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القاهرة ـ العربي الجديد

تــحــّول مــتــرو الــقــاهــرة مــن مـــاذ لكثير من 
املصريني في التنقل، هربًا من الزحام، إلى 
مـــصـــدر شـــكـــوى ومـــعـــانـــاة مـــزمـــنـــة، بسبب 
 عن ضجيج الباعة املتجولني 

ً
أعطاله املتكررة، فضا

داخل عرباته، ممن تتزايد أعدادهم يوميًا.
حني يقودك اختيارك، أو اضطرارك، إلى ركوب املترو، 
ستجد نفسك بــعــد لــحــظــات بــني مــن يــنــادي بأعلى 
صوته لترويج بضاعته، من أدوات املطبخ املختلفة، 
واملناديل، وإبر الخياطة، وبطاقات الشحن، وجوارب 

ــكـــارو الــخــاصــة  ــفـــرج« إلـــى مــركــز لــبــاعــة عـــربـــات الـ الـ
ببيع الفاكهة، وهؤالء بالذات يتشاجرون مع املارة 
وســائــقــي الــســيــارات. وتــظــهــر حــالــة مــن العشوائية 
أمام محطة »العتبة« ومحطات »البحوث« و»الدقي« 

و»فيصل«.
ــات املــــتــــرو، مــنــذ  ــربــ تـــبـــدأ عــمــلــيــات الـــبـــيـــع داخــــــل عــ
 .

ً
الخامسة والنصف صباحًا حتى الثانية عشرة ليا

تتحول عربات القطارات إلى سوق متحرك ومعرض 
الــطــرق إلغــراء   

ّ
بكل واملــنــاداة عليها  البضائع،  لبيع 

 محطة وأخــرى. ومــا إن يصل املترو 
ّ

الركاب بني كــل
استعدادًا  بضاعته  البائع  يلّم  التالية،  املحطة  إلــى 
 
ّ
أن الــركــاب  عــدد من  يؤكد  التالية.  العربة  الستقال 
هناك مافيا للباعة داخل املترو تتحكم في عمليات 
الــبــيــع، وهــنــاك عـــدد كــبــيــر مــنــهــم يــســتــخــدم األطــفــال 
 هناك من يحتكر عددًا 

ّ
مقابل مبلغ يومي لهم، كما أن

من املحطات ال يجوز لبائع آخر أن ينشط فيها.
الباعة، فمنهم من  الركاب مع هــؤالء  يتباين تعامل 
فاسدة.  يعتبر بضائعهم  يشتري منهم ومنهم من 
باعة  من  الــركــاب  إنقاذ  )موظفة(  مكرم  تطلب عبير 
املترو: »تحولت عرباته إلى ما يشبه سوق العتبة«. 
ــــه مــصــاب  ـ

ّ
بــــــدوره، يـــقـــول خـــالـــد مــحــمــد )مـــوظـــف( إن

بصداع دائــم بسبب كثرة الباعة داخــل املترو: »أين 
الرقابة على هــذا املــرفــق؟ املــســؤولــون عــن املــتــرو هم 
السبب في ما حدث له من أزمــات«. أما تامر محمد 
ـــه بالرغم من 

ّ
إن الــخــاص( فيقول  )عــامــل فــي القطاع 

ــراب: »املــتــرو  ــادة تعرفة املــتــرو فقد تــحــول إلــى خـ زيـ
يستقله يوميًا أكثر من 5 مايني مصري، ويباع على 

 شيء من اإلبرة إلى الصاروخ«.
ّ

عرباته كل
 مــن بني 

ّ
عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، يعتبر مــحــمــد عــلــي أن

 علميًا عاليًا ويبحث عن قوت 
ً
الباعة من يملك مؤها

يومه، ومنهم من هو مسؤول عن أســرة: »لــو كانت 
ظروفهم كويسة لن يرضوا هذه البهدلة«.

النساء والرجال واألطفال، وأدوات تنظيف األحذية، 
مقلدة  التي تحمل شعارات  املوبايل  وإكــســســوارات 
ملاركات عاملية، واملشروبات الساخنة مثل الينسون 

والكركديه وقطع الحلوى وألواح الشوكوال.
تــمــتــلــئ عـــربـــات املـــتـــرو بــخــطــوطــه الــثــاثــة »املـــــرج - 
حلوان« و»الجيزة - شبرا الخيمة« و»العتبة - مصر 
الــجــديــدة« بــهــؤالء الباعة، وإن كــان الخط األول هو 
ينافسون  هم 

ّ
كأن يــبــدوا  بهم، حتى  اكتظاظًا  األكــثــر 

تمتد  بل  العربات،  على  املشكلة  تقتصر  ال  الــركــاب. 
 أســـوار املــتــرو من 

ّ
إلــى األســـواق العشوائية عند كــل

املــرور.  إذ باتت سوقًا موازيًا يعطل حركة  الخارج، 
وال يخلو األمر من تجاوزات على التيار الكهربائي 
الذي يسرقه الباعة علنًا، وأمام املسؤولني، ويشغلون 
األغاني الشعبية بأصوات عالية. من تلك املحطات 
التي تعد سوقًا  الــجــديــدة«  على الخط األول »املـــرج 
للمسافرين إلى محافظات بحري والقناة، خصوصًا 
تختلف  وال  وبورسعيد.  واإلسماعيلية،  السويس، 
أما في محطة املطرية  النخل« كثيرًا.  محطة »عزبة 
فهناك بائعو فاكهة على بعد متر واحد من رصيف 
املـــحـــطـــة، وبـــائـــعـــو إكـــســـســـوارات مـــوبـــايـــل، ومــوقــف 
خــاص بــالــتــوك تـــوك. فــي محطة »حلمية الــزيــتــون« 
تــعــرض املــابــس. وفــي محطة »كــوبــري الــقــبــة« عدد 
مـــن الــفــاحــني يــبــيــعــون الــجــن والــخــضــر الــجــاهــزة. 
وأمام محطة »سعد زغلول«، حيث مجمع للوزارات 
الــحــكــومــيــة، ســــوق كــبــيــر لــبــيــع املـــابـــس والــخــضــر 
ــر نفسه فــي محطات  واملــنــاديــل وغــيــرهــا، وهـــو األمـ

»دار السام« و»حدائق املعادي« و»املعادي«.
الخط  أســــوار  فــي  الشعبية  ــواق  األســ كــذلــك، تتحكم 
ــاق، فــمــحــطــة »كـــلـــيـــة الــــزراعــــة«  ــ ــفـ ــ ــتـــرو األنـ الـــثـــانـــي ملـ
الفوضى  مــن  حــالــة  عليها  الــخــيــمــة تسيطر  بــشــبــرا 
والــعــشــوائــيــة، بــعــدمــا تــحــول الــســور الــخــارجــي لها 
إلــــى ســــوق كــبــيــر. وتـــحـــول مــحــيــط مــحــطــة »روض 

مجتمع
اقترحت الحكومة النرويجية مشروع قانون لحظر ارتداء ما يغطي وجه املرأة بالكامل مثل البرقع 
والنقاب في الجامعات واملــدارس وريــاض األطفال. وقالت وزيــرة املالية النرويجية سيف ينسن 
 النرويج قد تصبح أول دولة في شمال أوروبا تدخل مثل 

ّ
 البرملان إذا ما أقّر هذا املشروع فإن

ّ
إن

هذا الحظر في قطاع التعليم. وقالت ينسن، وهي أيضًا زعيمة الحزب التقدمي اليميني املناهض 
 النرويج »مجتمع مفتوح يرى فيه 

ّ
 الحظر من شأنه أن يبعث بإشارة قوية على أن

ّ
للمهاجرين، إن

)رويترز(  منا وجه اآلخر«.  
ّ

كل

 أكثر من 150 حوتًا تنتمي إلى النوع الطيار قصير الزعنفة كانت قد جنحت 
ّ
قال مسؤولون إن

إلى شاطئ في والية أستراليا الغربية، نفقت جميعها باستثناء عدد قليل منها. وجنحت هذه 
الثدييات البحرية إلى الشاطئ في خليج هاملن على بعد 315 كيلومترا جنوبي بيرث عاصمة 
الوالية بني 22 و23 مــارس/ آذار الجاري. وحاولت السلطات وأطباء بيطريون وسكان محليون 
كانوا يرتادون الشاطئ إنقاذ 15 من هذه الحيتان املهاجرة في املياه الضحلة، ونجحوا في إعادة 
)رويترز( سبعة فقط منها مرة أخرى إلى املياه، نجا منها 6.  

نفوق عدد كبير من الحيتان على شاطئ أستراليالنرويج: مشروع قانون لحظر النقاب في التعليم

صيدا ـ انتصار الدنان

آية صاح نضر، شابة لبنانية، في التاسعة 
عــــشــــرة، تـــعـــيـــش فــــي مــنــطــقــة تــعــمــيــر عــني 
الحلوة، في مدينة صيدا، جنوب لبنان. هي 
االبنة الصغرى في عائلتها، أي التي تلقت 
كثيرًا من الحنان والغنج في صغرها. لكن، 

 ذلك.
ّ

مع بلوغها الثانية عشرة فقدت كل
في ذلك العمر، خطف املوت والدها، بطلقات 
نارية. كانت في الصف السادس األساسي، 
ــة الـــخـــاصـــة  ــ ــدرســ ــ ــطــــرت إلــــــى تــــــرك املــ فــــاضــ
ــة رســـمـــيـــة ملــتــابــعــة  ــال إلـــــى مــــدرســ ــقــ ــتــ واالنــ

تــعــلــيــمــهــا، بــســبــب ضـــعـــف الــــقــــدرة املـــاديـــة 
التعليمي  األســلــوب  ألشــقــائــهــا. ومــع تغير 

عليها غادرت املدرسة.
بعد سنتني تمكنت عبر جمعية كفلتها من 
تعلم مهنة التزيني النسائي في معهد صيدا 
التقني للشابات، ثم تخصصت في العاج 
في  تلقت دورة  ذلــك  ها بعد 

ّ
لكن التجميلي. 

صــنــع الــصــابــون الــعــاجــي واحــتــرفــت ذلــك. 
تــعــمــل مـــن املـــنـــزل وتـــــروج مــنــتــجــاتــهــا عبر 
صفحة على موقع »فيسبوك«. نجحت في 
الــتــســويــق، وبـــات الــبــيــع لــديــهــا جــيــدًا، ومــن 
تــرغــب فـــي الـــشـــراء تــأتــي إلـــى مــنــزلــهــا بعد 

االتفاق: »منهن من ال يستطعن الدخول إلى 
املنطقة، فأوصل لهن ما يحتجنه عبر أحد 

عمال الديليفيري«.
 أسعار منتجاتها زهيدة جدًا، 

ّ
تقول آية إن

ومــــا تــنــتــجــه بــالــكــاد يــكــفــي احــتــيــاجــات ما 
تــشــتــريــه مـــن مــســتــلــزمــات، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
بعض املصاريف الخاصة بها: »أدفــع ثمن 
الــفــاكــهــة واألعـــشـــاب والـــزيـــوت، وهـــي املـــواد 
األولــيــة للصابون، ومــا يتبقى فهو لــي. ما 
زلت في بداية الطريق، فقد أنهيت تعليمي 
منذ عامني، ومنذ ذلك الوقت أعمل في هذه 
الــعــديــد من  املــهــنــة، وتمكنت مــن كسب ثقة 

الــنــســاء والــفــتــيــات مــمــن جــربــن منتجاتي 
 آليــة 

ّ
ــتـــدن عــلــى طــلــبــهــا«. مـــع ذلــــك، فــــإن واعـ

فتح  من  تتمكن  أن  تتمنى  إذ  أكبر،  أحامًا 
مــحــل خــــاص بــمــهــنــتــهــا فـــي مــديــنــة صــيــدا، 
يكون مجهزًا بــآالت متطورة تساعدها في 
الــتــصــنــيــع، بــــداًل مــن اكــتــفــائــهــا بــمــا تنتجه 
فــي مــطــبــخ مــنــزل أهــلــهــا. عــنــدهــا، ستوسع 

نشاطها كثيرًا.
اليوم  مــا عاشته حتى  آيــة مــن خــال  تعلم 
مـــن تــجــربــة فــقــد الـــوالـــد وتــــرك املـــدرســـة ثم 
اإلقبال على التعليم مجددًا، أن ليس هناك 
ما يمكنه أن يهزم اإلرادة: »لذلك، ال يفترض 

ــه.  ــذي نـــواجـ ــ ــان الــ ــ بـــنـــا أن نــنــكــســر مــهــمــا كـ
الحياة مستمرة وعلينا تعويد أنفسنا على 
مــواجــهــة االنــكــســار ومــتــابــعــتــهــا بــمــا يليق 
بنا«. تتابع: »أنصح جميع الفتيات اللواتي 
تركن التعليم أن يعدن إلى مقاعد الدراسة، 
وإن تـــعـــذر ذلـــــك، فـــإلـــى الـــصـــفـــوف املــهــنــيــة. 
 فتاة أن تتعلم مهنة تكون بمثابة 

ّ
على كل

إلى  الحياة«. تعود  ســاح لها في مواجهة 
أفضل  الطبيعية  بــاملــواد  »الــعــاج  مهنتها: 
الكيميائية، فقد  بــاملــواد  الــعــاج  مــن  بكثير 
البشرة،  تضّر  ها 

ّ
لكن أســرع  األخــيــرة  تكون 

أما املواد الطبيعية فا تضّر«.

آية نضر... شابة لبنانية تواجه الحياة بالصابون

النقل  لجنة  إلى  المترو  باعة  أزمــة  وصلت 
)البرلمان(  النواب  مجلس  في  والمواصالت 
المصري، إذ تقدم عدد من أعضاء اللجنة 
مجدي  الداخلية  وزير  إلى  إحاطة  بطلبات 
أبو  المحلية  التنمية  ووزيـــر  الغفار،  عبد 
عرفات،  هشام  النقل  ــر  ووزي الجندي،  بكر 
التي  الفوضوية،  الحالة  لهذه  للتصدي 
لها  التصدي  تستوجب  ظاهرة  إلى  تتحول 
طبقًا لتصريحات أعضاء اللجنة، مشيرين إلى 

أّن هذا النشاط غير قانوني.

نشاط غير قانوني

عصام سحمراني

عادة ما ينتظر من الشعب عند نقطة معينة 
أن يرفض ما يقع عليه من ظلم ويثور. لكّن 
الواقع يشير إلى أّن ذلك االنتظار يبقى في 
مقام التنظير ال غير، إذ إّن الثورة لم تكن 

يومًا، وفي أّي بلد من البلدان، مسألة عامة 
يشترك فيها الجميع، بل على العكس من 
ذلك، هي اختصاص فئة قليلة من الناس 
رفضت في تلك النقطة ما يقع عليها من 

»ال«  ظلم، فتمردت على الظالم وقالت تلك الـ
الجليلة. ربما يتبعها كثيرون، وعلى األرجح 

ال يتبعها أحد. وربما تتمكن هذه الفئة 
من إسقاط األنظمة، وعلى األرجح يكون 

مصيرها الفناء وتبقى األنظمة ويبقى الظلم 
على غيرها ممن اعتاد عليه ولم يشعر 

يومًا بوطأته، لظروف عديدة أشهرها ما 
م أّن الدنيا مذ كانت هي على هذه الحال 

ّ
يسل

وستبقى. هو ال يصل إلى هذا التعليل حتى، 
بل يعيش تحت وطأة الظلم مهما كانت 

قاسية ويكّيف نفسه عليه، حتى تتحول 
الحقوق املفترضة له إلى مجرد خيال ال 

 أحدهم على ذلك وطالب 
ّ
يمّس واقعه، فإذا شذ

بمثل هذه الحقوق أسبغت عليه كثير من 
ة. لكّن الواقع 

ّ
صفات الجحود والخروج عن املل

بتاريخه يشهد أيضًا على تلك الفئة القليلة 
»ال« وتحملت النتائج مهما كانت.  التي قالت الـ

»ال« التي تعني كما يقول عنها ألبير  تلك الـ
كامو في كتابه »اإلنسان املتمرد« على لسان 
األخير، أّن »هناك حدًا يجب أال تتخطاه« وأّن 

»األمور استمرت أكثر مما يجب«.
هذا الحّد اعتاد تخطيه أهل السلطة في 

 املواطنني، واستمرت األمور 
ّ

لبنان في حق
أكثر مما يجب بكثير. بل أخضعوا الشعب 

بكامله لتدجني مستدام، لنّي طبائعهم 
وطّوعهم وأخضعهم، كما يحدد املعجم 

معاني التدجني. لكّن املتمردين لم يعرفوا 
يومًا طريقًا لتمردهم غير ذلك الذي يحاول 

أن يصل بهم إلى السلطة بنفس الشروط 
القائمة، فإذا توصلوا إلى تلك السلطة عادوا 
هم أنفسهم إلى تدجني الشعب واستعباده 

مجددًا، كما تشهد الدول البائدة، وتلك املقامة 
على أنقاضها، في لبنان وغيره.

االنتخابات البرملانية تقترب. القوائم 
كلت. التحالفات تثير دهشة 

ُ
االنتخابية ش

من يظّن أّن أهل السلطة خصوم لبعضهم 
البعض. الحمالت احتدمت... والتدجني 

 مرحلة من املراحل ومفترق 
ّ

مستمر في كل
من املفترقات.

»ال« في حالتنا؟ فما التمّرد؟ وأين تلك الـ
إيصال معارض إلى البرملان لن يفيد في 
شيء طاملا أّن منظومة الفساد هي التي 
ه مجبر على 

ّ
تحكم هذه البالد، وطاملا أن

االنصياع إلى هذه املنظومة أو تهميش 
 عن من انتخبوه باالسم 

ً
نفسه ليبقى ممثال

ال أكثر. إسقاط ورقة بيضاء في صندوق 
االنتخاب تعبيرًا عن رفض، بالترافق مع 

التشديد على ممارسة الحق الديموقراطي، 
سيجّير الصوت األبيض بحسب القانون 

االنتخابي الحالي إلى قوائم السلطة.
 مقاطعة االنتخابات وحدها تعبر عن 

ّ
لعل

التمرد هذه املرة. ال مشروع انتخابيًا لها، 
وال بدائل عن سلطة مهترئة، وال تواصل بني 

 هذه املهزلة.
ّ

ها بعيدة عن كل
ّ
معتنقيها. لكن

تدجين وتمّرد

مزاج

األحد 25  مارس/ آذار   2018 م  8  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1301  السنة الرابعة
Sunday 25 March 2018

من اإلبرة إلى الصاروخ )العربي الجديد(



كــونــهــا مبنية عــلــى ســيــنــاريــو كــارثــي وغير 
واقعي: »بحجة هذا السيناريو الذي يتصّور 
 الـــجـــامـــعـــات ســتــشــهــد إفـــاســـهـــا، تــحــدث 

ّ
أن

هـــذه الــتــغــيــيــرات الــتــي يــدفــع ثمنها أســاتــذة 
 
ّ
ل من راتب التقاعد، أي إن

ّ
ها تقل

ّ
الجامعات ألن

الواقع هو على طريقة الحساب  الخاف في 
والذرائع املقدمة«.

 من بني أساتذة الجامعات 
ّ
يشير أشقر إلى أن

 
ّ
أساتذة اقتصاد وهناك إجماع بينهم على أن
مجّرد  وهــي  واهية  الجامعات  إدارات  حجج 
ذرائع، وهذا السيناريو جرى تركيبه لتمرير 
الــتــغــيــيــر، وهـــو يــنــدرج بــشــكــل عـــام فــي إطــار 
التحّول الحاصل منذ سنوات عديدة في هذا 
الذي يؤدي  النيوليبرالي،  التغيير  البلد، أي 
إلى تحويل الجامعات من جامعات عامة إلى 
بقيت ملكيتها عامة.  ولــو  جــامــعــات خــاصــة 
الــجــامــعــات باتت  إدارات   

ّ
أن وهـــو مــا مــعــنــاه 

ص تمويل 
ّ
ة مع تقل

ّ
ها إدارات مستقل

ّ
اليوم كأن

الـــدولـــة بــصــورة مــســتــمــّرة. وبــالــتــالــي، تدفع 
ها 

ّ
الجامعات إلى تكوين نفسها بنفسها كأن

مؤسسات خاّصة، ويصبح املصدر األساس 
للتمويل الرسوم التي يدفعها الطاب، وهو 
مــا أّدى إلــى ارتــفــاع هــذه الــرســوم التي كانت 
رمــزيــة فــي بــريــطــانــيــا قــبــل ســنــوات كــمــا هي 
 هذه 

ّ
 حتى اليوم. لكن

ً
الحال في فرنسا مثا

إلــى 9  الــرســوم تحّولت في بريطانيا لتصل 
آالف جنيه إسترليني في العام للبريطانيني 
واألوروبــــيــــني طــاملــا مـــا زالــــت بــريــطــانــيــا في 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــــي، أمـــــا غـــيـــر األوروبــــيــــني 
، فا حدود 

ً
كاآلتني من املنطقة العربية مثا

للمبالغ التي يدفعونها للجامعات. 
ه 

ّ
 التقاليد البريطانية مختلفة، ألن

ّ
يوضح أن

حني كان في فرنسا، كان اإلضراب ال يتوقف 
قبل تحقيق املطالب، لكن هنا أعلنوا سلفًا 
اإلضراب ملّدة ثاثة أسابيع وعلى الرغم من 
ف اإلضراب، ويرى 

ّ
عدم تحقيق أي شيء توق

 هذا األمر غريب. أّما عن طبيعة الخطوة 
ّ
أن

التصعيدية التالية فما زالت األمور غامضة، 
ومن املمكن العودة إلى اإلضــراب في أواخر 
ع ما سيحدث، 

ّ
أبريل. ويضيف: »يصعب توق

التي  املساومة  ليونة.  أّي  يظهروا  لم  هم 
ّ
ألن

عرضت علينا، لم تلبِّ أبدًا املطلوب وُرفضت 
بشكل صاعق«.

استعداد
ــعــــضــــو فــــــي اتــــحــــاد  ــه، يـــــقـــــول الــ ــتــ مــــــن جــــهــ
ــلــــيــــات ســــــاي إنـــغـــلـــيـــرت،  الــــجــــامــــعــــات والــــكــ
 العرض الذي رفضوه 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

كان عبارة عن تغيير نظام التقاعد على مدار 
يتوصلون  بينما  املقبلة  الــثــاث  الــســنــوات 

لندن ـ كاتيا يوسف

اكتملت املرحلة األولى من إضراب 
بريطانيا  في  الجامعات  أســاتــذة 
استحقاقات  إنهاء  قضية  بسبب 
ــع قــواعــد  ــــب الــتــقــاعــد املــضــمــونــة، ووضــ رواتـ
جـــديـــدة تــعــتــمــد عــلــى املــســاهــمــات الــخــاصــة 
التقاعد  راتــب  التي يستثمرها األساتذة في 
الـــنـــهـــائـــي. ويــســتــمــر اإلضـــــــراب فـــي تـــواريـــخ 
الثانية منه، وهــو ما قد  محددة في املرحلة 

يستهدف فترة اختبارات الطاب.
جــرى تأكيد مــوعــد اإلضــــراب الــثــانــي فــي 12 
كلية في وقت الحق هذا الشهر، إذ سيخرج 
املــوظــفــون فــي 11 كلية فــي لــنــدن بــاإلضــافــة 
إلــــى كــلــيــة ســـانـــدويـــل فـــي ويـــســـت مــيــدالنــدز 
في 27 أو 28 مــارس/ آذار الجاري، لينظموا 
ــًا عــلــى مــــدار يــومــني أو ثـــاثـــة. بــذلــك،  إضـــرابـ
وإسلنغتون  سيتي  كلية  بـــاإلضـــراب  تــتــأثــر 
وكلية هارينجي إنفيلد، وكلية شمال شرق 
وكلية  كينغزواي،  وستمنستر  وكلية  لندن، 
كـــرويـــدن، وكــلــيــة المــبــيــث، وكــلــيــة ســانــدويــل، 
جميعها بتاريخ 27 و28 و29 مــارس. كذلك، 
تدخل فــي اإلضـــراب كلية ريــدبــريــدج، وكلية 
مــــارس  27 و29  ــتـــاريـــخ  بـ هــامــلــيــتــس  تــــــاور 
 عــن كلية 

ً
و18 أبــريــل/ نيسان املــقــبــل، فــضــا

هافينغ بتاريخ 27 و28 مارس، وكلية مدينة 
وستمنستر، وكلية شمال غرب لندن بتاريخ 
ــاس هــو  ــ ــ األسـ ــاج  ــجـ ــتـ االحـ مـــــــارس.  28 و29 
فــي شــأن إجــــراءات األجــــور، لكن فــي بعض 
الكليات يشمل الخاف أيضًا مخاوف بشأن 
ــك اســتــحــقــاقــات  ــروف الــعــمــل بــمــا فـــي ذلــ ــ ظـ
العمل واملراقبة  اإلجـــازات وسياسات عــبء 
ما يشرك طواقم املوظفني في اإلضراب إلى 
جانب األســاتــذة. بشكل عــام، صــّوت 91 في 
املــائــة مــن املوظفني لصالح اإلضـــراب وبلغ 

متوسط نسبة اإلقبال 63 في املائة.

بين فرنسا وبريطانيا
في هذا اإلطــار، يقول البروفيسور، جيلبرت 
ــــات التنمية والــعــاقــات  أشــقــر، أســتــاذ دراسـ
ــة فــــي جـــامـــعـــة »ســـــــــواس« )مــــدرســــة  ــيــ ــدولــ الــ
»الــعــربــي  الـــدراســـات الــشــرقــيــة واألفــريــقــيــة( لـــ
الـــجـــديـــد«: »يــــريــــدون تــغــيــيــر نـــظـــام الــتــقــاعــد 
الــذي يعتمد على أســاس الــراتــب األخــيــر مع 
أخذ عدد السنوات بعني االعتبار. واالنتقال 
إلى نظام كنوع من صندوق استثمار مبني 
على املشاركة من دون الضمانة املوجودة في 
 الخسارة 

ّ
فـــإن الــحــالــي. بــذلــك،  نــظــام التقاعد 

قـــد تــصــل بــالــنــســبــة لــلــمــبــتــدئــني حــالــيــًا عند 
وصولهم إلــى وقــت التقاعد إلــى عشرة آالف 
 
ّ
ــًا«. يــلــفــت إلــــى أن ــنـــويـ جــنــيــه إســتــرلــيــنــي سـ
املطلب األساس، للقاعدة النقابية هو رفض 
حسابات إدارات الجامعات التي يشكك فيها 

إضراب 
الجامعات

مستقبل الطالب 
في بريطانيا

مهدد

المطالب المحقة ألساتذة الجامعات وطواقمها في 
الجميع  الطالب.  إضراباتهم تهدد  أّن  تنفي  ال  بريطانيا 
من  والموظفين  األساتذة  بين  لكن،  حّل...  عن  يبحث 

جهة واإلدارات من جهة كثير من الخالف

العطلة المدرسية تعني 
التوقف عن الذهاب 

إلى المدرسة والتمتع 
بإجازة ترفيهية بعيدًا عن 

الروتين اليومي، لكنّها 
في الجزائر ليست كذلك 

هذا العام، إذ تسببت 
نتائج التالميذ السيئة في 

حرمانهم داخل بيوتهم 
من العطلة

عطلة الربيع في الجزائر قصاص مدرسي للتالميذ

هناك إجماع على أّن حجج 
إدارات الجامعات واهية 

وهي مجّرد ذرائع

المشاركون في اإلضراب 
يخسرون من رواتبهم 

عن كّل يوم فيه

مليون تلميذ من بين 
7 ماليين تلميذ في الجزائر 

رسبوا في االمتحانات

تحاول دور الشباب 
إزالة الضغوط النفسية 

عن التالميذ
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الجزائر ـ عثمان لحياني

هذه السنة لم تكن العطلة املدرسية الربيعية 
التي بدأت قبل أيام في الجزائر، مثل عطات 
كثيرون  يصفها  مــا  بسبب  السابقة،  السنني 
ــتــــي عـــاشـــتـــهـــا األســـــــر مــنــذ  بـــحـــالـــة الـــقـــلـــق الــ
بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
املــاضــي، ســـواء بسبب اإلضـــرابـــات واملشاكل 
الـــتـــي عــرفــتــهــا املـــــــدارس، أو بــســبــب الــنــتــائــج 
غــيــر املــرضــيــة ألبــنــائــهــم، والــتــي تسببت بها 
لفترات  والتعليم  التربية  نقابات  إضــرابــات 
متقطعة ما أثر سلبًا على التحصيل املدرسي.

ــهــــت عـــائـــات  ــدء عــطــلــة الـــربـــيـــع، واجــ ــ مــــع بـ
جزائرية مأزقًا في التعامل مع اإلجــازة، ما 
بــني بــرمــجــة فــتــرة راحــــة ألبــنــائــهــا ودفــعــهــم 
إلى مراجعة الدروس واإلقبال على الدروس 
أمرها  حسمت  عــدة  عــائــات  الخصوصية. 
 
ّ
بــاتــخــاذ الــخــيــار الــثــانــي، وتــبــريــر ذلـــك بــأن

 اعتبار. يقول نور 
ّ

مصلحة األبناء فوق كل
الدين، وهو أب لثاثة أوالد، يتهيأ ابنه البكر 

الثاني لشهادة  البكالوريا، وابنه  المتحان 
 
ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ املــتــوســط  التعليم 

الـــذي يهمه أن  العطلة ال تــهــم ابــنــه بــالــقــدر 
يــــراجــــع بـــعـــض الــــــــدروس فــــي الـــريـــاضـــيـــات 
ــــال تــلــك  ــيـــزيـــاء الـــتـــي تــعــطــل عــنــهــا خـ ــفـ والـ
اإلضرابات وشوشت ذهنه: »أدخله ذلك في 
حــالــة مــن الــخــوف والــتــوجــس مــن صعوبة 

االمتحانات في يونيو/ حزيران املقبل«.
وإذا كــانــت العطلة فــي عــرف الــعــائــات هي 
املــخــرج الــوحــيــد أمــــام الــتــامــيــذ، إلنــقــاذ ما 
هم 

ّ
فإن الـــــدروس،  إنـــقـــاذه الســتــيــعــاب  يمكن 

 الــعــطــلــة في 
ّ
يــظــلــون ضــحــيــة بــاعــتــبــار أن

ــواء الــدراســيــة  ــ الـــعـــادة تــســتــلــزم تغيير األجـ
ــذ قــســط من  نــحــو الــتــرفــيــه والــســيــاحــة وأخــ
الراحة. تعلق إحــدى األمهات: »أنــا مقتنعة 
التي  النتائج   

ّ
لــكــن لــلــراحــة،  هــي  العطلة   

ّ
أن

 الفائدة 
ّ
حصل عليها ابني تجعلني أقول إن

ــدروس،  ــ ــدراك الــ ــتــ مـــن الــعــطــلــة تــظــل فـــي اســ
 اإلضرابات األخيرة التي 

ّ
خصوصًا في ظل

شوشت كثيرًا على أبنائنا وعلينا«.

األزمــــــة الـــتـــربـــويـــة الـــتـــي عــاشــتــهــا الــجــزائــر 
لــعــبــت دورًا سلبيًا  األخـــيـــرة  الــفــتــرة  خــــال 
كــبــيــرًا لــــدى الــتــامــيــذ، والــنــتــائــج الــكــارثــيــة 
األخير  الــدراســي  الفصل  إليها  انتهى  التي 
في  كبيرة  مشكلة  إلــى  تــؤشــر  العطلة،  قبل 
الـــدروس، فــاألرقــام بحسب وزارة  استيعاب 

ــات الـــوطـــن  ــديـ ــلـ ــاب املـــنـــتـــشـــرة عـــبـــر بـ ــبـ الـــشـ
ــن جـــمـــعـــيـــات املـــجـــتـــمـــع املـــدنـــي  وغـــيـــرهـــا مــ
ــرامــــج تــثــقــيــفــيــة  والـــكـــشـــافـــة الــــجــــزائــــريــــة، بــ
التاميذ.  تحفيز  منها  الــهــدف  وترفيهية، 
وأخــــذت الــكــشــافــة الــجــزائــريــة عــلــى عاتقها 
تــنــظــيــم الـــعـــديـــد مـــن الــــرحــــات الــتــرفــيــهــيــة 
ــّمـــت أيـــضـــًا تــامــيــذ  لــلــمــنــتــســبــني إلــيــهــا ضـ
املــدارس. وهي رحات لحظت زيارة بعض 
املراكز الثقافية واملتاحف وحضور عروض 
املناطق  فــي  التخييم  عــن   

ً
فــضــا مسرحية 

ــعــــاب  ــلـــيـــة، وتـــنـــظـــيـــم مـــســـابـــقـــات وألــ الـــجـــبـ
وتلخيصها،  كتب  مطالعة  وفــتــرات  فكرية 
ــاطــــات أخـــــــرى مــــن شـــأنـــهـــا أن تــفــتــح  ونــــشــ
ذهـــن التلميذ عــلــى آفـــاق أوســـع بــعــيــدًا عن 
األقــســام والــــدروس اإلجــبــاريــة. كــذلــك، عمد 
برامج  إلــى وضــع  الشباب  مــن دور  العديد 
غنية لعروض أفام ومسرحيات وحصص 
ــعـــر ورســـــــم، ومـــســـابـــقـــات فــكــريــة  ــاء وشـ ــنـ غـ
بالتنسيق  التعلم،  على  التاميذ  لتحفيز 
 عن تنظيم عدد 

ً
الثقافية، فضا املراكز  مع 

مـــن الــــرحــــات نــحــو املـــتـــاحـــف بــالــعــاصــمــة 
الجزائرية وغيرها من املدن.

فـــــي بــــلــــدة أحــــمــــر الــــعــــني قـــــــرب الـــعـــاصـــمـــة 
الجزائرية، نظم دار الشباب رحلة لألطفال 
والتاميذ الى املركز العلمي بمدينة تيبازة. 
 
ّ
ــهـــدي إن ــــاج عـــلـــي مـ ــر الـــــــدار حـ ــقـــول مـــديـ يـ

التاميذ،  التي شــارك فيها عشرات  الرحلة 
الــظــروف الصعبة  تستهدف إخــراجــهــم مــن 
والـــضـــغـــوط الـــتـــي عـــاشـــوهـــا خــــال الــفــتــرة 
األخيرة من الفصل الدراسي، إذ يمكنهم من 
والتحضير  الضغوط  هــذه  تجاوز  خالها 
املـــدارس وهم  إلــى  لعودتهم بعد أسبوعني 

في حالة نفسية جيدة«.
التي فضلت أن تبقي  العائات  تبقى بعض 
على برنامج العطلة في كونها عطلة حقيقية، 
فــســافــر أفــــرادهــــا بــمــن فــيــهــم الــتــامــيــذ إلــى 
مناطق ريفية داخل الباد أو لزيارة األقارب، 
وغيرها من الرحات الداخلية، خصوصًا مع 
الحالة االقتصادية السيئة التي تمنع السفر 

إلى تونس على سبيل املثال.

 مليون تلميذ من بني 
ّ
أن إلى  التربية تشير 

الــجــزائــر حصلوا  فــي  تلميذ  مــايــني  سبعة 
على نتائج راسبة مصنفة في خانة »إنذار 
وتوبيخ« وهو العدد األكبر في تاريخ الباد.

 هــذه املــعــطــيــات، تــحــاول الجمعيات 
ّ

مــع كــل
ــة  ــ ــــدراسـ الـ أجـــــــــواء  تـــغـــيـــيـــر  ــبــــاب  الــــشــ ودور 
وإزالـــــــة الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة عـــن الــتــامــيــذ 
السنة  الــثــانــي مــن  الفصل  امــتــحــانــات  عقب 
ــالــــث )الـــنـــهـــائـــي(  ــثــ ــلـــهـــم لـــلـــفـــصـــل الــ ــيـ وتـــأهـ
ــقـــول املــــــدّرس  واالمـــتـــحـــانـــات املـــصـــيـــريـــة. يـ
 »األسر تبدو في حالة 

ّ
شويح عبد القادر إن

إرهاق كبير نتيجة ما شاب العام الدراسي 
 الــــكــــرة فــــي مــرمــى 

ّ
ــإن ــ مــــن مـــشـــاكـــل. لــــذلــــك، فــ

وجمعيات  الثقافية  واملــراكــز  الــشــبــاب  دور 
املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي لــتــلــعــب دورهــــــــا الـــفـــعـــال 
بــفــضــل الــنــشــاطــات الــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيــة 
التي تنظمها خال العطل املدرسية ونهاية 
ــام الـــراحـــة ونــهــايــة  الــســنــة، وحــتــى خـــال أيــ

األسبوع أيضًا«.
ــع الـــعـــديـــد مـــن دور  ــذا الـــســـيـــاق، وضــ فـــي هــ

 تقييم اإلدارة للرواتب واألزمة 
ّ
، ألن

ّ
إلى حل

الــحــاصــلــة فــي نــظــام الــتــقــاعــد كـــان خــاطــئــًا، 
ويحتاجون إلى هذه الفترة للبّت فيه، لكن 
على األساتذة أن يدفعوا خال هذه الفترة 
التقاعد ويحظوا  فــي صــنــدوق  أكبر  مبلغًا 
بقيمة أقل، على الرغم من وجود هذا الخطأ 
 
ّ
وريــثــمــا يــتــوصــلــون إلـــى حـــلـــول. يــتــابــع أن
أعضاء اتحاد الجامعات والكليات رفضوا 
هــذا الــعــرض فــي أقــل مــن 24 ســاعــة، وقــالــوا 
أزمــة في نظام  هم يرفضون فكرة وجــود 

ّ
إن

 هناك آراء داخل 
ّ
التقاعد. كذلك، يلفت إلى أن

االتـــحـــاد حــالــيــًا تــدعــو إلـــى مــقــاطــعــة تقييم 

اختبارات الطاب أو وضع درجات عليها.
ــا، تــقــول الــســكــرتــيــرة الــعــامــة التــحــاد  بـــدورهـ
 أعضاء 

ّ
الجامعات والكليات، سالي هانت، إن

االتـــحـــاد فــي هـــذه الــكــلــيــات أوضـــحـــوا تمامًا 
هم على استعداد التخاذ إجراءات اإلضراب 

ّ
أن

دفــاعــًا عــن رواتــبــهــم وظــروفــهــم، مــشــيــرة إلــى 
هم سيضربون مــّرة أخــرى في وقــت الحق 

ّ
أن

 الــكــلــيــات مخاوفهم 
ّ

هـــذا الــشــهــر إن لــم تــحــل
 اإلضراب هو املاذ 

ّ
بشكل صحيح. تضيف أن

ــركــوا من 
ُ
ــهــم ت

ّ
األخــيــر، إذ يشعر املــوظــفــون أن

دون أّي بديل آخر. 
من جهته، يقول أحد مسؤولي مكتب إعام 
 تقديم أرباب العمل عرضًا أفضل 

ّ
االتحاد إن

ــراب  قـــد يــنــهــي الـــنـــزاع أو الــحــاجــة إلـــى اإلضــ
 

ّ
أن تحل هم يأملون 

ّ
أن إلى  من جديد. ويلفت 

ــهــم 
ّ
ــور فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن. يضيف أن األمــ

ــيــــرة عــلــى الــخــطــط  يــضــعــون الــلــمــســات األخــ
ــراب  ــراءات اإلضـ ــ ملـــدة 14 يــومــًا أخـــرى مــن إجـ
 
ّ
أن ــد  ــ ــؤّكـ ــ . ويـ

ّ
إلـــــى حـــــــل الـــتـــوصـــل  ر 

ّ
تــــعــــذ إذا 

ــر حــتــمــًا عــلــى فــتــرة 
ّ
ــات ســتــؤث ــرابــ هــــذه اإلضــ

ــهــم 
ّ
ــبــــارات والــتــقــيــيــم. ويــشــيــر إلــــى أن ــتــ االخــ

ب لهم حتى اآلن 
ّ
ممتنون للغاية لدعم الطا

ــهــم 
ّ
فــي هـــذا الـــنـــزاع، ويــــوّد أن يــوضــح لــهــم أن
 هذا الخاف.

ّ
بذلوا قصارى جهدهم لحل

خسارة المضربين
ــراب  »الـــكـــام حــالــيــًا يــــدور حـــول 14 يـــوم إضـ
خـــال فــتــرة االمــتــحــانــات« بــحــســب الــدكــتــور 

مــــازن املـــصـــري أســـتـــاذ الـــقـــانـــون فـــي جــامــعــة 
 ذلــك سينتج عنه 

ّ
لــنــدن«. يوضح أن »سيتي 

ر 
ّ
تأخير في تصحيح االمتحانات، ما سيؤث

 
ّ
ألن الثالثة  السنة  ب 

ّ
طــا بشكل خــاص على 

أغلب الجامعات يتخّرج طابها بعد انتهاء 
االمتحانات بشهر. أّما طاب السنتني األولى 
عيش  بسبب  نفسيًا  يتأثرون  فقد  والثانية 
مــرحــلــة أطـــول مــن عـــدم الــيــقــني لــفــتــرة بسبب 
التصحيح  الــتــصــحــيــح. وســيــحــتــاج  تــأجــيــل 
ــذة غير  ــاتــ  بــعــض األســ

ّ
ــول ألن ــ إلــــى وقــــت أطـ

 هـــذا ال يعني 
ّ
املــضــربــني ســيــصــّحــحــون، لــكــن

نا لن نصحح االمتحانات بعد العودة من 
ّ
أن

اإلضــراب. لكن قد تتخذ إجــراءات تصعيدية 
ــن تــصــحــيــح  ــ ــد االمـــــتـــــنـــــاع عــ ــ ــل إلــــــــى حــ تــــصــ

االمتحانات حتى بعد العودة من اإلضراب.
 هـــذا الــتــصــّرف 

ّ
يـــؤّكـــد الــدكــتــور املـــصـــري، أن

ـــــه يــعــتــبــر خـــرقـــًا لعقد 
ّ
يــتــضــمــن خـــطـــورة ألن

الراتب  خصم  الجامعة  وباستطاعة  العمل، 
أو نــســبــة مـــنـــه. كـــذلـــك، مـــن املــمــكــن أن تــقــوم 
الداخلية  الــلــوائــح  بتعديل  الجامعات  إدارة 
في حاالت الطوارئ، أي قد تستخدم البنود 
املــوجــودة على هــذه اللوائح مــن أجــل اتخاذ 
ــوع. وعـــن  ــ ــــوضــ ــلـــى املــ ـــب عـ

ّ
إجـــــــــــراءات لـــلـــتـــغـــل

 
ّ
ر ألن

ّ
تتأث لن  ها 

ّ
إن االمتحانات يقول  مراقبة 

أشخاصًا آخرين يتولون القيام بها.
ه يحق ألّي نقابة البدء 

ّ
ويلفت املصري، إلى أن

بـــإضـــراب وفــــق الـــقـــانـــون بــعــد أن يــطــلــب من 
أعضائها التصويت عليه، وينبغي أن تصل 

إلــى 50 فــي املائة،  نسبة املوافقة واالشــتــراك 
كي تمنح الحق في اإلضراب والتصعيد ملدة 
ستة أشهر، لكن بعدها تنتهي صاحية هذا 
كذلك،  تجديده.  ينبغي  عمليًا  أي  التفويض 
هم توقفوا عن اإلضراب بعد ثاثة 

ّ
يوضح أن

أسابيع على الرغم من عدم تحقيق مطالبهم 
يخسرون  املضربني   

ّ
أن األول  ــّدة،  عـ ألســبــاب 

 يوم إضــراب، وهناك من 
ّ

من رواتبهم عن كل
ال يــتــحــّمــل فــتــرة إضـــــراب مــفــتــوح، والــســبــب 
هم ال يريدون خسارة دعم الطاب، 

ّ
الثاني أن

في  حدثت  التي  التغييرات  الثالث  والسبب 
الــســنــوات املــاضــيــة بــشــأن اإلضـــــراب، ومنها 

التبليغ عنه قبل البدء به.

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

تحقيق

الدوحة ـ العربي الجديد

أّكد املفّكر العربي واملدير العام لـ »املركز 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات«، 
 »طــبــيــعــة املــوقــف 

ّ
د. عــزمــي بـــشـــارة، أن

ــام  ــكـ ــم أحـ ــلـ ــعـ ــفـــي الـ ــمـــي فـ ــيـ أخــــاقــــي وقـ
ــــك خــــال افــتــتــاح  ولـــيـــس مــــواقــــف«، وذلـ
العرب  الدكتوراه  طلبة  »مؤتمر  أعمال 
العاصمة  في  الغربية«،  الجامعات  في 
الــقــطــريــة الــــدوحــــة. وقــــال إنــــه »بــإمــكــان 
ــذا  ــبـــاحـــث أن يـــكـــون مـــوضـــوعـــيـــًا وهــ الـ
مــطــلــوب مــنــه ولـــكـــن لــيــس مــطــلــوبــًا أن 
يكون محايدًا«، مشيرًا إلى أن »التحّول 
وال  بنيوية،  مسألة  الديمقراطية  نحو 
تــحــول ديمقراطي في  يــجــري  أن  يمكن 
ديمقراطيني  دون  مــن  الــعــربــيــة  بــادنــا 

مني«. 
ّ
منظ

اإلنـــــســـــانـــــيـــــة  الـــــــعـــــــلـــــــوم   
ّ
أن وتـــــــــابـــــــــع 

السلطوية  األنــظــمــة  فــي  واالجــتــمــاعــيــة 
الـــنـــظـــام  يــــــــرى  إذ  ــة،  ــوبــ ــبــ ــحــ مــ لـــيـــســـت 
يكونوا  أن  يجب  الــنــاس  أن  السلطوي 
العلوم  إما تقنيني أو خبراء لديه، وأن 
اإلنــســانــيــة واالجــتــمــاعــيــة ال بـــد منها 
فقط إلقامة كليات لتحوي الطلبة ذوي 

املستويات املتدنية. 
وعرض بشارة في كلمته، لفكرة وهدف 
تــــأســــيــــس املـــــركـــــز الــــعــــربــــي لـــألبـــحـــاث 
ــــرات  ــمـ ــ ــــؤتـ ودراســـــــــــة الــــســــيــــاســــات، واملـ
التي  الــتــي يعقدها ســنــويــًا، واألقـــســـام 
يــضــمــهــا، كقسم األبـــحـــاث، والـــدوريـــات 
الدوحة  ومعهد  املــركــز،  يصدرها  التي 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا، ومــعــجــم الـــدوحـــة 
ــة، واملـــؤشـــر  ــيـ ــربـ ــعـ ــاريـــخـــي لــلــغــة الـ ــتـ الـ
ذه 

ّ
الــعــربــي وهــو اســتــطــاٌع ســنــوّي ينف

 
ً
املركز العربي في البلدان العربية، قائا

إن »ما نقوم به هنا من دون الخضوع 
ــر مــهــم جــدًا  لــألجــنــدات الــغــربــيــة هــو أمـ
للمنطقة، خصوصًا أن هناك وهمًا بأن 
التمويل الغربي تمويل غير مشروط«. 
أضــــــاف: »نـــحـــن أســســنــا مـــركـــز أبــحــاث 

.»
ً
مستقا

الدوحة  »أّسسنا معهد  أضــاف بشارة: 
لـــــلـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا لـــنـــنـــشـــئ بـــاحـــثـــًا 
ــــاع على  عــربــيــًا مــتــخــصــصــًا، لـــديـــه اطـ
التخصصات  فـــي  املــهــمــة  اإلشــكــالــيــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ األخـــــــــــــــرى فــــــــي الــــــعــــــلــــــوم اإلنـ
للعلوم  متفّرغ  واملعهد  واالجتماعية. 
ويحترمها،  واالجــتــمــاعــيــة  اإلنــســانــيــة 
وهدفنا طرح القضايا البحثية العربية 
بــأجــنــدة عــربــيــة، فــنــحــن نـــريـــد إنــتــاجــًا 
علميًا جادًا ومحترمًا باللغة العربية«. 
ولفت إلى املراحل التي قطعها »معجم 
الدوحة التاريخي للغة العربية«، الذي 
إنــجــازه 400 باحث وخبير  يعمل على 
ــنـــذ أربــــع  ــيـــة مـ مــــن ســـبـــعـــة أقــــطــــار عـــربـ
النتائج  قريبًا  تعلن  أن  على  ســنــوات، 
التي قطعها املشروع، وقد أبدت العديد 

من الجامعات اهتمامًا الفتًا به«.
كـــمـــا عـــــرض لـــلـــمـــؤشـــر الــــعــــربــــي، الــــذي 
ــدد مــن  ــ ــدأ اســـتـــخـــدام بـــيـــانـــاتـــه فــــي عـ ــ بـ
عن  عربي  كمصدر  الغربية  الجامعات 
املؤشر وصل حجم عّينته  العرب. هذا 
ع، في أكثر من 75 

َ
إلى 100 ألف مستطل

 
ّ
اســتــطــاع رأي. تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن

عينة املؤشر العربي تتراوح ما بني 18 
ألــفــًا ســنــويــًا، وهــي  ع و22 

َ
ألـــف مستطل

أكبر من أّي عّينة في أّي استطاع غربي.
ويعّد مؤتمر طلبة الدكتوراه العرب في 
األكاديمي  املؤتمر  الغربية  الجامعات 
األّول مـــن نــوعــه فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة. 
ــّيـــتـــه فــــي تـــأســـيـــس فــضــاء  وتــــبــــرز أهـــمـ
الدكتوراه  باحثي  بــني  تفاعلي  حيوي 
الـــعـــرب فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيـــة، بما 
يسمح بالتفاعل وتبادل الخبرات في ما 
باملؤسسات  عاقاتهم  ويوطد  بينهم، 
وقضايا  العربية  والجامعية  البحثية 

البحث العلمي. 
 لــــطــــاب 

ً
ــــــــر املـــــؤتـــــمـــــر مـــــســـــاحـــــة

ّ
ويــــــــوف

الدكتوراه العرب في الجامعات الغربية 
ــلــــوم  ــعــ ــات الــ ــخــــصــــصــ ــي مــــخــــتــــلــــف تــ ــ ــ فـ
أوراٍق  لتقديم  واإلنسانية  االجتماعية 
من مشاريع أبحاث دراستهم، ويمّكنهم 
االســتــفــادة مــن مــراجــعــات ومــاحــظــات 
أكاديميني متخصصني في مجاالتهم. 
ــذا املـــؤتـــمـــر فــي  ــ وســــــوف يــتــيــح عـــقـــد هـ
التعّرف  الطاب  لهؤالء  العربي  العالم 
ــن قـــــــرب إلـــــــى األجـــــــنـــــــدات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــ عــ
عاقاٍت  تشبيك  فــي  ويساهم  العربية، 
مــهــنــيــة وبــحــثــيــة مـــع األكـــاديـــمـــيـــني في 
جامعات املنطقة. كما ستتيح املشاركة 
في املؤتمر لهؤالء الطلبة نشر أوراقهم 
البحثية باللغة العربية، ما يساهم في 
والجمهور  األكاديمي  املجتمع  تعريف 

الــعــربــي عــمــومــًا بــهــذا املــنــتــج البحثي 
 ما ُينشر بلغات غير عربية.

ً
الذي عادة

ــال املـــؤتـــمـــر عـــلـــى مـــدى  ــمــ وتـــســـتـــمـــر أعــ
ثــاثــة أيــــام، ويــشــمــل جـــدول أعــمــالــه 14 
باحثًا وباحثة   83 فيها  جلسة يشارك 
ينتمون إلى أكثر من 40 جامعة غربية 
في أوروبا وأستراليا وكندا والواليات 
ــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة. وأقــــــــّرت الــلــجــنــة  املـ
ــــل 250  الــعــلــمــيــة مــقــتــرحــاتــهــم مــــن أصـ
التخصصات  مــراعــيــة  تلقته،  مقترحًا 
البحث  أوراق  على  ــب 

ّ
ويــعــق وتــنــوعــهــا، 

املقدمة 40 أستاذًا متخصصًا. 
وتتوزع أوراق املؤتمر على تخصصات 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــي الــــعــــلــــوم االجـ ــ مـــتـــنـــوعـــة فــ
واإلنــســانــيــة، وأطـــروحـــات دكــتــوراه في 
والتاريخ  الثقافية  الــدراســات  مــجــاالت 
وعـــــلـــــم االجـــــتـــــمـــــاع وعـــــلـــــم الـــســـيـــاســـة 
ــدر وعـــــلـــــم الـــنـــفـــس  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ودراســـــــــــــــات الـ
ــانــــون والـــســـيـــاســـات  ــقــ ــتــــصــــاد والــ واالقــ

القضائية واللسانيات.
وسيكون هذا املؤتمر فاتحة مؤتمرات 
بهدف  بانتظام،  املــركــز  يعقدها  أخــرى 
ــة تــــفــــاعــــل بـــــني بـــاحـــثـــي  ــكـ ــبـ تــــطــــويــــر شـ
الدكتوراه العرب في الجامعات الغربية 
وبــني نظرائهم واألســاتــذة فــي الفضاء 
األكاديمي العربي، وتمكينهم من إغناء 

الدوريات العلمية العربية وإثرائها.

بشارة يؤكد على أخالقية الباحث

التحّول نحو الديمقراطية مسألة بنيوية )العربي الجديد(

د. عزمي بشارة خالل إلقاء كلمته في المؤتمر )العربي الجديد(

العطلة تعني 
الترفيه... لكن 
)العربي الجديد(

)Getty /يتجدد اإلضراب )جف ميتشل
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في المائة من موظفي الجامعات 

صّوتوا لمصلحة اإلضراب وبلغ 
متوسط اإلقبال 63 في المائة

بدأت أمس أعمال 
»مؤتمر طلبة 

الدكتوراه العرب في 
الجامعات الغربية« 

في قطر، والذي يعد 
األول من نوعه لناحية 
تأسيس فضاء حيوي 

تفاعلي بين باحثي 
الدكتوراه العرب 

في تلك الجامعات
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