
ممنوعون من استئجار بيوت ببروكسل

جوع ال مجاعة

17

بروكسل ـ لبيب فهمي

األشخاص الذين يحملون أسماء عربية أو 
أفريقية هم األكثر عرضة للتمييز في سوق 
اإليــجــارات في بروكسل. نحو 44 في املائة 
من إعالنات اإليجار ُيحرم من االستفادة منها الذين 
من  فُيحَرمون  األفــارقــة  أمــا  عربية،  أســمــاء  يحملون 
نسبة 30 في املائة. هذا ما خلصت إليه دراسة حول 
التمييز فــي ســوق اإليــجــارات، خاصة فــي العاصمة 
من  بتكليف  الــجــامــعــات  إحـــدى  أعــّدتــهــا  البلجيكية، 
الـــوزيـــرة الــبــلــجــيــكــيــة املــســؤولــة عـــن الــســكــن، سيلني 
النتائج من  إلــى هــذه  الباحثون  فريمولت. وتــوّصــل 
خـــالل آالف االخــتــبــارات الــتــي تــتــنــاول الــتــعــاطــي مع 
حني الستئجار عقار ما والتمييز بني بعضهم 

ّ
املرش

 أو الــدخــل، أو 
ّ
بعضًا، إّمـــا بــنــاًء على الــعــرق أو الــســن

إذا كانوا يعانون من إعاقة بدنية أو عقلية. فبّينت 
 44 في املائة من األشخاص الذين 

ّ
تلك االختبارات أن

هم من أصــول عربية ال 
ّ
أن  على 

ّ
تــدل يحملون أسماء 

يتلقون ردودًا إيجابية الستئجار شقة أو منزل، وهو 
 

ّ
ما يحدث لثلث املرشحني الذين يحملون أسماء تدل

على أصول أفريقية. 

عاطلون من العمل
إذ  العمل،  العاطلني مــن  واألمـــر نفسه يحصل مــع 
ال يرّد الوكالء إال على واحد من كل ثالثة طلبات. 

 املتقاعدين هــم الــوحــيــدون الــذيــن ال 
ّ
وقــد تــبــنّي أن

التمييز ويستطيعون  مــن  الــنــوع  هــذا  يــواجــهــون 
أظهرت  ذلــك،  إلــى  سهلة.  بطريقة  عقار  استئجار 
 ثلث الوكالء يقبلون بمعايير التمييز 

ّ
الدراسة أن

أو يطّبقونها.
باه راي، امــرأة شابة من غينيا، تعمل في مدرسة 
ها عانت كثيرًا من أجل الحصول 

ّ
ابتدائية، تقول إن

أربــع  إلــى بلجيكا قبل  إيــجــار عند وصولها  على 
ها »على مدى 

ّ
سنوات. وتخبر »العربي الجديد« أن

أسابيع، بحثت عن شقة في بروكسل. مهمة بدت 
مستحيلة، إذ كثر هم الوكالء الذين كانوا يطلبون 
معرفة أصولي عند االتصال بهم. وثمة من قطع 

االتصال الهاتفي بعد الجملة األولى«.
الــحــدوتــي، وهــو مغربّي  مــن جهته، يخبر سعيد 
العامة،  البلجيكية  املؤسسات  إحــدى  فــي  موظف 
ــقـــار رفـــض   »الــتــمــيــيــز عــانــيــتــه مــــن صـــاحـــب عـ

ّ
أن

ني لن أتمّكن من تحّمل 
ّ
تأجيري شقته بدعوى أن

ــجـــار«. ويــشــيــر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  بـــدل اإليـ
 »الــرجــل لم يكن قد اطلع على مهنتي وال على 

ّ
أن

 اســمــي كـــان كــافــيــًا لــحــرمــانــي من 
ّ
دخــلــي. يــبــدو أن

اإليجار«.
باتريك  الفرص،  تكافؤ  مركز  مدير  نائب  ويشرح 
 »نــتــائــج هــذه 

ّ
شــارلــيــيــه، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

ا قد اكتشفناه في عام 2014. 
ّ
الدراسة تشبه ما كن

ــارات مــطــلــعــون عــلــى  ــقــ ــعــ فـــالـــوكـــالء وأصــــحــــاب الــ

قوانني حظر التمييز على أساس معايير معينة، 
 كثيرين منهم 

ّ
خصوصًا تلك املرتبطة باملنشأ. لكن

 
ّ
ب وقوعهم في فخ

ّ
يعتمدون استراتيجيات لتجن

أكثر  الــظــاهــرة  مكافحة  يجعل  مــا  وهـــو  التمييز. 
االستراتيجيات  بــني  »مــن  ـــه 

ّ
أن صــعــوبــة«. يضيف 

، يــطــلــبــون مـــّمـــن يـــرغـــب فـــي اســتــئــجــار شقة 
ً
مـــثـــال

 على مداخيله وشهادة من املستأجر السابق 
ً
دليال

بـــهـــدف ردع املــســتــأجــريــن غــيــر املــــرغــــوب فــيــهــم«. 
 »رفض تأجير شخص ما على 

ّ
ويؤكد شارلييه أن

أساس بعض العناصر التمييزية جريمة جنائية 
ملــّدة  بــالــســجــن  نــظــريــًا  يــعــاقــب عليها  فــي بلجيكا 
عاَمني وبغرامة تصل إلى 30 ألف يورو«. فقانون 
ــه »ال 

ّ
1989 الــذي ُعــّدل في عــام 2002 ينّص على أن

ُيــحــرم مــن استئجار منزل  أن  يــجــوز ألّي شخص 
بــســبــب األصــــل أو االســــم أو املــظــهــر الــجــســدي أو 
اإلعاقة  أو  الصحة  أو  األســريــة  الحالة  أو  الجنس 
أو األخالق أو التوجه الجنسي أو اآلراء السياسية 
أو األنشطة النقابية أو انتمائه إلى عرقية أو أمة 

أو عرق أو دين«.

مكافحة التمييز
ــعــــت وزيــــــــرة الــــســــكــــن، ســيــلــني  ــاق، وضــ ــيــ ــســ فــــي الــ
مجال  في  التمييز  ملكافحة  عمل  خطة  فريمولت، 
الــســكــن. ويـــشـــّدد املــتــحــدث بــاســمــهــا، ألــيــكــس فــان 
ه »من الضروري 

ّ
ديرش، لـ »العربي الجديد« على أن

قطاع  فــي  العاملني  الــوكــالء  تــدريــب  على  التركيز 
ــارات عــلــى مــكــافــحــة الــتــمــيــيــز. كـــذلـــك تشمل  ــقـ ــعـ الـ
التمييز  الخطة مسألة إطــالق حملة ملكافحة ذلــك 
في قطاع السكن«. ويوصي الباحثون الذين أعّدوا 
الدراسة سلطات مدينة بروكسل بإجراء اختبارات 
دورية لجميع الوكالء عن طريق أساليب »التسّوق 
املــقــنــع«. وفــي حــالــة ثــبــوت التمييز، مــن املمكن أن 
تفرض على الوكالء املعنيني متابعة تدريب حول 
االخــتــالف في املجتمع. وفــي حــال تكّرر األمــر، من 
املــمــكــن رفــــع شــكــوى إلــــى الــســلــطــات واملــؤســســات 

املعنّية بملف التمييز.

مجتمع
ألــف مدني من  أكثر من 700  نــزوح  أمــس،  العراقية،  الحكومة  الهجرة واملهجرين في  أعلنت وزارة 
اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  مــن  استعادتها  عمليات  انــطــالق  منذ  املــوصــل،  ملدينة  الــغــربــي  الــجــانــب 
»داعش« في شباط/ فبراير املاضي. وقالت إن »أعداد النازحني من الجانب الغربي ملدينة املوصل 
تجاوزت 700 ألف نــازح منذ انطالق عمليات التحرير، وقد انتقلوا إلى مخيمات في شرق وغرب 
محافظة نينوى وجنوبها«. ودعت إلى »بذل كل الجهود إلعادة الحياة إلى الجانب الغربي للمدينة 
)األناضول( واملناطق األخرى تمهيدًا لعودة النازحني إلى منازلهم ومناطقهم«. 

املجتمع  للمهاجرين في  أفضل  إلــى دمــج  فرانسيس، تشريع مقترح يهدف  الفاتيكان،  بابا  دعــم 
الراديكالي  الحزب  تقديره لحملة يدعمها  التعبير عن  يــوّد  إنه  وقــال  العاملة.  والقوى  اإليطالي 
اإليطالي إلصالح سياسة الهجرة التي تنطوي على قيود بالنسبة للهجرة، وتنظيم وضع هؤالء 
لم يبد فرانسيس دعمه مقترحًا تدعمه  ذلــك،  قانوني. مع  البالد بشكل غير  الذين يعيشون في 
الحكومة ملنح املواطنة ألطفال املهاجرين الذين ولدوا أو تعلموا في إيطاليا.  وفي الوقت الحالي، 
)أسوشييتد برس(  بعد بلوغ الثامنة عشرة.  

ّ
ال يمكن لألطفال التقدم بطلب الجنسية إال

البابا يدعم قانونًا لدمج المهاجرين بإيطاليانزوح 700 ألف عراقي من الجانب الغربي للموصل

لجأ معّدو الدراسة إلى أسلوب »التسّوق المقنع« 
للحصول على معلوماتهم التي كشفت الكثير 
وأظهروا  بروكسل.  في  اإليــجــارات  سوق  في 
أّن  إلــى  الفور  على  يشيرون  كانوا  الــوكــاء  أّن 
تشريعات  مع  يتعارض  العقار  صاحب  طلب 
مكافحة التمييز، وهذا ما يعني أنّهم على علم 

بامشروعية هذه اإلجراءات التي يقبلون بها.

إجراءات غير شرعية

 أّن 
ّ

ى اليوم، نجا جنوب السودان من املجاعة. إل
ّ
حت

أهله لم يعرفوا بعد الشعور بالشبع. وكالت إغاثة 
تابعة لألمم املتحدة أعلنت أن املجاعة التي كانت 
رت منها في أجزاء من جنوب السودان قبل 

ّ
قد حذ

أربعة أشهر انحسرت، لكن عدد األشخاص الذين 
أقصى حــد على  بلغ  الشديد  الــجــوع  مــن  يعانون 
الــذي تمزقه الحرب.   البلد  اإلطــاق في أنحاء هــذا 
وأوضــــــح بـــيـــان مــشــتــرك ملــنــظــمــة األمـــــم املــتــحــدة 

العاملي،  األغــذيــة  وبــرنــامــج  )يــونــيــســف(،  للطفولة 
ومنظمة األمم املتحدة للزراعة واألغذية )فاو(، أن 
يعد  لــم  للمجاعة  عليه  املتعارف  التقني  التحديد 
ينطبق في لير وميانديت في ولية الوحدة سابقًا، 
املاضي.  فبراير  شــبــاط/  فــي  املجاعة  أعلنت  وقــد 
ــســتــخــدم 

ُ
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن كــلــمــة مــجــاعــة ت

الوصول  بحسب معيار عاملي تحدده مستويات 
إلى الطعام وسوء التغذية الحاد والوفيات اليومية 

ــــجــــوع. وفــــي وقــــت انـــحـــســـرت املــجــاعــة،  بــســبــب ال
فــإّن عــدد األشــخــاص الــذيــن يــصــارعــون مــن أجل 
الحصول على الطعام يوميًا ارتفع من 4,9 مايني 
فــي شــبــاط/ فبراير املــاضــي إلــى 6 مــايــني، األمــر 
الذي اعتبرته الوكالت »أعلى نسبة لنعدام األمن 

الغذائي في جنوب السودان«. 
إلـــى ذلــــك، زاد عـــدد األشـــخـــاص الــــذي يــواجــهــون 
ــا دون  ــة مـ ــ مــســتــويــات الـــجـــوع الـــشـــديـــد، أي درجـ

املــجــاعــة، مــن مليون شخص فــي فــبــرايــر/ شباط 
ــي الـــوقـــت  ــي إلـــــى 1,7 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــ املــــاضــ
الــحــالــي. وقـــال مــديــر األوضـــاع الــطــارئــة فــي الــفــاو، 
لوقف  الوحيدة  »الطريقة  إّن  بــورجــون،  دومينيك 
هذا الوضع اليائس هو وقف النزاع وتمكني الناس 
من استئناف كسب الرزق«. وإن كان الجوع ُيرهق 

 أنهم ما زالوا يبتسمون.
ّ

األطفال )الصورة(، إل
)أسوشييتد برس(

الخميس 22  يونيو/ حزيران  2017 م  27 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1025  السنة الثالثة
Thursday 22 June 2017

يبتسمون رغم كّل شيء )أشرف شاذلي/ فرانس برس(



لبنى سالم

كالعديد من الشبان السوريني حرم حمد عبود )30 عامًا(، ابن مدينة دير الزور، من 
متابعة دراسته في جامعة حلب بسبب املالحقات األمنية واالعتقاالت العشوائية 
التي كانت تقوم بها قوات األمن السورية بحق املشاركني في التظاهرات املناهضة 
للنظام، بداية الثورة السورية. هذه املالحقات دفعت حمد لترك دراسته في كلية 
االتصاالت والسفر إلى مصر نهاية عام 2012 حيث بقي سنة كاملة. كان حمد قد 
بدأ كتابة الشعر منذ عام 2003 وصدر ديوانه الشعري األول »مطر الغيمة األولى« 
عــام 2011.  فــي مصر عمل حمد كأستاذ خــاص، وبعد عــام قــرر السفر إلــى دبي 
بحثًا عن عمل، وحني لم يجده تم ترحيله إلى تركيا، التي بقي فيها سنة أخرى. 
يشرح: »منذ البداية تعلمت األساسيات في اللغة التركية وعملت بإحدى شركات 

التصدير. كان عملي باألسود ألني ال أملك إقامة رسمية«.
في صيف 2014، انطلق حمد مع أخيه وأحــد أقــاربــه برحلة اللجوء إلــى أوروبــا. 
يروي: »كانت رحلتنا مشيًا على األقدام حتى وصلنا إلى النمسا«. فرزت السلطات 
فــي قرية  إلــى أحــد مــراكــز استقبال الالجئني  النمساوية حمد و25 الجئًا آخــريــن 
صغيرة نائية في الريف النمساوي. يقول: »كان تعامل املشرفة النمساوية على 
املركز سيئا جدًا معنا وغير إنساني، لم يكن لدي إال أن أستمر بالكتابة، في تلك 
املرحلة كل مواضيعي كانت عن اللجوء واأللم. كنت أتعلم اللغة األملانية وحدي، 
وفي أول تواصل لي مع سكان نمساويني بعد عدة أشهر نجحت بالتفاهم معهم«.

فرصة حمد األدبية األولــى بــدأت عام 2015. يقول عنها: »كنت متطوعًا كمترجم 
فتعرفت على متطوعني سويسريني  الــالجــئــون،   الــقــطــارات حيث يصل  بمحطة 
دعوني إلقامة أمسيات قراءة أدبية بسويسرا، كانت هذه بداية لـ 35 أمسية أقمتها 
فــي ســويــســرا«. فــي عـــام 2015 حـــاز عــلــى منحة جـــان جـــاك روســـو لــــألدب، وخــالل 
السنتني املــاضــيــتــني، نــشــر نــصــوصــًا بــعــدد مــن املــجــالت  الــســويــســريــة واألملــانــيــة 
والنمساوية. ومؤخرًا وصل كتابه للقائمة القصيرة والتي تضم ترشيحات ستة 

كتب لجائزة األدب العاملي املترجم.  
يقيم حمد اليوم في مدينة فيينا النمساوية، يتابع دراسته الجامعية وقد نجح 
أخيرًا بنقل نشاطه األدبي إلى البلد الذي يعيش فيه، وبدأ بإقامة أمسيات قراءة 
عنه.  الــذي تحدث  النمساوي  التلفزيون  إليه  اجتذب  ما  وهــو  النمسا،  في  أدبية 
يقول: »على إثر بث التقرير التلفزيوني، عرضت علّي وزارة الداخلية املسؤولة عن 
االندماج، أن أكون سفير اللجوء الفخري في النمسا، وذلك ضمن مشروع  تقوم به 

الوزارة لتعيني الجئني من خلفيات مهاجرة حققوا نجاحًا بمجالهم«. 

مع نهاية شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، لم يكن شهر 
السورية  المناطق  من  كثير  في  الحال  هذه  على  والعائلة  الخير 

من  آالف  هؤالء  اإلفطار.  موائد  على  أبنائها  شمل  يلتّم  لم  التي 
العالقين منذ سنوات في مناطق الحصار وما يحمل من جوع

إفطار فلسطيني في تكية »سيدي شبان«

1819
مجتمع

حماة ـ يزن شهداوي

مناطق سورية عديدة يحاصرها 
ــنـــذ ســــنــــوات فــــي ريـــف  الــــنــــظــــام مـ
ــــف حــمــاة  ــ حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي وريـ
لسيطرة  الخاضعة  املناطق  هــذه  الجنوبي. 
كـــمـــدن تلبيسة  الـــســـوريـــة  ــة  املـــعـــارضـ قـــــوات 
وحربنفسه،  وطلف  عقرب  وبلدات  والرسنت 
عاشت رمــضــان هــذا الــعــام ليس كما عهدته 
في سنوات ما قبل الحرب والحصار، إذ شعر 

 مرة.
ّ

أبناؤها بالجوع أكثر من كل
يــقــول حــســن الــعــمــري وهــــو نــاشــط مــيــدانــي 
التي  الجنوبي  حماة  بريف  عقرب  بلدة  مــن 
يــفــرض الــنــظــام حــصــاره عليها مــنــذ خمس 
العام، كان األقسى   رمضان، هذا 

ّ
إن سنوات، 

ــدأ الـــحـــصـــار، خـــصـــوصـــًا مــع  ــ عــلــيــهــم مـــنـــذ بـ
ــوات الــنــظــام الــحــصــار مـــع دخـــول  ــ تــشــديــد قـ
البلدة بذلك مما يسّد  الكريم، لتخلو  الشهر 
رمق صائم عند اإلفطار، أو ما يهيئه للصيام 
 كــثــيــرًا من 

ّ
عــنــد وجــبــة الــســحــور. يــضــيــف أن

الــعــائــالت فــي مناطق ريــف حــمــاة الجنوبي 
واملحاذية ملدن وبلدات ريف حمص الشمالي 
ــتـــي تــخــضــع جــمــيــعــهــا لــحــصــار الــنــظــام،  والـ
ــن الــلــحــوم  ــات إفــــطــــارهــــا مــ ــبــ اســـتـــبـــدلـــت وجــ
والنباتات وما  األشجار  أوراق  إلى  والبقول 

الــتــي عمل  حــصــدوه مــن حــقــولــهــم البسيطة 
عليها األهالي طوال شهور.

يشير إلى تمكن كتائب املعارضة من إدخال 
أنــواع الطعام إلى  بعض املساعدات وبعض 
املناطق املحاصرة في ريف حمص الشمالي 
ومنها إلى ريف حماة الجنوبي عبر وسائلها 
لعدد  تكفي  بالكاد  ها 

ّ
لكن الخاصة،  وطرقها 

وآالف  العائالت  مئات  بني  من  العائالت  من 
 غــالء 

ّ
األشــــخــــاص املـــحـــاصـــريـــن. كـــذلـــك، فـــــإن

أسعارها يجعلها حلم كثيرين منهم، بعدما 
إلــى 800 ليرة )1.5  وصــل سعر ربطة الخبز 
الخضار  سعر  وصــل  فيما  أمــيــركــي(،  دوالر 
كــالــبــنــدورة والــخــيــار إلــى مــا يــزيــد على 500 
لـــيـــرة. أمـــا كــيــلــو لــحــم الــغــنــم فــقــد وصـــل إلــى 
ستة آالف ليرة، وهو ما ليس بمقدور 90 في 
املــائــة مــن الــعــائــالت املــحــاصــرة تحّمله نظرًا 
التي  املناطق  تلك  املنتشر في  الشديد  للفقر 
كانت تشكو من الفقر حتى قبل بداية الثورة 

السورية.
أبــو خزيمة،  السياق نفسه، يقول عبيدة  في 
 عمل املنظمات 

ّ
وهو من أهالي بلدة عقرب، إن

اإلغـــاثـــيـــة فـــي مــنــاطــق املـــعـــارضـــة فـــي ريــفــي 
 
ً
حماة وحمص انخفض بشكل كبير مقارنة
ــك لــقــلــة املـــســـاعـــدات  ــ ــوام املـــاضـــيـــة، وذلـ ــاألعــ بــ
الـــخـــارج، كذلك  الــتــي وصلتهم مــن  اإلغــاثــيــة 

فـــعـــنـــدمـــا تـــســـتـــبـــدل أهــــــم مــــقــــومــــات الـــحـــيـــاة 
للوقاية من  الطعام والــشــراب بمعدات  وهــي 
الـــنـــامـــوس والـــحـــشـــرات، بـــالـــرغـــم مـــن مــوتــنــا 
ــر، فــتــلــك أكـــبـــر ســخــريــة  ــ جـــوعـــًا يـــومـــًا تــلــو آخـ
 معدات الوقاية تلك لم تصل 

ّ
بحقنا، حتى إن

إال لعدد من العائالت دون أخرى«.
الحفاظ  باستطاعتي  كيف  أعــلــم  »ال  تتابع: 
على حياتي وحياة أبنائي في ظل ما نعيشه 
من ظــروف قاسية، فالجميع هنا متعب من 
الجوع ويائس من دخول مساعدات جديدة، 
 جــوعــنــا وتــشــتــتــنــا وبــحــثــنــا الــدائــم 

ّ
حــتــى إن

العبادات  تــأديــة  عــن شــيء نأكله شغلنا عــن 
واغتنام شهر رمضان كما املعتاد في طاعة 
 عن أنه جعلنا نلهث خلف 

ً
الله وشكره، فضال

الــعــفــن كــي نطعم  أوراق األشـــجـــار والــطــعــام 
أبناءنا أي شيء خوفًا من أن يقتلهم الجوع 
كما فعل بكثيرين ممن فقدناهم ضحية لهذا 

الحصار«.
الصيام  ــن يتساءل عن حكم 

َ
مل بالنسبة  أمــا 

مشكلتنا   
ّ
إن فتقول  املحاصرة،  املناطق  في 

لــيــســت مــــع املـــفـــهـــوم الــــعــــام لـــلـــصـــيـــام إنــمــا 
تحت  والبؤس  الجوع  مشكلتنا هي صيام 
قــــذائــــف الــــغــــدر وحــــصــــار املــــــــوت، فـــاملـــوائـــد 
الخالية أغناها النظام بقذائفه. يشير رائد، 
 
ّ
وهو شاب يعيش في مدينة الرسنت، إلى أن

انــدثــرت تحت وطــأة  الــكــريــم  الشهر  شعائر 
الحصار. فاملدينة يتقاذفها الجوع من جهة 
والقصف من جهة أخرى، وسكانها أنهكهم 
ــعـــب، فـــال يـــأكـــلـــون ســــوى نــوع  ــتـ الـــجـــوع والـ
واحـــد مــن الــطــعــام طـــوال الــشــهــر، إن وجــدوا 
 عــلــى انــقــطــاع الكهرباء 

ً
مــا يــأكــلــونــه، عــــالوة

واملحروقات.
ـــه شــعــور قـــاس، أن يــأتــي رمــضــان 

ّ
يضيف أن

ــذي اعـــتـــدنـــا روحـــانـــيـــتـــه وســــخــــاءه بــحــلــة  ــ الــ
اعتدناه: »رمضان حزين  مغايرة تمامًا عّما 
 الخيرات، حتى 

ّ
وكئيب وفقير وخــاٍل من كــل

التي  التكبير والتهليل  إنــه خال من أصــوات 
التروايح  تأدية صــالة  قبيل  األهالي  عهدها 
وصـــــالة الـــفـــجـــر، وذلـــــك بــعــدمــا دّمـــــر الــنــظــام 
 خوف األهالي 

ّ
معظم مساجد املدينة، كما أن

مــن قــصــف مــفــاجــئ منعهم مــن تــأديــة صــالة 
التراويح مع بعضهم بعضًا في مكان واحد، 
فيما آثر بعضهم تأديتها بثماني ركعات في 
املــالجــئ تــحــت األرض للحفاظ عــلــى واحـــدة 
يقول،  ساخرة  بضحكة  الشهر«.  شعائر  من 
 أهـــل املــديــنــة نــســوا مــا اعـــتـــادوا عــلــيــه في 

ّ
إن

رمضان ما قبل الحصار، فال كهرباء متوفرة 
كانوا  التي  الرمضانية  املسلسالت  ملشاهدة 
تـــؤوي صلواتهم  يــنــتــظــرونــهــا، وال مــســاجــد 
 ســوى عــدد قليل من 

َ
وابــتــهــاالتــهــم، ولــم يــبــق

ــنـــاوب عــلــيــهــا األهـــالـــي  ــتـ املـــصـــاحـــف الـــتـــي يـ
لــقــراءة مــا تيسر لهم مــن الــقــرآن، وال زيــارات 
رمــضــانــيــة مــســائــيــة بـــني األهـــالـــي واألقـــــارب 
بــعــد خــلــو شــــوارع املــديــنــة بــعــد أذان املــغــرب 
تمامًا خوفًا من القصف والغارات، كما تغيب 

الحلويات واملرطبات عن موائد إفطارهم.

يسعى صندوق الزكاة 
الفلسطيني منذ سنوات 

الفتتاح تكايا أنشأها صالح 
الدين األيوبي

تــرافــق األمـــر مــع تــشــديــد حــصــار الــنــظــام مع 
بداية شهر رمضان في مايو/ أيار املاضي.

أما عن األهالي فقد حاولوا قدر استطاعتهم 
فــي ظــل شهر رمضان،  الحصار  مــع  التكيف 
التي  القليلة  الــغــذائــيــة  املــــواد  فــغــالء أســعــار 
تــمــكــنــوا مـــن إدخـــالـــهـــا لـــم يــكــن أمـــــرًا جــديــدًا 
عليهم فــي هـــذا الــعــام. لــكــن مــا مــّيــز رمــضــان 
الجاري انخفاض نسبي في أسعار الخضر 
ــك  ــن الـــحـــصـــار، وذلـ والـــحـــشـــائـــش، بـــالـــرغـــم مـ
ــول حـــدائـــق  ــقــ ــاد مـــنـــتـــجـــات حــ بـــســـبـــب حــــصــ
منذ  زرعـــوه  مما  أبنيتهم  وأســطــح  منازلهم 

أشهر وباتوا يبيعونه في األســواق بأسعار 
تناسب الفئة األكبر من العائالت املحاصرة.

املــحــروقــات ومتطلبات طهو  انــعــدام وجـــود 
الطعام قصة عناء أخرى للمحاصرين هناك، 
والبرغل  األرز  مــن  القليل  توفر  مــن  فبالرغم 
والفاصولياء وبعض الحشائش التي جرى 
ــازل كــالــنــعــنــاع  ــ ــنـ ــ ــق املـ ــدائــ ــن حــ حـــصـــادهـــا مــ
لم  كالبندورة،  الخضر  وبعض  والبقدونس 
 لـــدى األهــالــي مــا يمكن اســتــخــدامــه في 

َ
يــبــق

نــيــران مطابخهم املــعــدومــة غــيــر ما  إشــعــال 
يملكونه مــن مــالبــس وأثــــاث مــنــازلــهــم الــذي 

ســلــم مـــن قـــذائـــف الـــنـــظـــام وغــــاراتــــه بحسب 
عبيدة. أم عبد الله سيدة أربعينية من مدينة 
الــرســنت فــي ريــف حمص الــشــمــالــي، هــي ربة 
منزل فقدت زوجها وأحد أبنائها في قصف 
أعـــوام، تبدي غضبها من  للنظام منذ ثالثة 
املساعدات اإلنسانية التي وصلتهم من األمم 
املــتــحــدة مــنــذ شـــهـــور، والـــتـــي لـــم يــرســل لهم 
غيرها بالرغم من الوعود بتأمني مساعدات 
إنــســانــيــة جــديــدة لــهــم بــدايــة شــهــر رمــضــان. 
تــقــول: »تــلــك املــســاعــدات الــتــي وصــلــت كانت 
املجهول،  ومصيرنا  إنسانيتنا  مــن  تسخر 

امتألت أمس 
الحسابات على مواقع 

التواصل االجتماعي 
بالمعايدات الخاصة 

بعيد األب، والذي 
تحتفل به عدة بلدان 

عربية خال هذا 
اليوم، وهي المناسبة 

نفسها التي يختلف 
تاريخ االحتفال بها بين 

عدة بلدان. وحفل 
»فيسبوك« بالكثير من 

الصور والتعليقات 
والمعايدات التي تعبّر 
عن الحب والعاطفة 
تجاه اآلباء واالمتنان 
لهم ولدورهم في 

األسرة. كما عبّر الكثيرون 
عن شعورهم بالفقدان 

بسبب رحيل الوالد، إذ 
كتب أحدهم: »عيدك 

بالسما أحلى«.

تعيد تكية »سيدي شبان« 
في مدينة البيرة في 
الضفة الغربية إحياء 

عادات قديمة بدأت مع 
الفاتح صاح الدين األيوبي

البيرة ـ محمود السعدي

العم  أبـــو  أحــمــد  الفلسطيني  الــشــاب  يجتهد 
ــًا( مـــن ســـكـــان مــديــنــة الـــبـــيـــرة وســط  ــامـ )35 عـ
إفــطــارات إلطعام  تنظيم  فــي  الغربية،  الضفة 
الــصــائــمــني، خــصــوصــًا فـــي املـــســـاجـــد، ضمن 
جهود تطوعية رفقة عدد من أصدقائه الذين 
ــان« مـــنـــذ الـــعـــام  ــبــ ــيــــدي شــ ــوا تــكــيــة »ســ أســــســ

املاضي.
 تقديم الطعام مميز في 

ّ
بالنسبة ألحمد، فإن

شــهــر رمــضــان »فـــأحـــّب األعـــمـــال إلـــى الــلــه هو 
إطــعــام الــطــعــام وإكـــــرام الــضــيــف«، كــمــا يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. يـــقـــدم الـــقـــائـــمـــون على  لــــ
أعــمــال خيرية  فــي  املــســاعــدة لآلخرين  التكية 
أخرى، في رمضان أو مواسم أخرى على مدار 
يحصلون  التي  التبرعات  توفير  عبر  الــعــام، 
عليها بشكل شخصي من األقــارب أو التجار 

وأهل الخير عامة، وليس عبر املؤسسات.
مــن زمالئه  وانــتــهــاء سبعة  انتهاء عمله  بعد 
املــتــطــوعــني الــرئــيــســيــني مـــن وظــائــفــهــم، تــبــدأ 
ــلــــة أحــــمــــد فــــي الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي بــتــكــيــة  رحــ
العينية  التبرعات  جمع  من  شبان«،  »سيدي 
أو املادية الالزمة لتجهيز اإلفطار الرمضاني 
الــــذي يــجــدون فــيــه أجــــرًا لــهــم بــإفــطــار صــائــم، 
ويــســاعــدهــم كــذلــك عــــدد آخــــر مـــن املــتــطــوعــني 

بشكل متفاوت.
نــظــمــت تــكــيــة »ســيــدي شــبــان« عـــدة فعاليات 
أماكن  للناس في  الطعام وتقديمه  إعــداد  في 
ــن مـــحـــافـــظـــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  مــخــتــلــفــة مــ
خـــصـــوصـــًا فــــي مـــحـــافـــظـــة رام الـــلـــه والـــبـــيـــرة 
ــا. وال يــقــتــصــر تــقــديــم الــطــعــام بشكل  ــراهــ وقــ
جماعي للفقراء أو األغنياء أو عابري السبيل، 
بل يجري تخصيص عدد من الوجبات للفقراء 
واملــحــتــاجــني واأليــــتــــام تــرســل إلــــى مــنــازلــهــم. 
 إطعام الطعام لألغنياء قد 

ّ
ويعتبر الشبان أن

يشجعهم على أن يطعموا الناس في دورهم.

 
ً
ــدم الـــنـــاس«. القـــت الــتــكــيــة تــفــاعــال حــيــنــمــا أخــ

إيــجــابــيــًا مــن أهــالــي الــبــيــرة، ويــجــتــهــد أحمد 
على حث معارفه على التبرع للتكية تبرعات 
عينية أو نقدية، أو من خالل التبرع بالجهد 

عملهم  يــجــعــلــوا  أن  ــــاؤه  ــــدقـ وأصـ أحـــمـــد  أراد 
ــاب إلـــى  ــذهــ ــداًل مــــن الــ ــ الـــتـــطـــوعـــي مــمــأســســًا بــ
املتبرعني كأشخاص، فهم يرسمون للمستقبل 
من خالل جمع التبرعات ملؤسسة تهدف إلى 
ضمان استمرار العمل، فيما يسعى أحمد إلى 
بــعــد أن  الــتــكــيــة بلجنة مــواكــبــة،  تنظيم عــمــل 
يجري ترخيص التكية بشكل رسمي، وكذلك 

توفير مقر لها، فما زالت متنقلة.
 هناك من يسعى إلــى إحباطه 

ّ
يــدرك أحمد أن

وإحباط عمله، لكنه يبتعد عنهم ويصر على 
»العمل  التكية:  فــي  التطوعي  عمله  مواصلة 
له  بالنسبة  املحتاجني  خــدمــة  فــي  التطوعي 
خــيــر عــظــيــم وزيــــــادة فـــي األجــــر وربـــمـــا يــدفــع 
األذى عـــن نــفــســي، بـــل أشــعــر أيــضــًا بــســعــادة 

أو بجزء منه. يطمح القائمون على التكية إلى 
والعربية  املحلية  املــؤســســات  إلــى  يصلوا  أن 
والدولية، من أجل التعاون معهم في استمرار 

»تكية سيدي شبان«.
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة أربـــع عــشــرة تــكــيــة، منها 
ــــرى تــتــبــع لــجــمــعــيــات خــيــريــة،  حــكــومــيــة، وأخـ
ــاة  ــزكــ ــــدوق الــ ــنـ ــ وغــــيــــرهــــا يـــتـــبـــع مــــبــــاشــــرة صـ
الفلسطيني، وتكايا موسمية تقدم خدماتها 
في شهر رمضان، إذ يقول مدير عام صندوق 
»العربي  الزكاة الفلسطيني، حسان طهبوب، لـ
على  القائمني  إلى  الدعوة  »وجهنا  الجديد«: 
كــان ترخيصها، مــن أجــل تشكيل  أّيــًا  التكايا 
ــإشـــراف صــنــدوق  مــجــلــس مــشــتــرك لــلــتــكــايــا بـ
ــاة وتـــوحـــيـــد الــجــهــد وتــنــظــيــم الــعــمــل«،  ــزكــ الــ

 انتشار التكايا في فلسطني يعكس 
ّ
معتبرًا أن

ة حسنة.
ّ
صورة إيجابية وسن

ــنــــدوق الــــزكــــاة الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ  يــســعــى صــ
الدين  أنشأها صــالح  تكايا  الفتتاح  ســنــوات 
األيــوبــي وتــوقــفــت قــبــل عــشــرات الــســنــني إّبـــان 
بداية االحتالل الصهيوني لفلسطني، أو فتح 
تكايا جديدة، من أجل تقديم الطعام وتوزيعه 
بـــداًل مــن مّد  فــي منازلها  الفقيرة  على األســـر 
ة 

ّ
مل وتحقيق  للمساعدة  طلبًا  للناس  أيديهم 

بــداًل من اإلفــطــارات الجماعية، ضمن  العائلة 
وقت  فــي  البلدية،  توفرها  اجتماعية  مسوح 
يفتح املجال للمتبرعني بتوفير الدعم للتكايا.

فـــقـــبـــل نـــحـــو ألـــــف ســـنـــة أنــــشــــأ صـــــالح الـــديـــن 
األيـــوبـــي، بــعــد تــحــريــره بــيــت املـــقـــدس، تكايا 
 مــن املــســجــد األقــصــى املــبــارك والــحــرم 

ٍّ
فــي كـــل

اإلبـــراهـــيـــمـــي الــشــريــف بــمــديــنــة الــخــلــيــل، من 
أجل إطعام املساكني والفقراء وأبناء السبيل، 
خصوصًا ممن جاؤوا من العلماء واملرابطني 
بها  وتماسكهم  بقائهم  لــدعــم  فلسطني،  إلــى 
التكايا للمرابطني  ــرت 

ّ
كونها أرض ربــاط. وف

مكانًا للمبيت، ومكانًا آخر لرعاية خيولهم أو 
جمالهم، باإلضافة إلى الطعام، ما دفع كثيرًا 
إلــى االســتــقــرار  مــن املسلمني خـــارج فلسطني 

فيها في ذلك الحني.
أما سيدي شبان أو شيبان الذي يقع ضريحه 
في املنطقة الشرقية ملدينة البيرة في منطقة 
ــعـــددت  ــهـــو رجــــــل صــــالــــح، تـ ــل الــــطــــويــــل فـ ــبـ جـ
الروايات حول أصل موطنه وزمن مجيئه إلى 
له   

ّ
أن الــبــيــرة يعتقدون  أهــالــي   

ّ
لــكــن فلسطني، 

كرامات، وكانوا يذهبون إلعداد الطعام هناك، 
وإقامة طقوس أخرى للتبرك. 

بــالــتــاريــخ، وتحديدًا  الــبــاحــث املختص  يــقــول 
ــرة، عــــونــــي شـــــوامـــــرة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنــــة الـ تـــــاريـــــخ مــــديــ
 »شبان هو محب الدين 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

املوصلي(  بكر  أبــو  امللك  )عبد  الدين  أو مجد 
الشافعي،  الشيباني  والــعــالمــة  الــشــيــخ  وهـــو 
أحد أعيان القدس، جاء إلى فلسطني في العام 
العثمانية،  الــفــتــرة  بــدايــة  فــي  لــلــمــيــالد،   1440
وهو زاهد وعالم«. أما الرواية الشعبية فتقول 
ــه »قــائــد جــاء مــن املــغــرب أو مــن الــعــراق، مع 

ّ
إن

صالح الدين األيوبي ليقاتل ضد الصليبيني، 
فـــي قـــريـــة الــبــيــرة املــحــصــنــة، وهــــي أول قــريــة 
ــقـــدس على  ــتـــالل الـ صــلــيــبــيــة أقــيــمــت بــعــد احـ
أيدي الصليبيني، فاشتبك مع الصليبيني في 

منطقة البيرة واستشهد ودفن في املكان«.

تحقيق

فسبكة

تحت الحصار
سوريون أفطروا على الجوع

ليلة السابع والعشرين في المغرب

مع  له  تواصل  أول  وفي  وحده،  األلمانية  اللغة  يتعلم  كان 
سكان نمساويين بعد أشهر نجح بالتفاهم معهم

قصة الجئ

6000
ليرة سورية 

)11.2 دوالرًا( سعر كيلو 
اللحم في المناطق 

المحاصرة، ما يجعله 
حلمًا لكثيرين

حمد عبود
سفير اللجوء الفخري في النمسا

الجن يُسجن خالل 
شهر رمضان وال يتحّرر 

إال في أواخره

الرباط ـ حسن األشرف

رمضان  شهر  مــن  والعشرين  السابع  ليلة 
في املغرب ليست عادية. هذه الليلة تشهد 
طقوسًا احتفالّية كثيرة، وقد يبدو بعضها 
غــريــبــًا أحـــيـــانـــًا، مــنــهــا االحـــتـــفـــال بــاألطــفــال 
الصغار الذين يصومون ألّول مرة، وإضاءة 

الشموع في البيوت، وغيرها. 
ــّر عــــدد مـــن الـــعـــائـــالت املــغــربــّيــة على  وتـــصـ
االحــتــفــال بــالــطــفــل الـــذي يــصــوم ألّول مــرة، 
 ما 

ّ
وذلك من خالل تحضير مائدة فيها كل

 وطـــاب مــن طــعــام وشــــراب، وذلـــك تقديرًا 
ّ
لــذ

لهذا الحدث الهام بالنسبة للطفل. وإذا كان 
الصائم صبّيًا صغيرًا، تحرص أسرته على 

التمر  يأكل  وأن  املنزل،  اإلفطار على سطح 
الحليب. وقد  مــن  القليل  مــع  اإلفــطــار  وقــت 
ــم خــشــبــي خـــالل تــنــاول 

ّ
يــقــف عــلــى درج ســل

الزغاريد والتصفيق عند  اإلفطار، لتنطلق 
جلوس الطفل ملشاركة الكبار مائدة اإلفطار 

بعد يوم طويل من الجوع والعطش.

»القفطان«
 االحتفال 

ّ
أّما إذا كانت الصائمة طفلة، فإن

على  األم  وتــحــرص  تــمــامــًا،  يــكــون مختلفًا 
التي تصوم  الحناء على يد طفلتها  وضع 
لــلــمــرة األولـــــى فـــي حــيــاتــهــا تــشــجــيــعــًا لــهــا، 
وتـــــرتـــــدي الــــــــزّي الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــــذي يــســمــى 

»القفطان«، والذي يالئم عمرها. 
سميرة فليفلة، وهي والدة الطفلة رباب )13 
 ابنتها 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ عامًا(، تقول 

السابع  ليلة  فــي حياتها  يــوم  أول  صــامــت 
والــعــشــريــن مـــن رمـــضـــان املـــاضـــي، مضيفة 
 حتى تتذّكر 

ً
أنها أعّدت لها احتفااًل جميال

 املائدة 
ّ
 تفاصيله. وتشرح أن

ّ
ذلك اليوم بكل

احــتــوت كــل مــا تشتهيه ابــنــتــهــا مــن طعام 
ـــاشـــة« الــتــي 

ّ
وشــــــراب، قــبــل اســـتـــدعـــاء »الـــنـــق

وضعت الحناء على يدي رباب فقط، وليس 
ه 

ّ
على قدميها، ألن ذلك فأل سيئ. تضيف أن

والعشرين من رمضان، يصوم  السابع  في 
الــصــبــي أو الــفــتــاة فــي أجــــواء مــن البهجة، 
مــا يجعل األطــفــال يــحــّبــون الــصــيــام. كذلك، 
بــه بني  زيــًا تقليديًا تتباهى  الفتاة  تــرتــدي 
الــجــيــران، وســط زغــاريــد وفــرح كبير كأنها 

عروس صغيرة.
ــــذي يـــصـــوم ألّول  ــا الــصــبــي الــصــغــيــر، الـ ــ أّمـ
أو »ضــراعــيــة«، وهو  فيرتدي جلبابًا  مـــرة، 
 من خالل تناول 

ّ
لباس تقليدي، وال يفطر إال

الـــتـــمـــر والـــحـــلـــيـــب أو بــيــضــة بـــعـــد ســمــاعــه 
أذان املـــغـــرب. وغــالــبــًا مـــا يــحــدث ذلـــك على 
الــســطــح، أو وهــو واقـــف على سلم خشبي، 
العديد  الحسن. هكذا يعتقد  الفأل  من باب 
من املغاربة. وفي هذه الليلة أيضًا، ال يهدأ 
عـــمـــل املــــصــــّوريــــن، إذ تــقــصــدهــم األمـــهـــات 
بـــرفـــقـــة أبـــنـــائـــهـــن الـــصـــغـــار وهـــــم يــــرتــــدون 
أبهى املــالبــس، مــن أجــل التقاط صــور فوق 
حمل عليها 

ُ
»العمارية«، وهي املائدة التي ت

العروس ليلة زفافها.
في هذا السياق، يقول املصّور حميد أبازوغ 
ه في ليلة السابع والعشرين من رمضان، 

ّ
إن

العام،  أيــام  مــع سائر  باملقارنة  دخله  يزيد 
ــرهـــم  ــرة تـــصـــويـــر األطــــفــــال وأسـ ــثـ بــســبــب كـ
ــزّيــن 

ُ
وت تليها.  التي  والليلة  الــقــدر  ليلة  فــي 

بعض األمكنة أو الخيام باألضواء املختلفة 
والـــكـــراســـي، إضــافــة إلـــى »الــعــمــاريــة« التي 
أّمــا الصبي، فيجلس  الفتاة عليها.  تجلس 
فــــوق حـــصـــان، وتـــمـــتـــّد ســـاعـــات الــتــصــويــر 

أحــيــانــًا حــتــى الــفــجــر، إضـــافـــة إلـــى الــلــيــالــي 
كثرة  بسبب  والعشرين،  السابع  تلي  التي 

اإلقبال والزحام.

طقوس غريبة
أيضًا، في هذه الليلة املباركة، يتوافد آالف 
الــقــرآن. ليس  املــســاجــد لختم  املصلني على 
هذا فقط، بل تشهد البالد بعض الطقوس 
الـــغـــريـــبـــة. تـــقـــول مــلــيــكــة، وهــــي فـــي عــقــدهــا 
ــهــا تحرص 

ّ
الــرابــع، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ة  ـــاء ـــهـــا، وإضــ
ّ
ــزل كـــل ــنـ ــوار املـ ــاء أنــــ ــفـ عــلــى إطـ

الشموع في أرجاء البيت، ثم مغادرة املكان 
ــر، ومثلها  ــ حــتــى وقـــت الــفــجــر. وتـــعـــزو األمـ
تعّم  التي  البركة  »استحضار  إلى  كثيرات، 
ــى رمــضــان املقبل. كما أن 

ّ
الــعــام وحــت طيلة 

إطفاء األضواء وإضاءة الشموع يساهم في 
طرد األرواح الشريرة من البيت«.

إلـــى ذلــــك، تــلــجــأ نــســاء أخـــريـــات إلـــى أعــمــال 
الـــشـــعـــوذة فــــي لــيــلــة الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن، 
 راغـــبـــات فـــي تــلــيــني قلب 

ّ
ــن خــصــوصــًا إذا كـ

إشــارتــهــن،  رهــن  ليكون  أو تطويعه  الـــزوج 
األسباب.  من  وغيرها  الحبيب،  لتقريب  أو 
ه في هذه الليلة، يفك أسر 

ّ
هؤالء يعتقدن أن

الـــجـــن والــشــيــاطــني الـــتـــي تـــكـــون مــحــبــوســة 
طيلة الشهر.

سحر
ويـــوضـــح الـــبـــاحـــث فـــي الــســحــر املــصــطــفــى 
ـــول خــلــفــيــات هـــذه  واعـــــــــراب، فــــي كـــتـــابـــه حــ
ذين 

ّ
لل بالنسبة  الــلــيــلــة،  هـــذه  أن  الــطــقــوس، 

يــؤمــنــون بــالــســحــر، تــرتــبــط بــأمــريــن: األول 
القمرية  األشهر  من  الثاني  النصف   

ّ
أن هو 

الــهــجــريــة، ورمـــضـــان أهــمــهــا عــلــى اإلطـــالق، 
ل 

ّ
يعّد مناسبًا ألعمال السحر. والثاني يتمث

في املعتقد السائد بأن الجن يسجن خالل 
شــهــر رمــضــان وال يــتــحــّرر إال فــي أواخــــره، 
ــمــارس 

ُ
 أعـــمـــال الــســحــر الــتــي ت

ّ
مــوضــحــًا أن

خــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة تـــنـــدرج ضــمــن الــســحــر 
الــذي ال يعد مؤذيًا، بل هو مجّرد  األبيض 
وسيلة وقاية تختار زوجات راغبات القيام 
بـــهـــا حـــفـــاظـــًا عـــلـــى اســـتـــقـــرارهـــن األســــــري، 
ــاك بــعــض  ــ ــنـ ــ ــــي حـــــــال كـــــــان هـ ــًا فــ خــــصــــوصــ
املشاكل. تختار زوجات راغبات القيام بها 
حفاظًا على استقرارهن األسري، خصوصًا 

في حال كان هناك بعض املشاكل.
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فالشمجتمع

حتى ال يتخلّف أحد عن الركب
الخدمة العامة »ُيبرز االحتفال السنوي 

بيوم الخدمة العامة، الذي 
يصادف اليوم، املساهمات 

القّيمة التي يقدمها املوظفون 
العموميون واإلداريون في سياق 

الجهود التي نبذلها سعيًا إلى بناء 
عالم أفضل للجميع«. جملة من رسالة 

األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، بمناسبة يوم األمم 

املتحدة للخدمة العامة. والرسائل 
دائمًا، التي يحملها األمناء العامون، 
تحمل كثيرًا من اإليجابية والوعود 
بتحقيق عالم أفضل، يقّدم ملواطنيه 

الخدمات العامة األساسية التي 
يحتاجون إليها. إال أن الواقع الذي 

قسم العالم بني من يتمتع بالحد 
األدنى لهذه الخدمات، وبني من يفتقد 
بدوره الحد األدنى منها، يعكس هوة 

تزيد من مأساة بعض الشعوب.  
بحسب األمم املتحدة، ينبغي على 
الحكومات في كل مكان، إن أرادت 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

اعتماد نهج متكامل ومبتكر لتعزيز 
تغيير السياسات، والتنسيق 

املؤّسساتي، واملشاركة في صناعة 
القرار، وتقديم خدمات شاملة 

ومسؤولة ومرنة وفعالة. ويدعو 
جدول أعمال 2030 للتنمية املستدامة 

إلى مجتمع شامل للجميع. ويحمل 
العاملون في مجال الخدمة العامة 

في كل أنحاء العالم على عاتقهم 
مسؤولية العمل لضمان تحقيق هذه 
الرؤية. ولالحتفاء بيوم األمم املتحدة 

للخدمة العامة في هذا العام، تنظم 
فعالية في مقر األمم املتحدة في 

نيويورك، اليوم، تحت شعار: »تقديم 
ف فيها 

ّ
خدمات عامة مبتكرة ال يتخل

أحد عن الركب«، بهدف إبراز أهمية 
الخدمة العامة الفعالة في تنفيذ 

 عن 
ً
أهداف التنمية املستدامة، فضال

تعزيز االبتكار في تقديم تلك النوعية 
من الخدمة.

)Getty ،الصور: فرانس برس، األناضول(
على الدول تأمين المساحات لألطفال

هذا هو حاله

تظاهرة ضد خدمات صحية خاصة

فوضى

بيت على الرصيف

ال ينتظر »الخدمة« 
من أحد

هل تحصل 
على خدمة 

العالج؟
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