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طهران ـ صابر غل عنبري

لم يتمّكن املواطن اإليراني فريبرز حسني 
)33 عــامــًا( مــن الــــزواج حتى الــيــوم. عامًا 
بعد عام، يتراجع أمله بالزواج. والسبب، 
ــة االقــتــصــاديــة الــتــي تــــؤدي إلــى  ــ كــمــا يـــقـــول، األزمـ
ارتفاع مستمر في األسعار في مقابل تراجع دخل 
السنوات  متدنية خالل  إلى مستويات  اإليرانيني 

الثالث األخيرة.  
فــريــبــرز الــحــاصــل عــلــى شــهــادة بــكــالــوريــوس في 
إدارة األعمال، يقول لـ »العربي الجديد« إنه يعمل 
لنحو  الشخصية  بسيارته  الركاب  وينقل  سائقًا 
10 ساعات يوميًا. ويبلغ دخله الصافي الشهري 
ه بالكاد يؤمن احتياجاته 

ّ
أن نحو 150 دوالرًا، إال 

األســاســيــة. يــقــول إنـــه كـــان قــد خــطــط لـــلـــزواج عــام 
2019 بمساعدة والده. وبعد الحصول على قرض 
حكومي للزواج )ألفا دوالر(، سرعان ما تدهورت 
األوضـــاع االقــتــصــاديــة فــي الــبــالد مــن جـــراء فرض 

العقوبات األميركية عام 2018. 
ويشير فريبرز إلــى أنــه ال يمكنه الـــزواج فــي هذه 
إيـــاه والـــده باإلضافة  الــظــروف، وأن مــا سيمنحه 
إلى القرض الحكومي الذي ارتفع إلى 2500 دوالر 
ال يــغــطــي إال املــبــلــغ املـــقـــدم الســتــئــجــار بــيــت، ولــن 
يتمكن من شراء الذهب للفتاة التي سيطلب يدها 
الكثيرة  الــتــكــالــيــف  عــن  عـــدا  دوالر(،   1500 )نــحــو 

األخرى. فقرر تأجيل الزواج عامني آخرين عسى أن 
تنفرج األمور. لكن يبدو أن األوضاع االقتصادية 
تــتــجــه إلــــى مــزيــد مـــن الـــتـــدهـــور نــتــيــجــة اســتــمــرار 
الــعــقــوبــات. ويــقــول: »ال يمكنني الــــزواج فــي هــذه 
الظروف أو حتى التفكير باألمر إذا ما بقي الوضع 

االقتصادي على حاله«. 
ــان لــــأزمــــة االقــــتــــصــــاديــــة تـــأثـــيـــر عـــلـــى نــســبــة  ــ ــ وكـ
كبيرة مــن الشباب اإليــرانــي، ولــم يعد الـــزواج من 
أولــويــاتــهــم. وفـــي الــوقــت الــحــالــي، يــالحــظ عــزوف 
الــشــبــاب اإليــرانــي عــن الــــزواج، وإن لــم تكن األزمــة 
االقتصادية العامل الوحيد. وتشير الدراسات إلى 

ارتفاع مطرد في حاالت الطالق. 
الــزواج 40  وخــالل العقد األخير، انخفضت نسبة 
في املائة في البالد. فبعدما وصلت عقود الزواج 
إلى 830 ألفًا عام 2010 في عموم البالد البالغ عدد 
آنـــذاك، تراجعت  سكانها نحو 75 مليون شخص 
األرقام بشكل مستمر لتسجل البالد العام املاضي 
530 ألــف زواج، فيما ارتــفــع عــدد الــســكــان إلــى 85 

مليون نسمة. 
والـــيـــوم، يــقــدر عـــدد الــشــبــاب )مــمــن تـــجـــاوزوا الــــ 40 
عــامــًا( والــذيــن لــم يــتــزوجــوا، بنحو 5 مــاليــني. لكن 
شهد العام املاضي )21 مارس/ آذار 2020 حتى 20 
مارس/ آذار 2021( ارتفاعًا بسيطًا في نسبة الزواج 
قدرت بنحو 5 في املائة، في ظروف تفشي فيروس 
ــا الـــجـــديـــد، بــعــدمــا فــــرض إلـــغـــاء الــكــثــيــر من  كـــورونـ

العادات والتقاليد املكلفة واملرتبطة بالزواج، والتي 
تندرج ضمن الكماليات. 

في املقابل، تقول األربعينية نيلوفر، التي تسكن في 
شمال العاصمة اإليرانية طهران، وهي منطقة راقية 
يسكنها األثرياء، إنها فضلت عدم الــزواج من دون 
أن يكون العائق ماديًا. وتوضح لـ »العربي الجديد« 
أن عائلتها ثرية، إال أنها ال تفكر بالزواج: »لو أنني 
أردت الزواج، لكنت تزوجت قبل نحو عشرين عامًا، 
عــنــدمــا طلبت عــائــالت عـــدة يـــدي ألبــنــائــهــا، لكنني 
رفــضــت وفضلت البقاء مــع أهــلــي«. وعــن األســبــاب، 
تقول إن الحياة الزوجية تفرض قيودًا، مشيرة إلى 
يشعرن  »ال  تــزوجــن  الــلــواتــي  صديقاتها  معظم  أن 
بالراحة، وقد لجأت كثيرات إلى الطالق. في الوقت 
الحالي، أعيش حرة وال أتحمل أي مسؤولية تجاه 
. كما أنني ال 

ً
شخص آخر، سواء أكان زوجًا أو طفال

أرغب في اإلنجاب«. 
وبـــات هـــذا حـــال الــعــديــد مــن الــشــبــاب الــذيــن ليست 
لديهم أي رغبة بالزواج. في هذا اإلطار، يقول نائب 
الــريــاضــة والشباب  بـــوزارة  الشباب  تنظيم شــؤون 
اإليــرانــيــة، محمد مــهــدي تــنــدغــويــان، إن 30 إلــى 40 
فـــي املـــائـــة مـــن أســـبـــاب الـــعـــزوف عـــن الــــــزواج تــعــود 
واالجتماعية  الثقافية  القضايا  فــي  »انــحــراف  إلــى 
ولــيــس الــعــوامــل االقـــتـــصـــاديـــة«. يــضــيــف أن نتائج 
أبحاث أجريت العام املاضي، تشير إلى أن »37 في 
املائة من الشبان والشابات ليسوا راغبني بالزواج 

كــافــة املشاكل االقــتــصــاديــة«، مشيرًا  ــت 
ّ
حتى إن حــل

إلــى أن امليل نحو الــراحــة بــات يتغلغل في قناعات 
يتابع  األســـرة.  لتشكيل  الــدافــع  أفقدهم  ما  الشباب، 
أرسلت في تقرير ســري وشامل  البحث  أن »نتائج 
 القائمني 

ّ
 إن

ً
إلى املجلس االجتماعي للدولة«، قائال

أجزائه  ملناقشة  اجتماعات  تشكيل  اقــتــرحــوا  عليه 
املهمة، منها الزواج األبيض )املساكنة(، الذي يقبل 
اتفاق شفهي  اإليرانيني، وهو  الشباب  عليه بعض 
بني شاب وشابة للعيش معًا من دون عقد شرعي 
بعضهما  عن  االنفصال  لهما  يتيح  كما  وقانوني. 

البعض حني يشاءان«. 

مجتمع
بدأ أكثر من ألفي مهاجر بمغادرة مدينة تاباتشوال جنوبي املكسيك، بعد شعورهم بالضيق لعدم 
رد السلطات على طلبات اللجوء الخاصة بهم. وسار املهاجرون في طريق سريع مؤدٍّ إلى الغرب 
والشمال باتجاه الحدود األميركية، وتجاوزوا الشرطة التي كانت تحاول منعهم من العبور. ونشبت 
شجارات طفيفة أدت إلصابة طفل بجروح في الرأس، لكن املهاجرين واصلوا السير. وينتظر عشرات 
آالف املهاجرين، القادمني من هندوراس والسلفادور وهايتي، في تاباتشوال الحصول على أوراق 
)أسوشييتد برس( لجوء، أو وثائق تسمح لهم بالسفر إلى أميركا خصوصًا. 

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات تايوان، أمس، من دون أن ترد أنباء عن وقوع أضرار مادية. 
 الزلزال وقع على عمق 66.8 كيلومترًا، وشعر به السكان في شمال 

ّ
وقال مكتب األرصاد الجوية إن

تايوان وشرقها وغربها، وكان مركزه مقاطعة ييالن. وقالت شركة الكهرباء التي تديرها الدولة 
تجري فحصًا  أنها  الحديدية  السكك  إدارة  أوضــحــت  حــني  فــي  بشكل طبيعي،  تعمل  الشبكة  إن 
تل أكثر من 100 شخص في زلزال وقع جنوبي تايوان عام 2016، بينما أودى زلزال 

ُ
للقضبان. وق

)رويترز( بقوة 7.3 درجات بحياة أكثر من ألفي شخص عام 1999. 

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب تايوانأكثر من ألفي مهاجر يغادرون جنوبي المكسيك

منها  كثيرة،  تبعات  إيران  في  الزواج  عن  للعزوف 
تفاقم األزمة السكانية في البالد. وسجلت السنوات 
الخصوبة  معدل  هبوط  وتيرة  ــادة  زي الماضية 
ليتراجع من 2.07 طفل لكّل امرأة في سّن  الكلية 
 ،2019 عام  طفل   1.77 إلى   ،2017 عام  الخصوبة 
تراجع  كما  اإليراني.  اإلحصاء  مركز  بيانات  بحسب 

المعدل خالل عام 2020 إلى 1.7 طفل لكّل امرأة.

أزمة سكانية

ــنـــديـــة قـــــرب حــــدود  ــائــــة أم بـــولـ تـــظـــاهـــرت نـــحـــو مــ
قــبــيــل »عـــــار«،  مـــن  كــلــمــات  بـــيـــاروســـيـــا، ورددن 
و»ال أحـــد غــيــر قــانــونــي«، احــتــجــاجــا عــلــى ترحيل 
ــول بــلــدان  مــهــاجــريــن، بــيــنــهــم أطـــفـــال، حـــاولـــوا دخــ
ــمــة الـــحـــدث على 

ِّ
ــاد األوروبـــــــي. وقـــالـــت ُمــنــظ ــحـ االتـ

األيــدي  مكتوفي  الجلوس  يمكننا  »ال  »فيسبوك«: 
عندما يقضي أطفال أسابيع في غابات األراضي 

مياه  دون  من  واملظلمة  والرطبة  الــبــاردة  البولندية 
أو طعام وبا أي مــأوى«. وحــاول آالف املهاجرين 
الــذيــن يــتــحــدرون بمعظمهم مــن الــشــرق األوســـط 
عـــبـــور الـــحـــدود مــنــذ أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، في 
بــأن بياروسيا  األوروبــــي  االتــحــاد  تحرك يشتبه 
تقف وراءه ردًا على العقوبات األوروبية املفروضة 
عليها. وحشدت بولندا آالف الجنود على الحدود، 

وشــيــدت ســيــاجــا شــائــكــا، وفــرضــت حـــال طـــوارئ 
يمنع على  التي  الحدودية  املنطقة  في  أشهر  ثاثة 
الصحافيني واملنظمات اإلنسانية دخولها. وحملت 
املــتــظــاهــرات الفــتــات كــتــن عليها: »حــــدود املـــوت«، 
الله ال الاجئني«، وطالن الحكومة برفع  و»اخشوا 
حظر املرور حتى يتمكن املهاجرون من الحصول 
على مساعدات إنسانية. كما اتهمن شرطة الحدود 

بإجبار املهاجرين على أن يعودوا أدراجهم. وقالت 
املتظاهرة سيلويا شورازي، التي كانت عند نقطة 
عبور حدودية شرقي الباد: »تأثرنا لوجود هؤالء 
األشخاص في الغابة«، مضيفة: »سألني ابني هذا 
الصباح: أمي، تخيلي لو كان علينا نحن أيضا أن 

نقضي الليلة في الغابة؟ هذا حزين جدًا«.
)فرانس برس(
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للقطاع العام ُرفعت إلى وزارة املال لتحديد 
التكاليف الالزمة في أسرع وقت.

كذلك، قــّدم وزيــر املــال يوسف الخليل نتيجة 
ــفــتــه بــهــا »لــجــنــة مــعــالــجــة 

ّ
ــة الـــتـــي كــل الــــدراســ

ــة املــالــيــة عــلــى ســيــر املـــرافـــق  ــ تـــداعـــيـــات األزمــ
الــعــامــة« فـــي اجــتــمــاع ســـابـــق، وعــــرض فيها 
األزمــة  ملتطلبات  تستجيب  التي  لــإجــراءات 
النقل  بـــدل  رفـــع  الــطــارئــة، وبــيــنــهــا  املعيشية 
ــيــــومــــي لـــلـــعـــمـــال، وإقــــــــــرار ســـلـــفـــة شــهــريــة  الــ
اإلدارات  فــي  للعاملني  اجتماعية  كمساعدة 
واملؤسسات العامة واملستشفيات الحكومية 
واملـــــــدارس ضــمــن مـــشـــروع مــتــكــامــل وعــلــمــي 
يتفادى، بحسب قوله، أي تسّرع أو شعبوية. 
وستعلن قيمة هذه املساعدات والبدالت في 

الجلسة التالية ملجلس الوزراء.

الحكومة مفتاح »العودة السليمة«
ويعتبر جــبــاوي أن انــطــالق الــعــام الــدراســي 
ــرارات، مــــشــــددًا عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــــذه ال يـــتـــوقـــف عـــلـــى هـ
ضــــــــرورة مـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم املــــنــــح الــشــهــريــة 
ــدالت الـــنـــقـــل بــمــا  ــ ــ ــة، وتـــعـــديـــل بـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
املــحــروقــات، خصوصًا  أســعــار  مــع  يتناسب 
التدريس في  البنزين، وزيــادة قيمة ساعات 
املؤسسات  ودعــم  واملهني،  الرسمي  التعاقد 
الـــضـــامـــنـــة فــــي مـــقـــدمـــهـــا تـــعـــاونـــيـــة مــوظــفــي 

الدولة التي لم تعد قادرة على توفير الطبابة 
واالستشفاء، علمًا أن معدل التأمني الصحي 
ــدخــــول املــســتــشــفــى بـــــات يـــعـــادل  ــلـــوب لــ ــطـ املـ

رواتب أكثر من أربعة أشهر.
العام  أن يبدأ  ويقول: »نحن حريصون على 
الــــدراســــي فـــي شــكــل طــبــيــعــي وبــــال عـــوائـــق، 
أن  إلــى  العقبات«، مشيرًا  كــل  ونــأمــل بتذليل 
ض من 35 إلى 18 أسبوعًا، 

ّ
»العام الدراسي خف

وأن ال خوف عليه أو على إجراء االمتحانات 
الرسمية، لكن املطلوب االستعجال في تأمني 
متطلبات العودة السليمة من دون أن ننسى 
ــم املـــــــدارس عــلــى األطـــــــراف على  ضــــــرورة دعــ
لتأمني  املـــدارس  كــل  وكــذلــك  التدفئة،  صعيد 
املازوت الالزم لتشغيل املولدات الكهربائية. 
ونأمل بتطبيق ما سمعناه عن احتمال إعطاء 
املــؤســســات الــتــربــويــة مــحــروقــات مــدعــومــة، 
وتوفير دعــم للصناديق يــتــراوح بني 5 و20 
ألف دوالر، حسب حجم كل مؤسسة تربوية. 

ونطالب بعدم التأخر في التنفيذ«.
ــزوح الــتــالمــيــذ  ــ ويــتــحــدث جـــبـــاوي عـــن أن »نـ
لـــم يــعــد يــحــصــل مـــن املــــــدارس الــخــاصــة إلــى 
الــرســمــيــة، بـــل الــعــكــس أحــيــانــًا، بــاعــتــبــار أن 
بـــدل وتــكــالــيــف الــنــقــل بــاتــت تــفــوق األقــســاط 
ــــى اخــتــيــار  ــي إلـ ــالــ املــــدرســــيــــة، مــــا يـــدفـــع األهــ
مــكــان سكنهم وإقامتهم  مــن  قــريــبــة  مــدرســة 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــــي فــي  ــمـ ــ ــــرسـ يـــشـــهـــد الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
العام  تهدد  عــارمــة  لبنان فوضى 
الــــذي يتخّبط  الــحــالــي  الـــدراســـي 
بني االنطالق والتأجيل، بعدما بات محاصرًا 
ـــى األزمــــــــات االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة، 

ّ
بـــشـــت

وأكــثــرهــا تــأثــيــرًا ارتـــفـــاع أســعــار املــحــروقــات 
الذي يوجه ضربة قاسية للقطاع على صعيد 
النقل وتلبية احتياجات التشغيل والكهرباء 
والتدفئة في فصل الشتاء. وفتحت املدارس 
وباشرت  صفوفها،  املاضي  الشهر  الخاصة 
التي  للتطورات  ب حــذر 

ّ
ترق التدريس وســط 

قـــد تــرفــع كــلــفــة الــنــقــل واألقــــســــاط املــدرســيــة. 
لــم يبدأ بحسب موعده  الــدراســي  الــعــام  لكن 
انتظار  فــي  الرسمية،  املـــدارس  فــي  الطبيعي 
تنفيذ قــرارات حكومية تلبي مطالب الجسم 

التعليمي والهيئات التربوية.
يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــرســمــي نــزيــه جــبــاوي لـــ
ــــة ومــــالــــيــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات اقـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ »تـــــــواجـــــــه تـ
الــدراســي  الــعــام  ومعيشية وصــحــيــة كــثــيــرة 
لتأمني  الحكومة  لبنان، مع ترقب حلول  في 
وصــــــول األســـــاتـــــذة إلـــــى املــــــــــدارس، وتــوفــيــر 
الـــدعـــم املــطــلــوب لــأهــالــي الـــذيـــن لـــم يــعــودوا 
املطلوبة  النقل  تكاليف  تــأمــني  يستطيعون 
ألبنائهم في ظل االرتــفــاع الكبير في أسعار 
الفاحش. ويعني ذلك أن  املحروقات والغالء 
قرار العودة إلى التدريس مرتبط بالخطوات 

التنفيذية التي سيقّرها املعنيون«.
ــقـــدنـــا ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات مــع  يـــضـــيـــف: »عـ
الــوزراء نجيب  املسؤولني، آخرها مع رئيس 
ميقاتي الذي تحلى باإليجابية في موضوع 
الــــرواتــــب املــتــدنــيــة لــلــمــعــلــمــني الـــتـــي طــالــبــنــا 
بربطها بالقدرة الشرائية املطلوبة، وطرحنا 
أن يــخــضــع احـــتـــســـاب قــيــمــتــهــا ملــبــلــغ 3900 
الــواحــد  الــــدوالر  فــي مقابل  لــيــرة )29 سنتًا( 
املــركــزي، وزيــادة  املحدد في منصة املصرف 
بدل النقل بحسب ارتفاع أسعار املحروقات. 
كــمــا تــطــرقــنــا إلــــى مـــوضـــوع املــنــح الــشــهــريــة 

واستمرارها لجميع موظفي القطاع العام«.
وأعقب ذلك مناقشة »لجنة معالجة تداعيات 
األزمــــة املــالــيــة عــلــى ســيــر املـــرافـــق الــعــامــة«، 
وعقود  املالية  املــعــادالت  ميقاتي،  برئاسة 
الــتــلــزيــم والـــقـــوانـــني الـــتـــي تــســمــح بــتــأمــني 
خــدمــة املـــرافـــق الــعــامــة واســـتـــمـــرار األعــمــال 
تراعي  وعادلة  متوازنة  بطريقة  وإنجازها 
ــفـــق املــجــتــمــعــون  ــا هـــو مـــهـــّم وعــــاجــــل. واتـ مـ
عــلــى تــكــلــيــف وزيــــر الــعــمــل مــصــطــفــى بــيــرم 
بتصحيح  تقوم  التي  املؤشر  لجنة  تفعيل 
أجـــور الــقــطــاع الــخــاص الـــذي يــضــم حــوالــى 
800 ألف عامل، في حني قّدم وزير األشغال 
الــعــامــة والــنــقــل عــلــي حــمــيــة دراســـــة مــالــيــة 

مدارس 
لبـنان

فوضى 
التعليم الرسمي 

تنتظر الوعود

يدفع التعليم الرسمي في لبنان فاتورة باهظة للوضع 
االقتصادي والمعيشي المتردي، في وقت ال تستهدفه 
الحلول المطروحة لمعالجة مشاكل أوضاع األساتذة 

ومتطلبات التدريس، ما يجعله ينتظر الوعود

العام الدراسي 
في لبنان خّفض من 35 

إلى 18 أسبوعًا

70 % من الكادر التعليمي 
الرسمي متعاقدون ال 

يستفيدون من الضمان

1819
مجتمع

تــســمــح بـــوصـــول أوالدهـــــم إلــيــهــا ســيــرًا على 
ــدام«. وكــان وزيــر التربية السابق طــارق  األقــ
املــجــذوب أعــلــن بـــدء الــعــام الـــدراســـي 2021 – 
2022 في 7 سبتمبر/ أيلول املاضي. وأكد أن 
الـــدوام إلــزامــي بــدءًا مــن هــذا التاريخ لجميع 
أفراد الهيئة التعليمية في مالك الدولة، علمًا 
نفذ  الرسمي  التربوي  التعليمي  الجسم  أن 
إضــرابــات أكـــدت أن »ال عــام دراســيــًا قبل بت 

املطالب«.

األساتذة المتعاقدون واإلجحاف
مـــن جــهــتــهــا، تــرفــع رئــيــســة لــجــنــة األســـاتـــذة 
الرسمي  األســاســي  التعليم  فــي  املــتــعــاقــديــن 

نــســريــن شــاهــني الــصــرخــة لــتــأكــيــد الــحــقــوق 
ــــذة، خــصــوصــًا أن  ــاتـ ــ الــشــرعــيــة لـــهـــؤالء األسـ
ــن الــــكــــادر الــتــعــلــيــمــي  ــة مـ ــائـ نــســبــة 70 فـــي املـ
ــاقــــدون ال يـــســـتـــفـــيـــدون  ــعــ ــتــ ــم مــ ــ ــمــــي هـ الــــرســ
مـــن الــضــمــان ومــــن بــــدالت الــنــقــل أو األجــــور 
الـــشـــهـــريـــة، وال يــتــمــتــعــون بـــأدنـــى مــقــومــات 
الــصــمــود والــعــيــش، فــي وقــت أصبحت كلفة 
النقل تفوق مــا يتقاضونه فــي ظــل االرتــفــاع 

الكبير في سعر البنزين.
ــا فـــي 9 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــدرنــ وتــــقــــول: »أصــ
املقاطعة  الجاري بيانًا إلعالن تجميد  األول 
بــهــدف إعــطــاء وزيـــر التربية الــجــديــد عباس 
تحدث  التي  الحلول  تطبيق  فرصة  الحلبي 
عنها، وبينها تقديم مبلغ 90 دوالرًا شهريًا 
لأساتذة في املالك وأولئك الخاضعني لنظام 
التعاقد والذين يستعان بهم، كمساعدة من 
دول مــانــحــة، مــع رفـــع أجـــر الــســاعــة الــواحــدة 
ليرة )دوالر واحــد(  ألــف  للمتعاقدين من 20 
ألــف ليرة لبنانية )1.8 دوالر(، علمًا  إلــى 36 
أن بعض األساتذة املتعاقدين ال يعملون إال 
ساعتني، ما يعني أنهم يحصلون على نحو 
دوالرين يوميًا حاليًا، في حني ال يتقاضون 
بـــدل نــقــل وال يــســتــفــيــدون مــن الــضــمــان، كما 
ــرًا شــهــريــًا. مــن هــنــا طالبنا  ال يــتــقــاضــون أجـ
النقل  وبــدل  املعيشة  بتدابير غالء  بإلحاقنا 
والــتــقــاضــي الـــشـــهـــري الـــتـــي يــحــصــل عليها 
أو  للدولة،  الرسمية  الــدوائــر  في  املتعاقدون 
حتى املتعاقدون اإلداريون في وزارة التربية، 
ونــعــتــبــر أن عـــدم فــعــل ذلـــك إجــحــاف وســرقــة 

ــاقـــديـــن«. تــضــيــف:  ــعـ ــتـ ــذة املـ ــ ــاتـ ــ لـــحـــقـــوق األسـ
»مبلغ 90 دوالرًا الذي سيعطى بالليرة وفق 
املــوازيــة سيحصل  سعر الصرف في السوق 
الذين يشكلون  املــالك  أساتذة  بالكامل  عليه 
نــســبــة 30 فــــي املــــائــــة، فــــي حــــني لــــن يــحــصــل 
نسبة  يشكلون  الــذيــن  املتعاقدون  األســاتــذة 
ــذة عــلــى هــذا  ــاتــ ــدد األســ ــائـــة مـــن عــ 70 فـــي املـ
املبلغ بالكامل، بل استنادًا إلى العقد املبرم، 
وعــــدد الـــســـاعـــات الــتــي يـــدّرســـونـــهـــا. ويــبــقــى 
ذلك غير عادل وغير كاٍف حتى في حال رفع 
أن  ننسى  أال  ويجب  املتعاقدين.  أجــر ساعة 
خفض العام الدراسي إلى 18 أسبوعًا يعني 
أن الخسارة باتت أكبر لأساتذة املتعاقدين، 
خصوصًا أن 4 من هذه األسابيع مخصصة 
لــالمــتــحــانــات ومــثــلــهــا لــلــدعــم الــتــي ال يكون 
لــهــؤالء األســـاتـــذة دور فــيــهــا. ونــحــن نطالب 
بعقد عمل كامل تنفيذًا لقانون أقّره مجلس 

النواب، ولم ينفذ حتى اآلن«.
ــذة  ــ ـــاتــ ــة األســـ ــنــ ــجــ »لــ أن  ــــني  ــاهـ ــ ـــــح شـ ـــوضـ وتـــ
الرسمي  األســاســي  التعليم  فــي  املــتــعــاقــديــن 
جّمدت اإلضـــراب فترة شهر، علمًا أن بعض 
املـــــــدارس الــرســمــيــة فــتــحــت أبـــوابـــهـــا فـــي 11 
ــاري ألعـــمـــال  ــ ــجـ ــ الـ األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
التسجيل وغيرها. لكن هناك أزمة في غالبية 
هذه املدارس الرسمية التي تعاني من نقص 
في عدد األساتذة وشغور بعدما انتقل قسم 
منهم إلى القطاع الخاص وهاجر آخرون، في 
املنزل بسبب  في  البقاء  ل بعضهم 

ّ
حني فض

غالء النقل الذي بات يفوق األجور والرواتب. 

كذلك ال كهرباء في بعض املدارس، ما يكّرس 
حال اإلحباط التام، في وقت ينتظر املعنيون 
كــالــعــادة بـــدء الــعــام الـــدراســـي للتفتيش عن 

حلول«. 
وتـــبـــدي شــاهــني تــخــوفــهــا مـــن نـــوايـــا تدمير 
»إذ  الخاصة،  الرسمية لصالح تلك  املــدارس 
أقّر املسؤولون موازنة 500 مليار ليرة )250 
 150 منها  سيذهب  للمدارس  دوالر(  مليون 
مليار ليرة )75 مليون دوالر( فقط للمدارس 
الــخــاصــة زادت  ــــدارس  املـ أن  الــرســمــيــة، علمًا 
النقل الشهرية إضافة إلى  األقساط وبــدالت 
باقي التكاليف الباهظة، أما الدولة فمسؤولة 
عن تقوية املدارس الرسمية في ظل الظروف 

االقتصادية املعيشية الخطرة«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ولــــد فـــي عــــام الــنــكــبــة عــــام 1948 داخـــل 
مخيم رفح لالجئني الفلسطينيني الذي 
لــجــأت أســرتــه املــهــجــرة إلــيــه، ونــشــأ في 
مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الــفــلــســطــيــنــيــني »أونـــــــــــــروا« عـــلـــى حــب 
الكيميائية،  والتركيبات  العلوم  مــواد 
ــه الـــتـــاريـــخ  ــ ــــب فــــي الــــوقــــت ذاتــ لــكــنــه أحـ
وبحث فيه بشغف. ورغم غرابة الجمع 
بــــني عـــشـــق الــكــيــمــيــاء والــــتــــاريــــخ مــعــًا، 
يــونــس على شغفه  املجيد  حــافــظ عبد 
باملوضوعني، وامتهن الصيدلة وجمع 

الطوابع البريدية ألكثر من 150 دولة. 
داخل الشارع األول في حي تل السلطان 
بــمــديــنــة رفــــح جـــنـــوب قـــطـــاع غــــزة تقع 
يونس.  لصاحبها  القادسية  صيدلية 
ال تــحــتــوي هـــذه الــصــيــدلــيــة فــقــط على 
أدويــة ومعدات ولــوازم طبية، إذ يمكن 
أن يشاهد الزبائن داخلها مجموعة من 
يعود  التي  القديمة  البريدية  الطوابع 
بعضها إلى ما قبل 120 عامًا، وأحدثها 

طوابع عربية من عام 2014. 
تجلب مجموعة الطوابع سعادة كبيرة 
ــيـــونـــس، وتــجــعــلــه يــعــتــز بــامــتــالكــهــا  لـ
ويشعر براحة وجودها في الصيدلية، 
ويـــقـــول: »صــنــعــت بــنــفــســي 25 ألــبــومــًا 
ألضع الطوابع داخلها، وتحتوي على 
عــشــرات آالف الــطــوابــع الــبــريــديــة التي 
جمعتها على امتداد أكثر من 60 عامًا 
من حياتي، وتشمل أكثر من 150 دولة 
فـــي الــعــالــم، وكـــذلـــك مــجــمــوعــات ملعظم 
العربية بعضها تمثل مراحلها  الــدول 
ــلــــكــــي إلــــى  ــكــــم املــ ــيــــة مـــــن الــــحــ ــالــ ــقــ ــتــ االنــ
االتحادي، ثم تحّولها إلى جمهوريات«.  
ــام 2005،  تــقــاَعــد يـــونـــس عـــن الــعــمــل عــ
ــن الـــعـــمـــر آخـــر  حــــني شـــغـــل فــــي الــــــــ57 مــ
منصب له كمدير ملكتب شؤون األدوية 
وأراد  رفــح.  بمنطقة  الصحة  وزارة  فــي 
الــتــفــرغ ألســـرتـــه وصــيــدلــيــتــه والـــعـــودة 
ــى االهـــتـــمـــام بـــالـــطـــوابـــع وتــرتــيــبــهــا  ــ إلـ
وتصنيفها مجددًا، بعدما انشغل عنها 

خالل عمله الرسمي. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »عشقت منذ 
املــرحــلــة الـــدراســـيـــة االبـــتـــدائـــيـــة الــرســم 
والـــخـــط واألمــــــور الــفــنــيــة، مـــا أعــطــانــي 
دفعة لالهتمام بالطوابع التي أعتبرها 
أفكار  لــوحــات أحصل مــن خاللها على 
 للتاريخ 

ً
فــيــهــا مــدخــال كــمــا أرى  فــنــيــة، 

ــعـــرف إلــــــى شــخــصــيــات  ــلـــتـ واآلثــــــــــار ولـ
ــة بــــــــــــارزة وأخــــــــــــرى صــنــعــت  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
إنـــجـــازات فــي حــقــول مختلفة. ومــجــرد 
الــنــظــر إلـــى الــطــوابــع كـــان يــقــودنــي إلــى 
ــــخ كــل  ــاريـ ــ ـــن وثـــقـــافـــة وتـ ــن فـ الـــبـــحـــث عــ

دولة«. 
ويــشــيــر يــونــس إلـــى أن طــوابــع الــبــريــد 
لـــم تـــدخـــل قـــطـــاع غــــزة مــنــذ عــــام 2007، 
والحصار  السياسية  الــظــروف  بسبب 
كانوا  الغزيني  أن  ويـــروي  اإلسرائيلي. 
ــــام 1967 الـــبـــريـــد عــبــر  يــتــلــقــون قـــبـــل عـ
مكاتب منتشرة في املحافظات الخمس 
لـــلـــقـــطـــاع حــــني كـــــان يــخــضــع لــوصــايــة 
الفترة مئات من  مصر. وجمع في تلك 
الطوابع من رسائل تلقاها أقاربه، ومن 

نقاط للبقالة أو ساعي البريد. 
وفـــــــي مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، حــصــل 

يونس على منحة للدراسة في جامعة 
ــم يــتــرك  اإلســـكـــنـــدريـــة بـــمـــصـــر، لــكــنــه لــ
حـــبـــه لــجــمــع الــــطــــوابــــع رغـــــم انــشــغــالــه 
بـــالـــتـــركـــيـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة وصــنــاعــة 
األدويــة وعاملها، إذ بدأ بعد عامني في 
البريدية  للطوابع  مــصــادر  عــن  البحث 
بــعــدمــا أخـــبـــره صــديــق مــصــري بــقــدوم 
)أنتيكا(  قديمة  أدوات  بداخلها  باخرة 
قديمة،  بريدية  بينها طوابع  يكون  قد 
فــقــصــدهــا فــي الــيــوم الــتــالــي، واشــتــرى 
مئات الطوابع بمبلغ املصروف القليل 
عليها.  يحصل  التي  الشهرية  للمنحة 
ثم دفعته هذه الخطوة إلى جمع املزيد 
يدرس  كويتي  من صديق  يطلب  فكان 
مــعــه إحــضــار طــوابــع مــن بــلــده، وكــذلــك 
ــريـــــن مـــــن جــنــســيــات  ــاء آخـــ ــ ــدقــ ــ مـــــن أصــ
مختلفة. وحني ذهب في رحلة حج الى 
الــســعــوديــة جــمــع طــوابــع بــريــديــة، كما 
كانت بناته اللواتي تزوجن في أملانيا 

ومصر يرسلن له طوابع مع الهدايا. 
يملك يونس طوابع عمرها 120 عامًا، 
وأخـــــرى تــتــضــمــن رمـــــوزًا مــمــيــزة، مثل 
طــابــع بــريــطــانــي عــلــيــه صــــورة للملكة 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة حــــني تــــزوجــــت مــن 

يعود  ــر  وآخـ  ،1947 عـــام  فيليب  األمــيــر 
ــــورة خــامــس  ــــام 1945 عــلــيــه صــ ــــى عـ إلـ
ــديــــوي إســـمـــاعـــيـــل،  ــخــ ــكــــام مــــصــــر، الــ حــ
اللبنانية  الـــكـــون  ملــلــكــة جــمــال  ــد  ــ وواحـ
جورجينا رزق صدر عام 1971، وأيضًا 
طـــوابـــع بـــريـــديـــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي زمــن 

االنتداب البريطاني قبل عام 1948. 
ويخبر أنه جمع طوابع منذ عام 1962، 
وأنـــــه يــنــظــر إلــيــهــا الـــيـــوم بــاعــتــبــارهــا 
»رســــواًل مــن بــلــده إلـــى بــلــد آخـــر يحمل 
مــعــه ثــقــافــة هـــذا الــبــلــد«. يــضــيــف: »كــان 
شبان ُكثر يفكرون في شــراء ممتلكات 
بحثت  لكنني  الثمن،  غالية  ومقتنيات 
واالطــالع  بالثقافة  املليئة  الطوابع  عن 
على التاريخ وحضارة الدول، والرموز 
التاريخية، وأكسبني ذلك متعة كبيرة«. 
واســتــطــاع يــونــس أيــضــًا جــمــع طــوابــع 
بريدية خالل فترة حكم السلطة لقطاع 
أن  قــبــل  عــامــي 1994 و2007،  بــني  غـــزة 
يزول البريد الرسمي في قطاع غزة بعد 
أحداث االنقسام الفلسطيني عام 2007، 
وُيـــحـــصـــر فـــي طـــــرود يــرســلــهــا الــبــريــد 
باستخدام  فحصها  بــعــد  اإلســرائــيــلــي 

أجهزة متطورة.

الطوابع البريدية »تاريخ« 
الصيدلي يونس في رفح

طوابع لفلسطين ما قبل النكبة )محمد الحجار( 

مجموعة طوابع فريدة داخل صيدلية )محمد الحجار(

ثمة إيجابية في موضوع الرواتب المتدنية للمعلمين )حسين بيضون(
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هو المبلغ بالدوالر الذي ستقدمه 

شهريًا دول مانحة لألساتذة الرسميين 
العاملين في لبنان

تعلّق عبد المجيد 
يونس طوال حياته 

بهواية جمع الطوابع 
التي أراحت تفكيره 

وجعلته يطرق باب 
معارف تاريخ الدول 

وثقافاتها الفنية 
وشخصياتها البارزة

يبدو أّن وزير الدولة 
البريطاني للمعايير 

المدرسية روبن ووكر، 
يسعى إلى التركيز على 

تعليم المزيد من اللغات 
في المدارس، على غرار 

العربية والبولندية. هكذا 
يرى صورة »بريطانيا 

الحديثة«، األمر الذي يلقى 
ترحيبًا من الطالب

بريطانيا تسعى إلى تعليم التالميذ العربية والبـولندية
القوى العاملة في 

التعليم كانت تركز على 
لغتين أوروبيتين أو ثالث

اقتراح ووكر سيفيد 
الكثير من الطالب العرب 

في بريطانيا

لندن ـ كاتيا يوسف

الــبــريــطــانــي للمعايير  ــة  الـــدولـ أعــلــن وزيــــر 
املدرسية روبن ووكر، أن »املدارس يجب أن 
لتعّبر  تدرسها  التي  اللغات  نطاق  توسع 
بشكل أفضل عن بريطانيا الحديثة«، الفتًا 
ــرورة تعليم عـــدد أكــبــر مــن الــطــالب  إلـــى ضــ
لــغــات أجــنــبــيــة مــثــل الــعــربــيــة والــبــولــنــديــة. 
ــر بــعــد زيــــارة إلـــى مــدرســة  ــاء كـــالم ووكــ وجــ
الكاردينال هيوم الكاثوليكية في غيتسهيد 
بــشــمــال شـــرق انــكــلــتــرا، والــتــي تستخدمها 
الحكومة كأحد »املختبرات« لطرح أساليب 

جديدة في تعليم اللغات.
وقــــــال ووكــــــر فــــي حـــديـــثـــه لــصــحــيــفــة »آي« 
البريطانية منتصف أكتوبر/ تشرين األول 
الجاري، إنه لدى إنكلترا فرصة »لزيادة قدرة 
اللغات«،  فــي تعليم  االنــخــراط  الــنــاس على 
الفتًا إلى أن »هناك مجااًل لتدريس املزيد من 
اللغات إضافة إلى اللغات الرئيسية الثالث 
وهي الفرنسية واإلسبانية واألملانية«. كما 

تــحــدث عـــن وجــــود الــكــثــيــر مـــن األشــخــاص 
اململكة  في  مختلفة  لغات  يتحّدثون  الذين 

املتحدة. 
وما أثــار اهتمامه خالل زيارته املدرسة أن 
اللغتني  لـــدراســـة  بــهــا  يلتحقوا  لــم  الــطــالب 
ـــل كـــانـــوا  الـــفـــرنـــســـيـــة واإلســـبـــانـــيـــة فـــقـــط، بـ
م اللغة 

ّ
يدخلون أيضًا، ولو بأعداد أقل، لتعل

املنزل، وخصوصًا  من  والعربية  البولندية 
عند التقدم لشهادة الثانوية العامة.

في هذا اإلطار، يقول كارل )25 عامًا(، وهو 
لبناني األصل يحمل الجنسية البريطانية: 
إلــى بريطانيا وأنــا فــي الخامسة  »وصــلــت 
ــي إحــــدى  ــن الـــعـــمـــر، والـــتـــحـــقـــت فــ عـــشـــرة مــ
ــر تــدريــس اللغتني 

ّ
املـــدارس التي كانت تــوف

ه كان يجيد 
ّ
الفرنسية أو اإلسبانية. يتابع أن

ه سيحصل 
ّ
اللغة العربية، وكان على يقني أن

على درجة امتياز بها في امتحان الثانوية 
الـــعـــامـــة، األمـــــر الـــــذي ســيــرفــع مـــن درجـــاتـــه 
بــشــكــل عــــام ويــمــنــحــه فـــرصـــة الـــدخـــول إلــى 
جامعات أفضل«. يضيف: »سألت اإلدارة عن 

إمكانية اختيار اللغة العربية لتقديمها في 
أبلغوني  هم 

ّ
لكن يمانعوا،  ولم  االمتحانات 

ــــدي مـــن املـــنـــزل ألن  بـــوجـــوب دراســـتـــهـــا وحـ
ني 

ّ
، لكن

ً
ــرت قــلــيــال

ّ
املــدرســة ال تــوفــرهــا. تــوت

بــالــفــعــل تــقــّدمــت المــتــحــان بــالــلــغــة العربية 
وحصلت على درجــة امــتــيــاز«. ويــرى كــارل 

واللغة  لــلــغــايــة،  قيمة  الفرنسية  »الــلــغــة  إن 
بها  وتــتــحــّدث  هائلة  قيمة  ذات  اإلسبانية 
للواليات  الثانية  اللغة  إنها  بأكملها.  قــارة 
املتحدة«. أضاف أنها »بالتأكيد لغات عاملية 
يــجــب أن نـــواصـــل مــتــابــعــتــهــا، إال أن هــنــاك 
اللغات  اتساع  بالنظر في  شيئا ما يتعلق 
يرغب  أنه  ويبدو  بريطانيا«.  تقدمها  التي 
اللغات  في استكشاف كيف يمكن أن تعّبر 
الحديثة  بريطانيا  عن  اإلضافية  األجنبية 
ــاد اللغات املحكية فــي الــبــالد. كما  مــع ازديـ
العربية ودعمها  اللغة  إلى تدريس  يسعى 
التي يتحدث  )اللغات  املاندراين  على غــرار 
ــق الــشــمــالــيــة  ــاطـ ــنـ ــي املـ بـــهـــا الـــصـــيـــنـــيـــون فــ
من جمهورية  الغربية  والجنوبية  الغربية 
الصني الشعبية( التي تدرس بشكل مكثف 

في 75 مدرسة ثانوية تقريبًا.
ويشير إلى أنه يدرك أن القوى العاملة في 
الــتــعــلــيــم كــانــت تــقــلــيــديــًا تــركــز بــشــدة على 
التي تشكل  أو ثــالث لغات أوروبــيــة  لغتني 
تــحــديــًا فـــي حـــد ذاتــــهــــا. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 

يرجح أن طرح »مناهج جديدة« للتدريس 
في مراكز الحكومة يمكن أن »يخلق بعض 

الفرص لتوسيع قاعدة اللغات«.
ــداد عـــــام 2011 فــــي إنــكــلــتــرا  ــعــ تــ وبـــحـــســـب 
ــثـــر  ــلـــغـــة األكـ ــنـــديـــة الـ ــبـــولـ ــانــــت الـ وويـــــلـــــز، كــ
شيوعًا بعد اإلنكليزية والويلزية )لغة من 
البريطاني يتكلمها بعض أهل بالد  الفرع 
الويلزية  إلــى أن  الــبــالد(. يشار  ويلز غربي 
في  الرسميتان  اللغتان  هما  واإلنــكــلــيــزيــة 
ويــلــز، وقـــال 546 ألــف شخص )1 فــي املائة 

من السكان( إنها لغتهم الرئيسية.
وكـــانـــت الـــلـــغـــات الــرئــيــســة الــتــالــيــة األكــثــر 
البنجابية  وهــي:  آسيا  جنوب  مــن  شيوعًا 
 269( واألوردو  شـــــخـــــص(  ألــــــــف   273(
ــة،  ــائـ ــخـــص( لـــكـــل مــنــهــا 0.5 فــــي املـ ــــف شـ ألـ
والبنغالية )221 ألف شخص( والكجراتية 
ألــف شخص( لكل منهما بنسبة 0.4   213(
في املائة، تليها العربية )159 ألف شخص( 
لكل منهما  ألــف شخص(   147( والفرنسية 

بنسبة 0.3 في املائة.

 الكثير من الطالب 
ّ
 اقتراح ووكر هام ألن

ّ
أن

الـــعـــرب ســيــســتــفــيــدون، وخــصــوصــًا عندما 
اللغة في  الكافي لدراسة هذه  الدعم  يلقون 

مدارسهم.
ــًا(، وهــي  ــامـ ــدا )38 عـ بــــدورهــــا، تــقــول يـــوالنـ
ها أرادت أن 

ّ
بولندية، لـ »العربي الجديد«، إن

البولندية، وراحت ترسلهم  أطفالها  م 
ّ
يتعل

هم 
ّ
مها، لكن

ّ
خالل عطلة نهاية األسبوع لتعل

تـــذّمـــروا بــســبــب حــرمــانــهــم مـــن االســتــمــتــاع 
لهم  أوضــح  أن  »حــاولــت  تتابع:  بإجازتهم. 
األم، وإقناعهم  أهمية كتابة وقــراءة لغتهم 
النهاية  فــي  لكنني  إضــافــي.  بــبــذل مجهود 
 اقتراح 

ّ
استسلمت أمام إصرارهم. أعتقد أن

ــلـــى تــلــقــني  ــة ســـيـــســـاعـــدنـــا عـ ــيـ ــربـ ــتـ وزيـــــــر الـ
ــة خــــالل الـــــدوام  ــيـ أطــفــالــنــا لــغــتــهــم األســـاسـ
الــــدراســــي، وهــــي خـــطـــوة إيــجــابــيــة بــالــفــعــل 
والتنّوع  الحديثة  بريطانيا  تعكس صــورة 

اللغوي املوجود فيها«. 
ل ووكــر من شــأن اللغات األوروبية 

ّ
ولــم يقل

 
ً
األســاســيــة فـــي املـــــدارس اإلنــكــلــيــزيــة، قــائــال

في إحدى  
مدارس ويلز )ماثيو 

)Getty /هوروود
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الرئيس التنفيذ لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية:

مشاريع المؤسسة تهدف إلى تمكين 

المجتمعات المحتاجة من امتالك سبل نهضتها

أكد السيد سعيد 
مذكر الهاجري الرئيس 

التنفيذي لمؤسسة 
جاسم وحمد بن جاسم 
الخيرية أن المؤسسة 

منذ تأسيسها استطاعت 
من خالل مشاريعها 

التنموية أن تترك بصمة 
واضحة في حياة العديد 
من المجتمعات الفقيرة 
حول العالم، مشيرا إلى 
أن نهج المؤسسة في 

صياغة وتنفيذ المبادرات 
ذات الطابع التنموي 

ساهم بشكل كبير في 
دعم تطلعات تلك الفئات 

نحو حياة أفضل وذلك 
بتمكينها من امتالك 

أدوات التنمية التي 
تحتاجها والتي ترتكز على 

قطاعي الصحة والتعليم 
حيث أوضح الهاجري في 

هذا اإلطار أن المجتمع 
الصحي والمتعلم 

قادر على النهوض 
والبناء وهذا ماتسعى 
المؤسسة إلى توفيره 

لها من خالل إطالق 
مشاريع متنوعة في 

ميداني الصحة والتعليم. 

عمــل  اســتراتيجية  علــى  أكثــر  وللوقــوف 
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة 
واآلليــات التــي تنتهجهــا فــي تكريــس رؤيتهــا 
الحــوار  “صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل” دار 

الهاجــري: الســيد  مــع  التالــي 

يتزامن هذا الحوار مع اقتراب مرور 
20 عامــا علــى انطــاق أعمــال مؤسســة 
جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة هــل 
مــن شــيء ترغبــون الحديــث عنــه بهــذه 

املناســبة؟
بالشــكر  أتوجــه  أن  أود  املناســبة  بهــذه   -
بــن  بــن جاســم  الشــيخ حمــد  العميــق ملعالــي 
جبــر آل ثانــي – العضــو املؤســس، ملؤسســة 
علــى  الخيريــة  جاســم  بــن  وحمــد  جاســم 
الــدور الفعــال والداعــم ألعمــال املؤسســة والتــي 
شــملها برعايــة كبيــرة منــذ االنطالقــة األولــى 
ألعمالهــا، حيــث تركــت املؤسســة علــى مــدار  
قطاعــي  فــي  واضحــة  بصمــة  األعــوام  تلــك 
لشــعارها  تكريســا  وذلــك  والتعليــم  الصحــة 
الــذي أطلقتــه “صحــة وتعليــم لحيــاة أفضــل” 
وســعت علــى مــدار العشــرون عامــا لترجمتــه 
التــي  الرياديــة  مــن خــالل مشــاريعها  عمليــا 
نفذتهــا فــي هذيــن امليدانــن الحيويــن يضــاف 
لهــا العديــد مــن املبــادرات واملشــاريع املجتمعية 
الفقيــرة  املناطــق  مــن  العديــد  فــي  والخيريــة 
جاســم  مؤسســة  فــي  ونحــن  العالــم،  حــول 
وحمــد بــن جاســم الخيريــة فخــورون جــدا بمــا 
حققنــاه إلــى اآلن مــن جهــود تنمويــة ســاهمت 
بدعــم الواقــع التعليمــي والصحــي للكثيــر مــن 
تطلعاتهــم  ودعمــت  والعائــالت  األشــخاص 
ملســتقبل أفضــل فــي العديــد مــن دول العالــم.

 مالــذي يميــز عمــل مؤسســة جاســم 
وحمــد بــن جاســم الخيريــة عــن غيرهــا 

مــن املؤسســات الخيريــة؟
رؤيــة  وإنمــا  مميــزات  أنهــا  القــول  اليمكــن   -
تســعى  حيــث  مــا،  حــد  إلــى  خــاص  ونهــج 
مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم الخيريــة 
منــذ تأسيســها إلــى تنفيــذ مشــاريع خيريــة 
علــى  تقتصــر  ال  إذ  باالســتدامة  تتصــف 
فكــرة الدعــم املؤقــت أو املرحلــي فــي مجملهــا 
علــى الرغــم مــن تقديمنــا ملســاعدات مــن هــذا 
إال  املحلــي،  املســتوى  علــى  وتحديــدا  النــوع 
أن تكريــس مفهــوم االســتدامة فــي مشــاريع 
املؤسســة الخيريــة تعتمــد أوال علــى تمويلهــا 
خــالل  مــن  التوجــه  ذلــك  لتحقيــق  الذاتــي 
بمعنــى  تنمــوي،  بعــد  ذات  مشــاريع  تنفيــذ 
أنهــا مشــاريع ذات أهــداف متوســطة وبعيــدة 
التعليميــة  باملشــاريع  يتمثــل  وهــذا  املــدى 
أن  اليكفــي  املثــال  ســبيل  فعلــى  والصحيــة 

تطعــم جائعــا وكفــى وإنمــا مــن الضــروري أن 
تمكنــه مــن كســب قوتــه وتحســن مســتوى 
والتعليــم  الصحــة  حقلــي  ويعــد  معيشــته 
وهــذا  النهــج  لهــذا  الرئيســية  الدعائــم  مــن 
إلــى ترجمتــه بصــورة عمليــة مــن  مانســعى 
خــالل مشــاريعنا فــي العديــد مــن الــدول حــول 
العالــم واملتمثلــة ببنــاء املستشــفيات واملراكــز 
وكذلــك  الكلــى  غســيل  ومراكــز  الصحيــة 
املــدارس واملعاهــد التعليميــة والتدريــب املهنــي 
التــي مــن شــأنها املســاهمة بشــكل كبيــر فــي 

واملســتدامة.   الشــاملة  التنميــة 

أو  محــددة  معاييــر  هنــاك  هــل   
إقــرار  فــي  اعتمادهــا  يتــم  عمــل  آليــة 

املســاعدات؟ أو  املشــروعات 
الــكالم دقيــق حيــث تعتمــد املؤسســة  - هــذا 
مبــدأ الشــفافية فــي أعمالهــا مــن خــالل لجنــة 
خــارج  مــن  أعضائهــا  اختيــار  يتــم  تنفيذيــة 
الشــفافية  ملفهــوم  تبنيــا  وذلــك  املؤسســة، 
خــالل  مــن  املؤسســة  تقــوم  والنزاهــة، حيــث 
دراســة  بإجــراء  الخيريــة  العمليــات  إدارة 
متكاملــة وشــاملة للحــاالت واملشــاريع، كذلــك 
املســاعدات  لطالبــي  ميدانيــة  ببحــوث  القيــام 
علــى أيــدي نخبــة مــن الباحثــن االجتماعيــن 
املعلومــات  املجــال، وجمــع  هــذا  فــي  املؤهلــن 
الالزمــة عــن الحــاالت التــي تتقــدم لطلــب الدعــم 
املالــي أو العينــي كالنفقــات الدراســية أو تقديــم 
توفيــر  فــي  واملســاهمة  الصحيــة  الرعايــة 
ودراســة   ، الحاجــة  لــذوي  املناســب  الســكن 
الجوانــب املاليــة واالجتماعيــة لــكل حالــة علــى 
حــدة، ومــن ثــم يتــم رفــع توصيــات إلــى اللجنــة 
التنفيذية مرفقا بها كافة املســتندات املتعلقة 
بالحالــة. حيــث تقــوم األخيــرة باالطــالع علــى 
إقــرار  تلــك املرفقــات والتصويــت علــى  كافــة 

واملســاعدات. املشــاريع  كافــة 

 تقــوم املؤسســة بتنفيــذ العديــد مــن 
املشــاريع هــل شــهد العــام 2021 الكشــف 

عــن مشــاريع جديــدة؟ 
- فــي الحقيقيــة شــكل العــام 2020 منــذ بدايتــه 
تحديــا كبيــرًا ألعمــال املؤسســة نتيجــة انتشــار 

إلــى  أدى  والــذي   19  – كوفيــد  العاملــي  الوبــاء 
توقــف األعمــال فــي عــدد مــن املشــاريع بســبب 
فــي  الــدول  مــن  العديــد  فــي  الحظــر  سياســات 
إطــار اإلجــراءات االحترازيــة ملواجهــة الجائحــة 
األعمــال  بــدأت   2021 العــام  بدايــة  مــع  ولكــن 
حيــث  الحمــد  وللــه  تدريجــي  بشــكل  تعــود 
أبعــد  علــى  أو  العــام  هــذا  نهايــة  فــي  سنشــهد 
تقديــر بدايــة العــام القــادم، اإلعــالن عــن افتتــاح 
مستشــفى شــريفة فــي اململكــة املغربيــة وهــو 
مــن أهــم املشــاريع الصحيــة الرائــدة التــي نفذتها 
دخــول  الحالــي  العــام  شــهد  كذلــك  املؤسســة، 
التأهيليــة  للرعايــة  جاســم  بــن  حمــد  مركــز 
املتكاملــة فــي قطــاع غــزة  الخدمــة، وبــدأ بتقديــم 
خدماتــه التــي أحدثــت أثــر واضحــا فــي حيــاة  
تلــك  حداثــة  مــن  الرغــم  علــى  اإلعاقــة  ذوي 

الزمنيــة. الفتــرة  علــى مســتوى  الخدمــات 
كمــا تقــوم املؤسســة بمتابعــة أعمــال مركــز 
للرعايــة  ثانــي  آل  جبــر  بــن  جاســم  الشــيخ 
الصحيــة األوليــة فــي مخيــم األزرق باململكــة 
جــودة  علــى  منــا  حرصــا  دوريــا،  األردنيــة 
ألخواننــا  يوفرهــا  التــي  الطبيــة  الخدمــات 
الســورين مــن قاطنــي املخيــم  والعمــل علــى 
توســعة التخصصــات الطبيــة وزيــادة طاقتــه 

الحاجــة.   دعــت  كلمــا  االســتيعابية 

 يأخذ البعض على عمل املؤسســات 
أكثــر  خارجيــة  أنشــطتها  أن  الخيريــة 

منهــا داخليــة ماردكــم؟
الســؤال يحمــل  أن هــذا  - مــن وجهــة نظــري 
ــة  شــيء مــن التجنــي، فالجميــع يعــرف أن دول
العاملــي  الترتيــب  تتصــدر  الحمــد  وللــه  قطــر 
علــى مســتوى دخــل الفــرد، فضــال عــن أنهــا 
بمختلــف  شــاملة  حضاريــة  نهضــة  تشــهد 
فئــة  هنــاك  يكــون  قــد  وبالتالــي  القطاعــات 
قليلــة جــدا مــن أبنــاء املجتمــع القطــري بحاجــة 
إلــى دعــم مــن نــوع معــن وال ننكــر ذلــك، وهــذا 
مانقــوم بــه فاملشــاريع الداخليــة تعتبــر أولويــة 
بالنســبة لنــا وبالعــودة إلــى التقريــر الســنوي 
توضــح   2020 بالعــام  الخــاص  للمؤسســة 
الجهــود  وحجــم  نوعيــة  واملبــادرات،  األرقــام 
التــي قامــت بهــا املؤسســة فــي تقديــم مختلــف 
أشــكال الدعــم واملســاندة ليــس فقــط لألفــراد 
بــل أيضــا للعديــد مــن الجمعيــات واملؤسســات 

مستشفى رشيفة باململكة املغربية

اإلعالن قريبًا عن دخول 
أهم مشاريعنا الصحية 
في الخدمة بالمملكة 

المغربية

نعمل على توسعة دائرة 
أنشطتنا الخيرية المحلية 

والخارجية كلما دعت الحاجة

استحوذت المشاريع 
داخل دولة قطر خالل 

العام 2020 على 60% 
من إجمال اإلنفاق

“صحة وتعليم لحياة 
أفضل” العنوان العريض 

لنهج المؤسسة 
في تبني مشاريعها 

ومبادراتها
سعيد مذكر الهاجري

واملســاهمة الفاعلــة فــي دعــم جهــود مكافحــة 
انتشــار جائحــة كورونــا، حيــث بلــغ إجمالــي 
املشــروعات  علــى  للمؤسســة  العــام  اإلنفــاق 
الداخليــة مايقــارب الـــ 7 مليــون دوالر و 850 
ألــف ) 28.5 مليــون ريــال قطــري(  أي بحــدود 
العــام خــالل  اإلنفــاق  مــن إجمالــي   % 60 الـــ 
مليــون   13 الـــ  تجــاوز  والــذي   2020 العــام 
دوالر أميركــي، توزعــت بــن مســاعدة األفــراد 
مســاندة  عــن  فضــال  األهليــة  والجمعيــات 
جهــود مؤسســة حمــد الطبيــة فــي مكافحــة 
وبــاء كوفيــد – 19. وانطالقــا مــن ذلــك يمكنني 
القــول أننــا فــي مؤسســة جاســم وحمــد بــن 
جاســم الخيريــة راضــون عــن أدائنــا ونســعى 
إلــى تطويــره، كمــا نعمــل علــى توســعة دائــرة 
أنشــطتنا الخيريــة املحليــة كلمــا دعــت الحاجــة 
وهــذا مايحــرص عليــه ســعادة الشــيخ نــواف 
بــن جاســم بــن جبــر آل ثانــي رئيــس مجلــس 
إدارة املؤسســة والســادة األعضــاء مــن خــالل 

التوجيهــات املســتمرة فــي هــذا الســياق.

الســابق  للســؤال  اســتكماال   
يخــص  فيمــا  اســتراتيجيتكم  ماهــي 
املشــاريع الداخليــة وهــل أنتــم راضــون 
عنهــا إذا مــا أردنــا تقييــم األداء خــال 

2020؟ العــام 
- نحــن فــي مؤسســة جاســم وحمــد بــن جاســم 
طــرح  فــي  وثابــت  واضــح  نهــج  نتبــع  الخيريــة 
التنســق  علــى  تقــوم  والتــي  املبــادرات  وتنفيــذ 
الدائــم مــع الجهــود الحكوميــة و تقديــم مختلــف 
أشــكال الدعــم للمؤسســات والجمعيــات العاملــة 
مــن  وذلــك  واإلنســاني،  الخيــري  املجــال  فــي 
هــذا  فــي  الشــراكات  مــن  العديــد  بنــاء  خــالل 
الشــأن وكمــا ذكــرت فــي الســابق عــن اتفاقيــة 
الطبيــة  مــع مؤسســة حمــد  املســتمر  التعــاون 
وخصوصــا فــي إطــار مســاندة جهودهــا فــي 
الهــالل  جمعيــة  مــع  كذلــك  كورونــا  مكافحــة 
للحجــر  مبنــى  وتجهيــز  القطــري،  األحمــر 
 356 يضــم  كوفيــد19-  ملرضــى  الصحــي 
ســريرًا، وقــد بلــغ إجمالــي مســاهمات املؤسســة 
تحديــدا ضمــن  فــي جهــود مكافحــة كورونــا 
دولــة قطــر حوالــي الـــ 10 مليــون ريــال قطــري، 
وعلــى مســتوى دعــم الجمعيــات واملؤسســات 
أشــكال  مختلــف  تقديــم  املؤسســة  واصلــت 
تعــاون  اتفاقيــات  إطــار  فــي  وذلــك  الدعــم 
متجــددة تعبــر عــن املســار الــذي اتخذنــاه والــذي 
يرمــي إلــى مســاندة عمــل مختلــف الجمعيــات 
األهليــة وتعزيــز حضورهــا املجتمعــي وأذكــر 
القطريــة  الجمعيــة  املثــال  ســبيل  علــى  منهــا 
للســرطان  القطريــة  والجمعيــة  للســكري 
والجمعيــة القطريــة لتأهيــل ذوي االحتياجــات 
مؤسســة  دور  نغفــل  أن  يجــب  وال  الخاصــة. 
جاســم وحمد بن جاســم الخيرية في مســاندة 
القطــاع التعليمــي وبشــكل خــاص جامعــة قطــر 
مذكــرة  توقيــع  خــالل  مــن  الجهــود  وتوحيــد 
الطلبــة  شــريحة  مســاندة  إلــى  ترمــي  تفاهــم 
العلميــة يضــاف  تطلعاتهــم  ودعــم  املحتاجــن 
مــن  للعديــد  املــادي  الدعــم  توفيــر  ذلــك  إلــى 

الجاليــات.   ومــدارس  الخاصــة  املــدارس 

 كيف تقيمون مشاريعكم الخارجية 
فــي  واضحــة  آليــة  هنــاك  هــل  وأثرهــا، 

هــذا الصــدد؟
- التقييــم بالنســبة لنــا يرتكــز علــى جملــة مــن 
تحقيقهــا  املتوقــع  النتائــج  تتقدمهــا،  املعاييــر 

كل  وبالتالــي  املســتفيدة،  األعــداد  وحجــم 
ذلــك يقــوم علــى عنصــر التخطيــط فــي تنفيــذ 
املشــاريع والــذي يعتمــد بشــكل رئيســي علــى 
نقــوم  حيــث  املجتمعــات  احتياجــات  دراســة 
باالطــالع علــى التقاريــر الحكوميــة لتلــك البلــدان 
والتعــرف علــى أكثــر املناطــق احتياجــا وتنفيــذ 
املشــروع بمــا يتوافــق وتلــك االحتياجــات ســواء 
صحيــة أو تعليميــة وكذلــك مشــاريع اإلســكان. 
املجمعــن  املثــال  ســبيل  علــى  أخذنــا  مــا  فــإذا 
التعليميــن فــي باكســتان لــم يكــن اختيار املكان 
احصائيــات  علــى  بنــاء  قــام  وإنمــا  عشــوائيا 
صــادرة مــن وزارة التعليــم فــي إقليــم البنجــاب 
والتــي خلصــت إلــى وجــود إلــى فــوارق في نســب 
التعليــم بــن الذكــور واإلنــاث فضــال عــن انخفــاظ 
نســبة التعليــم بــن الجنســن األمــر الــذي دفعنــا 
إلــى املبــادرة بتنفيــذ املشــروع بتكلفــة إجماليــة 
تزيــد عــن مليــون دوالر أميركــي والــذي ســيوفر 
وطالبــة،  طالــب   1200 لحوالــي  التعليــم  فــرص 
كذلــك يعتبــر معهــد حمــد بــن جاســم للتدريــب 
الهنــد  فــي  املؤسســة  نفذتــه  الــذي  الصناعــي 
النوعيــة  بواليــة ماهاراشــترا، مــن املشــروعات 
تنمــوي  أثــر  مــن  لــه  ملــا  التعليمــي  القطــاع  فــي 
 300 تبلــغ  اســتيعابية  بطاقــة  ويتمتــع  كبيــر 
بــات يطــرح ثمــاره  مــن  طالــب ســنويا، والــذي 
خــالل توفيــر الكــوادر املتخصصــة فــي العديــد 
العــام  شــهد  حيــث  الصناعيــة  املجــاالت  مــن 
الدراســي 2020 – 2021 تخريــج أول دفعــة مــن 

 . منتســبيه
وفــي اإلطــار الصحــي كمــا ذكــرت فــي ســؤال 
ســابق أنــه ســيتم اإلعــالن قريبــا عــن افتتــاح 
املغربيــة  اململكــة  فــي  شــريفة  مستشــفى 
املتوقــع  ومــن  مراكــش  بمدينــة  الشــقيقة 
 160 مــن  أكثــر  خدماتــه  مــن  يســتفيد  أن 
تكلفتــه  بلغــت  كذلــك  ســنويا،  مريــض  ألــف 
دوالر  مليــون    20 الـــ  حوالــي  اإلجماليــة 
فقــد  الســؤال  لهــذا  ملخــص  وفــي  أميركــي، 
املشــاريع  أهــم  مــن  املســتفيدين  عــدد  بلــغ 
الصحيــة التــي نفذتهــا مؤسســة جــاس وحمــد 
ســنوات  األربــع  خــالل  الخيريــة  جاســم  بــن 
املاضيــة أكثــر مــن 350 ألــف حالــة مرضيــة.

معينــة  اســتراتيجية  هنــاك  هــل   
انتقــاء  عمليــة  فــي  املؤسســة  تتبناهــا 

مشــاريعه؟ نوعيــة 
- ببســاطة شــديدة تهــدف اســتراتيجيتنا  إلــى 
فــي  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  املســاهمة 
العالــم  حــول  املحتاجــة  املناطــق  مــن  العديــد 
املؤسســة  تحــرص  التــي  املعاييــر  أهــم  وتلــك 
علــى بلورتهــا مــن خــالل مشــاريعها الداخليــة 
قطاعــي  يكــون  أن  الطبيعــي  ومــن  والخارجيــة، 
الصحــة والتعليــم مــن أهــم دعائــم هــذا التوجــه 
الركائــز  مــن  القطاعــان  هــذان  يعتبــر  حيــث 
الفاعلــة  التــي مــن شــأنها املســاهمة  الجوهريــة 
مــن  للكثيــر  املعيشــي  الواقــع  تحســن  فــي 
املجتمعــات الفقيــرة فاملجتمــع الصحــي واملتعلــم 
قــدر  علــى  بشــرية  طاقــات  إنتــاج  علــى  قــادرة 
كبيــر مــن الكفــاءة لتحقيــق مشــاركة فاعلــة فــي 
تنميــة مجتمعاتهــا وازدهارهــا وهــذا ماتســعى 
مؤسســة جاســم وحمد بن جاســم إلى تحقيقه 
للوصــول  والجــاد  املتواصــل  العمــل  مــن خــالل 
زيــادة  فــي  باملســاهمة  املتمثلــة  ألهدافهــا 
وتمكــن  ملجتمعنــا  واالزدهــار  والنمــاء  الرفــاه 
املجتمعــات بالعلــم واملعرفــة مــن خــالل الســعي  
لبنــاء وتطويــر وتنميــة اإلنســان فــي كل مــكان.
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