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أعـــلـــن املـــديـــر اإلقــلــيــمــي ملــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــاملـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا، هـــانـــز كـــلـــوغـــه أن 
الــذي أقــرتــه أو تنظر  التلقيح اإلجــبــاري، 
 أخيرًا«. وفي 

ً
فيه بعض الدول، يجب أن يبقى »حال

ظل تفشي كوفيد-19، دعا كلوغه إلى حماية أفضل 
لــأطــفــال الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 5 و14 
عامًا، وهي الفئة العمرية األكثر تضررًا حاليًا. في 
هذا الوقت، أوصت املنظمة بعدم استخدام بالزما 
دمـــاء املتعافن مــن كــوفــيــد-19 فــي عــالج املــرضــى، 
وقالت إنه ال يوجد دليل على أنها تحّسن فرصهم 
إلى  الحاجة  تقلل  أو  الحياة  قيد  على  البقاء  فــي 
ببالزما  العالج  فكرة  وترتكز  الصناعي.  التنفس 
ــاء املــتــعــافــن مــن كــوفــيــد-19 عــلــى أن األجــســام  دمــ
املــضــادة لفيروس كــورونــا الجديد املــوجــودة بها 
من  تمنعه  وبالتالي  الفيروس،  تحّيد  أن  يمكنها 
املــرضــى. ولم  لــدى  األنسجة  التكاثر وتوقف تلف 
تثبت دراسات عدة على بالزما من دماء متعافن 
مـــن كـــوفـــيـــد-19 أي فـــائـــدة واضـــحـــة عــلــى املــرضــى 
الذين يعانون من أعراض شديدة. وتابعت املنظمة 
أن هذه الطريقة في العالج مكلفة وتضيع الكثير 
مــن الــوقــت. وأوضــحــت أن لجنة مؤلفة مــن خبراء 
دولــيــن أوصــت بشدة بعدم استخدام بــالزمــا من 
دماء متعافن من كوفيد-19 لعالج املرضى الذين 
التوصية  أعـــراض بسيطة. وارتــكــزت  مــن  يعانون 
املنشورة في املجلة الطبية البريطانية على نتائج 

بــكــوفــيــد-19 ال  16 تــجــربــة شملت 16236 مــريــضــًا 
يعانون من أعراض شديدة. 

من جهة أخــرى، أوصــت وكالة األدويـــة األوروبــيــة 
واملـــركـــز األوروبـــــــي ملــكــافــحــة األمــــــراض والــوقــايــة 
منها بخلط لــقــاحــات كــوفــيــد-19 املــعــتــمــدة، ســواء 
عند منحها في الجرعتن األولين 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 بن لقاحات ناقالت 
الــفــيــروس ولــقــاحــات الحمض الــنــووي الــريــبــوزي 
ــام املـــضـــادة  ــســ يــنــتــج مــســتــويــات جـــيـــدة مـــن األجــ
املــقــاومــة ملـــرض كـــوفـــيـــد-19 الــنــاجــم عـــن اإلصــابــة 
بكورونا. في املقابل، كشفت دراسة بريطانية حول 
التلقيح بجرعتن مختلفتن من لقاحات كورونا 
 األشــخــاص الــذيــن تلقوا جــرعــة أولـــى مــن لقاح 

ّ
أن

»أكسفوردـ أسترازينيكا« أو »فايزر-بيونتيك«، ثم 
أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح »مودرنا« بعد 
أقــوى  املناعية  استجابتهم  كانت  أسابيع  تسعة 
من غيرهم. وقــال األستاذ في جامعة »أكسفورد« 
مــاثــيــو ســنــابــي: »اكــتــشــفــنــا اســتــجــابــة جــيــدة حقًا 
للمناعة. فــي واقــع األمــر أقــوى مــن الحصول على 

الجرعتن من لقاح أسترازينيكا«.
ــلــــدول الــفــقــيــرة   لــ

ً
وتـــمـــنـــح نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة أمــــــال

ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج ملنح مواطنيها 
جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة، في حالة 

عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات. 
ــاف ســنــابــي: »تـــوضـــح الـــدراســـة أنـــه ال حــاجــة  أضــ
لاللتزام بشكل صارم بمنح نوع اللقاح نفسه في 
ستتم  التلقيح  عملية  كانت  وإن  الثانية،  الجرعة 
لــقــاحــات مختلفة فال  بشكل أســـرع مــع اســتــخــدام 

بأس في ذلك«.
إنــه في حالة  وقــال باحثون في جامعة أكسفورد 
الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا 
ــاح مــــوديــــرنــــا أو  ــقــ ــــن لــ ــة مـ ــيـ ــانـ ــة ثـ ــرعــ تــتــبــعــهــا جــ
 الــجــســم يــنــتــج أجــســامــًا مــضــادة 

ّ
نــوفــافــاكــس، إن

في  املــوجــودة  اللمفاوية  )الــخــاليــا  تائية  وخــاليــا 
الدم وهي تلعب دورا أساسيا في املناعة الخلوية( 
أكـــثـــر مـــن تــلــك الـــتـــي تــنــتــجــهــا جــرعــتــان مـــن لــقــاح 
أسترازينيكا. وكشفت الدراسة التي شملت 1070 
مــتــطــوعــًا أيــضــًا أن جــرعــة أولــــى مــن لــقــاح فــايــزر-

لــقــاح مــوديــرنــا  ثــانــيــة مــن  بيونتيك تليها جــرعــة 
تعطي نتيجة أفضل من الجرعتن من لقاح فايزر. 
ووفقًا للدراسة التي نشرت في مجلة »ذا النسيت« 
الطبية، أنه ال توجد أي مخاوف تتعلق بالسالمة.

إلـــى ذلــــك، أوصــــت الــســلــطــات األمــيــركــيــة رعــايــاهــا 
ـــب الـــســـفـــر إلـــــى عـــشـــر دول بــيــنــهــا فــرنــســا 

ّ
بـــتـــجـــن

والــبــرتــغــال، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــمــا مــن بــن الـــدول 
التي تسّجل أفضل معّدالت تلقيح في أوروبا، في 
العجوز.  الــقــارة  فــي  خضّم موجة وبائية جــديــدة 
األمــيــركــيــن في  للرعايا  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 

فرنسا«،  إلــى  السفر  بوا 
ّ
»تجن الــجــديــدة:  نشرتها 

ورفعت مستوى التحذير لهذا البلد إلى املستوى 
الــــرابــــع، وهــــو األعـــلـــى، مـــع اقـــتـــراب عـــيـــَدي املــيــالد 
املتحّور »أوميكرون«.  السنة، وسط تفشي  ورأس 
وأوضحت مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها 
أنه »نظرًا إلى الوضع الحالي )املرتبط بكوفيد-19( 
في فرنسا، حتى املسافرين امللقحن بالكامل يمكن 

أن يواجهوا خطر اإلصابة باملتحّورات ونقلها«.
)رويترز، فرانس برس(

مجتمع
طالبت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق املرأة مالال يوسفزاي، التي نجت من محاولة اغتيال 
النساء  إلــى واشنطن، بحماية حقوق  زيـــارة  فــي 2012، خــالل  باكستان  أيــدي حركة طالبان  على 
البلد  هــي  الــيــوم  »أفغانستان   

ّ
إن وقــالــت  التعليم.  مجال  فــي  وال سّيما  أفغانستان،  فــي  والفتيات 

م«. 
ّ
 ممنوعات من التعل

ّ
الوحيد في العالم الذي ال تحصل فيه الفتيات على التعليم الثانوي. هن

 :
ّ
 »هذه الرسالة هي من قبلهن

ّ
أضافت مالال التي تتعاون مع أفغانيات يناضلن من أجل حقوقهن، أن

)فرانس برس(  من الذهاب إلى املدرسة«. 
ّ
 في العمل ويتمكن

ّ
يجب أن يحصلن على الحق

البحث  األشخاص يختارون  أن  الجامعية  »لندن«  كلية  باحثون من  أعّدها  دراســة جديدة  كشفت 
كيف  على  بناء  الشخصية،  وسماتهم  واملالية  الصحية  حالتهم  بشأن  تجنبها  أو  املعلومات  عن 
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 
)قنا( القرارات، وأولئك الذين يبحثون غالبًا عن املعلومات بشأن مسائل كثيرًا ما يفكرون فيها«. 

دراسة تحدد أنماط األشخاص بالبحث عن معلوماتمالال تطالب بحماية حقوق النساء في أفغانستان

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

الحاالت على أنها إصابات مؤكدة.

94 إصابة في الصين

كشف تقرير جديد عن التعليم أصدره كل من البنك 
)يونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمــم  ومنظمة  الدولي 
ومــنــظــمــة األمــــم املــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
)يونسكو(، أنه على الرغم من توفير جميع البلدان 
فترة  للطاب خــال  بعد  م عن 

ّ
للتعل تقريبًا فرصًا 

تفشي فــيــروس كــورونــا الجديد، إال أن جــودة هذه 
ويظهر  متفاوتني.  ظــا  ونــطــاق وصولها  املــبــادرات 

فقر  يعيشون في  الذين  األطــفــال  أن نسبة  التقرير 
تــعــلــيــمــي فـــي الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة الـــدخـــل والــبــلــدان 
مــتــوســطــة الـــدخـــل كـــانـــت تــبــلــغ 53 فـــي املـــائـــة قبل 
الجائحة  بعد  املائة  في   70 إلــى  وارتفعت  الجائحة، 
بسبب إغــاق املــدارس. وقــال املدير العاملي للتعليم 
فــي الــبــنــك الـــدولـــي خــيــمــي ســافــيــدرا: »أوقـــفـــت أزمــة 
كـــوفـــيـــد-19 األنــظــمــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم. واآلن، وبعد مرور 21 شهرًا، ال تزال املدارس 
مغلقة أمام مايني األطفال، وثمة أطفال آخرون قد 
ــدارس أبـــدًا، وقــد يـــؤدي االزديـــاد  ال يــعــودون إلــى املــ
مــدمــرة  تــأثــيــرات  إلـــى  التعليمي  الــفــقــر  فــي  املحتمل 
على اإلنتاجية والدخل في املستقبل لهذا الجيل من 
العالم«.  والقتصادات  والشباب، وألسرهم،  األطفال 
ــد الــتــقــريــر أن إغـــاقـــات املـــــدارس ســـتـــؤدي إلــى  وأكــ

من  التقديرات  وأظــهــرت  م، 
ّ
التعل في  كبيرة  خسائر 

أفريقيا  وجنوب  الهند  وريــف  وباكستان  البرازيل 
واملكسيك وأماكن أخرى حدوث خسائر كبيرة في 
م مادتي الحساب والقراءة. وأوضح أن أكثر من 

ّ
تعل

منخفضة  بــلــدان  فــي  يعيشون  طــالــب  مليون   200
الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا«.
)قنا(
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)Getty /إندرانيل أديتيا(



تجبر أنواع مختلفة من »المضايقات« السوريين على 
العودة من تركيا. وقد يحصل بعضها طوعًا أو 

باإلكراه، لكن األكيد أن المعاملة قد تغيّرت

»طالبان« تعد »بانطالقة جديدة« للتعليم

1819
مجتمع

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــن تــركــيــا  ــ ــون ُكــــثــــر مـ ــ ــوريــ ــ يــــعــــود ســ
إلـــى املــنــاطــق املـــحـــررة شــمــال غربي 
ســوريــة، »حيث لم يــزل الخطر، لكن 
العامل  ليس كما في وقــت خروجنا«. ويــرى 
فـــي قــطــاع الــبــنــاء مــحــمــود عــبــد الــرحــمــن في 
»العربي الجديد« أن استمرار إقامته  حديثه لـ
وعمله في تركيا »بات بال فائدة بسبب غالء 
املعيشة وارتــفــاع إيــجــار املــنــزل، وعــدم زيــادة 
دخلي عّما أنفقه، ما دفعني إلى العودة إلى 

شمال غربي سورية«.
ــــه ســـافـــر خـــــالل عــيــد  ــــروي عـــبـــد الـــرحـــمـــن أنـ يــ
األضــحــى املــاضــي لــقــضــاء فــتــرة الــعــطــلــة بني 
أهله في ريــف مدينة إدلــب، ورأى أن الوضع 
بات معقواًل لجهة األمان والعمل، وأن منطقته 
تشهد حركة إعادة ترميم ملا هدمته آلة حرب 
الــنــظــام الـــســـوري، وتــوســيــع مــشــاريــع الــبــنــاء 
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 
لي لدخول تركيا،  املمنوحة  )كيملك(  املؤقتة 

والحصول على ميزات طبابة مجانية«. 
كــــذلــــك عـــــــاد إلـــــــى املــــنــــاطــــق املــــــحــــــررة بــعــض 
املعلمني السوريني الذين فصلوا من التعليم 
تعويضات  ــة  أيـ منحهم  دون  مــن  تــركــيــا  فــي 
أقــل،  املعيشة  تكاليف  »ألن  الــخــدمــة،  لنهاية 
بــنــظــرات عــنــصــريــة«، كما  أحـــد يالحقهم  وال 
يخبر الناشط في قضايا الالجئني طه غازي 

»العربي الجديد«. 

جدل العودة
يـــوضـــح غــــــازي أن »عــــــدد املـــعـــلـــمـــني الـــذيـــن 
فـــصـــلـــوا تــنــفــيــذًا لــوســيــلــة ضـــغـــط مــعــروفــة 
على  للضغط  التركية  السلطات  تعتمدها 
ــى ســـوريـــة،  ــ ــل الــــعــــودة إلـ ــ ــئـــني مــــن أجـ الـــالجـ
الـــ50  سن  يتجاوزون  بعضهم   ،11,911 بلغ 
بينهم أرامل وزوجات شهداء ال يستطيعون 
مـــمـــارســـة أعــــمــــال تــتــطــلــب مـــجـــهـــودًا بــدنــيــا 
كبيرًا. وارتبطت عودتهم املحتمة إلى شمال 
غربي سورية أيضا بواقع أن مردود غالبية 
األعــمــال بــات ال يــؤمــن تكاليف املعيشة في 
 150 من  أكثر  بنسبة  ارتفعت  والتي  تركيا، 
فــي املــائــة خـــالل عــامــني، مــا دفـــع حــوالــى 50 
معلما إلـــى ســلــوك طــريــق الــهــجــرة الــســريــة، 
وعــــودة حــوالــى 24 آخــريــن مــع أســرهــم إلــى 
ــة، فــيــمــا ال يـــزال  ــررة بـــســـوريـ ــحــ املـــنـــاطـــق املــ
ــفــــرج، وإعـــــــادة تعيينهم  الــ يــنــتــظــرون  ُكـــثـــر 
أو تــوزيــعــهــم عــلــى مــؤســســات إنــســانــيــة أو 

تعليمية في تركيا«.
لكن غـــازي يــرفــض وصــف الــعــودة الحالية 
ــــررة بــأنــهــا  ــــحـ ــاطـــق املـ ــنـ لـــلـــســـوريـــني إلـــــى املـ

الحماية  بــطــاقــات  ســلــمــوا  ســوريــا،   469.170
املــؤقــتــة املــمــنــوحــة لــهــم إلـــى الـــدوائـــر املعنية، 
ودخلوا أراضي بلدهم من معبري باب الهوى 

والسالمة. 
وحــــدد املـــصـــدر عــــدد الـــســـوريـــني الــحــالــي في 
بوضع  مسجلني  ماليني   3,701,584 بـ  تركيا 
يملكون  ألفا   97,658 بينهم  املؤقتة،  الحماية 
حني  في  وإنسانية،  سياحية  إقامة  تصريح 
ال يــزيــد عـــدد املــقــيــمــني فـــي مــخــيــمــات عـــن 52 
ألــفــا. وال تـــزال إســطــنــبــول املــديــنــة الــتــي تضم 
البالد  فــي  السوريني  الالجئني  أكبر عــدد مــن 
ــازي  غــ مـــديـــنـــة  بـــعـــدهـــا  ــأتــــي  وتــ  ،)530,234(

عنتاب، ثم هاتاي وشانلي أورفة وأضنة. 
ويتحدث ســوريــون عن أن االئــتــالف الوطني 
الــثــورة واملــعــارضــة اتفق مــع الحكومة  لقوى 
التركية على تسهيل عودة السوريني طوعا، 
ــتــــالف فـــي تــركــيــا نــذيــر  وتــكــلــيــف ســفــيــر االئــ
الحكيم بمتابعة املوضوع. لكن الحكيم اكتفى 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  فـــي تــصــريــح مــقــتــضــب لــــ
بــالــقــول إن »الـــعـــودة طــوعــيــة ال تــحــتــاج إلــى 
اتفاق أو تدخل من االئتالف. وعملي ينحصر 
ــــي تـــركـــيـــا،  ــوريــــني فـ ـــســ ــــي مـــتـــابـــعـــة أمـــــــور الـ فـ

واملساعدة قدر اإلمكان في حل مشاكلهم«.

»طالبان« توظف أساتذة 
جددًا لمعالجة النقص 

في الكوادر العلمية الذي 
نتج من إجالء ُكثر

بلغ عدد العائدين 
من تركيا حتى أكتوبر/ 

تشرين األول الماضي 
469.170 سوريًا

»طــوعــيــة«. ويــبــرر ذلــك بــأن »الــوضــع شمال 
غربي سورية لم يزل خطرًا، ومهددًا باندالع 
حرب في أي لحظة. كما أن ما دفع سوريني 
التفكير في العودة هو التضييق  ُكثرًا إلى 
الذي تعرضوا له في الفترة األخيرة، سواء 
إداريا عبر إجراءات إصدار األوراق والسفر 
وتحديد مكان اإلقامة وتسجيل األطفال في 
املــدارس، أو الضغوط التي ملسوها مقارنة 
ــــى لــقــدومــهــم إلــــى الـــبـــالد،  بــالــســنــوات األولــ
تقودها  الــتــي  العنصرية  الحمالت  وكــذلــك 
أحزاب معارضة. ويحتم ذلك وصف العودة 
ــة، وتــرتــبــط  ــيـ بـــأنـــهـــا قـــســـريـــة ولـــيـــس طـــوعـ
بــضــيــق الـــحـــال والـــتـــكـــريـــه، خــصــوصــا بعد 

البطالة خالل عام كورونا في 2020«. 

حاالت »غير قانونية«
يــقــدر مــصــطــفــى إبــراهــيــم الــــذي يــمــلــك مكتب 
ــيــــورت األكــــثــــر  ــنــ ــيــ خـــــدمـــــات فـــــي مـــنـــطـــقـــة أســ
اســتــقــبــااًل لــلــســوريــني فــي مــديــنــة إســطــنــبــول، 
عـــدد الــذيــن غــــادروا املنطقة بــاملــئــات. ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »رأيـــنـــا بــاصــات كثيرة  لـــ
تــنــقــل ســـوريـــني مـــن ســاحــة املــنــطــقــة. وجميع 
ــغـــادريـــن ســجــلــوا أســـمـــاءهـــم فـــي الــبــلــديــة،  املـ
حيث  الساحة  فــي  للوجود  مواعيد  وأعــطــوا 
نقلتهم بـــاصـــات مـــع أمــتــعــتــهــم إلـــى الــحــدود 
مجانا، مع منح بعضهم أحيانا مبلغا ماليا 

مقداره نحو ألف ليرة تركية«. 
ــيــــس تـــجـــمـــع املــــحــــامــــني الـــســـوريـــني  لـــكـــن رئــ
ــزوان قــرنــفــل، يكشف أن »حـــاالت  بــتــركــيــا، غــ
إثر  قانوني،  غير  فــي شكل  ترحيل حصلت 
تــســجــيــل الــشــرطــة مــخــالــفــات بــيــنــهــا تغيير 
أمــاكــن اإلقــامــة بــال إعــالم دوائـــر الــنــفــوس، أو 
تحقيقها في شكوى عن حصول إزعــاج في 
الـــجـــوار، ومــبــادرتــهــا فــي مــرحــلــة تــالــيــة إلــى 
إعـــالم الــقــضــاء ومــديــريــة الــهــجــرة بالوقائع، 
ــدًا تــمــلــك  ــديــ ــحــ ــرة تــ ــجــ ــهــ ــلـــمـــا أن دائـــــــــرة الــ عـ
أو  إجـــراء  أي  عــن  بمعزل  الترحيل  صالحية 
قــــرار قــضــائــي، وكـــذلـــك الــتــوقــيــف ملــــدة ستة 
ــد تــشــهــد  ــتــــي قــ أشـــهـــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــمـــديـــد، والــ
إخضاع املوقوف ملمارسات تكريه، أو انتزاع 

توقيع منه للمغادرة«. 
واالحتجاج،  بالطعن  الالجئ  وفي شأن حق 
يعرفون  ال  الالجئني  »معظم  أن  قرنفل  يؤكد 
ــا مـــن يــعــرفــون فقد  حــقــوقــهــم الــقــانــونــيــة، أمــ
ال يــمــلــكــون املــــال لــتــعــيــني مــحــامــني، عــلــمــا أن 
عمليات توقيف كثيرة تنفذ من دون توضيح 
ون 

ّ
يرحل الذين  للمعتقلني  املوجبة  األســبــاب 

تــنــازل عن  الحــقــا بعد إجــبــارهــم على توقيع 
حق الحماية املؤقتة«. 

مـــن هــنــا يـــرى ســـوريـــون ُكــثــر أن الــســلــطــات 
للتضييق  عــــدة  قـــــــرارات  اتـــخـــذت  الــتــركــيــة 
وترك  معلمني  فصل  منها  السوريني،  على 
أكــثــر مــن 11 ألـــف عــائــلــة ســوريــة بــال دخــل، 

وإلــغــاء إعــفــاء طـــالب مــن أقــســاط الجامعة، 
يــدرســون  الــذيــن  األجــانــب  ومعاملتهم مثل 
إلــى رفــض منح بطاقات  في تركيا، إضافة 
آخرين  ومالحقة  لبعضهم،  مؤقتة  حماية 
فــي مــدن إقــامــاتــهــم، والــتــورط فــي إشــكــاالت 
الشارع، واالمتناع عن تأجيرهم  معهم في 
شققا في بعض األحياء، وهو ما حصل في 

منطقة أسينيورت بأمر من حاكمها.
بالعدد  الخاصة  التقارير  اخــتــالف  ظــل  وفــي 
الــحــقــيــقــي لــالجــئــني الـــعـــائـــديـــن إلــــى ســوريــة 
طــوعــا، علمت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مصدر 
العائدين  عــدد  أن  التركية  الهجرة  دائـــرة  فــي 
املـــاضـــي بلغ  تــشــريــن األول  أكـــتـــوبـــر/  حــتــى 

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

تــثــيــر قــضــيــة تــعــلــيــم الـــنـــســـاء جـــــداًل كــبــيــرًا مــنــذ أن 
أفغانستان  في  الحكم  على  طالبان  حركة  سيطرت 
فـــي أغـــســـطـــس/ آب املــــاضــــي، بــاعــتــبــار أنـــهـــا كــانــت 
حرمتهن من هذا الحق خالل املرحلة األولى لتوليها 
مسؤوليها  لــكــن  و2001.   1996 عــامــي  بــني  الــســلــطــة 
يــشــددون على أن األمـــور تختلف الــيــوم عــن مرحلة 
بتعليم  اهتماما  أكثر  باتت  ألنها  السابق،  حكمها 
ها سمحت بفتح 

ّ
البنني والبنات معا. وتشير إلى أن

الــجــامــعــات الــخــاصــة أبــوابــهــا بآلية جــديــدة، أهمها 
 عدم 

ّ
الفصل بــني الــذكــور واإلنـــاث فــي الــــدروس، لكن

فتح الجامعات الحكومية يقلق ُكثرًا. 
يقول نائب وزير التعليم العالي، الدكتور لطف الله 
خــيــرخــواه الـــذي ينتمي إلــى أســـرة عريقة فــي العلم 
الحركة  الثاني في  الجيل  واألدب، ويعتبر من رواد 
الذي يدعو إلى التناغم مع متطلبات الزمن الحالي 
الجديد«:  »العربي  لـ الشريعة،  بمبادئ  التمسك  مع 
»ال مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة فــــي الــتــعــلــيــم فــــي أفــغــانــســتــان. 
األمـــور. ونحن على طريق  إلــى ترتيب  نحتاج فقط 
لتحقيق  األوراق  وترتيب  تقنية،  إشكاالت  معالجة 
انطالقة جديدة في عملية التعليم تحت حكمنا. وقد 
العالي،  والتعليم  عموما  التعليم   

ّ
أن أفعالنا  أثبتت 

الــتــي ينصب كل  أولــويــات حكومتنا  مــن  خصوصا 
اهتمامها على دفع عجلة العلم إلى األمام. واألمور 
تسير في شكل طبيعي، إذ يأتي األساتذة واإلداريون 

إلى الجامعات من دون أن يواجهوا عقبات«.
ــطــــالب والــطــالــبــات   »الــ

ّ
ـــــه يــعــلــم جـــيـــدًا أن

ّ
ويـــؤكـــد أن

الحكومية  الجامعات  فتح  الصبر  بفارغ  ينتظرون 
 ذلـــك 

ّ
ــمـــســـؤول إلـــــى أن ــا. وأنــــــا أطــمــئــنــهــم كـ ــهــ ــوابــ أبــ

ــم دروس  ــهـ ــتـ ــلـ ــيـــدًا ملـــواصـ ــهـ ــمـ ــا، تـ ــبــ ــريــ قــ ســـيـــحـــصـــل 
اختصاصاتهم في شكل طبيعي، ومن دون مشاكل«. 
 أمــورًا قليلة تنتظر الحلول املناسبة 

ّ
ويشير إلى أن

قـــبـــل الـــســـمـــاح بــفــتــح الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
ستستقبل الطالب والطالبات معا من دون تغييرات 

تجعل عملية التعليم متعثرة أو صعبة«.
ــــودة الــجــامــعــات  ويـــعـــزو املــشــاكــل الـــتـــي تــعــتــرض عـ
الحكومية إلى التدريس إلى التحّول الكبير املرتبط 
باستعادة »طالبان« الحكم، و»هو أمر طبيعي، لكن 
ونتخطى  الجانب،  بهذا  نهتم  بــأن  أمرتنا  قيادتنا 
مشاكل إعادة إطالق عجلة التدريس. ونحن نوظف 
أســـاتـــذة جـــدد حــالــيــا ملــعــالــجــة الــنــقــص فــي الــكــوادر 

الــعــلــمــيــة الــــذي نــتــج مـــن مـــغـــادرة ُكــثــر الـــبـــالد خــالل 
عمليات اإلجالء، والذين ندعوهم إلى العودة لنقف 
جميعا كشعب واحد من أجل رقي أفغانستان، ودفع 
ــام. وأطــمــئــن األســـاتـــذة  ــ عــجــلــة الــعــلــم فــيــهــا إلـــى األمــ
املغادرين إلى أنهم لن يواجهوا أي مشكلة أمنية أو 

على صعيد حقوقهم املالية والعلمية«.
ويــــــــرد خــــيــــرخــــواه عـــلـــى ربــــــط الـــبـــعـــض عــــــدم فــتــح 
تعليم  »طــالــبــان«  بمعارضة  الحكومية  الجامعات 
البنات، بالقول: »هذا كذب. فعليا، يتحمل أصحاب 
الجامعات الخاصة كل أمورها املالية واللوجستية، 
والـــفـــتـــيـــات يـــدرســـن فــيــهــا فـــي شــكــل طــبــيــعــي وبــال 
أمــور الجامعات الحكومية فعلى عاتق  أما  عقبات. 

الدولة. من هنا احتجنا إلى وقت لترتيب األمور«.
ــدأت فـــي تحويل  ويـــوضـــح أن حــكــومــة »طـــالـــبـــان« بــ
لهم  بالكامل  »ستدفع  التي  املؤجلة  األشهر  رواتــب 
بال أي نقص«. ويشير إلى أن الحكومة ألغت حقوقا 
ال تــتــعــلــق بـــالـــرواتـــب لــشــرائــح وقـــطـــاعـــات أخــــرى ال 
مكانتهم  »نقدر  الذين  الجامعيني  األســاتــذة  تشمل 
العلمية، وحاجة املجتمع إليهم، لذا سيجرى تحويل 

كل الرواتب واملستحقات املالية األخــرى«. ويتمسك 
بعدم اتخاذ »طالبان« أي قرار يعرقل عملية التعليم 
تتحمل  لن  أنها  على  يشدد  والتي  أفغانستان،  في 
تــعــثــرات أكــبــر مــن تــلــك الــتــي عرفتها خـــالل جائحة 
كورونا. وينفي األحاديث عن احتمال إغالق كليات 
مبرر  وال  وارد،  غير  »فــهــذا  الجامعات،  فــي  القانون 
له ألنها ال تضم معارضني للدين والشريعة. ونحن 
فـــي كـــل األحــــــوال نــحــتــاج إلــــى الــتــعــامــل مـــع الــعــالــم، 
وإلـــى وجـــود متخصصني فــي الــعــالقــات والــقــوانــني 

الدولية«.
ويــتــمــســك بــأهــمــيــة حــصــول تنسيق مــع الــجــامــعــات 
العاملية، وبأنه من أولويات الحركة »ألننا نريد خلق 
عالقات بني جامعاتنا وبني الجامعات الدولية، وأن 
العالي  بالتعليم  املهتمة  الــدوائــر  مع  نملك عالقات 
 دول العالم. ونحن نعمل على ذلك، لكن األمر 

ّ
في كل

يحتاج إلى وقت«.
تدريس  »طــالــبــان« حصر  نية  وال يخفي خيرخواه 
الــفــتــيــات بــالــكــوادر النسائية فــقــط، و»هـــو مــا نبذل 
جــهــودًا كــبــيــرة ملــحــاولــة تنفيذه عــلــى أرض الــواقــع. 
لكن إذا عجزنا عن فعل ذلك لن نمنع تنفيذ الرجال 
مهمة تدريس البنات. لكن الفصل بني الفئتني يبقى 

ضروريا«.
يضيف: »األكيد أننا نمر بمرحلة حساسة وحرجة 
الوسيلة  يشكل  التعليم  بــأن  نؤمن  لكننا  وصعبة، 
األكثر نجاحا إلخراج بالدنا من املأزق الحالي ومن 
التبعات الثقيلة للحروب املتتالية الثقيلة. ويجب أن 
في  وحدنا  يتركنا  وال  إلينا،  العون  يد  العالم  يمد 
هذه الفترة العصيبة. وطالبان تحاول التماشي مع 

العالم الذي يجب أن يتقبلنا«.

عودة »طوعية«تحقيق
مسار خروج السوريين من تركيا

المغرب: اعتداءات مستمرة على الطـواقم الطبية

الظروف التي يعمل 
فيها الممرضون 

واألطباء مزرية

الرباط ـ عادل نجدي

زادت في اآلونة األخيرة حوادث االعتداءات 
عـــلـــى الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فــــي املــســتــشــفــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي املــــغــــرب مــــن قـــبـــل مــرضــى 
ومراجعني، وكان من أحدثها تعّرض املركز 
الصحي الحضري معطى الله بمراكش، في 
الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي 
العتداء من قبل عصابة إجرامية استهدف 

غرفة لتطعيم الرضع.
ــا واســــتــــيــــاء  ــقـ ــلـ ــة قـ ــ ــادثـ ــ ــــحـ ــذه الـ ــ ــ وأثـــــــــــارت هـ
ــمـــات صــحــيــة  ــنـــظـ رت مـ

ّ
مـــجـــتـــمـــعـــيـــا، وحـــــــــــذ

ونقابات من تدهور األوضــاع، وخصوصا 
 الحادثة تطرح أكثر من عالمة استفهام 

ّ
أن

الصحة عن معالجة  حول مسؤولية وزارة 
مــــشــــاكــــل الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي وتــــركــــهــــا فــي 

مواجهة مفتوحة مع املواطنني.
يقول رئيس النقابة املستقلة ألطباء القطاع 
 أسباب ارتفاع نسبة 

ّ
العام املنتظر العلوي إن

إلى  الطبية تعود  الطواقم  االعتداءات على 
»الــتــخــبــط الــــذي يــشــهــده الــقــطــاع الــصــحــي 
في البالد«، الفتا إلى أن »عدم توفير وزارة 
الــصــحــة املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الـــضـــروريـــة 
للطواقم الطبية، وغياب أدوات ومستلزمات 
ها عوامل تحول دون 

ّ
العمل، واالكتظاظ، كل

االستجابة ملتطلبات املرضى، ما يؤدي إلى 
حـــدوث صــدامــات واعـــتـــداءات مــن قبل عدد 
تلك  يحّملون  الذين  وأقاربهم،  املرضى  من 

الطواقم مسؤولة تردي الخدمات الطبية«.
»الــعــربــي  ويـــوضـــح الـــعـــلـــوي فـــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــظـــروف الــتــي يــعــمــل فيها 
ــة، كـــمـــا أنــهــم  ــ ــزريـ ــ املــــمــــرضــــون واألطـــــبـــــاء مـ
ــوجــــودون فـــي الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة نــظــرًا  مــ
لطبيعة عملهم ومهامهم على مدار الساعة 
فــي ظــــروف شــاقــة مــحــفــوفــة بــاملــخــاطــر، في 
ــل الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي املـــــــوارد الــبــشــريــة  ظـ
وغياب  الطبية،  واملستلزمات  والتجهيزات 
أو قلة بعض األدوية، باإلضافة إلى ساعات 
العمل الطويلة«. يتابع: »الطواقم الطبية كما 

املواطنني هم ضحايا القطاع«.
 »االعــــتــــداءات على 

ّ
ويــلــفــت الــعــلــوي إلـــى أن

الطواقم الطبية باتت تأخذ أشكااًل مختلفة، 
والسخط  التذمر  عن  منها  جــزء  في  وتعّبر 
يحّملون  فاملواطنون  الصحي،  القطاع  مــن 
املسؤولية الكاملة للطبيب كونه في الواجهة 
األمـــامـــيـــة. إال أن تـــعـــرض الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
العتداءات جسدية ونفسية يعد ترجمة لفشل 
القطاع الصحي«. يضيف: »يجب ردع هذه 
التجاوزات التي يكون مبالغا فيها في بعض 
الوصية  الــــوزارة  كما يتعني على  األحــيــان. 
في  مسؤوليتها  تحمل  الصحة  قطاع  على 
حماية حقوق األطباء واملمرضني والتقنيني 
الصحيني الذين يتعرضون لإلهانة واالعتداء، 
بــإجــراءات صارمة وفاعلة  القيام  وضـــرورة 
ضــد كــل مــن ســولــت لــه نفسه االعــتــداء على 

الطواقم الصحية أثناء مزاولة مهامها، مع 
القيام باإلجراءات املطلوبة ملتابعة املعتدين 
قضائيا«. وشهدت املستشفيات الحكومية، 
مؤخرًا، تكرار حوادث االعتداءات على الطواقم 
ــه فـــي 22  ــا تــعــرضــت لـ الــصــحــيــة، أبــــرزهــــا مـ
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، املمرضة إيمان 
الصوفي، خالل عملها في مركز العزل الخاص 
بكوفيدـ19 في املركز االستشفائي الجهوي 
الحسن الثاني بمدينة الداخلة )تقع في جهة 
الداخلة وادي الذهب في األقاليم الجنوبية 

املغربية( من قبل مرافقي أحد املرضى.
ــيـــدة في  ولــــم تــكــن الـــصـــوفـــي الــعــامــلــة الـــوحـ
ــعـــرض لــلــعــنــف  ــتـ ــتــــي تـ ــقــــطــــاع الـــصـــحـــي الــ الــ
مؤخرًا، بل كثيرة هي القصص املشابهة التي 
لها  مــســرحــا  الحكومية  املستشفيات  كــانــت 
الثاني  ففي  أقــربــاؤهــم.  أو  وأبطالها مرضى 
من نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، تعرضت 
أيضا قابلة قانونية وإدارية وعامالت نظافة 

إلــى اعــتــداء مــن قبل مرافقي امـــرأة حامل في 
غرفة الوالدة في املستشفى اإلقليمي بميدلت 
)وسط املغرب(. وتقول منّسقة لجنة اإلعالم 
والـــتـــواصـــل فـــي حـــركـــة املـــمـــّرضـــني وتــقــنــيــي 
»االعتداءات   

ّ
إن الزهراء بلني  فاطمة  الصحة 

ضريبة  بمثابة  هــي  الصحّية  الــطــواقــم  على 
تؤديها تلك الطواقم من كرامتها وسالمتها 
الجسدية في مقابل النقص الذي تعاني منه 
إلى  املــغــرب«، مشيرة  في  الصحية  املنظومة 
أن األطــبــاء واملــمــرضــني يــجــدون أنفسهم في 
الــعــديــد مــن الــحــاالت فــي مــواجــهــة مواطنني 
ــام غــضــبــهــم عــلــيــهــم مــــن جــــراء  ــ يـــصـــبـــون جــ
لــيــســوا مــســؤولــني عنها بسبب قلة  أوضــــاع 

املوارد البشرية ونقص املعدات الطبية. 
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ ــلــــني، فـ تـــضـــيـــف بــ
الــجــديــد«: »االعـــتـــداء عــلــى الــطــواقــم الطبية 
فــي املستشفيات واملــراكــز وغـــرف الــطــوارئ 
ــتـــاد عــلــيــهــا الـــنـــاس،  تـــحـــول إلــــى ظـــاهـــرة اعـ
ــقـــاعـــس مــــســــؤولــــي الـــصـــحـــة عــن  فــــي ظــــل تـ
التعامل مع املعتدين ومتابعتهم قضائيا«، 
وتــشــيــر إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن كـــون تلك 
التصدي  فــي  قــواهــا  الــطــواقــم منهمكة بكل 
واملــســاهــمــة بــكــل تــضــحــيــة ونـــكـــران لــلــذات 
فـــي دحـــر كـــوفـــيـــد-19، إال أن ذلـــك لـــم يشفع 
لــهــا مـــن الـــتـــعـــرض لـــالعـــتـــداءات الــجــســديــة 
والــلــفــظــيــة خـــالل أدائـــهـــا واجــبــهــا املــهــنــي«.

في املقابل، يؤّكد مصدر مسؤول في وزارة 
اسمه،  الكشف عن  رفــض  املغربية،  الصحة 
ــــوزارة ال تــدخــر جــهــدًا فــي الــدفــاع عن   »الـ

ّ
أن

ــال فـــي الــقــطــاع الصحي  ــ كـــرامـــة نــســاء ورجـ
ويعملون  نبيلة  إنسانية  خدمات  يقّدمون 
على الرغم من قلة عددهم في ظروف قاسية، 
ليل نهار وعلى مدار األسبوع، لضمان سير 
املــرفــق الــعــمــومــي )الــقــطــاع الـــعـــام( وتــوفــيــر 
ويوضح  للمواطنني«.  الصحية  الــخــدمــات 
»وزيــر  أن   ،« الجديد  »العربي  لـ فــي حديثه 
آيت  خــالــد  االجتماعية  والــحــمــايــة  الصحة 
ــان قـــد طـــالـــب فـــي نــهــايــة الــشــهــر  الـــطـــالـــب كــ
املاضي مسؤولي مختلف املصالح التابعة 
للوزارة بتفعيل املتابعة القضائية لحاالت 
االعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم 
ــراءات  ــ بــعــمــلــهــم بـــالـــتـــوازي مـــع تــعــزيــز اإلجــ
معتبرًا  واملــواكــبــة«،  والوقائية  االستباقية 
أن »مـــا تــتــعــرض لــه الــطــواقــم الــصــحــيــة من 
ــداءات تــصــل أحـــيـــانـــا إلــــى حـــد الــعــنــف  ــ ــتـ ــ اعـ
ــذاء الــجــســدي أفــعــال منافية  ــ الــلــفــظــي واإليــ
ومخالفة للقانون وغير مبررة وال مقبولة، 

مهما كانت دوافعها وأسبابها.

زهير هواري

ها نسخة طبق األصل 
ّ
يمكن وصف االمتحانات التي جرت في سورية بأن

عن مآالت وأوضاع الدولة والنظام السياسي. وعليه، فاالمتحانات كانت 
عدد   نصف 

ً
أوال هــنــاك  األرض.  على  الــواقــع  هــذا  لخارطة  تمامًا  مطابقة 

سكان البالد بني مهجرين إلى الخارج ونازحني في الداخل؛ ما يعني أّن 
، أو خضعوا 

ً
نصف التالميذ والطالب، إما لم يخضعوا لالمتحانات أصال

بموجب مناهج وأنظمة امتحانات متباينة. والجديد هو امتحانات باللغتني 
الــذي  هــو  النظام  أّن  اعتبرنا  وإذا  بالسريانية.  وقريبًا  والتركية  الكردية 
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 2011، يمكن القول إن هناك فوضى مضاعفة تضاف 

إلى الضعف األصلي في النظام التعليمي السوري.  
أن حوالي  السورية  الحكومة  أعلنت  املــاضــي،  نيسان  إبــريــل/  ففي شهر 
مليونني من التالميذ والطالب في املدارس والجامعات الحكومية والخاصة 
بــدأوا تقديم االمتحانات  الدولة،  التي تسيطر عليها  املناطق  واملعاهد في 
انتشار  للحد مــن  املــــدارس والــجــامــعــات  إغـــالق  النهائية. حــدث ذلــك بعد 

فيروس كورونا على نحو متقطع.
وفي املقابل، بدأ طالب مناطق »اإلدارة الذاتية« الكردية، امتحانات الشهادة 
مديرية  وضعتها  التي  املناهج  وفــق  واألدبـــي،  العلمي  بفرعيها  الثانوية 
بعد  مناطق شمال شرقي سورية،  في  الذاتية«  »اإلدارة  ـــ لـ التابعة  التربية 
األخير. وقــد سبقت  الــدراســي  العام  بداية  النظام مع  تعليم مناهج  حظر 
جرى االمتحانات على 

ُ
االمتحانات خطواٌت عديدة، أبرزها أنه للمرة األولى ت

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.
على  عملت  مدينة   21 مــن  لجانًا  الــكــرديــة  الــتــربــويــة  اإلدارة  وقــد شكلت 
تحضير مقترحات األسئلة، ثم أرسلتها إلى مركز االمتحانات الرئيسي، 
النموذج  ليتم استخالص نماذج االمتحانات منها، وبعد ذلك جرى طبع 
الـــذي تـــّم اعــتــمــاده كأسئلة المــتــحــانــات الــطــالب. أمـــا عـــدد الــطــالب الــذيــن 
تقدموا لالمتحانات فكان 4000 طالب في فرعي الثانوية العلمي واألدبي، 
وتقدم المتحان الشهادة اإلعدادية 7000 طالب وطالبة، وهناك 60 مركزًا 
والحسكة،  القامشلي،  هــي  مــدن  أربـــع  تــتــوزع على  الــجــزيــرة،  فــي منطقة 
على  الكردية  اللغة  دخــول  هو  في سورية  وامللفت  والدرباسية.  ومعبدة، 
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(

سورية: امتحانات بلغات متعددة

أكاديميا

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

في أنقرة في 11 أغسطس/ آب الماضي.

تنامي خطاب الكراهية

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

خيرخواه: ال مشكلة كبيرة في التعليم )العربي الجديد(
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انطالقا من حقيقة أن الشقيقني التوأم 
يــتــشــاركــان بنسبة 50 فــي املــائــة من 
هولنديون  باحثون  درس  الجينات، 
تــوأمــا  لـــــ7197  الــغــذائــيــة  التفضيالت 
بــالــغــني وإخــوتــهــم غــيــر الــتــوائــم في 
فنلندا، لفحص تأثير الجينات على 
اللحوم  وتفضيالت  النباتي  النظام 
قرار  التي تحسم  النباتية  واألطعمة 

أن يصبح الشخص نباتيا أم ال.
تـــوداي«  مــوقــع »سايكولوجي  ونــقــل 
أن بــعــض الــنــتــائــج لــم تــكــن مفاجئة، 
للحوم   

ً
تفضيال أكثر  كانوا  فالرجال 

مـــن الـــنـــســـاء، وبـــــدوا أكــثــر اســتــعــدادًا 
لــتــجــربــة أنــــــواع جـــديـــدة مــنــهــا. كما 
أكــدت املعطيات أنهم دأبــوا على أكل 
مزيد من اللحوم حني كانوا صغارًا. 
فـــي املـــقـــابـــل، فــضــلــت الـــنـــســـاء تــنــاول 
النباتية  األطعمة  وتجربة  النباتات 
الجديدة، لكن تعرضهن أكثر للحوم 
ــة جــعــلــهــن  ــولــ ــفــ ــطــ ــة الــ ــلــ ــرحــ خــــــــالل مــ
أكــثــر حــبــا لــهــا حــني كــبــرن فــي الــســن. 
بالنسبة لهن مع  الحال نفسه  وكــان 

األطعمة النباتية.
ــرى غــيــر املــتــوقــعــة،  أمـــا الــنــتــائــج األخــ
فالحظت أن تأثير الجينات في تناول 
الــصــبــيــان الــلــحــوم فــي ســن الطفولة 
بلغ نسبة 31 في املائة مقارنة بنسبة 
11 فــي املــائــة لــدى الفتيات، لكن هذا 
الــتــأثــيــر انــعــكــس فــي تــفــضــيــالت أكــل 
الــلــحــوم فــي ســن الــبــلــوغ، وأصبحت 
نسبته 26 في املائة لدى الرجال، و55 

في املائة لدى النساء. 

وهنا اعترف الباحثون بأن العوامل 
التنشئة االجتماعية  املرتبطة ببيئة 
قـــــد تـــعـــكـــس الـــــــفـــــــوارق بـــــني الــــذكــــور 
لكنهم  الطفولة،  مرحلة  فــي  واإلنـــاث 
اســــتــــدركــــوا بــــــأن 75 فــــي املــــائــــة مــن 
النباتي  النظام  في  الفردية  الــفــوارق 
عزى إلى الجينات، من 

ُ
لدى البالغني ت

دون أن يستبعدوا تأثير االختالفات 
الــجــيــنــيــة فـــي حــســاســيــة الـــتـــذوق أو 

االحتياجات الغذائية.
ــورا ويـــســـيـــلـــديـــك، الــتــي  ــ ــــت لــــي لــ ودعــ
ــة، إلــــى تفسير  ــ ــدراسـ ــ شـــاركـــت فـــي الـ
أهمية  حصر  بسبب  بــحــذر  النتائج 
الــــتــــأثــــيــــرات الـــجـــيـــنـــيـــة فـــــي الــعــيــنــة 
الفنلندية تحديدًا. وقالت: »من املفيد 
ــرى،  ــ ــلــــدان أخـ ــرار الـــتـــجـــربـــة فــــي بــ ــكــ تــ
ونــأمــل فــي تــوافــر عــيــنــات أكــثــر عــددًا 
الــذكــور.  فئة  فــي  لنباتيني خصوصا 
نتائج  تنطبق  أن  أستبعد  ال  لكنني 
هذه الدراسة على مجموعات سكانية 
أخــــرى، وأعــتــقــد فــي كــل األحــــوال بــأن 
الجيني  التأثير  أن  تكرارها سيثبت 
على خيارات النباتيني سيراوح بني 
40 و75 في املائة. واألهــم أن يحصل 
الناس على صــورة أشمل ملا يظهره 
ــاءات  ــ ــــصـ ــــن إحـ هــــــذا الـــبـــحـــث بـــــــداًل مـ
أعده  تقرير حديث  ويشير  محددة«. 
بــاحــثــون فــي جــامــعــة يـــال األمــيــركــيــة 
إلــــى أن نــســبــة 5 فـــي املـــائـــة فــقــط من 
ــذه  ــ ــيــــون. وهـ ــاتــ ــبــ ــم نــ ــ ــيــــني هـ ــيــــركــ األمــ

النسبة مستقرة منذ عقود.
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