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القدس المحتلة ـ محمد محسن

حّي  مــن  عطية  نهى  الفلسطينية  تنفك  ال 
الــشــيــخ جــــّراح فــي مــديــنــة الــقــدس املحتلة، 
ــّدديــــن  ــهــ ــّي املــ ــ ــحـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــــن أهـ ــن بـ ــ وهــــــي مـ
ب تسجيالت 

ّ
بالتهجير وبإخالء منزلها قسريًا، تقل

تعود  التسجيالت  وتلك  ال. 
ّ
النق هاتفها  في  فيديو 

إلـــى ابــنــهــا مــــراد عــطــيــة، أبــــرز املــدافــعــن عــن قضية 
الـــحـــّي واملــعــتــقــل مــنــذ الـــعـــاشـــر مـــن أغـــســـطـــس/ آب 
ــارات اإلســرائــيــلــيــة  ــبـ ــتـــخـ املـــاضـــي لــــدى جـــهـــاز االسـ
يحظر  فيما  مـــراد،  عائلة  تجهلها  بتهم  »شــابــاك« 
في  تفصيل  أو  معلومة  بـــأّي  اإلدالء  محاميه  على 
ق بما يسميه محققو االحتالل ملفًا سريًا، 

ّ
ما يتعل

فهؤالء استصدروا قــرارًا من قضاة املحكمة يحظر 
النشر تحت طائلة املسؤولية.

وفـــــي تـــســـجـــيـــالت خـــمـــســـة، يـــظـــهـــر مـــــــراد املــــعــــروف 
ــا  ــدؤوب وحـــركـــتـــه الـــتـــي ال تـــتـــوقـــف، إّمـ ــ ــ بــنــشــاطــه الـ
مصطحبًا وفود تضامن وإعالمين قصدوا عائالت 
الحّي املهّددة بالتهجير، وشارحًا لهم قضّية الحّي 
 لحظة اقــتــيــاده مــن قبل قــوات 

ً
وأهــلــه، وإّمـــا معتقال

االحتالل، وإّما مشاركًا في إعداد الفطور للصائمن 
في شهر رمضان. كذلك يظهر بالقرب من مكّعبات 
إسمنتية حــاصــرت بها قــوات االحــتــالل الــحــّي وقد 

ُوضع بعض منها بجوار مدخل بيت عائلته.
الــوالــدة نهى )أّم خالد(  لــدى   تلك املشاهد تثير 

ّ
كــل

شــوقــًا إلـــى ابــنــهــا مــــراد الــــذي مـــا زال مــحــتــجــزًا في 
جدًا  سّيئة  حتمًا  ها 

ّ
لكن طبيعتها،  تعلم  ال  ظــروف 

الخامسة  املحاكمة  بــدا عليه في جلسة  ما  بحسب 
قــبــل تــمــديــد اعــتــقــالــه. ويــبــدو االحــتــالل مــصــرًا على 
مــعــاقــبــتــه وعــلــى حــجــب روايـــــة أهــــل الـــحـــّي الــتــي ال 
ــنــقــل إلــى 

ُ
ــتــــالل ومــســتــوطــنــوه فـــي أن ت يـــرغـــب االحــ

الخارج، سواًء من خالل مراد أو من خالل الناشطة 
املقدسية منى الكرد، جارة عائلة مراد التي نجحت 

في استجالب دعم كبير لقضية الحّي وأهله.
ــّراح، يسيطر  ــ وفـــي مــنــزل الــعــائــلــة بــحــّي الــشــيــخ جــ
 حضور مــراد كان يخلق حياة في 

ّ
الهدوء، علمًا أن

»الــعــربــي الــجــديــد«:  املـــكـــان، أو كــمــا تــقــول والـــدتـــه لـــ
»كان مثل البندول، ال يتوقف عن الحركة«. وال يمّر 
د الوالدة غرفة ابنها البسيطة 

ّ
يوم من دون أن تتفق

املــتــواضــعــة الــتــي تنتظر عــودتــه بحسب مــا تــؤكــد، 
 أهل 

ّ
وسط شعور بالوحدة والصمت املوجعن لكل

البيت، في انتظار أن يضّج من جديد بصخب مراد 
وحضوره الدافئ، فيما يعتني من جديد بشقيقته 
وعّمته، وهما من األشخاص ذوي اإلعاقة. فهو الذي 
كان يهتّم بشؤونهما ويدّبر أمورهما ويصطحبهما 
فــي جــوالت خــارج املــنــزل، وكــذلــك إلــى خــارج الحّي، 

بحسب ما تؤكد والدته بصوت يختنق.
ومـــا زالــــت نــهــى تــتــذّكــر جــيــدًا لــحــظــة اعــتــقــال ابنها 
ــراد، فـــي ذلـــك الـــيـــوم حـــن بـــدأ الــحــديــث يــعــلــو عن  ــ مـ
مداهمة الحّي من قبل جنود االحتالل واستخباراته 

 الهدف منها 
ّ
لتنفيذ عملية اعتقال لم تدِر العائلة أن

كان مراد. هو خرج ليستطلع ما يجري، فاستوقفه 
جنود االحــتــالل وســألــوه: هــل أنــت مـــراد؟ وحــن رّد 
ــّم اصــطــحــبــوه إلــى  عــلــيــهــم بـــاإليـــجـــاب، اعــتــقــلــوه. ثــ
مــنــزلــه، حــيــث أرغـــمـــوه عــلــى خــلــع مــالبــســه قــبــل أن 
 إلـــى ســجــن املــســكــوبــيــة فــي الــقــدس 

ً
يــقــتــادوه مــكــبــال

املحتلة، وهو ما زال يقبع هناك.
وتــقــول نــهــى: »حــتــى اآلن ال نــعــرف ســبــب اعــتــقــالــه، 
ويــمــنــعــونــنــي مـــن لــقــائــه أو حــتــى حــضــور جلسات 
عن  فيها  رأيــنــاه  واحـــدة  جلسة  باستثناء  املحكمة 
نا لم نتمّكن من الحديث معه. جعلونا في 

ّ
ُبعد، لكن

اآلن  نعلم حتى  ال  مستمرين.  ــب 
ّ
وتــرق انتظار  حالة 

 »مــراد كان 
ّ
التهم املنسوبة إليه«. تضيف الوالدة أن

الحتياجاتنا  متفّهمًا  الــبــنــدول،  مــثــل  الــبــيــت،  رجـــل 
ــبــــر مــن  ــة أكــ ــيـ ــة، وكـــــــان يـــتـــحـــّمـــل مـــســـؤولـ ــيــ ــانــ اإلنــــســ
ه »حصل على معدل 89 

ّ
مسؤولياته«، مشيرة إلى أن

)التوجيهي(  العامة  الثانوية  امتحان  في  املائة  في 
مــن مــدرســة شــعــفــاط الــثــانــويــة، ثـــّم الــتــحــق بجامعة 
النجاح الوطنية، وحصل على شهادة بكالوريوس. 
واستكمل دراسته بالحصول على دبلوم في التربية، 
ثّم التحق بجامعة في تل أبيب ليكمل دراسته هناك 

فـــي تــخــّصــص إدارة املــــــــدارس، فــيــمــا كــــان مــشــروع 
تخّرجه حول الهّبة الشعبية األخيرة في القدس«.

وأهداف مراد بحسب والدته كانت تتجاوز تعليمه 
األكـــاديـــمـــي إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ذلـــــك. فــقــد اهــتــّم 
بــالــنــشــاطــات االجــتــمــاعــيــة والــفــعــالــيــات الــتــطــوعــّيــة 
والتحق بجمعيات عّدة. وعندما كان في الخامسة 
عشرة من عمره، أصدر كتّيبًا عن اآلثار في القدس، 
باإلضافة إلى تطّوعه في جمعية حقوق الطفل. هو 
كان يدافع بقوة عن األطفال األسرى املحّررين، وكان 
يحضرهم إلى منزل العائلة ويعطيهم دروس تقوية 

في املواد التعليمية، ليعّوض عليهم ما فاتهم. 

مجتمع
تعّهدت رئيسة املفوضية األوروبــيــة أورســـوال فــون ديــراليــن، أمــس األربــعــاء، بــزيــادة املساعدات 
اإلنسانية املخصصة ألفغانستان، واعدة بأن تقف الكتلة التي تضّم 27 دولة »إلى جانب الشعب 
 ما في وسعنا 

ّ
ــه »ال بّد من أن نبذل كل

ّ
إن األفغاني«. وقالت في خطاب »حالة االتحاد« السنوي 

ب الخطر الحقيقي هناك واملتمثل بمجاعة كبيرة وكارثة إنسانية«، مضيفة: »سوف نفعل 
ّ
لتجن

ما في وسعنا وسوف نزيد مّرة أخرى املساعدات اإلنسانية ألفغانستان بمقدار 100 مليون يورو 
)فرانس برس( )نحو 120 مليون دوالر أميركي(«.  

ال  لألطفال،  والعقلية  النفسية  بالصحة  االهتمام  إلــى  بلجيكا  في  للصحة  األعلى  املجلس  دعــا 
»صمت« من  هم عانوا بـ

ّ
سّيما املراهقن من بينهم، في خالل أزمة كورونا وبعدها، مشيرًا إلى أن

 التغّيرات الجذرية التي طرأت على 
ّ
آثار القيود املتكررة الرامية إلى مكافحة الوباء. وأشار إلى أن

طويلة  ومتابعة  الحذر  تستدعي  املاضية  األشهر  في  بهؤالء  املحيطة  والبيئة  العائلية  الحياة 
 80 في املائة منهم عّبروا عن 

ّ
 ثلثي املراهقن عانوا من حاالت ضيق شديد وأن

ّ
األمد. ولفت إلى أن

)آكي( شعورهم بالتعب وعدم القدرة على املبادرة.  

بلجيكا: دعوة إلى االهتمام بصحة األطفال النفسيةالمفوضية األوروبية: مساعدات إضافية ألفغانستان

باتت  نهى  ــه  ــدت وال كــذلــك  عطية  مـــراد  كما 
ووجهًا  جــرّاح  الشيخ  حّي  أهل  روايــة  من  جــزءًا 
معروفًا بالنسبة إلى كّل المتضامنين مع القضية 
واإلعالميين. فهي من أبرز المدافعين عن حيّها، 
معركة  في  بــرزَن  أخــريــات  نساء  حــال  هي  كما 
من  الحّي،  في  عائالتهّن   وجــود  عن  الدفاع 

مثيالت منى الكرد وآالء الساليمة.

الوالدة نهى من أبطال الحّي

لــنــدن، تــعــرض مؤسسة »ووتـــر إيــيــد« الخيرية  فــي 
أشخاصًا  ل 

ّ
تمث )الــصــورة(  الجليد  مــن  منحوتات 

ــأواٍن مــخــتــلــفــة بــعــدمــا جــمــعــوهــا،  ــ ــ يــحــمــلــون املـــيـــاه ب
والـــهـــدف مــن ذلـــك تسليط الــضــوء عــلــى »هــشــاشــة 
املــيــاه« وعــلــى الــتــهــديــدات املرتبطة بــارتــفــاع درجــات 
السياق.  املناخي في هذا  بالتغّير  وبالتالي  الحرارة 
 دول العالم تقريبًا 

ّ
وقد ذكر تقرير علمي جديد أّن كل

مقّصرة، ومعظمها مقّصر جــدًا، في جهودها من 
ــه مــن غير 

ّ
أجـــل مكافحة تــغــّيــر املــنــاخ، بــالــتــالــي فــإن

الحرارة  إبقاء درجــات  العالم من  ن 
ّ
يتمك أن  املرّجح 

فق عليه دوليًا. وبحسب التقرير الذي 
ّ
عند الحّد املت

أصدرته مجموعة »تعقب العمل املناخي«، فإّن ثّمة 
الطريق  على  تسير  غامبيا  هــي  فقط  ــدة  واحـ دولـــة 
الـــدول فال  بقّية  أّمـــا  االنــبــعــاثــات.  الصحيح لخفض 

ذ اإلجـــــراءات الــالزمــة واملــطــلــوبــة ملنع الــعــالــم من 
ّ
تنف

ل في الحّد 
ّ
تجاوز هدف اتفاقية باريس للمناخ املتمث

من االحترار إلى 1.5 درجة مئوية. أضاف التقرير أّن 
دولة صناعية واحدة فقط هي اململكة املتحدة اقتربت 
من إنجاز ما ينبغي عليها فعله من خفض انبعاثات 
الغازات املسّببة لالحتباس الحراري وتمويل الطاقة 
أّن  إلــى  املجموعة  وأشـــارت  الفقيرة.  للدول  النظيفة 

فجوة االنبعاثات، أي الفرق بني توقعات االنبعاثات 
لكّن  املائة.  في   11 بنسبة  انخفضت  التعهدات،  مع 
الرئيس التنفيذي ملنظمة »تحليالت املناخ« بيل هير 
الذي شارك في إعداد التقرير، أوضح أّن »هذا الزخم 
التي  البلدان  عــدد  ثّمة عجز في  زال  لم يستمّر. ما 
م في االنبعاثات لسّد الفجوة«.

ّ
تفي بالتزامات التحك

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

Thursday 16 September 2021
الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2572  السنة الثامنة

)دانييل ليل-أوليفاس/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

يأمل الالجئ األفغاني نور كل الذي ولد في باكستان وترعرع فيها في تحسن 
التي نتجت من سيطرة  األخــيــرة  الكبيرة  التحوالت  األم، رغــم  بلده  الوضع في 
الــجــديــد«: »عندما  لـــ »العربي  الــبــالد. يقول  حركة »طــالــبــان« على كامل أراضـــي 
أرى أن الباكستانيني يعيشون بفرح وراحــة في أرضهم، أرغــب في العودة إلى 
بالدي وقريتي كي أتمتع بالحياة. وقد راودني هذا الشعور صغيرًا، لكن أسرتي 
منعتني من الذهاب بسبب سوء األوضــاع األمنية، خصوصًا أنني متحدر من 
مديرية دشت أرجي بوالية قندوز التي شهدت معارك عنيفة مع حركة طالبان«.
يضيف: »رغم أن الوضع في أفغانستان غير مناسب اقتصاديًا ومعيشيًا، لكن 
والدي يؤّيدني في العودة مع تنبيهي إلى عدم االستعجال. وقد جاءت أسرتي 
إلــى باكستان قبل 40 عــامــًا، حــني لــم أكــن قــد أبــصــرت الــنــور ومكثت فــي مخيم 
لالجئني بمدينة بــشــاور )شــمــال غـــرب(، ثــم انتقلت قبل 10 ســنــوات إلــى مخيم 
الالجئني في روالبندي، حيث تقيم في منزل مشّيد من طني ال يقي أفرادها من 
حــّر الصيف أو بــرد الشتاء، إذ ال يتوافر فيه أدنــى مقومات الحياة من كهرباء 

وغيرها. لكن األسرة سعيدة بالعيش في أمن واستقرار«.
نــور على أن أسرته »عاشت كل حياتها في باكستان. والــيــوم ال يمكن  ويشدد 
معرفة تطورات األوضــاع في أفغانستان، إذ ال نــدري إذا كانت سيطرة طالبان 
إذا  لكن  الصعبة.  املعيشية  الــحــالــة  تحسني  ستستطيع  كــانــت  وإذا  ستستمر، 
استقر الوضع في كل املجاالت فال بّد أن نعود ألن الحياة صعبة في باكستان، 
ــراد أسرته  أفـ مــع  أنــه يملك  إلــى  االقــتــصــادي«. ويشير  الصعيد  خصوصًا على 
بطاقات لجوء »ال يمكن أن نستخدمها في تنفيذ أي إجــراء، في وقت تالحقنا 
الشرطة الباكستانية، سواء امتلكنا بطاقات أم ال«. ويؤكد أنه يحب البقاء في 
باكستان »لكن أجهزة الدولة ال تتعامل معنا في شكل جيد، وتتجاهل تجديد 
لتنفيذه في  الصوت  رفعنا  ما  انقضت صالحيتها، وهو  التي  الهوية  بطاقات 

انتظار قرارات الحكومة الباكستانية ومفوضية الالجئني«.
نــور:  يقول  لهم،  املــتــكــررة  الالجئني ومالحقاتها  مــع  الشرطة  تعامل  وفــي شــأن 
منتهية  بطاقاتنا  وتــرى  الشرطة  تمسكنا  عندما  ومــطــرقــة.  ســنــدان  بــني  »نحن 
بطاقة تحدث  نملك  ال  إننا  لها  نقول  نواجه مشكلة معها، وعندما  الصالحية 
مشكلة أخــــرى«. ويـــرى نــور أن التخلص مــن املــشــكــالت املــوجــودة فــي باكستان 
، وتحديدًا 

ً
يتطلب الذهاب إلى أفغانستان »لكننا ننتظر أن تتوضح األمور قليال

في ما يتعلق باالقتصاد واملعيشة«.

في  هادئة   2022-2021 الجديد  الدراسي  العام  بداية  تكون  لن 
المغرب، في ظل إصرار األساتذة المتعاقدين على االحتجاج في 

حتى  مطالبهم  تحقيق  عدم  خلفية  على  والتصعيد  الشارع 
اليوم. ويترّقب الجميع المستجدات في المقبل من األيام
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يــنــطــلــق الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد 
فــي املــغــرب فــي األول مــن أكتوبر/ 
تم  أن  بــعــد  املــقــبــل،  األول  تــشــريــن 
تأجيله ملرتني متتاليتني، وسط تحذير فئات 
تعليمية عدة بالعودة إلى الشارع لالحتجاج، 
مــهــدديــن بــالــتــصــعــيــد، تــزامــنــًا مــع مــا يعيشه 
قــطــاع الــتــعــلــيــم مـــن وضـــع اســتــثــنــائــي فــرضــه 

تفشي فيروس كورونا الجديد في البالد.
ــاقـــدون بـــدء  ــتـــعـ ــذة املــــغــــرب املـ ــاتــ واســـتـــبـــق أســ
العام الدراسي بالتصعيد ضد وزارة التربية 
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
العلمي، معلنني عن خوض إضراب  والبحث 
يــومــي 15 و16 سبتمبر/  الــعــمــل  عــن  وطــنــي 
ــــول الـــــــجـــــــاري، وإضــــــــــــراب مـــنـــاطـــقـــي فــي  ــلــ ــ أيــ
الــعــاصــمــة املــغــربــيــة الـــربـــاط ألســـاتـــذة جهتي 
مالل-خنيفرة،  وبــنــي  الــربــاط-ســال-الــقــنــيــطــرة 
أيــــام 23 و24 و25 من  ثــــان  وإضــــــراب وطــنــي 
الشهر نفسه، تزامنًا مع عقد جلسات محاكمة 
ــاتــــذة املـــوقـــوفـــني عــلــى خــلــفــيــة املــســيــرات  األســ
االحتجاجية التي منعتها السلطات في 6 و7 

إبريل/ نيسان املاضي.
وتعّرض 33 أستاذًا وأستاذة من »التنسيقية 
ـــــــرض عــلــيــهــم 

ُ
ــذة الــــذيــــن ف ــاتــ ــة لــــأســ ــيـ ــنـ الـــوطـ

الــتــعــاقــد« لــلــمــالحــقــة الــقــضــائــيــة مـــن دون أن 
يــتــم تــوقــيــفــهــم، بــتــهــم الــتــجــمــهــر غــيــر املسلح 
بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، 
الــقــوة الحكومية أثــنــاء قيامهم  وإيـــذاء رجــال 
بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة 
العامة بأقوال بقصد املس بشرفهم واالحترام 

الواجب لسلطتهم.
لأساتذة  الوطنية  التنسيقية  عضو  ويقول 
»الـــعـــربـــي  املـــتـــعـــاقـــديـــن عـــبـــد الـــلـــه قـــشـــمـــار، لــــ
الـــجـــديـــد«، إن الــخــطــوات االحــتــجــاجــيــة تــأتــي 
لتؤكد أن معركة األســاتــذة ما زالــت مستمرة 
استمرار  في ظل  إلــى حني تحقيق مطالبهم، 
الــحــكــومــة  الــوطــنــيــة ومــعــهــا  الــتــربــيــة  وزارة 
الــحــالــيــة فـــي االمـــتـــنـــاع عـــن تــحــقــيــق مختلف 
املطالب، وأهمها دمج هذه الفئة ضمن أسالك 
ــن املــؤســف  الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة. يــضــيــف: »مـ
الحوار  أن يتخذ املسؤولون مسلكًا آخر غير 
املحتجني  متابعة  إلــى  باللجوء  والــتــفــاوض 
السلميني والبالغ عددهم 33 أستاذًا وأستاذة، 
املــحــاكــم«،  ردهـــات  عبر  عــن نضالهم  وثنيهم 
برنامجها  ســطــرت  التنسيقية  أن  إلـــى  الفــتــًا 
ــد الســـتـــكـــمـــال املـــســـار  ــديــ ــجــ ــتــــجــــاجــــي الــ االحــ
النضالي السابق، والدفاع عن براءة األساتذة 

املتابعني ثم التأكيد على مشروعية املطالب.
ويرى أن ما تفعله وزارة التربية الوطنية بني 

العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
والبحث العلمي، على لسان وزيرها، أنه تمت 
االســتــجــابــة ملــطــالــب األســـاتـــذة املــتــعــاقــديــن، 
أّي داٍع لــالحــتــجــاج وتـــرك  ولــــم يــعــد هــنــاك 
املــــــدارس، قــــررت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة ملـــدراء 
ــتـــدائـــي فـــي املـــغـــرب الــتــصــعــيــد  الــتــعــلــيــم االبـ
الساعة  من  الغضب«  »اعتصامات  بتنظيم 
 
َ
الــواحــدة ظهرا إلــى  الحادية عشرة صباحًا 

الشهر  13 من  اإلقليمية في  املديريات  أمــام 
الــجــاري، وكــذلــك داخـــل وأمـــام األكــاديــمــيــات 
الجهوية في 27 من الشهر نفسه، باإلضافة 
ــام الــــــوزارة املــعــنــيــة، ما  إلـــى اعــتــصــامــات أمــ
بدء  والتوتر مع  االحتقان  باملزيد من  ينذر 

العام الدراسي الجديد.
التربية  وزارة  بيان،  في  الجمعية،  وحملت 
الـــوطـــنـــيـــة والـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة الــتــعــثــر 
ــام الــــــدراســــــي بــعــدمــا  ــ ــعـ ــ الــــــــذي ســـيـــعـــرفـــه الـ
مع  التواصل  مقاطعة جميع وسائل  قــررت 
واإلقليمية،  الجهوية  وتمثيلياتها  الــوزارة 
الــورقــي واإللــكــتــرونــي  الــبــريــد  عبر مقاطعة 
تسليمًا وتسلمًا بدءًا من 8 سبتمبر/ أيلول، 
املديريات  إليها  تــدعــو  الــتــي  واالجــتــمــاعــات 

واألكاديميات، وعدم استقبال اللجان.
الوطنية  للجامعة  الــعــام  الــكــاتــب  وبــحــســب 
الــرزاق  عبد  الديمقراطي  التوجه  ـ  للتعليم 
اإلدريـــســـي، »هــنــاك تــعــنــت مــن قــبــل الــــوزارة 
ــقـــاذف  ــام وتـ ــ ــ ــــى األمـ ــروب إلـ ــ ــ والـــحـــكـــومـــة وهـ
لــلــمــســؤولــيــات بـــني املـــســـؤولـــني بـــشـــأن حل 
الفئات  مطالب  وتلبية  املــلــفــات  مــن  الــعــديــد 
ــن  ــة بـــالـــشـــهـــادة ومـ ــيـ ــرقـ ــتـ ــة مــــن الـ ــرومــ ــحــ املــ
ــذيــــن يــحــتــجــون مـــنـــذ عـــام  خــــــارج الـــســـلـــم الــ
مــســاعــديــن  مــــن  األخــــــــرى  ــئــــات  ــفــ والــ  ،2011
تقنيني وإداريــني في الــوزارة، باإلضافة إلى 
وحاملي  والــتــوجــيــهــي،  التخطيطي  الــكــادر 
الــشــهــادات، واملــلــحــقــني الــتــربــويــني، وملحق 
اإلدارة، واالقتصاد، واملدرسني بكل فئاتهم، 

وغيرها من املناصب التعليمية«.
»العربي الجديد«: »قطاع  ويقول اإلدريسي لـ
التعليم في املغرب سيظل يتخبط في الواقع 
لــم يتم حــل مشاكل نساء  إذا  الــذي يعيشه، 
الــذيــن  الــتــعــلــيــم، وإدراج األســـاتـــذة  ــال  ــ ورجـ
الــتــعــاقــد، واالســتــجــابــة لكافة  فـــرض عليهم 
اعتماد  من  بــداًل  التعليمية،  الفئات  مطالب 
ســيــاســة عـــدم اإلنـــصـــات وعــــدم االســتــجــابــة 
ــكــــرر«. ويــــوضــــح أن  ــتــ لــــإضــــرابــــات الــــتــــي تــ
»االحــتــجــاجــات ستستمر مــا دامـــت مشاكل 
القطاع لم تحل، وخصوصًا بعدما تخلصت 
السابقة  والتزاماتها  تعهداتها  من  الــوزارة 
فــي عـــدد مــن املــلــفــات الــتــي تــم االتـــفـــاق على 
حـــلـــهـــا«. ويـــــرى أن مـــا يــعــيــشــه الـــقـــطـــاع من 
ــا تــتــخــذه الـــــــوزارة من  ــان، ومــ ــقـ ــتـ تـــوتـــر واحـ
 
ً
قـــــــرارات انـــفـــراديـــة وغـــيـــر مــــدروســــة، فــضــال

سنوات،  منذ  يعيشها  التي  التراكمات  عــن 
التعليمية  املنظومة  على  محالة  ال  ستؤثر 
بــشــكــل عـــام وعــلــى الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد 

بشكل خاص«.

يطالب أهالي الوراق 
بإسقاط التهم الملفقة 

وإلغاء األحكام الباطلة 
الصادرة بحقهم

كــوادر هيئة التدريس »يساهم باألساس في 
تشييئها والحط من كرامتها، عبر تضمينها 
ــار مـــهـــنـــي ونـــفـــســـي هـــــش. كـــمـــا أن  ــ ــ ضـــمـــن إطـ
اإلجــــــــراءات املــجــحــفــة الـــتـــي تــطــبــقــهــا الـــــوزارة 
الــوصــيــة مــن خـــالل تــنــزيــل الــقــانــون اإلطــــاري 
51.17 تساهم وبشكل مباشر في خصخصة 
هذا القطاع الحيوي وجعله بني أيدي لوبيات 

القطاع الخاص«.
يتابع قشمار: »ال يمكن بأي حال من األحوال 
أن يستمر الوضع على هذا النحو، واملفروض 
ويساهموا  مسؤوليتهم  املعنيون  يتحمل  أن 

ــتــــربــــوي فــــي مــخــتــلــف  فــــي تـــقـــويـــة الـــقـــطـــاع الــ
الــجــوانــب، وأبــرزهــا إعــالء قيمة نساء ورجــال 

التعليم«.
ويأتي ذلــك في وقــت تدفع فيه وزارة التربية 
الوطنية نحو طي ملف »األساتذة املتعاقدين« 
موجودًا  يعد  لــم  التعاقد  أن  معتبرة  نهائيًا، 
توصيفًا  مستخدمة  التعليمي،  الــقــطــاع  فــي 
ــيـــات  ــمـ ــو »أطــــــر )كــــــــــوادر( األكـــاديـ قـــانـــونـــيـــًا هــ

الجهوية للتربية والتكوين«.
وبــحــســب وزيــــر الــتــربــيــة الــوطــنــيــة والــتــكــويــن 
املــهــنــي والــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي 

ــة ملــطــالــب  ــابـ ــتـــجـ ســعــيــد أمــــــــــزازي، تـــمـــت االسـ
ــنــــاك أّي  ــد هــ ــعـ ــم يـ ــ ــ ــتـــجـــني، ول ــذة املـــحـ ــ ــاتــ ــ األســ
إن  ـــال  ــ وقــ املــــــــــدارس.  ــرك  ــ ــ وتـ لـــالحـــتـــجـــاج  داٍع 
»الحقوق نفسها مكفولة بالنسبة للمرسمني 
واملتعاقدين، إذ إن الترقية ممكنة والعديد من 
الــفــرص اإليجابية األخــــرى«، رافــضــًا فكرة أن 
يكون التعاقد »فرضًا على أحد«؛ »فاألساتذة 
ــرحــت 

ُ
ــاروا الــوظــيــفــة، فــي وقـــت ط ــتـ هــم مــن اخـ

العديد من الوظائف في قطاعات أخرى عامة 
وخاصة«.

التربية  الــذي أعلنت فيه وزارة  الوقت  وفــي 

في »ملتقى 
أكاديميون« ألساتذة 

الجامعات الليبية على 
موقع »فيسبوك«، 

ال شّك في أّن كثرًا 
يعرضون مشكالتهم، 
ال سيّما األساتذة الذين 

يقصدون أماكن 
عملهم من دون 

أن يتمّكنوا من أداء 
مهامهم التدريسية. 

ويهدف الملتقى 
إلى جمع أعضاء 
هيئة التدريس في 

كّل الجامعات الليبية 
لـ»عرض الرؤى المختلفة 

ونقاشها بشفافية 
ومهنية، وتقريب 

وجهات النظر حول 
كّل القضايا الخالفية، 
باإلضافة إلى تقريب 

المسافات بين األقسام 
العلمية المناظرة 

وهيئاتها التدريسية«.

يرفض أهالي جزيرة 
الوراق المصرية استمرار 
االنتهاكات بحقهم من 

إخالء قسري وهدم 
بيوتهم، ما دفعهم 

إلى التصعيد والتكاتف 
لمنعه والمطالبة 

بحقوقهم

القاهرة ـ العربي الجديد

ـــلـــة فــي 
ّ
ــة، مـــمـــث ــ ــرّيـ ــ ــــصـ ــات املـ ــطـ ــلـ ــسـ ــــت الـ ـ

َ
ــل ــ أخـ

أجهزتها األمنية، عددًا من املنازل والبيوت 
ــرة الـــــــــوراق )مـــــن أكـــبـــر جـــــزر نــهــر  ــزيــ فــــي جــ
النيل(، استكمااًل لسلسلة اإلزاالت واإلخالء 
الــقــســري الــــذي تــمــارســه فـــي الــجــزيــرة منذ 
ســـنـــوات، األمــــر الــــذي أســفــر عــن اشــتــبــاكــات 
مع األهــالــي ومحاكمة عــدد كبير منهم في 
مــحــاكــم اإلرهـــــــاب )دوائـــــــر مــتــخــصــصــة في 
مــحــاكــم الــجــنــايــات أنــشــأتــهــا الــحــكــومــة في 
ديسمبر/كانون األول 2013 لإشراف على 

قضايا اإلرهاب(.
ــوات، تــوفــي املــواطــن  ــنـ وقــبــل نــحــو أربــــع سـ
العشرات،  وأصــيــب  الغلبان،  سيد  املــصــري 
ــرات من  ــم نــحــو عـــشـ ــوكـ ــئـــات وحـ ــّجــــر املـ وُهــ
ــوراق، خــــالل اعــتــراضــهــم  ــرة الــــــ ــزيـ ســـكـــان جـ
ــي  ــالــ ــــري ألهــ ــــسـ ــقـ ــ ــى حـــمـــلـــة اإلخـــــــــــالء الـ ــلــ عــ
الــــجــــزيــــرة بـــهـــدف تــنــفــيــذ خـــطـــة الــحــكــومــة 
 لتطوير الجزيرة، والتي أعلنتها في مايو/ 

أيار 2017.
األول 2020،  كــانــون  أواخـــر ديسمبر/  وفــي 
ــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة حكمًا  ــ أصـ
بــالــســجــن املــــؤبــــد ملــتــهــم والـــســـجـــن املـــشـــدد 
ــــوراق، في  ـــ34 آخــريــن مــن ســكــان جــزيــرة الـ لـ
شغب  »أحــداث  بـــ إعالميًا  املعروفة  القضية 
الــــوراق«. وكــانــت النيابة العامة قد  جــزيــرة 
»التعدي  قبيل  من  تهمًا  للمتهمني  وجهت 
عــلــى املــمــتــلــكــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، ومــنــع 
أعمالهم،  مــمــارســة  مــن  عموميني  مــوظــفــني 
والـــبـــلـــطـــجـــة واســـــتـــــعـــــراض الـــــقـــــوة وقـــطـــع 

الباطلة. كما  الــقــرارات املجحفة  إللغاء هذه 
طــالــب األهــالــي بــوقــف كــافــة أعــمــال التبوير 
تقل  ال  ــدة  مــ ــة  ــ زراعــ دون  مـــن  األرض  ــرك  ــ )تـ
عـــن ســنــة مـــن تـــاريـــخ آخـــر زرع عــلــى الــرغــم 

الــطــرقــات«. ومــؤخــرًا، انــتــشــرت على مواقع 
لعدد  فيديو  مقاطع  االجتماعي  الــتــواصــل 
الرافضني  املتجمهرين  الجزيرة  أهالي  من 
الســـتـــمـــرار عــمــلــيــات اإلخــــــالء الـــقـــســـري من 
منازلهم وبيوتهم. ورفــع عدد منهم، بدعم 
من محامني حقوقيني ونقابيني وناشطني 
في الشأن االقتصادي واالجتماعي، مطالب 
ــقـــاط الــتــهــم املــلــفــقــة  ــدة، تــتــلــخــص فـــي إسـ ــ عـ
ــادرة بحق  وإلـــغـــاء األحـــكـــام الــبــاطــلــة الــــصــ
أراضي  قــرار سرقة  وإلغاء  الجزيرة،  أهالي 
الجزيرة باسم حرم الطريق الدائري وحرم 
نــهــر الــنــيــل، وعــــدم هــــدم أي بــيــوت أو أخــذ 
الــعــامــة ألهــالــي  قــبــل مــوافــقــة اللجنة  أراض 
الـــجـــزيـــرة، والــفــصــل فـــي الــطــعــون املــرفــوعــة 

مـــن تـــوافـــر مــقــومــات ومــســتــلــزمــات الـــزراعـــه 
بــهــا( والــهــدم، والــفــصــل فــي الطعن املتعلق 
املجتمعات  لهيئة  الــجــزيــرة  تبعية  بــإلــغــاء 
الــعــمــرانــيــة، ومـــوافـــقـــة الــلــجــنــة الــعــامــة لكل 
ــزام الــدولــة بــإصــدار قـــرار واضــح  الــبــلــد، وإلــ
بــعــدم تــبــويــر أي أرض زراعـــيـــة وزراعـــــة ما 
تـــم تــبــويــره وتــســلــيــمــه لــواضــعــي الــيــد قبل 

االستيالء عليه.
ــرد أي  ــ ــعـــدم طـ ــالـــب األهــــالــــي بـ ــــى ذلــــــك، طـ إلـ
قبل  أو هدمهما  أو شقته  بيته  من  مواطن 
مع  الجزيرة  داخــل  مناسبًا  مكانًا  تسليمه 
ــرار لــحــقــت بحقوق  ــ الــتــعــويــض عـــن أي أضـ
وممتلكات املواطن »شقة مقابل شقة ــ بيت 
ــفــق األهــالــي على تشكيل 

ّ
بــيــت«. وات مقابل 

لــجــان تــتــزعــم هـــذه املــطــالــب. وبــعــد توقيع 
الــوثــيــقــة النهائية مــن كــل أهـــل الــبــلــد نــســاًء 
ورجــــــــااًل، صـــغـــارًا وكــــبــــارًا، تــعــلــق عــلــى كل 
البيوت واملقاهي واملحالت، وترسل إلى كل 
وسائل اإلعــالم حتى إذا ما قامت األجهزة 
يحق  ممتلكاتهم،  على  أو  عليهم  بالتعدي 
لهم مقاومتها واتخاذ كل ما يلزم لحماية 
ــهـــم وزراعـــــاتـــــهـــــم ومـــــصـــــدر دخــلــهــم  ــاتـ ــيـ حـ

ومستقبلهم ومستقبل أوالدهم.
وتعّد جزيرة الوراق، الكبرى في نهر النيل، 
عدد  ويصل  فدانا،   1850 مساحتها  وتبلغ 
سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن. 
كونها  متمّيزًا  موقعًا  الــجــزيــرة  تحتل  كما 
ــاهــــرة الـــكـــبـــرى  ــقــ تــــربــــط بــــني مـــحـــافـــظـــات الــ
من  ــعــد 

ُ
وت والقليوبية(،  والجيزة  )الــقــاهــرة 

أهـــم املــنــاطــق الــزراعــيــة إذ تطغى األراضـــي 
الــزراعــيــة عــلــى أكــثــر مــن نــصــف مساحتها، 
ــــج هـــــــــذه األراضـــــــــــــــي أجـــــــــــود أنـــــــــواع  ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
املحاصيل، ويعمل معظم سكانها بالزراعة 

والصيد. 
وكانت الوراق تعد، باإلضافة إلى 16 جزيرة 
نيلية أخــرى، محميات طبيعية وفقًا لقرار 
إلى  رقــم 1969 لسنة 1998،  الــــوزراء  رئيس 
ــوزراء املــصــري السابق  ــ ــدر رئــيــس الـ أن أصـ
حزيران  يونيو/   19 في  إسماعيل،  شريف 
جزيرة   17 باستبعاد  ا 

ً
ُمفاِجئ قــرارًا   ،2017

وعلى رأسها الوراق من هذا القرار، لصالح 
شــركــتــني تـــكـــونـــان مــســؤولــتــني عـــن عملية 
ــــى الــهــيــئــة  تـــطـــويـــر الـــجـــزيـــرة بـــاإلضـــافـــة إلـ
»آر  للقوات املسلحة، هما شركة  الهندسية 
املــعــمــاري اإلمــاراتــيــة  بـــي«  للتخطيط  إس 
عام  معها  التعاقد  تــم  الــتــي  السنغافورية 
لـــالســـتـــشـــارات  »كـــــيـــــوب«  ــة  ــ ــركـ ــ وشـ  ،2013
ــَدت مــعــهــا حــكــومــة  ـ

َ
ــاق ــعـ الــهــنــدســيــة الـــتـــي تـ
أحمد نظيف عام 2010.

خــلــي أهــالــي جــزيــرة 
ُ
عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، أ

ــوراق قــســريــًا، وهــــذا األمــــر يــعــد بموجب  ــ الــ
انــتــهــاكــًا جسيمًا لحقوق  الـــدولـــي  الــقــانــون 
اإلنــســان. ومــن املقرر إعــادة محاكمة أهالي 
جــــزيــــرة الــــــــوراق فــــي 25 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 

الجاري أمام محاكم اإلرهاب.
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طرابلس ـ العربي الجديد

اإلدارة  فــــــي  فـــــوضـــــى  مــــــن  لـــيـــبـــيـــا  تــــعــــانــــي 
والسياسات الحكومية من جّراء االنقسامات 
ــتـــي شــهــدتــهــا الــــبــــالد والــــحــــرب والــــنــــزوح،  الـ
ــن تــبــعــات الــفــوضــى واألزمـــــــات املــتــتــالــيــة  ومــ
عة لتشمل أساتذة 

ّ
البطالة املقن ساع دائــرة 

ّ
ات

الـــجـــامـــعـــات الــــذيــــن تــمــتــلــئ بـــهـــم مــؤســســات 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــلــيــبــيــة. وبــيــنــمــا تـــزايـــدت 
حكومية  جامعات  بإنشاء  الخاصة  القرارات 
 الجامعات الخاصة 

ّ
في األعــوام األخيرة، فإن

أقسام  لخّريجي  امللجأ  ــَعــّد 
ُ
ت املعاهد  وكــذلــك 

أو  الليبية  الــجــامــعــات  فــي  العليا  الـــدراســـات 
لــحــامــلــي الــــشــــهــــادات الــعــلــيــا مــــن املــبــتــعــثــني 
إليه عبد  الخارج. هذا ما يشير  للدراسة في 

الباسط أبو خريص من مدينة غريان غربي 
ــادة دكـــــتـــــوراه فــي  ــهــ ــــالد، وهـــــو حـــامـــل شــ ــبـ ــ الـ
الــزيــتــونــة  الطبيعية مــن جــامــعــة  الــجــغــرافــيــا 

التونسية في عام 2019.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  ـــ ــو خــــريــــص لــ ــ ــقــــول أبــ يــ
»حـــصـــلـــت عـــلـــى عـــقـــد تـــوظـــيـــف حـــكـــومـــي فــي 
إحــــدى كــلــيــات جــامــعــة الـــجـــفـــارة الــتــي تبعد 

الــعــام  فــي  كيلومتر،   200 نــحــو  منطقتي  عــن 
ــنـــي لـــم أتــمــّكــن مـــن الــحــصــول  ـ

ّ
املـــاضـــي، إال أن

الكلية  فــي جــدول محاضرات  أّي حصة  على 
بسبب كفايته من األساتذة«. وما يشكو منه 
بــل هو  أبــو خــريــص ليس حــالــة استثنائية، 
التي  بمعظمها  الجامعات  تشهدها  ظــاهــرة 
تــقــدم إداراتــــهــــا عــلــى تــوقــيــع عــقــود ألســاتــذة 
جــدد من دون الــرجــوع إلــى وزارة التعليم، ال 
سّيما في سنوات االنقسام الحكومي. ويشير 
العالي  التعليم  »وزارة   

ّ
أن إلـــى  خــريــص  أبـــو 

الــحــالــيــة تــعــانــي مـــن تـــراكـــم ديــــون األســـاتـــذة 
الـــجـــدد ومــــن عــجــز فـــي إعـــــادة جــدولــتــهــم من 
وهذا  للجامعات«.  الوظيفية  املــالكــات  ضمن 
ما تؤكده املسؤولة في إدارة املوارد البشرية 
ــــوزارة زهـــرة رمــضــان. وعــلــى الــرغــم من  فــي الـ
ــــوزارة الــجــامــعــات فــي مــا يتعلق  مــخــاطــبــة الــ
 رمــضــان 

ّ
ــدة، فـــــإن ــديــ بـــعـــدم تــوقــيــع عـــقـــود جــ

إلى  تشير  الجامعية  »املــراســالت   
ّ
أن تــوضــح 

ــتـــواريـــخ رجـــعـــيـــة، وســط  االســـتـــمـــرار فــيــهــا بـ
ساع مشكالت فوضى اإلدارة الجامعية«.

ّ
ات

ــــي لــيــبــيــا 32 جـــامـــعـــة حـــكـــومـــيـــة، بــحــســب  وفـ
املــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــمــركــز الـــوطـــنـــي لــضــمــان 
الــــجــــودة الــحــكــومــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ثــمــانــى 
جـــامـــعـــات خــــاصــــة. وتــــوضــــح رمــــضــــان هــنــا 
 الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة املـــشـــار إلــيــهــا هي 

ّ
أن

»الــجــامــعــات املــعــتــمــدة مــن قــبــل مــركــز ضمان 
الــــجــــودة، فـــي حـــني ثـــّمـــة عـــشـــرات غــيــرهــا من 
الــجــامــعــات واملـــعـــاهـــد الـــخـــاصـــة، إلــــى جــانــب 
عــّدة  املــقــّدمــة مــن بلديات  املقترحات  عــشــرات 
فــي مختلف أنــحــاء الــبــالد إلنــشــاء جــامــعــات 
مختلفة«. تضيف  ألســبــاب  جــديــدة  حكومية 
ـــن عـــــادة قــوائــم  ــتـــرح ُيـــضـــمَّ ــقـ  »املـ

ّ
رمـــضـــان أن

ــفـــرض قـــبـــولـــه، والــــداعــــي  ــذة لـ ــاتــ بـــأســـمـــاء أســ
إنــشــاء جامعات جــديــدة هو  لطلب  الرئيسي 
بعد املسافة بالنسبة إلى سكان منطقة معّينة 
عن أقرب جامعة في منطقة مجاورة«. وتتابع 
 »استمرار تداخل الصالحيات ما 

ّ
رمضان أن

املحلي  الحكم  ــوزارة  لـ التابعة  البلديات  بــني 
والجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي ما 

زال يفاقم األزمة«.
إحـــصـــاًء  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  تــمــلــك  وال 
رســـمـــيـــًا بـــعـــدد األســـــاتـــــذة املـــعـــّيـــنـــني بــعــقــود 
وظــيــفــيــة رســـمـــيـــة والــــذيــــن يــتــلــقــون رواتـــــب 
أساسية من الجامعات من دون أن تسنح لهم 
فــرصــة لــالنــضــمــام إلـــى جــــداول املــحــاضــرات، 

 
ّ
ــاذ. لــكــن ــ ــتـ ــ رون بــنــحــو ألـــــف أسـ ــدَّ ــ ــقــ ــ ــ ـــهـــم ُي

ّ
لـــكـــن

األستاذ الجامعي سالم شادي يلفت بحديث 
 »الــرقــم أكــبــر من 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن لـــ

أقسامًا  فالجامعات بمعظمها تتضّمن  ذلــك، 
لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا تـــخـــّرج حــامــلــي شــهــادات 
ــــــضــــــاف إلـــيـــهـــا 

ُ
ــر ودكـــــــــتـــــــــوراه، وت ــيـ ــتـ ــاجـــسـ مـ

تخريج  فــي  املتخصصة  الليبية  األكــاديــمــيــة 
 
ّ
حــامــلــي تــلــك الـــشـــهـــادات«. ويـــؤكـــد شــــادي أن
األعـــــداد الــتــي تــتــخــّرج مــن أقــســام الـــدراســـات 
سوق  مــع  تتناسب  وال  كبيرة  سنويًا  العليا 
ـــه يــتــردد مــنــذ أكثر 

ّ
الــعــمــل. ويــخــبــر شـــادي أن

مــن عــاَمــني عــلــى جامعته فــي مــديــنــة الــزاويــة 
شــمــال غــربــي ليبيا الــتــي انــضــّم إلــيــهــا بعقد 
وظــيــفــي، مـــن دون أن يــتــمــّكــن مـــن الــحــصــول 
الرسمي ملحاضرات  الــجــدول  على حصة في 
»قاعة   

ّ
أن إلــى  املحاسبة. ويلفت شــادي  قسم 

للتعارف بني  األســاتــذة صــارت بمثابة قاعة 
ــــؤالء وتــــشــــارك شـــكـــاويـــهـــم والــــتــــعــــّرف إلـــى  هــ
لهم بني الجامعات 

ّ
قصص معاناتهم عند تنق

سعيًا إلى الحصول على عقد وظيفي«.
ــريــــص وشـــــــــادي رواتــــــب  ــقـــاضـــى أبــــــو خــ ــتـ ويـ
 حجم 

ّ
ني، لكن أساسية لقاء عقديهما الوظيفيَّ

الى  اللجوء  إلــى  اضطّرهم  الضئيل  الــرواتــب 
الــقــطــاع الــخــاصــة والـــتـــدريـــس فـــي جــامــعــاتــه 
لسهولة  الطالب  عليها  ُيقبل  التي  ومعاهده 
ظ على 

ّ
الدراسة فيها. لكن أبو خريص يتحف

جدوى العمل في القطاع التعليمي الخاص، 
ــــه »بــاإلضــافــة إلـــى جــــودة التعليم 

ّ
شــارحــًا أن

املتردية فيه، ال يمكن لأستاذ فيه الحصول 
على ترقيات وظيفية في السلم األكاديمي«.

ــا، تـــطـــالـــب رمـــــضـــــان الـــســـلـــطـــات  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ
ــات ســــريــــعــــًا إلـــــــى إصــــــــالح قـــطـــاع  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ »االلـ ـــ ــ بـ
الـــجـــامـــعـــات الــلــيــبــيــة مــــن الـــنـــاحـــيـــة اإلداريـــــــة 
 »حــصــر 

ّ
وكـــذلـــك الــعــمــلــيــة«، مــشــيــرة إلــــى أن

طموح األستاذ في الحصول على تعيني في 
ل سقطة كبيرة للقطاع 

ّ
إحدى الجامعات يمث

ه »من املفترض 
ّ
الجامعي«. وتؤكد رمضان أن

ــجــه اهــتــمــام الــســلــطــات بــالــتــنــســيــق مع 
ّ
أن يــت

الجامعات إلى إصالح مخرجاتها وتناسبها 
مع سوق العمل«. تضيف: »صار واقع األستاذ 
على  الحصول  فــي  ينحصر  وطموحه  سيئًا 
عمره  مــن  كثيرا  ويستنزف  جامعية  وظيفة 
 
ّ
ــدة أن ــؤكــ ــــول إلـــــى الـــوظـــيـــفـــة«، مــ قـــبـــل الـــــوصـ
»الجامعات مكتظة باألساتذة الجدد من دون 

أن يعمل هؤالء في مجال تخصصاتهم«.

Thursday 16 September 2021 Thursday 16 September 2021
الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2572  السنة الثامنة الخميس 16 سبتمبر/ أيلول 2021 م  9  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2572  السنة الثامنة

تظاهرة لألساتذة المتعاقدين في المغرب )جالل مرشدي/ األناضول(

تجلس على ركام منزلها المهدم في الجزيرة )خالد دسوقي/ فرانس برس(األعداد التي تتخّرج من أقسام الدراسات العليا ال تتناسب مع سوق العمل )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


