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القاهرة ـ العربي الجديد

 األحــــوال 
ّ
كــشــفــت تــقــاريــر مــصــريــة عـــن أن

ــــددًا من  الــجــويــة الــســيــئــة الـــتـــي ضـــربـــت عـ
الــجــاري  الشهر  فــي منتصف  املــحــافــظــات 
وتسببت فــي انهيار عــدد مــن املــنــازل على رؤوس 
قــاطــنــيــهــا، وجـــــود أكـــثـــر مـــن مــلــيــون عـــقـــار مــهــّدد 
باالنهيار في أّي وقت صدر بشأنها 132 ألف قرار 
 مئات املدارس 

ّ
ذ منها شيء. كذلك فإن

ّ
إزالة لم ينف

مهّددة  الحكومية  املباني  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافة 
باملصير نفسه، بسبب تهالك األساسات الخاصة 

بها.
وانهيار العقارات من األنباء التي اعتاد املصريون 
إلــى دور  التقارير  سماعها يوميًا، في حني تشير 
كبير لفساد املحليات في ذلك بسبب عدم قيامها 
ــا عــلــى  ــهـ بــــدورهــــا لـــهـــدم تـــلـــك املــــنــــازل قـــبـــل وقـــوعـ
القوانني  إلى تشّعب  باإلضافة  رؤوس أصحابها، 
الـــوزارات.  وتضاربها داخــل املحافظات وعــدد من 
وقد وثقت التقارير 680 انهيارًا لعقارات في عدد 
من املحافظات املصرية منذ بداية عام 2016 حتى 
 

ّ
 كل

ّ
رة من أن

ّ
منتصف أبريل/ نيسان الحالي، محذ

املحافظات باتت في حالة أقرب إلى »انتظار وقوع 
املــصــيــبــة«، فــاألجــهــزة املــعــنــيــة ال تــتــحــرك إال بعد 

وقوع الحادثة.
يــقــول مــصــدر مــســؤول فــي املــركــز الــقــومــي لبحوث 
 »مــســلــســل انــهــيــار الــعــقــارات 

ّ
اإلســـكـــان والــبــنــاء إن

الدولة   »أجــهــزة 
ّ
أن إلــى  في مصر مستمر«، مشيرًا 

البناء  بمشكلة  جيدًا  تعلم  مستوياتها  بمختلف 
والتي  حــالــيــًا،  املحافظات  فــي  املنتشر  العشوائي 
 2011 يناير   25 ثـــورة  بعد  كبيرة  بنسبة  ارتفعت 
نتيجة االنــفــات األمــنــي عــلــى مــســتــوى كــل أحــيــاء 
لـ »العربي  املحافظات ومراكزها وقراها«. يضيف 
على  ُسّجلت  تعّد،  حالة  و685  ني 

َ
»ألف  

ّ
أن الجديد« 

 عن زيادة مباني املناطق 
ً
األراضي الزراعية، فضا

 »كل األبراج معّرضة 
ّ
صدر قرار هدمه«. يضيف أن

مــواد  عــدم مطابقة  وقـــت، بسبب  أّي  فــي  لانهيار 
البناء للمواصفات. فاملقاولون بمعظمهم يعمدون 
ــراء أرخـــــص أنـــــواع الــحــديــد املـــســـتـــورد من  ــ إلــــى شـ

الخارج، وهو ما ُيعّد كارثة على األهالي«.
وعن املبالغ املالية التي يتقاضاها املهندسون على 
شكل »إكراميات« في مقابل تقديمهم خدمات غير 
 »املهندس يحصل 

ّ
مشروعة، يقول عبد الرحيم إن

على 20 ألف جنيه مصري للطابق األرضي وثمانية 
 »قانون 

ّ
 طابق آخــر«، مطالبًا بسن

ّ
آالف جنيه لكل

ذ 
ّ
يسمح بحبس املقاول وكذلك املهندس الذي ينف

أي إنشاءات مخالفة، ويجيز للمحافظ تحويل أّي 
من الفاسدين في اإلدارات الهندسية إلى التحقيق، 
وإنزال عقوبة في حقه حتى يكون عبرة للجميع«. 
ــه »ال يجب على املحافظ االكتفاء بذلك، 

ّ
أن يضيف 

الهندسية  اإلدارة  من  الفاسد  الفرد  نقل  يجب  بل 
وإذا  أخــــرى.  محلية  منطقة  فــي  أخــــرى  إدارة  إلـــى 
ه »على 

ّ
تطلب األمر فصله، فليكن ذلك«. ويتابع، إن

الحكومة إجراء حصر تام ألعداد املباني املخالفة 
د من هم املقّصرون من  في شتى املحافظات، ليحدَّ
املهندسني الــذيــن أصـــدروا تراخيص فــي ظــل عدم 
استكمال املواطنني لإلجراءات القانونية، ومعاقبة 
لــم يــحــّرر محضر إزالـــة وتحويلهم  كــل فــرد منهم 
اإلدارات  خـــارج  إلــى  ونقلهم  اإلداريــــة  النيابة  إلــى 
الهندسية. إلــى ذلــك، ال بــّد من منع تزويد املباني 
املــخــالــفــة بــاملــيــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــصـــرف الــصــحــي 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، حــتــى ال يــتــمــّكــن أصـــحـــاب تلك 

العقارات من تأجيرها أو بيعها.
 مصادر أمنية تحّدثت عن قرارات 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

إزالة واجبة التنفيذ فورًا في عدد من املحافظات، إال 
 

ّ
 الــقــيــادات األمنية ترفض ذلــك ألســبــاب عـــّدة، لعل

ّ
أن

للمواطن باإلضافة  ــر بديل سكني 
ّ
تــوف عــدم  أبــرزهــا 

ع حدوث حاالت عنف بسبب ارتفاع األسعار 
ّ
إلى توق

وسط سخط وفوضى من املواطنني.

الــعــشــوائــيــة لــتــصــل إلــــى أكــثــر مـــن 17 مــلــيــونــًا في 
مصر. في القاهرة وحدها، 189 منطقة عشوائية«. 
 »نسبة مخالفات املباني بلغت نحو 90 

ّ
ويتابع، إن

في املائة من إجمالي العقارات«.
 »مــحــافــظــة 

ّ
ويـــوضـــح املـــصـــدر املــــســــؤول نــفــســه أن

ــى بـــني املــحــافــظــات،  ــ الـــقـــاهـــرة تــحــتــل املــرتــبــة األولــ
خصوصًا  لانهيار،  معّرضة  عــقــارات  نجد  حيث 
ــــدرب األحــمــر  فــي مــنــاطــق الــحــســني والــجــمــالــيــة والـ
والــــحــــمــــزاوي واألزهـــــــر والــبــاطــنــيــة وبـــــاب الــخــلــق 
ــــوالق أبـــو الــعــا،  والــــزاويــــة والــشــرابــيــة وشـــبـــرا وبـ
باإلضافة إلى مناطق أخــرى. وذلــك بسبب ارتفاع 
املباني الشاهق من دون ترخيص كما هي الحال 
في مدينة نصر في شرقي القاهرة، أو البناء على 
ــدن الــجــديــدة«.  أســـاســـات ضــعــيــفــة فـــي عـــدد مـــن املــ
 »مــحــافــظــة الــجــيــزة تــحــتــل املــرتــبــة 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

الثانية في مخالفات البناء، إذ وصل عدد العقارات 
املــخــالــفــة واملـــعـــّرضـــة لــانــهــيــار إلـــى نــحــو 60 ألــف 
عقار فــي مناطق بــوالق الــدكــرور والــهــرم وفيصل 
والــعــمــرانــيــة وبــشــتــيــل واملــعــتــمــديــة والــحــوامــديــة 
أّمــا محافظة  وأطفيح وأبــو الريش وأبــو النمرس. 

اإلسكندرية فتحتل املرتبة الثالثة«.
في السياق، طالب املهندس عمر عبد الرحيم، وهو 
املصري  االتــحــاد  وعــضــو  املهندسني  نقابة  عضو 
ــنــــاء، بــــضــــرورة »تــغــلــيــظ  ــبــ ملـــقـــاولـــي الــتــشــيــيــد والــ
خصوصًا  األبــريــاء،  أرواح  على  للحفاظ  العقوبة 
مع انتشار العقارات اآليلة للسقوط، واملباني التي 
تلك  إلــى  أســاســات ضعيفة، باإلضافة  د على  تشيَّ
 
ّ
التي ترفع أكثر من دون ترخيص«، مشيرًا إلى أن

للركب« وهــي مقولة  املحليات  في  »الفساد وصــل 
مـــا زال يـــرددهـــا املـــصـــريـــون. ويـــقـــول عــبــد الــرحــيــم 
 »الـــروتـــني والــبــيــروقــراطــيــة هــمــا شــعــار مرحلة 

ّ
إن

املواطن  يدفع  ما  وهــو  الترخيص،  على  الحصول 
إلى البحث عن البديل وأقصر الطرق هي الرشى. 
كــذلــك ثــّمــة تحايل بــواســطــة املـــال لــعــدم إزالـــة عقار 

مجتمع
 745 شخصًا لقوا مصرعهم جراء اإلصابة بالتهاب السحايا، فيما 

ّ
قالت الحكومة النيجيرية إن

سجلت أكثر من 8 آالف حالة إصابة مشتبهة بعد تفشي الوباء. وذكرت صحيفة »ذا كيبل« املحلية 
ه »حتى 17 أبريل/ 

ّ
 عن بيان أصدره »مركز السيطرة على األمراض« في الباد، أن

ً
النيجيرية، نقا

نيسان الجاري، قتل ما ال يقل عن 745 شخصًا بالتهاب السحايا، فيما جرى تسجيل 8057 حالة 
إصابة أخرى في الباد، أكدت املختبرات الطبية من بينها 230 حالة إصابة«. وجرى تطعيم نحو 
)قنا( 420 ألف شخص في الباد منذ 5 أبريل الجاري. 

اإلعـــدام ضد  األميركية عقوبة  أركنساس  فــي واليــة  السلطات  األوروبـــي تنفيذ  االتــحــاد  استنكر 
السجني ليديل لي )51 عامًا( الذي أدين بارتكاب جريمة قتل عام 1993. واعتبر االتحاد تنفيذ حكم 
ه »بغض 

ّ
اإلعدام »خرقًا واضحًا لوقف تنفيذ هذه العقوبة في والية أركنساس منذ 2005«. وقال إن

النظر عن الظروف، ال يمكن أبدًا تبرير عقوبة اإلعدام التي تظل إنكارًا غير مقبول لحقوق اإلنسان 
ها ال تمثل بأي شكل من األشكال رادعًا للجريمة«. وأعرب االتحاد عن معارضته 

ّ
وكرامته، كما أن

)األناضول(  .
ً
الشديدة للعقوبة عامة

أوروبا تستنكر إعدام سجين في الواليات المتحدةوفاة 745 شخصًا بالتهاب السحايا في نيجيريا

تونس ـ مريم الناصري

 في العاشرة من عمره ولــم يفقه 
ً
كــان طفا

مـــا حــــدث لــــه. فـــي ذلــــك الـــزمـــن، عــنــدمــا كــان 
فتى  مــن  كريم لاغتصاب  تــعــّرض  تلميذًا، 
يكبره بخمس سنوات في مدرسته. اليوم، 
تفاصيل  الشاب  يــروي  عامًا،  بعد عشرين 
ها حدثت قبل أيام. هي لم 

ّ
تلك املرحلة، كأن

تمحَّ من ذاكرته وهو لم يتخلص من آثارها 
النفسية على الرغم من مرور الزمن.

ني طفل 
ّ
بأن أكــن أشعر  لم  »كرهت جسدي. 

ــادي. وكــثــيــرة كــانــت األســئــلــة فــي ذهــنــي.  عــ
مــــــاذا حـــصـــل لـــــي؟ ومـــــــاذا فـــعـــل؟ ملــــــاذا قـــام 
بــذلــك؟ كــانــت تــلــك أمــــورًا أكــبــر مــن إمكانية 

تكرر  »األمــر   
ّ
أن كريم  استيعابي«. يضيف 

مـــرتـــني، مـــن الــشــخــص نــفــســه. اغــتــصــبــنــي 
مّرتني في املدرسة. ولألسف ألتقي به اليوم 
مــا حصل،  وإن حــاولــت نسيان  باستمرار. 
لــم  بــتــفــاصــيــل  يـــذّكـــرنـــي  بــــه  لـــقـــائـــي   

ّ
أن إال 

أستطع مصارحة أهلي بها حتى اليوم«.
ى االنــتــقــام فــي أكثر 

ّ
ـــه تمن

ّ
ال ينكر كــريــم أن

ى 
ّ
لــم يستطع. والــيــوم يتمن ه 

ّ
مــن مـــّرة، لكن

مـــواجـــهـــة مغتصبه  عــلــى  قـــــدرة  لـــه   
ّ
أن لـــو 

ر 
ّ
بعد كل هــذه السنوات. ما حصل لم يؤث

ربما على حياته الدراسية وحياته املهنية 
على  ــر 

ّ
أث بالتأكيد  ه 

ّ
لكن العائلية،  وحياته 

آثــارًا  داخله  في  ف 
ّ
بأصدقائه وخل عاقته 

نــفــســيــة لـــم يــســتــطــع تـــجـــاوزهـــا حــتــى بعد 

ما سمع 
ّ
وكل كاملة.  دام سنة  نفسي  عــاج 

بــحــادثــة اغــتــصــاب طــفــل، عـــاد ليحضر ما 
عاشه أمامه.

التي وقعت  االغتصاب  حــاالت  كثيرة هي 
 الضحايا 

ّ
وتقع في املجتمع التونسي، لكن

ما ما يتحّدثون عّما عاشوه. أحام على 
ّ
قل

ســبــيــل املـــثـــال، تــعــّرضــت لــاغــتــصــاب أكثر 
من سّت مّرات مذ كانت في الحادية عشرة 
من عمرها. أكثر ما آملها هو عدم تصديق 
والــدتــهــا لها حــني أخبرتها بما حـــدث. لم 
ها 

ّ
تنَس الشابة تفاصيل ما خبرته، غير أن

كانت  اغتصاب  »كلمة  بها.  البوح  تشأ  لم 
غير  نطقها،  أردت  كلما  حلقي  فــي  تعلق 
 شاب 

ّ
ني اضطررت الحقًا إلى أخبار كل

ّ
أن

تــقــّدم لــي بــذلــك. بــعــدهــا كــنــت أصــــّد، األمــر 
ف في داخلي آثارًا عميقة«.

ّ
الذي خل

 مـــا عــاشــتــه ســـوف ُيــّمــحــى 
ّ
ــت أحــــام أن

ّ
ظــن

 زوجي وخال كل خاف 
ّ
بعد زواجها، »لكن

بسيط يذّكرني بما حصل ويجعلني أشعر 
ـــه حــفــظ كــرامــتــي فـــي مــجــتــمــع ال يقبل 

ّ
بـــأن

بــفــتــاة اغــتــصــبــت. ولــــم تــنــتــِه اإلهــــانــــات إال 
 »كل ذلك جعلني 

ّ
بالطاق«. وتشير إلى أن

البالغة  ابنتي  على  شديدة  مراقبة  أفــرض 
مـــن الــعــمــر 12 عـــامـــًا، مــخــافــة أن تــقــع هي 
األخـــرى ضحية اغــتــصــاب. فــاألمــر كابوس 
 
ّ
 أن

ّ
ني كنت أظن

ّ
يازمني، على الرغم من أن

وقع ذلك سوف يتراجع مع مرور الوقت«.
من  لاغتصاب  ملياء  تعّرضت  جهتها،  مــن 

الثانية  فــي  أفــــراد عائلتها وهـــي  قــبــل أحـــد 
عشرة. وعلى الرغم من مرور 21 عامًا على 
زال يطاردها حتى  ما  ذلــك   

ّ
أن إال  الحادثة، 

ما تقّدم لها شاب للزواج. 
ّ
اليوم، ال سّيما كل

 
ّ
وهــي رفضت ومــا زالــت ترفض الـــزواج ألن

»عقدة الجنس ما زالت ترافقني منذ الصغر. 
ني خضعت لعاج نفسي 

ّ
وعلى الرغم من أن

غــّيــر نــظــرتــي إلــــى نــفــســي واســتــطــعــت بعد 
الــجــلــســات أن أكــســب ثــقــة أكــبــر فــي النفس، 
ــنــي لــم أتــمــّكــن مــن تــجــاوز خــوفــي من 

ّ
إاّل أن

بت إقامة العاقات منذ 
ّ
الزواج«. وملياء تجن

كانت في املدرسة، ولم تكن ترتدي الفساتني 
مثل الفتيات األخريات، راحت تكره جسدها 

 شيء أنثوي فيها.
ّ

وكل

اغتصاب األطفال ... ألم ال يمحوه الزمن

ربى أبو عمو

لن يسلموا. وإن تصّرفوا بحكمة أو صمت، 
وإن كتموا األسرار وكل ما في حياتهم 

، لن يسلموا.  اليومّية، من حلٍو أو مرٍّ
صورهم مع بعضهم بعضًا قد تكون 

رًا إيجابّيًا. وبعد، كم من التحليالت 
ّ

مؤش
واألقاويل. وما كتبوه على صفحاتهم على 
مواقع التواصل االجتماعي تنذر بأمر ما. 
مزيد من التحليالت واألقاويل واألسئلة. 
الناس، القريبون منهم والبعيدون عنهم، 

يستطيعون قراءة حياتهم من بضع 
صور أو كلمات أو تعابير وجه. يقرأونها 

لونها ويعّممونها على آخرين، يعنون 
ّ
ويحل

لهم كأشخاص، أو كحاالت مثيرة، تندرج 
تحت عنوان العالقات.

يفترض أّن أولئك القريبني يعرفونهم جّيدًا. 
وعليه، يجمعون بعضًا من ماضيهم 

وبعضًا من ذكرياتهم وكلمات قالوها هنا 
أو هناك، وتكون قّصتهم. تلك القّصة، ثم 

ربكهم...
ُ
القصص التي ت

نحتاج أحيانًا إلى تلك القصص، مثل أي 
شيء صيغ أخيرًا. فأصحاب القصص 

ها لن 
ّ
غالبًا ما يعجزون عن صياغتها. لكن

تكون يومًا قّصتنا. هم، جميعهم، القريبون 
والبعيدون، خارجنا. 

ف عن إنتاج املشاعر 
ّ
أدمغتنا ال تتوق

واألفكار. وإذا شاركناها، نختار القليل 
نا نقي 

ّ
منها. نصّدق القليل ونحتمي به، كأن
 ما كان وسيكون. 

ّ
بأنفسنا من كل

نتعايش ثم نرتاح مع هذا القليل، ليعود 
 إلى هذه الكتلة التي سكنتها أرواحنا. 

ّ
الكل

التحليالت لن تنتهي، ومعها األحكام. ال 
قيمة لـ »أسرار البيوت«، التي يؤمن الناس 

صاغ كل 
ُ
بحقيقتها بعد حني... بعدما ت

 
َ
طلق كل األحكام. أخطأ

ُ
االحتماالت، وت

ه. اختارت الطالق 
ّ
ها أم أخطأت بحق

ّ
بحق

ه لم يعش 
ّ
ها أنانّية، أم أراد الطالق ألن

ّ
ألن

الحياة التي يريد. واألمثلة ال تنتهي. أحٌد 
ال يعرف ما يدور في داخلها أو داخله، 

ولو كان السبب رغبة في عيش الحياة من 
دون شريك أو من دون حاجة إلى الكالم، 

بصمٍت تام.
ه كان يختبئ في مكاٍن ما 

ّ
ثّمة تعب، يبدو أن

م بسيرورة 
ّ
في أجسادنا. تعٌب بات يتحك

ا لم يعودوا قادرين 
ّ
حياتنا. كثيرون من

على تحّمل تفاصيل أو مراحل لطاملا عّدت 
طبيعّية. هؤالء أنفسهم قد يختارون الهرب 
 .

ّ
إلى بداية جديدة، حيث تكون الضغوط أقل

 ،»
ً
هذا تعٌب كبير وكثير، قبل أن نقول »أنانّية

. على 
ً
أو طمٌع في الحياة، إن صّح ذلك أصال

ه يصّح أحيانًا.
ّ
األرجح، فإن

البيوت أسرار وقلوبنا مليئة باألسرار. 
ها 

ّ
ذيع أسرارًا ناقصة. كأن

ُ
وغالبًا ما ن

ستقتلنا لو خرجت. هي نفسها، تقتلنا من 
نا ال نرى ذلك. األسرار 

ّ
دون أن تخرج، لكن

ال ترى. يمكن عّدها فقط والشعور بثقلها. 
وحدهم اآلخرون يحولونها إلى صور، 

ا صورًا جديدة.
ّ
تخلق من

بعد هذا املقال، رّبما تكثر األقاويل 
والتحليالت. لكّن األسرار في البيت.

البيوت أسرار

مزاج
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يقول مصباح 
شبانه إنه عمل 

نحو 66 عامًا في 
توزيع الصحف 

والمجالت. ومع 
التوزيع، تحول إلى 

ذاكرة القدس، 
هو الذي واكب 
مراحل كثيرة، ما 

زال يذكرها

فقراء في الدنمارك
سياسة خفض اإلعانات تضرّ بالمواطنين

1819
مجتمع

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بجدار  ملتصقًا  الصغير،  ركنه  في 
ــوار  ــ ــرب أســ ــ ــة قــ ــ ــدّي ــيــ مــــدرســــة الــــرشــ
زال  مــا  الــقــدس،  فــي  القديمة  البلدة 
ــقـــدســـي مـــصـــبـــاح شـــبـــانـــه يــحــافــظ  ــن املـ املـــسـ
على مكانه منذ أكثر من ستة وستني عامًا. 
فــي هـــذه الـــزاويـــة، يبيع الــصــحــف واملــجــات 
املحلية والعربية. لم يتغّير ولم يتبّدل رغم 

مرور األيام والسنوات.
رحل كثيرون من الذين عرفهم في إطار عمله 
ع صحف. رحل أيضًا زمياه في 

ّ
بائعًا وموز

املهنة عمير ونــوح. كان األّول قد اتخذ ركنًا 
له قرب مبنى كولومبيا الشهير إلى الغرب 
مــن بـــاب الــعــمــود، أحـــد أشــهــر أبــــواب البلدة 
القديمة من القدس. أما الثاني، فاختار شارع 
صاح الدين الشهير ليبقى فيه عقودًا. هذا 
أحــداثــًا كثيرة ترتبط بتاريخ  الــشــارع شهد 
ــقــــدس، إضـــافـــة إلــــى انــتــفــاضــتــي األقــصــى  الــ

تقّدر جهات ُتعنى بشؤون 
العائالت الفقيرة أن 152 ألف 
شخص سيعانون من الفقر، 

خالل العامين المقبلين

كان يتقاضى 12 دينارًا 
إضافيًا من كل صحيفة، 

عدا نصيبه من التوزيع

بدأ شبانه عمله بائعًا 
وموزّعًا للصحف في سن 

الحادية عشرة

املجاهدين  مقبرة  فيه  أيضًا،  الــقــدس.  وهبة 
حيث يــرقــد عــدد مــن شــهــداء الهبة األخــيــرة، 

من بينهم بهاء عليان.
عـــًا للصحف 

ّ
بـــدأ شــبــانــه عــمــلــه بــائــعــًا ومـــوز

الحادية عشرة، بعدما توفي والده  في سن 
عبد املحسن شبانه. عمل فــي ركــن فــي باب 
ــواب الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــن  ــ ــ ــد أبـ ــ الـــخـــلـــيـــل، أحـ
ــقـــدس، وصــمــد فــيــهــا أحــــد عــشــر عـــامـــًا، ثم  الـ
انتقل إلــى مــقــره الــحــالــي فــي شـــارع الرشيد 
قرب مدرسة الرشيدية املقابلة لسور القدس 
الــعــتــيــقــة، لــيــبــدأ مــســيــرة امـــتـــدت نــحــو ستة 

وستني عامًا. 
ــــن صــحــف  ــــي جـــعـــبـــتـــه ذكـــــريـــــات كـــثـــيـــرة عـ فـ
فــلــســطــني والــــدفــــاع والـــجـــهـــاد. كــــان بعضها 
يــصــدر فـــي مــديــنــة يــافــا قــبــل أن تــصــدر في 
القدس. يذكر أيضًا الكواكب وروز اليوسف 
ــة والــــعــــربــــي الـــكـــويـــتـــيـــة والــســيــنــمــا  ــريـ املـــصـ
والــنــاس وغــيــرهــا. كــان شــاهــدًا على اهتمام 
ــد تـــمـــيـــزت مــديــنــة  ــ ــراءة، وقـ ــقــ ــالــ املـــواطـــنـــني بــ
القدس بحراك إعامي وثقافي وأدبي وفني. 
الــعــقــديــن  إال أن هـــــذا األمــــــر اخـــتـــلـــف خـــــال 
ــل الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي  ــن، فـــي ظـ ــريـ ــيـ األخـ

وظهور وسائل التواصل االجتماعي. 
 الـــقـــدس كـــانـــت مـــركـــزًا أدبــيــًا 

ّ
يــشــيــر إلــــى أن

وثــقــافــيــًا وفـــنـــيـــًا، وكـــانـــت لــصــحــف الـــداخـــل 
ــاد«، و»فــصــل املـــقـــال«، ومــجــات  مــثــل »االتـــحـ
ــودة« ثــقــلــهــا،  ــ ــعــ ــ ــراع« و»الــ ــ ــشــ ــ »الـــفـــجـــر« و»الــ
باإلضافة إلى نقابة الصحافيني التي كانت 

تسمى سابقًا رابطة الصحافيني العرب. 
عـــًا لـــدى صحيفتي 

ّ
يــذكــر شــبــانــه عــمــلــه مـــوز

»الدفاع« و»فلسطني«، اللتني كانتا تصدران 
ــان ســلــيــم الـــشـــريـــف، ومــحــمــود  ــ فـــي يـــافـــا. وكـ
أبـــو الـــزلـــف، ومــحــمــود يــعــيــش، مــن بــني أبــرز 
الــعــامــلــني فيهما. الحــقــًا، اشــتــرى أبـــو الــزلــف 
ويــعــيــش صــحــيــفــة »الـــــدفـــــاع«، وانـــتـــقـــا إلــى 
الــقــدس، وأصــبــح اســم الصحيفة »الــجــهــاد«، 
وقد اتخذت مقرًا مؤقتًا في مبنى صغير تابع 
لــديــر الــســريــان. ثــم انتقلت إلـــى مــوقــع قريب 
مـــن بــــاب املــلــك فــيــصــل، أحــــد أبـــــواب املــســجــد 
األقصى، وحاز عمه عبد املحسن شبانه على 
وكالة توزيع الصحيفة، ثم تسلم املهمة ابناه 
ــه بعد وفاة 

ّ
أن إبراهيم ويحيى. يذكر شبانة 

والده، بدأ العمل في التوزيع إلى جوار ابني 
عمه، ولم يكن يتجاوز حينها 11 عامًا.

عـــًا فـــي صــحــيــفــتــي الــدفــاع 
ّ
خــــال عــمــلــه مـــوز

ــان  ــ ــانـــه مـــكـــانـــتـــه. وكـ ــبـ ــاد، كــــــان لـــشـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
يتقاضى 12 دينارًا إضافيًا من كل صحيفة، 
عـــدا نصيبه مــن الــتــوزيــع. يــقــول: »كـــان هــذا 

املبلغ في ذلك الوقت مثل راتب وزير«. 
أيــضــًا، عــمــل شــبــانــه مــع زمــيــل يــدعــى خضر 
األســمــر فــي تــوزيــع صحيفة يهودية حملت 
ــا يــذهــبــان  ــانـ ــم »بـــالـــســـتـــايـــن بــــوســــت«. كـ ــ اسـ
الغربية  الــقــدس  فــي  الصحيفة  مطبعة  إلــى 

ويــوزعــانــهــا فــي الــســاحــات الــعــامــة وغيرها. 
وبــعــد االحــتــال اإلســرائــيــلــي للمدينة، بــات 
اســـم الــصــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــم بـــوســـت«، ومــا 
زالــت تحمل هــذا االســم حتى الــيــوم. استمر 
تلقى  وكــانــت   ،1967 عــام  بعد  توزيعها  فــي 
اهــتــمــامــًا مـــن مــتــابــعــيــهــا ســــواء األجـــانـــب أو 
رؤساء تحرير الصحف الفلسطينية املحلية.

كانت  التي  واملــجــات  الصحف  أبــرز  عربيًا، 
تــصــل إلـــى الـــقـــدس، ويــوزعــهــا شــبــانــه، هــي: 
اليوسف  وروز  والــنــاس،  السينما  الكواكب، 
املصرية، إضافة إلى مجلة العربي الكويتية. 
ــيــــرون، ومـــن  ــثــ كـــــان لـــهـــذه الـــصـــحـــف قــــــراء كــ
أن  إلــى  ويلفت  االجتماعية.  الفئات  مختلف 
املــجــات الــفــنــيــة حــظــيــت بــاهــتــمــام الــشــبــاب، 
الــيــوســف«  أمــــا »روز  الـــفـــتـــيـــات.  خــصــوصــًا 
ــّم بـــهـــمـــا املـــثـــقـــفـــون  ــ ــتـ ــ ــــي«، فـــقـــد اهـ ــربــ ــ ــعــ ــ و»الــ

والسياسيون واإلعاميون.
 
ً
لم تكن حياة شبانه سهلة، فقد عانى طويا

ومـــا زال، خــصــوصــًا بــعــد تــراجــع عـــدد الــقــراء 
كل  يقرأ  كــان  أنــه  يذكر  باملطالعة.  واملهتمني 
الكتاتيب  م مــن 

ّ
الصحف واملــجــات، وقــد تعل

القراءة والكتابة، على يد  الخليل أصــول  في 
أن ينتقل  الشريف، قبل  الشيخ محمد رشــاد 
إلى القدس ليلتحق بمدرسة في حارة الناس. 
لم تخل حياة شبانة من الكفاح. حرص على 
تــربــيــة أبــنــائــه »أحــســن تــربــيــة«، وتعليمهم 
الــعــلــم«. يفتخر  ليصلوا إلـــى »أعــلــى مــراتــب 
بــبــنــاتــه الــعــشــر، الفــتــًا إلـــى أنــهــن يعملن في 
ــقــــدس املــخــتــلــفــة.  الــــتــــدريــــس فــــي مـــــــدارس الــ
القدس.  تاريخ  الرجل شاهدًا على  هــذا  يعّد 
ــمــت تــســلــيــمــًا، إذ 

ّ
 هــــذه املــديــنــة ســل

ّ
يــقــول إن

لـــم يــكــن هــنــاك قــتــال حــقــيــقــي لــلــدفــاع عنها 
األولــى  االنتفاضتني  ومنع سقوطها. خــال 
والــثــانــيــة، ظــل صــامــدًا فــي ركــنــه، رغـــم الــغــاز 
ــدمـــوع خـــــال مــــواجــــهــــات جــنــود  ــلـ املـــســـيـــل لـ
االحتال مع شبان القدس القديمة. مع ذلك، 

لم يبرح مكانه.

القول إّن نسبة الفقراء 
تزداد في الدنمارك 

يبدو أمرًا غريبًا. إلّا أّن 
إحدى الدراسات أشارت 

إلى ارتفاع نسبة الفقراء 
في البالد، خصوصًا بعد 

سياسة خفض اإلعانات، 
وإن لم تعترف السلطة

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يشير تقرير صادر عن مجلس اتحاد العّمال 
ــفـــاع نــســبــة أولـــئـــك الــذيــن  الــدنــمــاركــي إلـــى ارتـ
 الفقر في الباد، وذلك من 

ّ
يعيشون تحت خط

18 ألفًا في عام 2002 إلى أكثر من 44 ألفًا في 
ر نحو 11 

ّ
الوقت الحالي. وفي التفاصيل، يتأث

ألف طفل بسبب الفقر.
ى تعريف حكومة يسار 

ّ
املجلس العمالي تبن

الوسط للفقر في عام 2013، سعيًا إلى إجراء 
الدراسة التي أّدت إلى هذه الخاصة. وينّص 
التعريف على أن الفقير هو »كل شخص ليس 
على مقاعد الــدراســة، وكــان دخله أقــل من 50 
السنوات  الدخل خــال  املائة من متوّسط  في 
 من 14 ألف دوالر«.

ّ
الثاث األخيرة، ويملك أقل

ــــر الـــفـــقـــر االقــــتــــصــــادي مــــن قــبــل 
ّ

وألــــغــــي مــــؤش
حكومة يمني الوسط بزعامة حزب »فينسترا« 
استمّر  ذلـــك،  ورغـــم   .2015 عــام  فــي  الليبرالي 
مجلس العّمال تحت إدارة الخبير االقتصادي 
ـــر 

ّ
يـــونـــاس شــيــوتــز يـــــوول فـــي إصــــــدار املـــؤش

السنوي. ويعزو يــوول زيــادة نسبة الفقر في 
إلى  »انضمام مجموعات طابّية  إلــى  الــبــاد 
النسب السابقة، علمًا أن نسبة الفقر مرتفعة 

بني هؤالء الشباب«.
الــوزراء  الوسط بزعامة رئيس  حكومة يمني 
الرس لوكا راسموسن، دخلت في سجال مع 
رفضها  بسبب  رًا، 

ّ
مؤخ والنقابات  املعارضة 

ــراف بـــهـــا. فيما  ــ ــتـ ــ بــحــث تــلــك الــنــتــائــج واالعـ
أثارت تصريحات وزير االقتصاد والداخلية، 
إميل  سيمون  الليبرالي،  التحالف  حــزب  من 
الــذي استهزأ بهذه األرقــام، سجااًل  أميتزبل، 
حـــادًا فــي الــبــاد. قــال إنــه »ال ينبغي تسمية 
العمل،  من  عاطلون  إنهم  إذ  بالفقراء،  هــؤالء 
أضــاف:  االجتماعية«.  اإلعانة  على  ويتكلون 
 فــي الــدنــمــارك 44 ألــف 

ّ
»مـــن الــخــطــأ الــقــول إن

ــاء يحمل إهــانــة جسيمة  فــقــيــر. أظـــن أنـــه ادعــ

ف 
ّ
 يتوق

ّ
اإلعانات، الفتًا إلى أنه على اليسار أن

عــن اســتــخــدام طــاقــتــه البسيطة املــتــبــقــّيــة في 
 

ّ
مثل هــذه األرقـــام، ويــحــاول املساعدة في حل
ما  إلــى  تــؤدي  التي  االجتماعية  اإلشكاليات 

يسمونه فقرًا.
ــّيـــة  ــي مـــســـؤولـ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــار الــ ــيــــســ ــّمــــل الــ ويــــحــ
زيــــادة نــســب الــفــقــر فــي الــبــاد إلـــى سياسات 
ــقـــة، خـــصـــوصـــًا ســيــاســة  ــابـ ــكـــومـــات الـــسـ الـــحـ
رئــيــســة الــــــــوزراء الــســابــقــة هــيــلــي تــورنــيــنــغ 
وكــانــت  و2015(.   2014 عــامــي  )بـــني  شــمــيــت 
دخــلــت على نظام اإلعانة 

ُ
أ اإلصــاحــات التي 

وفرضت  املــســاعــدات  صت 
ّ
قل قــد  االجتماعّية 

ــــــر عــلــى 
ّ
نـــظـــام »مــــســــاعــــدة الـــــدمـــــج«، الــــــذي أث

الفقر. ومنذ  عائات كثيرة تعيش على خط 
ــيــــاســــات حـــكـــومـــة يــمــني  ــــني، وبـــفـــعـــل ســ ــامـ ــ عـ
الــلــيــبــرالــي، زادت نسب  الـــوســـط واالئــــتــــاف 
ــزوح الـــداخـــلـــي فـــي الـــدنـــمـــارك.  ــنــ الـــتـــشـــرد والــ
ــــرت اإلصـــاحـــات فــي إطـــار قــانــون الــدمــج 

ّ
وأث

وخفض املساعدة على 14 ألف عائلة، بحسب 
 
ّ
ع أن تزداد نسب الفقر، إذ أن

ّ
املجلس. ويتوق

بــدأت تظهر قبل أشهر فقط. على  التأثيرات 
املثال، تتضمن اإلصاحات تخفيض  سبيل 
ــب أحـــد الـــزوجـــني إذا لـــم يــكــن الــثــانــي قد  راتــ

التحق في عمل ملدة 225 ساعة.
لــلــمــجــلــس  ــة  ــ ــ ــارت دراسـ ــ ــ ــام 2015، أشـ ــ ــــي عـ وفـ
أنــه منذ نهاية التسعينيات، بــدأ النزوح  إلــى 
الداخلي ألولئك الذين يحصلون على إعانات 
وبـــدل بــطــالــة، علمًا أنــهــم خـــارج ســـوق العمل 
مــنــذ ســنــوات. ويــتــركــز معظمهم فــي بــلــدّيــات 
الهامش، بعيدًا عن املدن الكبرى ككوبنهاغن 
وآرهوس. أّما هاتان املدينتان، فقد استقبلتا 
في الضواحي أولئك الذين يتمتعون بتعليم 

جيد من شمال وغرب الباد.
ــعــنــى بـــشـــؤون الــعــائــات 

ُ
ــــت جـــهـــات ت ــا زالـ ومــ

ألــف شخص سيعانون  أن 152  تقّدر  الفقيرة 
مـــن الــفــقــر، 69 فـــي املـــائـــة مــنــهــم نـــســـاء، وذلـــك 

ــادة فـــي عــدد  ــزيــ خــــال الــعــامــني املــقــبــلــني.  والــ
ر على عائات لديها أطفال صغار، 

ّ
الفقراء تؤث

ويـــجـــد كـــثـــيـــرون أنــفــســهــم غــيــر قــــادريــــن على 
تغطية نفقاتهم وتأمني بدل بإيجار منازلهم، 
مـــا يــضــطــرهــم لــلــبــحــث عـــن بـــدائـــل أخــــرى أقــل 
ــف فـــي مـــجـــال اإلعـــانـــة 

ّ
كــلــفــة. ســيــاســة الــتــقــش

»دفع  بحجة  اليمني  بدأها  التي  االجتماعية، 
الناس إلى سوق العمل«، جعلت آالف األطفال 
في حالة عــوز، وفقًا ملا يقوله بعض األهالي 

الذين يحتجون على أوضاعهم. 
 على 

ّ
من جهته، يرى اليسار ويسار الوسط أن

حــكــومــة الــلــيــبــرالــّيــني وبــقــيــة األحـــــزاب العمل 
من خال ثاث مبادرات، وهي »القضاء على 
املزيد  وإيجاد  التعليم،  على  والتركيز  الفقر، 
من فرص العمل«. ويقول مقّرر شؤون العمل 
اليف  الديمقراطّيني،  االجتماعّيني  حــزب  فــي 
الن يانسن: »بــدل انــتــزاع الــفــرص مــن الناس، 

يجب منحهم الفرص«.

إثــر  الــســخــط  ــم«. وازداد  ــالـ ــعـ الـ ألفـــقـــر ســـكـــان 
من  العظمى  النسبة  أن  إلــى  أميتزبل  تلميح 
هؤالء الفقراء هم من املهاجرين من أصل غير 
 أربعة أجانب 

ّ
 واحــدًا من كل

ّ
غربي. أضاف أن

جــاؤوا إلى الباد هم من خلفّية غير غربية. 
 
ّ
ه من الجّيد إرسال رسالة تفيد بأن

ّ
»أعتقد أن

لبقية سكان  إعــانــة  مكاتب  ليست  الــدنــمــارك 
الــعــالــم«. وحــّمــل الــحــكــومــات الــســابــقــة )يــســار 
الوسط( مسؤولّية إنتاج أجيال تعيش على 

بطاقة هوية

مصباح 
شبانه

مقدسي وزّع صحفًا 
على مدى 66 عامًا

ال جامعة في الجزيرة

طالب سقطرى خارجها

القائمون على 
سقطرى يعملون حاليًّا 

على تأسيس جامعة 
في حضرموت

سقطرى ـ العربي الجديد

ــدد كــبــيــر مـــن خـــّريـــجـــي الــثــانــويــة  يــضــطــّر عــ
ــزيـــرة ســقــطــرى الــيــمــنــّيــة إلــى  الـــعـــامـــة فـــي جـ
مــغــادرتــهــا، بــهــدف االلــتــحــاق بــالــجــامــعــات، 
بسبب عــدم وجــود تخّصصات متنّوعة في 
الجزيرة، التي تضم كلّيتني فقط. وال توجد 
ة في سقطرى، بل كلّية تربية 

ّ
جامعة مستقل

تتبع جامعة حضرموت وتضم أربعة أقسام، 
هي االجتماع، والدراسات اإلسامية، واللغة 
العربية، واللغة اإلنكليزّية. وال يتجاوز عدد 
الــــ 400. وتـــوجـــد أيــضــًا كلّية  ب فــيــهــا 

ّ
الـــطـــا

املحاسبة  فــي  دبــلــومــًا  تمنح  الــتــي  املجتمع، 
والحاسوب، ويقدر عدد طابها بـ 120.

ب الذين غادروا 
ّ

عيسى أحمد هو أحد الطا
جامعة  في  دراسته  متابعة  بهدف  الجزيرة 
عدن )جنوب(، وقد اختار تخّصص الكيمياء. 
خذ قراره بمغادرة الجزيرة التي ولد ونشأ 

ّ
ات

فيها، بهدف الــدراســة فــي جامعة عــدن على 
الجديد«:  »العربي  لـ  يقول  الخاص.  حسابه 
ــّمـــل طـــــاب ســـقـــطـــرى كــــامــــل تــكــالــيــف  »يـــتـــحـ
ــدن، من  ــ ــة فـــي جـــامـــعـــات ومـــعـــاهـــد عـ ــدراســ الــ
سفر ودراســة وسكن وغيرها. حتى الطاب 
الذين حصلوا على منح دراسّية، فقد توقفت 
اتهم املالّية بسبب الحرب«. ويصف 

ّ
مستحق

ظـــروف طــاب سقطرى فــي عــدن بـــ »السيئة 
لــلــغــايــة« فـــي ظـــل عـــدم اهــتــمــام الـــدولـــة بــهــم. 
 فصل دراسي، 

ّ
يزور عيسى أسرته نهاية كل

رغم التكاليف الباهظة التي يتكّبدها بسبب 
الــســفــر إلـــى الــجــزيــرة، جـــّوًا أو بــحــرًا. ويــقــدر 
ب سقطرى فــي عــدن بأكثر 

ّ
عيسى عــدد طـــا

عون على مختلف جامعاتها 
ّ
من مائة، يتوز

ومعاهدها. 
الختناني عن وضع  ال يختلف وضــع سعد 
لالتحاق  رأســـه  غـــادر مسقط  الـــذي  عيسى، 
يقول:  فــي جامعة حــضــرمــوت.  الــطــّب  بكلّية 
»ال توجد كلّية لتدريس الطب في سقطرى. 
لذلك، كان ال بّد من مغادرة الجزيرة للدراسة 
إلى  مشيرًا  منها«،  نعاني  التي  املشقة  رغــم 
ه لم يزر الجزيرة منذ نحو 14 شهرًا بسبب 

ّ
أن

ارتـــفـــاع أســعــار تــذاكــر الــطــائــرات، واملــخــاطــر 
املحتملة في حال السفر بحرًا«.

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقــــول الــخــتــنــانــي لــ ويــ
نتحّملها  الــتــي  الباهظة  التكاليف  »بسبب 
ــــنــــا 

ّ
ــة خــــــــارج الـــــجـــــزيـــــرة، نـــشـــعـــر أن ــ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ

ــبــــاد«، الفـــتـــًا إلــــى مــنــاشــدة  ــــارج الــ ــــدرس خـ نـ
الــجــهــات الــحــكــومــّيــة لـــدعـــم طــــاب ســقــطــرى 
فـــي مــحــافــظــات أخـــــرى، مـــن دون اســتــجــابــة. 
كلفة  بتخفيض  الحكومة  »طالبنا  يضيف: 
بالفشل«.  بـــاءت  مــحــاوالتــنــا   

ّ
أن  

ّ
إال الــتــذاكــر، 

 الحكومة اليمنية أّمنت سفينة 
ّ
يشير إلى أن

لنقل املسافرين  ــم،  مــيــد دريــ اســمــهــا  حــديــثــة 

مــن وإلـــى الــجــزيــرة، بعد غــرق سفينة ركــاب 
كانون  ديسمبر/  في  قبالة ساحل سقطرى 
األول املاضي، بعدما كان السفر إلى الجزيرة 

محفوفًا باملخاطر«. 
التربية  ب كلية 

ّ
اتــحــاد طــا ويــوضــح رئيس 

في محافظة جزيرة سقطرى، سعيد صالح، 
وعدم  الجزيرة،  في  الخيارات  محدودّية   

ّ
أن

وجود فرص عمل، دفع عددًا من الشباب إلى 
محافظة حضرموت  إلى  والسفر  مغادرتها 
لـــلـــدراســـة، »بــحــثــًا عـــن تخصصات  أو عــــدن 
 أن 

ّ
أخــــــرى غـــيـــر مـــتـــوفـــرة فــــي الــــجــــزيــــرة. إال

تشكل  الــدراســة  ومــصــاريــف  السفر  تكاليف 
تحديًا أمامهم«. ويطالب الحكومة الشرعية 
االهتمام بقطاع التعليم األكاديمي، وإنشاء 
فــي سقطرى إلنــهــاء معاناة  جامعة خــاصــة 

أبناء الجزيرة.
ــل رجــــل األعـــمـــال الــحــضــرمــي 

ّ
ــك، تــكــف ــ إلــــى ذلـ

عــبــدالــلــه بــقــشــان فــي إنــشــاء مــســاكــن لطاب 
ُسقطرى في حضرموت فقط، ودعم الطاب 

بتذاكر سفر بهدف التخفيف من معاناتهم.
ل طــاب سقطرى السفر جــوًا، بسبب 

ّ
ويفض

السفن املتهالكة والحوادث املتكّررة. لكن مع 
رت الحكومة 

ّ
بداية العام الحالي، وبعدما وف

الشرعّية وسائل نقل بحرية حديثة )سفينة 
ميد دريم(، بدأ الطاب يسافرون بحرًا. 

ــى ذلــــــك، يـــؤكـــد عــمــيــد كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة فــي  ــ إلـ
 
ّ
ــدان، أن ــ مــحــافــظــة ســقــطــرى، عــبــد الــكــريــم رعـ

القائمني على املحافظة يعملون حاليًا على 
تـــأســـيـــس جـــامـــعـــة فــــي حـــضـــرمـــوت، مــشــيــرًا 
إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة الـــعـــام املـــاضـــي بــرئــاســة 
آخرين  وثاثة  وعضويته  الجزيرة  محافظ 
من أعضاء هئية التدريس ووكيل املحافظة، 
بهدف إعداد دراسة أولية. ويقول لـ »العربي 
متكاملة  رؤيــة  وضعت  اللجنة  إن  الجديد« 
ــع كــلــيــات مــبــدئــيــًا.  ــ لــبــنــاء جــامــعــة تــضــم أربـ
ومن املقرر أن يبدأ عمل اللجنة خال الفترة 
املـــقـــبـــلـــة ملـــتـــابـــعـــة عـــمـــل الـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة 
والحكومة، إلصدار قرار في إنشاء الجامعة.

 كلّية التربية في الجزيرة 
ّ
ويلفت رعدان إلى أن

منذ نحو عامني،  موازنة تشغيلية  تملك  ال 
عدا عن وجود حقوق لهيئة التدريس، وعدم 
تسديد بدالت اإليجار منذ 12 شهرًا. يضيف 
ــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــحــصــل املــوظــفــون  أنــ
على رواتبهم األساسية فقط، عازيًا السبب 
إلـــى مــطــالــبــة جــامــعــة حــضــرمــوت السلطات 
نفقات  كامل  بتحمل  سقطرى  محافظة  فــي 
ـــهـــا تــتــبــع ســقــطــرى مـــن الــنــاحــيــة 

ّ
الــكــلــيــة، ألن

اإلدارية وليس حضرموت.
رصــدت  الحكومة   

ّ
أن الكلية  عميد  ويــوضــح 

الــوزراء  اجتماع ملجلس  في  للكلية  ميزانية 
تــحــصــل  أن  دون  ــــن  مـ ــر،  ــ ــهـ ــ أشـ ــة  ــ ــعـ ــ أربـ قـــبـــل 

الجامعة على أي شيء. 

رّبما تبدو بعض األمور النفسّية غريبة. 
 معرفتها تساعدنا على فهم أنفسنا 

ّ
لكن

ــن أكــــثــــر. يــــعــــرض مــوقــع  ـــريـــ وفــــهــــم اآلخــ
»برايت سايد« بعض الحقائق النفسية 

التي قد تبدو غريبة للغاية، وهي:
1- الصداقة التي تنشأ ما بني 16 و28 
عامًا عــادة ما تكون قوية وتــدوم إلى 

األبد.
األفضل  النصائح  يــقــّدمــون  الــذيــن   -2
يعانون من مشاكل كثيرة في العادة. 

ــا ال  ــ 3- األشـــــخـــــاص األذكــــــيــــــاء عـــــــادة مـ
يتمتعون بخط جيد.

طـــريـــقـــة  ــلــــى  عــ ـــــر 
ّ
تـــــؤث ال  مــــشــــاعــــرنــــا   -4

ــن. فــــي الــــواقــــع،  ــ ــريــ ــ ــا مــــع اآلخــ ــنـ ــلـ تـــواصـ
الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح. الــطــريــقــة الــتــي 
ــر على 

ّ
نــتــواصــل فيها مــع اآلخــريــن تــؤث

أمزجتنا. 
مــع  األشـــــــخـــــــاص  تــــعــــامــــل  طــــريــــقــــة   -5
الــعــامــلــني فــي املــطــعــم تكشف كــثــيــرًا عن 

شخصيتهم.
ــعـــور قـــوي  6- الــــنــــاس الــــذيــــن لـــديـــهـــم شـ
ــلـــى فـــهـــم أفـــكـــار  بـــالـــذنـــب أكــــثــــر قـــــــدرة عـ

اآلخرين ومشاعرهم.
ــثــــر مــن  ـــني أكــ

ّ
ــل ــيـــســـوا مـــسـ 7- الـــــرجـــــال لـ

النساء. الفرق إنهم يقولون النكات، من 
دون أن يكترثوا لردة فعل اآلخرين. 

الــــخــــجــــولــــون عــن  ــاس  ــ ــنـ ــ الـ يـــتـــحـــدث   -8
بطريقة  ذلـــك  يــفــعــلــون  لكنهم  أنــفــســهــم، 
ــل اآلخــــــــريــــــــن يـــــشـــــعـــــرون بـــأنـــهـــم  ــعــ تــــجــ

يعرفونهم جيدًا.
ــادرًا عــلــى الــتــوقــف عن  ــ 9- إذا لـــم تــكــن قـ

أفــكــارك  تكتب  أن  يفضل   ،
ً
لــيــا التفكير 

عــلــى ورقـــــة. هـــذا األمــــر ســيــريــح دمــاغــك 
ويجعلك قادرًا على النوم.

10- الــرســائــل الــنــصــيــة اإليــجــابــيــة مثل 
صباح الخير وغيرها تفّعل جزء الدماغ 

املسؤول عن السعادة.
أكثر  يجعلك  يخيفك  مــا  تــواجــه  أن   -11

سعادة.
املــرأة كتمان  الــذي تستطيع  الوقت   -12

سر فيه، هو 47 ساعة و15 دقيقة.
ــــون جــعــل  ــاولـ ــ ــــحـ يـ الـــــذيـــــن  الـــــنـــــاس   -13
في  بالوحدة  يشعرون  ســعــداء  الجميع 

نهاية املطاف.
تحتاج ساعات  تكون سعيدًا  حــني   -14

نوم أقل. 
15- حني تمسك يد من تحب تشعر بألم 

أقل وقلق أقل.
 من 

ّ
16- لدى الناس األذكياء أصدقاء أقل

أولئك األقل ذكاء. األذكياء أكثر انتقائية.
17- الـــــزواج مــن صــديــق يــلــغــي احــتــمــال 
ــي املـــائـــة،  ــطــــاق بــنــســبــة تـــفـــوق 70 فــ الــ

ويرجح أن يستمر مدى الحياة.
18- النساء اللواتي لديهن أصدقاء ذكور 

يبقني في مزاج جيد في أحيان كثيرة.
لغتني  يتحدثون  الذين  األشــخــاص   -19
قد تتغّير شخصياتهم لدى االنتقال من 

لغة إلى أخرى.
ــيـــدًا فـــتـــرة طــويــلــة يعد  20 - الــبــقــاء وحـ
سيئًا بالنسبة لصحتك، ويوازي تدخني 

15 سيجارة يوميًا.
)العربي الجديد(

تعرّف على هذه 
الحقائق النفسية الغريبة

أسئلة3
إلى

■ كيف تقيّمون وضع التعليم في البالد؟

مع األسف الشديد، وضع التعليم في بادنا يتدهور يومًا بعد آخر، واليوم 
هو سيئ جدًا باملقارنة مع املاضي. فمئات املدارس أغلقت أبوابها في وجه 
النائية  املناطق  أخــرى في بعض  مــدارس  ثّمة  تاميذها وتلميذاتها، فيما 
شــبــه خــالــيــة. املـــدّرســـون والــتــامــيــذ وأولـــيـــاء أمـــورهـــم مــشــغــولــون بالوضع 
املعيشي الصعب. إلى ذلك، يأتي الوضع األمني املتردي واملعضلة املتعلقة 
تأتي  ثــّم   .

ّ
تعليمهن تلقي  من  الفتيات  تمنع  املسلحة  فالجماعات  بــاإلنــاث، 

املشاكل املرتبطة بالكوادر واملدّرسني، إن لجهة النقص وإن لجهة الرواتب 
الزهيدة.

■ هل يمكن شرح ذلك أكثر؟

األسباب متعددة كما سبق وأشرت، وأبرزها الوضع األمني. فاملدارس غير 
آمنة. ثّم يأتي الوضع املعيشي الهش، خصوصًا في املناطق النائية، حيث 
 املدّرسني والتاميذ مشغولون 

ّ
أن الزراعة. ُيذكر  مصدر الدخل الوحيد هو 

بالزراعة إلى جانب التعليم. وفي موسم حصاد األفيون والخشخاش على 
 الجميع 

ّ
 مدارس والية هلمند )جنوب( أبوابها، إذ إن

ّ
سبيل املثال، تغلق كل

مشغول بذلك. وفيما يتعلق باإلناث، فاألعراف والتقاليد تعّد كذلك أحد أهم 
.
ّ
أسباب تدهور تعليمهن

■ هل كانت ثّمة مبادرات من قبل الحكومة أو المجتمع 
الدولي في هذا اإلطار؟

املجتمع الدولي صرف أموااًل طائلة من خال الحكومة األفغانية ومن خال 
 األوضاع الداخلية لم تسمح بتحّسن 

ّ
املؤسسات التي تعنى بالقضية. لكن

 ثّمة تغييرًا حصل 
ّ
أن التعليم، ال سيما الفساد املالي واإلداري. ُيذكر  حالة 

ه طفيف. نحن نحتاج إلى فرض حالة طوارئ 
ّ
خال العامني املاضيني، لكن

في هذا املجال.

من  أكثر  أّن  إلى  األفغانية  الحكومة  في  مصادر  تشير 
ألف مدرسة في البالد أغلقت أبوابها، فيما تواجه أخرى 
المجتمع  وكذلك  الحكومة  أّن  ويبدو  كثيرة.  عقبات 
على  الضوء  لتسليط  األزمة.  احتواء  عن  عجزا  الدولي 
االجتماعي  الناشط  يتحّدث  أفغانستان،  في  التعليم 
»العربي  لـ  تسل  أحمد  عزيز  التعليم  مجال  في  والخبير 

الجديد«

عزيز أحمد تسل

إعداد صبغة اهلل صابر

ال يجد عمًال 
)العربي 
الجديد(
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)رسم أنس عوض(

الوحدة توازي تدخين 15 سيجارة يوميًّا )جوهانز إيسيل/فرانس برس(اضطروا إلى السفر للدراسة )محمد حمود/ األناضول(


