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موسكو ــ رامي القليوبي

ـــرت على 
ّ
مــا كــان لجائحة كــورونــا الــتــي أث

مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الـــحـــيـــاة فــــي روســـيـــا، 
أن تــمــّر مــن دون أن تــثــيــر تـــســـاؤالت حــول 
جــدوى نظام التعليم عن بعد الــذي تم اعتماده في 
مختلف املدارس والجامعات الروسية، في محاولة 
للحد من تفشي الوباء في ظل استمرار ارتفاع أعداد 
االجتماعي  بالتباعد  االلتزام  اإلصابات، وصعوبة 

في املؤسسات التعليمية.  
ــابـــق مــــن نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــــت سـ ــــي وقـ وفـ
سوبيانني،  سيرغي  موسكو،  عمدة  أعلن  الــجــاري، 
ــدارس  ــ عــــن تـــمـــديـــد نـــظـــام الــتــعــلــيــم عــــن بـــعـــد فــــي مـ
العاصمة بـــدءًا مــن الــصــف الــســادس وحــتــى الصف 
الحادي عشر، حتى 6 ديسمبر/ كانون األول املقبل. 
أما وزارة التعليم والعلوم، فذهبت أبعد من ذلك، 
مــحــولــة جــامــعــات مــوســكــو والــعــاصــمــة الشمالية 
ســانــت بــطــرســبــورغ إلـــى نــظــام الــتــعــلــيــم عـــن بعد 
حتى 6 فبراير/ شباط املقبل، ما يعني أن الطالب 
 تــقــريــبــا في 

ً
ســيــقــضــون، فـــي الــــواقــــع، عــامــا كـــامـــال

ــدء الـــجـــائـــحـــة فــــي مـــــــارس/ آذار  ــ مـــنـــازلـــهـــم مـــنـــذ بـ
املاضي، باستثناء فترة قصيرة خالل بداية العام 

الدراسي الحالي.   
ــار، يــقــول الــبــاحــث فــي معهد التعليم  ــ فــي هـــذا اإلطـ
الــتــابــع لــلــمــدرســة الــعــلــيــا لــالقــتــصــاد فـــي مــوســكــو، 

رومان زفياغينتسيف، إن نظام التعليم عن بعد ال 
أيضا  بــل  التعليم فحسب،  جـــودة  يــؤثــر سلبا على 
يــعــطــل تنمية مـــهـــارات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي لــدى 
التالميذ ويزيد من الفجوة التعليمية بني الطبقات 
االجتماعية. ويقول لـ »العربي الجديد«: »حتى اآلن، 
تؤكد كل األبحاث أن نظام التعليم عن بعد سيؤثر 
بــصــورة سلبية عــلــى جـــودتـــه. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
تتضح  لــم  النهائية  وتداعياتها  تنته  لــم  الجائحة 
بــعــد، إال أنـــه يــمــكــن الـــجـــزم بـــأن نــظــام الــتــعــلــيــم عن 
بعد قد يؤدي إلى تراجع استيعاب املعلومات لدى 

التالميذ بنسبة تتراوح ما بني 30 و50 في املائة«. 
باإلضافة إلى ما سبق، يحذر زفياغينتسيف من 
تتفاقم نتيجة لجائحة  قد  أخــرى  ظاهرة خطيرة 
التعليم  الفجوة في مستوى  كورونا، وهي تزايد 
ــة. يــضــيــف:  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ بــــني مــخــتــلــف الـــطـــبـــقـــات االجـ
»تختلف نسبة تراجع استيعاب املعلومات بحسب 
أمور  - االقتصادية ألولياء  األوضــاع االجتماعية 
التالميذ. إذ تتوفر لدى أبناء الطبقات االجتماعية 
العليا إمكانيات أفضل في منازلهم، منها توفير 
إلــى حاسوب  بــاإلضــافــة  لكل طفل  غرفة منفصلة 

شخصي«.
في املقابل، »تواجه العائالت متعددة األبناء مشكلة 
حقيقية في حال كان هناك في املنزل جهاز حاسوب 
واحد فقط،  وخصوصا حني تكون الدروس في وقت 
واحد، ما يعني أنه يجب توفير حاسوب شخصي 

لــكــل طــفــل. أضـــف إلـــى ذلـــك تــوفــر فــرصــة االســتــفــادة 
ــاء الــطــبــقــات  ــنــ مــــن الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة بــــني أبــ
االجــتــمــاعــيــة الــعــلــيــا لــتــعــويــض عـــدم الــحــضــور إلــى 

املدرسة«، يقول زفياغينتسيف.
الخطيرة  الــتــداعــيــات  مــن  إلـــى مجموعة  يلفت  كــمــا 
غير املباشرة للتعليم عن بعد على نشأة التالميذ 
انــعــدام  ظــل  فــي  االجتماعية  مهاراتهم  تــراجــع  مثل 
الــتــواصــل املــبــاشــر مــع زمــالئــهــم وتــدهــور صحتهم 

النفسية بشكل عام.  
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، أثــــــــار اعـــتـــمـــاد 
أمورهم،  وأولــيــاء  الطالب  بعد حفيظة  عن  التعليم 
التعاقد  بنظام  يتعلمون  الــذيــن  أولــئــك  وخصوصا 
ويدفعون مصاريف تعليمهم. وقــرر طــالب جامعة 
الحصر،  ال  املــثــال  سبيل  على  الحكومية،  موسكو 
مــقــاضــاة الــجــامــعــة ورفــــع دعــــوى جــمــاعــيــة لخفض 
الرسوم الدراسية التي تتراوح ما بني 3000 و7500 
أن عقودهم  إلــى  فــي ذلــك  دوالر ســنــويــا، مستندين 

تنص على أن يكون نظام الدراسة حضوريا. 
مـــع ذلــــك، يــوضــح الــطــالــب فـــي كــلــيــة الــفــلــســفــة في 
جــامــعــة مـــوســـكـــو، ســيــمــيــون بــيــلــيــايــف، أن عــدد 
 في 

ً
الـــطـــالب املـــّدعـــني يــبــلــغ 21 طــالــبــا فــقــط، قـــائـــال

الــروســيــة: »يــخــاف  حــديــث لصحيفة »إر بــي كـــا« 
ــعــــات  ــرافــ ــــي املــ ــن الـــــدخـــــول فـ ــ ــــف، مـ ــــأسـ الـــبـــقـــيـــة، لـ
الــبــالد، متخوفني  القضائية ضــد أهــم جامعة فــي 
من عدم التعامل بجدية مع القضية، ثّم فصلهم«. 

ويأمل أال يقل الحسم على املصاريف الدراسية عن 
50 في املائة، مقدرًا تراجع إنتاجية التعليم بما ال 

يقل عن 70 - 80 في املائة. 
التعليم عن  نظام  فيها  يقع  مــرة  أول  ليست  وهــذه 
بعد في مرمى انتقادات أولــيــاء األمــور واملــدرســني؛ 
إذ أظهر استطالع أجري في أكتوبر/ تشرين األول 
املاضي، أن 81 في املائة من أولياء األمــور و69 في 
أن  آراؤهــم يعتبرون  املائة من املدرسني املستطلعة 
يحل  أن  يمكنه  ال  بعد  عــن  التعليم  بنظام  التعليم 

محل التعلم الحضوري.  

مجتمع
أسندت محكمة أمن الدولة األردنــيــة، أمس األربــعــاء، للمتهمني في قضية »جريمة الــزرقــاء«، تهم 
العمد، وإحـــداث عاهة دائمة،  القتل  القيام بعمل إرهــابــي، وتشكيل عصابة أشـــرار، والــشــروع في 
فــي 13  البشعة والوحشية  الجريمة  املقبل. وارتــكــبــت  يــوم األحــد  إلــى  القضية  فــي  النظر  وأّجــلــت 
تكتلت  فقد  الــزرقــاء،  فــي محافظة  الفتى صــالــح،  وكـــان ضحيتها  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين 
مجموعة من األشخاص من أصحاب السوابق، على ابن السادسة عشرة، فاختطفوه وبتروا يديه 
)العربي الجديد( وفقأوا عينيه وألقوا به على الطريق العام، من باب الثأر واالنتقام. 

 نحو 30 شخصا قبالة جزر 
ّ

تل أربعة أشخاص على األقــل، إثر غرق سفينة مهاجرين كانت تقل
ُ
ق

الكناري اإلسبانية في املحيط األطلسي، كما أعلنت أجهزة الطوارئ. وتعمل فرق اإلنقاذ على البحث 
عن ضحايا آخرين محتملني، إثر الحادث الذي وقع قبالة قرية أورسوال شمال جزيرة النزاروت، في 
وقت متأخر الثالثاء. وقالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ إن خمسة أشخاص من الذين كانوا على 
منت املركب وصلوا إلى اليابسة، فيما تم إنقاذ 15 آخرين. وأعلنت الحكومة االشتراكية اإلسبانية، 
)فرانس برس( األسبوع املاضي، أنها تخطط إلقامة مخيمات لنحو سبعة آالف شخص. 

أربعة قتلى بغرق سفينة مهاجرين قبالة جزر الكنارياألردن: بدء محاكمة المتهمين بجريمة الزرقاء

خرج استطالع أجري في أكتوبر الماضي بأن تجربة 
يقلل  بعد  عن  التعليم  نظام  أن  كشفت  الجائحة 
مع  وتواصله  الفصل  في  المدرّس  تحكم  من 
مع  التفاعل  عن  عجزه  إلى  باإلضافة  التالميذ، 
يمكن  أنه  يعتبرون  من  نسبة  وبلغت  سلوكهم. 
االستغناء عن نظام التعليم حضوريًا بشكل كامل 
3 في المائة فقط بين أولياء األمور و6 في المائة 

بين المدرسين.

تحّكم المدرس بالفصل

وافق الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند 
عــلــى تــشــريــع خــــاص بـــالـــواليـــة األكـــثـــر اكــتــظــاظــا 
البالد، وينص على عقوبة السجن  بالسكان في 
باستخدام  ُيــدان  ألّي شخص  لنحو 10 سنوات 
ــبـــار شــخــص مـــا عــلــى تــغــيــيــر ديــنــه.  الــــــزواج إلجـ
ــار  ــة أوتــ ــّر الـــبـــرملـــان املـــرســـوم الـــخـــاص بـــواليـ ــ وأقــ
بهاراتيا  أعقاب حملة شنها حزب  في  براديش، 

جاناتا الهندوسي القومي املتطرف الذي يتزعمه 
ــزواج  ــد الـــ ــودي، ضـ ــدرا مــــ ــنـ ــاريـ رئـــيـــس الــــــــوزراء نـ
الــحــزب مثل هذه  بــن األديـــان املختلفة. ويــصــف 
»جهاد الحب«، وهي نظرية مؤامرة ال  الزيجات بـ
الحزب والجماعات  قــادة  لها يستخدمها  أســاس 
الــهــنــدوســيــة املــتــشــددة التــهــام الــرجــال املسلمن 
ــالم عــن طريق  بــتــحــويــل الــهــنــدوســيــات إلـــى اإلســ

الـــزواج. وبموجب املــرســوم - الــذي سيتحول إلى 
قانون بعد موافقة حاكم الوالية عليه - سيتعن 
ديــانــتــن مختلفتن  إلــى  املنتمين  الــزوجــن  على 
الــواليــة قبل شهرين  إلــى قــاضــي  تقديم إشــعــار 
بإتمام مراسم  للزوجن  ُيسمح  ولــن  الـــزواج.  من 
ــال ســـيـــدارت  ــ الــــــزواج إال بــمــوافــقــة املــــســــؤول. وقـ
أوتــار براديش،  ناث سينغ، رئيس حكومة واليــة 

إّن أحــكــام الــســجــن الــتــي تــصــل إلـــى 10 ســنــوات 
وتحقق  القانوني،  غير  الديني  التحول  ستوقف 
العدالة للنساء. وبينما يشكل الهندوس في الهند 
غالبية السكان، فإّن املسلمن تصل نسبتهم إلى 
14 في املائة من السكان الذين يزيد عددهم عن 

1.3 مليار نسمة.
)أسوشييتد برس(
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بزيارة العيادات والكانتني )مقصف الطعام( 
الحال في  األمــانــات كما كانت  والسحب من 
السابق، والتوقف عن تقييد السجناء داخل 
ــروج جميع  ــ ــارات، وخــ ــ ــزيـ ــ الــســجــن وأثــــنــــاء الـ
الـــذيـــن تـــم وضــعــهــم فـــي الـــتـــأديـــب مـــع حملة 
 

ّ
كل وإعـــادة  واملــصــادرة(  )التفتيش  التجريد 
)املالبس،  التي صــودرت  السجناء  متعلقات 
وأوانــــي الــطــعــام، وســخــان الــطــعــام، وأغطية 

النوم، واألدوية(«.
في اإلطار نفسه، تعّرض الدكتور عبد املنعم 
أبو الفتوح، النتهاكات عدة منذ احتجازه في 
سجن طــرة، فهو ما زال محتجزًا في زنزانة 
انــفــراديــة ألكــثــر مــن عــام ونــصــف، وال يتلقى 
ــة لــوضــعــه الــصــحــي  الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة الـــالزمـ
ــرج، مـــمـــا تـــســـبـــب فــــي تـــعـــرضـــه لــذبــحــة  ــ ــحـ ــ الـ
صــدريــة فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي. كذلك، 
هــنــاك مــطــالــبــات عـــدة بــإخــالء سبيل النائب 
السابق زياد العليمي، الذي يعاني من بعض 
األمـــــــراض، مــنــهــا الـــســـكـــري، وارتــــفــــاع ضغط 
ــــذي يــهــدد  ــو، ونـــقـــص املـــنـــاعـــة الـ ــربــ ــدم، والــ ــ الــ
 
ّ
وضــعــه الــصــحــي فــي ظــل أزمـــة كـــورونـــا. لكن
بــال جـــدوى. باإلضافة  كانت  املطالبات  هــذه 
إلــــى ذلـــــك، تـــوفـــي الـــدكـــتـــور عـــصـــام الــعــريــان 
إثــــر إصـــابـــتـــه بـــأزمـــة قــلــبــيــة فـــي أغــســطــس/
آب املــاضــي فــي سجن طــرة )الــعــقــرب( شديد 
الـــحـــراســـة، بــعــد مــطــالــبــات مــنــه ومـــن أســرتــه 
بتمكينه من الحصول على حقه في الرعاية 
الطبية الــالزمــة. وبــعــد شهر واحـــد مــن ذلــك، 

ــتـــور عــمــرو  تـــوفـــي فـــي الــســجــن نــفــســه، الـــدكـ
بعد  املاضي  سبتمبر/أيلول  في  خليل،  أبــو 

تدهور وضعه الصحي.
ــات عـــن الـــطـــعـــام، واألزمـــــات  ــرابــ كـــل هــــذه اإلضــ
ــاء  ــنـ ــانــــي مـــنـــهـــا الـــســـجـ ــعــ ــي يــ ــ ــتـ ــ الـــصـــحـــيـــة الـ
واملــعــتــقــلــون، بــاإلضــافــة إلـــى انــتــشــار فــيــروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد تـــطـــرح ســــــؤااًل واحـــــــدًا: أيــن 
الرقابة على السجون؟ عن هذا، قالت الجبهة 
ها 

ّ
املصرية لحقوق اإلنسان )مجتمع مدني( إن

ومصلحة  الــعــامــة  النيابة  أعلنته  مــا  تابعت 
السجون عن زيارة عدد من السجون املصرية 
لـــلـــوقـــوف عــلــى الـــوضـــع فــيــهــا، ومـــــدى تــوافــر 
العامة  النيابة  إذ أصـــدرت  الــســجــنــاء.  حــقــوق 
بــيــانــا عـــن إجــرائــهــا تــفــتــيــشــا ملــنــطــقــة ســجــون 
الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  القناطر 
لتفقد  الــعــام، وذلــك  النائب  لتوصيات  تنفيذًا 
ــنــــاء الـــصـــحـــيـــة واملـــعـــيـــشـــيـــة  أوضــــــــــاع الــــســــجــ
ــال شــــكــــاواهــــم والـــنـــظـــر فــــي ســالمــة  ــبـ ــقـ ــتـ واسـ

اإلجراءات القانونية املتبعة داخل السجن.
السجون  الخبر  يذكر  »لــم  الجبهة:  وأضــافــت 
توصلت  التي  والنتائج  زيــارتــهــا،  تمت  التي 
إلــيــهــا الــلــجــنــة فــي مــا تــم رصــــده مــن األحــــوال 
النيابة  أوضحت  كذلك،  والصحية.  املعيشية 
ه تم رصد اإلجراءات الوقائية املتبعة 

ّ
العامة أن

ــــي حـــال  فــــي مــــا يـــخـــص فــــيــــروس كــــورونــــا وفـ
ها لم تذكر طبيعة 

ّ
وجود حاالت اشتباه، لكن

تــهــا.  هـــذه اإلجـــــــراءات ومــــدى جــديــتــهــا وكــفــاء
العام  الــنــائــب   

ّ
بـــأن بيانها  النيابة  واختتمت 

القاهرة ــ العربي الجديد

يـــــــــــوم األحــــــــــــــد املــــــــــاضــــــــــي، قـــــــــررت 
مــحــتــجــزات فـــي عــنــبــر الــســيــاســي 
»عنبر 1« بسجن القناطر للنساء، 
فــي مــصــر، الـــدخـــول فــي إضــــراب عــن الــطــعــام، 
احتجاجا على اعتداءات وحشية تعّرضن لها 
من قبل إدارة السجن. وكانت إدارة السجن قد 
أجرت قبل ذلك بأربعة أيام حملة تفتيش على 
إلهانات  املحتجزات  فيها  تعرضت  العنابر، 
وعنف أثناء التفتيش، كما جرى نقل )تشريد( 
 إلى عنبر املخدرات داخل السجن. 

ّ
خمس منهن

وتصاعدت األزمــة حني اعترضت املحتجزات 
على األسلوب املهني في التفتيش وعلى نقل 
اثــنــتــني مـــن زمــيــالتــهــن، فــنــقــلــت اإلدارة ثــالثــا 
أخريات. من جهتها، ما زالت عائشة الشاطر، 
املحتجزة انفراديا في سجن القناطر، تعاني 
من تردي وضعها الصحي بسبب مرض فقر 
لنزيف  أن تعرضت  الالتنسجي، وسبق  الــدم 
ــقــلــت عــلــى إثـــره إلـــى مستشفى القصر 

ُ
حـــاد ن

الــعــيــنــي، كــمــا ال ُيــســمــح ألهــلــهــا بــالــزيــارة في 
في  املــذكــورة  للمواعيد  فــي مخالفة  الــســجــن، 
الـــقـــانـــون، وقــــد دخـــلـــت الـــشـــاطـــر مـــن قــبــل في 
إضراب عن الطعام نظرًا لسوء وضعها داخل 
كذلك،  صحتها.  تــدهــور  مــن  زاد  مما  السجن 
ــة مـــجـــدي،  ســـبـــق ألســــــرة الـــصـــحـــافـــيـــة ســــوالفــ
أخبارها  النقطاع  نظرًا  عــدة،  شــكــاوى  تقديم 
الــزيــارات. وكــانــت سوالفة  خــالل فترة تعليق 
تــعــانــي مـــن آالم شـــديـــدة فـــي الــظــهــر والــركــبــة 
منعتها من الحركة، باإلضافة إلى ما أظهرته 
الــتــحــالــيــل الــطــبــيــة الــخــاصــة بــهــا مـــن ارتــفــاع 
ــراب كــثــرة  ــطــ نــســبــة الــصــفــائــح الـــدمـــويـــة )اضــ

الصفيحات(.
األول  أكتوبر/تشرين  من  الحادي عشر  وفــي 
طــرة،  استقبال  سجن  معتقلو  أعلن  املــاضــي، 
السجن(  )طــعــام  التعيني  تسلم  عــن  إضرابهم 
إدارة  ترتكبها  التي  االنتهاكات  بعد تصاعد 
الــســجــن ضــد املــحــتــجــزيــن، وذلـــك عــلــى خلفية 
تــــعــــّرض اثــــنــــني مــــن الـــســـجـــنـــاء إلـــــى الــصــعــق 
بالصواعق الكهربائية، يوم 1 أكتوبر/تشرين 
األول املـــاضـــي، ووضــعــهــم فــي قــســم الــتــأديــب 
االعتداء  جانب  إلــى  فقط،  الداخلية  باملالبس 
على السجناء الباقني، إذ فتشت إدارة السجن 
أّي طعام وشراب  بالكامل ملصادرة  الزنازين 
لــلــمــيــاه )دالء(، بــاإلضــافــة  ــرادل  ــ ومــالبــس وجـ
إلى إزالة املراوح في بعض الزنازين. ومنذ 28 
سبتمبر/أيلول املاضي، ُمنعت زيارة العيادة 
أو الشراء من األماكن املخصصة أو التريض، 
كــمــا ُمــنــع الــســجــنــاء مـــن ســحــب أمـــوالـــهـــم من 
األمـــانـــات بــشــكــل كــامــل، وأخـــيـــرًا جـــرى تقييد 

السجناء باألغالل أثناء الزيارات.
ــع الــســجــنــاء  ــ ونــتــيــجــة لــلــتــعــنــت ضــــدهــــم، رفـ
العامة  النيابة  عدة مطالب، أهمها »حضور 
ــبــــات حـــالـــة الــســجــن والــتــحــقــيــق مـــع من  وإثــ
الكهربائية على  بالتعدي بالصواعق  قاموا 
ــادة الــتــريــض والــســمــاح  الــســجــنــاء. كــذلــك، إعــ

جرائم 
سجون مصر

ضحايا جدد... 
ونزيالت القناطر 

ينتفضن

ضّد  المصرية  السجون  فــي  االنــتــهــاكــات  تتصاعد 
ذكور  بين  تفرّق  وال  خصوصًا،  السياسيين  المعتقلين 
غياب  استمرار  مع  إضرابات،  موجة  أشعل  ما  وإنــاث، 

الرقابة التي يفترض أن تحمي حقوق المحتجزين

قدمت أسرة الصحافية 
سوالفة مجدي شكاوى 

بعد انقطاع أخبارها

أعلن معتقلو سجن 
استقبال طرة إضرابهم 

عن تسلم الطعام
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مجتمع

اإلنـــســـان  إدارة حـــقـــوق  مـــديـــر  بــتــكــلــيــف  قـــــام 
تفصيلي  تقرير  بإعداد  العام  النائب  بمكتب 
عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش للعرض 
عــلــيــه، لــكــن لــم يــتــم تــوضــيــح مـــدى إتــاحــة هــذا 
التقرير إعالميا واإلعالن عنه للنظر في وضع 
التعتيم  السجون، خصوصا في ظل سياسة 
الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا قـــطـــاع مــصــلــحــة الــســجــون«. 
فيه  تقوم  الــذي  نفسه،  التوقيت  »فــي  تابعت: 
النيابة العامة بزيارة تفتيشية ملنطقة سجون 
ــذي ُيــعــد إلـــزامـــا دســتــوريــا وفقا  الــقــنــاطــر، والــ
التي نصت  املــصــري  الدستور  مــن  للمادة 56 
ــاكــــن االحــتــجــاز  عــلــى خـــضـــوع الـــســـجـــون وأمــ
املـــواد 85  والـــذي تنظمه  القضائي  لــإشــراف 

و86 مـــن قـــانـــون تــنــظــيــم الـــســـجـــون، تــتــعــرض 
القناطر  سجن  داخــل  املحتجزات  مــن  العديد 
ــارة النيابة  النــتــهــاكــات عـــدة. وإلـــى جــانــب زيــ
ــرز أهــمــيــتــهــا فــــي نــصــوص  ــبـ ــتـــي تـ الـــعـــامـــة الـ
دستورية وقانونية، قامت مصلحة السجون 
نـــدوة تثقيفية في  الــجــاري بعقد  الــشــهــر  فــي 
ــرة، واســتــضــافــت عــــددًا من  مــجــمــع ســجــون طــ
اإلعالميني والصحافيني، للحديث حول أوجه 

الرعاية املقدمة للسجناء«.
وأضافت: »قام هؤالء الزائرون بجولة لتفقد 
الوضع داخل السجن، والتي على إثرها أكد 
بــعــض الــصــحــافــيــني عــلــى قـــــدرة اإلجـــــــراءات 
مواجهة  على  السجون  فــي  املتبعة  الوقائية 
فيروس كورونا، وكفاية السلع املقدمة داخل 
الــســجــون والــتــي تــصــل إلـــى االكــتــفــاء الــذاتــي. 
ــا ذكــــــره الــــلــــواء هـــشـــام الـــبـــرادعـــي،  وطـــبـــقـــا ملــ
ــة، أكـــــــدوا عـــلـــى عـــدم  ــيـ ــلـ ــر الـــداخـ ــ مـــســـاعـــد وزيــ
التفرقة بني السجناء، سواء كانوا من خلفية 
الــنــظــر لصفة  يــتــم  ال  ــــــه 

ّ
وأن ال،  أم  ســيــاســيــة 

اته«. وعلقت الجبهة: »يأتي  السجني وانتماء
ملــا وثقته  الــبــرادعــي مناقضا  الــلــواء  تصريح 
عــدة منظمات حقوقية مــن تــدهــور األوضــاع 
ــل الـــســـجـــون، إلــى  ــ الــصــحــيــة واملــعــيــشــيــة داخـ
السياسيون  السجناء  له  يتعرض  ما  جانب 
بالتحديد من تعنت في الحصول على أبسط 
حقوقهم في تقديم الرعاية الصحية، أو منع 
من الزيارات أو التريض أو حبسهم انفراديا«. 
وكــــان املــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق اإلنـــســـان قد 
أعــلــن، فــي مطلع الــعــام الـــجـــاري، عــن ترتيبه 

مــع الــنــائــب الــعــام لــزيــارة عـــدد مــن الــســجــون، 
ــــرة شـــديـــد الـــحـــراســـة،  مــــن ضــمــنــهــا ســـجـــن طـ
ــــالن  الـــــزيـــــارات ســيــتــم اإلعـ ــذه  ــ  نـــتـــائـــج هـ

ّ
وأن

لــم يتبع هــذا التصريح أي إعــالن  عنها، لكن 
عن زيـــارات فعلية. وإلــى جانب هــذا اإلعــالن، 
كــانــت الــجــولــتــان الــســابــق ذكــرهــمــا والـــزيـــارة 
الــداخــلــيــة لبعض  بــهــا وزارة  الــتــي ســمــحــت 
القنوات اإلعالمية في فبراير/شباط املاضي 
هي الزيارات الوحيدة املعلنة منذ بداية هذا 
العام، والتي لم تختلف عن الزيارة الشهيرة 
في العام املاضي لسجن طرة شديد الحراسة، 
ـــورة  ـــهـــــدف مـــنـــهـــا تـــحـــســـني صــ ــ الــــتــــي كــــــان ال
ــاع داخــل السجون بعد وفــاة الرئيس  األوضـ
السابق محمد مرسي، في إطار االستعراض 
الـــــــدوري الـــشـــامـــل ملــلــف حـــقـــوق اإلنــــســــان في 
مجلس حقوق اإلنسان، خصوصا بعد تداول 
ـــراب بـــعـــض الـــســـجـــنـــاء عــن  ــ ــــول إضــ أخــــبــــار حـ

الطعام في طرة شديد الحراسة.
التي  الــزيــارات  وقالت الجبهة: »حصلت هــذه 
تفتقر إلى الشفافية والفاعلية سواء من قبل 
النيابة العامة أو من جهة مصلحة السجون، 
 بـــدايـــة املـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن جــائــحــة 

ّ
فـــي ظــــل

الوفاة داخل أماكن  كورونا، وتصاعد حاالت 
ــاوزت الــســتــني محتجزًا  االحـــتـــجـــاز الــتــي تـــجـ
منذ بــدايــة هــذا الــعــام، وذلـــك نتيجة اإلهــمــال 
الطبي وتجاهل مطالب السجناء واستغاثات 
ــة الــطــبــيــة  ــايـ ــرعـ ــرورة تــلــقــيــهــم الـ ذويـــهـــم بــــضــ
الالزمة لوضعهم الصحي، واتخاذ اإلجراءات 
الوقائية الضرورية ملواجهة جائحة كورونا. 

هــذا بــاإلضــافــة إلــى وقـــوع الــعــديــد مــن حــاالت 
الطعام من قبل املحتجزين في  اإلضـــراب عن 
سجون مختلفة، من ضمنها حادثة اإلضراب 
ــيــــرة الـــواقـــعـــة فـــي ســجــن اســتــقــبــال طــرة  األخــ
احتجاجا على سوء املعاملة«. ونددت الجبهة 
النيابة  بتقصير  اإلنـــســـان  لــحــقــوق  املــصــريــة 
العامة، الذي يصل إلى حّد التواطؤ، في أداء 
واجبها ومسؤوليتها الدستورية والقانونية 
في اإلشــراف على السجون ومتابعة أوضــاع 
 أّي زيارات 

ّ
املحتجزين. وأكدت الجبهة على أن

رســـمـــيـــة إلـــــى الـــســـجـــون ال تــعــقــبــهــا تـــقـــاريـــر 
لة وشفافة عن أوضــاع هذه السجون ال  ُمفصَّ
زائــفــة،  ترويجية  حــمــالت  إاّل  اعتبارها  يمكن 
غرضها األساسي هو التعتيم على املخالفات 

القانونية التي تقع داخل تلك السجون.
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باريس ــ محمود الحاج

الجامعية  »املــديــنــة  تفصل  قليلة  أمــتــار 
املساحات  أكبر وأجمل  الدولية«، إحدى 
الطالبية في العاصمة الفرنسية باريس، 
ــاد الــطــلــبــة املــنــفــيــني«.  ــحــ عـــن مــكــتــب »اتــ
ــاد مــــن املـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة  ــ ــحـ ــ قـــــرب االتـ
مع  »لدينا شراكة  مكانيا فحسب:  ليس 
املدينة الجامعية أتاحت لنا تأمني سكن 
مجاني ألربعة طالب منفيني هذا العام« 
بــحــســب رودي عــثــمــان، رئــيــس »اتــحــاد 

الطلبة املنفيني«.
مـــنـــذ تــأســيــســه فــــي ربـــيـــع عـــــام 2018، 
ــة مــن  ــكـ ــبـ اســــتــــطــــاع االتــــــحــــــاد بــــنــــاء شـ
الهدف  تحقيق  في  تساعده  الشراكات 
الــذي ُوجــد ألجــلــه، وهــو »دعــم املنفيني 
ــــى الــتــعــلــيــم  الـــراغـــبـــني فــــي الــــوصــــول إلـ
ــك الـــطـــالب  ــذلــ ــا، وكــ ــرنـــسـ ــي فـ ــالـــي فــ ــعـ الـ
إلــى مــســاعــدة إلتمام  الــذيــن يحتاجون 
ــتــــهــــم«. يــتــابــع عـــثـــمـــان: »نــســاعــد  دراســ
ليسوا بالضرورة منفيني  أيضا طالبا 
أو الجــئــني، كما لــن نــتــوانــى، بالتأكيد، 
ــدة طــــالــــب فــــرنــــســــي يـــأتـــي  ــاعــ ــســ عـــــن مــ
، للتسجيل في 

ً
ويطلب مساعدتنا، مثال

 هــذا لــم يحدث 
ّ
فــرع أو جامعة مــا. لــكــن

حتى اليوم«.
خـــالل الــعــام الـــدراســـي املــاضــي 2019 - 
2020، ساعد االتحاد 713 طالبا منفيا 
ــول إلــــى جـــامـــعـــات فــرنــســيــة،  فـــي الــــدخــ
ــح لــالرتــفــاع 

ّ
بحسب عــثــمــان. رقـــٌم مــرش

هذا العام: »وصلنا اليوم إلى هذا الرقم 
بالرغم  املــســّجــلــني،  الــطــالب  مــن  تقريبا 
نا ما زلنا في بداية العام الدراسي 

ّ
من أن

2020 - 2021«. تأتي العلوم السياسية 
الطالب  التي يبحث  الفروع  في مقدمة 
املــنــفــيــون، الـــذيـــن يــســاعــدهــم االتـــحـــاد، 
ــنــــاك أيــضــا  عـــلـــى الــتــســجــيــل فـــيـــهـــا: »هــ
اللغات والترجمة، والحقوق، باإلضافة 

إلى الطّب«.
ينتمي الطالب الذين يلتمسون املساعدة 
وأفريقية  عربية  مختلفة،  جنسيات  إلــى 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص. وكــذلــك هــي حــال 
يبلغ  الــذيــن  املنتسبني،  االتــحــاد  أعــضــاء 
عددهم 300، وجميعهم طالب. أما املكتب 
اإلداري، فيضّم، إلى جانب رودي عثمان، 
ــن الـــعـــراق  وهـــــو ســـــــــورّي، ســـتـــة طـــــالب مــ
وأفغانستان  والصومال  وليبيا  واليمن 
ــــي. ويـــشـــمـــل مـــجـــال عـــمـــل االتـــحـــاد  ــالـ ــ ومـ
التعليم  الــالزمــة حــول  املعلومات  إيصال 
الــعــالــي فــي فرنسا إلــى الــطــالب املنفيني، 
الــنــجــاح  ومــنــاصــرتــهــم، ومــنــحــهــم أدوات 
الفضاء  في  وتمثيلهم  دراستهم،  إلتمام 
الـــعـــام الـــفـــرنـــســـي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إقــامــة 
ــاٍل أو  ــ شـــراكـــات مـــع مــؤســســات تــعــلــيــم عـ
لدفع  املنفيني  دعــم  فــي  عاملة  مؤسسات 
قضيتهم إلــى األمــام. يقدم عثمان بعض 
األمثلة عن النشاطات التي تندرج تحت 
بنود عمل االتحاد: »ننشر، على موقعنا 
وعـــلـــى صــفــحــاتــنــا فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، معلومات قــد تــهــّم الــطــالب، 
ــي الـــجـــامـــعـــات  ــات الــتــســجــيــل فــ ــيــ مـــثـــل آلــ
بـــحـــســـب الـــحـــالـــة اإلداريـــــــــــة لـــلـــطـــالب، أو 
كيفية إعداد ملف طلب التسجيل وكتابة 
الـــرســـالـــة املــوجــهــة إلــــى الــجــامــعــة. ننشر 
معلومات حول حقوق قد ال يكون هؤالء 

الطالب على درايٍة بها، وندّعم ذلك بإرفاق 
نصوص املواد القانونية التي تنّص على 
الحقوق، كما نساعد عمليا الطالب  هذه 

الذين يريدون االستفادة منها«.
يــضــيــف: »نــنــظــم حــمــالت نــســتــهــدف من 
خــاللــهــا املنفيني مــن نــاحــيــة، وأصــحــاب 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي  ــســ الـــــقـــــرار ومــــؤســ
أخــرى،  ناحية  مــن  الــالجــئــني  وجمعيات 
بغرض تحسني فرص املنفيني بالوصول 
إلى التعليم العالي. كذلك، نقّدم للطالب 
إتقان  فــي  املنهج تساعدهم  فــي  ــا  دروسـ
املــتــطــلــبــات األكــاديــمــيــة فـــي فــرنــســا، من 
ــادة  كــتــابــة مــقــالــة إلــــى الــتــعــلــيــق عــلــى مـ
حقوقية إلــى شــرح نــص. ولدينا، أيضا، 
برنامج يجمع بني طالب منفي وطالب 
ــتــــصــــاص نــفــســه،  ــرنـــســـي يـــــــدرس االخــ فـ
يـــهـــدف إلــــى كــســر عـــزلـــة الـــطـــالـــب املــنــفــي 
يناقش  له  زميل  إيجاد  وإلــى  اجتماعيا 
دروســه معه، وقــد يساعده عبر إعطائه 

مالحظات الدروس الخاصة به«.
أما في ما يخص تمثيل الطالب املنفيني، 
ــــوري، الــــــذي يــنــجــز  ــسـ ــ فـــيـــقـــول الــــشــــاب الـ
ماجستير في الحقوق في جامعة باريس 
 االتحاد يعمل بوصفه »نقابة 

ّ
الثانية، إن

طــالبــيــة، فــنــحــن نــتــدخــل بــاســم الــطــالب 
املــنــفــيــني إذا مــا جـــرت إســــاءة اســتــخــدام 
أو في حال  القانون بحقهم،  أو  السلطة 
جرى تفسير القانون بشكل غير منطقي 
أو بما يعاكس مصلحتهم«. وباإلضافة 
 
ً
مباشرة تتوجه  التي  البرامج  هــذه  إلــى 
إلــــى الـــطـــالب، يــنــظــم االتـــحـــاد نــشــاطــات 
تصّب في مصلحتهم بشكل غير مباشر، 
ــدريــــب كـــــــوادر جـــمـــعـــيـــاٍت عــامــلــة  مـــثـــل تــ
فــي حــقــل مــســاعــدة الــالجــئــني فــي كيفية 
التعامل مع الطالب منهم وكيفية تقديم 

املساعدة القانونية والعملية لهم.
ُيــطــلــع رودي عــثــمــان »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــاد الــــخــــاص بــشــهــر  ــ ــحـ ــ عـــلـــى تـــقـــريـــر االتـ
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي، والـــذي 
ــق نـــشـــاطـــه وأبــــــــرز الـــطـــلـــبـــات الــتــي  ــ

ّ
ــوث يــ

تــقــدم بــهــا الــطــالب إلــيــه واملــشــاكــل التي 
ــاد، خــالل  ــحــ يــواجــهــونــهــا. اســتــقــبــل االتــ
ــن 45 شــخــصــا  ــ ــر مــ ــ ــثــ ــ ــر »أكــ ــهــ ــشــ هـــــــذا الــ
حـــضـــروا بــشــكــل شــخــصــي«، مـــن بينهم 
أشخاص بال أوراق إداريـــة، وآخـــرون ما 
لجوئهم،  إنجاز طلبات  ينتظرون  زالــوا 
والجئني، باإلضافة إلى آخرين يدرسون 

أساسا في إحدى الجامعات الفرنسية.

»اتحاد الطلبة المنفيين« 
في باريس

طالب كثيرون يحتاجون إلى مساعدة اتحاد الطلبة المنفيين(

ينمو عمل االتحاد منذ تأسيسه قبل أكثر من عامين )اتحاد الطلبة المنفيين(

لقطة من سجن برج العرب سمحت السلطات بها بهدف تحسين صورتها )محمد الشاهد/ فرانس برس(

60
سجينًا مصريًا، على األقل، توفوا بسبب 

اإلهمال، بعد إصابتهم بكورونا، بحسب 
الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان

يركز اتحاد طالبي في 
فرنسا على قضايا 

الطالب الجامعيين 
المهاجرين بمختلف 

تصنيفاتهم، إذ 
يوليهم اهتمامه 

ويقدم لهم كّل دعم 
الزم في التسجيل 

والسكن وغيرهما

يزداد إقبال المسنات 
بشكل خاص على تعلم 
القراءة والكتابة، بعدما 

حرمهن االستعمار 
الفرنسي من هذا الحق. 

واليوم، بتن ينافسن 
أحفادهن

جزائريات مسنّات يتعلمن القراءة والكتابة
يشّجع بعض الجزائريين 

أمهاتهم على االلتحاق 
بصفوف محو األمية

تراجعت نسبة األمية 
في الجزائر إلى 12 في 

المائة عام 2019

الجزائر ــ فتيحة زماموش

خــالل الــســنــوات األخــيــرة، لــوحــظ إقــبــال نساء 
والكتابة، رغم  القراءة  م 

ّ
تعل الجزائر على  في 

تجاوزهن السبعني من العمر، بعدما حرمهن 
االســتــعــمــار الــفــرنــســي لــبــالدهــن مــن التعليم. 
واليوم، يتنافسن وأحفادهن في لفظ وكتابة 
الــحــروف والــكــلــمــات والــجــمــل، والـــتـــدّرب على 
الــــقــــراءة، خــصــوصــا الـــقـــرآن الـــكـــريـــم. يــشــعــرن 
ــلـــن دفـــــاتـــــرهـــــن خــــالل  ــمـ ــــادة وهـــــــن يـــحـ ــعـ ــ ــــسـ بـ
توجههن إلى صفوف محو األمية، التي تعّد 

جزءًا من خطة الحكومة للقضاء على األمية.
بن  حبيبة  تتوّجه  وخميس  إثنني  يومي  كــل 
قارة إلى مدرسة لتعليم القراءة والكتابة في 
أعــالــي منطقة درقانة  فــي  الــذي تقطنه  الحي 
ــذه الــســيــدة  ــ ــرق الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة. هـ ــ شـ
ها 

ّ
يمنعها سن لم  عاما   72 العمر  من  البالغة 

م القراءة 
ّ
ومرضها من تحقيق حلمها في تعل

والــكــتــابــة. تشعر بـــأن ســعــادتــهــا تــــزداد يوما 
بعد يوم، حني تكتب الحروف جنبا إلى جنب. 

وكثيرًا ما تعرب عن فخرها بما تعلمته  أمام 
أحفادها. »درجة درجة وخطوة خطوة«، هذا 
م 

ّ
هو املبدأ الذي اختارته األم حبيبة خالل تعل

ــّرت عــلــى الــتــدرب على  الـــقـــراءة والــكــتــابــة. أصــ
تعلم الحروف والكتابة بصورة يومية. كانت 
قــراءة  أن تبدأ  التعلم، قبل  هــذه طريقتها في 

شريط األخبار على شاشة التلفزيون. 
فــي الــســابــق، كــانــت الــقــراءة بالنسبة لحبيبة 
عاشت  التي  هــي  تحقيقه،  يمكن  ال  مثل حلم 
فــي الــريــف )ســيــدي لعجال فــي واليـــة الجلفة 
تربية  انهمكت في  الجزائر(. بعدها،  جنوبي 
أبنائها والعمل مع زوجها في تربية األبقار. 
ــــرأة الــتــي أنــجــبــت ســبــعــة أوالد،  ــذه املـ قــصــة هـ
وباتت جدة لـ 19 حفيدًا، صارت تلهم كثيرات. 
وتجاوز عدد امللتحقني بصف محو األمية في 
أوالد  لديهن  ممن  ة 

ّ
25 مسن نحو  البلدة  تلك 

وأحفاد، بعضهم أنجب أوالدًا أيضا. 
م القراءة 

ّ
 يسعى العديد من الراغبني في تعل

فترة  فاتهم خــالل  مــا  تعويض  إلــى  والكتابة 
االســتــعــمــار الــفــرنــســي لــلــبــالد، إذ ُمــنــعــوا من 

هنا،  مــن  قلة.  باستثناء  بــاملــدارس،  االلتحاق 
لـــيـــس مــســتــغــربــا أن مـــعـــظـــم كــــبــــار الــــســــن لــم 
يعرفوا املدرسة. ولدى الحديث عن تلك الفترة 
الــصــعــبــة مـــن حـــيـــاة الـــجـــزائـــريـــني، يــتــضــح أن 
من  الجزائر  في  املتعلمة  غير  الفئات  غالبية 
فيد أرقــام جمعية »إقــرأ« ملحو 

ُ
كبار السن. وت

الـــقـــدرة عــلــى الــنــجــاح، وخــصــوصــا أن هــؤالء 
بــل نجحوا في  فــقــط،  التعلم  لــم يتمكنوا مــن 
التغلب على األمية بعدما تجاوزوا السبعني 
مـــن الـــعـــمـــر. وتــمــكــن بــعــض مــنــهــم مـــن إتــمــام 
املــرحــلــة الــثــانــويــة والـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة 
يبدو  وما  بالجامعة.  وااللتحاق  البكالوريا، 
الفــتــا أن عـــددًا كبيرًا مــن الــجــزائــريــني صــاروا 
بصفوف  االلتحاق  على  أّمهاتهم  يشّجعون 
»العربي  لـ يقول سمير بخوش  األمــيــة.  محو 
الجميل  رّد  إن »فــي ذلــك بعضا مــن  الجديد« 
لــأمــهــات، عـــدا عــن الــتــجــارب الــنــاجــحــة التي 
نا على التعلم«، 

ّ
تعد محفزًا. كما أن الدين يحث

على حد قوله.
الجزائر خطة لعشر  عــام 2007، وضعت  في 
ــار »االســتــراتــيــجــيــة الوطنية  ســنــوات فــي إطـ
ملحو األمية وتعليم الكبار«، تتضّمن محاور 
عــــدة، مــنــهــا إحــصــاء عـــدد األشـــخـــاص الــذيــن 
وصلوا إلى سن الدراسة من دون أن يتمكنوا 
املـــدن والــقــرى. كذلك  مــن التعلم فــي مختلف 
يــشــّجــع الــبــرنــامــج الـــعـــائـــالت عــلــى تسجيل 

أبــنــائــهــا فـــي املــــــدارس الــحــكــومــيــة ومــعــاقــبــة 
ــــع. كـــذلـــك مــــن األهــــــداف 

ّ
األهــــــل فــــي حـــــال املــــن

األســاســيــة دفـــع كــبــار الــســن إلـــى الــتــعــلــم. في 
هــذا الــســيــاق، تقول األســتــاذة فــي قسم محو 
األمية في والية سوق أهراس شرقي الجزائر، 
إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  لعظايمية،  نعيمة 
نسبة تعليم الــكــبــار إلـــى ارتــفــاع فــي الــقــرى، 
خصوصا الجيل الذي ما زال يعيش الحياة 
والكتابة.  الــقــراءة  يــعــرف  لــم  والـــذي  الريفية 
تــضــيــف أن هـــذا الــجــيــل عـــرف الــفــقــر وضــيــق 
ــا زال حـــتـــى الـــيـــوم  ــ الـــعـــيـــش والـــتـــحـــريـــر، ومـ

متشبثا بأرضه. 
أساسيا  أمـــرًا  بــات  الــكــبــار  تعليم  أن  تضيف 
ــات الــجــزائــريــة، خصوصا  فـــي بــعــض الـــواليـ
ــه  ــفـــت إلــــــى أن »تـــوجـ ــلـ ــم. وتـ ــهـ ــنـ الــــراغــــبــــني مـ
النساء إلى الدراسة يعّد تمويها عن النفس، 
ــك الـــذي  ــا فـــي جـــو مــخــتــلــف عـــن ذلــ وانـــخـــراطـ
يعشنه فــي الــبــيــت. هـــذه الــصــفــوف ســاعــدت 
النساء على كتابة حــروف وجمل، حتى بنت 
أكثر قربا من أحفادهن، بل ومنافسات لهم«.  

األمية وتعليم الكبار، التي تنشط في مختلف 
ه بعد االستقالل، تجاوزت 

ّ
واليات الجزائر، بأن

نسبة األمية في البالد 75 في املائة، لتصل إلى 
30 في املائة نهاية ثمانينيات القرن املاضي. 
الحـــقـــا، عــمــدت الــحــكــومــة إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
ــرارات عـــدة بــهــدف مــحــو األمـــيـــة، لتتراجع  ــ وقــ

النسبة إلى 12 في املائة عام 2019.
م 

ّ
أحد األسباب التي تدفع كبار السن إلى تعل

القراءة والكتابة هو الرغبة الشديدة في قراءة 
القرآن وحفظ بعض آياته، كما يقول اإلعالمي 
فــاروق حركات. ويوضح لـ »العربي الجديد« 
أن كثيرين ممن تقّدم بهم العمر يلجؤون إلى 
هذه الصفوف من أجل قــراءة القرآن وحفظه، 
الفتا إلــى أن »تــبــّدل الــظــروف وتحّسنها بعد 
إلى  البالد  دفعا  االستعمارية  الحقبة  انتهاء 
فــتــح مــــدارس ملــحــو األمــيــة عــلــى كــامــل الــتــراب 
ــافــــة إلـــــى مــــا ســــبــــق، يـــرى  الــــوطــــنــــي«. بــــاإلضــ
البعض أن ما يحفز كثيرًا من كبار السن على 
األشــخــاص  ببعض  بــتــأثــرهــم  يــرتــبــط  التعلم 
الـــذيـــن نــجــحــوا فـــي تـــجـــاوز خــوفــهــم مـــن عــدم 
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