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الرباط ـ حسن األشرف

لــيــس صعبا أن يــاحــظ املـــرء اخــتــافــا في 
الــــعــــادات املــصــاحــبــة لــشــهــر رمـــضـــان بني 
املــــاضــــي والـــحـــاضـــر فــــي املــــغــــرب. ســابــقــا، 
ــــواء أكــثــر روحــانــيــة، وصــلــة الــرحــم أبــرز  كــانــت األجـ
وأقوى. لكن في الوقت الراهن، تأثرت هذه العاقات 
االجتماعية والطقوس التي لطاملا ارتبطت بالشهر 

الكريم.
ــادات والــتــقــالــيــد خــــال شــهــر رمــضــان  ــعــ ــانـــت الــ وكـ
سم بالعفوية والروحانيات وااللتئام واالجتماع 

ّ
تت

ــــرودة كما  والــــتــــوّدد، لــكــنــهــا تــغــيــرت وبـــاتـــت أكــثــر بـ
يــقــول البعض. هــكــذا يصير شهر رمــضــان مثل أي 
شهر آخر. ويقول عبد الرحمان بشكار، وهو سائق 
»العربي الجديد«:  سيارة أجرة في العقد السادس، لـ
»فــي وقــت ســابــق، كــانــت الــطــقــوس والـــعـــادات خال 
شهر رمضان مليئة باملحبة والتآزر بني الجيران. 
أكثر من ذلــك، كانت أبــواب الجيران مفتوحة دائما 
بعضهم لبعض«. يضيف: »خال السنوات املاضية، 
كــان الــجــار يدخل بيت جــاره متى يــشــاء. وعـــادة ما 
يتناول الجيران طعام اإلفطار معا خال أولى أيام 
الشهر الكريم. كما كانت النساء يساعدن بعضهن 
ــقــام 

ُ
بعضا فــي تهيئة مــائــدة الــطــعــام. وكــثــيــرًا مــا ت
موائد مشتركة لتوطيد العاقات بني الجيران«.

يتابع بشكار: »في أيامنا هذه، يغلق املرء باب داره 

خال الشهر الفضيل، فا يكاد يصافح أو يتحدث 
مع أحد إال عند نهاية الشهر وحلول عيد الفطر«، 
مضيفا أن »عــاقــات الــجــيــران فــي رمــضــان تغيرت 
بشكل كبير، وصــارت البيوت مثل زنازين محكمة 

اإلغاق«.
من جهتها، تتذّكر األم فاطمة »رمــضــان زمـــان«، إذ 
تقول: »خال سنوات خلت، كانت النساء يجتمعن 
مـــن أجــــل أعـــمـــال الــشــقــا والــتــخــمــال قــبــيــل رمــضــان، 
أي التنظيف وتغيير أثـــاث البيت وغــســل األوانـــي، 
بــخــاف نــســاء وزوجـــات الــيــوم الــلــواتــي يتأففن من 
هذه األعمال البيتية في رمضان وغيره من األشهر«. 
تضيف: »تتمثل بعض العادات القديمة في اجتماع 
أفراد األسرة في أول يوم رمضان، ومنتصف الشهر، 
وفــي ليلة السابع والعشرين حــول مــائــدة اإلفــطــار. 
ويــحــرص األبــنــاء واألحــفــاد على التجمع فــي منزل 
الجد أو الجدة، لتكون صلة الرحم إحدى أولويات 

الشهر«.
تضيف فاطمة: »في الوقت الحالي نادرًا ما يجتمع 
أبناء اليوم مع أقربائهم على مائدة اإلفطار. حتى 
إنــهــم صــــاروا يــحــيــون ويــبــاركــون هـــذا الــشــهــر عبر 
ــــداًل مـــن الــحــضــور  الــهــاتــف ومــــن خــــال واتــــســــاب، بـ
الــشــخــصــي. وإن اجــتــمــعــوا، يمسك كــل واحـــد منهم 
ــبــــار الــعــائــلــة  ــل بــــني كــ ــتــــواصــ ــفـــه، ويـــنـــعـــدم الــ بـــهـــاتـ

وصغارها، حتى خال الشهر الكريم«. 
أمــا عبد الــلــه الــكــبــل، الـــذي يعمل خــيــاطــا، فيتحدث 

ـــ »الــعــربــي الــجــديــد«:  عــن تفاصيل مختلفة. يــقــول ل
»الـــرجـــال والــنــســاء عــلــى الـــســـواء كــانــوا يستقبلون 
رمــضــان بــشــكــل مــخــتــلــف، ويــحــرصــون عــلــى ارتــــداء 
املابس التقليدية مثل الجابة والسلهام والبلغة 
لــلــرجــال، والــقــفــطــان والــجــلــبــاب والــخــمــار لــلــنــســاء. 
وكــانــوا يرتدونها فــي ليالي رمــضــان لــدى ذهابهم 
إلى املساجد لصاة التراويح، وخال عيد الفطر«. 

فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، يــتــابــع الــخــيــاط أن »هــــذا األمـــر 
 بشكل الفــت. وعلى الرغم من أن البعض ما زال 

ّ
قــل

ُيــقــبــل عــلــى املــابــس التقليدية، خــصــوصــا الــنــســاء، 
 الزبائن خال شهر رمضان في اآلونــة األخيرة، 

ّ
قل

ولم تعد املساجد والساحات العامة تشهد األزيــاء 
التقليدية التي كان الناس يتباهون بها في أوقات 

ماضية«.
إلى ذلك، يرى الباحث في علم االجتماع كريم عايش 
أنــه »مــع تقدم الزمن، صــارت عــادات رمضان تندثر 
تدريجيا«، الفتا إلى أن »انتشار املقاهي في كل ركن 
من املدينة والنرجيلة والحفات التي تتضمن فقرات 
غنائية وطربية ورقــص شرقي ساهم في تقليص 
االجــتــمــاعــات الــعــائــلــيــة. وبــــات الــنــاس فــي رمــضــان 
 للفردانية«. يضيف لـ »العربي الجديد«: 

ً
أكثر ميا

»من بني هذه التحوالت بني رمضان األمس واليوم 
التفكك العائلي الذي ينتشر في املجتمعات العربية 
 عن االنتشار الــواســع لوسائط 

ً
واإلســامــيــة، فضا

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــفــضــائــيــات«. ويــوضــح أن 

ليالي رمــضــان الــتــي كــان اإلنــســان املسلم يقضيها 
وسط أجواء عائلية ودينية باتت ترفيهية. من جهة 
أخـــرى، تكثر الــعــروضــات فــي املــراكــز الــتــجــاريــة، ما 

يدفع الناس إلى التسّوق.
ايــش: »اختلفت القيم االجتماعية وصــار  يتابع عــ
 إلـــى الــتــســوق. ويــقــضــون أوقــاتــا 

ً
الــنــاس أكــثــر مــيــا

طويلة بني املحال التجارية، أو ما يسمى بهمزات 
رمضان، التي تقدم عروضا مغرية للمستهلكني، ما 

يدفعهم إلى االقتراض بفوائد قليلة«.

مجتمع
 كثيرين منهم 

ّ
 هناك 41 مليون شخص نازحني داخل بلدانهم، إذ إن

ّ
قدرت منظمة إغاثية رائدة أن

األفريقية  البلدان  من  العديد  في  الداخلية  والتوترات  والعنف  النزاعات  من  الفرار  أجبروا على 
 تقريرًا دولــيــا صـــادرًا عــن مــركــزه ملراقبة النزوح 

ّ
ــة. وقــال املجلس النرويجي لاجئني إن وســوري

الداخلي، حدد أكثر من 28 مليون حالة نزوح جديدة بسبب الصراع والعنف والكوارث الطبيعية 
ه يمكن أن يشمل حركات 

ّ
 حركة نزوح، وهذا يعني أن

ّ
في العام املاضي 2018. وهذا الرقم يحسب كل

)أسوشييتد برس( متعددة من قبل شخص واحد.  

 كانوا يقاتلون ضمن مجموعات موالية للحكومة ضد متمردي 
ً
 894 طفا

ّ
أعلنت األمم املتحدة أن

»بوكو حرام« في شمال شرق نيجيريا، جرى تسريحهم، أمس الجمعة. األطفال، ومن بينهم 106 
فتيات، كانوا يقاتلون في صفوف »القوة الضاربة املدنية املشتركة« وهي مليشيا محلية تقدم 
الدعم للجنود النظاميني الذين يحاربون الحركة املتطرفة. وقد جرى تسريحهم في احتفال ببلدة 
»إنهاء ومنع تجنيد األطفال واستغالهم«  مايدوغوري بشمال شرق نيجيريا، في إطار االلتزام بـ
)فرانس برس( بحسب منظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف«.  

تسريح 894 طفًال مجندًا في نيجيريانزوح 41 مليون شخص داخليًا بسبب النزاعات

ــمــغــرب، تــزدحــم  ــي ال ــان ف ــض خـــال شــهــر رم
التي  تلك  خصوصًا  إلفــطــار،  ا د  ع ب ي  ه ا ق م ل ا
حتى  السهر  البعض  ويفضل   . ل ي ج ا ر ن ل ا م  د ق ت
حلول موعد السحور، وإن كان آخرون يختارون 
المساجد  أضــواء  وتضفي  يت.  ب ل ا ي  ف ء  ا ق ب ل ا
وصاة التراويح وماقاة الناس بعضهم بعضًا، 
أجواء روحانية جميلة، وإن اختلفت عما كانت 

عليه قبل أعوام.

وقت للمقاهي

D

توافد مئات الفلسطينيني من مدن وبلدات الضفة 
الــغــربــيــة إلـــى مــديــنــة الــقــدس املــحــتــلــة، ألداء صــاة 
الــجــمــعــة األولـــــى مـــن شــهــر رمـــضـــان فـــي املــســجــد 
األقصى. وشهدت الحواجز العسكرية حركة مرور 
ــــراءات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة مــشــددة  نشطة وســـط إجـ

على دخول الرجال. 
األولـــى، شهد حاجز قلنديا  الفجر  ومنذ ســاعــات 
والقدس  الله  رام  مدينتي  بــني  الفاصل  لعسكري  ا

حركة نشطة، وشوهدت نساء يصطحنب أطفالهن 
لدى مرورهن في املنطقة املخصصة لهن. 

ــلـــرجـــال، مــنــع األمـــن  وعـــلـــى الـــجـــانـــب املــخــصــص لـ
اإلسرائيلي الشبان دون سن الـ 40 عامًا من دخول 

املدينة، من دون أن يشمل األمر النساء. 
وتمنع السلطات اإلسرائيلية الرجال الفلسطينيني 
الغربية دون سن 40 عامًا من  من سكان الضفة 
الدخول إلى مدينة القدس في أيام الجمعة من شهر 

رمضان من دون الحصول على تصاريح خاصة. 
ــراد قــاســم )44 عــامــًا(: »شــهــر رمــضــان  ويــقــول مـ
األقصى  املسجد  إلــى  الرحال  لشد  موسم سنوي 
ــبــــارك«. يــضــيــف: »فـــي غــيــر رمـــضـــان نــمــنــع من  املــ
العبادة  من حق  تحرمنا  إسرائيل  املدينة.  دخــول 

والصاة«. 
الــقــدس(، وبيت  العيزرية )شــرق  وشهدت حواجز 
كما شهد  مماثلة.  إجـــراءات  الضفة(  )جنوب  لحم 

ــدار الــفــاصــل بـــني بــلــدة الـــــرام ومــديــنــة الــقــدس  الـــجـ
محاوالت من قبل شبان لتخطي الجدار للوصول 
البعض منهم عقب  الــقــدس، وقــد نجح  لــى مدينة  إ
وقالت  اإلسرائيلية.  الشرطة  قبل  مــن  طاردتهم  م
الــشــرطــة إنــهــا أنــهــت اســتــعــدادهــا لــصــاة الجمعة 
فــي املــســجــد األقــصــى. وأشــــارت إلـــى أنــهــا نشرت 

عناصرها في املدينة بشكل مكثف. 
)األناضول(
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يشهد التعاطي الرسمي المصري مع أهالي 
سيناء ازدواجية واضحة، فمن جهة يستمر القمع 

والحصار، ومن جهة أخرى، يُحتفى بمشاريع يستبعد 
األهالي أن تكون لصالحهم

قرى أفغانية محرومة من الصّحة

1819
مجتمع

سيناء ـ محمود خليل

في الوقت الذي يحتفي فيه النظام 
التي  اإلسماعيلية  بأنفاق  املصري 
تــــربــــط بـــــن شــــبــــه جـــــزيـــــرة ســـيـــنـــاء 
ومـــحـــافـــظـــتـــي اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة وبـــورســـعـــيـــد، 
ــازًا لــصــالــح ســيــنــاء، وعــلــى  بــاعــتــبــارهــا إنـــجـ
طـــريـــق تــنــمــيــتــهــا، مـــا زالـــــت شــبــه الـــجـــزيـــرة، 
خــصــوصــا مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، تعيش 
فــي بــحــر مــن األزمــــات الــتــي أوجــدهــا النظام 
الحالي. أزمات يتطلع املواطن السيناوي إلى 
ها، وعودة حياته إلى ما كانت عليه قبل 

ّ
حل

العسكري صيف عــام 2013، بعيدًا  االنــقــاب 
عــن املــشــاريــع الــتــي يــجــري الــتــرويــج لــهــا من 

دون أن تعود بالفائدة على األهالي.
وكان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 
قد افتتح، األحــد املاضي، عــددًا من املشاريع 
التي تربط سيناء بدلتا النيل، وعلى رأسها 
أنـــفـــاق مــديــنــتــي اإلســمــاعــيــلــيــة وبــورســعــيــد 
الــتــي تــربــط شــــرق قــنــاة الــســويــس بــغــربــهــا، 
باإلضافة إلى عدد من الجسور )الكوبريات( 
العائمة بهدف تسهيل حركة عبور املواطنن 
السفير  وأكــد  وإليها.  سيناء  من  والبضائع 
ــــدث بـــــاســـــم رئــــاســــة  ــحـ ــ ــتـ ــ بـــــســـــام راضـــــــــــي، املـ
سيناء  أرض  تــربــط  األنــفــاق   

ّ
أن الجمهورية، 

التنمية  متطلبات  لتلبي  مصر  أنــحــاء   
ّ

بــكــل
في تلك البقعة الغالية ولتمثل شراين حياة 
النقل والــتــجــارة من  جــديــدة لتسهيل حــركــة 
سيناء وإليها، وسترفع املعاناة عن املواطنن 
العبور بن  الجديدة زمــن  األنــفــاق  لتختصر 
ضفتي قــنــاة الــســويــس إلــى 10 دقــائــق فقط، 
بــــداًل مــن الــتــكــدس املـــــروري، واالنــتــظــار عند 
املعديات ملــدة طويلة تصل إلــى أيــام، مشيرًا 
ــه لـــم تــكــن هـــنـــاك مـــحـــاور لــلــربــط بن  ــ ـ

ّ
ــى أن إلــ

ســيــنــاء والـــــــوادي إال نــفــق وحـــيـــد هـــو »نــفــق 
إلــى جسر  باإلضافة  أحمد حمدي«  الشهيد 
واملعديات،  اإلسماعيلية،  مدينة  في  السام 
لــم تعد تستوعب تطور  التي  املــحــاور  وهــي 
حــجــم الـــحـــركـــة والـــنـــقـــل مـــن ســيــنــاء وإلــيــهــا. 
 األنــــفــــاق ســتــفــتــح آفــاقــا 

ّ
وأوضــــــح راضـــــي أن

ــتـــصـــاح األراضـــــــي في  جـــديـــدة لــلــبــنــاء واسـ
ها تحقق عوائد 

ّ
أن إلــى  أرض سيناء، مشيرًا 

 املشاريع ستسهم في 
ّ
اقتصادية ضخمة، ألن

ســرعــة تنمية ســيــنــاء واكــتــشــاف واســتــغــال 
ثرواتها، وربطها ببقية محافظات مصر.

ــل، شــكــك ســـكـــان مــحــافــظــة شــمــال  ــابـ ــقـ فـــي املـ
هذه  مــن  املستهدفن  يكونوا  أن  فــي  سيناء، 
ــتـــي شـــيـــدهـــا الــنــظــام  املـــشـــاريـــع الـــجـــديـــدة الـ
الحالي، في ظل التعامل الخشن الذي ما زالوا 
يتلقونه منه منذ ست سنوات، وحالة اإلهمال 
املــمــتــدة منذ عــقــود لسيناء وأهــلــهــا على يد 
الــتــي تعاقبت على حكم مصر،  األنــظــمــة   

ّ
كــل

 مطالب سكان سيناء تتلخص 
ّ
وخصوصا أن

ــل عــــــدم الـــكـــشـــف عــن  ــبــــاحــــث )فــــضــ يـــشـــيـــر الــ
الشعب  النظام املصري يغش   

ّ
أن إلى  اسمه( 

فــي حــديــثــه عــن تنمية ســيــنــاء، فــهــو حينما 
ـــذا يــعــنــي  ــهـ يــــقــــول تـــنـــمـــيـــة شــــــرق الــــقــــنــــاة، فــ
ما  الواقعة  واملناطق  الجديدة  اإلسماعيلية 
السويس ومحافظة شمال سيناء،  قناة  بن 
 أهـــم املــنــاطــق الــتــي تــحــتــاج إلــى 

ّ
مــع الــعــلــم أن

الــتــنــمــيــة تــتــمــثــل فـــي مــــدن مــحــافــظــة شــمــال 
ــيـــخ زويــــــد ورفـــــح،  ــشـ ســـيـــنـــاء كـــالـــعـــريـــش والـ
وكــذلــك مناطق وســط سيناء، الــتــي مــا زالــت 
تعاني من نقص في االحتياجات التعليمية 
منذ  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  والصحية 
عقود، وزادت أزمتها في هذه امللفات وغيرها 
 حالة 

ّ
أن املاضية. يوضح  الستة  األعـــوام  في 

املصري،  النظام  إعــام  تسود  التي  التطبيل 
 ثمة أهدافا أخرى 

ّ
ومؤسساته، تشير إلى أن

تقف وراء هــذه املــشــاريــع الــتــي يــحــاول فيها 
من  تنمية سيناء،  فــي  رغبته  إظــهــار  النظام 
ومساحتها،  التنمية،  مــنــاطــق  تــحــديــد  دون 
ــــذي ال تــحــتــاج فيه  ونــطــاقــهــا، فـــي الـــوقـــت الـ
مــنــاطــق واســـعـــة مـــن ســيــنــاء لــغــيــر تخفيف 
ــــذي يــفــرضــه الــجــيــش والــســمــاح  الــحــصــار الـ

بحرية الحركة، وليس بناء أنفاق وجسور.

176 قرية وحيًا في 
قندهار ُصنّفت محرومة 

من الرعاية الصّحية

النظام يسعى إلى إظهار 
صورة تفيد بأنّه متمسك 
بسيناء وأهلها، ويمارس 

ما يناقض ذلك

في العودة إلى حياتهم التي اعتادوا عليها 
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري، مـــن خــــال عـــودة  قــبــل االنــ
املهجرين، وفتح الطرق أمام حركة املواطنن، 
وتــســهــيــل الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة، وتــخــفــيــف 
بقية  كما  أبنائها  ومعاملة  األمنية،  القيود 
أبناء املحافظات األخرى، واالهتمام بامللفات 
ووضع  املحافظة،  في  والتعليمية  الصحية 
سيناء على سلم أولويات الحكومة املصرية، 

وغيرها من مؤسسات الدولة.
أبــو أحمد حسن، أحــد وجــهــاء مدينة  يقول 
 »ســيــنــاء 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــعـــريـــش لــــ

ــع الــتــنــمــيــة  ــاريــ ــن مــــشــ ــ ــاع عـ ــمــ ــادت الــــســ ــ ــتــ ــ اعــ
ــع ال نــرى  ــواقـ لــصــالــحــهــا، لــكــن عــلــى أرض الـ
ــــذا مـــا تثبته  ســــوى الـــدمـــار والـــتـــخـــريـــب، وهـ
ــدار الــعــقــود املــاضــيــة، ففي  الــحــقــائــق عــلــى مــ
ــــذي ال يــجــد فــيــه ابــــن ســيــنــاء قــوت  الـــوقـــت الـ
يــومــه، وال وقـــود ســيــارتــه، وال فــرصــة عمل، 
قومية  عن مشاريع  املصرية  الدولة  تتحدث 
آلة  »يترافق هذا مع  يتابع:  لتنمية سيناء«. 
الحرب التي يقودها الجيش املصري، والتي 
 مــعــالــم الــحــيــاة فــي شــمــال سيناء 

ّ
دمــــرت كـــل

على مدار السنوات الست املاضية، من خال 
هــدم املــنــازل واملــــدراس واملــراكــز االجتماعية 
في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وكذلك 
تجريف األراضـــي الزراعية وهــدم آبــار املياه 
بــشــكــل مــتــعــمــد إلنـــهـــاء الــحــيــاة فـــي املــنــاطــق 
النائية، باإلضافة إلى تدمير البنية التحتية 
مـــن شــبــكــات مــيــاه وكــهــربــاء واتــــصــــاالت، ما 

أرجع سيناء عقودًا إلى الوراء«.
 ســيــنــاء ال تــطــلــب الــشــيء 

ّ
يــضــيــف حــســن أن

ــتــرك فــي حالها، 
ُ
ت إلــى أن  بــل تحتاج  الكثير، 

رفع يد األمن 
ُ
لتعود إلى ما كانت عليه، وأن ت

عــن الــحــيــاة الــيــومــيــة لــلــســكــان، بــمــا يمّكنهم 
مـــن مــمــارســة أعــمــالــهــم وتــجــارتــهــم بــحــريــة، 
 
ّ
 األحــداث على األرض تؤكد أن

ّ
مشيرًا إلى أن

الدولة املصرية تريد تدميرًا القتصاد وحياة 
املــعــالــم، تعطيل عمل  أبــرز تلك  سيناء. ومــن 
ــيـــادي ســيــنــاء شـــهـــورًا طــويــلــة والــســمــاح  صـ
لصيادين من محافظات أخــرى بالصيد في 
بحر سيناء، وعدم السماح بإدخال البضائع 
إلـــــى ســـيـــنـــاء إال بــتــنــســيــق مــســبــق وكــأنــهــا 
دولـــة أخــــرى، وكــذلــك احــتــيــاج الــســائــقــن إلــى 
الــوقــوف فــي طوابير طويلة مــن أجــل تزويد 
سياراتهم بالوقود الازم للعمل، وهذا ما ال 
يحدث في أّي محافظة مصرية أخرى، وكذلك 
تجريف األراضي الزراعية واملراكز التجارية 
كــاملــصــانــع فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن ســيــنــاء، 
ل مصدر دخــل آالف السكان، من دون 

ّ
ما عط

 هذا التعامل 
ّ

وجه حق أو تهمة تستدعي كل
الخشن مع مواطني سيناء.

ــقــــول بــــاحــــث فــــي شـــــــؤون ســيــنــاء  بــــــــــدوره، يــ
ــام املـــصـــري  ــظـ ــنـ الـ  

ّ
الــــجــــديــــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ

يظهر عكس ما يبطن في ملف سيناء، ففي 

الــوقــت الــذي يعمل على إبـــراز هــذه املشاريع 
 

ّ
آليات جيشه تعدم كل  

ّ
الكبيرة، فإن القومية 

ــم نــقــطــة لــخــط الــدفــاع  أشــكــال الــحــيــاة فــي أهـ
األول ملــصــر املــتــمــثــل فـــي شــمــال ســيــنــاء، من 
خـــال تهجير الــســكــان بشكل قــســري، وهــدم 
املــنــاطــق، بحجة  تلك  فــي  الحياة   مظاهر 

ّ
كــل

محاربة اإلرهــاب الــذي ما زال نشطا بالرغم 
 الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي خاضها 

ّ
مــن كـــل

الجيش املصري على مدار السنوات املاضية. 
الــــنــــظــــام املــــصــــري يـــســـعـــى إلـــى   

ّ
يـــضـــيـــف أن

ـــه مــتــمــســك بسيناء 
ّ
إظـــهـــار صــــورة تــفــيــد بـــأن

وأهلها، في حن كثر الحديث غير املؤكد عن 
مخطط دولي في إطار صفقة القرن، ستكون 
 ســيــنــاء إحـــــدى الـــنـــقـــاط املــهــمــة فـــي تــنــفــيــذه. 

البحر االبيض المتوسط

مصر
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الحرمان من الرعاية الصّحية 
بسبب الوضع األمني وغيره، 

قضية تشغل األفغان، 
وخصوصًا في قرى عديدة 

جنوب البالد وشرقها

كابول ـ صبغة اهلل صابر

بــعــد تــحــّســن الـــوضـــع الــصــّحــي فـــي املــــدن الــرئــيــســة 
في أفغانستان إلى حد ما، ما زالت بعض املناطق 
النائية، تحديدًا تلك التي ما زالت تشهد حالة من 
ــعـــارك، مــحــرومــة مــن الــرعــايــة الصّحية  الــتــوتــر واملـ

بتفاوت قد يصل إلى الحرمان الكامل.
في  العالم  اهتمام  يــجــذب  بــدأ  الـــذي  قندهار  إقليم 
تسعينيات القرن املاضي بعد ظهور حركة طالبان، 
ه 

ّ
لكن واالقــتــصــاديــة،  الــســيــاســيــة  أحـــوالـــه  تحسنت 

يــعــانــي حــتــى اآلن مـــن مــشــاكــل كــبــيــرة فـــي قطاعي 
التعليم والصحة. تقول إدارة الصّحة اإلقليمية في 
 هناك نحو 176 حيا 

ّ
قندهار، في تقرير أخير لها، إن

وقرية في اإلقليم، بعضها قريب من مدينة قندهار 
)املركز(، محرومة من أّي نوع من الرعاية الصّحية، 
ــتــــراوح عـــددهـــم بـــن 500 ألــف  وســكــانــهــا الـــذيـــن يــ
الصّحية  الرعاية  ألف نسمة يحصلون على  و600 
مدينة  تحديدًا  منها،  القريبة  األخــرى  املناطق  من 
قندهار، وفي بعض األحيان من إقليم بلوشستان 
الجنوب  فــي  الــواقــع  لإلقليم  املــجــاور  الباكستاني 

األفغاني.
فــي هـــذا الــصــدد، يــقــول مــســؤول إدارة الــصــّحــة في 
»الــعــربــي  قــنــدهــار، الــدكــتــور عــبــد الــقــيــوم بــوخــا لـــ
الــصــحــة صــنــفــت خـــال املــســح   إدارة 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ــا فــــي قـــنـــدهـــار،  ــيـ ــة وحـ ــريـ ــيــــر 176 قـ املـــيـــدانـــي األخــ
الصّحية ألسباب  الــرعــايــة  مــن  ــهــا محرومة 

ّ
أن على 

عــديــدة أهمها ضعف املــيــزانــيــة، والــشــّح فــي الدعم 
اللوجستي، وعدم توفر املساعدات الدولية الازمة. 
 حـــّي وقــريــة مــن الــقــرى 

ّ
 عـــدد ســكــان كـــل

ّ
يــضــيــف أن

املحرومة ما بن ثاثة آالف شخص وخمسة آالف، 
ومــجــمــوع عـــدد سكانها يــصــل إلـــى نــحــو 600 ألــف 
 عــدم توفر 

ّ
شــخــص، وهـــذا الــعــدد تخمينّي فــي ظــل

األرقام الدقيقة.
 إقليم قــنــدهــار مــن األقاليم 

ّ
كــذلــك، يــذكــر بــوخــا أن

ذات املساحة الشاسعة، وفيه مناطق جبلية ووعرة 
أمنية سيئة،  حــالــة  مــن  يعاني  وبــعــيــدة، وبعضها 
 إيصال الرعاية الصّحية إليها يحتاج 

ّ
ومن ثم فإن

كافية،  ومــيــزانــيــة  كــبــيــرة  إمــكــانــات لوجستية  إلـــى 
وهـــذا هــو السبب األبـــرز فــي حرمانها مــن الرعاية 

الصّحية.
ــــول مــــا فــعــلــت الـــحـــكـــومـــة املــحــلــيــة أو الــحــكــومــة  حـ
 الحكومة 

ّ
املركزية من أجل تحسن الوضع، يقول إن

املناطق  تلك  لزيارة  فريقا طبيا   37 املحلية شكلت 
وإيصال املساعدات الطّبية الضرورية، وتلك الفرق 
مــن ضمن   

ّ
أن إلـــى  مــشــيــرًا  قــريــبــا عملها،  ستباشر 

الـــبـــرامـــج أيــضــا تــأســيــس نــحــو 20 عـــيـــادة محلية 
 تلك 

ّ
 كـــل

ّ
فـــي تــلــك املــنــاطــق. يــشــدد بــوخــا عــلــى أن

املــقــرر تنفيذها، غير  أو  الــســابــقــة  الــجــهــود، ســـواء 
عــدم توفر  املعضلة األساسية   

ّ
أن إلــى  كافية، الفتا 

 عـــدد سكان 
ّ
الــعــدد الــدقــيــق لــســكــان اإلقــلــيــم، إذ إن

إقليم قندهار بحسب الحكومة املركزية يصل إلى 
لألمم  التابعة  املنظمات  بينما  نسمة،  مليون   1.3
 العدد يصل إلى 1.6 مليون، 

ّ
املتحدة تشير إلى أن

 
ّ
فيما تقول إدارة مكافحة شلل األطفال بدورها، إن
نا 

ّ
أن الــعــدد هــو 2.6 مليون نسمة، »ومـــن املــعــروف 

نحصل على اإلمكانات والدعم اللوجستي بحسب 
إحــصــائــيــة الــحــكــومــة املــركــزيــة، وهـــي ضئيلة جــدًا 
بالنسبة للعدد الحقيقي لسكان اإلقليم البارز في 

بقية التقديرات« بحسب بوخا.
املناطق  يــواجــه ســكــان  القضية ومــا  حــيــال تعاظم 
النائية فــي إقليم قــنــدهــار مــن مــعــانــاة شــديــدة في 
قــطــاع الــصــحــة، يــقــول الــزعــيــم الــقــبــلــي فــي مــديــريــة 
»الــعــربــي  شـــاه ولــيــكــوت، حــاجــي محمد مــوســى، لـــ

الجديد«: »ما تقدمه الحكومة واملؤسسات املعنية 
من رعاية صحية لسكان املديرية غير كاٍف، بل هو 
 معظم 

ّ
غير كاٍف لنصف السكان حتى، مع العلم أن

هؤالء فقراء، فلوال الفقر لغادروا املديرية، وذهبوا 
 
ّ
إلى مدينة قندهار وغيرها من املــدن. من هنا، فإن
يذكر موسى  لاهتمام بصحتهم«.  ملّحة  الحاجة 
املديرية، يجبر  الصحية في  الرعاية   عدم توفر 

ّ
أن

كــثــيــرًا مـــن ســكــانــهــا لــاتــجــاه إلــــى مــديــنــة قــنــدهــار 
 الــطــريــق وعـــر جــدًا 

ّ
لــلــحــصــول عــلــى الــرعــايــة، وألن

ويأخذ فترة أطول كي يصل املريض إلى املستشفى، 
يلقى بعض املرضى حتفهم قبل الوصول.

ليس إقليم قندهار وحده الذي يعاني من املعضلة، 
املثال،  أفغانستان. على سبيل  أقاليم  بل كثير من 
الــشــرقــي، تعاني من  لغمان  إقليم  فــي   مناطق 

ّ
فـــإن

واألطــبــاء،  واملستشفيات  الصّحية  الــرعــايــة  غــيــاب 
وخصوصا ما يتعلق بالطّب النسائي. وقد ازدادت 
ــيــــرة، بــعــدمــا أغــلــق  ــــؤالء فـــي األيـــــام األخــ مــعــانــاة هـ
املــســلــحــون الــعــديــد مـــن الـــعـــيـــادات واملــســتــشــفــيــات 
الــشــأن، يقول  اإلقليم. في هــذا  في مختلف مناطق 
اإلقليم  أحــد سكان مديرية علينكار في  أول خــان، 
 بعض املناطق النائية كانت 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

 
ّ
لكن واملستشفيات،  العيادات  من  أساسا  محرومة 
مــا جــعــل األمــــر أســــوأ إقــــدام املــســلــحــن عــلــى إغــاق 
بــعــض الــعــيــادات فــي املــديــريــة مــن دون أّي سبب. 
 الــفــســاد فـــي قــطــاع الــصــحــة 

ّ
ويــعــتــبــر أول خــــان أن

الــحــكــومــي والــــخــــاص تــســبــب فـــي تـــدنـــي مــســتــوى 
.

ّ
الصحة في اإلقليم ككل

أنفاق اإلسماعيليةتحقيق
التفاف على معاناة أهالي سيناء

مآتم األردن نكبة مالية

كيف لموظف 
ال يتجاوز دخله 560 دوالرًا 

أن يوفر المال من أجل 
مراسم عزاء؟

عّمان ـ أنور الزيادات

فـــي األردن تــســتــنــزف  ــزاء  ــعــ الــ بـــيـــوت  بـــاتـــت 
ــة، بسبب  ــاديــ ــل املــتــوفــى مـــن الــنــاحــيــة املــ أهــ
عن  أحيانا  تزيد  التي  االجتماعية  التقاليد 
املعدل  املقبول، ما يصفه البعض بـ »النفاق 
ــتـــمـــاعـــي«. والــنــتــيــجــة هـــي إرهــــــاق أهــل  االجـ
أخـــرى تضاف  بــهــم مصيبة  لتحل  املــتــوفــى 
إلى مصيبتهم. وحّولت التقاليد االجتماعية 
في األردن فاجعة املوت إلى مناسبة إلهدار 
ــالــــي املــــوتــــى رهـــائـــن  املـــــــال، حــــن يــصــبــح أهــ
يــســعــون إلــــى إرضــــــاء اآلخــــريــــن، ويــدفــعــون 
خوفا  صمتهم،  ثمن  املحلي  املجتمع  ألبناء 
ــرام  ــ مــــن الـــحـــديـــث عــــن الـــتـــقـــصـــيـــر وعـــــــدم إكــ
الغالي  ليبذلوا في كثير من األحيان  امليت، 
متطلبات  كافة مستلزمات  لجلب  والنفيس 

العزاء، الضروري منها والكماليات.
تنتشر بن  التي  الــســوداء  الكوميديا   

ّ
ولــعــل

املــواطــنــن تــلــخــص واقــــع املـــآتـــم فـــي األردن. 
إحـــدى الــنــكــات تــقــول إن مــريــضــا عــجــز أهله 
دوالر(   700( ديـــنـــار   500 مــبــلــغ  تــوفــيــر  عـــن 
كان يحتاجها للعاج في املستشفى توفي، 
ف أهــل املــريــض 5 آالف ديــنــار )7 آالف 

ّ
مــا كل

دوالر( إلقــامــة مــراســم الــعــزاء. وتــدفــع إقامة 
بــيــوت الـــعـــزاء مــعــظــم األردنــــيــــن، خصوصا 
ذوي الدخل املحدود، إلى االستدانة، لتوفير 
التكاليف الباهظة ملراسم العزاء، والتي تبلغ 
نحو خمسة آالف دينار أردني )7 آالف دوالر(، 
ــى بــعــض الــعــائــات مــســاعــدة 

ّ
فــي حــن تــتــبــن

عليهم.  املالي  العبء  لتخفيف  الفقيد  عائلة 
ويقول محمد لـ »العربي الجديد«: »التقاليد 
االجتماعية ترهق أهل املتوفى. أنت مضطر 
إلى حجز صيوان )خيمة( تراوح كلفتها ما 
ألــف ديــنــار )1400 دوالر( و1500 دينار  بــن 
)2100 دوالر( على األقل لثاثة أيام هي فترة 
الطعام على مدى  إلى تقديم  العزاء، إضافة 
ثاثة أيام، واملنسف )وجبة تقليدية مكونة 
الــلــحــم واألرز والـــلـــن(«. ويــقــدر أن كلفة  مــن 
الــطــعــام ال تقل عــن ثــاثــة آالف ديــنــار )نحو 
4 آالف دوالر(. ويشير إلى وجود مصاريف 
أخرى، منها خدمات التجهيز والدفن وشراء 

القبر.
ويــوضــح: »لــيــس الجميع قــادريــن على دفع 
أنــه وشقيقيه  إلــى  إضــافــيــة«، مشيرًا  مبالغ 
ــزاء. ويـــســـأل: »كــيــف   ــعــ اقــتــســمــوا تــكــالــيــف الــ
يــــتــــجــــاوز دخــــلــــه 400  الــــــــذي ال  لـــلـــمـــوظـــف 
املــبــالــغ  تــلــك  يـــوفـــر  أن  دوالرًا(   560( ــنـــار  ديـ
مـــن أجــــل مـــراســـم عـــــزاء فــرضــتــهــا الــتــقــالــيــد 
ــه يــعــانــي بسبب  االجــتــمــاعــيــة؟«. يــضــيــف أنـ
األوضــاع االقتصادية، وراتبه ال يكفيه حال 
أن يوفر نحو  لــه  األردنــيــن. »فكيف  غالبية 

1500 دينار )2100 دوالر( للعزاء؟«.
أما أبو علي الذي فقد والدته قبل أربعة أشهر، 
يقول لـ »العربي الجديد« إن العزاء كلفه نحو 

ستة آالف دينار )نحو 8 آالف و400 دوالر( 
ما بن الدفن والصيوان واستئجار كراسي 
وإضــــاءة ومــيــاه ووالئـــم وتــمــور. يضيف أن 
كلفة الــعــزاء مــرتــفــعــة، لــكــن لــيــس مــن السهل 
كــســر الــتــقــالــيــد االجــتــمــاعــيــة. »فـــي الــنــهــايــة، 
نــرضــخ لــــرأي املــجــمــوعــة والــجــمــاعــة األكــبــر، 
وأحيانا نحّمل أنفسنا أكثر مما تطيق حتى 
ال نتهم بالتقصير بحق الوالدة أو بالبخل«. 
ــي والـــخـــبـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــد األكـ ــ ــؤّكـ ــ ــن جـــهـــتـــه، يـ ــ مـ
ـــ »الــعــربــي  االجــتــمــاعــي حــســن الـــخـــزاعـــي، لـ
الجديد«، ما قاله مواطنون عن ارتفاع كلفة 

إقامة العزاء. ويشير إلى أن هذه الكلفة هي 
نتاج سلوكيات اجتماعية خاطئة لم نعمل 
لنا  األوان  »آن  ويـــقـــول:  تــصــحــيــحــهــا.  عــلــى 
كمجتمع متعلم التخلص من هذه العادات«، 
مـــضـــيـــفـــا: »يــــجــــب أن يــــكــــون هــــنــــاك رفــــض 
اجتماعي لها، والتخلص من بعض املفاهيم 
الـــتـــي تــعــتــبــر عــــدم تــقــديــم وجـــبـــات الــطــعــام 
املــيــت«. ويشدد على ضــرورة  تقصيرًا بحق 
للتقييم، ويجب  والتقاليد  العادات  إخضاع 
أن يكون هناك أشخاص مبادرون يواجهون 
تأتي  التي  ينقادون النتقاداته  املجتمع وال 
فـــي غــيــر مــكــانــهــا الــصــحــيــح«. يــضــيــف: »إذا 
أردنــــا الــقــضــاء عــلــى هـــذه املــشــكــلــة، عــلــى كل 

شخص املبادرة والبدء داخل عائلته«.
ليس  العزاء  الحقيقي،  التقييم  »فــي  ويقول: 
ــدة لــيــســت  ــ ــزائـ ــ تــكــريــمــا لــلــمــيــت، والـــكـــلـــفـــة الـ
وجــاهــة اجــتــمــاعــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن بعض 
العشائر أطلقت مبادرات للحد من اإلسراف 
في مثل هذه املناسبات. ويرى األمر خطوة 
جيدة، مشددًا على أهمية االلتزام باملبادرات  
املرهقة  االجتماعية  املظاهر  مــن  للتخفيف 
املستهلك  وكــانــت جمعية حــمــايــة  واملــكــلــفــة. 

ــــدرت قــبــل ســتــة أشــهــر بــيــانــا يطالب  قـــد أصـ
والحزبية  والبرملانية  الشعبية  الفعاليات 
بإقرار ميثاق شرف وطني من أجل التوقف 
عن البذخ واإلســـراف في مناسبات األتــراح، 
التي أصبحت ظاهرة سلبية يجب التصدي 
ــاة لـــظـــروفـــهـــا  ــ ــ ــراعـ ــ ــ لــــهــــا رحــــمــــة بـــــاألســـــر ومـ

املعيشية الصعبة.
ويـــقـــول رئـــيـــس جــمــعــّيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك 
مـــحـــمـــد عــــبــــيــــدات: »نـــســـمـــع أيـــنـــمـــا ذهــبــنــا 
شكاوى عدة من املواطنن حول كلفة املآدب 
ــبـــاري وبعضها  اإلجـ الــطــابــع  ذات  الــبــاذخــة 
يكون استعراضيا ويقام عند موت شخص. 
ومنذ سنوات، بدأت تنتشر لدى مجتمعاتنا 
بــعــض املـــمـــارســـات والــســلــوكــيــات الــبــاذخــة 
أهل  كاهل  تثقل  والتي  مباشرة،  الدفن  بعد 
املتوفى«، مستهجنا قيام أهل امليت بتقديم 

الطعام لجميع األفراد املعزين. 
ودعـــــت الــجــمــعــيــة املـــواطـــنـــن لــابــتــعــاد عن 
ــفـــاء بــتــقــديــم املـــيـــاه والــقــهــوة  ــتـ الـــبـــذخ، واالكـ
العربية املـــرة، وتحديد مــدة الــعــزاء مــن بعد 
صــاة العصر إلــى بعد صــاة العشاء وملدة 

ثاثة أيام فقط.

ــيـــرون مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«  ــثـ يــنــتــقــد كـ
ــامـــل  ــعـ ــتـ ــي يـ ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــب الـ ــبــ ــســ بــ
بــــهــــا مــــــع خــــصــــوصــــيــــتــــنــــا، وكـــيـــفـــيـــة 
تــأثــيــره عــلــى عــاقــاتــنــا االجــتــمــاعــيــة، 
ــا تــأثــيــره  ــمـ وحــيــاتــنــا الــجــنــســيــة، ورّبـ
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــحــســب مــوقــع 
»ســـايـــكـــولـــوجـــي تــــــــوداي«. لــكــن كيف 
ــد مــــغــــادرتــــهــــم  ــ ــعـ ــ يــــشــــعــــر الـــــــنـــــــاس بـ

فيسبوك؟ 
ــا إريــــك  ــا لــــدراســــة حـــديـــثـــة أعــــدهــ وفـــقـ
ــن الــــزمــــاء في  فـــانـــمـــان ومــجــمــوعــة مـ
جامعة كوينزالند في أستراليا، أظهر 
ــع فــيــســبــوك الـــذيـــن  ــوقـ مــســتــخــدمــو مـ
شــاركــوا فــي تجربة اســتــمــرت خمسة 
ــوا خـــالـــهـــا اســتــخــدامــهــم  ــفــ ــام، أوقــ ــ ــ أيـ
لـــلـــمـــوقـــع، مـــســـتـــويـــات مــنــخــفــضــة مــن 
الكورتيزول(،  قياس  )بحسب  التوتر 
ورضا أقل عن الحياة. بعبارة أخرى، 

كانوا أقل توترًا وأقل سعادة.
علميا، يمكن شرح األمــر. على سبيل 
ــتـــخـــدام  املـــــثـــــال، مــــن املـــــعـــــروف أن اسـ
وسائل التواصل االجتماعي قد يزيد 
ل الصحة العقلية اعتمادًا على 

ّ
أو يقل

كيفية تفاعلنا مع اآلخرين. ويمكن أن 
تساهم القراءة السلبية للمحتوى في 
تقليل املــشــاعــر اإليــجــابــيــة والــشــعــور 
بــالــراحــة، فــي وقـــت يــزيــد االســتــخــدام 
الــفــعــال لــهــذه املـــواقـــع مـــن خـــال نشر 
والنقاش  الصور  ومشاركة  تعليقات 
ــاة هــــــؤالء.  ــيــ ــن جــــــــودة حــ ــ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
بـــاخـــتـــصـــار، يــعــتــمــد مـــــزاج الــشــخــص 
عــلــى شــعــوره بــأنــه جـــزء مــن املجتمع 

كان  إذا  أو  افتراضيا(،  كــان  لو  )حتى 
أحدهم يشعر بأنه مجرد متفرج على 

املتعة التي يتمتع بها اآلخرون.
ــاء إلــــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ هــــــــذه الـــــعـــــاقـــــة بــــــن االنــ
مــجــمــوعــة والــــســــعــــادة تـــعـــد مــعــروفــة 
للباحثن. لذلك، فإن نوعية شبكاتنا 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــهــمــة حـــقـــا. وبــحــســب 
دراســــات أعــدهــا بــاحــثــون فــي جامعة 
إكــســتــر فـــي بــريــطــانــيــا، فــإنــنــا نــقــوم 
بعمل أفضل عندما تكون مجموعاتنا 
تنوع  زاد  كلما  متنوعة.  االجتماعية 
ــن نـــتـــعـــامـــل مــعــهــم،  ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ األشـ
ــل حــــــااًل.  كـــلـــمـــا شـــعـــرنـــا بـــأنـــنـــا أفــــضــ
أنه  يبدو  األهمية،  مــن  الــقــدر  وبنفس 
كلما كــانــت املــجــمــوعــات الــتــي نرتبط 
شعورنا  نسبة  زادت  قيمة،  ذات  بها 

بالرضا العام عن حياتنا.
على الرغم من أن هذا البحث لم يركز 
فــقــط عــلــى مــجــمــوعــات فــيــســبــوك، إال 
أنـــه يــســاعــد بــالــتــأكــيــد عــلــى توضيح 
االجتماعي  التواصل  عاقتنا بموقع 
هذا. بعد كل شيء، يتيح لنا فيسبوك 
االنــضــمــام إلـــى شــبــكــات مــتــنــوعــة من 
جوانب  مختلف  واستكشاف  الناس، 
شخصيتنا. وفي حال حصولنا على 
ــاب، يــمــكــن  ــجــ ــات إعــ ــامــ مــتــابــعــن وعــ
أن  األمــر ذات قيمة. وال عجب  اعتبار 
ــدًا، وقـــد  ــ ــــان نـــاجـــحـــا جــ »فـــيـــســـبـــوك« كـ
اســتــوعــب نــقــاط قــوة وضــعــف البشر. 
مواقع  االستراحة من  تمكن  ذلــك،  مع 

التواصل االجتماعي لبعض الوقت.
)ربى أبو عمو(

كيف تكون حياتنا 
من دون فيسبوك؟

زهير هواري

هناك كثير من التجارب التي يمكن أن نستفيد منها - نحن العرب - في 
أرجاء هذا العالم. وهي تجارب تؤكد أّن هناك إمكانات متاحة لتحقيق 
األكثر تقدمًا، فاألقل  الــدول  لم يكن بركب  إن  التقدم والتنمية واللحاق، 
منها بدرجات، وبالتالي مواجهة املشكالت العديدة التي تعترضنا، بما 

فيها مشكلة بطالة الخريجني.
يبلغ عدد سكان ماليزيا أكثر من 31 مليون نسمة وفيها أصول عرقية 
مــتــعــددة هـــي: املــالــيــزيــة، والــصــيــنــيــة، والــهــنــديــة، ولــديــهــا عــقــائــد متنوعة: 
اإلسالم، واملسيحية، والبوذية، والهندوسية. ويصل معدل النمو السنوي 
اإلجــمــالــي إلـــى نــحــو 4.1 فــي املــائــة، ونــصــيــب الــفــرد مــن هـــذا الــنــاتــج هو 
8800 دوالر أميركي. من خالل مسار نهضتها وقضائها على البطالة، 
اعتمدت البالد على تحسني رأس املال البشري من خالل تنمية األوضاع 
املعيشية والتعليمية والصحية للسكان األكثر حاجة. فقد انتهج مهاتير 
والقطاعات  املناطق  تنمية متوازنة ملختلف  تعتمد على  محمد سياسة 
واألعراق، ما أدى إلى تقليص االختالالت والفوارق االجتماعية، ونهض 
بالتعليم وأرسل بعثات طالبية إلى الخارج، خصوصًا إلى اليابان لتعلم 
التكنولوجيا الحديثة، واستحضر خبراء يابانيني لتوفير تدريب نوعي 

ومتقدم للعناصر والكوادر املاليزية. 
قادت هذه السياسة بموجب بيانات دائرة اإلحصاءات العامة املاليزية إلى 
انخفاض نسبة البطالة إلى نحو 2.9 في املائة، وهو ما يشير إلى خلو 
البالد من البطالة بحسب املعايير الدولية التي تعتبر أّي دولة خالية من 
ت نسبة العاطلني من العمل فيها عن 4 في املائة. ويحصل 

ّ
البطالة إذا قل

نــحــو 60 فـــي املـــائـــة مـــن طـــالب الــجــامــعــات عــلــى عــمــل حـــال تــخــرجــهــم، 
خصوصًا من درسوا مجاالت الهندسة والحاسوب والتكنولوجيا، في 

حني يتأخر الباقون بسبب انخفاض الطلب على تخصصاتهم.
مليون  بقيمة 83  املستوى خصصت صندوقًا  ماليزيا هذا  تبلغ  وكي 
دوالر للتدريب ضمن برنامج إنماء اقتصادي يهدف إلى تطوير مهارات 
الــبــطــالــة، ورصــــدت 2.2 مــلــيــار دوالر لتنمية  الــعــمــال وتــقــلــيــل مــعــدالت 
من  ويقلص  العمال  مــهــارات  تطوير  يستوجب  مــا  بفروعه  االقــتــصــاد 
نظيراتها  مع  التوأمة  تطوير  على  والجامعات  الحكومة  وعملت  البطالة. 
املتحدة  والــواليــات  وبريطانيا  اليابان  فــي  املتقدمة، ال سيما  الـــدول  فــي 
وأستراليا، مع تركيز مضاعف على املعاهد والكليات التقنية والهندسية 
التابعة  التوظيف  وكالة  الحكومة  تدعم  كذلك،  ــة.  واإلداريــ واالقتصادية 
لوزارة املوارد البشرية املاليزية ووكاالت التوظيف التابعة للقطاع الخاص 
التي يزيد عددها عن 800 وكالة مرخصة رسميًا، وجميعها تسعى إلى 

تأمني العمل للخريجني.
)باحث وأكاديمي(

التجربة الماليزية 
لتشغيل الخريجين

شهادة حائط

إلكترونية  ببوابات  مجهزة  الخمسة،  وبورسعيد  اإلسماعيلية  أنفاق 
لتفتيش السيارات على أحدث مستوى عالمي. وتبلغ القدرة االستيعابية 
مراعاة  تمت  اليوم.  في  سيارة  ألف   50 الواحد  للنفق  السيارات  لعبور 
السيطرة  إذ تجري  الحرائق،  بأحدث منظومة إلطفاء  األنفاق  تجهيز 

على أّي حريق، قد ينشب، خالل 3 دقائق فقط، وإخماده ذاتيًا.

تجهيزات حديثة

رفع الحصار أفضل للسكان )خالد دسوقي/ فرانس برس(

حتى مستشفيات المدن بدائية في أفغانستان )نور اهلل شيرزاده/ فرانس برس(

)Getty /فيسبوك جزء أساسي من حياة كثيرين )فلوريان غارتنر

بكاء على الراحلين )عبد الناصر الصديق/ األناضول(
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فالشمجتمع

مساجد إندونيسيا تمتلئ بالمصلّين
الجمعة األولى شهدت املساجد في عموم 

إندونيسيا ازدحامًا كبيرًا 
ني، في أول صالة 

ّ
من املصل

جمعة في شهر رمضان املبارك. 
وأدى آالف األشخاص صالة الجمعة 

في مسجد االستقالل في العاصمة 
اإلندونيسية جاكرتا، الذي ُيعّد أكبر 

مسجد في جنوب شرق آسيا.
وشارك في الصالة عدد كبير من 
النساء، وتوجه الجميع بالدعاء 

للعالم اإلسالمي برّمته.
واضطر بعض املصلني إلى أداء 

الصالة في باحة املسجد بعد امتالئه 
بالكامل. وتطرقت خطبة الجمعة إلى 

أهمية شهر رمضان والصيام. 
ويبلغ عدد املسلمني في إندونيسيا 

نحو 209 ماليني و120 ألف نسمة، من 
أصل 264 مليون نسمة هم عدد سكان 
عتبر أكبر دولة إسالمية في 

ُ
البالد، وت

العالم لناحية عدد سكانها املسلمني، 
إذ إن نسبة مسلمي العالم هي 88 في 
شكل إندونيسيا ما نسبتهم 

ُ
املائة، وت

13 في املائة من مجموع سكان العالم 
املسلمني.

وخالل هذا الشهر، يحرص 
اإلندونيسيون على التكافل 

االجتماعي. وتختار بعض العائالت 
التوّجه إلى مالجئ األيتام لتناول 

وجبة اإلفطار، في وقت تقوم املساجد 
بتقديم وجبات إفطار مّجانية 

للصائمني.
وعادة ما يستقبل املسلمون في 

إندونيسيا شهر رمضان بمظاهر 
احتفالية تمّيزهم عن سائر املسلمني 

في العالم. كذلك، تختلف تفاصيل 
حياتهم اليومية خالل هذا الشهر، 
الذي يتحّول إلى أولوية بالنسبة 

إليهم. ويحرصون على الصالة 
والعبادة وقراءة القرآن، كما يرتادون 

املساجد بكثرة.
)Getty ،الصور: األناضول، فرانس برس(

نساء في المسجد

ذهبا إلى مكان بعيد للصالة

يقبّل كتاب اهلل

ازدحام في المسجد

قبل االزدحام

يقرأ 
القرآن

خشوع
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