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عبد اهلل البشير

ــــون ُكــــثــــر فــــي شـــــرك مــهــربــي  ــوريـ ــ يـــقـــع سـ
ــدم  ــ ــداع وعــ ــ ــخــ ــ ــر، ويــــتــــعــــرضــــون لــ ــ ــــشـ ــبـ ــ الـ
مــبــاالة بــاملــصــيــر الـــذي ســيــواجــهــونــه في 
أوروبــا، حيث  إلــى  الخطرة  السرية  الهجرة  رحلة 
باستقرار  فيها  ينعمون  أفــضــل  حــيــاة  يــنــشــدون 
وأمــــان. ويــغــري املــهــربــون الــشــّبــان دائــمــا بسلوك 
طرق جديدة، بينها السفر إلى دول تمنح تأشيرة 
ســفــر »فــيــزا« لحملة الـــجـــوازات الــســوريــة، والــتــي 
 يــســتــخــدمــونــهــا فـــي ســلــوك طــــرق الــتــهــريــب نحو 
دول فــي االتــحــاد األوروبــــي، والــتــي قــد تعرضهم 

لخطر املوت. 
في رسالة استغاثة، يتحدث 9 سوريني بينهم 8 
أكراد من محافظة الحسكة وقعوا مع شخص من 
»العربي  النيبال ضحية مغريات مهربي البشر، لـ
الجديد«، عن تعرضهم ملعاملة سيئة من سماسرة 
تهريب أخذوا منهم مبالغ مالية كبيرة في سبيل 
باملخاطر. يتحدث  املحفوفة  الهروب  تنفيذ رحلة 
 

ّ
أحـــمـــد املـــتـــحـــدر مـــن مــديــنــة الــقــامــشــلــي عـــّمـــا حــل

ــراد املــجــمــوعــة درب  ــ ــه، وكــيــف ســلــك مـــع بــاقــي أفـ بـ
ــقـــول: »تــوجــهــت مـــن الــقــامــشــلــي إلــى  املـــهـــربـــني، ويـ
سمسار  مــع  بالتنسيق  الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم 

أوكرانيا. هناك  إلى  أنه سيؤمن وصولي  أبلغني 
انتظرت أسابيع من أجل إنجاز األوراق، ثم وصلت 
إلى أوكرانيا عبر سلوك طريق برية، في حني كان 

املهّرب وعدني باالنتقال عبر الطائرة. 
بعدما  واحتياله  املــهــّرب  لكذب  تعرضت  هنا  مــن 
دوالرًا(.   12,312 )نــحــو  يــــورو   10,500 لـــه  دفــعــت 
وبــعــدمــا دخــلــت إلـــى أوكـــرانـــيـــا بــقــيــت مـــدة فيها، 
إلــى بولندا، حيث ال أزال  ثم انتقلت قبل 3 أشهر 
الــيــوم مــع شبان آخــريــن«. يضيف أن  عالقا حتى 
»الـــطـــريـــق إلــــى أوكـــرانـــيـــا تــضــمــنــت عــبــور غــابــات 
للوصول  املساعدة  إلــى  نحتاج  وحاليا  ووديـــان. 
إلى أوروبا، إذ إننا لم نتناول أي طعام منذ أيام، 
بــاســتــثــنــاء حــبــات تــمــر بــقــي منها الــقــلــيــل. ونحن 
بــنــا في  بــولــنــدا ســيــزّج  فــي  إذا اعتقلنا  أنـــه  نعلم 
السجن، ونرّحل إلى لبنان أو سورية، أو سيجبر 
كل منا على دفع مبلغ ألفي يورو من أجل إخالء 
سبيلنا. كما نطالب أية جهة حقوقية بحمايتنا، 
الــعــودة إلــى ســوريــة، حيث سنودع  ألننا ال نريد 

في السجن«.
أيــــضــــا، يـــــروي روبـــــني فـــــواز املـــتـــحـــدر مــــن مــديــنــة 
القامشلي تفاصيل عملية االحتيال التي تعرض 
لها من قبل مهرب، ويــقــول: »قــررت مع أربعة من 
أصدقائي مغادرة سورية بسبب الوضع املعيشي 

ــى بـــه صــديــق  ــ ــّرب أوصـ ــهـ الـــســـيـــئ، واتــفــقــنــا مـــع مـ
لــي عــلــى تــأمــني طــريــق لــعــبــورنــا الـــحـــدود. وخــالل 
املـــغـــادرة، زاد  لــقــرار  الــتــي سبقت حسمنا  الــفــتــرة 
اإليجابية  ونتائجها  الخطوة  بجدوى  اقتناعنا 
ــا فـــــي ظـــــل الـــتـــقـــاريـــر  ــا، خــــصــــوصــ ــنــ ــاتــ ــيــ ــلــــى حــ  عــ
ـــل  ــائـ ــــر وســ ــبـ ــ ــا وعـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ ــة إعـ ــداولــــ ــتــــ ــرة املــــ ــيــ ــثــ ــكــ  الــ
الــتــواصــل االجتماعي عــن خـــروج شــبــان ُكــثــر إلى 
أوروبا، والذي مثل لنا نموذجا يمكن أن نحذوه، 
علما أن بعضهم وصلوا إلى أوروبا خالل عشرة 

أيام«. 
ــّرب أن الـــطـــريـــق مــضــمــون  ــهــ يــضــيــف: »أبــلــغــنــا املــ
ويــخــلــو مـــن أيـــة عــقــبــات ومــشــكــالت، وحــــدد كلفة 
1500 و4000 دوالر  بـــني  يـــتـــراوح  بــمــبــلــغ  الــرحــلــة 
لبلوغ تركيا، فوافقنا على دفع مبلغ 4000 دوالر 
األعلى شرط الوصول إلى مدينة إسطنبول. وفي 
الـــيـــوم املـــحـــدد، اســتــقــلــلــنــا ســـيـــارة فــــان أوصــلــتــنــا 
إلـــى الــحــدود الــتــركــيــة، فأبلغنا املــهــّرب أنـــه يجب 
أن نــجــتــاز الـــجـــدار الــفــاصــل، والـــركـــض إلـــى داخــل 
أتـــراك طــوقــونــا بعدما  الــحــدود، لكن 4 عسكريني 
أوقفوا مسارنا عبر إطالق النار على مسافة قريبة 
منا. وقد تعرضنا للضرب فكسرت يدي وباتت في 

وضع سيئ جدا، وتحتاج إلى عملية جراحية. 
وأخذ العسكريون األتــراك املال مني، ووضعوني 

قــــرب الـــجـــدار الــــحــــدودي الـــفـــاصـــل، وطــلــبــوا مني 
ــيـــت فــأســعــفــنــي أصـــدقـــائـــي  الــــعــــودة مــــن حـــيـــث أتـ
ــامــــودا،  ــــى مــســتــشــفــى فــــي مـــديـــنـــة عــ ونـــقـــلـــونـــي إلـ
لـــي«. يــخــتــم: »حاليا  حــيــث أجـــرى طبيب جــراحــة 
ــن الـــحـــادثـــة  ــانــــي صــحــيــا ونـــفـــســـيـــا مــ ــا أزال أعــ  مــ
 وعــمــلــيــة الــتــهــريــب الــفــاشــلــة الـــتـــي لـــم أتــوقــعــهــا، 
أي شــيء عنه،  نعلم  ولــم  اختفى  املــهــّرب  أن   علما 
 مـــا يــجــعــلــنــا شــبــه مــتــأكــديــن مـــن أنــنــا وقــعــنــا في 

كمني بهدف إهانتنا«.

مجتمع
ِطفوا في 5 يوليو/ 

ُ
حون عن عشرة رهائن إضافّيني من أصــل 121 طالبا كانوا قد خ

ّ
أفــرج مسل

تموز من مدرسة في شمال غرب نيجيريا، وفق ما أعلن رئيس جمعّية أهالي الطالب جوزيف 
حياب، يوم األحد. ومنذ خطف الطالب في مدرسة معمدانّية ثانوّية عند أطراف بلدة كادونا، تّم 
إطالق سراح 100 منهم أو تمّكنوا من الفرار، بينما كان ال يزال هناك 21 منهم رهن االعتقال. وقال 
وا فدَيتهم، كما كانت عليه الحال 

ّ
 »الخاطفني أطلقوا سراح 10 طالب إضافّيني بعد أن تلق

ّ
حياب إن

)فرانس برس( بالنسبة إلى الطالب الذين أطلقوا سراحهم في وقٍت سابق«.  

أصدرت سلطات الطوارئ تعليمات لسكان منطقة على الشاطئ الشرقي لجزيرة الباملا اإلسبانية، 
أمس االثنني، مع اقتراب الحمم البركانية التي ينفثها بركان كومبري فييخا من البحر. وحذرت 
أجــهــزة الــطــوارئ فــي جــزر الــكــنــاري مــن أن الحمم قــد تصل إلــى املحيط األطلسي خــالل ساعات، 
مما سيتسبب على األرجــح في انفجارات وتصاعد سحب غــازات سامة فوق الجزيرة. وأضافت 
األجهزة عبر حسابها الرسمي على تويتر »ينبغي على السكان اتباع إرشادات السلطات والبقاء 
)رويترز( في منازلهم مع إغالق األبواب والنوافذ«.  

إسبانيا: حمم بركانية تغلق منطقة بجزيرة البالمانيجيريا: اإلفراج عن عشرة طالب مخطوفين

ُكثر لعمليات نصب واحتيال من  يتعرض سوريون 
ــا،  أوروب إلى  الوصول  محاولتهم  لدى  مهربين 
يخوضون  الذين  الشبان  معظم  يقصد  وحاليًا، 
التي  بيالروسيا  أوروبا،  إلى  البرّية  الهروب  مغامرة 
لمحاولة  تمهيدًا  لهم  رئيسة  محطة  تعتبر 
بيالروسيا  لبلوغ  ويسلكون  ألمانيا.  إلى  الوصول 

طرقًا جبلية وعرة عبر بولندا.

نصب واحتيال

تـــشـــيـــلـــي، أول مــن  ــــي  فـ ــاء  ــقــــضــ ــ ال فـــتـــح 
أعــمــال عنف  فــي  أمـــس األحــــد، تحقيقًا 
اســتــهــدفــت الــســبــت املـــاضـــي مــهــاجــريــن 
سريني من فنزويال يمثلون أكبر جالية 
أجنبية في البالد برقم تحدده السلطات 
ألــف، في حني ال تستبعد  بحوالى 400 
مــنــظــمــات إنــســانــيــة أن يــكــون أكــبــر في 
القانوني  العبور غير  ظل تزايد عمليات 

للحدود منذ العام املاضي. 
والسبت املاضي، تظاهر حوالى 3 آالف 
شــخــص فـــي مــديــنــة إكــيــكــي الــســاحــلــيــة 
)شمال( لالحتجاج على الهجرة السرية 
ــالم تشيلي  ــ أعـ لــلــفــنــزويــلــيــني. وحـــمـــلـــوا 
لــلــهــجــرة  ــوا عــلــيــهــا »ال  ــبـ ــتـ والفـــــتـــــات كـ
غــيــر الــشــرعــيــة«، و»تــشــيــلــي جــمــهــوريــة 
مهاجرين  هاجموا  ثم  نفسها«،  تحترم 
فنزويليني يعيشون في الشوارع، ما حتم 
متظاهرون  اقتحم  كما  الشرطة.  تدخل 
آخــــــرون مــخــيــمــًا صــغــيــرًا لــلــمــهــاجــريــن 
الخيم والفرش.  هجره سكانه، وأحرقوا 
الفنزويليني فقراء ال  املهاجرين  ومعظم 
يستطيعون  وال  ثبوتية،  أوراقــًا  يملكون 

االنتقال إلى العاصمة سانتياغو. 
ــيـــة الـــعـــامـــة فــــي إكــيــكــي،  ــبـــت املـــدعـ ــالـ وطـ
جوسلني باتشيكو، بأن تحقق الشرطة 
فـــي األحـــــــداث، واتـــخـــاذ تــدابــيــر لــحــمــايــة 
ــبـــار في  ــفـــال وكـ الــضــحــايــا، وبــيــنــهــم أطـ
الــســّن اضــطــّروا إلــى البحث عــن مــالذات 
في شوارع أو على شواطئ، بعد فرارهم 
من أعمال عنف نّددت بها وكاالت تابعة 

لألمم املتحدة.
وقال املتظاهر فيليز ريفو: »الفنزويليون 
الذين يصلون إلى تشيلي ليسوا الجئني 
يجلبون  مهاجرين  وليسوا  سياسيني، 
خـــــبـــــرات«، عــلــمــًا أن ســـلـــطـــات الــهــجــرة 
إلــى  ــول 23,673 شــخــصــًا  أحــصــت دخــ
تشيلي في شكل غير قانوني بني يناير/ 
املاضيني،  تموز  ويــولــيــو/  الثاني  كــانــون 

بزيادة 7 آالف شخص عن عام 2020.
)فرانس برس(

Tuesday 28 September 2021
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عدد قياسي من المرضى ينتظرون خدمات الصحة 
الوطنية في بريطانيا، التي قررت حكومتها زيادة 

الضرائب لمعالجة تراكم هذه الخدمات

لبنان: تالميذ فلسطينيون مهددون بالتسّرب

1819
مجتمع

لندن ـ كاتيا يوسف

يوليو/  فــي  سجلت  أرقـــام  كشفت 
تــمــوز املــاضــي أن قــوائــم االنــتــظــار 
ــة  الــــــخــــــاصــــــة بــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــ
الــوطــنــيــة فــي بــريــطــانــيــا تــضــم 5.6 ماليني 
ــاريـــخ  ــاســـي فــــي تـ ــيـ ــم قـ ــ ــو رقــ ــ ــا، وهــ شـــخـــصـ
اململكة املتحدة، كما زاد عدد املرضى الذين 
تــحــولــوا إلـــى الــقــطــاع الــخــاص مــنــذ ظهور 
جائحة كورونا. وأكــد ذلك تدهور خدمات 
الــصــحــة الــوطــنــيــة، فـــي حـــني صـــرح رئــيــس 
الــحــكــومــة بــوريــس جــونــســون أن حكومته 
ستفرض حزمة زيادات في الضرائب بقيمة 
مليار   16.5( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــار   12
ــريــــل/ نــيــســان  إبــ بـــــدءًا مـــن  دوالر( ســنــويــا 
الصحية  الــخــدمــات  تــراكــم  ملــعــالــجــة   ،2022
الــوطــنــيــة وإصـــــالح الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة. 
أكبر  والــالفــت أن مؤسسة »ســبــايــر«، ثاني 
مزود للرعاية الصحية الخاصة في اململكة 
قالت  39 مستشفى،  تــديــر  والــتــي  املــتــحــدة 
املــائــة عن  فــي   81 زاد بنسبة  »إنــفــاقــهــا  إن 
املـــبـــالـــغ الـــتـــي يــدفــعــهــا األشــــخــــاص مــقــابــل 
إبريل/ نيسان ويونيو/  العالج بني  تلقي 
حــــزيــــران، مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن عــام 
الــبــيــانــات األكــثــر حــداثــة  2019«. وأظـــهـــرت 
الــتــي أصــدرتــهــا خــدمــات الــصــحــة الوطنية 
ــثـــر مــــن مــلــيــونــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، حـــضـــور أكـ
شخص إلى أقسام الطوارئ والحوادث في 
بأكثر  حـــددت  بينما   ،2021 آب  أغــســطــس/ 
من 5.6 ماليني العدد اإلجمالي لألشخاص 
الذين ينتظرون اإلحالة إلى العالج )أوقات 
ــدة الــزمــنــيــة من  ــ االنـــتـــظـــار الـــتـــي تـــرصـــد املـ

اإلحالة إلى العالج االختياري(.
وفــي يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، انخفض إلى 
الــذيــن ينتظرون  293,102 عــدد األشــخــاص 
أكــثــر مــن 52 أســبــوعــا لــبــدء الــعــالج، لكنه ال 
 ،2019 تموز  يوليو/  مــن  بكثير  أعلى  يــزال 
فقط،  الرقم 1032 شخصا  يتجاوز  لم  حني 
علما أن التخصصات التي ضمت أكبر عدد 
عام،  من  أكثر  ينتظرون  الذين  املرضى  من 
والجراحة  العظام  وجــراحــة  الصدمات  هي 

العامة.
يــبــلــغ املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملــؤســســة »نــافــيــلــد 
إلى تحسني  التي تهدف  املستقلة  تراست« 
ــة الـــصـــحـــيـــة فــــي املــمــلــكــة  ــايــ مـــســـتـــوى الــــرعــ
املتحدة، نايجل إدواردز، »العربي الجديد« 
أن »بريطانيا عانت من جائحة كورونا، ومن 
إلى  الــتــي احتاجت  عــدد إصاباتها  ارتــفــاع 
دخول مستشفيات لتلقي العالج، ما وضع 
خـــدمـــات الــصــحــة الــوطــنــيــة تــحــت ضــغــوط 
هــائــلــة خــــالل مـــوجـــات الــتــفــشــي الــرئــيــســيــة 
الثالث، ودفعها إلى إلغاء أو تأجيل العديد 
األشعة  واالختبارات وصــور  العمليات  من 

املــنــزل، ثــم جـــاءت نتيجة االخــتــبــار سلبية 
أن  أبلغني  الطبيب  لكن  الــتــالــي،  الــيــوم  فــي 
املستشفى تكتفي بنتيجة إيجابية واحدة 
اليوم  أخشاه  ومــا  العملية.  موعد  لتأجيل 
االنــتــظــار ألشــهــر مــجــددًا، وتــدهــور حالتي 

الصحية«. 
ــبـــدو مــــن الــطــبــيــعــي أن يــخــتــار  ــا، يـ ــنـ مــــن هـ
العالج تمويل  الــقــادرون على دفع تكاليف 
رعايتهم الصحية بأنفسهم. وقد ارتفع عدد 
رون 

ّ
هؤالء في شكل كبير، لكن خبراء يحذ

مـــن أن هــــذا الـــتـــوّجـــه يـــهـــدد بــخــطــر إنــشــاء 
نظام ذي مستويني، حيث يدفع األشخاص 
ــارات والـــعـــالجـــات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ األثـــــريـــــاء ثـــمـــن االخـ
 الـــســـريـــعـــة، فــــي حــــني يـــضـــطـــر األشــــخــــاص 
األقـــل رفــاهــيــة إلـــى االنــتــظــار فــتــرات أطـــول. 
ويــكــمــن الــخــطــر فــي دفـــع مــرضــى الــخــدمــات 
ــك، ألن  الصحية الــوطــنــيــة إلـــى أبــعــد مــن ذلـ
الذين  الوطنية  الصحية  الــخــدمــات  أطــبــاء 
أولــويــة  يعطون  خــاصــة  إجــــراءات  يتبعون 

للمرضى الذين يدفعون.

يبلغ عدد تالميذ 
المرحلة الثانوية في مخيّم 

برج الشمالي نحو 400

ينتظر بعض المرضى 
أكثر من عام كامل إلجراء 

عمليات جراحية

وخــدمــات صحية أخـــرى. وإلــى جانب هذه 
الضغوط، أحجم أطباء في الطب العام عن 
إرســال مرضى في شكل متزايد إلــى أطباء 
متخّصصني. وانتظر عدد كبير من املرضى 
أكثر من عام إلجراء عمليات جراحية، بينما 
دفع آخرون تكاليف عالجهم من حساباتهم 
»التوجه   

ّ
أن إدواردز  ويــشــرح  الشخصية«. 

إلى العالج الخاص ال يؤثر في شكل كبير 
عــلــى مـــرضـــى خـــدمـــات الــصــحــة الــوطــنــيــة، 
الــذيــن يــعــمــلــون فــي القطاعني  ألن األطـــبـــاء 
لدى  عملهم  يحّدد ساعات  بعقد  ملتزمون 

خدمات الصحة الوطنية«.
ــم أن نــســبــة 32 فـــي املـــائـــة مـــن املــرضــى  ورغــ
العالج  لبدء  أسبوعا   18 مــن  أكثر  انتظروا 
ــا يــشــيــر إلـــى  ــمـــوز 2021، مــ فــــي يـــولـــيـــو/ تـ
تــحــســن بــنــســبــة 21 نــقــطــة مــئــويــة مــقــارنــة 
بــــذروة يــولــيــو/ تــمــوز 2020، لــكــنــه ال يــزال 
يــولــيــو/ تموز  نــقــطــة مــن  أســــوأ بنسبة 18 
2019. كما انتظر حوالى واحد من كل أربعة 
مرضى )24 في املائة( أكثر من ستة أسابيع 
إلجراء اختبار تشخيصي في يوليو/ تموز 
2021. وحتى اليوم لم يتم بلوغ هدف وقف 
انتظار التشخيص الذي تحدد قبل أكثر من 
7 أعوام ونصف العام، كما لم تمنح أولوية 
ملرضى السرطان، ففي يوليو/ تموز 2021 
انتظر 28 في املائة من هؤالء املرضى أكثر 
من شهرين لبدء عالجهم األول، بعد إحالة 
الــعــام، وهــو أســـوأ أداء  عاجلة مــن الطبيب 
على اإلطالق. أيضا لم يتحقق منذ 5 أعوام 
االنتظار  فترة  تحديد  هــدف  العام  ونصف 

ملرضى السرطان بـ 62 يوما. 
 مـــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول رودجـــــــرز )59 عـــامـــا( لـــ

 »العربي الجديد«: »شعرت بألم في الصدر 
ــذه الــحــال  ــا عــلــى هــ ــامـ وغـــثـــيـــان، وبــقــيــت أيـ
ــوارئ حيث  ــطــ حــتــى تـــوّجـــهـــت إلــــى قــســم الــ
انتظرت حــوالــي ثــالث ســاعــات مــمــددًا على 
األرض مــن شـــّدة األلـــم. ثــم أجـــروا لــي عــددًا 
ــى غــرفــة  ــ ــلــــونــــي إلـ ــــارات، وأدخــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــن االخـ
فـــي املــســتــشــفــى، لــكــنــنــي تــعــرضــت لــصــدمــة 
حــني ســألــونــي عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة فجرًا 
إذا كــنــت أســتــطــيــع املـــغـــادرة وتـــرك السرير 
ملــريــض آخـــر، وهـــو مــا فــعــلــتــه، لــكــن حالتي 
اســتــمــرت فــي الــتــدهــور، وخــســرت أكــثــر من 
17 كيلوغراما في غضون أقل من شهرين«. 
يــضــيــف: »أبــلــغــنــي أطـــبـــاء بــعــد فــتــرة أنــنــي 
ــرارة. وبــمــا أنني  ــ أعــانــي مــن الــتــهــاب فــي املـ
الصحة  على خدمات  الهائل  الضغط  أعلم 
الــوطــنــيــة أدركـــت أن ال أمــل فــي تلقي عــالج 
قبل ثالثة أشهر على األقل. وبقيت أتحّمل 
األلم في انتظار استالم رسالة من الطبيب 
تحدد موعد العملية، ثم وصلت إلى درجة 
أتقّيأ فيها حتى املـــاء، ولــم أعــد قـــادرًا على 
فاتصلت  الــنــوم،  أو  الجلوس  أو  االستلقاء 

حيث  املستشفى  إلــى  ونقلوني  باإلسعاف 
مكثت أليــام. وبعدها أجريت اختبارات دم 
)أم  املغناطيسي  بالرنني  وتصوير  جديدة 
إلـــى عمليتني،  أحــتــاج  أنــنــي  فــتــبــنّي  آي(  آر 
املــرارة. وتحدد  التهاب  ر من 

ّ
تأث الكبد  وأن 

15 سبتمبر/  فـــي  األولـــــى  الــعــمــلــيــة  مــوعــد 
ه ألغي في صباح اليوم 

ّ
أيلول الجاري، لكن

ذاته، بعدما جاءت نتائج االختبار الثاني 
لــكــورونــا إيــجــابــيــة. وقــبــل انــتــظــار نتيجة 
االخــتــبــار الــثــالــث، طــلــبــوا نقلي إلـــى جناح 
كــوفــيــد -19، لــكــنــنــي اخـــتـــرت املـــغـــادرة إلــى 

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

تتسبّب أزمة المحروقات في 
لبنان في اختفاء هذه المواد 

وارتفاع أسعارها إن توّفرت. 
فتزيد تكلفة المواصالت، ما 

يؤثّر سلبًا على تالميذ المرحلة 
الثانوية في مخيّم برج 

الشمالي لالجئين الفلسطينيين

صور ـ انتصار الدنان

كبير  لبنان بشكل  في  االقتصادية  األزمــة  انعكست 
رت سلبا 

ّ
على حياة الالجئني الفلسطينيني فيه، وأث

 الــقــطــاعــات الــتــي تــعــانــي مـــن مــشــكــالت في 
ّ

عــلــى كـــل
التربية  التعليم. وكـــان وزيـــر  قــطــاع  األســـاس، منها 
أعلن  املــجــذوب، قد  السابق، طــارق  العالي  والتعليم 
 
ّ
أن الجديدة،  اللبنانية  الحكومة  أخيرًا، قبل تشكيل 

أيــام، حرصا  التعليم سوف يكون حضوريا ألربعة 
منه على العام الدراسي 2021-2022، بعدما كان قد 
تــأرجــح فــي الــعــام املــاضــي مــا بــني تعليم حــضــوري 
وآخر عن ُبعد على خلفية أزمة كورونا. وبناًء على 
 مـــــدارس وكـــالـــة األمــــم املــتــحــدة 

ّ
قــــرار املــــجــــذوب، فــــإن

)أونــــروا(  الفلسطينيني  الــالجــئــني  وتشغيل  إلغــاثــة 
 هذه 

ّ
لكن أبوابها الستقبال تالميذها.  تفتح  سوف 

بالنسبة  املــدرســة تعتريها صــعــوبــات  إلـــى  الــعــودة 
إلـــى تــالمــيــذ املــرحــلــة الــثــانــويــة الــذيــن يــعــيــشــون في 
مخّيم برج الشمالي بقضاء صور جنوبي لبنان. فال 
مدرسة ثانوية في املخّيم، بالتالي هم مضطرون إلى 
الرشيدية  مخّيم  فــي  »األقــصــى«  بمدرسة  االلتحاق 
ــب عليهم 

ّ
فــي الــقــضــاء نفسه، األمـــر الـــذي ســوف يــرت

تكاليف إضافية لتأمني نقلهم.
ــم، نـــاشـــط فــلــســطــيــنــي وعـــضـــو فــي  ــيــ ــراهــ مـــــــروان إبــ
الــثــانــويــة، وهــو  الــصــفــوف  لتالميذ  األهــلــيــة  اللجنة 
يتحّدر من قرية الناعمة في قضاء صفد بفلسطني 
املحتلة ويقيم اليوم في مخّيم برج الشمالي، يقول 
 »األهل عموما لن يتمّكنوا من 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

 التالميذ أن 
ّ

تحّمل تكاليف املواصالت، لذلك من حق
الشمالي حيث  بــرج  فــي  ــن لهم صفوف ثانوية  تــؤمَّ
 »عـــدم إنــشــاء صــفــوف ثانوية 

ّ
يــقــيــمــون«، مــؤكــدًا أن

التحاق كثيرين  فــي املخّيم ســوف يتسبب فــي عــدم 
بــاملــدرســة، وســوف ُيحكم على هــؤالء باالنتهاء في 
م تالميذ مخّيم 

َ
ُيلز الشارع«. ويسأل إبراهيم: »ملاذا 

األقصى  بثانوية  بااللتحاق حصريا  الشمالي  برج 
على  املترتبة  النفقات  وبدفع  الرشيدية،  مخّيم  في 
هــذا األمـــر؟ ُيــضــاف إلــى ذلــك هــدر الــوقــت الناجم عن 
ر بنحو ثالث ساعات يوميا،  ل والذي ُيقدَّ

ّ
ذلك التنق

 مـــن شــــأن ذلــــك أن يــحــرمــهــم مـــن الــحــصــول 
ّ
عــلــمــا أن

ــنـــاول وجــبــة غــــداء وغــيــر  عــلــى قــســط مـــن الـــراحـــة وتـ
ه »ُيفترض استثمار الوقت 

ّ
ذلك«. يضيف إبراهيم أن

التلميذ، من خالل  والجهد واملــال في دعــم مستوى 
مــــن شـــأنـــهـــا مـــســـاعـــدتـــه عــلــى  دروس خـــصـــوصـــيـــة 

الــدراســي«. مــن جهته، يقول محمود  أدائـــه  تحسني 
ــرج الــشــمــالــي  ــ ــان مـــخـــّيـــم بـ ــكـ ــو مــــن سـ ــ الـــجـــمـــعـــة، وهـ
وعــضــو بــاملــجــلــس الــبــلــدي لــبــلــديــة الــبــرج الشمالي 
الثانوية  املرحلة  أهالي تالميذ  وكذلك عضو لجنة 
 »هـــذه القضية 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــي املــخــّيــم، لـــ

ليست حديثة العهد بل هي مزمنة، وأونروا ال تفي 
بوعودها في هذا املجال، في الوقت الذي يحتاج فيه 
تالميذ املخّيم إلى مدرسة ثانوية«. ويشرح الجمعة 
 »عدد تالميذ املرحلة الثانوية يبلغ هنا نحو 400 

ّ
أن

إلى مخّيم  التوّجه  إلى  تلميذ ُيضطرون بمعظمهم 
الــرشــيــديــة، فــيــمــا قــســم صــغــيــر مــنــهــم يــلــجــأون إلــى 
الوساطة فيتابعون تعليمهم في مدرسة دير ياسني 
بــمــخــّيــم الـــبـــّص«.  وكــانــت دائــــرة وكــالــة الــغــوث في 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني في لبنان قد 
أصــدرت بيانا دعت فيه إلى إنقاذ مستقبل تالميذ 
ــدارس لهم  الــثــانــويــة فــي لــبــنــان، مــن خـــالل إنــشــاء مــ
مخّيم   

ّ
أن إلــى  املــواصــالت، مشيرة  تكاليف  وتوفير 

برج الشمالي الذي يقع إلى الشرق من مدينة صور 

 املخّيمات وتالميذها 
ّ

الجنوبية، يختصر مشكلة كل
الذين ينظرون بقلق إلى بدء العام الدراسي الجديد، 
ــر أدنـــى مــقــّومــات االســتــمــرار لــدى 

ّ
مــن دون أن تــتــوف

هؤالء ولدى أهلهم، خصوصا بعد قرار املؤسسات 
الجديد  الــدراســي  الــعــام  إطـــالق  اللبنانية  التربوية 
 ذلــــك يــعــنــي بـــروز 

ّ
ــا. أضـــافـــت الــــدائــــرة أن حـــضـــوريـ

 التعليم 
ّ
مشكالت لم تكن في الحسبان، ال سّيما أن

فــي الــعــاَمــني املــاضــَيــني كـــان عــن ُبــعــد ولـــم تــكــن ثّمة 
النقل للتالميذ واملدّرسني على  مشكلة في تكاليف 
 ثــّمــة ثـــالث مـــدارس 

ّ
ــواء. وتــابــعــت الـــدائـــرة أن حـــّد ســ

ثانوية في منطقة لبنان الجنوبي هي »بيسان« في 
مخّيم عني الحلوة في مدينة صيدا، و»األقصى« في 
البّص،  في مخّيم  ياسني«  و»ديــر  الرشيدية،  مخّيم 
ى عدد سكانه 

ّ
فيما مخّيم برج الشمالي الذي يتخط

24 ألـــف نــســمــة فــمــا زال يــعــانــي مـــن غــيــاب مــدرســة 
ــروا  ــ أونـ ــالـــة  اعــتــمــاد وكـ  

ّ
أن ــرة  ــدائــ الــ ثـــانـــويـــة. ورأت 

لن يكلفها  الشمالي  بــرج  مدرسة ثانوية في مخّيم 
ة أعوام مبنى 

ّ
ها أنشأت قبل ست

ّ
الكثير، خصوصا أن

بالقرب من مدرسة »جباليا« فيه وهــو ما زال غير 
ني في 

َ
ني شاغرت

َ
ر طبقت

ّ
مستخدم، باإلضافة إلى توف

ي »جباليا« و»صرفند« يمكن استخدامهما 
َ
مدرست

ــروا  ــر عــلــى وكــالــة أونـ
ّ
ــر الـــذي يــوف لــهــذه الــغــايــة، األمـ

تكلفة بناء جديد أو استئجار أرض أو غير ذلك من 
نفقات. وقد وضعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فلسطني هـــذه املــشــكــلــة أمــام 
داعية  الفلسطينية،  الفصائل  وأمـــام  أونـــروا  وكــالــة 

ي هذا املطلب.
ّ
إلى تبن

مرضى بريطانياتحقيق
زهير هواريماليين ينتظرون الخدمات الصحية

يمكن القول من دون حد أدنى من املبالغة إن مفاعيل الواقع التعليمي 
بسبب جائحة كورونا ستمتد إلى عقود طويلة، إن لم يجر تداركها 
على نحو جذري وحاسم. ونبدأ هذه املرة من لبنان، الذي لطاملا ُعرف 
ففيه نشأت  والنور،  والعلم  الحرف  بلد  بأنه  أشقاؤه وغيرهم  وعرفه 
الــقــرن السابع عشر، وكــذلــك أول  األبــجــديــة، وأول مــدرســة حديثة فــي 
العام 1866  جامعتني عصريتني، هما الجامعة االميركية في بيروت 
والقديس يوسف في العام 1875. سنحصر حديثنا عن لبنان بمادة 

تتناول التعليم العام الرسمي والخاص وحلقتني عن التعليم العالي. 
لم تقتصر على  لبنان  مــدارس  أن معاناة  العام، ويتبني منه  نبدأ من 
القطاع الرسمي، بل شملت الخاص أيضًا. ما يعني أن حوالي الـ3400 

مدرسة قائمة بات مصيرها على املحك. 
انتشارًا واألقــل استقطابًا ألعــداد  الــعــام، وهــو األكثر  القطاع  نبدأ من 
يعانيها،  كان  التي  البنيوية  األعطاب  إلى  فإضافة  والطالب.  التالمذة 
وضعه الوباء واالنهيار أمام حالة بائسة في مختلف مراحله. إذ كان 
ــادة من  واضــحــًا أنــه كــان يعيش حــالــة تخبط تجعله عــاجــزًا عــن اإلفــ
ناجزة. فقد  تعليمية  تعلمية –  إدارة عملية  الرقمية في  التكنولوجيا 
ثبت أن نسبة من خضعوا لدورات في علوم الكومبيوتر واستعماالته 
املعلمني واألســاتــذة. وبالتالي كان من  التربوية هو قليل من مجموع 
ُبــعــد. وكي  الــرقــمــي عــن  التعامل  املــؤهــلــني،  ــؤالء، غير  الصعب على هـ
»يكتمل النقل بالزعرور«، كما يقول املثل العامي املحلي، ظهر جليًا أن 
األهل ال يستطيعون تأمني الهواتف واأللواح الذكية واألجهزة املحمولة 

ألبنائهم مع انهيار مداخيلهم. 
 واالقــتــصــاديــة والــخــدمــاتــيــة 

ً
ــن املـــعـــروف أن األزمــــة الــصــحــيــة أوال ومـ

ثــانــيــًا، قــد ضغطت عــلــى الــطــالب واألســـاتـــذة واألهــــل. ثــم تــرافــقــت مع 
شح ونــدرة مــادة البنزين للمواصالت، حتى بــات حضور هــؤالء إلى 
الصفوف متعذرًا. وأيــًا يكن تبدو املسألة أكبر من مجرد مواصالت 
متعثرة. فمعظم أساتذة املواد العلمية واالجتماعية عندما تسألهم عن 
جهوزية طالبهم للدخول في االمتحانات كانوا يجيبون بالنفي حتى 

لالمتحانات الفصلية والصفية. 
وكلما ابتعدنا عن العاصمة تضاعفت الهوة نتيجة تعذر توافر التيار 
ملدة  اإللــزامــي  الحضوري  التعليم  أمــا  اإلنترنت.  وشبكات  الكهربائي 
شهر عمليًا لكل تلميذ وطالب )شهران مقسمان على دفعتني للطالب(، 
فكان هو اآلخر شكليًا. وما يصح على املدرسة الحكومية يصح على 
النسبة العظمى من املدارس الخاصة باستثناء فئة »الخمسة نجوم« 
التي يقصدها أبناء النخبة، الذين درجوا على التعاطي مع التكنولوجيا 

الرقمية منذ نعومة أظافرهم. 
)باحث وأكاديمي(  

لبنان: بلد العلم والنور المطفأ

أكاديميا

في أغسطس/ آب 2021، عانت أقسام الطوارئ في مستشفيات بريطانيا 
من ضغوط تفوق قدراتها، بعدما شهدت انتظار أكثر من واحد من 
أكثر  منهم،  المائة  في   23 نسبة  أي  قصدوها،  أشخاص  خمسة  كل 
من أربع ساعات منذ لحظة الوصول إلى القبول أو النقل أو المغادرة، 

وهو أسوأ أداء منذ بدء نظام التسجيالت.

األداء األسوأ

عالج البريطانيين يحتاج إلى انتظار )ستيف بارسون/ فرانس برس(

ربّما لن يتكّرر هذا المشهد )أنور عمرو/ فرانس برس(
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نازحو مأرب اليمنية... معاناة  تستمر

النزوح في مأرب يمثّل 
نحو 40 في المائة من 

حجم التهجير

زكريا الكمالي

ال تــكــاد جـــراح الــنــازحــني فــي مـــأرب اليمنية 
ــــالل االســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة  ــنـــدمـــل مــــن خــ تـ
النيران  تــصــّر  إذ  مــجــددًا  نكأ 

ُ
ت حتى  معّينة، 

ــام. وفـــي  ــ ــر مــــن عــ ــثـ عـــلـــى مــالحــقــتــهــم مـــنـــذ أكـ
املحافظة الواقعة شرقي اليمن، يبدو الوضع 
الــتــصــّور. وما  مــزريــا بشكل يفوق  اإلنساني 
وا 

ّ
إن يبدأ السكان بالتقاط أنفاسهم وقد ظن

هم وصلوا إلى »منطقة خضراء« توفر لهم 
ّ
أن

األمان املفقود، حتى تباغتهم قذائف مدفعية 
الحوثيني وتجبرهم على الرحيل مّرة أخرى، 
ي رحبة 

َ
الحال مع سكان مديريت مثلما هي 

وحريب جنوبي مأرب.
الصعداء  السكان  س 

ّ
تنف رحــبــة،  مديرية  فــي 

املقاتلني  بدحر  الحكومية  الــقــوات  قيام  بعد 
الـــحـــوثـــيـــني مــنــهــا مــنــتــصــف يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
املـــاضـــي، وعـــــادوا إلـــى مــنــازلــهــم وأراضــيــهــم 
ــام مــــن الــتــشــتــت فــي  ــ الــــزراعــــيــــة بـــعـــد نـــحـــو عـ
 
ّ
مــخــيــمــات أقــيــمــت بــمــديــريــات مـــجـــاورة. لكن
 مع 

ً
بــقــاء هـــؤالء فــي مــنــازلــهــم لــم يـــدم طــويــال

اســتــئــنــاف الــهــجــمــات وســـيـــطـــرة الــحــوثــيــني 
الــجــاري.  أيــلــول  منتصف سبتمبر/  مــجــددًا 
التهجير، يشير مــصــدر محلي  وإلـــى جــانــب 
 »عــددًا من املنازل 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

تـــعـــّرض إلـــى الــتــفــجــيــر عــلــى أيــــدي مسلحني 
ــال االنــتــقــامــيــة  ــمــ حـــوثـــيـــني. ومـــثـــل هــــذه األعــ
تجعل سكان تلك املنازل بال مــأوى حتى لو 

وضعت الحرب أوزارها يوما ما«.
وشــهــدت مــديــريــة رحــبــة مــوجــة نـــزوح عالية 
ــة األولـــــــــى مــن  ــثــــالثــ ــــي خــــــالل األســــابــــيــــع الــ فـ
األرقـــام  الــجــاري. وبحسب  أيــلــول  سبتمبر/ 
املجال  في  العاملة  املنظمات  رصدتها  التي 
ــفــة من 

ّ
اإلغــاثــي، فقد نــزحــت 1118 أســـرة مــؤل

الوحدة  فــردًا. وقــد كشفت  سبعة آالف و828 
الـــنـــازحـــني في  مــخــيــمــات  الــتــنــفــيــذيــة إلدارة 
اليمنية،  مــأرب، وهــي هيئة تابعة للحكومة 
عن نــزوح 180 أســرة إلــى منازل مضيفة في 
ــل مــديــريــة رحـــبـــة ذاتـــهـــا، فــيــمــا قــصــدت  ــ داخـ
296 أســــرة أخــــرى مــديــريــة جــبــل مــــراد و543 
إلى مدينة مأرب عاصمة املحافظة و97 إلى 
مــديــريــة الــجــوبــة و17 إلــــى مــديــريــة حــريــب. 
ــــي الـــــوحـــــدة الــتــنــفــيــذيــة  ــــؤول فـ ــــسـ ويـــفـــيـــد مـ
 »الـــهـــجـــوم املــفــاجــئ 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــــأن

لــلــحــوثــيــني أجــبــر مــئــات األســــر عــلــى الــنــفــاد 
بجلدها فقط، إذ لم يكن بمقدور أفرادها أخذ 
أبسط مستلزماتهم الشخصية أو ما يضمن 

بقاءهم على قيد الحياة«.
ــان مـــديـــريـــة رحـــبـــة لــيــســوا الــوحــيــديــن  ــكـ وسـ
ـــت 

ّ
ــــرب وقـــض ــــحـ ــران الـ ــ ــيـ ــ ــــن طـــاولـــتـــهـــم نـ ــذيـ ــ الـ

ي حريب والعبدية 
َ
مضاجعهم. ففي مديريت

ــني، كــان السكان على مــوعــد جديد 
َ
املــجــاورت

مع التهجير عقب وصول الهجمات الحوثية 
 
ّ
إلى أسوارها للمّرة األولى. ومن املفارقات أن

مديرية حريب التي اجتاحها الحوثيون في 
املجتمعات  أحــد  كانت  الــجــاري  22 سبتمبر 
ها 

ّ
املضيفة للنازحني الوافدين من رحبة، لكن

ضاقت اآلن مع اشتداد رقعة املعارك.
ويؤكد املسؤولون في وحدة إدارة مخيمات 
تحتضن  كانت  حريب  مديرية   

ّ
أن النازحني 

ع فـــي مــركــز املــديــنــة 
ّ
ــرة تـــتـــوز نــحــو 5600 أســ

واألريــاف، وذلك في ضيافة املجتمع واألسر 
 تلك 

ّ
التي ترتبط معها بصلة قرابة، علما أن

األسر بمعظمها باتت اآلن عالقة مع اجتياح 
الحوثيني للمدينة فيما تمّكنت بعض األسر 
ــــأرب  ــديــــرات الـــجـــوبـــة ومـ مــــن الــــفــــرار نـــحـــو مــ

املدينة والوادي.

ويـــرزح تحت الــحــصــار فــي مــديــريــة العبدية 
عون 

ّ
جنوبي مــأرب، نحو 50 ألف نازح يتوز

فــي  وذلــــــــك  أســـــــــرة،  و500  آالف  ســـبـــعـــة  ــــي  فـ
املـــخـــيـــمـــات واملـــجـــتـــمـــع املـــضـــيـــف. وبــحــســب 
 هذه 

ّ
 كل

ّ
وحدة إدارة مخيمات النازحني، فإن

األعداد محاصرة بالكامل من قبل الحوثيني 
ولــم ُيسمح لهم بــإدخــال املــيــاه والــغــذاء منذ 
22 سبتمبر الــجــاري، بــهــدف إجــبــار الــقــوات 
عت مصادر 

ّ
الحكومية على االستسالم. وتوق

الــجــديــد« أن تتضاعف  »الــعــربــي  لـــ حــقــوقــيــة 
مـــعـــدالت الـــنـــزوح فـــي خــــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، 
خصوصا مع بلوغ األعمال القتالية ذروتها 

في األطراف الجنوبية ملأرب وشبوة.
ــط االنـــفـــجـــار الـــهـــائـــل، تــشــكــو الـــوحـــدة  ــ ووسـ
الــتــنــفــيــذيــة وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات اإلغــاثــيــة 
من نقص حاد في تغطية احتياجات األسر 
وتشير  الدولية،  املنظمات  قبل  من  النازحة 
عّدة  الت 

ّ
ذت تدخ

ّ
نف املحلية  السلطة   

ّ
أن إلــى 

مـــن خــــالل تــقــديــم مـــســـاعـــدات نــقــديــة ومــــواد 
ــــى اتــــســــاع رقــعــة  غـــذائـــيـــة طــــارئــــة. ونــــظــــرًا إلـ
املـــعـــارك بــشــكــل قــيــاســي، عـــجـــزت املــنــظــمــات 
الدولية الخاصة بتتبع النزوح، عن مواكبة 

املــســتــجــّدات مــع امـــتـــداد املـــعـــارك إلـــى تخوم 
محافظة شبوة.

فــقــد بلغ  لــلــهــجــرة،  الــدولــيــة  ووفــقــا للمنظمة 
عدد األسر التي فّرت من مواقعها األصلية أو 
اضطرت إلى النزوح في خالل الفترة املمتدة 
ما بني األول من يناير/ كانون الثاني املاضي 
و516  آالف   10 إلــــى  الــــجــــاري،  ســبــتــمــبــر  و18 
أسرة، ما يعادل نحو 64 ألف نسمة. وأوضحت 
 الفترة املمتدة ما 

ّ
املنظمة في تقرير حديث أن

بني 12 و18 سبتمبر الجاري شهدت أكبر عدد 
الــنــزوح في ثــالث محافظات هي  من عمليات 
مـــأرب والــبــيــضــاء وشــبــوة، وقـــد شــهــدت كلها 
تصعيدًا وأعمااًل قتالية. وفي تفصيل ألعداد 
ــاالت الـــنـــزوح  ــ  حـ

ّ
ــأن ــ ــادت املــنــظــمــة بـ ــ ــر، أفــ ــ األســ

املسجلة بمعظمها كانت من مديريات بيحان 
وعسيالن ومرخة في شبوة بواقع 166 أسرة، 
فيما ُرصد نزوح 98 أسرة من محافظة مأرب 

و62 أسرة من محافظة البيضاء. 

قد ال يتناسب منطق الكبار مع تفسير 
لتصحيح  الــتــدخــل  لــدى  الطفل  ضحك 
يتصرف  أنــه  يعتبرون  فهم  تصرفاته، 
كما لو أنه ال يهتم حني يفعل أو يقول 
أو ربما لآلخرين.  لنفسه  شيئا مؤذيا 
ــــــه ال يـــظـــهـــر أّي  ـ

ّ
ويـــعـــتـــقـــدون أيــــضــــا أن

باعتالل  تعاطف، وربما يكون مصابا 
اجــتــمــاعــي، مــا يــطــرح تــســاؤالت لديهم 
حــــول كــيــفــيــة تــربــيــتــه فـــي ظـــل تمتعه 

بردود فعل غير مقبولة.
ويـــــــــــؤيـــــــــــد تــــــــقــــــــريــــــــر نـــــــــشـــــــــره مــــــوقــــــع 
»أفـــعـــال   

ّ
أن تـــــــــوداي«  »ســـايـــكـــولـــوجـــي 

الطفل قد تبدو غير منطقية ومقلقة في 
الشعور  الضحك،  بينها  ومــن  الظاهر، 
اآلذان،  وتغطية  الــهــروب،  أو  بالخجل، 
ــهــا تشير مــن مــنــظــوره إلـــى سلوك 

ّ
لــكــن

مــنــطــقــي يـــهـــدف بــبــســاطــة إلــــى تــوفــيــر 
ــه مــــن فـــيـــض مــن  ــ ــتــ ــ ــه، وإراحــ ــ حـــمـــايـــة لــ

املشاعر الصعبة«.
 
ّ
ــي عـــلـــم الـــنـــفـــس أن ــراء فــ ــبــ ويـــعـــتـــبـــر خــ
ــة لــــدى الــطــفــل ال  ــراوغــ »اســـتـــجـــابـــات املــ
أو مشاعر.  إلــى تعاطف  افتقاره  تعني 
امـــتـــلـــك  إذا  يـــخـــتـــبـــر خــــصــــوصــــا  فــــهــــو 
حساسية عالية بطبيعته، تصحيحات 
أو حتى توجيهات باعتبارها اتهامات 
ــد مــعــتــمــدة  ــ ــواعـ ــ ــيـــة، ولــــيــــس قـ شـــخـــصـ
»مواجهة  يضيفون:  الــكــبــار«.  يضعها 
ــل مــــن ســلــوك  ــ ــ الـــغـــضـــب أو خـــيـــبـــة األمـ
مربكا جدًا  يكون  قد  خضع ملالحظات 
للطفل، فهو يعرف أنه فعل شيئا غير 

مقبول، لكنه ال يملك مهارات منع نفسه 
من التصرف بناًء على دوافعه. وهكذا 
ينخرط في كل أنــواع املراوغة من أجل 
صرف االنتباه عن توتره وعدم راحته، 
أي أنه يحاول فقط التأقلم مع مشاعر 

يجد صعوبة في فهمها وإدارتها«.
 »مــواجــهــة 

ّ
ر هــــؤالء الــخــبــراء أن

ّ
ويـــحـــذ

ــقــــاب،  وعــ ــقـــســـوة  بـ ــفـــل  الـــطـ فـــعـــل  ردود 
خــــصــــوصــــا فــــــي نــــفــــس وقــــــــت واقــــعــــة 
اإليـــــــــذاء، قــــد تــضــخــم مـــشـــاعـــر الــخــجــل 
لــديــه وتــدفــعــه إلـــى الـــخـــروج عــن نطاق 
 إخــبــار 

ّ
الــســيــطــرة«. ويــشــيــرون إلـــى أن

الطفل بالتوقف عن الضحك أو إخراج 
اللسان أو تغطية األذنني أو سؤاله عن 

سبب قيامه بذلك لن ينفعا«.
 الدافع الطبيعي لدى البالغني 

ّ
األكيد أن

هـــو اســـتـــخـــدام املــنــطــق لــتــعــلــيــم الــطــفــل 
 عندما 

ّ
لكن فــي لحظات صعبة.  درســا 

لــن يستطيعوا  يــكــون مــرهــقــا عــاطــفــيــا 
الــوصــول إلـــى الــجــزء فــي الــدمــاغ الــذي 

يسمح له بالتفكير.
ــل إعــــادة ســـرد الـــحـــوادث مــن دون 

ّ
وتــقــل

ــا يــزيــد  ــن الـــدفـــاعـــيـــة، مـ إصــــــدار حــكــم مـ
ــفـــل بــــأمــــان حــني  احـــتـــمـــال شــــعــــور الـــطـ
إلــى مشاعره وردود فعله. وهي  ينظر 
الخطوة األولــى الحاسمة التي تجعله 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة ســـلـــوكـــه، ويــتــعــلــم 
مقبولة.  بــطــرق  مــشــاعــره  عــن  التعبير 

وهذا هو الهدف النهائي.
)كمال حنا(

هكذا تصحح سلوك 
طفل »مراوغ«

)Getty( ال تعرف سبب رّد فعلها بهذه الطريقة

قد يكون هذا نزوح عائلتهما الثاني )نبيل األوزري/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


