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ّ
تفكك المجتمع اإلثيوبي
األمم المتحدة :أعمال العنف قد

ّ
أعلن مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مارتن غريفيث ،أن النزاع في إثيوبيا
ّ
قد ّ
يذكر بمشاهد الفوضى التي ّ
عمت مطار كابول في أغسطس/
يؤدي في حال تفاقمه إلى نزوح
ّآب املــاضــي ،بعد سيطرة حــركــة طالبان على العاصمة األفـغــانـيــة .وق ــال لوكالة «فــرانــس بــرس»
إنــه إذا وصلت املـعــارك الــى العاصمة اإلثيوبية ّ
وأدت إلــى ّ أعـمــال عنف طائفية بمختلف أنحاء
ّ
االجتماعي» ،محذرًا من أن االحتياجات الالزمة لتوفير
البالد ،فسوف يحصل «تفكك في النسيج ّ
(فرانس برس)
املساعدات «سوف تزيد بشكل كبير» علمًا أنها هائلة أساسًا.

17

التغيّر الطبيعي في المناخ مسؤول عن مجاعة مدغشقر

نفت دراسة ُنشرت أمس الخميس ما أعلنته األمم املتحدة حول ّ
تسبب االحترار الناجم عن األنشطة
ّ
ّ
البشرية في املجاعة التي تضرب جنوبي مدغشقر منذ َ
عامني ،مؤكدة أن دور هذا العامل ضئيل
ّ
ّ
والتغير الطبيعي في املناخ .وأوضحت الدراسة التي
جدًا ،وأن الكارثة ناجمة أساسًا عن الفقر
ّ
ّ
ّ
أعدها باحثون من شبكة «وورلــد ويذر أتريبيوشن» التي تضم علماء كانوا سباقني في الربط
ّ
َ
ّ
ّ
ما بني التغير املناخي والظواهر الطبيعية املتطرفة ،إال أن الجفاف في مدغشقر «لم يزدد بشكل
(فرانس برس)
ملحوظ» بسبب االحترار.

عام
2022
«كارثي
إنسانيًا»
أعـلــن مكتب تنسيق الـشــؤون اإلنسانية
فــي األم ــم امل ـت ـحــدة ،فــي تـقــريــره السنوي
عن األوضاع في العالم ،أن املنظمة األممية
تحتاج إلى  41مليار دوالر أميركي على
األقل في عام  2022ملساعدة  183مليون
شخص من الفئات األكثر ضعفًا في 63
دول ــة تــواجــه مـشـكــات اسـتـمــرار تفشي
وباء كورونا والنزاعات وتداعيات ّ
التغير
املناخي .وقـ ّـدر املكتب حاجة  274مليون
شخص في العالم إلى مساعدة طارئة في
العام املقبل ،في زيادة نسبتها  17في املائة
عن عــام  ،2021و 250في املائة عن عام
 ،2015والتي تعني أن شخصًا من أصل
 29سوف يحتاج إلى مساعدة عام .2022
وقــال مساعد األمــن العام لألمم املتحدة
للشؤون اإلنسانية مــارتــن غريفيث« :لم
يبلغ عــدد األشـخــاص املحتاجني سابقًا
هذا املستوى املرتفع .وتوفير مساعدات
لهذا العدد الهائل ليست مسألة مستدامة،
لكن يجب أن يستمر».
وعـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي مل ـك ـتــب
ت ـن ـس ـيــق ال ـ ـشـ ــؤون اإلن ـس ــان ـي ــة ص ــورة
قــاتـمــة لــاحـتـيــاجــات امل ـتــزايــدة الناجمة
عن الصراعات ،وتفاقم عدم االستقرار
ف ــي أم ــاك ــن مـثــل أفـغــانـسـتــان وإثـيــوبـيــا
ومـيــانـمــار ،وذل ــك مــن دون إغ ـفــال وبــاء
كــورونــا الــذي أكــد التقرير أنــه دفــع نحو
 20مليون شخص الى فقر مدقع.
ّ
وحذر التقرير كذلك من أن ّ
«تغير املناخ
ي ـعــزز اح ـت ـمــال ح ـصــول مـجــاعــة فعلية
ومرعبة تطاول نحو  45مليون شخص
في  43دولــة .ومــن دون اتخاذ إجــراءات
دائـ ـم ــة وفـ ــوريـ ــة ،ق ــد ي ـك ــون عـ ــام 2022
ك ــارث ـي ــا ف ــي ع ــال ــم ي ـعــانــي  811مـلـيــون
شخص فيه من سوء تغذية».
(فرانس برس)

(سيد خضيبردي سادات /األناضول)

جرون يعودون إلى دمار سيناء
مه ّ

سيناء ــ محمود خليل

ّ
املهجرين املصريني إلى قراهم
عاد عشرات
في مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال
س ـي ـنــاء ش ــرق ــي م ـص ــر ،وقـ ــد ت ـم ـنــوا ل ــو لم
يعودوا حني رأوا حجم الدمار الذي أصاب منازلهم
ومزارعهم على يد آلة الحرب املصرية ،التي أحرقت
األخ ـض ــر وال ـيــابــس ف ــي إطـ ــار حــربـهــا عـلــى تنظيم
واليــة سيناء املوالي لتنظيم داعــش اإلرهابي على
مــدار السنوات السبع املاضية ،إذ وجــدوا منازلهم
التي بنوها من خالل عملهم في الزراعة والتجارة
قــد دم ــرت وســويــت بـ ــاألرض ،فيما بــاتــت مــزارعـهــم
قاحلة وقد زرعت باأللغام .ويقول أحمد السواركة،
أح ــد ال ـعــائــديــن إل ــى قــري ـتــه ج ـنــوب مــدي ـنــة الـشـيــخ
زويـ ــد ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :ك ـنــا ن ـعــرف أن قــرانــا
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
رأي ـنــاه فــي دول ال ـجــوار ك ـســوريــة ،فــالـقــرى اختفت
مالمحها ،باستثناء البيوت واملراكز التي اتخذتها
قــوات الجيش مقرات لها ،ونقاط مراقبة وتفتيش،

وكذلك اتحاد قبائل سيناء (تجمع من أبناء القبائل
امل ـت ـعــاونــة م ــع ال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة ف ــي الـعـمـلـيــات
األمنية بشمال سيناء) .نعم ،لقد صدمنا من حجم
الدمار ،فيما صرفت لنا الدولة تعويضات ال تكفي
ثمن نافذة من نوافذ بيت قصفه الطيران الحربي
من دون أي سبب».
يضيف الـســواركــة« :ال يمكن أن نسمي مــا يحصل
عــودة حقيقية إذا ما تركتنا الدولة والجيش على
ال ـطــرقــات ،وف ــي األراضـ ــي الـخــالـيــة ،مــن دون سقف
نــداري أنفسنا فيه من األمـطــار .كل ما يحصل اآلن
ه ــو لـلـتـصــويــر اإلع ــام ــي ف ـقــط .ال ـع ــودة الحقيقية
تـتـمـثــل ف ــي إع ـطــائ ـنــا ال ـت ـعــوي ـضــات ال ــازم ــة الـتــي
تكفي إلع ــادة إعـمــار الـخــراب الــذي حــل بقرانا على
مدار السنوات املاضية ،أو أن تتفضل الدولة ببناء
القرى من جديد ،وتسليمنا بيوتًا أفضل مما كانت
عليه سابقًا ،وم ــزارع أفـضــل ،كــأقــل تعويض يمكن
القبول به بعد سنوات من التهجير والضرر الذي
أصابنا خالل الفترة املاضية» .ويشير إلى أنه في
حــال لم تتحرك الــدولــة فــورًا إلنصاف األهــالــي ،فإن
كثيرين لــن يتمكنوا مــن إعـمــار منازلهم مــن جديد
وس ـي ـكــونــون م ـض ـطــريــن إل ــى الـ ـن ــزوح م ـج ــددًا إلــى
حيث استقروا خالل السنوات املاضية .من جهته،

يـقــول أحــد مشايخ مدينة الشيخ زوي ــد لـ«العربي
الجديد» إن قيادة عمليات الجيش املصري أبلغت
عـ ـ ــددًا م ــن املـ ـش ــاي ــخ ،أصـ ـح ــاب الـ ـع ــاق ــة ب ــال ـق ـي ــادة
العسكرية واألمنية ،أنها أقرت عودة املواطنني إلى
قــراهــم بعد تهجير ملــدة سبع سـنــوات .ويــوضــح أن
ال ـقــرى ،وه ــي أب ــو ال ـع ــراج ،وأب ــو طــويـلــة ،والـعـكــور،
والـسـكــادرة ،وتجمعات الـحــاج نــايــف ،والجغامني،
وعـكــور ال ـبــراوى ،والــزهــريــات ،وتجمع العرجاني،
وال ـع ـط ــاوي ــن ،وأبـ ــو ه ــول ــي ،وأبـ ــو ع ـي ـطــة ،وتـجـمــع
الشتويني ،وحي أبو رفاعي ،وأبو خوار ،والدراوشة،
وال ـقــرعــان ،وح ــي أب ــو ف ــرج ،وح ــي ال ـتــرابــن .وتــأتــي
العودة في ظل الهدوء األمني الــذي تشهده املدينة
واملناطق املحيطة بها منذ أشهر ،وتمهيدًا لعودة
ال ـح ـي ــاة إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا ب ـع ــد سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة مــن
الحربّ ،
قدم خاللها سكان املدينة ومحافظة شمال
سيناء التضحيات الجسام لطرد اإلرهاب.
وف ــي الـتـعـقـيــب عـلــى ذل ــك ،ق ــال ال ـنــائــب فــي مجلس
الـشـيــوخ املـصــري عــن محافظة شـمــال سيناء فايز
أبو حرب عبر صفحته على «فيسبوك»« :الصورة
املـبـكـيــة والـحــزيـنــة مــن ع ــودة ال ـنــازحــن ألحيائهم
ومنازلهم بعد تطهيرها من اإلرهاب ،كما شهدتها
خ ــال م ــروري ببعض األح ـي ــاء ،كــانــت الـظـلــم الــذي

إعادة النظر بالتعويضات
يطلق معنيون مــنــاشــدات «إلعـــادة النظر في
التعويضات التي صرفتها الدولة المصرية للعائدين
إلى سيناء ،ولتشكيل لجنة تراعي اهلل في عملها.
وال نريد اال التقدير العادل للمواطنين أو إسناد
الترميم إلى شركة بتكليف من المحافظة وتحت
إشــراف االدارات الهندسية التابعة لها من دون
أي مبالغ مالية على اإلطالق».
تسليم المواطنين ّ

أوقعته اللجنة املكلفة بتقدير األضــرار التي لحقت
بــاملـبــانــي م ــن ج ــراء الـعـمـلـيــات اإلره ــاب ـي ــة واملـبــالــغ
املـخـصـصــة ل ــذل ــك ،بــالـبـعــض ،إذ ل ــم تـكــن تـقــديــرات
اللجنة عادلة على اإلطــاق» ،مضيفًا« :على سبيل
امل ـثــال تخصيص مبلغ عـشــرة آالف جنيه لترميم
مـبـنــى آي ــل لـلـسـقــوط كـلــه فـيـمــا م ـنــزل آخ ــر خصص
له  260جنيهًا فقط ومنزل ثالث  500جنيه وهكذا،
وهي مبالغ رفض كثير من مستحقيها تسلمها».
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فلسطينيو مخيم مار الياس
يفتقرون إلى أبسط األمور

تسبب تكرار الحوادث العنيفة داخل المدارس التونسية
في تنامي دعوات اإلسراع بتحديث المؤسسات التربوية،
وإجراء مراجعات جذرية لمنظومة المناهج القديمة
التي باتت ال تتناسب مع المتغيرات

مدارس
تونس
تونس ــ بسمة بركات

تــواتــرت حــاالت عنف فــي مــدارس
ت ــون ــس ،ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ما
أث ـ ــار ن ـق ــاش ــا بـ ــن مـ ــن ي ـع ـت ـبــرون
ال ـت ـل ـم ـيــذ ض ـح ـيــة م ـن ـظــومــة ت ــرب ــوي ــة سـيـئــة
ناتجة من عجز وزارة التربية عن اإلصالح،
وب ــن مــن يحملون األس ــرة املـســؤولـيــة نظرًا
ً
لتخليها عن دورها ،والذي يفرز جيال يفتقر
إلــى الـعــديــد مــن الـقـيــم .ودق نــاقــوس الخطر
مجددًا بعد حادثة معهد ابن رشيق الزهراء
بضاحية تونس ،حيث قام تلميذ ( 17سنة)،
في  8نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،بطعن
أسـتــاذه بسكني ألنــه رفــض إع ــادة اختبارات
تغيب عنها .نجا األس ـتــاذ مــن مــوت محقق
بعد أن خضع لعدة جراحات ،ويقبع التلميذ
حاليًا فــي إح ــدى إصــاحـيــات مدينة املــروج
بــالـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة لـلـعــاصـمــة .وف ــي 16
نــوف ـم ـبــر ،ق ـ ـ ّـرر م ـج ـلــس ت ــأدي ــب طـ ــرد تلميذ
بـمـعـهــد ف ــي ح ــي ال ـن ـص ــر ،ب ـعــد أن ظ ـهــر في
فـيــديــو عـلــى مــوقــع «ف ـي ـس ـبــوك» ،وه ــو يلقي
م ــاب ــس داخ ـل ـيــة ع ـلــى أسـ ـت ــاذه ،ك ـمــا ت ــداول
تــونـسـيــون ي ــوم  17نــوفـمـبــر ،مـقـطــع فيديو
ي ـظ ـهــر تــام ـيــذ ي ـق ــوم ــون ب ـبــث م ـبــاشــر عبر
«فـيـسـبــوك» مــن داخ ــل امل ــدرس ــة ،ويـسـخــرون
فيه من األساتذة بترديد كلمات بذيئة.
لكن ضحايا العنف املدرسي ليسوا دائمًا من
املعلمني ،فهم بــدورهــم يمارسون عنفًا على
الـتــامـيــذ ،وفــي  18نوفمبر املــاضــي ،تسبب
معلم مــن الـقـيــروان فــي كسر أصــابــع تلميذة
فــي الصف الثالث بعد ضــرب مبرح بعصا.
ت ـقــول املـتـخـصـصــة ف ــي عـلــم الـنـفــس بـ ــوزارة
التربية ،أميرة بوعلي ،لـ«العربي الجديد»،
على هامش مؤتمر «بحث ظاهرة العنف في
الوسط املدرسي» الذي نظمه «املركز العربي
لــأبـحــاث ودراسـ ــة ال ـس ـيــاســات» م ــؤخ ـرًا ،إن
«هناك عوامل عدة تسهم في تفشي العنف،
وال ـع ـل ــوم ال ـن ـف ـس ـيــة واإلج ـت ـم ــاع ـي ــة ت ـت ـنــاول
املوضوع من زوايا مختلفة ،ومنها أن العنف
نوع من إضطرابات السلوك ،وأنه عادة يتم
من خالل التقليد أو التحفيز ،كأن يرى الطفل
ً
أشخاصا في محيطه،
والديه ،أو مدرسه ،أو
يـمــارســون الـعـنــف إلن ـهــاء مشاكلهم ،فيقوم
ب ـت ـق ـل ـيــدهــم» .وأض ــاف ــت ب ــو ع ـلــي أن «ه ـنــاك
انفعاالت وأحاسيس سلبية يعيشها الطفل،
وإن لــم يجد اآللـيــات الــازمــة للتعامل معها
فإنها تظهر عبر سلوكيات عنيفة ،واإلحباط
وال ـت ـم ـي ـيــز وع ـ ــدم االس ـت ـم ــاع إلـ ــى مـشـكــات
ً
الطفل ،أو عدم قدرته على إبــداء رأيــه ،فضال
ع ــن ال ـ ـظـ ــروف االج ـت ـم ــاع ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
التي تــؤدي إلــى عــدم تلبية حاجاته ،وكذلك
ال ـت ـع ــرض ل ـل ـصــدمــات ال ـت ــي ال ي ـتــم الـتـعـهــد
بها ،كل هذا يجعله يبدي سلوكيات عنيفة،

ال تختلف الحال السيئة
لفلسطينيي مخيم مار
الياس في بيروت عن
حال باقي المخيمات.
يؤكد كثيرون ّ
أن
الوضع الصعب
يفوق قدرتهم
على االحتمال،
ويسألون :إلى متى؟
بيروت ــ انتصار الدنان

سلوكيات
عنيفة ومناهج
جامدة

والعنف املدرسي يصنف في الغالب كجريمة
ً
بــدال من تصنيفه كاضطراب يخفي معاناة
الـش ـخــص ،كـمــا أن الـتـلـمـيــذ الـعـنـيــف يعامل
عادة كمجرم يستوجب العقاب».
وت ـل ـف ــت بـ ــو ع ـل ــي إل ـ ــى أن «كـ ـث ــاف ــة ال ـب ــرام ــج
الــدراس ـيــة ،وال ـل ـجــوء إل ــى الـتـلـقــن ،واكـتـظــاظ
ال ـف ـصــول ،كـلـهــا أي ـضــا ق ــد ت ــؤدي إل ــى شـعــور
ال ـتــام ـيــذ ب ــاإلح ـب ــاط ،م ـمــا يـنـتــج سـلــوكـيــات
ً
عنيفة ،فضال عــن تــراجــع االهـتـمــام بالصحة
الـنـفـسـيــة داخـ ــل امل ـ ــدارس ،إذ إن ه ـنــاك ع ــدداً
محدود جدًا من املتخصصني في علم النفس
ال ـعــام ـلــن ف ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة ال ـت ــي تـتـعــامــل
مــع نحو مليوني تلميذ ،واملـعــدل القائم هو
متخصص في علم النفس واحد لكل  20ألف
تـلـمـيــذ» .وت ــرى الـبــاحـثــة فــي عـلــم االجـتـمــاع،
إي ـمــان بــن دع ــدوش ،أن الـعـنــف املــدرســي كــان
مــوجــودًا دائ ـمــا ،لـكــن هـنــاك تـغـيــرات حصلت
خ ــال ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،مــؤكــدة لــ«الـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ت ـف ـش ــي ال ـع ـن ــف ف ــي امل ــدرس ــة
يـعـكــس مــا يـحـصــل فــي املـجـتـمــع ،ويـعـبــر عن
التحوالت املجتمعية ،فاملدرسة ليست بمعزل
ع ــن امل ـج ـت ـمــع ب ــل م ـ ــرآة لـ ــه .ه ـن ــاك مـتـطـلـبــات
جديدة للتالميذ ،تشمل البحث عن االعتراف
بـهــم ،وحقهم فــي االخ ـتــاف ،ورف ــض اإلهــانــة
مــن املـعـلـمــن ،كـمــا أن كثيرين منهم يعانون

من توتر أو فتور في عالقتهم مع معلميهم».
وتشير بن دعــدوش إلى ضــرورة طرح سؤال:
كيف يعيش األط ـفــال فــي املــدرســة؟ موضحة
أن «املدرسة باتت منتجة للعنف ،فيما هناك
اع ـت ـق ــاد س ــائ ــد أن األسـ ـت ــاذ ي ـع ـنــف تــام ـيــذه
بـغــرض الـحـصــول على نتيجة جـيــدة ،بينما
هذا الجيل يستقبل العنف بطريقة مختلفة،
وتغيرت تصوراته عن األجيال السابقة ،وحل
البحث عن االعتراف املجتمعي محل التصور
املدرسي القديم املعتمد على تلقني املعرفة».
ب ـ ــدوره ،ي ــرى أس ـتــاذ عـلــم االج ـت ـمــاع ،صــاح
الــديــن بــن ف ــرج ،أن «طبيعة الـفـتــرة الحالية
تساهم في تكرار حــوادث العنف في الوسط
امل ــدرس ــي الـتــونـســي ،فــاملـجـتـمــع يـغـلــب عليه
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ،واألوض ـ ـ ـ ـ ــاع ت ـت ـس ــم بــال ـض ـبــاب ـيــة،
وبغياب الرؤية وإنسداد األفــق املستقبلي»،
مضيفًا ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «الـشـبــاب،
وخصوصًا التالميذ منهم ،تؤثر عليهم هذه
الـضـغــوط ،وع ــادة هــم أكـثــر تجسيدًا للواقع
غير املستقر ،والحلقة األضعف في املعادلة،
إذ ال أحد يدعمهم ،فال نقابات وال جمعيات،
على عكس األساتذة».
وي ــوض ــح أنـ ــه أص ـ ــدر ك ـت ــاب ــا حـ ــول «ال ـع ـنــف
امل ــدرس ــي» بـمـشــاركــة مـجـمــوعــة مــن الـخـبــراء
ومتعاونني مع وزارة التربية ،وتم من خالله
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تأكيد أن « 60في املائة من العنف يقع داخل
الصف املدرسي ،وأن  80في املائة من املحالني
إلى مجلس التربية التخاذ عقوبات بحقهم
من أبناء الطبقات الفقيرة ،وأن املشكلة بني
األس ـتــاذ والـتـلـمـيــذ تـتـفــاقــم ،ويـجــب التدخل
ف ـي ـهــا ،ك ـمــا أن تـجــاهـلـهــا يـ ــؤدي إل ــى زي ــادة
ً
التوتر وصوال إلى الصدام املباشرة».
وب ـ ــن بـ ــن ف ـ ــرج أن «ال ـج ـم ـي ــع م ـ ـسـ ــؤول عــن
ظـ ــاهـ ــرة ال ـع ـن ــف امل ـ ــدرس ـ ــي ،س ـ ــواء فـ ــي ذل ــك
األســرة واملدرسة واملجتمع ووزارة التربية،
والظاهرة مركبة ،فأحيانًا ال توجد مقاربة
ن ـع ــرف م ــن خــال ـهــا م ــن ه ــو امل ـت ـض ــرر ومــن
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عدد المتخصصين النفسيين العاملين
في وزارة التربية التونسية التي تضم
مدارسها نحو مليوني تلميذ.

املعتدي ،وبينما املــدرســة متفطنة لضرورة
التغيير ،لكن املفارقة أنها ال تتقوم باتخاذ
أي ــة خ ـطــوات للتغيير ،وتـحــافــظ عـلــى نفس
التقسيم التقليدي» .ويؤكد الخبير التربوي،
م ـع ــز ال ــدريـ ـس ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن
«ه ـن ــاك أس ـبــابــا م ـبــاشــرة لـلـعـنــف امل ــدرس ــي،
لـكــن املـ ــدارس ال تشتغل بـشـكــل مستقل عن
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ف ـه ـن ــاك س ـيــاقــات
س ـيــاس ـيــة ت ـج ـعــل ل ـل ـص ــراع ــات ال ـق ــائ ـم ــة فــي
ً
تأثيرا على السلوكيات في املدارس،
املجتمع
وه ـ ـنـ ــاك نـ ـ ــوع مـ ــن الـ ـتـ ـف ــاع ــل بـ ــن األسـ ـب ــاب
السياسية واالقتصادية واملجتمعية ،وبني
طريقة اشـتـغــال املــدرســة ،والـحـلــول ال يمكن
حصرها في القيام بإصالحات تربوية ،بل
بـطــرح رؤيــة مجتمعية مشتركة تساهم كل
األطــراف في توفير اإلجابات الالزمة لألزمة
التي تعيشها املدرسة».
وي ـش ــدد ع ـلــى أن ــه «ي ـت ــم تـضـخـيــم ال ـح ــوادث
املــدرس ـيــة ،وأص ـبــح ه ـنــاك ن ــوع مــن املبالغة
في بعض الوقائع ،وبيما ال توجد مؤسسة
أو تجمع بـشــري مــن دون ح ــوادث ،فــإنــه من
املفترض عدم تضخيم ما يحصل باملدارس
أي ـضــا ،كـمــا أن الـنـظــرة إل ــى الـعـنــف ال تخلو
من التصنيفات ،ومــن التنمر ،وهناك تراكم
لـ ـل ــدالالت ،والب ــد م ــن تـحـلـيــل املـفــاهـيــم لفهم
ال ـظ ــاه ــرة ،فــالـعـنــف الـحـقـيـقــي ل ـيــس م ــا هو
م ـك ـشــوف ل ـنــا ،ب ــل األخ ـط ــر ه ــو االعـ ـت ــداء ات
ال ـص ـغ ـي ــرة ،وتـ ـك ــراره ــا ال ـ ــذي ي ـخ ـلــق أجـ ــواء

مشحونة ،واملـنــاخ املــدرســي مناخ مشحون،
وعلينا العمل على تحسينه».
وت ـقــول رئـيـســة جمعية «تــامــذتـنــا» ،بشرى
ال ـط ـيــب ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن الجمعية
مـهـمـتـهــا الـ ــدفـ ــاع ع ــن ح ـق ــوق ال ـت ــام ـي ــذ فــي
الوسط املدرسي ،مشيرة إلى أن «العنف يقوم
بــه التلميذ ال ــذي ال يـجــد مــن ينصت لــه في
البيت ،وفي املجتمع ،وفي املدرسة ،واملحيط
التربوي يمثل خطرًا على التالميذ ،ويجعلهم
عـ ــرضـ ــة ملـ ـخ ــاط ــر الـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــات امل ـت ـط ــرف ــة
والعنيفة ،وقد الحظنا خالل السنوات العشر
األخيرة ،أن التالميذ يتعرضون لسلوكيات
وألـ ـف ــاظ عـنـيـفــة م ــن األس ـ ــرة وامل ـح ـي ــط ،ومــن
امل ـع ـل ـمــن ،ونـسـتـقـبــل ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـكــاملــات
وامللفات التي تكشف تعرض تالميذ لعنف،
وت ـع ــرض مـعـلـمــن لـلـتـعـنـيــف» .وتـشـيــر إلــى
أن «املــؤسـســة التربوية إقصائية ،واملناهج
مـحـبـطــة ،وه ـن ــاك م ــا يـمـكــن اع ـت ـب ــاره حملة
ممنهجة لتشويه صــورة التلميذ ،فالتلميذ
ال ــذي ي ـح ــاول الـتـعـبـيــر ع ــن نـفـســه م ــن خــال
املــابــس أو طريقة تصفيف الشعر وغيرها
يواجه بعنف داخل املدارس».
مــن جـهـتـهــا ،تــؤكــد امل ـســؤولــة الـبـيــداغــوجـيــة
في وزارة التربية ،سامية املدني ،لـ«العربي
الجديد» ،أن «وزارة التربية تعمل حاليًا على
ن ـمــوذج يـسـمــى امل ـن ـهــاج ال ـع ــام ،ويــركــز على
التلميذ الـفــاعــل ،وعـلــى امل ـه ــارات الحياتية،
وق ــد يـســاعــد عـلــى تـفـعـيــل دور الـتـلـمـيــذ في

العنف المدرسي يصنف
كجريمة بدًال من اضطراب
يخفي معاناة ما
أسباب العنف ال تخلو من
بد من تحليل
التصنيف وال ّ
لفهم الظاهرة

املؤسسة التربوية ،ليكون نموذجًا للمواطن
امل ـت ـح ـض ــر واملـ ـفـ ـك ــر واملـ ـنـ ـت ــج ،مـ ــع تــرس ـيــخ
االنـتـمــاء ،والتعريف بــالـتــراث والـهــويــة ،لكن
ال يزال هذا املنهاج في طور التجربة»ُ .يشار
إلى أن فرع «املركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات» في تونس ،نظم مؤخرًا ،مؤتمرًا
حول العنف في الوسط املدرسي ،وقال مدير
املركز ،مهدي مبروك ،خالل فعاليات املؤتمر،
إن «املــدرســة مهما كانت حصانتها ،ليست
قلعة محصنة ،ألن العنف في الـشــارع ،وفي
الــوســط الـسـيــاســي ينتقل إلـيـهــا ،وال بــد أن
تتضافر الجهود للحد من الظاهرة ،والتي ال
يمكن القضاء عليها نهائيًا.

تؤثر األزمات الخانقة التي ّ
يمر بها لبنان
على الطبقات متوسطة الدخل والفقيرة،
وكذلك على الالجئني الفلسطينيني الذين
ي ـج ــدون أنـفـسـهــم بـعــدمــا ت ــرك ــوا وطنهم
ط ـل ـبــا ل ــأم ــن واألم ـ ـ ــان ب ــال ــدرج ــة األولـ ــى
ينحدرون نحو الفقر املدقع ،ويصارعون
األزم ـ ـ ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
وال ـص ـح ـيــة وال ـن ـف ـس ـيــة .وي ــزي ــد املـشــاكــل
فقدانهم املرجعية الرسمية التي تعتني
بشؤونهم ،وخضوعهم لقيود تحرمهم
من التوظيف في مهن عدة .وتؤكد وكالة
األم ــم املـتـحــدة لـغــوث وتشغيل الالجئني
ّ
الفلسطينيني (أون ــروا) أن حــوالــي ثالثة
أربــاع الالجئني الفلسطينيني فــي لبنان
يـعـيـشــون تـحــت خــط الـفـقــر ويتخبطون
فــي مشاكل ان ـعــدام األم ــن الـغــذائــي ،علمًا
أن أك ـثــر مــن  200أل ــف مـنـهــم يـتــواجــدون
فــي  12مخيمًا مكتظًا فــي أرجـ ــاء لبنان
الذي بات غير آمن لهم بسبب االنهيارات
السياسية واالقـتـصــاديــة وتــراجــع القوة
ال ـشــرائ ـيــة وأزم ـ ــة ارت ـف ــاع س ـعــر ال ـ ــدوالر.
تقيم حــوالــي  330عــائـلــة فلسطينية في
مخيم مــار الـيــاس بـبـيــروت ،وهــو أصغر
م ـخ ـي ـمــات ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن في
لـبـنــان بـمـســاحــة نـصــف كيلومتر مــربــع.
ومعظم رجال املخيم عمال في مؤسسات
ص ـغ ـي ــرة ،ب ـي ـن ـمــا ت ـ ـ ــزاول ب ـع ــض ال ـن ـســاء
أع ـمــال الـخـيــاطــة أو تنظيف الـبـيــوت .ما
ي ـع ـنــي أن مـ ــواردهـ ــم شـحـيـحــة ملــواج ـهــة
األزمــة االقتصادية التي يعيشها لبنان،
لــذا ينام بعض أطفالهم مــن دون تناول
طعام العشاء.
تـ ـق ــول ال ـل ـب ـنــان ـيــة زيـ ـن ــب املـ ـت ــزوج ــة مــن
فلسطيني وتقيم في مخيم مــار الياس
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :زوجـ ـ ــي مــريــض
بالسكري وال يقوى على العمل ،وأنــا ال
أستطيع أن أتركه وحــده من أجــل شغل
وظيفة بعدما بترت قدمه بسبب املرض،
في حني يحتاج دائمًا إلى أدويــة ،والتي
بــات من الصعب أن أؤمنها له بعد رفع
الــدعــم عـنـهــا ،وال ــذي رف ــع مــن سـعــرهــا».
تـتــابــع« :ال أع ــرف كـيــف أتـعــامــل مــع هــذا
الـ ــواقـ ــع ،وإل ـ ــى م ــن ألـ ـج ــأ ،إذ ق ــدم ــت بال
نتيجة طلبًا للحصول على مساعدة من
«برنامج األونــروا للشؤون االجتماعية
لـلـفـقــراء» ،مــا حتم تــرك ابنتي الوسطى
ال ـت ـع ـل ـيــم ل ـل ـع ـمــل ف ــي م ـط ـعــم ك ــي تــؤمــن
القسط الجامعي ألختها الـتــي تكبرها
بأعوام ،وتساهم في مصروف البيت».
من جهتها ،تقول فاطمة وهي أرملة وأم
لخمسة أطفال ،تقيم في مخيم مار الياس
وت ـع ـمــل ف ــي تـنـظـيــف ال ـب ـي ــوت« :لـ ــم أعــد
أستطيع تحمل األع ـبــاء الـكـبـيــرة امللقاة
ع ـلــى ك ـت ـفـ ّـي .أغ ـ ــادر ال ـب ـيــت م ـنــذ ســاعــات
ال ـص ـب ــاح األول ـ ـ ــى ل ـت ــأم ــن قـ ــوت أوالدي
واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة ،ل ـك ــن دخ ـلــي
اليومي ال يتعدى مبلغ شراء وجبة طعام
ل ـل ـغــداء ،وتــأمــن اح ـت ـيــاجــات األوالد من
قرطاسية ومــابــس وحـقــائــب للمدرسة،
ع ـل ـمــا أن ـن ــي أص ـل ـحــت ل ـهــم ال ـ ــزي ال ـقــديــم
وطـلـبــت مـنـهــم ارتـ ـ ــداءه ،وق ـمــت بخياطة
ّ
البنتي من فستان قديم
حقيبتي مدرسة
قصصته ،أما الصبيان فيحملون كتبهم

في أيديهم» .تضيف« :يذهب أوالدي إلى
امل ــدرس ــة س ـي ـرًا ع ـلــى األق ـ ـ ــدام ،وم ــن دون
ام ـتــاك أي م ـصــروف فــي جيبهم ،فنحن
بتنا تحت خــط الفقر بسبب مــا نعانيه
من ارتفاع حاد في أسعار املواد الغذائية،
ولم نعد نستطيع شراء أبسط األمور».
أمــا خديجة الـتــي تقيم مــع عائلتها في
مخيم مار الياس وتعمل في مستوصف
بــاملـخـيــم كــي تـســاعــد زوج ـهــا فــي تأمني
مـ ـص ــاري ــف الـ ـبـ ـي ــت ،ف ـت ـخ ـب ــر «الـ ـع ــرب ــي
الجديد»« :لم نعد نستطيع شراء اللحوم
وال ـ ــدج ـ ــاج ف ـق ــد ب ــات ــت مـ ــن ال ـك ـم ــال ـي ــات
بالنسبة لنا ونتعامل معها كأنها غير
موجودة .صرنا نتغذى من الخضروات
وال ـب ـق ــول ـي ــات ال ـت ــي ارت ـف ـع ــت أس ـعــارهــا
جدًا ،ما يجعلنا نبحث عن األقل تكلفة،
ً
فمثال ال أستطيع ش ــراء الكوسى التي
يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها 20
ألف ليرة لبنانية (حوالي الدوالر) ،علمًا
أن عائلتي تضم سبعة أوالد ،وتحتاج
بــالـتــالــي إلــى خمسة كـيـلــوغــرامــات على
األقل لتناول وجبة واحدة منها» .وتؤكد
خديجة أن «تناول ثالث وجبات يوميًا
أمر شبه مستحيل .وقد ألغينا وجبتي
الفطور والعشاء ،واألخيرة ال يتناولها

األوالد أحيانًا قبل الخلود للنوم» .من
ج ـه ـت ــه ،ي ـق ــول ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ،وهـ ــو أب
لثالثة أطـفــال أصـغــرهــم فــي عــامــه األول
وي ـح ـت ــاج إلـ ــى ال ـح ـل ـيــب وال ـح ـف ــاض ــات،
وي ـق ـيــم ف ــي م ـخ ـيــم مـ ــار الـ ـي ــاس ويـعـمــل
فــي الـسـبــاكــة« :ال يـتــوفــر الـشـغــل فــي كل
األوق ـ ــات ،وإذا حــالـفـنــي ال ـحــظ ووج ــدت
فــرصــة عـمــل ال يتخطى أج ــري الـيــومــي
 50ألف ليرة لبنانية (دوالريــن تقريبًا)،
وال ـ ـ ـ ــذي ال ي ـك ـف ــي ل ـ ـشـ ــراء ع ـل ـب ــة حـلـيــب
البـنــي الـصـغـيــر ،فكيف أستطيع تأمني
ال ـح ـف ــاض ــات لـطـفـلــي وامل ـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
لـعــائـلـتــي ،ومـتـطـلـبــات ال ــروض ــة البـنـتـ ّـي
ال ـص ـغ ـي ــرت ــن؟ م ــن ال ـص ـع ــب ت ــأم ــن أق ــل
احتياجات العائلة ،وأشعر بأنني عاجز
أمــام طلبات زوجتي وأوالدي ،وأحيانًا
تدمع عيناي عندما أرى عيون طفلتي
ال ـل ـتــن ت ـن ـظ ــران إلـ ــى أكـ ـي ــاس الـشـيـبــس
(بـطــاطــس مقرمشة) فــي دك ــان السمانة
الـصـغـيــر ق ــرب بـيـتـنــا ،وأن ــا ال أستطيع
أن أش ـت ــري ـه ــا ل ـه ــا ،وال أع ـل ــم إلـ ــى مـتــى
سأستطيع االسـتـمــرار فــي هــذا الوضع،
ف ــال ـغ ــاء ي ـف ــوق ق ــدرت ـن ــا ع ـلــى الـتـحـمــل.
وربـمــا لــو كــان عملي دائـمــا لـكــان وضع
حياتنا أفضل ،حتى ولو بدرجة قليلة».

فقر كبير في مساحة ضيقة (كيريل زاروف)Getty /

ال أحد يقوى على األزمات الكبيرة (العربي الجديد)

الكويت :جامعة حكومية ثانية بعد  55عامًا
أصدرت الحكومة
الكويتية في أغسطس
 2019مرسومًا بإنشاء
الجامعة الحكومية
الثانية في البالد ،واختير
لها اسم «جامعة
ّ
لكن
عبد اهلل السالم».
الجامعة الجديدة تواجه
تعقيدات كثيرة وعدم
وضوح النهج التعليمي
طالبات في جامعة
الكويت (ياسر الزيات/
فرانس برس)

الكويت ــ خالد الخالدي

ال تـ ـ ــزال «ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت» ه ــي ال ـجــام ـعــة
الحكومية الوحيدة في البالد منذ إنشائها
ف ــي عـ ــام  ،1966ووجـ ـه ــت انـ ـتـ ـق ــادات كـبـيــرة
إليها خالل السنوات األخيرة ،بسبب تراجع
ً
املستوى األكاديمي ،فضال عن قبولها أعدادًا
تفوق قدرتها االستيعابية ،وقدراتها املالية.
وتسببت األزم ــات املتزامنة فــي تــأخــر البدء
بإنشاء «جامعة عبد الله السالم» ،بداية من
تفشي فـيــروس كــورونــا الجديد فــي الكويت
م ـط ـلــع عـ ــام  ،2020ث ــم األزم ـ ـ ــات الـسـيــاسـيــة
املتالحقة ،وأبرزها وفاة أمير البالد السابق
الشيخ صباح األحمد الصباح في سبتمبر/
أي ـلــول  ،2020ثــم انـتـخــاب مـجـلــس األم ــة في
شهر ديسمبر /كانون األول من ذات العام،
إضــافــة إلــى أعـبــاء «التعليم عــن بـعــد» خالل
الجائحة.
وقـ ّـرر وزيــر التعليم العالي ،محمد الفارس،
فــي شهر سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،تشكيل

مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة الـ ـت ــأسـ ـيـ ـس ــي ل ـل ـج ــام ـع ــة
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،وإص ـ ـ ــدار تــوجـيـهــات
بــوضــع األسـ ــس ال ـعــامــة ال ـتــي سـيـتــم إن ـشــاء
ال ـج ــام ـع ــة وف ـق ـه ــا ،ك ـم ــا قـ ــرر ت ـع ـيــن وزيـ ــرة
الـتــربـيــة الـســابـقــة ،مــوضــي ال ـح ـمــود ،رئيسًا
ملجلس اإلدارة التأسيسي للجامعة.
وت ـت ــوات ــر ال ـت ـح ــذي ــرات م ــن ق ـبــل ال ـتــربــويــن
الكويتيني حــول ضــرورة عــدم نقل املشكالت
القائمة فــي «جامعة الكويت» إلــى الجامعة
الـجــديــدة ،واالس ـت ـفــادة مــن تجربة الجامعة
القديمة الـتــي أدى تــداخــل ال ـقــرار السياسي
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ف ـي ـه ــا إل ـ ــى ت ـ ــراج ـ ــع واض ـ ــح
بالعملية التعليمية.
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس
ف ــي ج ــام ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ،إب ــراهـ ـي ــم ال ـح ـم ــود،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن «ع ـل ــى الـجــامـعــة
الجديدة أن تستفيد مــن األخـطــاء القائمة،
ومــن بينها أن تتوسع فــي إنـشــاء الكليات
الفنية والتقنية ،مثل كلية الطب ،وكليات
الطب املساعد ،إضافة إلى كليات التقنيات

تحذير من نقل مشكالت
«جامعة الكويت» إلى
الجامعة الجديدة
تحولت الجامعة إلى
ّ
مؤسسة تهتم بالتعليم
الكمي وليس النوعي

والعلوم البرمجية» .وتعد ميزانية التعليم
األضخم في الكويت ،إذ تخصص الدولة له
سنويًا مـلـيــاري ديـنــار (نـحــو  6.6مليارات
دوالر أميركي) ،لكن هذا املبلغ ،ورغم صغر
مساحة البلد وقلة عدد سكانه ،ال ينعكس
عـلــى ال ـج ــودة ،أو عـلــى مـسـتــوى املتعلمني،

وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي .وقــالــت
األستاذ في كلية التربية بجامعة الكويت،
الـنــائــب الـســابــق فــي مـجـلــس األمـ ــة ،سلوى
ال ـج ـس ــار ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ي ـج ــب أن
نعترف بداية بتراجع التعليم األكاديمي في
الكويت ،وهــذا أمــر تثبته كل اإلحصائيات
والدراسات ،وخصوصًا في جامعة الكويت
باعتبارها الجامعة الحكومية الــوحـيــدة،
وبالتالي علينا تقييم الوضع الحالي داخل
تلك الجامعة لـنـحــاول قــدر اإلم ـكــان تجنب
تكرار ذات املشكالت في الجامعة الجديدة».
وح ـ ــول ال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـت ــي تـ ــرى أن عـلــى
مجلس إدارة الجامعة التأسيسي أن ينتبه
إليها ،تقول الجسار« :فلسفة إنشاء الجامعة
ال ـج ــدي ــدة ي ـجــب أن ت ـكــون مــرتـبـطــة بـســوق
الـعـمــل ،وعـلـيــه يـتــم اسـتـحــداث تخصصات
مرتبطة بهذا السوق ،وأبرزها التخصصات
التقنية والطبية ،إضافة إلى تحرر الجامعة
مــن الـقـيــود امل ـفــروضــة ،إذ تـحــولــت جامعة
الكويت إلى مؤسسة تهتم بالتعليم الكمي

وليس النوعي ،فصار الهدف منها تخريج
أكبر عــدد ممكن من الطالب إلدماجهم في
ســوق العمل رغــم عــدم امتالك الكثير منهم
للمهارات املناسبة للعمل».
ودعـ ـ ــت ال ـج ـس ــار إل ـ ــى ت ـخ ـص ـيــص م ـيــزان ـيــة
أكبر للبحث العلمي في الجامعة الجديدة،
ً
وتحويلها إلى جامعة بحثية بدال من كونها
«مجرد مؤسسة أكاديمية إضافية لتخفيف
الضغط على جامعة الكويت» ،مشيرة إلى أن
جامعة عبد الـلــه السالم ينبغي أال تقع في
األخطاء التي تراكمت على مدار أكثر من 50
عامًا منذ تأسيس جامعة الكويت.
ويتخوف األكاديمي عبد اللطيف بن نخي
من الظروف التي رافقت صدور قرار إنشاء
جــام ـعــة ع ـبــد ال ـل ــه ال ـس ــال ــم ف ــي عـ ــام ،2019
ويقول إن سبب إنشائها كان «محاولة قطع
الطريق على محاوالت الجامعات الخاصة
لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي م ـب ــان ــي ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
الـقــديـمــة» ،مــؤك ـدًا أن «الـهــاجــس التعليمي
والـبـحـثــي لــم يـكــن قــائـمــا حــن إق ــرار إنـشــاء

هـ ــذه ال ـج ــام ـع ــة» ،وهـ ــو م ــا ق ــد يـ ـ ــؤدي إل ــى
عــدم االهتمام بها ،وتضييع فرصة كبيرة
لتطوير العلمية التعليمية في الكويت.
ووجهت انتقادات كبيرة لجامعة الكويت
خالل العام األخير بسبب قبولها أكثر من
 11ألف طالب في السنة الدراسية الجديدة،
بـمــا يـفــوق طــاقـتـهــا االسـتـيـعــابـيــة ،ويــرجــع
ذلك إلى ارتفاع نسب النجاح في الثانوية
ال ـعــامــة ،وال ـت ــي وص ـلــت إل ــى  91ف ــي املــائــة،
وهــي نسبة يعتبرها الخبراء «تاريخية»،
ويرجعها كثير منهم إلى أسلوب «التعليم
عن بعد».
وي ـقــول أكــاديـمـيــون ومـخـتـصــون فــي شــؤون
الـتـعـلـيــم إن ال ـجــام ـعــة ك ــان ــت م ـلــزمــة بـقـبــول
ج ـم ـي ــع املـ ـتـ ـق ــدم ــن إلـ ـيـ ـه ــا م ـ ــن امل ـس ـت ــوف ــن
لـ ـش ــروطـ ـه ــا ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن عـ ـ ــدم وجـ ــود
إمكانات بشرية أو مادية لقبول هــذا العدد
الكبير ،وإن هذا سيكون له تأثير مباشر على
ً
جــودة التعليم املقدم لهؤالء الـطــاب ،فضال
عن األعباء املترتبة على هيئة التدريس.

