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طهران ـ العربي الجديد

ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، يــعــيــش  ــلــــعــــام الــــثــــانــــي عــ لــ
 تفشي 

ّ
اإليـــرانـــيـــون شــهــر رمــضــان فــي ظـــل

فــيــروس كـــورونـــا فــي الــبــاد بــشــكــل كبير. 
ــي 

ّ
ويـــأتـــي شــهــر رمـــضـــان هــــذا الـــعـــام مـــع بــــدء تــفــش

باملقارنة  األعــنــف  للفيروس، وهــي  الــرابــعــة  املــوجــة 
مع سابقاتها، األمر الذي دفع السلطات إلى إصدار 
تعليمات بإغاق املراكز العامة، بما فيها املساجد، 
األمر الذي يؤثر بشكل كبير على بريق هذا الشهر.  
وحـــّد كـــورونـــا مــن خـــروج اإليــرانــيــن إلـــى األســـواق 
لتأمن احتياجات رمضان قبل نحو أسبوعن من 
حلوله، كما جرت العادة، ما يؤّدي إلى حركة نشطة 
في األسواق والشوارع اإليرانية. ويتمّيز هذا البلد 
الرمضانية فيه من منطقة إلى  باختاف الطقوس 

أخرى، الحتضانه قوميات عدة.  
التقاليد خال  في العاصمة طهران، اختفت بعض 
شــهــر رمــضــان فــي ظــل تــطــورات الــحــيــاة املــعــاصــرة، 
بحسب الناشطة فــيــروز رجــايــي فــر. تــقــول إنــه في 
اعتاد  بــأيــام،  رمضان  وقبل حلول  القديمة،  طهران 
الــدكــاكــن واملــحــات التجارية على وضع  أصــحــاب 
أحــجــار فــي كــفــة املــيــزان بـــداًل مــن األثـــقـــال، ليحصل 
»العربي  الزبون على كمية أكبر من السلعة. وتقول لـ
الجديد«، إن هؤالء التجار كانوا يفعلون ذلك تكريمًا 
للشهر الكريم ودفع البايا والترّحم على موتاهم. 

كما أن آخرين يبيعون سلعهم بأسعار أرخص.  
 طهران اشتهرت أيضًا بتوزيع النذورات 

ّ
تضيف أن

ــبـــارة عـــن أطــعــمــة وحــلــويــات  فـــي رمــــضــــان، وهــــي عـ
توهب لآلخرين عن أرواح املوتى، مثل »حلوا« )من 
الحلويات(، أو »آش رشته« )حساء إيراني(. ويوزع 
الــســكــان الــقــدامــى الــنــذر قــبــل مــوعــد األذان بنصف 

ساعة. 
ــي املـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة فـــي إيــــــران نــكــهــة مختلفة  وفــ
املدني جليل بهرامي نيا،  الناشط  لرمضان. يقول 
»العربي  لـ الــبــاد،  وهــو مــن مدينة روانــســر، غربي 
ــراد يستقبلون الــشــهــر مــن خــال  الــجــديــد«، إن األكــ
بكثافة  الصائمن  تستقبل  التي  املساجد  تنظيف 
خــال صــلــوات الــتــراويــح. يضيف أنــه مــن الــعــادات 
ــة مــن  ــهـــي أنـــــــــواع خــــاصــ ــــان طـ ــــي رمـــــضـ ــة فـ ــرديــ ــكــ الــ
ــذا الـــشـــهـــر غــالــبــًا،  ــ ــذي يـــخـــص هـ ــ الـــخـــبـــز املـــحـــلـــي الــ
ونــاو  ناسكه،  وكوليره  وبــرســاق،  نانتاوايي،  مثل 
ــــراد  ســـاجـــي، وبـــجـــي وغـــيـــرهـــا، مــشــيــرًا إلــــى أن األكـ
يوزعون هذا الخبز في الحارة أو في املساجد عند 

موعد اإلفطار.  
ولــلــمــســحــراتــي شــهــرة خــاصــة فــي املــنــاطــق الــكــرديــة 
فــي إيــــران، بحسب بــهــرامــي نــيــا. يــقــول إن أصــحــاب 
املـــســـحـــراتـــي  يــــمــــارســــون دور  الــجــمــيــلــة  األصـــــــــوات 
أنــشــودات دينية،  الناس للسحور من خــال  إليقاظ 
يلقونها ويقرأونها باللغتن الكردية والعربية. كما 
يتحدث عن ظاهرة املصالحات االجتماعية في هذا 

الشهر إلصاح ذات البن، وخصوصًا بن العائات 
واألشخاص الذين بينهم نزاعات وخافات حادة، أو 
لطلب العفو للمحكومن بالقصاص من أولياء الدم.  
لــأكــراد.  بالنسبة  أيضًا  الخاصة  طقوسه  وللعيد 
في بعض مناطقهم، ينعقد حفل »جيشتي مجيور« 
)طـــعـــام خـــــادم املـــســـجـــد(. وفــــي عــيــد الـــفـــطـــر، يــأخــذ 
املصلون معهم أطعمة إلى املسجد، فتتزين املائدة 
بــأنــواع مختلفة ومــلــونــة مــن املــأكــوالت واألطــعــمــة، 
ويــأكــلــونــهــا مــع خـــادم املــســجــد ويــعــطــى لــه املتبقى 

منها.  
وملحافظة خراسان الرضوية، شرقي إيران، طقوس 
الله«،  رمضانية خاصة بها، منها »شوربة قل هو 
املحافظة  في  القدس  صحيفة  تحرير  رئيس  يقول 
أن  مشهد(. يضيف  مدينة  )مــن  نجاد  جليلي  أمير 
النساء خــال رمــضــان يجتمعن فــي بيت واحــد مع 
الـــجـــيـــران، ويــتــلــن ســـور الـــجـــزء األخـــيـــر مـــن الــقــرآن 
الــكــريــم. مــن يصلها الـــدور لــتــاوة ســـورة التوحيد 
رمضان  بعد  بيتها  إلــى  النساء  بقية  دعــوة  عليها 

»شوربة قل هو الله«.  لتناول حساء بات يعرف بـ
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه لـ ــثـ ــديـ يـــضـــيـــف جــلــيــلــي نــــجــــاد، فــــي حـ
الجديد«، أن كل واحــدة من النساء تتمنى أن تكون 
ة الـــســـورة مــن حــظــهــا اعــتــقــادًا مــنــهــن بـــأن ذلــك  قــــراء
بــعــد دعــوة  الــخــيــر والــبــركــة  لــهــن ولبيوتهن  يجلب 
إلى  الحساء، مشيرًا  لتناول  البيت  إلى  صديقاتهن 
الــقــدر فــي رمضان  طبخ خبز »الــشــعــيــر« فــي ليالي 

وتوزيعه على الــفــقــراء، أســوة بــاإلمــام علي بــن أبي 
طالب، الذي كان يمارس هذه العادة.  

ــرق الــــبــــاد، تــتــمــّيــز  ــ واملـــنـــطـــقـــة الـــتـــركـــمـــانـــيـــة فــــي شـ
ــلـــول الــشــهــر،  بــتــقــالــيــد رمـــضـــانـــيـــة مــســبــقــة قـــبـــل حـ
البيوت  تنظيف  إلــى  أسبوع  قبل  التركمان  ويعمد 
ــارات، فــيــمــا تــنــظــف الـــشـــابـــات الــتــركــمــانــيــات  ــ ــحـ ــ والـ
فــي آخــر جمعة قبل حــلــول رمــضــان بشكل جماعي 
إلــى ذلــك، تحيك أسر  . باإلضافة 

ّ
مساجد حــاراتــهــن

»نماز  عرف بـ
ُ
عّدة سجادات صاة يدوية من اللّباد ت

ليق« إلهدائها إلى املساجد. 

مجتمع
منذ بداية شهر رمضان وحتى اليوم العاشر منه، ُجمعت في الجزائر العاصمة تسعة أطنان من 
الخبز املرمي في القمامة، بحسب ما صّرحت به املكلفة باإلعام واالتصال في مؤسسة النظافة 
 املؤسسة خصصت هذا العام وسائل 

ّ
لوالية الجزائر »نات كوم«، نسيمة يعقوبي. وأوضحت أن

مادية وكذلك بشرية خاصة لجمع الخبز، من خــال مراكز فــرز انتقائي في كل دائــرة إداريــة في 
رمى عشوائيًا على الطرقات العمومية وفي 

ُ
 كميات كبيرة جدًا من الخبز ت

ّ
العاصمة، الفتة إلى أن

)وكالة األنباء الجزائرية( القمامة على الرغم من حمات التوعية املختلفة.  

رأى عالم املناعة اإليطالي لوكا ريكيلدي، وهو مدير وحدة أمراض الرئة في مستشفى جيميللي 
 التخلي عن الكمامة الوقائية من قبل األشخاص الذين تلقوا لقاحًا مضادًا لكوفيد-19 

ّ
في روما، أن

 »فكرة عدم جدوى وضع الكمامات 
ّ
هو فكرة سيئة. أضاف في تصريحات متلفزة، أمس الجمعة، أن

نا 
ّ
أن الذين تحّصنوا ضّد كوفيد-19 ال تبدو لي جيدة مطلقًا«. وأوضــح ريكيلدي: »صحيح  بن 

الذين  الجديد ينخفض   بشكل كبير جــدًا بن األشخاص  انتقال فيروس كورونا   معّدل 
ّ
أن نعلم 

)آكي( ه ال يصل إلى الصفر في أّي حال«.  
ّ
وا اللقاح، غير أن

ّ
تلق

متلّقو لقاح كوفيد-19 مطالبون بااللتزام بالكمامةالجزائر: 9 أطنان من الخبز في مكبات النفايات

يتمسكون  قديم  تقليد  اإليرانيين  التركمان  لدى 
به على الرغم من تراجعه بسبب تطّورات الحياة 
بأيام.  رمضان  حلول  قبل  به  فيأتون  الحضرية، 
خالله، يطلب مخاتير الحارات الذين يسّمون »ياش 
لنزاعات  آخرين  يقاطعون  أشخاص  من  أولــي« 
بينهم، من دون معرفتهم،  ما  وخالفات في 
إجراء  بغية  الشاي  لتناول  اآلخــر  الطرف  دعــوة 

مصالحة بينهم.

حّل نزاعات

كان للعصر الرقمي تأثير كبير على عالقة الفرد 
بالكتاب. واألرقام التي تصدرها بعض املؤسسات 
لدى  رة 

ّ
مبش تــبــدو  ال  والــدولــيــة  املحلية  واملنظمات 

قياس نسبة القراءة في العالم، وتصبح مقلقة لدى 
أكــدت   ،2018 عــام  وفــي  العربي.  بالعالم  حصرها 
»ألكسو«  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  املنظمة 
الــدول العربية ال يــزال مرتفعًا  أن معدل األمية في 

باملقارنة مع دول العالم النامي، مشيرة إلى أن 21 
في املائة من العرب يعانون من األمية. لكن بالنسبة 
لــأمــم املــتــحــدة، يــمــكــن االســتــفــادة مــن الــكــتــب في 
الفترة الحالية، وربما أكثر من أي وقت مضى، في 
للحد  العالم،  أنحاء  املـــدارس في معظم  إغــالق  ظل 
مــن صعوبة الــعــزلــة االجــتــمــاعــيــة، وتــقــويــة الــروابــط 
ــقـــدرات  اإلنـــســـانـــيـــة، وتــوســيــع اآلفــــــاق، وتــحــفــيــز الـ

الذهنية واإلبداعية. وبمناسبة اليوم العاملي للكتاب 
وحقوق املؤلف الذي تحتفل به األمم املتحدة في 23 
إبريل/ نيسان من كل عام، أشارت إلى أنه يجب أن 
نخّصص أوقاتًا خالل الشهر الجاري، بل في كل 
أشهر السنة، للقراءة الفردية أو القراءة مع األطفال. 
لذلك، من املمكن اعتبار هذه الفترة فرصة سانحة 
لدى  القراءة  مهارات  وتحفيز  القراءة  إلعــالء شأن 

ــفــــال، وتــكــريــس حـــب األدب وجــعــلــه جــــزءًا ال  األطــ
الوقت  أنــه في  إلــى  يتجزء من ثقافتنا. كما تشير 
الذي نحتفي بالقراءة وبيوم الكتاب وحقوق املؤلف، 
فإننا في الحقيقة نقترب من اآلخرين بالرغم من 
اتباع تدابير العزل االجتماعي، ونسافر بمخيلتنا 

على الرغم من حظر السفر. 
)العربي الجديد(

Saturday 24 April 2021
السبت 24 إبريل/ نيسان 2021 م  12  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2427  السنة السابعة

)Getty /لوو جينغالي(



تدفع أزمة القطاع الصحي العراقي نحو العالج في 
الخارج. ومع تفشي كورونا، قصد أطباء من مختلف 

الجنسيات العراق مستفيدين من الحاجة إليهم

كويتيون: إللغاء قانون »المجاهرة باإلفطار«

1819
مجتمع

بغداد ـ زيد سالم

ســاهــم اإلغــــاق الـــعـــام، الـــذي فرضه 
ــيــــروس  الــــــعــــــراق بـــســـبـــب تـــفـــشـــي فــ
كـــورونـــا، فــي ارتــفــاع نسبة األطــبــاء 
ــراق،  ــعــ ــعــــرب واألجـــــانـــــب الـــقـــادمـــن إلـــــى الــ الــ
بــغــداد، للعمل فيها،  الــعــاصــمــة  وخــصــوصــا 
ــن املـــواطـــنـــن تــســافــر  بــعــدمــا كـــانـــت نــســبــة مـ
ــم تـــــــرّدي الـــخـــدمـــات  ــاهــ بـــهـــدف الــــعــــاج. وســ
الصحية في املستشفيات الحكومية، وتوقف 
الكثير مــن األطــبــاء من  الــســفــر، فــي تشجيع 
مختلف الدول التي كان يقصدها العراقيون، 
على القدوم إلى بغداد وفتح عيادات خاصة 
ــد مـــســـؤولـــون فـــي وزارة الــصــحــة  ــؤّكـ بـــهـــم. يـ
ــاء فـــي نــقــابــة األطــــبــــاء، أن  الـــعـــراقـــيـــة وأعــــضــ
ــــن  ــيـ ــ ــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــن واألردنـ ــ ــبـ ــ عــــشــــرات األطـ
إلــى العراق إلجــراء  واألتـــراك والهنود يأتون 
عمليات جــراحــيــة أو الــكــشــف عــلــى املــرضــى، 
ــراكـــز صحية  بــاالتــفــاق مـــع مــســتــشــفــيــات ومـ
أهــلــيــة، كــأحــد أبــــواب االســتــثــمــار فــي املــجــال 
 
ّ
أن هم يؤكدون، في الوقت نفسه، 

ّ
الطبي. لكن

قسما منهم يعمل من دون ترخيص. 
ُمصّدرًا  العراق  عــّد  املاضية،  السنوات  خــال 
لــلــمــرضــى فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــــط، إذ 
يقصد عشرات اآلالف منهم دواًل عدة سنويا، 
أبرزها لبنان وتركيا وإيران واألردن والهند، 
الحصول  العراقين  على  تــفــرض  ال  لكونها 
عــلــى تــأشــيــرات دخــــول مــســبــقــة أو غــيــر ذلــك 
من التعقيدات، بهدف العاج. هؤالء ينفقون 
مبالغ مالية تقدر بعشرات ماين الدوالرات 
القطاع الصحي في  تــراجــع  فــي ظــل  شهريا، 
الــعــراق، الــذي لــم تسلم املــؤســســات الصحية 

فيه من الفساد.
وينتشر غالبية األطــبــاء، وهــم من جنسيات 
مختلفة، في بغداد وإقليم كردستان العراق 
ــرة، ويــــقــــصــــدون عـــيـــادات  ــبــــصــ ــــاء والــ ــربـ ــ وكـ
أهلية،  ومستشفيات  خــاصــة  طبية  ومــراكــز 
وغالبية  الطبي.  والكشف  العمليات  إلجــراء 
ــي أمـــــــــراض الــعــقــم  ــ هــــــــؤالء مـــتـــخـــصـــصـــون فـ
والــشــرايــن  والــقــلــب  التجميلية  والــجــراحــات 
واألعصاب، باإلضافة إلى التخدير. ويواجه 
الــعــراق نقصا فــي أطــبــاء التخدير على وجه 
خاص، بسبب عزوف الطاب عن التخصص 

به نتيجة قلة مردوده املادي.  
 وجود أطباء في العراق 

ّ
ويقول مواطنون إن

املادية،  والتكاليف  السفر  عناء  عليهم  ر 
ّ
يوف

وهو ما يشير إليه عضو نقابة األطباء علي 
إســمــاعــيــل، الـــذي اعــتــبــر أن األطــبــاء بــدورهــم 
صاروا يتنافسون في ما بينهم بسبب وجود 
سوق مربح في العراق. يضيف في حديثه لـ 
»العربي الجديد«: »سابقا، كان هناك تنافس 
بن مستشفيات بيروت وإسطنبول وطهران 
وتقّدم  العراقّين.  الستقبال  والهند  وعمان 

 »وجود األطباء العرب 
ّ
»العربي الجديد«، إن

واألجانب في العراق ليس جديدًا، وإن كانت 
نسبتهم قد ارتفعت خال السنوات األخيرة 
بسبب انفتاح القطاع الصحي وبناء الكثير 
مـــن املــســتــشــفــيــات األهــلــيــة الــتــي تــســعــى إلــى 
الــتــمــيــز واالســـتـــقـــطـــاب«. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
تؤكد أن »الحكومات املتعاقبة بعد عام 2003 
لــم تتمكن مــن تــأســيــس قــطــاع صــحــي يليق 
بالعراقين، بسبب انشغال القوى السياسية 
بـــالـــصـــراعـــات والــصــفــقــات وتـــقـــاســـم املــغــانــم 

واألموال واملناصب«.
من جهته، يقول املتحدث باسم وزارة الصحة 
سيف البدر، إن »هناك قوانن تضبط وتنظم 
عمل األطباء األجانب والعرب غير املسجلن 
الــبــاد ونقابة  فــي  املــؤســســات الصحية  فــي 
األطباء العراقين، من خال القطاع الصحي 
الخاص، املرتبط بمكتب وزير الصحة حسن 
التميمي، ومن خال النقابة وباقي الجهات 
املــعــنــيــة«. ويــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»قسما من األطباء العرب واألجانب يعملون 
ــاك بــعــض  ــنــ ــكـــن هــ ــقـــف الــــقــــانــــون، لـ تـــحـــت سـ
وضبطهم  متابعتهم  عــلــى  ونــعــمــل  املــدعــن. 

بحسب السياق القانوني«.

يشدد ناشطون على 
عدم دستورية القانون 
وتعارضه مع مفهوم 

الدولة المدنية

الواقع الصحي 
 في العراق يتجه من

سيئ إلى أسوأ

ــا تــشــمــل أحــيــانــا  ــذه املــســتــشــفــيــات عـــروضـ هــ
إقامة املريض ومرافقيه في الفندق. أما اليوم، 
فهناك منافسة في العراق«. ويرى أن األمر قد 
يــكــون جــيــدًا على الــرغــم مــن غــيــاب التنظيم، 
لكنه في الوقت نفسه يدل على مدى تراجع 
الــطــب فـــي الـــعـــراق، لــنــاحــيــة الــبــنــى التحتية 
واألطباء العراقين الذين أخذ كثيرون منهم 

خيار الهجرة بسبب الحرب.  
ــمـــر )44  ــمــــد عـ ــقــــول أحــ ــاق، يــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ فــــي هــ
ــلـــجـــوء إلـــى  ــداد، إن »الـ ــغــ ــــو مــــن بــ ــا(، وهـ ــامــ عــ
والــعــيــادات  والــخــاصــة  األهــلــيــة  املستشفيات 
غياب  بسبب  للعراقين،  باتت صفة مازمة 
الـــثـــقـــة فــــي املــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة، الــتــي 
ــوادر الــطــبــيــة من  ــكــ تــعــانــي مـــن نــقــص فـــي الــ
ــة واملــــعــــدات مـــن جــهــة أخــــرى،  ــ ــ جــهــة، واألدويـ
باإلضافة إلى انعدام النظافة وغياب الرعاية 
وإهــمــال املــريــض املتعمد أحــيــانــا مــن الــفــرق 
ـــ »الــعــربــي  الــطــبــيــة«. ويـــوضـــح فـــي حــديــثــه لـ
الصحية ضعيفة في  »الــرعــايــة  أن  الــجــديــد« 
تعرض  مــا  وكثيرًا  الحكومية.  املستشفيات 
ــاءات داخـــل املــســتــشــفــيــات. وفــي  ــ مــرضــى إلسـ
بعض األحــيــان، يعمد أطــبــاء فــي املستشفى 
إلــى عيادات  املــرضــى  إلــى تحويل  الحكومي 

خاصة«. 
ــاء فــي  ــ ــبــ ــ ــلـــفـــت عـــمـــر إلــــــى أن »بــــعــــض األطــ يـ
عملهم  يــزاولــون  ال  الحكومية  املستشفيات 
بـــطـــريـــقـــة صـــحـــيـــحـــة، ويـــعـــتـــمـــد هــــــؤالء عــلــى 
تــحــويــل مــرضــاهــم إلـــى عــيــاداتــهــم الــخــاصــة 
بعد انتهاء دواماتهم في املستشفى لتحسن 
دخـــلـــهـــم، وإن كـــــان مــــا يــطــلــبــونــه يـــتـــجـــاوز 
قــدرات ذوي الدخل املحدود. ويضطر هؤالء 
املرضى إلى االقتراض أحيانا للحصول على 
العاج«. ويؤكد أن »األطباء األجانب والعرب 

أكثر اهتماما باملرضى العراقين«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر املـــعـــاون الــطــبــي مـــن بــابــل 
ــدر، إلـــــى أن »أطــــبــــاء كــثــرا  ــيــ ــريـــم حــ ــكـ عـــبـــد الـ
يتواجدون حاليا في بابل وكرباء والنجف 
ــؤالء مــن  ــ ومـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب. غــالــبــيــة هــ
اللبنانية،  الجنسية  ثم  السورية،  الجنسية 
لــكــنــهــم ال يــقــيــمــون فــيــهــا بــشــكــل دائــــــم، وقــد 
وتعتمد  األتـــــراك.  ويليهم  تــهــم،  كــفــاء أثــبــتــوا 
ــي مـــديـــنـــة كـــربـــاء  املــســتــشــفــيــات األهـــلـــيـــة فــ
عــلــى أطـــبـــاء مـــن الــهــنــد، وخــصــوصــا إلجـــراء 
ــة«. ويـــؤكـــد  ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــيـ ــراحـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـ
»املستشفيات  أن  الجديد«  »العربي  لـ  حيدر 
الــعــراق بــاتــت تستقطب األطــبــاء  األهلية فــي 
ــنـــاك بــريــطــانــيــون  مــــن كــــل أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. هـ
بـــغـــداد، وقـــد أجـــروا  فــي بــعــض مستشفيات 
نجاحهم.  وأثبتوا  ومعقدة،  صعبة  عمليات 
مـــا يجعل  أتــعــابــهــم مــرتــفــعــة،  ــــدالت  بـ أن  إال 
املـــواطـــن الــعــراقــي أمــــام خــيــاريــن؛ إمـــا املـــوت 
فـــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، أو الــتــعــرض 
لإلفاس على أيدي األطباء األجانب. ويحدث 

كل ذلك من دون أي مراجعة أو تقنن من قبل 
الـــبـــاد«. مــن جهته،  الــســلــطــات الصحية فــي 
يـــوضـــح الــطــبــيــب الـــعـــراقـــي عـــثـــمـــان فـــاضـــل، 
وهو من بغداد، أن »األطباء األجانب ليسوا 
أكــثــر خــبــرة مــن الــعــراقــيــن، لكن هــنــاك حملة 
إلى  مشيرًا  العراقين«،  األطباء  ضد  تشويه 
»تعرضهم للعنف والشتائم واألذى النفسي 
الصحة  وزارة  تضعهم  إذ  املستشفيات،  في 
فـــي وجــــه املـــدفـــع مـــع املـــواطـــن فـــي ظـــل نقص 
الـــخـــدمـــات واألدويــــــــة«. يــضــيــف أن »األطـــبـــاء 
العراقين مــتــواجــدون فــي كــل أنــحــاء العالم، 
ــه«.  ويــعــمــلــون فـــي مــجــالــهــم عــلــى أحــســن وجـ
تــقــول عضو لجنة الصحة في  الــســيــاق،  فــي 
مجلس الــنــواب الــعــراقــي ســهــام املــوســوي، لـ 

تتمسك الكويت بقانون 
»المجاهرة باإلفطار«، 

في حين تعلو أصوات 
كثيرة مطالبة بإلغائه مع 

ما يفرضه من عقوبات 
على المسلمين وعلى غير 

المسلمين

الكويت ـ خالد الخالدي

تفرض القوانن الكويتية عقوبات على املجاهرين 
بــاإلفــطــار فــي أيـــام شــهــر رمـــضـــان، فــي حــن يتكرر 
الــجــدال فــي كــل عــام حــول مــدى دســتــوريــة القانون 
ــدى مــاءمــتــه واقـــع  ــــرض فـــي عـــام 1968 ومــ

ُ
ــذي ف الــ

الــبــاد مــع تــزايــد الــوافــديــن مــن غير املسلمن، إلى 
جانب وضع املرضى الذين يضطرون إلى اإلفطار 
والعمالة الوافدة التي تعمل تحت الشمس. ووفقا 
 »كــل من جاهر في 

ّ
لقانون رقــم 44 لسنة 1968 فــإن

مكان عام باإلفطار في نهار رمضان وكل من أجبر 
أو حــــّرض أو ســاعــد عــلــى تــلــك املـــجـــاهـــرة« يعاقب 
بــغــرامــة ال تــتــجــاوز 100 ديــنــار كــويــتــي )نــحــو 330 
دوالرًا أميركيا( وبالحبس مّدة ال تتجاوز شهرًا أو 

بإحدى هاتن العقوبتن.
ــن تـــشـــّدد  ــويـــت مــ ــكـ ــي الـ ــانـــي غـــيـــر املـــســـلـــمـــن فــ ــعـ ويـ
السلطات األمنية في محاسبة املجاهرين باإلفطار 
وإنــزال العقوبات القانونية بحقهم حتى مع شرب 
املياه فقط من دون تناول الطعام. وتوقف الشرطة 
املــحــلــيــة فـــي خــــال هــــذا الــشــهــر أعـــــــدادًا كــبــيــرة من 
الوافدين الذين يعملون في الشوارع ويعمدون إلى 
شرب املياه، وهــؤالء هم غالبا من غير املسلمن أو 
مسلمون اضــطــروا إلـــى ذلـــك بسبب الــحــر الــشــديــد. 
املــتــكــررة  تــحــذيــراتــهــا  الـــداخـــلـــيـــة  وتــــواصــــل وزارة 
للوافدين وبكل اللغات، من شرب املياه في الشوارع 
على  بحقهم  القانون  بتطبيق  ستقوم  أنها  مؤكدة 

الفور.
ويطالب محامون وقانونيون وناشطون كويتيون 
بــإلــغــاء هـــذا الــقــانــون لــعــدم دســتــوريــتــه وتــعــارضــه 
فواز  املحامي  ويقول  املدنية«.  الــدولــة  »مفهوم  مع 
ـــرز الـــداعـــن إلـــى إلـــغـــاء هــذا  الــخــطــيــب وهـــو أحـــد أبـ
املجاهرة  »قانون   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ القانون، 

مبررات  التفسيرية  مذكرته  في  يتضّمن  باإلفطار 
 ديــــن الـــدولـــة هو 

ّ
ــذا الـــقـــانـــون، مــنــهــا أن إلصـــــدار هــ

اإلسام ويتوجب مراعاة النظام العام على جميع 
ــاء حـــفـــاظـــا عــلــى  ــ  الـــقـــانـــون جـ

ّ
ــكـــان الـــكـــويـــت وأن سـ

أحــاســيــس أهـــل الــكــويــت والــتــمــّســك بــالــديــن والقيم 
 اإلفــطــار فــي األمــاكــن العامة يــؤذي 

ّ
اإلســامــيــة، وأن

 
ّ
 الــخــطــيــب يــلــفــت إلــــى أن

ّ
شـــعـــور املـــســـلـــمـــن«. لـــكـــن

»الــقــانــون يخالف أكــثــر مــن خمس مـــواد أخـــرى في 
الدستور الكويتي، من بينها املــادة 30 التي تنّص 
على  مــشــددًا  مكفولة«،  الشخصية  الحرية   

ّ
أن على 

لــلــقــانــون والـــتـــي تحدثت  الــتــفــســيــريــة  ــرة  ــذكـ  »املـ
ّ
أن

 اإلفــطــار فــي األماكن 
ّ
عــن مــراعــاة النظام الــعــام وأن

العامة يؤذي شعور املسلمن فيها نوع من املغاالة 
فــرض عقيدة معينة على جــزء كبير  واملبالغة في 
ــارس الـــصـــيـــام بــســبــب  ــمــ ــن ســـكـــان الـــكـــويـــت ال يــ مــ

اختاف دينه«.
يضيف الخطيب: »لسنا في دولة دينية حتى نقول 
فــي نــهــار رمــضــان مــخــالــف للشريعة،   اإلفـــطـــار 

ّ
إن

أمــور  فثّمة  قــانــونــيــة.  عقوبة  يستوجب  وبــالــتــالــي 
 
ً
ليا وتطّبق  للشريعة  مخالفة  الكويت  في  تحدث 

ــة مــدنــيــة، مـــن قــبــيــل الــبــنــوك  ـــنـــا فـــي دولــ
ّ
ونـــهـــارًا ألن

الــتــقــلــيــديــة والـــربـــويـــة وشـــركـــات الــتــأمــن املــخــالــفــة 
 
ّ
لــفــهــم كــثــيــريــن لــلــشــريــعــة اإلســــامــــيــــة. كـــذلـــك فــــإن
الدولة تتعاقد مع جيش أجنبي غير مسلم لفرض 
الحماية وغير ذلك، وكل هذه املظاهر تؤكد انفتاح 
إذًا  الــواجــب  ومــن  العاملي،  التنّوع  وتقبلها  الــدولــة 
تقبل هــذا الــتــنــوع فــي مسألة اإلفــطــار فــي األمــاكــن 

العامة في شهر رمضان«.
 
ّ
من جهتها، ترى الناشطة الكويتية شيخة العلي أن

ُيَعّد أحد أبرز القوانن  »قانون املجاهرة باإلفطار 
الواجب إلغاؤها أو تعديلها في الكويت«، مشيرة 
ـــه »يــتــدخــل فــي حريات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن لـــ

الناس«. وتقول: »أنا ضّد من يحاول إلغاء القانون 
الــكــويــت فقط«،  فــي  مــن أجــل حماية غير املسلمن 
مؤكدة على »حق املسلمن في اإلفطار بشكل علني 
 الصيام 

ّ
في شهر رمضان من دون تدخل أحــد ألن

ــه ال يحق لــلــدولــة أو أّي كان  عــاقــة بــن العبد ورّبـ
تحديدها والتدخل فيها«.

فــــي املـــقـــابـــل، كـــثـــر مــــن رجــــــال الـــســـيـــاســـة والـــديـــن 
فــي الــكــويــت، بــمــن فيهم نـــواب فــي مجلس األمـــة، 
ـــه يمثل 

ّ
ــة هـــذا الــقــانــون مــؤكــديــن أن يــرفــضــون إزالــ

ــّد من  تــوجــهــا ديــنــيــا وثــقــافــيــا مــهــمــا لــلــدولــة ال بــ
إظهاره. ويقول جابر العازمي وهو أستاذ منتدب 
»العربي  لـ الكويت  جامعة  فــي  الشريعة  كلية  فــي 
 »منع املجاهرة باإلفطار أمر ضروري 

ّ
الجديد« إن

ــــام وأّي عــمــل  ــ الــــدولــــة هــــو اإلسـ ــــن   ديـ
ّ
ومـــهـــم ألن

ونعني  الشعائر،  في  خصوصا  لإلسام  مخالف 
ُيلغى.  أن  مــن  بــّد  ال  للدين،  الثقافية  املظاهر  بها 
واإلفـــطـــار جــهــارًا نــهــارًا أمـــام الــنــاس فــي رمــضــان 
لها«.  فيه خــدش للشعائر اإلسامية، بل وإهــانــة 
ويــطــالــب الــعــازمــي فـــي حــركــة مـــضـــادة الــحــكــومــة 
»تغليظ العقوبة بحق مخالفي قانون املجاهرة  بـ
أّما  السجن«.  الغرامة ومــدة  قيمة  باإلفطار ورفــع 
»الــعــربــي  الــنــائــب اإلســـامـــي حــمــد املــطــر فــيــقــول لـــ
ــه »عــلــى الجميع احــتــرام ديـــن الــدولــة  ـ

ّ
الــجــديــد« إن

ــــام كــمــا يــحــتــرم املــســلــمــون أديـــان  الــــذي هـــو اإلسـ
وثــقــافــات العالم فــي الــخــارج، وهــذا األمــر ينطبق 

على اإلفطار في نهار رمضان«.

أطباء في العراقتحقيق
عرب وأجانب يعّوضون النقص

األردن: خوف من تفشي موجة ثالـثة لكورونا

إذا أحسنّا التصرف
 اليوم، لن نواجه موجة 

خطيرة. وعلى الحكومة 
توفير لقاحات بسرعة

عّمان ـ أنور الزيادات

ــات  ــ ــابـ ــ ــيــــات واإلصـ الــــوفــ نـــســـبـــة  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ زاد 
الفترة  األردن، خـــال  فــي  كـــورونـــا  بــفــيــروس 
املــاضــيــة، مـــن قــلــق املـــواطـــنـــن. وتـــوفـــي نحو 
ألــف  نــحــو 700  8500 شــخــص، فيما أصــيــب 
ــدد ســـكـــانـــه نــحــو  ــ بـــالـــوبـــاء فــــي بـــلـــد يــبــلــغ عـ
اقتصادية  أزمــة  10،6 ماين نسمة، في ظل 
واجــتــمــاعــيــة صعبة بــالــتــوازي مــع إجــــراءات 

الحظر القاسية.  
وتــحــّولــت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي إلــى 
صفحات نعي، في وقت بلغ عدد الذين تلقوا 
للفيروس  املضاد  اللقاح  األولــى من  الجرعة 
نــحــو 430 ألــفــا، والــجــرعــة الــثــانــيــة 130 ألــفــا، 
وهـــي نــســبــة قــلــيــة بــاملــقــارنــة مـــع الــكــثــيــر من 
الــدول. ويتخّوف األردنيون من موجة ثالثة 
من فيروس كورونا، تزيد من نسبة الوفيات، 
طيل فترة اإلغاق، على الرغم من الوعود 

ُ
وت

الحكومية بصيف آمن. 
ــيــــاق، يــــقــــول أمـــــن عـــــام وزارة  فــــي هـــــذا الــــســ
الصحة األردنــيــة بــالــوكــالــة لــشــؤون األوبــئــة 
ــادل الــبــلــبــيــســي، لـــ  ــ واألمـــــــــراض الــــســــاريــــة، عــ
 احـــتـــمـــال مــواجــهــة 

ّ
الــــجــــديــــد«، إن »الـــعـــربـــي 

الــبــاد مــوجــة ثالثة مــن الــفــيــروس وارد جدًا 
ــتـــحـــورات، وتـــعـــرض غــالــبــيــة دول  فـــي ظـــل املـ
مــا من  لكن  التفشي،  مــن  ثالثة  العالم ملوجة 
جزم بتعّرض األردن لها خال الفترة املقبلة. 
يضيف أن اســتــعــدادات الــــوزارة تــتــرّكــز على 
تلقيح أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الــنــاس وإقــنــاع 
الجميع باإلقبال على تلقي اللقاح، وتجهيز 
الثالثة.  املوجة  تفشي  املستشفيات في حال 
ويوضح أن املناعة املجتمعية تحصل عندما 
ــــى 80 فــــي املــــائــــة مــــن الــســكــان  يــتــمــتــع 70 إلـ
اإلصابة  أو  التلقيح  مــن خــال  إمــا  باملناعة، 
باملرض، أي حاصل أعــداد املصابن مضافا 

إليه أعداد متلقي اللقاح. 
ــق بـــأعـــداد الـــوفـــيـــات الــعــالــيــة، 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

 نسبة الوفيات عادية. أما 
ّ
يقول البلبيسي إن

نسبة الذين دخلوا املستشفيات فهي مرتفعة 
ــــول الــكــثــيــر  نــســبــيــا، عـــازيـــا الــســبــب إلــــى وصـ
مـــن الـــحـــاالت إلــــى املــســتــشــفــيــات فـــي مــراحــل 
متأخرة، داعيا كل من يشعر بأعراض املرض 
إلى مراجعة املستشفى قبل أن تصبح حالته 
ــابـــات   أعــــــداد اإلصـ

ّ
ــرى أن ــ أكـــثـــر خــــطــــورة. ويـ

مــقــبــولــة بــعــد مـــــرور املــمــلــكــة بــمــوجــتــن من 
فيروس كورونا خال الفترة املاضية.  

الوطنية  يــقــول عضو لجنة األوبــئــة  بــــدوره، 
بسام حــجــاوي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نحن 
فــي مــوجــة تكثر فيها اإلصــابــات والــوفــيــات. 
وبعدها تعود األمور إلى االستقرار«، معتبرًا 
ارتفعت  أعـــداد اإلصــابــات،  ارتفعت  ما 

ّ
أنــه كل

أعداد الوفيات. يضيف: »في بعض األحيان، 
تــنــخــفــض أعــــــداد اإلصــــابــــات بــشــكــل ســريــع، 
فــيــمــا يــســتــغــرق انـــخـــفـــاض أعــــــداد الــوفــيــات 

أسبوعن إلى ثاثة أسابيع«، مشيرًا إلى أن 
من الطبيعي أن ترتفع أعــداد اإلصــابــات في 
حـــال تفشي مــوجــة ثــالــثــة مــن الـــوبـــاء، مــذكــرا 
بــأن أرقـــام الــوفــيــات واإلصـــابـــات مقبولة من 

الناحية العلمية.  
سبت 

ُ
ــال احت ــه فــي حـ ويــوضــح حــجــاوي أنـ

ــام   األرقــ
ّ
ــإن الــوفــيــات قــيــاســا بـــاإلصـــابـــات، فــ

تأتي قريبة من املعّدل العاملي، الفتا إلى أن 
ــحــصــي ســـوى اإلصــابــات 

ُ
بــعــض الــــدول ال ت

الــشــديــدة، معتبرًا أن أعـــداد الــوفــيــات كانت 

أعــداد املصابن  عالية نسبيا باملقارنة مع 
الـــذيـــن نــقــلــوا إلــــى املــســتــشــفــيــات. وفــــي ما 
يتعلق بــحــديــث الــحــكــومــة عــن صــيــف آمــن، 
ــة األخـــــيـــــرة بـــاتـــت  ــ ــــوجـ ــقــــول إن أرقـــــــــام املـ يــ
مستقرة، مضيفا أن هناك رهانا على التزام 
الـــنـــاس بــالــكــمــامــة والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
اللقاحات، مــحــذرًا في  واألهـــم زيـــادة نسبة 
الـــوقـــت نــفــســه مـــن فــتــح مــخــتــلــف قــطــاعــات 

الباد بشكل عشوائي.  
ــــصــــاب تــتــشــّكــل لــديــه 

ُ
 امل

ّ
يــتــابــع حـــجـــاوي أن

إلــى 5 أشــهــر، مضيفا  مناعة طبيعية مــن 4 
أن األولوية هي لكبار السن والكوادر الطبية 
لتلقي الــلــقــاح، الفــتــا إلـــى أن هــنــاك شــح في 

اللقاحات على مستوى العالم.
من جهته، يقول األستاذ املشارك في كلية 
والتكنولوجيا،  الــعــلــوم  فــي جــامــعــة  الــطــب 
والخبير في علم األمــراض املنقولة، محمد 
الجديد«:  »العربي  لـ  القضاة،  الحميد  عبد 
»هناك دول انخفضت فيها حاالت اإلصابة 
بــســبــب حـــمـــات الــتــلــقــيــح الــــواســــعــــة مــثــل 

الوقت  وفــي  وبريطانيا.  املتحدة  الــواليــات 
نفسه، تشهد دول أخرى ارتفاعا في أعداد 
اإلصــابــات والــوفــيــات بسبب تفشي موجة 
مــوقــعــا  يــحــتــل  األردن  أن  ــــرى  ويـ ــديــــدة«.  جــ
وسطيا لناحية أعداد الوفيات واإلصابات، 
مشيرًا إلى انخفاض أعداد اإلصابات خال 
األيام القليلة املاضية يرتبط بالتزام الناس 
بــــإجــــراءات الـــوقـــايـــة، والــلــقــاحــات، وتشكل 
مناعة لدى املتعافن، معتبرًا أن اللقاح هو 
ــم ملــواجــهــة أي مــوجــة جــديــدة.  الــســاح األهـ
يضيف: »إذا أحسنا التصرف خال الفترة 
الــحــالــيــة، لــن نــواجــه مــوجــة خــطــيــرة. وعلى 

الحكومة أن تسارع بتوفير اللقاحات«. 
ق بأعداد الوفيات، يرى القضاة 

ّ
وفي ما يتعل

كبيرة.  تعّد مشكلة  بكورونا  إصــابــة  أيــة   
ّ
أن

في البداية، كان هناك طموح بعدم تسجيل 
أية إصابات على االطاق، الفتا إلى أن األردن 
كــــان شــفــافــا بــالــكــشــف عـــن األرقــــــام املتعلقة 
من  العديد  أن  علما  واإلصـــابـــات،  بالوفيات 

الدول لم تكن تعلن عن األرقام الحقيقية.
يــشــكــل الــنــوم عــنــصــرًا أســاســيــا لحياة 
النوم  وقــلــة  ونفسيا،  صحيا  اإلنــســان 
ر 

ّ
ا وتؤث

ّ
يمكن أن تجعلك تبدو أكبر سن

بطريقة مباشرة على صحتك ومظهرك، 
باإلضافة إلى األمراض املتعلقة بعمل 
ـــعـــّد 

ُ
الــجــســم الــطــبــيــعــي وانـــتـــظـــامـــه. وت

مشكلة قلة النوم من املشاكل املنتشرة 
ــوم، إذ يـــقـــول جــوشــوه  ــيــ فـــي عــاملــنــا الــ
 
ّ
زيــغــنــر، طبيب األمــــراض الــجــلــديــة، إن
ــة والــصــيــانــة.  ــراحــ املـــســـاء هـــو وقــــت الــ
التلف  مــن  نفسه  الجلد  يعالج  حينها 
اليومي. وقلة النوم تعطل عملية التئام 
الشيخوخة  احتمالية  يزيد  ما  الجلد، 
املـــبـــكـــرة، بــحــســب تــقــريــر نـــشـــره مــوقــع 
»ذا هـــالـــثـــي« املــتــخــصــص فـــي شـــؤون 
الصحة. في املساء تنخفض مستويات 
الــكــورتــيــزول )هـــرمـــون الــتــوتــر( بشكل 
 الـــســـهـــر لـــوقـــت مــتــأخــر 

ّ
طــبــيــعــي، لـــكـــن

وتعطل دورة النوم يجعان مستويات 
هرمون التوتر عالية، ما يعّرضك لحّب 
الشباب بسبب إفرازات الغدد الدهنية. 
ر 

ّ
 قلة النوم تؤث

ّ
باإلضافة إلى ذلك، فإن

على املسامات.
الطبيعي  النوم  أهمية  زيغنر  ويشرح 
بــالــنــســبــة إلـــى إنــتــاج مــخــزون الجسم 
من مضادات األكسدة، فحرمان الجسم 
ــــى انـــخـــفـــاض فــي  ــنــــوم يــــــؤدي إلـ مــــن الــ
ـــر على 

ّ
إنـــتـــاج تــلــك املــــضــــادات، مـــا يـــؤث

من  نفسها  حماية  على  بشرتك  قـــدرة 
التالي،  اليوم  البيئية في  الضغوطات 
والــتــلــوث  البنفسجية  فـــوق  كــاألشــعــة 
ر 

ّ
ودخــــــان الــســجــائــر وغـــيـــرهـــا. ويـــحـــذ

ــر بشكل 
ّ
 قــلــة الــنــوم تــؤث

ّ
زيــغــنــر مــن أن

مـــبـــاشـــر عـــلـــى جـــهـــاز املـــنـــاعـــة لــلــجــســم 
وأنماط الساعة البيولوجية الطبيعية 
ــا الــــدم  فــــي بـــشـــرتـــك، فــتــنــخــفــض خـــايـ

ــعـــّرضـــك إلـــــى ارتـــفـــاع  ــا يـ ــيـــضـــاء، مــ ــبـ الـ
كما  الجلد،  بالتهابات  نسبة إصابتك 
أمــراض  فــي  الــنــوم تتسبب   مشاكل 

ّ
أن

ــة، كــــاالنــــتــــفــــاخ تــــحــــت الــــعــــن.  ــ ــاويـ ــ ــفـ ــ ملـ
 قــلــة الـــنـــوم تـــتـــعـــارض مع 

ّ
يــضــيــف أن

الطبيعية  البيولوجية  الساعة  أنماط 
لــبــشــرتــك، بــمــا فـــي ذلــــك تــرمــيــم الــجــلــد 
فـــي أثـــنـــاء فـــتـــرة املـــســـاء، فــقــد تــتــداخــل 
الجلد  مــع دوران خــايــا  العملية  هــذه 
الطبيعي، ما يؤدي إلى تراكم الخايا 
على سطح الجلد فتجعل بذلك البشرة 

باهتة ورمادية اللون.
ــر ال يــقــتــصــر عــلــى املـــســـامـــات أو  ــ واألمــ
دراســات  أظهرت  فقد  الباهتة،  البشرة 
وجـــود صــلــة مــا بــن الــنــوم والصدفية 
واإلصابة باإلكزيما، فعندما ال تحصل 
ــوم تــرتــفــع  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ عـــلـــى قـــســـط كــــــــاٍف مـ
إلى  يــؤدي  التوتر لديك، ما  مستويات 
ـــر 

ّ
تــعــطــل عــمــلــيــة تـــرمـــيـــم الـــجـــلـــد ويـــؤث

بشكل مباشر على مظهرك.
لحياة  أساسيا  عنصرًا  الــنــوم  ويشكل 
اإلنسان الطبيعية، إذ يحتاج اإلنسان 
ــــى مــــا بــــن ســبــع  بــــن 26 عـــامـــا و64 إلـ
ر 

ّ
ســـاعـــات نــــوم وتـــســـع  يــومــيــا، ويــحــذ

 حرمان الجسم من النوم 
ّ
األطباء من أن

يــؤّدي إلى أمــراض في القلب واألوعية 
الــدمــويــة. أّمــــا األشـــخـــاص الــذيــن تزيد 
أعــمــارهــم عــن 65 عــامــا، فــفــي إمكانهم 
 .

ً
النوم من سبع ساعات إلى ثمان ليا

للنوم«  األميركية  »الجمعية  ونصحت 
بتحديد وقت ثابت للنوم إذ يجب على 
اإلنسان الذهاب إلى الفراش كل يوم في 
ملــســاعــدة جسده  تقريبا،  نفسه  الــوقــت 
على االستقرار والحصول على الراحة 

التي يريدها.
)علي عواضة(

قلة النوم تؤثر 
في المظهر الخارجي

زهير هواري

املعتمدة في  الــتــجــارب  مــن  ــدة  واحـ لكل  تقديم عــرض مفصل  ال يمكن 
التعليم عن ُبعد، وسط أزمة كورونا، والتي أشرنا إلى اعتمادها سابقًا، 
ر معلومات عن عمليات تقييم 

ّ
بالنظر إلى تنوعها من جهة وإلى عدم توف

أّن  منها، خصوصًا  واحـــدة   
ّ

كــل مـــردود  عــن  دقيقة ورصينة  أكاديمية 
التقييم العلمي يتطلب دراسات وأبحاثًا حقلية تطاول أوضاعًا متداخلة، 
املناهج  إلــى  بــاإلضــافــة  واالجــتــمــاعــي،  النفسي  وكــذلــك  السياسي  منها 
واألساتذة والطالب، من دون أن ننسى األهل ومستواهم العلمي بعدما 
بــاتــوا، كما هو واضــح، شركاء في املسؤولية، وعــدد أفــراد األســرة وما 

يستطيع املنزل تأمينه من مساحات ومناخات وغيرها.
ها دولة مستقرة على 

ّ
نبدأ من الكويت كنموذج، والتي يمكن وصفها بأن

الصعيَدين السياسي األمني واالجتماعي. كذلك فإّن الفرد فيها يتمتع 
بمدخول من األعلى في العالم، بما في ذلك بني الدول األكثر رفاهية. هذا 
االستقرار والبحبوحة يتيحان توّسعًا في استخدام الوسائل الحديثة، 
إلــى خــدمــات اإلنترنت  الــوصــول  ر فيها 

ّ
يــتــعــذ الــتــي  بــخــالف املجتمعات 

والكهرباء وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية وغيرها من املتطلبات.
نجد في الكويت 632 ألفًا و988 تلميذًا إلى جانب 116 ألفًا و336 طالبًا 
جامعيًا. وبعدما قررت الدولة إقفال مدارسها، أعلنت على حسابها على 
بتصميم  بــدأ  املتخصص  اإللكتروني  التعليم  فريق  أّن  »تويتر«،  موقع 
التعليمية،  الكويت  بوابة  على  ُبعد  عن  التعليم  ومصادر  مــواد  وتطوير 
باإلضافة إلى إتاحة مجموعة من مشاريع الوزارة السابقة، ومنها القناة 

التربوية وتطبيق »سراج« التعليمي والكتب التفاعلية.
ــة مــنــشــورة أعـــّدهـــا مــركــز الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــدراســات  ــ وبــحــســب دراسـ
الــعــالــم العربي:  ُبــعــد فــي  والــبــحــوث حــول »تــحــديــات تطبيق التعليم عــن 
ه »على الرغم من احتمال إقبال الطالب على مثل 

ّ
الكويت نموذجًا«، فإن

الجامعة،  أو  املدرسة  إلــى  التنقل  الــذي ال يشترط  التعليم  النوع من  هــذا 
فإّن اعتماده سوف يفرض تحديات مراقبة جودة هذا النوع الجديد من 
التدريس في ظل تصاعد أزمة جودة النظام التعليمي برّمته في الكويت 
ــر جــهــود اإلصـــالح. إذًا نــدخــل هنا فــي صميم مشكالت حداثية 

ّ
وتــأخ

 من جودة«. 
ً
هذا النوع من التعليم بالعالقة مع ما كان عليه التعليم قبال

املؤسسي  االستعداد  »عدم  بـ التوّجه  هذا  الدراسة اصطدام  تتوقع  لذلك 
واملجتمعي ملنح الثقة في مثل هذا النوع من التعليم الذي واجهته موجة 
أغلبها  الكويت بعد حملة مكافحة تزوير شهادات  تشكيك واسعة في 
تطبيقات  تقود  أن  نفسها  الــدراســة  وتتوقع  افتراضية«.  جامعات  مــن 
إلــى االستغناء عن  املـــدارس والجامعات  إلــى اضــطــرار  ُبعد  التعليم عن 

ألوف املدّرسني في املدى القريب.
)باحث وأكاديمي(

تجربة التعليم عن بُعد
 في الكويت

أكاديميا

أعلن عضو لجنة الصحة في البرلمان العراقي، جواد الموسوي، هدر 
أكثر من 50 في المائة من األموال التي خصصت لبناء مستشفيات في 
العراق. وقال في مؤتمر صحافي، عقد في وقت سابق، إّن »الواقع 
إلى  سيئ  من  يتجه  سنوات،   10 من  أكثر  ومنذ  العراق،  في  الصحي 

أسوأ«، مضيفًا أنه كان قبل 20 أو 30 عامًا أفضل مما هو عليه اآلن.

هدر أموال

)Getty/في أحد أقسام كورونا في مستشفى في العراق )حوري خالد

)Getty/أمراض عديدة لقلة النوم على اإلنسان )أليكسي روزنفلد

التشدد يشمل المسلمين وغير المسلمين )ياسر الزيات/ فرانس برس(
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)Getty( حصل على اللقاح مع بدء تطعيم كبار السن في األردن
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وضع كارثي بسبب نقص األكسجين واألسرّة

كورونا الهند ما زالت أرقام قياسية 
جديدة بإصابات كورونا 

ل في الهند، ثاني أكبر  سجَّ
ُ
ت

دولة في العالم لجهة عدد السكان. 
والعدوى املتفاقمة بفيروس كورونا 
الجديد تدفع مزيدًا من املرضى إلى 

، صار يعاني 
ّ

نظام رعاية صحية هش
من نقص شديد في أسّرة املستشفيات 

واألكسجني. وقد سّجلت الهند حتى 
أمس الجمعة، نحو 16 مليونًا و300 

ألف إصابة بالوباء منذ بدء انتشاره، 
وهو ثاني أعلى إجمالي في العالم 

بعد الواليات املتحدة األميركي، من 
بينها نحو 187 ألف وفاة، بحسب عّداد 

»وورلد ميترز«.
أعلن عدد كبير من املستشفيات نقصًا 

حادًا في األسّرة واألدوية، وعملها 
بمستويات منخفضة بشكل خطير من 

األكسجني.
أمرت محكمة نيودلهي العليا، يوم 

األربعاء، الحكومة بتحويل األكسجني 
من االستخدام الصناعي إلى 

املستشفيات إلنقاذ حياة الناس، وقال 
القضاة ردًا على التماس قّدمه أحد 

مستشفيات نيودلهي، يطلب تدخل 
املحكمة: »ال يمكن أن ُيترك الناس 

للموت بسبب عدم وجود أكسجني. 
اشحذوها، أو استعيروها، أو اسرقوها، 

إنها حالة طوارئ وطنية«. وتسّرع 
الحكومة في حركة شاحنات األكسجني 

لتجديد اإلمدادات للمستشفيات.
جلبت عمليات اإلغالق والقيود 

الصارمة األلم والخوف واملعاناة 
للعديد من الناس في نيودلهي ومدن 

أخرى. وفي مشهد مألوف بجميع أنحاء 
البالد، تهرع سيارات اإلسعاف من 

مستشفى إلى آخر، في محاولة للعثور 
على سرير فارغ. ويصطف األقارب 

املفجوعون خارج محارق الجثث، حيث 
تصاعد معدل وصول الجثث عدة مرات.
)أسوشييتد برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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