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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أتاحت تركيا لالجئني السوريني اختيار 
ــة  ــدايـ ــذ بـ ــنـ واليــــــــات ســـكـــنـــهـــم بــــحــــّرّيــــة، مـ
الــهــجــرة هــربــا مــن املـــوت واالعــتــقــال منذ 
عام 2011، ما زاد اإلقبال على مدن جنوبي البالد 
املحاذية للحدود السورية ثّم إسطنبول، في حني 
لم يزد سوريون في عدد من الواليات البعيدة عن 
 ديموغرافيا 

ً
العشرات. وهو األمر الذي أحدث خلال

ــيـــا. عـــلـــى ســبــيــل  ومـــشـــكـــالت اجــتــمــاعــيــة فــــي تـــركـ
املــثــال، زاد عــدد الــســوريــني فــي واليـــة كيليس عن 
 األتــراك، فيما فاق عدد السوريني في والية غازي 
ألــفــا. وهو   524 ألــفــا، وفــي إسطنبول   450 عنتاب 
ــام املــــاضــــي، إلـــى  ــعــ ــا، فــــي خـــــالل الــ ــيـ ــركـ ــا دفـــــع تـ  مــ
ع الـــســـوريـــني، 

ّ
ــبــــدء فــــي إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي تـــــــوز الــ

فأوقفت منح بطاقة الحماية املؤقتة )كيملك( في 
ــزات املــقــّدمــة في 

ّ
إســطــنــبــول، فــي حــني زادت املــحــف

واليات أخرى مثل بايبورت التي يعيش فيها 25 
سوريا فقط.

املشتركة،  التركية  الــســوريــة  اللجنة  عضو  يــقــول 
ـــه »ال يمكن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن جــالل ديــمــيــر، لـــ

ما،  واليــة  فــي  باإلقامة  السوريني  تلزم  أن  لتركيا 
ط الضوء على فرص العمل واملعيشة 

ّ
ها قد تسل

ّ
لكن

السوريون.  لــم يسكنها  التي  الــواليــات  فــي بعض 
هم 

ّ
فتركيا ال تفّكر في استغالل السوريني وترى أن

 »القضية 
ّ
يــقــيــمــون بــني أهــلــهــم هــنــا«. يــضــيــف أن

دولـــيـــة ومـــوضـــوع مــتــاجــرة، إذ تــنــظــر تــركــيــا إلــى 
السوريني، منذ بدء استقبالهم في عام 2011، من 
منظور إنساني ليس إاّل، وال تفكر كما يشاع في 
 قضية إخوتنا 

ّ
حل

ُ
ت أن  ى 

ّ
توطينهم. بل هي تتمن

وأراضيهم،  بيوتهم  إلــى  ليعودوا  غــدًا  السوريني 
فيما تبقى تركيا مفتوحة لهم في أّي وقت للزيارة 

وحتى لإلقامة«.
ويـــعـــيـــد ديـــمـــيـــر ســـبـــب إقــــبــــال أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــن 
السوريني على مدن جنوبي تركيا، إلى »القرب من 
اللغة العربية.   فيها من يجيد 

ّ
سورية، ورّبما ألن

فــي بالدهم  الظلم  مــن  هــربــوا  فالسوريون حينما 
كــانــوا يــشــعــرون بــالــغــربــة والــخــوف وال يجيدون 
ــــن نــســبــة الـــســـوريـــني الـــذيـــن  ــيـــة«. وعـ ــتـــركـ الـــلـــغـــة الـ
اختاروا املخيمات، يقول ديمير، وهو مدير مخيم 
 »طلب السوريني في البداية كان 

ّ
نزيب السابق، إن

نفسها  العيش  فــرص  تقّدم  ها 
ّ
ألن املخيمات،  على 

عــلــى الــصــعــد االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة واملعيشية 
ما مجانا. 

ّ
تماما كما املدن، إن

وقـــد ســكــن فــي املــخــيــمــات نــحــو 600 ألـــف ســـوري، 
دراستهم وطلب  ومتابعة  اللغة  م 

ّ
تعل بعد  هم 

ّ
لكن

ــيــــرون مــن  ــثــ ــاج، خــــــرج كــ ــدمــــــ فــــــرص الـــعـــمـــل واالنــــــ
املــخــيــمــات، فــال يــزيــد عــددهــم الــيــوم فــي املخيمات 
ــة الــقــائــمــة عـــن 200 ألـــف ســـــوري«. ويــوضــح 

ّ
الــســت

ـــه »فــي اآلونـــة األخــيــرة، وبسبب اإلقــبــال 
ّ
ديمير أن

الزائد على بعض الواليات مثل كيليس وعينتاب 
وإسطنبول، شّددت تركيا القيود ومنعت االنتقال 
إلى تلك الواليات. والسبب اجتماعي بحت، وهو 
تقليل املشكالت وتفادي أّي آثار سلبية، خصوصا 
ــدد الــتــالمــيــذ الــســوريــني فـــي بعض  ــاق عـ بــعــدمــا فـ
ــدد الــتــالمــيــذ األتـــــــراك، فــعــمــدت وزارة  املــــــدارس عــ
التعليم إلى تحديد نسبة السوريني. كذلك، لجأت 
ما زارهــا 

ّ
قل ــات  فــي السكن فــي واليـ إلــى ترغيبهم 

السوريون«.
وكــانــت وســائــل إعــالمــيــة تــركــيــة قــد نــشــرت أخــيــرًا 
ع الــســوريــني مــقــارنــة بـــاألتـــراك، 

ّ
ــوز تــقــاريــر حـــول تــ

املثال،  فــأشــارت صحيفة »ســوزجــو«، على سبيل 
 نسبة السوريني في كيليس ارتفع إلى 74.8 

ّ
إلى أن

 ثالثة سوريني فيها يقابلهم 
ّ

كــل  
ّ
أن املائة، أي  في 

مـــواطـــن تـــركـــي. يــأتــي ذلــــك فـــي حـــني ال يــزيــد عــدد 
السوريني في والية بايبورت عن 23 سوريا، تليها 
أرتفني حيث يعيش 38 سوريا، ثّم تونجلي حيث 

يعيش 43 سوريا.
 الالجئني 

ّ
وبحسب الصحيفة التركية نفسها، فإن

الـــســـوريـــني يــشــّكــلــون فـــي تــركــيــا 4.45 فـــي املــائــة 
مــن عـــدد الــســكــان، إذ يــبــلــغ عــددهــم ثــالثــة ماليني 
و672 ألفا و646 سوريا، يعيش مليون و414 ألفا 
غــازي عينتاب،  مثل  الحدودية  املناطق  في  منهم 
وهـــاتـــاي، وأورفــــــة، وكــيــلــيــس. وتــبــقــى إســطــنــبــول 
إذ يعيش فيها  الــســوريــني،  لــدى  لة 

ّ
املفض الــواليــة 

أكثر من 525 ألفا و241 سوريا. في سياق متصل، 
يــقــول أســـتـــاذ عــلــم االجـــتـــمـــاع، رجــــب شــــان تــــورك، 
 مع 

َ
 »تــركــيــا لـــم تــتــعــاط

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

هم مقيمون دائمون، بل 
ّ
أن اإلخــوة السوريني على 

والبيوت  الحدود  فتح  بداياتها  في  كانت  القصة 
واملـــخـــيـــمـــات لــــهــــم، بــــهــــدف حــمــايــتــهــم مــــن املــــوت 
والــتــعــذيــب. وهـــي حــتــى اآلن تــراهــم إخـــوة هــربــوا 
السالمة  لهم  ى 

ّ
وتتمن ــت، 

ّ
مــؤق بشكل  بــالدهــم  مــن 

والعودة إلى بيوتهم وأعمالهم«.

مجتمع
 من السابق ألوانه القول إذا كانت 

ّ
صّرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس األحد، بأن

الحكومة ستلتزم خطة تقضي بالرفع الكامل لقيود وإجراءات العزل العام ملكافحة كوفيد-19 في 
 الشهر املنصرم شهد انتشارًا كبيرًا جدًا للمتحّور 

ّ
البالد في 21 يونيو/ حزيران الجاري. أضاف أن

الهندي من فيروس كورونا الجديد في البالد، وهو السائد حاليا في بريطانيا. وأشار إلى ارتفاع 
 إلــى اســتــقــرار مــعــّدل تلك التي تحتاج إلــى عــالج في 

ّ
ــه مطمئن

ّ
ه أّكــد أن

ّ
جديد فــي اإلصــابــات، لكن

)رويترز( املستشفى وكذلك الوفيات.  

طلق إضراب جزئي في املؤسسات الصحية في ليبيا، أمس األحد، مع دعوة النقابة العامة ألطباء 
ُ
أ

ملــّدة أسبوع  العامة واملــراكــز الصحية  الخارجية في املستشفيات  العيادات  إغــالق كل  إلــى  ليبيا 
ابتداًء من يوم أمس، اعتراضا على عدم تنفيذ قرار زيادة رواتب األطباء والكوادر الطبية املساعدة. 
 للنقابات الفرعية الحق في إعالن أّي إضراب بعد توضيح أهدافه، 

ّ
وأكدت النقابة في بيان لها أن

 »مفهوم العصيان أو اإلضــراب هو تعبير عن غضب إزاء الحكومة بسبب أّي قرار أو 
ّ
مضيفة أن

)العربي الجديد( تقصير أو إهمال«.  

ليبيا: إضراب األطباء للمطالبة برفع الرواتببريطانيا: مبكر القول إّن العزل سينتهي في 21 يونيو

أن  ألنقرة  يمكن  هل  تركيا:  في  سوريون  يتساءل 
بعضًا  فتلزم  السوريين،  توزيع  في  النظر  تعيد 
الضغط،  لتخفيف  إقامته  مكان  بتغيير  منهم 
مستمرة،  مشكالت  تشهد  واليات  في  خصوصًا 
مثل أضنة، حيث يتزايد تحريض األحزاب المعارضة 
في  ــراك  األت حصة  أخــذوا  السوريين  أّن  ترى  التي 
نسبة  ــادة  وزي الفقر  سبب  وأنّهم  العمل  فــرص 

البطالة بين أهل البالد؟

تساؤل مشروع

يـــحـــاول أشــــوك كـــورمـــي بــــزّي املـــهـــّرج أن يــســاعــد 
الــذيــن يعيشون في  الهند  أطــفــال  مــن  عـــددًا كبيرًا 
أحــيــاء فــقــيــرة فــي مــديــنــة مــومــبــاي عــاصــمــة واليــة 
الجديد.  مهاراشترا، في مكافحة فيروس كورونا 
وأشــــــوك عـــامـــل اجــتــمــاعــي مـــتـــطـــّوع قـــــّرر الــلــجــوء 
ألـــوان مختلفة وطلى  له 

ّ
تتخل الــلــون  أحمر  زّي  إلــى 

وجهه بمساحيق تجميل ووضع شعرًا مستعارًا، 
للوصول إلــى هــدفــه. وأشـــوك الــذي يبلغ مــن العمر 

37 عامًا، يعمل مديرًا تنفيذيًا في إحدى الشركات، 
العامة  األماكن  تعقيم  إلى  يعمد  إجازته  أيــام  وفي 
وتــوزيــع كــمــامــات والــتــوعــيــة بــوبــاء كـــورونـــا. يقول 
يرتدون  البلدية  »عمال  إّن  بــرس«  »فــرانــس  لوكالة 
مــابــس الــوقــايــة الــشــخــصــيــة الــتــي تــخــيــف سكان 
األحـــيـــاء الــفــقــيــرة، خــصــوصــًا األطـــفـــال مــنــهــم. لــذا، 
من خال أزيــاء مختلفة، يمكنني نشر الوعي من 
دون إخافة الناس. وأنا قادر بذلك على مساعدتهم 

«. وفـــي الــعــام املـــاضـــي، لــجــأ أشـــوك إلـــى زّي 
ً
قــلــيــا

سانتا كــلــوز وكــذلــك ميكي مـــاوس وســبــايــدرمــان 
ه يؤكد أّن شخصية املهّرج هي األكثر 

ّ
وغيرها. لكن

شعبية حتى اآلن. وفي خال زيارة له أخيرا لحّي 
الهند،  الفقيرة في  األحياء  أكبر  ُيَعّد  الــذي  دارافــي 
»جــوكــر...  الهاتفني  األطــفــال  من  تبعته مجموعات 
جوكر«. ومــّدوا أيديهم له فعمد إلى تعقيمها لهم. 
أوضح  وملصقات،  إلى وسائل بصرية  وباللجوء 

أشــوك لهم طريقة غسل أيديهم ووضــع الكمامات 
بشكل صحيح. ويخبر »أعمل في شركة لألدوية 
منذ 15 عامًا، لكّن العمل االجتماعي هو شغفي«، 
)نحو  روبــيــة هندية  ألــف  ينفق نحو 15  ـــه 

ّ
أن علمًا 

205 دوالرات أميركية(، وهو ما يعادل ثلث راتبه 
ــاء ومــســتــحــضــرات تجميل  ــ الــشــهــري، لـــشـــراء أزيـ

مات.
ّ
وأدوات الصحية ومعق

)فرانس برس(

)إندرانيل موخرجي/ فرانس برس(
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بيروت ـ ريتا الجّمال

ــام  ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــــدهـ ــهـ ــ ــى عـــــــارمـــــــة شـ ــ ــــوضــ فــ
الــدراســي الحالي فــي لبنان فــي ظل 
تـــفـــشـــي فــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد 
وتـــــردي األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــيــشــيــة 
ــفــــاع سعر  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــتـــزامـــن مـــع ارتــ
صــرف الـــدوالر، أّدت إلــى حــدوث مشاكل بني 
بقرار  تتعلق  الرسمية،  والجهات  التربويني 

العودة إلى التعليم الحضوري.
يـــقـــول مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة الــتــربــيــة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، لـ
ــا  ــهــ أبــــوابــ فـــتـــحـــت  املــــــــــــدارس  ــة  ــيــ ــبــ ــالــ »غــ  

ّ
إن

لتالميذها للتعليم الحضوري، وقد أعطيت 
الــتــربــويــة حــريــة االخــتــيــار في  للمؤسسات 
التدريس عن  إذا كانت تفضل استكمال  ما 
الحضوري«. يضيف  التعليم  من  بــداًل  ُبعد 
أن بعض األهل رفضوا إرســال أوالدهــم إلى 
الــقــرار  املعلمني  بعض  انتقد  كما  املــــدارس، 
ها صحية ومرتبطة 

ّ
ألسباب عّدة ليست كل

بفيروس كورونا، بل أيضًا بسبب صعوبة 
 الشح الكبير في مادة الوقود 

ّ
التنقل في ظل

والــتــقــنــني املــعــتــمــد مـــن قــبــل املــحــطــات عند 
ــال الـــذي  ــفــ تــعــبــئــة الـــوقـــود لــلــســيــارات واإلقــ
الــقــرى«.  فــي  الــيــه بعضها خــصــوصــًا  يلجأ 
كما يشير إلى »الوقفات االحتجاجية التي 
والثانوي  األساسي  التعليم  رابطة  نفذتها 
ــاتــــذة  ــل رواتـــــــب األســ ــآكـ  تـ

ّ
ــل ــ واملـــهـــنـــي فــــي ظـ

والــعــامــلــني فـــي الـــقـــطـــاع، وتـــدهـــور قيمتها 
ــــط املــــســــار الـــتـــصـــاعـــدي الـــــــذي يــســلــكــه  وســ
سعر صــرف الـــدوالر فــي الــســوق الــســوداء«. 
ستكون  بغالبيتها  »االمتحانات   

ّ
أن يتابع 

الــرســمــيــة، ووزارة  حــضــوريــة وخــصــوصــًا 
التربية اتخذت قرارات عّدة أخذت فيها بعني 
واألحــداث  والتطورات  الوقائع  كل  االعتبار 
واإلضرابات العامة، وال سيما على صعيد 
املحتوى  وتحديد  الــروضــة  منهج  تقليص 
األساسية  والــكــفــايــات  مية 

ّ
التعل واألهــــداف 

للعام الدراسي 2020 – 2021«.
ــام لـــلـــمـــدارس  ــعــ مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول األمــــــني الــ
لـ  الكاثوليكية في لبنان األب بطرس عــازار، 
»العربي الجديد«، إن »الواقع التربوي اليوم 
الرغم  يواجه ضياعًا وبلبلة. ولألسف، على 
 

ّ
من أهمية التعليم كأساس لبناء الوطن، إال
 األولــويــة على اإلطــالق. من هنا، 

َ
ــه لم يعط

ّ
أن

ــذ بــعــني االعــتــبــار  نـــداؤنـــا إلـــى املــعــنــيــني األخــ
منذ  التالميذ  تطاول  التي  الكبيرة  األضـــرار 
سنتني تقريبًا وتفاديها خالل العام الدراسي 
املقبل، ما يحتم عقد لقاءات علمية وتربوية 
مــتــواصــلــة لــلــتــحــضــيــر جــيــدًا لــلــســنــة املقبلة 
في حال سمحت األزمــات املتراكمة )الوقود، 
النشاط  باستعادة  األمني(  الوضع  الــدوالر، 

التربوي وتعويض التالميذ ما فاتهم«.

فــي هــذه الــحــالــة، تــقــول الطويل إن »املــدرســة 
ــن ُبــعــد  تــصــبــح مـــلـــزمـــة بـــتـــأمـــني الــتــعــلــيــم عــ
 الـــخـــوف تــبــدد 

ّ
ــورة، عــلــمــًا أن ــذكــ لــلــحــاالت املــ

بعض الشيء لدى الكادر التربوي واألهالي 
ــع بــــدء حـــمـــالت الــتــلــقــيــح الــتــي  والـــتـــالمـــيـــذ مـ
شملت أواًل املسنني، باإلضافة إلى القطاعني 
التربوي والصحي«. وتلفت إلى أنه بحسب 
نسبة  فــإن  الــعــالــي،  والتعليم  التربية  وزارة 
الحضور في املــدارس الرسمية كانت كبيرة، 
ــــودة الــتــعــلــيــم الـــحـــضـــوري، لــكــن األهـــم  مـــع عـ
للعام  والجدي  السريع  التحضير  هو  اليوم 
الــــدراســــي املــقــبــل ال الـــتـــأخـــر فـــي اإلجـــــــراءات 
ــقـــرارات كــمــا حــصــل خـــالل الــعــام الــجــاري.  والـ
وفي النهاية، كل آمالنا معقودة على تحسن 
األوضــــــاع فـــي الـــبـــالد عــلــى أمــــل أن تــتــحــّســن 

لتعويض ما فاتنا«.
عــلــى الصعيد نــفــســه، تـــرى الــطــويــل أن »مــا 
التربوي بسبب فيروس  القطاع  حصل في 
كــورونــا خـــرق بــرامــج غــيــر مستحدثة منذ 
املــاضــي، وهــذه مناسبة  الــقــرن  سبعينيات 
الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  لــتــعــيــد وزارة 
حــســابــاتــهــا وإجــــــراء تــغــيــيــرات تـــتـــالءم مع 

تطور العصر«.

منذ أكثر من ثالثة أعوام 
ُطرح مشروع قانون خاص 

بالمسؤولية الطبية

الوضع التربوي 
غير مريح وثّمة أهال 

ال يرسلون أوالدهم 
إلى المدرسة

ويشير عــازار إلــى أن »الوضع التربوي غير 
مريح، وهناك أهــال ال يرسلون أوالدهــم إلى 
املدرسة للتعلم حضوريًا. هنا، يرى أن الدولة 
الــلــبــنــانــيــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــة عــــدم إعــطــاء 
عن  التعليم  بخصوص  واضــحــة  توجيهات 
ُبعد، علمًا أن بعض املدارس دربت معلميها 
وتالميذها على التعليم عن بعد، وقد باتت 
محترفة فــي هــذا املــجــال، فــي وقــت لــم تلتزم 
ــوانــــني ولـــم  ــقــ مـــــــدارس أخــــــرى بـــاألنـــظـــمـــة والــ
تتعامل مع التعليم عن بعد بجدية، معتبرة 

أن األمر عاصفة وستمّر«.
ــتــــابــــع عــــــــــــازار: »بــــعــــض املــــــــــــدارس فــضــلــت  يــ
ــعـــد بــاعــتــبــار  االســــتــــمــــرار بـــالـــتـــدريـــس عــــن ُبـ
أن الـــعـــام الــــدراســــي شـــــارف عــلــى االنـــتـــهـــاء، 
ولــن تحقق الــعــودة خــالل الشهر األخــيــر أي 
تــغــيــيــر جـــــذري، عــلــمــًا أنــنــا طــالــبــنــا بتأخير 
مرحلة العودة سابقًا إلى حني تلقيح الهيئة 
الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريــــــــــــني واألهـــــــــل، وتـــبـــديـــد 
بالفيروس،  العدوى  انتقال  بشأن  مخاوفهم 
عــلــى الــرغــم مــن أن عــــددًا كــبــيــرًا مــن املــــدارس 
ــبـــاعـــد  ــتـ ــــول الـــصـــحـــي والـ ــــوكـ ــــروتـ ــبـ ــ ــزم الـ ــ ــتـ ــ الـ
االجــتــمــاعــي وإجــــــراءات الــتــعــقــيــم والــتــدابــيــر 

الوقائية الالزمة«.
في هــذا اإلطـــار، يقول عـــازار: »تركنا الحرية 
ــودة إلـــى  ــعــ ــا الــ ــرارهــ ــمـــدارس فــــي قــ ــلـ  لـ

ً
كـــامـــلـــة

التدريس الحضوري أو اإلبقاء على التعليم 
عــن ُبــعــد والــتــوافــق بــهــذا الــشــأن بــني اإلدارة 
واألســـاتـــذة واألهــــل، عــلــى الــرغــم مــن إدراكــنــا 
مدى أهمية عودة التالمذة بعد انقطاع طويل 
يؤثر سلبًا على وضعهم النفسي والعالقات 
ــة والـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض  ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ

تنميتها عند الحضور إلى املدارس«.
ــه اســـتـــنـــادًا إلــــى تــوجــيــهــات وزارة  يــتــابــع أنــ
ــالـــي، هـــنـــاك تــدابــيــر  ــعـ الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الـ
الذين  بالتالميذ  تتعلق  بها  العمل  يفترض 
يــعــانــون مــن أوضـــاع تــحــول دون حضورهم 
من خالل متابعة ما إذا كانوا يحصلون على 
املوارد التعليمية الالزمة، في مقابل اإلشراف 
الثانوية خطة  أو  املــدرســة  إدارة  على وضــع 
تــعــذر عليهم متابعة  الــذيــن  لــلــتــالمــذة  ــم  دعـ
التعلم عن ُبعد، وهذه تكاليف إضافية على 
الــتــعــلــيــم، عــــدا عـــن مــســائــل بـــيـــروقـــراطـــيـــة ال 
عنها  االستعاضة  يمكن  كــان  منها،  جـــدوى 

بقرارات أخرى«.
أننا »كاتحاد مؤسسات  ويشدد عــازار على 
ــة، نــــرفــــض تـــمـــديـــد الــــعــــام الــــدراســــي  تــــربــــويــ
بـــدأ يختتم تــدريــجــيــًا حــتــى 24 أو 25  الــــذي 
مــن شهر يونيو/ حــزيــران الــجــاري، أو منح 
إفـــــادات نــجــاح لــلــتــالمــيــذ، ونــتــمــســك بــإجــراء 
االمتحانات، علمًا أن هناك بعض األصــوات 

بدأت تعلو للتمديد لكننا لن نسير به«.
بــدورهــا، تــقــول رئيسة اتــحــاد لــجــان األهــل 
ــدارس الــخــاصــة ملى  ــيـــاء األمــــور فــي املـــ وأولـ

»املــدارس  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الطويل، 
التدريس  إلى  بالعودة  االختيار  لها حرية 
الـــحـــضـــوري، وخــصــوصــًا فـــي حــــال لـــم تــنــِه 
منهاجها بعد، أو االستمرار في التعليم عن 
والتعليم  التربية  وزارة  أن  تضيف  ُبــعــد«. 
الـــعـــالـــي ســمــحــت لــلــتــالمــيــذ الـــذيـــن يــتــعــذر 
عليهم متابعة دراستهم حضوريًا ألسباب 
ُبعد،  عن  التعليم  متابعة  وخاصة  صحية 
شــرط أن يــتــقــّدم ذووهـــم مــن إدارة املــدرســة 
املــعــنــيــة بــطــلــب تــبــريــر أوضـــاعـــهـــم لــيــصــار 
إلــــى املـــوافـــقـــة عــلــيــهــا مـــن قــبــل املـــديـــر الــعــام 
لــوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق 
املعنية«. املــدرســة  تقدمها  لــوائــح  بموجب 

تكثر شكاوى األطباء 
في مصر، فهم يجدون 

أنفسهم غير محميّين 
من نواح مختلفة فيما 

حقوقهم غير محفوظة

القاهرة ـ العربي الجديد

طالبت النقابة العامة ألطباء مصر مجددًا، بسرعة 
الحكم  أعــقــاب  فــي  الطبية،  قــانــون املسؤولية  إقـــرار 
فــي محافظة  فــي حــق 16 طبيبًا مــصــريــًا  الـــصـــادر 
الــبــالد والــقــاضــي بالسجن عــاَمــني مع  قنا جنوبي 
غــرامــة بقيمة 100 ألــف جنيه مــصــري )نــحــو 6400 
 مــنــهــم، وذلـــك بتهمة اإلهــمــال 

ّ
دوالر أمــيــركــي( لــكــل

الــطــبــي الـــذي نــتــج عــنــه فــقــدان بــصــر طــفــلــة. وكــانــت 
قــد أصـــدرت حكمها فــي القضية  محكمة جنح قنا 
علمًا  قنا،  2021 جنح  لعام   2005 رقــم  تحمل  التي 
ها تعود إلى يوليو/ تموز من عام 2018، عندما 

ّ
أن

بقيت الطفلة تسبيح في حاضنة أحد املستشفيات 
ُ
أ

املحافظة بعد والدتها مباشرة وملّدة  الخاصة في 
للحاضنة  الباهظة  التكلفة  إلــى  ونــظــرًا  أسبوعني. 
ها قــّررت نقلها 

ّ
التي تفوق قدرة والــدة تسبيح، فإن

إلى مستشفى قنا العام حيث بقيت ملــّدة 40 يومًا. 
خذ األطباء قرارًا بإخراجها من املستشفى من 

ّ
ثّم ات

دون أن يــطــلــبــوا مــن الـــوالـــدة عــرضــهــا عــلــى طبيب 
عيون لفحص الشبكية.

وفـــي الــيــوم نفسه الـــذي صـــدر فــيــه الــحــكــم، طعنت 
الــنــقــابــة الــعــامــة ألطـــبـــاء مــصــر بــالــحــكــم، ونــاشــدت 
النقابة البرملان املصري بإقرار قانون عادل بسرعة، 
ــاء فـــي حــــاالت األخــطــاء  ــبـ مـــن شــأنــه مــحــاســبــة األطـ
الــطــبــيــة الـــتـــي مـــن الـــــــوارد حـــدوثـــهـــا واملــضــاعــفــات 
املحتملة املذكورة عامليًا، األمر الذي يحفظ حقوق 
ل  شكَّ

ُ
فت املرضى على نحو ســواء.  األطباء وحقوق 

لــجــنــة فــنــيــة تـــحـــّدد مـــدى املــســؤولــيــة الــطــبــيــة الــتــي 
التي  املضاعفات  يخّص  مــا  فــي  الطبيب  يتحملها 
طـــاولـــت املـــريـــض، ومـــا إذا كــانــت تــلــك املــضــاعــفــات 
وارد حدوثها أم أتت نتيجة إهمال، على أن تكون 
العقوبات وفقًا للقانون املدني وليس الجنائي في 

حالة الخطأ غير املتعّمد.
وكـــانـــت الــنــقــابــة قـــد تــقــّدمــت ســابــقــًا أمــــام الــبــرملــان 
املصري بمشروع قانون خاص باملسؤولية الطبية 
منذ أكثر من ثالثة أعوام، وهو القانون الذي يمنع 
حبس األطباء في القضايا املهنية التي ال تتضمن 
ُيَعّد  القانون  إقــرار   

ّ
أن ورأت  متعّمدًا.  إهــمــااًل طبيًا 

ــاء وتــشــجــيــعــهــم  ــبــ خـــطـــوة مــهــمــة ملـــنـــع هـــجـــرة األطــ
عــلــى اإلقــبــال عــلــى تخصصات تحمل مــخــاطــر في 

ممارستها.
وتعليقًا على الحكم، قال األمني العام للنقابة العامة 
ألطـــبـــاء مــصــر أســـامـــة عــبــد الــحــي فـــي تــصــريــحــات 
 »طفلة قنا التي فقدت بصرها، كانت 

ّ
صحافية، إن

مــع تــوأمــهــا الــذكــر وقـــد ُولــــدا قــبــل مــوعــد والدتــهــمــا 

الطبيعية. وكـــان وزنــهــمــا 900 غـــرام فقط فــي حني 
بني  يــتــراوح  الجديد  للمولود  الطبيعي  الـــوزن   

ّ
أن

ثــالثــة كــيــلــوغــرامــات وثــالثــة كــيــلــوغــرامــات ونصف 
دخـــــال الــحــاضــنــة وُوضـــعـــا على 

ُ
ــّم أ الــكــيــلــوغــرام. ثــ

 ثّمة 
ّ
أن املـــعـــروف علميًا  ي أوكــســجــني. ومـــن 

َ
جـــهـــاز

الــعــني حــني يوضع  فــي شبكّية  تــحــدث  مضاعفات 
عبد  وأّكــد  طويلة«.  لفترة  األوكسجني  على  الطفل 
الحي في التصريحات نفسها التي نشرتها النقابة 
ــَريـــن، إّمــــا أن يــتــركــوا  ــهــم كــانــوا مــخــّيــَريــن بــني أمـ

ّ
أن

الكافي  األوكسجني  إعطائها  بعدم  للموت  الطفلة 
ــا إنـــقـــاذهـــا فـــي ظـــل احــتــمــال  ــ ــ لــتــشــّبــع الــجــســد، وإّم

حدوث مضاعفات لها.
ــانـــون الـــخـــاص بــاملــســؤولــيــة  ــقـ ويـــنـــّص مـــشـــروع الـ
ألطــبــاء مصر،  العامة  النقابة  أعــّدتــه  الـــذي  الطبية 
ه »ُيقصد باملسؤولية الطبية تلك االلتزامات 

ّ
على أن

املدنية التي تترتب على عاتق مقّدم الخدمة الطبية 
نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبي ينطبق عليه 
ني 3 و4 من هذا القانون. أّمــا مسؤولية 

َ
نّص املادت

يترتب  مــا  منها  فاملقصود  الطبية  الــخــدمــة  مــقــّدم 

تأديبية  أو  مدنية  أو  جنائية  مسؤولية  مــن  عليه 
ني 

َ
نتيجة أخطائه التي ال ينطبق عليها نّص املادت

3 و4 مــن هـــذا الــقــانــون، وفـــي هـــذه الــحــالــة يخضع 
مقّدم الخدمة الطبية ألحكام قانون العقوبات وأّي 

رتكب«.
ُ
قوانني أخرى متعلقة بموضوع الخطأ امل

النقابة، »تقع  قانون  للمادة 3 من مشروع  ووفقًا 
إذا  الطبية  الخدمة  مقّدم  على  الطبية  املسؤولية 
ــرت فيه الــشــروط الــتــالــيــة: وجــود 

ّ
قــام بــإجــراء تــوف

كان  التي  عليها  فق 
ّ
املت والطبية  املهنية  املعايير 

مـــن املــفــتــرض تــطــبــيــقــهــا وقــــت هــــذا اإلجــــــراء وفــقــًا 
آداب  بلوائح  ما جــاء   

ّ
كــل العمل، ويعتبر  لظروف 

املــهــنــة بــالــنــقــابــات الـــتـــابـــع لــهــا مـــقـــّدمـــو الــخــدمــة 
 مــن هـــذه املــعــايــيــر، وتــجــاُوز 

ً
الطبية جـــزءًا أصــيــال

الطبية لتلك املعايير عن جهل بها  مقّدم الخدمة 
ي 

ّ
وليس عن إهمال منه، ووقــوع ضــرر على متلق

الخدمة الطبية يتسّبب له باملعاناة، وثبوت عالقة 
الــواقــع  والـــضـــرر  للمعايير  الــتــجــاوز  بــني  سببية 
عــلــى مــتــلــقــي الـــخـــدمـــة«. أّمــــا املـــــادة 4 مـــن مــشــروع 
الطبية  املسؤولية  »تقع  ــه 

ّ
أن على  فتنّص  الــقــانــون 

فقط على مقّدم الخدمة الطبية الذي قام باإلجراء 
رت فيه الشروط الــواردة باملادة 3 

ّ
الطبي الذي توف

ص له بالقيام بهذا اإلجراء 
ّ

من هذا القانون، واملرخ
 في حدود رخصته وقام بهذا اإلجراء في مكان 

ّ
كل

ص له بمثل تلك اإلجــراءات. وفي حالة اإلخالل 
ّ

ُرخ
بأّي من الشروط السابقة ال يخضع مقّدم الخدمة 
الطبية ألحكام هذا القانون ويخضع ألحكام قانون 
بموضوع  متعلقة  أخـــرى  قــوانــني  وأّي  الــعــقــوبــات 

الخطأ املرتكب«.

مدارس لبنانتحقيق
غسان رمضان الجراديفوضى بين التعليم الحضوري واألونالين

 Cyprinus( كثيرين سمعوا عن الكارثة التي أصابت أسماك الكارب 
ّ

لعل
Carpio( في لبنان، فأّدت إلى نفوق آالف األطنان منها في بحيرة القرعون 
علن 

ُ
أ الواقع على خط رئيسي لهجرة الطيور.  الغربي )شــرق(  البقاع  في 

أّن األمر  عن ذلك في السابع والعشرين من إبريل/نيسان املاضي، علمًا 
 .

ّ
ما األعداد كانت أقل

ّ
كان قد حصل قبل ذلك في العاَمني 2017 و2018، إن

العذبة  املياه  للتلّوث ويعيش في  املقاومة  األنــواع  الكارب من  وُيَعّد سمك 
ويمضي الشتاء في القاع الطيني. فما هو سّر نفوق هذه األسماك بخالف 
غيرها من األنواع؟ وهل الطيور التي تعيش على األسماك كمالك الحزين 
ال  ها 

ّ
أن أو  تمرض  أو  تناولتها  إذا  تنفق  والخرشنة  والــنــورس  والبلشون 

تتأثر البتة؟
يعود سبب نفوق تلك األسماك، بحسب ما تفيد جهتان، إحداهما حكومية 
واألخرى غير حكومية، إلى انتشار فيروس يقضي على هذا النوع فقط، 
فيما أضافتا احتمال إصابتها ببكتيريا. أّما ما عرفناه فهو أّن األسماك 
التي جرى تشريحها في املوقع، كانت مصابة بتقّرحات داخلية ونزيف 
دموي، وأّن نفوقها ليس محصورًا ببحيرة القرعون، بل يبدأ من مسافة 
يصب  التي  البحيرة  اتجار  في  الليطاني  نهر  بلوغ  تسبق  كيلومترًا   18
والتلّوث  الطحالب  علم  وباحث في  أكاديمي  لخبير  آخر  رأي  وثّمة  فيها. 
فــي املــيــاه الــعــذبــة، وهــو أّول مــن أشــار فــي عــام 2008 إلــى وجــود طحالب 
سيانوبكتريا )الطحالب الزرقاء( في مياه القرعون والتي تنمو بسرعة في 
أوقات الحّر، وتفرز سمومًا تضرب الجهاز العصبي واألعضاء الداخلية 
بالفيروس  اإلصــابــة  حــالــة  فــي  نفوقها.  فــي  بالتالي  وتتسّبب  لــأســمــاك 
املشار إليه، فإّن األسماك النافقة قد تكون مضّرة أو غير مضّرة للطيور، 
ر في أسماك أخرى 

ّ
الطيور، كونه لم يؤث ر في 

ّ
الفيروس قد ال يؤث أّن  أي 

غير الكارب، بحسب عدد من املعنيني. ُيذكر أّن أربعة أنواع من األسماك 
أّما  ر بالفيروس. 

ّ
الكارب، ولم تتأث إلى جانب  القرعون  تعيش في بحيرة 

جــّراء  من  الداخلية  وأعضاؤها  العصبي  ُيصاب جهازها  التي  األســمــاك 
التي قد  الطيور  ر على 

ّ
تؤث بالتأكيد سوف  ها 

ّ
فإن سموم سيانوبكتيريا، 

الطيران  هــذا  يــتــضــّرر دمــاغــهــا فتطير بشكل مضطرب وغــريــب. ومــثــل 
البريطاني(  السيناريو  وكاتب  واملنتج  )املخرج  هيتشكوك  أللفرد  أوحــى 
الطبيعي  األميركي  والرعب  التشويق  النورس في فيلم  باستخدام طيور 

الشهير »ذي بيردز« )الطيور( الذي أنتجه وأخرجه في عام 1963.
لأسف الشديد، بسبب أزمة كورونا في لبنان والوضع االقتصادي فيه 
ستخدم في التحاليل املخبرية، فإّن عّينات 

ُ
ر على استيراد مواد ت

ّ
الذي أث

األسماك النافقة واملياه املأخوذة من مياه نهر الليطاني وبحيرة القرعون 
لــم تجد طريقها إلــى املــخــتــبــرات لتخبرنا عــّمــا نحن فــيــه، مــع أطــنــان من 

األسماك النافقة على ضفاف البحيرة األكبر في البالد.
)متخصص في علم الطيور البرية(

أسماك بحيرة القرعون النافقة 
والطيور

إيكولوجيا

تحّذر رئيسة اتحاد لجان األهل وأولياء األمور في المدارس الخاصة لمى 
الدوالر،  أزمة  استمرت  حال  في  لألقساط  المدارس  »رفع  من  الطويل، 
التدهور  ظل  في  استمراريتها  يهدد  قد  بكارثة  سيتسبب  الذي  األمر 
كاتحاد،  ونحن  الشرائية.  القدرة  وانعدام  ومعيشيًا  اجتماعيًا  الحاصل 
أي  من  أكثر  ملحة  حاجة  أضحت  المالية  الشفافية  أن  على  توافقنا 

وقت مضى«.

تحذير من رفع األقساط

في طريقهما إلى المدرسة )حسام شبارو/ األناضول(

من حّقه إقرار قانون يحميه )أحمد حسن/ فرانس برس(

القلبية عالميًا سوء التشخيص يزيد وفيات الذبحات 

مرضى السكري 
هم األكثر عرضة النسداد 

الشعيرات الدموية

لندن ـ كاتيا يوسف

ــة الـــقـــلـــب  ــلـ أظـــــهـــــرت دراســــــــــة نـــشـــرتـــهـــا مـــجـ
ــة فـــي 27 مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي أن  ــيــ األوروبــ
الدموية  األوعــيــة  انــســداد  فــي كشف  الفشل 
ــدًا )الـــشـــعـــيـــرات الـــدمـــويـــة( الــتــي  الــدقــيــقــة جــ
ــزّود الــقــلــب بـــالـــدم تــشــكــل مــشــكــلــة صحية  ــ تـ
مهمة تزيد خطر اإلصابة بالنوبات القلبية 

والسكتة الدماغية والوفاة.  
ــة  ــويــ ــدمــ الــ ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ أن األوعـ ــروف طـــبـــيـــًا  ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـ
الــصــغــيــرة جـــدًا تفشل االخــتــبــارات الــعــاديــة 
ــًا فــــي تــشــخــيــص الـــــحـــــاالت املـــرضـــيـــة  ــبـ ــالـ غـ
مــن بــيــنــهــا، مــثــل فــحــوص املــســح وتخطيط 
كــهــربــاء القلب وتــصــويــر األوعــيــة الــدمــويــة، 
ــلـــى غــــرار  ــتـــائـــج خـــاطـــئـــة، عـ ــــى نـ وتــــــــؤدي الــ
تــحــديــد مــعــانــاة الــنــســاء مــن اضــطــرابــات ما 
في  اإلصــابــة بخلل  أو  الطمث،  انقطاع  بعد 

الجهاز العصبي الواعي والالواعي. 
وخالل عام أو عامني من متابعة شملت 686 
املتحدة  اململكة  بينها  دول،   7 مــن  مريضًا 
والواليات املتحدة واليابان، تعّرض 78 من 
املشاركني فــي الــدراســة، أي مــا يــعــادل 8 في 
املــائــة مــن املــرضــى سنويًا، إلــى نــوبــة قلبية 
أو سكتة دماغية أو نقلوا إلى املستشفى أو 
ماتوا  بعد معاناتهم من هــذه الحالة أكثر 

من ثالث سنوات. 
وتـــأثـــر الـــرجـــال والــنــســاء فـــي شــكــل مــتــســاٍو 
تقريبًا، فيما لم يختلف التشخيص حسب 
ر الباحثون من أن 

ّ
الجنس أو العرق. لذا حذ

ف 
ّ
يكل املناسبة  التشخيص  أدوات  »افتقاد 

الهائلة غير  »الحاجة  إلى  األرواح«، ولفتوا 
باعتبار  العالم،  أنحاء  في  للمرضى  امللباة 
ُيعتقد  الــذي  الدموية  الشعيرات  انسداد  أن 
أنــه يؤثر على نحو مائة ألــف رجــل وامــرأة 
ســنــويــًا فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة قــد يــــؤدي إلــى 

نوبات قلبية مميتة«.
يـــقـــول الـــبـــروفـــيـــســـور فـــي جــامــعــة غــالســكــو 
»العربي  وجّراح القلب سليم الحاج يحيى، لـ
الـــجـــديـــد«، إن »ملــــوضــــوع الــــدراســــة أبـــعـــادا 
الصدرية  الــذبــحــة  نناقش  فحني  متشّعبة، 
نــتــحــّدث عــــادة عــن الــشــرايــني الــكــبــيــرة التي 
يراوح قطرها بني نصف ملليمتر وملليمتر 
ونصف. لكن هذه الدراسة تتناول الشرايني 
ــة(، الـــتـــي ال  ــويـ ــدمـ الــصــغــيــرة )الـــشـــعـــيـــرات الـ
ــّردة أحـــيـــانـــًا،  ــ ــجـ ــ ــا بـــالـــعـــني املـ ــتـــهـ يــمــكــن رؤيـ
ونفتقد أدوات التشخيص املناسبة لها، ما 
ُيــفــشــل اخــتــبــارات كــشــفــهــا«. ويــحــدد الــحــاج 
يــحــيــى هــــدف الــبــحــث فـــي مــحــاولــة تــطــويــر 
لــم يستبعد  والــتــي  القلب،  مــعــّدات الختبار 
رها في غضون سنوات قليلة. ويوضح 

ّ
توف

 املرضى األكثر عرضة النسداد الشعيرات 
ّ
أن

هــم مــرضــى الــســكــري، »لــكــن حـــدوث ذلــك في 
القلب يعتاد مع  جـــدًا،  يجعل  بــطــيء  شكل 
مــرور الوقت على الحصول على كميات دم 

أقــــل، مــا يــمــنــع كــشــف املــشــكــلــة فــي بــدايــتــهــا، 
والــــــــذي ال يــحــصــل إال  حــــني تـــســـوء حــالــة 
 أو شبه 

ً
املــريــض ويــصــبــح االنـــســـداد كــامــال

الصدر  بأوجاع في  فيبدأ اإلحساس  كامل، 
أو يتعّرض املريض إلى ذبحة«.  

ويــتــابــع الـــحـــاج يــحــيــى أن »الــبــحــث يشير 
الدموية  الشعيرات  مــخــاطــرانــســداد   

ّ
أن إلــى 

بــل يشمل  السكري  مــرضــى  ال يقتصر على 
إلــى مرحلة انقطاع  الــلــواتــي وصلن  اإلنـــاث 
أعــراض  الطمث، واللواتي يعانني عــادة من 
للذبحة القلبية ال عالقة لها ببلوغهن هذه 
ــبــــاء عــلــى نــطــاق  الـــســـن. وهـــنـــا ُيــخــطــئ األطــ
ويعتقدون  الـــحـــاالت،  تشخيص  فــي  واســـع 

ــجــات 
ّ
ــصــات أو تــشــن

ّ
ــهــا نــاجــمــة عـــن تــقــل

ّ
بــأن

الشعيرات  وخــاصــة  التاجية  الــشــرايــني  فــي 
بسبب انقطاع الطمث«. 

 »عــوامــل عــدة تلعب دورًا في 
ّ
ويلفت إلــى أن

الجينات  أولها  الدموية،  الشعيرات  انسداد 
ــة، وثــانــيــًا الــجــنــس، فـــالـــذكـــور أكــثــر  املــــوروثــ
 
ّ
ــاث، كــمــا أن ــ ــ عـــرضـــة لـــإصـــابـــة بــهــا مـــن اإلنـ
ــــاص الــــذيــــن يــتــنــاولــون  ــــخـ املـــدخـــنـــني واألشـ
الــدهــون الــحــيــوانــيــة بــكــثــرة ويــفــتــقــدون إلــى 
ــام يــمــيــلــون إلـــى  ــعـ الـــــتـــــوازن فــــي نـــظـــام الـــطـ
تطوير انسداد الشعيرات الدموية أكثر من 
غيرهم. وفي بعض الحاالت تجتمع كل هذه 
العوامل في شخص واحد فتصبح املشكلة 

خطيرة جدًا«. 
 »انــــســــداد 

ّ
ويـــشـــيـــر الــــحــــاج يـــحـــيـــى إلـــــى أن

الشعيرات الدموية ال يسبب املوت املفاجئ 
عمومًا، بل االنسداد في الشرايني الكبيرة«. 
ويشّدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى 
: »عــنــد اإلحـــســـاس بــأعــراض 

ً
ــائـــال ــنـــاس، قـ الـ

النوبة القلبية يجب التوجه إلى املستشفى 
بــال تــأخــيــر، فعلميًا هــنــاك مــا يــعــرف باسم 

الـــــ90 دقــيــقــة الــذهــبــيــة الــتــي تــبــدأ مــن بــدايــة 
ــريـــض  ــتـــى وصـــــــول املـ ــهــــور األعــــــــــراض حـ ظــ
إلـــى املــســتــشــفــى. ولـــو حــصــل ذلـــك يستطيع 
األطباء الذين تتوافر لديهم املعّدات الطبية 
الالزمة إنقاذ حياته، وهو ما يمنع أكثر من 
95 فــي املــائــة مــن الوفيات وأكــثــر مــن 90 في 
املائة من حاالت فشل عمل القلب«. يضيف: 
»هـــنـــاك أوجــــــاع أو عـــالمـــات غــيــر تــقــلــيــديــة 
وتكون  منها،  الحذر  يجب  القلبية  للذبحة 
أحيانًا عــبــارة عــن آالم فــي املــعــدة أو الرقبة 
أو فــي الــفــك، لكن يخطئ األطــبــاء أيــضــًا في 
 أدويـــة 

ً
تشخيصها فــيــتــنــاول املــرضــى مــثــال

بال فائدة للمعدة، ما يؤدي إلى حاالت وفاة 
كثيرة«.  

ويــلــفــت إلـــى أن »بــحــوثــًا ســابــقــة كــشــفــت أن 
عــــدد املـــرضـــى الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن انـــســـداد 
ــا بـــني ثــالثــة  ــراوح مـ ــ الــشــعــيــرات الـــدمـــويـــة يــ
إلــى أربعة ماليني في الــواليــات املتحدة، ما 
يعادل تقريبًا أو يتجاوز حتى عدد مرضى 
كبيرة ومهمة  فاملشكلة  لــذا  الثدي،  سرطان 

على مستوى العالم«.
مع حلول فصل الصيف تكثر الحاجة 
لتلبية  السوائل،  املزيد من  إلــى شــرب 
حاجات الجسم بعد التعرض لدرجات 
الحرارة املرتفعة. لكن إذا كان الشخص 
ــم، حــيــنــهــا ال  ــ ــدائـ ــ يــشــعــر بــالــعــطــش الـ
املؤقت،  بالعطش  متعلقًا  األمــر  يعود 
ــاب أخــــــرى تــتــعــلــق  ــبــ ــا لـــذلـــك أســ ــمــ وإنــ
 يدل على 

ّ
بالجسم، كما يمكن لذلك أن

بعض األمــراض التي قد يعاني منها 
اإلنسان، بحسب موقع »مينز هيلث«.

جفاف الفم
ــيــــة الـــطـــعـــام  ــتــــدخــــني ونــــوعــ يـــعـــتـــبـــر الــ
ــة مــن األســبــاب  ــ وتـــنـــاول بــعــض األدويـ
ــم. ويـــقـــتـــرح  ــ ــفـ ــ األســــاســــيــــة لـــجـــفـــاف الـ
املتناولة،  املياه  زيــادة كميات  األطباء 
أو الـــحـــصـــول عـــلـــى اســـتـــشـــارة طــبــيــة 

ملعرفة أسباب الجفاف.

السكري
ــًا بـــــداء  ــابــ ــــون الــــشــــخــــص مــــصــ ــكـ ــ قـــــد يـ
السكري، إذ يتراكم الغلوكوز في الدم، 
ما يجبر الكلية على بذل مجهود أكبر 
للتبول  الشخص  المتصاصه، ويدفع 
مــــرات عــــدة، األمــــر الــــذي يــنــقــص كمية 

املياه في الجسم.
  

داء السكري الكاذب 
هــو اضـــطـــراب غــيــر شــائــع يــــؤدي إلــى 
ــوازن الــســوائــل فــي الجسم.  اخــتــالل تــ
هذا االختالل يجعلك تشعر بالعطش 
الشديد حتى لو كنت قد شربت للتو. 
كـــمـــا أنـــــه قــــد يــجــعــلــك تـــنـــتـــج كــمــيــات 
 املصطلحني 

ّ
كبيرة من البول. ورغم أن

ــري الــــــــــكــــــــــاذب« والـــــســـــكـــــري  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــسـ ــ ــ »الـ

أنــهــمــا غــيــر مرتبطني  مــتــشــابــهــان إال 
ببعضهما البعض.

 
فقر الدم

أولـــئـــك الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن فــقــر الـــدم 
ــفــــي مــن  ــكــ يــــكــــافــــحــــون إلنــــــتــــــاج مــــــا يــ
ــدم الـــحـــمـــراء الــســلــيــمــة، مما  ــ خـــاليـــا الـ
على  للحصول  يكافح  الجسم  يجعل 
األكـــســـجـــني. وفـــقـــدان الــجــســم بــوتــيــرة 
ســريــعــة خــاليــا الـــدم الــحــمــراء، يجعله 

بحاجة أكثر للسوائل. 
 

الحمية الغذائية
غذائيًا  نظامًا  يتبع  الشخص  كــان  إذا 
حمية  مــثــل  الــكــربــوهــيــدرات  منخفض 
إضافية  كميات  الجسم  يطلب  الكيتو، 
مــن الــســوائــل، أكــثــر مــن املــعــتــاد. تشرح 
املتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم 
الــغــذائــيــة األمـــيـــركـــيـــة، جينجر  الــنــظــم 
ه »مع تغير النظام الغذائي 

ّ
هولتني، أن

في األسبوعني األولني، يخضع الجسم 
لتغيرات في تــوازن السوائل، إذ يشعر 
بـــعـــض األشــــخــــاص بــالــعــطــش املـــفـــرط 

والتبول أكثر من املعتاد«.

الحركة الزائدة أو التمارين 
عندما يقوم اإلنسان بحركات رياضية 
ــر مــن  ــثـ قـــاســـيـــة أو املـــشـــي ملـــســـافـــات أكـ
املـــعـــتـــاد فــالــجــســم فــــي طــبــيــعــة الـــحـــال 
ســـيـــحـــتـــاج إلـــــى كـــمـــيـــات إضـــافـــيـــة مــن 
إذ يقترح  كــبــيــرة،  بــكــمــيــات  الـــســـوائـــل، 
الــخــبــراء شــرب املـــاء قبل 15 دقيقة من 
التمرين ثم شرب كمية صغيرة كل 20 

دقيقة. 
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