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ّ
مبشرين أميركيين
هايتي :عصابة مسلحة تخطف

الصالة في المسجد الحرام من دون تباعد جسدي

ّ
خطفت عصابة « 400مــاووزو» املسلحة في هايتي نحو  15مبشرًا أميركيًا إلى جانب عدد غير
معروف من مواطنني هايتينيّ ،أول من أمس السبت ،شرقي العاصمة بور أو برنس ،بحسب ما
ّ
ّ
تضم ما بني 15
صـ ّـرح مصدر أمني لوكالة «فرانس بــرس» أمس األحــد .وقــال إن املجموعة التي
و 17مواطنًا أميركيًا من بينهم أطفال ،باتت في أيدي العصابة املسلحة التي تضاعف منذ أشهر
عمليات الخطف والسرقات في املنطقة الواقعة بني العاصمة والحدود مع جمهورية الدومينيكان.
ولم ّ
(فرانس برس)
يحدد املصدر ما إذا كانت العصابة طلبت فدية.

ّ
ّأدى مسلمون في املسجد الـحــرام بمكة ،أمــس األحــد ،الصالة األولــى من دون تباعد اجتماعي/
جسدي منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد قبل نحو عام ونصف العام ،مع بدء تخفيف
اإلج ـ ــراءات املــرتـبـطــة بمكافحة الــوبــاء فــي الـسـعــوديــة .بــالـتــالــي ع ــاد املـسـجــد ال ــذي يـضـ ّـم الكعبة
ليستقبل املصلني بكامل طاقته االستيعابية ومن دون ّ
أي تباعد اجتماعي /جسدي ،على الرغم
ّ
ّ
ً
من أن الكمامة ما زالت إلزامية .كذلك فإن ملس الكعبة في وسط ساحة املسجد كما كان معموال به
(فرانس برس)
قبل انتشار الفيروس ،ما زال محظورًا.

الهند :أمطار كارثية فضحايا
تـسـ ّـبـبــت األم ـط ــار ال ـغــزيــرة ي ـ َ
ـوم ــي ،الـسـبــت واألح ــد
َ
املاضيني ،في عزل بلدات وقرى صغيرة عديدة في
مناطق جبلية في والية كيراال جنوبي الهند ،كليًا عن
العالم الخارجي .وقد ّأدت تلك األمطار والسيول التي
نجمت عنها ّ
مسببة انهيارات أرضية إلى مقتل عدد
ُ
ّ
من املواطنني وفقدان آخرين ،في حني دمرت منازل
وجسور ّ
عدة جنوبي الوالية ووسطها .وقد ساهمت

األم ـط ــار فــي ام ـتــاء ال ـس ــدود بــالـكــامــل فــي مناطق
ّ
معينة ،في حني فــاض نهرا ميناكال ومانيماال مع
ارتفاع منسوب مياههما بأكثر من  12مترًاُ .وت َعدّ
هــذه األمـطــار األخـيــرة مــن األش ـ ّـد غ ــزارة فــي الــواليــة
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،بحسب مــا أف ــاد مسؤولون
مـحـلـيــون .وق ــد ن ـشــرت ال ـقــوة الــوطـنـيــة لالستجابة
للكوارث والجيش الهندي فرقًا للمساعدة في جهود

َ ُ
َ
اإلنقاذ في منطقتي كوتايام وإيدوكي اللتني ت َع ّدان
من أكثر املناطق تـضــررًا .وبينما أشــار مسؤولون
آخ ــرون إلــى ّأن هـطــول األم ـطــار الـغــزيــرة خ ـ ّـفّ ،
عبر
ه ــؤالء ع ــن خشيتهم م ــن ارت ـف ــاع ع ــدد الـقـتـلــى مع
استمرار عمليات اإلغاثة واإلنـقــاذ .من جهته ،كتب
وزي ــر الــداخـلـيــة أمـيــت ش ــاه فــي تــدويـنــة عـلــى موقع
«تويتر» ّأن الحكومة الفيدرالية تــراقــب الــوضــع في

ّ ّ
تقدم كل دعم ممكن للوالية ،مضيفًا:
كيراال وسوف
«نصلي مــن أجــل ســامــة الجميع» .تـجــدر اإلش ــارة
إلى ّأن والية كيراال كانت قد شهدت في عام 2018
فيضانات كارثية ،عندما ّ
تسببت األمطار الغزيرة
وسـ ــط م ــوس ــم ال ــري ــاح املــوس ـم ـيــة ف ــي م ـق ـتــل 223
ّ
وتسبب في نزوح مئات اآلالف من منازلهم.
شخصًا

(أسوشييتد برس ،األناضول)

(أب ّو س .نارايانان /فرانس برس)

زيادات «ثقيلة» في جامعات سورية

ريان محمد

ال ي ــوف ــر الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري أيـ ـ ــة ف ــرص ــة
الن ـ ـت ـ ـشـ ــال مـ ــزيـ ــد م ـ ــن املـ ـ ـ ــال م ـ ــن ج ـي ــوب
املواطنني الذين سحقهم خالل السنوات
املاضية ،مناقضًا كل خطاباته عن دعمه لهم .وفي
إطــار هذه السياسة ،رفعت وزارة التعليم العالي
والـبـحــث الـعـلـمــي كــل رس ــوم ال ـتــدريــس الجامعي
بنسبة  40في املائة ،ما يزيد األعباء املادية على
كاهل الطالب وعائالتهم ،والعوائق التي تعترض
ُ
إكمال طالب كثر تعليمهم.
يقول الطالب في جامعة دمشق ،مهند تقي الدين
( 20ع ــام ــا) ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ب ــات ــت تكاليف
الـتـعـلـيــم كــارث ـيــة بـكــل تـفــاصـيـلـهــا ،م ــن ثـمــن القلم
والدفتر ،إلى قيمة تصوير املحاضرات في املكتبات
ً
ً
الستخدامها بدال عن الكتب الجامعية ،وصوال إلى
أجور النقل» .يضيف« :فيما يستغل املسؤولون كل
مناسبة إللقاء محاضرات تتناول مجانية التعليم،
يـتـجــاهـلــون ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه أن ال ـطــالــب ال ــواح ــد
يـحـتــاج إل ــى مـبـلــغ  100أل ــف لـيــرة شـهــريــا (28.57
دوالرًا) ملـتــابـعــة دروس ـ ــه ف ــي الـجــامـعــة املـجــانـيــة،
بينما يقارب راتــب والــده في الــدولــة  80ألــف ليرة
( 22.85دوالرًا) ،فكيف ال ـحــال إذا أنـفــق ه ــذا األب
على طالبني جامعيني أو أكثر ،علمًا أن مصاريف

الطالب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ليست
أقل ،ألن األهل ينفقون مبالغ كبيرة جدًا على طالب
الشهادة الثانوية تحديدًا ،والذين يحتاجون غالبًا
إلى أساتذة خصوصيني لتحصيل معدل عالمات
جيد يسمح بدخولهم كليات يفترض أن تضمن
مستقبلهم ،بحسب املنهج القائم في االنتقال من
املرحلة الدراسية إلى مرحلة العمل».
مــن جهته ،يـقــول املــوظــف أبــو مـهــران نـصــار الــذي
ي ـق ـطــن ف ــي دمـ ـش ــق ول ــدي ــه اب ـ ــن وابـ ـن ــة ي ـتــاب ـعــان
دراس ـت ـه ـمــا ال ـجــام ـع ـيــة« :رفـ ــع رسـ ــوم الـجــامـعــات
يهدف إلى إقصاء أبناء الفقراء عن التعليم ،فنحن
عاجزون عن تأمني مجرد ثمن القرطاسية ،وإيجار
الطريق ألبنائنا .وإذا جهل القائمون على التعليم
ذلك فهم ال يعيشون معاناتنا» .ويسأل« :هل يعلم
ً
هؤالء املسؤولون مثال أن ابني وابنتي وكثرًا من
زمالئهما ال يستطيعون تناول وجبة خفيفة في
ّ
الجامعة ،أو حتى احتساء كوب شــاي ،ألن هؤالء
جميعهم غـيــر قــادريــن عـلــى تحمل كلفتها .وهــل
يعلمون أن الــرســوم الجامعية تشكل عبئًا على
املوظف ذي الدخل املسحوق ،إلــى جانب تكاليف
التنقل واحتياجات أخرى؟».
ً
ً
وك ــان ــت وزارة الـتـعـلـيــم أصـ ـ ــدرت ت ـع ــدي ــا شــامــا
لرفع الرسوم الدراسية ،وبينها تلك التي للطالب
املـسـجـلــن وف ــق املـفــاضـلــة الـجــامـعـيــة .وح ــدد نص

الـ ـق ــرار الـ ــذي ن ـشــرتــه وس ــائ ــل إعـ ــام مـحـلـيــة رســم
تسجيل الطالب بدءًا من العام الدراسي 2021- 2020
ب ـ  4آالف لـيــرة ســوريــة ( 1.1دوالر) ،ورس ــم التقدم
إلــى االمـتـحــان التكميلي لكل مـقــرر ب ـ  6آالف ليرة
( 1.71دوالر) ،ورسم التقدم إلى االمتحان من خارج
الجامعة لكل مقرر بـ  8آالف ليرة ( 2.28دوالر) ،علمًا
أن عدد مقررات السنة الجامعية الواحدة يتجاوز الـ
 ،10وأيضًا رسم املصادقة البديلة عن تلك األصلية
امل ـف ـقــودة ب ـ ــ 12أل ــف ل ـيــرة ( 3.42دوالرات) ،ورس ــم
املصادقة البديلة عن تلك األصلية املفقودة للمرة
الثانية بـ 30ألف ليرة ( 8.57دوالرات) .
كذلك ،رفعت رســوم الخدمات الجامعية بالنسبة
للطالب السوريني املسجلني وفق املفاضلة العامة
لهذا العام .وبلغت  300ألــف ليرة ( 85.71دوالرًا)
ل ـطــاب كـلـيــات ال ـطــب والـصـيــدلــة وط ــب األس ـنــان،
و 225ألفًا ( 64.28دوالرًا) لطالب كليات الهندسة
بمختلف فروعها وكليات الفنون الجميلة ،و150
ألفًا ( 42.85دوالرًا) لطالب كليات الزراعة والطب
البيطري و 15ألـفــا ( 4.2دوالرات) لـطــاب كليات
اآلداب وال ـع ـلــوم اإلنـســانـيــة والـشــريـعــة ،و 90ألفًا
( 25.71دوالرًا) لطالب كليات الـعـلــوم ،و 120ألفًا
( 34.28دوالرًا) ل ـطــاب بــاقــي الـكـلـيــات واملـعــاهــد
العليا األخرى .كما رفعت الوزارة رسوم التسجيل
ف ــي الـتـعـلـيــم امل ـف ـتــوح إل ــى  7000ل ـيــرة ( 2دوالر)

ارتفاع تكاليف التعليم
تنقل صحيفة «الــوطــن» الــمــوالــيــة للنظام
السوري عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم
العالي أن «نسبة رفع الرسوم لم تتجاوز  50في
المائة» ،مبررًا سبب فرضها بـــ«زيــادة تكاليف
التعليم ومستلزمات عملية التدريس والخدمات
المقدمة التي تــأثــرت بارتفاع أســعــار الــورق
ومعدات أخــرى ،في حين لم يطرأ أي ارتفاع
كبير على باقي الرسوم التي تبقى شبه رمزية».

لـكــل م ـقــرر يـقــدمــه ال ـطــالــب لـلـمــرة األول ـ ــى ،و9000
ليرة ( 2.5دوالر) لكل مقرر يقدمه الطالب للمرة
الثانية ،و 11,000لـيــرة ( 3.1دوالرات) لكل مقرر
يقدمه الطالب للمرة الثالثة أو أكثر .كما تتقاضى
الجامعات  150دوالرًا عن كل مقرر للطالب العرب
واألجانب .وشملت الرسوم املرفوعة أيضًا اإلقامة
في السكن الجامعي من  300ليرة ( 8سنتات) إلى
 2000لـيــرة ( 57سـنـتــا) شـهــريــا ،علمًا أن تطبيق
هذين القرارين يبدأ في العام املقبل.

18

مجتمع

االثنين  18أكتوبر /تشرين األول  2021م  12ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Monday 18 October 2021

تحقيق

االثنين  18أكتوبر /تشرين األول  2021م  12ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Monday 18 October 2021

جامعيو تونس «بال مأوى»...
وينتظرون الحلول

أطلق السودان أخيرًا االستراتيجية الوطنية األولى إلدارة
الموارد المائية في البالد وإنهاء بؤرالعطش والقضاء
على الجوع والفقر وتعزيز األمن الغذائي ورفع
تمتد لعشرة أعوام
مستوى المعيشة ،على أن
ّ

مياه
السودان
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ف ــي ال ـع ـق ــود امل ــاضـ ـي ــةّ ،أدى ع ــدم
إدارة امل ـ ـ ـ ـ ــوارد امل ــائـ ـي ــة ب ـطــري ـقــة
مـثـلــى ف ــي الـ ـس ــودان إل ــى ن ــزاع ــات
ّ
مستمرة بني املجتمعات املحلية،
وصــدامــات
وإلـ ــى م ــوج ــات م ــن ال ـج ـفــاف ضــربــت مـنــاطــق
ّ
عدة ،وخصوصًا عند أطراف البالد .كذلك زاد
مــن نسب الفقر وتــدنــي الـخــدمــات األساسية
ون ـ ـ ـ ــزوح م ــاي ــن مـ ــن مـ ـن ــاط ــق اإلنـ ـ ـت ـ ــاج إل ــى
ُ
امل ــدن ال ـك ـبــرى ،ت ـضــاف إل ــى ذل ــك الـهـجــرة إلــى
خ ــارج ال ـب ــاد .ل ــذا ،تـبــدو الـحــاجــة مـلـ ّـحــة إلــى
استراتيجية وطنية إلدارة تلك املوارد .وتفيد
ّ
إحصاءات رسمية بأن  40في املائة من ّربات
َ
الـبـيــوت فــي ال ـس ــودان ال يـحـصـلــن عـلــى مياه
مــأمــونــة يـسـتـطـعـ َـن االع ـت ـمــاد عـلـيـهــاُ ،
ويـلـقــي
ن ـقــص خ ــدم ــات إم ـ ــداد املـ ـ ّي ــاه ب ـظ ــال ســالـبــة
على الصحة العامة ،وي ّــؤثــر بنمو رأس املال
ّ
ال ـب ـشــري .وك ــل ذل ــك يـمــثــل ع ــوام ــل ق ــادت إلــى
نتائج كارثية على املستوى املجتمعي وكذلك
االقـتـصــادي واألم ـنــي .ويتطلع الـســودانـيــون
إل ــى نـجــاح االسـتــراتـيـجـيــة الـجــديــدة لـلــدولــة،
ب ـهــدف االس ـت ـف ــادة ال ـق ـصــوى م ــن امل ـي ــاه الـتــي
ّ
ّ
وتتنوع فــي الـبــاد مــا بني
تتعدد مصادرها
ّ
أنهر ،أهمها نهر النيل الذي يحصل السودان
منه على  18.5مليار متر ّ
سنويًا .كذلك
مكعب
ّ
ّ
فــإن األمـطــار املوسمية فــي الـبــاد تــوفــر نحو
 400مـلـيــار مـتــر م ـكـ ّـعــبّ ،أم ــا امل ـيــاه الـجــوفـيــة
فيصل مخزونها إلى  4.2مليارات متر ّ
مكعب.
وقــد صـ ّـرح وزيــر الــري وامل ــوارد املائية ياسر
ع ـ ـبـ ــاس ف ـ ــي خ ـ ــال إطـ ـ ـ ــاق االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الــوط ـن ـيــة األولـ ـ ــى إلدارة امل ـ ـ ــوارد امل ــائ ـي ــة في
ّ
البالد ،بأن االستفادة القصوى من تلك املوارد
ّ
تمثل تحديًا كبيرًا وصراعًا يجب خوضهما
واالن ـت ـص ــار فـيـهـمــا م ــن أج ــل تـحـقـيــق جملة
أهدافّ ،أولها خفض نسب الفقر ورفع املستوى
املعيشي وخلق فــرص وظيفية تحفظ كرامة
اإلنسان ،خصوصًا بالنسبة إلى الشباب في
الريف وامل ــرأة ،باإلضافة إلــى تحقيق السالم
والطمأنينة في املجتمعات ،وضمان التوزيع
الـ ـع ــادل ل ـل ـم ـيــاه ،وت ـح ـســن م ـس ـتــوى معيشة
السودانيني في املناطق الريفية والحضرية
والرعاة ،وضمان الحصول على مياه صالحة
للشرب ّوبأسعارفي متناول الناس .وأوضح
ع ـبــاس أنـ ــه ف ــي ح ــال ن ـجــاح االسـتــراتـيـجـيــة،
ّ
سيتمتع سبعة ماليني سوداني يعملون في
ال ــزراع ــة والــرعــي بــاألمــن الـغــذائــي وبمعيشة
كــريـمــة ،وسيجد مليونا شــاب وام ــرأة فرص
عمل .من جهته ،أكــد رئيس ال ــوزراء عبد الله
ّ
ح ـم ــدوك ،أن امل ـي ــاه ه ــي اآلل ـي ــة األه ــم لتعزيز
ّ
االستقراراملجتمعي ،وأن األمن املائي يضمن
تـ ــوافـ ــر مـ ــا ي ـح ـت ــاج ــه املـ ــواط ـ ـنـ ــون مـ ــن م ـي ــاه
لالستخدام في القطاعات اإلنتاجية ،كالزراعة

لم تتدارك وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي
في تونس بالكامل
مشكلة التحاق  25ألف
طالب جديد بالجامعات
هذه السنة ،ما جعل
مئات منهم «بال مأوى»
تونس ــ إيمان بن الحاج

محاربة العطش
باستراتيجية
جديدة
ّ
الجديد» إن «إقليم دارفــور من املناطق التي
ّ
شهدت مثل تلك التوترات التي تحدث عنها
ح ـم ــدوك ،فـهــو شـهــد حــربــا أهـلـيــة لـسـنــوات.
والنزاع على موارد املياه والزراعة كان جزءًا
ّ
من أسبابها الجوهرية» .يضيف أن «مشكالت
العطش الناجم عــن إهـمــال استغالل املــوارد
املــائ ـيــة ه ـ ّـم م ــن ه ـمــوم ال ـن ــاس ف ــي دارف ـ ــور»،
ّ
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن «اإلن ـ ـسـ ــان ك ـمــا ال ـح ـي ــوان ال
يجدان في مناطق كثيرة في اإلقليم مصدرًا
ّ
للمياه قريبًا منهما ،على الــرغــم مــن أن من
املمكن حفر مئات من اآلبــار الجوفية بقليل
مــن الجهد ،إن كــان ّ
ثمة استراتيجية وعمل
حقيقيان من قبل الحكومة في هذا الصدد».
ويوضح توب الحرير ّأن ّ
«ثمة ثالثة مشاريع
ّ
حمرة
زراعـيــة فــي كــل مــن ســاق النعام وأب ــو ّ
وأم ب ـ ّيــاضــة ،إذا ت ــواف ــرت لـهــا امل ـي ــاه ،فــإنـهــا
ستؤثر إيجابيًا بمعيشة الناس واستقرارهم
وأمنهم فترفع مستوى معيشتهم وتخفض
ّ
وتحد من البطالة» ،مشددًا على
نسب الفقر
«أهمية استيعاب استراتيجية وزارة الــري
واملــوارد املائية تلك الحقائق ،وكذلك حقيقة
ّ
أن ع ــاج ج ــذورال ـح ــرب ف ــي اإلق ـل ـيــم ينبغي
ّ
أن يـسـتـنــد إلـ ــى حـ ــل أزم ـ ــة امل ـ ـيـ ــاه» .وي ـتــابــع
ً ّ
تــوب الحرير قائال إن «توفيراملياه سيمنح
املزارعني فرصة الزراعة الشتوية كما الزراعة
الصيفية ،وهــو املدخل الرئيسي في اإلقليم

ّ
والـطــاقــة والـصـنــاعــة ،مبينًا أن ال ـســودان يقع
ّ
من ضمن الدول األقل فقرًا باملياه ،وخصوصًا
في املناطق التي تعتمد على الزراعة املطرية
ّ
واألن ـهــر املوسمية .أض ــاف حـمــدوك أن بــاده
فــي أسفل التصنيف العاملي لألمن الغذائي،
وه ّــي الــدولــة السابعة فــي قائمة ال ــدول التي
ت ــأث ــرت ب ـصــدمــات الـتـغـ ّـيــر امل ـنــاخــي وال ــدول ــة
الرابعة العشرة في الجاهزية لتلك الصدمات.
ّ
وتــابــع حـمــدوك أن االسـتــراتـيـجـيــة الطموحة
تلك تتضمن أربع أولويات ،هي تحسني األمن
ال ـغــذائــي مــن طــريــق ال ـت ـمـ ّـدد ،واس ـت ـغــال 1.6
مليون هكتار من الزراعة املروية ،وخلق فرص
تــوظ ـيــف ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ،وخ ـصــوصــا
ب ــن ش ـب ــاب ال ــري ــف ون ـس ــائ ــه ،وتــوف ـيــر امل ـيــاه
ّ
وسـهــولــة الـحـصــول عليها لـكــل الـســودانـيــن،
وت ـح ـســن إدارة مـ ـ ــوارد املـ ـي ــاه ل ــإس ـه ــام في
ّ
التعايش السلمي بــن كــل الــذيــن يتنافسون
ّ
على الحصول على املياه .وأكمل حمدوك أن
ّ
توترات ُس ّجلت بني املزارعني والرعاة ،وجلها
بسبب ال ـصــراع على م ــوارد املـيــاه وإدارت ـهــا،
وم ــن ش ــأن االسـتــراتـيـجـيــة ال ـجــديــدة أن ّ
تحد
كثيرًا من تلك النزاعات املجتمعية.
أزمات متعددة

وفي هذا اإلطار ،يقول عبد الرحمن آدم توب
الحرير ،من واليــة شمال دارف ــور ،لـ«العربي

ﻣﺼﺮ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
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اﻟﺨﺮﻃﻮم

أرﺗﺮﻳﺎ

أﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان

تعبئة المياه مهمة يومية لألطفال كذلك (أشرف الشاذلي /فرانس برس)

إلنـهــاء الـفـقــر وتحقيق الـعــدالــة االجتماعية
والسلم االجتماعي ووقــف النزوح وتحقيق
ّ
األمن الغذائي لدارفور والسودان ككل».
ّأم ــا حـمــزة عبد ال ـقــادر ،مــن والي ــة القضارف
فيقول من جهته لـ«العربي
شرقي السودان،
ّ
ّ
ال ـجــديــد» إن «ثـ ّـمــة شــقــن ألزمـ ــات امل ـيــاه في
الواليةّ .
األول مرتبط ببؤرالعطش املتعددة
ـال قــراهــم ونــزحــوا
فــي ال ــوالي ــة ،وق ــد ت ــرك أه ـ ٍ
إل ــى مـنــاطــق قــريـبــة مــن م ـصــادرامل ـيــاه ،كذلك
سـ ّـبــب العطش انـتـشــاراألمــراض املستوطنة
لعدم تــوافــر املـيــاه النقيةّ .أمــا الشق الثاني،
ف ـم ــرت ـب ــط ب ـت ــأث ـي ــر شـ ـ ـ ّـح امل ـ ـيـ ــاه ع ـل ــى األمـ ــن

ال ـغ ــذائ ــي وال ـع ــائ ــد االقـ ـتـ ـص ــادي ،اذ تعتمد
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في المائة من ربّات البيوت في
َ
يحصلن على مياه مأمونة
السودان ال
َ
يستطعن االعتماد عليها.

اﻟﺴﻮدان
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الوالية على مياه األمطار بشكل رئيسي ،ولم
تـعــد املـحــاصـيــل املـنـتـجــة منها ذات ج ــدوى.
بــالـتــالــي تـصـيــر ال ـحــاجــة مــاســة إل ــى تنفيذ
مشروعات ّ
ري تكميلي» .يضيف عبد القادر
ّ
أنـ ــه يـتـطـلــع إل ــى أن ت ـك ــون ت ـلــك امل ـشــروعــات
«ج ــزءًا مــن االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة للمياه،
وه ــو أم ــر إذا ح ــدث سـيـكــون ل ــه تــأثـيــر أكـبــر
ّ
تضم طيفًا وا ّسـعــا من
بسكان الــواليــة التي
ال ـق ـبــائــل ال ـس ــودان ـي ــة» ،الف ـتــا إل ــى أنـ ــه «عـبــر
الـ ـ ــري ال ـت ـك ـم ـي ـلــي ُي ـم ـك ــن اسـ ـتـ ـح ــداث زراع ـ ــة
ذات
مـحــاصـيــل أخـ ــرى غ ـيــر ت ـلــك الـتـقـلـيــديــة ّ
الـعــائــد امل ـح ــدود» .ويــوضــح عـبــد ال ـقــادر أنــه
ّ
ً
«بناء على إحصاءات غير رسمية ،فإن كمية
املياه املهدرة في خالل فصل الخريف بوالية
الـقـضــارف تـقــارب ّ
ربـمــا حصة ال ـســودان من
ّ
مياه النيل» ،مشيرًا إلــى «غياب أي مشروع
لتجميع تلك املـيــاه وتخزينها واستغاللها
في وقت الحاجة حتى ّ
تعم فائدتها الجميع».
ّ
وعـ ّـبــر عـبــد ال ـق ــادر عــن ت ـخــوف مــن «اعـتـمــاد
االستراتيجية الوطنية للمياه على تشييد
مشاريع مؤقتة أو إجراء معالجات آنية كما
كان يحدث في السابق».
ّ
يتحدث سيد إبراهيم أبو شعيبة،
من جهته،
َ
وهو مــزارع في واليتي سنار والنيل األزرق
حـيــث تـقــوم نــزاعــات بــن الــرعــاة واملــزارعــن،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» عــن «مـقـتــرحــات قديمة
تعود إلــى عــام  1956لالستفادة مــن كميات
املياه الواردة من الهضبة اإلثيوبية ملصلحة
إن ـشــاء مـشــاريــع مــرويــة فــي املـنـطـقــة ،بهدف

امل ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ت ــوط ــن األه ـ ــال ـ ــي وت ـط ــوي ــر
ال ـ ــزراع ـ ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة إل ـ ــى زراعـ ـ ـ ــة مـن ـت ـجــات
ل ـل ـت ـصــديــر ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـطــويــر املـجـتـمـعــات
املحلية لجهة الخدمات األساسية َّكالصحة
ُ
ّ
والـتـعـلـيــم .ل ـكــن تـلــك الـخـطــط لــم ت ـنــفــذ بعد،
ً
فـيـمــا ت ـض ــرب م ــوج ــات ال ـج ـف ــاف أج ـ ـ ــزاء من
َ
ال ــوالي ــت ــن ن ـظ ـرًا إل ــى ق ـلــة ّاألمـ ـط ــار املـعـتـمــد
عليها ،وهو األمر الذي يؤثر سلبًا باإلنتاج
من الزراعة ومن الثروة الحيوانية» .ويطالب
أبــو شعيبة بــأن «تـضــع استراتيجية املياه
ف ــي ق ــائ ـم ــة أول ــوي ــات ـه ــا امل ـش ــاري ــع ال ـخــاصــة
َ
ب ــوالي ــت ــى س ـنــار وال ـن ـيــل األزرق ،خـصــوصــا
األخيرة التي اكتوت بنيران الحرب لسنوات
ّ
طويلة»ّ ،
مبينًا أن املشاريع تلك ستسهم إلى
ح ـ ّـد كبير فــي تخفيف االحـتـقــان املجتمعي
وإن ـهــاء نــزاعــات املــزارعــن والــرعــاة وتوطني
مـجـمــوعــات قـبـلـيــة أخ ــرى ع ــادت مــن جـنـ ّـوب
السودان بعد االنفصال في عام  ،2011لكنها
لم تستقر بعد».
خشية من مصاعب

فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ي ـ ــرى امل ـت ـخ ـص ــص فــي
دراســات السالم واملجتمع ،عباس التجاني،
ّ
ّأن «إعــداد االستراتيجية في ّ
حد ذاته يشكل
ّ
تقدمًا فــي مـجــال الـحـ ّـد مــن الـصــراعــات حول
املوارد املائية في األطراف ،كما حدث في شمال
دارفـ ــور قـبــل أســابـيــع ،وال سـ ّـيـمــا إذا شملت
االستراتيجية األبـعــاد االجتماعية وتقليل
ّ
تتحول إلى
الفقر والسلم املجتمعي ،على أن

يحصل السودان على
مكعب من
 18.5مليار متر
ّ
المياه من نهر النيل
ّ
توفر
األمطار الموسمية
مكعب
نحو  400مليار متر
ّ
من المياه سنويًا

بــرنــامــج يـسـتــوعــب أه ــل امل ـص ـل ـحــة» .ويـعـ ّـبــر
الـتـجــانــي ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ع ــن «خشية
م ــن م ــواج ـه ــة ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـن ـف ـيــذ م ـصــاعــب،
أبرزها عدم توافر التمويل الكافي ،فهذا أمر
يحتاج الى دعم املجتمع الدولي املنفتح على
الـســودان في هــذه الفترة» .ويشير التجاني
ّ
إلى أن «نجاح االستراتيجية يجب أن ينتهي
بالقضاء على العطش في كردفان ودارفــور
والنيل األزرق ودارفور ،وفي الخرطوم كذلك،
حيث مناطق طرفية فــي العاصمة ال تصل
بد من أن ّ
إليها إمدادات املياه .كذلك ،ال ّ
تؤدي
االستراتيجية إلى وقف الزحف الصحراوي
واسترداد الفاقد من الثروات الطبيعية ،على
أن تكون األولية ملناطق النزاعات الدامية».

ال يزال مئات من الطالب والطالبات في
تونس ينتظرون الظفر بسكن جامعي،
رغــم م ــرور أكـثــر مــن أسـبــوعــن على بدء
ال ـعــام ال ــدراس ــي للتعليم الـعــالــي ،وذلــك
ب ـت ــأث ـي ــر ال ـن ـت ــائ ــج االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـتــي
سجلت هــذه السنة على صعيد األرقــام
الـكـبـيــرة ل ـعــدد الـنــاجـحــن بــامـتـحــانــات
البكالوريا ،والـتــي فاقت بــآالف تلك في
ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،وب ـ ــ 25ألـفــا تـحــديـدًا
باملقارنة مع العام املاضي ( 78ألفًا في
 2021مقارنة بـ 53ألفًا في .)2020
وقد أربكت هذه الزيادة الالفتة واملفاجئة
ع ـمــل وزارة الـتـعـلـيــم ال ـع ــال ــي وال ـب ـحــث
العلمي على صعد مختلفة ،إذ جعلتها
غير قادرة على استيعاب الفائض الكبير
ف ــي س ـعــة امل ـ ـ ــدارج ال ـجــام ـع ـيــة ،وت ــواج ــه
مشاكل النقص الحاد في عدد األساتذة
الجامعيني ،وتوزيع الطالب الجدد على
األقسام الذي تأثر سلبًا أيضًا بصعوبة
ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـت ـط ـل ـب ــات ال ـت ــوج ـي ــه
ال ـجــام ـعــي الـ ــذي م ـنــع آالف ال ـط ــاب من
الحصول على االختصاصات الجامعية
ال ـت ــي ي ــرغ ـب ــون ف ــي دراسـ ـتـ ـه ــا ،وف ــرض
توجههم إلى أخرى ال تلبي تطلعاتهم.
وتـ ـتـ ـع ــدد املـ ـش ــاك ــل الـ ـخ ــاص ــة بــال ـس ـكــن
الجامعي بسبب الضغط الـشــديــد على
الطاقة القصوى الستيعاب املساكن ،ما
اضطر الطالب وخصوصًا الطالبات إلى
إنشاء مجموعات على موقع «فيسبوك»
للتواصل االجـتـمــاعــي مــن أجــل متابعة
آخ ــر مـسـتـجــدات امل ــوض ــوع ،والـحـصــول
على معلومات أو معطيات عن احتمال
انفراج األزمة أو عدمها.
والـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن غ ــالـ ـبـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــات ال
ت ـس ـت ـط ـي ــع ت ــوفـ ـي ــر م ـ ـصـ ــاريـ ــف ال ـس ـك ــن
الجامعي الـخــاص أو استئجار مسكن
ألب ـنــائ ـهــا ،بـسـبــب ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار في
مختلف املناطق خالل السنوات األخيرة.
تقول الطالبة إيناس العرفاوي لـ«العربي
الجديد»« :عــدت إلى الدراسة من دون أن
يـتــوفــر لــي م ــأوى ف ــي الـسـكــن الـجــامـعــي،
فاضطررت إلى التنقل بني مساكن توجد
فيها زميالت وصديقات لإلقامة عندهن
مــؤق ـتــا ح ـتــى ال ـح ـصــول ع ـلــى إج ــاب ــة من
ُ
دي ـ ــوان ال ـخ ــدم ــات ال ـجــام ـع ـيــة» .تـضـيــف:
«ال ـ ـس ـ ـكـ ــن الـ ـج ــامـ ـع ــي م ـ ـ ـ ــاذي ال ــوحـ ـي ــد
ملواصلة دراستي في ظروف مناسبة ،ألن
حال عائلتي متوسطة ،وال تملك إمكانات
مــاديــة لتأمني غرفة لــي فــي أحــد املساكن
الجامعية الخاصة ،أو ملشاركة زميالتي
في سكن مستأجر ،فاألسعار خيالية حقًا
بالنسبة لي وألسرتي التي تساعدني في
توفير مصاريف السنة الجامعية ،في ظل
ضعف قيمة املنحة التي يقدمها ديــوان
الخدمات الجامعية».
وتـشـيــر إل ــى أن متابعتها الـ ــدروس بال
توفر مأوى لها يربكها ويجعلها تشعر
بعدم االستقرار« ،وأنــا أخشى أن تطول
ه ــذه امل ـش ـك ـلــة ،أو ال أح ـصــل ع ـلــى سكن
جامعي حكومي».
أيـ ـض ــا ،تـ ـق ــول ال ـط ــال ـب ــة سـ ـن ــدس امل ـق ــدم
لـ«العربي الجديد»« :الـعــودة الجامعية
هـ ــذه ال ـس ـنــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة وم ــرب ـك ــة ج ـدًا
بــال ـن ـس ـبــة لـ ــي ألنـ ـن ــي لـ ــم أحـ ـص ــل حـتــى
اليوم على مسكن جامعي رغم أحقيتي
في ذلك باعتبار أنني أوفــر كل الشروط

ُ
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ـي ــه» .ت ـض ـي ــف« :فــوج ـئــت
باملشكلة ،وبــأن ال جــواب حتى اآلن عن
موعد حصولي على مــأوى في املساكن
الجامعية كي أعود إلى مقاعد الدراسة.
وأنـ ـ ــا ال أزال أالزم املـ ـن ــزل ف ــي ان ـت ـظــار
حصول انفراج في األزمة».
وكــانــت وزي ــرة التعليم العالي والبحث
ال ـع ـل ـمــي ال ـســاب ـقــة أل ـف ــة ب ـن ـع ــودة أقـ ـ ّـرت
أخ ـي ـرًا ب ــوج ــود إش ـكــال ـيــات ك ـب ـيــرة على
مستوى السكن االستثنائي للطالب في
محافظات الشمال والجنوب وصفاقس،
رغ ـ ـ ــم رف ـ ـ ــع طـ ــاقـ ــة اسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب امل ـس ــاك ــن
الـجــامـعـيــة بـنـحــو  12أل ــف ســريــر للعام
الدراسي .2022 – 2021
من جهته ،يقول عضو املكتب التنفيذي
ل ــات ـح ــاد الـ ـع ــام ل ـط ــاب ت ــون ــس ،سيف
الغابري لـ «العربي الجديد» إن «السنة
الجامعية الحالية استثنائية بامتياز،
ب ـس ـبــب اإلربـ ـ ـ ــاك الـ ـ ــذي خ ـل ـف ـتــه جــائـحــة
ك ــورون ــا ،وارت ـف ــاع ع ــدد ال ـطــاب الـجــدد.
وب ـعــدمــا نــاقــش االتـ ـح ــاد م ــع مـســؤولــي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الـ ـصـ ـع ــوب ــات الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا ال ـط ــاب
الجدد والقدامى في توفير سكن جامعي
لهم ،شكلت الوزارة لجنة ملتابعة الوضع
ن ـج ـحــت فـ ــي ت ــوف ـي ــر م ـس ــاك ــن جــام ـع ـيــة
لجميع الطالب الجدد بخالف مئات من
القدامى الذين نحاول إيجاد حلول لهم
بينها زيــادة طاقة االستيعاب وإضافة
أس ـ ّـرة فــي ع ــدد مــن ال ـغــرف ،مــع الحفاظ
على شــروط اإلقامة الصحية واملريحة.
ك ـم ــا ن ــراق ــب أسـ ـع ــار ال ـس ـك ــن ال ـجــام ـعــي
ـاع لترميم مباني
ال ـخــاص ،ون ـبــذل م ـسـ ٍ
توفير ّ
أسرة إضافية،
ومساكن في سبيل
وتقليص الضغط على الغرف».
ُوي ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ـ ـ ــى أن «الـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــط ال ـك ـب ـي ــر
املسجل على املساكن الجامعية في كل
املـحــافـظــات دف ــع وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي إلــى فتح طلب عروض
للحصول على مساكن جديدة الستقبال
أكـبــر عــدد مــن ال ـطــاب ،وهــو حــق مطلق
لهم ال يمكن التنازل عنه».

يكف (فتحي بلعيد /فرانس برس)
استحداث  12ألف سرير لم
ِ

تتنقل للعثور على مسكن جامعي (العربي الجديد)

اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ

مصر :تالميذ في مدارس حكومية يموتون من االكتظاظ
ليس أمرًا طبيعيًا وال
منطقيًا أن يلقى أطفال
حتفهم في مدارسهم
بسبب اكتظاظ أو شجار
ّ
لكن هذا
حول الجلوس.
ما حصل بالفعل في
مصر ،حيث المدارس
الحكومية تعاني من
كثرة التالميذ وضيق
األماكن المخصصة لهم
تالميذ متكدّ سون في
أحد الفصول (محمد
حسام /األناضول)

القاهرة ــ العربي الجديد

توفي تلميذان مصريان يتابعان تعليمهما
فـ ــي امل ـ ـ ـ ــدارس ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،م ـن ــذ ب ـ ــدء ال ـع ــام
الـ ــدراسـ ــي ال ـج ــدي ــد ف ــي م ـن ـت ـصــف أك ـت ــوب ــر/
ت ـشــريــن األول ال ـ ـجـ ــاري ،نـتـيـجــة االك ـت ـظــاظ
ال ـش ــدي ــد وال ـ ـش ـ ـجـ ــارات ب ــن ال ـت ــام ـي ــذ عـلــى
الـجـلــوس فــي الـصـفــوف األول ــى فــي الفصول
ال ــدراسـ ـي ــة .هـ ــذا ال ــواق ــع األلـ ـي ــم ُي ـس ـ ّـج ــل في
امل ــدارس الحكومية التي تعاني من أوضــاع
رديئة بسبب إفقار املنظومة التعليمية في
مصر ،على الرغم من االلتزامات الدستورية
واملواثيق واملـعــاهــدات الدولية .وقــد وصلت
الـكـثــافــة فــي بـعــض املـ ــدارس الـحـكــومـيــة إلــى
 120تلميذًا فــي الـفـصــل الــواحــد فــي مــراحــل
ّ
ال ـت ـع ـل ـيــم األولـ ـ ـ ــى ،وال تـ ـق ــل ع ــن  90تـلـمـيـذًا
فــي الـفـصــل ال ــواح ــد فــي التعليم االب ـتــدائــي،
وف ـقــا لـتـصــريـحــات ع ــدد م ــن امل ـحــاف ـظــن في
ال ــوج ـ َـه ــن الـ ـبـ ـح ــري والـ ـقـ ـبـ ـل ــي ،مـ ــن بـيـنـهــم
محافظ القليوبية على سبيل املثال .وتفيد

بيانات صــادرة عن وزارة التربية والتعليم
املـصــريــة حــول متوسط كثافة التالميذ في
الفصول الدراسية بمحافظات الجمهورية،
ّ
ب ـ ــأن م ـت ــوس ــط ك ـث ــاف ــة ال ـف ـص ــل الـ ــواحـ ــد فــي
محافظة القاهرة بلغ  33تلميذًا في فصول
م ــا قـبــل االب ـت ــدائ ــي ،و 46.32ف ــي االب ـتــدائــي،
و 33.71فــي التعليم املجتمعي ،و 42.78في
اإلعدادي ،و 37.78في الثانوي العام ،و31.09
في الثانوي الصناعي ،و 49.30في الثانوي
التجاري ،و 37.38في الثانوي الفندقي .وفي
ُ
محافظة الجيزة التي تـ َـعـ ّـد أكثر املحافظات
ك ـثــافــة وف ـقــا إلحـ ـص ــاءات األعـ ـ ــوام الـســابـقــة،
فيبلغ متوسط كثافة الفصل الــواحــد فيها
 30.96تلميذًا في فصول ما قبل االبتدائي،
و 61.57فــي االبـتــدائــي ،و 27.02فــي التعليم
املـجـتـمـعــي ،و 57.10فــي اإلعـ ـ ــدادي ،و47.82
ف ــي ال ـث ــان ــوي الـ ـع ــام ،و 42.22ف ــي ال ـثــانــوي
ال ـص ـنــاعــي ،و 41.04ف ــي ال ـثــانــوي ال ــزراع ــي،
و 76.52فــي ال ـثــانــوي ال ـت ـجــاري ،وص ـفــر في
الثانوي الفندقي .وفي محافظة اإلسكندرية،

وصلت الكثافة فى بعض
المدارس الحكومية إلى
 120تلميذًا فى الفصل
يخسر تالميذ حياتهم
وهم يتدافعون للجلوس
في الصفوف األولى
يبلغ متوسط كثافة الفصل الــواحــد 44.12
تلميذا في فصول ما قبل االبتدائي ،و52.08
في االبتدائي ،و 23.80في التعليم املجتمعي،
و 47.09فــي اإلعـ ــدادي ،و 40.40فــي الثانوي
ال ـ ـعـ ــام ،و 31.73فـ ــي الـ ـث ــان ــوي ال ـص ـن ــاع ــي،
و 70.23في فصول الثانوي الزراعي ،و62.71

فــي الثانوي الـتـجــاري ،و 32.97فــي الثانوي
العام
الفندقي .وتنخفض أولــويــات اإلنـفــاق ّ
عـلــى التعليم فــي مـصــر ،عـلــى الــرغــم مــن أنــه
ّ
ي ـع ــود بــال ـن ـفــع ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع ك ـك ــل .فنسبة
ّ
كبيرة من املتعلمني في املجتمع ال تصب فقط
فـ ّـي املصلحة الشخصية لـهــؤالء املتعلمني،
إن ـمــا تفيد الـجـمـيــع مــن خ ــال ال ــزي ــادة التي
ُت َّ
ّ
وتحسن
سجل في الناتج القومي اإلجمالي
ال ـص ـحــة وان ـخ ـف ــاض م ـع ـ ّـدل زي ـ ــادة الـسـكــان
ّ
ومعدالت الفقر وتعزيز عدالة توزيع الدخل
وانـخـفــاض الـجــريـمــة وتـعــزيــز الديمقراطية
وضمان الحريات املدنية.
وقد ّ
خصصت موازنة  2022 - 2021أولويتها
للديون والعاصمة الجديدة وكبار العاملني
ّ
في الــدولــة ،مقابل تخصيص أقــل من نصف
ّ
الحد الدستوري للصحة والتعليم في مصر.
بــالـتــالــي ،يحتفظ التعليم بترتيبه الثالث
في أولويات اإلنفاق .وعلى الرغم من زيادة
مخصصاته بنحو  15مليار جنيه ّمصري
(نـحــو  955مليون دوالر أمـيــركــي) فــإنـهــا لم

تصل إلى نصف ّ
الحد األدنى الذي ّ
نص عليه
دس ـت ــور الـ ـب ــاد .وف ــي ح ــن تــؤكــد الـحـكــومــة
ال ـتــزام ـهــا بــال ـحـ ّـد ال ــدس ـت ــوري لــإن ـفــاق على
ّ
ال ـص ـحــة وال ـت ـع ـل ـيــم ،فـ ــإن ال ـب ـيــانــات ال ـ ــواردة
ّ
فــي امل ــوازن ــة الـعــامــة تــوضــح أن ه ــذا اإلنـفــاق
ال يتجاوز  1.5فــي املــائــة مــن الناتج املحلي
اإلجمالي في املوازنة الجديدة ،وهي نصف
النسبة التي ّ
حددها الدستور والبالغة ثالثة
ّ
كحد أدنى.
في املائة من الناتج ّ
ت ـجــدر اإلشـ ـ ــارة إل ــى أنـ ــه ب ـص ــدور الــدس ـتــور
املـ ـص ــري ف ــي عـ ــام  ،2014ص ـ ــارت الـحـكــومــة
مـلــزمــة ب ــزي ــادة نسبة اإلن ـف ــاق عـلــى التعليم
والـصـحــة لتصل إلــى نحو  10فــي املــائــة من
ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ف ــي خـ ــال ثــاث
س ـنــوات ،ويـصـيــر ه ــذا استحقاقًا دسـتــوريــا
ال ّ
بد من تنفيذه ،وبموجبه يحصل التعليم
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

الجامعي ومــا قبل الجامعي على ستة في
املائة من الناتج املحلي ،والصحة على ثالثة
ّ
في املائة .لكن ما حدث في خالل تلك الفترة
ّ
هو بخالف ذلك ،فقد ات َخذت تلك املخصصات
منحنى نزوليًا .ولم ترق كذلك نسبة اإلنفاق
على التعليم املدرسي والجامعي إلى نصف
مقرر في الدستور ّ
ما هو ّ
كحد أدنى ،إذ بلغت
نحو  2.42فــي املــائــة مــن الناتج املحلي ،في
ّ
حــن أن النسبة امل ـقــررة دسـتــوريــا هــي ستة
ّ
كحد أدنى (أربعة في املائة للتعليم
في املائة َ
املدرسي واثنني في املائة للتعليم الجامعي).
وعلى الرغم من الــزيــادة املـطــردة سنويًا في
مخصصات التعليم التي بلغت  172.6مليار
جـنـيــه (ن ـحـ ّـو  11مـلـيــار دوالر) ف ــي امل ــوازن ــة
الجديدة ،فإنها ال ترقى إلى مستوى الزيادة
املطردة في الناتج املحلي اإلجمالي ،والذي
ي ـص ــل ،وف ـق ــا ل ـخ ـطــة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
املـعــروضــة عـلــى الـبــرملــان فــي إبــريــل/نـيـســان
امل ــاض ــي ،إل ــى ن ـحــو  7.1تــري ـل ـيــونــات جنيه
(نحو  450مليار دوالر).

