
الظلم طريق األفغانيات إلى االنتحار

المياه المأمونة حق لنا

17

كابول ـ صبغة اهلل صابر

وســــط كــثــيــر مـــن الـــصـــعـــوبـــات واملــشــاكــل 
التي تواجه املرأة األفغانية، تقول بعض 
 عــــدد الــنــســاء الــلــواتــي 

ّ
اإلحــصــائــيــات إن

يقدمن على االنتحار في ازديــاد مستمر. أما أبرز 
القبلية والعنف  األعــــراف  فــهــي  االنــتــحــار  أســبــاب 
األسري والحالة املعيشية الصعبة. ويضاعف من 
 هــذه األوضـــاع تهميش املجتمع الــدولــي ملف 

ّ
كــل

الدولية  املؤسسات  ومتاجرة  األفغانيات  النساء 
متعدد  ظلم  هــو  باختصار،  بحقوقهن.  واملحلية 
األطــراف يلحق باملرأة ويدفعها إلى اتخاذ أسرع 

طريق إلى الهروب من واقعه.
بالرغم من وصول نساء أفغانستان إلى مناصب 
ــاالت الــحــيــاة  ــن مــــجــ ــهـ عــلــيــا فــــي الــــبــــاد، وخـــوضـ
املختلفة التي لم يكن يحق لهن خوضها كالتجارة 
 ذلك لم يؤثر في حياة املرأة 

ّ
 كل

ّ
والصناعة، إاّل أن

األفــغــانــيــة عــلــى املــســتــوى الـــعـــام، ال ســيــمــا أولــئــك 
اللواتي يعشن في القرى واألرياف. ضياع األموال 
الطائلة التي تلقتها الحكومات األفغانية املتعاقبة 
2001 وسقوط طالبان  عــام  أفغانستان  غــزو  بعد 
ــوال الــنــســاء  ــ ــر لــتــدهــور أحــ شـــّكـــل ســبــبــا مــهــمــا آخــ
فــي الـــبـــاد. يــضــاف ذلـــك إلـــى ســيــطــرة الــجــمــاعــات 
املــســلــحــة، وعــلــى رأســـهـــا حــركــة طــالــبــان وتنظيم 
الدولة اإلسامية »داعــش«، على مناطق شاسعة، 

ومنعها النساء من الدراسة والخروج إلى العمل. 
يعتبر االنتحار أحد أشكال املعاناة الكثيرة التي 
ها. تقول 

ّ
تعاني منها نساء أفغانستان وليست كل

 النساء في املناطق النائية 
ّ
املؤسسات الحقوقية إن

ــيـــدًا لــلــتــخــلــص من   وحـ
ً
يـــجـــدن فـــي االنـــتـــحـــار حــــا

معاناة أسرية وعنف واضطهاد سببه األساسي 
الجهل والبعد عن التعليم، باإلضافة إلى األعراف 

القبلية السائدة.
الــحــوادث شهريا قصة الشابة  ومــن بــن عــشــرات 
جميلة من إقليم بادغيس، جنوب الباد، التي لم 
اعــتــداء زوجــهــا عليها  مــن  للتخلص  تجد طريقة 
 
ّ
إاّل بــاالنــتــحــار. تــقــول شقيقتها نــركــس بــي بــي إن

 زوجها 
ّ
جميلة )26 عاما( أنهت حياتها بيدها ألن

ــااًل وألــــوانــــا مـــن الــعــنــف  ــكـ كــــان يـــمـــارس عــلــيــهــا أشـ
والتعذيب، بل كــان أفــراد أســرة الــزوج يساعدونه 

في الضرب وممارسة العنف أيضا.
املستشفى  إلى  ونقلت   ،

ً
ليا السم  تناولت جميلة 

الـــروح قبل  بــا جـــدوى، فقد أسلمت  صباحا لكن 
نقلها إلى املستشفى وقبل أن تتلقى أّي عاج.

ــّد بـــل نــجــم عن  ــذا الـــحـ لـــم تــقــتــصــر األمـــــور عــلــى هــ
الـــحـــادث عــــداء بـــن األســـرتـــن الــلــتــن ذهــبــتــا إلــى 
األفغان  يفعله  ال  مــا  وهــو  القضية،   

ّ
لحل املحكمة 

إاّل نـــــادرًا. لــكــن، بــعــد فــشــل املــحــكــمــة فـــي الــبــت في 
الــقــضــيــة، لــجــأت األســـرتـــان إلـــى االجــتــمــاع القبلي 
العداء  أبقى  االجتماع  قــرار  العرفي.  القضاء  وهو 

بينهما، إذ حكم بزواج شاب من أسرة جميلة من 
بنت من أسرة زوجها وهو ما رفضه الطرفان. ثمة 
ما تظهر إلى 

ّ
قصص كثيرة النتحار نساء، لكن قل

الــعــلــن، وعـــادة مــا تختلق األســـر أســبــابــا مختلفة 
ملـــوت الــفــتــيــات، فــاالنــتــحــار مــن أســبــاب الــعــار في 
ــادة، وال  ــ املــجــتــمــع الــقــبــلــي. تــدفــن تــلــك الــقــضــايــا عـ
يخرج منها غير القليل إلى العلن. أما القلة التي 
تقصد املحاكم فتبقى قضايا بناتهم داخل امللفات 
أن تبّت فيها  للمحاكم  عــديــدة، وال يمكن  سنوات 

نظرًا للفساد في القضاء.
ــا تــّدعــيــه  ــ  الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة ومـ

ّ
ــل ــ بـــالـــرغـــم مــــن كـ

ــدولـــيـــة واملـــحـــلـــيـــة مــــن الـــعـــمـــل عــلــى  املـــؤســـســـات الـ
الــتــدهــور   

ّ
أن إاّل  األفـــغـــانـــيـــة  املــــــرأة  تــحــســن حــــال 

مستمر فــي حــقــوق األفــغــانــيــات. تــقــول إحصائية 
 العام املاضي فحسب سجل 2400 قضية 

ّ
أخيرة إن

عنف في حق النساء وصل بعضها إلى القتل أو 
الدفع في اتجاه االنتحار.

العام  املــدعــي  مكتب  فــي  املسؤولة  القاضية  تقول 
ضد  والــعــنــف  القتل  قضايا   

ّ
إن مستغفر  زرغــونــه 

النساء في ازدياد. والسبب هو الجهل وقلة الوعي، 
باإلضافة إلى األعراف والتقاليد املتبعة، والجهل 
النساء بنت   

ّ
أن بتعاليم اإلســام. كذلك، تشير إلى 

الجماعات  فسطوة  املــتــواصــلــة،  الــحــروب  ضحية 
املـــســـلـــحـــة، ال ســـّيـــمـــا تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة 
 

ّ
»داعــــش«، خطيرة جــدًا على الــنــســاء، وتــعــرقــل كل

االجتماعية  أحوالهن  لتحسن  املبذولة  الجهود 
ــذا الـــصـــدد، تــقــول  واملــعــيــشــيــة والــتــعــلــيــمــيــة. فـــي هـ
أنيسة  الوطنية  النسائية  الشؤون  إدارة  مسؤولة 
 الــجــمــاعــات املــســلــحــة هــي الــســبــب في 

ّ
عــمــرانــي إن

العمل،  على  والــحــصــول  التعليم  مــن  النساء  منع 
باإلضافة إلى حرمانهن من حقوقهن. 

 نحو 200 قضية قتل أو عنف في حق 
ّ
تضيف أن

نـــســـاء ســجــلــت لــــدى اإلدارة، مـــا يــشــيــر إلــــى مــدى 
صــعــوبــة الــحــالــة الــتــي تعيشها املــــرأة األفــغــانــيــة. 
 القضايا غير املسجلة أكثر بكثير. 

ّ
وتشير إلى أن

كذلك، تطالب الحكومة األفغانية بالعمل الجاد من 
أجل تطوير حالة املرأة من خال تعليمها وتثقيفها 
وإيـــجـــاد فــرصــة عــمــل مــنــاســبــة لــهــا كــي تعيش في 

حالة جيدة ويكون لصوتها صدى في املجتمع.
األفغانية،  الحكومة  دور  انتقاد  إلــى  وبــاإلضــافــة 
لــلــمــؤســســات الحقوقية  انــتــقــادات شــديــدة  هــنــاك 
الــتــي تعتبر جــهــودهــا فــي رأي  املحلية والــدولــيــة 
كثيرين مجرد ادعــاءات ال طائل من ورائها. تقول 
 مــعــظــم ادعــــاءات 

ّ
ثــنــاء، وهـــي نــاشــطــة نــســويــة، إن

املـــؤســـســـات لــيــســت إاّل وســـيـــلـــة لــلــشــهــرة وجــمــع 
األموال، فا تستفيد النساء من حماتها. 

 تلك الجهود تقتصر على املــدن، أّما 
ّ
تلفت إلــى أن

الــقــرى واألريـــاف فحال املـــرأة فيها تعيس جــدًا إذ 
تــتــواصــل هــنــاك حــــوادث انــتــحــار الــنــســاء وقتلهن 

والعنف تجاههن.

مجتمع
نــفــذت مــؤســســة الــشــيــخ ثــانــي بــن عــبــد الــلــه لــلــخــدمــات اإلنــســانــيــة »راف« الــقــطــريــة مــشــروع إغــاثــة 
للمتضررين من الفيضانات في مناطق واسعة في بنغادش. ووزعت املؤسسة ألف سلة تموينية 
ومئات املواقد على ألف أسرة متضررة تضم أكثر من 5  آالف شخص، معظمها من أسر األيتام 
واألرامل وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. وتضمنت السال أهم االحتياجات األساسية من 
املواد الغذائية الضرورية لحياتهم، مثل: األرز، والسمن، والزيت، والسكر، والبقوليات، بما يكفي 
)العربي الجديد( األسرة الواحدة مدة ثاثة أشهر على األقل. 

ها اقتربت من إعادة توطن 12 ألف الجئ فروا من الحرب في سورية والعراق 
ّ
أعلنت أستراليا أن

ه جرى 
ّ
كانت قد وعدت باستيعابهم قبل عام. وقال وزير الهجرة وحماية الحدود بيتر دوتون إن

إصــدار جميع التأشيرات البالغ عددها 12 ألف تأشيرة وتم جلب أكثر من 10 آالف شخص من 
ألفا و750 الجئا  مخيمات الجئن في الشرق األوســط إلى أستراليا. ويضاف هذا العدد إلى 13 
الهندوراسين  من  غير محدد  عــدد  قبول  على  الباد  وافقت  كذلك،  أستراليا سنويا.  تستقبلهم 
)أسوشييتد برس( والسلفادورين من مخيم في كوستاريكا.  

أستراليا تعيد توطين 12 ألف سوري وعراقيمؤسسة قطرية تغيث ضحايا فيضانات بنغالدش

D

أمـــام أحــد مــراكــز تــوزيــع املــيــاه املــكــّررة الصالحة 
 

ّ
لــلــشــرب، يــقــف مــواطــنــون هــنــود فــي طــابــور. كــل

ــن هـــــؤالء يــحــمــل مـــطـــرة مـــيـــاه أو جــــّرة،  واحـــــد مـ
قطت أمس األربعاء 

ُ
وينتظر دوره. هذه الصورة الت

فــي الــثــانــي والــعــشــريــن مــن شــهــر مــــارس/ آذار، 
بمناسبة اليوم العاملّي للمياه، في مدينة تشيناي 

الهندّية املعروفة باسم مدراس.
للمياه  الــعــاملــّي  بــالــيــوم  الــخــاصــة  فــي منشوراتها 

أكــثــر مــن 663  أّن  املــتــحــدة  األمـــم  2017، كشفت 
ر 

ّ
مليون شخص يعيشون اليوم من دون أن تتوف

لهم إمدادات للمياه الصالحة للشرب، على مقربة 
من منازلهم. بالتالي، يقضون ساعات ال تحصى 
أو يــقــطــعــون مـــســـافـــات طــويــلــة لــلــحــصــول على 
آثـــارًا صحّية غير محمودة  يــواجــهــون  أو  املــيــاه، 

الستخدامهم مياهًا ملّوثة.
فــي الــســيــاق، تــبــّن آخـــر الــبــيــانــات الــتــي نشرتها 

املتحدة  ــم  األمـ ومنظمة  الــعــاملــّيــة  الــصــحــة  منظمة 
للطفولة )يونيسف( أّن 1.8 مليار شخص حول 
الــعــالــم يــشــربــون مــيــاهــًا مــلــّوثــة بــالــبــراز. وهـــو ما 
يعّرضهم إلــى خطر اإلصــابــة بــأمــراض عــّدة من 
الــكــولــيــرا والــدوســنــتــاريــا )الـــزحـــار( وحّمى  قبيل 

التيفوئيد وشلل األطفال. 
كــذلــك تـــؤّدي املــيــاه غير املــأمــونــة وســـوء شبكات 
الــصــرف الــصــحــي والــنــظــافــة الــصــحــيــة إلـــى وفــاة 

العالم.  أنــحــاء   
ّ

كــل فــي  ألــف شخص سنويًا   842
إلــــى ذلــــك، يـــشـــّدد الــقــائــمــون عــلــى الـــيـــوم الــعــاملــّي 
للمياه هذا العام، على »الحاجة إلى تحسن جمع 
استخدامها  وإعــــادة  ومعالجتها  الــعــادمــة  املــيــاه 
بصورة آمنة. وفي الوقت نفسه، نحن في حاجة 
الصرف  مياه  فــي  التلّوث  مــن حجم  التقليل  إلــى 
الصحي التي ننتجها، وذلك للمساعدة في حماية 

بيئتنا واملوارد املائية املوجودة فيها«.
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لبنى سالم

الــســوري، ، على جائزة الهيئة العربّية  ــرًا، حصل كاتب قصص األطفال 
ّ

مــؤخ
للمسرح، عن نّص مسرحي لألطفال بعنوان »دارين تبحث عن وطن«. وُدعي 
إلى املشاركة في مهرجان املسرح العربي في الجزائر من 10 إلى 20 يناير/

إلــى كــابــوس. كــان ُيقيم   فــرحــة الكاتب تحولت 
ّ
 أن

ّ
كــانــون الثاني املــاضــي، إل

مع عائلته في جنوب تركيا، ويحمل بطاقة »الحماية املؤقتة« التي تمنحها 
السلطات التركّية للسورّيني، هو الذي فّر من سورية هربًا من ويالت الحرب 

أواخر عام 2015.
تقّدم الكاتب بطلب إلى وزارة الخارجّية التركية للسماح له بالعودة إلى تركيا، 
حيث تقيم عائلته، ووافقت الخارجية على منحه تأشيرة العودة. ويوضح أحد 
 »مصطفى عبد 

ّ
ظ عن ذكر اسمه، لـ »العربي الجديد«، أن

ّ
أقارب الكاتب، الذي تحف

الفتاح ترجم كتاب الدعوة ونص إعالن الجائزة إلى اللغة التركية، ليكون موظفو 
املطار على علم بأن سفره مؤقت، فال يتخذون بحقه أية إجراءات«.

م 
ّ
سافر عبد الفتاح إلى الجزائر وحصل على جائزة نصوص مسرح الطفل، وتسل

تأشيرة من السفارة التركّية في الجزائر استجابة ملوافقة الخارجية التركية. لكن 
الــدخــول. يقول  الفتاح من  ُمنع عبد  التركّية،  األراضـــي  الطائرة في  ت 

ّ
بعدما حط

قــريــبــه: »حـــني وصـــل إلـــى مــطــار أتـــاتـــورك، حــجــز 30 ســاعــة، ثــم رّحـــل إلـــى الــجــزائــر 
إن ترحيله من تركيا  الجزائرية  املطار  السبب. وقالت سلطات  من دون توضيح 
ل 

ّ
إلى الجزائر مخالف للقوانني الدولّية، إذ ل يملك تأشيرة دخــول. حينها، تدخ

الديوان الوطني الجزائري للثقافة والهيئة العربية للمسرح للسماح له بدخول 
الجزائر بختم استثنائي. هناك، راجع السفارة التركية للمرة الثانية وقّدم أوراقه. 
ق بتاريخ 

ّ
 في دائرة الهجرة، يتعل

ً
وبعد الستقصاء، عرف أن موظفا ارتكب خطأ

دخول عبد الفتاح إلى تركيا«.
وبعد إعالمه بتصحيح الخطأ في دائرة الهجرة، غادر عبد الفتاح الجزائر مجّددًا 
عــائــدًا إلـــى تــركــيــا. وفـــي مــطــار هــاتــاي، رّحــلــتــه ســلــطــات املــطــار عــلــى مــن الــطــائــرة 
السعودية. يقول قريبه: »رّحلوه بعد ساعة فقط  إلى  التي كانت متوجهة  ذاتها 
من هبوطه من دون السماح له بالتواصل مع أحد، أو حتى الراحة، وطلبوا منه 

الحصول على تأشيرة أخرى من السفارة التركية«. 
وفي السعودّية، رفضت سلطات املطار دخوله، ورحلته إلى السودان على نفقته 
الخاصة. في الوقت الحالي، يعيش الكاتب السوري مشّردًا في السودان، وقد بات 
يشعر بالندم لقبوله دعوة التكريم في الجزائر. وتنتظر زوجته وبناته الثالث في 
 
ّ
تركيا، من دون أن يملكوا أدنى فكرة عن كيفّية لقائه مجددًا. تجدر اإلشارة إلى أن

عبد الفتاح أصدر 33 كتابًا، ونال من خاللها 43 جائزة أدبية، منها جائزة »نلسون 
مانديال« للدراسات في جنوب أفريقيا، وجائزة الدولة ألدب الطفل في قطر.

يذكر أهالي التالميذ النازحين من الموصل أّن تنظيم »داعش« كان 
يفرض مناهجه الخاصة في المدارس، ويعاقب من يعترض. هذا 

الوضع يمثل تحديًا للسلطات العراقية في أعقاب تحرير المدينة، 
وهو تحدي تحرير أدمغة التالميذ من أفكار التنظيم

أطباء سوريون في مستشفيات ألمانيا
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مجتمع

بغداد ـ أحمد النعيمي

ــقــــوات الــحــكــومــيــة  ــتــــراب الــ مـــع اقــ
العراقية من حسم معركة املوصل 
عبر تقدمها في الساحل األيمن، 
تــبــرز مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة مــعــقــدة أفــرزتــهــا 
»داعــش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  سيطرة 
 

ّ
عــلــى املــوصــل طـــوال ثـــالث ســنــوات، فــي كــل
ــا يــضــع  ــو مــ ــ مــؤســســاتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة. وهـ
الخبراء التربويني أمام مهمة صعبة إلعادة 
تأهيل التالميذ الذين تلقوا تعليمهم تحت 
لــم تعترف  الـــذي  الــوقــت  التنظيم، فــي  حكم 
فيه وزارة التربية بالشهادات الدراسية في 

تلك املناطق.
إلى  حاجة  هناك   

ّ
أن اختصاصيون  يكشف 

إعــــادة تــأهــيــل الــتــالمــيــذ الــذيــن قــضــوا نحو 
ثــــالثــــة أعــــــــوام فــــي مــــــــدارس املــــوصــــل تــحــت 
التنظيم طبع   

ّ
أن »داعـــش«، خصوصًا  حكم 

الــتــي احــتــوت على فكره  الــخــاصــة  مناهجه 
املتشدد. وبحسب مصادر حكومية عراقية 
 بــرنــامــجــًا لــألمــم املــتــحــدة يــجــري وضــع 

ّ
ــإن فـ

اللمسات األخيرة عليه بالتعاون مع وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــراقــيــة بـــهـــدف محو 
مـــا تــعــلــمــه الــتــالمــيــذ وحــفــظــوه فـــي مـــدارس 
»داعـــــش«. وقـــد رصـــد لــهــذا الــبــرنــامــج، الــذي 

 ،
ً
ل يـــتـــوقـــع أن يــــكــــون الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه ســـهـــال

نــحــو 10 مــاليــني دولر أمــيــركــي نــظــرًا إلــى 
عـــدد الــتــالمــيــذ الكبير الــذيــن »غــســل داعــش 
البرنامج  عــن  اإلعــــالن  وينتظر  أدمــغــتــهــم«. 

بعد انتهاء املعركة بفترة وجيزة.
يــقــّدر مــراقــبــون عـــدد الــتــالمــيــذ الــذيــن تلقوا 
دروســــــهــــــم فـــــي مــــــــــدارس »داعــــــــــــش« طـــــوال 
السنوات املاضية بنحو 150 ألفًا، معظمهم 
التنظيم، وقّدم  التي كتبها  املناهج  موا 

ّ
تعل

دروســـهـــا أيـــضـــًا عــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــم في 
املوصل أو في املدن األخرى ملحافظة نينوى.

ــار، يــقــول املــســتــشــار الــتــربــوي  ــ فــي هـــذا اإلطـ
عبد الودود الجبوري: »منذ سيطرة تنظيم 
داعـــش عــلــى املــوصــل فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
2014، بـــدأ فــي تــأســيــس دوائــــر خــاصــة بــه، 
مــنــهــا ديــــوان الــتــعــلــيــم الــــذي يــشــرف بشكل 
ثم  الــدراســيــة.  واملناهج  التعليم  على  كامل 
بّدل املناهج وألغى مواد دراسية معينة مثل 
مخالفتها  بحجة  وغــيــرهــا  الفنية  التربية 
اإلســـالم، وأضـــاف مــواد أخــرى تحمل فكره 

املتطرف«.
يــضــيــف الــــجــــبــــوري لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: 
»استمر التنظيم في عملية التغيير املنظمة 
لــلــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة فـــي املـــوصـــل وإضــافــة 
أفـــكـــاره املــتــطــرفــة لــغــســل أدمـــغـــة الــتــالمــيــذ، 

ذهــــب بــعــيــدًا فـــي غــســل أدمـــغـــة الــتــالمــيــذ إذ 
 معضالت 

ً
الرياضيات مثال وضع في مــادة 

ــردات مـــن قبيل  ــفـ حــســابــيــة تــحــتــوي عــلــى مـ
ورصاصة،  وجرحى،  وقتلى،  ناسفة،  عبوة 
 مثل 

ّ
وكفار، وقنص، وغيرها، مع العلم بأن

هذه املفردات لم تستثن الصفوف البتدائية 
حتى«. ومن أمثلة املعضالت الحسابية التي 
»لديك  املــســألــة:  هــذه  املــتــطــرف  الفكر  تحمل 
42 طلقة وأمــامــك 7 مــن الكفار فكيف تــوزع 
الــطــلــقــات بــالــتــســاوي لــقــنــصــهــم؟ مـــع صــور 
ــات ألســلــحــة رشـــاشـــة ومــســدســات  ــومــ ورســ
وغــيــرهــا«. وكــذلــك، تــمــاريــن فــي مـــواد اللغة 
العربية مثل »قاتل املجاهد املرتدين«، »فجر 
ــلـــه« في  الســـتـــشـــهـــادي نــفــســه فـــي ســبــيــل الـ

دروس املفعول به في القواعد العربية.
 
ّ
أن إلــى  بــدورهــم، يشير خــبــراء اجتماعيون 

تــالمــيــذ املــوصــل الــذيــن خــرجــوا مــن املدينة 
مــؤخــرًا تــعــرضــوا إلــى ضــغــوط هائلة تحت 
حكم التنظيم املتشدد في املدينة، ول بّد من 
إعادة تأهيلهم بطريقة حضارية مدروسة. 
الجنابي  الجــتــمــاعــي صــابــر  الخبير  يــقــول 
ــنــــاك خـــطـــوات   »هــ

ّ
الـــجـــديـــد« إن لــــ«الـــعـــربـــي 

ــم املـــتـــحـــدة واملــنــظــمــات  ــ لــلــتــنــســيــق مــــع األمــ
تأهيل  اإلنسانية لوضع خطة عمل إلعــادة 
هؤلء التالميذ بعد انتهاء معارك املوصل، 
هم تعرضوا إلى 

ّ
وإعادتهم إلى مدارسهم، ألن

أدمغتهم  وغسلت  شــديــدة  نفسية  ضــغــوط 
إجــبــاريــًا«. وبــالــرغــم مــن هــذه املــعــانــاة، جاء 
قرار وزارة التربية بإلغاء األعوام الدراسية 
الــتــي أمــضــاهــا الــتــالمــيــذ فــي املــوصــل وعــدم 
ــــادة  ــــوب إعـ ــــراف بـــشـــهـــاداتـــهـــم بــــل وجــ ــتـ ــ العـ
الــســنــوات الــدراســيــة، ليكمل مــعــانــاتــهــم، إذ 
 مــنــهــم ثــــالث ســـنـــوات عـــن صــفــه، 

ّ
تـــأخـــر كــــل

الــعــودة كما يجب اآلن بعدما  إذا تمكن مــن 
التي  التغييرات  مختلفة.  مناهج  في  درس 
طرأت على املناهج تدهش بعض الباحثني، 
خــصــوصــًا مـــع لــجــوء الــتــنــظــيــم إلــــى الــطــرق 
املباشرة والطرق غير املباشرة لغسل أدمغة 
التالميذ املجبرين على الدرس فيها بالذات، 
مثلهم مثل املــدارس املجبرة على تدريسها 

وإّل فتهمة الخيانة جاهزة.
مضر  الجتماعي،  النفس  علم  فــي  الباحث 
التالميذ  هـــؤلء   

ّ
أن إلــى  يشير  الصميدعي، 

بأعدادهم الكبيرة جدًا »كانوا يعيشون في 
البيت والشارع واملدرسة،  أجــواء خوف في 
وعــلــيــنــا أن نــعــلــم كــمــيــة الــضــغــط الــنــفــســي 
التي تعرضوا لها حتى فــي دراســتــهــم، فلم 
والنــتــحــاري  الناسفة  العبوة  مــفــردات  تكن 
والرصاص والدم تفارقهم. هذه كارثة كبيرة 
أثـــرت كثيرًا فــي نفوسهم بــال شــك وهــم في 
تأهيل خصوصًا تالميذ  إعـــادة  إلــى  حاجة 

البتدائية«.

عدد األطباء السوريين 
المسجلين في ألمانيا 

بلغ 2000 بحسب الرابطة 
الطبية األلمانية

 من يمتنع عن إرسال 
ّ

وكان يعاقب بشدة كل
أبنائه إلى املدرسة أو من يمتنع عن تنفيذ 
ــن الـــــكـــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة مــمــن  تــعــلــيــمــاتــه مــ

يعترض على املناهج«.
 الــتــنــظــيــم أصـــدر 

ّ
ويـــذكـــر أهـــالـــي املـــوصـــل أن

أوامـــر مــشــددة فــي الــعــام األول مــن سيطرته 
على املدينة تجبر ذوي التالميذ على إلحاق 
أبنائهم باملدارس، وتجبر الكوادر التعليمية 
على اللتزام بالدوام مع عقوبات مشددة ملن 
ــدام. ومــن املـــواد التي  يمتنع تصل إلــى اإلعــ
التعليم في  عــلــى  »داعــــش«  تنظيم  أدخــلــهــا 

املدينة مادة »التربية الجهادية«، التي أدخل 
ــاء لــشــخــصــيــات من  ــمــ فــيــهــا تــفــاصــيــل وأســ
وقياديون  انتحاريون  بينهم  من  التنظيم، 

بحسب املراقبني.
ــقـــدم الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة فــــي مــديــنــة  ــــالل تـ خـ
ــيـــات مــــن الــكــتــب  ــمـ ــلـــى كـ ــثــــرت عـ املــــوصــــل عــ
واملناهج الدراسية طبعها التنظيم ووزعها 
ــد كـــشـــفـــت هـــذه  ــ ــة، وقــ ــنــ ــديــ ــلـــى مــــــــدارس املــ عـ
الــكــتــب الــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة الـــتـــي أجـــراهـــا 
. عـــن ذلـــك، 

ّ
عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كـــكـــل

 »مناهج 
ّ
يقول التربوي، صامد الشمري، إن

التنظيم تتمحور حول فكرة الخالفة وتكفير 
املعارضني له ومحاولة غسل أدمغة الطلبة 
بــمــفــردات عــديــدة مــثــل عــبــوة وكــفــار وطلقة 
وغير ذلك«. يتابع: »من التغييرات على مادة 
القديمة  املسميات  أدخــل  ــه 

ّ
أن  

ً
الــتــاريــخ مثال

ــلـــدول الــعــربــيــة عــلــى الــخــريــطــة مــثــل بــالد  لـ
الشام ونجد والحجاز. كذلك، ضّمن مناهجه 
 
ً
عبارة: باقية وتتمدد. ووضع منهجًا بديال
للتربية البدنية عوضًا عن الثقافة والتربية 
الفنية«. يضيف الشمري لـ«العربي الجديد«: 
ــذا الـــحـــد، بل  ــم يــتــوقــف الــتــنــظــيــم عــنــد هــ »لــ

انتشر بشكل واسع عبر 
الحسابات والصفحات 

خبر مصور للعثور 
على فتاتين مصريتين، 

إحداهما عروس، 
مذبوحتين ومبتورتي 
األطراف في حادثين 

منفصلين. أكد 
معلقون أّن الجريمتين 

تدالن تحديدًا على 
العنف الممارس ضّد 
المرأة والوحشية في 
التعاطي معها ليس 

في مصر فقط، بل في 
كثير من البلدان العربية. 
لكّن آخرين ربطوا األمر 
بانتشار الجريمة بشكل 
عام في مصر بسبب 

األزمات المعيشية 
والفقر في البالد، وهو 
ما يرفع منسوب العنف 

إلى أقصى حّد.

الهجرة فرضت على كثير 
من السوريين العمل بعيدًا 

عن بالدهم. بعضهم 
ترحب بالد اللجوء بهم 

كحال األطباء

تورنغن ـ يارا وهبي

مهنتهم  يمارسون  كثيرون  سوريون  أطباء 
في أملانيا، لحاجتهم هم أنفسهم إلى تطوير 
مهاراتهم وإلى مورد رزق كاٍف لهم، ولحاجة 

املستشفيات األملانية إليهم كذلك.
ــن هــــــؤلء الـــطـــبـــيـــب أيـــهـــم الــــــذي يــعــمــل فــي  مــ
مــســتــشــفــى تـــورنـــغـــن. يـــبـــدو مــرهــقــًا ومــتــعــبــًا 
الالزمة، وبني  القانونية  األوراق  متابعة  بني 
املرضى الذين سيعاينهم، وبني عائلته التي 
ينوي جلبها من سورية، وبني اللغة الجديدة 
التي لم »تأخذ على لساني بعد« كما يقول. 
مــــديــــر املــســتــشــفــى قـــبـــل بــــه مـــؤقـــتـــًا كــطــبــيــب 
املطلوب  اللغة  امتحان  ينهي  ريثما  مــتــدرب 
ــقـــول عــن  ــبــــر. يـ ــة أكــ ــن ثــــم قــــد يــمــنــح فـــرصـ ــ ومـ
وضعه الحالي: »على الطبيب أن يعمل عشرة 
ــرون، مــع هـــذا، أشكر  ــ أضــعــاف مــا يعمل اآلخـ
ــي وضعت قدمي على أول الطريق في 

ّ
الله أن

ني طبيب مبتدئ«.
ّ
أملانيا خصوصًا أن

ــلـــســـوريـــني طــالــبــي  ــم فــــي مـــلـــجـــأ لـ ــهــ ــان أيــ ــ كــ
ــى مــنــهــم إلـــى  ــق املــــرضــ ــرافــ ــلــــجــــوء. كـــــان يــ الــ
املستشفى ليساعدهم في توضيح أمراضهم 
ــــدى املـــــرات ســئــل عن  وشـــكـــاويـــهـــم. وفــــي إحـ
عــمــلــه ومـــســـتـــواه الــتــعــلــيــمــي حــيــنــمــا حـــاول 
ــانـــي فـــي املستشفى  الــطــبــيــب األملـ مــســاعــدة 
في توصيف املرض. يقول: »ضحك الطبيب 
األملاني عندما كنت أصف املرض وقال لي: 
ي 

ّ
وما الذي تعرفه أنت عن هذا؟ فقلت له إن

طبيب سوري... كانت هذه الكلمة هي مفتاح 
باب املغارة... باب املستشفى«.

كـــانـــت   »أصـــــعـــــب األمــــــــــور 
ّ
أن أيــــهــــم  ــابــــع  ــتــ يــ

املــــراســــالت الــتــي تــوّجــبــت عــلــّي حــتــى أثــبــت 
 درســــت الـــطـــب، فــفــي آخــــر سنتني 

ً
ــــي فــعــال

ّ
أن

مــن دراســتــي انتقلت مــن ســوريــة إلــى مصر، 
وكــــان عــلــّي أن أبــحــث عــن أوراقـــــي فــي مصر 
 الطبيب األملاني 

ّ
لستقدامها وترجمتها، لكن

ــهــــات الــلــواتــي  أواجــــــه األمـــــر نــفــســه مـــع األمــ
يأتني بأولدهن إلى املستشفى للعالج«. من 
جــهــة أخــــرى، يــؤكــد أيــهــم دعـــم فــريــق األطــبــاء 
واملمرضني املستمر له. ويعزو ذلك الدعم إلى 

 األمور القانونية، وبالفعل، 
ّ

ساعدني في كل
ني درست الطب وأنهيت دراستي«.

ّ
تأكد أن

ملا  كبير  بامتنان  أيهم  شعور  مــن  وبالرغم 
ــه يــعــانــي من 

ّ
حــصــل عــلــيــه حــتــى الـــيـــوم، فــإن

ق: »األبـــرز 
ّ
أمـــور داخـــل املستشفى. يعل عــدة 

ـــني، فــكــثــيــرون 
ّ
مــشــكــلــتــي مـــع املـــرضـــى املـــســـن

منهم يرفضون أن يتعاملوا معي، أو حتى 
وقــوفــي إلــى جانب الطبيب املــســؤول كوني 
بصراحة  لــي  قالت  املسنات  إحــدى  أجنبيًا. 
وهـــــي تـــبـــتـــســـم: لـــيـــس لـــــــدّي أي شـــــيء ضــد 
األجـــانـــب ول أعــانــي مـــرض كــراهــيــتــهــم كما 
أثـــق إّل بالطبيب األملــانــي.  ــي ل 

ّ
لــكــن غــيــري، 

بعضهم اآلخر يشيح بوجهه ويرفض حتى 
أبــســط مساعدة طبية، وأحيانًا  لــه  أقـــدم  أن 

مستشفى  »فـــي  لــألطــبــاء:  املستشفى  حــاجــة 
ــه يقع 

ّ
ــو مــســتــشــفــى كــبــيــر لــكــن تـــورنـــغـــن، وهــ

فــــي مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة، يــعــمــل حـــالـــيـــًا خــمــســة 
أطــبــاء ســوريــني، عــدا الـــروس واألوكــرانــيــني«. 
ــام 2015  ــ وبـــالـــفـــعـــل، كــشــفــت إحـــصـــائـــيـــات عـ
 
ّ
الــــصــــادرة عـــن الـــرابـــطـــة الــطــبــيــة األملـــانـــيـــة أن

أملانيا  في  املسجلني  السوريني  األطباء  عــدد 
األعــداد  تكون  أن  ويتوقع  طبيب،   2000 بلغ 
أكبر حاليًا ل سيما بعد وصــول عــدد كبير 
منهم في املوجة األخيرة للجوء، وقد أصبح 

كثيرون منهم متمكنني من اللغة األملانية.
يقول رئيس الرابطة الدكتور فرانك أولريخ: 
 
ّ
 عــــدد األطـــبـــاء فـــي ازديــــــاد لــكــن

ّ
»صــحــيــح أن

ــيـــهـــم تـــنـــمـــو بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة«.  الـــحـــاجـــة إلـ

ــادرة  ــ ــــصــ الــ  2015 إحــــصــــائــــيــــات  وبــــحــــســــب 
ــفـــاع عـــدد املــتــقــدمــني  عـــن الـــرابـــطـــة، ســجــل ارتـ
املــســجــلــني أطـــبـــاء فـــي املــجــالــس الــطــبــيــة عن 
ــــذي ســـبـــقـــه، بــشــكــل طــفــيــف بــنــســبــة  الــــعــــام الــ
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــع  ــة. وفـ ــائــ 1.7 فــــي املــ
عـــدد الـــحـــالت املــعــالــجــة بــشــكــل مــطــرد، فبني 
ازداد عــدد املرضى في  عامي 2004 و 2014، 
إلــى نحو 152 مليون حالة. كذلك،  العيادات 

.
ً
شهدت املستشفيات عددًا مماثال

ــة الســــتــــشــــارات  ــركــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أجـــــــرت شــ مـ
»ديلويت« بحثًا توقعت فيه زيــادة في عدد 
حــالت مرضى األمــراض الداخلية بأكثر من 
املـــائـــة بــحــلــول عــــام 2030. وتــوقــعــت  فـــي   12
ــة الـــشـــيـــخـــوخـــة.  ــ ــايـ ــ ازديــــــــــاد احــــتــــيــــاجــــات رعـ
نــســبــة  فـــيـــه  كـــانـــت   2015 عـــــام   

ّ
أن وتـــابـــعـــت 

املــرضــى الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 60 عامًا 
في املستشفيات 51.5 في املائة، وبحلول عام 

2030، ستصل النسبة إلى 60.8 في املائة.
التراخيص  مــنــح  الــتــي تنظم  لــلــرابــطــة  وفــقــًا 
 نـــحـــو 300 شـــخـــص تـــقـــدمـــوا 

ّ
ــإن ــ ــ الـــطـــبـــيـــة، فـ

ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــي لـ ــ ــاضـ ــ ــام املـ ــ ــعـ ــ ــبـــات الـ ــلـ بـــطـ
تــصــاريــح ملــمــارســة الــطــب بــشــكــل دائــــم مثل 
األملــان. وتقدم 114 شخصًا بطلبات  األطباء 
تحت  مؤقتة  عمل  تــصــاريــح  على  للحصول 
إشـــراف الــجــهــات املختصة، وفــي مــكــان عمل 
مـــحـــدد. لــكــن، ل إحــصــائــيــات رســمــيــة بــعــدد 
األطـــبـــاء األجـــانـــب املــســمــوح لــهــم بــمــمــارســة 

املهنة في أملانيا.
 عمل الطبيب 

ّ
من جهة أخــرى، يؤكد أيهم أن

ــعـــرف إلـــى  ــتـ ــه فـــرصـــة الـ ــي أملـــانـــيـــا يــتــيــح لــ فــ
طــرق جــديــدة فــي معاينة الــحــالت املرضية، 
ويــكــســبــه خــبــرة مــعــتــرفــًا بــهــا دولــيــًا إذا أراد 

يومًا أن يترك أملانيا.
 فرصة الطبيب 

ّ
كذلك، تؤكد الستطالعات أن

ــمــــل، كـــون  ــدًا إليــــجــــاد عــ ــ الـــــســـــوري قــــويــــة جــ
 هــذا 

ّ
الــحــاجــة إلـــى األطـــبـــاء فــي ازديـــــاد، لــكــن

الشهادة  لتعديل  كبيرًا  صــبــرًا  منه  يحتاج 
في  الجامعية  دراسته  أو إلكمال  والتدريب 
مجال الطب بعدما كان قد درس سنتني أو 
ثالثًا أو أربع سنني في سورية وانقطع عن 
الــدراســة بسبب ظــروف الــحــرب. يشير أيهم 
 هذه مشكلة أخرى يواجهها العديد 

ّ
إلى أن

ــأّي أوراق   مـــن الــســوريــني الـــذيـــن لـــم يـــأتـــوا بــ
ــددًا مــن الــســنــوات في  ــهــم درســــوا عـ

ّ
تثبت أن

كلية الطب قبل أن يضطروا إلى الفرار.

D D

تحقيق

فسبكة

مدارس »داعش«
تحديات التخلص من إرث التنظيم

مواطنون يدفعون رواتب مدرّسي اليمن

كان الكاتب السوري مصطفى عبد الفتاح مستقرًّا في تركيا. 
إلّا أن دعوة تكريمه في الجزائر حرمته من دخول تركيا مجددًا

قصة الجئ

150.000
تلميذ تقريبًا تلقوا 

تعليمهم في مناهج 
من إعداد تنظيم 

»داعش« في السنوات 
الثالث الماضية

مصطفى عبد الفتاح
قصة ترحيل كاتب سوري

األهالي واجهوا أزمة 
رواتب المدرّسين من خالل 

إنشاء صندوق تكافلي

صنعاء ـ العربي الجديد

التعليم في  يـــوم، يصبح وضــع  يــومــًا بعد 
اليمن أكثر سوءًا، بسبب طول فترة انقطاع 
رواتب املدّرسني، وذلك منذ أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي، خصوصًا في مناطق سيطرة 
ــّيـــني( الــتــي  ــوثـ ــحــي أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـ

ّ
مــســل

َعّد ذات كثافة سكانية كبيرة. وقــد ذكرت 
ُ
ت

 الــعــشــرات مــن املـــدارس 
ّ
مــصــادر تــربــوّيــة أن

الــحــكــومــّيــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء تعيش 
ــع اســـتـــمـــرار  حـــالـــة إضـــــــراب غـــيـــر مـــعـــلـــن، مــ
ة 

ّ
قل وحــضــور  بغالبيتهم،  املــدّرســني  تغّيب 

فــقــط إلـــى املــؤّســســات الــتــربــويــة. مــن هــؤلء 

القليلني، مدّرسون موالون للحوثّيني. وفي 
بــدايــة الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام الــدراســي 
ــاري، بــــدأت إدارات مــئــات املـــــدارس في  الـــجـ
التربية  تــتــمــّرد عــلــى ســيــطــرة وزارة  الــيــمــن 
والتعليم بوسائل مختلفة، في وقت ظهرت 

بتأمني  تكفلت  ريفية  مجتمعّية  مــبــادرات 
العملية  استمرار  املدّرسني لضمان  رواتــب 

التعليمية.
قلب  فــي  للبنات  الــثــانــويــة  مــدرســة سكينة 
التي  املــــدارس  كــانــت إحـــدى  مدينة صنعاء 
شباط  فبراير/  منذ  أبوابها  إغــالق  أعلنت 
املـــاضـــي، إلـــى حــني حــصــول املـــدّرســـني على 
ــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت مـــدرســـة  ــم. مـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ رواتـ
الــنــهــضــة فــي املــديــنــة نفسها انــتــهــاء الــعــام 
ــــرت شـــائـــعـــات غــيــر  الـــــدراســـــي، فــــي حــــني سـ
 املدرسة سوف تعتمد 

ّ
مؤّكدة في املنطقة أن

للعام  نهائية  كنتائج  األول  الفصل  نتائج 
الدراسي الجاري.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــنــشــط بـــعـــض مــكــاتــب 
الــتــربــيــة فــي الــبــحــث عــن مــتــطــّوعــني ولـــو غير 
مؤّهلني لسّد عجز املدّرسني املتغيبني في عدد 
كبير من املدارس. ويقول ياسر عبد الرحمن، 
ه وزمالءه 

ّ
وهو تلميذ في املرحلة الثانوية، إن

ل يجدون فرقًا كبيرًا بني مدّرسهم واملتطّوع 
 
ّ
أن ُيذكر  الكيمياء.  اليوم مادة  الذي يدّرسهم 
املتطّوع تخّرج من الثانوية العامة في العام 
الدراسي املاضي. ويوضح لـ »العربي الجديد« 
 »متطوّعني آخرين يدّرسوننا عشر دقائق، 

ّ
أن

قبل أن يتغّير موضوع الحصة إلى السياسة 
 
ّ
أو الـــديـــن«. وعـــن مــصــيــر مــدّرســيــه، يــقــول أن

»أربعة من بني سبعة مدّرسني تغّيبوا بحثًا 
عن أعمال أخرى، بعدما ساءت كثيرًا أوضاع 
هم تغّيبوا »على 

ّ
أسرهم املعيشّية«. يضيف أن

الرغم من تهديدات الــوزارة بفصلهم وتعيني 
متطّوعني بدًل منهم«.

اليمني،  الــريــف  عــلــى  ينسحب  نفسه  الــواقــع 
 ثـــّمـــة جـــهـــودًا مــجــتــمــعــّيــة فـــريـــدة من 

ّ
غــيــر أن

نــوعــهــا بـــــرزت فـــي عــــدد مـــن الـــقـــرى ملــعــالــجــة 
ــــي جــمــعــيــة الــفــجــر 

ّ
ــرار تــــول ــ املـــشـــكـــلـــة، عـــلـــى غــ

الخيرية في بلدة حبابة في محافظة عمران 
)شـــمـــال( دفـــع رواتــــب املـــدّرســـني حــرصــًا على 
ـــر نفسه  اســـتـــمـــرار الــتــعــلــيــم فـــي الـــبـــلـــدة. األمــ
ُسّجل في قرية بيت الدعيس في محافظة إب 
)وسط(. وفي إحدى أفقر املحافظات اليمنية 
ريمة )جنوب غرب(، أطلق أهالي قرية األكمة 
مــبــادرة وراحـــوا يجمعون املــال مــن القرويني 
املــيــســوريــن لــتــأمــني رواتــــب مـــدّرســـي مــدرســة 

»املناضل أحمد الضبيبي«.
يشير حافظ الجباري، وهو من أعيان القرية، 
 »األهالي 

ّ
في حديث لـ »العربي الجديد«، إلى أن

ــة رواتــــب املـــدّرســـني وغــيــرهــا من  واجــهــوا أزمـ
خـــالل إنــشــاء صــنــدوق تــكــافــلــّي يــمــّولــه تجار 
ومغتربون ميسورو الحال. ويسعى األهالي 
استراتيجّية  خــدمــاتــّيــة  مــشــاريــع  تنفيذ  إلــى 
تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى جميع أهــالــي الــقــريــة«. 
 »الـــصـــنـــدوق الـــتـــزم بــدفــع رواتـــب 

ّ
يــضــيــف أن

املدّرسني إلى حني تقاضيهم رواتبهم مجددًا. 
ــفــت مــن مــعــانــاة املــدّرســني 

ّ
وهـــذه املـــبـــادرة خــف

الذين يستمّرون في التدريس على الرغم من 
عدم حصولهم على رواتبهم منذ ما يزيد عن 

خمسة أشهر«.
 هــذه املــبــادرة »غير 

ّ
ويــؤّكــد الجباري على أن

 محافظة ريــمــة، وقــد جــاءت 
ّ

مسبوقة فــي كــل
ــفــت فيه رواتـــب جميع موظفي 

ّ
فــي وقــت تــوق

الــعــّمــال في  إلــى ماليني  الحكومة، بــاإلضــافــة 
 
ّ
القطاع الخاص منذ أشهر طويلة«. يضيف أن
»أبناء القرية من املغتربني وامليسورين كانوا 
قــد شــعــروا بــواجــبــهــم اإلنــســانــي واألخــالقــي 
ــًا  حــيــال املـــدّرســـني مــن أبــنــاء منطقتهم، إدراكـ
ــمـــرار الــتــعــلــيــم فــــي هـــذه  مــنــهــم ألهـــمـــّيـــة اســـتـ
 األهالي تخّوفوا 

ّ
املنطقة الفقيرة. ُيشار إلى أن

مــن أن تغلق املــدرســة أبــوابــهــا، وُيــحــَرمــوا من 
هـــؤلء عن  أبــنــائــهــم فيعجز  تعليم  مــواصــلــة 

إنهاء عامهم الدراسي«.
ــّيــــة عـــمـــل الـــصـــنـــدوق  ويــــشــــرح الـــجـــبـــاري آلــ
ــا مـــجـــمـــوعـــة  ــنــ ــمــ ــ

ّ
ــظ : »نــ

ً
ــم، قــــــائــــــال ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ

إلدارة  لجنة  فنا 
ّ
وكل الجتماعي،  للتواصل 

ــــب 20  ــا مـــن تــأمــني رواتـ
ّ
الـــصـــنـــدوق. وتــمــكــن

 املـــدرســـة 
ّ
ــًا. تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن مــــدرســ

تستقبل 400 تلميذ«. ويثني الجباري على 
»استجابة 300 مغترب في السعودية، األمر 
 عدد من مشاكل القرية، 

ّ
الذي ساهم في حل

ــاه وطــريــق  ــيـ ــــالح مـــشـــروع املـ مـــن قــبــيــل إصـ
فرعي باإلضافة إلى مساعدة ثالثة مرضى 
ــرًا دعـــم عملية  ــيـ مــصــابــني بــالــســرطــان وأخـ
رة بسبب الحرب القائمة في 

ّ
التعليم املتعث

البالد منذ مارس/ آذار 2015.
وقـــبـــل أّيـــــــام، أوضـــحـــت مـــصـــادر فـــي نــقــابــة 
املدّرسني في   غالبّية 

ّ
أن اليمنّيني  املدّرسني 

ــدارس ذمـــار وعــمــران وصــعــدة والــحــديــدة  مـ
وغيرها  واملحويت  وريــمــة  والبيضاء  وإب 
أنصار  تحت سيطرة  الــواقــعــة  املناطق  مــن 
الــلــه )الـــحـــوثـــّيـــني(، امــتــنــعــوا عـــن الــتــدريــس 
بــعــدمــا وصــلــت حــالــتــهــم املـــاديـــة إلـــى حافة 

الهاوية.
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حتى تالميذ االبتدائية 
لم يسلموا من »داعش« 

)أحمد الربيعي/ فرانس برس(

يعاني القطاع الطبي من نقص في ألمانيا )ثيو هايمان/Getty(ربما يكون المدرّس متطّوعًا )أحمد الباشا/ فرانس برس(


