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القاهرة ـ العربي الجديد

مع بدء شهر رمضان، انتشرت في شوارع 
الــقــاهــرة وغــيــرهــا مــن املــحــافــظــات املصرية 
عربات الفول التي يسميها بعض املصريني 
الـــراعـــي الــرســمــي لــشــهــر الـــصـــوم، ألنــهــا مـــن املــعــالــم 
األســاســيــة خـــال لــيــالــي رمـــضـــان. وأعــلــنــت مطاعم 
الفول والطعمية حالة االستنفار استعدادًا للسحور 
بدءًا من الليلة األولى، لتقديم كل أنواع الفول سواء 
والفول  والزبدة  والسمن  والحلويات  الحار  بالزيت 

والــــســــودان، الــتــابــعــة لــعــدد مــن األحـــيـــاء الــراقــيــة في 
ــى عــــشــــرات األحـــيـــاء  ــ ــة إلـ ــافــ مــحــافــظــة الـــجـــيـــزة، إضــ
الدكرور وفيصل  الشعبية في املحافظة مثل بوالق 
والــهــرم وبشتيل والــعــمــرانــيــة وإمــبــابــة والــبــدرشــني 
والـــحـــوامـــديـــة وغـــيـــرهـــا، وفــــي شـــــوارع الـــقـــاهـــرة في 
البلد وغيرها من أحياء مدينة نصر  منطقة وسط 
الفرج  وروض  الحمراء  والــزاويــة  والشرابية  وشبرا 
في شارع  الفول  عربة  تختلف  وال  القديمة.  ومصر 

يقع في حي شعبي عن تلك املوجودة في حي راٍق. 
هي الوجبة نفسها التي قد يختلف مذاقها بني بائع 
هـــاٍو يتخذ مــن عــربــة الــفــول وظــيــفــة مــؤقــتــة يحصل 
منها على بضعة آالف في نهاية شهر رمضان، وآخر 
يعمل فــي مجال إعـــداد هــذه الــوجــبــات منذ سنوات. 
وهذا العامل يحدد مدى إقبال الناس على بائع دون 
آخــر. ومــع اقــتــراب الساعة الــواحــدة، تشهد الشوارع 
زحــمــة لـــشـــراء وجـــبـــات الــســحــور مـــن الـــفـــول، ويــنــزل 
األطفال والنساء والرجال من مختلف األعمار واملهن 
إلى الشوارع. الفول ال يفّرق بني الطبقات االجتماعية 

في الباد، والجميع سواسية أمام عربة الفول.
كــثــيــرون مــن أبــنــاء الشعب املــصــري يـــرون فــي عربة 
الـــفـــول اســـتـــثـــمـــارًا ضــخــمــا. بـــل هـــي أحــــد املــشــاريــع 
 عــددًا 

ّ
أن كــبــيــرة. كما  أربــاحــا  الــتــي تحقق  الصغيرة 

يملكون  الجامعات  خريجي  مــن  الشباب  مــن  كبيرًا 
أو يستأجرون عربات فول في رمضان، وربما تكون 

بداية الفتتاح مطاعم.
إلى ذلــك، يقول ناصر محمد، وهو بائع عربة فول: 
»شـــهـــر رمـــضـــان يــعــد مــوســمــا جـــيـــدًا لــبــاعــة الــفــول 
الــذيــن يــســتــعــدون لــه مــنــذ شــهــر شــعــبــان«. ويــوضــح 
الــفــول لبيعه بعد  أنــه بــدأ منذ الصباح فــي تجهيز 
صاة العشاء، الفتا إلى أن املكسب اليومي للعربات 
الكبرى الشهيرة يصل إلى نحو 3 آالف جنيه )نحو 

174 دوالرًا( يوميا خال شهر رمضان.

بالبيض والــفــول الــســادة والــفــول املــهــروس والــفــول 
بالطماطم، وغيره من األنواع بمذاقاته ومكوناته.

ــــي لــأســر  ــاسـ ــ وتــــعــــّد وجــــبــــة الــــفــــول الـــســـحـــور األسـ
اإلقبال على  والفقراء. ويــزداد  األغنياء  املصرية من 
شـــراء الــفــول ســـواء مــن عــربــات الــشــوارع أو املطاعم 
الــواحــدة صباحا،  مــن  الساعة  عــقــارب  اقتربت  كلما 
قبل  الجميع  قبل  لتناول وجبة شهية ومحببة من 
أذان الفجر وإعـــان صــوم يــوم جــديــد. كما تحرص 
املنزل  فــي  عــدد مــن األســر املصرية على »تدميسه« 
كنوع من التوفير، وخوفا من شرائه من املطاعم أو 
عــربــات الــشــوارع، نتيجة اإلضــافــات التي يقوم بها 

البعض والتي قد تكون غير صحية.
كتب عبارات كثيرة على العديد من عربات الفول 

ُ
وت

في الشوارع املصرية، في محاولة لجذب املواطنني 
أعمارهم  األولــى مهما اختلفت  الشعبية  األكلة  إلــى 
ومــســتــويــاتــهــم االجــتــمــاعــيــة، مــن بــيــنــهــا: »مـــن يأكل 
الفول يمشي عرض وطــول«، و»إن خلص الفول أنا 
ـــي يــشــوف الــفــول وال ياكلش 

ّ
ــل مــش مـــســـؤول«، و»الـ

فــول وصلي عالرسول«،  يحب وال يطولش«، و»ُكــل 
و»فول مدمس تعال وغّمس«.

ــمــــاء مــخــتــلــفــة مـــثـــل »طــبــق  كـــمـــا يــطــلــقــون عــلــيــه أســ
ــار الــــبــــطــــن«. ويـــحـــظـــى الـــفـــول  ــمـ كــــهــــرمــــان« أو »مـــسـ
ــر مــــن الـــنـــكـــات والــتــعــلــيــقــات الـــاذعـــة  ــ بــنــصــيــب وافــ
لــدى املــصــريــني، ويــشــاع أن الــفــول يــؤدي إلــى الغباء 
والبادة. وإذا غضب شخص ما، وصفه الناس بأنه 
مــن آكلي الــفــول. كما ينظر البعض إلــى الــفــول بأنه 

مسمار البطن.
القاهرة والجيزة من أكثر  وتعّد شــوارع محافظتي 
املــحــافــظــات الــتــي تنتشر بــهــا عــربــات الــفــول ســواء 
ــادة الــســكــانــيــة.  ــزيــ فـــي رمـــضـــان أو غـــيـــره، بــســبــب الــ
ومـــع بــدايــة شــهــر رمـــضـــان، انــتــشــرت عــربــات الــفــول 
ــارع مصدق  ــوارع محيي الــديــن أبــو الــعــز وشـ فــي شـ

مجتمع
 معدالت البدانة بني سكان املناطق الريفية 

ّ
قال باحثون من كلية »إمبريال كوليدج« في لندن، إن

في العالم ترتفع بوتيرة أسرع منها بني سكان املدن. وفي دراسة التجاهات مؤشر كتلة الجسم 
 وزن الناس على مستوى العالم ازداد 

ّ
على مدى 33 عاما عبر 200 دولة ومنطقة، وجد العلماء أن

 هذا يرجع في الغالب 
ّ
من خمسة إلى ستة كيلوغرامات في املتوسط، خال مدة إجراء الدراسة، وأن

إلى زيــادات في مؤشر كتلة الجسم في املناطق الريفية، وهو ما يقلب االنطباعات الشائعة عن 
)رويترز(  زيادة البدانة عندهم هي األكبر.  

ّ
سكان املدن أن

 رجال اإلطفاء تمكنوا من إخماد حريق اندلع في السوق التاريخي 
ّ
قالت وكالة أنباء إيرانية إن

 نحو 16 شخصا 
ّ
في مدينة تبريز الواقعة شمال غربي الباد. وأفادت وكالة »إيرنا« الرسمية، أن

أصيبوا بجراح طفيفة نتيجة الحريق الذي اندلع عند الساعة التاسعة مساء األربعاء في بازار 
 عملية إخماد الحريق استغرقت ست ساعات، 

ّ
تبريز الذي يعود تاريخه إلى ألف عام. وأضافت أن

 تجاريا في السوق الذي يضّم 5500 متجر. والبازار مدرج في قائمة مواقع 
ً
وتضرر نحو 150 محا

)أسوشييتد برس( التراث العاملي لليونسكو منذ عام 2010.  

إيران: إخماد حريق في بازار تبريز التاريخيالبدانة تزداد في الريف أكثر من المدن

لندن ـ كاتيا يوسف

إقناع املراهقني بتناول طعام صحي ليس 
مسألة صعبة أمام اآلباء، في ظل الوجبات 
اســـتـــطـــاعـــوا  الـــعـــلـــمـــاء   

ّ
أن إال  الــــســــريــــعــــة. 

الــتــوّصــل إلــى أســلــوب جــديــد للتعامل مع 
هـــذه الــقــضــيــة، عــبــر إثــــارة مــشــاعــر الــتــمــّرد 
لـــدى هـــؤالء املــراهــقــني. وأعــطــى الباحثون 
من  يبلغون  الــذيــن  األطــفــال  مــن  مجموعة 
إنفاق  كيفية  يشرح  مــقــااًل  عاما   13 العمر 
الــبــالــغــني، الـــذيـــن يـــديـــرون شـــركـــات أغــذيــة 
الــدوالرات على اإلعانات  كبيرة، مليارات 

لدفع الناس إلى تناول أطعمة غير صحية. 
ــيـــة، وقـــــد أثـــــارت  ــابـ ــانــــت الـــنـــتـــائـــج إيـــجـ وكــ
مشاعر التمّرد لدى املراهقني ضد أساليب 
شــركــات األغــذيــة الــتــي تــهــدف إلــى التحّكم 
فيهم وتوجيههم التباع نمط غذائي سيئ، 
وبـــــدأ الــتــامــيــذ يـــخـــتـــارون تـــنـــاول أغــذيــة 

صحية في املدارس. 
لــم يكن للنصيحة  على النقيض مــن ذلــك، 
أي  الصحي  األكــل  فــوائــد  بشأن  التقليدية 
الــســيــاق، يقول كريستوفر  هــذا  فــي  تأثير. 
ــســّوق 

ُ
بـــرايـــان، مــن جــامــعــة »شــيــكــاغــو«: »ت

املواد الغذائية بشكل يخلق رابطا عاطفيا 

إيــجــابــيــا مـــع الــوجــبــات الــســريــعــة ويـــؤدي 
إلــــى مــشــاعــر الـــســـعـــادة واملـــــــرح«. يــضــيــف: 
»مــا فعلناه هــو قلب ذلــك فــي ســوق املــواد 
ــيـــة عــــن طـــريـــق تـــعـــريـــف املـــراهـــقـــني  الـــغـــذائـ
بالتاعب، ما أّدى إلى نفورهم من سيطرة 

البالغني عليهم«. 
ـــشـــرت فـــي مــجــلــة »ســلــوك 

ُ
الــــدراســــة الــتــي ن

 350 مــن  أكــثــر  الــبــشــريــة« شملت  الطبيعة 
تلميذًا تتراوح أعمارهم بني 13 و14 عاما 
في مدرسة في تكساس. وقــرأت مجموعة 
مــقــااًل يتضمن حقائق، أظهر ربط  واحـــدة 
املــســتــهــلــكــني بــالــوجــبــات الــســريــعــة إلثــــراء 

املــســتــثــمــريــن. بــعــدهــا، كــــان هــنــاك مــراقــبــة 
ــل لـــدى املــراهــقــني فــي املــدرســة  لــعــادات األكـ
ملدة ثاثة أشهر، وقلل نحو ثلث التاميذ 

مشترياتهم من الوجبات غير الصحية. 
وتواصلت »العربي الجديد« مع األستاذة 
ميشال ميلر من جامعة »ووريك«، للتعّرف 
عــلــى أســـبـــاب الــبــدانــة ورغـــبـــة األطـــفـــال في 
إلى  إنــه  وتقول  السريعة.  الوجبات  تناول 
جانب التأثير الكبير لإلعانات على إقبال 
األطـــفـــال عــلــى تــنــاول الــوجــبــات الــســريــعــة، 
وتأثيره  النوم  أهمية  من  نقلل  أال  ينبغي 
ــذيــــن يــنــامــون   الــ

ّ
عـــلـــى زيـــــــادة الــــــــوزن، ألن

ــل مــــن املــــوصــــى بـــهـــا هــــم أكــثــر  ــ ــاعــــات أقـ ســ
وتوضح  يــكــبــرون.  عندما  للبدانة  عــرضــة 
ــر بــشــكــل ســلــبــي وتفتح 

ّ
 قــلــة الــنــوم تــؤث

ّ
أن

شــهــّيــتــنــا وإقــبــالــنــا عــلــى تـــنـــاول األطــعــمــة 
الدهنية والسكريات. 

 األهـــل 
ّ
بــــــدوره، يـــقـــول جــــون )62 عـــامـــا( إن

ــام تـــغـــذيـــة أطـــفـــالـــهـــم  ــظــ ــــن نــ مــــســــؤولــــون عـ
وحــثــهــم عــلــى تــنــاول أطــعــمــة صــحــيــة. وفــي 
حال رفض الطفل تناول هذه املأكوالت، ال 
ينبغي توفير أو تقديم وجبات بديلة. كما 
ُينصح بعدم إعطاء أي مال لأبناء حتى ال 
ينفقوه على الوجبات السريعة في الخارج.

كيف تبعد المراهقين عن تناول الوجبات السريعة؟

ــائــع فــول  يــقــول ســعــد عــثــمــان، وهـــو ب
يباع  الذي  الفول  إن  عثمان،  بالعم  ينادونه 
»تدميس  عــن  كثيرًا  يختلف  العربة  على 
له  الشارع  فول  أن  إلى  الفتًا  المنزل«،  فول 
هناك  لذلك،  خاص.  ومذاق  فريدة  متعة 
على  الشعب  عامة  قبل  مــن  كبير  إقــبــال 
عــربــات الــفــول الــمــوجــودة فــي الــشــوارع 
الفول  طبق  أن  إلى  ويلفت  والمطاعم. 
أن  إال  العام،  طوال  المطلوبة  األكــات  من 

مذاقه يختلف خال شهر رمضان.

مذاق مختلف

ربى أبو عمو

لم تكن املرة األولى التي تسمعها ترّدد 
هذه العبارة: »وما بقي من العمر أكثر مّما 
 هذا اليوم. 

ً
مضى«. لكن كان وقعها ثقيال

فجأة، انتبهت أّن ذلك الشخص كان يرّدد 
هذه العبارة منذ زمن طويل، حني كان يمكن 

للعمر الذي مضى أن يكون مساويًا للعمر 
 أسٍر كثيرة. ثّمة لحظة 

ُ
املتبقي. وهذا حال

خذ فيها مجموعة من األشخاص هذا 
ّ
تت

القرار، وتتحضر للموت...
■ ■ ■

وإن ضحكوا، يخشون أن يصيبهم مكروه 
في وقت الحق. في هذه اللحظات الجميلة، 

انتظار ألحداٍث سّيئة قد تحصل في أي 
وقت... في اليوم نفسه أم غدًا. ال يهّم طاملا 

أنها ستحدث. أما العكس، فال يمكن أن 
يكون حقيقة. ملاذا ال يجلب الضحك املزيد 
من السعادة؟ أليس هذا قرارًا يمكن لنا أن 

نتخذه في حياتنا؟
■ ■ ■

عادة ما ينصح املعالجون النفسّيون 
مرضاهم، إن صّح التعبير، بأن يكتبوا على 

ورقة اإليجابيات والسلبيات في حياتهم. 
وحني يرون كل شيء مكتوبًا أمامهم، قد 
يصيرون أكثر قدرة على تحقيق التوازن، 
وتغيير أسلوب تفكيرهم... أي أن حياتهم 

ليست تعيسة إلى هذه الدرجة، وفيها 
 أن مجتمعاتنا 

ّ
تفاصيل قد تكون جميلة. إال

ى في الدعوات 
ّ
قائمة على انتظار األسوأ. وحت

إلى الله، يستكثرون على أنفسهم تمني 
أمور جميلة. وهذه بالنسبة إليهم، ال يمكن 

أن تتحقق. لذلك، يطلبون من الله أن يجنبهم 
األسوأ، وإن كانوا على يقني أنه سيحدث. 
وبالتالي، فإّن مجتمعاتنا ال تترّبى على 

االستمتاع أو تقدير التفاصيل الجميلة، وإن 
كانت قليلة جدًا. في دول أخرى، قد تكون 

الشمس سببًا كافيًا ليوم جميل. 
■ ■ ■

ل كأطفال. 
ّ
دل

ُ
كيف نعيش حياتنا؟ نولد ون

ة ونحصل 
ّ
نلعب ونرتدي ثيابًا جميلة وملون

على األلعاب. هكذا، يظّن أهلنا أننا نكبر 
في البيئة املالئمة والتي تناسبنا كأطفال. 

ال أحد منهم ينتبه إلى كل هذه السلبية في 
أحاديثهم أحيانًا، أو تشاؤمهم، أو غير ذلك. 

لكّن النتيجة هي جيل حزين ومتشائم وغير 
قادر على تقدير أي شيء...

■ ■ ■
كأطفال، ممنوع علينا أن نرسم على جدران 

غرفنا، أم أن نلعب كما يحلو لنا. الضوابط 
أنهكت طفولتنا، وجعلت األهل في غضب 

دائم. لم يكن في استطاعتهم االستمتاع 
بالتفاصيل مع أطفالهم، وقد غرقوا في كم 
رّدد معظم الوقت، 

ُ
املحاذير والقواعد التي ت

بنى على أساسها األحكام. ولحظات 
ُ
وت

الفرح كانت أقل. وهذه اللحظات يخشاها 
كثيرون. كأن ال يحق لهم أن يفرحوا أو 

يستمتعوا بالوقت. كأن أي لحظة سعادة 
ستنتهي سريعًا وتحمل معها أخبارًا سيئة. 

وإذا صودف أن التقوا أشخاصًا قادرين 
على االستمتاع، قد يتمنون أن يكونوا مثلهم، 

لكن من دون أن يكون ذلك ممكنًا. سنوات 
املاضي طغت على الحاضر...

ماذا وراء 
الضحك؟

مزاج
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األوضـــاع  بــني  الحبيشي  ويــقــارن  املختلفة«. 
قبل الحرب وبعدها، فيقول: »كنت في السابق 
أخرج وحدي بعد منتصف الليل وأسير في 
شــوارع محافظة إب من دون خــوف، فا أحد 
هناك  كــان  يستهدفني.  أحــد  وال  يعترضني 
أمـــان وســـام، أمــا الــيــوم فــا آمــن على نفسي 
 ال يمكن أن 

ً
حتى في النهار، وإذا خرجت ليا

أحمل معي مااًل كثيرًا أو مقتنيات ثمينة إاّل 
إذا كان يرافقني أحد«.

فــــي إب نــفــســهــا، هــجــمــت عـــصـــابـــة مــســلــحــة 
عليه  وقطعت  العديني،  املواطن محمد  على 
 مــا في 

ّ
الــطــريــق وســط املــديــنــة، وصــــادرت كــل

 حوادث 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ حوزته. يقول 

السرقة باإلكراه في تزايد مستمر في محافظة 
ــك عــجــز غــيــر مــبــرر لــأجــهــزة  إب، ويــقــابــل ذلـ
أّي شخص  أخـــذ  يستطيعون  »هـــم  األمــنــيــة: 
يفشلون  هم 

ّ
لكن مخالفة،  سياسية  آراء  لديه 

اع الطرق، بالرغم 
ّ
في ماحقة اللصوص وقط

من معرفتهم بأماكن هذه العصابات«. يلفت 
ه حتى اليوم لم يحصل على مقتنياته 

ّ
إلى أن

املسروقة.

احتالل منازل
إلــى ذلــك، اضطر كثير من سكان مدينة تعز 
الــبــاد، )تسيطر عليها حكومة  جنوب غــرب 

النزوح وترك  إلــى  بالسكان،  املكتظة  هــادي( 
مــنــازلــهــم، هــربــا مــن املــــوت، مــن جـــراء سقوط 
السكنية،  األحــيــاء  على  العشوائية  القذائف 
أثــنــاء هــدوء  دها، 

ّ
لتفق إليها  وعــنــد عــودتــهــم 

 مــســلــحــني 
ّ
املــــــعــــــارك، فــــوجــــئ الـــبـــعـــض بــــــــأن

اســتــولــوا عليها ونــهــبــوهــا. مــن هــــؤالء عبد 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ الــلــه حميد، الـــذي يــقــول 
ــنـــزل فـــي مــديــنــة  ــى مــــغــــادرة املـ ــه اضـــطـــر إلــ ــ ـ

ّ
إن

تعز )مركز املحافظة( مع بقية أفــراد أسرته، 
مــن جــراء اشــتــداد املــعــارك واســتــمــرار سقوط 
الـــقـــذائـــف الــعــشــوائــيــة عــلــى املــنــطــقــة، وعــنــد 
 
ّ
عودته لتفقده بعد هدوء املعارك فوجئ بأن
الباب مكسور، بينما جرى نهب ما في البيت 
من أثاث. وكان في املنزل مسلحون، وما زالوا 
 

ّ
حتى اآلن يرفضون الخروج، بالرغم من كل
املحاوالت الذي بذلها الستعادة منزله. يؤكد 
هم لم يتخذوا 

ّ
ه أبلغ مركز األمن باألمر، لكن

ّ
أن

ــهــم يتبعون أحد 
ّ
أّي إجـــراء ضــد الــجــنــاة، ألن

األلوية العسكرية في املدينة. 
ال يختلف الوضع في مدينة عدن العاصمة 
السياسية املؤقتة للباد عن تعز، إذ يعاني 
السكان من االنــفــات األمــنــي، على الرغم من 
فيها  دولــيــا،  بها  املــعــتــرف  الحكومة  تــواجــد 
وتــعــدد األجــهــزة األمــنــيــة، حــتــى وصـــل األمــر 
إلــى حــّد خـــروج تــظــاهــرات للمطالبة بوضع 

صنعاء ـ العربي الجديد

ــلـــت الــــحــــرب عـــامـــهـــا الــخــامــس  دخـ
العنف  معها  ليستمر  الــيــمــن،  فــي 
ــم فـــي كــثــيــر من  ــرائـ ــار الـــجـ ــتـــشـ وانـ
أمنيا، ســواء تلك  انفاتا  التي تشهد  املناطق 
املــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة جــمــاعــة أنــصــار 
الرئيس عبد ربه  أو حكومة  )الحوثيني(  الله 

منصور هادي.
أم نــــورة عــلــي، مــوظــفــة حــكــومــيــة فــي صنعاء 
)الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني(، وهــــي من 
ضحايا السرقة باإلكراه. تعرضت للنشل عبر 
سائق دراجة نارية ومرافقه، أثناء عودتها إلى 
املنزل. إذ أقدم أحدهما على سحب حقيبتها 
إلــى إصابتها بجروح  أدى  اليدوية منها، ما 
في الرأس واليدين، بعد مقاومتها لهما. تقول 
»العربي الجديد«: »سمعت كثيرًا عن تعّرض  لـ
الــنــســاء لــلــســرقــة مـــن قــبــل ســائــقــي الـــدراجـــات 
ي لــم أتوقع 

ّ
الــنــاريــة فــي شـــوارع صــنــعــاء، لكن

إلى  أكــون إحــدى ضحاياهم«. تشير  أن  يوما 
ها تعرضت للنشل في وضح النهار وأمام 

ّ
أن

كثيرين. وتتابع: »الحادثة أصابتني بالرعب، 
خــصــوصــا بــعــد ســقــوطــي عــلــى األرض وعــدم 
قدرتي على التحرك. كانت معي في الحقيبة 
أوراقــــي وأشــيــائــي الشخصية بــاإلضــافــة إلى 
مبلغ 2000 ريال يمني )4 دوالرات أميركية(، 
ـــهـــا أبــلــغــت 

ّ
وهــاتــفــي املـــحـــمـــول«. تــلــفــت إلــــى أن

ها لــم تــصــل إلــى 
ّ
قــســم الــشــرطــة بــالــحــادث لكن

الــجــانــيــني، بـــل ســجــلــت شــكــوى أم نــــورة ضد 
مجهول.

إعدام مغتصب
ليست حوادث السرقة باإلكراه التي يتعرض 
لها الــرجــال والــنــســاء فــي بعض املــنــاطــق هي 
األمــر  يمتد  بــل  اليمنيني،  حياة  تنغص  التي 
إلى الخطف واالغتصاب، اللذين تزايدا بشكل 
ففي  غير مسبوق، بحسب شهادات مختلفة. 
محافظة إب الجبلية )وسط اليمن، وهي تحت 
سيطرة الحوثيني(، يشعر األهالي بالصدمة 
ــــوادث اخــتــطــاف واغــتــصــاب  نــتــيــجــة تـــكـــرر حــ
واغتيال األطفال. وفي السياق، يقول املواطن 
 هذه الجرائم لم تكن 

ّ
عبد السام الحبيشي، إن

 األوضاع 
ّ
تقع من قبل بمثل هذه الكثافة، لكن

 ظـــروف 
ّ
األمــنــيــة فـــي تـــراجـــع مــســتــمــر، كــمــا أن

فــي ظهور عــدد من  الــنــاس املعيشية تسببت 
»العربي الجديد«: »أعدمت  الجرائم. يضيف لـ
السلطات مؤخرًا مغتصب أحــد األطــفــال في 
العقوبة رادعــة  مــيــدان عــام. نتمنى أن تكون 
 مــــن تــــســــّول لــــه نــفــســه ارتــــكــــاب مــثــلــهــا، 

ّ
ــل ــكـ لـ

 املجرمني«. 
ّ

ونتمنى تطبيق األحكام ضد كل
الجرائم انتشرت في املحافظة   

ّ
أن إلى  يشير 

بشكل كبير: »مثل السطو املسلح، والسرقة، 
وأنــــشــــطــــة الــــــــدعــــــــارة، والــــنــــصــــب بـــأشـــكـــالـــه 

جرائم 
اليمن

انفالت أمني 
ال يستثني 
محافظة

يجد  أحيانًا،  معها  وبالتقاطع  الحرب،  مع  بالترافق 
يمنيون كثيرون أنفسهم ضحايا سرقة وخطف ونشل، 
قلقًا  يثير  وما  والقتل.  االغتصاب  حّد  إلى  األمر  ويصل 

إضافيًا هو إفات المجرمين من العقاب غالبًا

ما زالت المخيمات في 
العراق تمتلئ بالنازحين، 

رغم تحرير آخر المناطق 
من سيطرة تنظيم 

»داعش« أواخر عام 
2017، وهو ما تطلّب 

حمات إلغاثتهم 
خصوصًا في رمضان 
الحالي، وهو السادس 

للنازحين بعيدًا عن 
ديارهم

حمالت رمضانية إلغاثة نازحي العراق

يعتقلون من لديه آراء 
مخالفة، ويفشلون في 

مالحقة اللصوص

تعدد التشكيالت األمنية 
في عدن هو السبب 

الرئيس لعدم االستقرار

األيام األولى من رمضان 
شهدت أكثر من 20 حملة 

لمساعدة النازحين

هناك مخيمات بعيدة لم 
تصل إليها التبرعات أو 

حمالت الناشطين

1819
مجتمع

بغداد ـ أحمد النعيمي

ما زال النزوح يشكل أزمة كبيرة في العراق، 
في ظل تباطؤ إجـــراءات الحكومة في إعــادة 
على  مسلحة  مليشيات  وسيطرة  النازحني، 
مـــدن عـــدة كــجــرف الــصــخــر ويـــثـــرب وبيجي 
والـــعـــويـــســـات وربـــيـــعـــة، وهــــو مـــا يــجــعــل من 
إنــهــاء األزمــــة الــحــالــيــة أمــــرًا مــســتــبــعــدًا. ومــع 
تراجع الدعم املقدم من قبل املنظمات الدولية 
الــعــراقــيــة،  الــهــجــرة  واملــحــلــيــة وحــتــى وزارة 
شــهــدت تلك املــعــســكــرات واملــخــيــمــات أنشطة 
واسعة ملتطوعني أخــذوا على عاتقهم زيارة 
الــنــازحــني فــي املــخــيــمــات لتقديم املــســاعــدات 
الــغــذائــيــة واإلنـــســـانـــيـــة، خــصــوصــا فـــي أيـــام 
رمـــضـــان، بـــهـــدف تــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم. ومــن 
أصــل 6 مــايــني نـــازح، يبقى حتى اآلن نحو 
ــودوا إلـــى  ــعــ ــازح، لــــم يــ ــ ــ مـــلـــيـــون و700 ألـــــف نـ
ومراكز  مخيمات  على  ويتوزعون  منازلهم، 
مناطق  فــي  نفقتهم  على  يقيمون  أو  نـــزوح، 
ــــداد، ومــــدن  ــغـ ــ ــــراق، وبـ ــعـ ــ إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـ

أخـــــرى مـــن وســــط الـــبـــاد وجـــنـــوبـــهـــا. يــقــول 
ينظمها  التي  الحمات   

ّ
إن املخيمات  سكان 

الناشطون على مواقع التواصل االجتماعي 
ــرت الــحــمــات مــنــذ أول أيـــام  تــنــقــذهــم، إذ وفــ
رمضان، الثلج واملاء البارد والطعام لسكان 
ــات، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى تـــوفـــيـــر مــبــالــغ  ــمـ ــيـ املـــخـ
مالية ملرضى يحتاجون إلى عاج أو إجراء 

عمليات جراحية عاجلة.
ــاعــــدي، عـــضـــو شــبــكــة مــنــظــمــات  ــســ أحـــمـــد الــ
املجتمع املدني، وهي املظلة الجامعة لتنسيق 
عمل املنظمات اإلنسانية العاملة في العراق، 
ــام األربــعــة   األيـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول لـــ

األولى من رمضان شهدت أكثر من 20 حملة 
لــلــنــاشــطــني املــتــطــوعــني ملــســاعــدة الــنــازحــني، 
ها تبرعات من السكان، في وقت لم تطلق 

ّ
وكل

الحكومة العراقية حملة واحــدة في رمضان 
ــهــا لــم تسمح لهم 

ّ
لــســكــان املــخــيــمــات علما أن

بــالــعــودة إلــى منازلهم والــعــيــش كــاآلخــريــن، 
ولم تمنحهم ما يكفيهم في املخيمات. يتابع 
 »هــنــاك مــخــيــمــات بــعــيــدة لــم تــصــل إليها 

ّ
أن

الــتــبــرعــات أو حــمــات الــنــاشــطــني، ونــأمــل أن 
يجد الخير لها طريقا في الفترة املقبلة«.

ما يؤلم النازحني ابتعادهم، لسادس مرة في 
رمضان، عن ديارهم وجيرانهم وأصدقائهم 
الذين يفتقدونهم كلما اجتمعوا على طعام 
اإلفــطــار، أو لــصــاة الــتــراويــح داخـــل املخيم، 

يتحدث  الجنابي  قضيتنا«.   
ّ

لــحــل الحكومة 
عــن حــيــاة الــنــازحــني فــي املــخــيــمــات: »نعيش 
نــدري متى تنتهي هذه  مصيرًا مجهواًل وال 
املــســاعــدات  عــلــى  تعتمد  معيشتنا  املــعــانــاة. 
اإلنسانية التي تقدمها بعض املنظمات، لكن 
إلــى متى نبقى فــي هــذا الـــذل والــحــرمــان، من 

دون أن يسمع أحد آالمنا«. 
مــا زاد مــعــانــاة الــنــازحــني قلة الــدعــم الــدولــي 
املقدم للمخيمات بعد تحرير املدن التي كان 
يسيطر عليها تنظيم »داعش« وتوقف أغلب 
املنظمات الدولية عن تقديم املعونات. ويقول 
 »الثقل 

ّ
الناشط اإلنساني حذيفة الدليمي، إن

األكبر حاليا يقع على عاتق املنظمات املدنية 
ــن مـــيـــســـوري الـــحـــال،  املــحــلــيــة واملـــتـــبـــرعـــني مـ
 هـــذا الــدعــم ال يكفي لــســّد حــاجــة اآلالف 

ّ
لــكــن

مــن الــنــازحــني، وســط قلة الــــدواء والــخــدمــات 
األساسية بالترافق مع فترة النزوح الطويلة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن واملـــريـــرة«. ويــكــشــف لـــ

»مــتــبــرعــني يــقــدمــون مــســاعــدات غــذائــيــة بني 
نا نــرى الحزن على وجوه 

ّ
آونــة وأخـــرى، لكن

ــازحـــــني واضــــــحــــــا، خــــصــــوصــــا فـــــي أيـــــام  ــ ــنـ ــ الـ
رمــضــان، فهم يــريــدون الــعــودة إلــى ديــارهــم، 
اتــــهــــم  ــمــــاع نــــداء ــة تــــرفــــض ســ ــكـــومـ  الـــحـ

ّ
ــن ــكــ لــ

املستمرة منذ سنوات«.
وكــان نحو ستة مايني عراقي نزحوا من 
محافظات األنبار واملوصل وبابل وديالى 
الــديــن مطلع ومنتصف  وبـــغـــداد وصـــاح 
القوات  عــام 2014 مع اشتعال املعارك بني 
ــيـــم »داعــــــــــــش«. وتـــوجـــه  ــنـــظـ ــة وتـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
ــتـــان شــمــالــي  مــعــظــمــهــم إلــــى إقــلــيــم كـــردسـ
الباد، وأنشئت مخيمات كبيرة للنازحني 
ــل وبـــغـــداد  فــــي األنــــبــــار ومــــشــــارف املــــوصــ
ــقــــوات  ــد تـــمـــكـــن الــ ــعــ ــنــــاطــــق أخـــــــــرى. وبــ ومــ
السيطرة  استعادة  من  املشتركة  العراقية 
ــاد مــعــظــم  ــ ــلـــك املـــــــدن واملــــنــــاطــــق، عــ ــلـــى تـ عـ
لــم يتمكنوا  مــئــات اآلالف  لــكــن  الــنــازحــني، 
من العودة بسبب الدمار الهائل الذي لحق 
باألحياء السكنية، في وقت لم تصرف فيه 
الحكومة العراقية تعويضات تمّكنهم من 

إعادة تأهيل منازلهم املدمرة.

نازحي  مــن  وهــو  العبيدي  قتيبة  يــقــول  كما 
 
ّ
املــوصــل. يضيف: »لــم نتمكن من الــعــودة ألن
منازلنا دمرت بالكامل وكلما اجتمعنا على 
طــعــام اإلفـــطـــار انــهــمــرت دمــوعــنــا حــزنــا على 
 ذلك، 

ّ
فراق األهل واألحبة. لكن، بالرغم من كل

نــحــاول الــتــأقــلــم قـــدر املــســتــطــاع مــع وضعنا 
املأساوي، فنحن نصوم بفضل الله، ونؤدي 
فروضنا الدينية، ونقيم صاة التراويح في 
ا في هذه 

ّ
املخيم، ونبتهل إلى الله أن يفرج عن

املعاناة، ويعيدنا إلى ديارنا«.
مــن جــهــتــه، يــقــول صــابــر الــجــنــابــي، وهـــو من 
نـــازحـــي جــــرف الــصــخــر )جـــــرف الـــنـــصـــر، في 
 مناطق عدة لم يتمكن أهلها 

ّ
محافظة بابل( إن

من العودة بسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم، 
 
ّ
إلــيــهــا ألن الـــعـــودة  ــــرون ال يتمكنون مــن  وآخـ
مليشيات مسلحة تمنعهم. يتابع: »مناطقنا 
أكثر  بالكامل منذ  الصخر حـــررت  فــي جــرف 
من أربع سنوات، لكن حتى اليوم ال تسمح لنا 
املليشيات التي تسيطر عليها بالعودة إليها، 
لــم تتدخل  وال نعرف السبب فــي ذلــك، بينما 

أكثر  فــي  للعدالة  وتقديمهم  للمجرمني  حــّد 
من مناسبة. وفي السياق، تقول علياء علي، 
هم يعانون من جراء 

ّ
وهي من سكان عدن، إن

االنــفــات األمــنــي: »عــلــى الــرغــم مــن االنتشار 
شــوارع  مختلف  فــي  األمنية،  للنقاط  الكبير 
ــدن، فــجــرائــم االخــتــطــاف والــقــتــل تــقــع مــرة  عــ
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ بـــعـــد مـــــــرة«. تــضــيــف لـ
ــدن،  عــ ــي  فــ رخـــيـــصـــة  بـــاتـــت  ــاس  ــنــ الــ »أرواح 
ومــعــظــم الــجــرائــم تــســجــل ضــد مــجــهــول، من 
الجناة.  ملعرفة  حقيقي  تحقيق  إجـــراء  دون 
الـــفـــتـــيـــات خـــصـــوصـــا يــخــشــني الــــذهــــاب إلـــى 
املـــــدارس والــجــامــعــات واألســـــــواق، مـــن جـــراء 
ــتـــي طــــاولــــت الــعــديــد  ــاف الـ ــطـ ــتـ ــوادث االخـ ــ ــ حـ
مــنــهــن، فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة«. مـــن جــانــبــهــا، 

ــهــا تبذل 
ّ
أن الــيــمــنــيــة،  الــداخــلــيــة  تــؤكــد وزارة 

الــجــرائــم وبسط  فــي مكافحة  جــهــودًا كبيرة، 
الخاضعة  املحافظات  في  واالستقرار،  األمن 
ــم مــن  ــرغــ لــســيــطــرة حـــكـــومـــة هـــــــادي، عـــلـــى الــ
التحديات الكبيرة التي تركتها الحرب. وفي 
السياق، يقول مدير التوجيه املعنوي بوزارة 
الداخلية اليمنية في عدن، العميد عبد القوي 
 الوزارة »عملت بمختلف أجهزتها 

ّ
باعش، إن

األمــنــيــة لــلــحــّد مـــن الــجــرائــم فـــي املــحــافــظــات 
املــــحــــررة، عــلــى الـــرغـــم مـــن شـــح اإلمــكــانــيــات، 
ــيـــة لـــلـــمـــؤســـســـات  ــتـ وتــــدمــــيــــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـ
ــرب الـــتـــي تــســبــبــت  ــحــ ــن جــــــراء الــ األمــــنــــيــــة، مــ
»العربي  لـ يضيف  الــحــوثــي«.  مليشيا  فيها 
 تــعــدد الــتــشــكــيــات األمــنــيــة في 

ّ
الــجــديــد« أن

ــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــافــــظــــات الــ عــــــدن واملــــحــ
حــكــومــة هـــــادي، هـــو الــســبــب الــرئــيــس لــعــدم 
االستقرار، ويرجع ذلك لتباينات واختاالت 
ــادي. يــشــدد على  فــي منظومة الــتــحــالــف وهــ
أهــمــيــة تــوحــيــد الــتــشــكــيــات األمــنــيــة، للحّد 
من الجرائم. يدعو عبد القوي، املواطنني في 
مــنــاطــق ســيــطــرة هــــادي إلـــى مــســانــدة رجــال 
األمن، لبسط األمن واالستقرار، واإلباغ عن 
املطلوبني أمنيا، كما يدعوهم إلى التخلص 
من الظواهر والعادات الخارجة عن القانون.

أزمة تبعية
إلى ذلك، يقول مدير مركز الرصد والتوثيق 
الــجــنــائــي فــي محافظة تــعــز، الــدكــتــور فضل 
البخاري، إن املواطنني في اليمن بشكل عام 
الحرب،  بــدء  منذ  واالستقرار  لأمن  افتقدوا 

أداء األجهزة األمنية. يضيف  نتيجة ضعف 
 األمـــن أصــبــح بمثابة 

ّ
»الــعــربــي الــجــدد« أن لـــ

حلم لليمنيني، من جــراء تزايد أعــداد أعمال 
ــتـــطـــاف والـــقـــتـــل، بــشــكــل الفـــت،  الــنــهــب واالخـ
الــبــخــاري، على أهمية دور  مــؤخــرًا. ويــشــدد 
أفــراد املجتمع في صناعة األمــن واالستقرار 
ومكافحة الجريمة، من خال مساعدة رجال 
األمــــن. ويــدعــو األجـــهـــزة األمــنــيــة إلـــى ضبط 

الجناة للحد من انتشار الجرائم.
منذ بدء الحرب في اليمن قبل أكثر من أربع 
سنوات، عملت القوى املسيطرة على األرض 
فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــيــمــن، عــلــى اســتــبــدال 
املؤهلة، بأخرى من خارج  العناصر األمنية 
املؤسسة األمنية، بحسب الناشط محمد عمر 
الحوثي،  »جماعة  يــوضــح:  مستعار(.  )اســـم 
صنعاء  الجتياحها  األول  الــيــوم  منذ  سعت 
واملـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، إلــى 
استبدال العناصر األمنية بأخرى موالية لها 
غير مؤهلة، أو ما يسمى باللجان الشعبية«. 
 كــثــيــرًا مـــن املـــواطـــنـــني ال 

ّ
يــلــفــت عــمــر إلــــى أن

يــحــتــرمــون الــــقــــوات الــحــوثــيــة، ويــتــعــامــلــون 
يحق  وال  مسلحة  جماعة  باعتبارها  معها 
رت كل إمكانيات 

ّ
ها سخ

ّ
لها فرض األمن، ألن

فقط،  لسياساتها  املــعــارضــني  لضبط  األمـــن 
يؤكد  املــواطــنــني.  متجاهلة شــكــوى وهــمــوم 
 عـــددًا مــن املــحــافــظــات الــتــي تسيطر 

ّ
عــمــر أن

عليها حكومة هــادي، تعيش الوضع نفسه. 
ففي عدن، تعود تبعية أغلب األجهزة األمنية 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة، التي شرعت 
منذ تحرير محافظة عــدن، في يوليو/تموز 

ــارج  أمـــنـــيـــة خــ تــشــكــيــل وحـــــــدات  فــــي   ،2015
ما  »وهـــي  اليمنية  الــداخــلــيــة  وزارة  ســيــطــرة 
يسمى اليوم بقوات الحزام األمني والنخبة، 

املنتشرة في أغلب مناطق الجنوب حاليا«.
أنشئت  األمنية  الــقــوات  هــذه   

ّ
أن يضيف عمر 

أســاس مناطقي، وأغلب عناصرها غير  على 
مؤهلني للعمل كرجال أمن وأغلبهم با خبرة. 
 قوات الحزام األمني فشلت في حفظ 

ّ
يؤكد أن

األمن في مختلف املناطق التي تتواجد فيها، 
 جــرائــم القتل واالخــتــطــاف والــســرقــة، ال 

ّ
إذ إن

 االنفات األمني سوف 
ّ
تتوقف. ويبنّي عمر، أن

يستمر إلــى حــني عــودة رجــال األمــن املؤهلني 
ــي مـــنـــاطـــق جــمــاعــة  ــ ــة فـ ــز الــــشــــرطــ ــ ــراكـ ــ إلــــــى مـ
الحوثي، وتوحيد األجهزة األمنية في مناطق 

هادي تحت قيادة وزارة الداخلية فقط.

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

 تكرار جرائم التحّرش بالتاميذ، 
ّ

في ظل
ــم تــســجــيــلــهــا مــن  ــ ــي تـ ــتــ الســـيـــمـــا تـــلـــك الــ
ــقــــديــــم الـــــــــدروس  ــبــــل أســــــاتــــــذة خـــــــال تــ قــ
الـــتـــربـــيـــة  وزارة  أكــــــــدت  الـــخـــصـــوصـــيـــة، 
ــّدى لــــظــــاهــــرة الـــــــــدروس  ــتــــصــ ــتــ ــا ســ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
أن

الخصوصية، خصوصا بعد تعّرض أكثر 
أستاذ  قبل  مــن  للتحّرش  تلميذة   20 مــن 
الخصوصية  الـــــدروس  إعــطــائــهــن  خـــال 
فـــي بــيــتــه فـــي مــحــافــظــة صــفــاقــس. وقــبــل 
أيــام، تحّرش مــدّرس بخمسة تاميذ في 
املحافظة نفسها خال إعطائهم الدروس 
ــع الـــــــدروس  ــنـ الـــخـــصـــوصـــيـــة.  قــــانــــون مـ
التربوية  املؤّسسات  الخصوصّية خارج 
 املدرسني 

ّ
لم ينفذ سابقا بسبب رفض جل

تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، مـــا أدى إلـــى اســتــمــرار 
ظـــاهـــرة الــــــدروس الــخــصــوصــّيــة. وتــكــّرر 
تــســجــيــل حــــــاالت اغـــتـــصـــاب تـــامـــيـــذ فــي 
 الحكومة 

ّ
منازل بعض املدرسني. يذكر أن

أصدرت منذ أكتوبر/ تشرين األول في عام 
2015 قانونا يمنع الدروس الخصوصية. 
دروس  لتقديم  القانون شروطا  وتضّمن 
ــة فــي  ــ ــّي ــم والــــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــ ــ ــدعــ ــ الــ
املـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة الــعــمــومــيــة دون 
املؤسسات  في  يعمل  من  سواها. ويمنع 
العامة تقديم دروس خارجها. كما نّص 
بينها  من  املخالفني،  على عقوبات بحق 
مقّر  تغيير  غـــرار  على  تأديبية  عــقــوبــات 
 اإلقامة والطرد املؤقت ملّدة 

ّ
العمل ومحل

6 أشهر. ويمكن أن يصل األمر إلى الطرد 
النهائي ملن يعيد الكرة، وفق القانون.

بــغــيــاب  ــق 
ّ
تــتــعــل تــكــن  لـــم  املــشــكــلــة   

ّ
أن  

ّ
إال

غــرار عشرات  على  بتطبيقه  بل  القانون، 
ــرى الــتــي ال يــتــّم تطبيقها  الــقــوانــني األخــ
وزارة  وأكـــدت  القطاعات.  مــن  العديد  فــي 
اإليقاف  بــإجــراءات  ــهــا ستقوم 

ّ
أن التربية 

ــّد كــــل مــــن يــثــبــت  ــ ـــفــــوري عــــن الـــعـــمـــل ضـ الـ
تــقــديــم دروس خــصــوصــيــة  فـــي  تـــورطـــه 
خـــــارج املـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة. وهـــــذا ما 
حصل مؤخرًا، وأوقــف ثاثة أساتذة في 
محافظة ســوســة بــعــدمــا ثــبــت إعــطــاؤهــم 

دروسا خصوصية في منازلهم. 
ها تعّد اليوم مشروعا 

ّ
كما أكدت الوزارة أن

جـــديـــدًا لــتــوســيــع صــاحــيــات املــتــفــقــديــن 
ــوزارة  ــ ــ ــيــــني الـــتـــابـــعـــني لـ ــالــ اإلداريــــــــــني واملــ
التجاوزات. في وقت  تلك  التربية ملراقبة 
صــدر أمــر حكومي فــي 5 إبــريــل/ نيسان 
2019 فـــي الـــرائـــد الــرســمــي لــلــجــمــهــوريــة 
تنظيم  شــروط  ق بضبط 

ّ
يتعل التونسية 

الــــدروس الــخــصــوصــيــة، ويــنــّص عــلــى أن 
يتولى املتفقدون اإلداريون واملاليون في 
وزيــر  مــن  أذون  على  بناء  التربية،  وزارة 
الــتــربــيــة، الــقــيــام بــمــهــام الــتــفــقــد وإجــــراء 
عـــمـــلـــيـــات املــــراقــــبــــة املــــيــــدانــــيــــة وتـــحـــريـــر 
التقارير املتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 
7 من القانون الحكومي عدد 1619 لسنة 
تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   30 فـــي  املـــــؤرخ   ،2015
املـــدرســـني  قــبــل  مـــن  ــام 2015  عــ فـــي  األول 
العاملني في مختلف املؤسسات التربوية 

العمومية التابعة لوزارة التربية.
ويــمــنــع الــفــصــل 7 مـــن الـــقـــرار الــحــكــومــي 
الــقــديــم املـــدرســـني الــعــامــلــني فـــي مختلف 
التابعة  العمومية  الــتــربــويــة  املــؤســســات 
لــــــوزارة الــتــربــيــة نـــشـــاط الــقــيــام بــــدروس 
خـــصـــوصـــيـــة خـــــــارج فــــضــــاء املـــؤســـســـات 
الــتــربــويــة الــعــمــومــيــة مــنــعــا بـــاتـــا. ونـــّص 
األمر على »توسيع صاحيات املتفقدين 
اإلداريــــني واملــالــّيــني، وتــعــزيــز هــذا السلك 
ــذي ال يــتــجــاوز عـــدد أفـــــراده حــالــيــا 30  الــ
شــخــصــا فـــي كـــامـــل جـــهـــات الــجــمــهــوريــة، 

ــــني لــكــل  ــنـ ــ ــعــــدل مـــتـــفـــقـــد واحـــــــــد أو اثـ ــمــ بــ
على  والعمل  للتربية،  جهوية  مندوبية 
زيادة عدد املتفقدين اإلداريني إلى أربعة 
 مندوبية للتربية. كما ينّص األمر 

ّ
في كل

للمتفقدين  ُيــســمــح  أنــــه  عــلــى  الــحــكــومــي 
ــــني واملــالــيــني زيــــارة املـــدرســـني في  اإلداريــ
مـــنـــازلـــهـــم لــلــتــفــقــد بــصــفــة فـــجـــائـــيـــة. أمـــر 
ــــني، واصـــــفـــــني هــــــــؤالء بـــ  ــ ــدرسـ ــ ــ رفــــضــــه املـ
ــه أمر 

ّ
»الشرطة اإلداريــــة«. كــذلــك، يــرون أن

يخرق الحقوق الفردية وحرمة البيت.  
بيرم  يدعى  ثانوي  تعليم  أستاذ  ويقول 
خـــضـــراوي لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »األمـــر 
غــيــر قــانــونــي وغــيــر دســـتـــوري، طــاملــا أنــه 
اقتحام  يمس حقوق األشخاص، ويجيز 
منزل األستاذ أو املــدّرس في أي وقت من 
دون إباغه. هذ أمر مرفوض وفيه اعتداء 
على الحقوق والحريات«. يضيف: »األمر 
املجرم  مــجــرم. حتى  بيت  باقتحام  أشبه 
أو املتهم ال يقتحم بيته إال بعد الحصول 

على إذن من النيابة العامة«. 
األمر،  األساتذة يرفضون   

ّ
أن إلى  ويشير 

وسيتصدون له، ولن يسمحوا ألّي متفقد 
ــتـــاذ،  أسـ أي  بـــيـــت  ــــى  إلـ ــالـــدخـــول  بـ إداري 
 املتفقدين قــادرون على القيام 

ّ
مضيفا أن

بـــأعـــمـــال الــتــفــقــد بـــطـــرق أخـــــرى مـــن دون 
املساس بكرامة أي شخص. 

نقابة التعليم الثانوي رفضت من جهتها 
ها ستتصدى لأمر، وقد 

ّ
القرار، مؤكدة أن

واحتجاجات  أخــرى  تحركات  عنه  ينتج 
رافــضــة لــخــرق حــقــوق مــنــظــوريــهــا. ورأت 
ــاتـــذة والــســمــاح  ــرار إهـــانـــة لـــأسـ ــقــ فـــي الــ
لــلــمــتــفــقــديــن بــاقــتــحــام مــنــازلــهــم فـــي كل 
قــضــائــي. كــمــا أن  األوقــــــات مـــن دون إذن 
للنقابة دور املتفقد اإلداري الذي يقتصر 
عــلــى اســتــجــواب املــــدرس فــي مــقــّر العمل 
أو مكتب التفقد في الــوزارة أو املندوبية 
الجهوية للتربية وليس في منزل املدّرس. 
وهـــنـــاك إجــــــراءات أخــــرى يــمــكــن اتــبــاعــهــا 

ملراقبة الدروس الخصوصية. 
ويقول كاتب عام النقابة العامة للتعليم 
ـــ »الــعــربــي  الـــثـــانـــوي لــســعــد الــيــعــقــوبــي لـ
الجديد«: »النقابة أول من دعت إلى تنظيم 
ــدروس الــخــصــوصــيــة، عــلــى أن يقتصر  الــ
األمر على الفضاءات التربوية العمومية 
ــقـــانـــون لم  وخــضــوعــهــا لـــلـــرقـــابـــة. لــكــن الـ
الـــوزارة أصــدرت   

ّ
أن أو يطّبق. كما  يفّعل 

قرارًا يسمح بإعطاء دروس التدارك خارج 
الـــفـــضـــاء املــــدرســــي وفــــق كـــــراس شــــروط، 
مــســتــغــربــا تـــلـــك الـــــقـــــرارات املــتــنــاقــضــة«. 
ه ال يمكن القضاء على الدروس 

ّ
يضيف أن

 
ّ
أن الخصوصية فــي وقــت قصير، مــؤكــدًا 
النقابة لطاملا دعت األساتذة إلى االلتزام 
ــر على  ــ بـــالـــقـــانـــون، عــلــى أن يــقــتــصــر األمـ
لكن  العمومية.  املــؤســســات  فــي  الــــدروس 
ال يمكن بــأي حــال فــرض زيــارات فجائية 

ملنازل األساتذة.

أساتذة تونس يرفضون مراقبتهم

والدتهما تقلّهما إلى المنزل )العربي الجديد(

بعد خروجهم من المدرسة )العربي الجديد(

إفطار في خيمة )سافين 
حامد/ فرانس برس(

أمن كثيف من دون جدوى )صالح العبيدي/ فرانس برس(

4
أطفال، كشفت منظمة العفو 

الدولية، أّن مسلحين، تابعين للتحالف، 
اغتصبوهم في تعز

على الرغم من ارتفاع 
نسب التحرش بحق 

األطفال من قبل 
مدرسين خال الدروس 

الخصوصية، يرفض 
أساتذة قرارًا بمراقبتهم 

في منازلهم
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