
الدنمارك تناقش استئجار سجون

)بوريما هاما/ فرانس برس(

11500 من نيجيريا إلى النيجر
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كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

الحكومة  الدنمارك  سجون  اكتظاظ  يدفع 
التفكير باستئجار 300 زنزانة خارج  إلى 
ــرار جـــارتـــهـــا الـــنـــرويـــج،  ــ ــا، عــلــى غـ ــدودهــ حــ
ــتــــأجــــرت ســـجـــونـــا هـــولـــنـــديـــة، وتـــــدرس  والــــتــــي اســ
عــروض استئجار وصلتها من سجون  كوبنهاغن 
أوروبـــيـــة لنقل املــحــكــومــن لــديــهــا.  ونــقــلــت وســائــل 
الــدنــمــاركــيــة،  الــســجــون  عــن مصلحة  إعــــام محلية 
أنها تشارك في »مفاوضات سرية« لنقل املحكومن 
ــديــــث حـــول  ــحــ إلــــــى ســــجــــون خــــارجــــيــــة، ويـــــــــدور الــ
دوالر(  مليون   170 )نحو  كــرونــه  مليار  تخصيص 
لــتــنــفــيــذ املــــشــــروع خــــال 4 ســــنــــوات، بــالــتــزامــن مع 
تــزايــد اســتــقــالــة الــعــامــلــن فــي الــســجــون. وتــفــاوض 
حكومة يسار الوسط بقية األحــزاب البرملانية على 
قــانــون يتيح نــقــل نــحــو 300 ســجــن دنــمــاركــي إلــى 
سجون في خارج الباد لتخفيف اكتظاظ السجون 
املحلية، ويرى وزير العدل، نيك هيكروب، املسؤول 
ويسار  اليسار  معارضة   

ّ
أن السجون،  عن مصلحة 

الوسط الذين يشكلون األغلبية البرملانية لحكومته، 
ما زالت العقبة أمام تبني القرار.

ويـــــطـــــرح املـــــعـــــارضـــــون بـــــدائـــــل مـــــن بـــيـــنـــهـــا قـــضـــاء 
املــحــكــومــيــات فـــي املـــنـــازل مـــن خـــال نــظــام »الـــســـوار 
اإللــكــتــرونــي« الــــذي يــجــري الــعــمــل بـــه فـــي الــقــضــايــا 
مخففة األحكام، مع ضرورة توجه املحكوم إلى أقسام 

الشرطة بن فترة وأخــرى، ومــن دون أن يمنعه ذلك 
من العمل، أو الدراسة ضمن أوقــات محددة مسبقًا، 
 عن إطاق سراح مبكر لبعض السجناء. وترى 

ً
فضا

 نــقــص عــدد 
ّ
الــحــكــومــة، بــدعــم مـــن يــمــن الـــوســـط، أن

موظفي السجون سيفرض في نهاية املطاف اللجوء 
إلى استئجار الزنازين، وهي فكرة يراها املعارضون 
تتعارض مع حقوق السجناء، خصوصًا حقهم في 
رؤيــــة أســرهــم وأصــدقــائــهــم، مــع عـــدم تــجــاهــل ســوء 
أوضــاع السجون املقترحة، وتزايدت املعارضة بعد 
هي  لاستئجار  املقترحة  الدولة   

ّ
أن مؤخرًا  الكشف 

رومانيا، وذلك ألسباب تتعلق بتكلفة نقل السجناء 
إلـــى الـــخـــارج. وال يــجــد الــيــمــن الــقــومــي الــدنــمــاركــي 
مشكلة في نقل املحكومن إلى سجون خارج الباد، 
»الشعب«  فــي حــزب  العدلية  الــشــؤون  مقرر  واعتبر 
ــه ال شــيء يمنع 

ّ
القومي املتشدد، بيتر ســكــاروب، أن

ارتــكــبــت جريمة،  املــشــروع، مضيفًا: »إذا  إنــجــاز  مــن 
فعليك أن تضع في اعتبارك العواقب، ووجــودك في 

السجن يجب أن يكون عقابًا، وليس عطلة«.
وكان وزير العدل السابق، سورن بابي، أول من اقترح 
باسم  املتحدثة  وعـــادت  الخارجية،  السجون  فكرة 
اللجنة القانونية في البرملان عن املحافظن، بريت 
 

ّ
باغر، لتأكيد تأييد حزبها الفكرة باعتبارها »حا
ممتازا إن نجح تنفيذه«. وباإلضافة إلى رومانيا، 
ــدول املــرشــحــة الســتــقــبــال  ــ  لــيــتــوانــيــا مـــن بـــن الـ

ّ
فــــإن

السجناء الدنماركين، وتذهب الحكومة إلى تبني 

أن يشمل نقل  أولــويــة  فــي  السابقة  الحكومة  أفــكــار 
قضاء  بعد  بالترحيل  املحكومن  هـــؤالء  السجناء 
املحكومية، خصوصًا ممن ينحدرون من رومانيا، 
إذ صدرت بحق عشرات منهم أحكام بتهم السرقة، 
سابقًا،  استقبالهم  عــارضــت  بــوخــارســت   

ّ
أن ورغـــم 

 صيغة االستئجار قد تبدو مغرية هذه املرة، 
ّ
 أن

ّ
إال

ومــارســت  نفقات سجنهم.  رومــانــيــا  تتحمل  لــن  إذ 
الــنــرويــج عملية نــقــل الــســجــنــاء إلـــى الـــخـــارج خــال 
الفترة من 2015 إلى 2018، وجــرى نقل 800 سجن 
نرويجي لقضاء محكومياتهم في سجون هولندية، 
والحــقــًا تـــزايـــدت شــكــاوى الــســجــنــاء، وبــعــضــهــم من 
الــنــاريــة« حول  الــدراجــات  أفـــراد عصابات »سائقي 
انــتــقــاص حــقــوقــهــم فـــي هـــولـــنـــدا، وخــصــوصــًا عــدم 

تقديم الوجبات النرويجية التقليدية.
ــاز إلـــى  ــيـ ــحـ ــو، االنـ ــلــ ــوان املـــظـــالـــم فــــي أوســ ــ ــ ــرر ديـ ــ وقــ
»ينتهك  الــخــارج  في  أن سجنهم  معتبرا  السجناء، 
ــان« فـــجـــرى الـــتـــوقـــف عــن  ــ ــسـ ــ ــقـــوق اإلنـ ــتــــزامــــات حـ الــ
البرنامج في 2018، رغم اختيار املنقولن إلى هولندا 
لديهم  والــذيــن ليس  املــتــزوجــن،  السجناء غير  مــن 
أطفال، واملحكومن أكثر من عامن، لتجنب شكاوى 
النرويج  توقف  أهاليهم.وبعد  زيــارة  من  حرمانهم 
عـــن نــقــل الــســجــنــاء إلــــى هـــولـــنـــدا، تــكــتــظ ســجــونــهــا 
بــاملــحــكــومــن، ويــنــتــظــر نــحــو 1300 مــحــكــوم خــارج 
السجون فراغ أمكنة لهم لقضاء محكومياتهم بعد 
أشهر طويلة على صدور األحكام، بحسب تقديرات 

ــــي«. ويــعــتــمــد نـــظـــام الــســجــون  لــتــلــفــزيــون »إن آر كـ
للسجن،  الحياة  سبل  كــل  توفير  على  الدنماركية 
العالم  اإلنترنت، والتواصل مع  بما في ذلك خدمة 
ــايـــب«، وتــأمــن  ــكـ الـــخـــارجـــي مـــن خــــال تــطــبــيــق »سـ
راتبًا،  للسجن  توفر  التي  الــســاعــات  بنظام  العمل 
كما يحق للسجن في األحكام الخفيفة قضاء نهاية 
األســبــوع مــع أســرتــه خـــارج الــســجــن، على أن يعود 
بنفسه، واألمر متكرر في سجون النرويج والسويد، 
ينتقل  والــذي  املفتوح«  »السجن  اســم  ويطلق عليه 
إلــيــه الــســجــنــاء بــأحــكــام عــالــيــة عــنــد قــضــاء نصف 

محكومياتهم، عدا املحكومن بجرائم إرهاب.

مجتمع
لقي ثاثة أطفال حتفهم إثر انهيار مبنى سكني في محافظة بني سويف في صعيد مصر أمس. 
 فرق اإلنقاذ انتشلت تسعة مصابن على األقل من بن أنقاض املبنى 

ّ
وذكرت صحيفة »األهرام« أن

 شقيقن )8 و12 عامًا( 
ّ
املكونة من طابقن في مركز أهناسيا في املحافظة. وقالت الصحيفة إن

 هناك ثاثة أطفال آخرين بن املصابن. ولم 
ّ
وشقيقتهما )11 عامًا( قتلوا في الحادث. أضافت أن

يعرف سبب انهيار املبنى، لكن تكثر مثل هذه الحوادث في مصر مع عدم مراعاة معايير البناء 
)أسوشييتد برس( السليمة في املدن الفقيرة واملناطق الريفية. 

هم بخطف طفلة في الرابعة من العمر من موقع تخييم في منطقة أسترالية 
ّ
أرجئت محاكمة رجل مت

قدت من 
ُ
نائية، بعدما استحصل محاميه على موافقة على طلب التأجيل. وكانت كليو سميث قد ف

خيمة العائلة داخل مخيم في أستراليا الغربية في أكتوبر املاضي، ما أدى إلى عملية بحث واسعة 
أثارت مخاوف كثيرين بأن تنتهي بمأساة. وُعثر على الطفلة بعد 18 يومًا وحيدة داخل منزل مغلق 
ومثل  اختفائها.  مكان  من  كيلومترات  بضعة  بعد  على  الساحلية  كارنارفون  مدينة  في  باملفتاح 
)فرانس برس( الخاطف املفترض تيرنس داريل كيلي أمام املحكمة بالفيديو من السجن أمس. 

أستراليا: إرجاء محاكمة رجل متهم بخطف طفلةانهيار مبنى بصعيد مصر يقتل 3 أطفال

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

إقامة مرفهة للمحكومين.

أماكن إقامة مرفهة

تــعــرب املــفــوضــّيــة الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون 
الــاجــئــن عـــن قــلــقــهــا إزاء الــهــجــمــات املـــتـــكـــررة في 
أكثر مــن 11500 شخص  أجــبــرت  والــتــي  نيجيريا، 
على الــفــرار عبر الــحــدود إلــى النيجر املــجــاورة في 
الثاني. وهاجمت الجماعات  شهر نوفمبر/ تشرين 
الــطــرق«،  »قــطــاع  محليًا  عليها  يطلق  التي  املسلحة، 
مــرارًا وتــكــرارًا قــرى في واليــة سوكوتو الواقعة في 

شمال غرب نيجيريا خال األسابيع األخيرة. وتأتي 
موجة العنف هذه على خلفية االشتباكات القبلية بن 
املزارعن والرعاة في ظل تزايد املنافسة على املوارد 
املتضائلة، والتي تفاقمت بسبب أزمة املناخ. وينتاب 
في شمال  العنف  تصاعد  إزاء  بالغ  قلق  املفوضية 
تــوفــيــر دعـــم متضافر  إلـــى  غـــرب نيجيريا وتــدعــو 
وواسع النطاق لتلبية االحتياجات اإلنسانية املتزايدة 

لــلــســكــان املــتــضــرريــن، بــــدءًا مـــن خـــدمـــات الــحــمــايــة 
املطبخية  املـــأوى واألوانــــي  الــغــذاء ومستلزمات  إلــى 
ولجأ  الغذائية.  غير  املـــواد  مــن  وغيرها  والبطانيات 
ــوافــديــن فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي إلــى  معظم ال
وهي  بانغي،  عبر  قرية   26 فــي  املحلية  املجتمعات 
بلدة ريفية في منطقة تاهوا في النيجر والتي كانت 
 3500 الجئ نيجيري منذ شهر 

ً
تستضيف أصا

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

وتحديد الفئات األكثر ضعفًا. 
)العربي الجديد(

Tuesday 7 December 2021
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اتحاد العاملني في »أونـــروا« بـــاألردن رياض 
»مطالب   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الزيغان،  أبــو 

خصوصًا  مستمر،  بشكل  متاَبعة  العاملني  
في ما يتعلق بالزيادة وموعد منح الرواتب«، 
 »تعليق اإلجراءات التصعيدية كان 

ّ
مضيفًا أن

لتلبية مطالب  خـــال ضــمــانــات حكومية  مــن 
ــدول  ــل الــ ـ

ّ
الــعــامــلــني. فــاالطــمــئــنــان مــــــرّده تـــدخ

 »الضمانات 
ّ
املضيفة«. يضيف أيو الزيغان أن

 املشكات 
ّ

الحكومية في األردن والوعود بحل
 »قرار 

ّ
 ثقة«، مبّينًا أن

ّ
مجّربة سابقًا وهي محل

عدم عدم الدخول في اإلضراب الشامل كان قرار 
أغلبية اتحادات العاملني في مناطق عمليات 
الــخــمــس«. وحــــول مستقبل الــوكــالــة  الــوكــالــة 
وأوضــاعــهــا املــالــيــة فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، يقول 
ــب مــا سوف 

ّ
أبــو الــزيــغــان: »نحن فــي فترة تــرق

تسفر عنه قــرارات اإلدارة بالتعاون مع الدول 
 حادث حديث«.

ّ
املضيفة واملانحة، ثّم لكل

وخـــال اجــتــمــاع للجنة االســتــشــاريــة لوكالة 
»أونــــروا« ُعقد أخــيــرًا فــي العاصمة األردنــيــة 
عـــّمـــان، أفــــاد املـــفـــّوض الــعــام لــلــوكــالــة فيليب 
 توقيت دفــع رواتـــب العاملني 

ّ
بـــأن الزاريــنــي 

لــشــهــَري نــوفــمــبــر وديــســمــبــر »غــيــر مــعــلــوم«، 
ركود  في حالة  الوكالة  »تمويل   

ّ
أن موضحًا 

هـــذا الــعــام عــلــى الــرغــم مــن اســتــئــنــاف الــدعــم 
األمــيــركــي، بسبب انــخــفــاض الــدعــم مــن عــدد 
مــن كــبــار املــانــحــني وغــيــاب آخـــريـــن«. أضــاف 
وتتعّرض  »مستهدفة  الــوكــالــة   

ّ
أن الزاريــنــي 

ها »تمّر بتهديد 
ّ
إلى هجمات سياسية«، وأن

وجودي بسبب األزمة املالية غير املسبوقة«، 
»التمويل ضــروري الستمرار عملياتها   

ّ
وأن

في مناطق عملها الخمس، كذلك هو يحفظ 
 
ّ
األمــــان الــوظــيــفــي لــلــعــامــلــني«، مــشــيــرًا إلـــى أن
 الخدمات 

ّ
أهّم األولويات هو اإلبقاء على كل

ــع رواتــــب  ــ األســـاســـيـــة الــــازمــــة لــاجــئــني ودفـ
ر الزاريني من انهيار الوكالة 

ّ
املوظفني. وحذ

مضيفًا  بها،  تمّر  التي  املالية  األزمـــة  بسبب 
ه »إذا ما مضينا في هذا املسار، فالوكالة 

ّ
أن

سوف تنهار في نهاية املطاف«.
ــروا«،  أّمـــا املــوقــف الــرســمــي األردنــــي إزاء »أونــ
ـــصـــتـــه تــــصــــريــــحــــات نــــائــــب رئـــيـــس 

ّ
ــقــــد لـــخ فــ

الـــوزراء ووزيــر الخارجية وشــؤون املغتربني 
أيــمــن الــصــفــدي فــي مــؤتــمــر بــروكــســل، إذ أّكــد 
الدولي في توفير  ضــرورة استمرار املجتمع 
ــــازم لــلــوكــالــة، حــتــى تمضي  الـــدعـــم املـــالـــي الـ
في تقديم خدماتها ألكثر من خمسة مايني 
لهم  كريمة  حــيــاة  وتــوفــيــر  فلسطيني،  الجــئ 
ــن يـــعـــّولـــون عــلــى  ــذيــ ــفـــي »أونـــــــــــروا« الــ وملـــوظـ
رواتــبــهــم الــشــهــريــة للعيش بــكــرامــة. ورفــض 
الوكالة  التي استهدفت  الطروحات  الصفدي 
والتي زعمت استحالة إدامتها بسبب نقص 
التمويل، مشّددًا على وجوب استمرار الوكالة 
 قضية 

ّ
فـــي تــقــديــم خــدمــاتــهــا إلــــى حـــني حــــل

الاجئني وفــق الــقــانــون الــدولــي، وفــي سياق 
ــني الــذي 

َ
 الــدولــت

ّ
 شــامــل عــلــى أســـاس حـــل

ّ
حـــل

املستقلة  الفلسطينية  الـــدولـــة  قــيــام  ُيــجــّســد 
الصفدي  وتابع  املحتلة.  القدس  وعاصمتها 
ولاجئني  للوكالة  األكــبــر  الــداعــم  األردن،   

ّ
أن

الــفــلــســطــيــنــني، ســــوف يــســتــمــر فـــي عــمــلــه مع 
الشركاء ومع الوكالة لضمان استمرار تقديم 
التمويل الازم لها وسّد العجز في موازناتها. 

عّمان ــ أنور الزيادات

ــات مــتــتــالــيــة تــعــصــف بــوكــالــة  ــ أزمــ
ــة وتــشــغــيــل  ــاثــ ــتـــحـــدة إلغــ األمــــــم املـ
)أونـــروا(،  الفلسطينيني  الاجئني 
ظــاهــرهــا مــالــي فيما بــواعــثــهــا ســيــاســيــة، في 
الفلسطينيني  الــاجــئــني  مــلــف  مــســاع إلنــهــاء 
ــة األمـــمـــيـــة تــدريــجــيــًا  ــالـ ــوكـ ــواب الـ ــ ــ ــــاق أبـ ــ وإغـ
وبـــبـــطء، إذ هــي »الــشــاهــد الــســيــاســي الــدولــي 
هم بالعودة والتعويض«. 

ّ
على قضّيتهم وحق

وتعاني »أونروا« منذ سنوات من عجز مالي 
فـــي مــوازنــتــهــا، زاد مـــن حـــّدتـــه قــــرار الــرئــيــس 
األميركي السابق دونالد ترامب، في عام 2018، 
وقـــف الــتــمــويــل املــالــي الــــذي تــقــّدمــه الــواليــات 
املتحدة األميركية للوكالة بقيمة 350 مليون 
دوالر سنويًا، قبل أن يتغّير الوضع أخيرًا مع 
استام الرئيس الحالي جو بايدن. بعد ذلك، 
قّررت دول عربية وغربية خفض مساعداتها 
 ثّمة سوء 

ّ
أن يــرى مراقبون  للوكالة، في حني 

الثاني  نوفمبر/ تشرين   16 فيها. وفي  إدارة 
املاضي، ُعقد املؤتمر الدولي املخّصص لدعم 
الوكالة األممية في بروكسل برئاسة مشتركة 
من األردن والسويد وبمشاركة نحو 60 دولة 
ــد تــعــّهــدت خــالــه الـــدول  ومــنــظــمــة دولـــيـــة، وقـ
»أونروا« التي أعلنت  بتقديم 35 مليون دوالر لـ
لــلــعــام  إلــــى 100 مــلــيــون دوالر  عـــن حــاجــتــهــا 
ّدر العجز بالتالي بنحو 65 مليون 

ُ
الجاري، فق

املــوظــفــني وحقوقهم  مــطــالــب   
ّ
أن ُيــذكــر  دوالر. 

 هؤالء 
ّ
مهددة مع النقص في التمويل، علمًا أن

ثالث مفتوح  موا إضــراَبــني وتراجعوا عن 
ّ
نظ

بعد وعود بتحقيق مطالبهم أطلقتها اإلدارة. 
وتـــطـــالـــب اتــــحــــادات الــعــامــلــني فـــي »أونـــــــروا« 
»إلغاء قرار اإلجازة االستثنائية بدون راتب  بـ
السنوية،  الــعــاوة  كــافــة« و»إعـــادة  للموظفني 
ــّمـــدة مــنــذ مــــــارس/ آذار  وبـــأثـــر رجـــعـــي، املـــجـ
املــاضــي«، بــاإلضــافــة إلــى »فــتــح بــاب التعيني 
الدائم ألبناء الاجئني، وصرف رواتب شهَري 
األول  وديــســمــبــر/كــانــون  )املــنــصــرم(  نوفمبر 

)الجاري( من دون تأخير أو تجزئة«.
 عدم ذكر 

ً
ا

ّ
يقول أحد موظفي »أونــروا« مفض

»يــريــدون  القانونية:  لــة  املــســاء ب 
ّ
لتجن اســمــه 

مــعــالــجــة الــعــجــز املــالــي املــتــراكــم مــنــذ ســنــوات 
»الــعــربــي  عــلــى حــســاب املــوظــفــني«، مــوضــحــًا لـــ
 »األزمة املالية مصطنعة، والهدف 

ّ
الجديد« أن

منها إضعاف الوكالة تمهيدًا لتصفية قضية 
الـــاجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني إرضـــــــاًء إلســرائــيــل 
وتنفيذًا ملخططاتها«. يضيف املوظف نفسه: 
 تــوقــيــت 

ّ
ــقــــوق، لـــكـــن »نـــعـــم لــديــنــا مــطــالــب وحــ

مناسبًا، خصوصًا  يكن  لــم  العاملني  إضـــراب 
 قرار 

ّ
مع قرب انتهاء العام الدراسي. كذلك، فإن

ق املطالب«، 
ّ
اإلضــراب لم يكن صائبًا ولم يحق

 »بعض تلك املطالب كان هامشيًا 
ّ
الفتًا إلى أن

ق نتيجة اإلضراب 
ّ
من وجهة نظري، وما تحق

 
ّ
مــجــّرد إنـــجـــازات وهــمــيــة«. وتــابــع املــوظــف أن

الوكالة يستهدف  »ثّمة جانبًا خفيًا في عمل 
تقليص الخدمات وخفض نوعيتها إلضعاف 
ــك مـــع إجـــــــراءات تــفــوح  ــالـــة، ويـــتـــرافـــق ذلــ الـــوكـ
منها رائحة فساد«. من جهته، يوضح رئيس 

أزمة أونروا
قضية مالية 

سياسية ضحيتها 
الالجئون 

والعاملون

ما زالت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
بـ»أونروا«  ُتعَرف  التي  األدنى  الشرق  في  الفلسطينيين 
تواجه مطبّات عّدة في سعيها إلى إتمام مهامها. 
األمر  فإّن  فحسب،  اقتصادية  العثرات  تبدو  وبينما 

يتعّدى ذلك

تمويل الوكالة في 
حالة ركود رغم استئناف 

الدعم األميركي

ثّمة اشتراطات تجعل 
أونروا في وضع حرج 

وغير مستقر

1819
مجتمع

ــرة الــتــنــفــيــذيــة  ــديــ فـــي اإلطــــــار نــفــســه، رأت املــ
ــة لــلــديــمــقــراطــيــة  ــيـ ــربـ ــعـ ملــنــظــمــة الـــنـــهـــضـــة الـ
أزمـــة   

ّ
أن مـــحـــارب،  ســمــر  »أرض«،  والــتــنــمــيــة 

ر 
ّ
»أونـــروا« هي أزمــة مالية ترتبط بعدم توف

إرادة ســيــاســيــة دولـــيـــة حــقــيــقــيــة تــعــمــل على 
 وعــود 

ّ
اســتــقــرار وضــع الــوكــالــة، الفــتــة إلــى أن

الــتــمــويــل مـــن قــبــل الـــــدول املــانــحــة مــشــروطــة 
 كثيرًا من الدعم 

ّ
بمعظمها. وأّكدت محارب أن

املقّدم للوكالة مشروط بإيجاد حلول جذرية 
ملشكلة الاجئني، وثّمة من يشترط ما يسّميه 
»الــحــيــاد« الـــذي يمنع املــوظــفــني مــن الحديث 
عــّمــا يــســّمــى »مـــعـــاداة لــلــســامــيــة«، أي انتقاد 
 
ّ
االحتال وسياسته العنصرية، الفتة إلى أن
مــن دعمها  املــائــة  فــي  ــضــت 50 

ّ
بريطانيا خــف

 املــنــاهــج تــهــاجــم إســرائــيــل، 
ّ
ــّررة ذلـــك بــــأن ــبـ مـ

فــي حــني تــتــنــاول املــنــاهــج شــهــادات وتــاريــخ. 
وثـــّمـــة تــشــديــدات تــفــرضــهــا الــوكــالــة األمــمــيــة 
مرتبطة  وطنية  مصطلحات  استخدام  حــول 

 العودة«.
ّ

ي »اللجوء« و»حق
َ
بقضّيت

ــة ضــغــوطــًا  ــّمــ ثــ  
ّ
إلــــــى أن ــــارب  ــــحـ وأشــــــــــارت مـ

واشــــتــــراطــــات تــجــعــل »أونـــــــــــروا« فــــي وضـــع 
حــرج وغــيــر مستقر، وثــّمــة مشكات تفرض 
ــفـــة،  ــيـ ــلــــى الـــــــــــدول املـــضـ ــرة عــ ــيــ ــبــ ــًا كــ ــغــــوطــ ضــ
فــيــمــا الـــتـــســـاؤل هـــو حــــول مــصــيــر الــاجــئــني 
 
ّ
ــلـــجـــوء. بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، فـــإن ومـــخـــّيـــمـــات الـ

ــرّكـــز عـــلـــى أســـبـــاب  ــتـ ــام يـ ــ الـــحـــديـــث بــشــكــل عـ
املشكات املالية، وال أحد يحكي بصوت عال 
الرئيسي لوجود  عن االحتال، وهو السبب 
 األزمــة طويلة 

ّ
»أونـــروا«. وتابعت محارب أن

ــّدة عــنــدمــا بــدأ  ــد وتـــعـــود إلـــى ســـنـــوات عــ األمــ
الخدمات  وتــراجــع  الــرواتــب  بــدفــع  التقصير 
ه خال 

ّ
في مناطق عمل الوكالة، الفتة إلى أن

ي 
ّ
مؤتمر بروكسل، كان تعويل على أن يغط

املؤتمر الحاجات التمويلة للسنوات املقبلة، 
ي 

ّ
تغط ال  تعهدات  قّدمت  املانحة  الــدول   

ّ
لكن

ــذا الـــعـــام،  ــع الـــحـــالـــي مـــن هــ ــربـ احــتــيــاجــات الـ
بـــرواتـــب املوظفني  فــي مــا يتعلق  خــصــوصــًا 
ألفًا، من بينهم   28 الذين يقترب عددهم من 
عجز   

ّ
أن وشـــرحـــت  األردن.  فـــي  آالف  ســبــعــة 

 
ّ
املوازنة في العادة يدفع ثمنه املوظفون، وأن
حساب  على  تتّم  واملــســاومــات  التخفيضات 
املطلوب   

ّ
أن على  مشددة  املحليني،  العاملني 

ــة،  ــ ــة إداريــ  املــشــكــلــة الــحــالــيــة هـــو مـــرونـ
ّ

لـــحـــل
ــودًا بــتــوفــيــر التمويل  ثــّمــة وعــ  

ّ
خــصــوصــًا أن

الــازم في السنوات املقبلة من خــال قــرارات 
إدارية أو التواصل مع الدول املانحة.

والصحافي  الكاتب  يقول  متصل،  سياق  فــي 
الجديد«،  »العربي  لـ األردنــي محمد سويدان، 
الاجئني  لــدعــم وتشغيل  ُوجـــدت  »أونــــروا   

ّ
إن

هي  منها  األســاســيــة  والــغــايــة  الفلسطينيني، 
تقديم الخدمات لهؤالء إلى حني عودتهم إلى 
أرضــهــم ومــســاعــدة الـــدول املضيفة. والــوكــالــة 
 مـــؤامـــرات كبيرة 

ّ
قــّدمــت خــدمــات كــبــيــرة، لــكــن

ــدوام بــهــدف إنــهــاء  ــ كــانــت تــســتــهــدفــهــا عــلــى الــ
الاجئني  عـــودة  ومــنــع  الفلسطينية،  القضية 
التي تعّدها دولــة االحــتــال اإلسرائيلي خطًا 
 »ثّمة ضغوطًا دائمة 

ّ
أحمر. يضيف سويدان أن

لخلق أزمة مالية في الوكالة، من أجل التوّصل 
إلى عجز من شأنه أن يضعفها ويلغي دورها 
ــــي تـــقـــديـــم املــــســــاعــــدة لـــاجـــئـــني«.وبـــحـــســـب  فـ
 »املشكلة سياسية مالية فاقمتها 

ّ
سويدان، فإن

 »الــدعــم املالي 
ّ
سياسة تـــرامـــب«، الفــتــًا إلـــى أن

ل جــزءًا مهمًا مــن مــصــادر دخل 
ّ
األميركي يمث

السابقة  األميركية  اإلدارة  وقــف   
ّ
لكن الوكالة. 

الــــدعــــم املــــالــــي اســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط حــكــومــة 
االحتال ورئيسها بنيامني نتنياهو حينها، 
وّجه ضربة قوية لعمل الوكالة األممية كجزء 
 »إسرائيل ودول 

ّ
أن القرن«. ويؤكد  من صفقة 

عــــّدة مـــؤّيـــدة لــهــا تـــحـــاول إلـــغـــاء دور الــوكــالــة 
بالتالي  فــُيــجــَبــرون  الــاجــئــني،  إلنــهــاء قضية 
ــفــَرض 

ُ
بــلــدان استضافتهم، وت فــي  البقاء  على 

سياسة األمر الواقع«.
 »األردن يؤّدي دورًا كبيرًا 

ّ
ويفيد سويدان بأن

في محاولة توفير الدعم املالي بالتنسيق مع 

الــعــالــم«، مشيدًا باستمرار دول  دول عــّدة مــن 
أوروبية كثيرة في دعم الوكالة. ويرى سويدان 
املــوقــف  مـــع  تــتــمــاهــى  عــربــيــة  »ثـــّمـــة دواًل   

ّ
أن

الــهــادف إلــى إضعاف  اإلسرائيلي واألمــيــركــي 
ها تلتزم بحّصتها، 

ّ
 »صحيح أن

ً
الوكالة«، قائا

ـــب مـــســـاعـــدات 
ّ
ــالــــي يـــتـــطـــل ــع الــــحــ ــ ــــوضـ  الـ

ّ
ــن ــكــ لــ

إضافية للمحافظة على استمرارية الخدمات 
ــيــــًا«.  ــوقـــت الــصــعــب إقــلــيــمــيــا ودولــ فـــي هــــذا الـ
ع سويدان أن »يــزداد األمر صعوبة في 

ّ
ويتوق

السنوات املقبلة، وأن تتراجع الدول التي تقّدم 
النفوذ  زيـــادة   

ّ
فــي ظــل دعمها بشكل مستمّر، 

اإلسرائيلي في املنطقة ومحاولة التوّصل إلى 
اتفاقيات تؤّدي إلى اختفاء الوكالة، خصوصًا 
 رفــض إســرائــيــل منح الاجئني الحق 

ّ
فــي ظــل

بالعودة والتعويض«.

االردن

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

الغالف

أعــلــنــت أســـتـــاذة الــلــقــاحــات فـــي جــامــعــة 
»أكــــــســــــفــــــورد«، والـــــتـــــي هـــــي مـــــن الـــذيـــن 
»أكسفورد-أسترازينيكا«  لقاح  ابتكروا 
ســــــارة جـــيـــلـــبـــرت، أن الـــجـــوائـــح املــقــبــلــة 
قـــد تــزهــق أعــــــدادًا أكــبــر مـــن األرواح من 
كـــوفـــيـــد-19 مـــا لـــم يــخــصــص مـــزيـــدًا من 
واالســتــعــدادات  العلمي  للبحث  األمـــوال 
ملكافحة التهديدات الفيروسية الناشئة. 
وطالبت بعدم تبديد الدروس املستفادة 
تقديرات  وتفيد  الــحــالــيــة.  الجائحة  مــن 
كــورونــا  بــأن  جامعة »جــونــز هوبكينز« 
أودى بحياة نحو 5.26 مايني شخص 
ــــدوالرات  وبـــدد مــا يــقــدر بــتــريــلــيــونــات الـ
ــادي وقـــلـــب حــيــاة  ــتــــصــ ــن الـــنـــاتـــج االقــ مــ
رأســًا على عقب. ونقلت  البشر  مليارات 
)بــي.بــي.ســي(  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة 
عــــن جـــيـــلـــبـــرت قــــولــــهــــا: »هـــــــذه املـــــــرة لــن 
فيروس  فيها  يهدد  التي  األخيرة  تكون 
أرواحنا وأرزاقنا. والحق أن املرة املقبلة 
قــد تكون أســوأ وأكــثــر نشرًا للعدوى أو 
أكثر إزهاقًا لألرواح أو كليهما، ويتعني 
عـــلـــى الـــعـــالـــم أن يـــتـــأكـــد مــــن اســـتـــعـــداده 

بشكل أفضل للمرة املقبلة«.
البروتينية  الــزوائــد  إن  وقــالــت جيلبرت 
أوميكرون  املتحور  عليها  التي يحتوي 
مــعــروف أنــهــا تــزيــد مــن انتقال الــعــدوى. 
ــافــــت: »هـــنـــاك تـــغـــيـــرات إضـــافـــيـــة قد  أضــ
تعني أن األجسام املضادة التي يتيحها 
اللقاح أو اإلصابة السابقة بسالة أخرى 
قــد تــكــون أقـــل فاعلية فــي مــنــع اإلصــابــة 
يتعني  املزيد  نعرف  بأوميكرون. وحتى 
عــلــيــنــا الـــحـــذر واتـــخـــاذ خـــطـــوات إلبــطــاء 

انتشار هذا املتحور«.
ــيــــث ظــهــر  ــوب أفــــريــــقــــيــــا، حــ ــ ــنـ ــ وإلـــــــــى جـ
أومـــيـــكـــرون لــلــمــرة األولـــــى، أعــلــن رئــيــس 
ــــوزا عــــن تــجــهــيــز  ــافــ ــ ــبــــاد ســـيـــريـــل رامــ الــ
املستشفيات الستقبال املزيد من املرضى 
في الوقت الذي يدفع فيه املتحور الباد 
إلـــى مــوجــة رابــعــة مــن كـــوفـــيـــد-19. وقــال 
إن أومــيــكــرون يهيمن فــي مــا يبدو على 
الــــحــــاالت الـــجـــديـــدة فـــي غــالــبــيــة أقــالــيــم 
ــبـــاد وعــــددهــــا تــســعــة، وحــــث الــشــعــب  الـ
على تلقي اللقاحات املضادة لكوفيد-19. 
ويــتــســابــق الــعــلــمــاء فــي جــنــوب أفريقيا 
ودول أخرى ملعرفة ما إذا كان أوميكرون 
أو يسبب حــاالت إصابة  انتشارًا  أســرع 
أكـــثـــر شــــدة أو أكـــثـــر مـــقـــاومـــة لــلــقــاحــات 

املوجودة من الساالت السابقة. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف تــقــريــر أعــدتــه 
أفريقيا   

ّ
أن إبــراهــيــم«  محمد  »مــؤســســة 

ليست أمامها فرصة تذكر للتغلب على 
لم يتم تطعيم 70  جائحة كوفيد-19 ما 
 ،2022 عــام  نهاية  املائة من سكانها  في 
ــــزز اكــتــشــاف أومـــيـــكـــرون فـــي جــنــوب  وعـ
 انـــخـــفـــاض مــعــدالت 

ّ
ــارة مـــزاعـــم بـــــأن ــقــ الــ

الــتــطــعــيــم يــمــكــن أن يــشــجــع عــلــى ظــهــور 
 خمس 

ّ
فــيــروســيــة. أضــــاف أن تـــحـــورات 

البالغ عددها  الــقــارة  مــن دول  دول فقط 
هـــدف منظمة  لتحقيق  طــريــقــهــا  فــي   54
الــعــاملــيــة بتطعيم 40 فــي املــائــة  الــصــحــة 
 .2021 نهاية   

ً
كاما تطعيمًا  السكان  من 

 واحــدًا من 
ّ
وأظهرت بيانات املؤسسة أن

بـــني كـــل 15 شــخــصــًا فـــي أفــريــقــيــا تلقى 
في   70 بنحو  مقارنة  كاملة،  تطعيمات 

املائة في دول مجموعة السبع الغنية.
أعلن  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  وفــي 
مسؤولون صحيون أن أوميكرون انتشر 

في نحو ثلث الواليات األميركية، وإن كان 
املتحور دلتا ما زال يطغى على غالبية 
اإلصـــابـــات، مــع زيـــادة عــدد الــحــاالت في 
الــبــاد. ورغــم أن ظهور املتحور الجديد 
أثــار قلقًا فــي أنــحــاء الــعــالــم، إال أن مدير 
واألمـــراض  للحساسية  الــوطــنــي  املعهد 
قال  فاوتشي،  أنتوني  األميركي  املعدية 
»حتى  التلفزيونية:  أن«  أن  »ســي  لقناة 
اآلن، ال يبدو أنها تسبب درجــة خطيرة 
من حدة املرض«، مضيفًا أنه »من املبكر 
وما  مــحــددة،  نتائج  استخاص  للغاية 
زالـــت هــنــاك حــاجــة ملــزيــد مــن الـــدراســـة«. 
 إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 

ّ
أضـــاف أن

بايدن تدرس رفع قيود السفر املفروضة 
عــلــى غــيــر املــواطــنــني الــقــادمــني مـــن دول 

أفريقية عديدة.
ــد، فـــأعـــلـــن مــــســــؤولــــون أن  ــنـ ــهـ ــي الـ أمـــــا فــ
حاالت اإلصابة بأوميكرون ارتفعت إلى 
21، وأنه يتعني على املواطنني التعجيل 
وزير  وكتب  اللقاحات.  على  بحصولهم 
الصحة ســاتــيــنــدار جــني على »تــويــتــر«: 

»يــــجــــب عـــلـــى ســــكــــان دلــــهــــي أن يــتــلــقــوا 
اللقاحات ويضعوا الكمامات ويحافظوا 

على التباعد االجتماعي«. 
التضييق  إيطاليا  تــحــاول  جهتها،  مــن 
عــلــى غــيــر املــلــقــحــني مـــع اقـــتـــراب مــوســم 
ــم مــن  ــادهـ ــعـ ــبـ ــتـ ــريــــق اسـ ــــن طــ األعـــــيـــــاد عـ
املطاعم واملسارح واملتاحف، بهدف الحد 
من انتشار كورونا وتشجيع املتشككني 
على أخذ اللقاحات. وبدءًا من يوم أمس، 
تــســتــطــيــع الــشــرطــة اإليــطــالــيــة الــتــحــقــق 
الــحــانــات  مــمــا إذا كـــان رواد املــطــاعــم أو 
لديهم »تصريح طبي« يشهد بأنهم إما 
حــصــلــوا عــلــى الــلــقــاحــات أو تــعــافــوا من 

الفيروس مؤخرًا.
الهواتف  السلطات تطبيقات  وستحدث 
الذكية التي تتحقق من حالة التصاريح 
الــطــبــيــة، ولــــن يــســمــح بــعــد اآلن ألولــئــك 
»اختبارًا سالبًا حديثًا«  الذين يظهرون 
األفــام  أو  املوسيقية  الحفات  بحضور 

أو العروض.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الجوائح المقبلة 
قد تزهق أرواحًا أكثر

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

)Getty( ينتشر أوميكرون في ثلث الواليات األميركية

ثّمة من يرغب في إضعاف الوكالة تمهيدًا لتصفية قضية الالجئين )جعفر اشتية/ فرانس برس(

100.000.000
دوالر أميركي، هذا ما تحتاجه »أونروا« 

لكّن الدول في مؤتمر بروكسل 
تعّهدت بتقديم 35 مليونًا فقط

ما زال المتحور 
»أوميكرون« يُربك 

معظم دول العالم 
في وقت يبدو أن 

الجوائح المقبلة قد 
تزهق أعدادًا أكبر من 
األرواح من كوفيد-19

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

مبادرات توفير كتب مدرسية لطالب العراق
يتهم األهالي وزارة 

التربية بالفساد والكسب 
غير المشروع

المبررات التي تسوقها 
وزارة التربية ال تقنع غالبية 

المواطنين

بغداد ــ كرم سعدي

يتولى ناشطون عراقيون مهمة توفير الكتب 
باملجان  وتــوزيــعــهــا  عــبــر نسخها  املــدرســيــة 
على الطاب املحتاجني، في ظل معاناة كثير 
مــن األهـــالـــي مــن الــوضــع املــعــيــشــي املــتــردي، 
تفشي  نتيجة  البطالة  انتشار  فاقمه  والــذي 
ــا، ثــم قــــرار رفـــع ســعــر صــرف  جــائــحــة كـــورونـ
الدوالر مقابل الدينار العراقي، والذي تبنته 
ــة، وتــوفــيــر  ــوازنــ الــحــكــومــة لــتــخــطــي عــجــز املــ

رواتب املوظفني.
بــالــفــســاد  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  األهــــالــــي  ويـــتـــهـــم 
والكسب غير املشروع على حساب مستقبل 
»الــعــربــي  لـــ ــقـــول ضـــيـــاء وادي،  أبــنــائــهــم. ويـ
الجديد«، إنه اشترى عشرة كتب من املنهاج 
ــم أن حالته  ــدراســـي ألبــنــائــه الــثــاثــة، ورغــ الـ
الكتب،  املــال لشراء  له بتوفير  املادية تسمح 
»لكن هناك عددًا كبيرًا من األهالي يعيشون 
ــة، وال يــمــكــنــهــم شـــــراء الــكــتــب  ــاديــ ضــائــقــة مــ
الــتــي يــحــتــاجــهــا أبــنــاؤهــم الســتــكــمــال الــعــام 

الكتب  »جــمــيــع  وادي:  ويــضــيــف  الــــدراســــي«. 
لجميع املراحل الدراسية تباع في األســواق، 
التربية  نــفــقــة وزارة  أنــهــا طــبــعــت عــلــى  ــم  رغـ
ــان عـــلـــى الــــطــــاب. فــكــيــف  ــاملـــجـ لـــتـــوزيـــعـــهـــا بـ
ــــى األســـــــــواق؟ لــيــس  تـــســـربـــت مــــن الـــــــــوزارة إلـ
هناك جواب سوى أن مسؤولني فاسدين في 

الوزارة وراء ذلك«.
من  ساحتها  تبرئة  التربية  وزارة  وحــاولــت 
هــــذه الــتــهــم عــبــر املــتــحــدث بــاســمــهــا، حــيــدر 
قـــال، فــي تصريح للتلفزيون  فـــاروق، والـــذي 
الــرســمــي، إن تــأخــر تسليم الــكــتــب املــدرســيــة 
ــل، مــــن بــيــنــهــا تــأثــيــر  ــوامــ ــــدة عــ ــــى عـ يـــعـــود إلـ
ظروف جائحة كورونا، والتحول بني الدوام 
الــحــضــوري والــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، مــضــيــفــًا أن 
املالية  املخصصات  قلة  هــو  املباشر  السبب 
لــطــبــاعــة الــكــتــب، كــمــا اتــهــم إدارات املــــدارس 

بتسريب الكتب املدرسية إلى األسواق.
التربية  تــســوقــهــا وزارة  الــتــي  املـــبـــررات  لــكــن 
يواصلون  الــذيــن  املــواطــنــني  غالبية  تقنع  ال 
ويتسق  الحكومة،  مسؤولي  إلــى  التهم  كيل 

ذلك مع وجود اعترافات متداولة لسياسيني 
ومــســؤولــني كــبــار فــي الحكومة حــول وجــود 
فــســاد كــبــيــر فـــي جــمــيــع مـــرافـــق الـــدولـــة، وأن 

ضحيتها املواطن البسيط.
واعتاد العراقيون على تدبير أمورهم خال 
األزمـــــــات الـــتـــي تــواجــهــهــم مـــن دون انــتــظــار 

العراقية  األســـواق  فــي  التجول  عند  الكتب«. 
أن أســعــار كــل شيء  يمكن بسهولة ماحظة 
فــي ارتــفــاع، فــي املقابل يـــزداد عــدد العائات 
ــة  ــ الـــتـــي تــقــتــصــد فــــي إنـــفـــاقـــهـــا بــســبــب األزمـ
املــعــيــشــيــة، مــا يــجــعــل اضــطــرارهــا إلـــى شــراء 
مــعــانــاة إضافية،  ــا  املــدرســيــة ألوالدهــ الكتب 
خـــاصـــة وأن الــــدراســــة تــتــطــلــب احــتــيــاجــات 

أخرى منها القرطاسية والزي.
ــــي أرمــــلــــة وأم  ــبـــاء الــــدايــــنــــي، وهــ تــــقــــول شـــهـ
لــثــاث بــنــات يــدرســن فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا تــســلــمــت الــكــتــب  لــــ
املبادرات،  إحــدى  بناتها من  التي تحتاجها 
كما لم يعد لديهن أي نقص في القرطاسية 
الذين ينشطون  الشباب  »لــوال هــؤالء  أيضًا. 
توفير  فــي  كثيرًا  لعانيت  الخير  عمل  ألجــل 
مــســتــلــزمــات الـــدراســـة لــبــنــاتــي، وفـــي كــل عــام 
يقومون بتوفير ما نحتاجه، ويدعمون عبر 
العائات  مــن  العديد  الخيرية  األعــمــال  هــذه 

املحتاجة للمساعدة«.
ــلـــول الـــعـــام الــــدراســــي هــمــًا كــبــيــرًا  أصـــبـــح حـ

ــر مـــــن الــــعــــائــــات،  ــيـ ــبـ مــــتــــكــــررًا لـــــــدى عـــــــدد كـ
خصوصًا تلك التي تعاني من ضائقة مادية، 
وتؤكد نور محمود، وهي مشرفة تربوية في 
أنها  الــجــديــد«،  »العربي  لـ ابتدائية،  مــدرســة 
مطلعة على أحــوال كثير من األســر الفقيرة، 
ولـــوال جــهــود فــاعــلــي الــخــيــر والــنــاشــطــني ملا 
استطاع أبناؤهم وبناتهم مواصلة الدراسة.

وبــيــنــمــا تـــرفـــض الـــحـــديـــث عـــن ســبــب نقص 
الــكــتــب الــدراســيــة، فــإنــهــا تــقــول إن »العملية 
ــتـــربـــويـــة تــــــدار مـــثـــل بــقــيــة الـــقـــطـــاعـــات فــي  الـ
الـــدولـــة وفــــق مــصــالــح شــخــصــيــة أو فــئــويــة، 
لكن رغــم ذلــك، هناك تكاتف اجتماعي، وهو 
ســبــب رئــيــســي فـــي تــمــكــن أبـــنـــاء الـــفـــقـــراء من 
فــي مــدرســتــي، يتواصل  مواصلة دراســتــهــم. 
ناشطون معنا ملعرفة أسماء وأعداد الطاب 
ــــرون لــهــم  ــوفـ ــ املـــحـــتـــاجـــني لـــلـــدعـــم املــــــــادي، ويـ
احتياجاتهم عبر التواصل مع ذويهم، وهذا 
يحدث كل عــام، ومــن بني هــذه االحتجاجات 
تــوفــيــر الــكــتــب الــتــي ال تــوفــرهــا املـــدرســـة من 

خال شرائها، أو نسخها«.

تدخل الحكومة، وباتت املبادرات املجتمعية 
واإلنسانية حلوال بديلة للتقاعس الحكومي، 
ومــن ذلــك أزمــة الكتب املدرسية التي ظهرت 
مبادرات مجتمعية عدة لتوفيرها من خال 
النسخ، وفي الغالب ال يتم اإلعان عن أسماء 

الداعمني لتلك املبادرات.
يقول مؤيد الصالح، وهو يملك مكتبة لبيع 
الكتب ومواد القرطاسية في العاصمة بغداد، 
مــن مائة  أكثر  إنــه وزع  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
كــتــاب عــلــى طـــاب مــن أســـر فــقــيــرة فــي الحي 
ــددًا مــن فاعلي  يــســكــنــه، مضيفًا أن »عــ الـــذي 
الخير تعهدوا بدفع تكلفة جميع مستلزمات 
نسخ الكتب، من الورق والحبر، بينما أتكفل 
بطباعتها عبر أجهزة النسخ التي أمتلكها، 
الطباعة  تكون  أن  على  يصرون  واملتبرعون 
الطباعة  مــا يجعل  وبـــاأللـــوان،  الــدقــة،  عالية 
ــبـــيـــرا مــن  أكــــثــــر تـــكـــلـــفـــة، لـــكـــن هــــنــــاك عـــــــددا كـ
الذين  الخير  فاعلي  أبلغ  املتبرعني، وســوف 
فــي تغطية  املـــبـــادرة ليساهموا  أعــرفــهــم عــن 
الــنــفــقــات فـــي حـــال زاد عـــدد املــحــتــاجــني إلــى 

لم يتسلم طالب العراق 
كامل الكتب المدرسية 
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