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تونس ــ مريم الناصري

أشــــارت نــقــابــة التعليم الــثــانــوي فــي واليــة 
 املـــــدارس 

ّ
ــروان وســــط تـــونـــس إلــــى أن ــيـ الـــقـ

اإلعـــداديـــة واملــعــاهــد الــثــانــويــة فيها تشهد 
نقصًا في عدد املدّرسني بلغ 250 وظيفة شاغرة. من 
جهته أصدر الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي 
عــّبــر من  بيانًا  التونسي  بالجنوب  قبلي  واليـــة  فــي 
خالله عن رفض الزيادة في عدد ساعات العمل التي 
أضـــّرت بــاالســتــقــرار االجــتــمــاعــي لــلــمــدّرســني وكذلك 
باالستقرار التربوي للمؤسسات التعليمية، وأغلقت 
مجال النقل الداخلية التي حرمت مدّرسني كثيرين 
مــن حقهم فــي النقل بعد ســنــوات مــن املــعــانــاة. وفي 
املدّرسني  كاهل   

ّ
أن النقابة  أوضحت  متصل،  سياق 

العمل، بهدف سّد  مــن ســاعــات  ُيثقل بعدد إضــافــي 
معالجة  على  قــادرة  غير  الحلول  تلك   

ّ
لكن الشغور. 

مسألة النقص في املوارد البشرية بمعاهد كثيرة في 
الوالية. فالزيادة في عدد الفصول لم تواكبها زيادة 
ر تغطية للنقص 

ّ
في عدد املدّرسني، األمــر الــذي يوف

الحاصل في الكادر التربوي باملعاهد.
وقضية الشغور في مــدارس ومعاهد كثيرة ليست 
جديدة. فسنويًا، في موسم العودة املدرسية، ُيعاد 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الـــكـــادر 
التعليمي الــذي فــاق عشرة آالف مـــدّرس فــي بعض 
ــعـــام 2500  ــذا الـ ــد تـــجـــاوز الــنــقــص هــ ــنـــوات. وقــ الـــسـ

مــــدّرس فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة، و3700 آخــريــن في 
املرحلة الثانوية وفق إحصاءات رسيمة، األمر الذي 
ثقل كاهلهم بساعات 

ُ
أثار انتقاد مدّرسني كثيرين أ

املــدّرســني واملدّرسني  نــّدد آالف  عمل إضافية. كذلك 
ق انتدابهم رسميًا نتيجة 

ّ
النواب بالشغور فيما ُعل

أكثر  منذ  العمومية  الوظيفة  في  االنتدابات  ف 
ّ
توق

ني بسبب األزمة املالية في البالد.
َ
من سنت

وقد انطلق العام الدراسي الحالي مع التحاق أكثر 
بــــ 6130 مؤسسة  تــلــمــيــذ  ألـــف  ــني و500 

َ
مــلــيــون مـــن 

ألــف تلميذ مــقــارنــة بالعام  تــربــويــة، أي بــزيــادة 65 
عت 

ّ
توق قــد  كــانــت  التربية  وزارة   

ّ
أن علمًا  املــاضــي، 

زيـــادة عــدد التالميذ 50 ألفًا سنويًا فــي خــالل هذه 
العشرية، األمر الذي يتطلب تأهيل البنى التحتية 
في املــدارس واملعاهد التربوية وزيــادة عدد فصول 
ــادة عـــدد املـــدّرســـني بــمــا يـــتـــالءم مع  ــ الــتــدريــس وزيــ

التنامي الكبير في عدد التالميذ.
التعليم  قــطــاع   

ّ
أن أخــيــرًا  التربية  ذكـــرت وزارة  وقــد 

يــشــكــو هــــذا الـــعـــام مـــن نــقــص فـــي املــــــوارد الــبــشــريــة 
 الــحــلــول ســـوف تنطلق 

ّ
ـــ7556، الفــتــة إلـــى أن ــ بــقــّدر بـ

من خالل تسوية أوضاع 2686 من املدّرسني النواب 
إلى  باإلضافة  انتدابهم بشكل رسمي،  إلــى  لُيصار 
 الــصــعــوبــات 

ّ
الــتــعــاقــد مــع مـــدّرســـني نـــواب جـــدد ألن

املــالــيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــدولـــة تـــحـــول دون الــقــيــام 
يقول  القطاع.  في  الضرورية  الرسمية  باالنتدابات 
ــدّرس فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة  ــرزوق وهـــو مــ كــريــم مــ

لب منهم 
ُ
 »مدّرسني كثيرين ط

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

تــدريــس ســاعــات إضــافــيــة لــســّد الــشــغــور فــي أقسام 
عــّدة إلــى حني انتداب مدّرسني نــواب جــدد«، مؤكدًا 
الـــوزارة   »هـــذه املشكلة ليس جــديــدة، إذ تــرفــض 

ّ
أن

املــوارد  القيام بجردة سنوية لتحديد حاجتها من 
 املواد وعدد االنتدابات الكافي لسّد 

ّ
البشرية في كل

الشغور سنويًا، باإلضافة إلى االعتماد دائمًا على 
 
ّ
املدّرسني النواب بعقود مؤقتة«. يضيف مرزوق أن

التعليمية في  برامجها  كامل  نِه 
ُ
ت لم  عــّدة  »أقسامًا 

العام املاضي بسبب أزمة املدّرسني من جهة وأزمة 
كورونا من جهة أخــرى. ومن غير املمكن استكمال 
 أقسامًا كثيرة تشكو 

ّ
البرامج بصفة رجعية، علمًا أن

نقصًا في عدد مدّرسي بعض املواد«. 
من جهته، يشير مدير إحدى املدارس في العاصمة 
 التعريف عن نفسه باسم 

ً
ال

ّ
»العربي الجديد« مفض لـ

ر   مــدرســتــه »تــشــكــو مـــن نــقــص ُيــقــدَّ
ّ
حـــســـان، إلـــى أن

سّد  ينتظرون  التالميذ  زال  ومــا  مــدّرســني،  بأربعة 
ذلــك في  يــأتــي  التعليمية.  العملية  الــفــراغ النــطــالق 
ه تقّرر االنطالق ببرنامج العام املاضي الذي 

ّ
حني أن

الــدروس  ل 
ّ
أزمــة كــورونــا وتعط لــم ُيستكمل بسبب 

 
ّ
أكثر من كّرة في املوسم الدراسي املاضي«. ويؤكد أن

ل انطالق الدروس 
ّ
»عدم انتداب مدّرسني جدد يعط

واستكمال برنامج العام املاضي املزمع تنفيذه في 
خالل الشهر األول من العام الدراسي الحالي، حتى 
نــتــمــّكــن مـــن االنـــطـــالق فـــي الــبــرنــامــج الـــجـــديـــد«. في 
سياق متصل، يرفض املدّرسون النواب انتداب نحو 
2600 مــدّرس نائب فقط من جملة أكثر من عشرين 
 النقص 

ّ
ألفًا ينتظرون االنتدابات الرسمية، علمًا أن

يــفــوق سبعة آالف مـــدّرس ســنــويــًا. كــذلــك يرفضون 
الــوزارة سنويًا  التي تعتمدها  الترقيعية  السياسة 
الــنــواب بعقود مؤقتة  املــدّرســني  التعويل على  عبر 

ف االنتدابات الرسمية. 
ّ
وأجور زهيدة بسبب توق

مجتمع
بالنساء  مقارنة  املوسمية  باإلنفلونزا  املرتبطة  الشديدة  للمضاعفات  أكثر عرضة  الحوامل   

ّ
ألن

ي اللقاح املضاد لها. وأوضــحــت الدكتورة هــدى الصالح، 
ّ
 في قطر إلــى تلق

َ
األخــريــات، فقد ُدعــني

املديرة التنفيذية للجودة والسالمة في مركز صحة املرأة واألبحاث التابع ملؤسسة حمد الطبية، 
 اللقاح يقلل إلى النصف من احتماالت اإلصابة بالعدوى الحادة املتصلة 

ّ
 الدراسات أثبتت أن

ّ
أن

 
ّ
باإلنفلونزا املوسمية لدى الحوامل، فيما يقي حديثي الوالدة من مخاطر العدوى، خصوصًا أن
)قنا( تحصني هؤالء بهذا اللقاح ليس ممكنًا من الناحية العملية. 

إكيكي  مدينة  في  التشيليني  آالف  تظاهر  للفنزويليني«،  الشرعية  غير  »الهجرة  على  احتجاجًا 
الشرعية!  للهجرة غير  »ال  املتظاهرون الفتات كتبوا عليها  البالد. وقد حمل  الساحلية شمالي 
ل الفنزويلّيون الجالية األجنبية الكبرى في تشيلي مع 

ّ
تشيلي جمهورية تحترم نفسها«. وُيمث

 هذا الرقم قد يكون أكبر نظرًا إلى الدخول غير النظامي عبر الحدود 
ّ
نحو 400 ألف شخص، لكن

الشمالية منذ عام 2020. وأتت التظاهرة غداة إخالء الشرطة مخيمًا للمهاجرين أقيم قبل عام في 
)فرانس برس(  هؤالء فقراء بمعظمهم ومن دون أوراق ثبوتية. 

ّ
املدينة، علمًا أن

تشيلي: تظاهرة ضد المهاجرين الفنزويليينقطر: الحوامل مدعوات إلى تلقي لقاح اإلنفلونزا

في  الثانوي  للتعليم  العامة  الجامعة  دعــت 
أوضاعهم  باختالف  النواب  المدرّسين  كّل  تونس 
غطاء  أّي  تحت  بالنيابة  التكليف  تسلّم  رفض  إلى 
في  الكثيفة  المشاركة  هؤالء  من  وطلبت  كان. 
وزارة  أمام  تنفيذه  المزمع  االحتجاجي  التجّمع 
من  الثالثين  فــي  المقبل  الخميس  يــوم  التربية 
سبتمبر/ أيلول الجاري، للمطالبة باالنتداب الرسمي.

دعوة إلى تجّمع احتجاجي

ثّمة ضرورة لتغيير القوانني الخاصة بحماية البيئة 
فــي زيــمــبــابــوي ألّن الــغــرامــات املــفــروضــة عــلــى من 
يساهم فــي الــتــدهــور البيئي »غــيــر رادعــــة«. هــذا ما 
يشّدد عليه مدير منطقة أفريقيا الجنوبية في منظمة 
»هيومن رايتس ووتــش« ديــوا مافينجا، فيما يلقي 
هو وسواه من الناشطني في مجال حقوق اإلنسان 
الــلــوم على اإلفـــاس الـــذي تعيشه الــبــاد فــي تفاقم 

التلّوث الحضري. ويوضح مافينجا أّن »تزايد التلّوث 
واألضرار البيئية يرجع إلى عوامل متعّددة، منها أّن 
املــوارد  إلــى  تفتقر  البيئة في زيمبابوي  إدارة  وكالة 
البشرية واملالية والقدرة على مراقبة وحماية البيئة 
بشكل كــاٍف«. ويؤكد ناشطون في مجال البيئة أّن 
بــشــّدة ألّن  ملّوثة  وبلداتها صــارت  زيمبابوي  مــدن 
السلطات املحلية تعاني من نقص في التمويل لدفع 

رواتب عّمالها. وعلى سبيل املثال، تتكّدس النفايات 
ض صّحة الناس إلى الخطر، بحسب ما  عرَّ

ُ
ألشهر فت

الناشطة تينياس مهاندي. تضيف: »هــذا هو  تقول 
التلّوث الحضري املتزايد الذي نشكو منه دائمًا. لكّن 
شكوانا ال تلقى آذانــًا صاغية، األمــر الــذي يعني أّن 

التلّوث الحضري سوف يستمّر في التفاقم«.
من جهته، يقول الخبير في شؤون املناخ هابيسون 

تشيكوفا إّن »الفساد أّدى إلى تلّوث البلدات واملدن 
نهب 

ُ
جَمع ألّن األموال ت

ُ
في زيمبابوي. والقمامة ال ت

من قبل مسؤولي البلديات الفاسدين«، مشددًا على 
ر مستوعبات 

ّ
ه »ال يمكننا لوم املواطنني لعدم توف

ّ
أن

ــــواقــــع، يــجــب تحميل  ــوارع. فـــي ال ــــشــ لــلــقــمــامــة فـــي ال
املسؤولية كلها للسلطات املحلية«.

)األناضول(

Monday 27 September 2021
االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



بيروت ــ انتصار الدنان

في  كانت  حــن  سحماتا  بلدتها  مــن  قـــدورة  نعمت  الفلسطينية  الالجئة  خرجت 
الثالثة من العمر. ال تذكر من يوم الواقعة إال أنها كانت تسمع صوت هدير الطيران 
في السماء وسط انتشار الدخان األسود. تقول »أم عصمت« التي تعيش في مخيم 
برج البراجنة لالجئن الفلسطينين في بيروت لـ العربي الجديد«: »كنت أسمعهم 
 العدو الصهيوني احتل بلدتي بسرعة. تركنا 

ّ
يقولون قصفت الطائرة. أعرف أن

ــراد مــن عائلتي إلــى جنوب  بيتنا وكــنــت وحــيــدة ألهــلــي حينها، وخــرجــنــا مــع أفـ
لبنان. رفضت أمي البقاء وغادرنا الى مدينة بعلبك شرقي لبنان التي مكثنا فيها 
شهرين، ثم توجهنا إلى منطقة برج حمود في بيروت التي بقينا فيها سنتن«. 
تضيف قدورة: »عندما بلغت الخامسة من العمر أراد والدي أن يدخلني املدرسة. 
االنتقال  إلــى  للفلسطينين، فاضطررنا  مـــدارس  لــم يكن يوجد  بــرج حمود  وفــي 
ني تركت 

ّ
لكن للسمانة.  دكــانــا صغيرًا  والـــدي  افتتح  الزعتر، حيث  تــل  إلــى مخيم 

لم تسمح لي بمتابعة تعليمي  أمــي  اإلبتدائي، ألن  الخامس  املــدرســة في الصف 
بحجة الظروف املادية. لكن السبب الفعلي كان أنها تريدني أن أعاونها في أعمال 
املنزل وأن أهتم بإخوتي. أمي كانت عنيدة جدًا، ولم ترضخ لطلب أستاذي ومدير 
املدرسة اللذين أتيا إلى بيتنا إلقناعها بإعادتي. كما ساهمت جدتي ألبي في هذا 

األمر، وخاطبت أبي قائلة: تريدها أن تتعلم حتى تكتب رسائل للشباب؟«.
قـــدورة: »بعدما تــركــت املــدرســة بقيت فــي البيت ألســاعــد أمــي فــي تربية  وتتابع 
إخوتي الذين أنجبتهم بعد أحد عشر عاما، وهم خمسة صبيان وأربع بنات. خالل 
تلك الفترة قسا املرض على والدي. لم يكن معنا مال ملعالجته. واستلمُت العمل في 
الدكان مكان والدي حتى شفي من وعكته، فقد عملت في سن صغيرة جدًا، وقبل 
أن أتزوج اعتنيت بأبقار كان والدي يربيها ويعتاش منها«. وعن زواجها تقول 
قدورة: »حصل ذلك حن كنت في العشرين. امتلك زوجي فرنا في مخيم تل الزعتر، 
فعملت إلى جانبه. وخالل أحداث املخيم استشهد زوجي وترك لي خمسة أوالد. 
الرشيدية،  إلــى مخيم  امتلكناه وتركنا كل شــيء خلفنا وغــادرنــا  ما  خسرنا كل 
فتح،  بحركة  الخاص  العسكري  للتدريب  ُيستخدم  منزلي  وكــان  لبنان،  جنوبي 
فانكشف األمر، وقصف طيران العدو منزلي فانتقلت للعيش في منطقة الدامور 
إلى الجنوب من العاصمة بيروت«. وتكمل قدورة: »ما زلت أتقاضى راتبا من حركة 
فتح إضافة إلى راتب زوجي الشهيد. أهتم بالزراعة، فقد قدمت لي مؤسسة جفرا 
بذورًا وشتالت أهتم بها حتى ال أبقى بن أربعة جدران، كما أعتني بالدجاجات 

التي أمنتها املؤسسة لي، وبنت قفصا خاصا بها«.

يتفق الجميع داخل أفغانستان وخارجها على أن إجراءات حركة 
المتخذة  التدابير  صعيد  على  وأهمها  بالتعليم،  الخاصة  طالبان 

في تعليم الفتيات، تقيّد عمل الجامعات، وبالتالي وضع الطالب 
والموظفين فيها

األردن: تراخٍ بإجراءات مكافحة كورونا
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كابول ــ صبغة اهلل صابر

مضى نحو أسبوعن على إعالن 
حــركــة طــالــبــان فــتــح الــجــامــعــات 
العاصمة األفغانية  الخاصة في 
ــاد حـــكـــومـــتـــهـــا لــتــصــريــف  ــمــ ــتــ كـــــابـــــول، واعــ
التعليم  آلية خاصة تجعل عملية  األعــمــال 
فــــي الـــجـــامـــعـــات »تـــســـتـــنـــد إلــــــى الــشــريــعــة 
اإلســـالمـــيـــة«. وكــــان وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــي، قـــــد أعــــلــــن فــي  ــانــ ــقــ ــال عــــبــــد الــــحــــق حــ ــ ــ املـ
فـــي 12 سبتمبر/  عــقــده  مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــلــــول الــــجــــاري أن الـــجـــامـــعـــات الــرســمــيــة  أيــ
أمورها  ترتيب  بعد  قريبا  أبوابها  ستفتح 
تدابير في شــأن مناهجها  واتــخــاذ  املالية، 

وترتيبات عملها.
ورفض املال حقاني النظام املختلط للتعليم، 
ووصفه بأنه »غير مقبول«، مشددًا على أن 
أولها  حاليا،  خــيــارات   3 تملك  »الجامعات 
وجـــود البنن والــبــنــات فــي مــبــاٍن مختلفة، 
ــات الـــــدروس، وتــوزيــع  والــثــانــي تغيير أوقــ
الـــبـــنـــات فــــي حـــصـــص صـــبـــاحـــيـــة والــبــنــن 
فــي حــصــص مــســائــيــة. أمـــا الــخــيــار الــثــالــث، 
فيشمل وضـــع ســتــار بــن الــبــنــن والــبــنــات 
داخــــل الــفــصــل الــــواحــــد، عــلــمــا أن الـــقـــرارات 
تـــعـــود إلــــى الـــجـــامـــعـــات الـــتـــي تــطــبــق نــظــام 
الــتــعــلــيــم املــخــتــلــط، فــيــمــا نــعــلــم أن الــوضــع 

املالي العام للجامعات ال يسمح بتطبيقها 
الخيار األول والثاني«.

على هاوية االنهيار
وبــعــيــدًا عـــن تــعــلــيــقــات الــخــبــراء واملــهــتــمــن 
عــلــى اآللــيــة الــجــديــدة لـــ »طــالــبــان« مــن أجــل 
مــواصــلــة الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــات، تــواجــه 
الجامعات مشكالت جّمة بسبب التحوالت 
على  الحركة  مــن سيطرة  الناتجة  األخــيــرة 
ــدًا، ويــعــتــبــر  ــ ــيـــزة جـ ــبـــالد خــــالل فـــتـــرة وجـ الـ
التام  االنــهــيــار  هــاويــة  على  فعليا  بعضها 
اقتصاديا. وقد لجأ  الكبير  بسبب تعثرها 
عدد منها إلى إقالة عدد كبير من املوظفن 
ــدرســــن، حــيــث بــلــغــت نــســبــتــهــم 50 في  واملــ

املائة في بعضها.
وربــــطــــت الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة مــســتــقــبــل 
املالي  بوضعها  فيها  والعاملن  موظفيها 
الــذي يحدده بالدرجة األولــى عــدد الطالب 
ــذيــــن تــســتــقــبــلــهــم، ومـــقـــدار  والـــطـــالـــبـــات الــ
علما  التدريس،  حصص  حضور  التزامهم 
أن نــســبــة الــحــضــور قليلة جـــدًا حــالــيــا، وال 
تــتــجــاوز 50 فــي املــائــة، مــا يجعل مستقبل 
ــفـــي الــــجــــامــــعــــات فــي  ــــن مـــوظـ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
الــتــي يدفعها  الـــرســـوم  خــطــر، بــاعــتــبــار أن 
 الــــــــطــــــــالب والــــــطــــــالــــــبــــــات تــــشــــكــــل مــــصــــدر 

الدخل الوحيد للجامعات. 

البالد، وتخطيط آخرين للمغادرة، ما يعني 
أنــهــم ال يــريــدون مــواصــلــة الـــدراســـة حاليا. 
إلــى هــذه املشكالت تفاقم معاناة  ويــضــاف 
أولياء األمور من موظفي اإلدارات الرسمية  
السابقة  الحكومة  دفــع  عــدم  مــن  وعامليها 
رواتبهم في الشهرين اللذين سبقا سيطرة 
طــالــبــان عــلــى كـــابـــول، وهـــو مــا جــعــل مئات 
ــمـــل، خــصــوصــا  ــا بــــال عـ اآلالف مــنــهــم أيـــضـ

أولئك في املؤسسات األمنية واألجنبية«.

ال حل إال ترك الدراسة
الجامعات  إحـــدى  فــي  الحقوق  تـــروي طالبة 
الخاصة، منيزه إبراهيم، أن »إدارة الجامعة 
طــالــبــت الــطــالب والــطــالــبــات فــي الــيــوم األول 
لعودتهم إلى الصفوف بتسديد كل الرسوم 
املــســتــحــقــة. وحـــن عـــدت إلـــى املـــنـــزل أبلغني 
زوجي الطبيب في مستشفى أبو علي سينا 
الــحــكــومــيــة أنــــه لـــم يــحــصــل عــلــى راتـــبـــه منذ 
الــدراســة حاليا  بترك  ثالثة أشهر، وطالبني 
بسبب عــدم الــقــدرة على دفــع الــرســوم، وهو 
الستار، حذو  الطالب عبد  ما فعلته«. وحــذا 
منيزه في عدم الذهاب إلى الجامعة، ألن والده 
الضابط في وزارة الدفاع بات بال عمل. وبدأ 
والــده  يملكها  ســيــارة  بتشغيل  الستار  عبد 
كوسيلة نقل باألجرة من أجل الحصول على 
املصروف اليومي لألسرة. يقول عبد الستار 
املعيشية  الحالة  »تؤثر  الجديد«:  »العربي  لـ
التعليم، خصوصا  الصعبة لألفغان بوضع 
الطالب الذين يدرسون في جامعات خاصة، 
والطالبات  الطالب  رســوم  على  تعتمد  التي 
ُكثر  يستطيع  ال  وحــالــيــا  ــا.  أمـــورهـ لتسيير 
مواصلة الدراسة في الجامعات الخاصة، في 
أحـــد مصير مستقبل عملية  يــعــرف  ال  وقـــت 

التعليم في البالد«.
وأخــــــــيــــــــرًا، أبـــــلـــــغ حــــقــــانــــي صــــحــــافــــيــــن أن 
»الـــحـــكـــومـــة املـــؤقـــتـــة لـــطـــالـــبـــان ســـتـــواصـــل 
مشاوراتها مع الجامعات الخاصة وتعمل 
األفــغــان شعب  الــرســوم، ألن  معها لخفض 
فقير، وال يستطيع الطالب والطالبات حاليا 
دفـــع رســــوم الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي بــالــوتــيــرة 
السابقة نفسها«. وأكد أن »وزارة التعليم ال 
تفرض أي آلية على الجامعات الخاصة، بل 
تتقّيد  أن  أبلغتها فقط بأن شؤونها يجب 
هذه  اقترحت  بينما  اإلسالمية،  بالشريعة 
التعليم.  عملية  ملواصلة  آلــيــات  الجامعات 
الــنــقــاش عــلــى كيفية تسيير  بــعــد  واتــفــقــنــا 
األمـــور مــن أجــل تحقيق األهـــداف املنشودة 

من التعليم«.
وكانت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والــثــقــافــة )يــونــيــســكــو( قــد أكـــدت فــي تقرير 
الــجــاري  أيــلــول  أصــدرتــه فــي 13 سبتمبر/ 
أن عملية التعليم في أفغانستان في خطر. 
وحـــــددت الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــهــهــا هــذه 
الــعــمــلــيــة »بـــالـــنـــزوح الــداخــلــي والــخــارجــي، 
ــفـــرض عــلــيــهــا،  ــتـــي تـ والـــقـــيـــود الـــشـــديـــدة الـ

وفقدان كوادر التعليم النسائية«.

استنتجت الحكومة 
األردنية بعد فتح كّل 

القطاعات بأّن »األمور 
تحت السيطرة ومستقرة«

في انتظار تحسن األحوال
حـــالـــيـــا، يــكــتــفــي عــبــد الـــكـــريـــم، املـــوظـــف في 
جــامــعــة »ســــــالم«، بــتــقــاضــي نــصــف راتـــبـــه، 
فــيــمــا وعـــدتـــه إدارة الــجــامــعــة بـــدفـــع بــاقــي 
ــالـــي  ــمـ ــال الــــعــــدد اإلجـ ــمـ ــكـ ــتـ ــعـــد اسـ راتــــبــــه بـ
األســاس  املشكلة  لكن  والــطــالــبــات.  للطالب 
تتمثل في أن عدد الطالب لن يكتمل حاليا، 
ألن قــســمــا كــبــيــرًا مــنــهــم هــــرب مـــن الـــبـــالد، 
ــم خــــــالل عــمــلــيــات  ــ ــرهـ ــ ــع أسـ ــ ــوا مـ ــ ــرجـ ــ أو خـ
اإلجــالء إلى دول أخــرى. ويقول عبد الكريم 

مطلع  طالبان  »أعلنت  الجديد«:  »العربي  لـ
الــشــهــر الـــجـــاري أنــهــا ســتــفــتــح الــجــامــعــات، 
إلــى طبيعتها  أن األمــور ستعود  فاعتقدنا 
ــا الــــحــــال فــي  ــمـ ــمـــل كـ ــعـ ــا، ونـــــواصـــــل الـ ــهـ ــيـ فـ
الــســابــق، لــكــنــنــا اكــتــشــفــنــا أن عـــدد الــطــالب 
الذين حضروا إلى الصفوف قليل جــدًا، ما 
املخاطر  من  القلق  من  نعيش حالة  جعلنا 
الجامعات  كــل  بمستقبل  املــحــدقــة  الكبيرة 
يضيف:  ومدرسيها«.  وموظفيها  الخاصة 
»واضـــــــح أن الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة تـــواجـــه 

دفــع مستحقات  ظروفا صعبة تمنعها من 
الذين يواجهون  موظفيها والعاملن فيها 
استدعاء  عــدم  بينها  جّمة،  أيضا مشكالت 
بعضهم للعمل في انتظار تحسن األحوال. 
فأبلغوا  العمل،  استأنفوا  الـــذي  أولــئــك  أمــا 
أنــهــم سيمنحون نــصــف الـــراتـــب، فــي وقــت 
ــغــــان مـــن االرتـــفـــاع  يــعــانــي فــيــه جــمــيــع األفــ
األولية.  االحتياجات  أسعار  في  املتواصل 
أما الطالب والطالبات فيواجهون مشكالت 
ــر مــــع هــــــروب قـــســـم مــنــهــم مــن  ــ ــــوع آخـ مــــن نـ

على موقع »فيسبوك« 
ثّمة صفحة ترّوج 
لـ»تطبيق انتخابات 

العراق« وتستعرض 
روابطه، علمًا أنّها 

تحمل االسم نفسه. 
ويؤكد القائمون عليها 
أّن »التطبيق محايد وال 

يمثّل أّي جهة سياسية«، 
وهو »يوّفر التعرّف 

إلى المرّشحين وسيرهم 
الذاتية ووسائل التواصل 
الخاصة بهم«. وهؤالء 

يدعون المهتّمين 
إلى تحميل »تطبيق 

انتخابات العراق« 
والتصويت لمرّشحهم 

المفّضل واالّطالع 
على ما حّصله وكذلك 
منافسوه من أصوات، 
واصفين التطبيق بأنّه 
»األضخم الستبيان آراء 
الناخبين في األحزاب 

والمرّشحين«.

تسير دورة الحياة العادية 
في األردن وسط اطمئنان 

المواطنين إلى انحسار 
خطر كورونا. وترى 
الحكومة أن »األمور 

مستقرة«، ما يزيد التراخي

عّمان ــ أنور الزيادات

الــجــاري، ألغت  أيــلــول/ سبتمبر  منذ بداية 
الــحــكــومــة األردنــــيــــة كـــل إجــــــــراءات الــحــظــر 
الخاصة بفيروس كورونا، وسمحت بعودة 
الــقــطــاعــات إلـــى الــعــمــل فـــي شــكــل اعــتــيــادي 
التعليم  ــات، واســتــئــنــاف  ــ األوقـ وفـــي جميع 
الوجاهي في كافة مراحل التعليم املدرسي 
والجامعي ورياض األطفال، شرط حصول 
الـــكـــوادر الــعــامــلــة فــي هـــذه املــؤســســات على 
على  ومــرور شهر  لكورونا،  املضاد  اللقاح 
ــى، مـــع االســـتـــمـــرار في  ــ تــلــقــي الــجــرعــة األولــ
الـــتـــزام الــبــروتــوكــوالت الــصــحــيــة املــعــتــمــدة. 
وتشير اإلحصاءات األخيرة لوزارة الصحة 
بــأن عــدد اإلصــابــات يناهز 100 يوميا، مع 
ذروة  أن  علما  يــومــيــا،  وفــيــات   10 تسجيل 
الجائحة شهدت نحو 7 آالف إصابة و100 
وفاة يوميا. في الوقت ذاته، أقّرت الحكومة 
بــــوجــــود تــــــــراٍخ كـــبـــيـــر فــــي الـــــتـــــزام تـــدابـــيـــر 
الــســالمــة الــعــامــة لــلــحــّد مــن انــتــشــار الــوبــاء، 
وربـــطـــتـــه بــالــشــعــور بــاالطــمــئــنــان، وتــدنــي 
نسبة الفحوص اإليجابية للفيروس عن 5 
القطاعات  كل  فتح  بعد  واستنتجت  املائة، 
بــأن »األمــــور تحت  ضمن شـــروط املعتمدة 

السيطرة ومستقرة«. 
وأوضح وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق 
في  دوديـــن،  صخر  الحكومة،  باسم  الرسمي 
العمل  »استئناف  أن  صحافية،  تصريحات 
في القطاع الخاص يشترط إحضار العاملن 
الــجــرعــة األولــــى مــن اللقاح  لــم يتلقوا  الــذيــن 
بفحص  كشفا  الجرعة  موعد  عن  فوا 

ّ
تخل أو 

كــورونــا »بــي ســي آر« تــكــون نتيجته سلبية 
صباح يومي األحد والخميس من كل أسبوع. 
تــعــلــيــمــات  ــالـــف  يـــخـ ــامــــل  عــ يـــســـمـــح ألي  وال 

الجديد«:  »العربي  لـ العبادي  كمال  الحكومي 
»تلقى جميع زمالئي في العمل تقريبا اللقاح 
ــة املرتبطة  ــ مــن أجـــل تــجــاوز الــعــراقــيــل اإلداريــ
ــن عـــــدم فـــعـــل ذلــــــك. واملـــوظـــفـــون  بــالــتــخــلــف عــ
 املشكلة تكمن 

ّ
مجبرون على تلقي اللقاح، لكن

التطعيم بااللتحاق بالعمل، في حن تحسم 
أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية. وفي 
حال استنفادها، تحسم هذه األيام من أجره. 
الدفاع  أمر  أحكام  التي تخالف  املؤسسة  أما 
ــه لــرصــد املــخــالــفــة،  32 فــتــغــلــق فـــي الـــيـــوم ذاتــ

وملدة أسبوعن في حال تكررت«.

عودة الحياة
ــادت الــحــيــاة الـــى مــســارهــا املــلــيء  مــيــدانــيــا، عــ
ــــالل تـــنـــظـــيـــم املــــهــــرجــــانــــات  ــ بــــالــــحــــركــــة مـــــن خـ
الى  الجماهير  وحضور  الغنائية،  والحفالت 
املالعب، والسماح بإجراء انتخابات النقابات، 
وتنظيم مناسبات الزواج وحفالت النجاح مع 
نشر دعوات لحضورها، وفتح أبواب املشاركة 
ــقــــول املـــوظـــف  ـــزاء. يــ ــ ــعـ ــ ــ ــم ال ــقـــديـ فــــي مــــراســــم تـ

في أن امللتزمن بالتلقيح في الحياة اليومية 
وخـــــارج الـــدوائـــر الــرســمــيــة ال تــزيــد نسبتهم 
املائة، خصوصا  اعتقادي عن 20 في  بحسب 
ــون فـــــي املـــنـــاســـبـــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل تـــقـــديـــم الــــعــــزاء واملـــبـــاركـــة 
باألفراح«. ويرى أن »الحكومة ال تراقب بشكل 
دقــيــق الـــتـــزام إجـــــراءات الــســالمــة الــعــامــة التي 
تحّد من انتشار فيروس كورونا خارج الدوائر 
ــدة بــيــنــهــا صــعــوبــة  ــبـــاب عــ واملـــؤســـســـات، ألسـ
إخــضــاع عـــدد كــبــيــر مــن املــواطــنــن للمراقبة، 

وعدم رغبتها في العودة الى اإلغالق«. 

تقليد اآلخرين
تـــقـــول املـــوظـــفـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، هــديــل 
جيد  »االلــتــزام  إن  الجديد«  »العربي  لـ محمد 

انتشار  مــن  للحّد  العامة  السالمة  بــإجــراءات 
ــا فــــي الـــعـــمـــل، لـــكـــن الــقــيــود  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
تتحلل حن أجلس مع صديقاتي خالل فترة 
االســـتـــراحـــة«. وتــعــتــبــر أن »األمــــــور أصــبــحــت 
تعد  لــم  الغالبية  أن  مــا، حتى  نــوعــا  مطمئنة 
تــتــابــع أخـــبـــار اإلصـــابـــات والـــوفـــيـــات، بعدما 
بلغت في بداية الوباء درجة تشكيل حال رعب 
لألردنين«. وتلفت إلى أن »ال التزام بإجراءات 
الــســالمــة الــعــامــة خـــالل مــنــاســبــات الــخــطــوبــة 
والزواج وحفالت النجاح، في حن يرتفع عدد 
املشاركن فيها، رغم أنه لم يبلغ بعد األرقــام 

السابقة، ويقتصر على عشرات«. 
في السياق، يعزو أستاذ علم االجتماع حسن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــخـــزاعـــي، فـــي حــديــثــه لـــ
السبب الرئيسي للتراخي في اتخاذ إجراءات 
السالمة العامة إلى أن »الناس يرون أن تلقي 
اللقاح يشكل فقط وسيلة للوقاية من اإلصابة 
ــــــــه ال داعــــي 

ّ
ــا، وأن ــهـ ــنــــع حـــصـــولـ ــاء ومــ ــوبــ ــالــ بــ

بدء  مــع  الحكومة  فرضتها  الــتــي  لـــإجـــراءات 
التباعد  وتطبيق  كمامة  لبس  مثل  الجائحة 
الحكومة  أعــادت  بعدما  خصوصا  الجسدي، 
فتح كــل الــقــطــاعــات«. ويــلــّمــح الــخــزاعــي أيضا 
إلــى أن »ســلــوك الــتــراجــع عــن الــتــزام إجـــراءات 
الـــســـالمـــة يــرتــبــط بــنــزعــة الـــنـــاس إلــــى تقليد 
آخرين يسيرون في شوارع مناطق املحافظات 
والـــعـــاصـــمـــة عـــمـــان ويـــحـــضـــرون املــنــاســبــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــصـــوصـــا مـــنـــاســـبـــات الـــعـــزاء 
واألفـــراح، من دون أخــذ إجـــراءات السالمة في 
االعتبار. وال ننسى الدور الذي تلعبه وسائل 
اإلعالم والتواصل االجتماعي في هذا املجال، 
فما تبثه وينشره بعضها يساهم في التحلل 
تلك  الوقاية، خصوصا  ــراءات  إجـ تطبيق  من 
الــتــي تــســّوق بـــأن الـــوبـــاء عــبــارة عــن مــؤامــرة، 
ــه غـــيـــر خــطــيــر ويــمــكــن  ــ ــــرى أنـ ــتـــي تـ أو تـــلـــك الـ
الــتــعــافــي مــنــه بــســهــولــة، أو الـــتـــي تــعــتــبــر أن 
تطعيم نسبة من السكان يكفي لخلق مناعة 
 »قرار الحكومة 

ّ
مجتمعية«. ويرى الخزاعي أن

فتح القطاعات خلق نوعا من الشعور املزيف 
بالطمأنينة لدى عدد كبير من املواطنن بأن 
خطورة املرض انتهت في البالد، وأن ال معنى 
حقيقيا ملواصلة التزام إجــراءات السالمة في 
ظــل إعــــادة فــتــح قــطــاعــات الــعــمــل واســتــئــنــاف 
نـــشـــاطـــات املـــهـــرجـــانـــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، 
في  املتخذة  اإلجـــراءات  تشديد  والتراجع عن 

املناسبات االجتماعية«.

تحقيق

فسبكة

جامعات أفغانستان
إقالة موظفين وانخفاض كبير في عدد الطالب

االنتخابات فرصة عمل للعراقيين

بعدما تركُت المدرسة بقيُت في البيت ألساعد أمي في تربية 
إخوتي الذين أنجبتهم بعد أحد عشر عامًا

قصة الجئة

افغانستان

باكستان

تركمنستان

اوزبكستان

طاجكستان

قيرغستان

ايران

الهند

كابول

50
في المائة هي نسبة 

حضور الطالب والطالبات 
حاليًا في الجامعات 

األفغانية بعد سيطرة 
حركة طالبان

نعمت قدورة
هكذا حرمت من التعليم

الدعايات االنتخابية وّفرت 
دخًال لكثيرين ونّشطت 

السوق

بغداد ــ كرم سعدي

تــســاهــم الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة بـــالـــعـــراق في 
تحسن األوضــاع املعيشية لعراقين كثيرين 
نــتــيــجــة  ازداد عــــددهــــم  الـــعـــمـــل،  عـــاطـــلـــن عــــن 
رت آالف فرص 

ّ
تداعيات أزمة كورونا. فهي وف

العمل في مختلف مناطق البالد، مع تنافس 
ح ينتمون إلى نحو 200 

ّ
أكثر من 3500 مرش

حزب وتحالف سياسي على مقاعد البرملان، 
الغزو  منذ  لالنتخابات  الخامسة  الــدورة  في 
ــعــة في 

ّ
األمــيــركــي للبالد فــي عــام 2003 املــتــوق

الــعــاشــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل. 
ــحــون بــــدأوا نــشــاطــهــم االنــتــخــابــي في 

ّ
واملــرش

الــعــاشــر مـــن يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، تــاريــخ 
الــســمــاح بــإطــالق الــدعــايــات االنــتــخــابــيــة عبر 
وسائل مختلفة، من بينها حمالت ترويجية 
مــــن خـــــالل إقــــامــــة حـــفـــالت خـــاصـــة وبـــطـــوالت 
رياضية شعبية، باإلضافة إلى توزيع هدايا 

مــخــتــلــفــة ورفــــع الفـــتـــات ومــلــصــقــات وتــوزيــع 
الدعائية كانت  الوسائل   تلك 

ّ
منشورات. وكل

وراء توفير فرص عمل وتنشيط السوق، وفقا 
لو  ون 

ّ
يتمن هم 

ّ
إن يقولون  عراقيون  يؤكده  ملا 

بــداًل  سنويا  م 
ّ
نظ

ُ
ت البرملانية  االنتخابات   

ّ
أن

ره 
ّ
 أربعة أعـــوام، نظرًا إلــى ما توف

ّ
من مــّرة كــل

من مورد رزق آلالف العائالت.
محمد خلف، الذي فقد عمله قبل أكثر من عام 
مل في عملية تقليص عدد العاملن 

ُ
بعدما اشت

في أحد التلفزيونات املحلية، وجد االنضمام 
حن فرصة 

ّ
الفريق اإلعــالمــي ألحــد املرش إلــى 

ه يطمح 
ّ
ت، كذلك، فإن

ّ
للحصول على عمل مؤق

 
ً
إلـــى نــيــل وظــيــفــة جــيــدة ومــســتــقــرة مستقبال
ــح الـــذي يعمل ملصلحته. 

ّ
فــي حــال فــوز املــرش

وخلف، الذي يعمل مصّورًا تلفزيونيا، شارك 
فـــي تــوثــيــق املـــعـــارك الـــتـــي دارت بـــن الـــقـــوات 
 خبرته في 

ّ
أن العراقية وتنظيم داعــش، علما 

ه 
ّ
مجال التصوير تمتّد ألكثر من 15 عاما، لكن

 »فرص العمل 
ّ
يشير لـ«العربي الجديد« إلى أن

فــي مــجــال تخصصي بــاتــت قــلــيــلــة«. يضيف 
 »هذه املرة هي األولى التي أعمل فيها 

ّ
خلف أن

ح في االنتخابات. بالنسبة إلّي، 
ّ

ملصلحة مرش
الحال  ه ميسور 

ّ
لكن الــشــخــص،  هــذا  أعـــرف  ال 

عــالقــاتــه   
ّ
إن إذ  جـــيـــدة،  حــظــوظــه   

ّ
أن ويـــبـــدو 

إلــى  الــتــجــارة  فــي  تــمــتــّد نتيجة طبيعة عمله 
الـــدولـــة«، مــؤّكــدًا  شخصيات مهمة فــي داخـــل 
ر لي وللكادر اإلعالمي رواتب جيدة. 

ّ
ه »يوف

ّ
أن

وقد وعدنا أن نكون من ضمن فريقه اإلعالمي 
ر لنا فرصة عمل في إحدى مؤسسات 

ّ
أو يوف

الدولة في حال فوزه، وهذا ما نطمح إليه«.
حون عادة إعالمين متمّرسن 

ّ
ويختار املرش

لــالســتــفــادة مــن خــبــراتــهــم فــي مــجــال اإلعـــالم 
والنشر والترويج عبر مختلف وسائل اإلعالم 
ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهــي فرصة 
الدايني.  علي  بينهم  مــن  كــثــيــرون،  ينتظرها 
ه »للمرة الثالثة 

ّ
ويقول لـ«العربي الجديد« إن

حن«، مشيرًا إلى 
ّ

يعمل في برامج دعم املرش
ــن مّمن عمل ملصلحتهما وصــال إلى 

َ
 »اثــن

ّ
أن

ــّمـــة شخصا  الـــبـــرملـــان الــســابــق والـــحـــالـــي، وثـ
الــحــظ«. ويــوضــح الدايني  لــم يحالفه  ــدًا  واحـ
 »اإلعالمين بشكل عام 

ّ
لـ«العربي الجديد« أن

الذين لهم  الفرص، حتى  ينتظرون مثل هذه 
أسماء معروفة ويقّدمون برامج تلفزيونية أو 
عون أن 

ّ
من الكتاب الصحافين. وهؤالء يتوق

ح أو جهة سياسية فرصة عمل 
ّ

يقّدم لهم مرش

في  آخــر  يعمل بعض  فيما  بصفة مستشار، 
ح أو جهة من خالل حساباتهم 

ّ
الترويج ملرش

 
ّ

وكــل مقاالتهم،  أو  التلفزيونية  برامجهم  أو 
ذلك لقاء بدل مادي«.

وبعيدًا عن الذين يبحثون عن فرصة لزيادة 
مــداخــيــلــهــم، ثــّمــة »جــيــش« مــن الــعــاطــلــن عن 
االنتخابات  فترة  بشغف«  »ينتظرون  العمل 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى عــمــل يـــؤّمـــنـــون من 
خــاللــه عــائــدًا مــالــيــا، بــحــســب مــا يــقــول منير 
ــدادة. يضيف  حــ يملك ورشـــة  الـــذي  النعيمي 
 حملة دعائية 

ّ
ه »في كل

ّ
لـ«العربي الجديد« أن

النتخابات، سواء أكانت برملانية أو ملجالس 
املحافظات، أستعن بعدد إضافي من العّمال 
ألتـــمـــّكـــن مـــن إنـــجـــاز عــمــلــي الـــــذي يــتــضــاعــف 
بواقع عشرين مّرة«. ويوضح النعيمي، الذي 
تقع ورشته في محافظة ديالى شرقي العراق، 
ــه »لـــدّي ثالثة عــّمــال أعتمد عليهم فــي أداء 

ّ
أن

أصعب األعمال، في حن أعرف عشرات العّمال 
املــهــرة فــي مــجــال الـــحـــدادة الــذيــن يحتاجون 
عــمــل، فأستعن ببعضهم خــالل  فــرصــة  إلـــى 
ــمـــالت االنـــتـــخـــابـــيـــة«. ويــــتــــابــــع: »حــالــيــا  الـــحـ
 
ّ
استعنت بتسعة عّمال إضافين«، شارحا أن

حديدية  إطـــارات  تصنيع  على  يقوم  »عملنا 
دعائية بأحجام مختلفة تتراوح ما بن متر 

واحد وعشرة أمتار«.
ــة صــنــاعــة  ــرعـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبـــفـــضـــل سـ
اإلعـــالن الــحــديــث مــن خــالل اعــتــمــاد الطباعة 
الخطاطن كثيرًا، وفق  تــراجــع عمل  املــلــّونــة، 
ما يقول الخطاط جاسم لـ«العربي الجديد«. 
ه يــؤكــد: »مــا زلــت أبقي على محلي على 

ّ
لكن

الرغم من تراجع العمل مقارنة بما كان سابقا، 
إلى جانب   ،

ّ
الخط لتعليم  فيه دورات  م 

ّ
وأنظ

ــهــا 
ّ
أن علما  مــن طلبيات تخطيط،  أتــلــقــاه  مــا 

 االنتخابات، بحسب جاسم الذي 
ّ
قليلة«. لكن

يعمل فــي هــذه املهنة منذ 26 عــامــا، »تــحــّرك 
يفضلون  ــحــون 

ّ
مــرش فثّمة  الــخــطــاطــن.  رزق 

الفتات مخطوطة بحرف عربي أنيق، وكذلك 
 
ّ
بـــطـــاقـــات دعـــــوة ملـــهـــرجـــانـــات دعـــائـــيـــة بــخــط
ها 

ّ
ممّيز، وغيرها من األساليب الدعائية. وكل

ره من 
ّ
ملا توف الخطاطن  تصّب في مصلحة 

مردود جّيد«.

Monday 27 September 2021 Monday 27 September 2021
االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة

فصل الصفوف بستار حّل مثالي لـ«طالبان« )أمير قريشي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty /حركة طبيعية في الشوارع )دانيل شامكين فرصة عمل »مناسبة« في ظّل البطالة )مرتضى السوداني/ األناضول(


