
جامعة »األنبار« تستقبل طالبها

توصيات قبل قمة المناخ

17

بغداد ـ سالم الجاف

العاصمة  في  التعليمية  السلطات  أعلنت 
العراقية بغداد بدء العام الدراسي الجديد 
البالد،  عموم  في  واملعاهد  الجامعات  في 
وسط توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
عن  تعويضًا  للطالب  الدراسية  الحصص  لتكثيف 
واملعاهد  الجامعات  تــأثــرت  إذ  السابقني،  الــعــامــني 
بتفشي جائحة كورونا واضطرت إلى اإلغالق مرات 

عدة، واعتماد الدراسة عن بعد.
جّسد جامعة »األنبار« )تقع في الجانب الغربي 

ُ
وت

ــادي،  ــرمــ ــرات الـــــذي يــمــر فـــي مــديــنــة الــ ــفــ مـــن نــهــر الــ
غــربــي الـــعـــراق(، قــّصــة نــجــاح فــي مــديــنــة الـــرمـــادي، 
الــبــالد،  غــربــي  األنـــبـــار،  املحلية ملحافظة  الــعــاصــمــة 
بــعــدمــا تــمــكــنــت فـــي ظــــروف اســتــثــنــائــيــة مـــن إعـــادة 
إعمار مباني وأقسام الكليات التابعة لها من جراء 
ــر احــتــالل تنظيم الــدولــة  تــعــّرضــهــا لــدمــار كــبــيــر إثـ
اإلسالمية )داعش( البالد عام 2015، وقيامه بحملة 
تخريب وتفجير واســعــة أتــت على أكثر مــن 60 في 

املائة منها.
وبــــدأت الــجــامــعــة الــعــام الـــدراســـي مــع الــتــحــاق أكثر 
مــن 30 ألـــف طــالــب بــهــا مــن كــال الــجــنــســني مــوزعــني 
على 18 كلية رئيسية، أبرزها الطب وطب األسنان 
والــصــيــدلــة والــهــنــدســة والــعــلــوم واألدب والــقــانــون 
والــتــربــيــة، وتــعــد مــن أبـــرز الــجــامــعــات، وقـــد حققت 

خــالل الــســنــوات املــاضــيــة مــراكــز متقدمة فــي مجال 
البالد.  على مستوى  العلمية  والــدراســات  األبحاث 
وبــحــســب بــيــان صـــدر عــن وزارة الــتــعــلــيــم والــبــحــث 
 22 جــامــعــة عراقية 

ّ
الــعــلــمــي فــي بــغــداد أخـــيـــرًا، فـــإن

 )QS( حققت مراتب تنافسية في تصنيف كيو أس
العاملي لجامعات الدول العربية، ومن بينها جامعة 

»األنبار«.
ونــقــلــت وكــالــة األنــبــاء الــعــراقــيــة )واع(، عــن الــــوزارة 
املركز  على  أيضًا  بــغــداد حصلت  إن جامعة  قولها 
26 من أصل 181 جامعة عربية استنادًا إلى السمعة 
األكاديمية ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية قياسًا 
العلمي  البحث  بعدد الطالب، باإلضافة إلى شبكة 
الحاصلني  اإللــكــتــرونــي، ونسبة  الــدولــيــة والــتــأثــيــر 

على درجة الدكتوراه.
ــعــــالقــــات الــعــامــة  يـــتـــحـــدث مـــديـــر قـــســـم اإلعـــــــالم والــ
ــار« أحــمــد الـــراشـــد، عـــن »تنفيذ  ــبــ فـــي جــامــعــة »األنــ
الجامعة خالل الفترة املاضية خطة واسعة لتوحيد 
الدخول في  لها بغية  التابعة  الكليات  الجهود في 
املشاركة  طــريــق  عــن  والعلمي  األكــاديــمــي  التنافس 
ــد أن  ــؤكـ فـــي الــتــصــنــيــفــات الــعــاملــيــة الـــرصـــيـــنـــة«. ويـ
ــاب  ــم تــحــديــات الـــحـــرب عــلــى اإلرهــ »الــجــامــعــة، ورغــ
ومـــا خلفه احــتــالل تنظيم داعـــش ملـــدن واســعــة من 
شــمــال وغــــرب الــبــالد ومــنــهــا حـــرم جــامــعــة األنــبــار، 
تمكنت خالل وقت قياسي، من خلق بيئة أكاديمية 
مــتــمــيــزة تــكــون قــــادرة عــلــى تــخــريــج طـــالب قــادريــن 

على تلبية متطلبات سوق العمل«. ويشرح الراشد 
تأهيل  فــي  بأنفسهم  شــاركــوا  الجامعة  أســاتــذة  أن 
وتــنــظــيــف وإعــــــادة إعـــمـــار مـــا جــــرى تــدمــيــره خــالل 
الجامعي وتخريبه مباني  الحرم  احتالل »داعــش« 
ــعــــة مــنــهــا بـــمـــا فــيــهــا املــخــتــبــرات  ومـــســـاحـــات واســ
والــقــاعــات الــدراســيــة واملــرافــق العلمية األخــــرى، ما  
يمكن اعتباره قصة نجاح في ظل الحرص على عدم 

تعطيل الدراسة أو التأخر عن الجامعات األخرى.
ــيـــادة الــعــمــلــيــات  ــام 2015، أعــلــنــت قـ وفــــي صــيــف عــ
املــشــتــركــة بـــني بـــغـــداد والــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، تــحــريــر جــامــعــة »األنــــبــــار« من 
»داعــش«، بعدما سيطر عليها لفترة طويلة. وكان 
اإلعـــــــالن بــمــثــابــة نــقــطــة تـــحـــول فــــي مــهــمــة تــحــريــر 

املناطق األخرى في املحافظة.
عــام من  الجامعة، بعد  لــلــراشــد، فقد حققت  ووفــقــًا 
تحريرها، املرتبة الثامنة من بني 22 جامعة عراقية 
احتلت  كما   ،)QS( العاملي  الجامعات  تصنيف  فــي 
 RUR املرتبة الثالثة في التصنيف العاملي الروسي
مــن بــني سبعة وثــالثــني جــامــعــة عــراقــيــة، وحصلت 
مماثلة  أخـــرى  تصنيفات  فــي  متقدمة  مــراتــب  على 
في  تقدمًا  حققت  وأخــيــرًا،  وإنــدونــيــســيــة.  إسبانية 
مشروع الطاقة البديلة من مشاريع الطاقة املتجددة 

الصديقة للبيئة.  
يتحدث أحمد املشهداني، وهو طالب سنة رابعة في 
كلية العلوم - قسم الفيزياء، بجامعة »األنبار« عن 

الــذي فقد والــده وزوج  الجامعة بشغف. يقول، هو 
شقيقته بعد اختطافهما من قبل مليشيات مسلحة 
حليفة إليـــران عند حاجز فــي بزيبز )إحـــدى القرى 
الــتــابــعــة لــعــامــريــة الــفــلــوجــة فــي مــحــافــظــة األنـــبـــار(، 
شــرقــي املــحــافــظــة، إلـــى جــانــب مــئــات آخــريــن مــا زال 
ه عاش مع أساتذة 

ّ
مصيرهم مجهواًل حتى اآلن، إن

الجامعة والعاملني فيها كأنهم أسرة واحدة. 

مجتمع
الدولة ورئيس  رئيس مجلس  نائب  الشاذلي،  أحمد  املصري  القاضي  الثالثاء  يــوم  توفي مساء 
الدائرة 11 باملحكمة اإلداريــة العليا، صاحب الحكم بتأييد »مصرية« جزيرتي تيران وصنافير، 
اللتني تنازلت عنهما حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية بموجب 
 »سيادة مصر على جزيرتي 

ّ
اتفاقية بني البلدين. وكان الشاذلي قد أكد خالل النطق بالحكم أن

 دخول الجزيرتني ضمن األراضي املصرية 
ّ
تيران وصنافير مقطوع بها، بأدلة وواقع ملموس وأن

)العربي الجديد( واضح يسمو لليقني«.  

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

عاصفة تغرق شمال شرق أميركاوفاة قاضي »مصرية« تيران وصنافير

طــالــبــت األمـــم املــتــحــدة الــقــوى االقــتــصــاديــة األكــبــر 
أطلقتها  التي  التعهدات  جــّديــة  بضمان  العالم  فــي 
ــيــة لــتــحــقــيــق هـــدف الـــوصـــول إلــى  املــؤســســات املــال
صافي االنبعاثات الصفري، واعتماد أسس علمية، 
وإنهاء تمويل املشاريع الجديدة للوقود األحفوري.

وهذه التوصيات هي األولــى التي توجهها مبادرة 
إلى  مباشرة  للبيئة  املتحدة  األمــم  برنامج  تمويل 

مجموعة الدول العشرين األولى في شأن املسألة، 
ــام مـــن بـــدء قــمــة املـــنـــاخ الــــ 26 الــتــي  وتـــأتـــي قــبــل أيــ
األحد  األسكتلندية  غالسكو  مدينة  تستضيفها 
املــقــبــل. وأصــــــدرت مـــبـــادرة الــتــمــويــل 11 تــوصــيــة 
قمة  قبل  املجتمعني  العشرين  مجموعة  ملسؤولي 
غــالســكــو لــــدرس أفــضــل الــســبــل لـــإشـــراف على 
الــجــهــود الـــتـــي يــبــذلــهــا قـــطـــاع الــصــنــاعــة الــخــاصــة 

بــخــفــض االنــبــعــاثــات املــســبــبــة لــظــاهــرة االحــتــبــاس 
الحراري بحلول منتصف القرن الحالي، في وقت 
يتخوف فيه محللون من إطــالق تعهدات »شديدة 
املهم  التقرير  مضمون  مــع  تتناسب  ال  الضعف« 
األمم  باملناخ في  الــذي أصــدرتــه لجنة متخصصة 
املــتــحــدة فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، ووجــهــت فيه 
»إنذارًا للبشرية«. واعتبرت املبادرة أن املؤسسات 

املالية يجب أن تلتزم اقتراحات قائمة على العلم، وأن 
تتحلى بالشفافية في التدابير التي تتبعها. ودعت 
املؤسسات  االقتراحات بتخصيص  إلى ربط هذه 
القروض في أســرع وقــت، من أجــل تحقيق الهدف 
الــعــاملــي بقصر الـــزيـــادة فــي درجـــة حــــرارة كوكب 

األرض بنسبة ال تتجاوز 1.5 درجة مئوية.
)رويترز(

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

في المدن يوازي دور القائد الموجه«.

عامل تشجيع
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)تونغ شين سوتي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



التركية بالتوقيع على تنازل عن ملكياتهم 
فــي حــال الــوفــاة وعـــدم وجـــود وريـــث تركي. 
 
ّ
وبالنسبة إلـــى املــــدّرس خــالــد األســعــد، فــإن

ــــدّرس  ــــف مـ األســـــــوأ هــــو »فـــصـــل نـــحـــو 13 ألـ
ــادة ثــاثــة آالف من  ــإعـ ســـــوري، مـــع وعــــود بـ
باللغة  شــهــادة  يحملون  الــذيــن  الجامعيني 
التركية. فهذا يجعل مصير تسعة آالف أسرة 
ف أجرهم الشهري 

ّ
سورية مجهواًل، بعد توق

البالغ 2020 ليرة )نحو 210 دوالرات( علمًا 
ه األجر األدنى في تركيا«.

ّ
أن

ويكشف األسعد، وهو من هؤالء املفصولني 
 املـــدّرســـني الــذيــن أنهت 

ّ
 »جـــل

ّ
مــن الــعــمــل، أن

)يونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمــم  منظمة 
أخــيــرًا، يبحثون اآلن عن  وتــركــيــا عــقــودهــم 
مخارج لتدبير معيشتهم. والهجرة السرية 
عـــلـــى رأس الـــحـــلـــول، ويــــجــــري الـــبـــحـــث عــن 
مــهــّربــني. ويـــأتـــي ذلـــك بـــالـــتـــوازي مـــع حــلــول 
تقوم على هجرة شرعية من خال مراجعة 
الــســفــارات ومــكــاتــب األمـــم املــتــحــدة«. ويلفت 
خذها بعض 

ّ
األسعد إلى »قرارات كارثية يت

ب على ترّدي ظروف العيش 
ّ
املدّرسني للتغل

فبعد  تركيا.  في  املتزايدة  النفقات  ولتلبية 
توقف الراتب، ثّمة من لجأ إلى تزويج بناته 
القاصرات لتخفيف املصاريف أو لاستفادة 
 

ّ
 »هذا الحل

ّ
من مبالغ مالية«، مشّددًا على أن

ه 
ّ
كارثي وغير الئق بمدّرس من املفترض أن

 النظريات غير الواقع، وال 
ّ
ف. لكن

ّ
واع ومثق

 »تركيا 
ّ
حلول هنا للعيش«. ويبنّي األسعد أن

الــســوريــني، ســوى املسنني وبعض  ال تمنح 
ــاعـــدات  األســـــــر املـــســـجـــلـــة فــــي بــــرنــــامــــج مـــسـ
 أصــحــاب 

ّ
أن عــلــمــًا  ــاعـــدات،  مـــسـ أّي  صـــــوي، 

الــبــيــوت ال يــرحــمــونــنــا فــي بــــدالت اإليــجــار، 
ــــضــــاف إلــــى ذلــــك الـــفـــواتـــيـــر واملـــصـــاريـــف 

ُ
وت

املتناقلة  األخــبــار  على  وتعليقًا  املختلفة«. 
حول وفيات مفاجئة لعدد من املدّرسني بعد 
»قرار الفصل التعسفي وغير الائق«، يقول 
وا من جّراء ذبحات 

ّ
 »خمسة مدّرسني توف

ّ
إن

أّي  ر 
ّ
توف وعــدم  والقهر  الفقر  بسبب  قلبية، 

آمال مستقبلية بعد إنهاء عقود عملهم«.

مدرّسون ضحايا
الــتــربــيــة  كـــانـــت وزارة  ــاق،  ــيـ الـــسـ وفــــي هــــذا 
التركية قد أبلغت مختلف املدارس في الباد 
التي تضّم في كادرها مدّرسني سوريني، عبر 
من  العاشر  فــي  بعثتها  إلكترونية  رســائــل 
 »مديرية التعليم 

ّ
سبتمبر/أيلول املاضي، أن

مدى الحياة« التابعة لوزارة التربية التركية 
الجامعي،  قــبــل  مــا  التعليم  عــن  واملــســؤولــة 
قّررت تعيني موظفني سوريني لدعم التعليم 
)وهــــم جــــزء مـــن املــــدّرســــني املــعــّيــنــني ســابــقــًا 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تـــزامـــن إعـــــان تــركــيــا عـــن زيــــادة 
فـــي عــمــلــيــات ضــبــط املــهــاجــريــن 
الـــــســـــريـــــني مـــــــع زيـــــــــــــادة خــــطــــاب 
الكراهية والعنصرية من قبل بعض األتراك 
لت قــرارات تركية 

ّ
 السوريني. كذلك، مث

ّ
بحق

رســـمـــيـــة ســـبـــبـــًا إضـــافـــيـــًا لــــعــــودة ســـوريـــني 
مــقــيــمــني فـــي الـــبـــاد مــنــذ تــســعــة أعـــــوام إلــى 
املــخــاطــرة بــأرواحــهــم وخـــوض الهجرة عبر 

البحر.
 36 العمر  مــن  البالغ  إبراهيم  محمد  يشكو 
»العربي الجديد«: »ضاقت بنا   لـ

ً
عامًا قائا

تركيا. بعد الدالل والترحيب، لم نعد قادرين 
على تحّمل األعباء املعيشية ونظرة البعض 
بأّي  الهجرة  أستطيع  ليتني  لنا.  العدائية 
ــن مـــحـــاوالت  طـــريـــقـــة مـــمـــكـــنـــة«. ويـــحـــكـــي عــ
متكررة في األشهر األخيرة للهجرة السرية 
ـــه ســـأل عــن السفر 

ّ
ــا، الفــتــًا إلـــى أن ــ إلـــى أوروبـ

ى تسعة 
ّ
»تتخط تكلفته   

ّ
أن فوجد  النظامي 

دوالر  و500  آالف   10 )نـــحـــو  يــــــورو  آالف 
أميركي( واألمر غير مضمون«، وذلك بعدما 
قصد واليــة إزمير )غــرب( على ساحل بحر 
قــوارب  بواسطة  للهجرة  محاولة  في  إيجه 

مطاطية.
 لــبــيــع 

ّ
يــضــيــف إبــــراهــــيــــم: »أعــــمــــل فــــي مـــحـــل

ــمـــد فــي  الـــحـــلـــويـــات بــمــنــطــقــة الـــســـلـــطـــان أحـ
إســطــنــبــول، مــنــذ أربـــعـــة أعـــــوام. عــلــى الــرغــم 
 أجـــري ارتــفــع إلـــى 3500 لــيــرة تركية 

ّ
مــن أن

يكفيني  بــالــكــاد  ــه 
ّ
لــكــن دوالرًا(   370 )نـــحـــو 

ف. فــبــدل إيــجــار املــنــزل ارتــفــع من 
ّ

مــع التقش
 2000 إلــــى  دوالرًا(   170 )نــحــو  لــيــرة   1600
ــنــي 

ّ
أن الــرغــم مــن  )نــحــو 210 دوالرات( عــلــى 

 األســعــار 
ّ
ــإن ــّي شــعــبــي. كــذلــك، فــ أقــيــم فــي حـ

املــائــة منذ  فــي  تــفــوق 100  ارتــفــعــت بنسبة 
بــدايــة أزمـــة كـــورونـــا«. ويشير إبــراهــيــم إلى 
ــضــاف عنصرية 

ُ
 ذلـــك ت

ّ
ـــه »إلـــى جــانــب كـــل

ّ
أن

بــعــض األتـــــــراك تــجــاهــنــا. فــكــونــي ســـوريـــًا، 
ُيمنع  إذ  القطاعات،  بعض  فــي  رفضًا  ألقى 
ي الفاتح 

َ
 في منطقت

ً
علينا االستئجار مثا

ثّمة عدم  وإسينيورت في إسطنبول، كذلك 
فــي خال  أتـــراك  مــن قبل موظفني  لنا  تقّبل 
مشابه  واألمــر  الرسمية.  الدوائر  مراجعتنا 

من قبل بعض الباعة«.
ومـــــا يــشــكــو مـــنـــه إبــــراهــــيــــم يــنــســحــب عــلــى 
التركي  شــرائــح ســوريــة واســعــة. فالتعاطي 
ــّدل، ســــــــواًء أكـــــــان األمــــر  ــ ــبـ ــ مــــع الــــســــوريــــني تـ
مرتبطًا بتأجير املنازل أو القرارات الرسمية 
ــوم الــتــعــلــيــم  ــ ــــع رســ املـــتـــاحـــقـــة مــــن قــبــيــل رفـ
بالسوريني بعدما كانت  الخاص  الجامعي 
رمـــزيـــة، فــصــارت تــــوازي رســــوم أّي أجنبي 
يتابع دراسته في تركيا. ومن القرارات كذلك 
الجنسية  على  الحاصلني  الــســوريــني  إلـــزام 

هجرة 
السوريين

رغبة في 
الرحيل وسط 
تشدد تركي

مع تتالي القرارات التركية التي ُتقيّد بشكل أو بآخر حياة 
السوريين في البالد، راح كثيرون من هؤالء يفّكرون في 
األمل  فقدوا  فهم  بحياتهم.  خاطروا  وإن  المغادرة 

في »الجارة« التي كانت مالذًا لهم قبل أعوام

لم يعد السوريون قادرين 
على تحّمل نظرة بعض 

األتراك العدائية

ُسّجلت محاوالت في 
األشهر األخيرة للهجرة 

السرية إلى أوروبا

1819
مجتمع

منظمة  مــع  بالتعاون  متطّوعني(  كمدّربني 
ــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة )يـــونـــيـــســـف( فــي  األمــــــم املـ
الــتــركــي، شريطة أن  تركيا والــهــال األحــمــر 
تعيينهم حاصلني  ــــراد 

ُ
امل املــوظــفــون  يــكــون 

 تــقــديــر، 
ّ

ــل ــة بــكــالــوريــوس عــلــى أقــ عــلــى درجــ
مـــع تــحــديــد مــســتــوى مــهــاراتــهــم فـــي الــلــغــة 
ها أجــرت مفاوضات مع 

ّ
أن التركية. أضافت 

ــة  ــيـ املــؤســســات املــعــنــيــة، املــفــوضــيــة األوروبـ
والــهــال األحــمــر الــتــركــي، وتـــّم االتــفــاق على 
تــشــغــيــل مـــا مــجــمــوعــه ثـــاثـــة آالف مــــدّرس 
ــقـــط، مــــن بــــني مـــجـــمـــوع املــــدّرســــني  ــــوري فـ ســ
املتطّوعني الذين يقترب عددهم من 13 ألفًا.

وهــذا الــقــرار رآه أتـــراك خــارجــًا عــن إرادتــهــم، 
 مــنــظــمــة يــونــيــســف أعــلــنــت عـــن انــتــهــاء 

ّ
ألن

ــا الــــــخــــــاص بـــــدعـــــم املــــــدّرســــــني  ــهــ ــجــ ــامــ ــرنــ بــ
ا  مــن  ابــتــداًء  فــي تركيا،  العاملني  السوريني 
لعام الدراسي 2021-2022، وذلك بعد خمسة 
ــــوام مـــن إطــــاق مـــشـــروع »دمــــج الــتــامــيــذ  أعـ
الـــســـوريـــني فـــي املـــنـــهـــاج الـــوطـــنـــي الــتــركــي« 
املدعوم من قبل املفوضية األوروبية، تحت 
التربية  ووزارة  يونيسف  منظمة  إشــــراف 

التركية.
ــن بـــني املــــدّرســــني الــســوريــني  مـــنـــار عـــبـــود مـ
ــــي الــــجــــديــــد«:  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــــول لـ ــقـ ــ ــيــــني، تـ ــنــ ــعــ املــ
وإنهاء  يونيسف  هو  السبب   

ّ
أن »لنفترض 

تمويل البرنامج، ملاذا ال ُيبَحث عن ممّولني 
ل املدّرسون في برامج 

َّ
آخرين؟ وملاذا ال ُيشغ

ــة مــــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي؟  أخــــــرى مـــدعـــومـ
وملاذا تّم تشغيل غير سورّيني عندما كانت 
يــونــيــســف تـــقـــّدم دعـــمـــهـــا؟«. تــضــيــف عــبــود: 
 ذلـــك جــانــبــًا. ال بـــّد مــن الــســؤال: 

ّ
»لــنــضــع كـــل

أن  أيعقل  ملاذا االستخفاف وعدم االحترام؟ 
إلكترونية،  رســالــة  عبر  مـــدّرس  عمل  ُينهى 
نــهــايــة  تـــعـــويـــض  أو  كــلــمــة شـــكـــر  ــن دون  مــ
خــدمــة لــيــتــمــّكــن مـــن تــدبــيــر مــعــيــشــة أســرتــه 
 
ّ
 آخــــر؟«. وتــتــابــع عــبــود أن

ً
ريثما يجد عــمــا

»مــتــوّســط عــمــر املـــدّرســـني الــســوريــني رّبــمــا 
عــامــًا، بالتالي بماذا  بــني 40 و45  مــا  يكون 
يستطيع هؤالء العمل؟ حتى ورش الخياطة 
التدريس«،  ترفضنا، ونحن ال نجيد سوى 
 »ثّمة مــدارس عربية خاصة 

ّ
إلــى أن مشيرة 

بــأجــور  عــبــر تشغيلنا  اســتــغــالــنــا  تـــحـــاول 
منخفضة. ورغم ذلك، هي قليلة وشروطها 
 »تركيا ال تمنحنا 

ّ
صعبة«. وتكمل عبود أن

قــــانــــون  ـــــنـــــا هــــنــــا وفـــــــق 
ّ
ــــدات ألن ــاعـ ــ ــــسـ مـ أّي 

الحماية املؤقتة وليس وفق قانون اللجوء. 
 الشهر على الباب، 

ّ
ويــأتــي ذلــك فــي حــني أن

املنزل  إيجار  ســداد  علينا  يتوّجب  بالتالي 
والــفــواتــيــر وتــحــّمــل تــكــالــيــف املــعــيــشــة بعد 
الغاء الفاحش. من هنا، ال تلوموا من يزّوج 
ــرًا أو يــســعــى إلــــى هـــجـــرة ســـريـــة على  قـــاصـ

الرغم من مخاطرها على حياته«.

الهجرة السرية حّل
وكــانــت الــوكــالــة األوروبــيــة لــحــرس الــحــدود 
عدد   

ّ
أن أعلنت  قد  »فرونتكس«  والسواحل 

املهاجرين الوافدين بطرق غير نظامية إلى 
البلقان،  االتــحــاد األوروبــــي عبر غــرب  دول 
العام، وهؤالء  يه تقريبًا هذا 

َ
إلى مثل ارتفع 

بمعظمهم من سورية وأفغانستان. وكشفت 
 عدد العابرين بطرق غير نظامية 

ّ
الوكالة أن

للحدود فــي اتــجــاه االتــحــاد منذ بــدايــة عام 
في   59 بـــزيـــادة  أي  ألـــفـــًا،   82 تـــجـــاوز   ،2021
ــــام 2020.  املــــائــــة عــــن الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـ
 العدد ارتفع في يوليو/

ّ
أضافت في بيان أن

تــمــوز املــاضــي بنسبة 67 فــي املــائــة مقارنة 

العام املاضي. وفــي حني  بالشهر نفسه من 
 الــطــرف عن 

ّ
»غــض ــهــم مــراقــبــون تــركــيــا بـــ

ّ
يــت

االتحاد  على  للضغط  السرية  غير  الهجرة 
ــــي«، يــؤكــد مــديــر مــركــز األبــحــاث في  األوروبـ
»العربي  لـ ديميريل  كامل  إسطنبول محمد 
ــة عـــلـــى مــنــع  ــريـــصـ  بــــــاده »حـ

ّ
الــــجــــديــــد« أن

ــذا قــرار  الــهــجــرة الــســريــة مــنــهــا وإلــيــهــا، وهــ
خذ منذ أعــوام وتــّم التشدد فيه في العام 

ُّ
ات

األخـــيـــر بــعــد املـــســـتـــجـــدات فـــي أفــغــانــســتــان 
ــد لــلــنــازحــني  ــ ــام األســ وتـــصـــاعـــد قـــصـــف نـــظـ
السوريني في شمال غربي سورية«. يضيف 
الرغم من مــرور خمسة  ــه »على 

ّ
أن ديميريل 

ع بني تركيا 
ّ
املوق الهجرة  فاق 

ّ
ات أعــوام على 

ــــارس/آذار مــن عام  واالتــحــاد األوربـــي فــي مـ
لــم يفوا بتعهداتهم  األوروبــيــني   

ّ
فــإن  ،2016

ــع تــــأشــــيــــرة الـــــدخـــــول عــن  ــ ســـــــواء لـــجـــهـــة رفــ
األتــــــــراك وإحــــيــــاء مـــفـــاوضـــات الـــشـــراكـــة أو 
حتى تسديد ما وعدوا به الاجئني«. وكان 
االتـــحـــاد األوروبــــــي قـــد تــعــّهــد بــتــقــديــم دعــم 
مالي قدره ستة مليارات يورو )نحو سبعة 
الرغم  تركيا، على  مليارات دوالر( ملساعدة 
 تــركــيــا، بـــرأي ديــمــيــريــل »تــنــفــق أكثر 

ّ
مــن أن

مــّمــا وعــــد بـــه األوروبــــيــــون عــلــى الــاجــئــني. 
ــــك، ال يــمــكــن اســتــخــدام  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
ُيــشــاع أخــيــرًا،  ورقـــة هــجــرة الاجئني مثلما 
الحدود  فــي ضبط  العكس تتشّدد  بــل على 
الــدول  الــهــجــرة. ومــن يهاجر وتلفظه  ومنع 
فه تركيا 

ّ
األوروبية، خصوصًا اليونان، تتلق

 املساعدات املمكنة«.
ّ

وتقّدم له كل
ــــوات تركية  لــكــن فـــي املــقــابــل، تــتــصــاعــد أصـ
ــمــا اقــتــرب مــوعــد االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

ّ
كــل

لتحميل السوريني وزر »مآسي معيشتهم« 
وارتـــــفـــــاع نـــســـب الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة. ويـــقـــول 
السوريني ألعوام  أتراك عانية: »استضفنا 
شوا عن حياة دائمة في أماكن أخرى... 

ّ
وليفت

بعد عــشــرة أعـــوام تعبنا كما تــعــبــوا«. وفي 
هذا اإلطار، يقول أستاذ العلوم االجتماعية 
فــي جــامــعــة ابـــن خــلــدون بــإســطــنــبــول رجــب 
 باتت 

ً
»العربي الجديد«: »فعا شان تورك لـ

في  التفكير  إلــى  تدفعهم  السوريني  ظــروف 
مسؤولة.  غير  تركيا   

ّ
لــكــن الــســريــة،  الهجرة 

 فترة 
ّ
زيــن، بــيــد أن

ّ
ــاؤوا ضــيــوفــًا مــعــز هــم جــ

لجوئهم طالت. ما زالــت تركيا ترّحب بهم، 
ل مصاريف أكثر 

ّ
ها غير قادرة على تكف

ّ
لكن

ــهــا ماضية 
ّ
مــن 3.7 مــايــني ســـوري، علمًا أن

فـــي الــتــعــاون مـــع بـــرامـــج مــســاعــدات دولــيــة 
ــى في 

ّ
ــدات ملـــن تــبــق ــاعـ لــتــقــديــم الـــدعـــم واملـــسـ

املخيمات ولألسر الفقيرة ومصابي الحرب 
ني«.

ّ
واملسن

ــه »مــــن غير  ــ ـ
ّ
يــضــيــف األكـــاديـــمـــي الــتــركــي أن

اإلنصاف التنّكر ملا قّدمته تركيا في األعوام 
العشرة األخيرة وتحميلها اليوم مسؤولية 
في  تفكيرهم  أو  الــســوريــني  معيشة  تــراجــع 
الــوقــت نفسه، ال يمكن ألحد  الــهــجــرة. وفــي 
منع أّي سوري من البحث عن حياة أفضل، 
ــــه لألسف 

ّ
ســــواء فــي أوروبـــــا أو غــيــرهــا، ألن

تاشت أحام اإلخوة السوريني في العودة 
إلــى بــادهــم مــع اســتــمــرار الــحــرب والــوضــع 
 
ّ
الــقــائــم هـــنـــاك«. ويــلــفــت شـــان تــــورك إلـــى أن
»تراجع مستوى املعيشة طاول األتراك كما 
الــســوريــني، وارتـــفـــاع بـــدالت اإليــجــار وغــاء 
ثّمة   

ّ
أن نا ال ننكر 

ّ
لكن األســعــار حالة عــامــة. 

 تركيا قّدمت ما 
ّ
سوريني من دون دخل. لكن

وحيدة  تركها  الــدولــي  واملجتمع  بوسعها، 
فـــي قــضــيــة الـــســـوريـــني، فــيــمــا األوروبــــيــــون 
ــه مــن  ــ ــا وعـــــــــدوا بـ ــ ــــي تـــقـــديـــم مـ يـــتـــلـــكـــؤون فـ

مساعدات وتمويل مشاريع«.

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

تــتــفــاوت مـــهـــارات األطـــفـــال فـــي عملية 
الذين  أولئك  دعــم  يستدعي  ما  التعلم، 
اختارت  ما  يواجهون صعوبات، وهــو 
أن تفعله إدارة روضة القّسام في مخيم 
الفلسطينيني  لاجئني  البراجنة  بــرج 
فـــي لــبــنــان عــبــر عــمــلــيــة إعــــــادة تــدويــر 
ــك والــــــكــــــرتــــــون واملـــــابـــــس  ــيــ ــتــ ــبــــاســ الــ

القديمة.
ــة  ــ ــــي روضـ ــقــــول املــــشــــرفــــة الــــتــــربــــويــــة فـ تــ
الجديد«:  »العربي  لـ مـــّرة،  مهى  الــقــّســام، 
ــًا وتــعــلــيــمــًا  ــربــــويــ »نـــطـــبـــق تــخــطــيــطــًا تــ
ــال عــبــر الــرســم  ــفــ ــارات األطــ ــهــ لــتــمــيــيــز مــ
أخــرى، وأنشأنا قسمًا  وأساليب متاحة 
ــــن يــــواجــــهــــون صـــعـــوبـــات  ــذيـ ــ ــــك الـ ــئـ ــ ألولـ
نتعامل  أن  نستطع  لــم  لكننا  تــعــلــمــيــة، 
مــعــهــم فــــي شـــكـــل جـــيـــد بــســبــب جــائــحــة 
كـــورونـــا الــعــام املــاضــي حــني لــجــأنــا إلــى 
حــصــص تــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، فـــي حـــني هم 
أكـــثـــر احـــتـــيـــاجـــًا لــلــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري. 
التعليم الحضوري  إعـــادة إطــاق  وفــور 
في املــدارس والجامعات، نظمنا نشاطًا 
خاصًا لدعمهم عبر صنع ألعاب تربوية 
وتــرفــيــهــيــة تــعــتــمــد عــلــى إعــــــادة تــدويــر 
الباستيك والكرتون واملابس القديمة، 
ودعونا األمهات إلى املشاركة. وفي ظل 
األوضاع االقتصادية الصعبة، تستطيع 
األمـــهـــات أن يــصــنــعــن زيــنــة لــلــبــيــت عبر 
إعــــادة الــتــدويــر، واالســتــغــنــاء عــن شــراء 

األلعاب من السوق«.
تـــتـــابـــع: »اســتــخــدمــنــا فـــي الـــــــدورة الــتــي 
رعــتــهــا مــؤســســة مـــســـاواة، عــبــوات مياه 
باستيك فارغة وكنزات صوف وشمعا 
والــــطــــفــــل،  األم  مـــــع  عـــمـــلـــنـــا  وكـــــرتـــــونـــــا. 
واســـتـــطـــعـــنـــا أن نـــنـــجـــز أشــــيــــاء جــمــيــلــة 
ــم أقــمــنــا مــعــرضــًا ألشــغــال  ــعـــددة، ثـ ــتـ ومـ
األطــــفــــال الـــتـــي ســـنـــوزعـــهـــا الحـــقـــًا عــلــى 
ــــاض أطــفــال.  مــؤســســات فـــي املــخــيــم وريـ
من  على حصة  األمــهــات  كما ستحصل 

أعمالهن وتلك ألوالدهن«.
الـــنـــشـــاط يسمح  إلــــى أن »هـــــذا  وتــشــيــر 
لـــألطـــفـــال الــــذيــــن يـــواجـــهـــون صــعــوبــات 
قـــدرات ومــهــارات معينة  تعلمية بكسب 
ــيــــاء مــعــيــنــة،  تـــســـاعـــدهـــم فــــي إنــــجــــاز أشــ
كما  عندهم.  الضعف  مناطق  واكتشاف 
يساهم في الحفاظ على البيئة من خال 
عدم رمي املواد، وجعل األطفال يعتادون 
على الفرز في البيت كي يعرفوا أن هذه 

األشياء قد يحتاجها غيرهم«.

معارف جديدة
ــق الــزمــيــلــة صــمــود غــــزال، وهـــي أم 

ّ
وتــعــل

بالقول  النشاط  هــذا  أطفال، على  لثاثة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــتــزمــنــا الحجر  لـــ
ــا، مــــا زاد  ــ ــــورونــ ــــال أزمـــــــة كــ املـــنـــزلـــي خــ
الخجل،  مــن  تعاني  الــتــي  ابنتي  مشكلة 
فتواصلت مع مديرة الروضة التي دعت 
ابنتي إلى املشاركة في مشروع التدوير 

وتطوير املهارات عند األطفال«.
ــرت ابـــنـــتـــي يــــومــــني فــي  ــ ــــضـ ــع: »حـ ــابــ ــتــ تــ
األســــبــــوع ورافـــقـــتـــهـــا، وتــعــلــمــنــا بــأنــنــا 
نصنع  أن  بسيطة  أشياء  عبر  نستطيع 
أنـــه يمكن  الــبــيــت، واكتشفنا  فــي  ألــعــابــًا 
ــن طـــحـــني،  ــ ــعــــجــــون لـــــــــــألوالد مــ ــع مــ ــنــ صــ
وألــعــاب مــن عــبــوات باستيك، وأشــكــال 

الــعــبــوات. ومن  متعددة مــن أغطية هــذه 
خال مشاركة ابنتي في املشروع شعرت 
كــمــا حــّســن  تــحــســنــت،  بـــأن شخصيتها 
املــــشــــروع عــمــلــيــة تـــواصـــلـــي مـــع 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 
ــدة. أكـــثـــر ما  ــديــ ــارات جــ ــهــ نــتــعــلــم مــعــًا مــ
أحببته في هذا النشاط هو الزراعة التي 
قررنا أن نمارسها في البيت باستخدام 
عبوات باستيك، ويتولى ابني االهتمام 

باملزروعات حاليًا«.
ابنها تعلم أيضًا »صنع  أن  وتشير إلى 
ألــعــاب تــربــويــة مــن بــاســتــيــك وكــرتــون، 
وصــــــار يــعــمــل مــنــهــا أشــــكــــااًل وأرقــــامــــًا، 
ويــســتــخــدم أغــطــيــة عـــبـــوات الــبــاســتــيــك 
ــيــــت، صـــرنـــا  ــبــ ملـــعـــرفـــة األلـــــــــــوان. وفــــــي الــ
والباستيك  الكرتون  تدوير  نعمل على 
وكــنــزات الــصــوف العتيقة، فــي حــني كنا 
وأصبحنا  ســابــقــًا،  القمامة  فــي  نرميها 

بــالــتــالــي نــحــافــظ عــلــى الــبــيــئــة«. وتــقــول: 
»تــغــّيــر ابــنــي بنسبة 70 فــي املــائــة. وأنــا 
سعيدة بــذلــك، وبــأنــه بــات أكثر حماسة 
للعب، وأكثر استعدادًا ملساعدتي أيضًا«.
أما روال األشوح التي تقيم في مخيم برج 
التعلق  شديد  »ابــنــي  فتقول:  البراجنة، 
بالهاتف الخلوي وعنيد ويملك فائضًا 
في الحركة. عندما علمت بمشروع إعادة 
التدوير رغبت في أن يلتحق به، وعملنا 
ــــوات بـــاســـتـــيـــك فـــارغـــة  ــبـ ــ عـــلـــى جـــمـــع عـ
في  منها  نستفيد  كــي  عتيقة  ومــابــس 

التدوير، ونصنع ألعابًا«. 
تضيف: »يساهم هذا النشاط في تطوير 
مـــهـــارات األطـــفـــال، ويــمــنــع اســتــخــدامــهــم 
ــد  . وقـ

ً
ــًا طـــــويـــــا ــتــ الــــهــــاتــــف الــــخــــلــــوي وقــ

اســتــفــدت مـــع ابــنــي مـــن املـــشـــروع إذ بت 
أشــعــر لــدى قيامي بــذلــك أنــنــي ال أعيش 
فــي فــــراغ. وعــمــومــًا تــحــّســن ســلــوك ابني 
بفضل تعلمه هذه املهارات التي تجعله 
يفرغ طاقته في مكان محدد، فهو يحب 
الرسم واألشكال. كما تعلم الحفاظ على 
الفارغة،  العبوات  رمــي  عــدم  عبر  البيئة 
ويهتم بتجميعها وتقديمها لجمعيات 

تساهم في التدوير«.

»التدوير« يدعم التعليم 
في مخيم برج البراجنة

يتعلم كيفية فرز المواد في البيت )العربي الجديد(

معلومات حول اإلفادة من عبوات البالستيك )العربي الجديد(

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

13.000
مدرّس سوري أُنهيت عقودهم في 

تركيا أخيرًا، وهم اليوم يبحثون عن 
مخارج لتدبير معيشتهم

اهتمت روضة القّسام 
في مخيم برج البراجنة 

لالجئين الفلسطينيين 
في لبنان بتحسين 

قدرات األطفال عبر 
إشراكهم في مشروع 
استخدموا فيه مواد 

إعادة التدوير

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 

الكويت: المعلمات »البدون« آلة عمل بأقل راتب
عقود عمل المعلمات 

»البدون« قائمة على 
»األجر في مقابل العمل«

المعلمة »البدون« 
مستثناة من الحوافز التي 

تقدمها وزارة التربية

الكويت ـ خالد الخالدي

تعاني املرأة »البدون« )عديمو الجنسية( في 
الــكــويــت مــن تمييز عــلــى مــســتــوى الــوظــائــف 
املوظفات  أو  بالكويتيات  مقارنة  الحكومية 
مـــن جــنــســيــات أخـــــرى، بــســبــب عـــقـــود الــعــمــل 
املـــجـــحـــفـــة الــــتــــي تـــخـــضـــع لـــهـــا فــــي األجــــهــــزة 
الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية التي 
توظف مئات من النساء »البدون« كمعلمات 

في كل املراحل الدراسية.
أن عقود عملهن  »الــبــدون«  املعلمات  وتؤكد 
ــــي مـــقـــابـــل الـــعـــمـــل«،  قـــائـــمـــة عـــلـــى »األجـــــــــر فـ
إجـــازة خاصة  على  الحصول  مــن  وتمنعهن 
ــال الــكــويــتــيــات  بـــاملـــرض أو األمـــومـــة كــمــا حــ
اللواتي يمنحن 4 أشهر إجازة خال الحمل 
ــة، واملــعــلــمــة غــيــر الكويتية  ــومـ ومــرحــلــة األمـ
التي تحدد إجازتها بشهر كامل. ويتناقض 
ــفــــاقــــات دولـــيـــة  ــع تـــوقـــيـــع الـــكـــويـــت اتــ ذلـــــك مــ
تـــســـمـــح لـــلـــمـــرأة الـــعـــامـــلـــة بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
إجــــازات أمــومــة. تــقــول ســـارة الــشــمــري، وهي 

»العربي  لـ »الــبــدون«  فئة  إلــى  تنتمي  معلمة 
ــدون عــلــى  ــبــ الــــجــــديــــد«: »حــــصــــول املــعــلــمــة الــ
جدًا،  عملية شاقة  التربية  وزارة  في  وظيفة 
إذ تمر باختبارات عدة تنتهي بشرط موافقة 
ــاع املقيمني  ــ الــجــهــاز املـــركـــزي ملــعــالــجــة أوضـ
بــــصــــورة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة )الــــــبــــــدون(، والـــــذي 
ــبــــدون فـــي دوائــــر  يـــرفـــض غــالــبــًا تــوظــيــف الــ
الدولة بحجة أنهم يملكون جنسيات أخرى. 
وبعد كل هذه املعاناة، يجرى توظيف املعلمة 
البدون براتب يعادل نسبة 40 في املائة فقط 
ــــب نــظــيــرتــهــا الــكــويــتــيــة، وتـــحـــرم من  مـــن راتـ
الحصول على كــل اإلجــــازات، وبينها إجــازة 
ــتـــي تــعــتــبــر حــقــًا  ــع املــــولــــود الـ ــ الـــحـــمـــل ووضــ

 للمرأة في كل بلدان العالم«.
ً
أصيا

ــارة أنــهــا اضـــطـــرت خـــال الــــوالدة  وتــخــبــر ســ
إلى أن تغيب ملدة 20 يومًا فاحتسبت الفترة 
ضــمــن رصــيــد إجــازاتــهــا املــرضــيــة، مــع حسم 
ــام بــســبــب تــجــاوزهــا رصــيــد هــذه  راتــــب 6 أيــ
اإلجازات ألنها وضعت مولودها خال العام 
الـــدراســـي. وتــقــول: »ألــحــق مــا حصل أضـــرارًا 

كبيرة بــي فــي الــوظــيــفــة، مــا جعلني أتــفــادى 
تكرار تجربة الحمل والــوالدة بسبب خوفي 

على وظيفتي«.
ــارة أن »هــــذه املــعــامــلــة ال تشمل  وتــكــشــف ســ
ــرفـــض مــنــح  ــاالت الـــحـــمـــل والــــــــــوالدة، إذ يـ ــ حــ
املعلمات الــبــدون كل اإلجـــازات األخــرى التي 

الــــحــــوافــــز، إذ يـــظـــل الـــــراتـــــب الـــــــذي تــحــصــل 
عليه فــي أول يــوم عمل بــا تغيير طــوال 10 
سنوات، وهي ال تنضم إلى برنامج التأمني 
االجــتــمــاعــي بــخــاف املــواطــنــني، مــا يحرمها 

من راتب التقاعد«.
ق الناشطة النسوية شيخة العلي 

ّ
وهنا تعل

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــالــقــول  فـــي حــديــثــهــا لــــ
بتقاطع  البدون  للمعلمة  يحدث  ما  »نسمي 
الظلم واالستغال ألنها تواجه الظلم بسبب 
تصنيفها التمييزي وألنها امرأة، ما يجعلها 
السلبية  وتأثيراته  الظلم  حــاالت  كل  تواجه 

على عملها وحياتها معًا«.
النسائية في  املــجــمــوعــات  أن  الــعــلــي  وتــؤكــد 
التربية  وزارة  عــلــى  ــرات  مـ ضغطت  الــكــويــت 
ــــق املــــــرأة  ــــي حـ إلزالـــــــــة الـــــشـــــروط املـــجـــحـــفـــة فـ
»الــبــدون«، مشيرة إلــى أن الـــوزارة تــرد غالبًا 
بــأن »األمـــر ليس فــي يــدهــا بــل فــي يــد ديــوان 
الـــخـــدمـــة املـــدنـــيـــة املــــســــؤول عـــن تــوظــيــف كل 
موظفي القطاع العام، وتحديد مستحقاتهم 
ــن الــــوظــــائــــف الـــتـــي يــشــغــلــونــهــا«.  ــة عــ ــيـ ــالـ  املـ

ويـــقـــول املـــحـــامـــي والــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ال  الـــعـــزيـــز املـــطـــيـــري لــــ
أعلم بوقائع التمييز الذي تواجهه املعلمات 
الــتــربــيــة، لكن  الــبــدون فــي عملهن مــع وزارة 
املــــوقــــف الـــقـــانـــونـــي لــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة ســلــيــم 
العمل ال  فــي مقابل  أن عقود األجــر  باعتبار 
تسمح بحصول املوظف على إجازة مدفوعة 
ــذه الــعــقــود  عـــن عــمــلــه، والـــتـــعـــديـــات عــلــى هــ
الخدمة  ديــوان  أن تصدر من  املجحفة يجب 

املدنية«. 
وفــيــمــا ال تــوفــر وزارة الــتــربــيــة إجـــابـــات عن 
التساؤالت الخاصة باألساليب املعتمدة مع 
عدم  فضل  ناشط  يقول  »الــبــدون«،  معلمات 
كشف اسمه لـ »العربي الجديد«: »ربما كانت 
بشغل  تسمح  التي  الــوحــيــدة  التربية  وزارة 
املــــرأة الــبــدون وظــيــفــة فــي الــكــويــت، لكنها ال 
تــتــردد فــي اســتــغــالــهــن بــطــريــقــة بشعة جــدًا 
تخالف كل املواثيق الدولية، وال تطبقها أكبر 
الــتــي تستغل حقوق  الــرأســمــالــيــة  الــشــركــات 

موظفيها«.

تتمتع بها املعلمات الكويتيات ضمن قوانني 
املعلمات  عمل  عــقــود  أن  كما  التربية،  وزارة 
القاهرة  بــالــظــروف  أيــضــًا  الــبــدون ال تعترف 

مثل حالة العدة الشرعية عند وفاة الزوج«.
ومعلوم أن قانون الخدمة املدنية في القطاع 
الــحــكــومــي بــالــكــويــت يــمــنــح املــــــرأة الــعــامــلــة 
إجــازة مدفوعة  التي يتوفى زوجها  املسلمة 
أيــام،  أربعة أشهر وعشرة  ملــدة  بمرتب كامل 

لكنه ال يطبق على املعلمة »البدون«.
وتــقــول معلمة لغة عربية مــن فئة »الــبــدون« 
»الــعــربــي  فــضــلــت عـــدم الــكــشــف عــن اســمــهــا لـــ
الجديد«: »يجرى التعامل مع املعلمة البدون 
كــأنــهــا آلــــة تــعــمــل بـــأقـــل راتــــــب، وبــــا رصــيــد 
للمال  لــإجــازات، ويجرى استغال حاجتها 
في عملها الذي تنفذ فيه شتى أنواع األوامر 
من دون أي مراعاة الحتياجاتها وحقوقها«.

عـــــاوات  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  »تـــعـــطـــي  تـــضـــيـــف: 
وزيــــــــادات ســنــويــة لــلــمــعــلــمــات عــلــى أســـاس 
في شكل مستمر.  بترقيتهن  وتقوم  عملهن، 
ــكـــن املـــعـــلـــمـــة الـــــبـــــدون مـــســـتـــثـــنـــاة مــــن هـــذه  لـ

أجر المعلمة »البدون« أقل 60 
في المائة من الكويتيات )ياسر 
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