
»االنسانية«  مساء  يف  تشمخ  الباسقة  كالنخلة 
وهي تعانق آفاق احلنان لتمتد بظلها الوارف على 
اإلعالم اهلادف، حاملة رسالة إنسانية، علمية، 
احلياة،  عبق  من  صيغت  وتربوية...  اجتماعية، 
بيامسني  ففاحت   العطاء،  ينبوع  من  وسقيت 

اإلبداع والتميز.

»الوقفية  ن��ط��ل يف  ع���ام ج��دي��د،  إط��الل��ة  وم���ع 
االن��س��ان��ي��ة« م��ن ن��واف��ذ اخل����رات ع��ل��ى رب��وع 
التخفيف  الفلسطينية، مساهمني يف  خميماتنا 

عن أهلنا وشعبنا. 

دمعة  نكفكف  فرحة.  لنحصد  قمحة،  نزرع 
ال��ي��ت��ي��م، ون��ع��ط��ف ع��ل��ى امل��س��ك��ني، وخنطف 
ميدان  لنا يف كل  البائسني.  عيون  من  احلزن 
عمل،  ويف تطلع احملتاج أمل، نغيث امللهوف، 
ونؤمن اخلؤوف، فنملؤ القلوب إحسانا،  ونرسم 

املعروف ألوانا.

ن��ك��ون مث��رة طيبة هلذه  أن  ت��ع��اىل  اهلل  ن��س��أل 
دائ��م��ا »طريق  وشعارنا  امل��ب��ارك��ات.   اجل��ه��ود 

اخلريات للجنات«.
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السياسية  جوانبها  مبختلف  الفلسطينية  القضية  تعترب 
واإلنسانية واإلجتماعية واإلقتصادية من القضايا اليت ما 
زالت وستبقى تنبض باحلياة اىل أن يعود احلق اىل أهله 
واألرض الطيبة املباركة اىل أصحابها الذين ظلموا ظلما 

مل يشهد التاريخ أفظع وأعظم منه على اإلطالق.
الواجب الديين واإلجتماعي واإلنساني  وإنه ومن منطلق 
أن يقف كل واحد منا اىل جانب هذه القضية يؤازرها 
وي��دع��م��ه��ا وي��رف��ده��ا بشتى أس��ب��اب ال��ص��م��ود وال��ب��ق��اء 
الوجدان على  القضية االساس يف  انها  ذلك  واالستمرار 
الواقع، والدم الذي يتدفق يف عروق هذه القضية  ارض 
الفلسطيين الذي يكتب  هو الذي يغذي صمود الشعب 
ملحمة املواجهة والنصر والتشبث باالرض واحلق حبروف 
من ذهب يف كتاب التاريخ القديم واحلديث وما دام هذا 

نهجه فإن النصر آت ال حمالة.
نسيانه  ميكن  ال  درس��ا  الفلسطيين  الشعب  علمنا  لقد 
االرض  ومحاية  باحلق  والتمسك  والتصدي  املواجهه  يف 
وال��ع��رض، درس��ا يف ان��ه ال مي��وت حق ورائ��ه فلسطيين 
بطل يضحي يف كل غال ونفيس يف سبيل نصرة قضيته 

السرتداد حقه وارضه.
الفلسطيين كان  الشعب  وصمود  التضحيات  مقابل  يف 
ومجعيات  ومؤسسات  وهيئات  كمسؤولني  علينا  لزاما 
من  العديد  ع��رب  وامل����ؤازرة  النصرة  واج��ب  تقديم  اهلية 
االجتماعية  اخلرية  االمنائية  االغاثية  واملشاريع  الربامج 
واالنسانية لتمتني البنى التحتية ومتكني الصامدين هناك 

من التشبث جبذورهم الضاربة يف 
بهويتهم  والتمسك  التاريخ،  اعماق 

الفلسطينية العروبية واالسالمية.
الشكر  ايات  بامسى  نتوجه  ان  اال  يسعنا  ال 
الشعب  لكل  باجلميل  واالع��رتاف  والتقدير 
اىل  الوقوف  فرصة  لنا  ات��اح  النه  الفلسطيين 
والشتات  فلسطني  يف  واغاثيا  انسانيا  جانبه 
وهذا شرف ليس بعده شرف، وسنبقى بإذن 
يتحقق  حتى  وال��ض��راء  ال��س��راء  يف  معه  اهلل 
النصر املوعوود ونكون معا نصلى مجاعة يف 

القدس الشريف.
لي  أتاحت  ال��يت  »لإلنسانية«  شكرا  ختاما 
املنرب  ...ه��ذا  صفحاتها  على  الكتابة  ش��رف 
القضية  ل��واء  ال��ذي مح��ل  املتميز  االع��الم��ي 
الفلسطينية واوصل صوتها اىل خمتلف اصقاع 
والبعد  ال��ط��ي��ب  األث���ر  ل��ه  ...ف���ك���ان  االرض 

اإلنساني املبارك.

وب��امل��ؤازرة  س��ائ��رون...  النصر  خطى  على 
مستمرون والنصر 

مدير عام صندوق الزكاة في لبنان 

الشيــخ د. زهيـر كّبــي
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األوط��ان  وغربة   ... األماكن  وقهر   ... ال��زواي��ا  ظلم  بني 
وضيق املكان. مساح فتاة يف عمر الورود لدغتها األزمات 
وجترعت منها الغصص, تنظر يف كل زاوية لرتى األمل 

يلوح بني ناظريها فتتساقط أدمعها من املقل.

خدك  على  تنساب  تراها  الرقيق حني  القلب  يا صاحب 
دمعة حارة حبرارة أملها وحزن خيرتق شغاف القلوب.

عظمها  ليخرتق  اس��ت��أذان  دون  السرطان  فاجأها  فتاة 
ويكون برت ساقها يف االنتظار ويرافقها العالج الكيميائي 

فليس  اهلموم اجلسام.  أهلها  وعلى  األسقام  عليها  ليثقل 
املطلوب كتاًل من زبد القول, بل ان متتد األيادي البيضاء 
األحزان  من  رتاًل  عنها  ولتخفف  حياتها  يف  األمل  لتزرع 

واآلالم.

إىل  اإلنسانية  البيضاء يف  األي��ادي  أصحاب  إىل  رسالتنا 
املساهمة يف عالج الفتاة للتخفيف عنها وعن ذويها قدر 

املستطاع.

ودمتم زّراع الدنيا خبري وحّصاد اآلخرة بأجر.  
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محل االقامة مخّيم الرشدية



يظهر  اليت  املراحل  أكثر  من  الطفولة  مرحلة  تعترب 
النفس  علماء  من  الكثر  يعتقد  اخلوف, حيث  فيها 
أن اخلوف وما يتصل به من حاالت القلق واالضطراب 
النفسي يشكل جزءًا من الدوافع البشرية اليت تؤثر 

يف عالقة الطفل باآلخرين.

فاخلوف: »انفعال يتضمن حالة من حاالت التوتر اليت 
الذي  املوقف  من  اهلرب  إىل  اخلائف  الشخص  تدفع 
أدى إىل استثارة خوفه حتى يزول التوتر« وهو بذلك 
له  معني  تدور حول خطر  التوجس  من  حالة  يتضمن 

وجود واقعي.

مع  وبالتغر  الثبات  بعدم  األط��ف��ال  خم��اوف  وتتميز 
التقدم يف العمر, وقد تزول عن الطفل بعض املخاوف 

لتحل حملها خماوف أخرى!!

أن ش��دة خم��اوف األطفال  ال��دراس��ات  أظ��ه��رت  لقد 
وأسرته  الطفل  بني  املتبادلة  العالقات  بنوعية  ترتبط 
وعدم  بالتهديد  فيها  يشعر  اليت  وباملواقف  جهة  من 

األمن والفشل من جهة أخرى. 

كما أكدت الدراسات أن املخاوف تعترب مكتسبة 
يف  أخ��رى  إىل  مرحلة  م��ن  ومتايزها  اختالفها  رغ��م 
الطفولة، وأن اإلناث أكثر خوفًا من الذكور. عمومًا 
اإلقتصادي  والوضع  باجلنس  األطفال  خماوف  تتأثر 
واإلجتماعي لألسرة وترتيب الطفل امليالدي وذكائه.
وعمرهم  األطفال  خم��اوف  بني  عالقة  أيضًا  وهناك 
طفولته  الطفل يف  يكتسبها  اليت  فاملخاوف  الزمين 
تظل كامنة لعدة سنوات، ثم ال تلبث أن تكشف عن 
حمتوياتها خالل مرحلة الطفولة املتأخرة وقبل البلوغ.

وغر  حسية  صفتني:  األطفال  لدى  املخاوف  وتأخذ 
للطفل  ميكن  احلسية  املخاوف  فموضوعات  حسية 
إدراكها حبواسه املختلفة كاخلوف من العسكري 

أو بعض احليوانات كاحلصان أو القرد.

أما النوع الثاني: فهي خماوف غر حسية كاخلوف 
من املوت أو العفاريت أو من جهنم.
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ال��ع��ي��ادات النفسية  ب��ع��ض  وي��ش��ر واق���ع س��ج��الت 
واإلرشادية أن نسبة األطفال الذين تنتابهم خماوف 
جمموع  من   8-2 من  ت��رتاوح  امل��درس��ة  من  مرضية 

األطفال الذين حيولون إىل هذه العيادات.

وترتبط »فوبيا املدرسة« بظاهرة الطرد من التعليم 
واهلروب من املدرسة ذات العالقة والسلوك  العدواني 

والنشاط الزائد وبعض االضطرابات الذهنية.

بأنه  املدرسة  اهلروب من  أن حندد معنى  ونستطيع 
»احلالة اليت يتعمد فيها الطفل الذي يرتاوح عمره 
بني 6 سنوات إىل 17 سنة التغيب عن املدرسة دون 
املسؤولني يف  أو  األبوين  ودون موافقة  قانوني  عذر 

املدرسة«. 

واهلارب من املدرسة ال يذهب عادة إىل البيت حتى 
لعودته، وتقرتن هذه املشكلة  املعتاد  املوعد  حيني 

باخنفاض الدرجات وزيادة احتمال اجلنوح. 

 مفهوم الخوف المرضي من المدرسة 
كان وما زال مادة للتناول يف عدد كبر من األحباث 
والدراسات الغرض من ذلك هو بيان أن هذه الظاهرة 
)اإلرادي(  املتعمد  الغياب  وأنها ختتلف عن  موجودة، 
معناه  وحن��دد  نعرفه  أن  ب��د  ال  امل��درس��ة، حيث  ع��ن 
ومنيزه عن اخلوف املرضي باعتبار أن »فوبيا املدرسة« 
أكثر زمالت األعراض املرضية املدرسية انتشارًا بني 

صغار األطفال.

إن املخاوف املرضية من املدرسة هي واحدة من عديد 
أطفالنا يف  بني  تنتشر  اليت  السلوكية  اإلضطرابات 
مرحلة الطفولة بصفة عامة وال جتد اهتمامًا كافيًا 
لدراستها، وهي من املشكالت اليت قد يواجهها فئة 
من األطفال يف سنوات عمرهم الباكرة، وقد تستمر 
معه بعد ذلك وقد تتسبب يف إعاقة منو أطفالنا على 

املستويني اإلنفعالي واإلجتماعي.
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تعريفه:
مرض فروس اإليبوال )EVD( أو محى اإليبوال النزفية 
)EHF( هو أحد األمراض البشرية اليت حتدث بسبب 
اإلصابة بفروس اإليبوال. تبدأ األعراض عادًة بالظهور 

بعد يومني إىل ثالثة أسابيع من اإلصابة بالفروس.

األسباب والتشخيص
مي��ك��ن اإلص���اب���ة ب��ال��ف��روس ع��ن ط��ري��ق االت��ص��ال 
أو سوائل  الدم  من خالل  بالعدوى  املصاب  باحليوان 
يوجد  الفاكهة(.ال  خفاش  أو  القرود  ع��ادًة  اجلسم، 
البيئة  يف  اهل��واء  خالل  من  االنتشار  على  موّثق  دليل 
ُيعتقد أن خفاش الفاكهة حيمل الفروس  الطبيعية. 
ويقوم بنشره دون اإلصابة به. مبجرد إصابة اإلنسان 
بالعدوى، ميكن للمرض أن ينتشر أيضًا باالنتقال بني 
األشخاص. الذكور الناجني من املرض قادرين على 
نقل العدوى عن طريق املين ملا يقرب من شهرين. عادًة 
ما يتم أواًل استبعاد األمراض األخرى ذات األعراض 
املشابهة، مثل املالريا والكولرا واألنواع األخرى من 
فروسات احلمى النزفية. للقيام بتشخيص املرض يتم 
فحص عينات الدم للكشف عن وجود أجسام مضادة 

للفروس أو احلمض النووي الرييب للفروس أو وجود 
الفروس نفسه لتأكيد التشخيص.

تتضمن طرق الوقاية من تقليل انتشار املرض باالنتقال 
من القرود واخلنازير املصابة إىل اإلنسان من خالل:

• للكشف 	 مبرضها  املشبوهة  احليوانات  فحص 
عما إذا كانت مصابة بالعدوى.

• أجسامها 	 من  والتخلص  املصابة  احليوانات  قتل 
بالطرق املناسبة.

• مالبس 	 وارتداء  الصحيحة  بالطريقة  اللحم  طهي 
واقية عند التعامل مع اللحم.

• التواجد يف األماكن احمليطة 	 غسل االيدي عند 
بشخٍص مصاب.

• عينات سوائل اجلسم 	 مع  التعامل حبرص شديد 
واألنسجة لألشخاص املصابني.
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أعراض إيبوال
عالمات وأعراض اإليبوال عادة ما تبدأ فجأة مع مرحلة 
والصداع،  واحلمى،  بالتعب،  تتميز  االنفلونزا  تشبه 
القيء،  والبطن.  وال��ع��ض��الت،  املفاصل،  يف  وآالم 
وتشمل  أي��ض��ا.  شائعة  الشهية  وف��ق��دان  واإلس��ه��ال، 
األعراض األقل شيوعا ما يلي: التهاب احللق، وأمل يف 
الصدر، الفواق، وضيق يف التنفس وصعوبة يف البلع، 
متوسط الوقت بني اإلصابة بالفروس وبداية األعراض 
هو 8 إىل 10 أيام، ولكن ميكن أن تتفاوت ما بني 
2 و21 يوما. وقد تشمل املظاهر اجللدية: طفح جلدي 
املبكرة  األع��راض  ( يف حوالي 50٪ من احل��االت(. 
ملرض فروس اإليبوال قد تكون مماثلة لتلك اليت من 
األخرى،  املدارية  أواحلمى   ، الضنك  املالريا ومحى 
قبل أن يتطور املرض إىل مرحلة النزيف. ال تظهر على 

مجيع املرضى أعراض نزفية.

العدوى
ليس من الواضح متاما كيف ينتشر فروس إيبوال، 
اإليبوال  انتقال فروس  بعد  املرض حيدث  أن  ويعتقد 
إىل اإلن��س��ان ع��ن طريق االت��ص��ال م��ع س��وائ��ل جسم 
احليوان املصاب. أما بالنسبة من االنسان اىل االنسان 
ميكن أن حيدث انتقال العدوى عن طريق االتصال 
املباشر مع الدم أو سوائل اجلسم من شخص مصاب 
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)مبا يف ذلك التحنيط _لشخص ميت مصاب باملرض( 
ملوثة،  طبية  معدات  أو  حالقة  شفرات  مالمسة  أو 
وخاصة اإلبر واحملاقن باإلضافة إىل املين قد يكون 
معٍد  يف الناجني ملدة تصل إىل 50 يوما. أيضًا انتقال 

العدوى عن طريق الفم وامللتحمة هو من املرجح، 



قلق  جمهول،  مستقبل  مسدود،  أفٌق  سوداوية،  نظرة 
يكتنف حياة الالجئني الفلسطينيني. فوفقًا للمسح »األسري 
من  لبنان«  يف  الفلسطينيني  لالجئني  اإلجتماعي  اإلقتصادي 
قبل األونروا بالتعاون مع اجلامعة األمركية يف بروت صيف 
2010 والذي مشل 2600 أسرة كعينة متثيلية,  فقد بني أن 
فهم  الشديد  الفقر  يعانون  الفلسطينيني  الالجئني  من   ٪6,6
غر قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية اليومية. 
احلد  تلبية  عن  العاجزين  الفقراء  من  هم   ٪66,4 أن  كما 
األدنى من حاجاتهم الغذائية وغر الغذائية الضرورية. كما 
وأظهر املسح أن 56٪ من الالجئني عاطلون عن العمل األمر 

الذي قد يفسر ارتفاع معدالت الفقر على هذا النحو املفزع.

أما اليوم ومع مطلع العام 2015 وبالنظر عن كثب اىل ذلك 
الوضع  لتحسني  جبهد  العمل  الواجب  من  أنه  جند  الواقع 
االقتصادي املرير. فبإمعان النظر اىل واقع الالجئ الفلسطيين 
عددا كبرا  أن  الشمالي كنموذج جند  الربج  داخل خميم 
من الالجئني أخذوا أماكنهم على الئحة العاطلني عن العمل 

وذلك يعود اىل عاملني أساسيني:
اوهلما ارتفاع نسبة اليد العاملة السورية املهجرة, إن خارج أو 
سوق  يف  منافسة كبرة  تشكل   باتت  واليت  املخيم  داخل 
العمل. ثانيهما منع دخول مواد البناء اىل املخيم بقرار ساري 

املفعول غر معلوم  تاريخ اإلنتهاء, جمربًا العديد يف العزوف 
عن العمل اىل أن يشاء اهلل.

ومن هنا جند من الواجب السعي حنو استنفار أصحاب الشأن 
يف السعي:

 أواًل: يف السماح بإدخال مواد البناء, حيث أن مهنة اإلعمار 
تشكل مصدر رزق الكثرين املنتمني اىل الطبقة الفقرة.

عمل  بتشريع  جديدة  عمل  فرص  خلق  وراء  السعي  ثانيًا:   
نقابي  رقم  لوجود  احلاجة  دون  اجلامعية  الشهادات  حاملي 
األنظمة  عليهم  تسري  أجنبية  عاملة  يد  باعتبارهم  تسلسلي 
والقوانني النافذة يف سوق العمل اللبناني. خصوصًا وأن هلؤالء 
سفارة متثل بالدهم يف لبنان واليت مت االعرتاف بها كدولة 
بدال من سلطة من قبل األمم املتحدة, فظهرت دولة فلسطني 
يف خارطة العامل الي جانب كيان سلخ حقها وحقوق شعبها 

باالنتماء اليها. 
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