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عاصفة تغرق شمال شرق أميركا

ّ
وسببت حوادث سير
أغرقت أمطار غزيرة شمال شرق الواليات املتحدة ،فغمرت الطرق باملياه،
في املرحلة األولى من اضطرابات جوية متوقعة في املنطقة برياح عاتية وأمــواج مرتفعة .وقال
مراقبو الطقس إن األمـطــار الغزيرة التي بــدأت ليلة الثالثاء وشملت املنطقة مــن واشنطن إلى
نيويورك أوقعت حــوادث طرق في نيوجيرسي ،إذ تحولت الطرق إلى ما يشبه األنهار .وتتجه
العاصفة نحو ماساتشوستس ،ومن املتوقع أن تصل إلى نيو إنغالند الساحلية .وقــال خبراء
األرصاد إنها قد ّ
(رويترز)
تسبب ارتفاع منسوب املياه مترًا فوق مستوى سطح البحر.

توفي مساء يــوم الثالثاء القاضي املصري أحمد الشاذلي ،نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
الدائرة  11باملحكمة اإلداريــة العليا ،صاحب الحكم بتأييد «مصرية» جزيرتي تيران وصنافير،
اللتني تنازلت عنهما حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية بموجب
ّ
اتفاقية بني البلدين .وكان الشاذلي قد أكد خالل النطق بالحكم أن «سيادة مصر على جزيرتي
ّ
تيران وصنافير مقطوع بها ،بأدلة وواقع ملموس وأن دخول الجزيرتني ضمن األراضي املصرية
(العربي الجديد)
واضح يسمو لليقني».

توصيات قبل قمة المناخ
طــالـبــت األم ــم املـتـحــدة ال ـقــوى االقـتـصــاديــة األكـبــر
فــي العالم بضمان جـ ّـديــة التعهدات التي أطلقتها
املــؤس ـســات املــال ـيــة لـتـحـقـيــق ه ــدف ال ــوص ــول إلــى
صافي االنبعاثات الصفري ،واعتماد أسس علمية،
وإنهاء تمويل املشاريع الجديدة للوقود األحفوري.
وهذه التوصيات هي األولــى التي توجهها مبادرة
تمويل برنامج األمــم املتحدة للبيئة مباشرة إلى

مجموعة الدول العشرين األولى في شأن املسألة،
وت ــأت ــي قـبــل أي ــام م ــن ب ــدء قـمــة امل ـن ــاخ ال ـ ـ  26الـتــي
تستضيفها مدينة غالسكو األسكتلندية األحد
امل ـق ـبــل .وأصـ ـ ــدرت م ـب ــادرة ال ـت ـمــويــل  11تــوصـيــة
ملسؤولي مجموعة العشرين املجتمعني قبل قمة
غــاس ـكــو لـ ــدرس أف ـضــل ال ـس ـبــل ل ــإش ــراف على
ال ـج ـهــود ال ـت ــي يـبــذلـهــا ق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــة الـخــاصــة

بـخـفــض االن ـب ـعــاثــات املـسـبـبــة لـظــاهــرة االحـتـبــاس
الحراري بحلول منتصف القرن الحالي ،في وقت
يتخوف فيه محللون من إطــاق تعهدات «شديدة
الضعف» ال تتناسب مــع مضمون التقرير املهم
الــذي أصــدرتــه لجنة متخصصة باملناخ في األمم
املـتـحــدة فــي أغـسـطــس /آب املــاضــي ،ووجـهــت فيه
«إنذارًا للبشرية» .واعتبرت املبادرة أن املؤسسات

املالية يجب أن تلتزم اقتراحات قائمة على العلم ،وأن
تتحلى بالشفافية في التدابير التي تتبعها .ودعت
إلى ربط هذه االقتراحات بتخصيص املؤسسات
القروض في أســرع وقــت ،من أجــل تحقيق الهدف
الـعــاملــي بقصر ال ــزي ــادة فــي درج ــة ح ــرارة كوكب
األرض بنسبة ال تتجاوز  1.5درجة مئوية.

(رويترز)

(تونغ شين سوتي /فرانس برس)

جامعة «األنبار» تستقبل طالبها

بغداد ـ سالم الجاف

أعلنت السلطات التعليمية في العاصمة
العراقية بغداد بدء العام الدراسي الجديد
في الجامعات واملعاهد في عموم البالد،
وسط توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لتكثيف الحصص الدراسية للطالب تعويضًا عن
الـعــامــن السابقني ،إذ تــأثــرت الجامعات واملعاهد
بتفشي جائحة كورونا واضطرت إلى اإلغالق مرات
عدة ،واعتماد الدراسة عن بعد.
ُ
وت ّ
جسد جامعة «األنبار» (تقع في الجانب الغربي
م ــن ن ـهــر الـ ـف ــرات ال ـ ــذي ي ـمــر ف ــي مــدي ـنــة ال ــرم ــادي،
غــربــي الـ ـع ــراق) ،قـ ّـصــة ن ـجــاح فــي مــديـنــة ال ــرم ــادي،
الـعــاصـمــة املحلية ملحافظة األن ـب ــار ،غــربــي الـبــاد،
بـعــدمــا تـمـكـنــت ف ــي ظـ ــروف اسـتـثـنــائـيــة م ــن إع ــادة
إعمار مباني وأقسام الكليات التابعة لها من جراء
تـعـ ّـرضـهــا لــدمــار كـبـيــر إث ــر اح ـتــال تنظيم الــدولــة
اإلسالمية (داعش) البالد عام  ،2015وقيامه بحملة
تخريب وتفجير واسـعــة أتــت على أكثر مــن  60في
املائة منها.
وب ــدأت الـجــامـعــة ال ـعــام ال ــدراس ــي مــع الـتـحــاق أكثر
مــن  30أل ــف طــالــب بـهــا مــن كــا الـجـنـســن مــوزعــن
على  18كلية رئيسية ،أبرزها الطب وطب األسنان
والـصـيــدلــة والـهـنــدســة والـعـلــوم واألدب والـقــانــون
والـتــربـيــة ،وتـعــد مــن أب ــرز الـجــامـعــات ،وق ــد حققت

خــال الـسـنــوات املــاضـيــة مــراكــز متقدمة فــي مجال
األبحاث والــدراســات العلمية على مستوى البالد.
وبـحـســب ب ـيــان ص ــدر عــن وزارة الـتـعـلـيــم والـبـحــث
ّ
الـعـلـمــي فــي ب ـغــداد أخ ـي ـرًا ،ف ــإن  22جــامـعــة عراقية
حققت مراتب تنافسية في تصنيف كيو أس ()QS
العاملي لجامعات الدول العربية ،ومن بينها جامعة
«األنبار».
ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء الـعــراقـيــة (واع) ،عــن ال ــوزارة
قولها إن جامعة بـغــداد حصلت أيضًا على املركز
 26من أصل  181جامعة عربية استنادًا إلى السمعة
األكاديمية ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية قياسًا
بعدد الطالب ،باإلضافة إلى شبكة البحث العلمي
الــدولـيــة والـتــأثـيــر اإللـكـتــرونــي ،ونسبة الحاصلني
على درجة الدكتوراه.
ي ـت ـح ــدث م ــدي ــر ق ـس ــم اإلع ـ ـ ــام والـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
ف ــي جــامـعــة «األنـ ـب ــار» أح ـمــد ال ــراش ــد ،ع ــن «تنفيذ
الجامعة خالل الفترة املاضية خطة واسعة لتوحيد
الجهود في الكليات التابعة لها بغية الدخول في
التنافس األكــاديـمــي والعلمي عــن طــريــق املشاركة
ف ــي الـتـصـنـيـفــات ال ـعــامل ـيــة ال ــرص ـي ـن ــة» .وي ــؤك ــد أن
«ال ـجــام ـعــة ،ورغ ــم ت ـحــديــات ال ـح ــرب عـلــى اإلره ــاب
وم ــا خلفه اح ـتــال تنظيم داع ــش مل ــدن واس ـعــة من
ش ـمــال وغ ــرب ال ـبــاد ومـنـهــا ح ــرم جــامـعــة األن ـبــار،
تمكنت خالل وقت قياسي ،من خلق بيئة أكاديمية
مـتـمـيــزة ت ـكــون قـ ــادرة عـلــى تـخــريــج ط ــاب قــادريــن

على تلبية متطلبات سوق العمل» .ويشرح الراشد
أن أســاتــذة الجامعة شــاركــوا بأنفسهم فــي تأهيل
وتـنـظـيــف وإعـ ـ ــادة إع ـم ــار م ــا ج ــرى تــدم ـيــره خــال
احتالل «داعــش» الحرم الجامعي وتخريبه مباني
ومـ ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة م ـن ـهــا ب ـم ــا ف ـي ـهــا امل ـخ ـت ـبــرات
والـقــاعــات الــدراسـيــة واملــرافــق العلمية األخ ــرى ،ما
يمكن اعتباره قصة نجاح في ظل الحرص على عدم
تعطيل الدراسة أو التأخر عن الجامعات األخرى.
وف ــي ص ـيــف ع ــام  ،2015أع ـل ـنــت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
امل ـش ـتــركــة ب ــن ب ـغ ــداد وال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي بـقـيــادة
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ت ـحــريــر جــام ـعــة «األن ـ ـبـ ــار» من
«داعــش» ،بعدما سيطر عليها لفترة طويلة .وكان
اإلع ـ ـ ــان ب ـم ـثــابــة ن ـق ـطــة ت ـح ــول ف ــي م ـه ـمــة تـحــريــر
املناطق األخرى في املحافظة.
ووفـقــا لـلــراشــد ،فقد حققت الجامعة ،بعد عــام من
تحريرها ،املرتبة الثامنة من بني  22جامعة عراقية
فــي تصنيف الجامعات العاملي ( ،)QSكما احتلت
املرتبة الثالثة في التصنيف العاملي الروسي RUR
مــن بــن سبعة وثــاثــن جــامـعــة عــراقـيــة ،وحصلت
على مــراتــب متقدمة فــي تصنيفات أخ ــرى مماثلة
إسبانية وإنــدونـيـسـيــة .وأخ ـي ـرًا ،حققت تقدمًا في
مشروع الطاقة البديلة من مشاريع الطاقة املتجددة
الصديقة للبيئة.
يتحدث أحمد املشهداني ،وهو طالب سنة رابعة في
كلية العلوم  -قسم الفيزياء ،بجامعة «األنبار» عن

عامل تشجيع
يقول المستشار الحالي في األمانة العامة لمجلس
الـــوزراء ،أحمد الموسوي ،إن تعافي المراكز
والمؤسسات التعليمية في المدن المحررة كان
عامل تشجيع معنوي كبير للسكان على أن ثمة
فرصة أخرى لتجاوز ما خلفه «داعش» من خراب
ومآس كبيرة .يضيف« :نعتقد أن دور الجامعات
ٍ
في المدن يوازي دور القائد الموجه».

الجامعة بشغف .يقول ،هو الــذي فقد والــده وزوج
شقيقته بعد اختطافهما من قبل مليشيات مسلحة
حليفة إليــران عند حاجز فــي بزيبز (إحــدى القرى
الـتــابـعــة لـعــامــريــة الـفـلــوجــة فــي مـحــافـظــة األن ـب ــار)،
شــرقــي املـحــافـظــة ،إل ــى جــانــب ّمـئــات آخــريــن مــا زال
ً
مصيرهم مجهوال حتى اآلن ،إنه عاش مع أساتذة
الجامعة والعاملني فيها كأنهم أسرة واحدة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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«التدوير» يدعم التعليم
في مخيم برج البراجنة

مع تتالي القرارات التركية التي ُتقيّد بشكل أو بآخر حياة
ّ
يفكرون في
السوريين في البالد ،راح كثيرون من هؤالء
المغادرة وإن خاطروا بحياتهم .فهم فقدوا األمل
في «الجارة» التي كانت مالذًا لهم قبل أعوام

هجرة
السوريين
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ت ــزام ــن إع ـ ــان تــرك ـيــا ع ــن زيـ ــادة
ف ــي ع ـم ـل ـيــات ض ـبــط امل ـهــاجــريــن
الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــن م ـ ـ ــع زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة خـ ـط ــاب
الكراهية والعنصرية من ّقبل بعض األتراك
ّ
بحق السوريني .كذلك ،مثلت قــرارات تركية
رس ـم ـي ــة س ـب ـب ــا إض ــافـ ـي ــا ل ـ ـعـ ــودة س ــوري ــن
مـقـيـمــن ف ــي ال ـب ــاد م ـنــذ تـسـعــة أع ـ ــوام إلــى
املـخــاطــرة بــأرواحـهــم وخ ــوض الهجرة عبر
البحر.
يشكو محمد إبراهيم البالغ مــن العمر 36
ً
عامًا قائال لـ«العربي الجديد»« :ضاقت بنا
تركيا .بعد الدالل والترحيب ،لم نعد قادرين
على ّ
تحمل األعباء املعيشية ونظرة البعض
العدائية لنا .ليتني أستطيع الهجرة بأيّ
ط ــري ـق ــة م ـم ـك ـن ــة» .وي ـح ـك ــي ع ــن مـ ـح ــاوالت
األخيرة للهجرة السرية
متكررة في األشهر
ّ
إل ــى أوروبـ ــا ،الفـتــا إلــى أن ــه س ــأل عــن السفر
ّ
ّ
النظامي فوجد أن تكلفته «تتخطى تسعة
آالف يـ ـ ــورو (نـ ـح ــو  10آالف و 500دوالر
أميركي) واألمر غير مضمون» ،وذلك بعدما
قصد واليــة إزمير (غــرب) على ساحل بحر
إيجه في محاولة للهجرة بواسطة قــوارب
مطاطية.
ّ
ي ـض ـيــف إب ــراهـ ـي ــم« :أعـ ـم ــل ف ــي م ـح ــل لـبـيــع
ال ـح ـل ــوي ــات بـمـنـطـقــة ال ـس ـل ـط ــان أح ـم ــد فــي
إس ـط ـن ـبــول ،مـنــذ أرب ـع ــة أع ـ ــوام .عـلــى الــرغــم
ّ
مــن أن أج ــري ارت ـفــع إل ـ ّـى  3500لـيــرة تركية
(ن ـحــو ّ 370دوالرًا) ل ـكــنــه بــال ـكــاد يكفيني
مــع التقشف .فـبــدل إيـجــار املـنــزل ارتـفــع من
 1600ل ـيــرة (ن ـحــو  170دوالرًا) إل ــى ّ2000
(نـحــو  210دوالرات) عـلــى الــرغــم مــن أنـنــي
ّ
أق ـيــم فــي ح ـ ّـي شـعـبــي .كــذلــك ،ف ــإن األس ـعــار
ارت ـف ـعــت بنسبة ت ـفــوق  100فــي املــائــة منذ
بـ ّـدايــة أزم ــة ك ــورون ــا» .ويشير إبــراهـيــم إلى
ُ
ّ
أن ــه «إل ــى جــانــب ك ــل ذل ــك ت ـضــاف عنصرية
ب ـعــض األت ـ ـ ــراك ت ـجــاه ـنــا .ف ـكــونــي س ــوري ــا،
ألقى رفضًا فــي بعض القطاعات ،إذ ُيمنع
َ
ً
علينا االستئجار مثال في منطقتي الفاتح
وإسينيورت في إسطنبول ،كذلك ّ
ثمة عدم
ّ
تقبل لنا مــن قبل موظفني أت ــراك فــي خالل
مراجعتنا الدوائر الرسمية .واألمــر مشابه
من قبل بعض الباعة».
وم ـ ــا ي ـش ـكــو م ـن ــه إب ــراهـ ـي ــم ي ـن ـس ـحــب عـلــى
شــرائــح ســوريــة واسـعــة .فالتعاطي التركي
مـ ــع الـ ـس ــوري ــن ت ـ ـبـ ـ ّـدل ،سـ ـ ـ ـ ً
ـواء أك ـ ـ ــان األمـ ــر
مرتبطًا بتأجير املنازل أو القرارات الرسمية
امل ـت ــاح ـق ــة م ــن ق ـب ـيــل رفـ ــع رس ـ ــوم الـتـعـلـيــم
الجامعي الخاص بالسوريني بعدما كانت
رم ــزي ــة ،ف ـصــارت تـ ــوازي رس ــوم ّ
أي أجنبي
يتابع دراسته في تركيا .ومن القرارات كذلك
إل ــزام الـســوريــن الحاصلني على الجنسية

رغبة في
الرحيل وسط
تشدد تركي

التركية بالتوقيع على تنازل عن ملكياتهم
فــي حــال الــوفــاة وع ــدم وج ــود وري ــث تركي.
ّ
وبالنسبة إل ــى املـ ـ ّ
ـدرس خــالــد األس ـعــد ،فــإن
ّ
األس ـ ـ ــوأ ه ــو «ف ـص ــل ن ـح ــو  13ألـ ــف مـ ــدرس
س ـ ــوري ،م ــع وعـ ــود ب ــإع ــادة ثــاثــة آالف من
الجامعيني الــذيــن يحملون شـهــادة باللغة
مصير تسعة آالف أسرة
التركية .فهذا يجعل
ّ
ً
سورية مجهوال ،بعد توقف أجرهم الشهري
ّالبالغ  2020ليرة (نحو  210دوالرات) علمًا
أنه األجر األدنى في تركيا».
ويكشف األسعد ،وهو من هؤالء املفصولني
مــن الـعـمــلّ ،أن «ج ـ ّـل امل ـ ّ
ـدرس ــن الــذيــن أنهت
منظمة األمــم املتحدة للطفولة (يونيسف)
وتــركـيــا عـقــودهــم أخ ـي ـرًا ،يبحثون اآلن عن
مخارج لتدبير معيشتهم .والهجرة السرية
ع ـل ــى رأس الـ ـحـ ـل ــول ،ويـ ـج ــري ال ـب ـح ــث عــن
م ـهـ ّـربــن .وي ــأت ــي ذل ــك ب ــال ـت ــوازي م ــع حـلــول
تقوم على هجرة شرعية من خالل مراجعة
الـسـفــارات ومـكــاتــب األم ــم املـتـحــدة» .ويلفت
ّ
األسعد إلى «قرارات كارثية يتخذها بعض
ّ
للتغلب على ّ
ّ
تردي ظروف العيش
املدرسني
ولتلبية النفقات املتزايدة في تركيا .فبعد
توقف الراتبّ ،
ثمة من لجأ إلى تزويج بناته
القاصرات لتخفيف املصاريف أو لالستفادة
ّ
ّ
من مبالغ مالية»ّ ،
مشددًا على أن «هذا الحل

ّ
ّ
بمدرس من املفترض أنه
وغير الئق
كارثي ّ
ّ
واع ومثقف .لكن النظريات غير الواقع ،وال
ّ
ّ
ويبي األسعد أن «تركيا
حلول هنا للعيش».
ال تمنح الـســوريــن ،ســوى املسنني وبعض
األس ـ ـ ــر امل ـس ـج ـل ــة فـ ــي ب ــرن ــام ــج م ـس ــاع ــدات
ّ
ص ـ ــويّ ،
أي م ـس ــاع ــدات ،عـلـمــا أن أص ـحــاب
الـبـيــوت ال يــرحـمــونـنــا فــي ب ــدالت اإلي ـجــار،
ُ
وتـ ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك ال ـف ــوات ـي ــر وامل ـص ــاري ــف
املختلفة» .وتعليقًا على األخـبــار املتناقلة
حول وفيات مفاجئة لعدد من ّ
املدرسني بعد
«قرار الفصل التعسفي ّوغير الالئق» ،يقول
ّ
مدرسني توفوا من ّ
إن «خمسة ّ
ذبحات
جراء
ّ
قلبية ،بسبب الفقر والقهر وعــدم توفر ّ
أي
آمال مستقبلية بعد إنهاء عقود عملهم».
مدرّسون ضحايا

وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ك ــان ــت وزارة الـتــربـيــة
التركية قد أبلغت مختلف املدارس في البالد
ّ
تضم في كادرها ّ
مدرسني سوريني ،عبر
التي
رســائــل إلكترونية بعثتها فــي العاشر من
ّ
سبتمبر/أيلول املاضي ،أن «مديرية التعليم
مدى الحياة» التابعة لوزارة التربية التركية
وامل ـســؤولــة عــن التعليم مــا قـبــل الجامعي،
ّ
قررت تعيني موظفني سوريني لدعم التعليم
ّ
ّ
(وهـ ــم ج ــزء م ــن امل ــدرس ــن امل ـعــي ـنــن ســابـقــا
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القسام
اهتمت روضة
ّ
في مخيم برج البراجنة
لالجئين الفلسطينيين
في لبنان بتحسين
قدرات األطفال عبر
إشراكهم في مشروع
استخدموا فيه مواد
إعادة التدوير

بيروت ـ انتصار الدنان

مصيرها مهدد كما سواها من زمالئها المدر ّسين (فولكان كاشيك /األناضول)

ّ
ّ
متطوعني) بالتعاون مــع منظمة
كمدربني
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـل ـط ـفــولــة (ي ــون ـي ـس ــف) فــي
تركيا والـهــال األ ُحـمــر الـتــركــي ،شريطة أن
يـكــون املــوظـفــون املـ ــراد تعيينهم حاصلني
ّ
عـلــى درج ــة ب ـكــالــوريــوس عـلــى أق ــل تـقــديــر،
م ــع ت ـحــديــد م ـس ـتـ ّـوى م ـهــارات ـهــم ف ــي الـلـغــة
التركية .أضافت أنها أجــرت مفاوضات مع
املــؤس ـســات املـعـنـيــة ،املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
وال ـهــال األحـمــر الـتــركــي ،وت ـ ّـم االت ـفــاق على
تـشـغـيــل م ــا م ـج ـمــوعــه ث ــاث ــة آالف مـ ـ ّ
ـدرس
س ـ ــوري ف ـق ــط ،م ــن ب ــن م ـج ـم ــوع امل ـ ّ
ـدرس ــن
ّ
املتطوعني الذين يقترب عددهم من  13ألفًا.
وهــذا الـقــرار رآه أت ــراك خــارجــا عــن إرادتـهــم،
ّ
ألن مـنـظـمــة يــون ـي ـســف أع ـل ـنــت ع ــن انـتـهــاء
ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـ ــدع ـ ــم املـ ـ ـ ّ
ـدرسـ ـ ــن
السوريني العاملني فــي تركيا ،ابـتـ ً
ـداء مــن ا
لعام الدراسي  ،2022-2021وذلك بعد خمسة
أعـ ــوام مــن إط ــاق م ـش ــروع «دم ــج الـتــامـيــذ
ال ـس ــوري ــن ف ــي امل ـن ـه ــاج ال ــوط ـن ــي ال ـتــركــي»
املدعوم من قبل املفوضية األوروبية ،تحت
إش ــراف منظمة يونيسف ووزارة التربية
التركية.
م ـن ــار ع ـب ــود م ــن ب ــن املـ ـ ّ
ـدرسـ ــن ال ـســوريــن
املـ ـعـ ـنـ ـي ــن ،ت ـ ـقـ ــول ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»:
ّ
«لنفترض أن السبب هو يونيسف وإنهاء

13.000

مدرّس سوري أُنهيت عقودهم في
تركيا أخيرًا ،وهم اليوم يبحثون عن
مخارج لتدبير معيشتهم

بحث عن ّ
تمويل البرنامج ،ملاذا ال ُي َ
ممولني
ُ َّ
شغل ّ
املدرسون في برامج
آخرين؟ وملاذا ال ي
أخـ ـ ــرى م ــدع ــوم ــة م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي؟
ّ
وملاذا ّ
سوريني عندما كانت
تم تشغيل غير
ّ
يــونـيـســف ت ـق ــدم دع ـم ـه ــا؟» .تـضـيــف عـبــود:
ّ
«لـنـضــع ك ــل ذل ــك جــانـبــا .ال ب ـ ّـد مــن ال ـســؤال:
ملاذا االستخفاف وعدم االحترام؟ أيعقل أن
ُينهى عمل م ـ ّ
ـدرس عبر رســالــة إلكترونية،
م ــن دون ك ـل ـمــة ش ـك ــر أو ت ـع ــوي ــض ن ـهــايــة
ّ
خــدمــة لـيـتـمــكــن م ــن تــدبـيــر مـعـيـشــة أســرتــه
ً
ّ
ريثما يجد عـمــا آخ ــر؟» .وتـتــابــع عـبــود أن
ـدرس ــن ال ـســوريــن ّ
«م ـتـ ّ
ـوســط عـمــر امل ـ ّ
ربـمــا
يكون مــا بــن  40و 45عــامــا ،بالتالي بماذا
يستطيع هؤالء العمل؟ حتى ورش الخياطة
ترفضنا ،ونحن ال نجيد سوى التدريس»،
مشيرة إلــى ّأن ّ
«ثمة مــدارس عربية خاصة
ت ـح ــاول اسـتـغــالـنــا عـبــر تشغيلنا بــأجــور
منخفضة .ورغم ذلك ،هي قليلة وشروطها
ّ
عبود أن «تركيا ال تمنحنا
صعبة» .وتكمل ّ
ّ
أي م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ألنـ ـ ـن ـ ــا هـ ـن ــا وف ـ ـ ــق ق ــان ــون
الحماية املؤقتة وليس وفق قانون اللجوء.
ّ
ويــأتــي ذلــك فــي حــن أن الشهر على الباب،
ّ
يتوجب علينا ســداد إيجار املنزل
بالتالي
ّ
وال ـفــوات ـيــر وت ـحــمــل تـكــالـيــف املـعـيـشــة بعد
الغالء الفاحش .من هنا ،ال تلوموا من ّ
يزوج
ق ــاص ـرًا أو يـسـعــى إل ــى ه ـج ــرة س ــري ــة على
الرغم من مخاطرها على حياته».
الهجرة السرية ّ
حل

وكــانــت الــوكــالــة األوروب ـيــة لـحــرس الـحــدود
ّ
والسواحل «فرونتكس» قد أعلنت أن عدد
املهاجرين الوافدين بطرق غير نظامية إلى
دول االت ـحــاد األوروبـ ــي عبر غــرب البلقان،
َ
ارتفع إلى مثليه تقريبًا هذا العام ،وهؤالء
بمعظمهم من سورية وأفغانستان .وكشفت
ّ
الوكالة أن عدد العابرين بطرق غير نظامية
للحدود فــي اتـجــاه االتـحــاد منذ بــدايــة عام
 ،2021ت ـج ــاوز  82أل ـف ــا ،أي ب ــزي ــادة  59في
امل ــائ ــة ع ــن ال ـف ـت ــرة نـف ـسـهــا م ــن عـ ــام .2020
ّ
أضافت في بيان أن العدد ارتفع في يوليو/
تـمــوز املــاضــي بنسبة  67فــي املــائــة مقارنة

املاضي .وفــي حني
بالشهر نفسه من العام
ّ
ّ
يــتـهــم مــراقـبــون تــركـيــا ب ــ«غــض ال ـطــرف عن
الهجرة غير السرية للضغط على االتحاد
األوروبـ ــي» ،يــؤكــد مــديــر مــركــز األبـحــاث في
إسطنبول محمد كامل ديميريل لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» أن بـ ـ ــاده «ح ــري ـص ــة ع ـل ــى مـنــع
ال ـه ـجــرة ال ـســريــة مـنـهــا وإل ـي ـهــا ،وه ــذا قــرار
ُّ
اتخذ منذ أعــوام وتـ ّـم التشدد فيه في العام
األخـ ـي ــر ب ـعــد امل ـس ـت ـج ــدات ف ــي أفـغــانـسـتــان
وت ـص ــاع ــد ق ـص ــف ن ـظ ــام األسـ ـ ــد ل ـل ـنــازحــن
السوريني ّفي شمال غربي سورية» .يضيف
ديميريل أنــه «على الرغم من ّمــرور خمسة
ّ
أعــوام على اتفاق الهجرة املوقع بني تركيا
واالت ـحــاد األورب ــي فــي مـ ــارس/آذار مــن عام
ّ
 ،2016فــإن األوروب ـيــن لــم يفوا بتعهداتهم
س ـ ـ ــواء ل ـج ـه ــة رف ـ ــع ت ــأشـ ـي ــرة ال ـ ــدخ ـ ــول عــن
األتـ ـ ـ ــراك وإح ـ ـيـ ــاء مـ ـف ــاوض ــات الـ ـش ــراك ــة أو
حتى تسديد ما وعدوا به الالجئني» .وكان
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ق ــد تـعـ ّـهــد بـتـقــديــم دعــم
مالي قدره ستة مليارات يورو (نحو سبعة
مليارات دوالر) ملساعدة تركيا ،على الرغم
ّ
مــن أن تــركـيــا ،ب ــرأي ديـمـيــريــل «تـنـفــق أكثر
مـ ّـمــا وع ــد ب ــه األوروب ـ ـيـ ــون ع ـلــى الــاج ـئــن.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ال يـمـكــن اس ـت ـخــدام
ورق ــة هـجــرة الالجئني مثلما ُيـشــاع أخـيـرًا،
ّ
تتشدد فــي ضبط الحدود
بــل على العكس
وتلفظه الــدول
يهاجر
ـن
ـ
م
و
ومنع الـهـجــرة.
ّ
األوروبية ،خصوصًا اليونان ،تتلقفه تركيا
ّ
ّ
وتقدم له كل املساعدات املمكنة».
لـكــن ف ــي امل ـقــابــل ،تـتـصــاعــد أصـ ــوات تركية
ّ
كــلـمــا اق ـتــرب مــوعــد االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة
لتحميل السوريني وزر «مآسي معيشتهم»
وارتـ ـ ـف ـ ــاع ن ـس ــب ال ـف ـق ــر والـ ـبـ ـط ــال ــة .وي ـق ــول
أتراك عالنية« :استضفنا السوريني ألعوام
ّ
وليفتشوا عن حياة دائمة في أماكن أخرى...
بعد عـشــرة أع ــوام تعبنا كما تـعـبــوا» .وفي
هذا اإلطار ،يقول أستاذ العلوم االجتماعية
فــي جــامـعــة اب ــن خ ـلــدون بــإسـطـنـبــول رجــب
ً
شان تورك لـ«العربي الجديد»« :فعال باتت
ظــروف السوريني تدفعهم إلــى التفكير في
ّ
الهجرة الـســريــة ،لـكــن تركيا غير مسؤولة.

لم يعد السوريون قادرين
تحمل نظرة بعض
على
ّ
األتراك العدائية
جلت محاوالت في
س ّ
ُ
األشهر األخيرة للهجرة
السرية إلى أوروبا

ّ
ّ
هــم جـ ــاؤوا ضـيــوفــا م ـعــززيــن ،بـيــد أن فترة
لجوئهم طالت .ما زالــت تركيا ّ
ترحب بهم،
ّ
ّ
مصاريف أكثر
لكنها غير قادرة على تكفل ّ
مــن  3.7مــايــن س ــوري ،علمًا أنـهــا ماضية
ف ــي ال ـت ـعــاون م ــع ب ــرام ــج م ـســاعــدات ّدولـيــة
لـتـقــديــم ال ــدع ــم وامل ـس ــاع ــدات مل ــن ت ـبــقــى في
املخيمات ولألسر الفقيرة ومصابي الحرب
ّ
واملسنني».
ّ
يـضـيــف األك ــادي ـم ــي ال ـتــركــي أنـ ــه «م ــن غير
ّ
التنكر ملا ّ
قدمته تركيا في األعوام
اإلنصاف
العشرة األخيرة وتحميلها اليوم مسؤولية
تــراجــع معيشة الـســوريــن أو تفكيرهم في
الـهـجــرة .وفــي الــوقــت نفسه ،ال يمكن ألحد
ّ
حياة أفضل،
منع أي سوري من البحث عن ّ
س ــواء فــي أوروب ـ ــا أو غـيــرهــا ،ألن ــه لألسف
تالشت أحالم اإلخوة السوريني في العودة
إلــى بــادهــم مــع اسـتـمــرار الـحــرب والــوضــع
ّ
ال ـقــائــم ه ـن ــاك» .ويـلـفــت ش ــان ت ــورك إل ــى أن
«تراجع مستوى املعيشة طاول األتراك كما
ـدالت اإلي ـجــار وغــاء
ال ـســوريــن ،وارت ـف ــاع ب ـ ّ
لكننا ال ننكر ّأن ّ
ثمة
األسـعــار حالة عــامــة.
ّ
لكن تركيا ّ
قدمت ما
سوريني من دون دخل.
بوسعها ،واملجتمع الــدولــي تركها وحيدة
ف ــي ق ـض ـيــة الـ ـس ــوري ــن ،ف ـي ـمــا األوروب ـ ـيـ ــون
يـ ـتـ ـلـ ـك ــؤون فـ ــي تـ ـق ــدي ــم مـ ــا وع ـ ـ ـ ــدوا بـ ــه مــن
مساعدات وتمويل مشاريع».

ت ـت ـفــاوت مـ ـه ــارات األطـ ـف ــال ف ــي عملية
التعلم ،ما يستدعي دعــم أولئك الذين
يواجهون صعوبات ،وهــو ما اختارت
أن تفعله إدارة روضة ّ
القسام في مخيم
بــرج البراجنة لالجئني الفلسطينيني
ف ــي ل ـب ـنــان ع ـبــر عـمـلـيــة إعـ ـ ــادة تــدويــر
الـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــك وال ـ ـ ـكـ ـ ــرتـ ـ ــون وامل ـ ــاب ـ ــس
القديمة.
تـ ـق ــول املـ ـش ــرف ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة فـ ــي روضـ ــة
الـقـ ّـســام ،مهى م ـ ّـرة ،لـ«العربي الجديد»:
«نـ ـطـ ـب ــق ت ـخ ـط ـي ـطــا ت ــرب ــوي ــا وت ـع ـل ـي ـمــا
لـتـمـيـيــز مـ ـه ــارات األطـ ـف ــال ع ـبــر الــرســم
وأساليب متاحة أخــرى ،وأنشأنا قسمًا
ألول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن يـ ــواج ـ ـهـ ــون ص ـع ــوب ــات
تـعـلـمـيــة ،لكننا لــم نستطع أن نتعامل
م ـع ـهــم ف ــي ش ـك ــل ج ـي ــد ب ـس ـبــب جــائـحــة
كــورونــا ال ـعــام املــاضــي حــن لـجــأنــا إلــى
ح ـصــص تـعـلـيــم ع ــن ب ـع ــد ،ف ــي ح ــن هم
أكـ ـث ــر اح ـت ـي ــاج ــا لـلـتـعـلـيــم ال ـح ـض ــوري.
وفــور إع ــادة إطــاق التعليم الحضوري
في املــدارس والجامعات ،نظمنا نشاطًا
خاصًا لدعمهم عبر صنع ألعاب تربوية
وتــرف ـي ـه ـيــة تـعـتـمــد ع ـلــى إعـ ـ ــادة تــدويــر
البالستيك والكرتون واملالبس القديمة،
ودعونا األمهات إلى املشاركة .وفي ظل
األوضاع االقتصادية الصعبة ،تستطيع
األم ـه ــات أن يـصـنـعــن زي ـنــة لـلـبـيــت عبر
إعـ ــادة ال ـتــدويــر ،واالس ـت ـغ ـنــاء عــن شــراء
األلعاب من السوق».
ت ـت ــاب ــع« :اس ـت ـخــدم ـنــا ف ــي ال ـ ـ ــدورة الـتــي
رعـتـهــا مــؤسـســة م ـس ــاواة ،ع ـبــوات مياه
بالستيك فارغة وكنزات صوف وشمعا
وك ـ ــرت ـ ــون ـ ــا .ع ـم ـل ـن ــا م ـ ــع األم والـ ـطـ ـف ــل،
واس ـت ـط ـع ـن ــا أن ن ـن ـجــز أش ـ ـيـ ــاء جـمـيـلــة
وم ـت ـع ــددة ،ث ــم أق ـم ـنــا م ـعــرضــا ألش ـغــال
األط ـ ـفـ ــال الـ ـت ــي س ـن ــوزع ـه ــا الحـ ـق ــا عـلــى
مــؤس ـســات ف ــي املـخـيــم وريـ ــاض أط ـفــال.
كما ستحصل األم ـهــات على حصة من
أعمالهن وتلك ألوالدهن».
وت ـش ـيــر إلـ ــى أن «ه ـ ــذا ال ـن ـش ــاط يسمح
ل ــأط ـف ــال ال ــذي ــن ي ــواجـ ـه ــون ص ـعــوبــات
تعلمية بكسب ق ــدرات ومـهــارات معينة
ت ـس ــاع ــده ــم ف ــي إنـ ـج ــاز أشـ ـي ــاء مـعـيـنــة،
واكتشاف مناطق الضعف عندهم .كما
يساهم في الحفاظ على البيئة من خالل
عدم رمي املواد ،وجعل األطفال يعتادون
على الفرز في البيت كي يعرفوا أن هذه
األشياء قد يحتاجها غيرهم».

متعددة مــن أغطية هــذه الـعـبــوات .ومن
خالل مشاركة ابنتي في املشروع شعرت
ب ــأن شخصيتها تـحـسـنــت ،كـمــا حـ ّـســن
املـ ـش ــروع عـمـلـيــة ت ــواص ـل ــي م ــع أوالدي
بمساعدة املعلمات واملشرفات عليه».
أشكال وأرقام

وتقول بثينة غنام ،وهي من طيرة حيفا
بفلسطني وتقيم في مخيم برج البراجنة:
«أحد أوالدي األربعة عنيد جدًا ومزاجي،
فأحببت أن يشارك في هذه الدورة حتى
نـتـعـلــم م ـعــا مـ ـه ــارات ج ــدي ــدة .أك ـث ــر ما
أحببته في هذا النشاط هو الزراعة التي
قررنا أن نمارسها في البيت باستخدام
عبوات بالستيك ،ويتولى ابني االهتمام
باملزروعات حاليًا».
وتشير إلى أن ابنها تعلم أيضًا «صنع
أل ـعــاب تــربــويــة مــن بــاسـتـيــك وكــرتــون،
ً
وصـ ـ ــار ي ـع ـمــل م ـن ـهــا أش ـ ـكـ ــاال وأرقـ ــامـ ــا،
وي ـس ـت ـخــدم أغ ـط ـيــة ع ـب ــوات الـبــاسـتـيــك
مل ـع ــرف ــة األل ـ ـ ـ ـ ــوان .وفـ ـ ــي الـ ـبـ ـي ــت ،صــرن ــا
نعمل على تدوير الكرتون والبالستيك
وكـنــزات الـصــوف العتيقة ،فــي حــن كنا
نرميها فــي القمامة ســابـقــا ،وأصبحنا

بــالـتــالــي نـحــافــظ عـلــى الـبـيـئــة» .وتـقــول:
«تـغـ ّـيــر ابـنــي بنسبة  70فــي املــائــة .وأنــا
سعيدة بــذلــك ،وبــأنــه بــات أكثر حماسة
للعب ،وأكثر استعدادًا ملساعدتي أيضًا».
أما روال األشوح التي تقيم في مخيم برج
البراجنة ،فتقول« :ابـنــي شديد التعلق
بالهاتف الخلوي وعنيد ويملك فائضًا
في الحركة .عندما علمت بمشروع إعادة
التدوير رغبت في أن يلتحق به ،وعملنا
عـ ـل ــى جـ ـم ــع ع ـ ـبـ ــوات ب ــاس ـت ـي ــك ف ــارغ ــة
ومــابــس عتيقة كــي نستفيد منها في
التدوير ،ونصنع ألعابًا».
تضيف« :يساهم هذا النشاط في تطوير
م ـه ــارات األط ـف ــال ،ويـمـنــع اسـتـخــدامـهــم
ً
الـ ـه ــات ــف الـ ـخـ ـل ــوي وقـ ـت ــا ط ـ ــوي ـ ــا .وق ــد
اس ـت ـفــدت م ــع اب ـنــي م ــن امل ـش ــروع إذ بت
أشـعــر لــدى قيامي بــذلــك أنـنــي ال أعيش
فــي ف ــراغ .وعـمــومــا تـحـ ّـســن سـلــوك ابني
بفضل تعلمه هذه املهارات التي تجعله
يفرغ طاقته في مكان محدد ،فهو يحب
الرسم واألشكال .كما تعلم الحفاظ على
البيئة عبر عــدم رمــي العبوات الفارغة،
ويهتم بتجميعها وتقديمها لجمعيات
تساهم في التدوير».

معلومات حول اإلفادة من عبوات البالستيك (العربي الجديد)

معارف جديدة

ّ
وتـعــلــق الــزمـيـلــة ص ـمــود غـ ــزال ،وه ــي أم
لثالثة أطفال ،على هــذا النشاط بالقول
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ال ـتــزم ـنــا الحجر
املـ ـن ــزل ــي خ ـ ــال أزم ـ ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،مـ ــا زاد
مشكلة ابنتي الـتــي تعاني مــن الخجل،
فتواصلت مع مديرة الروضة التي دعت
ابنتي إلى املشاركة في مشروع التدوير
وتطوير املهارات عند األطفال».
تـ ـت ــاب ــع« :ح ـ ـضـ ــرت ابـ ـنـ ـت ــي يـ ــومـ ــن فــي
األس ـ ـبـ ــوع ورافـ ـقـ ـتـ ـه ــا ،وت ـع ـل ـم ـنــا بــأنـنــا
نستطيع عبر أشياء بسيطة أن نصنع
ألـعــابــا فــي الـبـيــت ،واكتشفنا أن ــه يمكن
صـ ـن ــع مـ ـعـ ـج ــون ل ـ ـ ـ ـ ــأوالد م ـ ــن ط ـح ــن،
وأل ـعــاب مــن عـبــوات بالستيك ،وأشـكــال

يتعلم كيفية فرز المواد في البيت (العربي الجديد)

الكويت :المعلمات «البدون» آلة عمل بأقل راتب
توفر وزارة التربية في
الكويت مئات الوظائف
للمرأة «البدون» ،لكنها
تهدر حقوقهن على
صعيد منحهن إجازات
أمومة أو حمل ،ورواتب
تقاعد ،ما يجعلهن
يعملن في خوف دائم،
ويسكتن عن التمييز

أجر المعلمة «البدون» أقل 60
في المائة من الكويتيات (ياسر
الزيات /فرانس برس)

الكويت ـ خالد الخالدي

تعاني املرأة «البدون» (عديمو الجنسية) في
الـكــويــت مــن تمييز عـلــى مـسـتــوى الــوظــائــف
الحكومية مقارنة بالكويتيات أو املوظفات
م ــن جـنـسـيــات أخ ـ ــرى ،بـسـبــب ع ـق ــود الـعـمــل
امل ـج ـح ـف ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـضــع ل ـه ــا فـ ــي األجـ ـه ــزة
الحكومية ،وعلى رأسها وزارة التربية التي
توظف مئات من النساء «البدون» كمعلمات
في كل املراحل الدراسية.
وتؤكد املعلمات «الـبــدون» أن عقود عملهن
ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى «األج ـ ـ ـ ــر فـ ــي م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــل»،
وتمنعهن مــن الحصول على إج ــازة خاصة
ب ــامل ــرض أو األم ــوم ــة ك ـمــا ح ــال الـكــويـتـيــات
اللواتي يمنحن  4أشهر إجازة خالل الحمل
ومــرح ـلــة األم ــوم ــة ،واملـعـلـمــة غـيــر الكويتية
التي تحدد إجازتها بشهر كامل .ويتناقض
ذل ـ ــك م ــع ت ــوق ـي ــع الـ ـك ــوي ــت اتـ ـف ــاق ــات دول ـي ــة
ت ـس ـمــح لـ ـلـ ـم ــرأة ال ـع ــام ـل ــة ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
إج ــازات أمــومــة .تـقــول س ــارة الـشـمــري ،وهي

معلمة تنتمي إلــى فئة «الـبــدون» لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :حـ ـص ــول امل ـع ـل ـمــة الـ ـب ــدون عـلــى
وظيفة في وزارة التربية عملية شاقة جدًا،
إذ تمر باختبارات عدة تنتهي بشرط موافقة
ال ـج ـهــاز امل ــرك ــزي ملـعــالـجــة أوضـ ــاع املقيمني
بـ ـص ــورة غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة (ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون) ،والـ ــذي
ي ــرف ــض غــال ـبــا تــوظ ـيــف الـ ـب ــدون ف ــي دوائـ ــر
الدولة بحجة أنهم يملكون جنسيات أخرى.
وبعد كل هذه املعاناة ،يجرى توظيف املعلمة
البدون براتب يعادل نسبة  40في املائة فقط
م ــن راتـ ــب نـظـيــرتـهــا ال ـكــوي ـت ـيــة ،وت ـح ــرم من
الحصول على كــل اإلج ــازات ،وبينها إجــازة
ال ـح ـم ــل ووض ـ ــع امل ــول ــود ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــر حـقــا
ً
أصيال للمرأة في كل بلدان العالم».
وتـخـبــر س ــارة أن ـهــا اض ـطــرت خ ــال ال ــوالدة
إلى أن تغيب ملدة  20يومًا فاحتسبت الفترة
ضـمــن رصـيــد إجــازات ـهــا املــرضـيــة ،مــع حسم
رات ــب  6أي ــام بـسـبــب ت ـجــاوزهــا رص ـيــد هــذه
اإلجازات ألنها وضعت مولودها خالل العام
الــدراســي .وت ـقــول« :ألـحــق مــا حصل أض ــرارًا

عقود عمل المعلمات
«البدون» قائمة على
«األجر في مقابل العمل»
المعلمة «البدون»
مستثناة من الحوافز التي
تقدمها وزارة التربية

كبيرة بــي فــي الــوظـيـفــة ،مــا جعلني أتـفــادى
تكرار تجربة الحمل والــوالدة بسبب خوفي
على وظيفتي».
وتـكـشــف س ــارة أن «ه ــذه املـعــامـلــة ال تشمل
ح ـ ــاالت ال ـح ـم ــل والـ ـ ـ ـ ــوالدة ،إذ ي ــرف ــض مـنــح
املعلمات الـبــدون كل اإلج ــازات األخــرى التي

تتمتع بها املعلمات الكويتيات ضمن قوانني
وزارة التربية ،كما أن عـقــود عمل املعلمات
ال ـبــدون ال تعترف أيـضــا بــالـظــروف القاهرة
مثل حالة العدة الشرعية عند وفاة الزوج».
ومعلوم أن قانون الخدمة املدنية في القطاع
ال ـح ـكــومــي بــال ـكــويــت ي ـم ـنــح املـ ـ ــرأة الـعــامـلــة
املسلمة التي يتوفى زوجها إجــازة مدفوعة
بمرتب كامل ملــدة أربعة أشهر وعشرة أيــام،
لكنه ال يطبق على املعلمة «البدون».
وتـقــول معلمة لغة عربية مــن فئة «الـبــدون»
فـضـلــت ع ــدم الـكـشــف عــن اسـمـهــا لــ«الـعــربــي
الجديد»« :يجرى التعامل مع املعلمة البدون
كــأن ـهــا آلـ ــة ت ـع ـمــل ب ــأق ــل راتـ ـ ــب ،وبـ ــا رصـيــد
لــإجــازات ،ويجرى استغالل حاجتها للمال
في عملها الذي تنفذ فيه شتى أنواع األوامر
من دون أي مراعاة الحتياجاتها وحقوقها».
ت ـض ـي ــف« :ت ـع ـط ــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ع ـ ــاوات
وزيـ ـ ـ ــادات س ـنــويــة لـلـمـعـلـمــات ع ـلــى أس ــاس
عملهن ،وتقوم بترقيتهن في شكل مستمر.
ل ـك ــن امل ـع ـل ـم ــة الـ ـ ـب ـ ــدون م ـس ـت ـث ـن ــاة مـ ــن ه ــذه

ال ـ ـحـ ــوافـ ــز ،إذ ي ـظ ــل ال ـ ــرات ـ ــب ال ـ ـ ــذي تـحـصــل
عليه فــي أول يــوم عمل بــا تغيير طــوال 10
سنوات ،وهي ال تنضم إلى برنامج التأمني
االجـتـمــاعــي بـخــاف املــواطـنــن ،مــا يحرمها
من راتب التقاعد».
ّ
وهنا تعلق الناشطة النسوية شيخة العلي
ف ــي حــدي ـث ـهــا ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» بــال ـقــول
«نسمي ما يحدث للمعلمة البدون بتقاطع
الظلم واالستغالل ألنها تواجه الظلم بسبب
تصنيفها التمييزي وألنها امرأة ،ما يجعلها
تواجه كل حــاالت الظلم وتأثيراته السلبية
على عملها وحياتها معًا».
وتــؤكــد الـعـلــي أن املـجـمــوعــات النسائية في
الـكــويــت ضغطت م ــرات عـلــى وزارة التربية
إلزال ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــروط امل ـج ـح ـف ــة فـ ــي حـ ــق املـ ـ ــرأة
«الـبــدون» ،مشيرة إلــى أن ال ــوزارة تــرد غالبًا
بــأن «األم ــر ليس فــي يــدهــا بــل فــي يــد ديــوان
ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة املـ ـس ــؤول ع ــن تــوظ ـيــف كل
موظفي القطاع العام ،وتحديد مستحقاتهم
امل ــال ـي ــة ع ــن ال ــوظ ــائ ــف الـ ـت ــي ي ـش ـغ ـلــون ـهــا».

ويـ ـق ــول امل ـح ــام ــي وال ـخ ـب ـيــر ال ـق ــانــون ــي عبد
ال ـع ــزي ــز امل ـط ـي ــري ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :ال
أعلم بوقائع التمييز الذي تواجهه املعلمات
ال ـبــدون فــي عملهن مــع وزارة الـتــربـيــة ،لكن
امل ــوق ــف ال ـق ــان ــون ــي لـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــرب ـي ــة سـلـيــم
باعتبار أن عقود األجــر فــي مقابل العمل ال
تسمح بحصول املوظف على إجازة مدفوعة
ع ــن ع ـم ـلــه ،وال ـت ـع ــدي ــات ع ـلــى ه ــذه الـعـقــود
املجحفة يجب أن تصدر من ديــوان الخدمة
املدنية».
وفـيـمــا ال تــوفــر وزارة الـتــربـيــة إج ــاب ــات عن
التساؤالت الخاصة باألساليب املعتمدة مع
معلمات «ال ـبــدون» ،يقول ناشط فضل عدم
كشف اسمه لـ «العربي الجديد»« :ربما كانت
وزارة التربية الــوحـيــدة التي تسمح بشغل
امل ــرأة ال ـبــدون وظـيـفــة فــي الـكــويــت ،لكنها ال
ت ـتــردد فــي اسـتـغــالـهــن بـطــريـقــة بشعة جـدًا
تخالف كل املواثيق الدولية ،وال تطبقها أكبر
ال ـشــركــات الــرأسـمــالـيــة الـتــي تستغل حقوق
موظفيها».

