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السبت 6 فبراير/ شباط 2021 م  24  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2350  السنة السابعة

»جرابات« ملّونة تدعم طالب فلسطين

جراد الصومال يهّدد األطفال بالمجاعة

رام اهلل ـ جهاد بركات

ديــريــة  أحــمــد  الفلسطيني  الــشــاب  يقضي 
)30 عـــامـــا( مـــن بــلــدة بــيــت فــجــار فـــي بيت 
لحم، جنوبي الضفة الغربية املحتلة، جزءًا 
كبيرًا مــن وقــتــه فــي الــتــرويــج ملنتج غير شــائــع في 
األراضي الفلسطينية وهو الجوارب امللّونة، أّما ريع 
املحتاجني. وكان  الجامعات  إلى طالب  ذلك فيعود 
ديرية قد أطلق مع مجموعة من املتطوعني مشروع 
»جـــرابـــات« قبل عــام تقريبا، والــهــدف دعــم الطالب 
الجامعية،  أقساطهم  توفير  يستطيعون  ال  الــذيــن 
ــار لــلــمــشــروع خــمــســة تــصــامــيــم وهـــي »حــريــة«  وصــ
و»فـــالفـــل« و»بــيــتــنــجــان« و»مــحــبــة« بــاإلضــافــة إلــى 
البريطاني  الفنان  رسمه  الــذي  الشهير  الغرافيتي 

بانكسي على جدار الفصل العنصري.
ويــســتــعــني ديـــريـــة بــنــاشــطــني يــــحــــوزون مــتــابــعــات 
للترويج  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  واسعة 
»الفكرة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  ديرية  يخبر  ملنتجه. 

ــنـــت فــــي دولـــــــة أجــنــبــيــة.  ــلــــورت لــــــدي حــيــنــمــا كـ تــــبــ
والــجــوارب امللونة تنتشر في الــدول الغربية وجزء 

منها يباع في أعمال خيرية«. 
حصلت املجموعة على تمويل من مؤسسة مجتمع 
للمشروع،  مــال  رأس  تشكل  كمنحة  محلية،  مدني 
إلى  أن ُيصار الحقا  ي جــورب قبل 

َ
ألف وُصنع نحو 

 املشروع توقف بعد إغالق 
ّ
إنتاج ستة آالف، غير أن

بــيــت لــحــم والحــقــا الــضــفــة الــغــربــيــة بسبب جائحة 
ُيــســتــعــاد  أن  قــبــل  آذار 2020،  ــــارس/  مـ فـــي  كـــورونـــا 
النشاط في أكتوبر/ تشرين األول من العام نفسه. 
 اإلقبال تراجع، فنحو 80 في املائة من املقبلني 

ّ
لكن

عــلــى تــلــك الـــجـــوارب هــم ســيــاح أجــانــب تــفــاعــلــوا مع 
الــفــكــرة بــســبــب شــيــوعــهــا فــي بــلــدانــهــم ورغـــبـــوا في 
والتي  العربية  باللغة  عليها  كتب  التي  تلك  شــراء 
ديرية  اضــطــر  بــالــتــالــي،  فلسطينية.  رســائــل  تحمل 
ــلـــوب الــتــســويــق »عــبــر  ــى تــغــيــيــر أسـ واملــجــمــوعــة إلــ
محاولة نشر ثقافة تساعد على شراء تلك الجوارب«، 
فكان التوّجه إلى نشر الفكرة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.
 »جزءًا من نجاح املشروع هو أن يكون 

ّ
يقول ديرية إن

رين 
ّ
الــنــاس، وثــّمــة عــدد كبير مــن املؤث معروفا بــني 

الناس  يحّبهم  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على 
ويتابعهم عدد كبير منهم. وهؤالء يهتمون بإحداث 
تغيير في املجتمع، والتوجه إليهم من أجل الترويج 
لفكرتنا هو بحّد ذاتــه دعــم. لذلك نحن نتوّجه إلى 
رين ليساهموا معنا في بيع منتجنا، وبالتالي 

ّ
املؤث

زيادة عدد الطالب املستفيدين من املشروع«.
ويــعــمــد املــتــطــوعــون كــذلــك إلـــى تــوزيــع املــنــتــج على 
نقاط بيع عّدة في الضفة الغربية، ال سيما في بيت 
وطولكرم  ونابلس وجنني  الله  ورام  والخليل  لحم 
ــه ال يــتــوّجــب على  ـ

ّ
أن الــفــكــرة، علما  والـــقـــدس، لنشر 

ما 
ّ
إن مسبقا،  شــراؤهــا  التجارية  املــحــالت  أصــحــاب 

 عددًا من املحالت التجارية 
ّ
فقط عرضها للبيع. لكن

صار يشتري كميات من الجوارب كدعم للمشروع. 
كــذلــك تــمــّكــن املــتــطــوعــون عــبــر نــاشــطــني أجــانــب من 
تسويق املنتج في دول أوروبية عبر شحن كميات 

من أجل بيعها ملصلحة املشروع.
للمشروع ُبــعــد آخــر وهــو دعــم اإلنــتــاج املحلي، إذ 
تحاك تلك الجوارب في مصانع فلسطينية محلية 
في بيت لحم والخليل، كجزء من تعزيز صمود تلك 
املصانع التي تأثرت اقتصاديا في الفترة األخيرة، 
 عن إشراك نساء عامالت في تغليف املنتج. 

ً
فضال

النساء  هـــؤالء  جعل  فــي  كــذلــك  املجموعة  وتبحث 
أصلي  كمنتج  وترويجها  يــدويــا  الــجــوارب  يحكن 
فلسطينيات.  نــســاء  بـــأيـــدي  مــصــنــوع  فلسطيني 
ــثـــر،  ــثـــر وأكـ ــــى الـــتـــطـــويـــر أكـ وتـــســـعـــى املـــجـــمـــوعـــة إلـ
ــــوف تـــطـــرح قــريــبــا نــحــو 20 تــصــمــيــمــا جــديــدًا  وسـ
للتصويت على مواقع التواصل االجتماعي، حتى 
يختار املتابعون خمسة منها، فيما تنوي إطالق 
موقع للبيع اإللكتروني والشحن إلى أّي مكان في 

العالم.
أّمــــا الــتــصــامــيــم الــحــالــيــة والـــتـــي يــتــّم بــيــعــهــا، فلها 
تــصــمــيــم »مـــحـــبـــة«  عــــــــّدة.  بـــحـــســـب ديــــريــــة دالالت 
وضــرورة  االجتماعيني  والتكاتف  بالتكافل  يتعلق 
أّمــا »بيتنجان« فيرمز إلى  الــنــاس.  نشر الحب بني 
بيت  فــي  بتير  بلدة  إلــى  نسبة  البتيري  الباذنجان 
لحم، دعما للزراعة املحلية الفلسطينية وإشارة إلى 

محافظة بيت لحم مكان انطالق املشروع. بالنسبة 
إلـــى غــرافــيــتــي الــفــنــان بــانــكــســي عــلــى جـــدار الفصل 
الــعــنــصــري، فهو رســالــة تعزيز لــأمــل فــي املجتمع 
فالتصميم  »فـــالفـــل«،  خـــّص  مــا  وفـــي  الفلسطيني. 
هـــو فلسطيني محلي  الــطــعــام  هـــذا   

ّ
أن عــلــى  يـــرّكـــز 

يحاول  مثلما  اإلسرائيلي  باالحتالل  له  عالقة  وال 
األخـــيـــر الـــتـــرويـــج عـــاملـــيـــا. والــتــصــمــيــم األخـــيـــر هو 
»حرية« بهدف إيصال الرواية الفلسطينية الخاصة 

بالقضايا الوطنية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

مجتمع
ها ستفرض، بدءًا من الخامس عشر من فبراير/ شباط الجاري، 

ّ
أعلنت الحكومة البريطانية أن

حجرًا صحيا في الفنادق ملّدة عشرة أيام على العائدين إلى اململكة املتحدة من بلدان ُيَعّد الوضع 
 
ّ
ب انتشار النسخ املتحّورة من فيروس كورونا. وأوضحت أن

ّ
الوبائي فيها خطيرًا، بهدف تجن

هذا اإلجراء سيطّبق على املسافرين، من مواطني اململكة املتحدة ومن املقيمني فيها، العائدين 
من 33 دولة تنتشر فيها نسخ من الفيروس »تشّكل خطرًا«، مثل جنوب أفريقيا والبرتغال ودول 
)قنا( عدة في أميركا الجنوبية. 

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجات جزر الكوريل الجنوبية في الشرق األقصى من روسيا. وأعلنت 
الهيئة الجيوفيزيائية املوحدة التابعة ألكاديمية العلوم الروسية، في بيان، أن مركز الزلزال وقع 
على بعد 77 كيلومترًا شرقي جزيرة إيتوروب بجنوب الكوريل، وعلى عمق 83 كيلومترًا. وأعلنت 
رئيسة مركز رصد الزالزل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، أن السكان شعروا بالزلزال 
من دون أن تشير إلى حجم األضرار. تجدر اإلشارة إلى أن الزالزل تضرب بانتظام أجزاء مختلفة 
)قنا( من املناطق الواقعة على حزام املحيط الهادئ، من بينها جزر الكوريل. 

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب جزر الكوريلبريطانيا: قيود على العائدين من دول موبوءة

وصل عدد المستفيدين من المشروع إلى 20 طالبًا 
جنوب  ديس  أبو  بلدة  في  القدس،  جامعة  في 
لزيادة  سعيًا  ثّمة  لكّن  المحتلة،  القدس  شرقي 
الفكرة.  لنشر  ــدؤوب  ال العمل  خالل  من  العدد 
وقد قررت المجموعة اعتماد آلية الدفع بنظام 
الساعات الدراسية لتوزّعها الجامعة على الطالب 

المحتاجين بآلية المساعدات المعتمدة.

20 مستفيدًا 
في جامعة القدس

مة »أنقذوا األطفال« عن وجود أكثر من 
ّ
كشفت منظ

800 ألف طفل صومالي يواجهون خطر املجاعة، 
فــي أعــقــاب إعـــان الــبــاد حــالــة الـــطـــوارئ ملواجهة 
الجراد الصحراوي. وقالت  الثانية من غزو  املوجة 
إّن »ما يصل إلى 2.7 مليون شخص في الصومال 
يواجهون نقصًا حادًا في الغذاء، بما في ذلك نحو 
839 ألف طفل دون سن الخامسة، من املحتمل أن 

يعانوا من سوء التغذية الحاد«. أضافت أن من بني 
هؤالء األطفال املهددين باملجاعة 143 ألف طفل قد 
الحياة،  للبقاء على قيد  يحتاجون إلى عاج طبي 
التغذية. في هذا السياق، أعربت املنظمة  إثر سوء 
عن قلقها إزاء الوضع اإلنساني املتدهور لألطفال 
الجراد  ثانية من  التي تعاني من موجة  الباد  في 
الــصــحــراوي قــد تــكــون أكــثــر فتكًا، بــاإلضــافــة إلى 

الطبيعية. وفـــي وقــت  ــوارث  ــكـ الــعــنــف، والـ تــصــاعــد 
سابق، أعلن الصومال حالة الطوارئ، إثر األضرار 
الجراد الصحراوي على  التي خلفها غزو  الكبيرة 
ــارس/ آذار 2020، حذر  حــقــول املـــزارعـــني. وفــي مـ
نائب وزير الزراعة الصومالي، حامد علي حسن، 
مجاعة جديدة،  من  الصومال  معاناة  احتمال  من 
الجراد  فــي حــال تعرضه لغزو جديد مــن أســـراب 

الذي تنمو  الصحراوي، مع حلول موسم األمطار، 
فيه هذه الحشرة بكثرة. ولفت إلى أن أزمة الجراد 
لــيــســت األولــــى فــي الــصــومــال، بــل ســبــق أن شهد 
ــــر ســبــعــيــنــيــات ومنتصف  ــاالت مــمــاثــلــة أواخـ 3 حــ
الراهنة هي  األزمــة  لكن  املاضي،  القرن  ثمانينيات 

األشد ضررًا منذ أكثر من 30 عامًا.
)األناضول(

)لويس تاتو/ فرانس برس(



 جــهــة دور مــعــني، فالنقابة 
ّ

واملــحــاكــم. ولــكــل
دورها رقابي وتخاطب وزارة الصحة، وهي 
 قــانــون 

ّ
الــجــهــة الــتــنــفــيــذيــة«. ويــلــفــت إلـــى أن

املسؤولية الطبية جديد وعمره ال يزيد عن 
القضايا   

ّ
كل اآلن، يغطي  3 سنوات، ولغاية 

املطروحة والتي يشتبه بأنها أخطاء طبية. 
، يقرر ويحكم الرأي 

ً
ويتابع الطراونة: »عادة

العام مسبقا على املوضوع،  قبل صدور أي 
رأي فني أو قرار محكمة، وبالتالي ال يكون 
املــواطــنــني بعدم  دائــمــا صحيحا«. ويــطــالــب 
املضبوطة،  غير  اإلعــالنــات  خلف  االنسياق 
خصوصا على مواقع التواصل االجتماعي، 
وتحّري الدقة،  في حال رؤية إعالن مشبوه 
عــبــر الــتــواصــل مــع نــقــابــة األطـــبـــاء أو وزارة 
التريث فــي إصــدار  إلــى  يــدعــو  الصحة. كما 
األحـــكـــام مــن قــبــل املــواطــنــني، فــالــحــديــث عن 
ــــن دون ثـــبـــوتـــهـــا،  ــاء طـــبـــيـــة مـ ــ ــــطـ وجـــــــود أخـ
والسياحة  الطبي  القطاع  على  سلبا  يــؤثــر 
بـــدوره، يقول رئيس  اململكة.   فــي  العالجية 
ــيــــة لــلــحــمــايــة مـــن األخــطــاء  الــجــمــعــيــة األردنــ

 
ّ
إن املــنــاصــرة،  املــهــنــدس مصطفى  الــطــبــيــة، 

»الـــفـــتـــاة الـــتـــي تــوفــيــت مــتــمــســكــة بــالــحــيــاة، 
ذهـــبـــت لــالهــتــمــام بــالــنــواحــي الــتــجــمــيــلــيــة، 
فقدت حياتها بسبب خطأ طبي«.  ــهــا 

ّ
أن إال 

 بــعــض األطـــبـــاء لــم يــُعــد يكترث 
ّ
ويــعــتــبــر أن

االهتمام  بقدر  للمريض،  الصحية  بالحالة 
ــا يــتــســبــب بـــزيـــادة  ـــه، مــ بـــالـــحـــالـــة املــــاديــــة لــ
األخـــطـــاء الــطــبــيــة. ويــضــيــف: »فـــي الــســابــق، 
ــة لــلــطــب األردنــــــي  ــعــ ــان هـــنـــاك ســمــعــة رائــ ــ كـ
العالج  فــي  الراغبني  مــن  الكثير  ويستقطب 
 لــأســف، هــنــاك الــبــعــض في 

ّ
بــاملــمــلــكــة، لــكــن

القطاع الخاص يبحثون عن الربح املالي«. 
 »حادثة وفاة طبيبة األسنان 

ّ
ويشير إلى أن

لــيــســت مــســتــغــربــة، فــهــنــاك بــعــض األطـــبـــاء 
ــم  ــهـ ــاداتـ ــيـ ــيـــات كــــبــــرى فـــــي عـ ــلـ ــمـ يـــــجـــــرون عـ
ــه يــجــب إجــرائــهــا في  ــ

ّ
الــخــاصــة، فـــي حـــني أن

 ذلك ليوفروا املال، ولعدم 
ّ

املستشفيات، وكل
دفع أجرة غرفة العمليات وأطباء التخدير«. 
ويلفت إلــى وجـــود أطــبــاء كــبــار ومــعــروفــني، 
يقعون في هذه املشكلة، مذّكرًا بحادثة وفاة 

عّمان ـ أنور الزيادات

أثارت حادثة وفاة طبيبة أسنان 
أردنــيــة، فــي الثالثني مــن عمرها، 
بعد إجرائها عملية شفط دهون 
فــي عــيــادة خــاصــة بالعاصمة عــمــان، جــداًل 
ــاب الـــنـــقـــاش مـــجـــددًا حــول  كـــبـــيـــرًا، لــيــفــتــح بــ
األخطاء الطبية. يقول والد طبيبة األسنان، 
ــريـــحـــات  ــي تـــصـ ــ ــود الـــبـــســـتـــنـــجـــي، فــ ــمــ ــحــ مــ
 ابــنــتــه 

ّ
ــة، إن ــادثـ صــحــافــيــة بــعــد وقـــــوع الـــحـ

توفيت خــالل إجــرائــهــا عملية شفط دهــون 
فــي إحـــدى الــعــيــادات الــخــاصــة. ووصـــف ما 
»الجريمة بحق شابة، جرى اإليقاع  جرى بـ
بــهــا عــبــر اإلعـــالنـــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

 الطبيب خدعها. 
ّ
االجتماعي«، معتبرًا أن

زوجته   
ّ
أن الــوالــد  يــوضــح  التفاصيل،  وفــي 

داخــل  ساعتني  ملـــّدة  ابنتها  بانتظار  بقيت 
ــيــــادة عـــنـــدمـــا كــــانــــت تــــجــــري الــعــمــلــيــة،  ــعــ الــ
إحدى  أخبرتها  عن حالتها،  الــســؤال  وبعد 
الغرفة  إلــى  أن تذهب  العيادة  املوظفات في 
ــّم نــقــل جثة  ــاء، تـ ــنـ ــذه األثـ املــــجــــاورة، وفـــي هـ
ابنته الطبيبة إلى سيارة الطبيب الخاصة، 
دفــاع مدني،  أو  وليس عبر سيارة إسعاف 

إلى أحد املستشفيات. 
ــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال نقيب  وفــ
األطـــبـــاء، الــدكــتــور مــحــمــد رســــول الــطــراونــة، 
»ِشفط  عملية  بسبب  طبيبة  وفــاة   قضية 

ّ
إن

جريت داخل عيادة خاصة، منظورة 
ُ
دهون« أ

بانتظار  النقابة،  لــدى  قة 
ّ
ومعل القضاء،  لــدى 

 نــقــابــة األطــبــاء 
ّ
قـــرار الــقــضــاء. ويــشــيــر إلـــى أن

بحقه،  شكاوى  ورود  بعد  الطبيب  استدعت 
إدراج منشورات وإعــالنــات على  على خلفية 
مواقع التواصل االجتماعي تتحدث عن إجراء 
الـــدهـــون بــأســعــار تفضيلية.  عــمــلــيــات شــفــط 
وبالتالي، تّم تحويله إلى لجنة ضبط املهنة، 

ع على تعهد بعدم تكرار األمر.  
ّ
ووق

»الــعــربــي  ويــوضــح الـــطـــراونـــة، فــي حــديــث لـــ
ــه لــيــس مـــن مــســؤولــيــة الــنــاس  ــ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

املضاعفات،  أو  الطبي  الخطأ  بــني  التمييز 
 غالبية اإلجــراءات 

ّ
 عليهم أن يعلموا أن

ّ
لكن

بــأداء  لها  عــالقــة  ال  لها مضاعفات،  الطبية 
ويضيف:  العملية.  إجــراء  مكان  أو  الطبيب 
»الـــخـــطـــأ الـــطـــبـــي هــــو مـــفـــهـــوم عـــلـــمـــي، ومـــن 
يـــجـــب عــلــيــه الــتــمــيــيــز بــــني الـــخـــطـــأ الــطــبــي 
املرتبطة  الفنية  اللجنة  هــي  واملــضــاعــفــات، 
بقانون املسؤولية الطبية، وهناك لجنة عليا 
ــقــّدم الــــرأي الــفــنــي، وتضع 

ُ
ولــجــان فــرعــيــة، ت

واملضاعفات،  الطبي  الخطأ  بــني  الــفــواصــل 
ــعــطــي رأيـــهـــا  للجهة الــتــي تــطــلــبــه، وفــي 

ُ
وت

الغالب املحكمة. 
 »هناك جهات عــّدة تستقبل 

ّ
أن إلــى  ويشير 

شــكــاوى املــواطــنــني حـــول شــبــهــات األخــطــاء 
الــصــحــة،  الـــنـــقـــابـــة، ووزارة  مــنــهــا  الــطــبــيــة، 

األخطاء 
الطبية

بلبلة
بعد وفاة 

أردنية تحت 
الجراحة

الطبية واإلهمال واإلعالنات  األخطاء  يعود موضوع 
المشبوهة لألطباء إلى الواجهة إثر وفاة طبيبة أسنان 
قانوني  جدٌل  وأثير  األردن.  في  جراحية  عملية  خالل 

وعلمّي حول التمييز بين المضاعفات واألخطاء

أطباء يجرون عمليات 
كبيرة في عياداتهم بدل 
المستشفى توفيرًا للمال

قانون المسؤولية الطبية 
جيّد، لكن كالعادة تكمن 

المشكلة في تطبيقه

1819
مجتمع

مواطن قبل 5 سنوات، عندما أجرى طبيب 
فــي عــيــادتــه الخاصة،  فـــّك،  لــه عملية تقويم 
وخالل عودته على الطريق توفي الشخص 

بعد حدوث نزيف دموي. 
ويــروي املناصرة: »بـــدوري، وقــع علّي خطأ 
أرى   كنت  بعدما  العينني،  فــي  جسيم  طبي 
الــــــذي دفـــعـــنـــي مــع  الــــعــــام 2010، األمــــــر  فــــي 
العديد من املتضررين واملهتمني إلى إنشاء 
الــجــمــعــيــة، ومــنــذ ذلـــك الـــيـــوم، رفــعــت قضية 
وشكوى على من تسببوا بالخطأ الجسيم، 
 لــأســف، مــا زلــت حتى الــيــوم أدور بني 

ّ
لكن

 قانون املسؤولية الطبية 
ّ
املحاكم«. ويرى أن

ــقــــوانــــني الـــجـــيـــدة  ــّيــــد كـــمـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ جــ
املــنــصــوصــة فــي الــبــالد، لــكــن املشكلة تكون 

دائــمــا فــي الــتــنــفــيــذ وتــطــبــيــق هـــذا الــقــانــون. 
 األردنــــــيــــــني، بــطــبــيــعــتــهــم، 

ّ
إلـــــى أن ويـــشـــيـــر 

مــتــســامــحــون، فــأحــدهــم تــوفــيــت ابــنــتــه، ذات 
السبع سنوات، وكــان هناك اشتباه بوقوع 
خــــطــــأ طــــبــــي، وكــــــــان يــــرغــــب بــــرفــــع دعـــــوى 
ه عدل عن اللجوء 

ّ
قضائية في املحكمة، إال أن

إلى املحاكم وسامح الطبيب. 
مــن جــهــتــه، يــشــرح الخبير فــي األخــالقــيــات 
الــطــبــيــة وحــقــوق املـــرضـــى، املــســتــشــار األول 
في الطب الشرعي، الدكتور هاني جهشان، 
املسؤولية  »قــانــون   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

الطبية والصحية صــدر  في 31 مايو/أيار 
بــدايــة سبتمبر/  فــي  نــافــذًا  2018، وأصــبــح 
أيــلــول مــن الــعــام ذاتـــه. ال يــوجــد خــالف على 
الطبية،  للمسؤولية  قــانــون  وجـــود  أهــمــيــة 
مواجهتها  في  والتراخي  الطبية  فاألخطاء 
 املـــريـــض بــالــحــيــاة 

ّ
يــشــكــالن انــتــهــاكــا لـــحـــق

والصحة والعالج«. 
الـــتـــشـــريـــعـــي  ــــي  ــراخـ ــ ــتـ ــ الـ  

ّ
أن ــلــــى  عــ ويـــــشـــــدد 

ــائــــي بـــمـــواجـــهـــة  ــقــــصــ ــتــ واإلجـــــــرائـــــــي واالســ
األخــــطــــاء الـــطـــبـــيـــة، يــشــكــل ضــــــررًا مــبــاشــرًا 
عــلــى املــريــض والــصــحــة الــعــامــة للمجتمع، 
 تعريف الخطأ الطبي في قانون 

ّ
موضحا أن

أو  تــرك  أو  »أي فعل  الطبية، هو  املسؤولية 
مع  يتفق  وال  الخدمة،  مقّدم  يرتكبه  إهمال 
العمل  بيئة  السائدة ضمن  املهنية  القواعد 
ه 

ّ
املتاحة، وينجم عنه ضــرر«. ويلفت إلى أن

 أغلب 
ّ
 خطأ طبي، إذ إن

ّ
ال ينتج ضرر عن كل

األخطاء الطبية ال ينتج عنها ضرر واضح 
يمكن توثيقه، وعلى املشّرع أن يوضح ذلك 

في القانون، ويحدد الجهة التي تتعامل مع 
الــتــي ال ينتج عنها ضــرر،  توثيق األخــطــاء 

وتشكل اخطاء مهنية. 
الــصــحــة  وزارة  ــولــــي  تــ جـــهـــشـــان  ويـــنـــتـــقـــد 
اإلشــــــراف عــلــى تــطــبــيــق قـــانـــون املــســؤولــيــة 
الطبية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القانون 
مـــن قــبــل هــيــئــة مــهــنــيــة مــســتــقــلــة مــحــايــدة، 
للتحقيق الفني في األخطاء الطبية موازية 
ســّرًا  »لــيــس  ويضيف:  القضائي.  للتحقيق 
البيروقراطية  من  تعاني  الصحة  وزارة   

ّ
أن

اإلداريــة املزمنة، الواسطة واملحسوبية، وال 
الفساد  يمكن تأكيد  تخلصها من شبكات 
 »العقوبات 

ّ
فــي مــجــاالت عــديــدة«. ويـــرى أن

ي املال من األطباء 
ْ
في القانون ُوضعت ِلَجن

جرائم،  ها 
ّ
بأن ُوصفت  مسلكية،  أفعال  على 

وتشّكل مجااًل رحبا لالستغالل واالستقواء 
الــنــشــاطــات  فــأغــلــب  ــبــــاء،  األطــ عــلــى  اإلداري 
تــشــكــل  الـــصـــحـــة  وزارة  ــاء  ــ ــبـ ــ ألطـ الـــحـــالـــيـــة 
أعــداد  إلــى تدني  للقانون، إضــافــة  انتهاكا  
التحتية  البنية  الــبــشــريــة، وضــعــف  املــــوارد 

للمستشفيات واملراكز الصحية«. 
 االتفاقيات 

ّ
ع على كل

ّ
 األردن وق

ّ
ويلفت إلى أن

الدولية املتعلقة في الحق في الصحة، وهو 
عــضــو فــاعــل فــي منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
الحفاظ  بواجب  ملزمة  األردنية  والحكومة 
األخطاء  ومواجهة  الصحة،  في  الحق  على 
ــا يــلــيــهــا مـــن مــســؤولــيــة وضـــرر  الــطــبــيــة ومــ
والحياة.  بالصحة  اإلنــســان  لحق  وانتهاك 
ـــه »ال فــائــدة مــن أي تشريع 

ّ
ويــشــدد عــلــى أن

فــي بــيــئــة غــيــر مــهــيــأة لـــه، فــحــمــايــة املــرضــى 

مــن األخــطــاء الطبية والــحــفــاظ على حقوق 
املواطن بالحياة والصحة والعالج، يتطلب 
أن يتحمل وزير الصحة مسؤولياته، والبدء 
فـــي حـــــوار وطـــنـــي مــهــنــي يـــؤســـس لهيكلة 
ــة فــاعــلــة تــشــرف عــلــى تنفيذ الــقــانــون  ــ إداريـ
بحيادية وشفافية، بعيدًا عن البيروقراطية 

اإلدارية لوزارة الصحة«.  
ــال أثـــبـــت تــقــريــر املــركــز  ــه فـــي حــ ــ ـ

ّ
ويــتــوقــع أن

الطبيبة  وفـــاة   
ّ
أن الــشــرعــي،  للطب  الــوطــنــي 

ــه ســيــواجــه تهمة 
ّ
نــاتــج عــن خــطــأ طــبــي، فــإن

الــتــســبــب بـــالـــوفـــاة الــنــاتــج عـــن خــطــأ طــبــي، 
والـــتـــي تــصــل عــقــوبــتــهــا إلــــى الــســجــن ثــالث 
لــة  ــنــــوات، واســـتـــنـــادًا إلــــى قـــانـــون املــســاء ســ
في  الطبيب  توقيف  يجوز  ال  ــه 

ّ
فــإن الطبية، 

حـــال واجـــه تهمة الــتــســبــب بــالــوفــاة بسبب 
خطأ طبي، وتحال القضية إلى القضاء.

تحقيق

عبد اهلل البشير

ــي 
ّ

مـــــّرت أيـــــام الــحــظــر الـــــذي فـــرضـــه تــفــش
فيروس كورونا على السوريني في مدينة 
القامشلي، شمال شرقي البالد، بحلوها 
ومرها. وكانت اإلدارة الذاتية في املنطقة 
إلى  الفيروس  بــدء تفشي  قــد عمدت منذ 
الحظر الكلي ملرات متتالية مع استثناءات، 
ــاعـــات مــــحــــددة فــي  ثـــــّم حـــظـــر جـــزئـــي لـــسـ
ــواًل إلــــى تــعــلــيــق الــحــظــر في  ــ الـــيـــوم، وصــ
رض أتى كارثيا، 

ُ
املنطقة. والحظر الذي ف

فاملتضررون كثر من جّرائه في وقت ثّمة من 
رأى فيه خطوة ضرورية ومطلوبة للحّد 
من تفشي الوباء الذي أنهك العالم ووقفت 
دول كبرى عاجزة عن مواجهته فاختارت 

اإلغالق الكامل وسيلة لكبح جماحه.
فــيــصــل الــــــــدواس، مـــن أبـــنـــاء الــقــامــشــلــي، 
»العربي الجديد«، من تضّرر عمله  يشكو لـ
 »الناس في السوق ال 

ّ
بشّدة، ويشير إلى أن

يضعون كمامات وغير ملتزمني بالتباعد 
 
ّ
لكن بالالمباالة،  همهم 

ّ
أت ال  االجتماعي. 

 بــإســقــاط كــل إجـــراءات 
ً
الــوقــت كــان كفيال

مواجهة الفيروس. لم تعد هناك رغبة لدينا 
في وضع الكمامة والتعقيم املستمر. مضت 
أشهر كثيرة مذ بدأ الفيروس ينتشر في 
املنطقة، وقد ُكسر حاجز الخوف والحذر 
لدى الناس، بالتالي ال شيء مجد«. يضيف 
 »الحظر لم يكن حقيقيا. فالسوق 

ّ
الدواس أن

كان يغلق بعد الساعة الخامسة عصرًا، لكن 
من وجهة نظري لم يكن ثّمة تطبيق فعلي 
لحظر التجّول، والدليل على ذلك األعراس. 
فمن يريد أن يقيم عرسا كان يتوجه إلى 
منطقة املربع األمني في املدينة من دون 
ه 

ّ
مراعاة أو اكتراث بفيروس كورونا وكأن

 أّي إصــابــة لم 
ّ
غير مــوجــود أســاســا وكـــأن

سّجل به في القامشلي«.
ُ
ت

الــذاتــيــة بــخــصــوص وقــف  ــرار اإلدارة  ــ وقـ
العمل بالحظر الجزئي صدر في الثالث من 
فبراير/ شباط الجاري، ونّص على تعليق 
العمل بكل القرارات الصادرة عن الرئاسة 
املشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق 
التي  الــجــزئــي  أو  الكلي  بالحظر  ســوريــة 

رضت بسبب جائحة كورونا.
ُ
ف

يــقــول نــافــع الــعــبــد الـــلـــه، ابـــن الــقــامــشــلــي، 
 
ّ
 »الحظر مفيد، لكن

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

كثيرين لم يكونوا واعني بخصوصه ورأوا 
ه حجز للحرية فقط. ومنذ اليوم األول 

ّ
أن

لرفع الحظر )الــرابــع مــن فــبــرايــر/ شباط 
الجاري(، بدأت الحركة تتغّير في الشارع، 
بــدأوا يقصدون السوق كما في  والــنــاس 
ه »ال يمكن الحكم فورًا 

ّ
السابق«. يضيف أن

ه 
ّ
على ما إذا كان األمر مجديا أم ال، إذ إن

يتطلب فترة قد تصل إلى نصف شهر«. 
ويشدد العبد الله على أنه »بالنسبة إلّي، 
 الوعي وحفاظ الناس في املدينة على 

ّ
فإن

قــرارات  التباعد االجتماعي هما أهــم من 
كل  النهاية  ففي  والكلي.  الجزئي  الحظر 
شخص مسؤول عن نفسه وعن محيطه، 
ويــــجــــب أن يــــعــــرف كـــيـــف يـــمـــنـــع وصــــول 
الفيروس إليه وإلى األشخاص املحيطني 
أن يكون  قبل  والــدافــع هنا شخصي  بــه. 

إلزاميا«.
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر ديــنــا ســلــيــمــان، ابــنــة 
ها كانت 

ّ
القامشلي، »العربي الجديد«، بأن

إلى  تنزل  كانت  »الغربة« عندما  بـ تشعر 
الشارع لشراء بعض الحاجيات وهي تضع 
 »هذا الشعور كان يأتي 

ّ
الكمامة. تضيف أن

نتيجة نظرة الناس في الشارع. أّما اليوم، 
فالحظر ألغي والوباء بالنسبة إلى كثيرين 

لم يعد موجودًا«.
وقرار رفع الحظر أتى بعد انخفاض ملحوظ 
في معدل اإلصابات بفيروس كورونا بني 
املواطنني في مناطق سيطرة اإلدارة الذاتية 
التي  املناطق  وعموم  الحسكة  بمحافظة 
تسيطر عليها. فيوم الخميس، الرابع من 
فبراير/ شباط الجاري، بلغ عدد املصابني 
بفيروس كورونا في عموم املنطقة سبعة 
ليكون إجمالي عدد املصابني  أشخاص، 
بالفيروس هو 8523 مصابا، فيما تعافى 

منهم 1218 وتوفي 296.
يــؤكــد مــحــمــد نــعــســان، املــقــيــم فـــي مدينة 
 »الهموم 

ّ
»العربي الجديد«، أن القامشلي، لـ

التي تالحق األهالي والسكان أكبر من أن 
الوقاية  وطــرق  كورونا  بفيروس  يفّكروا 
ــرار إلـــغـــاء الــحــظــر بــالــنــســبــة إلــى  ــ مــنــه. وقـ
أمــر مهم، فنحن سنتمكن من  ا 

ّ
بعض من

 »املنطقة 
ّ
العمل وكسب عيشنا«. يضيف أن

دخلت مرحلة مناعة القطيع في مواجهة 
تأثير في  أّي  الفيروس، ولم يعد للحظر 

 تلك األشهر التي 
ّ

الحّد من تفشيه بعد كل
مضت على بلوغه املنطقة«.

وكــانــت اإلدارة الــذاتــيــة قــد مـــددت فــي 20 
يناير/ كانون الثاني املاضي، قرار اإلغالق 
الجزئي ملّدة 15 يوما في كل من مناطق الرقة 
والطبقة والقامشلي والحسكة. وجاء ذلك 
بعد قرار أّول بإغالق كلي صدر في أواخر 
عام 2020 للحّد من انتشار فيروس كورونا.

 ثـــّمـــة مــشــاكــل 
ّ
ــرى، يـــبـــدو أن ــ مـــن جــهــة أخــ

وعراقيل تمنع وصول اللقاح إلى مناطق 
شمال شــرق ســوريــة. ووفــق تقرير صدر 
عن منظمة »هيومن رايتس ووتــش« في 
 
ّ
الثاني مــن فــبــرايــر/ شباط الــجــاري، فــإن

»ضمان وصــول لقاح كورونا إلى شمال 
شرق سورية عبر الحكومة السورية حصرًا 
ينطوي على عدد من املشاكل الكبيرة. ثالثة 
من املعابر الحدودية األربعة التي أجازها 
غلقت أمام 

ُ
مجلس األمن لتوزيع املساعدات أ

عبور املساعدات في يناير/ كانون الثاني 
املاضي ويوليو/ تموز 2020، في حني ما 
زال معبر حدودي واحد مفتوحا في شمال 
غرب سورية. وتعتمد وكاالت األمم املتحدة 
التي تقّدم املساعدة إلى شمال شرق سورية 
اآلن على دمشق في التوصيل والخدمات 

عبر مناطق السيطرة«.

بال حظر... الحياة تعود 
في القامشلي

السوق يستعيد عافيته شيئًا فشيئًا )سالم حسن(

عاد إلى منقله من دون كمامة )سالم حسن( 

)Getty /مريض يستعد إلجراء عملية جراحية )سبنسر بالت

%1
نسبة إدانة األطباء باألخطاء الطبية 

بحسب ممثلة لجنة شؤون تسيير نقابة 
األطباء ميسم عكروش.

في الرابع من فبراير/ 
شباط الجاري، ُعلّق 
العمل بقرار الحظر 

المفروض على 
القامشلي، على 

خلفية أزمة كورونا 
العالمية. وبدأ 

السوريون هناك 
يستعيدون حياتهم

يخشى معلّمون 
سوريون في تركيا األسوأ 

بعدما كثر الحديث عن 
احتمال فصل أولئك 
الذين ال تحتاج إليهم 

المدارس التركية، أو الذين 
ال يحملون شهادات 
جامعية. وفي ظل 

عدم وجود خبر يقين، 
فالجميع ينتظر

معلمون سوريون في تركيا يخشون فصلهم
الهدف هو التحقق 

من الشهادات وإجادة 
المدرسين اللغة التركية

مديرو مدارس أبلغوا 
المعلمين غير الجامعيين 

بإنهاء عقودهم

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الحياة في  مــدى  التعليم  أعــاد طلب مديرية 
وزارة التربية التركية - أنقرة، إلى مديريات 
الــتــربــيــة فــي الـــواليـــات تــزويــدهــا بمعلومات 
حول التحصيل العلمي وشهادة إجادة اللغة 
مع  املتعاقدين  السوريني  للمعلمني  التركية 
)يونيسف(  للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم  منظمة 
خـــالل فــتــرة أقــصــاهــا مطلع شــبــاط الــجــاري، 

مخاوف هؤالء املعلمني.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وتــقــول مــصــادر ســوريــة لـــ
 الهدف هو »إعادة توزيع املعلمني بحسب 

ّ
إن

الــحــاجــة، وفــصــل األشــخــاص الــذيــن ال حاجة 
إلــيــهــم«. فــي املــقــابــل، تــؤكــد مــصــادر تركية أن 
الــشــهــادات العلمية  »الــهــدف هــو التحقق مــن 
ثانية  كلغة  التركية،  اللغة  املــدرســني  وإجـــادة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــلــى األقـــــل«، مــوضــحــة لـــ
أنه ما من قرار واضح حتى اآلن لفصل العدد 
الــفــائــض أو االقــتــصــار عــلــى حــمــلــة اإلجــــازات 
الــعــدد وزيــــادة  الــجــامــعــيــة أو ربــمــا تخفيض 

األجـــــــــور، بـــاعـــتـــبـــار أن املـــعـــلـــمـــني الـــســـوريـــني 
يتقاضون األجــر األقــل حتى اآلن، وهــو 2020 
ليرة تركية، ولم تشملهم الزيادة على الرواتب، 

كما لم تبلغ رواتبهم الحد األدنى لأجور. 
وتــقــول املــعــلــمــة الــســوريــة مــنــار عــبــود، التي 
تعمل في مدرسة »يــاووز سليم املتوسطة«: 
»يــتــضــمــن كــتــاب مـــن مــديــريــة الــتــعــلــيــم مــدى 
الــحــيــاة فــي أنــقــرة ضــــرورة إرســــال شــهــادات 
إلى  بــاإلضــافــة  ومــصــدقــة،  مترجمة  املعلمني 
مستوى  وشــهــادة  العربية  باللغة  الــشــهــادة 
أو  التربية  وزارة  عــن  صـــادرة  التركية  اللغة 
من جامعة خاصة معترف بها«، مشيرة إلى 
أن هذا زاد من مخاوف املعلمني السوريني في 
ظل الحديث عن اإلبقاء على حاملي اإلجازات 

الجامعية منهم. 
بشهاداتهم  الــجــمــيــع  »تــقــدم  عــبــود:  تضيف 
ليتم بعدها الفرز وفق قطاع تعليمي لحملة 
شهادات: معلم صف نظام أربع سنوات، كلية 
التربية، وحملة اإلجازات العليا، وقطاع غير 
تــعــلــيــمــي لــحــمــلــة الـــشـــهـــادات الـــتـــي ال تصب 

اقتصاد،  التعليم: حقوق، هندسة،  في خانة 
املفتوح، وقطاع  التعليم  تمريض وشهادات 

ثالث من حملة شهادات الثانوية واملعاهد.
ــــدراس إلـــى مــديــريــات  وأرســـلـــت املــلــفــات مــن املـ
الــواليــات  لتتولى  التركية،  املـــدن  فــي  التربية 
مــهــمــة الــتــدقــيــق فـــي املــلــفــات وإنـــشـــاء مــلــفــني: 

ســوريــا، ويــزيــد عــدد التالميذ السوريني في 
تعليمهم مجانا  يتلقون  ألــفــا   78 عــن  الــبــالد 

في املدارس الحكومية.
ــاع تــــزويــــر بـــعـــض الـــســـوريـــني شـــهـــادات  ــ وشــ
علمية تعاقدوا إثرها مع »يونيسف«، تحت 
إشراف مديرية التربية التركية )التعليم مدى 
املديرية  مــا دفــع  الــحــيــاة(، بصفة متطوعني، 
إلى تشكيل لجنة، العام املاضي، للتحقق من 
الشهادات، ما أدى إلى فصل بعض املعلمني 

في مطلع العام الجاري.
إلـــى ذلـــك، يــقــول املــعــلــم الـــســـوري فــي مــدرســة 
»اســطــش« خــالــد األســعــد: »تكلموا معي من 
تنسق  الــتــي  إسطنبول  فــي  التربية  مــديــريــة 
الـــســـوريـــني  واملـــعـــلـــمـــني  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  بــــني 
للتأكد من شهادتي العلمية وإجادتي اللغة 
الــتــركــيــة. ولـــدى مــراجــعــة الــتــربــيــة، علمت أن 
االستفسار يشمل جميع املعلمني السوريني 
الحياة  مــدى  التعليم  مــديــريــة  لكتاب  تلبية 
وتصنيف املعلمني جامعيني وغير جامعيني، 
وتبيان مدى إجادة السوريني للغة التركية«. 

يضيف: »ربما الهدف تخفيض عدد املعلمني 
السوريني، لكن ال إجابة محددة من مديرية 
لتزداد  إلحاحي،  رغم  إسطنبول  في  التربية 
الشائعات حول فصل من هم فوق الخامسة 
والستني من عمرهم أو من ال يحملون إجازة 
جــامــعــيــة. لــكــن الــفــصــل أو عـــدم الــتــجــديــد لن 
بعد شهر  إال  التربية،  مــصــادر  يتم، بحسب 

يونيو/ حزيران املقبل«.
ــه، تــــؤكــــد مــــصــــادر تــركــيــة  ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه »ال فصل  خــاصــة لـــ
للمعلمني السوريني في الوقت الحالي، سوى 
الــذيــن ال يحملون شــهــادة اللغة  األشــخــاص 
التركية A2«، مشيرة إلى أنه »ال داعي لقلق 
أوضاعهم  باالعتبار  تأخذ  فتركيا  املعلمني. 
لعاطلني  بتحويلهم  تسمح  ولــن  املعيشية، 

من العمل«.

جــامــعــي وغـــيـــر جــامــعــي أو بــحــســب ســنــوات 
الـــدراســـة الــجــامــعــيــة، ثــم أرســلــتــهــم إلـــى أنــقــرة. 
الحياة  مــدى  التعليم  مديرية  أرسلت  بعدها، 
في العاصمة كتابا إلى بعض الواليات منها 
أضنة وكهرمان مرعش وماردين وأورفة، ينص 
على أن وزارة التربية، ضمن خطتها لتطوير 
)بيتكس(،  السوريني  التالميذ  تعليم  برنامج 
ــادات  ــهـ ســتــبــقــي عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مــــع حــمــلــة شـ
الليسانس - نظام أربــع سنوات، والحاصلني 
ــلــــى مــــســــتــــوى تـــعـــلـــيـــم الــــتــــركــــيــــة الــــثــــانــــي«. عــ

ــري بـــعـــض املــــــدارس  ــديــ ــد عـــبـــود أن مــ ــؤكــ وتــ
ــات األربــــــع أبـــلـــغـــوا املــعــلــمــني غير  ــواليــ فـــي الــ
الــجــامــعــيــني بــإنــهــاء عــقــودهــم مـــع يونيسف 
فــــورًا، مــا أدى إلـــى احــتــجــاجــات وصــلــت إلــى 
العاصمة التي أبلغت املدارس جميعها بعدم 
انتهاء  األمــر مــع  العقود حتى يتضح  إنــهــاء 

العقود في شهر يونيو/ حزيران املقبل.
ويـــعـــمـــل فــــي املــــــــدارس الـــتـــركـــيـــة، وذلــــــك بــعــد 
إغالق كامل املدراس السورية )مراكز التعليم 
معلما   12.350 نــحــو  ــامـــني،  عـ قــبــل  املــــؤقــــت( 

في إحدى مدارس 
تركيا )جيم جينكو/ 

األناضول(
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على الموقع األلكتروني
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ال لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية
حقوق الفتيات خالل عام 2021، كان ما 

يزيد عن ماليني من الفتيات 
في العالم معّرضات لخطر 
الختان. ويقّدر صندوق األمم املتحدة 
للسكان زيادة حاالت تشويه األعضاء 

التناسلية لإلناث بمقدار مليوني 
حالة بحلول عام 2030 بسبب تأثيرات 

جائحة كورونا. وبحسب دراسة 
أعّدها الصندوق قبل تفشي الجائحة، 
 كلفة الجهود الرامية ملنع تشويه 

ّ
فإن

األعضاء التناسلية األنثوية تبلغ 
اليوم 95 دوالرًا لكل فتاة.

وبمناسبة اليوم الدولي لعدم 
التسامح مطلقا إزاء تشويه األعضاء 
التناسيلة لإلناث، املوافق لـ6 فبراير/ 

شباط من كل عام، أعلن األمني العام 
لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس: 
»معا، يمكننا القضاء على ممارسة 
تشويه األعضاء التناسلية لإلناث 
بحلول عام 2030. وستترتب على 

ذلك آثار إيجابية تنعكس على صحة 
الفتيات والنساء وتعليمهن وتقدمهن 

االقتصادي«.
ويشمل تشويه األعضاء التناسلية 

األنثوية جميع املمارسات التي 
تنطوي على إزالة األعضاء التناسلية 

الخارجية إزالة جزئية أو كلية، أو 
إلحاق أضرار أخرى بتلك األعضاء 

بدواع ال تستهدف العالج.
وتتركز هذه املمارسة في 30 بلدًا 
في أفريقيا والشرق األوسط، إال 
أنها شائعة كذلك في العديد من 

البلدان اآلسيوية، بما في ذلك الهند 
وإندونيسيا والعراق وباكستان، 

وكذلك بني بعض جماعات السكان 
األصليني في أميركا الالتينية، مثل 

إمبيرا في كولومبيا.  
)العربي االجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

إثيوبية تعمل على توعية مجتمعها

تشارك في نقاش حول تشويه األعضاء التناسلية في الصومال

قبل ختانهما في العراق

احتفال ما قبل الختان في أوغندا

شفرة تقليدية 
لختان الفتيات

مناضلة نسوية كينية

عملت على ختان 
الفتيات على 

مدى 15 عامًا في 
الصومال
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