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عبد اهلل البشير

ـــواجـــه الــعــمــلــّيــة الــتــعــلــيــمــّيــة فـــي الــريــف 
ُ
ت

سورية(  )شمال  إدلــب  ملحافظة  الشمالي 
التي  والصعوبات  الضغوط  مــن  العديد 
املاضية،  الــســنــوات  إلــى مشاكل كبيرة خــال  أدت 
وفي مقدمتها تراجع الدعم املمنوح للمدارس من 
قبل املنظمات والجهات، سواء الدولية أو املحلية، 

على الرغم من أهمية توفير الدعم. 
ــف دعــم الجهات املانحة عــن بعض املــدارس 

ّ
وتــوق

في مخيم أطمة في الريف الشمالي ملحافظة إدلب، 
الذي ُيَعّد أحد أكبر املخيمات في املنطقة وأكثرها 
الــرزاق، املقيم  كثافة. يقول اإلعامي محمود عبد 
ــذي يـــشـــارك فـــي حــمــات دعــم  ــ ــب، والـ ــ فـــي ريـــف إدلـ
التمويل  »غياب  إن  الجديد«:  »العربي  لـ التعليم، 
عن املدارس يؤثر سلبًا باملدّرس والتلميذ، ويزيد 
مــن مــعــدالت الــبــطــالــة. وال يمكن املــــدّرس أن يقدم 
أفضل ما لديه وهو يفكر في تأمني الخبز ألوالده 
في ظل تراجع قدرته املــاديــة«. يضيف أن »بعض 
ــــني، بـــعـــد االنـــتـــهـــاء مــــن الــــــــدوام املــــدرســــي،  ــــدرسـ املـ
ــل أيــضــًا من 

ّ
ــر، مــا يــقــل

َ
ــض

ُ
يبيعون املــــازوت أو الــخ

جودة العملية التعليمية«.
وفي ما يتعلق بآليات دعم التعليم، بعيدًا عن تحكم 
 
ّ
املنظمات والجهات الداعمة، يوضح عبد الرزاق أن

من املمكن تشكيل صندوق تكافل اجتماعي في كل 

بلدة أو مدينة في املناطق املحررة، لدعم العملية 
فقط  التي تسعى  املنظمات  بعيدًا عن  التعليمية، 
إلــى التقاط الــصــور مــن دون الــحــرص على جــودة 
التعليم. يضيف: »شهدنا فصل مدرسني بعد تعب 
استمّر ثاث سنوات في املدارس من قبل الجهات 
املــمــولــة، لــكــونــهــم غــيــر مــحــســوبــني عــلــى أي جهة. 
هكذا يضيع حق هــؤالء املدرسني، حتى إن كانوا 

مسجلني لدى مديرية التربية«.
املــدرس  إلــى أهمية حصول  الـــرزاق  ويتطرق عبد 
ــابــــات تـــضـــمـــن هـــذه  ــقــ عـــلـــى حـــقـــوقـــه وتـــشـــكـــيـــل نــ
الحقوق. فعلى الــرغــم مــن الــحــرب، مــا زال املــدرس 
يــبــذل جـــهـــودًا كــبــيــرة لــضــمــان اســتــمــرار العملية 
في  مني 

ّ
املعل نقابات   

ّ
إن لــأســف،  لكن  التعليمية. 

لــهــا أي دور، وتــحــســني  لــيــس  املــــحــــررة  املـــنـــاطـــق 
الـــوضـــع الــتــعــلــيــمــي يــعــتــمــد عــلــى نــقــابــة املعلمني 
حقوق  عــن  للدفاع  املسؤولية  كامل  تتحمل  التي 
املــــدرســــني أمـــــام مـــديـــريـــات الــتــربــيــة واملــنــظــمــات. 
الـــرزاق،  بــرأي عبد  النقابات،  إن تشكيل  مــن هنا، 
أمــر مهم لضمان حقوق املــدرســني أمــام مديريات 
الــتــربــيــة واملــنــظــمــات، عــلــمــًا بـــأن نــســبــًا كــبــيــرة من 
ــررة بــــا دعــــــم، ومـــن  ــ ــحـ ــ املـــــــــدارس فــــي املـــنـــاطـــق املـ
الضروري تشكيل نقابة وصندوق تكافل يعوض 

عن دعم املنظمات.
من جهته، يقول التربوي واملــدرس أديــب عرعور، 
إن الدعم لم يتوقف نهائيًا عن املدارس كافة، الفتًا 

إلـــى توقيفه عــن ثــانــويــة أطــمــة لــلــذكــور مــنــذ نحو 
ستة أشهر. كذلك انتهى عقد داعمي مدرسة أطمة 

الريفية منتصف الشهر املاضي.  
وأشار بيان صادر عن الكادر التدريسي في ثانوية 
أطمة للذكور، في 30 يناير/ كانون الثاني املاضي، 
بداية  منذ  تطوعًا  يعملون  أفــــراده  جميع  أن  إلــى 
العام الدراسي الحالي من دون الحصول على أي 
إيمانًا منهم بمسؤوليتهم  العمل  دعــم، وواصلوا 
التربوية والتعليمية حتى نهاية الفصل الدراسي 
التعليم عن  املاضية، تابعوا  الفترة  األول. وخال 

بعد. 
ويشير البيان إلى توقف الدوام في املدرسة خال 
الــدعــم،  تــأمــني  الــثــانــي، بانتظار  الــدراســي  الفصل 
أو أو غيرها. وبحسب  ســواء من خــال املنظمات 
وأبناء، ومعظمهم تاميذ  »لدينا عائات  البيان: 
في املــدارس. نحتاج ملا نستطيع من خاله تأمني 
الحاجة  احتياجاتنا، ليس حبًا باملال، بل بسبب 

إليه في ظل الغاء الفاحش«.
حــســني أبــــو فــــــؤاد، مـــــدرس مــقــيــم فـــي ريــــف إدلـــب 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مشكلة  الــشــمــالــي، يــقــول لـــ
املدرسني األساسية هي عدم قدرتهم على ممارسة 
أي مهنة أخرى خارج مجال تخصصهم. هم أمام 
املهنة، األمر  العمل في  خيار صعب بني مواصلة 
الذي ينعكس سلبًا على عائاتهم، وعليهم وعلى 
طابهم في حال عدم توافر الدعم، وبني ترك املهنة 

والتوجه إلى غيرها، وهو مشكلة أيضًا بالنسبة 
إليهم«. وتقول وفاء الشيخ: »يحزنني أن املنظمات 
التعليم، وإذا دعمت مدرسة  تهتم بكل شــيء عــدا 
ما، تكون رواتب مدرسيها قليلة جدًا، وأقل من أجر 
إذ هناك مــن يتقاضى  فــي أي منظمة،  أي موظف 
ضعفي أو ثاثة أضعاف راتب املدرس، حتى لو لم 
 باملدرس. مهنة 

ً
يكن لديهم شهادة جامعية مقارنة

لــذلــك، يــجــب أن يكون  املــهــن.  التعليم مــن أصــعــب 
أجره متناسبًا مع عمله«.

مجتمع
نشرت زوجة املعتقل املصري، حسام عبد الــرازق خليل، واملعتقل بسجن وادي النطرون 440، 
رسالة استغاثة إلنقاذ زوجها من االنتهاكات التي يتعرض لها تحت إشراف رئيس مباحث 
السجن من احتجاز مع الجنائيني ومنع من الزيارة، ووجود آثار تعذيب عليه نتيجة العتداء 
 أحد السجناء عليه بتحريض من رئيس املباحث، واألكثر من ذلك عدم موافقته على الزيارة 
والحريات  للحقوق  املصرية  التنسيقية  الرسالة  ونشرت  التأديب.  زنــازيــن  إيــداعــه  بشرط  إال 
)العربي الجديد(  )منظمة مجتمع مدني مصرية(.  

ذكــرت الشرطة الباكستانية أن حافلة مسرعة انقلبت على طريق سريع في جنوب الباد أمس، 
الثاثاء، ما أسفر عن مقتل 14 راكبًا على األقل وإصابة 11 آخرين. وكان من بني القتلى والجرحى 
نساء وأطفال. وقال املسؤول بالشرطة املحلية شريف أحمد إن الحادث وقع في بلدة أوثال بإقليم 
السند، الفتًا إلى أن »الحادث وقع على ما يبدو عندما فقد السائق السيطرة على الحافلة بسبب 
الــحــادث. وحــــوادث الــطــرق شائعة في  الــســرعــة«. وأضـــاف أن السلطات ال تـــزال تحقق فــي سبب 
)أسوشييتد برس( باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وصيانتها.  

باكستان: مقتل 14 في حادث سيرمصر: استغاثة زوجة معتقل

منطقة  في  طالب  مليون  نصف  نحو  يواجه 
مواصلة  فــي  صعوبات  ســوريــة  غــرب  شمال 
المخيمات  في  الطالب  خصوصًا  تعليمهم، 
الذين يتجاوز عددهم 60 ألفًا، بحسب إحصائيات 
سورية«  استجابة  »منسقو  فريق  عن   صــدرت 
في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي. ويبين الفريق 
حلمًا  أصبح  المدرسية  الكتب  على  الحصول  أن 
في  التالميذ  من  الكثير  إلى  بالنسبة  المنال  بعيد 

المراحل المختلفة.

نصف مليون

بني 14 ديسمبر/ كانون األول 2020 و14 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، حــصــل نــحــو 13 مليون 
أميركي على الجرعة األولى على األقل من لقاحي 
فيروس كورونا اللذين تم ترخيصهما في الواليات 
املتحدة، بحسب مراكز مكافحة األمراض والوقاية 
منها »سي دي ســي«. لكن األخيرة تشير إلى أن 
وا اللقاح بمعّدل يتناسب 

ّ
األميركيني السود لم يتلق

مع عددهم في البالد. وتشير البيانات إلى أن نحو 

نصف هؤالء، أي ما يقرب من 6.7 ماليني شخص، 
ل السود 

ّ
تم تحديد العرق الذي ينتمون اليه، وشك

5.4 في املائة منهم، مقارنة مع 60.4 في املائة من 
الــبــيــض، و11.5 فــي املــائــة مــن أصـــول التينية، و6 
في املئة من اآلسيويني. مع ذلك، أشارت »سي دي 
وا 

ّ
ســي« إلــى أّن نحو 14 فــي املــائــة مــن الــذيــن تلق

هم من عرقيات متعّددة أو مختلفة 
ّ
اللقاح قالوا إن

غــيــر مـــذكـــورة، مــا يــحــّد مــن إمــكــان الــتــوّصــل إلــى 

نتائج مؤكدة. وقالت »سي دي سي« إن التسجيل 
»بيانات العرق على مستوى املصدر  لـ األكثر دقة 
والوالية أمر بالغ األهمية لضمان الكشف السريع 
التلقيح  حملة  فــي  املحتمل  للتفاوت  واالستجابة 

لكوفيد-19«.  
في  للتلقيح  مــراكــز  أنشئت  معينة،  مناطق  وفــي 
أحــيــاء ذات غــالــبــيــة مــن الــســكــان الــبــيــض، ويمكن 
ــول إلــــى مــوقــع  ــدخـ مــالحــظــة الــخــلــل نــفــســه عــنــد الـ

ي لقاح. 
ّ
إنترنت للتسجيل من أجل حجز موعد لتلق

وقالت الطبيبة مارسيال نونيز-سميث، التي عّينها 
بــايــدن للتنسيق مــن أجــل استجابة  الــرئــيــس جــو 
األميركيني من  إّن  كــورونــا،  فيروس  عادلة ألزمــة 
أصل أفريقي )2.9 في املائة(، أكثر عرضة للحاجة 
إلــــى دخــــول املــســتــشــفــى لــتــلــقــي الـــعـــالج فـــي حــال 

اإلصابة، و2.1 في املائة أكثر عرضة للوفاة.  
)فرانس برس(
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األربعاء 3 فبراير/ شباط 2021 م  21  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2347  السنة السابعة

)جوزيف بريزيوزو/ فرانس برس(



شّكل قرار الرئيس األميركي جو بايدن، المتعلّق 
في السماح بدخول الالجئين، أمًال للعراقيين الذين 

ينتطرون أن تفتح لهم أبواب المستقبل.

»بعدها الدنيا بخير« في مخيّم شاتيال

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

تــجــددت آمـــال عــراقــيــن بالوصول 
إلــــــى الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، بــصــفــة 
ــاٍر دام ألكــثــر  ــظـ ــتـ الجـــئـــن، بــعــد انـ
مـــن أربــــع ســـنـــوات، وذلــــك بـــنـــاًء عــلــى وعـــوٍد 
ــو بـــايـــدن،  ــيـــس األمــــيــــركــــي جــ ــرئـ أطـــلـــقـــهـــا الـ
ــبــــاد،  ــال الــــاجــــئــــن فــــي الــ ــبـ ــقـ ــتـ بــــعــــودة اسـ
ترامب بهذا  اتخذه سلفه دونالد  ملا  خافًا 
العراقين  آالف  ويقيم عشرات  الخصوص. 
أبرزها تركيا،  منذ سنوات في بلداٍن عــّدة، 
تــوَصــف تلك  إذ  واألردن، ولــبــنــان، ومــصــر. 

الدول بمحطات اللجوء، ملواطني العراق. 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق  وكـــانـــت إدارة 
دونــالــد تــرامــب، عرقلت خــال مــا يــزيــد عن 
أربع سنوات، وصول الجئن إلى الواليات 
املــتــحــدة مــن خـــال بــرنــامــج األمـــم املــتــحــدة، 
بزعم حماية األميركين من اإلرهــاب. األمر 
إلى  السفر  كثيرين  على  الصعب  مــن  جعل 
الــدراســة، والعمل، والبحث  الباد، من أجل 
العديد  ــال  أوصــ تقطعت  بينما  مــلــجــأ،  عــن 
ــائـــات بــســبــب إيـــقـــاف بـــرنـــامـــج لــّم  ــعـ مـــن الـ
الشمل للعائات، حيث يتيح استقدام األب 
لوالديه وأشقائه وزوجته وأوالده )الدرجة 
 بايدن يختلف في 

ّ
األولى في العائلة(. لكن

سياسته عن ترامب في هذا الخصوص، إذ 
وعد بعودة استقبال الاجئن واملهاجرين، 
الـــذي ستستقبله بــــاده. هــذا  ورفـــع الــعــدد 
الــذيــن  الــعــراقــيــن  األمــــل، كـــان ينتظره آالف 
يــقــطــنــون مــنــذ ســنــوات فــي بــلــدان محطات 
الــلــجــوء، وهــم مسجلون فــي بــرنــامــج األمــم 

املتحدة للجوء.
ــــط تـــركـــيـــا، يــقــيــم  ــا، وسـ ــاريـ ــكـ فــــي مـــديـــنـــة سـ
ــيــــر الـــعـــيـــســـاوي وأســـــرتـــــه املــــكــــونــــة مــن  زهــ
زوجــــة وولـــديـــن. كــانــوا عــلــى أعــتــاب السفر 
إلــــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي نــهــايــة 2017، 
 فـــوز تــرامــب بــالــرئــاســة أوقـــف سفرهم 

ّ
لــكــن

»العربي  لـ الذي تحدث  العيساوي،  بحسب 
العيساوي  غــادر  عــام 2013،  الجديد«. ففي 
وأسرته العراق، وتوجهوا إلى تركيا، بغية 
التقديم إلى مكتب املفوضية السامية لألمم 
ــــو يــحــمــل  ــئـــن، وهـ املـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــاجـ
مــا يؤكد تعّرضه وأســرتــه للخطر من  معه 
العيساوي:  يــقــول  طائفية.  مليشيات  قبل 
»اللجنة املكلفة بمتابعة ملف طلب اللجوء 
الخاص بنا، اقتنعت بالظلم الذي نواجهه، 
يداهم حياتنا، وعليه جرت  الــذي  والخطر 
املتحدة،  الواليات  إلى  املوافقة على سفري 
وســار األمــر على مــا يـــرام، ولــم تكن أمامنا 
ــراءات بــســيــطــة، وانـــتـــظـــار مــوعــد  ــ ــ ســــوى إجـ
 هـــــذا تـــأجـــل مــع 

ّ
الــــطــــيــــران«. يـــضـــيـــف: »كــــــل

عـــام 2017.  للسلطة  تــرامــب  تــولــي دونـــالـــد 
واملــال  الــوقــت، والجهد،  مــن  الكثير  خسرنا 

حــيــث نـــال الــقــبــول بصفة الجـــئ مــنــذ الــعــام 
ه يعيش حالة نفسية صعبة، بسبب 

ّ
2016، إن

ــــذي قــضــى أكــثــر  ــــوح مــســتــقــبــلــه الـ عــــدم وضـ
أعـــوام منه وهــو يعيش على أمل  مــن ستة 
سفره. حماد، الذي كان على وشك مناقشة 
أطروحة املاجيستير في النظام البيئي، في 
طف مــن قبل 

ُ
بــغــداد عــام 2014، اخت جامعة 

ــراج عــنــه بــفــديــة مــالــيــة.  ــ ــّم اإلفـ مــســلــحــن، وتــ
ــه عاش فترة صعبة طيلة شهرين، 

ّ
يؤكد أن

ــي الــعــيــش  ـــم يــســتــطــع بـــعـــدهـــا الـــتـــأقـــلـــم فــ لـ
اللجوء  الهجرة، وطلب  العراق، فقرر  داخــل 
الذي  الــواليــات املتحدة. ويقول شهاب  إلــى 
»يفضل  التركية:  دوزجــة  مدينة  في  يسكن 
الواليات املتحدة ألنها من أكثر  العراقيون 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــفــتــح بــــاب الــلــجــوء بـــأعـــداد 
الــذيــن حياتهم بخطر  لــألشــخــاص  كــبــيــرة، 
في بلدانهم، ولكونها تتيح مجاالت واسعة 
ــدراســـة«. ويــضــيــف: »الــعــديــد من  للعمل والـ
 
ً
الذين أعرفهم، لم يتحملوا االنتظار طويا

لــلــوصــول إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة، فسلكوا 
إلــى دول أوروبــيــة،  طــرق التهريب وصـــواًل 

ولألسف بعضهم غرق في البحر«.

من خالل المبادرة، 
نحصل على وجبات طعام 

ومواد غذائية أخرى

ينجح كثيرون 
في الوصول لبلدان

 آمنة إما عن طريق 
اللجوء أو الهجرة 

ونحن هنا في تركيا ننتظر. فا نستطيع 
مــا ينتظرنا من  إلــى بلدنا، بسبب  الــعــودة 
الواليات  إلــى  السفر  مخاطر، وال نستطيع 
املــتــحــدة والـــبـــدء بــشــق طــريــقــنــا مـــن جــديــد 
تنتهي  أن  يتوقع  لكنه  مستقبلنا«.  وبــنــاء 
مشكلتهم، خــال الــعــام الــحــالــي، بــنــاء على 
الاجئن،  تجاه  املتساهلة  بــايــدن  سياسة 
بحسب اعــتــقــاده، و»إال فأنا مــهــّدد مــن قبل 
ــراق. حــرقــوا  ــعــ ــل الــ ــ عـــصـــابـــات طــائــفــيــة داخـ
مـــنـــزلـــي، وقـــتـــلـــوا شـــقـــيـــقـــي، وحــــتــــى إن لــم 
كيف  أســرتــي،  حياة  أو  لحياتي  يتعرضوا 
لي أن أضمن أن ينال ولداي حياة آمنة، في 

 الوضع غير املستقر في وطني؟«.
ّ

ظل
العراقية،  الحكومة  تأكيد  من  الــّرغــم  وعلى 
لــألمــن  تحقيقها   ،2017 الـــعـــام  نــهــايــة  مــنــذ 
مــن خــال االنــتــصــار على تنظيم »داعـــش«، 
يتبناها  حة 

ّ
تقع عمليات مسل تــزال  ال  لكن 

االنتحاري  التفجير  كان  وآخرها  التنظيم، 
املـــزدوج الــذي وقــع فــي ساحة الــطــيــران، في 
بغداد، وأدى إلى وفاة وإصابة أكثر من 200 

شخص.
ها 

ّ
في السياق، تقول راوية عبد الحميد، إن

ــراد أســرتــهــا إلـــى األردن، بعد  هــربــت مــع أفــ
مقتل زوجها في تفجيٍر إرهابي، عام 2012، 
ومنذ ذاك الحن لم تعد إلى العراق. وتوضح 
ــهــا أّم ألربــعــة أوالد. 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ومــنــذ 6 أعـــــوام، تــقــدمــوا بــطــلــب إلـــى مكتب 
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــألمــم املــتــحــدة بهدف 
قبولهم بصفة الجئن في الواليات املتحدة. 
ــوا على  ــرفـ ــقـــول: »األشــــخــــاص الـــذيـــن أشـ وتـ
مــلــف أســرتــي فــي األمـــم املــتــحــدة، تعاطفوا 
مــع قضيتنا. قــلــت لــهــم إنـــه لــم تــكــن لــنــا أيــة 
عــداوات، ولم يكن لزوجي أي خاف مع أي 
جــهــة، ولـــم يــكــن مــهــددًا مــن قــبــل أحــــد، لكنه 
ــتــل فــي تــفــجــيــٍر إرهـــابـــي اســتــهــدف مــفــرزة 

ُ
ق

املــدنــيــن،  مــن  لــلــشــرطــة، راح ضحيته عـــدد 
 ذلك جرى بسبب 

ّ
كان زوجي من بينهم. كل

انـــعـــدام األمــــن فــي الـــعـــراق، لــذلــك ال أريــــد أن 
والــدهــم،  مصير  مثل  أطفالي  مصير  يكون 

وأبحث عن بلد يعيشون فيه بسام«. 
 دونالد ترامب تسّبب لها 

ّ
وتقول راويــة، إن

»صدمة«، واصفة إيــاه بـ  وألفــراد أسرتها بـ
»لوال سياسته  اإلنساني«. وتضيف:  »غير 
ــن الــعــنــف،  املــنــاهــضــة لــطــمــوح الـــهـــاربـــن مـ
والباحثن عن األمان والسام، لكان أوالدي 
اليوم يحققون حلمهم بمواصلة تعليمهم، 
ونــعــيــش بــاســتــقــرار فــي بــلــٍد جـــديـــٍد. لكننا 

نأمل أن يتغير الحال في عهد جو بايدن«.
 الـــظـــروف األمــنــيــة الــصــعــبــة الــتــي 

ّ
وفـــي ظـــل

يــعــيــشــهــا الـــعـــراقـــيـــون داخــــــل بـــلـــدهـــم مــنــذ 
سنوات طويلة، إضافة إلى عمليات االنتقام 
الــتــي تــحــصــل، نــتــيــجــة ســيــطــرة مليشيات 
طــائــفــيــة، وجــمــاعــات إرهــابــيــة عــلــى مناطق 

في الباد، يضطر عدد كبير من العراقين 
إلــى مغادرة بلدهم، منذ أكثر من 15 عامًا. 
ينجح كثيرون منهم في الوصول إلى بلدان 
وكندا،  وأستراليا،  املتحدة،  الــواليــات  مثل 
وأوروبــــــــا، ويـــنـــالـــون جــنــســيــاتــهــا. يــصــلــون 
ــواء عـــن طــريــق الــلــجــوء الـــذي  إلـــى هــنــاك ســ
توفره األمــم املتحدة، أو عن طريق الهجرة 
بشقيها، الشرعية والسرية، وما زال آخرون 
ينتظرون دورهم في القبول بصفة الجئن 

في بلدان مختلفة من العالم.
من جهته، يقول شهاب حماد، الذي ينتظر 
املتحدة،  الــواليــات  إلــى  بالسفر  أمـــرًا  تلقيه 

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

يعيش الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

واقعًا مترديًا في ظل األزمة 
االقتصادية الصعبة في البالد 
والتي زاد من حدتها تفشي 
فيروس كورونا. ومع ارتفاع 
نسبة الفقر بين العائالت، تعّد 

المبادرات اإلنسانية حاجة 
ملحة

بيروت ـ انتصار الدنان

ــاع االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة  ــ يــزيــد تــــردي األوضـ
فــــي لـــبـــنـــان مــــن نــســبــة الـــعـــائـــات الـــفـــقـــيـــرة. ويـــعـــّد 
الاجئون الفلسطينيون من أكثر الفئات تأثرًا. وفي 
محاولة ملساعدة هــؤالء، تكثر املبادرات اإلنسانية 
الفلسطينية.  املخيمات  مختلف  في  واالجتماعية 
إحدى هذه املبادرات شهدها مخيم شاتيا لاجئن 
الفلسطينين في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت 
عــنــوان »بــعــدهــا الــدنــيــا بــخــيــر«. وتــســعــى املــبــادرة 
ــبـــات الــطــعــام لــكــبــار الـــســـن يــومــيــًا.  إلــــى تـــأمـــن وجـ
فــيــروس كــورونــا، كانت هــذه الوجبات  قبل تفشي 
ــــي ظــل  ــوم، وفـ ــيــ ــا الــ ــ تــــقــــّدم فــــي مـــركـــز الــجــمــعــيــة. أمـ
إلــى بيوت  رسل هــذه الوجبات 

ُ
إجـــراءات الوقاية، ت

كــبــار الــســن واألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، والــعــائــات 
مــواد غذائية أخرى  إلــى توزيع  الفقيرة، باإلضافة 
قد  كانت  استمارات  إلــى  استنادًا  املحتاجن،  على 
الــنــاس. كذلك،  أعـــدت قبل فــتــرة ملعرفة احــتــيــاجــات 
تقيم املبادرة سوقًا للخضار والفاكهة مرة واحدة 
شهريًا. وعـــادة مــا تــأخــذ النساء فــي هــذا الــيــوم ما 

تحتاجه على مدى أسبوع على األقل.
في هــذا السياق، يقول مدير املــبــادرة أحمد حسن 
يـــوســـف، املـــتـــحـــّدر مـــن قـــضـــاء صــفــد فـــي فــلــســطــن، 
فــي قضاء  الــزيــنــة  فــي منطقة وادي  واملــقــيــم حاليًا 
ــان: »ســـابـــقـــًا،  ــنـ ــبـ الــــشــــوف ضـــمـــن مــحــافــظــة جـــبـــل لـ
كــنــت مــوظــفــًا فـــي وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــــروا(، ثــــم عـــمـــلـــت فــــي مــجــال 
البراعم،  املقاوالت. وفي عام 2000، أسست جمعية 
الــتــي مــا زالـــت مستمرة حتى الــيــوم. كنا ومــا زلنا 

نعمل على االهتمام باأليتام«. 
يتحدث يوسف عن مشاريع موسمية عديدة نفذتها 
ككسوة  مــوســمــيــة،  مــشــاريــع  فــي  »عملنا  الجمعية. 
الــعــيــد لـــأليـــتـــام، واألضــــاحــــي، وتــقــديــم املــســاعــدات 
وشاركنا  املــدرســة،  وحقيبة  كالقرطاسية،  العينية 
فــي أنــشــطــة مــدرســيــة«. يــتــابــع: »يــأتــي الــتــمــويــل من 
التبرع ألهالي املخيم.  خال أشخاص يرغبون في 
كما استطعنا الحصول على تمويل إلنشاء مطبخ 
ــن خـــال  ــــروت، مــ ــيـ ــ ــي بـ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــن الـــجـــامـــعـــة األمـ مــ
مبادرات طابية. كنا نقدم من خال املطبخ وجبات 
الــواحــدة  لــلــمــدارس، ولــم يكن سعر الوجبة  صحية 

يتجاوز األلف ليرة لبنانية )أقل من دوالر بحسب 
سعر الصرف الرسمي(، في الوقت الــذي كانت فيه 
نا توقفنا عن 

ّ
لكن أو دوالريـــن.  الوجبة دوالرًا  كلفة 

ذلـــك بسبب عـــدم وجـــود مــمــول وعـــدم قــدرتــنــا على 
االستمرار«، الفتًا إلى استمرار الجمعية في الطهي 
لــلــمــســنــن.  وعـــن مـــبـــادرة »بــعــدهــا الــدنــيــا بــخــيــر«، 
إلى  وتــهــدف  فــي مخيم شاتيا،  »أطلقناها  يــقــول: 
توزيع وجبات طعام على األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وكبار السن، والعائات املحتاجة. وفي اليوم الذي 
نــوزع مــواد غذائية عينية كالبيض  ال نطهو فيه، 
والخبز أو البطاطس أو اللحوم. كذلك، نقيم سوقًا 
للخضار والفاكهة مرة واحدة شهريًا. وتستفيد من 
التقديمات نحو 300 عائلة، استنادًا إلى استمارات 
نــدرس فيها حالة كــل عائلة، مــن خــال املتطوعن 

الذين يبلغ عددهم 12 متطوعًا ومتطوعة«.
من جهتها، تقول املتطوعة املتخّصصة في التربية 
الــهــادي، املقيمة في منطقة  الحضانية داريــن عبد 
الناعمة )جبل لبنان(، والتي تتحّدر من قرية عمقا 
الجمعية  فــي  فــي قــضــاء عكا بفلسطن: »تــطــوعــت 
منذ 14 عامًا، وأعمل مع املسنن واألشخاص ذوي 
االعـــاقـــة، ونــقــدم لليتامى مــبــالــغ مـــاديـــة؛ وعــددهــم 

ومــن  للمسنن،  املــســاعــدات  نــقــدم  كــمــا  يتيمًا.   253
بينهم 32 مسنًا، ويستفيد من التقديمات نحو 600 
شخص، فنحن نعمل في مخيمات عدة، من بينها 
مــخــيــمــات فــي بــيــروت وصـــور وصــيــدا والــشــمــال«. 
الرحمن،  مــوائــد  نقيم  رمــضــان  »فــي شهر  تضيف: 
ونقدم كسوة العيد لألطفال، وال نميز بن لبناني 
يستفيدون   

ً
طــفــا  55 لدينا  وفلسطيني.  وســـوري 

التي تقدمها  التقديمات  إلــى كــل  بــاإلضــافــة  مــاديــًا 
الجمعية«.

أم محمد، فتقول: »من  املــبــادرة  مــن  املستفيدة  أمــا 
خــال املــبــادرة، نحصل على وجــبــات طعام ومــواد 
املــال. أعيش  غذائية أخــرى. وأحيانًا، نحصل على 
مع ابني وهو عاطل عن العمل، ما يعني أنه ليس 
لدينا أي دخل«. تضيف: »في األيام التي ال تقدم لنا 
الجمعية وجبة طعام، نسلق البطاطس والبيض«. 
تـــتـــابـــع أم مـــحـــمـــد: »هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــائـــات 
ــراء الــلــحــوم منذ  املــحــتــاجــة، والـــتـــي لـــم تــســتــطــع شــ
أكثر من ثاثة أشهر وتحتاج إلى إلى دخل شهري. 
بسبب الوضع االقتصادي املتردي في لبنان، خسر 
معظم الناس أعمالهم وباتوا ال يستطيعون حتى 

شراء رغيف الخبز ألوالدهم«.
الفلسطينيون،  بينهم  ومـــن  الــاجــئــون،  ويــعــتــبــر 
اللبناني، في ظل  املجتمع  األكثر ضعفًا في  الفئة 
أزمــتــه املــالــيــة واالقــتــصــاديــة املــســتــجــدة. ويــواجــه 
أكثر من 61 ألف الجئ منهم الفقر الشديد، بحسب 
ــروا. وفــــي وقــــت ســـابـــق، حــــذر مــديــر  دراســـــة لــــألونــ
ــروا« فــي لــبــنــان، كــاوديــو كــوردونــي،  ــ شـــؤون »أونـ
مــن كــارثــة صحية وإغــاثــيــة وتــربــويــة سيشهدها 
عدم  حــال  فــي  لبنان  فــي  الفلسطينيون  الاجئون 

توفر املزيد من التبرعات املالية.

طموح الهجرةتحقيق
قرار بايدن يعيد األمل للعراقيين

الليبي أبواب التوظيف مقفلة أمام الشباب 

توفير الوظائف 
البديلة للمسلحين 

يحتاج استقرارًا سياسيًا 
يتيح آفاقًا اقتصادية

طرابلس ـ العربي الجديد

تــزال املعسكرات واملــقــار األمــنــيــة، الوجهة  ال 
الــوحــيــدة أمــــام الــشــاب الــلــيــبــي، الــبــاحــث عن 
وظيفة وعمل. منذ دخــول الباد في فوضى 
التنمية  بــرامــج  اضــطــرت  ــــروب،  وحـ مسلحة 
 انــشــغــال الــحــكــومــات 

ّ
إلـــى الـــتـــراجـــع، فـــي ظـــل

الــعــديــدة الــتــي تحكم الــبــاد فــي الــصــراع مع 
بــعــضــهــا. ولــــم تــفــلــح الــحــكــومــة املـــوقـــتـــة، في 
تــنــفــيــذ بــرامــجــهــا الــخــاصــة بــدمــج املــقــاتــلــن 
فــي مــؤســســات الــدولــة املــدنــيــة، بسبب تزايد 
مستويات العنف وانتشار الساح الذي أدى 
أمــراء الحرب في  الدولة وتحكم  إلى عسكرة 

مفاصل الباد.
 هـــيـــئـــة شـــــــؤون املــــحــــاربــــن، الــتــي 

ّ
ورغـــــــم أن

ــهــــدف إعـــــــــادة دمـــج  أســـســـتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة، بــ
بــرامــج،  عـــّدة  أطلقت  املجتمع،  فــي  املسلحن 
منها برنامج »ايفاد« لتدريس 150 ألف شاب 
إلى  الهادف  »طموح«  وبرنامج  الخارج،  في 
توفير فــرص عمل مــن خــال دعــمــه ملشاريع 
صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة لــلــمــقــاتــلــن، وبـــرامـــج 
ها فشلت بسبب االنقسامات بن 

ّ
أخرى، إال أن

 مجموعة منها لطرف 
ّ

املسلحن، وانحياز كل
 تجاذبات بــرزت منذ العام 

ّ
سياسي، في ظل

املــســؤول  املنعم صــويــد،  عبد  2013، بحسب 
السابق في هيئة شؤون املحاربن.

االنخراط  الشباب على  إقبال  وتــزداد وتيرة 
فـــي املــجــمــوعــات املــســلــحــة، بــعــد اإلعـــــان عن 
برامج إعادة تأسيس الجيش الليبي، مطلع 
عـــام 2014، وفــتــح بـــاب الــتــدريــب مــع حــوافــز 
مالية. هذا األمر أدى إلى تقدم قرابة 14 ألف 
شاب بطلبات االلتحاق بمختلف املؤسسات 
األمنية والعسكرية، وعلى حّد تعبير صويد، 
هي »مليشيات ال تخضع ألوامــر أحد سوى 
أمرائها«. ويضيف: »في املقابل، أطلق )اللواء 
شرق  الكرامة  عملية  حفتر  خليفة  املتقاعد( 
الباد، واندفع مئات الشباب للمشاركة فيها 
رغبة في االستفادة من الرواتب الكبيرة التي 

دفعتها دول إقليمية وقتها لدعم حفتر«.
 هــــذه الـــظـــاهـــرة ال يــبــدو أنــهــا تــوقــفــت، 

ّ
لــكــن

بــل ال تـــزال الـــوحـــدات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، 
وجــهــة الــشــبــاب الــلــيــبــي، بــعــد أن فــقــد أمــلــه 
ــة ضــمــن  ــنــ ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة آمــ فـ
تخصصه. وهــو مــا يــؤكــده فـــؤاد بــورويــلــة، 
ح 

ّ
إلــى تشكيٍل مسل انــضــم عــام 2016،  الـــذي 

ــــه انــخــرط في 
ّ
فــي مــديــنــة اجــدابــيــا. ورغــــم أن

املــســلــح ضمن  الــتــشــكــيــل  إدارة  فـــي  الــعــمــل 
املكتبية،  للمنظومات  كمهندس  تخصصه 
ه وجد نفسه منخرطًا في القتال بسبب 

ّ
إال أن

التجنيد اإلجباري الذي فرضته املجموعات 
الحرب  إبــان  منتسبيها،   

ّ
كــل على  املسلحة، 

بـــن حــفــتــر ومــعــارضــيــه فـــي مــنــطــقــة الــهــال 
النفطي، وسط الباد. 

»الــعــربــي  ويــتــحــدث بــورويــلــة عــن تــجــربــتــه لـــ

ــــول: » تــــركــــت الــــعــــمــــل فــي  ــقـ ــ ــالـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، بـ
ح، كنت وقتها محتاجًا بشكٍل 

ّ
التشكيل املسل

كــبــيــر لــلــمــال والــوظــيــفــة. مـــا تــدفــعــه الكتيبة 
لــي كموظف  شهريًا هــو أضــعــاف مــا تدفعه 
ــح. أمــا 

ّ
فــي إدارتـــهـــا، لـــذا قــــررت الــعــمــل كــمــســل

التدريب، فقد كان بحسب التجربة والخبرة 
خــــال أشـــهـــٍر مـــن الـــقـــتـــال«. ويـــذكـــر بــورويــلــة 
العمل ضمن  فــي  املنخرط  الوحيد  ليس  ــه 

ّ
أن

املــجــمــوعــات املــســلــحــة بــحــكــم تــخــصــصــه، بل 
الــعــديــد غــيــره كمسعفن ومــصــوريــن  هــنــاك 
التي  الــكــبــيــرة  وإعــامــيــن، جذبتهم األمــــوال 

تدفعها املجموعات املسلحة.

ورغـــم جــهــود حــكــومــات الــبــاد فــي الــحــّد من 
املراحل  تــزال في  ها ال 

ّ
أن مظاهر الساح، إال 

األولــى من القضاء على الظاهرة، كما يؤكد 
التابعة  القربولي  أمــن  مديرية  في  الضابط 
إلى  عــزيــز. ويشير  عثمان  الــوفــاق،  لحكومة 
الداخلية تسير وفــق جدول   خطط وزارة 

ّ
أن

املختلفة  املسلحة  املــجــمــوعــات  لــدمــج  زمــنــي 
ــيـــة ســـــــواء األمـــنـــيـــة  ــات الـــرســـمـ فــــي املــــؤســــســ
أو الــعــســكــريــة. ويــعــتــرف عـــزيـــز فـــي حــديــثــه 
كافية  الخطط غير   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي  لـ

ح في العمل املدني. 
ّ
إلعادة دمج الشباب املسل

 حــجــم خــطــر الــســاح أكــبــر مــن أن 
ّ
ويــؤكــد ان

تتمكن خطط موقتة من العمل على عاجه.
أعلنت  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  وفــي 
لدمج  لجانها  عمل  بــدء  عن  الداخلية  وزارة 
وتــأهــيــل املــجــمــوعــات املــســلــحــة واملــقــاتــلــن، 
تــعــتــمــد عــلــى تقسيم  آلــيــاتــهــا  مــوضــحــة أن 
ــاف، يـــتـــم خــالــهــا  ــنــ ــــى 3 أصــ املـــجـــمـــوعـــات إلـ
إعادة تدريب صنفن وتسريح أفراد الصنف 
الثالث، »ولو بالقوة«، وتوفير لهم باملقابل، 
والتعليم  املهني  والتدريب  املدنية،  األعمال 
العالي، وقروض األعمال الصغيرة، وغيرها 

 
ّ
 عزيز يشير إلى أن

ّ
من الخطط األخــرى. لكن

يحتاج  للمسلحن  البديلة  الوظائف  توفير 
اســتــقــرارًا ســيــاســيــًا يتيح آفــاقــًا اقــتــصــاديــة، 

تعزز اقتصاد القطاع الخاص.
وينّبه الباحث الليبي في الشؤون األمنية، 
املسلح  النزاع   

ّ
أن إلى  الحفيظ،  الصيد عبد 

ــزال يخلق الــظــروف الســتــمــرار  الــحــالــي ال يـ
هــــذه الـــظـــاهـــرة. فــالــعــاجــات الــتــي تقدمها 
في  تطبيقها  ممكن  غير  طرابلس  سلطات 
معسكر شرق الباد، الذي ال تزال معسكراته 
تستقبل مئات الشباب الذين أوصدت أبواب 
الحكومي في وجوههم. ويعتبر  التوظيف 
»الــعــربــي  ــــال حـــديـــثـــه لــــــ عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ، خـ
ح أصبحت 

ّ
 ظاهرة العمل كمسل

ّ
الجديد«، أن

ــل مــــرغــــوبــــة، تــــعــــزز مــن  ــ ــدة، بـ ــ ــائــ ــ  ثـــقـــافـــة ســ
مكانة الشاب في محيطه ومنطقته. ويرجح 
هي  ح 

ّ
للمسل ونــظــرتــهــا  املجتمع  ثــقــافــة   

ّ
أن

ــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــدفـــع الــشــبــاب  أيـــضـــًا مــ
لــانــخــراط فــي املليشيات. وال تــوجــد أرقــام 
رسمية لعدد املجموعات املسلحة في ليبيا، 
ويرجح عبد الحفيظ أن يكون عدد الوحدات 

قرابة األلف مجموعة.

ــات الــصــحــيــة  ــوبـ ــعـ  الـــصـ
ّ

 كـــــل
ّ

ــي ظـــــل فــ
ــتـــي  ــيــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ ــيــــشــ واملــــعــ
ــــح عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــبـ ــ ــا، أصـ ــهـ ــيـــشـ ــعـ نـ
ــنـــزعـــجـــون مــــن أصــغــر  األشـــــخـــــاص يـ
ــرتـــه  األمــــــــــــــور. وبــــحــــســــب مـــــقـــــال نـــشـ
هناك  بـــوســـت«،  »واشــنــطــن  صحيفة 
عاقة ما بن القلق واالنزعاج. فالقلق 
الثغرة بن ما لديك وما  موجود في 
تخافه. أما االنزعاج أو الغضب فهو 
الثغرة بن ما لديك وما  موجود في 
تـــــريـــــده. وبـــحـــســـب املـــــقـــــال، يــتــضــمــن 
ــب عــلــى كليهما إيــجــاد الــســام 

ّ
الــتــغــل

مع ما تملكه واالقتناع به، فكما يقول 
املثل الشهير، »القناعة كنز ال يفنى«. 
املــقــال مــثــااًل على ذلك  وتعطي كاتبة 
لــفــهــمــه أكـــثـــر، قــائــلــة: »تــخــّيــل للحظة 
كيف تشعر عندما تتأخر عن اجتماع 
نفس  تخيل  واآلن  الحافلة.  وتفوتك 
الحافلة التي فاتتك، عندما ال تتأخر 
 
ّ
عــن أي شــــيء«. وتــضــيــف: »أعــتــقــد أن

الفرق واضــح. وفــي الحالة األخــيــرة ، 
 كون ما من 

ً
تكون أكثر هدوءًا وتقبا

شيء طارئ«. 
فعند التعامل مع االنزعاج حتى من 
األشياء الصغيرة، قد يكون من املفيد 
والتفكير  االختاف،  التفكير في هذا 
ــاؤه قــيــمــة  ــ ــطــ ــ ــنـــا وإعــ ــا لـــديـ ــمـ  بـ

ً
ــيـــا ــلـ قـ

يمكن  كيف  الكاتبة  وتــشــرح  معينة. 
تجاوز هذه املشكلة عبر إسداء بعض 
 الخيار 

ّ
النصائح النفسية. وتقول إن

األبـــــرز لــلــحــّد مـــن االنــــزعــــاج أو حتى 
الجانب اآلخر  العمل على  القلق، هو 
ــة الــحــافــلــة، أي  ــ مـــن املــعــادلــة فـــي روايـ
جانب اإلدراك الهادئ، حيث تقبل ما 
كمل حياتك. 

ُ
ال يمكنك التحكم فيه، وت

أن تتوقع  أيــضــًا، يجب  ـــه 
ّ
أن وتضيف 

ــاء الــصــغــيــرة،  ــطــ حـــــدوث بــعــض األخــ
ــالــــخــــذالن عــنــدمــا  لــــذلــــك، ال تـــشـــعـــر بــ
يحدث ذلك، فهذا أمر طبيعّي يحدث 
 إنسان. إضافة إلى ذلك، امنح 

ّ
مع كل

الــوقــت أو الفسحة،  نفسك مــزيــدًا مــن 

خــصــوصــًا عــنــد الــقــيــام بـــأمـــور تعلم 
 قاسيًا على 

ْ
ها مرهقة، وال تكن

ّ
حقًا أن

نــفــســك. حــــاول أيــضــًا، إحــضــار كتاب 
عندما تكون عالقًا في غرفة االنتظار، 
هــذا سيريحك ويعطيك   ،

ً
قليا واقـــرأ 

التفكير. حتى  جانبًا آخــر في طريقة 
األمــــور الــجــســديــة مــهــمــة جــــّدًا، لــذلــك، 
ال تــنــســى الــقــيــام بــتــمــاريــن الــتــنــفــس 
ــة،  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ كــــالــــيــــوغــــا، والـــــتـــــأمـــــل، والـ
ــهـــرك مــا  ــظـ ــمـ واالعــــتــــنــــاء بــنــفــســك وبـ
ســيــغــّيــر نــفــســيــتــك نــحــو اإليــجــابــيــة. 
وال تــخــجــل مــن اكــتــشــاف عــيــوبــك في 
تــصــرفــاتــك لــلــعــمــل عــلــى تــحــســيــنــهــا. 
وســامــح اآلخـــريـــن، واشــعــر بــالــســام. 
وعندما تشعر بالغضب من أي شيء، 
 األمـــر انــتــهــى اآلن وأصــبــح 

ّ
اعــتــبــر أن

مــن املــاضــي، وركــز على مــا هــو مقبل 
وخطوتك التالية.

إذًا، األشخاص الذين يتقبلون طبيعة 
االنزعاج من بعض األمور أو الشعور 
بــالــقــلــق، هـــم أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
والفن،  والجمال،  والنجاح،  السعادة، 
 ما 

ّ
والحب، أمور تستحق الفرح، وأن

من شيء مثالي.
)العربي الجديد(

كيف 
نتفادى 
االنزعاج 

المستمر؟

زهير هواري

توقعت دراسة لألمم املتحدة استندت إلى دراسات منظمة األونيسكو 
الدراسي  العام  في  أشهر  ثالثة  معدله  ما  فقدان  أن  والثقافة  للتربية 
من شأنه أن يقود إلى تخلف 72 في املائة من الطالب، إلى حّد أنهم 
املــدارس،  سيكونون لدى بلوغهم الصف العاشر إّما قد تسربوا من 

م أي شيء في املدرسة. 
ّ
وإّما فقدوا القدرة على تعل

وتشير تقديرات األونيسكو إلى أن األثر االقتصادي لجائحة كورونا 
وحده قد يؤدي إلى تسرب عشرات املاليني ابتداًء من مرحلة ما قبل 
التعليم االبتدائي وحتى مرحلة التعليم العالي. أما بشأن التعليم عن 
ُبعد فالدراسة نفسها تظهر التفاوت الحاد في اإلفادة من هذه التقنية، 

تبعًا لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
ولم يقتصر املــردود السلبي على التالمذة والطالب وال سيما األكثر 
هشاشة في أوضاع ذويهم االقتصادية واملعيشية والتكنولوجية، إذ 
طاول املعلمني والعاملني في القطاع التربوي والتعليمي بما فيه التعليم 
أن  بلدًا،  للمعلمني في 93  العالي. فقد كشفت دراســة أجرتها راوبــط 
املؤسسات  التعليم في  العاملني في مجال  الثلثني من  يقارب من  ما 
العقود  أصحاب  املعلمون  وتضرر  كبير.  بشكل  تأثروا  قد  الخاصة 
املؤقتة واملدربون والذين يعملون بالتعاقد أو بالساعة، وكذلك موظفو 
الـــدعـــم املـــدرســـي أكــثــر مـــن غــيــرهــم. ووصــــل األمــــر بــالــجــامــعــات إلــى 

االستغناء عن قسم من أساتذتها هي األخرى. 
ومع تراجع قدرة الدول املانحة على تمويل املنظمات الدولية التي تهتم 
التي  املرتبات  لوقف  املعلمني  كثير من  تعرض  وتعليمهم،  بالالجئني 
أثناء  املؤقتة  وأجورهم  يحصلون عليها، وفقد قسم منهم وظائفهم 
إقفال املدارس. ونتيجة تراجع قدرات األهل االقتصادية واملادية عجز 
مــدارس وجامعات  في  أبنائهم  استمرار تسجيل  منهم عن  كثيرون 
القطاع الخاص، ما أدى إلى تناقص أعداد تالمذتها وطالبها، فعمدت 
إلى صرف معلمني وأساتذة، أو قامت بدفع نصف أو ربع الراتب الذي 

كانوا يتقاضونه. 
ولعل انهيار املدارس الخاصة وتراجع الجامعات غير الحكومية، سواء 
إلى اضطرار  يــؤدي  أن  أو في املستقبل، من شأنه  الحاضر  منه في 
اإلضافيني،  الــطــالب  مــن  كبيرة  أعـــداد  الــعــام الستيعاب  التعليم  ــم 

ُ
ــظ

ُ
ن

ما يتطلب زيادة أساتذة هم على األغلب ال يحملون اختصاصًا في 
عالية.  أكاديمية  وشهادات  للمواد  التدريس  وطرائق  التربوية  العلوم 
وعدم دفع مرتبات املعلمني واألساتذة مسألة ال تعيق توفير التعليم 
الجيد فقط على املدى القصير، بل إنها على املدى املتوسط والطويل 
التعليم، واللجوء للبحث عن  تدفع املعلمني واألساتذة إلى ترك قطاع 

مصادر بديلة للدخل.
)باحث وأكاديمي(

كورونا: 
ماذا عن المعلمين؟

أكاديميا

الالجئين في  المتخصصة في شؤون  بحسب تقرير لمؤسسة »القمة« 
إقليم كردستان والعراق، في ديسمبر/ كانون األول الماضي، فإّن قرابة 
34 ألف شخص هاجروا من البالد قاصدين دوًال أخرى خالل عام 2020. 
والعديد من العراقيين، خصوصًا الشباب، اختاروا الهرب إلى البلد الذين 

ينوون اللجوء إليه، عبر اتخاذ طريق الهجرة السرية.

الوصول إلى برّ األمان

انتظار في أحد مخيمات اللجوء )روبيرت أتاناسوفسكي/ فرانس برس(

)محمد عبد/ فرانس برس(

خالل توزيع المساعدات )العربي الجديد(

Wednesday 3 February 2021 Wednesday 3 February 2021
األربعاء 3 فبراير/ شباط 2021 م  21  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2347  السنة السابعة األربعاء 3 فبراير/ شباط 2021 م  21  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2347  السنة السابعة

يواجه الشباب الليبي صعوبات في معيشته )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(


