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حملة جزائرية ضد المخدرات موجهة إلى الشباب

أطلقت املــديــريــة العامة لــأمــن الــوطـنــي ،فــي الـجــزائــر ،حملة وطنية للتوعية بمخاطر املـخــدرات
موجهة إلــى التالميذ والطالب ومــرتــادي نــوادي اإلنترنت ودور الشباب واألمــاكــن العامة .وأفــاد
ّ
بيان للمديرية بأن هذه الحملة ستنظم على مستوى  48والية ،وتندرج في سياق «توعية الناشئة
بمخاطر املخدرات واألضرار الناجمة عنها ،وذلك بالشراكة مع الجمعيات الفاعلة واملجتمع املدني
ّ
واإلعالمي إلشراكهم في الوقاية من التعاطي ،إذ سيجري توزيع منشورات تتضمن كل الشروح
(واج)
املتعلقة بالوقاية من هذه اآلفة االجتماعية».
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الثلوج الكثيفة تغطي أجزاء من النمسا وألمانيا

غطت الثلوج الكثيفة أجــزاء من النمسا وجنوب أملانيا ،حيث عزلت العديد من املناطق ،وسط
توقعات بأن يستمر الطقس السيئ حتى صباح اليوم الجمعة .وقالت الشرطة النمساوية ،أمس،
ّ
إن فتى عمره  16سنة من أستراليا قتل في انهيار ثلجي ،في ســان أنطون إم أرلـبــرغ ،فيما كان
يتزلج .وهكذا ارتفع عدد الوفيات املرتبطة بالطقس إلى ما ال يقل عن  15في 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.

آثار في
الجامعة
حضارة الصني تعود إلى آالف السنني
املــاض ـيــة ،وه ــي ب ــاد غـنـيــة ثـقــافـيــا في
ّ
كــل مرحلة من تاريخ أسرها الحاكمة
الـطــويــل .تعكس ال ـصــورة امللتقطة في
سوق للتحف والتذكارات في العاصمة
ّ
بـكــن جـ ــزءًا م ــن ه ــذا ال ـت ــراث إذ تمثل
نـسـخــا م ــن تـمــاثـيــل قــديـمــة مكتشفة،
ع ـل ـمــا ّأن ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ف ــي ال ـب ــاد
يحمي اآلثار الوطنية من خالل تشديد
العقوبات على تهريبها ،لتصل إلى ّ
حد
اإلعدام.
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،اكـتـشــف عـلـمــاء آث ــار
صـيـنـيــون مـقــابــر قــديـمــة تـضــم أوان ــي
فخارية ،فــى جامعة «صــن يــات صن»
في مدينة قوانغتشو ،حاضرة مقاطعة
ق ــوانـ ـغ ــدون ــغ ،ب ـج ـن ــوب الـ ـص ــن .وع ـثــر
عـلــى املـقــابــر فــي ح ــرم الـجــامـعــة حيث
كان هناك مطعم للطالب قيد اإلنشاء.
وقد تدخلت هيئة اآلثار باملدينة للقيام
بــأعـمــال التنقيب عــن اآلث ــار .وق ــال يي
ش ــي ب ـي ـن ــغ ،ن ــائ ــب م ــدي ــر ال ـه ـي ـئ ــة« :ت ــم
اكتشاف العديد من املقابر التي يعود
تاريخها إلى أسرة هان الشرقية (-25
 )220ومن فترة أسرتي مينغ و تشينغ
( ،)1911 -1368بــاإلضــافــة إل ــى آثــار
ثقافية مثل آبــار مياه يرجع تاريخها
إلى أسرة تانغ ( .»)907 -618وقال يى
أيضًا إن املقابر قد تعرضت ألضــرار
ش ــدي ــدة ب ـس ـبــب األن ـش ـط ــة ال ـب ـشــريــة،
بحسب وكالة «شينخوا».
ُويعتقد ّأن موقع الحرم الجامعي الذي
يـتـمـتــع بـمـسـتــوى مــرت ـفــع نـسـبـيــا ،كــان
م ـنــاس ـبــا ل ـل ـقــدمــاء لـلـعـيــش ف ـي ــه ،ودف ــن
ّ
م ــوت ــاه ــم .والـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أنـ ـ ــه لـيــس
االكـتـشــاف األول فــي الـجــامـعــة ،إذ عثر
على آثار حجرية لعصور ما قبل التاريخ
في خمسينيات القرن املاضي فيها.

(فرانس برس)

أفغانيات مدمنات

كابول ــ صبغة اهلل صابر

من بني العديد من القضايا االجتماعية
ال ـتــي تــواجــه الـشـعــب األف ـغــانــي وتـعــانــي
مـنـهــا الـطـبـقــة الـفـقـيــرة ت ـحــدي ـدًا فــي بــاد
مزقتها الـحــروب ،اإلدم ــان على الحشيش (القنب
الهندي) والهيرويني وأنواع مختلفة من املخدرات.
وما يؤشر إلى زيــادة التعاطي واإلدمــان ،امتداده
إلــى الـنـســاء ،ووص ــول عــدد املــدمـنــات إلــى عشرات
اآلالف فــي بـعــض األقــال ـيــم .أرقـ ــام تــؤكــدهــا وزارة
ّ
مكافحة املخدرات التي تشير إلى أن عدد املدمنات
ّ
في أفغانستان ككل وصل إلى  800ألف مدمنة.
الـبـطــالــة ومـعـهــا الـعـمــل ف ــي املـ ـخ ــدرات ،س ــواء في
الزراعة أو التجارة ،من أبــرز أسباب اإلدمــان لدى
ّ
الــذكــور ،لـكــن األم ــر مختلف لــدى اإلن ــاث ،إذ يقدم
األط ـ ـبـ ــاء أس ـب ــاب ــا أخ ـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا ال ـع ـن ــف األسـ ــري
واألمــراض النفسية والفقر .في هذا الصدد ،يقول
الدكتور حميد الله ،املتخصص في عالج اإلدمان،
ّ
لـ«العربي الجديد» ،إن هناك أسبابًا كثيرة لتفشي
اإلدمـ ــان فــي املجتمع األف ـغــانــي ،بعضها مشترك
بــن الــرجــال والـنـســاء ،وبعضها خــاص بالنساء،
ّ
ومن أبرزها الحالة املعيشية الصعبة ،ألن الكثير

ّ
من النساء ،خصوصًا األرامل واملطلقات ،يرين أن
طريقة الخالص من معاناة الحياة هي التعاطي.
ّ
ـرة ف ــي الـ ـع ــادة ت ـب ــدأ بـتـعــذيــب
ي ـض ـيــف أن «األس ـ ـ ـ ّ
اإلنـ ـ ــاث إذا ع ــرف ــت أنـ ـه ــن م ــدم ـن ــات ،وب ـم ـج ــرد أن
ّ
تعرف أن الفتاة مدمنة تلجأ إلــى العنف ضدها
ً
ب ــدال مــن التفكير فــي عــاجـهــا ،وه ــو مــا يجعلها
ّ
تتمسك بــالـتـعــاطــي ويبقيها مــدمـنــة .كــذلــك ،فــإن
الـحـصــول على امل ـخــدرات ّ
ميسر فــي أفغانستان،
ّ
فهي متوافرة في كثير من املنازل حتى» .يتابع أن
زراعــة نبتة الخشخاش التي تنتج األفيون سبب
ّ
في إدمــان كثير من النساء والفتيات ،لكن األبــرز
ّ
هو العنف األس ــري ،ألن النساء عندما يتعرضن
للعنف والضرب يلجأن إلى اإلدمان ،فيمضغن في
ً
البداية قليال من األفيون لتخفيف املعاناة واأللم،
ويتدرجن إلى الحشيش ثم الهيرويني.
ّ
يذكر الطبيب قصة فتاة ّ
زوجها والدها في سن 14
عامًا ،بشخص لم تكن راغبة فيه حتى ،فتعرضت
للضرب والعنف بعد ال ــزواج مــن قبل أهــل الرجل
املدمن على الحشيش .الفتاة لم تجد ملجأ سوى
اللجوء إلى األفيون ،وقد أكلت في يوم واحد كمية
ّ
أوصلتها إلى املستشفى .يشير إلى أن أسرة الرجل
كــان ــت تــرف ــض ح ـتــى أن تــأخــذهــا إل ــى املستشفى

لـتـلـقــي الـ ـع ــاج .وهـ ـك ــذا ب ــات ــت مــدم ـنــة ب ـعــد ذل ــك.
لطاملا كانت ّمشكلة اإلدمــان متفشية في الجنوب
األفغاني ،لكنها امتدت منذ فترة إلى الشمال ،وإلى
األماكن اآلمنة نسبيًا واملتحضرة فيه ،كالعاصمة
ّ
كــابــول ،وه ــو أم ــر مقلق يشير إلــى أن الـفـقــر ليس
وح ــده السبب فــي تفشي اإلدم ــان بــن الـنـســاء ،بل
هناك أسباب عــدة أخــرى .ومــن بني أقاليم الشمال
التي ينتشر فيها اإلدمان ،إقليم دايكندي ،إذ تقول
ّ
وزارة الـصـحــة إن  30ف ــي امل ــائ ــة م ــن املــدم ـنــن في
ّ
اإلقليم ،إناث ،وهن مدمنات على أنواع مختلفة من
املخدرات ،مع تزايد الحاالت باضطراد.
فــي ه ــذا الـخـصــوص ،يـقــول رئـيــس إدارة الصحة
ّ
امل ـح ـل ـيــة ف ــي اإلقـ ـلـ ـي ــم ،إسـ ـح ــاق ع ـل ــي درمـ ـ ـ ــان ،إن
اإلحصائية تشير إلى إدمان نحو  70ألف شخص
ب ــامل ـخ ــدرات ف ــي اإلق ـل ـي ــم 21 ،أل ـف ــا م ــن بـيـنـهــم من
ّ
النساء .يوضح أن  80في املائة من هؤالء جميعًا
يستخدمون األفيون وأنواعًا أخرى من املخدرات،
يستخدم  20في املائة الهيرويني .يضيف
بينما ّ
درم ـ ــان أنـ ــه بــالـنـظــر إل ــى خ ـط ــورة إدم ـ ــان الـنـســاء
تـ ـح ــديـ ـدًا ،قـ ـ ــررت ال ـح ـك ــوم ــة ت ــأس ـي ــس مـسـتـشـفــى
خــاص بهن فــي مــركــز اإلقـلـيــم ،نيلي ،وفــي إمكان
املستشفى معالجة عشرات املدمنات في آن واحد،

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

وب ــذل ــك سـتـنـطـلــق سـلـسـلــة ب ــرام ــج خــاصــة لـعــاج
املدمنات في اإلقليم .ترحب رئيسة إدارة شؤون
النساء في اإلقليم ،زكيه رضائي ،في حديثها إلى
ّ
«العربي الجديد» ،بقرار تأسيس املستشفى ،لكن
ذلك وحده لن يكون كافيًا ،في رأيها« ،للوقوف في
ّ
وجــه ظاهرة مستفحلة وخطيرة ،ال سيما أن من
بني املدمنات أمهات لديهن أوالد ،وهناك خشية
إلى ّ
حد كبير من إدمان أطفالهن أيضًا».
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أطفال العراق يتركون المدرسة

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

ترتفع نسبة التسرب
المدرسي في العراق
وقد وصلت إلى 25
في المائة .نسبة يحذر
الكثير من المعنيين
من خطورتها

سوق
سوداء
أوبساال ـ ناصر السهلي

في مدينة أوبساال ،على بعد نحو
ســاعــة إل ــى ال ـش ـمــال مــن العاصمة
ال ـســويــديــةاس ـتــوك ـهــولــم،تجتمع
مجموعة من النساء املهاجرات حــول طاولة
ل ـت ـع ـلــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـكــوم ـب ـيــوتــر ،ف ــي دورات
مجانية في مقر اتحاد مهاجرين متخصص
بمساعدتهن ،م ــن خ ـ ـال ناشطني متطوعني
من جنسيات مختلفة .وهي محاولة لتخفيف
أع ـبــاء ال ـغــربــة ،وتسهيل االنــدمــاج على بقية
ّ
امل ـه ــاج ــري ــن .ل ـك ــن ق ـض ــاي ــا ك ـث ـي ــرة تـشـغـلـهــن
وأس ــره ــن فــي مــا اسـتـقـصــت حــولــه «الـعــربــي
الجديد» عن أكثر القضايا إرهاقًا وسلبية في
مجتمع الغربة الذي يتلمس طريقه لالندماج
فــي ظــل أنظمة وقــوانــن وثقافة مختلفة عن
دول املنشأ ،وعلى رأسها مشكلة مشتركة بني
هذه العائالت :العثور على مسكن.
ب ـع ــض املـ ـه ــاج ــري ــن فـ ــي الـ ـس ــوي ــد ،ي ـج ــدون
أنفسهم اليوم ،بعد فترة انتظار اإلقامة ،في
رح ـلــة أخ ــرى لــانـتـقــال إل ــى سـكــن قــريــب من
املدن الكبيرة .منهم من يصف الرحلة« :تجد
ن ـف ـســك ب ـعــد ال ـح ـص ــول ع ـلــى اإلقـ ــامـ ــة ،على
قــارعــة الطريق إن لــم تقبل القرية أو املنفى
ال ــذي يــريــدون إسكانك ف ـيــه» بحسب «منال
م .».وهكذا يجدون أنفسهم عرضة لالحتيال
عبر سماسرة فــي املــدن الكبرى كالعاصمة
استوكهولم ،وأوبساال وماملو.
خلفية

ال تـفــرض قــوانــن الـســويــد عـلــى املهاجرين
ب ـع ــد ح ـصــول ـهــم ع ـلــى ح ــق الـ ـلـ ـج ــوء ،م ـكــان
ّ
سكنهم ،لكن تشدد شركات السكن في قبول
السكان الجدد ،خصوصًا شرط العمل ،بات
ّ
يصعب املهمة على مــن هــم فــي رحلة تعلم
اللغة واالندماج والتأهل للعمل حتى اآلن،
ّ
كـمــا أن انـتـظــار الـشـقــة يمتد س ـنــوات« :كــي
يأتي الدور عليك قد تنتظر على األقل أربع
سـنــوات إن كنت تــرغــب فــي اإلقــامــة بمدينة
كبيرة» كما يوضح أحــد املهاجرين العرب
امل ـت ــواج ــد ف ــي ال ـس ــوي ــد م ـنــذ ف ـت ــرة ب ـع ـيــدة،
والعامل في حقل الدمج.
ي ـش ـكــو ال ـب ـع ــض ف ــي ال ـس ــوي ــد م ــن سـيــاســة
اإلس ـ ـكـ ــان ب ـع ــد اإلقـ ــامـ ــة ب ــاع ـت ـم ــاده ــا سـكـنــا
مشتركًا لــأســر واألفـ ــراد .فبعض العائالت
ت ـج ــد ن ـف ـس ـهــا ت ـت ـش ــارك امل ـس ـك ــن م ــع أخ ــرى
م ــن غ ـيــر جـنـسـيــاتـهــا ،بـمـطــابــخ وح ـمــامــات
مـ ـشـ ـت ــرك ــة ،م ـ ــا ي ـخ ـل ــق ب ـح ـس ـب ـه ــم «أجـ ـ ـ ــواء
مشحونة ،خصوصًا حــن يـكــون القاطنون
فيها لـيـســوا مــن نـفــس الخلفية ّ الـثـقــافـيــة».
الـبـلــديــات مــن جـهـتـهــا ،تعتبر أن ـهــا بتأمني
ال ـس ـك ــن املـ ـشـ ـت ــرك ،ت ـ ــؤدي واج ـب ـه ــا بـحـســب
ق ــان ــون ال ــدم ــج ،ب ـمــا يـشـمــل ت ــأم ــن مـ ــدارس

بغداد ـ زيد سالم

سماسرة ينهبون
المهاجرين
إلى السويد

أ ط ـ ف ــال ودورات لغة ودم ــج للكبار ،وتأهيل
للعمل بالتعاون مع مراكز التشغيل.
وفــي حــال اخـتـيــار املـهــاجــريــن ال ـخــروج عما
هو محدد في النظام ،أي الرغبة في االنتقال
مــن مناطق نائية فــي أق ـصــى ش ـمــال الـبــاد،
فيتعنيعليهمم ــوا ج ـ ه ــة« ت ـ ح ــد ي ــاتاملسكن
ومــدارس األطفال واللغة بأنفسهم من دون
كثير من املساندة من البلديات» بحسب ما
تصف ل ـ «العربي الجديد» عبير ،بالتوافق
مع صديقتها «منال م.».
إرهاق

املـ ـتـ ـح ــدث ــون م ـ ــع «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» مــن
م ـهــاجــري ســوريــة؛ ســوريــن وفلسطينيني،
يشكون ما يسمونه «إرهاق سماسرة السكن
ل ج ي وبنا» .بعض النساء يتحدثن بغضب
عن «سمسرة السكن التي باتت حالة فساد،
كما سماسرة مكاتب عقارية في سورية» .في
شهادة إلى «العربي الجديد» أمام مجموعة
مـمــن يـعــانــون مــن ه ــذه املـشـكـلــة ،تــذكــر «رنــا
س ».اآلتية من عفرين السورية منذ نحو 3
ّ
أعوام ،وهي خريجة جامعة حلب ،أن «معظم
الخوض في مثل هذا األمر
الناس يخشون
ّ
الحساس عالنية ألنـهــم يحتاجون بالفعل
إلى سكن ،وهم مضطرون لدفع مبالغ مالية

ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟﻨﺮوج

اﻟﺴﻮﻳﺪ
إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ

ﻻﺗﻔﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻤﻮ

ﻟﻴﺘﻮاﻧﻴﺎ
ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺪﻧﻤﺎرك

تحت الطاولة لتأمني مسكن عبر سماسرة،
وهـ ــذا م ــوض ــوع ح ـســاس ويـعـتـبــر ت ــاب ــو ،ملا
يــرتـبــط ب ـم ـمــارســات أخـ ــرى تـجــرهــا رغـبــات
الـبـعــض فــي ال ـتــربــح عـلــى ح ـســاب الـقــوانــن
وامل ـهــاجــريــن ال ــذي ــن ه ــم مـثـلـهــم ،ول ـه ــذا كــان
امل ــوض ــوع ي ـط ــرح بـصـيـغــة ال ـه ـمــس ق ـبــل أن
يصل إلى مستوى اإلرهاق للمهاجرين».
تتدخل أم لثالثة أطفال لتعبر عن امتعاضها
وخسارتها للمال فــي أس ـلــوب ال يخلو مما
ً
تسميه «اح ـت ـيــاال» .ميسون أرادت االنتقال
ً
إل ــى مـنـطـقــة قــريـبــة م ــن أوبـ ـس ــاال« :ب ـ ــدال من
العيش في عزلة وبرد الشمال ،أردنا أن نجد
مدارس لألبناء في مدينة كبيرة ،أو بالقرب
منها .ومن خالل بعض املعارف توصلنا إلى
رقم شخص قــال :أنا سأحاول مساعدتكم...
لكن بصراحة فاألمر سيكلف ،واملال ليس لي،
ّ
سيؤمّن املسكن لكم» .تضيف« :بعد
بل ملن
مفاوضات خفض مبلغ السمسرة من  20ألف
كرونه ( 2235دوالرًا أميركيًا) سويدية إلى
 8آالف ( 895دوالرًا) بسبب استحالة تأمني
املبلغ األساسي بعد سنة ونصف السنة في
الدفع فقط سمحوا لنا برؤية
السويد .وبعد ّ
املسكن ليتبني أن ــه قديم شبه منهار ،ويقع
ً
ـزال ف ــي غــابــة بـعـيــدة ع ــن املــدي ـنــة .ل ـ ّ
ـدي
م ـن ـعـ
ابنتان مراهقتان خشينا عليهما من السكن
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بـعـيـدًا نـحــو ســاعــة عــن امل ــدرس ــة ،فتراجعنا
عــن قبوله ،لكنهم لــم يعيدوا املبلغ لنا ولم
نجرؤ على الشكوى» .تجد ميسون وزوجها
وأطفالها أنفسهم اليوم مسجلني في عنوان
«لدى بعض املعارف» ليتسنى لهم الحصول
على املساعدة املالية الشهرية من البلدية.
قـبــل أش ـهــر ،ات ـهــم ع ــدة أش ـخــاص فــي مــاملــو،
جـنــوب غــرب ال ـبــاد ،ســويــديــن ومهاجرين
ع ــرب ،ب ــ«ال ـتــاعــب بـنـظــام الـ ــدور ف ــي قــوائــم
ش ــرك ــة س ـك ــن» .وب ـح ـســب م ــا تــوص ـلــت إلـيــه
«الـعــربــي الـجــديــد» مــن خــال أحــد املوظفني
الرسميني فــي مـجــال الــدمــج ال ــذي اخـتــار أن
ّ
نـسـمـيــه «م ــورت ــن» ف ــإن الـقـصــة «ت ـب ــدأ ع ــادة
بوجود عالقة صداقة بني موظف وشخص
مــا (مهاجر مــن أصــل عــربــي) ،فبعد وصــول

70.000

كرونه ( 7829دوالرًا) قد تصل إليها كلفة
تجاوز الدور ،والقفز فوق األسماء ،في
قائمة طالبي الحصول على سكن

اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

دفـ ـع ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن املـ ـه ــاج ــري ــن ع ـ ــام ،2015
ك ــان ه ـنــاك ج ــو مـتـعــاطــف ،وم ــن خ ــال هــذه
الـصــداقــة ك ــان يطلب مــن املــوظــف املـســاعــدة
ً
مثال بوضع اسم أســرة باحثة عن سكن في
مقدمة النظام قبل مئات املنتظرين ،ويعده
بـبـضـعــة آالف ك ـه ــدي ــة ،وه ــو أح ــد أســالـيــب
االحتيال التي جرت في ماملو وغيرها ،فيما
موظفون آخــرون قاموا بذلك لدافع إنساني
وليس لقاء املال».
إذًا ،ح ــن ي ـت ـج ــاوز ال ـب ـعــض دور االن ـت ـظــار
ّ
للحصول على سكن ف ــإن «التكلفة تـتــراوح
ب ــن  40أل ـ ــف ك ــرون ــه ( 4470دوالرًا) و70
أل ـفــا ( 7829دوالرًا) لـلـحـصــول عـلــى السكن
املـ ـطـ ـل ــوب ،وحـ ـص ــول م ــوظ ــف ع ـل ــى بـضـعــة
آالف ت ـحــت ال ـط ــاول ــة يـعـتـبــر مـبـلـغــا مـغــريــا
ل ـق ـضــاء إجـ ـ ــازة ف ــي إس ـبــان ـيــا أو ال ـي ــون ــان»
بحسب أستاذ لغة وناشط مطلع على «أزمة
استغالل املهاجرين للسكن».
انفصال صوري

للتأكد من «سمسرة السكن» كانت السيدة
مـ ـنـ ـي ــرة سـ ــالـ ــم م ـس ـت ـع ــدة إلجـ ـ ـ ـ ــراء اتـ ـص ــال
ه ــات ـف ــي ب ـس ـم ـســار أثـ ـن ــاء ت ــواج ــد «ال ـع ــرب ــي
الجديد» لالستماع ملا يجري معها .فرغبة
أسرتها باالنتقال من شمال شرق السويد،
ُ
حـيــث أسـكـنــت مــع عــائـلــة مـهــاجــرة فــي شقة
بمطبخ وح ـمــام مـشـتــركــن ،دفـعـهــا التـخــاذ
ق ــرار االن ـت ـقــال عـلــى نفقتها ،وت ـجــد نفسها
اليوم تنتظر سكنًا في ضواحي أوبساال أو
استوكهولم ،وتضع عنوانًا لدى صديقتها
مع أطفالها ،فيما زوجها ينام لدى أصدقاء.

متمرسًا ،عبر الهاتف،
صوت السمسار بدا
ّ
بــل ادع ــى أك ـثــر مــن م ــرة أن ــه ال يــريــد لنفسه
شيئًا .كان الحوار يدور حول  9آالف كرونه
( 1000دوالر) لـشـقــة م ــن دون ع ـقــد إي ـجــار
ولفترة محددة بـ  6أشهر «ريثما تتدبرون
أمـ ــوركـ ــم وت ـس ـج ـل ــون األب ـ ـنـ ــاء ف ــي املـ ـ ــدارس
وتضطر البلدية ملساعدتكم» كما قــال .هذه
األس ــرة جــربــت «الـسـكــن املــوقــت  4م ــرات ،من
شهر إلــى  3أشهر وقــد أرهقنا ذلــك بالفعل،
ّ
خصوصًا أن اإليجار تحت الطاولة ،بما ال
يؤهلنا الحصول على ّ
أي مساعدة رسمية».
مـحــاولــة فـهــم آلـيــة «الـسـكــن امل ــوق ــت» فتحت
أمـ ـ ــام «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» مـ ـس ــارًا آخ ـ ــر مــن
اسـ ـتـ ـغ ــال ق ـض ـي ــة الـ ـسـ ـك ــن إلثـ ـ ـ ـ ــراء ج ـي ــوب
الـ ـبـ ـع ــض .ث ــاث ــة م ـ ـصـ ــادر ع ــرب ـي ــة ت ـت ـحــدث
عــن «االن ـف ـصــال ال ـصــوري» كـمــدخــل للتربح
بـ ــاآلالف ش ـهــريــا .وي ــؤك ــد أب ــو طـ ــارق ،املقيم
ّ
فــي السويد منذ سـنــوات ،أن هناك انتشارًا
لهذا النوع من االستغالل« :فإن أخذت حالة
أسرة من ّ زوجني وثالثة من األبناء فوق 18
عــامــا ،فإنهما إذا انفصال صــوريــا ،يحصل
ّ
ّ
كل شخص منهم على شقته ،وهذا يعني أن
ّ
أرب ــع شقق سكنية تــؤجــر فــي ســوق ســوداء
بني املهاجرين ،ولــك أن تتخيل كم هو دخل
ه ــذه األس ـ ــرة ش ـهــريــا ،تـ ّ
ـرب ـحــا ع ـلــى حـســاب
مهاجرين آخرين».
أب ـ ــو طـ ـ ـ ــارق ،ومـ ـع ـ ّـه ش ـخ ـص ــان آخـ ـ ـ ــران مــن
املطلعني ،يؤكدون أنــه في حالة هذه األسرة
«تدخلت البلدية بعد معلومة عن االحتيال
ّ
حرفيًا:
الجاري ّ ،لكن املوظف الرسمي قال لي ّ
أعــرف أن هناك مــا هــو غير قــانــونــي ،لكنني

ال يفرض على المهاجرين
بعد حصولهم على حق
اللجوء ،مكان سكنهم
مصادر تتحدث
عن «االنفصال الصوري»
كمدخل للتربح
ّ
أتعامل مع الوثائق ،وهي تقول إن الزوجني
ّمنفصالن ...وسكن آخرين في الشقق يقولون
إنه ليس تأجيرًا لهم بل استضافة ملعارفهم،
وفقًا لتقاليدهم ،وال يمكنني فعل الكثير».
من ناحيته ،يؤكد أستاذ اللغة للمهاجرين،
الفلسطيني ،محمد أبــو سـعــدة ،لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» أن «ال ـص ــاح ـي ــة ال ـب ـيــروقــراط ـيــة
امل ـ ـحـ ــددة ف ــي وظ ـي ـف ــة امل ـ ـسـ ــؤول ال ـس ــوي ــدي
تجعله يتعامل فقط مــع مــا هــو مــدون لديه
ع ـلــى الـ ـ ــورق ول ـي ــس م ــا ي ـجّــري ع ـلــى أرض
الــواقــع» .يشرح أبــو سعدة أنــه «منذ عامني،
يعتبر البعض أسلوب االحتيال عبارة عن
ت ـجــارة يـتـفــرغ لـهــا بــال ـكــامــل» .ويـعـيــد ســرد
قـصــة تـلــك األسـ ــرة ال ـتــي ذكــرهــا أب ــو ط ــارق،
إذ حضر الــزوج بداية قبل  5أعــوام ثم جلب
ال ــزوج ــة واألب ـن ــاء فــي نـظــام ل ـ ّـم الـشـمــل حني
كانوا تحت الثامنة عشرة.

يتطوعون إلعادة إحياء مناطقهم
مواطنون ليبيون
ّ
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

تطوّ عوا لتنظيف
الطريق (سعيد
خان /فرانس برس)

طرابلس ـ أسامة علي

ّ
ع ـمــد س ــك ــان ب ـعــض امل ـنــاطــق ف ــي لـيـبـيــا إلــى
ّ
تشكيل مـجـمــوعــات تـطــوعـيــة لـصـيــانــة عــدد
ّ
مــن املـبــانــي اإلداريـ ــة ،فــي ظــل عــدم استجابة
ال ـس ـل ـطــات مل ـطــالــب ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ــات ،ال سـيـمــا في
ّ
م ـنــاطــق ال ـج ـن ــوب ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـس ـت ـعــد ،في
اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،ل ـع ــودة ب ـعــض املــؤس ـســات
إلى العمل .وتركزت هذه األعمال في مناطق
كــابــو فــي ال ـغــرب ،وبـنــت بيه وق ــارة الشاطئ
في الجنوب ،والتميمي في الشرق ،وشملت
امل ــراف ــق ال ـخ ــدم ــات ـيــة كــامل ـس ـت ـش ـف ـيــات ودور
رعاية األيتام واملصارف واملدارس وغيرها.
وتـعــانــي الـبــاد حــالــة شلل فــي حــركــة البناء
ّ
م ـنــذ ع ــام  ،2011ف ــي ظ ــل ال ـفــوضــى األمـنـيــة
الـ ـع ــارم ــة الـ ـت ــي أع ـق ـب ـه ــا انـ ـقـ ـس ــام س ـيــاســي
وفـ ـس ــاد م ــال ــي وإداري ف ــي ش ـت ــى امل ــراف ــق،
ّ
والذي شمل البلديات .ويؤكد األهالي وجود
ميزانيات إلعادة اإلعمار ،متهمني املسؤولني
ب ــاالس ـت ـي ــاء ع ـل ـي ـه ــا .وت ـش ـك ـل ــت ف ــي بـعــض

امل ـن ــاط ــق ج ـم ـع ـيــات ت ـطــوع ـيــة ت ــول ــت أع ـمــال
النظافة وحماية بعض املرافق الحيوية.
وفــي ادري ،إح ــدى مناطق الجنوب الليبي،
يـتـحـ ّـدث عبد الـلــه بــو صــاح عــن بــدء أعمال
صـيــانــة إح ــدى قــاعــات مـصــرف فــي املنطقة،
ب ـعــدمــا قـ ــررت ح ـكــومــة ال ــوف ــاق ح ــل مـشــاكــل
الجنوب األمنية ،وبالتالي إعــادة فتح فروع
امل ـصــارف لـتــأمــن الـسـيــولــة الـنـقــديــة عبرها.
ويوضح ،لـ «العربي الجديد»« :تشمل أعمال
الصيانة الطالء ومعالجة الرطوبة ومحاولة
توسيع الصالة» ،مشيرًا إلى أن األهالي على
اس ـت ـعــداد لـتـقــديــم الـكـثـيــر ف ــي م ـقــابــل ع ــودة
ّ
األع ـ ـمـ ــال .وي ــؤك ــد أن أك ـث ــر م ــن ق ــري ــة تشهد
ً
أع ـ ـمـ ــاال ت ـطــوع ـيــة ت ـش ـمــل ت ـن ـظ ـيــف امل ـ ــدارس
والطرقات« .املهم أن تعود الحياة إلى سابق
عـهــدهــا وسـنـســاعــد ق ــدر اإلم ـك ــان فــي سبيل
تحقيق ذلك».
وفي سوسة (شــرق البالد) ،جـ ّـدد متطوعون
مـقـ ّـر دار لــأيـتــام ،بـعــدمــا كــانــت أس ــر نــازحــة
قد اتخذت منه مقرًا لها ،ونقل اليتامى إلى

أكثر من قرية تشهد
أعماًال تطوعية لتنظيف
المدارس والطرقات
غالبية الناس صدموا
من ج ّراء الدمار الذي
لحق بمساكنهم

م ـقــر م ــاص ــق ألح ــد س ـج ــون ح ـف ـتــر .وت ـقــول
إحــدى املتبرعات ،سهام أعليوه ،لـ «العربي
ال ـجــديــد»« :مـبـنــى دار األي ـتــام تـضــرر بشكل
كبير مــن جــراء مكوث النازحني فيه لبعض
الوقت .وعلينا ،من باب اإلنسانية ،الوقوف

م ــن خـ ــال م ـتــاب ـعــة ال ـب ـي ــان ــات الــرسـمـيــة
الـ ـص ــادرة ع ــن وزارة ال ـتــرب ـيــة ال ـعــراق ـيــة،
املعنية بــإدارة شؤون املــدارس االبتدائية
وال ـث ــان ــوي ــة وتــوف ـيــر األج ـ ــواء الــدراس ـيــة
امل ـن ــاس ـب ــة ل ـل ـت ــام ـي ــذ ،ي ـظ ـه ــر أن نـسـبــة
ت ـس ــرب ال ـتــام ـيــذ ارت ـف ـعــت إل ــى م ـعــدالت
خـ ـطـ ـي ــرة ،مـ ــا يـ ـه ــدد م ـس ـت ـق ـبــل األجـ ـي ــال
الجديدة والعملية التعليمية في البالد.
ووص ـلــت نسبة الـتـســرب فــي ع ــام ،2016
بحسب الوزارة ،إلى  6في املائة في عموم
محافظات البالد ،يضاف إليها التالميذ
النازحون الذين اضطروا إلى ترك مدنهم
بسبب احتاللها مــن قبل تنظيم الــدولــة
اإلسالمية «داعش» ،واملعارك التي قادها
التحالف الــدولــي للقضاء على التنظيم.
في ذلك الوقت ،أعلنت الــوزارة أن النسبة
خطيرة وتستدعي تشكيل لجنة مشتركة
م ــع وزارة ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان وامل ـفــوض ـيــة
العليا لحقوق اإلنسان وبعض املنظمات
ال ــدول ـي ــة ،وال ـع ـمــل لـلـقـضــاء عـلــى ظــاهــرة
ت ـســرب األط ـف ــال مــن امل ـ ــدارس االبـتــدائـيــة
خالل العام املقبل» ،أي عام .2017
لكن اللجان التي أعدتها وزارة التربية لم
تنجز شيئًا ،غير التراجع في العمل ،في
ظــل زي ــادة نسبة التسرب .فــي سبتمبر/
أيـ ـل ــول عـ ــام  ،2017أع ـل ــن وزي ـ ــر الـتــربـيــة
محمد إقبال أن «ظاهرة التسرب تتنافى
م ــع ق ــان ــون الـتـعـلـيــم اإللـ ــزامـ ــي» .وذك ــرت
ال ــوزارة أنها تسعى إلــى إع ــادة التالميذ
ً
ُاملتسربني إلى مقاعد الدراسة ،فضال على
أول ـئــك الــذيــن اض ـطــروا إلــى تــرك التعليم
بسبب العمليات العسكرية التي شهدتها
مناطقهم ،وأطلقت مشروعًا حمل عنوان
«حقك في التعليم» ،من دون أن يؤدي إلى
نتائج ملموسة.
وخـ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ك ـشــف إق ـب ــال أن
تسرب التالميذ من مدارسهم ورسوبهم
ي ــؤدي إل ــى ه ــدر  1.5مـلـيــار دي ـنــار (نحو
مليون و 260مليون دوالر أمـيــركــي) ،أي
م ــا ي ـع ــادل  8.18ف ــي امل ــائ ــة م ــن املـيــزانـيــة
املخصصة للتعليم في عام دراسي واحد.
ويستمر تدهور قطاع التربية والتعليم
فـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ،مـ ــا يـ ــزيـ ــد مـ ــن احـ ـتـ ـم ــاالت
ال ـت ـس ــرب م ــن ج ـ ــراء اإلهـ ـم ــال الـحـكــومــي
ً
للقطاع ،فضال عن املعاملة السيئة التي
ي ـت ـعــرض ل ـهــا ال ـت ــام ـي ــذ ،خ ـصــوصــا في
مدارس العاصمة بغداد ومناطق الوسط
والـجـنــوب .فــي هــذا الـسـيــاق ،يـقــول وليد
الحمداني الــذي تــرك املــدرســة قبل إنهاء
املرحلة االبتدائية ،ل ـ «العربي الجديد»:
ً
«ال ــدراس ــة فــي ال ـعــراق ال تــؤمــن مستقبال
جيدًا .حتى لو أنهيت دراستي ،لن أحصل
عـلــى وظـيـفــة حـكــومـيــة تـضـمــن لــي حياة
كريمة ،إال إذا كنت منتميًا لحزب أو جهة
سياسية أو أمنية».
من جهته ،يقول مدير مدرسة الجواهري
في بغداد منذر الـبــاوي« :تالميذ العراق
ي ـع ـت ـق ــدون أن مـسـتـقـبـلـهــم م ـج ـه ــول ،إذ
ي ـس ـم ـعــون م ــن أه ـل ـهــم أن ال ـب ــاد تـعــانــي
خ ــراب ــا ،وي ـس ـم ـعــون ق ـصــص الـخــريـجــن
العاطلني من العمل ،ما يؤثر سلبًا عليهم.
البطالة باتت تجعل اآلباء واألمهات أقل
اهـتـمــامــا بـتـعـلـيــم أوالدهـ ـ ــم .ي ـضــاف إلــى
ذل ــك األوضـ ـ ــاع امل ــذري ــة لـبـعــض املـ ــدارس
لناحية النظافة وغيرها من األساسيات
التي تجعل التالميذ يدرسون في أجواء
غير مالئمة» .ويبني لـ «العربي الجديد»
أن «امل ــدارس تعتمد على مجالس اآلبــاء
واملـ ـ ــدرسـ ـ ــن الـ ـت ــي تـ ـع ــد م ـن ـط ـل ـقــا مـهـمــا
وأسـ ــاس ـ ـيـ ــا ل ـب ـح ــث امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـخ ــاص ــة
ب ــال ـت ــام ـي ــذ ،م ــا ي ـس ــاهــم ب ــرف ــع مـسـتــوى

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 سـبــق ،أطـلــق أهــالــي طرابلس
عشرات الحمالت التطوعية لتنظيف األحياء،
ّ
في ظل إضراب عمال شركة األشغال العامة،
ّ
منعًا لتكدس القمامة .وفي كاباو غرب البالد،
أشــرف املجلس البلدي على حملة تطوعية
ّ
لصيانة أحــد الـخــزانــات الكبيرة الـتــي تــزود
املنطقة باملياه ،إضافة إلــى تركيب مواسير
جديدة.
وفــي بنغازي ،أشــرفــت منظمة شباب العمل
التطوعي ،وهي منظمة مجتمع مدني ،على
ج ـه ــود ت ـطــوع ـيــة دعـ ــت إل ـي ـه ــا ،ف ــي يــون ـيــو/
حزيران املاضي ،بهدف مساعدة سكان وسط
البالد وسيدي خريبيش في املدينة ،للعودة
إلى مساكنهم ،بعد توقف الحرب فيها ،وقد
مضى على نزوحهم أكثر من عامني .ويقول
رامـ ـ ــي أش ـم ـي ـل ــة ،أحـ ــد أعـ ـض ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة ،ل ـ

التنسيق بني العملية التربوية والواقع
االج ـت ـمــاعــي .وح ــال ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة،
شـهــدت املـجــالــس تــراجـعــا فــي مــا يتعلق
بـحـضــور اآلب ــاء إل ــى امل ــدارس والتعاطي
مع إدارات املدارس».
إل ــى ذل ــك ،يـقــول امل ـشــرف ال ـتــربــوي باسم
الـشـمــري« :ك ــان عـلــى الـحـكــومــة العراقية
ال ـتــرك ـيــز بـشـكــل ك ــام ــل خ ــال مــرح ـلــة ما
بعد داعش ،على قطاع التربية والتعليم،
وبــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـن ـق ــاب ــات والـ ـب ــرام ــج
األممية ،إال أننا فوجئنا أن موازنة التربية
 2فــي املــائــة مــن امل ــوازن ــة الـعــامــة لـلـبــاد،
األمر الذي يفسر عدم وجود أي قدرة على
النهوض بواقع التعليم في العراق ،وكأن
الحكومة تريد تحطيم البالد واألجيال».
ويوضح لـ «العربي الجديد» أن «قضية
ت ـس ــرب ال ـت ــام ـي ــذ م ــن املـ ـ ـ ــدارس خـطـيــرة
جـ ـدًا ومـســؤولـيـتـهــا تـقــع عـلــى عــاتــق كل
الوزارات .كما أن مكاتب الصحة املدرسية
لها دور كبير بهذا الشأن من خالل لجنة
مـشـكـلــة ب ــن وزارتـ ـ ــي ال ـص ـحــة والـتــربـيــة
ملتابعة األوضــاع الصحية واالجتماعية
والنفسية للتلميذ ،ودراسة ما يعانيه من
مشاكل وأعباء نفسية تؤدي إلى تسربه».
يتابع أن غالبية مدارس العاصمة بغداد
تشهد تسربًا مــن امل ــدارس ،فــي ظــل فشل
وزارة الـتــربـيــة وال ـج ـهــات امل ـســؤولــة في
وض ـ ــع حـ ــد لـ ـه ــذه ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة .وم ـ ــا يـثـيــر
االس ـت ـغــراب أن ه ــذه الـظــاهــرة ال تقتصر
على التالميذ الذكور فقط» ،عازيًا السبب
إل ــى األجـ ــواء غـيــر املــائـمــة للتلميذ ،عــدا

عن امللل وغياب الرقابة من قبل الجهات
امل ـع ـن ـي ــة واألهـ ـ ـ ـ ــل ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ال ـع ـنــف
املدرسي واملعاملة السيئة التي يتعرض
لها التالميذ من قبل الكوادر التعليمية.
وفـ ــي سـبـتـمـبــر /أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،بـ َّـيـنــت
امل ـفــوض ـيــة الـعـلـيــا ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان في
ال ـع ــراق أن ظــاهــرة الـتـســرب مــن امل ــدارس
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت تـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ـطـ ـ ـرًا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ع ـلــى
حقوق الطفل في العراق ،وقد تــؤدي الى
االسـتـغــال غير املـشــروع لألطفال الذين
يقعون ضحايا للمجرمني والجماعات
اإلرهابية .وتقول املفوضية في بيان إن
«املتسربني من مــدارس نينوى بلغوا 13
ألفًا و 449تلميذًا ،عدا عن املناطق األخرى
التي شهدت موجات نزوح وغيرها».
وتقول عضوة لجنة التربية في البرملان
ال ـع ــراق ــي أجـ ـي ــال املـ ــوسـ ــوي ،ل ـ ـ «ال ـعــربــي
الجديد» ،إن «نسبة التالميذ املتسربني
من املدارس لعام  2018بلغت  25في املائة،
وهي نسبة مخيفة» .تضيف أن «أسبابًا
كثيرة تقف خلف ّ
تسرب التالميذ ،إذ إن
ً
أوض ــاع املـبــانــي املــدرسـيــة سـيـئــة ،فضال
عن استقبال بعض املدارس التالميذ في
ثالثة أوق ــات مختلفة .كــذلــك ،فــإن الصف
الــواحــد يضم ستني إلــى سبعني تلميذًا،
األمر الذي يتنافى مع الشروط األساسية
لـلــدراســة» .وتــرى أنــه «يجب على العراق
تـفـعـيــل ق ــان ــون ال ـت ـع ـل ـيــم اإللـ ــزامـ ــي .لـكــن
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـ ــدرك أنـ ـه ــا فـ ــي ح ـ ــال فـعـلــت
ذل ــك ،فإنها لــن تستطيع توفير األج ــواء
املناسبة للتالميذ».

تراجع دروسها (زياد العبيدي /فرانس برس)

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

«العربي الجديد»« :املساعدة تبدأ من خالل
الــدعــم الـنـفـســي .غالبية ال ـنــاس صــدمــوا من
ج ـ ّـراء الــدمــار ال ــذي لـحــق بمساكنهم ،مــا قد
يؤثر على األطفال» .يضيف« :هناك مبادرات
أخرى تتعلق بترميم البيوت ومسح املناطق
بحثًا عن ألغام ومتفجرات قبل عودة األهالي
وتـقــديــم مـعــونــات غــذائـيــة وغـيــرهــا» .ويؤكد
شميلة أن ثقافة العمل التطوعي مــوجــودة
فــي كــل مـنــاطــق وم ــدن ليبيا ،مـشـيـرًا إل ــى أن
هذه الثقافة تعكس في بعض جوانبها يقني
الناس وثقتهم بأن املسؤولني والحكومات ال
يكترثون ملعاناة املواطن ،وبالتالي ال مبرر
النتظار تجاوبها مع نداءات الناس.
ّ
كـ ـم ــا ت ـ ـطـ ــوع مـ ــوظ ـ ـفـ ــون ف ـ ــي شـ ــركـ ــة إعـ ـم ــار
للمقاوالت العامة في أجدابيا ،غرب بنغازي،
لترميم بعض طرقات املدينة ،على الرغم من
عــدم حصولهم على رواتبهم وخلو الشركة
من أية ميزانية لترميم بعض طرقات املدينة.
ويقول ميلود الفاخري ،أحد موظفي الشركة،
لـ «العربي الجديد» ،إنه وزمالءه نفذوا أعمال

صيانة ألربعة شوارع ،خالل سبتمبر/أيلول
امل ــاض ــي وي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي.
ي ـض ـي ــف« :م ـ ــا ف ـع ـل ـن ــاه ك ـ ــان بـ ـمـ ـب ــادرة م ـنــا،
ول ــم نـطـلــب أن تــوثــق ال ـشــركــة ه ــذه األع ـمــال
لنتقاضى في مقابلها املال الحقًا» .ويشرح:
«اقـتــرحـنــا عـلــى بـعــض رج ــال األع ـمــال شـ ّـراء
ـواد ال ــازم ــة ،عـلــى أن نـتــولــى ال ـع ـمــل .وملــا
املـ ـ ّ
تمكنا مــن ذلــك ،تقاسمنا العمل ،واشترينا
بعض النواقص من مالنا الخاص» .ويؤكد
أن مــديــر الـشــركــة نفسه ق ـ ّـدم عــونــا شخصيًا
لـهــم م ــن خ ــال إع ـطــائـهــم س ـيــارتــه الـخــاصــة
لنقل بعض مواد الصيانة.
مـبــادرة مماثلة أطلقها موظفو شركة املياه
والصرف الصحي في طبرق ،العام املاضي،
وقد عملوا على فتح شبكات تصريف املياه
بعدما ّ
سدتها مخلفات األمطار واألتربة ،ما
أدى إلى غرق بعض األحياء .وأشاد املجلس
ال ـب ـلــدي بــال ـخ ـطــوة ،م ــؤك ـدًا أن ال ـح ـكــومــة لم
تـ ـتـ ـج ــاوب م ـ ــع م ـط ــال ـب ــه ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة تــوف ـيــر
امليزانيات الالزمة للشركة.

