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األردن :اإلفراج عن مشتكى عليهم بفاجعة السلط

قـ ّـرر قاضي محكمة صلح جــزاء عمان ،أمــس الثالثاء ،اإلف ــراج عن  5من املشتكى عليهم بقضية
فاجعة مستشفى السلط ،والـتــي نتجت عنها سبع وفـيــات ،ج ـ ّـراء نفاد مـخــزون األوكسجني في
املستشفى .وتقرر اإلفراج عن مدير املستشفى عبدالرزاق الخشمان ،وأربعة آخرين ،هم مساعده
لشؤون الخدمات والتزويد ،ومساعده للشؤون الطبية ،ومساعده للشؤون اإلداري ــة ،ومسؤول
التزويد في املستشفى ،كون الحد األقصى للتوقيف في الجرم املسند إليهم شهرًا واحدًا وانقضت
(العربي الجديد)
املدة ،وعليه قررت املحكمة اإلفراج عن املشتكى عليهم.

17

اليابان :مياه فوكوشيما النووية إلى البحر

ّ
ستصرف اليابان أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما النووية املتضررة ،بعد معالجتها
في املحيط ،األمر الذي يضع حدًا لنقاش مستمر منذ سبع سنوات حول طريقة التخلص من املياه
الناجمة عن األمطار والطبقات الجوفية أو املياه املستخدمة لتبريد قلب املفاعالت النووية التي
تضررت من جراء التسونامي الذي ضرب البالد في  11مارس /آذار عام  .2011وقال رئيس الوزراء
يوشيهيدي سوغا ،إن املياه ستصرف في البحر «بعدما نكون قد تأكدنا من أن مستوى املواد
(فرانس برس)
املشعة فيها أقل بكثير من معايير السالمة».

يوم
داء
شاغاس
ال ي ـع ـ ّـد داء ش ــاغ ــاس (داء املـثـقـبـيــات
األميركي) معروفًا في املنطقة العربية،
وإن كانت التقديرات تفيد بأن نحو 6
إلى  7ماليني شخص في جميع أنحاء
العالم ،معظمهم فــي أميركا الالتينية،
مـ ـص ــاب ــون بـ ـع ــدوى ط ـف ـي ـلــي املـثـقـبـيــة
الـ ـ ـك ـ ــروزي ـ ــة ،امل ـس ـب ــب ل ـ ـ ــداء ش ــاغ ــاس.
ُ
وال ـ ـعـ ــدوى ن ـق ـلــت أس ــاس ــا ف ــي أمـيــركــا
الالتنية مــن خــال حـشــرة تسمى بق
الترياتومني ،التي يمكن أن تكون حاملة
َ
ّ
الكروزية.
لطفيلي ِاملثق ّبية
وكـ ــان داء ش ــاغ ــاس ي ــوم ــا م ــا يـتــوطــن
ح ـص ــري ــا فـ ــي م ـن ـط ـقــة األمـ ـي ــركـ ـت ــن ـ
وأســاســا فــي أمـيــركــا الالتينية  -غير
أن التنقل السكاني في العقود األخيرة
ّأدى إل ــى ت ــرك ــز مـعـظــم امل ـص ــاب ــن في
امل ـنــاطــق الـحـضــريــة ،وان ـت ـقــل الـ ــداء إلــى
قارات أخرى.
وشــاغــاس داء معد والـتـهــابــي ،تـتــراوح
أع ــراض ــه مــن خفيفة إل ــى حـ ــادة ،على
الرغم من أن العديد من األشـخــاص ال
يعانون من أعراض حتى بلوغ املرحلة
املــزمـنــة .وتـعــانــي نسبة تصل إلــى 30
ف ــي امل ــائ ــة م ــن امل ــرض ــى امل ــزم ـن ــن من
اضـطــرابــات فــي الـقـلــب ،وتـعــانــي نسبة
تصل إلى  10في املائة من اضطرابات
فــي الـجـهــاز الـهـضـمــي أو الـعـصـبــي أو
اضطرابات مختلطة قد تتطلب عالجًا
خـ ــاصـ ــا .وي ـم ـك ــن ع ـ ــاج داء طـفـيـلــي
املثقبية ال ـكــروزيــة إذا ب ــدأ ال ـعــاج بعد
وقت وجيز من اإلصابة بالعدوى.
في عام  ،2005اعترفت منظمة الصحة
ال ـعــامل ـيــة ب ـ ــداء ش ــاغ ــاس بـصـفـتــه أحــد
أم ــراض املناطق املــداريــة املنسية .وقد
ســاهــم ذل ــك فــي االع ـت ــراف ب ـقــدر أكبر
ب ــامل ــرض ع ـلــى ال ـســاحــة ال ــدول ـي ــة ،وفــي
تيسير مـكــافـحــة الـتـضـلـيــل اإلعــامــي
بشأنه .وخصصت األمم املتحدة تاريخ
 14إبريل /نيسان من كل عام للتوعية
حول هذا الداء.
(العربي الجديد)

(فانديرالي ألميدا /فرانس برس)

جامعات اإلدارة الذاتية هياكل بال محتوى

عبد اهلل البشير

أعلنت اإلدارة الذاتية في مناطق سيطرة
قـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراطـيــة (ق ـس ــد) في
ش ـم ــال ش ــرق ــي س ــوري ــة ،ع ــن تـحـضـيــرات
لتأسيس جامعة جــديــدة ستكون الـثــالـثــة ،تحت
اسـ ـ ــم «ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق» ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـل ــى مــوق ـع ـهــا
الرسمي فــي السابع مــن إبــريــل /نيسان الـجــاري.
والجامعة التي تفتح أبوابها إداريًا في أغسطس/
آب امل ـق ـبــل ،م ــن امل ـتــوقــع أن تـسـتـقـبــل ال ـط ــاب في
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،علمًا
ّ
ـار ع ـلــى تــأه ـيــل مـبـنــى كـلـيــة الـعـلــوم
أن ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
ُ
(سابقًا) في الرقة ليخصص للجامعة الجديدة.
ّ
وأوضــح املجلس التنفيذي في اإلدارة الذاتية أن
ه ــذه الـجــامـعــة تـهــدف إل ــى رف ــع مـسـتــوى التعليم
وال ـب ـحــث ال ـع ـم ـلــي ،وسـ ــوف تـسـقـبــل جـمـيــع أب ـنــاء
سورية في عدد من الكليات واملعاهد ،منها كلية
اآلداب وفيها قسم األدب العربي ،وكلية العلوم،
وكلية التربية ،باإلضافة إلى كليات الرياضيات
وال ـف ـيــزيــاء وال ـك ـي ـم ـيــاءّ .أمـ ــا امل ـعــاهــد فـهــي املعهد
اإلداري املالي ،ومعهد الحاسوب ،ومعهد اللغات.
وتـطـمــح الـجــامـعــة إل ــى تحقيق ال ــري ــادة والـتـمـ ّـيــز
واالرتقاء إلى مصاف الجامعات العاملية .وتلتزم

«جامعة الشرق» وفقًا للمجلس التنفيذي بشروط
مفروضة على الطالب ،منها التدريس املباشر في
ّ
مقر الجامعة الرئيسي وفروعها ،باإلضافة إلى
نظام الدوام اإلجباري ،والتدريس بطريقة حديثة
من خالل االعتماد على البحوث العملية ونظام
«الـكــورســات» (الـفـصــول) .كذلك ُيـصــار إلــى إجــراء
تـقـيـيــم دوري ل ـل ـطــاب واألسـ ــاتـ ــذة ل ـق ـيــاس مــدى
ّ
وتطورها.
نجاح العملية التعليمية
ّ
فــي امل ـقــابــل ،ثـ ّـمــة مــن ي ــرى أن جــامـعــة جــديــدة في
م ـنــاطــق اإلدارة ال ــذات ـي ــة ل ــن تـخـتـلــف ع ــن تـجــربــة
القامشلي .وتـقــول جوليا
«جــامـعــة روج آف ــا» فــي
ّ
وهي طالبة في الجامعة فضلت عدم ّالكشف عن
هويتها كاملة ،لـ«العربي الجديد» ،إنها «فقيرة
ّ
مــن كــل الـنــواحــي .وثـ ّـمــة تضخيم لـلــواقــع مــن قبل
اإلدارة ال ــذات ـي ــة ف ــي م ــا ي ـخــص هـ ــذه ال ـت ـجــربــة»،
ّ
مضيفة أن «الجامعة هي عبارة عن هياكل من دون
ً
املحتوى العلمي املطلوب ،فضال عن عدم االعتراف
بالشهادات الصادرة عنهاُ .يضاف إلى ذلك ضعف
ّ
الـكــادر التعليمي» .وتـشــرح جوليا أن «املــدرســن
ال يـمـلـكــون ش ـه ــادات عـلـمـيــة تــؤهـلـهــم لـلـتــدريــس
ّ
الجامعي ،باإلضافة إلــى أن التجربة السابقة لم
ّ
تستوف ّ
ّ
أي معايير تعليمية ولــم تلب أي غرض
ِ
ّ
تعليمي» ،مؤكدة أن «ال معايير وال برامج علمية

ت ـطـ ّـبــق ف ـي ـهــا ،وال ح ـتــى خ ـطــط لـتـطــويــرهــا حتى
تـتـمـكــن م ــن تـخــريــج كـ ــوادر وف ــق ض ــواب ــط علمية
ّ
يتحدث مصدر مطلع
واضحة» .في سياق متصل،
لـ«العربي الجديد» عن «محاولة توأمة بني جامعة
ّ
الشرق وجامعة هارفارد األميركية ،لكن األخيرة
اع ـ ـتـ ــذرت ع ــن هـ ــذه الـ ـت ــوأم ــة ب ـس ـبــب عـ ــدم ارت ـق ــاء
ّ
جامعة الشرق إلى املستوى» .يضيف أن «تجربة
جــام ـعــة «ك ــوب ــان ــي» وت ـجــربــة جــام ـعــة «روج آف ــا»
ت ــدالن على عــدم وج ــود خـطــوات جــديــة للنهوض
بالتعليم فــي مناطق اإلدارة الــذاتـيــة ،على الرغم
ّ
من توفر املوارد والدعم الدولي ،خصوصًا في هذا
ً
النوع من املشاريع التي تتطلب في األصــل عمال
منظمًا وتخطيطًا جـيـدًا» .ويشدد املصدر املطلع
ّ
نـفـســه عـلــى أن «هـ ــدر س ـن ــوات م ــن ح ـيــاة الـطــاب
لـيـحـصـلــوا عـلــى ش ـه ــادات غـيــر مـعـتــرف ب ـهــا ،هو
ُ
جريمة ترتكب بحقهم» .من جهته ،ينتقد سليمان
علي ،وهــو من أبناء الرقة ،طريقة تعاطي اإلدارة
الذاتية مع تالميذ املدارس في مناطق سيطرتها،
مطالبًا بـ«تأهيل كــادر تدريسي لتالميذ املرحلة
االبتدائية في حني ّأن ّ
املدرسني ال يملكون الكفاءة
العلمية وال الخبرة ،وبعد ذلك في إمكانها التفكير
في الجامعات».
ّ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن الـتـجــربــة األول ـ ــى لـ ــإدارة

غير معترف بها
يُعد قطاع التعليم في سورية من األشد تضررًا،
ودعت الحاجة إلى وجود جامعات في مناطق
النفوذ المختلفة ،منها مناطق سيطرة «قسد»،
وهــذه الجامعات لــم تنل اعترافًا بها ،وهي
جامعات روج آفــا وكوباني والــرقــة ،إضافة
لجامعات أسست في مناطق شمال غرب سورية
ومنها جامعتا إدلــب الــحــرة وحلب الــحــرة و6
جامعات أخرى غير معترف بها.

الــذات ـيــة ف ــي م ـجــال الـتـعـلـيــم الـجــامـعــي كــانــت مع
التي افتتحت في يوليو /تموز
«جامعة روج آفا»
من عــام  ،2016علمًا ّأنها لم تحصل بعد على ّ
أي
اعـتــراف دولــي منذ نشأتهاّ .أمــا التجربة الثانية
فمع «جامعة كوباني» التي افتتحت في سبتمبر/
َ
ّ
وضمت كليتني فقط ّهما كلية
أيلول من عام ،2017
العلوم األساسية وكلية اآلداب ،مع العلم أنها كذلك
ال تحظى باعتراف بالشهادات الصادرة عنها.
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ألمانيا :بريمن تستقبل  100من
أقارب الالجئين السوريين بشروط

على الرغم من ّ
كل ما فرضته أزمة كورونا في خالل أكثر
متمسكين بضرورة االحتفال
من عام ،ما زال المصريون
ّ
برمضان .ويعمدون إلى التزيين وكذلك تنظيم البيوت،
األمران اللذان يساعدان على التخفيف من الهموم

مصريون
في رمضان
القاهرة ــ العربي الجديد

في ألمانيا ،تعتمد
الحكومة الفيدرالية
والواليات برامج قبول
إنسانية تسمح لألجانب
المستضعفين بدخول
البالد والحصول على
اإلقامة فيها وفق
شروط معيّنة
برلين ـ شادي عاكوم

زينة وتنظيم
يخففان
األحزان والقلق

ُ
وال ـت ـج ـم ـعــات وف ـ ــرض ح ـظــر تـ ـج ـ ّـول .وه ــذا
العام ،يحاول الجميع التعويض عن غياب
الـفــرحــة فــي الـعــام املــاضــي .وثـ ّـمــة استعداد
ف ــي امل ـســاجــد إلق ــام ــة ص ــاة ال ـت ــراوي ــح ،مع
ّ
الجميع
اتباع اإلج ــراءات االحترازية ،فيما
ّ
يحرص على صالة الفجر» .يضيف عمر أنه
ّ
نستعد للسحور بتناول
«قبل صالة الفجر،
َ
وجبة الفول والزبادي .وهو أمر يالحظ فى
ّ
كــل بيت م ـصــري»ّ .أم ــا أحـمــد عبد الـلــه ،من
ّ
منطقة الزاوية الحمراء في القاهرة ،فيعبر
ّع ــن س ـع ــادت ــه ب ـح ـل ــول رم ـ ـضـ ــان ،مــوضـحــا
أنــه «فــي الـعــادة ،ألتقي فــي ّأول أيــام الشهر
بأبنائي وابنتي وأح ـفــادي .ونتناول كلنا
اإلفطار معًا ونتبادل األحاديث حتى وقت
متأخر من الليل».
من جهته ،يشير عمرو يوسف ،وهو طالب
جامعي من منطقة الشرابية ،التي تعد أحد
األحـيــاء الشعبية الكبيرة في القاهرة ،إلى
ّ
تـجـ ّـمـعــات شبابية قــامــت فــي ك ــل واح ــد من
شوارع املنطقة لتحضير زينة رمضان ،من
خالل جمع ما بني خمسة جنيهات مصرية
وعشرة (ما بني  0.30و 0.60دوالر أميركي)،
مــن كـ ّـل شقة سكنية ،مــؤكـدًا ّأن ّ
ثمة «فرحة
عـ ّـبــر عـنـهــا امل ــواط ـن ــون ع ـنــد دف ـع ـهــم املـبـلــغ
ّ
املـتــواضــع» .يضيف يــوســف أن «املصريني
يـتـمـيــزون ب ـع ــادات وتـقــالـيــد خــاصــة بشهر

رم ـض ــان ،منها ض ــرورة اجـتـمــاع كــل أف ــراد
العائلة لإلفطار في ّأول أيام الشهر الكريم
ّ
حتى لو تفرقوا أيام الشهر الباقية»ّ .
وفــي هــذا اإلطــار ،تخبر سامية ّعــزت بأنها
تزوجت قبل خمس سنوات ،وأنــه «مذ ذلك
الحني اعتدنا إفـطــار الـيــوم األول عند أهل
زوجي ،والثاني عند أهلي .وال ّ
نفوت ّأيًا من
املوعدين مهما حدث» .بالنسبة إليها «تلك
أي ــام جميلة تجتمع فيها األس ــرة الكبيرة
بــأصــول ـهــا وف ــروع ـه ــا ح ــول اإلف ـ ـطـ ــار»ّ .أم ــا
فاطمة دسوقي ،املتزوجة منذ  20عامًا ولها
أوالد وأح ـفــاد ،فتحرص فــي شهر رمضان
مع زوجها على «دعوة األوالد في أول أيام
ّ
ال ـش ـهــر .ه ــذه ع ـ ــادات أتـبـعـهــا فـقــط ال غـيــر،
ّ
ويــتـبـعـهــا أه ـلــي وأق ــارب ــي» .وتـتـفــق نجاح
ّ
ال ـطــاهــر مــع دس ــوق ــي ،مــؤكــدة أن «أبـ ــرز ما
ّ
يميز شهر رمضان هو العزومات» ،آملة أن
«يرفع الله بالء كورونا عن العالم» .وتشدد
ّ
ع ـلــى أن «مل ــائ ــدة أول أيـ ــام رم ـض ــان طعمًا
خاصًا مع اجتماع شمل العائلة والحديث
عن الذكريات حتى السحور».
تهيؤ مالئم

ّ
بــالـنـسـبــة إلـ ــى كــري ـمــة ع ـبــد الـ ـ ـ ــرؤوف ،ف ــإن
«امل ـس ــؤول ـي ــة والـ ـع ــبء األك ـب ــري ــن ف ــي شهر
رم ـضــان يـقـعــان عـلــى عــاتــق رب ــات الـبـيــوت،

إصرار على االحتفال رغم كلّ المنغّ صات (األناضول)

أي ال ــزوج ــات واألم ـ ـهـ ــات .هـ ــؤالء يخططن
ّ َ
ويسيرن أعمال املنزل
لرمضان قبل حلوله
في خالله ،بما في ذلك ما يتعلق بالطعام
واالرتـ ـب ــاط ــات االج ـت ـمــاع ـيــة» .وت ـش ـيــر إلــى
ّ
أن «ت ـبــادل ال ــزي ــارات بــن األق ــارب ولــو ملـ ّـدة
ق ـص ـي ــرةُ ،يـ ـ َـعـ ـ ّـد م ــن ال ـ ـعـ ــادات امل ـه ـم ــة ال ـتــي
تحرص عليها األسر في خالل هذا الشهر،
خصوصًا في املناطق الشعبية ،على الرغم
م ــن ال ـ ـظـ ــروف امل ــرت ـب ـط ــة ب ــأزم ــة كـ ــورونـ ــا».
وت ـح ـك ــي ع ـب ــد الـ ـ ـ ـ ــرؤوف عـ ــن «اإلف ـ ـط ـ ــارات
ُ ّ
الـجـمــاعـيــة ال ـتــي ت ـنــظــم ف ــي ب ـيــوت املـطــريــة
ّ
بالقاهرة حيث أقيم ،والتي ينظمها األهل

ﺳﻮرﻳﺔ
ﻓﻠﺴ

اﻻردن

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺒﺤﺮ
اﻻﺣﻤﺮ

اﻟﺒﺤﺮ اﻻﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

ﻄﻴﻦ

للعام الثاني على التوالي ،يحرم
ّ
تفشي فـيــروس كــورونــا الجديد
املـ ـص ــري ــن مـ ــن طـ ـق ــوس خــاصــة
كــانــوا يحرصون عليها فــي شهر رمضان،
فتختفي عادات وتقاليد فيما تستمر أخرى
ع ـلــى اس ـت ـح ـيــاء وب ـق ــدر مـ ـح ــدود .وي ـحــاول
ك ـث ـيــرون مـ ّـمــن ي ـعــانــون ظ ــروف ــا اقـتـصــاديــة
ت ـت ـضــاعــف ت ــأث ـي ــرات ـه ــا ال ـص ـع ـبــة م ــع أزم ــة
ّ
التمسك بخصوصية رمضان.
كورونا،
وقبيل حـلــول هــذا الشهر ،استعدت أحياء
الـ ـق ــاه ــرة لـ ــه ،فـ ــارتـ ــدت ال ـ ـشـ ــوارع واملـ ـن ــازل
واملساجد الزينة واألن ــوار .ويقول محمود
السيد ،من منطقة شبرا مصر ،أحــد أحياء
ّ
شـمــالــي ال ـقــاهــرة ،ل ــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
«ل ــأحـ ـي ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة ط ـقــوس ـهــا ال ـخــاصــة
بالشهر الفضيل ،من بينها تزيني الشوارع
والحارات واملساجد .فذلك ّ
يعبر عن فرحة
ّ
استقبال شهر الـصــوم» .يضيف السيد أن
«األطفال ّ
أعدوا الزينة منزليًا ،ببقايا الورق
والبالستيك ،خصوصًا مــع ارتـفــاع أسعار
ّ
الـفــوانـيــس ،فــأضـفــت كــلـهــا مـظـهـرًا جماليًا
ّ
على الشوارع» مؤكدًا أن «األوضاع الحالية
الـتــي تـمـ ّـر بها الـبــاد فــي ظــل أزم ــة كــورونــا
لــم تمنع االحـتـفــال والـشـعــور بالبهجة مع
حلول الشهر».
وب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ص ـف ـح ــات امل ـص ــري ــن عـلــى
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي الـفـتــرة
ّ
تتضمن أخبار ّ وفاة ،وكذلك رسائل
األخيرة
ّ
مــواســاة ألهــالــي املـتــوفــن أو املــرضــى ،فــإن
املـصــريــن حــاولــوا أخ ـي ـرًا ع ــدم الـتـنــازل عن
مظاهر البهجة وقد رفعوا على تلك املواقع
نفسها شـعــار «مهما كــانــت األي ــام صعبة،
ّ
متحدين حالة
دخلة رمضان ليها فرحة»،
االكتئاب التي أصابت عــددًا ال يستهان به
تضررت من ّ
ّ
جراء
من البيوت املصرية التي
أزمة كورونا .كذلك ،تسابق مشاهير مواقع
التواصل االجتماعي في نشر أفكار جديدة
لتزيني الـبـيــوت ،وط ــرق إع ــداد زيـنــة يدوية
نصائح تهدف
في املنزل .ونشر بعض آخر
ُ
إلى اغتنام فرصة شهر رمضان ،فخصصت
دورات تدريبية «أونــايــن» لــربــات البيوت
حـ ــول اس ـت ـق ـبــال ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم .فــانـهــالــت
بالتالي إعالنات مجموعات التسويق على
تلك املواقع الخاصة باملنتجات الرمضانية.
وقد ّ
تنوعت ما بني فوانيس وزينة مختلفة
وأدوات مطبخ.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،ي ـقــول ج ـمــال ع ـمــر ،من
ّ
محافظة الجيزة ،إن
منطقة صفط اللنب في
ّ
أخف ّ
حدة من العام
«شهر رمضان هذا العام
الـســابــق فــي مــا يـخـ ّـص تطبيق اإلجـ ــراءات
االحترازية املتعلقة بفيروس كورونا .ففي
رم ـض ــان ال ـســابــقُ ،مـنـعــت ص ــاة ال ـتــراويــح
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عدد المصابين بكورونا حتى ظهر
أمس ،توفي منهم  ،12.487بحسب
موقع «وورلد ميترز».

اﻟﺴﻮدان

واألص ــدق ــاء واملـ ـع ــارف .ه ـكــذا ي ـكــون إفـطــار
ال ـي ــوم ف ــي ب ـيــت ف ــان وغ ـ ـدًا ف ــي ب ـيــت آخ ــر.
الجميلة التي يتميز بها
وهذه من
العادات ّ
هذا الشهر ،ال ّ
سيما أنها مناسبة ليتجاذب
الجميع أطــراف الحديث بمختلف أشكاله،
السياسي واالجتماعي واالقتصادي».
ّأما أميمة عبد الفتاح ،من منطقة الخصوص
ف ــي مـحــافـظــة الـقـلـيــوبـيــة ،ف ـت ـقــول «اع ـتــدت
قبل دخــول الشهر الكريم قلب الشقة رأسًا
أوان جديدة
على عقب ،وتنظيفها وش ــراء
ٍ
للمطبخ وكذلك بعض املفروشات استعدادًا
للعيد .كذلك اعتدت شــراء الزينة لوضعها
ّ
أوزع
على شرفة املنزل وفــي الصالة ،فيما ّ
الزهور في كل أركــان املنزل» ،مضيفة أنها
ت ـح ــرص م ــع زوجـ ـه ــا ع ـلــى صـ ــاة ال ـع ـشــاء
والتراويح والفجر.
رمضان
لشهر
عمرو
ميهاد
وبينما تستعد
ّ
قبل نحو أسبوع من حلوله ،موضحة أنها
تـسـتـعــن ب ــ«قــائ ـمــة ع ـلــى خ ــدم ــات تنظيف
املـ ـن ــازل مل ـســاعــدتــي ف ــي إنـ ـه ــاء االس ـت ـع ــداد
ل ـل ـش ـه ــر الـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم» ،ب ـ ـ ـ ــدأت س ـ ـمـ ــاح س ـع ـيــد
ـدادات ه ــذا ال ـعــام قـبــل ثــاثــة أشـهــر.
االس ـت ـعـ ّ
بأنها ّ
قررت «إجراء تغييرات جذرية
وتخبر
فــي املـنــزل ،فـبــدأت بالتخلص مــن الكراكيب
ً
ثم غسلت الستائر وقمت ّ
أوالّ ،
بكيها ونظفت
الـسـجــاجـيــد .وتــركــت الـتـفــاصـيــل الصغيرة
ف ــي تـنـظـيــم امل ـن ــزل إل ــى الـشـهــر األخ ـ ّي ــر قبل
رمضان .وعلى الرغم من كل ذلك ،فإنني لم

أنتهِ إال قبل َ
يومني فقط من بداية الشهر».
ّ
واالسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــداد ل ــرمـ ـض ــان ي ـت ـط ــل ــب ن ـشــاطــا
خاصًا ،وقد أنهك نورهان أحمد ،املتزوجة
ّ
حديثًا .تقول« :لم أكن أعلم أن ذلك مرهق إلى
ّ
الحد .تهيئة البيت لألجواء الرمضانية
هذا
ّ
تحتاج إلى مجهود كبير» .تضيف أن «هذا
ّأول رمضان لي في بيت الزوجية ،ولم أكن
أشعر بذلك من قبل .فشراء املــواد الغذائية
وتخزينها وتحضير زينة الشهر وتنظيم
ا ّملـنــزل كلها أمــور جــديــدة عـلـ ّـي» .وال تخفي
أنها تشعر بالقلق أكثر مما تشعر بالبهجة.

تعليق زينة رمضان في
داخل البيوت هو أمر
جديد وسط أزمة كورونا

تفيد الدكتورة دينا عبد السالم ،استشارية
ّ
الصحة النفسية ،بأن «تعليق زينة رمضان
في داخل البيوت هو أمر جديد وسط أزمة
ّ
كـ ــورونـ ــا» ،الف ـتــة إل ــى أن «ال ـع ـقــل الـبــاطـنــي
هو الــذي دفــع املصريني بشكل الإرادي إلى
اإلتيان بما يشعرهم بالبهجة بعدما فقدوا
كـثـيـرًا مــن التفاصيل الـتــي كــانــت تشعرهم
ب ــال ـش ـه ــر ال ـ ـكـ ــريـ ــم» .ت ـض ـي ــف ع ـب ــد ال ـس ــام
ّ
أن «أزمـ ـ ــة ك ــورون ــا رب ـم ــا ت ـك ــون ق ــد أف ـقــدت
امل ـ ّصــريــن كـثـيـرًا مــن األج ـ ــواء الــرمـضــانـيــة،
لكنها أظهرت الجانب الجمالي في نفوسهم.
فاهتمامهم بشراء ّالزينة وتزيني املنازل أمر
ّ ّ
يحتاج إلى ّ
تبي أن الهموم كانت
حس فني
ّ
ت ـخ ـب ـئــه» .وت ـتــابــع ع ـبــد ال ـس ــام أن «سـعــي
ربات البيوت إلى تنظيف املنازل وتنظيمها

ق ـبــل رمـ ـض ــان ،ه ــو عـ ــادة ي ـجــب تشجيعها
ّ
بـشـكــل كـبـيــر ،غـيــر أن الـتـنـظـيــم املـبــالــغ فيه
ّ
وال ــذي يأتي قبل أشهر عــدة يعبر عــن قلق
واض ـ ـطـ ــراب ي ـس ـي ـط ــران ع ـل ــى ربـ ـ ــات ب ـيــوت
مصريات ،نتيجة أزمــة كورونا ومــا خلفته
مــن أض ــرار نـفـسـيــة» .وتــوضــح عـبــد الـســام
ّ
أن «االه ـت ـم ــام بــالـبـيــت ال ــذي ع ـ ّـده كـثـيــرون
أمرًا مبالغًا فيه ،في الفترات األخيرة ،يشير
إلى محاولة التخلص من القلق أو التفكير
ّ
الزائد» ،متابعة أن «البيئة الفوضوية تزيد
من الشعور بالتعب واإلرهاق ،فيما يساعد
تنظيم املنزل في تحرير الدماغ من مواصلة
التفكير في األمور املقلقة ،ويضفي إحساسًا
باالستقرار النفسي والسالم الداخلي».

برز شعار «مهما كانت
األيام صعبة ،دخلة
رمضان ليها فرحة»

طريقة للتنفيس

ف ــي إطـ ــار ب ــرام ــج ال ـق ـبــول اإلن ـس ــان ــي في
ّ
أمل ــان ـي ــا ال ـت ــي ت ـم ــك ــن الـ ـن ــاس م ــن دخ ــول
ال ـ ـبـ ــاد بـ ــأمـ ــان وب ـط ــري ـق ــة ق ــان ــون ـي ــة فــي
أوق ــات األزمـ ــات ال ـح ــادة ،ب ــات فــي إمـكــان
والية بريمن (شمال) استقبال نحو 100
م ــن أف ـ ــراد ع ــائ ــات الــاج ـئــن ال ـســوريــن
امل ـق ـي ـمــن ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،م ـن ــذ يـ ــوم االث ـن ــن
 12إبــريــل /نيسان ال ـجــاري .ويــأتــي ذلك
بـعــدمــا اسـتـحـصـلــت ال ــوالي ــة أخ ـي ـرًا على
مــواف ـقــة وزارة الــداخ ـل ـيــة االت ـح ــادي ــة في
ً
برلني .وقــد أحيا األمــر أمــا بني املقيمني
في الــواليــة األملانية الصغرى والراغبني
ف ــي ج ـلــب أق ـ ــارب ل ـهــم ألس ـب ــاب إنـســانـيــة
ومن خارج قانون ّ
لم الشمل .وفي مؤتمر
ص ـح ــافــي ُع ـق ــد ف ــي األسـ ـب ــوع امل ـن ـص ــرم،
أعلنت السلطات املعنية في والية بريمن
عن السماح لالجئني الهاربني من الحرب
األه ـل ـيــة ال ـســوريــة وال ــذي ــن يـعـيـشــون في
الـ ــواليـ ــة ب ـج ـ ّلــب أشـ ـخ ــاص م ــن أق ــارب ـه ــم
إلــى أملانيا إنـمــا بـشــروط ّ
معينة ،أبرزها
إمكانية تكفل املتقدمني وبطريقة قانونية
واض ـح ــة بـنـفـقــات مـعـيـشــة أقــارب ـهــم مل ـ ّـدة
خمس سنوات ،في حني تتحمل الهيئات
الرسمية فــي الــواليــة التكاليف األخ ــرى،
مــن قبيل الطبابة الـتــي تشمل متابعات
الحمل وال ــوالدة واإلعــاقــة والرعاية وفق
ّ
الحد األدنى الذي يقتضيه القانون.
ّ
ب ــال ـت ــال ــي ،ي ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن فــي
االس ـت ـف ــادة م ــن ذل ــك تـقــديــم طـلـبــات إلــى
مـكـتــب الـهـجــرة وال ـل ـجــوء فــي بــريـمــن أو
مـكـتــب تسجيل فــي مــديـنــة بريمرهافن
ال ـتــاب ـعــة ل ـلــواليــة امل ــذك ــورةُ ،ي ـب ـ ّـن فيها
ال ــدلـ ـي ــل عـ ـل ــى الـ ـع ــاق ــة األس ـ ــري ـ ــة ال ـت ــي
ت ــرب ــط بـ ــن الـ ـط ــرف ــنُ ،
ويـ ـث ـ ّـب ــت ض ـمــان
تغطية تكاليف األقــارب للفترة املحددة
ق ــان ــون ــا (إع ـ ــان الـ ـ ـت ـ ــزام) .وب ـع ــد تـحـقــق
سلطات الهجرة من املعلومات الخاصة
بــاألقــارب واملــوافـقــة املسبقة ،فــي إمكان
البعثة الدبلوماسية لجمهورية أملانيا
االتحادية في بلد إقامة الشخص املعني
إج ـ ـ ــراء ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ــازمـ ــة ال ـخــاصــة
بالهوية وكذلك املتعلقة باألمن ،ليصار
ب ـعــدهــا إل ــى اس ـت ـص ــدار ت ـصــريــح إقــامــة
مبدئي ملدة َ
عامني لصاحب العالقة.
السيناتورة
وفــي هــذا اإلط ــار ،أوضـحــت
ّ
آنيا شتامان ،عن حزب الخضر ،أنه من
غير املمكن ّ
تبدل الصفة اإلنسانية ألمر
ّ
ال ـق ـب ــول ،إال ف ــي ح ــال ت ـحــمــل الـتـكــالـيــف
الـ ـب ــاهـ ـظ ــة ذات ال ـ ـص ـ ـلـ ــة .ولـ ـفـ ـت ــت إل ــى
ّ
أن ت ـص ــاري ــح اإلقـ ــامـ ــة ال ّ ـخ ــاص ــة تـمـنــح
امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا ح ـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ،وه ــم
بالتأكيد سوف يستغلون هذه الفرصة
تدريجيًا للحصول على وظيفة خاضعة
ملساهمات الضمان االجتماعي.
مــن جهته ،عـ ّـبــر عضو مجلس الشيوخ
أولريش ماورير ،عن الحزب االشتراكي
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ع ــن س ـع ــادت ــه بـتـحـقـيــق
ً
ذلك ،قائال «صار في استطاعتنا تنفيذ
ّ
املــرســوم املخطط لــه ،ألن حالة الطوارئ
اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة وم ـخ ـي ـم ــات
ّ
مستمرة.
الالجئني في البلدان املجاورة
وبـمـســاعــدة بــرنــامــج الـقـبــول اإلنـســانــي،
يمكننا فــي والي ــة بــريـمــن أن ن ـقـ ّـدم إلــى
ب ـعــض األشـ ـخ ــاص ال ـض ـع ـفــاء اآلخ ــري ــن
ّ
مـنـظــورًا للحياة بــأمــن وس ــام على أقــل

تقدير ،وفــي الوقت نفسه أن نخفف من
مخاوف أقاربهم الدائمة عليهم».
وأفادت صحيفة «فيزر كورير» األملانية
ّ
ب ــأن ــه ،ووف ـقــا ملـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ينطبق
ال ـبــرنــامــج ع ـلــى أف ـ ــراد األس ـ ــرة امل ـقـ ّـربــن
الذين ال يمكنهم دخول البالد كجزء من
ّ
لم شمل األســرة .وبعد توسيع القواعد،
ودائمًا بموجب قانون اإلقامة ،يستفيد
من ذلك على سبيل املثال أقارب الالجئني
ال ـق ـ ّـص ــر غ ـيــر امل ـص ـحــوبــن ب ــذوي ـه ــم ،أو
األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن دخ ـل ــوا ك ـقـ ّـصــر غير
ّ
م ـص ـحــوبــن وب ـل ـغ ــوا الـ ـس ــن ال ـقــانــونـيــة
م ــن دون أن ي ـت ـج ــاوزوا  27ع ــام ــا بـعــد.
هـكــذا ،فــي إمـكــان ه ــؤالء إحـضــار آبائهم
وأمهاتهم وأشقائهم الذين لم يبلغوا 27
عــامــا مــن غير املـتــزوجــن .كــذلــك ،يسمح
ل ـل ـبــال ـغــن ب ـج ـلــب أزواج ـ ـهـ ــم وأوالده ـ ـ ــم
م ــن س ــوري ــة ،ح ـتــى ل ــو تـ ـج ــاوزت أع ـمــار
األخ ـي ــري ــن  18ع ــام ــا .وفـ ــي حـ ــال ف ـقــدان
ّ
املتزوج
الوالدين ،يمكن لألخ (أو األخت)
االستفادة من اإلج ــراءات اإلنسانية مع
زوجته وأوالدهما ّ
القصر .تجدر اإلشارة
ّ
القبول هذه ليست جديدة
إلى أن برامج
ّ ُ
َّ
في واليــة بريمن ،إنما تطبق من جديد.
واإلج ـ ــراء الـســابــق املـمــاثــل ك ــان فــي عــام
 ،2013مثلما فعلت واليات أملانية أخرى.
وفـ ــي ان ـت ـق ــاد ل ـل ـق ــرار ،أشـ ـ ــارت صحيفة
«ت ـ ــاغ ـ ــس تـ ـس ــايـ ـت ــون ــغ» األملـ ــان ـ ـيـ ــة إل ــى
ّ
أن املـ ــرسـ ــوم ي ــأت ــي ب ـع ــد فـ ـ ــوات األوان،

ويستفيد منه من يملك أقاربه كثيرًا من
امل ــال وف ــي إمـكــانــه ض ـمــان إعــالــة أقــار ّبــه
فــي خــال الـسـنــوات املقبلة .أضــافــت أنــه
بالنسبة إلــى الجئني ســوريــن كثيرين،
مــن غـيــر املــرجــح أن تـكــون ه ــذه الـبــرامــج
خـ ـ ـي ـ ــارًا ،والـ ـسـ ـب ــب ال ـت ـك ـل ـف ــة ال ـب ــاه ـظ ــة.
ف ــال ــوع ــد ال ـب ـس ـيــط ال ي ـك ـفــي ،وي ـج ــب أن
ي ـك ــون ذا م ـص ــداق ـي ــة ،وه ـ ــذا يـتـطـلــب أن
يكون للضامن دخل أو أصول بما تكفي
لـيـتـمـكــن بــالـف ـعــل م ــن إع ــال ــة أق ــارب ــه في
ّح ــاالت الـ ـط ــوارئ .وذل ــك فــي إشـ ــارة إلــى
أن ــه س ــوف يـتـعـ ّـن عـلــى الـضــامــن ّ
تحمل
الباهظة بشكل
مخاطر تكاليف العالج
ّ
ّ
ف ـ ـ ــردي ،ولـ ـع ــل األب ـ ـ ــرز ه ــو أنـ ـ ــه ال يـحــق
للواصلني الجدد الحصول على إعانات
الدولة حتى لو حصلوا على حق اللجوء
بــأنـفـسـهــم .وه ــذا األم ــر لـفــت إلـيــه بيرند
ش ـنــايــدر ،امل ـت ـحــدث بــاسـ ّـم الـسـيـنــاتــورة
شـ ـ ـت ـ ــام ـ ــان ،وقـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ّـن أنـ ـ ـ ـ ــه ال ت ـن ـب ـغــي
االستهانة بالرعاية الصحية اإلضافية
لنحو  100شخص ،مع صعوبة تقديرها
بالضبط وفي ظل غياب التأمني الصحي
لـلــوافــديــن ال ـج ــدد .وف ــي الـسـيــاق نفسه،
انتقدت املتحدثة باسم مجلس الالجئني
فـ ّـي بريمن غــونــدوال أورت ــر الـقــرار قائلة
إنه «ال يستحق الثناء ،فاملوافقة متأخرة
بعد كل الوعود الجوفاء والحرب تدور
ّ
رحاها في سورية .كذلك فإن تحديد 100
شخص فعل تعسفي جدًا».

مكتب الهجرة واللجوء في برلين يبحث في الملفات كلها ()Getty

هل يستفيد من البرامج اإلنسانية بعدما حصل على حق اللجوء؟ ()Getty

بالتوحد
ليبيا :جهود حكومية لتوفير عالج ألطفال مصابين
ّ
مشكالت عديدة
تواجه األطفال الذين
يعانون اضطراب طيف
ّ
لعل
التوحد في ليبيا،
ّ
أبرزها نقص في المراكز
الحكومية ،فعددها
ال يتجاوز الثالثة .كذلك
ثمة شكاوى من استغالل
ّ
هؤالء األطفال من قبل
المراكز الخاصة بهم

نقص في مراكز العالج
الليبية (مأمونور راشد)Getty/

طرابلس ـ العربي الجديد

لـجــأت السلطات الطبية الليبية إلــى بناء
ّ
بالتوحد
مــراكــز لـعــاج األط ـفــال املـصــابــن
بعد تراكم الديون الخارجية ،إذ كانت تعمد
إلى إرسال األطفال للعالج في مصر واألردن
بسبب الـنـقــص الكبير فــي املــراكــز داخـلـيــا.
واملراكز املتوفرة تقع في العاصمة طرابلس
وفي سبها (جنوب غرب) وبنغازي (شرق).
وقد أطلقت حكومة الوفاق الوطني السابقة،
في سبتمبر /أيلول املاضي ،مشروعًا لبناء
أك ـبــر مــركــز لـلـعــاج فــي الـشـمــال األفــريـقــي،
وذلك بعد إنفاقها ما يزيد عن  100مليون
يـ ـ ــورو لـ ـع ــاج األط ـ ـفـ ــال ف ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .وق ــد
أش ـ ـ ــارت وزارة ال ـص ـح ــة ح ـي ـن ـهــا إل ـ ــى ب ــدء
حصر الـحــاالت فــي مختلف امل ــدن الليبية،
بهدف إصدار بطاقات لهم ،على أن تستقبل
الحاالت املحصورة في املركز الجديد فور
االن ـت ـهــاء مــن تـنـفـيــذه .بـحـســب مــديــر إدارة
املـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة فــي

حـكــومــة ال ــوف ــاق الـســابـقــة مـخـتــار الـجــديــد،
ّ
فـ ــإن امل ــرك ــز ج ــاء لـتـعــويــض الـنـقــص الـحــاد
فــي ع ــدد املــراكــز فــي ال ـبــاد ،بــاإلضــافــة إلــى
عــدم تـعـ ّـرض األط ـفــال إلــى اسـتـغــال املــراكــز
ّالخاصة املنتشرة في البالد .ويذكر الجديد
ّ
أنــه بالتزامن مــع إنـشــاء مركز الـعــاج ،فــإن
الـ ـ ـ ــوزارة ك ــان ــت ت ـع ـتــزم ت ــدري ــب  200عــامــل
صحي لتوزيعهم على املراكز في طرابلس
وبنغازي وسبها ،كذلك كانت تدرس إنشاء
ّ
م ــراك ــز أخـ ـ ــرى ،ل ـك ــن خ ـطــة مـ ـش ــروع املــركــز
تنتظر موافقة السلطة الليبية الجديدة بعد
ّ
توقف كل اإلجراءات املتعلقة بالتمويل.
كاف
جهد غير
ٍ

ّ
بالتوحد،
إبراهيم محمود أب لطفل مصاب
ّ
ـ«العربي الجديد» عن فرحته بإنشاء
يعبر ل
ّ
الرغم
املــركــز ،غير أنــه يــراه «غير كــاف على ّ
من تقديمه الخدمات الطبية غير املتوفرة
فــي ال ـبــاد .فــاألســر الـفـقـيــرة ،خصوصًا في
املناطق النائية ،ســوف تتكبد عناء السفر

أكثر من  100مليون
يورو أُنفقت
لعالج أطفال في الخارج
ثمة ضرورة إلنشاء
ّ
مزيد من المراكز في
كل المناطق الليبية

ملسافات طويلة حتى تتمكن منّ نقل األطفال
إلــى املــركــز» .يضيف محمود أنــه يقطن في
منطقة محاذية لطرابلس ويمكنه الوصول
إل ــى مــركــز ت ــاج ــوراء الـتـخـصـصــي ،ويـســأل
«لـ ـك ــن م ـ ـ ــاذا ب ـخ ـص ــوص ب ــاق ــي األس ـ ـ ــر فــي
املناطق البعيدة؟ هل سوف يبقى أطفالها

محرومني من الدراسة في املراكز العامة؟»،
مـضـيـفــا ّ
«إم ـ ــا عـلـيـهــم ال ــرض ــوخ للتكاليف
ّ
ّ
الباهظة في املصحات الخاصة وإما إهمال
أطـفــالـهــم بـسـبــب الـعـجــز امل ــال ــي» .وبحسب
آخ ــر إح ـصــاء ت ـقــديــري ل ـ ــوزارة الـصـحــة في
حكومة الوفاق السابقةّ ،
سجلت ليبيا 2383
ّ
حــالــة تـ ّ
ـوحــد ،موضحة أنـهــا أج ــرت كشوفًا
ً
ّ
لـ ــ 883ط ـفــا ،فيما ســجـلــت  1500طـفــل عبر
منظومتها ال ـتــي أطلقتها لـحـصــر حــاالت
ّ
التوحد لدى األطفال في البالد .تلك األرقام
تبقى تقديرية ،لعدم تسجيل األهل أطفالهم
واالكتفاء بمتابعة حاالتهم في املصحات
الخاصة.
مكمن المشكلة

وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــز ،تـ ـق ــول
امل ـت ـخ ـص ـص ــة فـ ــي طـ ــب ّاألطـ ـ ـف ـ ــال وحـ ـ ــاالت
ّ
التوحد منية سليمان إنها «خطوة جيدة،
ّ
لكن تدريب الكوادر داخليًا غير مجد ،بدليل
فشل التجارب السابقة واضطرار السلطات

إلـ ــى إرسـ ـ ــال األطـ ـف ــال إلـ ــى الـ ـخ ــارج لتلقي
ال ـ ـعـ ــاج» .وت ـ ـحـ ـ ّـدد س ـل ـي ـمــان ف ــي حــديـثـهــا
لـ«العربي الجديد» مكمن املشكلة من وجهة
نـظــرهــا وه ــو «ع ــدم الــوعــي ل ــدى األط ـب ــاء»،
الف ـت ــة إلـ ــى أن ال ـ ـحـ ــاالت بـمـعـظـمـهــا ت ـكــون
بداية «في دائــرة االشتباه وذلك باالعتماد
عـلــى التشخيص اإلكـلـيـنـيـكــي بـمـفــرده من
ّ
دون اسـتـشــارة أطـبــاء آخــريــن» .تضيف أن
«دمج الطفل املشتبه في إصابته مع أطفال
مـصــابــن بــالـفـعــل يــزيــد م ــن س ــوء حــالـتــه».
وتشدد سليمان على ضــرورة إنشاء مزيد
ّمن املراكز في كل املناطق الليبية ،وتشرح
أنـ ـ ــه «عـ ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف ع ـ ــبء الـتـنـقــل
وال ـس ـف ــر ع ـلــى ع ــائ ــات األطـ ـف ــال املـصــابــن
ّ
بــالـتـ ّ
ـاج الطفل فــي بيئته أمر
ـوحــد ،ف ـ
ـإن عـ ّ
ّ
أساسي ،ال سيما أنه يتعلق باندماجه في
مجتمعه وبيئته».
بيئة العالج

وعند ســؤال سليمان عن عــدم تجاوب ابن

محمود مع العالج على الرغم من املحاوالت
ّ
في الخارج ،تجيب أن «أخطر مراحل العالج
هي فقدان املهارات األساسية التي يتلقاها
امل ـص ــاب ،اجـتـمــاعـيــا ولـغــويــا (وغ ـيــر ذل ــك).
فـهــو يـتـلـقــاهــا عـلــى يــد طـبـيــب مــن مجتمع
آخـ ــر ،وع ـنــد ع ــودت ــه إل ــى ب ـلــده س ــوف يجد
أنـمــاطــا اجتماعية أخ ــرى ولـغــة (أو لهجة)
أخرى ،ما يزيد عزلته ويستوجب بدء عالج
جديد» .وفي حديث صحافي سابق ،كانت
ّ
املصابني
سليمان قد رأت أن مشكلة األطفال
ّ
ّ
بالتوحد ،الذين أرسـلــوا إلــى األردن لتلقي
الـعــاج ،بنيت فــي األس ــاس على عــدم وعي
ّ
التوحد ،وعلى هذا األساس
لحقيقة طيف
ّ
كان إرسالهم إلى الخارج .كذلك دل ذلك على
عدم معرفة األسر حقيقة هذا الطيف .وأكدت
ّ
بــال ـ ّتــالــي أن إرس ـ ــال األطـ ـف ــال إل ــى ال ـخ ــارج
مجد أســاســا ،وإن
لتلقي الـعــاج أمــر «غير
ّ
ٍ ّ
توفر الدعم املــالــي» ،مضيفة أن الدليل هو
األطفال الذين عولجوا في األردن وغيره من
دون أن ُي ّ
ّ
تحسنًا.
سجلوا

