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كابول ــ صبغة اهلل صابر

االجتماعية  القضايا  من  العديد  بني  من 
الــتــي تـــواجـــه الــشــعــب األفــغــانــي وتــعــانــي 
مــنــهــا الــطــبــقــة الــفــقــيــرة تــحــديــدًا فــي بــاد 
)القنب  الحشيش  اإلدمـــان على  الــحــروب،  مزقتها 
الهندي( والهيرويني وأنواع مختلفة من املخدرات. 
وما يؤشر إلى زيــادة التعاطي واإلدمــان، امتداده 
إلــى الــنــســاء، ووصـــول عــدد املــدمــنــات إلــى عشرات 
اآلالف فــي بــعــض األقــالــيــم. أرقــــام تــؤكــدهــا وزارة 
 عدد املدمنات 

ّ
مكافحة املخدرات التي تشير إلى أن

 وصل إلى 800 ألف مدمنة.
ّ

في أفغانستان ككل
ــواء في  الــبــطــالــة ومــعــهــا الــعــمــل فـــي املــــخــــدرات، ســ
الزراعة أو التجارة، من أبــرز أسباب اإلدمــان لدى 
 األمـــر مختلف لــدى اإلنــــاث، إذ يقدم 

ّ
الــذكــور، لــكــن

ــري  ــ األطــــبــــاء أســـبـــابـــا أخـــــــرى، مــنــهــا الـــعـــنـــف األسـ
واألمــراض النفسية والفقر. في هذا الصدد، يقول 
الدكتور حميد الله، املتخصص في عاج اإلدمان، 
 هناك أسبابا كثيرة لتفشي 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

مشترك  بعضها  األفــغــانــي،  املجتمع  فــي  اإلدمــــان 
الــرجــال والــنــســاء، وبعضها خــاص بالنساء،  بــني 
 الكثير 

ّ
ومن أبرزها الحالة املعيشية الصعبة، ألن

 
ّ
من النساء، خصوصا األرامل واملطلقات، يرين أن
طريقة الخاص من معاناة الحياة هي التعاطي.

ــادة تـــبـــدأ بــتــعــذيــب  ــعــ  »األســـــــرة فـــي الــ
ّ
يــضــيــف أن

ــنـــات، وبـــمـــجـــرد أن  ـــهـــن مـــدمـ
ّ
اإلنــــــاث إذا عـــرفـــت أن

ضدها  العنف  إلــى  تلجأ  مدمنة  الفتاة   
ّ
أن تعرف 

بـــداًل مــن التفكير فــي عــاجــهــا، وهـــو مــا يجعلها 
 
ّ
فــإن كــذلــك،  مــدمــنــة.  ويبقيها  بــالــتــعــاطــي  تتمسك 

أفغانستان،  فــي  ميّسر  املــخــدرات  على  الــحــصــول 
 
ّ
فهي متوافرة في كثير من املنازل حتى«. يتابع أن

زراعــة نبتة الخشخاش التي تنتج األفيون سبب 
األبــرز   

ّ
لكن النساء والفتيات،  إدمــان كثير من  في 

يتعرضن  عندما  النساء   
ّ
ألن األســـري،  العنف  هو 

للعنف والضرب يلجأن إلى اإلدمان، فيمضغن في 
 من األفيون لتخفيف املعاناة واأللم، 

ً
البداية قليا

ويتدرجن إلى الحشيش ثم الهيرويني.
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ّ
يذكر الطبيب قصة فتاة زّوجها والدها في سن

عاما، بشخص لم تكن راغبة فيه حتى، فتعرضت 
الرجل  أهــل  الـــزواج مــن قبل  للضرب والعنف بعد 
املدمن على الحشيش. الفتاة لم تجد ملجأ سوى 
اللجوء إلى األفيون، وقد أكلت في يوم واحد كمية 
 أسرة الرجل 

ّ
أوصلتها إلى املستشفى. يشير إلى أن

إلــــى املستشفى  تــأخــذهــا  تـــرفـــض حــتــى أن  كـــانـــت 

ــعــــاج. وهــــكــــذا بـــاتـــت مـــدمـــنـــة بـــعـــد ذلــــك.  لــتــلــقــي الــ
لطاملا كانت مشكلة اإلدمــان متفشية في الجنوب 
ها امتدت منذ فترة إلى الشمال، وإلى 

ّ
األفغاني، لكن

األماكن اآلمنة نسبيا واملتحضرة فيه، كالعاصمة 
 الــفــقــر ليس 

ّ
كــابــول، وهـــو أمـــر مقلق يشير إلـــى أن

وحـــده السبب فــي تفشي اإلدمــــان بــني الــنــســاء، بل 
هناك أسباب عــدة أخــرى. ومــن بني أقاليم الشمال 
التي ينتشر فيها اإلدمان، إقليم دايكندي، إذ تقول 
املــدمــنــني في  املـــائـــة مـــن  فـــي   30 

ّ
الــصــحــة إن وزارة 

 مدمنات على أنواع مختلفة من 
ّ
اإلقليم، إناث، وهن

املخدرات، مع تزايد الحاالت باضطراد.
فــي هـــذا الــخــصــوص، يــقــول رئــيــس إدارة الصحة 
 
ّ
املــحــلــيــة فــــي اإلقـــلـــيـــم، إســــحــــاق عـــلـــي درمــــــــان، إن

اإلحصائية تشير إلى إدمان نحو 70 ألف شخص 
ــن بــيــنــهــم من  ــاملـــخـــدرات فـــي اإلقـــلـــيـــم، 21 ألـــفـــا مـ بـ
 80 في املائة من هؤالء جميعا 

ّ
النساء. يوضح أن

يستخدمون األفيون وأنواعا أخرى من املخدرات، 
يضيف  الهيرويني.  املائة  في   20 يستخدم  بينما 
ــــه بــالــنــظــر إلــــى خـــطـــورة إدمـــــان الــنــســاء 

ّ
درمـــــان أن

تـــحـــديـــدًا، قــــــررت الـــحـــكـــومـــة تـــأســـيـــس مــســتــشــفــى 
خــاص بهن فــي مــركــز اإلقــلــيــم، نيلي، وفــي إمكان 
املستشفى معالجة عشرات املدمنات في آن واحد، 

وبـــذلـــك ســتــنــطــلــق ســلــســلــة بـــرامـــج خــاصــة لــعــاج 
شؤون  إدارة  رئيسة  ترحب  اإلقليم.  في  املدمنات 
النساء في اإلقليم، زكيه رضائي، في حديثها إلى 
 
ّ
»العربي الجديد«، بقرار تأسيس املستشفى، لكن
ذلك وحده لن يكون كافيا، في رأيها، »للوقوف في 
 من 

ّ
أن وجــه ظاهرة مستفحلة وخطيرة، ال سيما 

خشية  وهناك  أوالد،  لديهن  أمهات  املدمنات  بني 
إلى حّد كبير من إدمان أطفالهن أيضا«.

مجتمع
املــخــدرات  للتوعية بمخاطر  الــجــزائــر، حملة وطنية  فــي  الــوطــنــي،  لــأمــن  العامة  املــديــريــة  أطلقت 
موجهة إلــى التاميذ والطاب ومــرتــادي نــوادي اإلنترنت ودور الشباب واألمــاكــن العامة. وأفــاد 
 هذه الحملة ستنظم على مستوى 48 والية، وتندرج في سياق »توعية الناشئة 

ّ
بيان للمديرية بأن

بمخاطر املخدرات واألضرار الناجمة عنها، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الفاعلة واملجتمع املدني 
 الشروح 

ّ
واإلعامي إلشراكهم في الوقاية من التعاطي، إذ سيجري توزيع منشورات تتضمن كل

)واج( املتعلقة بالوقاية من هذه اآلفة االجتماعية«. 

املناطق، وسط  من  العديد  أملانيا، حيث عزلت  النمسا وجنوب  من  أجــزاء  الكثيفة  الثلوج  غطت 
توقعات بأن يستمر الطقس السيئ حتى صباح اليوم الجمعة. وقالت الشرطة النمساوية، أمس، 
 فتى عمره 16 سنة من أستراليا قتل في انهيار ثلجي، في ســان أنطون إم أرلــبــرغ، فيما كان 

ّ
إن

يتزلج. وهكذا ارتفع عدد الوفيات املرتبطة بالطقس إلى ما ال يقل عن 15 في أوروبا، منذ األسبوع 
املاضي. وأغلق العديد من خطوط السكك الحديد في األلب النمساوي بسبب الثلوج، كما أغلقت 
)أسوشييتد برس( املدارس في أجزاء من بافاريا في أملانيا. 

الثلوج الكثيفة تغطي أجزاء من النمسا وألمانياحملة جزائرية ضد المخدرات موجهة إلى الشباب

لتوفير  التسول  إلى  توجهن  مدمنات  نساء  ثمة 
علّمها  التي  كلثوم  هــؤالء  من  العيش.  لقمة 
تتسول  أوالدًا  لها  تاركًا  ومات  التعاطي  زوجها 
في كابول إلطعامهم. تقول لـ»العربي الجديد«: 
من  القليل  منه  آخذ  وكنت  مدمنًا  زوجي  »كان 
المواد، ولم أكن أحسب أنّي سأصل إلى هذا الحد، 

ولم أفكر يومًا في النتائج السيئة«.

تتسول لتعيش

حضارة الصني تعود إلى آالف السنني 
املــاضــيــة، وهـــي بـــاد غــنــيــة ثــقــافــيــا في 
الحاكمة  أسرها  تاريخ  من  مرحلة   

ّ
كــل

في  امللتقطة  الــصــورة  تعكس  الــطــويــل. 
سوق للتحف والتذكارات في العاصمة 
ل 

ّ
ــتـــراث إذ تمث بــكــني جــــزءًا مـــن هـــذا الـ

تــمــاثــيــل قــديــمــة مكتشفة،  نــســخــا مـــن 
عــلــمــا أّن الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم فــــي الـــبـــاد 
يحمي اآلثار الوطنية من خال تشديد 
العقوبات على تهريبها، لتصل إلى حّد 

اإلعدام.
فـــي هـــذا اإلطـــــار، اكــتــشــف عــلــمــاء آثـــار 
صــيــنــيــون مــقــابــر قــديــمــة تــضــم أوانـــي 
فخارية، فــى جامعة »صــن يــات صن« 
في مدينة قوانغتشو، حاضرة مقاطعة 
قـــوانـــغـــدونـــغ، بـــجـــنـــوب الــــصــــني. وعــثــر 
عــلــى املــقــابــر فــي حـــرم الــجــامــعــة حيث 
كان هناك مطعم للطاب قيد اإلنشاء. 
وقد تدخلت هيئة اآلثار باملدينة للقيام 
ــار. وقـــال يي  بــأعــمــال التنقيب عــن اآلثــ
ــر الـــهـــيـــئـــة: »تـــم  ــديـ ــائـــب مـ شــــي بـــيـــنـــغ، نـ
يعود  التي  املقابر  من  العديد  اكتشاف 
تاريخها إلى أسرة هان الشرقية )25- 
220( ومن فترة أسرتي مينغ و تشينغ 
آثــار  إلـــى  بــاإلضــافــة   ،)1911  -1368(
تاريخها  يرجع  مياه  آبــار  مثل  ثقافية 
إلى أسرة تانغ )618- 907(«. وقال يى 
تعرضت ألضــرار  قد  املقابر  إن  أيضا 
ــة الـــبـــشـــريـــة،  ــطـ ــدة بــســبــب األنـــشـ ــديــ شــ

بحسب وكالة »شينخوا«.
الذي  الجامعي  الحرم  موقع  أّن  وُيعتقد 
يــتــمــتــع بــمــســتــوى مــرتــفــع نــســبــيــا، كــان 
ــلــقــدمــاء لــلــعــيــش فـــيـــه، ودفـــن  مــنــاســبــا ل
ــــــه لــيــس 

ّ
ــالـــذكـــر أن مـــوتـــاهـــم. والـــجـــديـــر بـ

الــجــامــعــة، إذ عثر  االكــتــشــاف األول فــي 
على آثار حجرية لعصور ما قبل التاريخ 

في خمسينيات القرن املاضي فيها.
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)فرانس برس(



أطــفــال ودورات لغة ودمـــج للكبار، وتأهيل 
للعمل بالتعاون مع مراكز التشغيل.

وفــي حــال اخــتــيــار املــهــاجــريــن الــخــروج عما 
هو محدد في النظام، أي الرغبة في االنتقال 
مــن مناطق نائية فــي أقــصــى شــمــال الــبــاد، 
فيتعني عليهم مــواجــهــة »تــحــديــات املسكن 
ومــدارس األطفال واللغة بأنفسهم من دون 
كثير من املساندة من البلديات« بحسب ما 
»العربي الجديد« عبير، بالتوافق  تصف لـ

مع صديقتها »منال م.«.
 

إرهاق
ــــد« مــن  ــــديـ ــــجـ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــدثــــون مـــــع »الـ ــتــــحــ املــ
وفلسطينيني،  ســوريــة؛ ســوريــني  ــهــاجــري  م
يشكون ما يسمونه »إرهاق سماسرة السكن 
بغضب  يتحدثن  النساء  بعض  وبنا«.  ي ج ل
عن »سمسرة السكن التي باتت حالة فساد، 
كما سماسرة مكاتب عقارية في سورية«. في 
شهادة إلى »العربي الجديد« أمام مجموعة 
مــمــن يــعــانــون مــن هـــذه املــشــكــلــة، تــذكــر »رنــا 
س.« اآلتية من عفرين السورية منذ نحو 3 
 »معظم 

ّ
أعوام، وهي خريجة جامعة حلب، أن

الناس يخشون الخوض في مثل هذا األمر 
بالفعل  ــهــم يحتاجون 

ّ
ألن الحساس عانية 

إلى سكن، وهم مضطرون لدفع مبالغ مالية 

تحت الطاولة لتأمني مسكن عبر سماسرة، 
وهــــذا مـــوضـــوع حــســاس ويــعــتــبــر تـــابـــو، ملا 
يــرتــبــط بــمــمــارســات أخــــرى تــجــرهــا رغــبــات 
الــبــعــض فــي الــتــربــح عــلــى حــســاب الــقــوانــني 
واملــهــاجــريــن الـــذيـــن هـــم مــثــلــهــم، ولـــهـــذا كــان 
املــــوضــــوع يـــطـــرح بــصــيــغــة الــهــمــس قــبــل أن 

يصل إلى مستوى اإلرهاق للمهاجرين«.
تتدخل أم لثاثة أطفال لتعبر عن امتعاضها 
وخسارتها للمال فــي أســلــوب ال يخلو مما 
تسميه »احــتــيــااًل«. ميسون أرادت االنتقال 
إلـــى مــنــطــقــة قــريــبــة مـــن أوبـــســـاال: »بـــــداًل من 
العيش في عزلة وبرد الشمال، أردنا أن نجد 
مدارس لألبناء في مدينة كبيرة، أو بالقرب 
منها. ومن خال بعض املعارف توصلنا إلى 
رقم شخص قــال: أنا سأحاول مساعدتكم... 
لكن بصراحة فاألمر سيكلف، واملال ليس لي، 
بل ملن سيؤّمن املسكن لكم«. تضيف: »بعد 
ض مبلغ السمسرة من 20 ألف 

ّ
مفاوضات خف

كرونه )2235 دوالرًا أميركيًا( سويدية إلى 
8 آالف )895 دوالرًا( بسبب استحالة تأمني 
املبلغ األساسي بعد سنة ونصف السنة في 
السويد. وبعد الدفع فقط سمحوا لنا برؤية 
ــه قديم شبه منهار، ويقع 

ّ
املسكن ليتبني أن

مــنــعــزاًل فـــي غــابــة بــعــيــدة عـــن املــديــنــة. لـــدّي 
ابنتان مراهقتان خشينا عليهما من السكن 

أوبساال ـ ناصر السهلي

في مدينة أوبساال، على بعد نحو 
ســاعــة إلـــى الــشــمــال مــن العاصمة 
الــســويــديــة اســتــوكــهــولــم، تجتمع 
مجموعة من النساء املهاجرات حــول طاولة 
لــتــعــلــم اســـتـــخـــدام الــكــومــبــيــوتــر، فـــي دورات 
مجانية في مقر اتحاد مهاجرين متخصص 
بمساعدتهن، مــن خــال ناشطني متطوعني 
من جنسيات مختلفة. وهي محاولة لتخفيف 
أعــبــاء الــغــربــة، وتسهيل االنــدمــاج على بقية 
 قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة تــشــغــلــهــن 

ّ
ــن ــكـ ــن. لـ ــريـ ــاجـ ــهـ املـ

وأســـرهـــن فــي مــا اســتــقــصــت حــولــه »الــعــربــي 
الجديد« عن أكثر القضايا إرهاقًا وسلبية في 
مجتمع الغربة الذي يتلمس طريقه لاندماج 
فــي ظــل أنظمة وقــوانــني وثقافة مختلفة عن 
دول املنشأ، وعلى رأسها مشكلة مشتركة بني 

هذه العائات: العثور على مسكن.
ــد، يـــجـــدون  بـــعـــض املـــهـــاجـــريـــن فــــي الــــســــويــ
أنفسهم اليوم، بعد فترة انتظار اإلقامة، في 
رحــلــة أخـــرى لــانــتــقــال إلـــى ســكــن قــريــب من 
املدن الكبيرة. منهم من يصف الرحلة: »تجد 
نــفــســك بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى اإلقــــامــــة، على 
قــارعــة الطريق إن لــم تقبل القرية أو املنفى 
الـــذي يــريــدون إسكانك فــيــه« بحسب »منال 
م.«. وهكذا يجدون أنفسهم عرضة لاحتيال 
عبر سماسرة فــي املــدن الكبرى كالعاصمة 

استوكهولم، وأوبساال وماملو.
 

خلفية
ال تــفــرض قــوانــني الــســويــد عــلــى املهاجرين 
ــوء، مــكــان  ــجـ ــلـ بـــعـــد حــصــولــهــم عـــلـــى حــــق الـ
 تشدد شركات السكن في قبول 

ّ
سكنهم، لكن

السكان الجدد، خصوصًا شرط العمل، بات 
فــي رحلة تعلم  املهمة على مــن هــم  يصّعب 
اآلن،  للعمل حتى  اللغة واالندماج والتأهل 
 انــتــظــار الــشــقــة يمتد ســنــوات: »كــي 

ّ
كــمــا أن

يأتي الدور عليك قد تنتظر على األقل أربع 
ســنــوات إن كنت تــرغــب فــي اإلقــامــة بمدينة 
العرب  املهاجرين  أحــد  يوضح  كما  كبيرة« 
ــد فـــي الـــســـويـــد مــنــذ فـــتـــرة بــعــيــدة،  ــتـــواجـ املـ

والعامل في حقل الدمج.
ــد مــــن ســيــاســة  يــشــكــو الـــبـــعـــض فــــي الـــســـويـ
اإلســــكــــان بـــعـــد اإلقــــامــــة بـــاعـــتـــمـــادهـــا ســكــنــًا 
العائات  فبعض  واألفــــراد.  لــألســر  مشتركًا 
تـــجـــد نــفــســهــا تـــتـــشـــارك املـــســـكـــن مــــع أخــــرى 
مـــن غــيــر جــنــســيــاتــهــا، بــمــطــابــخ وحــمــامــات 
ــلـــق بـــحـــســـبـــهـــم »أجــــــــواء  مــــشــــتــــركــــة، مـــــا يـــخـ
القاطنون  يــكــون  حــني  خصوصًا  مشحونة، 
الــثــقــافــيــة«.  الخلفية  نــفــس  مــن  لــيــســوا  فيها 
ــهــا بتأمني 

ّ
أن الــبــلــديــات مــن جــهــتــهــا، تعتبر 

ــــؤدي واجـــبـــهـــا بــحــســب  الـــســـكـــن املـــشـــتـــرك، تــ
قـــانـــون الــــدمــــج، بــمــا يــشــمــل تـــأمـــني مــــدارس 

سوق 
سوداء

سماسرة ينهبون 
المهاجرين

إلى السويد

إلى  الجدد  المهاجرون  فيه  يواجه  الذي  الوقت  في 
الكبرى وعلى  المدن  السويد متاعب إليجاد سكن في 
للتربح  الحاجة  هذه  يستغلون  آخرين  فإّن  أطرافها، 
على حساب أبناء بالدهم األصلية، عن طريق السمسرة

بعدما طال انتظارهم، 
لم يعد أهالي بعض 

المناطق في ليبيا 
ينتظرون استجابة الجهات 

المعنية لمطالبهم 
بإصالح المؤسسات أو 

الطرقات أو ترميم البيوت 
التي تضررت من جراء 
الحرب. بدًال من ذلك، 

تطوعوا إلجراء إصالحات 
أساسية في مناطقهم

مواطنون ليبيون يتطّوعون إلعادة إحياء مناطقهم

ال يفرض على المهاجرين 
بعد حصولهم على حق 

اللجوء، مكان سكنهم

مصادر تتحدث 
عن »االنفصال الصوري« 

كمدخل للتربح 

أكثر من قرية تشهد 
أعماًال تطوعية لتنظيف 

المدارس والطرقات

غالبية الناس صدموا 
من جّراء الدمار الذي 

لحق بمساكنهم

1819
مجتمع

طرابلس ـ أسامة علي

ــّكـــان بــعــض املــنــاطــق فـــي لــيــبــيــا إلــى  عــمــد سـ
تشكيل مــجــمــوعــات تــطــّوعــيــة لــصــيــانــة عــدد 
 عــدم استجابة 

ّ
مــن املــبــانــي اإلداريــــة، فــي ظــل

الــســلــطــات ملــطــالــب الـــبـــلـــدّيـــات، ال ســيــمــا في 
مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الـــتـــي بـــاتـــت تــســتــعــّد، في 
ــرة، لـــعـــودة بــعــض املــؤســســات  ــيــ اآلونـــــة األخــ
إلى العمل. وتركزت هذه األعمال في مناطق 
ــارة الشاطئ  كــابــو فــي الــغــرب، وبــنــت بيه وقـ
الشرق، وشملت  الجنوب، والتميمي في  في 
املــــرافــــق الـــخـــدمـــاتـــيـــة كــاملــســتــشــفــيــات ودور 

رعاية األيتام واملصارف واملدارس وغيرها.
وتــعــانــي الــبــاد حــالــة شلل فــي حــركــة البناء 
 الــفــوضــى األمــنــيــة 

ّ
ــل ــام 2011، فـــي ظــ مــنــذ عــ

ــتــــي أعـــقـــبـــهـــا انـــقـــســـام ســيــاســي  ــة الــ ــارمــ ــعــ الــ
ــق،  ــرافــ املــ شـــتـــى  فــــي  وإداري  مـــالـــي  ــاد  ــســ وفــ
والذي شمل البلديات. ويؤّكد األهالي وجود 
ميزانيات إلعادة اإلعمار، متهمني املسؤولني 
ــي بــعــض  ــيـــاء عـــلـــيـــهـــا. وتـــشـــكـــلـــت فــ ــتـ بـــاالسـ

املـــنـــاطـــق جــمــعــيــات تــطــوعــيــة تـــولـــت أعــمــال 
النظافة وحماية بعض املرافق الحيوية.

الليبي،  الجنوب  مناطق  إحـــدى  ادري،  وفــي 
يــتــحــّدث عبد الــلــه بــو صــاح عــن بــدء أعمال 
صــيــانــة إحـــدى قــاعــات مــصــرف فــي املنطقة، 
ــــررت حــكــومــة الـــوفـــاق حـــل مــشــاكــل  بــعــدمــا قـ
الجنوب األمنية، وبالتالي إعــادة فتح فروع 
املــصــارف لــتــأمــني الــســيــولــة الــنــقــديــة عبرها. 
ويوضح، لـ »العربي الجديد«: »تشمل أعمال 
الصيانة الطاء ومعالجة الرطوبة ومحاولة 
توسيع الصالة«، مشيرًا إلى أن األهالي على 
اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الــكــثــيــر فـــي مــقــابــل عـــودة 
األعــــمــــال. ويــــؤّكــــد أن أكـــثـــر مـــن قـــريـــة تشهد 
ــدارس  ــ أعــــمــــااًل تــطــوعــيــة تــشــمــل تــنــظــيــف املــ
والطرقات. »املهم أن تعود الحياة إلى سابق 
عــهــدهــا وســنــســاعــد قـــدر اإلمـــكـــان فــي سبيل 

تحقيق ذلك«.
وفي سوسة )شــرق الباد(، جــّدد متطوعون 
مــقــّر دار لــأليــتــام، بــعــدمــا كــانــت أســـر نــازحــة 
إلى  اليتامى  لها، ونقل  اتخذت منه مقرًا  قد 

ــد ســـجـــون حــفــتــر. وتــقــول  مــقــر مـــاصـــق ألحــ
»العربي  لـ  أعليوه،  سهام  املتبرعات،  إحــدى 
الــجــديــد«: »مــبــنــى دار األيــتــام تــضــرر بشكل 
فيه لبعض  النازحني  مــن جــراء مكوث  كبير 
الوقوف  اإلنسانية،  باب  الوقت. وعلينا، من 

الجديد«: »املساعدة تبدأ من خال  »العربي 
الــدعــم الــنــفــســي. غالبية الــنــاس صــدمــوا من 
ــّراء الــدمــار الـــذي لــحــق بمساكنهم، مــا قد  جــ
يؤثر على األطفال«. يضيف: »هناك مبادرات 
أخرى تتعلق بترميم البيوت ومسح املناطق 
بحثًا عن ألغام ومتفجرات قبل عودة األهالي 
وتــقــديــم مــعــونــات غــذائــيــة وغــيــرهــا«. ويؤكد 
مــوجــودة  التطوعي  العمل  ثقافة  أن  شميلة 
فــي كــل مــنــاطــق ومـــدن ليبيا، مــشــيــرًا إلـــى أن 
هذه الثقافة تعكس في بعض جوانبها يقني 
الناس وثقتهم بأن املسؤولني والحكومات ال 
مبرر  ال  وبالتالي  املواطن،  ملعاناة  يكترثون 

النتظار تجاوبها مع نداءات الناس.
ــــفــــون فـــــي شــــركــــة إعـــمـــار 

ّ
كـــمـــا تــــطــــوع مــــوظ

للمقاوالت العامة في أجدابيا، غرب بنغازي، 
لترميم بعض طرقات املدينة، على الرغم من 
الشركة  رواتبهم وخلو  عــدم حصولهم على 
من أية ميزانية لترميم بعض طرقات املدينة. 
ويقول ميلود الفاخري، أحد موظفي الشركة، 
لـ »العربي الجديد«، إنه وزماءه نفذوا أعمال 

صيانة ألربعة شوارع، خال سبتمبر/أيلول 
املــــاضــــي ويـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــاضـــي. 
يـــضـــيـــف: »مـــــا فـــعـــلـــنـــاه كـــــان بــــمــــبــــادرة مــنــا، 
ولـــم نــطــلــب أن تــوثــق الــشــركــة هـــذه األعــمــال 
لنتقاضى في مقابلها املال الحقًا«. ويشرح: 
»اقــتــرحــنــا عــلــى بــعــض رجـــال األعــمــال شــراء 
ــا 

ّ
ــة، عــلــى أن نــتــولــى الــعــمــل. ومل املــــواد الـــازمـ

واشترينا  العمل،  تقاسمنا  ذلــك،  مــن  ا 
ّ
تمكن

الخاص«. ويؤكد  النواقص من مالنا  بعض 
أن مــديــر الــشــركــة نفسه قـــّدم عــونــا شخصيًا 
لــهــم مـــن خــــال إعــطــائــهــم ســيــارتــه الــخــاصــة 

لنقل بعض مواد الصيانة.
املياه  أطلقها موظفو شركة  مماثلة  مــبــادرة 
العام املاضي،  والصرف الصحي في طبرق، 
وقد عملوا على فتح شبكات تصريف املياه 
بعدما سّدتها مخلفات األمطار واألتربة، ما 
أدى إلى غرق بعض األحياء. وأشاد املجلس 
الــبــلــدي بــالــخــطــوة، مـــؤكـــدًا أن الــحــكــومــة لم 
ــه بــــــضــــــرورة تـــوفـــيـــر  ــبـ ــالـ ــطـ ــاوب مـــــع مـ ـــتــــجــ تـ

امليزانيات الازمة للشركة.

إلى جانب اليتامى، حتى يشعروا بتضامننا 
معهم«. وتؤكد أن الجهات املعنية لن تلتفت 
إلى مطالبنا بصيانة املكان، وبالتالي علينا 

االعتماد على أنفسنا«.
إضــافــة إلــى مــا ســبــق، أطــلــق أهــالــي طرابلس 
عشرات الحمات التطوعية لتنظيف األحياء، 
 إضراب عمال شركة األشغال العامة، 

ّ
في ظل

منعًا لتكّدس القمامة. وفي كاباو غرب الباد، 
تطوعية  حملة  على  البلدي  املجلس  أشــرف 
تــزود  الــتــي  الكبيرة  انــات 

ّ
الــخــز لصيانة أحــد 

مواسير  تركيب  إلــى  إضافة  باملياه،  املنطقة 
جديدة.

العمل  أشــرفــت منظمة شباب  بنغازي،  وفــي 
التطوعي، وهي منظمة مجتمع مدني، على 
جـــهـــود تــطــوعــيــة دعــــت إلـــيـــهـــا، فـــي يــونــيــو/
حزيران املاضي، بهدف مساعدة سكان وسط 
الباد وسيدي خريبيش في املدينة، للعودة 
إلى مساكنهم، بعد توقف الحرب فيها، وقد 
مضى على نزوحهم أكثر من عامني. ويقول 
ــاء الــجــمــعــيــة، لـــ  ــد أعــــضــ ــ رامــــــي أشـــمـــيـــلـــة، أحـ

بــعــيــدًا نــحــو ســاعــة عــن املـــدرســـة، فتراجعنا 
ولم  لنا  املبلغ  يعيدوا  لــم  لكنهم  قبوله،  عــن 
نجرؤ على الشكوى«. تجد ميسون وزوجها 
وأطفالها أنفسهم اليوم مسجلني في عنوان 
»لدى بعض املعارف« ليتسنى لهم الحصول 

على املساعدة املالية الشهرية من البلدية.
قــبــل أشــهــر، اتــهــم عـــدة أشــخــاص فــي مــاملــو، 
جــنــوب غـــرب الــبــاد، ســويــديــني ومهاجرين 
ــــدور فـــي قــوائــم  »الــتــاعــب بــنــظــام الـ ــرب، بـــ عــ
ــا تــوصــلــت إلــيــه  ــكـــن«. وبــحــســب مـ شـــركـــة سـ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن خــال أحــد املوظفني 
الرسميني فــي مــجــال الــدمــج الـــذي اخــتــار أن 
 الــقــصــة »تـــبـــدأ عـــادة 

ّ
ــإن نــســمــيــه »مـــورتـــن« فــ

بوجود عاقة صداقة بني موظف وشخص 
مــا )مهاجر مــن أصــل عــربــي(، فبعد وصــول 

دفــــعــــة كـــبـــيـــرة مــــن املـــهـــاجـــريـــن عـــــام 2015، 
كـــان هــنــاك جـــو مــتــعــاطــف، ومـــن خـــال هــذه 
الــصــداقــة كـــان يطلب مــن املــوظــف املــســاعــدة 
 بوضع اسم أســرة باحثة عن سكن في 

ً
مثا

املنتظرين، ويعده  قبل مئات  النظام  مقدمة 
ــد أســالــيــب  ــو أحــ بــبــضــعــة آالف كـــهـــديـــة، وهــ
االحتيال التي جرت في ماملو وغيرها، فيما 
موظفون آخــرون قاموا بذلك لدافع إنساني 

وليس لقاء املال«.
االنــتــظــار  دور  الــبــعــض  يـــتـــجـــاوز  حـــني  إذًا، 
تــتــراوح  »التكلفة   

ّ
فـــإن سكن  على  للحصول 

و70  دوالرًا(   4470( ــه  ــرونــ كــ ألـــــف   40 بــــني 
السكن  عــلــى  لــلــحــصــول  دوالرًا(   7829( ألــفــًا 
ــول مـــوظـــف عـــلـــى بــضــعــة  املــــطــــلــــوب، وحــــصــ
آالف تــحــت الـــطـــاولـــة يــعــتــبــر مــبــلــغــًا مــغــريــًا 
لــقــضــاء إجــــــازة فـــي إســبــانــيــا أو الـــيـــونـــان« 
بحسب أستاذ لغة وناشط مطلع على »أزمة 

استغال املهاجرين للسكن«.

انفصال صوري
السيدة  كانت  السكن«  »سمسرة  من  للتأكد 
ــدة إلجــــــــــراء اتــــصــــال  ــعـ ــتـ ــسـ مــــنــــيــــرة ســــالــــم مـ
هـــاتـــفـــي بــســمــســار أثــــنــــاء تــــواجــــد »الـــعـــربـــي 
فرغبة  معها.  يجري  ملا  لاستماع  الجديد« 
السويد،  باالنتقال من شمال شرق  أسرتها 
ســكــنــت مــع عــائــلــة مــهــاجــرة فــي شقة 

ُ
حــيــث أ

بمطبخ وحــمــام مــشــتــركــني، دفــعــهــا التــخــاذ 
نفقتها، وتــجــد نفسها  عــلــى  االنــتــقــال  قــــرار 
اليوم تنتظر سكنًا في ضواحي أوبساال أو 
لدى صديقتها  عنوانًا  استوكهولم، وتضع 
مع أطفالها، فيما زوجها ينام لدى أصدقاء.

الهاتف،  بدا متمرسًا، عبر  السمسار  صوت 
ــــه ال يــريــد لنفسه 

ّ
بــل ادعــــى أكــثــر مــن مـــرة أن

شيئًا. كان الحوار يدور حول 9 آالف كرونه 
إيــجــار  عــقــد  دون  مـــن  لــشــقــة  دوالر(   1000(
تتدبرون  »ريثما  أشهر   6 بـ  ولفترة محددة 
أمــــوركــــم وتـــســـجـــلـــون األبــــنــــاء فــــي املــــــدارس 
قــال. هذه  البلدية ملساعدتكم« كما  وتضطر 
األســـرة جــربــت »الــســكــن املــوقــت 4 مـــرات، من 
شهر إلــى 3 أشهر وقــد أرهقنا ذلــك بالفعل، 
بما ال  الطاولة،  اإليجار تحت   

ّ
أن خصوصًا 

يؤهلنا الحصول على أّي مساعدة رسمية«.
مــحــاولــة فــهــم آلــيــة »الــســكــن املـــوقـــت« فتحت 
ــارًا آخـــــر مــن  أمــــــام »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــــســ
ــيـــة الــــســــكــــن إلثــــــــــراء جـــيـــوب  ــغــــال قـــضـ ــتــ اســ
ــيـــة تــتــحــدث  الـــبـــعـــض. ثــــاثــــة مــــصــــادر عـــربـ
عــن »االنــفــصــال الـــصـــوري« كــمــدخــل للتربح 
ــارق، املقيم  ــ ــــاآلالف شــهــريــًا. ويـــؤكـــد أبـــو طـ بـ
انتشارًا   هناك 

ّ
أن السويد منذ ســنــوات،  فــي 

لهذا النوع من االستغال: »فإن أخذت حالة 
أسرة من زوجني وثاثة من األبناء فوق 18 
يحصل  صــوريــًا،  انفصا  إذا  هما 

ّ
فإن عــامــًا، 

 
ّ
 شخص منهم على شقته، وهذا يعني أن

ّ
كل

أربـــع شقق سكنية تــؤّجــر فــي ســوق ســوداء 
بني املهاجرين، ولــك أن تتخيل كم هو دخل 
هــــذه األســـــرة شــهــريــًا، تــرّبــحــًا عــلــى حــســاب 

مهاجرين آخرين«.
ــو طــــــــارق، ومــــعــــه شـــخـــصـــان آخــــــــران مــن  ــ  أبــ
ــه في حالة هذه األسرة 

ّ
أن املطلعني، يؤكدون 

االحتيال  عن  معلومة  بعد  البلدية  »تدخلت 
 املوظف الرسمي قال لي حرفيًا: 

ّ
الجاري، لكن

ني 
ّ
 هناك مــا هــو غير قــانــونــي، لكن

ّ
أعــرف أن

 الزوجني 
ّ
أتعامل مع الوثائق، وهي تقول إن

منفصان... وسكن آخرين في الشقق يقولون 
ه ليس تأجيرًا لهم بل استضافة ملعارفهم، 

ّ
إن

وفقًا لتقاليدهم، وال يمكنني فعل الكثير«.
من ناحيته، يؤكد أستاذ اللغة للمهاجرين، 
»العربي  لـ ســعــدة،  أبــو  محمد  الفلسطيني، 
الــبــيــروقــراطــيــة  »الـــصـــاحـــيـــة   

ّ
أن الـــجـــديـــد« 

ــــؤول الـــســـويـــدي  ــــسـ ــــددة فــــي وظـــيـــفـــة املـ ــــحـ املـ
تجعله يتعامل فقط مــع مــا هــو مــدون لديه 
عــلــى الــــــورق ولـــيـــس مـــا يـــجـــري عــلــى أرض 
ــه »منذ عامني، 

ّ
الــواقــع«. يشرح أبــو سعدة أن

عن  عبارة  االحتيال  أسلوب  البعض  يعتبر 
تــجــارة يــتــفــرغ لــهــا بــالــكــامــل«. ويــعــيــد ســرد 
ــارق،  ــو طـ ــــرة الــتــي ذكـــرهـــا أبـ قــصــة تــلــك األسـ
إذ حضر الــزوج بداية قبل 5 أعــوام ثم جلب 
الـــزوجـــة واألبـــنـــاء فــي نــظــام لـــّم الــشــمــل حني 

كانوا تحت الثامنة عشرة. 

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

التفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

بغداد ـ زيد سالم

مــــن خـــــال مــتــابــعــة الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الــعــراقــيــة،  الــتــربــيــة  الــــصــــادرة عـــن وزارة 
املعنية بــإدارة شؤون املــدارس االبتدائية 
ــواء الـــدراســـيـــة  ــ ــ والـــثـــانـــويـــة وتـــوفـــيـــر األجـ
لـــلـــتـــامـــيـــذ، يـــظـــهـــر أن نــســبــة  ــة  ــبـ ــاسـ ــنـ املـ
ــى مــعــدالت  تـــســـرب الــتــامــيــذ ارتـــفـــعـــت إلــ
ــال  ــيــ ــهــــدد مــســتــقــبــل األجــ خــــطــــيــــرة، مــــا يــ
الباد.  في  التعليمية  والعملية  الجديدة 
ووصــلــت نسبة الــتــســرب فــي عـــام 2016، 
بحسب الوزارة، إلى 6 في املائة في عموم 
محافظات الباد، يضاف إليها التاميذ 
النازحون الذين اضطروا إلى ترك مدنهم 
الــدولــة  تنظيم  قبل  مــن  احتالها  بسبب 
اإلسامية »داعش«، واملعارك التي قادها 
التنظيم.  على  للقضاء  الــدولــي  التحالف 
في ذلك الوقت، أعلنت الــوزارة أن النسبة 
خطيرة وتستدعي تشكيل لجنة مشتركة 
اإلنــــســــان واملــفــوضــيــة  مـــع وزارة حـــقـــوق 
العليا لحقوق اإلنسان وبعض املنظمات 
الـــدولـــيـــة، والــعــمــل لــلــقــضــاء عــلــى ظــاهــرة 
تــســرب األطـــفـــال مـــن املـــــدارس االبــتــدائــيــة 

خال العام املقبل«، أي عام 2017.
لكن اللجان التي أعدتها وزارة التربية لم 
تنجز شيئًا، غير التراجع في العمل، في 
فــي سبتمبر/  التسرب.  زيـــادة نسبة  ظــل 
الــتــربــيــة  أيـــلـــول عــــام 2017، أعـــلـــن وزيـــــر 
محمد إقبال أن »ظاهرة التسرب تتنافى 
ــــي«. وذكــــرت  ــزامـ ــ مـــع قـــانـــون الــتــعــلــيــم اإللـ
إلــى إعـــادة التاميذ  الـــوزارة أنها تسعى 
 على 

ً
املتسربني إلى مقاعد الدراسة، فضا

ولــئــك الــذيــن اضــطــروا إلــى تــرك التعليم 
ُ
أ

بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها 
مناطقهم، وأطلقت مشروعًا حمل عنوان 
»حقك في التعليم«، من دون أن يؤدي إلى 

نتائج ملموسة. 
ــبـــال أن  ــام املــــاضــــي، كــشــف إقـ ــعـ ــــال الـ وخـ
تسرب التاميذ من مدارسهم ورسوبهم 
يـــؤدي إلـــى هـــدر 1.5 مــلــيــار ديــنــار )نحو 
أي  أمــيــركــي(،  دوالر  مليون  مليون و260 
مـــا يـــعـــادل 8.18 فـــي املـــائـــة مـــن املــيــزانــيــة 
املخصصة للتعليم في عام دراسي واحد. 
والتعليم  التربية  قطاع  تدهور  ويستمر 
فـــــي الــــــعــــــراق، مـــــا يــــزيــــد مـــــن احـــتـــمـــاالت 
ــال الــحــكــومــي  ــمــ ــراء اإلهــ ــ الـــتـــســـرب مــــن جــ
التي  السيئة  املعاملة   عن 

ً
للقطاع، فضا

يــتــعــرض لــهــا الـــتـــامـــيـــذ، خــصــوصــًا في 
مدارس العاصمة بغداد ومناطق الوسط 
والــجــنــوب. فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول وليد 
إنهاء  املــدرســة قبل  تــرك  الــذي  الحمداني 
الجديد«:  »العربي  لـــ  االبتدائية،  املرحلة 
 
ً
»الـــدراســـة فــي الــعــراق ال تــؤمــن مستقبا

جيدًا. حتى لو أنهيت دراستي، لن أحصل 
عــلــى وظــيــفــة حــكــومــيــة تــضــمــن لــي حياة 
كريمة، إال إذا كنت منتميًا لحزب أو جهة 

سياسية أو أمنية«.
من جهته، يقول مدير مدرسة الجواهري 
العراق  الــبــاوي: »تاميذ  في بغداد منذر 
يـــعـــتـــقـــدون أن مــســتــقــبــلــهــم مـــجـــهـــول، إذ 
يــســمــعــون مـــن أهــلــهــم أن الـــبـــاد تــعــانــي 
ــًا، ويــســمــعــون قــصــص الــخــريــجــني  خــــرابــ
العاطلني من العمل، ما يؤثر سلبًا عليهم. 
البطالة باتت تجعل اآلباء واألمهات أقل 
اهــتــمــامــًا بــتــعــلــيــم أوالدهــــــم. يــضــاف إلــى 
ــــدارس  ذلــــك األوضــــــاع املـــذريـــة لــبــعــض املـ
لناحية النظافة وغيرها من األساسيات 
التي تجعل التاميذ يدرسون في أجواء 
لـ »العربي الجديد«  غير مائمة«. ويبني 
اآلبــاء  »املــــدارس تعتمد على مجالس  أن 
ــي تـــعـــد مــنــطــلــقــًا مــهــمــًا  ــتــ واملــــــدرســــــني الــ
ــة  ــبـــحـــث املــــشــــاكــــل الـــخـــاصـ ــًا لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وأسـ
بـــالـــتـــامـــيـــذ، مــــا يـــســـاهـــم بـــرفـــع مــســتــوى 

والواقع  التربوية  العملية  بني  التنسيق 
االجــتــمــاعــي. وحــــال الــســنــوات األخــيــرة، 
شــهــدت املــجــالــس تــراجــعــًا فــي مــا يتعلق 
بــحــضــور اآلبــــاء إلـــى املــــدارس والتعاطي 

مع إدارات املدارس«.
إلـــى ذلـــك، يــقــول املــشــرف الــتــربــوي باسم 
الــشــمــري: »كـــان عــلــى الــحــكــومــة العراقية 
الــتــركــيــز بــشــكــل كـــامـــل خــــال مــرحــلــة ما 
بعد داعش، على قطاع التربية والتعليم، 
ــات والـــبـــرامـــج  ــابـ ــقـ ــنـ وبــالــتــنــســيــق مــــع الـ
األممية، إال أننا فوجئنا أن موازنة التربية 
ــة الــعــامــة لــلــبــاد،  2 فــي املــائــة مــن املـــوازنـ
األمر الذي يفسر عدم وجود أي قدرة على 
النهوض بواقع التعليم في العراق، وكأن 
الحكومة تريد تحطيم الباد واألجيال«. 
»قضية  أن  الجديد«  »العربي  لـ  ويوضح 
تـــســـرب الـــتـــامـــيـــذ مــــن املــــــــدارس خــطــيــرة 
جــــدًا ومــســؤولــيــتــهــا تــقــع عــلــى عــاتــق كل 
الوزارات. كما أن مكاتب الصحة املدرسية 
لها دور كبير بهذا الشأن من خال لجنة 
مــشــكــلــة بـــني وزارتــــــي الــصــحــة والــتــربــيــة 
واالجتماعية  الصحية  األوضــاع  ملتابعة 
والنفسية للتلميذ، ودراسة ما يعانيه من 
مشاكل وأعباء نفسية تؤدي إلى تسربه«.

يتابع أن غالبية مدارس العاصمة بغداد 
تشهد تسربًا مــن املــــدارس، فــي ظــل فشل 
املــســؤولــة في  الــتــربــيــة والــجــهــات  وزارة 
ــا يــثــيــر  ــ ــع حــــد لــــهــــذه الــــظــــاهــــرة. ومــ ــ وضــ
االســتــغــراب أن هـــذه الــظــاهــرة ال تقتصر 
على التاميذ الذكور فقط«، عازيًا السبب 
إلـــى األجــــواء غــيــر املــائــمــة للتلميذ، عــدا 

عن امللل وغياب الرقابة من قبل الجهات 
ــة إلــــــى الــعــنــف  ــ ــافـ ــ املـــعـــنـــيـــة واألهــــــــــل، إضـ
املدرسي واملعاملة السيئة التي يتعرض 

لها التاميذ من قبل الكوادر التعليمية.
ــنــت  وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي، بــيَّ
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق اإلنـــســـان في 
الـــعـــراق أن ظــاهــرة الــتــســرب مــن املــــدارس 
أصــــبــــحــــت تــــشــــكــــل خـــــطـــــرًا كــــبــــيــــرًا عــلــى 
حقوق الطفل في العراق، وقد تــؤدي الى 
الذين  املــشــروع لألطفال  االســتــغــال غير 
والجماعات  للمجرمني  ضحايا  يقعون 
إن  بيان  في  املفوضية  وتقول  اإلرهابية. 
»املتسربني من مــدارس نينوى بلغوا 13 
ألفًا و449 تلميذًا، عدا عن املناطق األخرى 

التي شهدت موجات نزوح وغيرها«.  
البرملان  التربية في  وتقول عضوة لجنة 
الـــعـــراقـــي أجـــيـــال املــــوســــوي، لــــ »الــعــربــي 
املتسربني  التاميذ  »نسبة  إن  الجديد«، 
من املدارس لعام 2018 بلغت 25 في املائة، 
وهي نسبة مخيفة«. تضيف أن »أسبابًا 
إذ إن  التاميذ،  كثيرة تقف خلف تسّرب 
 
ً
ــاع املــبــانــي املــدرســيــة ســيــئــة، فضا أوضــ

عن استقبال بعض املدارس التاميذ في 
ثاثة أوقـــات مختلفة. كــذلــك، فــإن الصف 
إلــى سبعني تلميذًا،  الــواحــد يضم ستني 
األمر الذي يتنافى مع الشروط األساسية 
لــلــدراســة«. وتــرى أنــه »يجب على العراق 
تــفــعــيــل قــــانــــون الــتــعــلــيــم اإللـــــزامـــــي. لــكــن 
ــال فــعــلــت  ــ الـــحـــكـــومـــة تـــــــدرك أنــــهــــا فــــي حــ
األجـــواء  توفير  تستطيع  لــن  فإنها  ذلـــك، 

املناسبة للتاميذ«.

أطفال العراق يتركون المدرسة

طفل عراقي متسرب من المدرسة )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

تراجع دروسها )زياد العبيدي/ فرانس برس(

تطّوعوا لتنظيف 
الطريق )سعيد 

خان/ فرانس برس(

)Getty /رحلة البحث عن سكن )ديفيد راموس

70.000
كرونه )7829 دوالرًا( قد تصل إليها كلفة 
تجاوز الدور، والقفز فوق األسماء، في 

قائمة طالبي الحصول على سكن

ترتفع نسبة التسرب 
المدرسي في العراق 

وقد وصلت إلى 25 
في المائة. نسبة يحذر 

الكثير من المعنيين 
من خطورتها
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