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بغداد ـ أكثم سيف الدين

تزامنًا مع ارتفاع أعداد اإلصابات اليومية 
انتشار   

ّ
الجديد في ظــل كــورونــا  بفيروس 

ــا« )املـــتـــحـــور الـــهـــنـــدي( في  ــتــ املـــتـــحـــور »دلــ
ت 

ّ
أرقــامــًا غير مسبوقة تخط الــعــراق، والــتــي بلغت 

حاجز 9 آالف إصابة يوميًا، يجري الحديث عن بيع 
كما  اللقاح،  ي 

ّ
تلق دون  مــن  رسمية  تلقيح  بطاقات 

بيعت أخرى مزورة خارج املراكز الرسمية، في وقت 
املواطنني  إقبال  رصد مسؤولون تراجعًا كبيرًا في 

على أخذ اللقاحات.
ــتـــرطـــت بــعــض الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة واألهــلــيــة  واشـ
دوائــر  اشــتــرطــت  كما  الــلــقــاح،  ي 

ّ
تلق على موظفيها 

أخـــــــرى عـــلـــى مـــراجـــعـــيـــهـــا الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــلـــقـــاح 
كــشــرط لــلــمــراجــعــة، مــا دفـــع مــواطــنــني إلـــى محاولة 
الـــحـــصـــول عــلــى بــطــاقــة الــتــلــقــيــح بـــــأّي شـــكـــل، وإن 
كــانــت غــيــر شــرعــيــة، أي مــن خـــال بــطــاقــات مــزيــفــة، 
على  الحصول  دون  من  الرسمية  البطاقة  أو شــراء 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــلــقــاح. ويـــقـــول مــصــدر طــبــي لـــ
قبل  مــن  اللقاح  لبطاقات  وبيعًا  »هــنــاك تسريبًا   

ّ
إن

الــكــوادر الصحية فــي عــدد مــن املــحــافــظــات، وقــد تم 
 شــراءهــا يتم غالبًا 

ّ
أن الكثير منها، ال سيما  رصــد 

من قبل بعض املوظفني في الدوائر التي اشترطت 

عليهم الوزارة تلقي اللقاحات، أو من قبل املراجعني 
 

ّ
إال معاملة  أّي  تسيير  عــدم  اشترطت  التي  للدوائر 
 
ّ
ملـــن يــحــمــل بــطــاقــة الــتــلــقــيــح«. وتـــؤكـــد املـــصـــادر أن
»ســعــر بــطــاقــة الــلــقــاح يــصــل إلــــى نــحــو 100 دوالر 
أميركي داخل بعض املراكز الصحية«، مشيرة إلى 
قبل  من  للبطاقات  أيضًا  تزوير  عمليات  »هناك   

ّ
أن

مكاتب وعصابات متخصصة بعمليات التزوير في 
حــّي الــشــعــب، وســـوق مــريــدي، بمدينة الــصــدر« في 
البطاقات  »أسعار   

ّ
أن إلى  وتشير  بغداد.  العاصمة 

املزورة خارج املراكز الصحية أقل بكثير من أسعار 
تــلــك الــتــي تــبــاع داخــــل املـــراكـــز الــصــحــيــة، وتــتــراوح 
»الــكــثــيــر من   

ّ
أن ويــوضــح  50 و60 دوالرًا«.  بــني  مــا 

التلقيح من  العراقيني يحصلون اآلن على بطاقات 
دون أن يكونوا قد حصلوا على اللقاحات«، مؤكدًا 
ه يتوجب »على الجهات املسؤولة متابعة امللف«.

ّ
أن

مـــن جــهــتــه، يــقــول الــطــبــيــب ســـام الـــبـــدري: »علمنا 
ــل املـــراكـــز  ــ بــعــمــلــيــات بـــيـــع لـــبـــطـــاقـــات الــتــلــقــيــح داخــ
الــصــحــيــة، ال ســيــمــا تــلــك الـــتـــي اشـــتـــرطـــت حــصــول 
ــًا، فــــي حــديــثــه  ــاح«. مـــوضـــحـ ــقــ ــلــ املــــراجــــعــــني عـــلـــى الــ
 »املــوظــفــني الــفــاســديــن في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

تــلــك املـــراكـــز اســتــغــلــوا هــــذا الـــشـــرط لــبــيــع بــطــاقــات 
يــصــدرونــهــا بــشــكــل رســمــي، لــكــن مــن دون حصول 
من  الكثير  لــدى   

ّ
أن يتابع  الــلــقــاح«.  على  أصحابها 

الـــنـــاس شــكــوكــًا حـــول الــلــقــاحــات، إذ ال يــثــقــون في 
ــا صــحــيــًا، ويــتــخــوفــون مـــن ظــهــور أعــــراض  جـــدواهـ
، األمر الذي يمنعهم من الحصول 

ً
خطيرة مستقبا

في  أخــذهــا  على  املــواطــنــني  إقــبــال  ليتراجع  عليها، 
عموم الباد واالعتماد على شراء البطاقات من دون 
الحصول على اللقاح«. ويقول: »لألسف، البطاقات 

ال تحمل باركود، ما يسّهل عملية بيعها«.
في املقابل، نفت وزارة الصحة علمها بحاالت بيع 
الــــوزارة »تــتــابــع عمل   

ّ
أن التلقيح، مــؤكــدة  بــطــاقــات 

مــراكــز إصــــدار الــبــطــاقــات«. وقــالــت عــضــوة الــفــريــق 
اإلعــامــي الطبي في وزارة الصحة، ربــى فــاح، في 
»ليست هناك حاالت  إذاعية محلية:  حديث ملحطة 
تسجيل  إلــى  تحتاج  ألنها  التلقيح،  لبطاقات  بيع 
في  البيانات  توثق  كما  اإللكترونية،  املنصة  على 
 بيع 

ّ
املراكز واملستشفيات الخاصة«. وتشّدد على أن

اللقاحات  األســــاس،  »فــفــي  غــيــر محتمل  الــبــطــاقــات 
مــجــانــيــة والــبــطــاقــات مــجــانــيــة، فــمــا املــانــع مــن أخــذ 
 من 

ّ
اللقاح في وقــت أثبت فاعليته حتى الــيــوم؟ كــل

ــــى مـــن الــلــقــاح لـــم تــســجــل عليه  تــلــقــى الــجــرعــة األولـ
أّي مــضــاعــفــات خــطــيــرة تــهــدد حــيــاتــه«. وتستغرب 
 جميع دول 

ّ
الــلــقــاح، ال سيما أن مــن »الــتــخــوف مــن 

العالم تأخذ اللقاحات نفسها املعتمدة في العراق، 
ــقـــت عــلــيــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة«.  ــتـــي وافـ والـ

الجامعي  األســتــاذ  يرفض  الشعبي،  املستوى  على 
خــالــد املــشــهــدانــي، شـــراء بطاقة التلقيح مــن املــراكــز 
الصحية، فقد اختار الحصول على اللقاح. ويقول لـ 
»العربي الجديد«: »عرض علّي من قبل موظف في 
أحد املراكز الصحية شــراء بطاقة التلقيح من دون 
وأخــذت  ذلــك  رفضت  ني 

ّ
لكن اللقاح،  على  الحصول 

ه لقاح عاملي ومتداول 
ّ
اللقاح حفاظًا على صحتي. إن

في جميع دول العالم وليس في العراق حصرًا«.

مجتمع
كشف باحثون بلجيكيون عن حالة غير مسبوقة المرأة تسعينية توفيت في مارس/ آذار املاضي من 
جراء مضاعفات كوفيد-19، تبنّي أنها أصيبت بصورة متزامنة باملتحورين البريطاني والجنوب 
بيان  في  الــدراســة،  على  املشرفة  فانكربرغن،  آن  الجزيئية  األحــيــاء  عاملة  وقالت  للفيروس.  أفريقي 
أصـــدره املؤتمر األوروبــــي لعلم األحــيــاء الدقيقة السريرية واألمــــراض املــعــديــة، إن »هـــذه مــن أولــى 
الحاالت املوثقة لعدوى متزامنة بمتحورين مقلقني«. أضافت أنه »من الصعب تحديد ما إذا كانت 
)فرانس برس( العدوى املتزامنة قد أدت دورًا في التدهور السريع لحالة املريضة«.  

ارتكبتها  التي  لــذكــرى مذبحة سربرنيتسا،  إحــيــاء  أمــس،  البوسنة،  فــي  األشــخــاص  آالف  تجمع 
التعرف عليهم حديثًا.  تم  البوسنة، في 11 يوليو/ تموز 1995، ولدفن 19 ضحية  قــوات صــرب 
الواقعة شرقي  البلدة  تذكارية عند مدخل  وامـــرأة في مقبرة   وصبيني 

ً
رفــات 16 رجــا دفن 

ُ
وست

الباد، لينضموا إلى أكثر من 6600 من ضحايا املذبحة اآلخرين الذين أعيد دفنهم بالفعل هناك.
ودخلت القوات الصربية بقيادة راتكو ماديتش، سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، وارتكبت 
)أسوشييتد برس( خال عدة أيام مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آالف بوسني.    

البوسنة تحيي الذكرى الـ26 لمذبحة سربرينيتساتسعينية توفيت بعدما أُصيبت بمتحورين لكورونا

ــان 
ّ
وقــــف ســــوي ويـــــن، وهــــو أحــــد ســك

ــغـــون، املــديــنــة األكــبــر فــي مــيــانــمــار،  رانـ
والعاصمة السابقة، في طابور بمصنع 
ألجـــل شـــراء األوكــســجــن لــجــدتــه، التي 
أعـــراض كــوفــيــد-19. يقول:  تعاني مــن 
»أنــتــظــر مــنــذ الــخــامــســة صــبــاحــا حتى 
ني مــا زلــت في 

ّ
الــســاعــة 12 ظــهــرًا، لكن

الــطــابــور. األوكــســجــن أكــثــر نــــدرة من 
ـــرَك العديد مــن املــرضــى، مثل 

ُ
املـــال«.  ت

جــــدة ســــوي ويــــن، يــعــانــون فـــي املــنــزل 
ــم يــتــمــكــنــوا مـــن الـــعـــثـــور على  بــعــدمــا لـ
ســـريـــر فـــي مــســتــشــفــى عـــســـكـــري، أو 
التي  الحكومة  في  الوثوق  عدم  فضلوا 

ال يحبونها على نطاق واسع.
ــو تــشــي،  ــان ســ ــادة أونــــــغ ســـ ــيــ تـــحـــت قــ
الجيش،  أطاحها  الــتــي  املدنية  الزعيمة 
ثــانــي موجة  انـــدالع  مــن  نجت ميانمار 
من فيروس كورونا بدءًا من أغسطس/ 
آب مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. لــكــّن االنــقــاب 
املاضي  شباط  فبراير/  في  العسكري 
املستشفيات  تفادي  إلــى  كثيرين  دفــع 
الــعــســكــريــة وإن اســتــمــرت فـــي الــعــمــل، 
األطباء  بن  من  كثيرين  أّن  خصوصا 
ــنــظــام  ــوا ال ــعـ ــاطـ ــن قـ ــذيــ ــ ــات ال ــمــــرضــ واملــ
مــؤقــتــة،  عــــيــــادات  وأداروا  االنـــقـــابـــي 
تعرضوا لاعتقال، فيما تباطأت وتيرة 

اللقاحات إلى حّد كبير. 
مــن جــهــتــه، يــقــول زيــــار تــــون، مؤسس 
جــمــاعــة الــعــمــل املــدنــي »كــلــن يــانــغــون« 
الحجر الصحي:  الــذي عمل في مراكز 
يــتــمــتــع  ــخــــص حـــكـــيـــم  ــد شــ ــ ــوجـ ــ يـ »ال 
بقلب طيب ورغــبــة صــادقــة فــي معرفة 
 حكم 

ّ
ــل الــحــقــيــقــة، يـــريـــد الــعــمــل فـــي ظــ

التنبؤ  الصعب  العسكري. من  املجلس 
بـــمـــا يــخــبــئــه املــســتــقــبــل تـــحـــت الــحــكــم 

العسكري«. 
بدوره، قال املتحدث باسم األمم املتحدة 
نيويورك: »من  ستيفان دوجــاريــك في 
ــول زمــــاؤنــــا فــــي األمــــم  ــقـ مـــيـــانـــمـــار، يـ
هم قلقون بشأن 

ّ
املتحدة على األرض إن

ــدد إصـــابـــات  ــادة الــســريــعــة فـــي عــ ــزيــ ــ ال
كوفيد-19 املسجلة«.

)أسوشييتد برس(

الكثير  العراق  في  المستشري  الفساد   يسبّب 
مؤسسات  داخــل  ســواء  التزوير،  عمليات  من 
الدولة الرسمية أو خارجها، ومنها دوائر وزارة 
عندما  التزوير  إلــى  عراقيون  ويلجأ  الصحة. 
شخصية  هويات  أو  بطاقات  إلــى  يحتاجون 
تستطع  لم  فيما  دراسية،  شهادات  حتى  أو 
الحكومات المتعاقبة على البلد منذ عام 2003 

وحتى اليوم ضبط التزوير.

عجز أمام الفساد

Monday 12 July 2021
االثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة

)سانغ أونغ ماين/ فرانس برس(



وسط مدينة البيرة املاصقة لرام الله )تشكل 
املدينتان محافظة واحدة( لتعرض بضاعتها، 
»لكن ليس كما يجب«.  الزبائن  عــدد  زاد  وقــد 
 الــدعــم 

ّ
تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــتــقــد أن

أفضل  هو  البسطات  املباشر ألصحاب  املالي 
 
ً
الحلول التي يجب تقديمها عبر البلديات مثا
خــــــرى«. يــقــاطــع حديث 

ُ
أو مــؤســســات داعــمــة أ

فدوى التي يبدو التعب واضحًا على وجهها 
مـــارة يستفسرون عــن أســعــار مــا تبيعه. فإما 
للحصول  يساومونها  أو  طريقهم،  يتابعون 
عـــلـــى ســـعـــر يـــنـــاســـبـــهـــم، فــــي إشـــــــارة واضـــحـــة 
المــتــعــاض الـــزبـــائـــن مـــن األســــعــــار، خــصــوصــًا 
ــهــم يــتــوقــعــون أن يــكــون أقـــل كــونــه يــبــاع من 

ّ
أن

خـــال بــســطــة.  بفضل بــيــع الــفــاكــهــة والخضر 
عــلــى إحــــدى الــبــســطــات، يــواصــل الــشــاب أنــس 
الــعــمــري دراســــة الــتــجــارة فــي الــجــامــعــة )سنة 
يبيع  عــامــًا(   52( العمري  والـــده سياد  ثانية(. 
الفاكهة والخضر على بسطة في حسبة مدينة 
البيرة منذ 35 عامًا، يدخر املال من عمله البنته 
ماجدة التي ستنهي الثانوية العامة وتلتحق 
»العربي  لـ  يقول  قليلة.  أشهر  بعد  بالجامعة 
في  دراسته  يواصل  عملي،  »بفضل  الجديد«: 
أشهر.  بعد  شقيقته  بــه  وستلتحق  الجامعة، 
وعلى الرغم من تعبي في الوقوف أمام البسطة 
سنوات طويلة ومعاناتي من ألم في القدمني، 
عدا عن أمزجة الزبائن الصعبة أحيانًا وغياب 
خدمات البلدية، أقله عدم توفير مظلة ودورات 

ني أجني رزقي 
ّ
مياه ومصلى، فأنا مرتاح ألن

من عرق جبيني«.

أين البلديات؟
بلدية  فــي  التنفيذ  قسم  بأعمال  القائم  يقول 
الــبــيــرة أشــــرف صــايــل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»يــتــســع ســـوق الــحــســبــة وســـط مــديــنــة الــبــيــرة 
ألكـــثـــر مـــن 130 بــســطــة، وتــتــقــاضــى الــبــلــديــة 
مبلغًا رمزيًا كأجرة يومية لقاء تقديم بعض 
اإلنـــارة.  الــســوق، وتوفير  الــخــدمــات كتنظيف 
وخصصت هــذا الــســوق ألصــحــاب البسطات. 
 البعض يصّر على تأجير بسطات أخرى 

ّ
 أن

ّ
إال

على الشارع الرئيسي قرب ميدان املنارة وسط 
املــديــنــتــني الــتــوأمــني رام الــلــه والـــبـــيـــرة، األمـــر 
الــذي يشكل اعــتــداًء على األرصــفــة والطرقات 
التي تعيق حركة املارة، عدا عن ترك أصحاب 
الــبــســطــات مــخــلــفــات بــضــاعــتــهــم، وخــصــوصــًا 
الـــغـــذائـــيـــة والــــزراعــــيــــة، لــيــقــع عــلــى كـــاهـــل 20 
 
ّ
مــوظــفــًا فـــي الــبــلــديــة إزالــتــهــا يــومــيــًا عــلــمــًا أن
البسطات  وضـــع  يمنع  كــمــا  كــبــيــرة.  كمياتها 
خــارج مربع ســوق الحسبة، بــدءًا مــن الساعة 

الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساًء«.
على  البسطات  إقــامــة  الله  رام  بلدية  ومنعت 
األرصــــفــــة والـــطـــرقـــات، بــاســتــثــنــاء الــبــســطــات 
تحصل  الــتــي  الــزراعــيــة،  خصوصًا  املوسمية 
على ترخيص من البلدية للبيع، حرصًا على 
حـــق املـــــارة فـــي الــطــريــق واألرصــــفــــة، وفــــق ما 

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

بيل الفجر، يكسر صوت خطوات 
ُ
ق

أم جال وخشخشة أكياسها ركود 
سوق وسط مدينة رام الله، وسط 
ثّبت 

ُ
ت املحتلة.  فلسطني  فــي  الغربية،  الضفة 

املــقــوى،  والــــورق  الباستيك  بعض صــنــاديــق 
ليبدأ يومها الطويل واملستمر على بسطتها 
مــنــذ أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــًا بــعــبــارة »يـــا رب 
الــرزق عليك«. تبذل أم جال )64 عامًا( جهدًا 
كبيرًا للبيع وملواجهة األيام الصعبة. تواظب 
على العمل خال عطلة نهاية األسبوع، علمًا 
البسطة  عــلــى  تــعــرضــهــا  الــتــي  منتجاتها   

ّ
أن

ــواءم مــــع فـــصـــول الـــســـنـــة. تــبــيــع الــفــقــوس  ــتــ تــ
)مقتي( والعنب خال الصيف، قبل أن تنتقل 
إلــــى املــــزروعــــات الــشــتــويــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــعــّد املــخــلــات لــدى عودتها 

ُ
يومها الــطــويــل، ت

إلى املنزل لتبيعها.
ــأ مــــئــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني فـــــي مــخــتــلــف  ــلـــجـ يـ
ــــى الـــطـــرقـــات  مـــحـــافـــظـــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلـ
ــة حــيــث يــضــعــون بــســطــاتــهــم طلبًا  ــفــ واألرصــ
عليها  غلبت  وإن  املنتجات،  وتتنوع  لــلــرزق. 
تلك الزراعية، تليها األلعاب واألدوات املنزلية، 
ــهـــاك الـــســـريـــع كــاملــنــاديــل  ــتـ ــات االسـ ــيـ ــاجـ وحـ
ــــض املــــابــــس  ــعـ ــ الـــــورقـــــيـــــة والـــــكـــــمـــــامـــــات، وبـ
ــدأ الــبــعــض بــالــبــيــع  ــ كـــالـــجـــوارب وغـــيـــرهـــا. وبـ
ــرًا هــربــًا مــن بـــؤس مهٍن 

ّ
عــلــى الــبــســطــات مــؤخ

خرى ليست أحسن حااًل من جلوسهم 
ُ
وحرف أ

آخــرون  أمضى  فيما  البسطات،  أمــام  الطويل 
نــحــو نــصــف أعــمــارهــم خــلــف طــاولــة خشبية، 
وقد حفظوا مامح الناس والزبائن، وما زالوا 
يواجهون معترك الحياة في مكان غير ثابت. 
ل أصحاب البسطات من مكان 

ّ
وغالبًا ما يتنق

إلــى آخــر في املربع نفسه وســط السوق للفت 
انتباه الزبون وزيادة فرص الشراء، خصوصًا 

في الشوارع الرئيسية واملكتظة.
ال تكاد أم جال - التي تتمتع بشعبية كبيرة 
فــي الــســوق وبـــني الــنــاس، هــي الــتــي كــانــت قد 
اشـــتـــهـــرت عــلــى وســـائـــل اإلعــــــام والـــتـــواصـــل 
تشعل  حــتــى  ســيــجــارة  تطفئ   - بسيجارتها 
أخرى. تقول لـ »العربي الجديد«: »املسؤوليات 
وأتحملها وحدي.  كبيرة وكثيرة  في حياتي 
اعـــتـــدُت الــعــمــل. آتـــي إلـــى هــنــا عــنــد الــســادســة 
صباحًا. وحني ُيغلق جيراني املحل التجاري 
املقابل، أمللم حاجياتي وأودعها لديهم، ليصل 
عـــدد ســـاعـــات عــمــلــي إلـــى 16 ســاعــة يــومــيــًا«. 
ثم تضحك  أيــضــًا«.  أعمل  »والِجمعة  تضيف: 

مبدية تفاؤاًل بالغد، لتقول: »الحمد لله«.

حاجة إلى الدعم
ت فدوى محمد )55 عامًا( ضعف اإلقبال على 

ّ
مل

شراء منتجات التطريز التراثية التي تصنعها 
فــــي مـــنـــزلـــهـــا مـــنـــذ ســــنــــوات عـــــــدة، فـــاخـــتـــارت 
املـــارة  الــجــلــوس عند ســـور منخفض يقصده 

بسطات 
رام اهلل والبيرة

ملجأ 
محدودي 

الدخل 
الفلسطينيين

الضفة  في  البائعين  من  للعديد  ملجأ  البسطات  ُتعّد 
الغربية، كما أنّها أساسية للزبائن من محدودي الدخل، 
الراهنة  الفترة  باآلخر. في  الطرفين يشعر  فكأّن كلًّا من 

يقبل الشباب على إنشاء مثل هذه البسطات

يتوقع الزبائن أن تكون 
األسعار أدنى على 

البسطات مقارنة بالمتاجر

منعت رام اهلل 
إقامة البسطات باستثناء 

الموسمية

1819
مجتمع

توضح مديرة دائرة العاقات العامة واإلعام 
لـ  الله، مــرام طوطح، في حديث  في بلدية رام 
 »بعض 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«. تــقــول طــوطــح إن

ــتـــي يــبــيــع أصــحــابــهــا  الـــبـــســـطـــات الـــقـــديـــمـــة الـ
عليها الكعك والذرة والصحف تحصل أيضًا 
على استثناء التشغيل؛ كونها تعمل باألصل 
وتحاول  السنوات،  عشرات  منذ  أماكنها  في 
التي  اإلنسانية  الــحــاالت  بعض  دعــم  البلدية 
تــحــتــاج إلــــى رخـــصـــة تــشــغــيــل لــلــبــســطــة، مع 
إلى  وتحويلها  البسطات  هــذه  تنظيم  حفظ 
ــواق مــوســمــيــة بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســات  ــ أســ
الله  رام  بلديتا  وتعتمد  ــرى«.  خــ

ُ
أ وجمعيات 

والبيرة خططًا تشجيعية ألصحاب البسطات 
ــة، مـــن خــــال تخصيص  ــيـ ــراثـ ــتـ الـــزراعـــيـــة والـ
 بلدية البيرة تخصص 

ّ
أسواق أسبوعية، إذ إن

لـــلـــفـــاحـــني واملــــــــزارعــــــــني مـــــن مـــخـــتـــلـــف قــــرى 
 أسبوع في ساحة 

ّ
املحافظة أيام السبت من كل

املركز الثقافي وسط املدينة لبيع منتجاتهم، 
كما تخصص بلدية رام الله »سوق الحرجة« 
ــزراعــــني واملــشــاريــع  ألصـــحـــاب الــبــســطــات واملــ
 أســبــوع أمــام 

ّ
الــصــغــيــرة أيـــام الجمعة مــن كـــل

املعروفة  القديمة  بلدتها  فــي  الــلــه  رام  بلدية 
برام الله التحتا.

كسر احتكار المحال التجارية
لشراء  الــنــاس  مــن  امليسورين  غالبية  يتوجه 
مــا يــحــتــاجــونــه مــن املــحــال الــتــجــاريــة، بينما 
يقصد البسطات من تشبه حالهم حال الباعة 
خــلــفــهــا. ويـــحـــاول بــعــض الــشــبــاب فــي مقتبل 
يتبع  فكما  لصالحهم؛  املــعــادلــة  كــســر  الــعــمــر 
الــتــاجــر فـــي مــنــشــأتــه الــكــبــيــرة بــعــض الــحــيــل 
 أصحاب 

ّ
والخطط التسويقية للبيع، يبدو أن

البسطات من الشباب يحاولون اعتماد الحيل 
املربوع  وموسى  جهاد  الشابان  قــرر  نفسها. 
افــتــتــاح بسطة أكــســســورات لــألطــفــال وألــعــاب 
باعتبار  البيرة،  مدينة  بسعٍر رخيص وســط 
وارتفاع  التجارية  املحال  من  ملوا  الناس   

ّ
أن

الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول موسى  األسعار. 
»يــجــب أن نـــقـــّوي الـــســـوق الــشــعــبــي مـــن خــال 
عدم زيــادة األسعار. نحن أصحاب البسطات 
ــم يـــشـــعـــرون بــنــا.  ــنـــاس وهــ نــشــعــر بــــأحــــوال الـ
فــالــنــاس إمـــا أغــنــيــاء أو فـــقـــراء وقـــد انــعــدمــت 
الطبقة الوسطى«. يضيف: »ما يميز البسطة 
هو القدرة على بيع أكثر من منتج ُمختلف«. 
 ثــمــة مــحــااًل تبيع 

ّ
يــتــابــع: »عــنــدمــا نــاحــظ أن

مــنــتــجــات مــا بــســعــر أعــلــى، أجــلــبــهــا وأبيعها 

بسعر أقـــل. وفـــي املـــواســـم، كــالــعــام الـــدراســـي، 
ــــوازم املـــــدارس والــقــرطــاســيــة بــأســعــار  نــبــيــع لـ
منخفضة«. يجاهد املسن عيسى سمارة الذي 
شارف على السبعني عامًا من أجل تأمني لقمة 
كان  املطعم حيث  مع  اختلف  وبعدما  عيشه. 
يــعــمــل، اخــتــار مــســاحــة مــتــريــن مــربــعــني، قــرب 
ســــوق الــحــســبــة الــكــبــيــر، وســــط ســــوق مــديــنــة 
لــألطــفــال. يقول  ألــعــاب صغيرة  الــبــيــرة، لبيع 
ــااًل قبل  ــا أفــضــل حــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــن لـــ

تفشي فيروس كورونا وقد اعتدت بيع كميات 
أكبر خــال اليوم. أمــا في الفترة الحالية، فا 
ــاد أبـــيـــع بــثــمــن الــبــضــاعــة الـــتـــي أشــتــريــهــا.  ــ أكـ
الــوضــع ســيــئ، ومـــا حــصــل مــؤخــرًا فــي قطاع 
ــداث الــقــدس والــضــفــة الغربية كلها  غــزة وأحــ
أثـــرت على الحركة فــي الــســوق واإلقــبــال على 
البسطات«. مع ذلك، يرفض سمارة الجلوس 
فــي املــنــزل بهدف الــراحــة بعد ســنــوات طويلة 
 أبـــنـــاءه يــعــمــلــون وبــالــتــالــي 

ّ
مـــن الــعــمــل. وألن

التمسك  ُيتَوقع منه  إعالته،  قــادرون على  هم 
»العربي   سمارة يقول لـ

ّ
بالبقاء في املنزل. لكن

الجديد«: »ال أحب الجلوس في املنزل وسأبقى 
 

ّ
أعمل. عاش والدي خمسة وتسعني عامًا وظل

يعمل. أنا هنا من أجل التسلية ال العمل فقط، 
ومن أجل استثمار وقت الفراغ«.

بسطة بالوراثة
اآلتيان  عايش  وجعفر  محمد  الفتيان  يبدو 
هما 

ّ
الـــزراعـــي، سعيدين ألن الــقــدس  مــن ريـــف 

بالنسبة  للعائلة.  ثانية  بسطة  على  يعمان 
 الــعــمــل هــو تسلية خـــال اإلجـــازة 

ّ
لــهــمــا، فـــإن

ـــ »الــعــربــي  ــقـــوالن لـ املـــدرســـيـــة فـــي الــصــيــف. يـ

الـــجـــديـــد«: »نــســتــيــقــظ مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر 
ــا الــــزراعــــيــــة، ثــم  ــنــ ــفـــقـــوس مــــن أرضــ لــقــطــف الـ
البيرة. ونحن سعيدان  نبيعها وسط مدينة 
نا نعمل ونتقاضى املال ونساعد عائلتنا 

ّ
ألن

التي تقدم لنا أجرًا مقابل العمل«. ينزعجان 
مــن ضــعــف الـــشـــراء، ويـــحـــاوالن التغلب على 
ــــال تـــبـــادل  ســــاعــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة مــــن خـ
أطــــــــراف الــــحــــديــــث والـــتـــســـلـــيـــة أحــــيــــانــــًا عــبــر 
ــواتـــف املـــحـــمـــولـــة، ثــــم يــبــتــســمــان عــنــدمــا  ــهـ الـ
يـــأتـــي زبـــــون، ويـــتـــذكـــران نــصــائــح أخــويــهــمــا 
اللذين يعمان على بسطة أخرى في السوق، 
والنداء  بهدوء  الزبون  مع  التعامل  بضرورة 
عــلــى الــبــيــع بــلــطــف. ويــفــخــر الــصــبــيــان بعمل 
جدهما في بيع املنتجات الزراعية في القدس 
هما ورثا منه حيلة كسب 

ّ
ورام الله، ويبدو أن

الزبون وإن على بسطة.

فلسطين االردن

مصر

سورية
لبنان

تحقيق

عبد اهلل البشير، سالم حسن

تــشــهــد مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــة 
الخضراء،  تراجعًا كبيرًا في املساحات 
ــة خــــطــــرة جــــــدًا تـــهـــدد  ــلـ ــــد يـــبـــلـــغ مـــرحـ قـ
ها 

ّ
أن التصحر، ال سيما  إلــى  بانزالقها 

ترافقت  عقود  منذ  الجفاف  من  تعاني 
الــنــظــام  إدارات  إبــــــداء  عــــدم  مـــع  أيـــضـــًا 
الــســوري أي اهــتــمــام بــاملــوضــوع، حتى 
فــي مــرحــلــة مــا قــبــل انــــدالع األزمــــة عــام 

.2011
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ فــقــط عــلــى ما 
ــــاذ  ــقـ ــ ــات وإنـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــقـــى مـــــن هـــــــذه املـ ــبـ تـ
املنطقة، يواصل فريق مبادرة »الجدائل 
الـــخـــضـــراء« عــمــلــه عــلــى خــطــة وضعها 
لــزرع نحو أربــعــة مايني شــجــرة، علمًا 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيـ أن أهــــالــــي حــــي الـــهـــالـ
الــقــامــشــلــي بــمــحــافــظــة الــحــســكــة شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــة، كـــانـــوا قـــد أطــلــقــوا في 
تــطــوعــيــة  حـــمـــلـــة   ،2020 أيـــــــار  مــــايــــو/ 
لــتــشــجــيــر حــّيــهــم عــبــر زرع نــحــو 500 
ـــني مــثــمــرة  ــوزع بـ ــتــ شـــجـــرة مـــتـــنـــوعـــة تــ
ـــروع الـــقـــســـم  ــ ــشـ ــ ــة. وشــــمــــل املــ ــ ــيـ ــ ــــرجـ وحـ
املحاذية  الهالية  مــن هضبة  الــســوري 
ــا، فــي  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــدود بـــــني ســـــوريـــــة وتـ ــحــ ــلــ لــ
إطـــار الــجــهــود املــبــذولــة إلعـــادة الغطاء 

األخضر. 
ــق بـــاســـم  ــاطــ ــنــ ــو شــــيــــخــــو، الــ ــ ــ يــــقــــول زيـ
مبادرة »الجدائل الخضراء« لـ »العربي 
الجديد«: »مشروعنا تطوعي اجتماعي 
وغير ربــحــي، بــدأ فــي أكتوبر/ تشرين 
املــســاحــات  ــادة  زيــــ بـــهـــدف   2020 األول 
الــخــضــراء فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة«. 
يــضــيــف: »نــســبــة املــســاحــات الــخــضــراء 
املــائــة مــن جغرافية  فــي  ال تتجاوز 1.5 
 
ّ
املــنــطــقــة، وهــــي ضــئــيــلــة جــــدًا، عــلــمــًا أن

نسبة هــذه املــســاحــة يجب أن تــتــراوح، 
حسب التوصيات العاملية، بني 10 و12 
باملائة، ما يعني أننا نفتقد فعليًا 98.5 
فــي املــائــة مــن الــغــطــاء الــنــبــاتــي«. يؤكد 
 »املــنــطــقــة تــعــانــي مـــن شبه 

ّ
شــيــخــو أن

تــصــّحــر، كــمــا تــحــتــضــن لــألســف نسبة 
ــة مـــن إصــــابــــات الــســرطــان  ــائـ 80 فـــي املـ
الــبــاد، وهـــو رقـــم مخيف  املسجلة فــي 
العمل وبــذل جهود  حقًا يحتم تكثيف 
أكبر إلبعاد أخطار التلوث عن املجتمع 
ــدم تنفيذ  ــًا«. ويــنــتــقــد عــ ــعـ والـــصـــحـــة مـ
مــؤســســات الــدولــة الــســوريــة واجباتها 
تــجــاه املنطقة طـــوال الــعــقــود املــاضــيــة، 
غض  مــع  النفط  باستثمار  واكتفائها 
ــات الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــاثـ ــعـ ــبـ الـــنـــظـــر عــــن االنـ
وتجاهل  والــبــرك،  االستخراج  محطات 
لهذه  توفير معالجة سليمة  متطلبات 
األمـــاكـــن، واالهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة. والــيــوم 
نحاول أن نعمل لتحسني أحد جوانب 
اإلهـــمـــال املــتــعــمــد والــطــويــل األمــــد عبر 

زيادة املساحات الخضراء«.
ويـــتـــابـــع: »زرعــــنــــا حــتــى اآلن نــحــو 80 
واالعــتــنــاء  رعايتها  نتولى  شتلة  ألــف 
بها حاليًا. ونتعاون مع اإلدارة الذاتية 
لــقــوات ســوريــة الــديــمــوقــراطــيــة )قــســد( 
على  وتشجعنا  بــآلــيــات  تدعمنا  الــتــي 
مواصلة املشروع، ما يجعله يتطور إلى 
نــوع مــن الشراكة بــني مــبــادرة الجدائل 
مؤسسات  وبــعــض  البيئية  الــخــضــراء 
دعــمــًا  تــلــقــيــنــا  أيـــضـــًا  الـــذاتـــيـــة.  اإلدارة 
اجــتــمــاعــيــًا مــن مــتــطــوعــني ومــؤســســات 
وفــرت آلــيــات، مثل هجني، وأحــمــد كمر 
الــهــنــدســيــة،  لــآلــيــات  لــلــنــقــل، وإن روك 
وزاجـــــروس ألعــمــال الـــطـــرق. وساهمت 

ونفذت  وشتل،  أتربة  لنقل  مهمات  في 
مــــن دون أن  ــة مــخــتــلــفــة  ــ ــيـ ــ أمــــــــورًا زراعـ
تحّملنا أعباء أي كلفة مالية، وذلك على 

امتداد عام من بدء املشروع«.
 عــمــلــيــة تجهيز 

ّ
أن إلــــى  يــشــيــر شــيــخــو 

تسلمتها  أراٍض  فـــي  تــحــصــل  الــشــتــل 
»الــــــجــــــدائــــــل الــــــخــــــضــــــراء« بــــــا مـــقـــابـــل 
ــة األمـــــــــد فــي  ــلــ ــة طــــويــ ــيــ ــنــ وبــــعــــقــــود زمــ
وعامودا  والحسكة  القامشلي  مناطق 
 »شــخــصــيــات 

ّ
والـــدربـــاســـيـــة. ويـــذكـــر أن

قـــدمـــت يــــد الــــعــــون عـــبـــر مـــبـــالـــغ مــالــيــة، 
في  املطلقة  الشفافية  نعتمد  نا 

ّ
أن علمًا 

نتسلمها«.  مــســاعــدة  أّي  قــيــمــة  إعــــان 
ــبـــادرة ستركز  »املـ أن  ويــوضــح شيخو 
ــواع األشـــجـــار املــوجــودة  ــادة أنــ عــلــى زيــ
فـــي املــنــطــقــة، ومــنــهــا الـــتـــني والــفــســتــق 
الــــحــــلــــبــــي والـــــحـــــراجـــــيـــــات بــــأنــــواعــــهــــا 
والحمضيات. ونهتم بزرع أشجار ذات 
يجعلنا  مــا  للبيئة،  اســتــراتــيــجــي  بــعــد 
نــتــجــنــب قـــدر املــســتــطــاع، اســتــنــادًا إلــى 
املـــعـــلـــومـــات الــعــلــمــيــة املـــتـــوافـــرة لــديــنــا 
أنواع أشجار  والخبرات املتداولة، زرع 
ــر، وتـــنـــعـــدم  ــمــ ــعــ ونــــبــــاتــــات قـــصـــيـــرة الــ

جدواها الصحية والبيئية«.
تتحدث ندى ابراهيم، التي تشارك في 
أهمية  عن  الجديد«  »العربي  لـ املبادرة 
كثيرة منها  »مدنًا   

ّ
أن املشروع. وتؤكد 

ــزام أخــضــر  ــ الــقــامــشــلــي تــحــتــاج إلــــى حـ
ثاني  انبعاثات غاز  يخفف من كميات 
أكــســيــد الــكــربــون فــي أجــوائــهــا وينقي 
ــل تــعــزيــز املــنــافــع  الــــهــــواء فــيــهــا مـــن أجــ
الــبــيــئــيــة«.  تــضــيــف: »يــجــب املــســاهــمــة 
ــًا فــــي تــقــلــيــص درجـــــــات الــــحــــرارة  أيـــضـ
الـــتـــي ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر ومــلــحــوظ 
عــن مــعــدالتــهــا الــســنــويــة خـــال األعـــوام 
األخيرة التي شهدت قطع أشجار معظم 
الحدائق العامة في عدد كبير من مدن 
هذه  واستثمار  ســوريــة،  شرقي  شمال 
الــحــدائــق فــي مــشــاريــع أخــــرى، مــا حــرم 
والترويح  للتنزه  فسحات  من  األهالي 

عن النفس«.
ــة لــــجــــني، مــن  ــ ــدّرســ ــ ــتـــحـــدث املــ كــــذلــــك، تـ
»العربي الجديد« عن أهمية  الحسكة لـ
ــة: »حـــني  ــلــ ــائــ قــ األشـــــجـــــار  إعـــــــــادة زرع 
 الـــغـــابـــات 

ّ
ــمـــع أن كـــنـــت طــفــلــة كـــنـــت أسـ

 هـــذا الــكــام محطة 
ّ

ــل  رئـــة الــكــوكــب. وظـ
عابرة في حياتي حتى كبرت وأدركت 
فــي مكان يخلو مــن أشجار  أن ال روح 
 شـــجـــرة 

ّ
ــة بـــــا ظـــــــل ــنــــزهــ ــالــ وزهــــــــــــور. فــ

تحليق  في  والنظر  تحتها  والجلوس 
 

ّ
ــة. أشـــكـــر كـــل ــزهــ الـــعـــصـــافـــيـــر لــيــســت نــ

ــار إلـــى  ــجــ مــــن يـــســـاهـــم فــــي عـــــودة األشــ
الـــقـــامـــشـــلـــي، فـــهـــو يـــعـــيـــد الـــــــــروح إلـــى 

املدينة، وينعشها مجددًا«.

»الجدائل الخضراء« تزين القامشلي

شمال شرقي سورية يفتقر إلى الغطاء النباتي )العربي الجديد(

جهود كبيرة إلعادة إحياء المساحات الخضراء )العربي الجديد(

تبيع الزيتون والتين )العربي الجديد(
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عدد البسطات التي يتسع لها سوق 
الحسبة، بحسب القائم بأعمال قسم 
التنفيذ في بلدية البيرة أشرف صايل.

منذ عام 2011، تعرّض 
الغطاء األخضر في 

سورية لتدمير كبير 
بسبب الحرب، والوضع 

أسوأ في مناطق 
شمال شرقي البالد 

المعروفة أصًال بفقر 
الغطاء النباتي فيها

»يكاد مركب مكافحة 
فيروس كورونا أن يغرق 

في تونس«. هذا ما 
قالته قبل أيام الناطقة 

باسم وزارة الصحة نصاف 
بن علية، مع تأكيدها 

أّن »الوضع كارثي، 
والمنظومة الصحية 

انهارت« في ظّل انتشار 
المتحور »دلتا«

الجميع »مستحيل« »تسونامي كورونا« يضرب تونس وإسعاف 
نسبة المرضى الذين 

يحتاجون إلى أوكسجين 
تناهز 80 في المائة

تجاوز معدل العدوى 
ببعض المحافظات ألف 

إصابة لكل 100 ألف 

تونس ـ مريم الناصري

ــوم، يـــتـــأزم الـــوضـــع الــصــحــي في  يــومــًا بــعــد يــ
مــواجــهــة وبــــاء فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد في 
 ارتــفــاع عــدد اإلصــابــات الــذي 

ّ
تــونــس، فــي ظــل

الجائحة مطلع  ألــف منذ ظــهــور  تــجــاوز 400 
2020، وظـــهـــور أكــثــر مـــن مــتــحــّور فـــي بعض 
املناطق، ومن بينها متحّور »دلتا« الذي زاد 
الوضع سوءًا في الفترة األخيرة، بسبب سرعة 
انــتــشــاره. يــتــرافــق ذلـــك مــع تــســاهــل كــبــيــر في 
ســواء  االجتماعي،  التباعد  إجـــراءات  تطبيق 
التي  الــحــكــومــيــة،  اإلدارات  أو  املــواطــنــني  لـــدى 
اكــتــفــت خـــال األشـــهـــر األخـــيـــرة بــفــرض حظر 
فتحصل  التلقيح  عمليات  أمـــا  لــيــلــي.  تــجــول 

ببطء شديد.
وتــشــهــد غــالــبــيــة مــســتــشــفــيــات تــونــس حاليًا 
اكــتــظــاظــًا وارتــفــاعــًا كــبــيــرًا فــي عـــدد الــوافــديــن 
ــلـــك الــخــاصــة  ــا، وتـ ــ ــــورونـ ــــى أقــــســــام عـــــاج كـ إلـ
باإلنعاش التي تعاني من نقص كبير في عدد 
ــّرة وأجـــهـــزة األوكــســجــني الــتــي تتناسب  ــ األسـ

مــع احــتــيــاجــات املــرضــى، مــا أجــبــر السلطات 
عــلــى فــــرض حــجــر صــحــي شـــامـــل فـــي بعض 
املـــحـــافـــظـــات واملــــديــــريــــات ملـــحـــاولـــة الـــحـــد من 

انتشار الفيروس. 
اقتراحات  قّدم 

ُ
ت التي  العلمية،  اللجنة  ودعــت 

إلى الحكومة بشأن أساليب مكافحة كورونا، 
إلــى تشديد إجـــراءات الــوقــايــة، وبينها زيــادة 
إغاق  وتنفيذ  الليلي،  التجول  ساعات حظر 
شــامــل فــي مــحــافــظــات يــتــســارع فيها انتشار 
 الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة 

ّ
الـــوبـــاء، وتــجــمــيــد كـــل

الـــوبـــاء  ــع   وضــ
ّ
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة »ألن

 تسونامي 
ّ
بات كارثيًا لدرجة يمكن القول إن

االرتفاع  مع  تونس،  يضرب  بكورونا  خاصًا 
ــابــــات وامـــتـــاء أقــســام  الــكــبــيــر فـــي عــــدد اإلصــ
اإلنــعــاش، إضــافــة إلــى ارتــفــاع عــدد الفحوص 
املوجبة اليومية بنحو 37 في املائة، وتجاوز 

عدد الوفيات املائة يوميًا«.
 ملــدة 

ً
وفــرضــت الــســلــطــات حــظــر تــجــول شــامــا

ــبــــوع فــــي ســــت مـــحـــافـــظـــات، هــــي ســلــيــانــة  أســ
ــاف والـــــقـــــيـــــروان وجــــنــــدوبــــة وبــــنــــزرت  ــ ــكــ ــ ــ وال

الــعــدوى فيها  وســوســة، بعدما تجاوز معدل 
 100 ألـــــف شـــخـــص خـــال 

ّ
ألـــــف إصــــابــــة لــــكــــل

األسبوعني األخيرين، خصوصًا في مديريات 
في  الجميع  سبقت  الــتــي  املنستير،  محافظة 
إقرار حظر التجول األسبوع قبل املاضي، في 
 النسبة القصوى محددة بـ400 إصابة 

ّ
حني أن

ــراف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة.  ــ تــخــضــع إلشـ
نيكول«  »شـــارل  فــي مستشفى  يشير طبيب 
بــتــونــس الـــعـــاصـــمـــة، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
ــدًا مثل  ــع املــســتــشــفــى صــعــب جــ  وضــ

ّ
إلــــى أن

مــســتــشــفــيــات أخـــــرى فـــي الــعــاصــمــة وبــاقــي 
املحافظات، بسبب عدم القدرة على التعامل 
ــدًا،  ــن الـــكـــبـــيـــر جــ ــديــ ــوافــ ــى الــ ــع عـــــدد املــــرضــ مــ
والذين يحتاجون في الوقت ذاته إلى إنعاش 
وأســــــّرة مــجــهــزة بــأجــهــزة أوكـــســـجـــني، علمًا 
العاصمة  مستشفيات  لغالبية  قــــدرة  ال  أن 
يضيف:  حاليًا«.  مريض  أّي  استيعاب  على 
»توقعنا حصول انفراج في الوضع الصحي 
 وصول املتحّور دلتا 

ّ
مع مطلع الصيف، لكن

فــاقــم الــوضــع خــال وقــت قصير، مــع تسارع 
»يرتفع  أن  الطبيب  وتــوقــع  الـــوبـــاء.  انــتــشــار 
عــــدد اإلصــــابــــات فـــي األيــــــام املــقــبــلــة بــتــأثــيــر 
عــــدم تــقــّيــد الـــنـــاس بــالــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
 نقص 

ّ
ظــل وفــي  بالكمامات،  التزامهم  وعــدم 

ــزة األوكــــســــجــــني فــــي املــســتــشــفــيــات لــن  ــهــ أجــ
نــســتــطــيــع إســــعــــاف الـــجـــمـــيـــع«. فــــي املـــقـــابـــل، 

ــدة مـــن مــكــونــات املجتمع  ــادرات عـ ــبـ ظــهــرت مـ
املدني وأخرى فردية لجلب أجهزة أوكسجني 
ومراكز صحية،  على مستشفيات  وتوزيعها 
ومــرضــى فــي بيوتهم. ةيــتــحــدث الــنــاشــط في 
منظمة الهال األحمر التونسي عبد الرحمن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن تجنيد  بــالــضــيــاف، لـــ
 فـــــــروع املـــنـــظـــمـــة خـــــال الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة 

ّ
كـــــل

الــوبــاء،  انتشار  أزمـــة  مكافحة  فــي  للمساعدة 
وتكثيف البحث عن أجهزة أوكسجني وفّرها 
 بعض املتطوعني وجــرى توزيعها على 

ً
فعا

الذين  املــرضــى   نسبة 
ّ
أن مــراكــز صحية، علمًا 

يحتاجون إلى أوكسجني تناهز 80 في املائة، 
أّي  في  باملوت  مهددة  غالبيتهم   

ّ
أن يعني  ما 

الــديــن، وهو  مــن جهته، يشير سيف  لحظة«. 
أحد املتطوعني لجمع تبرعات لعاج مرضى 
ــى »تـــلـــقـــي اتــــصــــاالت كـــثـــيـــرة مــن  ــ ــا، إلـ ــ ــورونـ ــ كـ
 اكتظاظ 

ّ
باحثني عن أجهزة أوكسجني، في ظل

غالبيتها.  فــي  األجــهــزة  ونقص  املستشفيات 
ووفـــــــــّر مـــتـــطـــوعـــون أمــــــــــوااًل جــعــلــتــنــا نـــؤمـــن 

جهازين يوميًا جرى توزيعها على مرضى«.

لكل 100 ألف شخص. وطبق قرار منع الدخول 
والخروج من محافظات تونس الكبرى، وهي 
بن عروس ومنوبة وتونس وأريانة، مع فرض 

 أسبوع. 
ّ

حظر تجول كامل فيها نهاية كل
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة أكـــثـــر مــن  ــد عـــقـــدت رئــــاســ ــ وقـ
ــة الــصــحــيــة مع  اجــتــمــاع طــــارئ لــبــحــث األزمـــ
رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام املــشــيــشــي وقــيــادات 
قبل  الصحة،  قطاع  في  عسكرية ومسؤولني 
قـــرارات  مــجــمــوعــة  الـــــوزراء  أن يتخذ مجلس 
ــات الـــعـــاجـــلـــة ملـــواجـــهـــة  ــاجــ ــيــ ــتــ لــتــلــبــيــة االحــ
ــــروس كــــــورونــــــا، بـــيـــنـــهـــا صــــــرف اعـــتـــمـــاد  ــيـ ــ فـ
عــاجــل وإضــافــي مــن مــيــزانــيــة الــدولــة قيمته 
الــقــطــاع  ــراء  ــ شـ لــتــمــويــل  دوالر،  مــلــيــون   100
الصحي العام تجهيزات وأدوات طبية ومواد 
اســتــهــاكــيــة، وتــرخــيــص 840 عــقــدًا إضــافــيــًا 
إلنشاء مستشفيات ميدانية، وتوقيع  صفقة 
لجلب ألف جهاز أوكسجني، وأخــرى للتزود 
أند  بـــ3.5 مايني جرعة من لقاح »جونسون 
جــونــســون« األمــيــركــي الــــذي يــعــطــى بجرعة 
واحدة، خارج إطار منظومة »كوفاكس« التي 

نقص حاد في التجهيزات 
والقدرات البشرية 

)Getty /وسيم جديدي(
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تم تشييده من قبل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

معهد حمد بن جاسم للتدريب الصناعي في 

الهند يجني ثمرة جهوده  

شّكل معهد حمد بن 
جاسم للتدريب الصناعي 

منذ افتتاحه الرسمي 
في العام 2017 الذي 

أنشأته مؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخيرية 
بوالية ماهاراشترا في 

الهند بالتعاون مع 
مؤسسة كوكن للتنمية 
االجتماعية، نقطة تحول 
نوعية لسكان مقاطعة 

كوكن التابعة للوالية 
بشكل عام، وساهمت 
في تغيير حياة الكثير 

من شباب المنطقة 
الملتحقين ببرامجه 
المهنية المختلفة 

والتي ساهمت 
بتأهيلهم على أيدي 

مدربين من ذوي الخبرة 
لاللتحاق بسوق العمل، 

ليكونوا مؤثرين في 
الواقع االقتصادي 

ألسرهم ومنطقتهم 
ككل. 

ــة  ــج دفع ــرا بتخري ــد مؤخ ــل املعه ــا احتف ك

الــدرايس  العــام  نهايــة  يف  املهنيــن  مــن 

ــي  ــج الت ــت النتائ ــد عكس 2020 – 2021 وق

ــود  ــم الجه ــة حج ــك الدفع ــة تل ــا طلب حققه

التدريســية  الكــوادر  قبــل  مــن  املبذولــة 

مــن  الشــباب  هــؤالء  لتمكــن  واإلداريــة، 

واقعهــم  يف  اإليجابيــة  التغيــرات  أحــداث 

وواقــع أرسهــم والخــروج مــن دائــرة الحاجــة 

واالســتهالك الســلبي إىل دائــرة اإلنتــاج ودعــم 

طموحاتهــم يف حيــاة أفضــل. 

يوفــر معهــد حمــد بــن جاســم للتدريــب 

الصناعــي تدريبــا متقدمــا يف العديــد مــن 

ــد  ــل بالعدي ــي تتمث ــة والت ــاالت الصناعي املج

مــن االختصاصــات التــي تــم تبنيهــا واإلعــداد 

لهــا بنــاء عــى احتياجــات ســوق العمــل 

الكهربــاء  قســم  منهــا  للواليــة  املحــي 

والســباكة وميكانيــكا  واللحــام  وامليكانيــكا 

ــدة  ــام 12 وح ــذه األقس ــمل ه ــفن وتش الس

فرعيــة بطاقــة اســتيعابية بلغــت 300 طالــب 

ــنوياً. س

¦ مبادرات تنموية
وحــول حصــاد املركــز أكــد الســيد ســعيد 

ــذي ملؤسســة  ــس التنفي ــر الهاجــري الرئي مذك

أن  الخريــة،  جاســم  بــن  وحمــد  جاســم 

بــن  حمــد  معهــد  حققــه  الــذي  اإلنجــاز 

ــة  ــة طبيعي ــي نتيج ــب الصناع ــم للتدري جاس

ــة  ــة والعلمي ــة املوضوعي ــراتيجية املؤسس الس

يف تنفيــذ مشــاريعها التنمويــة يف العديــد مــن 

دول العــامل مــن خــالل القيام بدراســة الجدوى 

ــروع  ــع للم ــر املتوق ــداين لألث ــم املي والتقيي

واالجتاعــي  االقتصــادي  املســتوى  عــى 

العديــد  بالتعــاون مــع  والتنمــوي، وذلــك 

ــك  ــة يف تل ــات العامل ــات والهيئ ــن املؤسس م

الــدول، ويعــد املعهــد الــذي أنشــأته مؤسســة 

ــة  ــة بوالي ــم الخري ــن جاس ــد ب ــم وحم جاس

ــي  ــر النوع ــى األث ــا ع ــاال حي ــرا مث ماهاراش

ــة  ــادرات املؤسس ــه مب ــن أن تحدث ــذي ميك ال

يف منــط حيــاة تلــك املجتمعــات الفقــرة، 

ــا  ــا وخصوص ــايش لقاطنيه ــع املع ــع الواق ورف

فئــة الشــباب مــن خــالل تزويدهــم مبختلــف 

املهــارات الفنيــة والتقنيــة يف العديــد مــن 

ــي تؤهلهــم إلحــداث  ــة الت املجــاالت الصناعي

كبــر األثــر يف ســوق العمــل والتخفيــف مــن 

ــع ككل،  ــى املجتم ــلبية ع ــة الس ــار البطال آث

وإعــادة األمــل يف نفوســهم بعيــش حيــاة 

ــة  ــر ترجمــة عملي كرميــة وهــذا الشــعار يعت

ــم  ــن جاس ــد ب ــم وحم ــة جاس ــة مؤسس لرؤي

ــل”. ــاة أفض ــم لحي ــة وتعلي ــة “صح الخري

وأضــاف الهاجــري، أن االختصاصــات التــي 

ــب  ــم للتدري ــن جاس ــد ب ــد حم ــا معه يوفره

ــس  ــل املجل ــن قب ــه م ــرف ب ــي واملع الصناع

الوطنــي للتدريــب املهنــي ومديريــة التعليــم 

ماهاراشــرا،  بواليــة  املهنــي  والتدريــب 

ليــس  العمــل  ســوق  احتياجــات  تتصــدر 

عــى  وإمنــا  الواليــة  مســتوى  عــى  فقــط 

مســتوى جمهوريــة الهنــد حيــث بــات معهــد 

ــي أحــد  ــب الصناع ــن جاســم للتدري ــد ب حم

الروافــد الداعمــة للســوق املحليــة للواليــة 

مــن  عــايل  مســتوى  عــى  كــوادر  بإنتــاج 

الكفــاءة واملهنيــة سيشــكلون حوامــل النهضــة 

الرئيســية القتصادهــم املحــي ولعــب دورا 

هامــا يف تحســن حيــاة األرس يف تلــك املنطقــة.    

¦ بيئة تعليمية مثالية
مــن جهتــه قــال الســيد حســن عبــد الكريــم 

مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  شــوغي 

نشــعر   : االجتاعيــة  للتنميــة  “كوكــن” 

حسن عبد الكريم شوغي سعيد مذكر الهاجري

المعهد ساهم في تغيير 
حياة الكثير من شباب 
المنطقة الملتحقين 

ببرامجه المهنية

نتائج خريجي 2020– 
2021 مثال واقعي 
على حجم الجهود 

المبذولة

شوغلي: المعهد 
يضمن التدفق المستمر 

للحرفيين في مختلف 
المهن الصناعية للوالية

الهاجري: المعهد 
يعكس األثر التنموي 

لمبادرات المؤسسة في 
المجتمعات المحتاجة

مع عدد من طلبة املعهد

بالفخــر يف معهــد حمــد بــن جاســم للتدريــب 

الصناعــي ومبوجــة مــن الفــرح الغامــر ونحــن 

ــزة يف  ــازات ممي ــون إنج ــبابنا يحقق نشــهد ش

ــرا  ــوطا كب ــد ش ــع املعه ــث قط ــتهم حي دراس

خــالل فــرة قصــرة، األمــر الــذي يعكــس 

الجهــود املبذولــة واملتواصلــة للمعهــد بهــدف 

ــالب. ــة للط ــة مثالي ــة تعليمي ــر بيئ توف

وأضــاف تــم تأســيس املعهــد لضــان التدفــق 

يف  واملؤهلــة  املاهــرة  للعالــة  املســتمر 

مختلــف املهــن الصناعيــة التــي تحتاجهــا 

اإلنتــاج  رفــع  بهــدف  املحليــة  الصناعــة 

الصناعــي عــى املســتوى الكمــي والنوعــي 

وذلــك مــن خــالل التدريــب املهنــي عــايل 

الكفــاءة الــذي سيســاهم يف الحد مــن البطالة 

ــف الخــرات  ــن الشــباب وتزويدهــم مبختل ب

والصناعيــة.  التقنيــة 

ــا يف  ــب دورا حيوي ــز يلع ــد، أن املرك ــا أك ك

ــوق  ــد الس ــى رف ــل ع ــالد إذ يعم ــاد الب اقتص

املحــي بالعالــة املاهــرة، مــن خــالل إتاحتــه 

ــية  ــن الهندس ــف امله ــي ملختل ــب املهن التدري

والغــر هندســية وذلــك يتــم يف إطــار مخطــط 

عاملــة  قــوى  إلنتــاج  متكامــل  تدريبــي 

ــث  ــة تواكــب احتياجــات الســوق، حي مطلوب

تتــم صياغــة مناهــج املهــن املختلفــة مــن 

قبــل املديــر العــام للتدريــب والتابــع لــوزارة 

ــال. ــادة األع ــارات وري ــة امله تنمي

¦ كوادر متمرسة 
ــم  ــن جاس ــد ب ــد حم ــة معه ــاهمت انطالق س

عامــه  بــدأ  والــذي  الصناعــي  للتدريــب 

الــدرايس 2018 – 2019 بتوفــر تعليــم متطور 

ــرة  ــن امله ــن الحرفي ــل م ــاء جي يســعى إىل بن

ــداد  ــث إع ــن حي ــية م ــر تنافس ــم أك وجعله

كــوادر متمرســة اجتــازت أفضــل تعليــم حــريف 

ميكنهــم مــن االنطــالق مبفردهــم وبدايــة 

حيــاة عمليــة ناجحــة مبــا يدعــم القطــاع 

ككل،  األعــال  وعــامل  الهنــد  يف  الصناعــي 

فمنــذ بدايــة انطــالق الدراســة يف املعهــد 

ــة  ــة تعليمي ــاء منظوم ــود لبن ــذل الجه ــم ب ت

واقتصاديــة  ماديــة  جــدوى  ذات  متطــورة 

جيــدة للمناطــق الريفيــة يف مقاطعــة كوكــن  

وهــذه الرؤيــة أنتجتهــا دراســة الجــدوى، 

فالواقــع االقتصــادي يف الــدول الناميــة يشــر 

إىل الطلــب الكبــر عــى الفنيــن املهــرة مللــئ 

ــه  ــد إىل بلورت ــعى املعه ــذا مايس ــراغ، وه الف

ــه  ــة عمل ــة وآلي ــوده املتنوع ــالل جه ــن خ م

عــى مســتوى االختصاصــات املختلفــة، حيــث 

ــب خــالل ســنوات  ــرة التدري أن %80 مــن ف

الدراســة مخصصــة للتدريــب العمــي، يف حــن 

ــب  ــاالت التدري ــى يف مج ــع ماتبق ــم توزي يت

التجــارة،  تخصصــات  يف  املرتبطــة  النظــري 

الهنــديس،  الرســم  العلــوم،  والحســاب، 

وأنشــطة  واملكتبــة،  التوظيــف،  مهــارات 

ــر  ــاء عن ــاهم يف إضف ــة تس ــة متنوع الصفي

ــي مــن  ــة والت ــة التعليمي ــة عــى العملي املتع

ــرة. ــزا لجهودهــم الكب شــأنها أن تشــكل حاف
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