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تونس ـ بسمة بركات

ــلــــب مــــن والــــدتــــي فــي  ــة وأطــ ــ ــدراسـ ــ »أكـــــــره الـ
مــنــاســبــات عــديــدة أال أذهــــب إلـــى املــدرســة، 
ألنني أعلم بأنني ســأوّبــخ من املـــدّرس. قد 
ال أفهم الدرس، وبمجرد أن أحاول استيضاح بعض 
األمور، سأوّبخ أمام 27 تليمذًا في فصلي. كثيرًا ما 
يقول األســتــاذ إن ســؤالــي ينّم عــن جهل كبير. نعم، 
أكــــره املـــدرســـة وأخـــــاف أن يــعــاقــبــنــي املـــــــدّرس. وأّي 
حركة في القسم قد تجعلني عرضة للعقاب. بعض 
املدرسني قساة وال يحسنون التعامل معنا«. هذا ما 
يقوله الطفل إبراهيم )9 سنوات( لـ »العربي الجديد«. 
هــــذه املــشــاعــر الــســلــبــيــة ال تــعــكــس حــالــة فـــرديـــة في 
تــونــس. آالف الــتــامــيــذ يــكــرهــون الـــدراســـة، ويــواجــه 
إلى  بالذهاب  أبنائهم  إقناع  في  األهــالــي صعوبات 
املــــدرســــة. ومــــع الــــوقــــت، تــســتــســلــم األمــــهــــات بــعــدمــا 
ييأسن من تحفيز أبنائهن. ويفرح التاميذ لغياب 
ــتـــحـــدثـــون عــن  ــم يـ ــ املـــــــــــدّرس، ويــــحــــزن بــعــضــهــم وهــ
مدرستهم، قائلني إنهم ال يحبون جدرانها الكئيبة 

وطاوالت أقسامهم املزرية. 
 الــعــديــد من 

ّ
وتــؤكــد آيـــة الــعــمــدونــي )9 أعـــــوام( أن

التوبيخ.  الدراسة خشية  باتوا يكرهون  التاميذ 
تضيف أن بــعــض املــدرســني يــرفــضــون االســتــمــاع 
املرحاض  إلــى  التوجه  التلميذ. وإذا ما طلب  إلــى 
ــثــــال، فــغــالــبــا مـــا ســيــرفــض طــلــبــه.  عــلــى ســبــيــل املــ

التلميذة شمس البرهومي طلبت من والدتها عدم 
الذهاب إلى املدرسة خوفا من عقاب املدّرسة. عدا 
عن خوفها هذا، تتحدث عن مشاكل أخرى، وتأمل 
التي  الحساب  مــادة  الـــدروس، خصوصا  تبسيط 
عن  بالتوقف  املــدرســني  مطالبة  تعتبرها صعبة، 
الصراخ والتوبيخ، إذ إن غضب املــدرس هو أكثر 

ما يخيفها ويربكها.
 األهل مسؤولون 

ّ
وتفسر مربية أطفال تدعى مريم أن

إلى  إنــهــم يدللونهم  إذ  لــلــدراســة،  التاميذ  كــره  عــن 
درجة كبيرة، ما يجعلهم يميلون في أحيان كثيرة 
إلــــى اســـتـــغـــال الـــوقـــت فـــي الـــلـــعـــب. الــطــفــل يــــرى أن 
لــحــريــتــه، إذ عليه االنــضــبــاط  املــدرســة فــضــاء مقيد 
والـــتـــصـــرف بــشــكــل حـــســـن. وعـــنـــدمـــا يــســعــى املــربــي 
 األهــل 

ّ
 التلميذ عــلــى إنــجــاز فـــروضـــه، فــــإن

ّ
إلـــى حـــث

يتدخلون ويوبخون املربي، مبينة أن هذا األسلوب 
ال يخدم الطفل ويدفعه إلى عدم االهتمام بالدروس، 
بل يصبح سلوكه سيئا وقد ال ينصت للمربي ألنه 

يدرك أن والديه سيحميانه ويدافعان عنه.
التاميذ  أولـــيـــاء  يــقــول رئــيــس جمعية  إلـــى ذلــــك، 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »املـــدرســـة  ــا زهـــرونـــي لـ رضــ
مــواّدهــا  بسبب  الـــدراســـة  عــلــى  التلميذ  تشجع  ال 
وبــرامــجــهــا وغــيــرهــا مــن األمـــــور«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
كــره التلميذ لــلــدراســة خــال الــســنــوات األولـــى من 
التعليم مرتبط بأولياء األمور، ألن املسؤولية تقع 
 كثيرين ال 

ّ
على عاتقهم في معالجة املشاكل. لكن

م وحب 
ّ
يؤدون أدوارهم وال يدفعون أبناءهم للتعل

املدرسة. ثم يأتي دور املدرسني بالدرجة الثانية، 
ألنــهــم يــؤثــرون عــلــى األطــفــال وتــقــع عــلــى عاتقهم 

مسؤولية ترغيبهم في الدراسة.
ويــبــنّي زهـــرونـــي أن الــطــفــل الـــذي اعــتــاد الــعــيــش في 
ــــب والـــلـــعـــب، لــــن يـــجـــد راحــــــة كـــبـــيـــرة فــي  فـــضـــاء رحـ
املـــدرســـة فـــي ظـــل غــيــاب فــضــاء مـــريـــح، ســــواء تعلق 
مع  التفاعل  بكيفية  أو  واألقــســام  باملساحات  األمـــر 
فسيكره  محفزًا  التلميذ  يجد  لــم  إن  إذًا،  املــدرســني. 
ــيــــاء األمــــــور أنــفــســهــم   أولــ

ّ
املــــدرســــة. ويــشــيــر إلــــى أن

فينقلون  التربوية،  املنظومة  من  باليأس  يشعرون 
هذا اليأس إلى أبنائهم. 

ــــاح املــنــظــومــة   الـــحـــل يــكــمــن فـــي إصـ
ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

الــتــربــويــة مــنــذ الــســنــوات األولــــى والــســاعــات األولـــى، 
أ فضاء  التي يدخل فيها الطفل إلى الصف. وإن لم يهيَّ
النتائج ستكون مخيبة.  فــإن  الــدراســة،  مشجع على 
بــمــواّد ومناهج مرهقة  التاميذ  إثــقــال  أن  ويــوضــح 
يشّكل ضغطا على املــدرســني. ويشير إلــى أنــه يجب 

ترك بعض الوقت من أجل النشاطات الترفيهية.
ويــفــيــد بــأنــه فــي ظــل انـــعـــدام الـــراحـــة فــي املــدرســة، 
ــتــــداد لــآبــاء  ســتــحــدث الــقــطــيــعــة. املـــــــدّرس هـــو امــ
واملــدرســة الــتــي يجب أن تــكــون فــضــاًء يــرتــاح فيه 
 
ّ
الطفل وليس مكانا يكرهه. ويشير زهروني إلى أن

املدرسة التونسية الحكومية أصبحت غير قادرة 
بالطريقة  والتثقيفية  التربوية  أداء مهمتها  على 

أساسيا  فــضــاًء  تكون  أن  يفترض  فيما  املطلوبة، 
للعلوم والتربية.

من جهته، يرى املتخّصص في علم النفس وحيد 
األهالي على  يمارسها  التي  الضغوط   

ّ
أن قوبعة، 

الــدراســة. ومهما  إلــى نفورهم مــن  تــؤدي  أبنائهم 
كانت النتيجة، فإن بعض أولياء األمور ال يرضون 
بــهــا ودائـــمـــا مــا يــطــالــبــون بــاألفــضــل. عــلــى سبيل 
املــثــال، فــي حـــال نـــال تلميذ عــامــة كــامــلــة، وســألــه 
ــالـــوا الــعــامــة  ــدد الــتــامــيــذ الـــذيـــن نـ الــــوالــــد عـــن عــ
نفسها وكان كبيرًا، فقد يغضب. عدا عن ذلك، فإن 

املنظومة التربوية تعاني إشكاليات عديدة.

مجتمع
أعلنت الشرطة التاياندية أمس، أن كندا وأستراليا على استعداد لقبول طلب لجوء رهف القنون، 
الشابة السعودية الهاربة من أهلها بسبب العنف األسري، واملوجودة حاليا في تاياند. وأوضح 
 »كندا وأستراليا من بني عدة دول تبحث مع املفوضية 

ّ
قائد شرطة الهجرة سورائاتي هاكبال، أن

السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني، قبول لجوء رهف«. أضاف أن »األمم املتحدة تعمل على 
تسريع النظر في القضية«. وأغلقت القنون حسابها على »تويتر« الذي استخدمته إلطاق حملة 
)األناضول( لدعم طلب لجوئها، وقيل إن السبب هو تلقيها »تهديدات بالقتل«. 

أعلنت هيئة اإلغاثة التركية أمس، تقديم مساعدات إنسانية لـ 343 ألفا و199 شخصا في اليمن 
خال عام 2018. وأشارت في بيان إلى أن 21 مليون شخص يعانون بسبب نقص املواّد الغذائية، 
في وقت يحتاج 10 مايني شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة في اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه 
27.4 مليون نسمة. وأوضح أن الهيئة تواصل أعمالها اإلغاثية منذ اندالع األزمــة، مؤكدًا تقديم 
ط الهيئة لتقديم خدمات ومساعدات 

ّ
مساعدات إنسانية لـ 343 ألفا و199 يمنيا في 2018. وتخط

)األناضول( لليمنيني، من قبيل حليب لألطفال ومياه للشرب وغيرهما في 2019.  

»اإلغاثة التركية« قدمت مساعدات لـ343 ألف يمنيكندا وأستراليا ترحبان بلجوء السعودية رهف

يقول المتخّصص في علم النفس وحيد قوبعة، 
عن  توّقفوا  »المدرسين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ 
العقاب بالضرب. لكن حين يغضب بعضهم، قد 
وهذا  النفسية،  الناحية  من  مؤٍذ  بأسلوب  يرّدون 
أصعب وأكثر تدميرًا من العقاب البدني«. ويبيّن أن 
على األهل تشجيع أبنائهم على المجهود الذي 

يقومون به ال النتيجة.

أذى نفسي

الــثــلــوج الــكــثــيــفــة الــتــي شــهــدتــهــا دول الــبــلــقــان هــذا 
األسبوع أّدت إلى إغالق املدارس وعزل قرى نائية 
وإعاقة حركة املرور وإمدادات الطاقة في العديد من 
الحكومي  التلفزيون  ذكــر  وفــي صربيا،  املــنــاطــق. 
أن أربــع بلديات في جنوب غرب البالد قد اتخذت 
إجـــــراءات طـــارئـــة، مــحــذرة مــن تــراكــم الــثــلــوج على 
الــطــرقــات وعـــزل قـــرى جــبــلــيــة. كــمــا أغــلــقــت معظم 

املــدارس ووزعــت فرق طــوارئ إمــدادات على بعض 
ــود(، ما  الــســكــان. وفــي مونتينيغرو )الــجــبــل األســ
األدرياتيكي  البحر  مــدن على ســاحــل  ثــالث  زالـــت 
ثلجية  بعدما ضــربــت عاصفة  كــهــربــاء،  دون  مــن 
للطاقة. في هذا  أول من أمس خط توزيع رئيسي 
اإلطــار، قال خبير األرصــاد الجوية دراغــان بوريك 
الثاني  يناير/ كانون  األولــى من  العشرة  األيــام  إن 

كانت من أكثر أيام البالد برودة منذ عقود. أضاف 
»شهدنا  األســـود:  الجبل  في  الحكومي  للتلفزيون 
الثلوج في العاصمة بودغوريتسا للمرة األولى منذ 

تسع سنوات«. 
وفي مدينة كالداني في وسط البوسنة، عطل الثلج 
زياد  وقــال  الهاتف.  الطاقة وقطع خطوط  إمـــدادات 
إن  املحلية،  املدنية  الحماية  فيجوفيتش، من وكالة 

»بسبب  أضـــاف:  الــطــوارئ.  حــالــة  أعلنت  السلطات 
ــــتــــي زاد  الـــثـــلـــوج الــكــثــيــفــة فــــي بـــعـــض املـــنـــاطـــق وال
الطرقات«،  أغلقت بعض  ارتفاعها عن متر واحــد، 
مضيفًا أننا في »حاجة إلى املزيد من اآلالت، فقد 

نفدت املوارد والسيولة النقدية«. 
 
ً
على الرغم من ذلك، يبقى أن الثلوج أضفت جماال

على معظم هذه البلدان.

السبت 12  يناير/ كانون الثاني 2019 م  6  جمادى األول 1440 هـ  ¶  العدد 1594  السنة الخامسة
Saturday 12 January 2019

)آرمند نيماني/ فرانس برس(



صحيح أّن المكتبة الوطنية في لبنان غابت طويًال، 
وفقدت دورها، لكنّها تعود اآلن في مبنى جديد، 

وآمال كبيرة، تطمح للعب دور ثقافي واجتماعي

رجال معنَّفون في كردستان

1819
مجتمع

بيروت ـ مريم سيف الدين

مــن ديسمبر/  الــرابــع  فــي  افتتحت 
املــكــتــبــة  ــي،  ــ ــاضــ ــ املــ األول  كـــــانـــــون 
الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة فــــي مــنــطــقــة 
الــصــنــائــع فـــي بـــيـــروت. جـــرى االفــتــتــاح في 
الجمهورية  رئيسا  حضره  رسمي  احتفال 
الــحــريــري،  عــون وســعــد  والحكومة ميشال 
وشخصيات عدة، كان أبرزها محمد حسن 
جـــابـــر الـــجـــابـــر، ســفــيــر دولـــــة قـــطـــر، الــجــهــة 
املانحة للهبة التي مّكنت من إعادة افتتاح 

املكتبة.
 ضخامة االحتفال والكلمات الوجدانية 

ّ
لكن

الــتــي ألــقــيــت حــيــنــهــا لـــم تــكــِف لــإجــابــة عن 
تساؤالت املهتمني باملكتبة، ولم تمّكنهم من 
معرفة تفاصيل حول آلية عملها ودواماتها 
وشروط زيارتها. وهي تفاصيل أعلن عنها 
في  العكرة،  حسان  الوطنية،  املكتبة  مدير 

حديث إلى »العربي الجديد«.
 املكتبة فتحت أبوابها أمام 

ّ
يقول العكرة إن

الــجــمــيــع، ويــمــكــن لــلــجــمــيــع زيــارتــهــا خــال 
دوام عــمــلــهــا املـــحـــدد مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة 
صباحًا حتى الثانية من بعد الظهر خال 
 الهدف من فتح الباب 

ّ
أيام العمل. يضيف أن

أمــام الــنــاس فــي الفترة األولـــى هــو االطــاع 
ــلـــى املـــكـــتـــبـــة واالعــــتــــيــــاد عـــلـــيـــهـــا. يــطــمــح  عـ
املــكــتــبــة لتتمكن  الــعــكــرة إلطــالــة دوام عــمــل 
من استقبال املهتمني حتى الساعة الثانية 
ه يعترف بعدم القدرة على 

ّ
، لكن

ً
عشرة ليا

تــأمــني ذلـــك فــي الــوقــت الــحــالــي بــســبــب قلة 
عدد املوظفني. إذ يبلغ العدد الحالي سبعة 
وعــشــريــن مــوظــفــًا: »املــكــتــبــة فــي حــاجــة إلــى 
 واقـــع الــدولــة 

ّ
عـــدد أكــبــر مــن املــوظــفــني، لــكــن

األولــويــة، وليست  العيش هي  مرير ولقمة 
الثقافة«. 

ابتداًء من هذا الخميس، 10 يناير/ كانون 
الثقافية  نشاطاتها  املكتبة  ستبدأ  الثاني، 
 خــمــيــس، مـــن الــســاعــة الــخــامــســة 

ّ
مــســاء كـــل

حــتــى الــســابــعــة، أو مـــن الــســاعــة الــســادســة 
حــتــى الـــثـــامـــنـــة، بــحــســب نــــوع الـــنـــشـــاط. إذ 
ــا بــــني مـــحـــاضـــرات،  ســـتـــتـــنـــوع األنـــشـــطـــة مــ
ونــدوات، ومؤتمرات، ونقاشات حول كتب، 
وغيرها. وخال النصف الثاني من الشهر 
الــــجــــاري ســتــنــظــم املــكــتــبــة يـــــوم »األبـــــــواب 
للتجول  للصحافيني  املخصص  املفتوحة« 
فــي املــكــتــبــة. وسيعقد بــعــد الــجــولــة مؤتمر 
ــه الـــعـــكـــرة الــخــطــة  ــعـــرض خـــالـ صـــحـــافـــي يـ

الخمسية لعمل املكتبة.
تتألف املكتبة من عدة أقسام يمكن للزائرين 
أو  املشتركة  القاعة  وهــي  منها،  االستفادة 
قاعة الــقــراءة األســاســيــة، والــتــي تتسع ملئة 
املخصصة  القراءة  وقاعة  وستني شخصًا. 
 إلــى ثــاث قــاعــات إلقامة 

ً
للباحثني إضــافــة

عــــام، يــضــاف إلــيــه مــا يــصــدر مــن كــتــب في 
العكرة على  الــعــام. يؤكد  لبنان خــال هــذا 
ها 

ّ
 املكتبة ستصبح معلمًا سياحيًا »لكن

ّ
أن

قبل ذلك معلم تاريخي. فقد بنيت في العام 
بعدها  من  الصنائع  مدرسة  لتكون   1907
تـــحـــولـــت إلــــى كــلــيــة الـــحـــقـــوق وهــــي الـــيـــوم 
لعرض  مشروع  على  نعمل  وطنية.  مكتبة 
الكتب النادرة في واجهات زجاجية لجذب 
السياح. ففي املكتبة مخزون تراثي وتراث 
فكري غير موجود في مكان آخر وستجذب 
ها الواجهة الثقافية للبنان«.

ّ
السائحني ألن

أمام املكتبة تحديات عدة يدركها مديرها: 
»أولــــهــــا إعـــــــادة تــفــعــيــلــهــا وجــعــلــهــا املـــركـــز 
الــثــقــافــي األول فــي لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي 
خـــال خــمــس ســـنـــوات، إلعــــادة الــــدور الــذي 
لــعــبــه لــبــنــان. ولـــذلـــك، نــطــمــح إلـــى أن تلعب 
يكمن  تحدٍّ  ولدينا  نهضويًا،  دورًا  املكتبة 
 اإلنترنت، 

ّ
الكتاب في ظل في كيفية تفعيل 

كــحــلــيــف.  ــت  ــرنــ ــتــ اإلنــ نـــكـــســـب  أن  ــريــــد  نــ إذ 
لدينا مشروع لوضع جزء من املكتبة على 
 في 

ّ
اإلنترنت. لن نضع جميع املحتوى ألن

إليه  الــنــاس  نريد جــذب  املكتبة كنزًا مميزًا 
بأنفسهم«.

خالل 2015 و2016 و2017، 
بلغ عدد حاالت قتل رجال على 

يد زوجاتهم نحو 60

تتسع القاعات المخصصة 
للباحثين لخمسين شخصًا، 

من طالب البكالوريوس 
والدراسات العليا

النشاطات وحديقة ومسرح. تتسع القاعات 
املخصصة للباحثني لخمسني شخصًا، من 
طــاب ماجستير ودكــتــوراه أو حتى طاب 
إجـــازة وبــكــالــوريــوس. أمــا األقــســام األخــرى 
مــن املــكــتــبــة فــمــتــاحــة فــقــط أمــــام موظفيها، 
وهي ثاثة طوابق لتخزين الكتب، ومختبر 
االنتهاء  الكتب واملخطوطات. وبعد  ترميم 
مــــن تـــرمـــيـــم مـــحـــتـــوى املـــكـــتـــبـــة ســيــســتــقــبــل 
املــخــتــبــر مــن يــرغــب بــتــرمــيــم كــتــبــه بطريقة 

احترافية.
ــعــت املــكــتــبــة مــعــاهــدة شــراكــة مــع املعهد 

ّ
وق

الــوطــنــي لــلــتــراث الفرنسي مــن أجــل إرســال 
الكتب  ترميم  للتدرب على  لبنانيني  طــاب 
مــدة ثــاثــة أشــهــر فــي فرنسا. أمــا اآلن فهي 
فــي املـــراحـــل الــنــهــائــيــة مــن تــوقــيــع مــعــاهــدة 
شراكة مع املكتبة الوطنية الفرنسية ضمن 
مــشــروع لــتــبــادل الــخــبــرات. وتــعــمــل املكتبة 
ــــن« تــمــّكــن  ــــايــ ــلـــى مــــشــــروع »مـــكـــتـــبـــة أونــ عـ
الطالب في لبنان من طلب مادة من املكتبة 
الوطنية في فرنسا عبر املكتبة الوطنية في 

لبنان.
إلـــى املكتبة  الــدخــول   

ّ
أن إلـــى  الــعــكــرة  يشير 

مــجــانــي فــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، لــكــن، عندما 
تــنــطــلــق املــكــتــبــة ســيــصــبــح الـــدخـــول مقابل 
رســـم رمــــزي يختلف بــحــســب الــفــئــة. كــذلــك، 
ــتـــنـــوعـــة الـــوظـــائـــف  ــاعــــات املـ ــقــ ســتــصــبــح الــ
وستفتتح  ثقافية.  لغايات  للتأجير  قابلة 

الكافيتيريا ومكتبة لبيع الكتب.
ال  وطنية  املكتبة   

ّ
»ألن املكتبة:  مدير  يقول 

والفكر  اإلرث  على  بالحفاظ  وملزمة  عامة 
ــراد  فــــي لـــبـــنـــان فــيــمــنــع إعـــــــارة الـــكـــتـــب لـــأفـ
فضمن  للجامعات  أمــا  املكتبة،  خـــارج  إلــى 
بعد  ع 

َّ
توق »لــم  يتابع:  واتفاقيات«.  شــروط 

أّي اتفاقية بني املكتبة الوطنية والجامعات 
ــا زالــــــت األمـــــــور ضـــمـــن إطــــار  الــلــبــنــانــيــة، مــ
 ثـــاثـــاء جــولــة في 

ّ
الــتــحــضــيــر. ســنــنــظــم كــــل

املكتبة إلحـــدى الــجــامــعــات بــهــدف املــقــارنــة 
بني إمكانيات املكتبة وإمكانيات الجامعات 
مــن أجــل البحث فــي آلية الــتــعــاون، وملعرفة 
ما الذي يسمح به وما ال يسمح به. فبعض 
الجامعات الخاصة قد ترفض إعطاء كتاب 
ــا يــمــكــن أن  ــهـ ـ

ّ
بــســبــب املــلــكــيــة الــفــكــريــة، وألن

مالي.  مبلغ  مقابل  يحتاجه  لطالب  تبيعه 
أمــــا املــكــتــبــة الــوطــنــيــة فـــتـــحـــاول أن تجمع 

املكتبات والطاب تحت جناحها«. 
 مـــا يــنــشــر في 

ّ
ــل ســتــحــتــوي املــكــتــبــة عــلــى كـ

 ما 
ّ

ــل لــبــنــان، وعــلــى كـــل إنـــتـــاج لــبــنــانــي وكــ
الــخــارج. وهــي  فــي  ويــنــشــر  بلبنان  يتعلق 
آالف  ــة  ثــــاثــ ــــي  ــــوالـ حـ عـــلـــى  اآلن  تـــحـــتـــوي 
السابع  القرن  إلى  أغلبها  يعود  مخطوط، 
ــه إلـــى  ــاريـــخـ ــا يـــصـــل تـ عـــشـــر، وبـــعـــضـــهـــا مــ
 300 أيضًا نحو  املكتبة  في  العاشر.  القرن 
ألــــف كـــتـــاب، وبــعــض الــكــتــب يــعــود تــاريــخ 

 
ّ
طباعته إلى عام 1610. يلفت العكرة إلى أن

ها تحتوي على 
ّ
أهمية املكتبة »تكمن في أن

مخزون الفكر الوطني النادر في املكتبات. 
فــقــد لــعــبــت مــكــتــبــات الــجــامــعــات الــخــاصــة 
الكتب في ظل غياب  دورًا في حفظ بعض 
 األخـــيـــرة تستعيد 

ّ
لــكــن الــوطــنــيــة،  املــكــتــبــة 

الــبــاحــثــون على  الــــدور. سيعتمد  هــذا  اآلن 
املكتبة  فــي  املــوجــودة  التاريخية  الــوثــائــق 
املكتبة  لــلــمــعــلــومــات«. وســتــعــزز  كــمــصــدر 
تفعيل  عبر  املؤلفات(  )ثبت  الببليوغرافيا 
التي ستنشر  الكتب   

ّ
لكل القانوني  اإليــداع 

فـــي لــبــنــان، وســتــحــتــفــظ بــنــســخــتــني مــنــهــا. 
 

ّ
كــمــا ســيــعــرض جـــدول يــجــري تــجــديــده كــل

ترتفع نسب العنف ضد 
الرجال في إقليم كردستان 

العراق، المرتكب من 
قبل نساء، بحسب بعض 

المنظمات، وهو ما ترفضه 
جمعيات نسائية

بغداد ـ زيد سالم

الــعــراق لعنٍف  يتعّرض رجــال فــي إقليم كــردســتــان 
 بعضهم هرب من املنزل، 

ّ
ى إن

ّ
من قبل زوجاتهم، حت

الــرجــال في  العنف ضد  انتحر، بحسب منظمة  أو 
ــاالت اعـــتـــداء  ــ ــــدوث حـ اإلقـــلـــيـــم. كـــذلـــك تــشــيــر إلــــى حـ
جــنــســي. قـــد يـــبـــدو األمـــــر غـــريـــبـــًا، إال أن نــاشــطــني 
أكــرادًا يؤكدون تصاعد العنف ضد الرجل، في ظل 
القوانني املدافعة عن املرأة، إضافة إلى تقّدم دورها 

في املحافظات العراقّية الشمالّية.
 مــن 

ً
ــن طـــــرد نـــســـاء 29 رجــــــا وكـــشـــفـــت املـــنـــظـــمـــة عــ

57  حالة خيانة  2018، وتسجيل  عــام  في  منازلهم 
، و9  اعــتــداءات من قبل 

ً
زوجية، وانتحار 115 رجــا

نساء على رجال، باإلضافة إلى 8 حاالت سطو على 
الراتب،  و221 امرأة لجأن إلى أخذ األطفال. 

ــقــــول عـــضـــو مــجــمــوعــة مــنــاهــضــة الـــعـــنـــف ضــد  ويــ
الـــرجـــال ريـــبـــوار ســالــم، إن »املــؤتــمــر الــــذي عــقــدنــاه 
ملكافحة  انــطــاق حمات مدنية  مــع  بالتزامن  جــاء 
التحرش في إقليم كردستان«. وبعد االطــاع على 
ق 

ّ
تقارير أمنية وقضائية، »توّصلنا إلى أرقام تتعل

زوجاتهم  قبل  من  لعنف  تعرضوا  الذين  بالرجال 
 »محاكم 

ّ
وأخواتهم«. ويبنّي لـ »العربي الجديد« أن

ـــت خـــــال الــــعــــام املــــاضــــي عـــشـــرات 
ّ
ــتــــان تـــلـــق كــــردســ

لفظيًا وجسديًا،  فن رجــااًل 
ّ
الشكاوى ضد نساء عن

وسجلت املحاكم عددًا من حاالت االنتحار«. يضيف 
رّكـــزت خــال األشهر  املــدنــي  أن »منظمات املجتمع 
املاضية على قضية استفحال حاالت االعتداء ضد 
الــرجــال، مــن خــال بــرامــج تــوعــويــة للنساء تتعلق 
بحقوق الــرجــل والــحــرص على الــعــائــات«. ويشير 
إلــــى أن »املــنــظــمــات ســجــلــت خــــال بــحــثــهــا حـــاالت 
اعتداء خطيرة، تسببت بأذى جسدي بالغ وحروق. 
ومـــن الـــحـــاالت الــتــســع الــتــي ســجــلــت، تــعــرض أربــع 
لحروق بسبب سكب زيوت ساخنة أو مياه مغلية 

على أجسادهم من قبل نساء«.
ويتحدث سالم عن ف. ش، الذي تعّرض لعنف من 
قبل زوجــتــه. يــقــول إن »الــزوجــة طـــردت األخــيــر من 
املــنــزل، بعد توبيخه ألكــثــر مــن مـــرة، بسبب أو من 
دون سبب. ولم ير الرجل أوالده منذ نحو عام، علمًا 
الزوجة كانت تعامله بطريقة سيئة«. ويوضح  أن 
لهم«،  املساجد مساكن  اتــخــذوا  األزواج  أن »بعض 

مشيرًا إلى أن هذه الحاالت تزداد.
ــــو عــضــو  ــان، وهـ ــار رمــــضــ ــاديــ ــبـــنّي شــ ــك، يـ ــ ــــى ذلــ إلـ
»املنظمة  أن  كـــردســـتـــان«،  رجــــال  »اتـــحـــاد  منظمة 
ــام 2010 كـــثـــيـــرًا مــــن الـــشـــكـــاوى  ــ تــســتــقــبــل مـــنـــذ عـ

كردستان.  فــي  الــرجــال  على  بــاعــتــداءات  املتعلقة 
والــنــدوات  العمل  مــن ورش  الكثير  نظمنا  لــذلــك، 
للتعريف بحقوق الرجال. وما زاد من العنف ضد 
الرجال هو مواقع التواصل االجتماعي. بسببها، 
الــعــنــف  إلــــى  أّدت  األزواج  بـــني  خـــافـــات  حـــدثـــت 
ثــم الـــطـــاق«، الفــتــًا إلـــى أن »إحــصــائــيــات املحاكم 
واملــؤســســات األمــنــيــة تشير إلــى ارتــفــاع معدالت 
العنف ضد الرجال، األمر الذي ترفض الجمعيات 
املدافعة عن حقوق املرأة تصديقه، على الرغم من 

وجود أدلة وأوراق تثبت ذلك«.
بلغ  و2017،  و2016   2015 ــوام  أعــ »خـــال  يــتــابــع: 
عدد حاالت قتل رجال على يد زوجاتهم نحو 60 
حالة، وهــو رقــم مخيف. ال بد من تشريع قوانني 
حكومية تردع النساء املتمردات«. وينصح بعدم 
االستجابة ملا تنشره منظمات املرأة حول العنف 
ضد النساء، ألن هذا نادر الحدوث في كردستان، 
 »األســبــاب 

ّ
ومــا يحدث هــو العكس«. ويــوضــح أن

ــة االقــتــصــاديــة الــتــي أدت إلــى  كــثــيــرة، منها األزمــ
حـــدوث مــشــاكــل أســريــة كــثــيــرة. أهــالــي كــردســتــان 
يــعــانــون مــنــذ ثـــاث ســنــوات، مــن جـــراء انخفاض 

الحكومية،  الرواتب  تأخر  الشرائية بسبب  القوة 
والخافات بني حكومتي بغداد وأربيل«.

مـــن جــهــتــهــا، تــشــكــك هــيــمــان زانــــــا، وهــــي نــاشــطــة 
فــي مــجــال الـــدفـــاع عــن حــقــوق اإلنـــســـان فــي أربــيــل، 
في  الـــرجـــال  تعنيف  بــحــاالت  املتعلقة  ــام  ــ األرقـ فــي 
كــردســتــان. وتــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »حـــاالت 
العنف التي نسجلها ضد النساء هي التي تزداد، 
وليس تعنيف النساء ألزواجهن. ومن خال بيانات 
أربيل والسليمانية ودهوك،  األمنية في  السلطات 
النساء،  مــع  التعامل  فــي  االستهتار  حجم  يتضح 
وتحديدًا في املناطق البعيدة عن مراكز املدن. وما 
قالته منظمة الدفاع عن الرجل ليس دقيقًا، وهناك 

حاالت فردية تحدث في كل املجتمعات«.
تـــتـــابـــع: »تــعــنــيــف الـــرجـــل لــيــس مـــن أخـــــاق نــســاء 
نعتدي  بــأن  لنا  تربيتنا ال تسمح  كــردســتــان، ألن 
ــا  ــنــ ــداء عـــلـــى أزواجــ ــتــ ــاالعــ عـــلـــى أي أحــــــد، فــكــيــف بــ
الـــرجـــال مضحك  الــحــديــث عــن تعنيف  وإخــوتــنــا؟ 
بـــصـــراحـــة«. وتــشــيــر إلــــى أن »الـــســـلـــطـــات األمــنــيــة 
ى بشكل شــبــه يــومــي شــكــاوى 

ّ
فــي كــردســتــان تتلق

نتابع  كناشطني  نحن  املـــرأة.  بالعنف ضد  ق 
ّ
تتعل

فن حتى املوت، 
ّ
هذه الحاالت. كثير من النساء يعن

ــاء عـــلـــى أنــهــا  ــقـــضـ ــّجـــل هـــــذه الــــحــــاالت فــــي الـ وتـــسـ
جرائم شرف«. يضيف أن نساء كردستان ينتظرن 
الــحــكــومــة لــتــشــريــع قـــوانـــني تــحــمــيــهــن فـــي الــبــيــت 
العمل، بعد سنوات من الحديث  والــشــارع وســوق 
إلــى نتيجة حقيقية.  الــوصــول  مــن دون  السياسي 
ال بــد مــن اإلســـــراع فــي إنــشــاء مــؤســســات للرعاية 
االجــتــمــاعــيــة قــــادرة عــلــى احـــتـــواء الــنــســاء الــلــواتــي 

يتعّرضن للعنف«.

المكتبة الوطنيةتحقيق
لبنان الرسمي يقترب من الباحثين والطالب

كابوس الحرّاقات يالحق الشمال السوري

تصل إلى المراكز الصحية 
يوميًا نحو 10 إصابات من 
جّراء عمليات تكرير النفط 

عبد اهلل البشير

انتشرت حّراقات النفط البدائية في الشمال 
السوري، بعد قطع النظام إمــدادات الوقود 
عنه في أواخــر عــام 2011، ليعتمد األهالي 
عــلــى وســـائـــل بــديــلــة كــالــخــشــب. ثـــّم سيطر 
الحّر على حقول  الــســوري  الجيش  مقاتلو 
السوري في عام 2013، وبدأ  النفط  إلنتاج 
نقل النفط نحو مناطق إدلــب وريــف حلب، 
فكانت حراقات النفط البدائية التي ما زالت 

مصدرًا للوقود املكّرر حتى اآلن.
ــــب، تــنــتــشــر حـــراقـــات الــنــفــط  وفــــي ريــــف إدلــ
كبير،  بشكل  النفط  لتكرير  املعدة  البدائية 
فــي مناطق  عــددهــا 400 تنتشر  ويــتــجــاوز 
عدة. وفي منتصف عام 2018، أكد املجلس 
املحلي فــي مــعــارة النعسان فــي ريــف إدلــب 
بــدائــيــة تعمل  الشمالي وجـــود 150 حــراقــة 
ــلـــدة، وكــــل مــحــطــة تــكــريــر )حـــراقـــة(  ــبـ فـــي الـ
فـــي حـــاجـــة إلــــى عــــدد مـــن عـــمـــال الــتــنــظــيــف 
 
ً
والصيانة والحرق وآخرين، ما يؤمن دخا
لنحو 1500 عائلة من أبناء البلدة. وتجاوز 
عـــدد مــحــطــات الــتــكــريــر الــبــدائــيــة فــي إدلــب 
470 مــحــطــة، إضــافــة إلـــى نــحــو 270 محطة 
تنتشر في منطقة درع الفرات في ريف حلب 

الشمالي.
ــر الـــبـــدائـــيـــة  ــريـ ــكـ ــتـ ــرر مـــحـــطـــات الـ ــ ــن ضــ ــ وعــ
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــبــيــئــة واألهـــالـــي، يوضح 
ــل،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــئــــي مــــحــــمــــد إســ ــيــ ــبــ املـــــهـــــنـــــدس الــ
ــار هـــذه  ــ ــطـ ــ ــد«، أن أخـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ لـ
املـــحـــطـــات لــيــســت آنـــيـــة فــحــســب، وال تـــزول 
مـــع تـــوقـــف الــعــمــل فــيــهــا. كــمــا أن تــأثــيــرهــا 
السنوات، سواء  يدومان عشرات  وضررها 
الـــحـــيـــوان وحــتــى البيئة  ــان أو  عــلــى اإلنـــسـ
ــمــا 

ّ
 الــخــطــر يـــــزداد كــل

ّ
املــحــيــطــة. يــضــيــف أن

زاد عــــدد ســـنـــوات عــمــل هــــذه املــحــطــات من 
أن  إلى  السامة. ويشير  دون مراعاة عامل 
بعض األمراض التي تظهر أعراضها بشكل 
املــجــال هي  هــذا  فــي  العاملني  مباشر على 
السل والسرطان واملــوت اختناقًا بالغازات 

السامة. وهذه نتيجة طبيعية.
ــّدث إســمــاعــيــل عـــن بــعــض املــشــاكــل  ــتـــحـ ويـ
ــازات الــســامــة  ــ ــغـ ــ الــــوراثــــيــــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن الـ
املنبعثة من هذه الحراقات لدى الجيل األول 
أو الــثــانــي مـــن أبـــنـــاء املــنــطــقــة املــحــيــطــة، أو 
العاملني في هذا املجال. »قد نشهد والدات 
 
ّ
ألطـــفـــال مــشــوهــني«. يــضــيــف إســمــاعــيــل أن
املـــواد املنبعثة مــن هــذه الــحــراقــات تترّسب 
الــحــراقــات،  الــتــربــة املحيطة فــي منطقة  فــي 
ــــؤدي إلـــى أمـــطـــار حــمــضــيــة ضــــارة جـــدًا،  وتـ
النباتات والزراعة في املنطقة.  ر على 

ّ
وتؤث

وبحسب دراسات أجريت مؤخرًا في الصني 
عن االنبعاثات الناتجة عن محطات تكرير 
ــــون أوراق  حـــديـــثـــة لــلــنــفــط، فـــقـــد يـــتـــحـــول لـ
اللون األخضر  النبات بعد مدة طويلة من 
اللون األســود نتيجة ترسبات وتراكم  إلى 

ــد  ــواد الـــســـامـــة فـــي الـــتـــربـــة. والــــغــــاز األشـ ــ املــ
خطورة هو غاز كبريت الهيدروجني، الذي 
كبير  العصبية بشكل  الــخــايــا  عــلــى  يــؤثــر 
وقد يؤدي إلى الوفاة. والخطر األشد على 
البيئة هو الرصاص وشوائب النفط الخام 

التي قد تصل إلى املياه الجوفية.
وعن األسباب التي تدفع الشبان إلى العمل 
في محطات التكرير البدائّية، يقول عمر أبو 
محمد، وهو أحد العاملني في هذا املجال في 
ريف حلب قرب مدينة الباب إن ال عمل آخر 
 جيدًا. ويوضح 

ً
قد يوفر له ولعائلته دخا

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن املــخــاطــر الناتجة 
عـــن مــحــطــات الــتــكــريــر كــبــيــرة جـــــدًا، منها 

ــار،  انــفــجــار خـــزانـــات الـــحـــرق. فـــي هـــذا اإلطــ
يــدعــو مــهــنــدســون إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر من 
أجل السامة، منها استخدام خزانات حرق 
تــتــجــاوز ســمــاكــتــهــا ســتــة عــشــر ميليمترًا. 
لــكــن مــا يستخدم حــالــيــًا هــو خــزانــات تقل 
سماكتها عن ستة ميليمترات، ما قد يؤدي 
إلــى انفجار هــذه الــخــزانــات، كما أن عملية 
اللحام تكون غير مدروسة. والخطر الثاني 
الـــذي يـــؤدي إلــى وفــّيــات وأمــــراض خطيرة 
ــال، بـــحـــســـب أبـــو  ــ ــجـ ــ لــلــعــامــلــني فــــي هـــــذا املـ
محمد، هو عملية تنظيف الخزان. ويحدث 
الخزان  إلــى داخــل  العاملني  أحــد  أن يدخل 
ــتـــجـــاوز األربـــعـــني  عـــبـــر فــتــحــة ضـــّيـــقـــة ال تـ
الخزان نحو 50  سنتيمترًا، وتكون حــرارة 
درجـــة مــئــويــة، ويــقــوم بــتــجــريــف الــرواســب 
الصلبة من أرض الخزان وجوانبه، وتكون 
الـــغـــازات الــســامــة كــثــيــفــة بــشــكــل كــبــيــر جــدًا 
داخل الخزان، وال يملك العامل غير ارتداء 

كمامة.
وفي معارة النعسان في ريف إدلــب، تصل 
إلى املراكز الصحية يوميًا نحو 10 إصابات 
من جّراء عمليات تكرير النفط في املحطات 

 
ً
الــبــدائــيــة، بــاإلضــافــة إلــى أكــثــر مــن 20 طفا

واالنبعاثات  الــغــازات  استنشاقهم  نتيجة 
املحطات. ويصل  هــذه  الناتجة عن  السامة 
عــدد املــصــابــني بــأمــراض الــجــهــاز التنفسي 
شــهــريــًا إلـــى نــحــو 700 إصـــابـــة. وفـــي إدلــب 
التي يتجاوز عدد السكان فيها حاليًا نحو 
 أكثر من 

ّ
ثاثة مايني ونصف املليون، فإن

21 في املائة من السكان واملهّجرين مهدّدون 
باإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي بسبب 
محطات التكرير، كما تؤكد منظمات مدنية.
 
ّ
من جهته، يقول محمد ضــّرار )43 عامًا( إن

كبيرة  الــحــراقــات  هــذه  عــن  الناتجة  املشاكل 
جدًا، خصوصًا أنها تعمل بشكل شبه دائم، 
نــحــو 20  الـــواحـــدة منها تعمل  أن  مــوضــحــًا 
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ  يوميًا. يضيف  ســاعــة 
»ال يمكن السير في البلدة من دون استنشاق 
يـــعـــانـــون من  بــــات أوالدي  ــام.  الــــســ ــان  الــــدخــ
الـــتـــهـــاب الـــقـــصـــبـــات الـــهـــوائـــيـــة واألمــــــــراض 
الــتــنــفــســيــة عــلــى غــــرار مــعــظــم أبـــنـــاء الــبــلــدة. 
 فــي األفــــق لــهــذه املــشــكــلــة. نرجو 

ّ
لــكــن ال حـــل

 هذه القضية التي 
ّ

من الجميع التعاون لحل
ر علينا سلبًا بشكل كبير«.

ّ
بدأت تؤث

زهير هواري

ينتظر األهل بفارغ الصبر إنجاز أبنائهم دراساتهم املهنية أو الجامعية 
واالنخراط في سوق العمل ملعاونتهم على أعباء الحياة من جهة، وملراقبة 
الضرورية من مسكن  وتأمني مقوماتها  تطورهم في حياتهم  مسارات 
ومأكل ومشرب وزواج. لكن هؤالء مع أبنائهم وبناتهم يصطدمون بجدار 
من الصخر األصــم في سوق عمل ال يتيح لهم إثبات جــدوى ما تعلموه 
من مهن ومعارف. ومرة بعد مرة، ومحاولة بعد أخرى يصلون إلى مأزق 
اليأس ويصبحون في عداد العاطلني عن العمل. البعض يلجأ إلى الهجرة 
نحو أوروبــا وأميركا، أو يراكم املزيد من الشهادات ظنًا أنها تفتح أمامه 
اختياره  وقــع فيها على  التي  الساعة  يلعن  اآلخــر  والبعض  املقفل.  الباب 

ويلجأ إلى أي عمل يقيه العوز.
آخر  بتعبير  أو  العمل  للعاطل عن  عطى 

ُ
ت التعريفات  أن عشرات  والــواقــع 

للبطالة عن العمل. ما نعنيه هنا هو بطالة الخريجني سواء أكانوا خريجي 
تعريف  إلــى  وباالستناد  إنــاثــًا.  أو  ذكـــورًا  أو جامعيني،  متوسطة  معاهد 
منظمة العمل الدولية كمؤسسة أممية معنية بذلك نجد أن البطالة تستند 
لديها إلى توافر ثالثة شروط هي: أال يمارس الشخص أدنى نشاط ، أي أن 
ال يزاول أي عمل سواء لقاء أجر أم ال في األسبوع األخير الذي تم خالله 
تنفيذ املسح أو االستطالع. أن يكون جاهزًا للعمل في حال توفره له. أن 

يكون من الباحثني عن العمل في األسابيع األربعة األخيرة ولم يجده. 
اآلتي:  النحو  البطالة على  )فافو( فيحدد  النرويجي لالجئني  املجلس  أما 
هو العاطل عن العمل وفق التعريف السابق ملنظمة العمل الدولية، العامل 
املحبط الذي ال يعمل ولو حتى ساعة واحدة في اليوم وهو مستعد للعمل 
لكنه مقتنع أنه لن يعثر عليه، العاطل جزئيًا عن العمل بشكل ظاهر أي 
الذي يعمل أقل من 35 ساعة أسبوعيًا ويرغب بالعمل لوقت أطول، العاطل 
بانخفاض  تتسم  وظيفة  فــي  يعمل  الـــذي  أي  مستتر  بشكل  العمل  عــن 

اإلنتاجية أو ال تستفيد من مهاراته وطاقاته. 
نكتفي بهذين النموذجني من التعريفات علمًا أن هناك من يعرف البطالة 
أي نوع  أنها تتصل بشخص ال يمارس  )أي  أو عارية  بأنواعها: سافرة 
اللوتو والسجائر واملحارم  اليانصيب وأوراق  من األعمال(، مقنعة )بائع 
أو صيفًا  العمل شتاًء  عن  باالنقطاع  )ترتبط  موسمية  الــطــرقــات(،  على 
كالصيادين واملزارعني ومن شابه( و.. بالنسبة لنا نحن نتحدث عن فئات 
عمرية شابة مؤهلة سواء أكانت تحمل شهادات متوسطة أو من مؤسسات 
التعليم العالي ولم يسبق أن دخلت إلى سوق العمل أو دخلت إليه لفترة 
قصيرة، وغادرته ألي سبب ولم تستطع أن تعاود إيجاد عمل بعدها. هنا 
نتناول فئات ذات تأهيل مهم متوسٍط أو عــاٍل على األغلب، إذ أن املهني 
ف الدولة أو األهل مبالغ 

ّ
املؤهل والطبيب واملهندس واملحامي ومن شابه كل

باهظة للحصول على مؤهالت ال يستطيع أن يصرفها في سوق العمل، 
الذي ال يخضع ألي نوع من أنواع التوازن بني معادلة العرض والطلب. 

)باحث وأكاديمي(

من هو العاطل عن العمل؟

شهادة حائط

العكرة  حسان  الدكتور  اللبنانية،  الوطنية  المكتبة  عام  مدير  يقول 
إلى مكان نصبح فيه  الوصول  الجديد«: »طموحنا كبير في  لـ»العربي 
ذو  موضوع  فهو  ونشرها،  وتمويلها  األبحاث  إجراء  على  قادرين 
ننتظر  السؤال: هل  يُطرح  المكتبة على عاتقها.  تأخذه  أهمية كبرى 
إشراك  كيفية  في  سنبحث  هنا  بديًال؟  نجد  أن  يمكن  أم  الدولة  تمويل 

القطاع الخاص«.

إشراك القطاع الخاّص

من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا )حسين بيضون(

هل تعنِّف أم تعنَّف؟ )صافين حامد/ فرانس برس(
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مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، يــمــكــن أن 
تــجــد نــفــســك فـــي حـــيـــرة. رّبـــمـــا تــرغــب 
ك 

ّ
فــي تحقيق الكثير مــن األمـــور، لكن

 بــــتــــرســــبــــات الــــعــــام 
ً
مـــــا زلـــــــت مــــثــــقــــا

ــي هـــــذا اإلطـــــــــار، يــعــرض  الــــســــابــــق. فــ
تــوداي« بعض  موقع »سايكولوجي 
ــتـــي قــــد تـــغـــّيـــر حــيــاتــك،  الـــنـــصـــائـــح الـ
ــامـــك الـــجـــديـــد أفـــضـــل مــن  وتـــجـــعـــل عـ

الذي سبقه، منها:
1 - مــمــارســة ريـــاضـــة املــشــي يــومــيــًا. 
ــى لــــو اقـــتـــصـــر األمــــــر عـــلـــى عــشــر  ـ

ّ
حـــت

دقائق يوميًا فقط، سيساعدك املشي 
من  املزيد  كثيرة، ويمنحك  أمــور  في 
الــطــاقــة، ويساهم فــي الحد مــن قلقك 
ــد يـــكـــون  ــ ــل قـ ــ ــعـــنـــويـــاتـــك. بـ ــــع مـ ــرفـ ــ ويـ
الـــشـــيء األكـــثـــر إفـــــادة لــلــصــحــة الـــذي 
بــه لنفسك. وفــي حال  الــقــيــام  يمكنك 
كنت تعيش في مكان يصعب السير 
الصيف،  أو  الشتاء  فصل  خــال  فيه 

يمكنك االستعانة بآلة املشي.
2 - ليس بــالــضــرورة أن تتبع نظامًا 
غــذائــيــًا، بــل االلـــتـــزام بــطــعــام صحي. 
ـــف عــن 

ّ
ــا يـــخـــتـــار أحــــدهــــم الـــتـــوق ــــمــ رّب

جات، وسيعرف أن جسمه 
ّ
تناول املثل

ــلـــى ذلـــــــك. هــــــذه األيـــــــام،  ســـيـــشـــكـــره عـ
الغذائية  الخيارات  العديد من  لدينا 
أعــــوام خلت.  بــاملــقــارنــة مــع  الصحية 
ــة تـــصـــل إلـــى  ــمـ ــعـ حـــتـــى أن هـــــذه األطـ
إذًا، ال مزيد مــن األعــذار  بــاب منزلك. 

لتناولك البيتزا الباردة.
3 -  تـــرتـــيـــب خـــزانـــتـــك. فــــي حـــــال لــم 
تكن قد ارتــديــت شيئًا ما خــال أكثر 
ــــك ال تنوي 

ّ
مــن عــــام، عــلــى األرجــــح أن

ارتداءه مجددًا. لذلك، تبّرع باملابس 

الــتــي لــم تــعــد تــنــاســبــك، واســتــفــد من 
الــحــســومــات لـــشـــراء مــابــس جــديــدة 
ــدى ارتـــدائـــهـــا.  ــاح لــ ــيـ ــاالرتـ تــشــعــرك بـ
ويمكن لهذا األمر أن ُيحّسن مزاجك. 

4 - هل تشعر أنــه عليك االعــتــذار من 
شخص مــا؟ فــي حــال كــان جــوابــك ال، 
فهذا رائع. لكن إذا ما شعرت أنه عليك 
الــقــيــام بــذلــك، فــا تــتــأخــر. التفاصيل 
الــســلــبــيــة الــتــي تــشــعــر بــهــا ستجعل 
حياتك غير مريحة، ورّبما لن تعرف 
إذا  املفاجئ.  انزعاجك  سبب  أحيانًا 
كــنــت تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة شخصية، 

ها أو نسيانها تمامًا. 
ّ
فاسَع إلى حل

املــهــم أن تعمل على االنتهاء  - مــن   5
ــن املــــشــــاريــــع الـــقـــديـــمـــة قـــبـــل الـــبـــدء  مــ
ــدة. بــطــبــيــعــة الــــحــــال،  ــ ــديـ ــ بــــأخــــرى جـ
املشاريع  بعض  على  اإلبــقــاء  يمكنك 
الــكــبــيــرة. وتــذّكــر أن مــشــروعــًا واحـــدًا 
لذلك،  ألسابيع.   

ً
منشغا يجعلك  قــد 

االنتهاء من مشروع واحد على األقل 
قبل بدء آخر قد يريحك.

ط لعامك. من املهم أن تختار 
ّ
6 - خط

وقت العطلة، واالجتماعات العائلية، 
واألمــــاكــــن الــتــي تــــوّد زيـــارتـــهـــا. ضع 
ــة  ــامـ األحـــــــداث الــكــبــيــرة عــلــى الـــروزنـ
حــتــى يــراهــا الــجــمــيــع. التطلع دائــمــًا 

لشيء جديد يجعلك أكثر سعادة.
7 - ضع بعض األهداف للعام الجديد. 
يمكن لهذه األهداف أن تكون صغيرة 
أو كبيرة. هــذا ليس مهمًا. األهــم هو 
الحاجة إلى وضع خطة. حتى إن لم 
التقدم  فــي  تستمر  أن  عليك  تــنــجــح، 

إلى األمام. هذا قد يشعرك بتحّسن. 
)ربى أبو عمو(

هل وضعت الخطط 
للعام الجديد؟

المشي جيّد للصحة )رودغير بوش/ فرانس برس(

في إدلب )عمر حاج قدور/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

الشتاء كابوس ال يرحمهم
الجئو لبنان على موقعها اإللكتروني، 

كانت املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني قد كتبت أن لبنان يشهد 
عاصفة ثلجية قوية، تاركة الالجئني 
مرة أخرى تحت وطأة البرد القارس 
والرياح التي تكاد أن تقتلع خيامهم 

مع توقع تساقط املزيد من الثلوج. 
أضافت أن ما ال يقل عن 66 من الخيم 
تضّررت بشدة من الفيضانات، فيما 

تعرضت 15 منها النهيار تام.
وسألت: »هل يمكنكم تخيل مدى 

برودة الطقس في مأوى بالستيكي 
أو منزل من دون نوافذ مع انخفاض 

الحرارة إلى أربع درجات تحت 
الصفر في بعض املناطق؟ هذا هو 

واقع آالف العائالت التي تحتاج 
بشدة ملساعدتكم اليوم. نعمل على 

مدار الساعة لالستجابة لهذه الحالة 
الطارئة. الرجاء املساعدة اآلن«.

وتفيد بعض األرقام الصادرة عن 
املفوضية إلى تضرر 361 مخيمًا غير 
رسمي، و301,11 الجئًا، وقد عثر على 
نقذت 

ُ
جثة فتاة أبلغ عن فقدانها. كما أ

عائلتان سوريتان من قبل الدفاع 
املدني بعد االتصال بخط املساعدة.

إلى ذلك، قال رئيس بلدية عرسال 
باسل الحجيري لـ »األناضول« إن 

عدد السوريني املوجودين في البلدة 
يقارب 60 ألف نازح موزعني على 

126 مخيمًا، موضحًا أن »النازحني 
في حالة ال يحسدون عليها، وهم 

يسكنون خيمًا من القماش والنايلون 
املسنودة بالخشب، والتي تفتقر إلى 

أبسط مقومات العيش«. 
هذا هو واقع الالجئني القاطنني في 

مخيمات لبنانية. وإن انتهت العاصفة 
األخيرة، ستأتي أخرى، ما يعني أن 

االستجابات الفورية ال تكفي وحدها، 
ولن تكون كافية يومًا.

)Getty ،الصور: فرانس برس(

البرد ال يمنع ابتسامتها

عليها نقل الغسالة على الرغم من صعوبة السير

الثلج يفرحهم

المياه غمرت الخيمة

هذا جزء من 
طفولتهما

تحاول إزالة 
الوحول

ال يملك حذاًء 
يدفئه
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