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أستراليا :إرجاء محاكمة رجل متهم بخطف طفلة

ّ
أرجئت محاكمة رجل متهم بخطف طفلة في الرابعة من العمر من موقع تخييم في منطقة ُأسترالية
نائية ،بعدما استحصل محاميه على موافقة على طلب التأجيل .وكانت كليو سميث قد فقدت من
خيمة العائلة داخل مخيم في أستراليا الغربية في أكتوبر املاضي ،ما أدى إلى عملية بحث واسعة
أثارت مخاوف كثيرين بأن تنتهي بمأساةُ .
وعثر على الطفلة بعد  18يومًا وحيدة داخل منزل مغلق
باملفتاح في مدينة كارنارفون الساحلية على بعد بضعة كيلومترات من مكان اختفائها .ومثل
(فرانس برس)
الخاطف املفترض تيرنس داريل كيلي أمام املحكمة بالفيديو من السجن أمس.

لقي ثالثة أطفال حتفهم إثر انهيار مبنى سكني في محافظة بني سويف في صعيد مصر أمس.
ّ
وذكرت صحيفة «األهرام» أن فرق اإلنقاذ انتشلت تسعة مصابني على األقل من بني أنقاض املبنى
ّ
املكونة من طابقني في مركز أهناسيا في املحافظة .وقالت الصحيفة إن شقيقني ( 8و 12عامًا)
ّ
وشقيقتهما ( 11عامًا) قتلوا في الحادث .أضافت أن هناك ثالثة أطفال آخرين بني املصابني .ولم
يعرف سبب انهيار املبنى ،لكن تكثر مثل هذه الحوادث في مصر مع عدم مراعاة معايير البناء
(أسوشييتد برس)
السليمة في املدن الفقيرة واملناطق الريفية.

 11500من نيجيريا إلى النيجر
تـعــرب املـفــوضـ ّـيــة الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة لـشــؤون
الــاج ـئــن ع ــن قـلـقـهــا إزاء الـهـجـمــات امل ـت ـكــررة في
نيجيريا ،والـتــي أجـبــرت أكثر مــن  11500شخص
على ال ـفــرار عبر ال ـحــدود إلــى النيجر امل ـجــاورة في
شهر نوفمبر /تشرين الثاني .وهاجمت الجماعات
املسلحة ،التي يطلق عليها محليًا «قـطــاع الـطــرق»،
مــرارًا وتـكــرارًا قــرى في واليــة سوكوتو الواقعة في

شمال غرب نيجيريا خالل األسابيع األخيرة .وتأتي
موجة العنف هذه على خلفية االشتباكات القبلية بني
املزارعني والرعاة في ظل تزايد املنافسة على املوارد
املتضائلة ،والتي تفاقمت بسبب أزمة املناخ .وينتاب
املفوضية قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في شمال
غ ــرب نيجيريا وتــدعــو إل ــى تــوفـيــر دع ــم متضافر
وواسع النطاق لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة

لـلـسـكــان امل ـت ـضــرريــن ،بـ ــدءًا م ــن خ ــدم ــات الـحـمــايــة
إلــى ال ـغــذاء ومستلزمات امل ــأوى واألوانـ ــي املطبخية
والبطانيات وغيرها مــن امل ــواد غير الغذائية .ولجأ
معظم الــوافــديــن فــي نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي إلــى
املجتمعات املحلية فــي  26قرية عبر بانغي ،وهي
بلدة ريفية في منطقة تاهوا في النيجر والتي كانت
ً
تستضيف أصال  3500الجئ نيجيري منذ شهر

سبتمبر /أيلول املاضي .وتشكل النساء واألطفال
غالبية القادمني الجدد ويتحدثون عن عمليات القتل
والخطف من أجــل الفدية ونهب تتعرض له قراهم.
وبالتنسيق مع السلطات النيجيرية ،تقوم املفوضية
بتسجيل القادمني الجدد وتقديم املساعدات الطارئة
وتحديد الفئات األكثر ضعفًا.

(العربي الجديد)

(بوريما هاما /فرانس برس)

الدنمارك تناقش استئجار سجون

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

يدفع اكتظاظ سجون الدنمارك الحكومة
إلى التفكير باستئجار  300زنزانة خارج
ح ــدوده ــا ،ع ـلــى غـ ــرار ج ــارت ـه ــا ال ـن ــروي ــج،
وال ـ ـتـ ــي اسـ ـت ــأج ــرت س ـج ــون ــا ه ــولـ ـن ــدي ــة ،وت ـ ــدرس
كوبنهاغن عــروض استئجار وصلتها من سجون
أوروب ـي ــة لنقل املـحـكــومــن لــديـهــا .ونـقـلــت وســائــل
إع ــام محلية عــن مصلحة الـسـجــون الــدنـمــاركـيــة،
أنها تشارك في «مفاوضات سرية» لنقل املحكومني
إلـ ـ ــى س ـ ـجـ ــون خـ ــارج ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـ ـ ــدور الـ ـح ــدي ــث ح ــول
تخصيص مليار كــرونــه (نحو  170مليون دوالر)
لـتـنـفـيــذ املـ ـش ــروع خ ــال  4سـ ـن ــوات ،بــال ـتــزامــن مع
تــزايــد اسـتـقــالــة الـعــامـلــن فــي ال ـس ـجــون .وتـفــاوض
حكومة يسار الوسط بقية األحــزاب البرملانية على
قــانــون يتيح نـقــل نـحــو  300سـجــن دنـمــاركــي إلــى
سجون في خارج البالد لتخفيف اكتظاظ السجون
املحلية ،ويرى وزير العدل ،نيك هيكروب ،املسؤول
ّ
عن مصلحة السجون ،أن معارضة اليسار ويسار
الوسط الذين يشكلون األغلبية البرملانية لحكومته،
ما زالت العقبة أمام تبني القرار.
ويـ ـ ـط ـ ــرح املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون ب ـ ــدائ ـ ــل م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا ق ـض ــاء
املـحـكــومـيــات ف ــي امل ـن ــازل م ــن خ ــال ن ـظــام «ال ـس ــوار
اإلل ـك ـتــرونــي» ال ــذي ي ـجــري الـعـمــل بــه ف ــي الـقـضــايــا
مخففة األحكام ،مع ضرورة توجه املحكوم إلى أقسام

الشرطة بني فترة وأخــرى ،ومــن دون أن يمنعه ذلك
من العمل ،أو الدراسة ضمن أوقــات محددة مسبقًا،
ً
فضال عن إطالق سراح مبكر لبعض السجناء .وترى
ّ
الـحـكــومــة ،بــدعــم مــن يـمــن ال ــوس ــط ،أن نـقــص عــدد
موظفي السجون سيفرض في نهاية املطاف اللجوء
إلى استئجار الزنازين ،وهي فكرة يراها املعارضون
تتعارض مع حقوق السجناء ،خصوصًا حقهم في
رؤي ــة أســرهــم وأصــدقــائ ـهــم ،مــع ع ــدم تـجــاهــل ســوء
أوضــاع السجون املقترحة ،وتزايدت املعارضة بعد
ّ
الكشف مؤخرًا أن الدولة املقترحة لالستئجار هي
رومانيا ،وذلك ألسباب تتعلق بتكلفة نقل السجناء
إل ــى ال ـخ ــارج .وال يـجــد الـيـمــن الـقــومــي الــدنـمــاركــي
مشكلة في نقل املحكومني إلى سجون خارج البالد،
واعتبر مقرر الـشــؤون العدلية فــي ّ حــزب «الشعب»
القومي املتشدد ،بيتر سـكــاروب ،أنــه ال شــيء يمنع
مــن إنـجــاز امل ـشــروع ،مضيفًا« :إذا ارتـكـبــت جريمة،
فعليك أن تضع في اعتبارك العواقب ،ووجــودك في
السجن يجب أن يكون عقابًا ،وليس عطلة».
وكان وزير العدل السابق ،سورن بابي ،أول من اقترح
فكرة السجون الخارجية ،وع ــادت املتحدثة باسم
اللجنة القانونية في البرملان عن املحافظني ،بريت
ّ
باغر ،لتأكيد تأييد حزبها الفكرة باعتبارها «حل
ممتازا إن نجح تنفيذه» .وباإلضافة إلى رومانيا،
ّ
ف ــإن لـيـتــوانـيــا م ــن ب ــن الـ ــدول املــرش ـحــة السـتـقـبــال
السجناء الدنماركيني ،وتذهب الحكومة إلى تبني

أفـكــار الحكومة السابقة فــي أولــويــة أن يشمل نقل
السجناء ه ــؤالء املحكومني بالترحيل بعد قضاء
املحكومية ،خصوصًا ممن ينحدرون من رومانيا،
إذ صدرت بحق عشرات منهم أحكام بتهم السرقة،
ّ
ورغ ــم أن بــوخــارســت عــارضــت استقبالهم سابقًا،
ّ ّ
إل أن صيغة االستئجار قد تبدو مغرية هذه املرة،
إذ لــن تتحمل رومــانـيــا نفقات سجنهم .ومــارســت
ال ـنــرويــج عملية نـقــل الـسـجـنــاء إل ــى ال ـخــارج خــال
الفترة من  2015إلى  ،2018وجــرى نقل  800سجني
نرويجي لقضاء محكومياتهم في سجون هولندية،
والح ـقــا تــزايــدت ش ـكــاوى الـسـجـنــاء ،وبـعـضـهــم من
أف ــراد عصابات «سائقي الــدراجــات الـنــاريــة» حول
ان ـت ـقــاص حـقــوقـهــم ف ــي ه ــول ـن ــدا ،وخ ـصــوصــا عــدم
تقديم الوجبات النرويجية التقليدية.
وق ـ ــرر دي ـ ــوان امل ـظ ــال ــم ف ــي أوسـ ـل ــو ،االن ـح ـي ــاز إلــى
السجناء ،معتبرا أن سجنهم في الـخــارج «ينتهك
الـ ـت ــزام ــات ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان» ف ـج ــرى ال ـت ــوق ــف عــن
البرنامج في  ،2018رغم اختيار املنقولني إلى هولندا
مــن السجناء غير املـتــزوجــن ،والــذيــن ليس لديهم
أطفال ،واملحكومني أكثر من عامني ،لتجنب شكاوى
حرمانهم من زيــارة أهاليهم.وبعد توقف النرويج
ع ــن ن ـقــل ال ـس ـج ـنــاء إل ــى ه ــول ـن ــدا ،تـكـتــظ سـجــونـهــا
بــاملـحـكــومــن ،ويـنـتـظــر نـحــو  1300مـحـكــوم خــارج
السجون فراغ أمكنة لهم لقضاء محكومياتهم بعد
أشهر طويلة على صدور األحكام ،بحسب تقديرات

أماكن إقامة مرفهة
يمنع فــي الــدنــمــارك معاقبة السجين في
زنزانة منفردة ،ولدى كل سجين غرفة خاصة
بــه تضم حماما ،ومطبخا صغيرا ،وجهاز
تلفزيون ،وبعضها ،كما في سجن هورسنس
الشهير ،يحتوي على مكان مخصص للجلوس،
ما يجعل السجون االسكندنافية بمثابة أماكن
إقامة مرفهة للمحكومين.

ل ـت ـل ـفــزيــون «إن آر كـ ــي» .ويـعـتـمــد ن ـظ ــام الـسـجــون
الدنماركية على توفير كــل سبل الحياة للسجني،
بما في ذلك خدمة اإلنترنت ،والتواصل مع العالم
ال ـخ ــارج ــي م ــن خ ــال تـطـبـيــق «س ـك ــاي ــب» ،وتــأمــن
العمل بنظام الـســاعــات التي توفر للسجني راتبًا،
كما يحق للسجني في األحكام الخفيفة قضاء نهاية
األس ـبــوع مــع أســرتــه خ ــارج الـسـجــن ،على أن يعود
بنفسه ،واألمر متكرر في سجون النرويج والسويد،
ويطلق عليه اســم «السجن املفتوح» والــذي ينتقل
إل ـيــه ال ـس ـج ـنــاء بــأح ـكــام عــال ـيــة ع ـنــد ق ـضــاء نصف
محكومياتهم ،عدا املحكومني بجرائم إرهاب.
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الجوائح المقبلة
قد تزهق أرواحًا أكثر

ما زالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين
الفلسطينيين في الشرق األدنى التي ُتع َرف بـ«أونروا»
عدة في سعيها إلى إتمام مهامها.
تواجه مطبّات
ّ
ّ
فإن األمر
وبينما تبدو العثرات اقتصادية فحسب،
يتعدى ذلك
ّ

ما زال المتحور
«أوميكرون» يُربك
معظم دول العالم
في وقت يبدو أن
الجوائح المقبلة قد
تزهق أعدادًا أكبر من
األرواح من كوفيد19-

أزمة أونروا
عمان ــ أنور الزيادات
ّ

أزم ـ ــات مـتـتــالـيــة تـعـصــف بــوكــالــة
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة إلغ ــاث ــة وتـشـغـيــل
الالجئني الفلسطينيني (أون ــروا)،
ظــاهــرهــا مــالــي فيما بــواعـثـهــا سـيــاسـيــة ،في
م ـســاع إلن ـهــاء مـلــف الــاجـئــن الفلسطينيني
وإغ ـ ــاق أب ـ ــواب ال ــوك ــال ــة األم ـم ـي ــة تــدريـجـيــا
وب ـب ــطء ،إذ هــي «ال ّـشــاهــد الـسـيــاســي الــدولــي
ّ
قضيتهم وحقهم بالعودة والتعويض».
على
وتعاني «أونروا» منذ سنوات من عجز مالي
ف ــي مــوازن ـت ـهــا ،زاد م ــن ح ـ ّـدت ــه قـ ــرار الــرئـيــس
األميركي السابق دونالد ترامب ،في عام ،2018
وق ــف الـتـمــويــل املــالــي ال ــذي تـقـ ّـدمــه الــواليــات
املتحدة األميركية للوكالة بقيمة  350مليون
ّ
يتغير الوضع أخيرًا مع
دوالر سنويًا ،قبل أن
استالم الرئيس الحالي جو بايدن .بعد ذلك،
ّقررت دول عربية وغربية خفض مساعداتها
للوكالة ،في حني يــرى مراقبون ّأن ّ
ثمة سوء
إدارة فيها .وفي  16نوفمبر /تشرين الثاني
ّ
املخصص لدعم
املاضيُ ،عقد املؤتمر الدولي
الوكالة األممية في بروكسل برئاسة مشتركة
من األردن والسويد وبمشاركة نحو  60دولة
ومـنـظـمــة دول ـي ــة ،وق ــد ت ـعـ ّـهــدت خــالــه ال ــدول
بتقديم  35مليون دوالر لـ«أونروا» التي أعلنت
ع ــن حــاجـ ُتـهــا إل ــى  100م ـل ـيــون دوالر لـلـعــام
الجاري ،فق ّدر العجز بالتالي بنحو  65مليون
ّ
دوالرُ .يــذكــر أن مـطــالــب املــوظـفــن وحقوقهم
ّ
مهددة مع النقص في التمويل ،علمًا أن هؤالء
ّ
نظموا إضـ َ
ـرابــن وتراجعوا عن ثالث مفتوح
بعد وعود بتحقيق مطالبهم أطلقتها اإلدارة.
وت ـط ــال ــب ات ـ ـحـ ــادات ال ـعــام ـلــن ف ــي «أون ـ ـ ــروا»
بـ«إلغاء قرار اإلجازة االستثنائية بدون راتب
للموظفني كــافــة» و«إع ــادة الـعــاوة السنوية،
وب ــأث ــر رجـ ـع ــي ،امل ـج ـ ّـم ــدة م ـنــذ مـ ـ ــارس /آذار
املــاضــي» ،بــاإلضــافــة إلــى «فـتــح بــاب التعيني
الدائم ألبناء الالجئني ،وصرف رواتب َ
شهري
نوفمبر (امل ـن ـصــرم) وديـسـمـبــر/كــانــون األول
تجزئة».
(الجاري) من دون تأخير أو
ّ ً
يقول أحد ّموظفي «أونــروا» مفضال عدم ذكر
اسـمــه لتجنب املـســاء لــة القانونية« :يــريــدون
مـعــالـجــة الـعـجــز املــالــي امل ـتــراكــم مـنــذ سـنــوات
عـلــى حـســاب املــوظ ـفــن» ،مــوضـحــا لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» أن «األزمة املالية مصطنعة ،والهدف
منها إضعاف الوكالة تمهيدًا لتصفية قضية
ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن إرض ـ ـ ـ ً
ـاء إلســرائ ـيــل
وتنفيذًا ملخططاتها» .يضيف املوظف نفسه:
ّ
«ن ـع ــم لــدي ـنــا م ـطــالــب وحـ ـق ــوق ،ل ـك ــن تــوقـيــت
إض ــراب العاملني لــم يكن مناسبًا ،خصوصًا
ّ
كذلك ،فإن قرار
مع قرب انتهاء العام الدراسيّ .
اإلضــراب لم يكن صائبًا ولم يحقق املطالب»،
ّ
الفتًا إلى أن «بعض تلك ّاملطالب كان هامشيًا
من وجهة نظري ،وما تحقق نتيجة اإلضراب
ّ
م ـجـ ّـرد إن ـج ــازات وهـمـيــة» .وتــابــع املــوظــف أن
ّ
«ثمة جانبًا خفيًا في عمل الوكالة يستهدف
تقليص الخدمات وخفض نوعيتها إلضعاف
ال ــوك ــال ــة ،وي ـت ــراف ــق ذل ــك م ــع إج ـ ـ ــراءات تـفــوح
منها رائحة فساد» .من جهته ،يوضح رئيس

قضية مالية
سياسية ضحيتها
الالجئون
والعاملون

اتحاد العاملني في «أون ــروا» ب ــاألردن رياض
ّ
أبــو الزيغان ،لـ«العربي الجديد» أن «مطالب
َ
متابعة بشكل مستمر ،خصوصًا
العاملني
في ما يتعلق بالزيادة وموعد منح الرواتب»،
ّ
مضيفًا أن «تعليق اإلجراءات التصعيدية كان
لتلبية مطالب
مــن خ ــال ضـمــانــات حكومية
ّ
ال ـعــام ـلــن .فــاالط ـم ـئ ـنــان م ـ ـ ّ
ـرده ت ــدخ ــل ال ــدول
ّ
املضيفة» .يضيف أيو الزيغان أن «الضمانات
ّ
الحكومية في األردن والوعود بحل املشكالت
ّ
ّ ّ
ّ
مجربة سابقًا وهي محل ثقة» ،مبينًا أن «قرار
عدم عدم الدخول في اإلضراب الشامل كان قرار
أغلبية اتحادات العاملني في مناطق عمليات
الــوكــالــة ال ـخ ـمــس» .وح ــول مستقبل الــوكــالــة
وأوضــاع ـهــا املــالـيــة فــي الـفـتــرة ا ّملـقـبـلــة ،يقول
أبــو الــزيـغــان« :نحن فــي فترة تــرقــب مــا سوف
تسفر عنه قــرارات اإلدارة بالتعاون مع الدول
ّ ّ
ثم لكل حادث حديث».
املضيفة واملانحة،
وخ ــال اجـتـمــاع للجنة االسـتـشــاريــة لوكالة
«أون ــروا» ُعقد أخـيـرًا فــي العاصمة األردنـيــة
ع ـ ّـم ــان ،أف ــاد امل ـف ـ ّـوض ال ـعــام لـلــوكــالــة فيليب
ّ
الزاري ـنــي ب ــأن توقيت دفــع روات ــب العاملني
لـشـهـ َـري نــوفـمـبــر وديـسـمـبــر «غـيــر مـعـلــوم»،
ّ
موضحًا أن «تمويل الوكالة في حالة ركود
ه ــذا ال ـعــام عـلــى الــرغــم مــن اسـتـئـنــاف الــدعــم
األم ـيــركــي ،بسبب انـخـفــاض الــدعــم مــن عــدد
مــن كـبــار املــانـحــن وغ ـيــاب آخ ــري ــن» .أضــاف
ّ
ّ
وتتعرض
«مستهدفة
الزاري ـنــي أن الــوكــالــة
ّ
ّ
إلى هجمات سياسية» ،وأنها «تمر بتهديد
وجودي بسبب األزمة املالية غير املسبوقة»،
ّ
وأن «التمويل ضــروري الستمرار عملياتها
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ثمّ ة من يرغب في إضعاف الوكالة تمهيدًا لتصفية قضية الالجئين (جعفر اشتية /فرانس برس)

ف ــي اإلطـ ـ ــار ن ـف ـســه ،رأت امل ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة
مل ـن ـظ ـمــة ال ـن ـه ـض ــة ال ـع ــرب ـي ــة ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة
ّ
والـتـنـمـيــة «أرض» ،س ـمــر مـ ـح ــارب ،أن أز ّم ــة
«أون ــروا» هي أزمــة مالية ترتبط بعدم توفر
إرادة سـيــاسـيــة دول ـي ــة حـقـيـقـيــة تـعـمــل على
ّ
اسـتـقــرار وضــع الــوكــالــة ،الفـتــة إلــى أن وعــود
ال ـت ـمــويــل م ــن ق ـبــل ال ـ ــدول املــان ـحــة مـشــروطــة
ّ
ّ
بمعظمها .وأكدت محارب أن كثيرًا من الدعم
ّ
املقدم للوكالة مشروط بإيجاد حلول جذرية
ّ
ّ
ملشكلة الالجئني ،وثمة من يشترط ما يسميه
«الـحـيــاد» ال ــذي يمنع املــوظـفــن مــن الحديث
عـ ّـمــا يـسـ ّـمــى «م ـع ــاداة لـلـســامـيــة» ،أي انتقاد
ّ
وسياسته العنصرية ،الفتة إلى أن
االحتالل ّ
بريطانيا خــفـضــت  50فــي املــائــة مــن دعمها
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ﻟﺒﻨﺎن

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

في مناطق عملها الخمس ،كذلك هو يحفظ
ّ
األم ــان الــوظـيـفــي لـلـعــامـلــن» ،مـشـيـرًا إلــى أن
ّ
ّ
أهم األولويات هو اإلبقاء على كل الخدمات
األس ــاس ـي ــة ال ـ ّـازم ــة لــاج ـئــن ودفـ ــع روات ــب
املوظفني .وحذر الزاريني من انهيار الوكالة
بسبب األزم ــة املالية التي ّ
تمر بها ،مضيفًا
ّ
أنه «إذا ما مضينا في هذا املسار ،فالوكالة
سوف تنهار في نهاية املطاف».
ّأم ــا املــو ّقــف الــرسـمــي األردن ــي إزاء «أون ــروا»،
فـ ـق ــد ل ــخـ ـصـ ـت ــه تـ ـص ــريـ ـح ــات نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس
الــوزراء ووزيــر الخارجية وشــؤون املغتربني
ّ
أيـمــن الـصـفــدي فــي مــؤتـمــر بــروكـســل ،إذ أكــد
ضــرورة استمرار املجتمع الدولي في توفير
ال ــدع ــم امل ــال ــي الـ ــازم ل ـلــوكــالــة ،حـتــى تمضي
في تقديم خدماتها ألكثر من خمسة ماليني
الجــئ فلسطيني ،وتــوفـيــر حـيــاة كريمة لهم
ومل ــوظ ـف ــي «أون ـ ـ ـ ـ ــروا» ال ــذي ــن يـ ـع ـ ّـول ــون عـلــى
روات ـب ـهــم الـشـهــريــة للعيش ب ـكــرامــة .ورفــض
الصفدي الطروحات التي استهدفت الوكالة
والتي زعمت استحالة إدامتها بسبب نقص
التمويلّ ،
مشددًا على وجوب استمرار الوكالة
ّ
ف ــي ت ـقــديــم خــدمــات ـهــا إلـ ــى ح ــن حـ ــل قضية
الالجئني وفــق الـقــانــون الــدولــي ،وفــي سياق
ّ
ّ
َ
ح ــل شــامــل عـلــى أس ــاس ح ــل الــدولــتــن الــذي
ُي ـجـ ّـســد ق ـيــام ال ــدول ــة الفلسطينية املستقلة
وعاصمتها القدس املحتلة .وتابع الصفدي
ّ
أن األردن ،الــداعــم األكـبــر للوكالة ولالجئني
الـفـلـسـطـيـنــن ،س ــوف يـسـتـمــر ف ــي عـمـلــه مع
الشركاء ومع الوكالة لضمان استمرار تقديم
التمويل الالزم لها ّ
وسد العجز في موازناتها.
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دوالر أميركي ،هذا ما تحتاجه «أونروا»
ّ
لكن الدول في مؤتمر بروكسل
تعهدت بتقديم  35مليونًا فقط
ّ

ّ
م ـب ـ ّـررة ذل ــك بـ ــأن امل ـنــاهــج تـهــاجــم إســرائ ـيــل،
فــي حــن تـتـنــاول املـنــاهــج ش ـهــادات وتــاريــخ.
وث ـ ّـمــة ت ـشــديــدات تـفــرضـهــا الــوكــالــة األمـمـيــة
مصطلحات وطنية مرتبطة
حــول استخدام
ّ
ّ َ
بقضيتي «اللجوء» و«حق العودة».
ّ
وأشـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـحـ ــارب إلـ ـ ــى أن ث ـ ّـم ــة ض ـغــوطــا
واش ـ ـتـ ــراطـ ــات ت ـج ـعــل «أون ـ ـ ـ ـ ــروا» ف ــي وض ــع
حــرج وغـيــر مستقر ،وثـ ّـمــة مشكالت تفرض
ضـ ـغ ــوط ــا كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــدول امل ـض ـي ـف ــة،
فـيـمــا ال ـت ـس ــاؤل ه ــو ح ــول مـصـيــر الــاجـئــن
ّ
وم ـخ ـ ّـي ـم ــات ال ـل ـج ــوء .بــالـنـسـبــة إل ـي ـه ــا ،ف ــإن
ّ
ال ـح ــدي ــث ب ـش ـكــل عـ ــام ي ـت ــرك ــز ع ـل ــى أس ـب ــاب
املشكالت املالية ،وال أحد يحكي بصوت عال
عن االحتالل ،وهو السبب الرئيسي لوجود
ّ
«أون ــروا» .وتابعت محارب أن األزمــة طويلة
ّ
األم ــد وت ـع ــود إل ــى س ـنــوات ع ــدة عـنــدمــا بــدأ
التقصير بــدفــع الــرواتــب وتــراجــع ّالخدمات
في مناطق عمل الوكالة ،الفتة إلى أنه خالل
ّ
مؤتمر بروكسل ،كان تعويل على أن يغطي
املؤتمر الحاجات التمويلة للسنوات املقبلة،
ّ
ّ
لكن الــدول املانحة ّ
قدمت تعهدات ال تغطي
اح ـت ـيــاجــات ال ــرب ــع ال ـح ــال ــي م ــن ه ــذا ال ـع ــام،
خـصــوصــا فــي مــا يتعلق بــروات ــب املوظفني
الذين يقترب عددهم من  28ألفًا ،من بينهم
ّ
سـبـعــة آالف ف ــي األردن .وش ــرح ــت أن عجز
ّ
املوازنة في العادة يدفع ثمنه املوظفون ،وأن
التخفيضات واملـســاومــات ّ
تتم على حساب
ّ
العاملني املحليني ،مشددة على أن املطلوب
ّ
ل ـح ــل املـشـكـلــة ال ـحــال ـيــة ه ــو م ــرون ــة إداري ـ ــة،
ّ
خـصــوصــا أن ثـ ّـمــة وع ــودًا بـتــوفـيــر التمويل

الــازم في السنوات املقبلة من خــال قــرارات
إدارية أو التواصل مع الدول املانحة.
فــي سياق متصل ،يقول الكاتب والصحافي
األردنــي محمد سويدان ،لـ«العربي الجديد»،
ّ
إن «أونـ ــروا ُوج ــدت لــدعــم وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني ،والـغــايــة األســاسـيــة منها هي
تقديم الخدمات لهؤالء إلى حني عودتهم إلى
أرضـهــم ومـســاعــدة ال ــدول املضيفة .والــوكــالــة
ّ
قـ ّـدمــت خــدمــات كـبـيــرة ،لـكــن م ــؤام ــرات كبيرة
كــانــت تـسـتـهــدفـهــا عـلــى ال ـ ــدوام ب ـهــدف إنـهــاء
القضية الفلسطينية ،ومـنــع ع ــودة الالجئني
التي ّ
تعدها دولــة االحـتــال اإلسرائيلي خطًا
ّ
ّ
أحمر .يضيف سويدان أن «ثمة ضغوطًا دائمة
ّ
التوصل
لخلق أزمة مالية في الوكالة ،من أجل
إلى عجز من شأنه أن يضعفها ويلغي دورها
فـ ــي ت ـق ــدي ــم امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ل ــاج ـئ ــن».وب ـح ـس ــب
ّ
سويدان ،فإن «املشكلة سياسية مالية فاقمتها
ّ
سياسة تــرام ّــب» ،الفـتــا إلــى أن «الــدعــم املالي
األميركي يمثل جــزءًا مهمًا مــن مـصــادر دخل
ّ
الوكالة .لكن وقــف اإلدارة األميركية السابقة
ال ــدع ــم امل ــال ــي اس ـت ـج ــاب ــة ل ـض ـغ ــوط ح ـكــومــة
االحتالل ورئيسها بنيامني نتنياهو حينها،
ّ
وجه ضربة قوية لعمل الوكالة األممية كجزء
ّ
من صفقة القرن» .ويؤكد أن «إسرائيل ودول
ع ـ ّـدة م ـ ّ
ـؤي ــدة لـهــا ت ـح ــاول إل ـغ ــاء دور الــوكــالــة
َ
ُ
إلن ـهــاء قضية الــاجـئــن ،فــيـجــبــرون بالتالي
ُ
على البقاء فــي بـلــدان استضافتهم ،وتـفـ َـرض
سياسة األمر الواقع».
ّ
بأن «األردن ّ
يؤدي دورًا كبيرًا
ويفيد سويدان
في محاولة توفير الدعم املالي بالتنسيق مع

تمويل الوكالة في
حالة ركود رغم استئناف
الدعم األميركي
ثمة اشتراطات تجعل
ّ
أونروا في وضع حرج
وغير مستقر

دول عـ ّـدة مــن الـعــالــم» ،مشيدًا باستمرار دول
أوروبية كثيرة في دعم الوكالة .ويرى سويدان
ّ
ً
أن «ث ـ ّـم ــة دوال عــرب ـيــة ت ـت ـمــاهــى م ــع املــوقــف
اإلسرائيلي واألمـيــركــي الـّهــادف إلــى إضعاف
ً
قائال «صحيح أنها تلتزم ّ
بحصتها،
الوكالة»،
ّ
ّ
لـ ـك ــن الـ ــوضـ ــع الـ ـح ــال ــي ي ـت ـط ــل ــب م ـس ــاع ــدات
إضافية للمحافظة على استمرارية الخدمات
ف ــي هّ ــذا ال ــوق ــت ال ـص ـعــب إقـلـيـمـيــا ودولـ ـي ــا».
ويتوقع سويدان أن «يــزداد األمر صعوبة في
السنوات املقبلة ،وأن تتراجع الدول التي ّ
تقدم
ّ
ّ
مستمر ،فــي ظــل زي ــادة النفوذ
دعمها بشكل
ّ
اإلسرائيلي في املنطقة ومحاولة التوصل إلى
اتفاقيات ّ
تؤدي إلى اختفاء الوكالة ،خصوصًا
ّ
فــي ظــل رفــض إســرائـيــل منح الالجئني الحق
بالعودة والتعويض».

أع ـل ـنــت أسـ ـت ــاذة ال ـل ـقــاحــات ف ــي جــامـعــة
«أك ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــورد» ،والـ ـ ـت ـ ــي ه ـ ــي م ـ ــن ال ــذي ــن
ابتكروا لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا»
سـ ـ ــارة ج ـي ـل ـب ــرت ،أن الـ ـج ــوائ ــح املـقـبـلــة
ق ــد تــزهــق أعـ ـ ــدادًا أك ـبــر م ــن األرواح من
ك ــوفـ ـي ــد 19-م ــا ل ــم يـخـصــص م ــزيـ ـدًا من
األم ــوال للبحث العلمي واالسـتـعــدادات
ملكافحة التهديدات الفيروسية الناشئة.
وطالبت بعدم تبديد الدروس املستفادة
مــن الجائحة الـحــالـيــة .وتفيد تقديرات
جامعة «جــونــز هوبكينز» بــأن كــورونــا
أودى بحياة نحو  5.26ماليني شخص
وب ــدد مــا يـقــدر بـتــريـلـيــونــات الـ ــدوالرات
م ــن ال ـن ــات ــج االقـ ـتـ ـص ــادي وقـ ـل ــب ح ـيــاة
مليارات البشر رأســا على عقب .ونقلت
هيئة اإلذاع ــة البريطانية (بــي.بــي.ســي)
عـ ــن ج ـي ـل ـب ــرت ق ــولـ ـه ــا« :ه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة لــن
تكون األخيرة التي يهدد فيها فيروس
أرواحنا وأرزاقنا .والحق أن املرة املقبلة
قــد تكون أســوأ وأكـثــر نشرًا للعدوى أو
أكثر إزهاقًا لألرواح أو كليهما ،ويتعني
ع ـلــى ال ـع ــال ــم أن ي ـتــأك ــد م ــن اس ـت ـع ــداده
بشكل أفضل للمرة املقبلة».
وقــالــت جيلبرت إن الــزوائــد البروتينية
التي يحتوي عليها املتحور أوميكرون
مـعــروف أنـهــا تــزيــد مــن انتقال الـعــدوى.
أض ــاف ــت« :هـ ـن ــاك ت ـغ ـي ــرات إض ــاف ـي ــة قد
تعني أن األجسام املضادة التي يتيحها
اللقاح أو اإلصابة السابقة بساللة أخرى
قــد تـكــون أق ــل فاعلية فــي مـنــع اإلصــابــة
بأوميكرون .وحتى نعرف املزيد يتعني
عـلـيـنــا ال ـح ــذر وات ـخ ــاذ خ ـط ــوات إلبـطــاء
انتشار هذا املتحور».
وإل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـنـ ــوب أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا ،حـ ـي ــث ظ ـهــر
أوم ـي ـكــرون لـلـمــرة األول ـ ــى ،أع ـلــن رئـيــس
الـ ـب ــاد س ـي ــري ــل رام ـ ــاف ـ ــوزا ع ــن تـجـهـيــز
املستشفيات الستقبال املزيد من املرضى
في الوقت الذي يدفع فيه املتحور البالد
إل ــى مــوجــة راب ـعــة مــن ك ــوف ـي ــد .19-وقــال
إن أومـيـكــرون يهيمن فــي مــا يبدو على
الـ ـح ــاالت ال ـج ــدي ــدة ف ــي غــال ـب ـيــة أقــال ـيــم
ال ـب ــاد وع ــدده ــا ت ـس ـعــة ،وح ــث الـشـعــب
على تلقي اللقاحات املضادة لكوفيد.19-
ويـتـســابــق الـعـلـمــاء فــي ج ـنــوب أفريقيا
ودول أخرى ملعرفة ما إذا كان أوميكرون
أســرع انتشارًا أو يسبب حــاالت إصابة
أك ـث ــر شـ ــدة أو أك ـث ــر م ـق ــاوم ــة لـلـقــاحــات
املوجودة من السالالت السابقة.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ك ـشــف ت ـقــريــر أعــدتــه
ّ
«مــؤسـســة محمد إبــراه ـيــم» أن أفريقيا
ليست أمامها فرصة تذكر للتغلب على
جائحة كوفيد 19-ما لم يتم تطعيم 70
في املائة من سكانها نهاية عــام ،2022
وعـ ــزز اك ـت ـشــاف أوم ـي ـك ــرون ف ــي جـنــوب
ّ
الـ ـق ــارة م ــزاع ــم ب ـ ــأن ان ـخ ـف ــاض م ـعــدالت
الـتـطـعـيــم يـمـكــن أن يـشـجــع عـلــى ظـهــور
ّ
تـ ـح ــورات ف ـيــروس ـيــة .أضـ ــاف أن خمس
دول فقط مــن دول الـقــارة البالغ عددها
 54فــي طــريـقـهــا لتحقيق ه ــدف منظمة
الـصـحــة الـعــاملـيــة بتطعيم  40فــي املــائــة
ً
من السكان تطعيمًا كامال نهاية .2021
ّ
وأظهرت بيانات املؤسسة أن واحـدًا من
ب ــن ك ــل  15شـخـصــا ف ــي أفــري ـق ـيــا تلقى
تطعيمات كاملة ،مقارنة بنحو  70في
املائة في دول مجموعة السبع الغنية.
وفــي الــواليــات املتحدة األميركية ،أعلن
مسؤولون صحيون أن أوميكرون انتشر

في نحو ثلث الواليات األميركية ،وإن كان
املتحور دلتا ما زال يطغى على غالبية
اإلص ــاب ــات ،مــع زي ــادة عــدد ال ـحــاالت في
الـبــاد .ورغــم أن ظهور املتحور الجديد
أثــار قلقًا فــي أنـحــاء الـعــالــم ،إال أن مدير
املعهد الــوطـنــي للحساسية واألم ــراض
املعدية األميركي أنتوني فاوتشي ،قال
لقناة «ســي أن أن» التلفزيونية« :حتى
اآلن ،ال يبدو أنها تسبب درجــة خطيرة
من حدة املرض» ،مضيفًا أنه «من املبكر
للغاية استخالص نتائج مـحــددة ،وما
زال ــت هـنــاك حــاجــة ملــزيــد مــن ال ــدراس ــة».
ّ
أض ــاف أن إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بايدن تدرس رفع قيود السفر املفروضة
عـلــى غـيــر املــواط ـنــن ال ـقــادمــن مــن دول
أفريقية عديدة.
أم ـ ــا ف ــي ال ـه ـن ــد ،ف ــأع ـل ــن مـ ـس ــؤول ــون أن
حاالت اإلصابة بأوميكرون ارتفعت إلى
 ،21وأنه يتعني على املواطنني التعجيل
بحصولهم على اللقاحات .وكتب وزير
الصحة ســاتـيـنــدار جــن على «تــويـتــر»:

«يـ ـج ــب ع ـل ــى سـ ـك ــان دلـ ـه ــي أن يـتـلـقــوا
اللقاحات ويضعوا الكمامات ويحافظوا
على التباعد االجتماعي».
مــن جهتها ،تـحــاول إيطاليا التضييق
ع ـلــى غ ـيــر املـلـقـحــن م ــع اقـ ـت ــراب مــوســم
األعـ ـ ـي ـ ــاد عـ ــن ط ــري ــق اس ـت ـب ـع ــاده ــم مــن
املطاعم واملسارح واملتاحف ،بهدف الحد
من انتشار كورونا وتشجيع املتشككني
على أخذ اللقاحات .وبدءًا من يوم أمس،
تـسـتـطـيــع ال ـشــرطــة اإلي ـطــال ـيــة الـتـحـقــق
مـمــا إذا ك ــان رواد املـطــاعــم أو الـحــانــات
لديهم «تصريح طبي» يشهد بأنهم إما
حـصـلــوا عـلــى الـلـقــاحــات أو تـعــافــوا من
الفيروس مؤخرًا.
وستحدث السلطات تطبيقات الهواتف
الذكية التي تتحقق من حالة التصاريح
ال ـط ـب ـيــة ،ول ــن يـسـمــح ب ـعــد اآلن ألول ـئــك
الذين يظهرون «اختبارًا سالبًا حديثًا»
بحضور الحفالت املوسيقية أو األفــام
أو العروض.
(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

ينتشر أوميكرون في ثلث الواليات األميركية ()Getty

استعداد للميالد مع االلتزام بإجراءات الوقاية في لندن (تولغا آكمن /فرانس برس)

مبادرات توفير كتب مدرسية لطالب العراق
لم تدم فرحة العراقيين
بعودة أبنائهم إلى
المدارس طويًال بسبب
عدم توفر الكتب
المدرسية ،على الرغم
من مرور أكثر من شهر
على بدء العام الدراسي،
ليضطروا إلى البحث عنها
في األسواق

لم يتسلم طالب العراق
كامل الكتب المدرسية
(ماركو ديالورو)Getty/

بغداد ــ كرم سعدي

يتولى ناشطون عراقيون مهمة توفير الكتب
املــدرسـيــة عـبــر نسخها وتــوزيـعـهــا باملجان
على الطالب املحتاجني ،في ظل معاناة كثير
مــن األه ــال ــي مــن الــوضــع املـعـيـشــي امل ـتــردي،
والــذي فاقمه انتشار البطالة نتيجة تفشي
جــائـحــة ك ــورون ــا ،ثــم ق ــرار رف ــع سـعــر صــرف
الدوالر مقابل الدينار العراقي ،والذي تبنته
ال ـح ـكــومــة لـتـخـطــي ع ـجــز امل ــوازن ــة ،وتــوفـيــر
رواتب املوظفني.
وي ـت ـه ــم األهـ ــالـ ــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة بــال ـف ـســاد
والكسب غير املشروع على حساب مستقبل
أب ـنــائ ـهــم .وي ـق ــول ض ـي ــاء وادي ،ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،إنه اشترى عشرة كتب من املنهاج
ال ــدراس ــي ألب ـنــائــه ال ـثــاثــة ،ورغ ــم أن حالته
املادية تسمح له بتوفير املــال لشراء الكتب،
«لكن هناك عددًا كبيرًا من األهالي يعيشون
ضــائ ـقــة م ــادي ــة ،وال يـمـكـنـهــم ش ـ ــراء الـكـتــب
ال ـتــي يـحـتــاجـهــا أب ـنــاؤهــم السـتـكـمــال الـعــام

ال ــدراس ــي» .ويـضـيــف وادي« :جـمـيــع الكتب
لجميع املراحل الدراسية تباع في األســواق،
رغ ــم أن ـهــا طـبـعــت عـلــى نـفـقــة وزارة التربية
ل ـت ــوزي ـع ـه ــا ب ــامل ـج ــان ع ـل ــى ال ـ ـطـ ــاب .فـكـيــف
ت ـس ــرب ــت م ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة إلـ ــى األس ـ ـ ـ ــواق؟ لـيــس
هناك جواب سوى أن مسؤولني فاسدين في
الوزارة وراء ذلك».
وحــاولــت وزارة التربية تبرئة ساحتها من
ه ــذه ال ـت ـهــم ع ـبــر امل ـت ـحــدث بــاس ـم ـهــا ،حـيــدر
ف ــاروق ،وال ــذي قــال ،فــي تصريح للتلفزيون
الــرسـمــي ،إن تــأخــر تسليم الـكـتــب املــدرسـيــة
ي ـع ــود إلـ ــى عـ ــدة ع ــوام ــل ،م ــن بـيـنـهــا تــأثـيــر
ظروف جائحة كورونا ،والتحول بني الدوام
ال ـح ـضــوري والـتـعـلـيــم ع ــن ب ـعــد ،مـضـيـفــا أن
السبب املباشر هــو قلة املخصصات املالية
لـطـبــاعــة ال ـك ـتــب ،كـمــا ات ـهــم إدارات املـ ــدارس
بتسريب الكتب املدرسية إلى األسواق.
لـكــن امل ـب ــررات الـتــي تـســوقـهــا وزارة التربية
ال تقنع غالبية املــواطـنــن الــذيــن يواصلون
كيل التهم إلــى مسؤولي الحكومة ،ويتسق

يتهم األهالي وزارة
التربية بالفساد والكسب
غير المشروع
المبررات التي تسوقها
وزارة التربية ال تقنع غالبية
المواطنين

ذلك مع وجود اعترافات متداولة لسياسيني
ومـســؤولــن كـبــار فــي الحكومة حــول وجــود
ف ـســاد كـبـيــر ف ــي جـمـيــع م ــراف ــق ال ــدول ــة ،وأن
ضحيتها املواطن البسيط.
واعتاد العراقيون على تدبير أمورهم خالل
األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي تــواج ـه ـهــم م ــن دون ان ـت ـظــار

تدخل الحكومة ،وباتت املبادرات املجتمعية
واإلنسانية حلوال بديلة للتقاعس الحكومي،
ومــن ذلــك أزمــة الكتب املدرسية التي ظهرت
مبادرات مجتمعية عدة لتوفيرها من خالل
النسخ ،وفي الغالب ال يتم اإلعالن عن أسماء
الداعمني لتلك املبادرات.
يقول مؤيد الصالح ،وهو يملك مكتبة لبيع
الكتب ومواد القرطاسية في العاصمة بغداد،
لـ«العربي الـجــديــد» ،إنــه وزع أكثر مــن مائة
كـتــاب عـلــى ط ــاب مــن أس ــر فـقـيــرة فــي الحي
ال ــذي يـسـكـنــه ،مضيفًا أن «ع ــددًا مــن فاعلي
الخير تعهدوا بدفع تكلفة جميع مستلزمات
نسخ الكتب ،من الورق والحبر ،بينما أتكفل
بطباعتها عبر أجهزة النسخ التي أمتلكها،
واملتبرعون يصرون على أن تكون الطباعة
عالية الــدقــة ،وب ــاألل ــوان ،مــا يجعل الطباعة
أكـ ـث ــر ت ـك ـل ـف ــة ،ل ـك ــن هـ ـن ــاك ع ـ ـ ــددا ك ـب ـي ــرا مــن
املتبرعني ،وســوف أبلغ فاعلي الخير الذين
أعــرفـهــم عــن امل ـبــادرة ليساهموا فــي تغطية
الـنـفـقــات ف ــي ح ــال زاد ع ــدد املـحـتــاجــن إلــى

الكتب» .عند التجول فــي األس ــواق العراقية
يمكن بسهولة مالحظة أن أسـعــار كــل شيء
فــي ارتـفــاع ،فــي املقابل ي ــزداد عــدد العائالت
الـ ـت ــي ت ـق ـت ـصــد ف ــي إن ـف ــاق ـه ــا ب ـس ـبــب األزمـ ــة
املـعـيـشـيــة ،مــا يـجـعــل اض ـطــرارهــا إل ــى شــراء
الكتب املــدرسـيــة ألوالده ــا مـعــانــاة إضافية،
خ ــاص ــة وأن الـ ــدراسـ ــة تـتـطـلــب اح ـت ـيــاجــات
أخرى منها القرطاسية والزي.
تـ ـق ــول ش ـه ـب ــاء الـ ــداي ـ ـنـ ــي ،وه ـ ــي أرم ـ ـلـ ــة وأم
لـثــاث بـنــات يــدرســن فــي املــرحـلــة الـثــانــويــة،
ل ــ«ال ـع ــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ـه ــا تـسـلـمــت الـكـتــب
التي تحتاجها بناتها من إحــدى املبادرات،
كما لم يعد لديهن أي نقص في القرطاسية
أيضًا« .لــوال هــؤالء الشباب الذين ينشطون
ألجــل عمل الخير لعانيت كثيرًا فــي توفير
مـسـتـلــزمــات ال ــدراس ــة لـبـنــاتــي ،وف ــي كــل عــام
يقومون بتوفير ما نحتاجه ،ويدعمون عبر
هــذه األعـمــال الخيرية العديد مــن العائالت
املحتاجة للمساعدة».
أص ـب ــح ح ـل ــول الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي ه ـمــا كـبـيـرًا

م ـ ـت ـ ـكـ ــررًا ل ـ ـ ــدى ع ـ ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـعـ ــائـ ــات،
خصوصًا تلك التي تعاني من ضائقة مادية،
وتؤكد نور محمود ،وهي مشرفة تربوية في
مــدرســة ابتدائية ،لـ«العربي الـجــديــد» ،أنها
مطلعة على أحــوال كثير من األســر الفقيرة،
ول ــوال جـهــود فــاعـلــي الـخـيــر والـنــاشـطــن ملا
استطاع أبناؤهم وبناتهم مواصلة الدراسة.
وب ـي ـن ـمــا ت ــرف ــض ال ـح ــدي ــث ع ــن س ـبــب نقص
الـكـتــب الــدراس ـيــة ،فــإنـهــا تـقــول إن «العملية
ال ـت ــرب ــوي ــة تـ ـ ــدار م ـث ــل ب ـق ـيــة ال ـق ـط ــاع ــات فــي
ال ــدول ــة وف ــق م ـصــالــح شـخـصـيــة أو فـئــويــة،
لكن رغــم ذلــك ،هناك تكاتف اجتماعي ،وهو
س ـبــب رئ ـي ـســي ف ــي تـمـكــن أب ـن ــاء ال ـف ـق ــراء من
مواصلة دراسـتـهــم .فــي مــدرسـتــي ،يتواصل
ناشطون معنا ملعرفة أسماء وأعداد الطالب
امل ـح ـت ــاج ــن ل ـل ــدع ــم املـ ـ ـ ــادي ،ويـ ــوفـ ــرون لـهــم
احتياجاتهم عبر التواصل مع ذويهم ،وهذا
يحدث كل عــام ،ومــن بني هــذه االحتجاجات
تــوفـيــر الـكـتــب ال ـتــي ال تــوفــرهــا امل ــدرس ــة من
خالل شرائها ،أو نسخها».

