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نحنا البكرا
والبكرا معنا أحلى

اخترنا مناسبة "اليوم العالمي للطفل" لنسلط الضوء

"اليونيسف" مساهمات كتابية وبصرية لتالمذة من

للتعبير ع��ن أح�لام��ه��م ،ولنطلق معهم وم��ن أجلهم،
ً
ومسارا للدفاع عن حقوقهم ،ولتغيير المفاهيم
صرخة

ح��ي��ن يتعلم األط��ف��ال حقوقهم وم��ع��ن��ى المواطنة
ً
مستقبال
حتما أكثر قدرة
السليمة منذ الصغر ،سيكونون
ً

على حقوق األطفال وقضاياهم ،ولنفرد لهم مساحة

ً
سلبا
الخاطئة ومواجهة المشاكل واألنظمة التي تؤثر

على صناعة مواطنة سليمة.

يتضمن م���ش���روع ال��ع��دد ال����ذي أن��ج��ز ب��ال��ش��راك��ة مع

مدارس في مناطق لبنانية مختلفة.

على صناعة التغيير االيجابي.
ّ
يمثل ال��ع��دد رس��ال��ة أم��ل وم��س��اح��ة دف���اع ع��ن حقوق
األطفال بحياة أفضل.

.

W
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ألنهم قوة الحلم

حان الوقت لجعل حقوق
األطفال أولوية وطنية

نايلة تويني
ً
يتذوقوا مرّ الخيبات بعد.
غالبا لم
وصدق النيات واألشخاص الذين
أطفالنا ،أنتم الشغف والحماسة
ّ
ْ
ُ
ً
يجعلهم مخزونهم
وغدا بما يحملون من ثقافة وعقلية وتربية وبنية معرفية ،فاما
أنتم المواطنون الذين سيواجهون اليوم
يتيح لهم االنتفاض والتغيير نحو األفضل.
الفكري مواطنين مستكينين ،وإما أن
َ
¶ ¶¶
أطفالنا ،إن تربّ يتم على رفض رمي ورقة في الشارع ،فلن ترضوا ً
جباال في شوارعنا ومواد
تجعل من النفايات
ُ
غدا بسياسات
ً

سامة في البحر واألنهر.
إن عرفتم معنى الحفاظ على األحراج وأيقنتم أهمية الغابات ،فلن تقبلوا واقع الكسارات التي تنهش أخضر البلد ،وقطع
للحد من مفعوله.
األشجار ،والهواء الملوث ،وتهديد شجرة األرز بفعل تغيّ ر المناخ الذي يجب أن تتخذ الحكومات خطوات
ّ
ً
منيعا في وجه المخططات التي تهدد
سد ًا
إن نشأتم على معنى احترام اآلخر المختلف في دينه أو لونه أو عرقه ،ستكونون ّ
بلدنا بتفجير األزمات الطائفية في كل حين.
إن آمنتم بفكرة المواطنة السليمة ومعنى لبنان كبلد نهائي ألبنائه كافة ،لن تنال منكم األفكار التقسيمية بسهولة.
ً
مجتمعا أكثر مسالمة
إن تعلمتم عدم السخرية من المختلف عنكم ،أو ممارسة أفعال التنمر في المدرسة ،ستنتجون
مستقبال.
ً
لبدلتم الكثير من المفاهيم الخاطئة في المجتمع.
إن فهمتم سبل التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة منذ الصغرّ ،
ً
ً
بعيدا من مساوئها
ايجابيا مع واقع التطور التكنولوجي الهائل ،الزدادت االستفادة من هذه الثورة "الديجاتيلية"
إن تعاطيْ تم
التي يمكن السيطرة عليها بالتوجيه المناسب.
¶ ¶¶

تانيا شابويزا¶
ً
غدا ،في  20تشرين الثاني ،باليوم العالمي للطفل ،وهو يوم "لألطفال ومع
تحتفل األمم المتحدة،
ً
لكل فتى وفتاة ،وحماية حقوقهم.
ّ
جميعا بتوفير العدالة،
لنجدد التزامنا
األطفال" ،وفرصة سنوية
ّ
ً
ً
ً
ً
وضعفا.
حرمانا
تضامنا مع األطفال األكثر
واحد،
ٍ
بصوت
ٍ
معا،
في هذا اليوم ،يتّ حد أطفال العالم ليهتفوا
جد ًيا في الجهود التي يبذلها في حماية األطفال
التفكير
كل واح ٍ��د منّ ا
في هذا اليوم ،يجب على ّ
ّ

ومساعدتهم في تحقيق أنفسهم وإبراز إمكاناتهم.

في الحقيقة ،على الرغم من التقدم الهائل الذي ّ
تحقق خالل العقود الماضية ،فإن ماليين األطفال
ً
بفعل
يوميا من حقوقهم .من الصادم أنّ نا ما زلنا نرى حياة الكثير من أطفالنا تُ نتهك
ما زالوا يُ حرمون
ِ
حرمان األطفال من حقوقهم
النزاعات ،وعدم المساواة ،والفقر ،والتهجير ،والتمييز ،والكوارث الطبيعية.
ُ

جيل الى جيل .لكن لدينا القدرة
األساسية البديهية يُ غرق عالمنا في دائرة الفقر والوهن والفوضى من ٍ

إن وجدتم من يكتشف مواهبكم ومن يلقنكم أهمية الفنون ،لن ترتضوا أن تقفل المسارح في بلدكم وأنتم نيام.
ً
ً
ً
واعتراضا على أفول دور النشر ومعارض الكتب.
وعيا وثقافة
أفرادا أكثر
إن اعتدتم أهمية القراءة ،ستكونون
إن فهمتم معنى الصحافة بالنسبة للرأي العام في أي مجتمع ديموقراطي وحر ،لن تبقوا صامتين أمام اقفال الصحف.
إن تربّ يتم على التمييز بين الحقيقة والخبر الكاذب ،ستكونون مواطنين ذوي حس نقدي إزاء أي تضليل يغزو العقول.
¶ ¶¶

على تغيير هذا الواقع.

ّ
عالم ال يُ حرم فيه طفل من المدرسة والتعليم ،وال من األمن واألمان،
لبناء
ِ
تنضموا إلينا
كلنا أمل أن
ٍ
ّ

وال من القدرة على الحلم وتحقيق الطموح واإلمكانات .ونحن على ثقة أنكم تشاطروننا الرأي وتثقون

جعل األطفال أولوية في األجندات الوطنية.
أن الوقت قد حان من أجل
مثلنا ّ
ِ
األطفال هم قادة المستقبل في مجتمعاتهم .إنهم المحرّ ك األساسي القتصاديات الدول .إنّ هم آباء
ُ

نحن مثابرون على األمل .ولن تثنينا خيبات أجيال ضاعت أحالمها.
فشل
َ
يعيد انتخاب من
بشكل غرائزي وراء الزعماء وال
ممكن على يد جيل مواطن ال ينساق
نحن مؤمنون ببلدنا وبأن التغيير
ُ
ٌ
ٍ
في كل مرة بتحقيق وعوده االصالحية .وعلى يد مواطنين يحاسبون وال يتطبعون مع السياسات الخاطئة ،فيستكينون.
¶ ¶¶

وأمهات األجيال المقبلة .وحين نحمي حقوق األطفال اليوم ،فنحن ال نحميهم وحدهم من المعاناة ،بل
ّ
ً
جميعا.
نحمي مستقبلنا

عال :ما حقوق األطفال في أوقات النزاع؟ كيف السبيل الى تعزيز العدالة؟
ٍ
فلنسأل أنفسنا
بصوت ٍ
حطم دورات الفقر والحرمان بين األجيال ،ونخلق الفرص ،ونمنح األمل؟
كيف نُ ّ

ان حقوق األطفال في التعليم والطبابة والصحة والهواء النظيف والحماية من كل األخطار ،قضايانا التي ناضلنا ألجلها وال
نزال.
واليوم ،تؤكد "النهار" أنها مساحة األجيال كافة ،وأنها منبر مفتوح لألطفال الذين ندعوهم الى التعبير بالكتابة والرسوم
الهدامة.
والفيديو عن أحالمهم وعن لبنان الذي يتمنونه ،وعن ثقافة التعاون االجتماعي والمساعدة والمحبة ورفض العقلية
ّ
¶ ¶¶

القوة القادرة على تحقيق ذلك.
الجواب بسيط :التعليم .إنّ ه
ّ

ً
بمستقبل مختلف .إنه يحمي
وعد
التعليم
ضعيفا يعيش في لبنان .التعليم هو أمله الوحيد.
طفال
تخيّ لوا
ٌ
ُ
ً
ٍ

لبناء حياة كريمة.
ِ
الطفل من الشارع واألذى واالستغالل ويوفرُ له األدوات الالزمة
ولنُ
فلنحتفل في العشرين من تشرين الثاني ،فلنفرح باليوم العالمي للطفولة ،علن في هذا اليوم بالذات

عالم أفضل لكل فتاة وفتى .دعونا
لخلق
جادة :االلتزام بتعزيز حقوق الطفل
ٍ
تأكيدنا المضي برسالة ّ
ِ
ّ
ً
مجددا ،في هذا اليومّ ،
والتعلم ،وفي االنضواء في حياة أسرية
حقهم في الحياة والصحّ ة واللعب
نؤكّ د

وبعد...
ً
مختلفا.
لو أن الكبار يتعلمون من األطفال لكان العالم ربما
لو أن االطفال يحكمون ،لكانت لوطننا أيام أفضل من تلك التي نعيشها اليوم.
ً
ً
مختلفا ،ببراءتهم وأسئلتهم وحشريتهم في اكتشاف العالم ،في اجاباتهم التي
دائما
الحوار مع األوالد يبدو
تفاجئنا.
أحالمهم كبيرة ،اندفاعهم وصدق نياتهم يجعالننا نقول ليت في وسعنا تسليم لبنان الى
ً
وطنا تحترم فيه القوانين ،والبيئة والطبيعة والثقافة.
ليحولوه
أطفالنا
ّ
ً
في أحيان كثيرة ،نرى األوالد في صدقهم وكلماتهم أكثر حرصا على وطنهم في هذه
األيام من الكبار.
فيحولون شكلها ومعناها.
انظروا اليهم يرسمون باأللوان على الجدران القبيحة،
ّ
انظروا اليهم يكتبون كل ما يفكرون فيه ويبوحون من دون تردد .يكتبون لأليام اآلتية
بحبر الشغف واألمل والبراءة وقوة الحلم.

حقيقية ،وحمايتهم من العنف والتمييز ،واإلصغاء الى وجهات نظرهم .هذا ّ
حقهم علينا .االستثمار في
ً
ً
أناسا سعداء ويساعدهم في إيجاد أو
غدا ،حين يكبرون،
حقوق األطفال اليوم يسمح لهم بأن يصبحوا
خلق فرص عمل كريمة ،ويعزز فيهم سمة اإلنسانية.

تجدد في "اليوم العالمي للطفل" استمرارها ،بال كلل أو ملل ،اإلسهام في جعل أصوات
اليونيسف ّ

المقدس لحماية الطفل .وتطبيق اتفاقية
األطفال تُ سمع .وتتابع سعيها الحثيث من أجل احترام المبدأ
ّ

وجددت الحكومات اللبنانية المتعاقبة اإللتزام بها
صدق لبنان عليها عام 1990
حقوق الطفل التي
ّ
ّ

وبخلق بيئة صديقة لجميع األطفال الذين يعيشون على األراضي اللبنانية.
ِ
كل ذلك ،تبقى التحديات ،لسوء الحظ ،كثيرة في لبنان ،حيث يعيش اكثر من  120ألف طفل،
ورغم ّ
تراوح أعمارهم بين  6سنوات و 14سنة ،خارج المدرسة .ويعمل بين  4الى  7في المئة من الفتيان
واحد على
ٍ
نوع
والفتيات .و  57%من األطفال ،بين عمر السنة والـ 14سنة ،يتعرّ ضون في منازلهم الى ٍ
يتزوجن بين
ّ
األقل من الممارسات التأديبية العنيفة .وأكثر من  27%من الفتيات الموجودات في لبنان ّ

عمر  15و  19سنة .و 35%من الشباب هم دون وظيفة .بينما  85%منهم خارج التعليم النظامي وغير
النظامي.

الحل؟
ّ
بعد أن أصبحت الصورة كاملة أمامكم ،يبقى السؤال البديهي :أين مكمن

والمؤسساتية ،واقتناع القادة ،والراغبين في
الحل في :اإلرادة السياسية ،واالستثمارات المالية
ّ
يكمن
ّ
ً
أن االستثمار في األطفال ،بغض النظر عن كل ما يتطلبه هذا اإللتزام،
ِ
إنصافا
جعل العالم أكثر
لناس ِهّ ،

هو في مصلحة الجميع.

لهذا ّ
ً
معا ،لتمكين جميع الفتيات والفتيان
انضموا إلينا في "اليوم العالمي للطفل" ،ودعونا نعمل
كله،
ّ
ّ
والتعلم ،وإتاحة كل الفرص أمامهم من أجل إثبات أنفسهم وضمان
الذين يعيشون في لبنان من النمو
ازدهار لبنان في حاضره ومستقبله.

من

رسوم مركز سرطان األط

تالمذة م

فال في لبنان "سانت جود".

دارس "كياني" عبّ روا أي ً
ضا.

من رسوم

من

من

رسوم مركز سرطان األط

أطفال "مؤسسة الهادي".

¶ ممثلة منظمة "اليونيسف" في لبنان

فال في لبنان "سانت جود".

من رسوم

أطفال "مؤسسة الهادي".

رسوم مركز سرطان األط

فال في لبنان "سانت جود".

ت

المذة مدارس "كياني" عبّ روا أي ً
ضا.
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احذروا الـ Fake news

تصدقه؟
ما الخبر الشائع ،وهل
ِّ

 -تعريف األوالد إلى مصادر إخبارية معروفة وموثوق بها هو الخطوة األولى

ً
أما اذا كان
الخبر الشائع هو انتشار أي خبر .إذا كان
صحيحا ،فيكون معلومةّ .
ً
ً
كاذبا.
خاطئا ،فيكون خدعة .ويسمى  ،Fake Newsاو خبرا

نحو تلقينهم األسلوب الصحيح في التعاطي مع ما تنشره وسائل اإلعالم.
ّ
المسلية لتلقين الصغار كيفية اكتشاف األخبار
 -تحديد الفارق :من األساليب

المقرّ بين ،بالكالم أو عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ً
أن الخبر الشائع صحيح.
معا:
ستتحدثون عن الموضوع
سيظن الجميع ّ
ّ

ً
أخبارا كاذبة ،قد ينتهي
 URLالخاص بالموقع .ففي حالة المواقع التي تنشر

الكاذبة لعبة "تحديد الفارق" .يمكن أن تبدو المواقع اإللكترونية التي تبث
ً
ً
جيدا في عنوان
التمعن
أخبارا كاذبة مشابهة للمواقع ذات الصدقية ،لكن يجب
ّ

يتحدثون عن خبر منتشر .ستنقل الخبر بدورك إلى أصدقائك
تسمع أصدقاءك
ّ

بدال من "."com
بـ""co
ً
 األسئلة الخمسةِّ :لقن ولدك أن يطرح األسئلة الخمسة أدناه ،كلما وقع على
ً
كاذبا:
خبر يعتقد أنه قد يكون

كيف تعلم أن هذا الخبر صحيح أو غير صحيح؟
حس نقدي يمنعك من االندفاع الى تصديق
ّأوال ،من الضروري أن يكون لديك ّ

ً
مصدرا
تقص عن الموقع اإللكتروني الذي نشر .هل يُ عتبَ ر
َ - 1من نشر الخبر؟
َّ
ً
موثوقا ،وفقا لما ورد في النقطة األولى؟
محدد؟ يمكن
َ - 2من هو الجمهور الذي يتوجّ ه إليه الخبر؟ هل كُ تِ ب الخبر لجمهور
ّ

أي خبر او أي صورة وفيديو ،ال سيما على االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.

تعلم ان تفكر بطريقة نقدية.
ً
ً
ً
واعيا ،يتطلب منك ان تتعلم كيفية التأكد
مسؤوال،
ومشاهدا
قارئا
ان تكون
ً
من صحة خبر او صورة او فيديو ما ،قبل تصديقه والتشارك فيه ونشره.

اليك بعض النصائح:
 -المضمون :اقرأ جيدا الخبر .متى نشر؟ ما مصدره؟ َمن نشره؟ وأين؟ وكيف؟

جدية؟ ام مواقع
 صدقية المصدر :هل هو وسائل اع�لام ومواقع اخبارية ًّ
اخبارا كاذبة؟
دعائية ،او مصنّ فة انها تنشر
قدم مختلف وجهات النظر من
 -التحليل :اقرأ جيدا الخبر ،وتوقف عند بنيته .هل ّ

دون تحيز؟ هل يمكن التمييز فيه بين الشق االخباري والرأي الخاص؟ وهل ما
تكهنات؟
يعرضه مجرّ د ّ

 -التثبت من الخبر عبر مصادر اخبار موثوق بها اخرى.

سوزان سركيس  -المدرسة الوطنيّ ة التابعة للرهبانيّ ة
اللبنانيّ ة المارونيّ ة  -شكّ أ.

 -المقارنة بينه وبين أخبار أخرى ،والوصول الى مصادر موثوق بها اخرى لتكوين

محدد ،مثل األحزاب السياسية ،أو
أن تُ كتَ ب أخبار معيّ نة بقصد استهداف جمهور
ّ
يمكن أن تندرج في إطار التهكّ م ،ويكون هدفها السخرية والدعابة.

ً
ايضا البحث عنه وعن المواقع التي نشرتها.
 -مصدر الصورة :من الضروري

لديك؟ هل رسالتها أو رؤيتها معروضة بطريقة يسهل الوصول إليها عبر موقعها

صورة اوسع.

ويمكن االستعانة بـ Google Reverse imageلهذه الغاية.

كيف يساعد األهل أوالدهم على التّ عرف الى األخبار الكاذبة؟
يمكن األهل أن ّ
يثقفوا أنفسهم وأوالده��م ،حول كيفية التمييز بين األخبار
الصحيحة والكاذبة .في اآلتي بعض اإلرشادات ليتمكّ ن األهل واألوالد معا من
تقويم صحة األنباء التي يقرأونها:

األوالد
في "النهار" يناقشون أفكار

مقاالتهم.

 ...ويكتبونها.

َ - 3من هي الجهة المستفيدة من الخبر؟ هل تبدو المؤسسة اإلخبارية مألوفة

اإللكتروني؟

 - 4هل سقطت معلومات ما من الخبر؟ إذا بحثت عبر اإلنترنت عن المعلومات

ال��واردة في الخبر ،هل هناك معلومات مذكورة في مقاالت أخرى إنما غير
واردة في الخبر الذي أنت في صدد قراءته؟

أفراد من العائلة؟ هل
وصلت إلى الخبر؟ هل أرسله إليك أصدقاء أو
َ
 - 5كيف
ٌ
وقعت عليه مصادفة عبر صفحتك على موقع "فايسبوك" أو "تويتر"؟
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ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻭﻳﺪﻗﻘﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ.

ﻳﺼﺤّﺢ

أتصرف مع الكاميرا والميكروفون والصحافة؟
كيف
ّ
 يجب عليك كصحافي استشارتي كمااستشارة أهلي أو المسؤولين عني قبل
اجراء مقابلة معي.
من حقي أال تذكر اسمي وكنيتي في
وافقت ومن بعدي
ُ
اال اذا
أي نص أو حديث صحافي ّ
أهلي أو المسؤولين عني .
 يجب عليك كصحافي ع��دم التحريض على العنفأو العقاب أو استعمال حديثي لنشر افكار معادية
للطفولة.
ً
 اذا ق���ررت اخ��ف��اء اس��م��ي فعليك اي��ض��ا اخ��ف��اء كلالتفاصيل العائلية والجانبية التي يمكن ان تكشف
هويتي.
مثال
 	 م��ن حقي أال تذكر أي صفة اجتماعية عني،ً
(الطفل الفقير ،او اليتيم او غيرهما)
 	 يجب عليك االنتباه بالتوصيف بالنسبة لألطفالذوي الحاجات الخاصة واستعمال الكلمات الالئقة
والمناسبة.
 	  -من حقي ان اسألك عن عملك وهدف المقابلة وكل

أوالد صحافيّ ون في "النهار".

التفاصيل بالموضوع،
ّ
 	   اذا كانت المقابلة تلفزيونية ،فمن حقي ان توفر ليً
ً
مريحا ال أشعر فيه بالضغط.
مكانا
المصورين وفرق العمل يمكن ان
 	  وجود عدد كبير منّ
في فعليك حصرهم بعدد قليل.
تؤثر ّ
    من حقي رف��ض التمييز في انتقاء الطفل إلج��راءالمقابلة على اس��اس اللون او الجنس او الدين او
الوضع التعليمي (كإختيار طليعة الصف)
طفال من ذوي الحاجات الخاصة أن
   من حقي اذا كنتً
ً
ً
صحافيا متخصصا في التعاطي مع وضعي.
ترسل لي
 	 من حقي ان تبث البرامج في االوق��ات المخصصةلألطفال قبل ساعات النوم.
 	  من حقي ان تحفظ لي كرامتي ...على سبيل المثالً
شيئا ليس لي ،فممنوع ان تصفني
(حتى لو اخذت
بـ"الحرامي").....

أيها األهل انتبهوا...
   -في بعض ال��ح��االت يمكن استعمال هوية الطفل

كاملة (اسمه او صورته) اذا ك��ان األم��ر فيه
مصلحة له.
 	 التنبه وال��س��ؤال عن تفاصيل المقابلةوخلفياتها ونوعية االسئلة التي يجب ان
تكون بعيدة من االجتهادات والتقدير.
 	 ف��ي المقابالت ال��ت��ي ي��ج��ري تصويرها،يجب التمعن في المضمون وما يمكن
ان تحتوي عليه الخلفية التي تظهر مع
الطفل.
 	 التنبّ ه من االستغالل التجاري. يجب أن تخلو المقابلة من ايماءات او ايحاءاتتنطوي على العنف أو الجنس أو التمييز.
 يجب التنبه ال��ى ان االسئلة تحترم كرامةالطفل وتحفظها.
 يجب أخذ رأي الطفل والتأكد من حرية قراره قبلالسماح بإجراء مقابلة أو االجابة على أي سؤال.
(اشراف :المجلس األعلى للطفولة التابع لوزارة
الشؤون االجتماعية)
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ّ
إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﺳﻦ
اﻟﺤﻘﻮق ﻫﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ّ
ﻛﻞ ﻃﻔﻞ دون ّ
ال  .18وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻬﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻮق .وﻫﺬه اﻟﺤﻘﻮق
ﻗﺮت
ﻣﺬﻛﻮرة ﻓﻲ إﺗّ ﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘّ ﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ٌأ ّ
وﺗﻢ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻓﻲ  20ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺎم ،1989
ّ
ﻗﺒﻞ  193دوﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .1990

ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ

ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ  54ﻣﺎدة وﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻟﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻳﻴﻦ  ،وﺗﺘﻠﺨّ ﺺ
ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺎدة 7

ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻼده،
ﻛﻤﺎ ان ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﻴﺔ وان
ﻳﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ واﻟﺪﻳﻪ وﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﻳﺘﻬﻤﺎ
ّ
ً
ﻣﻤﻜﻨﺎ
ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة 18

ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻤﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﺗﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ
اﻟﻤﺎدة 12

ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ اراﺋﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ ،وان ﺗﺆﺧﺬ ﻫﺬه
اﻻراء ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻓﻲ أﻳﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو إدارﻳﺔ ﺗﻤﺲ
اﻟﻄﻔﻞ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻵﻣﻨﺔ
اﻟﻤﺎدة 24

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ .واﻟﺪول ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﺎم
وﺗﺨﻔﻴﺾ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﻤﺎدة 28

ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ً
ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ وإﻟﺰاﻣﻴﺎ ً .وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻜﻞ
اﻹﺑﺘﺪاﺋﻲ
ﻃﻔﻞ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺤﺮب

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ
واﻟﺘﺴﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﺎدة 22

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ أو
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ "وﺿﻊ ﻻﺟﺌﻴﻦ".
واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻤﻌﻮﻧﺔ

اﻟﻤﺎدة 31

ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮاﺣﺔ وأوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ واﻟﻠﻌﺐ
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻌﻮﻗﻴﻦ
اﻟﻤﺎدة 23

ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻤﻌﻮق اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ وﺷﺮﻳﻔﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
ﻟﻪ أﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻻﻧﺨﺮاط
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻐﻼل

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﻤﺎدة 2

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء،
وان ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﺗﺤﻤﻲ اﻷﻃﻔﺎل ﺿﺪ اي ﺷﻜﻞ
ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وأن ﺗﻌﻤﻞ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻬﺬه
اﻟﺤﻘﻮق

اﻟﻤﺎدة 19

ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل
ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ او اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻦ
رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ واﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﻋﺘﺪاء
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺎدة 32

ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اي ﻋﻤﻞ ﻳﻬﺪد ﺻﺤﺘﻪ
وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وﻧﻤﺎﺋﻪ .وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﺗﺤﺪد ﺳﻨﺎ أدﻧﻰ
ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وان ﺗﻨﻈﻢ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل

اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﻸﺣﺪاث
اﻟﻤﺎدة 37

ﻳﻌﺮض أي ﻃﻔﻞ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻟﻐﻴﺮه ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﻻ ّ
اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ .وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ إﺗﺼﺎل ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ.واﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮﻓﻪ وﺟﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء
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On nous dit souvent…

ous avons…

que n
Savez-vous

Mais nous
rencontrons
des enfants…

Le droit à la

Le droit à l’enseignement.

La pollution!

Des enfants sont
enfermés.

Le droit d’être protégé des maladies et
avoir une vie saine.

Le droit d’avoir une nationalité.

Le droit d’être
protéger contre le travail.

!

Alors que…

?

Les enfants réfugiés ont droit
à une protection spéciale.

Le droit d’être
protéger contre
la guerre.

Nous, élèves de CE1 E au Grand Lycee Franco-libanais, demandons aux adultes de respecter et de protéger nos droits.
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صعد إلى النجمة المضيئة

ً
جهودا لمواجهة مشهد األوالد المحرومين
أيعقل أننا ،إلى اليوم ،ال نزال نبذل
من أبسط حقوقهم اإلنسانية المتمثلة في التعليم؟ إلى متى ستشهد
جدران الجسور والشوارع هرولة األوالد وراء السيارات ،بدل هرولتهم إلى
يقدم جدارية تحاكي حقوق
رسام الغرافيتي يوسف ّتلة
ّ
باص المدرسة؟ ّ
الطفل .يخاطبه مباشرة بالكتاب الذي من خالله يتعرّ ف إلى حقوقه ويحمي
ّ
ويحقق أحالمه .الفكرة التي انطلق منها يوسف ،بطلها ولد مندفع
نفسه
يرغب في الوصول إلى إفكار في باله وذاكرته ،ساعدته الكتب وتحصيله
العلمي على الصعود إلى تلك النجمة المضيئة ،فيما ال تزال أمامه درجات
عدة في نجمات بعيدة مفعمة بالحياة واألمل.
ّ
الجلوس مع األوالد المشاركين في الجدارية أولوية بالنسبة الى يوسف.
يحاول فهم كيف يفكرون ،فيخرج بجدارية بعيدة من المبالغة بأسلوب
سلس تتناسق معه األلوان .يشارك األوالد من خالل هذه الجدارية برسم
أحالمهم على أوراق مبعثرة.
تصرّ ف عفوي يشارك األوالد برسمه كطريقة للتعبير عن حقوقهم وكيف
أن الجدران التي نقشوا عليها بأناملهم ،حرّ ة ،بعيدة من
يفكّ رون ،ال سيّ ما ّ

ولعل قوة الرسالة المنشودة من هذا النشاط إشارة
ّ
القيود المفروضة.
يقدمها األوالد بمساحة ومضمون كبيرين أمام المجتمع،
إلى الرسالة التي
ّ
فيحرّ كون الالوعي الذي يملكونه عبر توظيف تحصيلهم العلمي ومهاراتهم
المكتسبة.

غرافيتي وأوالد وراقصة باليه
ال نبالغ إن لجأنا إلى الفيلسوف األلماني فريدريك نيتشه عندما قال إنّ ه "من دون موسيقى ستكون الحياة غلطة" ،وهي
ّ
رسام الغرافيتي علي عبّ ود على تجسيدها كون الموسيقى ّ
وتهذب الروح والسلوك،
توفر الطمأنينة
الفكرة التي يعمد ّ
بالفن والطفولة؟
وتنمي القدرات العقلية والفكرية ،فكيف إذا اجتمعت
ّ
ّ
السحري ،هي راقصة الباليه الشهيرة في علبة الموسيقى الكالسيكية
ّ
ولعل الصورة الراسخة في بالنا من هذا العالم
ّ
التي يقرر عبّ ود أن يعيدها إلى الحياة على أحد جدران بيروت في رسالة عنوانها العريض "الطفولة والسالم".
من حق الولد أن ينعم باألمان والعناية ،في بيئة بعيدة من التهميش .وفي الجدارية ،يستبدل عبّ ود الطفلة مكان
ً
ً
ً
مستعينا بآلة القيثارة وموسيقاها الساكنة مع خلفية
مليئا باألمان،
عالما
أن يصنع خلفها
راقصة الباليه ،ويقرر ّ
لرسومات الحيوانات القابعة في مخيّ لة األوالد .يحاول أن ينبّ ه إلى أهمية هذه البيئة الهادئة في المنزل ،التي أفرحت
قدر لها
الطفلة وجعلتها تفرد جناحيها بحرّ ية وثقة من دون قيود ،بابتسامة ال يخدشها خوف أو مضايقات .طفلة يُ ّ
العيش في عالم طبيعي يحاكي السالم واألمان .عبّ ود يفكّ ر كالطفل لدى رسمه واألوالد الجدارية الساحرة ،يراعي
األلوان الفرحة ليعكس البيئة المفروض أن ّ
حق من الحقوق المعترف بها
يوفرها األهل ألوالدهم منذ الصغر كأبسط ّ
في شرعة حقوق اإلنسان والطفل.

الجدران تنادي بحقوق الطفل
وبالخط العربي األصيل!
مشو ً
هة الذوق
اعتدنا في مشوارنا إمعان النظر تجاه عبارات مكتوبة على الجدران،
ِّ
واللغة العربية ،وهي إساءة ترتكب بحق الحرف العربي وصورة لبنان .غالب حويلي
ضد هذا التشويه .هدفه نشر أصالة الحرف العربي .أراد أن يرى
فن الشارع
ّ
اختار ّ
ويطلع عليها من دون أن يتعارض في الشكل والمضمون
الجيل الجديد هذه األصالة ّ
مع الزمن الحاضر لجهتي اإلطار واأللوان.
تفاعل األوالد مع جدارية خصصها غالب بعنوان" :لكل طفل الحق في أن يحلم .في
حب ويُ نظر في مواهبه ومميّ زاته .الحق في تحقيق أحالمه السامية ،والحق في
أن يُ ّ
ألوان طفولية جرى اختيارها ّ
بدقة
أن نحبّ ه من دون حدود" ،إذ تتخلل هذا النشاط
ٌ
فيلون األوالد ما بين الحروف.
ّ
يلفت غالب إلى أنه "عندما ننظر إلى الخط ال نقرأ ،وعندما نقرأ ال ننظر إلى الخط".
ليفسر عبارات ينسجها بخطه
هو يلجأ إلى منبره على مواقع التواصل االجتماعي
ّ
ً
انطالقا من الدعوة إلى الذهاب إلى ما فوق القراءة وجمالية
العربي على الجدران،
الخط العربي.
ً
ً
اختار غالب العبارة الموجّ هة للطفل ،متوجّ ها من خاللها أيضا إلى األهل والطفل
ً
طرقا تعرقل تحقيق األحالم .على األهل أن يقرأوا
ليسهلوا
الموجود في داخلهم،
ّ
أحد إلى مواهبه ويصقلها.
أن ولدهم ينتظر أن يتنبّ ه ٌ
هذه العبارة ويعوا ّ

طي ً
ارا"...
"أريد أن أصبح ّ
بهذه البساطة
"عندما أكبر أريد أن أصبح طيّ ً
ارا ،أجوب العالم وأكتشف األماكن والحضارات
أحب فكرة الطيّ ار ألنّ ه ّ
يحلق في السماء
المتعددة .في الواقع
والشعوب
ّ
ّ
ً
متنقال فوق القارات .سأكون تماما كالطائر
الواسعة وفوق الغيوم البيضاء،
ً
الحرّ " ...هذه عيّ نة من إجابة عفوية لولد لدى سؤاله عما يحلم أن يصبح في
كل طفل أن يفكّ ر به ويطمح إليه من دون أي خوف أو
المستقبل .هذا حق ّ
رسام الغرافيتي أحمد مظلوم لوحة جدارية بسيطة،
عقبة اجتماعية .يقدم ّ
ً
عبارة عن ولد مليئ بالحياة واألفكار واألحالم يريد أن يصبح طيّ ارا .صورة
تخاطب العقول ،الهدف منها دفع األوالد المشاركين في صناعتها إلى
الحسية التي ستبقى في ذاكرتهم .سيتذكرون
المضي في هذه التجربة
ّ
ً
ً
توعويا لجيلهم ،بعدما غزت السوشيل ميديا عقولهم
قدموا فنّ ًا
يوما أنهم ّ

وحواسهم .لن ينسوا رائحة الطالء واأللوان والزاوية التي اختاروا اإلضاءة
عليها ،بعدما اعتادت أناملهم على التعامل مع األجهزة اللوحية.
ابتسامة عريضة وخ��وذة وسماء زرق��اء وط��ائ��رة ...ص��ورة تقول الكثير
وتخاطب األمل والطموح وحقوق الطفل المنسية في رسم مستقبلهم
ببيئة حاضنة تولد طيارين وأطباء ومخترعين ومبدعين .إنه الطموح وال
ً
دائما مع أوالدنا.
حدود له .فلنصنعه
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ً
أيضا ...روح عفريتية جميلة ببراءتها
غرافيتي في طرابلس
وجوههم ط��ريّ ��ة وموجعة ب��إص��راره��ا على إظ��ه��ار هذا
االستخفاف ال��ه ّ
التحدي
��ش بالعالم ال��خ��ارج��ي ،وه��ذا
ّ
األولي الرقيق بإطاللته ،وهذه الثقة بالنفس الظاهريّ ة
ّ
ً
تدريجيا إلى القلب.
تتسلل
التي
تصدعة في النفس.
ثقة ُم ّ
وقلب مرن يختصر عشرات القصص التي ال تنتمي إلى
عالم الطفولة.
يدعي التمرّ د والحكمة.
قلب صغير ّ
ارتباك "عفريت".
خجل يخفي  -يا إلهي كم يخفي – "شيطنات" و"مرجلة"
زائفة.
عرفوا حياة الشارع وابتعدوا من الدراسة والعلم قبل
العودة إلى الكتاب.
ً
بعيدا من عالم الدراسة
اليوم وبعد فترة طويلة أمضوها
بفعل ح��وادث باب التبّ انة وجبل ُمحسن ،اكتشفوا أن
ً
يطل
ّ
أحالما لم تولد بعد ،ولكن ها هو طيفها
لديهم
من شبابيك األمل.
اليوم يعترفون من أعلى درجة من سنهم الصغيرة بأن
قصة كبيرة".
"األلف باء ّ
عندما يكبُ رون سيجنون الكثير من المال ،وسيحققون
تتسن لهم الفرصة بعد بزخرفة
كل األح�لام التي لم
َّ
إطارها االفتراضي.
سيرسمون على جدران المدينة التي لطالما ُعرفت "بأم
ً
رسام الغرافيتي محمد األبرش.
الفقير"
تماما كبطلهم ّ
سيحافظون على طرابلس التي لطالما أص��رّ ت على
ولونت
قصة أقل خيبة من بعض قصص عبرت ّ
كتابة ّ
جدرانها بلون العنف والدماء.
ً
تماما مثلهمُ ،معارضة
سيُ ساعدون من كانت ظروفهم،
وغير مؤاتية.
هم ُمتأكدون من أنهم سينتصرون على الظروف.
ّ
ومنقطة بطيف األحالم التي لم تُ كتب
كلماتهم قليلة
بعد .يعبّ رون في غالبيّ ة الوقت من خ�لال ابتسامة
صغيرة خائفة وفي الوقت عينه تشي بكل ما ّ
تعلموه
في الشارع من حيل وبعض احتيال ُمحزن ببراءته.
يضحك محمد األبرش عندما يرتبكون أمام كاميرا "النهار".
يعرفهم الشاب األق��رب إلى نجم في مدينة طرابلس

ً
جيدا" ،يلاّ بال حركات".
فريق عمل جريدة "النهار" يمضي ساعات صباحيّ ة طويلة
برفقة محمد األبرش وهؤالء األوالد الذين عادوا إلى
المدرسة بعد فترة طويلة من الغياب بفعل الظروف.
مخصصة لهذا العدد،
وهم يُ ساعدونه على إنجاز رسمة
ّ
تنطوي على أهمية التعليم والثقافة على جدار داخل
حرم جامعة "العزم" ،راعية هذا الحدث ،والداعمة لكل
ما يُ نجزه األبرش من مشاريع.
وجامعة "ال��ع��زم" تبنّ ت األب���رش بعدما أثبت موهبة
ً
بداية ،جدران مدارس "أم
حقيقيّ ة في الرسم .وقد اختار،
تصدعة
الم ّ
الفقير" السيما تلك التي سيّ جتها الجدران ُ
ً
كليا التي أعاد ترميمها .أرادها الكانفا
دمرة
الم ّ
واألخرى ُ
ال��ت��ي ينشر م��ن خاللها ال��وع��ي ح��ول أه��م��يّ ��ة التعليم
والمدرسة واالهتمام بالمدينة.
الطالب وقعوا في حُ ب هذا الشاب الذي عرف بدوره
ً
بعيدا من المدرسة ،وقد ابتعد  10سنوات
الحياة العبثيّ ة
عن العلم قبل العودة إلى الكتاب بعزم واندفاع.
قدم له العلم وكل
وهو اليوم ابن جامعة "العزم" التي تُ ّ
ما يحتاج إليه من أدوات فنيّ ة لينجز المشاريع الكُ برى في
المدينة التي أحبها وأحبته.
وه��ؤالء األوالد هم أص��دق��اء محمد .وه��و يُ رشدهم
التقدم ويدعوهم إلى الحلم،
ويحميهم .يدفعهم إلى
ّ
ويُ مازحهم باستمرار.
قصتهم باقتضاب
يروون
الكاميرا.
أمام
لكنهم يرتبكون
ّ
نمق.
وبأسلوب ُمحبّ ب وغير ُم ّ
الحياة خ���ارج ال��م��درس��ة؟ ال ح��ي��اة فيها .تنطوي على
ُمشاهدة التلفزيون طوال النهار ،والمواجهات العنيفة
مع الماما أو البابا أو األشقاء والشقيقات واللعب
"الهمجي" في الشوارع.
العودة إلى المدرسة؟ "أكيد أحلى".
الدراسة هي مملكتهم الجديدة.
باألمس ،كانت الشوارع مملكتهم الوحيدة.
مملكة هي في الواقع سجن.
ً
تعبيرا ،وهي
في نهاية النهار ،تُ صبح ابتسامتهم أكثر
تشي عن روح عفريتيّ ة جميلة ببراءتها.
هنادي الديري

الفنان محمد األبرش أمام رسمة "الغرافيتي" التي صنعها واألطفال على أحد جدران طرابلس.

أحالم األطفال...
تلون بيروت
"غرافيتي" ّ
األصابع الصغيرة على البخاخ .أزرق وأصفر هنا ،وأحمر وأخضر هناك ...ووراء األقنعة الطبية،
ً
ملونةّ ،
جدرانا عارية ،باردة
وقع االطفال
ارتسمت ابتسامات على وجوه الصغار .بشحطات
ّ
في بيروت ،برسوم "غرافيتي" ذكية ،تصرخ بالقضية :حقوق الطفل في لبنان.

تحت جسر "الرينغ" ،أنجزوا المهمة ،تحت أنظار رسامي "الغرافيتي" يوسف تليه ،أحمد
مظلوم ،غالب حويله ،وعلي عبود ،وبإرشادهم .ساعة ،ساعتان ،النهار بكامله ...وأضحك

األوالد الجدران هناك باأللوان واألحالم الكبيرة ،وضحكوا بدورهم.

معاً ،
ً
ً
يدا بيد .وعاونهم محافظ
وجها ،والفكرة كلمة .وكتب األوالد صوتهم،
الرسالة أصبحت
بيروت القاضي زياد شبيب الذي افتتح الرسوم ،ورئيسة مجلس ادارة "النهار" نايلة تويني.

ورافقهم في المهمة فريق جريدة "النهار".

حق الحياة ،حق التعليم ،حق الغذاء ،حق الصحة ،الحق في المياه ،الحق في الهوية ،حق
الحرية ،حق الحماية ...عن كل هذا وغيرهّ ،
تكلم االوالد .المخيّ لة فاضت ،واإلبهام ارتفعت

لنجاح المهمة ...ومصافحة المحافظ موجبة" .اتفقنا"! بيروت لن تنسى حقوقنا بعد اليوم.

(تصوير :مر
وان عساف)
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باألشكال واأللوان ...الدنيا أجمل
وم ّ
سلية تزرع الفرح في حياتك وتبعد عنك الملل.
الرسم هواية جميلة ُ
فال تخف من الورقة البيضاء ،بل استمتع مع األشكال واأللوان وامنح
خيالك الحرية الكاملة للتعبير.
ً
أن المتعة في
ال
تتعب نفسك في التفكير كثيرا بما سترسمه وتذكر ّ
ْ
ممارسة الهواية واالستمتاع بقدر اإلمكان.
قاسيا على نفسك إذا شعرت بأن الرسمة في ّ
ً
حلتها األخيرة
 ال تكنّ
ليست مثالية ّ
يتطلب أن
وتذكر أن الفن ال يطلب منا الكمال ،بل
نحب ما نقوم به.
 عبّ ر عن نفسك بكل الطرق ،وال تقيّ د نفسك بأسلوب واحد فيالرسم.
ً
ستخدما
 يُ مكنك إضافة الصور التي قصصتها من المجالت القديمة ُمً
ً
صغيرا ،إلى الرسوم التي تنجزها على الورقة أو الدفتر.
مقصا

lea maksoud + nazih yasin
Carmel St Joseph school

-

-

-

ً
أيضا إضافة بعض الجمل الصغيرة إلى الرسمة التي تنجزها.
يمكنك
تزود الرسوم بصور فوتوغرافية تلتقطها بنفسك وتطبعها
ولِ َم الّ ،المخصصة للصور .العمل الفني يُ مكن أن ّ
يتألف من
في الفسحة
ّ
"باقة" من الوسائط الممتزجة بعضها مع بعض.
يمكنك استعمال الرسم وسيلة زاهية للتعبير عن أحاسيسك.
��م ال توجّ ه
ف���إذا كنت تشعر ب��ال��ح��زن أو الغضب أو ال��ت��ع��ب ،ف��لِ َ
تخصصه
ه��ذه االن��ف��ع��االت إل��ى ال��ورق��ة البيضاء أو الدفتر ال��ذي
ّ
للفن؟
وتذكّ
ر أنك
ال تُ قارن الرسوم التي تنجزها بتلك التي ينجزها األصدقاء
ُمميّ ز ولست نُ سخة من أي شخص آخر.
الفن الذي تنجزه هو االمتداد لشخصيتك الفريدة من نوعها.
يمكنك أن ّ
تقلد في المراحل األول��ى أي فنان تشعر بأن أعماله

elsa smaili et karim el masri
Carmel St Joseph school

oriana khoury maroun
Carmel St Joseph school

-

تحاكي مخيلتك.
من الطبيعي أن تُ حاول في البدايات نسخ لوحات أعجبتك في الكتب
أو المجالت المتخصصة بالفن.
ال ّ
لكل
ّ
تتأثر إذا لم يتفاعل البعض مع األعمال التي تنجزها .وتذكّ ر أن
أسلوبه في التعبير.
مخصص
اظهر االحترام الكامل ألعمالك الفنيّ ة ،وضعها في مكان
ّ
لها ،أو احفظها في صناديق مزخرفة توحي بالفرح.
ً
أرضا لتنجز رسوماتك وليس من الضروري أن تجلس
يُ مكنك أن تجلس
خلف الطاولة.
تقدم للماما والبابا وأفراد العائلة واألصدقاء
إذا كنت ال تعرف ماذا ّ
وتقدمها
في المناسبات الكبيرة ،لِ َم ال تنجز الرسوم واألعمال الفنيّ ة
ّ
هدايا غير تقليديّ ة؟

nadi tannous
Carmel St Joseph school

Sarah Aoun + Yasmina al hourani
Carmel St Joseph school

cima hajj chehadeh
Carmel St Joseph school

غابريال نبوت – ثانويّ ة سيّ دة البلمند

ماريو سمعان  -ثانويّ ة سيّ دة البلمند

جوان طرطق  -ثانويّ ة سيّ دة البلمند

جيني حيدر – ثانويّ ة سيّ دة البلمند

سيرج ناصيف  -ثانويّ ة سيّ دة البلمند

فنون
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لماذا علينا أن نرقص:

بإشراف
مدربة الرقص
رونا غصن حمصي

لتطوير الذكاء والمخيلة الموسيقية
بجدية لتحقيق أي هدف
لتقوية نسبة التركيز والعمل ّ
لتحفيز الخيال واإلبداع وتشجيع التعبير من خالل الحركات الجسدية
لتعزيز الثقة بالنفس وبالجسم
لبناء صداقات جديدة وتطوير المهارات االجتماعية من خالل التفاعل مع األطفال
الكتساب سرعة البديهة
لتحسين التوازن وتقوية عضالت الجسم
لجعل الجسد أكثر مرونة وليونة
للتعرّ ف على ثقافات جديدة من خالل قصة كل رقصة.

ّ
حفزوا أوالدكم
على الرقص من أجل:

-

اللهو بأمور مفيدة ومسلية
تعزيز الثقة والتعبير عن النفس
احترام الجسد والحفاظ عليه واالهتمام به
تحسين مزاجية الطفل وتأمين السعادة والتسلية
مده بالطاقة االيجابية التي تؤثر في مناحي حياته
ّ
تخطي عامل الخجل وكسر حاجز الخوف بينه وبين اآلخرين.
ّ

عالم الرقص الرائع!
سهولة في التعبير .ثقة في النفس .شخصية قوية .عدم الخجل .ليونة في الجسد.
مشهد متكامل الحظناه عندما زرنا ّ
صف ًا لتعليم األوالد الرقص في الطيونة .وكما يعبّ ر
األوالد عن مشاعرهم وأفكارهم بالكلمات ،يلجأ كثير منهم إلى التعبير من خالل الرقص.
أن رقص الباليه ليّ ن جسدها وساهم في تقوية عضالتها .تقول بكل
الصغيرة جوان تؤكد ّ
ألنّ
ويؤمن لها السعادة .ترقص
يقويها
ّ
أن الرقص من النشاطات األحب إلى قلبها ه ّ
ثقة ّ
ً
كل َمن يشاهدها.
ناقلة األجواء اإليجابية إلى ّ
تؤدي خطواتها بتوازن وثقة،
بفرحّ .
ً
ً
أيضا على مستوى العالقات بين
واضحة في الصف .فللرقص أهمية
روح الجماعة تظهر
البشر وبناء الصداقات بين األوالد .هذا ما أكّ ده عدد كبير من أهاليهم ،مشددين على أهمية
األمهات.
تحسنت" ،تقول إحدى ّ
الرقص في حياة أبنائهم" .حتى نتيجة ابنتي في المدرسة ّ
ً
إذا ،الرقص ليس للتسلية فقط .للنشاط أبعاد ثقافية واجتماعية فيها الكثير من الفوائد
الصحية والنفسية .يرقص الطفل ويعبّ ر من خالل الحركات ،فيحفاظ على توازنه العقلي
والجسدي .انه ببساطة عالم الرقص الرائع!

ريان كفوري

...والموسيقى عالم آخر
ً
تلميذا من صفوف الموسيقى في مدرسة مار يوسف  -قرنة شهوان
تشارك 160
توجه صحافيون من "النهار" وخاضوا
مقولة "عندما تعجز الكلمات ،تتكلم الموسيقى".
ّ
تجربة دروس الموسيقى في قاعات المدرسة.
األول بالـ"صولفيج" ،ال��ذي يجمع كل التالمذة بحسب فئتهم
ب��دأت الصفوف بجزئها
ّ
لكل ما يتعلق بالغناء والعزف ،واأللحان واإليقاع ،واألص��وات
ّ
العمريّ ة ،وهو دراس��ة
ً
وأيضا طريقة كتابة النوتات وقراءتها وتفسيرها ،وتحديد
الموسيقية ،والمقامات،
ً
الحقا إلى مرحلة التطبيق على مختلف اآلالت
خصائص األصوات الموسيقية ،لينتقلوا
الموسيقية.
الخاصة ،أخبرتنا إحدى التلميذات" :كنت أشاهد أختي تعزف على
وفي الحديث عن تجربتهم
ّ
إن "العزف يساعدني
البيانو وأحببت اختيار آلة مختلفة" .لذا اختارت التشيللو .وآخرٌ قال ّ
ثم طلبت
في التعبير عن مشاعري .أحببت القيثارة ألنها أساسية في معظم المعزوفاتّ ،
معهد ألحترفه" .والالفت لدى جميع التالمذة كانت تلك الشرارة
ٍ
من والدي ادحالي في
التعمق
في عيونهم ،فعبّ روا في حديثهم عن حبّ هم للموسيقى ،التي تدفعهم إلى
ّ
واالحتراف في العزف على الرغم من دروسهم اليومية.
جوي جريس

كيف تكتشف موهبة
الطفل الموسيقية؟

مراقبة حركة الطفل:
ً
موسيقيا يتحرّ كون بطريقة إيقاعية
األطفال الموهوبون
عند سماعهم الموسيقى .ل��ذا الح��ظ حركات الطفل
ّ
بدقة لدى وضع أغنية.

االستماع إلى حديث الطفل:
على األه��ل االنتباه عندما يتحدث الطفل عن صوت
السيارات في الشارع أو الصوت ال��ذي يصدره المطر
ّ
ً
يتعلمون التعرّ ف إلى
موسيقيا
ألن األطفال الموهوبين
ّ
األشياء من خالل ربطها بالصوت
ال����ذي ت��ص��دره منذ
سن مبكرة.
ّ

أهمية الموسيقى في حياة أوالدكم
ّ
 منذ الوالدة ،يستخدم الوالدان الموسيقى بشكل غريزيلتهدئة األطفال والتعبير عن حبهم وفرحهم والتفاعل
معهم.
ّ
 تساعد الموسيقى األطفال إلى تعلم أصوات الكلماتومعانيها.
ّ
الرضع :يتعرف األطفال على ألحان األغنيات قبل فهمهم

الكلمات .الموسيقى مهدئة للرضع بخاصة في وقت النوم.
األطفال بين العام والثالثة أع��وام :موسيقى األطفال
الصغار وت��ك��رار األغ��ان��ي يشجعان على اس��ت��خ��دام الكلمات
والحفظ.
مرحلة بين الثالثة واألربعة أعوام :يستمتع األطفال في

ه��ذه المرحلة بالغناء لمجرد
الغناء .إنهم ليسوا على وعي تام
بقدراتهم.
س��ن ال���ـ 6والـ :12يبدأ
األوالد بين
ّ
السن بإبداء آرائهم حول
األوالد في هذا
ّ
ً
أيضا
أنواع الموسيقى المختلفة .وقد يعبرون
ّ
بتعلم الموسيقي.
عن اهتمامهم
المراهقون :يستخدم المراهقون تجارب موسيقية
لبناء الصداقات والتعبير عن أنفسهم .وفي هذه المرحلة
العمرية ،تكون رغبتهم في أخذ دروس الموسيقى أو تأليف
فرقة موسيقية في ذروتها.

اختبره:
تعمد ارتكاب خطأ في اللحن عند
اختبر الطفل من خالل ُّ
ِ
تأدية أغنية أو خالل العزف على آلة موسيقية لمعرفة
ً
قادرا على مالحظة الخطأ.
إذا كان
شجّ عه:
اعزفوا على آلة موسيقيّ ة أمام الطفل وراقبوا إذا كان
ً
قادرا على تكراره .شجّ عوه على إعادة عزفه.
استعن بمدرّ س:
ِ
استعينوا بمدرّ س موسيقى لمساعدتكم في تقويم
م��وه��ب��ة ال��ط��ف��ل وش��جّ ��ع��وه ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ال����دروس
الموسيقية.
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ﻣﺎ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ؟
ﻫﺪﻓﻪ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ،ﻫﻮ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﻓﻌﺎﻝ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺯﻋﺎﺝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﺒﺮ ﺑﺚ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻟﻤﺘﻨّﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻧﻴﺎً ﺃﻭ ﻟﻔﻈﻴﺎً ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻌّﻤﺪﺓ ﻭﻣﺘﻜﺮﺭﺓ.

ﻫﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺗﻨﻤّﺮﺍً؟

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻃﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻺﻏﺎﻇﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺥ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻖ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮﺍً ﺿﺎﺭﺍً ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘّﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻮﺩّ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻝ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ .ﻟﻜﻨّﻨﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺗﻨﻤّﺮﺍً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺟﺎﺭﺣﺎً ﻭﻣﻘﺼﻮﺩﺍً ﻭﻣﺘﻜﺮّﺭﺍً ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺨﻄّﻰ
ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺡ ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﻤِّﺮﻭﻥ ﻗﻮﺍﻫﻢ ﺃﻭ ﺷﻌﺒﻴّﺘﻬﻢ
)ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴﺪﻳّﺔ ﺃﻡ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴَّﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻣُﺤﺮﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﻤَّﺮ ﻋﻠﻴﻪ(
ﻟﻠﺘّﺤﻜّﻢ ﺃﻭ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻴّﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴّﺔ ،ﻭﻫﻲ:
 ﺍﻟﺘﻌﻤﺪ. ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ. -ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻮّﺓ.

ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ؟

ﻻ ﺗﻌﻄﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﻤﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﻴﺎً ،ﺍﻟﺰﻡ ﺍﻟﻬﺪﻭﺀ ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ.
ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚﻟﻮ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﺣﺪ ﺿﺮﺑﻚ ،ﺃﻭﻗﻔﻪ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺍﺑﺘﻌﺪ ﻓﻮﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﺒﻴﺮ.
ﻟﻮ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ "ﺷﻠّﺔ" ﺃﻥ ﻳﺴﺨﺮﻭﺍ ﻣﻨﻚ ،ﺍﺗﺮﻛﻬﻢ ﻭﺍﺫﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ.
ﻻ ﺗﻈﻞ ﻭﺣﻴﺪﺍًﺣﺎﻭﻝ ﺃﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻤﻔﺮﺩﻙ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ،ﻭﻟﻮ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﺣﺪ ﺇﻳﺬﺍﺀﻙ ﺗﺤﺪّﺙ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ ﻟﺠﺬﺏ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ ﺯﻣﻼﺋﻚ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭّﺳﻴﻦ.
ﺍﺧﺘﺼﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻙ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﺠﺪﻝ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻴﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ.
ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓﺗﻜﻠّﻢ ﻣﻊ ﻣﺪﺭّﺱ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ ﻭﺍﺷﺮﺡ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻭﺃﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.

ﻛﻴﻒ ﺃﺷﺠّﻊ ﻃﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍ ﺷﻌﺮﺕ ﺃﻧّﻪ ﻳﺘﻬﺮّﺏ ﻣﻦ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ؟
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺃﻱ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻓﻤﺜﻼً ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻓﻴﻠﻢ ﺃﻭ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻤّﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻪ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮّﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺍﻩ ﺳﻠﻴﻤﺎً ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ،
ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﻫﻞ ﺷﺎﻫﺪﺕ ﺷﻴﺌﺎً ﻛﻬﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ،
ﻫﻞ ﺗﻌﺮّﺿﺖ ﺃﻧﺖ ﺃﻭ ﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻙ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻬﺬﺍ؟
ﻣﺎ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻌﺮّﺽ ﻃﻔﻠﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤّﺮ؟
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺓ ،ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺮﺱ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ:
 ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺴﺪﻳّﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻘﻨﻊ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺮﻭﺡ ﻭﺍﻟﻜﺪﻣﺎﺕ( ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻜﺮّﺭﺓ. ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻤّﻌﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ. ﺿﻴﺎﻉ ﻣﺘﻜﺮّﺭ ﻷﺷﻴﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮّﺭ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ. ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﻦ ﺇﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺓ. ﺗﻐﻴّﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ )ﺗﻮﺗّﺮ ﺃﻭ ﺗﻌﻠّﻖ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺎﻷﻫﻞ( ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ )ﻣﺜﻞ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻴّﻦ(. ﻋﺪﻭﺍﻧﻴّﺔ ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻛﻴّﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴّﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮّﺭﺓ. ﺷﻜﻮﻯ ﺑﺪﻧﻴّﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻃﺒّﻲ )ﺻﺪﺍﻉ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ(. ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ )ﺍﻷﺷﻘّﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ(. ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ. ﻇﻬﻮﺭ ﺷﻜﻮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺗﺨﺼّﻪ )ﻣﻈﻬﺮﻩ ﻣﺜﻼً( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ.ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻚ ﻭﻣﺪﺭﺳﺘﻪ:
ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ:
 ﺍﺳﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﺣﺘّﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺴﺮّﻉ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ،ﺛﻢ ﺃﺷﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﺧﺒﺎﺭﻙ ﻷﻥّ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺼﺮّﻑ ﺍﻟﺼﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ. ﺃﻇﻬﺮ ﺗﺠﺎﻭﺑﺎً ﻭﺗﻌﺎﻃﻔﺎً ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ .ﺗﻤﺎﻟﻚ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺻﻌﺒﺎً ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺨﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻚﻷﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺷﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺭﺑّﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﺁﻙ ﻣﺘﻮﺗّﺮﺍً ﺳﻴﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻋﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
 ﻻ ﺗﻘﻢ ﺃﺑﺪﺍً ﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻭﻻ ﺗﻘﻞ ﻟﻪ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺜﻞ "ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ" ﺃﻭ "ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ ﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ"ﺃﻭ "ﻻ ﺑُﺪّ ﺃﻧﻚ ﻓﻌﻠﺖ ﺷﻴﺌﺎً ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻏﺎﺿﺒﻴﻦ ﻣﻨﻚ“ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪّﺙ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﺮّﺓ ﺃﺧﺮﻯ.
 ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ )ﺍﺳﺄﻝ ﻭﺍﺳﻤﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤّﺎ ﺗﺘﻜﻠّﻢ ﻭﺗﺤﻜﻢ(. ﻃﻤﺌﻨﻪ ﺑﺄﻧّﻚ ﺑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻭﺑﺄﻧّﻜﻤﺎ ﺳﺘﻮﺍﺟﻬﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺳﻮﻳّﺎً ،ﻭﻗﻢ ﺑﺈﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻵﺗﻲ:ﺃ .ﺍﺳﺄﻟﻪ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ؟
ﺏ .ﺍﻭﺿﺢ ﻟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﻤﺄﻣﻦ ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻌﺒﺔ ﺗﻤﻘّﺺ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ.
ﺝ .ﺳﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻳﺒﻠّﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﻛّﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ .ﻭﺍﻭﺿﺢ ﻟﻪ ﻛﻴﻒ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ،ﻓﻼ ﺑُﺪّ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ:
 ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺒّﺒﻮﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻯ. ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ. .ﻗﻢ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺧﻄّﺘﻚ ﻭﻛﻴﻒ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺭ.
 .ﻟﻮ ﺷﻌﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺛّﺮﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻄﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴّﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ ،ﻓﺎﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻃﺒﻴﺐ ﻧﻔﺴﻲ ﻣُﺘﺨﺼّﺺ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ  /ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ.
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ:
 .ﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﻤُﺪﺭّﺱ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠﻚ ﻣﻊ ﺍﻷﻣﺮ.
 .ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻭﺋﻚ ﻭﺗﺠﻨّﺐ ﺍﻻﻧﻔﻌﺎﻝ ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ.
 .ﻋﺒّﺮ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻙ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﻙ ﻷﻱ ﺗﻄﻮّﺭ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺍﺗّﻔﻘﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
 .ﻟﻮ ﺷﻌﺮﺕ ﺍﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻣﻌﺮّﺽ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﺤﻈﺔ ،ﺗﺪﺧّﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ.
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"سلفي" واعتذار!
سامي وراميِ ...
سامي ورامي تلميذان في الصف السادس أساسي.
ً
خصوصا الفتيات .ويعتبر أن
سامي محبوب من رفاقه،
ً
ً
حديثا ومعرفته بمواقع التواصل
هاتفا ذك��ي ً��ا
امتالكه
االج��ت��م��اع��ي (ف��اي��س��ب��وك وس��ن��اب ش���ات) وح��ص��ول��ه على
االعجابات والتعليقات مصدر شهرته ،وعندما يسير بين
ً
دائما التقاط الصور ،ويعطي أهمية لصديق
رفاقه يحاول
"سلفي" معه ،فهو ينقل حياته الشخصية
ما بالتقاط صورة ِ
الى رفاقه عبر التطبيقات.
بينما رام��ي طفل قصير البنية ويعاني مشكلة البدانة
ً
ً
خصوصا من
عرضة للسخرية من رفاقه،
الزائدة ،ما يجعله
سامي ،لكنه مجتهد في دراسته.
ً
صباحا ،قرر األستاذ السماح
في حصة الرياضة ،العاشرة
للتالمذة بتأليف فريقي كرة القدم.
 سامي :من ينضم الى فريقي؟"سلفي"
اجتمع المحبون حول سامي وبدأ بالتقاط صور ِ
معهم .وت��ردد رام��ي في اختيار فريقه ،فاكتمل الفريق
الثاني.
 س���ام���ي :ان��ض��م إل��ي��ن��ا ي���ا رام�����ي ،ف��أن��تكالبرميل وسأضعك ح��ارس
تسد الكرات
مرمى كي
ّ
ببطنك.
ت���ح���ول���ت ج��ل��س��ة ت��ص��وي��ر
ّ
"ال��س��ل��ف��ي" إل���ى جلسة
ِ
ضحك وسخرية من رامي.
ً
ح��ارس��ا
ال���وق���وف
 رام�����ي :ل��ك��ن��ي ال أح��بأن أل����ع����ب ف��ي
ح���راس���ة ال���م���رم���ى ،أري���د
الهجوم.
 سامي :في الهجوم؟ههههه

التقط سامي هاتفه وفتح "انستا ستوري" وبدأ التصوير:
انظروا إلى هذا الطبل اسمه رام��ي ويريد أن يلعب في
الهجوم.
 ويكمل أمام رفاقه :مين بدكم بالهجوم؟يردون :سامي ...سامي...
ّ
شعر رامي بالحرج والخوف ،فخرج من الملعب منحني الرأس
وراخي الكتفين.
بدأت المباراة من دونه ،وسجل الفريق اآلخر  3أهداف في
فريق سامي ،مقابل تسجيل هدفين لألخير.
 رامي يتحدث مع نفسه :لو كنت في الهجوم لحققتلهم الربح.
 حضر أستاذ الرياضة :لماذا أنت في الخارج يا رامي؟ً
جدا
 رامي :ألني ال أنفع في لعب الهجوم وأنا سمينوقد أساهم في خسارة فريقي.
 األستاذ :من قال لك ذلك؟ رامي :ال أحد.في األثناء ،كانت المبارة قد بلغت نهاياتها ،ووقع سامي
ف���م���ا ك������ان م��ن
وأص���ي���ب ف���ي رك��ب��ت��ه،
طلب من رامي
األستاذ إال أن
وال�����ل�����ع�����ب
ال���دخ���ول
م����������ك����������ان
سامي.

 رامي :أنا استاذ؟ أنا مكان سامي في الهجوم؟ األستاذ :نعم ولِ َم ال ،قم أكمل المباراة يحتاجون العباً.مد
دخل رامي وبدأ فريق سامي بالسخرية منه ،لكن رامي ّ
يده لسامي ليعاونه في الخروج من الملعب.
لم يكن سامي ورفاقه يدركون أن رامي يتمتع برجل قوية
قادرة على تنفيذ ضربات حرة عن بعد.
ً
بطيئا ،اقترب منه أحد
وصلت الكرة إلى رامي ،فكان سيره
العبي الفريق اآلخر وأوقعه ،فضحك الجميع عليه.
أسدد الضربة الحرة
 رامي :اسمحوا لي بأنِّ
 سامي من الخارج يصرخ :اتركوه سأصورها كي يضحكعليه الجميع في "فايسبوك".
وضع رامي الكرة في موقعها خارج منطقة جزاء الفريق
اآلخ��ر ،ولم يتطلب األم��ر سوى بضع خطوات إلى ال��وراء
مسجال هدف التعادل.
وسدد ضربته،
ّ
ً
 رامي :سامي لقد تعادلنا ...لقد تعادلنا.ً
مندهشا مما حصل ،فلم يستطع إال أن يبادله
كان سامي
الفرحة.
أدرك سامي حينها أن رام��ي يتمتع بمهارات كبيرة في
كرة القدم ،فقرر مع الفريق وضع
ً
اساسيا في المباريات
اسمه
المقبلة لتصبح التشكيلة
بمهاجمين سامي ورامي.
اعتذر سامي من رامي
أم������ام ال��ج��م��ي��ع ع��ل��ى
ت��ص��رف��ات��ه ال��م��س��ي��ئ��ة
ال���س���اب���ق���ة ف����ي ح��ق
زميله ،م��درك ً��ا بشاعة
ما كان يفعله ومعنى
االحترام وأهميته.

The reasons
behind bullying
"Bullying is not a reflection of the victim's character, but rather a sign of the
bully's lack of character." That is right,
but the question is, why do we al?ways talk about the victim of bullying
Why don’t we ever ask ourselves why
someone wants to bully others. We
will be discussing and explaining the
bully's point of view. A victim of bullying is innocent, but why does a bully
bully others? Bullying happens due to
low self-esteem and self-hate, so one
of the most common reasons someone bullies is that they were bullied in
the past. Getting bullied destroys their
self-esteem and makes them hate
themselves, and that is why it is a very
common reason for bullying.
Not having enough care from their
parents or not having friends is another reason for bullying. It is a reason
for bullying because every one of us
needs love and care. So, if a child is an
orphan far away from his parents, if his
parents hit them, or do not give them
enough care, the kid may become
a bully. Not having friends is also a
problem because we all need love and
care and lacking this from friends will
get us to bully too. You may be thinking why not having enough care and
love can turn someone into a bully.
Well, it is because they'll feel lonely
and worthless, so they will bully others to get that feeling.
Getting low grades is another reason
for bullying because we see other
people getting high grades, so we bully them and call them nerds to prove
to ourselves that we are better than
them. Money issues in families can
cause bullying too. Since it makes the
bully feel below others and neglected,
they start to bully for the feeling of
equality among all.
Before helping the victims of bullying,
we should take a look at the bully and
help them. Instead of punishing them,
let's listen to them and help them
change for the better.
– Omar Ghlayini

European Lebanese School

ﻛﻴﻒ ﺃﻋﻠّﻢ ﻃﻔﻠﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ؟
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺳﻦ ﻣﻦ  4- 3ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺗﻌﻠّﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻟﻄﻴﻒ
ﻣﻌﻬﻢ .ﻓﺄﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎﺩﺉ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺣﻮ ﺧﻔﻲ ﻣﻤّﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺒﺪﻭ ﻃﺒﻴﻌﻴّﺎ .ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮّﺿﻪ ﻟﻠﺘﻨﻤّﺮ:
 ﺗﺄﻛّﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻃﻔﻠﻚ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ ،ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻤﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ. ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻀﺎﻳﻘﺘﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ" :ﻻ ﺗﻘﻞ ﻷﺣﺪ" ،ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﺧﻄﺄ. ﻋﻠّﻤﻪ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮّﺵ ﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ. ﺍﻧﺼﺤﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ ،ﺣﺘّﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴّﺎﺕ ﺗﻮﺟﺪ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴّﺔ. -ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﺋﻔﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻺﻳﺬﺍﺀ ،ﻓﺎﻧﺼﺤﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺠﻨّﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻃﻮﻳﻼً ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﺜﻖ ﺑﻪ.

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺮّﺿﻪ ﻟﻠﺘﻨﻤّﺮ :ﻗﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
 ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺄﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮّﺓ .ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺎﺩﺋﺎً ،ﻭﺍﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ ،ﻭﻛﻦ ﺣﺎﺯﻣﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻗﻮﻝ "ﺍﻭﻗﻔﻮﺍ ﺗﺼﺮﻓﻜﻢ ﻫﺬﺍ"ﻭﺍﻧﺼﺮﻑ ﺩﻭﻥ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﻱ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ )ﻷﻥ ﺍﻻﺑﺘﺴﺎﻡ ﻗﺪ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻨﻤّﺮ ﻭﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ(.
 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻔﻈﻴّﺔ ،ﻓﻼ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﺮﺩّ ﺑﺈﻫﺎﻧﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﻭﺗﺠﻨّﺐ ﺍﻟﺠﺪﺍﻝ ،ﻓﺎﻟﺠﺪﻝ ﻣﻌﻬﻢ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﻤﺎﺩﻭﻥ. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ ﺟﺴﺪﻳّﺎً ،ﻔﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻥ .ﻗﻢ ﺑﺈﻳﻘﺎﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ )ﺍﻣﺴﻚ ﻳﺪﻫﻢ ﺑﻘﻮّﺓ(,ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺑﺘﻌﺪ ﻓﻮﺭﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻃﻠﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺷﺨﺺ ﻛﺒﻴﺮ.
 ﺗﺤﺪّﺙ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ .ﺃﺧﺒﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻚ ،ﺃﻭ ﻣﺪﺭّﺳﻚ ،ﺃﻭ ﺷﻘﻴﻘﻚ ،ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ .ﺍﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ.ﻃﻔﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺟﺴﺪﻳّﺎً ﻭﻻ ﻳﻘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺃﻓﻌﻞ؟
 1.ﺛﻘّﻔﻪ ﻭﻋﻠّﻤﻪ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
 2.ﻋﻠّﻤﻪ ﻓﻨﻮﻥ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺭﻳﺎﺿﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ.
 3.ﺫﻛّﺮﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻠّﺰﻭﻡ.
ﻛﻴﻒ ﺃﺳﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮّﺿﻪ ﻟﻠﺘﻨﻤّﺮ؟
 ﺷﺠّﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﻭﻗﺖ ﻣﻊ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺇﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻴﻪ. ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺷﺮﺍﻛﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴّﺘﻪ ﻭﻳُﻘﻮّﻱ ﺻﺪﺍﻗﺎﺗﻪ. ﺍﺳﺘﻤﻊ ﺟﻴّﺪﺍً ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺑﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻴﻨﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺠﺰﺀ. -ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻭﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪّﻱ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ،ﻭﺃﻧّﻚ – ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ـ ﺳﺘﺒﺬﻝ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻮﻗﻒ ﺃﻱ ﺗﻨﻤّﺮ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻃﻔﻠﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؟
 1.ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤّﺮ ﻟﻪ ﺻﻮﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ :ﺷﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ ﻋﻨﻚ ،ﺃﻭ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﻬﻮﻝ ،ﺃﻭ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
 2.ﺍﻟﺘﺤﺪّﺙ ﻣﻊ ﺃﺣﺪ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻙ ﻓﻲ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ
 3.ﻻ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻷﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ،ﻭﺃﺧﺒﺮ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﻤّﻦ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
) 4.ﺍﻋﻤﻞ ﺑﻠﻮﻙ( ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤّﺮ ﻋﻠﻴﻚ ،ﻭﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺟﻴّﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﻟﺮﺳﺎﺋﻠﻪ.
 5.ﻻ ﺗﺘﺤﺪّﺙ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻘﺒﻞ ﺻﺪﺍﻗﺎﺗﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺗﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻇﺮﻑ.

"يـي إنت مش طبيعي"
تنتشر في مدارسنا ظاهرة البلطجية ،التسلط،
الترهيب ،اللستقواء ...أسماء مختلفة لظاهرة
سلبية نشأت في الغرب ،وبدأت تغزو مدارسنا
بفعل تأثيرات العولمة والغزو اإلعالمي ،وهي
ً
أيضا بالعنف والتمييز بكل أنواعه.
مرتبطة
وإختالل العالقات األسرية في المجتمع .ومنها
الكثير" :هاهاهاها ليك كيف عم بيحكي؟"،
"يـي إنت مش طبيعي؟"" ،شو الفارة أكلتلك
لسانك هاهاها؟"" ،بدك ساعة تلفظ الكلمة!"،
"ليكو عيلتو بتضحك" ،هذه العبارات وغيرها
ً
ً
عدوانيا
سلوكا
نسمعها في مدارسنا وهذا يعد
ً
ً
ً
جسديا
عمدا،
متكررا ،يهدف لإلضرار بشخص آخر
ّ
ً
أو نفسيا وي��ه��دف إل��ى ت��ول��ي السلطة على

حساب شخص أخر.
ويمكن أن تتضمن التصرفات اللفظية ،أو
المكتوبة ،ويمكن التالمذة القيام بالتنمر بدافع
الغيرة أو ألنهم تعرّ ضوا لمثل هذه األفعال من
قبل .وبعض اإلحصاءات تشير إلى وجود تنمر
مباشر وغير مباشر ،ويتميز ه��ذا األخير بإسم
العدوان االجتماعي ،وبتهديد الضحية بالعزل.
وتتحقق هذه العزلة من خالل مجموعة واسعة
من األساليب بما في ذل��ك نشر الشائعات،
ورفض االختالط مع الضحية.
وأول خطوة لعالج هذه المشكلة هو االعتراف
بوجودها ،تليها مرحلة التشخيص للوقوف على
حجم ه��ذه ال��ظ��اه��رة ف��ي م��دارس��ن��ا ،ومعرفة
األسباب التي تؤدي إلى انتشار التنمر.
وتعتبر األس���رة البيئة األول���ى التي تؤثر في
سلوك الطفل وه��ي بذلك تكتسب أهمية
بالغة في ترتيب المتدخلين في عالج ظاهرة
التنمر.
ديان عباس
المدرسة العاملية
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ﺻﺤﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻏﺬﺍﺋﻨﺎ ...ﺍﻧﺘﺒﻬﻮﺍ!
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻄﻔﻞ
 ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩ :ﺃﺣﺘﺎﺝ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻧﺤﻮ  500ﻣﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ،ﻭﻳُﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝﺷﺮﺏ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ .ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩ ﻭﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻌﻈﺎﻡ ﻭﻣﺘﺎﻧﺘﻬﺎ.
 ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻦ  :B12ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﻭﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﻧﺎ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺐ.ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ  B ،Aﻭ Cﻭ Eﺗُﺤﺴﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﻭﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﻍ ﻭﺗﻘﻮّﻱ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ. ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ :ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ 7ﻣﻠﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻴﺐ،ﻭﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ،ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺒﻴﺾ .ﻭﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻻﻭﻛﺴﺠﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺧﻼﻳﺎ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ.
 ﺍﻟﺰﻧﻚ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻴﺐ ،ﻭﺍﻟﻜﺎﻛﺎﻭ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ ،ﻭﻟﺤﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ. ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ :ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻭﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻭﻳُﻔﻀﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺩﺍﻛﻨﺔ ﺍﻟﻠﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺍﻥ ﻗﻮﺱ ﺍﻟﻘﺰﺡ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
 ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ :ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ،ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻨﺸﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺒﻖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ. ﺍﻷﻟﻴﺎﻑ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،ﻭﺍﻷﺭﺯ ﺍﻟﺒﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ. ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺪﺭﺍً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ,ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺤﻀﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ .ﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻰ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ ،ﻭﺍﻟﺒﻘﻮﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺮﺍﺕ.
* ﺍﻟﺒﻴﺾ :ﻣﻔﻴﺪ ﺟﺪﺍً ﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻫﻮ ﻏﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ،ﺇﺫ ﻳﻤﺪﻩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﻘﻮﻱ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻭﻳﻨﻤّﻲ ﻋﻀﻠﻪ.
ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ :ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻣﻴﻐﺎ  3ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ .ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﺩﻳﻦ ،ﺍﻟﺘﻮﻧﺎ ،ﺍﻟﺴﻠﻤﻮﻥ ،ﺯﻳﺖﺍﻟﺴﻤﻚ ،ﺑﺰﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﻥ ،ﺍﻟﺠﻮﺯ ﻭﻓﻮﻝ ﺍﻟﺼﻮﻳﺎ...

ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ:

ﻣﺎﻣﺎ ،ﺑﺎﺑﺎ ...ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻓﻌﻠﻪ
 ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻫﻞ ﻣﺜﺎﻻً ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ. ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻴﻌﺘﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻨﻮﻉ ﺍﻭ ﺻﻨﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻃﻔﻠﻚ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻴﺪ .ﺇﺫ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻥ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪ. ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻭﻳﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﺻﻠﻪﻟﺬﻟﻚ ﺗﺬﻛﺮﻭﺍ ﺍﻥ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻘﻂ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
 ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻪ ﻛﻮﺟﺒﺔ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻛﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺮﻣﺸﺎﺕ ﻭﺭﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﻭﺍﻹﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺻﺤﻲ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﻮﺟﺒﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ.ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ ،ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺟﺎﺫﺑﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ.
 ﻻ ﻳﺠﺐ ﻓﻘﻂ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺴﻌﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ. ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻛﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺧﺎﺭﺟﺎً -ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻤﻌﺪﻝ  7-8ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪﺓ.

 ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﺩﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻣﻠﺢ ﺍﻟﻄﺎﻭﻟﺔ. ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ،ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻏﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ.
-ﻳﺠﺐ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻛﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺤﻠﻮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻠﺴﻜﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﺒّﻌﺔ.

ﻣﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤّﻲ؟
ﻳﻌﺮّﻑ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧّﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻭّﺩ
ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ،
ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﻮﺀ
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﻏﺬﺍﺋﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﺻﺤﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺍﻥ ﻧﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺎً ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ
ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﻮﻳﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺪﻫﻮﻥ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ.
ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺘﻨﻮﻋﻪ ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﻣﻦ ﻓﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺠﺴﻢ .ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﻧﻤﻄﺎً ﻏﺬﺍﺋﻴﺎً ﻭﺃﺳﻠﻮﺏ
ﺣﻴﺎﺓ ﺻﺤﻴﺎً ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ .ﺃﻓﻀﻞ ﺷﻲﺀ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻷﻫﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻳﺼﻌﺐ
ﻛﺴﺮﻫﺎ ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺣﻴﺎﺓ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ ،ﺍﻛﺘﺴﺒﻨﺎ ﺻﺤﺔ ﺍﻭﻻﺩﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.

اشراف الدكتور روني عبود

ﻗﺒﻞ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺑﻌﺪﻩ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﺎﺽ

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ
ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺲ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ

ﻭﻳﻤﺪﻩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻧﺸﻈﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

ﻳﺠﺪﺩ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻭﺣﻴﻮﻳﺘﻪ
ﻭﻳﻤﺪﻩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻃﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.

ﻳﺤﻔﻆ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻮﻡ:

ﻳﻘﻮّﻱ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻭﻳﻌﺰﺯ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻞ

ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ
ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ
ﻳﻌّﺰﺯ ﺍﻟﻤﺨﻴّﻠﺔ ﻭﻳﻘﻠﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻜﻮﺍﺑﻴﺲ ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ

ﺑﻌﺪ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺠﺮﻭﺡ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ،
ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ

ﺑﻌﺪ ﺭﻣﻲ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺽ

ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
ﺑﻌﺪ ﻛﺜﺮﺓ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ

ﻣﺎ ﻋﺪﺩ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﺮ؟
* ﺑﻴﻦ  3-0ﺃﺷﻬﺮ :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻡ ﺑﻴﻦ  14ﻭ 17ﺳﺎﻋﺔ.
ﻳﻨﺎﻡ ﺍﻟﺮﺿﻴﻊ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺩﻣﺎﻏﻪ
ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺯ ﺍﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻤﻮﻩ ﺍﻟﺠﺴﺪﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ.
* ﺑﻴﻦ  11-4ﺷﻬﺮﺍً :ﻳﻨﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻴﻦ 16-12
ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً .ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻭﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻔﻞ ﻭﺁﺧﺮ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻧﻤﻮ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤّﻴﺔ ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ.
* ﺑﻴﻦ  5-1ﺳﻨﻮﺍﺕ:
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ :ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻳﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  11ﻭ 14ﺳﺎﻋﺔ
* ﺑﻴﻦ  5-ﺳﻨﻮﺍﺕ :ﻳﻨﺎﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻴﻦ  10ﺍﻟﻰ  13ﺳﺎﻋﺔ.
* ﺑﻴﻦ  13-6ﺳﻨﺔ :ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ,ﻭﺗﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  9ﻭ 11ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎً.
* ﺑﻴﻦ  17-14ﺳﻨﺔ :ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻨﻮﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ  8ﺍﻟﻰ  10ﺳﺎﻋﺎﺕ.
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صحي بأقالم صغيرة
ّ ""سناك
لم تكن تجربتي مع ه��ؤالء األطفال الذين يبلغون
من العمر ثماني سنوات شبيهة بتجاربي الصحافية
 في عفويتها، كانت مختلفة في كل شيء.األخرى
 شفافية مطلقة وأحالم صغيرة.وبراءتها وصراحتها
، يعرفون ما يحتاجون اليه وليس ما ينتظرونه.مثلهم
المحدقة نحوي جعلتني أشعر بمسؤولية
عيونهم
ّ
 أنا معهم لنتشارك مفاهيم الغذاء الصحي،مضاعفة
 مبادئ بسيطة لكنها أساسية،والنظافة الشخصية
.في بناء حياتهم المستقبلية
 ل��م يخجلوا م��ن إجاباتهم،ق��ال��وا ك��ل م��ا ع��ن��ده��م
التي تكررت وتجسدت برسومات تٌ فرغ محاكاتهم
 يُ حدقون ف��ي تلك المكونات البسيطة.ال��واق��ع
"التي سيتشاركون في تحضيرها إلع��داد "سناك
 يمكسون األق�لام الصغيرة لرسم مفاهيم،صحي
 هم.النظافة الشخصية على تلك األوراق البيضاء
 كأنهم،منهمكون بهذه المسؤولية المنوطة بهم
في الالوعي يعرفون أن ما يأكلونه وما يشربونه
وبيئتهم الملوثة ستحدد مصيرهم الصحي في بلد
.يتآكله السرطان
 عبّ روا،نجحت أناملهم الصغيرة في إنجاز مهمتهم
 أرادوا،"عنها بابتساماتهم وتعليقاتهم "المهضومة
 لم.أن يتشاركوها مع غيرهم وينقلوها إلى عائالتهم
 لم يكترثوا من حكم.حدق بهم
ّ ُيكترثوا للكاميرا التي ت
ّ  وبتجربتهم الخاصة،أحد عليهم
تعلموا كيف يحافظون
ً
بعيدا من كل هذا الوباء
على حياة صحية وسليمة
.والهراء

ليلي جرجس

Une alimentation saine… un droit pour tous

Sécurité alimentaire en danger! Nés dans la foulée dans la
crise des poubelles, nous sommes une génération à hauts
risques d’obésité, de maladies mortelles tel le cancer pour
en finir avec des décès précoces et subits. Notre sécurité alimentaire est en danger. Nous ignorons les standards de ce
que nous mangeons et buvons. Nos fruits et légumes poussent dans des terrains submergés par les poubelles. Ils sont
irrigués avec de l’eau souillée. Manger et boire sainement
devient de nos jours un luxe. Nous sommes une génération
qui achète de l’eau pour boire et laver la nourriture. Nos par-

ents dépensent des fortunes pour qu’on puisse manger des
produits bio-cultivés dans un sol propre. Il est très vrai de dire
que notre avenir se trouve dans notre assiette.
Une assiette saine
Dans toutes les chaînes télévisées européennes incitant les
enfants à manger cinq fruits et légumes par jour, la nécessité
de consommation avec modération est demandée. L’eau est
la seule boisson pour une bonne croissance. Toutes les autres
boissons à taux de sucre indéfini restent à bannir. Nous avons
la chance de vivre dans

la Méditerranée, riche par sa nourriture équilibrée. Il est vrai
que notre ère est plus rapide que jamais, tout le monde est
pressé et surpassé. Nous mangeons comme nous
vivons. Rapidement. Gare aux excès!
L’obésité a triplé depuis les vingt-cinq dernières années chez
les jeunes. Le foyer et la famille ont une grande influence sur
la santé des enfants. Les parents ont le devoir d’aider leurs
enfants à adopter une bonne alimentation.
EL HADDAD MAKRAM
Collège de la Sainte Famille Fanar

Yara Abou Hak - Grand Lycée franco-libanais
Matteo Taleb - Grand Lycée franco-libanais

Anya Hagopian - Grand Lycée franco-libanais
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ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯﻙ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ.
ﻳﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻣﻌﺎً ،ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺧﻼﻝ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ،ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻻﻭﻛﺴﺠﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻬﺎ  .ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ،ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻨﺸﺎﻁ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ
ﺇﻧﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻤﻌﺎﻓﺎﺓ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻘﺐ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﻜﺔ .ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
ﺍﻟﺮﻛﺾ ،ﺍﻟﺘﺠﺬﻳﻒ ،ﺍﻟﻘﻔﺰ ،ﺍﻟﺘﺰﻟﺞ ،ﺍﻟﻤﺸﻲ ،ﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻖ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻨﺲ ،ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻴﺪ ﻭﻛﺮﺓ ﺍﻟﺴﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
*ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )ﺩﻭﻥ  18ﻋﺎﻣﺎً( ﺇﻟﻰ  3ﻣﺮﺍﺣﻞ:
ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ) 11-8ﻋﺎﻣﺎً( ،ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ) 15-11ﻋﺎﻣﺎً(
ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ ) 18-15ﻋﺎﻣﺎً(+.ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ )ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ(:
ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻋﺪﺓﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦﺗﺠﻨّﺐ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻧﻬﺎﻙ+ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ(:
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻳﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ،ﻭﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﻴﻦ
ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ )ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺍﻟﻮﺭﻙ ﻭﺍﻟﻈﻬﺮ(... ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ+ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻠﻮﻍ(:
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﻭﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺠﺴﻢﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ-ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ

ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻧﺤﻤّﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ  3ﺃﻧﻮﺍﻉ:
 1.ﺍﻹﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ:
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺪﻧﻲ ،ﻭﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻢ
ﻭﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻹﺻﺎﺑﺎﺕ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺒﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ،ﻣﻦ  5ﺇﻟﻰ 10ﺩﻗﺎﺋﻖ
 2.ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ:
ﻳﻠﻲ ﺍﻹﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ 8
ﺇﻟﻰ  12ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ :ﻻﻋﺐ ﻛﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ،
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺕ.
 3.ﺍﻻﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ:
ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﺣﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ  5ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺇﻟﻰ
 12ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺣﺪﺍً ﺃﻗﺼﻰ ،ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ ﺍﻟﻼﺣﻖ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺬﻉ ﺃﻳﻀﺎً.

ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺮﻗﺒﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺮﺃﺱ
ﻭﺗﺘﺤّﺮﻙ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ

ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﺗﺤّﺮﻙ
ﺍﻟﺠﺬﻉ ﻭﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔّﺲ
ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﻔﺨﺬ ﺗﺤّﺮﻙ
ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻷﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻕ
ﻋﻀﻼﺕ ﺑﻄّﺔ ﺍﻟﺴﺎﻕ
ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﻜﺎﺣﻞ

ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﻜﺘﻒ ﺗﺮﻓﻊ
ﻭﺗﺨﻔﺾ ﺍﻟﺬﺭﺍﻋﻴﻦ
ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ ﺗﺤﺮّﻙ
ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﻔﻞ ﻭﺍﻷﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﺎً
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ما فوائد الرياضة؟
-

ً
إيجابا على الناحية النفسية والمعنوية
تنعكس
والصحية
تحرك الجسم بكل أعضائه
االنخراط ضمن مجموعات (أندية ،جمعيات ،فرق)...
تعزيز الثقة بالنفس وتقليص الفرصة لالصابة
باألمراض النفسية
تنمية المهارات العقلية والجسدية
ً
ً
عاما
بدءا من عمر 12
تقوية عضالت الجسم
الظهور بمظهر جيد وصحة قوية
م��لء أوق���ات ال��ف��راغ والشعور بالمتعة واإلث���ارة
والسعادة
المساهمة في إنقاذ المجتمع من آف��ات خطيرة
مثل التدخين والمخدرات...

17

أيها األهل ...اليكم هذه النصائح:
– ض��رورة مشاركة األط��ف��ال في نشاطات رياضية
فردية وجماعية.
– م��س��اع��دة األب��ن��اء ف��ي االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ق��درات
والمواهب في المكان الصحيح.
– منح األبناء حرية في اختيار الرياضة التي يرغبون بها.
ً
يوميا.
– ممارسة الرياضة بين  30دقيقة وساعة
 ممارسة الرياضة في البيت ،في حال عدم إمكانيةً
خارجا.
ممارستها
– عدم معاقبة األبناء بمنعهم من الرياضة في حال
أخطأوا.
– تربية األوالد على مفهوم أن العقل السليم في
الجسم السليم.

(إشراف سارة كركي –
اختصاصية تغذية رياضية)

التأمل سالم...
ّ
تأمل الذهن هو تدريب عقلي يتضمن تركيزك على تجاربك (مثل عواطفك
وأفكارك وأحاسيسك) في الوقت الحاضر .التأمل الذهني يمكن أن يتضمن
ممارسة التنفس ،والتخيل العقلي ،والوعي بالجسم والعقل ،واسترخاء
العضالت والجسم.
إن األشخاص الذين يتأملون هم أكثر سعادة ،وأكثر صحة ،وأكثر نجاحً ا من
أولئك الذين ال يفعلون ذل��ك .هذه الفوائد المذهلة لممارسة التأمل
والوعي تجعلك ترغب في تجريب التأمل بنفسك.

بم يساعد التأمل؟
َ
 في التركيز أكثر في الهدوء تعزيز التعاطف احترام الذات تعزيز الثقة بالنفس بناء التعاطف والسعادة تعزيز المخيلة االستماع التخلص من األفكار السيئة التخيل االنفتاح النوم بسالم -النهوض بنشاط

أيها األهل لماذا عليكم وأطفالكم أن تتأملوا؟
شجّ عوا أوالدكم على التأمل بأن تمارسوا هذه العادة أمامهم
أنتم بحاجة الى التأمل للهدوء من الضغوطات التي تحيط بكم
ً
هدوءا للتعامل مع أوالدكم
التأمل يجعلكم أكثر
يحسن سلوك الطفل ويعزز االحترام والثقة بالنفس
التأمل ّ
التأمل يجعل أطفالكم على إعادة التفكير في أخطائهم وتصرفاتهم.

سافروا إلى داخلهم!
في يوم تشريني مشمس توجه فريق "النهار"
إلى مدرسة "إيست وود كوليدج" في منطقة
المنصورية .الموضوع  Mindfulnesأو الوعي
ال��ت��ام أو اليقظة ،وه��و نهج فكري ونفسي
ي��ه��دف إل��ى التركيز على األح����داث الداخلية
وال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت��ج��ري ف��ي اللحظة الراهنة،
ويمكن تطويرها م��ن خ�لال ممارسة التأمل
وبعض التدريبات األخرى.
ً
غريبا بعض الشيء ،صف
قد يبدو الموضوع
ً
سعيدا
في مدرسة يحاكي روح الطفل ليكون
صافي الذهن .وأكثر ما أثار غرابتنا أن المدرب
بشير رمضان المعروف ببشير رع قد أبلغنا وقت
ً
ضجيجا،
التحضير لدخول الصف ،أنه مهما أثرنا
فاألوالد لن يتأثروا ً
أبدا "افعلوا ما يحلو لكم".
ً
دق الجرس! نحو  ٢٥تلميذا يبلغون من العمر
ست سنوات دخلوا الصف بهدوء من دون
مساعدة أح���د ،خلعوا أحذيتهم بترتيب ت��ام،
ً
أرضا بانتظار كلمات
واتخذوا أماكنهم وجلسوا
مدربهم.
Find a happy place inside you
اعثروا على مكان فرح داخلكم
Clear your mind
ّ
صفوا ذهنكم

Don't let anything distract you
ال تدعوا أي شيء يشتّ تكم
كلمات أصغوا إليها من اللحظة التي ضرب
فيها بشير على الصحون النحاسية التي وضعها
أمامه.
كلمات بشير تخرق ص��وت السكوت .الظهر
مقوم ،اليدان على الركبتين ،والعينان مغلقتان،
ّ
والتلميذ يسافر في داخله إلى عالمه الخاص.
وح��ده الفم يرسم ابتسامة كلما شعر الولد
بالسعادة الداخلية.
بعدها كل التالمذة الذين في غالبيتهم يتحدثون
اللغة اإلنكليزية ،كتبوا .رسموا كل ما يحلو لهم
عن هذا الصف ،فكانت الرسالة واح��دة We
 .Love Mindfulnessانتهى ال��ص��ف ،غ��ادر
التالمذة .ورغم أن الصف الثاني لبشير بدأ ،إال
أنهم لم ينتظروه ،فبدأوا بالتمارين قبل وصوله
إلى الصف!
رين بو موسى

من حقي أن ألعب

اللعب يساعد في:

خالل صف التأمل مع المدرب بشير رمضان.

دعوا األطفال يلعبون...
عدت مرة أخرى الى مالعب الكلية العاملية
ُ
بعد سنوات من تركي مقاعدها الدراسية
ً
حلما
حملت
ُ
في المرحلة الثانوية .هذه المرة،
طفل في اللعب .حين كنت
وهو حق كل
ٍ
ً
تلميذا ،لم تكن األلعاب االلكترونية متوفرة
بشكل كبير ك��ال��ي��وم ،كما ان ثمنها كان
ً
باهظا .لكن األهم من ألعاب الفيديو التي

لم تكن حينها في متناول كثيرين كاليوم،
ق��وت شخصيتي
كانت تلك األلعاب التي
ّ
وش��ع��رت بفضلها بحس ال��ق��ي��ادة وال���روح
ُ
وتعلمت تقبُ ل الخسارة والربح.
ُ
الرياضية
ألعاب كـ"الغميضة"" ،الكلة"" ،اللقيطة"،
"خ��ط��ف ال��ع��ل��م"" ،ش���د ال��ح��ب��ل" و"س��ب��ع

ب�لاط��ات" وأل��ع��اب أخ���رى ،اندمجنا عبرها
بتراب األرض وتنشقنا رائحة األشجار وأحببنا
الطبيعة.
��ت خ�ل�ال زي��ارت��ي ال��م��درس��ة ع��ن حق
ت��ح��دث ُ
األطفال في اللهو واللعب وكيفية الفوز
وكيفية تقبل الخسارة وأهمية التفاعل في
ً
بعيدا من قضاء الساعات أمام
ما بينهم
األلواح االلكترونية في الغرف المغلقة.
ً
صفا ك��ي نلقي عليهم محاضرة
ل��م نختر
علمية ،بل كان ملعب المدرسة هو الصف.
ً
ًوممتعا مارس التالمذة
بدا الوقت مسليا
خالله حقهم في اللعب ...واالستفادة.
محمود فقيه

 زيادة التفاعل بين األطفال تقوية المهارات الذهبية والبدنية تكريس حس الجماعة تفعيل الروح الرياضية بين األطفال التخلص من حب الـ "أنا" تنشيط الجسد برياضة مفيدة التفاعل مع المساحات العامة في أوقات الفراغ مكافحة الكآبة واالنزواء والوحدة بين األطفال بناء صداقات جديدة -تفعيل الروح القيادية لدى الطفل

على األهل:
 اكتشاف مهارات األطفالً
وخصوصا من لديهم فرط النشاط
 تفريغ الشحنات السلبية لدى األطفالونقص التركيز في ألعاب مفيدة
 تشجيع االطفال على االنخراط في األلعاب الفردية والجماعية مشاركة أطفالهم في األلعاب مرافقة األوالد الى المساحات المفتوحة واللعب معهم تحفيز األطفال على اختيار األلعاب التي تنمي الطاقات الذهنية ،وتلكالتي تفيد الجسد وال تؤذيه
 تنبيه األوالد الى مخاطر بعض األلعاب االلكترونية ،والمضار الصحيةالناتجة عن قضاء أوقات طويلة في اللعب على األلواح االلكترونية.

18
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ً
أوالدا يثقون بأنفسم...
ّأيها األهلّ ،ربوا

 شجّ عوهم ،وإن أخطأوا أو نالوا عالمات متدنّ ية فيالمدرسة .هذه ليست نهاية الدنيا والصراخ لن يجدي.
ً
كليا القصاص بالتأنيب أو ال��ض��رب .أوالدك��م
 ان��س��واحساسون .ركّ ��زوا على اإليجابيات ،فهم بالتأكيد لديهم
ّ
الكثير منها!
���دروا جهودهم وام��دح��وا ما يتعبون من أج��ل إنجازه.
 ق ًّ
دائما األفضل"،
"نفتخر بك"" ،أنت ولد ذكي"" ،ستعطي
ً
أيضا.
رددوها بفم مآلن وابتسامة عريضة! التصفيق مفيد
ّ
ً
 دعوا مشكالتكم جانبا ،فأوالدكم أذكى مما تعتقدون.��ل شيء.
تمتص ك ّ
قصة االسفنجة التي
ّ
ت��ذكّ ��روا دائ��م ً��ا ّ
قدموا لهم األفضل وسيدهشون العالم.
ّ
 تفادوا استعمال الشتائم أو ّضخ السلبيّ ة أمامهم .ذلك
سيجعلهم سريعي الغضب ،يواجهون مشكالتهم بالكالم
النابي عوض التفكير في حلول ممكنة .عالمكما مختلفان،
ال تجرّ وا أوالدكم إلى أوجاعكم!
يدمر
 ال تؤنّ بوا ولدكم أم��ام أح��د .توبيخه أم��ام اآلخرينّ
ً
أيضا ،ومن خوفكم ومحبّ تكم
صورته .احموه من غضبكم
ً
أحيانا.
أعزائي األوالد،
قوي في هذا العالم.
ّ
كل ولد هو كائن
أحبّ وا أنفسكمّ .في داخلكم دوائر مضيئة.
ً
ص��دق��وا أنّ ��ك��م ق����ادرون وتستطيعون
دائ��م��ا،
اض��ح��ك��واّ
وستنجحون.

باختصار...
-

-

كونوا أنفسكم ،ال نظرات اآلخرين وثرثراتهم.
فكّ روا بقدراتكم ،بمواهبكم ،بما تتميّ زون به ،ال بما
ً
شيئا ويفتقدون
ينقصكم .تذكّ روا ،حتى الكبار يملكون
أشياء .القوة بما نملك.
واجهوا مشكالتكم ،وارفضوا الهرب أو االستسالم.
ً
دائما ما تقولونه وتدافعون به عن أنفسكم.
لديكم
ً
أحدا .كونوا أنتمّ .
تنفسوا واضحكوا.
ال تشبهوا

إلى األهل األعزاء،
-

-

-

ورد الغضب بالغضب .اقتربوا من ولدكم ،بهدوء
إياكم ّ
بك حبيبتي؟ ال
��ك حبيبي؟ ما ِ
وبسمة ،اسألوه :ما ِب َ
قدموا على ردود أفعال هجومية .أنتم الوعاء الكبير
تُ ِ
ً
صغيرا .تذكّ روا األمر!
الذي يستوعب وعاء
عرّ فوهم على طرق لتفريغ الغضب :الرسم ،الموسيقى،
الحق
ّ
أن له
الكتابة ،الرياضة .المهم أن يفهم ولدكم ّ
كل المشاعر ،شرط االنتباه إلى عدم
في التعبير عن ّ
أذية نفسه أو االنزالق إلى العنف.
ً
وقتا
درّ بوا ولدكم على التفكير قبل التصرّ ف .أعطوه
لفهم ما يزعجه.
التواصل مع ابنكم وابنتكم ضروري .ال تغلقوا األبواب
بينكما .ال تقمعوا ّ
حقه في التعبير عن الغضب ،لكن
ً
دائما لئال يؤثر سلوكه في نفسه والمحيطين
راقبوه

NADI
TANNOUS
- Carmel St
Joseph school

-

-

به.
تجنّ بوا إظهار غضبكم في وتيرة دائ��م��ة ،فأوالدكم
يستنسخونكم ،وقد يتعاملون مع اآلخرين بما يشبه
سلوككم ومعاملتكم .كونوا قدوة.
ّ
ً
ً
تكلموا مع أساتذته إن
نفسيا أو
اختصاصيا
راجعوا
الحظتم عجز ولدكم في السيطرة على غضبه ،فقد
يكون ذلك إن ً
��ذارا لمشكالت داخلية ،ال مجرّ د سلوك
غير مسؤول.

وقفة للحظة
أهلنا وأوالدنا ،الحزن والغضب شعوران طبيعيان .لن يعود
ً
طبيعيا في حال االنطواء المستمرّ عند الولد
السلوك
ورفض االنخراط في مجموعة .عندها ،على األهل التعامل
بجدية مع الموضوع .الحزن قد يُ خفي مشكالت نفسية
ّ
عميقة وخطيرة كالتعرّ ض لشكل من أشكال التحرّ ش أو

الشقية
خلف الضحكات
ّ
في مدرسة مار شربل حريصا

ّ
ً
تتعلق
االدعاءات حين
سببا للضحك .ربما
من عمق األلم قد تجد
تصح ّ
ّ
ّ
ظننت اللقاء عادياً،
ُ
باالصرار على فهم الظروف وتقلب األح��وال.
تالمذة يتفاعلون مع محاضرة عابرة .الطريق إلى مدرسة مار شربل
حريصا تتيح ُّ
تنشق هواء يالمس أطراف البرودة .األب إيلي قرقماز،
المدير والعين الساهرة ،في االستقبال .شعاع القلب وبياض النيّ ة
رهق.
وه ّ��م المدرسة ُم ِ
في وجهه وسلوكه ،فصليب أبونا ثقيل َ
"دق دق دق" ،نطرق باب الصف ،فنلمح على وجوه التالمذة أحزاناً
ّ
لملف الصحة النفسية يُ ضاعف
ّ
مغلفة بضحكات شقيّ ة .التحضير
ّ
فالمتلقي ولد ،يلجأ إلى أبونا إيلي بعد تعب .بعض
المسؤولية،
ّ
معقدة كالذنب
يرسبون في األبناء مسائل
األهل على موجة أخرىّ ،
أن في مشروع "النهار" رسالة أعمق
ُ
وتحطم الصورة.
ُّ
والحزن
أدرك ّ
من مجرّ د زيارة مدرسة .ما الثقة بالنفس؟ ما الخجل؟ لماذا نخاف
لمن نبوح؟ بعض األوالد لم
المواجهة؟ كيف نسيطر على الغضب؟ َ
يجد صفة إيجابية في نفسه! يترك ورقته فارغة رغم الرأس المزدحم.
ّ
أن
كل ولد تجربة ،والتجارب خالصة أسى النفس .وفي النهاية
ّ
تتعلم ّ
عالم األوالد هائل والتربية النفسية ليست مزحة .هي "البرافو" التي
يسمعها الطفل حين يخربش الخطوط األولى ،حرارة التصفيق ،الدعم
عمق ،اإليمان بقدرته وتأكيد وج��وده .السلوكيات العكسية
الم ّ
ُ
ّ
ً
��دم��رة ،تترك أوالدا معطوبين ،صورتهم حيال ذاتهم مهشمة،
ُم ّ
يميلون إلى اإلفراط في الغضب وردود األفعال المتسرّ عة .أوالد
أن الحياة قد
ينزفون ،هم أبطال
التنمر أو ضحاياه .وضحايا أكذوبة ّ
ّ
تكون عادلة.

فاطمة عبدالله

خسارة شخص ُمقرّ ب أو صعوبات حياتية أو عنف منزلي.
ً
جيدا...
انتبهوا

-

هيا بنا إلى موضوع المصارحة.
عامة لسلوكيات طبيعية.
نقدم نصائح ّ
نذكّ ركم مرّ ة أخرىّ :
أوال أهمية تربية ولدكم على
ادرك���وا
فيا أيّ ها األه��ل،
ً
المصارحة "وما تخبّ ي إحكي":
بالحب وبناء الثقة.
 عزّ زوا عالقتكم بأوالدكم .كيف؟ّ
ً
لكل شيء
ّ
دائما وجاهزون
أكّ دوا لهم بأنّ كم موجودون

-

من أجلهم .كلمات دافئة ستدخل قلوبهم وتُ شعرهم
والتفهم.
باألمان
ّ
كل أشكال العقاب والتهديد وما قد يسبّ ب
تجنّ بوا ّ
ّ
سيفضل
الخوف .الولد الخائف لن يُ صارحكم بكلمة.
ّ
ً
وح���ي���دا ل��ت��ف��ادي ال��ع��ن��ف وال��ل��وم
وال��ت��أل��م
ال��ص��م��ت
والمحاسبة.

-

جمال من نوع" :أنا إلى جانبك"" ،لست وحدك"،
كرّ روا
ً
فتترسخ
شيء"،
كل
ّ
"أخبرني
مك"،
واتفه
أسمعك
َ
"أنا
ّ
ّ
في أذهانهم معاني المساندة وال��دع��م ،ويشعرون
بقيمة أنفسهم مهما اقترفوا من خطأ.
بأن ثمة
تابعوا سلوك أوالدكم مع المدرسة ،وتأكّ دوا ّ
َمن يلجأون إليه في حال التعرّ ض لموقف أو الحاجة إلى
َمن يسمع.

وقفة للحظة
دعم الولد والوقوف إلى جانبه ال يعنيان إلغاء المحاسبة.
على األهل محاسبة أوالدهم بوعي ومسؤولية ،بما ال ّ
يؤثر
في تنمية ثقتهم بأنفسهم وشخصيتهم من دون خوف
وقلق .فالخوف يولد عدم المصارحة ،فماذا إن ّ
تعلقت
والتنمر والتحرّ ش ،وأخفاها الولد عن أهله؟
األمور بالضرب
ّ
ً
جيدا.
الحل
ّ
الحب والثقة ...تذكّ روا
ّ

ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺃﺷﻌﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺃﻧﻲ

ﺣﺰﻳﻦ
ﺧﺠﻮﻝ
ﻏﺎﺿﺐ
ﻗﻠﻖ
ﻏﻴﻮﺭ
كل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺗﻨﺘﺎﺑﻬﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ
ﻝﻙ
ﻛﻴﻒ ﻳﺴﻴﻄﺮﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﺎ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً ﺿﻌﻔﺎﺀ ،ﻓﻨﺤﻦ ﺑﺸﺮ.
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في حقيبتها مرح ،وأحالم ،وتمرد على واقع مظلم!...
ً
عاما) تشبه قصص طفالت كثيرات في محيطها
كادت قصة مرح (13
يعشن االظروف ذاتها .فالعادات الواحدة توحّ د مصير كل من يعيش في
هذه البيئة .كان من الممكن أن تكون حكاية مرح نسخة عن تلك التي
زوجها والدها وهي طفلة في
عاشتها صالحة ( 16سنة) قبل سنوات حين ّ
ّ
فتطلقت بعد عام بعد أن عاشت كل
سن الـ 12ال تزال تلعب بدميتها،
ً
مجددا.
أنواع التعذيب والتعنيف لتعود وتتزوج
أما حلم صالحة األكبر اليوم فهو أن تعود طفلة تستمتع بطفولة حُ رمت
منها وبألعاب هي عالم كل من في مثل سنّ ها ...تفصح صالحة عن حلمها
ً
قصصا
بمالمح تفوق سنّ ها حاملة سيجارتها بجرأة وبعينين دامعتين تحكيان
كثيرة عن العذاب الذي عاشته حتى اليوم وهي في السادسة عشرة.
ً
تقدمها سنّ ًا.
واضحا أن التجارب المريرة التي عاشتها عجّ لت في
فبدا
ّ
ً
طبيعيا ألي فتاة تبلغ
كان والد مرح يرسم لها المستقبل نفسه الذي يبدو
سن الـ 12أو  13في محيطها بحسب العادات والتقاليد وبسبب الظروف
المعيشية الصعبة.
كفيال بتغيير مسار حياتها وبرسم
لكن برنامج اليونيسف للتعليم كان
ً
مستقبل جميل كذاك الذي تحلم به أي فتاة في مثل سنّ ها .وبعد أن كان
ً
محصورا بمحيط ضيق تعيش فيه ،تبدلت حياتها ليصبح لها
طموح مرح
ً
ّ
يوميا بحماسة لتتوجه إلى
فتحضر نفسها
معنى وأهداف تعيش من أجلها.
ّ
تتحلى بشخصية قيادية ناضجة تدفعها إلى األمام
المدرسة .وكأنها اليوم
لمتابعة تحصيلها العلمي والبروز في المجتمع .عن حلمها للمستقبل تقول
ّ
أطفاال محتاجين مثلي إلى التعليم
معلمة ألدفع
مرح" :أحلم بأن أصبح
ً
حتى ال يعيشوا في الجهل والظلمة والضياع".
سنّ
ها ،وشغفها في
تبدو مرح اليوم شابة ناضجة تتمتع بحكمة تفوق
ً
واضحا في عينيها وفي كالمها وفي طريقة تفاعلها في
العلم يبدو
الصف .وعن عشقها للدراسة تقول "في الفترة التي أجبرت فيها على
ً
التوقف عن التعليم  ،كانت حالتي النفسية سيئة ً
يوميا
جدا وكنت أبكي
ّ
أتصور حياتي بالشكل الذي هي عليه ولم
التعلم .لم
لشدة رغبتي في
ّ
أكن قادرة على االستغناء عن المدرسة والتعليم .عندما عدت والتحقت

رسالة مرح إلى كل فتاة تحمل معها كل معاني عشقها للعلم وتأثرها
به فتجدها حريصة على التشديد على أهمية التعليم لكل فتاة حتى ال
تكون حياتها فارغة كما كانت قبل التحاقها بالمدرسة .كانت تمضي
نهارها في مساعدة أمها في األعمال المنزلية ووالدها في الزراعة وترى
أطفاال آخرين يذهبون إلى المدرسة .وتضيف مرح "بعد أن صرت
بأسى
ً
أقصد المدرسة بانتظام غيّ ر التعليم حياتي .متابعة تحصيلي العلمي تحتل
األولوية ل ّ��دي وأعمل حتى على نصح رفيقاتي وعلى إقناعهن بالخطأ
ّ
يتعلمن
بدال من ان
الفادح الذي يرتكبنه إذا فكرن بالزواج في سن مبكرة
ً
مثلي".
وبعبارة تختصر مدى عشقها للتعليم تنهي مرح حديثها بالقول"العلم نور
والجهل ظالم" لتؤكد على أهمية التعليم لكل طفل ً
أيا كانت ظروفه.
المادتان  28/29من حقوق الطفل
الحق في التعليم
ّ
المادة 28
ّ
الحق في التعليم ،وعلى الدولة جعل التعليم االبتدائي مجّ انياً
ّ
للطفل
وإلزاميّ ًا ،وتوفير التعليم الثانوي لكل طفل.

المادة 29
ّ
يجب أن يستهدف التعليم تطوير شخصية الطفل وتنمية مواهبه وقدراته
ّ
المحلية،
العقلية والجسدية .وينبغي على التعليم أن يعزّ ز احترامه لثقافته
إضافة إلى إحترام قيم اآلخرين ،وتراثهم الثقافي.
ّ
تتمثل إحدى تفويضات اليونيسف األساسية في ضمان حصول جميع

ً
خصوصا بالنسبة
أقدر قيمة العلم
بالمدرسة كانت فرحتي ال توصف .ألني ّ
هدفا وأحالماً
ً
إلى الفتاة وأجده أولوية ليعطي معنى لحياتها ويرسم لها
ّ
تعيش من أجلها ،أق��ول لكل فتاة إنه من الضروري أن تتعلم وتحقق
طموحاتها وتغيّ ر في الواقع الذي تعيش فيه ،كما فعلت أنا".

األطفال المحرومين ،بسبب الفقر أو النزاع أو االحتياجات الخاصة أو النوع
االجتماعي  ،على التعليم الجيّ د.
تساهم اليونيسف بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ،في إستراتيجية وصول
جميع األطفال الى التعليم – مع التركيز على تحسين فرص الحصول على
التعليم الرسمي وغير الرسمي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3
ً
عاما .كذلك ،تعزّ ز اليونيسف قدرة النظم التعليمية على خلق
أعوام و 18
بيئة ّ
تعلم آمنة وشاملة

إبرهيم ...التعليم حقه
إبرهيم ،هو واح��د من جيل "صبية ال��ـ  ،"deliveryفي
صفوف الفتيان في لبنان .في الواقع ،هو واثنان من
أشقائه ،يعملون في خدمة التوصيل للزبائن .يساهم
إب��ره��ي��م وشقيقاه ف��ي إع��ال��ة عائلتهم المؤلفة من
ً
أخيرا .إبرهيم البالغ
الوالدين ،و  5صبيان وفتاة ،تزوجت
من العمر  13سنة وشهرين ،يعمل من التاسعة والنصف
ليال ،في سوبرماركت ،تستقطعهما
صباحا لغاية الثامنة ً
ساعة ونصف الساعة من الراحة في فترة الظهر .يستعين
ً
ً
متخففا من
جزءا من المسافة،
بدراجة هوائية ،ليقطع
عبء أوزان األكياس التي تحوي طلبية منزلية ،والتي ال
مفرّ من أن ينوء تحتها في مدينة األدراج.
بد أن يمر إبرهيم بنا ،مرة في اليوم أو عدة مرات،
ال ّ
فهو ي��ؤدي لوالدتي ،دورن��ا نحن أوالده���ا المنصرفين

إلى أشغالنا واهتماماتنا ،والمتزوجين منا إلى شؤون
عائالتهم ،في تلبية حاجياتها من السوق .في زماننا ،كنا
جدينا،
نحن األوالد نقوم بمهمة إبرهيم ،عن والدينا أو ّ
يرسلوننا إلى الدكان لشراء الحاجيات ،أو لمساعدة البالغ
في حمل الحاجيات إلى المنزل .لكننا بتنا في زم��ن ،ال
نسمح فيه ألوالدن���ا ب��أن ينزلوا وحدهم إل��ى الطريق،
ً
خصوصا نحن سكان المدن ،نخاف عليهم ،من التعب ،من
الطقس ،من السيارات ،السيارات نفسها التي نحميهم
فيها متحكمين بمواصالتهم وتواصلهم ،ال نحن نوكل
لهم مهمة المشاركة في خدمة حاجات المنزل ،وال هم
يتوثبون لهذه المهمة.
ً
غالبا عندما يجتمع أحفاد وال��دت��ي العشرة عند
يحصل
جدتهم ،وهم من عمر  17سنة لغاية السنة ونصف السنة،
ّ

محم ًال
بخاصة أيام العطل ،أن يدق الباب ويدخل إبرهيم
ّ
تسدد له أمي الحساب ،يقف
باألكياس .وفي انتظار أن
ّ
ّ
ّ
ً
"مدللين ،مدلعين" ،وإلبرهيم ابتسامة
أقرانا له،
ويراقب
مدو ًيا أمام
مشرقة تغيّ ر مالمح وجهه .ويصبح صمته
ّ
األص��وات العالية لكبارهم ،وهم يدبّ جون بين بعضهم،
مسترخين على الكنبة ،الخطط في لعبة إلكترونية.
ال��ذن��ب ه��و الشعور ال���ذي ينتابنا ت��ج��اه إب��ره��ي��م ،نتبرّ ع
بالتعاطف معه رغم عدم معرفتنا بالكثير عنه ،شعورنا
متأت من إدراكنا بأن ليس هذا هو المكان السليم
ٍ
هذا
ألي طفل .فنداري ذنبنا باإلكرامية ،وبإظهار االمتنان
نعوض عن
له والتعامل معه بكياسة ،ويُ ��خ��ال لنا أننا
ّ
بعض من حقوقه المهدورة .وفي المقابل ،نندفع أكثر
في تدليل األحفاد ،فإبرهيم يذكّ رنا ،من حيث ال يدري،

ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻼﺟﺊ؟

بهشاشة الحياة التي يمكن أن تنقلب ظروفها بين ليلة
وضحاها ،ونحن ننتمي إلى جيل عرف الحروب ومآسيها
وتبعاتها ،وترعبنا فكرة أن يختبرها أوالدنا وأحفادنا .يرتبك
ً
مرئيا ،أكثر من مجرد صبي التوصيل،
إبرهيم عندما يصبح
فيجيب باقتضاب عن اسئلتي الشخصية له :هل ذهبت
ً
يوما إلى المدرسة؟ "العام الماضي قرأت" .إبرهيم ما
الذي تريده من الحياة؟ ما الذي ينقصك؟ "أشياء كثيرة"
مطوال ،من دون أن يتمكن من تحديد ما هي
ويمط بالياء
ّ
ً
هذه االشياء الكثيرة .هلاّ رسمت لي رسمة عما تحلم
به في هذه الحياة؟ "ال أتقن الرسم من خيالي ،إنما إذا
وضعت لي صورة ،يمكنني أن أعيد رسمها" .التعليم حق
ِ
إليراهم واألطفال المحرومين منه.
دانيال خياط

ﺍﻟﻼﺟﺊ ﻫﻮ ﺷﺨﺺٌ ﻣﺜﻠﻚ ﻭﻣﺜﻠﻲ...
ﺃﺟﺒﺮﺗﻪ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻼﺩﻩ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ...
ﻷﻥ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎً ﻳﻼﺣﻘﻮﻧﻪ ﻵﺭﺍﺋﻪ ﻭﻣﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻪ ﺃﻭ...
ﻷﻥ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻠﺪﻩ
ﻳُﻀﻄﺮ ﺍﻟﻼﺟﺌﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻼﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﻢ
ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﺍ ﺑﺴﻼﻡ ﻭﺃﻣﺎﻥ
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القراءة
مفيدة ً
جدا ،فهي:

–

–
–
–

–
–

–

ت��ن ّ��م��ي ال���ق���درات المعرفية
وتحفز ال��دم��اغ على القيام
بمهماته وتزيد القدرة على
التركيز
تعزّ ز االبداع عبر تجديد األفق

الثقافي والفكري والمعرفي
ّ
تنشط الذاكرة وتبقي الذهن
في نشاط مستمر
تُ عرّ ف على معلومات جديدة
تساعد في تنمية الشخصية
في المجتمع
تعزز إمكان تفوق الفرد في
دراسته
تُ ���ت���ي���ح ال���ت���وس���ع ال��ل��غ��وي
والثقافي وتطوير أسلوب
الكتابة
تُ ��ت��ي��ح اس��ت��ث��م��ار ال��وق��ت في
الترفيه.

أيتها األم ،أيها األب:
أنت ،أيها األب،
أنت ،أيتها األم ،أو َ
ِ
الشخص المثالي لتعليم طفلك
حب القراءة .يكفي أن تقرأي أو
تقرأ له بضع دقائق في اليوم!
يجب عليكم:
القراءة أمام األبناء واظهار
–
االس��ت��م��ت��اع ل��ت��ك��ون قابلية
الطفل للقراءة أكبر وترغيبه
في األمر ال أمره به
تخصيص المكان المناسب
–
ً
بعيدا من
للقراءة في المنزل
األصوات الصاخبة
يجب ابعاد العوامل االخرى
–
ال��ج��اذب��ة ل��ل��ط��ف��ل ك��اط��ف��اء
ال��ت��ل��ف��زي��ون وال��ك��م��ب��ي��وت��ر او
اب��ع��اد الهاتف ال��ذك��ي لدى
قراءة الكتاب
ت��ق��دي��م م���ك���اف���أة للطفل
–
ترتبط بالقراءة لتحفيزه على
االط��ل�اع ع��ل��ى ال��م��زي��د من
ال��ك��ت��ب (ط���اول���ة وك��رس��ي،
ضوء جميل ،سرير)...
زي���ارات إل��ى مكتبات ورب��ط
–
ال��ق��راءة بالترفيه وأنشطة
مع أطفال آخرين تشجع على
القراءة
– 	 اس���م���ح ل�ل�أط���ف���ال ب��اخ��ت��ي��ار
ال���ك���ت���اب ال������ذي ي���ري���دون���ه
وي���ج���ذب���ه���م ف����ي ال���م���ك���ان
المخصص لكتب األط��ف��ال
وربط الهواية بالقراءة
الصبر في تحقيق النتائج في
–
عملية التشجيع على القراءة
التشجيع على انضمام األوالد
–
الى حلقات القراءة الجماعية،
أو االس���ت���م���اع ال�����ى رواي�����ة
القصص الخاصة باألوالد في
أماكن خارج المنزل.

ومن الناقد؟
ما النقد َ
القدرة على التفكير المنطقي من مهارات
العقل ال��ب��ش��ري ،ترتبط ب��ال��ق��درة على طرح
األسئلة؛ وم��ن هنا يولد ما يُ سمى "مهارة
التفكير النقدي".
ً
إذا ،ما هو النقد؟

النّ قد هو إط�لاق أحكام منطقية ،سليمة،
وبنّ اءة .ونقد اآلخر يكون بهدف تصحيح مساره
استنادا إلى ّ
ً
ّ
أدلة مقنعة.
تصرفه،
وتصويب
ً
ذاتيا ،ما يجعل الناقد أكثر
يمكن أن يكون النقد
دقة في تصويب آرائه وتحديد مواقفه خارج
ّ
يتحلى؟
فب َم على الناقد أن
التسرّ ع والتّ هورِ .
وب َم على الشخص الذي ينتقده أن يتمتّ ع؟
ِ
الناقد هو من يستوضح حقائق األمور ّ
بدقة ،ويحكم
عليها بما توافر من إمكانات .على الناقد ً
إذا:
االلتزام بمناقشة المعطيات الموجودة
ً
ً
وتكرارا قبل إطالق الحُ كم
مرارا
إعادة التفكير
االن��ف��ت��اح على اآلخ��ري��ن وت��ق��بّ ��ل آرائ��ه��م وإن
اختلفت
اعتماد النقد الذاتي بهدف التغيير لألفضل
وليس فقط النقد لمجرّ د النقد والتجريح باآلخر
وتحطيم شخصيته.
ما هو النقد الذاتي؟
هو أمر في غاية الصعوبة لمن أراد التفكير
ّ
التحلي بـ:
حقيقي ،إذ عليه
كناقد
ٍ
ّ
الخبرة

الحكمة
الفطنة
التحليل المنطقي العالي
الصدق والشفافية في نقل دالئله وشواهده
الخاضعة للمنطق الصحيح
االستعداد لنقد ال��ذات والتواضع في طلب
المشورة
العمل بالنصيحة واالفادة من النقد والتصويب.
الم َ
نتقد ،فمن الطبيعي أن نشهد
أما الشخص ُ
ّ
ردود فعل متسرّ عة لديه ،وذلك بسبب اعتباره
ً
ً
وسلوكا
نوعا من اإلساءة إليه،
النقد  -بذاته -
يحطم آراءه ويظهر عدم صوابيّ ته ،فال يتقبّ له
ّ
مضاد ،وقد يُ ظهر
موقف
ٍ
ويميل إلى اتّ خاذ
ٍّ
ردود فعل سلبية إزاء ذلك.
ولكن إن نظر المرء لألمر بانفتاح وقبول رأي
اآلخ��ر ،واعتمده لتصحيح سلوكياته ،وتخطي
العقبات وتطوير الذات ،وتصويب التصرفات،
عندها قد يفيد نفسه.
ً
إذا ،الفكر النقدي هو ثفافة ،إن اعتمدها
وعمموها ،مما يؤدي إلى تحرّ ر اإلنسان،
البشر
ّ
مما يتحكّ م بأفكاره ومبادئه من
بعض الشيءّ ،
عواطف وانفعاالت.

كارين الالهوط  -األول ثانوي

المدرسة الوطنيّ ة التّ ابعة للرّ هبانيّ ة
اللبنانيّ ة المارونيّ ة-شكّ ا

أطالب بتنفيذ القوانين
تهتم بتعليمي في واحدة من أرقى مدارس لبنان .حتّ ى
أنتمي إلى أسرة
ّ
أن جميع األوالد يذهبون إل��ى المدارس
األم��س القريب ،كنت
أعتقد ّ
ُ
كنت عائدة مع أهلي
ُ
بمعزل عن مستواها .لكن ،منذ أسبوعين ،وبينما
من كفرشيما ،وفي زحمة السير الخانقة ،لفت نظري أوالد يتزاحمون على
الصبية إن كان
التسول من ركّ اب السيّ ارات .فتحت نافذتي ،وسألت أحد ّ
ّ
ّ
أحب المدرسة لكن
يتعلم .فوجئت بجوابه :ماذا تعني المدرسة؟ وقال آخر:
ّ

أبي ال يرسلني إليها.
رحت أطرح على
ُ
عدت إلى البيت في صدمة وحزن ،وأنا أفكّ ر بهؤالء األوالد.
جدي أسئلتي وأصارحه بأفكاري عن موضوع األوالد وحقوقهم في التّ عليم.
ّ
وأخبرته عما رأيته على الطريق.
ً
جدي على عاطفتي وتفكيري .راح يقول إن لألوالد حقوقا كثيرة منها
هنّ أني ّ

الطبابة والرّ عاية والتّ عليم .واألوالد المشرّ دون هم ضحيّ ة الكبار من أهل
ّ
ومسؤولين ال يقومون بأبسط واجباتهم في تأمين حقوق هؤالء ّ
الضعفاء
لكن هذا القانون لم
ثم أخبرني عن قانون اسمه الزاميّ ة التّ عليم،
ّ
البريئينّ .
جدي .وهذا يعود لجهل األهل
يطبّ قه المسؤولون ،يا لألسف ،كما أخبرني ّ
وتقاعس المسؤولين عن القيام بواجباتهم.
واألميّ ة ،وتراجع حضارة
إن وجود األوالد خارج المدرسة يعني زيادة الجهل
ّ
ّ
البالد واالنفتاح فيها.
لكل من يعنيهم هذا الموضوع ،ألطالبهم
ّ
ليتني أستطيع ايصال صوتي
الطبيعي.
مكانه
هي
التي
المدرسة،
إلى
ولد
كل
الفوري على إعادة ّ
ّ
بالعمل
ّ
وجدي بالعمل على هذا الموضوع
المشهد الذي رأيته جعلني أعد نفسي
ّ
عندما أكبر .واليوم أطالب المسؤولين بالعمل على تنفيذ القوانين ،واألهل
كل الظروف.
بأن يعرفوا مصلحة أبنائهم ،فتكون أولويتهم رغم ّ

سارة نصر

SABIS International School Adma

المجاني
نعم للتعليم
ّ
بد
��زء ال يتجزّ أ من حقوق اإلن��س��ان ،فال ّ
الحقوق االقتصادية واالجتماعية ج ٌ
من االعتراف بها والعمل على توفيرها .هذا ما أكّ دت عليه الوثائق الدوليّ ة
حق التّ عليم؛ إذ من دونه،
أهم هذه الحقوقّ ،
والدستور والقوانين اللبنانيّ ة .من ّ
ال يستطيع الفرد معرفة حقوقه األخرى ليدافع عنها.
ّ
التعلم هو اكتساب المعرفة والمهارات والقيم والمعتقدات والعادات...

إنساني ال يمكن فصله عن مراحل
حق
الحق في التعليم هو ّ
ّ
��ي،
ّ
بإجماع دول ّ
الفكري ،وذلك لما يعود بالمنفعة المباشرة على الدولة ،إذ
ّ
تطور اإلنسان
ّ
ّ
يوفر التنمية للفرد ويعزّ ز التفاهم والتسامح بين األمم والفئات مهما كانت
السالم ،ويسهم في ّ
حض
اختالفاتها .كما يؤكّ د على األنشطة التي تعزّ ز حفظ ّ
الفرد على تطبيق المعارف المكتسبة ،من خالل وضع خطط وسياسات تنمويّ ة
تطور دولته
فعالاً في مجتمعه ويساهم في
لدولته ،وبالتّ الي ،يكون
ّ
عضوا ّ
ً
وازدهارها.
ّ
بغض النّ ظر عن إمكاناته
كل مواطن
بد من أن يتمتّ ع به ّ
ّ
الحق في التّ عليم ال ّ
توفر لمواطنيها فرصة التّ عليم مجّ اناً.
المادية ،ألنّ ه يجب على الدولة أن ّ
فرح األعور
SABIS
عباس مسلماني  -العاملية

Innocents at Risk
their country.
Besides, education enhances critical thinking and
raises awareness of maintaining good health. It
is well-known that critical thinking promotes personal autonomy and involves logic as well as creativity. That’s why education aims to make a child
have a clear thinking and reasoned deliberation
which are two fundamentals of a democratic life
necessary to overcome obstacles through thinking in a logical, reasonable and responsible way.
In addition to that, education raises awareness of
maintaining a healthy diet as it educates children
about their physical and mental health and motivates them to reduce risky health behavior.
In conclusion, every child has the right to receive
good education and there is no reason and no excuse for child labor as it is a kind of child abuse.
So let us sacrifice today so that our children can
have a better tomorrow because education is the
most powerful weapon which one should equip
him/herself with.
LEA Al Hakim - NRS
Olivia Keyrouz - Sabis

A miseducated child is a lost child. In such a competitive world, it is a must for everyone to receive
good education, especially children. Education
develops a high level of perspective in looking at
life; it enhances critical thinking, raises awareness on maintaining a healthy lifestyle, and helps
acquire a good knowledge of rights and duties
thus leading to a better future… good citizenship.
Education plays a vital role in having a better future and developing a high level of perspective in
looking at life. Education of a young child does
not aim at preparing her/him for school only, but
preparing them for life. Education opens various
doors to opportunities for achieving better prospects in life, that is, a better future. Basically, there
is no point in making our kids work instead of going to school. The International Labor Organization
stated in its latest World Report on Child Labor
(2013) that there are around 250 million working
children in the world. Moreover, education gives
us the ability to understand every aspect in life as
it makes people think positively, know their human
and social rights and their responsibilities toward
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التعليم
الحل
ّ
هو

لبناني أرمني يحب لغة الضاد
إنّ نا أحوج ما نكون إلى ّ
تعلم لغتنا ،ليس من أجل التواصل من خاللها فحسب،
كأمة لبنانيّ ة حيّ ة.
بل لتقديم أنفسنا بصورة صحيحة ّ
صحيح أنّ ني أرمني ،لكنّ ني أحمل الجنسية اللبنانية منذ أن رأت عيناي النّ ور
ً
نظرا للتشابه بينها .تكثر
وأنا أحبّ ها ،وأجد صعوبة في نطق بعض حروفها
الدقة في المعنى وتغنينا بمخزونها ّ
اللغوي.
المترادفات ،لكنّ ها تعطينا ّ
ضليعا بها ،لكنّ ني أسمعها فقط في حصص ّ
ً
اللغة
لطالما تمنيت أن أصبح
يتحدثونها.
ألن أهلي وجيراني ال
ّ
العربية ّ
على أمل أن أصبح ق��ادرً ا على نطق أحرفها بشكل صحيح ،والتمييز بين
المذكّ ر والمؤنّ ث ،وعدم االختالف بين العاميّ ة والفصحى.

��ل إن��س��ان ال��ح��ق ف��ي التعليم،
ل��ك ّ
وه��ذه العملية تبدأ من ال��والدة،
ألن الله ميّ ز اإلنسان عن سائرة
ويتأمل
المخلوقات بالعقل ،ليفكّ ر
ّ
ما حوله.
سالح اإلنسان هو العلم ويمكن
استخدامه لتغيير المجتمع .فإن
ّ
ً
ن��اج��ح��ا له
مستقبال
ت��ع��ل��م ،ب��ن��ى
ً

لكل البالد
ّ
األم
بالرغم من هذه الصعوبات ،ستبقى لغتنا العربيّ ة اللغة
ّ
ً
ّ
أحدا ينطق بها.
وستظل قلوبنا تفرح عندما نسمع
العربية،
غازار مستجيان
المدرسة األرمنية اإلنجيلية العالية

وألفراد محيطه .فالتعليم يساعد
على نمو قدرات الطفل العقلية
ً
ً
سريعا واكتساب المهارات
نموا
��ؤس��س لبناء شخصيته .يا
التي ت ّ
ل�لأس��ف ،ه��ن��اك أوالد ي��ت��رك��ون
م��دارس��ه��م ل��ل��ع��م��ل .ه����ؤالء من
األج��در بالحكومات والمؤسسات
أن ت��ؤم��ن ل��ه��م ب��ي��ئ��ة اق��ت��ص��ادي��ة
واجتماعية سليمة ،تسمح بممارسة
ّ
وتتحمل عنهم
حقهم في التعليم
ّ

قاموسي األرمني العربي
وأحب عاداته وتقاليده .ولكن
أنا لبناني من أصل أرمني أعيش في لبنان
ّ
ً
ً
شاسعا بين اللغة العامية التي أسمعها وتلك التي أدرسها.
فرقا
هناك
ُّ
تعلمها منذ صغري كان بالنسبة لي خربشات ،لكننّ ي اعتدت عليها مع
الوقت وتأقلمت معها.
أجدها صعبة لجهة قواعدها ،وفي لفظ بعض كلماتها بطريقة صحيحة،
ً
ً
خاصا بي وأسميته األرمني العربي.
قاموسا
لذلك اخترعت
أغوب قالوستيان
المدرسة األرمنية اإلنجيلية العالية

عبء مصاريف الحياة.
حق اإلنسان في التعليم كفلته
األم���م المتحدة ،وه��و ليس نيل
ال��ش��ه��ادات فحسب .فالله خلق
إن
اإلن��س��ان م��ن ع��ق��ل ،م��ن ه��ن��اّ ،
ً
ً
ً
واح����دا،
واس���ت���اذا
واح�����دا،
ط��ف�لا
ً
ً
ً
ً
واحدا يمكن أن يفعل
وقلما
وكتابا

الكثير م��ن أج��ل المعرفة والخير.
الحل .فمن فتح باب
ّ
التعليم هو
مدرسة أغلق باب سجن .لنساعد
كل مشرّ د أو نازح أو محتاج ليدخل
ّ
المدرسة وي��ن��ال حقوقه ،أهمها
التعليم.

"أل" التعريف في الحروف
الشمسية والقمرية
ّ
تتميّ ز اللغة العربية الفصحى بقدرتها
على إيصال أفكارنا ،نحن التّ المذة ،على
كأمة ننطق
اختالف لهجاتها ،ونحن
ّ
بهذه اللغة ّالتي تتميّ ز بكثرة مفرداتها،
مما يعكس حضارتها العريقة.
ّ
تكمن صعوبتها ف��ي مترادفاتها
وتشابه بعض حروفها التي تُ شتّ ت
التّ لميذ .هناك صعوبة أخرى نواجهها
وه��ي النّ طق ب���ـ"أل" التعريف في

ال���ح���روف ال��ش��م��س��يّ ��ة وال��ق��م��ري��ة.
الصور البيانية ،منها التّ شبيه
وكثرة ّ
المحسنات
والكناية ،وكثرة استخدام
ّ
البديعية من طباق وجناس وغيرها.
أن الكلمة ال
فأصعب ما فيها هي ّ
ألن ه��ذه ّ
اللغة
تقف عند معناها ّ
من أغنى لغات العالم.
كيفورك بصداجيان
المدرسة األرمنية اإلنجيلية العالية

ّ
تعل ْم تنجح
العلم هو مجموعة المعارف البشريّ ة،
ً
اتساعا
وهو من أكثر المصطلحات

كل
���داوال بين الناس ،إذ يغطي ّ
وت
ً
جوانب الحياة .يجب على اإلنسان أن
ً
قادرا على
يفهم الحياة أكثر ،فيكون
التصرّ ف بذكاء إذا واجهته مشكلة
حياتية ،ويمنح نفسه الفرصة لتحقيق
أهدافه وطموحاته ،ويساعده في

إب��راز مهاراته ومواهبه ،ليصل الى
مراتب عالية في المجتمع .لذلك من
ّ
التعلم،
��رد في المجتمع
حق كل ف ٍ
ل��تُ ��ت��اح ل��ه ال��ف��رص��ة ل��ب��ن��اء مستقبل
تأمن العلم ،فيصبح كل
واع��د .إذا ّ
ً
قادرا على النجاح في حياته.
إنسان

حسن جابر

متوسطة كفرشيما

Sara nassif - Sabis - Adma

ّ
المتعلمين
أولاً بنسبة
المجتمع
المتقدم ُيقاس ّ
ّ
العلم مفتاح ينقل اإلنسان من
عالم الجهل إلى النّ ور والمعرفة.
أهميّ ته تكمن ف��ي جعله أكثر
ّ
يطور فكر الفرد
انفتاحً ا ،كما إنّ ه
ّ
ويجعل نظرته إلى محيطه أكثر
ً
وحكمة .فالتّ عليم سبب
وعيً ا
لتطور الشعوب ،لذا
أساسي
ّ
ّ
الحق
ّ
يجب أن يتمتّ ع الجميع بهذا
تخول الفرد
واكتساب مهارات
ّ
ّ
ومتأل ً
ً
قا.
ناجحا
أن يكون
إن��ك��ار ال��ح ّ
��ق ف��ي التّ عليم يضرّ
معا:
الفرد والمجتمع ً
الفرد
يحد من
ّ
عدم التمتّ ع بهذا
الحق ّ
قدراته على التطوير ويجعله غير
مستعد
واثق من نفسه ،وغير
ّ
لمواجهة صعوبات الحياة.

المجتمع
م��س��ت��وى ال��تّ ��ع��ل��ي��م وال��م��ع��رف��ة
جماعات عن أخ��رى .ففي
ٍ
يميّ ز
المجتمعات النّ امية توجد النسبة
ال��ك��ب��رى م���ن ال���ج���وع وال��ف��ق��ر
وال��تّ ��ش��رّ د ،بسبب ق ّ��ل��ة نسبة
ّ
ّ
والمثقفين .من هنا
المتعلمين

تكمن أهميّ ة التّ عليم في تطوير
المجتمع وبناء الشعوب.
السريع
ومن أجل مواكبة
ّ
التطور ّ
ال����ذي ي��ش��ه��ده ال��ع��ال��م ح��ول��ن��ا،
يجب على الفرد أن يبدأ مسيرته
ّ
سن مبكرة لترسيخ
بالتعلم في ٍّ

األفكار والمهارات واالبتكار في
المستقبل .كما يجب على الدولة
ّ
التعلم للفرد فيشكّ ل
إتاحة فرصة
الخاص ،يكتشفه بمفرده،
عالمه
ّ

ه��دف في الحياة،
ٌ
فيصبح لديه
مما يجعله طموحً ا ومثابرً ا ،وعندما
ّ
ّ
يحقق ما يريد ،يعود بالفائدة على
نفسه ومجتمعه ،فيصبح المجتمع
وتقد ًما.
أكثر ازدهارً ا
ّ
العلم هو أساس بناء ّ
الشعوب.
ّ
س���ل���م ،ي��س��ت��خ��دم��ه ال��ف��رد
ه���و
ً
ً
درجة ،نحو الوعي
درجة
لالرتقاء،
والحكمة والثقافة ،للوصول
ال���ق���م���ة ،ح��ي��ث ال��ن��ج��اح.
إل����ى
ّ
المتقدم يقاس ّأولاً
فالمجتمع
ّ
ّ
بنسبة المتعلمين فيه.
لذلك على الفرد التّ متّ ع بحق
التعليم ،مهما كان لونه وعرقه
ودينه.

نزار القنطار
SABIS

حق التعليم للجميع
ّ

العقول المبدعة تنشر النور

بالحق في التّ عليم للجميع،
ّ
على الرغم من اتفاقيّ ة حقوق الطفل التي تقرّ
ً
يتسولون على الطرق
كثيرا من األوالد يعملون في المحلاّ ت أو
ال نزال نرى
ّ
بدلاً من الذهاب إلى المدرسة.
وم��ع زي��ادة األق��س��اط ،وت��ده��ور األوض���اع االقتصادية ،تفاقمت األزم��ة
وأصبحت ظاهرة خطيرة.
أن تحديث المناهج في
ّ
الحق في التعليم المجاني واجب على الدولة ،كما ّ
ً
مدارسنا وتطويرها للتحفيز على اإلبداع وتنمية المواهب تماشيا مع البرامج
عمل ناجحة لها وتنفيذها ،بما
خطة
العالميّ ة ضرورة يجب اإلسراع في وضع ّ
ٍ
ّ
المتعلم على االبداع وليس فقط على التلقي والحفظ.
يساعد
حق ألوالدنا واستثمار لمستقبلهم لبناء مجتمع سليم ومزدهر.
التّ عليم ّ

وه��ن��ا ،ت��ت��ج ّ��ل��ى وح���دة التعليم
بأنواعه كافة :العام والمهني،
والفني ،والتقني ،والجامعي،
والمستمر.
وأي��ض ً��ا ،ال يقتصر التعليم على
المدارس والمعاهد والجامعات
فحسب .هو أوس��ع من ذلك،
وأم���اك���ن���ه أرح�����ب وال���خ���ي���ارات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال���م���ت���واف���رة في
متنوعة.
المجتمع
ّ
ل���ذل���ك ،ي��ج��ب ت��أم��ي��ن ح��اج��ات
ال���م���ع���رف���ة األس����اس����ي����ة ،ع��ب��ر

نور األعور

Saint-Marry Orthodox school - Evaduation

حق أساسي من حقوق
التعليم ّ
اإلن����س����ان ،ب���ص���رف ال��ن��ظ��ر عن
الجنس أو ال��دي��ن أو ال��ع��رق أو
ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي ،فالعقول
المبدعة تنشر نور المعرفة في
أرجاء الكون.
يزود اإلنسان بالمعارف
التعليم ّ
الضرورية لفهم ما يدور حوله،
وه��و السبيل الوحيد المتالك
تقنيات العمل ،لنتحكّ م بالخدمة
نؤديها أو بالمحصول الذي
التي ّ
ننتجه.

زهراء عيسى
مدرسة كفرشيما الرسمية

حق
التعليم ّ
على الدولة
دعمه
حق .كيف ال ،واإلنسان منذ
التّ عليم ّ
ّ
حق
لحظة والدته يبدأ بالتعلم؟ هو ّ
حق األنثى كما
الغنيّ ،
الفقير كما
ّ

الخاصة
��ق ذوي الحاجات
الذكر ،ح ّ
ّ

حق للجميع
كما أصحّ اء الجسد ،هو ّ

من دون تمييز.

يساهم التّ عليم في تنمية قدرات
ّ
المتعلم األسس
األفراد ،فيكتسب
ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ع��رف��ة ،وال���م���ه���ارات
ّ
االج��ت��م��اع��يّ ��ة ك��ال��ت��واص��ل وال��ع��م��ل

يؤدي إلى تفاعله مع
مما ّ
الجماعيّ ،
ّ
بيئته وإفادته من قدراته العقليّ ة
وال��ذه��ن��يّ ��ة .فالتّ عليم ه��و الحجر
األس���اس ف��ي خلق مجتمع ع��ادل

اقتصاديا
وبناء الدولة وتطويرها
ًّ

وثقافيا .وبالتّ الي ،هو
واجتماعيا
ًّ
ًّ
وال���ق���وي في
ّ
ال��ع��ن��ص��ر ال���ض���روري

طفال
تمكين كل شخص ،أكان
ً
ً
راش����دا ،ل�لإف��ادة
أم ي��اف��ع ً��ا أم
م���ن ال���ف���رص ال���ت���رب���وي���ة على
نحو يلبّ ي ال��ح��اج��ات األساسية
للتعليم ومضامينه ،كالمعرفة
وال��م��ه��ارات وال��ق��ي��م .وتشمل
هذه الحاجات القراءة والكتابة،
والتعبير الشفهي ،والحساب،
وتنمية قرارات اإلنسان للعيش
بكرامة.

ريان عبدالله

مدرسة كفرشيما الرسمية

المهمشة من الفقر
إنقاذ الفئات
ّ

والبطالة .فبالعلم تُ بنى األوط��ان

وتتقدم األمم.
ّ

كل رجال األعمال أن
من هنا ،على ّ

ي���ؤدوا دوره���م ف��ي خدمة الوطن
ّ

من طريق دع��م ال��م��دارس وإنشاء

المؤسسات التعليميّ ة المجّ انيّ ة.
ّ
ً
أيضا دعم المدارس
وعلى الدولة
الخاصة
الرسميّ ة وتوحيد الكتب
ّ
الجو المالئم للفرد
والرسميّ ة لتأمين
ّ
ّ
بالحق في التعلم.
ّ
حتى يتمتّ ع

ريتا بو عقل

Sabis-Metn-Leila Saad
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السخرية الراقية تُ صلِ ح العيوب
عن "وجوه وحكايات" لمارون عبود
القديس
أنا وليم ،تلميذ في مدرسة كرمل
ّ
يوسف/المشرف ،عمري ثالث عشرة سنة،
وكل ما يتّ صل بها ألنّ ها
ّ
أهوى المطالعة
تعرّ فني على تراثي ولغتي العربيّ ة وأشهر
من كتب ونظم بها نثـرً ا وشعرً ا .اشتركت
ف��ي مسابقة م��ش��روع ت��ح ّ��دي المطالعة
ال��ع��رب��ي ،بتشجيع م��ن مدرستي وأهلي،
وفزت بالمرتبة األول��ى عن محافظة جبل
لبنان.
من جملة الروايات والقصص التي طالعتها
ك��ت��اب"وج��وه وح��ك��اي��ات" ل�لأدي��ب م��ارون
نص "الناس" ففيه
عبود ،وأكثر ما لفتني ّ
ً
آف���ة اج��ت��م��اع��يّ ��ة تكتسح
ي��ت��ن��اول األدي����ب
مجتمعنا ،أال وهي تدخّ ل الناس في حياة
اآلخرين ،وبما أنّ ني كنت دائما أسمع َمن
حولي يقولون إن مرحلة الطفولة هي
األسعد في عمر اإلنسان ألنّ ها ال تفرض
أيّ ة مسؤوليّ ة على األطفال والصبية ،فقد
فاجأني الكاتب حين أظ��ه��ر عكس ذلك
بانتقاد الطريقة التقليديّ ة التي يعتمدها
ّ
يتأثرون
األهالي في تربية أبنائهم ،حيث

بآراء الناس في كل أمورهم وانشغاالتهم
المعيشيّ ة واالجتماعيّ ة .نعم ،يخافون
ص��ب أبنائهم
ألسنة ال��ن��اس ف��ي��ح��اول��ون
ّ
ف��ي ق��وال��ب اجتماعيّ ة فرضتها ال��ع��ادات
كل منهم من جهة،
ليجملوا صورة ٍّ
والتقاليد
ّ
وليـراعوا إرضاء الناس من جهة أخرى ،حتّ ى
ولو كان ذلك على حساب بلورة شخصيّ ات
أطفالهم وبنائها وفق ما يتميّ زون به من
خصهم بها الله دون
صفات وم��واه��ب ّ
غيرهم ،فينشأون حاملين معهم عقدة
أي حساب
"الناس" أينما ذهبوا من دون ّ
لسعادتهم الشخصيّ ة.
-2شعرت أثناء مطالعتي هذا الكتاب ،كم
تقصي الحقائق التي
برع مارون عبّ ود في
ّ
تصور تدخّ ل الناس في أم��ور الناس منذ
ّ
أمه .أحسست
تكون الجنين في بطن ّ
لحظة ّ
ّ
وبأن شخصيّ ات
شخصيا،
يتكلم عنّ ي
بأنّ ه
ّ
ًّ

قصته يعيشون بيننا وحولنا ،فأهله كأهلي
ّ
تماما لم يحيدوا عن تلك
كجيراني
وجيرانه
ً
المقاييس التي يحاسبونني على أساسها
أعجبت
ُ
فعال
كيفما اتجهت ومهما فعلت.
ً
صور بطريقة فكاهيّ ة
بهذا األديب الذي
ّ

فلنستنتج العبرة بأنفسنا

وكاريكاتوريّ ة ما عانينا منه جميعنا ،رفاقي
وأن��ا ،في مختلف مراحل حياتنا من قيود
ّ
وتؤثر في تكوين شخصياتنا وبنائها.
تأسرنا
ّ
تتلخص بوجوب
العبرة التي استنتجتها
حرص األهل على تربية أبنائهم تربية صالحة
تدفعهم للتمييز بين الخطأ والصواب من
همهم إرضاء الناس فقط.
دون أن يكون ّ
هكذا يعتاد الولد اختيار الطريق الصحيح
من دون أن يقارن نفسه بغيره ،فيتصرّ ف
يتعدى
عن اقتناع بما يرضيه طالما أنّ ه ال
ّ
على حرّ يّ ة أحد وال يرتكب ما يتنافى مع
تربيته السليمة التي نشأ عليها بإشراف
عائلته ومربّ يه الذين يعرفون أكثر من
غيرهم ما يملكه من طاقات ومواهب
وقدرات.
م��ارون عبّ ود أحببتك ،وأحببت أسلوبك،
وأعجبت بشخصيّ تك المرحة التي تعرف
ك��ي��ف تصلح عيوبنا ال��ش��خ��ص��يّ ��ة وآف��ات��ن��ا
االجتماعيّ ة من خالل سخرية راقية تعرّ فت
م���ن خ�لال��ه��ا ع��ل��ى م���ا ي��ع��رف بالمضحك
المبكي.

وليم المهتار

كرمل القديس يوسف  -المشرف

عن "روت لي األيّ ام" إلملي نصر الله
ع��بء على
أن المطالعة
ي��رى البعض ّ
ٌ
اإلنسان ،ويراها آخرون سالحً ا يساعد على
شخصيا،
تجاوز مصاعب الحياة ،لكنّ ني أنا
ًّ
تحدي القراءة
بعد مشاركتي في مشروع ّ
العربي منذ سنتين ،وف���وزي بالمرتبة
الثانية عن محافظة جبل لبنان ،أعرف أنّ ها
بحر مليء بالمعارف والتجارب.
م��ن ال��رواي��ات والقصص والكتب التي
قرأتها ألدباء كثيرين أمثال مارون عبّ ود،
تقي الدين،
ع��واد ،خليل
توفيق يوسف ّ
ّ
فاطمة ش��رف ال��دي��ن وغ��ي��ره��م ،ت ّ
��أث��رت
كثيرً ا بكتاب "روت لي األيّ ���ام" لألديبة
إملي نصرالله ،وبالتحديد بأقصوصة "يد
القانون" ،فيـها ت��روي مشاهداتها ّالتي
سجّ لتها خالل زيارتها ألخيها المقيم في
ك��ن��دا ،ف��وص��ف��ت طبيعة ال��ب�لاد هناك
في الربيع ،وفوجئت بالتزام المواطنين
النهري الهادفة إلى حماية
ّ
قوانين الصيد
البيئة وسالمتها ،واحترام الناس لقانون
��ص��ة ال��م��رأة العجوز
السير ،ف���روت لنا ق ّ
التي كانت تجتاز الشارع متجاهلة اإلشارة

ال��ح��م��راء ل��ل��م��ش��اة ،واس��ت��غ��رب��ت األدي��ب��ة
ّ
لتمر بسالم على
توقف السائقين لها
َّ
الخاصة
الرغم من ضوء اإلشارة الخضراء
ّ
بالسيّ ارات ،فتلك المرأة ـــــ كما شرح لها
مصح األم��راض
أخوها ـــــ هي من ن��زالء
ّ
بالتجول
العصبيّ ة ،وال��دول��ة تسمح لهم
ّ
واح����دا في
ي��وم��ا
ف��ي ش����وارع ال��م��دي��ن��ة
ً
ً
األسبوع لمساعدتهم على عدم الشعور
بالعزلة واالكتئاب ،والناس هناك يعرفون
ّ
بكل رضى،
ّ
فيتوقفون لهم،
هؤالء النزالء
أحد يخالف
ليتمكّ نوا من عبور الشارع ،إذ ال َ

إشارات السير الكهربائيّ ة غيرهم.
-2ل��م ت��ج��رؤ ال��ك��ات��ب��ة ع��ل��ى ال��م��ق��ارن��ة بين
الكنديّ ين واللبنانيّ ين ،وتركتنا نستنتج
العبرة بأنفسنا ،لنتساءل عن مدى سالمة
مـمـن ال يحترمون
عقول الناس في بلدناّ ،
إشارات السير.
فعال بحرٌ من المعارف والتجارب
المطالعة
ً
آفاقا ج��دي ً
ً
��دة ،فهل علينا أن
التي تفتح
نهملها؟؟

قاسم خليفة

كرمل القديس يوسف  -المشرف

لنعيش سعداء
ندعي
يجب أال ّ
ما لسنا عليه
عن "عشر قصص من صميم الحياة"
لخليل تقي الدين
يوميا ،وهي حامل بي،
أمي تقرأ لي
ًّ
كانت ّ
إلى أن أصبحت أجيد القراءة بنفسي ِم ّما
قوي
جعل بيني وبين المطالعة ً
رابطا ّ
خاللها زادت قدرتي على التحليل وامتلكت
ع�����ددا ك��ب��ي��رً ا م���ن ال���م���ف���ردات وأص��ب��ح��ت
ً
شخصيّ تي أق��وى ِم ّما جعلني ق��ادرة على
التعبير والمحادثة ومناقشة اآلخرين.
لقد ق��رأت للعديد من الكتّ اب اللبنانيّ ين
منهم مارون عبّ ود ،ميخائيل نعيمة ،إملي
نصرالله وخليل تقي ال��دي��ن .ه��ذا األخير
ش ّ��دن��ي إليه أسلوبه القريب م��ن الواقع
المعاش والبعيد ع��ن الخيال .وم��ن كتبه
"ع��ش��ر قصص م��ن صميم ال��ح��ي��اة" وفيه
قصة
قصة "في
مهب الغرام" التي تتناول ّ
ّ
ّ
ّ
يهمه أن يظهر
الشاب المغرور فؤاد الذي ّ
بين الناس بمظهر َمن تتـهافت عليه الصبايا
يدعي ذو ج��اه وعزّ
وال��س��يّ ��دات ألنّ ��ه كما ّ
حاد ،مع أنّ ه معدوم الحال،
ٍ
ويتمتّ ع
بذكاء ٍّ
يعيش في أوهامه وأكاذيبه؛ إلى أن التقى
َ
غرامها
ِ
ووق َع في
بفتاة تدعى جرمين فتنتْ ُه
إخالصا في
فانقلبت حاله وأصبح أكثر الناس
ً
عاطفته تجاهها ،ال يعرف اللهو والعبث،
لكن الفتاة أب��ت أن
واستقامت أم���وره.
ّ
فصدته.
رواياته
إحدى
تصبح بطلة في
ّ
لقد ّ
أن القناعة
مت من هذه
تعل ُ
القصة ّ
ّ
كـنْ ـزٌ ال يفنى ولكي نعيش سعداء في

ندعي ما نحن لسنا
هذه الحياة يجب أن ال ّ
عليه.
-2نسبة المطالعة تضاءلت كثيرً ا بين الناشئة
ب��ع��د ان��ت��ش��ار وس��ائ��ل اإلع��ل�ام واإلن��ت��رن��ت
وأص��ب��ح��ت أم���رً ا ال ي��ه ّ��م ه��ذا الجيل ّال��ذي
يقضي أوقاته في أشياء فارغة كمشاهدة
األف�لام والمسلسالت التافهة واألغاني
الهابطةّ .
كلي أمل أن ال تصبح القراءة في
خبر كان ...

قمر الجردي

كرمل القديس يوسف  -المشرف

أحمد عيسى  -العاملية

Sabis Koura - Nour Mansour

ّ
مت أن أحترم اآلخر
تعل ُ
كل اختالفاته
مع ّ

علي بدران  -العاملية

صعوبات الهجرة
والتأقلم مع المجتمعات المختلفة

عواد
عن "الصبي األعرج" لتوفيق يوسف ّ

عن "غدي وروان" لفاطمة شرف الدين

وروحي ،فال علم بال قراءة.
المطالعة ثروة ،أساس وغنى فكري
ّ
عندما أقرأ ّ
أتعلم الكثير من العبارات والكلمات اإلبداعيّ ة من خالل
بحر علمها الواسع.
أحب قراءة أقاصيص عربيّ ة لكتّ اب وأدب��اء لبنانيّ ين أمثال إملي
ّ
نصرالله ،مارون عبّ ود ،فاطمة شرف الدين ،سالم الراسي .وقد
"الصبي األع��رج" للكاتب توفيق يوسف
أعجبني مؤخّ رً ا كتاب
ّ
عواد.
ّ
ّ
الصبي
عاناها
تي
ال
المعاناة
حالة
عشت
الكتاب
لهذا
مطالعتني
أثناء
ّ
ّ
وحلمت ِب َع ًصا سحريّ ًة أغيّ ـر بها
ُ
ـمت أللـمه
وتأل ُ
حزنت لحزنه
ُ
األعرج.
كل َمن يعاني من إعاقة جسديّ ة أو
نظرة العالم الـموحشة تجاه ّ
عقليّ ة .لذلك ّ
كل
مت من خ�لال قراءتي أن أحترم اآلخ��ر مع ّ
تعل ُ
كل واحد منّ ا.
اختالفاته فهذا من الواجبات األوليّ ة المطلوبة من ّ
أشجّ ع النّ اس جميعهم على المطالعة ألنّ ها مفتاح يفتح للقارئ
ّ
والسلوك
فيتحلى ب��األخ�لاق الحميدة
أب��واب العلم المختلفة
ّ
المستقيم.

أح��ب ال��ق��راءة كثيرً ا وأمضي الكثير من
شخصيا،
ًّ
ّ
فضال عن الفوائد
الوقت في مطالعة الكتب.
ً
اللغويّ ة فإنّ ها تنقلني من العالم الحقيقي إلى
العالم الخيالي حيث تنتهي الحكايات بنهاية سعيدة،
خالية من المشاكل.
أحب مطالعة القصص لمختلف األدباء اللبنانيين
ّ
خصوصا للكاتبة اللبنانيّ ة فاطمة شرف
والعرب،
ً
الدين ،فهي تتناول في كتاباتها مشاكل يواجهها
الناشئون في حياتهم اليوميّ ة :مشاكل عائليّ ة،
مثال.
مدرسيّ ة ،اجتماعيّ ة كالهجرة
ً
قصة
��ن
ي
��د
ل
ا
ش��رف
فاطمة
م��ن قصص األدي��ب��ة
ّ
"غ��دي وروان" التي ت��دور أحداثها حول صديقين،
غ��دي وروان ،فبعد ان��ت��ه��اء العطلة الصيفيّ ة،
ّ
كل يوم
المملة حيث ّ
كل منهما إلى حياته
يعود ّ
يشبه اآلخر ،غدي في بروكسل ،وروان في لبنان.
الدراسي الكثير من
يواجه البطالن خالل عامهما
ّ
المشاكل ،في المدرسة أو في المنزل ،فيتبادالن

ماريا البستاني
تيا ــــ
ّ

كرمل القديس يوسف  -المشرف

محمد بزون  -العاملية

كل من موقعه يروي ما يحدث معه ،يصف
الرسائل ٌّ
ّ
كل ما هو غريب أو مستورد
ويعلق على ّ
ما يراه
من عادات وتقاليد.
تعرّ فت من خ�لال ه��ذا الكتاب على ما يعانيه
اللبنانيّ ون الذين اخ��ت��اروا ت��رك لبنان للعمل في
أوروب���ا وعايشت صعوبات تأقلم أبنائهم في
��ام��ا ع��ن ع��ادات��ن��ا وتقاليدنا.
مجتمع مختلف ت��م ً
بشوق ه��ؤالء للرجوع خالل العطل
وأحسست
ِ
المدرسيّ ة إلى لبنان بهدف لقاء األهل واألقارب
واألصدقاء.
-2ك��ل األط��ف��ال والناشئين وح��تّ ��ى البالغين
ّ
أش��جّ ��ع
على المطالعة الستثمار الوقت ال لقتله ،معظم
الناشئين في أيّ امنا هذه يقضون أوقاتهم أمام
شاشات الهواتف الذكيّ ة واأللعاب اإللكترونيّ ة،
وقليلون هم الذين يقرأون في أوق��ات فراغهم.
فهل َمن يستمع إلى هذه النصيحة المجانيّ ة؟

صوفي الحايك

كرمل القديس يوسف  -المشرف

التعليم
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فوائد
التعليم

¶ تمتّ ع األوالد بقدر أكبر من األمان
¶ تأمين فرص عمل أفضل

¶ تحقيق األحالم والتطلعات
¶ بناء السالم

¶ يساعد على خفض حاالت العنف القائم على أساس النوع اإلجتماعي

¶ تمتّ ع األوالد بصحة أفضل ،اذ ان التعليم يعزز المعرفة بالممارسات الصحية

¶ يزيد فرص وصول الفتيات إلى العمل الالئق
¶ يؤدي إلى تعزيز رفاه األوالد

¶ التكيف على نحو أفضل مع الصدمات االقتصادية والصراعات.

ﻛﻴﻒ ﻧﺪﺭﺱ؟
ﻛﻲ ﻧﺪﺭﺱ ﺟﻴﺪﺍً ,ﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻕ ﻋﺪﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ:
ﺗﺪﺭَّﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺩﻣﺎﻏﻚ
ﺣﺎﻭِﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺬﻛّﺮ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼّﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
ﺣﻀِّﺮ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ ،ﻭﺣﺎﻭِﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﺭﺍﺟِﻊ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺠﺰﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻒ
ﺍﺩﺭﺱ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻭﺗﺒﺎﺪﻻ ﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ

ﺍﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ
ﺍﺩﺭﺱ ﺑﺘﻮﺍﺗﺮ ﺃﻛﺒﺮ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺃﻗﺼﺮ
ﺣﻀِّﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ
ﺭﺍﺟِﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺩّﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺧُﺬ ﻗﺴﻄﺎً ﻭﺍﻓﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﻻ ﺗُﺠﻬِﺪ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻋﺸﻴﺔ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ

ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﻘﺪﺭﺗﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴّﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺃﺧﻄﺎﺀ ،ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﻫﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎﺩّﺓ ﻣﻌﻴّﻨﺔ؛ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻲ
ﻳﺘﺤﺴّﻦ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺋﻚ .ﺗﺬﻛَّﺮ ﺃﻥ ﺩﻣﺎﻏﻚ ﻳﺘﻐﻴّﺮ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪّﻣﺖَ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
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التطوع
فوائد
ّ
– تكوين صداقات متنوعة
– اكتساب خبرات ومهارات جديدة
– تنمية الشخصية والروح القيادية
– ال���ت���ع���اون ب��ي��ن ال���ن���اس وت��ع��ل��م عمل
المجموعات
– الشعور بتقدير الذات والثقة بالنفس
– استثمار الوقت بما يفيدنا
– تنمية المجتمع ليكون أفضل
– تعزيز الشعور بالوالء إلى الوطن.
أيها األهل ...اليكم هذه النصائح
–
–
–
–
–
–
–

–

اكتشاف قدرات األبناء ونمط تفكيرهم
مساعدتهم على االفادة من القدرات
والمواهب في المكان الصحيح
تعزيز روح التطوع في نفوس األبناء
وتشجيعهم
ال��رح��ل��ة ال��ت��ط��وع��ي��ة ت��ب��دأ م���ن ال��م��ن��زل
بمساعدة أفراد األسرة
ممارسة األعمال التطوعية أمام أبنائنا
واصطحابهم في مهمات تطوعية
مراعاة اهتمامات األبناء في أي محاولة
الشراكهم في العمل التطوعي
ع�����رض ق���ص���ص ش���خ���ص���ي���ات م���ؤث���رة
ومشهورة وصلت إلى موقعها بسبب
األعمال التطوعية
ً
مكافأة األوالد معنويا بعد أي عمل
تطوعي كالحديث عنه أم���ام العائلة
وفي المجتمع.

تجربة الصحافي:
ً
تطوعا" هو ما خلص إليه أكثر من
"نتحد
ً
تلميذا من صفوف المرحلة االبتدائية
60
في مدرسة خالد بن الوليد – المقاصد.
وبالتعاون مع جريدة "النهار" تحولت إحدى
قاعات المدرسة إلى غرفة عمليات للبحث
في معنى التطوع وفوائده" :إنه العمل
من دون مقابل" ،فما يحققه التالمذة
أثمن من أي مبلغ مادي" :تنمية المجتمع،
اك��ت��س��اب ال���م���ه���ارات ،ال��ث��ق��ة بالنفس،
الشعور باالنتماء وال��والء للوطن ،تنمية
ً
واض��ح��ا أن غالبية
ال��ش��خ��ص��ي��ة ."...وك���ان
ال��ت�لام��ذة انطلقوا بمرحلة التطوع من
م��ن��ازل��ه��م ،ف��ي م��س��اع��دة أف����راد األس���رة
والناس في محيطهم بمهمات بسيطة
وب��ع��ده��ا انتقلوا إل��ى م��دارس��ه��م ،حيث
ً
بحثا عن
ي��س��اع��دون ال��ع��م��ال واألس��ات��ذة
مدرسة نموذجية في الشكل والمضمون،
ويستعدون لمرحلة التطوع في المجتمع،
ً
متطوعا
��وال إلى أن يكون كل منهم
وص ً
ً
جاهزا لمهمات الطوارئ .وانقسموا إلى
ً
قائدا يمثلهم،
مجموعات ،اختاروا بينهم
ً
ونائبا يشاركه القرار .وبدأت كل مجموعة
بالبحث عن أفكار تطوعية في المدرسة
وأخرى في المجتمع ،وإضافة إلى أعمال
المساعدة االنسانية التي اعتبروها من
يومياتهم ،احتلت األفكار البيئية لوائحهم:
"نظافة المدرسة ،تشجير ،إع��ادة تدوير،
مواجهة البالستيك ،"...واألعمال الخيرية:
"زيارة دار العجزة ،مساعدة المحتاجين،"...،
وأخرى منها " :تحضير معرض كتب وتقديم
الربح إلح��دى الجمعيات ،"...وأخ��ي ً
��را قال
ً
"أحيانا وردة لحزين مع ابتسامة
أحدهم:
كافية لتعيد ضحكته" ،إنه جيل يدفعنا إلى
األمل بمستقبل لبنان.

ال السمراء وال الشقراء
جمال الحديقة يكمن في اختالف زه��وره��ا وأشكالها،
تتنوع باختالف فوائدها ،والمالبس
واألطعمة المغذيّ ة
ّ
الجميلة تتباين في تفاوت ألوانها .هذا االختالف يجعل
ال��ت��ن ّ��وع ي��ب��دو ك��أنّ ��ه ل��وح��ة فنية ت��م��ازج��ت فيها األل���وان
وال��رس��وم وتناسقت فأثمرت ل��وح��ة ف��ري��دة .االن��س��ان
نفسه خاضع لقانون االختالف فتختلف أفكاره وقناعاته
ورغباته خالل رحلة حياته .فإذا كان االنسان يمتلك الكثير
من االختالفات والتناقضات في داخله ،فلماذا ال يقبل
االختالف مع االخر؟
دائما ،لماذا ال تخلو أحاديث الرفاق من
كنت أسال نفسي
ً
انتقاد من هو قصير ،والسخرية ممن هو سمين ،وعدم
تقبّ ل من اختلف عنهم في اللون وال��ع��ادات والتقاليد
وطرق التفكير .فجارتنا فتاة سمراء البشرة انتقلت الى
ً
حديثا ،كثيرا ما أسمع همسات الهمز واللمز عنها
بنايتنا
ً
وأيضا في حيّ نا فتاة شقراء
والبعض يرفض اللعب معها.
كان الرفاق يتجنبونها ويعاملونها بتكبّ ر ألنها "الجئة"
السمراء
اضطرّ تها ظروف الحرب للهجرة الى بلدنا .فال ّ

سلمت من سهام النّ قد وال ّ
الشقراء.
وأكثر ما يؤلمني األشخاص من ذوي الحاجات الخاصة
الذين لم يسلموا من هذا االذى ،وهو االذى النفسي.
فكل إن��س��ان لديه نقص أو مشكلة يمكن أن تكون
نكن لهم االحترام جميعا
بد أن
ّ
مرئيّ ة أو غير مرئية ،فال ّ
ّ
بد أن تتجلى مظاهر هذا االحترام
ألننا كلنا بشر .وال ّ
في حسن معاملتهم ودمجهم في المجتمع ومن خالل
تقبّ لهم واحترامهم وتوفير سبل ال��راح��ة واألم���ان في
شتّ ى األماكن :المدارسّ ،
الشوارع واألندية ...فهذا هو
الحقيقي لهم.
االحترام
ّ
ّ
تتكلم بغير لهجته لمجرد أنك من
أم��ا إذا سمعك أحد
ّ
بد أن تكون رحب الصدر ،ألنك
مدينة أخ��رى ،عندها ال ّ
ستضطرّ لسماع النكات والسخريات على المصطلحات
"الغريبة" بالنسبة لهم.
في مجتمعاتنا نتقبل اآلخر كما نريد نحن وليس كما هو،
عدوا لمجرّ د أنه يختلف معنا في الرأي،
وقد نجعل اآلخر
ّ
يتحول إلى خالف في القلب ً
أيضا
وه��ذا االختالف قد
ّ

مسك ببعض العادات
السبب الرّ
ئيسي إلى التّ ّ
 .ويعود ّ
ّ
ّ
والتقاليد القاتلة لقبول االخر .وبغض النظر عن كل ما
سبق ،فال بد لنا من االع��ت��راف بأنّ نا في الحقيقة من
أكثر شعوب العالم تكرارً ا للقول المأثور" :اختالف الرأي
ال يفسد للود قضية" ،والواقع أننا نفسد كل القضايا
بالصراع والتجني ،ومن الصعوبة أن نتقبل حكم العقل
الود مع اآلخرين.
من أجل وحدة الوطن أو االحتفاظ بحبل
ّ
بد من أن نتعاون لنعزز ثقافة الحوار وتقبل اآلخر
فال ّ
لدى األجيال الصاعدة ،من خالل دور األسرة في تربية
منفتحا ،متقبلاً التنوع
ه��ذه الثقافة لينشأ الطفل
ً
واالختالف .وإدخال بعض المواد على المناهج الدراسيّ ة
ّ
تحض على احترام االختالف ودمج األطفال .وال
التي
يعد مؤسسة ثقافية وتربوية
ننسى دور اإلعالم الذي
ّ
لها أثر بالغ في اكتساب القيم واألفكار المختلفة لبناء
قادة الغد.
صفية عبد الله
كلية خالد بن الوليد -المقاصد

التحدي الكبير
المطلوب من القائد التطوعي العناية بثالث دوائر في
آن واحد أكثر من غيره ،هذه الدوائر هي دائرة المهمة
التطوعية ،دائرة فريق العمل ،دائرة األفراد.
وألن ظاهرة التطوع في المجتمعات العربية تنمو في
شكل فرق ومجموعات عمل ،فإن على القائد التطوعي
مسؤولية في اإلحاطة بهذه الدوائر واالهتمام بها.
ً
ق��ادرا
القائد التطوعي الناجح يجب عليه أن يكون
على تحديد المهمة التطوعية بوضوح من خالل رؤية
جذابة وأهداف واضحة وتخطيط واقعي يغري اآلخرين
الستثمار أوقاتهم بالتطوع من أجلها .ويكون هو أكثر
ً
إيمانا بها على األقل في بدايات المشروع
من غيره
التطوعي.
كثيرا من المهمات التطوعية الناجحة يصعب حالياً
ً
وألن
تنفيذها بشكل فردي ،فإن المهمة الثانية للقائد هي
ً
ق��ادرا على تشكيل فريق أو مجموعة عمل
أن يكون
منسجمة ويهيئ لها البيئة المناسبة للعمل بروح الفريق
الواحد .أما المهمة الثالثة للقائد التطوعي فتتعلق
باألفراد أنفسهم ،فلكل متطوع حاجة يريد أن يحققها
من خالل تطوعه ،وقد يكون تحقيق المهمة الجماعية
التي تطوع من أجلها ليست هي هدفه الوحيد ،ولذا
ف��إن القائد الناجح يمتلك حاسة مرهفة تمكنه من
التعرف على شخصيات المتطوعين وحاجاتهم الفردية،
والقدرة على دعم ه��ؤالء المتطوعين لتحقيقها من
خالل منح الفرص المناسبة لهم للنمو والتطور وتحقيق
ما يصبون إليه.
التحدي الكبير الذي يواجه القائد التطوعي هو قيادة
ّ
ه��ذه المناطق الثالث بطريقة متوازية من دون أن
يؤدي اهتمامه بإحداها إلى إهمال األخريات.
تتمثل ال��ج��م��ع��ي��ات ال��خ��ي��ري��ة منها جمعية المقاصد
اإلسالمية بمثال واضح عن القيادة والعمل التطوعي
لمساعدة المحتاجين في المجتمع .واكبر عمل مثمر
لجمعية المقاصد في الميدان التطوعي هو تطوع
التالمذة الهائل لمساعدة الناس في مختلف الميادين.
أهمية العمل التطوعي الذي يتميز بالقوة واألمل وحب
العطاء ومساعدة اآلخرين ،كما تشجع الجمعية كل من
ساهم ويساهم في رسم بسمة على وجه المحتاج.
مهمان لبناء
��ي أس��اس��ان
ّ
ال��ق��ي��ادة والعمل ال��تّ ��ط��وع ّ
ّ
وبث وعي التّ عاضد والترابط بين
المجتمعات وإنمائها،
ُ
كل أعضائه.

هادي أبو حويلي

كليّ ة خالد بن الوليد -المقاصد
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Aimer,
c'est accepter
et réspecter malgré
les différences
Accepter l’autre malgré différence est très
important. Le plus grave c’est que la plupart
des gens ne le font pas.
L’essentiel n’est pas l’apparence physique
mais la beauté morale. Chacun doit respecter la croyance de l’autre même si elle varie
de la sienne.
Nous sommes différents en apparence mais
nous sommes tous égaux en droit. Aimer,
c’est accepter l’autre tel qu’il est malgré sa
différence.

Lana Aridi

Collège Elysée

Accepter et
respecter l’autre
malgré sa différence
On doit accepter les autres tels qu’ils sont.
Accepter quelqu’un et le respecter tel qu’il est
c’est l’écouter et l’encourager à s’exprimer,
lui pardonner sans compter, lui souhaiter du
bien, l’accueillir sans le critiquer.

Racha Farran
Collège Elysée

Être different,
est-ce si terrible ?!
Mon ami à l’école.
Jamais ne sourit.
Il est toujours suivi.
Par des gens qui se moquent de lui.
Sa maman lui dit :
« Mon enfant tu n’es pas maudit !
Maman tu ne comprends pas.
Comme les autres je ne suis pas.»
La maman affolée
Une fille, un garcon ça ne va pas changer.
Ils doivent te respecter comme tu es !!!
Gracia Kmeid     
Collège Elysée

ثمرة الخير
قررت إدارة مدرستنا في يوم ربيعي جميل أن تصحبنا
 هللت لهذه.لزيارة معرض تقيمه إح��دى دور األيتام
، ألنني لطالما أحببت القيام بمثل هذه الزيارة،الفكرة
.فأنا من مشجعي عمل الخير
، وعند الصباح قبل ارتيادي المدرسة،في اليوم المحدد
ً
مبلغا من المال ألشتري ما أري��ده في
أعطتني أمي
.ذلك المعرض
، كانت الحافلة في االنتظار،عند وصولي إلى المدرسة
 وتوجهنا إلى، ترجلنا منها.فسارت بنا إلى دار األيتام
 حيث فوجئت بجمال اللوحات المعلقة،قاعات المعرض
 وحولها األطفال وقد بانت في عيونهم،على الجدران
.نظرات الفرح لحضورنا
ً
باديا في أعماق تلك
 كان الحزن،وفي الوقت نفسه
 وكذلك لفتت، أعجبتني لوحات اشتريتها.النظرات
ً
ً
رغبة مني في
أيضا
انتباهي لوحات أخ��رى فاشتريتها
.تشجيع األطفال ومساعدتهم
 وقد عرضت فيها الكثير،تابعنا التجول إلى قاعة أخرى
."م��ن االك��س��س��ورات" م��ن صناعة أي��دي��ه��م النحيلة
اشتريت الكثير ألساعد هؤالء األطفال الذين حرمتهم
 عمل الخير من أسمى.الحياة نعمة الحنان واألم���ان
.األعمال

نور علي محمد

Lycee Francais international Elite - Beyrouth

La différence dans le monde...
Dieu a Embelli ce monde par sa diversité.
Nous sommes tous humains pourtant tous
différents et cela rend chacun d’entre nous
unique.
Faut-il seulement aimer ceux qui nous ressemblent physiquement? Absolument pas.
La couleur de la peau et l’aspect physique
ne déterminent point notre personnalité.
Ce qui compte vraiment, c’est le coeur et
l’esprit des gens. Dans la société, il faut respecter les autres, surtout leurs droit d’être

différents, Ainsi chacun a le droit à sa propre religion, à un mode de vie particulier
et à ses propres idées. Nous devons nous
mettre à la place de l’autre avant de nous
moquer de lui ou de le harceler à cause
de ses différences. Si nous respectons
l’autre, il va à son tour nous aimer et nous
respecter ce qui contribuera à unifier notre
société et vivre dans un monde beaucoup
plus heureux.
La plupart du temps, nous craignons

l’autre à cause de ses habitudes étranges /non familiaux ou parfois à cause de
sa langue étrangère et de ses habits
particuliers pourtant si nous prenons le
temps de bien le connaître, nous saurons à quel point il peut-être gentil ou
adorable.
Le respect des autres est obligatoire. C’est
ce qui rend la vie en société plus paisible.

Ghady Dib    

Collège Elysée
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أبي وأمي ّ
علماني
ّ
تعلمته من أبي
حديات .هذا ما
الحياة مليئة بالتّ ّ
وأمي وأنا أراقبهما يقومان بواجباتهما األساسيّ ة
ّ
وأعمالهما المتواصلة للمحافظة على العائلة.
ّ
يتحلى بها الرّ اشدون
ولكن هل المسؤوليّ ة صفة
بالطبع ال .فنحن األوالد يمكننا
ّ
الس ّن فقط؟
وكبار ّ
متنوعة.
كذلك أن نكون مسؤولين وبأشكال
ّ
ح��س
ٌّ
ف��م��س��اع��دة األه����ل أم����رٌ
ض�����روري ل��ت��ط��وي��ر ّ
ً
المسؤوليّ ة .ولكن كيف نصبح اوالدا ناضجين؟
 يمكننا المساعدة في التّ نظيف أو ترتيب ثيابناالطعام.
ّ
بعد خلعها ،وتنظيف المائدة بعد تناول
ً
ه��ك��ذا ن ّ
ج���وا من
األم ط��اق��ة ،ونضفي
��وف��ر على
ّ
ّ
التّ عاون على البيت.
ً
وقتا أكبر لالعتناء
 القيام بعملنا منفردين يمنح أهلناالصغار .فهم بحاجة إليهما أكثر منّ ا نحن
بإخوتنا
ّ
الكبار .كذلك ،يمكننا أن نقوم بواجباتنا المدرسيّ ة
أتم وجه من دون ّ
اللجوء الى مساعدة
بمفردنا على ّ

مسؤوال
هكذا أكون
ً

ذوي��ن��ا ،إال في األم��ور التي يصعب علينا فهمها
ً
كثيرا.
 التّ هذيب واالعتذار عن أخطاء نرتكبها أصدق تعبيرعن أنّ نا مسؤولون ،وأننا ندرك أخطاءنا تجاه اآلخرين.
وهما يعبّ ران كذلك عن احترامنا لذواتنا ولآلخرين.
بد من االش��ارة إلى ان المسؤولية تقع على
وال ّ
ً
عاتقنا في المجتمع عموما ،والمدرسة خصوصا ،إذ
العامة واحترامها ،ومساعدة
علينا التقيّ د بقوانينها
ّ
رف��اق��ن��ا عند ال��ح��اج��ة ،او المساهمة ف��ي نظافة
ّ
وصفنا باعتبارهما بيتنا الثاني.
مدرستنا
ال��م��س��ؤول��ي��ة ت��س��اع��دن��ا ف��ي ب��ن��اء ع��ائ��ل��ة ومجتمع
ّ
وتعلمنا أن
الص َغر
متماسك .فإذا مارسناها منذ ِّ
نكون مسؤولين ،نصبح حتما أه�لا ّ
للثقة عندما
نكبر.

ساري ديب

مدرسة االليزه –الحازميّ ة

كي نكون مواطنين صالحين مسؤولين ،علينا احترام
العامة في أي مجموعة ُو ِجدنا فيها .في العائلة
القواعد
ّ
والمدرسة والعمل ،في المنزل ،في الخارج ...كي نتمكّ ن
أال نعتمد عليهم ،بل أن
من العيش مع اآلخرين ،علينا ّ
ً
تحمل المسؤوليّ ة معهم.
نشاركهم ونبذل
جهدا في ّ
متعددة أهمها:
للمسؤولية أوجه
ّ
 المسؤولية األخالقية ،وهي تمنح الشخص القدرةتحمل تبعات أعماله ،ومصدرها الضمير.
على ّ
 المسؤولية االجتماعية ،وهي التزام الشخص قوانينالمجتمع وتقاليده واحترام اآلخر.
 المسؤولية الدينية ،وهي التزام الشخص أوامر الله.مسؤوال:
من هنا يكون اإلنسان
ً
 عندما يحترم آراء اآلخرين وحقوقهم. عندما يحترم القوانين واألنظمة في بالده ومدرستهوبيته.
 -عندما يساهم في تنمية مجتمعه.

لحل الخالفات والنّ زاعات.
 عندما يلجأ الى القانون ّوجدية.
 عندما يُ نجز األعمال باتقانّ
 عندما يحافظ على ممتلكات الغير. عندما يرفض الرشوة والضغوط. عندما يراعي كرامة الناس.يستغل مركزه في العمل من أجل مصلحته
ّ
 عندما الالشخصيّ ة.
 عندما يتعاون مع مختلف األفرقاء. عندما يتمتّ ع بروح المبادرة ،ويكون سبّ اقا في ابتكارمشاريع مفيدة.
 عندما يكون قدوة.ً
أخيرا أن تكون لديك مسؤوليّ ات ،فذلك يسمح لك
ب��أن تثق بنفسك ،وتصبح مستقلاًّ  ،وتجعل اآلخرين
يقدرونك.
ّ

نجار
ماريا ّ
ّ

مدرسة االليزه  -الحازميّ ة

طفلتي ّ
علمتني المسوؤلية
تشكّ ل المسؤولية أحد أه ّ��م أرك��ان حياتنا ،والتزامها ض��رورة .عندما
ّ
بأي عمل ،ونلتزم الوقت ،وال نلهو
منظمين ،ال نتأخّ ر عن القيام ّ
نكون
ّ
فنتحلى حينها بالمسؤوليّ ة.
كثيرً ا،
حسن صالح يعمل في شركة المراعي في الرّ ياض بالمملكة العربيّ ة
أن
السعودية .يبلغ إحدى وخمسين عاما،
ويحب أن يعمل كثيرً ا .رغم ّ
ّ
ّ
لديه مسؤوليّ ات كثيرة ،فقد أثبت أنه قادر على إنهائها ّ
كلها.
وكان هذا الحوار معه:
أهميّ ة المسؤوليّ ة في الحياة؟
¶ ما مدى
ّ
ّ
األهم لإلنسان كي يتعلم من أخطائه وتجاربه.
 المسؤوليّ ة هي الحافزّ
¶ ما ّ
الظروف ّالتي تجعل اإلنسان مسؤولاً ؟
ثم طريقة التّ ربية ّالتي نشأ عليها،
 ّأولاً البيئة ّالتي ينتمي إليهاّ ،ث��م االن��ص��راف
واهتمامه بالعائلة والمحبّ ين ف��ي المرتبة األول���ىّ ،
إلى عمله.
ّ
تعلمت
¶ ه��ل ك��ن��ت م���س���ؤولاً ف��ي ص��غ��رك؟ م��ت��ى؟ وك��ي��ف
المسؤوليّ ة؟
 في طفولتي ،كنت األصغر في العائلة ،فلم أشعر بمسؤوليّ ة كبيرة.أما
السنين،
لكنّ ها بدأت
بخاصة عند دخولي الجامعةّ .
ّ
ّ
تتطور مع مرور ّ
واألهم بالمسؤوليّ ة ،فقد شعرت به عند والدة طفلتي
الحس األكبر
ّ
ّ
األولى.
قوي؟
ّ
أهميّ ة المسؤوليّ ة الفرديّ ة في بناء وطن
¶ ما
ّ
عال من المسؤوليّ ة تجاه نفسه
كل فرد أن يتمتّ ع بمستوى
 على ٍّ
ثم تجاه المجتمع ّالذي ينتمي إليه .فإذا ّ
تحقق ذلك ،بات
ومن
وعائلته،
ّ
ً
قوي.
ّ
معا من أجل بناء وطن
جميعا أن نعمل
بإمكاننا
ً

رسوم عن المسؤولية نفذها تالمذة .CIS

داليا صالح

لويس  -سيتي إنترناشونال سكول

لكل منا مسؤولياته
ّ
تقدم بنا العمر ،ازدادت مسؤولياتنا تجاه الوطن والعائلة
كلما
ّ
والمجتمع ...فالكبار لديهم مسؤوليّ ات أكثر من األطفال ،ولكن
لكل منّ ا مسؤوليّ اته.
ّ
في المدرسة ،تظهر مسؤوليتنا من خالل التنبّ ه إلى أي مشكلة
حل التمارين أو فهمها
يعانيها أحد الرّ فاق ،ومساعدة الزّ مالء في ّ
ً
وأيضا عبر احترامنا القوانين التي تفرضها علينا االدارة
أحيانا،
ّ
ّ
صفنا وترتيبه.
والمعلمون ،والمحافظة على نظافة
ّ
ال��ش��ارع ،علينا أن نتمتّ ع بسلوك جيّ د ونحترم اإلش���ارات
ف��ي
ّ
مد اليد والمساعدة في تحضير
أما في المنزل ،فعلينا ّ
الضوئيّ ةّ .
الفطور مثال ،أو ترتيب األسرّ ة واألغراض وجمع النّ فايات.
تحمل مسؤوليّ ة أفعالنا ،فسيترك لنا أهلنا
إذا اثبتنا جدارتنا في
ّ
فسحة من الحرية ،وسننال ثقتهم ،حتى لو في شكل محدود،
كي يثبت لهم انّ نا نستطيع تدبّ ر أمورنا بأنفسنا.
ّ
اطالع
أال نكذب عليهم ،ونبقيهم على ّ
وهذا األمر
يتطلب منّ ا ّ
على ما نفعله داخل المنزل وخارجه.

سيرينا أنطون

مدرسة اإلليزه – الحازميّ ة

أنا إنسان مسؤول
ال��ش��ع��ور ب��ال��م��س��ؤول��ي��ة ه��و في
فعال في
ٍ
تحقيقها .فأنا
كفرد ّ
ّ
بحس
��ى
��ل
ح
��
ت
أ
أن
��ي
ّ
المجتمع ع��ل ّ
��ق لقب
المسؤولية ك��ي اس��ت��ح ّ
"إنسان مسؤول" عن جدارة.
أن�����ا إن����س����ان م����س����ؤول ع��ن��دم��ا
احترم وق��ت ال��دراس��ة والفروض
المنزلية ،وعندما التزم مواعيد
ال��ن��وم واالس��ت��ي��ق��اظ .ف�لا ات��أخّ ��ر
مثال في الوصول الى مدرستي،
وال اتغيّ ب عنها إال عند الضرورة
القصوى.

أن��ا إنسان مسؤول عندما ارتّ ��ب
غ��رف��ت��ي وث��ي��اب��ي واح���اف���ظ على
نظافة بيتي وغرفتي ،فال اترك
ألعابي مبعثرة على األرض.
أنا إنسان مسؤول عندما اعترف
بأخطائي واصححها ،وال اسعى
إلى تكرارها.
أنا إنسان مسؤول عندما اشارك
المهمة في
في اتّ خاذ القرارات
ّ
األسرة والمجتمع ،وعندما انجز ما
يُ َ
بجديّ ة واتقان.
طلب منّ ي ّ
أنا إنسان مسؤول عندما احترم

جعلت أهلي فخورين بي
ُ
ال��ق��وان��ي��ن واش���جّ ���ع غ��ي��ري على
احترامها .فأنبّ ه وال��دي مثال إلى
الطريق عند
ض��رورة ع��دم تجاوز ّ
اإلش��ارة الحمراء ،ووج��وب وضع
ح���زام األم����ان وع���دم استعمال
ال��ه��ات��ف ال��خ��ل��ي��وي ع��ن��د ق��ي��ادة
السيّ ارة.
ّ
يجب أن ادرك معنى المسؤولية
واتجنّ ب الكسل وااله��م��ال ،كي
استحق لقب "إنسان مسؤول".
ّ

هنري عنقه

مدرسة االليزه – الحازمية

المسؤولية من القيم اإلنسانية المتعارف عليها.
يتمم واجباته
يتحمل المسؤولية
ال��م��رء ال���ذي
ّ
ّ
المنزليّ ة والمدرسيّ ة ،والتزاماته تجاه مجتمعه
ً
أيضا .هو يدرك انّ ه سيُ سأل عن تصرّ فاته ،أي انّ ه
الب بتقديم حساب عنها.
ُم َط ٌ
اختبرت معنى المسؤولية عندما كان أبي مريضا،
أمي الى البقاء معه في المستشفى.
واضطرّ ت ّ
ح��ي��ن��ه��ا ب��ق��ي��ت م���ع أخ���ت���ي وح���دن���ا ف���ي ال��ب��ي��ت،
ج��دت��ي أن تساعدني لالهتمام بها.
فاقترحت
ّ
ً
كنّ
لكنّ ني رفضت ،مع أننا ا نتشاجر دوما ،وألتفه
األسباب.
تحمل المسؤولية بدال من اللعب لوحدي
قرّ رت
ّ

أال
واالهتمام ب��أم��وري
ّ
الخاصة .حاولت جاهدة ّ
��ط��ع��ام لها
اتشاجر معها ،واهتممت بتحضير ال ّ
واالش��راف على دروسها ومساعدتها ،حتى انّ ني
ّ
فتسلينا كثيرا.
لهوت معها،
ً
جدا
عند عودة أهلي الى المنزل ،كانوا فخورين
بي .واآلن يطلبون مني االهتمام بأمور كثيرة،
علي بكل ثقة ،ألنّ هم عرفوا انني فتاة
ويتّ كلون
ّ
مسؤولة ،ولن أخيّ ب آمالهم.
تحمل المسؤولية شيء مميّ ز ،إذ يشعرني بأنني
ّ
إنسانة ناجحة وراشدة.

كريستا شكور

مدرسة االليزه – الحازميّ ة

مسؤوال
كن
ً
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ليتحمل أوالدكم المسؤولية
 5وسائل
ّ
ال��ي��ك��م خ��م��س وس��ائ��ل لتعليم أوالدك�����م اإلح��س��اس
بالمسؤولية:
تحتاج تربية األوالد الى اهتمام يومي ،فاألمومة أو
األب��وة ال تأخذ إج��ازة بل هي مهمة ال تنتهي وتترافق
مع نمو الولد ،وتستمر رغم بلوغه سن الرشد .اليكم
هذه الطرق التي تساعدكم على تربية ولد مسؤول
ومستقل .فالمسؤولية تبدأ في سن مبكرة وليس عند
بلوغ سن الرشد.
أ  -يجب أن يعلم الولد ان لديه واجبات منزلية:
 - 1من سنتين الى أربع سنوات :اطلبوا منه توضيب
لعبه بعد االنتهاء منها ،ودعوه يأكل وحده ،فهو
قادر على القيام بهذه المهمة بنجاح.
 - 2من  5الى  7سنوات :يمكنه أخذ صحنه الى المجلى
ب��دال من انتظار المربية أو األم
وال��ش��رب بنفسه
ً
لتقوم بذلك .يمكنه ان يساعد في جلب األغراض

ً
طبعا.
من السوبرماركت بإشرافكم
 - 3من  8الى  10سنوات :يمكنه أن يرتب سريره وثيابه
وأن يرتدي مالبسه بنفسه ويعقد شريط حذائه.
 - 4من  11الى  :14يمكنه المساعدة في نشر الغسيل
وترتيب مائدة الطعام والقيام بواجباته المدرسية
تحت إش��راف األه��ل وأن يساعد في تدريس أخيه
األصغر.
حددي خياراته وال تتركيها
ب_ ّ
مفتوحة:
ال يجب علينا أن نسال الولد ماذا تريد ان
تلبس ،وإال فسنجد أنفسنا
م��ع طفل ح��ائ��ر ال
يعجبه العجب،
ب���ل ي��ج��ب ان
ن��ض��ع أم��ام��ه

احتمالين ليختار فقط .واألم��ر سيان بالنسبة للطعام،
فالسؤال المطروح هو :تريد سباغيتي ام البيتزا؟ وليس:
"ماذا تريد أن تأكل؟" .إياكم والسؤال التالي" :متى تريد
ان تنام؟" ،بل ستنام عند الثامنة ويجب إعالمه قبل
ً
نفسيا إذ كان يشاهد التلفزيون
موعد نومه ليتحضر
مثال.
ً
ً
ً
اسبوعيا:
مصروفا
ج -خصصوا له
إن تخصيص مبلغ صغير في األسبوع
مع اقترابه من سن العاشرة مهم
ل��ت��روا ك��ي��ف ي��دي��ر نفقاته وك��م
يتبقى معه من المال لدفع ثمن
الطعام في المدرسة ،وم��ا إذا
كان يفقد النقود ألنه ال يحافظ
عليها .وال تعطوه المزيد

ليتعلم المحافظة على أمواله ،وليتعلم الحساب وإدارة ما
ينفق.
د -الصراخ ليس الحل:
بل الكالم إلفهامه السوء الذي ارتكبه بهدوء ،ولكن
عدم الصراخ ال يعني اإلفالت من العقاب ،فلكل عمل
يرتكبه تبعات إيجابية او سلبية وال تعتمدوا أسلوب
ال��رش��وة او المكافأة ،فالقيام بالواجب أم��ر يستحق
التقدير ولكن ليس الجائزة المالية او الهدية.
ه -إياكم ومقارنته برفاقه أو إخوته:
فالمقارنة تخلق رد فعل سلبية بفعل الغيرة وتولد
ً
شعورا باالنتقام يدفع الولد الى القيام بعكس ما يريده
األهل بحجة انه ومهما فعل فلن يرقى الى مستوى
األخرين الذين يُ قارن بهم.

 10قواعد ذهبية لكل ولد
مسؤوال عن أعماله وق� ً
�ادرا على تحمل تبعة
المسؤولية هي أن يكون للفرد مساحة من الحرية تجعله
ً
تصرفاته والمسؤولية االجتماعية ال ترتبط بالكبار بل يجب ان ّ
نلقنها ألطفالنا منذ الصغر ،ولعل هذا ما
تقوم به
مدرسة الليسيه الفرنسية التي تترك للولد المجال لتفتّ ح شخصيته وللتعبير عن آرائه بطريقة مسؤولة.
ّ
بأن
فالمسؤولية ال تعني
التفلت من القيود وال الفوضى ،بل هي التمتع بالحرية وتقديرها والشعور ّ
ً
إنطالقا من هذه المفاهيم التي ذكرناها ،قام تالمذة مدرسة
حريتنا تقف عند حدود احترام حرية اآلخر.
الليسيه الفرنسية اللبنانية في األشرفية متمثلين بصف  CE2Cوبإشراف المعلمة ريتا بيطار بوضع عشر
مسؤوال في مدرسته ،فاإلحساس بالمسؤولية ال يرتبط بالنضوج وال ينحصر
قواعد ذهبية ليكون الولد
ً
ً
بالبيت او بالمجتمع ،بل ينطلق أيضا من المدرسة .وهذه هي القواعد التي يجب أن يتعلمها الولد في
مسؤوال عن ذاته...
هذه السن المبكرة ليكون
ً

قبول اآلخر

النظافة

التهذيب
احترام الذات
اإلصغاء

في مدرسة " ..."Grand Lycée franco-libanaisالتالمذة في  CE2Cناقشوا المسؤولية وعبّ روا عن أفكارهم بالرسوم.

الصدق

احترام القوانين
الدقة

التنظيم
المشاركة
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-

-

-

-

الدمج في التعليم ،والدمج في شكل عام ،ال يعود بالفائدة
ً
أيضا على
على األوالد ذوي الحاجات الخاصة فحسب ،بل
جميع األوالد.
ال��دم��ج يقود إل��ى استخدام ط��رق متمايزة ف��ي التدريس
خالقة ما يساهم في تعزيز آفاق التعلم لجميع
وأساليب ّ
التالمذة في قاعة التدريس.
ان وج��ود فريق متعدد االختصاص ف��ي المدرسة (يضم
مثال معالجين للنطق واختصاصيين في علم النفس ،إلخ،).
ً
ً
أيضا للتالمذة الذين ليسوا من
يساهم في تقديم الدعم
ذوي الحاجات الخاصة ،إنما يواجهون صعوبات في المدرسة،
سواء كانت أكاديمية أم سلوكية.
ً
فضال ع��ن ال��ق��درة على
ال��دم��ج ي��ط ّ��ور م��ه��ارات ال��ت�لام��ذة،
ً
متنوعة.
االختالط مع اآلخرين في مجتمعات
ّ
الدمج ينمي حس التعاطف مع اآلخر واالستعداد لتقديم

ال تقل "حرام"!
المساعدة ل��ه .عندما يختلط األط��ف��ال مع ذوي االعاقة
الخاصة منذ نعومة أظفارهم ،يصبح لديهم استعداد أكبر
لتطوير سلوكيات إيجابية.
أيها األهل ...هكذا تتحدثون مع أوالدكم
عن ذوي الحاجات الخاصة
األط��ف��ال فضوليون بطبيعتهم ويُ ��ك��ث��رون م��ن األسئلة ،وال
شك في أن رؤية شخص جالس على كرسي متحرك أو يعاني
مشكالت بصرية سوف تُ ثير فضولهم.
رسخ في ذهنه فكرة أن
إذا قمت بإسكات طفلك ،فهذا سيُ ّ
اإلعاقة هي من المواضيع المحظورة والمعيبة التي يجب عدم

التكلم عنها.
ً
ً
وقتا كافيا لإلجابة عن تساؤالت طفلك بصراحة وانفتاح،
خصص
ِّ
وبأسلوب يتالءم مع سنّ ه.
اشرح له أن األطفال ذوي االعاقة الخاصة ليسوا مختلفين عنه.
تجنب استخدام عبارات مثل "ح��رام" ،إلخِّ ،.
َّ
بدال من ذلك
وركز
ً

على التكلم على القدرات التي يتمتع بها ذوو الحاجات الخاصة.
اشرح لطفلك أنه بإمكان األشخاص ذوي االعاقة المشاركة
بصورة كاملة وفاعلة إذا حصلوا على الدعم الالزم.
مثال إنه باستطاعة غنى أن تقرأ بفضل طريقة برايل ،أو
قل لهً
تتلمس طريقها في المدرسة حتى لو كانت فاقدة البصر،
أن
ّ
ً
جيدا في المدرسة.
وإنها تتدبّ ر أمورها
قل له إن أحمد يستطيع التنقل والذهاب إلى النادي الرياضي
ً
عاجزا عن المشي ،وإنه بارع
على كرسيه المتحرك حتى لو كان
ً
جدا في السباحة.

أنا غنى
وهذه قصتي!
إسمي غنى ،عمري  11سنة ،حلمي إنو
ّ
معلمة.
كمل علمي وأوصل للجامعة وصير
م��اف��ي ش��ي بيمنعني إنّ ���ي ك��ون متل أي
طفل أو تلميذ آخر.
كل يوم بجي مع بابا بالسيّ ارة عالمدرسة،
ألن
محمسة وم��ب��س��وط��ة ك��ت��ي��ر،
وب��ك��ون
ّ
ّ
ّ
بحسسوني إنّ و
والمعلمات ما
التالمذة
ّ
فيي شي مميّ ز عن رفقاتي.
الدمج هو إختالط التالمذة يلي عندن أي
إنن
إعاقة ،إن كان بصرية متلي ،أو غيرهاّ ،
يندمجو بمدرسة عادية مع التالمذة اآلخرين،
وهنّ ي متلنا متساويين.

في كتير ناس عندن صعوبات بسيطة وفين
ّ
يتعلموا ،بس هيدي الصعوبات عم تمنعن
ي��ك��ون��وا معنا ب��ال��م��دارس متل أي شخص
ثاني .يلي عندن إعاقة  ،صعبة أو سهلة،
يتحمسوا يجوا عالمدرسة.
الزم
ّ
�ق لجميع األط��ف��ال! يلي عندن
التعليم ح� ّ
صعوبة أو ما عندن صعوبة.

المادة  23من حقوق الطفل:
ّ
الخاصة لذوي
الحق في الرعاية
ّ
ّ
الحاجات الخاصة

ّ
والتعلم،
الخاصة،
الحق في الرعاية
ّ
للطفل
ّ
ينمي
أن
على
�ده
�
�اع
�
�س
�
ي
مما
�ب،
�
�دري
وال��ت�
ّ
وأن يتمتّ ع
حد ممكن،
ّ
قدراته الى أقصى ّ
بحياة كريمة وشريفة.
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي
بدعم من اليونيسف ،وبالتعاون مع المركز
التربوي للبحوث واالنماء ،في أيّ ار ،2018
برنامجها التعليمي ال��دام��ج ال���ذي يهدف
إلى زي��ادة معدالت التحاق األطفال ذوي
ال��ح��اج��ات ال��خ��اص��ة ب��ال��م��دارس الحكومية،
ّ
التعلم لجميع األطفال ،كما
وتحسين نتائج
ي��ع��ززّ ق���درات ال��م��دارس الحكومية ب��زي��ادة
إمكاناتها ،وت��زوي��د المعلمين واإلداري��ي��ن،
وغيرهم من الموظفين في قطاع التعليم،
بالمعرفة ال�لازم��ة وال��م��ه��ارات األساسية
لتأمين بيئة تعليمية متكاملة وشاملة
للدمج .وفيما يعمل المشروع على جمع
المعلومات والحقائق ،يسعى ً
أيضا إلى رفع
ومقدمي الرعاية
معدالت الوعي بين األسر
ّ
ّ
وصانعي القرار والقادة في المجتمع حول
الحقوق األساسية والفرص المتاحة في
التعليم الدامج ،إضافة إلى أهمية التعاون
الفاعل بين المدرسة واألسرة.
يطال التعليم الدامج الحاجات المختلفة لكل
طالبي العلم ،ويتجاوب معها ويستجيب
لها من خالل زيادة معدالت المشاركة في
التعليم والحد من االستبعاد من البرنامج
التعليمي وم��ن المؤسسات التعليمية،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى ت��غ��ي��ي��رات وت��ع��دي�لات في
المحتوى والنهج والهيكلية واالستراتيجيات.
للتعليم ال��دام��ج م��زاي��ا وف��وائ��د أكاديمية
واجتماعية وعاطفية ،ليس فقط لألوالد
ذوي الحاجات الخاصة وإنما ً
أيضا لألطفال
كافة؛ إنه يؤدي إلى مجتمعات أكثر تماسكا
تقوم على احترام التنوع واالخ��ت�لاف ،كما
ي��س��اه��م ب��ش��ك��ل ف��اع��ل ع��ل��ى ال��م��س��ت��وى
ي��ح��ول األط���ف���ال إل��ى
االق��ت��ص��ادي ف��ي��م��ا
ّ
مواطنين منتجين.

رسوم

نجاح عملية الدمج
يجب دمج األطفال ذوي الحاجات في المدرسة والصفوف
ومع التالمذة .التالمذة هم معنيون ّأو ًال ألنهم يلعبون
دور المساعد للمعالج النفسي.
 يجب تدريب المدرّ س على كيفية دمج األطفال من ذويالحاجات مع سائر زمالئه ،والعمل معه ،ومرافقته ،وعدم
ألن المدرّ س هو العنصر األساسي
ِ
تركه مع
مساعدتهّ ،
لالهتمام بأوضاع األطفال.
 من واج��ب المعلم مشاركة التالمذة المعطيات عنوضع التلميذ الذي سيدخل الصف ،وابراز نقاط الدعم التي

من أطفال "سانت جود".

يجب أخذها في عين اإلعتبار للعمل معه.
 م��ن ال��ض��روري أي ً��ض��ا أن يلعب زم�ل�اؤه ال��ت�لام��ذة دور
ً
ً
هادئا،
يوميا كي يكون
المرافق له ،وعليهم مساعدته

حتى ال ينسى أغراضه ،واللعب معه...
• وبالتالي ،ف��إن األط��ف��ال المعنيين والمسؤولين عن
ً
ً
طبيعيا.
أمرا
رفاقهم سيجعلون من "االختالف"
ان احاطة فريق كامل من االختصاصيين باألطفال من
ذوي الحاجات ،وتقديم المساعدة الفردية لهم ،ليست
كافية لنقول أن عملية "الدمج" نجحت بمعناها الحقيقي.
دانيال بيشون
اختصاصية نفسية

عمالة االطفال
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يجب أال يعملوا في هذه السن...
من شأن عمل األطفال حرمان هؤالء من طفولتهم
ومن أحد أبسط حقوقهم األساسية – أي التعليم.
على الرغم من أن غالبية اللبنانيين يدركون ما هو
الحد األدنى لسن االستخدام في بالدهم ،فإن عمل
ً
متفشيا.
األطفال ال يزال
وقد شهد لبنان ،منذ اندالع األزمة السورية ،زيادة
ف��ي نسبة عمل األط��ف��ال ،ال سيما ف��ي القطاع
ً
فوفقا لدراسة استقصائية أساسية أجرتها
الزراعي.
اليونيسف %6 ،م��ن األط��ف��ال اللبنانيين و%6.7

من األطفال السوريين كانوا منخرطين في سوق
العمل في العامين الماضيين .لقد زادت في الواقع
نسبة عمل األطفال اللبنانيين خالل الفترة الممتدة
بين عامي  2009و 2016بشكل ملحوظ .أما أعلى
مستويات عمل األطفال في البالد ،فسجلت في
عكار والهرمل وبعلبك 1 .من أصل كل  4لبنانيين
ً
حاليا في
و 3من أصل كل  4غير لبنانيين يعيشون
حالة فقر ،والفقر ه��و العامل الرئيسي المسبب
لعمل األطفال .غير أن التصدي لعمل األطفال ليس

بالمهمة السهلة على اإلط�لاق .وتتّ بع اليونيسف،
ً
متعدد
نهجا
والوزارات المعنية ،والهيئات الشريكة
ّ
التصدي لألسباب الجذرية ،يرتكز
القطاعات من أجل
ّ
على مكافحة الفقر وعدم المساواة ،وتعزيز إمكانية
الوصول إلى التعليم ،وإنفاذ القوانين ،وتعبئة الدعم
العام لحقوق الطفل.
تم التقاط الصور في شهري تموز وآب  ،2018في
شمال لبنان والبقاع .وق��د تم تغيير جميع األسماء
لحماية هوية األطفال.

ً بناني عامل بناء/سمكري
علي 11 ،عاما ،ل
منذ أن كان في التاسعة

/201هدين هالدورسون©
يسف/لبنان8/

اليون

لينا أيام من دون أي شيء

هذا الحي فقراء .تمضي ع
فقراء ،جميع السكان في
من أجل المال .كان والدي
" إننا
عن الدراسة .فعلت ذلك
لي
لتخ
ا
رت
قر
من
أنا
له.
فكنت في الحادية عشرة.
نأك
دما غادر المدرسة؛ أما أنا،
في الخامسة عشرة عن
أجري كل يوم .أعطي المال
نية في اليوم ،وأحصل على
أكسب  20،000ليرة لبنا
عد خمس سنوات؟ سأكون
اذا يفعل به .أين سأكون ب
كله لوالدي .ال أدري م
سه.
هنا ،أفعل الشيء نف
في االنتقال من جيل إلى
لى استمرار دورات الفقر
إ
فال
ؤدي عمل األط
"ي ّ
ذات الدخل األعلى ضمن
أن لبنان ُيعتبر من البلدان
ّ
من
غم
الر
جيل .وعلى
الت الفقر وعدم المساواة
أن معد
دان متوسطة الدخل ،إال ّ
مجموعة البل
منذ خمس وعشرين سنة.
في الدخل ال تزال على حالها

اليوني

سف/لبنا

ن018/
/2هدين ه
الدورسون

رام
ي
،
5
1
ع
ام ًا ،لب
ن
ا
ن
ي
م
ي
منذ
أ
كانيكي
ن
ك
ا
ن
في ال
ح
ا
د
ي
ة
ع
شرة
©

است
راحة فعلية
"ال ن����أخ����
ف
ذ
ي
ال
ف���
بل نع
ع
ت���
م
را
ل،
ت
فنحن
مل طوال ال
و
ال
ق
ن
جل
ت.
ل
س
ك
ون
ل منا مهام
ميكاني
ضيع الوقت،
كيين آخرين،
محددة لننجز
ه
ور
ا.
ئي
أ
س
ع
نا
م
ل
ال
ه
ذي ي
مكان األ
نا إلى جانب
ملك مرأب
طفال الطبي
ع
السيارات".
ي
ه
و
قا
ع
ة الصف؛ ال
الشارع لكس
ب العيش.
مرائب الس
ت
يا
ق
را
د
ّ
ت
م
أ
ا
و
لي
و
ال
جميع
نيس
حقول أو
ف وشركاؤ
أنحاء لبنان ال
ها
د
ع
و
م
ال
ا
َ
و
لن
زا
ف
را
ت
سي إلى األ
كما تسع
المعنية في
طفال المنخر
ى إلى رفع
طي
م
ن
ست
ف
و
ي
ى
س
الوع
وق العمل،
وأعضاء الم
ي لدى مق
جتمع المحل
دمي الرعاي
ي
ة
لل
د
وأ
ع
ص
و
ة
حا
ف
إل
ب العمل
ي العمل و
ى الحد من
وقف استخ
المخاطر الت
دا
ي
م
ت
ا
وا
أل
ج
ه
ط
ا
ألطفال
فال في األع
مال الخطرة.

ً
زينة12 ،
عاما ،لبنانية تعمل في
الزراعة
من
ذ
أ
ن
ك
ان
ت
ف
ي
ال
عا
شرة

لم أتمكن سوى من
إكمال الصف األول والثاني .لم نكن في
ذلك الوقت قا
درين على تحمل رسوم النقل المدرسي
التي كانت
تبلغ نحو  25000ليرة لبنانية في الشهر.
قد يبدو هذا المبلغ ص ً
غيرا بالنسبة لبعض الناس ،غير
ً
أنه يشكل
فرقا بالنسبة لنا".

لقد ّ
صنفت
منظمة العمل الدولية الزراعة واحدة
من أخطر أن
��واع عمل األط��ف��ال ،إل��ى جانب العمل
في البناء،
والتعدين ،والمسالخ ،والمقالع ،وغيرها.
ً
تتطلب الزراعة اهت
ً
ماما
خاصا إذ تنطوي على مستويات
عالية من
ً
الوفيات والحوادث واألم��راض وتشمل
عددا
من المخاطر الج
اليونيسف/
ً
سدية والبيولوجية والنفسية والحركية .و
غالبا
لبنان/2018/هدين ما تكون ا
إلصا
بات
ن
اتجة
عن
است
خدام
ا
لمع
دات الخطرة
أو التعرض للمبي
هالدورسون©
دات أو عن ظروف العمل القاسية مثل
ساعات العمل الط
ويلة والعمل الجسدي الشاق والمضني.
"اضطررنا إلى
مغادرة عرسال حيث كنا نعيش ّ
ألن أمي لم
تكن تريد أن تزوجّ ني .كنت أعمل
في الحقول مع بعض السوريين .وذات
يوم ،جاء أحدهم لزيارتنا مع أسرته وأ
عرب عن رغبته في الزواج بي .رفضت،
فأنا ال أزال في الثانية عشرة من
عمري .رفضت أمي العريس .بحسب
رأيها ،يجب أال أتزوج قبل بلوغي
الخامسة والعشرين .ثم انتقلنا للعيش
في مكان آخر".
إن زواج األطفال هو من آليات
التأقلم السلبية األخرى التي تلجأ إليها
بعض العائالت بسبب الوضع
االقتصادي المتردي – وذلك من أجل
حماية الفتيات أو التخفيف من
األعباء المالية .هذه الظاهرة واسعة
االنتشار ،وهي تزداد خطورة
وإن كنا على األرجح نجهل مدى حجمها
ً
نظرا إلى حساسية الموضوع.

ً
مهدي13 ،
عاما ،لبناني نادل/عامل تنظيف
في مقهى ،منذ أن كان في العاشرة
"كان وال��داي يعانيان ضيقة مادية شديدة وكان
محمود ،مالك الحانة ،يبحث عن شخص للعمل
عنده .محمود ووال��دي صديقان منذ الطفولة.
لديه أربعة أطفال وأن��ا أعيش هنا معهم ،في
الطابق فوق المقهى حيث لدي غرفتي الخاصة.
ً
صباحا وأخلد للنوم في
أستيقظ في السابعة
منتصف الليل؛ لكن في بعض األيام أرتاح خالل
فترة بعد الظهر".
لبنان ملزم باالتفاقيات الدولية المتعلقة
ً
ووفقا لقانون العمل اللبناني،
بعمل األطفال.
ً
عاما للعمل
الحد األدنى لسن العمل هو 14
اآلمن ،في حين ّ
يحظر استخدام األطفال قبل
بلوغهم سن الثامنة عشرة في األعمال التي
اليونيسف/
ً
خطرا على سالمتهم الجسدية أو
تشكل
لبنان/2018/هدين
النفسية ،ولكن مع بعض التعديالت في ما
هالدورسون©
يتصل بظروف العمل التي تسمح بخفض
الحد األدن���ى إل��ى  16ع��ام ً��ا ،ش��رط توفير
ّ
يحظر
الحماية الكاملة لهؤالء األطفال .في جميح الحاالت،
ً
عاما للعمل أكثر من
تقل أعمارهم عن 18
ّ
استخدام أطفال
ست ساعات في اليوم ،على أن تكون في فترات النهار
فقط ،وألاّ
تتعدى الستة أيام في األسبوع.
ّ

30
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رسائل أساسية عن زواج القاصرات
ً
ي��ؤدي زواج القاصرات إل��ى حرمان الفتاة من الحق في التعلم.
غالبا ما
ّ
ف��م��دارس كثيرة ،منها ال��م��دارس الرسمية ،ق��د ترفض تسجيل قاصرات
متزوجات ،ما يتسبّ ب في معظم األحيان بالعزلة ،وانعدام فرص الحصول
ّ
على وظائف مالئمة في المستقبل ،وعدم الثقة بالنفس ،والعجز في شكل
عام عن الوصول إلى الخدمات.
نموهن ،بمرحلة انتقالية حيث تتغيّ ر أجسادهن
تمر المراهقات ،خ�لال
ّ
ومشاعرهن وانفعاالتهن ،فيزداد خطر تعرّ ضهن لمضاعفات خالل الحمل
والوالدة؛
كي تتمكّ ن الفتاة من إقامة عالقة سليمة مع شريكها المستقبلي والحفاظ
ً
جزءا من القرار المتعلق بزواجها ،ويجب أال تعقد قرانها
عليها ،يجب أن تكون
ونفسيا وإدراكياً.
ً
مستعدة لذلك جسدياً
إال عندما تكون
ّ
متزوجة أو مخطوبة أو منفصلة عن شريكها
يحق للفتاة ،حتى عندما تكون
ّ
ّ
ومنقذة للحياة تتعلق
ِ
مطلقة أو أرملة ،الحصول على معلومات حيوية
أو
بصحتها ووضعها القانوني وحمايتها وخدمات مهمة أخرى مثل التعليم.
مسؤولية الحكومة:
يجب وض��ع قانون وطني محكَ م يحظر زواج القاصرات وتنفيذ مندرجاته
ً
تماشيا مع معايير حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ،بما في ذلك تحديد
ً
السن القانونية للزواج بـ 18عاما للفتيات والفتيان ،من دون أي استثناءات

(مثل موافقة أولياء األمر أو الحصول على إذن من المحكمة) .يجب وضع
القانون بالتشاور مع المجتمعات المحلية ،والمجتمع المدني ،والزعماء
التقليديين والمسؤولين الروحيين ،والتيارات الشبابية ،وغيرهم من أصحاب
الشأن المعنيين بهذه المسألة.
يتعين على الحكومة اللبنانية دع��م آلية لتطوير
س��ي��اس��ة وط��ن��ي��ة وخ���ط���ة ع��م��ل م���ن أج��ل
وض��ع ح��د ل���زواج ال��ق��اص��رات .ويجب أن
تخصص السياسة الوطنية وخطة
ّ
العمل م��وازن��ة سنوية مناسبة
لتنفيذ القوانين والسياسات
واإلج��راءات ذات الصلة من
أج��ل حظر زواج القاصرات
ومكافحته .وي��ج��ب وضع
السياسة الوطنية وخطة
ال���ع���م���ل ب���ال���ت���ش���اور م��ع
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م��ح��ل��ي��ة،
وال���م���ج���ت���م���ع ال���م���دن���ي،
وال����زع����م����اء ال��ت��ق��ل��ي��دي��ي��ن
وال��م��س��ؤول��ي��ن ال��روح��ي��ي��ن،

والتيارات الشبابية ،وغيرهم من أصحاب الشأن المعنيين بهذه المسألة.
إش��ارة إلى أنه يُ سعى إلى وضع سياسة وطنية بهذا الخصوص في إطار
بدعم من اليونيسف.
وزارة الشؤون االجتماعية
ٍ
بناء قدرات العاملين في السلك القضائي والموظفين
الذين يتولون تسجيل عقود الزواج من أجل:
ً
جيدا على القانون المتعلق
االط�لاع
بالسن القانونية للزواج وتطبيقه؛
وإدراك التأثير الوخيم لزواج
ال��ق��اص��رات وف��وائ��د تأخير
س��ن ال�����زواج؛ والتركيز
ع��ل��ى أه��م��ي��ة تقديم
ال�����م�����ش�����ورة إل����ى
األش����خ����اص ال��ذي��ن
ي�����س�����ع�����ون إل�����ى
ع����ق����د ق����ران����ه����م
ع����ن����دم����ا ي���ك���ون
أح��د الشريكَ ين أو
ك�لاه��م��ا دون سن
الـ.18

قصة دلع
وأكثر...
أنا دلع عمري  17سنة وأعيش حاليً ا مع عائلتي وأخوتي
الصبيان .أنا الفتاة الوحيدة في العائلة .كنت أسيء
ً
حابسة نفسي في الغرفة
التعامل مع أهلي وأخوتي
لدي صديقات،
ّ
دون الجلوس مع أحد منهم .لم يكن
وربما ه��ذا ما ك��ان يزعجني ويجعلني غير ق��ادرة على
ّ
التكلم مع أحد عندما أكون حزينة ،حتّ ى أني كنت أنظر
ّ
معقدة وال تملك القدرة على أن
إلى نفسي أننّ ي فتاة
تحب .إلى أن تعرفت على مركز النساء والفتيات في
ّ
أتردد إليه.
عرسال فأصبحت ّ
أشعرني المركز بالراحة وسنح لي فرصة التعرّ ف على
عدة أنشطةّ ،
نظمتها
فتيات كثيرات أخريات من خالل ّ
لجنة اإلنقاذ الدولية بدعم من اليونيسف ،منها ،جلسات
ويطور
"سالمتي عافيتي" البرنامج الذي يدعم الفتيات
ّ
مهاراتهن الحياتيّ ة .
ّ
ّ
ّ
وتعلمت
أتكلم بوعي أكثر،
تغيّ رت حياتي كثيرً ا؛ أصبحت
مهمة لم أكن أعرفها ،مثل الصحّ ة اإلنجابية.
أمورا كثيرة
ّ
مجتمعنا ال يسمح للفتيات بالتعرف على هذه االمور
ّ
تعلمت ً
أيضا
أن هذه المعلومات "حرام".
على اعتبار ّ
الكثير عن الزواج المبكر وسلبياته والذي لألسف تتعرّ ض
أهم ما في األمر أنّ ي أصبحت
له الكثير من الفتيات.
ّ
جدا لحياتي القادمة وكيف سأتعامل معها.
واعية ً
أنا اآلن مهيّ ئة للحصول على التدريب الالزم أن أصبح
ومساعدتهن على
مرشدة ،تدعم الفتيات األصغر سنً ا
ّ
تخطي اإلختبارات والتجارب التى مررت بها أنا شخصيً ا.
ّ
جدا لهذا الدور ،ألني أريد ان تصبح جميع
أنا
متحمسة ً
ّ
متمكّ
نات ،ق��ويّ ��ات ٬وق����ادرات على حماية
الفتيات
أنفسهن وتحقيق أحالمهن .
��ل من ساهم في العمل على
أود أن أشكر ك ّ
أخ��ي��رً اّ ،
تطوير وتوعية ودعم الفتيات دون تفريق أو تمييز .
الحق في التعبير والحصول
ّ
على المعلومات
المادة  – 12احترام رأي الطفل
الحق في التعبير عن آرائ��ه بحرّ ية في جميع
ّ
للطفل
ّ
تتعلق بمصلحته .ويتوجّ ب احترام هذه
المسائل التي
اآلراء بالكامل.
المادة  – 17توفير المعلومات المناسبة
الحق في الحصول على المعلومات واالستفادة
ّ
للطفل
الحق
ّ
منها من شتّ ى المصادر الوطنية والدولية .وله
في الوقاية والحماية من المعلومات والمواد التي تضرّ
بمصالحه.

يزوجون أوالدهم؟
لماذا ّ
الفقر

عدة
الحد من األعباء المالية المترتبة على تربية أطفال ّ

ً
خصوصا
متدن
وغياب التعليم أو وج��ود مستوى علمي
ٍ
بالنسبة لألم
غياب الوعي

أن ال��زواج يحمي الفتيات من االعتداء أو
اعتقاد األه��ل ّ

االستغالل الجنسي أو من إقامة عالقات خارج الزواج.
احذروا تزويج القاصرات!

يحد من حرية ابنتكم ويعزلها عنكم ويضع ً
حدا لتعليمها قبل

األوان

ً
س��ن��ا ق���د ي��ع��رض��ه��ا ل��ل��ع��ن��ف من
زواج���ه���ا م���ن رج���ل أك��ب��ر

هناك خطر على حياتك أيتها الفتاة أثناء الحمل والوالدة

زواج القاصرة يعرّ ضها لمخاطر صحية بسبب الحمل
ابنتكم ال تزال طفلة  -فهي غير مستعدة لالهتمام برجل
وغير مستعدة لتصبح ً
أما

خلقية)

شريكها

ليس المهر سوى مكسب قصير األجل فال يجب أن يكون
ً
هدفا
ابقاء ابنتكم في المدرسة استثمار أفضل وطويل األجل
أيها الطفل تعرّ ف على ّ
حقك (فتاة أو فتى):
ممنوع الزواج قبل الثامنة عشرة من العمر
ّ
من ّ
التعلم
حقك

ال��زواج المبكر يعرّ ضك لمخاطر ويجعلك عرضة لالعتداء

الجنسي والجسدي واإلساءة العاطفية

خطر على حياة طفلك /جنينك (نقص في الوزن وتشوهات

نحد من زواج األطفال؟
كيف ّ
تمكين الفتيات

حرمانك أيتها الفتاة من الحصول على عمل الئق عندما

يمكن المنظمات األهلية إش��راك الفتيات في أنشطة

تكبرين

أن:
أيتها القاصر ،فلتعلمي ّ
زواجك ال يقتصر على احتفال وفساتين وهدايا جميلة

إشراك الفتيات في الدراسة وأنشطة نوادي األطفال
أقرانهن
لهن بلقاء
ّ
تسمح ّ
جلسات توعية حول الزواج المبكر

يمكن المنظمات غير الحكومية تنظيم مشاريع م��درّ ة

للدخل مع األسر للحد من الفقر

تصبح حريتك مقيّ دة
ّ
تزويجهن ممارسة
يتوقع من العديد من الفتيات اللواتي يتم
ّ

وأسرهن حول
على الجهاد المعنية بالصحة توعية الفتيات
ّ
الصحة االنجابية ومخاطر زواج األطفال
ّ
المعلمين وأفراد المجتمع لرصد وإحالة أي زواج مبكر
تدريب

أنت أكثر عرضة للعنف الجسدي والجنسي
ً
ً
وجسديا
عاطفيا
أنت عاجزة عن الدفاع عن نفسك

بتشجيع األسر على وقف زواج األطفال أو تأخيره

شعورهن بالرغبة في ذلك.
الجنس قبل
ّ
ً
نضاجا في شكل كامل كي تنجبي
جسدك ال يكون

تقديم منح مدرسية منصفة إلى األسر المحرومة
حمالت توعية تثقيفية لمكافحة زواج األطفال.

انترت آمن
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ف��اي��س��ب��وك ،إن��س��ت��غ��رام ،وات���س���اب ،ت��وي��ت��ر ،سناب
ت��ش��ات ....ع��ش��رات ال��م��واق��ع للتواصل وال��دردش��ة
وتبادل الصور ومقاطع الفيديو.
نعم إنها موضة هذا العصر! ننشئ صداقات جديدة،
ّ
ونؤلف
ونناقش مواضيع ،وننشر صورنا وفيديواتنا
شخصية افتراضية كل شيء فيها جميل ورائع!
لكن في الواقع ،قد تكون هذه المواقع اإلجتماعية
خطيرة .ف��ي الصف الثالث أس��اس��ي ف��ي الليسيه
ال��ف��رن��س��ي��ة ،اس��تُ ��ح��دث��ت ون��وق��ش��ت م��س��اوئ ه��ذه
التطبيقات .يُ منع خلق حسابات على "فايسبوك"
��ام��ا وف ً��ق��ا للقانون ،فما فائدته
قبل عمر ال���ـ 13ع ً
لطالب في سن الثمانية أعوام؟
نشرنا فوائد وم��س��اوئ ه��ذه المواقع وناقشناها
وتفاوضنا عليها...
وإليكم ملخّ ص عن أخطار مواقع التواصل الغجتماعي
ال��ص��ف ال��ث��ال��ث ف��ي الليسيه
ّ
ال��ت��ي عرضها ط�لاب
الفرنسية و 5نصائح صغيرة إلستخدامها بشكل
صحيح وصحي.
كارال شمعون
مدرّ سة
الصف الثالث أساسي
ّ
مدرسة الليسيه الفرنسية

ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ...ﻛﻴﻒ ﺃﺣﻤﻲ ﻧﻔﺴﻲ؟

ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺑﺤﺪّ ﺫﺍﺗﻪ ،ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻤﺪّﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺼّﺔ ﺍﺧﺘﺼﺮﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻭﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮّﺭ ،ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮّﻝ ﺧﻄﺮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً.

ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺆﺫﻳﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ:
 ﻳﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻻ ﻧﺮﻳﺪﻫﺎ. ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺻﻮﺭﺍً ﻭﻓﻴﺪﻳﻮﺍﺕ ﻣﺆﺫﻳﺔ. ﻳﺟﻌﻠﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸﻓﻼﻡ ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ. ﻳﻧﺸﺮ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻭﺻﻮﺭﺍً ﻭﻓﻴﺪﻳﻮﺍﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ.ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺳﺮّﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻّﺔ. ﻳﺘﻜﻠّﻢ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨّﺎ. ﻳﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻄﺮّﻑ. -ﻳﺟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﺪّﻕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ.

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺐّ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﻋﺎﻟﻢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ؟
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻔﻴﺪﺓ.ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ.ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﺸﻬﻮﺭﺓ.ﻧﺸﺮ ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﻣﺮﺍﺕ ﻭﺗﺠﺎﺭﺏ ﺷﺨﺼﻴﺔ.ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﺪّﺓ ﻭﺗﻌﻠّﻤﻬﺎ.ﺍﻻﻃّﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺓ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻻً.-ﺍﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﺑﺎﻷﻟﻌﺎﺏ.

ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻷﻫﻞ ،ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻷﻭﻻﺩﻛﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻬﻢ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺒﺮ:
 ﺧﻮﺽ ﺩﺭﺩﺷﺔ ﺣﻮﻝ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﻣﺨﺎﻃﺮﻩ. ﺍﻟﺘﺄﻛّﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﺴُّﺒﺎﺏ. ﺍﻟﺘﺄﻛّﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﺍﻟﺘﺄﻛّﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪﻭﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺒّﺐ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﺰﻥ. ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺿﻤﻦ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻷﻟﻌﺎﺏ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﺗﻤﻸ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ. ﻭﺿﻊ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺳﺮّ ﺗﺤﻤﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﻭﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻮﺍﺗﻒ.ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ...ﺇﻟﻴﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ:
 ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ. ﺍﻧﺸﺮ ﺭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻓﻜّﺮ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ. ﻛﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺬﺭﺍً ﻟﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. ﺗﺤﻜّﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻚ ﻭﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ. ﻻ ﺗﺘﺸﺎﺭﻙ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻚ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ)ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ،ﺍﺳﻢ ﻣﺪﺭﺳﺘﻚ ،ﺍﺳﻢ ﻭﺍﻟﺪﻳﻚ(.
 ﻻ ﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ. ﻻ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺣﺪ ﺗﻌﺮّﻓﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. ﻻ ﺗﺤﺪّﺩ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ. ﺗﺬﻛّﺮ ﺃﻥّ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﺃﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ،ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ.
 ﻻ ﺗُﻄﻠﻊ ﺃﺣﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻫﻠﻚ ﻭﻏﻴّﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ. ﻻ ﺗﺤﻤّﻞ ﺃﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺌﺬﺍﻥ ﺃﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺃﻣﺮﻙ ،ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﻮﻱﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻳﺪﻣّﺮ ﺣﺎﺳﻮﺑﻚ ﺃﻭ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﻮﺣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﺠﺴﺲ ﻋﻠﻴﻚ.
 ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺆﺫﻳﺔ ،ﺑﻠّﻎ ﺷﺨﺼﺎً ﻧﺎﺿﺠﺎً. ﻻ ﺗﺸﻐّﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻣﻦﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺎ ﺩﻣﺖ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻠﻮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﻻﺩ:
 ﺁﻻﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﻨﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ. ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﺍﻟﺒﺪﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻋﻀﻼﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ. ﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻺﻣﺴﺎﻙ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ. ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ. ﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻭﻛﺴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ. ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ. ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻻﻧﻄﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺲ. ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ.)ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ – ﺍﻟﺤﺮﻛﻲ ﻣﻴﻠﻴﺴﺎ ﺑﺎﺳﻴﻞ
ﺣﻮﻝ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻠﻮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻭﻻﺩ(.

ﻗﺒﻞ ﻧﺸﺮ ﺃﻱ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ،ﻫﻞ ﻫﻮ /ﻫﻲ:
•ﺻﺤﻴﺢ؟
•ﻣﺆﺫٍ؟
•ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؟
•ﺿﺮﻭﺭﻱ؟
•ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺟﻴﺪ؟

ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺧﺘﺮﺍﻕ:
 ﻻ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺼﺪﺭﻫﺎ. ﻻ ﺗﻜﺘﺐ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺎ. ﻻ ﺗﺤﻤّﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ. ﻻ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻷﻱ ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ. ﻻ ﺗﺪﻉ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﻫﺎﺗﻔﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺳﻮﺏ ﻷﻱ ﻏﺮﺽ ﻛﺎﻥ. ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺳﺮ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﻣﻌﻘّﺪﺓ ،ﻟﻜﻦ ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻛّﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﻣﻦ. -ﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘّﻖ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻛﺤﻤﺎﻳﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻌﺮّﺽ ﻟﻺﺳﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻋﻠﻴﻚ:
 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺇﻃﻼﻗﺎً ﻣﻊ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺍﻻﺑﺘﺰﺍﺯ. ﻋﺪﻡ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺍﻹﺳﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟّﻬﺔ ﺇﻟﻴﻚ. ﺣﻈﺮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻓﻮﺭﺍً. ﺣﻔﻆ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻴﺘﻬﺎ. ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮّﺿﺖ ﻋﺒﺮﻩ ﻟﻺﺳﺎﺀﺓ. ﺇﺑﻼﻍ ﺷﺨﺺ ﺭﺍﺷﺪ ﺗﺜﻖ ﺑﻪ. -ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻷﺣﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮّﺽ ﻟﻺﺳﺎﺀﺓ.

ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ:
 95ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ،ﻭﻓﻖ ﻣﺮﻛﺰ " "Pewﻟﻠﺒﺤﻮﺙ.
ﺃﺍﻌﻤﺮ ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺷﻴﻞ ﻣﻴﺪﻳﺎ )ﻓﺎﻳﺴﺒﻮﻙ،
ﺍﻧﺴﺘﻐﺮﺍﻡ ،ﺳﻨﺎﺏ ﺗﺸﺎﺕ ،ﺗﻮﻳﺘﺮ( ﻫﻮ  13ﻋﺎﻣﺎً ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ OFCOM.
ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ،ﻻ ﺗﺴﻤﺢ "ﻭﺍﺗﺴﺎﺏ" ﻟﻸﻭﻻﺩ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟـ  16ﻋﺎﻣﺎً ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،ﻭﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺍﻟـ  13ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﺍﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﺑﻴﻦ  6-4ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺘﺨﻄﻰ  15ﺩﻗﻴﻘﺔ.
ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻸﻭﻻﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  13 - 7ﺳﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻠﻮﺣﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺷﺮﻁ ﺃﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﺓ  20ﺩﻗﻴﻘﺔ.
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ﻛﻴﻒ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ؟
ﺍﻟﺸﺎﻃﻰﺀ؟
ﺃﻛﻴﺎﺱﺎً ﻭﻋﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻛﻴﺎﺳ
ﻻ ﺗﺪﻓﻦ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺃﻛﻴﺎﺳًﺎ ﻭﻋﺒﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ )ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ،ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ(
ﺍﺭ ِ
ﺍﻓﺮﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳّﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ
ﻻ ﺗﺸﻌﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ
ﻻ ﺗﻐﺎﺩﺭ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻓﺘﻪ

ﻋّﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ:
•
•
•
•
•
•

ﻭﺩ ﺑﺄﻛﻴﺎﺱ ﻏﻴﺮ ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ.
ﺍﻟﺘﺰ ّ
ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺃﺣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻌﺒﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ.
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻐﻠﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﻰﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﻢ ﺍﻳﺎﻩ.
ﺗﺠﻨﺐ ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ.
ﻭﺃﺧﻴﺮًﺍ ،ﺍﻧﺘﺒﻬﻮﺍ ﺍﻟﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻜﻢ ﻓﺎﻻﻭﻻﺩ ﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﻭﻳﻘّﻠﺪﻭﻥ.

ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ؟؟
ﻛﻴﻒﺥﻳﺘﻳﺘﻐﻐّﻴﺮّﻴﺮ؟ ﻛﻴﻒ
ﺍﻟﻤﻨﺎ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻳﺘﻐّﻴﺮ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻮﻥ ﺫﻟﻚ .ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ .ﻳﻜﺎﺩ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻳﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﺎﻟﺸﺘﺎﺀ ﻭﻳﺬﻭﺏ ﺟﻠﻴﺪ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ.
ﺣﺴﻨًﺎ ،ﺇﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﻐّﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ .ﻻ ﺗﺨﺎﻓﻮﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ! ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺘﺴﺎﺀﻟﻮﻥ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ،
ﻓﺈﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :ﺍﻟﺘﻐّﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻫﻮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ .ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺟﺢ ،ﻟﻢ ﺗﻔﻬﻤﻮﺍ ﺷﻴﺌًﺎ! ﺇﺫًﺍ ،ﺇﻟﻴﻜﻢ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ:
ﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ.
ﻮﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆ ّ
ﻮﺙ :ﺭﺍﻗﺒﻮﺍ ﺩﺧﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ...ﻫﺬﺍ ﺟﺰﺀ ﺑﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠ ّ
ﺍﻟﺘﻠ ّ
ﻥ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ :ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﺃ ّ
ﺇﺫًﺍ ،ﺗﺨّﻴﻠﻮﺍ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﻄﻌﻬﺎ! ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺮ ،ﺃﻱ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ،ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻜﻮﻛﺐ.
ﺃّﻳﻬﺎ ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﺍﺭﻓﻀﻮﺍ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ!

ﺍﺻﻐﻮﺍ ﺟّﻴﺪًﺍ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺔ

ﻣﺎ ﺍﻟﺤﻞ؟
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺎ ُﻳﻌﺮﻑ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﺑـ"ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ"
ﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺤ ّ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺮ
ﻭﺿﻊ ﻓﻼﺗﺮ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
ﻣﻨﻊ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺍﻟﺠﺒﺎﻝ ﺑﺎﻟﻜﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ.
ﻋﺪﻡ ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ.
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ.

ﺍﻥ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ .ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ؟ ﺇﺫﺍ
ﻮﻝ ﺻﺤﺎﺭﻯ!
ﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ ﺳﺘﺘﺤ ّ
ﺍﺳﺘﻤّﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﺈ ّ
ﺪﺓ،
ﻒ ﺃﻧﻬٌﺮ ﻋ ّ
ﺳﺘﻀﻄﺮ ﺍﻟﺤﺸﺮﺍﺕ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻦ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ،ﻭﺳﺘﺠ ّ
ﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺍﻷﻣﻄﺎﺭ .ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﺭﺛﺔ!
ﻭﺳﺘﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﺯﻣﺔ ﻣﻴﺎﻩ ،ﺇﺫ ﺳﻴﻘ ّ

ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺘﻤّﺮ ﺍﻟﺘﻐّﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻲ؟
ﺟﻔﺎﻑ ﻭﺗﺼّﺤﺮ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺣﺮﺍﺋﻖ ﻏﺎﺑﺎﺕ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ
ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﻤﺮﺓ
ﻓﻴﻀﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻟﻸﻣﺮﺍﺽ.
ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ
ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ
ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺒﺚ ﺍﻷﻭﻛﺴﺠﻴﻦ،
ﻔﺲ .ﺇﺫًﺍ ،ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺷﺠﺮﺓ!
ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨ ُّ

ﻣﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ؟
ﻈﻠﻬﺎ
ﻧﺘﻔﻴﺄ ﺑ ّ
ﻧﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﺭﻫﺎ
ﻧﺘﻤّﺘﻊ ﺑﻨﺴﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﺸﺔ
ﺗﻘّﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﺒﺨﺮ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻓﺮ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ
ﺗﻮ ّ
ﺪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ
ﺗﺼ ّ
ﺗﻘﻒ ﺳﺪًﺍ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ
ﻣﻔﻴﺪﺓ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺂﻛﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﺔ
ﺗﻤﺘﺺ ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﻮّﺛﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻮﺙ ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺇﺫ ﺗﻤﺘﺺ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻠ ّ

ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺃﺭﻣﻲ
ﻧﻈﻴﻒ ،ﻻ
ﺃﻧﺎ ﻧﻈﻴﻒ،
ﺃﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻓﻲﻭﺭﻗﺔ
ﺃﺭﻣﻲ
ﺃﻧﺎ ﻻ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻓﻲ
ﺃﺭﻣﻲ
ﻻ
ﻧﻈﻴﻒ،
ﺃﻧﺎ
ﺻﺪﻳﻘﻲ!..
ﺃﻧﺎ ﻧﻈﻴﻒ ،ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺭﻣﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺻﺪﻳﻘﻲ!..
ﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨّﺰﻫﺎﺕ
ﻻ ﺗﺮ ِ
ﻻ ﺗﻘﻄﻒ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺃﻭ ﺗ ُ
ﺏﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺪﺍﺋﻖ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨّﺰﻫﺎﺕ
ﻡﻷ ﺍﻋﻟﻨﺸﻔﺎﺎﻳﺎ
ﺪﺱ ﻋﻠﻻﻰﺗﺮﺍ ِ
ﺪﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺸﺎﺏ
ﻭﺭﺩﺓﻘﻄﻒ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺃﻭ ﺗ ُ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺷﺠﺮﺓ ﺃﻭ ﻻ ﺗ
ﻭﺍﻻﻟﻤﻨﻴﻮﻡ/ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ /ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ(
)ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ
ﺍﺭ ِ
ﻭﺭﺩﺓ
ﺑﻬﺎ ﺷﺠﺮﺓ ﺃﻭ
ﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻲ
ﺳﻠﺔ ﺃﻣﻜﻦ
ﺕ ،ﺇﺫﺍ
ﺕﻤﻼ
ﺳﺍﻠﻟﻨﺔﻔﺍﺎﻟﻳﺎﻤﻬ
ﻡّ
ﻻ ﺗﻨ َ
ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ )ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﺍﻻﻟﻤﻨﻴﻮﻡ/ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ /ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ(
ﻓﻲ
ﻲﺭ ِ
ﺲ ﻓﺮﺯﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻴﻬﺎ ﻓ ﺍ
ﻗﻤﺎﺵ(...ﻜﻦ
ﻛﺮﺗﻮﻥ،ﻼﺕ ،ﺇﺫﺍ ﺃﻣ
)ﺯﺟﺎﺝ ،ﺍﻟﻤﻬﻤ
ﺳﻠﺔ
ﻣﺜﻞﻲ ّ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎﻬﺎ ﻓ
ﺇﻋﺎﺩﺓﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺭﻣﻴ
ﺲ ﻓﺮﺯ
ﻳﻤﻜﻦ َ
ﺃﻋﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨ
ﻏﺮﻓﺘﻚ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻛﻤﺎ
ﻗﻤﺎﺵ(...
ﻛﺮﺗﻮﻥ،
)ﺯﺟﺎﺝ،
ﻣﺜﻞ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ
ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻳﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺃﻋﺪ
ﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ؟
ﻛﻴﻒ ﻧﺤ ّ
ﻭﺧﻄﺮﻩ
ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ
ﻟﻤﻨﻊ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﺃﺧﺒﺮ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻙ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﻏﺮﻓﺘﻚ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺗﺤﺎﻓﻆ
ﻛﻤﺎ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﻧﻈﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻓﻆ
ﺕﺘ؟ﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
ﺕﺎ ﺍﻟ
ﻦﻤﺇﻴﻧﺘﺔﺎ ﺍﺝﻟﻨﺍﻟﻔﻨﺎﻳﺎ
ﺪﺾﻣ ﻛ
1ﻗِّﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺐﻛ.ﻴﻓﺘﻔﺎﻳ
ﻔ ّ
ﻒﻨﺨﻧﺤ
ﺃﺧﺒﺮ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻙ ﻋﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﻭﺧﻄﺮﻩ
ﻔﻟﻴﻬ
ﺔﺇ
ﻤﺘﻦﻌﻠﻴﻫﻢ
ﺳﺪﺘﻳﺨﻤﺪﺍﻬﺎﻡ ﻟﺍﻟ َ
ﻦ ﺗﺍﻘ
ﻞﺔﻣﺃﻭ
ﻄﻠ
2ﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟ-ﻤ1ﻌﻗِّﻠ ّﺾﺎ.ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ
ﺐ.ﺑﺤﻓﺎﺘﺟﻨﺨ
ﻥﻠﻴﺫﻟ
ﻤﻦ ﻫﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻄﻠﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟ َ
ﻚﻷﺟﻣﻬﻤﺰﻜﺓﻨًﺎ.ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌ ّ
ﺢﺍ
3ﺍﺷﺘِﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎ2-ﻛﺗﺎﺼ4ﻗِّﻠﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ3- .ﺍﺷﺘِﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻠﻴﺐ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨًﺎ.5ﺗﺒَّﺮﻉ ﺑﺜﻴﺎﺑﻚ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ.4ﻗِّﻠﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ.ﺳﻳﺘﻤﻌﺔﻤ.ﺎﻝ.
ﻚﺓ ﺍﺍﻟﻻ
ﻹﻴﺎﻋﺑﺎﺩ
ﺪﻡ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺴ ّ
6ﺍﺳﺘﺨ ِﻘﺪ
ﺔ ﺑﺜ
ﻮﻕ ﺍ-ﻟ5ﻘﺗﺎﺒﺑَّﺮﻠﻉ
ﻕﻘﺍﻟﻂﻘﺎﺍﺑﻟﻠﻜﺔﻤﻴﻹﺔﻋﺎﺍﻟﺩﺘﺓﻲﺍ ﺗﻻﺤﺘﺎ
ﻮﻓ
ﺱ ،ﺍﺍﻟﺘﺷﺘ
ﺪﺩﻡﺍﻟﺃﻐﻛﺬﻴﺍﺎﺋﻴﺔ
ﺳﺘﺟﻌﻬﺎﻤ.ﺎﻝ.
ﺴِﺮ ّ
7ﻗِّﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ .ﺗﻔﺎﺩﻳًﺎ ﻟﺮﻣ -ﻲ 6ﺍﻟﺳﻤﺘﻮﺨﺍ ِ7-ﻗِّﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ .ﺗﻔﺎﺩﻳًﺎ ﻟﺮﻣﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﺷﺘِﺮ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ.

ﻋّﻠﻤﻮﺍ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ...
ﺭﻣﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ ﺃﻭﻻﺩﻛﻢ...
ﻋّﻠﻤﻮﺍ
ﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨ
ﺭﻣﻲﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺒﺎﺕ ﻭ
ﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﻼﺕ
ﻓﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑﺴﻴﻂﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺒﺎﺕ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻜﻴﺲ ﻟﺮﻣﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ
ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑﺴﻴﻂ
ﻓﻲﺍﻟﻔﺮﺯ
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺍﻟﺼﻐﺮ
ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﺮﻣﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
ﺑﻜﻴﺲ
ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺼﻐﺮ
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ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ؟
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳُُﻌﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳُُﻌﺎﺩ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ؟
ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ ،ﺍﻟﻮﺭﻕ ،ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ ,ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻔﺮﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻟﻨﺎ،
ﻛﻴﻒ؟
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻌﻠﻪ ﻫﻮ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﺗﻀﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻓﻘﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺍﻟﺰﺟﺎﺝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ.

ﻣﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ؟
 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻠﻮّﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻭﺍﻻﺣﺘﺒﺎﺱ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮّﺙ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻲﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ.ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﻛﻴﻒ؟
 ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ،ﻭﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﻴﺎﺱﺍﻟﻘﻤﺎﺵ ﺃﻭ ﺃﻛﻴﺎﺱ ﺍﻟﻮﺭﻕ.
ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﺗﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺳﻊ ,ﻓﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌﺮﺑﺔﺍﻟﺠﺮّ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﺵ.
ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻨﺎﺟﻴﻦ ﺍﻟﻘﻬﻮﺓ ﻭﺃﻛﻮﺍﺏ ﻭﺻﺤﻮﻥﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ.
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻗﻼﻡ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ ﺑﺪﻻً ﻣﻦﺃﻗﻼﻡ ﺍﻟﺤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﻓﺔ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻛﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﺒﻮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﺃﻥّ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺮﺗﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﻕﺃﻣﺮ ﻣﺤﺒﺐ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺭﻕ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺪﻭﻳﺮﻩ ﻭﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺘﺤﻠّﻞ
ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎً.
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قرار إنقاذ
الكوكب بأيدينا
خلق ّ
الله ال��ك��ون ،وم��ا كوكب األرض
ومن فيه إال دليل على عظمته وطريق
تحد يواجه اإلنسان
ّ
لمعرفته.
لعل أكبر ٍّ
على ه��ذا الكوكب هو ظاهرة التغيّ ر
ال��م��ن��اخ��ي .ف��م��ا ه��ي ه���ذه ّ
ال��ظ��اه��رة
ّ
وأسبابها ونتائجها ،وهل اإلنسان قادر
على تقديم الحلول؟
تغيّ ر المناخ هو التغيّ ر الملموس وطويل
الطقس
معدل حالة ّ
األثر الذي يطرأ على
ّ
أن المجتمع
لمنطقة م��ا .وق��د تبيّ ن ّ
األول والمسبّ ب
البشري هو المساهم
ّ
ّ
األساس لظاهرة تغيّ ر المناخ ،فالحاجة
السلع،
التطور وازدياد ّ
إلى
ّ
الطلب على ّ
ساهما بقيام ثورة صناعيّ ة ّ
تمثلت في
حرق كميّ ات هائلة من الوقود كالنفط
وال��غ��از ،مما أن��ت��ج ك��م��يّ ��ات كبيرة من
غ��از ثاني أوكسيد ال��ك��رب��ون والميثان
وغ��ي��ره��م��ا ،وش��كّ ��ل طبقة غير مرئيّ ة
حبست الحرارة المنبعثة من ّ
الشمس،
وأدى ذل��ك إل��ى ارت��ف��اع درج��ة حرارتها،
ّ
وهو ما بات يُ عرف بظاهرة االحتباس
الحراري.
ّ
للغابات المطيرة دورها في المحافظة
على توازن الكوكب ،فهي تمتص ثاني
أوكسيد الكربون لتُ طلق األوكسجين
إل���ى ال���ه���واء .وع��ن��دم��ا يقطع ال��ن��اس
األش��ج��ار ب��ه��دف ص��ن��ع ال��خ��ش��ب وزي��ت
الطرق والمباني ،فذلك
النّ خيل وإقامة ّ

مبادرتكم
الفردية
الحل!
ّ
هي
بكيس من النفايات دخلنا الصف.
بعثرناها كما تنتشر ف��ي جبال
النفايات عند الساحل اللبناني
وفي البحر والمكبّ ات .صدمة على
وجوه تالمذة مدرسة الـ college
.sacre coeur gemmayze
النفايات من حولهم ،ال ي��درون
ماذا يحصل .دخل فريق "النهار"
مقدمة.
إلى الصف من دون أي
ّ
"م���اذا تشعرون وال��ن��ف��اي��ات من
حولكم؟" .سألناهم من منطلق
أن النفايات تنتشر في شوارعهم
في المناطق التي يسكنون فيها.
"ل���وث���ت"
ع��ل��ى ص��ف��ح��ة ب��ي��ض��اء
ّ
بنفاياتنا المنزلية كتبوا بماذا
يحلمون" .ن��ري��د بيئة نظيفة"،
تحدثوا عن صحتهم وعن "صيت"
ّ
ل��ب��ن��ان ف���ي ال����خ����ارج .ب��اخ��ت��ص��ار
صرختهم كانت "ال نريد نفايات".
"ن��ري��د ادارة نفاياتنا بالطريقة
الصحيحة!".
ت��ف��اج��أوا ع��ن��دم��ا أب��ل��غ��ه��م م��دي��ر
ال��ب��رن��ام��ج ال��ب��ي��ئ��ي ف���ي جمعية
"ارك��ان��س��ي��ال" م��اري��و غ��ريّ ��ب بأن
نفايات تخرج من منزلنا ترمى في
البحر وفي المطامر القريبة منه.
ال��ت��ع��جّ ��ب ع��ل��ى وج��وه��ه��م .م��اذا
أوال
عليهم أن يفعلوا؟ "عليكم
ً
البدء بمبادرات ف��ردي��ة" ،اب��دأوا
بعملية الفرز في المنزل ،أما في
ّ
يتعلق بالتدوير ،فهناك جهات
ما
قليلة تعمد إلى تطبيق ذلك في
الحد
لبنان" .حاولوا قدر اإلمكان
ّ
ً
خصوصا
من استعمال البالستيك
األكياس" ،يعطيهم غريّ ب بعض
ال���ح���ل���ول ،اس��ت��ب��دل��وا األك��ي��اس
البالستيكية ب��أخ��رى م��ن قماش
كل مرّ ة تذهبون مع أهلكم
في ّ
مثال
لشراء األغراض من السوق.
ً
أعيدوا إرسال أكياس "التشيبس"
إلى المصنع .المبادرات الفردية
اليوم في لبنان هي األفضل.
رين بوموسى

الطبيعي،
ي���ؤدي إل��ى اخ��ت�لال ال��تّ ��وازن ّ
ّ
الدفينة في الهواء.
وتزداد الغازات ّ

حماية األرزة
أشجار األرز من أهم أن��واع األشجار الموجودة على
األراضي اللبنانيّ ة.
هدد باإلنقراض
ولكن اآلن فهذا النوع من األشجار ُم ّ
ّ
وذل��ك بسبب التغيّ رات المناخيّ ة .هذه األن��واع من
بحاجة إلنخفاض بدرجات ال��ح��رارة وتساقط
ٍ
األشجار
ّ
ّ
المتعود
الطقس
��ذا
ه
و
تاء،
الش
فصل
خ�لال
الثلج
ّ

وان
عليه لبنان ب��ات مغيّ ًرا في السنوات األخ��ي��رة،
ّ
إرتفاع درحة الحرارة وعدم تساقط ّ
هددان هذه
الثلج يُ ّ
عامال
الطيور ،الذي يُ عتبر
الشجرة .باإلضافة إلى قتل ّ
ّ
أن الطيّ ور
إذ
الشجرة،
أساسيّ ًا إللحاق األذى بهذه
ّ
ّ
ّ
الحشرات ّ
الضارة التي تُ ضعف
مساعدا ألكل
عامال
ً
هذه ّ
الشجرة.

لذلك على ال��دول��ة اللبنانيّ ة ،وض��ع قوانين صارمة
لحمايّ ة هذه ّ
الشجرة ،منها وقف األذى بهذه الطيور،
ّ
األشجار ألي سبب كان ،وتوسيع محميّ ات
وعدم قطع
وصنع غالفات زجاجيّ ة
األرز على إمتداد جبال لبنانُ ،
ّ
كهربائيّ ة ،وذلك إلستغالل كميّ ة الثلج المتساقطة
ً
هدرا ،والعمل على
خالل السنة وعدم تركها للذهاب
زرع ه��ذا ال��ن��وع م��ن الشجر بشكل كثيف م��ن خالل
الجمعيات ،والبرامج ّ
الثقافيّ ة التي تعرض على شاشة
التلفاز ،بهذه الطريقة قد نواجه خطر إنقراض هذا
المعمرة في لبنان.
النوع من األشجار
ّ

علي حمزة

المدرسة المعمدانية اإلنجيليّ ة

المناخي على كوكبنا؟
ما آثار التغيير
ّ

أب����رز ه���ذه اآلث�����ار ي��ك��م��ن ف���ي تغيير
معدل هطول األمطار .فقد أظهرت
ّ
أن الهطول ازداد في
عمليّ ات الرصد ّ
م��ن��اط��ق خ��ط��وط ال��ع��رض الوسطى
ّ
ّ
تقلص
الشمالي ،بينما
لنصف الكرة
أدت التغيّ رات
في مناطق أخرى .كما ّ
في الفصول إلى تغيّ رات في سلوك
أص��ن��اف ال��ح��ي��وان��ات ،فأصبحنا ن��رى
السنة،
الفراشات في وقت مبكر في ّ
وح ّ��ول��ت الطيور في أنماط هجرتها.
الشمالي
وب��دأ الجليد ف��ي القطب
ّ
ب��ال��ذوب��ان ،ف��ارت��ف��ع م��س��ت��وى سطح
البحر بأكثر من عشرين سنتيمترً ا في
السنوات الماضية.
النتائج

مدرسة المسار.

مدرسة الناعمة الرسمية.

أريده؟
وطني الجميل كيف
ُ
كل
بهيا ،وأعطى اإلنسان ّ
خلق الله الكون
جميالًّ ،
ً
السبل والميزات للحفاظ عليه .خلق اليابسة ،وجعل
األنهار والجداول تجري وسطها ،حاملة معها الحياة.
وعلى الضفاف ،خلق األشجار واألزهار الملونة الجميلة
والزكية ،والحيوانات المفترسة واألليفة ،وأنواعا
كثيرة من الطيور الجميلة التي تغرّ د بأصوات عذبة.
كذلك ،خلق البحار ،والنباتات المثمرة وغير المثمرة...
كل هذا الكون خلقه الله من أجل اإلنسان ،وجعل له
ّ
ً
ومتجددا .وكان نصيب اإلنسان،
متكامال
بيئيا
ً
نظاما ًّ
ً

في هذه البقعة الجغرافية ،جنّ ة من جنان الله اسمها
ً
ونظيفا،
جميال
لبنان .أخبرني ج��دي كم ك��ان لبنان
ً

وكيف كانت الغابات تكسو جباله وتغطي معظم
أراضيه ،وكيف كانت مياه األنهار نظيفة وغزيرة ،وكم
ً
وساحرا.
كان الساحل البحري أزرق
لم أستطع أن أصدق ما رواه لي جدي .وشردت في
تفكير عميق ،متسائال :لماذا أصبح لبنان هكذا؟ ومن
تحولت أنهاره
الذي يقطع أشجاره كل عام؟ ولماذا ّ

ً
ومكبا للنفايات؟ ولماذا
مستنقعات للصرف الصحي
تحول بحره مرتعا للمياه
غادرت الطيور سماءه؟ ولماذا ّ
اآلسنة والحيوانات النافقة؟
وأيقنت كم كان البشر مخطئين بحق الطبيعة وبحق
أنفسهم ،وأن هذه األمور لم تحصل إال بسبب إهمال
بعض الناس وجهلهم للبيئة وأهميتها ،وضعف سلطة
دولتنا .فحرائق الغابات تحصل بسبب إهمال الناس
الذين يذهبون للتنزه او لتحضير طعام الشواء ،فيتركون
مشتعال ،مما يؤدي الى احتراق األشجار والغابات.
الفحم
ً
اما النفايات ،فلم تستطع الدولة ايجاد حل بيئي صحيح
لها .فامتألت بها ساحات ال��ق��رى ،وش���وارع المدن
وبعض الروابي واألودية ،وانبعثت روائح كريهة منها،
وتصاعد دخان مميت في األرجاء من جراء حرقها.
لن نستطيع أن نكمل مسيرة الحياة في هذا الشكل.
علينا أن نعالج ه��ذه األزم��ات بالتثقيف البيئي ،وعبر
مساعدة الدولة على إعادة وطننا لبنان جنّ ة على األرض.
مالك وفيق شمعون  -المدرسة األلمانيّ ة

م��ن النتائج المترتبّ ة على ه��ذه اآلث��ار
ح��دوث ثقب في طبقة األوزون التي
األشعة
هي أساس حماية الكوكب من
ّ
ما فوق البنفسجيّ ة القاتلة .باإلضافة
فإن موجات الجفاف والتّ صحّ ر
إلى ذلكّ ،
فتحولها
بدأت تغزو الكثير من المناطق،
ّ
مستحيلة العيش .الكثير من الحيوانات
والكائنات الحيّ ة لن تستطيع الصمود
طويلاً وستنقرض من الوجود.
الحلول
بد من حلول لهذه ّ
الظاهرة.
ال ّ
أوال ،التّ خفيف من االعتماد على النفط،
ً
المتجددة
الطاقة
ّ
واستبدال وسائل
ّ
ّ
كالشمس والرّ ياح والمياه به.

ً
ثانيا ،التشجير لزيادة مساحة الغابات.
ً
والحد
البيئي
التلوث
ثالثا :التّ قليل من
ّ
ّ
ّ
تكدس النّ فايات باستعمال
من ظاهرة
ّ
الفرز وإعادة التّ دوير.
ً
راب��ع��اّ :
ب��ث ال��وع��ي أله��م��يّ ��ة الظاهرة

السلبيّ ة على األرض والبشريّ ة.
ونتائجها ّ
ً
أن سلوك
بد من اإلشارة إلى ّ
أخيرا ،ال ّ
��ري ه��و نقطة الفصل
المجتمع ال��ب��ش ّ
لكل
المناخيٍّ .
في محاربة ظاهرة التغيّ ر
ّ
ً
��إم��ا أن نكون ي��دا واح��دة
منّ ا دوره ،ف ّ
ّ
نتخلى عن
وإم���ا أن
لمستقبل واع���د،
ّ
أدوارن���ا فيقوم اآلخ��رون برسمها نيابة
عنّ ا .القرار بأيدينا.

زينب رحمة

ثانويّ ة البتول
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هل تنعكس نظافة األخالق على نظافة األحراج؟
ويمده بالحياة.
الطبيعة قلب ينبض باألمل فينعش اإلنسان
ّ
ّ
ه��ذه الهبة الربانيّ ة وقعت فريسة بطش بعض البشر،
فنصبوا ألحراجنا العداء.
السبيل لنكون
ما أهميّ ة األحراج ،وما دورنا تجاهها ،وكيف ّ
حبل نجاتها من الموت؟
األح���راج ث��روة وطنيّ ة ن��ظ��رً ا ألهميّ تها البيئيّ ة والجماليّ ة،
فالتّ يجان الخضراء ّالتي ّ
تكلل جبال لبنان وسفوحه هي مرآة
فضال عن دورها في
السائح،
ً
لجمال هذا البلد ،وسحر يُ غري ّ
المناخي ،وعدم انجراف التربة ،كما أنّ ها تضبط
تأمين التوازن
ّ
ثاني أوكسيد الكربون في الهواء.
أن ه��ذه ّ
إلاّ
ً
مطمرا ألط��ن��ان من
تحولت
ال��ث��روة الحرجيّ ة
ّ
ّ
ً
فسادا .من المحزن أن
النّ فايات ،بعدما عاثت األيادي فيها
نرى األحراج تفقد رونقها وتلفظ أنفاسها ،وقانون الغابات
الصادر عن مجلس النواب في  24/7/1996قد فقد
واألحراج ّ
قيمته وال يجري العمل به ،كما يسهل خرقه بال خجل.
كل ما ال يحتاجه اإلنسان،
لقد غدت األحراج حضنً ا يُ لقى فيه ّ
فهددت األخضر بالفناء ،وأحالت
لذا غزت الحشرات أحراجنا،
ّ
ً
يباسا ،فاستوطن األصفر المكان معلنً ا عن حجم
ما بقي منه
المأساة التي تطرق األبواب.
الكسارات التي
أضف إلى قضم األحراج والفتك بكنوزها،
ّ
تلتهم ما تلتهمه.
وف��ي سكرات الموت األخيرة تستقبل األح��راج العائالت
أن ّ
الضيف يسيء إلى مضيفه ،فيترك
جو
ترفيهي ،إال ّ
في ّ
ّ

ّ
كل بارقة
تتحول ألسنة لهب تبيد ّ
مخلفات غالبً ا ما
البعض
ّ
أمل.
أمام هذا الواقع المرير ،ينبغي أال نقف مكتوفي األيدي،
فكيف نبادل َمن وهبنا الجمال والحياة المتوازنة بالقسوة
ونكران الجميل؟ أال يجب أن نبادل اإلحسان إحسانً ا؟ فلنكن
األول -إلى إيجاد
محط ثقة ّ
ّ
الطبيعة ،ونبادر نحن -المستفيد ّ
مثال على
حدا ألعداء البيئة ،فنعمل
حلول من شأنها أن تضع ّ
ً
حب البيئة في نفوس األفراد
تأسيس جمعيّ ات تغرس قيم ّ
كما تغرس ّ
الشتلة في قلب األح���راج ،فتنشر إعالنات أو
تجري مسابقات ،أو تقيم حمالت تنظيف وتشجير .ال يخفى
على أحد دور المدارس والمناهج التعليميّ ة في تأكيد أهميّ ة
البيئة وبناء الوعي الكافي لطريقة التعامل السليم معها،
التوعوي ،واالشتراك بمسابقات
ّ
من خالل الكتب ومحتواها
الطرق المجدية.
بيئيّ ة ،وغيرها من ّ
تصب في أحراجنا،
الصحي من أن
الصرف
أن منع مياه ّ
كما ّ
ّ
ّ
ً
أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة.
عد واحدا من
ّ
يُ ّ
فإن التّ حطيب الجائر بهدف التّ دفئة وصناعة الورق،
كذلك
ّ
ً
باهظا.
يكّ لف األحراج ثمنً ا

اللبناني لهذه
سيتصدى
وفي الختام ،يبقى السؤال :هل
ّ
ّ
الهجمة ّ
الشرسة ويقف كجبل ال تغلبه رياح؟ وهل ستنعكس
نظافة األخالق على نظافة األحراج؟
الساتر
زينب عبد ّ
ثانويّ ة البتول

أعيدوا لبنان لؤلؤة
نعدها مرتين :األولى الشاطئ
نعد ثرواتنا،
عندما
ّ
ّ
ّ
الشمس
��أن
اللبناني ،والثانية رماله
المشعة ك ّ
ّ
خيوطا ذهبيّ ة وترميها
ً
راح��ت تحوك من خصلها
ُ
األم��واج يعلو البحر فيجرف معه
فقش
فوقها.
ِ
ً
متنوعة .إنّ ه ثروة حقيقيّ ة .يا له من مشهد
أصدافا
ّ

مذهل.
لكن وح��ش ً��ا ألحق ال��خ��راب بشاطئنا وبحرناَ .من
ّ
ّ
يكون سوى ابن آدم المجرم؟ تغطرس وتملكته
ً
ً
مخيفا ،يبتغي االنقضاض
وحشا
فحولته
أنانيّ ته
ّ
على فريسته وابتالعها مهما ّ
غصت
كلف األمرّ .
��ان م��ن النفايات البالستيكيّ ة
ال��ش��واط��ئ ب��أط��ن ٍ
بدلت معالمها ،أكياس هنا ،أطباق هناك،
ّالتي ّ
بالستيك هنالك .أطعمة فاسدة وتسرّ ب وقود
تصب
الصحي
من البواخر واليخوت ،ومياه الصرف
ّ
ّ
في البحر ،ح��ذاء قديم يشارك األوالد السباحة،
ً
أسماكا
عشوائي ...وعلى صفحة الماء ترى
صيد
ّ
تطفو ُ
التلوث
وف��رض عليها الموت وسط هذا
ّ
الخطير.
ل��و اس��ت��ط��اع البحر ال��ك�لام ل��ص��رخ "ك��ف��ى! كفى
ً
ّ
وبحق أنفسكم!" .نعم ،الشواطئ
ّ
بحقي
إجراما
تستصرخ ّ
إلي أسباب
الضمائر ،وتستغيث" :أعيدوا ّ
الحياة ،فلعنتي ستالحقكم .اكتفيت من أعمالكم
وأفعالكم التي أهلكت حياة الكائنات في أحشائي.

دورنا في الحفاظ على البيئة

ما البيئة؟
البيئة هي كل ما حولنا من طبيعة منحنا إياها
ال��ل��ه ،وح��ي��اة ب��رّ ي��ة م��ن غ��اب��ات وأش��ج��ار وأح���راج
ونباتات.
ً
سلبا في
ولكن هناك بعض العوامل التي تؤثر
هذه البيئة وتضرّ بها ،منها تراجع نسبة الغابات
واألحراج بفعل بشر يفسدونها بقطعها أو حرقها
أو تلويثها بمختلف أنواع النفايات التي تحتوي
م��واد كيميائية تؤثر ف��ي نموها واستمرارية
اخضرارها وعطائها ،وقد يصل األم��ر الى تلف
أج��زاء كبيرة منها ،وبالتالي تناقص المساحات
الخضراء.

من هنا ،نجد أنفسنا أمام هذا السؤال :ما دورنا
كأفراد ومؤسسات ودول��ة في الحفاظ على
البيئة؟
دورنا في اآلتي:
 - 1نشر مقاالت توعية لمخاطر قطع األشجار.
 - 2الحد م��ن وج��ود المصانع التي تنبعث
منها م��واد كيميائية مضرة أو تركيب فالتر
لمداخنها.
 - 3محاولة استبدال وسائل النقل التي تعمل
بالوقود بأخرى تعمل بوقود صديقة للبيئة أو
اإلفادة من الطاقة الشمسية في هذا المجال.
 - 4تنظيم حمالت تشجير مستمرة.

ً
أن هذه البيئة نعمة من
وأخيرا يجب أن نعلم ّ
الخالق ،منحها لنا لنحظى بحياة صحّ ية خالية قدر
ً
كبارا
اإلمكان من األم���راض ،وبالتالي واجبنا،
ً
وصغارا ،المحافظة عليها.
أن��ا ب��دوري الصغير سأعمل جاهدة مع رفاقي
ً
ّ
دائما مدرستنا
سننظف
في المحافظة عليها.
ّ
ونتخلص من النفايات بطرق سليمة ،وسنطالب

إدارتنا بالمساعدة في زراع��ة بعض الشجيرات
نقي.
في باحة مدرستنا لننعم بهواء
ّ
السبسبي
شهد ّ
مدرسة المقاصد الخيرية اإلسالمية
 -عكار العتيقة

حلمي األخضر

"ازرع وال تقطع"
إن ُولِ ْدنا في هذا العصر
ما َذنْ بُ نا ْ
وفي هذا الزّ من ،عصر التّ كنولوجيا
���ط���ور وال��م��ب��ان��ي ال ّ
��ض��خ��م��ة
وال���تّ
ّ
والمصانع؟ ما ذنبنا إن ولدنا في
زمن كثرت فيه المباني وانعدمت
فيه األشجار والغابات؟ ما ذنبنا،
نحن األطفال ،كي ال نرى العالم
الذي خلقه الله لنا ،بجماله وروعة
ّ
نتنشق
أل��وان��ه؟ م��ا ذنبنا ك��ي ال
ً
ومنعشا؟
نقيا
هواء ًّ
لاً
يوما بعد يوم ،وجي بعد جيل ،بتنا ال
ً
نرى أمامنا إلاّ المباني ّ
الضخمة التي
كل ما هو جميل من
بعلوها ّ
قتلت
ّ
أشجار ونباتات .وباتت اليوم قرى
ً
مدنا كثيرة ،بعدما انتزع ناسها
تشبه
األشجار من جذورها ،وقتلوها.
الصاعدة لتعيش
ما ذنب األجيال ّ
الملوثة؟ وما ذنبها
في هذه البيئة
ّ
صاب بأمراض خطيرة من جرّ اء
كي تُ
َ
َ
تكتسح
أن
ل
عق
��ل
ه
ث؟!
��و
َ
يُ
ال��تّ ��ل ّ
نشآت األش��ج��ارَ وتقضي
ُ
ه��ذه ْال ُم
عليها؟!
ع��ل��ى اإلن���س���ان أن يستيقظ من
قتل
ُسباته ليرى ما جنته يداه من
ٍ

وبحق األجيال
ّ
الطبيعة
بحق ّ
وإجرام ّ
ٍ
حق
وأهم هذه الحقوقّ ،
الصاعدة؛
ّ
العيش في بيئة نظيفة .لقد منح
الطبيعة جميع مخلوقاته،
الله هذه ّ
حق
ح��د س���واء .فليس م��ن ّ
على ٍّ
يدمر هذه البيئة بأيّ ة
اإلنسان أن
ّ
يتحمل
ك��ل منّ ا أن
ٍّ
وسيلة .على
ّ
ال��م��س��ؤول��يّ ��ة ،وأن ي��ف��كّ ��ر بنفسه
تهتم
الدولة أن
ّ
وبغيره .كذلك على ّ
بالطبيعة والبيئة .فال نعمل على
ّ
تلويثها ،بل نساهم في التّ شجير
وزيادة المساحة الخضراء فيها.
لحماية بلدنا ،يجب أن نجعل شعارنا
"ازرع وال تقطع" ،وأن نحمل األرزة
الخضراء ،ليس في علمنا فحسب،
ً
كل
أي��ض��ا ف��ي قلوبنا وف��ي ّ
إن��م��ا
ليتحول لبنان جنّ ة
بقعة من أرضنا،
ّ
خضراء ،غنّ اء ،تمتزج فيها أصوات
العصافير وال��نّ ��ح��ل ب��أص��وات خرير
ال��م��ي��اه ،فنستعيد لبنان األخضر
الصافي ،وتغزّ ل به
ّالذي غنّ اه وديع ّ
سعيد عقل.

ناتالي حامد

مدرسة ّ
الدوليّ ة
الشويفات ّ

حافظوا على وطنكم

ين أنام
ٍ
كل
َّ
مساء حِ َ

أغرق في أجمل األحالم
ُ

أذهب في أحلى المشاوير

مهم
المحافظة على وطننا أم��ر
ّ
ً
جدا .السيّ اح يأتون من أوطانهم إلى
بلدنا ليستمعتوا بمناظره الجميلة
ويطلعون على آثاره الرائعة .
ه���م س��ي�لاح��ظ��ون األوس������اخ في
ال���ش���وارع وف���ي األن���ه���ار وم��ي��اه
ّ
المسلطة عليها
الصحي
��ص��رف
ال ّ
ّ
��ادرون
فيشمئزّ ون من وطننا وي��غ
َ

عصافير
ِ
كل ْال
وأرى ّ

راء
أدخُ ُل ْالبَ ساتِ َ
ين ْالخَ ْض َ
َو َأ ُش ُّم الأْ َ زْ هارَ ْالحَ ْمراء
ب في َأحْ لى حَ ِد َ
يقة
نَ ْل َع ُ
َأنا َو ُأخْ تِ ي َو َأ ْف َضل َص ِد َ
يقة
َأ ْصحُ و ِم ْن نَ ْو ِمي َأتَ َف َّكر
َمتى يَ تَ حَ َّق ُق حُ ُل ِمي الأْ َ خْ َضر
مروى جعفر
مدرسة الشويفات الدوليّ ة

ف��ي��ق��ل ح��ي��ن��ه��ا ع����دد ال��س��ائ��ح��ي��ن
ّ
القادمين إلى لبنان.
ال��ه��واء ،مصدر األوكسجين الذي
ّ
ملوثا بدخان المصانع
نتنشقه أصبح ّ

وال��س��ي��ارات م��ا يسبّ ب األم���راض
والسعال الشديد.
الصدريّ ة
ّ
بحرنا ،تراجعت ثروته بسبب تلوثه
بالنفط وأك��ي��اس النفايات ومياه
الصرف الصحي التي تصب فيه آتيه
من األنهار الملوثة ومن المجارير
ال��ت��ي تصب فيه مباشرة فنسي
أن الشاطئ هو شأن عام
الجميع ّ
ً
خاصا .
وليس

ال تقتل البيئة
ال��ب��ي��ئ��ة ه���ي ال��م��ك��ان ال��م��ح��ي��ط ب��ن��ا،
والمحافظة على نظافتها تعكس
أخالق كل فرد منها ،وهو أمر مهم
ً
جدا .عالقة اإلنسان الجيّ دة بالحيوان
واألشجار تضمن لنا حياة بيئية مفيدة.
للحد من
سنفعل ما في استطاعتنا
ّ
التلوث.
ّ
يجب عدم التعامل بالمبيدات الحشريّ ة
ألنّ ها تضرّ البيئة.

في المقابل تطورت بعض القرى
بفضل زيادة الوعي البيئي من خالل
تطور البلديات في فرز النفايات،
ّ
ً
خصوصا بعد أزمة النفايات الصلبة،

فجمعت ال��م��واد القابلة للتدوير،
وأنشأت المعامل التي تعمل على
فرز البالستيك عن المعدن والورق
وال��زج��اج وبعضها يتم بيعه ،لكن
لألسف ما زالت بعض القرى في
عكّ ار ترمي نفاياتها في الوديان أو

الغابات وعلى الطرق.
أط��ال��ب أن ي��ك��ون في ك��ل قرية
م��ع��م�لا ل��ف��رز ال��ن��ف��اي��ات
ع��ك��اري��ة
ً
نلوث هواءنا
وتدويرها
ب��دال من ّ
ً
وم��ي��اه��ن��ا وي��ج��ب وض���ع أك��ث��ر من
مستوعب للفرز في كل بيت .
ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى وط��ن��ك��م م��ن أج��ل
أهلكم وأبنائكم .

غفران أحمد ميتا

مدرسة المقاصد الخيرية
اإلسالمية – عكار العتيقة

اإلنسان النظيف

يجب أن ننشر ال��وع��ي ال��ص��حّ ��ي بين
ً
ً
وطنيا.
واجبا
الناس ،وهذا يعتبر

ً
ً
ً
نظيفا؟ ليبدأ اإلنسان من نفسه وم��ن ثم بيته،
بلدا
حقا
هل تريدون
وشارعه ،وبيئته فوطنه.
ً
ً
فبناء اإلنسان قبل بناء األوط���ان .ننطلق لنبني إنسانا نظيفا يتمتّ ع
باستقالل فكري .وال بد من وضع قوانين ملزمة تبدأ بفرز النفايات من
المنازل ،إلى قوانين تحافظ على البيئة.

ال تقتل البيئة كي ال تقتلك.
اترك المكان كما يجب أن تترك منزلك.
النظافة كالعادة ّ
كلها سعادة.
ً
نظ ً
ً
نظيفا ُم َّ
سعيدا
ما لتعش
كُ ��ن
كريماً.
حسين العاشق
متوسطة كفرشيما الرسمية

ع��ودوا إلى رشدكم ،فأنا أن��ازع في سبيل البقاء
التلوث وأنتم تقتلونني غير آبهين
واالنتصار على
ّ
بالقوانين والمحاسبة".
ّ
فلنتحرك .ح��ان ال��وق��ت لنسترجع ث��روت��ن��ا وحقنا
المسلوب .عودوا الى رشدكم .فلنتّ خذ اإلجراءات
المناسبة ،عبر نشر التوعية ح��ول أهميّ ة ثروتنا
المائيّ ة وكائناتها الحيّ ة ،من خالل مشاركتنا في
مهما في
ت���ؤدي دورً ا
الجمعيّ ات البيئيّ ة التي
ًّ
ّ
الحفاظ عليها .على ال��دول��ة أن تستيقظ على
جاهدا إيقاظها،
صوت الديك ال��ذي كان يحاول
ً
تصم آذانها .علينا أن نبدأ
ولكن يا لألسف ،كانت
ّ
من المدارس بتوعية التلميذ على مستقبل بلده
وبيئته وحياته.
عقال يا ابن آدم ،فلماذا ال تفكّ ر قبل
وهبك الله
ً
تصرّ فاتك الوحشيّ ة؟ لماذا تركض خلف الجشع
المدمر ،فيعمي بصرك؟ ح��ان الوقت لنتصرّ ف.
ّ
هيّ ا ،شاطئكم بانتظاركم ،بحركم يناديكم ،ثروة
الله تنتظر منقذها.
أين أنتم؟ انهضوا وأعيدوا جمال طبيعتكم ،أعيدوا
لبنان لؤلؤة ّ
الشرق.
ريتا مخّ ول
المدرسة الوطنيّ ة
التّ ابعة للرهبانيّ ة اللبنانيّ ة المارونيّ ة  -شكّ ا

لوسي مشيك

مدرسة النهضة الوطنية -دير الشير

مدرسة كفرشيما الرسمية
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Global Warming

L

et us face reality. Our world is cleaving its way into destruction, causing it to undergo a slow demise. Yes, in one way
or another, our planet has been exposed to both internal and
external destructive sources, but we’ll only focus on demonstrating what might be the top threatening source at hand. It’s
climate change, also known as Global Warming.
For those who haven’t known what it is, climate change in
general is defined as the long term change in Earth’s climate,
whether regional or global. And as a special type of the change
mentioned above, Global Warming is an observed century scale
that displays the rise in the average temperature of Earth’s climate system, and its related effect as part of the climate change.
As you might know, humans have taken a leading role in endangering their planet. And as an IPCC report concluded, it is
extremely likely that the human influence has been the domi-

M

nant cause of the observed warming since mid-20th century.
As a matter of fact, the largest human impact has been the
emission of greenhouse gases, which are gases that contribute
to the greenhouse effect by absorbing infrared radiation, such
as carbon dioxide and methane. This causes the warming of
the planet’s lower atmosphere and surface.
Other causes are the factors we cannot control, ones forced
by nature or outer influences; take the variation of Earth’s orbit as an example. You might not have known that the tilt of
the Earth’s axis and the shape of its orbit around the sun vary
slowly over thousands of years. This changes our climate by
changing the seasonal and latitude distribution of incoming solar energy into Earth’s surface. However, such variation in the
orbital cycle is not expected within the next 50,000 years.
Over the years, our planet showed several reactions to the

climate change taking place. On the biospheric hand, global
warming causes the destruction of natural habitats. It would,
as an epitome, melt sea ice, the habitat of Antarctic polar bears.
Hence, will result to the extinction of many species, as well as
the reduction in the diversity of the eco system.
And now, I conclude my essay by asking: Are we expected to
surrender as we face our ending, one we have created for ourselves, society, and planet? From the bottom of my heart, I
wish we, together as the united people we are, would transform what humanity dictates into the actuality we are living.
It’s the initial warning of rescue, asserting that Global warming
should be put to an end, before our lives are.

Zahraa Srour

Al-Batool High school

«Vivre dans un environnement sain et sauf»

algré les efforts fournis par les
humains, la gestion des déchets
demeure une mission impossible face à
certains comportements non réfléchis.
Un cri d’alarme doit être lancé : « Arrêtez de
verser vos déchets dans la mer ! nous avons
le droit de nager dans une eau propre !
Ne polluez plus les rivières ! nous avons

E

36

بيئة

 ســـنـة86

le droit de boire une eau potable !
Ne jetez plus les mégots des cigarettes
par les fenêtres des voitures ! vous risquez de nous brûler !
Menez les échappements des voitures
et les cheminées des usines par des filtres ! nous avons le droit de respirer de
l’air pur et pas une odeur nauséabonde !

Et vous responsables du pays: pensez
au bien commun, au bien de tout le
peuple et non pas à votre bien personnel et à votre propre intérêt !
Alors, voulez-vous nettoyer la Terre avec
moi ? Je vous fais confiance !

Lynn Saad

SSCC Bauchrieh

Environnement sain: Un rêve ou un droit?

nfants, adultes, et vieux doivent vivre
en respirant de l’air propre. L’air doit
être bon à sentir pour ne pas tomber
malade. Les forêts verdoyantes pour nous
assurer l’oxygène nécessaire à notre respiration. La mer limpide et nette pour
sauvegarder les habitants marins. Mais
malheureusement, au Liban, les déchets
jonchent le sol et polluent la terre, la mer
et l’air. Les libanais sont irresponsables
et les responsables absents !

Nous jetons nos ordures partout, nous
ne trions pas nos déchets !
Pas de filtre pour les cheminées des
usines et les échappements des voitures !
La pollution nuit à notre santé !
STOP ! Passons à l’action ! Notre planète est en danger !
Notre planète bleue va devenir noire !
Protégeons notre nature ! Sauvegardons-la !
N’abattons pas les arbres ! Reboisons.

Ne tuons pas les animaux ! Soignonsles.
Ne jetons pas des ordures ! Recyclons et
réduisons nos déchets.
N’arrachons pas les fleurs ! Couponsles par la tige.
C’est de notre droit et celui des générations futures de vivre dans un environnement sain !

e suis un enfant de 9 ans, j’ai le droit à
la vie, le droit à une famille. J’ai le droit
de jouer, d’être écouté et respecté. J’ai le
droit à l’éducation, à donner mes opinions.
Je suis un enfant de 9 ans, j’ai le droit d’être
content, et vivre dans un bel environnement.
Respecter les droits des enfants, c’est
respecter leur environnement.

Et pour vivre et survivre, chacun a besoin d’un environnement sain et propre
et propice à une vie épanouie, pour éviter
les conséquences nuisibles à notre santé.
Alors évitons de polluer !
Évitons de gaspiller !
Trions nos déchets, carton, verre, plastique, et papier !

ous aimez votre prochain, alors pensez au lendemain.
Notre monde n’est plus le même qu’avant ! L’évolution y
est bien insérée, mais les déchets ont aussi augmenté de quantité et nous commençons à manquer de matières premières.
Or, il n’est pas trop tard pour préserver l’avenir. Comme on
nous disait quand nous étions petits : « Le monde ne nous appartient pas », alors nous ne pouvons pas l’abîmer. Donc il est
primordial de vivre ce conseil. Le sable sur les plages diminue
à vue d’œil. Le verre et les déchets s’accumulent dans les rues.
Les maladies se répandent. Nous sommes les seuls à pouvoir arrêter ce massacre. Le recyclage n’est pas une question
de projets publics, il s’agit de commencer à trier les déchets
dans chaque maison et de faire un petit effort pour préserver
l’environnement. Cela deviendra une habitude.
Vous soutenez le recyclage ? Alors évitez le gaspillage !

Elie Hajjar
CSC

Tatiana Zouein
SSCC Bauchrieh

«Je suis un enfant de 9 ans»

J

V

Plantons dans le quartier, Dieu aime la
beauté.
Commençons par nous déplacer à pied
pour les courts trajets.
Laissons-nous jouer et grandir en paix
dans un environnement sain !

Recyclage

D

Reducing and Reusing

eveloping a new product requires different materials and
too much energy. “Reducing and Reusing” prevents pollution and saves energy and money. When we think of recycling,
we should always remember the 3 R’s: Reduce, Reuse and Recycle. Instead of discarding unwanted appliances and clothes,
we should try to sell them. Not only will we be reducing waste,
but we will also be helping others. By recycling trash, we are
helping our environment stay clean and safe!

Nour Hoteit
CSC

Ziad El-Rassy

SSCC Bauchrieh

R

Better and cleaner

ecycling is very important because it helps reduce the pollution around us. It’s something that must be implemented
everywhere in order to help and save our planet. It’s a simple
act if you think about it; it is sorting waste into categories in
order to benefit from it to the maximum. Recycling helps save
the planet because it allows us to get rid of the toxic waste,
nuisance and trash that surround us. Recycling is a guarantee
to a brighter, better, cleaner, and more promising future.

Rabih Ghazzawi
CSC

H

Lycee Montaigne-Beit Chabeb

J

« Protégeons l’environnement »

e suis un enfant qui a le droit de respirer
l’air pur, de jouer dans une forêt propre
où les arbres sont touffus, de nager dans
une mer où les ordures n’ont pas de trace.

À vous les hommes j’adresse la parole : « Protégez l’environnement, évitez
l’abattage des arbres et ne jetez pas vos
déchets partout. »

J’ai le droit de vivre dans un environnement sain!

Maria Merhej

8ans, SSCC Bauchrieh

Nature

ow does nature help us?
Scientists have discovered
that living near green spaces is
good for your health. It helps
us breath better, sleep more,
watching animals and plants
can change your perspective.
Nature can help you have a better life. It helps reduce stress
and to have a quiet life.
Problems in nature: The
problems in nature is that it
has pollution, dirt and such
more. burning down trees is
not good because it will stop
giving us oxygen. Plants and
trees are dying from pollution. Trash all around the

place is not good because it
is making the benches dirty.
Solutions for helping nature:
To help reduce the pollution,
we have to clean, we don’t
burn down trees to help animals and plants not to die.
We can put a trash can in nature so all the trash could go
into it. And we have to clean
benches. We can make a zoo
for animals that do not have
a shelter. We can make even
more ideas for hikers and scientists to see nature in a better way.

Karim Tabaa
DISB
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How to keep a clean public space

M

aintaining a clean public space
is very important, and in Lebanon we have realized how essential
this is, through the garbage crisis that
recently took the country by storm.
Keeping a place clean requires joint
efforts from the public authorities
(the government, the municipalities,
etc…) on one hand, and the people on
the other hand. Since our early days,
local authorities have been legally responsible for clean public spaces, but
in order to succeed in doing so, citizens need to be part of the process.
People are less likely to litter in areas
that are kept clean, therefore it is crucial for authorities to adopt a cleaning
system that is easily applied by everybody. This can be done by putting more
garbage bins with clear instructions in
strategic areas and collecting waste.
Applying a “reward / sanction” policy
also helps in this matter. For example,
offering tokens in exchange for plastic or metals, or even implementing
severe sacnctions against those who
do not abide by the rules in order to
develop their sense of responsibility.
Strategies must be clear and feasible
so all citizens will be able to preserve

the
cleanliness of public spaces.
One more thing authorities should do
is support and research certain matters to address the littering problem.
They should be better informed about
the quantities, the composition and
the cost of garbage. Besides, they
should figure out potential solutions
to the problem.
Education on how to keep public
spaces clean should start at a very
young age. Campaigns in schools
may help spread awareness amongst
young people. Organizing day trips
to clean shores or forests could help
students, who are the builders of our
future, realize the importance of keeping the environment clean and totally
free of pollution.
Raising public awareness among
residents, businesses, and tourists
in cities in order to reduce waste and
improve cleanliness in the streets is
definitely a key factor in preventing
and resolving the issue. Collective actions are indispensable to keep our
environment clean and healthy.

Christa Kanaan

Collège de la Sainte Famille- Fanar

Stop Pollution!

O

ur country (Lebanon) is becoming one of the

waste, mining activities, sewage and waste water,

ture. One of the most dangerous types of pollution

ticides and fertilizers. This is affecting our ecosys-

most polluted countries from its sea to its na-

faced nowadays is the one caused by the smoke

emitted from factories and burning garbage. Pollution disturbs the balance of our ecosystems, af-

fects our normal lifestyles and gives rise to human
illnesses and global warming. Pollution has reached
its peak because of the development and modernization in our lives.

Air pollution is becoming one of the most dangerous forms of pollution. This chemical and physical
change happening in the air occurs when smoke,

dust, or harmful gases enter the atmosphere and
make it difficult for all living beings to survive. The

burning of fossil fuels in factories and many similar industries, as well as people’s harmful acts that
release a huge amount of chemical substances in

the air every day are leading to a lot of alarming

effects. Global warming, acid rain, and respiratory
and heart problems are some of these dangerous
effects. Moreover, wildlife species and forced to

change their habitats in order to survive as many
are becoming extinct these days.

Furthermore, water pollution is leading our world to
the path of destruction. Water is one of the greatest

natural resources that is not appreciated by humans
but instead is being polluted without thinking. The

accidental oil spills, and the usage of chemical pestem since every living being needs water to survive.
So we are all in danger!

Pollution has negatively affected the life of both ani-

mals and human-beings. Some ways to stop pollution is to try as much as we can to stop the use of

plastic bags, to recycle and reuse old stuff, and to
stop throwing garbage on the streets and the sea.

Moreover, to stop air pollution the government must

take action and set laws that force factories to use
filters. Also, people must pay fines if they violate the

law and keep on burning garbage. If we apply these
laws, we can prevent pollution’s dangerous effects

on our lives. Also, we must conserve water as much
as possible and dispose toxic waste properly and
minimize the usage of pesticides.

Environmental pollution is one of the biggest prob-

lems caused by human activities and we should
overcome it to live a healthy life. We should always

remember that pollution affects all of us so everyone has to do his or her best to help save our en-

vironment, we should encourage people to stop
pollution and let them know everything about these
consequences. Let’s help save our world before it
disappears.

main causes of the water pollution are: industrial

Tarek Abou Fakher
DISB

What is Happening to Our World?!

T

he world is starting to change.
We can see pollution everywhere.
Bottles are thrown in the sea. Smoke
is spreading and simply breathing it
causes allergies. Our green nature is
disappearing and big buildings are
replacing it. We are causing our sea
animals to be in danger. When turtles
eat plastic bags because they think
they are jelly fish, we put them in
danger. It is like we are heading to a
big disaster. Why am I talking about
this? Because we are simply destroying our world and that’s why we
should act fast.
My solution is to start with ourselves
and in our houses. We should start
recycling. Police should start punishing people who litter. We can
start creating clubs to clean different areas. We can do activities for
people to join us. We can make a

A

day for activities about recycling
and people could join and come up
with solutions on how we can help
forests. We can also have a day
where people can go hiking and pick
up garbage while other groups go to
beaches, collect bottles thrown on
the sand, and rescue sea animals.
We can do more to help our planet.
We should start protecting our green
forests and trees. We should protect our animals. We should save
our planet. It is our big home and
our only home. We should love our
home and respect it. We should respect other creatures in it. Don’t
forget that future generations will
be living on this planet. Future generations will include your children,
grandchildren and your loved ones!

Lara Assi
DISB

Our Cedars

s everyone knows, the cedar tree

First, we can motivate people to donate

It is what makes Lebanon different

on protecting and talking care of cedar

is the main symbol of Lebanon.

from other countries in the world. The
cedar tree is very old, but, because of

Lebanon’s care to this tree, we still see

it today. It is also considered to be the
most important national and cultural
treasure of Lebanon.

In the meantime, the cedar trees are

in great danger because builders are
cutting them off to make furniture.

Lebanon is getting even more polluted
and plants can’t live like this or else

they will die. That is what brings us to
our topic which is the importance of

protecting the cedar tree and how to
protect it.

The cedar tree is a very dear treasure

to Lebanon; it resembles Lebanon and
it is the identity of Lebanon and every

Lebanese person. The cedar tree made

Lebanon a unique country; so why
destroy it?

Cedar trees are not hard to grow and
will give elegance to any space where
they have room to spread. But they are

endangered because Lebanon is getting

polluted. If we protect the cedar tree, we
will be protecting the environment and
here are three ways to help.

SSCC Bauchrieh

money to have many workers working
trees through a television campaign.

F

Second, if a person can take care of his

house, that means he has responsibility
for the environment. The house is like

the environment. For example, people
don’t cut off things at home but cut

things in the environment! Why do

people destroy the environment? Just

treat the environment as you would treat
your house or any belonging of yours.

Third, if a person was ethical, he would
have

the

necessary

knowledge

to

protect the environment to let the cedar
trees live and grow. I hope for all people
to be ethical and responsible, and i hope

SSCC Bauchrieh

Problems in Nature

ires caused by burning wastes
is common on our planet.
This happens when humans throw
waste with items that shouldn’t be
thrown. For example, a mirror isn’t
supposed to be thrown because
when the sun hits it, light will be
reflected and cause fires. This is
a bad habit. We should stop it for
the sake of plants, animals, and
humans.
How can we clean forests? We can
do so by putting labels on trash bins

and adding more waste containers
in forests. Moreover, if someone
throws garbage or waste as in
littering, he/she will get a ticket.
People are to be informed ahead of
time of the consequences of such
actions through messaging.
We should try to help nature. Wake
up fellow citizens and save your
planet!

Amjad El Sayyed El Hallak
DISB

that they take care of the environment.

Let us imagine Lebanon without cedar

trees maybe. It may become the ugliest
and most polluted country; so please
take care!

In conclusion, from all these paragraphs
and tips, we should learn that cedar trees
resemble Lebanon, and this country

would be nothing without them. Please
consider one of these tips and become
responsible towards the environment.

Ruth Skaff

Beirut Babtist school

SSCC
Bauchrieh
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!GO GREEN LEBANON
helps you stay fit and is really fun! Try it and
the planet will thank you later.
3-Use wind turbines
One of Lebanon’s biggest issues is electricity.
Wind turbines are a great investment in this
case. They are devices that convert wind’s
kinetic energy into electrical energy. All they
need is wind which is available for "FREE".
We still have a really long way to go when it
comes to making our cities green but if we
start with these simple tips we will reach our
goal.
Lebanese people are smart and creative, so
let’s use our skills and make Lebanon the
!greatest

Jana Haissam Saghbini

Ecole de la Paix des Pères Antonins
(EPPA) - Zahlé

L

ebanon, home to the oldest and greatest
cities in the world, desperately needs to
go green! Our great historical cities must
become great green cities too. But how? I
don’t want to give far-fetched solutions, if
we just change some of our habits, Lebanon
will be one of the greenest countries in the
Middle East.
1-Plant a tree
When we live in a city, we cut trees to make
space for new buildings. Leave a little space
for a tree or two, or any other kind of plants.
The city will become prettier and greener.
2-Take the bus or ride a bike
The more cars we have on the roads, the
more pollution we have in the air. So why
don’t we use the bus more often? Cycling

The Greener, The Better
How could you improve your city’s green
environment? There are minor alterations
you could make to your lifestyle to boost the
greenness of the city. For example, taking
the time to dispose of plastic waste in its
designated recycling bin could greatly benefit
nature. In addition, taking advantage of public
transportation, such as buses, could greatly
reduce air pollution. Also, we should no longer
take clean water for granted. Pay attention
that faucets are always closed and not leaking.
Simple habits like these, if consistently
practiced, can have a great impact on the
ecosystem. Moreover, they can save money
and enhance overall health. Make your city
!cleaner

Nour El Yazbi
ISC - Chouiefat

W

hat crosses your mind when you hear
the term ‘green city’? The first thoughts
that may be generated are tree planting,
afforestation, and so on. While having larger
green areas plays a role in making cities greener,
there are many smaller changes ordinary people
can adopt to support the greenness of their city.
Why would you want to make your city
greener in the first place? First, green cities
can help reduce the heat on warm summer
days. Strategic placement of trees in cities
would help reduce summer temperatures by
two to eight degrees celcius. Second, green
environments can positively affect people’s
health. Research has shown that living in
close proximity to green spaces can improve
physical and mental health, which contributes
to the well-being of the community.

Ecole de la Paix des Pères Antonins (EPPA) - Zahlé

Our Green City
breathe dirty air. Finally, trees and
green fields are homes for the birds
and by cutting them down, birds
will migrate or die. In conclusion,
towers are not more beautiful than
trees, so we should plant trees
everywhere in the cities.

Yasmin Abbas
ISC-Choueifat

T

he city is a very crowded place
that we should make greener.
People are cutting down trees in the
city to build towers instead. People
should make the city greener again.
First, trees make the air clean.
Next, the green plants are the most
beautiful ornaments for cities.
Also, people will get sick if they

يا أصدقائي ال تتّ هموا غيركم
ٌ
بادرة يقوم بها المجتمع المدني لخدمة البيئة وحماية الكائنات الحيّ ة فيها.
ّ
الطبيعيّ ة .فإذا فرزنا النفايات بالشكل الصحيح ،تمكنّ ا من
هي وسيلة توفير للموارد ّ
ّ
أم��واال طائلة من األج��در بنا
منتجات جديدة ،ووف��رن��ا بالتّ الي
ٍ
��دد ًا لصنع
استعمالها م��ج ً
ً
أمور حياتيّ ة أخرى كاالستشفاء والتعليم وتأمين ّ
الضمان االجتماعي وغيرها.
استعمالها في
ٍ
يتم فرز النّ فايات من طريق وضع ّ
مخصصة الستيعاب بقايا
سلتين للمهمالت :إحداهما
ّ
ّ
ّ
أما الثانية فتُ رمى فيها المواد البالستيكيّ ة والورقيّ ة .ومن خالل هذه العمليّ ة
ّ
الطعامّ ،
ّ
ّ
تكلفة إضافيّ ة ،نحض أطفالنا على احترام
ٍ
أي
البسيطة التي نقوم بها في المنزل من دون ّ
بأي ثمن.
لوث والحفاظ بالتّ الي على صحّ تهم التي إذا ُف ِقدت لن تُ َع ّوض ّ
البيئة وحمايتها من التّ ّ
الصافي بـ"األخضر الحلو"،
يا لألسف ،في بلد األرز ،هذا الوطن الذي وصفه الفنّ ان وديع ّ
يهتمون بالقشور وال
تشجيعا من الدولة أو تجاوبً ا من المواطنين ّالذين
الفرز ال يلقى
ّ
ً
لاّ
يعيرون للقضايا المصيريّ ة االهتمام ال زم .فاالهتمام بالبيئة من القضايا المصيريّ ة التّ ي ال
غنى عنها إلبعاد شبح المرض الذي يخيّ م على حياتنا ويقبض على أرواح العديد منّ ا يوميّ ًا.
يا أصدقائي ،ال تُ لقوا ّ
ً
تلوثون
اللوم
دوما على غيركم ،ال تتّ هموا اآلخرين بما تقترفه أيديكمّ ،
جفن ،تساهمون في جعل وطنكم صحراء قاحلة بعدما كان
يرف لكم
البيئة من دون أن ّ
ٌ
ّ
فالله أنعم عليكم بجنّ ٍة ال تجعلوها جحيماً.
جنّ ًة خضراء ،احموا لبنان،

ماريلين اسطفان

مدرسة الفرير  -الجميزة

نشر الوعي
الطبيعة هبة الله لإلنسان ،فعندما خلقها

جعل األرض مملكته التي إذا عرف اإلنسان
��د اآلخ��ري��ن فيها ،ص��ار مهيّ ًئا
كيف يُ ��س ِ��ع ْ
الستحقاق الجنّ ة السماويّ ة.

التكنولوجي في العالم
التقدم
وإذا ك��ان
ّ
ّ
ً
يهدد سالمة اإلنسان والطبيعة نتيجة
سببا ّ
واإلشعاعي ،فهناك عوامل
النووي
ّ
التلوث
ّ
ّ
ً
ً
عدة كانت سببا رئيسيّ ا في تفاقم مشاكلنا
ّ

أهمها مشكلة التصحّ ر الناتجة عن
البيئيّ ة،
ّ
قطع األشجار وعدم المحافظة على األحراج.

الطبيعية بسبب
لبنان خسر الكثير من الثروة
ّ
ما ّ
خلفته يد المواطن من دمار وحرائق .يجب

على اإلنسان أن يحافظ على هذه األمانة

الغالية وأن يحميها م��ن أي���دي المخرّ بين.
للحفاظ على ه��ذه ال��ث��روة ينبغي القيام
عدة ،أبرزها:
بخطوات ّ

 -نشر الوعي الكامل بين المواطنين.

ك��ل م��ن يقطع
ّ
 -وض��ع ق��وان��ي��ن تحاسب

األشجار أو يتسبّ ب بحرائق.

 زرع األشجار مع تجنّ ب استخدام األسمدةالكيميائيّ ة.

شهد محمد محي الدين

مدرسة السالم لآلباء األنطونيّ ين  -زحلة

هل نستسلم بهذه السهولة؟
لبنان بلد جميل ورائع .فهو يتمتّ ع بآثار كثيرة ،وبثروة حرجيّ ة خضراء
تغنّ ى القدماء بأمجادها وعظمتها وبنوعيّ ة أشجارها .في لبنان ،نجد
بقوة خشبها،
الكثير من األشجار الفريدة ،أشهرها األرزة المعروفة ّ
مما يجعلها ثروة تجاريّ ة عظيمة ّللبنانيّ ين .ولكن هذه الثروة الحرجيّ ة
ّ
تدهورت على مرّ العصور .واليوم ،وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها
األشجار قليلة ،في وقت تمأل البيوت والبنايات االرجاء.
يفكّ
ر
أنانيا ،ال
في الوقت الحالي ،أصبح لبنان أشبه بصحراء .وبات اللبناني ًّ
دمرت هذا البلد القديم والمذهل ،واجتاحت
إلاّ في التجارة.
الكسارات ّ
ّ
وبخاصة معامل
اح��راج��ه وجباله .ك��ذل��ك ،قضت المعامل والمصانع،
ّ
وحولت أرضنا صحراء جرداء ،قاحلة.
اإلسمنت والتّ رابة ،على الجبال والخضارّ ،
وأكبر دليل على ذلك ما حصل ويحصل في كورتنا الخضراء نتيجة
معامل اإلسمنت في شكّ ا .األمر الذي ال يعلمه اشخاص كثر هو
أن كل شجرة ّ
توفر حاجة ثالثة أشخاص من األكسيجين .ما يعانيه
ّ
السلطات ،وعدم سعيها الى الحفاظ على جمال
لبنان سببه اهمال ّ
طبيعة بلدنا ،وتفضيلها الباطون والزفت .ولكن ح��ذار .فما بيّ نه
أيضاّ ،
والصواعق ً
تؤثر على تدهور
أن الحرارة المرتفعة،
ّ
العلم هو ّ
البيئة الخضراء.

أن اإلنسان هو أكبر مسبّ ب لتدهور الثروة الحرجية في
ّ
ال
شك في ّ
عشوائيا
لبنان .واحد أوجه االعتداءات التي نشهدها ،قطع االشجار
ًّ
لتحل مكانها .هذه هي المشكلة .حينما يقطع اإلنسان
ّ
وعدم زرع اخرى
ويحول المساحات الخضراء أبنية من باطون ،وال يزرع األشجار
األشجار
ّ
مكان آخر ،تتعرض الثروة الحرجية للقضم .وهذا ما يحصل حاليا.
في
ٍ
وإذا بقينا على هذه الحالة ،فسيصبح لبنان صحراء بال خضار ،ولن
ألن األشجار تعطينا الهواء النّ قي
يتمكّ ن أح��د من العيش فيه،
ّ
ّ
لنتنفس .ولكن هل نستسلم بهذه السهولة؟ معظم الناس يريدون
الحل هو أن ن��زرع األشجار محل االشجار التي
ّ
ح�ًّل�اًّ  ،ولكن ما هو؟

أما
ُقطعت ،وأن نحافظ على األشجار
المعمرة ونمنع قطعهاّ .
ّ
ندمرها ،ألنّ ها قطعة من لبنان وترمز لبالدنا.
الغابات ،فيجب أال ّ
ليتحسن .لذلك أدع��و جميع
نساعده
أن
ويجب
��ب بلدي كثيرً ا،
ّ
أح ّ
ّ
التلوث
اللبنانيّ ين إلى المساهمة في بناء لبنان الجديد ،الخالي من
ّ
ّ
لاّ
واألنانيّ ة ،والمليء باألشجار الخضراء والبيئة الخ بة ،علنا نستطيع
أن نُ عيد اليه أمجاده!

لنا الديري

مدرسة الشويفات الدوليّ ة ،الكورة

لبنان
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حكاية استقالل لبنان
ً
رئيسا للجمهورية
 انتُ خب بشارة الخوريً
صوتا في  21أيلول .1943
بأكثرية 44
 أعلن رئيس ال���وزراء ري��اض الصلح أسماءأعضاء ّأول "حكومة دستورية مستقلة"
بعد يومين من انتخاب رئيس الجمهورية.
أع���د مجلس ال����وزراء ت��ع��دي�لات بموجب
ّ
تنص على
المادة  76من الدستور التي
ّ
االستقالل االشتراعي للبنان ،وأحالها على
مجلس النواب لحذف المواد الدستورية
التي تتعارض مع االستقالل التام.
 أعلن المندوب السامي الفرنسي جانوحل مجلس
ّ
هيللو تعليق الدستور اللبناني
ً
النواب ،وعيّ ن إميل إده رئيسا للحكومة
الجديدة.
طوق الجنود السنغاليون مجلس النواب،
ّ
واع��ت��ق��ل رج���ال األم���ن رئ��ي��س الجمهورية

-

-

-

ب��ش��ارة ال���خ���وري ورئ��ي��س ال�����وزراء ري��اض
الصلح وال���وزراء كميل شمعون وسليم
تقال وعادل عسيران والنائب عبد الحميد
كرامي .وأكّ ��د العارفون نقل المعتقلين
الى سجن قلعة راشيا.
أق��ف��ل��ت ال��م��ت��اج��ر أب���واب���ه���ا وان��ط��ل��ق��ت
تظاهرات شعبية في بيروت للدفاع عن
االستقالل ،وح��اول الجنود السنغاليون
تفريقها فسقط قتلى وجرحى.
أع��ل��ن حبيب أب��ي شهال ومجيد إرس�لان
ورئ��ي��س مجلس ال��ن��واب ص��ب��ري ح��م��ادة
عن تشكيل "حكومة موقتة" في قرية
بشامون في الجبل.
عمت التظاهرات واالحتجاجات الشعبية
ّ
ً
دعما الستقالل لبنان.
السفارات األجنبية
ضغطت بريطانيا الطالق الرئيسين الخوري

"االنتماء الى لبنان" هو الشعار الذي ّ
تحلق حوله تالمذة الصفوف االبتدائية
المقدسة المارونيات في بحمدون.
في مدرسة مار الياس لراهبات العائلة
ّ
تحولت الصفوف جلسة نقاش مفتوحة بالتعاون مع "النهار" ،عبّ ر األوالد
فقد ّ
خاللها عن روحية انتمائهم الوطني ،والمعاني التي ّ
يمثلها لبنان بالنسبة اليهم.
الفتا مدى ّ
ً
تأثرهم بمعنى شجرة
وتحدثوا عن رموز الوطن وشعاراته ،وبدا
ّ
يتردد التالمذة
وتجسد أحد أهم شعاراته .ولم
تتوسط علم البالد
األرز ،التي
ّ
ّ
ّ
في طرح عناوين وطنية ،أظهرت مدى اطالعهم على اإلشكاليات القائمة

-

-

ول��وح��ت
وال��ص��ل��ح وال�����وزراء المعتقلين
ّ
بالتدخل ال��ع��س��ك��ري ،وأي��دت��ه��ا ال��والي��ات
المتحدة األميركية واالتحاد السوفياتي
وبالد عربية.
ق����ررت ق���ي���ادة ل��ج��ن��ة ال��ت��ح��ري��ر ال��وط��ن��ي
الفرنسية إط�لاق المعتقلين واعادتهم
الى مناصبهم.
احتفل اللبنانيون بالنصر فرقصوا وغنوا
وعقدوا سهرات النار في ال��ش��وارع ليل
األح����د ،وف���ي ص��ب��اح االث��ن��ي��ن ،ت��واف��دت
تلوح بالعلم
الحشود الى ساحة البرج ،وهي ّ
اللبناني الجديد بلونيه األحمر واألبيض
واألرزة الخضراء التي تتوسطه ...وهكذا
كل سنة ،عيد
صار  22تشرين الثاني من ّ
استقالل لبنان.

أيها األهل ،عليكم:
ح��ب لبنان بكل طوائفه
 .1تعليم األوالد
ّ
ومكوناته.
ّ
 .2االفتخار باالنتماء للبنان ككل.
التمسك بسيادة لبنان
 .3التعريف بأهمية
ّ
ضد أي اعتداء خارجي.
واستقالله ّ
 .4تشبيه الوطن بالبيت الذي يجب أن يبقى
موحّ ً
دا.
.5
.6
.7

.8

أن االعتداء على أي فرد في الوطن هو
كل الوطن.
اعتداء على ّ
التركيز على المحطات الجميلة في تاريخ
لبنان.
التركيز على المحطات التي اتفق
فيها اللبنانيون على رفض التدخل
الخارجي.
التركيز على األح��داث التاريخية

في البلد ،ومن بينها :الحرب األهلية ،الهجرة ،اليد العاملة األجنبية ،اإلنماء،
كل تلميذ التعبير عن انتمائه الوطني
الكهرباء والمياه والنفايات ...وقد اختار ّ
من طريق عنوان عريض يطرحه .وب��دت مدى طالقة األوالد وعفويتهم
في التعبير عن حبّ هم للبنان وط��رح الهواجس التي تعتريهم على الطاولة
قسم منهم حماسة كبيرة للتعبير عن
تردد .وأبدى
ٌ
بشكل مباشر ومن دون ّ
ٍ
آرائهم عبر كتابة مقاالت صحافية تطرح شعار االنتماء الوطني فيما اختار
فتحول التالمذة صحافيين وأثبتوا
آخرون الدمج بين الرسم والتعبير الكتابي.
ّ

التي أظهر فيها اللبنانيون شجاعتهم في
مواجهة االحتالالت ّ
كافة ،وتحرير األراضي
محتل غريب.
ّ
اللبنانية من كل
��ب العلم وش��رح معاني ألوانه األخضر
 .9ح ّ
واألبيض واألحمر.
تشجيع الولد على تقبل ولد آخر من
.10
منطقة أو طائفة أخرى.
تطمين األوالد أن المشكالت التي
.11
ّ
يعانيها الوطن يمكن حلها.
التركيز على إيجابيات لبنان الطبيعية،
.12
الثقافية ،االجتماعية والحضارية (المناخ
المتوسطي والفصول األربعة ،األغنى
ب����اآلث����ارات ال��ت��ي ت��ج��م��ع ال��ح��ض��ارات
الشرقية وال��غ��رب��ي��ة على ال��س��واء،
ب��اإلض��اف��ة ال��ى السياحة الدينية،
والتكافل االجتماعي).

كل واحد على طريقته ،واستطاعوا نقل وجهة نظرهم بتلقائية
لبنانيّ تهمّ ،
ّ
تجذرهم وانتماءهم ،وقد بدا
وبلغة واضحة وسليمة .واألهم أنهم أثبتوا
ذلك في النبض الوطني الذي يمكن استخالصه بسهولة من خالل طريقة
عدد
ٍ
تفاعلهم وحماستهم لترجمة هذا المشروع ال��ذي تبنّ ته "النهار" في
خاص ...فظهروا مهيّ ئين الستالم شعلة الوطن في الغد القريب ،وأظهروا
ثقة وقدرة في حماية هذه الشعلة والحفاظ على اتقادها.

مجد بو مجاهد

لماذا ال تكترث الدولة بنا؟

سأدافع عنه وأبقى فيه

لبنان صغير الحجم لكنّ ه كبير القلب ،بلدنا من أفضل البلدان في
ً
ً
مجيدا لوطننا.
تاريخا
المتعددة التي تختصر
العالم بفضل آثاره
ّ
ً
المتعددة كبيت الدين ،قصر
أيضا بمناطقه السياحيّ ة
يتميّ ز لبنان
ّ
ً
أيضا بتاريخه الفنّ ي ،فيروز ،الرحابنة،
م��وس��ى ...وه��و معروف
وصباح وملحم بركات ووديع الصافي ...وفي األدب :جبران خليل
جبران وميخائيل نعيمة وغيرهما من كبار المبدعين والمفكّ رين.
وهو معروف بمناخه الرائع الذي يجذب السواح.
ّ
ً
نظرا لمثابرة
والثبات والوفاء والعز والفخر،
لبنان هو رمز الجدارة
العدو ونيل االستقالل حيث جليت
األج��داد وصمودهم أم��ام
ّ
الجيوش األجنبيّ ة عن لبنان وحفرت صخرة تاريخيّ ة على نهر الكلب.
لبنان لم يعرف معنى االستسالم .يتميّ ز بموقعه الذي يقع في
ً
بلدا ذا أهميّ ة استراتيجيّ ة لبلدان العرب
جنوب غرب آسيا ،ما جعله
ومطلاّ ً على جميع بلدان العالم.
والبلدان األخرىُ ،
رغم هذا ّ
كله هناك بعض السيّ ئات التي أتمنّ ى أن تتغيّ ر:
 ت���وزّ ع الحكومة بشكل طائفي م ّ��م��ا يخلق مشكالت بينالمواطنين.
ً
حبرا على ورق.
 وعود بعض الوزراء باالهتمام تبقىيؤدي إلى البطالة وهجرة المواطنين.
 التدهور االقتصادي ّتلوث مياه األنهر والبحار كنهر العاصي الذي يمتد في البقاع
 ّيتم قطفها وأكلها فتنتج أمراض
فتُ سقى منه المزروعات ثم ّ
تلوث الهواء بسبب المصانع.
خطيرة ،باالضافة الى ّ
يؤدي إلى انحسار المناطق الخضراء ورحيل
 قطع األشجار الذي ّالطيور وانقراضها الذي ينتج من الصيد.
 األوالد الذين يبيعون المياه والعلكة على الطريق.الحل هو اكتراث الدولة بمواطنيها.
ّ
أدونيس الدنف
مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

لبنان من أجمل بلدان العالم العربي .هو بلد سياحي بالنسبة
تتنوع بين البحار،
إل��ى كثيرين ،لما فيه من مناظر خلاّ بة
ّ
ً
كثيرا
والجبال ،والسهول والمناطق األثرية .أحب وطني
ألنه أرض أج��دادي ،فيه ول��دت ،وما زلت أكبر وأترعرع بين
ربوعه الخضراء .فيه تشرق الشمس متأللئة تحت أشعته
أوراق أشجارنا ،فتبدو كالجواهر .أصوات خرير المياه تطربني
وخشخشة األوراق البرتقالية والصفراء تدغدغ أذن��ي مع
بلد آمن بفضل جنودنا األبطال الذين
زقزقة العصافير .لبنان ٌ
ً
أيضا ،سأكبر وأدافع عنه وأبقى
يحاربون للحفاظ عليه .وأنا
فيه.
لكن اليوم ،ويا لألسف ،يفقد لبنان صورته التي كان يتميز
بها ألسباب منها التلوث الكبير الناتج عن تراكم النفايات،
مما يؤدي الى أمراض خطيرة وتلوث الشواطئ والمياه.
ما أبشع زحمة السير ،حين نضطر الى البقاء ساعات في
ً
جدا وتحتاج الى
مكان واح��د ،بينما تكون المسافة قصيرة
عشر دقائق للوصول .لذا ليست المسؤولية على الدولة
ألن كثيرين ال يلتزمون بالنظام.
فقط ،بل علينا نحن الشعبّ ،
تمهل
باإلضافة الى سوء التنظيم ،فالشاحنات التي تسير بال ّ
كل األوقات تسبّ ب الحوادث الخطيرة.
في ّ
أتمنى أن تجد الدولة الحلول المناسبة لنبقى في وطننا
الجميل.
طوني البجّ اني
مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

لبنان "يا قطعة سما"
الوطن كلمة بسيطة وحروفها قليلة ولكنها تحمل معاني كثيرة
وعظيمة نعجز عن وصفها ،فهو هويتنا التي نحملها ونفتخر بها.
ما أكثر األوطان التي يبدأ نغمها بالنشيد الوطني! فالوطن هو
الحب الخالي من الشوائب .هو الحليب الخارج من ثدي األرض .إنه
األمن ،السكينة والحرية .الوطن هو األسرة التي ننعم بدفئها فال
معنى لألسرة من دون الوطن .وطننا هو العالم بأسره وقانوننا
هو الحرية فال ينقصنا اال الثورة في قلوبنا نحو سعادتنا.
وطني أن��ت شجرة طيبة ال تنمو اال ف��ي التربية والتضحيات
وتسقى بالعرق والدم .أنت السند لمن ال ظهر له .أنت البطن
الذي يحملنا بعد بطن األم .الوطن هو القلب والنبض والشريان
والعيون .نحن فداك يا لبنان .وطني ذلك الحب الذي ال يتوقف
وذلك العطاء الذي ال ينضب .أنت أول حب يغرس في قلوبنا
منذ والدتنا حتى موتنا.
وطني يا قبلة جبين األرض .أنت الحاضن في الماضي والحاضر.
أنت أنشودة الحياة وبسمتها .أنت الحضن الذي يحتوي جميع
أبنائه .أنا أعشق ترابك يا وطني .الوطن ال يتغيّ ر حتى لو تغيّ رنا،
باق ونحن زائلون.
فهو ٍ
علمتني ي��ا وطني أن دم��اء الشهداء ه��ي التي ترسم ح��دوداً
للوطن .إن الجمال هو الوجه الوطني في العالم ،فلنحفظ جمالنا
كي نحفظ كرامتنا ،أنت االنتماء والوفاء والتضحية والفداء .فخبز
الوطن خير من كعكة الغربة .وطني أنت جدار الزمن الذي نخربش
ً
طريقا نحو
عليه .أنت تحوي االتجاهات األربعة لكل من يطلب
النجاح والتقدم.
الوطن هو كاألم الحنون التي تحمي أبناءها من أي مخاطر تلم
بهم .فالحب الذي بداخلنا نحوك يا وطني هو معنى للطهارة،
لألمن ،للدفء ،والحنان.

مجد غريزي

مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون

هل سيبقى كما هو؟
للكل
ّ
الكل للوطن والوطن
ّ
لبنان طبيعة خضراء تحمل أس ً
��رارا ،وهو جنة تغنّ ى بها
ً
"سافرت م��رارا ،لكن ما
ُ
أعظم الشعراء والمطربين.
غرّ ني منظر ،ألن بلدي وكوخي األخضر أحلى من القصور
والذهب األصفر" .لطالما درسنا في التاريخ والتربية عن
التمسك بأرضنا.
لبنان ،عن بطوالت الشعب وأهمية
ّ
لبنان هو القلب ،ومن دون القلب ليست هناك حياة.
وهو بيتي الكبير ولن أغادره مهما حصل .فيه تفتّ حت
عيناي ولعبت في ساحاته ،وذكرياتي الجميلة وأحالمي
كلها في بيتي .كيف أنسى يوم كنا في الحقل نمرح
إلي ذاك الزمان؟
ونلهو؟ فإذا غادرته ،من سيعيد ّ
الي هو جبل األلحان واأللوان والحضن
فلبنان بالنسبة ّ
أحد
الدافئ لألهل والجيران والسياح .كلما قصدنا
ٌ
نمضي بالتأهيل والتسهيل والترحيب.

مثال قضية خريجي
أما سلبيات العيش فكثيرة ،منها
ً
عمال ،فيضطرون للهجرة
الجامعات الذين ال يجدون
ً
ً
وأيضا تشغيل
والعيش بعيدين من أهلهم ووطنهم،
ألن كثيرين يتقاضون رواتب أقل
اليد العاملة األجنبية ّ
من اللبنانيين .أين الداعون الى تأمين حياة كريمة
يدعون أنهم يحمون حقوق
للمشرّ دين؟ وأين الذين ّ
اإلنسان؟ ورائحة النفايات المحروقة َمن سيخلصنا
منها؟ إنها مزعجة وتُ سبّ ب الكثير من األمراض ،فمن
الكل
ّ
المسؤول؟ أتمنى للبنان أن يصبح أجمل ،فيبقى
للكل.
ّ
للوطن والوطن

إيليا صليبي
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ليته نظيف كالبلدان الراقية
لبنان ،يا جنة تزهو مع الزمن...
إن��ه م��وط��ن أج��دادن��ا ،وف��ي��ه ول��دت ورأي���ت ال��ن��ور.
موطني رمز العطاء .هو أجمل قصيدة شعر في
الكون ،إنه مسكني.
لبنان يا جبل األح�لام ،والطيب واألل��وان ،يا رونق
ال��ف��ج��ر وه��ي��ب��ة ال��ل��ي��ل .وم���ا اج��م��ل وط��ن��ي بتراثه
المشوقة! إنه وطن الكرم والقوة .إنه
وحكاياته
ّ
حامل أس��راري وسبب أحالمي .وه��و رم��ز التقدم
وال��ح��ض��ارة .أتمنى ل��و ت��ط��ول حياتي ألراه زاه��ي
ً
دائما.
األلوان
طبيعته يعجز الوصف أمام جمالها وروعتها وخالبة
يرحب
معالمها ،ويقابلها شعبه المضياف ال��ذي
ّ

مكر ً
ما إياه .إنه رمز الحرية.
بالزائر
ِّ
لكن ،في مقابل ما ذكرناه ،هناك أوالد مشردون
على الطرق ،يعانون الفقر .رؤيتهم توجع القلب.
ليته نظيف كالبلدان ال��راق��ي��ة .ف�لا يجبر شبابنا
على الهجرة مع عائالتهم .يجب أن نتمسك ببلدنا
كاألشجار التي تتمسك بالتراب من خالل جذورها،
فاإلنسان غريب خارج وطنه.
لبنان هو الجمال والمحبّ ة ،وعندما أسمع هذه
في المحبّ ة.
الكلمة
ّ
تدب ّ

كيرا أبي خليل
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إن جمال طبيعة لبنان قد سحر شعراء العالم .هو وطني
ّ
كل لبناني ،حيث الجبال
الذي أفتخر باالنتماء إليه .هو أرض ّ
وال��ودي��ان واألن��ه��ر والغابات المزيّ نة بالعصافير واألشجار
الخضراء والحيوانات البريّ ة ،يمين الله تحرسه وعين الله ترعاه.
جميل بشواطئه ويسرّ القلب مرآه.
ٌ
فهو
إنّ ني لبناني معتزّ وفخور بانتمائي إلى وطني ،وسأدافع عن

أرضه وسأحافظ على ما تركه لنا أجدادنا ما دام هذا القلب
ينبض.
إن لبنان هو مثوى األجداد وإرثهم ،لذلك علينا الحفاظ عليه.
ّ
يجب أال يقول أحدهم إن األمر ال يعنيني ،ألن علينا الحفاظ
على كرامته ،ولبنان هو رمز البطولة والعنفوان ،لهذا ُس ّمي
رمز الجيش "شرف ،تضحية ،وفاء".
يستحق العناء ،ألن تاريخه واستقالله سبب فخرنا
ّ
إن لبنان
ّ
ً
استقالال
به .تاريخه نادرٌ وال أعتقد أن أيّ ا من البلدان يمتلك
ً
ً
ً
ً
فاخرا كهذا.
وتاريخا
جميال
وتاريخا
جميال
ً
ً
للتذكير بمدى معاناة األجيال الناشئة ،ال بُ ّ��د من االش��ارة
الى معاناة اآلباء من أجل الحصول على الحريّ ة وغرس روح
المواطنة وحب الوطن في قلوبهم.
يستحق إصالح بعض األعطال مثل:
ّ
لبنان
 الكهرباء :إن الكهرباء هي أهم مصادر الحياة ،فلماذا بالدكثيرة لديها كهرباء؟ أقترح على المسؤولين أن يقتدوا بما
يفعل مسؤولون آخرون لبالدهم إلصالح الكهرباء.
ً
أيضا المياه هي أهم مصادر الحياة ،ولبنان يعاني
 المياه:ً
فقرا في المياه ،فعلى الشعب الحفاظ على هذه النعمة.

 هجرة الشباب :ال ذنب لي كي أعيش طفولتي أكثر منوليؤمن حياة عائلته ،بسبب
سبع سنوات بال أب لكي يعيش
ّ
ّ
قلة العمل.
 عمالة األجانب :بسبب عمالة األجانب أصبح لبنان يعانيهجرة الشباب.
سيبقى كما هو ،أم سيسعى إلى األفضل؟

عمر عرابي

مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات
محطة بحمدون
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قانون السير
ارشادات لألطفال
 وضع الحزام الزامي عدم الجلوس في المقعد االمامي لألطفال دون العاشرة من العمر يجب عدم اخراج أي من أعضاء الجسم خارج المركبة عدم رمي النفايات من شباك السيارة عدم إلهاء السائق اثناء القيادة تجنب األكل في السيارةنصائح لألهل
 ضرورة عدم السماح بجلوس االوالد الى جانبهم قبل عمر العشر سنوات االصرار على اجالس االوالد في المقعد الخلفي ووضع حزام االمان لمن هم دون الخمسسنوات وفي كرسي االمان لالطفال لمن هم دون الخمس سنوات
 عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة االلتزام بالسرعة المسموح بها عدم القيادة تحت تأثير الكحول تجنب القيادة في حالتي التعب والنعاس -ارشاد األوالد من الصغر على معاني اشارات السير واألمور االساسية في قانون السير.

 86ســـنـة

"صف على اليمين!"
"ص��ف على اليمين ي��ا أس��ت��اذ" .ابنة التسع
سنوات تلعب دور الشرطي في اكاديمية
السالمة المرورية في المدرسة المركزية في
ً
ً
جيدا قانون السير
فعليا تعلم
جونيه ،لكنها
وه��ي مستعدة لتطبيقه على ارض الواقع
ً
جيدا أين يخطىء
بحذافيره .األوالد يعلمون
أهلهم خالل قيادتهم السيارة ويقرون بذلك
بابتسامة بريئة كي ال يفضحونهم ،وآخ��رون
يعددون المخالفات التي يرتكبها أهلهم .وفي
بعض األوقات ،يلفتون نظرهم اليها ،قائلين:
"منقلون بس بيحبو السرعة او بيضل التلفون
بايدون" .خبرة تؤكد ان بعض الجيل المقبل
يعرف الصح م��ن الخطأ ،فهل يصمد أم��ام
الفلتان الموجود في السالمة المرورية ،أم
ينضم الى الواقع االليم ويضرب بعرض الحائط
قانون السير .عدت من تجربتي المشوقة مع
ً
ممتلئا باألمل بأن الغد قد يكون
التالمذة
أفضل ،أقله على صعيد السالمة المرورية.
فرج عبجي

بكرا أحلى
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41

االثنين  19تشرين الثاني Lundi 19 Novembre 2018 | 2018

Human Respect for Animals
with a secure and safe environment.
We should protect endangered species by relocating them to specific
’’regions called ‘’natural reserves
where no one is allowed to hunt
them. In addition, animals should
have the appropriate medical care to
keep them healthy.
Animals are Man’s best friends. We
have been coexisting for centuries
and we will remain so for eternity. It
has been historically and theoretically proven that humans and animals
complete one another. The human respect towards animals should never
fade, because once it does, humanity
will risk collapsing.

By Grade 5 students at

Saint Anthony’s College - Hammana

animals are endangered because of
habitat pollution while others are
being poached for their beautiful fur, feather, skin, ivory, etc.
Moreover, animal habitats
are being destroyed to build
concrete jungles instead,
so animals are obliged to
abandon their natural habitats and seek refuge elsewhere.
To avoid extinction, animal
rights should be well enforced.
Animal rights are many, but here
are a few of them:
Animals have the right to life.
Animals have the right to be treated
with empathy.
They have the right to be provided

Today, many species face extinction for countless reasons. Some
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للحيوان حقوق علينا احترامها

تربية الحيوانات مفيدة ألوالدكم

للحيوانات الحق في الحرية ،في الحياة ،في
الرعاية واالهتمام...
يجب عدم تربية الحيوانات البرية أو محاولة
ترويضها.
منع اإلس��اءة إلى الحيوانات ألنها كائنات
حية حساسة تشعر باأللم مثلنا.
ي��ج��ب ع���دم ال��م��ش��ارك��ة او ال���ذه���اب ال��ى
النشاطات التي تسيء الى الحيوانات
يجب ع��دم زي���ارة ح��دائ��ق ال��ح��ي��وان��ات التي
تقحمها ف��ي أق��ف��اص ص��غ��ي��رة وال تؤمن
لها بيئة طبيعية أو تسمح لها العيش
بحرية.
يجب التبليغ عن الكالب والقطط الشاردة
التي هي في حاجة ماسة إلى المساعدة.
يجب حماية البيئة واالهتمام بنظافتها ألنّ ها
مكان سكن الحيوانات وملجأها الوحيد.
يجب رفض ممارسة هواية الصيد ،إن كان
صيد العصافير أو البط أو الخنازير أو غيرها
من الحيوانات.

الحيوان رفيق في اللعب ويعلم األوالد المعاملة
األخالقية للكائنات.
تربية الحيوان تعلم األطفال المسؤولية والواجبات
حياله حسب أعمارهم .ويعلم الحيوان األطفال الحب
وينمي مخيّ لتهم من خالل مراقبتهم له وطريقة عيشه
ً
وأيضا عبر األسئلة التي يطرحها الطفل على
وتصرّ فه،
والديه للتعرّ ف إلى الحيوان.
يجب تأمين البيئة المناسبة للحيوان األليف في المنزل
وتأمين كل حاجاته األساسية له.
يجب على االه���ل اص��ط��ح��اب أوالده����م ال��ى حدائق
الحيوانات أو المراكز التي تُ عنى بها وترفض بيعها أو
التجارة بها بأي طريقة.
يجب تعليم األطفال أن الحيوانات ليست سلعة أو
ً
منتجا.
عالقة الطفل بالحيوانات تبدأ من المنزل ،فإذا كان
ً
سلبا في
الوالدان من كارهي الحيوانات ،فذلك يؤثر
الطفل وينعكس على تصرّ فه مع الحيوان.
يعتبر تبني الحيوانات من أقوى الوسائل لتعليم الطفل
الحب والرأفة وطريقة التعامل مع الحيوانات.
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األوالد وعالقتهم بالحيوان
تحب غالبية األوالد اقتناء حيوانات أليفة
ويسيء آخرون معاملتها .هنا السؤال ،هل
من الجيد أن يكبر األوالد مع الحيوانات
األليفة؟
أسباب إيجابية ع��دة تُ بين أهمية اقتناء
األوالد الحيوانات األل��ي��ف��ة .وال يقتصر
دوره���ا على تعليمهم بعض ال��م��ه��ارات
ً
ً
ً
رائعا.
صديقا
أيضا تكون
الحياتية ،فهي
وم��ن إيجابيات وج��ود ال��ح��ي��وان ف��ي حياة
األوالد أن��ه يساعد ف��ي تنمية ذكائهم،
ً
ً
ينمي فيه
حيوانا
وعندما يربّ ي الولد
أليفاّ ،

الشعور بالمسؤولية والرعاية في وقت
مبكر من عمره .فاألوالد الذين ينشطون
ف��ي تربية ال��ح��ي��وان��ات األل��ي��ف��ة ،ع���ادة ما
ي��س��اع��دون آب��اءه��م ف��ي تربيتها وتأمين
طعامها أو التنظيف مكانها ،فيتعلمون
حينها كيفية التعاطف والرأفة ،وتجعلهم

استخراج
زيت الزيتون
المرحلة التمهيدية :قطف الزيتون
المرحلة األولى :تحضير الزيتون عن
طريق فرز األوراق وغسله.
المرحلة الثانية :طحن الزيتون
ليتحول عصيراً.
بواسطة طاحونة
ّ
يسمى المنتج العجين.
المرحلة الثالثة :استخراج الزيت عن
طريق فصل المكونات :الزيت،
والماء والمكونات الصلبة.
المرحلة الرابعة :فصل الماء عن
الزيت عن طريق التقطير.
لني نعمة

Grand Lycée Franco-libanais

مسؤولية العناية بمخلوق آخر بارعين في
تقديم أفضل رعاية ألنفسهم.
كما أن تربية الحيوان تعزز الثقة بالنفس،
فعندما ينجح ال��ول��د ف��ي رع��اي��ة الحيوان
األل���ي���ف ،س��ي��ش��ع��ره ذل����ك ب��ال��رض��ا عن
ً
ً
أيضا
فخورا بذاته .وتميل
نفسه ويصبح
الحيوانات األليفة إلى ترك شعور بالهدوء
والطمأنينة لدى األوالد ،إذ نرى بعضهم
يلجأ إلى حيواناتهم عند الشعور بالغضب
أو الحزن ،أو أي اضطرابات أخرى .ويساهم
اق��ت��ن��اء ال��ح��ي��وان��ات ف��ي تخفيف اإلج��ه��اد
مثال ،احتضان الكلب ّ
يوفر الشعور
والتوتر،
ً
باألمان.
وت���ؤم���ن أي��ض��ا ًال��ق��ط��ط األم�����ان ل�ل�أوالد
واحتضان جسدها الطري وشعرها الناعم
ً
ً
مريحا .ومع اقتناء الحيونات
شعورا
يوفر
ّ
تحمل العواقب ،إذ
يتعلم الولد
األليفة
ّ

nowadays have rights aimed at protecting them. In the past, Have not
worshiped animals, but they have
also sacrificed them. The treatment of animals in the Roman
Empire was generally a direct
reflection of ancient Roman
culture. The Romans were fascinated by wild animals. They
liked looking at them being
killed. Elephants, for example,
were a sign of wealth, and they
were used to build temples.
For thousands of years, since the
Hindu religion first evolved, respecting animal life has been considered
an important part of Indian’s beliefs.
Cows in particular are sacred and
cannot be harmed.

Long ago, humans and animals coexisted and depended on each other
to survive. Humans were quite respectful of the symbiotic relationship
they had nurtured. However, as time
progressed, greed and violence took
over took place devastating losses.
How can we view ourselves "on top
of the food chain" when we have a
strong tendency to behave reckless?ly
Humans and animals are fairly alike.
They have practically the same needs
in terms of oxygen, food, sleep, and
movement. They should not be considered properties; they are living beings.
Respecting animals has increased a
lot since ancient times and animals

أن ع��دم االهتمام بالحيوان تكون نتائجه
ّ
��ث�لا ع���دم إط��ع��ام األس��م��اك
وخ��ي��م��ة ،ف��م ً
ّ
لكل
ّ
أن
يجعلها تموت ،من هنا يتعلم الولد ّ
ً
سببا .ويضاف إلى هذه االيجابيات أن
نتيجة
األوالد الذين ينشأون مع الحيوانات األليفة
يلتزمون بشكل أكبر مع المجتمع حولهم،
فالحيوانات ليست كاأللعاب توضع على
نمل منها .هي تحتاج باستمرار
ّ
الرف عندما
ّ
للرعاية وتقديم الطعام والتنظيف واللعب.
فوجودها يعني االل��ت��زام ال��ت��ام ،ال يمكن
التعامل معه كأنه دوام جزئي.
يقدمها
كل هذه الفوائد التي
من خالل ّ
ّ
ّ
ويتعلمها بمفرده ،نستنتج
الحيوان للولد
أن ال��ول��د ي��ج��ب أن يتعامل بلطف مع
ّ
الحيوانات وال يسيء إليها.

علي عليق

المدرسة اللبنانية األوروبية

¶
¶

¶
¶
¶
¶
¶

"لولو" في الصف...
كثير
حب
ٌ
ٌ

بعنوان "عالقة الطفل بالحيوان وض��رورة
ت��ح��ول م��س��رح م��درس��ة
اح��ت��رام ح��ق��وق��ه"،
ّ
تحدث فيها
األخ��وة اللبنانية قاعة نقاش،
ّ
األوالد عن عالقتهم بالحيوانات ،مطالبين
بحمايتها والمحافظة عليها.
زرت م��ع ف��ري��ق م��ن "ال��ن��ه��ار" ال��م��درس��ة.
ُ
ك��ال��ع��ادة ،وج���وه ج��دي��دة ت��ج��ذب األوالد
ال��زوار هذه المرة
لكن
وتشتّ ت تركيزهم،
ّ
ّ
كانوا مختلفين" .ل��ول��و" ،كلبتي الصغيرة
اللطيفة ،ضيفة مع الفريق .رغم أنّ ها أثارت
ً
دافعا لتفاعل األوالد
ضجة ،لكنّ ها كانت
في النقاش وج��ذب انتباههم .من خاللها
عبّ روا عن حبّ هم للحيوانات ،وشاركنا البعض
تجربته معها.
"ل��ق��ي��ت ب��س��ي��ن��ة ص��غ��ي��رة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق،
ّ
طلعتها على البيت وطعميتها" ،مبادرة

ّ
التعلم،
واعية من ول��د في بداية مراحل
أخبرنا عنها ،على عكس ما نشهده أحياناً
م��ن تعذيب للحيوانات واإلس����اءة إليها،
ً
خصوصا الشاردة منها ،من بشر يفتقدون
ّ
اإلنسانية .جلسة حوارية م��ؤث��رة ،انتفض
حلوال لحماية
فيها األوالد واقترحوا ببراءة
ً
الحيوانات وال��دف��اع عنها" :منحاسب كل
شخص بيئذي الحيوانات ،نمنع الصيدّ ،
نبلغ
عن الكالب والقطط ال��ش��اردة ."...وفي
النهاية ،تعرّ فوا إلى "لولو" ،ولعبوا معها.
حتّ ى الذين يخافون منها ،كسروا خوفهم
��وددوا إليها! بدا األوالد مصممين على
وت ّ
الدفاع عن حقوق الحيوانات في الحاضر
والمستقبل" .لولو" وحقوق الحيوان في
حب كثيرٌ !
الصفٌ .
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من أجل أن تدخل اآلداب والفنون
ً
بعضا من آدابنا وفنوننا ،إلى األطفال والتالمذة في مدارسنا الرسمية والخاصة؟ يعني أننا ندعو إلى إدخال تغييرات جوهرية على نظامنا التربوي ،بما
تقدم "النهار"
ماذا يعني أن ّ
ّ
ً
كجزء ال يتجزأ من التنشئة التربوية .هكذا نعتبر أن إدراج األعمال األدبية ،الشعرية والروائية والكتابية،
ٍ
الخالقة،
معنية باستيعاب نواحي الثقافة
يؤدي إلى جعل األجيال الجديدة
ً
ينمي
انبناء
كما الفنون المختلفة ،من رسم ونحت ومسرح ورقص تعبيري وموسيقى وغناء وسينما ،في نسيج النظام التربوي الحديث .هكذا ينبني التلميذ/التلميذة
ً
متكامال ّ
ّ
واحتماالت لم يدرجها منهاج التعليم في صلب اهتماماته .في هذا العدد الخاص لألطفال والتالمذة ،نقترح إلقاء الضوء على
ٍ
آفاق
ويشرعها على
ويفتح المواهب،
الشخصية
ّ
ٍ
محاولة أولية لتحفيز المعنيين التربويين على إجراء التعديالت التربوية الالزمة الستكمال عملية بناء الجيل الجديد.
ٍ
ونحاتين ومسرحيين لبنانيين ،في
شعراء وروائيين وأدباء
ورسامين ّ
ّ

الشعراء العشرة
-

روائيون وكتّ اب

أمين نخلة ( ،)1976 - 1901شاعر وكاتب لبناني ،يُ عتبَ ر صاحب مدرسة

في األسلبة واألناقة اللفظية والبناء الشعري .أشهر كتبه "المفكرة

الريفية" وقد تميز بجمال أسلوبه وأناقته ،وفيه يستعيد صورة يومية يزخر
بها الريف ببساطة وعفوية .له" :دفتر الغزل"" ،الديوان الجديد"" ،أمثال

-

اإلنجيل"" ،المفكرة الريفية"" ،األعمال الكاملة".

إلياس أبو شبكة ( )1947 - 1903شاعر لبناني هو أبو الرومنطيقية

اللبنانية ،وأحد مؤسسي "عصبة العشرة" .يُ عتبر عالمة تحويلية فارقة
ّ
ً
أساسيا من مفاصل االنتقال إلى
مفصال
ويمثل
في تاريخ الشعر اللبناني،
ً

الحداثة الشعرية في الشعرين اللبناني والعربي .من دواوينه" :القيثارة"،
"المريض الصامت"" ،أفاعي الفردوس"" ،األلحان"" ،نداء القلب"" ،إلى

األبد"" ،غلواء".

من نثره" :طاقات زهور"" ،العمال الصالحون"" ،الرسوم"" ،روابط الفكر
-

والروح بين العرب والفرنجة"" ،لبنان في العالم"" ،المجتمع األفضل".

إيليا أبو ماضي )1957 – 1889( :هو من كبار الشعراء المهجريين .صرف

حياته لكتابة الشعر وللعمل في الصحافة .أصدر مجلة "السمير" في العام
ً
ً
ً
ً
أساسيا من مصادر األدب
ومصدرا
أوليا ألدبه،
مصدرا
 ،1929التي تعد
المهجري.

تغلب النزعة االنسانية والتأملية والتفكرية والفلسفية على شعره .من

أعماله" :تذكار الماضي"" ،تبر وتراب"" ،الجداول"" ،الخمائل"" ،ديوان إيليا
-

أبو ماضي".

يوسف غصوب ( )1972 - 1893شاعر التمازج الطيّ ب بين الرومنطيقية
ً
هربا
والرمزية ،من خالل كتابة شعرية الحلم والخيال واالستسالم للطبيعة،
ً
وبحثا عن فردوس .من دواوينه "القفص المهجور"" ،العوسجة
من جحيم،

-

الملتهبة"" ،قارورة الطيب" ،وصدرت له المجموعة الشعرية الكاملة في

ً
بوحا،
صالح لبكي ( )1955 – 1906شاعرٌ – عالمة ،على انفراد وتمايز،
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وجزالة ،على
وسالسة،
وطالقة،
وحميمية،
وغناء،
وانبجاسا،
وفوحا،
ً

األدب العربي الحديث ،وفاتح الباب أمام الثورة الشعرية
ً
ومضمونا ،وجاعل النثر مساحة للشعر،
شكال
واألدبية،
ً

"يسروا أساليب التعليم" (محاضرات في اللهجات
اللبنانية"ّ ،

ك��ل من ميخائيل نعيمة ،عبد
ِّ
"ال��راب��ط��ة القلمية" م��ع

أيسر"" ،رسالة إلى وزي��ر التربية ش��ارل مالك"" ،أحيقار"،

العام .1997

من دواوينه الشعرية" :أرجوحة القمر"" ،مواعيد"" ،سأم".

من أعماله النثرية" :لبنان الشاعر"" ،من أعماق الجبل"" ،غرباء" و"التيارات
األدبية الحديثة في لبنان".

فوزي المعلوف ( ) - 1899شاعر التحرر من القيود األرضية والواقعية،
ً
أيضا شاعر الكآبة والعذاب،
إال أنه
واالنطالق في
ٍ
عالم ال حدود لهّ .

سياق ملحمي ،وال سيما في ملحمته "بساط
وقد وضع ذلك كله في
ٍ
الريح" .والده عيسى إسكندر طه المعلوف العالِ م المؤرخ والعضو في

"األج��ن��ح��ة المتكسرة"،

العميقة والتوترات الدفينة في الشخصية البشرية.

من أعماله الروائية" :أربعة أفراس حمر"" ،ال تنبت جذور
"الظل والصدى" .له مجموعات قصصيّ ة،
ّ
في السماء"،
م��ن بينها" :ط��ع��م ال���رم���اد"" ،ل��ي��ل ال��ش��ت��اء"" ،األرض

اللبنانية الحديثة"" ،في اللغة العربية ومشكالتها"" ،أسماء

القديمة"" ،آخر القدماء".

ومشكالته"" ،الفكاهة عند العرب"" ،سوانح من تحت

وصاحب لغة فريدة ومميزة من حيث البناء والصقل

 فؤاد كنعان ( ،)2001 – 1920رائد من رواد القصة،ٌ
سخرية ذكية ،عبثية،
واألناقة واالعتناء بالشكل ،توازيها

مؤلفـاته باللغـة اإلنكلـيزية هي" :المجـنون"" ،السابق"،
"النبي"" ،يسوع ابن اإلنسان".

 -مارون عبود )1962 – 1886( :هو أبو القصة اللبنانية

في مدرسة الضيعة في رشميا مسقطه ثم انتقل إلى

 -ميخائيل نعيمة ( ،)1988 - 1889هو شاعر وأديب ومفكر

ون��اق��د طليعي ،ان��ض��م إل��ى "ال��راب��ط��ة القلمية" وك��ان
ً
ً
ً
مهد
موقعا
احتل
ّ
نائبا لجبران فيها.
ممتازا في التاريخ الذي ّ

أوغاريت" (ترجمة عن األوغاريتية)" ،مالحم وأساطير".

القصيرة ،ورائ��د من رواد أدب القرية وال��واق��ع ،وناقد
اجتماعي ساخر جعل قلمه سكّ ً
ينا يعمل في جسد اإلقطاع

تجاوزه في فهم حركية االنتقال من التقليد إلى الحداثة.

ِّ
محل ًال النفسيات ،ومعرّ ًيا
السياسي والعائلي والديني،
التقاليد والعادات غير المستحبّ ة في المجتمع ،إلى جانب
ً
ً
ً
ً
وطليعيا.
ألمعيا
أدبيا
ناقدا
كونه

مؤلفاته" :همس الجفون"" ،البيادر"" ،ك��ان ما كان"،

"أحاديث القرية"" ،وج��وه وحكايات"" ،أق��زام وجبابرة"،

"مذكرات األرقش"" ،اآلباء والبنون"" ،مرداد"" ،أيوب"،

ال��ده��ور"" ،أدب ال��ع��رب"" ،ال����رؤوس"" ،رواد النهضة

"الغربال"" ،جبران خليل جبران"" ،اليوم األخير"" ،في مهب

الريح"" ،هوامش"" ،دروب"" ،أكابر"" ،أبو بطة"" ،أبعد
من موسكو ومن واشنطن"" ،صوت العالم".

كتب في األدب والقصة والنقد وسواها .من أعماله:

"األم��ي��ر األح��م��ر"" ،ف���ارس آغ���ا"" ،صقر لبنان"" ،زوبعة

الحديثة"" ،الشعر ال��ع��ام��ي"" ،ج��دد وق��دم��اء"" ،سبل
ومناهج"" ،حبر على ورق"" ،آخ��ر حجر"" ،م��ن الجراب"،

"قبل انفجار البركان"" ،أشباح ورموز ومناوشات"" ،على

 -أمين الريحاني ،)1876-1940( :لمع في أدب الرحلة،

المحك"" ،مجددون"" ،في المختبر"" ،دمقس وأرجوان"،

واالنكليزية .هو أديب ،شاعر ،باحث ،مؤرخ ،كاتب ،روائي،

السدة الرسولية"" ،كريستوف كولومب"،
الجالس على
ّ

ُول��د في الفريكة وهاجر إل��ى نيويورك .كتب بالعربية

"نقدات عابر وعلى الطائر"" ،العواطف اللبنانية إلى

في األمانة العامة لألمم المتحدة في دائرة الصحافة والنشر .عاد إلى
ً
مجددا مع بعثة األمم المتحدة لتهيئة ليبيا
لبنان في العام  ،1950ليسافر

قصصي ،مسرحي ،رحالة ،سياسي ،ناقد ،خطيب ،داعية

أنشأ مجلة "شعر" الفصلية بين العام  1957والعام  .1964وتوقفت

من مؤلفاته" :الريحانيات"" ،خالد"" ،زنبقة الغور"" ،خارج

ال��رؤس��اء"" ،أشباح القرن الثامن عشر"" ،المحفوظات
ّ
المتكلم"" ،ت��وادوس��ي��وس قيصر"،
العربية"" ،األخ��رس

ً
ً
ً
ً
الفتا هو صالون مجلة "شعر" المعروف
أدبيا
صالونا
مديرا للتحرير .أنشأ

لبنان"" ،التطور واإلص�ل�اح"" ،أن��ش��ودة المتصوفين"،

الجن"" ،كتاب الشعب"" ،زوابع" (ديوان شعر).
ّ

من مؤلفاته" :السفر"" ،سلماي"" ،الحرية"" ،هيروديا"" ،البئر المهجورة"

التوبة"" ،أنتم الشعراء"" ،وفاء الزمان".

الشعر األميركي" (مختارات شعرية) ،روبرت فروست (قصائد مختارة)،

خالقة في اتجاه شعرنة النثر وردم الهوة
ٍ
العربي
خطوات ّ

إلى اإلصالح االجتماعي ،ملقب بـ"فيلسوف الفريكة".

لتستأنف الصدور في العام  .1967أعيد طبع مجموعتها كاملة في
ّ
مجل ً
دا .وفي العام  1967أنشئت "دار النهار للنشر" فانضم إليها
11

نجد الحديث"" ،قلب العراق"" ،المغرب األقصى"" ،قلب

بـ"صالون الخميس".

"المحالفة الثالثية ف��ي المملكة الحيوانية"" ،سجل

الحريم"" ،موجز الثورة الفرنسية"" ،ملوك العرب"" ،تاريخ

"أتاال ورينه"" ،اإلكليروس في لبنان"" ،مجنون ليلى"" ،ربّ ة

الصبا"" ،الحمل"" ،أصدق الثناء على قدوة
العود"" ،تذكار ّ

"بيروت ولبنان منذ قرن ونصف ق��رن" (ج��زآن)" ،مغاور

وقصاص
 خليل تقي ال��دي��ن ( ،)1906-1987أدي��بّ

مدرسة الحكمة بيروت .التحق بمعهد الحقوق الفرنسي

وزاول في الوقت عينه تعليم العربية في "الحكمة"
وتعاطي الشأن األدب��ي .عمل في اإلدارة اشتغل في

سلك الوظيفة كما عمل في الصحافة األدبية رئيسا
لتحرير مجلة "الحكمة" من سنة  1951إلى سنة .1958
حائز جائزة "مجمع الحكمة العلمي" و"جائزة لبنان لإلبداع".
ً
وبين بين"" ،على أنهار
وآخرا
"أوال
من مؤلفاته" :قرَ ف"،
َ
ً

بابل"" ،كأن لم يكن"" ،مديرية كان وأخواتها".

له في الترجمة" :أوجيني غرانده" لبلزاك"" ،لبنان في

شخصيته وحضوره" لميشال شيحا.

 سهيل إدريس ( ،)2008 – 1925روائي وناشر وصحافيً
ً
أساسيا في حياة بيروت الثقافية من
دورا
ومترجم ،لعب
أسسها ،ومن خالل المجلة التي
خالل "دار اآلداب" التي ّ

حملت االسم نفسه ،وجمعت حولها الكثير من األدباء
ً
صوتا
والمثقفين والشعراء اللبنانيين والعرب ،وكانت
ّ
ً
ً
ً
ناطقا
ضميرا
ومثلت
حاضرا في الدفاع عن الوجودية،

باسم القومية العربية والقضايا السياسية.

أس��س ات��ح��اد الكتاب اللبنانيين م��ع قسطنطين زري��ق
وجوزف مغيزل ومنير البعلبكي وأدونيس ،وانتخب أمينا

عاما لهذا االتحاد ألربع دورات متتالية.

الالتيني"" ،الخندق الغميق"،
"الحي
له ثالث رواي��ات:
ّ
ّ
"أصابعنا التي تحترق" .وله في القصة" :أشواق"" ،نيران
ثانية"" ،الدمع المر"" ،رحماك يا دمشق" ،و"العراء".

الديبلوماسي ،وجعل أدبه ثورة على التقاليد والتقوقع،

عملت في التدريس والصحافة وناضلت من أجل حرّ ية

"قصائد في األربعين" ،ترجمة "األرض الخراب" ،لـ ت .س .اليوت" ،ديوان
"ال��والدة التانية"" ،الحداثة في الشعر"" ،رسائل إلى دون كيشوت"،

بين الشعر والنثر ،وتقريب الجملة النثرية من عوالم الجملة

أنسي الحاج ( ،)2014 – 1937رائد الحداثة الشعرية اللبنانية والعربية .اعتُ ِبر

ديوانه األول" ،لن" ،الصادر في العام  ،1960عالمة االفتراق الجوهرية

درّ س األدب العربي في المعهد الشرقي ،في جامعة
ّ
وعلم في الكلية الثانوية
القديس يوسف في بيروت،

من أعماله :ديوان "لن" ،ديوان "الرأس المقطوع" ،ديوان "ماضي األيام

وكان من مؤسسي جمعية "أهل القلم".

"الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع" ،ديوان "الوليمة" ،كتاب "كلمات

القمر"" ،القناديل الحمراء".

الطيّ ار" بالفرنسية في باريس عن دار "أكت س��ود" ،أنطولوجيا "الحب

وباحث في التراث اللبناني .دكتور في الفلسفة واللغات

وروائي وشاعر وصحافي اضطلع بدور أساسي في ربط

واألمثال والمالحم واألساطير القديمة ،تميز بدراساته

الواقع والمتخيل .كتب البؤس اإلنساني والحرب والجوع

ً
محطة في تاريخ النثر العربي الحديث.
الشعرية .يُ عتبَ ر

ً
مدق ً
ً
ِّ
منتقدا ،ومعرّ ًيا .تلقى دروس��ه األولى
قا،
واصفا،

عمه
وروائ��ي
لبناني ُولد في بعقلين وترعرع في كنف ّ
ّ
ّ
الشاعر أمين تقي الدين .درس الحقوق ،وشغل مناصب

 -فؤاد سليمان ( )1912-1951كاتب وشاعر ،خطا بالنثر

تحدد نقطة االنطالق نحو
عن الشعر العربي التقليدي ،والبوصلة التي ّ

وال�لاج��دوى وم���آزق ال��وج��ود واالص��ط��راع��ات االنسانية

"قبل أن أنسى" (تتمة لكتابه "اسمع يا رض��ا")" ،مالحم

يتميز شعره بالسالسة والغنائية واالنسيابية والرقة واللطافة ،وكأنه قد

"دفاتر األيام".

اللبنانية الحديثة ،وجسر االنتقال من أدب القرية إلى
ً
فاتحا القصة والرواية على عوالم العبث
أدب المدينة،

اللهجات دراسة علمية"" ،تبسيط قواعد اللغة العربية"،

"األوث����ان"" ،س��ب��ع��ون"" ،ال��م��راح��ل"" ،ك��رم على درب"،

ً
نهائيا في العام .1955
لالستقالل .وعاد إلى لبنان

 -يوسف حبشي األشقر ( )1992 – 1929هو رائد الرواية

متسلال في ذلك
وقدرة على الجمع بين األزمنة واألمكنة،
ً
ّ
كله إلى بواطن الحوادث والوقائع والشخصيات ،محلال،

بشارة عبد الله الخوري (ُ .)1968 – 1885ع ِرف باألخطل الصغير ولقب

تحريرها .سافر في العام  1948إلى الواليات المتحدة األميركية للعمل

-

"دم��ع��ة وابتسامة"" ،البدائع

لخمر"" ،يارا"" ،أجراس الياسمين"" ،كتاب الورد"" ،قصائد من دفترها"،

يوسف الخال ( ،)1987 - 1916هو "بطريرك" الحداثة األدبية والشعرية،
ّ
وتسلم
اللبنانية والعربية .أنشأ "دار الكتاب" ،وأصدر مجلة "صوت المرأة"

"أثينا في عهد بركليس"" ،ح��ض��ارة في طريق ال���زوال"،

الخرّ وبة"" ،النكتة اللبنانية تتمة لحضارة حلوة"" ،دراسة

المروج"" ،األرواح المتمردة"" ،المواكب"" ،العواصف"،

ّ
لقب بـ"ناسك الشخروب".

ُصنِ ع ليغنّ ى .له ديوان "الهوى والشباب" وديوان "شعر األخطل الصغير".

واألساليب ودراستها)" ،معجم األلفاظ العامية"" ،هذا

مؤلفاته باللغة العربية ه��ي" :الموسيقى"" ،عرائس

من أعماله" :بنت يفتاح"" ،المجدلية"" ،ق��دم��وس"" ،ردن��ل��ى"" ،أجمل

أيضا بـ"شاعر الحب والهوى" و"شاعر الصبا والجمال".

مؤلفاته" :إسمع يا رضا"" ،معجم أسماء المدن والقرى

األشهر العربية وتفسير معانيها"" ،الخط العربي نشأته

من الرسوم نشر بعضها في كتبه.

للحداثة اللبنانيةّ ،
ً
ثالثيا ال يمكن
ومثل مع جبران والريحاني،

"دلزى"" ،كما األعمدة"" ،خماسيات"".نحت في الشوء"" ،شرر".

اللغة العربية والخط العربي.

المسيح حداد ،ونسيب عريضة ،وكانت تهدف إلى تجديد
ً
ً
ً
ً
وآالفا
وإنكليزيا،
عربيا
كتابا
األدب العربي .ترك ستة عشر

"رمل وزبد"" ،التائه"" ،حديقة النبي"" ،آلهة األرض"،

قلب السماء"" ،على بساط الريح"" ،بين الطيور".
ً
ً
هندسيا
معماريا وبناء
عمال
سعيد عقل ( )2014 - 1912جعل القصيدة
ً
ً
أسلبة جمالية ،برناسية – رمزية ،متأنقة ،تعتبَ ر مدرسة
ٍ
ورياضيا ،وفق

وتقاليدهم وأمثالهم ،إضافة إلى اهتمامه بتبسيط قواعد

ميسرة"" ،معجم األمثال
"القرية اللبنانية"" ،نحو عربية
ّ

من أعماله" :سقوط غرناطة"" ،شعلة العذاب"" ،أغاني األندلس"" ،من

منك ...ال"" ،مشكلة النخبة "" ،لبنان إن حكى "" ،تاريخ وأساطير"" ،كأس
ِ

-

ً
مساهما ف��ي كتابة تباشير القصيدة النثرية .أسس

ثالثة مجامع علمية .أخواه شفيق ،صاحب "ملحمة عبقر" ،ورياض ،وهما

ً
قائمة بذاتها في الشعرية اللبنانية المعاصرة.

-

اللغة العربية ،وواضع المدماك األول لشعرنة النثر في

والطرائف".

شاعران.

-

لوحة لمصطفى فروخ.
 -جبران خليل جبران ( ،)1931 - 1883حامل لواء تحديث

رمزية خاصة ،متلفعة بعوالم الحلم واألثيرية واليقظة.
ٍ

-

لوحة لعمر انسي.

إداري��ة رفيعة ،وكتب في الصحافة ،وعمل في السلك

وثلوج"" ،كلهن نساء"" ،أقاصيص أول��ى"" ،أقاصيص
 -إملي نصرالله ( )2018 – 1931روائ��ي��ة وقصصية.

ً
ومنصة للدعوة إلى التجديد ،ليس في األدب فحسب
بل في نواحي الحياة ّ
ً
معتبرا أن التغيير يطاول اللغة
كلها،

واالجتماعية .يتميز أدبها بخصوصيته االنسانية ،وصفائه،

والعيش .كان أحد مؤسسي "عصبة العشرة" الثقافية.

قريبة م��ن متناول األج��ي��ال المدرسية .كتبت للفتيان

وموضوعات الكتابة مثلما يطاول مسائل الحياة والمجتمع

ال��م��رأة ،وذل��ك من خ�لال قلمها أو مواقفها اإلنسانية

واعتناقه مبدأ البساطة والطواعية ،بما يجعل أعمالها

ً
عاما،
العامة في الجامعة األميركية في بيروت ثالثة عشر
ّ
وتولى رئاسة تحرير مجلة "صوت المرأة" لمدة عامين،

من مؤلفاته" :عشر قصص من صميم الحياة"" ،اإلعدام"،

واألطفال ،وجعلت قصصها ورواياتها تركّ ز على الجذور

اآلتية" ،دي��وان "م��اذا صنعت بالذهب ،م��اذا فعلت ب��ال��وردة؟" ،ديوان

من مؤلفاته" :تموزيات" ،دي��وان "أغاني تموز"" ،درب

قل
ري��اض الصلح"" ،العائد"" ،قصص من حياتي"" ،ما ّ

كلمات كلمات" (ثالثة اجزاء) ،كتاب "خواتم" (جزآن) ،أنطولوجيا "األبد

 -أنيس فريحة ( ،)1993 - 1903أديب وصحافي ومدرّ س

 -توفيق يوسف عواد ( )1988 – 1911هو أديب وقاص

وصوبت اهتمامها على قضايا المرأة وكفاحها
والهجرة،
ّ
ً
وخصوصا حرّ ية التعبير .ولم
في سبيل المساواة والتحرّ ر

تتغاض عن الحرب ،فدخلت في صلب اهتماماتها الروائية.

الحب وغيري" باأللمانية مع األصول العربية في برلين.
والذئب
ّ
أعادت "دار الجديد" إصدار دواوينه الخمسة األولى ،ثم صدرت األعمال

السامية ومحاضر جامعي .له ابحاث في اللغة واللهجات

الكتابة بالحياة ،وفي نسج التفاصيل الشائقة ،والمزج بين

الرهينة"" ،تلك الذكريات"" ،الجمر الغافي" .من أعمالها

الحداثة ومتغيراتها المفتوحة على االحتماالت.

الكاملة في طبعة شعبية ،في ثالثة مجلدات ضمن سلسلة "األعمال

العلمية واألكاديمية ،درس اللغات السامية والحضارات

"خواطر ساذج"" ،تمارا"" ،كارن وحسن"" ،من هتلر إلى
ودل"" ،البدايات".
ّ

والمرض والتشرّ د ،والصراع بين الخير والشرّ  .وكما وصف

الكاملة" عن "هيئة قصور الثقافة" .ترجم إلى العربية أكثر من عشر

القديمة في الجامعة األميركية في بيروت ،وكلية اإلعالم
في الجامعة اللبنانية .أتقن ع ً
��ددا من اللغات السامية

بالمقتلة المقبلة.

وروجيه عساف وشكيب خوري وبرج فازليان.

المكتوبة بالحرف ال��م��س��م��اري .اه��ت��م ببعض الجوانب

"ال��ع��ذارى"" ،قصص"" ،السائح والترجمان"" ،طواحين

مسرحيات لشكسبير ويونسكو ودورنمات وكامو وبريخت وسواهم ،وقد

مثلتها فرق مدرسة التمثيل الحديث (مهرجانات بعلبك) ،ونضال األشقر

كالسريانية والعبرية القديمة أي الكنعانية واألوغاريتية

من تاريخ لبنان وتراثه الشعبي ولهجات قراه وعاداتهم

القرية ،فقد كتب رواي��ة المدينة التي تنبئ طواحينها

العائلية ،والحياة في القرية اللبنانية ،ومآسي اإلغتراب

من أعمالها الروائية" :طيور أيلول"" ،شجرة الدفلى"،
الققصية" :روت لي األي��ام الينبوع"" ،ال��م��رأة في 17
ق��ص��ة"" ،خبزنا ال��ي��وم��ي"" ،لحظات ال��رح��ي��ل"" ،الليالي

الغجرية"" ،الطاحونة الضائعة"" ،أوراق منسية"" ،أسود

وأبيض"" ،رياض جنوبية" .لألطفال" :الباهرة"" ،شادي

مؤلفاته" :الصبي األعرج"" ،قميص الصوف"" ،الرغيف"،

الصغير"" ،يوميات ه��ر"" ،جزيرة الوهم"" ،على بساط

بيروت" ،و"قوافل الزمان" (ديوان شعر).

من الشرق والغرب" ( 6أجزاء) ،و"في البال".

الثلج"" ،أندا الخوتا"" ،أين نذهب أندا" ،و"نساء رائدات

ثقافة
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في نسيج نظامنا التربوي

لوحة جبران.

ونحاتون لبنانيون
رسامون ّ
ّ
الرسامون
ّ
-

-

-

-

-

-

خ��ل��ي��ل ال��ص��ل��ي��ب��ي ( ،)1870-1928من
أب����رز ال��ف��ن��ان��ي��ن ال�����رواد ال���ذي���ن س��اه��م��وا
ف��ي التأسيس للفن ال��ح��دي��ث واللونية
االنطباعية في لبنان.
جبران خليل جبران ( ،)1883-1931رسام
وأديب من جيل الرواد .حاز شهرة عالمية.
تميز بأسلوبه التعبيري الرمزي ،وال سيما
في رسوم المائيات في كتاب "النبي".
ج���ورج ق���رم ( ،)1896-1971رس���ام من
جيل ال��رواد .زاول األسلوب الكالسيكي
ال��م��ح��دث ف��ي ل��وح��ات ال���وج���وه .اشتهر
بشاعرية صياغاته اللونية ف��ي لوحات
مناظر الريف اللبناني.
قيصر الجميل ( ،)1898-1958يعتبر
من أشهر الفنانين الذين كرّ سوا اللوحة
االنطباعية في لبنان وساهموا مع ألكسي
بطرس في ترسيخ دعائم الحياة الفنية في
االكاديمية اللبنانية منذ تأسيسها في
بيروت العام .1943
عمر األنسي ( ،)1901-1969من أشهر
رس��ام��ي اللوحة المائية في لبنان ،امتاز
ّ
بلوحات الوجوه والمناظر التي عكست
م��س��اره االنطباعي ف��ي تمجيد شاعرية
ألوان الطبيعة اللبنانية وأنوارها.
مصطفى ف��روخ ( ،)1901-1957يعتبر

-

-

-

م��ن ك��ب��ار الفنانين ال���رواد ال��ذي��ن رسموا
مناظر الحياة اللبنانية في المدن واالرياف
بأسلوب واق��ع��ي – انطباعي .وه��و من
الفنانين الطليعيين القالئل الذين نشروا
رسومهم في الصحافة اللبنانية.

صليبا الدويهي ( ،)1912-1994يعتبر من
أشهر الفنانين اللبنانيين الذين اختبروا موجات
الحداثة .مارس في مراحله الفنية االنطباعية
وأس��ال��ي��ب م��ا بعد التكعيبية وص���وال الى
الحد القاسي.
مرحلة التعبيرية التجريدية أو
ّ
تجلت تلك التحوالت في االعمال الكنسية
(كنيسة البطريركية المارونية في الديمان
وكنيسة مار يوحنا زغرتا) وفي المعارض التي
أقامها وفي الواليات المتحدة األميركية
ّ
وحقق من خاللها دخ��ول اسمه في عداد

رواد الفن األميركي الحديث.
ّ
رش��ي��د وه��ب��ي ( ،)1917-1993م��ن كبار
الفنانين الذين برعوا بتقنية الرسم بألوان
الباستيل .يعتبر الغصن األخير من فنّ اني
الشجرة االنطباعية الذين اشتهروا برسم
المناظر اللبنانية .ش��ارك في العام 1957
في تأسيس جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم
ً
رئيسا لها.
والنحت وانتخب في العام 1962
بول غيراغوسيان ( ،)1926-1993يعتبر
من أعمدة فنّ اني الحداثة الفنية في لبنان.
عالج مواضيع اإلنسان والهجرات واألمومة.

بول

غيراغوسيان.

شكلت المجتمعات الفقيرة والبائسة في
حمود أول موضوعاته التي
منطقة ب��رج ّ
امتازت بأجوائها التعبيرية الحميمة .تميز
الخطي واللوني وال
ّ
بقدرته على التعبير
سيما في تركيزه على المآسي اإلنسانية
والجروح العميقة الناتجة من الحروب.
سعيد أ .ع��ق��ل ( ،)1926-2002يعتبر
ً
ً
ومبتكرا
رواد التجريد الحروفي
رائ��دا من ّ

-

للمناخات الطوطمية واألرابسكية ،إذ إن
تالفيف خطوطه وتكاوينه ظاهرها زخرفي
طقوسي تعكس في جوهرها
وباطنها
ّ
فلسفة جماليات قصائد كتابه األول
"تيهمي" (تيه وم���اء) ،ال��ذي أص��دره في
بيروت العام .1952

-

-

النحاتون
ّ

ي��وس��ف الحويك ( )1883-1963يعتبر
رواد النحت في لبنان .تميز بأسلوبه
من ّ
التعبيري الحامل نفحة رومنطيقية .وهو
أول فنان لبناني أطلق ظاهرة األنصاب
ف��ي ال��س��اح��ات ال��ع��ام��ة .أش��ه��ر منحوتاته
نصب يوسف بك ك��رم على حصانه في
"كتلة أهدن".
حليم الحاج ( ،)1915-1990يعتبر من أشهر
النحّ اتين ال��ذي��ن دم��ج��وا م��ا بين المظاهر
الكالسيكية وال��م��ن��اخ��ات الفولكلورية

-

-

-

-

اللبنانية .له العديد من التماثيل واألنصاب
في الساحات العامة أشهرها تمثال األمير
فخر الدين على مدخل وزارة الدفاع في
اليرزة.
ميشال بصبوص ( ،)1921-1981نحّ ات
طليعي من جيل الحداثة ،سعى منذ العام
 1958الى تحويل قرية راشانا الى متحف
دائم للنحت الحديث في الهواء الطلق.
ً
ً
اختباريا في تطوير المفاهيم
دورا
لعب
التعبيرية والتجريدية في أساليب النحت
الحديث وتقنياته ومواده في لبنان.
سميح ال��ع��ط��ار ( ،)1921-1989يعتبر
من أشهر النحّ اتين اللبنانيين الذين زيّ نوا
عقدي
الساحات العامة بتماثيلهم في
َ
الستينات والسبعينات .أبرز تماثيله نصب
"خمر وشعر" على مدخل مدينة زحلة.
رس���ام
ع���ارف ال��ريّ ��س (ّ ،)1928-2005
ونحّ ات طليعي من جيل الحداثة ،مرّ فنه
بمراحل فطرية وتعبيرية وتجريدية .اشتهر
برسومه ع��ن ال��ث��ورات وأه���وال ال��ح��روب.
ً
عددا من
زيّ نت منحوتاته التجريدية الحروفية
الساحات العامة في السعودية ولبنان.
س��ل��وى روض���ة شقير ()1916-2016
ورسامة طليعية تعتبر أول من اختبر
نحّ اتة
ّ
جماليات التجريد الهندسي ف��ي اللوحة
بتنوع اختبارات
الحديثة في لبنان .امتازت
ّ

-

-

-

-

تجاربها التجريدية ف��ي النحت التجريدي
وعالقته بالمظاهر باالنسيابية الشعرية
لحلول الشكل الساكن والمتحرك الكامن
في جماليات التجريد العضوي.
زافين هديشيان ( ،)1932-2018نحّ ات
طليعي من جيل الحداثة ،اشتهر بأسلوبه
التعبيري التجريدي المنبثق من شاعرية
حركة القامات االنسانية ومعالجة مواضيع
الحرية والعناق والبطولة والشموخ.
رس��ام��ة
م��ع��زز روض���ة (ّ )1906-1986
تعبيرية ونحّ اتة تجريدية من أص��ل تركي.
حازت العديد من الجوائز كانت أبرزها جائزة
وزارة السياحة ألنصبة مداخل المدن في
العام .1968
محمد ال��ح� ّ�ف��ار ( ،)1929-1993ن��حّ ��ات
طليعي من جيل الحداثة ،من مؤسسي
تجمع الفنانين العشرة في طرابلس .زاول
النحت على الخشب بأسلوب يدمج ما بين
اإلشارات التعبيرية والتجريد.
نعيم ضومط (من مواليد العام ،)1941
نحّ ات طليعي من جيل الحداثة الثانية ،دمج
في أعماله ما بين إشارات الواقع والتجريد
المستلهم من ايقاعات الفنون الشرقية.
دخلت أعماله في مجموعات متاحف للفن
الحديث في إيطاليا واليابان.
إعداد فيصل سلطان

مخرجون مسرحيون
مؤسس مدرسة الظالل بالمسرح .مؤسس تجربة المسرح الثقافي ،من أبرز
ً
ملكا"" ،أونتيغون"" ،ماكبث"" ،الذباب " ،"١٩٦٣اإلزميل"
أعماله" :أوديب

شكيب خوري :من أبرز اعماله" :الكوخ المسحور"" ،مشعلو الحرائق"" ،أمام

الخواتم" .مخرج متعدد ومتنوع الثقافات ،مر على الواقعية المسرحية على

يشبه قصة حب"" ،أرانب وقديسين" (جائزة أفضل عمل مسرحي في مهرجان

أنطوان ملتقى ( ،) 1933-مؤسس "حلقة المسرح اللبناني" .أبرز أعماله:

ترجمة ادونيس.

يعقوب ال��ش��دراوي ( ،)2013 – 1934من أب��رز أعماله" :سمكة السلور"،

منير أبو دبس ( )2016 – 1932مؤسس "محترف المسرح الحديث" في لبنان.

ألنطوان معلوف" ،الملك يموت"" ،ملوك طيبة"" ،فاوست عن غوته"،

الباب"" ،السرير الرباعي األعمدة"" ،في إنتظار غ��ودو"" ،المفتش"" ،ما

قرطاج عام .)١٩٩٣

روجيه عساف ( ) - 1941مؤسس "محترف مسرح بيروت" .من أبرز أعماله:

"أعرب ما يلي"" ،نزهة ريفية غير مرخص بها"" ،يا إسكندرية بحرك عجايب"،

ختم وبرنيطة"" ،آخ يا بلدنا" ،و"الدنيا دوالب" مع شوشو" ،كرامبول"،

نضال األشقر ( ) 1934-شريكة روجيه عساف في تأسيس محترف بيروت

"أي��ام الخيام"" ،م��ن حكايات " ،"٣٦مجدلون"" ،ك��ارت بالنش"" ،القانون
"العصافير"" ،جنينة الصنايع"...

"الطرطور"" ،مذكرات مجنون"" ،بال لعب يا والد"...

للمسرح .من أب��رز أعمالها" :ك��ارت بالنش"" ،على باب السفارة"" ،تالت

جالل خوري ( ،)2017 - 1934من أبرز أعماله" :رزق الله يا بيروت"" ،هندية"،

نسوان طوال"" ،طقوس اإلشارات والتحوالت"....

"الرفيق سجعان"...

أعماله" :حبل المشنقة"" ،فولبوني"" ،البخيل"" ،أبو علي األسمراني"" ،بياع

"جحا بالقرى األمامية"" ،بانسيون الست نعيمة"" ،عريسين مدري من وين"،

برج فازليان )1916 -١٩٢٦( :مؤسس تجربة المسرح األرمني في لبنان .أبرز

الدوام.

"المهاجر" عن نص جورج شحادة" ،ماكبث"" ،زيارة السيدة العجوز"" ،ضاعت
الطاسة"" ،كاليغوال"" ،الذباب" عن نص لجان بول سارتر .أحد أبرز من عمل

على كسر العلبة اإليطالية التقليدية ،بالعمل على مسرح الدائرة وحضور

الحكواتي في الفضاء المسرحي.

ريمون جبارة ( )2015 – 1935يعيده الكثيرون إلى مسرح العبث ،في حين أنه
أبرز َمن عمل على الواقعية السحرية .من أعماله" :لتمت ديزدمونة"" ،تحت
ً
كلبا"" ،من قطف زهرة الخريف"" ،بيكنيك على
رعاية زكور"" ،زرداشت صار
خطوط التماس"...

إعداد عبيدو باشا
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اشراف :نايلة تويني
اعداد:

إسراء حسن

الكسندر خشاشو

الياس صقر

ايلي أبو موسى
تاال رمضان

جورج موسى

جورجي عازار

جوسلين صقر
جوي جرجس

جويل شرفان

جويل مجدالني
دوللي أبي عاد

ديانا سكيني

رلى معوض
ربى بعيني

روزيت فاضل
ريان كفوري

رين بو موسى

زينة قاروط

سمر عبدالله

شربل أبي منصور
عبد الناصر حرب

عقل العويط
علي عواضة
عيّ اد واكيم

فاطمة عبدالله
فرج عبجي

كارال باسيل
ليلي جرجس

مارسيل محمد
مايا كنج

مروى عطالله

مجد بو مجاهد
محمد حمدان
محمد نمر

محمود فقيه
نسرين ناضر

كاريكاتور
بريشة

في "النهار" ،اجتمع عدد من التالمذة الذين ناقشوا مع الرسام آرمان

أحالمهم...

حمصي فكرة "الكاريكاتور" الخاص بالعدد.
ً
ً
وتشوه صورة
يوميا
انطالقا من تشخيص المشاكل التي تعترضهم
ّ

بلدهم ،كانت فكرة المظلة التي تحمي لبنان ما تمخضت عنها خالصة
أفكارهمّ .
علهم يكونون المظلة التي تحمي بلدنا بحبهم له.

مخدر
نور
ّ

هالة حمصي

هنادي الديري
االخراج الفني:

علي كمال الدين

تنضيد:

سارة بيضون ...اإلبرة سالح المجتمع والتغيير يبدأ من صغارنا
قصة نجاح ...وأمل

خيل ألحد أن يأخذ بحث جامعي حول النساء
لم يُ َّ
ً
اتجاها آخر .ستة أشهر من التعامل
المعنفات

م��ع السجينات ف��ي دار األم���ل ،كانت كفيلة

بصاحبة مؤسسة  SARAH BAGالى أن تتعاون

ً
مشيرة إلى
ابنها ب��راح��ة وثقة ضمن محيطه،

من رسوم أنجزها األطفال حول كيفية اندماج

لكي يؤثر باتجاهين :تقبّ ل المجتمع لهم ،وتقبّ ل

مع ط�لاب السبعة أع��وام على صناعة حقيبة

لتغيير مجرى العمل ،بحيث أثمر حصاد "تطريز"
ً
إنتاجا حاكته كل سجينة بين
الحقائب النسائية

يعود ريعها إل��ى جمعية  OPEN Mindsالتي

 150سيدة تسلمن عملهن اليدوي وينتظرن

ال��خ��اص��ة م��ن خ�لال تأمين احتياجاتهم للتعلم،

سجني بعبدا وطرابلس بوجع وإصرار.

إنجازه بفارغ الصبر لقاء مردود مالي يكسبن به

عيشهن ويستفدن منه للخروج من ظلمتهن.

ه��ك��ذا ،وضعت شركة  SARAH BAGالحجر

األس���اس ف��ي انطالقتها ع��ام  2000لتصنيع
الحقائب بأسلوب يجمع أناقة الحاضر وأصالة

الماضي .كبرت الفكرة على مدار ثمانية عشر
ً
عاما بإصرار صاحبتها س��ارة بيضون أن "اإلب��رة
هي سالح يغيّ ر نظرة المجتمع للنساء الخارجات
مهمشة الى منتجة ،من
من السجن ،من امرأة
ّ

سيدة تثير الذعر إلى عضو فعال في مجتمعها".

ومن تجربة نسائية إلى تجربة شخصية ،دفعت

األشخاص ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع.
تعنى ب��االه��ت��م��ام ب��أط��ف��ال م��ن ذوي الحاجات

الطبابة والقيام بأبحاث لمعرفة م��ا يحتاجون
ً
جزءا من المجتمع ،فـ" %10من األوالد
ليكونوا

لديهم احتياجات خاصة ،وما فينا ننكر هالـ،"%10
حد قولها .ونجحت بيضون في إحداث تفاعل
على ّ

بينها وبين طالب الصف الذي زارته في مدرسة
تحول معها تالمذة
"الليسه" في األشرفية ،إذ ّ
ً
أل��وان��ا تعكس
ال��ص��ف خلية عمل يستخدمون

جوانب ه��ذه القضية بخطوط تملؤها الحياة.

وكذلك ،استعانت من خالل تجربتها مع ولدها
الذي يعاني مرض التوحد إليصال فكرة االندماج
لهم ،عبر الطرق التي تستخدمها لكي يتصرف

وجود حاجة ماسة إلى التوعية حول الموضوع،

األوالد لهذا المجتمع.

"التغيير يبدأ من التعليم ،فهو الطريقة الوحيدة

لتغيير ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��س��ائ��دة في
مجتمعنا" ،هكذا أكّ دت بيضون أهمية المعرفة
أكثر حول هذا الموضوع لكي يسهل التعامل
بين الجميع ،ويغير من نظرة اآلخرين لهم ،إضافة

أن صعوبة عملية القيام بالدمج"تقف عند
إلى ّ
إيمان المدارس بضرورة وجود وحدة للحاجات
الخاصة تساعد على ان��خ��راط ال��ط�لاب ف��ي ما

بينهم ،والعمل بدأ مع  20مدرسة حول هذه
ً
نطاقا
المسألة" .ه��ذا ويستمر العمل ليتخذ

أوسع من الملعب في المدرسة ،إلى التواجد
وص��وال إل��ى روح التقبل له في
في المطعم
ً
جوانب الحياة كافة.

نور مخدر

ت��دور أح���داث ه��ذه القصة في
إح��دى ال��م��دارس ،حيث يتشارك
األخوة في مقاعد الدراسة منذ
الصغر .في أحد األيام ،اكتشف
األه��ل أن ولدهم البكر يعاني
مرض التوحد ويحتاج إلى طريقة
ت��ع��ام��ل م��خ��ت��ل��ف��ة .ب����دأ ت��ع��اون
ً
معا ،تبدلت أدوار
أفراد العائلة
مسؤوال
األشقاء ،وأصبح الصغير
ً
ع��ن الكبير ف��ي ال��م��درس��ة .حين
يتعامل رفاقه بشكل غير صحيح،
يتدخل الفتى الصغير ليشرح حالة
أخ��ي��ه وأس��ل��وب التعامل معه.
لم تكن فكرة تقبله بين رفاقه
سهلة ،إال أنهم عندما حاولوا
تبديل تعاطيهم الحظوا الفرق
ومدى اندماجه بينهم من دون
عدوانية .وبدأوا تقبله بينهم.

إن الدعم والمساعدة وسيلة
ّ
من أجل االندماج في المجتمع،
هذا ال��دور ال يقتصر على أفراد
العائلة بل يتعداه إلى مسؤولية
المجتمع ككل ،ألن كل فرد منا
يحتاج إلى مساعدة ولو بطريقة
مختلفة.

ماجد بردى

سليم حرب
المدارس المشاركة:
 ثانوية المسار ال��دول��ي��ة – تحويطةالغدير – الضاحية

 Armenian Evangelical Schoolالمدرسة االرمنية االنجيلية

  Beirut Baptist Schoolالمدرسةالمعمدانية االنجيلية في بيروت

LWIS- CIS Beirut -

 College Elysée HazmiehNationale

 Maronite-Chekka

Ecole

 Ecole Saint Antoine Hammana– Ordre Libanais Maronite

 Ecole Frères GemmayzeEcole Frères Libanais -

 -مدرسة كفرشيما الرسمية

 Leila Saad SABIS el Metn Grand Lycee- AchrafiehBeit -

–

Chebab

Montaigne

Lycee

 مقاصد عائشة ام المؤمنين -مقاصد عرمون

 مقاصد خالد ابن الوليد -مؤسسة الهادي

 SABIS International School-Adma

 SABIS International school-Koura

 ثانوية راهبات القلبين االقدسين –بوشرية

 ثانوية راهبات القلبين االقدسين –عندقت -عكار

Saint Jude -

 Saint Mary Orthodox CollegeEduvation

 – Sainte Famille FrançaiseFanar

The International School of -

مسابقة

Choueifat – Choueifat

أنت المراسل
َ

كيف يمكنك المشاركة؟

أخبرنا في تقرير مكتوب عن حدث أو تجربة
ِ
تعنيكّ :
تنظف ال��ش��ارع مع رفاقك في
الصف ،تشارك في عمل تطوعي ،تقوم
بمغامرة شيّ قة...
ً
صورا مميزة التقطتها
أو أرسل لنا صورة أو
وتعبّ ر عن موضوع ما ،أو كاريكاتور رسمته
للتعبير ع��ن ف��ك��رة ،أو فيديو م��ن ثالث
دقائق كحد أقصى عن قصة تريد تسليط
الضوء عليها.

ق��دم تقريرك ل��ـ"ال��ن��ه��ار" على ورق��ة A4
ِّ
ً
ً
مطبوعا على الكمبيوتر.
مكتوبا بخط اليد أو
أو أرس��ل التقرير المكتوب أو المصور أو
الصور الى البريد االلكتروني اآلتي:
kidstakeover@annahar.com.lb
يجب أن يتضمن التقرير المكتوب:
ً
عنوانا؛
•
ً
ً
مختصرا؛
نصا
•
• صورة إلى  3صور مع شرح لها.

نصائح مفيدة

ً
ً
ً
مشوقا.
وجميال أو
ممتعا
عنوانا
• ابتكر
ً
• ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون ال��ن��ص م��ق��اب��ل��ة مع
شخصية مثيرة لالهتمام.
ً
ش���رح���ا ،ت��ح��ت ك��ل ص����ورة ،عن
أض����ف
• ِ
محتواها.
• يمكن إع���داد التقرير ضمن مجموعة.
أحدهم يلتقط الصور ،واآلخر يكتب النص،
بحسب أذواقكم الشخصية.

 -المدرسة االلمانية

 المدرسة اللبنانية االوروبية المقاصد ابي بكر الصديق -المقاصد عكار العتيقة

 -متوسطة التبانة الرسمية

 متوسطة الناعمة المختلطة الرسمية -متوسطة حارة حريك

 -متوسطة عاليه الرسمية

 مدارس المصطفى  -ثانوية البتول -مدرسة البشارة بلمند

 مدرسة السالم لآلباء االنطونيين -مدرسة العاملية

 -مدرسة النهضة الوطنية دير الشير.

