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طرابلس ـ العربي الجديد

ليبية، يمثلن مختلف  امــرأة  تقدمت 120 
بمقترحات  الليبية،  املجتمعية  الشرائح 
لــأمــم املــتــحــدة، خـــال لــقــائــهــن بموظفي 
املاضي،  الشهر  نهاية  ليبيا،  فــي  األممية  البعثة 
قـــبـــل أن تــعــلــن الــبــعــثــة عــــن جــمــلــة مــــن تــوصــيــات 
الحوار  ملتقى  الجتماعات  لرفعها  النساء  قطاع 
الــســيــاســي املـــعـــقـــودة فـــي تـــونـــس، بــشــأن ضــــرورة 

مشاركة املرأة في املرحلة املقبلة.
 
ّ
إن اللقاء،  ذلــك  املشاركة في  الفرجاني،  عــزة  تقول 

هذا العدد من النساء تضمن أكاديميات وناشطات 
مــدنــيــات وحــقــوقــيــات، حــرصــن عــلــى تمثيل عــادل 
لــنــســاء األقــلــيــات الــثــقــافــيــة، مـــن األمـــازيـــغ والــتــبــو 
الكبير في  أملها  الفرجاني عن  والطوارق. وتعبر 
أن تكون التوصيات املرفوعة للملتقى »بارقة أمل 
تــمــّكــن املــــرأة مــن اخـــتـــراق جــــدار الــتــهــمــيــش« الــذي 
طــاولــهــا لــعــقــود، مــتــحــدثــة عــن اعـــتـــراف مجتمعي 
ودولي بدور املرأة في مجاالت املصالحة الوطنية، 
ــــي الـــقـــطـــاعـــات  ــنــــاصــــب فـ ــــن املــ ــــي الــــعــــديــــد مـ ــولـ ــ وتـ
لــدور  الكبير  الــتــراجــع  بعد  والخدمية  الحكومية 
الـــرجـــل الــرســمــي، خــصــوصــا فـــي قــطــاعــات مهمة، 

كالتعليم الذي تشغله املرأة بنسبة كبيرة جدًا.
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن ظلم  تتحدث الــفــرجــانــي لـــ
 »الـــحـــرب قتلت 

ّ
ــــرأة، مــوضــحــة أن املـ كبير لــحــقــوق 

وغيبت وهجرت نسبة كبيرة من الرجال، فشغلت 
النساء الفراغ، وبالرغم من ذلك فا حقوق لهن وال 

قانون يشرعن مطالبهن«.
تبدو تلك املطالب واضحة من خال بيان البعثة 
األممية، الذي ذكر من بني توصيات النساء ضرورة 
إشراك »متخصصات متمكنات ومستقات« بمن 
فــيــهــن »الـــفـــئـــات املــهــمــشــة مـــن املـــهـــجـــرات، وذوات 
اإلعــاقــة، واألقليات اللغوية« بل »إدمــاج املــرأة في 
الفرجاني،  وتؤكد  والعسكري«.  األمني  املسارين 
الناشطة في املجال الخيري، على تجاوب البعثة 
النساء  شريحة  مطالبة  مــع  كبير  بشكل  األممية 
بإنشاء مجلس أعلى للمرأة كهيئة مستقلة تشارك 
والحقوق،  السياسة واألمــن  في مختلف قطاعات 
الجديد  الــجــيــل  تمثيل  لــضــمــان  الــشــابــات  وإدراج 
مــن الــنــســاء فــي عمليات صنع الــقــرار فــي مسائل 

تصميم السياسات والحوكمة املستقبلية.
مشاركة  نسبة   

ّ
أن على  الــفــرجــانــي  تــؤكــد  وبينما 

املتحدة  األمــم  موظفي  مع  لقاءاتهن  في  الشابات 
بن عثمان  املحامية صالحة  تــرى  النصف،  بلغت 
 االستجابة ملطالب املــرأة إن تحقق 

ّ
من جانبها أن

نــصــفــهــا ســتــمــثــل اخـــتـــراقـــا كــبــيــرًا فـــي جــــدار ملف 
أوضاع املرأة في ليبيا. 

وبالرغم من األلم، تتحدث بن عثمان باعتزاز عمن 
أعتقد  الــبــاد، وتــقــول: »ال  »شهيدات«  بـ وصفتهن 
 بلدًا شهد نزاعا مثل ليبيا، وبرزت فيه أصوات 

ّ
أن

الــنــواب سهام  نسائية مثل صــوت عضو مجلس 
سرقيوة، مغيبة املصير حتى اآلن، وال املدافعة عن 
التي  أبوقعيقيص،  سلوى  املحامية  املــرأة  حقوق 
»العربي  لـ حــديــث  فــي  تتابع  بيتها«.  فــي  اغتيلت 
املــرأة شملت أيضا   »مطالب إنصاف 

ّ
أن الجديد«، 

ضرورة الكشف عن مصير املغيبات في السجون 
قانون   

ّ
أن معتبرة  لاغتيال«،  تعرضن  والــلــواتــي 

إنشاء هيئة مستقلة للمرأة سيمّكنها من حماية 
حقوقها. وعن أسباب تفاؤلها بتجاوب املشاركني 
خطوة   

ّ
أن تعتبر  بتونس،  السياسي  امللتقى  فــي 

ــر مــنــظــمــات  ــبـ ــا عـ ــهـ لــــجــــوء املــــــــرأة إليــــصــــال صـــوتـ
من فرض  املتحدة، ستمّكنها  األمــم  دولية ومنها 
 »املتنفذين في املشهد غالبا 

ّ
وجودها، مضيفة أن

ما يولون أّي طرف خارجي وإن كان منظمة دولية 
أهمية كبيرة«.

وفــي مــؤشــر جــديــد إلــى الــتــقــدم فــي أوضـــاع املـــرأة، 
أعــلــنــت مــنــظــمــات مــحــلــيــة ودولـــيـــة عـــن ترحيبها 
للنظر  وبنغازي،  في طرابلس  بإنشاء محكمتني، 
ــرأة والــطــفــل. وبحسب  فــي قــضــايــا الــعــنــف ضــد املــ
قرار مجلس القضاء األعلى في ليبيا، في أكتوبر/ 
تــشــريــن األول املـــاضـــي، فــقــد جـــرى تــعــيــني خمس 
قاضيات ليبيات للعمل في املحكمتني. واعتبرتها 
ــم املــتــحــدة خــطــوة »نــحــو تــعــزيــز حــقــوق املـــرأة  األمـ
بتحسن  تفاؤلها  عــن  معبرة  ليبيا«،  فــي  والطفل 
بالقرار،  املتفائلة  عثمان  بن   

ّ
لكن النساء.  أوضــاع 

ها خطوة يجب أن تتبعها خطوات ملراجعة 
ّ
ترى أن

ــدم فــاعــلــيــة الـــتـــشـــريـــعـــات الــلــيــبــيــة فــي  ــ ــبــــاب عـ أســ
 
ّ
تحسني أوضاع املرأة كقوة فاعلة في املجتمع. لكن
 شرائح واسعة 

ّ
املحامية تؤكد، في الوقت عينه، أن

مــن الــلــيــبــيــات تــعــّول عــلــى املــشــاركــات فــي ملتقى 
الحوار السياسي النتزاع حقوق املرأة في املشاركة 
الفاعلة في صنع القرار في املشهد املقبل، مشيرة 
إلــى أن األمـــم املــتــحــدة اعــتــرفــت بــضــرورة التمثيل 
الـــواســـع لــلــمــرأة فـــي الـــحـــوار عــنــدمــا اخـــتـــارت 17 
امرأة ضمن قائمة املشاركني في امللتقى كممثات 

لشرائح نسائية واسعة من املجتمع الليبي.

مجتمع
اندلع حريق في الخيام وبعض املباني في مخيم للمهاجرين في جزيرة ساموس، شرقي اليونان. 
 الحريق، الذي اندلع صباح األربعاء، 

ّ
وبينما لم يجِر اإلباغ عن إصابات، قالت إدارة اإلطفاء إن

كان محدود الحجم وقد تصدى له 18 من رجال اإلطفاء باستخدام تسع مركبات. ويعيش أكثر من 
3800 شخص في مخيم ساموس املكتظ، وهو مرفق ُبني في األصل إليواء أقل من 650 شخصا. 
وفي سبتمبر/ أيلول املاضي، دمرت سلسلة من الحرائق أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان، وهو 
)أسوشييتد برس( مخيم موريا الواقع في جزيرة ليسبوس القريبة. 

لرعاية  ، من بينهم عامل سابق في مركز 
ً
 14 رجــا

ّ
إن األربــعــاء،  أمــس  الشرطة األسترالية،  قالت 

األطفال، يواجهون اتهامات بإنتاج ومشاركة مواد تحتوي على مشاهد استغال جنسي لأطفال 
 التحقيق الــذي جــرى بالتعاون مــع األمــن الداخلي 

ّ
وبثها عبر اإلنــتــرنــت. وأضــافــت فــي بــيــان، أن

األمــيــركــي حـــدد 46 ضحية أســتــرالــيــة، مــن بينهم 16 ضحية مــن مــركــز لــرعــايــة األطـــفـــال. وكــانــت 
للمشتبه بهم صات بمتهمني بارتكاب جرائم استغال جنسي لأطفال تم التوصل إليهم عبر 
)رويترز( اإلنترنت في أوروبا وآسيا والواليات املتحدة وكندا ونيوزيلندا. 

أستراليا: اعتقال 14 شخصًا بتهمة استغالل األطفالاليونان: حريق جديد في مخيم للمهاجرين

القطاع  ــي  ف ــعــامــات  ال الــلــيــبــيــات  نسبة  تــصــل 
الحكومي إلى 36  في المائة من مجمل العاملين 
ال  بنسبة  الخاص  القطاع  في  يعملن  بينما  الكلي، 
تتجاوز 6 في المائة. لكنّها إحصاءات غير دقيقة، 
بحسب الناشطة عزة  الفرجاني، ألنّها ال تشمل عمل 
النساء في المنظمات المدنية وعملهن المستقل 

كناشطات وحقوقيات وسيدات أعمال.

36% من عاملي القطاع العام

بــيــنــمــا يـــواصـــل الـــعـــالـــم مــعــركــتــه ضــــّد كـــورونـــا 
عــبــر الـــوقـــايـــة والـــتـــدابـــيـــر الــصــحــيــة واملــجــتــمــعــيــة 
ــــرى يــخــوضــهــا  ــإّن هـــنـــاك مـــعـــارك أخـ ــ املـــائـــمـــة، فـ
تقنيات  إلــى  للتوصل  والخبراء  واألطــبــاء  العلماء 
تــشــخــيــص، ولــقــاحــات، وعـــاجـــات مــحــتــمــلــة. في 
هذا اإلطار، قالت باحثة إيطالية إّن أجسام »إيلي 
تــعــّد أول عـــاج مستهدف ضد  املــضــادة  ــي« 

ّ
لــيــل

فيروس كورونا الجديد، وهي »أول شعاع ينير لنا 
الطريق« كما ذكرت لوكالة »آكي«. أضافت مديرة 
عــلــم األحـــيـــاء الــدقــيــقــة الــســريــريــة، الــفــيــرولــوجــيــا 
الــحــيــويــة، بمستشفى  الـــطـــوارئ  وتــشــخــيــصــات 
ـــو« فـــي مــيــانــو، مـــاريـــا ريــتــا غــيــزمــونــدو، 

ّ
»ســـاك

ــه »فــي أكثر من مشهد مشوش إلعــانــات عن 
ّ
أن

لــقــاحــات فــعــالــة، ســريــعــا مــا تــســقــط فــي غياهب 

النسيان، ووعود ال تفيد إال سوق األوراق املالية 
نور  أخيرًا شعاع  لدينا  اإلنسان،  وليست صحة 
ها األجسام املضادة أحادية 

ّ
ملموس«. تابعت: »إن

التي حظيت  ي، 
ّ
ليل إيلي  باسم  املعروفة  النسيلة، 

بموافقة إدارة الغذاء والــدواء األميركية، وهي أول 
الجديد  فــيــروس كــورونــا  عـــاج مستهدف ضــد 
في  األمـــل  »يمنحنا  والـــذي   »19 لكوفيد  املسبب 

عـــاج املـــرضـــى«. وخــلــصــت املــســؤولــة الصحية 
إلــى القول إّن »األمــل يكمن بــأّن يجري  اإليطالية 
بأكمله،  العالم  على مستوى  املوافقة  هــذه  تمديد 
لــكــي يتمكن جميع املــرضــى مــن اســتــخــدام هــذه 
األجسام املضادة، أثناء فترة انتظار اللقاح الذي 

ال نعرف ما إذا كان سيصل ومتى«.
)العربي الجديد(

Thursday 12 November 2020
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)Getty /نيلز فينستدت(



رغم تنبيهات الخبراء من موجة كورونا الثانية، لم 
تتخذ التدابير المبكرة للحّد من أثرها في فرنسا، التي 

أعلنت عن عزل صحي، لم يكبح تسارع اإلصابات

المغرب: مباٍن مهددة بالسقوط

1819
مجتمع

باريس ـ محمود الحاج

ــن الـــعـــزل  ــانـــي مــ ــثـ ــــوع الـ ــبـ ــ فــــي األسـ
الــصــحــّي الــجــديــد الــــذي أعــلــن عنه 
فــــــي فــــرنــــســــا مــــــع نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
املــاضــي، بــهــدف الــحــّد مــن انــتــشــار فيروس 
ــفـــاع الــكــبــيــر فــي عــدد  كـــورونـــا، مــا زال االرتـ
املــصــابــن بــالــفــيــروس مــســتــمــرًا، إذ تسجل 
ــا.  ــيـ يـــومـ ــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ اإلصـ مـــــن  اآلالف  عـــــشـــــرات 
وتسّجل فرنسا أكبر عدد من اإلصابات في 
أوروبا على الصعيد اليومي وعلى صعيد 
مجمل اإلصـــابـــات الــتــي وصـــل عــددهــا إلــى 
نحو مليون و860 ألــف، أمــس األربــعــاء، في 
املتحدة  الــواليــات  بعد  عامليا،  الرابع  املركز 
أملانيا،   

ّ
فــإن وللمقارنة،  والــبــرازيــل.  والهند 

التي يفوق عدد سكانها عدَد سكان فرنسا 
ــلـــيـــون نـــســـمـــة، ســـّجـــلـــت، يـــوم  بـــنـــحـــو 15 مـ
الجمعة املاضي، نحو 21 ألف إصابة، يوم 
سجلت فرنسا أكثر من 60 ألف إصابة، كما 
يبلغ مجمل اإلصابات في أملانيا نحو 710 

آالف إصابة.
التي تفصل  املــدة  ثالثة أشهر ونصف هي 
بن إعالن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه 
فيران، في العاشر من يوليو/ تموز املاضي، 
ــزة ملـــنـــع مــــوجــــة ثـــانـــيـــة«  ــ ــاهـ ــ  الــــبــــالد »جـ

ّ
أن

ــاء كـــورونـــا، وبـــن اعـــتـــراف الــرئــيــس  مـــن وبــ
 
ّ
أيــام، بأن الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل 

موجة »التسارع املفاجئ« للوباء »أغرقت« 
بـــالده. وإذا كــانــت اســتــعــارة »الــغــرق« التي 
ــة، إذ تــقــتــرب  ــقـ ــيـ ــــرون دقـ ــاكـ ــ اســـتـــخـــدمـــهـــا مـ
املستشفيات وأقسام اإلنعاش من الوصول 
ـــى طــاقــتــهــا االســتــيــعــابــيــة الـــقـــصـــوى، ما  إلـ
للتفضيل بن  األطــبــاء  اضــطــرار  يعني  قــد 
ــر بــســبــب قــلــة األســـــّرة والــفــرق  مــريــض وآخــ
الوباء  لتطّور  وصفه   

ّ
فــإن املــتــاحــة،  الطبية 

»مــفــاجــئ« أثــــار اســـتـــغـــراب الــعــديــد من  بــالـــ
 »املجلس العلمي« 

ّ
املسؤولن الطّبّين، إذ إن

الـــــذي مـــن شـــأنـــه تــقــديــم الــنــصــح لــلــرئــيــس 
يكّرر  الصحية،  األزمـــة  ملواجهة  والحكومة 
مــنــذ أســابــيــع تــحــذيــره مــن خــطــورة املــوجــة 
ــه لــــضــــرورة  ــ ــوتـ ــ الـــوبـــائـــيـــة الـــخـــريـــفـــيـــة ودعـ
 »تأثيرها قد يكون أكبر 

ّ
التحضير لها، ألن

ـــت بــالــبــالد في 
ّ
مــن املــوجــة األولــــى« الــتــي أمل

الــربــيــع املـــاضـــي، بــحــســب تــقــريــر للمجلس 
يعود ليوليو/ تموز املاضي. وفي أّي حال، 
 لجوء ماكرون إلى »التفاجؤ« ال يزيح، 

ّ
فإن

ــزءًا مــــن املـــســـؤولـــيـــة عــــن كــاهــل  ــ فـــحـــســـب، جــ
الحكومة، بل يساعد أيضا في تمرير قرار 
الــذي لطاملا رّددت حكومته  الجديد،  العزل 

به في األسابيع املاضية.
ّ
نّيتها بتجن

الفرنسية،  الطبية  األكاديمية  عضو  يصف 
ـــه »جـــاء 

ّ
ــوا، قــــرار الـــعـــزل هـــذا بـــأن ــ جـــيـــرار دوبــ

مــتــأخــرًا« أيــامــا وحــتــى أســابــيــع بعد اتضاح 

ــتــهــا الــجــامــعــيــة الــصــغــيــرة، بــالــرغــم 
ّ
فـــي شــق

مــن منع الحكومة لــقــاءات كــهــذه. تــقــول: »ال 
نتجنب  كبيرة.  مخالفة  أرتكب  أنني  أعتقد 
ــخــذ 

ّ
االحــتــكــاك عـــن قـــرب عــنــدمــا نــلــتــقــي ونــت

أقاربنا  زيــارة  االحتياطات، مثل تجنب   
ّ

كــل
ـــن. ال يــمــكــنــنــي قـــضـــاء 24 ســـاعـــة في 

ّ
املـــســـن

شقة مــن 14 مترًا مربعا مــن دون أن أخــرج. 
ال أريد ملا عشته خالل العزل األول أن يتكّرر. 
ــرء بسبب   يــمــوت املــ

ّ
مـــن املـــهـــّم بــالــتــأكــيــد أال

 يــمــوت 
ّ

الـــفـــيـــروس، لــكــن مـــن املــهــم أيــضــا أال
اجتماعيا ونفسيا وهو يحارب الفيروس«.

بدوره، يستفيد أنطوان من تصريح الخروج 
من أجل العمل، الذي يملكه، لقضاء أكبر وقت 
ممكن خارج البيت. رغم تأييده ملبدأ العزل، 
على  الــالذع  بالنقد  الثالثيني  الشاب  يلقي 
للمسؤولن  يمكن  »كــان  الحكومة:  سياسة 
الــوبــاء منذ  التخفيف مــن حــدة  السياسين 
هم لم يتصرفوا كما يجب. كانوا 

ّ
أسابيع، لكن

مشغولن باعتبارات اقتصادية وسياسية. 
األخيرة  اللحظة  ينتظرون  وهــم  أشهر  منذ 
 الــعــزل هو 

ّ
التــخــاذ قـــرار. والــيــوم يقولون إن

 مسؤولية 
ّ
 الوحيد لصّد الوباء، أي أن

ّ
الحل

الفرنسين، ال  الوباء ملقاة على عاتق  صّد 
على عاتق الحكومة«.

العدد اإلجمالي لألسر 
المستهدفة في برنامج 

إعادة اإلسكان يبلغ 
11 ألفًا و278

من المهّم ألّا يموت 
المرء بسبب الفيروس، 

على ألّا يموت اجتماعيًا 
ونفسيًا أيضًا

في  ويضيف،  لإلصابات.  املتضاعف  املسار 
حديث إلــى »العربي الــجــديــد«: »الــعــزل الــذي 
 بــكــثــيــر مـــن ذلــــك الـــذي 

ّ
نــعــيــشــه الـــيـــوم أخـــــف

عرفناه خالل الربيع املاضي: الشوارع ممتلئة 
بــالــنــاس، والـــطـــالب مــكــّدســون فــي الصفوف 
تفشي  من  الوقاية  معاير  تطبيق  يمنع  بما 
 علينا 

ّ
ــة الــعــزل هــذه تعني أن

ّ
الــفــيــروس. خــف

الربيع  انــتــظــرنــا خـــالل  مــمــا  أكــثــر  أن ننتظر 
 انحسار هذه 

ّ
لقطف ثماره األولــى. ال شّك أن

أكثر بطئا وتدّرجا  الوبائية سيكون  املوجة 
مما عرفناه قبل عدة أشهر، وقد يكون عدد 
في غرف  استقبالهم  الذين يجري  املصابن 

اإلنعاش والضحايا أكبر أيضا«.
وبــالــرغــم مــن تــأكــيــده عــلــى تــفــّهــَم قـــرار عــزٍل 
بة بإيجاد 

َ
ف« وملوقف الحكومة »املطال

ّ
»مخف

توازن بن الضرورات االقتصادية وضرورة 
إيقاف الوباء«، ال يخفي البروفسور دوبوا 
ــن اإلصـــابـــة  انــــتــــقــــاده لـــســـيـــاســـة الـــكـــشـــف عــ
والتي  السلطات،  بعها 

ّ
تت التي  بالفيروس 

تترّكز  التي  البؤر  األولــويــة لفحص  تعطي 
فيها العدوى واألشخاص املقّربن أو الذين 
احتّكوا عــن قــرب مــع َمــن تــأكــدت إصابتهم: 
ــذه الــســيــاســة تــســاعــد فـــي كشف  »كـــانـــت هــ
20 فــي املــائــة مــن املــصــابــن قبل أشــهــر. أما 
إلــى 10  النسبة  الــيــوم، فقد انخفضت هــذه 
ــنــا ننفق كــثــيــرًا مــن الــوقــت 

ّ
فــي املــائــة، أي أن

األمــر،  نهاية  فــي  للكشف،  واملـــال  واملجهود 
عن عدد قليل جدًا من اإلصابات التي يجب 
عدد  مــع  مــــرارًا،  اقترحته  مــا  عنها.  الكشف 
الفرنسين  هــو فحص جميع  الــزمــالء،  مــن 
فـــي وقــــت واحــــــد، ومــــن دون صــــرف مــبــالــغ 
ـــي: الــفــحــوص  ــافـ إضـــافـــيـــة أو مـــجـــهـــود إضــ
تقوم  التي  البلدان  بذلك.  تسمح  الجماعية 
تمّكنا  األكــثــر  هــي  شاملة  فحص  بسياسة 
من وقف انتشار الوباء. الصن أعطت مثااًل 
عــلــى ذلـــك، والــيــوم سلوفاكيا تــقــوم بــاألمــر 
عدد   

ّ
بــأن البعض  »يفاخر  نفسه«. يضيف: 

الــفــحــوص األســبــوعــيــة نــاهــز مــلــيــونــن في 
ارتفاع معّدل   

ّ
أن األخــيــرة، معتقدين  الفترة 

اإلصــــابــــات نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــذلـــك. الــواقــع 
حاليا  يــجــري  فما  تماما،  مخالف  األمـــر   

ّ
أن

هـــو تــشــخــيــص اإلصــــابــــة بــالــفــيــروس لــدى 
مصابون،  هم 

ّ
أن نعرف  أو  نعتقد  أشخاص 

ــر مــن  ــ ــبــ ــ ــدد األكــ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــشــــف عــ ــكــ ــــس الــ ــيـ ــ ولـ
املصابن. لو كنا نفّكر بمنطق الكشف عن 
املصابن النخفض معدل اإلصابات سريعا 

إلى 1 في املائة أو 2 في املائة من السكان«.
ليس حــديــث الــبــروفــســور دوبـــوا عــن امتالء 
التعليمات،  بــالــرغــم مــن  بــالــنــاس،  الـــشـــوارع 
غـــريـــبـــا عـــلـــى مــعــظــم الـــفـــرنـــســـيـــن. ويـــالحـــظ 
 الــخــروج إلـــى األمــاكــن الــعــامــة ومــمــارســة 

ّ
أن

نشاطات اعتيادية ال يقتصر على املوظفن 
والــتــالمــيــذ الــحــاصــلــن عــلــى إذن بــالــخــروج 

يوميا، وال على أقلية من الفرنسين ترفض 
فكرة الــعــزل مــن أســاســهــا، بــل يشمل، فــي ما 
ــرائـــح االجــتــمــاعــيــة  يــــبــــدو، الـــعـــديـــد مــــن الـــشـ
والعمرية، بما فيها تلك التي تبدي تأييدها 

لفرض العزل.
تــنــتــمــي كــــارولــــن، وهــــي شـــابـــة فـــي الــثــالــثــة 
والعشرين، إلى هؤالء املنادين بعزل مخفف 
يسمح بعدم تكرار »التجربة الصعبة« التي 
عاشها جزء كبير من الفرنسين في الربيع 
أو مرتن على  »مــرة  الفتاة  املــاضــي. تخرج 
ع أو ملمارسة 

ّ
 يوم للتنزه أو للتبض

ّ
األقل« كل

الرياضة في حّيها الواقع شرقي باريس، وال 
لها يقيمون على  زيــارة أصدقاء  تترّدد في 
مقربة من مكان سكنها، أو في استضافتهم 

بلجيكا

ألمانيا

سويسرا

إيطاليا

البحر 
إسبانياا�بيض المتوسط

خليج
بسكي

ألمملكة
المتحدة

باريس

فرنسا

»الحياة تحت التهديد 
الدائم« هكذا تعيش آالف 

األسر، بسبب الخوف من انهيار 
آالف المباني السكنية، مع 

اقتراب األمطار

الرباط ـ عادل نجدي

القديمة  املدينة  أحــد سكان  الــشــاوي،  يقول محمد 
»العربي الجديد  في الدار البيضاء، غربي املغرب، لـ
انهيار  يــوم، بسبب احتمال   

ّ
كــل الــرعــب  »: »نعيش 

املبنى على رؤوسنا، ال سيما بعد ظهور تشققات 
جديدة، لكن ال نقدر على املغادرة مخافة التشرد في 
 غياب أّي بديل وبطء مشروع إعادة اإلسكان«. 

ّ
ظل

يلفت إلى أنه يخشى أن يكون وأسرته رقما آخر في 
الئحة ضحايا انهيار املباني اآليلة للسقوط بسبب 

األمطار الغزيرة.
العاصمة االقتصادية  البيضاء، وهي  الــدار  تعتبر 
للمملكة، املدينة التي شهدت أكبر عدد من حوادث 
انهيار املباني، كان أخطرها انهيار ثالث مباٍن في 
يونيو/ حزيران 2014، ذهب ضحيته 17 شخصا مع 
إصابة عشرات بجروح متفاوتة الخطورة وكسور. 
وفــي الــســاعــات األولـــى مــن صباح 5 أغسطس/ آب 
املــاضــي، عـــاش ســكــان حــي املــســعــوديــة فــي منطقة 
سباتة، في مدينة الدار البيضاء، لحظات عصيبة 
بعد انهيار مبنى مكون من أربع طبقات، واضطر 
ــارج بــيــوتــهــم خــشــيــة وقــــوع  ــ كـــثـــيـــرون لــلــمــبــيــت خــ
املــجــاورة مــن جــراء االنهيار  املباني  فــي  تصدعات 
الذي أدى إلى مصرع شخص. كذلك، شهدت املدينة 
انــهــيــار  املــــاضــــي،  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول  فـــي 20 
مبنين من دون أن يخلف ذلــك أّي إصــابــات، وذلك 
هبوب  بها  تسبب  اضطرابات جوية  مع  بالتزامن 

عواصف رملية ورياح قوية.
ومــع عـــودة كــابــوس انــهــيــار املــبــانــي اآليــلــة للسقوط 
ليهدد حياة اآلالف من السكان بمدينة الدار البيضاء، 
ال سيما مــع اقــتــراب فصل الــشــتــاء، رفــعــت فعاليات 
مدنية التحذير، داعية السلطات إلى التدخل لتفادي 
وقوع الكارثة، التي تهدد أكثر من ستة آالف مبنى. 
باملدينة  التنمية«  »ريــاض  رئيس جمعية  وبحسب 
 تقاذف 

ّ
القديمة للدار البيضاء، طارق بن ناجي، فإن

الجهات املختصة املسؤولية في ما بينها بخصوص 
الكبير  اآليــلــة للسقوط، والــتــأخــر  املــبــانــي   ملف 

ّ
حــل

املواطنن،  معاناة  يعمق  قاطنيها،  ترحيل  لعملية 
. ويدعو بن ناجي السلطات 

ً
وينذر بكوارث مستقبال

بعمالة )محافظة( الدار البيضاء ــ آنفا، إلى اإلسراع 
في وضع حد ملعاناة املواطنن، قبل أن تبدأ املباني 
ــذي يشكل  فـــي االنــهــيــار مـــع بـــدايـــة فــصــل الــشــتــاء الــ
إلى  في حديث  ويــوضــح،  للسكان.  كابوسا حقيقيا 
للمباني  الوطني  »البرنامج   

ّ
أن  « الجديد  »العربي 

اآليلة للسقوط تتأخر فيه قرعة ترحيل السكان، في 
بالخروج  القاطنن  فيه على مطالبة  يعملون  وقــت 

والبحث عن مباٍن مستأجرة، ما يجعلهم يسددون 
اإليجارات من دون أن يجري ترحيلهم )أي ترحيلهم 
 هذا الوضع جعل 

ّ
رسميا مع التعويض(« مؤكدًا أن

غياب  في ظل  مبانيهم  مغادرة  يرفضون  القاطنن 
حلول واقعية.

املدينة«  »أوالد  جمعية  رئــيــس  يكشف  جهته،  مــن 
 املـــواطـــنـــن املــســتــفــيــديــن 

ّ
مــوســى ســــراج الـــديـــن، أن

من عملية إعــادة اإلسكان في إطــار مشروع املحج 
ركوا 

ُ
امللكي، الذي تأسس منذ أكثر من ثالثن سنة، ت

التي تهدد حياتهم  املباني  انهيار  عرضة ملخاطر 
األمطار والتسربات، في وقت يفترض فيه  بسبب 
بذل جهود مضاعفة تفاديا إلزهــاق األرواح. يقول 
 مشروع  املحج امللكي يشهد 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

املباني  قاطني  ترحيل  عملية  في  واضحا  تباطؤًا 
على حياة  انعكس سلبا  ما  وهــو  للسقوط،  اآليلة 
 مسؤولية ما 

ّ
ــر. ويـــرى ســـراج الــديــن أن مــئــات األسـ

إعـــادة  املــســتــفــيــدون مــن عملية  املــواطــنــون  يعانيه 
اإلسكان من جراء تأخر ترحيلهم، يتحملها بصفة 

مــشــتــركــة بـــرملـــانـــيـــو املـــديـــنـــة والـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة 
والــســلــطــات املــركــزيــة والــشــركــة الــوطــنــيــة للتهيئة 
املقابل، يكشف مصدر  الجماعية )صــونــاداك(. في 
ه بفضل 

ّ
مسؤول في عمالة الدار البيضاء ــ آنفا، أن

تضافر جهود جميع املتدخلن، من سلطات محلية 
ومجالس منتخبة ومؤسسات عمومية، وفي إطار 
مـــقـــاربـــة تــشــاركــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــمــكــنــت الــلــجــنــة 
 5646 تسليم  من  اليوم،  املختصة، حتى  اإلقليمية 
شقة سكنية للمستفيدين من برنامج إعادة إسكان 
 العدد 

ّ
قاطني املباني اآليلة للسقوط، مشيرًا إلى أن

اإلجمالي لألسر املستهدفة في البرنامج يصل إلى 
ــه تم التوقيع على 

ّ
11 ألفا و278 أســرة. ويوضح أن

بمدينة  للسقوط  اآليــلــة  املــبــانــي  ملعالجة  اتــفــاقــيــة 
الــــدار الــبــيــضــاء، خــصــص لــهــا غـــالف مــالــي يناهز 
دوالر  مــلــيــون   193( درهـــــم  مــلــيــون  و759  مـــلـــيـــارًا 
أميركي(، من أجل معالجة 6338 مبنى، منها 2180 
هدم جزئيا؛ فيما ستجري 

ُ
هدم كليا، و956 ست

ُ
ست

أســـرة،   9250 إيــــواء  وإعــــادة  مــبــنــى،  معالجة 2921 
ه تمت إعادة إيواء 3995 أسرة بشكل نهائي.

ّ
علما أن

ويشهد عدد من املــدن املغربية، خصوصا األحياء 
الــقــديــمــة مــنــهــا، حــــوادث انــهــيــار ملــبــاٍن قــديــمــة، أدت 
في عدد منها إلى خسائر في األرواح، فيما قدرت 
إحصاءات رسمية، قبل ثالث سنوات، عدد املباني 
املــهــددة بــاالنــهــيــار بــأكــثــر مــن 43 ألـــف مــبــنــى، على 
، يــقــطــن فــيــهــا نــحــو مــلــيــون 

ّ
ــكـــل مــســتــوى املـــغـــرب كـ

ــاء  ــيـ ــــف مــبــنــى فــــي األحـ مــــواطــــن، مــــن بــيــنــهــا 23 ألـ
السكنية غير الالئقة.

كورونا فرنساتحقيق
الموجة الثانية تغرق البالد سريعًا

تسارع الوباء في السويد وال إعدام للميـنك بالدنمارك

مقاطعة سكونا، 
جنوبي السويد، تسجل 

زيادة كبيرة لإلصابات 
بشكل غير مسبوق

ناصر السهلي

 عاصمة السويد 
ّ
تشير التقارير الطبية إلى أن

استوكهولم تعيش وضعا صعبا مع تفشي 
فيروس كورونا الجديد، بعد تسجيل ارتفاع 
قياسي بأعداد املصابن، إذ تفيد اإلحصاءات 
 خمسة أشــخــاص 

ّ
ــدًا مــن كـــل  واحــ

ّ
األخــيــرة أن

ــفـــيـــروس، ما  يــســكــنــون فـــي املــديــنــة يــحــمــل الـ
إلــى حــد تحذير  الــوبــاء يرتفع  جعل منحنى 
 األزمة يمكن أن تتجاوز 

ّ
أطباء وخبراء من أن

املستوى اإليطالي في الربيع املاضي.
ويــخــشــى املــســؤولــون الــصــحــيــون مــن تفاقم 
الوضع في فصل الشتاء الحالي بعد تجاوز 
نــســبــة اإلصــــابــــات 20 فـــي املـــائـــة مـــن ســكــان 
الــعــاصــمــة، الــتــي لــم تــتــخــذ خــطــوات صــارمــة 
كما فعل جيرانها األوروبــيــون، ووصــل عدد 
ــن فـــحـــصـــوا األســــبــــوع املــــاضــــي إلـــــى نــحــو  مــ
42 ألـــف إنــســان. وبــنــاء عــلــى نسبة اإلصــابــة 
بينهم )نحو 20 في املائة( تتعالى األصوات 
املـــحـــذرة مـــن خــــروج الـــوضـــع عـــن الــســيــطــرة. 
وقـــــال مـــســـؤول نــقــابــة أطـــبـــاء اســتــوكــهــولــم، 
 املــوجــة الثانية »بــدأت 

ّ
يــوهــان ســتــورود، إن

عمليا فــي استوكهولم مــع دخــول نحو 627 
املاضي  األســبــوع  إلــى مستشفياتها  مصابا 
وحده«. وسجلت األعداد التي تحتاج لعناية 
ارتفاعا ملحوظا هــذا األســبــوع بنحو  طبية 
ألف إصابة، من بينها 125 حالة في العناية 
 مع 

ً
ــام كبيرة مــقــارنــة مــثــال املــركــزة، وهــي أرقـ

الجارة الدنمارك التي سجلت 33 حالة عناية 
ــبـــوع. وأشــــار مــديــر أعــمــال  مــركــزة لــهــذا األسـ
مختبر جامعة »كارولنسكا« كالس روث، إلى 
 »نسبة اإلصابات ترتفع بسرعة اآلن، فقد 

ّ
أن

 أسبوع مع 
ّ

سجلنا أرقاما قياسية جديدة كل
تــزايــد الــفــحــوص الــتــي نــجــريــهــا«. وتعرضت 
بزعامة  السويدية،  الحكومة  تعاطي  طريقة 
اليسار،  من  وبدعم  الديمقراطي  االجتماعي 
النتقادات مهنية وسياسية محلية ومن دول 
الـــجـــوار، بسبب انــتــهــاج ســيــاســة بــشــرت في 
بداية الوباء بإمكانية خلق ما يسمى »مناعة 
القطيع« كما التذرع بمسائل حقوقية تتعلق 
ــراءات  ــ بــحــريــة األشـــخـــاص لــعــدم تــطــبــيــق إجـ
انتشار  إلــى  الــســيــاســات  صــارمــة. وأدت تلك 
الوباء في استوكهولم في الصيف، ليحصد 
عشرات أرواح املسنن في دور سكن ورعاية 

خاصة بهم. 
الـــعـــاصـــمـــة،  ــلــــى  الــــــــزيــــــــادات عــ تـــقـــتـــصـــر  وال 
ــبـــالد تسجل  فــمــقــاطــعــة ســكــونــا، جــنــوبــي الـ
أيــضــا زيــــادة كــبــيــرة لــإلصــابــات بــشــكــل غير 
مديرة مستشفيات سكونا،  وقالت  مسبوق. 
»زيـــادة  تشهد  مقاطعتها   

ّ
إن لــونــدبــوم،  بيا 

ــا يــــــؤدي إلـــى  ــار الــــعــــدوى وهـــــو مــ ــتـــشـ فــــي انـ
زيــــادة الــعــبء عــلــى نــظــامــنــا الــصــحــي وعلى 
املــســتــشــفــيــات«. وتــشــهــد املــقــاطــعــة زيـــــادات 
في  شهدته  بما  مقارنة  املصابن  نسبة  فــي 
ــيـــع، إذ تــعــيــش مــديــنــتــهــا األكـــبـــر مــاملــو  الـــربـ

على وقــع زيــادات مقلقة لألطباء ومسؤولي 
قطاعات الصحة. وتنتشر اإلصابات بسبب 
وتطالب  خصوصا.  االجتماعية  املناسبات 
كــبــيــرة أطــبــاء مــاملــو فــي مــجــال مــنــع األوبــئــة، 
ــنــــاس مــن  إيـــفـــا مـــــاالنـــــدر، بــــضــــرورة عـــمـــل الــ
بيوتهم: »هذه الخطوة حيوية لوقف تدهور 
 الــنــاس مستمرون 

ّ
الــوضــع، ومــن املــؤســف أن

في ارتياد الحفالت واملناسبات االجتماعية 
بالرغم من انتشار الوباء«.

بــــــدوره، اعـــتـــرف رئــيــس الـــــــوزراء الــســويــدي، 
 عــــدم انـــتـــهـــاج ســيــاســة 

ّ
ســتــيــفــان لـــوفـــن، أن

ــاء ربـــمـــا لم  إغـــــالق شـــامـــل مـــع انـــتـــشـــار الــــوبــ

ويتعرض  لبلده.  صائبة  استراتيجية  يكن 
لــوفــن ومــســؤول املــعــهــد الــوطــنــي لألمصال 
ــال،  ــنـ ــغـ ــيـ واألمـــــــــــــــراض املـــــعـــــديـــــة، أنـــــــــــدرس تـ
ــادة مــن قــبــل أحــــزاب املــعــارضــة  النــتــقــادات حـ
بــســبــب فــشــل تــلــك اإلســتــراتــيــجــيــة، إذ بــاتــت 
الــــســــويــــد بـــأكـــمـــلـــهـــا بـــقـــعـــة بـــرتـــقـــالـــيـــة عــلــى 

الخريطة الوبائية األوروبية.
ــــول  ــد الـــــســـــويـــــد ســـــــجـــــــااًل حـ ــهــ ــشــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
أزمــة  تعيش  الــدنــمــارك   

ّ
فــإن إستراتيجيتها، 

أخرى مع الوباء. فمع إغالق الحكومة إقليم 
انتشار خطير للفيروس من  الشمال بسبب 
حيوانات املينك إلى البشر، وتسجيل طفرة 
انتقل  وبعضهم  بـــه،  شخصا   274 بــإصــابــة 
ــر هـــو »كــلــوســتــر 5«  إلـــيـــه فـــيـــروس قـــاتـــل آخــ
 حــالــة غــضــب بـــدأت تنتشر بــن فالحي 

ّ
فـــإن

غــلــقــت ومــحــاولــة السلطات 
ُ
الــبــلــديــات الــتــي أ

إجـــبـــار مـــربـــي املــيــنــك عــلــى إعــــــدام نــحــو 15 
مليون حيوان، بداًل من 5 مالين كما اقترح 
الــبــدايــة. وســجــلــت كوبنهاغن ســجــاالت  فــي 
سياسية وصلت إلى حّد اتهام برملانين من 
االجتماعية  ــــوزراء  الـ لرئيسة  الــوســط  يــمــن 
ها تمارس 

ّ
الديمقراطية، ميتا فريدركسن، بأن

»ديــكــتــاتــوريــة« فــي طــريــقــتــهــا لــفــرض إعـــدام 
 الــحــيــوانــات بــالــرغــم مـــن عـــدم إصــابــتــهــا 

ّ
كـــل

برملان  فــي  جميعها. وجــرى تسجيل سابقة 
الــدنــمــارك بــقــيــام مــســؤول فــي حـــزب يميني 
متشدد برفع دعوى مستعجلة أمام الشرطة 
الــدنــمــاركــيــة عــلــى دائـــــرة الـــغـــذاء النــتــهــاكــهــا 
الحقوق، في مسعى لثني الحكومة عن إعدام 
مـــاليـــن حـــيـــوانـــات املــيــنــك. واعـــتـــرفـــت وزارة 
ها 

ّ
األغذية الدنماركية أمس األول الثالثاء أن

ربما ارتكبت خطأ في مطالبها بإعدام نحو 
ذلــك ريثما  عــن  15 مليون مينك، وتــراجــعــت 
يــجــري املــخــتــصــون مــراجــعــة لـــلـــمـــزارع الــتــي 
الحيوان  ذلــك  مــن  التخلص  قـــرار  سيشملها 
الذي يثير ذعر 300 ألف مواطن من سكان 7 
بلديات معزولة ومغلقة عن بقية البالد. ومن 
جهتها، اعتذرت فريدركسن عن عدم قانونية 
مــطــلــب إعـــــدام مــاليــن مـــن حـــيـــوانـــات مــيــنــك، 
وســـط ضــغــوط ســيــاســيــة تــطــالــب باستقالة 
وزيـــر األغــذيــة فــي حكومتها مــويــنــز ينسن، 
ــه لــم يكن واضحا 

ّ
الــذي قــدم أيضا اعــتــذارًا أن

ه توصية 
ّ
بشأن »طلب اإلعدام« مشيرًا إلى أن

وليس قرارًا.
ــة »ريـــــــــــدرز  ــلــ ــجــ ــع مــ ــ ــوقــ ــ ــع مــ ــلــ ــطــ ــتــ اســ
من  آراء خمس  األميركية  دايجست« 
ــول أســئــلــة ال ينبغي  الـــخـــبـــيـــرات، حــ
على أّي شخص أن يسألها، معظمها 
تــشــتــرك فــيــه املــجــتــمــعــات اإلنــســانــيــة 
ــيـــة، فــتــعــتــبــرهــا أســـئـــلـــة غــيــر  الـــحـــداثـ
 وصـــف مــحــتــمــل. قبل 

ّ
الئــقــة، فــي أقــــل

اســـتـــعـــراض بـــعـــض األســـئـــلـــة، ال بـــّد 
ــن:  ــى الـــخـــبـــيـــرات، وهـ ــارة إلــ مـــن اإلشـــــ
العالقات في  ســارا إبستن، معالجة 
آر ســمــيــث،  آر  فــيــالدلــفــيــا، وجــــــودي 
خــبــيــرة اإلتــيــكــيــت، ومــؤســســة شركة 
ــــث« املـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــانـ ــ »مـ
هـــذا املـــجـــال، وبــونــي تــســاي، خبيرة 
لشركة  املــؤســســة  واملــديــرة  اإلتيكيت 
»بـــيـــونـــد إتــيــكــيــت« املــتــخــصــصــة في 
هـــذا املــجــال، ومـــاريـــان بــاركــر، سيدة 
األعمال ومستشارة اإلتيكيت ومؤلفة 
ــزا  ــيـ ــتــــاب »بـــــــوش أوفـــــرنـــــايـــــت«، ولـ كــ
ــروتــــس، خـــبـــيـــرة اإلتــيــكــيــت  مــــيــــرزا غــ
ومؤسسة شركة »غولدن رولز غال« 

املتخصصة في هذا املجال.
1- ملاذا ليس لديك أطفال حتى اآلن؟ 
اإلجابة   

ّ
أن تماما  يعلمون  املهذبون 

عــن مثل هــذا الــســؤال شــأن شخصي 
املجتمع  ضغط  عن  بعيدًا  للزوجن، 
املحيط بهما، وربما املجتمع األوسع. 
 هذا السؤال يمكن أن يكون 

ّ
األخطر أن

ــا لــبــعــض األشــــخــــاص الـــذيـــن  جــــارحــ
وغيرها.  صحية  مشاكل  يــواجــهــون 

سؤال مشابه: ملاذا لم تتزوج بعد؟
2- تـــبـــدو نــحــيــفــا بـــشـــدة! هـــل خــســرت 
األشخاص  يعتبر بعض  ربما  وزنــا؟ 

هذا السؤال إطراء خصوصا إذا كانوا 
ــــاس  يــتــبــعــون حـــمـــيـــة، وهـــدفـــهـــم األسـ
ه ســؤال غير الئق 

ّ
خــســارة الـــوزن، لكن

 خسارة الوزن 
ّ
أبدًا لغيرهم، ال سيما أن

قـــد تــرتــبــط بـــمـــرض أو بــاضــطــرابــات 
غذائية أو باكتئاب أو بحزن.

تتقاضى؟  فكم  يبدو عملك جيدًا،   -3
ال أحـــد يــحــق لــه ســـؤال اآلخــريــن هــذا 
الضرائب  إذا كان مأمور  إال  السؤال، 
نــفــســه. فــي الــنــهــايــة لــن تحصل على 
فال  سألته،  إذا  غالبا  حقيقية  إجابة 

ه غير الئق ببساطة.
ّ
تفعل ذلك ألن

ــارة لــــوفــــاة والـــــــدك،  ــ ــحـ ــ ــازّي الـ ــ ــعـ ــ 4- تـ
لــكــن هـــل يــمــكــنــك أن تــخــبــرنــي كيف 
تــوفــي؟ ربــمــا، كـــان مــثــل هـــذا الــســؤال 
فـــي الـــســـنـــوات املــاضــيــة عـــاديـــا، فمن 
الناس فضوليون بشأن   

ّ
أن املعروف 

 الزمن 
ّ
كيفية وفاة فرد يعرفونه، لكن

الحالي هو زمن وباء كورونا، ومثل 
السؤال يثير حساسية واضحة  هذا 
 الــراحــل 

ّ
 مــن يــطــرحــه يــشــّك فــي أن

ّ
أن

توفي بكورونا. وبالرغم من الدعوات 
ــم املـــصـــاب  ــ ــة ملــــحــــاربــــة وصــ ــعــ ــواســ الــ
 الــواقــع 

ّ
بــكــورونــا واملــتــوفــي بـــه، فــــإن

يشير إلى هذه الوصمة االجتماعية 
الــتــي يــعــززهــا مــثــل هـــذا الــســؤال بما 

يحمل من مضامن سلبية مسبقة.
5- ملـــن ســتــصــوت فـــي االنـــتـــخـــابـــات؟ 
املبدأ األساس في النظام االنتخابي 
له   شخص يحق 

ّ
كــل  

ّ
أن الديمقراطي 

أن  مــن دون  تــامــة  ينتخب بسرية  أن 
يعرف أحد من انتخب.

)عصام سحمراني(

أسئلة رائجة لكنّها غير الئقة

زهير هواري

الـــدارســـني امللتحقني  إلـــى أن عـــدد  الــيــونــســكــو  ــة أعــدتــهــا  تشير دراســ
باملدارس من مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي حتى املرحلة العليا من 
التعليم الثانوي في األردن هو 2,051,840، أما عدد الطالب امللتحقني 
ببرامج التعليم العالي فهو 320,896، ما يعني وجود حوالي مليونني 

ونصف املليون تلميذ وطالب.
فــي 12  مــدارســهــا وجامعاتها  أغلقت  قــد  األردنــيــة  الحكومة  وكــانــت 
ُبعد عبر  التعليم عن  فّعلت منظومة  املاضي، ومباشرة  مــارس  آذار/ 
التعليمي  املحتوى  تــوفــر  الــتــي  سيبس«  »نـــور  اإللكترونية  منصتها 
للطالب خالل فترة االنقطاع، باإلضافة إلى توفير بديل لهذه املنصة 
من خالل بث املواد التعليمية تلفزيونيًا. وأصدرت وزارة التعليم العالي 
تعميمًا للجامعات دعتهم  فيه إلى ضرورة إعداد السياقات التعليمية 
إلى إطالق   التربية  ُبعد. وعمدت وزارة  التعليم عن  آلية  إلى  واالنتقال 
ما  اإللكتروني، إلنقاذ  التعلم  على  الطالب  »درســك« ملساعدة  منصة 
تبقى من العام الدراسي. وأرفقتها بجملة من اإلجراءات السريعة مثل 
على  املعلمني  بتدريب   

ً
مــعــززة التلفزيون،  عبر محطات  الـــدروس  بــث 

التدريس،  ألغــراض  املتاحة  التكنولوجية  الوسائل  مع  التعامل  كيفية 
وعمل االختبارات والتمارين والتقارير واملناقشات التفاعلية. ومع أن 
العديد من الثغرات قد ظهرت، إال أن جوانب منها كانت إيجابية وُيبنى 

عليها في املستقبل.
الــجــامــعــات الحكومية والــخــاصــة بــدورهــا لــجــأت لــلــتــدريــس عــن ُبــعــد، 
نــوع زوم وغــيــره، لكن ثبت أن كــل جامعة  عبر وســائــط متعددة مــن 
قامت بقلع شوكها بأصابعها، باعتبار أن الوزارة املعنية  تفتقر ألي 
استعدادات أو خطط طــوارئ، علمًا أنها مسؤولة عن عشر جامعات 
رسمية، و24 جامعة خاصة. وتبني أن رؤساء الجامعات أيضًا لم يكن 
الــقــرارات املهمة وغابوا  في حسبانهم ما حــدث، وتــأخــروا في اتخاذ 
عن املشهد األكاديمي، ما قاد إلى جملة من اإلشاعات كانت مصدر 
قلق للطلبة، وهذه من نوع إلغاء الفصل الدراسي بأكمله، أو التعويض 
التلقائي  النجاح  أو منح  اعتماد اختبارات ناجح راســب،  أو  بالصيف 
أدى  التخبط  األكاديمية نوعًا من  املؤسسات  للجميع. وهكذا شهدت 
والــتــراجــع عنها بعد وقــت قصير، خصوصًا حيال  قـــرارات  التــخــاذ 
كيفية تنظيم االمتحانات ومكانها وزمانها واحتساب نتائج الطالب. 

الجامعي تبدو أكثر تعقيدًا متى تذكرنا أن  الجانب  لكن املشكلة في 
الكثير من املواد تتطلب امتحانات معملية وسريرية أو ميدانية. ونفس 
األمر ينطبق على التعليم املهني والتقني. وهذه ال تغطيها االمتحانات 
النظرية والصفية. ما يعني أن هناك ضرورة العتماد قرارات مختلفة 

عما جرى التداول به من احتماالت.
)باحث وأكاديمي(

األردن 
وحال التخبط التعليمي

أكاديميا

الفرنسيين  أّن  إلى  حكومية،  ومؤسسات  مواصالت  شركات  أرقام  تشير 
بثالث مرات وسطيًا من  أكثر  الحالي،  الصحي  العزل  يتنقلون، خالل فترة 
تنّقلهم خالل فترة العزل األول. وبعدما كانت نسبة الفرنسيين المؤيدين 
نشرها  الماضي، تظهر دراسة  الربيع  المائة خالل  أكثر من 90 في  للعزل 
معهد »إيالب« قبل أيام أّن هذه النسبة تنخفض اليوم إلى 67 في المائة.

تراجع تأييد العزل الصحي

)Getty /ما كّل هذه األسئلة؟ )باري لويس

دورية لضبط تدابير اإلقفال في أحد أسواق باريس )لودفيك مارين/ فرانس برس(

تكررت حوادث االنهيار في الدار البيضاء )فاضل سنّا/ فرانس برس(

Thursday 12 November 2020 Thursday 12 November 2020
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تحضيرات األعياد مستمرة رغم الوباء في استوكهولم )فريدريك ساندبرغ/فرانس برس(


