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الحديدة ـ العربي الجديد

ــاب قـــوســـن أو أدنــــــى مــن  ــ ــات الــتــعــلــيــم قـ ــ بـ
التوقف التام في مدينة الحديدة الساحلية، 
املــدارس  اليمن، بعدما هــددت بعض  غــرب 
بوقف عملها في حال عدم تسليم رواتــب املدرسن 

املجّمدة منذ خمسة أشهر.
الــســيــاق، يــبــدي مـــدّرس التربية اإلسالمية  فــي هــذا 
محمد أبو حسن أسفه من تراجع العملية التربوية 
جراء األوضاع التي تعيشها املحافظة بشكل خاص، 
»الــعــربــي  والـــيـــمـــن بــشــكــل عـــــام. يـــقـــول أبــــو حــســن لـــ
ــــذي يــعــتــمــد عليه  ــــدم تـــوفـــر الـــراتـــب الـ الـــجـــديـــد«: »عـ
ــه سيضطر إلــى البحث 

ّ
املـــدّرس فــي حياته يعني أن

فــي واجباته  العيش، ويقّصر  لكسب  آخــر  عــن عمل 
بدائل  عــن  »بتنا نبحث  تــالمــيــذه«. ويضيف:  تــجــاه 
تضمن لنا ولو الحّد األدنى من احتياجات أسرنا«. 
ــه بــــدأ الــعــمــل فـــي الـــتـــجـــارة فـــي أحــد  ــ ـ

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

أســــواق املــديــنــة. وعـــن الــتــزامــه بعمله فــي املــدرســة، 
ر 

ّ
ه يحرص على االلتزام بالدوام، كونه يوف

ّ
أن يؤكد 

تكاليف املواصالت إلى املدرسة مما يكسبه في عمله 
التجاري البسيط. 

ــــه فــي بــدايــة األمــــر كـــان يشعر 
ّ
يــوضــح أبـــو حــســن أن

يقف  وهــو  بالحرج عندما يشاهده بعض تالميذه 
عــنــد بــســطــة يــبــيــع عــلــيــهــا بــعــض املــــــواد الــغــذائــيــة 
 عن 

ً
الخفيفة في السوق، لكنه اعتاد على األمر فضال

ق: »كيف ال 
ّ
 املــدرســن. يعل

ّ
تفهم التالميذ وضــع كــل

يتفهمون وضعي وأنا أعمل بعيدًا عن التدريس كي 
أوفــر الغذاء ألسرتي، ولكي أتمكن من دفــع تكاليف 
املواصالت ألصل إلى املدرسة وأقدم لهم الدروس؟«.

الحسن مشعف  الحقوقي  الــنــاشــط  يــوضــح  بــــدوره، 
عدم  جــراء  كبير  بشكل  تأثرت  التربوية  العملية   

ّ
أن

تسليم الرواتب. يقول: »لجأ كثير من املدرسن إلى 

 مشاكل املدّرسن.
ّ

بالتوقف التام في حال لم تحل
يتساءل: »كيف تريدون من املدّرس أن يقوم بواجبه 
املــقــدس وهـــو ال يــجــد وجــبــة االفــطــار أو الــغــذاء هو 
ــة وهــو  ــه؟ كــيــف ســيــذهــب إلــــى املـــدرسـ ــرتـ وأفــــــراد أسـ
ال يستطيع تــوفــيــر مــا يبقيه عــلــى قــيــد الــحــيــاة هو 
 املدّرسن اليوم يتسربون 

ّ
وأطفاله؟«. ويشير إلى أن

من مدارسهم بعدما كانت العملية التعليمية تعاني 
مــا يصفها  الــلــه  التالميذ. ويناشد عبد  تــســرب  مــن 
التعليم  املــتــحــاربــة« تحييد مــؤســســات  »األطـــراف  بــــ
أوراقــا سياسية،  والصحة والكهرباء وعــدم جعلها 
كونها مرتبطة مباشرة بحياة املدنين: »ليس هناك 
ما هو أخطر من إنتاج جيل يمني غير متعلم جراء 
املــدّرســن. هــذه جريمة ال يجب أن  ــاع  تجاهل أوضـ
يقبلها الناس مهما كانت مبررات السياسين الذين 

هم يكافحون األمية في املجتمع«.
ّ
يّدعون أن

السعيد  ذلــك، تستمر معلمات مدرسة »مجمع  إلــى 
وقفات  وتنظيم  بــاإلضــراب  املحافظة  في  التربوي« 
احــتــجــاجــيــة لــلــمــطــالــبــة بـــرواتـــبـــهـــن املــنــقــطــعــة منذ 
ــــالل األيـــــــام املـــاضـــيـــة،  ــر مــــن خــمــســة أشــــهــــر. وخــ ــثـ أكـ
التربية معالجة أوضاع  العاملون في مكتب  حاول 
املدّرسن بتوفير سالل غذائية لبعضهم عبر جمع 
الــتــبــرعــات مــن رجـــال املـــال واألعـــمـــال فــي املــحــافــظــة، 
 
ّ
أن إاّل  املــدارس،  ليجري توزيعها على املدّرسن في 

هذه الخطوة اعتبرت غير مجدية.
مصدر في مكتب التربية والتعليم يؤكد لـ »العربي 
 املكتب وّجـــه مــذكــرات عــديــدة للجهات 

ّ
أن الــجــديــد« 

لحثهم  املحلي،  واملجلس  املالية  وزارة  فــي  املعنية 
املدرسن،  مستحقات  لتوفير  الجهود  تكثيف  على 
املصدر  يطالب  بالفشل«.  بــاءت  الجهود  هــذه   

ّ
»لكن

مــحــافــظ الـــحـــديـــدة بـــإيـــجـــاد حـــلـــول لــتــوفــيــر رواتــــب 
املدّرسن قبل أن تتوقف العملية التعليمية بالكامل 

في املحافظة.

استئجار دراجات نارية للعمل عليها ونقل األهالي 
الوسيلة األسهل لتوفير  آخــر، كونها  إلى  من مكان 
املال وتأمن الغذاء ألسرهم بشكل يومي، باإلضافة 

ها وسيلتهم للذهاب إلى املدرسة.
ّ
إلى أن

 الكثير من املدّرسن لم يتمكنوا 
ّ
يشير مشعف إلى أن

 أغلبهم 
ّ
مــن الــعــثــور عــلــى أعــمــال أخـــرى بــديــلــة، لــكــن

ــن الــتــواجــد  ــم يــمــتــنــع حــتــى اآلن بــشــكــل نــهــائــي عـ لـ
فــي املـــدرســـة. ويـــواصـــل: »كــثــيــر مــن املـــدّرســـن يلتزم 
هم يبقون فيها زمنا 

ّ
بالذهاب إلى املدرسة يوميا، لكن

محدودًا قد ال يتجاوز ثالث ساعات يوميا كالتزام 
أخـــالقـــي لــئــال يــضــيــع حـــق الــتــالمــيــذ فـــي الــتــعــلــيــم«. 
 أغلب املدرسن يعيشون على الديون 

ّ
ويلفت إلى أن

الغذائية بشكل  املــواد  البقاالت وتجار  من أصحاب 
عـــام. ويــقــول: »فــي اآلونـــة األخــيــرة وبــعــد نــفــاد صبر 
ــات، بــــــدأوا احـــتـــجـــاجـــات داخـــل  ــ ــدّرســ ــ املــــدّرســــن واملــ
املــــــدارس وهــــــددوا بــالــتــوقــف الــكــلــي عـــن الــتــدريــس، 
هم تعرضوا لإلهانة والتهديد من قبل مسؤولن 

ّ
لكن

فــي حال  املحافظة  فــي  والتعليم  التربية  مكتب  فــي 
استمرارهم في اإلضراب واالحتجاجات«. 

ــم الــحــلــقــة  ــ ــور »هـ ــ ــ ــاء األمـ ــيــ  أولــ
ّ
ويــــوضــــح مــشــعــف أن

قــول شيء  أو  األضــعــف، كونهم ال يستطيعون فعل 
وهم يشاهدون أبناءهم وبناتهم ال يتعلمون بالشكل 
املطلوب، بالرغم من تضامنهم مع الكادر التدريسي 

جراء انقطاع الرواتب وترّدي وضعه املعيشي«.
أما الناشط اإلغاثي صابر عبد الله فيشّبه أوضاع 
املــــدّرســــن الـــيـــوم بـــالـــنـــازحـــن، فــقــد بـــاتـــوا »يــقــفــون 
بــاســتــمــرار أمــــام املــؤســســات والــجــمــعــيــات الخيرية 
الفقيرة  كــاألســر  تماما  غذائية  سلة  على  للحصول 
والــــنــــازحــــة. فـــقـــد أصـــبـــح وضـــعـــهـــم ال يــخــتــلــف عــن 
النازحن إاّل من ناحية السكن في منازلهم بداًل من 
التهجير، بعد انقطاع الرواتب عدة أشهر«. ويشير 
ومهددة  عراقيل  أمامها  التعليمية  العملية   

ّ
أن إلــى 

مجتمع
اإلنسانية  املساعدات  إجـــراءات عاجلة لضمان وصــول  باتخاذ  الــدولــي  البرملاني  االتــحــاد  طالب 
 »املجاعة في دولة 

ّ
بدون قيود إلى أفريقيا، بهدف الحّد من انتشار املجاعات. وجاء في بيان له أن

جنوب السودان سوف تطاول مائة الف شخص وقد تمتد إلى اليمن والصومال ونيجيريا«. ودعا 
األمن العام لالتحاد مارتن شونغونغ في البيان، إلى تكاتف املجتمع الدولي ملنع املجاعات من 
املتضررة على  الحكومات   

ّ
اإلنسان. وحــث كــوارث سببها  األرواح نتيجة  االنتشار وتفادي زهق 

)كونا( تسوية خالفاتها وتحديد أولوية ضمان وصول املساعدات اإلنسانية الى املحتاجن. 

 الــتــأمــل يــحــّســن الــحــالــة النفسية ملــرضــى التصلب الجانبي 
ّ
ــأن أفــــادت دراســــة إيــطــالــيــة حــديــثــة بـ

الضموري، وهو مرض عصبي سريع ونادر يتسّبب في موت الخاليا العصبية الحركية تدريجيا. 
املرضى  على تحسن حالة  أسابيع ساعدت  ثمانية  ملــدة  التأمل  رياضة  ممارسة   

ّ
أن وأوضــحــت 

النفسية ونوعية حياتهم، وخفضت مستويات القلق واالكتئاب لديهم. وقال الدكتور فرانشيسكو 
 التدخل القائم على تمارين 

ّ
 »هذه هي الدراسة األولى التي تثبت أن

ّ
بانيني قائد فريق البحث، إن

)األناضول( الذهن يمكن أن يكون أداة مهمة جدًا« في هذا اإلطار. 

التأمل يحّسن نفسيّة مرضى التصلب الجانبي الضمورياالتحاد البرلماني الدولي يدعو لمنع مجاعات أفريقيا

لندن ـ كاتيا يوسف

الصلع من الحاالت الشائعة لدى الرجال 
خــصــوصــا. ومـــع انــتــشــاره يــــزداد اإلقــبــال 
إليها  يهرع  التي  الشعر  زرع  مراكز  على 
من يرفضون تقّبل مظهرهم الجديد. تلك 
املـــراكـــز تــرفــع عـــادة شــعــار »ال صــلــع بعد 

اليوم«.
هـــذا الــشــعــار قــد يــتــحــول إلـــى حقيقة لكن 
املــراكــز، فالحديث يـــدور حول  خـــارج تلك 
إمــكــانــيــة »عــــالج« الــصــلــع خــصــوصــا لــدى 
مـــن ال يــمــلــكــون الـــقـــدرة عــلــى تــحــمــل كلفة 

ــا. فـــقـــد تــوصــلــت  ــيــ ــراحــ ــا وجــ ــاديــ الـــــــزرع مــ
إلــى إمكانية منع تساقط  دراســـة جــديــدة 
الــشــعــر، بــعــد تــمــّكــن عــلــمــاء، عــبــر اخــتــبــار 
ــط، مـــــــن الـــتـــنـــبـــؤ  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــــض نـــــــــــووي بـ ــمـ ــ حـ
بمستقبل اإلصابة بالصلع من عدمه لدى 
األكبر  الجينية  الدراسة  ونشرت  الرجال. 
من نوعها في مجلة »بلوس علم الوراثة« 
وشــمــلــت 52 ألــــف رجــــل تـــــراوح أعــمــارهــم 
وهم  الباحثون  فوجد  و69،  عاما   40 بن 
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ّ
أن البريطانية،  »إدنبره«  من جامعة 

جــيــنــا وراثــــيــــا عــلــى عـــالقـــة بــالــصــلــع. أمــا 
املالم في الصلع فليس اآلباء بل األمهات، 

ــارات الــوراثــيــة تــأتــي من  ــ  مــعــظــم اإلشــ
ّ
ألن

كروموزوم X املوروث من قبل األنثى.
ــار، قــال الباحث الرئيسي في  فــي هــذا اإلطـ
هم 

ّ
إن الدكتور ريكاردو ماريوني،  الدراسة، 

ــوا بــعــيــديــن جـــدًا عـــن الــتــنــبــؤ بشكل  ــ مـــا زالـ
دقــيــق بنمط تــســاقــط الــشــعــر لـــدى األفــــراد. 
 الــنــتــائــج تــمــهــد الــطــريــق لــفــهــم أفــضــل 

ّ
لــكــن

ألسبابه التي تصيب الذكور عادة بالصلع، 
ويبدأ غالبا في الثالثينيات من العمر.

وتــعــتــبــر هــــذه الــــدراســــة مــهــّمــة لــتــطــويــر 
املرتبطة  والظروف  الصلع  عالج  عقاقير 
الــرجــال  ــع أن يفقد نصف 

ّ
املــتــوق بــه. فمن 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــن شـــعـــرهـــم قـــبـــل بــلــوغــهــم 
الخمسن من العمر. في هذا اإلطار، يعّبر 
»العربي الجديد«، عن  لـ جون )39 عاما(، 
الــقــلــق الــشــديــد الــــذي انــتــابــه عــنــدمــا بــدأ 
ــه تضايق 

ّ
إن يقول  تساقط شعره.  يلحظ 

ــه سيصبح أصلع تماما 
ّ
أن كثيرًا واعتقد 

ـــه ورث تلك الجينات 
ّ
أن  

ّ
كــوالــده، فقد ظــن

ـــــه رفــــض تــقــّبــل الـــفـــكـــرة أو 
ّ
عـــنـــه. وبـــمـــا أن

أي محاولة إليقاف  مــن دون  االســتــســالم 
ــه 

ّ
هـــذه العملية، اشــتــرى عــقــارًا قــيــل لــه إن

يمنع تساقط الشعر، وراح يتناول قرصا 
منه يوميا على الرغم من التحذيرات من 

هذا الدواء وأعراضه الجانبية خصوصا 
ــة اإلضــــــــــــرار بـــالـــصـــحـــة الــجــنــســيــة  ــهـ لـــجـ

وإضعاف الخصوبة.
»الــعــربــي  ــا غــســان )44 عـــامـــا(، فــيــقــول لـــ أّمــ
الــرجــال على عمليات  إقــبــال   

ّ
الــجــديــد«، إن

التجميل في عاملنا العربي ما زال محرجا، 
لـــذلـــك حـــن قـــــّرر إنـــقـــاذ شـــعـــره ســـافـــر إلــى 
ق: »كانت 

ّ
الــخــارج إلجــراء عملية زرع. يعل

العملية مؤملة واستمّرت ساعات طويلة«. 
بالنتائج، وسيحاول  هو سعيد  ذلــك،  مع 
 من حوله، فهو 

ّ
أن يبقي األمــر ســّرًا عن كــل

يشعر كمن ارتكب جريمة أخالقية.

شعار »ال صلع بعد اليوم« قد يصبح حقيقة

ربى أبو عمو

 من مريولها وأعطتها 
ً
»ثّم أخرجت مرآة

لبيتر. قالت: خذ هذه مكافأة لك. لم يكن 
 من قبل. فحني 

ً
قد سبق لبيتر أن رأى مرآة

نظر إليها، ورأى انعكاس السماء بني يديه، 
قال لها: هل أعطيتني السماء؟«. )من كتاب 

مرآة بيتر البسيطة(.
مرايا بيوتنا تعكس جدرانًا بيضاء 

خرى ملّونة. وقد تعكس ثيابًا كثيرة 
ُ
وأ

قة خلف الباب، أو لوحاٍت مائلة، أو 
ّ
معل

أجسادًا تروح وتجيء، أو فوطة تمسح 
عليها في حركٍة دائرّية لتزيل الغبار عنها 

 بصمات. نحُن 
ّ

وآثار أصابع ما هي إل
ا هنا يومًا، ننظر إليها... إلينا. ثم نضُع 

ّ
كن

نا نعّدل بعضًا من مالمحنا. 
ّ
أصابعنا عل

ل يعقل أن نكون هكذا. عيون صغيرة 
ها 

ّ
ى تبدو مجّرد ثقوب، أو كبيرة وكأن

ّ
حت

فراغات. مالمح باهتة تستجدي معنًى من 
 ما نراه فيها ليس كافيًا. ثّمة ُبعد 

ّ
املرآة. كل

مخّبأ في مكان ما. »مرايتي يا مرايتي«، 
هل...؟ ماذا نريد من مرايانا؟ أسئلتنا 

تفوق قدراتها على اإلجابة أو الستجابة 
لنا.

في هذا النهار بثور وسواد يحيط العينني، 
وشعيرات تمّردت على الجلد. وهذا واقع 
نهرب منه في أحياٍن كثيرة. ليست هذه 

ل 
ّ
نا نملكها، ونتك

ّ
وجوهنا التي نصّدق أن

أحيانًا على مصّورين يعرفون ماذا نريد 
ما خانتنا مرايانا، نعود 

ّ
أن يظهر منا. وكل

إلى الصور لنحفظ مالمحنا التي نحّب 
من جديد. 

تقول املسؤولة عن قسم علم النفس في 
كلّية »بارنارد« في جامعة كولومبيا، 

تارا ويل: »املرايا تستخدم ألداء طقوس 
ق من 

ّ
الستمالة الجتماعّية، والتحق

مظهرنا قبل مقابلة الجمهور«، لفتة إلى 
قّيم كيف 

ُ
ه من »خالل تشييء الذات، ن

ّ
أن

سنبدو لآلخرين. بالنسبة إلينا، املرايا 
مهّمة ألّن مظهرنا يحكم كيفّية تفاعل 

اآلخرين معنا«. 
املرايا هي ما سنكون عليه بعد قليل إذا ما 
تحّدثنا إلى آخرين أو ضحكنا معهم. هي 

 
ّ

طوّرها بشكل أو بآخر في كل
ُ
صورة ن

يوٍم نقف أمامها. ماذا يتغّير في وجوهنا 
بني يوم وآخر؟ مجّرد مواقف وذكريات 
وأحالم وخوف وكلمات جميلة وأخرى 

مؤذية. هذه صورتنا على املرآة قبل 
املالمح املثّبتة في وجوهنا. وكأّن املالمح 

 مرتبة ثانية في تصنيفنا على املرآة. 
ّ

تحتل
ويبدو هذا حقيقّيًا إذ تشير الدراسات 

إلى أن ثماني من أصل عشر نساء غير 
راضيات عن انعكاساتهن في املرآة.

عجب 
ُ
ا سن

ّ
د ما إذا كن

ّ
هي وسيلتنا للتأك

 هو أن 
ُ

اآلخرين أو ننال رضاهم. األجمل
نختلي باملرآة. في صفوف الرقص، ل 

جدران. فقط مرايا تنظر إلينا، وتدعونا 
إلى النظر إليها. وحني نرقص، علينا أن 

 هذه املرايا، التي تجعلنا نرى 
ّ

ننظر إلى كل
م 

ّ
 جزء من أجسادنا. ل نراها لنتحك

ّ
كل

بخطواتنا فقط، بل لنعجب بمالمحنا 
وأجسادنا، ونحّبها، فال نحتاج إلى 

ق إلى أبعد سماء. 
ّ
آخرين. وحينها، سنحل

نحن في المرآة

مزاج
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ليس أمرًا عاديًا أن 
تختار امرأة مهنة 

قلّما يختارها 
الرجال، نظرًا 

إلى خطورتها 
وصعوبة التعامل 

معها. رافعه 
قسيم فعلت 

ذلك وتميّزت في 
مجالها

موريتانيون يستغيثون بـ»رئيس الفقراء«
وقفات احتجاجية بعناوين مختلفة تتكرّر أمام القصر

1819
مجتمع

إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

رافــــعــــه قـــســـيـــم بـــيـــغ فــــي الــتــاســعــة 
والعشرين من عمرها. ليست املرأة 
ــــى الــتــي راحـــت  الــبــاكــســتــانــيــة األولـ
تــنــزع األلـــغـــام وتــفــّكــك الــقــنــابــل، بــل هــي من 
َول عــلــى مــســتــوى آســـيـــا، رغــــم الــعــقــبــات 

ُ
األ

 تلك العراقيل 
ّ

الكثيرة التي واجهتها. وجل
البالد  أعـــراف  خلفّية  على  اجتماعية،  هــي 
تنتمي  ها 

ّ
أن سّيما  وال  املتبعة،  وتقاليدها 

ــــى الـــبـــشـــتـــون املـــعـــروفـــن بـــتـــشـــّددهـــم فــي  إلـ
التمسك بالتقاليد والذين يمنعون نساءهم 

عادة من تحصيل العلم.
»منذ الصغر، كنت أحّب مواجهة التحديات 
والـــقـــيـــام بــأعــمــال شــاقــة وصــعــبــة. ولــطــاملــا 
أحــبــبــت حــمــل الـــســـالح وأحــبــبــت مــشــاهــدة 
 حمل 

ّ
رجال العائلة وهم يحملونه«. ُيذكر أن

السالح أمر شائع في شمال غرب باكستان، 
القبلية  املــنــاطــق  مــن  وتــحــديــدًا على مقربة 

وتلك الحدودية مع أفغانستان.
ُيــــشــــاع عــــن تــغــلــغــل الـــفـــســـاد فــــي الـــشـــرطـــة 
 الـــعـــمـــل فــي 

ّ
ــإن ــ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، بـــالـــتـــالـــي فـ

ذ للنساء، خصوصًا  صفوفها أمر غير محبَّ

يكبر حجم المشكالت 
المطلبية، فيما تعجز 

الدولة عن حلّها

منذ الصغر، كنت أحّب 
مواجهة التحديات 

والقيام بأعمال شاقة 
وصعبة

لطالما أحببت حمل 
السالح وأحببت مشاهدة 

رجال العائلة وهم 
يحملونه

إلى   
َ
ينتمن اللواتي  الغربي  الشمال  نساء 

»األمــر   
ّ
لــكــن املــحــافــظــة.  البشتونية  القبائل 

رافــعــه، فهي مرتاحة  إلــى  بالنسبة  عـــادّي« 
ــــوف الـــشـــرطـــة  ــفـ ــ ــــي صـ ــا فــ ــهـ ــلـ ــمـ ــي عـ ــ جـــــــدًا فــ
الباكستانية، »وأشعر بسعادة فائقة عندما 
أقف في الطابور الصباحي بن زمالئي من 

عناصر الشرطة«.
قــبــل ســبــعــة أعـــــــوام، انــتــســبــت الـــشـــابـــة إلــى 
ــا رفــضــت  الـــشـــرطـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، بـــعـــدمـ
العمل في عدد كبير من املؤسسات املحلية 
ـــي 

َ
ــا تــحــمــل شـــهـــادت ــهــ ــ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ والــــدولــــيــــة. ُي

الدولية  العالقات  في  إحداهما  ماجستير، 
والــثــانــيــة فــي االقــتــصــاد. »كــنــت أحــلــم كــأّي 
ــّيـــدة في  ــأن أحـــصـــل عــلــى وظــيــفــة جـ فـــتـــاة بــ
مكان ما، خصوصًا املؤسسات الدولية التي 
وبالفعل حصلت  جــدًا.  عالية  رواتـــب  تدفع 
على عمل في إحدى تلك املؤسسات التابعة 
ها كــانــت تــرغــب دائمًا 

ّ
لــأمــم املــتــحــدة«. لكن

 
ّ

في االنضمام إلى الشرطة، ال سّيما في ظل
األوضــــاع الــســائــدة، إذ هــي تــحــّب مواجهة 

التحديات.
وبعد سنوات عّدة من العمل، شهدت الشابة 
ــتــل مــحــامــون ومــواطــنــون 

ُ
حـــادثـــة ألــيــمــة. ق

انــفــجــار اســتــهــدف مجّمعًا قضائيًا في  فــي 
شــمــال غــرب الــبــالد. على أثــر ذلــك التفجير 
الدموي، اتخذت قرارها بالعمل مباشرة من 
أجل إنقاذ الناس. ومن بن مهن كثيرة ذات 
صلة، اختارت مجال تفكيك القنابل وإبطال 
ــّيـــمـــون فــي  ــقـ مـــفـــعـــول املـــتـــفـــجـــرات. رّحــــــب الـ
الشرطة الباكستانية بقرار الشابة، ووافقت 
اللجنة املــخــّولــة الــبــّت فــي هـــذا الــشــأن على 
القنابل  تفكيك  فــريــق  مــن ضــمــن  تــكــون  أن 
الــخــاص بــإقــلــيــم خــيــبــر بــخــتــونــخــوا. وبعد 
دورات تدريبية عّدة في مناطق صعبة جدًا 

في شمال غرب البالد، باشرت عملها.
»الـــتـــدريـــبـــات كـــانـــت صــعــبــة وشـــاقـــة، كــذلــك 
ــــل«، بحسب رافــعــه.  الــعــيــش بــعــيــدًا عــن األهـ
»لــكــن بــفــضــل تـــعـــاون األســـــرة والــــرفــــاق في 
 ما 

ّ
ــل الــعــمــل، تــمــّكــنــت مــن الــحــصــول عــلــى كـ

للتعليم  زلــت خاضعة  ومــا  أحــتــاجــه،  كنت 
ــم مــن رفــاقــي، 

ّ
والــتــدريــب. فــأنــا أعــمــل وأتــعــل

ر في يوم عن أّي مهّمة، مهما كانت 
ّ

ولن أتأخ
صعبة«.

والـــــشـــــابـــــة الـــــتـــــي حــــصــــلــــت عــــلــــى شــــهــــادة 
ــــون، ثــــــّم شـــهـــادة  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــالــــوريــــوس فـ ــكــ بــ
ماجستير فــي الــعــالقــات الــدولــيــة وشــهــادة 
مــاجــســتــيــر أخـــــرى فـــي االقـــتـــصـــاد، أربــكــت 
الشرطة  إلى  وانضمامها  بقرارها  عائلتها 
كــانــت األوضـــاع  أعـــوام. حينها،  قبل سبعة 
خطيرة للغاية، فالرجال لم يكونوا يحّبذون 
الــعــمــل فــي الــشــرطــة لــكــثــرة اســتــهــدافــهــا من 
ــّرأت على   رافـــعـــه تــــجــ

ّ
قــبــل املــســلــحــن، لـــكـــن

 األعـــراف والتقاليد 
ّ

ذلــك واضعة خلفها كــل

السائدة في شمال غرب البالد.
ما  باكستان  »نــســاء  الــشــابــة،  إلــى  بالنسبة 
 فــي حــاجــة إلـــى جــهــد كــبــيــر. فالعقبات 

َ
ــن زلـ

ــاعــــي وبـــعـــضـــهـــا  ــمــ ــتــ كــــثــــيــــرة، بـــعـــضـــهـــا اجــ
اقتصادي، وهــي تحول دون تحّسن  اآلخــر 
 إلـــى مـــجـــاالت يصعب 

ّ
 ووصـــولـــهـــن

ّ
حــالــهــن

 الـــعـــمـــل فــيــهــا ألســــبــــاب مــخــتــلــفــة«. 
ّ
عــلــيــهــن

وتقول: »أرغــب في أن أكــون قــدوة من خالل 
مـــزاولـــة هـــذا الــعــمــل، لــنــســاء بــلــدي جميعًا، 
. الــعــمــل 

ّ
أولـــئـــك املـــحـــرومـــات مـــن حـــقـــوقـــهـــن

إلى  رســالــة  يــوّجــه  والقنابل  املتفجرات  فــي 
 
َ
 في املقّدمة وال يتأخرن

ّ
الباكستانيات ليكن

 ألّي عرف أو تقليد 
َ
عن أّي عمل وال يسمحن

 
ّ
أن ُيذكر  م«. 

ّ
والتعل العمل   من 

ّ
بــأن يمنعهن

رافعه كانت قد عملت في إطار فريق ساهم 
في اإلفــراج عن أحد األطباء املشهورين من 
قبضة خاطفيه. »ما زلت أذكر ذلك وأنا على 
أهّبة االستعداد للقيام بأّي عمل مهما كان 

خطرًا«.
والشابة لم تكن لتحقق حلمها لوال تعاون 
أســـرتـــهـــا ووالــــَديــــهــــا خـــصـــوصـــًا. »أســـرتـــي، 
ــفــون. 

ّ
ــمــون ومــثــق

ّ
أفــــرادهــــا جــمــيــعــهــم مــتــعــل

وتقّدمي  نجاحي  وراء  الوحيد  السّر  وهــذا 
وتحقيقي حلمي«. وال تنسى التأكيد على 
دور »الصبر واملثابرة والعمل الدائم بهدف 

بلوغ الهدف«.
ه خالل العقود األخيرة، 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

املرأة  أحــرزت  األخيَرين،  العقَدين  وتحديدًا 
ــى 

ّ
الــبــاكــســتــانــيــة تــقــدمــًا مــلــمــوســًا فـــي شــت

مـــجـــاالت الـــحـــيـــاة، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــراقــيــل 
كثيرة وال سّيما األمنية منها واالجتماعية 
السائدة. وإن  والتقاليد  بالعادات  املرتبطة 
لــم يــكــن مستغربًا تــقــّدم املــــرأة فــي مــجــاالت 
التعليم والسياسة واالقتصاد وغيرها، إال 
 عملها في مجال رافعه أمر ما زال يثير 

ّ
أن

أسئلة كثيرة.

تتكرّر في اآلونة األخيرة 
االحتجاجات التي 

م أمام مقرّ رئاسة  ُتنظَّ
الجمهورية في موريتانيا، 

والمشاركون فيها 
يحملون قضاياهم 

آملين أن يتمّكن الرئيس 
من حلّها

نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

ــّدل  ســـــت وقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة يــــومــــيــــًا، مــــعــ
ــم أخـــيـــرًا أمــــام القصر 

َّ
الــتــظــاهــرات الــتــي تــنــظ

الـــرئـــاســـي فـــي مــوريــتــانــيــا ويـــطـــالـــب خــاللــهــا 
والكهرباء  املــاء  بتوفير خدمات  موريتانيون 
ــضــاف إلـــى ذلــك 

ُ
والــســكــن والــعــمــل وغــيــرهــا. ت

الذين  الشخصية  املظالم  أصــحــاب  مطالبات 
يـــســـألـــون الـــرئـــيـــس مــحــمــد ولــــد عــبــد الــعــزيــز 

ها.
ّ
ل مباشرة لحل

ّ
التدخ

حــجــم الـــتـــظـــاهـــرات ذات الــعــنــاويــن املــخــتــلــفــة 
ران 

ّ
يؤش لها،  مركزًا  الرئاسي  القصر  واتخاذ 

إلى حجم املشكالت املطلبية والتنموية التي 
يــعــانــيــهــا املـــوريـــتـــانـــيـــون وعـــجـــز مــؤســســات 
 مشكالت املــواطــنــن. بالتالي، 

ّ
الــدولــة عــن حــل

لون 
ّ

يرى أصحاب املطالب أنفسهم وهم يفض
طرحها على الرئيس شخصيًا دون غيره.

تتصّدر مشكالت األحياء العشوائية مطالب 
املتظاهرين أمام القصر الرئاسي، فالعاصمة 
الفقيرة  الصفيح  أحــيــاء  تطّوقها  نــواكــشــوط 
التي تفتقر إلى أبسط الخدمات. وعلى الرغم 
مــن خــطــط الــحــكــومــة بــشــأن تــوزيــع األراضـــي 
السنوات  خــالل  املواطنن  آالف  عشرات  على 
ــيــــاء  األحــ تــــمــــّدد   

ّ
أن إال  ــة،  ــيــ املــــاضــ ــثـــمـــانـــي  الـ

قطع  على  والــنــزاعــات  يتوقف  لــم  العشوائية 
الــريــف  ــق ســكــان 

ّ
تــدف بــعــدمــا  األرض تفاقمت 

إلــى العاصمة، مــع بــدء تنفيذ  بــأعــداد كبيرة 
مــــشــــروع تــــوزيــــع األراضـــــــــي فــــي عـــــام 2008. 
ُيــضــاف إلـــى ذلـــك افــتــقــار أحــيــاء شعبية عــّدة 
مشّرعة، إلى خدمات املاء والكهرباء وشبكات 

الطرقات.
ــــدة مـــن آخـــر الــوقــفــات االحــتــجــاجــّيــة،  فـــي واحـ
ــّي الــتــرحــيــل 19  وقـــفـــت عـــشـــرات مـــن نـــســـاء حــ
وعــشــرات أخــريــات مــن حــّي الــتــيــوات، وحملن 
الفتات متنّوعة، أّما مضمونها فواحد: توفير 
املـــــاء والـــكـــهـــربـــاء والـــطـــرقـــات بـــاإلضـــافـــة إلــى 

املسؤولة عن تنفيذ مشاريع اإلسكان، بسبب 
ــلـــى قـــطـــع األرض  ــــر حـــســـم الــــنــــزاعــــات عـ

ّ
تــــأخ

باسم  محليًا  املــعــروفــة  املشتركة  امللكية  ذات 
ــهــم »بــعــض عــّمــال الــوكــالــة 

ّ
ــداخــــالت«، وتــت »املــ

بالفساد والزبائنية«. وكانت وزيرة اإلسكان 
والــعــمــران واالســتــصــالح الــتــرابــي، آمــال بنت 
مــولــود، قــد أوضــحــت فــي 22 يــنــايــر/ كــانــون 
 لجان ترحيل العشوائيات 

ّ
الثاني املاضي أن

أحــصــت 119 ألــف أســـرة، ُرّحــلــت منها أربعة 
الــــوزارة تلقت   

ّ
أن ــرة. أضــافــت  آالف و600 أسـ

نــحــو خــمــســة آالف وثـــمـــانـــن شـــكـــوى حــول 
األراضي، وتّم البّت في ألف و151 منها.

كمارا عليون، من املحتّجن الدائمن. يتحدث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن مــعــانــاتــه وزمــالئــه  لـــ
العّمال في شركة النظافة الفرنسّية »بيزيرنو« 
بعد إلغاء عقد لتنظيف العاصمة نواكشوط. 
ــمــوا مــســتــحــقــاتــهــم املــالــيــة. 

ّ
فـــهـــؤالء لـــم يــتــســل

ذ ما ُوعدنا به. لذا نحن نطالب 
ّ
ف

َ
يقول: »لم ُين

لــدى مجموعة نواكشوط  ــل 
ّ

بــالــتــدخ الــرئــيــس 
ها 

ّ
الحضرية لتعطينا أموالنا. الشركة تقول إن

لدى مجموعة نواكشوط الحضرية. تظاهرنا 

ألشهر عّدة أمام البلدية، وبعد ذلك جئنا إلى 
هنا لتوصيل صوتنا إلى الرئيس. هو يقول 

ه رئيس الفقراء، ونحن فقراء«.
ّ
إن

 
ّ
بأن اعتزازها  املوريتانية  الحكومة  تخفي  ال 

ــادرون عــلــى الــتــظــاهــر أمــــام مقّر  ــ مــواطــنــيــهــا قـ
الـــرئـــاســـة. وقـــد ســمــح األمــــن املــوريــتــانــي لهم 
املقابلة  الــســاحــة  أمـــام  الــغــالــب، بالتظاهر  فــي 
مستشاري  أحـــد   

ّ
أن ُيــذكــر  الــرئــاســي.  للقصر 

الــرئــيــس يــخــرج فــي بــعــض األحـــيـــان ويلتقي 
 

ّ
املحتّجن ويسّجل مطالبهم بهدف إيجاد حل

لقضاياهم.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــعــّبــر الــبــاحــث االجتماعي 
يـــعـــقـــوب ولـــــد الـــــــداه عــــن قــلــقــه حـــيـــال »حــجــم 
التظاهرات الفئوية الذي ينذر بأزمة معيشية 
 وعجزًا 

ً
تــرّهــال الــبــالد، ويفضح  فــي  وتنموية 

 في نظام الالمركزية 
ً
في جهاز الدولة وفشال

الجديد«:  »العربي  لـ يضيف  موريتانيا«.  في 
بالسكن  يطالبون  مواطنون  يجد  ال  »حينما 
القصر  غير  للتظاهر  مكانًا  والكهرباء  واملــاء 
 هذه 

ّ
الرئاسي وال مسؤواًل سوى الرئيس، فإن

 تلك 
ّ

ه قادر على حل كل
ّ
كارثة. ولو افترضنا أن

ــــه ســـوف يــغــرق في 
ّ
املــشــكــالت، فــهــذا يــعــنــي أن

أو  الــوالــي  أو  الحاكم  مــن مسؤولية  جزئيات، 
العمدة االهتمام بها«.

 »الهجرة من الريف إلى 
ّ
ويشير ولد الداه إلى أن

سمت بالفوضوية. 
ّ
العاصمة واملدن الكبرى ات

كذلك، باءت بالفشل خطط الحكومة في مجال 
على  املــواطــنــن  وتشجيع  الــالمــركــزيــة  تعزيز 
الــبــقــاء فــي مناطقهم الــريــفــيــة. فــفــي الــواليــات 
ر بعض الخدمات األساسية. 

ّ
الداخلية، ال تتوف

ــتـــي نـــجـــدهـــا فـــهـــي ضــعــيــفــة  ــا الـــخـــدمـــات الـ ــ ــ أّم
ــة، فــيــمــا فــــرص الــعــمــل شــبــه مــنــعــدمــة«.  ـ

ّ
ــش وهـ

ـــل 
ّ

ــتـــدخ ــاحـــث الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى »الـ ــبـ  الـ
ّ
ويــــحــــث

في  التنموية  املشكالت   
ّ

لحل عاجلة  بــصــورة 
األحــيــاء الشعبية فــي العاصمة وفــي واليــات 
 الـــبـــالد ســــوف تـــدخـــل في 

ّ
الــــداخــــل، وإال فـــــإن

 
ّ
ــة خــطــيــرة«. بالنسبة إلـــى ولـــد الــــداه، فــإن أزمـ
الــســمــاح لــلــمــواطــنــن بــالــتــظــاهــر أمـــام القصر 
ه 

ّ
»تـــصـــّرف مــنــاســب ويــســتــحــق اإلشــــــادة. لكن

ليس هدفًا بحّد ذاتــه وال بد من توفير آليات 
 للتظلم 

ً
ر للمواطنن سبال

ّ
أكثر انسيابّية توف

وطرح املشكالت إليجاد حلول لها«.

الدكاكن التي تبيع املواد الغذائية األساسية 
املدعومة من الحكومة.

خادم الله بنت إبراهيم، من هؤالء املتظاهرات، 
ــل 

ّ
وقـــد نــاشــدت الــرئــيــس املــوريــتــانــي بــالــتــدخ

»العربي  لـ تقول  الفقير.  الحّي  مشكالت   
ّ

لحل
ــاء، نــريــد الــكــهــربــاء، نريد  الــجــديــد«: »نــريــد املــ
ــا، كــيــف نــنــقــلــه إلــى  ـ

ّ
ــن الـــطـــريـــق. مـــن يـــمـــرض مـ

الــوصــول  تستطيع  ال  والــســيــارات  املستشفى 
 الطريق غير مــعــّبــد؟«. وتشّدد 

ّ
الــحــّي ألن إلــى 

»لــذا  املحلين،  باملسؤولن  تثق  ال  ــهــا 
ّ
أن على 

النسوة  ويــســمــع  الــرئــيــس  يسمعني  أن  أريـــد 
بنت  الرئاسة«. وتوّجه  مقّر  أمــام  املتظاهرات 
الحضرية  التنمية  لوكالة  انتقادات  إبراهيم 

بطاقة هوية

رافعه 
قسيم

تفّكك قنابل باكستان رغم 
المخاطر واألعراف

مشردون يموتون بجرعة زائدة

أطفال يدمنون السبيرتو في السودان

ينتشر المشردون في 
الطرقات العامة 

واألسواق وبعض األحياء

الخرطوم ـ العربي الجديد

مــجــددًا، تــبــرز أزمـــة املــشــرديــن فــي الــســودان 
بـــعـــد اإلعـــــــالن عــــن وفــــــاة ثـــالثـــة مــــن أطـــفـــال 
»الــشــمــاســة«.  الـــشـــوارع املــعــروفــن محليًا بـــ
مات األطفال قبل أيام بجرعة زائدة من مادة 
السبيرتو أو اإلسبرت )الكحول/ اإليثانول 
الــطــبــي(. لــم تكن تلك الــحــادثــة األولــــى، فقد 
سبقها وفاة أو تسمم 71 مشردًا عام 2011 
وضعت  يــومــهــا  نــفــســهــا.  املــــادة  لتعاطيهم 
من  للحّد  الخرطوم ضــوابــط  فــي  السلطات 
 الخطوة 

ّ
وصـــول املـــادة إلــى املــشــرديــن، لــكــن

سقطت الحقًا.
هم 

ّ
إن عامًا(   15( يعقوب  املشرد  الفتى  يقول 

يحصلون على السبيرتو من األسواق بشكل 
يتعاملون  محددون  تجار  ولديهم  طبيعي، 
ــح: »عــــــادة نــشــتــريــه بــالــجــمــلــة  مــعــهــم. يـــوضـ
ونــقــتــســمــه فـــي مـــا بــيــنــنــا لــتــخــفــيــض الكلفة 
 كمية بسيطة من املادة التي 

ّ
علينا«. يؤكد أن

يضعونها على قطعة قماش ثم يتنشقونها 
يمكن أن تسهم في »إنعاشهم«  لساعات.

وللتغلب على االرتفاع املتصاعد في سعر 
السبيرتو استحدث يعقوب وزمالؤه طرقًا 
على  للحصول  كثيرًا  يعانون  فهم  جديدة. 
ــا عــبــر الـــتـــســـول أو الـــســـرقـــة. يــقــول  ــال إمــ ــ املـ
ـــهـــم لـــجـــأوا إلــــى أفـــكـــار تجعلهم 

ّ
يــعــقــوب إن

ــدة طــويــلــة  ــ يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى الــســبــيــرتــو مـ
عــبــر ســكــب  جـــزء بسيط منها فــي زجــاجــة 
مــيــاه غــازيــة وثــقــب الــغــطــاء واســتــنــشــاقــهــا. 
التسرب  عملية  تمنع  الــطــريــقــة  هـــذه  فمثل 
والــتــجــفــيــف عــبــر الـــهـــواء مــقــارنــة بالقماش 

الذي يستهلك كميات كبيرة من املادة.
ــار، ألــقــت األجــهــزة األمــنــيــة في  فــي هــذا اإلطــ
بيع  في  به  املشتبه  على  القبض  الخرطوم 
املــــــــادة لــلــضــحــايــا الـــثـــالثـــة بـــحـــســـب مــديــر 
ال  إبراهيم عثمان،  الخرطوم،  شرطة واليــة 
 التقرير الطبي حدد أسباب الوفاة 

ّ
سيما أن

من  كبيرة  جرعات  لتناول  كحولي  بتسمم 
اإلدمــان   

ّ
أن املــرّكــز. ويؤكد خبراء  اإليثانول 

على اإليثانول من شأنه أن يقود إلى الوفاة 
نظرًا إلى تأثيراتها على الكبد والقلب.

وبـــحـــســـب تــــقــــديــــرات رســـمـــيـــة صـــــــادرة عــن 
 عـــدد 

ّ
ــإن ــ ــوم فــ ــرطـ ــة الـــخـ ــ الـــحـــكـــومـــة فــــي واليــ

ــل إلــــى نحو  املـــشـــرديـــن فـــي الــعــاصــمــة وصــ
ستة آالف معظمهم من األطفال. ال تقديرات 
 
ّ
رســمــيــة لــلــعــدد الــكــلــي فـــي الــــســــودان، لــكــن
دراســـــــــات غـــيـــر رســـمـــيـــة أعــــــدت عـــــام 2013 

 عددهم هو 24 ألف مشرد.
ّ
أشارت إلى أن

الــتــشــرد هــاجــس للحكومة واملــجــتــمــع على 
ــواء إذ يــربــطــه كــثــيــرون بــالــجــريــمــة  ــ ــّد سـ حــ
واملــخــدرات. ينتشر املــشــردون في الطرقات 
ــاء إمـــا  ــ ــيـ ــ الـــعـــامـــة واألســــــــــواق وبـــعـــض األحـ

يـــتـــســـولـــون، أو يــبــحــثــون فـــي الــقــمــامــة عن 
السرقة  إلــى عمليات  يــلــجــؤون  أو  الــطــعــام، 
املختلفة ال سيما في مواقف املواصالت. أما 
فئات أخرى فتعمل جزئيًا باعة متجولن، 
الليل  من  وجــزءًا  النهار  ويمضون ساعات 

في الطرقات.
التي  املــنــاطــق  املــشــرديــن مــن  يتحدر معظم 
تشهد نزاعات في واليات دارفور ومنطقتي 
النيل األزرق وجنوب كردفان. آخرون دفعت 
بــهــم الــــظــــروف االقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة إلــى 
الشارع. تعيش البالد أزمة اقتصادية قادت 
إلــــى رفــــع أســـعـــار الــســلــع أكــثــر مـــن 300 في 
 ازديـــاد نسب الفقر 

ّ
املــائــة. ويؤكد خبراء أن

يعّد أحد أسباب التشرد إلى جانب الحرب 
والنزوح من الريف إلى املدن وتشتت األسر 

وارتفاع معدالت الطالق.
وبــحــســب املـــســـؤولـــة فـــي املــجــلــس الــقــومــي 
لــرعــايــة الــطــفــولــة )جـــهـــاز حــكــومــي( أمــيــرة 
 أسرًا سودانية دفعت بأطفالها 

ّ
أزهري، فإن

ــاقــــدي الــســنــد،  ــــال فــ ــفـ ــ ــة األطـ ــايــ إلـــــى دار رعــ
لــفــشــلــهــا فـــي اإلنـــفـــاق عــلــيــهــم ال ســيــمــا في 
مـــا يــتــصــل بـــالـــعـــالج والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. 

وأعــلــنــت الــحــكــومــة املــحــلــيــة فــي الــخــرطــوم، 
ــام، عـــن الـــشـــروع فـــي تــشــيــيــد مدينة  ــ قــبــل أيـ
اجــتــمــاعــيــة الســتــيــعــاب املــشــرديــن وفــاقــدي 
 عن األشخاص ذوي اإلعاقة 

ً
األبوين، فضال

فــي أطـــراف املــديــنــة. وأكـــد حــاكــم الــخــرطــوم، 
 املـــشـــروع 

ّ
عـــبـــدالـــرحـــيـــم مــحــمــد حـــســـن، أن

مــلــيــون جــنــيــه )11 مليون  نــحــو 71  يــكــلــف 
نشأ مدينة متكاملة 

ُ
ت أميركي( وفيه  دوالر 

ومهيأه باملالعب الخضراء ومراكز التأهيل 
والتعليم.

ــان مــتــطــوعــون قـــد نــشــطــوا، فـــي الــفــتــرة  ــ وكـ
األخيرة، في تقديم مساعدات إلى املشردين 
والترتيب الندماجهم في املجتمع. وأطلقت 
التطوعية  الــشــبــابــيــة  »مــــجــــددون«  مــنــظــمــة 
بــرنــامــج »الـــطـــعـــام مــقــابــل الــتــعــلــيــم«. وفــيــه 
جــمــعــت كــثــيــرًا مـــن املـــشـــرديـــن فـــي مــدرســة 
الــتــعــلــم يــومــيــًا ســاعــتــن من  لتمكينهم مــن 
الــثــامــنــة إلـــى الــعــاشــرة صــبــاحــًا مـــع تقديم 
وجــبــات غــذائــيــة لــهــم بلغت 35 ألـــف وجبة 

على مدار أيام البرنامج.
 الـــخـــطـــوة قــــــادت إلـــى 

ّ
وأكــــــــدت املـــنـــظـــمـــة أن

اســتــقــطــاب عــــدد مـــن املـــشـــرديـــن، خــصــوصــًا 
الــدراســة بل تمتد إلى  ها ال تقتصر على 

ّ
أن

جوانب تأهيلية ونشاطات رياضية.
»الــعــربــي  عـــن ذلــــك، يــقــول أحـــد املــشــرديــن لـــ
باملدرسة، منذ شهر  التحق  إنــه   ،« الجديد 
ونــصــف شــهــر، وهــو سعيد جــدًا بــالــدراســة 
والــــريــــاضــــة وبـــالـــوجـــبـــة الــــغــــذائــــيــــة: »قــبــل 
ــي تناولت وجبة إفطار 

ّ
املــدرســة، ال أذكــر أن

واحــدة من قبل. منذ أصبح الشارع منزلي 
أواجه مع غيري صعوبات كبيرة في تأمن 

لقمة واحدة«.

ــة فــي  املــــدرســ مــــن األداء عـــلـــى مـــســـرح 
ــرب  ــرة قــ ــيــ ــغــ ــة الـــجـــبـــلـــيـــة الــــصــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
الــعــاصــمــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة مــانــيــال، إلــى 
إدارة أكــبــر فــرقــة لــفــن خــيــال الــظــل في 
البالد. هذه حال الفرقة املعروفة باسم 
آنــيــنــو الــتــي احــتــرفــت تــحــريــك الــدمــى 

)العرائس( منذ عشرين عامًا.
قـــــدمـــــت الـــــفـــــرقـــــة عـــــرضـــــًا بــــــاهــــــرًا فــي 
مدينة  في  الــدولــي  العرائس  مهرجان 
يــــوجــــيــــاكــــارتــــا اإلنــــدونــــيــــســــيــــة قــبــل 
أســابــيــع. هــنــاك كشفت عــن الكثير من 
ــافـــات إلـــى مــســرحــهــا مــن أضـــواء  اإلضـ
وقــــصــــاصــــات تـــحـــمـــل صــــــور أســـمـــاك 
ــنــــات بـــحـــريـــة مــخــتــلــفــة رقــصــت  ــائــ وكــ
على الــجــدران، باإلضافة إلــى عروض 
الــعــرائــس الــتــي تــحــاكــي الــخــيــال على 
ــع مــوســيــقــى فــيــلــيــبــيــنــيــة تــقــلــيــديــة  وقــ

بحسب موقع »آسيا كولينغ«.
 شـــيء، فــالــفــرقــة تحمل 

ّ
ــه لــيــس كـــل

ّ
لــكــن

ــة فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ نـــكـــهـــة ســــيــــاســــيــــة واجــ
عروضها. يوضح املحترف في الفرقة 
داتــــو أريــــالنــــو: »الــجــمــيــل فـــي فرقتنا 
 عــروضــنــا ال تــرتــكــز عــلــى القصص 

ّ
أن

ــل نــبــتــكــر مــن  الــتــقــلــيــديــة املـــعـــروفـــة بــ
األحداث الراهنة وننّوع في تقنياتنا«. 
أريالنو أحد أقدم أفراد الفرقة إذ انضم 

إليها منذ تأسيسها.
عروضها  تأليف  في  الفرقة  تستخدم 
وتــــــجــــــهــــــيــــــزهــــــا فـــــلـــــســـــفـــــة مـــــعـــــروفـــــة 
الــفــقــر«. فــيــهــا تستخدم  »جــمــالــيــات  بـــ
مـــــــواد بــالســتــيــكــيــة وورقـــــيـــــة مــهــمــلــة 

لــتــجــهــيــز املـــســـرح وتـــألـــيـــف الــتــنــاســق 
املطلوب مع العرض املؤلف.

الفرقة تأسست قبل عشرين عامًا على 
كانت  صغيرة  مدرسية  فرقة  أنــقــاض 
إلى  الثمانينيات وصــواًل  في  ناشطة 
اليوم  ها 

ّ
لكن التسعينيات.  منتصف 

باتت تؤدي عروضًا محترفة في مدن 
الفيليبن املختلفة وتبتعد أكثر أيضًا 
ــة فـــي مــهــرجــانــات  ــاركـ مـــن خــــالل املـــشـ
إقــلــيــمــيــة فـــي مــخــتــلــف بـــلـــدان جــنــوب 

شرق آسيا.
القضايا السياسية واالجتماعية التي 
تبرزها الفرقة في عروضها تستقطب 
الكثير مــن الــجــمــاهــيــر. ال تــتــدخــل في 
ــبـــاشـــر مـــعـــارض  ــة بـــشـــكـــل مـ ــيـــاسـ الـــسـ
ألنــظــمــة الــحــكــم إن كـــان فــي الفيليبن 
لـــلـــرئـــيـــس  ــة  ــ ــارمـ ــ ــــصـ الـ اإلدارة  ــيــــث  حــ
رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي وحـــربـــه املــثــيــرة 
للجدل على تجار ومتعاطي املخدرات، 
أو في دول الجوار، بل تتخصص في 

القضايا البيئية والفقر والجوع.
مع ذلك، كشف عرض أخير للفرقة عن 
موقف سياسي من األنظمة العسكرية 
التي حكمت أو ما زالــت تحكم بعض 
الـــدول القريبة. فــي هــذا الــعــرض ظهر 
عــصــفــور صــغــيــر يــبــكــي والـــدتـــه الــتــي 
قتلتها رصاصة بندقية في إشارة إلى 
الــعــالقــة بــن الــشــعــب والــعــســكــر، وإلــى 
أجـــيـــال عـــانـــت مـــن الــحــكــم الــعــســكــري 

طوال عقود.
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أسئلة3
إلى

■ ما هي »الرعاية« وما أهدافها؟

»الرعاية« مؤسسة خيرية اجتماعية، واحدة من مؤسسات الهيئة اإلسالمية 
للرعاية، تأسست في عام 1985. تهدف إلى رعاية األيتام واألشخاص ذوي 
اإلعاقة، ومعالجة قضايا اإلدمــان، ومساعدة املجتمع في مواجهة الظروف 
االجتماعية، ومعاونة املؤسسات املدنية املختلفة في أعمال اإلغاثة والرعاية 
االجتماعية  للشؤون  االجتماعية  الــخــدمــات  وتــأمــن  املــســتــدامــة،  والتنمية 
والتعليمية واملهنية، باإلضافة إلى إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية ومعاهد 

تعليمية وتربوية ومدارس مهنية.

■ ما هي أبرز مشاريع المؤسسة؟

أكثر من  أولــويــات عملنا. وتشمل كفالتنا  أولــى  اليتيم في بيته هي  كفالة 
أربــعــة آالف يتيم فــي مدينة صيدا جنوبي لبنان وفــي جــوارهــا. وتتضمن 
تستهدف  تربوية  وكفالة  مدرسية،  ومساعدة  شهريًا،  ماليًا  مبلغًا  الكفالة 
التعليم  لتالميذ  نقّدم كفاالت  اليتيم وبناء شخصيته. كذلك  تنمية سلوك 
ــي الــتــســّرب املــدرســي وعــمــالــة األطــفــال. وقد 

َ
املــهــنــي، بــهــدف معالجة ظــاهــرت

ين للتعليم املهني يضّمان 460 تلميذًا اليوم، فيما 
َ
أسسنا لهذه الغاية مركز

بلغ عدد خّريجيهما ثالثة آالف و750 تلميذًا وتلميذة.

■ ما هي الجهات التي تتعاونون معها؟

نتعاون مع مؤسسات شريكة محلية وعربية ودولــيــة، ونتعاون كذلك مع 
الدولة اللبنانية من خالل الوزارات والبلديات. و»الرعاية« تبحث دائمًا عن 
تشبيك وتعاون مع املؤسسات الحكومية ومؤسسات املجتمع املدني، األمر 
املجتمع، وإيصال  اآلفــات، وتنمية  ل مساهمة كبيرة في معالجة 

ّ
الــذي يمث

الدعم واملساعدات ملستحقيها.

الذين  واأليتام  لألرامل  ميّسرة  قروضًا  »الرعاية«  توّفر 
وذوي  المعّوقين  واألشخاص  الكفالة  سّن  من  خرجوا 
إنتاجيّة  مشاريع  إنشاء  في  الراغبين  المحدود  الدخل 
التنفيذي  مديرها  يعّرف  حياتهم.  في  تساعدهم 
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