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كابول ــ صبغة اهلل صابر

إحصائياتها  فــي  األفــغــانــيــة  الصحة  وزارة  تفيد 
ــه خــال عــام 2020، مــات 9800 شخص 

ّ
األحـــدث، إن

هناك   
ّ
أن كما   ،

ّ
بــالــســل إصابتهم  تــداعــيــات  بسبب 

أعدادًا كبيرة من املصابني الذين لم يجِر فحصهم، 
 املــعــتــاد في 

ّ
وبــالــتــالــي لـــم يــســجــلــوا رســمــيــا، ألن

أفغانستان، عدم إجراء الفحص الطبي إاّل عندما 
مــتــدهــورة.  الصحية  حالته   

ّ
بـــأن الشخص  يشعر 

ـــه »مـــن بــني إجــمــالــي املصابني 
ّ
تضيف الـــــوزارة أن

 57 في املائة هم من النساء، و20 
ّ
، فإن

ّ
بمرض السل

فــي املــائــة مــن األطــفــال الــذيــن ال تتجاوز أعمارهم 
 األسباب الرئيسية 

ّ
الخامسة عشرة«. وتوضح أن

الفقر،  هــي  املختلفة،  األقــالــيــم  فــي  املـــرض  لتفشي 
وتــدنــي مــســتــوى املــعــيــشــة، وتــدنــي مــســتــوى وعــي 
ـــه »فــي كثير مــن األحــيــان، ال يلتزم 

ّ
املــواطــنــني، وأن

الصحية  الــجــهــات  بتعليمات  األفــغــانــي  املـــواطـــن 
ــراد  ــــرض بـــني أفــ املــخــتــصــة، وبــالــتــالــي يــتــفــشــى املـ

األسرة بعد إصابة أحدهم به«.
أمــراض الصدر في مدينة جال  يقول اختصاصي 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــرق(، مــحــمــد مــوســى، لـــ ــ أبــــاد )شـ
الفقر،  انتشار  في  تتمثل  األساسية  »املعضات   

ّ
إن

وعــــدم تــوفــر نــظــام غــذائــي جــيــد، وبــالــتــالــي ينتشر 
أفــراد الشعب. ومن   بسرعة كبيرة بني 

ّ
مــرض السل

الــــضــــروري أن يــتــلــقــى املـــريـــض عـــاجـــا ملــــدة تسعة 

الــوعــي، ال  قلة  لكن، بسبب  انقطاع،  مــن دون  أشهر 
يــلــتــزم املــرضــى بــالــتــعــلــيــمــات الــصــحــيــة«. ويــوضــح 
ــيــــرة، ارتــفــعــت أعــــداد  ــــه »فــــي الــفــتــرة األخــ

ّ
مــوســى أن

 
ّ
فــإن الــســائــد،  املصابني بــاملــرض، وعلى العكس مــن 
 األفغان باتوا يقبلون 

ّ
ه يؤكد أن

ّ
هذا مؤشر جيد، ألن

 ،
ّ

للسل عــاج مضاد  وتلقي  الطبية،  الفحوص  على 
وكلما يزيد العدد املسجل للمصابني نتفاءل بتلقي 
األفغانية  الحكومة  بــدأت  للعاج.  ممكن  عــدد  أكبر 
األخيرة  السنوات  الــدولــي خــال  املجتمع  بدعم من 
مراكز جديدة ملعالجة  بالقضية، وفتحت  االهتمام 
املـــرضـــى فـــي األقــالــيــم املــخــتــلــفــة، لــكــن لــيــســت هــنــاك 
حتى اآلن جــهــود كبيرة مــن أجــل نشر الــوعــي لدى 
املــواطــنــني، أو تــدريــب الـــكـــادر الــطــبــي املــخــتــص في 

.»
ّ

معالجة مرضى السل
باإلضافة إلى الفقر في الباد، وضعف الوعي لدى 
ومــرض  عموما،  املعدية  األمـــراض  بشأن  املواطنني 
 عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، مـــا زالـــــت املــعــضــلــة 

ّ
الـــســـل

ــم الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــعــطــل مــواجــهــة  ــ األمـــنـــيـــة مــــن أهـ
األمـــــراض، وتــوفــيــر الــعــاج لجميع املـــرضـــى. يقول 
النائية،  املــنــاطــق  »فـــي  ـــه 

ّ
إن مــوســى  الطبيب محمد 

طالبان،  حــركــة  سيطرة  تحت  الــتــي  تلك  خصوصا 
يــؤدي الفقر مــن جهة، والــوضــع األمــنــي السيئ من 
جــهــة ثــانــيــة، إلـــى عـــدم تــوفــر فـــرص عـــاج مناسبة، 
الــعــاج في  تلقي  إلــى  املــواطــنــون  وبالتالي يضطر 
املـــدن الــتــي تــقــع ضــمــن ســيــطــرة الــحــكــومــة، وهـــذا ال 

يكون عــادة إاّل إذا كان املــرض في املراحل املتقدمة، 
مما يتسبب في ارتفاع أعداد الوفيات«.

وكـــان لجائحة كــورونــا أثــر كبير أيــضــا فــي تفشي 
 اهتمام الحكومة 

ّ
املرض، ال سيما في العاصمة، ألن

والـــجـــهـــات الــصــحــيــة املــعــنــيــة تـــركـــز عــلــى مــكــافــحــة 
املعدية  بــاألمــراض  االهتمام  على حساب  الجائحة 
، كــان مستشفى 

ً
األخـــرى. فــي العاصمة كــابــول مــثــا

 ،
ّ

السل يابان« متخصصا في عاج مرضى  »أفغان 
لــكــن بــعــد انــتــشــار كـــورونـــا فــي أفــغــانــســتــان، توقف 
، وأصــبــح 

ّ
املــســتــشــفــى عـــن اســتــقــبــال مـــرضـــى الـــســـل

مخصصا للمصابني بكورونا.
»العربي الجديد«  لـ الله حفيظ  يقول الطبيب عبد 
في  كــان صائبا  املستشفى  مــهــام  تغيير  ــرار  »قـ  

ّ
إن

 مــكــافــحــة كـــورونـــا كــانــت لــهــا األولـــويـــة، 
ّ
وقــتــه، ألن

وبالتالي قررت الحكومة أن يكون املستشفى خاصا 
بكورونا، وال يمكن ألّي مستشفى أن يستقبل في 
ــد مــصــابــني بـــكـــورونـــا ومــصــابــني بــمــرض  ــ آن واحـ
 »هــنــاك مستشفيات أخــرى 

ّ
إلـــى أن « مــشــيــرًا 

ّ
الــســل

 فــي الــعــاصــمــة، وفـــي املــدن 
ّ

تستقبل مــرضــى الــســل
الرئيسية األخرى، وال نقص في الكادر الطبي، وال 
مانع مــن الــوصــول إلــى املــراكــز الخاصة بمعالجة 
تتمثل  الرئيسية  »املشكلة  حفيظ:  يضيف   .»

ّ
السل

في تعامل املواطنني مع املرض، والغالبية عادة ال 
الــســنــوي كــي ُيكتشف املـــرض في  تــجــري الفحص 
املــراحــل األولــــى، بــل ال ينتبه الــنــاس إلـــى ضـــرورة 

ــراض حـــادة،  أعــ عــنــدمــا تظهر عليهم  إاّل  الــفــحــص 
ــز الــطــبــيــة. وفــــي معظم  ــراكـ وحــيــنــهــا يـــراجـــعـــون املـ
األحيان يتم عاج املريض، لكن في بعض األحيان 
كــان من كبار  إذا  ينتهي األمــر بالوفاة، خصوصا 
تحتاج  األمـــراض  جميع  »معالجة  يتابع:  الــســن«. 
 يحتاج إلى 

ّ
 مرض السل

ّ
إلى عناية املواطنني، لكن

ه يتطلب مداومة العاج من جهة، 
ّ
تركيز أكثر، ألن

يلعبان  وكاهما  ثانية،  من جهة  السليم  والــغــذاء 
، والوعي مفقود 

ّ
دورًا كبيرًا في معالجة مرض السل

إلى حّد كبير بني فقراء األفغان«.

مجتمع
أظهرت دراسة أعّدها املعهد العلمي للصحة العامة في بلجيكا ندرة اإلصابات بفيروس كورونا 
 نسبة الذي ثُبتت 

ّ
الجديد بني األشخاص الذين تلقوا اللقاح املضاد لكوفيد-19. وأشارت إلى أن

ي اللقاح لم تتعّد 0.32 في املائة، معظمهم من دون أّي أعراض. أضافت الدراسة 
ّ
إصابتهم بعد تلق

ه »من النادر حدوث إصابة 
ّ
 68.1 في املائة من املرضى الجدد لم يشعروا بأّي أعــراض، لذا فإن

ّ
أن

 هذه النتائج تثبت 
ّ
جديدة بعد اللقاح، ومن األكثر ندرة تسجيل أعراض واضحة«. وأّكد املعهد أن

)آكي( رة حاليا ضّد الوباء. 
ّ
فعالية اللقاحات املتوف

فــي مدينة غوانغجو جنوبّي  السلطات الصينية أســطــواًل مــن 60 طــائــرة مــن دون طــيــار  نــشــرت 
الصني، وذلك بهدف إبقاء الناس في منازلهم، وتذكير الذين يخرجون بضرورة وضع الكمامات. 
وكانت املدينة قد شهدت تفشيا للمتحّور الهندي من فيروس كورونا الجديد. والطائرات التي 
 
ّ
 رسائل لألشخاص الذين ال يازمون بيوتهم، مفادها أن

ّ
تسّيرها الشرطة مزّودة بكاميرات وتبث

البقاء في الداخل أفضل لحمايتهم وحماية اآلخرين. وعمدت املدينة إلى عزل أحياء، وتقييد السفر 
)أسوشييتد برس( إلى خارج املدينة، وأغلقت دور السينما وأماكن الترفيه فيها. 

الصين: طائرات من دون طيار لتطبيق الحجردراسة: إصابات كوفيد-19 نادرة بعد اللقاح

تقول مسؤولة إدارة األمراض المعدية في وزارة 
الجديد«  لـ»العربي  سمر،  سيما  األفغانية،  الصحة 
متكاملة  خطة  وضعت  األفغانية  الحكومة  إّن 
الخدمات  وإيصال  السّل  مرض  معالجة  أجل  من 
الصحية إلى كّل أنحاء البالد، في ضوء ما تملكه 
في  تقّصر  ال  الحكومة  أّن  وتوضح  وسائل.  من 

مكافحة هذا المرض وأمراض معدية أخرى.

خطة بما توّفر

في »عيادتها« التي أنشأتها في مدينة كمبتون بارك 
غوغو  التقليدية  املعالجة  تجلس  أفريقيا،  بجنوب 
كامو )الصورة( أمام شاشة هاتفها الذكي املوضوع 
على حامل ثالثي القوائم، وتقّدم خدماتها عن ُبعد. 
في  التقليديون  املعالجون  راح  كــورونــا،  زمــن  ففي 
البالد، الذين ُيعَرفون باسم »سانغوماز« بلغة الزولو، 
االفتراضي ملساعدة من يحتاج  العالم  إلى  يلجأون 

إلى عالج. ويلجأ كثيرون من سكان جنوب أفريقيا 
»غوغو«، وهو  بون بـ

ّ
بانتظام إلى األشخاص الذين ُيلق

مصطلح يشير إلى شخص ُيحظى باحترام مهما 
ه، ويستشيرونهم في أمور عّدة، من قبيل 

ّ
كانت سن

خاذها واألمراض 
ّ
النزاعات والقرارات املهّمة الواجب ات

وتــفــســيــر األحــــــالم. هـــم يــــــؤّدون دور مــســتــشــاريــن 
إلى حّد  الناس  ووسطاء مجتمعّيني، ويذهب بعض 

تصنيفهم عّرافني. وعلى الرغم من تخفيف التدابير 
الخاصة بمواجهة فيروس كورونا الجديد في البالد، 
فــإّن كثرًا من هــؤالء ما زالــوا يعالجون »مرضاهم« 
هم استفادوا من األزمة، إذ 

ّ
عبر اإلنترنت، ال سّيما أن

صارت خدماتهم عابرة للقارات بفضل التواصل عن 
ُبعد. وكان املعالج التقليدي شانتي مادولو قد أنشأ 
مع زميل سابق له، الدليل األّول الخاص بالسانغوماز 

على اإلنترنت. ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
تــســّجــل أكــثــر مــن 200 مــعــالــج فــي مــنــصــة »غــوغــو 
»املمارسني  أو  املعالجني  أّن هــؤالء  ُيــذكــر  أونــاليــن«. 
قوائم  في  أسماؤهم  درجـــت 

ُ
أ التقليديني«  الصحيني 

ي 
ّ
العاملني الصحيني في البالد الذين كانوا أوائل متلق
اللقاحات املضادة لكوفيد-19 في جنوب أفريقيا.

)العربي الجديد، فرانس برس(
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ــة كـــورونـــا،  ضــغــط نــفــســي أكــبــر نــتــيــجــة أزمــ
ــة أتــــت اســتــثــنــائــيــة.  ــيـ فـــهـــذه الــســنــة الـــدراسـ
نا شعرنا بالتضامن مع تالميذ 

ّ
صحيح أن

 
ّ
العام املاضي الذين عانوا من األزمة، غير أن
نا كان أشّد سوءًا من هؤالء«. ويوضح 

ّ
حظ

 »اإلغـــالق الشامل واخــتــالفــه بني 
ّ
أســامــة أن

ـــــرا بـــوصـــول الــتــالمــيــذ 
ّ
ــرى أث ــ خــ

ُ
مــحــافــظــة وأ

البعيدة عن  التعليم  إلى مدارسهم ومراكز 
 تعطيل وسائل النقل 

ّ
أماكن سكنهم، في ظل

التربية  واملواصالت. كذلك، لم تعمل وزارة 
خيار  إيــجــاد  عــلــى  الفلسطينية  والــتــعــلــيــم 
من  سيما  وال  عمومًا،  للتالميذ  استثنائي 
تقع مدارسهم في مناطق موبوءة، أو الذين 
انتشار  بــؤر  إلــى  تحّولت مدارسهم نفسها 

لفيروس كورونا الجديد«.

إرباك في العملية التعليمية
ويــــتــــقــــّدم الـــتـــالمـــيـــذ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون إلـــى 
امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة )الــتــوجــيــهــي( 
لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي ظـــروف 
اســتــثــنــائــيــة وصـــعـــبـــة تـــمـــّر بـــهـــا الــعــمــلــيــة 
كــورونــا ومــا فرضه  وبـــاء  بفعل  التعليمية 
مــن إجـــــراءات وقــائــيــة قــائــمــة عــلــى التباعد 
االجــتــمــاعــي )الـــجـــســـدي( وإغـــــالق املــــدارس 
ــر الـــتـــالمـــيـــذ واملـــــدّرســـــني  ــجــ املــــــوبــــــوءة وحــ
ــذا مــن  ــ ــالــــطــــني. ويــــزيــــد هــ املـــصـــابـــني واملــــخــ
ر النفسي الذي يرافق أساسًا التالميذ 

ّ
التوت

وذويهم في هذه املرحلة الحاسمة.
والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  وكــــيــــل  يــــقــــول 
العام  واملدير  والتطوير  التخطيط  لشؤون 

»الـــعـــربـــي  ـــ ــات، مـــحـــمـــد عــــــــواد، لـ ــانـ ــتـــحـ لـــالمـ
 »اإلغــالق الشامل الذي فرضته 

ّ
الجديد« إن

الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى مـــراحـــل منذ 
بــدايــة الــســنــة الــدراســيــة فــي أغــســطــس/ آب 
العامة  الثانوية  مرحلة  استثنى  املــاضــي، 
التي بقي التعليم فيها حضوريًا مع مراعاة 
التعليم عن  كـــان  فيما  الــوقــائــيــة،  الــتــدابــيــر 
ُبعد لبقّية املراحل. وفي بعض األيام، جرت 
مداورة ما بني التعليم الحضوري والتعليم 
عن ُبعد للثانوية العام، وفي بعض األشهر 
 وزارة 

ّ
للمراحل األخرى«. وعلى الرغم من أن

إلى تعديل أسئلة  التربية والتعليم عمدت 
العامة مراعاة لظروف  الثانوية  امتحانات 
الــذي  التعليمية  الـــُرزم  نظام   

ّ
فــإن التالميذ، 

ـــت تــركــيــز بــعــضــهــم. ويــشــرح 
ّ
اعــتــمــدتــه شـــت

 »الوزارة عّدلت طبيعة االمتحانات 
ّ
عواد أن

لــتــالمــيــذ الــثــانــويــة الــعــامــة بــهــدف تسهيل 
دخلت األسئلة االختيارية 

ُ
األمور عليهم، فأ

فــي االمــتــحــانــات، واعــتــمــدت الـــــوزارة نظام 
)عناوين  مباحث  لسبعة  التعليمية  ــُرزم  الـ
املواد والدروس املطلوبة من الكتاب األصلي 
ــلــث املــادة 

ُ
للمادة الــدراســيــة(، كــذلــك ُحـــذف ث

التي  للمواد األخـــرى  الــدراســي  املنهاج  مــن 
لم تشملها الُرزم، وذلك لتطويق التباين ما 
بني التعليم الحضوري والتعليم عن ُبعد«.

ــا الـــتـــلـــمـــيـــذة مـــــرح حــــمــــد، مــــن رام الـــلـــه،  ــ ــ أّمـ
»الــعــربــي  وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، فــتــقــول لـــ
ــُرزم أربــكــنــا كتالميذ   »نــظــام الــ

ّ
الــجــديــد« إن

ــالــــوزارة لـــم تــوضــح  كــمــا أربــــك املــــدّرســــني. فــ
النظام نهائيًا في  كــان هــذا  إذا  البداية  فــي 

رام اهلل ــ فاطمة مشعلة

في  العامة  الثانوية  امتحانات  اقــتــراب  مــع 
فــي 24 يــونــيــو/ حــزيــران  ــّررة  ــقـ املـ فلسطني 
ــات الـــــعـــــدوان  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الـــــــجـــــــاري، مـــــا زالــــــــت تـ
اإلسرائيلي وانتهاكات املستوطنني، وكذلك 
تــداعــيــات أزمـــة كــورونــا، تلقي بثقلها على 
وفيما  االستحقاق.  بهذا  املعنّيني  التالميذ 
يــعــّبــر تــالمــيــذ عــن إصـــرارهـــم عــلــى الــنــجــاح، 
 آخرين يقّرون 

ّ
 شيء، فإن

ّ
على الرغم من كل

بــــاملــــخــــاوف الـــتـــي تـــنـــتـــابـــهـــم. مـــحـــمـــود أبـــو 
عـــطـــوان، تــلــمــيــذ مـــن مــديــنــة دورا، جــنــوبــّي 
الــخــلــيــل، فـــي جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، هو 
ــو عــــطــــوان  ــ ــ ــيـــق األســـــيـــــر الـــغـــضـــنـــفـــر أبـ ــقـ شـ
)28 عـــامـــًا( املــعــتــقــل فـــي ســـجـــون االحـــتـــالل 
»لن  الجديد:  »العربي  لـ يقول  اإلسرائيلي. 
ــّدم امــتــحــان الــثــانــويــة الــعــامــة إذا استمر  أقــ
الطعام. حتى  أخــي األسير في إضرابه عن 
 
ّ
اآلن، لم أستطع فتح كتاب واحــد«. ُيذكر أن
األسير مضرب عن الطعام منذ أكثر من 30 
يومًا على التوالي للمطالبة بإنهاء اعتقاله 
اإلداري، وقد تدهور وضعه الصحي أخيرًا. 
لــلــدراســة،  وعــوضــًا عــن تخصيصه الــوقــت 
 

ّ
كــمــا يــفــعــل زمـــــالؤه، خــّصــص مــحــمــود ُجـــل

وقـــتـــه لـــدعـــم عـــائـــلـــتـــه، فــيــمــا يــــــالزم خــيــمــة 
حتى  دورا  املدينة  وســط  املقامة  التضامن 
 مساء. ويؤكد محمود: 

ّ
ساعة متأخرة من كل

قلبي  أستطع.  لم  ني 
ّ
لكن الدراسة،  »حاولت 

ــّم كــيــف أدرس عــنــدمــا  ــي. ثــ ــ وفـــكـــري مـــع أخـ
أرى أمــي تبكي عليه وأالحـــظ حــال إخوتي 
: »أال يكفي أخي سنوات 

ً
الخمسة«، متسائال

سجنه الطويلة؟«.
لديهم  الفلسطينيون ممن  التالميذ  وليس 
أشـــقـــاء فـــي ســـجـــون االحـــتـــالل وحـــدهـــم من 
تأثرت دراستهم سلبًا. فالعدوان على قطاع 
غـــزة قــضــى عــلــى إرادة وانـــدفـــاع بــعــض من 
التالميذ. فكثيرون منهم قضوا وقتهم وهم 
القطاع  في  واملستجدات  األخبار  يتابعون 
املحتلة  الغربية واألراضـــي  الضفة  كما في 
عــام 1948. ســـارة ســالمــة واحـــدة مــن هــؤالء 
»العربي  التالميذ، وهي من الخليل. تقول لـ
الـــجـــديـــد«: »خـــســـرت جـــــزءًا مـــن الـــوقـــت في 
أثـــنـــاء اإلجـــــازة املــخــصــصــة لــلــمــراجــعــة قبل 
ــــي رّكـــــــــزت عـــلـــى مــتــابــعــة  ــنـ ــ ـ

ّ
ــان، ألن ــ ــــحـ ــتـ ــ االمـ

ــبـــار، ولـــم أكـــن فــي حـــال نفسية جــيــدة.  األخـ
ــرنــا جــدًا 

ّ
فــأنــا وصــديــقــاتــي فــي املــدرســة تــأث

نا 
ّ
فــي أثــنــاء الــعــدوان األخــيــر على غــزة. لكن

 
ّ
في نهاية األمر قّررنا مراجعة دروسنا، ألن

بحسب  الفلسطيني،  التلميذ  ســالح  العلم 
ما نرى«.

من جهته، يقول التلميذ أسامة عــدوان من 
»العربي  لـ الغربية  الضفة  شمالّي  طولكرم 
 مــرحــلــة الــثــانــويــة 

ّ
 أن

ّ
ــا نــظــن

ّ
الــجــديــد«: »كــن

الدراسية،  املراحل  من  العامة تشبه غيرها 
ــا مــزيــدًا من 

ّ
ب مــن

ّ
ــهــا تتطل

ّ
أن نا وجــدنــا 

ّ
لكن

تحت  أنفسنا  رأينا  ثّم  واملثابرة.  االجتهاد 

الثانوية العامة 
في فلسطين

تالميذ 
في مواجهة 

كورونا 
واالحتالل

التالميذ الفلسطينيون في الضفة الغربية تضرّروا، كما 
سواهم في العالم، بسبب جائحة كورونا، فيما ُتضاف 
األزمة  فرضته  ما  كّل  إلى  اإلسرائيلي  االحتالل  انتهاكات 

الصحية، وال سيّما على تالميذ الثانوية العامة

السنة الدراسية أتت 
استثنائية وسط ضغط 

كبير نتيجة أزمة كورونا

العدوان على قطاع غزة 
قضى على إرادة بعض 

من التالميذ واندفاعهم
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االمــتــحــان الــرســمــي املــعــتــمــد. وقـــد راودتــنــا 
كذلك املخاوف كتالميذ في مّرات عّدة كانت 
مع  الــشــامــل،  اإلغـــالق  فيها  تعلن  الحكومة 
ــق بالتعليم 

ّ
ــرارات فــي مــا يــتــعــل ــقـ تــأرجــح الـ

ــوري، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الـــقـــلـــق مــن  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
عائالتنا«.  إلــى  ونقله  بالفيروس  اإلصــابــة 
في هذا اإلطار، يشير املدّرس عامر رضوان 
 »هذه 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن من طولكرم لـ

الــســنــة الـــدراســـيـــة هـــي األطــــــول فـــي تــاريــخ 
العملية التعليمية الفلسطينية، إذ بدأت في 
أغسطس/ آب 2020، وتنتهي في منتصف 

ــاري، بــالــتــزامــن مع  ــجــ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الــ
الفصلني.  بني  للتالميذ  كافية  عطلة  غياب 
فهي لــم تتجاوز األســبــوع الــواحــد. ُيضاف 
إلى  الــدراســيــة بالنسبة  السنة   

ّ
أن ذلــك  إلــى 

 
ً
ــامـــة، شـــهـــدت ُعــطــال تــالمــيــذ الـــثـــانـــويـــة الـــعـ

عديدة على الرغم من استثنائهم منها في 
حضور  التالميذ  يلتزم  فلم  ــام.  األيــ بعض 
فجوة  إلــى  أّدى  مــا  اإللكترونية،  الحصص 
في الشرح بني التعليم الحضوري والتعليم 
ــرزم املــزيــد من  عــن ُبــعــد. وقــد ســّبــَب نــظــام الـ
فته أزمة 

ّ
اإلرباك«. والتوتر، إلى جانب ما خل

كورونا«.

التوتّر ليس بسبب الفيروس فحسب
ــى عــائــلــتــهــا،  ــ ــيــــد-19 إلـ ــرح كــــوفــ ــ ــم تــنــقــل مـ لــ
ــهــا نــقــلــت إلــيــهــم إحــســاســهــا بــالــخــوف 

ّ
لــكــن

ـــر مـــن تـــراجـــع تــحــصــيــلــهــا الــعــلــمــي 
ّ
والـــتـــوت

ــتــــي فــرضــتــهــا  ــّيــــرات الــ ــتــــغــ ــلـــى خــلــفــيــة املــ عـ
ــقـــول والـــدتـــهـــا فـــدوى  األزمــــــة الــصــحــيــة. وتـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــقــد تــخــّوفــنــا  حــمــد لـــ
منذ بداية السنة الدراسية من عدم اكتمال 
نا 

ّ
العملية التعليمية للمرحلة الثانوية، لكن

 ذلــك لم يحصل. ومــع تأرجح 
ّ
نحمد الله أن

لنا 
ّ

الـــدوام ما بني حضوري وعــن ُبعد، فض
الــحــضــوري عــلــى الــرغــم مــن مــخــاوفــنــا إزاء 
احتمال إصابة مــرح. وقــد وصلنا إلــى ذلك 
عندما أصيبت إحدى زميالتها بكوفيد-19، 

فــاضــطــررنــا إلـــى حــجــرهــا وإجــــراء الفحص 
 »من 

ّ
الــالزم لها«. تضيف الوالدة أن الطبي 

 هــذه الــظــروف أن نخشى 
ّ

الطبيعي فــي ظــل
تراجع تحصيلها  من  املتفّوقة  ابنتنا  على 
العلمي، فما بالكم بعائالت التالميذ الذين 
أو ضعيفًا  مــتــوســطــًا  مــســتــواهــم  ـــف 

ّ
ُيـــصـــن

ويــخــشــون الــــرســــوب؟«. فــي ســيــاق متصل، 
الخليل،  مــن  آيـــة ســلــطــان،  الــتــلــمــيــذة  أرادت 
املـــثـــابـــرة أكـــثـــر، مــتــحــديــة فـــيـــروس كـــورونـــا 
سّيما  وال  تــداعــيــاتــه،  ومتجاهلة  الــجــديــد، 
ارتـــفـــاع نــســبــة اإلصـــابـــات والـــوفـــيـــات الـــذي 
التالميذ وذويــهــم. وتقول  لــدى  الــفــزع  فاقم 
ــن أنــتــظــر  ــم أكــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »لــ ــة لــــ آيــ
أخــبــار إغــالق املـــدارس أو فتحها، وواظبت 
 
ّ
على الدراسة من دون قلق«، مشيرة إلى أن

منذ  الــدراســي  بــي وبجهدي  تثق  »عائلتي 
صغري«. من جهة أخــرى، خاض مدّرسون 
الــدراســيــة  السنة  بــدايــات  فــي  فلسطينيون 
الــــجــــاريــــة، تـــحـــديـــدًا فــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
املاضي، إضرابًا جزئيًا احتجاجًا على عدم 
حــصــولــهــم عــلــى رواتــــب كــامــلــة وتــحــفــيــزات 
ــه »عــلــى الــرغــم  ـ

ّ
وظــيــفــيــة. ويــقــول رضــــوان إن

 ذلك استثنى الثانوية العامة، حرصًا 
ّ
من أن

على التالميذ. فقد أتى اإلضراب إلى جانب 
ــدراســـيـــة  ــــزداد الـــســـنـــة الـ ــتـ ــ ظــــــروف أخــــــرى لـ
 »املــــدّرســــني 

ّ
تــشــنــجــًا«. ويـــؤكـــد رضــــــوان أن

ــــروا إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل إضـــافـــي  ــطـ ــ اضـ

لــتــوفــيــر لــقــمــة الـــعـــيـــش لـــعـــائـــالتـــهـــم، فــيــمــا 
الحضوري  التعليم  بني  ما  التأرجح  سّبب 
والتعليم عن ُبعد إرباكًا للمدّرس وللتلميذ 
على حّد سواء منذ بداية السنة الدراسية، 
ــدّرســــني  أضـــــف إلـــــى ذلـــــك ضـــعـــف خـــبـــرة املــ
 املــدّرســني 

ّ
ُيــذكــر أن ُبــعــد«.  فــي التعليم عــن 

ال يــخــفــون خــشــيــتــهــم مـــن نـــجـــاح الــتــالمــيــذ 
 47 عـــددهـــم  يــتــجــاوز  الـــذيـــن  الفلسطينيني 
ألفًا في الضفة الغربية، من دون اكتسابهم 
الثانوية  تــالمــيــذ   

ّ
إن إذ  املــطــلــوبــة،  املــعــارف 

وينتقلون  حاسمة  مرحلة  ينهون  الــعــامــة 
مباشرة إلى التعليم الجامعي.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

عبد اهلل البشير

إبــريــل/ نيسان املــاضــي، وصلت  فــي 21 
ــفـــورد- ــــى مـــن لـــقـــاح »أوكـــسـ الــدفــعــة األولــ
ــا« املـــــضـــــاد لــــكــــوفــــيــــد-19  ــكــ ــيــ ــنــ ــرازيــ ــتــ أســ
واملخّصص ملناطق شمال غربي سورية، 
ــار مــــبــــادرة »كــــوفــــاكــــس« لــتــأمــني  ــ فــــي إطــ
ثيرت العديد 

ُ
اللقاحات للدول الفقيرة. وأ

مــن األســئــلــة وعــالمــات االســتــفــهــام حــول 
اللقاح، وخصوصًا أن بعض أهالي هذه 
املناطق يرفضون بشكل قطعي الحصول 
على اللقاح، على عكس آخرين يعتبرونه 
بـــمـــثـــابـــة خــــط الـــــدفـــــاع ضــــد الــــفــــيــــروس. 
وهـــنـــاك فــئــة أخـــيـــرة اخـــتـــارت االنــتــظــار، 
عن  إضافية  معلومات  أيــة  تظهر  ريثما 
الـــلـــقـــاح. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول طبيب 
األمـــــراض الــداخــلــيــة حــســام قـــره محمد، 
الــــذي يــعــمــل فــي مــديــريــة صــحــة إدلــــب، لـ 
»العربي الجديد«: »كنت من أوائل الذين 
حصلوا على لقاح أسترازينيكا. حصلت 
ــلـــى الـــجـــرعـــة األولــــــــى فــــي 30 إبــــريــــل/  عـ
أعــراض  نيسان املاضي، ولــم أشعر بأية 
الصداع واأللم  جانبية باستثناء بعض 
ــــت كـــل األعـــــراض في  مــكــان الــحــقــنــة. وزالـ
الجميع بالحصول  التالي. أنصح  اليوم 
على اللقاح كونه خيارنا الوحيد لحماية 

املجتمع من اإلصابة بالوباء«.  
وفــي 17 مـــارس/ آذار املــاضــي، أصــدرت 
تــقــريــرًا بشأن  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  منظمة 
أوصــت  »أسترازينيكا«،  لقاح  مــؤشــرات 
فيه باستمرار التطعيم به. وأوضحت أن 
بعض بــلــدان االتــحــاد األوروبـــي اتخذت 
اللقاح  استخدام  بوقف  احترازيًا  إجــراًء 
مـــؤقـــتـــًا، بــــنــــاًء عـــلـــى تـــقـــاريـــر تــشــيــر إلـــى 
حـــدوث حـــاالت نـــادرة مــن تجلطات الــدم 
وا هذا اللقاح. وقررت 

َّ
لدى أشخاص تلق

ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ بــــلــــدان أخـــــــرى فــــي االتـ
مواصلة استخدام اللقاح. 

ــنـــازح مـــن مــديــنــة خــان  عــمــار مــعــراتــي الـ
شيخون إلــى الشمال الــســوري، هو أحد 
الــذيــن يــرفــضــون الــحــصــول على اللقاح. 
»العربي الجديد«: »لست مقتنعًا  يقول لـ
على  قــادريــن  نكون  أن  ُيحتمل  باللقاح. 
تحديد السلبيات واإليجابيات في فترة 
الحــقــة. لــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، أرفــض 
ــقـــول فــايــز  الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه«. بــــــــدوره، يـ
ــيـــارات يــقــيــم في  املــحــمــد، وهـــو تــاجــر سـ
مدينة ســرمــدا فــي ريــف إدلــب الشمالي، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــا مــن معلومات 
ــتـــوفـــرة حـــتـــى اآلن حـــــول أضـــــــرار هـــذا  مـ
اللقاح، ومــا الــذي قد ينتج عنه من آثار 
 
ً
الــســرطــان مستقبال كـــأمـــراض  جــانــبــيــة، 
ــك. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لست  أو غــيــر ذلــ
مستعدًا للحصول على ما هو مجهول«. 
ويـــعـــّد الـــحـــصـــول عــلــى الـــلـــقـــاح بــمــثــابــة 
خط املواجهة الرئيسي للحد من تفشي 
ــا الـــجـــديـــد فـــي مــنــاطــق  فـــيـــروس كــــورونــ
بالسكان،  املكتظة  ســوريــة  غربي  شمال 
والتي تعاني ضعفًا في القطاع الصحي. 
وفي حال تفشي الفيروس، فقد يتسبب 
بــكــارثــة إنــســانــيــة، خــصــوصــًا فـــي املـــدن 
الــكــبــيــرة املـــزدحـــمـــة مــثــل إدلــــب والـــبـــاب، 
ــى املــخــيــمــات الـــتـــي يفتقر  بـــاإلضـــافـــة إلــ
الــنــازحــون فيها ألدنــى وســائــل مواجهة 

الفيروس.
مــن جــهــتــه، يـــرى األربــعــيــنــي املــهــجــر من 
ريف حمص الشمالي، جميل أبو خضر، 
للنازحني على مقربة  واملقيم في مخيم 

من بلدة دير حسان شمالي إدلب، أنه »ال 
الوقت  في  اللقاح  على  الحصول  من  بد 
الجديد«:  »العربي  لـ  ويوضح  الحالي«. 
»أعـــتـــقـــد أن الـــخـــطـــر لـــيـــس كـــبـــيـــرًا، لــكــن 
اللقاح هو  الحذر واجــب. وبالنسبة لي، 
الطريقة األنسب للخالص من الفيروس. 
لدي بعض املخاوف لكنه الحل الوحيد. 
ونأمل كنازحني أن يتاح لنا، وخصوصًا 

أننا نقيم في املخيمات«.
بـــــــــدوره، يــلــفــت الـــطـــبـــيـــب عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبـــاك، الـــذي حصل على الــلــقــاح، إلــى أن 
أمر غاية في األهمية بالنسبة  التطعيم 
ويقول  املحرر.  السوري  الشمال  ألهالي 
ــد«: »حـــصـــلـــت عــلــى  ــديــ ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــ لــ
الــلــقــاح مــنــذ أســبــوعــني، ولـــم تظهر لــدّي 
ــة أعـــــراض جــانــبــيــة كــتــلــك الـــتـــي شعر  ــ أّيـ
ــعــــض مــــــرضــــــاي، كـــــالـــــصـــــداع أو  ــا بــ ــهــ بــ
ــة الـــحـــرارة، أو أوجـــاع  االرتـــفـــاع فــي درجـ
أن نحصل  الجسم«. يضيف: »يجب  في 
جــمــيــعــًا عــلــى الــلــقــاح لــلــوقــايــة وحــمــايــة 
أنفسنا واآلخرين. طبيعة عملنا كأطباء 
تفرض علينا أن نكون على تماس دائم 
مع املرضى. إذا لم أحم نفسي، لن أكون 

قــادرًا على حماية غيري. وحــني أحصل 
على اللقاح، أكون قد حميت نفسي أواًل 
واملرضى ثانيًا. نشجع الناس على أخذ 
اللقاح ألنه ضروري، فلو لم يكن مجديًا 
ملا كانت منظمة الصحة العاملية وغيرها 

من املعنيني قد سعوا إلى توفيره«.  
توفر  العاملية،  الصحة  وبحسب منظمة 
املــرض،  من  الحماية  كوفيد-19  لقاحات 
نــتــيــجــة لــتــحــفــيــز االســـتـــجـــابـــة املــنــاعــيــة 
لفيروس كورونا الجديد، ما يعني الحد 
ــار  ــ مـــن مــخــاطــر اإلصـــابـــة بـــاملـــرض واآلثـ
ـــســـاعـــد املـــنـــاعـــة على 

ُ
املــتــرتــبــة عــلــيــه. وت

ــيـــروس فـــي حــــال اإلصـــابـــة  ــفـ مـــحـــاربـــة الـ
بـــه. وتــشــيــر إلـــى أن »الــتــطــعــيــم قــد يكفل 
ــًا حـــمـــايـــة األشـــــخـــــاص املــحــيــطــني  أيــــضــ
ــك، ألن حــمــايــتــك مـــن الـــعـــدوى واملـــرض  بـ
ــعـــدوى  ســتــقــلــل مــــن احـــتـــمـــاالت نــقــلــك الـ
خاصة  أهمية  ذلــك  ويكتسي  لــآخــريــن. 
لــحــمــايــة األشــــخــــاص املـــعـــّرضـــني بــشــدة 
الوخيمة  باملضاعفات  اإلصابة  ملخاطر 
الرعاية  مقدمي  مثل  كــوفــيــد-19،  ملــرض 
واملسنني، وسائر  السن  الصحية وكبار 

األشخاص املصابني بأمراض أخرى«.

جدال حول لقاح »أسترازينيكا« 
في شمال سورية

يحّضر اللقاح قبل وصول المريض )محمد سعيد/ األناضول(

)Getty /لم يترّدد في الحصول على اللقاح )كرم المصري

تأرجح الدوام ما بين حضوري وعن بُعد )حازم بدر/ فرانس برس(

47.000
عدد تالميذ الثانوية العامة في 

الضفة الغربية، علمًا أنّهم سوف 
يخضعون لالمتحانات الرسمية بعد أيام

يخشى بعض أهالي 
شمال غربي سورية 

الحصول على 
اللقاحات المضادة 

لكوفيد-19، خشية 
التعرض إلى األعراض 

الجانبية النادرة

يطرح اإلعدام إشكاليات 
قانونية وحقوقية 

كبيرة في العالم. أما 
الحال فمأساوي في 

بعض بلدان الشرق 
األوسط التي تنفذ ما 

نسبته 88 في المائة من 
أحكام اإلعدام سنويًا. 
مصر من تلك البلدان، 

وهذا هو الوضع فيها

مصر: اعترافات تحت التعذيب أفضت إلى اإلعدام
مئات المصريين دينوا 

باإلعدام منذ عام 2014 
وقد نُّفذ في حق عشرات

مصر في المركز الثالث 
عالميًا في تنفيذ حكم 

اإلعدام في عام 2020

القاهرة ــ العربي الجديد

يــنــتــظــر مــحــمــود عـــبـــادة عــبــد املــقــصــود عيد 
ــن الـــعـــمـــر، تــنــفــيــذ حكم  وهــــــدان الـــبـــالـــغ 25 مـ
اإلعــــــدام فـــي حــقــه فـــي أي لــحــظــة، والـــــذي قد 
يحصل حتى من دون إبالغ ذويه، أو السماح 
له بتوديعهم أو مجرد إجــراء مكاملة هاتفية 
أخــيــرة مــعــهــم. وقـــد اعــتــقــل وهــــدان، وهـــو من 
دائـــــــرة أبـــــو كــبــيــر بــمــحــافــظــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
دلــتــا مــصــر، فــي 5 فــبــرايــر/ شــبــاط 2016 في 
كــان  بالشرقية حــني  كبير  أبـــو  قــطــار  محطة 
املعلومات  العالي لنظم  املعهد  إلى  متوجهًا 
ــفـــي قــســريــًا ملــــدة 45 يــومــًا  بـــاملـــنـــصـــورة. وأخـ
يعترف  كــي  شديد  لتعذيب  تعرضه  شهدت 
بــتــهــم مــلــفــقــة، ثـــم ظــهــر فـــي مــركــز قــــوات أمــن 
ورأســه  العامة  النيابة  أمــام  ــل 

ُ
ومــث الشرقية، 

ــة إلـــيـــه.  ــهـ مــغــطــى لـــالعـــتـــراف بــالــتــهــم املـــوجـ
أيلول  بــاإلعــدام في 30 سبتمبر/  ُحكم عليه 
2020 وجرى تقديم التماس في حكم اإلعدام 
الصادر ضده، قبل أن ترفضه املحكمة في 9 

مارس/ آذار 2021، ما يعني أن الحكم أصبح 
نهائيًا وقد ُينفذ في أي وقت.

األمر ذاته ينطبق على القيادي في الجماعة 
ـــّبـــت في 

ُ
اإلســالمــيــة مــصــطــفــى حــمــزة الــــذي ث

الــجــاري الحكم الصادر  الــســادس من الشهر 
بإعدامه بتهمة محاولة اغتيال وزير اإلعالم 
املــصــري الــســابــق صــفــوت الــشــريــف. وأوقـــف 
حمزة في 18 أغسطس/ آب 2013 في منزله 
بالقاهرة، وذلك بعد أشهر قليلة على تبرئته 
من محكمة، تحديدًا في 29 إبريل/ نيسان من 
العام ذاتــه، من تهمة »االنضمام إلى جماعة 
ــى قـــلـــب نـــظـــام الــحــكــم،  ــ مـــحـــظـــورة تــســعــى إلـ
وإشاعة الفوضى في البالد« والتي دين فيها 
بـــاإلعـــدام. وهــو كــان اتــهــم أيــضــًا بالتخطيط 
في  مبارك  حسني  السابق  الرئيس  الغتيال 
أديـــس أبــابــا عــام 1995. وجـــرت تبرئة حمزة 
أيضًا من حكم إعدام صدر في حقه في قضية 
أخــرى مضى عليها سنوات،  اغتيال  محاولة 
ما ُيشير إلى أنه من الــوارد تبرئة متهم بعد 
صــــدور حــكــم بــإعــدامــه فــي املــحــاكــم املــصــريــة، 

ــدار أحـــكـــام بـــاإلعـــدام والــتــراجــع  ــ عــلــمــًا أن إصـ
ـــل أحــد 

ّ
عــنــهــا الحـــقـــًا مـــع تــبــرئــة املــتــهــمــني مـــث

أسباب احتالل مصر املركز 110 بني 113 دولة 
في مؤشر نزاهة القضاء الذي أصدره مشروع 
الـــعـــدالـــة الــعــاملــيــة )WJP( فـــي واشـــنـــطـــن عــام 
معيارًا،   44 على  اعتمد حينها  والــذي   ،2018

أضعاف، مع استئثار إيران ومصر والعراق 
والــســعــوديــة بنسبة 88 فــي املــائــة مــنــهــا، ما 
يعني أن أربع من أصل الدول الخمس األولى 
املنفذة ألحكام اإلعــدام في العالم من منطقة 
ــمــــال إفـــريـــقـــيـــا. وحــــدد  الــــشــــرق األوســـــــط وشــ
التقرير عــدد حــاالت اإلعــدام في إيــران بأكثر 
مـــن 107، والـــعـــراق  بــأكــثــر  مـــن 246، ومـــصـــر 
بأكثر من 45، والسعودية بأكثر من 27. لكنه 
لــم يحتسب عــددهــا فــي الــصــني الــتــي ُيعتقد 
بأنها تعدم اآلالف سنويًا، ما يجعلها الدولة 

األكثر تنفيذًا ألحكام اإلعدام في العالم.
تــشــيــر بـــيـــانـــات حـــالـــة عــقــوبــة اإلعـــــــدام لــعــام 
ــه الــجــبــهــة املــصــريــة  ــدتـ ــا رصـ ــا ملـ ـ

ً
ــق 2020، وفـ

ــان )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي  ــســ لـــحـــقـــوق اإلنــ
مــصــريــة( وتــحــلــيــالتــهــا، إلـــى أن املــحــاكــمــات 
فــــي قـــضـــايـــا أســــفــــرت عــــن أحــــكــــام بــــاإلعــــدام 
شـــهـــدت إخــــــالاًل ســـافـــرًا بــضــمــانــات تحقيق 
الـــتـــي يكفلها  ــة، وبـــحـــقـــوق املــتــهــمــني  ــدالـ ــعـ الـ
الــقــانــون والــدســتــور فــي مــصــر، و»شــمــل ذلك 
العام  بــإعــدامــهــم  نــِفــذت أحــكــام  126 شخصًا 

املاضي. وهو رقم يزيد ضعفني عن العامني 
املـــاضـــيـــني، ويــشــكــل وحــــده ثــلــث عــــدد الــذيــن 
أعــدمــوا منذ عــام 2013، والــبــالــغ 334«. وفي 
اإلعدام  الشهري لحالة عقوبة  إطار رصدها 
أو  السياسية  القضايا  فــي  فــي مصر، ســواء 
لحقوق  املصرية  الجبهة  رصــدت  الجنائية، 
اإلنسان من خالل تتبعها األخبار في وسائل 
خالل  بمحامني  املباشر  واتصالها  اإلعـــالم، 
الحالي تنفيذ عقوبة  الــعــام  مــن  الــربــع األول 
اإلعــدام في حق 37 شخصًا، وتثبيت أحكام 
إعـــدام 4 أشــخــاص، والــنــطــق بها فــي قضايا 
فــي قضية  اثــنــان  بينهم  92 شخصًا،  تشمل 
ــدة تــحــتــوي عــلــى وقــائــع عــنــف سياسي  واحــ
شملت قتل مسؤول في شرطة محافظة بني 
ســويــف. وقــد تــوزعــت أحــكــام اإلعــــدام املنفذة 
فــي 14  فــي 2021 عــلــى 30 شــخــصــًا متهمني 
آذار،  مـــارس/  فــي  األقـــل  قضية جنائية على 
وشخص واحد متهم في قضية جنائية في 
يناير/ كانون الثاني، و6 أشخاص متهمني 

في 4 قضايا جنائية في فبراير/ شباط.

مــنــهــا الــســيــطــرة الــحــكــومــيــة وغـــيـــاب الــفــســاد 
والحقوق األساسية والنظام واألمن والعدالة 
ــــي مــؤشــر  املـــدنـــيـــة، والــــعــــدالــــة الـــجـــنـــائـــيـــة. وفـ
املركز 117 بني  احتلت مصر  العاملي،  الفساد 
املركز  فــي  180 دولــة عــام 2020، بعدما كانت 
»هــيــومــان  مــنــظــمــة  وأوردت   .2019 عـــام   106
رايتس ووتش« لحقوق اإلنسان، في تقريرها 
ــة الـــــذي أصــــدرتــــه فـــي األول من  ــداثـ ــر حـ ــثـ األكـ
الشهر الجاري، أن »مئات من املصريني دينوا 
ــــذي نــِفــذ أيــضــًا  مــنــذ عـــام 2014 بــــاإلعــــدام، والـ
في حق عشرات بعد محاكمات استندت إلى 
وطالبت  التعذيب«.  تحت  انتزعت  اعــتــرافــات 
بتجميد تنفيذ أحكام اإلعدام الصادرة، حتى 

درس إلغاء هذه العقوبة.
وبـــاتـــت مــصــر فـــي املـــركـــز الــثــالــث عــاملــيــًا بني 
الــــــــدول الـــعـــالـــم عـــلـــى صــعــيــد مـــعـــدل تــنــفــيــذ 
ــا لتقرير 

ً
حكم اإلعــــدام خــالل عــام 2020، وفــق

أصــدرتــه عــن منظمة العفو الــدولــيــة، فــي 21 
ــدت فــيــه زيـــادة  إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، وأكــ
عدد عمليات اإلعدام عام 2020 بمعدل ثالثة 

العدالة واإلعدام قضيتان 
شائكتان منذ سنوات )خالد 

دسوقي/ فرانس برس(

Monday 14 June 2021 Monday 14 June 2021
االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة االثنين 14 يونيو/ حزيران 2021 م  4  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2478  السنة السابعة


