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عّمان ـ أنور الزيادات

إلى  األردن  فــي  البطالة  ارتــفــاع معدل  ينذر 
24.7 فــي املــائــة بــأخــطــار اجــتــمــاعــيــة جــّمــة، 
خاصة أنــه يبلغ 32.8 في املائة بني اإلنــاث 
و22.6 في املائة بني الذكور، وفق دائرة اإلحصاءات 
العامة، فيما أعلن البنك الدولي أن معدالت البطالة 
بني شبان األردن بلغت نسبة ال سابق لها وصــواًل 

إلى نحو 50 في املائة.  
وارتفاع معدل البطالة مشكلة اقتصادية مستعصية 
ــار اجــتــمــاعــيــة وخــيــمــة، ألنـــهـــا تـــمـــّس بــحــيــاة  ــ ذات آثـ
شريحة واسعة من املواطنني واألسر. وزادت الظروف 
تعقيدات  كــورونــا  مــن جائحة  نتجت  الــتــي  الصعبة 
هذه املشكلة، وحجم تأثيراتها السلبية التي ال تزال 
قــائــمــة عــلــى الــوضــع االجــتــمــاعــي الــــذي طــــاول فئات 
والعامالت  والعاملني  العمل  مــن  العاطلني  مــن  عــدة 
املنظمة، واملياومني ذوي األجور  القطاعات غير  في 
الــيــومــيــة.  وعــانــت شــركــات صــغــيــرة ومــتــوســطــة من 
حــجــم الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــجــائــحــة، مـــا أدى الــى 
االحترازية  اإلجــــراءات  بسبب  الوظائف  آالف  فــقــدان 
انعكاسات  فــي  وتسببت  الــســلــطــات،  اتخذتها  الــتــي 

اجتماعية على املديني القصير والطويل. 
»العربي  تقول أستاذة علم الجريمة خولة الحسن، لـ
الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك ارتـــبـــاط كــبــيــر بـــني ارتـــفـــاع نسب 
ــداف  ــ ــبـــان أهـ ــدى الـــشـ ــ ــعــــدل الـــجـــريـــمـــة. لـ الـــبـــطـــالـــة ومــ

ــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى عـــمـــل، لـــكـــن األســـالـــيـــب  مـــشـــروعـ
الشرعية باتت ال تستطيع تحقيق أهداف عدد كبير 
منهم، لذا زاد اللجوء إلى أساليب غير شرعية لدى 
الذكور واإلنــاث معًا، مثل الجريمة واملخدرات وبيع 
للحصول على مداخيل تمنحهم  والــدعــارة،  السالح 
األمــل بإمكان  فرصة عيش حياتهم«. تتابع: »فقدان 
تحقيق األهــداف بوسائل شرعية قد يجعل الشبان 
اإلرهابية  للجماعات  أيضًا  سائغة  لقمة  والشابات 
التي تحاول تجنيدهم من خالل املواقع اإللكترونية، 
خاصة أن غالبية الشبان ال يعملون، ويمضون وقتًا 

 على شبكة اإلنترنت«.  
ً
طويال

الشبان لديهم طاقات  أن »هــؤالء  إلــى  الحسن  تشير 
والجماعات  لتفريغها.  طــرق  عــن  يبحثون  مكبوتة 
اإلرهـــابـــيـــة تــســتــهــدفــهــم لــخــلــق ذئــــاب مــنــفــردة منهم 
يقعن ضحايا  فقد  الفتيات  أما  لتنفيذ مخططاتها. 
والبطالة عمومًا  الــدعــارة.  خــاصــة  بالبشر،  االتــجــار 
تفتح الطريق للجرائم املنظمة وغير املنظمة، وكذلك 
باب الحقد الطبقي بني الفقراء واألغنياء، باعتبار أن 
هناك خريجني غير قادرين على العمل لتوفير أبسط 
متطلبات حياتهم، في حني ينفق آخرون من عائالت 
غنية بال حساب، علمًا أن وظائف كثيرة مهمة وذات 
دخــــل مــرتــفــع تــذهــب إلــــى أبـــنـــاء الــطــبــقــة الــغــنــيــة في 
القطاعني الخاص والعام عبر املحسوبية والواسطة 
واملــكــانــة االجــتــمــاعــيــة، مـــا يــعــزز مــشــاعــر التهميش 
واإلقــصــاء لــدى كثيرين، والــتــي تـــؤدي إلــى انــحــراف 

سلوكي يوجد الجريمة ومخالفات أخــرى«.  وتؤكد 
السلبية  املشاعر  أيضًا  تؤجج  »البطالة  أن  الحسن 
التي تتسبب في عنف أسري. فالعاطلون من العمل 
ال يــســتــطــيــعــون الـــخـــروج بــســبــب أوضـــاعـــهـــم املــالــيــة 
الحصول على مصروفهم  إلى  الصعبة، ويضطرون 
 فهم 

ً
مـــن أفـــــراد عــائــالتــهــم. وفــــي حــــال وجـــــدوا عــمــال

يضطرون إلــى القبول بــأي أجــر. كما تجعل البطالة 
أصحاب العمل في القطاع الخاص يستغلون الوضع 

لصالحهم عبر خفض رواتب الخريجني«.
تضيف: »إذا أردنا الحد من البطالة فاألفضل العمل 
إليجاد تعاون بني القطاعات وتوجيه سوق العمل، 
ووضــــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة لــلــمــهــن بــالــتــنــســيــق مع 
الجامعات، علمًا أن مشاريع كثيرة ممّولة من الخارج 
الــدوالرات  الــذي يهدر ماليني من  تعاني من الفساد 

في مشاريع غير تشغيلية«. 
وتطالب الحسن بإعادة النظر في مشاريع التدريب 
»فقدان  من  محذرة  املؤسسات،  بعض  توفرها  التي 
في  البطالة،  بسبب  الوطنية  الهوية  الشبان  بعض 
حــني خــلــقــت الــواســطــة واملــحــســوبــة كــراهــيــة طبقية، 
وتـــنـــمـــرًا إلـــكـــتـــرونـــيـــًا كـــبـــيـــرًا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

االجتماعي«. 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  الخبير  يــقــول  جهته،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــــدل البطالة  حــســام عــايــش، لـــ
على وجود قوى ال تنفذ دورها االقتصادي، وتجعل 
االســـتـــثـــمـــار بـــالـــقـــوى الــبــشــريــة يــصــبــح أقــــل جـــدوى 

يتفاقم  البطالة  زادت  وكلما  الــشــبــان.  إلــى  بالنسبة 
حــجــم الـــتـــوتـــر االجـــتـــمـــاعـــي، ويــصــبــح الـــنـــاس أكــثــر 
اضــطــرابــًا. وكــلــمــا فــقــد الــشــبــان األمــــل، زادت مشاعر 
الــنــقــمــة عــلــى املــجــتــمــع، ســـواء عــبــر االحــتــجــاجــات أو 
االنـــتـــقـــال الــــى صـــفـــوف الــجــهــات املـــتـــطـــرفـــة«. يــتــابــع: 
»يتحول العاطلون من العمل أحيانًا إلى مستهلكني 
وقيمتهم  بأهميتهم  الشعور  يفقدهم  ما  إنتاج،  بال 
الــشــخــصــيــة، ويــخــفــض الـــــروح املــعــنــويــة والــوطــنــيــة 
ــم، ويـــنـــعـــكـــس عـــلـــى طــبــيــعــة  ــ ــرهـ ــ لـــديـــهـــم أو لـــــدى أسـ
العالقات لتصبح الوظيفة أحيانًا محل تنافس بني 

عدد كبير من األشخاص«. 

مجتمع
قال مسؤولون إن عدد قتلى انهيار بناية سكنية في منطقة ميامي بالواليات املتحدة ارتفع إلى 
فــي عــداد  الجهود النتشال 76 جثة أخــرى ملفقودين اعتبروا  فــي حــني تستمر  الخميس  يــوم   64
املوتى. جاء ذلك بعد يوم من إعالن فرق البحث أنه لم يعد هناك أمل في العثور على أي ناجني 
تحت أنقاض البناية في سيرفسايد بوالية فلوريدا. وعثرت الفرق التي تنقب بني األنقاض على 
10 جثث أخــرى مما رفع العدد املؤكد للقتلى إلى 64، وفقًا ملا أعلنته دانييال ليفني كافا رئيسة 
)رويترز( بلدية ميامي-ديد في مؤتمر صحافي.  

كــل دقيقة، وإن عدد  الــجــوع  الفقر إن 11 شخصًا يموتون مــن  قالت منظمة »أوكــســفــام« ملكافحة 
الذين يواجهون ظروفًا شبيهة باملجاعة في جميع أنحاء العالم قد زاد ستة أضعاف خالل العام 
املاضي. وفي تقرير بعنوان »فيروس الجوع يتكاثر«، قالت املنظمة يوم الخميس إن عدد القتلى 
يقتل حوالي سبعة أشخاص في  الــذي  الناجمة عن كوفيد-19،  الوفيات  عــدد  املجاعة يفوق  من 
أن  إنه »يجب  أميركا  أوكسفام  التنفيذي ملنظمة  الرئيس واملدير  آبي ماكسمان،  الدقيقة. وقالت 
)أسوشييتد برس(  نتذكر أن هذه األرقام تتكون من أفراد يواجهون معاناة ال يمكن تصورها«.  

»أوكسفام«: 11 شخصًا يموتون جوعًا كل دقيقةارتفاع عدد قتلى مبنى فلوريدا المنهار إلى 64

أفــــادت مــحــطــات تــلــفــزيــون فــي بــنــغــادش بـــأن 49 
شخصًا على األقل قتلوا في حريق اندلع بمصنع 
لألغذية واملشروبات خارج العاصمة دكا. وأوضح 
املسؤول في جهاز اإلطفاء راسل شيكر، أن »حريقًا 
اندلع ليل الخميس في مبنى مصنع هاشم لألغذية 
واملشروبات املحدودة املؤلف من خمسة طوابق في 
إلــى أن  روبغانج بضاحية العاصمة دكــا«. وأشــار 

التفاصيل لم تتضح بعد حول أسباب الحادث.
ونقلت قناة »إيــكــاتــور تــي فــي« عــن مــســؤول بــارز 
لم تكشف هويته قوله إن »49  اإلطــفــاء  في جهاز 
شخصًا قضوا في الحريق«. وأضافت أن »رجال 
إنقاذ حاولوا انتشال الجثث من املصنع املحترق، 
ــداخــــل عــنــدمــا انــدلــعــت  ــ والــــــذي كــــان مــغــلــقــًا مـــن ال
النيران«. ولم تتوفر تفاصيل حول عدد األشخاص 

الذين كانوا داخل املصنع، وعدد املفقودين. وتملك 
بنغادش تاريخًا مأساويًا من الكوارث الصناعية. 
ففي عام 2019، أدى حريق نشب في أقدم جزء من 
مدينة دكــا، وهي منطقة عمرها 400 عام مكتظة 
ــتـــودعـــات، إلــــى مــقــتــل 67  بــشــقــق ومـــتـــاجـــر ومـــسـ
شخصًا على األقــل. وفــي حريق آخــر خــال العام 
ذاته، قِتل 25 شخصًا عندما اشتعلت النيران في 

اندلع   ،2012 وعــام  الطوابق.  متعدد  تجاري  مبنى 
حــريــق فــي مصنع لــلــمــابــس عــلــى مــشــارف دكــا، 
بواباته  خلف  حــوصــروا   

ً
قتيا  112 سقط  حيث 

املــغــلــقــة. كــمــا تسبب حــريــق آخـــر انــدلــع فــي منزل 
في  قانوني  غير  في شكل  كيميائية  مــواد  يخّزن 

دكا القديمة بمقتل 123 شخصًا عام 2010.
)أسوشييتد برس(

حسام  واالجتماعي  االقتصادي  الخبير  يتحدث 
مؤشرات  وجــود  عن  الجديد«  لـ»العربي  عايش 
المجتمع  بنية  مقلقة اجتماعيًا واقتصاديًا على 
األردني  االقتصادي  »النموذج  أن  معتبرًا  األردني، 
االستهالكي والنخبوي يهدر فرص عمل مهمة 
يخضعون  الذين  المهارات  أصحاب  إلى  بالنسبة 

غالبًا للواسطة والمحسوبية«.

مؤشرات مقلقة

Saturday 10 July 2021
السبت 10 يوليو/ تموز 2021 م  30  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2504  السنة السابعة

)Getty /مهدي حّسان(



تواجه ألمانيا نقصًا كبيرًا في العمالة الماهرة في 
العديد من المهن الفنية، األمر الذي فرض عليها 

وضع خطط لمواجهة هذه األزمة

تعويضات ضحايا انتهاكات تونس معطلة

1819
مجتمع

برلين ـ شادي عاكوم

يعّد نقص اليد العاملة املتخصصة 
فــــي أملـــانـــيـــا مـــصـــدر قـــلـــق كــبــيــر فــي 
الـــبـــاد، ملـــا يــشــكــلــه هــــذا الـــواقـــع من 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عــلــى الــنــظــام االجــتــمــاعــي 
وسوق العمل. لذلك، تم اعتماد قانون يسمح 
ألشخاص من خارج دول االتحاد األوروبي، 
ويتمتعون بمؤهات وشروط معينة للتقدم 
ــبـــات أو عـــقـــود عمل  والـــحـــصـــول عــلــى تـــدريـ
لتغطية النقص املــوجــود وفــق أطــر قانونية 
بطريقة  وذلــك  لاحتياجات،  وتبعًا  منظمة 
التوظيف  لــوكــالــة  ووفــقــًا  وســريــعــة.  منظمة 
االتــحــاديــة، تشهد نحو 50 مهنة، كثافة في 
إلــى مليون  الحاجة  فــي مقابل  العمال،  عــدد 
عامل، ثلثاهم من أصحاب املؤهات املهنية 
العديد  القائم في  النقص  والتقنية، لتغطية 
من املهن. ويتوجب اعتماد إجراءات وخطط 
املتوسط  املديني  ذلــك على  لتحقيق  مختلفة 

والطويل.
تسعى الباد لتنفيذ مشروع تدعمه الوزارة 
االتــحــاديــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة لتوظيف 
عمال مهرة من البوسنة والهرسك، خصوصًا 
في مجال األعمال الحرفية، على أن ينخرطوا 
خــال هــذا الــعــام فــي وظــائــف ضمن شركات 
الكهربائية  والهندسة  املعدنية  اإلنــشــاءات 
ــار، تفيد  ــ والــســبــاكــة والــتــدفــئــة. فــي هـــذا اإلطـ
 هــنــاك تــعــاونــًا مــع غــرف الحرف 

ّ
تــقــاريــر بـــأن

ــدن األملـــانـــيـــة، منها  الــيــدويــة فـــي عـــدد مـــن املــ
بوتسدام وكوبلنس وميونخ، باإلضافة إلى 
مشاورات لتعميم هذا النوع من املشاركة في 
مؤهلني  متخصصني  عـــن  الــبــحــث  عــمــلــيــات 
العالم لسد احتياجات  أخــرى من  أماكن  في 
السوق، ولكي تكون أملانيا بلدًا أكثر منافسة 

تجاريًا. 
واقـــــٌع يــنــطــبــق عــلــى أصـــحـــاب الـــكـــفـــاءات من 
األملان املغتربني، والذين غادرت أعداد كبيرة 
منهم خال السنوات املاضية. تشير صحيفة 
العمل على تنظيم  إلــى  األملانية  »دي فيلت« 
فعاليات وورش عمل في عدد من الــدول من 
الستقطاب  تهدف  املتحدة،  الــواليــات  بينها 
املؤهلني منهم وإعادتهم للعمل في وطنهم. 
 الــشــبــكــة األكــاديــمــيــة األملــانــيــة 

ّ
يــشــار إلـــى أن

الــدولــيــة )مـــبـــادرة تــرصــد األملــــان املــهــاجــريــن 
ال ســيــمــا أصــحــاب الـــكـــفـــاءات( الــتــي تــرعــاهــا 
ــنــــوات، بــاتــت  الــســلــطــات االتـــحـــاديـــة مــنــذ ســ
ــتــــزايــــدة بــســبــب الــنــقــص  تــكــتــســب أهـــمـــيـــة مــ
 

ّ
ظل في  التخصصات،  من  العديد  في  الحاد 
باإلضافة  السكان  عــدد  فــي  املــتــزايــد  النقص 
ــــى تـــوجـــهـــات الــــبــــاد املــتــعــلــقــة بــاملــنــافــســة  إلـ
إلى  الصحيفة  وتشير  العاملية.  االقتصادية 
التي أعدها املعهد  الدراسة  إلى  ه استنادًا 

ّ
أن

ــر نــحــو  ــيـــدرالـــي ألبــــحــــاث الـــســـكـــان، هـــاجـ ــفـ الـ

وطالب املعهد األملاني لألبحاث االقتصادية، 
في دراسة، النقابات العمالية بتوفير ظروف 
ــراء بــســبــب الــخــطــر مـــن نقص  ــ عــمــل أكـــثـــر إغــ
حاد في العمالة املاهرة بحلول عام 2040 قد 
يصل إلى 4.2 مايني عامل أي ما يعادل 12 
 
ّ
فــي املــائــة مــن الــقــوى العاملة، مشيرًا إلــى أن
سن التقاعد قد تصل إلى 69 عامًا، في حينه، 

لتغطية النقص.
من جهة أخــرى، تظهر دراســة حديثة أعدها 
ــبــــرغ،  ــــي نــــورمــ ــيـــف فـ ــتـــوظـ ــــاث الـ ــــحـ مـــعـــهـــد أبـ
 كورونا 

ّ
نشرتها أخيرًا شبكة »إيه آر دي« أن

املــرتــبــطــة  واملـــــؤهـــــات  الـــلـــغـــة  دورات  أعــــــاق 
خصوصًا  البطالة  زيـــادة  إلــى  وأدى  باملهن، 
لـــــدى الـــاجـــئـــني. وقــــــال الــخــبــيــر فــــي املــعــهــد 
ــا، لــكــان  ــ ــــورونـ ــــوال كـ ــه »لــ ــ ــ

ّ
ــر، إن ــروكــ هــــربــــرت بــ

ما بني  ارتفع  الاجئني  التوظيف بني  معدل 
خمسة وثمانية في املائة عام 2020. لكن في 
الــبــطــالــة نقطة مئوية.  الـــواقـــع، ارتــفــع مــعــدل 
وبمرور الوقت، قد تزيد األمور سوءًا نتيجة 
لــانــتــظــار، وفـــقـــدان الــحــوافــز واملـــؤهـــات من 
الحقًا  ما سيترجم  اللغوية،  املــهــارات  بينها 

بصعوبة االندماج في سوق العمل«. 

غالبية الضحايا المعنيين 
بهذا الملف ما زالوا يعانون 

من تبعات االستبداد

خطر من نقص حاد في 
العمالة الماهرة بحلول 
عام 2040 قد يصل إلى 

4.2 ماليين عامل

ألــف أملاني خــال العقد املاضي، يتمتع   180
حتى  املتوسطة.  تفوق  بمؤهات  غالبيتهم 
واالبتكار  للبحوث  الخبراء  لجنة  تقرير   

ّ
أن

قضايا  بشأن  للحكومة  املــشــورة  تقدم  التي 
الــتــعــلــيــم والـــبـــحـــث الــعــلــمــي انـــتـــقـــد حـــركـــات 

الهجرة التي حصلت خال األعوام األخيرة.
أطلق  والــحــّد منها،  األدمــغــة  ملواجهة هجرة 
عـــدد مــن املــنــظــمــات بــرامــج تــســعــى إلـــى ربــط 
الــبــاحــثــني عـــن عــمــل فـــي الـــخـــارج بــأصــحــاب 
الــوظــائــف الــشــاغــرة فــي أملــانــيــا. ويــأتــي ذلــك 
وسط تساؤالت عن مدى فاعلية هذه البرامج، 
ــانـــت كـــافـــيـــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات  ــا إذا كـ ــ ومـ
شير منّسقة عمل 

ُ
الــســوق. فــي هــذا اإلطـــار، ت

الشبكة األكاديمية األملانية في نيويورك، آنا 
العديد من األشخاص   

ّ
أن إلى  بريل،  أوبرلي 

أملانيا مؤقتًا على  إلــى  الــعــودة  فــي  يرغبون 
هم يجهلون الجهات املعنية التي 

ّ
 أن

ّ
األقل، إال

إلى عدم  التواصل معها، باإلضافة  يمكنهم 
معرفتهم بالخيارات املهنية املتاحة وفرص 
ــارات الــوظــيــفــيــة فـــي مــجــال  ــ ــــسـ الــتــمــويــل واملـ

التجارة. 
 املجال العلمي في أملانيا يشهد 

ّ
يشار إلى أن

تحسنًا كبيرًا، وقد عّد جذابًا خال السنوات 
التميز  األخــيــرة، وذلــك نتيجة الستراتيجية 
والـــتـــدابـــيـــر الــهــيــكــلــيــة املــخــتــلــفــة الســتــقــطــاب 
ــمـــن يــــرغــــبــــون فــي  ــارج، مـ ــ ــخــ ــ الــــشــــبــــاب مــــن الــ
الحصول على وظائف دائمة. وتشير تقارير 
 العديد من هــؤالء الشباب يتوجهون 

ّ
إلى أن

إلى دول أوروبية أخرى، كسويسرا، إذ عادة 
ما تكون الرواتب أفضل.

 خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد 
ّ
يــشــار إلــى أن

األوروبــــــــي قـــد يــشــجــع األملــــــان الـــراغـــبـــني في 
العودة إلى ديارهم على اتخاذ خطوة كهذه 
. ويــشــدد املــتــحــدث بــاســم سياسة 

ً
مــســتــقــبــا

الديمقراطي  الــحــزب  لـــدى  والتعليم  الــبــحــث 
الــحــر )الــلــيــبــرالــي( تـــومـــاس زاتــلــبــيــرغــر، في 
توسيع  على  فيلت«  »دي  لصحيفة  حديثه 
محاوالت التوظيف بشكل كبير، الفتًا إلى أن 
جهود الحكومة ليست كافية، ويجب اإلعان 
عـــن مــؤتــمــرات ســنــويــة وعــلــى نــطــاق واســـع، 
الــدول اإلسكندنافية، في  أو  ســواء في آسيا 
اعــتــمــاد ســيــاســة والء مـــعـــززة بشبكة  إطــــار 
عــاقــات قــويــة، وفـــي إطــــار الــهــجــرة املــوجــهــة 
الــقــائــمــة عــلــى احــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل من 

العمال املهرة.
ــادة أعـــداد  ــ وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل عــلــى زيـ
املــســتــهــدفــني ضـــمـــن قــــانــــون هـــجـــرة الــعــمــال 
الفيدرالية  الحكومة  تعمل  املــؤهــلــني،  املــهــرة 
ــة املتعلقة  ــ ــ عــلــى تــحــســني اإلجـــــــراءات اإلداريـ
املتخصصة،  العمالة  هــجــرة  قــانــون  بــلــوائــح 
ــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــأشـــيـــرات،  ــًا فــــي مــ وخـــصـــوصـ
التعليمية  بــاملــؤهــات  الــســريــع  ــتــــراف  واالعــ
األجنبية أو ما يخضع له األطباء كامتحان 

الـــجـــدارة ملــمــارســة املــهــنــة، وزيــــادة الــدعــم في 
مــا يــخــص الــلــغــة. ويــشــمــل الــقــانــون خريجي 
ــــني عــــلــــى تــــدريــــب  ــلـ ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ ــات والـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
مــهــنــي مــؤهــل ضــمــن الـــشـــروط ، بــيــنــهــا نــوع 

االختصاص والتمكن من اللغة األملانية.
نقلت صحيفة »دي فيلت« عن دراســة أعدت 
بتكليف من قبل الــوزارة االتحادية للشؤون 
 36 فــي املــائــة مــن الوظائف 

ّ
االقــتــصــاديــة، أن

القطاع الحرفي بقيت شاغرة خــال عام  في 
2020، من بينها الفنية الكهربائية والسباكة 
وإصـــــــــــاح أجــــــهــــــزة الــــتــــدفــــئــــة والـــتـــكـــيـــيـــف، 
ــاث وغــيــرهــا.  ــ ــ والـــصـــنـــاعـــات الــخــشــبــيــة واألثـ

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

يواجه تنفيذ القرارات 
»المحّقة« انتكاسات في 

تونس، وإحداها في قانون 
العدالة االنتقالية الخاص 

بضحايا النظاَمين السابَقين

تونس ـ مريم الناصري

الــعــدالــة  فــي عـــام 2018، ُوضـــع قــيــد التنفيذ قــانــون 
االنتقالية الصادر في ديسمبر/ كانون األول 2013، 
مــن خــال إنــشــاء صــنــدوق الكرامة الــخــاص بصرف 
تــعــويــضــات لــضــحــايــا الــنــظــامــني الــســابــقــني خــال 
فــتــرتــي حــكــم الــرئــيــســني الــحــبــيــب بــورقــيــبــة )1955- 
 ،)2011  -1987( عــلــي  بـــن  الــعــابــديــن  ــن  ــ وزيـ  )1987
وضــحــايــا األحـــــداث اإلرهـــابـــيـــة وجـــرحـــى وعــائــات 
شــــهــــداء الـــــثـــــورة. وبـــحـــســـب الـــبـــنـــد 93 مــــن قـــانـــون 
ــحــدث حــســاب خــاص 

ُ
املــالــيــة لسنة 2014، فــقــد اســت

إلــى ضحايا  االعتبار  الكرامة ورد  باسم »صندوق 
ــبـــداد« لــلــمــســاهــمــة فـــي الــتــعــويــض لضحايا  ــتـ االسـ
االســــتــــبــــداد وتـــوفـــيـــر وســــائــــل تــمــويــلــه وضــبــطــهــا. 
ــتـــصـــرف فــي  ــنـــدوق والـ الـــصـ ــت مــهــمــة إدارة  ــلــ وأوكــ
حساباته إلى لجنة شكلت لهذا الغرض، وخضعت 
إلشــــراف الــحــكــومــة. لــكــن هـــذه اإلجــــــراءات لــم تطلق 
الــتــاريــخ، ولم  ذلــك  الصندوق منذ  آلية تفعيل عمل 
توفر املــوارد املالية الضرورية لتنفيذ مهمات منح 
التصرف  لجنة  فــقــرّرت  ملستحقيها.  الــتــعــويــضــات 
فــي صــنــدوق الــكــرامــة إطـــاق مــبــادرة لـــرد االعــتــبــار 
لــضــحــايــا االســـتـــبـــداد، وأعـــــّدت مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني املاضي خطة لتنظيم حملة إعامية، وإطاق 
سلسلة اتــصــاالت داخــلــيــة وخــارجــيــة بــهــدف حشد 
دعم لتعبئة موارد الصندوق، مع تأكيدها ضرورة 
اإلسراع في إصدار قرار يحدد النسبة املئوية ألموال 
الصندوق املرتبطة بميزانية الدولة، ووضع قائمة 
تــضــم أســمــاء كــل ضــحــايــا الــنــظــامــني الــســابــقــني، مع 
توضيح درجة االنتهاك، وقيمة التعويض املستحق 

لكل ضحية.
وكانت هيئة تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن 
لجنة التحكيم واملصالحة )هيئة الحقيقة والكرامة( 
اقــتــرحــت فــي تــقــريــر أصـــدرتـــه فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
االنــتــهــاكــات، في  لتعويض ضــحــايــا  2020، وســائــل 
حني نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية 
بتاريخ 19 مارس/ آذار املاضي قائمة شهداء الثورة 
الــتــي تــضــمــنــت أســـمـــاء 129 شــهــيــدًا، بــيــنــمــا أوردت 
قائمة املصابني 634 اسمًا. وفعليًا مّرت سنة كاملة 
على نشر تقرير »هيئة الحقيقة والكرامة«، في حني 
ينص البند 70 من قانون العدالة االنتقالية على أن 
أن تعّد، خــال فترة سنة من تاريخ  الحكومة يجب 
صـــدور هـــذا الــتــقــريــر، خــطــة وبــرنــامــج عــمــل لتنفيذ 
الــتــوصــيــات واالقــــتــــراحــــات الـــتـــي املـــقـــدمـــة، وهــــو ما 
م تنفيذ آالف مــن ضحايا عهود 

ّ
مــا حت لــم يحصل، 

فيها  شـــارك  احتجاج  تحركات  السابقة  االســتــبــداد 

أيــضــًا جــرحــى وعـــائـــات شــهــداء الـــثـــورة، للمطالبة 
ظلم  من  عانوه  عّما  وتعويضهم  لهم  االعتبار  بــرد 
ــل الــســجــون، ومـــن إصـــابـــات جسدية  وتــعــذيــب داخــ

خال الثورة.
ــام شــبــكــة الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة، وهــي  يــشــيــر كــاتــب عـ
إلى  الجديد«  »العربي  لـ  حركة مستقلة، في حديثه 
أن »ال إرادة سياسية فعلية لتفعيل مطالب العدالة 
االنتقالية. رغم أننا توقعنا أن يكون هذا امللف من 
أولويات الحكومات املتعاقبة، لكنه خضع، لألسف، 
يتبنون مبدأ  الذين  أولئك  لتجاذبات سياسية بني 
مــنــح تــعــويــضــات، وبـــني مــن يــرفــضــون هـــذا اإلجـــراء 
ألسباب مختلفة، رغم أن الحقيقة الثابتة أن غالبية 
زالــوا يعانون من  امللف ما  املعنيني بهذا  الضحايا 
القانونية  الــفــتــرة  انتهت  واآلن  االســتــبــداد.  تبعات 
تفعيل  كيفية  يــحــدد  عمل  برنامج  الحكومة  لتقدم 
صرف  وكيفية  والــكــرامــة،  الحقيقة  هيئة  توصيات 
الضخمة  الــصــنــدوق  مــــوارد  الــتــعــويــضــات، وتعبئة 

نسبيًا«.
ووفــق قانون العدالة االنتقالية، يجب أن تخصص 
الدولة 10 مايني دوالر لتمويل الصندوق، في حني 

تأتي باقي املوارد من هبات ومنح وتبرعات دولية 
غير مشروطة. وهو ما لم يحصل عبر أي مبلغ من 
التي  االقــتــصــاديــة  األزمـــة  بسبب  الحكومة  ميزانية 
تواجهها الباد، أو آخر خارجي في ظل وقف البحث 
عن مصادر تمويل أجنبية أو هبات لدعم الصندوق. 
وعــــقــــدت لــجــنــة شــــهــــداء وجــــرحــــى الــــثــــورة وتــنــفــيــذ 
قـــانـــون الــعــفــو الـــعـــام والـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة جلسة 
كيفية  لبحث  املــاضــي خصصتها  أيـــار  مــايــو/  فــي 
الحقيقة  »هيئة  توصيات  لتنفيذ  الحكومة  مراقبة 
والكرامة«، وإعــداد برنامج عملها للفترة املقبلة، ال 
سيما أن احتجاجات املطالبني بالتعويضات تتكرر 
أمام القصر الحكومي والبرملان. يقول عضو الشبكة 
لـ  الــحــضــري  العلمي  االنتقالية  للعدالة  التونسية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »االعــتــصــامــات الــتــي نِظمت، 
ــام قــصــر الــحــكــومــة،  ــ وأحـــدهـــا اعــتــصــام الــقــصــبــة أمـ
االنتقالية وصرف  العدالة  إلى تفعيل مسار  تهدف 
تــعــويــضــات ضــحــايــا الــنــظــام الــســابــق مـــن تــعــذيــب 
وانتهاكات وحرمان من التشغيل. ال سيما أن املسار 

 رغم إعان إنشاء صندوق الكرامة«. 
ً
بقي معطا

الــســابــق، إسماعيل  الــنــظــام  ويــتــحــدث أحــد ضحايا 
»العربي الجديد« عن »تنفيذ قرار تشغيل  الكتاري لـ
ضــحــايــا كــثــيــريــن، فــي وقـــت ينتظر مــئــات مــن كبار 
الــذيــن بــاتــوا غير قــادريــن على العمل صرف  الــســن 
ــوا فــاملــرجــح أال 

ّ
تــعــويــضــات مــالــيــة لــهــم. أمـــا مــن تــوف

تحصل أسرهم على أي رد اعتبار أو اعتذار أو تنال 
أي تعويض. ونسأل تحديدًا عن املدة الزمنية الذي 
لنيل  السن  في  املتقدمون  أولئك  ينتظرها  أن  يجب 
مستحقاتهم، باعتبارهم في حاجة ماسة للحصول 

عليها أكثر من غيرهم«.

جذب الكفاءاتتحقيق
ألمانيا تسعى إلى مواجهة النقص في المهن

لبنان: هيئة مفقودي الحرب بمهّب  االستقاالت

استنكرت جمعيات 
حقوقية وهيئات داعمة 

االستقالة الجماعية 
المنسقة

بيروت ـ ريتا الجّمال

انتهت منذ أكثر من ثاثة عقود الحرب األهلية 
في لبنان التي امتدت بني عامي 1975 و1990، 
تــتــوقــف حــتــى اآلن رحــلــة البحث  مــن دون أن 
فــي ظل  قــســرًا،  املفقودين واملخفيني  عــن آالف 
رفـــض أهــالــي وأقـــــارب املــفــقــوديــن والــداعــمــني 
إقفال امللف، وطّي الصفحة قبل معرفة مصير 
تمسكهم بشعلة  على  اإلصـــرار  مــع  أحبائهم، 

األمل التي لم تنطفئ بالنسبة إليهم.
الــيــوم، يدخل امللف فــي موقف صعب ومعقد 
أربــعــة مــن أصــل عــشــرة أعضاء  بعد استقالة 
مــن الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــمــفــقــوديــن واملخفيني 
قسرًا، وهم القاضي املعني في منصب شرفي 
في  املحامني  نقابة  وممثل  معماري،  جــوزف 
بـــيـــروت فـــي الــهــيــئــة املــحــامــي ولــيــد أبـــو ديـــة، 
وممثل نقابة املحامني في الشمال في الهيئة 
املحامية دوللي فرح، وممثل نقابتي األطباء 
في بيروت والشمال الطبيب الشرعي الدكتور 

حسن فياض حسني.
واســـتـــنـــكـــرت جـــمـــعـــيـــات حـــقـــوقـــيـــة وهـــيـــئـــات 
داعــمــة، في كتاب وقعته 53 هيئة و167 فردًا 
الجماعية  االستقالة  ومثقفني،  حقوقيني  من 
عمل  لتعطيل  محاولة  أنها  معتبرة  املنسقة، 
ــرًا، بــشــكــل  هــيــئــة املـــفـــقـــوديـــن واملـــخـــفـــيـــني قــــســ
وأشـــارت  ــهـــم«.  وذويـ للضحايا  خــيــانــة  يمثل 
ــة الـــربـــاعـــيـــة حــصــلــت بــا  ــالـ ــقـ ــتـ ــــى أن »االسـ إلـ
مبرر، وصــدرت عن أشخاص عينتهم نقابتا 
املحامني في بيروت وطرابلس ونقيبا األطباء 
ــلــــس، ومـــجـــلـــس الــقــضــاء  ــرابــ ــيــــروت وطــ فــــي بــ
ــلـــى، الــتــي يــفــتــرض أن تــكــون فـــي طليعة  األعـ
املـــدافـــعـــني عـــن حـــقـــوق الــضــحــايــا، خــصــوصــًا 

املفقودين واملخفيني قسرًا«.
عّينت  التي  الهيئات  الكتاب  موقعو  وطــالــب 
وحكومة  العدل  ووزارة  املستقيلني  األعــضــاء 
تصريف األعــمــال بــاملــبــادرة فــورًا إلــى اختيار 
بـــدالء لــهــم »ألن مــســؤولــيــة الهيئة كــبــيــرة في 
املفقودين واملخفيني قسرًا وذويهم،  مساعدة 

وال تتحمل أي انتظار إضافي«.
وشـــدد هـــؤالء أيــضــًا عــلــى »ضــــرورة مواصلة 
الهيئة الوطنية عملها با مزيد من العراقيل«، 
مؤكدين دعمهم سعي لجنة أهالي املخطوفني 
الــصــادر   105 الــقــانــون  لتطبيق  واملــفــقــوديــن 
التنسيق  إبطاء، ومواصلة  أي  عــام 2018 با 
معها من أجل استكمال تعيني أعضاء الهيئة 

الوطنية.
ــي املـــخـــطـــوفـــني  ــ ــالــ ــ ــة لـــجـــنـــة أهــ ــيــــســ ــــول رئــ ــقـ ــ تـ
»العربي  لـــ  حــلــوانــي،  وداد  قــســرًا،  واملفقودين 
الجديد«: »لم ننتزع بسهولة القانون رقم 105، 
ونــاضــلــنــا وســلــكــنــا مــع مــنــظــمــات وجمعيات 
داعمة طريقًا محفوفًا بالصعوبات والعراقيل 
ــل إقــــــراره، مــا يجعلنا  طــــوال 36 عــامــًا مــن أجـ
األهــالــي  مسيرة  فــي  أساسية  محطة  نعتبره 
ــه كــــّرس حــقــهــم فــي مــعــرفــة مــصــيــر ذويــهــم  ألنـ

املفقودين أو املخفيني قسرًا، ومكان وجودهم 
أو احـــتـــجـــازهـــم أو خــطــفــهــم. وقــــد صــــدر أول 
مرسوم تطبيقي للقانون عبر تشكيل الهيئة 
واستغرق   ،2020 تموز  يوليو/  فــي  الوطنية 
استكمال تعيني أعضاء الهيئة عامني ونصف 
الــعــام بسبب اســتــقــاالت مــتــاحــقــة، ثــم انتظر 
األعــــضــــاء حــتــى 9 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــاضــي 
النتخاب القاضي سليم األسطا رئيسًا ملكتب 

الهيئة«.
ــالـــي لن  وتـــشـــدد حــلــوانــي عــلــى أن لــجــنــة األهـ
تــنــتــظــر 36 ســنــة إضــافــيــة لــتــطــبــيــق الــقــانــون 
ــدء الـــهـــيـــئـــة عــمــلــهــا فــــي مـــعـــالـــجـــة مــلــفــات  ــ ــ وبـ

بالتالي  ولــن تسمح  األهلية،  الحرب  ضحايا 
الــذي دام أكثر من ثاثة  التهميش  باستمرار 
عــقــوٍد، و»نــحــن نستغرب جــدًا استقالة 4 من 
أعضائها التي تثير عامات استفهام كثيرة، 
خصوصًا أنها حصلت با تقديم أي مبّرر، ما 
يظهر لألسف أن العراقيل هذه املرة مصدرها 
أشـــخـــاص فـــي الـــداخـــل أقــســمــوا الــيــمــني أمـــام 
لهذه  العمل  متعهدين  عــون،  ميشال  الرئيس 
ــذا نــطــالــب  الــقــضــيــة الــوطــنــيــة واإلنـــســـانـــيـــة. لــ
ــوا 

ّ
ــــاب، كــــي يــصــف ــبـ ــ املــســتــقــيــلــني بــكــشــف األسـ

ذمتهم مع األهالي«. وتؤكد حلواني أن »لجنة 
األهــالــي ستتابع املــوضــوع مــع بــاقــي أعضاء 
الــهــيــئــة، وتــعــمــل مــعــهــم كــمــا لــو كـــان مكتبهم 
، خــصــوصــًا أن االجــتــمــاع األول كــان 

ً
مــكــتــمــا

جيدًا وصريحًا«.
ــز الــلــبــنــانــي  فـــي املـــقـــابـــل، يــصــف رئـــيـــس املـــركـ
لــحــقــوق اإلنـــســـان، وديـــع األســمــر، فــي حديثه 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــبــيــان الــــذي أصــدرتــه 
الجمعيات الحقوقية والهيئات بأنه »متسّرع، 
خــصــوصــًا أن مــســاعــي بــذلــت لــعــقــد لــقــاء مع 
ــل فـــهـــم وجــهــة  ــ األعــــضــــاء املــســتــقــيــلــني مــــن أجـ
هنا  من  استقالتهم.  تقديم  وأســبــاب  نظرهم، 

نــرى أن البيان أخــذ طــرفــًا مــع فــريــق مــن دون 
اآلخــــر، فــي وقـــت يــجــب أن تــلــعــب الجمعيات 
العقبات،  وتبديد  املــســافــات  تقريب  فــي  دورًا 

وتصحيح املسار«.
ويــؤكــد األســمــر االســتــمــرار فــي مــحــاولــة عقد 
مــن جهة،  املستقيلني  األعـــضـــاء  مــع  اجــتــمــاع 
ومـــن جــهــة أخـــرى مــع الــســتــة اآلخــريــن ملعرفة 
ــاذ الـــخـــطـــوات  ــ ــخــ ــ ــيـــل مـــــا حــــصــــل، واتــ ــفـــاصـ تـ
املناسبة »ونحن نأسف لحصول أمور مماثلة 
في ملف نتابعه منذ التسعينيات، ويهمنا أال 
تتطور الخافات فهدفنا األساس هو تفعيل 

عمل الهيئة وليس تعطيلها«.
ويـــعـــتـــبـــر األســــمــــر أن »املـــــوضـــــوع أبــــعــــد مــن 
قــانــونــيــني،  أن بينهم 3  اســتــقــالــة، خــصــوصــًا 
مــا يــطــرح الـــســـؤال حـــول آلــيــات عــمــل الهيئة، 
ومـــا يــحــدث داخــلــهــا. ونـــرى بــالــتــالــي أن عــدد 
الهيئة في  تــكــويــن  إعــــادة  االســتــقــاالت يحتم 

.»
ً
خطوة لن تتطلب وقتًا طويا

 
ّ
تــــوصــــلــــت دراســــــــــــة جــــــديــــــدة إلــــــــى أن
الـــطـــاب الـــذيـــن يـــحـــضـــرون صــفــوفــهــم 
ضــــــمــــــن مــــــجــــــمــــــوعــــــات كـــــــبـــــــيـــــــرة، مـــن 
ــــى درجـــــــــات  ــلـ ــ ــم عـ ــهــ ــولــ ــــح حــــصــ ــ ــرجـ ــ ــ املـ
عــلــمــيــة أقــــــل، خـــصـــوصـــًا فــــي مـــجـــاالت 
والــريــاضــيــات  والتكنولوجيا  الــعــلــوم 
والهندسة، بحسب موقع »تايمز هاير 

إيديوكيشن«
ونظر الباحثون من مجلة »إكونوميك 
بيانات  فــي  ريفيو«  إيديوكيشن  أوف 
ــوالــــي 25 ألـــــف طـــالـــب جـــامـــعـــي فــي  حــ
السنة األولــى على مــدى سبع سنوات 
فــي إحــــدى جــامــعــات بــريــطــانــيــا، التي 
مكثفة،  بطريقة  األبــحــاث  على  تعتمد 
كــان هناك عاقة  مــا  إذا  بهدف معرفة 
بــني عــدد الــطــاب فــي الفصل وأدائــهــم. 
وتــبــنّي أنــه كلما كــان عــدد الــطــاب أقل 
كـــانـــت درجـــاتـــهـــم أفــــضــــل، كـــمـــا الحـــظ 
ــان الــــطــــاب  ــ ــ ــا كـ ــلـــمـ ــه كـ ــ ــ ــثــــون أنـ ــاحــ ــبــ الــ
ــــن مـــنـــاطـــق تـــعـــانـــي مــن  يــــتــــحــــدرون مـ
داخــل  أيضًا  يعانون  فإنهم  الــحــرمــان، 

فصولهم الكبيرة. 
 نتائج البحث مهمة 

ّ
وقال الباحثون إن

على حجم  التركيز  بهدف  للحكومات 
العلوم  مــواد  في  الصفوف، خصوصًا 
والــتــكــنــولــوجــيــا والـــهـــنـــدســـة. وتــظــهــر 
الدراسة أن النتائج السلبية في املواد 
املـــواد  فــي  أكــثــر منها  العلمية ظــاهــرة 
األخرى، مما يؤدي إلى استثمار املزيد 
( في املواد 

ً
من املوارد )الشحيحة أصا

الــدراســة   
ّ
أن مــن  الــرغــم  العلمية. وعلى 

تأثير  ال تحقق بشكل كامل في سبب 
ــمـــوعـــات الـــكـــبـــيـــرة بــشــكــل خـــاص  املـــجـ
ــــاب الـــعـــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  عـــلـــى طـ
والهندسة والرياضيات، إال أنها تشير 
إلـــى بــحــث ســابــق يسلط الــضــوء على 
املـــواد،  هـــذه  ملــثــل  التعليمية  الطبيعة 
بداًل من نموذج التعلم املتمحور حول 
التخصصات  فــي  واملستخدم  الطالب 
والتكنولوجيا  بالعلوم  املتعلقة  غير 

والهندسة والرياضيات.
ــات مــــــن تــــامــــذة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتــــــــم جــــمــــع الـ
ــى بـــني عـــامـــي 2007 -  ــ الـــســـنـــوات األولــ

2008 و2013-2014 الدراسيني. 
من جهته، اعتبر املؤلف املشارك مايكل 
فــاســوبــولــوس، أســتــاذ االقــتــصــاد في 
جــامــعــة ســاوثــهــامــبــتــون اإلنــكــلــيــزيــة، 
ــراء املــزيــد  ـــه مــن املــثــيــر لــاهــتــمــام إجــ

ّ
أن

ــــوث حــــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــأثـــيـــر  ــحـ ــ ــبـ ــ مــــــن الـ
اخـــتـــاف عــــدد الـــطـــاب فـــي الــصــفــوف 
ــم خــــال فــتــرة  ــهــ ــن« عــلــى أدائــ ــ ــايـ ــ »أونـ
القليل  الحجر. وأضــاف: »نحن نعرف 
نسبيًا عن كيفية تأثير نسب املوظفني 
التعليم عن بعد،  والطاب خال فترة 
الــرغــم مــن ظهور بعض األبحاث  على 
ــر اآلن بــســبــب جــائــحــة  ــ ــذا األمـ حــــول هــ
إلى  نحتاج  بالتأكيد،  ولــكــن  كــورونــا، 
ــن اآلن  ــن الـــبـــحـــوث مــ ــد مــ ــزيــ إجــــــــراء املــ

فصاعدًا«.
)العربي الجديد(

ما هو تأثير عدد الطالب 
في الفصل على درجاتهم؟

زهير هواري

التامذة والــطــاب هذا  لها  التي خضع  الــقــول إن االمتحانات  بــد مــن  ال 
الــعــام تختلف كليًا عــمــا ســبــق وخــضــعــوا لــه فــي الــســنــوات والــفــصــول 
السابقة، بالنظر إلى ما رافق العام الدراسي نفسه من إشكاالت وأزمات 
ووزارات  والجامعات  املـــدارس  سجات  في  مسبوقة  غير  ومستجدات 
وبــاء كورونا في  تفشي  منها مصدره  الكثير  العالي.  والتعليم  التربية 
املجتمعات العاملية، والعربية منها بطبيعة الحال، واإلقفال العام املفروض 

على الباد من وزارات الصحة والداخلية وغيرها من جهات. 
كانت االمتحانات تستند إلى مرجعيات يستطيع كل من املعلم واألستاذ 
والطاب أيضًا أن يعودوا إليها كل من موقعه بطبيعة الحال ومرجعها 
املعلمني  الفريقني، أي  لــدى  املــقــرر. وعليه، ظهر  أو  املــدرســي  الكتاب  هو 
إلى  يستند  تعبير  وهــو  املعيار،  تعبير  عليه  يطلق  بــات  ما  واملتعلمني، 
الطالب  اللغة املعتمدة مــن جانب  املــاءمــة واالتــســاق واإلتــقــان وســامــة 
الثاني فهو ما  العامل  للتعبير عما سبق وحصل عليه من معرفة. أما 
ويلحظ  املعيار سياقًا محددًا،  يعطي  الــذي  املحك  عليه مصطلح  يطلق 
كمية املعلومات واملؤهات القابلة للماحظة من جانب املعلم، سواء في 

الصف أو من خال االمتحان. 
أما الثالث فيتمثل باملؤشر وهو ما يكشف عما إذا كان املحك قد تحقق 
أم ال. املقصود القول إن على الطالب بموجب هذه املقاييس أن يمتلك هذه 
العناصر التي تسمح في املحصلة بالحكم على ما تتضمنه من خطوات 
ومساٍع ومنهاج تفكير وسيرورة عرض ونقاش وحل املسائل، ثم نصل 

في ضوئه لقياس املردود بالنجاح من عدمه. 
كــان املــأخــذ األهـــم على االمــتــحــانــات بما هــي عملية تقييم أنــهــا مشوبة 
بثغرات يسهل الطعن بما توصلت إليه من نتائج في الحكم على الطاب 
والتامذة، خصوصًا على مبدأ ناجح وراسب. وعليه، ال يمكن أن تعتبر 
أن  إلــى  بالنظر  الطالب  ل عليه  أمينة في قياس ما تحصَّ أداة  أو  صادقة 
 
ً
أسس التصحيح نفسها كانت مشوبة بالنقص والفجوات التي تقود مثا
طالبًا دون املستوى املتوسط إلى النجاح، وآخر من املتفوقني للرسوب. 

أصدرت عشرات املؤتمرات والندوات املتخصصة التي شارك فيها خبراء 
تربية ومعهم وزراء التربية والتعليم العالي، ومنذ أكثر من عقد ونصف 
العقد، توصيات تؤكد على تمهني مهنة التعليم، واشتراط أن يكون من 
تؤهله  التربية  في  اختصاص  على شهادة  املــدارس حائزًا  في  يزاولها 
للقيام بدوره ضمن قائمة مواصفات متنوعة وواسعة. وإخضاع معيدي 
وأساتذة الجامعات واملعاهد العليا لدورات اختصاص في تعليم املواد، 
املطلوب  األجــوبــة، ومــدى تحقيق  ودقــة وشمول وضــع األسئلة وتقييم 
منها لجهة اعتبار قدرات الطاب بتنوعها، وليست محصورة في مبدأ 

الحفظ. واملؤسف أن معظم هذه القرارات تظل حبرًا على ورق. 
)باحث وأكاديمي(

االمتحانات: مقارنة مع 
أعوام سابقة

أكاديميا

بشكل  يتركز  ألمانيا  في  الموظفين  نقص  أّن  سابقة  دراســة  أظهرت 
والبناء،  والتصنيع  باإلنتاج  المتعلقة  اليدوية  المهن  في  أساسي 
باإلضافة إلى المهن الفنية الكهربائية والميكانيكية وغيرها، خصوصًا 
التعليم  بمدارس  االلتحاق  من  الرغم  وعلى  البالد.  وغرب  جنوب  في 
المهني والتقني في جميع أنحاء البالد، هناك مطالبات من قبل غرف 

التجارة والصناعة لتخريج المزيد من الحرفيين.

مطالبات بتخريج المزيد من الحرفيين

)Getty /يدرس في أحد المعاهد الصناعية )ألكساندر كورنر

اكتظاظ في أحد الصفوف )فريديريك فلورين/ فرانس برس(

من تحرك سابق ألهالي المفقودين )حسين بيضون(

احتجاج للمطالبة بتنفيذ قانون العدالة االنتقالية )العربي الجديد(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



20
فالشمجتمع

زيادة عالمية بنسبة 40 في المائة

الجوع يتفاقم تزايد انعدام األمن الغذائي 
الحاد في العالم بنسبة 40 
في املائة هذا العام، بعدما 

أّدت الزيادات األخيرة في أسعار الغذاء 
إلى تفاقم الضغوط الحالية، وذلك 

من جّراء الصراعات والتغّير املناخي 
وجائحة كورونا. هذا ما أعلنه أخيرًا 
برنامج األغذية العاملي التابع لألمم 

 عددًا قياسيًا يبلغ 
ّ
املتحدة، موضحًا أن

270 مليون شخص يعانون هذا العام 
أو معّرضون إلى خطر املعاناة من 

ف  انعدام األمن الغذائي الحاد الذي ُيعرَّ
ه أّي نقص في الغذاء يهّدد األرواح 

ّ
بأن

أو مصادر الرزق أو كليهما.
ويشير البرنامج الذي كان قد حاز في 
العام املاضي جائزة نوبل للسالم، إلى 
 نحو 690 مليون شخص، أي تسعة 

ّ
أن

في املائة من سكان العالم، ينامون 
 ليلة وهم جوعى. من هنا، يهدف 

ّ
كل

البرنامج هذا العام إلى مساعدة 139 
ل أكبر عملية 

ّ
مليون شخص، في ما يمث

في تاريخه. وفي هذا اإلطار، يصّرح 
كبير االقتصاديني في البرنامج، عارف 

 »أسعار الغذاء املرتفعة 
ّ
حسني، بأن

هي الصديق الوفي الجديد للجوع«. 
 »لدينا بالفعل الصراع 

ّ
يضيف أن

واملناخ وكوفيد-19 التي تتضافر كلها 
معًا. واليوم تنضّم أسعار الغذاء إلى 
هذا الثالثي القاتل«. وتجدر اإلشارة 
 الجوع العاملي وبعدما تراجع 

ّ
إلى أن

ه يشهد 
ّ
على مدى عشرات السنني، فإن

 في النسب منذ عام 
ً
ارتفاعًا متواصال

ر البرنامج 
ّ

2016. وقد أوضح مؤش
 أسعار الغذاء 

ّ
ألسعار املواد الغذائية أن

العاملية ارتفعت في األسواق الدولية 
بمعّدل سنوي قدره 33.9 في املائة في 
 هذا 

ّ
يونيو/ حزيران املاضي، علمًا أن

ة من الحبوب والبذور 
ّ
ر يقيس سل

ّ
املؤش

الزيتية ومنتجات الحليب واللحوم 
والسكر.

)رويترز(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

تخشى انقالب طبقها في مخيّم للروهينغا في بنغالدش 

وجبة في مخيّم للنازحين في شمال غربي سورية 

أزمة كورونا حتّمت تأمين وجبات للجوعى في الهند

طرود غذائية بالجملة في أفغانستان

تدافع بين 
الصغار للحصول 

على غداء اليوم 
في اليمن 

أطعمة ساخنة 
للمعوزين في العراق 

هذه حّصة عائلتها 
من الدقيق في 
جنوب السودان 
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