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نواكشوط ـ خديجة الطيب

خالل شهر رمضان، تنتشر في موريتانيا 
والحلويات،  والعصائر  الفطائر  عــربــات 
وتشغل حّيزًا كبيرًا من األسواق الشعبية 
املتنقلة والساحات العامة، خصوصًا على مقربة 
 

ّ
ــات الــنــقــل. وعـــادة مــا يستغل

ّ
مــن املــســاجــد ومــحــط

الــبــاعــة املــتــجــولــون اإلقـــبـــال الــكــبــيــر لــلــنــاس على 
ــذا الـــشـــهـــر، خــصــوصــًا الــطــالب  ــواق خــــالل هــ األســـــ
األســواق  في  الفطائر  لبيع  العمل،  من  والعاطلني 
وتــقــاطــعــات الــطــرقــات واملــســاجــد وقــــرب محطات 
ــى الــنــســاء الــلــواتــي لطاملا 

ّ
تــوقــف الــحــافــالت. وحــت

اكــتــفــني بــتــحــضــيــر فــطــائــر رمـــضـــان وبــيــعــهــا إلــى 
عن  بحثًا  ني 

ّ
املتجول الباعة  يزاحمن  بنت  املتاجر، 

ربح أكبر. هكذا تجدهن يعرضن منتجات مختلفة 
وعصائر  مغربية  وحــلــويــات  تقليدية  فطائر  مــن 

رمضانية وخضار مقشرة وجاهزة للطهي.
 أماكن عرض هذه املنتجات وظروف حفظها 

ّ
 أن

ّ
إل

وكثرة البائعني ودخول متطفلني وانعدام الرقابة، 
يجعلها ســبــبــًا رئــيــســّيــًا لــلــتــّســمــم الـــغـــذائـــي. هــذه 
إلى  تــؤدي أحيانًا  املتنقلة  فــي األســـواق  الفوضى 
املستهلك  تـــعـــّرض  أو  املـــعـــروضـــة،  الــســلــع  إتـــــالف 
عرض على قارعة 

ُ
 السلع ت

ّ
للغش والخداع، علمًا أن

الطريق، وتكون معّرضة للهواء والشمس والغبار 
واألتربة. وفي العادة، تكون األماكن التي تعرض 

فيها ملّوثة ومليئة بالنفايات واألوساخ، ما يؤدي 
إلى تعفن الخضار والفاكهة واملواد الغذائّية. في 
بابا ولــد سيديا، وهو  السياق، يقول محمد  هــذا 
 شعار األسواق املتنقلة يعني الفوضى 

ّ
ف، أن

ّ
موظ

ــواء لــنــاحــيــة املـــعـــامـــلـــة والــبــيــع  ــ ـــيء، ســ ــ  شـ
ّ

ــل ــ فــــي كـ
والشراء واختيار أماكن العرض. وهدف البائعني 
هــو الــعــثــور عــلــى أمــاكــن اســتــراتــيــجــيــة قــريــبــة من 
البلدية  تفرض  ل  ومجانية،  السكينة  التجمعات 
على تجارها رسومًا. يضيف أن جلوس البائعني 
عـــلـــى األرصــــفــــة والــــــشــــــوارع، وعــــــرض الــبــضــائــع، 
خصوصًا الفطائر واألطعمة الجاهزة تحت أشعة 
الشمس، هو أمر مؤسف تتغاضى عنه السلطات، 
بـــدعـــوى عــــدم الــتــضــيــيــق عــلــى الــبــاعــة املــتــجــولــني 

خالل شهر رمضان. 
ويلفت محمد بابا إلى أنه يرفض شراء حاجيات 
ــه مـــن »الـــبـــســـطـــات« الــشــعــبــيــة، بــســبــب عــدم  ــرتـ أسـ
ــاكــــن عــرضــهــا،  ــتــــرام شـــــروط حــفــظ الــســلــع وأمــ احــ
املعرضة  والفاكهة  والخضار  الفطائر  خصوصًا 
للتلف يومّيًا، في شهر ترتفع فيه درجات الحرارة 
ــم ارتـــفـــاع مستوى  إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. ورغــ
استهالك األسر ملختلف املواد الغذائية خالل شهر 
 أن مستوى الرقابة الغذائية ينخفض 

ّ
رمضان، إل

البضائع  كــثــرة  بسبب  رمــضــان،  فــي  كبير  بشكل 
على  الكبير  واإلقــبــال  املتجولني  الباعة  وانــتــشــار 
األســواق املتنقلة، التي تنافس األســواق الرسمية 

واملجّمعات التجارية. وتقول فاطمة بنت صيدو، 
وهي بائعة توابل في سوق شعبي، إن الناس تقبل 
مــن سكنهم،  قربها  بسبب  املتنقلة  األســـواق  على 
 البضائع وانخفاض أسعارها 

ّ
ر كل

ّ
إضافة إلى توف

وجودتها وسهولة التعامل مع البائعني.
بــاعــة األســــواق الشعبية بالغش،  ــهــام 

ّ
ات وتــرفــض 

الصالحّية  واملنتهية  املغشوشة  السلع   
ّ
إن قائلة 

ــز  ــراكـ ــًا فــــي األســــــــواق الـــكـــبـــرى ومـ مــــوجــــودة أيـــضـ
السلطات  رقابة  الغذائية، بسبب ضعف  التموين 
الــصــحــيــة وجــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك. وتــطــالــب 
عيشهم  لقمة  لكسب  املتجولني  الباعة  بمساعدة 
ــــروف مــريــحــة ونــظــيــفــة.  بـــالـــحـــالل، والــعــمــل فـــي ظـ
تضيف: »نطالب البلدية بتخصيص أماكن دائمة 
لــعــرض منتجات رمــضــان، ووضـــع مــظــالت تقينا 
ــن الــتــلــف،  ــرارة الــشــمــس وتــحــفــظ بــضــاعــتــنــا مـ حــــ

وتنظيف األسواق بمساعدة الباعة املتجولني«. 
ــادة في  ــــؤدي األســـــواق املــتــنــقــلــة، الــتــي تــظــهــر عــ وتـ
ــيـــة، إلـــــى إغــــــالق بــعــض  ــنـ ــان واألعـــــيـــــاد الـــديـ رمــــضــ
يمأل  الظهر،  صــالة  بعد  السير.  وعرقلة  الــشــوارع 
الـــبـــاعـــة الــــشــــوارع واألرصــــفــــة لـــعـــرض بــضــائــعــهــم 
مــن مــأكــولت ومــشــروبــات رمضانية. ويــقــول أدوه 
ولـــد مــحــمــد ســـالـــم، وهـــو بــائــع خـــضـــار، إنـــه خــالل 
ترتبط  كثيرة  موسمية  مهن  تبرز  رمــضــان،  شهر 
برمضان، يستغلها العاطلون من العمل. بعضهم 
يعرضون املالبس التقليدية، أو الفطائر واألطعمة 

التقليدية كالكسكس والخبز، واملشروبات املعروفة 
)يطلق عليه  الكركديه  أشهرها  املوريتانيني،  لدى 
املوريتانيون بيصام(، إضافة إلى األواني وألعاب 

األطفال والسبح والكتب الدينية وغيرها.
وعن خصوصية البيع خالل شهر رمضان، يقول 
كبيرة  أربـــاح  لتحقيق  فــرصــة  الفضيل  الشهر  إن 
 شيء، 

ّ
بالنسبة للتجار، إذ يرتفع اإلقبال على كل

بأمانة ونــزاهــة مع  الــذيــن يتعاملون  هــم  قلة  لكن 
املــســتــهــلــكــني، ول يـــتـــردد بــعــض الــتــجــار فـــي بيع 

أطعمة فاسدة. 

مجتمع
أعلن مدير مستشفى »عبد العزيز الرنتيسي« لألطفال في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، 
أن استمرار نقص األدويــة في مستودعات وزارة الصحة يهدد حياة األطفال املرضى. ويوضح أن 
الكثير من املرضى يعانون مشاكل صحّية مزمنة، وتتفاقم معاناتهم بسبب نقص األدوية واستمرار 
أن  كلى، ويجب  إلــى غسيل  40 مريضًا يحتاجون  »لدينا نحو  الكهربائي. يضيف:  التيار  انقطاع 
إلى  إضافة  يهدد حياتهم،  الكهربائي  التيار  انقطاع  لكن  األســبــوع،  مــدار  على  للغسيل  يخضعوا 
)األناضول( نقص األدوية الخاصة بحالت الفشل الكلوي«. 

 
ّ
مة الصحة العاملية رصد الهند ثالث إصابات بفيروس زيكا. وأوضحت، في بيان، أن

ّ
أعلنت منظ

وزارة الصحة في الهند أكــدت أن حــالت اإلصــابــة رصــدت في وليــة غــوجــارات شمال غــرب البالد. 
ها 

ّ
 أن

ّ
وقالت إن هذه الحالت »تشير إلى مستوى منخفض من انتشار فيروس زيكا« في الهند، إل

رت من احتمال ارتفاع النسبة في املستقبل. ودعت السلطات إلى تشديد إجراءات رصد األعراض 
ّ
حذ

املماثلة لتلك التي يسببها فيروس زيكا. واكتشف زيكا ألول مرة في عام 1947 لدى قردة في غابات 
)األناضول( أوغندا. واكتشف الفيروس من جديد في البرازيل في عام 2016. 

رصد ثالث إصابات بفيروس زيكا في الهندنقص األدوية يُهدد حياة األطفال المرضى في غزة

ساهم خروج المرأة إلى العمل في زيادة نسبة إقبال 
واألطعمة  والحلويات  الفطائر  شراء  على  الناس 
قد  ما  كل  يجدون  المستهلكون  وبات  الجاهزة، 
يزعجهم  وال  البسطات،  هــذه  على  يحتاجونه 
وتحت  واألوســـاخ  النفايات  أكــوام  قــرب  عرضها 
الضرورة  إليهم،  بالنسبة  الحارقة.  الشمس  أشعة 
تبيح المحظورات. كما أن فرق األسعار يعد مكسبًا 

بالنسبة إليهم.

فطائر وحلويات

D

كان  فما  بــيــروت.  فــي  الــرمــضــانــي  املشهد  تغّير 
يهيمن على العاصمة اللبنانية ومناطق أخرى في 
الثمانينيات،  لم يعد موجود  البالد خالل حقبة 
ــزيــنــة ضــعــيــفــة، بــالــكــاد   الــقــلــيــل مــنــه. بــاتــت ال

ّ
إل

بمبادرات  األحــيــاء، معظمها  في بعض  تنحصر 
فردية من أهل الحّي. الزينة القليلة اليوم ل يمكن 
 عــلــى بـــدء الــشــهــر الــكــريــم، ربما 

ً
ــيــال أن تــكــون دل

)جنوب  كمدينة صيدا  معينة،  مناطق  باستثناء 
ــنــاس ل تــتــداول األمــــر، فــقــد بـــات هــذا  لــبــنــان(. وال

مجّرد تفصيل.  
ــا يـــمـــّيـــز لــيــالــي  ــ ــرز مـ ــي« كــــــان أبــــــ ــ ــراتـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ و»املـ
رمضان، بحسب املــؤرخ ديب أبو شالة. ويشرح 
ــادة مــــا يـــكـــون مــــن أبـــنـــاء  ــ ــه عــ ــ ــول« إنـ ــ ــاضــ ــ ـــ »األنــ ــ ل
لتناول  الصائمني  يوقظ  الفجر،  أذان  قبل  الحي. 

يطلق  الــذي  مدفع رمضان  أن  السحور. يضيف 
منذ  اإلفــطــار، صمت  موعد  حلول  معلنًا  قذائفه 
نحو عشر سنوات. وقد اعتاد لبنانيون مشاهدة 

عناصر الجيش يتّولون هذه املهمة.
ــأكــــولت الــرمــضــانــيــة، الـــتـــي كــانــت  ــرز املــ ــ ــن أبـ ومــ
ســـائـــدة مــنــذ الــعــهــد الــعــثــمــانــي وحــتــى منتصف 
كان  الــتــي  )الــبــقــالوة(،  »الــزغــلــولــيــة«  الثمانينيات، 

الشهر.  بداية  منذ  في صفها  اللبنانيون  ينهمك 
»أما اليوم، لم يعد الناس يبذلون جهدًا لصفها في 
املنازل، كما بدأت الحلويات األجنبية تأخذ حّيزًا 
ط أبو شالة الضوء 

ّ
مهمًا لدى جيل اليوم«. ويسل

لــم يعد لقاء  الــتــرابــط األســــري«، إذ  على »فــقــدان 
مهمًا  أمــرًا  اإلفــطــار  مائدة  على  والجيران  العائلة 

لدى الكثير من اللبنانيني في الشهر الكريم.
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)راتب الصفدي/ األناضول(



في  أبَوين مهاجَرين،  الدنمارك من  في  ونشأ 
حني لم يحصل على هذه امليزة من ولدوا في 
الخارج وجاؤوا إلى البلد في أوقات متأخرة 
من طفولتهم«، تعيد فتح الجدال في املجتمع 
ــــي صـــفـــوف  ــري فـ ــجــ ــا يــ ــ ــي حــــــول مـ ــاركــ ــمــ ــدنــ الــ
املــهــاجــريــن وأطــفــالــهــم، خــصــوصــًا فــي مسألة 
من  الصغار.  عند  التعليمي  الهتمام  تراجع 
جهتها، تقّر وزيرة التعليم الليبرالية ميريتا 
 الجهود املبذولة 

ّ
 »النتائج تبنّي أن

ّ
ريسايا أن

ــع الــتــي  ــاريـ ــم تــكــن جـــيـــدة بــمــا يــكــفــي، واملـــشـ لـ
أطِلقت لم تكن فعالة«. وقد رأت ريسايا في 20 
 »الفروق )التي تبّينها 

ّ
مايو/ أيار الجاري أن

ــة( بـــني الــتــالمــيــذ املــهــاجــريــن  ــ ــــدراسـ نــتــائــج الـ
وزمــالئــهــم الــدنــمــاركــيــني فــي الــصــفــوف تنذر 
ل تحديات للوزارة«. وبما 

ّ
بأخطار كبيرة وتمث

 لجنة »بيسا« للقياس واألبحاث التعليمية 
ّ
أن

تقع تحت سلطة الوزارة، تتحّدث ريسايا عن 
 

ّ
أن تحل إمكانية  كــانــت تنتشر حــول  »أوهـــام 
بقضية  املتعلقة  التحديات  تلك   

ّ
كــل املـــدارس 

دمــــج الــتــالمــيــذ ورفـــــع مــســتــويــاتــهــم بــســرعــة 
نسبّية. لكن لألسف لم يعد في اإلمكان قبول 

هذه األوهام«.

مسؤوليات كبيرة
فــي الــســيــاق، يــرى مــديــر لجنة »بــيــســا« في 

األداء   
ّ
أن هـــمـــلـــغـــوورد،  هـــانـــس  الـــدنـــمـــارك، 

ز 
ّ
أن يحف بــّد من  الفئات »ل  لتلك  الضعيف 

ــا  ــنـ ـ
ّ
ــلـــى إعــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر، وخــــصــــوصــــًا أن عـ

الدنمارك.   بعضهم ولــد ونشأ في 
ّ
أن نــدرك 

وهؤلء ارتادوا كذلك دور الرعاية النهارية 
)الحضانات وروضات األطفال( وانخرطوا 
)الدراسة  التاسع  الصف  التعليم حتى  في 

إلزامية حتى التاسع(«. 
الـــوزيـــرة ريــســايــا للمّرة  تــؤكــد  مــن جهتها، 
ـــع أن يمتلك 

ّ
ــــه »مــــن املـــتـــوق

ّ
الــثــانــيــة عــلــى أن

ــبـــدؤون الـــيـــوم األول في  الــتــالمــيــذ الـــذيـــن يـ
الصف األول، لغة دنماركية سليمة. لكن مع 
هذه النتائج، يتعنّي علينا القول ألهاليهم، 
ـــه فــي حــال رغــبــوا فــي أن يتلقى أبناؤهم 

ّ
إن

اللغة  يــجــيــدوا  أن  بـــّد مــن  تعليمًا جــيــدًا، ل 
كشرط مهّم جدًا«.

ــالــــي« في  ومـــحـــاولـــة ريــســايــا »إشــــــراك األهــ
إيـــجـــاد مـــخـــارج ملــعــالــجــة تـــراجـــع مـــهـــارات 
جدال  يقابلها  التعليمية،  املهاجرين  أبناء 
دفعت  فــقــد  ذات صــلــة.  تعليمي وســيــاســي 
ــيـــذ مـــــزدوجـــــي الــلــغــة  ــتـــالمـ الــــفــــجــــوة بــــني الـ
والــدنــمــاركــّيــني عــــددًا مـــن الــســيــاســيــني إلــى 
الخروج بمقترحات أخرى »إذ العملية هذه 
ر على مجمل موقع البالد في املستوى 

ّ
تؤث

يــجــمــع عليه  ملــا  وفــقــًا  الــعــاملــي«،  التعليمي 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــيـــذ أبــــنــــاء املـــهـــاجـــريـــن فــي  ــتـــالمـ الـ
الدنمارك البالغون من العمر 15 - 
ــرون بعام ونصف 

ّ
16 عــامــًا، مــتــأخ

ــاركـــي في  ــمـ ــم مـــن أصــــل دنـ ــهـ ــرانـ الـــعـــام عـــن أقـ
القراءة واملواد الطبيعية والرياضيات. هذا ما 
تظهره تقارير تربوية متخصصة حول العام 

املاضي 2016 والعام الجاري 2017.
تالميذ  شمل  متخصص  بحثي  تقرير  وكــان 
ــارك،  ــمـ ــدنـ مـــخـــتـــاريـــن مــــن 400 مــــدرســــة فــــي الـ
مــشــابــه لــلــتــقــريــر الــــذي صــــدرت نــتــائــجــه قبل 
ــار الــجــاري  نــحــو أســبــوعــني فــي 19 مــايــو/ أيــ
قــد أشــار  كــوبــنــهــاغــن،  فــي  التعليم  عــن وزارة 
 التالميذ من أصل عرقي 

ّ
في عام 2014 إلى أن

فون عن أقرانهم في املواد 
ّ
غير دنماركي يتخل

ذاتها، ونصفهم يغادرون مقاعد الدراسة من 
دون اكتساب مهارات كافية.

»الجيل األول« هو املقصود وهو الذي ُيعّرف 
مهاجَرين  والــَديــن  أبــنــاء  يشمل  ــه 

ّ
بــأن رسميًا 

لـــم يـــولـــدا فـــي الـــدنـــمـــارك وحـــضـــر أطــفــالــهــمــا 
الــثــانــي«  »الــجــيــل  ــا  أّمـ )الــجــيــل األول( معهما. 
ه يشمل كل من ولد 

ّ
بأن التالميذ، فيعّرف  من 

فــي الــدنــمــارك ألبــَويــن ولـــدا خـــارج الــدنــمــارك. 
أّما تعريف التالميذ من دون خلفية مهاجرة 
فينطبق على التالميذ الذين ولدوا من أبَوين 

أحدهما على األقل ولد في الدنمارك.
قــد  الــــدنــــمــــارك  فــــي  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وكــــانــــت 
عــام 2003 بتشكيل  فــي مطلع  ألــزمــت نفسها 
الــعــرقــيــة فــي إطــار  لجنة مختصة بــاألقــلــيــات 
»البرنامج الدولي لتقييم التالميذ« املعروف 
ــي أكــثــر مــن 70 

ّ
بــبــرنــامــج »بــيــســا« الــــذي يــغــط

 اختبارات »بيسا« 
ّ
دولة. تجدر اإلشارة إلى أن

م مّرة واحدة كل ثالثة أعوام لقياس قدرات 
ّ
تنظ

الــتــالمــيــذ فــي مــجــالت الـــقـــراءة والــريــاضــيــات 
والتعليم  التربية  إدارة  ة 

ّ
مظل تحت  والعلوم، 

من منظمة التعاون القتصادي والتنمية.
وبــقــيــت الــتــقــاريــر الــــدوريــــة، خــــالل الــســنــوات 
الــتــالمــيــذ من   مشكلة 

ّ
أن إلـــى  املــاضــيــة، تشير 

أصول مهاجرة، خصوصًا الفتيان منهم، هي 
 أهم 

ّ
نفسها منذ عــام 2009 على األقـــل. ولــعــل

نقطة في تراجع املهارات هي في الرياضيات 
ــعــــارف فـــي الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة  إلــــى جـــانـــب املــ
والــــقــــراءة، كـــمـــواد أســاســيــة يــعــّدهــا واضــعــو 
أعلى  إلــى مستويات  لالنتقال  الــدراســة  هــذه 
في التعليم. هكذا، أتت عملية قياس »بيسا« 
ني 

َ
والجيل الدنماركيني  التالميذ  شملت  التي 

الفجوة  »اتــســاع  الــثــانــي والــثــالــث لتعّبر عــن 
بني الدنماركيني واملهاجرين في مجال التقّدم 
الـــعـــلـــمـــي«، وفـــقـــًا ملـــا جــــاء فـــي دراســــــة شــامــلــة 
حصلت »العربي الجديد« في كوبنهاغن على 

نسخة مفّصلة منها.
 »بــعــضــهــم ولــد 

ّ
أن إلــــى  الــــدراســــة  وإذ تــشــيــر 

تعليم 
الدنمارك

تراجع خطير 
بين أبناء 

المهاجرين

مبّشرة،  الدنمارك  في  بالتعليم  الخاصة  التقارير  تأتي  ال 
لجهة التقّدم الذي يحرزه التالميذ من أصول مهاجرة 
في مدارس البالد. ويعود ذلك في األساس إلى المستوى 

المتدنّي في اللغة الدنماركيّة لدى هؤالء

الحرب في اليمن 
والخالفات السياسية 

ما بين الحوثيين 
والسلطة الشرعية 

تمنع صرف رواتب 
األساتذة الجامعيين الذين 

يستمرون في إضرابهم. 
األساتذة ضحايا، ومعهم 
الطالب الذين باتوا يتلقون 

دروسهم بجامعة 
صنعاء »ترقيعًا«

الدروس في جامعة صنعاء »ترقيعة«

الراسب في اختبار 
اللغة يُجَبر على تعلّمها 

في مؤسسات الرعاية

النتائج تبيّن أّن الجهود 
لم تكن كافية والمشاريع 

لم تكن فعالة

تصرف السلطات مبالغ 
كبيرة وترفض االستجابة 

لألكاديميين

بعض الكليات التي يتوالها 
عمداء من جماعة 

الحوثيين بدأت الدراسة

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

الركود في جامعة صنعاء في  تستمر حالة 
ظـــل عـــدم انــضــبــاط الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة من 
جـــراء اإلضـــراب الـــذي دعــت إلــيــه نقابة هيئة 
الــتــدريــس فــي الــجــامــعــة ومــســاعــديــهــا مطلع 
ــاري. فــالــقــائــمــون عــلــى الــجــامــعــة  الـــعـــام الــــجــ
التعليم  اإلبــقــاء على سير عملية  يــحــاولــون 
مــن خـــالل تــقــديــم دروس »تــرقــيــعــة« بحسب 
وصف أحد أعضاء النقابة الذي يفضل عدم 
ذكر اسمه. يقول: »مستمرون في إضرابنا عن 
الدراسة لم تتوقف بشكل كامل،   

ّ
العمل، لكن

فبعض املدرسني التابعني لجماعة الحوثي، 
ــوات الـــنـــقـــابـــة وخـــضـــعـــوا  ــ ــدعـ ــ لــــم يــمــتــثــلــوا لـ
عليها  تسيطر  التي  الجامعة  قيادة  لضغط 
الــجــمــاعــة، وهـــم يــمــارســون أعــمــالــهــم بشكل 
متقطع. أما من استجاب وأضرب عن العمل، 
يعملون  ل  بآخرين  الجماعة  استبدلته  فقد 

في الحقل األكاديمي«.
استيائه  عــن  يعّبر  الجامعة  فــي  األكــاديــمــي 

مــن تــجــاهــل الــســلــطــات مــطــالــب األكــاديــمــيــني 
التعليمية.  العملية  عــلــى  ذلـــك  وانــعــكــاســات 
»العربي الجديد«: »تصرف سلطات  يضيف لـ
صــنــعــاء والــحــكــومــة الــشــرعــيــة مــبــالــغ كبيرة 
لكنها ترفض الستجابة  ثــانــويــة،  أمــور  فــي 
ملــطــالــب األكــاديــمــيــني وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
بما يساعد على استئناف التدريس وإنقاذ 
الــطــالب«. يشير  اآللف من  مستقبل عشرات 
 كثيرًا من األكاديميني ل يملكون قوت 

ّ
إلى أن

يومهم أو ثمن الــدواء ملن يعاني من مشاكل 
صحية.

وكان معظم األساتذة قد أضربوا عن العمل 
اســتــجــابــة لـــدعـــوات الــنــقــابــة بــســبــب انــقــطــاع 
إدارة  أداء  وتراجع  شهور  منذ  مستحقاتهم 
الـــجـــامـــعـــة الـــتـــي تــتــهــمــهــا نـــقـــابـــة الـــتـــدريـــس 

بتدمير العملية التعليمية.
التجارة  كلية  في  الطالب  من جانبه، يوضح 
 الـــطـــالب في 

ّ
والقـــتـــصـــاد عـــبـــاس مــحــمــد، أن

إجازة إجبارية منذ أكثر من شهرين. يضيف 
بــدء استئناف  الكلية أعلنت قبل فترة عن   

ّ
أن

الدراسة، يوم السبت في 13 مايو/ أيار الجاري. 
مــع ذلــك تفاجؤوا بغياب معظم  الــطــالب   

ّ
لكن

األكاديميني كالعادة. يقول: »حضر عدد قليل 
صرف  حتى  مضربون  والبقية  الدكاترة،  من 
رواتــبــهــم املــتــأخــرة، مــا شكل حــالــة مــن اليأس 

أخبارًا  هناك   
ّ
أن يضيف  قربيًا«.  ستأنف 

ُ
ست

ستأنف في الكلية 
ُ
 الدراسة سوف ت

ّ
تفيد بأن

ا  بــعــد عــيــد الــفــطــر فــي حـــال صـــرف ولـــو جــزء
مـــن مــســتــحــقــات هــيــئــة الـــتـــدريـــس قــبــل شهر 
املالية   وزارة 

ّ
أن إلــى  العتمي  رمــضــان. يشير 

ــب األكـــاديـــمـــيـــني: »هـــذا  ــ وعــــدت بــتــســلــيــم رواتـ
لكي  للطالب،  السنوية  اإلجـــازة  إلــغــاء  يعني 
يــمــكــن لــهــم اســتــكــمــال املـــقـــرر، قــبــل بـــدء الــعــام 

الدراسي الجديد«.
ل يختلف الحال في كلية املحويت عن بقية 
التابعة لجامعة صنعاء، فقد أنهت  الكليات 
في  األول  الدراسي  الفصل  امتحانات  الكلية 
لكنها فشلت  املــاضــي،  أبــريــل/ نيسان  بداية 
في البدء بالفصل الدراسي الثاني الذي كان 
من املفترض أن يكون في الشهر نفسه. مصدر 
تــقــدم حتى  لــم  الجامعة   

ّ
أن يــؤكــد  الكلية  فــي 

رواتبهم.  من  املحرومني  لألكاديميني  سلفة 
مـــع ذلـــــك، يـــؤكـــد املـــصـــدر الـــــذي يــفــضــل عــدم 
يتولها  التي  الكليات  بعض   

ّ
أن اسمه،  ذكــر 

عمداء من الحوثيني بدأت الدراسة مثل كلية 

اآلداب وكلية علوم الحاسوب وكلية اإلعالم 
 نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس 

ّ
لكن

ــقـــول: »الــطــالــب  رفـــضـــوا مـــمـــارســـة عــمــلــهــم. يـ
ثمن خالفات  ويــدفــعــون  والــدكــتــور ضحايا، 
الحكومة  تقوم  أن  املفترض  السياسيني. من 
لكننا  رواتبنا كما وعــدت.  الشرعية بصرف 
أصــبــحــنــا عــلــى ثــقــة بــأنــنــا ضــحــايــا ومــجــرد 

أوراق سياسية«.
أعضاء هيئة  لنقابة  اإلداريـــة  الهيئة  وكانت 
ــدريــــس ومـــســـاعـــديـــهـــم قــــد شـــــــددت عــلــى  ــتــ الــ
 

ّ
مواصلة اإلضراب عن العمل حتى تتحقق كل
»عدم الستجابة للدعوات  املطالب. وطالبت بـ
والـــوعـــود الفضفاضة الــتــي ثــبــت مــــرارًا عــدم 
صدقها ولم يلمس لها أي وجود على أرض 
األكاديميني  جميع  النقابة  ودعـــت  الــواقــع«. 
واملــوظــفــني فــي الجامعة »إلـــى وحـــدة الصف 
النقابي حتى نيل الحقوق املشروعة« مؤكدة 
 »أي تخاذل وتهاون سيكون له أثر سلبي 

ّ
أن

أدائها  الجامعة وعلى  على حقوق منتسبي 
األكاديمي واإلداري برمته«.

ــه 
ّ
واإلحــبــاط لــدى جميع الــطــالب خصوصًا أن

كــــان مـــن املــفــتــرض أن تــكــون هــــذه األيـــــام هي 
الثاني«. يشير  الــدراســي  الفصل  األخــيــرة في 
هم كانوا يتمنون أن يكون شهر رمضان 

ّ
إلى أن

نهاية  اختبارات  بعده  لتبدأ  كالعادة،  إجــازة 
الفصل الدراسي الثاني بحسب جداول الخطة 
»كيف  ويتساءل:  املاضية.  لألعوام  الدراسية 
يعلنون عن استئناف الدراسة بالرغم من عدم 
 مشكلة الــرواتــب وإضـــراب معظم أعضاء 

ّ
حــل

هــيــئــة الـــتـــدريـــس؟ مـــن الــصــعــب تــحــمــل أعــبــاء 
التعليمية  الــجــامــعــة والــعــمــلــيــة  إلـــى  الـــذهـــاب 

شبه متوقفة«.
الحال نفسها في كلية الهندسة في الجامعة، 
التوقف  من  يشكو  العتمي  شهاب  فالطالب 
العام  بــدايــة  منذ  الــدراســيــة  للعملية  املتكرر 
عـــدم صــرف  بــســبــب   2017 - ــدراســـي 2016  الـ
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  املــدرســني.  رواتـــب 
ــدراســــي  ــي الـــفـــصـــل الــ ــار فــ ــبـ ــتـ »مـــنـــذ آخـــــر اخـ
األول قــبــل شــهــر ونـــصـــف، تــوقــفــت الـــدراســـة 
تــمــامــًا فـــي كــلــيــة الــهــنــدســة، ول يـــبـــدو أنــهــا 

هــــؤلء املـــســـؤولـــون عـــن لــجــان الــتــعــلــيــم في 
البرملان الدنماركي.

نظام كوتا
إلــى ذلــك، تجد وزيــرة الهجرة والــدمــج، إنغا 
 املشّرعني مضطّرون إلى النظر 

ّ
ستويبرغ، أن

األطفال  لتوزيع  )كــوتــا(  »نظام حصص  في 
اللغة في مــدارس متعددة«. وتشّدد  ثنائّيي 
بصفتها مسؤولة عن وزارة دمج املهاجرين 
ب نظام 

ّ
ه » ل يمكننا تجن

ّ
في بلدها، على أن

الحصص إذ ما أردنا وقف توّجه األمر نحو 
مدارس غيتو )تجّمع التالميذ املتحّدرين من 

مــدارس بعينها(، حيث  أصــول مهاجرة في 
الحــتــراف واملــهــارات فــي انخفاض ملموس 
التالميذ  نــقــل  إلـــى  نعمد  وخــطــيــر. فنحن ل 
مــــزدوجــــي الــلــغــة إلــــى بــيــئــة إثــنــيــة مـــحـــددة، 
فــي حـــال كـــان الــتــالمــيــذ ل يــتــحــدثــون ســوى 
ــني من 

َ
الــعــربــيــة فـــي املـــنـــزل والــــوالــــَدان عــاطــل

املجال  فــي فتح  الــعــمــل«. وتــرغــب ستويبرغ 
أمام توزيع هؤلء التالميذ في مدارس أخرى 
تكثر فيها نسبة التالميذ من أصل دنماركي، 
بهدف »كسر الحلقة املستمرة منذ سنوات«. 
 زميلة ستويبرغ في الئتالف الحكومي 

ّ
لكن

من حزب الليبراليني، وزيرة التعليم ريسايا، 
 »املسؤولية هي لدى األهالي لضمان 

ّ
ترى أن

 أطــفــالــهــم يــتــحــّدثــون الــلــغــة الــدنــمــاركــيــة 
ّ
أن

ي الدراسة«.
ّ
بطالقة حني يبدؤون بتلق

 حــــزب الــشــعــب الــدنــمــاركــي 
ّ
ــإن ــ مـــن جــهــتــه، فـ

اليميني املتشدد الذي يشّكل قاعدة برملانية 
ــتـــــالط فــي  ــ ــتـــالف الــــحــــاكــــم، يـــمـــانـــع الخـ لـــالئـ
املدارس ونقل التالميذ الذين يتراجعون في 
الطبيعية  والعلوم  والحساب  اللغة  مهارات 
نــتــيــجــة تــقــصــيــر فــــي لــغــتــهــم الـــدنـــمـــاركـــيـــة. 
ــّرع املــثــيــر لــلــجــدال مـــن »الــشــعــب  ويــــرى املـــشـ
الــــدنــــمــــاركــــي« ومــــســــؤول لــجــنــة الــــدمــــج فــي 
»ل يجدي  ــه  ـ

ّ
أن مــارتــن هينركسن،  الــبــرملــان، 

مــن أصــل مهاجر  التالميذ  هـــؤلء  نقل  نفعًا 
الدنماركية  العرقية  مــدارس تكثر فيها  إلــى 

وحيث بيئة التعليم أقوى«. 
أّمــا زميله فــي الــحــزب مــقــّرر شــؤون التعليم 

ــه 
ّ
أن فــيــرى  أهرنتيسن،  أليكس  الــبــرملــان،  فــي 

مـــن األفـــضـــل »إجـــــراء اخــتــبــار لــغــة فـــي صف 
الــروضــة )الــصــف الـــذي يسبق الــصــف األول 
 
ً
فــي املــــدارس البــتــدائــيــة فــي الـــبـــالد(«، قــائــال

»إذا لـــم يــنــجــح الــتــلــمــيــذ فـــي اخــتــبــار الــلــغــة 
فــيــجــب مــنــع نــقــلــه إلـــى الــصــف األّول، وبـــدًل 
ــك يـــجـــب دمـــجـــه فــــي صـــفـــوف تــعــلــيــم  ــ مــــن ذلـ
تكاليف  دفــع  بالتالي  األهــالــي  وعلى  اللغة. 
أبنائهم  وجعل  لتحسينها  اللغة  تعليمهم 
بــدءًا من  تعليم سليم  ي 

ّ
لتلق استعدادًا  أكثر 

 هذا ما يجب التشديد 
ّ
 أن

ّ
الصف األّول. أظن
عليه أمام اآلباء«.

ــا املــعــارضــة مــن يــســار الــوســط فــي حــزب  أّمـ
على  فتذهب  الديمقراطيني،  الجتماعيني 
لسان مقّررة التعليم في الحزب أنيتا ليند، 
»لم  إذ  الحلول غير كافية،  تلك  اعتبار  إلــى 
يأِت السياسيون بردود أفعال كافية طوال 
ــرى لــيــنــد وجـــوب  ــ ــة«. وتـ ــيـ الـــســـنـــوات املـــاضـ
البدء باختبار اللغة »مذ يصبح الطفل في 
الثانية من العمر )ملن ولدوا في البلد(. وإذا 
لم ينجح، فسوف تكون الدولة مضطرة إلى 
إجــبــار أهــلــه عــلــى تسجيله فــي مــؤســســات 
ليند  وتؤكد  الدنماركية«.  م 

ّ
ليتعل الرعاية 

ــى اتــخــاذ   »الـــدنـــمـــارك ســــوف تــضــطــر إلــ
ّ
أن

ل فيها مبكرًا جدًا في 
ّ

خطوات أخرى تتدخ
أن  اللغة، قبل  إلــى  بالنسبة  األطــفــال  حــيــاة 
األولـــى حتى ل يجدوا  يــبــاشــروا الصفوف 
أنفسهم في حالة تراجع منذ البداية«. إلى 

ــــك، يــتــّهــم ســيــاســّيــون مـــن يــمــني الــوســط  ذلـ
الصغار  أطفالهم  »يمنعون  هم 

ّ
بأن األهالي 

من متابعة القنوات الدنماركية والختالط 
بالدنماركيني، األمر الذي يؤّدي إلى هؤلء 
م لغة دنماركية ركيكة والتحّدث في 

ّ
إلى تعل

املنازل بلغة األهل فقط«.
 تقرير »بيسا« األخير 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

 40 في املائة من التالميذ املتحدرين 
ّ
أظهر أن

من خلفيات مهاجرة هم في أدنى مستوياتهم 
في ثــالث من املــواد األساسية وهــي القراءة 
والـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والـــريـــاضـــيـــات، بينما 
الــنــســبــة املــقــابــلــة لــزمــالئــهــم الــدنــمــاركــيــني ل 

تتعدى 13 في املائة.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

A A

شخابيطتحقيق

رواند عيسى

في حديقة أمي خمسون دجاجة وديكًا. عدد الدجاجات يفوق 
ــُح الــديــوك لطبخها ول فــائــدة مــن كثرة  عـــدد الــديــوك ألنــهــا تــذَب
الدجاجات.  بني  »رهجة«  للديوك حتمًا  تبيض.  ل  فهي  عددها، 
 ديك 

ّ
يتمختر الواحد منهم، ويختار لنفسه أكثر من دجاجة. إل

واحد كان يقضي يومه في الحديقة مع دجاجة واحدة، ويلحقها 
أينما ذهبت. 

الــدار كي يأكلوا، يحرص هــذا الديك  حني تنثُر أمــي القمح أمــام 
على حراسة مساحة دجاجته كي تأكل براحتها، وينقر رأس 
أي دجاجة تحاول القتراب منها. وإن حصل واقترب ديك منها، 

ينفش ريشه وينقّض عليه حتى يغطي الدم منقاره.
ــرّبــى فــي الــحــدائــق، ل فــي املـــزارع  تــقــول أمـــي إن الــدجــاج الـــذي ُي
التجارية، يكون أكثر هدوءًا وذكاًء. وعندما تفتح أمامه املساحة 
بتطوير  يــبــدأ  يــشــاء،  متى  الحديقة  فــي  ويــســرح  براحته  ليأكل 

عالقات تشبه تلك التي يبنيها اإلنسان.
ذَبَحت أمي الديك العاشق »ألن ل فائدة منه«. وأطعمتنا إياه على 
طبخة ملوخية شهية. لم أعرف أنني أكلت من لحم العاشق، إل 
أكل  عن  تّوقفُت  الحادثة،  تلك  ومنذ  من صحني.  النتهاء  بعد 
األرواح وتجريدها من  أربــع سنوات، رفضًا لستهالك  اللحوم 
قيمتها، وغضبُت من أمي وأعلنُت الحرب على النظام الرأسمالي 

ع كل شيء. في آخر شهر من السنة املاضية، أصابني 
ّ
الذي يسل

إحباط شديد. وخالل إحباطي هذا، فقدت »رومانسية« واجبي 
اللحوم. فجأة، لم أعد أهتم. كما أني ل أؤمن  بالتوقف عن أكل 
. خسرُت 

ً
. نحن ل نملك أرواحــًا، بل عقول

ً
بوجود الــروح أصــال

حربي إلنقاذ »الحب«، حني اكتشفت أني ل أعرف ما هو الحب.
ملــاذا بقيُت كل هــذه الفترة مع شــاب قــاٍس لهذه الــدرجــة؟ سألت 
نفسي وأنا أقضم ساندويش طاووق ألول مّرة بعد أربع سنوات 
مــن الــحــيــاة الــنــبــاتــيــة. أألنــنــي أحــبــه؟ ولــكــن مــا هــو الــحــب؟ الحب 
ها 

ّ
يكن معّينة  مشاعر  عــن  للتعبير  اإلنــســان  خلقها  كلمة  هــو 

تجاه اآلخرين؟ كلمة تحّمل مطِلقها ومتلقيها عبء املسؤولية 
والواجب؟ كلمة ترث كل مساوئ املجتمع؟

أمي تحبني لكنها قاسية. وهي من علمتني الحب. أطعمتني إياه 
من خالل القسوة. لقد بقيت كل هذه السنوات مع شاب قاٍس، 

ألنني أحببته. أجل. معتادة أنا على حب القساة. 
إن اإلنسان الذي ُيربى في الحدائق، ل في املزارع التجارية، يكون 
أكثر هــدوءًا وذكــاًء. وعندما تفتح أمامه املساحة ليأكل براحته 
ويسرح في الحديقة متى يشاء، يبدأ بتطوير عالقات ل تشبه 
 شيء، حتى الحب.

ّ
. كالشك في كل

ً
تلك التي يبنيها اإلنسان عادة

الديك  أن  »يبدو  نفسي:  في  وقلت  الــطــاووق،  أنهيُت ساندويش 
الــذي أكلته في هــذا الساندويش كــان عاشقًا أيــضــًا«. من بعده 

سأقرر أن أتوقف عن أكل لحمي.

صيدا ـ انتصار الدنان

رّبـــمـــا واجـــهـــت الـــســـورّيـــة كــوثــر الشيخ 
 

ّ
إل في حياتها،  كثيرة  حميد مصاعب 

ــع يــومــًا أن تــتــرك ســوريــة 
ّ
ــهــا لــم تــتــوق

ّ
أن

وتـــنـــزح إلــــى لــبــنــان، لــتــواجــه مــصــاعــب 
جديدة تتمثل في فقدان األمن واألمان، 
إضــافــة إلـــى الــظــروف املــاديــة الصعبة. 
املشهد نفسه يتكّرر، من العيش وسط 
ــى فــــقــــدان لــقــمــة  ــ ــــوف، إلــ ــخــ ــ الــــحــــرب والــ
يجعل  أمــر  لبنان.  فــي  الكريمة  العيش 
النساء يبحثن عن أية فرص عمل، مهما 
كانت، ملساندة أزواجهن أو أشقائهن أو 

عائالتهن. 
كوثر يوسف الشيخ تبلغ من العمر 27 
عامًا، وهي من عفرين في سورية. بعد 
مرور بعض الوقت على انــدلع الحرب 
في بلدها، اضطرت إلى املغادرة، بعدما 
الحياة مستحيلة. تركت سورية  باتت 
التسعة وأمها وأبوها،  هي وأشقاؤها 
ونزحوا جميعًا إلى لبنان ليجدوا بيتًا 
الهمشري في مدينة صيدا  في منطقة 

)جنوب لبنان(.
تقول إن بدل إيجار منزلهم مرتفع، وما 
من معيل غير شقيقها ووالدها. إل أن 
فقررت  كافيًا،  ليس  عليه  يحصالن  ما 
كوثر  البحث عن عمل لتعيل أسرتها. 
 في مؤسسة 

ً
وبعد البحث، وجدت عمال

لبيع الفحم. عملها يقتصر على تعبئة 
ــم فـــــي أكـــــيـــــاس مـــخـــصـــصـــة لــهــا  ــفــــحــ الــ
بحسب وزنها. ما إن تبدأ العمل حتى 
تــضــع كــمــامــة عــلــى وجـــهـــهـــا، وتـــرتـــدي 

كفني مخصصني للعمل.
»منذ  الجديد«:  »العربي  لـ  كوثر  تقول 
بـــدأت الــحــرب فــي ســوريــة، تركنا البلد 
الشظايا  أن  الــخــوف، خصوصًا  بسبب 
والـــقـــذائـــف بـــاتـــت تـــنـــال مـــن كـــل شـــيء، 
مــن دون أي رحــمــة بــاملــدنــيــني، عـــدا عن 
الكريمة.  والحياة  العمل  فــرص  انــعــدام 
حرمنا من كل ما نحتاجه في حياتنا 
ــا بــيــتــنــا  ــنـ ــركـ ــرار. وبــــعــــدمــــا تـ ــمــ ــتــ لــــالســ
لنبحث  لــبــنــان  إلـــى  وأرضـــنـــا، توجهنا 
عـــن مــكــان نــعــيــش فــيــه، إلـــى أن تنتهي 
الحرب في سورية ونعود إلى منازلنا 
لبنان،  إلــى  من جديد. وبعدما وصلنا 
كانت وجهتنا مدينة صيدا. وبالفعل، 
استأجرنا منزًل في منطقة الهمشري«.

ــــه في 
ّ
وتـــشـــرح لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

لــبــنــان تــواجــهــنــا مــشــاكــل عـــدة، أبــرزهــا 
ــه يــتــوجــب على  ــى أنــ ــة، لفـــتـــة إلــ ــامــ اإلقــ
جــمــيــع أفــــــراد الــعــائــلــة الـــحـــصـــول على 
إقــــامــــات لــلــعــيــش فــــي لـــبـــنـــان بــطــريــقــة 
إلــى أن كلفة اإلقــامــة عن  شرعية، لفتة 
كل فــرد من أفــراد العائلة تبلغ قيمتها 

نحو مئتي دولر. 
املبلغ،  هــذا  تأمني  »وألنــنــا ل نستطيع 
ننتظر أن يكون هناك عفو حتى نتمكن 
مـــن تــجــديــد إقـــامـــاتـــنـــا«. تــضــيــف: »فــي 
تــجــديــدهــا  كــثــيــرة، ل نستطيع  ــــات  أوقـ
ــادي املـــتـــرتـــب عــلــيــنــا،  ــ بــســبــب املــبــلــغ املــ
يــضــاف إلـــى املــبــلــغ الـــذي يــجــب تأمينه 
الحياة  ومتطلبات  البيت،  إيــجــار  بــدل 
املــعــيــشــيــة األخــــــــــرى«. وتـــلـــفـــت إلـــــى أن 
ــنـــان لـــيـــســـت ســهــلــة،  ــبـ ــيـــشـــة فــــي لـ »املـــعـ
ــاع األســــعــــار، مـــا يجعلنا  ــفـ فـــي ظـــل ارتـ

عاجزين عن تأمني كل ما نحتاجه«.
وتلفت كوثر إلى أنه تحت وطأة الضغط 
املــادي، قررت البحث عن عمل ملساعدة 
أنــه بعد بحث استغرق  أهلها. تضيف 
وقــتــًا، نجحت فــي الــحــصــول على عمل 
فــي مــؤســســة لبيع الــفــحــم. مــضــى على 
وفي  ســنــوات.  ثــالث  نحو  فيها  عملها 
الوقت الحالي، ل تشعر بأن هذا املكان 
جــزءًا  باتت  العكس،  على  عنها.  غريب 

على  يقتصر  أن عملها  وتــوضــح  مــنــه. 
توزيعها  بهدف  الفحم،  أكياس  تعبئة 
في وقت لحق على املؤسسات واملحال 
ــي عــمــلــي،  الـــتـــجـــاريـــة. »أنــــــا ســـعـــيـــدة فــ
راتبي يتيح لي مساعدة  أن  خصوصًا 
ــبـــات حــيــاتــنــا  ــلـ ــتـــطـ أهـــــلـــــي، ويـــــؤمـــــن مـ
الضرورية التي ل نستطيع الستغناء 
عنها«. وبعدما تزوجت، باتت تحرص 

على مساندة زوجها أيضًا. 
العمل، ولم  في ســوريــة، لم تعتد كوثر 
ــهــا قــد تضطر إلــى 

ّ
أن تــكــن لتفّكر يــومــًا 

العمل. لكن كل شيء تغّير بعد النزوح، 
ملساعدة  تعمل  أن  عليها  لــزامــًا  وبـــات 
ــال جــمــيــع الــســوريــني  ــهــا حـ

ُ
أهــلــهــا. حــال

الذين نزحوا بسبب الحرب، تتمنى أن 
تــنــتــهــي الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة فـــي أســـرع 
وقت، ويعود األمن واألمان والستقرار، 

لترجع وأهلها إلى بلدها. 
فــي لبنان  بــالســتــقــرار  ل تشعر كــوثــر 
ــم أنــــهــــا نـــجـــحـــت فــــي إيــــجــــاد عــمــل،  ــ رغــ
إضافة إلى زواجها. حياتها في سورية 
كانت مختلفة تمامًا. أقله، كانت تشعر 
بأنها فــي أمـــان. الــيــوم، ل تـــدري مــا إذا 
كـــان صــاحــب الــبــيــت قــد يــجــبــرهــم على 
املغادرة أو يزيد بدل إيجار البيت. مع 
عملها،  في  أنها سعيدة  يريحها  ذلــك، 

وأنها قادرة على مساندة زوجها.

هكذا أكلُت الحب في صحن الملوخية

كوثر حميد لم تستسلم للنزوح

خالل عملها )العربي الجديد(
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