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عبد اهلل البشير

الــديــمــقــراطــيــة  قــــوات ســوريــة  ال تستثني 
»قـــســـد« املــعــلــمــن مـــن حـــمـــات الــتــجــنــيــد 
شمال  سيطرتها،  مناطق  فــي  اإلجــبــاري 
شــرقــي ســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــاجــة املــاســة 
لهم في املـــدارس، خصوصًا في وقــت صعب ال بّد 
بعد  التعليمية  العملية  ببناء  االهــتــمــام  مــن  فيه 
مـــا تــعــرضــت لـــه مـــن أزمـــــات طــــوال عــشــر ســنــوات، 
 مــع العلم أن ال حــاجــة لــدى »قــســد« لــزيــادة أعــداد 

قواتها العسكرية.
فــي نــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي، احــتــّج 
تــامــيــذ ومــعــلــمــون فــي مــنــاطــق الــحــوائــج والــرغــيــب 
في ريف محافظة دير الــزور، على مواصلة »قسد« 
حمات التجنيد اإلجباري التي تستهدف املعلمن. 
 هــذه املمارسات ستكون لها نتائج 

ّ
وأكــد هــؤالء أن

التعليمية  العملية  انهيار  إلــى  تــؤدي  وقــد  كارثية، 
 في ريف املحافظة، في الوقت الذي تعاني فيه 

ّ
ككل

املدارس أساسًا من نقص في الكوادر التعليمية.
وفي هذا اإلطــار، قال معلمون في بلدتي الحوايج 
ــدروه عــقــب الــحــمــلــة  ــ ــ ــيـــب، فـــي بـــيـــان لــهــم أصـ والـــرغـ
ـــهـــم يـــرفـــضـــون أّي مــحــاولــة 

ّ
»ٌقــــســــد«، إن ـــ ــيــــرة لــ األخــ

الــزور، تجنيدًا إجباريًا قسريًا  تجنيد ملعلمي دير 

ــع الــتــعــلــيــم فـــي املــحــافــظــة. فالتجنيد  ال يــخــدم واقــ
اإلجباري، بحسب بيانهم، الذي أرسلوا نسخة منه 
إلى »العربي الجديد« يزيد من حالة تفشي الجهل 
بــن أطــفــال املــنــطــقــة. وعــّبــر املــعــلــمــون عــن رفضهم 
املـــذكـــورتـــن خــصــوصــًا،  الــبــلــدتــن  مــعــلــمــي  إدراج 
ــزور عــمــومــًا عــلــى قــوائــم التجنيد  ومــعــلــمــي ديـــر الــ
اإلجباري، رافضن طريقة االلتفاف على املعلمن، 
وإخضاعهم قسرًا، وتهديدهم بالفصل والعقاب في 
حال عدم استجابتهم لاستدعاء. وهدد املعلمون 
بإغاق املــدارس في حال استخدام أّي من أساليب 

اإلخضاع ضد املدرسن.
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة قـــد أرســلــت  وكـــانـــت قـ
ــوبـــن لــلــخــدمــة  ــلـ ــطـ ــم بــــأســــمــــاء املـــعـــلـــمـــن املـ ــ ــــوائـ قـ
التربوية  املجمعات  إلــى  صفوفها،  في  اإلجبارية 
في دير الــزور، وهي الخطوة التي قوبلت بموجة 
ــالـــي  رفــــض واســتــهــجــان مـــن قــبــل املــعــلــمــن واألهـ
على حد سواء. وفي هذا الخصوص، يؤكد املعلم 
الــعــديــد من   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ العلي  محمد 

املعلمن فــي املجمعات الــتــربــويــة، فــي ديــر الـــزور، 
عــّبــروا عــن رفــضــهــم قـــرار التجنيد اإلجـــبـــاري في 
صفوف »قسد«، ومنهم املعلمون التابعون ملجمع 
ــلــــدات: أبــو  ــرات الـــتـــربـــوي الــــذي يــضــم قــــرى وبــ الـــفـ
حمام والكشكية والبحرة وغرانيج. ويشير أيضًا 

إلــى تمدد الــرفــض إلــى معلمي بلدة الــجــرذي، مع 
الحوايج  بلدة  في  املعلمن  احتجاجات  استمرار 
ــا كــمــعــلــم أرفــــض  ــ ــوال أيـــــــام. يـــتـــابـــع الـــعـــلـــي: »أنــ ــ طــ

وق إلى التجنيد اإلجباري«. التهديد بالسَّ
ــــد مــعــلــمــو نـــاحـــيـــة الــــصــــورة،  ــار نـــفـــســـه، أكـ ــ ــ فــــي اإلطـ
ــم قـــــــرار »قــــســــد« فــــي الـــتـــجـــنـــيـــد اإلجــــبــــاري  ــهـ رفـــضـ
املـــدارس هي   

ّ
الـــزور، مؤكدين أن للمعلمن فــي ديــر 

مكان املعلمن وليست ساحات القتال. وفي ناحية 
البصيرة، في دير الزور، وحدها، قوائم بأسماء 107 
صفوف  فــي  اإلجــبــاريــة  للخدمة  مطلوبن  معلمن 
قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة، تحت مسمى »واجــب 

الدفاع الذاتي«.
»العربي  يقول معلم اللغة العربية، خضر العواد لـ
 التجنيد اإلجباري للمعلمن مرفوض 

ّ
الجديد« إن

تــمــامــًا، ســــواء فـــي ديــــر الـــــزور أو الــحــســكــة أو أّي 
النقص   

ّ
منطقة مــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد«، ألن

تــراجــع في  التعليمية، وهــنــاك  الـــكـــوادر  فــي  كبير 
مستوى التعليم لعدة أسباب، منها ما هو متعلق 
بتفشي فيروس كورونا الجديد، ومنها ما يتعلق 
)السلطة  الذاتية  اإلدارة  فرضتها  التي  باملناهج 
ــزاء مــن محافظات  الــســيــاســيــة املــســيــطــرة عــلــى أجــ
الحسكة، الرقة، حلب وديــر الــزور(، باإلضافة إلى 
ما سّببته الحرب املستمرة منذ نحو عشر سنوات. 

اإلدارة  قبل  من  نون  يعيَّ الذين  املعلمن   
ّ
أن يتابع 

الذاتية في كثير من املناطق، هم معلمون من غير 
ذوي الــكــفــاءة، ولــيــســت لــديــهــم الــخــبــرة والــقــدرات 
من  »بـــداًل  ق: 

ِّ
ويعل التاميذ.  مــع  للتعامل  الكافية 

إجـــبـــار املــعــلــمــن عــلــى تــــرك املـــــــدارس وإرغـــامـــهـــم 
يمكن  العسكرية،  القوات  بصفوف  االلتحاق  على 
العمل على تأهيل معلمن جدد، وتطوير العملية 
ما  تخريب  وليس  بالخبرات،  ورفدها  التعليمية 

بقي منها كما يحصل من خال هذا القرار«.

مجتمع
أعلنت اللجنة املنظمة لجائزة التميز العلمي، في قطر، أسماء الفائزين في الدورة الـ14، وهم 71 
متقدمًا ومتقدمة من أصل 374، في الفئات التسع، وهي: جائزة التميز العلمي لتاميذ املرحلة 
املاجستير،  وحملة  الجامعات،  وخريجي  الثانوية،  والشهادة  اإلعــداديــة،  واملرحلة  االبتدائية، 
والدكتوراه، وجائزة التميز للمعلمن، واملدارس، والبحث العلمي. وأوضحت الرئيسة التنفيذية 
الختامي  الحفل   

ّ
أن السليطي،  حمدة  العالي،  والتعليم  التعليم  وزارة  تنظمها  التي  للجائزة 

)العربي الجديد( سيقام في 1 مارس/ آذار املقبل. 

لقي شخصان مصرعهما، أمس اإلثنن، من جراء الفيضانات الناجمة عن هطول األمطار الغزيرة 
 الفيضانات تسببت 

ّ
في واليتي جوهر وبهنج بماليزيا. وأفاد بيان عن وحدة اإلنقاذ املاليزية، بأن

 إجمالي عدد األشخاص 
ّ
في مصرع شخصن، وإجــاء أكثر من سبعة آالف شخص. وأوضــح أن

الذين تم إجاؤهم في املناطق التي غمرتها املياه في جوهر، ارتفع من 1780 إلى 6557، في حن 
فــي انهيار أرضــي بمنطقة  الغزيرة  بلغ عــددهــم فــي بهنج 513 شخصًا. كــذلــك، تسببت األمــطــار 
)األناضول( تيتيوانجسا ريدج، السياحية في والية بهنج. 

ماليزيا: مصرع شخصين في الفيضاناتقطر: 71 فائزًا بجائزة التميز العلمي

أكدت مصادر تعليمية، أّن هناك تهديدًا واضحًا 
كّل  ــى  إل وصلت  إذ  ــزور،  الـ ــر  دي فــي  للمعلمين 
بين 25  تربوي قوائم، كّل منها يضّم ما  مجمع 
اإلجبارية  للخدمة  مطلوبين  لمعلمين  اسمًا  و30 
في صفوف »قسد« وهؤالء مهددون بالطرد 
من وظائفهم إن لم يلتحقوا، علمًا أّن المدارس، 

تعاني في األساس، من نقص كبير بالمعلمين.

تهديد بالطرد

ــبــرازيــل  تـــكـــررت الـــحـــرائـــق فـــي غـــابـــات ال
والدول املجاورة لها في أميركا الجنوبية، 
املاضي 2020 كــان أشــّد من  العام  لكّن 
أّي عام سابق، في العقد األخير. اللقطة 
دو  لــومــبــاردو  هيليو  البرازيلي  للمزارع 
سانتوس وهو يمشي وسط مساحة لم 
تبِق الحرائق أثرًا لها، في غابة األمازون 
املطيرة، بالقرب من بورتو فيليو، بوالية 
روندونيا، حيث تكررت الحرائق بوتيرة 

مكثفة منذ صيف 2019.
وفي هذا اإلطار، سجلت حرائق الغابات 
أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات في 
الـــبـــرازيـــل، وبــلــغــت زيــادتــهــا خـــال سنة 
املــائــة،  قــيــاســيــة قــدرهــا 12.7 فــي  نسبة 
بــحــســب »فــــرانــــس بـــــــرس«. وقـــــد انـــدلـــع 
ــازون،  ــ األمـ منطقة  فــي  تــقــريــبــا  نصفها 
املعهد  أصدرها  التي  لإلحصاءات  وفقا 
ــاء. وشـــهـــدت  ــفــــضــ ــ الـــوطـــنـــي ألبــــحــــاث ال
آالف  الــبــرازيــلــيــة 103  األمــــازون  منطقة 
حــريــق، بـــزيـــادة ســنــويــة تــقــارب 16 في 
في  222.798 حريقا  إجمالي  من  املائة، 
 أراضـــي الــبــاد الــعــام املــاضــي، وفقا 

ّ
كــل

األقــمــار  إلـــى صـــور  يلجأ  الـــذي  للتقرير 
الغابات وأعمال  الصناعية لتتبع حرائق 
إزالــتــهــا. ويشمل هــذا الــرقــم أيــضــا أكثر 
بانتانال  ألــف حريق في منطقة  من 22 
ــازون، وهــي محمية  ــ الــواقــعــة جــنــوب األمـ
ــي  ــ ــبــــر األراضــ ــلــتــنــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي وأكــ ل
الرطبة على كوكب األرض، وقد أتت على 
التي زادت  الــحــرائــق  فــي  ربــع مساحتها 

فيها بنسبة 120 في املائة عام 2020.
ــازون وبــانــتــانــال  ــ ــ وتــعــتــبــر مــنــطــقــتــا األمـ
وتساهم  العالم.  في  بيئيني  نظامني  أهم 
األمازون في مكافحة ظاهرة االحتباس 
ــة مــن  ــ ــ ــائ ــ املــ ــي  ــ ــع 62 فــ ــ ــقـ ــ الـــــــحـــــــراري وتـ

مساحتها في البرازيل.
)العربي الجديد(

Tuesday 5 January 2021
الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة

)كارل دي سوزا/ فرانس برس(



ال مبالغة في القول إّن المغرب يواجه أزمة كبيرة 
مع ارتفاع أعداد المتسربين من الجامعات ألسباب 

مختلفة، ما يتطلب إصالحًا للنظام التعليمي

مخاطر التعلّم والعمل عن بُعد

1819
مجتمع

الرباط ــ عادل نجدي

منذ أكثر من عــام، ينتظر محمد 
يتمّكن  أن  عــامــًا(   21( الــشــهــيــري 
ــه الــجــامــعــيــة  ــتـ مـــن مــتــابــعــة دراسـ
فــي كــلــيــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــدال فـــي جــامــعــة محمد  ــ واالجــتــمــاعــيــة - أكــ
الخامس في العاصمة املغربية الرباط، وقد 
اضطر إلى ترك التعليم مكرهًا. وحتى هذه 
الــلــحــظــة، يعجز الــشــهــيــري عــن الــعــودة إلــى 
منحة  على  لــعــدم حصوله  الــدراســة  مقاعد 
جامعية تعينه على تأمن تكاليف الدراسة 
يدرك  أسرته عن مساندته.  وقــت تعجز  في 
جّيدًا أن األمر صعب، ال سيما مع عدم توفر 
ــه يــواظــب عــلــى الــعــمــل في 

ّ
اإلمــكــانــيــات، لــكــن

إحـــدى الــشــركــات مــن أجــل كسب قــوت يومه 
ــال الـــذي قــد يعينه عــلــى الــعــودة  وتــوفــيــر املـ
لـــ »العربي  الــدراســة. ويــقــول الشهيري  إلــى 
الجامعة  ترك  إلى  »كنت مضطرًا  الجديد«: 
بسبب ظروفي املادية الصعبة، وخصوصًا 
أنني لم أستفد من املنحة الجامعية، وكان 
الحي  فــي  والسكن  الكتب  كلفة  تأمن  علي 

الجامعي والطعام«.
ويسأل: »أليس من حقي كشاب أن توفر لي 
الــدولــة الــظــروف املــائــمــة مــن أجـــل الــدراســة 
بداًل من أن أجد نفسي مضطرًا للعمل حتى 
)نـــحـــو 250  ــم  ــ ــل 2500 درهـ  مـــن أجــ

ً
لـــيـــا  12

نفسي  ألعـــيـــل  شـــهـــريـــًا،  أتــقــاضــاهــا  دوالر( 
وعائلتي بداًل من االنقطاع عن الدراسة؟«.

وال تــخــتــلــف قــصــة الــشــهــيــري عـــن قصص 
ــن اضـــطـــروا  ــذيــ ــطــــاب املــــغــــاربــــة الــ مـــئـــات الــ
إلــى االنــقــطــاع عــن الــدراســة الجامعية، وإن 
ــن بــــن هــــــؤالء رضـــا  اخـــتـــلـــفـــت األســـــبـــــاب. مــ
الــذي لم يجد أمامه مــاذًا آخر  الصنهاجي 
السعدي  املالك  عبد  بجامعة  االلتحاق  غير 
فــي تــطــوان لـــدراســـة الــقــانــون، بــعــدمــا وجــد 
صعوبة في الدراسة في كلية العلوم. ويقول 
الــصــنــهــاجــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد 
شــهــر مـــن إلــتــحــاقــي بــكــلــيــة الــعــلــوم، وجـــدت 
اللغة  الكثير من الصعوبات بسبب اعتماد 
الحال  هــو  كما  العربية  مــن  بـــداًل  الفرنسية 
في التعليم الثانوي، األمر الذي دفعني إلى 
دراسة القانون، قبل أن أترك الجامعة نهائيًا 
بعدما رسبت في السنة األولى لعدم قدرتي 
على الحفظ«. يتابع: »بسبب اختاف اللغة، 
ــًا فــــي املـــــــواد الـــعـــلـــمـــيـــة، وغـــيـــاب  وخـــصـــوصـ
ــان مــصــيــر الــعــديــد مــن الــطــاب  الــتــوجــيــه، كـ

االنقطاع عن الدراسة«.
وينقطع أكــثــر مــن 50 فــي املــائــة مــن الطاب 
عــن الــدراســة، فــي حــن يتمكن 47 فــي املائة 
فقط من التخرج من الجامعات، بحسب ما 
كشف أخيرًا الوزير املنتدب املكلف بالتعليم 
العلمي، إدريس أوعويشة،  العالي والبحث 

تحضيرية يتم خالها دعم معارف الطاب 
وتــطــويــر مــهــاراتــهــم الــلــغــويــة بــمــا يؤهلهم 

للدراسة الجامعية بشكل أفضل.
الدستوري  القانون  أستاذ  يــرى  جهته،  من 
والعلوم السياسية في جامعة ابن طفيل في 
القنيطرة، رشيد لزرق، أنه حتى الساعة، ما 
من رؤية متكاملة للحد من هذه الظاهرة في 
التعليمية والــحــاجــة  املــنــظــومــة  ظــل ضــعــف 
إلـــى إجــــراء صـــاحـــات. ويـــقـــول: »دخــلــنــا في 
حلقة مفرغة إلصـــاح االصــــاح«، الفــتــًا في 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن فــرص 
التدارك ما زالت قائمة إذا ما توفرت الرؤية 

واإلرادة الحقيقيتان. 
نظم  يتطلب  ذلـــك  تحقيق  أن  لـــزرق  ويــؤكــد 
 

ّ
كـــل مـــســـتـــوى  عـــلـــى  الــــجــــودة  فـــاعـــلـــة إلدارة 

املــؤســســات الــجــامــعــيــة فــي مختلف مــراحــل 
ــيـــم الــــجــــامــــعــــي، ودعــــــــم اســـتـــقـــالـــيـــة  ــلـ ــتـــعـ الـ
إلى إرساء  الجامعية، باإلضافة  املؤسسات 
الــبــشــريــة  املـــــوارد  إلدارة  حقيقية  مــنــظــومــة 
عــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، ومــواكــبــة 
التطورات، وتسوية أوضــاع األســاتــذة، ورد 

اعتبار أستاذ التعليم الثانوي.

الصغار ال يتأثّرون كالكبار 
الذين يتشنّج جسدهم بعد 

ساعة من الجلوس

ينقطع أكثر 
من 50% من الطالب 

عن الدراسة

ــة الـــفـــرعـــيـــة لــــــوزارة  ــ ــوازنـ ــ ــــال مــنــاقــشــة املـ خـ
التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم 
التعليم  لجنة  فــي  العلمي  والبحث  العالي 
ــنـــواب.  والـــثـــقـــافـــة واالتــــصــــال فـــي مــجــلــس الـ
وقـــال إن 13 فــي املــائــة مــن الــطــاب فــقــط هم 
من يحصلون على شهادة اإلجــازة خال 3 
سنوات، و17 في املائة من الطاب ينقطعون 

عن الدراسة في السنة الجامعية األولى. 
وتشير إحصائيات صادرة عن وزارة التربية 
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
والــبــحــث الــعــلــمــي، إلــــى أن مــتــوســط ســنــوات 
تــخــرج الــطــالــب فـــي كــلــيــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة يــصــل إلـــى أربــع 
إلــى 4.32 سنة  ليرتفع  السنة،  ســنــوات وربــع 
بالنسبة للطالب في كلية العلوم، وبمتوسط 
يصل إلى 4.36 سنة في كلية اآلداب والعلوم 
ــــرات الــرســمــيــة  ــــؤشـ ــر املـ ــ ــــق آخـ ــيـــة، وفـ ــانـ االنـــسـ
ــة الـــداخـــلـــيـــة لــســلــك االجــــــــازة لـــدى  ــلـــمـــردوديـ لـ
الــوزارة. وإلــى جانب هذه األرقــام التي تجعل 
نقطة سوداء  الجامعي  التعليم  عن  االنقطاع 
في منظومة التعليم في املغرب، تعّد املوازنة 
وزير  بحسب  وتصل  كبيرة،  السنوية  املالية 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية 
ــزازي،  ــ ــ الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، ســعــيــد أمـ
إلـــى 3 مــلــيــار و700 مــلــيــون درهـــم )نــحــو 413 
مليون دوالر(. ويقول عضو اللجنة الدائمة 
والوسائط  والتكوينات  والبرامج  للمناهج 
ــلـــى لــلــتــعــلــيــم،  الــتــعــلــيــمــيــة فـــي املــجــلــس األعـ
الـــحـــرة للتعليم  لــلــجــامــعــة  الـــعـــام  والـــكـــاتـــب 
)اتـــحـــاد عــمــالــي( يــوســف عـــاكـــوش، إنــــه ال 
يــمــكــن الــحــديــث عـــن االنــقــطــاع عـــن التعليم 
الــجــامــعــي بــمــعــزل عــن االنــتــقــال مــن املرحلة 
الــثــانــويــة إلـــى الــجــامــعــيــة، مــا يخلق صدمة 
مــعــرفــيــة بـــن الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي والــتــعــلــيــم 
الــعــالــي. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »رغــم 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر التعليم الــثــانــوي على 
مستوى اللغة، إال أن واقع التعليم الثانوي 

ال يؤهل لالتحاق بالتعليم العالي«.
ويــقــول عــاكــوش إن الــصــدمــة الــنــاتــجــة عن 
اإلشكالية املعرفية، والسيما الهوة اللغوية 
من  تزيد  والجامعي،  الثانوي  التعليم  بن 
نسبة التسرب الجامعي، مشيرًا إلى أن الحل 
يتمثل فــي الــعــمــل عــلــى االصــــاح الــتــربــوي، 

وخصوصًا في املرحلة الثانوية. 
وفــــي وقــــت تـــراهـــن وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
الــعــلــمــي عــلــى اعــتــمــاد نــظــام الــبــكــالــوريــوس، 
والــــــذي يـــحـــّدد عــــدد ســـنـــوات الــــدراســــة وهــو 
الحصول على اإلجازة بعد أربع سنوات بداًل 
مــن ثــــاث، وذلــــك فــي إطــــار املــســاعــي لــتــجــاوز 
املـــشـــاكـــل املــتــعــلــقــة بــنــظــام »إجـــــــازة، مــاســتــر، 
دكتوراه«، يؤكد عاكوش أن الرهان األساسي 
بالجامعي  الثانوي  التعليم  ربــط  في  يتمثل 

وردم الــهــوة املــعــرفــيــة. ويــشــّدد عــلــى ضـــرورة 
البحث  وتشجيع  املغربية  الجامعة  تطوير 
الــعــلــمــي وإرســـــــاء اقـــتـــصـــاد الــعــلــم واملـــعـــرفـــة، 

وإعادة االعتبار للشهادة الجامعية. 
يشار إلى أنه هذا العام، أقّرت الوزارة تعديل 
ســـنـــوات الـــدراســـة فـــي الــجــامــعــات. وأصــبــح 
الليسانس يستوجب  الحصول على درجــة 
الــــدراســــة ألربــــع ســـنـــوات عــوضــًا عـــن ثـــاث، 
الــدراســي املتبع في  النظام  وهــو مــا يشابه 
وســوريــة  واألردن  كمصر  عــربــيــة  دول  عـــدة 
النظام  يشترط  كما  الخليج.  دول  وبــعــض 
اللغات األجنبية بشكل  التمكن من  الجديد 
أســــاســــي لـــحـــصـــول الـــطـــالـــب عـــلـــى شـــهـــادة 
الـــتـــخـــرج. ويــتــضــمــن الــنــظــام الــجــديــد سنة 

الجزائر

الرباط

المغرب

البحر المتوسط

المحيط
ا�طلسي

اسبانيا

مع الحجر المنزلي إثر انتشار 
كورونا، والتحّول نحو نظام 

العمل والتعلّم عن بُعد، 
زادت االضطرابات الصحية

بيروت ــ سارة مطر

لم يُعْد املنزل ماذًا للراحة وتناول الطعام والنوم 
وإلزامية  كــورونــا  جائحة  مع  تحّول  ما 

ّ
إن فحسب، 

ــى مــــكــــاٍن مـــــحـــــورّي لــتــيــســيــر  ــ ــي، إلــ ــزلــ ــنــ ــر املــ الـــحـــجـ
والتدريبات  الندوات  لعقد  األعمال واألشغال، كما 
 املدرسة 

ّ
والجلسات االفتراضية. أضف إلى ذلك، أن

فــي حـــّد ذاتــهــا اســتــقــّرت فــي غـــرف املــنــزل وأروقــتــه، 
بــعــدمــا انــتــقــلــت الــعــمــلــيــة الـــتـــربـــويـــة مـــن الــقــاعــات 

م عن ُبعد.
ّ
والصفوف إلى نظام التعل

 
ً
 تــبــّدل األنـــمـــاط الــحــيــاتــيــة فــي لــبــنــان، أســـوة

ّ
ولــعــل

بغيره من الــدول، ُينذر بعواقٍب جانبية بعد تغّير 
الـــعـــادات الــغــذائــيــة والــصــحــّيــة وانـــعـــدام أو تــراجــع 

التمارين الرياضية واللياقة البدنية.
ويـــؤّكـــد الــطــبــيــب املــتــخــّصــص فـــي جـــراحـــة الــعــظــام 
 
ّ
واملـــفـــاصـــل جــــورج دّمـــــر، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: أن

»الــتــأثــيــر الــصــحــي للجلوس ســاعــاٍت طــويــلــة أمــام 
باملرحلة  يرتبط  غــيــرهــا،  أو  اإللكترونية  األجــهــزة 
ـــه ينعكس بــشــكــٍل أســاســي 

ّ
الــعــمــريــة. لــذلــك، نــجــد أن

الــرقــبــة والظهر  الــكــبــار، مــن حيث ازديــــاد آالم  على 
ق العظام، باألخص لدى 

ّ
والكتفن، إلى مشاكل ترق

عامًا وصعودًا(،   20( مبكر  بعمٍر  لو  النساء، حتى 
ـــة الــحــركــة وزيــــــادة الــضــغــوط الــنــفــســيــة 

ّ
نــتــيــجــة قـــل

 النساء عرضة أكثر من 
ّ
وتناقص فيتامن د. كما أن

«. في 
ّ
العظام، الختاف هرموناتهن ق 

ّ
الرجال لترق

رون 
ّ
 األوالد، حتى 18 سنة »ال يتأث

ّ
املقابل، يضيف أن

في  مــن مشاكل  يعانون  كــانــوا  إذا  إال  كبير،  بشكٍل 
العظام، كونهم  شديدي الحركة، ومرتاحن نفسيًا. 
وحتى لو جلسوا 5 ساعات أمام جهاز الحاسوب 
ــج 

ّ
ـــرون كــالــكــبــار الـــذيـــن يــتــشــن

ّ
أو الـــهـــاتـــف، ال يـــتـــأث

يعانون  كونهم  الجلوس،  من  ساعة  بعد  جسدهم 
ــج العضات 

ّ
مــن ضــغــوٍط نفسية، تــــؤّدي إلـــى تــشــن

وإفراز معّدل أكبر من هرمون األدرينالن، وبالتالي 
إلــى مــزيــٍد مــن العصبية«. وبـــرأي دّمـــر، وكــي تبقى 
الحركة  املواظبة على  العظام قوّية ومتينة »تجب 
ــة سريعة 

ّ
الــريــاضــيــة، وإال تصبح هــش والــتــمــاريــن 

 
ّ
االنـــكـــســـار، نــتــيــجــة تــنــاقــص الـــكـــالـــســـيـــوم. كــمــا أن
الحركة تحمي من الجلطات الدموية«. ويشير إلى 
 عدد املرضى الذين يقصدون عيادته »قد ارتفع 

ّ
أن

املنزلي، حيث يصل  الحجر  بــدء  منذ  كبير،  بشكل 
أحيانًا إلى 51 مريضًا باليوم الواحد«.

 »الــنــشــاط 
ّ
وتـــؤكـــد مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة أن

والعقل. فمن شأنه  للجسم  املنتظم مفيد  البدني 
خفض ارتفاع ضغط الدم واملساعدة على التحكم 
القلب  بأمراض  الــوزن وتقليل خطر اإلصابة  في 
الثاني  النمط  مــن  والــســكــري  الدماغية  والسكتة 
ها 

ّ
وأنــواع مختلفة من مــرض السرطان. وهــذه كل

حاالت ُيمكن أن تزيد من احتمال اإلصابة بمرض 
 »النشاط البدني يساعد 

ّ
كوفيد-19«. وتكشف أن

على تقوية العظام والعضات ويزيد من التوازن 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــة والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة. أّمـ واملــــرونــ
الـــتـــوازن والــحــّد  املــســنــن، فيساعد عــلــى تحسن 
من مخاطر السقوط واإلصــابــات. ولــه دور أيضًا 
ل من 

ّ
أن يقل إذ يمكن  العقلية،  في تقوية الصحة 

مــخــاطــر اإلصــابــة بــاالكــتــئــاب والــتــدهــور املعرفي 
ـــر ظــهــور الـــخـــرف، ويــضــفــي شـــعـــورًا عــامــًا 

ّ
ويـــؤخ

بالرفاهية«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح املـــعـــالـــج الـــفـــيـــزيـــائـــي رونــــي 
 »الـــواقـــع 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، كــيــف أن كـــفـــوري، لـــ

ــر سلبًا على صحة األفــــراد، حيث ارتفع 
ّ
أث الــيــوم 

مــعــّدل املــرضــى الــذيــن يــقــصــدون الــعــيــادة بــن 10 
و15 في املائة منذ بدء الحجر املنزلي في لبنان«. 
ويقول: »نعالج يومّيًا نحو 33 مريضًا، والافت 

ه بات يقصدنا مرضى بأعماٍر أصغر تقارب 14 
ّ
أن

سنة وما فوق، من الذين يعانون آالمًا في الرقبة 
والــظــهــر وأســـفـــل الــظــهــر، نــتــيــجــة عــــدم الــجــلــوس 
م عن ُبعد ُيلزمهم 

ّ
 التعل

ّ
بشكٍل صحيح. ال سّيما أن

الـــجـــلـــوس لـــوقـــٍت أطــــــول، مـــا يــســّبــب مــشــاكــل في 
جاٍت في الرقبة وعضات الكتفن، 

ّ
العيون وتشن

ــراء الــضــغــط عــلــيــهــمــا«. ويـــشـــّدد كـــفـــوري على  ــ جـ
اإلمكان،  الجلوس قدر  »أهمية تخفيض معّدالت 
حال  فــي  والسليمة،  املناسبة  الوضعية  ــخــاذ 

ّ
وات

»مــمــارســة  ــك«. ويــنــصــح بـــ ــ ــا مــجــبــريــن عــلــى ذلـ
ّ
كــن

الــريــاضــة، ال ســّيــمــا الــتــمــاريــن الــخــاصــة بالرقبة 
والظهر والكتفن واملعدة«.

ر مدّرب اللياقة البدنية ورياضة 
ّ
وفي السياق، يحذ

ــنــا نهرب 
ّ
ــار، من »أن

ّ
كمال األجــســام، شربل أبــو خــط

نا نخسر جهاز 
ّ
مــن فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، لكن

املناعة الذي يحمينا من الفيروس، أكثر مّما تفعله 
ز بالغذاء الصحي 

ّ
مازمة املنزل. وهذا الجهاز يتعز

بــالــدرجــة األولــــى، وبــالــريــاضــة والــحــركــة بــالــدرجــة 
الثانية، ما يمّكنه من مقاومة أّي مرض وليس فقط 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــار لـــ

ّ
كـــورونـــا«. ويــقــول أبــو خــط

»يـــأخـــذ الــجــســم الــشــكــل والــوضــعــيــة الـــتـــي نضعه 
 الجلوس أمام األجهزة 

ّ
فيها ملّدة معينة. لذلك، فإن

وما  لــأمــام،  الكتفن  وانحناء  مــطــّواًل  اإللكترونية 
ــجــات فــي الــظــهــر، ســـيـــؤّدي مع 

ّ
يــرافــقــهــمــا مــن تــشــن

الوقت إلى موت العصب وظهور األمراض«.

التسرّب الجامعيتحقيق
نقطة سوداء في نظام التعليم المغربي

العراق: كورونا يزيد المساكن  العشوائية

ثالثة ماليين ونصف 
مليون مواطن عراقي 

يسكنون في العشوائيات

بغداد ــ زيد سالم

ــا الـــجـــديـــد من  زاد انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــ
الفقر في العراق، حتى ارتفع إلى مستويات 
قياسية في غضون أشهر فقط، وهو ما أدى 
بـــدوره إلــى بـــروز ظــواهــر اجتماعية لــم تكن 
وضوحًا  أكثر  باتت  ها 

ّ
لكن سابقًا،  مختفية 

ــتــــوى الـــبـــرملـــانـــي  ــًا بـــهـــا عـــلـــى املــــســ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــادة الــلــجــوء إلــى  ــ والــحــكــومــي، مـــن بــيــنــهــا زيـ
من  عــدد  اضطر  بعدما  العشوائية،  املساكن 
األهالي إلى الخروج من منازلهم املستأجرة 
واخـــتـــيـــار بــعــض األراضــــــي الــتــابــعــة لــلــدولــة 
ــدات سكنية عــلــيــهــا. يــتــرافــق ذلــك  وبــنــاء وحــ
مع توقف حمات الرقابة وما فيها من إزالة 
لــلــمــنــازل الــعــشــوائــيــة قــبــل اكــتــمــال بــنــائــهــا، 
بـــســـبـــب حـــظـــر الـــتـــجـــول وتـــعـــطـــيـــل الــــدوائــــر 

الحكومية املختصة.
العراقية  الــحــكــومــة  فــي  املــســؤولــون  يملك  ال 
السكن  ظــاهــرة  لتنامي  دقيقة  إحصائية  أّي 
ــؤكـــدون ارتــفــاعــهــا من  ــهــم يـ

ّ
الــعــشــوائــي، لــكــن

خال ماحظات موظفي البلديات في عموم 
املحافظات، بعد عودتهم إلى نشاطاتهم في 
مطلع أكتوبر/ تشرين األول املاضي، تحديدًا 
فــي مناطق الــفــرات األوســـط )وســط الــعــراق(. 
قريبة  أمــاكــن  إلــى  العشوائي  السكن  ويــصــل 
السيارات،  ومــواقــف  الحكومية،  الــدوائــر  مــن 
والبساتن في أطراف املدن، كما كان اللجوء 
إلى شراء الكرفانات الجاهزة ووضعها على 
األرض التابعة للدولة سمة األشهر املاضية.

الفقر من أبرز األسباب التي دفعت إلى ذلك، 
بابل،  فــي محافظة  املحلي  املــســؤول  بحسب 
»الــعــربــي  ــذي يــقــول لـــ حــســن الــغــريــبــاوي، الــ
 »عشرات األسر التي تعتمد على 

ّ
الجديد« إن

األجور اليومية في األعمال الحرة، اضطرت 
إلى مغادرة املنازل التي تستأجرها، بسبب 
عدم تساهل أصحاب األماك مع املستأجرين، 
مـــا أدى إلــــى خـــــروج جــمــاعــي لــشــريــحــة من 
العشوائية،  املساكن  نحو  والــتــوجــه  الــفــقــراء 
 :

ً
أو البناء على أراضــي الــدولــة«. يتابع قائا

»الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لـــم تــســانــد الــشــريــحــة 
التي تضررت وفقدت عملها بسبب  الفقيرة 
اإلجراءات التي سّببتها جائحة كورونا، فقد 
ــّر الــعــراق حــظــرًا للتجول اســتــمــر أكــثــر من  أقـ
ثاثة أشهر، وفي املقابل لم تسعف الجهات 
اإلجـــراءات«،  هــذه  من  املتضررين  الحكومية 
املناطق   »تعاظم نسبة سكان 

ّ
أن إلى  مشيرًا 

الــحــكــومــة  ــراق، تتحمله  ــعـ الـ فـــي  الــعــشــوائــيــة 
أن  يــفــتــرض  لــلــتــخــطــيــط،  فــيــهــا وزارة  الـــتـــي 
 غالبية 

ّ
تعرف كيف تدير األمور، وبالتالي إن

ســـكـــان الــعــشــوائــيــات هـــم ضــحــايــا األخـــطـــاء 
الحكومية«.

أعلنت  قد  العراقية  التخطيط  وزارة  وكانت 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، عن 

عراقي  مــواطــن  مليون  ثاثة ماين ونصف 
الباد.  عموم  فــي  العشوائيات  فــي  يسكنون 
ــائـــة من  وهــــي نــســبــة تـــعـــادل نــحــو 10 فـــي املـ
السكان. وتتصدر محافظات بغداد  مجموع 
ــنــــوى صـــــــــدارة املـــحـــافـــظـــات  ــيــ والــــبــــصــــرة ونــ
 
ّ
العراقية في األحياء العشوائية. وأضافت أن
عــدد الــعــشــوائــيــات تــجــاوز أربــعــة آالف تضّم 
أكــثــر مــن 500 ألــف وحـــدة سكنية«. وأشـــارت 
ها »بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 

ّ
إلى أن

للمستوطنات البشرية )املوئل( وضعت خطة 
للوقوف  للعشوائيات  شــامــل  مــســح  لتنفيذ 
عــلــى واقــعــهــا وتــحــديــد الــحــلــول واملــعــالــجــات 

ــــذي قــدمــتــه  ــوء الـــقـــانـــون الـ املــطــلــوبــة، فـــي ضــ
الوزارة، الخاص بمعالجة السكن العشوائي 

وتسويته«.
 نسبة 

ّ
على الــرغــم مــن إشـــارة الــــوزارة إلــى أن

تعادل نحو  العشوائية  األحــيــاء  في  السكان 
 مسؤواًل 

ّ
10 في املائة من سكان العراق، فــإن

 
ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــعــ »الــ ـــ ــد لــ ــؤكــ حـــكـــومـــيـــًا يــ
التخطيط،  وزارة  أعلنته  مما  أكبر  »النسبة 
 هذه النسبة هي رؤيــة ما قبل انتشار 

ّ
بل إن

كـــورونـــا فـــي الـــبـــاد، إذ زادت بــعــد انــتــشــاره 
 
ّ
ــا زالــــت فــي ارتـــفـــاع مــســتــمــر«. يــضــيــف أن ومـ
العراقية ال تمتلك نسبة واضحة  »الحكومة 
ــن هــــــذه الـــظـــاهـــرة  ــ أو مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عـ
تمنع  أن  ها تحاول 

ّ
لكن باالنتشار،  املستمرة 

تمددها من خال الفرق الخاصة بالبلديات 
التي تفرض عقوبات بحق  األمنية  والقوات 
ــــاك الـــعـــامـــة«. ويلفت  املــتــجــاوزيــن عــلــى األمـ
ــــل عــــــدم الـــكـــشـــف عــن 

ّ
املــــــســــــؤول، الــــــــذي فــــض

ــه »كـــان مــن املــفــتــرض أن تدعم  ـ
ّ
اســمــه، إلـــى أن

مصطفى  بــرئــاســة  الــعــراقــيــة  الحكومة  خطة 

الــكــاظــمــي، شــريــحــة املــتــضــرريــن مــن كــورونــا 
والــــفــــقــــراء، وإيــــجــــاد حـــلـــول ملــشــكــلــة الــســكــن 
 انهيار أسعار النفط، واألزمة 

ّ
العشوائي، لكن

املالية املركبة في الباد، حالتا دون استمرار 
املشاريع التنموية. لذلك، لم تتخذ الحكومة 
أّي قــرارات تسعف املتضررين من الفيروس، 
 األزمة أجبرتها خال األشهر املاضية 

ّ
بل إن

على وقف رواتب املوظفن«.
من جهتها، تشير منظمات مدنية وإنسانية 
الفرات األوســط،   محافظات 

ّ
أن إلى  وحقوقية، 

تحديدًا كرباء وبابل والنجف، هي األبرز في 
الــســكــن الــعــشــوائــي. هــنــاك يتخذ الــفــقــراء، وال 
َمــن تأثرت مصالحهم ومصادر رزقهم  سيما 
إلى  العائدة  البساتن  كــورونــا، بعض  بسبب 
وزارة الزراعة والبلديات، باإلضافة إلى بعض 
األراضي التابعة لوزارة املالية وأخرى للموارد 
املائية، مساكن لهم ُبنيت بطرق بسيطة، فيما 
اخـــتـــار آخــــــرون شـــــراء كـــرفـــانـــات، وهــــي غــرف 
ــيـــوم والـــحـــديـــد،  ــنـ جــــاهــــزة مــصــنــوعــة مــــن األملـ

ليستقروا فيها على أراٍض ال تعود إليهم.

املـــســـرحـــي  املــــــؤلــــــف  قــــــــال  مـــــــــرة،  ذات 
والروائي والشاعر اإليرلندي أوسكار 
لــتــربــيــة  وايـــــلـــــد إن »أفـــــضـــــل طـــريـــقـــة 
طــفــل جــّيــد هــي إســـعـــاده«. صحيح أن 
وسعادته  الطفل  صحة  على  الحفاظ 
هــو مــن أولـــويـــات األهــــل، إال أن هناك 
عـــوامـــل أخـــــرى أكـــثـــر أهــمــيــة وفـــائـــدة. 
في هذا اإلطــار، يعرض موقع »برايت 
التي تشير إلى  الدالئل  سايد« بعض 
أن األهل يقومون بعمل رائع في تربية 
في  تساعد  أن  يمكن  والــتــي  أطفالهم، 
وجعلهم  بأطفالهم  عاقتهم  تحسن 

أشخاصًا أفضل، وهي:
ــع بـــمـــا يــكــفــي لـــاعـــتـــذار:  ــتـــواضـ 1 - الـ
الـــــحـــــال، يـــمـــكـــن أن تـــحـــدث  بــطــبــيــعــة 
خافات ومشاكل بن األهل واألطفال، 
ــد مــنــهــمــا مهتمًا  ــ ــد يـــكـــون كـــل واحـ وقــ
بلعب دور الضحية. مع ذلك، من املهم 
أن يفهم األهــل متى يحن دورهــم في 
ــر قد  االعـــتـــذار. عــلــى الــرغــم مــن أن األمـ
يبدو صعبًا في البداية، إال أن معرفة 
ــاء  ــطــ كـــيـــفـــيـــة تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة األخــ
ــاح  ــتـ ــفـ ـــم الـــطـــفـــل الــــصــــدق واالنـ

ّ
ال يـــعـــل

األمــر نفسه  فحسب، بل يجعله يفعل 
لدى ارتكاب األخطاء.

2 - الحلم مع الطفل: تقول إحدى أقوى 
رســائــل »والــــت ديـــزنـــي« )أكــبــر شــركــات 
وسائل اإلعام والترفيه في العالم(: »إذا 
كان في إمكانك أن تحلم بالشيء، يمكنك 
فعله«. من املهم أن يشجع األهل أطفالهم 
على الحلم والطموح. األهم من ذلك هو 
دعم مواهبهم وهواياتهم ومساعدتهم 

على تحقيق أهدافهم. وتظهر الدراسات 
أن األهل الداعمن ألطفالهم يعدون أحد 

أسباب نجاحهم في املستقبل.
3 - وضع أوقات محددة لكل تفاصيل 
وأنــشــطــة الـــيـــوم: أن يــعــرف الــطــفــل ما 
ســـيـــحـــدث فــــي يـــومـــه يــمــنــحــه شـــعـــورًا 
ــم. كـــمـــا أن  ــكـ ــحـ ــتـ ــان والـــثـــقـــة والـ ــ ــاألمـ ــ بـ
ــاول الـــوجـــبـــات  ــنــ ــتــ تـــحـــديـــد أوقـــــــــات لــ
النشاطات والقيلولة تبني  وممارسة 
ــقـــة بــــن األهـــــــل واألطــــــفــــــال. بـــذلـــك،  ــثـ الـ
ــه. وحـــن  ــعــ ــوقــ ــون مـــــا يـــمـــكـــن تــ ــرفــ ــعــ يــ
يــكــبــرون، يــصــيــرون أكــثــر اســتــقــالــيــة 
ومــســؤولــيــة. وتــشــيــر دراســــات إلـــى أن 
تــنــاول الــوجــبــات مــعــًا كــعــائــلــة يجعل 
ــال أكـــثـــر ســـعـــادة ويــعــلــمــهــم أن  ــفــ األطــ

يكونوا أفضل في التواصل.
الــــوقــــت  ــــي  فــ األطــــــفــــــال  مــــســــانــــدة   -  4
األهـــل حماية  على  يتوجب  املــنــاســب: 
ــراط  ــ اإلفــ أن  إال  وإعـــالـــتـــهـــم.  أطـــفـــالـــهـــم 
ــًا  ــمــ ــايــــة واالســـــتـــــســـــام دائــ ــمــ فـــــي الــــحــ
ــاتـــهـــم يـــمـــكـــن أن يـــجـــعـــل مــنــهــم  ــبـ لـــرغـ
وتشير  الــتــصــرف.  يسيئون  مــراهــقــن 
الدراسات إلى أن األهل الذين يبالغون 
ــال  ــ ــفـ ــ ــة يــــشــــجــــعــــون األطـ ــايــ ــمــ ــحــ ــي الــ ــ فــ
عــلــى الـــكـــذب والــتــاعــب والـــخـــوف من 
املخاطرة وخوض تجارب جديدة. من 
املهم أن يعرف األهــل متى يتراجعون 
ويسمحون ألطفالهم باتخاذ القرارات 
واكتشاف األمور بأنفسهم. في الوقت 
نــفــســه، يــجــب أن يــكــونــوا مــوجــوديــن 

حن يخفقون لدعمهم.
)ربى أبو عمو(

كيف يُحسن األهل تربية 
أطفالهم؟

محمد أحمد الفيالبي

لــم يكن مــن السهل الــدخــول، أو حتى االقــتــراب مــن ذلــك املــكــان املقدس 
ــِدر  واملــخــيــف؛ عيسى الــطــالــب... تــلــك الــُغــويــبــة الكثيفة مــن أشــجــار الــسِّ
النيل قبالة  متشابكة األغصان، على بعد أقل من كيلومتر من مجرى 
ها حارس لقرية 

ّ
قريتنا العريقة في السودان. تقف شامخة بني املزارع كأن

الفقيرة تحت  ببيوتها  دوم،  أم  الحلة  سمى: 
ُ
ت التي  تلك  الظال جنوبها، 

شكان معا 
ُ
أشجار النخيل والدوم والسنط والعرديب، وبعض السدر، فت

نظاما بيئيا فريدًا.
لذلك  تــعــود  ــهــا 

ّ
أن أدركــنــا الحــقــا  بقدسية  الطالب  ويبة عيسى 

ُ
غ حظيت 

الراهب الذي كان يتعبد بني أشجارها، ويقتات من ثمارها، ويصنع من 
فروعها املتساقطة ألواحا لطاب العلم الديني الفقراء )الشرافات(. كان 
، يختفي 

ً
أهلنا يرونه حني قدومه، أو حني يرد املاء، أو يحمل ألواحه راحا

لشهور ثم ال يلبث أن يعود، فيفرح لعودته املزارعون والسكان البسطاء 
ه يبسط تلك البركة في حياتهم.

ّ
ويتبركون بوجوده، معتقدين أن

سجت كثير من الحكايات حول تلك الغابة الصغيرة وقاطنها الغريب، 
ُ
ن

وثمارها التي ال تشبه »نبق« سدر النواحي. نبتدع ألنواعه العديدة من 
رية«  و»حمُّ »تــفــاح«  الطفل؛  وخيالنا  ذائقتنا  تسعفنا  ما  بقدر  األســمــاء 
 األصـــنـــاف، ونستمتع بــروائــحــهــا 

ّ
ــاوي« ونــشــتــهــي كـــل ـ

ّ
ــط و»رّيــــــاق« وشـ

نتوغل،  حــني  حجينة«  »أبــو  املعقوفة  الــحــادة  أشواكها  ونكابد  الشهية، 
ونذهب  حركتنا،  مــن  الخائفة  الثعابني  لتلك  املفاجئ  الظهور  ونــخــاف 
ها هي روح عيسى الطالب ذاك، بعد اختفائه حني شببنا، 

ّ
بخياالتنا إلى أن

واستطعنا دخول مغارته.
 ما جعل من ثمار تلك الغابة أشهى من سواها، هو منعنا، وحمايتها 

ّ
لعل

من أغنامنا، وترك أشجارها تنمو كما تشاء على مّر السنني، من دون 
أن يجرؤ أحد على قطع شجرة واحدة. في ما بعد، ظهر من يّدعي ملكية 
الــراهــب، وقد  التزام أسافه بتركها لذلك   من 

ّ
ــه في ِحــل

ّ
أن األرض معلنا 

اختفى لسنوات طويلة، فقام بقطع أشجارها وزرع مساحتها.
شغلتنا األسئلة حني كبرنا حول شجرة السدر، من قبيل: هل من عاقة 
بني ذلك املتعّبد عيسى، ورمزية السدر لدى املسيحيني ممن يعتقدون أّن 
ج به السيد املسيح قبل صلبه صنع من هذه الشجرة؟  ّوّ

ُ
اإلكليل الذي ت

لــدى املسلمني إذ يعتبرونها من  الــقــداســة  الــدرجــة مــن  وهــل هــي بــهــذه 
أدويــة  فيصفون  الشعبي  الطب  أهــل  فيها  يعتقد  كذلك،  الجنة؟  أشجار 

تستخلص من ثمارها ومن أوراقها ولحائها.
كانت غويبة عيسى الطالب، قبل أن تطاولها أسلحة األطماع هي سدرة 
مبتدانا، ملا فيها من منتهى الغموض والسحر، ثم أصبحت مجرد حكاية 
الطبيعية،  املـــوارد  على  الحفاظ  فــي  األســـاف  استراتيجيات  على   

ّ
تــدل

 شــيء، وال يقيم 
ّ

ليركل كل فهم 
َ
ل
َ
البيولوجي حولهم، ثم جاء خ والتنوع 
وزنا للقداسة، وال للحفاظ على البيئة.

)متخصص في شؤون البيئة(

»سدرة مبتدانا«

إيكولوجيا

من  واسعة  انتقادات  المغرب  في  الجديد  التعليمي  النظام  يواجه 
حوله.  النقاش  في  إشراكهم  لعدم  الجامعات  أساتذة  بعض  قبل 
ويلفت هؤالء إلى مشاكل أساسية تتعلق بآلية التطبيق التي تجعلهم 
التي  الهامة  التوصيات  ببعض  األخذ  عدم  حال  في  فشله  يتوقعون 
تعديل  يمكن  ال  أنه  إلى  إشارة  في  لتطبيقه،  مواكبة  تكون  أن  ينبغي 

النظام الجامعي دون النظر إلى النظام المدرسي. 

انتقادات

)Getty( ماذا ينتظرهم بعد االنتقال إلى الجامعة ؟
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