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الصين :قتيالن و 9جرحى في انفجار مختبر بجامعة

قـتــل شـخـصــان وج ــرح تسعة آخ ــرون عـلــى األق ــل فــي انـفـجــار وق ــع بــأحــد املـخـتـبــرات بجامعة،
شرقي الصني ،حسبما أعلنت وسائل إعالم رسمية أمس االثنني .ووقع االنفجار مساء األحد
بجامعة «نانجينغ» املتخصصة في علوم الطيران واملالحة الفضائية .وتعد نانجينغ مركزًا
رئيسيًا للتعليم العالي يجذب أعدادًا كبيرة من الطالب األجانب .ويحقق املسؤولون في أسباب
االنفجار الذي وقع في كلية علوم املواد والتكنولوجيا ،وفق تلفزيون الصني املركزي .ولم يتم
(أسوشييتد برس)
اإلعالن عن هوية الضحايا.

تمكنت قــوات األمــن الكولومبية من اعتقال أخطر مهرب مـخــدرات في البالد واملطلوب األول لدى
العدالة ،وهــو زعيم عصابات ظل هاربًا ألكثر من عشر سنوات من خــال رشــوة مسؤولي الدولة،
والتحالف مــع مقاتلني مــن اليسار والـيـمــن .وقــامــت السلطات بترحيل داري ــو أنطونيو أوسوغا
ليل السبت من قاعدة كاريبا العسكرية في أنتيوكيا إلى العاصمة بوغوتا على منت طائرة تابعة
للشرطة .وظل أوسوغا على رأس قائمة اإلدارة األميركية ملكافحة املخدرات باعتباره أخطر مطلوب
(أسوشييتد برس)
هارب عرضت الواليات املتحدة مكافأة خمسة ماليني دوالر العتقاله.

«األفغان سيموتون جوعًا»
ح ــذر امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـبــرنــامــج األغ ــذي ــة الـعــاملــي
التابع لألمم املتحدة ديفيد بيزلي من أن «ماليني
األفغان ،وبينهم أطفال ،ربما يموتون جوعًا إذا لم
يحدث تحرك عاجل إلبعاد أفغانستان عن حافة
االنهيار» ،داعيًا إلى اإلفراج عن أموال ّ
مجمدة لدعم
جهود اإلغــاثــة اإلنسانية .وأض ــاف« :يــواجــه 22.8
مليون شـخــص ،أي أكـثــر مــن نصف عــدد سكان

أفـغــانـسـتــان الـبــالــغ  39مـلـيــونــا ،انـعــدامــا ح ــادًا في
األمن الغذائي ويتجهون نحو مجاعة ،علمًا أن هذا
التهديد كان يشمل  14مليون أفغاني قبل شهرين.
من هنا سيموت األطفال وسيتضور الناس جوعًا،
واألمـ ـ ــور سـ ـت ــزداد سـ ـ ــوءًا» .وف ــاق ــم ط ــرد مـقــاتـلــي
حــركــة «ط ــال ـب ــان» الـحـكــومــة املــدعــومــة م ــن الـغــرب
في أغسطس /آب املاضي األزمــة في أفغانستان،

بعدما حجب مانحون دوليون مليارات الــدوالرات
من املساعدات التي يعتمد عليها اقتصاد البالد
بشكل كبير .وتعتبر أزمة الغذاء التي فاقمها ّ
تغير
املـنــاخ ،ح ــادة فــي أفغانستان حتى قبل استعادة
«طالبان» الحكم ،والتي ترافقت مع منع حكومتها
من الوصول إلى أصــول في الخارج .وقــال بيزلي:
«األمور السيئة التي نتوقع حصولها تحدث بوتيرة

سرعة أكبر ،إذ سقطت كابول خالل فترة قصيرة،
وح ـصــل ان ـه ـيــار كـبـيــر ف ــي االق ـت ـص ــاد .ونـ ــرى أن
املبالغ املخصصة ملساعدات التنمية يجب أن ّ
توجه
للمساعدة اإلنسانية ،وهــو ما فعلته بعض الــدول
ً
فعال ،أو فك األموال ّ
املجمدة ،وتحويلها عبر برنامج
كي ينجو الناس».

(رويترز)

(جاوييد تنوير /فرانس برس)

تلميذات أفغانيات يخشين على مستقبلهن

كابول ــ صبغة اهلل صابر

تخشى الكثير مــن الـفـتـيــات األفـغــانـيــات
ض ـي ــاع مـسـتـقـبـلـهــن الـ ــدراسـ ــي ف ــي ح ــال
ل ــم تـسـمــح حــركــة طــال ـبــان لـهــن بــالـعــودة
إلــى امل ــدارس ،على غــرار الفتيان .وتقول التلميذة
في الصف األول ثانوي في مدرسة ربيعة بخلي
فــي العاصمة األفغانية كــابــول ،لطيفة عــزيــزي ،لـ
«العربي الجديد»« :أحلم أن أدرس املحاماة وأدافع
ع ــن ح ـق ــوق الـ ـنـ ـس ــاء ،خ ـص ــوص ــا أن ـه ــن الـضـحـيــة
األكبر ملا شهدته أفغانستان من حــروب وويــات
خالل العقود األربعة املاضية .لكن ما حصل عقب
سيطرة حركة طالبان على سدة الحكم في البالد
قضى على كل ما خططت له .وفي الوقت الحالي،
أفكر في الهرب من الـبــاد ،ال سيما إذا لم تسمح
طالبان للمدارس بفتح أبوابها».
وتعرب لطيفة عن حزنها ملا آل إليه القطاع التعليمي
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وعـ ـ ــدم ت ـل ـب ـيــة الـ ـح ــرك ــة امل ـطــالــب
ّ
الشعبية والدولية بفتح مدارس الفتيات ،مؤكدة أن
ً
«طالبان تقتل جيال بكامله إذا لم تسمح للمدارس
بفتح أبــواب ـهــا» .وتـطــالــب األم ــم املـتـحــدة واملجتمع
الدولي ،وتحديدًا الواليات املتحدة األميركية ،بعدم
ّ
االعتراف بحكومة «طالبان» إل في حال إعادة فتح
مدارس الفتيات والسماح للمرأة بالعمل .وقبل أيام،

أعلنت منظمة األمــم املتحدة للطفولة «يونيسف»
ّ
أن «طــالـبــان أعــربــت عــن اسـتـعــدادهــا لفتح م ــدارس
ال ـب ـن ــات» .وقـ ــال نــائــب امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي للمنظمة
ّ
عمر عبدي إن «طالبان أبلغته أنها ستعلن قريبًا
جدًا السماح لجميع األفغانيات االلتحاق باملدارس
ال ـث ــان ــوي ــة» .ك ـمــا أب ـل ـغــه وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي في
حكومة «طالبان» عبد الباقي حقاني ،أن «الحركة
تـعـمــل عـلــى وض ــع خـطــة لـلـسـمــاح لجميع الفتيات
بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادس» ،متوقعًا
ّ
اإلع ــان عــن األم ــر خــال شهر أو شـهــريــن .ورأى أن
«طالبان قد تفرض بعض الشروط املتعلقة بعودة
الفتيات إلى امل ــدارس» ،مشيرًا في الوقت نفسه إلى
أن مــايــن الـفـتـيــات ف ـقــدن ،مـنــذ سـيـطــرة «طــالـبــان»
على سدة الحكم ،حقهن في التعلم ،مناشدًا الحركة
واملدارس بعدم االنتظار.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـق ــول ال ـق ـي ــادي وع ـض ــو الـلـجـنــة
الـثـقــافـيــة فــي «طــال ـبــان» إن ـعــام ال ـلــه سـمـنـغــانــي ،لـ
ّ
«العربي الجديد» ،إن الحركة «ال تمنع الفتيات من
التعليم أب ـدًا ،وه ــذا أمــر ض ــروري ملستقبل الـبــاد،
لكنها في صدد وضع إطــار وتهيئة بيئة مناسبة
من أجــل املضي قدمًا والسماح للفتيات بالذهاب
ً
إلى املدارس» .ويؤكد أن «البالد تشهد تحوال كبيرًا،
وأن امل ـ ــدارس كــانــت مـغـلـقــة ألش ـهــر بـسـبــب تفشي
فـيــروس كــورونــا الـجــديــد .بــالـتــالــي ،ال يجب إثــارة

ضجة إلقــدام طالبان على إغــاق املــدارس فقط من
أجــل ترتيب األوراق وخلق أجــواء مناسبة لتعليم
ّ
ّ
الـفـتـيــات» .وفــي مــا يتعلق بخطة «طــالـبــان» تقول
مسؤولة الحملة اإلعالمية التي دشنتها نساء في
كابول وتدعى وحيده أميري ،إنه ما من خطة لدى
الحركة ،وأن التحقيقات التي أجرتها الحملة تشير
ّ
إلــى أن طــالـبــان ال تعمل حاليًا على أي خـطــة ،وال
نعرف سبب التسويف» .وتؤكد أميري في حديثها
لـ «العربي الجديد» أن «النساء أطلقن الحملة في
كابول من أجل جذب أنظار العالم إلى قضية تعليم
الفتيات فــي الـبــاد ،والضغط على الحركة لقبول
َ
وتواجه املتظاهرات
مطلب الشعب بفتح املدارس».
بعنف مــن قبل مسلحي «طــالـبــان» ،على غــرار ما
ح ـص ــل مـ ــؤخ ـ ـرًا حـ ــن خ ــرج ــت ن ـح ــو ع ـش ــر ن ـســاء
لتسجيل موقف على مقربة من وزارة الخارجية
األف ـغــان ـيــة .ول ــم تـسـمــع ال ـحــركــة لــوســائــل اإلع ــام
بــاالقـتــراب منهن وتغطية املـسـيــرة ،الـتــي طالبت
بفتح مدارس الفتيات ،باإلضافة إلى أمور أخرى.
ّ
يــذكــر أن «ط ّــالـبــان» لــم تسمح علنًا بفتح مــدارس
الفتيات ،لكنها وعــدت بــأن تفعل ذلــك في القريب
الـ ـع ــاج ــل .وب ـش ـك ــل غ ـي ــر رسـ ـم ــي ،ف ـت ـحــت مـ ــدارس
ال ـف ـت ـيــات ف ــي س ــت واليـ ـ ــات ح ـتــى اآلن ،ه ــي بلخ
وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي ،وقندوز
ف ــي ال ـش ـمــال ال ـش ــرق ــي ،وأوروزغ ـ ـ ـ ــان ف ــي الـجـنــوب

تسويف القضية
تقول المديرة في إحدى المدارس الخاصة في
كابول ،محمودة عبد الخبير ،لـ«العربي الجديد»،
ّ
إن «طالبان ،ومن خالل تسويفها القضية ،تدمر

المدارس من الناحيتين العلمية واالقتصادية ،وإن
 50في المائة منها على وشك السقوط ،وتحديدًا
المدارس الخاصة .والسبب ّ
أن التلميذات ،في حال
لم يأتين إلى المدارس ،لن يدفعن األقساط».

ال ـغــربــي ،بــاإلضــافــة إل ــى زاب ــل فــي ج ـنــوب ال ـبــاد.
واتخذت اإلدارات املحلية في تلك الواليات القرار
ّ
بـفـتــح املـ ـ ــدارس ،م ــا ق ــد يـشـيــر إل ــى أن ال ـحــركــة لن
ت ـع ــارض تـعـلـيــم ال ـف ـت ـيــات ،كـمــا ك ــان عـلـيــه الـحــال
ّ
ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وي ـش ــار إلـ ــى أن
الـجــامـعــات األفـغــانـيــة الحكومية مــا زال ــت مغلقة
حتى اآلن ،وذلك منذ سيطرة «طالبان» على سدة
ّ ّ
الحكم .إل أن حقاني أعلن في  23أكتوبر /تشرين
ّ
األول الجاري أن الحركة في صدد إعــان فتح كل
الجامعات أمام البنني والبنات.
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قرار ٌ جديد فرضه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتمثّل في
إعطاء وزير الدفاع صالحيات جديدة في سيناء ،ما سيجعلها

تحت سيطرة تامة للجيش .وتسعى السلطات إلى إلهاء األهالي،
تخوف من السعي إلى تهجيرهم في المستقبل
لكن يبقى هناك
ّ

املـ ـي ــدان الـ ــذي ك ــان يـعـتـبــر مـعـبــر ال ــدخ ــول
والخروج من وإلى مدينة العريش ،وكمني
الــري ـســة سـيــئ الـسـمـعــة ال ــذي ك ــان بمثابة
معبر للدخول نحو مدينتي رفح والشيخ
زويد ،باإلضافة إلى معبر رفح البري.
يشار إلى أن القرار الذي أصــدره السيسي
عـمـلـيــا ه ــو األول م ــن نــوعــه الـ ــذي ي ـفـ ّـوض
فيه زكــي لفرض عشرة تدابير استثنائية
وقتما يشاء ،بناء على توجيهات الرئيس
نفسه ،على مستوى كل مناطق شبه جزيرة
س ـي ـن ــاء ،ول ـي ــس ف ـقــط ف ــي ش ـم ــال شــرق ـهــا،

وسـ ــائـ ــل ات ـ ـصـ ــال م ـع ـي ـن ــة ،أو غ ـي ــره ــا مــن
تقنيات البحث عن األشخاص واملنشآت أو
منع حيازتها .كما أن من حقّ الوزير حظر
حيازة األسلحة النارية املرخصة ،وحظر
حـيــازة أجــزاء األسلحة النارية وكــواتــم أو
مخفضات ال ـصــوت والـتـلـسـكــوبــات املـعــدة
ً
لـتــركـيـبـهــا لــأس ـل ـحــة ال ـن ــاري ــة ،ف ـض ــا عن
حظر سير الــدراجــات البخارية ومركبات
الدفع الرباعي أيًا كان نوعها.
ومـ ـ ــن صـ ــاحـ ـيـ ــات الـ ـ ــوزيـ ـ ــر أيـ ـ ـض ـ ــا ،ح ـظــر
اسـتـخــدام املــواطـنــن واألجــانــب للطائرات
امل ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة «درون» سـ ـ ـ ــواء بـ ـتـ ـص ــري ــح أو
م ــن دون ـ ـ ــه ،وحـ ـظ ــر ت ـ ـ ــداول امل ـ ـ ــواد ثـنــائـيــة
االس ـت ـخ ــدام وال ـت ــي تـسـتـخــدم ف ــي صـنــاعــة
املواد املتفجرة.
تعقيبًا على ذلــك ،يقول باحث فــي شــؤون
سيناء ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن مــا يقدمه
ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــري م ــن ت ـس ـه ـيــات حـيــاتـيــة
مؤقتة فــي سـيـنــاء ،هــو بمثابة ذر للرماد
في عيون أهالي سيناء ،من خالل محاولة
إلهاء املواطنني عن امللف الخطير املتمثل
ف ـ ــي تـ ـف ــوي ــض الـ ـجـ ـي ــش املـ ـ ـص ـ ــري ووزيـ ـ ــر
الــدفــاع على وجــه الخصوص زمــام الـقــرار
وامل ـب ــادرة فــي كــل أن ـحــاء سـيـنــاء .وال ـهــدف
األسـ ــاسـ ــي مـ ــن ال ـت ـض ـي ـي ــق ع ـل ــى امل ــواط ــن
فــي سيناء هــو تهجيره ،مــا يمكن النظام
املـصــري مــن تنفيذ أي مـشــروع أو مخطط
مهما كانت انعكاساته بكل سهولة في ظل
توفر األرضية واملقومات وبغطاء قانوني
واسـ ــع ال ـن ـطــاق وفـ ــره الـسـيـســي م ــن خــال
ق ـبــة ال ـب ــرمل ــان وم ــواف ـق ــة ال ـح ـكــومــة وإل ـه ــاء
املواطنني بتفاصيل هامشية.
ك ـمــا ي ـش ـيــر إل ــى أن م ــن امل ـت ــوق ــع أن يتجه
ال ـن ـظــام امل ـص ــري م ــن خ ــال ق ــوات الـجـيــش
إل ــى م ـنــح ال ـس ـكــان امل ــزي ــد م ــن الـتـسـهـيــات
في املرحلة املقبلة ،إلشعارهم بالطمأنينة
واألمـ ــان ،وأن ـهــم أص ـحــاب األرض والــدولــة
تهتم بشؤونهم كما أنها معنية بوجودهم
في سيناء .لكن الحديث عن النوايا املبيتة
للمنطقة يـخــالــف ه ــذا املــوقــف؛ فـقــد عانى
سكان شمال سيناء على مدار سبع سنوات
من القتل واإلصابات والخطف والتهجير
وإنهاء أوجــه الحياة ،ما يعني أن الخوف
من قــرارات السلطات منطقية ،إذ تجعلهم
يشككون في مساعيها إلــى إعــادة الحياة
للمواطنني نفسهم الذين تأذوا منها خالل
املرحلة السابقة ،من باب أن الخطر ما زال
ظاهرًا في سيناء بحجة مكافحة اإلرهاب
وحماية الحدود الشرقية للجمهورية من
امل ـخــاطــر الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،بحسب
الــروايــة الرسمية املـصــريــة .كما أن حديث
أهـ ــالـ ــي سـ ـيـ ـن ــاء عـ ــن امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـح ـي ــوي ــة
وال ـك ـبــرى ال ـتــي تقيمها ال ــدول ــة حــالـيــا في
ش ـم ــال س ـي ـنــاء ل ـي ـســت م ــن أجـ ــل عـيــونـهــم،
ب ـح ـســب الـ ـب ــاح ــث ،ب ــل ل ـه ــا أهـ ـ ــداف أخ ــرى
ستظهر للعيان بمرور الوقت.

عسـكرة سـيناء

إلهاء األهالي بالوقود واالتصاالت
سيناء ــ محمود خليل

لم ُيحدث قــرار الرئيس املصري
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي م ـنــح
وزيــر الــدفــاع الفريق أول محمد
ـاول كل
زك ــي امل ــزي ــد م ــن ال ـصــاح ـيــات ل ـت ـطـ ً
شــيء فــي شبه جــزيــرة سيناء ضـجــة على
امل ـس ـت ــوى ال ـش ـع ـبــي تـ ـ ــوازي ح ـجــم الـ ـق ــرار.
وخشية انتباه املواطن املصري في سيناء
إلى السيطرة املطلقة للجيش على حريته
وتـفــاصـيــل حـيــاتــه ســارعــت قــواتــه التـخــاذ
سلسلة مــن التسهيالت الـتــي تمس حياة
امل ــواطـ ـن ــن ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر .هـ ـك ــذا ،ت ـحــول
ال ـحــديــث مــن ت ـشــديــدات الـجـيــش وطبيعة
املرحلة املقبلة ،واملخاطر املحدقة بسيناء
ف ــي ضـ ــوء ال ـ ـقـ ــرار الـ ـسـ ـي ــادي وال ـت ـفــويــض
واسع النطاق ،إلى مجرد تفاصيل حياتية
ال ت ـت ـج ــاوز الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى م ــن حـ ـق ــوق أي
مواطن.
وفي تفاصيل الوضع امليداني والتسهيالت
األخيرة ،يقول أحد وجهاء مدينة العريش،
مفضال عــدم الكشف عن اسمه ،لـ «العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش امل ـس ــؤول ــة
ع ــن ت ــأم ــن م ـح ـطــات امل ـح ــروق ــات وت ــوزي ــع
الـكـمـيــات عـلــى املــواط ـنــن ق ــررت تخفيض
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ال ــذي يـشـهــد ذروة امل ـعــارك ضــد العناصر
املسلحة وسيطرتهم على بعض املناطق
العصية حتى اآلن على الجيش .بالتالي،
ي ـحـ ّـول ال ـقــرار شـبــه الـجــزيــرة بــالـكــامــل إلــى
م ـن ـط ـقــة أقـ ـ ــرب إل ـ ــى ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـع ـس ـكــريــة
بعدما أصبح زكــي بمثابة الحاكم األعلى
ل ـه ــا ،وي ـت ـم ـتــع ب ـصــاح ـيــات ت ـف ــوق رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء واملـ ـح ــافـ ـظ ــن .وس ـي ـت ــرت ــب عـلــى
التدابير أعــاه تداعيات مــن قبيل تطبيق
قــانــون حماية املـنـشــآت الـعــامــة والحيوية
عـلــى كــل تـلــك امل ـنــاطــق ،األم ــر ال ــذي يسمح

بإحالة املدنيني املخالفني للتعليمات إلى
املـحــاكـمــات الـعـسـكــريــة بـعـيـدًا عــن القضاء
امل ــدن ــي ،بــاإلضــافــة إل ــى تـحـصــن ال ـق ــرارات
الـصــادرة بموجب تلك التدابير مــن رقابة
القضاء.
وب ـم ــوج ــب ال ـ ـقـ ــرار ،أص ـب ــح م ــن ح ــق وزي ــر
الـ ــدفـ ــاع إصـ ـ ـ ــدار ق ـ ـ ـ ــرارات ح ـظ ــر ال ـت ـج ــول،
وت ـح ــدي ــد م ــواع ـي ــد ف ـت ــح املـ ـح ــات ال ـعــامــة
وإغ ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــا ،وإخ ـ ـ ـ ــاء بـ ـع ــض األم ـ ــاك ـ ــن أو
امل ـن ــاط ــق ،وح ـظ ــر اإلق ــام ــة أو االقـ ـت ــراب أو
التردد على أماكن معينة ،وحظر استخدام

م ــدة تعبئة الـكـمـيــة املـمـنــوحــة لـكــل سـيــارة
من  10أيام إلى أسبوع ،لتحصل كل سيارة
على  40لـتـرًا مــن الــوقــود أسبوعيًا .ولهذا
الخبر تأثير مباشر على حياة املواطنني
في املحافظة ،إذ ال يمكنهم تعبئة أي لتر
من الوقود خــارج إطــار الحصة املمنوحة،
والـتــي كــانــت تعطى كــل أسـبــوعــن قـبــل أن
تنخفض إلى  10أيام ثم أسبوع في الوقت
الـحــالــي .وهـنــاك وع ــود بــأن تصبح مرتني
أسـبــوعـيــا فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة ،كـمــا أف ــادت
القيادات امليدانية العسكرية املنتشرة على
املحطات في مدينة العريش.
ي ـض ـيــف ال ــوجـ ـي ــه أن ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـج ــدي ــدة
ت ـت ـم ـثــل أيـ ـض ــا فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة ع ـم ــل م ـح ـطــات
إرسـ ــال االت ـص ــاالت ف ــي م ــدن امل ـحــاف ـظــة ،ال
سيما مدينة الشيخ زويــد وأطــراف مدينة
الـعــريــش ،وتشغيل خــدمــة الـ ـ  ،4Gوإع ــادة
خـطــوط االت ـصــال إل ــى مـنــاطــق واس ـعــة من
امل ـحــاف ـظــة ال ـت ــي ك ــان ــت م ـحــرومــة م ــن هــذه
الخدمة على مدى سبع سنوات ،األمر الذي
قابله املواطنون بإيجابية .بل إن كثيرين
أع ــرب ــوا ع ــن امـتـنــانـهــم ل ـل ـنــواب وامل ـحــافــظ
بـسـبــب ال ـج ـهــود ال ـتــي بــذلــوهــا ف ــي سبيل
تحقيق ما يعتبره أهالي سيناء حلمًا طال
انتظاره .كما يلفت الوجيه إلى إلغاء كمني
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كمية لترات الوقود التي
تحصل عليها السيارة في
سيناء كل أسبوع ،علمًا أن
المدة كانت  10أيام

تزداد الحياة صعوبة في شمال سيناء (خالد دسوقي /فرانس برس)

ليبيا :إزالة عشوائيات من دون بديل لألهالي
طرابلس ــ العربي الجديد

ّ
مؤخرًا ،أطلقت الحكومة الليبية حملة إلزالة
ال ـع ـشــوائ ـيــات ف ــي بـعــض أح ـي ــاء الـعــاصـمــة
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،وسـ ـ ــط ت ـ ـس ـ ــاؤالت ع ـ ــن مـصـيــر
ً
سكانها ،األمــر الــذي أثــار جــدال واسـعــا في
ال ـب ــاد .ورك ــز م ـشــروع الـحـكــومــة عـلــى حي
قــرقــارش ،غــرب الـعــاصـمــة ،وب ــدأت جــرافــات
تابعة لجهاز الـخــدمــات الـعــامــة الحكومي
ج ــرف وه ــدم ع ـشــرات امل ـســاكــن الـعـشــوائـيــة
في الحي بعد إفراغها من سكانها ،من دون
تحديد مصيرهم .وبـ ّـررت الحكومة قرارها

ّ
قــائـلــة إن الحملة اسـتـهــدفــت الـعـشــوائـيــات
الـتــي كــانــت وك ـرًا للخمور وبـيــع املـخــدرات،
وش ـب ـك ــات ال ـ ــدع ـ ــارة ،وتـ ـل ــك الـ ـت ــي تـحــولــت
إلــى مساكن ملـئــات املهاجرين السريني من

وعد الدبيبة أصحاب
المساكن التي سيشملها
الهدم بالتعويض المالي

بعد هدم مجموعة من البيوت (محمود تركية /فرانس برس)

الجنسيات األفريقية .وأكد رئيس الحكومة
ع ـبــد الـحـمـيــد الــدب ـي ـبــة ،ع ـبــر ح ـســابــه على
«تويتر» ،أنها حملة «مخططة ،وتستهدف
أكبر أوك ــار صناعة وتــرويــج امل ـخــدرات في
منطقة قــرقــارش» .أض ــاف« :لــن نسمح بأن
ُ
تشن حرب أخرى ضد شبابنا ،وهي حرب
امل ـ ـخ ـ ــدرات ،وس ـن ــاح ــق امل ـج ــرم ــن ف ــي كــل
مناطق ليبيا».
وبعدما ظهر الدبيبة يتجول داخــل الحي
ويتحدث إلى األهالي ،خالل فيديو نشرته
م ـنـ ّـصــة «ح ـك ــوم ـت ـن ــا» ،أع ـ ــرب بـعـضـهــم عن
شكواهم للدبيبة بسبب خوفه على منزله
مـ ــن ال ـ ـجـ ــرافـ ــات ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أنـ ـش ــئ خـ ــارج
ً
م ـخ ـط ـطــات ال ـح ـك ــوم ــة ،م ــا أثـ ـ ــار جـ ـ ــدال فــي
أوســاط الليبيني بشأن مصير األســر التي
ستفقد مساكنها .وخــال حديثه لألهالي،
وع ـ ـ ــد ال ــدبـ ـيـ ـب ــة أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـسـ ــاكـ ــن ال ـت ــي
سيشملها ال ـهــدم بالتعويض املــالــي ،لكن
بعضهم أع ــرب عــن امـتـعــاضــه مــن الــوعــود
الحكومية التي ال تتحقق ،وخصوصًا مع
إصرار الحكومة على تنفيذ مشروعها.
ويــؤكــد فــوزي الـشــاوش ،أحــد سكان الحي،
أن مسؤولي الحكومة أبلغوه ،كما أبلغوا
عـ ـ ــددًا م ــن سـ ـك ــان الـ ـح ــي ،ب ـ ــأن م ـن ــزل ــه يـقــع
ضـمــن حملة إزال ــة الـعـشــوائـيــات .وي ـقــول لـ
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ســأل ـت ـهــم ع ــن الـجـهــة
التي ستعوضني وكيف سيكون التعويض
وقيمته؟ وكيف لهم أن يهدموا منزلي قبل
تعويضي لشراء سكن بديل؟».
لكن الحكومة أعلنت في الثالث من أكتوبر/
تـشــريــن األول الـ ـج ــاري ،ع ــن ق ــراره ــا بـشــأن
استكمال فتح امل ـســارات والـبــدء فــي أعمال
ترميم البنى التحتية للمسارات املفتوحة
ف ــي مـنـطـقــة ق ــرق ــارش ف ــي ط ــراب ـل ــس ،وفــق
املكتب اإلعــامــي للحكومة .وأش ــار إلــى أن
القرار جاء بعد اجتماع حكومي ضم وزير
اإلس ـ ـكـ ــان واإلع ـ ـمـ ــار ف ــي ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
ال ــوط ـن ـي ــة أب ـ ــو ب ـك ــر الـ ـ ـغ ـ ــاوي ،وم ـس ــؤول ــن
مــن مصلحة أم ــاك ال ــدول ــة ،بــاإلضــافــة إلــى
رؤس ــاء األج ـهــزة األمـنـيــة وال ـحــرس البلدي
ُ
ال ــذي ــن ط ـل ــب مـنـهــم ت ــأم ــن عـمـلـيــات ال ـهــدم
وإزالة العشوائيات.
ون ـقــل املـكـتــب اإلع ــام ــي عــن الــدبـيـبــة قــولــه:
«ال تــراجــع عــن ال ـقــرار إذ لــن تـعــود املنطقة
إلــى وضعها الـســابــق» ،مستدركًا بالقول:

«مــع ض ــرورة املحافظة على حقوق الناس
وت ــوف ـي ــر ال ـت ـعــوي ـضــات ال ــازم ــة وفـ ــق آلـيــة
عملية وسريعة» .ولتأكيد شرعية حملتها،
أشـ ــارت الـحـكــومــة إل ــى أن وزارة الــداخـلـيــة
اعتقلت عددًا من املجرمني وتجار املخدرات
واملـهــاجــريــن السريني أثـنــاء حملة مداهمة
ل ـل ـحــي ،م ــا أث ـ ــار ق ـلــق األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة الـتــي
كشفت النقاب عن إصابة ما ال يقل عن 15
م ـهــاج ـرًا ،سـتــة مـنـهــم إصــابــات ـهــم خـطـيــرة،
أثناء حملة املداهمة.
يوافق الشاوش على أسباب حملة املداهمة،
إال أن ـ ــه ي ــؤك ــد رفـ ـض ــه إخـ ـ ــاء الـ ـبـ ـي ــوت مــن
سكانها بغرض هدمها وتحديث املنطقة،
من دون إيجاد حلول لسكان تلك البيوت.
وت ــداول ــت مـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
فـيــديــوهــات تظهر قـيــام جــرافــات الحكومة
ب ـه ــدم مـ ـن ــازل مل ــواط ـن ــن م ــن س ـك ــان ال ـحــي،
وأخرى تظهر جرف مساكن من صفيح كان
يقطنها مهاجرون سريون.
مــن جهتها ،تلفت سمية عـيــاد ،مــن أهالي
املنطقة ،إلــى أن ق ــرار تنمية املنطقة صدر
عـ ــام  ،2000وك ـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ي ـن ـفــذ ف ــور
ص ـ ـ ـ ــدوره .وت ـ ـسـ ــأل« :ه ـ ــل ن ـن ـت ـظــر كـ ــل ه ــذه
السنوات ونسكن على قارعة الطريق؟ بنينا
بيوتًا لنسكن وأسرنا ولن أنتظر الحكومة
لتنفيذ مـشــروعـهــا» ،مــؤكــدة أن املسؤولية
ت ـقــع ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ول ـي ــس ع ـلــى امل ــواط ــن
ال ــذي يـحـتــاج مـسـكـنــا .تـتــابــع فــي حديثها
لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :بـعــد عـشــريــن سنة،
تأتي الحكومة لتحاسبني على عدم تقيدي
بـقــراراتـهــا الـســابـقــة» ،مشيرة إلــى أن «قــرار
الـحـكــومــة ح ــدد الـتـعــويــض بـ ـ  1500ديـنــار
(ن ـحــو  330دوالرًا) لـلـمـتــر امل ــرب ــع ال ــواح ــد،
قائلة إنه «سعر لن يمكن املواطن من شراء
مسكن حتى في أقصى ضواحي طرابلس».
وي ـع ـت ـب ــر حـ ــي ق ـ ــرق ـ ــارش مـ ــن أكـ ـث ــر أح ـي ــاء
ال ـع ــاص ـم ــة اك ـت ـظ ــاظ ــا ب ــالـ ـسـ ـك ــان .وي ـس ــأل
ال ـ ـش ـ ــاوش« :مـ ـ ـ ــاذا بـ ـش ــأن سـ ـك ــان األحـ ـي ــاء
األخ ـ ـ ــرى ف ــي ط ــراب ـل ــس ف ـف ـي ـهــا ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـع ـشــوائ ـيــات؟» .يـضـيــف« :أع ـت ـقــد أن ق ــرار
الـحـكــومــة عـشــوائــي إذ لــم ت ـبــادر إل ــى خلق
ب ــدائ ــل ق ـبــل تـنـفـيــذ امل ـ ـشـ ــروع .ك ـمــا أن دفــع
تعويضات للسكان سينعكس سلبًا ويرفع
األسـ ـع ــار بـشـكــل كـبـيــر ويـتـسـبــب ف ــي أزم ــة
سكن حقيقية في البالد».
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حين تحدث ثورة في أي بلد يجب أن يتجدد بالكامل .وسورية
تحتاج اليوم إلى كوادر كثيرة في كل المجاالت

أسامة الخطاب

نجاح السوري ألهله وبلده
عبد اهلل البشير

ب ــدأ أســامــة الـخـطــاب رحـلــة تحصيل الـعـلــم فــي مــدرســة ال ـجــزائــر بمنطقة بــاب
النيرب في مدينة حلب شمال سورية ،ثم انتقل فيها إلى مدرسة ابراهيم هنانو،
ومضى في طريق التفوق .يقول أسامة ( 27عامًا) لـ«العربي الجديد»« :زادت
حدة التظاهرات في مدينة حلب مطلع  ،2012وشاركت في الكثير منها قبل أن
أتعرض إلصابة بالغة بطلق ناري جعلتني أفقد كليتي وطحالي وأواجه إعاقة
فــي الـقــدم اليمنى بسبب مشكلة فــي العمود الفقري .وعانيت مــن جــروح وآالم
عصبية نحو سنتني» .يتابع« :فــي صيف عــام  ،2012هربت عائلتي مــن حلب
إثر دهم قوات النظام منزلنا واعتقال أعمامي ،في حني لم يكن والدي موجودًا.
وغــادرنــا إلــى مدينة تــل رفـعــت بــريــف حلب الشمالي ،وبقينا  15يــومــا قبل أن
يسوء الــوضــع بعد قصفها بقذائف صاروخية وترهيب سكانها برصاصات
الرشاشات الثقيلة للمروحيات ،فتوجهنا في رحلة شاقة ومخيفة عبر الحقول
إلى تركيا حيث نقلت إلى املستشفى إثر تدهور وضعي الصحي .وبعدما أنهيت
عالجي مكثت في مدينة كلس حيث افتتحت متجرًا للعطور ،ثم قــررت العودة
إلى مقاعد الدراسة في العام الثاني إلقامتي في تركيا».
يقول أسامة إنه واجه صعوبات في نيل الشهادة الثانوية تمهيدًا لدخوله كلية
الكيمياء في جامعة كلس .ثم تفوق في هذا التخصص وتخرج بدرجة ممتاز،
رغم عقبة اللغة التي مثلت تحديًا بالنسبة له ،ومسؤولياته الكثيرة كونه يعمل
في متجر العطور ومتزوج ولديه طفالن .وجعله ذلك ينام فترات محدودة خالل
فترات االمتحانات .ويشكر أسامة والده الذي «ساندني وساعدني وزرع الثقة
ً
في نفسي منذ الصغر ،وعلمني كيف أكون مثابرًا وأتحلى بالصبر وصوال إلى
النجاح ،وكذلك أمي التي ساعدتني وساندتني في طريق التفوق ،وزوجتي التي
وفرت جو الدراسة املالئم لي ،وأخي الذي تحمل غيابي عن العمل ،وكل األحباب
واألصدقاء الذين ساندوا مشواري الدراسي».
ويعتبر أسامة أن نجاح الطالب السوريني هو ألهلهم وبلدهم ،ويقول« :حني
تحدث ثــورة فــي أي بلد يجب أن يتجدد بالكامل .وســوريــة تحتاج الـيــوم إلى
كوادر كثيرة في كل املجاالت» .يضيف« :يجب أن يتعلم كل طالب في دول اللجوء
لغة البلد الــذي يعيش فيه في شكل جيد باعتبار أن هذا األمــر يشكل الخطوة
األولــى لنجاحه ،ثم تصبح األمــور أكثر سهولة ،ويحدد النجاح مقدار الجهد
واالجتهاد املبذولني .وأعتقد بأن الطالب في مناطق سورية املحررة هو أكثر من
يعاني من الحروب ،وأنا أدعو له بالصبر والتفوق والنجاح».

تونس :النقل المدرسي في الريف «متوفر مشيًا»
فسبكة

قوبل مشروع
الحكومة الليبية
إزالة العشوائيات في
بعض أحياء العاصمة
طرابلس ،بغضب
من قبل العديد من
المواطنين ،وهو
ما عكسه موقع
«فيسبوك» .أحد
المواطنين كتب على
صفحته« :المتر الذي
تقدمه الحكومة
كتعويض ألهالي
قرقارش التي ستهدم
منازلهم هو  1500دينار
(نحو  330دوالرًا) .وهذا
رقم غير منطقي وغير
عادل لألمانة» ،مشيرًا
في الوقت نفسه إلى
أن بعض المواطنين
يطلبون مبالغ مالية
كبيرة .في المقابل،
عمد آخرون إلى تصوير
عمليات الجرف ،معربين
عن خوفهم من
المستقبل.

انطلق العام الدراسي
في تونس بصعوبات
على صعيد وضع
منشآت التعليم ،وكذلك
باحتجاجات على استمرار
مشكلة عدم توفير
وسائل نقل للتالميذ
تونس ــ مريم الناصري

يقطع التلميذ في الصف الرابع محمد أمني
نـحــو أرب ـعــة كـيـلــومـتــرات مشيًا عـلــى األق ــدام
يوميًا للذهاب إلــى مدرسته والـعــودة منها
فــي منطقة ريــف جندوبة ،بسبب عــدم توفر
النقل املدرسي في املنطقة على غرار مناطق
ريفية عدة.
يـقــول راب ــح وال ــد التلميذ« :األم ــر ع ــادي في
عـ ــدة م ـنــاطــق ري ـف ـيــة ب ـت ــون ــس .ال ـس ـيــر عـلــى
األق ــدام أكثر من ثالثة كيلومترات للوصول
إلــى قاعات الــدرس أمــر مألوف بالنسبة إلى
تالميذ األرياف املحرومني من النقل املدرسي
بسبب الـطــرق التي تحتوي على تضاريس
صعبة ،وبسبب قلة عدد التالميذ وسكنهم
فــي أمــاكــن متفرقة ال تصل إليها الباصات.
لـكــن ذل ــك ال يمنع مــواصـلــة تــامـيــذ األري ــاف
رحلتهم الشاقة ،خصوصًا في فصل الشتاء،
من أجل الوصول إلى مقاعد الدراسة».
وش ـه ــدت األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة األخـ ـي ــرة الـتــي
ـال في
تلت انطالق العام الدراسي تنظيم أهـ ٍ
مناطق ريفية احتجاجات للمطالبة بتوفير
ال ـن ـقــل املـ ــدرسـ ــي ،وب ـي ـن ـهــم ف ــي الــرم ـضــان ـيــة
بمحافظة ال ـق ـيــروان حـيــث أغـلـقــوا الـطــريــق.
ويشتكي هــؤالء أيضًا من أن أصحاب النقل
الــريـفــي يــرفـضــون نـقــل األب ـن ــاء إل ــى امل ــدارس
واملعاهد بسبب عدم دفع مستحقاتهم املالية
الخاصة بالعام الدراسي السابق ،ما يدفعهم
إلى املطالبة بعدم اللجوء إلى حلول ترقيع
تلحظ تكليف النقل الخاص إيصال األبناء،
وتــوفـيــر بــاصــات مــدرسـيــة مخصصة لنقل
الـتــامـيــذ دون س ــواه ــم ،تـعـمــل ط ــوال ال ـيــوم.

احتجاجات متكررة

وتحتضن محافظات الـقـيــروان وجندوبة
وسليانة والـقـصــريــن فــي الـجـنــوب غالبية
امل ـنــاطــق الــريـفـيــة ال ـتــي يـغـيــب فـيـهــا النقل
املـ ــدرسـ ــي .وت ـت ـك ــرر اح ـت ـج ــاج ــات األه ــال ــي
س ـن ــوي ــا ،ل ـكــن امل ـش ـك ـلــة م ــا زال ـ ــت مـسـتـمــرة،
م ــا يـجـعـلـهــم ال يــأم ـلــون بـمـعــالـجـتـهــا عبر
توفير نقل مدرسي خاص بأبنائهم ،وهو
م ــا ي ــزي ــده إدراكـ ـه ــم صـعــوبــة ع ـبــور الـطــرق
الجبلية الوعرة وغير ّ
املعبدة.
وهكذا يضطر العديد من أولـيــاء التالميذ
في املناطق الريفية إلــى نقل أبنائهم على
الـ ـ ــدواب بـسـبــب ب ـعــد املـ ـ ــدارس ع ــن امل ـن ــازل،
ويـ ــواج ـ ـهـ ــون خ ـط ــر ال ـت ـن ـق ــل فـ ــي الـ ـظ ــروف

املناخية الصعبة وعـقـبــات الـطــرق الــوعــرة
ال ـت ــي ال يـسـتـطـيــع األب ـ ـنـ ــاء أن يـسـلـكــوهــا.
وقــد شهدت املناطق الريفية فــي السنوات
األخ ـيــرة وف ــاة تــامـيــذ بسبب الـسـقــوط في
أودي ــة خ ــال رحـلـتــي الــذهــاب إل ــى املــدرســة
والـ ـع ــودة م ـن ـهــا .وال ــاف ــت أن مـشـكـلــة عــدم

توفر النقل املدرسي ال تقتصر على املناطق
الــري ـف ـيــة ال ـنــائ ـيــة ،إذ يـشـتـكــي س ـك ــان قــرى
وم ــدن صغيرة مــن ظ ــروف انـتـقــال أبنائهم
إلــى امل ــدارس واملعاهد البعيدة ،خصوصًا
تلك الجديدة التي ّ
تشيد على أطــراف مدن
وقرى.
باص واحد

شهدت المناطق الريفية
في السنوات األخيرة وفاة
تالميذ خالل رحلة المدرسة

ورغم أن العام الدراسي الحالي انطلق وسط
م ـع ــان ــاة م ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم م ــن نــواقــص
ف ــي ال ـص ـيــانــة وال ـت ـج ـه ـي ــزات ومـ ــن اف ـت ـقــار
للمياه الصالحة للشرب ،والنقص في عدد
املعلمني ،واصل األهالي في بعض املناطق
ت ـح ــرك ــات ـه ــم ل ــاح ـت ـج ــاج ع ـل ــى ع ـ ــدم تــوفــر

وســائــل نـقــل ألبـنــائـهــم .واش ـت ـكــى بعضهم
من غياب الخطوط الكافية لتغطية شبكة
املـ ّ
ـؤس ـســات الـتــربــويــة فــي غالبية املـنــاطــق،
وح ـص ــول اضـ ـط ــراب مـسـتـمــر ف ــي مــواعـيــد
ُ
رح ــات ال ـبــاصــات ،مــا يجعل تــامـيــذ كـثــرا
يتخلفون عن حضور الحصص الصباحية
األولى.
وقد ّ
وجه أهالي منطقة بازمة في والية قبلي
ن ــداءات متكررة للمطالبة بتوفير وسائل
نقل كافية لتالميذ املنطقة ،خصوصًا أن
باصًا واحدًا فقط يؤمن الرحالت املدرسية.
ك ـمــا ط ــال ــب عـ ــدد م ــن أه ــال ــي مـنـطـقــة أوالد
مـبــروك بمحافظة صفاقس بتوفير النقل
ّ
املــدرســي وإيـجــاد حــل لتأخر الباصات في
الصباح ،مؤكدين ضرورة توفير أكبر عدد
من الرحالت لتسهيل نقل التالميذ بحسب
موعد التحاقهم بمقاعد الدراسة.
انتظار طويل

في الطريق إلى المدرسة (العربي الجديد)

ويشير عبد الــرحـمــان ،أحــد أهــالــي منطقة
الجهة لـ«العربي الـجــديــد» ،إلــى أن تالميذ
ُ
ك ـث ـرًا ي ـض ـطــرون إل ــى ال ـب ـقــاء أمـ ــام املـعــاهــد
واملـ ـ ـ ــدارس ح ـتــى م ــوع ــد ال ــرح ـل ــة املـســائـيــة
األخيرة في الساعة السادسة مساء لنقلهم
إلى منازلهم ،بغض النظر عن ساعة انتهاء
دروسـهــم ،ما يجبر عــددًا منهم على البقاء
ســاعــات طويلة تـفــوق الـثــاث أحـيــانــا أمــام
املعهد في انتظار قدوم الباص ،بعد خفض
عــدد الــرحــات اليومية ذهــابــا وإيــابــا .وقد
ّ
يعرض ذلك حياة تالميذ إلى خطر بسبب
انتظارهم في الشارع لوقت طويل.
وم ـع ـلــوم أن وزارة الـتــربـيــة ال تــوفــر النقل
املدرسي للتالميذ في كل املناطق ،ما يحتم
استخدام التالميذ وسائل النقل العمومي،
ما يؤرق التالميذ واملواطنني معًا ،إذ يتذمر
التلميذ من تأخر الباصات عن مواعيدها،
مــا يــؤدي إلــى غيابهم عــن بعض الفصول،
ف ــي ح ــن يـشـتـكــي امل ــواط ـن ــون م ــن اكـتـظــاظ
النقل العمومي.
ّ
وتؤكد وزارة التربية أن أزمة النقل املدرسي
قديمة وعميقة في بعض املناطق ،خصوصًا
تـلــك الـنــائـيــة ،وت ـشــدد عـلــى محاولتها حل
مشاكل النقل بالتعاون مع كل الفاعلني في
القطاع التربوي ،وبالتنسيق خصوصًا مع
إدارات التربية في كل املحافظات.

