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الجزائر ــ فتيحة زماموش

لم يعد تفشي الجرائم في الفترة األخيرة- 
والــحــرب بــن عــصــابــات األحـــيـــاء- مــا يقلق 
الجزائرين فحسب، لكن ما يقلق أكثر هو 
الجرائم، والسرقة، واقتحام  آخــر من  بــروز مستوى 
املــحــال الــتــجــاريــة، فــي وضــح الــنــهــار، عبر استخدام 
املسدسات واألسلحة النارية، وبخاخات الغاز. هذا 
األمر هو مؤشر بالغ الخطورة على تحّوٍل في خريطة 
الجريمة واستخدامات املجرمن، ويفرض ضرورات 
أمــنــيــة جـــديـــدة. فــقــبــل فـــتـــرة، هــاجــم ثــاثــة مسلحن 
فــي وســط مدينة  الحلي واملــجــوهــرات،  متجرًا لبيع 
أن  النهار، قبل  الجزائر، في وضح  سكيكدة، شرقي 
يهربوا على منت سيارة حاملن معهم كمية كبيرة 
لــم ينتبهوا إلى  الحلي والــذهــب. لكن املسلحن  مــن 
الكاميرات املثبتة داخل املتجر، والتي صّورت كامل 
ما سّهل على مصالح  اإلجرامية،  العملية  تفاصيل 
األمن توقيفهم بعد فترة وجيزة، واسترجاع الذهب 
والحلي املسروقة، والتي تم إخفاؤها داخل بئر في 
املنطقة. هذه الحادثة، أثارت قلقًا كبيرًا في الجزائر، 
ــرأة الــلــتــن بـــاتـــت مــجــمــوعــات  حــــول الــطــريــقــة والــــجــ

إجرامية تنفذ بهما عمليات السطو. 
وقبل هذا الحادث، أمثلة كثيرة عن حوادث السطو 
التي شهدتها  تلك  وأبــرزهــا،  التي حصلت،  ح 

ّ
املسل

فــي شهر يونيو/  الــجــزائــر،  منطقة عــزازقــة، شرقي 

ط مسلحان، لاستياء 
ّ
حزيران املاضي، عندما خط

فــي مصرف  ــوال  األمـ لنقل وتوصيل  مركبتن  على 
النار  عمومي وسط املدينة، حيث تبادل املسلحان 
ــقـــن لـــلـــســـيـــارة، وفـــشـــا في  مـــع أعــــــوان األمـــــن املـــرافـ

السيطرة على املوقف. 
وقــبــل فــتــرة قــصــيــرة، شــهــد مــكــتــب بــريــدي يــقــع في 
بلدية بوجيمة، بوالية تيزي وزو، شرقي الجزائر، 
ح، من قبل شخصن تمكنا من 

ّ
تعّرضه لسطٍو مسل

ســرقــة مبلغ مــالــي يــعــادل 25 ألـــف يــــورو، ونجحت 
ــًا، بـــعـــد ســلــســلــة تــــحــــريــــات، فــي  ــقــ قــــــوات األمــــــن الحــ
كما  اللصن.  على  القبض  وإلــقــاء  املبلغ  استرجاع 
البويرة، قرب العاصمة  كان مركز بريد في منطقة 
الـــجـــزائـــريـــة، تـــعـــّرض لــســطــو مــســلــح عــنــدمــا هــاجــم 
مــلــثــمــان املــركــز بــاســتــخــدام بــنــدقــيــة، فــي وقـــت كــان 
املركز البريدي خاليًا من املواطنن، وأجبرا املوظف 
 األمــــوال الــتــي كانت 

ّ
فــي املــركــز على تسليمهما كــل

تتواجد حينها فيه.  
ــح الــتــي 

ّ
هــــذه بــعــض أنـــــواع عــمــلــيــات الــســطــو املــســل

العقود  فــي  كبير  بشكل  الــجــزائــر  تشهدها  تكن  لــم 
الــســابــقــة. وقـــد تــداولــتــهــا الــصــحــافــة الــجــزائــريــة في 
الفترة األخيرة، وأصدرت بشأنها السلطات األمنية 
بــيــانــات تــفــصــيــلــيــة، مـــا يــعــيــد إلـــى األذهــــــان، بعض 
عمليات السطو التي نفذتها املجموعات اإلرهابية 
ــز بـــريـــد، ومـــحـــال تــجــاريــة،  ــراكــ ــارف، ومــ عــلــى مــــصــ
الــســوداء(.  )العشرية  األزمـــة األمنية  خــال ســنــوات 

ح في 
ّ
وعلى الرغم من ارتفاع عمليات السطو املسل

اآلن عمليات  لــم تصاحبها حــتــى  ـــه 
ّ
أن إال  الــجــزائــر، 

ــذا الــنــوع مــن الــجــرائــم،  قــتــل. لــكــن اتــســاع وتــعــدد هـ
هذا  أســبــاب وخلفيات  حــول  النقاش  بــاب  يفتحان 
 مجال 

ّ
الــجــرائــم، خصوصًا وأن فــي منحى  الــتــطــور 

جــّدًا،  مــحــدوٌد  الجزائر  في  النارية  األسلحة  امتاك 
بــمــا فــيــه بـــنـــادق الــصــيــد الـــتـــي ال تـــــزال الــســلــطــات 
مع  التسعينيات،  في  قــرارًا صــدر  تطبق  الجزائرية 
بداية اإلرهاب، يمنع بموجبه بيعها واملتاجرة بها، 
بينما يحوز عــدٌد قليل من األشخاص على بنادق 

صيد بترخيص من السلطات األمنية. 
املــتــعــلــقــة بعمليات  الــتــحــقــيــقــات األمــنــيــة  وتــكــشــف 
ـــح فــــي الــــجــــزائــــر، ولــــجــــوء املــجــرمــن 

ّ
ــل الـــســـطـــو املـــسـ

إلــــى اســـتـــخـــدام األســـلـــحـــة، الــعــاقــة بــطــبــيــعــة املــقــار 
املــســتــهــدفــة، ســــواء كــانــت مــصــارف أو مــراكــز بريد 
ها مقار تحوي 

ّ
املــجــوهــرات، وهــي كل أو محال بيع 

حراسة  طاقم  فيها  ويــتــواجــد  مغرية،  مالية  مبالغ 
 
ّ
ــنـــن، مـــا يــعــنــي أن ــر أمــنــيــة وحـــركـــة مـــواطـ ــيـ ــدابـ وتـ
استخدام األسلحة البيضاء أو غيرها غير مجٍد في 
ــه ينطوي على رغبة املجرمن 

ّ
أن هذه الحاالت. كما 

 مــن فــيــه، وبــالــتــالــي، 
ّ

فــي الــســيــطــرة عــلــى املــكــان وكـــل
 مــقــاومــة خــــال عــمــلــيــة الــســطــو، والــســعــي 

ّ
ــل مــنــع كــ

العملية في وقت وجيز،  بشكٍل استعراضي إلنهاء 
كما  األمنية.  املاحقة  لتافي  السريع  واالنــســحــاب 
 مــنــفــذي هـــذا الـــنـــوع من 

ّ
تــشــيــر الــتــحــقــيــقــات إلـــى أن

الـــجـــرائـــم، تــكــون لــهــم فـــي الــغــالــب ســـوابـــق جــرمــيــة، 
على غرار عملية محاولة السطو على مركبتي نقل 
األمــوال في مصرف عزازقة، حيث إن أحد املجرمن 
في  بالساح  قتل، وسطو  كــان متوّرطًا في جريمة 
الخارج، ومطلوب للقضاء واألمن في دولة أجنبية. 
وبــســبــب بــــروز هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــجـــرائـــم، وتــطــور 
ــام فــي  ــ مــنــحــى الـــجـــريـــمـــة واالعــــــتــــــداءات بـــشـــكـــٍل عـ
الـــجـــزائـــر، تــعــمــد املـــؤســـســـات واملـــحـــال الــتــجــاريــة، 
خــصــوصــًا بــاعــة املـــجـــوهـــرات، إلـــى اتــخــاذ تــدابــيــر 
أمنية أكثر احترازًا، وتكثيف استخدام الكاميرات، 

ب الوقوع ضحية للسطو.
ّ
لتجن

مجتمع
أصدرت كوميتي فور جستس )منظمة مجتمع مدني مصرية( تقريرًا بعنوان »2020 عام انتهاك 
الــحــق فــي الـــدفـــاع« رصـــد االنــتــهــاكــات الــجــاريــة بــاملــحــاكــم فــي مــصــر بمختلف مــســاراتــهــا املدنية 
والعسكرية حتى ديسمبر/ كانون األول 2020. وقالت املنظمة إنه خال عام 2020 عمل فريق مراقبة 
انتهاكات املحاكمة العادلة لديها على تحليل نحو 90 قضية ضمن القضايا التي تنظرها جهات 
 إلى أن عام 2020 يعد، 

ً
القضاء املدني والعسكري بمصر، منذ عام 2013، بحق 3200 مواطن، مشيرة

)العربي الجديد( وبجدارة، عام انتهاك الحق في الدفاع. 

 قواعد التباعد االجتماعي التي تأتي في 
ّ
ذكرت صحيفة »ذا تايمز« البريطانية، أمس الجمعة، أن

إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، قد تظل سارية في اململكة املتحدة حتى الخريف املقبل، 
 خارطة الطريق الحكومية إلجراءات 

ّ
وذلك وفقًا لخطط يدرسها الوزراء. وأوضحت الصحيفة أن

اإلغاق والعزل العام تضع تصّورًا الستمرار إلزامية الكمامات وبقاء األشخاص متباعدين ملسافة 
ــه قد يكون من الــضــروري مواصلة 

ّ
 علماء يــرون أن

ّ
 عن متر لشهور مقبلة. وأشــارت إلــى أن

ّ
ال تقل

)رويترز( العمل بهذه القيود حتى نهاية العام الجاري. 

بريطانيا: التباعد االجتماعي قد يستمر حتى الخريفتقرير: 2020 عام انتهاك الحق في الدفاع بمصر

بالشباب  المكلّفة  االجتماعية  المختصة  تعتبر 
الجزائر،  غربي  الدفلى،  عين  بوالية  والطفولة 
االنحراف،  بين  عالقة  »هناك  أّن  ــودور  ب نصيرة 
الذي  المخدرات  تعاطي  وتنامي  والجريمة، 
الجرائم،  من  العديد  ارتكاب  إلى  بالشباب  يؤدي 
من دون األخذ بعين االعتبار المخاطر والعقوبات 

الردعية المترتبة عليها«.

انحراف ومخدرات

أكـــــدت الــســلــطــات اإلثـــيـــوبـــيـــة أن عـــشـــرات الــنــســاء 
ــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي، فــي  تـــعـــرضـــن لـــاغـــتـــصـــاب فــ
التي أعقبت صدامًا  الفوضى  الباد، خال  شمال 
حًا وقع العام املاضي، وأطاح بالحزب الحاكم 

ّ
مسل

اإلثيوبية فيلسان  املــرأة  اإلقليم. وقالت وزيــرة  في 
األرض  التقرير من فريقنا على  »تلقينا  الله:  عبد 
أن االغتصاب حدث  أكــد  في منطقة تيغراي، وقــد 

بــشــكــل قــاطــع ومـــن دون شــــك«. فــي هـــذا الــســيــاق، 
يــتــحــّدث شــهــود ومــســعــفــون ومــوظــفــو إغــاثــة عن 
الــنــطــاق منذ بدء  وقـــوع اعـــتـــداءات جنسية واســعــة 
لجنة  وقــالــت  الــثــانــي.  تشرين  نوفمبر/  فــي  القتال 
حقوق اإلنسان اإلثيوبية التي عينتها الدولة إنه تم 
اإلباغ عن 108 جرائم اغتصاب في تيغراي خال 
الشهرين املاضيني وقع ما يقرب من نصفها في 

انتزاع  من  الرغم  وعلى  اإلقليم.  عاصمة  ميكيلي، 
اإلقليم  عاصمة  على  السيطرة  االتــحــاديــة  الــقــوات 
مــيــكــيــلــي مـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي 
فقد  املــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  نهاية  فــي 
استمر القتال بشكل متقطع مع فرض قيود على 
االتـــصـــاالت والـــوصـــول إلـــى ذلـــك اإلقــلــيــم الجبلي 
الذي يبلغ عدد سكانه خمسة مايني نسمة. وفي 

إن  الطبية  بالخدمات  العاملني  أحــد  قــال  ميكيلي، 
 تعرض للضرب املبرح بعدما توسل لجنود 

ً
رجا

عامًا.   19 عمرها  فــتــاة  اغتصاب  عــن  يتوقفوا  أن 
وقتل اآلالف، وتــرك نحو مليوني شخص، أو ثلث 
سكان تيغراي، ديارهم منذ اندالع النزاع في مطلع 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
)رويترز(
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في وقت يبدو فيه دعم األطباء وكذلك الطاقم 
الصحي في مواجهة كورونا ضرورة عالمية، يشكو 

أطباء مصر تقصيرًا في حقهم ومخاطر تستهدفهم

ثاني أوكسيد الكربون مؤشر للفيروس

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

ــر/  ــرايـ ــبـ ــــن فـ ــر مـ ــــي الـــــرابـــــع عـــشـ فـ
الــســلــطــات  أعــلــنــت  شــبــاط 2020، 
املصرية اكتشاف اإلصابة األولى 
بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد الــتــي تــعــود إلــى 
شخص أجنبي. وسرعان ما راحت العدوى 
تنتشر، فيما راحت األطقم الطبية تتصداها 
أيــام من  الــدفــاع األمامية. وقبل  في خطوط 
هذه الذكرى األولى، كانت مصر قد خسرت 
بمرض  إصابتهم  بعد  وطبيبة  طبيبًا   367
الفيروس، ويأتي  الذي يسببه  »كوفيد-19« 
الطبية، في  نــزف يومي لألطقم  ذلــك وســط 
ومتواضعة  ضعيفة  مكافحة  إمكانات  ظــل 
للوباء الذي غزا العالم. وقد تحّولت األخبار 
وأفــراد  األطــبــاء  وفــاة  تتناول  التي  اليومية 
األطقم الصحية إلى ما يشبه روتينًا وأمرًا 
اعــتــيــاديــًا، فــي وقـــت تستمر فــيــه مــنــاشــدات 

األطباء لتحسني نظم مكافحة العدوى.
ــادت عضو  وفـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أعــ
ــة ألطـــــبـــــاء مــصــر  ــامــ ــعــ مـــجـــلـــس الـــنـــقـــابـــة الــ
الوفيات  أعــداد  ارتفاع  السابقة، منى مينا، 
 »قــواعــد مكافحة 

ّ
ن

ٔ
ــع ا مــن األطــبــاء إلـــى واقـ

وأن  دقيقة«  غير  املستشفيات  فــي  الــعــدوى 
ــة يــخــضــع لــهــا األطــبــاء  ــ ال فــحــوصــات دوريـ
بــهــدف رصـــد حــامــل الـــعـــدوى مــنــهــم وعــزلــه 
قــبــل أن »يـــصـــل الــحــمــل الـــفـــيـــروســـي عــنــده 
ــلـــة«.  لــــدرجــــة تـــســـّبـــب عــــــدوى شــــديــــدة وقـــاتـ
عراض 

ٔ
 األطباء املصابني با

ّ
أضافت مينا أن

 ثّمة عجزًا 
ّ
بسيطة يضطرون إلى العمل، ألن

 
ّ
شديدًا في األطقم الطبية، باإلضافة إلى أن

طارٔيًا  ليس  هو  ما  في  تعمل  املستشفيات 
في الوقت الحالي، وهو يخالف الوضع في 

أثناء الجأيحة في كل العالم.
ــز املـــصـــري  ــركــ ــن املــ وكــــــان تـــقـــريـــر صــــــادر عــ
لـــلـــدراســـات االقــتــصــاديــة )مــنــظــمــة مجتمع 
 مـــصـــر شــهــدت 

ّ
ــى أن ــ مــــدنــــي( قــــد خـــلـــص إلـ

ــذ تــفــشــي  ــنـ ــرة بـــــني األطـــــبـــــاء مـ ــيـ ــبـ ــرة كـ هــــجــ
ــا فـــي الـــبـــاد فـــي منتصف  فـــيـــروس كـــورونـ
فبراير/ شباط العام املاضي، وأّكد باألرقام 
والعدوى  ثانية شديدة  تواجه موجة  ها 

ّ
أن

فيها أكثر انتشارًا من املوجة األولى، نتيجة 
غياب اإلجراءات االحترازية الكافية وهجرة 
ــى الــــخــــارج الـــتـــي تــــزايــــدت عقب  األطــــبــــاء إلــ
املــوجــة األولـــى، وقـــّدر عــددهــم بنحو سبعة 

آالف طبيب.
املجتمع  العدوى في  انتشار  ومــع مستوى 
 مـــرضـــى كـــثـــرًا من 

ّ
ــيــــوم، يــمــكــن الـــقـــول إن الــ

ــلـــون املــســتــشــفــيــات لــســبــب أو  الــــذيــــن يـــدخـ
آخــر يحملون الفيروس مــع أعـــراض أو من 
ه 

ّ
دون أعــراض، وبالتالي تشير مينا إلى أن

بمجّرد دخــول هــؤالء إلــى األقــســام العادية 
ــيــــس مــســتــشــفــيــات  ــيـــات، ولــ ــفـ ــتـــشـ ــــي املـــسـ فـ

اآلتية: 1225 جنيهًا مصريًا )نحو 80 دوالرًا 
جنيهًا  و875  البشريني،  لألطباء  أميركيًا( 
)نحو 55 دوالرًا( ألطباء األسنان والصيادلة 
ــــاج  ــعــ ــ ــــي الــ ــــخـــــصـــــصـ ــتـ ــ ــــني ومـ ــريــ ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ والــ
دوالرًا(   50 )نــحــو  جنيهًا  و790  الــطــبــيــعــي، 
ملتخصصي التمريض العالي والكيميائيني 
والفيزيائيني، و700 جنيه )نحو 45 دوالرًا( 
لــلــحــاصــلــني عـــلـــى دبـــلـــومـــات فــنــيــة لــفــنــيــي 
التمريض والفنيني الصحيني«. وبناًء عليه، 
 معاش األطباء ضحايا فيروس كورونا 

ّ
فإن

)نحو  بـــ 5600 جنيه  يــحــّدد  عـــام 2020  فــي 
األطــبــاء ضحايا  مــعــاش  فيما  دوالرًا(،   360
الفيروس في عام 2021 يقّدر بـ 6000 جنيه 
 الحّد 

ّ
)نحو 380 دوالرًا(. ويعود ذلك إلى أن

التأميني كــان فــي عــام 2020 يــقــّدر بـــ 7100 
إصابة  ومــعــاش  دوالرًا(،   455 )نــحــو  جنيه 
أي 5600 جنيه  ــة،  ــائـ املـ فـــي   80 مــنــه  الــعــمــل 
الــتــأمــيــنــي،  ــّد  الـــحـ ــا  ــ أّمـ دوالرًا(.   360 )نـــحـــو 
فارتفع في عام 2021 إلى 8000 جنيه )نحو 
512 دوالرًا(، فيساوي معاش إصابة العمل 

منه 6000 جنيه )نحو 380 دوالرًا(.

الخطورة تبدأ حين 
يتنشق الناس أنفاس بعضهم 

البعض في المساحة 
الداخلية نفسها

خسرت مصر 367 طبيبًا 
وطبيبة بعد إصابتهم 

بفيروس كورونا

 
ّ
ــإن ــا، فـ ــورونــ ــعـــزل املــخــصــصــة ملــصــابــي كــ الـ

ذلــك يجعل األطــبــاء محاطني بــالــعــدوى، إذ 
تــكــون اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة بــســيــطــة في 
ت مينا ضــرورة إبعاد 

ٔ
تلك األقــســام. وقــد را

األطــقــم الصحية املصابني  األطــبــاء وأفــــراد 
ر باملناعة عن التعامل 

ّ
بأمراض مزمنة تؤث

ــع املـــصـــابـــني بـــالـــفـــيـــروس. كــذلــك  املـــبـــاشـــر مـ
دعت إلى العمل على تقليل نسب اإلصابات 
والوفيات بني األطباء واألطقم الصحية من 

خال توفير اللقاح لهم.
ــة أعــدتــهــا أمــانــات املستشفيات  وفـــي دراســ
ــع املـــكـــتـــب الــفــنــي  الـــجـــامـــعـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــ
لـــــــوزارة الــصــحــة املـــصـــريـــة ومــجــمــوعــة من 
ــاع مهنة  الــخــبــراء واملــخــتــصــني، حـــول أوضــ
الــطــب الــبــشــري واحــتــيــاجــات ســـوق العمل 
ر  ــي مـــصـــر، يـــقـــدَّ ــاء الـــبـــشـــريـــني فــ ــ ــبـ ــ ــن األطـ مــ
عـــدد األطـــبـــاء فــي املــســتــشــفــيــات الحكومية 
والجامعية والخاصة في مصر، بحوالى 82 
ألف طبيب من التخصصات كافة من أصل 
213 ألف طبيب مسّجلني، أي ما نسبته 38 
في املائة من القوى األساسية املرخص لها 
أّمـــا عــدد األطــبــاء التابعني  بــمــزاولــة املهنة. 
ر بنحو 57 ألفًا  لوزارة الصحة وحدها، فيقدَّ
القطاعات، ما بني طبيب  عــني على كل 

ّ
مــوز

تكليف أو طبيب ريف أو طبيب تخصص، 
الــعــدد األمــثــل لقطاعات وزارة   

ّ
أن فــي حــني 

 ثّمة عجزًا قدره 
ّ
الصحة هو 110 آالف، أي أن

نفسها،  الــدراســة  ألــف طبيب. وبحسب   53
 62 فــي املــائــة مــن األطــبــاء إّمـــا يعملون 

ّ
فـــإن

ــارج مــصــر أو اســتــقــالــوا مـــن الــعــمــل  ــ فـــي خـ
 
ّ
الحكومي أو حصلوا على إجازة. كذلك فإن

ي 1162 مواطنًا، في حني 
ّ
طبيبًا واحدًا يغط

 434 
ّ

 املعدل العاملي هو طبيب واحد لكل
ّ
أن

 ثّمة 
ّ
فــردًا، وإذا أردنــا احتساب النسب، فــإن

 10 آالف مواطن في مصر، في 
ّ

8.6 أطباء لكل
 

ّ
 النسبة العاملية هي 23 طبيبًا لكل

ّ
حني أن

10 آالف فرد.
ــيـــاق مـــتـــصـــل، طـــالـــبـــت مــيــنــا بــــإقــــرار  فــــي سـ
ــــن ســقــطــوا  ــــذيـ طــــبــــاء الـ

ٔ
ــعــــاش شـــهـــيـــد لــــا مــ

ســــوة بــشــهــداء 
ٔ
فــي خـــال جــأيــحــة كـــورونـــا ا

ّي عقبات لصرف 
ٔ
االٕرهاب، وضرورة تذليل ا

ــعــــاش أو تـــعـــويـــضـــات إصـــــابـــــات الــعــمــل  املــ
للحاجة،  تعريضهم  بعدم  ســرهــم 

ٔ
ا وتكريم 

 هذه املطالب حقوق بسيطة ورّد 
ّ
ن

ٔ
ا مٔوكدة 

تقّدر  ال  التي  مــن تضحياتهم  لجزء  جميل 
موال الدنيا.

ٔ
با

ه على الرغم من إحالة 
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

ــيـــو/ تــمــوز  الـــبـــرملـــان املــــصــــري، مــطــلــع يـــولـ
أكثر  عه 

ّ
2020، مشروع قانون تقّدم به ووق

القانون  بتعديل  يقضي  عــضــوًا  ستني  مــن 
الــخــاص بــتــكــريــم الــشــهــداء، بــاإلضــافــة إلــى 
األطـــبـــاء وأطـــقـــم الــتــمــريــض والــعــامــلــني في 
أثــنــاء جائحة كــورونــا  املــجــال الصحي فــي 

واعــتــبــارهــم شـــهـــداء، إلـــى الــقــانــون رقـــم 16 
لسنة 2018 الخاص بصندوق تكريم شهداء 
العمليات  وضــحــايــا ومــفــقــودي ومــصــابــي 
 
ّ
الحربية واإلرهابية واألمنية وأسرهم، فإن

هــذا الــقــرار لــم ُيــفــّعــل إال فــي يــنــايــر/ كانون 
ــام على  عــ مـــن   

ّ
ــل ــ أقـ بــعــد  أي  الـــثـــانـــي 2021، 

انتشار الوباء في مصر.
ه »باإلضافة إلى 

ّ
ونّص قرار الزيادة على أن

بون 
َ
ما يتقاضاه أعضاء املهن الطبية املخاط

بأحكام هذا القانون من بدالت أخرى مقّررة 
عـــن مــخــاطــر الـــعـــدوى فـــي أّي تــشــريــع آخـــر، 
ُيمنح أعضاء املهن الطبية املشار إليهم بدل 
للفئات  وفــقــًا  شهريًا  الطبية  املــهــن  مخاطر 

البحر االبيض المتوسط
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تبحث دول عن آليات للحّد 
من تفشي كورونا من دون 
إغالق البالد، من خالل قياس 

معدالت ثاني أوكسيد 
الكربون في الجو

لندن ـ العربي الجديد

فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي، أطــلــق أحــد 
 Nick« املـــطـــاعـــم فـــي واليـــــة واشـــنـــطـــن األمـــيـــركـــيـــة
Crandall’s restaurant« حملة إعامية على وسائل 
التواصل االجتماعي، بسبب قرار سلطات الوالية 
إغاق املطعم ألنه ال ُيتيح تناول الطعام في الهواء 
الطلق في ظل القيود املفروضة للوقاية من تفشي 
فــيــروس كــورونــا، على الــرغــم مــن نــوافــذه الكبيرة 

التي تسمح بدخول الهواء.
األميركية،  بوست«  »واشنطن  صحيفة  وبحسب 
يقول صاحب املطعم: »لدي فضول ملعرفة السبب 
العلمي لتناول الطعام في الهواء الطلق«. أصداء 
للوالية  الديمقراطي  الحاكم  إلــى  وصلت  الحملة 
جاي إنسلي. بدا األمــر وكأنه معركة مسّيسة في 
فــتــرة تــولــي دونــالــد تــرامــب الــرئــاســة. لكن املعركة 
انتهت اآلن بعدما اعتمدت الوالية سياسة جديدة 
الكربون  أوكسيد  ثاني  بقياس مستويات  ق 

ّ
تتعل

كمؤشر رئيسي ملقدار الهواء النقي في الجو. 
نجح املطعم في إعادة فتح أبوابه أمام الزوار بعد 
تركيبه أجهزة لقياس غاز ثاني أوكسيد الكربون 
فـــي املـــكـــان، عــلــى أن تــبــقــى الــنــســبــة أقــــل مـــن 450 
املستويات  بقليل من  أعلى  أي  املليون،  في  جــزءًا 
املوجودة في الهواء في الخارج، للحد من انتشار 

الفيروسات.
وبحسب خــبــراء الــصــحــة، فــإن الــهــواء يحمل معه 
الـــفـــيـــروس إلــــى مــســافــات بــعــيــدة. وحـــتـــى تتمكن 
الفيروسات  كمية  معرفة  مــن  والــشــركــات  املطاعم 
املـــوجـــودة فــي الــجــو، عليها قــيــاس كــمــيــات ثاني 
أوكسيد الكربون الذي ُيعد مؤشرًا لتحديد كيفية 
ُيعّد مؤشرًا  األقــل،  على  أو  الفيروسات،  من  الحد 

على أن الهواء الذي يتم استنشاقه بات خطيرًا. 
وتـــوضـــح الــصــحــيــفــة أن قــيــاس مــســتــويــات ثــانــي 
أوكسيد الكربون في الجو ُيعّد املعيار األدق للحد 
ه يتم وضع 

ّ
من كيفية انتشار كورونا، مضيفة أن

الجهاز مع شاشة لقراءة معدالت الغاز في الهواء، 
بهدف الحفاظ على معدالت أقل من 450 جزءًا في 
املليون. وفي حال كانت املستويات أعلى من ذلك، 

فإن مخاطر انتقال الفيروس تكون أعلى.
ــعــّد جــــزءًا من 

ُ
ويــــرى الــخــبــراء أن هـــذه الــســيــاســة ت

ــبـــاد  ــتـــح الـ ــدة إلعــــــــادة فـ ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ومــكــافــحــة الــفــيــروس. ويــقــول ريــتــشــارد كــورســي، 
خــبــيــر جــــودة الـــهـــواء الــداخــلــي فـــي جــامــعــة واليـــة 
بــورتــانــد )جــامــعــة الــبــحــوث الــحــضــاريــة لــواليــة 
أوريغون(: »السبب في أهمية قياس ثاني أوكسيد 

الكربون هو أن هذه التقنية تعد مؤشرًا واضحًا 
ملقياس مقدار الهواء الذي نتنفسه ويخرج منا«. 
يــضــيــف أن الــخــطــورة تــبــدأ حـــني يــتــنــشــق الــنــاس 
أنــفــاس بعضهم الــبــعــض فــي املــســاحــة الــداخــلــيــة 
نــفــســهــا، أي حــني يــصــل الــتــركــيــز الــداخــلــي لثاني 
املليون، األمر  إلى 800 جزء في  الكربون  أوكسيد 

الذي يعّد مقلقًا في ظل تفشي كورونا. 
بفضل هذه السياسة الجديدة في الوالية، ازدهرت 
مبيعات أجــهــزة مــراقــبــة ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، 
لدرجة أن أحد األنواع الشهيرة Aranet4 التي تبلغ 
قــدرة  مــن  أكــبــر  بسرعة  بيع  دوالرًا،   250 تكلفتها 

الشركة على اإلنتاج.  
إلــى ذلــك، توضح  الخبيرة في شركة »فيرجينيا 
»هــذه  مـــار:  لينسي  بالتهوئة،  املتخصصة  تــيــك« 
عام،  التهوئة بشكل  ثاقبة عن  نظرة  تمنح  اآللية 

وهو أمر يصعب حقًا اكتشافه بخاف ذلك«. 
ــا يــلــجــأ الــعــلــمــاء لــقــيــاس ثـــانـــي أوكــســيــد  عـــــادة مـ

مــعــدات علمية متطورة يمكن  مــن خــال  الكربون 
أن تصل كلفتها إلــى آالف الــــدوالرات. لــذلــك، بــداًل 
أجهزة  مــن  متنوعة  مجموعة  أصبحت  ذلـــك،  مــن 
والتي  للتركيب  القابلة  أو  املحمولة  االستشعار 
تبلغ كلفتها نحو 100 دوالر وما فوق، أمرًا أسهل 

بالنسبة إلى املجتمع. 
نظريًا، بحسب الصحيفة، يمكن ملثل هذه التقينات 
قياس مستويات الغاز، وبالتالي تقليل املخاطر. 
ويــقــول الــخــبــيــر فــي جــامــعــة كــــولــــورادو، خوسيه 
أجــهــزة  روج الســتــخــدام  الــــذي  لــويــس جيمينيز، 
االستشعار: »من الجيد جدًا أن يكون الوباء قد زاد 
من وعينا بشأن جودة الهواء داخل املباني، وهو 

موضوع تم إهماله لعقود«.
ر علماء من حصول أخطاء بسبب 

ّ
في املقابل، ُيحذ

هذه التقنية. على سبيل املثال، ُيمكن لهذه األجهزة 
في  الكربون  أوكسيد  ثاني  قياس  فــي  أن تخطئ 
 تداخل الوقود األحفوري مع الغازات الدفيئة 

ّ
ظل

األخـــرى )مثل بخار املـــاء(. على الــرغــم مــن وجــود 
هذه املخاوف، تقول مستشارة السياسات لحاكم 
والية واشنطن شيري سوير، التي شاركت بشكل 
مــركــزي فــي إصــــدار الــتــوجــيــهــات الــجــديــدة بشأن 
»الــهــواء الطلق«: »هناك عــدد من الــدراســات التي 
اســتــخــدمــت مــســتــويــات ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
كـــنـــوع مـــن املــعــايــيــر لــلــحــّد مـــن مــخــاطــر فــيــروس 
ــا. لــذلــك، يــمــكــن أن يــكــون مــفــيــدًا بالنسبة  كـــورونـ
ــأداة ملــخــاطــر انتقال  لــلــشــركــات، اســتــخــدام ذلـــك كــ

فيروس كورونا«. 

كورونا مصرتحقيق
نين عام على الوباء واألطباء غير محصَّ

األردنيون ينبذون التحصين ضّد كـوفيدـ19

لم يتجاوز عدد 
األردنيين الذين تلّقوا 

اللقاح 45 ألف شخص

عّمان ــ أنور الزيادات

األولــى  الغنية  الــبــلــدان غير  مــن  األردن  ُيــَعــّد 
ــاح املــــضــــاد  ــقــ ــلــ الــــتــــي اســــتــــطــــاعــــت تــــأمــــني الــ
 
ّ
لــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد لــشــعــبــهــا، إال أن
وتــيــرة الــتــحــصــني مــا زالــــت بطيئة فــي حني 
ي 

ّ
لتلق التسجيل  عــن  عـــزوف شعبي  ــل  ُيــســجَّ

الـــلـــقـــاح. وبــيــنــمــا تـــقـــوم مـــحـــاوالت حــكــومــيــة 
التحصني في وجه  اإلقبال على  لرفع نسبة 
الـــوبـــاء، جـــاءت وفـــاة رئــيــس مجلس الــنــواب 
رًا 

ّ
األسبق املهندس عبد الهادي املجالي متأث

ــيــه 
ّ
ــا، بـــعـــد تــلــق ــ ــورونـ ــ ــفـــيـــروس كـ بـــإصـــابـــتـــه بـ

الــجــرعــة األولــــى مــن الــلــقــاح،  لــتــشــّكــل ضربة 
للجهود الحكومية في هذا املجال.

وقد سارعت وزارة الصحة األردنية إلى إصدار 
في  املستخدمة  اللقاحات   

ّ
أن فيه  أكــدت  بيان 

الحملة الوطنية آمنة وال يمكن لها أن تسّبب 
 فعالية 

ّ
اإلصابة بمرض كوفيد-19، مضيفة أن

اللقاح تصل إلى حدها املتوقع بعد أسابيع 
ثّمة احتمااًل   

ّ
فــإن الثانية، وعليه  الجرعة  من 

و لقاح كورونا باملرض الذي 
ّ
ألن يصاب متلق

يه 
ّ
يمكن أن يكون في فترة حضانته قبل تلق

بفترة  التحصني  عملية  بعد  أن يصيبهم  أو 
قصيرة.

ــادرة عــــن وزارة  ــ ــــصـ ــر األرقــــــــام الـ ــ بــحــســب آخـ
وا اللقاح 

ّ
الصحة، لم يتجاوز عدد الذين تلق

ألــفــًا  نـــحـــو 350  بــــني  مــــن  ألـــــف شــــخــــص،   45
سّجلوا أسماءهم على املنصة الحكومية أي 
ما نسبته نحو أربعة في املائة من السكان، 
ــة وفـــق  ــ ــيـ ــ ــــت تــســعــى الـــحـــكـــومـــة األردنـ فــــي وقـ
خططها املعلنة إلى اشتمال ما بني 20 و30 
فــي املــائــة مــن الــســكــان بــالــلــقــاحــات فــي خــال 
ع وصول 

ّ
ــه من املتوق

ّ
أن املرحلة املقبلة. ُيذكر 

لقاح »سينوفارم«  ألــف جرعة من  نحو 250 
ومليون جــرعــة مــن لــقــاح »فــايــزر« تباعًا في 

الشهر املقبل.
وأظهر استطاع للرأي أعّده مركز الدراسات 
شرت 

ُ
االستراتيجية في الجامعة األردنية، ون

ــرايــــر/ شــبــاط  ــبــ نـــتـــائـــجـــه فــــي الـــثـــالـــث مــــن فــ
 مـــن أســـبـــاب عـــدم الــتــســجــيــل أو 

ّ
الـــجـــاري، أن

ي 
ّ
التواصل مع الجهات الصحية من أجل تلق

الــلــقــاح املــضــاد لــفــيــروس كــورونــا عــدم الثقة 
باللقاح )38 فــي املــائــة( والــتــخــّوف مــن آثــاره 
)11 في  أفــــاد  فــيــمــا  املـــائـــة(  فــي   24( السلبية 
 السبب هــو عــدم االقتناع بجدوى 

ّ
أن املــائــة( 

 الغالبية العظمى 
ّ
اللقاح. إلى جانب ذلك، فإن

املائة  الوطنية 71 في  )العّينة  األردنــيــني  من 
 
ّ
ــادة الـــــرأي 85 فـــي املـــائـــة( تــــرى أن ــ وعــّيــنــة قـ

الــوضــع الــوبــائــي املتعلق بــفــيــروس كــورونــا 
في األردن بات تحت السيطرة.

في هذا اإلطــار، يقول عضو اللجنة الوطنية 
ملــكــافــحــة األوبـــئـــة الــدكــتــور بــســام الــحــجــاوي 
ــا زال  الــتــســجــيــل مـ  

ّ
الـــجـــديـــد« إن »الـــعـــربـــي  لــــ

ــة الــــخــــاصــــة بــعــمــلــيــة  ــنـــصـ ــر املـ ــبـ مـــســـتـــمـــرا عـ

لتلقي  مــركــزًا  تــّم تجهيز 74  التحصني، وقــد 
 العملية تجري فقط في 29 مركزًا 

ّ
اللقاح لكن

منها بسبب حاجة أحد اللقاحات إلى شروط 
»التسجيل   

ّ
أن الــحــجــاوي  يضيف  مــحــددة«. 

أّي   
ّ
أن الــنــاس، علمًا  إلــى  اللقاح يعود  لتلقي 

أعـــــراض جــانــبــيــة خــطــيــرة لــلــقــاح لـــم تلحظ، 
ــر مــــن املـــفـــتـــرض أن يـــســـاعـــد بــشــكــل  ــ ــــو أمـ وهـ
ي اللقاح يكون 

ّ
أكبر على زيادة اإلقبال. وتلق

وفق األولويات التي حددتها وزارة الصحة، 
والبداية مع الكوادر الطبية والصحية وكبار 
 وغــيــرهــم مــن الــفــئــات املــعــّرضــة لخطر 

ّ
الــســن

 »ثــّمــة شحًا 
ّ
عـــال«. ويلفت الــحــجــاوي إلــى أن

بني  ما  صراعًا  وثّمة  العالم،  في  باللقاحات 
الـــشـــركـــات املــنــتــجــة والــــــدول الــغــنــيــة الــكــبــرى 
 األردن 

ّ
ــأن ــ الحـــتـــكـــار الـــجـــرعـــات، مـــع الــعــلــم بـ

كــان من ضمن قائمة الــدول األربــعــني األولــى 
ني فّعالني 

َ
التي تمكنت من توفير لقاَحني اثن

وهما لقاح فايزر- بيونتك األميركي األملاني 
وسينوفارم الصيني«.

ه »بهدف الحصول على 
ّ
ويشرح الحجاوي أن

ع مــا ال 
ّ
أن يتمت بــّد مــن  املناعة الجماعية، ال 

يــقــل عــن 50 فــي املــائــة مــن الــســكــان باملناعة. 
الــلــقــاح تــزيــد فــرص  وكــلــمــا زاد عـــدد متلقي 
بلوغ املناعة الجماعية«. وبحسب تقديراته، 
 »30 في املائة من سكان األردن أصيبوا 

ّ
فــإن

ــذي يــمــنــحــهــم  ــ ــ ــر الـ ــ ــ بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، األمـ
املناعة، فيما يستهدف التحصني ما بني 20 
و30 في املائة. وفي حال الوصول إلى مناعة 
لدى 60 في املائة من السكان، يمكن الحديث 
ه 

ّ
أن الحجاوي  ويتابع  جماعية«.  مناعة  عن 

الحقيقية،  الجماعية  املــنــاعــة  بــلــوغ  »بــهــدف 
يــحــتــاج األردن إلـــى تــوفــيــر الــلــقــاح إلـــى أكبر 

ر اللقاح 
َّ
عدد من السكان، مع اشتراط أن يوف

العالم. من دون ذلك  إلــى معظم سكان  كذلك 
 األمر غير مجد لإلطاحة بالفيروس«.

ّ
فإن

من جهته، يقول الباحث االجتماعي الدكتور 
»من   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الخزاعي  حسني 

أبــرز أســبــاب الــعــزوف املجتمعي عــن اإلقبال 
 املواطن 

ّ
والتسجيل لعملية التحصني هو أن

يريد.  الــذي  اللقاح  نــوع  اختيار  ال يستطيع 
فــاإلنــســان بطبعه يــمــيــل إلـــى حــب االخــتــيــار 
ويكره اإلجبار«. ويتحّدث عن أسباب أخرى، 
مـــن قــبــيــل »الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي غــــزت املــجــتــمــع 
حول اللقاح وأعراضه الجانبية. فهي دفعت 
الناس إلــى عــدم اإلقــدام على التسجيل، وقد 
أو  أمــانــًا  أكثر  لقاحات  ــر 

ّ
تــوف انتظار  لوا 

ّ
فض

الفيروس«. يضيف  إيجاد عاجات ملواجهة 
 »كثيرين هم الذين ال يريدون أن 

ّ
الخزاعي أن

لون 
ّ

ويفض اللقاح،  ي 
ّ
متلق أوائــل  من  يكونوا 

مراقبة آثاره على أشخاص آخرين يعرفونهم 
بشكل شخصي قبل أن يتخذوا قرارهم. ثّمة 

عدوى انتظار تنتشر بني أبناء املجتمع«.

يعاني الكثير من األشخاص من أزمة 
املــهــاّم،   

ّ
كــل تقريبًا  يؤجلون  التأجيل. 

مــن أعــمــال إلـــى اتــصــاالت إلـــى زيـــارات 
وغــيــرهــا. وفــي الــســيــاق، نــشــرت مجلة 
ـــوداي« 10 نــصــائــح  ــ »ســايــكــولــوجــي تـ

للمساعدة على تفادي هذه اآلفة. 
1- ركـــز عــلــى مـــا يــمــكــنــك فــعــلــه الــيــوم، 

وليس على ما لم تفعله باألمس. 
بـــداًل من  2- ضــع روتـــني عمل منتظم، 
ــدء،  ــبـ ــام. قـــبـــل الـ ــ ــهـ ــ ــرد انـــتـــظـــار اإللـ مـــجـ
ــة بــك  رتــــــب مـــســـاحـــة الـــعـــمـــل الــــخــــاصــ
بــحــيــث تـــكـــون خــالــيــة مـــن املــشــتــتــات. 
ــــرى. خطط  اتــــرك هــاتــفــك فـــي غــرفــة أخـ
للبدء بــخــطــوات صــغــيــرة. هــل تحتاج 
إلـــى صــيــاغــة تــقــريــر؟ ابـــدأ اذًا بتنظيم 
بمجرد  ملفاتك على جهاز حاسوبك. 
أن تبدأ بالتحرك والعمل، ستميل إلى 
االستمرار في الحركة. يعود سبب هذا 
األمـــر إلـــى قــانــون نــيــوتــن الـــذي يــقــول: 
»يــمــيــل الــجــســم فــي حــالــة الـــراحـــة إلــى 
الــبــقــاء فــي حــالــة الــراحــة، بينما يميل 
الجسم املــتــحــرك إلــى الــبــقــاء فــي حالة 
حركة«. إذا كنت في حالة راحة، فابدأ 
بــوضــع الـــكـــرة الــنــيــوتــونــيــة فـــي حــالــة 

حركة بمجرد التحرك.
3- قّسم املهام الكبيرة إلى فرعية تمكن 
إدارتها، وأنشئ قائمة لها. أنجز هذه 
األهــــــــداف، لــيــصــبــح الـــهـــدف الــنــهــائــي 
 لــلــتــحــقــيــق. رّكــــــز عـــلـــى الـــهـــدف 

ً
ــا ــابــ قــ

تقلق  أن  دون  مـــن  ــالـــي،  الـــحـ الـــفـــرعـــي 
بشأن األهداف الفرعية األخرى.

الصغيرة  الفرعية  بــاألهــداف  ابـــدأ   -4

الـــتـــي يــســهــل إنـــجـــازهـــا، ثـــم قـــم بــبــنــاء 
األهداف األخرى انطاقًا من هناك.

أنجزته  مــا   
ّ

كــل بالفخر على  5- اشعر 
اليوم، مهما كان صغيرًا. ال تركز على 
ــــت بـــحـــاجـــة إلـــى  ــتـــي مــــا زلـ األشــــيــــاء الـ
الــقــيــام بـــهـــا. مـــا عــلــيــك ســــوى نــقــل أي 

مهام غير مكتملة إلى اليوم التالي.
 

ّ
6- ضــع وقتًا مــحــددًا لانتهاء مــن كل
يــتــراوح  بمعدل  مدتها  لتكون  مهمة، 
بني 15 و30 دقيقة إن أمكن. وال تقُس 

على نفسك أكثر من إمكانياتك. 
7- امــنــح نــفــســك اســتــراحــة ملـــدة 10 أو 
 ساعة إن أمكن. فكر في 

ّ
كــل 15 دقيقة 

ألــعــاب الــفــيــديــو، الــفــيــســبــوك، الــقــراءة، 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة، الــتــلــفــزيــون، ومــا 
إلى ذلك. اربط انتهاء مهمتك بمكافأة 

االستراحة. 
عقلك  كــان  إذا  نفسك  على  تقلق  ال   -8
يتشتت، فقط أعد انتباهك إلى املهمة 

التي بني يديك.
9- فـــي نــهــايــة الـــيـــوم، دّون شــيــئــني أو 
ثـــاثـــة أنـــجـــزتـــهـــا، وشـــيـــئـــني أو ثــاثــة 
أخرى تخطط للقيام بها غدًا. ثم وّسع 

القائمة لتشمل املزيد من األشياء. 
فــيــه  بـــمـــا  10- طــــّبــــق مـــعـــيـــار »جـــــّيـــــد 
الــكــفــايــة« عــلــى نــفــســك. لــيــس عليك أن 
تــكــون مــثــالــيــًا. أنـــت فــقــط بــحــاجــة إلــى 
تــكــون جــّيــدًا بما يكفي، مــا يمنعك  أن 
واقعية  غير  عالية  معايير  مــن وضــع 
ــــوف مـــنـــهـــا كـــونـــهـــا غـــيـــر قــابــلــة  ــخـ ــ والـ

للتنفيذ.
)العربي الجديد(

نصائح لمن يؤجلون مهامهم 
ويماطلون فيها

زهير هواري

لم تنشأ فكرة التعليم عن ُبعد مع ظهور تفشي وباء كورونا، فاملوضوع 
طــرح منذ أكــثــر مــن عــدة عــقــود مــن الــزمــن مــع تــطــور وســائــل التواصل 
 
ً
الحديثة. عندها تصاعد الحديث عن هذا النوع من التعليم، باعتباره حال
لجملة مشاكل متداخلة، تنتج في املحصلة تضييق قاعدة املستفيدين 
من التعليم األكاديمي والعالي على حد سواء. في ذلك الوضع راج الحديث 
عن خروج التعليم من أحرام الجامعات واملدارس، إذ لم يعد معه التلميذ 
املؤسسات  إلى  للوصول  إلى قطع مسافات طويلة  والطالب مضطَرين 
العلمي والثقافي واإليديولوجي. حتى  لنقل تراثه  التي أنشأها املجتمع 
أن البعض ذهب بعيدًا إلى حد التساؤل حول دخول املؤسسة التعليمية 
طور االنقراض لصالح هذا التوجه. بالطبع لم تدخل املدرسة وال الجامعة 
فــي هــذا الــطــور، وحــافــظــت على وجــودهــا وإن كــان الــعــديــد منها أدخــل 

الكومبيوتر واإلنترنت في برامجه التعلمية والدراسية على حد سواء. 
واملؤكد أن الدول التي أدخلت الكومبيوتر في عمليات التصنيع واإلنتاج 
بشتى أنواعه، كانت السباقة في هذا الطريق. علمًا أنها كانت قد بدأته 
التقنيات وبـــات باإلمكان  تــطــورت  بــاملــراســلــة. وملــا  التعليم  مــن خــالل 
تحقيق التفاعل بسرعة املوجات الضوئية شرعت في تنظيم صفوف 
دراسية. ونظرًا ألن التجهيزات كانت في حينه معقدة، جرى االكتفاء 
بالتدريس في صفوف التعليم العالي ثم توسعت إلى سواه. هذا التوجه 
انتقل نحو الدول النامية وسط صعوبات أقل ما يقال فيها إنها جعلت 
عن  لعجزها  عبثية،  بمسرحية  تكون  مــا  أشبه  تجاربها  مــن  العديد 
مجاراة هذا التحول على الصعد كافة، من املادي وما تتطلبه من أموال 
لتزويد املدارس بالتجهيزات للتواصل مع شبكات اإلنترنت، إلى تأمني 
حصول الطالب على األجهزة واأللــواح الذكية في الصفوف وغيرها. 
واألهم من هذا وذاك تأهيل املعلمني واألساتذة للتعامل مع هذا الوافد 

وإعداد البرامج املالئمة.
املباشر غير املسبوقة بمقدماتها  التعليم  النقلة من  أن هذه  اآلن يتبني 
إلى التعليم اإللكتروني دونها األهوال. فاألبحاث تؤكد أن ساعة صفية 
واحدة في النظام التقليدي كي تتحول إلى النظام اإللكتروني تستغرق 
عملية إعداد تزيد عن عشرات الساعات من جهد املعلم ومصمم املواد 
اإللكتروني  التعليم  أن  الــدراســات  تلك  أظهرت  كما  اإللكتروني.  للتعليم 
الطالب لقراءتها، إذ أبسط ما  املــادة على الشاشة ودفــع  ال يعني وضع 
معرفته  بناء  في  ويــشــارك  ويتفاعل  التلميذ  يفكر  أن  األخــيــرة  تتوخاه 
الــخــاصــة، اعــتــمــادًا على مــا يــجــري تقديمه لــه مــن مـــواد، ومــا يمكن أن 
املواقع  إلــى  والــدخــول  البحث،  يحصل عليه من إضــافــات من محركات 
املتخصصة لزيادة معلوماته. بهذا املعنى يلعب املعلم واألستاذ دوريهما 

بوصفهما موجهني ومحفزين وليسا مخزني معارف.
)باحث وأكاديمي(

التعليم عن بُعد: 
الفكرة في التطبيق

أكاديميا

هجرة  ُتسّجل  فيما  لديها،  األطباء  عدد  في  كبيرًا  نقصًا  مصر  تعاني 
عن  الصادرة  األرقام  وبحسب  سنوات.  منذ  الصحية  والكوادر  األطباء 
لإلحصاء )حكومي( حتى عام 2018،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
فإّن 75 ألفًا و700 طبيب باإلضافة إلى 143 ألفًا و200 ممرض يعملون 
في 691 مستشفى حكوميًا في مصر، فيما يعمل 25 ألفًا و130 طبيبًا 

باإلضافة إلى 22 ألفًا و800 ممرض في1157 مستشفى خاصًا.

نقص في الكوادر

مهّدد بالعدوى )أحمد حسن/ فرانس برس(

)Getty/التنظيم يساعد على إنجاز المهام )مايكل ويليامسون

)Getty /توعية حول كورونا في واشنطن )سارة ل.فوازين
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)Getty( التحصين ضّد كورونا لم يخفه
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فاكهة استوائية اخترقت الحصار
»بومباي« غزة تصوير: محمد الحجار

»بومباي« هكذا يسّمي أهل 
قطاع غزة فاكهة البّبايا 

االستوائية الشهيرة وذات 
زرع في 

ُ
املذاق الطّيب والحلو، التي ت

القطاع املحاصر في خالل األعوام 
األخيرة. وبعد نجاح زراعة البّبايا في 

جنوب غزة، حاول مزارعون من مختلف 
َعّد مصدرًا 

ُ
ها ال ت

ّ
املناطق زراعتها. لكن

لإلنتاج أو الدخل القومي أو االقتصاد، 
 ثمنها في السوق 

ّ
على الرغم من أن

مرتفع. فهي ال تلّبي الحاجة املحلية 
إذ تنتج الثمار مّرة واحدة في السنة 

وبكميات قليلة في منتصف فصل 
 زراعتها 

ّ
الشتاء أو أواخره، علمًا أن

لعني، 
ّ
صعبة إلى حّد ما. وبحسب املط

هي في حاجة إلى درجات حرارة 
مرتفعة ومياة وفيرة.

في مزارع عّدة في مناطق مختلفة 
بقطاع غزة، يمكن للمراقب أن يلحظ 

ّصصت لفاكهة البّبايا 
ُ

مساحات خ
التي يعمد الناس إلى شرائها عندما 

تبدأ بالنضوج. وكثيرون يستمتعون 
ه 

ّ
بعصيرها اللذيذ، مع اإلشارة إلى أن

ُيخلط مع عصائر فواكه أخرى من أجل 
املذاق من جهة وبهدف التوفير من 

 إنتاج القطاع 
ّ
جهة أخرى نظرًا إلى أن

من هذه الفاكهة محدود.
وتتّميز البّبايا باللون األخضر 
الفاقع قبل النضوج ثّم باللون 

األصفر الذهبي بعد ذلك. وهي تنمو 
على أشجار معّمرة كأشجار البلح 
متوّسطة الطول، إذ ترتفع ما بني 

متَرين وأربعة أمتار. وتلك األشجار 
تأتي شبيهة إلى حّد كبير بأشجار 

َعد هذه 
ُ
جوز الهند. من جهة أخرى، ت

الفاكهة غنّية بالعناصر الغذائية من 
قبيل فيتامني »أ« و فيتامني »سي« 

والبوتاسيوم والفوالت وعناصر 
أخرى مضادة لألكسدة.
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