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الرباط ـ عادل نجدي

اهتزت مدينة طنجة، شمالي املغرب، أمس 
اإلثــنــن، على وقــع حـــادث مــأســاوي أودى 
، عــلــى األقــــل، فــي إحــدى 

ً
بــحــيــاة 26 عـــامـــا

شركات النسيج، بعد تعرضهم للصعق الكهربائي، 
إثـــر غــمــر مــيــاه الــفــيــضــانــات مــقــر الــشــركــة، فــي حن 
جــرى إنــقــاذ عــشــرة آخــريــن. وقــالــت مــصــادر محلية 
 أمطارًا غزيرة شهدتها مدينة 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

طــنــجــة، صــبــاح أمـــس، شكلت فــيــضــانــات اقتحمت 
أماكن عدة، من بينها تلك الشركة التي يقع مقرها 
تحت األرض، ما أدى إلى وقوع تماس كهربائي في 
املاكينات التي يعمل عليها العمال، وهو ما تسبب 

بوفاتهم وإصابة اآلخرين، صعقًا.
ســــادت أجـــــواء مـــن الـــحـــزن والــغــضــب فـــي أوســــاط 
أهالي الضحايا، عقب النبأ، إذ هرع عدد منهم إلى 
الــحــادث لاطمئنان على ذويــهــم، مطالبن  مــكــان 
بــمــحــاســبــة املــتــســبــبــن فــي الـــحـــادث. وقــــال شقيق 
»العربي  أحد عمال الشركة الذين جرى إنقاذهم، لـ
 من يتجول في بعض األحياء السكنية 

ّ
الجديد« إن

بــطــنــجــة يـــاحـــظ، بــــأّم عــيــنــه، ورشــــًا مــخــتــصــة في 
النسيج تعمل من أقبية املباني السكنية واملنازل، 
ويـــعـــمـــل فــيــهــا كـــثـــيـــرون فــــي مـــســـاحـــات ضــيــقــة ال 
 أسئلة 

ّ
تحترم أدنى شروط السامة. ولفت إلى أن

عدة تثار حول عدم تحرك السلطات املختصة قبل 

وقوع الكارثة، سواء لجهة مراقبة السامة العامة 
وتــســجــيــل الــعــقــوبــات بــحــق املــخــالــفــن، أو حماية 
 مـــا جــعــل حصيلة 

ّ
ــح أن ــ الـــعـــمـــال. وأوضــ لــحــقــوق 

الضحايا مرتفعة في الشركة التي تضم أكثر من 
، تــتــراوح أعــمــارهــم بــن عــشــريــن عامًا 

ً
130 عــامــا

وخــمــســن، هــو تــأخــر عمليات اإلنــقــاذ مــن جانب 
 العديد من أقارب العمال 

ّ
السلطات، مشيرًا إلى أن

ما زالوا يجهلون مصير ذويهم.
إلـــى ذلــــك، كــشــفــت الــســلــطــات املــحــلــيــة لــواليــة جهة 
 وحــــدة صناعية 

ّ
الــحــســيــمــة أن  - تــطــوان   - طــنــجــة 

سرية )غير مرخصة( للنسيج كائنة بمرآب تحت 
ــهـــدت، صـــبـــاح اإلثـــنـــن،  ــي بــفــيــا ســكــنــيــة، شـ ــ أرضـ
تسربًا ملياه األمطار، ما تسبب في محاصرة عدد 
من األشخاص كانوا يعملون داخــل هذه الوحدة 
باشرتها  الــتــي  العمليات  أن  وأفــــادت  الصناعية. 
املــدنــي(، سمحت  )الــدفــاع  املدنية  الوقاية  مصالح 
بــإنــقــاذ عـــشـــرة أشـــخـــاص، نــقــلــوا إلــــى املستشفى 
 
ّ
الجهوي، لتلقي اإلسعافات الضرورية. تابعت أن

عمليات البحث للوصول وإنقاذ بقية األشخاص 
املحاصرين املحتملن مستمرة )بعد ظهر أمس(.

تحت  تحقيق  فتح  عــن  السلطات  أعلنت  وبينما 
ــة، لــلــكــشــف عــــن ظــــروف  ــامــ ــعــ ــابـــة الــ ــيـ ــنـ إشــــــــراف الـ
ــادث وتــحــديــد املــســؤولــيــات،  وحــيــثــيــات هــــذا الـــحـ
أعـــاد الــحــادث إلـــى األذهــــان حــــوادث ســابــقــة ذهــب 
االلتزام  نتيجة عدم  العمال  من  العديد  ضحيتها 

بــمــعــايــيــر الـــســـامـــة الـــعـــامـــة والـــصـــحـــة فـــي بعض 
املـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة، وعـــــدم مــطــابــقــتــهــا شـــروط 

الترخيص بمزاولة عملها.
 التساقطات املطرية 

ّ
وبحسب مصدر مسؤول، فإن

كبيرة  كانت  أمــس،  صباح  املدينة  شهدتها  التي 
جـــــدًا، إذ جــــرى تــســجــيــل أكـــثـــر مـــن 50 مــلــم خــال 
ــو ما  ــدة زمــنــيــة ال تـــتـــجـــاوز ثــــاث ســــاعــــات، وهــ مــ
أدى إلــى غــرق عــدد مــن األحــيــاء واألزقــــة، كما أدى 
إلــى جمود كبير فــي حركة املــركــبــات واملــشــاة، مع 
لــلــدراســة فــي بعض املؤسسات  توقف اضــطــراري 
ــاه إلـــى  ــيــ الــتــعــلــيــمــيــة بـــاملـــديـــنـــة بــســبــب تــســلــل املــ
الفصول الدراسية. كذلك، غمرت املياه عددًا كبيرًا 

من الشوارع، ودخلت في بعضها إلى املنازل.
ــر الــــكــــاتــــب الـــــعـــــام لــلــمــنــظــمــة  ــبــ ــتــ ــه، اعــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
لطفي،  علي  عمالي(  )اتحاد  للشغل  الديمقراطية 
 مــا حـــدث يــمــثــل إنـــــذارًا بــشــأن اســتــهــتــار وزارة 

ّ
أن

اآلالف  وأرواح  بحقوق  املهني،  واالنــدمــاج  الشغل 
تقع  املسؤولية   

ّ
أن املغاربة، خصوصًا  العمال  من 

على عاتقها وعلى عاتق مفتشيها في ما يخص 
مــراقــبــة املــعــامــل الــســريــة الــتــي بــاتــت مــنــتــشــرة في 
العديد من املدن الكبرى، كالدار البيضاء وطنجة 
وغـــيـــرهـــمـــا، لـــرصـــد مــــدى حــفــاظــهــا عــلــى الــصــحــة 
النقابي،  والسامة املهنية للعمال. وقال املسؤول 
 يقتضي 

ً
 مصرع  26 عاما

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

من وزير الشغل واالندماج املهني تقديم استقالته، 

ه لم يكن، ويقتضي 
ّ
 ما حدث ال يمكن أن يمّر كأن

ّ
ألن

العمل  ظـــروف  مــراقــبــة  فــي  يتحمل مسؤوليته  أن 
الدولية  واالتفاقيات  الدولية  املواثيق  تنّص  كما 
بالسامة  واملتعلقة  املــغــرب،  عليها  صـــادق  الــتــي 
بشعًا  استغااًل  هناك   

ّ
أن لطفي  وأوضـــح  املهنية. 

لليد العاملة املغربية، واستهتارًا  بأرواح العمال 
فـــي املـــعـــامـــل وكـــذلـــك فـــي الــــــورش الـــزراعـــيـــة الــتــي 
تــشــهــد اســـتـــغـــااًل لـــعـــامـــات يــعــمــلــن فــــي ظــــروف 
صعبة ومحفوفة باملخاطر نتيجة استعمال مواد 

كيميائية خطيرة.

مجتمع
ُرِصدت إصابة أولى في تورونتو الكندية بالنسخة املتحّورة البرازيلّية من فيروس كورونا، وفق 
شفت 

ُ
 اإلصابة اكت

ّ
ما أعلنت السلطات الصّحية في أكبر مدينة في كندا. وأوضحت السلطات أن

السلطات في  البرازيل، وهو اآلن في املستشفى. كذلك، أعلنت  إلى  الــذي سافر  السكان  لدى أحد 
تورونتو رصد إصابة أولى بالنسخة املتحّورة الجنوب أفريقّية من فيروس كورونا، الفتة إلى 
شفت اإلصابة لدى شخص لم يسافر في اآلونة األخيرة، ولم يكن 

ُ
شّكل مصدر »قلق«. وقد اكت

ُ
ها ت

ّ
أن

)فرانس برس( له أّي اتصال واضح مع أّي مسافر. 

واصل رجال اإلنقاذ الهنود، أمس االثنن، بحثهم عن عشرات املفقودين بعدما انهار جزء من نهر 
 من املياه والحطام التي اصطدمت بمحطتن لتوليد 

ً
جليدي في جبال الهيمااليا، وأطلق سيا

الطاقة الكهرومائية. وأسفرت الكارثة، التي وقعت يوم األحد، عن مقتل تسعة أشخاص على األقل، 
أفــراد الجيش ومجموعات شبه عسكرية  وفقدان حوالي 140 آخرين. وشــارك أكثر من ألفن من 
للطاقة  مــشــاريــع  الهيمااليا سلسلة  منطقة  فــي  وتــوجــد  واإلنـــقـــاذ.  البحث  عملية  فــي  والــشــرطــة 
)أسوشييتد برس( الكهرومائية، تطل على عدة أنهار وروافدها. 

الهند: مفقودون إثر انهيار جليديكندا: إصابة أولى بنسخة كورونا المتحّورة البرازيليّة

حــوادث  األخيرة  السنوات  في  المغرب  شهد 
أبرزها  مــن  كــان  صناعية  منشآت  فــي  مميتة 
 26 في  البيضاء،  بالدار  »روزامور«  مصنع  حادث 
إبريل/ نيسان 2008، الذي أدى إلى مقتل 56 عامًال 
نتيجة  فيه،  شب  حريق  إثر  آخرين،   17 وإصابة 
هناك،  المستخدمة  االشتعال  سريعة  المواد 
المواد  وبعض  والجلد  والخشب  اإلسفنج  مثل 

الكيميائية.

حوادث سابقة

ــد مـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــن اإلثـــيـــوبـــيـــن فــي  ــ فــــي أحــ
ــرًا  ــريـ ــي سـ ــوبــ ــيــ ــ الــــــســــــودان، يـــحـــمـــل املـــــراهـــــق اإلث
املتحدة  لــأمــم  السامية  املفوضية  لــه  خّصصته 
لشؤون الاجئن، قبل أن يستقّر في إحدى الخيام 
املنصوبة له ولقومه الهاربن من الصراع الدائر في 
إلــى متى  يعلم  بــادهــم. ال  تيغراي شمالي  إقليم 
الــشــوادر  تــلــك  تــحــت واحـــد مــن  سيبقى محتميًا 

الــغــد. وهــذا  لــه  مــاذا يخّبئ  البيضاء، كما ال يعلم 
املــراهــق واحـــد مــن 71 ألــفــًا و488 الجــئــًا إثيوبيًا، 
)حكومية(  السودانية  الاجئن  مفوضية  أعلنت 
أمــس اإلثــنــن عــن وصولهم إلــى الــســودان أخــيــرًا. 
اإلثيوبين  أّن عدد  للمفوضية  وقد أوضح تقرير 
الواصلن إلى مدينة الدمازين بوالية النيل األزرق 
جنوب شرقي الباد، ارتفع إلى أربعة آالف و397 

ــؤالء الـــذيـــن انــتــهــى بهم  الجـــئـــًا، فــيــمــا بــلــغ عـــدد هــ
املطاف في منطقة حمداييت بوالية كسا شرقي 
الـــســـودان 48 ألــفــًا و181 الجــئــًا، فــي حــن وصــل 
عددهم في والية القضارف )شرقي الباد كذلك( 

إلى 18 ألفا و878 الجئًا.
ــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، فـــي الـــرابـــع مـــن فــبــرايــر/  ويــ
شباط الجاري، كانت املفوضية قد أعلنت أّن عدد 

الاجئن اإلثيوبين في السودان بلغ 67 ألفًا و82 
الثالث من  الجئًا. وقبل ذلــك بيوم واحــد، األربــعــاء 
فبراير/ شباط الجاري، أعلنت السلطات السودانية 
عبور أكثر من 600 الجئ إثيوبي إلى والية النيل 
الــوصــول األّول  األزرق خـــال أســبــوع، وكـــان هـــذا 
لاجئن إلى هذه املنطقة في جنوب شرقي الباد.
)العربي الجديد، األناضول(

Tuesday 9 February 2021
الثالثاء 9 فبراير/ شباط 2021 م  27  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2353  السنة السابعة

)أشرف الشاذلي/ فرانس برس(



وضربهم بالعصّي واالعتداء بالعنف الشديد 
ضد موقوفني، ما تسبب في أضرار جسيمة، 
 عن االعتداء على نحو 80 في املائة من 

ً
فضال

أولــيــاء أمــور القّصر املوقوفني خــالل مداهمة 
املنازل أو في مراكز التوقيف، وفق التقرير.

ــادي الــــصــــدام،  ــ ــهـ ــ بـــــــــدوره، كـــشـــف املـــحـــامـــي الـ
تعّرض  الــجــاري،  فبراير/ شباط   5 الخميس 
أمن  مــن خــالل قسم  بالعنف  لالعتداء  موكله 
ــــرس، بــمــحــافــظــة  ــحـ ــ ــاث فــــي مــنــطــقــة الـ ــ ــحـ ــ األبـ
املــنــســتــيــر، مــا أدى إلـــى تــعــرضــه لــنــزيــف حــاد 
 جــراحــيــا. وأوضـــح الــصــدام 

ً
اســتــوجــب تــدخــال

 عناصر أمن مارسوا في 
ّ
في تصريح إذاعي أن

مركز االحتفاظ أشكااًل مختلفة من التعذيب 
في حق موكله، من ركــل وضــرب وكــّي بالنار 
إيداعه  فــي مناطق حساسة مــن جــســده، قبل 
 طبيب السجن عاين وقوع 

ّ
السجن. أضاف أن

توجيهه  فجرى  ملوكله،  كبيرة  بدنية  أضـــرار 
ــلــــول« فــي  ــهــ ــى املـــســـتـــشـــفـــى الـــجـــامـــعـــي »ســ ــ إلــ

سوسة، حيث خضع لعملية جراحية.
تضاف االنتهاكات األمنية لحقوق املوقوفني 
الـــتـــي رصـــدتـــهـــا املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة خــالل 
 طويل 

ّ
موجة االحتجاجات األخيرة إلى سجل

من االنتهاكات، إذ ال تخلو التقارير الشهرية 
من  الــتــعــذيــب  ملناهضة  التونسية  للمنظمة 
توثيق النتهاكات حقوق مواطنني في مراكز 

اعــتــداءات أمنية على  االحــتــفــاظ، كاشفة عــن 
ــب اســتــعــمــال 

ّ
مــواطــنــني فـــي أوضـــــاع ال تــتــطــل

ق التقارير الشهرية للمنظمة 
ّ
القوة. كذلك، توث

صورًا لإلفالت من العقاب، ألشخاص مارسوا 
الــعــنــف عــلــى مــواطــنــني جـــرى االحــتــفــاظ بهم 
فـــي مـــراكـــز أمـــنـــيـــة، وســــط تــصــاعــد مــخــاوف 
املنظمات الحقوقية من تنامي حاالت العنف 
واالعــتــداءات في مراكز االحتفاظ التي غالبا 
ما تكون مراكز للشرطة. والسبب في املخاوف 
هذه فشل مواطنني في تحصيل حقوقهم أو 
فــي املــالحــقــة الــقــضــائــيــة ملــن مـــارســـوا عليهم 
ــتـــداءات بالعنف فــي أقــســام الــشــرطــة، ما  االعـ

يكّرس واقع اإلفالت من العقاب.
فـــي هـــذا اإلطـــــار، يــقــول الــكــاتــب الـــعـــام لهيئة 
 
ّ
ــــورو، إن مــكــافــحــة الــتــعــذيــب، ضــيــاء الـــديـــن مـ
الهيئة ال تملك بيانات حول حجم االنتهاكات 
ــي مـــراكـــز  ض لـــهـــا تـــونـــســـيـــون فــ الـــتـــي يـــتـــعـــرَّ
العنف  نسبة   

ّ
أن إلــى  يشير  ه 

ّ
لكن االحــتــفــاظ، 

ارتفاع كبير في السنوات  ضد املواطنني في 
الــخــمــس األخـــيـــرة، بــعــدمــا تــراجــع منسوبها 
فــي الــســنــوات الــثــالث األولـــى الــتــي تلت ثــورة 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011. ويــؤكــد مــورو 
 مواطنني يبلغون فروع 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

التي  التعذيب عن االنتهاكات  هيئة مكافحة 
قبل  من  االحتفاظ  مراكز  في  لها  يتعّرضون 

تونس ـ إيمان الحامدي

بالتزامن مع توسع االحتجاجات 
املــطــلــبــيــة فــــي تــــونــــس، وتـــصـــادم 
املحتجني مع قــوات األمــن، ترصد 
املجتمع  في  وناشطون  الحقوقية  املنظمات 
املــــــدنــــــي، يــــومــــيــــا، حـــــــــاالت عـــــــدة ألشــــخــــاص 
الجسدية  واالنــتــهــاكــات  للتعنيف  تــعــرضــوا 
واملعنوية أثناء توقيفهم أو استجوابهم في 
املــراكــز األمــنــيــة، ومــراكــز االحــتــفــاظ )نــظــارات 
ومراكز احتجاز ما قبل العرض على النيابة 
العامة(. وتنشر الجمعيات املناهضة للعنف 
ق 

ّ
توث فيديو  مقاطع  ومواطنون  وحقوقيون 

ما يتعرض له موقوفون من اعتداءات.
ــة الــتــونــســيــة  ــرابـــطـ فـــي هــــذا اإلطـــــــار، قـــالـــت الـ
 هذه التجاوزات 

ّ
للدفاع عن حقوق اإلنسان إن

الــبــالد.  الــدولــة البوليسية فــي  تــمــّهــد لــعــودة 
فـــي املــقــابــل، رفــعــت الــنــقــابــات األمــنــيــة سقف 
قــانــون لحماية  إلــى إصـــدار  مطالبها، داعــيــة 
عــنــاصــر األمـــــن، املـــــودع فـــي الـــبـــرملـــان، والــــذي 

يالقي معارضة كبرى من منظمات حقوقية.
للدفاع  التونسية  لرابطة  العام  الكاتب  يقول 
 الرابطة 

ّ
عن حقوق اإلنسان، بسام الطريفي، إن

تسجل تصاعدًا غير مسبوق في االعتداءات 
األمنية على املواطنني، ال سيما املوقوفني في 
مــراكــز االحــتــفــاظ، وصــلــت إلـــى حـــّد التعذيب 
املــمــنــهــج عــبــر الـــضـــرب املـــبـــرح وحــلــق الـــرأس 
»العربي  لـ الطريفي  يــؤكــد  املــالبــس.  وانــتــزاع 
ــــاوزات  ــــجـ تـ ــة رصـــــــدت  ــطــ ــرابــ الــ  

ّ
أن ــد«  ــديــ ــجــ الــ

»خطيرة« ارتكبها بعض عناصر األمن على 
خلفية االحتجاجات األخيرة، وصلت إلى حّد 
االعترافات  وانتزاع  املعاملة  التعذيب وسوء 
بالقوة، ومداهمة املنازل من دون إذن قضائي 
ــامــــات ســـيـــاســـيـــة كـــيـــديـــة ضــد  ــهــ وتـــوجـــيـــه اتــ
مــدارس  وتالميذ  قّصر  بينهم  مــن  موقوفني، 
 ما 

ّ
ــامـــعـــات. يــفــيــد الــطــريــفــي بـــــأن ب جـ

ّ
وطــــــال

يــمــارس على املــوقــوفــني يرتقي إلــى مستوى 
الجريمة واالنتتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان 
 عـــن حــرمــانــهــم من 

ً
ودســــتــــور الــــبــــالد، فـــضـــال

املحامني  حضور  لهم  تضمن  التي  حقوقهم 
ــتـــجـــواب(،  أثـــنـــاء عــمــلــيــات االســتــنــطــاق )االسـ
ــوفــــني يــقــود  ــوقــ ــنـــف ضــــد املــ  الـــعـ

ّ
مـــعـــتـــبـــرًا أن

إلــى منعرج خطير فــي انتهاك حقوق  الــبــالد 
 الرابطة رصدت 

ّ
اإلنسان. ويؤكد الطريفي أن

عشرات املحاضر التي استنسخت االتهامات 
إلــى أحكام  الــوصــول  الخطيرة نفسها، ألجــل 

قضائية قاسية في حق املحتجني.
كذلك كشفت الرابطة في تقرير لها عن وصول 
شكاوى عدة إلى فروعها تتعلق بالتبليغ عن 
للموقوفني في مراكز  تعذيب وســوء معاملة 
الــتــوقــيــف وفـــي الـــســـيـــارات األمــنــيــة؛ مـــن ذلــك 
تجريد بعض القّصر املوقوفني من مالبسهم 
عليهم  املـــاء  وســكــب  باالغتصاب  وتهديدهم 

مراكز 
االحتفاظ

عنف أمني 
من دون 

عقاب في 
تونس

بالعنف األمني  التنديد المجتمعي في تونس  يتصاعد 
التحقيق،  ذمة  على  والموقوفين  المحتجين  إزاء 
لها  يتعرض  التي  لالنتهاكات  واسعة  إدانة  وسط 
الفترة  )التوقيف( في  االحتفاظ  تونسيون داخل مراكز 

األخيرة

رابطة حقوق اإلنسان: 
هذه التجاوزات تمهد 
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عناصر أمن، سواء النتزاع اعترافات منهم أو 
لــدواٍع أخــرى، معّبرًا عن مخاوفه من تواصل 
العامة  الحريات  التي تمّس  االنتهاكات  هذه 
القضاء   

ّ
أن املواطنني. يضيف مــورو  وحقوق 

الـــتـــونـــســـي لــــم يـــصـــدر أحـــكـــامـــا ضــــد أمــنــيــني 
اتــهــمــوا بــاالعــتــداء عــلــى مــواطــنــني فــي أقــســام 
تنشر  التي  القضايا   

ّ
أن إلــى  الشرطة، مشيرًا 

فـــي هــــذا اإلطـــــار تــبــقــى ســـنـــوات طــويــلــة على 
بساط التحقيق من دون أن يحّصل الضحايا 

حقوقهم، واصفا هذا األمر بالخطير.
املـــاضـــي  األول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/   31 يـــــوم 
الوطنّية  )الهيئة  3 هيئات تونسية  أصــدرت 
لـــحـــمـــايـــة املـــعـــطـــيـــات الـــشـــخـــصـــيـــة، والــهــيــئــة 
العليا لحقوق اإلنسان والحّريات األساسية، 
والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب( بيانا 

املعطيات  انــتــهــاك  تــكــرر  فــيــه  أدانــــت  مشتركا 
الشخصية لعدد ال يستهان به من املواطنني 
ــرق الـــقـــانـــون،  ــ ــّمــــن تــعــلــقــت بـــهـــم شـــبـــهـــة خــ مــ
مـــن قــبــل مــوظــفــني مــكــلــفــني بــإنــفــاذ الــقــانــون، 
كاملة وروابــط  بيانات هويتهم  بنشر  وذلــك 
التواصل  مواقع  على  الشخصية  صفحاتهم 
االجتماعي، في إشارة إلى النقابات األمنية. 
املــواطــنــني متساوون   

ّ
كــل  

ّ
إن الهيئات  وقــالــت 

بــريء حتى  الحقوق والواجبات، واملتهم  في 
تثبت إدانــتــه فــي محاكمة عــادلــة، واألبــحــاث 
إشــراف  تحت  تجرى  )التحقيقات(  الجزائية 
 

ّ
ــتـــي تــظــل وبــــأمــــر مــــن الــســلــطــة الــقــضــائــيــة الـ

ــة الــتــحــقــيــقــات  ــريــ ــــن حـــمـــايـــة ســ مــــســــؤولــــة عـ
اطلع  مــن   

ّ
كــل مــن قبل  وضامنة لعدم خرقها 

الــقــانــونــيــة، فــمــا بــالــك بــمــن ال  عليها بصفته 
صفة قانونية له؟ وفق البيان.

 االخــتــالالت 
ّ
ويـــرى املحامي يــاســني عـــزازة أن

ــي تــونــس  ــة لــلــســلــطــات األمـــنـــيـــة فــ ــيــ ــرائــ اإلجــ
ــتــــرام الــشــرطــة  مـــتـــعـــددة، مـــؤكـــدًا ضــــــرورة احــ
القانون الذي صادق عليه البرملان عام 2016 
ـــق بـــضـــمـــانـــات املـــتـــهـــم، ومـــنـــهـــا عـــرض 

ّ
املـــتـــعـــل

املــتــهــم عــلــى الــفــحــص الــطــبــي وتــمــكــيــنــه من 
حــضــور مـــحـــاٍم واالتـــصـــال بــعــائــلــتــه. ويــقــول 
الضمانات   

ّ
كــل  

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عــزازة 

الــتــي وضــعــهــا املـــشـــّرع الــتــونــســي عـــام 2016 
 
ّ
أن »منتهكة« من قبل عناصر األمــن، معتبرًا 

تستوعب  لــم  التونسية  البوليسية  العقلية 
مــجــمــل هــــذه الــضــمــانــات الــتــي تــكــفــل حــقــوق 
الــداخــلــيــة  عــــــزازة وزارة  ويـــحـــّمـــل  املــتــهــمــني. 
مــســؤولــيــة انــتــهــاك عــنــاصــر األمــــن الــقــوانــني، 
ـــرام  ــتـ ــم تــــــــدرب مـــوظـــفـــيـــهـــا عـــلـــى احــ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ألن

ــدة، ال ســيــمــا املــكــلــفــني  ــديــ ــجــ الـــتـــشـــريـــعـــات الــ
إلــى  داعــيــا  األولـــيـــة،  بالتحقيقات  بينهم  مــن 
ضــرورة إخــراج جهاز البحث )التحقيق( من 
الداخلية ووضعه تحت إشــراف وزارة  وزارة 
العدل. ويطالب عزازة بإنشاء جهاز للشرطة 
ــة يـــخـــتـــص فـــــي حـــمـــايـــة املـــحـــاكـــم  ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
والتحقيق في القضايا، تشرف عليه النيابة 
 النقابات األمنية التي 

ّ
العامة. ويشير إلى أن

العنف ضد  مــمــارســة  فــي  يــتــوّرط عناصرها 
ط ضغوطا على القضاة، وهو 

ّ
مواطنني تسل

مــا يفّسر عــدم إصـــدار القضاء أّي أحــكــام في 
قضايا انتهاكات حقوق املوقوفني، بل يكّرس 
اإلفالت من العقاب، وفق قوله. ويعتبر عزازة 
األمــن في  الحالية تضع عنصر  املنظومة   

ّ
أن

الظلم  يوقع  ما  والحكم، وهــو  الخصم  موقع 
على الطرف األضعف، أي املواطن.

وسبق لنقابات أمنية أن حاصرت، في ثالث 
مناسبات، مباني املحاكم ملنع مثول عناصر 
أمن أمام القضاء، كما تنشر النقابات األمنية 
عــبــر صفحاتها صـــورًا ملــوقــوفــني فــي مــراكــز 
ــثــيــر استنكار 

ُ
ت األمـــن فــي وضــعــيــات مهينة 

الحقوقيني والنشطاء ممن يطالبون بحفظ 
ــة املـــواطـــنـــني حـــتـــى وإن تــــورطــــوا فــي  ــرامــ كــ

قضايا إجرامية.
تبذل  ــهــا 

ّ
إن الداخلية  وزارة  تــقــول  املقابل  فــي 

جهودًا الحترام القوانني التي تمّكن املوقوفني 
 
ّ
أن إلى  القانونية، مشيرة  الضمانات   

ّ
كل من 

الــوزارة تنظر في جميع الدعاوى التي تصل 
إلى إداراتها حول االنتهاكات في مقار األمن 
واالحتفاظ، سواء من قبل منظمات حقوقية 
أو مـــن املـــواطـــنـــني. ويـــؤّكـــد الــنــاطــق الــرســمــي 

الـــحـــّيـــونـــي،  خـــالـــد  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  بـــاســـم 
 مــصــالــح )أجـــهـــزة( 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن لـــ

الــداخــلــيــة تــحــقــق فـــي جــمــيــع الـــشـــكـــاوى ضد 
إداريـــة ضد  ط عقوبات 

ّ
األمـــن، وتسل عناصر 

 القضاء يواصل 
ّ
من تثبت إدانتهم. يضيف أن

وإصـــدار  أمــامــه  املــنــشــورة  بالقضايا  التعّهد 
األحكام الالزمة في شأن عناصر األمن الذين 
يثبت تورطهم في االعتداء على مواطنني أو 

موقوفني في مراكز االحتفاظ.
العاملي  الــيــوم  األخــيــر بمناسبة  بــيــانــهــا  فــي 
التونسية  الــرابــطــة  أعــربــت  اإلنــســان،  لحقوق 
للدفاع عن حقوق اإلنسان عن قلقها الشديد 
حــــول أوضــــــاع حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي تــونــس، 
رة من املخاطر التي باتت تهّدد املكاسب 

ّ
محذ

قت حتى اليوم، بعد تسجيل بوادر 
ّ
التي تحق

تراجع في مجال الحريات العامة والفردية.

تحقيق

عمار الحلبي

ــي مـــنـــزلـــهـــا  ــ ــة املــــعــــيــــشــــة فــ ــ ــرفـ ــ داخـــــــــل غـ
ــام مــوســيــقــى  ــ ــغـ ــ ــى أنـ ــلــ ــع، وعــ ــ ــــواضـ ــتـ ــ املـ
صــاخــبــة، تــنــظــر أمـــانـــي إلــــى خطيبها 
وهو يضع خاتما ذهبيا في خنصرها، 
ثـــم عــقــدًا مــرّصــعــا بـــاألملـــاس بــرقــبــتــهــا، 
وبضع أساور ذهبية في يديها، وسط 
تصفيق حاّر من حضور الحفلة. رائد، 
يبلغ  أماني، محاضر جامعي،  خطيب 
راتبه 120 ألف ليرة سورية )40 دوالرًا 
أميركيا(، أي ما ال يعادل غراما واحدًا 
 من 

ّ
ــإن مــن الــذهــب فــي ســوريــة، لــذلــك، فـ

املــجــوهــرات  تلك   
ّ
أن نــعــرف  أن  املنطقي 

مزيفة. اتفق الشريكان على اتخاذ هذه 
الخطوة بعد عجز الثالثيني عن شراء 
أّي قطعة ذهب، فثمن خاتم الزواج الذي 
يــبــلــغ وزنــــه وســطــيــا 5 غـــرامـــات يــعــادل 
راتــب رائــد ألكثر من ستة أشهر، لذلك، 
لم يكن أمامه سوى اللجوء إلى »الذهب 

البرازيلي«.
هي عــادة جديدة، مهما جــرت العادات 
 الذهب ال يمكن التنازل 

ّ
القديمة على أن

عــنــه فـــي مــثــل هــــذه املـــفـــتـــرق الــحــيــاتــي 
 االتــفــاق على كمية الذهب 

ّ
الــهــام، إذ إن

الـــتـــي ســــوف يــشــتــريــهــا الـــعـــريـــس منذ 
أســاســي، وهو  فــتــاة  أّي  تقّدمه لخطبة 
من ضمن سلسلة اتفاقات ومفاوضات 
نــــــاريــــــة حــــــــول مـــبـــلـــغ املـــــهـــــر )املــــــؤّجــــــل 
واملعّجل( ونوع البيت الذي سيعيشان 
فــيــه ومــنــطــقــتــه، وغــيــرهــا مـــن الــشــروط 

الكمالية.
تــعــلــو وجـــه أمـــانـــي ابــتــســامــة عــريــضــة، 
ــــن بـــــني الـــفـــتـــيـــات  ــا مـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــهـــي تـــشـــعـــر أن فـ

ــد  ــواعــ  قــ
َ
ــيــــالت الـــــلـــــواتـــــي كــــــســــــرن ــلــ ــقــ الــ

الــظــروف  املــجــتــمــع، ومنعتها  وضــعــهــا 
 شراء 

ّ
االقتصادية، إذ تتفّهم الشابة أن

قــطــع الـــذهـــب الــحــقــيــقــي واملــســتــلــزمــات 
األخرى أصبح حلما، ال أكثر، بالنسبة 
الـــزواج. تقول  للمقبلني واملقبالت على 
ــي 

ّ
أن أنــا مقتنعة  أمــانــي: »بالنسبة لــي، 

ــم مــع  ــاهـ ــفـ ــة وتـ ــراحــ ســـأكـــمـــل حـــيـــاتـــي بــ
ـــف عند 

ّ
هـــذا الــشــخــص، لــذلــك فــلــن أتـــوق

أهلي  املــاديــة، كما ساعدني  التفاصيل 
 هناك فتيات 

ّ
في قراري«، مشيرة إلى أن

وبل 
ُ
تجرأن على تخفيض املطالب لكن ق
 برفٍض قاطع من أهاليهن.

َّ
قرارهن

أزمة العادات املكلفة تترافق مع ارتفاع 
ــاء،  ــنـــسـ ــدى الــــرجــــال والـ  الــــــــزواج لـــ

ّ
ســـــن

ــال إلــى  بــســبــب هـــجـــرة كــثــيــر مـــن الــــرجــ
ــة، أمــــا مـــن بــقــي داخــلــهــا،  خــــارج ســـوريـ
فإن ظروفه املالية ال تسمح له باإلقدام 
أشهر،  قبل  كــهــذه.  باهظة  خــطــوة  على 
ــه لـــجـــني قــالــبــا  ــ ــتــ ــ قـــطـــع ريــــــــاض وزوجــ
الــزواج  صغيرًا من الكاتو، خــالل حفلة 
»الضّيقة« التي أقيمت في منزل عائلة 
العروس  الحفلة عائلتا  ريــاض. حضر 
فقط،  املقّربون  والعريس، وأصدقاؤهم 
فــاملــنــزل أســـاســـا غــيــر مــهــيــأ الســتــقــبــال 
حــشــود. وعــلــى الــرغــم مــن فــرحــة لجني 
فـــي تــلــك الــلــيــلــة، بــســبــب زواجــــهــــا بعد 
 الــحــفــلــة لم 

ّ
انــتــظــار ثـــالث ســـنـــوات، فـــإن

ها فتاة 
ّ
ط لها، إذ إن

ّ
تكن كما كانت تخط

األصــدقــاء  مــن  كثير  لديها  اجتماعية، 
ـــؤالء يــزيــد عــددهــم على  ــارف، وهـ ــعـ واملـ
 

ّ
300 شخص، وال يمكن استيعابهم إال

في صالة أفراح مخّصصة لذلك. تعلق 
لليلة  األفـــراح  لــجــني: »استئجار صــالــة 
واحدة مع مستلزمات املنّصة وكرسي 

العروس والعريس )الكوشة( يبلغ 700 
ألف ليرة سورية )233 دوالرًا( في ليلة 
واحــدة، وهــذا املبلغ غير متوفر لدينا، 
ــان الــــقــــرار بـــالـــتـــنـــازل عــــن هـــذه  ــ لـــذلـــك كـ

الشكليات والزواج من دونها«.
التي  صديقتها  »حـــظ«  لــجــني  تستذكر 
ــة  ــاب ســـــوري ُمــقــيــم فـــي دولـ خــطــبــهــا شــ
وأنفق  ســوريــة  إلــى  إذ حضر  خليجية، 
عت 

ّ
بضعة ماليني في ليلة الزفاف، توز

عــلــى اســتــئــجــار صــالــة األفــــراح وتــوزيــع 
نحو 500 قطعة حلوى منّوعة )ضيافة 
ــارات فــارهــة  ــيــ ــعــــرس( واســـتـــئـــجـــار ســ الــ
ــة، وهــي عــرف مــتــداول في 

ّ
مــن أجــل الــزف

الــســيــارات  هــذه  تــجــوب  مدينتها، حيث 
املزّينة شوارع املدينة على أنغام أغاني 
ــم تــحــصــل على   لــجــني لـ

ّ
األعــــــــراس، لـــكـــن

شــــيء مـــن هـــــذا. وتــعــلــق قـــائـــلـــة: »هــنــاك 
ــارج  ــن الــــســــوريــــني املـــقـــيـــمـــني خــ كــثــيــر مــ
داخل  سوريات  يتزوجون  الذين  البالد 
 عــدد 

ّ
ســــوريــــة، وهـــــذا أمــــر طــبــيــعــي، ألن

الــذكــور الــســوريــني فــي الــخــارج أكثر من 
عــدد الــســوريــات فــي الــخــارج. أمــا البالد 
فقد تحّولت إلى كوكب زمــّردة )برنامج 

كرتوني تدور أحداثه في كوكب تسكنه 
اإلنـــــــــــاث فــــــقــــــط(«. وســـــــط ذلـــــــــك، يــشــكــو 
وتجهيزات  الذهب  قطاع  في  العاملون 
ــزواج مـــن جــمــود فـــي الـــســـوق، بسبب  ــ الــ
انعدام الطلب على أّي من هذه الخدمات 
واملنتجات بسبب الضائقة املعيشية، ما 
دفــع الشاب الــســوري عمار، الــذي يعمل 
في تنظيم موسيقى الحفالت )دي جي( 
إلى بيع معّداته والبحث عن عمٍل آخر. 
وفي املقابل، يحاول تّجار الذهب إيجاد 
فرصة لتحريك السوق بما يتناسب مع 
الــوضــع االقــتــصــادي الــجــديــد، وفــي هذا 
الــســيــاق، يــتــحــّدث صــائــغ فـــي محافظة 
ــي الـــجـــديـــد« عــــن خــاتــم  ــربـ ــعـ »الـ ـــ حـــلـــب لـ
الــخــطــبــة مــتــنــاهــي الــصــغــر، وهـــو خــاتــم 
مــصــنــوع مـــن الـــذهـــب عــيــار 18 قــيــراطــا، 
 ســـعـــره ال 

ّ
إن فـــقـــط، أي  ــرام  ــ غـ ــه 1.5  ــ وزنـ

يتجاوز 200 ألف ليرة )67 دوالرًا(. يعلق 
الصائغ الذي يرفض الكشف عن هويته: 
»الخاتم الخفيف يجعل إمكانية اقتنائه 
أســـهـــل، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــســاعــدنــي 
فـــي إيـــجـــاد طــريــقــة لــالســتــمــرار بالبيع 

وتحصيل رزقي«.

سورية: عادات الزواج تتغير

العيارات مختلفة واألسعار مرتفعة )لؤي بشارة/ فرانس برس(

عرس في الرقة عام 2017 بعد تحررها من »داعش« )دليل سليمان/ فرانس برس(

محتجة تواجه قوات األمن في العاصمة السبت الماضي )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

%80
من أولياء أمور القّصر الموقوفين، 

يعتدي األمن عليهم، بحسب الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.

في السنوات 
األخيرة، تغير كثير من 

العادات »الباذخة« 
للخطوبة والزواج 

في سورية، وبدأت 
الشكليات والكماليات 

تتساقط، فتلك 
العادات مكلفة جدًا

في الكويت كما في 
كّل أنحاء العالم، فرض 
تفّشي فيروس كورونا 

التعليم عن بعد، وذلك 
في إطار اإلجراءات 

االحترازية للحّد من انتقال 
العدوى. لكّن سجاًال 

يقوم اليوم في الكويت، 
إذ ثّمة من يرى فشل هذا 

النوع من التعليم

إلى المدارس الكويت: سجال تربوي صحي حول العودة 
مطالبة بتحصين نحو 

88 ألف مدرّس كحّل 
للعودة إلى المدارس

ثّمة شكوى من عدم 
جدية التالميذ والغّش 
في االختبارات عن بعد

الكويت ـ خالد الخالدي

يطالب خبراء التعليم في الكويت ومدّرسون 
بــــعــــودة الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــــي املـــــــدارس 
بـــأّي ثــمــن ولـــو جــزئــيــا، بــهــدف إنــهــاء الــوضــع 
الــســّيــئ الــــذي يــعــانــيــه الــتــعــلــيــم فـــي الــكــويــت، 
وفـــق مــا يــقــولــون. ويــأتــي ذلـــك وســـط تصاعد 
البالد  التعليمية في  اإلدارات  الــجــدال ما بني 
والــســلــطــات الــصــحــيــة بــشــأن عــــودة التالميذ 
ــــؤالء الــخــبــراء  ــلـــمـــدارس. ويـــؤكـــد عــــدد مـــن هـ لـ
ول 

ّ
األ الدراسي  الفصل   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

انــتــهــى بنسبة نــجــاح تــالمــس 100 في  الــــذي 
 املــراحــل الــدراســيــة دلــيــل واضــح 

ّ
املــائــة فــي كــل

على فشل التعليم عن بعد، بسبب عدم جدية 
ولجوئهم  باللوائح  التزامهم  وعــدم  التالميذ 
قام عن بعد 

ُ
 في االختبارات التي ت

ّ
إلى الغش

بمساعدة عائالتهم، باإلضافة إلى عدم تمّكن 
املــــدّرســــني مـــن تــعــلــيــم الــتــالمــيــذ فـــي املـــراحـــل 
ــانــــت وزارة  ــيـــة. وكــ ــافـ االبـــتـــدائـــيـــة بــطــريــقــة كـ
التربية في الكويت قد شّكلت لجنة للتواصل 

مــع الــســلــطــات الــصــحــيــة، طــالــبــة منها إطــالق 
خطة لتحصني املدّرسني بعد منحهم أولوية 
كــوفــيــد-19 والتنسيق  مــا يخّص لقاحات  فــي 
مع فرق طبية مختصة إلعداد العّدة من أجل 
عودة التالميذ إلى املدارس، على األقل تالميذ 
مدّرسيهم،  تحصني  بعد  االبــتــدائــيــة  املــرحــلــة 
الـــلـــقـــاحـــات ال تــصــلــح ملــــن هــم   

ّ
خـــصـــوصـــا أن

إلى  يشير  لعا 
ّ
مط  مصدرًا 

ّ
لكن عاما.   18 دون 

عن  حديث  أّي  ترفض  الصحية  السلطات   
ّ
أن

العودة إلى املدارس في الفترة الحالية وطلبت 
مـــن وزارة الــتــربــيــة تــرتــيــب شــؤونــهــا فـــي ما 
يخص التعليم عن بعد حتى مطلع عام 2022. 
ويؤكد املصدر الذي يشغل منصبا عاليا في 
ــا نتوقع 

ّ
ـــه »كــن

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــــوزارة لـــ

بالعملية  تــهــتــم  أن  الــصــحــيــة  الــســلــطــات  مـــن 
التعليمية ومنح العودة إلى املدارس األولوية 
ولـــــو بــشــكــل جـــزئـــي مــثــلــمــا ســمــحــت بـــعـــودة 
الـــعـــمـــل فــــي املـــطـــاعـــم واملـــقـــاهـــي واملـــجـــّمـــعـــات 
هو  يبدو  مــا  بحسب  التعليم   

ّ
لكن التجارية. 

لــديــنــا، مع  السلطة الصحية  اهــتــمــامــات  آخــر 

ــه 
ّ
األســـف الــشــديــد«. يضيف املــصــدر نفسه أن

»مع تشديد اإلجراءات وإعادة إغالق النوادي 
 األمـــل بــالــعــودة 

ّ
الصحية والــصــالــونــات، فـــإن

الــجــزئــيــة لــلــتــالمــيــذ إلـــى املـــــدارس فــي الفصل 
 أمامنا 

َ
الدراسي الثاني قد تالشت، ولم يتبق

قـــرارات  وفـــرض  بعد  عــن  التعليم  إال تحسني 
أكـــثـــر صــــرامــــة فــــي مــــا يـــخـــّص مـــســـألـــة الــغــش 

ه اجتمع مع 
ّ
وجه حق«. ويشير العتيبي إلى أن

عدد من املدّرسني واملدّرسات وقرروا وقف ما 
العملية  تــطــاول  التي  »االنــتــهــاكــات«  بـــ وصفه 
 »املــجــتــمــعــني عــمــدوا 

ّ
الــتــعــلــيــمــيــة، مــضــيــفــا أن

واملختصني  األطباء  من  فريق  مع  بالتنسيق 
ــة إلـــــى وضـــــع مــعــايــيــر  ــيـ ــائـ ــي الـــصـــحـــة الـــوقـ فــ
إلى  القريبة  بالعودة  تسمح  صحية  وخطط 
املـــــــدارس، ورفــعــهــا إلــــى وزارة الــتــربــيــة الــتــي 
ترفعها بدورها إلى السلطات الصحية ووزير 

الصحة الدكتور باسل الصباح«. 
ــريـــق الــتــعــلــيــمــي  ــفـ  »الـ

ّ
ويـــوضـــح الــعــتــيــبــي أن

الطبي خلص إلى عدد من التوصيات، أهّمها 
مــدّرس  ألــف   88 لنحو  حملة تحصني شاملة 
ومـــدّرســـة وعــــودة الــتــالمــيــذ إلـــى املـــــدارس مع 
االلتزام املشّدد باإلجراءات الصحية، وأبرزها 

وضع الكمامة والتباعد الجسدي«. 
أّما الدكتور حسني دشتي، وهو أحد األطباء 
الذي ساهموا بصياغة املقترحات التي رفعت 
»الــعــربــي  إلــــى الــســلــطــات الــصــحــيــة، فــيــقــول لـــ
 »تركيز التحصني على املدّرسني 

ّ
الجديد« إن

سيضرب عصفوَرين بحجر واحد، إذ سيؤّدي 
مــن سكان  فيها  بـــأس  ال  نسبة  إلـــى تحصني 
 املشكلة 

ّ
ـــه ســيــحــل

ّ
الــكــويــت، بــاإلضــافــة إلـــى أن

اإلجـــــراءات  مــع  وهـــكـــذا،  بــالــكــامــل.  التعليمية 
 فيروس كورونا سيكون 

ّ
الصحية املتبعة، فإن

بعيدًا عن القطاع التعليمي«.
على الرغم من ذلك، تواصل وزارة الصحة في 
الكويت تجاهل نداءات القطاع التعليمي، وقد 
 العودة إلى التعليم 

ّ
أّكدت في أكثر من مّرة أن

الساحقة  األغلبية  بعد تحصني  إال  تكون  لن 
يبدو  ما  باللقاحات، وهو  الكويت  من سكان 
بــعــيــد املـــنـــال فـــي ظـــل بــــطء وتـــيـــرة التحصني 
ورفــــض عـــدد كــبــيــر مــن الــكــويــتــيــني الــحــصــول 
عــلــى الــلــقــاح بسبب الــشــائــعــات املــنــتــشــرة في 
وســائــل الــتــواصــل االجتماعي حــول أضـــراره. 
 املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة الصحة 

ّ
لــكــن

أّكــد في هذا  الله السند كــان قد  الدكتور عبد 
 »الــــرهــــان هـــو عــلــى وعــــي الــشــعــب 

ّ
اإلطــــــار أن

التسجيل  الستمرار  الطبية  بالطواقم  وثقته 
في املوقع االلكتروني املخصص للتحصني«.

وارتفاع نسب النجاح بطريقة غير منطقية«.
في السياق، تقول عائشة عبد املحسن، مدّرسة 
مرحلة متوسطة في إحدى املدارس الحكومية 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة،  ــمــ ــعــــاصــ ــقـــة الــ ــنـــطـ ــة ملـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
أمر  »الــدراســة عن بعد   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

إلــى األطــفــال واملــراهــقــني.  غير مــجــٍد بالنسبة 
هـــذا بــالــنــســبــة إلـــى الــعــالــم. أّمــــا بــالــنــســبــة إلــى 
التدريس عن بعد كارثة كبيرة،   

ّ
فــإن الكويت، 

 أمهات التالميذ 
ّ
 يوم أن

ّ
ألنني أكتشف في كل

ون الواجبات 
ّ
الصغار وآباءهم هم الذين يحل

ويـــخـــضـــعـــون لـــالمـــتـــحـــانـــات بــيــنــمــا األطـــفـــال 
ــه »ال بّد من 

ّ
يلعبون«. تضيف عبد املحسن أن

والــعــودة  بــأّي ثمن  اإللكتروني  التعليم  وقــف 
إلـــى مــقــاعــد الـــدراســـة، خــصــوصــا فــي املــرحــلــة 
 
ً
تجد حال أن  الصحة  وزارة  وعلى  االبتدائية. 
بداًل من االنشغال بالسماح للمطاعم بالعمل«.

مدير  العتيبي،  العزيز  عبد  يقول  جهته،  مــن 
الجديد«  »العربي  لـ ثانوية،  حكومية  مدرسة 
 »السلطات الصحية تنحر التعليم وتساهم 

ّ
إن

في تخريج أجيال غير متعلمة ناجحة من دون 

إلى متى تبقى األمور 
على هذه الحال؟ 

)ياسر الزيات/ فرانس برس(
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