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سقطرى ـ العربي الجديد

مـــا زال أبـــنـــاء مــحــافــظــة أرخــبــيــل ســقــطــرى 
 أن هذه 

ّ
اليمنّية يعانون من جّراء العزلة. إل

الــعــزلــة لــم تــحــم أهــلــهــا مــن حــــوادث بحرّية 
الجزيرة،  سّكان  من  العشرات  بحياة  إحداها  أودت 
وذلك قبل بضعة أشهر. ويشكو السقطرّيون بسبب 
ــف الــرحــات الــجــوّيــة مــن وإلـــى جــزرهــم النائية 

ّ
تــوق

فت رحات شركة 
ّ
ي. ومنذ بدء الحرب، توق

ّ
بشكل كل

اآلن،  ستأنف حتى 
ُ
ت ولم  اليمنية،  الوطنية  الطيران 

مــن مدينتي  الــشــركــة استأنفت رحــاتــهــا   
ّ
بـــأن علمًا 

 عــــدن وســـيـــئـــون )جــــنــــوب(. وشـــهـــرّيـــًا، يـــكـــون هــنــاك 
بأن  علمًا  الــخــاصــة،  السعيدة  طــيــران  لشركة  رحــلــة 
طــائــرتــهــا صــغــيــرة وأســـعـــار تــذاكــرهــا مــرتــفــعــة. هــذا 
األمر يشّكل عائقًا أمام السّكان الفقراء الذين يرهقهم 

السفر عبر البحر.
ــف الــرحــات الجوّية فــي مـــارس/ آذار في 

ّ
ومنذ تــوق

عن  للسفر  أرخبيل سقطرى  لجأ سكان   ،2015 عــام 
طــريــق الــبــحــر إلـــى مــديــنــة املــكــا عــاصــمــة محافظة 
 

ّ
ــراكـــب صـــغـــيـــرة. إل ــك مـــن خــــال مـ ــ حـــضـــرمـــوت، وذلـ
العالية  النقل  وكلفة  السفن  غــرق  حـــوادث  كــثــرة   

ّ
أن

ل بحرّية. 
ّ
وغيرها منعت كثيرين من التنق

ومـــع بــدايــة شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون األّول املــاضــي، 
غــرقــت سفينة نــقــل صــغــيــرة قــبــالــة ســواحــل جــزيــرة 
مــن 60 شخصًا من  أكثر  كــان على متنها  سقطرى، 
إلــى ردود  الــذي أدى  سكان الجزيرة. وبعد الحادث 
»ميد  سفينة  اليمنّية  الحكومة  أّمــنــت  كــثــيــرة،  فعل 
الــجــزيــرة باملكا، وتستوعب أكــثــر من  لــربــط  دريـــم« 
ر مساحة كبيرة لنقل البضائع، 

ّ
500 شخص، وتوف

باستثناء مواد البناء من إسمنت وحديد وغيرها.  
فــي هــذا الــســيــاق، يــوضــح رأفـــت أحــمــد شــوقــي، وهو 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ  مطار سقطرى،  في  ف 

ّ
موظ

ــاثـــات، لــتــكــون دولـــة اإلمـــــارات العربية  وتــوزيــع اإلغـ
املتحدة الوحيدة التي تعمل على مّد أهالي الجزيرة 
 األهــالــي مــجــبــرون على 

ّ
بــاملــعــونــات. وهـــذا يعني أن

التفكير بوسائل تمكنهم من العيش. 
وحـــالـــت قـــيـــود الـــطـــيـــران دون إكـــمـــال الـــعـــشـــرات من 
املــشــاريــع الــتــنــمــويــة فـــي الـــجـــزيـــرة، الــتــي تــعــد أكــثــر 

مناطق اليمن أمنًا اليوم.
ق بتعويضات أهالي ضحايا الحوادث 

ّ
وفي ما يتعل

الــبــحــريــة خــــال األشـــهـــر املـــاضـــيـــة، بــــدأت الــحــكــومــة 
توزيع قوارب على أهالي الضحايا، وذلك عن طريق 
اإلنــســانــي  الــــدور  واقــتــصــر  السمكية.  الــثــروة  وزارة 
لدولة اإلمارات في الوقت الحالي على توسيع مطار 
وميناء الجزيرة، إلى جانب تأهيل عناصر أمنية من 
سكان الجزيرة في دولــة اإلمـــارات، ليكونوا قادرين 
 
ً
على حماية الجزيرة، كون الجيش اليمني منشغا
فـــي حـــروبـــه الـــداخـــلـــيـــة. كـــذلـــك، تــتــولــى الــجــمــعــيــات 
اإلمـــاراتـــيـــة تــوزيــع املــســاعــدات عــلــى املــحــتــاجــن في 
أرسلوا  أسبوعن،  وقبل  السقطرية.  املناطق  جميع 
ــى اإلمـــــــــارات لــتــأهــيــلــهــم فــي  ــ نـــحـــو 180 شــخــصــًا إلـ

مهارات العمل. 
 انعزال األرخبيل قد ساهم في زيادة نسبة 

ّ
ورغم أن

 أنه ساهم في الوقت نفسه في حمايته 
ّ

الفقر فيه، إل
والــحــفــاظ عــلــى بيئته الــخــاصــة وكــائــنــاتــه الــنــادرة. 
كذلك، ما زال أهله يتحّدثون السقطرية، ويحافظون 
على عاداتهم التي تختلف عن عــادات قبائل الباد 
اآلخرين. وبدعم من األمم املتحدة، تحّول إلى محمّية 
ــا يتعلق  ــى فــــرض قـــيـــود فـــي مـ بــيــئــيــة، مــمــا أّدى إلــ
الــبــنــاء. وخــال  ببعض املــشــاريــع التنموية وأنــمــاط 
النصف األخــيــر مــن الــقــرن املــاضــي، كــانــت الجزيرة 
سجنًا ومنفى ألخطر املجرمن والسياسين، في ما 
كان يسمى الشطر الجنوبي من اليمن، في عهد ما 

قبل الوحدة اليمنية. 

 
ّ
إن تقول  األخيرة  الفترة  املتداولة في  األنباء  بعض 
مايو/  منتصف  فــي  العمل  عــن  ستتوقف  السفينة 
ها ل تعّد صالحة للبحار واملحيطات. 

ّ
أيار املقبل، ألن

 هــــذا الــخــبــر تـــحـــّول إلــــى هــاجــس لــدى 
ّ
ويــضــيــف أن

ــًا مـــــع قـــــــرب حـــصـــول  ــــان الـــــجـــــزيـــــرة، خــــصــــوصــ ــكـ ــ سـ
عـــواصـــف وارتــــفــــاع األمـــــــواج بـــن شـــهـــري يــونــيــو/ 
حـــزيـــران وأكــتــوبــر/ تــشــريــن األول. ويــضــيــف: »قبل 
تمامًا  والبحرية  الــجــويــة  املــاحــة  حــركــة  تتوقف  أن 
خــــال األشـــهـــر املــقــبــلــة، يــعــكــف الــتــجــار حــالــيــًا على 
تخزين املـــواد الــغــذائــيــة واألدويــــة ومــا إلــى ذلــك من 
ب اختفائها 

ّ
اليمنية ودولة عمان، لتجن املحافظات 

أو ارتــفــاع أسعارها كما حــدث فــي املــوســم املاضي، 
 استمرار عزوف مؤسسات الدولة عن توفير 

ّ
في ظل

هذه املتطلبات حتى قبل بدء الحرب، باإلضافة إلى 
ف الرحات الجوّية«. 

ّ
توق

وُيـــنـــاشـــد شـــوقـــي الــحــكــومــة الــشــرعــّيــة الــعــمــل على 
استئناف الرحات بشكل عاجل، ألن الرحلة الجوية 
تــســتــغــرق 40 دقــيــقــة فــقــط مـــن الــجــزيــرة إلـــى املــكــا، 

بينما تستغرق يومًا أو يومن عن طريق البحر.
كذلك، أّدت الحرب إلى إيقاف الرحات الدولّية إلى 
ر 

ّ
الجزيرة، كونها قبلة سياحّية، وذلك رغم عدم تأث

الدائرة في عدد من  الحرب  أمنيًا نتيجة  الجزيرة 
مناطق هذا البلد. ولطاملا شّكل قدوم السّياح إلى 
 زيادة فرص العمل. 

ّ
 إيجابّيًا في ظل

ً
الجزيرة عاما

 هذه الجزيرة تعّد ممّيزة بتضاريسها 
ّ
يشار إلى أن

الــنــادرة  وطــيــورهــا  البحرية  وثــروتــهــا  ونباتاتها 
وغيرها. 

إلى ذلك، يقول املواطن سالم عبدالله إن انعدام حركة 
املاحة الجوية وخطورة املاحة البحرية للوصول 
إلى الجزيرة، قد أّديا إلى إفقار األهالي أكثر فأكثر، 
مات اإلنسانّية املحلية والدولية قادرة 

ّ
ولم تعد املنظ

على الوصول إليها للتحقق من احتياجات سكانها 

مجتمع
ألف   300 يعيش  حيث  الشرقية  الغوطة  في  الصحي  الوضع   

ّ
أن العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت 

لة من العمل. وقالت ممثلة املنظمة 
ّ
سوري تحت الحصار، يتدهور فيما املستشفيات الثاثة معط

 »الوقت ينفد بالنسبة إلى األهالي. ومع تزايد الحتياجات 
ّ
في سورية إليزابيث هوف في بيان إن

املــوارد املتاحة يومًا بعد يــوم. هدفنا الرئيسي اآلن هو إتاحة دخــول موارد  ستنزف 
ُ
الصحية، ت

 عدد األطفال الذين 
ّ
الرعاية الضرورية إلنقاذ أرواح آلف املعّرضن للخطر على الفور«. أضافت أن

)رويترز( يعانون من إصابات »مرتفع بصورة مقلقة«.  

أجرى وفد من منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( مشاورات مع 
مسؤولن يمنين حول الكوليرا في اليمن، التي حصدت خال أشهر أرواح أكثر من مائة يمني. 
ُعقدت املشاورات في كلية الطب في محافظة عدن )جنوب(، لبحث سبل التصّدي للمرض بحضور 
املنظمات  والتعليم وكذلك عن  والتربية  واملــيــاه  الصحة  وزارات  األطــبــاء وممثلن عن  من  حشد 
 »الهدف 

ّ
الدولية العاملة في مكافحة الكوليرا. وصّرح مستشار وزارة الصحة اليمنية، عمر زين، إن

)األناضول( هو مناقشة التحديات وتعزيز الجاهزية الوطنية للحّد من مخاطر الكوليرا«.  

مشاورات في اليمن للحّد من مخاطر الكوليرامطالبة بدخول مساعدات طبية إلى الغوطة الشرقية

لندن ـ كاتيا يوسف

 عـــــاج مـــرض 
ّ
قـــــال فــــريــــق مــــن الـــعـــلـــمـــاء إن

السرطان قد ينجح أكثر بكثير، وقد يشفى 
ــع فـــي حــالــة  املـــريـــض مــنــه نــهــائــيــًا إذا وضــ
ـــه حــن يدخل 

ّ
ســبــات. فــقــد وجـــد الــعــلــمــاء أن

الجسم في السبات يتمتع بحماية ملحوظة 
ف 

ّ
من اآلثار السامة للعاج باألشعة وتتوق

ــو مـــا مـــن شـــأنـــه أن  األورام عـــن الــنــمــو. وهــ
يسمح باستخدام جرعات أكبر من األشعة 
لقتل الــخــايــا الــســرطــانــيــة مــن دون إلــحــاق 
أذى باملريض. كذلك، لفت العلماء، وهم من 

»املعهد الوطني للفيزياء« في إيطاليا، إلى 
يــوم في  ذات  قــد يساعد  الجديد،  النهج   

ّ
أن

عاج عشرات آلف املرضى الذين ل أمل في 
شفائهم. وأشــاروا إلى نجاح العملية على 
ــطــون اآلن لخــتــبــارهــا 

ّ
الــفــئــران لــذلــك يــخــط

عــلــى الــبــشــر، ويـــأمـــلـــون أن يــصــبــح الــعــاج 
متاحًا في غضون 10 سنوات. وقد انبثقت 
الفكرة، بعد سنوات من البحث على سبات 
أشخاص سقطوا  عن  وتقارير  الحيوانات، 

في سبات عميق ونجوا لحقًا.
 هناك خمس إشارات خطيرة 

ّ
يؤّكد الطب أن

تجاهلها، وهي  ينبغي  ل  السرطان  ملــرض 

خسارة الوزن فجأة من دون اتباع أي نظام 
غــذائــي، ووجـــود دم فــي الــبــراز أو الــبــول، أو 
أو  الثدي   عن ورم في 

ً
السعال، فضا أثناء 

الرقبة  إلــى جانب  أو  الخصيتن  أو  الفخذ 
أو اإلبط، وأخيرًا اآللم الشديدة غير املبّررة.

ــار، تــقــول مــديــرة املعلومات  فــي هــذا اإلطــ
الــعــلــمــيــة مـــن »مــعــهــد أبـــحـــاث الــســرطــان« 
»الـــعـــربـــي  ــيـــرمـــان لــــ ــا بـ ــ فــــي بــريــطــانــيــا آنـ
املراجعة جــاءت بأفكار   هــذه 

ّ
إن الجديد« 

ــــول كــيــفــيــة تــطــبــيــق  مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام حـ
الــســبــات عــلــى اإلنــســان لــعــاج الــســرطــان. 
بعض  عند  معروف  السبات   

ّ
أن وتابعت 

الــحــيــوانــات لكن ليس لــدى الــبــشــر، وهي 
ه في وضــع نشاط 

ّ
الجسم كل حالة تضع 

هم يجهلون إن كان 
ّ
منخفض. تلفت إلى أن

مــن املمكن وضــع البشر فــي حالة سبات 
أو إن كان هناك وسيلة آمنة للقيام بذلك، 
به  الــنــاس  ر 

ّ
كيف سيتأث يعرفون  ل  فهم 

 الطريق 
ّ
أن تــرى  لــذلــك،  حــن يستيقظون. 

السبات لعاج   لستخدام 
ًّ
زال طــويــا مــا 

ــهــم يبحثون 
ّ
أن مــرض الــســرطــان. تضيف 

فــي عــاجــات ملـــرض الــســرطــان حــالــيــًا من 
املمكن أن يستفيد منها املرضى في وقت 
ــهــم سيستمّرون فــي إجــراء 

ّ
أن قــريــب، بيد 

الدراسات عن السبات وكيفية استخدامه 
لانتصار على املرض. 

بــــــــــــدوره، يــــقــــول الــــبــــروفــــيــــســــور، مــــاركــــو 
للفيزياء«  الوطني  »املعهد  من  دورانــتــي، 
 نحو 50 في املائة من مرضى السرطان، 

ّ
إن

ــتـــابـــع: »وضــــع  ــة مـــتـــقـــّدمـــة. يـ ــالـ هــــم فــــي حـ
ــي حـــالـــة ســـبـــات اصـــطـــنـــاعـــي،  ــريــــض فــ املــ
يـــوقـــف نـــمـــو الــــســــرطــــان بــشــكــل مـــتـــزايـــد، 
ــوقـــت لـــلـــعـــاج. ومــن  ــن الـ ــد مـ ــزيـ ــــر املـ

ّ
ويــــوف

املمكن معالجة جميع األورام من دون قتل 
إيقاظ   طموحهم هو 

ّ
أن املريض«. ويكمل 

املريض حن يشفى تمامًا من املرض.

السبات قد يقضي نهائيًا على مرض السرطان

عصام سحمراني

األمثال جزء أساسي من الثقافة الشعبية. 
تخلقها البنية االجتماعية تبعًا لواقع 

محدد زمنيًا وجغرافيًا وعالقات قائمة فيه 
فرضتها. مع ذلك، قد تنفلت من حدودها 

الزمنية واملكانية وتعّمم إلى مستويات أبعد 
حيث تلعب دورًا في التثاقف بني شعوب 

مختلفة بما تحمله من رموز.
زمنيًا، فإّن األمثال التي نعرفها عربيًا قائمة 

منذ عهود متفاوتة وقد يكون بعضها 
معاصرًا، فتعريف املثل الشعبي يختلف ما 
بني الحكمة أو القول الشائع أو األقصوصة 

 
ّ

أو الحادثة التي تحمل عبرة ما. وفي كل
األحوال تحمل هذه األمثال مهمة شفوية 

أساسية في نقل القيم املجتمعية من جيل 
إلى جيل، بالرغم من تناقض مثل مع مثل 

آخر في كثير من األحيان.
ذلك النقل القيمي يحيلنا إلى التربية، 

خصوصًا في شقيها املرتبطني بالتنشئة 
االجتماعية والتعليم، فاألمثال لها رؤيتها 

الخاصة التي تدعم مواقف الناس تجاه 
قضية ما، مهما ظهر املوقف باليًا يستند 

إلى تعصب قد ال يكون هنالك أّي تبرير 
له في مجتمعنا الحالي أكثر من كونه ورد 

في مثل شعبي ربما يعود إلى قرون خلت. 
هي في النهاية تعّبر عن نتيجة قائمة 

 أو خاص على 
ّ

على تعميم جزء على الكل
عام، من دون أن تتسم الحادثة األساسية 

بالتكرار االستقرائي حتى. فحادثة واحدة 
 يخرج عن 

ً
ال غير يمكن أن تخلق مثال

 شيء، 
ّ

حدود السيطرة في التعميم على كل
ومهما كان ما يخالفه أقوى وأقرب إلى 

الحقيقة منه قد ال يتمكن من إزاحته عن 
املكانة التي وصل إليها.

ففي مثل »أكبر منك بيوم أعقل منك 
بسنة« افتراض مسبق أّن العمر هو 

املحدد األساس للعقل وما يستدعيه من 
معرفة وتحليل وبداهة وخبرة وغيرها من 

املحركات. قد يكون ذلك صحيحًا أحيانًا 
ه في كثير من األحيان غير صحيح. مع 

ّ
لكن

ذلك، يحمل املثل قيمة أساسية تحّث على 
احترام األكبر سنًا تبعًا لطبيعة املجتمعات 

القبلية خصوصًا.
 إلى اإللغاء 

ً
أمثال أخرى تبرر اإليذاء وصوال

م الدّب يرقص« 
ّ
الكامل. فمثل »الضرب بعل

واضح املعاني في الحّث على اعتماد أسلوب 
الضرب بهدف التربية والتعليم سواء في 

املنزل أو في املدرسة. يشبهه مثل »العصا 
ملن عصى« الذي يختص بالعقاب الذي يمتد 

 إلى تبرير 
ً
بدوره أبعد من املدرسة وصوال

قمع النظام من يثور عليه - من يعصاه، وقد 
»أعذر من أنذر« هذا لسان حاله.

أما حال الفتاة في األمثال العربية فأخطر 
بكثير، ففي التعليم »شهادة البنت 

 ال تحتاج إلى 
ً
مطبخها«. وفي الحياة عامة

ثورة وعصيان كي ترّسخ األمثال العربية 
صورتها السلبية، وبما أّن »البنت بتجيب 
العار واملعيار والعدو لباب الدار« فـ »موت 
البنات من املكرمات«... هكذا ما زال يردد 

»املتل ما قال  البعض ظلمًا، ويقّدم كالمه بـ
شي كذب«.

»ضرب« األمثال 
العربية

مزاج
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الحركة شبه معدومة )العربي الجديد(



الفالحني  هـــؤالء  أمـــام  بــدائــل  محلية  تنموية 
لــتــمــكــيــنــهــم اقـــتـــصـــاديـــا مــــن خـــــالل مـــشـــاريـــع 
سياحية على شكل منازل سكنية، ومشاريع 
زراعية، وأخرى تتعلق بزيادة قيمة املنتجات 
الجبلية وإضفاء طابع تراثي- تسويقي عليها. 
الــزراعــيــة تشجيع الفالحني  مــن بــني املشاريع 
على زراعـــة أشــجــار الــخــروب والــزيــتــون. وهو 
ــــذي نــفــذتــه »جــمــعــيــة تــالســمــطــان  املـــشـــروع الـ
للبيئة والتنمية« في شكل تعاونيات نظمت 
مــن خــاللــهــا الــفــالحــني وســاعــدتــهــم فــي إنــشــاء 
تــعــاونــيــات وتــدريــبــهــم عــلــى مـــهـــارات زراعــيــة 

ومهارات التسويق.
يقول املسؤول في الجمعية عبد اإللــه التازي 
خالل زيارة ميدانية إلى »تعاونية جبل كدين 
دعمت  »الجمعية  الخروب«:  منتوج  لتسويق 
الخروب واألدوات، وتنظيم  الفالحني بشتول 
الـــفـــالحـــني املــقــســمــني عـــلـــى إقـــلـــيـــمـــني، تـــطـــوان 
وشفشاون، ثم بناء مقر لهم للتدريب، ومعمل 
الـــخـــروب ومــســاعــدة  مــحــصــول  صغير لحفظ 
الفالحني على تسويقه بشكل جيد، وتمكينهم 
اقـــتـــصـــاديـــا عـــبـــر زيــــــــادة دخـــلـــهـــم املــخــصــص 
»العربي الجديد: »نفذنا  للمعيشة«. يضيف لـ
مــشــاريــع عـــدة عــلــى شــاكــلــة مــشــروع الــخــروب 
ــاري املــتــوســطــي، عبر  ــقـ فـــي مــحــمــيــة الـــربـــط الـ
 عــن زراعـــة القنب بما 

ً
إعــطــاء الــفــالحــني بــديــال

هو متوفر لديهم، مثل تجفيف التني، وإنتاج 
زيــــت الـــزيـــتـــون«. يـــــردف: »لـــكـــن، هـــنـــاك فــجــوة 
إنتاج  انتظاره  الفالح عالقا فيها، وهي  يظل 
سنوات  ثماني  يتطلب  فالخروب  املحصول، 
كـــي يــثــمــر، وهــنــا نــحــتــاج إلـــى تــدخــل أطـــراف 
حكومية ومؤسسات دولية إليجاد البديل إذا 
يتابع:  الهندي«.  القنب  زراعــة  تقليص  أردنــا 
»بعض الفالحني يلجؤون إلى أنشطة فالحية 
 
ّ
تـــقـــلـــيـــديـــة، خـــصـــوصـــا تـــربـــيـــة املـــــواشـــــي، ألن
طبيعة املنطقة جبلية وموزعة على الفالحني 
بـــاألمـــتـــار ولــيــســت بــالــهــكــتــارات، وزراعـــاتـــهـــا 

معيشية«. 

محاربة األمية
إلــى »تعاونية  تمكن فــالحــون مــن االنــضــمــام 
بحثا  الــخــروب«  منتوج  لتسويق  كدين  جبل 
ــرزق. يــــقــــول رئــيــس  ــ ــلـ ــ عــــن مــــصــــادر جــــديــــدة لـ
 24 التعاونية  »فــي  الــقــالع:  محمد  التعاونية 
مشاركا من عشر قرى. أنتجنا 70 طنا في العام 
آالف شــجــرة خــــروب حتى   3 األول وغــرســنــا 
الــلــحــظــة«.  وحـــول فــوائــد الــبــرامــج التدريبية 
م الفالحون أهمية الخروب 

ّ
يقول القالع: »تعل

واســـتـــخـــدامـــاتـــه الــطــبــيــة وأصـــبـــحـــوا يــولــونــه 
الــســكــان هــنــا يعيشون عــلــى تربية  اهــتــمــامــا. 
البقول، وبعضهم كان يزرع  املواشي وزراعــة 

طنجة ـ وصال الشيخ

فــي قــريــة فــالحــيــة صــغــيــرة تعيش 
فــيــهــا خــمــس عـــائـــالت فـــي نــواحــي 
إقــلــيــم شـــفـــشـــاون، شـــمـــال املـــغـــرب، 
ح محمد أمام حقل زيتون صغير 

ّ
يجلس الفال

ال يتجاوز عشرين شجرة عمرها عشرة أعوام 
كيلوغراما  بــــ315  محصولها  ويــقــّدر  تقريبا 
ســـنـــويـــا. هــــذا املـــحـــصـــول كـــــاٍف إلعـــالـــة أســـرة 
بالرغم  الجامعة  إلــى  ابنتيه  وإرســـال  محمد 
»الــعــربــي  ــر. يــقــول لـــ مــن تــذبــذبــه بــني عـــام وآخــ
الذكور  إنــهــاء أوالدي  إلــى  الــجــديــد«: »سعيت 
هم فضلوا العمل على املدرسة. 

ّ
تعليمهم، لكن

ــال ابــنــتــّي إلــى  ــ فـــي املـــقـــابـــل، تــمــكــنــت مـــن إرســ
الــجــامــعــة، وكــنــت أول مـــن يــرســل بــنــاتــه إلــى 

الجامعة في القرية«.
الفالحني في  محمد وزيتونه نموذج لبعض 
ب 

ّ
القن زراعــة  استبدلوا  إقليم شفشاون، ممن 

الــهــنــدي )الــحــشــيــش( بــمــحــاصــيــل أخــــرى إلــى 
ــة القنب  جــانــب تــربــيــة املـــواشـــي. تنتشر زراعــ
موزعة  الــريــف  وجــبــال  الشمالية  املنطقة  فــي 
عــلــى ثــالثــة أقــالــيــم، إقــلــيــم شــفــشــاون وإقــلــيــم 
 40 تبلغ  بمساحة  تاونات  وإقليم  الحسيمة، 
إلى 50 ألف هكتار بحسب آخر دراســة ملكتب 
والجريمة.  املــخــدرات  ملكافحة  املــتــحــدة  األمـــم 
وبـــذلـــك، تــســجــل تــراجــعــا عـــن عـــام 2006 حني 

بلغت مساحة زراعة القنب 70 ألف هكتار.
يـــــقـــــول األســـــــتـــــــاذ فــــــي الـــــعـــــلـــــوم الــــقــــانــــونــــيــــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، عــبــد الــرحــمــن 
ــد«: »يــعــتــقــد  ـــديـــ ــجــ »الــــعــــربــــي الـــ ــي، لـــــ ــقــ ــديــ صــ
إاّل  ال تصلح  ها 

ّ
أن املناطق  تلك  في  الفالحون 

لزراعة القنب الهندي، وهو اعتقاد راسخ في 
 أول املتضررين من هذه الزراعة 

ّ
أذهانهم. لكن

ــفــــالحــــون أنـــفـــســـهـــم، فـــالـــجـــهـــد املـــبـــذول  هــــم الــ
واألدوات واملواد املستخدمة في الزراعة تأخذ 
رصـــيـــدًا كــبــيــرًا مـــن وقـــت الـــفـــالح ومـــالـــه، وفــي 
يــورو. في  بـــ2 أو 4  النهاية يبيع كيلو القنب 
تحويل  من  املــخــدرات  مافيا  تستفيد  املقابل، 
القنب إلــى مــخــدرات تــصــّدرهــا إلــى الــخــارج«. 
 »املنطقة 

ّ
يشير صديقي في هذا السياق إلى أن

الــشــمــالــيــة لــم تستفد تــنــمــويــا وال اقــتــصــاديــا 
لــهــذا تطالب جــهــات مدنية  مــن زراعـــة القنب، 
وسياسية بتقنينها واستخدامها في األدوية 
الطبية وصناعة النسيج. في املقابل، لم تقنن 
السلطات املحلية زراعة القنب ولم تمنعه، بل 

 الفالحني عبر مالحقتهم باستمرار«.
ّ
تبتز

بدائل
بسبب طبيعة املنطقة الجبلية والغابية، وقلة 
الفالحني  اقتلع كثير من  األراضــي املنبسطة، 
الغابات وحولوها إلى أراٍض صالحة لزراعة 
القنب الهندي. لكن، في غمرة األضرار الالحقة 
بهم، طرحت عدة مؤسسات دولية وجمعيات 

ما بعد 
الحشيش

مشاريع زراعية 
وسياحية بديلة 

في المغرب

الحشيش،  زراعة  استبدال  إلى  مغربية  مناطق  تسعى 
بزراعات ومشاريع سياحية بديلة بمساعدة الجمعيات. 
بعد  يؤمن  لم  البعض  لكّن  واضحة،  نجاحات  هناك 

بإمكانية إنتاج أرضه محصوًال سوى القنب الهندي

صعوبات كثيرة تواجه 
السوريين في ألمانيا، 

فالمجتمع مختلف كليًّا 
عّما اعتادوه. من هذه 

الصعوبات الحصول على 
شهادة القيادة، في ظّل 

قانون يتضّمن تفاصيل 
عّدة لم تكن موجودة 

في بلدهم األّم

شهادة القيادة صعبة على السوريين في ألمانيا

لم تقنن السلطات زراعة 
القنب ولم تمنعه، بل تبتّز 

الفالحين عبر مالحقتهم

البطالة واألمية والفقر 
والتهميش التنموي 

يلحظها زائرو المنطقة
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برلين ـ يارا وهبي

إجــراء  األملانّية على  الحكومة  وافقت  ــرًا، 
ّ

مــؤخ
الـــعـــربـــّيـــة، ليتمّكن  ــغــة 

ّ
بــالــل الـــقـــيـــادة  امــتــحــان 

السورّيون بشكل خاص من التقّدم لالمتحان 
واجــتــيــازه بــنــجــاح. وبــالــتــالــي الــحــصــول على 
شهادة القيادة، ما يسّهل عليهم إيجاد عمل، 
ب أن 

ّ
العديد من الوظائف تتطل  

ّ
أن خصوصا 

ف قــادرًا على القيادة. في البداية، 
ّ
يكون املوظ

ــارع كــثــيــرون إلــى  أفـــرح األمـــر الــســورّيــني، وســ
ــدارس الـــخـــاصـــة بــالــقــيــادة.  ــ ــ الــتــســجــيــل فـــي املـ
صحيح أن البعض كان على ثقة بقدرته على 
 أن األمر 

ّ
إنجاز املهّمة بأقصر وقت ممكن، إال

لم يكن بهذه السهولة.  
االمتحان يشمل  إن  السورّيني  من  عــدد  يقول 
الــنــظــرّيــة أيــضــا. تــتــحــّدث لينا  املــــواد  تطبيق 
عـــن أهــمــّيــة االســـتـــعـــداد لــالمــتــحــان والــقــيــادة 
 األمـــــور الــتــي يمكن 

ّ
 كــــل

ّ
فـــي أملـــانـــيـــا، عــلــمــا أن

ــة بشكل 
ّ
ـــصـــادف الـــســـائـــق، مـــن مــــرور قــط

ُ
أن ت

مفاجئ، أو كيفّية التعامل مع الرياح والثلوج 
ــيــــرهــــا مــن  ــارة، وغــ ــ ــيـ ــ ــــسـ والــــصــــقــــيــــع، وركـــــــن الـ

 
ّ

التفاصيل مــوجــودة فــي الــكــتــاب الــنــظــري. إال
صادف مفاجآت أخرى أثناء 

ُ
ها تخشى أن ت

ّ
أن

زال  وما  الشفوي،  االمتحان  اجتازت  القيادة. 
أمامها االمتحان العملي.

 
ّ
أن هي  لكثيرين،  بالنسبة  األساسّية  املشكلة 

ليست  الــســّيــارات  بقيادة  قة 
ّ
املتعل التفاصيل 

مــوجــودة فــي الــبــلــدان العربية. يــقــول رســالن: 
، على عابر الطريق أن ينجو 

ً
»في سورية مثال

الشارع،   محاولة منه الجتياز 
ّ

كــل بنفسه في 
ــــى بــــاتــــت مـــهـــّمـــتـــه هــــي الـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 

ّ
حــــت

 هنا، يعّد ممّر 
ّ
الحياة، وقد اعتدنا األمر. لكن

الشارع مزدحما  كان  لو  ى 
ّ
املشاة مقّدسا. حت

بــالــســيــارات، يــجــب احــتــرام مــمــّر املـــشـــاة«. أمــٌر 
آخر هو القطارات في املدينة، وكيفّية التعامل 
القطار،  أمــام  وتفتح  تغلق  التي  القواطع  مــع 
التي  الهوائّية  الــدّراجــات  إلى كثرة  باإلضافة 
ــّرات خـــاصـــة. ويــمــكــن لسائقي  ــمـ لــهــا أيــضــا مـ
الــــدّراجــــات الـــقـــيـــادة عــلــى الـــطـــرقـــات الــخــاصــة 
بالسيارات، ما يعني أنه يجب التعامل معها 
ق بــهــذه النقطة، 

ّ
بــحــذر شــديــد. وفـــي مــا يتعل

الدّراجات  ُيربكني هو  »أكثر ما  يقول شفيع: 

الهوائية، وقد اخترُت إجراء امتحاني العملي 
 فــي أن يكون 

ً
فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط، أمـــال

عدد الدّراجات أقل كون الطقس بــاردًا. الحذر 
ضروري، وأي خطأ قد يودي بحياة السائق«.  
 السهم األخضر )يشير إلى 

ّ
يضيف شفيع أن

اليمني( املوجود إلى جانب شارة املرور، يعّد 
غريبا. فإذا كانت اإلشارة حمراء، وكان السهم 
 
ً
األخــضــر مـــوجـــودًا، هـــذا يعني أن تــقــف قليال

وتتقّدم ببطء وتتأكد من أن الطريق خاٍل قبل 
االلتفاف يمينا. في هذا السياق، تقول سارة، 
 التعامل مع هذا 

ّ
م قيادة السيارات، إن

ّ
التي تعل

السهم كان من بني أكثر األمور صعوبة، إذ أن 
األجــنــبــي ال يثق فــي إمــكــانــّيــة تــجــاوز الــشــارة 
الحمراء رغم وجود هذا السهم األخضر. ولم 
يــعــتــد الـــســـورّيـــون كــثــرة اإلشــــــارات املـــرورّيـــة، 
 
ً
وتحديد السرعات، وهي ما بني 30 و50 ميال

ــا على  ــ أّمـ خـــارجـــهـــا.  املـــديـــنـــة، و70 و100  فـــي 
الطرقات السريعة، فتبدأ السرعة من 120.

 السرعات أمر 
ّ
يقول حسام، وهو من حلب، إن

القيادة  امــتــحــان  فــي  لــم ينجح  للغاية.  دقــيــق 
ـــه تــجــاوز الــســرعــة املـــحـــّددة داخـــل املــديــنــة، 

ّ
ألن

 ظروفهم اآلن مع الخروب تحسنت 
ّ
القنب. لكن

بعدما بتنا نــصــّدره إلــى املصانع في فــاس«. 
 »لـــجـــوء الـــنـــاس إلــــى زراعـــــة الــقــنــب 

ّ
يــعــتــبــر أن

بالبدائل  عمل محّرم ومــن يزرعه غير مقتنع 
املوجودة لديه«.

إلـــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، لــــعــــب مـــــشـــــروع »املــــغــــرب 
األخضر« الذي تنفذه الحكومة املغربية دورًا 
فـــي إقــــالع الـــنـــاس عـــن زراعـــــة الــقــنــب، إذ دعــم 
ــة أشـــجـــار الــبــرقــوق )الـــخـــوخ( والـــرمـــان،  ــ زراعـ
وعـــزز الـــزراعـــة املــعــيــشــيــة. يــقــول الـــتـــازي: »إذا 
زاد الــوعــي بــهــذه املـــزروعـــات وفتحت أســواق 
ــارب  ــحــ اقــــتــــصــــاديــــة ســتــنــتــعــش املـــنـــطـــقـــة وتــ

والتهميش  والفقر  واألمية  البطالة  البطالة«. 
التنموي مؤشرات يلحظها من يزور املنطقة. 
املـــاء والكهرباء  وبــالــرغــم مــن توفير خــدمــات 
مثل  التحتية  البنية   

ّ
فــإن القرى هناك،  ملعظم 

تعبيد الطرقات وتوفير مراكز طبية ومدارس 
ــــى ســــنــــوات ومـــيـــزانـــيـــات  ــــت تـــحـــتـــاج إلـ مــــا زالــ
ــيــــة فــــي املــنــاطــق  لـــتـــطـــويـــرهـــا. وملـــحـــاربـــة األمــ
التي أقلعت عن زراعــة القنب، نفذت »جمعية 
 مـــشـــروع تــنــمــوي 

ّ
تـــالســـمـــطـــان« بــــمــــوازاة كــــل

بـــرامـــج ملــحــو األمـــيـــة والـــهـــدر املـــدرســـي الـــذي 
يطاول الفتيات أكثر من األطفال الذكور، نظرًا 
لعقلية سكان تلك املناطق، باإلضافة إلى بعد 
 
ّ
املدارس عن معظم القرى. يشير التازي إلى أن

»معظم الفتيات يتسربن من الصف السادس 
 الصفوف األعلى تحتاج إلى االنتقال من 

ّ
ألن

القرية، وهو أمر يرفضه معظم األهالي«.

سياحة
ــي تـــلـــك املــنــطــقــة  ــ لـــطـــاملـــا كــــانــــت الـــســـيـــاحـــة فـ
للخصوصية  الترويج  إلى  وتفتقر  عشوائية 
ــة، بــــالــــرغــــم مــــن ثــــرائــــهــــا بـــالـــغـــابـــات  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
 مـــبـــادرة الــجــمــعــيــات الــقــائــمــة 

ّ
ــار. لــكــن ــهــ واألنــ

عــلــى تــثــمــني املــضــمــون الــثــقــافــي فـــي املنطقة 
فعلت فعلها. يقول التازي: »قامت تالسمطان 
قيمة  وإعطائها  الجبلية  املنتوجات  بتثمني 
مضافة عبر املحافظة على طبيعتها البلدية 
العسل  إنــتــاج  إلــى  بــاإلضــافــة  التسويق،  عند 
)تقليدي  الصامت  وإنتاج مشروب  الطبيعي 

مــن الــعــنــب( وتحسني إنــتــاج جــن املــاعــز عبر 
جمعيات موزعة في قرى مختلفة، باإلضافة 
ــنـــاء مــــنــــازل ســيــاحــيــة تــعــكــس الــطــابــع  ــــى بـ إلـ
على  السائح  يساعد  مما  للمنطقة،  الثقافي 
بالتعاون  أطلقنا  كما  ثقافتنا.  إلــى  الــتــعــرف 
مــع جــامــعــة عــبــد املــالــك الــســعــدي اختصاصا 
أكــاديــمــيــا نــحــاول فــيــه تــحــويــل الــســيــاحــة إلــى 
 مسار سياحي إلــى مضمون 

ّ
مهنة تحّول كــل

ثقافي حاضر وليس خرافيا«.
حـــتـــى الــــيــــوم، أنـــشـــئ فــــي املــنــطــقــة 13 مــــأوى 
أقـــشـــور، وهــي  فــي منطقة  ســيــاحــيــا، بعضها 
أماكن  وتوفر  بــاردة  بمياه عذبة  تتميز  التي 
أقشور  السياحي على  اإلقــبــال  كــان  للتخييم. 
السكان  مــع  بالتعاون  الجمعية   

ّ
لكن ضعيفا 

ــاٍه،  ــقـ أســـســـت مـــشـــاريـــع مــــنــــازل، ومـــطـــاعـــم، ومـ
السياحة،  حركة  تنظيم  خاللها  مــن  لتحاول 
وتكوين مرشدين سياحيني محليني، وإلغاء 
ــفــــردي واملـــطـــالـــبـــة بـــإقـــامـــة مخيم  الــتــخــيــيــم الــ

جماعي حفاظا على البيئة.
مــــــأوى »زاويــــــــة أقــــشــــور« مـــثـــال عـــلـــى املـــــآوي 
السياحية، يعمل فيه ثالثة أشخاص، أحدهم 
مـــرافـــق ســـيـــاحـــي، والـــثـــانـــي مـــالـــك مــطــعــم في 
ــأوى. يــقــول األخــيــر  ــ ــأوى، والــثــالــث مــالــك املـ ــ املـ
مــحــمــد الــهــابــطــي: »نــشــهــد فـــي أقـــشـــور إقــبــااًل 
سياحيا كبيرًا خالل فصلي الربيع والصيف. 
ولتوفير مكان للسياح بنينا املأوى وحافظنا 
على الطابع البيئي فيه. اضطررنا إلى العمل 
في السياحة بالرغم من الكساد الذي نواجهه 

في فصل الشتاء إذ نعّوض ذلك بالفالحة«.
أما محمد تاويل، وهو شاب في العشرينات، 
وعـــــضـــــو فــــــي جـــمـــعـــيـــة »أقـــــــشـــــــور لــلــتــنــمــيــة 
للمنتوجات  تجاريا   

ً
محال يدير  السياحية«، 

»العربي الجديد«: »السياحة  املحلية، فيقول لـ
هنا موسمية، لكن ال بديل عنها. أبيع الزيوت 
واألعــــشــــاب  ــيـــة  والـــشـــاشـ واإلزار  الــطــبــيــعــيــة 
ــفـــخـــار«. يــتــابــع حــول  الــطــبــيــة والــكــســكــس والـ
 جيدًا عــن زراعــة 

ً
مــا إذا كانت السياحة بــديــال

املشاكل  يتجنبون  اآلن  »الــشــبــاب  الحشيش: 
الــتــي تخلفها زراعـــة الــقــنــب، فهي زراعـــة غير 
ــة... بـــذلـــك، بـــاتـــوا يــدخــنــون  ــنـــوعـ ــمـ مــقــنــنــة ومـ

الحشيش أكثر مما يزرعونه«.

الجزائر

الرباط

المغرب

البحر المتوسط
المحيط

ا�طلسي

اسبانيا

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

جــــــــالل طـــحـــيـــبـــش شــــــــاب فــلــســطــيــنــي 
ولــــد فـــي لــبــنــان قــبــل خــمــســة وعــشــريــن 
ا فــي عـــام النكبة بعد  عــامــا. جـــداه جـــاء
تهجيرهما من أرضهما. أما هو فنشأ 
وترعرع في مخيم عني الحلوة لالجئني 
الفلسطينيني، في صيدا، جنوب لبنان. 
وتلقى تعليمه في مــدارس وكالة غوث 
ــئــــني الــفــلــســطــيــنــيــني  ــل الــــالجــ ــيـ ــغـ وتـــشـ
ــه الــجــامــعــيــة  ــتـ »أونــــــــروا«. وتـــابـــع دراسـ
ــان، فــــي صــــيــــدا فــي  ــنــ فــــي جـــامـــعـــة الــــجــ

اختصاص إدارة املعلومات.
لــكــن، بــالــرغــم مـــن الـــتـــخـــرج، لـــم يتمكن 
مــن الــعــمــل فــي اخــتــصــاصــه، بــل واصــل 
الــتــطــوع فــي الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة. هو 
متطوع في كثير من النشاطات منذ كان 
الثانية عشرة. يقول جــالل: »كوني  في 
فلسطينيا، ال أملك حق العمل في مجال 
ــر والـــشـــركـــات  ــدوائــ اخــتــصــاصــي فـــي الــ
كانت  العمل  فــرص   

ّ
أن علما  اللبنانية، 

عــــديــــدة ومـــفـــتـــوحـــة. بــطــاقــتــي الــــزرقــــاء 
)بطاقة هوية فلسطينيي لبنان( وقفت 
العمل كلما تقدمت   بيني وبــني 

ً
حــائــال

بطلب. هناك عقبات عديدة أمام الشاب 
الفلسطيني تحرمه من بناء مستقبله. 
بسيطا  الفلسطيني  الــشــاب  حــلــم  بـــات 
وال يتعدى بناء غرفة له في املخيم كي 

يعيش فيها«.

طاقات مهدورة
ــه  ــالــ ــان حــ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــبــــش بـ ــيــ ــدث طــــحــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
ــن الـــشـــبـــان  ــ ــن كـــثـــيـــر مــ ــ ــة عــ ــابــ ــيــ ــنــ ــالــ وبــ
ــبـــان فـــي املــجــمــل  الــفــلــســطــيــنــيــني: »الـــشـ
لــديــهــم طــاقــات يـــريـــدون أن يــوظــفــوهــا، 
املـــنـــاســـب،  ــكـــل  ــالـــشـ بـ ـــــف 

َّ
تـــــوظ لـــــم  وإن 

مكانها  في  ليست  أماكن  في  ستوظف 
وقد تؤدي بهم إلى الهالك. وضع الشاب 
الفلسطيني مضطرب في األساس، فهو 
يعيش محاصرًا في مخيمه، وال حقوق 

له، وال أمن وال أمان«.
وعـــــن تـــطـــوعـــه فــــي الـــجـــمـــعـــيـــات يـــقـــول: 
»اخترت هذا العمل تحديدًا مع األطفال. 
منذ صغري أنشط في الجمعيات. على 
األقل ننظم نشاطات ترفيهية لألطفال، 
نــحــيــطــهــم مــــن خـــاللـــهـــا بــبــيــئــة جــيــدة 
ــن املــشــاحــنــات  ــا ونـــبـــعـــدهـــم عــ نـــوعـــا مــ
ـــاول أن  ــحــ ــ ــم. نـ ــيــ ــخــ ــي املــ ــ ــة فـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
نتدارك املساوئ التي قد تؤدي بهم إلى 
املــجــهــول، خصوصا مــع مــا يــحــدث في 
املــخــيــم مــن اضــطــرابــات أمــنــيــة، وأيــضــا 
املــخــدرات، وغيرها  ما يتعلق بانتشار 

من اآلفـــات. هــؤالء األطــفــال سيصيرون 
الــذي  النفسي  والضغط  الحــقــا،  شبانا 
يعيشه الفلسطينيون في املخيم يؤدي 
إلــى نشأة جيل غير مــتــوازن بعيد عن 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة. ال نــريــد مــنــذ فــتــرة 
طويلة أكــثــر مــن إيــصــال أصــواتــنــا إلى 
الفلسطينيني  السياسيني  املــســؤولــني 
لــــألخــــذ بــــيــــد األجــــــيــــــال الــــشــــابــــة الـــتـــي 
يتناقص عدد أفرادها تدريجيا بسبب 

الهجرة«.

تسرّب مدرسي
ــثـــر عــــن املـــشـــاكـــل فــــي املــخــيــم  يـــشـــرح أكـ
وفي مقدمها التسرب املدرسي: »خالل 
عــمــلــي فــي إحــــدى الــجــمــعــيــات، أجــريــت 
فتبنّي  املدرسي،  التسرب  إحصاء حول 
املــــائــــة عـــام  فــــي  كــــانــــت 11  نــســبــتــه  أن 
2016، وهــي نسبة عالية جــدًا، وتعتبر 
مؤشرًا خطيرًا على الجيل الفلسطيني 
ــرك املـــــدرســـــة إمـــا  ــتــ الــــصــــاعــــد، الـــــــذي يــ
ألسباب أساسها اإلحباط الذي يعيشه 
بـــأكـــمـــلـــه، او بـــســـبـــب األوضــــــــاع  جـــيـــل 
أما  والسياسية.  واالجتماعية  األمنية 
املــســتــفــيــدون مــن هـــذا الــوضــع فــهــم من 
الشباب  الفلسطينيني  تدمير  يــريــدون 
يدمروا  أن  يريدون  أي من  وطموحهم، 

جيلنا الحالي وأجيالنا املقبلة«.
أوروبـــيـــة، وعشت  دواًل  »زرت  يــضــيــف: 
فـــــتـــــرة فــــــي الــــــنــــــرويــــــج، ورأيــــــــــــت كــيــف 
يتعامل الــوزراء مع سائر الناس، كيف 

ــيـــف يــدعــمــون  يــهــتــمــون ملــشــاكــلــهــم وكـ
خصوصا  املجتمع،  فــي  الشباب  أدوار 
ــني، بــل أقـــرب إلــى 

ّ
ــــوزراء غــيــر مــســن  الـ

ّ
أن

الشباب كي يتفهموا مشاكل هذه   
ّ
سن

الــشــريــحــة الــكــبــرى وأوضـــاعـــهـــا. لــذلــك، 
يجب على القادة الفلسطينيني إفساح 
املهام  ليتولوا هم  الشباب  أمــام  املجال 
القيادية، ويأخذوا دورهم في املجتمع، 
فــي املــجــاالت كــافــة، وعـــدم التمييز بني 

شخص وآخر«.

الكل مسؤول
الــظــروف الصعبة التي يعيشها  وحــول 
يقول  املــخــيــمــات،  داخـــل  الفلسطينيون 
ها ظروف تتحمل مسؤوليتها منظمة 

ّ
إن

الفلسطينية، ووكالة »أونروا«  التحرير 
 املطلوب 

ّ
والجمعيات أيضا. يشير إلى أن

ــادة بــنــاء وتــأهــيــل وتــفــعــيــل شريحة  ــ إعـ
التي  االجتماعية  األطـــر  ضمن  الشباب 

يجب أن تعمل ضمنها.
بـــذلـــك، يــبــقــى دورالـــشـــبـــاب مــهــمــشــا في 
املـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان. 
»هيمنة  فــي  السبب  طحيبش  يلخص 
قــادة وموظفني أمضوا سنوات طويلة 
فــي الــخــدمــة، وال يتيحون املــجــال أمــام 
الـــشـــبـــاب لــتــولــي وظــائــفــهــم مـــن جــهــة، 
ــوء إدارة الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي الـــذي  وســ
يــــؤدي بالتالميذ  تـــتـــواله األونــــــروا مـــا 
الفلسطينيني إلى التسرب في كثير من 

األحيان، من جهة أخرى«.

جالل طحيبش يحمل هموم المخيم

شباب المخيمات في حاجة إلى تفعيل )العربي الجديد(

يتعلّم القيادة 
)جويرغ كوش/ 

)Getty

إتالف الحشيش تتبعه خطوات دعم للفالحين )عبد الحق سنّا/ فرانس برس(
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»فأخبرني املعني بانتهاء االمتحان«. يضيف 
ـــه فــي أملــانــيــا، ليس هــنــاك مــا يسّمى فرصة 

ّ
أن

ــرى. خــطــأ واحـــد يعني انــتــهــاء االمــتــحــان.  أخــ
قة على عواميد 

ّ
 املرايا املعل

ّ
ويلفت أيضا إلى أن

الكهرباء تفصيل لم يعتده في سورية.
إلى ذلك، ُيبدي مدّرسون بعض املالحظات على 
بالتهّور  سم 

ّ
تت التي  السورّيني،  قيادة  طريقة 

االلــتــزام بالسرعات والــشــارات. ويقول  وعــدم 
السّيارات  قيادة  م 

ّ
يعل الــذي  شنايدة،  نوبرت 

منذ ثالثني عاما: »أالحظ أن السورّيني الذين 
ــادوا الـــقـــيـــادة لـــوقـــت طـــويـــل فــــي دمــشــق  ــ ــتـ ــ اعـ
قـــــادرون عــلــى الــتــعــامــل مـــع كـــل األوضـــــاع في 
 أن قراءة الشارة املرورية وفهمها 

ّ
الشارع. إال

 األمــــور 
ّ
ــزام بــهــا يــبــدو صــعــبــا. كــمــا أن ــتــ وااللــ

القيادة، من  التي يجب مراعاتها في  الكثيرة 
مشاة ودراجــات وسكك قطارات، تعّد جديدة 
الــتــزام وأخـــالق  الــقــيــادة هــي   

ّ
أن عليهم، علما 

بــالــدرجــة األولــــى ولــيــســت مــغــامــرة وشــطــارة. 
 جميع األملان ملتزمون مائة 

ّ
وهذا ال يعني أن

نا من 
ّ
في املائة بقواعد السالمة والشارات، لكن

.»
ّ

البلدان التي تشهد حوادث مرورّية أقل


