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كابول ـ صبغة اهلل صابر

لم تكن حياة املرأة األفغانية سهلة يومًا، 
فــقــد عــاشــت ضــغــوطــًا مختلفة مــن جــراء 
الــتــقــالــيــد واألعـــــــراف الــقــبــلــيــة والـــحـــروب 
وغــيــر ذلــــك. وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــرضــت حــركــة 
طالبان قيودًا جديدة على النساء، أبرزها منعهن 
مـــن الــســفــر مـــن دون مـــحـــرم، وتــغــطــيــة الـــوجـــه في 
األمــاكــن الــعــامــة وغــيــرهــا. وأي اعــتــراض أو رفض 

لهذه القرارات قد يعرض حياتهن للخطر.
وفي السابع من مايو/ أيار الجاري، أصدرت وزارة 
األمـــر بــاملــعــروف والــنــهــي عــن املــنــكــر قـــرار تغطية 
الوجوه ووضع البرقع أو الحجاب التقليدي. وما 
تضمنه املرسوم أثار استغراب األفغان؛ ففي حال 
عدم التزام املرأة بوضع الحجاب وتغطية وجهها،  
ــتـــزام  تـــوصـــي صـــاحـــب الـــبـــيـــت بـــالـــحـــرص عـــلـــى الـ
النساء بهذه اإلجراءات. وفي حال الرفض، يسجن 

ثالثة أيام، وكخطوة ثالثة يحال إلى املحكمة.
كما تضمن املرسوم فصل النساء اللواتي يعلمن في 
القطاع الحكومي في حال عدم وضعهن الحجاب 
وتغطية وجوههن. كذلك، يمكن أن تلجأ »طالبان« 
إلى فصل الرجال الذين يعملون في القطاع نفسه 
في حال عدم التزام نساء بيته بالقيود املفروضة 
الجديدة  القيود  تلك  أن  مــن  الــرغــم  وعلى  عليهن. 
 »طــالــبــان« ال تكترث 

ّ
أثـــارت اســتــيــاء األفــغــان، لــكــن

للرأي العام. وتعرضت العديد من النساء اللواتي 
نظمن تظاهرة في العاصمة كابول في العاشر من 
الشهر الجاري، تنديدًا بقرار »طالبان«، إلى العنف 
واالعتقال. كما اعتقلت أجهزة استخبارات طالبان 
في  كانوا موجودين  الذين  الصحافيني  عــددًا من 

املكان لتغطية التظاهرة النسائية. 
ــر بـــاملـــعـــروف والـــنـــهـــي عن  ــ ــال األمـ ــ ــم يــكــتــِف رجـ ولــ
بــدأوا  الــوجــه، بل  الحجاب وتغطية  املنكر بفرض 
يتدخلون بألوان الحجاب والبرقع. وفي العشرين 
من الشهر الجاري، ُمِنَعت طالبات من الدخول إلى 
 يرتدين الحجاب والبرقع 

ّ
جامعة كابول ما لم يكن

ــــود. وتـــقـــول الــطــالــبــة فـــي كــلــيــة الــشــريــعــة في  األســ
جامعة كابول ثريا محمودي لـ »العربي الجديد«: 
لم  الشريعة اإلسالمية  هــذه.  أي شريعة  أدري  »ال 
ــداء   طــالــبــان تمنعنا مــن ارتـ

ّ
تــفــرض أي لـــون، لــكــن

 رجالها ُيعاملون النساء بقسوة«. 
ّ
األلوان. كما أن

ــــالم الــتــعــامــل بــقــســوة  ــل يـــفـــرض اإلســ وتـــســـأل: »هــ
مــع الـــنـــســـاء؟«. وتــوضــح أن »اإلســـــالم الــحــنــيــف ال 
 طــالــبــان هــي الــتــي فــرضــت هــذه 

ّ
 يــقــول ذلـــك، بــل إن

الــقــيــود. الــشــريــعــة اإلســالمــيــة تــأمــرنــا بــالــحــجــاب 
الــلــون«.  وكــان الرئيس األفغاني  من دون تحديد 
الــســابــق حــامــد كــــرزاي فــي طليعة الــذيــن انــتــقــدوا 
قيود »طالبان« على النساء بشكل عام، وخصوصًا 
بـــاملـــعـــروف  األمــــــــر  وزارة  ــــت  ــارعــ ــ وســ  الــــحــــجــــاب. 
الــرد عليه، قائلة فــي بيان  إلــى  والنهي عــن املنكر 

أصــدرتــه فــي الـــ 21 مــن الشهر الــجــاري إن مــا قاله 
، ومـــشـــيـــرة 

ً
 كــــــــرزاي ال يــســتــحــق الـــتـــعـــلـــيـــق أصــــــــال

إلى أنه خالل العقدين املاضيني عمل على إرضاء 
ــانـــب، لــكــن زوجـــتـــه لـــم تــكــن تــظــهــر إلـــى العلن  األجـ

وأمام وسائل اإلعالم. 
وتعليقًا على ما فرضته »طالبان« على اإلعالميات 
من تغطية وجوههن أثناء تقديم األخبار وإعداد 
الــتــقــاريــر اإلعـــالمـــيـــة، قــــال كـــــرزاي إنــــه يــجــب على 
الــعــامــالت فــي وســائــل اإلعــــالم عـــدم الــرضــوخ إلــى 
ــبـــان« واالســـتـــمـــرار بــالــعــمــل مـــن دون  ــالـ قـــيـــود »طـ
تغطية وجوههن، مطالبًا الحركة بإعادة النظر في 
قرارها. وقال املتحدث باسم وزارة األمر باملعروف 
والــنــهــي عــن املــنــكــر فــي »طــالــبــان« عــاكــف مهاجر: 
نصيحتنا  وقبلوا  إعالميني  بمسؤولني  »التقينا 
 هذه الخطوة ستلقى 

ّ
بسعادة بالغة«، موضحًا أن

ترحيبًا من األفغان. 
التي  فــرحــان  الناشطة شكيلة  تــقــول  مــن جهتها، 
آمــلــة أن تتمكن من  أبـــاد  تعيش حاليًا فــي إســـالم 
الــهــجــرة إلــى إحـــدى الـــدول األوروبـــيـــة، لـــ »العربي 
ــلـــعـــب طـــالـــبـــان بـــمـــشـــاعـــر الـــشـــعـــب،  الــــجــــديــــد«: »تـ
ــيــــات،  ــانــ ــغــ ــا ال يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــقـــه. األفــ ــ ــــرض مـ ــفـ ــ وتـ
خــصــوصــًا املــتــعــلــمــات مــنــهــن، يــهــربــن مـــن الــبــالد. 
إسالم أباد مليئة باملتعلمات األفغانيات اللواتي 
يــمــكــنــهــن ارتـــــداء مـــا يــحــلــو لــهــن. بــالــتــالــي، تجبر 
من  االستقالة  على  النساء  مــن  تبقى  مــن  طالبان 

وظــائــفــهــن والــهــجــرة إلـــى الــــخــــارج«. وتــشــيــر إلــى 
 أن »قــلــة مــن الــنــســاء بــقــني فــي الـــدوائـــر الحكومية 
وغــيــر الــحــكــومــيــة وتــرغــب طــالــبــان فــي إخــراجــهــن 
بهذه الــذريــعــة. أرجــعــت الحركة الــبــالد إلــى عقود 
الحركة  قياديو  قاله  بما  الناشطة  ذّكر 

ُ
وت خلت«. 

بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــعـــاصـــة كــــابــــول مــنــتــصــف 
الــتــقــلــيــدي  الــحــجــاب   

ّ
املـــاضـــي؛ إن أغــســطــس/ آب 

لــلــمــرأة األفــغــانــيــة مــطــابــق لــلــشــريــعــة اإلســالمــيــة 
»لكن في الوقت الحالي يعملون على فرض قيود 

جديدة بحسب معاييرهم«.

مجتمع
أعادت مدينة شنغهاي الصينية جزئيًا تشغيل شبكة النقل العام، في مؤشر على رفع تدريجي 
لتدابير إغالق فصلتها عن العالم الخارجي على مدى نحو شهرين، بسبب أسوأ تفش لفيروس 
كــورونــا الجديد منذ ظهور الــوبــاء قبل أكثر مــن عــامــني. وفــرض إغــالق كامل تقريبًا فــي أكبر 
مدينة صينية منذ إبريل/ نيسان املاضي. وتمّسكت الصني بنهج صفر إصابات كوفيد القائم 
على القضاء على مجموعات اإلصابات فور ظهورها. لكن مع تباطؤ وتيرة تسجيل إصابات 
)فرانس برس( جديدة، خففت شنغهاي القيود بحذر.   

أحبطت الــقــوات األردنــيــة، أمــس األحــد، تهريب كمية كبيرة من املــواد املــخــدرة مصدرها سورية، 
وأعلنت أن قواتها قتلت أربعة من منفذي العملية، وأصابت اثنني آخرين بجروح، وأجبرت الباقني 
»كبتاغون«  لنقل حبوب  رئيسيًا  األردن وجهة ومعبرًا  ويعتبر  السوري.  العمق  إلى  الفرار  على 
التي ينفي نظام بشار  املــخــدرات  الخليج، فيما أصبحت سورية مركزًا إلنتاج  إلــى دول  املخدرة 
األسد ضلوعه في عملياتها. وفي يناير/ كانون الثاني املاضي، قتلت القوات األردنية 27 مهربًا 
)رويترز( عبروا حدودها من سورية.  

األردن: إحباط تهريب مخدرات من سوريةشنغهاي: عودة تشغيل شبكة النقل العام جزئيًا

ــي قــنــوات  ــيــات ف ظــهــرت الــمــذيــعــات األفــغــان
المباشر  البّث  خالل  مكشوفة  بوجوه  تلفزيونية 
موقفهن  عن  عدلن  أنّهن  إلّا  أمــس،  من  أول 
»تولو  في  المذيعة  وقالت  البرقع.  ووضعن 
البرقع. لكّن  نيازي: »قاومنا وكنا ضد  نيوز« سونيا 
أّي  إّن  طالبان  وقالت  لضغوط،  تعرضت  القناة 
الشاشة من دون أن تغطي  مذيعة تظهر على 
وجهها يتعين عليها البحث عن وظيفة أخرى«.

مذيعات يضعن البرقع

في  أشخاص  أربعة  مقتل  الكندية  السلطات  أعلنت 
شــرق الــبــاد مــن جــراء عــواصــف عنيفة حرمت ما 
أونتاريو  مقاطعتي  في  منزل  ألــف   900 من  يقرب 
وكــيــبــيــك مـــن الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي. وأكــــــدت شــرطــة 
ثاثة  »تويتر« سقوط  على  موقعها  على  أونتاريو 
قتلى وعدد من الجرحى من جراء عاصفة صيفية 
قتل عندما سقطت  أن شخصًا  وأوضحت  عنيفة. 

شجرة على مقطورة كانت تؤويه في برانت بجنوب 
تورنتو.  وفي هذه املنطقة نفسها، قتلت امرأة تجاوز 
العاصفة، من  عمرها 70 عامًا، كانت تسير خال 
جـــراء ســقــوط شــجــرة وفــقــًا للمصدر نفسه. وإلــى 
الــشــمــال، فـــي الــعــاصــمــة الــفــيــدرالــيــة أوتــــــاوا، قضى 
شخص بسبب العواصف الرعدية. كما غرقت امرأة 
في الخمسينيات من عمرها من جراء انقاب قارب 

بفعل العاصفة، في نهر يفصل أوتــاوا عن غاتينو 
في كيبيك، بحسب إذاعة كندا عن الشرطة املحلية. 
ألــف مــنــزل في  الــكــهــربــاء عــن نحو 900  وانقطعت 

شرق كندا مساء أول من أمس بسبب العواصف.
ــاوا )عــاصــمــة كــنــدا(  ــ وقـــال رئــيــس بــلــديــة مــديــنــة أوتـ
لتقييم  الطوارئ  تفعيل عمليات  »تم  واتسون:  جيم 
األضــرار واألخطار على األرض«. وأوضحت وزارة 

التي أصدرت تحذيرًا من العواصف  الكندية،  البيئة 
ــاح بــلــغــت 132  ــريـ الـــرعـــديـــة الـــشـــديـــدة، إن ســرعــة الـ
كيلومترًا في الساعة وقت الذروة في بعض األجزاء.

كــمــا نــشــر ســـكـــان صـــــورًا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــار الــــذي خــلــفــتــه الــعــاصــفــة  ــدمـ االجــتــمــاعــي آلثــــار الـ

الخطرة التي استمرت أكثر من ساعتني.
)فرانس برس(
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نسبة 30 في املائة منها إلى السوق العاملي، 
سيؤثر على املجتمعات الفقيرة في شكل أكبر 
من تأثير ارتفاع أسعار الوقود في الواليات 
ــــدول األوروبـــيـــة الــثــريــة.  بــــدوره،  املــتــحــدة والـ
حـــذر املــديــر الــعــام لــبــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي 
دافــيــد بيسلي فــي 7 مـــارس/ آذار املــاضــي في 
مقال رأي كتبه في صحيفة »واشنطن بوست« 
من مخاطر دفع مئات ماليني األشخاص نحو 
مــزيــد مـــن الــفــقــر والـــجـــوع نــتــيــجــة الـــحـــرب في 
أوكرانيا. واعتبر أن »النتائج ستكون كارثية 
على املجتمعات الفقيرة«، وهو ما أيده أيضًا 
انقطاع سبل  أوروبــيــون ربطوا  متخصصون 
تـــأمـــني مــســتــلــزمــات الــبــقــاء بــاحــتــمــال انــــدالع 
ثــــــورات فـــي دول فـــقـــيـــرة. كـــذلـــك تـــحـــدث مــديــر 
منظمة الـــزراعـــة والـــغـــذاء الــدنــمــاركــيــة مــارتــن 
كريستيان براورر لصحيفة »بيرلنغسكا« عن 
ثورات اجتماعية وكوارث جوع قادمة في دول 
الجنوب مثل تونس وليبيا واليمن والسودان 

وكينيا وتنزانيا.

أحجار »دومينو« حرب أوكرانيا
ــزداد الــنــقــاش األوروبـــــي فــي شــأن  ومــؤخــرًا يــ
ضرورة رفع مستوى التحذير من أن تضرب 
املجاعة واألزمات مجتمعات الدول الجنوبية 
املـــجـــاورة لــلــقــارة، مــا قــد يــحــدث أزمـــة هجرة 

حت منظمة »السالم 
ّ
جديدة نحو أوروبا. ومل

األخـــضـــر« إلـــى نــتــائــج عكسية ألزمـــة الــغــذاء 
ــة  ــأن »أزمــ ــراء، مــــذّكــــرة بــ ــقـ ــفـ ــود عــلــى الـ ــوقــ والــ
الــفــقــر والـــغـــذاء شكلت مــحــركــًا قــويــًا لــثــورات 
 .»2010 عـــــام  الـــعـــربـــي  الـــربـــيـــع  مــجــتــمــعــات 
إلى  انضمام طبقات كثيرة  »مــع  إنــه  وقــالــت 
في  الجديدة  الــزيــادة  ستشكل  أخيرًا  الفقراء 
األســـعـــار وانــتــشــار الـــجـــوع مــقــدمــة النــتــشــار 
احــتــجــاجــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة ونـــزول 
ــد يـــــؤدي إلــى  ــا قـ ــى الــــشــــوارع، مـ الـــشـــعـــوب إلــ
صــدامــات وصـــراعـــات عــنــيــفــة«. وقـــد ســارعــت 
الــدول األوروبــيــة فعليًا إلى اتخاذ إجــراءات، 
وبــدأ االتــحــاد األوروبــــي تحديدًا فــي البحث 
االرتفاع  وطــأة  لتخفيف  عن حلول مشتركة 
الـــكـــبـــيـــر ألســـــعـــــار الــــطــــاقــــة خـــشـــيـــة انـــــــدالع 
الجنوب  لــكــن دول  اجــتــمــاعــيــة،  احــتــجــاجــات 
الــعــقــبــات بنفسها، مــا يهدد  تــركــت ملــواجــهــة 
بـــانـــفـــجـــارات اجــتــمــاعــيــة قــــد تــنــعــكــس عــلــى 
أوروبـــا نفسها.  وأشــار مدير منظمة »وان« 
دافيد  للتنمية،  الحكومية  غير  البريطانية 
ــاع األســــعــــار يــلــعــب  ــ ــفـ ــ ــــى أن »ارتـ مـــاكـــنـــيـــر، إلـ
االجتماعية  ــاع  األوضــ جعل  فــي  كبيرًا  دورًا 
واالســـتـــقـــرار فـــي دول الــجــنــوب تـــواجـــه حــال 
تـــدحـــرج أحـــجـــار الــدومــيــنــو نــحــو مـــزيـــد من 
الفقر والجوع، فسكان هذه الــدول هم األشد 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــل الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة عـــلـــى  ــ ــبـ ــ قـ
أوكــــــرانــــــيــــــا عـــــاشـــــت مـــجـــتـــمـــعـــات 
كــــثــــيــــرة غـــالـــبـــيـــتـــهـــا فـــــي مـــنـــاطـــق 
ــفــة بــأنــهــا أقــل 

ّ
جــنــوب الــكــرة األرضـــيـــة، مــصــن

الشمال، نتائج كارثية  مــن دول  ثـــراًء ونــمــوًا 
لــلــتــغــّيــرات املــنــاخــيــة، وأهــمــهــا عــلــى صعيد 
ــبــــاس األمـــــطـــــار والــــجــــفــــاف وانـــحـــســـار  ــتــ احــ
ــط الــفــســاد  املـــســـاحـــات الـــزراعـــيـــة، وذلـــــك وســ
املستشري فيها وغياب السياسات املناسبة 
ومعالجة  الغذائي  األمــن  بتحسني  الخاصة 
مشاكل االعتماد على االستيراد من الخارج. 
وحــّولــت هـــذه الــحــال طــبــقــات اجتماعية في 
هــذا الــدول إلــى الفقر، ثم اندلعت الحرب في 
ما  املــاضــي،  فبراير/ شباط   24 أوكرانيا في 
زاد حــجــم املــــأســــاة بــعــدمــا ارتـــفـــعـــت أســعــار 
الغذاء في شكل غير مسبوق، وانضم خالل 
إلى  إنــســان  مليون   100 فقط  قليلة  أســابــيــع 
الفقر  700 مليون آخرين مصنفني دون خط 
في العالم، وال يتجاوز دخلهم اليومي 1.90 
دوالر.  وكان العام املاضي قد شهد، بحسب 
مــؤشــرات منظمة األغــذيــة والــزراعــة العاملية 
الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة )فـــــاو(، ارتــفــاعــًا في 
أسعار الغذاء بنسبة 28 في املائة، أما الحرب 
فــي أوكــرانــيــا فجلبت مــعــانــاة إضــافــيــة على 
صعيدي الــطــاقــة والــغــذاء، مــا يــهــدد بــأزمــات 
 
ً
اجــتــمــاعــيــة تــفــجــر أوضـــاعـــًا مــشــحــونــة أصــال

لبشر واقعني تحت رحمة الفقر.
ويـــرى خــبــراء ومحللون أن انــفــجــار »ثـــورات 
الـــجـــوع« والـــتـــوتـــرات األمــنــيــة قـــد تــكــون بني 
أبــــرز نــتــائــج تــأثــيــرات الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، 
خصوصًا فــي الـــدول الــفــقــيــرة. وحـــدد تقرير 
أعدته منظمة »الفاو« نسبة ارتفاع األسعار 
بــنــســبــة 12.6 في  املـــاضـــي  آذار  مـــــارس/  فـــي 
املائة، ووصف بأنه »تاريخي وغير مسبوق 
أســاســيــة، وهــو مجرد  شمل نحو 95 سلعة 
الفترة  أكثر صعوبة خــالل  الرتفاعات  بداية 
القادمة«.  وإذا كانت مجتمعات دول الشمال، 
ــا،  مــثــل تــلــك فــي إســكــنــدنــافــيــا وشــمــال أوروبــ
تجد شبكات أمان ورعاية ورفاهية، باعتبار 
ــيــــاســــات لـــأمـــن  أن حـــكـــومـــاتـــهـــا تـــنـــتـــهـــج ســ
الـــغـــذائـــي، يــــرى الـــخـــبـــراء أن تـــوالـــي األزمــــات 
املــعــيــشــيــة فـــي دول الــجــنــوب الــفــقــيــرة يــنــذر 

بانفجار يشبه »ثورات جوع«. 
 على 

ً
ــال ــ وفــــي دول تــعــيــش مــجــتــمــعــاتــهــا أصـ

ــــي الـــشـــرق  ــة الـــفـــقـــر املـــــدقـــــع، وبـــيـــنـــهـــا فـ ــافــ حــ
األوســـط، يهدد اتــســاع نطاق الــجــوع والعوز 
 في 

ّ
االستقرار والسلم االجتماعي، وهو هش

بــعــضــهــا، عــلــمــًا أن تــقــاريــر أصــدرتــهــا جهات 
دولــيــة مــتــعــددة، بينها »فـــاو«، حـــذرت مــن أن 
ــيـــة، بينها  انـــقـــطـــاع تــصــديــر الــســلــع األســـاسـ
القمح والزيوت التي تصّدر روسيا وأوكرانيا 

جوع 
الجنوب

حرب أوكرانيا 
»تتدحرج« 

على الفقراء

الغذاء  أسعار  ارتفاع  أزمات  سنوات  منذ  تتراكم  فيما 
الكرة  جنوب  في  خصوصًا  كثيرة،  فقيرة  دول  في 
هذه  في  بدلوها  أوكرانيا  حرب  أزمة  تلقي  األرضية، 

األوضاع السيئة التي ال حلول لها في األساس

تراكم العواقب الخطيرة 
في دول الجنوب يهدد 

بانفجارات اجتماعية

لن يستطيع الفقراء في 
دول عدة »سد الجوع« 
مع زيادة أسعار الغذاء

1819
مجتمع

فـــقـــرًا فـــي األســـــــاس، وغــالــبــيــة األمـــــــوال الــتــي 
يكسبونها تذهب لتأمني لقمة العيش. ومع 

زيادة األسعار لن يستطيعوا سد الجوع«.
 مــــا يــســّمــى 

ً
يـــضـــيـــف: »شــــهــــدت مـــصـــر مــــثــــال

ارتفاع  وأعقبها   ،1977 عــام  الخبز  انتفاضة 
ــار الـــفـــقـــر فــــي مــجــتــمــعــات  ــتــــشــ ــار وانــ ــ ــعـ ــ األسـ
بــــــدول شـــــرق أوســـطـــيـــة وأخــــــــرى فــــي شــمــال 
أفريقيا، ما أدى إلى اضطرابات لم تهدأ ولم 
تنته أســبــابــهــا. واألمــــور حــالــيــًا ذاهــبــة نحو 
ــة تـــذكـــر بــــشــــرارة الــربــيــع  ــعـ ــرابـــات واسـ اضـــطـ
الــعــربــي الـــتـــي لــعــب الـــوضـــع املــعــيــشــي دورًا 
أســـاســـيـــًا فــيــهــا، رغــــم أنـــهـــا رفـــعـــت شـــعـــارات 

االجتماعية.  والعدالة  والديمقراطية  الحرية 
وباعتبار أن األسعار اليوم باتت أعلى بكثير 
مما كانت عليه عام 2011، يخشى أن تؤدي 

األزمة الحالية إلى مزيد من االضطرابات«.
وفي مارس/ آذار املاضي، قالت املسؤولة في 
برنامج األغذية العاملي التابع لأمم املتحدة 
ــان«  ــ ــارديـ ــ غـ لــصــحــيــفــة »ذي  عـــبـــيـــر عــطــيــفــة 
أوكــرانــيــا  فــي  الــحــرب  »تتسبب  البريطانية: 
بــجــوع ونــقــص فــي الـــغـــذاء فــي أمــاكــن أخــرى 
تـــواجـــه احـــتـــمـــال عــــدم االســـتـــقـــرار والــعــنــف، 
ويــأتــي ذلـــك فــي وقـــت ال يــحــتــاج فــيــه الــعــالــم 

فعليًا إلى صراع آخر«. 
املــنــاخــيــة  الـــتـــغـــّيـــرات  وأضــــافــــت: »إذا كـــانـــت 
والجفاف الذي أصاب مناطق كثيرة في دول 
الـــجـــوار األوروبـــــي الــجــنــوبــيــة عــّمــقــت أزمـــات 
هـــذه املــجــتــمــعــات خـــالل الــعــقــديــن املــاضــيــني، 
تصب الحرب في أوكرانيا حاليًا الزيت على 
بالكاد  شـــوارع تستطيع  فــي  االحتقان  جمر 
ــدرات على  ــ ــراء زيــــت الـــطـــهـــي، وال تــمــلــك قــ ــ شـ

تأمني مستلزمات البقاء على قيد الحياة«.

مجتمعات الشرق األوسط 
»مقلقة للغاية«

ــز الــــدولــــي لــبــحــوث ســيــاســات  ويـــصـــف املـــركـ
الـــــغـــــذاء األوضــــــــــاع فــــي مـــجـــتـــمـــعـــات الـــشـــرق 
في  لــلــغــايــة، وبينها  »مقلقة  بــأنــهــا  األوســــط 
ــرب والـــيـــمـــن وســـوريـــة  ــغــ مـــصـــر ولـــبـــنـــان واملــ
اضــطــرابــات متعلقة  أن تشهد  يــتــوقــع  الــتــي 

بالفقر والجوع، ويحذر املركز من أن توسيع 
ــدة واالتــــــحــــــاد األوروبـــــــــي  ــحــ ــتــ الــــــواليــــــات املــ
عــقــوبــاتــهــمــا عـــلـــى روســــيــــا لــتــشــمــل الــطــاقــة 
ســـيـــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع جــنــونــي فـــي األســعــار 
يــجــعــل دول الــجــنــوب ال تــنــشــغــل فــقــط بسد 
ــــق الـــجـــوعـــى، بــــل بــالــتــخــبــط فــــي مــشــاكــل  رمـ
الخراب الذي سيضرب استقرار مجتمعاتها 
ــــن خــــــالل احــــتــــجــــاجــــات وثــــــــــورات شــعــبــيــة  مـ
ــًا مــــع مــــوجــــات ضــخــمــة مــن  ســـتـــتـــرافـــق أيـــضـ
اللجوء والهجرة نحو الغرب. من هنا تبدو 
ــا قــلــقــة جـــدًا بــالــتــزامــن مــع معالجتها  ــ أوروبـ
علمًا  األوكــرانــيــني،  الالجئني  مــاليــني  مشكلة 
ــه لـــيـــس مــــن مــصــلــحــتــهــا مـــشـــاهـــدة تــفــجــر  ــ أنـ
أوضاع مجتمعات مجاورة لها بسبب الفقر 
والـــجـــوع. لــكــن ذلـــك ال يــمــنــع أيــضــًا مــواجــهــة 
غياب  بسبب  انتقادات  بروكسيل  سياسات 
الخطط الحقيقية للحد من العواقب الكارثية 

على مجتمعات الجنوب الفقير«.
ــتـــمـــام األوروبــــيــــني  ــز اهـ وال يــســتــغــرب املــــركــ
بأوكرانيا في البداية، »لكن ال يجب إغفال ما 
يتوقع أن يحدث من موجات توتر في جنوب 
الكرة األرضية، حيث ال يستثمر األوروبيون 
وغــيــاب  الــغــذاء  نــقــص  آثـــار  لتخفيف  الكثير 
رقعة  اتــســاع  ملواجهة  الحقيقية  السياسات 
ــا منذ  الفقر والـــجـــوع«.  وقــد اخــتــارت أوروبــ
ما يسمى »أزمة الالجئني« تخصيص موارد 
ملواجهة  النامية  الـــدول  فــي  التنمية  لبرامج 
ــادمـــني الــجــدد  ــقـ عــمــلــيــة دمــــج مـــئـــات آالف الـ

الالجئني  ومــع وصـــول  2015 و2016.  عــامــي 
ــثـــر، بــيــنــهــم مــنــظــمــة  ــيــــني يــخــشــى كـ ــرانــ األوكــ
»وان« في لندن، أن تذهب أوروبا نحو خفض 
املساعدات الخارجية، وتخصيصها ملواجهة 
تدفق املــاليــني.  فــي اإلجــمــال، يــرى خــبــراء أن 
ــا عــلــى تــخــفــيــف وطــــأة ارتــفــاع  ــ تــركــيــز أوروبــ
األسعار واألعباء املرافقة للحرب في أوكرانيا 
على مجتمعاتها، بالتزامن مع تراكم أزمات 
املــتــوســط وأفــريــقــيــا بعد  مجتمعات حـــوض 
ــردي  ــ ــات وتــ ــ ــــالحــ ــمــــود اإلصــ ســــنــــوات مــــن جــ
ــاع املــعــيــشــيــة، وانــضــمــام مــاليــني إلــى  ــ األوضـ
املطاف  فــي نهاية  الــفــقــراء، ســيــؤدي  طوابير 

إلى »ثورات خبز وجوع« في دول الجنوب.

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

األولـــى، تبدأ رحلة  الفجر  منذ ساعات 
محّمد أمني )35 عامًا( إلى الحقول في 
منطقة سجنان بمحافظة بنزرت شمال 
البالد، لجمع الحلزون أو ما ُيعرف في 
تــونــس بــاســم »الـــبـــبـــوش«. يــحــمــل معه 
أكــيــاســًا بــيــضــاء وقـــفـــازات وقــطــعــة من 
الحديد حادة بعض الشيء لينبش بها 
ـــه »يجمع يوميًا نحو 

ّ
إن يــقــول  الــتــراب. 

عشرة كيلوغرامات من الحلزون لبيعها 
إلى التجار في األسواق أو على الطريق 
ه يجمع 

ّ
للناس مباشرة«، مشيرًا إلى أن

العديد من األنواع منها املوجودة على 
أوراق وأغــصــان األشـــجـــار، كــمــا ينبش 
الــتــراب إلخـــراج بعض األنـــواع األخــرى 

التي تعيش فترة أطول تحت األرض. 
ــه »بــدأ هذا العمل 

ّ
ويشير محمد إلى أن

املــوســمــي منذ أكــثــر مــن ثــالث ســنــوات. 
الشتاء  بــدءًا من فصل  الحلزون  يجمع 
ى بداية الصيف، وذلك في مناطق 

ّ
وحت

فيها.  والغابات  الحقول  لكثرة  الشمال 
ــد خـــبـــر أنـــــــواع الـــحـــلـــزون وأكـــثـــرهـــا  ــ وقـ
مـــبـــيـــعـــًا فـــــي األســــــــــــــواق«، مــــشــــيــــرًا إلــــى 
ــه مـــوجـــود فـــي الــعــديــد مـــن األطـــبـــاق  أنــ

التونسية. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول عــربــيــة الــشــافــعــي: 
ــام الــتــي تــكــون فيها الــرطــوبــة  »فـــي األيــ
ــار، يــخــرج  ــــزول األمــــطــ عــالــيــة أو بــعــد نـ
الـــحـــلـــزون لــيــرعــى فـــي الـــحـــقـــول، فــتــرى 
النساء والرجال وحتى بعض األطفال 
من سكان املناطق الريفية يتنقلون إلى 
املناطق الخضراء لجمع الببوش وبيعه 
ــا »تــجــمــع  ــهـ ــــى أنـ لـــلـــتـــجـــار«، مـــشـــيـــرة إلـ
أكثر مــن خمس سنوات  الــحــلــزون منذ 
الطرقات  على  أحيانا  أطفالها  ليبيعه 
الــذيــن يروجونه  التجار  إلــى  تبيعه  أو 
بــدورهــم فــي األســــواق«. ويــومــيــًا، تبيع 
كــيــلــوغــرامــًا مــنــه بنحو ثالثة  نــحــو 15 
وتستمر  الــواحــد.  للكيلوغرام  دوالرات 
ــة الــخــمــســة  ــرابـ فـــتـــرة جــمــع الـــحـــلـــزون قـ

أشهر قبل ارتفاع درجات الحرارة«.  
ــه »عــمــل مــوســمــي يجد  ـ

ّ
تــقــول عــربــيــة إن

ــرات مــــن الـــنـــســـاء واألطــــفــــال  ــعـــشـ فـــيـــه الـ
رزقـــًا جــيــدًا وخــصــوصــًا أن الــعــديــد من 
الــعــائــالت واملــطــاعــم والــفــنــادق تحرص 
على شراء كميات كبيرة منه لتخزينها 
خـــالل الــصــيــف وإعــــداد أشــهــر األطــبــاق 

التونسية«. 
ــبــــر »الـــــبـــــبـــــوش« أكــــلــــة شــعــبــيــة  ــتــ ــــعــ وُي
فضلها العديد من العائالت التونسية. 

ُ
ت

وبعدما كانت تعد أكلة الفقراء، تحولت 
كثيرين،  لدى  إلى وجبة مفضلة  اليوم 
ــبــــاق الــتــي  وبـــاتـــت مـــن بـــني أشـــهـــر األطــ

توفرها املطاعم والفنادق التونسية«. 
من  أواًل  بتنظيفه  عملية طبخه  وتــبــدأ 
ثــم ُيغسل بامللح ويــوضــع في  الــتــراب، 
ليأكله  ليلة كاملة  إنــاء مليء بالسميد 
الـــحـــلـــزون ويـــخـــرج مـــا فـــي أمــعــائــه من 
أعــشــاب وفــضــالت. وفـــي الــيــوم الــتــالــي، 
، ويــوضــع 

ّ
يغسل مــجــددًا بــاملــاء والـــخـــل

فــي قــدر مــن املــيــاه على نــار هــادئــة بعد 
تتبيله بامللح والكمون وبعض التوابل 
األخرى ملّدة ساعتني أو حتى أكثر. فكل 
نـــوع يــحــتــاج إلـــى وقـــت مــعــني لينضج، 

وهــنــاك مــن يــأكــلــه مــبــاشــرة بــعــد سلقه 
في املاء. 

ـــل الـــبـــعـــض طـــهـــيـــه فــــي أطـــبـــاق 
ّ

ويـــفـــض
ــة عـــــلـــــى غــــــــــــرار الـــكـــســـكـــســـي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــونـ تـ
الــذي يدفع  األمــر  والشكشوكة واملـــرق، 
كثيرين إلى االستفادة من هذا املوسم 
ــيـــرون إلـــى  ــثـ لــكــســب الــــــــرزق. يـــتـــوجـــه كـ
الــحــقــول فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح األولـــى 
بــحــثــًا عـــن الـــبـــبـــوش، ويــبــيــعــونــه على 
أو  الكبيرة  األســواق  الطرقات وغالبية 
الشعبية والفضاءات التجارية الكبرى. 
ويــشــيــر مــــراد، أحـــد بــاعــة الــحــلــزون في 
 
ّ
الــســوق املــركــزيــة بــالــعــاصــمــة، إلـــى »أن

ــكـــن الــــعــــديــــد مــن  تــــجــــارتــــه مـــوســـمـــيـــة لـ
 جيدًا هامًا 

ً
التجار يجدون فيها دخــال

نــظــرًا إلقـــبـــال الــتــونــســيــني عــلــى شــرائــه 
خــــالل فــصــل الــشــتــاء والـــربـــيـــع وبــدايــة 
تخزينه  إلــى  باإلضافة  الصيف،  فصل 
العام.  طــوال  الستعماله  الثالجات  في 
التجميل«.  مــراكــز  بــعــض  تقتنيه  كــمــا 
يــشــار إلـــى أن لــلــحــلــزون اســتــخــدامــات 
ــرار الــتــجــمــيــل والـــطـــب.  ــ ــرى عـــلـــى غــ ــ أخــ
لذلك، باتت تربيته مورد رزق لعشرات 
ــوا فــــــي إطــــــالق  ــحــ ــجــ ــن نــ ــمــ ــــاب مــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
مــشــاريــع لــتــربــيــة الــحــلــزون فــي جهات 

عدة خالل السنوات األخيرة«.  
ــوات، بـــــدأت فــاطــمــة بن  ــنــ قــبــل أربـــــع ســ
لتربية  مــشــروعــًا  عـــامـــًا(   37( إبـــراهـــيـــم 
الــحــلــزون فــي بــنــزرت. تــقــول: »تعاملت 

ــاء والــــشــــبــــان مــمــن  ــسـ ــنـ ــن الـ ــع عـــــدد مــ مــ
كميات  واشــتــريــت  الــحــلــزون  يجمعون 
كبيرة لتربيتها في مزرعتي الصغيرة 
داخل غرف مغلقة للتزاوج والتكاثر، ثم 
وضعته في املزرعة ليرعى ويعيش في 
»تنتج  ــهــا 

ّ
أن مــنــاخ طبيعي«. وتــوضــح 

أكــثــر مــن 10 أطــنــان مــن الــحــلــزون الــذي 
يـــبـــاع فــــي األســـــــــواق لـــأكـــل أو تــبــيــعــه 
لــبــعــض مـــراكـــز صــنــع مـــــواد الــتــجــمــيــل 

ومراكز التدليك«. 
ويــبــلــغ عـــدد مــشــاريــع تــربــيــة الــحــلــزون 
فــي تــونــس أكــثــر مــن خمسني مشروعًا 
عــام 2003 وارتــفــع عددها  أنشئت منذ 
باألساس خالل العشر سنوات األخيرة 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــشـــبـــاب وخــصــوصــًا 
املشاريع  تلك  لينشئوا  منهم،  الــنــســاء 
فـــي مــــــزارع خـــاصـــة نـــظـــرًا لــكــونــهــا من 
ــدًا، والـــتـــي ال  ــ املـــشـــاريـــع غــيــر املــكــلــفــة جـ
تــحــتــاج إلـــى يــد عــامــلــة كــبــيــرة، عـــدا عن 
الطبيعية مــن أرض  اإلمــكــانــيــات  تــوفــر 
ومياه، والقدرة على غرس جميع أنواع 
الحلزون  منها  يتغذى  الــتــي  النباتات 
على مـــدار الــعــام، ثــم تــرويــج املنتج في 
إلى  أيضًا  وتصديره  الداخلية  السوق 
دول عدة، ال سيما الدول األوروبية على 
ــرار فــرنــســا وإيــطــالــيــا، حــيــث شــركــات  غـ
صــنــع مــــواد الــتــجــمــيــل، فــيــمــا تستهلك 
بعض تلك الدول أيضا الحلزون إلعداد 

أطباق مختلفة عن األطباق التونسية.

تونسيون يبيعون الحلزون

هذا ما جمعه )العربي الجديد(

الرزق الناتج عن بيع الحلزون يعد جيدًا )العربي الجديد(

يتوقع خبراء أن تشهد بلدان الجنوب وبينها كينيا »ثورات جوع« )سيمون مينا/ فرانس برس(

100 مليون
عدد األشخاص الذين انضموا، منذ 

الغزو الروسي ألوكرانيا، إلى 700 مليون 
فقير في العالم

تدفع البطالة الكثير 
من التونسيين إلى 

االستفادة من المهن 
الموسمية التي تدرّ 

عليهم ربحًا معقوًال، 
ومن بينها جمع 

الحلزون وبيعه، 
وخصوصًا أنه من 
األطباق التقليدية 

األساسية في المطبخ 
التونسي

صحيح أّن انتشار فيروس 
كورونا الجديد انحسر في 

األردن كما في معظم 
دول العالم، غير أّن آثاره 

ما زالت واضحة على أكثر 
من صعيد. ويبدو أّن 

للوباء تداعياته السلبية 
على التالميذ األردنيين 

وعلى التعليم في البالد 
ككّل

األردن: التعليم المدرسي يعاني من آثار كورونا
تالميذ كثر ال يرغبون 

في الدوام الحضوري إذ 
يرونه غير مهّم

ثّمة مدرّسون يتهّربون 
من دوامهم وأداء 

واجبهم بالطريقة المثلى

عّمان ـ أنور الزيادات

ما زالت أزمة كورونا الوبائية تلقي بظاللها 
عام  فبعد  األردن.  فــي  التعليمي  الــواقــع  على 
ونصف عام من التعليم عن ُبعد، صار تالميذ 
كــثــيــرون يــتــهــّربــون مـــن االنــتــظــام فـــي الــــدوام 
كثير  إنهاء  من  الرغم  اليومي، على  املــدرســي 
بمكافحة  الخاصة  الحكومية  اإلجــــراءات  مــن 
البلقاء  محافظة  مــن  العبادي  فاطمة  الــوبــاء. 
شمال غربي األردن، أّم ألربعة تالميذ )فتاتان 
املــــدارس  فـــي  يــتــابــعــون تعليمهم  وصــبــيــان( 
ــهــا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــحــكــومــيــة، تــقــول لـــ

ــاع أبــنــائــي  ــنــ تــــواجــــه »صـــعـــوبـــات كـــثـــيـــرة إلقــ
في  التعليم   

ّ
أن بــالــدوام، خصوصًا  بــااللــتــزام 

الــتــنــاوب، مع  بعض الــصــفــوف مــا زال بنظام 
دوام حضوري ملــّدة ثالثة أيــام في األسبوع«. 
يــرغــبــون  »أبـــنـــائـــي ال   

ّ
أن الـــعـــبـــادي  تــضــيــف 

ــدوام   الــ
ّ
ــإن فـــي الــــــدوام، ومـــن وجــهــة نــظــرهــم فــ

الحضوري غير مهّم«، ال سّيما بعد عاَمني من 
 
ّ
التعطيل نتيجة اإلغالقات. وترى العبادي أن

»ما يشّجع أبنائي على عدم االلتزام بالدوام 
ــن. فــتــبــدأ املــقــارنــة  ــريــ هـــو تــغــّيــب تــالمــيــذ آخــ
ويــتــحــّول عــدم االلــتــزام بــالــدوام إلــى مــا يشبه 
الــــعــــدوى. ومــــا يــنــطــبــق عــلــى أبــنــائــي ينطبق 
كــذلــك«. وتؤكد  على كثيرين من سكان حّينا 
لــيــســت مشكلتي   »هــــذه املــشــكــلــة 

ّ
الــعــبــادي أن

ــهــم 
ّ
وحــــدي، فــكــثــيــرون مــن أقــاربــي يـــؤّكـــدون أن

 »هـــذا 
ّ
يــواجــهــون املــشــكــلــة ذاتـــهـــا«، مــبــّيــنــة أن

الجيل مختلف عن الذي سبقه وال يستجيب 
وينظر  وطلباتهم،  األهـــل  لنصائح  بسهولة 
بـــاســـتـــخـــفـــاف إلـــــــى املـــــــدّرســـــــني واملـــــــدّرســـــــات 

وتوجيهاتهم«.
ــي أّم  ــ ــقــــول عـــبـــيـــر حــــســــن، وهــ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــ
ــدارس الــخــاصــة في  ــ يــن فـــي إحــــدى املــ

َ
لــتــلــمــيــذ

ـــهـــا تـــواجـــه صــعــوبــة في 
ّ
الــعــاصــمــة عـــّمـــان، إن

التعطيل  بعد  الحضوري  بــالــدوام  إقناعهما 
ــة عـــن ُبــعــد فـــي خــــالل أزمـــة  ــدراســ الــطــويــل والــ
 »األمر 

ّ
»العربي الجديد« أن كورونا. تضيف لـ

يهتّمان  ال  فهما  فــحــســب،  بـــالـــدوام  ق 
ّ
يتعل ال 

بالدراسة لالمتحانات وتأدية الواجبات كما 

 »املـــدارس 
ّ
ها تــرى أن

ّ
قبل أزمـــة كــورونــا«، لكن

املـــدارس  مــن  للتالميذ  متابعة  أكــثــر  الخاصة 
الحكومية، بناًء على ما تخبرني به صديقات 

 في مدارس حكومية«.
ّ
أبناؤهن

ــا عــلــي عــلــوان، وهـــو أب لــثــالثــة تــالمــيــذ في  أّمـ
»العربي الجديد«  املدارس الحكومية، فيقول لـ

ــر مـــع ذويـــــه«. ويــوضــح  املـــرشـــد املـــدرســـي األمــ
 »ثّمة عددًا محددًا من أيام الغياب 

ّ
املساعفة أن

أكــانــت بعذر  تلميذ، ســـواًء   
ّ

لكل بها  املسموح 
أو مــن دون عـــذر، وال يــجــوز تــجــاوزهــا، وهي 
والــرســوب«. يضيف  النجاح  مرتبطة بأسس 
 »التالميذ منتظمون بالدراسة في مختلف 

ّ
أن

مدارس البالد، ولم تصل الوزارة أّي مالحظات 
فارقة حول الغياب الذي يبقى بحّده املقبول«، 
ه ُيصار إلى »متابعة التالميذ 

ّ
أن مشّددًا على 

الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ مـــســـتـــمـــر«.  بـــشـــكـــل 
والـــتـــعـــلـــيـــم قــــد أصــــــــدرت تـــوجـــيـــهـــات خــاصــة 
بالنجاح والــرســوب وإكــمــال الــعــام الــدراســي 
ُيــَعــّد راسبًا  التلميذ   

ّ
أن أبــرزهــا   ،2021 - 2020

التعليم األساسي والثانوي في  ي 
َ
في مرحلت

حـــال تـــجـــاوزت نسبة غــيــابــه عــن املـــدرســـة 10 
في املائة  من دون عذر مقبول، من أيام الدوام 

الرسمي املقّدر بنحو 200 يوم دراسة فعلية.
وترى املتخصصة في أصول التربية هبة أبو 
 
ّ
حليمة فــي حــديــث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« أن

»ثّمة تالميذ في املدارس الحكومية والخاصة 

ال يرغبون في عودة انتظام العملية التعليمية 
بـــعـــد عـــــام ونـــصـــف عـــــام مــــن غـــيـــاب الــتــعــلــيــم 
 »مــن بــني هــؤالء 

ّ
الــحــضــوري«، مشيرة إلــى أن

من يّدعي املــرض من أجــل التهرب من الــدوام. 
 هـــذه املشكلة 

ّ
أن مــتــابــعــاتــي، أرى  ومـــن خـــالل 

تأتي أكثر بروزًا في املدارس الحكومية مقارنة 
 
ّ
أن أبـــو حليمة  الــخــاصــة«. تضيف  بـــاملـــدارس 
»األمر ال يقتصر على التالميذ، فثّمة مدّرسون 
واجبهم  وأداء  دوامــهــم  مــن  يتهّربون  صـــاروا 
بــالــطــريــقــة املــثــلــى، األمــــر الــــذي ينعكس كذلك 
 »الــســبــب األهـــّم 

ّ
على الــتــالمــيــذ«، الفــتــة إلـــى أن

في التسّرب هو عدم قدرة املــدّرس على تقديم 
إضافة إلى التلميذ وزيادة رغبته في االنتظام 
 »ثّمة تسّربًا 

ّ
بالحصص«. وتؤكد أبو حليمة أن

ه يذهب 
ّ
من املدارس. فالتلميذ يخبر والَديه بأن

ه ال يصل إليها. 
ّ
إلى املدرسة لكن

 »التالميذ عمومًا صاروا مهِملني بعد أزمة 
ّ
إن

يجب  مثلما  تعليمهم  يتابعون  وال  كــورونــا، 
 
ّ
وال يهتّمون إال باأللعاب اإللكترونية«. ويظن

كثيرًا من  التالميذ  األزمـــة، خسر  ــه »بسبب 
ّ
أن

الجيل  يكون  أن  ع 
ّ
وأتوق بالتعليم،  اهتمامهم 

الـــحـــالـــي ضــعــيــفــًا عـــلـــى املـــســـتـــوى الــــدراســــي 
بــاســتــثــنــاء تــالمــيــذ بــعــض املـــــدارس الــخــاصــة 
»إدارات  إلــى  ذلــك   مسؤولية 

ً
املــمــّيــزة«، محّمال

بشكل  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  ووزارة  املـــــــدارس 
رئيسي، من دون إعفاء األهل من املسؤولية«. 
ــد أســتــطــيــع الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــم أعـ ــ ويــــؤكــــد: »لـ
ــل يــســيــطــرون على  ــ ــان األهـ أبـــنـــائـــي، مــثــلــمــا كــ

أبنائهم ويوّجهونهم قبل 20 عامًا«.
فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول املــتــحــدث اإلعــالمــي 
أحمد  األردنية  والتعليم  التربية  وزارة  باسم 
 »الــــــوزارة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن املــســاعــفــة لــــ

بـــإدارات املــدارس تتابع بشكل مستمّر  لة 
ّ
ممث

 »ثّمة 
ّ
حضور التالميذ وغيابهم«، الفتًا إلى أن

مــنــظــومــة إلــكــتــرونــيــة لــرصــد غــيــاب الــتــالمــيــذ. 
وفـــي حـــال تــكــّرر غــيــاب أحـــد الــتــالمــيــذ، يتابع 

ل تململ من إلزامية  يُسجَّ
الدوام الحضوري 
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