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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

الدوحة: منذ تأسيسها صاغت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 
عىل  يقومان  أساسيني  مرتكزين  من  انطالقا  رؤيتها  الخريية 
األمثل  الضامن  اعتبارهام  الصحة والتعليم عىل  مساندة قطاعي 
املديني  التنموي عىل  للشعوب، وذلك ألثرهام  أفضل  نحو حياة 
يف  واضحة  بصامت  املؤسسة  تركت  حيث  والطويل  املتوسط 
العديد من املجتمعات املحتاجة حول العامل من خالل تنفيذها 
للعديد من املشاريع التعليمية التي ساهمت بوضوح يف مواجهة 
ظاهرة األمية بني أبناء تلك املجتمعات من الذكور واإلناث عىل 
منها  النظرية  العلمية،  املعارف  مبختلف  وتزويدهم  سواء  حد 
والعملية والتي تواكب متطلبات التنمية التي تدعم طموحاتهم 
لعيش حياة كرمية واملشاركة الفاعلة يف تكريس مفاهيم التنمية 

املستدامة. 
مؤسسة  عن  الصادرة  الصحافية  البيانات  من  العديد  وذكرت 
لقطاع  متنحها  التي  األولوية  الخريية  جاسم  بن  وحمد  جاسم 
تنشدها  التي  النهضة  مقومات  من  رئييس  كمقوم  التعليم 
للمؤسسة،  اإلنسانية  الرسالة  والتي تكرس  العامل  الشعوب حول 
امتالك  يف  والنائية  الفقرية  املناطق  أبناء  رغبة  لدعم  الهادفة 
األدوات املعرفية التي متكنهم من بناء مستقبل واعد يعزز من 
مشاركتهم التنموية يف بلدانهم. ومن أهم تلك املرشوعات بناء 
البنجاب،  إقليم   – جهانغ  مدينة   – بهراري  مبنطقة  مدرستني 
املرشوع  يتكون  حيث  باكستان،  يف  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون 
للبنني  واآلخر  للبنات  مخصص  أحدهام  تعليميني  مجمعني  من 
 حيث سيوفران فرص التعليم ملا يقارب عن 1200 طالب وطالبة. 

بلغت  فقد  الخريية،  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  ووفق 
التكلفة اإلجاملية لهذا الرصح التعليمي والرتبوي أكرث من مليون 

دوالر أمرييك. 

دعم التطلعات 
وحول املرشوع أكد السيد سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي 
املجمعني  الخريية، أن مرشوع  ملؤسسة جاسم وحمد بن جاسم 
نفذتها  التي  املشاريع  أهم  من  يعدان  باكستان  يف  التعليميني 
الخارجية،  املشاريع  صعيد  عىل  التعليمي  الحقل  يف  املؤسسة 
وذلك للعديد من االعتبارات وأهمها القيمة التنموية التي ميكن 
أن يشكلها هذا املرشوع عىل املديني املتوسط والطويل وما هو 
العلمية  األدوات  املجتمع  هذا  أفراد  تكسب  أن  من  قيمة  أكرث 
النجاح  تحقيق  يف  وطموحاته  تطلعاته  تدعم  التي  واملعرفية 
وتطوير أدواته التي متكنه من  عيش حياة أفضل، وهذا ما تنشده 

املؤسسة من خالل رؤيتها »صحة وتعليم لحياة أفضل«.

جهود مكثفة
التي  املرونة  هذه  إىل  حديثه  معرض  يف  الهاجري  السيد  وأشار 
تنفيذ  يف  الخريية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  بها  تتمتع 
مشاريعها التي تتسم بالسالسة والفاعلية عىل مستوى التوقيت 
ورسعة اإلنجاز، وذلك نظرا الستناد املؤسسة إىل خاصية التمويل 
الذايت التي تعتمدها من خالل استثامراتها الخاصة ودعم معايل 
الشيخ حمد بن جاسم بن جرب آل ثاين - العضو املؤسس الذي 

يويل أعامل املؤسسة اهتامما خاصا من خالل املتابعة املستمرة 
لها، األمر الذي ساهم بشكل كبري يف بلورة اسرتاتيجية املؤسسة 
وضامن  اإلنجاز  رسعة  ودعم  املرشوعات  تنفيذ  مستوى  عىل 

جودة الخدمات.

معايير دولية
أن  النوعي  التعليمي  تنفيذ مرشوعها  املؤسسة يف عملية  راعت 
النموذجية والتي من  الدولية للمدارس بصورتها  يواكب املعايري 
األكادميي  التحصيل  سوية  رفع  خالل  من  إيجابا  تؤثر  أن  شأنها 
والثقايف وتحسني كفاءة الطلبة يف تلقي العلوم واملعارف املختلفة. 
منها  مربع،  مرت  ألف   43 تبلغ  مساحة  عىل  املجمعني  بناء  ميتد 
واسعة  خــراء  مساحات  إىل  إضافة  مجمع  لكل  مرت   1700
ومساحات لأللعاب. وتتضمن كل مدرسة منها 10 فصول دراسية، 
ومعمالً للعلوم، ومعمالً للحاسوب، ومكتبة، وصالة للطعام، و4 

مكاتب إدارية، إضافة إىل غرفتني لحرس املجمعني التعليميني.
واختارت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخريية محافظة جهانغ 
بوالية البنجاب، وفق الخطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم 
يف والية البنجاب، ألن معدالت معرفة القراءة والكتابة )التعليم( 
 .%46 بحوايل  وتقدر  البنجاب،  إقليم  يف  املعدالت  أدىن  من  تعد 
كذلك وجود فجوة كبرية بني معدالت معرفة القراءة والكتابة بني 
الذكور واإلناث. ويبني هذا الفارق الكبري رضورة اتخاذ خطوات 
عملية وفورية لتحسني وضع التعليم بهذا اإلقليم وبشكل خاص 

بالنسبة لفئة اإلناث.

مدرستان تعليميتان في البنجاب 
للحد من تفاوت نسب التعليم 

بين الذكور واإلناث

سما حسن

ــقــاهــرة بــزيــارة  ــى ال ــٌد يــنــصــح املــتــوجــهــن إلـ لـــم يــعــد أحــ
، بل أصبحت النصيحة 

ً
األهرامات أو برج القاهرة مثال

األولى والتوصية التي يحرص اآلخرون على إسدائها 
لك ليظهروا حرصهم عليك بأن تستثمر زيارتك، طويلة 
أو قــصــيــرة، بــزيــارة مــول »سيتي ســتــارز« فــي مدينة 
نــصــر، وهـــو مــن أشــهــر املـــراكـــز الــتــجــاريــة وأضخمها 
فــي الــشــرق األوســـط، وجــرى افتتاحه فــي عــام 2004. 
وبــالــفــعــل، فــهــو يــضــاهــي ويــنــافــس فــي روعــتــه املــراكــز 
الــتــجــاريــة فــي إســطــنــبــول الــتــي كــانــت وجــهــتــي الثانية 

خالل إجازة الصيف الذي قارب أن يلملم أوراقه.
شهد هذا املركز التجاري الضخم حادثة بشعة قبل أيام 
غير متخّيلة الحدوث مع هذا الصخب واملرح والسعادة 
الــذي يزخر به املكان، وقــد جعلتني هــذه األجــواء التي 
أيــن هم في  الفقراء  أتــســاءل عن  عشتها عــدة ساعات 
نوبة  يحثك على  الــذي  املحّبب  الــزحــام  القاهرة بسبب 
شــراء غير مخطط لها في داخــلــك، مثلما حــدث معي، 
خالل مروري مسافرة »ترانزيت« بالقاهرة، في طريقي 
إلى إسطنبول، وقد الحظت أن رجال األمن يتمركزون 

فــي حن  للمول،  الخارجية  الــبــوابــات  بــزي ظــاهــر على 
أن داخله املتسع واملتفّرع يضم رجال أمن إداريــن، لم 
قــادريــن على منع وقــوع جريمة بشعة حدثت  يكونوا 
قبل أيام، وهي انتحار فتاة في العقد الثالث من عمرها 
من الطابق السادس، حيث لفظت أنفاسها األخيرة بعد 
املكان  لـــرواد  فاشلة  محاولة  وبعد  بــدقــائــق،  سقوطها 

إلنقاذها قبل سقوطها وبعده.
التحقيقات مع والد الفتاة املنتحرة، وهي طالبة في كلية 
كان  أنــه  متقاعد، كشفت  طبيب  واألب  األســنــان،  طــب 
وبالتأكيد، هي  اّدعائه.  أفضل معاملة حسب  يعاملها 
تعيش فــي وضــع مــادي جيد أو فــوق مستوى الجيد، 
بدليل منطقة إقامة عائلتها، ولكن املبّرر الوحيد الذي 
لها سبب  ُينسب  التي  العائلية  للمشكالت  األب  ساقه 
والدها كان يرفض خروجها حتى وقت  أن  انتحارها 
الواهية ستار  البيت. ويبدو أن هذه الحجة  متأخر من 
ألسباٍب أخرى، قد نعرفها ونتوقعها في ظل االنفتاح 
 الــتــي أصــبــح يعيشه 

ً
فــي الــعــالقــات بــن الجنسن مــثــال

أوالدنا، هؤالء األوالد الذين نوفر لهم، في الوقت نفسه، 
منذ  الــزائــدة  الحماية  عليهم  ونــفــرض  املــفــرط،  التدليل 
صغرهم، مع توفير كل سبل الراحة لهم ونقصد بها 

الراحة املادية. وبالتالي، ُيصابون بالهشاشة النفسية، 
فــــاألب فـــي مــوقــع عــمــلــه وتــحــقــيــقــه االســـتـــقـــرار املـــادي 
التي  الحياة وزيـــادة متطلباتها  ألســرتــه، ومــع صعوبة 
خرجت عن نطاق املتطلبات العادية التي عاشها جيل 
اآلبــاء واألمهات، ومع تكريس كل وقتهم لتحقيق هذه 
أو  لالبن  النفسية  التربية  عن  يغفلون  فهم  املتطلبات، 
االبنة. وال يترك االبــن، منذ طفولته، لكي يقتلع شوكه 
الحياة  مــع  مواجهٍة  أول  مــع  وينهار  بمفرده،  بأسنانه 
ب للصالبة 

ّ
القاسية واملجتمع املتبّدل واملتحّول واملتطل

والــقــوة، وأمــام أول »ال« من أحــد الوالدين نجد االبــن أو 

وتكون  والظلم،  بالغنب  الشعور  لديهم  يتضخم  االبنة 
النتيجة املــتــوقــعــة االنــســحــاب مــن حــيــاة ظــاملــة حسب 

رأيهم باالنتحار. 
قّررت هذه الفتاة أن تبوح لصديقتها أيضًا بأنها تعاني 
دور  يظهر  وهنا  نفسها(.  )تــمــّوت  باالنتحار  وتفكر 
نقول  كما  الكذابة،  اللّمة  أو  ة 

ّ
الهش أو  الفارغة  الصداقة 

عنها، ألن صديقتها تركتها في املول، ولم تحمل على 
أن  بمجّرد  نفذتها  التي  صديقتها  رغبة  الجد  محمل 
اختلت بنفسها، وقد نفذتها في مكان عام. وكان من 
املمكن أن تنفذها من شرفة البيت، أو من أعلى سطح 
توّجه  أن  تريد  كانت  ولكنها  فيها،  تقيم  التي  البناية 
رسالة إلى والدها، وللعالم أجمع، بأنها قد اتخذت قرارًا 
وحــزيــن. ظاهرة  وبائس  نهائي  قــراٌر  ولكنه  بمفردها، 
االنتحار في األماكن العامة التي تشهد رصد كاميرات 
املراقبة أو رصد كاميرات الهواة في الهواتف املحمولة 
هي طريقة موت بحاجة للبحث والدراسة بشأن قرار 
 ينوي أن يفعل، 

ً
املنتحر أن يفعل ذلك، وهل لم يكن فعال

لكّن أحدًا لم ينقذه، أو أنه أراد التراجع ولم يفلح، أو أنه 
بحَث عــن يــد تــرّبــت على كتفه وســط زحــام هــذا املــول 

الضخم فلم يجد، فأصيب باليأس أكثر.

انتحار فتاة المول

وأخيرًا

أمام أول »ال« من أحد الوالدين 
نجد االبن أو االبنة يتضخم 

لديهم الشعور بالغبن والظلم
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