قــدم للشباب 

غرفة الستخدامها كمكتبة.
مــن جهتها، تــقــول املــرشــدة بسيل أبـــو رنــة 
)17 عـــامـــًا(: »بـــدأنـــا مــشــروعــنــا مــن الــصــفــر، 
وجــمــعــنــا الــكــتــب ورتــبــنــاهــا عــلــى الــرفــوف 
الـــذي اســتــغــرق وقتًا  ــر  ونظفنا املــكــان، األمـ
ــل مــــتــــطــــوع«. وتـــضـــيـــف أنـــهـــا تــشــعــر  ــن كــ مــ
بانتماء إلى املكتبة، الفتة إلى تنظيم نشاط 
شـــارك فيه عــشــرات األطــفــال، تضمن قــراءة 
أكثر  فإن  برأيها،  الطعام.  القصص وإعــداد 

مــا يــمــّيــز املــكــتــبــة هــو أن الــفــكــرة جـــاءت من 
الــثــانــويــة، عــدا عــن روحــهــا الدافئة.   تاميذ 
من جهته، يلفت مصطفى أيــوب سبسورك 
إلى أنه رغم عدم وجود كتب كثيرة، إال أنه 
يمكن استعارتها، مشيرًا إلى أن الهدف هو 
مــســاعــدة الــتــامــيــذ والـــطـــاب. ويــضــيــف أن 
للمكتبة،  التسويق  املتطوعن ساهموا في 
إلى  يــأتــون  التاميذ  مــن  عـــددًا  أن  موضحًا 
إنــعــام  أّمـــا  املــســاعــدة.  املكتبة عــصــرًا لطلب 
املكتبة  أن  إلـــى  فــتــلــفــت  عـــامـــًا(،   17( صـــاح 
تـــهـــدف إلــــى الــحــفــاظ عــلــى الــلــغــة الــعــربــيــة، 
وجعل التلميذ العربي يشعر بأنه في بيته.

مكتبة عامة لعرب حيفا

ربى أبو عمو

 أحالم نحمل بعضًا منها 
ّ

ما الحياة إل
من أعمارنا الصغيرة والطرّية، تلك التي 
 

ّ
ها. وما الحياة إل

ّ
اختبرت من الحياة أقل

حب يصّبرنا على صعبها، وما أكثره. وما 
 موسيقى ورقص. هذه العناصر 

ّ
هي إل

س. أياٍد 
ّ
األربعة تجعلنا قادرين على التنف

تسرح في هواء يصير ملكها وملك أحالٍم 
نسي األقدام ولو 

ُ
وحيوات أخرى. أياٍد ت

دقائق، أنها تطأ األرض طوال الوقت. 
الرقص خالصة روح تخرج من لحٍن 

لتحّرك روحًا أخرى. أرواح تحّرك أرواحًا، 
وتغريها لالنعتاق عن ألٍم تلو اآلخر. خالل 

الرقص، تضيع اآللم حتى تختفي، وتعرف 
ها ملك لحن 

ّ
األجساد حقيقتها. تعرف أن

كه بعد قليل. ول داعي ألن يملك 
ّ
ستتمل

أحدهما اآلخر. هذه الوحدة تظهر روحًا 
جميلة تطير حّد الفرح. كأّن عبارة »يطير 

من الفرح« تقال أو تكتب بعد رقصة.
رقص. املوسيقى تبدأ وتعلو رويدًا رويدًا. 

انحِن لها حتى تتشّبع روحك منها 
وتنطلق بعيدًا، من كون إلى آخر. نحّب 

ونرقص من شّدة الحب. أيدينا تتحّرك من 
دوننا، كأن أحدًا غيرها يأمرها. 

»ل ل لند«. رقص وحّب وأحالم في 
فيلم واحد. وهذه ل تفترق. نحلم فنحب 

فنرقص. أو نحب فنرقص فنحلم. أو.. 
عناصر الفرح هذه تستسلم للكون. وما 

م أجسادنا له. نتركها 
ّ
علينا إل أن نسل

له ول نستردها حتى ل نحبسها مجددًا 
داخل آلم ل تنتهي. آلم تطمر أرواحًا 

تسعى دائمًا إلى تقدير الحياة. الكون الذي 
 للرقص. 

ً
ل نعرفه يمنحنا فضاًء كامال

تعالوا إليه. بعد قليل تسمع املوسيقى. 
ألحان شرقية وغربية تصنعها نجومه 

حني تتالمس. لن ُيفنى الكون. ستتالمس 
من أجلنا، لنرقص بعيدًا عن كون لم تعد 

 .
ً
 قليال

ّ
نجومه تظهر إل

 أحالمنا. هذه األحالم 
ّ

نرقص ونروي كل
هي أجمل ما فينا. جنون ل يحّده شيء. 

وإذا ما اصطدم تحليقنا بواقع بات يخنق 
الحياة، فلنرقص حتى نسترجع أحالمنا. 

فلنرقص حتى ننسى تلك األرض التي 
ا. فلنرقص 

ّ
تمتّصنا وتسرق أقدامنا من

ا يومًا هنا.       
ّ
نا كن

ّ
حتى ننسى أن

»الرقص هو التفسير الخالد للحياة«، 
و»اجعل الرقص مهمة تسعى كل لحظة إلى 
تحقيقها«. )شاه أسد رضوي(. و»الرقص 

هو لغة الروح الخفية« )مارثا غراهام(، 
بل هو الروح التي نسعى إليها. روح فوق 

ق بعيدًا. روح ل تتعب ول 
ّ
روحنا تحل

 من رقصات متتالية. األقدام نفسها 
ّ

تمل
التي تطأ األرض ستصنع موسيقى 

جديدة. »تك، تك، تك، تك«. األيادي تصنع 
موسيقاها في الهواء. والخصر يوازن بني 

ما في الهواء وما على األرض. 
املوسيقى لن تنتهي، والرقص لن يتوقف. 

وكذلك األحالم. »يجب أن نحسب األيام 
التي لم نرقص فيها ولو مرة واحدة 
ضائعة«، يقول فريديريك نيتشه.  

روح 
فوق روح
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لكّل رزقه... )فايز نور الدين/ فرانس برس(



الـــســـفـــارة لــجــأت إلــــى االســتــعــانــة بــالــشــرطــة 
الــبــاكــســتــانــّيــة لــفــض االعــتــصــام، وقـــد اقتيد 

بعض الطالب إلى السجن للتحقيق معهم.
اليمنّيني  الطالب  عــدد   

ّ
أن إلــى  ويشير عامر 

فــي باكستان هــو 246 طالبًا، مــن بينهم 92 
طالبًا يتلقون مساعدات مالية من الحكومة، 
الخاصة.  نفقتهم  على  البقّية  يـــدرس  فيما 
 »إهـــمـــال الــحــكــومــة ملــنــاشــدات 

ّ
ويـــوضـــح أن

الطالب املستمرة أدى إلى تدهور أوضاعهم 
أن  مضيفًا  واملـــاديـــة«،  والنفسية  الــدراســيــة 
»باكستان بلد يقطنه 200 مليون نسمة، ما 
يجعل الــحــصــول على فــرص عمل أمــر شبه 

معدوم«. 

حل جزئي
وعــن وضــع طــالب اليمن فــي الــخــارج، يؤّكد 
طــالــب الـــدكـــتـــوراه فــي جــامــعــة اإلســكــنــدرّيــة، 
ــجــنــة الــتــنــســيــقــّيــة لــطــالب اليمن 

ّ
وعــضــو الــل

 مشكلة تحويل 
ّ
في الخارج، علي البطاح، أن

ــات املــالــيــة لــلــطــالب الــيــمــنــيــني في 
ّ
املــســتــحــق

الــخــارج مــا زالـــت قــائــمــة، رغــم تشكيل لجنة 
 مــعــالــجــة 

ّ
وزارّيـــــــة ملــعــالــجــتــهــا. ويـــوضـــح أن

ــارج بـــطـــيـــئـــة، مــا  ــ ــــخـ ــي الـ ــطــــالب فــ مـــشـــاكـــل الــ
فـــي دول عــــدة تلبية  لــالعــتــصــام  اضــطــرهــم 
في  اليمن  لطالب  التنسيقية  اللجنة  لدعوة 
الـــخـــارج. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــن 

املـــؤســـف أيـــضـــًا أن الــحــكــومــة عـــاجـــزة حتى 
الــيــوم عــن إيــجــاد حــل جـــذري لــهــذه املشكلة، 
الــرابــع مــن العام  الــربــع  وصـــرف مستحقات 
عــلــى  الــــحــــصــــول  ــد  ــ ــــوعـ مـ حـــــل  وقـــــــد   ،2016

مستحقات الربع األول«. 
 مشكلة صرف مستحقات 

ّ
ويؤّكد البطاح أن

الــطــالب ُحــلــت جــزئــيــًا فــي خــمــس دول فقط، 
واألردن،  ومـــالـــيـــزيـــا وروســــيــــا  أملـــانـــيـــا  هــــي 
علمًا بــأنــه بــدأ الــصــرف فــي مــصــر، موضحًا 
العالي،  التعليم  األمــر محصور بموفدي  أن 
ــدو الــجــامــعــات  ــوفــ ــا زال فـــيـــه مــ فــــي وقـــــت مــ
اليمنية ووزارات الصحة والداخلية والدفاع 
والثقافة والتعليم الفني من دون مستحقات. 
أمــا بــاقــي دول االبــتــعــاث، على غـــرار املغرب 
والهند وتركيا والصني وباكستان وغيرها، 
فلم يحصل طالبها املبتعثون فيها بعد على 

اتهم. 
ّ
مستحق

إلى ذلك، ال تقتصر مشاكل الطالب اليمنّيني 
اتهم 

ّ
فــي الــخــارج عــلــى عـــدم صـــرف مستحق

ـــهـــم يــواجــهــون 
ّ
املـــالـــيـــة. ويـــوضـــح الــبــطــاح أن

ــّيــــة  ــــوم الــــدراســ ــــرسـ مـــشـــاكـــل أخــــــرى مــنــهــا الـ
البت  اليوم  الحكومة حتى  لم تستطع  التي 
ــي األول  ــ ــدراسـ ــ ــأن الـــفـــصـــل الـ ــ فـــيـــهـــا، عــلــمــًا بـ
قـــارب عــلــى االنــتــهــاء، مــمــا ســيــحــرج الــطــالب 
ويضيف  بالطرد.  ويهددهم  جامعاتهم  مع 
التبادل   »املشكلة األخــرى هي أن موفدي 

ّ
أن

صنعاء ـ العربي الجديد

ب 
ّ

تــســتــمــّر مـــعـــانـــاة غـــالـــبـــّيـــة طــــال
اليمن املبتعثني للدراسة في عدد 
مـــن دول الـــعـــالـــم، بــعــد أشــهــر من 
 
ّ
أن رغــم  املالّية،  اتهم 

ّ
مستحق تحويل  ف 

ّ
توق

لهم،  بإيجاد حلول  فة 
ّ
املكل الــوزارّيــة  جنة 

ّ
الل

بعض  مستحقات  بتسليم  فعلّيًا  بـــدأت  قــد 
ب فـــي عــــدد مـــن الــــــدول، وإن لـــم تــنــتــِه 

ّ
الـــطـــال

املشاكل واملــعــوقــات الــتــي تـــؤدي إلــى تأخير 
صرفها آلخرين.

املغرب،  فــي  وأســرتــه  عثمان  الطالب  يعيش 
الــتــي قصدها إلتــمــام دراســـة الــدكــتــوراه في 
كلّية الحقوق في جامعة عبد املالك السعدي 
في طنجة، وقد حصل قبل عامني على منحة 
تبادل ثقافي من قبل وزارة الخدمة املدنّية. 
لكن منذ صــدور قــرار اإلجـــازة الــدراســّيــة في 
نهاية ديسمبر/ كانون األول في عام 2015، 
لـ  يقول  املالية.  اته 

ّ
مستحق على  يحصل  لــم 

ذنا وقفات احتجاجّية 
ّ
»العربي الجديد«: »نف

واعتصامات عّدة، ولم نحصل إال على وعود 
 
ّ
من قبل وزارة التعليم العالي«، مشيرًا إلى أن

أكثر املتضّررين،  الثقافي هم  التبادل  طالب 
كونهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى اآلن، 

على غرار آخرين. 
وعن الحالة املعيشّية، يقول عثمان: »وضعي 
ــا طــالــب  املـــالـــي والــنــفــســي ســـّيـــىء لــلــغــايــة. أنـ
دكــــتــــوراه وال أســتــطــيــع شــــراء كــتــاب واحــــد. 
الطعام  لتوفير  يكفي  بالكاد  استدنته  ومــا 
لي وألسرتي املكّونة من خمسة أشخاص«. 
م 

ّ
 األمـــل الــوحــيــد هــو أن تسل

ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

ــات 
ّ
ــــدن مــســتــحــق الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي عـ
الطالب اليمنّيني في الخارج كما وعدت.

فــي الــســيــاق نــفــســه، اعــتــصــم طـــالب يمنّيون 
في العاصمة الباكستانية إسالم آباد، داخل 
على  بالحصول  للمطالبة  بــالدهــم،  ســفــارة 
اتهم املالية، األمر الذي دفع بالسفارة 

ّ
مستحق

ــة بـــالـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة  ــانـ ــعـ ــتـ إلـــــى االسـ
إلخــراجــهــم مــنــهــا. ويـــؤّكـــد الــرئــيــس الــســابــق 
ب في باكستان، سياف عامر، أن 

ّ
حاد الطال

ّ
الت

الطالب يدرسون الخطوات املقبلة للمطالبة 
ــدعــــوات  بـــحـــقـــوقـــهـــم، بـــعـــدمـــا اســــتــــجــــابــــوا لــ
لفترة  اإلعــتــصــام  بتعليق  الــخــارجــيــة  وزارة 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  مــــحــــدودة. ويــضــيــف لـ
»يــعــانــي الــطــالب فــي هـــذا الــبــلــد مــن مشاكل 
ملدة  املالية  املستحقات  ر 

ّ
تأخ أهّمها  كثيرة، 

تزيد عن سبعة أشهر، باإلضافة إلى مشكلة 
من  الطالب  يدفعها  التي  الدراسّية  الرسوم 
جيوبهم، والتي تتراوح ما بني 1200 و1800 
 الــطــالب كانوا 

ّ
دوالر ســنــوي. ويلفت إلــى أن

عــلــى تــواصــل مــســتــمــّر مــع الــســفــارة ملتابعة 
مشاكلهم، وقد أبلغوها قبل نحو أسبوعني 
بــأنــهــم يـــنـــوون االعـــتـــصـــام بـــهـــدف الــضــغــط 
أن   

ّ
إال مستحقاتهم.  لــصــرف  الحكومة  على 

طالب 
إلى الهاوية

يمنيّون 
مبتعثون 

بال مال

لم يبَق أمام الطالب اليمنيّين المبتعثين في الخارج غير 
االعتصام للحصول على مستحقاتهم المالية ومتابعة 
دراستهم، وإن كان هناك تأكيد بحصول البعض على 

مستحقاتهم، ووعود بحل مشاكل اآلخرين

فوضى المساجد 
التونسية المستمرة منذ 
أربع سنوات تشغل الرأي 

العام في البالد، خصوصًا 
بعد إقالة وزير الشؤون 

الدينية وسيطرة جهات 
متشددة على بعض 

المنابر. سيطرة تؤدي إلى 
بقاء المساجد بال أئمة 

في عدد من الحاالت

مساجد من دون أئمة في تونس

اعتصم طالب يمنيّون في 
سفارة بالدهم في إسالم 
آباد، إال أنهم طردوا منها

يفترض مواصلة صرف 
المستحقات في جميع 
البلدان من دون استثناء

نحو 1000 مسجد في 
مختلف جهات الجمهورية 

من دون إمام

المشكلة هي في تكوين 
األئمة القادرين على 

توجيه خطاب معتدل

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

تـــتـــعـــدد مـــظـــاهـــر الـــفـــوضـــى داخـــــــل مــســاجــد 
تـــونـــس، ويــتــشــعــب الـــصـــراع لــلــســيــطــرة على 
منابرها. وهــو ما يــؤدي إلــى عــزل األئمة في 
بعض األحيان، مع ما في ذلك من عنف بني 
الجماعات الدينية في عدد من مناطق البالد، 
خــصــوصــًا فــي الـــداخـــل. بــاإلضــافــة إلـــى ذلــك، 
تــشــهــد مــحــافــظــات تــونــس انــتــشــارًا ملساجد 

عشوائية ُبنيت من دون ترخيص.
مثل هذه األوضاع تدفع العديد من األطراف 
في تونس إلى املطالبة بتسريع تعيني وزير 
جــديــد لــلــشــؤون الــديــنــيــة بــعــد إقـــالـــة الــوزيــر 
السابق، عبد الجليل بن سالم، قبل أكثر من 
شهرين. كذلك، يطالب كثيرون باإلصالح في 
شــأن إدارة املــؤســســات والــكــوادر واألوضـــاع 

الدينية في البالد وتحسني أدائها.
ــــى جــلــســة  ــالـــم إلـ ــر بــــن سـ ــوزيــ تـــعـــود إقــــالــــة الــ
اســتــمــاع لــه أمـــام لجنة الــحــقــوق والــحــريــات 
والعالقات الخارجية في البرملان، في الرابع 

حيث  املــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مــن 
أصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعد 
أقـــل مــن أربــــع وعــشــريــن ســاعــة مــن الجلسة، 
قــــرارًا بــإقــالــة الـــوزيـــر بــحــجــة »عــــدم احــتــرامــه 
ضــــوابــــط الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي، وتــصــريــحــاتــه 
الدبلوماسية  وثــوابــت  بــمــبــادئ  الــتــي مست 
الــتــونــســيــة«. يــومــهــا صــــّرح بـــن ســـالـــم، أمـــام 
 »املدرسة الوهابية هي 

ّ
جلسة االستماع، بأن

سبب الصراع في ما يشهده العالم اإلسالمي 
ــــه سبق 

ّ
ــار إلـــى أن ــ ــاب«. وأشـ ــ ــ مـــن تــشــدد وإرهـ

في  بــاإلصــالح  السعودي  السفير  له مطالبة 
ــه ذّكــر املسؤولني 

ّ
هــذا الــشــأن. وقــال الــوزيــر إن

أية  عــن  لــم يصدر  »التكفير   
ّ
بــأن السعوديني 

 عن 
ّ

ــــالم، إال مــدرســة أخــــرى مــن مــــدارس اإلسـ
نــراه  الحنبلية والــوهــابــيــة. ومـــا  املــدرســتــني 
اليوم في العالم من تفريخ إلرهابيني وتشدد 
يعود إلى املدرسة الوهابية، سواء عن سوء 
الفكر  هـــذا  ينتج  ال  فمعرفيًا  نــيــة،  حــســن  أو 
إاّل تــطــرفــًا« وفــــق تــعــبــيــره. وقــــد قــــرر رئــيــس 
الحكومة تكليف وزير العدل غازي الجريبي، 

بتسيير وزارة الشؤون الدينية باإلنابة، إلى 
حني تعيني وزير جديد.

لكن، بالرغم من مرور أكثر من شهرين على 
اإلقــالــة لــم يــعــنّي وزيـــر جــديــد مــع مــا تشهده 
 نحو 1000 

ّ
املــســاجــد مــن فــوضــى، أهــّمــهــا أن

املــســاجــد فـــي تــونــس تــشــهــد عـــزوفـــًا مـــن قبل 
ــــدم رغـــبـــة فـــي االلـــتـــحـــاق بــاملــنــابــر  األئـــمـــة وعـ
ــاكــــل والــــفــــن الــتــي  بـــســـبـــب الـــفـــوضـــى واملــــشــ
 الــــعــــزوف ســبــبــه 

ّ
ــى أن ــ شـــهـــدتـــهـــا. وأشـــــــار إلـ

تخوفهم مــن كــثــرة الــصــراعــات فــي املساجد. 
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى أزمــــة فــي وزارة الــشــؤون 
الدينية، في ظل االستقاالت اليومية وغياب 
تكوين األئمة الجدد. كذلك، طالب الوزير بمّد 
الــــوزارة ببعض األفــكــار الــتــي مــن شأنها أن 
الفكر  وتبليغ  للتواصل  جديدة  آليات  توفر 
ليست  املشكلة   

ّ
أن ــنّي  وبـ املــعــتــدل.  الــتــونــســي 

ما هي في تكوين العقليات واألئمة 
ّ
مادية إن

القادرين على توجيه خطاب معتدل.
بـــعـــض الــجــمــعــيــات الـــديـــنـــيـــة قـــدمـــت حـــلـــواًل 
املنبر  »جمعية  منها  املشكلة.  هــذه  لتجاوز 
اإلسالمي التونسي« التي دعت إلى تأسيس 
األساسية  مهّمتها  منتخبة،  مستقلة  هيئة 
حسن تسيير الشأن املسجدي، تتولى تعيني 
الخطب  األئمة على مستوى  وعــزل ومراقبة 
وأداء الــدروس الدينية في املساجد، على أن 

تتكون الهيئة مــن كـــوادر كفؤة ورجـــال ديــن. 
ـــه ال يــتــوجــب على 

ّ
أن أكـــدت الجمعية  أيــضــًا، 

ــام فــــوق املــنــبــر االنـــتـــمـــاء إلــــى أي حـــزب.  ــ اإلمــ
 عــلــى الــهــيــئــة املــقــتــرحــة أن 

ّ
وأشــــــارت إلــــى أن

تــســعــى إلـــى ضــمــان الــحــيــاد، والــقــطــيــعــة مع 
 خــطــاب مــتــطــرف، وفـــرض السيطرة على 

ّ
كــل

املساجد قانونيًا.
غياب وزيــر شــؤون دينية له أيضًا تداعيات 
عــلــى تنظيم الــعــمــرة والــحــج لــلــعــام الــجــاري 
الدينية  الــشــؤون  وزارة   

ّ
أن خصوصًا   ،2017

هـــي الـــتـــي تــتــولــى مـــهـــام اإلشــــــراف ومــراقــبــة 
فقد  وبــالــفــعــل،  اإلجـــــراءات.  تسيير  ومتابعة 
تـــأخـــر الــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة الــتــوجــيــهــيــة 
ع 

َّ
وق

ُ
ت والتي  املوسم،  لهذا  بالعمرة  الخاصة 

الــديــنــيــة  ــشــــؤون  الــ عـــــادة مـــن جــهــتــي وزارة 
مــن  مــــجــــمــــوعــــة  حــــــــول  الــــســــيــــاحــــة  ووزارة 
االلتزامات في تنظيم رحالت الحج والعمرة 
 وزير العدل 

ّ
وتأمني الحجاج واملعتمرين. لكن

تدخل أخيرًا بصفته وزيرًا للشؤون الدينية 
 هذه املشكلة.

ّ
باإلنابة لحل

من  الجمهورية  جــهــات  مختلف  فــي  مسجد 
دون إمــام، وفق ما يؤكده كاتب عام املجلس 
النقابي الوطني لألئمة، شهاب الدين تليش. 
ــر  يــطــالــب تــلــيــش بــــاإلســــراع فـــي تــعــيــني وزيـ
للشؤون الدينية واالهتمام بالشأن الديني. 

على صعيد آخــر، يشير تليش إلى استمرار 
ــداء عـــلـــى األئــــمــــة والـــخـــطـــبـــاء مــــن قــبــل  ــ ــتـ ــ االعـ
تعيينهم  مــن  بالرغم  املــتــشــددة،  املجموعات 
الرسمي من قبل وزارة الشؤون الدينية. يؤكد 
الدينية  الــشــؤون  الــتــزام وزارة  على ضـــرورة 
االعـــتـــداءات  أشــكــال   

ّ
كـــل مــن  أئمتها  بحماية 

والتجاوزات التي ترتكبها عدة أطراف.
بـــدورهـــا، تــلــفــت الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة ألئــمــة 
 الـــتـــأخـــر فـــي تــعــيــني وزيـــر 

ّ
املـــســـاجـــد إلــــى أن

لــلــشــؤون الــديــنــيــة يــمــثــل مــشــكــلــة، خصوصًا 
ــتـــاج فـــيـــهـــا إلـــى  ــتـــرة تـــحـ ــفـ  الــــبــــالد تـــمـــر بـ

ّ
أن

االهـــتـــمـــام بــالــوضــع الــديــنــي وإجــــــراء جملة 
من اإلصــالحــات، باإلضافة إلى تنظيم أمور 

اإلمامة واملصلني.
 
ّ
 الــوزيــر الــســابــق أكــد قبل إقــالــتــه أن

ّ
يــذكــر أن

الثقافي لم يحصلوا على أية مستحقات منذ 
عــام، ولم تنجح الحكومة في حل مشاكلهم 

رغم الوعود املتكّررة«.
فة 

ّ
ــــة املكل ــجــنــة الــــوزارّي

ّ
ويــطــالــب الــبــطــاح الــل

ب في الخارج وإيجاد 
ّ

بمعالجة مشاكل الطال
معاناتهم،  وحــجــم  تتناسب  سريعة  حــلــول 
يــجــدون  تــتــفــاقــم، والــطــالب ال  أن املشكلة  إذ 
مـــا يـــســـّد رمــقــهــم. كــمــا أن مــعــضــلــة الـــرســـوم 

الدراسّية ما زالت تؤّرق الجميع«.

إنجاز
والــبــحــث  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  وكـــانـــت وزارة 

من  تــنــّصــلــتــا  قـــد  املـــالـــيـــة  الــعــلــمــي ووزارة 
املالية  املستحقات  بتسليم  مسؤوليتهما 
ــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في  ــا دفــ لـــلـــطـــالب، مـ
ــح نـــائـــب  ــ ــــوضـ ــولــــي األمـــــــــر. ويـ عــــــدن إلــــــى تــ
ــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة ورئــيــس  رئــيــس الـ
الــطــالب  أوضــــاع  ملعالجة  الـــوزاريـــة  اللجنة 
امللك املخالفي،  الــخــارج، عبد  املبتعثني في 
توقفت  )الحوثيني(  الله  أنصار  جماعة  أن 
ــة فــي  ــكـــومـ ــفـــي الـــحـ عــــن دفــــــع رواتــــــــب مـــوظـ
الــداخــل، وعــجــزت عــن تحويل مخصصات 
الـــطـــالب فـــي الـــخـــارج لــلــعــام 2016 قــبــل أن 
تنقل الحكومة الشرعية البنك املركزي إلى 
الجديد«  »العربي  لـــ  عــدن. ويضيف  مدينة 
السفارات  أمــام  بــدأوا االعتصام  الطالب  أن 
اليمنّية في الخارج، وقد أمر بعدم الصدام 

معهم واحتوائهم والحوار معهم. 
 قــضــايــا املــســاعــدات 

ّ
ويــوضــح املــخــالفــي أن

املالّية تقع ضمن مسؤولية وزارتي التعليم 
الــعــالــي واملــالــيــة الــلــتــني تــعــمــالن مـــن خــالل 
مــلــحــقــني ثــقــافــي ومـــالـــي، مـــؤكـــدًا أن عــالقــة 
الــخــارجــيــة بــهــمــا هــدفــهــا »الــتــنــســيــق«. مع 
ذلك، وبهدف التخفيف من معاناة الطالب، 
الــقــضــيــة عــلــى رئــاســة الجمهورية  طــرحــت 
الحكومة  أن  ويـــؤّكـــد  ــة.  ــ األولــــوّي إلعــطــائــهــم 
أعطت األولوية ملعالجة املشاكل املالية التي 
يعاني منها الــطــالب فــي الــخــارج، رغــم أنه 
لم تصرف رواتب الدبلوماسيني منذ الربع 

الثالث من العام املاضي.  

ــة  ــّيـ ــالـ املـ  وزارتــــــــــي 
ّ
أن املــــخــــالفــــي  ــيـــف  ويـــضـ

ة للصرف من 
ّ
والتعليم العالي وضعتا خط

خالل لجان، بدءًا من الدول التي تضم أكبر 
عـــدد مــن الــطــالب الــيــمــنــيــني، وهـــي ماليزيا 
وروســيــا وأملــانــيــا ثــم مــصــر واألردن، الفتًا 
. وفي حال 

ً
 مستحقاتهم صرفت فعال

ّ
إلى أن

من  مبتعثني  لطالب  مماثلة  قضايا  بــرزت 
العالي،  التعليم  وزارة  غير  الجهات  بعض 
 عملّية 

ّ
فستجري معالجتها. ويلفت إلى أن

صـــــرف مــســتــحــقــات الــــطــــالب فــــي الــــخــــارج 
ــه الـــــــــــوزارات الــتــي  تـــعـــّد أول عـــمـــل تـــقـــوم بــ
الطالب  أن  كما  عــدن.  الشرعية من  تقودها 
الحكومة  تولت  مدنية  جهة  أول  ُيعتبرون 
ــم أن  مــســؤولــيــتــهــا مــن الــنــاحــيــة املــالــيــة، رغـ
االلتزامات املالية الخاصة بالطالب كبيرة، 
والوضع املالي للحكومة ومواردها والبنك 

املركزي لم تستقر بعد.
ويـــتـــحـــّدث عـــن الـــوضـــع فـــي بــقــيــة الـــبـــلـــدان، 
الفـــتـــًا إلــــى أنــــه »يـــفـــتـــرض مـــواصـــلـــة صــرف 
من  املتبقية  البلدان  جميع  في  املستحقات 
تــقــم بذلك  لــم  املــالــيــة  دون اســتــثــنــاء، إال أن 
لعدم وجود موارد. مع ذلك، »تابعت صرف 
ــدان«. ويــخــتــم  ــلــ ــبــ املــســتــحــقــات فــــي بــقــيــة الــ
 إن الوضع في اليمن 

ً
املخالفي حديثه قائال

يحصلوا  لم  اليمنيني  وإن  طبيعيًا،  »ليس 
عــلــى رواتــبــهــم حــتــى الـــيـــوم. لــذلــك، يـــرى أن 
إنجاز كبير يجب  للطالب  األولــويــة  إعطاء 
أن يكون محل تقدير«. ويتوجه إلى الطالب 

الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى 
 إن »املــعــامــلــة جــاريــة لتحويل 

ً
الــيــوم، قــائــال

ــالــــي.  ــعــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــالب الـ ــــطـ املـــســـتـــحـــقـــات لـ
وبالنسبة للقطاعات األخرى، فإنه في طور 

املعالجة«.  
الــخــارج  الــطــالب املبتعثني فــي  ويبلغ عــدد 
 وطـــالـــبـــة بــحــســب إحــصــائــيــة 

َ
5342 طـــالـــبـــا

لوزارة التعليم العالي الخاضعة للحوثيني 
ــن مــئــات  فـــي صـــنـــعـــاء، قــبــل ســحــب املـــنـــح مـ
الـــطـــالب فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن دون مــبــرر 
قانوني، ما أدى إلى موجة من االحتجاجات. 
ــن مـــؤســـســـات  ــ ــثـــون مـ ــعـ ــتـ ــبـ ــــالب املـ ــطـ ــ أمــــــا الـ

حكومية أخرى، فال يعرف عددهم.

شخابيطتحقيق

حكمت الحبال

ــرًا، حني استيقظت من دون أن 
ّ
 حــاد أصــاب ذاكــرتــي مــؤخ

ٌ
خلل

ملـــّدة دقيقتني، استمّر  املــاضــيــة.  الليلة  أحـــداث  ــر شيئًا مــن 
ّ
أتــذك

فقدان الذاكرة. ماذا لو طال أكثر؟ الحقًا، عرفت أّن األمر طبيعي، 
وهو نتيجة اإلرهاق والتعب. في يوم آخر، حدث أن رددت على 
أكيدة  السوق، مصطنعة معرفته. كنت  التقيته في  سالم رجل 
ر 

ّ
ربع ساعة، ألتذك إلى  احتجُت  ني 

ّ
لكن التقينا سابقًا.  نا 

ّ
أن من 

أنه الجار الذي أدفع له الفواتير شهريًا في املبنى الذي أسكنه. 
عقلي.  على  بوقاحة  تسيطر  الــتــي  التافهة  األفــكــار  هــي  كثيرة 
ل نصف وجهي األيسر على األيمن. هذه فكرة غريبة رّبما. 

ّ
أفض

وفي الجهة األحــّب إلــّي، أجد أن حاجبي مرسوم بشكل أجمل، 
ني 

ّ
وعيني أكثر بريقًا وحيوية، كما أّن أنفي يبدو أنيقًا. ورغم أن

أن إحداها تقول إن »اختالف  إال  العادة،  بالدراسات في  أثق  ال 
شطري الوجه عالمة من عالمات الجمال، إذ أن الوجوه املتطابقة 

مريبة وبعيدة عن القلب«. 
وتــعــزو الــدراســة االخــتــالف إلــى كــون الــجــزء األيــســر مــن الوجه 
العواطف  املــســؤول عــن  العقل،  مــن  األيــســر  الجانب  يتحكم فيه 
في  املــوجــودة  الديناميكّية  األيمن  الجزء  يأخذ  فيما  واملشاعر، 
الجزء األيمن من الدماغ. لذلك، غالبًا ما يكون الجزء األيسر أكثر 

 .»
ً
جماال

ني كائن ممل جدًا، وأرّدد األشياء نفسها منذ أعوام. وأنا 
ّ
أدرك أن

في حالة انتظار دائم ملا هو جديد ومختلف. في الوقت الحالي، 
مللت من االستيقاظ باكرًا لكتابة تقارير رديئة ال أحد يقرأها. 
لي  بد  ال  تناسبني.  ال  أعيشها  التي  واملستقرة  الهادئة  الحياة 
أن أشغل نفسي بأي شيء تافه أو مهم. إذًا، فلتنتفض األفكار 
وتبتلعني، أنا السمكة وهي سرب من الحبار. أفكار ال جدوى 

 لتحفيزي. 
ّ

منها إال
لسبب ما، تعّمقت في القراءة مدة أسبوع عن املجرمني والسفاحني 
وآكلي لحوم البشر. وبعدما قرأت الكثير عنهم، شعرت بخوف 
ني أبحث 

ّ
شديد، وقلت لنفسي إنه ال مبّرر لحالة الخوف هذه. لكن

عن شيء ما. خلُت أن قراءة القصص البوليسّية قد تساعدني 
البشر.   ما حولي يجعلني مرتابة من 

ّ
كــل لكن  الــخــالص.  على 

ــر فــي أّن جميع الــكــائــنــات هــي مــشــاريــع مجرمني، 
ّ
أحــيــانــًا، أفــك

التي تبدو مثل شموع ستذوب في  الحزينة  الوجوه  خصوصًا 
النهاية. 

في نفق املترو، خشيت أن يرمي بي أحدهم فوق السكة، فأنتهي. 
وفي الليل، خشيت خطوات قد تالحقني فجأة. كان الليل باردًا 
والجو غائمًا. وما إن وصلُت إلى البيت حتى رأيت عجوزًا تخرج 
أفعى،  مثل  ها 

ُ
خلت مريبة.  بعيون  وترمقني  النافذة  من  رأسها 

 
ّ

ر لتتحّول إلى ذئب رمادي. كيف ال وشرفتي تطل
ّ

ورّبما تتحض
على مقبرة؟

صيدا ـ انتصار الدنان

الشّبان  معظم  مثل  موسى  محمد  حــال 
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي لــبــنــان. يــســعــون في 
 تــخــرجــهــم ال 

ّ
، لـــكـــن

ً
ــال ــويــ طــلــب الــعــلــم طــ

عمل،  فرصة  على  حصولهم  أبــدًا  يعني 
فــاألبــواب مــوصــدة فــي وجــوهــهــم، تمنع 
هم فلسطينيون.

ّ
عنهم هذا الحق فقط ألن

يــعــيــش مــحــمــد بــالــقــرب مـــن مــخــيــم عني 
الحلوة لالجئني الفلسطينيني في مدينة 
صـــيـــدا، جــنــوب لــبــنــان. يــبــلــغ مـــن العمر 
20 عـــامـــًا. بــعــد حــصــولــه عــلــى الــشــهــادة 
املــتــوســطــة )الــتــاســع األســـاســـي( التحق 
بــمــعــهــد ســبــلــني الـــفـــنـــي الـــتـــابـــع لــوكــالــة 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غــوث 
فــي لــبــنــان )أونـــــــروا(. هــنــاك درس مهنة 
في  املــرغــوبــة  الــديــزل  ميكانيك محركات 

لبنان، وحصل على الشهادة الفنية.
لكن، بعد تخرجه بحث كثيرًا عن عمل، 
ــه 

ّ
فــي شــركــات عـــديـــدة، ورفـــض طلبه ألن

طلبات  تــقــديــم  كــذلــك  حـــاول  فلسطيني. 
ه 

ّ
الــخــلــيــج وغــيــرهــا، لكن إلـــى دول  عــمــل 

ــه في إحدى 
ّ
إن . يقول 

ً
أيضًا لم ينل عمال

زيــارة  تأشيرة  بطلب  تقدم حتى  املـــرات 
ال أكثر إلى إحدى الدول العربية فرفض 

طلبه كذلك.
ــبــــاب  يـــــقـــــول مــــحــــمــــد: »كــــثــــيــــر مــــــن الــــشــ
الفلسطينيني من الجنسني ليس لديهم 
عمل. ومعظمهم من خريجي الجامعات 
يــحــمــل  بـــعـــضـــهـــم   

ّ
أن ــد، حـــتـــى  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ واملـ

ــادات مـــاجـــســـتـــيـــر«. وعـــــن تــجــربــتــه  ــ ــهـ ــ شـ
الشخصية، يقول: »طلباتي في الشركات 
بالرفض. وفــي إحدى  تقابل  ها كانت 

ّ
كل

املـــرات قبلني صــاحــب شــركــة فــي مدينة 
 
ّ
 املفاجأة أن

ّ
صيدا ألعمل في مهنتي، لكن

األجر كان زهيدًا جدًا، فقد كنت أتقاضى 
دوالرًا   33.3( لــبــنــانــيــة  لــــيــــرة  ألـــــف   50
أميركيًا( أسبوعيًا ال أكثر. كذلك، لم تكن 
األساسي  العمل  تتضمن  هناك  مهامي 
الـــــذي تــخــصــصــت فـــيـــه. عــلــى الـــرغـــم من 
ذلــــك، قــبــلــت عــرضــه وعــمــلــت، وقــلــت في 
قـــد يتحسن.   وضــعــي 

ّ
إن نــفــســي،  ــرارة  ــ قـ

لــكــن بــعــد مـــدة فــوجــئــت بــصــاحــب العمل 
يرسل في طلبي ويخبرني أنه استغنى 
ــــنــــي فــلــســطــيــنــي وقـــد 

ّ
عــــن خـــدمـــاتـــي ألن

استمر  إن  القانونية  املالحقة  لــه  أسبب 
يــقــول: »خــرجــت بخسارة،  لــديــه«.  عملي 

إذ خــســرت الــعــمــل، ونــســيــت مــا تعلمته 
فــــي املـــعـــهـــد مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع املــــولــــدات 
لم  ني 

ّ
ألن الــديــزل  ومحركات  الكهربائية 

أمارس مهنتي هناك«.
يــتــابــع: »بــعــد تــركــي الــعــمــل هــنــاك، بــدأت 
ــــدوى،  أبـــحـــث مــــجــــددًا، لـــكـــن مــــن دون جـ
فاإلجابة لدى الجميع كانت دائمًا: ليس 
ــنــي فلسطيني. 

ّ
لــديــنــا عــمــل، والــســبــب أن

ــا أبـــحـــث عـــن عـــمـــل، واأليـــــام  ــ ســنــتــان وأنـ
ــة  ــ ــرة إلــــــى دولـ ــهــــجــ ــــت الــ ــاولـ ــ تـــمـــضـــي. حـ
 أهلي لم يسمحوا لي بذلك 

ّ
أوروبية لكن
خوفًا علّي«.

يقول: »يئست تمامًا من تقديم الطلبات 
الــداخــل والــخــارج. استسلمت لألمر  فــي 
ــّت أبــحــث عـــن عــمــل بــديــل عن  الـــواقـــع وبــ
ــــدي  اخـــتـــصـــاصـــي، فـــاســـتـــأجـــرت مــــع والـ
الحارة   صغيرًا في منطقة تعمير 

ً
محال

في صيدا، لبيع املواد الغذائية. كنت قد 
 مستقبلي يضيع ويجب 

ّ
بدأت أشعر أن

أن أسعى إلى تكوين ذلك املستقبل«.
ــالــــي، يــــقــــول: »جـــهـــزنـــا  ــن عـــمـــلـــه الــــحــ ــ وعــ
بالدين، وبذلك،  الشراء  املحل عن طريق 
فــالــبــضــاعــة املــــوجــــودة لــديــنــا اآلن رهــن 
بــيــعــهــا. بــعــد ســــــدادي الــــديــــون أبـــــدأ في 
جني األرباح. هي مغامرة بالنسبة لي ال 
شك، وال أعلم إلى أّي مدى ستنجح، لكن، 
هــل فــي إمــكــانــي االســتــمــرار كما كــنــت؟«. 

ــوال، ومــهــمــا كانت  ــ  األحـ
ّ

يــتــابــع: »فـــي كـــل
النتيجة فهي أفضل من الوضع السابق 
الذي كنت أعيشه من بحث دائم عن عمل، 
وإمضاء معظم أوقاتي في البيت ال أفعل 
ــــدأت يــومــهــا فـــي التفكير  شــيــئــًا حــتــى بـ
 .

ً
ــنــي أجـــد عــمــال

ّ
بـــدراســـة مهنة أخـــرى عــل

فــكــرت فــي تعلم الــتــمــريــض كــأخــي الــذي 
يصغرني سنًا، فهو يعمل اليوم في أحد 
مستشفيات صيدا، ولو بأجر زهيد. كان 
وضــعــه دائــمــًا أفــضــل مــنــي، وحــتــى اآلن 
أفــضــل من   مستقبله ســيــكــون 

ّ
أن أعــتــقــد 

دراســتــه.  ويتابع  يعمل  فهو  مستقبلي، 
التمريض  دراســـة  فــكــرة  عــن  اآلن  أقلعت 

.»
ّ

وأصّب كامل اهتمامي في املحل
يــوجــه كلمة  أن  ال ينسى محمد مــوســى 
أخيرة إلى املسؤولني اللبنانيني، يطلب 
ــي قـــضـــيـــة عــمــل  ــ فـــيـــهـــا إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
الفلسطينيني، ومنحهم الحقوق املدنية: 
»ولـــدت فــي لبنان وال أعـــرف بــلــدًا غيره، 
فــأيــن ســـأذهـــب؟ فــي مــخــيــم عــني الــحــلــوة 
وحــــده 12 ألـــف خــريــج جــامــعــي ومهني 
كــذلــك،  الــعــمــل.  مـــن  عــاطــلــون  فلسطيني 
ــؤولــــني الــفــلــســطــيــنــيــني  ــســ ــلــــب مــــن املــ أطــ
هذا  فــي  اللبنانية  الــدولــة  على  الضغط 
 الفلسطيني يشعر بالتهميش 

ّ
األمر، ألن

فـــال عــمــل وال حــقــوق وال إنــســانــيــة، وال 
يعرف ماذا سيفعل بمستقبله«.

أطّل على مقبرة

الشاب محمد موسى يشعر بالتهميش

يئس من تقديم طلبات العمل )العربي الجديد(

الصراع الديني يؤثر 
سلبًا في المساجد 

)العربي الجديد(

يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية )العربي الجديد(

5342
عدد الطالب المبتعثين، بحسب وزارة 

التعليم العالي. علمًا أنه ال يُعرف عدد 
المبتعثين من مؤسسات أخرى
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F

فالشمجتمع

مهاجرون من الحروب إلى الصقيع

تحت الصفر كثيرة هي التحديات التي 
تواجه املهاجرين في 

طريقهم إلى استقرار نهائي 
مأمول في إحدى الدولة املستقبلة 

لهم. من ذلك خطر الغرق، والعنصرية، 
والجوع، والتعب، وظروف عيش غير 

إنسانية في املخيمات أو في طريق 
الوصول. كذلك، يخصص لهم فصل 

الشتاء حصة وافية من الصقيع 
خصوصًا ملن ال يملكون غير مالبسهم 

وخيامهم أو حتى تلك البيوت الجاهزة 
البسيطة املنشأة على الحدود بني 

الدول.
املهاجرون في بلدة تابانوفجي 

املقدونية املتاخمة للحدود الصربية، 
نموذج لهذه املعاناة. فهؤالء يعانون 

من ظروف معيشية صعبة بسبب 
األحوال الجوية السيئة وانعدام 
مقومات الحياة في املخيم الذي 

 بالسفر إلى دول 
ً
يقيمون فيه أمال

االتحاد األوروبي.
 املخيم 

ّ
تشير وكالة األناضول إلى أن

يضّم 84 مهاجرًا، نصفهم من األطفال. 
يعيش هؤالء، ومعظمهم من السوريني 
والعراقيني، وسط برد قارس ودرجات 

حرارة تتدنى إلى 20 تحت الصفر، 
وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، 

وشح في املساعدات اإلنسانية.
وفي معظم األحيان، يصعب على 

املهاجرين تأمني احتياجاتهم من املياه 
ة املساعدات 

ّ
واملواد الغذائية بسبب قل

التي تصلهم من املنظمات الدولية أو 
مؤسسات املجتمع املدني املحلية.
بدورها، تشير تقارير أممية إلى 

وجود نحو 220 مهاجرًا في مناطق 
مختلفة من الحدود املقدونية مع 

اليونان، خصوصًا في مدينة غيفيغليا 
والعاصمة سكوبيه حتى الوقت 

 
ً
الراهن. ينتظر هؤالء في الصقيع حال

ألوضاعهم.
)Getty ،الصور من: فرانس برس(

رحلة العمر

األطفال يعانون

مهمة صعبة

يجمع الحطب

تدفئة 
بدائية

مخيمات ال تحمي 
من البرد

في مخيم  
تابانوفجي
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