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لندن ـ العربي الجديد

أبــلــغــت الــصــومــال عـــن اإلصـــابـــة األخــيــرة 
بــالــجــدري فــي عـــام 1977، والحـــقـــا، أقــرت 
جمعية الصحة العاملية استئصال الوباء 
الـــذي تقوده  التلقيح  بــرنــامــج  فــي عــام 1980 عبر 
املائي«  »الجدري  ليكون  العاملية،  الصحة  منظمة 

أول مرض ينتصر عليه البشر.
وكان جدري القرود يظهر على فترات متفاوتة في 
مناطق غــرب ووســط إفريقيا، وهــو مــعــروف لدى 
البشر منذ عام 1970، وأول اكتشاف للفيروس كان 
في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لكنه أصبح 
أجراها  أبــحــاث  بعد  فــي 1985،  بــه  مرضا معترفا 

املعهد الحكومي لألمصال في الدنمارك.
بِلغ عن إصابات بشرية بجدري 

ُ
أ منذ عام 1970، 

القرود في العديد من الدول اإلفريقية، وفي ربيع 
2003، اكــتــشــفــت إصــــابــــات بــشــريــة فـــي الـــواليـــات 

املتحدة، في أول ظهور للوباء خارج إفريقيا.
ــر، ســجــلــت مــنــظــمــة الــصــحــة  ــيــ خــــال الــشــهــر األخــ
العاملية نحو 150 إصابة بجدري القرود في أكثر 
من 20 دولة ال يتوطن فيها املرض عادة، معظمها 
 عــن كــنــدا والـــواليـــات املــتــحــدة 

ً
ــا، فــضــا ــ فــي أوروبــ

وأســتــرالــيــا وغــيــرهــا. يــتــشــابــه جــــدري الـــقـــرود مع 

الجدري املائي في كثير من األشياء، ومنها أغلب 
األعــراض، إال أن هناك بعض االختافات بينهما، 
من بينها أن الجدري املائي شديد العدوى، وهو 
يؤدي إلى ظهور طفح جلدي يشبه البثور، ويثير 
الــحــكــة، ويــعــانــي املــصــاب بــه مــن الــتــعــب والحمى 
والـــصـــداع قــبــل يـــوم أو يــومــن مـــن ظــهــور الطفح 
ــلـــدي. ذات األعــــــــراض يـــعـــانـــي مــنــهــا املـــصـــاب  الـــجـ
بـــجـــدري الـــقـــرود أيـــضـــا، لــكــن املــــرض لــيــس شــديــد 
الـــعـــدوى، إذ يــعــانــي املــصــاب مــن الــطــفــح الــجــلــدي 
والــبــثــور املــمــلــوءة بــالــســوائــل، ويــشــعــر بالحمى 
لكن بعض  الجلدي،  الطفح  قبل ظهور  والــصــداع 
م العقد اللمفاوية، 

ّ
املصابن به يعانون من تضخ

وهـــذا مــا يــمــّيــزه عــن جـــدري املـــاء، بحسب منظمة 
الصحة العاملية. 

ينتقل جدري القرود من طريق اإلفرازات التنفسية 
بــيــنــمــا ينتشر  الـــجـــلـــديـــة،  الـــبـــثـــور  أو  لـــلـــُمـــصـــاب، 
الجدري املائي من خال االتصال الوثيق باملريض، 
وفــي األغــلــب، يصاب 90 فــي املــائــة مــن األشخاص 
غير امللقحن القريبن من املريض بالعدوى، وفقا 
ملراكز السيطرة على األمــراض والوقاية منها في 

الواليات املتحدة )سي دي سي(.
تـــراوح فــتــرة حضانة فــيــروس جـــدري الــقــرود بن 
5 إلـــى 21 يــومــا، وعــــادة مــا تـــدوم أعــراضــه مــن 14 

إلى 21 يوما، بحسب منظمة الصحة العاملية. في 
إلى  املائي من 4  الجدري  أعــراض  املقابل، تستمر 
ــة أو لــقــاحــات متاحة  7 أيـــام فــقــط. وال تــوجــد أدويـ
حاليا لجدري القرود، لكن ثبت أن اللقاح املعروف 
ضــد الـــجـــدري املــائــي نــاجــع بنسبة 85 فــي املــائــة 
فــي الــوقــايــة مــنــه، وفــقــا ملنظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
وأعلنت شركة »موديرنا« األميركية، يوم الثاثاء، 
أنــهــا تــجــري اخــتــبــارًا لــلــقــاح محتمل لــلــوقــايــة من 
جــدري الــقــرود فــي ظــل انتشار املــرض فــي أوروبــا 
وأمــيــركــا. وقــالــت »مــوديــرنــا« إن اخــتــبــارات اللقاح 
ــتـــجـــارب قــبــل الــســريــريــة،   مـــا زالـــــت فـــي مــرحــلــة الـ
بشأن  التفاصيل  مــن  مــزيــد  عــن  تفصح  لــم  لكنها 
اللقاح املحتمل، واملتوقع أن يثير منافسة حامية 
الـــدواء العاملية على غــرار ما حدث  بن مختبرات 

مع لقاح كوفيد-19. 
بــالــنــســبــة إلــــى مــكــافــحــة الـــجـــدري املـــائـــي، ينبغي 
منه،  للوقاية  اللقاح  مــن  جرعتن  على  الحصول 
وفي حال الشفاء من الفيروس ال يكون هناك حاجة 
لــلــتــلــقــيــح، ألن الــجــســم يــتــمــكــن مـــن تــكــويــن مناعة 
ذاتية ضده، بحسب ما تشير مراكز السيطرة على 
األمــراض والوقاية منها. ولم تعد لقاحات الجيل 
األول والــثــانــي لــلــجــدري املـــائـــي مــســتــخــدمــة منذ 
ــص 

ِّ
عــام 1984، وفــي يوليو/ تموز عــام 2013، ُرخ

لقاح من الجيل الثالث مخصص لوقاية البالغن 
مــــن املــــــــرض. وتــــؤكــــد مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــاملــيــة 
أهمية تجنب مخالطة املصابن بالجدري، سواء 
الــقــرود، ويؤكد الخبراء  الجدري املائي أو جــدري 
 أن رعاية طبية جيدة تقلل من الخطر بشكل كبير، 
دون  مــن  تلقائيا  يــتــعــافــون  املــصــابــن  معظم  وأن 
مــخــاطــر. وفــي الــبــلــدان الــتــي اكتشف فيها جــدري 
القرود أخيرًا، كانت معظم اإلصابات خفيفة، ولم 

تسجل وفيات.

مجتمع
ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى ضخم غير منجز في جنوب غربي إيران إلى 14 على 
الثاثاء، مع تأكيد  البحث عن مفقودين، وفق مصادر رسمية يوم  األقــل فيما تتواصل عمليات 
الــحــادث. وانهار اإلثنن جــزء كبير من مبنى »متروبول« املؤلف  توقيف عــدد من املسؤولن عن 
من عشر طبقات، والواقع في شارع مزدحم بمدينة آبادان في محافظة خوزستان اإليرانية. وقال 
وزير الداخلية أحمد وحيدي: »وفق أحدث األرقام، قتل 14 وأصيب 32 آخرون بجروح«، وذلك في 
تصريحات للتلفزيون الرسمي من موقع الحادث.  )فرانس برس(

سجلت الطوابير الطويلة التي يضطر إليها اآلالف من املتقاعدين شهريا لتسلم معاشاتهم في 
أقــل من  الخامسة خــال  الثاثاء، هي  يــوم  العراق حالة وفــاة جديدة،  السليمانية شمالي  مدينة 
ثاثة أشهر، وسط مطالبات بمحاسبة املسؤولن عن دائرة التقاعد العامة وإدارة املصارف التي 
يتسلمون منها معاشاتهم الشهرية وإعادة النظر بطريقة توزيع املرتبات الشهرية للمتقاعدين. 
الــذي يبلغ من العمر 75 عاما وسقط خال  وأعلن مستشفى طــوارئ السليمانية، وفــاة املتقاعد 
)العربي الجديد( وقوفه داخل طابور أمام مصرف رزكاري بمدينة السليمانية.  

العراق: طوابير الرواتب تخطف حياة متقاعد خامسإيران: حصيلة انهيار مبنى ترتفع إلى 14 قتيًال

بؤر  اكتشاف  أن  العالمية  الصحة  منظمة  أكدت 
إصابات بجدري القرود في بلدان عديدة ال يتوّطن 
إلى  بالسفر  مباشر  ارتباط  دون  من  الفيروس  فيها 
اإلصابات  وأن  معتاد«،  غير  »أمــر  المناطق  تلك 
الشديدة تحدث بشكل أكبر لدى األطفال، وترتبط 
بمدى التعرض للفيروس، والحالة الطبية للمريض، 

لكن كبح تفشي المرض »ممكن«.

أمر غير معتاد

ــة »فــــــايــــــزر« األمـــيـــركـــيـــة  ــركــ ــنـــت شــ ــلـ أعـ
لألدوية الحيوية والبحوث، أنها ستقدم 
مــا يــقــرب مــن عــشــريــن مــنــتــجــا، بينها 
عـــاج ولــقــاح كــوفــيــد-19 األكــثــر مبيعا 
غير  بأسعار  بيونتيك(،  ــ  فايزر  )لقاح 
هـــادفـــة لــلــربــح فـــي عـــدد مـــن أفــقــر دول 
ــك فـــي االجـــتـــمـــاع الــســنــوي  ــ الـــعـــالـــم، وذلـ
للمنتدى االقتصادي العاملي في دافوس 
أنها  إلــى  الشركة  وأشـــارت  بسويسرا. 
املــســاواة الصحية  إلــى تحسني  تــهــدف 
وتقع  الـــدخـــل.  منخفضة  ــــة  دول  45 فــي 
القائمة  لكن  أفريقيا،  فــي  الـــدول  معظم 
تشمل أيضا هايتي وسورية وكمبوديا 

وكوريا الشمالية.
ــرة عــلــى  ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــات املـ ــتــــجــ ــنــ ــل املــ ــمــ وتــــشــ
ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــ ــوالي ــ ــ ــطــــاق واســـــــع فــــي ال نــ
ولــقــاحــا  دواًء   23 األوروبــــــي  واالتـــحـــاد 
ــــراض املــعــديــة وبــعــض أنـــواع  لــعــاج األمـ
ــادرة.  الــســرطــانــات وحــــاالت الــتــهــابــات نـ
وقـــالـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الـــشـــركـــة بــام 
 فقط من األدويــة 

ً
إيــزيــل، إن عــددًا قليا

دولــة.   45 فــي  حاليا  متوفر  واللقاحات 
»فــايــزر« ستتحصل  أن  إيزيل  وتابعت 
فــقــط عــلــى تــكــالــيــف الــتــصــنــيــع والــحــد 

األدنى من نفقات التوزيع.
وفـــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي، 
إندبندنت«  أظهر تحليل لصحيفة »ذي 
كورونا  فيروس  لقاحات  أّن  البريطانية 
بالنسبة  اللقاحات  أغــلــى  مــن  تــكــون  قــد 
إلى الدول الفقيرة، ما يزيد الفجوة بينها 
الحصول  الغنية في كيفية  الــدول  وبــني 
عليها. ونقلت الصحيفة عن مصدر من 
منظمة الصحة العاملية، قوله إّن »لقاحات 
فــيــروس كــورونــا قــد تــكــون األغــلــى في 
تاريخ هذه الدول، إذ تصل تكلفة الجرعة 

الواحدة إلى نحو 6.88 دوالرات«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة

)Getty/جون أوشينغ(



ُقتل 19 تلميذًا عندما أطلق شاب أميركي النار في 
مدرسة ابتدائية، يوم الثالثاء، قبل أن ترديه الشرطة، 

في مأساة جديدة ضمن كابوس متكرر

امرأة األعمال الصينية تهزم الدونية

1819
مجتمع

الواليات  أغــرق هجوم على مدرسة 
املــتــحــدة مـــجـــددًا فـــي مــآســي إطـــاق 
النار، مع ما يرافق ذلك من مشاهد 
تعمل  الصدمة  تأثير  تحت  لتاميذ  مــرّوعــة 
قــوات األمــن على إجائهم، وأهــاٍل مذعورين 
ــال حــاكــم  ــ يــســألــون عـــن مــصــيــر أبــنــائــهــم. وقـ
ــكـــســـاس، غـــريـــغ أبـــــــوت، فــــي مــؤتــمــر  واليــــــة تـ
 املـــهـــاجـــم »أطـــلـــق الـــنـــار وقــتــل 

ّ
صـــحـــافـــي، إن

الضحايا بشكل مرّوع ومجنون« في مدرسة 
»روب« االبتدائية في بلدة يوفالدي.

تل الــشــاب الجاني ســالــفــادور رامـــوس )18 
ُ
ق

الــحــادث، وقــال مسؤولون أمنيون  عامًا( في 
 الــشــرطــة أردتـــــه. وأوضــــح الــشــرطــي إريــك 

ّ
إن

أنــه كان  إســـتـــرادا، عبر محطة »ســي أن أن«، 
يحمل بندقية على األقل. واستهدف راموس، 
أميركي الجنسية، جدته أواًل، قبل أن يتوجه 
إلى املدرسة في سيارة الرتكاب املجزرة. ولم 
الــذي ُيعّد واحــدًا  تعرف بعد دوافــع الهجوم 
مـــن األكـــثـــر دمـــويـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــدرســة 
ــحــدة مــنــذ ســنــوات، ويعيد 

ّ
فــي الـــواليـــات املــت

ــان مـــأســـاة مـــدرســـة ســـانـــدي هــوك  ــ إلـــى األذهــ
مختل  قتل  حيث  كونيتيكت،  في  االبتدائية 
عقليًا في العشرين من عمره 26 شخصًا، من 
بينهم أطــفــال تــتــراوح أعــمــارهــم مــن 6 إلــى 7 

سنوات، قبل أن ينتحر.
وفــي رثــائــه ضحايا املــأســاة، وّجـــه الرئيس 
ــوة عــاجــلــة لفرض  األمــيــركــي جــو بــايــدن دعـ
النارية،  األسلحة  قيود جديدة على حيازة 
وطــلــب الــبــيــت األبــيــض تنكيس األعــــام في 
للضحايا«.  »تكريمًا  الرسمية  اإلدارات  كــل 
وقال بايدن في كلمة رسمية: »متى سنقف 
بوجه لوبي األسلحة؟ أنا مشمئز وتعب من 
حــوادث إطــاق النار املتكررة في املــدارس«، 
وأضاف: »فقدان طفل يشبه اقتاع جزء من 
روحـــك. إنــه يــوِجــد فــراغــًا فــي صـــدرك. تشعر 
وكــأنــك غــــارق فــي هـــذا األمــــر، وال تستطيع 
الخروج منه«. وتابع: »حان الوقت لتحويل 
هــذا األلـــم إلــى أفــعــال. نـــادرًا مــا تقع حــوادث 
إطــــاق الـــنـــار الــجــمــاعــي هــــذه فـــي أي مــكــان 
آخـــر فــي الــعــالــم، وإن الــــدول األخــــرى لديها 
أشخاص مشحونون بالكراهية، أو يعانون 
مـــن مــشــاكــل فـــي الــصــحــة الــعــقــلــيــة، ولــكــن ال 
ــرى تـــعـــانـــي مــن  ــ ــة صــنــاعــيــة أخــ ــ تـــوجـــد دولــ
العنف باستخدام األسلحة النارية كما هو 

الحال في الواليات املتحدة«.
بدورها، نّددت نائبة الرئيس كاماال هاريس 
باملجزرة، وقالت: »كفى يعني كفى« مطالبة 
النارية،  األسلحة  لتقييد حيازة  »تحّرك«  بـ
ــم بــســبــب تــكــرار 

ّ
ومــضــيــفــة: »قــلــوبــنــا تــتــحــط

ى 
ّ
إطــاق النار في املـــدارس. علينا أن نتحل

الكونغرس  مناشدة  للتحّرك«،  بالشجاعة 
ــيــــودًا عـــلـــى بــيــع  ــفـــرض قــ إصـــــــدار تـــشـــريـــع يـ
األسلحة النارية وحيازتها. ونددت رئيسة 

التقليدية، مثل صحيفة السوابق، واألهلية 
ــام 2021، بلغ  عــ الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة. وفــــي 
الــتــي صادرتها  الشبحية«  »األســلــحــة  عــدد 
 1758 مقابل  ســاح،  قطعة   19,344 الشرطة 
أقــــرت   ،2008 عـــــام   .2016 فــــي  فـــقـــط  قــطــعــة 
املحكمة العليا أن التعديل الثاني للدستور 
يــحــمــي حـــقـــوق األمـــيـــركـــيـــن فـــي االحــتــفــاظ 
اعــتــرفــت أيضًا  بــاألســلــحــة وحــمــلــهــا، لكنها 
بــأن فــرض شــروط على بيع األسلحة يمكن 
الدستوري.  التعديل  أن يكون متماشيًا مع 
وعــــرض الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 
ــا، عــلــى الـــكـــونـــغـــرس، فـــي عــــام 2016،  ــامــ أوبــ
إجراءات لتشديد القيود على حمل األسلحة 
ــه ُووجــه بمعارضة قوية من 

ّ
النارية، بيد أن

قبل لوبي تجارة األسلحة.
وفي عام 2019، عّبر الرئيس السابق دونالد 
تــــرامــــب عــــن دعـــــم غـــيـــر مــــشــــروط لــلــجــمــعــيــة 
الوطنية لألسلحة النارية )إن آر إيه(، واعدًا 
بحماية حــق األمــيــركــيــن فــي حــمــل الــســاح، 
املساهمن في تمويل  أحــد  الجمعية  وكانت 

حملته االنتخابية بنحو 30 مليون دوالر.
)العربي الجديد، فرانس برس(

يشعر العديد من الذكور 
بخجل من العمل تحت قيادة 

وإشراف امرأة

تجدد الجريمة االنتقادات 
لالنتشار الواسع لحيازة 
األسلحة النارية وعدم 
إقرار قانون لتقييدها

بيلوسي،  نانسي  األميركي،  النواب  مجلس 
فـــي بـــيـــان، بــهــذا »الــعــمــل املــقــيــت الــــذي سلب 
مستقبل أطــفــال أحـــبـــاء. مــا مــن كـــام يصف 
األلم أمام هذه املجزرة التي ارتكبت بدم بارد، 

وذهب ضحيتها تاميذ صغار ومدرس«.
ودعــــا  الــســنــاتــور الــديــمــقــراطــي عــن الــواليــة، 
كــريــس مــورفــي، زمـــاءه إلــى الــتــحــرك، مؤكدًا 
املــآســي«، وأن »هــذه  أنــه »يمكن تجنب هــذه 
ــذا الــبــلــد، ولــيــس  الــــحــــوادث تــقــع فــقــط فـــي هــ
فــي أي مكان آخــر. مــا مــن بلد آخــر يفكر فيه 
أنهم  املدرسة  إلى  األطفال عندما يتوجهون 
ــــاق الـــــنـــــار«. وأظــــهــــرت  ــ قــــد يـــتـــعـــرضـــون إلطـ
مقاطع فيديو عرضت عبر وسائل التواصل 
ــم عــلــى عـــجـــل، وهــم  ــااًل يـــجـــري إجــــاؤهــ ــفــ أطــ
يـــركـــضـــون ضــمــن مــجــمــوعــات صــغــيــرة إلــى 

حافات مدرسية.
ــنـــوات األخــــيــــرة، ُصـــدمـــت الـــواليـــات  فـــي الـــسـ
املـــتـــحـــدة بــعــمــلــيــة إطـــــاق نــــار وقـــعـــت داخـــل 
ــد فــــي واليــــة  ــاركــــانــ مــــدرســــة ثـــانـــويـــة فــــي بــ
تل 17 شخصًا 

ُ
فلوريدا، في عام 2018، حن ق

ــقـــن بــــرصــــاص طــالــب  ــراهـ غــالــبــيــتــهــم مــــن املـ
الجديدة  الــنــار  إطـــاق  وتثير عملية  ســابــق. 
صدمة مضاعفة، كون الضحايا من األطفال، 
كــمــا تـــجـــدد االنــــتــــقــــادات لــانــتــشــار الـــواســـع 
لحيازة األسلحة النارية في الواليات املتحدة، 
مع غياب األمل في إقــرار الكونغرس لقانون 
طموح يهدف إلى تقييدها. وتشهد الواليات 
املتحدة عمليات إطــاق نــار شبه يومية في 
األماكن العامة، وتسّجل املدن الكبرى ارتفاعًا 
التي ترتكب بواسطة أسلحة  الجرائم  ملعدل 
نارية منذ بدء جائحة كورونا. وأظهر تقرير 
نشرته وزارة العدل األميركية في 17 مايو/ 
 شــركــات تصنيع األسلحة 

ّ
أن الــجــاري،  أيـــار 

ــحــدة أنتجت خال 
ّ
الــنــاريــة فــي الــواليــات املــت

الــســنــوات الــعــشــريــن املــاضــيــة أكــثــر مـــن 139 
للبيع  نــاري مخّصصة  قطعة ســاح  مليون 
لألفراد، من بينها 11.3 مليون قطعة أنتجت 
ـــه في 

ّ
ــاف الــتــقــريــر أن خـــال ســنــة 2020. وأضــ

املتحدة  الــواليــات  اســتــوردت  نفسها،  الفترة 
71 مليون قطعة ساح ناري، في حن صّدرت 
7.5 ماين قطعة فقط، في أرقام تعكس الكّم 
رة في الباد، 

ّ
النارية املتوف الهائل لألسلحة 

ــــذي يــســاهــم فـــي تــصــاعــد أعـــمـــال الــعــنــف  والــ
ــح، وجــرائــم الــقــتــل، واالنــتــحــار. وأظــهــر 

ّ
املــســل

لون 
ّ

ـــه إذا كـــان األمــيــركــيــون يفض
ّ
أن الــتــقــريــر 

ــيــــة، وهــــو الـــنـــوع الـــذي  األســـلـــحـــة نــصــف اآللــ
خدم في تنفيذ العديد من جرائم إطاق 

ُ
است

 الغالبية العظمى منهم 
ّ
النار الجماعية، فإن

اشترت مسدسات نصف أوتوماتيكية، وهو 
ساح زهيد الثمن سهل االستخدام، ويشبه 

األسلحة التي تستخدمها الشرطة.
ــه الــســلــطــات األمـــيـــركـــيـــة زيــــــادة في  ــواجــ وتــ
األســلــحــة »الــشــبــحــيــة«، وهـــي مــســدســات أو 

بـــنـــادق تــبــاع مــفــّكــكــة، ويــمــكــن صــنــعــهــا في 
املـــنـــزل مــقــابــل بــضــع مــئــات مـــن الـــــــدوالرات، 
أو  اإلنترنت،  أجزائها عبر  كما يمكن شــراء 
إنــتــاجــهــا بــواســطــة طــابــعــة ثــاثــيــة األبــعــاد. 
الـــتـــي تنتجها  الـــنـــاريـــة  ــًا لــألســلــحــة  وخـــافـ
 األســلــحــة الشبحية 

ّ
فــــإن الـــســـاح،  مــصــانــع 

ــًا تــســلــســلــيــة، األمــــــر الــــذي  ــ ــامـ ــ ال تــحــمــل أرقـ
ــه مــســتــحــيــلــة،  ــبـ ـــيـــهـــا مـــهـــمـــة شـ

ّ
يـــجـــعـــل تـــقـــف

 بيعها وشـــراءهـــا ال يــحــتــاجــان إلــى 
ّ
كــمــا أن

تــرخــيــص، وبــالــتــالــي ال يــخــضــع مشتروها 
لــلــقــيــود املــفــروضــة عــلــى مــشــتــري األســلــحــة 

من الشائع في الصين رعاية 
األجداد لألطفال، ما يسمح 

للزوجات بالتركيز أكثر على 
العمل الذي يحققن فيه 

نجاحات أكبر من الرجل، 
علمًا أنهن يهيمّن اليوم 

على تصنيف المليارديرات 
العالميات

بكين ـ علي أبو مريحيل

أظــهــرت دراســـة صينية حديثة أن حــوالــي 6.4 في 
صة 

ّ
املائة من الرؤساء التنفيذين في الشركات املرخ

في الباد هم من النساء، وأن أكثر من 26 في املائة 
من مناصب املديرين املالين تشغلها نساء، وهي 
نسبة أعــلــى مــن املــتــوســط الــعــاملــي الــبــالــغ 15.8 في 
املائة. وتفيد قائمة »هورون« العاملية لألثرياء بأن 
نحو 66 في املائة من مليارديرات العام املاضي من 
وراء  الرئيس  »السبب  إن  مراقبون  ويقول  الصن. 
أن  فــي عالم األعــمــال هــو  النساء الصينيات  نجاح 
االقتصاد  نمو  إلــى  نظرًا  الفرص  من  املزيد  لديهن 
املاضين،  العقدين  الفــت خــال  فــي شكل  الصيني 
الشخصية،  بسماتهن  بعضهن  نجاح  يرتبط  كما 
وال عاقة له بالظروف االجتماعية واالقتصادية«.

تعمل تشاو ووي )39 عامًا( مديرة لشركة تصدير 
في العاصمة بكن، وهي مسؤولة عن 54 موظفًا في 
»العربي الجديد«:  الشركة جلهم من اإلناث. وتقول لـ
»دخلت عالم التجارة في العام الثاني من الدراسة 
الــجــامــعــيــة، أي قــبــل عــامــن مـــن الـــتـــخـــرج، وعــمــلــت 
مع  التواصل  مهمتي  وكانت  التسويق،  مجال  في 
الشركات األجنبية بحكم إجادتي اللغة اإلنكليزية. 
بيانات  لــدي قاعدة  وخــال فترة قصيرة أصبحت 
ضخمة تضم أقوى وأكبر الشركات املستوردة في 
مجال عملنا، لذا قررت أن أعمل لحسابي الخاص. 
وحن تخرجت من الجامعة، أسست بالشراكة مع 
إحـــدى صــديــقــاتــي أول مكتب تــجــاري ضــم حينها 
وزاد  عملنا  نطاق  اتسع  وبعدما  موظفن.  خمسة 
 منا 

ّ
ــل عــــدد عــمــائــنــا، أنــهــيــنــا الـــشـــراكـــة وامــتــلــك كــ

املــرأة   »ســّر نجاح 
ّ
أن الخاصة«. وأوضحت  شركته 

هو تحسن بيئة ريادة األعمال النسائية في الصن 
مقارنة بدول أخــرى، وتحولها خال العقد األخير 

املكان األفضل في العالم لرائدات األعمال«. 
وعـــن أســبــاب الــتــراجــع الــنــســبــي فــي أعــــداد الــذكــور 
الــعــامــلــن فـــي شــركــتــهــا، تـــقـــول تـــشـــاو ووي: »فــي 
النهاية نحن في مجتمع ذكوري. يشعر العديد من 
الذكور بخجل من العمل تحت قيادة وإشراف نساء 

يعتقدون بأنهن غير جديرات بمنصب املدير«.

سمات قيادية
تعتبر أستاذة علم النفس في جامعة جينان، دان 

 »ســر 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بــيــنــغ، فـــي حــديــثــهــا لـــ

ــال يــعــود  ــمــ نـــجـــاح املــــــرأة الــصــيــنــيــة فـــي عـــالـــم األعــ
املــثــابــرة  طبيعة شخصيتها  إلـــى  األول  املــقــام  فــي 
وشـــعـــورهـــا بــأنــهــا العــــب أســـاســـي وعــنــصــر فــّعــال 
والــتــقــدم، وأن  التطور  التنمية ومــســار  فــي مسيرة 
مكانتها العلمية والثقافية واالجتماعية ال تقل عن 

الرجل، بل تتجاوزه في مجاالت عدة«. 
وتلفت إلــى أن »بــن العوامل األخــرى لنجاح املــرأة 
مــســاواتــهــا بــالــرجــل مــنــذ أن تــحــّولــت الـــصـــن من 
الزراعة إلى الصناعة في خمسينيات القرن املاضي، 
حن كانت تعمل في املناجم وأفران الطوب، وتحرق 
الفوالذ. وخــال الحروب حملت الساح أيضًا إلى 

جانب الرجل، وكانت درعًا حمى الباد. 
 »املرأة 

ّ
وعن ميزات القيادة النسائية، تقول دان إن

تستغرق وقتًا أكثر قبل اتخاذ القرارات، لذا تكون 
معظمها دقيقة وجيدة بخاف الرجل الذي يعرف 
 »الــنــســاء 

ّ
بــالــتــســّرع والــتــهــور أحــيــانــًا«. تضيف أن

ــن االهـــتـــمـــام لــلــتــفــاصــيــل  يــمــلــن إلــــى إيـــــاء مـــزيـــد مـ
الــصــغــيــرة، وهـــن أكــثــر لطفًا مــن الــرجــل فــي مسألة 
ه في 

ّ
إدارة وتنظيم األفراد. لكن يجب االعتراف بأن

النساء  بأن  املستثمرين  يعتقد بعض  العمل  بيئة 
عاطفيات ويفتقرن إلى العقانية، وأنهن أقل مهارة 
في وضع الخطط االستراتيجية، ما يخلق حالة من 

التردد بالنسبة إلى الشركات الكبرى في التعامل 
مع املؤسسات التجارية التي تديرها نساء«.

دور ماو تسي تونغ
تاريخيًا، عانت املرأة الصينية من الرق واالستعباد، 
وظلت حبيسة القصور والبيوت في فترة الساالت 
 .1912 عــام  األولـــى  الجمهورية  قيام  قبل  الحاكمة 
وشاع املثل الشعبي »للدجاجة قن، والديك وحده 
يصيح في الصباح« الذي كّرس حينها دونية املرأة 
في املجتمع الذكوري. لكن بعد سيطرة الشيوعين 
 ،1949 عــام  الشعبية  الــصــن  وتــأســيــس جمهورية 
شهدت الباد تحواًل ملحوظًا في ما يتعلق بدور 
ومــكــانــة املــــرأة، حيث اعــتــرفــت الحكومة بــاملــســاواة 
بن الجنسن، وقال الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، 
السماء«،  »النساء يحملن نصف  الشهيرة:  جملته 
حـــن كــانــت الــصــن ال تــــزال اقـــتـــصـــادًا مــركــزيــًا با 
إصاحات، من أجل حث جميع النساء على العمل 

واملساهمة في بناء اقتصاد الدولة.
وقـــبـــل نــهــضــة الــجــمــهــوريــة الــشــيــوعــيــة فـــي مطلع 
الصينية  املــــرأة  كــانــت  املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات 
)كان  اجتماعي  دون حقوق وضمان  عاملة  مجرد 
اللواتي  الصينيات  النساء  مــن  املــائــة  فــي   80 نحو 
تتراوح أعمارهن بن 15 سنة وما فوق ضمن القوى 
النسبة  هــذه  انخفاض  ورغـــم   .)1990 عــام  العاملة 
إلــى حــوالــي 60 فــي املــائــة فــي السنوات األخــيــرة، ال 
تزال الصن لديها نسبة أعلى من النساء العامات 
ــم، كــمــا ال  ــالـ ــعـ ــتــــصــــادات الــرئــيــســيــة فـــي الـ بـــن االقــ
الجنسن كبيرة جـــدًا، والتحيز  بــن  الــفــجــوة  تـــزال 
الصن.  فــي  الجنس شائعًا  أســاس  على  والتمييز 
 املجتمع الصيني لم يتقبل 

ّ
أما امللمح األبرز فهو أن

حتى اآلن فكرة أن تحكمه امرأة.

مجزرة تكساسمتابعة
مسلسل دموي برسم لوبي السالح

لبنان: أطفال بال أدوية مهددون  دراسيًا

وزارة الصحة تؤكد 
أّن نقص األدوية يشمل 
المستشفيات، وأنها لم 

تنقطع لكنّها قلّت

بيروت ـ سارة مطر

بــن 8 و12 فــي املــائــة مــن أطــفــال لبنان الذين 
يعانون مرض اضطراب فرط الحركة ونقص 
مــهــّدديــن  الـــيـــوم  بـــاتـــوا   ،)ADHD( الــتــركــيــز 
ـــت تــــركــــيــــزهــــم وضـــــيـــــاع مــســتــقــبــلــهــم 

ّ
ــت ــشـ ــتـ بـ

 انقطاع أدوية العاج منذ 
ّ

األكاديمي، في ظل
ثاثة أشهر على األقــل. أزمــة حقيقية تطاول 
ــارف االمــتــحــانــات  ــئـــك األطــــفــــال عــلــى مـــشـ أولـ
الــفــصــلــيــة األخــــيــــرة وامـــتـــحـــانـــات الـــشـــهـــادة 
ــارات الـــلـــغـــة والـــقـــبـــول فــي  ــبــ ــتــ الـــرســـمـــيـــة واخــ
وعجز  وخيمة  بعواقب  ينذر  مــا  الجامعات، 
أو شــفــهــّي  ــــي 

ّ
امـــتـــحـــان خــــط أّي  إجــــــــراء  عــــن 

الحصول  اعــتــادوا  التي  واملــعــّدالت  بالكفاءة 
الحال  الــعــاج.  على  مواظبتهم  خــال  عليها 
نــفــســهــا تــنــســحــب عــلــى أدويـــــة االضـــطـــرابـــات 
النفسّية والعصبّية وأدوية داء الصرع، سواء 
تمامًا  مفقود،  فمعظمها  الكبار،  أو  للصغار 
كما أدوية األمراض السرطانية واملستعصية. 
ورغم تخصيص مجلس الوزراء اللبناني قبل 
أيام 35 مليون دوالر شهريًا لألشهر األربعة 
املــقــبــلــة، لــشــراء أدويــــة األمــــراض املستعصية 
واملــزمــنــة والــســرطــانــيــة ومــســتــلــزمــات طبية 
وحليب ومــواد أولية لصناعة الــدواء، يطرح 
ــاذا بــعــد انــقــضــاء األشـــهـــر األربــعــة  الـــســـؤال مــ
ونفاد الكمّية، وكيف يمكن أن ينتظر مريض 
الـــــدواء وال ينضبط ســلــوكــه وحــيــاتــه ســوى 

بالعاج، تحويل أموال الستيراد الدواء؟
ــربـــي الــــجــــديــــد«، يــلــفــت  ــعـ »الـ ـــ ــي اتــــصــــاٍل لـ ــ وفـ
 »أدوية 

ّ
وزير الصحة فراس األبيض، إلى أن

االضـــطـــرابـــات الــنــفــســّيــة والــعــصــبــّيــة وفـــرط 
الــحــركــة تـــنـــدرج ضــمــن تــلــك املـــدعـــومـــة الــتــي 
سلكت طريق الحل لألشهر األربعة املقبلة«. 
 
ً
 »النقص في األدويـــة يشمل عــادة

ّ
أن ويؤكد 

ها لم تنقطع، لكن 
ّ
أكثر من مستشفى، علمًا أن

الحيوية فيجري  األدويــة  أمــا  ت، 
ّ
قل كمياتها 

العمل لتأمينها«.
ــن جـــهـــتـــه، يــكــشــف طــبــيــب االضــــطــــرابــــات  مــ
واملــراهــقــن ورئيس  األطــفــال  لــدى  النفسّية 
الجامعة  النفسي في مستشفى  الطب  قسم 
معلوف،  فادي  الدكتور  ببيروت،  األميركية 
 »أدويــــــة األمــــراض 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

 
ّ
أن العصبّية للصغار والكبار مفقودة، كما 

األكثر فعالّية واستخدامًا  الــدواء األساسي 
ة التركيز غير متوفر 

ّ
لعاج فرط الحركة وقل

األقــل. وقبل  بالكامل منذ ثاثة أشهر على 
ذلــــك كــــان األهـــالـــي يـــواجـــهـــون صــعــوبــة في 
 هـــذه األدويــــة قليلة 

ّ
أن الــعــثــور عــلــيــه، علمًا 

 بـــدول أخــرى، 
ً
 فــي لبنان مــقــارنــة

ً
جــدًا أصـــا

كـــل دولــــة،  فـــي  الــصــحــة  وتـــراقـــبـــهـــا وزارات 
الــخــارج با  مــن  الحصول عليها  وال يمكن 
لــذا انحصر الحل فــي سفر  وصــفــات طبية. 
العائات املقتدرة وحدها إلى الخارج برفقة 
املريض لجلب الدواء، علمًا أن ال بديل للدواء 

األساسي، فهناك فقط دواء يمكن استخدامه 
العديد  يتجاوب  وال  معّينة،  عمرّية  لفئات 
ر مــعــلــوف من 

ّ
ــذ ــحــ ــه«.  ويــ ــعــ ــال مــ ــفــ مـــن األطــ

يــتــســبــب  ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ األدويـــــــــــة  فـــــقـــــدان   
ّ
أن

واألداء  الـــعـــلـــمـــي  الـــتـــحـــصـــيـــل  تــــدهــــور  فــــي 
ــفـــال، ويعرضهم  لــلــمــرضــى األطـ األكــاديــمــي 
في  حركتهم  تزايد  مع  سلوكية  لصعوبات 
ت تركيزهم وثقتهم 

ّ
الصف. واألهّم أنه يشت

متابعة  عــن  عــاجــزيــن  ويجعلهم  بأنفسهم 
االمــتــحــانــات الــتــي يــرتــكــبــون أخــطــاًء كثيرة 
واألساتذة،  األهالي  تطاول  واملعاناة  فيها. 
 األطـــفـــال يــدفــعــون ثــمــن فــقــدان األدويــــة 

ّ
لــكــن

ــة الـــتـــي طـــاملـــا أثــبــتــت فــعــالــّيــتــهــا،  ــّيـ ــاسـ األسـ

ــًا«.  ــمـــت فــــي تــغــيــيــر حــيــاتــهــم جــــذريــ ــاهـ وسـ
 »املرض يشمل في شكل أكبر 

ّ
ويشير إلى أن

أطفال الفئات العمرّية في املرحلة الدراسية 
الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بــن 7 أعــــوام و12 
 

ّ
عــامــًا. وهــو شبه مــزمــن، حيث يتخطاه أقــل
ــــل ســـن الــرشــد،  مـــن نــصــف املـــرضـــى فـــي أوائـ
ويـــرافـــق الــبــاقــن حــتــى املــرحــلــة الــجــامــعــيــة 
مــهــارات  يكتسبون  كونهم  أقـــل،  بــحــدة  لكن 
من  قلقه  معلوف  ويبدي  عليه«.   للسيطرة 
تهافت األهالي على شــراء الــدواء وتخزينه 
إلــى الباد خوفًا من انقطاعه  لــدى وصوله 
مجددًا، وذلك بغرض استخدامه بداية العام 

وعة.
ّ
الدراسي املقبل، بعدما ذاقوا الل

ــربـــي الــــجــــديــــد«، يــســرد  ــعـ »الـ ـــ ــــي حـــديـــثـــه لـ وفـ
اخــتــصــاصــي طــب الــدمــاغ وداء الــصــرع عند 
األطفال في مستشفى القديس جاورجيوس 
بــبــيــروت الــدكــتــور غــســان حــمــيــمــص، الــواقــع 
: »يـــعـــانـــي عــــدد هـــائـــل من 

ً
ــائــــا ــاوي، قــ ــ ــأسـ ــ املـ

األطــفــال مــن اضــطــراب فـــرط الــحــركــة ونقص 
ــة مــقــطــوعــة واالمــتــحــانــات  ــ الــتــركــيــز، واألدويــ
ــــدالت بــعــض  ــعـ ــ ــعــــت مـ ــراجــ عـــلـــى األبــــــــــــواب. تــ
الــتــامــيــذ، وهــــم مــــهــــّددون بـــالـــرســـوب، فيما 
ــــرت لـــــــدى آخـــــريـــــن تــــصــــرفــــات تـــخـــريـــب  ــهـ ــ ظـ

ــر على أجـــواء صفهم 
ّ
وفـــرط الــحــركــة، مــا يــؤث

ــا مـــصـــيـــبـــة«.   ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــم. إن ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ ــهــــم وإخـ ــائــــاتــ وعــ

عتمد لعاج هذا 
ُ
ويتحّدث عن »ثاثة أدوية ت

النوع من االضطرابات، اثنان يشّكان العاج 
األساسي الذي يشمل تناول املريض حبوبا 
بمعدل علبة واحــدة شهريًا من النوع األول، 
وبن 3 و6 علب شهريًا من النوع الثاني. أما 
 منه سوى 

َ
يــبــق ولــم  الثالث فمفقود،  الـــدواء 

القليل في بعض الصيدليات«.
ــــنــــا نــقــف 

ّ
ــه نـــحـــو كـــــارثـــــة، ألن ــتـــجـ يــــتــــابــــع: »نـ

عاجزين أمام أزمة حقيقية ستستدعي الحقًا 
ها لن 

ّ
نقل املرضى إلى املستشفيات، علمًا أن

األهــالــي  كـــل  يستطيع  ولـــن  للجميع  ــســع 
ّ
تــت

ــال أطــفــالــهــم«. ويـــســـرد مــعــانــاة مــرضــى  ــ إدخـ
ــدواء، ويــحــتــاجــون إلــى  ــ ال يــتــجــاوبــون مــع الــ
نبئ بحدوث 

ُ
تركيب جهاز يتضمن بطارّية ت

الــنــوبــات وتـــحـــاول تــوقــيــفــهــا قــبــل حــدوثــهــا، 
بعدما  »ذلـــك غير ممكٍن   

ّ
بـــأن يــســتــدرك  ه 

ّ
لكن

باتت كلفة العملية الجراحية تتراوح بن 22 
و27 ألف دوالر، وهو مبلغ لم يعد ُمعترفًا به 
اللبنانية أو الهيئات  من قبل وزارة الصحة 
الـــضـــامـــنـــة مـــنـــذ بــــــدء األزمـــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 

واملعيشّية في الباد«.

أكثر صرامة  السابقة  األجــيــال  كانت 
ــفـــــــال، وكــــــــان املـــــدح  ــ فـــــي تــــربــــيــــة األطـــ
على  عليه  متعارف  غير  أو  ممنوعًا 
األقــــل، وقــلــة هــم الــذيــن كــانــوا يثنون 
على أطفالهم، بحسب موقع »ريــدرز 
دايــجــســت«. فــي املــقــابــل، ُيبالغ األهــل 
ـــهـــم 

ّ
ــــدح أبـــنـــائـــهـــم، وكـــأن ــيــــوم فــــي مـ الــ

بذلك يعوضون عن حرمانهم املديح. 
ــإن الــــهــــدف مــن  ــ ــراء، فــ ــ ــبـ ــ وبـــحـــســـب خـ
الثناء هو تشجيع السلوك اإليجابي. 
إال أن الــذكــاء على سبيل املثال ليس 
تصرفًا، وال يمكن للطفل التحكم به. 
وبــالــتــالــي، فـــإن املــــدح بــســبــب الــذكــاء 
ــر فــطــري   الـــذكـــاء أمــ

ّ
لــيــس مــفــيــدًا ألن

ــاذة عــلــم  ــ ــتـ ــ وثـــــابـــــت«، كـــمـــا تــــقــــول أسـ
النفس في جامعة كنتاكي، كريستيا 
سبيرز براون. تضيف: »يعتقد األهل 
أن الطفل يولد بقدر معن من الذكاء. 
فإذا كانت الواجبات املدرسية سهلة، 
ــا إذا كانت  ــــه ذكــــي. أمـ

ّ
فــهــذا يــعــنــي أن

ه ليس ذكيًا«.
ّ
صعبة، فهذا يعني أن

 مـــدح الــوالــديــن 
ّ
ــات أن ــ وأظـــهـــرت دراسـ

عمل األطفال الشاق بــداًل من قدراتهم 
ـــي ولـــــــــدوا مـــعـــهـــا يــجــعــلــهــم أكـــثـــر  ـــتـ الـ
ــراون  ــقـــول بــ مـــثـــابـــرة عــلــى الـــتـــقـــدم. وتـ
إن »قــــول أشــيــاء مــن قــبــيــل: أنـــا فخور 
جــدًا بــمــدى اجــتــهــادك فــي حــل مسائل 
النجاح  أن  الرياضيات يخبر األطفال 

الذي حققوه يرتبط بالجهد املبذول«.  
مــن جهة أخـــرى، عــادة مــا يكون األهــل 
فـــخـــوريـــن إذا حـــصـــل أطـــفـــالـــهـــم عــلــى 
درجـــة جــيــدة فــي املــدرســة أو األنشطة 
الــتــحــســن  أن  إال  يـــمـــارســـونـــهـــا.  ــتـــي  الـ
ــداًل من  ــذي يــجــب اإلشـــــادة بـــه بــ هـــو الــ
األبــحــاث  وتــظــهــر  الــنــهــائــيــة.  النتيجة 
أن الناس يكونون أكثر سعادة إذا ما 
كانوا يتمتعون بعقلية النمو بداًل من 
أعدته  بحث  وأظــهــر  الــثــابــتــة.  العقلية 
الذين  األطــفــال   

ّ
أن جامعة ســتــانــفــورد 

مهارات  اكتسبوا  النمو  عقلية  لديهم 
دراســـيـــة أكــبــر وتــحــســنــت عــامــاتــهــم، 
ألنــهــم آمــنــوا بــقــدرتــهــم عــلــى التحسن 

وعملوا لتحقيق ذلك.  
إلـــى ذلـــك، مــن املــهــم أن يشعر األطــفــال 
الــثــنــاء   

ّ
أن  

ّ
إال أنــفــســهــم.  عـــن  بـــالـــرضـــا 

إيجابيًا.  يعّد  ال  يفعلونه  ما  كل  على 
 
ّ
وأظــهــرت دراســة في واليــة أوهــايــو أن
الثناء املستمر يعزز النرجسية وليس 
 قــول 

ّ
احــتــرام الــــذات. وتــقــول بــــراون إن

إيجابي  أمر  ألطفالنا  إيجابية  أشياء 
أن يكون  لكن ليس بالضرورة  دائــمــًا، 
ــال، بـــــداًل من  ــثــ مـــدحـــًا. عــلــى ســبــيــل املــ
 املساهمة في إعــداد الطاولة 

ّ
إن القول 

عمل جيد، يمكن لألهل شكر أطفالهم 
على املساعدة.

)ربى أبو عمو(

مدح األطفال 
ليس إيجابيًا دائمًا

زهير هواري

يعاني التعليم في العالم العربي من أزمٍة غاية في الخطورة، وهي في 
ها، 

ّ
حل ويصعب  أيــضــا  مزمنة  ولكنها  فــقــط،  خــطــرة  ليست  الحقيقة 

لها في كل املؤسسات. فقد أشارت 
ّ
بسبب دوام أسباب األزمــة وتوغ

التقارير أكثر من مرة إلى أن الوطن العربي هو أكبر بؤرة لألمية في 
العالم.

العربي من  الوطن  التعليم في  اليونسكو مشكلة  وقد حــددت منظمة 
خالل برنامج التعليم في العالم، وقد وضع البرنامج هذه املشكالت في 
تقريره الذي أوضح أن مشكالت التعليم في الوطن العربي تختلف من 
دولة ألخــرى، فهناك فرق بني دول الخليج والــدول العربية الواقعة في 
قارة آسيا، والدول العربية الواقعة في أفريقيا، وفروق بني الدول الواقعة 
في شمال أفريقيا والدول الواقعة في الجنوب. وتتمثل تلك الفروق في 
املــاديــة؛ فالوضع يختلف من دول ألخــرى، وهذا  الــدول  تلك  إمكانات 
األمر يؤثر على جودة التعليم، واملال في بعض األحيان يصبح نقمة؛ 
ألن كثيرًا من الدول العربية ال تهتمُّ ببناء جامعات خاصة بها، وتهتم 
، وبالتالي إذا 

ً
ببناء فروع للجامعات الغربية األميركية واإلنكليزية مثال

نفد املال نفد التعليم؛ ألن التعليم في تلك الدول مرتبط باملال، فتحدث 
مشكلة كبيرة تقود إلى إقفال أبوابها. 

النظري  الطابِع  طغيان  في  ص 
ّ
تتلخ األخــرى  املشكالت  بعض  هناك 

واملناهج النظرية في املنظومات التعليمية، كما أن األساليب املستخدمة 
فــي التطبيق بــدائــيــة جـــدًا وتــقــلــيــديــة، وهــنــاك عـــدم قـــدرة الــطــالب على 
وهم  تخريجهم  ويتم  لهم،  املــقــّدم  التعليمي  املحتوى  مــن  االســتــفــادة 
ليسوا على دراية بما يجب أن يفعلوه بعد التخّرج. وهناك قلة نسبية 
في استكمال التعليم في الدول العربية بسبب عدم وجود فرص عمل 
مناسبة للخريجني، وتحذيرات من تكّدس املناهج التعليمية واالعتماد 
على التلقني املستمر، وإهمال الجانب التطبيقي العملي لتلك املناهج، 
العلمية  إلــى املكتبات وعــدم متابعة املــصــادر واملــنــشــورات  واالفــتــقــاد 
واملختبرات. كما أن عدد ما هو متوافر غير كاٍف لكل الطالب املوجودين 
العنف  استخدام  اليونسكو من شيوع  والكلية، وحــذرت  املدرسة  في 
ى إلى ضعف انتماء الطالب  بأشكاله في املدارس والجامعات؛ مما أّدً

وحبهم الستكمال العملية التعليمية نحو مراحل أكثر تقدما.
يبقى القول إن التعليم يمكن أن يشكل خط الدفاع األول في مواجهة 
نــداءات  مــع  يتجاوبون  ال  السياسيني  أن  رغــم  املستقبلية.  التحديات 
املربني وخبراء التعليم في الوطن العربي، بإجراء اإلصالحات التربوية 
الــضــروريــة واملــشــاركــة فــي بــنــاء الـــقـــرار الــتــربــوي ألن اتـــخـــاذه مهمة 

اجتماعية متكاملة وهو أخطر من أن يترك للسياسيني وحدهم.
)باحث وأكاديمي(

التعليم: مشكالت وليست 
مشكلة واحدة

أكاديميا

في  أطفال  ضحاياها  يكون  التي  المميتة  النار  إطالق  حوادث  تتكرر 
في  الحق  للدستور  الثاني  التعديل  يكفل  حيث  المتحدة،  الواليات 
لتنظيم  سابقة  محاوالت  وجرت  حملها،  وفي  نارية،  أسلحة  حيازة 
حيازتها، وأثيرت مطالبات طوال سنوات لفرض رقابة أكثر صرامة على 
مبيعاتها، لكن كل تلك المساعي تتعّطل في الكونغرس بضغط من 

لوبي األسلحة.

في انتظار تشريع صارم

)Getty/أصابت الجريمة أطفال المدرسة بالذعر )جوردان فوندرهار

)Getty /مزيد من الفرص للصينيات وسط النمو االقتصادي )شيو شانغليانغ

Thursday 26 May 2022 Thursday 26 May 2022
الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة الخميس 26 مايو/ أيار 2022 م  25  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2824  السنة الثامنة

قضاء الوقت مع الطفل يعزز ثقته في نفسه )أليكس بينا/ األناضول(

)Getty /أطفال لبنان في مأزق انقطاع الدواء )أندريا كامبيانو


