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السويد :فحوص كورونا مجانية طوال عام 2021

قررت الحكومة السويدية تمديد االتفاقية مع مديرية بلديات وأقاليم السويد «اس كو آر» ،بشأن
اسـتـمــرار إج ــراء فـحــوص الكشف عــن فـيــروس كــورونــا الجديد على نـطــاق واس ــع ،وتتبع عــدوى
الفيروس مجانًا طــوال العام املقبل  2021أيضًا ،بحسب إعــان وزيــرة الشؤون االجتماعية ،لينا
هالينغرين .وفي العام الجاري ،خصصت الحكومة نحو مليار و 100مليون دوالر أميركي إلجراء
الفحوص وتتبع العدوى .وفي ميزانية الخريف أيضًا ،قررت الحكومة تخصيص نحو  232مليون
(راديو السويد)
دوالر للفحوص وتتبع العدوى ،خالل العام املقبل.

وافــق الرئيس الفيليبيني رودريغو دوتيرتي على إنهاء حظر سفر العاملني في مجال الرعاية
الطبية إلــى الـخــارج ،وهــو مــا يمهد الطريق آلالف املـمــرضــات ،خصوصًا للسفر إلــى دول لطاملا
بالفعل على رفع التعليق
استعانت بخبراتهن .وقال وزير العمل ،سيلفستر بيلو« :وافق الرئيس
ّ
ّ
املؤقت لسفر املمرضني والعاملني الطبيني اآلخرين للخارج» .لكن بيلو قال إنه لضمان أن يكون
ّ
ـاف من العاملني في املجال الطبي ملكافحة فيروس كــورونــا ،لن ُيسمح إال
لــدى الفيليبني عــدد كـ ٍ
(رويترز)
لخمسة آالف منهم بمغادرة البالد سنويًا.

المدخنون أكثر عرضة لكورونا
ف ــي األش ـه ــر امل ــاض ـي ــة ،ل ــم تــؤكــد مـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية العالقة املباشرة ما بني التدخني واإلصابة
بفيروس كورونا الجديد ،فذكرت فقط ّأن مدخني
التبغ أكـثــر عــرضــة لــإصــابــةّ ،
ألن عملية التدخني
نفسها تـنـطــوي عـلــى مــامـســة األص ــاب ــع (وربـمــا
السجائر املـلـ ّـوثــة) للشفاه ،مما يزيد مــن احتمال
انتقال الفيروس من اليد إلى الفمّ .
لكن باحثني من

جامعة «كاليفورنيا» في لوس أنجليس ،بالواليات
املتحدة ،أكدوا أخيرًا ّأن التعرض لدخان السجائر
يجعل خاليا مجرى الهواء أكثر عرضة لإلصابة
بالفيروس .وحصل العلماء على الخاليا املبطنة
مل ـج ــرى الـ ـه ــواء م ــن خـمـســة أف ـ ــراد غ ـيــر مـصــابــن
بكورونا ّ
وعرضوا بعض الخاليا لدخان السجائر
فــي أنــابـيــب االخ ـت ـبــار .ثــم قــامــوا بتعريض جميع

الخاليا لكورونا .وقال الباحثون في دورية «سيل
ّ
ستيم سـيــل» إن ــه عـنــد املـقــارنــة بــالـخــايــا الـتــي لم
تتعرض للدخان ،كانت الخاليا املعرضة للدخان
أكـ ـث ــر ع ــرض ــة م ــرت ــن أو ث ـ ــاث مـ ـ ــرات لــإصــابــة
بــالـفـيــروس .وأظ ـهــر تحليل خــايــا مـجــرى الـهــواء
ّ
لكل فــرد على حــدةّ ،أن دخــان السجائر يقلل من
االسـتـجــابــة املـنــاعـيــة لـلـفـيــروس .وفــي هــذا اإلط ــار،

قالت بريجيت غومبيرت التي شاركت في البحث:
«إذا اعتبرت املمرات الهوائية مثل الجدران العالية
ال ـتــي تـحـمــي قـلـعــة ،ف ـ ّ
ـإن تــدخــن الـسـجــائــر يشبه
إحداث فجوات في هذه الجدران .التدخني يقلل من
الدفاعات الطبيعية ،وهذا يسمح للفيروس بالدخول
واالستيالء على الخاليا».
(رويترز)

(أليكسي روزنفيلد)Getty /

لبنان :مقتل سجناء خالل فرارهم

بيروت ـ العربي الجديد

ب ـي ـن ـمــا ب ـ ــدأ ل ـب ـن ــان األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــان ــي مــن
اإلقـفــال العام مع ما فيه من سجن السكان
فــي بيوتهم ملحاولة كبح فـيــروس كورونا
الجديد ،توجهت األنظار أمس إلى السجون الحقيقية
املكتظة ،والـتــي تعاني بــدورهــا مــن أوض ــاع صحية
وإنسانية غير مالئمة لطاملا تحدثت عنها التقارير
املحلية والدولية .فقد سجل فجر أمس السبت ،فرار
مجموعة كبيرة مــن السجناء مــن مركز توقيف في
بعبدا (جـبــل لـبـنــان ،بــالـقــرب مــن العاصمة بـيــروت)
بعد مواجهة وقعت داخــل السجن مع عناصر قوى
األمن الداخلي ،أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى
في صفوفهم.
لــم يقتصر األم ــر على ذل ــك ،إذ وقــع عــدد مــن القتلى
في صفوف السجناء الفارين خالل مطاردتهم .وفي
ّالتفاصيل التي تحدث عنها بيان قوى األمن الداخلي،
أنه «صباح اليوم (أمس) أقدم  69سجينًا على الفرار
من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا .وقد تم توقيف 15
ّ
منهم ،فيما سلم  4أنفسهم .كذلك وقع حادث سير في
ّ
محلة بولفار كميل شمعون  -الحدت (البلدة املحاذية
ّ
لبعبدا) إذ اصطدمت سيارة من نوع داسيا ،لونها
أبيض ،لوحتها عمومية (مخصصة لنقل الركاب)،
ّ ّ
ّ
الفارين كانوا
فتبي أن عــددًا من السجناء
بشجرة،
ّ
على متنها بعد سلبها من سائقها .وأدى الحادث

إلــى وف ــاة خمسة سجناء فــاريــن وج ــرح واح ــد ،نقل
إلى أحد املستشفيات للعالج» .وانتشر مقطع فيديو
َّ
مصور على مواقع التواصل االجتماعي ُر ِبط بعملية
سرقة قام بها بعض السجناء لسيارة أجرة كانوا قد
ّ
استقلوها وذلك أمام أنظار ّ
املارة ،وهي السيارة التي
اصطدمت بالشجرة وقتلت معظم من كانوا فيها.
ّ
وف ـي ـمــا أكـ ــدت ق ــوى ّ األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،أن ال ـت ـحـ ّـريــات
واالستقصاءات مكثفة ،مع استمرار عمليات البحث
إللقاء القبض على بقية السجناء ّ
الفارين ،أشارت ّإلى
ّ
ّ
أن «التحقيقات بمالبسات الحادثة جارية بكل دقة،
بــإشــراف الـقـضــاء املـخـتــص» .وطـلـبــت مــن املــواطـنــن
الــذيــن لديهم ّ
أي معلومة عــن مـكــان تــواجــد أحــد من
ّ
الفارين ،االتصال على رقم النجدة  ،112مشيرة إلى
ّأن «كـ ّـل مواطن يساهم في إعطاء ّ
أي معلومة يبقى
اسمه ّ
طي الكتمان ،وفقًا للقانون».
فـ ــي اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األول ـ ـي ـ ــة ،أشـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـيــة
ّ
لـ«العربي الجديد» إلى أن العناصر األمنية فرضت
فــور وقــوع ال ّـحــادث طوقًا أمنيًا فــي املـكــان واملناطق
املحيطة ،وكثفت الــدوريــات بحثًا عــن السجناء ،مع
إجــراء تحقيقات ملعرفة كيفية وقــوع عملية الهروب
بغية إصدار بيان رسمي بشأنها.
يــأتــي ال ـحــادث فيما يعيش لـبـنــان أزم ــات مـتـعــددة،
ّ
أولها األزمة السياسية في ظل عدم توصل األطراف
إلى صيغة يشكل من خاللها رئيس الحكومة املكلف
سـعــد ال ـحــريــري حـكــومـتــه ،وأزمـ ــة اقـتـصــاديــة حــادة

ترتبط بقطاع املصارف ،خصوصًا مع ارتفاع سعر
صرف الدوالر األميركي في السوق السوداء إلى أكثر
مــن خمسة أض ـعــاف سـعــر ال ـصــرف الــرسـمــي (1500
ليرة) ،واحتجاز أموال املواطنني بالعمالت األجنبية
فــي املـصــارف ،وتحديد مــا يمكنهم أن يتصرفوا به
شهريًا منها بالليرة اللبنانية حصرًا وبسعر وسطي
تـعـتـمــده املـ ـص ــارف ( 3900ل ـيــرة لـ ـل ــدوالر ال ــواح ــد)،
وكذلك أزمة وبائية حادة تسبب بها فيروس كورونا
الجديد الــذي أوقــع نحو  120ألــف إصابة في لبنان
حتى مساء أمس.
وفي هذا اإلطارّ ،
تندر عدد من املواطنني على تباهي
قوى األمن الداخلي بقدرتها على تسجيل املخالفات
وال ـغــرامــات بـحــق املــواطـنــن الــذيــن يـخـتــرقــون قــرار
اإلقـفــال ،وذلــك في بياناتها اليومية ،بينما يتمكن
م ــوق ــوف ــون م ــن الـ ـف ــرار م ــن داخـ ــل أح ــد أه ــم امل ــراك ــز
األمنية بالذات.
ّ
تسجل فيها حاالت
وهــذه ليست املـ ّـرة األولــى التي
ه ــروب لسجناء مــن سـجــون لـبـنــان ،خـصــوصــا من
الـنـظــارات الـتــي غالبًا مــا تعاني مــن اكتظاظ كبير
في عدد املوقوفني ،الذين ارتفع ّ منسوب قلقهم من
جراء تفشي فيروس كورونا ودقة الوضع الصحي،
في حني ّأن ردود الفعل في أحيان كثيرة ّ
يعبر عنها
من داخــل السجن ،من خــال أعمال شغب وتكسير
وتهديد بــاالنـتـحــار ،للضغط باتجاه إق ــرار قانون
العفو العام الذي ما زال مصيره معلقًا بالخالفات

مخاوف من الفيروس
في إبريل /نيسان الماضي ،قالت منظمة العفو
الدولية ّ
إن أعــمــال شغب جــرت داخــل سجون
لبنانية ،مع مطالبات باإلفراج بسبب مخاوف من
انتشار فيروس كورونا في السجون المكتظة.
وأضــافــت أنّـــه ينبغي على السلطات إعطاء
األولوية إلطالق سراح السجناء الذين قضوا مدد
عقوبتهم واإلسراع بمراجعة حاالت المحتجزين
قبل محاكمتهم.

الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ت ـحــول دون ات ـفــاق األف ــرق ــاء على
ص ـي ـغــة م ـش ـتــركــة ب ـش ــأن ــه .وي ـع ـت ـبــر االك ـت ـظ ــاظّ من
العلل األساسية في السجون اللبنانية وقد حذرت
م ــن م ـخ ــاط ــره م ـن ـظ ـمــات م ـح ـلـ ّـيــة ودول ـ ـيـ ــة ،وي ـعــود
بنسبة كبيرة الــى وجــود آالف املوقوفني من الذين
ـت تعاني السجون
لم تصدر أحكام بحقهم ،في وقـ ٍ
م ــن مـشـكـلــة ع ــدم اسـتـيـفــائـهــا امل ــواص ـف ــات الــدولـيــة
املرتبطة بحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى كونها غير
مؤهلة باملعايير كافة ،ال سيما الصحية الستيعاب
االكتظاظ الخطير الحاصل.
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مهاجرات ضحايا

تحقيق

قانون العنف األسري البريطاني ال يحميهن

اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
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أﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

قريبًا ،يفترض أن يق ّر قانون العنف األسري في
بريطانيا ،بهدف حماية النساء ،خصوصًا مع تسجيل
ارتفاع في العنف خالل فترة الحجر

إﻧﻜﻠﺘﺮا
وﻳﻠﺰ

هل يشملها قانون العنف األسري؟ (دان كيتوود)Getty /

لندن ـ كاتيا يوسف

ال يحظى مـشــروع قــانــون العنف
األسـ ـ ـ ـ ــري ف ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ال ـ ــذي
يتوقع إق ــراره بــدايــة الـعــام املقبل،
ّ
ب ــرض ــا م ـنــظ ـّمــات ت ـع ـمــل بـش ـكــل م ـبــاشــر مع
الـنـســاء امل ـعــن ـفــات .وت ــرى ه ــذه املـنـظـمــات أن
املشروع ليس كافيًا لحماية النساء اللواتي
ّ
يتعرضن للخطر .ومــع عــودة بريطانيا إلى
ت ـشــديــد إج ــراءاتـ ـه ــا وفـ ــرض اإلغ ـ ــاق لـلـحــدّ
من تفشي املوجة الثانية لفيروس كورونا،
تسعى هذه املنظمات للحصول على تمويل
ّ
املعنيني إلدخال
إضافي بهدف الضغط على
تـعــديــات عـلــى امل ـشــروع ،ال ــذي يـشــق طريقه
عـبــر مجلس ال ـل ــوردات (الـغــرفــة الـعـلـيــا غير
املنتخبة من البرملان).
وخــال فترة اإلغــاق األولــى في مــارس /آذار
املاضي مع تفشي املوجة األولــى من كورونا،
ب ــدا واض ـحــا م ــدى تــأثـيــر ال ــوب ــاء عـلــى أولـئــك
اللواتي يتعرضن للعنف املنزلي .واستنادًا
إلى مشروع «تعداد النساء املتوفيات» ،فإنه
في الفترة ما بني  23مارس /آذار و 12إبريل/
نيسان املاضيني ،وقع ما ال يقل عن  16جريمة
ّ
قتل نتيجة العنف املنزلي ،مع اإلشارة إلى أن
هذا الرقم ّ
يعد أعلى من املعدل الــذي عــادة ما
تسجله البالد في هذا الوقت من العام.
وكانت املكاملات ال ــواردة إلــى الخط الوطني
ملساعدة ضحايا العنف املنزلي تعمل بنسبة
 49في املائة أكثر من املعتاد ،وذلك بعد ثالثة
أسابيع من بدء اإلغالق.
وت ـف ـي ــد دراس ـ ــة أع ــدت ـه ــا مــؤس ـس ــة «ال ـح ـيــاة
ّ
اآلم ـنــة» ( )Safe Livesب ــأن  61فــي املــائــة من
ّ
الناجيات لم يتمكن من الوصول إلى الدعم
ّ
أثناء اإلغــاق ،ويرتبط ذلك جزئيًا بأنهن لم
ّ
يـكــن قـ ــادرات عـلــى الــوصــول إل ــى الــدعــم عبر
الهاتف أو اإلنترنت .كما أن احتمال وجود
الجاني معهن طوال الوقت يمنعهن من طلب
ّ
الــدعــم .ورغــم الجهود الكثيرة ،فــإن مشروع
قــانــون الـعـنــف األس ــري لــن يضمن الحماية
للنساء املـهــاجــرات ،بسبب أوضــاعـهــن التي
لم يبت فيها بعد كمهاجرات ،إذ ال يمكنهن
طـلــب املـســاعــدة الـعــامــة ،مــا سيجعلهن غير
قادرات على الحصول على الدعم القانوني.
ت ــواص ـل ــت «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» م ــع مـنـسـقــة
حملة « »Step Up Migrant Womenإليزابيث
جـيـمـيـنـيــس ي ــان ـي ــس ،ال ـت ــي ق ــال ــت إنـ ــه «مــن
امل ـع ـلــوم أن سـيــاســة ال ـه ـجــرة ف ــي بــريـطــانـيــا
األول ــوي ــة ألزم ــة ال ـه ـجــرة قـبــل النظر
تـعـطــي ّ
إل ـ ــى امل ـع ــن ـف ــات ك ـض ـح ــايــا ج ــرائ ــم أو عـنــف
منزلي .بكالم آخر ،ينظر املعنيون إلى هؤالء
ك ـم ـهــاجــرات ال ض ـح ــاي ــا ،م ــا يـعـنــي أن ـه ــن ال
يتلقني أي دعــم من قبل الخدمات القانونية
وال ـشــرطــة حـتــى وإن كــن فــي خـطــر حقيقي.

وفــي حــال توجهن لطلب املـســاعــدة ،قــد يتم
ترحيلهن أو حـجــزهــن ألن وزارة الــداخـلـيــة
ت ـ ـشـ ــارك ب ـي ــان ــات ـه ــن مـ ــع الـ ـش ــرط ــة وج ـم ـيــع
الخدمات كجزء من قانون مراقبة الهجرة».
ّ
ت ـتــابــع يــان ـيــس أن ه ــذه الـحـمـلــة ت ــدع ــو إلــى
ال ـف ـص ــل بـ ــن الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــام ــة ال ـح ـيــويــة
ّ
ومراقبة الهجرة .وتقول إن الحملة نجحت
حــالـيــا فــي الـتــأثـيــر عـلــى املـعـنـيــن ،بــاعـتـبــار
ّ
يتطرق بــأي شكل من
أن مشروع القانون ال
األش ـكــال إل ــى الـنـســاء امل ـهــاجــرات ،مــؤكــدة أن
ّ
الـعـمــل مستمر لـتـعــديـلــه .وبــالـفـعــل ،تمكنت
الحملة مــن إيـصــال هــذه القضية إلــى الــرأي
الـعــام ووســائــل اإلع ــام الرئيسية واألح ــزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـســأل
الحكومة حول كيفية ضمان حماية النساء
املهاجرات من العنف املنزلي.
وتـ ـق ــول يــان ـيــس إن «ب ـع ــض ال ـن ـس ــاء يــأتــن
إل ــى ه ــذه ال ـب ــاد ب ـتــأش ـيــرة س ـيــاح ـيــة ،على
ّ
أمـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــزواج مـ ــن الـ ـج ــان ــي الـ ـ ـ ــذي وعـ ــدهـ ــن
قوننة بقائهن في
بإتمام ال ــزواج وبالتالي
ّ
الـبــاد .بيد أن ذلــك الوعد يتبخر بعد فترة،
وتـتـعـ ّـرض امل ــرأة للعنف واالس ـت ـغــال ،حتى
تجد نفسها بني خيارينّ ،إما البقاء في هذا
الوضع أو طلب مساعدة الشرطة التي تبلغ
وزارة الداخلية عنها فتقوم بترحيلها».
ّ
وت ـ ـقـ ــول مـ ــديـ ــرة م ـن ــظ ـم ــة «ن ـ ـسـ ــاء ومـجـتـمــع
الشرق األوس ــط» في لندن ،هالليل طاهري،
ّ
لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «ال ـجــانــي ع ــادة ما
يـكــون أكـثــر حنكة مــن املـ ــرأة ،كــونــه ج ــاء إلــى
البالد قبلها ،ويعرف القوانني بشكل أفضل،
فيستغل هــذا الــوضــع إلخافتها» .وتتحدث
ع ــن امـ ــرأة مـغــربـيــة خــرجــت م ــن امل ـن ــزل وهــي
حامل بسبب تعنيف زوجها لها ،وتوجهت
إل ــى املستشفى إلن ـجــاب طفلها .وح ــن جــاء
زوج ـهــا ال ــذي يحمل الجنسية البريطانية
أقـنـعـهــا بــال ـعــودة إل ـيــه بـعــدمــا أبـلـغـهــا بــأنــه
ال مكان لها تلجأ إليه بسبب وضعها غير
القانوني في البالد .وما هي إال فترة وجيزة
حتى عــاد إلــى ضــربـهــا ،فاتصلت بالشرطة
التي اعتقلته مدة  24ساعة فقط ،ثم أطلقت
ســراحــه ومنحته حــق حـضــانــة الـطـفــل ،على
الرغم من أن هــذه املــرأة أصبحت والــدة طفل
بــري ـطــانــي ال ـج ـن ـس ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـحــق لها
تعديل وضعها ليصبح قانونيًا .غير أن هذه
املرأة تعاني منذ نحو ستة أشهر ،إذ ترفض
وزارة الــداخـلـيــة منحها حــق اإلقــامــة بشكل
قــانــونــي .كما ال تسمح لها بمقابلة طفلها
س ــوى م ــرة ك ــل أس ـبــوعــن وب ــوج ــود مــراقــب.
وبسبب جائحة كورونا ،ينبغي عليها عزل
نفسها م ــدة عـشــرة أي ــام كــل م ـ ّـرة قـبــل موعد
املـقــابـلــة .هـنــا ،تـتـحـ ّـدث هــالـيــل عــن أساليب
ال ـخــداع املختلفة الـتــي يستخدمها الــرجــال
فــي بــريـطــانـيــا ،ومـنـهــا مــا وصـفـتــه ب ـ «زواج

السودان :أساتذة جامعيون في مـهن إضافية
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

قضاء الوقت خارج المنزل مهم لألطفال (ريكاردو سيبي)Getty /

كيف يدعم األهل أطفالهم
خالل كورونا؟

ما يعيشه األطفال واملراهقون نتيجة
ً
لتفشي وباء كورونا ليس سهال .وقد
يكون التوتر وأحيانًا الغضب ّ
مبررًا
نـتـيـجــة ع ــدم االس ـت ـق ــرار واالضـ ـط ــرار
ً
إلــى البقاء في املنزل طويال والخوف
م ــن اإلص ــاب ــة وغ ـي ــره ــا .ل ـكــن بحسب
مــوقــع «ســايـكــولــوجــي تـ ــوداي» ،يمكن
م ـس ــاع ــدت ـه ــم ف ـ ــي ال ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي ه ــذه
املشاعر ،من خالل:
خلق روتني
الـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــن :يـ ـ ـع ـ ـ ّـد ع ـ ـن ـ ـص ـ ـرًا أس ــاسـ ـي ــا
لـلـحــد مــن ال ـتــوتــر .لــذلــك ،يـجــب وضــع
ط ـ ـقـ ــوس واض ـ ـح ـ ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـك ـي ـف ـيــة
إدارة ال ـيــوم ،وتـحــديــد فـتــرات الــراحــة،
وعــدد الساعات التي ستقضيها أمام
الـشــاشــة ،والـعـنــايــة بــالــذات ،والـتــأمــل،
وغير ذلــك .من هنا ،من املهم التحدث
إلى أطفالك أثناء قيامك بهذه األشياء
وت ـش ـج ـي ـع ـهــم ع ـل ــى االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ــك.
ف ــالـ ـت ــأم ــل يـ ـس ــاع ــده ــم عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم
مشاعرهم وزيادة الوعي الذاتي.
بدء اليوم من خالل اتباع نظام معني
مـ ـث ــل تـ ـ ـن ـ ــاول وج ـ ـبـ ــة ف ـ ـطـ ــور ص ـح ـيــة
وممارسة رياضة املشي والعناق بني
األهل واألطفال ،كلها عوامل تؤدي إلى
الـشـعــور بــالــراحــة .املـشــي فــي الـخــارج
ي ـم ـنــح األط ـ ـفـ ــال ال ـح ــرك ــة ال ـض ــروري ــة
التي يحتاجون إليها ،باإلضافة إلى
فيتامني د .كما أن لتربية الحيوانات
األليفة تأثيرا إيجابيا على األطفال،

إذ يساعدهم على الهدوء .تخصيص
وق ــت لـلـطـفــل :ق ــد ي ـكــون ه ــذا بــديـهـيــا.
ق ــد ت ـش ـعــر ب ــأن ــك م ــوج ــود م ــع طـفـلــك
طــوال الــوقــت حاليًا .لكن التواجد في
املكان نفسه لفترة طويلة قد ال يعني
ب ــالـ ـض ــرورة أن ـ ــه وق ـ ــت م ـم ـت ــع .ل ــذل ــك،
احرص على إيجاد الوقت لالستمتاع
مع األطفال ،ودمج اللعب في كل شيء.
االهتمام بالذات :كن نموذجًا لالهتمام
بــالــذات ،واس ـ َـع إلــى مناقشة األمــر مع
األط ـف ــال .وك ــن فضوليًا لتتعرف إلــى
أفكارهم حول كيفية االعتناء بالنفس.
ّ
ف ــك ــر ف ــي وس ــائ ــل م ـنــاس ـبــة لـلـحــديــث
ح ــول كيفية ات ـبــاع إج ـ ــراءات الــوقــايــة
اآلم ـ ـنـ ــة فـ ــي ظـ ــل كـ ـ ــورونـ ـ ــا .مـ ــن امل ـه ــم
أيضًا اكتشاف عالقة طفلك بني عقله
وجسده ،وكيف يمكن أن تؤثر العناية
بأنفسنا على شعورنا.
ّ
خصص وقتًا ملناقشة املشاعر :يشكل
ال ـع ـش ــاء ب ــن أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة مـســاحــة
ّ
جيدة تسمح ألفــراد العائلة بمشاركة
األف ـك ــار وامل ـشــاعــر .فــي الــوقــت نفسه،
ي ـج ــب أن يـ ـح ــرص األه ـ ـ ــل ع ـل ــى مـنــح
أطفالهم شـعــورًا بــاألمــان واالسـتـقــرار
ف ــي ظ ــل ال ـض ـغــوط ال ـتــي يـعـيـشــونـهــا.
الـتـعـبـيــر ع ــن امل ـشــاعــر أمـ ــام األط ـف ــال،
وبالتالي إظـهــار الـقــدرة على التحكم
في التوتر واإلجهاد ولو بطريقة غير
ً
مباشرة ،قد يعد عامال مساعدًا لهم.
(ربى أبو عمو)

يعاني أســاتــذة الـجــامـعــات الـســودانـيــة من
ظ ـ ــروف ص ـع ـبــة ج ـ ـدًا دف ـع ــت ب ـع ـض ـهــم إل ــى
الـبـحــث ع ــن مـهـنــة إضــاف ـيــة تـســاعــدهــم في
الصمود باملهنة ،بعد هجرة اآلالف منهم
إل ــى دول الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي .ال ــدك ـت ــور عبد
الحفيظ حسن حسب الـلــه ،األسـتــاذ بكلية
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،ج ــام ـع ــة «دنـ ـ ـق ـ ــا» ،وج ـ ــد نـفـســه
م ـض ـط ـرًا لـلـعـمــل ف ــي ال ـب ـن ــاء ب ــأج ــر يــومــي،
وذلك بغرض ردم الفرق الشاسع بني راتبه
ال ـش ـه ــري واح ـت ـي ــاج ــات أس ــرت ــه ال ـيــوم ـيــة،
خصوصًا بعد التصاعد في أسعار غالبية
السلع والخدمات وتضاعف فاتورة الدواء.
وان ـت ـش ــرت ص ـ ــورة ل ـح ـســب ال ـل ــه وهـ ــو بني
الـطــوب والـطــن ،متعرقًا بـشــدة ،بينما كان
يستغل فترة توقف الدراسة في الجامعات
للحصول عـلــى أج ــر يــومــي ال يـتـعــدى 400
ج ـن ـي ــه (مـ ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل دوالريـ ـ ـ ـ ــن أم ـي ــرك ـي ــن)
ف ـ ــأث ـ ــارت ال ـ ـص ـ ــورة ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ــرى ت ــداولـ ـه ــا
بشكل كثيف ضجة واسـعــة على املستوى
اإلعــامــي ووســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وفتحت باب النقاش حول أوضاع أساتذة
الجامعات في الـســودان .يقول حسب الله،
ّوهو أب لخمسة أبناء ،لـ«العربي الجديد»،
إنه لجأ مع الضيق املعيشي واالحتياجات
اليومية ،للعمل اإلضافي كعامل بناء ،في
ّ
ع ــز ال ـش ـمــس ال ـح ــارق ــة ،ألن رات ـب ــه ف ــي ذلــك
الــوقــت لــم يتجاوز  10آالف جنيه (أق ــل من
 100دوالر) .زاد الراتب الحقًا بعد تصحيح
األجور العام في الدولة .ولم ينزعج حسب
ال ـلــه مـ ّـن تـ ــداول ص ــورت ــه ،بــل عـلــى الـعـكــس،
يـقــول إن ــه سـعــد لــذلــك مــن أج ــل لـفــت انتباه
ال ـ ــدول ـ ــة وامل ـج ـت ـم ــع والـ ـج ــامـ ـع ــات نـفـسـهــا
للحالة التي وصل إليها األستاذ الجامعي
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،وال ـت ــي اس ـت ـمــرت ب ـعــد قـيــام
الثورة التي رفعت شعار العدالة كواحد من
شعاراتها.
ّ
يوضح حسب الله أنــه ال يعمل فــي مهنته
اإلضافية كعامل بناء فقط ،بل يحمل معه
أدوات كـهــربــائـيــة ل ـي ـكــون ج ــاه ـزًا إلص ــاح
األعطال وصيانة املعدات في ّ
أي لحظة وفي
ّ
ّ
أي فرصة ،ويؤكد أنــه لن يتردد في العمل
ّ
في أي مهنة إضافية حتى يوفر قوت يومه
وأدوي ــة أبـنــائــه ،ويــدفــع ثمن إيـجــار منزله.
ّ
ّ
ّ
الفتًا إلى أن الدولة ال توفر له كل ذلك ،وأن
زيادة الرواتب األخيرة التي منحت ألساتذة
الجامعات ضمن الهيكل الــراتـبــي الجديد
كانت خطوة مهمة ،لكن سرعان ما ذهبت
نـتــائـجـهــا س ــدى نـتـيـجــة ال ـغ ــاء املـتـصــاعــد
ـات .ويشير إلى
فـ ّـي أسـعــار السلع والـخــدمـ ّ
أن ــه بـعــد انـتـشــار صــورتــه ،تـلــقــى اتـصــاالت
من كثير من زمالئه األســاتــذة الجامعيني،
ّ
وكل واحد منهم أخبره عن طريقته في ّ
سد

الـفـجــوة بــن الــراتــب واالحـتـيــاجــات .مؤكدًا
ّ
أن بعضهم يقود «تــوك تــوك» وآخــر يعمل
سمسارًا للعقارات والـسـيــارات ،فيما يبيع
قسم منهم بطاقات الشحن الهاتفية.
مــن جــانـبــه ،يــوضــح الــدكـتــور صــاح شلبي،
نــائــب رئ ـيــس قـســم ال ـحــاســوب بـجــامـعــة «أم
ّ
درمان اإلسالمية» ،أن ضيق الحال دفعه إلى
اسـتـخــدام سـيــارتــه الـخــاصــة كـسـيــارة أجــرة
ّ
يعتاش منها هو وأبـنــاؤه ،ويؤكد أيضًا أن
هناك كثيرين من زمالئه فعلوا األمر نفسه،
ومنهم من انضموا إلى شركة تعمل في نقل
ّ
ويقر
الــركــاب عبر تطبيق هاتفي م ـعــروف.
ّ
شلبي ،في حديثه إلى «العربي الجديد» ،بأن

هاجر في السنوات
األخيرة ما يقدر بنحو
 13ألف أستاذ مؤهل
إلى الخليج

عملهم اإلضافي يؤثر في أدائهم األكاديمي،
خ ـصــوصــا تـحـضـيــر املـ ـح ــاض ــرات ،وإع ـ ــداد
األوراق العلمية ،ويقلص زمن اإلشراف على
ال ـطــاب .ويـشــدد شلبي على أهمية تقديم
ّ
الحكومة كل ما يحتاجه األستاذ الجامعي
حـتــى يـتـفــرغ تـمــامــا ملـهـنـتــه لـضـمــان جــودة
الخدمة التعليمية والبحثية املقدمة.
ح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـل ـ ــه وش ـ ـل ـ ـبـ ــي ن ـ ـم ـ ــوذج ـ ــان ف ـقــط
لــأوضــاع املـتــرديــة لــأســاتــذة الجامعيني
ومـشــاكـلـهــم ال ـت ــي ال تـقـتـصــر ع ـلـ ّـى ضعف
الــرواتــب واملـخـصـصــات املــالـيــة ،إنـمــا تبرز
مشاكل أخــرى مثل انـعــدام فــرص التدريب
ال ـخــارجــي وال ــداخ ـل ــي ،وال ـ ــذي تــوقــف منذ
سـ ـن ــوات ،بــاس ـت ـث ـنــاء حـ ــاالت ن ـ ــادرة لعبت
فيها املحسوبية دورًا ،أثناء سنوات النظام
الـســابــق .وم ــن األع ـبــاء أيـضــا أزم ــة السكن،
فمعظم األس ــات ــذة ال تــوفــر لـهــم الجامعات
س ـ ـك ـ ـنـ ــا ،وي ـ ـ ـض ـ ـ ـطـ ـ ــرون إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ف ــي
الضواحي نتيجة غالء اإليجارات في وسط
الخرطوم .أما بخصوص النقل ،فبعضهم
يـسـتـقــل ال ـح ــاف ــات ال ـع ــام ــة ل ـل ــوص ــول إلــى
عمله والعودة منه ،مع ما فيها من اكتظاظ،
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خ ـصــوصــا ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة .ك ــذل ــك ،ال
تتوفر لألساتذة أجهزة كمبيوتر مجانية،
أو خدمات إنترنت داخل الجامعات.
ّ
ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـل ـف ــت بـ ـع ــض األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة إلـ ـ ــى أن
س ـي ــاس ــات ال ــدول ــة ول ــوائ ــح ال ـج ــام ـع ــات ال
تحفز على البحث العلمي ،ويشيرون إلى
انعدام العدالة في آلية الترقية إلى الدرجات
الوظيفية العليا ،كما التدخل السياسي في
تـعـيــن مــديــري الـكـلـيــات وع ـمـ ّـدائ ـهــا ،وهــي
من تركات النظام السابق ،لكنها استمرت
بعد الـثــورة بـبــروز أح ــزاب جــديــدة حاكمة،
بـحـســب أس ــات ــذة يـنـبـهــون كــذلــك إل ــى عــدم
وجود نقابات فاعلة تدافع عن حقوقهم.
ّ
في ظــل هــذا الوضع ،كانت النتائج كارثية
عـلــى الـجــامـعــات ال ـســودان ـيــة ،إذ هــاجــر في
الـسـنــوات األخ ـيــرة مــا يـقــدر بنحو  13ألــف
أس ـت ــاذ مــؤهــل إل ــى دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدد م ـن ـهــم هـ ــاجـ ــروا إل ــى
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا .وانـ ـعـ ـك ــس ع ـ ــدم االهـ ـتـ ـم ــام بـتـلــك
الشريحة تدنيًا في مستويات الجامعات،
وضعفًا في جــودة التعليم الجامعي ،وفي
مستويات الخريجني عمومًا.

أكاديميا

مساعدة قانونية ضعيفة
وصلت جرائم القتل المرتبطة بالعنف المنزلي إلى أعلى مستوى لها
منذ خمس سنوات في المملكة المتحدة عام  ،2018بحسب بيانات 43
مركز شرطة .وأدى انخفاض مالحقة الجناة وتأخير المحاكمات والحد
من المساعدة القانونية ،إلى زيادة الخوف من عدم وصول الضحايا
إلى العدالة .لكن يبقى هناك بصيص أمل في مشروع قانون العنف
المنزلي الذي طال انتظاره.

ال ـن ـكــاح» ال ــذي يـتــم فــي مـسـجــد مــن دون أي
وثائق .وتقول إن الحملة واجهت العديد من
هذه الحاالت ،إذ تطلب وزارة الداخلية وثيقة
عليها ،حتى
الطالق التي ال يمكن الحصول ّ
من الشيخ الــذي أتـ ّـم ال ــزواج .وتـحــذر النساء
ّ
م ــن أن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـ ــزواج غـيــر املسجل
والذي ال تعترف به بريطانيا.
خــال فترة اإلغ ــاق ،زاد نشاط الحملة على
واتساب وتطبيق زوم ،للتواصل
مجموعات ّ
مع النساء املعنفات .وتسعى هذه املجموعات
ً
إلـ ــى ت ــوف ـي ــر ال ـن ـص ــائ ــح والـ ــدعـ ــم فـ ـض ــا عــن
مساعدة النساء اللواتي يتعثرن في إيجاد
وظيفة ،بسبب جهلهن باللغة اإلنكليزية .في

ال يمكن للمهاجرات
طلب المساعدة العامة،
ما يحرمهن من الدعم
القانوني

هذا اإلطار ،تروي هالليل قصة طبيبة سورية
ّ
لجأت إلى املنظمة ،كونها لم تستطع العمل
ألنها ال تجيد اللغة اإلنكليزية .لكن املنظمة
ساعدتها من خالل دعوتها إلى صف يضم
ّ
نـســاء عــربـيــات لـتـقــديــم نـصــائــح طبية لـهــن.
وتعمل املنظمة حاليًا على ترجمة شهادتها
إلــى اإلنكليزية ودعمها لاللتحاق بصفوف
لغة إنكليزية حتى تتمكن من العمل طبيبة
في اململكة املتحدة.
وت ـت ـع ـ ّـرض امل ـن ـظ ـمــات ال ـك ـب ـيــرة وال ـص ـغ ـيــرة،
الـتــي تسعى إل ــى تلبية احـتـيــاجــات النساء
مــن الخلفيات العرقية ال ـســوداء واألقـلـيــات،
والالجئات وطالبات اللجوء ،لضغوط أكبر
في ظل تفشي كورونا .ويشار إلى أن الوباء
س ــاه ــم ف ــي تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى الـقـضــايــا
املتعلقة بحماية النساء الـلــواتــي يتعرضن
لـلـعـنــف امل ـن ــزل ــي م ـنــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ،أي قبل
ّ
تتطرق املنظمات إلى
تفشي الوباء .من هنا،
التأثير السلبي لخفض التمويل بني عامي
 2010و 2018على عملها .ويقدر تقرير العنف
املنزلي لعام ( 2020املعونة النسائية) ،رفض
أكـثــر ّمــن  23ألــف إحــالــة إلــى مــراكــز الحماية
للمعنفات في عامي .2019-2018

المدرستان السعوديتان
زهير هواري

يصل عــدد طــاب التعليم العالي فــي اململكة العربية السعودية إلى
مليون و 620ألفًا و 494طالبًا ،أما تالميذ التعليم العام فيصل عددهم
إلى  6ماليني و 789ألفًا و 773تلميذًا .وكانت وزارة التعليم السعودية
أعلنت عن تعليق الدراسة على نحو مؤقت في مدارسها وجامعاتها
بدءًا من يوم اإلثنني  9مارس /آذار  ،2020حتى إشعار آخر ،تماشيًا
مع اعتماد إجــراءات الوقاية االحترازية املوصى بها من قبل الجهات
الحكومية املختصة ،وذلــك في إطــار الجهود الحثيثة للسيطرة على
كورونا ،ومنع انتشاره بني التالميذ والطالب.
وعلى نحو مباشر وتفاديًا لتعطيل العملية التعليمية في املــدارس،
قامت الوزارة بتفعيل املدارس االفتراضية والتعليم عن ُبعد ،وذلك من
خــال منصة املدرسة االفتراضية ( )Vschool.saالتي توفر جميع
الخدمات التعليمية كبديل عن العمليات التعليمية املباشرة التي تتطلب
حضور التلميذ إلى صفه في املدرسة .وتستخدم هذه املواد الرقمية
بواسطة املنصة اإللكترونية والتطبيق املتوفر في متاجر التطبيقات
تحت مسمى «منظومة التعليم املوحدة» باإلضافة إلى قنوات «عني»
الفضائية التي تبث على تــردد عربسات  12437عمودي من خالل
 14قناة تلفزيونية .ووفرت الوزارة مجموعة من القنوات التلفزيونية
وبوابة «عني» وقنوات «يوتيوب» لتتيح للتالميذ والتلميذات في التعليم
العام متابعة دراستهم عن ُبعد بفعالية أثناء فترة تعليق الــدراســة.
وتؤمن منصة «منظومة التعليم املوحدة « متابعة العمليات التعليمية
ّ
من خالل تقديم الــدروس بشكل متزامن ،وحل الواجبات واستخدام
املــواد الرقمية بواسطة املوقع والتطبيق املتوفر في متجر التطبيقات
الخاص بـ«آبل» و«أندرويد».
ومعلوم ّأن هناك نوعني من املدارس في السعودية ،وهي املدارس العامة
التي تتبع وزارة التربية التي تقرر لها أنظمتها وبرامجها وتشرف على
جهازها التعليمي ،واملدارس الخاصة التي تتبع جهات محلية وأجنبية.
وتتوجه األخيرة غالبًا إلى املقيمني في اململكة من جنسيات مختلفة،
وتقدم برامج دولية عمومًا .وهناك مدارس تعتمد املنهاجني األميركي
والبريطاني .وقــد تبني ّأن تحول هــذه امل ــدارس نحو التعليم عن ُبعد
سهل بفعل االستعداد التام للتطبيق ،باعتبار ّأن املدرسني والتالميذ
معًا مــؤهـلــون لـهــذا الـتـحــول ال ــذي سبق وتــدربــوا عليه خــال مواسم
الــدراسـيــة الـعــاديــة ،وهــم فــي األص ــل يعتمدونه فــي الـعــديــد مــن امل ــواد،
بإشراف املدرسني .وامللفت ّأن هذه املدارس إلى جانب اهتمامها باملواد
الدراسية املقررة قدمت للتالميذ مقاطع فيديو للتربية الرياضية ،إذ
ّ
ّإن وجودهم في الحجر املنزلي من شأنه إحباط حيويتهم ،ما تطلب
إيالء هذا الجانب االهتمام.
(أكاديمي وباحث)

ليبيا :االنقسام الحكومي يعرقل امتحانات الثانوية
أكثر ما يتمناه الليبيون اليوم،
خصوصًا في الجنوب ،أن
تفضي اجتماعات القادة
السياسيين إلى اتفاق يخفف
عنهم التشتت الذي يعيشونه
بين وزارتين للتعليم
طرابلس ـ العربي الجديد

يأمل مئات التالميذ واملعلمني فــي جنوب ليبيا
ان ـت ـه ــاء األزمـ ـ ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وأن ت ـف ـضــي ل ـق ــاءات
الـقــادة السياسيني التي تعقد فــي الــوقــت الحالي
إلــى توحيد السلطة فــي ال ـبــاد ،لضمان وضــوح
نتائج امتحاناتهم ،في الوقت الــذي ما زالــت فيه
مكاتب التعليم في مناطق جنوب ليبيا تعاني في
ظل عدم وضوح الجهة التي يفترض اتباعها في
ظل وجــود وزارتــي تعليم في حكومتي طرابلس،
والبيضاء شرقي البالد.
وفي وقت أرجأت وزارة التعليم في حكومة الوفاق
ال ــوط ـن ــي ف ــي ط ــراب ـل ــس بـ ــدء ام ـت ـح ــان ــات ش ـه ــادة
ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة م ــن نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي
الجاري إلى ديسمبر /كانون األول املقبل ،أعلنت
وزارة التعليم فــي الـحـكــومــة امل ــوازي ــة مــؤخ ـرًا عن
نتائج امتحانات الثانوية التي انتهت في مطلع
أكتوبر /تشرين األول املاضي.
في الوقت الحالي ،يتابع شعبان الجميعي ،وهو
مــن سـبـهــا (ج ـنــوب غ ــرب ال ـب ــاد) ،نـتــائــج ل ـقــاءات
الـسـيــاسـيــن ال ـتــي تـعـقــد فــي ت ــونــس ،مــن دون أن
يلهيه ذلك عن مساعدة ابنته التي تقدم امتحانات
الشهادة الثانوية .ويقول لـ «العربي الجديد» إنه
حني تتوجه ابنته إلى املدرسة الجراء االمتحانات،
ينتهز الفرصة ويتابع آخر التطورات في مختلف
امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،لـكــن ه ـنــاك إش ـ ــارات إلــى
وج ــود عرقلة مــا ،وهــو مــا قــد يشير إلــى صعوبة
ّ
توحد السلطة .يضيف الجميعي« :عانيت كثيرًا
قبل أن أتمكن من استخراج أوراق ابني األصغر
بعد إتمامه املرحلة اإلعدادية العام املاضي بسبب
ان ــدالع ال ـحــرب ،إذ لــم نـعــرف حينها الـجـهــة التي
ستنتصر وبــالـتــالــي أي مــن الحكومتني سيكون
لها الـحــق فــي اعـتـمــاد أوراق الـتــامـيــذ» .يضيف:
«ال ـيــوم نتخوف أكـثــر .فهل سيكون االعـتـمــاد في
البيضاء أو طــرابـلــس أو مــن خــال وزارة جديدة
ُ
تنشأ على أنقاض االثنتني».
وفــي الــوقــت الـحــالــي ،نـتـخــوف مــن كيفية اعتماد
صيغة أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية ،التي
مــا زال ــت مـسـتـمــرة .الـبـعــض اعـتـمــد أسـئـلــة وزارة
تعليم الحكومة املــوازيــة التي بــدأت امتحاناتها
فــي  20سبتمبر /أي ـلــول املــاضــي وانـتـهــت مطلع
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،ف ــي وق ــت ب ــدأت
حكومة شرق البالد أمس األول الجمعة ،امتحانات
ال ــدورة الثانية المتحانات الـثــانــويــة .وفــي األول
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في إحدى مدارس ليبيا (عبد اهلل دوما /فرانس برس)

يجب ضمان مستقبل
تحمل
التالميذ من خالل
ّ
القادة مسؤولياتهم
وتوحيد المؤسسات
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،أع ـل ـنــت وزارة الـتـعـلـيــم في
ّ
حكومة الوفاق الوطني أن عدد التالميذ املتقدمني
المتحانات الشهادة الثانوية في املناطق التابعة
لها ،بلغ أكثر من  70ألفًا ،تشرف عليهم  17لجنة
مــركــزيــة ،وأكـثــر مــن ألــف عضو فــي لـجــان املراقبة
املباشرة .إال أن عبد الحليل كوصة ،الذي يمتحن
ابنه في قاعات كلية العلوم في سبها ،يشير إلى
ّ
أن اإلع ــان عــن نتائج االمـتـحــانــات فــي الحكومة
امل ــوازي ــة أت ــاح ال ـفــرصــة مل ـئــات الـتــامـيــذ اآلخــريــن
االلتحاق في االمتحانات الثانوية التي ستجريها
وزارة التعليم في حكومة الوفاق .ويؤكد كوصة
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أن مركز امتحان كلية العلوم
ي ـض ــم ن ـح ــو أل ـ ــف ت ـل ـم ـي ــذ ،ب ـع ـض ـهــم س ـب ــق وق ــدم
االم ـت ـحــانــات فــي سـبـتـمـبــر /أي ـلــول املــاضــي تبعًا
لحكومة البيضاء ،ف ــأراد تحسني معدله املتدني
في امتحانات حكومة الوفاق.
ويـطــالــب امل ـســؤول فــي مكتب تعليم بلدية وادي

الشاطئ في الجنوب محمد عبد الشفيع ،بضرورة
ّ
تحمل القادة
ضمان مستقبل التالميذ من خالل
مسؤولياتهم وتوحيد مؤسسات الـبــاد ،مشيرًا
إلى أن آثــار االنقسام طاولت مصير التالميذ في
كل املراحل التعليمية ،بما فيها الجامعات .ويقول
عبد الشفيع لـ «العربي الجديد»« :العام املاضي،
اضـطــرت مكاتب التعليم فــي الجنوب الستقبال
الـتـعـلـيـمــات والـ ـق ــرارات مــن الـحـكــومــة فــي الـشــرق
بسبب السيطرة العسكرية على كــامــل الجنوب،
ولم ّ
تمر أشهر حتى اضطررنا الستقبال القرارات
من طرابلس».
من جهته ،يعرب عضو تنسيقية املعلمني التابعة
ل ـن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ع ـلــي اوح ـ ـيـ ــدة ،عن
استيائه في ظل استمرار االنقسام الحكومي الذي
ال يتحمل فيه الـقــادة السياسيون مسؤولياتهم
ّ
تجاه األجبال املقبلة ،موضحًا أن حالة االنقسام
«قـسـمــت الـ ـ ـ ــوزارات ،وهـ ــذا يـعـنــي ت ـعــدد ال ـق ــرارات
املـتـضــاربــة وتـشـتــت املــؤس ـســات التعليمية على
مدى ستة أعوام من االنقسام» .يضيف لـ«العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد»« :تـ ـتـ ـض ــارب قـ ـ ـ ـ ــرارات وق ـ ــف الـ ــدراسـ ــة
والـعــودة إلــى مــدارس بسبب جائحة كورونا بني
ّ
الوزارتني» .ويؤكد أن بعض املناطق منعت العام
املاضي من الحصول على الكتب ألشهر عدة ،إلى
أن أكدت قبائل املناطق تبعيتها لهذه الحكومة أو
ّ
تلك ،وكل هذا بسبب االنقسام الحكومي الذي أدى
إلــى انـقـســام مناطقي ومـصــالــح ضيقة للنافذين
وقيادات املجموعات املسلحة في هذه املناطق».
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مجتمع فالش

كان إطالق النار الذي
شهدته بلدتها في إقليم
تيغراي شمالي إثيوبيا
بمثابة رعب بالنسبة إليها ،األمر
الذي دفعها إلى الفرار .انضمت إلى
طابور طويل في مكتب الحكومة
املحلية لألعمال الورقية الالزمة
للسفر .لكن عندما وصلت إلى
املسؤول ،أخبرها بأنها أضاعت
وقتها .فهذا الطابور هو لألشخاص
الذين يتطوعون للقتال.
هي واحدة من بضع مئات من
األشخاص الذين تم إجالؤهم هذا
األسبوع من تيغراي ،لتتحدث عن
الغضب واليأس والجوع إذ يرفض
الطرفان املتقاتالن الدعوات الدولية
للحوار .وتقول األمم املتحدة إن املواد
الغذائية والضروريات األخرى «ستنفد
قريبًا ،ما يعرض املاليني للخطر».
قالت املرأة التي فضلت عدم الكشف
عن اسمها« :أقولها لكم ،سيبدأ الناس
في املوت ببطء» .كانت عائلتها في
أديس أبابا وأرادت أن تكون معهم.
تمكنت األمم املتحدة وجماعات
إغاثية أخرى من ترتيب قافلة
إلجالء املوظفني غير األساسيني إلى
العاصمة اإلثيوبية ،ووجدت مكانًا في
إحدى الحافالت .وقالت« :أعتقد أنني
كنت محظوظة للغاية».
ومثل العائالت القلقة األخرى في
إثيوبيا والشتات ،ال تستطيع املرأة
الوصول إلى أقربائها الذين تركتهم.
وقالت« :ال أحد يعرف من على قيد
الحياة ومن مات .هذه كارثة بالنسبة
لي» .وأطلق رئيس الوزراء اإلثيوبي
آبي أحمد ،الحائز جائزة نوبل للسالم
العام املاضي ،حملة عسكرية على
منطقة تيغراي الشمالية ،في الرابع
من نوفمبر /تشرين الثاني ،بهدف
اإلطاحة بالحزب الحاكم فيها جبهة
تحرير شعب تيغراي.
(أسوشييتد برس)
(الصور :فرانس برس)

وجع تيغراي
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