
ثالث فلسطينيات توائم وحلم
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رام اهلل ـ سامر خويرة

مّرة جديدة، ارتسمت الفرحة على وجوه 
أســامــة وصفي  الفلسطيني  عــائــلــة  أفــــراد 
عثمان، من سكان مدينة طولكرم شمالي 
الضفة الغربية املحتلة. بناته الثالث التوائم ضحى 
 
َ
 الجامعية وحصلن

ّ
 دراساتهن

َ
وآالء وإسراء أتممن

على شهادات بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر 
والـــهـــنـــدســـة املـــعـــمـــاريـــة والـــهـــنـــدســـة املـــدنـــيـــة عــلــى 
التوالي، من جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية. 
 
ّ
 على منح جامعية، بعد تفّوقهن

َ
 قد حصلن

ّ
 كن

ّ
وهن

في امتحانات الثانوية العامة )التوجيهي( في عام 
 الجامعية. والفرحة 

ّ
 في دراساتهن

َ
2016، ثّم تفّوقن

ــهــا 
ّ
أتــــت مــضــاعــفــة لــلــعــائــلــة ولــلــتــوائــم الــثــالثــة ألن

التي  الــصــغــرى سجى   
ّ
بــتــخــّرج شقيقتهن اقــتــرنــت 

 بعام واحــد، وتخّرجت 
ّ
التحقت بالجامعة بعدهن

وإدارة  املحاسبة  في  بكالوريوس  بشهادة   
ّ
معهن

األعمال من الجامعة ذاتها.
الـــوالـــد أســـامـــة يــعــمــل ســائــق حــافــلــة لــنــقــل تالميذ 
ــه 

ّ
املــــدارس فــي مدينته طــولــكــرم، على الــرغــم مــن أن

يــحــمــل شــهــادة جــامــعــيــة فــي هــنــدســة الكمبيوتر. 
ـــه »بــتــخــّرج األربــعــة، 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن يــقــول لـــ

قد  قلبي  يكون  الصغرى،  واالبــنــة  الثالثة  التوائم 
اثــنــان وخمس  . اآلن أبنائي جميعًا )ابــنــان 

ّ
اطــمــأن

 
ّ
بنات( أتّموا املرحلة الجامعية األولى«، مضيفًا أن

»مــن يرغب منهم فــي إكــمــال دراســتــه، عليه العمل 
ني سوف أشّجعه. فأنا 

ّ
وتحصيل تكاليفها، علمًا أن

أوصلتهم مع والدتهم )حائزة على شهادة دبلوم 
في اللغة اإلنكليزية( إلى بّر األمان. فالشهادة هي 
حصن اإلنــســان فــي هــذه األيـــام الصعبة«. ويتابع 
الــــوالــــد: »لــــم تــكــن الـــســـنـــوات املــاضــيــة ســهــلــة. ففي 
مرحلة مــا، كــان لــدّي سبعة أبناء في الجامعة في 
وقت واحد. الصغرى في سنتها الجامعية األولى، 
والـــتـــوائـــم الـــثـــالثـــة فـــي الــســنــة الـــثـــانـــيـــة، والــثــالثــة 
ــدة( يــتــابــعــون  ــ ــنـــان اثـــنـــان وابـــنـــة واحــ ــــرون )ابـ اآلخــ
دراستهم في تركيا، أحدهم طالب طّب في مرحلة 

التخصص«.
فــي امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة، حــصــلــت ضحى 
ت إســراء 

ّ
مــعــّدالت مرتفعة. فحل وآالء وإســـراء على 

في املرتبة الرابعة في فلسطني في الفرع الصناعي 
واألولى في محافظة طولكرم بمعّدل 96.8 في املائة. 
أّما معّدل آالء فكان 95.1 في املائة في الفرع العلمي، 
ــه. وهـــذا أمر  وضــحــى 94.8 فــي املــائــة فــي الــفــرع ذاتـ
 
ّ
 واحدة منهن

ّ
 كل

ّ
، ألن

ّ
ف من األعباء عن والدهن

ّ
خف

ــيــــة كــامــلــة مـــن جــامــعــة  حــصــلــت عــلــى مــنــحــة دراســ
التفّوق   محافظات على 

َ
بيرزيت، شريطة أن يبقني

فــي خــالل الــدراســة الجامعية، وهـــذا مــا كـــان. ومع 
الجامعة، خضعت  إلى  الصغرى   

ّ
دخــول شقيقتهن

 
ّ
ــه، ولــم تخّيب الــشــابــات األربـــع ظن إلــى الــشــرط ذاتـ

 على مستوى متقّدم جدًا.
َ
، وحافظن

ّ
العائلة بهن

الدراسة  »سنوات   
ّ
أن الجديد«  »العربي  آالء  تخبر 

ني أنهيت 
ّ
الخمس مّرت كسرعة البرق من جهة. كأن

ــنــي عــنــدمــا أســتــذكــر 
ّ
الــثــانــويــة الــعــامــة، أمــــس. لــكــن

الواحد  اليوم   
ّ
تفاصيل تلك السنوات، أشعر وكــأن

منها سنة كاملة، والسنوات الخمس دهر«. تضيف 
 »الــتــجــربــة لــم تــكــن قــط ســهــلــة. لــقــد انــتــقــلــت مع 

ّ
أن

ّي ضحى وإسراء للعيش في مدينة رام الله 
َ
شقيقت

بقيت  التي  عائلتنا  وحدنا في سكن منفصل عن 
 أســبــوع. 

ّ
ــل ــا نــعــود فــي نــهــايــة كـ

ّ
فــي طــولــكــرم، وكــن

الحياة  أنفسنا في توفير متطلبات  اعتمدنا على 
وفـــي إدارة شـــؤون الــبــيــت الــجــديــد«. وتــتــابــع آالء: 
 
ّ
نا حصلنا على منح من الجامعة، لكن

ّ
»صحيح أن

املعمارية  وتخصص  عمومًا،  الهندسة  تخصص 
تحديدًا، يستلزم ميزانية خاصة، بسبب املتطلبات 
الكثيرة من قبيل الكتب وامللفات واألقالم والكرتون 
ها مكلفة جدًا. 

ّ
كل املراسم وغيرها، وهــذه  ومعّدات 

 والدي لم يقّصر معنا قط. كان دائمًا يقول لنا: 
ّ
لكن

 عن 
َ
 عالمات وال تسألن

َ
 وحّصلن

َ
. ادرســن

َ
ال تقلقن

أّي شيء آخر«.
ا نقتصد 

ّ
»العربي الجديد«: »كن وال تخفي ضحى لـ

أّما  بالضروري.  إال  نأتي  جــدًا في مصاريفنا، وال 
املحافظة  في  ل 

ّ
يتمث كــان  فقد  علينا  األكبر  العبء 

على مستوى متفّوق في الدراسة، وإال فقدنا املنحة. 
نا والحمد لله لم نخّيب رجاءهم )القائمني على 

ّ
لكن

 
ّ
ــهــن

ّ
الــجــامــعــة( فــيــنــا«. مــن جهتها، تــؤكــد ضحى أن

 »الهدف 
ّ
»العربي الجديد« أن طموحات، وتكشف لـ

نا سوف نحاول 
ّ
املقبل هو دراســة املاجستير، لكن

العثور على فرص عمل في تخصصاتنا، فنكتسب 
بــذلــك خــبــرة عملية ونــجــمــع تــكــالــيــف الـــدراســـة ثــّم 
نــكــمــل املـــشـــوار«. تــضــيــف: »لــقــد حـــان دورنــــا لــنــرّد 
ألبي وأمي جزءًا من املعروف. عليهما أن يستريحا 
بعد هذه السنوات الطويلة من العناء. نحن اليوم 
بهما  مسترشدات  الطريق  مواصلة  على  قـــادرات 

وبنصائحهما«.

مجتمع
ارتفعت حصيلة قتلى انهيار فندق شرقي الصني إلى 17، أمس األربعاء، مع إنهاء السلطات مهمة 
بالقرب من شنغهاي( في  )تقع في مقاطعة جيانغسو  واإلنــقــاذ. وذكــرت مدينة سوجو  البحث 
فندق سيجي  أنــقــاض  مــن تحت  انتشلوا  أن 23 شخصًا  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  بثها على 
الــذي انهار بعد ظهر يــوم اإلثــنــني. واستخدم رجــال اإلنــقــاذ الرافعات والساللم وقواطع  كــايــوان 
املعادن والكالب للبحث عن ناجني، وكان معظم القتلى من نزالء الفندق. وتمت تعبئة أكثر من 600 
)أسوشييتد برس( شخص بما في ذلك فرق اإلنقاذ من الزلزال و120 مركبة للعملية. 

 الرئيس عبد املجيد تبون أمر باإلفراج قبل نهاية 
ّ
أعلنت وزارة العدل الجزائرية، يوم الثالثاء، أن

 في امتحانات شهادة الثانوية العامة )البكالوريا(، 
ّ

هذا األسبوع عن 60 سجينًا أدينوا بالغش
 تبون أوصى 

ّ
خذ هذه املبادرة بمناسبة عيد األضحى. وقالت الوزارة في بيان إن

ّ
ه ات

ّ
مشيرة إلى أن

 في امتحانات شهادة البكالوريا 
ّ

»بتدابير رأفة لفائدة الشباب املحبوسني الرتكاب أفعال الغش
املناسبة  اإلجـــراءات  اتخاذ  في  املختصة ستشرع  القضائية  الجهات  أن  وأضــافــت   .»2021 لسنة 
)فرانس برس( لإلفراج عنهم وااللتحاق بذويهم وعائالتهم. 

الجزائر: عفو عن سجناء أدينوا بالغش في البكالورياالصين: 17 قتيًال في انهيار فندق

يريد  »مــاذا  وإســراء:  وآالء  ضحى  والــد  يتساءل 
أبناء  تقديم  مــن  أكثر  الدنيا  هــذه  مــن  ــوان  األبـ
يضيف:  ومــتــفــّوقــيــن؟«.  ومنتجين  صالحين 
ضريبة  له  فالنجاح  جــدًا.  شاقة  كانت  »المهمة 
مادية، وال تستطيع منع ابنك من الدراسة بحجة 
يختار  متفوقًا،  يكون  وعندما  المادية.  الحالة 
تخصصات تتطلب ميزانية ضخمة. حينها كذلك 

ال يمكنك أن تقول له كال«.

مهمة شاقة لألهل

ــر  ــهـ كــشــفــت املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة، أّن »األشـ
العام، شهدت تضاعفًا في عدد  لهذا  األولــى  الستة 
املــهــاجــريــن والــاجــئــن الــذيــن فــقــدوا حــيــواتــهــم، في 
محاولة الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر، بأكثر 
من مرتن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020«. 
وأوضحت في تقرير صــادر، أمس األربــعــاء، أّن ما 
ال يقل عن 1146 شخصًا لقوا حتفهم بن يناير/
الثاني 2021 ويونيو/حزيران منه، في حن  كانون 

كانت قد ُسّجلت 513 وفاة في الفترة ذاتها من عام 
الــذيــن حاولوا  املهاجرين  »عــدد  أّن  أضــافــت   .2020
ــا عــبــر الـــطـــرق الــبــحــريــة ازداد  ــ ــ الـــوصـــول إلـــى أوروب

بنسبة 56 في املائة«.
أضــافــت املــنــظــمــة األمــمــيــة أّن طــريــق املــاحــة وســط 
كان  وإيطاليا،  ليبيا  بن   ، املتوسط  األبيض  البحر 
»األكثر دموية« مع »تأكيد وقوع 741 ضحية«. أّما 
ثــانــي طــريــق فــي الــخــطــورة، فــكــان »عــبــر األطــلــســي 

الكناري، حيث لقي ما ال  بن غــرب أفريقيا وجــزر 
 149 »لقي  كذلك  حتفهم«.  250 شخصًا  عــن  يقل 
شخصًا مصرعهم على طريق غرب البحر األبيض 
آخـــرون على  إسبانيا، وستة  إلــى  املـــؤدي  املتوسط 
األقــــل عــلــى طــريــق شـــرق الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط 

املؤدي إلى اليونان«.
وأشارت املنظمة إلى أّن »العدد الفعلي للضحايا قد 
غ عن حوادث 

َّ
يكون أعلى من ذلك بكثير«، إذ ال ُيبل

تحطم عديدة لقوارب الهجرة، باإلضافة إلى صعوبة 
أّن غــيــاب سفن  ُيــذكــر  التحقق مــن حـــاالت أخــــرى. 
الــبــحــث واإلنـــقـــاذ الــحــكــومــيــة، خــصــوصــًا فــي وســط 
املهاجرين  املتوسط، يجعل رحــات  األبيض  البحر 
أكثر خطورة، في حن تعتمد الحكومات األوروبية، 
من جهتها وبشكل متزايد، على دول شمال أفريقيا 

وتدعمها إلدارة عمليات البحث واإلنقاذ.
)آكي(

Thursday 15 July 2021
الخميس 15 يوليو/ تموز 2021 م  5  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2509  السنة السابعة

)بابلو غارسيا/ فرانس برس(



تسّبب في إغراق تام ألقسام الطوارئ من قبل 
مصابني يعانون من تعّكرات صحية مفاجئة«. 
 »األقسام 

ّ
»العربي الجديد« أن تضيف مرعي لـ

ت 
ّ
املخصصة لكوفيد-19 وأقسام الطوارئ تخط

قدرة استيعابها بأكثر من 200 في املائة، غير 
 املنظومة الصحية في البالد ما زالت قائمة 

ّ
أن

وتقاوم«، مشّددة على »ضرورة اعتماد منظومة 
جديدة في مكافحة الفيروس تعمل على خفض 
نسب اإلصــابــة وزيـــادة عــدد املحّصنني، لرفع 
مستوى املناعة العامة )املجتمعية( إلى أكثر 
 »املنظومة 

ّ
من 70 في املائة«. وتؤكد مرعي أن

م في حربها 
َ
هز

ُ
الصحية سوف تظل تقاوم ولن ت

ضّد الوباء، بفضل جهد العاملني املتسلحني 
بــمــا راكــمــوه مــن خــبــرة فــي خـــالل تــجــربــة عــام 

ونصف عام من مقاومة الفيروس«.
وكان تصريح إعالمي ملديرة مرصد األمراض 
الـــجـــديـــدة واملــســتــجــدة نـــصـــاف بـــن عــلــيــة عن 
انهيار املنظومة الصحية في تونس، األسبوع 
املاضي، قد أحدث هزة كبيرة طاولت التونسيني 
 وزارة الصحة سارعت 

ّ
والسلطات في البالد. لكن

إلى تصويب األمر في بيان توضيحي توّجهت 

 املنظومة 
ّ
فيه إلى الرأي العام، أفادت فيه بأن

ما زالت قائمة وقادرة على تقديم العالج على 
الرغم من تجاوزها طاقتها القصوى.

وفــــي هــــذا اإلطــــــار، يــؤكــد مــديــر عــــام الــهــيــاكــل 
نوفل  الصحة،  وزارة  فــي  الصحية  )الــكــوادر( 
 »الـــــوزارة تــواصــل الــعــمــل على 

ّ
الــســمــرانــي، أن

زيادة طاقة املستشفيات ومنع انهيار املنظومة 
 »عدد أسّرة اإلنعاش في 

ّ
الصحية«، شارحًا أن

الــقــطــاع الــعــام ارتــفــع مــن 95 ســريــرًا إلـــى 500 
حاليًا، كما ارتفع عدد األسّرة املزّودة بأجهزة 
تــنــفــس صــنــاعــيــة مـــن 450 ســـريـــرًا إلــــى ثــالثــة 
الجديد«  »العربي  لـ السمراني  آالف«. يضيف 
 »املستشفيات صارت تستهلك يوميًا 180 

ّ
أن

ألف ليتر من األوكسحني في مقابل 30 ألفًا قبل 
 »التصرف في مخزون 

ّ
الوباء«، مشيرًا إلى أن

 املرضى 
ّ

األوكسجني جهد مرهق لضمان حق
في هذه املادة الحيوية«.

وتـــســـتـــمـــر مـــنـــذ أســـابـــيـــع مـــعـــانـــاة املـــصـــابـــني 
بكوفيد-19 وأسرهم في رحالت البحث اليومية 
أو سرير  لإليجار،  س صناعي 

ّ
تنف عن جهاز 

إنــعــاش فــي واحـــد مــن املــســتــشــفــيــات. وهـــؤالء 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــا زالــــــت األزمـــــــة الـــوبـــائـــيـــة تــلــقــي  مــ
ــلــــى  ــــس وعــ ــونــ ــ ــــى تــ ــلـ ــ بــــظــــاللــــهــــا عـ
تفاصيل الحياة فيها وعلى يوميات 
املواطنني، نتيجة موجة خامسة من فيروس 
كــورونــا الــجــديــد تــضــرب الــبــالد بطريقة غير 
األرواح.  فــي  كبيرة  خسائر  ف 

ّ
لتخل مسبوقة 

وسط ذلك، تحارب السلطات الصحية على أكثر 
من جبهة من أجل الحّد من الوفيات الناجمة 
الجديد ومنح  بفيروس كورونا  عن اإلصابة 
أكبر عدد من املصابني به فرصًا للتعافي، على 

الرغم من شّح األوكسجني في البالد.
وقد استنفرت صور صادمة من املستشفيات 
ودواًل صديقة  الـــدولـــي  املــجــتــمــع  الــتــونــســيــة، 
وشــقــيــقــة، األمــــر الــــذي دفـــع إلـــى مــحــاولــة تلك 
الــجــهــات الــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة الــتــونــســيــني. 
وبــالــفــعــل حــصــلــت تـــونـــس عــلــى نــحــو ثــالثــة 
ماليني جرعة من اللقاحات املضادة لكوفيد-19، 
ــعـــدات ومــســتــلــزمــات طبية  ــى مـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
قطر  مــن   

ّ
كــل قّدمتها  ميدانية،  ومستشفيات 

والسعودية ومصر والجزائر واإلمارات العربية 
والواليات املتحدة األميركية والصني وفرنسا.

وبعدما »هزمت« تونس الفيروس في عام 2020، 
عادت إلى دائرة الخطر بعد 12 شهرًا لتسّجل 
في خالل يوليو/ تموز الجاري أرقامًا قياسية 
فــي اإلصـــابـــات، لحقتها أخــــرى فــي الــوفــيــات 
اليومية بلغت 194 وفاة، هو أعلى رقم تسّجله 
البالد بعد عام ونصف عام من إعالن اإلصابة 
األولى بالفيروس. وتعيد السلطات الصحية 
الــوبــائــي بشكل مفاجئ إلى  الــوضــع  انــفــجــار 
انتشار متحّورات فيروس كورونا الجديد، ال 
سّيما متحّور »دلتا« الذي ظهر للمرة األولى في 
الهند وطغى على بقية املتحّورات، ليس فقط 
 
ّ
 أنحاء العالم. ُيذكر أن

ّ
ما في كل

ّ
في تونس، إن

ذلك املتحّور من الفيروس يتسّبب في حاالت 
 الفئات 

ّ
أكثر خطورة تطاول األشخاص من كل

العمرية، بما في ذلك األطفال، إلى جانب الذين 
ــوا جــرعــات مــن الــلــقــاح أو أصــيــبــوًا سابقا 

ّ
تــلــق

بالعدوى.
الوضع،  تدهور  من  املعنيون جميعًا  ر 

ّ
ويحذ

لــه. ففي حني يرى  في حني يختلف تقييمهم 
كليًا،  انــهــار  الصحي  النظام   

ّ
أن بعض هــؤالء 

يحكي آخرون عن مبالغة في توصيف الوضع. 
 الواقع يصّور مستشفيات تلفظ مصابني 

ّ
لكن

يبحثون عن جرعات أوكسجني ومساعدة طبية 
فــي رحــلــة شــاقــة مــا بــني الــقــطــاَعــني الحكومي 

والخاص.
تقول وزيرة الصحة السابقة وطبيبة األمراض 
ــبــــاء في   »األطــ

ّ
الـــصـــدريـــة، ســمــيــرة مـــرعـــي، إن

ُيفاجأون  الــوبــاء  فــي وجــه  األمامية  الخطوط 
التي  بــاإلصــابــات  تتعلق  بمستجدات  يوميًا 
صــارت أكثر خــطــورة وســرعــة فــي التفاقم، ما 

كورونا 
تونس

انهيار 
المنظومة 

الصحية 
بين الواقع 

والمبالغة

تونس  بأّن  أخيرًا  العالمية  الصحة  منظمة  أفادت 
المنطقة  األكبر بكوفيد-19 في  الوفيات  تسّجل عدد 
بالصعب  وضعها  واصفة  األفريقية،  والقارة  العربية 
جدًا ومحّذرة من تفاقمه. وشّددت في اإلطار على 

حاجتها إلى المساعدة

تسّجل تونس أرقامًا 
قياسية في اإلصابات 
والوفيات بكوفيدـ19

تلّقت السلطات مساعدات 
منها نحو ثالثة ماليين 

جرعة من اللقاحات
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يضطرون إلى اجتياز مئات الكيلومترات أحيانًا 
في مركبات اإلسعاف بحثًا عن سرير شاغر.

»العربي الجديد«  ليليا عزّيز من هؤالء، تروي لـ
ق 

ّ
معاناتها من أجل إنقاذ والدتها من موت محق

بعد إصابتها بالعدوى. تقول: »اضطررت إلى 
تــقــديــم شــيــك مــصــرفــي إلـــى إحــــدى املــصــحــات 
ألــف دينار تونسي )نحو  الخاصة بقيمة 30 
12 ألـــف دوالر أمــيــركــي( عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
كفاية الرصيد، في مقابل توفير سرير إنعاش 
لوالدتي«. تضيف: »بقيت أكثر من ثالث ساعات 
أتنقل بني  فــي مركبة إســعــاف برفقة والــدتــي 
املستشفيات العمومية في العاصمة بحثًا عن 
 جهودي كلها باءت بالفشل. وكان 

ّ
سرير، لكن

ر أّي سرير شاغر«. وتتابع 
ّ
الرد دائمًا: ال يتوف

ه »وسط األلم والحزن واإلحباط، اضطررت 
ّ
أن

ــال والــدتــي إلى  إلــى قــبــول األمـــر الــواقــع وإدخــ
الكلفة  فــي  التفكير  دون  مــن  خــاصــة  مصحة 
وكما  تحّملها«.  مــن  عائلتي  تتمّكن  لــن  التي 
 تونسيني كثيرين، 

ّ
فــإن هي حــال ليليا عزّيز، 

ه ال مفّر 
ّ
بمن فيهم ذوي الدخل املحدود، يرون أن

من تكاليف مرتفعة للعالج في القطاع الخاص 
بسبب تجاوز القطاع العام قدرة االستيعاب 

القصوى، فهم يخشون فقدان ذويهم.
وفي سياق متصل، قال ممثل منظمة الصحة 
العاملية في تونس إيف سوتيران، في تصريح 
 »أكثر من 100 وفاة 

ّ
إلى وكالة »فرانس برس«، إن

سّجل في اليوم« في بلد يسكنه نحو 12 مليون 
ُ
ت

 
ّ
 »هذا حقًا كثير«. أضاف أن

ّ
شخص، مؤكدًا أن

تونس تسّجل عدد الوفيات األعلى بكوفيد-19 
وهي  األفريقية،  والــقــارة  العربية  املنطقة  في 
تعرف وضعًا صعبًا قد يزداد سوءًا. بالتالي، 
 البالد في حاجة إلى مساعدة ولقاحات. 

ّ
فــإن

 تونس »أكثر شفافية في 
ّ
ولفت سوتيران إلى أن

نشر املعطيات )الخاصة بالوباء( مقارنة بدول 
 »عدد الوفيات الذي 

ّ
أخرى«، وهو ما يعني أن

ر 
ّ
ه حذ

ّ
تنشره قريب من الواقع، من دون شّك«. لكن

 املؤشرات 
ّ

 »الوضع الصحي خطير، وكل
ّ
من أن

 
ّ

ل ذلــك بتفشي الفيروس في كل
ّ
حــمــراء«. وعل

ه »مقلق جدًا«، 
ّ
أنحاء البالد، واصفًا األمر بأن

)املتحّور  دلتا  متحّور  »انــتــشــار  مــع  ال سّيما 
الهندي( شديد العدوى واملتفشي بكثافة«.

وبائيًا  وضعًا  اليوم  عــّدة  محافظات  وتشهد 
مقلقًا جدًا، كما هي الحال في القيروان )وسط( 
وسليانة )وسط( وباجة )شمال غرب( وتطاوين 
 وزارة 

ّ
أن )وســـط(، علمًا  والقصرين  )جــنــوب( 

 24 من مجموع  16 محافظة  ف 
ّ
الصحة تصن

في خانة املحافظات ذات نسبة الخطر املرتفعة. 
 هذه 

ّ
 السلطات املحلية تفرض في جل

ّ
ُيذكر أن

ل 
ّ
املــحــافــظــات قــيــودًا مــشــددة عــلــى حــركــة تنق

األفراد واملركبات، إلى جانب فرض حظر تجّول 
والعامة  الخاصة  التجمعات  وتقليص  ليلي 

بهدف كبح العدوى.
ل الضعف في الحملة الوطنية للتحصني 

ّ
ويمث

في شهرها الرابع واحدًا من األسباب الرئيسية 
الــبــالد، بحسب  الــوضــع الصحي فــي  لتدهور 
خــبــراء مــن منظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة وأطــبــاء 
رون من تداعيات تباطؤ عمليات 

ّ
تونسيني يحذ

التحصني على الــبــالد وصــحــة املــواطــنــني مع 
تسارع انتشار متحّورات الفيروس.

وفي هذا السياق، ينتقد طبيب اإلنعاش ماهر 
بــالده،  في  التحصني  العباسي فشل سياسة 
 »التأخير في توفير اللقاحات املضادة 

ّ
مؤكدًا أن

لكوفيد-19 من أبرز أسباب الكارثة الصحية في 
»العربي الجديد«:  لـ البالد«. ويقول العباسي 
»عندما كــان األطــبــاء يــنــادون بــاالنــخــراط في 
التجارب السريرية للقاحات ومراسلة املختبرات 
العاملية من أجل ضمان حصة تونس من تلك 
اللقاحات، كانت السلطة السياسية منشغلة في 
 »التونسيني يدفعون 

ّ
صراعاتها«، الفتًا إلى أن

ر حملة التحصني«. 
ّ

غاليًا من صحتهم ثمن تأخ
 »كل تأخير في التحصني 

ّ
ويؤكد العباسي أن

يعني آالف املوتى الجدد«، منّبهًا من »خطورة 
موجات وبائية قاتلة في األشهر املقبلة، ما لم 
تتمّكن السلطات من تحصني أكثر من 70 في 
املائة من التونسيني، بما في ذلك األطفال الذين 

باتوا في مرمى متحّور دلتا«.
ــه 

ّ
أن الصحة  لــــوزارة  الرسمية  البيانات  تفيد 

ى 650 ألف 
ّ
حتى 12 يوليو/ تموز الجاري، تلق

ى أكثر من 
ّ
ني من اللقاح، فيما تلق

َ
تونسي جرعت

مليون آخرين جرعة واحدة، وذلك من مجموع 
3.3 ماليني شخص مسّجلني في قائمة منصة 

التحصني اإللكترونية.
 تونس تعيش على وقع 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

ر في اتخاذ الــقــرارات وفي 
ّ
أزمــة سياسية تؤث

ثقة التونسيني بالسلطة الحاكمة. وفي حني 
ــان قـــطـــاع الــصــحــة الــحــكــومــي مـــصـــدر فخر  كــ
للتونسيني، صار يعاني من سوء إدارة ونقص 
في املعدات والتجهيزات التي يسعى املجتمع 
عن  تداركهما  إلــى  األهلية  واملنظمات  املدني 

طريق التبّرعات.

الغالف

طرابلس ـ العربي الجديد

يــعــيــش الـــطـــالب ومــســؤولــو املـــــدارس في 
لــيــبــيــا فـــي إربـــــاك كــبــيــر نــتــيــجــة تــضــارب 
الــطــابــع املحلي،  الــرســمــيــة ذات  الـــقـــرارات 
ــتـــي  ونــــوعــــيــــة اإلجــــــــــــــــراءات الــــخــــاصــــة الـ
اتخذتها الحكومة للحّد من تفشي وباء 

كورونا.
وخالفت بعض مؤسسات التعليم القرار 
بــشــكــل  الــتــعــلــيــم  وزارة  ــه  ــ ــدرتـ ــ أصـ الــــــذي 
ــــي، والــــخــــاص  ــاضـ ــ ــاء املـ ــثــــالثــ مـــفـــاجـــئ، الــ
التي  تلك  تخالف  دراســيــة  مهل  بتحديد 
العام  املعلنة منذ مطلع  الخطة  أوردتــهــا 
الدراسي الحالي، في حني أبدى عدد كبير 
من الطالب واألهالي استياءهم من القرار. 
ــرار نــهــايــة املـــوســـم الـــدراســـي  ــقــ وحـــــدد الــ
ــة األســـــاســـــيـــــة يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــلـ ــمـــرحـ ــلـ لـ
االمـــتـــحـــانـــات  مـــواعـــيـــد  ووزع  ــــي،  ــاضـ ــ املـ
ــة والـــثـــانـــويـــة والــجــامــعــيــة بني  ــ ــداديـ ــ اإلعـ
األول  أيلول وأكتوبر/ تشرين  سبتمبر/ 
املقبلني، علمًا أن الــوزارة كانت قد أعلنت 
ــاضــــي أن خــتــام  ــــل/ نـــيـــســـان املــ ــريـ ــ ــي إبـ فــ
مقرر  األساسية  للمرحلة  الدراسي  العام 
ووزعــت  املقبل.  آب  أغسطس/  نهاية  فــي 
للمراحل  النهائية  االمــتــحــانــات  مــواعــيــد 
الثانوية واإلعدادية بني أكتوبر/ تشرين 

األول ونوفمبر/ تشرين الثاني املقبلني.
ـــهــــا املـــتـــضـــاربـــة  ـــراراتـ وبــــــــررت الــــــــــوزارة قـ
ــا الــــــبــــــالد،  ــ ــهـ ــ ــر بـ ــ ــمـ ــ بــــــالــــــظــــــروف الــــــتــــــي تـ
ومحاولتها إنهاء العام الدراسي الحالي 
ــــالق الــعــام  ــــت، تــمــهــيــدًا إلطـ ــرع وقـ ــ فـــي أسـ
الـــدراســـي املــقــبــل فـــي مـــوعـــده االعــتــيــادي 

املحدد في أكتوبر/ تشرين األول.
ــدارس عـــدة فـــي أنـــحـــاء الــبــالد  ــ وأعــلــنــت مـ
عدم التقّيد بمهل الوزارة في إنهاء العام 
الدراسي للمرحلة األساسية، واالستمرار 
ــتـــدريـــس أســـبـــوعـــني إضـــافـــيـــني كي  فـــي الـ
يــســتــكــمــل الــــطــــالب املــــنــــهــــاج الـــــدراســـــي، 
ــدة مــرتــبــطــة  ــ ــديـ ــ ــبـــون عـــرقـــلـــة جـ ــنـ ــتـــجـ ويـ
ــة بـــفـــرض  بــــــقــــــرارات الـــحـــكـــومـــة الــــخــــاصــ
إجـــــراءات جــديــدة لــلــحــّد مــن تفشي وبــاء 

كورونا.
الجوية  املنافذ  الحكومة  أغلقت  وبعدما 
ــبـــوع املــاضــي،  والــبــريــة مـــع تـــونـــس، األسـ
خــشــيــة تـــســـرب مــتــحــور »دلـــتـــا« الــهــنــدي 
مــن فــيــروس كــورونــا واملتفشي فــي البلد 
ــّرت إجــــــراءات جـــديـــدة، منها  ــ املـــجـــاور، أقـ
ــبـــات  ــنـــاسـ ــاهــــي وصـــــــــاالت املـ ــقــ إغــــــــالق املــ
االجتماعية، ومنع إقامة أفراح ومآتم ملدة 
أسبوعني. كما منحت الحكومة البلديات 
صــالحــيــات تــقــديــر الـــوضـــع الــوبــائــي في 

مناطقها في قرار تعليق الدراسة.
جاء ذلك إثر إعالن املركز الوطني ملكافحة 
األمراض تسجيل أعلى معدالت النتشار 
الوباء منذ تفشيه في البالد خالل العام 
املاضي، وصواًل إلى 2854 إصابة جديدة 
فــــي يـــــوم واحـــــــد، األحــــــد املــــاضــــي، وســـط 
ــفــــاع املــفــاجــئ  مـــخـــاوف مـــن ارتـــبـــاط االرتــ

بتسرب املتحور »دلتا«.
يـــؤكـــد مـــديـــر مــــدرســــة الـــطـــالـــب املــتــفــوق 
الــخــاصــة فـــي طــرابــلــس إبــراهــيــم جــبــودة 
املــرحــلــة  ــي  فــ ــطــــالب  الــ اســــتــــمــــرار دروس 
ــيـــة لــلــســنــوات األولــــــى والــثــانــيــة  األســـاسـ
ــي، لكنه  ــاســ ــن الــتــعــلــيــم األســ والــثــالــثــة مـ
يتخّوف من احتمال إعالن بلدية طرابلس 

تعليق الدراسة.
»الــعــربــي  ــبــــودة، فـــي حــديــثــه لـــ يــصــف جــ
بأنها  الــتــعــلــيــم  وزارة  ــرارات  ــ قـ الــجــديــد«، 
ــلـــى أســـس  ــر مــبــيــنــة عـ ــيــ ــة وغــ ــيــ ــالــ »ارتــــجــ

التعليم  صحيحة، مثل استشارة مكاتب 
الــواقــع على األرض«.  واملـــدارس أو درس 
ـــقـــت مــــرات 

ّ
ــــى أن »الــــــــــوزارة عـــل ويـــشـــيـــر إلـ

ارتــفــاع  الــدراســة ألســبــاب مختلفة، منها 
ــم 

ّ
درجـــــات الــــحــــرارة بــشــكــل كــبــيــر، مـــا حــت

تأخر إنجاز الطالب مناهجهم التعليمية. 
وكان لذلك تأثير كبير على سير العملية 
ــا اضــــطــــّرنــــا فــــي كــثــيــر مــن  الــــدراســــيــــة، مــ
األحــيــان إلــى مراجعة الـــدروس املمنوحة 
للطالب من أجل تذكيرهم باملواد، وربط 
بــبــعــض بسبب  املــنــاهــج بعضها  فــقــرات 

طول فترات التعليق«.
ويؤيد املواطن من مدينة شحات )شرق(، 
 :

ً
ــبـــودة قـــائـــال أبـــوبـــكـــر الــبــرعــصــي رأي جـ

»عانينا من االنقسام الحكومي، ووجود 
قـــرارات  نــواجــه سلبيات  واآلن  وزارتـــــني، 
املطلوبة  الــجــديــة  الــتــي ال تظهر  ــــوزارة  الـ
الــعــلــمــي، علمًا  التحصيل  مــســتــوى  لــرفــع 
أن ولــــــدّي الـــلـــذيـــن يــــدرســــان فـــي املــرحــلــة 
األســاســيــة لــم يستكمال أكــثــر مــن نصف 

املنهاج الدراسي«.
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ يضيف فــي حديثه 
»إنــــنــــي غـــاضـــب جـــــدًا مــــن طـــريـــقـــة إدارة 
وزارة التعليم برامج التدريس في البالد، 

التأقلم  ولـــداي  سيستطيع  كيف  وأســـأل 
مع واجبات املنهاج الدراسي املقرر للعام 
 منهاج العام 

ً
املقبل، في حني لم يستكمال

ــــرة، كــثــفــت  ــيـ ــ ــام األخـ ــ ــ ــــي األيـ الــــحــــالــــي«. وفـ
ــراءات االحــتــرازيــة في  ــ أربـــع بــلــديــات اإلجـ
مناطقها للحّد من انتشار وباء كورونا، 
بلدية  وأعلنت  الــدراســة.  تعليق  وبينها 
الزاوية، غرب طرابلس تحديدًا، عن حال 
ــنـــعـــت الــتــجــمــعــات  طــــــــوارئ قــــصــــوى، ومـ

الكبيرة فيها.
وفــــي صـــبـــراتـــة املـــحـــاذيـــة لـــلـــزاويـــة غــربــًا، 
اتخذت بلديتها مجموعة تدابير وقائية 
ــقــت بلدية 

ّ
وأمــنــيــة داخـــل املــديــنــة. كــمــا عــل

براك الشاطئ )جنوب(، وبلدية مصراتة، 
ــلـــس، الــــدراســــة ضــمــن حملة  شــــرق طـــرابـ
 :

ً
قائال البرعصي  ويعلق  الوقاية.  تدابير 

ــة  ــدراســ »يـــمـــكـــن قـــبـــول تـــبـــريـــر تــعــلــيــق الــ
الـــوزارة  الــوبــاء، لكن  بالخوف مــن تفشي 
كان يجب أن توفر بدائل أخرى لتعويض 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــدراسـ ــــن املــــنــــاهــــج الـ ــــطـــــالب عـ الـ
 دروســـًا 

ً
ضــاعــت مــنــهــم، وتــخــّصــص مــثــال

لــلــتــعــويــض عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون أو مـــواقـــع 
وسائل  طبقت  أنها  خصوصًا  اإلنترنت، 

التعويض تلك في السنوات املاضية.

مدارس ليبيا »تتمرد«

)Getty /مناهج التعليم الليبية في خطر )جيلز كالرك

)Getty /العودة إلى اإلغالق تربك التعليم )ندى حريب

األزمة مستمرة )ياسين قايدي/ األناضول(
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في المائة على األقّل، هي نسبة 

تخّطي قدرة االستيعاب في أقسام 
كوفيد-19 وأقسام الطوارئ 

يمكن القول إن بعض 
مراكز التعليم في 

ليبيا تمرّدت على قرار 
الوزارة أخيرًا بتقديم 

موعد إنهاء دروس 
العام الدراسي، ألنها 

وضعت مصلحة 
الطالب فوق كل اعتبار

في اجتماع لمجلس 
الوزراء ُعِقد بعيد 

وقوع حريق مستشفى 
الناصرية، أّكد رئيس 
الحكومة العراقية 

مصطفى الكاظمي أّن 
نتائج التحقيقات سوف 
ُتعَلن في خالل أسبوع. 
لكّن سياسيين ومراقبين 

عبّروا عن تخّوفهم من 
التسويف

عدد الضحايا حريق مستشفى الناصرية: الحكومة تقلل 
كشفت وزارة الصحة 
عن أسماء 61 ضحية 

بعدما ُحكي عن 92 وأكثر

تحاول اللجان إعالن نتائج 
التحقيق في أقرب وقت 

وإن كانت أولية

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــاط أمــنــيــة عــراقــيــة في  ــ ــع أوســ
ّ
بــيــنــمــا تــتــوق

أولية  اإلعـــالن عــن نتائج  قــار  محافظة ذي 
ــــاص بـــفـــاجـــعـــة مــســتــشــفــى  ــــخـ لــلــتــحــقــيــق الـ
الحسني التعليمي املخصص لعزل مصابي 
كـــوفـــيـــد-19 فـــي مــديــنــة الــنــاصــريــة جنوبي 
ــفـــي الــطــب  ــراق، تـــســـتـــمـــّر جــــهــــود مـــوظـ ــ ــعــ ــ الــ
الـــعـــدلـــي لـــعـــزل األشــــــالء الـــتـــي ُعـــثـــر عليها 
مع  بالتزامن  أصحابها،  تحديد  ومحاولة 
بدء السلطات الصحية بأخذ عّينات حمض 
نووي من عدد من ذوي الضحايا الذين لم 
في  فقدوهم  الــذيــن  بعد على جثث  يعثروا 
خالل الحريق. يأتي ذلك في حني تراجعت 
الـــذي  الـــرقـــم  الـــعـــراقـــيـــة عـــن  وزارة الــصــحــة 
)واع(، مساء  العراقية  األنباء  أعلنته وكالة 
الضحايا،  بعدد  الخاص  املــاضــي،  الثالثاء 
ــه بلغ 92 ضحية، فأصدرت، 

ّ
أن إلــى  مشيرة 

أمس األربعاء، بيانًا كشفت فيه عن أسماء 
ثـــّمـــة أشـــــالء وجــثــثــًا   

ّ
61 ضــحــيــة، عــلــمــًا أن

متفّحمة لم يتعّرف إليها أحد. وبحسب ما 
محافظة  حكومة  فــي  رفيعة  مــصــادر  تفيد 
 »التحقيقات 

ّ
ذي قار »العربي الجديد«، فإن

الحالية تشير إلى إهمال وفساد في تشييد 
إجــراءات  مع  التعامل  وطريقة  العزل  مركز 
ة أشخاص 

ّ
األمــن«، كاشفة عن »اعتقال ست

مـــن أصــــل 11 شــخــصــًا صـــــدرت فـــي حقهم 
ــر اعـــتـــقـــال بــتــهــمــة الــتــقــصــيــر« فــــي مــا  ــ ــ أوامـ
املصادر  وتؤكد  األخيرة.  بالحادثة  ق 

ّ
يتعل

 »حــكــومــة ذي قـــار ســـوف تــواجــه 
ّ
نفسها أن

أّي محاوالت من قبل بغداد للتالعب بعدد 
الضحايا أو التقليل من هول الفاجعة التي 

ت باملحافظة«.
ّ
أمل

فـــي بــلــدة ســــوق الـــشـــيـــوخ، عــلــى مــقــربــة من 
الناصرية، قضى رجل يعيل ويهتّم  مدينة 
الــســّت بعد وفـــاة زوجــتــه قبل نحو  ببناته 
عـــامـــني. يــخــبــر جـــار الــضــحــيــة أحــمــد واجـــد 
ـــه »أصــيــب 

ّ
أن الــجــديــد«  السلماني »الــعــربــي 

الجديد في خالل  كــورونــا  بعدوى فيروس 
عمله كحّمال في السوق. وخوفًا على بناته، 

 مصابة بالربو، انتقل إلى مركز 
ّ
إذ إحداهن

 
ّ
أن يــعــد«. يضيف  لــم  ه 

ّ
لكن للتعافي.  الــعــزل 

»رائـــحـــة احـــتـــراق لــحــم الــضــحــايــا مـــا زالـــت 
تسيطر على املنطقة، وقد عمد السكان في 
جوار املستشفى إلى إغالق نوافذ منازلهم 
ــفــوا عــن اســتــخــدام املــكــّيــفــات، حــتــى ال 

ّ
وتــوق

 عن 
ً
فــضــال اتــهــا،  إجــراء كبيرة على  شعبية 

ـــعـــات 
ّ
ــروج تــــظــــاهــــرات مــســتــنــكــرة وتـــوق ــ ــ خـ

 »عـــــددًا من 
ّ
ـــســـاع رقــعــتــهــا«. يــضــيــف أن

ّ
بـــات

رين بجروحهم، أمس 
ّ
املصابني قضوا متأث

األربعاء، من دون أن تذكر الوزارة ذلك«.
ــــك فــــي حــــني تــــواصــــل فـــيـــه لــجــان  ويــــأتــــي ذلـ
الــتــحــقــيــق املــكــلــفــة مــتــابــعــة مــلــف الــحــادثــة، 
تحقيقاتها. وبحسب املحامي جمال فاضل، 
»ثّمة   

ّ
فـــإن الــنــاصــريــة،  مــن محكمة جنايات 

مسؤولني في املستشفى وموظفني وشهود 
عــــيــــان، إلـــــى جــــانــــب مـــســـؤولـــني فــــي دائـــــرة 
صحة املحافظة، يخضعون إلى التحقيق«. 
 »الــلــجــان 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ويــوضــح لـــ

تـــحـــاول إعــــالن نــتــائــج الــتــحــقــيــق فـــي أقـــرب 
إلى  أولــيــة«، مشيرًا  كــانــت  وقــت ممكن وإن 
 »أسماء عّدة من مديرية صحة املحافظة 

ّ
أن

أصــحــابــهــا مــعــّرضــون لــإلقــالــة واملــحــاســبــة 
القانونية بسبب الفساد اإلداري وعدم أداء 

الواجب بالشكل الصحيح«.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــنــائــب يــحــيــى املــحــمــدي 

اآلن  الحرائق  »ملف   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

يــشــغــل الــجــمــيــع، ورئـــاســـة الـــبـــرملـــان تــتــابــع 
 الشارع محبط 

ّ
وتراقب عن كثب، في حني أن

ويائس من اإلجــراءات الحكومية، ال سّيما 
تــرقــيــعــيــة،  الــصــحــة  وزارة  تــصــريــحــات   

ّ
أن

ـــحـــفـــظ 
ُ
ــعــــب يــــريــــد حـــــلـــــواًل نــــاجــــعــــة ت والــــشــ

 
ّ
الـــنـــاس«. يــضــيــف املــحــمــدي أن بــهــا أرواح 

»البرملان دعا إلى استضافة اللجنة املعنية 
ــة لـــلـــوقـــوف عــلــى  ــادثــ بــالــتــحــقــيــق فــــي الــــحــ
الــتــحــقــيــقــات، ونــحــن عـــازمـــون عــلــى معرفة 
أســــبــــاب الــــحــــريــــق«، مــتــحــدثــًا عــــن »ضــعــف 
فــي اإلدارة بــــوزارة الــصــحــة« وعـــن »إهــمــال 
دار بها املؤسسات 

ُ
وتقصير وإدارة فاشلة ت

 
ّ
الصحية فــي الـــبـــالد«. ويــؤكــد املــحــمــدي أن

»الحادثة تؤكد الفشل الحكومي في متابعة 
مؤسساتها ومن ضمنها القطاع الصحي«، 
الحكومة  أن تتحّمل  مشددًا على »ضـــرورة 
مسؤولياتها وأن تعالج الخلل وتبعد إدارة 
املــؤســســات عــن املحاصصة. واملــلــف سوف 

يكون من أولويات عمل البرملان«.

تدخل إليهم الروائح املنبعثة من املستشفى 
ــن خــمــســة  الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى بـــعـــد أكـــثـــر مــ
كيلومترات وطــاولــت أحــيــاء مــجــاورة«. وال 
يــكــون »مــصــيــر هــذه  أن  يخفي خشيته مــن 
ابن  مستشفى  حادثة  مصير  مثل  الحادثة 
س لجنة التحقيق  سيَّ

ُ
الخطيب في بغداد، فت

وتضيع حقوق الضحايا وذويهم«.
ــام، بــعــدمــا أفــــادت دائـــرة  ــ بــالــعــودة إلـــى األرقـ
بسقوط  قــار  ذي  ومــديــريــة صحة محافظة 
فــي حادثة   وأكــثــر مــن 50 جريحًا 

ً
92 قتيال

املــســتــشــفــى، وفــقــًا لــوكــالــة األنـــبـــاء الــعــراقــيــة 
الــرســمــيــة الــتــي نــقــلــت كــذلــك عــن مــســؤولــني 
الــحــصــيــلــة   

ّ
أن ــة  ــيــ ــنــ طـــبـــيـــة وأمــ ومـــــصـــــادر 

الصحة،  وزارة  أعلنت  قتلى،   107 تــجــاوزت 
. وفي 

ً
أمــس األربـــعـــاء، عــن ســقــوط 61 قــتــيــال

الحقوقي  الــنــاشــط  يــقــول  ذلـــك،  تعليق على 
 »الحكومة 

ّ
»العربي الجديد« إن أحمد حقي لـ

تحاول تهدئة الشارع من خالل التقليل من 
 بــوادر الغضب 

ّ
أرقــام الضحايا، ال سّيما أن

الشعبي تتصاعد ضّدها، وثّمة اعتراضات 
شموع ألرواح 

من سقطوا )أسعد 
نيازي/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



20
فالشمجتمع

وباء كورونا منهك ومدّمر
تونس »الحمراء« ما يجعل وضع أزمة فيروس 

كورونا الجديد »غير 
مطمئن« في تونس هو أن 
نسبة التحاليل املوجبة فيها تتجاوز 

30 في املائة، في وقت اتخذت السلطات 
في األسبوعني األخيرين سلسلة 

إجراءات يبدو أنها لم تعالج املنحى 
التصاعدي لإلصابات والوفيات معًا. 

حاليًا، تعالج مستشفيات تونس آالف 
املرضى، ما يجعل املنظومة الصحية 

منهكة منطقيًا، في حني لم تترّدد 
املتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف 

بن علية في الحديث عن »انهيار كامل 
لهذه املنظومة«. وكان الفتًا بني أحاديث 
وحي أيضًا 

ُ
اإلنهاك واالنهيار التي قد ت

بنوع من »التضارب السياسي« في 
تحديد مستوى الخطر الحقيقي لألزمة، 

رغم أن فرنسا حسمت بأنه »أحمر«، 
توقع اللجنة العلمية ملكافحة فيروس 

كورونا الجديد أن تشهد تونس نهاية 
شهر يوليو/ تموز الجاري »انفراجًا« 

في األرقام. وتحدث رئيس لجنة قيادة 
الحملة التونسية للتلقيح الهاشمي 

الوزير عن »رؤية علمية ملسحة التفاؤل 
لدى املتخصصني حول تحسن وضع 

الوباء، مع وصول دفعات مهمة من 
اللقاحات )املضادة لكوفيد-19(، وهبات 

من دول شقيقة وصديقة«. ويتوقع أن 
تتسلم وزارة الصحة، ضمن صفقة شراء 

منجزة، ثالثة ماليني جرعة من لقاح 
»فايزر-بايونيك« بني يوليو/ تموز 

الجاري وسبتمبر/ أيلول املقبل، كذلك 
تدرس شراء 3.5 ماليني جرعة من لقاح 

»جونسون أند جونسون«، وتنتظر 
أيضًا تسلم نحو 500 ألف جرعة من 

لقاح »سينوفاك« هذا الشهر. وسيرفع 
ذلك عدد الجرعات إلى نحو سبعة 

وا 
ّ
ماليني، علمًا أن مليوني تونسي تلق

لقاحات منذ بدء حملة التحصني في 13 
مارس/ آذار املاضي.

)العربي الجديد(
)الصور: فرانس برس، األناضول(

الوفيات الكثيرة تخلق اليأس في النفوس

عالجات بأي طريقة وفي أي مكان 

 المستشفيات تفتقر إلى مستلزمات ضرورية وأجهزة 

أوضاع ميؤوس منها وحيرة طبية 

يبقى األمل 
بالهبات 

وباللقاحات 

إفراغ الشوارع لم يمنع 
تفّشي كورونا 

حاالت حرجة 
جدًا
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