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دراسة تحدد أنماط األشخاص بالبحث عن معلومات

كشفت دراســة جديدة ّ
أعدها باحثون من كلية «لندن» الجامعية أن األشخاص يختارون البحث
عن املعلومات أو تجنبها بشأن حالتهم الصحية واملالية وسماتهم الشخصية ،بناء على كيف
يعتقدون أنها سوف تجعلهم يشعرون ومدى فائدتها وما إذا كانت متعلقة بأشياء يفكرون فيها
غالبًا .وأوضحت أن غالبية األشخاص ينتمون إلى نمط من ثالثة أنماط ،هي «أولئك الذين يبحثون
في تأثير املعلومات على مشاعرهم ،وأولئك الذين يبحثون غالبًا مدى فائدة املعلومات على اتخاذ
القرارات ،وأولئك الذين يبحثون غالبًا عن املعلومات بشأن مسائل كثيرًا ما يفكرون فيها»( .قنا)

طالبت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق املرأة مالال يوسفزاي ،التي نجت من محاولة اغتيال
على أيــدي حركة طالبان باكستان فــي  ،2012خــال زي ــارة إلــى واشنطن ،بحماية حقوق النساء
ّ
والفتيات فــي أفغانستان ،وال ّ
سيما فــي مجال التعليم .وقــالــت إن «أفغانستان الـيــوم هــي البلد
ّ
ّ
الوحيد في العالم الذي ال تحصل فيه الفتيات على التعليم الثانوي .هن ممنوعات من التعلم».
ّ
ّ
أضافت مالال التي تتعاون ّمع أفغانيات يناضلن من أجل حقوقهن ،أن «هذه الرسالة هي من قبلهن:
ّ
(فرانس برس)
يجب أن يحصلن على الحق في العمل ويتمكن من الذهاب إلى املدرسة».

فقر تعليمي ما بعد الجائحة
كشف تقرير جديد عن التعليم أصدره كل من البنك
الدولي ومنظمة األمــم املتحدة للطفولة (يونيسف)
ومـنـظـمــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـلـتــربـيــة وال ـع ـلــم والـثـقــافــة
(يونسكو) ،أنه على الرغم من توفير جميع البلدان
ّ
تقريبًا فرصًا للتعلم عن بعد للطالب خــال فترة
تفشي فـيــروس كــورونــا الجديد ،إال أن جــودة هذه
امل ـبــادرات ونـطــاق وصولها ظــا متفاوتني .ويظهر

التقرير أن نسبة األطـفــال الذين يعيشون في فقر
تـعـلـيـمــي ف ــي ال ـب ـل ــدان مـنـخـفـضــة ال ــدخ ــل وال ـب ـلــدان
م ـتــوس ـطــة ال ــدخ ــل ك ــان ــت تـبـلــغ  53ف ــي امل ــائ ــة قبل
الجائحة ،وارتفعت إلــى  70في املائة بعد الجائحة
بسبب إغــاق املــدارس .وقــال املدير العاملي للتعليم
فــي الـبـنــك ال ــدول ــي خـيـمــي ســاف ـيــدرا« :أوق ـف ــت أزمــة
ك ــوف ـي ــد 19-األن ـظ ـمــة الـتـعـلـيـمـيــة ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء

العالم .واآلن ،وبعد مرور  21شهرًا ،ال تزال املدارس
مغلقة أمام ماليني األطفال ،وثمة أطفال آخرون قد
ال ي ـعــودون إلــى امل ــدارس أبـ ـدًا ،وقــد ي ــؤدي االزدي ــاد
املحتمل فــي الـفـقــر التعليمي إلــى تــأثـيــرات مــدمــرة
على اإلنتاجية والدخل في املستقبل لهذا الجيل من
األطفال والشباب ،وألسرهم ،والقتصادات العالم».
وأك ــد الـتـقــريــر أن إغ ــاق ــات امل ـ ــدارس س ـتــؤدي إلــى

ّ
خسائر كبيرة في التعلم ،وأظـهــرت التقديرات من
البرازيل وباكستان وريــف الهند وجنوب أفريقيا
واملكسيك وأماكن أخرى حدوث خسائر كبيرة في
ّ
تعلم مادتي الحساب والقراءة .وأوضح أن أكثر من
 200مليون طــالــب يعيشون فــي بـلــدان منخفضة
الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا».

(قنا)

(إندرانيل أديتيا)Getty /

كورونا :توصية بخلط اللقاحات

أع ـل ــن امل ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي ملـنـظـمــة الـصـحــة
ال ـع ــامل ـي ــة ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ه ــان ــز ك ـل ــوغ ــه أن
التلقيح اإلج ـبــاري ،الــذي أقــرتــه أو تنظر
ً
فيه بعض الدول ،يجب أن يبقى «حال أخيرًا» .وفي
ظل تفشي كوفيد ،19-دعا كلوغه إلى حماية أفضل
لــأطـفــال الــذيــن ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم مــا بــن  5و14
عامًا ،وهي الفئة العمرية األكثر تضررًا حاليًا .في
هذا الوقت ،أوصت املنظمة بعدم استخدام بالزما
دم ــاء املتعافني مــن كــوفـيــد 19-فــي عــاج املــرضــى،
ّ
تحسن فرصهم
وقالت إنه ال يوجد دليل على أنها
فــي البقاء على قيد الحياة أو تقلل الحاجة إلى
التنفس الصناعي .وترتكز فكرة العالج ببالزما
دم ــاء املـتـعــافــن مــن كــوف ـيــد 19-عـلــى أن األج ـســام
املـضــادة لفيروس كــورونــا الجديد املــوجــودة بها
ّ
تحيد الفيروس ،وبالتالي تمنعه من
يمكنها أن
التكاثر وتوقف تلف األنسجة لــدى املــرضــى .ولم
تثبت دراسات عدة على بالزما من دماء متعافني
م ــن ك ــوف ـي ــد 19-أي ف ــائ ــدة واض ـح ــة عـلــى املــرضــى
الذين يعانون من أعراض شديدة .وتابعت املنظمة
أن هذه الطريقة في العالج مكلفة وتضيع الكثير
مــن الــوقــت .وأوضـحــت أن لجنة مؤلفة مــن خبراء
دولـيــن أوصــت بشدة بعدم استخدام بــازمــا من
دماء متعافني من كوفيد 19-لعالج املرضى الذين
يعانون مــن أع ــراض بسيطة .وارتـكــزت التوصية
املنشورة في املجلة الطبية البريطانية على نتائج

 16تـجــربــة شملت  16236مــريـضــا بـكــوفـيــد 19-ال
يعانون من أعراض شديدة.
من جهة أخــرى ،أوصــت وكالة األدوي ــة األوروبـيــة
وامل ــرك ــز األوروب ـ ـ ــي ملـكــافـحــة األمـ ـ ــراض والــوقــايــة
منها بخلط لـقــاحــات كــوفـيــد 19-املـعـتـمــدة ،ســواء
عند منحها في الجرعتني األوليني أو في الجرعة
التعزيزية ،في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا زيادة
في العدوى .وقال املركز والوكالة في بيان مشترك
إن األدلة تشير إلى أن الجمع بني لقاحات ناقالت
الـفـيــروس ولـقــاحــات الحمض ال ـنــووي الــريـبــوزي
ي ـن ـتــج م ـس ـتــويــات ج ـي ــدة م ــن األجـ ـس ــام امل ـض ــادة
امل ـقــاومــة مل ــرض ك ــوف ـي ــد 19-ال ـنــاجــم ع ــن اإلصــابــة
بكورونا .في املقابل ،كشفت دراسة بريطانية حول
التلقيح بجرعتني مختلفتني من لقاحات كورونا
ّ
أن األشـخــاص الــذيــن تلقوا جــرعــة أول ــى مــن لقاح
«أكسفوردـ أسترازينيكا» أو «فايزر-بيونتيك» ،ثم
أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح «مودرنا» بعد
تسعة أسابيع كانت استجابتهم املناعية أقــوى
من غيرهم .وقــال األستاذ في جامعة «أكسفورد»
مــاثـيــو سـنــابــي« :اكـتـشـفـنــا اسـتـجــابــة ج ـيــدة حقًا
للمناعة .فــي واقــع األمــر أقــوى مــن الحصول على
الجرعتني من لقاح أسترازينيكا».
ً
وت ـم ـن ــح ن ـت ــائ ــج ال ـ ــدراس ـ ــة أمـ ـ ــا ل ـ ـلـ ــدول ال ـف ـق ـيــرة
ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج ملنح مواطنيها
جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة ،في حالة

عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات.
أض ــاف س ـنــابــي« :ت ــوض ــح ال ــدراس ــة أن ــه ال حــاجــة
لاللتزام بشكل صارم بمنح نوع اللقاح نفسه في
الجرعة الثانية ،وإن كانت عملية التلقيح ستتم
بشكل أس ــرع مــع اسـتـخــدام لـقــاحــات مختلفة فال
بأس في ذلك».
وقــال باحثون في جامعة أكسفورد إنــه في حالة
الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا
ت ـت ـب ـع ـهــا ج ــرع ــة ث ــانـ ـي ــة مـ ــن لـ ـق ــاح مـ ــوديـ ــرنـ ــا أو
ّ
نــوفــافــاكــس ،إن ال ـج ـســم يـنـتــج أج ـســامــا م ـضــادة
وخــايــا تائية (الـخــايــا اللمفاوية املــوجــودة في
الدم وهي تلعب دورا أساسيا في املناعة الخلوية)
أك ـث ــر م ــن ت ـلــك ال ـت ــي تـنـتـجـهــا جــرع ـتــان م ــن لـقــاح
أسترازينيكا .وكشفت الدراسة التي شملت 1070
مـتـطــوعــا أي ـضــا أن جــرعــة أول ــى مــن ل ـقــاح فــايــزر-
بيونتيك تليها جــرعــة ثــانـيــة مــن لـقــاح مــوديــرنــا
تعطي نتيجة أفضل من الجرعتني من لقاح فايزر.
ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة «ذا النسيت»
الطبية ،أنه ال توجد أي مخاوف تتعلق بالسالمة.
إل ــى ذ ّل ــك ،أوص ــت الـسـلـطــات األم ـيــرك ـيــة رعــايــاهــا
ب ـت ـج ــن ــب ال ـس ـف ــر إل ـ ــى ع ـش ــر دول ب ـي ـن ـهــا فــرن ـســا
والـبــرتـغــال ،عـلــى الــرغــم مــن أنـهـمــا مــن بــن ال ــدول
تسجل أفضل ّ
ّ
معدالت تلقيح في أوروبا ،في
التي
ّ
خضم موجة وبائية جــديــدة فــي الـقــارة العجوز.
وقــالــت وزارة الـخــارجـيــة للرعايا األمـيــركـيــن في

 94إصابة في الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل
 94إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد ،19-ارتفاعًا
من  61في اليوم الذي سبقه .وأوضحت في بيان
أن  60من اإلصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى
محليًا ،مقارنة مع  38في اليوم السابق .وسجلت
 14حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة
مع  44في اليوم السابق .وال تصنف الصين تلك
الحاالت على أنها إصابات مؤكدة.

ّ
نشرتها الـجــديــدة« :تجنبوا السفر إلــى فرنسا»،
ورفعت مستوى التحذير لهذا البلد إلى املستوى
ال ــراب ــع ،وه ــو األعـ ـل ــى ،م ــع اقـ ـت ــراب ع ـي ـ َـدي امل ـيــاد
ّ
املتحور «أوميكرون».
ورأس السنة ،وسط تفشي
وأوضحت مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها
أنه «نظرًا إلى الوضع الحالي (املرتبط بكوفيد)19-
في فرنسا ،حتى املسافرين امللقحني بالكامل يمكن
ّ
باملتحورات ونقلها».
أن يواجهوا خطر اإلصابة
(رويترز ،فرانس برس)
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عودة «طوعية»

تحقيق

مسار خروج السوريين من تركيا
تجبر أنواع مختلفة من «المضايقات» السوريين على
العودة من تركيا .وقد يحصل بعضها طوعًا أو
باإلكراه ،لكن األكيد أن المعاملة قد تغيّرت

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ُ
ي ـ ـعـ ــود س ـ ــوري ـ ــون ك ـ ـثـ ــر مـ ــن تــرك ـيــا
إل ــى املـنــاطــق امل ـح ــررة ش ـمــال غربي
ســوريــة« ،حيث لم يــزل الخطر ،لكن
ليس كما في وقــت خروجنا» .ويــرى العامل
ف ــي ق ـطــاع ال ـب ـنــاء مـحـمــود عـبــد الــرح ـمــن في
حديثه لـ«العربي الجديد» أن استمرار إقامته
وعمله في تركيا «بات بال فائدة بسبب غالء
املعيشة وارت ـفــاع إيـجــار املـنــزل ،وعــدم زيــادة
دخلي ّ
عما أنفقه ،ما دفعني إلى العودة إلى
شمال غربي سورية».
ي ـ ــروي ع ـبــد ال ــرح ـم ــن أنـ ــه س ــاف ــر خـ ــال عـيــد
األض ـحــى املــاضــي لـقـضــاء ف ـتــرة الـعـطـلــة بني
أهله في ريــف مدينة إدلــب ،ورأى أن الوضع
ً
بات معقوال لجهة األمان والعمل ،وأن منطقته
تشهد حركة إعادة ترميم ملا هدمته آلة حرب
الـنـظــام ال ـس ــوري ،وتــوسـيــع مـشــاريــع الـبـنــاء
من أجــل استيعاب النازحني من شــرق إدلــب.
ويقول« :قارنت بني الغربة عن أهلي ودخلي
في تركيا فوجدت أن العودة أفضل ،ولم أعد
خالل الفترة املحددة ،ما ألغى بطاقة الحماية
املؤقتة (كيملك) املمنوحة لي لدخول تركيا،
والحصول على ميزات طبابة مجانية».
كـ ــذلـ ــك ع ـ ــاد إل ـ ــى املـ ـن ــاط ــق امل ـ ـ ـحـ ـ ــررة ب ـعــض
املعلمني السوريني الذين فصلوا من التعليم
فــي تــركـيــا مــن دون منحهم أي ــة تعويضات
لنهاية الـخــدمــة« ،ألن تكاليف املعيشة أقــل،
وال أح ــد يالحقهم بـنـظــرات عـنـصــريــة» ،كما
يخبر الناشط في قضايا الالجئني طه غازي
«العربي الجديد».
جدل العودة

ي ــوض ــح غـ ـ ــازي أن «عـ ـ ــدد امل ـع ـل ـم ــن ال ــذي ــن
ف ـص ـل ــوا ت ـن ـف ـي ـذًا لــوس ـي ـلــة ض ـغ ــط م ـعــروفــة
تعتمدها السلطات التركية للضغط على
ال ــاج ـئ ــن م ــن أج ـ ــل ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى س ــوري ــة،
بلغ  ،11,911بعضهم يتجاوزون سن الــ50
بينهم أرامل وزوجات شهداء ال يستطيعون
م ـم ــارس ــة أعـ ـم ــال ت ـت ـط ـلــب م ـج ـه ــودًا بــدنـيــا
كبيرًا .وارتبطت عودتهم املحتمة إلى شمال
غربي سورية أيضًا بواقع أن مردود غالبية
األعـمــال بــات ال يــؤمــن تكاليف املعيشة في
تركيا ،والتي ارتفعت بنسبة أكثر من 150
فــي املــائــة خ ــال عــامــن ،مــا دف ــع حــوالــى 50
معلمًا إل ــى سـلــوك طــريــق الـهـجــرة الـســريــة،
وع ــودة حــوالــى  24آخــريــن مــع أســرهــم إلــى
امل ـن ــاط ــق املـ ـح ــررة ب ـس ــوري ــة ،ف ـي ـمــا ال ي ــزال
ُ
ك ـث ــر ي ـن ـت ـظــرون الـ ـف ــرج ،وإع ـ ـ ــادة تعيينهم
أو تــوزيـعـهــم عـلــى مــؤس ـســات إنـســانـيــة أو
تعليمية في تركيا».
لكن غ ــازي يــرفــض وصــف ال ـعــودة الحالية
ل ـل ـس ــوري ــن إل ـ ــى امل ـن ــاط ــق امل ـ ـحـ ــررة بــأن ـهــا

على سكة العودة بعد الخروج (أوزان كوشي /فرانس برس)

دراسة التوائم تربط التفضيالت
الغذائية للنباتيين بالجينات

مطعم مأكوالت نباتية في لندن (أرتور فيداك)Getty /

انطالقًا من حقيقة أن الشقيقني التوأم
يـتـشــاركــان بنسبة  50فــي املــائــة من
الجينات ،درس باحثون هولنديون
التفضيالت الـغــذائـيــة ل ـ ــ 7197تــوأمــا
بــالـغــن وإخــوت ـهــم غـيــر ال ـتــوائــم في
فنلندا ،لفحص تأثير الجينات على
النظام النباتي وتفضيالت اللحوم
واألطعمة النباتية التي تحسم قرار
أن يصبح الشخص نباتيًا أم ال.
ونـقــل مــوقــع «سايكولوجي ت ــوداي»
أن بـعــض الـنـتــائــج لــم تـكــن مفاجئة،
ً
فالرجال كانوا أكثر تفضيال للحوم
م ــن ال ـن ـس ــاء ،وب ـ ــدوا أك ـثــر اس ـت ـعــدادًا
ل ـت ـجــربــة أنـ ـ ــواع ج ــدي ــدة م ـن ـهــا .كما
أكــدت املعطيات أنهم دأبــوا على أكل
مزيد من اللحوم حني كانوا صغارًا.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،فـضـلــت ال ـن ـس ــاء ت ـنــاول
النباتات وتجربة األطعمة النباتية
الجديدة ،لكن تعرضهن أكثر للحوم
خـ ـ ـ ــال مـ ــرحـ ـلـ ــة ال ـ ـطـ ـفـ ــولـ ــة ج ـع ـل ـهــن
أكـثــر حـبــا لـهــا حــن كـبــرن فــي الـســن.
وكــان الحال نفسه بالنسبة لهن مع
األطعمة النباتية.
أم ــا الـنـتــائــج األخ ــرى غـيــر املـتــوقـعــة،
فالحظت أن تأثير الجينات في تناول
الـصـبـيــان الـلـحــوم فــي ســن الطفولة
بلغ نسبة  31في املائة مقارنة بنسبة
 11فــي املــائــة لــدى الفتيات ،لكن هذا
الـتــأثـيــر انـعـكــس فــي تـفـضـيــات أكــل
الـلـحــوم فــي ســن ال ـب ـلــوغ ،وأصبحت
نسبته  26في املائة لدى الرجال ،و55
في املائة لدى النساء.

وهنا اعترف الباحثون بأن العوامل
املرتبطة ببيئة التنشئة االجتماعية
ق ـ ــد ت ـع ـك ــس الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوارق ب ـ ــن الـ ــذكـ ــور
واإلن ــاث فــي مرحلة الطفولة ،لكنهم
اس ـ ـتـ ــدركـ ــوا بـ ـ ــأن  75فـ ــي املـ ــائـ ــة مــن
الـفــوارق الفردية في النظام النباتي
ُ
لدى البالغني تعزى إلى الجينات ،من
دون أن يستبعدوا تأثير االختالفات
الـجـيـنـيــة ف ــي حـســاسـيــة الـ ـت ــذوق أو
االحتياجات الغذائية.
ودع ـ ــت ل ــي ل ـ ــورا وي ـس ـي ـل ــدي ــك ،ال ـتــي
ش ــارك ــت ف ــي ال ـ ــدراس ـ ــة ،إلـ ــى تفسير
النتائج بـحــذر بسبب حصر أهمية
ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــرات ال ـج ـي ـن ـي ــة ف ـ ــي ال ـع ـي ـنــة
الفنلندية تحديدًا .وقالت« :من املفيد
تـ ـك ــرار ال ـت ـج ــرب ــة ف ــي بـ ـل ــدان أخ ـ ــرى،
ونــأمــل فــي تــوافــر عـيـنــات أكـثــر عــددًا
لنباتيني خصوصًا فــي فئة الــذكــور.
لكنني ال أستبعد أن تنطبق نتائج
هذه الدراسة على مجموعات سكانية
أخ ــرى ،وأعـتـقــد فــي كــل األحـ ــوال بــأن
تكرارها سيثبت أن التأثير الجيني
على خيارات النباتيني سيراوح بني
 40و 75في املائة .واألهــم أن يحصل
الناس على صــورة أشمل ملا يظهره
ً
هـ ـ ــذا الـ ـبـ ـح ــث ب ـ ـ ــدال مـ ــن إح ـ ـصـ ــاءات
محددة» .ويشير تقرير حديث أعده
بــاحـثــون فــي جــامـعــة ي ــال األمـيــركـيــة
إل ــى أن نـسـبــة  5ف ــي امل ــائ ــة ف ـقــط من
األمـ ـي ــركـ ـي ــن هـ ــم نـ ـب ــاتـ ـي ــون .وهـ ــذه
النسبة مستقرة منذ عقود.
(كمال حنا)

«طــوعـيــة» .ويـبــرر ذلــك بــأن «الــوضــع شمال
غربي سورية لم يزل خطرًا ،ومهددًا باندالع
حرب في أي لحظة .كما أن ما دفع سوريني
ُ
كثرًا إلى التفكير في العودة هو التضييق
الذي تعرضوا له في الفترة األخيرة ،سواء
إداريًا عبر إجراءات إصدار األوراق والسفر
وتحديد مكان اإلقامة وتسجيل األطفال في
املــدارس ،أو الضغوط التي ملسوها مقارنة
بــال ـس ـنــوات األول ـ ــى ل ـقــدوم ـهــم إل ــى ال ـب ــاد،
وكــذلــك الحمالت العنصرية الـتــي تقودها
أحزاب معارضة .ويحتم ذلك وصف العودة
ب ــأن ـه ــا ق ـس ــري ــة ولـ ـي ــس ط ــوع ـي ــة ،وتــرت ـبــط
بـضـيــق ال ـح ــال وال ـت ـك ــري ــه ،خ ـصــوصــا بعد
البطالة خالل عام كورونا في .»2020

المغرب :اعتداءات مستمرة على الطـواقم الطبية
الرباط ـ عادل نجدي

زادت في اآلونة األخيرة حوادث االعتداءات
ع ـل ــى الـ ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة ف ــي املـسـتـشـفـيــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي امل ـ ـغـ ــرب مـ ــن ق ـب ــل مــرضــى
ومراجعني ،وكان من أحدثها ّ
تعرض املركز
الصحي الحضري معطى الله بمراكش ،في
الرابع من نوفمبر /تشرين الثاني املاضي
العتداء من قبل عصابة إجرامية استهدف
غرفة لتطعيم الرضع.
وأث ـ ـ ـ ـ ــارت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ّحـ ــادثـ ــة ق ـل ـق ــا واسـ ـتـ ـي ــاء
م ـج ـت ـم ـع ـي ــا ،وح ـ ـ ـ ـ ــذرت م ـن ـظ ـم ــات صـحـيــة
ونقابات من تدهور األوضــاع ،وخصوصًا
ّ
أن الحادثة تطرح أكثر من عالمة استفهام
حول مسؤولية وزارة الصحة عن معالجة
مـ ـش ــاك ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـصـ ـح ــي وتـ ــرك ـ ـهـ ــا فــي
مواجهة مفتوحة مع املواطنني.
يقول رئيس النقابة املستقلة ألطباء القطاع
ّ
العام املنتظر العلوي إن أسباب ارتفاع نسبة
االعتداءات على الطواقم الطبية تعود إلى
«ال ـت ـخ ـبــط الـ ــذي ي ـش ـهــده ال ـق ـطــاع الـصـحــي
في البالد» ،الفتًا إلى أن «عدم توفير وزارة
ال ـص ـحــة امل ـس ـت ـلــزمــات ال ـط ـب ـيــة ال ـض ــروري ــة
للطواقم الطبية ،وغياب أدوات ومستلزمات
ّ
العمل ،واالكتظاظ ،كلها عوامل تحول دون
االستجابة ملتطلبات املرضى ،ما يؤدي إلى
ح ــدوث صــدامــات واع ـت ــداءات مــن قبل عدد
ّ
يحملون تلك
من املرضى وأقاربهم ،الذين
الطواقم مسؤولة تردي الخدمات الطبية».
وي ــوض ــح ال ـع ـل ــوي ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «الـ ـظ ــروف ال ـتــي يـعـمــل فيها
املـ ـم ــرض ــون واألطـ ـ ـب ـ ــاء مـ ــزريـ ــة ،ك ـم ــا أن ـهــم
مـ ــوجـ ــودون ف ــي ال ـص ـف ــوف األم ــام ـي ــة نـظـرًا
لطبيعة عملهم ومهامهم على مدار الساعة
فــي ظ ــروف شــاقــة مـحـفــوفــة بــاملـخــاطــر ،في
ظ ــل ال ـن ـقــص ال ـك ـب ـيــر ف ــي امل ـ ـ ــوارد الـبـشــريــة
والتجهيزات واملستلزمات الطبية ،وغياب
أو قلة بعض األدوية ،باإلضافة إلى ساعات
العمل الطويلة» .يتابع« :الطواقم الطبية كما
املواطنني هم ضحايا القطاع».
ّ
ويـلـفــت ال ـع ـلــوي إل ــى أن «االع ـ ـتـ ــداءات على
ً
الطواقم الطبية باتت تأخذ أشكاال مختلفة،
ّ
وتعبر في جــزء منها عن التذمر والسخط
ّ
مــن القطاع الصحي ،فاملواطنون يحملون
املسؤولية الكاملة للطبيب كونه في الواجهة
األم ــام ـي ــة .إال أن ت ـع ــرض ال ـط ــواق ــم الـطـبـيــة
العتداءات جسدية ونفسية يعد ترجمة لفشل
القطاع الصحي» .يضيف« :يجب ردع هذه
التجاوزات التي يكون مبالغًا فيها في بعض
األح ـيــان .كما يتعني على ال ــوزارة الوصية
على قطاع الصحة تحمل مسؤوليتها في
حماية حقوق األطباء واملمرضني والتقنيني
الصحيني الذين يتعرضون لإلهانة واالعتداء،
وضــرورة القيام بــإجــراءات صارمة وفاعلة
ضــد كــل مــن ســولــت لــه نفسه االع ـتــداء على

الطواقم الصحية أثناء مزاولة مهامها ،مع
القيام باإلجراءات املطلوبة ملتابعة املعتدين
قضائيًا» .وشهدت املستشفيات الحكومية،
مؤخرًا ،تكرار حوادث االعتداءات على الطواقم
ال ـص ـح ـيــة ،أب ــرزه ــا م ــا ت ـعــرضــت ل ــه ف ــي 22
أكتوبر /تشرين األول املاضي ،املمرضة إيمان
الصوفي ،خالل عملها في مركز العزل الخاص
بكوفيدـ 19في املركز االستشفائي الجهوي
الحسن الثاني بمدينة الداخلة (تقع في جهة
الداخلة وادي الذهب في األقاليم الجنوبية
املغربية) من قبل مرافقي أحد املرضى.
ولـ ــم ت ـكــن ال ـص ــوف ــي ال ـعــام ـلــة ال ــوح ـي ــدة في
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـح ــي الـ ـت ــي ت ـت ـع ــرض لـلـعـنــف
مؤخرًا ،بل كثيرة هي القصص املشابهة التي
كــانــت املستشفيات الحكومية مـســرحــا لها
وأبطالها مرضى أو أقــربــاؤهــم .ففي الثاني
من نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،تعرضت
أيضًا قابلة قانونية وإدارية وعامالت نظافة

الظروف التي يعمل
فيها الممرضون
واألطباء مزرية

في أحد مستشفيات الرباط (فاضل سنا /فرانس برس)

إلــى اعـتــداء مــن قبل مرافقي امــرأة حامل في
غرفة الوالدة في املستشفى اإلقليمي بميدلت
(وسط املغرب) .وتقول ّ
منسقة لجنة اإلعالم
ّ
والـ ـت ــواص ــل ف ــي ح ــرك ــة امل ـم ــرض ــن وتـقـنـيــي
ّ
الصحة فاطمة الزهراء بلني إن «االعتداءات
ّ
الصحية هــي بمثابة ضريبة
على الـطــواقــم
تؤديها تلك الطواقم من كرامتها وسالمتها
الجسدية في مقابل النقص الذي تعاني منه
املنظومة الصحية في املـغــرب» ،مشيرة إلى
أن األطـبــاء واملـمــرضــن يـجــدون أنفسهم في
الـعــديــد مــن ال ـحــاالت فــي مــواجـهــة مواطنني
ي ـص ـب ــون ج ـ ــام غ ـض ـب ـهــم ع ـل ـي ـهــم مـ ــن جـ ــراء
أوض ــاع لـيـســوا مـســؤولــن عنها بسبب قلة
املوارد البشرية ونقص املعدات الطبية.
ت ـض ـي ــف ب ـ ـلـ ــن ،فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد»« :االع ـت ــداء عـلــى الـطــواقــم الطبية
فــي املستشفيات واملــراكــز وغ ــرف الـطــوارئ
ت ـح ــول إل ــى ظ ــاه ــرة اع ـت ــاد عـلـيـهــا ال ـن ــاس،
فـ ــي ظـ ــل ت ـق ــاع ــس مـ ـس ــؤول ــي ال ـص ـح ــة عــن
التعامل مع املعتدين ومتابعتهم قضائيًا»،
وتـشـيــر إل ــى أن ــه «عـلــى الــرغــم مــن ك ــون تلك
الـطــواقــم منهمكة بكل قــواهــا فــي التصدي
وامل ـســاه ـمــة ب ـكــل تـضـحـيــة ونـ ـك ــران ل ـلــذات
ف ــي دح ــر ك ــوف ـي ــد ،19-إال أن ذل ــك ل ــم يشفع
ل ـهــا م ــن ال ـت ـع ــرض ل ــاعـ ـت ــداءات الـجـســديــة
والـلـفـظـيــة خ ــال أدائ ـه ــا واج ـب ـهــا املـهـنــي».

أكاديميا

تنامي خطاب الكراهية
يؤكد سوريون تغيّر نظرة األتراك إليهم من «الجئين وأنصار إلى سارقي
فــرص عمل ومساهمين في البطالة والفقر» ،وبالتالي طريقة
تعاملهم معهم التي دفعت بعضهم إلى سلوك درب الهجرة
السرية أو العودة إلى شمال غربي سورية .ويشيرون إلى تنامي خطاب
الكراهية والعنصرية ضدهم ،بعد ارتكاب سوري جريمة قتل تركي
في أنقرة في  11أغسطس /آب الماضي.

حاالت «غير قانونية»

ي ـقــدر مـصـطـفــى إبــراه ـيــم الـ ــذي يـمـلــك مكتب
خ ـ ــدم ـ ــات ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة أسـ ـيـ ـنـ ـي ــورت األكـ ـث ــر
ً
اسـتـقـبــاال لـلـســوريــن فــي مــديـنــة إسـطـنـبــول،
عــدد الــذيــن غ ــادروا املنطقة بــاملـئــات .ويـقــول
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :رأي ـنــا بــاصــات كثيرة
تـنـقــل ســوريــن مــن ســاحــة املـنـطـقــة .وجميع
امل ـغ ــادري ــن س ـج ـلــوا أس ـم ــاء ه ــم ف ــي الـبـلــديــة،
وأعـطــوا مواعيد للوجود فــي الساحة حيث
نقلتهم ب ــاص ــات م ــع أمـتـعـتـهــم إل ــى ال ـحــدود
مجانًا ،مع منح بعضهم أحيانًا مبلغًا ماليًا
مقداره نحو ألف ليرة تركية».
لـ ـك ــن رئـ ـي ــس ت ـج ـم ــع املـ ـح ــام ــن الـ ـس ــوري ــن
بـتــركـيــا ،غ ــزوان قــرنـفــل ،يكشف أن «ح ــاالت
ترحيل حصلت فــي شكل غير قانوني ،إثر
تـسـجـيــل ال ـشــرطــة مـخــالـفــات بـيـنـهــا تغيير
أمــاكــن اإلقــامــة بــا إعــام دوائ ــر الـنـفــوس ،أو
تحقيقها في شكوى عن حصول إزعــاج في
ال ـج ــوار ،وم ـبــادرت ـهــا فــي مــرحـلــة تــالـيــة إلــى
إع ــام الـقـضــاء ومــديــريــة الـهـجــرة بالوقائع،
ع ـل ـم ــا أن دائ ـ ـ ـ ــرة الـ ـهـ ـج ــرة تـ ـح ــديـ ـدًا تـمـلــك
صالحية الترحيل بمعزل عــن أي إج ــراء أو
قـ ــرار ق ـضــائــي ،وك ــذل ــك ال ـتــوق ـيــف مل ــدة ستة
أشـ ـه ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـمــديــد ،والـ ـت ــي ق ــد تـشـهــد
إخضاع املوقوف ملمارسات تكريه ،أو انتزاع
توقيع منه للمغادرة».
وفي شأن حق الالجئ بالطعن واالحتجاج،
يؤكد قرنفل أن «معظم الالجئني ال يعرفون
حـقــوقـهــم ال ـقــانــون ـيــة ،أم ــا م ــن ي ـعــرفــون فقد
ال يـمـلـكــون املـ ــال لـتـعـيــن م ـحــامــن ،عـلـمــا أن
عمليات توقيف كثيرة تنفذ من دون توضيح
ّ
األسـبــاب املوجبة للمعتقلني الذين يرحلون
الحـقــا بعد إجـبــارهــم على توقيع تـنــازل عن
حق الحماية املؤقتة».
ُ
م ــن هـنــا ي ــرى س ــوري ــون ك ـثــر أن الـسـلـطــات
ال ـتــرك ـيــة اتـ ـخ ــذت ق ـ ـ ــرارات عـ ــدة للتضييق
على السوريني ،منها فصل معلمني وترك
أكـثــر مــن  11أل ــف عــائـلــة ســوريــة بــا دخــل،

ّ
في املقابل ،يؤكد مصدر مسؤول في وزارة
الصحة املغربية ،رفــض الكشف عن اسمه،
ّ
أن «الـ ــوزارة ال تــدخــر جـهـدًا فــي الــدفــاع عن
ك ــرام ــة ن ـســاء ورجـ ــال ف ــي ال ـق ـطــاع الصحي
ّ
يقدمون خدمات إنسانية نبيلة ويعملون
على الرغم من قلة عددهم في ظروف قاسية،
ليل نهار وعلى مدار األسبوع ،لضمان سير
املــرفــق الـعـمــومــي (ال ـق ـطــاع ال ـع ــام) وتــوفـيــر
الـخــدمــات الصحية للمواطنني» .ويوضح
فــي حديثه لـ«العربي الجديد « ،أن «وزيــر
الصحة والـحـمــايــة االجتماعية خــالــد آيت
ال ـط ــال ــب ك ــان ق ــد ط ــال ــب ف ــي ن ـهــايــة الـشـهــر
املاضي مسؤولي مختلف املصالح التابعة
للوزارة بتفعيل املتابعة القضائية لحاالت
االعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم
بـعـمـلـهــم ب ــال ـت ــوازي م ــع تـعــزيــز اإلجـ ـ ــراءات
االستباقية والوقائية واملــواكـبــة» ،معتبرًا
أن «م ــا تـتـعــرض لــه ال ـطــواقــم الـصـحـيــة من
اع ـ ـتـ ــداءات ت ـصــل أح ـي ــان ــا إلـ ــى ح ــد الـعـنــف
الـلـفـظــي واإلي ـ ــذاء الـجـســدي أف ـعــال منافية
ومخالفة للقانون وغير مبررة وال مقبولة،
مهما كانت دوافعها وأسبابها.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

وإل ـغــاء إع ـفــاء ط ــاب مــن أق ـســاط الجامعة،
ومعاملتهم مثل األجــانــب الــذيــن يــدرســون
في تركيا ،إضافة إلــى رفــض منح بطاقات
حماية مؤقتة لبعضهم ،ومالحقة آخرين
فــي مــدن إقــامــاتـهــم ،وال ـتــورط فــي إشـكــاالت
معهم في الشارع ،واالمتناع عن تأجيرهم
شققًا في بعض األحياء ،وهو ما حصل في
منطقة أسينيورت بأمر من حاكمها.
وفــي ظــل اخـتــاف التقارير الخاصة بالعدد
ال ـح ـق ـي ـقــي لــاج ـئــن ال ـع ــائ ــدي ــن إلـ ــى ســوريــة
طــوعــا ،علمت «الـعــربــي الـجــديــد» مــن مصدر
فــي دائ ــرة الهجرة التركية أن عــدد العائدين
ح ـتــى أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي بلغ

بلغ عدد العائدين
من تركيا حتى أكتوبر/
تشرين األول الماضي
 469.170سوريًا
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 469.170ســوريــا ،سـلـمــوا بـطــاقــات الحماية
املــؤقـتــة املـمـنــوحــة لـهــم إل ــى ال ــدوائ ــر املعنية،
ودخلوا أراضي بلدهم من معبري باب الهوى
والسالمة.
وحـ ــدد امل ـص ــدر ع ــدد ال ـســوريــن ال ـحــالــي في
تركيا بـ  3,701,584ماليني مسجلني بوضع
الحماية املؤقتة ،بينهم  97,658ألفًا يملكون
تصريح إقامة سياحية وإنسانية ،في حني
ال يــزيــد ع ــدد املـقـيـمــن ف ــي مـخـيـمــات ع ــن 52
ألـفــا .وال ت ــزال إسـطـنـبــول املــديـنــة الـتــي تضم
أكبر عــدد مــن الالجئني السوريني فــي البالد
( ،)530,234وت ــأت ــي ب ـع ــده ــا م ــدي ـن ــة غ ــازي
عنتاب ،ثم هاتاي وشانلي أورفة وأضنة.
ويتحدث ســوريــون عن أن االئـتــاف الوطني
لقوى الـثــورة واملـعــارضــة اتفق مــع الحكومة
التركية على تسهيل عودة السوريني طوعًا،
وت ـك ـل ـيــف س ـف ـيــر االئـ ـت ــاف ف ــي تــرك ـيــا نــذيــر
الحكيم بمتابعة املوضوع .لكن الحكيم اكتفى
ف ــي ت ـصــريــح مـقـتـضــب ل ــ«ال ـع ــربــي ال ـجــديــد»
بــال ـقــول إن «الـ ـع ــودة طــوعـيــة ال تـحـتــاج إلــى
اتفاق أو تدخل من االئتالف .وعملي ينحصر
فـ ــي م ـت ــاب ـع ــة أم ـ ـ ــور الـ ـس ــوري ــن فـ ــي ت ــرك ـي ــا،
واملساعدة قدر اإلمكان في حل مشاكلهم».

سورية :امتحانات بلغات متعددة
زهير هواري

ّ
يمكن وصف االمتحانات التي جرت في سورية بأنها نسخة طبق األصل
عن مآالت وأوضاع الدولة والنظام السياسي .وعليه ،فاالمتحانات كانت
ً
مطابقة تمامًا لخارطة هــذا الــواقــع على األرض .هـنــاك أوال نصف عدد
سكان البالد بني مهجرين إلى الخارج ونازحني في الداخل؛ ما يعني أنّ
ً
نصف التالميذ والطالب ،إما لم يخضعوا لالمتحانات أصال ،أو خضعوا
بموجب مناهج وأنظمة امتحانات متباينة .والجديد هو امتحانات باللغتني
الكردية والتركية وقريبًا بالسريانية .وإذا اعتبرنا ّأن النظام هــو الــذي
يسيطر بمساعدة حلفائه على أكبر مساحة من البالد ،فمن نافل القول
أن نتحدث عن االمتحانات التي جرت في مناطق يدير شؤونها .ومع أن
ليست هناك من دراســات تفصيلية عما حل بسورية تربويًا بعد حرب
مستمرة منذ العام  ،2011يمكن القول إن هناك فوضى مضاعفة تضاف
إلى الضعف األصلي في النظام التعليمي السوري.
ففي شهر إبــريــل /نيسان املــاضــي ،أعلنت الحكومة السورية أن حوالي
مليونني من التالميذ والطالب في املدارس والجامعات الحكومية والخاصة
واملعاهد في املناطق التي تسيطر عليها الدولة ،بــدأوا تقديم االمتحانات
النهائية .حــدث ذلــك بعد إغ ــاق امل ــدارس والـجــامـعــات للحد مــن انتشار
فيروس كورونا على نحو متقطع.
وفي املقابل ،بدأ طالب مناطق «اإلدارة الذاتية» الكردية ،امتحانات الشهادة
الثانوية بفرعيها العلمي واألدب ــي ،وفــق املناهج التي وضعتها مديرية
التربية التابعة ل ــ«اإلدارة الذاتية» في مناطق شمال شرقي سورية ،بعد
حظر تعليم مناهج النظام مع بداية العام الــدراســي األخير .وقــد سبقت
ُ
ٌ
خطوات عديدة ،أبرزها أنه للمرة األولى تجرى االمتحانات على
االمتحانات
مناهج اإلدارة الذاتية في الشهادة الثانوية ،وأن الطالب أنهوا دراستهم في
املراحل الثالث االبتدائية واإلعدادية والثانوية باللغة الكردية ،وقد سبقت
االمتحانات استعدادات شملت تأهيل املدرسني ،ودورات تقوية للطالب.
وقــد شكلت اإلدارة الـتــربــويــة الـكــرديــة لجانًا مــن  21مدينة عملت على
تحضير مقترحات األسئلة ،ثم أرسلتها إلى مركز االمتحانات الرئيسي،
ليتم استخالص نماذج االمتحانات منها ،وبعد ذلك جرى طبع النموذج
ال ــذي ت ـ ّـم اعـتـمــاده كأسئلة المـتـحــانــات ال ـطــاب .أم ــا ع ــدد ال ـطــاب الــذيــن
تقدموا لالمتحانات فكان  4000طالب في فرعي الثانوية العلمي واألدبي،
وتقدم المتحان الشهادة اإلعدادية  7000طالب وطالبة ،وهناك  60مركزًا
فــي منطقة الـجــزيــرة ،تـتــوزع على أرب ــع مــدن هــي القامشلي ،والحسكة،
ومعبدة ،والدرباسية .وامللفت في سورية هو دخــول اللغة الكردية على
نظام االمتحانات التي جرت العادة أن تكون باللغة العربية .لكن األمر لن
يقتصر عليها ،إذ إن تركيا عملت على تدريس الالجئني السوريني باللغة
التركية وتمتحنهم بها .كما سينسحب ذلك على اللغة السريانية وهي لغة
طقسية منتشرة في بعض الكنائس فقط ،والعمل قائم على قدم وساق
إلعداد منهاج املرحلة االبتدائية بها.

(باحث وأكاديمي)

«طالبان» تعد «بانطالقة جديدة» للتعليم
يتحدث نائب وزير التعليم
العالي في أفغانستان ،لطف
اهلل خيرخواه ،بنبرة هادئة
عن وضع التعليم .وينفي
وجود مشاكل كبيرة «ألن
الحركة جعلت تعليم الفتيان
والفتيات معًا أولوية»
كابول ـ صبغة اهلل صابر

ً
ت ـث ـيــر ق ـض ـيــة تـعـلـيــم ال ـن ـس ــاء ج ـ ــدال ك ـب ـي ـرًا م ـنــذ أن
سيطرت حركة طالبان على الحكم في أفغانستان
ف ــي أغ ـس ـط ــس /آب امل ــاض ــي ،بــاع ـت ـبــار أن ـه ــا كــانــت
حرمتهن من هذا الحق خالل املرحلة األولى لتوليها
الـسـلـطــة بــن عــامــي  1996و .2001لـكــن مسؤوليها
يـشــددون على أن األم ــور تختلف الـيــوم عــن مرحلة
حكمها السابق ،ألنها باتت أكثرّ اهتمامًا بتعليم
البنني والبنات معًا .وتشير إلى أنها سمحت بفتح
الـجــامـعــات الـخــاصــة أبــوابـهــا بآلية جــديــدة ،أهمها
ّ
الفصل بــن الــذكــور واإلن ــاث فــي ال ــدروس ،لكن عدم
ُ
فتح الجامعات الحكومية يقلق كثرًا.
يقول نائب وزير التعليم العالي ،الدكتور لطف الله
خـيــرخــواه ال ــذي ينتمي إلــى أس ــرة عريقة فــي العلم
واألدب ،ويعتبر من رواد الجيل الثاني في الحركة
الذي يدعو إلى التناغم مع متطلبات الزمن الحالي
مع التمسك بمبادئ الشريعة ،لـ«العربي الجديد»:
«ال م ـش ـك ـلــة ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان.
نحتاج فقط إلــى ترتيب األم ــور .ونحن على طريق
معالجة إشكاالت تقنية ،وترتيب األوراق لتحقيق
انطالقة جديدة في عملية التعليم تحت حكمنا .وقد
ّ
أثبتت أفعالنا أن التعليم عمومًا والتعليم العالي،
خصوصًا مــن أولــويــات حكومتنا الـتــي ينصب كل
اهتمامها على دفع عجلة العلم إلى األمام .واألمور
تسير في شكل طبيعي ،إذ يأتي األساتذة واإلداريون
الجامعات من دون أن يواجهوا عقبات».
إلى
ّ
ّ
وي ــؤك ــد أن ـ ــه ي ـع ـلــم ج ـي ـدًا أن «الـ ـط ــاب وال ـطــال ـبــات
ينتظرون بفارغ الصبر فتح الجامعات الحكومية
ّ
أب ــوابـ ـه ــا .وأنـ ـ ــا أط ـم ـئ ـن ـهــم ك ـم ـس ــؤول إلـ ــى أن ذل ــك
س ـي ـح ـص ــل ق ــريـ ـب ــا ،ت ـم ـه ـي ـدًا مل ــواص ـل ـت ـه ــم دروس
اختصاصاتهم في شكل طبيعي ،ومن دون مشاكل».
ّ
ويشير إلى أن أمــورًا قليلة تنتظر الحلول املناسبة
ق ـبــل ال ـس ـم ــاح ب ـف ـتــح ال ـج ــام ـع ــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـتــي
ستستقبل الطالب والطالبات معًا من دون تغييرات
تجعل عملية التعليم متعثرة أو صعبة».
وي ـع ــزو امل ـشــاكــل ال ـت ــي ت ـع ـتــرض عـ ــودة الـجــامـعــات
ّ
التحول الكبير املرتبط
الحكومية إلى التدريس إلى
باستعادة «طالبان» الحكم ،و«هو أمر طبيعي ،لكن
قيادتنا أمرتنا بــأن نهتم بهذا الجانب ،ونتخطى
مشاكل إعادة إطالق عجلة التدريس .ونحن نوظف
أس ــات ــذة ج ــدد حــالـيــا ملـعــالـجــة الـنـقــص فــي ال ـكــوادر
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«طالبان» توظف أساتذة
جددًا لمعالجة النقص
في الكوادر العلمية الذي
نتج من إجالء ُ
كثر
ُ
الـعـلـمـيــة ال ــذي نـتــج م ــن م ـغ ــادرة ك ـثــر ال ـب ــاد خــال
عمليات اإلجالء ،والذين ندعوهم إلى العودة لنقف
جميعًا كشعب واحد من أجل رقي أفغانستان ،ودفع
عـجـلــة الـعـلــم فـيـهــا إل ــى األم ـ ــام .وأط ـم ـئــن األس ــات ــذة
املغادرين إلى أنهم لن يواجهوا أي مشكلة أمنية أو
على صعيد حقوقهم املالية والعلمية».
ويـ ـ ــرد خ ـ ـيـ ــرخـ ــواه عـ ـل ــى ربـ ـ ــط الـ ـبـ ـع ــض عـ ـ ــدم فـتــح
الجامعات الحكومية بمعارضة «طــالـبــان» تعليم
البنات ،بالقول« :هذا كذب .فعليًا ،يتحمل أصحاب
الجامعات الخاصة كل أمورها املالية واللوجستية،
وال ـف ـت ـي ــات ي ــدرس ــن ف ـي ـهــا ف ــي ش ـكــل طـبـيـعــي وبــا
عقبات .أما أمــور الجامعات الحكومية فعلى عاتق
الدولة .من هنا احتجنا إلى وقت لترتيب األمور».
وي ــوض ــح أن حـكــومــة «ط ــال ـب ــان» ب ــدأت ف ــي تحويل
رواتــب األشهر املؤجلة التي «ستدفع بالكامل لهم
بال أي نقص» .ويشير إلى أن الحكومة ألغت حقوقًا
ال تـتـعـلــق ب ــال ــروات ــب ل ـشــرائــح وق ـطــاعــات أخـ ــرى ال
تشمل األســاتــذة الجامعيني الذين «نقدر مكانتهم
العلمية ،وحاجة املجتمع إليهم ،لذا سيجرى تحويل

كل الرواتب واملستحقات املالية األخــرى» .ويتمسك
بعدم اتخاذ «طالبان» أي قرار يعرقل عملية التعليم
في أفغانستان ،والتي يشدد على أنها لن تتحمل
تـعـثــرات أكـبــر مــن تـلــك الـتــي عرفتها خ ــال جائحة
كورونا .وينفي األحاديث عن احتمال إغالق كليات
القانون فــي الجامعات« ،فـهــذا غير وارد ،وال مبرر
له ألنها ال تضم معارضني للدين والشريعة .ونحن
ف ــي ك ــل األح ـ ــوال نـحـتــاج إل ــى الـتـعــامــل م ــع الـعــالــم،
وإل ــى وج ــود متخصصني فــي الـعــاقــات والـقــوانــن
الدولية».
ويـتـمـســك بــأهـمـيــة حـصــول تنسيق مــع الـجــامـعــات
العاملية ،وبأنه من أولويات الحركة «ألننا نريد خلق
عالقات بني جامعاتنا وبني الجامعات الدولية ،وأن
نملك عالقات مع الــدوائــر املهتمة بالتعليم العالي
ّ
في كل دول العالم .ونحن نعمل على ذلك ،لكن األمر
يحتاج إلى وقت».
وال يخفي خيرخواه نية «طــالـبــان» حصر تدريس
الـفـتـيــات بــالـكــوادر النسائية فـقــط ،و«ه ــو مــا نبذل
ج ـهــودًا كـبـيــرة ملـحــاولــة تنفيذه عـلــى أرض الــواقــع.
لكن إذا عجزنا عن فعل ذلك لن نمنع تنفيذ الرجال
مهمة تدريس البنات .لكن الفصل بني الفئتني يبقى
ضروريًا».
يضيف« :األكيد أننا نمر بمرحلة حساسة وحرجة
وصعبة ،لكننا نؤمن بــأن التعليم يشكل الوسيلة
األكثر نجاحًا إلخراج بالدنا من املأزق الحالي ومن
التبعات الثقيلة للحروب املتتالية الثقيلة .ويجب أن
يمد العالم يد العون إلينا ،وال يتركنا وحدنا في
هذه الفترة العصيبة .وطالبان تحاول التماشي مع
العالم الذي يجب أن يتقبلنا».

