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 4600أسير فلسطيني يعانون من البرد

أعلنت هيئة شــؤون األس ــرى واملـحــرريــن أن األس ــرى فــي السجون اإلسرائيلية يعانون مــن البرد
الشديد ،ويفتقرون لألغطية ووسائل التدفئة .أضافت أن نحو  4600أسير يعانون من البرد إثر
تدني درجــات الـحــرارة بشكل كبير ،مشيرة إلــى أن «جميع األســرى واملعتقلني يعانون من نقص
في املالبس واألغطية ،وعدم توفر وسائل التدفئة التي تحميهم من هذا البرد الشديد» .وقالت إن
الظروف الحياتية املفروضة على األسرى «صعبة ومعقدة ،وتحديدًا في ظل هذه األجواء الباردة،
(األناضول)
وتدني درجات الحرارة بشكل كبير ،وتساقط الثلوج وهطول األمطار بغزارة».
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بايدن يج ّرم التحرش الجنسي لدى القوات العسكرية

ّ
وقع الرئيس األميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا ّ
يجرم التحرش الجنسي بموجب القانون العسكري،
في محاولة للتخفيف من مشكلة يواجهها البنتاغون منذ وقت طويل .وهــذه الخطوة التي نص
عليها قانون تفويض الدفاع الوطني لعام  2022الذي يتضمن امليزانية السنوية للبنتاغون ،حملت
أيضًا تكريمًا للجندية فانيسا غيلني ،التي قتلت على يد جندي زميل لها بعد تعرضها للتحرش
الجنسي .وقال بايدن إنه «سيوقع على أمر تنفيذي لتجريم التحرش الجنسي في قانون القضاء
العسكري» ،الفتًا إلى أن األمر يهدف إلى «تعزيز استجابة الجيش للعنف األسري»( .فرانس برس)

عالج
للسرطان
قد يطرد
«اإليدز»
أعـ ـل ــن ب ــاح ـث ــون يـ ـج ــرون دراس ـ ـ ــة عـلــى
استخدام مرضى نقص املناعة املكتسبة
(إيدز) املصابني بالسرطان أيضًا عقار
«كيترودا» لعالج السرطان ،الذي تنتجه
شــركــة «م ـيــرك» ،أن هــذا الـعــاج املناعي
قد يساعد في طرد الفيروس من خاليا
املناعة البشرية.
وأب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــغ هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «سـ ــاي ـ ـنـ ــس
ترانسليشينال ميديسن» أن تحليلهم
الـ ـن ــات ــج عـ ــن دراسـ ـ ـ ــة أجـ ــريـ ــت ع ـل ــى 32
شخصًا يعانون مــن الـســرطــان واإليــدز
معًا «يشكل اكتشافًا يثير االهتمام في
دراس ــة عــاج ال ـعــدوى املــزمـنــة بفيروس
إتش آي في» ،علمًا أن العالجات املضادة
ل ـل ـف ـيــروســات االرت ـج ــاع ـي ــة ت ـس ـمــح بــأن
ُ
يعيش مصابون كثر باإليدز حياة عادية،
لكن عقاقيرها ال تخلص الجسم بالكامل
مــن الـفـيــروس .وعـقــار «ك ـي ـتــرودا» ،الــذي
يعرف أيضا باسم «بيمبروليزوماب»،
مـضــاد مصمم ملـســاعــدة جـهــاز املناعة
ع ـل ــى ال ـت ـص ــدي ل ـل ـس ــرط ــان ،م ــن خ ــال
منع بــروتــن يـعــرف بــاســم «مستقبالت
املــوت املبرمجة» الــذي تستخدمه األورام
ل ـت ـف ــادي ال ـخ ــاي ــا ال ـت ــي ت ـكــافــح املـ ــرض.
وه ــو يـسـمــح ل ـخــايــا امل ـنــاعــة بــالـتـعــرف
عـلــى ال ـخــايــا الـســرطــانـيــة ومهاجمتها
بالطريقة نفسها التي تحارب بها عدوى
اإلصابة ببكتيريا وفيروسات.
وق ــال الباحثون إنـهــم توصلوا إلــى أدلــة
عـلــى أن ه ــذه ال ـع ـقــار ق ــادر عـلــى إبـطــال
ق ـ ـ ــدرة ف ـ ـيـ ــروس «إت ـ ـ ــش آي فـ ـ ــي» عـلــى
ّ
«االختباء» داخل الخاليا .وعلقت مديرة
مـعـهــد بـيـتــر دوارت ـ ــي ل ـل ـعــدوى واملـنــاعــة
في ملبورن بأستراليا ،شــارون ليوين،
بأن «بيمبروليزوماب قادر على إحداث
اضطراب في مخزون فيروس إتش آي
في .وسيتواصل العمل لفهم كيف يعدل
العقار االستجابة املناعية للفيروس».
(رويترز)

(براكاش ماتيما /فرانس برس)

إسرائيل والعواصف تشردان الفلسطينيين
الخليل ـ فاطمة مشعلة

يواجه أهالي املناطق املهددة بالترحيل
ج ـن ــوب ــي ال ـخ ـل ـي ــل فـ ــي ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
غـ ـط ــرس ــة امل ـس ـت ــوط ـن ــن فـ ــي نـ ـح ــو تـســع
مستوطنات مقامة على أراضيهم بالقوة ،وتنكيل
ق ــوات االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،ومنعهم مــن البناء
أو تـعـبـيــد ال ـط ــرق ــات ،وحــرمــان ـهــم م ــن ال ـخــدمــات
األس ــاس ـي ــة ،كــال ـك ـهــربــاء .وم ــا زاد ال ـط ــن ب ـلــة هو
املنخفضات الجوية املصحوبة باألمطار الغزيرة
والبرد القارس في ظل شح وسائل التدفئة.
ف ــي م ـســافــر ي ـطــا ،ج ـنــوبــي ال ـخ ـل ـيــل ،ال ـتــي تعتبر
رأس ال ـحــربــة ف ــي مــواج ـهــة االحـ ـت ــال ف ــي الــريــف
الفلسطيني وال سـيـمــا مـحــافـظــة الـخـلـيــل ،تـبــدو
معاناة األهالي كبيرة خالل الشتاء .ويقول الناشط
نـصــر الـنــواجـعــة ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :يتخوف
األهالي خالل ذروة العاصفة ومع اشتداد الرياح
من تضرر أو فقدان بيوتهم ،وخصوصًا أنها غير
مجهزة كونها مبنية من الصفيح أو الطني ،فيما
يقطن البعض في خيام».
وي ـح ــاول أه ــال ــي مـســافــر يـطــا ال ـحــد م ــن األضـ ــرار
مــن خــال تدعيم أسقف املـنــازل بالحديد وتأمني
وسـ ــائـ ــل ت ــدفـ ـئ ــة ،ك ــإشـ ـع ــال ال ـح ـط ــب فـ ــي امل ــداف ــئ

املعدنية املغلقة أو املــواقــد الحجرية وغـيــر ذلــك،
بحسب النواجعة.
ويوضح النواجعة أنه «في حال لم يتمكن األهالي
مــن تثبيت مـنــازلـهــم أو تدعيمها خ ــال الـشـتــاء،
يلجأ بعضهم إلى الكهوف كونها توفر لهم دفئًا
أكبر باملقارنة مع الخيام أو بيوت الصفيح .لكنهم
يــواج ـهــون خ ـط ـرًا أك ـبــر وه ــو انـهـيــارهــا مــن جــراء
التدريبات العسكرية لجيش االحتالل في املنطقة،
والتي أضعفت بنية وتماسك الكثير من التشكالت
الصخرية الطبيعية في املنطقة».
وليس الـحــال أفضل فــي قرية زنــوتــة ،جنوب شرق
ب ـلــدة ال ـظــاهــريــة ،جـنــوبــي الـخـلـيــل ،كــونـهــا منطقة
مهمشة يعيش جزء من أهلها في الخيام أو بيوت
من صفيح أو حجارة ليست مخصصة للبناء .كما
أن التيار الكهربائي ضعيف للغاية ويعتمد األهالي
على الطاقة الشمسية .لكن ذلك ليس كافيًا إلشعال
املدافئ الكهربائية ،كما يقول رئيس مجلس قروي
زنوتة فايز سويلم الطل لـ«العربي الجديد».
يضيف« :ال تتوفر لدى املجلس القروي أي إيرادات
تمكننا من تحسني أحــوال الناس في زنوتة خالل
املنخفضات الجوية ،أقله تزويد املنازل بالحطب من
أجــل التدفئة» ،مشيرًا إلــى أن «الحطب هو خيارنا
الــوحـيــد فــي الــوقــت الـحــالــي للتدفئة .ول ــو أعطينا

الخيار الخترنا مدافئ الكهرباء تجنبًا لالختناق،
وخ ـصــوصــا ل ــدى ك ـب ــار ال ـس ــن وامل ـص ــاب ــن ببعض
األمــراض املزمنة .وإذا ما تجاوزنا مسألة التدفئة
فــي امل ـن ــازل ،نــواجــه خـطــر االنـ ــزالق عـلــى الـطــرقــات،
وخـصــوصــا أن زنــوتــة منطقة جبلية وع ــرة بعض
الشيء .وأحيانًا ،يتعرض بعض األهالي إلصابات
خالل املنخفضات الجوية من جراء االنزالقات».
ويخشى أهالي زنوتة من اندالع حرائق في البيوت
أو ال ـخ ـيــام نـتـيـجــة امل ــداف ــئ ال ـتــي يستخدمونها،
باإلضافة إلى أضرار قد تصيب الثروة الحيوانية
التي يعتاشون من تربيتها .ويقول الطل« :انهار
كهف فــوق قطيع من األغنام خــال ذروة منخض
جوي تعرضت له املنطقة قبل بضع سنوات أدى
إلى نفوق نصف القطيع».
وف ــي تجمع «ال ـجــوايــا» الـقــريــب مــن مـســافــر يطا،
جنوبي الخليل ،تقطن غالبية السكان فــي مبان
مــن ح ـجــر .وت ـقــول الـنــاشـطــة ع ــدن ال ـنــواج ـعــة ،في
حديث لـ«العربي الجديد»« :حــال البيوت جيدة.
إال أن ض ـعــف شـبـكــة ال ـك ـهــربــاء وان ـق ـطــاع ـهــا بني
ال ـح ــن واآلخ ـ ــر يـجـعــل أه ـل ـهــا ي ـعــانــون م ــن ج ــراء
الصقيع .ويسعى البعض إلى تأمني الحد األدنى
من التدفئة للمواشي في الخيام أو الكهوف .كما
تـقـضــي غــالـبـيـتـهــم ال ــوق ــت ف ــي إزاحـ ــة ال ـث ـلــوج عن

ال تدفئة
تقول الناشطة عــدن النواجعة ،القاطنة في
تجمع «الجوايا» القريب من مسافر يطا ،جنوبي
الخليل« :حالنا سيئ جــدًا .وتتعرض منطقتنا
لتساقط الثلوج التي تتراكم لمدة زمنية أطول ،ما
يعني أن األضرار ستكون أكبر .كما أن ضعف التيار
الكهربائي يدفع السكان إلى الحد من استخدام
األجهزة الكهربائية للتدفئة».

البالستيك الذي يضعونه حول الحظائر» .وتشير
إل ــى أن ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي يـنـقـطــع كـثـيـرًا بسبب
ضـعــف الـشـبـكــة ،مــا يـجـعــل األه ــال ــي عــاجــزيــن عن
تــأمــن وســائــل الـتــدفـئــة .وتـتـعــرض بعض املـنــازل
ألخطار معينة خــال الشتاء ،وتوضح النواجعة
أن الرياح أدت إلى اقتالع أحد األعمدة الكهربائية
بشكل جــزئــي ،وقــد تأخر إصــاح األم ــر ،وخشيت
إحــدى العائالت من سقوط العمود على منزلها،
وقد استغرق إصالحه أربعة أشهر.
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ﺑﻮرﻣﺎ

ﺑﻨﻐﻼدش

ﻓﻴﺘﻨﺎم

في الوقت الذي تستعد فيه الصين الستضافة
األلعاب األولمبية الشتوية ،تواجه مشكلة تلوث
الهواء ،األمر الذي قد يؤثر على أداء الرياضيين

بكين ـ العربي الجديد

مــع ب ــدء ال ـعـ ّـد الـعـكـســي السـتـضــافــة
ب ـكــن األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة الـشـتــويــة،
ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد إح ـ ــدى أهـ ــم امل ـنــاس ـبــات
الرياضية على مستوى الـعــالــم ،والـتــي تبدأ
فــي الــرابــع مــن الـشـهــر املـقـبــل وتـسـتـمــر حتى
الـعـشــريــن م ـنــه ،تـسـعــى الـسـلـطــات إل ــى الحد
م ــن ت ـلــوث ال ـه ــواء الـ ــذي ق ــد يــؤثــر عـلــى سير
هــذه األل ـعــاب .وعـلــى الــرغــم مــن الخطط التي
وضـعـتـهــا ســابـقــا ملــواجـهــة ف ـيــروس كــورونــا
الجديد من خالل تشديد اإلجراءات الصحية،
إال أن تـ ـح ـ ّـدي ــا جـ ــدي ـ ـدًا قـ ــد ي ـش ـك ــل ت ـه ــدي ـدًا
للسلطات في ظل انتشار الضباب الدخاني
الذي يلف العاصمة.
واعترفت وزارة البيئة ،في أحــدث تقرير لها
نقلته وكــالــة «شينخوا» الرسمية فــي الرابع
وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،بـمـخــاطــر
الضباب الدخاني ،مشيرة إلــى أن مستويات
الـضـبــاب مــا زال ــت مــرتـفـعــة .وبـحـســب مؤشر
جـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـه ـ ــواء ،س ـج ـل ــت بـ ـك ــن ف ـ ــي الـ ــرابـ ــع
والعشرين من الشهر الجاري معدالت مرتفعة
من التلوث هي األعلى خالل الشهر الجاري،
إذ إن تــركـيــزات الجسيمات الدقيقة (,PM10
 )2.5وصلت إلى  205ميكروغرامات لكل متر
مكعب في بكني ،علمًا أن الحدود املسموح بها
ال تتجاوز  60ميكروغرامًا لكل متر مكعب.
وت ــرك ـي ــزات الـجـسـيـمــات الــدق ـي ـقــة ع ـب ــارة عن
جزيئات صغيرة من املــواد امللوثة املنتشرة
في الهواء تؤدي إلى تشكل الضباب ،ما يعني
أن قضاء يوم واحد في بكني في ظل الضباب
الدخاني يوازي تدخني  40سيجارة ،بحسب
تقرير سابق نشرته مجلة «ذا إيكونوميست»
يتعلق بتلوث املدن.
ص ـح ـي ــح أن م ـس ـت ــوي ــات تـ ـل ــوث ال ـ ـهـ ــواء فــي
الصني شهدت تحسنًا كبيرًا خالل السنوات
القليلة املاضية ،إال أن جودة الهواء ما زالت
أقل بكثير من املعايير التي حددتها منظمة
الصحة الـعــاملـيــة ،األم ــر ال ــذي يـطــرح عالمات
استفهام حول قدرة السلطات الصينية على
تحقيق «الحياد الكربوني» (الحياد املناخي،
أي خفض انبعاثات الكربون إلى أقصى حد)،
خالل األلعاب األوملبية الشتوية.
انعكاسات على الرياضيين

تـتـنــاول الـعــديــد مــن الـتـقــاريــر م ــدى انـعـكــاس
ّ
تلوث الهواء على صحة القادمني إلى بكني من
ّ
جهة ،والرياضيني من جهة أخرى .وفي تقرير
نشرته مجلة « »Sport and Societyاألميركية
بالشراكة مع شبكة «بي بي سي» البريطانية،
الـعــام املــاضــي ،تبني أن التحدي الــذي يواجه
ّ
الرياضيني يتعلق بجودة الهواء ،مشيرة إلى
أنهم معرضون لخطر أكبر من بقية املشاركني
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ما ال تعرفونه عن إيطاليا

عندما يـتـحـ ّـدث الـنــاس عــن إيطاليا،
ف ــإن أول م ــا ي ـت ـبــادر إل ــى ال ــذه ــن هو
امل ـع ـكــرونــة وال ـب ـي ـتــزا وال ـت ـس ـ ّـوق في
إحـ ـ ـ ــدى ع ـ ــواص ـ ــم امل ـ ــوض ـ ــة ال ـع ــامل ـي ــة
م ـ ـيـ ــانـ ــو ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى املـ ــواقـ ــع
التراثية التي أدرجتها منظمة األمم
امل ـت ـحــدة لـلـتــربـيــة وال ـع ـلــم والـثـقــافــة
«يـ ــون ـ ـس ـ ـكـ ــو» عـ ـل ــى ق ــائـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــراث
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي .لـ ـك ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـس ـكــان
امل ـح ـل ـيــن ،ه ـن ــاك الـكـثـيــر م ــن األم ــور
وال ـت ـفــاص ـيــل وال ـت ـقــال ـيــد ال ـت ــي ق ــد ال
يراها املــرء في بلدان أخــرى .في هذا
اإلط ــار ،يشير مــوقــع «بــرايــت سايد»
إلى أمور عدة ،منها:
 - 1رمي األثاث من الشباك
فــي ليلة رأس السنة ،يـحــاول الناس
ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـب ـل ــدان إتـ ـم ــام بعض
األمور العالقة ،كشراء هدايا ما زالت
عـلــى ال ـقــائ ـمــة .لـكــن ل ــدى اإليـطــالـيــن
تقليد غـيــر ع ــادي فــي ه ــذا ال ـيــوم ،إذ
يرمون القدور واملقالي وحتى األثاث
من النوافذ .ويرمز هــذا التقليد إلى
السعي للتخلص مما هو قديم لفتح
الباب لبداية جديدة.
 - 2ال بيض على اإلفطار
قد يبدو البيض املقلي والخبز والزبدة
وجبة إفطار مثالية إذا لم تكن إيطاليًا.
م ــع ذلـ ـ ــك ،ي ـف ـضــل ال ـس ـك ــان امل ـح ـل ـيــون
ت ـنــاول ط ـعــام حـلــو فــي ال ـص ـبــاح ،مثل
ال ـح ـب ــوب أو ال ـب ـس ـك ــويــت وال ـف ــاك ـه ــة.
ويقول اإليطاليون« :هل تريد البيض
على اإلفطار؟ ّ
جرب لندن».
 - 3املوضة
ربما قــرأت الكثير مــن املـقــاالت حول
أن ــاق ــة امل ـ ــرأة اإلي ـط ــال ـي ــة .وهـ ــذا ليس
م ـف ــاج ـئ ــا ألن مـ ـي ــان ــو تـ ـع ــد إح ـ ــدى

عــواصــم املــوضــة فــي ال ـعــالــم .ويهتم
اإلنـ ـ ــاث والـ ــذكـ ــور ب ـم ـتــابـعــة املــوضــة
وال ـب ـق ــاء أن ـي ـقــن ب ـغــض ال ـن ـظــر عما
ّ
يـفـعـلــونــه .وحــتــى ل ــدى ذهــابـهــن إلــى
محالت البقالة ،تكون املرأة اإليطالية
رائعة وساحرة.
 - 4تقشير الفاكهة قبل تناولها
ع ــادة مــا ال يــأكــل الـنــاس فــي إيطاليا
الفاكهة ،كالتفاح والكمثرى والدراق
قـبــل تـقـشـيــرهــا ،األم ــر ال ــذي يعتبره
معظم األجانب غير معتاد .ويدل هذا
على رغبتهم في تناول طعام صحي،
إذ يعتقدون أن املبيدات الحشرية ال
تزال عن قشرتها حتى بعد غسلها.
 - 5تناول العشاء في وقت متأخر
يــأكــل اإلي ـطــال ـيــون ال ـع ـشــاء ف ــي وقــت
م ـتــأخــر جـ ـ ـدًا ،وال ت ـفـتــح ال ـك ـث ـيــر من
املـطــاعــم حـتــى الـســابـعــة أو السابعة
والـنـصــف مـســاء بحسب كــل منطقة.
وي ـت ـنــاول ال ـنــاس الـعـشــاء عـنــد نحو
ً
مساء .ويمكن تفسير هذا
الساعة 9
االت ـ ـجـ ــاه م ــن خـ ــال ح ـق ـي ـقــة أن ل ــدى
اإليـطــالـيــن اسـتــراحــة طويلة مدتها
ســاع ـتــن ف ــي مـنـتـصــف ي ــوم الـعـمــل.
لذلك يتأخرون في تناول العشاء.
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ف ــي م ـع ـظــم الـ ـبـ ـل ــدان ،ي ـعــد ال ــرق ــم 13
مـشــؤومــا ،إال أنــه الــرقــم  17بالنسبة
لإليطاليني .إذ إن إعادة ترتيب الرقم
الـ ــرومـ ــانـ ــي  XVIIي ـم ـك ــن أن يـخـلــق
ُ
ك ـل ـمــة « »VIXIوالـ ـت ــي ت ــرج ـم ــت مــن
الالتينية على أنها «انتهت حياتي».
نـتـيـجــة ل ــذل ــك ،حـتــى بـعــض الـفـنــادق
فــي إيطاليا ال تحتوي على الطابق
السابع عشر.
(ربى أبو عمو)

«ب ـعــد ان ـف ـجــار مــرفــأ بـ ـي ــروت ،ارت ـف ـعــت نسب
ّ
النفسية لدى األطفال
اإلصابة باالضطرابات
ّ
ويسجل االكتئاب نسبة
واملراهقني في لبنان.
ثــاثــن فــي املــائــة ،والقلق خمسة وسـتــن في
املــائــة ،واض ـطــرابــات ال ـكــرب مــا بـعــد الصدمة
نسبة اثـنــن وخـمـســن فــي املــائــة» .هــذه أبــرز
نتائج دراس ــة علمية حــول الصحة النفسية
ل ـ ــدى األطـ ـ ـف ـ ــال واملـ ــراه ـ ـقـ ــن فـ ــي ل ـب ـن ــان بـعــد
ان ـف ـج ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،أع ــده ــا ب ــاح ـث ــون من
كليتي العلوم الصحية والطب في الجامعة
األميركية في بيروت ،ومنهم الدكتورة ليليان
غندور والدكتور فادي معلوف.
وشملت الــدراســة  802طفل ومــراهــق من 591
عائلة ،تراوح أعمارهم ما بني ثمانية وسبعة
اللبنانية
عشر عامًا ،معظمهم من الجنسية
ُ
وأ ّ
عدت
بنسب متساوية بني الذكور واإلنــاث.
الــدراســة بعد م ــرور أربـعــة أشـهــر على وقــوع
انفجار بيروت في شهر أغسطس /آب .2020
وكانت نسبة  82في املائة من العينة موجودة
في مدينة بيروت لحظة وقوع االنفجار.
وتشير نتائج الــدراســة إلــى أن نسبة  73في
امل ــائ ــة م ــن األطـ ـف ــال ،ال ــذي ــن ت ـ ــراوح أع ـمــارهــم
م ــا ب ــن ثـمــانـيــة وأحـ ــد ع ـشــر ع ــام ــا يـظـهــرون
عوارض قلق .وترتفع نسب اإلصابة بأعراض
نفسية لدى األطفال واملراهقني الذين تأثروا
بـ ـج ــروح خ ـ ــال االنـ ـفـ ـج ــار ،أو ال ــذي ــن مل ـحــوا
ضحايا ،أو الذين تضررت بيوتهم .وترتبط
م ـع ــدالت ظ ـهــور عـ ــوارض نـفـسـيــة مـثــل القلق
أو االك ـت ـئــاب بـعــوامــل أخـ ــرى ،ومـنـهــا الـحــالــة
االقتصادية للعائلة ،وتاريخ الصحة النفسية
ل ــدى ال ـعــائ ـلــة ،ووج ـ ــود ص ـعــوبــات تعليمية
وأكــادي ـم ـيــة ،وامل ـســافــة الـفــاصـلــة ب ــن منطقة
وجــود األوالد واملراهقني واملنطقة املتضررة
لحظة وقوع االنفجار.
ُ
ويـشـيــر الـطـبـيــب املـتـخـصــص بــاالضـطــرابــات
الـنـفـسـيــة ل ــدى األط ـف ــال وامل ــراه ـق ــن ،ورئـيــس
قـســم الـطــب النفسي فــي الـجــامـعــة األميركية
في بيروت فادي معلوف ،إلى ارتفاع معدالت
انـ ـتـ ـش ــار االك ـ ـت ـ ـئـ ــاب والـ ـقـ ـل ــق لـ ـ ــدى األط ـ ـفـ ــال
واملراهقني في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت،
مقارنة بدول أخرى شهدت كوارث طبيعية أو
حروبًا .وتشير أبــرز البحوث العاملية إلــى أن
نـســب ظ ـهــور أعـ ــراض الـقـلــق واالك ـت ـئــاب لــدى
ّ
األطـفــال واملــراهـقــن لــم تتخط نسبة عشرين
ف ــي امل ــائ ــة بـعــد ح ــدوث ك ــارث ــة مـعـيـنــة .وعـلــى
سبيل املثال ،سجلت نسب أعراض القلق لدى
األطفال بعد هجمات  11سبتمبر /أيلول في
الواليات املتحدة األميركية ثالثني في املائة.
ويعيد معلوف ارتفاع هذه النسب في لبنان
مقارنة باملعدالت العاملية إلى تراكم األزمــات
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة والـصـحـيــة التي
يعانيها لبنان خالل فترة وقوع االنفجار ،ما

جعل األطفال واملراهقني أكثر عرضة لإلصابة
بأعراض نفسية مقارنة بدول أخرى.
ُ
مــن جـهــة أخـ ــرى ،تــاحــظ ال ــدراس ــة انـخـفــاض
مـعـ ّـدالت الحصول على تدخل أو دعــم نفسي
ملــواج ـهــة ه ــذه االض ـط ــراب ــات الـنـفـسـيــة ،إذ لم
تتخط نسبة طلب املتابعة النفسية املهنية
 17في املائة.
ّ
ويشرح معلوف أن األطفال واملراهقني الذين
يعانون من اضطرابات نفسية أكثرعرضة
ملواجهة صعوبات تعلمية ودراسية تعوق
تحصيلهم العلمي وإنتاجيتهم ،ومشاكل
ّ
صحية تشكل عبئًا على النظام الصحي.
وفي حال عدم معالجة العوارض النفسية،
يظهر األطفال واملراهقون عند الكبر ،خطرًا

تالحظ الدراسة انخفاض
معدالت الدعم النفسي
ّ
لمواجهة االضطرابات

أكبر لإلصابة باالكتئاب ،أو إدمان الكحول
وامل ــواد املـخــدرة .لذلك ،يشدد معلوف على
ضــرورة تنبه األهالي والـكــوادر التعليمية
في املــدارس للصحة النفسية للتالمذة في
حال ظهورعالمات حزن أو توتر أو مشاكل
أخــرى يمكن مواجهتها والـحــد مــن آثارها
ـات امل ـت ــاح ــة.
ب ـش ـكــل م ـب ـكــر ب ـف ـضــل الـ ـع ــاج ـ ّ
فــي املقابل ،يشير معلوف إلــى أن ــه ،لحسن
الـ ـح ــظ ،ي ـم ـلــك الـ ــدمـ ــاغ ق ـ ــدرة ع ـل ــى امل ــرون ــة
النفسية بـعــد األزمـ ــات الـتــي تخفف أعـبــاء
هذه األعراض لدى األطفال واملراهقني ،عند
أغلب الحاالت ،بعد مرور فترة زمنية على
التعرض لحادث ما.
وت ـس ـجــل ن ـتــائــج الـ ــدراسـ ــة ال ـح ــدي ـث ــة ،بعد
انفجار بيروت ،ارتفاعًا بمعدالت اإلصابة
بــأعــراض نفسية ل ــدى األط ـفــال واملــراهـقــن
في لبنان مقارنة بالدراسات السابقة .على
سبيل املثال ،كشفت دراســة محلية أجريت
ً
ع ــام  ،2018وشـمـلــت  1517ط ـفــا ومــراهـقــا
تراوح أعمارهم ما بني خمسة وسبعة عشر
عامًا ،أن ثلث األطـفــال واملراهقني يظهرون
أعراضًا نفسية ،بينما ارتفعت نسبة ظهور

ما بعد وقوع انفجار مرفأ بيروت (حسام شبارو /األناضول)

إيكولوجيا

تقصير متوسط األعمار
لتلوث الهواء المزمن أدى
قالت منظمة الصحة العالمية إن التعرّض
ّ
ّ
المتوقع في الصين بأكثر من أربع سنوات.
إلى تقصير متوسط األعمار
وأعلنت دراسة نُشرت في مجلة «النسيت» الطبية وفاة ما يقدر بنحو
 1.24مليون شخص بسبب التعرض لتلوث الهواء في الصين عام .2017
وتعد الصين أكبر مصدر سنوي النبعاثات غازات االحتباس الحراري في
العالم منذ عام  ،2006وتتزايد انبعاثات هذه الغازات باطراد.

مصادر التلوث

كـثـيــرة هــي ال ـعــوامــل ال ـتــي ت ــؤدي إل ــى تـلــوث
الهواء في الصني .فباإلضافة إلى كون بكني
مــديـنــة صـنــاعـيــة بــام ـت ـيــاز ،ن ـشــرت صحيفة
«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ــوسـ ــت» تـ ـق ــريـ ـرًا جـ ـ ــاء فـ ـي ــه أن
مصادر تلوث الهواء في بكني ليست مرتبطة
بــاملـصــانــع ف ـقــط ،بــل تــرتـبــط أي ـضــا بالنقص
فــي امل ــوارد الطبيعية .أضــافــت أن التغيرات
املناخية أدت إلــى تــدنــي نسبة املتساقطات
بـمــا ال يـكـفــي لـســد االح ـت ـيــاجــات األســاس ـيــة.
بالتالي ،تشكل نــدرة املـيــاه فــي بكني مصدر
قلق هذا العام ،وتحد من املحاوالت لتحقيق
«الحياد الكربوني» خــال األلـعــاب األوملبية
الشتوية ،إذ إن ندرة املياه ستدفع السلطات
إلى البحث عن مصادر أخرى لتأمينها.
مـ ـشـ ـكـ ـل ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى قـ ـ ــد ت ـ ــؤث ـ ــر ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـي ـئ ــة
خـ ــال اس ـت ـضــافــة ب ـكــن األلـ ـع ــاب األومل ـب ـيــة
الشتوية ،تتمثل في استيراد الصني الثلج
االص ـط ـنــاعــي .وك ــانــت الـسـلـطــات قــد وعــدت
«بـحــريــة اسـتـخــدام الـثـلــج» وتجهيز متاجر
خاصة لبيعه على أن يكون صديقًا للبيئة،
إال أن عــامــات استفهام ت ــدور حــول مصدر
هذا الثلج في ظل ندرة املياه .وليس واضحًا
كيف يمكن لبكني ضمان توفير كميات هائلة
م ــن الـثـلــج االص ـط ـنــاعــي م ــن دون اسـتـنـفــاد
إمـ ـ ـ ــدادات املـ ـي ــاه .ع ــام ــل آخـ ــر ال ي ـقــل أهـمـيــة
ي ــؤث ــر ع ـلــى تـحـقـيــق «ال ـح ـي ــاد ال ـكــرب ــون ــي»،
يتعلق بــاألثــر البيئي ملـشــاركــة  300مليون
صيني في الرياضة الشتوية ،التي تقام قبل
ب ــدء الـ ــدورة األومل ـب ـيــة .وتـقــع معظم مناطق
التزلج الطبيعية في أقصى الشمال الشرقي
والشمال الغربي بعيدًا عن املراكز الحضرية
التي توليها السلطات االهتمام األكـبــر في
العمل على مكافحة التلوث.

لبنان :اكتئاب وقلق لدى األطفال والمراهقين
بيروت ـ مالك مكي

االهتمام بالموضة من األولويات في إيطاليا (فينسينزو بينتو /فرانس برس)

فــي الـحــدث ،ألن األنشطة ستكون فــي الـهــواء
الـطـلــق .أضــافــت أن الـجــزيـئــات الـصـغـيــرة في
الهواء ،والتي ال يمكن رؤيتها ،يمكن أن تكون
مـضــرة على امل ــدى الـطــويــل ،األم ــر ال ــذي يؤثر
على أداء الرياضيني.
وخ ــال ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،أث ـي ــرت مـخــاوف
م ـمــاث ـلــة ب ـش ــأن ج ـ ــودة الـ ـه ــواء ق ـبــل األل ـع ــاب
األوملبية الصيفية عام  .2008حينها ،اتخذت
السلطات تدابير للحد من التلوث ،منها إقفال
املصانع في املناطق املحيطة بموقع األلعاب
ال ــري ــاضـ ـي ــة .وعـ ـ ــام  ،2015أع ـل ـن ــت «الـ ـح ــرب
عـلــى ال ـت ـلــوث» بـعــدمــا وق ــع عليها االخـتـيــار
الستضافة األلعاب األوملبية ،فأغلقت عشرات
مـصــانــع الـفـحــم ونـقـلــت ال ـص ـنــاعــات الثقيلة
إل ــى مـنــاطــق أخ ــرى .لـكــن فــي الــوقــت الـحــالــي،
قــد ال تـكــون ه ــذه اإلج ـ ــراءات مـجــديــة فــي ظل
ال ـت ـغ ـي ــرات امل ـن ــاخ ـي ــة الـ ـح ــادة وال ـس ـيــاســات
الدولية املتخذة في هذا الصدد.

عارض نفسي لدى الفئة العمرية بني اثني
عشر عــامــا وسبعة عشر عــامــا إلــى خمسة
وأربعني في املائة .وارتبطت هذه املعدالت
املرتفعة بعوامل صحية واجتماعية ،منها
تــاريــخ العائلة ،التنمر ،اإلصــابــة بــأمــراض
مــزم ـنــة ،ال ــدخ ــل امل ـ ــادي لـلـعــائـلــة ومـسـتــوى
الـتـحـصـيــل الـعـلـمــي وغ ـيــرهــا .ول ــم تحصل
س ــوى نـسـبــة خـمـســة ف ــي امل ــائ ــة م ــن الــذيــن
يعانون أعراضًا نفسيًا على العالج .أما في
عام  ،2012فبينت دراسة علمية شملت 510
ّ
أطفال ومراهقني في لبنان ،أن نسبة  26في
املائة من العينة يظهرون اضطرابًا نفسيًا
واحدًا على األقل ،بينما لم تتجاوز املعدالت
الـعــاملـيــة نـسـبــة واح ــد وعـشــريــن فــي املــائــة.
ّ
وأظـهــرت الــدراســة أن نسبة ستة فــي املائة
فقط من األطفال واملراهقني الذين يعانون
اضـ ـط ــراب ــا ن ـف ـس ـيــا ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ال ـع ــاج
املناسب في لبنان.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

خطط

ال تنفي الصني تلوث الهواء في العاصمة أو
املـنــاطــق الـتــي تستضيف ال ـحــدث الــريــاضــي،
مشيرة إلــى وضعها خطة ط ــوارئ للحد من
ُ
الضباب الناتج عن التلوث .وتفيد صحيفة
«شاينيز دايلي» ( )Chinese Dailyاليومية بأن
بكني اتـخــذت تدابير وقائية للحد مــن تلوث
الهواء خالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية
ف ــي سـعـيـهــا إلق ــام ــة ال ـب ـطــولــة ف ــي ظ ــل «بـيـئــة
جـيــدة» .ويـقــول املتحدث بــاســم وزارة البيئة
ل ـيــو ي ــوب ــن إن ال ـط ـقــس ال ـش ـت ــوي ي ـت ـعــارض
والـجـهــود املـبــذولــة لـضـمــان ه ــواء نظيف في
املناطق التي تستضيف الحدث الرياضي.
وب ـح ـســب ب ـيــانــات ن ـشــرت ع ـلــى مــوقــع وزارة
الـبـيـئــة الـصـيـنـيــة ف ــي ال ــراب ــع وال ـع ـشــريــن من
ال ـش ـه ــر ال ـ ـج ـ ــاري ،تـ ـن ــوي ال ـس ـل ـط ــات ات ـخ ــاذ
اإلج ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة خ ــال األل ـع ــاب األوملـبـيــة

تتناول تقارير مدى
تلوث الهواء
انعكاس ّ
على صحة الرياضيّين

الـشـتــويــة ،مـنـهــا مــراقـبــة املـصــانــع واملــركـبــات
التي تسبب مستويات عالية من التلوث.
وم ـ ـ ـنـ ـ ــذ أن وق ـ ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـي ـ ــار ع ـ ـلـ ــى الـ ـص ــن
الستضافة األلعاب األوملبية الشتوية عام
 ،2015تحاول السلطات تحسني مواصفات
وق ــود املــرك ـبــات ،وإغ ــاق الـشــركــات امللوثة
للبيئة وخفض استهالك الفحم .وبحسب
الخطة املوضوعة ،ستسعى السلطات إلى
عــدم التأثير على الــوضــع االقـتـصــادي في
حال اتخاذ بعض التدابير ،كإقفال املعامل
وال ـشــركــات الـعــامـلــة فــي قـطــاعــي الصناعة
والـ ـتـ ـج ــارة ،م ــن دون أن ت ـح ــدد الـسـلـطــات
اآلل ـي ــات ال ـتــي ستتخذ ب ـهــذا ال ـص ــدد .وفــي
ظــل بقاء أيــام قليلة فقط على بــدء األلعاب
األوملـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة ،ك ـث ـف ــت ال ـ ـصـ ــن م ـ ــن ج ـه ــوده ــا
لـلـتـصــدي لتفشي ك ــوف ـي ــد ،19-وخـصــوصــا
في بكني ،التي أبلغت عن إجمالي  36حالة
أعراض محلية منذ  15الشهر الجاري.
وت ـبــدأ ب ـكــن ،ال ـتــي أبـلـغــت عــن ســت إصــابــات
ج ــدي ــدة م ـن ـقــولــة م ـح ـل ـيــا ،ج ــول ــة ج ــدي ــدة من
اختبارات فيروس كورونا الجديد بني سكانها
ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــم م ـل ـيــونــي ن ـس ـم ــة .وت ـت ـعــامــل
الصني مع حاالت اإلصابة بكوفيد 19-كما لو
كانت في حالة حرب ،لكنها في الوقت الحالي
خففت من بعض إجراءاتها.

حيلة الطيور للحصول
على طعام
غسان رمضان الجرادي

تحدثنا سابقًا عن الحيلة التي تستخدمها الطيور للهرب من مفترس،
أو إلبـعــاد عــدو عــن الـعــش وحـمــايــة الـصـغــار ،أو الـتـصــرف بــذكــاء في
حل تاهت .ونكتب اآلن عن حيلتها للحصول على طعام .فالبلشون
األخضر يبدع في استعمال قطعة الخبز التي يرميها أمامه إلى املاء،
تأت سمكة لتأكلها وبدأ املاء في سحب الخبز بعيدًا ،يمد عنقه
وإذا لم ِ
ليصل بمنقاره الطويل إلــى الخبز ويلتقطه من أجــل استرجاعه ،ثم
يكرر رميه إلى املاء ،وما أن تأتي سمكة يسرع في التقاطها بمنقاره
كالسهم .أما مالك الحزين الرمادي الطويل الرقبة والساقني فيقف على
ً
ساق واحــدة وقتًا طويال موهمًا األسماك بأن ساقه نبتة قد تجد ما
تأكله عليها ،فتقترب من مالك الحزين الذي يباغتها بضربة منقار
بسرعة السهم.
وهناك البلشون األســود الــذي يتحول إلــى مظلة حني يقف في املــاء،
فيفتح جناحيه إلــى األم ــام حتى يغطي رأس ــه ويـظــل منتظرًا قــدوم
سمكة صغيرة فيقبض عليها بسرعة ويبتلعها.
أمــا طائر النحام أو الفالمنغو فيعمل منقاره فــي شكل مصفاة أو
فلتر الستخالص املواد الغذائية الدقيقة من املاء .لذا نجده يستعمل
قدميه لتحريك الطني تحت املاء الذي يصبح بدوره عكرًا ومليئًا باملواد
املغذية ،فيتناوله ويصفيه بمنقاره ويعيد املاء إلى الخارج.
وهناك أيضًا الغراب الذي يتعاون مع أخيه الغراب في حيلة الحصول
على طـعــام ،فــإذا حصل أن شــاهــدا حيوانًا آخــر يأكل لحمًا أو خبزًا
أو مــا شــابــه يــأتـيــه أحــدهـمــا ويـنـقــر الـحـيــوان مــن الـخـلــف ويـهــرب إلــى
مسافة صغيرة .ويغري هذا الهروب املــدروس الحيوان لالنقضاض
على الغراب تاركًا الطعام في مكانه فيركض الغراب الثاني إلى الطعام
ويسرقه ،ويطير بــه إلــى شـجــرة .وعندما يوقن الـغــراب املــاحــق بـ ّ
ـأن
الطعام صار مع رفيقه يطير إليه ليتقاسماه.
ومن طرق الحيلة ضرب النسر املصري بيض النعام القاسي القشرة
بحجارة كي يكسره ويأكل محتوياته ،وقيام طيور الباز والباشق
بمناورات إللهاء أمهات الطيور في أعشاشها ،كالعصافير والعقبان،
فتقترب من العش كالشبح ،ما يجعل األم تطاردها فتبتعد ،فيأتي
الباز أو الباشق إلى العش قبل عودة األم ويسرق الصغار.
أم ــا طــائــر أب ــو زري ــق فـيـسـتـخــدم ع ـيــدانــا صـغـيــرة ف ــي ث ـقــوب ج ــذوع
وأغصان األشجار ليستخرج منها الديدان التي تشكل له ولصغاره
غذاء غنيًا بالبروتينات الحيوانية في فصل التفريخ .وهو يطلق عند
العثور على طعام وفير أصــواتــا تقلد صــوت البواشق إلخافة باقي
أنواع الطيور التي قد تأتي ملشاركته الطعام .وهكذا يستفرد بالطعام
وحده باستعمال الحيلة.

(متخصص في علم الطيور البرية)

الحكومة الليبية تعتزم بناء  1500مدرسة
تعاني ليبيا من أزمة تعليمية
متفاقمة ،بعد أن تضررت
مئات المدارس في مناطق
عدة شهدت حروبًا خالل
السنوات الماضية
طرابلس ـ أسامة علي

أصـ ـ ـ ــدرت ح ـك ــوم ــة الـ ــوحـ ــدة امل ــؤقـ ـت ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ،فــي
منتصف شهر يناير /كانون الثاني الحالي ،قــرارًا
ّ
يخول وزارة التربية والتعليم بالتعاقد خــال عام
 ،2022على بناء  1500مدرسة موزعة على مختلف
مـنــاطــق ال ـبــاد ،وذل ــك خ ــال فـتــرة ال تـتـجــاوز ثــاث
سنوات ،بواقع  500مدرسة في كل سنة.
وأوصى القرار الحكومي بأن تكون األولوية إلنشاء
مـ ــدارس بــديـلــة لـتـلــك املـتـهــالـكــة ومـ ــدارس الصفيح،
ووف ـقــا لـلـمــواصـفــات املـعـتـمــدة مــن مصلحة املــرافــق
التعليمية ،وطالب بضرورة العمل على وضع تصور
للمراحل الفنية ،وما يلزمها من تمويل ،مشيرًا إلى
أن خـطــة بـنــاء املـ ــدارس ب ــدأت فعليًا فــي نـهــايــة عــام
 ،2021عبر البدء ببناء  146مدرسة جديدة ،على أن
ُي َ
شرع ببناء  200مدرسة أخرى خالل عام .2022
ّ
ويــؤكــد تــربــويــون أن عــدد امل ــدارس الـجــديــدة املعلن
ـاف لـتـجــاوز أزم ــة ن ــدرة امل ــدارس الـتــي تعاني
غير ك ـ ٍ
منها جميع مناطق البالد ،خصوصًا بعد أن تضرر
الكثير مــن املـ ــدارس الـقــائـمــة خ ــال س ـنــوات الـحــرب
األخـ ـي ــرة .وفـيـمــا ع ـ ّـبــرت الـحـكــومــة ع ــن اسـتـنـكــارهــا
إلهـمــال صيانة امل ــدارس بعد بنائها ،ال ــذي ّ
يسبب
ســرعــة تـهــالـكـهــا ،أكـ ــدت ض ـ ــرورة مـتــابـعــة مصلحة
املرافق التعليمية ألوضاع املدارس العاملة ،وإجراء
الصيانة الالزمة لها بصفة دورية.
وت ـ ـضـ ــررت م ـئ ــات املـ ـ ـ ــدارس ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـن ــاط ــق،
وخصوصًا مناطق املواجهات مثل بنغازي ،ودرنة،
ومناطق الـهــال النفطي ،وفــي العاصمة طرابلس،
وترهونة ،وغــربــان ،باإلضافة إلــى مناطق الجنوب
مثل أوباري ،ومرزق ،وسبها وغيرها.
وتـشـكــك هـبــة األنـ ـص ــاري ،املـعـلـمــة بــإحــدى امل ــدارس
ّ
الثانوية في ّ
جنوبي طرابلس،
حي قصر بن غشير،
في صدق ّ
النيات الحكومية الخاصة بإعادة النظر
في أوضاع املــدارس ،مشيرة إلى بيان سابق لوزارة
التعليم ،في نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،كشفت
فيه عن حاجة أربعة أحياء في طرابلس إلى عشرات
املــدارس البديلة ،ما يعني أن العدد املطلوب في كل
مناطق البالد أكبر بكثير من  1500مدرسة.
وقــالــت األن ـصــاري لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن «البيان
ك ــان يـتـحــدث ع ــن ال ـحــاجــة إل ــى  170م ــدرس ــة بديلة
من مــدارس الصفيح التي يدرس فيها الطالب ،فإذا
ً
كان هذا عدد مدارس الصفيح التي ُبنيت بديال من
املدارس املتضررة من الحرب ،فماذا عن عدد املدارس
املتهالكة بمرور الزمن؟ يمكن القول إن أحدث مدرسة
في البالد قد شيدت قبل نحو  30سنة ،وبالطبع ال

19

تعرض أغلب مدارس ليبيا ألضرار خالل الحرب (محمود تركية/فرانس برس)

المدارس التي لم تتضرر من
الحروب ،تضررت بسبب النازحين
بعد أن تحولت إلى مالجئ لهم
وتعاني املــدارس الحكومية من
تجري صيانتها».
ُ
اكتظاظ كبير للطالب ،إذ ض َّم طالب مدارس تهدمت،
أو تضررت بشكل كبير ،إلى املــدارس القريبة كأحد
الـحـلــول املــؤقـتــة ،وتــؤكــد األن ـص ــاري أن «أغ ـلــب تلك
امل ـ ــدارس امل ـت ـض ــررة وامل ـه ــدم ــة ال يـ ــزال ف ــي انـتـظــار
ق ــرارات الحكومة بــإعــادة تأهيلها ،ومنها عــدد من
مدارس بلدية عني زاره ،التي لم تستقبل الطالب هذا
العام ،ونقل طالبها إلى مدارس أخرى».
وأشار بيان ملراقبة التعليم في بلدية عني زارة ،في
شهر نوفمبر املــاضــي ،إلــى بــدء الـعــام الــدراســي في
 31مدرسة فقط ،وتأجيله في ثماني مدارس أخرى
لــ«عــدم جاهزيتها الستقبال ال ـطــاب» ،مشيرًا إلى
توزيع طالب املدارس املتضررة على املدارس العاملة
«إلى حني صيانتها» .وفي سرت ،التي شهدت حربًا
ضروسًا ضد تنظيم الدولة خالل عام  ،2016تضرر
أغـلــب املـ ــدارس ،وال ـحــال نفسه فــي بـنـغــازي ،ودرنــة
اللتني عانتا من حروب ملدة أربع سنوات.
ويــؤكــد حسني درب ــاش ،وهــو مهندس فــي مصلحة
التقنيات وصيانة املرافق التعليمية الحكومية ،أنه
«حـتــى امل ــدارس الـتــي خــرجــت مــن الـحــروب مــن دون
أض ــرار ،تـضــررت بسبب الـنــازحــن ،بعد أن تحولت

إلــى مــاجــئ لهم عقب فقدانهم ملـنــازلـهــم» .وأضــاف
ّ
دربـ ـ ــاش ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ع ـ ــدد امل ـ ــدارس
املستهدف إنشاؤها من قبل الحكومة قد يسد نسبة
كبيرة من العجز القائم ،لكنه لن ينهي األزمــة ،ولن
تكون مبالغة إن قلت إن كل مــدارس البالد تحتاج
إلـ ــى ص ـيــانــة ب ـس ـبــب قـ ــدم ب ـنــائ ـهــا .ن ـج ـحــت بـعــض
البلديات في صيانة عدد من املدارس بجهود فردية،
لكن العجز ال يــزال كبيرًا» .وأوض ــح« :فــي بنغازي،
ع ــان ــت أك ـث ــر م ــن  160م ــدرس ــة م ــن وي ـ ــات ال ـح ــرب،
وبعضها ُس ِّويت بــاألرض بسبب تمترس املقاتلني
فيها ،واألم ــر نفسه حــدث أيضًا فــي مناطق جنوب
طــراب ـلــس ،إذ اتـخــذهــا طــرفــا الـقـتــال م ـق ــرات ،وأدارا
من داخلها عمليات حربية ،والعديد منها لم تعد
ق ــادرة عـلــى اسـتـقـبــال ال ـطــاب بسبب األل ـغ ــام التي
وجدت مزروعة فيها ،ويحتاج األمر إلى وقت طويل
لتنظيفها ،وإخراج مخلفات الحرب منها».
اض ـط ــرت م ــدرس ــة ال ــوح ــدة لـلـطــاب امل ـك ـفــوفــن ،في
مدينة الخميس شرقي طرابلس ،إلى تحويل مطبخ
املدرسة إلى فصل دراسي بسبب تزايد عدد الطلبة،
وك ـش ــف ع ـبــد ال ـس ــام ض ــو ،وه ــو والـ ــد أح ــد طــاب
املدرسة ،لـ«العربي الجديد» ،أنها «املدرسة الوحيدة
للمكفوفني ،لـيــس فــي مــديـنــة الـخـمـيــس ،بــل فــي كل
املنطقة املـجــاورة لها ،وال حلول أمامي ســوى قطع
مـســافــة تــزيــد عـلــى  100كــم يــومـيــا مــن منطقتي في
قصر األخيار إلى مدينة الخميس ،كي يتعلم طفلي
الكفيف ،على الرغم من أن املدرسة ال تتوافر فيها كل
اشتراطات تعليم املكفوفني الالزمة ،إذ كانت مجرد
مـبـنــى ح ـكــومــي ُح ـ ـ ِّـول إل ــى م ــدرس ــة ف ــي ع ــام ،2015
وحصل ذلك بطريقة عشوائية».

