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سيناء ــ محمود خليل

عاد عشرات املهّجرين املصريني إلى قراهم 
في مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال 
ســيــنــاء شـــرقـــي مـــصـــر، وقــــد تــمــنــوا لـــو لم 
يعودوا حني رأوا حجم الدمار الذي أصاب منازلهم 
ومزارعهم على يد آلة الحرب املصرية، التي أحرقت 
األخـــضـــر والــيــابــس فـــي إطــــار حــربــهــا عــلــى تنظيم 
واليــة سيناء املوالي لتنظيم داعــش اإلرهابي على 
إذ وجــدوا منازلهم  املاضية،  السبع  السنوات  مــدار 
التي بنوها من خالل عملهم في الزراعة والتجارة 
قــد دمـــرت وســويــت بــــاألرض، فيما بــاتــت مــزارعــهــم 
قاحلة وقد زرعت باأللغام. ويقول أحمد السواركة، 
أحــــد الــعــائــديــن إلــــى قــريــتــه جـــنـــوب مــديــنــة الــشــيــخ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــا نــعــرف أن قــرانــا  ــــد، لـــ زويـ
تعرضت للدمار، لكن ليس بهذا الحجم، وكأن قوات 
الجيش كانت تتعمد قصفها بشكل مباشر، سواء 
بالطيران الحربي أو القصف املدفعي، أو من خالل 
تفخيخها باملتفجرات. وما وجدناه ال يختلف عما 
رأيــنــاه فــي دول الــجــوار كــســوريــة، فــالــقــرى اختفت 
مالمحها، باستثناء البيوت واملراكز التي اتخذتها 
قــوات الجيش مقرات لها، ونقاط مراقبة وتفتيش، 

وكذلك اتحاد قبائل سيناء )تجمع من أبناء القبائل 
ــع الــســلــطــات املـــصـــريـــة فـــي الــعــمــلــيــات  املـــتـــعـــاونـــة مـ
األمنية بشمال سيناء(. نعم، لقد صدمنا من حجم 
الدمار، فيما صرفت لنا الدولة تعويضات ال تكفي 
الحربي  الطيران  بيت قصفه  نوافذ  من  نافذة  ثمن 

من دون أي سبب«. 
مــا يحصل  أن نسمي  الــســواركــة: »ال يمكن  يضيف 
الدولة والجيش على  إذا ما تركتنا  عــودة حقيقية 
ــــي الــخــالــيــة، مــن دون سقف  الــطــرقــات، وفـــي األراضـ
نــداري أنفسنا فيه من األمــطــار. كل ما يحصل اآلن 
ــعـــودة الحقيقية  الـ لــلــتــصــويــر اإلعـــالمـــي فــقــط.  هـــو 
ــة الــتــي  تــتــمــثــل فـــي إعــطــائــنــا الــتــعــويــضــات الــــالزمــ
تكفي إلعـــادة إعــمــار الــخــراب الــذي حــل بقرانا على 
مدار السنوات املاضية، أو أن تتفضل الدولة ببناء 
القرى من جديد، وتسليمنا بيوتًا أفضل مما كانت 
كــأقــل تعويض يمكن  أفــضــل،  عليه سابقًا، ومـــزارع 
الذي  التهجير والضرر  به بعد سنوات من  القبول 
أنه في  إلى  املاضية«. ويشير  الفترة  أصابنا خالل 
حــال لم تتحرك الــدولــة فــورًا إلنصاف األهــالــي، فإن 
إعــمــار منازلهم مــن جديد  لــن يتمكنوا مــن  كثيرين 
ــى الــــنــــزوح مـــجـــددًا إلــى  وســيــكــونــون مــضــطــريــن إلــ
املاضية. من جهته،  السنوات  استقروا خالل  حيث 

»العربي  لـ زويـــد  الشيخ  مدينة  مشايخ  أحــد  يــقــول 
أبلغت  الجديد« إن قيادة عمليات الجيش املصري 
ــاب الـــعـــالقـــة بـــالـــقـــيـــادة  ــحــ ــن املــــشــــايــــخ، أصــ عــــــددًا مــ
العسكرية واألمنية، أنها أقرت عودة املواطنني إلى 
قــراهــم بعد تهجير ملــدة سبع ســنــوات. ويــوضــح أن 
الـــقـــرى، وهـــي أبـــو الـــعـــراج، وأبـــو طــويــلــة، والــعــكــور، 
نــايــف، والجغامني،  الــحــاج  والــســكــادرة، وتجمعات 
العرجاني،  والــزهــريــات، وتجمع  الـــبـــراوى،  وعــكــور 
ــولـــي، وأبـــــو عــيــطــة، وتــجــمــع  والـــعـــطـــاويـــن، وأبـــــو هـ
الشتويني، وحي أبو رفاعي، وأبو خوار، والدراوشة، 
والــقــرعــان، وحـــي أبـــو فـــرج، وحـــي الــتــرابــني. وتــأتــي 
العودة في ظل الهدوء األمني الــذي تشهده املدينة 
لعودة  أشهر، وتمهيدًا  منذ  بها  املحيطة  واملناطق 
ــــى طــبــيــعــتــهــا بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــن  الـــحـــيـــاة إلـ
الحرب، قّدم خاللها سكان املدينة ومحافظة شمال 

سيناء التضحيات الجسام لطرد اإلرهاب.  
ــك، قـــال الــنــائــب فـــي مجلس  وفـــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلــ
الــشــيــوخ املــصــري عــن محافظة شــمــال سيناء فايز 
»الصورة  »فيسبوك«:  أبو حرب عبر صفحته على 
املــبــكــيــة والــحــزيــنــة مــن عــــودة الــنــازحــني ألحيائهم 
ومنازلهم بعد تطهيرها من اإلرهاب، كما شهدتها 
ــروري ببعض األحـــيـــاء، كــانــت الــظــلــم الــذي  خـــالل مــ

أوقعته اللجنة املكلفة بتقدير األضــرار التي لحقت 
ــراء الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة واملــبــالــغ  بــاملــبــانــي مـــن جــ
املــخــصــصــة لـــذلـــك، بــالــبــعــض، إذ لـــم تــكــن تــقــديــرات 
اللجنة عادلة على اإلطــالق«، مضيفًا: »على سبيل 
لترميم  جنيه  آالف  عــشــرة  مبلغ  تخصيص  املــثــال 
مــبــنــى آيـــل لــلــســقــوط كــلــه فــيــمــا مــنــزل آخـــر خصص 
له 260 جنيهًا فقط ومنزل ثالث 500 جنيه وهكذا، 

وهي مبالغ رفض كثير من مستحقيها تسلمها«.

مجتمع
 النزاع في إثيوبيا 

ّ
أعلن مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مارتن غريفيث، أن

قد يؤّدي في حال تفاقمه إلى نزوح يذّكر بمشاهد الفوضى التي عّمت مطار كابول في أغسطس/ 
بــرس«  »فــرانــس  األفــغــانــيــة. وقـــال لوكالة  العاصمة  املــاضــي، بعد سيطرة حــركــة طالبان على  آب 
أنحاء  أعــمــال عنف طائفية بمختلف  إلــى  وأّدت  اإلثيوبية  العاصمة  الــى  املــعــارك  إذا وصلت  ــه 

ّ
إن

 االحتياجات الالزمة لتوفير 
ّ
رًا من أن

ّ
البالد، فسوف يحصل »تفكك في النسيج االجتماعي«، محذ

)فرانس برس( ها هائلة أساسًا. 
ّ
املساعدات »سوف تزيد بشكل كبير« علمًا أن

شرت أمس الخميس ما أعلنته األمم املتحدة حول تسّبب االحترار الناجم عن األنشطة 
ُ
نفت دراسة ن

 دور هذا العامل ضئيل 
ّ
البشرية في املجاعة التي تضرب جنوبي مدغشقر منذ عاَمني، مؤّكدة أن

 الكارثة ناجمة أساسًا عن الفقر والتغّير الطبيعي في املناخ. وأوضحت الدراسة التي 
ّ
جدًا، وأن

أعّدها باحثون من شبكة »وورلــد ويذر أتريبيوشن« التي تضّم علماء كانوا سّباقني في الربط 
 الجفاف في مدغشقر »لم يزَدد بشكل 

ّ
ما بني التغّير املناخي والظواهر الطبيعية املتطّرفة، إال أن

)فرانس برس( ملحوظ« بسبب االحترار. 

التغيّر الطبيعي في المناخ مسؤول عن مجاعة مدغشقراألمم المتحدة: أعمال العنف قد تفّكك المجتمع اإلثيوبي

في  النظر  ــادة  »إلعـ مــنــاشــدات  معنيون  يطلق 
التعويضات التي صرفتها الدولة المصرية للعائدين 
إلى سيناء، ولتشكيل لجنة تراعي اهلل في عملها. 
إسناد  أو  للمواطنين  العادل  التقدير  اال  نريد  وال 
وتحت  المحافظة  من  بتكليف  شركة  إلى  الترميم 
دون  من  لها  التابعة  الهندسية  االدارات  ــراف  إش

تسليم المواطنين أّي مبالغ مالية على اإلطالق«.

إعادة النظر بالتعويضات

اإلنسانية  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  أعــلــن 
فــي األمـــم املــتــحــدة، فــي تــقــريــره السنوي 
عن األوضاع في العالم، أن املنظمة األممية 
تحتاج إلى 41 مليار دوالر أميركي على 
األقل في عام 2022 ملساعدة 183 مليون 
شخص من الفئات األكثر ضعفًا في 63 
دولـــة تــواجــه مــشــكــات اســتــمــرار تفشي 
التغّير  والنزاعات وتداعيات  وباء كورونا 
املناخي. وقــّدر املكتب حاجة 274 مليون 
شخص في العالم إلى مساعدة طارئة في 
العام املقبل، في زيادة نسبتها 17 في املائة 
املائة عن عام  عن عــام 2021، و250 في 
2015، والتي تعني أن شخصًا من أصل 
29 سوف يحتاج إلى مساعدة عام 2022. 
العام لألمم املتحدة  وقــال مساعد األمــن 
»لم  غريفيث:  مــارتــن  اإلنسانية  للشؤون 
املحتاجن سابقًا  األشــخــاص  عــدد  يبلغ 
وتوفير مساعدات  املرتفع.  املستوى  هذا 
لهذا العدد الهائل ليست مسألة مستدامة، 

لكن يجب أن يستمر«.
ــوي ملــكــتــب  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وعــــــــــرض الــــتــــقــــريــــر الـ
ــورة  ــيـــة صــ ــانـ ــــؤون اإلنـــسـ ــــشـ تــنــســيــق الـ
الناجمة  املــتــزايــدة  لــاحــتــيــاجــات  قــاتــمــة 
االستقرار  عدم  وتفاقم  الصراعات،  عن 
فـــي أمـــاكـــن مــثــل أفــغــانــســتــان وإثــيــوبــيــا 
ومــيــانــمــار، وذلـــك مــن دون إغــفــال وبــاء 
كــورونــا الــذي أكــد التقرير أنــه دفــع نحو 

20 مليون شخص الى فقر مدقع.
ر التقرير كذلك من أن »تغّير املناخ 

ّ
وحذ

يــعــزز احــتــمــال حــصــول مــجــاعــة فعلية 
ومرعبة تطاول نحو 45 مليون شخص 
في 43 دولــة. ومــن دون اتخاذ إجــراءات 
دائـــمـــة وفــــوريــــة، قـــد يـــكـــون عــــام 2022 
ــي عـــالـــم يــعــانــي 811 مــلــيــون  كـــارثـــيـــًا فـ

شخص فيه من سوء تغذية«.
)فرانس برس(
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والعنف املدرسي يصنف في الغالب كجريمة 
معاناة  يخفي  كاضطراب  من تصنيفه  بــداًل 
الــشــخــص، كــمــا أن الــتــلــمــيــذ الــعــنــيــف يعامل 

عادة كمجرم يستوجب العقاب«.
ــبـــرامـــج  ــــى أن »كـــثـــافـــة الـ ــلـــي إلــ ــفـــت بــــو عـ ــلـ وتـ
الـــدراســـيـــة، والــلــجــوء إلـــى الــتــلــقــن، واكــتــظــاظ 
الــفــصــول، كــلــهــا أيــضــا قـــد تــــؤدي إلـــى شــعــور 
الــتــامــيــذ بـــاإلحـــبـــاط، مــمــا يــنــتــج ســلــوكــيــات 
تــراجــع االهــتــمــام بالصحة   عــن 

ً
عنيفة، فضا

ــدارس، إذ إن هــنــاك عــــدًدا  ــ ــ الــنــفــســيــة داخــــل املـ
محدود جدًا من املتخصصن في علم النفس 
الـــتـــي تــتــعــامــل  الــعــامــلــن فـــي وزارة الــتــربــيــة 
هو  القائم  واملــعــدل  تلميذ،  مليوني  نحو  مــع 
متخصص في علم النفس واحد لكل 20 ألف 
تــلــمــيــذ«. وتــــرى الــبــاحــثــة فــي عــلــم االجــتــمــاع، 
إيــمــان بــن دعــــدوش، أن الــعــنــف املــدرســي كــان 
مــوجــودًا دائــمــا، لــكــن هــنــاك تــغــيــرات حصلت 
»الــعــربــي  ــيـــرة، مــؤكــدة لـــ خـــال الــســنــوات األخـ
ــة  الــــجــــديــــد«، أن »تـــفـــشـــي الـــعـــنـــف فــــي املـــدرسـ
يــعــكــس مــا يــحــصــل فــي املــجــتــمــع، ويــعــبــر عن 
التحوالت املجتمعية، فاملدرسة ليست بمعزل 
عـــن املــجــتــمــع بـــل مـــــرآة لــــه. هـــنـــاك مــتــطــلــبــات 
جديدة للتاميذ، تشمل البحث عن االعتراف 
بــهــم، وحقهم فــي االخــتــاف، ورفـــض اإلهــانــة 
يعانون  منهم  كثيرين  أن  كــمــا  املــعــلــمــن،  مــن 

من توتر أو فتور في عاقتهم مع معلميهم«. 
وتشير بن دعــدوش إلى ضــرورة طرح سؤال: 
املــدرســة؟ موضحة  كيف يعيش األطــفــال فــي 
أن »املدرسة باتت منتجة للعنف، فيما هناك 
ــاذ يــعــنــف تــامــيــذه  ــتــ اعـــتـــقـــاد ســـائـــد أن األســ
الــحــصــول على نتيجة جــيــدة، بينما  بــغــرض 
بطريقة مختلفة،  العنف  يستقبل  الجيل  هذا 
وتغيرت تصوراته عن األجيال السابقة، وحل 
البحث عن االعتراف املجتمعي محل التصور 

املدرسي القديم املعتمد على تلقن املعرفة«.
بـــــدوره، يـــرى أســتــاذ عــلــم االجــتــمــاع، صــاح 
الحالية  الــفــتــرة  أن »طبيعة  ــرج،  فـ بــن  الــديــن 
تساهم في تكرار حــوادث العنف في الوسط 
املـــدرســـي الــتــونــســي، فــاملــجــتــمــع يــغــلــب عليه 
الــــتــــوتــــر، واألوضـــــــــــاع تـــتـــســـم بـــالـــضـــبـــابـــيـــة، 
املستقبلي«،  األفــق  وإنسداد  الرؤية  وبغياب 
»الــشــبــاب،  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مضيفا 
وخصوصا التاميذ منهم، تؤثر عليهم هذه 
الــضــغــوط، وعـــادة هــم أكــثــر تجسيدًا للواقع 
غير املستقر، والحلقة األضعف في املعادلة، 
إذ ال أحد يدعمهم، فا نقابات وال جمعيات، 

على عكس األساتذة«.
ــــول »الــعــنــف  ــه أصــــــدر كـــتـــابـــا حـ ــ ويــــوضــــح أنـ
املـــدرســـي« بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء 
ومتعاونن مع وزارة التربية، وتم من خاله 

تونس ــ بسمة بركات

تــواتــرت حــاالت عنف فــي مــدارس 
تـــونـــس، فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، ما 
ــار نـــقـــاشـــا بــــن مــــن يــعــتــبــرون  ــ ــ أثـ
الــتــلــمــيــذ ضــحــيــة مــنــظــومــة تـــربـــويـــة ســيــئــة 
ناتجة من عجز وزارة التربية عن اإلصاح، 
وبـــن مــن يحملون األســــرة املــســؤولــيــة نظرًا 
 يفتقر 

ً
لتخليها عن دورها، والذي يفرز جيا

إلــى الــعــديــد مــن الــقــيــم. ودق نــاقــوس الخطر 
مجددًا بعد حادثة معهد ابن رشيق الزهراء 
بضاحية تونس، حيث قام تلميذ )17 سنة(، 
في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، بطعن 
أســتــاذه بسكن ألنــه رفــض إعـــادة اختبارات 
مــوت محقق  مــن  األســتــاذ  تغيب عنها. نجا 
بعد أن خضع لعدة جراحات، ويقبع التلميذ 
حاليا فــي إحـــدى إصــاحــيــات مدينة املــروج 
بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة. وفـــي 16 
نــوفــمــبــر، قـــــّرر مــجــلــس تـــأديـــب طــــرد تلميذ 
بــمــعــهــد فـــي حـــي الـــنـــصـــر، بــعــد أن ظــهــر في 
فــيــديــو عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، وهـــو يلقي 
ــاذه، كــمــا تــــداول  ــتــ مـــابـــس داخــلــيــة عــلــى أســ
تــونــســيــون يـــوم 17 نــوفــمــبــر، مــقــطــع فيديو 
يــظــهــر تــامــيــذ يـــقـــومـــون بــبــث مــبــاشــر عبر 
»فــيــســبــوك« مــن داخـــل املـــدرســـة، ويــســخــرون 

فيه من األساتذة بترديد كلمات بذيئة.
لكن ضحايا العنف املدرسي ليسوا دائما من 
يمارسون عنفا على  بــدورهــم  فهم  املعلمن، 
املــاضــي، تسبب  الــتــامــيــذ، وفــي 18 نوفمبر 
معلم مــن الــقــيــروان فــي كسر أصــابــع تلميذة 
بعد ضــرب مبرح بعصا.  الثالث  الصف  فــي 
تــقــول املــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــنــفــس بــــوزارة 
الجديد«،  »العربي  لـ بوعلي،  أميرة  التربية، 
على هامش مؤتمر »بحث ظاهرة العنف في 
الوسط املدرسي« الذي نظمه »املركز العربي 
ــة الــســيــاســات« مـــؤخـــرًا، إن  ــ لــأبــحــاث ودراسـ
العنف،  »هناك عوامل عدة تسهم في تفشي 
ــلـــوم الــنــفــســيــة واإلجـــتـــمـــاعـــيـــة تــتــنــاول  ــعـ والـ
املوضوع من زوايا مختلفة، ومنها أن العنف 
نوع من إضطرابات السلوك، وأنه عادة يتم 
من خال التقليد أو التحفيز، كأن يرى الطفل 
والديه، أو مدرسه، أو أشخاًصا في محيطه، 
فيقوم  إلنــهــاء مشاكلهم،  الــعــنــف  يــمــارســون 
بــتــقــلــيــدهــم«. وأضــــافــــت بـــو عــلــي أن »هــنــاك 
انفعاالت وأحاسيس سلبية يعيشها الطفل، 
الــازمــة للتعامل معها  لــم يجد اآللــيــات  وإن 
فإنها تظهر عبر سلوكيات عنيفة، واإلحباط 
ــــى مــشــكــات  ــاع إلـ ــمـ ــتـ ــدم االسـ ــ والــتــمــيــيــز وعــ
 
ً
الطفل، أو عدم قدرته على إبــداء رأيــه، فضا
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــروف االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـ ــــظـ ــن الـ عــ
التي تــؤدي إلــى عــدم تلبية حاجاته، وكذلك 
الـــتـــعـــرض لــلــصــدمــات الـــتـــي ال يــتــم الــتــعــهــد 
بها، كل هذا يجعله يبدي سلوكيات عنيفة، 
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تأكيد أن »60 في املائة من العنف يقع داخل 
الصف املدرسي، وأن 80 في املائة من املحالن 
إلى مجلس التربية التخاذ عقوبات بحقهم 
املشكلة بن  وأن  الفقيرة،  الطبقات  أبناء  من 
األســتــاذ والــتــلــمــيــذ تــتــفــاقــم، ويــجــب التدخل 
ــادة  ــــؤدي إلــــى زيــ فــيــهــا، كــمــا أن تــجــاهــلــهــا يـ

التوتر وصواًل إلى الصدام املباشرة«.
ــيـــع مــــســــؤول عــن  ــمـ ــرج أن »الـــجـ ــ ــــن بــــن فــ وبــ
ــواء فــــي ذلـــك  ــ ــ ظــــاهــــرة الـــعـــنـــف املـــــدرســـــي، سـ
التربية،  ووزارة  واملجتمع  واملدرسة  األســرة 
مقاربة  توجد  ال  فأحيانا  مركبة،  والظاهرة 
نـــعـــرف مــــن خـــالـــهـــا مــــن هــــو املـــتـــضـــرر ومـــن 

لضرورة  متفطنة  املــدرســة  وبينما  املعتدي، 
باتخاذ  تتقوم  أنها ال  املفارقة  لكن  التغيير، 
أيـــة خــطــوات للتغيير، وتــحــافــظ عــلــى نفس 
التقسيم التقليدي«. ويؤكد الخبير التربوي، 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــي، لــــ ــســ ــدريــ مـــعـــز الــ
»هـــنـــاك أســبــابــا مــبــاشــرة لــلــعــنــف املـــدرســـي، 
بــشــكــل مستقل عن  ــدارس ال تشتغل  ــ املـ لــكــن 
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــهـــنـــاك ســيــاقــات  الـــسـ
ســيــاســيــة تــجــعــل لـــلـــصـــراعـــات الـــقـــائـــمـــة فــي 
املجتمع تأثيًرا على السلوكيات في املدارس، 
ــاب  ــبــ ــــن األســ ــن الـــتـــفـــاعـــل بـ ــ ــاك نــــــوع مـ ــ ــنـ ــ وهـ
وبن  واملجتمعية،  واالقتصادية  السياسية 
طريقة اشــتــغــال املــدرســة، والــحــلــول ال يمكن 
بل  تربوية،  بإصاحات  القيام  في  حصرها 
كل  تساهم  مشتركة  مجتمعية  رؤيـــة  بــطــرح 
األطــراف في توفير اإلجابات الازمة لأزمة 

التي تعيشها املدرسة«.
ــه »يـــتـــم تــضــخــيــم الـــحـــوادث  ويـــشـــدد عــلــى أنــ
املــدرســيــة، وأصــبــح هــنــاك نـــوع مــن املبالغة 
في بعض الوقائع، وبيما ال توجد مؤسسة 
أو تجمع بــشــري مــن دون حــــوادث، فــإنــه من 
املفترض عدم تضخيم ما يحصل باملدارس 
أيــضــا، كــمــا أن الــنــظــرة إلـــى الــعــنــف ال تخلو 
تراكم  وهناك  التنمر،  ومــن  التصنيفات،  من 
ــد مـــن تــحــلــيــل املــفــاهــيــم لفهم  لـــلـــدالالت، والبــ
الـــظـــاهـــرة، فــالــعــنــف الــحــقــيــقــي لــيــس مـــا هو 
ــتــــداء ات  مــكــشــوف لــنــا، بـــل األخـــطـــر هـــو االعــ
الـــصـــغـــيـــرة، وتـــكـــرارهـــا الـــــذي يــخــلــق أجــــواء 

املــدرســي مناخ مشحون،  واملــنــاخ  مشحونة، 
وعلينا العمل على تحسينه«.

وتــقــول رئــيــســة جمعية »تــامــذتــنــا«، بشرى 
الجمعية  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــطــيــب، 
ــقـــوق الـــتـــامـــيـــذ فــي  مــهــمــتــهــا الــــدفــــاع عــــن حـ
الوسط املدرسي، مشيرة إلى أن »العنف يقوم 
الـــذي ال يــجــد مــن ينصت لــه في  بــه التلميذ 
البيت، وفي املجتمع، وفي املدرسة، واملحيط 
التربوي يمثل خطرًا على التاميذ، ويجعلهم 
ــة  ــرفـ ــتـــطـ ــات املـ ــيــ ــوكــ ــلــ ــســ ــر الــ ــاطــ ــخــ ــة ملــ ــ ــرضـ ــ عـ
والعنيفة، وقد الحظنا خال السنوات العشر 
لسلوكيات  يتعرضون  التاميذ  أن  األخيرة، 
وألـــفـــاظ عــنــيــفــة مـــن األســـــرة واملـــحـــيـــط، ومــن 
املــعــلــمــن، ونــســتــقــبــل الـــعـــديـــد مـــن املــكــاملــات 
وامللفات التي تكشف تعرض تاميذ لعنف، 
وتـــعـــرض مــعــلــمــن لــلــتــعــنــيــف«. وتــشــيــر إلــى 
واملناهج  إقصائية،  التربوية  »املــؤســســة  أن 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره حملة  ــنـــاك مـ مــحــبــطــة، وهـ
فالتلميذ  التلميذ،  لتشويه صــورة  ممنهجة 
ــذي يـــحـــاول الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه مـــن خــال  الــ
وغيرها  الشعر  تصفيف  طريقة  أو  املــابــس 

يواجه بعنف داخل املدارس«.
مــن جــهــتــهــا، تــؤكــد املــســؤولــة الــبــيــداغــوجــيــة 
»العربي  لـ املدني،  التربية، سامية  وزارة  في 
الجديد«، أن »وزارة التربية تعمل حاليا على 
نـــمـــوذج يــســمــى املــنــهــاج الـــعـــام، ويـــركـــز على 
الحياتية،  املـــهـــارات  وعــلــى  الــفــاعــل،  التلميذ 
وقـــد يــســاعــد عــلــى تــفــعــيــل دور الــتــلــمــيــذ في 

املؤسسة التربوية، ليكون نموذجا للمواطن 
ــــع تــرســيــخ  ــفــــكــــر واملــــنــــتــــج، مـ املـــتـــحـــضـــر واملــ
االنــتــمــاء، والتعريف بــالــتــراث والــهــويــة، لكن 
ال يزال هذا املنهاج في طور التجربة«. ُيشار 
إلى أن فرع »املركز العربي لأبحاث ودراسة 
السياسات« في تونس، نظم مؤخرًا، مؤتمرًا 
حول العنف في الوسط املدرسي، وقال مدير 
املركز، مهدي مبروك، خال فعاليات املؤتمر، 
ليست  حصانتها،  كانت  مهما  »املــدرســة  إن 
الــشــارع، وفي  العنف في  قلعة محصنة، ألن 
الــوســط الــســيــاســي ينتقل إلــيــهــا، وال بــد أن 
تتضافر الجهود للحد من الظاهرة، والتي ال 

يمكن القضاء عليها نهائيا.

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

تؤثر األزمات الخانقة التي يمّر بها لبنان 
على الطبقات متوسطة الدخل والفقيرة، 
وكذلك على الاجئن الفلسطينين الذين 
يـــجـــدون أنــفــســهــم بــعــدمــا تـــركـــوا وطنهم 
ــة األولــــى  ــالـــدرجـ طــلــبــا لـــأمـــن واألمـــــــان بـ
ينحدرون نحو الفقر املدقع، ويصارعون 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ األزمـــــــــــات االقــــتــــصــــاديــــة واالجـ
ــد املــشــاكــل  ــزيـ والــصــحــيــة والــنــفــســيــة. ويـ
تعتني  التي  الرسمية  املرجعية  فقدانهم 
تحرمهم  لقيود  وخضوعهم  بشؤونهم، 
من التوظيف في مهن عدة. وتؤكد وكالة 
لــغــوث وتشغيل الاجئن  املــتــحــدة  األمـــم 
ثاثة  حــوالــي   

ّ
أن )أونــــروا(  الفلسطينين 

لبنان  فــي  الفلسطينين  الاجئن  أربـــاع 
الــفــقــر ويتخبطون  يــعــيــشــون تــحــت خــط 
فــي مشاكل انــعــدام األمـــن الــغــذائــي، علما 
أن أكــثــر مــن 200 ألـــف مــنــهــم يــتــواجــدون 
لبنان  أرجــــاء  فــي  مكتظا  مخيما   12 فــي 
الذي بات غير آمن لهم بسبب االنهيارات 
القوة  وتــراجــع  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
الــشــرائــيــة وأزمـــــة ارتـــفـــاع ســعــر الـــــدوالر. 
في  فلسطينية  عــائــلــة   330 حــوالــي  تقيم 
مخيم مــار الــيــاس بــبــيــروت، وهــو أصغر 
مــخــيــمــات الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن في 
بــمــســاحــة نــصــف كيلومتر مــربــع.  لــبــنــان 
ومعظم رجال املخيم عمال في مؤسسات 
صـــغـــيـــرة، بــيــنــمــا تـــــــزاول بـــعـــض الــنــســاء 
الــبــيــوت. ما  أعــمــال الــخــيــاطــة أو تنظيف 
يــعــنــي أن مــــواردهــــم شــحــيــحــة ملــواجــهــة 
لبنان،  يعيشها  التي  االقتصادية  األزمــة 
تناول  دون  مــن  أطفالهم  ينام بعض  لــذا 

طعام العشاء.
تـــقـــول الــلــبــنــانــيــة زيـــنـــب املـــتـــزوجـــة مــن 
الياس  مــار  في مخيم  وتقيم  فلسطيني 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »زوجــــــي مــريــض  لــــ
بالسكري وال يقوى على العمل، وأنــا ال 
أستطيع أن أتركه وحــده من أجــل شغل 
وظيفة بعدما بترت قدمه بسبب املرض، 
في حن يحتاج دائما إلى أدويــة، والتي 
بــات من الصعب أن أؤمنها له بعد رفع 
ــذي رفـــع مــن ســعــرهــا«.  الــدعــم عــنــهــا، والــ
تــتــابــع: »ال أعـــرف كــيــف أتــعــامــل مــع هــذا 
الــــواقــــع، وإلـــــى مـــن ألـــجـــأ، إذ قـــدمـــت با 
نتيجة طلبا للحصول على مساعدة من 
االجتماعية  للشؤون  األونــروا  »برنامج 
الوسطى  ابنتي  تــرك  مــا حتم  لــلــفــقــراء«، 
الــتــعــلــيــم لــلــعــمــل فــــي مــطــعــم كــــي تــؤمــن 
تكبرها  الــتــي  ألختها  الجامعي  القسط 

بأعوام، وتساهم في مصروف البيت«.
من جهتها، تقول فاطمة وهي أرملة وأم 
لخمسة أطفال، تقيم في مخيم مار الياس 
ــم أعـــد  ــ ــيـــوت: »لـ ــبـ وتـــعـــمـــل فــــي تــنــظــيــف الـ
امللقاة  الــكــبــيــرة  األعــبــاء  تحمل  أستطيع 
عــلــى كــتــفــّي. أغـــــادر الــبــيــت مــنــذ ســاعــات 
قـــــوت أوالدي  لـــتـــأمـــن  ــبـــاح األولـــــــى  الـــصـ
واالحــــتــــيــــاجــــات الــــيــــومــــيــــة، لـــكـــن دخـــلـــي 
اليومي ال يتعدى مبلغ شراء وجبة طعام 
لــلــغــداء، وتـــأمـــن احــتــيــاجــات األوالد من 
للمدرسة،  وحــقــائــب  ومــابــس  قرطاسية 
عــلــمــا أنـــنـــي أصــلــحــت لــهــم الـــــزي الــقــديــم 
وطــلــبــت مــنــهــم ارتــــــداءه، وقــمــت بخياطة 
حقيبتي مدرسة البنتّي من فستان قديم 
قصصته، أما الصبيان فيحملون كتبهم 

في أيديهم«. تضيف: »يذهب أوالدي إلى 
املــــدرســــة ســـيـــرًا عــلــى األقـــــــدام، ومــــن دون 
فــي جيبهم، فنحن  امــتــاك أي مــصــروف 
نعانيه  مــا  بسبب  الفقر  خــط  تحت  بتنا 
من ارتفاع حاد في أسعار املواد الغذائية، 

ولم نعد نستطيع شراء أبسط األمور«.
الــتــي تقيم مــع عائلتها في  أمــا خديجة 
مخيم مار الياس وتعمل في مستوصف 
بــاملــخــيــم كــي تــســاعــد زوجــهــا فــي تأمن 
ــيــــت، فـــتـــخـــبـــر »الـــعـــربـــي  ــبــ ــاريــــف الــ مــــصــ
الجديد«: »لم نعد نستطيع شراء اللحوم 
ــاتــــت مــــن الـــكـــمـــالـــيـــات  ــقـــد بــ ــاج فـ ــ ــدجــ ــ والــ
كأنها غير  لنا ونتعامل معها  بالنسبة 
موجودة. صرنا نتغذى من الخضروات 
والـــبـــقـــولـــيـــات الـــتـــي ارتـــفـــعـــت أســعــارهــا 
جدًا، ما يجعلنا نبحث عن األقل تكلفة، 
التي  الكوسى  شـــراء   أستطيع  ال   

ً
فمثا

 20 منها  الواحد  الكيلوغرام  يبلغ سعر 
ألف ليرة لبنانية )حوالي الدوالر(، علما 
وتحتاج  أوالد،  سبعة  تضم  عائلتي  أن 
بــالــتــالــي إلـــى خمسة كــيــلــوغــرامــات على 
األقل لتناول وجبة واحدة منها«. وتؤكد 
»تناول ثاث وجبات يوميا  أن  خديجة 
ألغينا وجبتي  أمر شبه مستحيل. وقد 
يتناولها  ال  واألخيرة  والعشاء،  الفطور 

من  للنوم«.  الخلود  قبل  أحيانا  األوالد 
ــو أب  ــ ــقـــول عـــبـــد الـــرحـــمـــن، وهـ جـــهـــتـــه، يـ
لثاثة أطــفــال أصــغــرهــم فــي عــامــه األول 
ــــى الــحــلــيــب والـــحـــفـــاضـــات،  ويـــحـــتـــاج إلـ
ويــقــيــم فـــي مــخــيــم مــــار الـــيـــاس ويــعــمــل 
فــي الــســبــاكــة: »ال يــتــوفــر الــشــغــل فــي كل 
األوقـــــات، وإذا حــالــفــنــي الــحــظ ووجـــدت 
فــرصــة عــمــل ال يتخطى أجــــري الــيــومــي 
50 ألف ليرة لبنانية )دوالريــن تقريبا(، 
ــراء عـــلـــبـــة حــلــيــب  ــ ــــشـ والـــــــــذي ال يـــكـــفـــي لـ
تأمن  أستطيع  فكيف  الــصــغــيــر،  البــنــي 
الـــحـــفـــاضـــات لــطــفــلــي واملـــــــواد الــغــذائــيــة 
لــعــائــلــتــي، ومــتــطــلــبــات الـــروضـــة البــنــتــّي 
ــأمـــن أقـــل  الـــصـــغـــيـــرتـــن؟ مــــن الـــصـــعـــب تـ
احتياجات العائلة، وأشعر بأنني عاجز 
وأحيانا  وأوالدي،  زوجتي  طلبات  أمــام 
طفلتي  عيون  أرى  عندما  عيناي  تدمع 
الــلــتــن تـــنـــظـــران إلــــى أكـــيـــاس الــشــيــبــس 
السمانة  دكـــان  فــي  مقرمشة(  )بــطــاطــس 
ــا ال أستطيع  الــصــغــيــر قـــرب بــيــتــنــا، وأنــ
ــــى مــتــى  ــم إلـ ــلـ ــا، وال أعـ ــهـ لـ أن أشـــتـــريـــهـــا 
سأستطيع االســتــمــرار فــي هــذا الوضع، 
فـــالـــغـــاء يـــفـــوق قـــدرتـــنـــا عــلــى الــتــحــمــل. 
وربــمــا لــو كــان عملي دائــمــا لــكــان وضع 
حياتنا أفضل، حتى ولو بدرجة قليلة«.

فلسطينيو مخيم مار الياس 
يفتقرون إلى أبسط األمور

ال أحد يقوى على األزمات الكبيرة )العربي الجديد(

)Getty /فقر كبير في مساحة ضيقة )كيريل زاروف

يتعرض بعض تالميذ تونس للعنف في المدرسة )ياسين قايدي/األناضول(
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في وزارة التربية التونسية التي تضم 
مدارسها نحو مليوني تلميذ.

ال تختلف الحال السيئة 
لفلسطينيي مخيم مار 

الياس في بيروت عن 
حال باقي المخيمات. 

يؤكد كثيرون أّن 
الوضع الصعب 

يفوق قدرتهم 
على االحتمال، 

ويسألون: إلى متى؟

أصدرت الحكومة 
الكويتية في أغسطس 

2019 مرسومًا بإنشاء 
الجامعة الحكومية 

الثانية في البالد، واختير 
لها اسم »جامعة 

عبد اهلل السالم«. لكّن 
الجامعة الجديدة تواجه 

تعقيدات كثيرة وعدم 
وضوح النهج التعليمي

الكويت: جامعة حكومية ثانية بعد 55 عامًا
تحذير من نقل مشكالت 

»جامعة الكويت« إلى 
الجامعة الجديدة

تحّولت الجامعة إلى 
مؤسسة تهتم بالتعليم 

الكمي وليس النوعي

الكويت ــ خالد الخالدي

ــة الـــكـــويـــت« هــــي الــجــامــعــة  ــعـ ــامـ ال تــــــزال »جـ
إنشائها  الباد منذ  الوحيدة في  الحكومية 
انـــتـــقـــادات كــبــيــرة  فـــي عــــام 1966، ووجـــهـــت 
إليها خال السنوات األخيرة، بسبب تراجع 
 عن قبولها أعدادًا 

ً
املستوى األكاديمي، فضا

تفوق قدرتها االستيعابية، وقدراتها املالية.
البدء  تــأخــر  فــي  املتزامنة  األزمـــات  وتسببت 
بإنشاء »جامعة عبد الله السالم«، بداية من 
تفشي فــيــروس كــورونــا الجديد فــي الكويت 
الــســيــاســيــة  ثـــم األزمـــــــات  مــطــلــع عــــام 2020، 
املتاحقة، وأبرزها وفاة أمير الباد السابق 
الشيخ صباح األحمد الصباح في سبتمبر/ 
أيــلــول 2020، ثــم انــتــخــاب مــجــلــس األمــــة في 
العام،  ذات  من  األول  كانون  ديسمبر/  شهر 
إضــافــة إلــى أعــبــاء »التعليم عــن بــعــد« خال 

الجائحة.
الفارس،  العالي، محمد  التعليم  وزيــر  وقــّرر 
املــاضــي، تشكيل  أيــلــول  فــي شهر سبتمبر/ 

لـــلـــجـــامـــعـــة  ــيــــســــي  ــتــــأســ الــ اإلدارة  مــــجــــلــــس 
ــدة، وإصـــــــدار تــوجــيــهــات  ــديـ الــحــكــومــيــة الـــجـ
بــوضــع األســــس الــعــامــة الــتــي ســيــتــم إنــشــاء 
ــرة  ــ ــرر تــعــيــن وزيـ ــ ــا، كـــمـــا قـ ــهـ ــقـ الـــجـــامـــعـــة وفـ
الــتــربــيــة الــســابــقــة، مــوضــي الــحــمــود، رئيسا 

ملجلس اإلدارة التأسيسي للجامعة. 
ــتـــحـــذيـــرات مــــن قـــبـــل الــتــربــويــن  ــر الـ ــواتـ ــتـ وتـ
الكويتين حــول ضــرورة عــدم نقل املشكات 
الجامعة  إلــى  الكويت«  »جامعة  فــي  القائمة 
الجامعة  مــن تجربة  الــجــديــدة، واالســتــفــادة 
السياسي  الــقــرار  تــداخــل  أدى  الــتــي  القديمة 
ــا إلـــــــى تـــــراجـــــع واضـــــح  ــهـ ــيـ واالجــــتــــمــــاعــــي فـ

بالعملية التعليمية. 
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس 
فــــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت، إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــود، 
ــد«، إن »عـــلـــى الــجــامــعــة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
القائمة،  األخــطــاء  مــن  تستفيد  أن  الجديدة 
الكليات  إنــشــاء  فــي  أن تتوسع  ومــن بينها 
وكليات  الطب،  كلية  مثل  والتقنية،  الفنية 
الطب املساعد، إضافة إلى كليات التقنيات 

والعلوم البرمجية«. وتعد ميزانية التعليم 
األضخم في الكويت، إذ تخصص الدولة له 
)نــحــو 6.6 مليارات  ديــنــار  مــلــيــاري  سنويا 
دوالر أميركي(، لكن هذا املبلغ، ورغم صغر 
مساحة البلد وقلة عدد سكانه، ال ينعكس 
عــلــى الـــجـــودة، أو عــلــى مــســتــوى املتعلمن، 

وليس النوعي، فصار الهدف منها تخريج 
الطاب إلدماجهم في  عــدد ممكن من  أكبر 
ســوق العمل رغــم عــدم امتاك الكثير منهم 

للمهارات املناسبة للعمل«. 
ــار إلـــــى تــخــصــيــص مــيــزانــيــة  ودعــــــت الـــجـــسـ
الجديدة،  الجامعة  في  العلمي  للبحث  أكبر 
وتحويلها إلى جامعة بحثية بداًل من كونها 
»مجرد مؤسسة أكاديمية إضافية لتخفيف 
الضغط على جامعة الكويت«، مشيرة إلى أن 
في  تقع  أال  ينبغي  السالم  الــلــه  عبد  جامعة 
األخطاء التي تراكمت على مدار أكثر من 50 

عاما منذ تأسيس جامعة الكويت. 
ويتخوف األكاديمي عبد اللطيف بن نخي 
من الظروف التي رافقت صدور قرار إنشاء 
جــامــعــة عــبــد الـــلـــه الـــســـالـــم فـــي عــــام 2019، 
ويقول إن سبب إنشائها كان »محاولة قطع 
الطريق على محاوالت الجامعات الخاصة 
لــاســتــثــمــار فــــي مـــبـــانـــي جـــامـــعـــة الــكــويــت 
التعليمي  »الــهــاجــس  أن  الــقــديــمــة«، مــؤكــدًا 
والــبــحــثــي لــم يــكــن قــائــمــا حــن إقــــرار إنــشــاء 

ــؤدي إلـــى  ــ ــو مــــا قــــد يــ ــ ــة«، وهـ ــعـ ــامـ ــذه الـــجـ ــ هـ
كبيرة  فرصة  بها، وتضييع  االهتمام  عــدم 

لتطوير العلمية التعليمية في الكويت. 
الكويت  لجامعة  كبيرة  انتقادات  ووجهت 
خال العام األخير بسبب قبولها أكثر من 
11 ألف طالب في السنة الدراسية الجديدة، 
بــمــا يــفــوق طــاقــتــهــا االســتــيــعــابــيــة، ويــرجــع 
الثانوية  النجاح في  ارتفاع نسب  إلى  ذلك 
الــعــامــة، والـــتـــي وصــلــت إلـــى 91 فـــي املــائــة، 
»تاريخية«،  الخبراء  يعتبرها  نسبة  وهــي 
ويرجعها كثير منهم إلى أسلوب »التعليم 

عن بعد«.
ويــقــول أكــاديــمــيــون ومــخــتــصــون فــي شــؤون 
الــتــعــلــيــم إن الــجــامــعــة كـــانـــت مــلــزمــة بــقــبــول 
ــيـــع املــــتــــقــــدمــــن إلــــيــــهــــا مـــــن املـــســـتـــوفـــن  ــمـ جـ
ــــود  ــن عــــــدم وجـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــا، عـــلـــى الـ ــهــ لــــشــــروطــ
العدد  هــذا  لقبول  مادية  أو  بشرية  إمكانات 
الكبير، وإن هذا سيكون له تأثير مباشر على 
 
ً
الــطــاب، فضا املقدم لهؤالء  التعليم  جــودة 

عن األعباء املترتبة على هيئة التدريس.

ــالـــي. وقــالــت  ــعـ وخـــصـــوصـــا فـــي الــتــعــلــيــم الـ
الكويت،  التربية بجامعة  األستاذ في كلية 
الــنــائــب الــســابــق فــي مــجــلــس األمــــة، سلوى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــجـــب أن  الـــجـــســـار، لــــ
نعترف بداية بتراجع التعليم األكاديمي في 
اإلحصائيات  كل  تثبته  أمــر  وهــذا  الكويت، 
والدراسات، وخصوصا في جامعة الكويت 
الــوحــيــدة،  الحكومية  الجامعة  باعتبارها 
وبالتالي علينا تقييم الوضع الحالي داخل 
قــدر اإلمــكــان تجنب  لــنــحــاول  الجامعة  تلك 
تكرار ذات املشكات في الجامعة الجديدة«. 
ــــرى أن عــلــى  ــتـــي تـ ــول الــتــخــصــصــات الـ ــ وحــ
مجلس إدارة الجامعة التأسيسي أن ينتبه 
إليها، تقول الجسار: »فلسفة إنشاء الجامعة 
الـــجـــديـــدة يــجــب أن تــكــون مــرتــبــطــة بــســوق 
الــعــمــل، وعــلــيــه يــتــم اســتــحــداث تخصصات 
مرتبطة بهذا السوق، وأبرزها التخصصات 
التقنية والطبية، إضافة إلى تحرر الجامعة 
مــن الــقــيــود املــفــروضــة، إذ تــحــولــت جامعة 
الكويت إلى مؤسسة تهتم بالتعليم الكمي 

طالبات في جامعة 
الكويت )ياسر الزيات/ 
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