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إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

قــاح لالجئني في ريف  يصف مدير مخيم 
إدلـــب فــي ســوريــة، محمود الــطــخ، الوضع 
فــي املخيم بـــ »الــخــطــيــر«؛ فـــآالف النازحني 
فروا إلى املخيم بعد استيالء النظام السوري على 
ع آخرون 

ّ
قرى ومدن ريف إدلب الشرقي، في وقت توز

على مخيمات ترمانني وكفرلوسني ومشهد روحني 
الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
يلفت الــطــخ، فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى 
التركية  املنظمات  زيــادة  بعد  النازحني خيرًا  تأّمل 
والدولية تسليم البعض مساكن إسمنتية. يضيف 
النظام  الــتــي سيطر عليها  املـــدن  مــن  الــنــازحــني  أن 
ــارس/آذار  ــ ــ خــــالل هــجــمــاتــه األخــــيــــرة، فـــي شــهــري مـ
وإبــريــل/نــيــســان املــاضــيــني، »هــم فقط مــن يمنحون 
مساكن«. وكانت نحو مائة أسرة من مدينة سرمني 
قد تقدمت بطلب للحصول على مساكن إسمنتية، 
بلداتهم  أن  باعتبار  بــالــرفــض،  قــوبــل  طلبها  أن  إال 
خارج منطقة سيطرة النظام. ويوضح أن العائالت 
النازحة من معرة النعمان وخان شيخون وسراقب 

بدأت تستلم هذه البيوت.
وحول كيفية تسليم هذه املساكن، يقول الطخ إنه 
املنظمات  إدارة  بــني  ُيــبــرم  عقد  على  التوقيع  يتم 
والـــنـــازحـــني، لــتــقــدم الــبــيــوت مــجــانــا مـــع خــدمــات 
وبــدأت  بيعها.  أو  تأجيرها  عــدم  إضــافــيــة، شــرط 

مــنــظــمــات دولـــيـــة وأخـــــرى مــحــلــيــة يــديــرهــا رجـــال 
أعـــمـــال ســــوريــــون، بـــنـــاء مــســاكــن لــلــنــازحــني على 
مقربة من الحدود التركية. في هذا اإلطار، تسارع 
عمل املنظمات بعد تخصيص ميزانية من املوازنة 
الــعــامــة لــلــدولــة لــعــام 2020، لــبــنــاء مــســاكــن على 
امـــتـــداد 32 كــيــلــومــتــرًا مــربــعــا، كــمــا تــقــول مــصــادر 
 البالد تسعى 

ّ
تركية لـ »العربي الجديد«. تضيف أن

ــواء مــلــيــون ســـوري نـــازح فــي مــســاكــن جــديــدة،  إليــ
 بهدف إبعادهم عن السكن في خيم قماشية خالل 

الشتاء الحالي.
تـــاشـــي« و»جــيــهــانــومــا«  وأنـــهـــت جمعيتا »صـــدقـــة 
ــنـــاء 310 مــــنــــازل مـــؤقـــتـــة فــــي مــنــطــقــة  الـــتـــركـــيـــتـــان بـ
كفرلوسني في ريف مدينة إدلب السورية، كما يقول 
مصطفى شان، رئيس جمعية »جيهانوما«. ويلفت 
فــي هذه  تــم إسكانها  التي  العائالت  أن معظم  إلــى 
املنازل لديها أطفال يتامى. من جهته، يقول رئيس 
الجمعية  إن  أوزدال،  كــال  تــاشــي«  »صــدقــة  جمعية 
محافظة  فــي  مناطق   9 فــي  مختلفة  مشاريع  تنفذ 
إدلب، من بينها املنازل املؤقتة، موضحا أن جمعية 
»صــدقــة تــاشــي« تسعى إلــى إنــشــاء 5000 منزل من 

الحجر واإلسمنت في سورية.
»الــــســــالم  جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  ويــــقــــول 
الجديد«:  »العربي  لـ  مالحفجي،  زكريا  اإلنسانية« 
»فــي الــوقــت الــحــالــي، تسعى الــعــديــد مــن املنظمات 
إلى بناء 3 آالف مسكن للنازحني قبل حلول فصل 

الـــشـــتـــاء«، الفــتــا إلـــى أن جـــل هـــذه املــنــظــمــات تركية 
وأوروبية، باإلضافة إلى أخرى يديرها رجال أعمال 
سوريون. وفي ما يتعلق بأبرز املنظمات السورية 
التي تبني مساكن للنازحني، يلفت مالحفجي إلى 
وجود العشرات منها، من بينها »عطاء« و»بنيان« 
ــام«. يــضــيــف مــالحــفــجــي أن »الـــســـالم  ــ ــــشـ و»نـــــــور الـ
 ،2013 عام  سوريون  مغتربون  أسسها  اإلنسانية« 

وتهدف إلى مساعدة النازحني وسوريي الداخل. 
إلـــى ذلــــك، تــكــشــف مــصــادر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
قطر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان 
لبناء  املحلية  املنظمات  تدعمان  اللتان  املتبقيتان، 
مــســاكــن لــلــنــازحــني فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فـــي وقــت 
تكتفي األمم املتحدة بتقديم خيام قماشية تهترئ 
ــام. لـــكـــن حـــالـــيـــا، ونــتــيــجــة ضــــغــــوٍط مــــن قــبــل  ــ كــــل عــ
مــنــظــمــات مــحــلــيــة، بـــدأت بــنــاء مــا تسميه »مساكن 
اقتصادية« إسمنتية، لكن بسقف من قماش. وكانت 
منظمة الهالل األحمر القطري قد أعلنت أخيرًا عن 
االنتهاء من املراحل األولى من مشروع بناء مدينة 
الــبــاب شمالي ســوريــة،  فــي مدينة  السكنية  الــهــالل 
والذي جاء بدعم من صندوق قطر للتنمية وتنفيذ 
التمثيلي  القطري مــن خــالل مكتبه  الــهــالل األحــمــر 
الــكــوارث والــطــوارئ  إدارة  فــي تركيا، بالتعاون مــع 
التركية )آفاد(، بهدف توفير مساكن لنحو 700 من 

اليتامى واألرامل واألشخاص املعوقني.
أقيمت  السكنية  الــهــالل  أن مدينة  املــصــادر  تضيف 

على مساحة 20 ألف متر مربع على مقربة من مدينة 
ــة نــحــو 150 شــجــرة،  ــ الـــبـــاب الـــســـوريـــة، وتــمــت زراعـ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى االهـــتـــمـــام بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة )مــيــاه 

للشرب، صرف صحي( وتشييد طرقات إسفلتية.
الـــواحـــدة 46 مترًا  السكنية  الــشــقــة  وتــبــلــغ مــســاحــة 
مربعا، موزعة على 29 مبنى. وفي كل مبنى 4 شقق 
مــوزعــة عــلــى طــابــقــني. والــشــقــة الـــواحـــدة عــبــارة عن 

غرفتني مع منافعها من مياه وكهرباء وغير ذلك.

مجتمع
النسائي،  التمثيل  تراجع  األردنــي  النواب  النيابية ملجلس  لالنتخابات  النهائية  النتائج  كشفت 
وبحسب النتائج حصلت النساء الفائزات بعضوية مجلس النواب التاسع عشر على 68126 صوتا 
ملقترعني ومقترعات، وبانخفاض نسبته 39.3 في املائة )44183 صوتا( عن األصوات التي حصلن 
عليها بانتخابات عام 2016. وبلغ عدد الفائزات 15، وقد حصلن على مقاعد حسب نظام الكوتا، 
فيما لم تنجح أي مرشحة في الوصول إلى البرملان عن طريق التنافس، على عكس انتخابات عام 
)العربي الجديد( 2016 حيث حصلت النساء على خمسة مقاعد تنافسيا الى جانب مقاعد الكوتا. 

حظرت وزارة الداخلية التركية التدخني في األماكن العامة في جميع أنحاء البالد للحد من انتشار 
فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان، يوم األربعاء، إنه سيتم حظر التدخني في الشوارع املزدحمة 
ومحطات الحافالت والساحات العامة عند الضرورة. وأضافت أنه يجب اتباع وضع الكمامات على 
مستوى البالد في األماكن العامة، والذي كان ساري املفعول لعدة أشهر، في جميع األوقات، وكان 
املدخنون ينتهكون بشكل روتيني قاعدة الكمامة. وشهدت تركيا ارتفاعا في عدد اإلصابات منذ 
)أسوشييتد برس( رفع اإلغالق الجزئي وإعادة فتح الشركات في أواخر مايو/ أيار املاضي. 

تركيا: حظر التدخين للحد من كورونااألردن: تراجع التمثيل النسائي في مجلس النواب

غازي  مدينة  في  »عطاء«  منظمة  مدير  يقول 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  دادة،  وائل  محمد  عنتاب 
قطر وتركيا تقدمان التمويل األساسي للمنظمات 
لبناء المساكن للنازحين، بهدف نقلهم من الواقع 
والمخيمات  الكروم  في  يعيشونه  الذي  السيئ 
القماشية. ويشير إلى أن »عطاء« تحرص على بناء 
لتوفير مدرسة  إذ تخطط  قرى سكنية منظمة، 
االهتمام  مع  ومستوصف  وجامع  تجمع  لكل 

بالمساحات الخضراء من حدائق وغيرها.

تمويل المنظمات

الفيليبني،  أحــيــاء عاصمة  مــن  العديد  املــيــاه  غــمــرت 
ــو ثــالــث إعــصــار  مــانــيــا، بــعــد مــــرور »فــامــكــو«، وهـ
ــــال أســـابـــيـــع، والـــــــذي أّدى إلـــى  ــــبــــاد خـ يـــضـــرب ال
مقتل شخص واحــد على األقــل في مكان آخــر من 
ــادر اإلعــصــار األرخــبــيــل مــن الــغــرب،  األرخــبــيــل. وغـ
ليواصل مساره في بحر الصني الجنوبي. وحذرت 
انهيارات  حــدوث  مخاطر  من  الفيليبينية  السلطات 

أرضية واجتياح أمواج عاتية الساحل. وأدت األمطار 
 الحركة في عدد من أحياء العاصمة 

ّ
الغزيرة إلى شل

ويــزداد  نسمة.  مليون   12 عــدد سكانها  يبلغ  التي 
الوضع سوءًا في العديد من املناطق املجاورة.

وقال ريزال رويل سانتوس )53 عامًا(، وهو مسؤول 
»املياه  إّن  اإلقليم،  الطوارئ في  متقاعد في خدمات 
تغمر العديد من املناطق التي أطلقت نداءات استغاثة«، 

اإلعصار  بــمــرور  ــر 
ّ
ــذك

ُ
ت الفيضانات  أن  إلــى  مشيرًا 

العاصفة  الفيليبني  فـــي  يــســمــى  كــمــا  أو  كــيــتــســانــا 
االستوائية أوندوي في عام 2009، التي أودت بحياة 
مئات األشخاص. ويقول مسؤول في الدفاع املدني 
إن كمية األمطار التي هطلت بسبب اإلعصار فامكو 
ــدوي،  أونـ العاصفة  الــتــي نجمت عــن  تلك  مــن  قريبة 
تتفاقم ألن مجاري  قــد  الفيضانات  أن  إلــى  مشيرًا 

األحــيــاء  أحــد  ماريكينا سيتي،  وفــي  املــيــاه ممتلئة. 
األكثر تضررًا من جراء اإلعصار، يستخدم أعضاء 
في  عالقني  إلنــقــاذ ســكــان  زوارق  األحــمــر  الصليب 
ــال رئــيــس بــلــديــة »مــاريــكــيــنــا سيتي«   مــنــازلــهــم. وقــ
»مــا نشهده يضاهي في  إن  تــيــودورو  مارسيلينو 

حجمه ما حدث عند مرور أوندوي«. 
)فرانس برس(

)تيد ألجيبيه/ فرانس برس(

Friday 13 November 2020
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الخسائر التي تكبدوها في املنازل أو األراضي 
 

ّ
أو املمتلكات، وفي حال تعذرت عودتهم يحق
ــرر.  لــهــم الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــض وجـــبـــر ضـ
الظروف االجتماعية  االتفاق تهيئة  واشترط 
للعودة  والسياسية  واألمــنــيــة  واالقــتــصــاديــة 
املـــرجـــوة مــن دون الــتــعــرض لــخــطــر الــتــحــرش 
واالضــطــهــاد والتمييز، كما إزالـــة األلــغــام من 
إيــواء كافية في  أماكن  العودة، وبناء  طرقات 
قــرى ومــنــاطــق الــعــودة الــطــوعــيــة. كــذلــك، منح 
ــئـــني مـــن األطـــفـــال  ــنـــازحـــني والـــالجـ ــاق الـ ــفــ االتــ
والحوامل واألمهات بصحبة األطفال الصغار 
ــرًا واألشــخــاص  والــنــســاء الــلــواتــي يكفلن أســ
ــة واملـــســـنـــني، إمــكــانــيــة الــحــصــول  ــاقـ ذوي اإلعـ
الـــتـــي يقتضيها  واملـــســـاعـــدة  الــحــمــايــة  عــلــى 
وضــعــهــم واملــعــامــلــة الــتــي تـــراعـــي أوضــاعــهــم 
 تــلــك الــبــنــود وغــيــرهــا تــتــولــى، 

ّ
الـــخـــاصـــة. كــــل

بموجب االتفاق، مفوضية خاصة بالنازحني 
تتولى  أن  على  تنفيذها،  متابعة  والالجئني 
ّصرغير 

ُ
املفوضية كذلك تيسير جمع  شمل الق

املصحوبني بذويهم مع أسرهم وذويهم.
عــامــا(، نزحت قبل 14   40( النبي  مريم جــار 
عـــامـــا إلــــى الـــخـــرطـــوم، لــتــمــتــهــن بــيــع الــشــاي 
فـــي شـــــوارع الــعــاصــمــة، ال تــرغــب حــالــيــا في 
الــعــودة إلــى واليــة غــرب دارفـــور التي نزحت 
 منطقتها 

ّ
ها غير مقتنعة تماما بأن

ّ
منها، ألن

ــرد فــي  ــ ــة اآلن، بـــالـــرغـــم مـــمـــا يـ ــنـ األصـــلـــيـــة آمـ
 أبناءها 

ّ
»العربي الجديد«، إن اإلعالم. تقول لـ

فــــي الــــخــــرطــــوم أتـــيـــحـــت لـــهـــم فـــــرص دخــــول 
مراحلهم   

ّ
كــل يتابعوا  أن  وتتمنى  املــــدارس، 

أن يحظوا  ــهــا ال تضمن 
ّ
ألن فيها،  الــدراســيــة 

ها 
ّ
بــالــخــدمــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــي دارفـــــــور. لكن

ها 
ّ
ها غالبا ما تشتاق إلى قريتها وأن

ّ
تؤكد أن

تتمنى أن يعيش أبناؤها هناك، لكن في هذه 
الظروف ال تستطيع العودة، وال تصدق كالم 

السياسيني وتعهدات املليشيات.
يتفق معها خضر محمد علي،  مــا  إلــى حــد 
وهـــو نــــازح فـــي مــخــيــم كــلــمــة بـــواليـــة جــنــوب 
دارفور، وشارك في مفاوضات السالم ضمن 
الجديد«،  »العربي  لـ يقول  النازحني.  ممثلي 
ــن والــخــدمــات  ــ  املـــخـــاوف مـــن انـــعـــدام األمـ

ّ
إن

األســاســيــة مــشــروعــة، وهــنــاك عــوائــق أخــرى 
عــدة تحتاج إلــى عمل جــاد إلقناع النازحني 
 ما جاء 

ّ
إلــى قراهم. يوضح علي أن بالعودة 

في االتفاق كاٍف بنسبة 100 في املائة، إذ منح 
النازحني والالجئني حق التعويض الذي قد 
يــصــل إلـــى 750 دوالرًا أمــيــركــيــا ســنــويــا ملــدة 
ــهــم فــقــدوا قبل رحلة النزوح 

ّ
10 ســنــوات، ألن

 شيء، من منازلهم إلى وسائل إنتاجهم، 
ّ

كل
بــاإلضــافــة إلـــى بــنــد إنـــشـــاء صـــنـــدوق خــاص 
ــى نـــحـــو 10  ــ بـــالـــنـــازحـــني يـــصـــل رأســـمـــالـــه إلـ

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــن  ــريـ ــي أوائـــــــــــــل أكــــــتــــــوبــــــر/ تـــشـ ــ ــ فـ
الــحــكــومــة  املـــاضـــي، وقـــعـــت  األول 
ــــودان اتـــفـــاق  ــــسـ االنـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الـ
ســـالم مـــع حـــركـــات مــســلــحــة ظــلــت تــقــاتــل في 
إقليم دارفـــور، غربي الــبــالد، منذ عــام 2003، 
ألــف قتيل، فيما أدت  فــي حــرب أوقــعــت 300 
أكثر من مليوني سوداني نحو  إلى تهجير 
ــا،  ــهـ ــارجـ ــبــــالد وخـ مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، داخــــــل الــ

بحسب تقديرات منظمات دولية.
النازحون في مخيمات وصــل عددها  تــوزع 
إلى مائة، في واليــات إقليم دارفــور الخمس، 
وأبـــرزهـــا وأكــبــرهــا مخيما ُكــلــمــة وقــريــضــة، 
ــور، والـــســـالم بــشــمــال دارفــــور،  ــ بــجــنــوب دارفــ
ــرق دارفـــــــــــور. وتــــضــــم واليــــة  ــ والــــنــــيــــم فــــي شــ
ــــط دارفــــــــور وحــــدهــــا 21 مــخــيــمــا. عــانــت  وسـ
واملياه ومن  الغذاء  من نقص  املخيمات  تلك 
هجمات مليشيات عليها، وانتشار الجريمة 
فيها، كما خرج رجالها ونساؤها من دائرة 
اإلنــتــاج وبـــات االعــتــمــاد كــبــيــرًا عــلــى اإلغــاثــة 
الــتــي تــوفــرهــا املــنــظــمــات الــدولــيــة. وبحسب 
فــي تفكك  الــنــزوح  كثيرين، تسببت مــوجــات 
أســـري بــالــرغــم مــن الــتــمــاســك الـــذي كـــان قبل 
الـــحـــرب، كــمــا تــســبــبــت مـــوجـــات الـــنـــزوح في 
الشباب،  خصوصا  الــنــازحــني،  بعض  تخلي 
- ثقافية راســخــة، نتيجة  عن قيم اجتماعية 
ــة املــجــتــمــعــيــة. ودفـــــع الـــنـــزوح  ــابـ ــرقـ غـــيـــاب الـ
أزواجــهــن  فقدن  اللواتي  النساء  مــن  كثيرات 
إلى العمل في مهن شاقة، بما في ذلك العمل 
في البناء، كما واجهن مخاطر االغتصاب في 
كثير من األحيان، ال سيما في الساعات التي 

يقضينها في االحتطاب خارج املخيمات.
ــم، جـــرت  ــيــ ــلــ ــد انــــــــدالع الــــحــــرب فــــي اإلقــ ــعــ وبــ
مــحــاوالت عــدة إلعـــادة الــنــازحــني، باإلضافة 
إلــــى الــالجــئــني فـــي دول الـــجـــوار مــثــل تــشــاد 
ــى قــــراهــــم، خــصــوصــا  ــنـــوب الــــســــودان، إلــ وجـ
عقب التوقيع على اتفاقيات سالم في أبوجا 
 تلك املحاوالت 

ّ
)2005(، والدوحة )2011(، لكن

فشلت لعدم توفر األمن بشكل كاٍف، وافتقار 
مــنــاطــق الــــعــــودة لـــخـــدمـــات املـــيـــاه والــصــحــة 
ــة إلــــى عــــدم اســتــطــاعــة  ــافـ والــتــعــلــيــم، بـــاإلضـ
الــنــازحــني إعـــادة إعــمــار أو ترميم أو تجهيز 

منازلهم التي دمرتها الحرب.
ــن األول  ــريـ ــشـ ــــن أكــــتــــوبــــر/ تـ ــالــــث مـ ــثــ وفــــــي الــ
املاضي، وقعت الحكومة السودانية االنتقالية 
على اتــفــاق ســالم مــع حــركــات مسلحة تقاتل 
في إقليم دارفــور. وقد خصص االتفاق بنودًا 
 الــذيــن 

ّ
تــتــعــلــق بـــالـــنـــازحـــني والـــالجـــئـــني وكـــــل

هّجرتهم حرب الـ17 عاما. وأبرز ما نص عليه 
االتفاق أن يتمتع النازحون والالجئون بحق 
العودة إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، 
على أن يجري تعويضهم على نحو عادل عن 

نازحو 
دارفور

آمال العودة 
وعوائقها 

بعد 17 عامًا 
من التهجير

في  األهلية  الحرب  بسبب  النازحين،  آالف  مئات  يرغب 
التي بدأت قبل 17 عامًا، في  السوداني،  إقليم دارفور 
كثير  يكتنفها  آمالهم  لكّن  مناطقهم،  إلى  العودة 
األمن  غياب  في  العودة  مخاطر  حول  القلق  من 

والخدمات األساسية

في حال تعذرت عودة 
النازحين يحّق لهم الحصول 

على تعويض وجبر ضرر

تهيئة الظروف للعودة 
من دون التعرض لخطر 

التحرش والتمييز

1819
مجتمع

»إذا جرى تفعيل الصندوق  مليارات دوالر، فـ
ــيــــؤدي إلــــــى نـــظـــرة  ــلـــغ املــــــرصــــــود، فــــســ ــبـ ــاملـ بـ

إيجابية لدى كثير من األسر النازحة«. 
ــثــــورة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أطــاحــت   الــ

ّ
يــتــابــع أن

بـــالـــنـــظـــام الـــســـابـــق والـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي حـــدث 
ــاة الـــنـــازحـــني حــتــى  ــيـ ــرًا عـــلـــى حـ ــ ــتـــرك أثــ لــــم يـ
أيضا  الــســالم حــدد  اتــفــاق   

ّ
أن اآلن. ويضيف 

 
ّ

تــعــويــضــات جــمــاعــيــة تتمثل فــي تــوفــيــر كــل
الخدمات الضرورية في مناطق العودة، عدا 
عــن مــنــح الــنــازحــني حــق الــبــقــاء فــي املــنــاطــق 
تلك  إعـــادة تخطيط  تــجــري  أن  الحالية على 
املناطق وإقامة مجمعات سكنية كبيرة لهم 

في أطراف املدن التي يعيشون فيها اآلن. 
ــرورة توفير األمـــن أواًل  ويــشــدد علي على ضـ
 االتفاق أقّر 

ّ
قبل أّي رحلة عودة، مشيرًا إلى أن

تشكيل قوة أمنية قوامها 12 ألف جندي قابلة 
للزيادة، لتكون مهمتها حماية املدنيني، بمن 
إبعاد  االتــفــاق على  أكــد  النازحون، كما  فيهم 
على  أوقـــات سابقة  فــي  استولوا  مستوطنني 
 ذلـــك اإلبـــعـــاد ال 

ّ
قـــرى الــنــازحــني، الفــتــا إلـــى أن

دارفورعرفت طوال   
ّ
ألن التعايش،  عدم  يعني 

تاريخها التعايش بني القبائل، واملصالحات 
الــنــزاعــات، فــــاألرض يمكن أن تتيح  فــي حـــال 
الــفــرصــة للجميع لــيــعــيــشــوا مــعــا بــعــد اتــفــاق 

السالم. 
الــنــزوح نفسها   عملية 

ّ
أن ويــؤكــد علي أيضا 

انقطع  إذ  كــبــيــرة،  مجتمعية  أضـــــرارًا  تــركــت 
ارتــبــاط األطــفــال الــذيــن ولـــدوا فــي املعسكرات 
ــنـــوات عن  ــوا فـــي عــمــر أقــــل مـــن 10 سـ ــانـ أو كـ
جـــذورهـــم، وانــغــمــســوا فــي حــيــاة املــديــنــة، فال 
ــعــــودة، وربـــمـــا أدى ذلــــك إلــى  يــرغــبــون فـــي الــ
هو  اآلن  والتحدي  وتفككها،  األســر  انفصال 
إقناع أولئك بأهمية العودة من ناحية أسرية 
ــم بــــــأرض ومــــوروثــــات  ــهـ ومــجــتــمــعــيــة وربـــطـ
االنغماس في  أجدادهم، مع تشجيعهم على 
الحياة الجديدة، وإعادتهم إلى دائرة اإلنتاج 
الريفي حيث تتعدد فرصه في مناطق العودة، 

مثل الزراعة والتجارة وتربية املواشي.
والية  في  املقيم  الصحافي  يرسم  من جهته، 
جنوب دارفور، محجوب حسون، صورة قاتمة 
خصوصا  مخيماتهم،  فــي  الــنــازحــني  لحياة 
 
ّ
النساء اللواتي يواجهن ظروفا صعبة، إذ إن

أطــفــال يواجهن  أزواجــهــن ولديهن  مــن فقدن 
ركن بال مأوى 

ُ
مشقات في تربيتهم، بعدما ت

 هؤالء 
ّ
سوى مخيمات النزوح. ويشير إلى أن

يضطررن مع نقص الغذاء في املخيمات إلى 

الكبيرة  املــدن  في  املنزلية  الخدمة  في  العمل 
حسون  ويتوقع  الصعبة.  املهن  مــن  وغيرها 
ــودة الـــنـــازحـــني  ــ ــ ــروز عــــوائــــق فــــي طــــريــــق عـ ــ ــ بـ
والالجئني، أولها استحالة توفير التعويض 
الكافي لهم، الذي حدده اتفاق السالم األخير 
بني الحكومة والحركات املسلحة، خصوصا 
ــة الـــســـودانـــيـــة الــتــي  مـــع شـــح إيــــــــرادات الــــدولــ
تـــواجـــه ظـــروفـــا مــالــيــة صــعــبــة، مـــع صــعــوبــة 
ــم دولـــي  ــرى تــتــعــلــق بــالــحــصــول عــلــى دعــ ــ أخـ
انتشار فيروس  العاملية بعد  األزمـــة   

ّ
فــي ظــل

ــا. الـــعـــائـــق الــــثــــانــــي، بــحــســب حـــســـون،  ــ ــــورنـ كـ
ــنـــازحـــني، ســـواء  ــي الـ ــ يــرتــبــط بـــاحـــتـــالل أراضــ
كانت سكنية أو زراعية، وقد مضى على ذلك 
 تــجــربــة اتــفــاق الــســالم 

ّ
17 عــامــا، مــا يعني أن

ــبـــرًا عـــلـــى ورق، والــنــتــيــجــة  الـــشـــامـــل تـــظـــل حـ
الــســالم في  اتــفــاق  مــدى تنفيذ  النهائية هــي 
واالجتماعية  واالقتصادية  األمنية  محاوره 

حتى يقتنع النازحون بالعودة.
مــن جــانــبــه، يــقــول مــوســى عــبــد الــلــه، املهتم 
 عودة النازحني والالجئني 

ّ
بملف دارفور، إن

الــحــرب بإقليم دارفــــور تحديدًا  فــي مــنــاطــق 
ـــراهـــم، واحــــدة مــن املــطــالــب األســاســيــة 

ُ
إلـــى ق

لــلــســودانــيــني بــعــد الـــثـــورة والــتــغــيــيــر، وهــي 
مناقشتها  تمت  التي  األساسية  البنود  من 
االنتقالية  الحكومة  بني  حولها  والتفاوض 
وحـــركـــات الــكــفــاح املــســلــح بــعــاصــمــة جــنــوب 
الــــــســــــودان، جــــوبــــا. وبـــحـــســـب مــــا آلـــــت إلــيــه 
تــّم االتــفــاق بشأنها. وهي  املــفــاوضــات، فقد 
ــتــــي يــتــمــتــرس  فــــي املــــقــــابــــل مــــن املــــطــــالــــب الــ
عبد  الــســودان،  تحرير  حركة  رئيس  خلفها 
ــم تــدخــل الــحــركــة في  الـــواحـــد مــحــمــد نـــور )لـ

االتـــفـــاق بــعــد، رغـــم املــســاعــي لضمها إلــيــه(. 
ــتـــرط بــقــســوة أن تــســتــكــمــل الـــعـــودة  ــد اشـ وقــ
التفاوض مع  حتى قبل جلوسه إلى طاولة 
الحكومة االنتقالية، وبالتالي إذا تّمت عودة 
ــراهــم ومناطقهم، يــكــون قد 

ُ
الــنــازحــني إلــى ق

انــتــفــى شــرطــه الــقــاســي. ويـــوضـــح عــبــد الــلــه 
ال  الواقع،  إلى  »بالنظر  الجديد«:  »العربي  لـ
 ذلك 

ّ
أعتقد أنه سيتم ذلك اآلن، أو قريبا، ألن

للتأهيل  وعمليات  عـــدة،  اجــــراءات  يستلزم 
ــذا كــلــه يستلزم  الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي، وهــ
أموااًل طائلة، ليس للحكومة االنتقالية قدرة 
الــدولــيــون  الــداعــمــون  لــم يــتــدخــل  عليها، إذا 
ــراء  ــ ــإجـ ــ واإلقــــلــــيــــمــــيــــون فــــيــــهــــا«، مـــطـــالـــبـــا بـ
القبائل  بــني  شــامــلــة  اجتماعية  مــصــالــحــات 
إلى  النازحون  الــعــودة، حتى ال يضطر  قبل 

ترك مناطقهم والنزوح مرة أخرى.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

فـــازت مــدّرســة اللغة اإلنــكــلــيــزيــة، أسماء 
م 

ّ
»املعل بلقب  غـــزة،  قــطــاع  مــن  مصطفى، 

 AKS الــعــاملــي لــعــام 2020« مــن مــؤّســســة
نــهــايــة  الـــهـــنـــد،  فـــي   Education Award
يعلن  )لــم  املاضي  األول  أكتوبر/تشرين 
متفّوقة على  بعد(،  النتيجة رسميا  عن 
ــن بــيــنــهــم 4  ــم حــــول الـــعـــالـــم، مـ

ّ
100 مــعــل

مــن فلسطني، وذلــك بعدما نجحت على 
مدار 12 عاما من مسيرتها العلمية، في 
والوسائل  األعــمــال  مــن  تقديم مجموعة 
اإلبداعية لتدريس مادة اللغة اإلنكليزية 
كــتــاب »45 لعبة  تــألــيــف  وغــيــرهــا، منها 
الناطقني  لغير  اإلنكليزية  اللغة  لتعليم 
التعليمية حول  الرحالت  بها«، عدا عن 

العالم لتعليم مهارات اللغة اإلنكليزية.
 Ask Education وبعدما أعلنت مؤسسة
في الهند عن فتح باب الترشح للمسابقة 
الــتــي تقدمها الخــتــيــار أفضل  الــســنــويــة 
ــــررت مصطفى  ــام، قـ ــ املــعــلــمــني مـــن كـــل عـ
االشـــتـــراك فـــي هـــذه املــســابــقــة لــتــثــبــت أن 
كــــوادر علمية مــتــمــيــزة فــي قطاع  هــنــاك 
البريد  بالنتيجة عبر  غــزة، وقــد تبلغت 
اإللكتروني، على أن يكون إعالن النتائج 
وتــوزيــع الــجــوائــز افــتــراضــيــا فــي 22 من 
الشهر الجاري. واختارت لجان التحكيم 
كتابها »45 لعبة لتعليم اللغة اإلنكليزية 
لغير الناطقني بها« ضمن أفضل عشرة 
أعمال للمعلمني من أصل 120 دولــة في 
العالم. وقبل إعالن النتيجة النهائية، تم 
 مباشر قبل إعالن 

ّ
عرض كتابها في بث

النتيجة النهائية.  
ــة لـــغـــة إنـــكـــلـــيـــزيـــة فــي  ــ ــدّرسـ ــ مــصــطــفــى مـ
ــة حــلــيــمــة الـــســـعـــديـــة األســـاســـيـــة  ــدرســ مــ
لــلــبــنــات فـــي بــلــدة جــيــالــيــا شــمــال قــطــاع 
غزة. تخرجت من الجامعة اإلسالمية في 
كلية تربية قسم لغة إنكليزية عام 2008، 
وانضمت إلى صفوف املدرسني في العام 
املعلمني  اخــتــبــار  اجــتــيــازهــا  بــعــد  نفسه 
لــدى  معتمدة  معلمة  وهـــي  واملــقــابــالت، 
»مجتمع ناشونال جيوغرافيك« العلمي 
 ،2020 لــعــام  والتعليمي  واالستكشافي 

مي آبل العاملي.
ّ
وعضو نادي معل

إال أنــهــا أصــبــحــت مــعــروفــة بـــني صــفــوف 
ــيـــزيـــة فــــي شــمــال  ــلـ ــكـ املـــعـــلـــمـــني لـــلـــغـــة اإلنـ
الوسائل  استخدامها  بسبب  غــزة،  قطاع 
ــاب لــتــعــزيــز تعلم  ــعــ الــتــكــنــولــوجــيــة واأللــ
الـــلـــغـــة. وكـــــان تــأثــيــر أســلــوبــهــا واضــحــا 
ــــول مـــصـــطـــفـــى لـــ  ــقـ ــ ــلــــى تـــلـــمـــيـــذاتـــهـــا. تـ عــ
الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي عــام 2019، بــدأت 
ــي مـــن خــالل  ــدراتــ الــعــمــل عــلــى تــطــويــر قــ
شـــركـــات  عـــبـــر  دورات  عـــلـــى  ــحــــصــــول  الــ
عــاملــيــة لــلــبــرمــجــة لــتــوظــيــفــهــا فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع مـــع مجتمع 
ناشونال جيوجرافيك لتوظيف الخرائط 
ــغـــرف الــصــفــيــة وربـــطـــهـــا بــمــادة  داخـــــل الـ
األلعاب  إلــى  باإلضافة  اإلنكليزية،  اللغة 
الــتــربــويــة وتــوظــيــفــهــا مـــن خــــالل إشــــراك 
عبر  مختلفة  دول  مــن  ومعلمني  تــالمــيــذ 
وتالميذها  أنها  إلــى  شير 

ُ
وت شــاشــات«. 

زاروا 35 دولة »أونالين« معتمدين على 
الخرائط  تقنية زوم، وتعّرفوا من خالل 
على ثقافات الدول وبعض املصطلحات 
املــتــعــلــقــة بـــكـــل مـــنـــهـــا، وتــــبــــادلــــوا طـــرح 
األســئــلــة عــبــر لــعــبــة الـــخـــرائـــط، لتساهم 
في تعريف التالمذة على ثقافات الدول 

وتراثها  وطعامها  ومالبسها  املختلفة 
وأبرز عاداتها وتقاليدها اليومية وتلك 

املتعلقة باملناسبات واألفراح.
إال أنــهــا تــتــحــدث عـــن بــعــض املــعــوقــات، 
ــدد مــن  ــ ــيـــذ فــــي عــ ــتـــالمـ مــــن بــيــنــهــا أن الـ
ــــرى يــعــرفــون إســرائــيــل على  ــــدول األخـ الـ
الخريطة وليس فلسطني. لكن بعد أيام 
عــدة، نجحت تلميذاتها في تــرك بصمة 
التالميذ في دول أخرى  جميلة، وعرفن 
على فلسطني ومدنها وثقافتها. ويأتي 
ــالـــشـــراكـــة مــع  ــاط املــــشــــروع بـ ــنـــشـ هـــــذا الـ
حاضنة األعمال والتكنولوجيا في غزة، 
إلـــى مــســاعــدة التلميذات  والــــذي يــهــدف 
ــدول مـــن حــولــهــن،  ــ عــلــى الــتــعــرف عــلــى الـ
ووصــل عــدد الـــدول إلــى 190 دولـــة، لكنه 
تـــوقـــف بـــعـــض الــــشــــيء فــــي ظــــل انــتــشــار 

فيروس كورونا.
تــتــحــدث مــصــطــفــى عـــن صــعــوبــة الــلــغــة 
اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة والــــريــــاضــــيــــات بــالــنــســبــة 
للتلميذات، ما دفعها إلى تصميم ألعاب 
ــديـــدة. وفــــي بـــدايـــة مسيرتها  تــربــويــة عـ
الــتــعــلــيــمــيــة، عــمــدت إلـــى خــلــق تــحــدٍّ بني 
تلميذاتها، اللواتي كن يجنب على بعض 
مــعــانــي الــكــلــمــات، لــيــتــقــدمــن خــطــوة مع 
النهاية  لــتــفــوز فــي  كــل إجــابــة صحيحة 

ــانــــت كــــل إجـــابـــاتـــهـــا  ــتــــي كــ الـــتـــلـــمـــيـــذة الــ
صــحــيــحــة. كــمــا اعــتــمــدت لــعــبــة الصمت 
ملــــعــــرفــــة الـــكـــلـــمـــة مـــــن خـــــــالل اإلشــــــــــارات 

واإليحاءات.
للتلميذات؛  تصنيفات  وضــع  واخــتــارت 
ــتــــوســــط وضـــعـــيـــف،  ــال ومــ ــ ــ تـــحـــصـــيـــل عـ
)التصنيفات  جميعا  التلميذات  لتشرك 
مــن خالل  مــع بعضهن بعضا،  الــثــالثــة( 
لــعــبــة صـــنـــدوق الــبــيــتــزا. مـــن خـــالل هــذه 
متالصقة  دائــرة خشبية  اللعبة، تصنع 
فيها أربع زوايا وخانة فارغة في الوسط. 
 مجموعة، فتكتب 

ّ
خّصص أسئلة لكل

ُ
وت

الــتــلــمــيــذة الــتــي حــصــلــت عــلــى تحصيل 
ــال جــمــلــة مـــفـــيـــدة، واملـــتـــوســـطـــة كــلــمــة  ــ عـ
الكلمة،  الضعيفة  تلفظ  فيما  مفتاحية، 

بعدما تتمكن من معرفة الكلمة.
ــعـــت األلــــعــــاب الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا أو  ووضـ
ــل كـــتـــاب »45  ــ ابــتــكــرتــهــا وطـــورتـــهـــا داخـ
لــعــبــة لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة لــغــيــر 
الناطقني بها«. وعــادة ما تهتم بتطوير 
قـــــــدرات تــلــمــيــذاتــهــا وابـــتـــكـــار مــشــاريــع 
اإلنكليزية،  اللغة  ثقافة  لتعزيز  وطنية 
تتالءم مع ظروف قطاع غزة السياسية 
ذلــك  يـــرتـــب  أن  مـــن دون  ــة  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ

تكاليف إضافية على األهل. 

الفلسطينية أسماء مصطفى 
»المعلّم العالمي لعام 2020«

ساهمت في تحسين أداء تلميذاتها )محمد الحجار(

اللعب جزء أساسي من التعليم )محمد الحجار(

حياة قاسية في مخيمات النزوح )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

750
دوالرًا، سنويًا، أقرّ اتفاق السالم 

دفعها لكّل نازح، على مدى 10 
سنوات، على سبيل التعويض

لم يكن فوز المعلمة 
الفلسطينية أسماء 

مصطفى بلقب 
»المعلم العالمي لعام 

2020« مستغربًا، هي 
التي اعتمدت األلعاب 

كوسيلة للتعليم، 
وحققت نتائج إيجابية

طالب لبنان، ال سيما 
أولئك الفقراء الذين 
يقصدون الجامعة 

اللبنانية، يعانون من األزمة 
المعيشية، فالرسوم 

الجامعية هي نفسها، 
لكّن كّل االحتياجات 

األكاديمية والحياتية زاد 
سعرها أضعافًا

طالب لبنان في مواجهة األزمة المعيشية
ارتفعت أسعار  

القرطاسية نحو خمسة 
أضعاف كونها مستوردة

مصير السكن الجامعي 
كما بداية العام الدراسي 

الجديد ما زال مجهوًال

بيروت ــ سارة مطر

للعام  اللبنانية  الجامعة  أبـــواب  فتح  يرتبط 
الجامعي 2020/ 2021 بمعّدل انتشار فيروس 
 فرع من 

ّ
كورونا الجديد من جهة، وبموقع كل

الوحيدة في لبنان،  الرسمية  الجامعة،  فــروع 
املـــدارس والجامعات  من جهة أخــرى. تستمر 
ــــوءة، الــتــي  ــــوبـ ــرار اإلغــــــالق فـــي املـــنـــاطـــق املـ ــقـ بـ
فت مناطق حمراء معزولة، كما سيتجدد 

ّ
ُصن

اإلغالق في جميع املناطق بدءًا من هذا السبت، 
ــــالب الــجــامــعــة  ــا طـ ــ ــ أســـبـــوعـــني عـــلـــى األقـــــــل. أّم
الــذيــن كــانــوا يــجــدون فــي الجامعة  اللبنانية، 
والتي  الــفــقــراء«  »جامعة  بـ املــعــروفــة  الوطنية 
تضم 80 ألــف طــالــب، متنفسا وحــيــدًا ملتابعة 
تــكــويــهــم  مـــن دون أن  الــجــامــعــي  تــحــصــيــلــهــم 
ــام تكاليف  الــرســوم الــبــاهــظــة، بــاتــوا الــيــوم أمـ
إضــافــيــة ال طـــاقـــة لــهــم عــلــى تــحــّمــلــهــا، ســـواء 
ى تصوير 

ّ
لناحية السكن واملــواصــالت أو حت

املواد واملحاضرات وطباعتها. في حديثه إلى 
»العربي الجديد« يؤّكد صاحب مكتبة محاذية 

»األســعــار   
ّ
أن اللبنانية  الجامعة  فـــروع  ألحــد 

ارتــفــعــت بــشــكــل فـــائـــق، بــعــدمــا بــاتــت حياتنا 
اليومية واملهنية مرتبطة بالدوالر األميركي، 
فورق الطباعة ارتفع سعره وُيشترط أن ندفعه 
ــــق ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق  ــــدوالر ووفــ ــالـ ــ بـ
مــقــابــل 1500  تــقــريــبــا،  لـــيـــرة   7500( الــــســــوداء 
ــهــا عــوامــل 

ّ
وفــــق ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي(. كــل

الطالب،  التكلفة علينا وعلى  زيـــادة  إلــى  أّدت 
ناهيك بصعوبة تأمني الحبر، والــذي نضطّر 
الستيراده بكميات صغيرة تقدر بغرامات، ال 
سّيما للماكينات الكبيرة، ونسّدد كذلك ثمنه 
لت إحـــدى ماكينات 

ّ
بــالــدوالر. وفــي حــال تعط

ما نحاول 
ّ
إن بديل جديدًا عنها،  فال  الطباعة، 

صيانتها لتيسير أمورنا«.
ــطـــالب بــغــالــبــّيــتــهــم بــاتــوا   »الـ

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

يــعــتــمــدون عــلــى الــبــريــد اإللــكــتــرونــي كوسيلة 
ــرات، كـــمـــا إلرســـــال  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ـــي املــــــــواد واملـ

ّ
لـــتـــلـــق

الــتــقــاريــر واألبــــحــــاث والــــعــــروض الــتــقــديــمــيــة 
املــطــلــوبــة مــنــهــم. وال يــأتــيــنــا ســــوى الــطــالــب 
املــضــطــر إلــــى الـــطـــبـــاعـــة، فــنــســاهــم فـــي دعــمــه 

الطباعة على  الكلفة عليه، من خــالل  وتوفير 
الورقة الواحدة من الجهتني، وتصغير حجم 

الحرف، وغيرهما من الطرق«.
ــل عـــدم ذكــر 

ّ
صــاحــب املكتبة نــفــســه، الـــذي فــض

اسمه، يضيف: »اعتدُت تأجير الشقق السكنية 
 
ّ
الثالث املحاذية للجامعة إلى الطالب، غير أن

الــعــام املــاضــي اقتصرت  حركة التأجير خــالل 

ــاده على  ــيـ ــتـ الــجــامــعــيــة واملـــدرســـيـــة لـــعـــدم اعـ
 الــتــوّجــه الــعــام نحو 

ّ
الــشــاشــة الــذكــيــة. كــمــا أن

ُبــعــد، ومــا يرافقه مــن اعتماد على  م عــن 
ّ
التعل

األجهزة اإللكترونية كبديل عن الورق، ساهم 
بـــــدوره فـــي الـــحـــّد مـــن هــــذه الـــحـــركـــة«. ويــقــول 
»العربي الجديد«: »األسعار الباهظة طاولت  لـ
القرطاسية التي ارتفعت نحو خمسة أضعاف، 
الطباعة  كلفة  أّمــا  بالكامل.  مستوردة  كونها 
ي ما كانت عليه، 

َ
والتصوير فقد ارتفعت ضعف

نظرًا الرتفاع سعر الحبر والورق«.
مـــن جــهــتــه، يــوضــح الــطــالــب الــجــامــعــي هـــادي 
الفرو، كيف ارتفعت الكلفة على الصعد كافة. 
»العربي الجديد«: »لم تعد كلفة النقل  ويقول لـ
نفسها، بل زادت بمعدل مرة ونصف تقريبا. أّما 
بالنسبة للطباعة فقد زادت بمعدل ثالث مرات، 
الـــورق،  عــن  نهائّيا  االستغناء  يمكننا  ال  لكن 
الكومبيوتر يسّبب آالمــا ومشاكل في  فجهاز 
الــعــيــون بــعــد طـــول اســتــخــدامــه فـــي الـــقـــراءة«، 
ه اضطر عند تصوير كتب الفصل 

ّ
الفتا إلى أن

الــســابــق، إلـــى دفـــع نــحــو 170 ألـــف لــيــرة )113 

دوالرًا رسميا( بعد عرض من صاحب املكتبة 
له، فقد دفع زمالؤه 200 ألف ليرة )133 دوالرًا 
رسميا( في مكتبة أخرى«. يتابع الفرو: »كنُت 
أدفــع 200 دوالر أميركي شهرّيا مقابل السكن 
 السعر قد ارتفع طبعا 

ّ
إلى جانب الجامعة، لكن

هـــذه الــســنــة، عـــدا عـــن كــلــفــة الــطــعــام الــبــاهــظــة، 
باع بخمسة 

ُ
ت التي كانت  الــواحــدة  فالشطيرة 

اليوم  باتت  رسميا(  دوالرات   3.3( ليرة  آالف 
بـ 15 ألف ليرة )10 دوالرات رسميا( باإلضافة 

.»
ّ

إلى ارتفاع كلفة املستوى املعيشي ككل
السكن  أســـعـــار   

ّ
أن الـــطـــالب  بــعــض  يـــؤّكـــد  وإذ 

فـــي مــجــّمــع رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــجـــامـــعـــي، في 
منطقة الحدث )مجّمع سكني تابع للجامعة 
الــلــبــنــانــيــة( مـــا زالــــت عــلــى حــالــهــا كــمــا الــعــام 
تبلغ 167  تــأجــيــريــة شــهــريــة  بقيمة  املـــاضـــي، 
 

ّ
لكل رســمــيــا(  دوالرًا   111( لبنانية  لــيــرة  ألــف 
 »باب التسجيل 

ّ
هم يشيرون إلى أن

ّ
سرير، فإن

للسكن الجامعي للطالب الجدد لم ُيفتح بعد، 
فــمــصــيــر الــســكــن الــجــامــعــي كــمــا بـــدايـــة الــعــام 

الدراسي الجديد ما زال مجهواًل«.

انتفاضة  ــّراء  جـ األول،  الجامعي  الفصل  على 
)حــــراك شعبي  األول 2019  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
مطلبي وسياسي( وتفاقم األزمة االقتصادية 
ــي جــائــحــة كــورونــا 

ّ
ــّم تــفــش واملــعــيــشــيــة، ومـــن ثـ

أّمــا هذه  الــبــالد، وبالتالي الجامعات.  وإقــفــال 
السنة فما زال مصير العام الجامعي مجهواًل، 
لــكــن، فــي حـــال فتحت الجامعة أبــوابــهــا، فمن 
الــطــبــيــعــي أن تــتــضــاعــف الــقــيــمــة الــتــأجــيــريــة 
للسكن الطالبي، لتالمس 600 ألف ليرة لبنانية 
)400 دوالر رسميا، ونحو 80 دوالرًا في السوق 
 سرير، خصوصا مع 

ّ
املـــوازي( كحد أدنــى لكل

الكهرباء واإلنترنت واستمرار  فاتورة  ارتفاع 
انقطاع املياه واالضطرار لشرائها«.

وفـــي ســيــاٍق مــتــصــل، يــكــشــف مــديــر الــخــدمــات 
 
ّ
لـــدى إحـــدى املــكــتــبــات املــعــروفــة فــي لــبــنــان، أن

»حــركــة الــطــبــاعــة والــتــصــويــر تــراجــعــت بشكٍل 
ملحوٍظ هذه السنة، نظرًا للظروف االقتصادية 
ــار، إذ بـــاتـــت تــقــتــصــر على  ــعــ وتــضــاعــف األســ
ــر 

ّ
حـــركـــة خــجــولــة عــنــد الــــلــــزوم، تــرتــبــط بــتــعــث

البعض فــي فهم الـــدروس أو إنــجــاز الــفــروض 

أمام فرع إلحدى 
كليات الجامعة اللبنانية 

)حسين بيضون(

Friday 13 November 2020 Friday 13 November 2020
الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2265  السنة السابعة الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2265  السنة السابعة


