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القدس المحتلة ــ محمد محسن

تستعيد القدس القديمة واملسجد األقصى 
أنــفــاســهــمــا مــع حــلــول شــهــر رمــضــان، بعد 
املـــديـــنـــة،  تـــجـــار ورواد  قـــاتـــمـــة عـــلـــى  ســـنـــة 
نتيجة اإلجراءات املتخذة للحد من انتشار فيروس 
كــورونــا، إضــافــة إلــى االقــتــحــامــات املــتــكــررة لجيش 
االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه لباحات املسجد 
األقـــصـــى، والـــتـــي تــرافــقــت مـــع قــيــود مـــشـــددة تمنع 

الفلسطينيني من دخول البلدة القديمة.
ــم قبيل بـــدء شهر  وكـــان املــســجــد األقــصــى قــد ازدحــ
رمـــضـــان بــــآالف الـــوافـــديـــن إلـــيـــه، مـــن مــخــتــلــف مــدن 
ــــرة  دائـ احــتــفــلــت  إذ  ــام 1948،  ــ عـ املــحــتــلــة  فــلــســطــني 
األوقــاف اإلسالمية بمشاركة متطوعني بغسل قبة 
صــخــرتــه الــذهــبــيــة، واســتــقــبــلــت ســاحــاتــه عــشــرات 
اآلالف من املصلني الذين يحيون ليالي هذا الشهر 

بصالة التراويح وصلوات يوم الجمعة.
 
ّ
وأكــد مدير أوقــاف القدس الشيخ عــزام الخطيب أن
لجانًا عدة تعمل على ضمان أمن املصلني، وحفظ 
الــنــظــام فــي الــســاحــات، مــثــل لــجــان الــصــحــة ولــجــان 
النظام والشؤون الدينية، والنظافة والحراسة. ودعا 
املواطنني  جميع  الــجــديــد«  »الــعــربــي  عبر  الخطيب 
إلــى تلقي  لقاح كــورونــا، مع الحفاظ على التباعد 
االجتماعي والتعقيم املستمر حفاظًا على السالمة 
قدم للصائمني 

ُ
العامة. وتقتصر الوجبات التي ست

على التمر واملاء هذا العام بسبب جائحة كورونا، 
وزع وجبات إفطار كاملة من األطباق 

ُ
بعدما كانت ت

الرئيسية وغيرها، خالل السنوات املاضية.
القطانني  كــأســواق  القديمة،  املدينة  أســواق  وكانت 
ــالـــزوار  ــد ازدحــــمــــت بـ والـــعـــطـــاريـــن وخـــــان الــــزيــــت، قـ
ومعظمهم من فلسطينيي عام 1948، الذين وصلوا 
لحضور فعالية معسكر »القدس أواًل«، الذي تقيمه 
الــحــركــة اإلســالمــيــة، دعــمــًا لــتــجــار املــديــنــة املــقــدســة، 
ــدائــــم مع  ــيـــدًا عــلــى ارتـــبـــاطـــهـــم وتـــواصـــلـــهـــم الــ وتـــأكـ
املــســجــد األقـــصـــى، بــحــســب مــحــمــد الــقــريــنــاوي من 

مدينة بئر السبع.
واتــجــه الــقــريــنــاوي مــع أفـــراد عائلته، إلــى األســـواق 
محال  مــن  رمــضــان  لشهر  التبضع  بهدف  القديمة، 
املتنوعة،  والحلويات، واملخلالت  األلبان والصعتر 
ــزيـــت، أشــهــر  الــتــي يــتــمــيــز بــهــا تــجــار ســــوق خــــان الـ
أسواق البلدة القديمة املتفرع إلى شارع الواد ومنه 

إلى املسجد األقصى.
وعّبر الشيخ أمني النابلسي، الذي يدير كشك فالفل 
بروادها  القدس عامرة   تظل 

ّ
بــأن أمله  للعائلة، عن 

 يــســاعــد زوار األســــــواق خــالل 
ّ
أن  

ً
ــال ــ آمـ ومــحــبــيــهــا، 

رمضان، في التخفيف من تأثير اإلغالقات املتكررة 
على مدى عام ونصف العام بسبب جائحة كورونا.
التاجر  الــنــابــلــســي، وجـــه  عــن مطعم  ببعيد  ولــيــس 
فرج وزوز، وهو صاحب محل لأللبسة التراثية نداًء 
إلى جميع الفلسطينيني من فلسطينيي عام 1948 

والضفة الغربية، عبر »العربي الجديد«، طالبًا منهم 
ــارة الــقــدس الــقــديــمــة وأســواقــهــا دعــمــًا لتجارها  زيــ

ومواطنيها وللتأكيد على تمسكهم بمدينتهم.
ــذا رمــضــان  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« : »هـ ــال وزوز لــــ ــ وقـ
الــخــيــر، ونــأمــل مــن زوارنــــا وشــعــوب أمتنا العربية 
واإلسالمية زيارة القدس ليس من بوابة التطبيع مع 
االحتالل، بل من بوابة زيارة السجني، فاملقدسيون 

اليوم بأشد الحاجة ملن يدعمهم ويؤازرهم«.
وعـــلـــى وقــــع األنـــاشـــيـــد والـــتـــواشـــيـــح الــديــنــيــة الــتــي 
ــواد، أقــبــل كــثــيــرون على  تبثها املــحــال فــي شـــارع الــ
شــــراء مــالبــس الـــصـــالة الــخــاصــة بــالــنــســاء، بينما 
ارتـــــدت الـــعـــشـــرات مـــن الــفــتــيــات والـــنـــســـوة الــكــوفــيــة 
الــــســــوداء، فـــي وقــــت وقـــفـــت مــجــمــوعــات مـــن جــنــود 
من  عناصر  ويقوم  ملراقبتهن.  ومجنداته  االحتالل 
شرطة االحتالل بإيقاف شبان وفتيات عند مدخل 
سوق القطانني املــؤدي إلى داخــل ساحات األقصى 

للتدقيق في هوياتهم.
كــل تــلــك األنــشــطــة، تــزامــنــت مــع فــعــالــيــات مــهــرجــان 
تنظمها مؤسسات  التي  يــال«  البلد  »على  التسوق 
فعالية  نظمت  إذ  الــقــدس،  وقــفــيــة  ومــنــهــا  مقدسية 
ــد املــــاضــــي، عـــنـــد مـــدخـــل ســـوق  ــ ــــوم األحــ لــلــســيــرك يـ
القطانني، ومن بعدها قامت مجموعة من املوشحني 
بعرض موسيقي انطلق من شارع الواد وصواًل إلى 

باب العمود لالحتفال بشهر رمضان.
من جهته، قال منسق هذه الفعاليات، مؤمن شبانة 

الفعاليات  تلك  من  الهدف   
ّ
»إن الجديد«:  »العربي  لـ

هــو تنشيط الــحــركــة الــتــجــاريــة فــي الــبــلــدة القديمة 
االنشطة  تلك  أن تساهم   

ً
آمــال فيها«،  التجار  ودعــم 

بجذب الزوار.
وقال التاجر أحمد دنديس صاحب محل للمالبس، 
وأحــــد املــســاهــمــني فــي فــعــالــيــات مــهــرجــان الــتــســوق 
 األيـــام 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »إن »عــلــى الــبــلــد يـــال«، لـــ

التسوق  فــي حركة  مهمًا  انتعاشًا  األخــيــرة شهدت 
داخل أسواق البلدة القديمة من القدس«، داعيًا »كل 
أبناء الشعب الفلسطيني لزيارة القدس وليس فقط 

في أيام الشهر الفضيل، والتسوق من التجار«.

مجتمع
أعلن وزير الهجرة الكندي ماركو مينديسينو، يوم األربعاء، أن بالده ستمنح اإلقامة الدائمة ألكثر 
من تسعني ألف طالب وعامل أجنبي عملوا في الخطوط األمامية خالل فترة تفشي وباء كوفيد-19 
وســـاعـــدوا فــي عـــالج املــصــابــني. وبــرنــامــج اإلقـــامـــات الــدائــمــة الـــذي دخـــل حــيــز التنفيذ مخصص 
للعاملني في مجال الصحة العامة أو قطاعات أخرى حيوية مثل عمال املتاجر واملزارع وسائقي 
إلى  الذين نالوا شهادات في السنوات األربــع املاضية. وتوجه  الى الخريجني  الحافالت، إضافة 
)فرانس برس( مستحقي اإلقامات بالقول: »قد يكون وضعكم مؤقتًا، لكن مساهماتكم دائمة«. 

انــدلــع حريق نهاية األســبــوع املــاضــي دمــر حــوالــى 310 هــكــتــارات مــن الــغــابــات فــي سلسلة جبال 
تيبوزتيكو السياحية في والية موريلوس املكسيكية )وسط(، كما أعلنت الحكومة يوم األربعاء. 
وقالت اللجنة الوطنية للغابات في الوالية إن 90 في املئة من الحريق أصبح تحت السيطرة. ويعمل 
مئتا رجل إطفاء ومتطوع على إخماد الحريق وفقا لهيئة الحماية املدنية. وتعزو السلطات سبب 
الحريق إلى الجفاف الذي يضرب مناطق عدة في البالد منذ أسابيع، واستبعدت وجود خطر على 
)فرانس برس(  املواطنني إلى تجنبها.  

ً
سكان املنطقة داعية

المكسيك: حريق يدّمر 310 هكتارات من الغاباتكندا: إقامات ألجانب ساهموا في مواجهة كورونا

يعتبر التاجر أحمد دنديس أّن تسوق الزوار »يدعم 
بعد معاناة على مدى  وجودنا كتجار، ويقويه 
تسترد  »القدس  مضيفًا:  الــعــام«،  ونصف  عــام 
بهذا  عافيتها  من  ــزءًا  ج وتستعيد  أنفاسها، 
عامرة،  هنا  المحالت  للمواطنين.  الكبير  التواجد 
وتجارنا ينتظرون بفارغ الصبر أّن يحل عليهم شهر 

رمضان ليستردوا أنفاسهم«.

دعم التجار

دعـــت منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، فــي الـــذكـــرى املــائــة 
تنتجه  الــذي  العالج  بيع  إلــى  األنسولني،  الكتشاف 
بــشــكــل أســـاســـي ثـــالث شـــركـــات دوائـــيـــة بــأســعــار 
معقولة، في مواجهة العبء املتزايد ملرض السكري 
في العالم. وأطلقت منظمة الصحة العاملية في هذه 
يهدف  الــســكــري،  داء  الــذكــرى، ميثاقًا عامليًا ضــّد 
إلــى الــحــّد مــن مخاطر اإلصــابــة بــه وتمكني جميع 

األشخاص الذين يعانونه من الحصول على العالج 
والرعاية بأسعار معقولة. 

والحظ املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، في بيان أّن هناك »ضرورة 
التخاذ إجراءات عاجلة في شأن السكري«. وأشار 
إلى أّن »عدد املصابني بالسكري زاد أربعة أضعاف 
ــه 

ّ
ــوام األربــعــني األخـــيـــرة«، مشيرًا إلــى أن خــالل األعــ

الــذي يتزايد  »املــرض الرئيسي الوحيد غير املعدي 
 من انخفاضه«. ورأى 

ً
فيه خطر الوفاة املبكرة بدال

املهم معالجة هــذه األزمــة، في  أّن من  غيبريسوس 
خضم جائحة كورونا، ألّن نسبة عالية من املرضى 
ــلـــون املــســتــشــفــيــات بــســبــب أعـــــراض  ــن يـــدخـ ــذيــ ــ ال

الفيروس الحادة، هي مّمن يعانون السكري. 
 70 بنسبة  باملرض  املرتبطة  الوفيات  عدد  وارتفع 

في املائة منذ العام 2000، ووصل إلى نحو مليون 
ونــصــف مــلــيــون ســنــويــًا. ويــعــانــي أكــثــر مــن 420 
مليون شخص من داء السكري، يعيش معظمهم 
والسمنة  الــوزن  زيــادة  ل 

ّ
النامية. وتشك الــدول  في 

في  املسّجلة  الحادة  الزيادة  في  عاملني يساهمان 
العقود األخيرة. 

)فرانس برس(
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الــتــعــلــيــم، كــمــا هـــو حــالــيــا، تــســبــب فـــي ظلم 
لبعض التالميذ الذين حصلوا على درجات 
متواضعة من دون أّي إمكانية للتعويض، 
الــذي يجعلها تطالب بإنشاء منصة  األمــر 
خـــاصـــة وفـــعـــالـــة لـــلـــوكـــالـــة، كـــحـــال املـــــدارس 
ــرى الــتــي أنـــشـــأت مــنــصــة فــعــالــة تلبي  ــ األخـ
احــتــيــاجــات الــتــالمــيــذ وتــســّهــل عــلــى األهـــل 

متابعة دروسهم.
بدوره، يستنكر نمر أبو غنيم، وهو تربوي 
متقاعد كان يعمل في »أونــروا«، ما وصفه 
تقدمها  التي  التعليمية  الخدمات  بتراجع 
ــالــــة مـــقـــارنـــة بـــالـــقـــطـــاعـــن الــحــكــومــي  الــــوكــ
األردني والقطاع الخاص، رغم توفر البنية 
الــتــحــتــيــة لــلــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد، كـــالـــتـــدريـــب 
ــم نـــجـــد مــا  ــ ــرف الـــصـــفـــيـــة. يـــضـــيـــف: »لـ ــغــ والــ
 
ّ
أن إلــى  الفتا  التالميذ«،  على  بالنفع  يعود 
الجائحة،  بــدء  منذ  التالميذ  مــع  الــتــواصــل 
يتم عبر وسائل التواصل وليس من خالل 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــــك،  مــنــصــة تــعــلــيــمــيــة. وعـ
التواصل عبرها واعتبرتها  الوكالة  منعت 
غير رسمية، مــن دون طــرح بــديــل. يضيف: 
»ســابــقــا، كــانــت هــنــاك قــنــاة فــضــائــيــة تقدم 
إاّل  كافية،  بيانات  قاعدة  الـــدروس، وتشكل 
أنـــهـــا تــوقــفــت رغــــم مـــا تــشــكــلــه مـــن مــخــزون 
 الــوكــالــة لـــم تــقــدم 

ّ
عــلــمــي جـــيـــد«. ويـــقـــول إن

أّي إيــــضــــاحــــات حـــــول عـــــدم تــــوفــــر مــنــصــة 
وافيا   

ً
بديال للتالميذ  تقدم  غنية  تعليمية 

 التعليم عن ُبعد »وما وصلنا ليس 
ّ

في ظل
ــن بــيــنــهــا غــيــاب  ــن أعــــــذار واهــــيــــة، مـ أكـــثـــر مـ
 وجود قرار إداري صارم 

ّ
التمويل«. ويرى أن

بإنجاز  الــوكــالــة ورغــبــة حقيقية، كفيل  مــن 
وذويــهــم،  التالميذ  طموحات  تلبي  منصة 
بداًل  الحالية،  التجريبية  املنصة  وال تشبه 
من أن يخسروا عامهم الدراسي. يتابع أبو 
 معظم التالميذ حاليا يستعينون 

ّ
غنيم أن

مناهج  يدرسون  وربما  »يوتيوب«  بموقع 
االمــتــحــانــات،  فــي  مطلوبة  ليست  مختلفة 
وبالتالي، ال تحقق الهدف املنشود، مشددًا 
عــلــى ضــــرورة تــوفــر مــعــلــم يــشــرح الــــدروس 

للتالميذ ويجيب على أسئلتهم.
من جهته، يقول املعلم املتقاعد خالد جوهر: 
ــــدة في  ــــدارس األونــــــروا رائـ »ســابــقــا، كــانــت مـ
مــواكــبــة الــتــطــورات الــتــربــويــة، وفــي مستوى 
ــتــــربــــوي لـــتـــالمـــيـــذهـــا مــقــارنــة  الــتــحــصــيــل الــ
 
ّ
ــدارس الــحــكــومــيــة والــــخــــاصــــة. كـــمـــا أن ــ ــاملـ ــ بـ
أساليب معلميها في التعليم متطورة، األمر 
الــذي كان محط أنظار الــدول املــجــاورة، التي 
سعت مؤسساتها إلى التواصل مع مدارس 
ــنــا الـــيـــوم نـــالحـــظ تــراجــعــهــا، 

ّ
األونـــــــــروا. لــكــن

الحيادية،  باعتماد  التعليمات  عن  عــدا  هــذا 

عّمان ــ أنور الزيادات

ــن عـــــام عــلــى  بـــعـــد مــــــرور أكـــثـــر مــ
ــحـــــــة كــــــــــورونــــــــــا،  ــائـــــ ــــي جـــــ ــشــ ــ ــفــ ــ تــ
والجامعات  املــــدارس  واضــطــرار 
إلى اعتماد نظام التعليم عن ُبعد، ما زالت 
مدارس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئن الفلسطينين »أونروا« في األردن، 
والتي تضم نحو 120 ألف تلميذ، من دون 
ــمـــاد عليها  ــتـ مــنــصــة تــعــلــيــمــيــة يــمــكــن االعـ
ــه 

ّ
وتــلــبــي احــتــيــاجــات الــتــالمــيــذ. صحيح أن

ها 
ّ
أن إاّل  تّم مؤخرًا إطالق منصة تجريبية، 

ليست ضــمــن املــســتــوى املــطــلــوب. ويخشى 
البعض من أن يكون العام الدراسي الحالي 

مجرد تضييع للوقت.
ــراء تــــربــــويــــون وبـــعـــض أولـــيـــاء  ــبــ ــعــــزو خــ ويــ
األمـــــــــور، غــــيــــاب مـــنـــصـــة تــعــلــيــمــيــة مــكــتــمــلــة 
الــعــنــاصــر تــرفــع مــســتــوى الــتــعــلــيــم عـــن ُبــعــد 
ملـــدارس »أونـــــروا«، إلــى ســوء اإلدارة، وليس 
إلى قلة املوارد البشرية أو املادية، معتبرين 
 الـــوكـــالـــة تـــضـــم مــعــلــمــن ومـــعـــلـــمـــات مــن 

ّ
أن

أصحاب الكفاءات العلمية والتقنية، والذين 
كان لهم الفضل في إنشاء منصات تعليمية 

خاصة تتضمن مواد تعليمية من إعدادهم.
ــار، تــقــول فــاطــمــة الــضــبــعــات،  ــ فـــي هـــذا اإلطــ
ــة،  الــــدراســ  

ّ
فـــي ســــن وهــــي أم ألربـــعـــة أوالد 

 أهـــالـــي الــتــالمــيــذ 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

يــعــانــون مــنــذ عــــام، أي مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة، 
صــعــوبــات كــبــيــرة فـــي تـــدريـــس األبــــنــــاء، إذ 
للجميع.  مفاجئا  كــان  بعد  عــن  التعليم   

ّ
إن

ــرز الـــتـــي تــواجــه  ــ  املــشــكــلــة األبــ
ّ
وتـــوضـــح أن

ــــدم تـــوفـــر اإلمــــكــــانــــات املـــاديـــة  ــل هــــي عـ ــ األهــ
لتأمن اإلنــتــرنــت والــهــواتــف الــذكــيــة، الفتة 
 بعض العائالت ال تملك هاتفا ذكيا 

ّ
إلى أن

يقرأ  ال  البعض   
ّ
أن كما  كمبيوتر.  أو جهاز 

 غالبية األهالي هم من ذوي 
ّ
وال يكتب، إذ إن

الدخل املــحــدود، وقــد دفــع البعض بأبنائه 
إلـــى ســـوق الــعــمــل بــســبــب الـــظـــروف املــاديــة 
الصعبة. وفــي ما يتعلق بقدرة األهــل على 
ــنــــاء، تــقــول الــضــبــعــات  مــتــابــعــة دراســـــة األبــ
واالستعانة  املــدرســيــة،  الــواجــبــات  كثرة   

ّ
إن

ــمـــوعـــات »واتـــــــســـــــاب« و»فـــيـــســـبـــوك«  ــمـــجـ بـ
وغيرها، لم تأخذ في االعتبار قدرة األمهات 
الـــعـــامـــالت عــلــى مــتــابــعــة دروس أبــنــائــهــن، 
ــة كــثــيــريــن  ــاعـ ــطـ ــتـ ــيـــس فــــي اسـ ـــــــه لـ

ّ
عـــلـــمـــا أن

ــيـــن. فــي  االســـتـــعـــانـــة بــمــعــلــمــن خـــصـــوصـ
إلــى عــدم امتالك األهل  الوقت نفسه، تشير 
املهارات الالزمة إليصال املعلومات بطريقة 
احــتــرافــيــة ومــدروســة لــأبــنــاء، وقــد »فقدنا 
الخصوصية بسبب كثرة استخدام أطفالنا 
لهواتفنا. أكثر من ذلك، لم نعد قادرين على 
أطفالنا لإلنترنت  السيطرة على استخدام 
 
ّ
ــابــــق«. وتــــــرى الـــضـــبـــعـــات أن كـــمـــا فــــي الــــســ

تالميذ 
»أونروا«
ال منصة 

تعليمية فعالة 
في األردن

يبدو أّن تجربة التعليم عن بُعد بالنسبة لتالميذ »أونروا« 
تربويون  ويشكو  عدة.  ثغرات  تشوبها  األردن  في 
وأهالي تالميذ من عدم توّفر منصة تعليمية خاصة، 
خبراء  انتقد  بعدما  جيدًا،  تعليمًا  لألطفال  تضمن 

المنصة التجريبية التي أطلقت مؤخرًا

التواصل مع التالميذ يتم 
عبر وسائل التواصل وليس 

عبر منصة تعليمية

كانت مدارس »أونروا« 
رائدة في مواكبة 
التطورات التربوية
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الفلسطيني  والتلميذ  املعلم  سلخ  وبالتالي 
ــيـــة«. يـــضـــيـــف: »يــــوم  ــنـ عــــن قــضــيــتــهــمــا الـــوطـ
23 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، فــوجــئ الجميع 
إلى  تفتقر  ها 

ّ
لكن تعليمية،  منصة  بــإطــالق 

ـــه يــفــتــرض بــهــا أن 
ّ
املــحــتــوى الــجــيــد، علما أن

ــــدة. وبـــالـــتـــالـــي، كــــان من  تــنــافــس مــنــصــات عـ
يــلــزم لضمان نجاح   مــا 

ّ
الــواجــب تجهيز كــل

ــذه املـــؤســـســـة  ــهــ هــــــذه املـــنـــصـــة بـــمـــا يـــلـــيـــق بــ
ـــــلـــــب مـــــن املــعــلــمــن 

ُ
ــول: »ط ــ ــقــ ــ الـــــدولـــــيـــــة«. ويــ

واملعلمات ربط املنهاج بالتراث الفلسطيني، 
عـــدت حصص دراســيــة فــي هــذا اإلطــار 

ُ
وقــد أ

بــإشــراف خــبــراء تربوين ومــديــري املـــدارس، 

فــيــهــا ما  لــلــمــنــصــة ال يــجــد  املــتــصــفــح   
ّ
أن إاّل 

يشير من قريب أو بعيد إلى ذلك«.
التربوين  الــخــبــراء  أحــد  مــن جانبه، يوضح 
التعليم عن   مشكلة 

ّ
أن »أونـــــروا«  وكــالــة  فــي 

ُبعد ترتبط بغياب منصة جيدة، واالعتماد 
عــلــى اجــتــهــاد املــعــلــمــن. يــضــيــف: »يــصــطــدم 
املعلمون مع بعض أولياء األمــور، فالقانون 
ــل مــــع األهـــــــل مــن  ــواصــ ــتــ ــربــــوي يـــمـــنـــع الــ ــتــ الــ
خـــالل وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي«. وفــي 
 االعــتــمــاد على الجهد 

ّ
هــذا الــســيــاق، يــرى أن

ــى الـــفـــوضـــى،  ــ الــشــخــصــي لــلــمــعــلــم يــــــؤدي إلـ
 املناطق، 

ّ
لــعــدم تــوفــر نــمــوذج يـــوزع على كــل

 املنصة الحالية التجريبية صارت 
ّ
معتبرًا أن

تــّم الحــقــا حشوه  »أونــاليــن« كقالب  متوفرة 
ما يكشف عن خلل في تخزين  باملعلومات، 
الدروس كي يتمكن التلميذ من العودة إليها. 
 هذه العشوائية تعيق مراقبة األداء 

ّ
ويتابع أن

لدى املعلم بسبب غياب االطالع املسبق على 
املواد قبل عرضها. يضيف الخبير التربوي 
الحالية  التجريبية  املنصة  في  الفوضى   

ّ
أن

التربوين  والــخــبــراء  املعلمن  بعض  دفــعــت 
إلى االعتذار عن عدم املشاركة فيها، مقترحا 
االعتماد على منصة وزارة التربية والتعليم 
ــالـــة  الـــوكـ قــــانــــون   

ّ
أن األردنــــــيــــــة، ومـــوضـــحـــا 

 عدم 
ّ
يرتبط بالدولة املضيفة. ويشير إلى أن

االعتماد على فاعلية الخبراء التربوين دفع 
 
ّ
املعلمن إلى استهجان الوضع. هنا، يرى أن
تهميش الخبراء وأصحاب الشهادات العليا 

أحـــدث فــجــوة فــي التعليم عــن بــعــد. وفـــي ما 
يــتــعــلــق بــشــكــاوى املـــواطـــنـــن الـــذيـــن أشــــاروا 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، يــوضــح  ــنـــصـ ــعـــف املـ إلــــــى ضـ
املكتب اإلعالمي لوكالة »أونــروا« في األردن، 
 »األونــروا وطواقمها 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

الــتــربــويــة عــمــلــت جـــاهـــدة لــضــمــان اســتــمــرار 
مليون  نصف  مــن  ألكثر  التعليمية  العملية 
 جائحة كورونا، في 

ّ
تلميذ وتلميذة في ظل

الغربية  )الضفة  الخمس  عملياتها  مناطق 
وســــوريــــة(.  ــنـــان  ــبـ ولـ واألردن  ــزة  ــ غـ ــاع  وقــــطــ
والــهــدف هــو إنــقــاذ الــعــام الــدراســي وضمان 
لــوجــه أو التعليم  الــتــدريــس وجــهــا  انــتــظــام 
عن ُبعد أو هما معا«. يضيف: »بذل عشرات 
وتجهيز  إلتــمــام  مضنية  جــهــودًا  التربوين 
ــذاتـــي املــشــتــركــة  ثـــم إطــــالق مــنــصــة الــتــعــلــم الـ
 
ّ
لــأقــالــيــم واملـــــــدارس كــــافــــة«. مــشــيــرًا إلــــى أن
ــتـــجـــارب الــذاتــيــة  املــنــصــة »اســـتـــفـــادت مـــن الـ
التطبيقات  عبر  للتالميذ  املعلومة  إليصال 
إلى  وبــرزت حاجة ماسة  املختلفة،  الهاتفية 
املحملة  املـــواد   

ّ
أن الــجــهــود وضــمــان  توحيد 

تــوصــل املــعــلــومــة بشكل مــنــظــم، مــع االلــتــزام 
باملعايير الناظمة والواجب اتباعها من قبل 
الوكالة  املــتــحــدة«. واعــتــبــرت  األمـــم  منظمات 
ـــهـــا 

ّ
 الــــــردود حــتــى الــلــحــظــة مــشــجــعــة، وأن

ّ
أن

املنصة  عمل  لتحسن  باملالحظات  ستأخذ 
.
ً
وتطويرها مستقبال

لــأونــروا، ليني  العام  وكانت نائبة املفوض 
ستينسيث، قد أعلنت، في 23 فبراير/شباط 

املـــاضـــي، عــن إطــــالق مــنــصــة الــتــعــلــم الــذاتــي، 
لتلبية  يــأتــي  املنصة  إطـــالق   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

الـــحـــاجـــة املــلــحــة لــضــمــان تــعــلــيــم الــتــالمــيــذ، 
الحيادية،  )مــن ناحية  بــأمــان وجـــودة عالية 
وحقوق التأليف والنشر، وكذلك من الناحية 
ــة إلــــى دعــــم اســتــفــادة  ــافـ ــة(، بـــاإلضـ ــويـ ــربـ ــتـ الـ
الــتــالمــيــذ مــنــهــا. أضـــافـــت: »ســتــقــوم الــوكــالــة 
ــابــــة صــــارمــــة عــلــى  بـــمـــراجـــعـــة دقـــيـــقـــة مــــع رقــ
الجودة، لضمان توافق جميع املواد املنشورة 
املــتــحــدة، وستجري  األمـــم  قيم ومعايير  مــع 
الــتــي ســيــتــم تحميلها على  ــــواد  املـ مــراجــعــة 
املنصة من قبل فريق برنامج التعليم في مقر 

الرئاسة في عّمان«.

فلسطينعمان

سوريا

المملكة 
العربية 

السعودية

ا�ردن

تحقيق

صيدا ــ انتصار الدنان

يــــواجــــه الـــتـــالمـــيـــذ الــفــلــســطــيــنــيــون فــي 
إغاثة وتشغيل  لوكالة  التابعة  املــدارس 
الــالجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا( في 
لــبــنــان صــعــوبــات فـــي الــتــعــلــم عـــن ُبــعــد، 
ــن، وذلــــك  ــ ــريـ ــ كـــمـــا هــــي حـــــال تـــالمـــيـــذ آخـ
ألســبــاب خــارجــة عــن إرادتـــهـــم، مــن قبيل 
التيار  ضعف خدمة اإلنترنت، وانقطاع 
الكهربائي املتكرر، باإلضافة إلى ضيق 
حــــال األهـــــل غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى شـــراء 

أجهزة كومبيوتر، أو هواتف ذكية.
يـــوضـــح املــــســــؤول اإلعــــالمــــي فـــي وكــالــة 
 
ّ
»أونـــــــــروا« فـــي لــبــنــان فـــــادي الـــطـــيـــار أن
»العدد اإلجمالي للتالميذ الفلسطينين 
الــالجــئــن املسّجلن فــي مـــدارس أونـــروا 
يبلغ 37 ألفا و590 تلميذًا للعام الدراسي 
ــــل  ــــراحـ املـ ــل  ــمـ ــشـ يـ وهـــــــــذا   ،2021-2020
االبــتــدائــيــة واإلعــــداديــــة والــثــانــويــة. أّمــا 
التعليم  يتلقون  الــذيــن  الــتــالمــيــذ  نسبة 
إلـــى 85 في  ُبــعــد مــن بينهم، فتصل  عــن 
 
ّ
أن تــلــمــيــذًا(، علما  ألــفــا و951   31( املــائــة 
حـــضـــور الــتــلــمــيــذ ُيـــســـّجـــل عــلــى أســـاس 
ــيـــة  ــن اآللـ ــ ــة«. وعــ ــيــ ــوعــ ــبــ ــتـــه األســ مـــشـــاركـ
ــد، يــقــول  ــعــ ــ ــن ُب ــي الــتــعــلــيــم عــ املـــتـــبـــعـــة فــ
ــداًء  ــتـ الـــطـــيـــار: »لـــقـــد تــوجــهــت أونـــــــروا ابـ
خــلــفــيــة  عـــلـــى   ،2020 آذار  مـــــــارس/  ــن  مــ
وبـــاء كـــورونـــا، إلـــى اســتــخــدام تطبيقات 
إلكترونية عّدة، وبشكل رئيسي تطبيق 
التعلم  بمواد  التالميذ  لتزويد  واتساب 
ن االبتدائية 

َ
الذاتي، تحديدًا في املرحلت

واملــتــوســطــة. أّمـــا فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، 
فــقــد اســتــخــدمــت الــوكــالــة بــرنــامــج زوم. 
وقد أنشأت أونــروا برنامجا خاصا لها 
على مستوى الرئاسة، يهدف إلى إشراك 
أكثر كفاءة وأمانا في  التالميذ بطريقة 

ع بشكل مدروس«.
َّ
وز

ُ
م وت صمَّ

ُ
مواد ت

ويــحــكــي الــطــيــار عـــن الــصــعــوبــات الــتــي 
في  التالميذ  وكذلك  املعلمون  يواجهها 
ُبعد، مشيرًا  التعليم والتعلم عن  عملية 
ــل تــحــديــات للتالميذ 

ّ
 األمـــر »يــمــث

ّ
إلــى أن

 البنية التحتية لالتصاالت في لبنان 
ّ
ألن

عــمــومــا وكـــذلـــك فـــي مــخــيــمــات الــالجــئــن 
ــيـــر مـــؤاتـــيـــة لــلــتــعــلــم  الــفــلــســطــيــنــيــن، غـ
الذاتي بسبب انقطاع الكهرباء وضعف 
تلقي إشارات الخدمة. بالتالي، ال يتمكن 
ــا مــــن تــلــقــي املـــــــواد عــبــر  الـــتـــالمـــيـــذ دائــــمــ
»التالميذ   

ّ
أن الطيار  اإلنترنت«. يضيف 

ــتــــحــــديــــات بــســبــب  يــــواجــــهــــون كــــذلــــك الــ
نقص فــي األجــهــزة الذكية وعــدم القدرة 
عـــلـــى تــغــطــيــة تــكــلــفــة اإلنـــتـــرنـــت مــالــيــا، 
املتدهورة  االقتصادية  الــظــروف  بسبب 
ــــاع مــــعــــدالت الــبــطــالــة  ــفـ ــ فــــي الــــبــــالد وارتـ
بـــن الــالجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن. فــلــم يعد 
فــي إمــكــان الــعــائــالت، الــتــي كــانــت تملك 
القدرة في السابق، تحّمل تكاليف خدمة 
عددًا   

ّ
فــإن بالتالي،  الالسلكي.  اإلنترنت 

كبيرًا من تالميذنا غير قادر على التعلم 
عن ُبعد بسبب نقص األجهزة الذكية، أو 

ضعف االتصال باإلنترنت«.
 »الــتــعــلــم الــذاتــي 

ّ
ويــشــيــر الــطــيــار إلـــى أن

مفهوم جديد نسبيا للتالميذ الالجئن، 
املــواد  تعلم  عليهم  الصعب  من  بالتالي 
عبر اإلنترنت من دون دعم تعليمي في 
 كثيرين مــن أولــيــاء 

ّ
املــنــزل، نــظــرًا إلــى أن

تعليمية  مراحل  إلى  لم يصلوا  أمورهم 
ــد يـــكـــونـــون أمــــيــــن«. وعــن  مــتــقــدمــة أو قـ
اآللــيــة املــتــبــعــة فــي احــتــســاب الــعــالمــات، 

للتعلم  ن 
َ
»ثّمة طريقت  

ّ
أن الطيار  يشرح 

عن بعد وهما التعلم اإللكتروني واملواد 
ع الخطط 

َّ
وز

ُ
 أسبوع، ت

ّ
املطبوعة. ففي كل

الدراسية على التالميذ ومقّدمي الرعاية 
املوقع  أو  من خــالل مجموعات واتساب 
في  الذاتي.  التعلم  لبرنامج  اإللكتروني 
ع املواد املطبوعة على 

َّ
وز

ُ
الوقت نفسه، ت

مستوى املدرسة والتي تغطي األسبوع 
الــتــالــي، وهـــذا مــا يسمح لــنــا بــالــوصــول 
التعلم  يمكنهم  ال  الــذيــن  الــتــالمــيــذ  إلـــى 
العملية«.  فــي  وإشــراكــهــم  اإلنترنت  عبر 
 »تقييم التالميذ يعتمد 

ّ
ويتابع الطيار أن

واألنشطة  وحضورهم  مشاركتهم  على 
)املــهــام واملــشــاريــع( والــواجــبــات املنزلية 
واالخـــتـــبـــار اإللـــكـــتـــرونـــي واالخـــتـــبـــارات 

القصيرة«.
ــا  ــمـ أحـــدهـ ــــن،  ــديـ ــ ــولـ ــ لـ أّم  حــــســــن،  إيـــــمـــــان 
فــــي املـــرحـــلـــة الــتــمــهــيــديــة، والـــثـــانـــي فــي 
األساسية، وتقيم مع عائلتها في مخيم 
عــــن الـــحـــلـــوة لـــالجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
لــبــنــان. تقول  فــي مدينة صــيــدا، جنوبي 
»العربي الجديد«: »نجد صعوبة كبيرة  لـ
وذلــك  التعليم،  ولــَديــنــا  تلقي  عملية  فــي 
بــســبــب عـــــدم شـــــرح الــــــــدروس وجـــاهـــيـــا. 

 بصوتها 
ً
فاملعلمة ترسل الدرس مسجال

ــيــــذ  ــتــــالمــ عــــبــــر تـــطـــبـــيـــق واتــــــــســــــــاب، والــ
ــــدروس بهذه  يــرفــضــون عــــادة مــتــابــعــة الـ
هم يشعرون بامللل«. تضيف 

ّ
الطريقة ألن

 »الــصــعــوبــة األخــــرى تكمن في 
ّ
حــســن أن

املــثــال، ال أجــيــد اللغة  ــنــي، على سبيل 
ّ
أن

اإلنكليزية وال أستطيع أن أدّرسها البني. 
لذا، قررت إرسال ابني الكبير إلى معهد 
خــــاص، حــيــث تــعــيــد معلمة هــنــاك شــرح 

الدروس التي يتلقاها عبر واتساب«.
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر فــاطــمــة رامـــــي وهــي 
في  األســاســي  الثالث  الصف  فــي  تلميذة 
مــدرســة الــنــاقــورة، بمخيم عــن الــحــلــوة، 
ه »منذ انتشار فيروس كورونا، أغلقت 

ّ
أن

املدرسة أبوابها. فصار املعلمون يرسلون 
لنا الدروس عبر تطبيق واتساب. ونحن 
ال نرى معلمتنا وال نعرفها، فهي ترسل 
بــالــدروس«.  فقط تسجيالت صوتية  لنا 
ـــه »فــي ما 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تضيف لـــ

املعلمة  لنا  ترسل  باالمتحانات،  يتعلق 
األســئــلــة بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، ونــعــمــل أنــا 
ورفيقات لي على اإلجابة عنها بمساعدة 
معلمة في املعهد. بعدها نصّور اإلجابات 

ونرسلها بالطريقة ذاتها«.  

صعوبات التالميذ الفلسطينيين 
في مدارس لبنان

اإلجراءات الوقائية ضرورية )العربي الجديد(

ال تتخلى عن عبوة المواد المعّقمة )العربي الجديد(

)Getty( تأثر تحصيلهما العلمي سلبًا بسبب كورونا

1.5
مليار دوالر هو المبلغ الذي طالبت 

أونروا المجتمع الدولي بتأمينه لدعم 
الالجئين الفلسطينيين المسجلين لديها

منذ تفشي كورونا، 
راح التالميذ يواجهون 

تحّدي التعلم عن بُعد، 
إلى جانب تحديات 

أخرى فرضتها الجائحة. 
التالميذ الفلسطينيون 
في لبنان ليسوا استثناًء

احتدم النقاش في 
األيام األخيرة في بلجيكا 

بين قطاع الفنادق 
والمطاعم وبعض 

الخبراء ووزراء الحكومة 
الفيدرالية حول مسألة 

استخدام االختبارات 
السريعة لفيروس 

كورونا قبل الدخول إلى 
المطاعم

جدل بلجيكي حول االختبارات السريعة لكورونا
ال يمكن إجراء هذه 

االختبارات السريعة من قبل 
كل شخص في بلجيكا

على الحكومة التركيز 
أوًال على حملة التلقيح 

وجعلها ذات مصداقية

بروكسل ـ لبيب فهمي

تثير فكرة إجراء اختبارات سريعة لفيروس 
كورونا للزبائن الذين يودون دخول املطاعم 
ــادًا. تظهر  والــفــنــادق فــي بلجيكا، ســجــااًل حــ
دقيقة،  االخــتــبــارات خــالل ثالثن  تلك  نتائج 
التقليدية  االخــتــبــارات  فعالية من  أقــل  لكنها 
لفحص كورونا. في هذا السياق، يقول رئيس 
ديــفــوس،  فيليب  البلجيكية،  الطبية  الهيئة 
»الـــفـــكـــرة ال تتمثل  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
فــي فــرض االخــتــبــارات دائــمــا، ولــكــن فقط في 
ــا لــفــتــح الــفــنــادق  الــبــحــث عـــن بـــدائـــل آمـــنـــة إمــ
االضطرار  لتجنب  أو  أكبر،  واملطاعم بسرعة 
الــذي يحتل  إلــى إغالقها«. وبحسب ديفوس 
أيضا منصب نائب مدير قسم العناية املركزة 
فكرة   

ّ
فـــإن البلجيكية،  املستشفيات  أحــد  فــي 

ــراء هـــذه االخــتــبــارات الــســريــعــة للزبائن  ــ »إجـ
تشكل خطة بديلة، ملنح إمكانية االستمرار في 
قدرتها  زيــادة  وربما  واملطاعم  الفنادق  فتح 
الســتــيــعــاب الـــزبـــائـــن«. غــيــر أن أربـــــاب قــطــاع 

الفنادق واملطاعم يتعاطون مع هذا االقتراح 
وأمــن صندوق  مدير  ويشرح  ببرود شديد. 
اتــحــاد بــروكــســل لــقــطــاع الــفــنــادق واملــطــاعــم، 
فــابــيــان هــيــرمــانــز، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
املــوظــفــون إلجــراء  أو  املــهــارات  »ليست لدينا 
النوع من االختبارات. دعونا ال نضيف  هذا 
الصحية  البروتوكوالت  إلى  والثقل  التعقيد 

التي يتم فرضها على قطاعنا«. 
ويسأل: »من سيدفع مقابل هذه االختبارات؟ 
الــحــكــومــة؟ الـــزبـــون؟ نــحــن بــالــتــأكــيــد ال نملك 
الــوســائــل العــتــمــاد هـــذا الــخــيــار«. وبالنسبة 
لهيرمانز: »القانون صارم أيضا. إذ ال يمكن 
إجــراء هــذه االختبارات السريعة من قبل كل 

شخص في بلجيكا«. 

تعقيدات إدارية
عـــلـــى عـــكـــس الــــبــــلــــدان األخـــــــــــرى، ال ُيــســمــح 
ــارات الـــذاتـــيـــة فــــي بــلــجــيــكــا  ــبــ ــتــ بــــإجــــراء االخــ
حاليا. وقــد ملــح نائب رئيس الـــوزراء ووزيــر 
ــة،  ــتـــوســـطـ ــيـــرة واملـ ــغـ ــات الـــصـ ــركــ ــشــ قــــطــــاع الــ

 »األمـــور قد تتغير 
ّ
أن إلــى  ديفيد كالرينفال، 

ــيـــع املـــقـــبـــلـــة«، مــطــالــبــا الــحــكــومــة  فـــي األســـابـ
بــاعــتــمــاد االخـــتـــبـــارات الــســريــعــة، عــلــى غــرار 
االختبار  شـــراء  للمواطن  يمكن  »إذ  أملــانــيــا، 
مــن أي مــحــل  بــشــكــل حــــر«. وأضـــــاف: »حتى 
ــلـــحـــدود  بــــالــــقــــرب مـــــن مــــنــــزلــــي، املــــــحــــــاذي لـ

ســيــبــقــون فــــي املـــــنـــــزل«. ولـــكـــن ســـيـــكـــون مــن 
للسماح  القانون  تغيير  بالتالي  الــضــروري 
بإجراء هذه االختبارات الذاتية. وكما يشير 
»األمـــر سيستغرق  أن  إلــى  فــابــيــان هيرمانز 
استجابة  إلــى  بحاجة  نحن  بينما  أســابــيــع، 
ســريــعــة. عــلــى الــحــكــومــة الــتــركــيــز أواًل وقبل 
ذات  وجعلها  التلقيح  حملة  على  شــيء  كــل 
املواطنن. على عكس ما  مصداقية في نظر 

يحدث حاليا«. 

وضع صعب جدًا
وكان اثنان من الشخصيات البارزة في أكبر 
حزب سياسي في البلد، التحالف الفالماني، 
رئيسه بــارت دي ويــفــر، والــوزيــر فــي منطقة 
الفالندرز جان جامبون، قد أعربا عن أملهما 
فـــي إعـــــادة فــتــح شـــرفـــات املــقــاهــي واملــطــاعــم  
خالل عطلة الربيع بعد حوالي أسبوع، وذلك 
من أجل »تقليل االزدحام في األماكن العامة، 
أن  بعد  لكن  الساحل«.  وعلى  الحدائق،  مثل 
بــــدأت تــلــوح بــــوادر مــوجــة ثــالــثــة مــن الــوبــاء 

منذ أيــام في بلجيكا وقــرار الحكومة اتخاذ 
إجــــــراءات صــحــيــة قــاســيــة فـــي حـــق أصــحــاب 
أن  املطاعم  بإمكان أصــحــاب  لــم يعد  املتاجر 
يــأمــلــوا فــي إعــــادة فــتــح أبــــواب مــحــالــهــم، في 
اقترحت  أيــار كما كانت قد  األول من مايو/ 

الحكومة سابقا. 
ويعاني  قطاع الفنادق واملطاعم من خسائر 
مادية تقدر بـ47 مليون يورو يوميا، بحسب 
اتــحــاد التجارة والــخــدمــات. ويــقــول الرئيس 
ــيـــك مــيــشــيــل،  ــنـ ــيـ ــاد، دومـ ــحــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــالتــ
 »الــخــســارة املــاديــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

هـــائـــلـــة. وفــــي حــــال ُســـمـــح لـــهـــذه املــؤســســات 
يونيو/ حزيران،   8 في  أبوابها  فتح  بإعادة 
، فــســتــصــل قــيــمــة الـــخـــســـارة اإلجــمــالــيــة 

ً
مـــثـــال

إلى أربعة مليارات يــورو. لذا فبدون تدابير 
لـــدعـــم هــــذا الـــقـــطـــاع نــتــجــه بـــــدون شـــك نحو 
»حــوالــي   

ّ
أن إلــى  ويشير  اجتماعية«.  مقبرة 

ــم الــتــي  ــاعـ ــطـ 55 فـــي املـــائـــة مـــن املـــقـــاهـــي واملـ
بالكامل  إيجارها  تدفع  لم  تستأجر محالت 

أو استفادت من التأجيالت«.

األملانية، يمكن ألي مواطن شراء االختبارات 
الــســريــعــة مـــن الــصــيــدلــيــة. لـــذلـــك مـــن الــغــبــاء 
أن نــحــرم املــواطــنــن مــن هــذه اإلمكانية التي 
لقاء  في  أوضــح  كما  التكنولوجيا«،  توفرها 
الــــوزراء،  رئــيــس  لنائب  وبالنسبة  صــحــافــي. 
 مــديــري املــقــاهــي واملــطــاعــم 

ّ
فــمــن الـــواضـــح أن

ــــراء هــذه  لــيــســوا هـــم مـــن ســيــتــعــن عــلــيــهــم إجـ
االختبارات. واعتبر كالرينفال أن »إعادة فتح 
دراســة  إلــى  بحاجة  واملطاعم  الفنادق  قطاع 
الـــبـــروتـــوكـــوالت الــتــي يــمــكــن أن تــكــون فيها 
االختبارات السريعة أحد العناصر األساسية 
إلعادة فتح القطاع سريعا«. وأضاف أنه »لن 
يكون العنصر الوحيد املحدد، وال اإللزامي، 
ولكن على سبيل املثال، يمكن للزبائن إجراء 
االختبار الــذاتــي فــي املــنــزل قبل الــذهــاب إلى 
فيمكنهم  أخـــضـــر،  الـــلـــون  كــــان  وإذا  املــطــعــم، 
دخـــول املــؤســســة«، كــمــا فــســر كــالريــنــفــال في 
أثق  أن  »اخــتــرت  وأضـــاف:  الصحافي.  اللقاء 
الــذيــن  األشــخــاص  أن  وأعــتــقــد  بالبلجيكين 
ســيــجــرون اخـــتـــبـــارًا تــكــون نــتــيــجــتــه مــوجــبــة 

وقفة احتجاجية 
في بروكسل )كينزو 
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