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عّمان ـ أنور الزيادات

عادت، أمس األحد، عجلة التعليم املدرسي 
فــي األردن إلــى دورانــهــا، وانــخــرط مليونا 
تــلــمــيــذ فـــي الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي والــخــاص 
وجاهيًا وعن ُبعد، للفصل الدراسي الثاني، في فترة 
املقبلة،  الــفــتــرة  خـــال  تقييمها  ســيــجــري  تجريبية 
جائحة  لــظــروف  نظرًا  املناسبة،  الــقــرارات  واعتماد 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــدكــتــور  ــ ــــال وزيـ ــا. وقـ كــــورونــ
 
ّ
تــيــســيــر الــنــعــيــمــي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن
الحكومة كانت واضحة في ما يتعلق بقرار العودة 
 
ّ
أن التعليم الوجاهي، وال عــودة عنه، موضحًا  إلــى 
املـــدارس ستكون متدرجة وبالتناوب،  إلــى  الــعــودة 
 التعليم سيكون عن ُبعد ووجاهيًا في الوقت 

ّ
أي أن

 هـــذه الــعــودة ســتــكــون فــي شكل 
ّ
نــفــســه. وأضــــاف أن

مــجــمــوعــات اعـــتـــمـــادًا عــلــى الــكــثــافــة فـــي الــصــفــوف، 
فــيــكــون نــصــيــب الــتــلــمــيــذ مـــن غــرفــة الــصــف مــتــريــن 
ــرك الــخــيــار  ــى تــ ــل، بـــاإلضـــافـــة إلــ ــ ـــعـــن عــلــى األقــ ُمـــربَّ
ألولياء األمور في اختيار الدوام املدرسي الوجاهي 
يــفــتــح، يخضع للمراجعة  قــطــاع   

ّ
بــعــد، وكـــل أو عــن 

والتعديل بحسب املعطيات الوبائية.
بـــــــدوره، قــــال وزيـــــر الــصــحــة نـــذيـــر عـــبـــيـــدات، خــال 
اجتماعه مع لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، 
 قرار إعادة فتح املــدارس سُيطبق كما هو متخذ 

ّ
إن

ــتـــداًء مــن الــصــفــوف  ســابــقــًا بــالــعــودة الــتــدريــجــيــة ابـ
ــانــــي الـــثـــانـــوي  ــثــ ــــف الــ ــــصـ األســــاســــيــــة األولـــــــــــى، والـ
)الــتــوجــيــهــي، أو صــف الــثــانــويــة الــعــامــة(، وريـــاض 
التربية  عــنــه«. وأطــلــقــت وزارة  تــراجــع  ال  ــفـــال،  األطـ
والــتــعــلــيــم دلــيــل عــــودة الــتــامــيــذ إلــــى املــــــدارس في 
 إجراءات احترازية 

ّ
الفصل الدراسي الثاني، في ظل

ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد.  مــــشــــددة لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــ
وبــحــســب الــدلــيــل، تــعــود صــفــوف ريــــاض األطـــفـــال، 
ــانـــوي، في  ــثـ الـ والـــصـــف األول األســــاســــي والـــثـــانـــي 
السابع من فبراير/ شباط الجاري )أمــس(، ويعود 
تاميذ الصف الثاني األساسي في اليوم الذي يليه 
)غدًا  فبراير/ شباط   9 اإلثنن(، ويليهم في  )اليوم 
الثاثاء( تاميذ الصف الثالث األساسي، ثم في 10 
فبراير )بعد غد األربعاء(، يبدأ جميع التاميذ في 
الصفوف املــذكــورة أعــاه بــالــدوام معًا، وفــق الخطة 

االحترازية التي أعدتها الوزارة مع وزارة الصحة.
مــن تكرار  املــواطــنــون مخاوفهم  أبـــدى  مــن جهتهم، 
الــدوام  أسبوعن من  فبعد  األول،  الفصل  سيناريو 
ــلــــول املــــاضــــي، عــــادت  ــي، فــــي ســبــتــمــبــر/ أيــ ــ ــدرسـ ــ املـ
الحكومة وأغلقت املدارس بسبب الفيروس، بعدما 
ــدارس الــخــاصــة، واشـــتـــروا  ــ ــالـــي رســــوم املــ دفـــع األهـ

املستلزمات املدرسية من مابس وقرطاسية.
ــــادي، وهــــــي والـــــــــدة لــتــلــمــيــذيــن،  ــبـ ــ ــعـ ــ ــنـــى الـ ــقــــول مـ تــ
با  كانت  بعد  عــن  الــدراســة   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

مــهــارات  أّي  التاميذ  يكتسب  ولــم  حقيقية،  فــائــدة 
 التعليم الوجاهي 

ّ
خال العام املاضي، وتوضح أن

ابنيها   
ّ
أن إلــى  تلفت  ها 

ّ
لكن الحقيقي،  التعليم  هــو 

اعـــتـــادا خـــال عـــام مــضــى الــجــلــوس فــي الــبــيــت، وال 
يرغبان في العودة إلى املدرسة.

أما أحمد سليم، وهو ولّي أمر ثاثة تاميذ، فيرى 
ــه ال يوجد ما يعّوض املعلم، فالتعليم الوجاهي 

ّ
أن

الصفوف  لتاميذ  خــصــوصــًا  لـــه،  حقيقيًا  بــديــل  ال 
الكثير  خسروا  التاميذ   

ّ
أن إلــى  مشيرًا  األساسية، 

من التحصيل خــال عامهم املــدرســي. ويشدد على 
 اســتــقــرار الــوضــع الــوبــائــي خــال الشهر األخير، 

ّ
أن

يجعل العودة إلى الدراسة الوجاهية أمرًا ضروريًا.
بدوره، يقول االستشاري والخبير التربوي، عايش 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــحـــن نــتــعــامــل  الـــنـــوايـــســـة، لــــ
مـــع فــئــة عــمــريــة فـــي حــاجــة إلــــى  الــتــعــلــم واملــعــرفــة. 
اجتماعية  جوانب  والتعليمية  التربوية  وللعملية 
ونفسية، ترتبط  بالبيئة الدراسية، وهذا ما يفتقده 
 املــؤشــرات تقريبًا، 

ّ
ُبــعــد«. يضيف: »كــل التعليم عــن 

خــال العام املــاضــي، كانت سلبية، وفــي مثال على 
 7 في املائة من التاميذ 

ّ
ذلك، يقول وزير التربية إن

لــم يــدخــلــوا منصة درســـك )للتعليم عن  األردنـــيـــن، 
بعد(، أي أكثر من 100 ألف تلميذ، ما يعني إهمالنا 
من  تتذمر  الحكومات سابقًا  كانت  فيما  تعليمهم، 
األعداد البسيطة التي تتسرب من املــدارس«. ويجد 

 أســبــاب ارتـــفـــاع هـــذه الــنــســبــة، تــتــركــز عــلــى عــدم 
ّ
أن

وبالتالي  بعد،  عــن  التعليم  نظام  التاميذ  اعتياد 
النوع  هــذا  أدوات   

ّ
إن كذلك  لديهم،  م 

ّ
للتعل حافز  ال 

مــن التعليم وتــجــهــيــزاتــه، غــيــر مــتــوافــرة لـــدى جــزء 
الــدخــل،   هــنــاك أســـرًا ضعيفة 

ّ
أن منهم، وخــصــوصــًا 

وال يمكنها توفير تلك التجهيزات ألبنائها. يضاف 
إلى ذلك ضعف متابعة املتعلمن، فالوزارة حصرت 
العملية باملنصة ال غير. ويختم: »ال بديل من املعلم، 

وال وسيلة تأخذ مكانه«.

مجتمع
أنقذت دورية بحرية فرنسية 36 مهاجرًا كانوا على منت قاربن »واجها صعوبات« في بحر املانش 
الفرنسية.  البحرية  السلطات  وفــق  بريطانيا،  إلــى  العبور  محاولتهم  خــال  اإلنكليزية(  )القناة 
وأنقذت الدورية مجموعة أولى مؤلفة من 13 مهاجرًا ُرصدوا قبالة كاليه، شمالي فرنسا. والحقًا، 
قــارب واجــه صعوبات. ونقلت الدورية املجموعتن إلى كاليه  أنقذت 23 شخصًا كانوا على منت 
 الظروف مائمة نسبيًا لعبور املانش حاليًا، مع هدوء املياه 

ّ
متهما لشرطة الحدود، علمًا أن

ّ
وسل

)فرانس برس( على غير عادتها في مثل هذا الوقت. 

سيطر رجال اإلطفاء في والية أستراليا الغربية على ستة حرائق في جنوب غربي الوالية. وقالت 
الــذي ساعدت فيه  ــه تم على األرجــح إشعال الحرائق عمدًا، في الوقت 

ّ
إن السلطات، أمــس األحــد، 

األمــطــار في احــتــواء حريق استمر أسبوعًا ودمــر 86 منزاًل في تــال بيرث. وقالت إدارة خدمات 
 جميع الحرائق املريبة بدأت في الوقت نفسه تقريبًا، مساء أول 

ّ
اإلطفاء والطوارئ في الوالية، إن

ها متجاورة. وكان هطول األمطار في مطلع األسبوع، هو األول من نوعه 
ّ
من أمس السبت، علمًا أن

)رويترز( منذ شهر، في بعض املناطق التي شهدت حرائق. 

أستراليا تسيطر على ستة حرائقفرنسا: إنقاذ 36 مهاجرًا حاولوا عبور المانش

في  والتعليم  التربية  وزارة  باسم  الناطق  قال 
التحاق  بعد  إنّه  القرعان،  الغفور  عبد  األردن، 
هذا  بمدارسهم  التالميذ  من  األولــى  الدفعة 
الصفين  من  تلميذ  ألف   288 نحو  فإّن  األسبوع، 
بمدارسهم  سيلتحقون  الثانوي،  واألول  العاشر 
بقية  تعود  فيما  الجاري،  فبراير/شباط   21 في 
التالميذ من الصف الرابع حتى التاسع، اعتبارًا من 

7 مارس/آذار المقبل.

بقية الصفوف

غــمــرت مــيــاه حــمــراء قــرمــزيــة قــريــة إنــدونــيــســيــة، 
بعدما أتت الفيضانات على مركز لصبغ األقمشة 
في وسط جزيرة جاوة. وشوهد سكان جينغوت 
قرب بلدة بيكالونغان )الصورة( وهم يمرون عبر 
الــلــون، فيما نشر كثر صــورًا لهذه  مياه حــمــراء 
تعليقات  أثــار  ما  اإلنترنت،  عبر  النادرة  الظاهرة 
واســعــة الــنــطــاق، طـــوال الــيــومــن املــاضــيــن. وأكــد 

مسؤولون، في وقت الحق، أّن اللون الفريد جاء من 
صبغة قماش غير ضارة تستخدمها العديد من 
وتشتهر  املنطقة.  في  الباتيكي  التطبيع  مصانع 
بــيــكــالــونــغــان بــصــنــاعــة مــنــســوجــات الــبــاتــيــك، مع 
 

ّ
كل فــي  الحرفية  الصناعات  مــن  الــعــديــد  ازدهــــار 

يــودا، املسؤول  املدينة. وقــال ديماس أرغــا  أنحاء 
أمــس األحــد:  الــكــوارث املحلية،  في إدارة مكافحة 

املياه  لكّن  قصد،  عــن  الصبغة  املصانع  تلِق  »لــم 
غمرت العديد من مبانيها ونقلت عبوات الصبغة 
عبرها«، مضيفًا أّن صبغة الباتيك ليست سامة 
وال تشكل خطرًا على اإلنسان. ونشر مسؤولون 
محليون مضخات لتجفيف املنطقة التي غمرتها 

املياه وجرى تنظيفها في أقل من ساعة.
أنحاء األرخبيل   

ّ
الفيضانات شائعة جدًا في كل

اإلندونيسي، خصوصًا في موسم األمطار. وفي 
يقل عن  ال  ما  لقي  املاضي،  الثاني  يناير/كانون 
21 شخصًا حتفهم، وأجلي أكثر من 60 ألفًا من 
الكبيرة  الفيضانات  مــن  سلسلة  بعد  الــســكــان، 
الـــتـــي ضـــربـــت جـــنـــوب مــنــطــقــة كــالــيــمــانــتــان، في 

جزيرة بورنيو.
)فرانس برس(

Monday 8 February 2021
االثنين 8 فبراير/ شباط 2021 م  26  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2352  السنة السابعة

)شاكا/ فرانس برس(



يضايقني هو عدم قدرتي على توديعهم«. 
ــتـــي تـــتـــحـــدر مــنــهــا  تـــتـــابـــع صــفــحــة الـــقـــريـــة الـ
يوميًا على فيسبوك خشية أن تفوتها ورقة 
أو غيره بعدما  نعي فال تعرف بموت عزيز 
ــدى الــقــصــص الــتــي  كــثــرت أوراق الــنــعــي. إحــ
أثــرت فيها هــو طلب شخص تعرفه وحــدات 
دم ملريض بكورونا في املستشفى. لم تتمكن 
الــرغــم مــن اتصالها بعدد  مــن املساعدة على 
مــن األشـــخـــاص، لــيــتــوفــى املــريــض فــي الــيــوم 
املشاعر  كــهــذه، تصير  »فــي لحظات  الــتــالــي. 
غير واضــحــة. هل نسأل عن املرضى لنعرف 
إذا ما كانوا في طور الشفاء أو املوت؟ األسوأ 
أننا صرنا ننتظر خبر الشفاء مثلما ننتظر 

خبر املوت«، تقول.
نــادر، بــدوره، يقول إنه ُيتابع أخبار كورونا 
بصورة يومية سواء من خالل املواقع الرسمية 
الصحة  ووزارة  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  كــمــنــظــمــة 
الــعــامــة، أو املـــواقـــع اإلخــبــاريــة اإللــكــتــرونــيــة، 
أو حتى  االجـــتـــمـــاعـــي،  الـــتـــواصـــل  ــع  مـــواقـ أو 
مـــن خــــالل مـــا يــتــنــاقــلــه الـــنـــاس فـــي الــلــقــاءات 
املــحــصــورة بــعــدد قــلــيــل مــن الـــنـــاس. ُيــزعــجــه 
ثار للنقاش غير 

ُ
أنه لم يعد هناك مواضيع ت

كورونا وأعداد اإلصابات والوفيات والدعاء 
للمرضى والترّحم على املوتى وقرارات وزير 
الصحة حمد حسن واللجنة الوزارية ملتابعة 

ملف وبــاء كــورونــا وآثـــار اإلقــفــال الــعــام على 
 هذه األمور واألفكار التي تكثر 

ّ
حياتنا. »كل

مشاركتها على وسائل التواصل االجتماعي 
قررت  لذلك،  دائــمــة.  توتر  في حالة  جعلتني 
عدم التفاعل مع أي شخص على فيسبوك أو 
غيره. بعدما كنا نحكي عن نشاطات وننشر 
ــشــعــرنــي 

ُ
ــار كــــورونــــا ت ــبــ صـــــــورًا، صــــــارت أخــ

بــالــعــزلــة والـــتـــشـــاؤم والـــخـــوف مـــن اســتــمــرار 
هذا الوضع لوقت طويل. حاولت العودة إلى 
واالستماع  الــقــراءة  منها  هواياتي  ممارسة 
ــن الــكــثــيــر مــن  ــرجــــت مــ ــقـــى، وخــ ــيـ إلـــــى املـــوسـ

املجموعات على واتساب«.

رفض وواقعية  
نــعــيــش حـــالـــتـــن. األولــــــى هـــي الـــرفـــض لــهــذا 
التعامل معه  الــواقــع وإنــكــاره، والثانية هــي 
ــــالن عن  بــواقــعــيــة، كــمــا هـــي الـــحـــال لـــدى اإلعـ
ــــوت أو الــتــعــبــيــر عـــن مــشــاعــر الــــحــــزن. في  املـ
النفس  الدكتورة في علم  هذا السياق، تقول 
ــاذة الــجــامــعــيــة بــاســمــة  ــتــ االجــتــمــاعــي واألســ
 »األوضـــــاع 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن املـــنـــال، لــــ

الصحية  والقيود  واالقتصادية  االجتماعية 
ــا فـــرضـــت على  الــنــاتــجــة عـــن تــفــشــي كــــورونــ
الـــنـــاس تــغــيــيــر عــاداتــهــم وتــقــالــيــدهــم، منها 
الناس  أجبر  مــا  التقليدية،  التعزية  وســائــل 

بيروت ـ ربى أبو عمو

ــا. أن  ــكـــورونـ ــــوت بـ ــا أصـــعـــب املـ »مــ
ــاك بـــكـــورونـــا يــعــنــي أن  ــ تــفــقــد أخــ
ــه، أن  ــنـ تـــكـــون شــبــه وحـــيـــد فـــي دفـ
ــحــّبــن عـــدم الــحــضــور لــتــوديــع 

ُ
تــطــلــب مـــن امل

عــزيــز ومـــواســـاتـــك خــوفــًا عــلــى صــحــتــهــم، أن 
بكفك  تمسح  أن  تستطيع  أال  نشيجًا،  تبكي 
أاّل  األخــيــرة،  للمرة  قّبل رأســه 

ُ
على وجهه وت

تــضــم ابـــن أخــيــك وزوجــتــه وبــنــاتــه وأحــفــاده 
ك 

ّ
إلى صدرك... أن تفقد حبيبًا بكورونا فكأن

تــمــوت مــعــه«. مــثــل هـــذه الــكــلــمــات تكثر على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــًا 
فيسبوك. هكذا يحاول أهل الضحية مواساة 
أنـــفـــســـهـــم بـــعـــدمـــا فـــــرض عــلــيــهــم الـــفـــيـــروس 
العزلة حتى في طقوس املوت. هذه الكلمات 
ل 

ّ
إلـــى حقيقة فض والــكــثــيــر غــيــرهــا تــأخــذنــا 

بعضنا إنــكــارهــا، أال وهـــي املـــوت بــكــورونــا. 
 املــوت قريب منا كما هو قريب 

ّ
والحقيقة أن

من اآلخرين. مع ذلك، فإن كثرة أوراق النعي 
التي نراها يوميًا على فيسبوك، سواء كانت 
أو ال، جعلت كثيرين منا يعيشون  تخّصنا 
الهلع، وإن كــان األمــر ليس جديدًا  حالة مــن 
بــاملــطــلــق. وزاد مــن الــخــوف والــضــغــط إعــالن 
لبنان حالة الطوارئ خالل األسابيع الثالثة 
ــام وحـــظـــر الــتــجــول  ــتــ األخــــيــــرة واإلغــــــــالق الــ
ــات  ــابـ ــع االرتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي أعــــــداد اإلصـ مـ
بــالــفــيــروس والــوفــيــات فــي ظــل عــجــز النظام 
االستشفائي. واليوم، ومع بدء تخفيف هذه 
اإلجـــــــراءات، لــن يتغير الــكــثــيــر عــلــى وســائــل 

التواصل االجتماعي. 

عادة جديدة
مات؟ كيف مات؟ كورونا؟ كم عمره؟ وهل كان 
ُيعاني من أمراض أخرى؟ ما إن نرى أحدهم 
ينعى آخر حتى تتبادر إلى أذهاننا كل هذه 
األســئــلــة. وال نــرتــاح إال إذا كــان املـــوت مبررًا 
هــنــا. فتقّبل املـــوت بــكــورونــا مــن غــيــر مــرض 
ــحــاصــرنــا 

ُ
مـــزمـــن، صـــعـــب. وفــــي الــنــتــيــجــة، ت

أخبار املــوت والــحــزن وكلمات الــعــزاء بعدما 
ــهـــة مــجــهــول  وضـــعـــنـــا الـــفـــيـــروس فــــي مـــواجـ

إضافي. 
نـــدى الــتــي أصــيــبــت بــكــورونــا وشــفــيــت منه، 
 تفوتها أي ورقة نعي 

ّ
باتت تحرص على أال

على فيسبوك. وهذه »عادة جديدة«، تقول. 
قد  كــان  إذ  وأبحث عما  »أستيقظ صباحًا، 
توفي شخص أعرفه«. بدأ هذا الشعور لديها 
بعدما توفي أكثر من شخص من معارفها 
وأقاربها خالل أيام قليلة نتيجة إصابتهم 
بكورونا، وقد عرفت بهذه األخبار من خالل 
ــاذا لو  ــ ــائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي. »مــ وسـ
كنت أنا التي توفيت بسبب كورونا؟ أشعر 
بــالــذنــب أحــيــانــًا ألنـــنـــي نـــجـــوت. وأكـــثـــر ما 

إحباط 
جماعي

»فيسبوك« 
يصيب لبنانيين 

بالخوف 
واالكتئاب

نُرّدد أن وسائل التواصل االجتماعي، خصوصًا فيسبوك، 
تحّولت إلى ورقة نعي في لبنان. يوميًا، يتم اإلعالن عن 
وفاة أشخاص بعدما أصيبوا بفيروس كورونا. وها نحن 

نعيش اليوم المزيد من الخوف واإلحباط

في السابق، كانت 
أوراق النعي ُتلصق 
على مداخل المباني

بعد تفشي كورونا، 
شهدنا األكبر سنًا 

يدفنون شبابًا
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ــن بــــــدائــــــل«. تـــضـــيـــف: »فـــي  ــ عـــلـــى الـــبـــحـــث عـ
ــلــصــق على 

ُ
ت الــنــعــي  أوراق  كـــانـــت  الـــســـابـــق، 

مـــداخـــل املــبــانــي، ثـــم فـــي خــانــة الــوفــيــات في 
اإللكترونية.  الصحف  ثم  الورقية،  الصحف 
 الكلفة املادية للنشر في الصحف أدت 

ّ
إال أن

إلى تراجع االعتماد عليها كوسيلة لإلبالغ 
 »كورونا غّير 

ّ
عن املوت«. وتشير املنال إلى أن

من عاداتنا االجتماعية، وأِلف الناس املوت«. 
والناس، على حد قولها، لجأوا إلى وسائل 
بديل  أّي  االجتماعي بسبب غياب  التواصل 
ــدم إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــواصـــل املـــبـــاشـــر.  ــ فــــي ظــــل عـ
 »تــفــشــي كــورونــا ونشر 

ّ
مــن هــنــا، تــوضــح أن

أقــارب  أوراق نعي لإلبالغ عن وفــاة  كثيرين 
بالفيروس خلق حالة صدمة بن  أحــبــاء  أو 
الناس   عــددًا كبيرًا من 

ّ
أن الــنــاس، خصوصًا 

الــفــيــروس أو ال يعيره أية  كــان ينكر وجـــود 
تتابع:  بالحقيقة«.  الجميع  ليصفع  أهمية، 
»تــغــّيــر مــفــهــومــنــا لــلــمــوت. بــالــنــســبــة إلــيــنــا، 
كان ينهي مسار حياة طويلة إال في حاالت 
استثنائية. لكن بعد تفشي كورونا، شهدنا 
األكــبــر ســنــًا يــدفــنــون شــبــابــًا. نــســف كــورونــا 

الكثير من املفاهيم التقليدية«.
ــا يـــتـــم تــــداولــــه عـــلـــى وســـائـــل  وعـــــن تـــأثـــيـــر مــ
ه »حتى 

ّ
إن التواصل االجتماعي، تقول املنال 

 ذلك 
ّ

الــيــوم، مــا مــن دراســـات تشرح تأثير كــل

علينا، فــي ظــل االنــشــغــال بــالــلــقــاحــات. لكن، 
ــــرس وغـــامـــض  ــديـــد وشــ ــــرض جـ ــة مـ ــالـ فــــي حـ
تأثيرات تختلف   هناك 

ّ
فــإن العدوى  وسريع 

من شخص إلى آخر. بالنسبة للبعض، بات 
املــوت أمــرًا عاديًا. فبعدما كــان املــرض بعيدًا 
ُيصيب اآلخرين فقط، بات قريبًا جدًا ونقرأ 
عنه يوميًا. في املقابل، قد يساهم الوباء في 

خلق حالة هلع جماعية«.

رغبات وضغوط
مــــا نــعــيــشــه جـــعـــل أســـئـــلـــتـــنـــا عــــن الــصــحــة 
ــان البعض  الــنــفــســيــة أكــثــر إلــحــاحــًا، وإن كـ
ها ليست أولوية في ظل مرض غامض 

ّ
يظن

املستشارة  ــحــاول 
ُ
ت هنا،  اقتصادية.  وأزمـــة 

الــنــفــســّيــة دانـــيـــا بــشــنــاتــي الـــعـــودة بــنــا إلــى 
 شخص رغباته 

ّ
بــدايــة القصة. تــقــول: »لــكــل

ــه، مــنــهــا تـــطـــويـــر الـــــــذات لــيــشــعــر  ــاتــ ــاجــ وحــ
بوجوده. وهذا غير متوفر في ظل الحجر، 
ــاك قـــمـــع لـــهـــذه  ــنــ ــبــــح هــ ـــــــه أصــ

ّ
ــا يـــعـــنـــي أن ــ مـ

 األخـــبـــار 
ّ
ــإن ــ الـــحـــاجـــات. مـــن جــهــة أخـــــرى، فـ

االجتماعي  التواصل  وسائل  تنقلها  التي 
وتلك التقليدية تتمحور حول وقوع حاالت 
انــتــحــار وجـــرائـــم اغــتــصــاب وقــتــل وأحــــداث 
أمنية، ما يجعلنا نطرح تساؤالت في ظل 
 

ّ
 كــل

ّ
عـــدم وجــــود حـــلـــول. فـــي الــنــتــيــجــة، فــــإن

اللغة  ــى 
ّ
نــكــّونــهــا سلبية. حــت الــتــي  األفــكــار 

التي نستخدمها في البيت باتت سلبية«. 
 فــكــرة ُيــرافــقــهــا 

ّ
 »كــــل

ّ
وتـــوضـــح بــشــنــاتــي أن

شعور. ثم تتراكم هذه املشاعر لتؤدي إلى 
ــقـــدرة عــلــى إشــبــاع  ضــغــوط فـــي ظـــل عـــدم الـ
فــي وقــت سابق،  رغباتنا وتطوير ذواتــنــا. 
كانت وسائل التواصل االجتماعي نافذتنا 
ها تحولت إلى ورقة نعي. 

ّ
إلى العالم، إال أن

ــظـــروف الــطــبــيــعــّيــة   الــقــلــق فـــي الـ
ّ
وتـــقـــول إن

يــتــراجــع مــع الــوقــت، على عكس مــا نعيشه 
أخبار  السلبّية وخصوصًا  األخــبــار  الــيــوم. 
املوت بسبب كورونا جعلتنا نعيش تهديدًا 
نموت  أن  يمكن  ــه 

ّ
بــأن نشعر  بتنا  مستمرًا. 

ا نعرف األمــر، 
ّ
ــى لــو كن

ّ
فــي أيــة لحظة. وحــت

 أن فيسبوك يعمد إلى تذكيرنا بها مرارًا 
ّ

إال
وكأنه يضعنا أمام الحقيقة وجهًا لوجه«. 

الحفاظ  يــتــولــى  كـــان  »املــجــتــمــع   
ّ
أن تضيف 

على صحتنا النفسية، وذلــك ما ال يحصل 
الــيــوم فــي ظــل الــحــجــر ســــواء أكــــان كــلــيــًا أو 
ــات في  ــرابـ ــطـ جــزئــيــًا. والــنــتــيــجــة قــلــق واضـ

النوم واألكل وإحباط جماعي«. 
ملــاذا ينشر الناس أوراق النعي أو يكتبون 
عن أحزانهم على فيسبوك؟ تشرح بشناتي 
 »الناس في حاجة إلى مشاركة أحزانهم 

ّ
أن

مع اآلخرين، فيلجؤون إلى وسائل التواصل 
االجتماعي كونها الوحيدة املتاحة أمامهم 
ــيــــوم. ســـابـــقـــًا، حـــن كـــانـــت تــلــتــّم الــعــائــلــة  الــ
ــريــــض أو أهـــــل الـــفـــقـــيـــد، كــانــت  ملــــواســــاة املــ
العاطفي  الــخــزان  الــحــب هــذه تمأل  مشاعر 
أن يتحقق  مــا ال يمكن  ملــن يحتاجه، وهـــذا 
اليوم في ظل الخوف من عــدوى كــورونــا«. 
مــن هــنــا، تــشــدد عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ على 
النفسية، من خــالل عــدم االستماع  الصحة 
الوقت، واالستماع  قــراءة األخبار طــوال  أو 
إلــــى املــوســيــقــى، وارتـــــــداء الــثــيــاب بــــداًل من 
البقاء بثياب النوم طوال النهار، وممارسة 
الرياضة، وغيرها من التفاصيل البسيطة. 
ومثلها، تلفت املنال إلى أهمية التعبير عن 
 
ّ
أن مــن كبتها، موضحة  بــداًل   مشاعرنا 

ّ
كــل

الــضــغــوط ويؤثر  الــخــيــار األخــيــر يضاعف 
على نفسيتنا.

تأثير متواضع
بعيدًا عن علم النفس، لعلم االجتماع موقف 
األستاذ في علم  يقول  الشيء.  مغاير بعض 
 نشر األخبار عن 

ّ
االجتماع روبير عبد الله إن

التواصل  يرافقه على وسائل  الفيروس وما 
الـــوعـــي املجتمعي  فـــي  االجــتــمــاعــي يــســاهــم 
ــب الـــعـــدوى بـــالـــفـــيـــروس. كــمــا يــســاهــم 

ّ
لــتــجــن

 العجز 
ّ

فــي خلق نــوع مــن املصالحة فــي ظــل
عــن مــحــاربــة الــوبــاء والــحــفــاظ عــلــى الــتــوازن 
التي  اإلنكار  إلى حالة  يلفت  النفسي. كذلك، 
ــقـــدرة على  يــعــيــشــهــا الــبــعــض بــســبــب عــقــم الـ
ه يستهجن إدانة 

ّ
إنهاء الوباء. ويشير إلى أن

 الـــوعـــي لــيــس نــاقــصــًا لــديــهــم، 
ّ
الـــنـــاس »ألن

ـــوّجـــه إلـــى الــســلــطــة التي 
ُ
فـــاإلدانـــة يــجــب أن ت

أفقرت الناس ونهبت املستشفيات«.  

االجتماعي  التواصل  وسائل  باتت  عمليًا، 
 
ّ
 عــبــد الــلــه يـــرى أن

ّ
 عـــن الــحــيــاة. لــكــن

ً
بـــديـــال

»تأثيرها متواضع جدًا؛ بمجّرد أن تتراجع 
الــبــالد، سيعود  الــتــي تفرضها  اإلجـــــراءات 
جهة  مــن  الطبيعية«.  حياتهم  إلـــى  الــنــاس 
ها 

ّ
بأن السلطة  »إدراك   

ّ
أن إلــى  يلفت  أخــرى، 

 
ّ
 بــالــبــالد، جــعــلــهــا تــبــث

ّ
املــســؤولــة عــّمــا حـــل

الــتــعــاطــي مع  الكثير مــن األخــبــار مــن دون 
ـــهـــا تملك 

ّ
هــــذا املــلــف بــجــديــة، خــصــوصــًا أن

 
ّ
الجهازين اإلعــالمــي والــتــربــوي. كــذلــك، فــإن

ــة  ــــالم تــبــالــغ فـــي مــعــالــجــة أزمـ ــائـــل اإلعــ وسـ
كـــورونـــا، وتستضيف األطــبــاء يــومــيــًا وقــد 
إلــى محللن استراتيجين«.  تــحــّول هــؤالء 
وال ينسى اإلشـــارة إلــى مــا يتم تــداولــه عن 
ه 

ّ
أن عدم دقة أرقــام الوفيات بكورونا، علمًا 

ما من دالئل حتى اليوم.
ثقتهم  كثيرون تحدثوا عن عدم  مواطنون 
بـــأرقـــام الـــوفـــيـــات، وهــــو مـــا يـــزيـــد مـــن حــال 
اإلرباك والتوتر. ملى هي أحد هؤالء، وتقول 
ه 

ّ
ها ال تثق بأّي جهة حكومية. تضيف أن

ّ
إن

»يكثر الحديث عن عدم إعالن أسباب الوفاة 
والــيــوم،  املـــــال«.  عــلــى  لــلــحــصــول  الحقيقية 
 ما تقرأه 

ّ
تعيش حالة من الرعب بسبب كل

من أخبار عن كورونا في لبنان، إلى درجة 
قاربها في الخارج 

ٌ
تدفعها إلى البقاء لدى أ

ريثما تتم السيطرة على الوباء. أما نادين، 
الــتــي تــؤّيــد نــشــر األخـــبـــار بــهــدف التوعية 
وتتقبل مشاعر الناس، فتقول: »على الله«.

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

في حّي الدرج، شرق مدينة غزة، يحتفظ 
املــحــامــي جــبــريــل أبــــو جــهــل )67 عـــامـــًا(، 
بــطــوابــع بــريــديــة جمعها طــــوال ســنــوات 
حياته تــعــود لــــ85 دولـــة حــول الــعــالــم من 
ــع، تــمــثــل بــالــنــســبــة إلــيــه  ــبـ الـــــقـــــارات الـــسـ
ــريـــات املـــاضـــي والــطــفــولــة. يــفــخــر بها  ذكـ
أمام أبنائه وأحفاده، ألنها بمثابة ذاكرة 
وطــنــيــة وثــقــافــيــة ســاعــدتــه فـــي االنــفــتــاح 
، وقـــد تــعــّرف 

ً
عــلــى الــخــارج مــذ كـــان طــفــال

من خاللها إلى الكثير من ثقافات الدول، 
بحسب ما يشرح.

ترعرع في أسرة في منطقة السدرة، التي 
تقع أسفل تل يسمى »تل الخروبة«، وهي 
البلدة القديمة ملدينة غزة، والتحق بكلية 
الحقوق في جامعة اإلسكندرية في مصر 
عام 1974، وحصل على درجة الليسانس 
بعد أربعة أعوام، وأكمل الدراسات العليا 
في الجامعة نفسها، وعمل في قطر مدة 

عامن، قبل أن يعود إلى مدينته غزة.
حّبه للطوابع بــدأ من خــالل دكــان والــده. 
القرن  الــوقــت، أي فــي ستينيات  فــي ذلــك 
املاضي، كانت الرسائل هي وسيلة الناس 
للتواصل. وكـــان الــدكــان هــو املــكــان الــذي 
قــبــل أن يستلمها  الــرســائــل  فــيــه  تــوضــع 
املعنيون من سكان املنطقة، علمًا أن غزة 
لـــإلدارة املصرية فــي ذلك  كــانــت خاضعة 
الــــوقــــت. كــــان يــســاعــد والــــــده فـــي إيــصــال 
الـــرســـائـــل إلــــى الـــنـــاس، ويـــســـتـــأذن منهم 

الحصول على الطوابع.
ــع مــن  ــ ــوابـ ــ ــك، كــــــان يـــحـــصـــل عـــلـــى طـ ــ ــذلـ ــ كـ
رسائل أشقائه الذين عملوا في قطر في 
ذلـــك الـــوقـــت، وأبـــنـــاء عــمــه فــي الــســعــوديــة 
ــن فــــي اإلمــــــــــــارات، وأيــــضــــًا خـــالل  ــ ــريـ ــ وآخـ
املــبــارزة مــع أطــفــال الــحــي، إذ كــان الــرابــح 
يـــفـــوز بــالــطــوابــع الـــتـــي يــتــنــافــســون على 
جمعها. في هذه الفترة، تطّور حبه لجمع 
الطوابع، حتى أنه صار يشتري بعضها 

من مصروفه الشخصي.
ــــف الـــخـــامـــس  ــــصـ ــــح فـــــي الـ ــبـ ــ ــا أصـ ــنــــدمــ عــ
ابتدائي، كان قد جمع طوابع بريدية من 
52 دولة حول العالم، ووضعها في دفتر 
أحد  ففي  تكتمل.  لــم  فرحته  لكن  صغير، 
األيام، خالل فترة االستراحة في املدرسة، 
ُسرق الدفتر من حقيبته وتضايق كثيرًا، 
ــم صـــّمـــم بـــعـــدهـــا عـــلـــى جـــمـــع الـــطـــوابـــع  ثــ
مــن جــديــد. لــكــن بــعــد النكسة عـــام 1967، 
تغير واقــع دخــول البريد إلــى قطاع غزة 
ــذي أصــــبــــح تـــحـــت ســـيـــطـــرة االحــــتــــالل  ــ ــ الـ

اإلسرائيلي.
»العربي  في هذا اإلطار، يقول أبو جهل لـ
ــد يـــدخـــل إلـــى  ــريـ ــبـ ــبــــح الـ ــديــــد«: »أصــ الــــجــ
مــديــنــة غــــزة إمــــا عــبــر مــكــاتــب الــســيــاحــة 
والسفر بطريقة غير مباشرة عبر مكاتب 
خارجية في جزيرة قبرص، أو عن طريق 
كانت  الــتــي  لــنــدن  البريطانية  الــعــاصــمــة 
إسرائيل،  مع  دبلوماسية  عالقات  لديها 
فيصل البريد إلى األخيرة ثم إلى القطاع. 
ــا هـــو عــلــيــه إلــى  واســـتـــمـــّر الـــحـــال عــلــى مـ
حن دخولي إلى جامعة اإلسكندرية في 
مصر، وقد أخذت دفتري معي إلى هناك«. 
بــريــديــة لالتحاد  أبــو جهل طــوابــع  جمع 
ــا،  ــيــ ــاكــ ــلــــوفــ ــكــــوســ ــيــ ــي وتــــشــ ــتــ ــيــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ
)الــوحــدة  املــتــحــدة  العربية  والجمهورية 

بن مصر وسورية(. 
ــانــــت تــحــت  ــــع ملــــــدن كــ ــــوابـ ــع طـ ــمـ ــذلــــك جـ كــ
ــدن  ــ ــل مـــــديـــــنـــــتـــــي عــ ــ ــثــ ــ االســـــــتـــــــعـــــــمـــــــار، مــ
وحــضــرمــوت، وأخــــرى ملـــدن أبــوظــبــي وأم 

القيوين ورأس الخيمة )إمــارات في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة(. وجمع طوابع 
ــــدول عــربــيــة بــأســمــائــهــا الــقــديــمــة، مثل  لـ
دولــــة جــنــوب الــيــمــن الــتــي كــانــت تسمى 
»جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية« 
العربي«  الجنوب  إمــارات  »اتحاد  وكذلك 
)اتــحــاد إلمــــارات ومــشــيــخــات وسلطنات 
تــأســســت تــحــت ســيــطــرة اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
 11 بتاريخ  عــدن  فــي محمية  البريطانية 
أفــريــقــيــة  ودول   ،)1959 شــبــاط  فـــبـــرايـــر/ 
ــيـــا )تـــعـــرف رســمــيــًا  ــيـــر وروديـــسـ مــثــل زائـ
بــجــمــهــوريــة رودســــيــــا، وهــــي دولـــــة غير 
مـــعـــتـــرف بـــهـــا تـــقـــع فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة مــن عــام 1965 إلى 
1979، وتشكل املنطقة التي تعرف حاليًا 
استطاع  بأنه  ويفخر  زيمبابوي(.  بإسم 
الحصول على طوابع بريدية فلسطينية 

قبل النكبة. 
يــقــول أبـــو جــهــل: »ال يــقــدر قــيــمــة الــشــيء 
الكتب  الكثير من  أملك  إال صاحبه. كنت 
القانونية والعلمية وأهديتها إلى نقابة 
املــحــامــن فــي غــزة ولبعض طــالب العلم. 
قــبــل  بــــشــــدة  مــــرضــــت   ،2018 عــــــام  وفــــــي 
أن أشـــفـــى. قـــــّررت الـــعـــودة إلــــى هــوايــتــي. 
ــع، الـــتـــي كـــــان عـــددهـــا  ــوابــ ــطــ ــفـــت الــ ـ

ّ
ــن وصـ

باآلالف وتعود إلى الكثير من الدول، في 
دفــاتــر. وبــات لكل طابع رقــم، ولكل دولــة 

طوابعها«.  
البريدية هي التي جمعها  أقــدم الطوابع 
من النمسا وعمرها أكثر من 110 سنوات، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أخــــرى مـــن جــمــيــع الــــدول 
الــعــربــيــة، يــعــود أقــدمــهــا إلــى مــصــر، التي 
كــانــت تــضــع صــــورًا ملــطــربــيــهــا وأدبــائــهــا 
وحــكــامــهــا ومــنــاضــلــيــهــا بـــاإلضـــافـــة إلــى 
رمــــوز فــرعــونــيــة. وقــــرر أن أفــضــل طريقة 
علني  بــمــزاد  بيعها  هــو  عليها  للحفاظ 
قيمتها  يــــقــــّدرون  أشـــخـــاص  لــيــشــتــريــهــا 

ويحافظون عليها من بعده.
إال  لهوايته،  الكبير  حبه  مــن  الــرغــم  على 
أنه في كل مرة، كان يشعر بغيرة شديدة 
بداخله عندما ينظر إلى رموز الدول التي 
تــبــرز ثــقــافــتــهــا وطــبــيــعــتــهــا عــلــى الــبــريــد 
أن  »مــحــروم  باستثناء فلسطن. ويــقــول: 
يــكــون عــنــدي طــابــع بـــريـــدي مــنــذ النكبة 
الفلسطينية وحتى اللحظة، ألن رمز الدولة 
هو في الطابع والعملة النقدية وهو الدليل 
السيادي فيها. بعض الدول العربية، مثل 
كــانــت تضع شــعــارات فلسطينية  مــصــر، 
على طوابعها القديمة، وكان املردود املالي 

لتلك الطوابع مخصصًا لفلسطن«.

جبريل أبو جهل... 
جمع طوابع بريدية لـ85 دولة

هذا جزء بسيط من الطوابع التي جمعها )محمد الحجار(

لم يتخل عن هوايته )محمد الحجار(

آثار انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل ستة أشهر في الخلفية )حسين بيضون(

3.562
عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد 
في لبنان، حتى مساء السبت، من أصل 

317.836 إصابة، بحسب وزارة الصحة.

لسنوات طويلة، جمع 
المحامي الغزاوي 

جبريل أبو جهل آالف 
الطوابع البريدية من 

حول العالم، وقرر 
بيعها في مزاد علني 

حفاظًا عليها

في ليبيا، على الرغم من 
أزمات التقسيم والمعارك 

والتهجير والفقر وجائحة 
كورونا، حمالت تشجير 

تطوعية مستمرة، 
على المستوى الوطني، 
هدفها زيادة المساحات 

الخضراء، ومكافحة 
التلوث ما أمكن، 

وتلطيف البيئة عمومًا

ليبيا: تشجير لتعويض خسائر الغطاء النباتي
تلقى الحمالت التطوعية 

للتشجير دعمًا من 
مؤسسات مدنية ورسمية

آالف الهكتارات من 
محمية الشماري ُجرفت 

وبيعت على يد المعتدين

طرابلس ــ العربي الجديد

عام 2014، أطلق عدد من الشباب املتطوعن 
حملة تشجير في مدن ليبية عــدة، وبمرور 
السنوات والنجاحات الواسعة التي حققتها 
إليها،  رسمية  مؤسسات  انضمت  الحملة، 
بحسب عاطف زبيدة، أحد ناشطي الحملة. 
 الحملة 

ّ
أن »العربي الجديد«  لـ يؤكد زبيدة، 

ــا زالــــت بــفــضــل املــتــطــوعــن. يشير  بــــدأت ومـ
الجاري،  العام  الحملة تهدف، خالل   

ّ
أن إلى 

إلى زرع أكبر عدد من األشجار في مختلف 
أنحاء البالد. وحتى اآلن، تمكن املتطوعون 
وعــددهــم مــائــة، مــن زرع عــشــرات مــن شتول 
الغربي.  الجبل  الغابات في مناطق  أشجار 
لألحياء  الليبية  الجمعية   

ّ
إن زبيدة  ويقول 

الــبــريــة، انــضــمــت إلـــى الحملة الــراهــنــة، كما 
تــتــولــى الــشــرطــة الــزراعــيــة تــوفــيــر الحماية 
لــلــمــتــطــوعــن فـــي املــنــاطــق الــجــبــلــيــة. وفيما 
 مواسمها 

ّ
 هدف الحملة في كل

ّ
يؤكد زبيدة أن

الغطاء  البيئة وتوفير  السابقة هو تلطيف 

النباتي الالزم الذي فقد كثيرًا من مساحاته 
الكبيرة بسبب التجريف والتحطيب، يشير 
 الحملة لفتت أنظار منظمات دولية 

ّ
أن إلى 

وإقــلــيــمــيــة، مــثــل مـــبـــادرة »مـــن أجـــل أفريقيا 
مع  بالشراكة  ليبيا  في  تعمل  التي  أفضل« 

الجمعية الليبية لألحياء البرية.
ــادرة أهــلــيــة  ــبــ فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، بـــــرزت مــ
ــبـــالد، قــوامــهــا مــتــطــوعــون  ــرى، شــرقــي الـ ــ أخـ
تحت مسمى »غــصــون«، تمكنت خــالل عام 
عليها،  القائمن  تصريحات  بحسب   ،2019
مــن زراعــــة مــا يــقــرب مــن 6 آالف شــجــرة في 
إطار سعيها لزراعة 25 ألف شجرة، توازيًا 
النباتي.  الــغــطــاء  بأهمية  توعية  حملة  مــع 
وتمكنت الحملة من حشد مئات املتطوعن 
التي  النباتات واألشــجــار  بــهــدف اســتــعــادة 
األخــيــرة، مع  السنوات  أزيلت في  أو  طعت 

ُ
ق

دعـــوة السلطات إلــى ضـــرورة االلــتــفــات إلى 
خـــطـــورة انــحــســار الــغــطــاء الــنــبــاتــي بسبب 

التجريف والحرائق الواسعة.
انتباه  استرعى  التطوعية  الحمالت  نجاح 

أعلن  فقد  الجهود،  لتنظيم  رسمية  جهات 
مكتب الزراعة والثروة الحيوانية في بلدية 
العزيزية، جنوب العاصمة طرابلس، أخيرًا، 
عن توزيع نحو 10 آالف شتلة من مختلف 
الحكومية  الــجــهــات  مــنــدوبــي  ــواع على  األنــ
والــفــالحــن، لــغــرســهــا فــي الــحــدائــق العامة 

مــجــال الــبــيــئــة، مــنــال ســاســي، مــن جانبها، 
 
ّ
ــذه الـــحـــمـــالت، مــوضــحــة أن عــلــى أهــمــيــة هــ

»انــــحــــســــار الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي والـــتـــجـــريـــف 
املكونات  باتا يهددان اإلنسان قبل  الجائر 
ــه ال 

ّ
»العربي الــجــديــد« إن الــبــريــة«. وتــقــول لـ

تــحــديــد رســمــيــًا لــلــمــســاحــات املـــفـــقـــودة من 
 الصور الجوية التي يعتمدها 

ّ
الغابات، لكن

الباحثون تشير إلى فقدان نحو عشرة آالف 
الــبــالد،  هكتار فــي الجبل األخــضــر، شــرقــي 
 هــذه 

ّ
أن إلـــى  تلفت ســاســي  وحــــده. وبينما 

املعلومات هي نتاج دراسات طالب بأقسام 
جامعات  فــي  املــتــعــددة،  والجغرافيا  البيئة 
لــيــبــيــا، فــإنــهــا تـــقـــّدر عـــدم دقــتــهــا أيـــضـــًا، ما 
يحتم ضرورة التفات السلطات إلى الخطر 
املحدق بالبيئة، سواء على مستوى صحة 

اإلنسان أو املكونات البرية املختلفة.
كافية،  األهــلــيــة  التشجير  حــمــالت  ولــيــســت 
للعملية  التالية  فاملراحل  ساسي،  بحسب 
ــتـــاج تـــلـــك الــحــمــالت  ــقـــودة، مــــا يــجــعــل نـ ــفـ مـ
عــرضــة لــالنــدثــار، مــا يــعــنــي عــــودة مظاهر 

بعضها   
ّ
أن خــصــوصــًا  مــــجــــددًا،  الــتــصــحــر 

ــتــــربــــة ونــوعــيــتــهــا  ــــي صـــالحـــيـــة الــ ــراعـ ــ ال يـ
بــالــنــســبــة لـــألشـــجـــار املــســتــهــدفــة بــالــغــرس 
فـــي تــلــك املـــســـاحـــات. وتــلــقــي بـــالـــلـــوم على 
 »كــثــيــرًا 

ّ
الــجــهــود الــحــكــومــيــة، الفــتــة إلـــى أن

مــن خالل  مــارســوا ضغوطًا  الناشطن  مــن 
بالشكوى  بالتقدم  أو  اإلعــالم  إلــى  الحديث 
 املستفيدين 

ّ
لألجهزة املعنية بالغابات، لكن

مــن أراضــــي الــغــابــات تــقــدمــوا إلـــى الــقــضــاء 
ــي الـــغـــابـــات الــتــي  ــ ــادة مــلــكــيــتــهــم ألراضــ ــ إلعــ
 حــمــايــة قبلية 

ّ
أمــمــتــهــا الــــدولــــة. وفــــي ظــــل

ــعـــت حــكــومــتــا لــيــبــيــا  ــراجـ لــلــمــســتــفــيــديــن تـ
عـــن خــطــواتــهــمــا«. تــضــرب مـــثـــااًل بمحمية 
ــر، شــرقــي  ــ ــــضـ الــــشــــمــــاري، فــــي الـــجـــبـــل األخـ
 آالف الهكتارات منها 

ّ
البالد، التي تقول إن

املعتدين في شكل  ُجرفت وبيعت بواسطة 
بــنــاء مساكن  اآلن  يــجــري عليها  مــقــّســمــات 
خــاصــة، مــن دون تــحــرك الــحــكــومــة، محذرة 
في  املناخ  التعديات على  هــذه  من خطورة 

املدين املتوسط والبعيد.

واملدارس واملباني داخل البلدية. وبالتزامن، 
الــــوفــــاق  ــة  ــكـــومـ حـ ــلــــيــــة  داخــ وزارة  ــقـــت  ــلـ أطـ
بالتنسيق  للتشجير«  الــوطــنــيــة  »الــحــمــلــة 
الزراعة  الزراعية ووزارة  الشرطة  مع جهاز 
والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة ومــفــوضــيــة الــكــشــافــة 
والهالل األحمر وعدد من منظمات املجتمع 
املدني بحسب بيان للوزارة. وأشــار البيان 
بتشجير  حملتها  ســتــبــدأ  ــــوزارة  الــ  

ّ
أن إلـــى 

املتنزهات والحدائق بهدف »تلطيف« بيئة 
املـــــدن واملـــنـــاطـــق واملـــحـــافـــظـــة عــلــى الــغــطــاء 

النباتي الالزم للحياة.
وتلقى الحمالت التطوعية للتشجير دعمًا 
كـــبـــيـــرًا، واهـــتـــمـــامـــًا، مـــن جـــانـــب مــؤســســات 
لتعاون بعض  بــاإلضــافــة  مدنية ورســمــيــة، 
القطاعات والشركات التي أعطت ملوظفيها 
الحملة عطلة  الــتــطــوع ضمن  فــي  الــراغــبــن 
ــدة، فــيــمــا تــنــتــشــر الـــحـــمـــالت داخـــل  ــ ــام عـ ــ أليـ
املدن، من خالل زراعة أشجار داخل املدارس 

واملستشفيات ومقار خدمية أخرى.
وتــؤكــد األكــاديــمــيــة الــلــيــبــيــة، الــنــاشــطــة في 
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