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إنقاذ مهاجرين حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

ّ
أعلنت السلطات الفرنسية أنها أنقذت يومي األحد واإلثنني في بحر املانش (القناة اإلنكليزية)
الشمالية في محاولة للوصول
 213مهاجرًا أبحروا على منت قوارب متهالكة من سواحل البالد
ّ
إلــى إنكلترا .وقالت مديرية األمــن في املانش وبحر الشمال في بيان إنــه تـ ّـم ليل األحــد  -اإلثنني
ّ
اإلبــاغ عن قــوارب عدة تواجه صعوبات قبالة السواحل الشمالية وبا دو كاليه ،مشيرة إلى أن
ّ
ّ
عمليات اإلنقاذ التي أطلقت إثــر ذلــك تواصلت خــال نهار اإلثنني .وأكــد البيان أن جميع هؤالء
(فرانس برس)
املهاجرين «ساملون ومعافون».
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مصر :توثيق إخفاء أب وأوالده منذ  5سنوات

تلقت «الشبكة املصرية لحقوق اإلنسان» استغاثة من أسرة املواطن السيناوي سيد أحمد سالم
سيد أحمد من أبناء قبيلة البياضية ،حــول اختفائه وأربعة من أوالده ،وذلــك بعدما اعتقلتهم
قــوة عسكرية كبيرة من الجيش املـصــري ،صباح  7نوفمبر /تشرين الثاني  ،2016إثــر اقتحام
منزلهم بمركز نخل وسط سيناء .وسبق أن أعربت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان في األمم
املتحدة ،عن مخاوفها بشأن املمارسات املقلقة من التهجير واإلخفاء القسري والتعذيب وغيرها
(العربي الجديد)
من ضروب املعاملة السيئة للمحتجزين ،في شبه جزيرة سيناء.

المناخ
يهدد
ّ
118
مليون
أفريقي

ّ
حذرت املنظمة العاملية لألرصاد الجوية،
بالشراكة مع وكاالت االتحاد األفريقي،
م ــن ّأن األنـ ـه ــار ال ـج ـل ـيــديــة ف ــي شــرقــي
أفريقيا ستختفي خالل عقدين ،بينما
سيواجه  118مليون فقير اآلثار الناتجة
عــن ذل ــك مـثــل الـقـحــط والـفـيـضــانــات أو
االرت ـف ــاع الـكـبـيــر فــي درجـ ــات ال ـح ــرارة،
ورب ـم ــا ي ـ ــؤدي تـغـيــر امل ـن ــاخ أي ـض ــا إلــى
ان ـخ ـفــاض ث ــاث ــة ف ــي امل ــائ ــة م ــن الـنــاتــج
املـ ـحـ ـل ــي اإلجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ل ـ ـل ـ ـقـ ــارة ب ـح ـل ــول
منتصف القرن .وكان عام  2020ثالث
أش ــد األعـ ــوام حـ ــرارة فــي أفــريـقـيــا على
اإلط ـ ــاق ،إذ ارت ـف ـعــت الـ ـح ــرارة بـمـقــدار
 0.86درجــة مئوية عــن متوسط درجــة
الحرارة في العقود الثالثة التي سبقت
عــام  .2010وقــال األمــن العام للمنظمة
العاملية لألرصاد الجوية بيتيري تاالس،
فــي مقدمة التقرير« :يشير االنكما ش
السريع آلخــر األنهار الجليدية امل تبقية
في شرق أفريقيا ،والتي من املتوقع أن
تذوب بالكامل في املستقبل القريب ،إلى
خـطــر ح ــدوث تغيير ال رج ـعــة فـيــه في
النظام البيئي لكوكب األرض» .وتوقع
ّ
أن ــه ،وفقًا للمعدالت الحالية ،ستختفي
ج ـم ـي ــع مـ ـن ــاط ــق ال ـج ـل ـي ــد االسـ ـت ــوائـ ـي ــة
الـثــاث فــي أفــريـقـيــا ،وهــي كليمنجارو
ف ــي ت ـنــزان ـيــا وج ـب ــل كـيـنـيــا ف ــي كينيا
وروينزوريس األوغندية ،بحلول العقد
الــذي يبدأ في  .2040من جهتها ،قالت
مفوضة الــزراعــة في االتحاد األفريقي،
جــوزي ـفــا ســاكــو« :ب ـح ـلــول ع ــام ،2030
تشير الـتـقــديــرات إلــى ّأن مــا يصل إلى
 118مليون شخص يعيشون في فقر
مدقع سيواجهون الجفاف والفيضانات
والـ ـح ــرارة ال ـش ــدي ــدة ،إذا ل ــم يـتــم اتـخــاذ
تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك».
(رويترز)

(بونيفاس موثوني)Getty /

الكويت :الكشف المبكر عن سرطان الثدي

الكويت ـ خالد الخالدي

تسعى وزارة الصحة الكويتية إلى توعية
النساء الكويتيات واملقيمات حول أهمية
الفحص املبكر لـســرطــان ال ـثــدي ،فــي ظل
االرت ـف ــاع الـكـبـيــر فــي أع ــداد اإلص ــاب ــات فــي الـبــاد
خالل الفترة األخيرة .وتنشط حمالت التوعية في
شهر أكتوبر/تشرين األول ،وهــو شهر التوعية
بسرطان الثدي ،وتحاول وزارة الصحة حث أكبر
عــدد مــن النساء لالستفادة مــن الفحص املجاني
في املراكز الصحية.
وتـقــول وزارة الصحة إن  13.6مــن كــل ألــف امــرأة
ف ــي ال ـك ــوي ــت م ـص ــاب ــة ب ـس ــرط ــان ال ـ ـثـ ــدي ،م ـقــارنــة
بــأربــع نـســاء مــن أصــل ألــف ام ــرأة فــي دول أوروب ــا
والواليات املتحدة األميركية .كما أن عدد النساء
املصابات بسرطان الثدي سنويًا هو أكثر من 600
ام ــرأة ،ويشكلن  40في املائة من نسبة املصابات
بــأمــراض السرطان فــي الـبــاد ،بعدما كــن يشكلن
قـبــل س ـنــوات نسبة ال تــزيــد عــن  15فــي املــائــة من
املصابات بالسرطان.
وي ــؤك ــد رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـح ـم ـلــة الــوطـنـيــة
للتوعية بالسرطان «كان» ،خالد الصالح ،أن هناك
زيادة كبيرة في عدد اإلصابات بسرطان الثدي في

الكويت ،إذ تضاعف عــدد النساء املصابات أربع
مرات خالل عقدين ،كما أن نسبة الوفيات بسبب
ســرطــان الـثــدي تبلغ  8وفـيــات مــن أصــل  100ألف
نسمة ،عازيًا السبب إلى عدم وجود ثقافة الفحص
املـبـكــر ل ــدى ال ـن ـســاء ،األمـ ــر الـ ــذي أدى إل ــى زي ــادة
نسبة اإلصابات وارتفاع نسبة الوفيات من جراء
اإلصابة بسرطان الثدي.
ويـقــول الـصــالــح ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد»« :أه ــم شيء
بالنسبة لـلـنـســاء ،خـصــوصــا مـمــن ت ـجــاوزن عمر
األرب ـعــن عــامــا ،ض ــرورة الفحص املبكر لسرطان
الـثــدي ،وعــدم الشعور بالخجل من هــذا الفحص.
ع ـل ــى ال ـعـ ـك ــس ،ف ـ ــإن ال ـف ـح ــص امل ـب ـك ــر يـ ـ ــؤدي إل ــى
تـخـفـيــض ن ـس ـبــة اإلص ــاب ــة ب ــواق ــع  90ف ــي امل ــائ ــة،
ويقلل معدل الوفيات في حال اإلصابة» .ويؤكد أن
«املعركة هي معركة وعي بالنسبة للنساء ،والحل
األمثل هو الفحص املبكر وال شيء سواه».
وم ـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـس ـت ـمــر ال ـ ــزي ـ ــادة ف ــي م ـع ــدالت
اإلص ــاب ــة بـســرطــان ال ـثــدي فــي الـكــويــت لتبلغ 75
حالة لكل مائة ألف نسمة في عام .2029
من جهتها ،تقول الطبيبة املتخصصة في سرطان
الثدي فــرح صــادق ،لـ «العربي الجديد»« :دشنت
وزارة الصحة الـبــرنــامــج الــوطـنــي للكشف املبكر
عــن أم ــراض الـثــدي فــي دول ــة الـكــويــت ،ويستهدف

حث النساء على الكشف املبكر عن سرطان الثدي،
كــونــه الــوسـيـلــة الـنــاجـعــة لتقليل ف ــرص اإلصــابــة
ب ـن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة جـ ـ ـ ـدًا» .ت ـض ـي ــف« :فـ ـح ــص ال ـث ــدي
باألشعة السينية (أشعة إكس) هو الفحص األمثل
والوحيد للكشف املبكر عن سرطان الثدي .وعلى
الــرغــم مــن زيـ ــادة حـمــات الـتــوعـيــة ،إال أن الــوعــي
بالفحص بني النساء ما زال ضعيفًا».
وخـصـصــت وزارة الـصـحــة خمسة مــراكــز مــوزعــة
على محافظات الكويت إلجــراء الفحوصات ،على
أن يـتــم الـحـجــز ملــوعــد الـفـحــص مــن خ ــال تطبيق
على الهواتف املحمولة ،ويحدد املوعد في غضون
أيام فقط ،وال يقتصر الفحص على شهر أكتوبر/
تشرين األول «الخاص بالتوعية بسرطان الثدي»،
بــل إن ــه مـتــوفــر ط ــوال ال ـعــام لـكــل ام ــرأة مقيمة في
الـكــويــت ،عـلــى أن يـتـجــاوز عـمــرهــا  40عــامــا ،كــون
نسب اإلصابة بسرطان الثدي هي األعلى في هذا
العمر تحديدًا.
وتقول صادق إن تصوير الثدي الشعاعي (فحص
امل ــام ــوغ ــرام) ي ـجــب أن ي ـج ــرى ل ـكــل س ـي ــدة بلغت
األرب ـع ــن عــامــا ول ــم تـجــر فـحـصــا مـنــذ ع ــام كــامــل،
وي ــزداد أهميته بالنسبة للنساء الـلــواتــي أصنب
بسرطان الثدي سابقًا.
من جهتها ،تقول رئيسة البرنامج الوطني للكشف

فحص ذاتي
تؤكد رئيسة البرنامج الوطني للكشف المبكر
عن أمراض الثدي ،الطبيبة هناء الخواري ،على
ضــرورة التصوير الشعاعي للثدي بدءًا من سن
األربعين .وفي حال ظهور أية أعــراض بالثدي،
يجب الذهاب إلى المستشفى إلجراء الفحوصات
الالزمة ،مشددة على أهمية الفحص الذاتي
بشكل شهري والفحص اإلكلينيكي دوريًا.

املبكر عن أمراض الثدي ،الطبيبة هناء الخواري،
إن س ـبــب ت ـضــاعــف اإلصـ ــابـ ــات ب ـس ــرط ــان ال ـثــدي
أرب ــع م ــرات فــي الـكــويــت يـعــود إلــى «ت ــردد النساء
ف ــي الـفـحــص امل ـب ـكــر ،خــوفــا م ــن اك ـت ـشــاف امل ــرض،
باإلضافة إلى أنماط الحياة املتغيرة وزيادة نسبة
السمنة وتـنــاول هــرمــون األسـتــروجــن ،وهــذا أمر
خطير جدًا» .تختم« :كما أننا ال نستطيع تجاهل
األسباب الجينية والوراثية».
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ليبيا :مراكز التقوية
جزء من التعليم

تشهد مدينة كريتر الواقعة في العاصمة اليمنية
المؤقتة عدن تهجيرًا قسريًا ألهلها ،ممن يتهمون
بدعم إمام النوبي .هؤالء يجبرون من قبل قوات
المجلس االنتقالي الجنوبي على مغادرة بيوتهم ،ليتم
هدمها وإحراقها

تهجير
في عدن
عدن ـ أسعد سليمان

ّ
هجرت قــوات املجلس االنتقالي
الجنوبي عـشــرات الـعــائــات من
م ـنــازل ـهــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة املــؤقـتــة
ع ـ ــدن ،ج ـنــوبــي ال ـي ـم ــن ،وأح ــرق ــت وهــدمــت
منازل بالقوة ،على خلفية األحداث األخيرة
التي شهدتها مدينة كريتر بني قوات تابعة
للمجلس االنـتـقــالــي ،وأخ ــرى تـمــردت عليه
بـسـبــب خ ــاف ــات أجـنـحــة عـسـكــريــة وأمـنـيــة
داخله ،انتهت بهزيمة القيادي إمام النوبي.
أحداث التهجير هذه تحدث على مقربة من
قصر املعاشيق ،حيث الحكومة الشرعية
الـيـمـنـيــة ،ال ـتــي ل ــم تـبــد أي ردة فـعــل حـيــال
التهجير القسري للمواطنني .فــي املقابل،
تطالب منظمات حقوقية بوقف االنتهاكات.
وي ـ ـقـ ــول حـ ـق ــوقـ ـي ــون ونـ ــاش ـ ـطـ ــون وب ـع ــض
أهــالــي مــديـنــة كــريـتــر فــي ع ــدن ،لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن أك ـث ــر م ــن مــائ ـتــن وخـمـســن
شـخـصــا ه ـجــروا مــن مـنــازلـهــم ق ـس ـرًا خــال
األيــام القليلة املاضية في جبل الفرس في
ً
املــدي ـنــة ،ف ـضــا ع ــن ح ــرق وتــدم ـيــر وإخ ــاء
ً
نحو خمسني منزال في جبل الفرس بشكل
خــاص وكريتر بشكل عــام ،بواسطة قــوات
تــابـعــة لـلـمـجـلــس االن ـت ـقــالــي ،تـحــت ذريـعــة
ال ـب ـنــاء ال ـع ـشــوائــي .لـكــن األه ــال ــي يـشـيــرون
إلى أن السبب الحقيقي للتهجير هو تأييد
شباب من املدينة للنوبي.
يقول أحــد املهجرين ويدعى لــؤي محمود،
لـ«العربي الجديد»« :أخرجونا من منزلنا
ف ــي ج ـبــل الـ ـف ــرس ب ـح ـجــة أنـ ــه غ ـيــر شــرعــي
وبـنــاء عـشــوائــي .ثــم اتهموا سـكــان املنطقة
بدعم إمام النوبي ،وإخفاء مطلوبني لألمن
ملساعدتهم الـنــوبــي فــي األحـ ــداث األخ ـيــرة.
ك ـمــا اع ـت ـب ــروا أن ـن ــا خ ــاي ــا نــائ ـمــة م ـعــاديــة
للجنوب» .يضيف« :عندما رفضنا مغادرة
منزلنا وطلبنا منهم عــدم طــردنــا ،هددنا
أفـ ـ ـ ــراد ت ـل ــك ال ـ ـقـ ــوات بـ ــإحـ ــراق امل ـ ـنـ ــزل بـمــن
فـيــه ،وأج ـبــرونــا عـلــى امل ـغ ــادرة ،وأصبحنا
مشردين نبحث عن مكان نسكن فيه .تفرق
أفراد العائلة بني بيوت األقارب واألصدقاء
بانتظار استئجار منزل جديد».
مــن جهتها ،تقول أمــانــي سعيد لـ«العربي
الجديد» إن قوات تابعة للمجلس االنتقالي
جــاءت إلــى منزلهم وطلبت منهم املـغــادرة
وه ــدم ــت ج ـ ــزءًا م ــن ال ـب ـيــت وأح ــرق ــت ج ــزءًا
آخر منه .وتؤكد «تهجير الكثير من الناس
فــي جبل الـفــرس واملنطقة املحيطة ،وقطع
الطريق املؤدية إلى منازلنا التي كنا نعيش
فيها منذ ما قبل انقالب جماعة أنصار الله
الحوثيني واندالع الحرب» .من جهته ،يقول

يبدو أن النقلة النوعية
في مناهج التعليم
بعيدة المنال في
ليبيا .من هنا ،ال بد من
الحصول على التعليم
األفضل بأية وسيلة
متاحة ،ومنها اللجوء
إلى مركز تقوية
طرابلس ـ العربي الجديد

«المجلس
االنتقالي
الجنوبي» يش ّرد
أهالي كريتر

عبد الله علي لـ«العربي الجديد» إنه غادر
منزله مع عائلته بالقوة حاله حال جيرانه
من أبناء عدن ،علمًا أن
عائالت في املنطقة نفسها لم تهجر كونها
تنتمي إلى مناطق قوات املجلس االنتقالي.
َ
ويـ ـ ــؤكـ ـ ــد أن هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـ ـحـ ـي ـ ـزًا واس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــا
ألشـخــاص دون غيرهم ،ال سيما أن بعض
الـعــائــات أمـهـلــت يــومــن مل ـغــادرة منازلها،
عــدا عــن رفــض دفــع تعويضات للمهجرين
من منازلهم.
ويشير علي إلى أن تلك القوات تسعى إلى
«إنشاء معسكر خاص فيها في املكان نفسه
الذي يتم تهجير املواطنني فيه من منازلهم،
وذل ـ ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب املـ ــدن ـ ـيـ ــن» .وت ـ ـبـ ــرر
ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي
الجنوبي في عدن ما يحدث قائلة إن هناك
تــوج ـي ـهــات م ــن قـ ـي ــادة االن ـت ـق ــال ــي وق ـي ــادة
محافظة عــدن بــإزالــة كــل البناء املستحدث
والبناء العشوائي في كريتر ،ال سيما في
جـبــل ش ـم ـســان ،امل ـطــل عـلــى املــدي ـنــة وال ــذي
شهد انتشارًا واسعًا للبناء العشوائي.
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـق ــول م ـص ــدر خ ــاص ف ــي ق ــوات
املـجـلــس االن ـت ـقــالــي الـجـنــوبــي إن «املـنــاطــق

العشوائية تؤوي الكثير من املطلوبني الذين
ســاعــدوا الـقـيــادي إمــام النوبي على التمرد
في مدينة كريتر ،وإن نازحني من محافظات
ش ـمــال ـيــة واقـ ـع ــة ت ـحــت س ـي ـطــرة الـحــوثـيــن
يـسـكـنــون فــي ه ــذه املـنــاطــق املــزدح ـمــة ،وقــد
تكون بينهم خاليا نائمة» .وترفض قيادة
االنـتـقــالــي دع ــوات حـقــوقـيــة لــوقــف عمليات
التهجير والحرق وتدمير منازل املواطنني
ً
فـ ــي ك ــريـ ـت ــر ،فـ ـض ــا عـ ــن وقـ ـ ــف امل ــداهـ ـم ــات
واالعتقاالت املستمرة منذ انتهاء املواجهات
بني قوات االنتقالي ومسلحي القيادي إمام
ال ـنــوبــي ،فــي الــوقــت ال ــذي تــرفــض تعويض
هذه العائالت املهجرة من مناطقها.
وك ـ ـ ـ ــان ل ـ ـهـ ــذه االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات صـ ـ ــداهـ ـ ــا بــن
امل ــواطـ ـن ــن فـ ــي ع ـ ـ ــدن ،ال س ـي ـم ــا أن قـ ــوات
االنتقالي في عدن تسعى إلنشاء املزيد من
املعسكرات في أجــزاء عــدة من املدينة التي
تعتبرها قــوات االنتقالي مـعــارضــة .لذلك،
تسعى إلى عسكرة املدينة وفرض املزيد من
االنتشار ومالحقة املعارضني ،على الرغم
من كل املطالبات بوقف عمليات التهجير
القسري وإحراق وهدم املنازل في ضواحي
ً
املدينة ،فضال عن منازل داخل املدينة يعود
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عمرها إلى عقود خلت ،باإلضافة إلى اتهام
سكان هؤالء املنازل باالنتماء للقيادي إمام
النوبي.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،يـ ـق ــول رئـ ـي ــس م ـن ـظ ـمــة ال ــراص ــد
لـحـقــوق اإلن ـســان أنـيــس الـشــريــك فــي بـيــان:
«قـلـنــا قـبــل أي ــام أن تـعــدد األطـ ــراف األمنية
التي تنفذ االعتقاالت واملداهمات في كريتر
أدى إلــى سـقــوط ضـحــايــا ،عــدا عــن اإلخـفــاء
والـتـعــذيــب بطريقه انتقامية ال يمكن ألي
طرف أمني أن يمارسه» ،مشيرًا إلى «رصد
وت ــوث ـي ــق أكـ ـث ــر م ــن واقـ ـع ــه إح ـ ـ ــراق م ـن ــازل
ألش ـخــاص مــن كــريـتــر بتهمة االنـتـمــاء إلــى
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هجروا من
عدد األشخاص الذين
ّ
منازلهم خالل األيام الماضية في
مدينة كريتر بعدن

ُ
خرحت األسر واألطفال من
إمام النوبي .وأ ُ
داخل املنازل ،كما أحرقت بيوت بأكملها».
يضيف« :ال أتحدث عن جبل الفرس وملف
ال ـن ــازح ــن وم ــا ح ـصــل م ــن إحـ ـ ــراق لـبـيــوت
الـ ـن ــازح ــن ومـ ـن ــازلـ ـه ــم فـ ــي ج ـب ــل الـ ـف ــرس.
أتـ ـح ــدث ع ــن كــري ـتــر ف ـقــط وإح ـ ـ ــراق م ـنــازل
ألشخاص من أبناء كريتر بتهمة االنتماء
إلمام النوبي».
ويؤكد الشريك أن هناك «إحــراقــا للمنازل.
هـ ـ ــذه الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ــدخـ ـيـ ـل ــة عـ ـل ــى عـ ـ ــدن تـعــد
بـ ـ ــادرة خ ـط ـي ــرة .وإن ل ــم ي ـتــم وقـ ــف الـعـبــث
واالنـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـت ــي ت ـح ـصــل فـ ــي كــري ـتــر،
فسنصحو قريبًا على انـتـهــاكــات وجــرائــم
حرب ،وليس حملة أمنية» ،داعيًا «املحافظ
ورئــاســة املجلس االنـتـقــالــي الجنوبي إلى
ً
االهتمام بهذا امللف ووضع كريتر ،محمال
إياهم املسؤولية كاملة».
في املقابل ،يبرر أنصار االنتقالي ما يحدث
باعتباره ضرورة لضبط األمن ووقف البناء
العشوائي ،متهمني األهالي في تلك املناطق
م ــن جـبــل شـمـســان بــاإلن ـت ـمــاء إل ــى مناطق
خاضعة لسيطرة الحوثيني .وتعليقًا على
عمليات االنتقالي فــي جبل الـفــرس ،يقول
رئيس تحرير صحيفة «يافع نيوز» ّ
املقرب
من االنتقالي ياسر اليافعي على صفحته
ع ـلــى «ف ـي ـس ـب ــوك»« :الـ ـن ــازح ــون ف ــي الـعــالــم
كله ،حتى مــأرب ،تقام لهم مخيمات نزوح
خـ ــارج املــدي ـنــة وع ـنــد أط ــراف ـه ــا ،بـيـنـمــا في

عدن أسكنوهم قمم الجبال املطلة على كل
األماكن الحيوية ،بما فيها املطار وامليناء
واملعسكرات .تخيل أن مدنًا سكنية تظهر
لــك فـجــأة عـلــى قـمــم ال ـج ـبــال! كـيــف سيكون
وضع املدينة املستقبلي؟ السؤال ملن يتغنى
بـحــب ع ــدن لـيـحـقــق مـصـلـحــة سـيــاسـيــة أو
مادية» .يضيف« :قبل شهر تقريبًا ،اطلعت
على ملف فيه أكثر مــن  700اســم لنازحني
بنوا بيوتًا وسكنوا في جبال كريتر واملعال
وال ـتــواهــي ،وجميعهم مــن صـنـعــاء وذم ــار
وتعز والـحــديــدة .وأمــام كل اســم عــدد أفــراد
األسـ ــرة ورق ــم ال ـهــاتــف .وق ــد أع ــدت منظمة
ح ـقــوق ـيــة ال ـك ـش ــف ويـ ـج ــرى الـ ـت ــواص ــل مــع
منظمات دولية إلخالء مواقعهم» ،مضيفًا:
«امل ـهــم أال يبني ن ــازح بيتًا عـلــى قـمــة جبل
م ـطــل ع ـلــى ق ـلــب مــدي ـنــة ت ـع ـيــش ص ــراع ــات
ومؤامرات وحروبًا» .يتابع« :أتحدى الذين
يدعون أنهم حقوقيون بهدف كسب املال أن
ينظموا رحلة إلى جبل نقم أو النهدين أو
الجبال املطلة على مذبح .على الحقوقيني
واملنظمات رفع التقارير للحكومة ومنظمة
ال ـه ـجــرة ال ــدول ـي ــة واألم ـ ــم امل ـت ـحــدة لتوفير
مخيمات نزوح تضمن حياة كريمة لهؤالء
الـ ـن ــازح ــن ،وت ـح ـفــظ كــرام ـت ـهــم ومـسـتـقـبــل
ً
أط ـف ــال ـه ــم ،ب ـ ــدال م ــن ال ـت ـش ــرد ف ــي ال ـج ـب ــال.
الجميع سيكون معهم وداعمًا لهم».
ولـ ـ ــم ت ـب ــد ال ـح ـك ــوم ــة أي ردة ف ـع ــل ح ـيــال
عمليات التهجير الـقـســري الـتــي ترتكبها

أخرجونا من منزلنا في
جبل الفرس بحجة أنه غير
شرعي وبناء عشوائي
تبد الحكومة أي ردة
لم ِ
فعل حيال التهجير الذي
ترتكبه قوات االنتقالي

قــوات تابعة للمجلس االنتقالي في أحياء
قــريـبــة مــن قـصــر املـعــاشـيــق ،مـقــر الحكومة
ورئ ـي ـس ـه ــا .ومـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ش ـه ــر أك ـت ــوب ــر/
تشرين األول الجاري ،شنت قوات املجلس
االنـ ـتـ ـق ــال ــي الـ ـجـ ـن ــوب ــي ح ـم ـل ــة اعـ ـتـ ـق ــاالت
واس ـعــة فــي مــديـنــة كــريـتــر .وقــالــت مـصــادر
حقوقية إن املداهمات طاولت العشرات من
ً
املـنــازل ،وتـجــاوزت حتى اللحظة  40منزال
فــي املــديـنــة ،وشــوهــد ع ـشــرات ال ـنــاس ممن
اعـتـقـلـتـهــم قـ ــوات امل ـج ـلــس االن ـت ـقــالــي وهــم
يـنـقـلــون إل ــى ج ـهــات غـيــر م ـعــروفــة ،بتهمة
مساعدة القيادي إمام النوبي الذي خاض
املواجهات ضد االنتقالي.

إيطاليا :إلزامية لقاحات كورونا تفيد «الفاشيين»
في مرحلة ما قبل
االنتخابات المقرّرة بعد
أسابيع ،تجلب حملة
الحكومة اإليطالية
لفرض التحصين اإللزامي
ضد كوفيد 19-مكاسب
ّ
أقل للحكومة اإليطالية
الحالية ،في مقابل
رفع مستوى التأييد
لـ«الفاشيين»

الفتة تربط جواز
التحصين بالنازيين
(سامنتا زوتشي)Getty /

ناصر السهلي

تـطـ ّـبــق الـسـلـطــات اإلي ـطــال ـيــة ،مـنــذ إبــريــل/
ن ـي ـس ــان املـ ــاضـ ــي ،ق ــان ــون ــا ي ـل ــزم املــوظ ـفــن
بـتـلـقــي ل ـق ــاح م ـض ــاد ل ـك ــوف ـي ــد 19-م ــن أجــل
يخضع
االح ـت ـف ــاظ بـعـمـلـهــم .وب ــال ـت ــأك ـي ــد،
ّ
عاملو القطاع الصحي لهذا الشرط ،إذ إنه
في ّ
مقدمة القطاعات الحيوية في مواجهة
وبـ ــاء ك ــورون ــا .لـكــن م ــا يـلـفــت االن ـت ـبــاه هو
رف ــض آالف األش ـخ ــاص ،مــن بينهم أطـبــاء
وم ـم ــرض ــون ،االعـ ـت ــراف بّـف ـيــروس كــورونــا
الجديد في األســاس وتلقي اللقاحات ذات
ال ـص ـلــة ،م ــا يـجـعـلـهــم ي ـخ ــاط ــرون بـخـســارة
ّ
ّ
يتوعد
أعمالهم ،علمًا أن القانون اإللزامي
بإرسال املمتنعني عن عملية التحصني إلى
بـيــوتـهــم فــي إجـ ــازة بــا أج ــر مل ـ ّـدة شـهـ َـريــن،
ً
وص ــوال إلــى التلويح بفصلهم نهائيًا من
وظائفهم.
ُ
وت َع ّد إيطاليا ّمن بني أكثر الدول األوروبية
تضررًا من تفشي فيروس كورونا الجديد

ّ
في ربيع عام  ،2020لكن وفاة آالف وإصابة
مئات اآلالف بالوباء ،لم تمنعا إنكار الوباء
ورفض اللقاحات الحقًا .وقد ّ
تطور السجال
أحـيــانــا إل ــى صــدامــات مـتـكـ ّـررة فــي الـشــارع
بني املنكرين والشرطة ،فيما نظرت املحاكم
فــي ش ـكــاوى ت ـقـ ّـدم بـهــا مهنيون فــي مجال
حــة طــال ـبــوا ب ــإص ــدار أح ـك ــام تعفيهم
ال ـص ـ ّ
ّ
من تلقي اللقاحات ،األمــر الــذي أزم العالقة
بني الحكومة ورافضي التحصني .وهو ما
يجعل الوضع في إيطاليًا مخالفًا للوضع
فــي مجتمعات أوروب ـي ــة أخ ــرىّ ،أدت فيها
ّ
حمالت التحصني إلى تشكل مناعة القطيع
املـطـلــوبــة ملــواجـهــة ال ــوب ــاء ،كـمــا هــي الـحــال
فــي الــدن ـمــارك الـتــي أن ـجــزت تحصني نحو
 80في املائة من سكانها ،األمــر الــذي سمح
ب ـعــودة ال ـح ـيــاة إل ــى طبيعتها عـلــى الــرغــم
من استمرار الحذر ّ
مما قد تخلقه موجات
اإلن ـف ـل ــون ــزا امل ــوس ـم ـيــة ب ـ ــدءًا م ــن أك ـت ــوبــر/
تشرين األول الجاري.
وم ـســألــة اإلنـ ـك ــار ت ـلــك ف ــي إي ـطــال ـيــا ليست

تطور السجال إلى
ّ
صدامات متك ّررة في
الشارع بين المنكرين
والشرطة
لم تتراجع الحكومة
ولوحت
عن مواقفها
ّ
بمزيد من التشدد
ع ــادي ــة ،إذ تـشـمــل آالف ــا ي ـخــوضــون مـعــارك
قــانــون ـيــة م ــع ال ـس ـل ـطــات ،بـلـغــت ك ــذل ــك حـ ّـد
توجيه تهديدات بقتل سياسيني بــارزيــن،
م ــن بـيـنـهــم رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء م ــاري ــو دراغ ــي،
فـيـمــا كـشـفــت ال ـشــرطــة مـخـطـطــات الفـتـ ّعــال
جماعات ،تصف إج ــراءات الحكومة بأنها

تشهد مراكز تقوية الـقــدرات الدراسية
ً
ل ـل ـطــاب إقـ ـب ــاال ك ـب ـي ـرًا ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،في
ظ ــل ح ــال اإلربـ ـ ــاك ف ــي عـمـلـيــة التعليم
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي كـ ـ ــررت ،خـ ــال أعـ ــوام
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة واألش ـ ـه ـ ــر األخ ـ ـيـ ــرة
امل ــرت ـب ـط ــة ب ـت ـف ـشــي ج ــائ ـج ــة كـ ــورونـ ــا،
ظاهرة إنهاء العام الدراسي من دون أن
يستكمل الطالب املناهج املقررة.
ويـ ـلـ ـج ــأ هـ ـ ـ ــؤالء إلـ ـ ــى مـ ــراكـ ــز ال ـت ـق ــوي ــة
لـ ـتـ ـع ــوي ــض مـ ـ ــا فـ ــات ـ ـهـ ــم مـ ـ ــن ح ـصــص
واالس ـت ـع ــداد لـلـعــام ال ــدراس ــي الـتــالــي،
وهـ ـ ــو مـ ــا ت ـف ـع ـل ــه مـ ـن ــذ ثـ ـ ــاث سـ ـن ــوات
الـ ـط ــالـ ـب ــة م ـ ــن ط ــرابـ ـل ــس ف ـ ــي امل ــرح ـل ــة
اإلعدادية صالحة فليليح ،التي تعتبر
مراكز التقوية جزءًا من عملية التعليم
في البالد.
وف ــي إب ــري ــل /نـيـســان امل ــاض ــي ،أعلنت
وزارة ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
ال ــوط ـن ـي ــة خ ـط ــة حـ ـ ــددت ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
الدراسي للمرحلة األساسية في مطلع
أغسطس /آب املاضي ،ونهاية املرحلة
اإلعـ ـ ــداديـ ـ ــة فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــان ــي مــن
أغسطس /آب أيضًا ،واملرحلة الثانوية
مطلع سبتمبر /أيلول املاضي .لكنها
عـ ــدلـ ــت هـ ـ ــذه املـ ــواع ـ ـيـ ــد ف ـ ــي مـنـتـصــف
يــونـيــو /حــزيــران عـبــر تقديمها شهرًا
واح ـدًا بالنسبة للمرحلتني االبتدائية
واإلعــداديــة إلى يوليو /تموز املاضي،
وكذلك للمرحلة الثانوية إلى أغسطس/
آب ،ما أربك املعلمني واملدارس.
تقول مديرة مدرسة عني زاره للتعليم
األس ــاس ــي الـحـكــومـيــة س ــارة الشفتري
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد»« :اضـ ـط ــرتـ ـن ــا
القرارات املفاجئة إلى مضاعفة الجهود
وتـ ـس ــري ــع مـ ـن ــح الـ ـحـ ـص ــص فـ ــي شـكــل
غ ـي ــر الئ ـ ــق ت ـع ـل ـي ـم ـيــا مـ ــن أج ـ ــل إك ـم ــال
املناهج ،وذلــك بسبب فوضى القرارات
الحكومية غير املدروسة».
وتــاب ـعــت« :أرادت الـ ـ ــوزارة عـبــر تقديم
مواعيد إنهاء العام الدراسي بالنسبة
لـكــل الـصـفــوف التمهيد إلط ــاق الـعــام
الــدراســي الجديد في موعد متقدم في
سبيل تجنب تــأخـيــر إط ــاق الــدراســة،
كما حصل في السنوات املاضية .لكن
الـقــرار كــان سيئًا ،ولــم يخضع لدراسة
جـيــدة لــوضــع املـنــاهــج ،تمهيدًا إلعــادة
مــواع ـيــد ب ــدء وإنـ ـه ــاء ال ـع ــام ال ــدراس ــي
تدريجًا الى وضعها الطبيعي».
وفيما ّ
تقر الشفتري بحاجة الطالب الى
دورات تقوية كي يستدركوا ما فاتهم،
أكـ ــدت فـلـيـلـيــح ف ــي حــديـثـهــا لــ«الـعــربــي
الجديد» أنها مضطرة إلى اللجوء إلى
املدارس الخاصة لتعويض ما فاتها «ما
يجعلني أنـفــق أكـثــر مــن طــاب امل ــدارس
ال ـخــاصــة ،وأض ـطــر أحـيــانــا إل ــى التنقل
بني أكثر من مركز للبحث عن األفضل».
وتحاول فليليح مع ثالثة من زميالتها
ي ــدرس ــن ف ــي املـ ــدرسـ ــة ذاتـ ـه ــا ال ـل ـحــاق
بحصص أكثر من ثلث املنهج الدراسي
للسنة الـثــانـيــة مــن املــرحـلــة اإلع ــدادي ــة.
وت ـق ــول« :نـحــن اآلن عـلــى أع ـتــاب الـعــام
الدراسي الجديد ،وسنبدأ بعد شهرين
ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل األحـ ـ ـ ـ ـ ــوال عـ ــامـ ــا دراس ـ ـيـ ــا

«مـ ـ ــؤامـ ـ ــرة» و«مـ ـنـ ـح ــى ل ـح ـك ــم دكـ ـت ــات ــوري
للمجتمع» ،أعمال عنف وفوضى .وأشارت
صحف محلية إلى تعليق عمل  728طبيبًا
ُ
مــن دون أج ــور ،وإل ــى رغـبــة مـمــرضــن كثر
ف ــي ال ـت ـخ ـلــي ع ــن م ـه ـن ـهــم اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى
اإلجراءات الصارمة.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن اتـ ـ ـس ـ ــاع ن ـ ـطـ ــاق ال ــرف ــض
واالحتجاجات في الشارع ،لم تتراجع روما
ع ــن م ــواق ـف ـه ــا ،ول ــوح ــت بـ ــإصـ ــدار م ــزي ــد مــن
القوانني املشددة لرفع معدالت التحصني التي
ّ
تشهد تراجعًا ،علمًا أن مخططها للتحصني
ّ
يلحظ رفــع عــدد املوظفني املحصنني إلــى 23
َ
القطاعني ّالعام والخاص ،من أجل
مليونًا في
الخروج من مــأزق تأخرها عن حمالت باقي
الـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة .م ــن ه ـنــا ،يـتـعـ ّـن حـصــول
مـ ــايـ ــن عـ ـل ــى «ج ـ ـ ـ ــواز ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد »19-سـ ــاري
املـفـعــول بـحـلــول منتصف أك ـتــوبــر /تشرين
األول الجاري ،تحت طائلة دفع غرامة مالية
والتوقيف عن العمل من دون أجر.
وت ــواك ــب نـقــابـتــا األط ـب ــاء وامل ـحــامــن خطة

جديدًا ،لــذا قــررت وزارة التعليم إجــراء
االمـ ـتـ ـح ــان ــات الـ ـخ ــاص ــة ب ـك ــل امل ـن ـه ــج،
رغــم أن جميع مسؤوليها يعلمون أن
املدارس لم تكمله».
وتـ ــدأب املـ ــدارس الـخــاصــة عـلــى إطــاق
دورات الـتـقــويــة خ ــال ف ـتــرات اإلج ــازة
الصيفية .ويؤكد مدير مركز «املتوفق
للدورات التخصصية» الخاص محمد
عــامــر أن عــدد املــراكــز يـتـجــاوز  300في
العاصمة طرابلس وحدها ،ويستقبل
ك ــل م ـن ـهــا أس ـبــوع ـيــا  180طــال ـبــا على
األق ـ ـ ــل ،خ ـص ــوص ــا أولـ ـئ ــك ف ــي امل ــراح ــل
اإلعــداديــة والثانوية الــذيــن يستعدون
لتقديم االمـتـحــانــات النهائية .ويقول
عــامــر لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :ل ــم يــدرس
بعض التالميذ نصف املنهج الدراسي،
خ ـصــوصــا ال ـع ــام امل ــاض ــي ال ـ ــذي شهد
تعليق وزارة التعليم الدروس ألسباب
ع ــدة بـسـبــب ارت ـف ــاع اإلص ــاب ــات بــوبــاء
ك ـ ــورون ـ ــا الـ ـ ـ ــذي أف ـ ـضـ ــى إلـ ـ ــى سـلـسـلــة
إغـ ــاقـ ــات ،وارت ـ ـفـ ــاع درج ـ ـ ــات الـ ـح ــرارة
نهاية العام الدراسي ،ثم ترك السلطات
صالحية اتـخــاذ ال ـقــرار فــي شــأن وقف
الــدراســة أو عدمها ملكاتب التعليم في
ال ـب ـلــديــات ،م ــا أربـ ــك عـمـلـيــة الـتـعـلـيــم».

وت ـن ـت ـقــد ال ـش ـف ـت ــري وضـ ــع مــؤس ـســات
التعليم فــي ليبيا التي تصفها بأنها
«منهارة» ،وتسأل« :هل لدى كل األسر
الليبية قدرة مادية على إلحاق أوالدها
ب ـم ــراك ــز خ ــاص ــة ل ـل ـت ـقــويــة ،وت ـعــويــض
ما فاتهم من املقرر الــدراســي؟ هــذا أمر
مستحيل ،ويعني أن نسبة كبيرة من
ال ـطــاب سيلتحقون بــالـعــام الــدراســي
التالي من دون أي أســاس لفهم املنهج
الدراسي الجديد املخصص لهم».
وت ــابـ ـع ــت« :ت ــأس ــس ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ل ـت ـح ـق ـي ــق أرب ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ـ ــاديـ ـ ــة ،وال ت ـضــم
غالبية مــراكــزه مقومات توفير تعليم
راق ،وبينها أماكن الــدراســة ،إذ يوجد
ٍ
الـقـســم األك ـبــر منها فــي بـيــوت سكنية
م ـس ـت ــأج ــرة ،ك ـم ــا ت ـف ـت ـقــر كـ ـ ـ ــوادره إل ــى
معلمني ذوي ك ـفــاءات عــالـيــة وخـبــرات
كبيرة في مجال تعويض النواقص في
الحصص ،ما يجعلهم غير قادرين على
تأدية أدوراهم في شكل مثالي ،في وقت
يحاولون لفت األنظار إلى قيمتهم في
مجال التعليم عبر تنظيم احتجاجات
ضــد مــا يـعـتـبــرونــه ق ـ ــرارات عـشــوائـيــة،
ي ـط ــال ـب ــون بــوق ـف ـهــا ت ـم ـه ـي ـدًا مل ـمــارســة
عملية تعليم سلسلة وصحيحة».

بعض التالميذ لم يكملوا نصف المناهج في العام األخير (محمود تركية /فرانس برس)

مراكز التقوية باتت جزءًا من التعليم الليبي (حازم بدر /فرانس برس)

ّ
ال ـح ـكــومــة ع ـبــر إص ـ ــدار ب ـيــانــات ت ـح ــذر من
ّ
فـقــدان الـنــاس أعمالهم .لكن املحامي لوكا
ك ــام ـب ــان ــوت ــو ،ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــود ح ـم ـل ــة راف ـض ــة
ّ
ل ـل ـقــاحــات املـ ـض ــادة ل ـك ــوف ـي ــد ،19-ي ـق ــول إن
«إجـ ـ ـ ــراءات ال ـس ـل ـطــات ال تـتـعـلــق بــالـصـحــة
ب ــل بــال ـح ـقــوق الــدي ـم ـقــراط ـيــة ّواألس ــاس ـي ــة
للمواطنني .فالتهديد الــذي يمثله فيروس
كــورونــا الجديد ليس كبيرًا بــدرجــة كافية
ل ـت ـب ــري ــر ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ح ــري ــات ال ـن ــاس
ووسائل كسب قوتهم».
وتـ ـخـ ـل ــق إلـ ــزام ـ ـيـ ــة الـ ـلـ ـق ــاح أزم ـ ـ ــة ثـ ـق ــة بــن
ال ـس ـل ـط ــات ومـ ـجـ ـم ــوع ــات م ـج ـت ـم ـع ـيــة ،فــي
إيـطــالـيــا وفــرنـســا وأملــانـيــا وهــولـنــدا ودول
ّ
أخرى ،ترى أن «هذا التصرف ينسف مبادئ
الديمقراطية وحرية املواطنني في االختيار
وتحديد مصيرهم» .وقد شهدت دول ّ
عدة
صدامات في الشارع اندلعت بني مجموعات
مشككة باللقاحات وجــدواهــا وبــن أجهزة
ّ
األم ـ ـ ــن ،ع ـل ـمــا أن ال ـح ـك ــوم ــات وال ـس ـل ـطــات
ّ
الصحية ّ
تشدد على أن اإلجراءات اإللزامية

«تهدف إلى حماية كل املجتمع ،وال تخضع
ملزاج مجموعات تؤمن بنظرية املؤامرة».
والالفت أن حكومة دراغي الليبرالية تفرض
حصول كل مواطن على «جــواز كوفيد»19-
س ــاري امل ـف ـعــول ،مــع رب ـطــه ب ــإج ــراء اخـتـبــار
خــاص بــالـفـيــروس نتيجته ســالـبــة ،حــددت
ثمنه بـ 15يورو ( 17.3دوالرًا أميركيًا) ،صالح
ّ
مل ــدة  72ســاعــة فـقــط ،علمًا أن ه ــذا الفحص
مجاني فــي معظم دول االتـحــاد األوروب ــي.
وه ــذا أمــر يغضب اإليـطــالـيــن املــرهـقــن من
ّ
ج ـ ّـراء تــزايــد مصاريفهم الشهرية ،علمًا أن
مــايــن مـنـهــم ال يـتـجــاوز مـتـ ّ
ـوســط دخلهم
الشهري ألف يورو (نحو  1160دوالرًا) ،من
بينهم عـ ّـمــال فــي مـطــاعــم وم ـقــاه وقـطــاعــات
خ ـ ّـدم ــات وص ـنــاعــة وص ـف ــوا ق ــرار الـحـكــومــة
بأنه «عقوبة لرافضي اللقاحات».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

