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بريطانيا :زيادة التشجير لمكافحة تغير المناخ

ّ
قالت بريطانيا إنـهــا تعتزم زيــادة مـعــدالت التشجير ثــاث مــرات خــال السنوات الـثــاث املقبلة
للمساعدة في الوصول إلى هدفها املتمثل في إنهاء انبعاثات الكربون تمامًا بحلول عام 2050
في إطار جهود مكافحة تغير املناخ .وتريد بريطانيا املضي قدمًا في خططها البيئية وتشجيع
الدول األخرى على ذلك ،قبل استضافتها مؤتمر األمم املتحدة لتغير املناخ في غالسكو في شهر
ّ
نوفمبر /تشرين الثاني .ومن املقرر أن يعلن وزير البيئة البريطاني جورج يوستيس ،الثالثاء ،أن
(رويترز)
معدالت التشجير ستتضاعف ثالث مرات بحلول مايو /أيار.2024

أعلن املحامي الحقوقي املصري مختار منير اختفاء الشاب عمر مرسي منذ يــوم الجمعة ،في
ميدان التحرير ،بعدما رفع علم فلسطني ،مناصرة النتفاضة األقصى في األراضــي الفلسطينية
ّ
منير إن مرسي قرر النزول والتضامن مع القضية الفلسطينية ،وأبلغ والدته قبل
املحتلة .وقال ّ
صــاة الجمعة أنــه سيصلي في مسجد عمر مكرم املطل على ميدان التحرير ،وسيقف في قلب
امليدان ولو بمفرده ليتضامن مع القضية ،ولم يعد إلى منزله منذ ذلك الحني .وتمنى إطالق سراح
(العربي الجديد)
مرسي من دون تحرير محاضر كونه يعاني من مشاكل صحية مستمرة.

ضحايا التجارب النووية الفرنسية
من أمام منزلها في جزيرة مانغاريفا في أرخبيل
غامبييه ،تروي مونيكا باهيو ( 69عامًا) ّأن أقارب
كثرًا لها أصيبوا باملرض بعد التجارب النووية التي
أجرتها القوات الفرنسية في بولينيزيا الفرنسية.
وأصيبت مونيكا بسرطان الـغــدة الدرقية فــي عام
 .2000وب ـعــد  17ع ــام ــا ،أقـ ــرت الـلـجـنــة الـفــرنـسـيــة
للتعويض لضحايا التجارب النووية التي أنشئت

في عــام  2010بموجب قانون مــوران بالصلة بني
مرضها والـتـجــارب الـنــوويــة .وأج ــرت فرنسا 193
تجربة نــوويــة فــي بولينيزيا الفرنسية بــن َ
عامي
 1966و .1996وقد تأثر أرخبيل غامبييه الذي يقع
على مسافة بضع مئات من الكيلومترات فقط من
جزيرة مــوروروا في املحيط الهادئ ،بشكل خاص
من التسربات اإلشعاعية .تتذكر مونيكا التجربة

األولــى في عام  ،1966حينما كانت مع والديها في
قرية ريكيتيا على مسافة  424كيلومترًا من موقع
االختبارات .ورغم مرور تلك السنوات إال أنها ال تزال
تحتفظ بذكرياتها الــراسـخــة .تـقــول« :اهـتـ ّـز املنزل
كما لو كان سينفجر .في اليوم التالي ،كانت هناك
أسماك فاسدة على الشاطئ وعثر على دجاجات
وخنازير نافقة أمــام منزل إحــدى الـعــائــات .رأيــت

جنودًا يقلبون براميل ماء وأخبرونا بأنه يجب أال
نشرب منها» .من جهتها ،تقول ماريا مها« :ال يزال
امل ــرض مــوجــودًا .إح ــدى شقيقاتي لديها عقيدات
عـلــى ال ـغــدة الــدرقـيــة وذئ ـبــة .تــوفـيــت والــدتــي بسبب
سرطان املريء ،وفي عام  ،2020توفي والدي .كان
يعاني من سرطان الغدة الدرقية».

(فرانس برس)

(سوليان فافينيك /فرانس برس)

العمال اليوميون ضحايا كورونا في إيران
طهران ـ صابر غل عنبري

جـلــس أح ـمــد ،وه ــو ش ــاب ثــاثـيـنــي ،على
الرصيف في ساحة «بونك» شمال غربي
العاصمة طـهــران .بــدا حزينًا ومهمومًا،
ّ
ينتظر مــن يـقــدم لــه فــرصــة عـمــل .كــان يـظــن أن كل
م ــن ي ـت ـقـ ّـدم ن ـحــوه إلل ـق ــاء الـتـحـيــة ه ــو «الـشـخــص
ً
املنتظر» الــذي سيؤمن لــه عـمــا .لكن قصة أحمد
ليست خاصة .يوميًا ،يجلس العديد من الشبان
على الــرصـيــف فــي انـتـظــار أن يناديهم أشخاص
يـحـتــاجــون إل ــى أي ــد عــامـلــة فــي مـقــابــل ب ــدل أجــرة
يــومــي .ه ــؤالء الــذيــن يتكلون على هــذا الـنــوع من
ال ـع ـمــل ل ـل ـع ـيــش ،ك ــان ــت م ـعــانــات ـهــم م ـضــاع ـفــة مع
تفشي فيروس كورونا.
ي ـقــول أح ـمــد ،وه ــو عــامــل يــومــي ق ــدم إل ــى طـهــران
من محافظة كردستان بحثًا عن لقمة العيش ،إن
معاناته وأهـلــه كبيرة هــذه األي ــام فــي ظــل تفشي
جائحة كورونا واألزمة االقتصادية التي تشهدها
البالد .يوضح في حديثه لـ «العربي الجديد» ،أنه
متزوج ولديه طفالن ،الفتًا إلــى أن «كــورونــا ّ
دمر
حياتنا نحن العمال ،وخصوصًا أننا نعيش وسط
أزمــة اقتصادية وعقوبات أميركية ما يــؤدي إلى
ً
ارتفاع األسعار» .يتابع« :أن تكون عامال يوميًا في
هذه الظروف االقتصادية الصعبة ،وتعيش أنت

وأسرتك بمبلغ بسيط قد ال يكون متوفرًا دائمًا،
فيعني أن ّ املصيبة كبيرة».
يـضـيــف أن ــه فــي األيـ ــام ال ـتــي يطلبه فـيـهــا أحــدهــم
للعمل ،يتقاضى ما بني  100ألف و 150ألف تومان
(ما بني  4و  6دوالرات) ،مشيرًا إلى أنه في بعض
األح ـي ــان ،يضطر لـلـقـبــول بــالـعـمــل بمبلغ أق ــل من
ذلك ،وخصوصًا عندما يحل وقت الظهر من دون
أن يكون قد وجد أي عمل .ويوضح أحمد« :أخجل
من عائلتي وفي كثير من األحيان أتجنب االتصال
بـهــم ،إذ ال أمـلــك شيئًا أرسـلــه إلـيـهــم» ،مشيرًا إلى
أنه ليس عنده ضمان اجتماعي .وعما إذا ما كان
لديه مصدر رزق آخــر ،يـقــول« :أتلقى كالكثير من
املواطنني دعمًا نقديًا شهريًا مــن الحكومة ،لكنه
ال يساوي شيئًا .وقبل عيد النوروز ،حصلت على
مليون تومان ( 40دوالرًا) من الحكومة ،واشتريت
ّ
بعض االحـتـيــاجــات لــولــدي» ،علمًا ب ــأن الحكومة
اإلي ــران ـي ــة مـنـحــت ق ــرض ــا م ــرت ــن ( 40دوالرا لكل
عــائـلــة) ألكـثــر مــن  50مـلـيــون إيــرانــي خ ــال تفشي
كورونا ،تقتطعه من الدعم النقدي الشهري الذي
يتلقونه منذ  15سنة.
ويشير أحمد إلى أنه يبيت في عمارة قيد اإلنشاء لدى
ً
أصدقائه ،ولم يزر أسرته منذ أكثر من شهرين ،آمال
أن تنتهي هذه الظروف االقتصادية الصعبة بسرعة،
وي ـخ ـت ـفــي ك ــورون ــا ل ـت ـعــود ال ـح ـي ــاة إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا.

أمـيــر حسني شــاب إيــرانــي كــان يعمل فــي اإلرش ــاد
الـسـيــاحــي ف ــي مــديـنــة أص ـف ـهــان الـتــاريـخـيــة وســط
إيــران .يقول لـ «العربي الجديد» إنه فقد عمله منذ
نحو عام بسبب الركود الذي يشهده قطاع السياحة
في البالد .ويضيف لـ «العربي الجديد» إنه والكثير
من املرشدين السياحيني يعملون ببدل أجرة يومي،
الفـتــا إل ــى أن ــه «مـنــذ تفشي ك ــورون ــا ،تــوقـفــت حركة
السياحة فــي إي ــران حالها حــال بقية ال ــدول ،وفقد
كثيرون أعمالهم» .يشير إلى أنه لم يتزوج بعد على
ّ
والدي.
الرغم من تجاوز عمره الـ  35عامًا «أعيش مع
والــدي متقاعد ولديه راتــب شهري يعيلنا .بحثت
عن عمل فلم أجد حتى اللحظة ،لكنني تلقيت وعدًا
بالعمل في مصنع للرخام من أحد أصدقائي ،وما
زالت أنتظر» .إال أن أمير يعشق اإلرشاد السياحي.
يـ ـق ــول« :ب ـم ـج ــرد ان ـت ـه ــاء ك ــورون ــا وت ـع ــاف ــي قـطــاع
السياحة ،سأعود إلى مزاولة هذه املهنة» .وعما اذا
كــان يفكر بــالــزواج يؤكد بــأن «كــل شــاب فــي عمري
يتمنى الــزواج .لكن في ظل هذه الظروف املعيشية
الصعبة ،كيف أت ــزوج؟ ال أستطيع أن أصــرف على
نفسي ،فكيف أستأجر بيتًا ّ
وأكون أسرة؟».
أما األربعيني حميد ،والذي يعمل منذ خمس سنوات
ف ــي ن ـقــل امل ــواط ـن ــن املـسـتـعـجـلــن إلن ـج ــاز أعـمــالـهــم
الـيــومـيــة م ــن م ـكــان إل ــى آخ ــر عـلــى دراج ـت ــه الـنــاريــة
ّ
فــي ظــل االزدح ــام الـشــديــد ،فيقول إن دخله اليومي

 7ماليين تقريبًا
ما من أرقام دقيقة حول أعداد العمال الذين
يعملون بأجر يومي في إيران .إال أن تقارير إعالمية
تقدرها بنحو  7ماليين شخص ،معظمهم
يعملون في قطاعي الــزراعــة والبناء .ويعد
هؤالء الضحايا األكبر لتداعيات كورونا االقتصادية
فــي إيـــران ،إذ ليس لديهم دخــل ثــابــت ،وهم
مضطرون للعمل رغم تفشي الجائحة.

تــراجــع بشكل الفــت منذ عــام بعد انـتـشــار كــورونــا.
ي ـشــرح« :كـثـيــرون يــرفـضــون الــركــوب عـلــى الــدراجــة
الـنــاريــة خشية إصابتهم بــالـفـيــروس لـعــدم وجــود
مسافة بيني وبينهم» .حميد متزوج ويعيش في
منزل باإليجار ويعمل منذ الصباح وحتى الثامنة
م ـس ــاء ل ـتــأمــن االح ـت ـي ــاج ــات الـ ـض ــروري ــة ألس ــرت ــه.
يقول« :لــو لم يكن هناك ارتفاع مستمر في أسعار
لكنت تدبرت أمري بدخل قليل .لكن املشكلة
السلع،
ّ
أن كورونا أثر على دخلنا في وقت ترتفع األسعار
والتضخم نتيجة لألزمة االقتصادية».
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ّ
الحد من تفشي
تمكنت السلطات الصحية في قطاع غزة من
ما إن
ّ
أعداد اإلصابات بكورونا مؤخرًا ،حتّى جاء العدوان اإلسرائيلي

تحقيق

العدوان على غزة
الجرائم اإلسرائيلية تفاقم معاناة القطاع الصحي
غزة ـ أمجد ياغي

م ـ ــع ب ـ ــدء شـ ـه ــر رم ـ ـ ـضـ ـ ــان ،واج ـ ــه
ّ
الـغــزيــون تفشيًا جــديـدًا لفيروس
كـ ــورونـ ــا ،وس ــاه ـم ــت اإلجـ ـ ـ ــراءات
الوقائية التي فرضتها السلطات الصحية
فـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا إغـ ـ ـ ــاق امل ـن ـش ــآت
التجارية وحظر التجول الليلي وغيرها ،في
تراجع أعداد اإلصابات بالفيروس من 1900
إصابة إلى  500إصابة يوميًا خالل األسبوع
ّ ّ
األخير من الشهر .إل أن العدوان اإلسرائيلي
الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي أعاد
قلب األمور رأسًا على عقب ،إذ يواجه القطاع
الصحي ضغوطًا كبيرة ،هو الــذي يستقبل
جــرحــى الـ ـع ــدوان وم ــرض ــى ك ــورون ــا ف ــي آن،
ويسعى إلى إنقاذ أرواح الجميع ،بما ّ
تيسر.
عدد فحوصات كورونا التي تجريها وزارة
الصحة قليلة ج ـدًا فــي الــوقــت الـحــالــي ،وقد
أجــرت يــوم الجمعة املاضي ( 14مايو /أيار
الـ ـج ــاري)  211فـحـصــا ف ـق ــط ،سـجـلــت منها
 54إصــابــة بــالـفـيــروس .وقـبــل بــدء االجتياح
اإلسرائيلي ،كان يجرى ما بني  2500و4000
ف ـحــص ي ــوم ـي ــا .وت ــراج ــع ع ــدد ال ـف ـحــوصــات
بسبب العدوان اإلسرائيلي ،األمر الذي ُينذر
بخطر إضافي .يقول الطبيب العام أحمد أبو

ﻟﺒﻨﺎن
ﺳﻮرﻳﺔ

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻻردن

اﻟﻘﺪس اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ﻏﺰة

ﻣﺼﺮ

ن ـقــل أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة م ــن ال ـجــرحــى وال ـح ــاالت
ال ـخ ـطــرة إل ــى املـسـتـشـفـيــات فــي وق ــت واح ــد،
األمــر الــذي يؤثر على سير عمل األطباء في
ظ ــل الـضـغــط الـكـبـيــر .وف ــي بـعــض األح ـي ــان،
تفرغ مخازن املستشفى في ساعات قليلة من
جراء ارتفاع أعداد اإلصابات.
قطاع صحي جريح

من جهته ،يقول وكيل وزارة الصحة في غزة
يــوســف أبــو الــريــش إن القطاع الطبي جريح
ألن االحتالل اإلسرائيلي يمعن في استهداف

ٍّ
تفش جديدة،
ويهدد بموجة
ليفاقم معاناة القطاع الصحي،
ّ
هم الناس إنقاذ أرواحهم من القصف
بعدما بات
ّ
املــدن ـيــن ال ـع ــزل اآلم ـن ــن ف ــي م ـنــازل ـهــم بــأشــد
أنواع األسلحة فتكًا وتمزيقًا ألجساد األطفال
والنساء ،باإلضافة إلى تشريد املئاتّ .ويلفت
ّ
إلــى أن االحـتــال شــن حــرب إب ــادة بحق عشر
عائالت ،ما أدى إلى سقوط  38شهيدًا ،منهم
ً
طفال و 11امرأة عدا عن عشرات اإلصابات.
ّ 21
ُ
ويحذر من خطورة الوضع الصحي في مراكز
اإليــواء التي فتحت الستقبال العائالت التي
فـقــدت مـنــازلـهــا مــن ج ــراء ال ـع ــدوان املـتــواصــل
وسط ظروف صحية صعبة ،األمر الذي ُينذر
بكارثة صحية وزيادة تفشي فيروس كورونا.

يضيف أبو الريش لـ «العربي الجديد»« :قبل
العدوان ،كنا نواجه تفشيًا لكورونا والقطاع
ً
الطبي كان متضررًا أصال .ومع بدء االجتياح
اإلســرائـيـلــي ،قــد نـكــون أم ــام مــوجــة ثالثة من
الــوبــاء ال يمكن تــوقــع نتائجها ،على اعتبار
أنه ال يمكن فرض سياسة التباعد االجتماعي
واألمن الطبي املجتمعي على املواطنني الذين
يــواجـهــون إب ــادة جماعية فــي ظــل اسـتـهــداف
أبـ ـ ــراج ت ـضــم عـ ـش ــرات الـ ــوحـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة».
وي ــرى أن ال ـع ــدوان اإلســرائـيـلــي عـلــى القطاع
ُي ّ
هدد وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا.

نــدا الــذي يعمل في مجمع الشفاء الطبي إن
الـعــدوان اإلسرائيلي الــذي يعيشه الغزيون
اليوم يدفعهم لعدم التوجه إلى املستشفيات
إلجراء الفحوصات ،حتى لو ظهرت أعراض
ع ـلــى ب ـع ـض ـهــم ،خ ـصــوصــا ب ـعــدمــا انـعــدمــت
إج ـ ـ ــراءات ال ــوق ــاي ــة .ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،يــواجــه
الطاقم الطبي ضغوطًا نفسية خالل العمل،
ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ال ـق ـطــاع ي ـعـ ّـد بـيـئــة خصبة
النتشار األمراض.
ويـ ـق ــول أبـ ــو نـ ــدا ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :ال
نستطيع الطلب من أحد بأن يرتدي الكمامة
خالل دخوله إلى قسم الطوارئ أو غيره من
األق ـســام .فــي كــل ال ـحــروب اإلسرائيلية التي
واجهناها خالل  2009و 2012و 2014واليوم،
أقـ ـ ــول إن الـ ـخ ــوف أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر ف ــي ال ــوق ــت
الـحــالــي .قبل أن أك ــون طبيبًا ،أنــا أب أخــاف
على أبنائي املوجودين في املنزل من احتمال
اإلصــابــة بـكــورونــا ،كما أخــاف على املرضى
من كورونا واالحتالل اإلسرائيلي .نتعرض
ل ـح ــرب إبـ ـ ــادة ج ـمــاع ـيــة ف ــي أس ـ ــوأ ال ـظ ــروف
النفسية والصحية».
ويــاحــظ أب ــو ن ــدا أن اس ـت ـهــدافــات االح ـتــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي ه ــذه ال ـح ــرب مـخـتـلـفــة عن
الـ ـح ــروب ال ـس ــاب ـق ــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن الـ ـغ ــارات
بمعظمها مسائية وبــاملـئــات ،مــا يــؤدي إلى

نقص في المستلزمات الطبية

قبل بدء العدوان ،كانت وزارة الصحة تعاني
نقصًا حادًا في  45في املائة من األدويــة ،و33
ف ــي امل ــائ ــة م ــن املـسـتـلــزمــات الـطـبـيــة ،و 56في
املائة من لوازم املختبرات وبنوك الدم .يوضح
القدرة أن هذا النقص كان يتسبب في حرمان
نصف مرضى قطاع غزة من حقهم في العالج.
ّ
ومع بدء العدوان اإلسرائيلي ،تم تفعيل خطة
الطوارئ للتعامل مع الحاالت الصحية ضمن
اإلمكانات املحدودة نتيجة عدم وجــود خطة
موازية لدعم وزارة الصحة.
وتحرص وزارة الصحة في غزة على استمرار
عمل واستنفار الطواقم الطبية واإلسعافية
خالل العدوان ،ومواجهة الجائحة في أقسام
الـعــزل ،وتقديم الخدمات الطبية االعتيادية،
م ـثــل ال ـتــول ـيــد وغ ـس ــل ال ـك ـلــى وغ ـيــره ـمــا مــن
الـخــدمــات .يقول الـقــدرة ل ـ «الـعــربــي الجديد»:
«املتغيرات الناتجة عن الـعــدوان اإلسرائيلي
جعلت املستلزمات الصحية تستنزف بشكل
متسارع ،وبالتالي زاد نقص األدويــة بنسبة
 52في املائة .وكلما زاد العدوان اإلسرائيلي،
سنفقد كميات أكبر من األدوية واملستلزمات
الطبية».
يـضـيــف« :ســاهــم اسـتـهــداف مستشفى بيت
حانون ومحيط املستشفى اإلندونيسي يوم
األربعاء املاضي في  12مايو /أيار ،في إخافة
الغزيني ،وبالتالي لم يعودوا يتوجهون إلى
املستشفيات إلجراء فحوصات كورونا ،علمًا
أن ال ـب ـعــض ي ـعــانــي بـسـبــب ت ـفــاقــم أوضــاعــه
ال ـص ـح ـيــة ،ك ـمــا أن ب ـعــض امل ــرض ــى يـعــانــون
أم ــراض ــا مــزم ـنــة وي ـح ـت ــاج ــون إلـ ــى مـتــابـعــة
صحية مستمرة»ُ .يشار إلى أن الفرق الطبية
الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـط ــب ال ــوق ــائ ــي وتـ ـل ــك املـعـنـيــة
بإجراء فحوصات ميدانية وعشوائية لم يعد
بمقدورها العمل كما في السابق ،األمر الذي
ّ
يحد من القدرة على مواجهة الجائحة والحد
من أعداد اإلصابات.
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نسبة النقص في األدوية
والتي زادت نتيجة
العدوان اإلسرائيلي،
إذ باتت المستلزمات
الصحية ُتس َتنزف بسرعة
نقل جريح إلى أحد مستشفيات غزة (محمد الحجار)

طرابلس ـ العربي الجديد

فــي ليبيا ،لــم تتراجع اإلصــابــات بكوفيد19-
ّ
يتسبب فيه فيروس كورونا الجديد ،على
الذي
التي تشمل حملة
الحكومية
الجهود
من
الرغم
تحصني أشار مسؤولون إلى ّأنها ّ
تتقدم ببطء
ألسباب عـ ّـدة ،من بينها عــدم جهوزية مراكز
كـثـيــرة .ويـقـ ّـر رئـيــس املــركــز الــوطـنــي ملكافحة
ّ
األم ــراض (حـكــومــي) ،بــدر الــديــن الـنـجــار ،بــأن
«الوضع الوبائي ما زال على حاله من دون ّ
أي
ّ
تحسن ملموس».
الجديد»« :لم نشهد
ـ«العربي
ل
النجار
ويشرح
ّ
فإنه من ّ
املرجح
انخفاضًا في اإلصابات ،كذلك
أن يكون عدد الوفيات أكبر من املعلن» ،الفتًا إلى
ّ
أن «صعوبات تواجه حملة التحصني ،من قبيل

هناك إقبال من العائالت
على استدعاء األطباء
إلى البيوت

ّ
تخطى مخاوفه وتلقى اللقاح (محمود تركية /فرانس برس)

ّ
ّ
توفر  430مركزًا للتحصني ،فإن  216مركزًا منها
فقط شرعت في عملية التحصني وفق الجدول
امل ـق ـ ّـرر لـلـشــرائــح املـسـتـهــدفــة ،وف ــي مقدمتهم
الـكــوادر الطبية التي يصل عــددهــا إلــى نحو
سبعة آالف طبيب ومساعد وموظف» .وكما
هي الحال في كل البلدان التي طاولتها جائحة
كورونا ،تعمد السلطات الليبية املختصة إلى
تحديث يــومــي ألع ــداد اإلصــابــات والــوفـيــات.
وبـحـســب آخ ــر ال ـب ـيــانــات ،بـلــغ إج ـمــالــي عــدد
اإلصابات التراكمي  181,179إصابة ،وإجمالي
ّ
عــدد الوفيات  3085وفــاة .لكن وليد العجيل،
وه ــو م ــواطــن لـيـبــي م ــن الـعــاصـمــة طــرابـلــس،
ّ
ّ
األرق ــام ،مشيرًا إلــى أن
يشكك فــي صحة هــذه ّ
«كثيرين من املصابني يفضلون عدم االنتقال
إلى مراكز العزل ،باستثناء الحاالت الحرجة
التي يضطر فيها أهــل املريض إلــى نقله إلى
مستشفى أو مــركــز ع ــزل» .ويتحدث العجيل
لـ»العربي الجديد» ،عن «ســوء أوضــاع مراكز
العزل واكتظاظها باملرضى والنقص الكبير
ّ
في الكوادر ّالطبية واملعدات» ،مضيفًا أن «أهل
املــريــض يفضلون فــي أحـيــان كثيرة إحضار
األوكسجني إلى بيته وعزله في حجرة خاصة
مع متابعته من قبل طبيب خاص» .بالنسبة
ّ
إل ـيــه ،ف ــإن «س ــوء أوض ــاع مــراكــز ال ـعــزل يــزرع
الخوف في نفوس األهالي».
وما يقوله العجيل ليس مالحظًا على املستوى
املحلي فقط ،بل كذلك على املستوى الدولي.
ففي الثالث من مايو /أيار الجاري ،ذكرت مجلة
ّ
«بـلــوس وان» العلمية األميركية أن أكثر من
نصف قاصدي مراكز العزل في ليبيا يواجهون
املوت .وفي خالل دراستها التي استهدفت عددًا
مــن مــراكــز ال ـ ّعــزل فــي الـعــالــم الـعــربــي ،أشــارت
املجلة إلــى أنـهــا تناولت  11مــركـزًا للعزل في
ليبيا ونحو  500مصاب بالفيروس من ذوي
ال ـحــاالت الـحــرجــة ،خــرج منهم  184فـقــط ،في
حني توفي الباقون .وأعــادت املجلة األسباب
ّ
إلى انهيار املنظومة الصحية ،مؤكدة أن ليبيا
ّ
ليست مستعدة ملواجهة الوباء ،الفتة إلى أن
الكوادر الطبية أبلغت عن عجز كبير في املعدات
الطبية واأللبسة الواقية املخصصة لها في
أثناء أداء عملها في مراكز العزل.
ويؤكد الطبيب الليبي رمــزي أبو ستة إقبال
العائالت الليبية على استدعاء األطباء وجلب
األوكسجني إلى البيوت ،الفتًا إلى ّأن األمر ّ
يبي
عدم ثقة املواطنني في القطاع الصحي .وهو

ما يؤثر ،بحسب ما يقول أبو ستة لـ«العربي
الجديد» ،في الرصد الصحيح لعدد املصابني
واملتوفني وللمستوى الوبائي .يضيف أبو ستة
ّ
ّ
أن الوضع الوبائي ما زال خطرًا وأن انتشار
ال ـف ـي ــروس م ــا زال خـ ــارج س ـي ـطــرة الـسـلـطــات
ّ
الطبية .من جهته ،يقول النجار إن كثيرين من
املتوفني بالفيروس ال ّ
يتم اإلب ــاغ عنهم من
ُ
قبل أســرهــم ،بالتالي ال ت ــدرج أسـمــاؤهــم في
اإلحصاءات.
ّ
بالنسبة إلــى أبــو سـتــة ،ف ــإن «الـسـيـطــرة على
الـ ــوبـ ــاء ال ت ـس ـت ـل ــزم الـ ــوقـ ــوف وراء ح ـمــات
ّ
التحصني فقط» ،موضحًا أن «بعض وحدات
الـعـنــايــة املــركــزة ومــراكــز ال ـعــزل مقفل تمامًا،
وما تبقى يعاني عجزًا في األســرة والتهوية
الجيدة واملعدات وقبل ذلك بالكوادر التي لم
ّ
تتلق بمعظمها تدريبًا خاصًا ملجابهة املرض».
ّ
ويتابع أبــو ستة أن «الخطة املعلنة مــن قبل
الحكومة تستهدف تحصني  70في املائة من
الليبيني البالغ عددهم سبعة ماليني نسمة ،إلى
جانب ثالثة ماليني أجنبي مقيمني في البالد،
فــي وق ــت لــم تـسـتــورد فـيــه أكـثــر مــن  500ألــف
ّ
جرعة لقاح تختلف أنواعها» .ويرى أبو ستة أن
«اختالف اآلجال ما بني الجرعة واألخرى بسبب
اختالف أنواع اللقحات املستوردة أربك مراكز
ّ
التحصني العاملة ،علمًا أن أكثر من نصفها
يـشـكــو مــن ع ــدم ج ـهــوزيــة» .ويـكـمــل أب ــو ستة
ّ
أن «الجهود في البالد لم تصل إلــى مستوى
الوضع الوبائي الخطر ،ومــا ّزالــت السلطات
تعمل بأدنى اإلمكانيات» ،محذرًا من «إمكانية
أن تكون مكاسب سياسية وراء مساعي جلب
الكميات السابقة من اللقاحات».
من جهة أخرى ،وعلى الرغم من تطمينات املركز
الوطني ملكافحة األمراض ووزارة الصحة بشأن
آثار جانبية،
نجاعة
اللقاحات وعدم تسببها في ّ
ّ
فإن العجيل ّ
يعبر عن خشيته من تلقي اللقاح.
وباإلضافة إلى ما تتداوله وسائل اإلعالم عن
مضاعفات صحية لعدد من اللقاحات ،يشير
العجيل إلى أسباب أخرى تتعلق ّبعدم ثقته
بالقطاع الطبي في البالد .ويقول« :كنا قد رأينا
مــراكــز عــزل ّ
تحولت إلــى بــؤر النتشار املــرض
بسبب عدم التعقيم ،كذلك ال ضمانات بشأن
نظافة مراكز التحصني» .ومثل هذه املخاوف
ّ
تـجـعــل أب ــو سـتــة أك ـثــر ت ــأك ـدًا م ــن أن الــوضــع
الوبائي في البالد ما زال بعيدًا عن املتابعة
ّ
وأن مستوى انتشار الفيروس في تزايد.

قصة الجئة

واجهت ميرنا ديب خالل رحلتها الدراسية أنواعًا مختلفة من
التنمر بسبب إعاقتها الجسدية ،لكن دعم األهل ساعدها
على تخطيها

ميرنا ديب

تخطت اإلعاقة بدعم األهل
بيروت ـ انتصار الدنان

عانت الشابة الفلسطينية ميرنا علي ديب ،من التنمر في املدرسة وفي محيطها
بسبب إعاقتها الجسدية ،فقد ولــدت بأصابع ملتصقة في اليدين والقدمني ما
أثر على مشيها وحركتها ،غير أنها وجدت الدعم من قبل األهل واألساتذة ،الذين
ً
ساهموا في تخطيها ألزمتها وتشجيعها وصوال إلى إنهائها لدراستها الجامعية.
ُ
تسكن ميرنا في العاصمة اللبنانية بيروت ،وقد هجرت عائلتها من بلدة عمقا
التابعة لقضاء عكا في فلسطني املحتلة .تخبر الشابة عن رحلتها الصعبة مع
وكيف تمكنت من تخطي نظرات الناس لها ،والنجاح
التنمر الذي تعرضت لهً ،
في دراستها الجامعية ،قائلة« :عند والدتي كانت أصابع يدي وقدمي ملتصقة
ببعضها البعض ،وك ــان وزن ــي عند ال ــوالدة نصف كيلو فـقــط .وصــف األطـبــاء
وضعي الصحي بالخطير ،إذ طلب الجهاز الطبي من أهلي حقني بإبرة لكي
أمــوت ،معتبرين أنه في حال بقائي على قيد الحياة فسأعيش في حالة إعاقة
دائ ـم ــة ،خـصــوصــا أن ــه ك ــان ل ــدي نقطة دم فــي الـ ــرأس ،وه ــي قــريـبــة مــن النخاع
ّ
الشوكي ،إال أن أهلي رفضوا طلب األطباء ،وها أنا أتعايش مع األمر .وقد تعلمت
والتحقت بالجامعة اللبنانية األميركية ،وتخصصت في اللغة اإلنكليزية وعلم
النفس ،كما درست التربية الحضانية ،وعملت في لبنان وخارجه على تدريب
الشبان في قضايا علم النفس».
تـصــف مـيــرنــا طـفــولـتـهــا بــال ـشــاقــة ،إذ رف ـضــت امل ـ ــدارس ف ــي مــرحـلــة الـحـضــانــة
اسـتـقـبــالـهــا بـسـبــب وضـعـهــا ال ـخ ــاص ،لتلتحق بــإحــدى مـ ــدارس «أونـ ـ ــروا» في
بيروت ،إال أنها واجهت موجة من التنمر دفعتها لترك املدرسة في وقت الحق،
قبل أن تستقبلها إحدى مدارس بيروت .وحني بلغت الثانية عشرة ،سافرت إلى
روسيا إلجراء عملية جراحية لفصل األصابع امللتصقة ،لكن عمليتها لم تتكلل
بالنجاح ،فـعــادت أدراجـهــا إلــى لبنان ،وبقيت تتنقل بــن عــدة م ــدارس ،قبل أن
ترفض العودة إلــى املدرسة في مرحلة الثانوية العامة ،بسبب التنمر ،لتالزم
منزلها ملدة عام ،قبل أن تخضع لعالج نفسي قلب حياتها رأسًا على عقب ،ووقف
الثانوية بنجاح ،لتلحق بعدها بالجامعة.
عمها بجانبها حتى تخطت املرحلة
ً
تتحدث الشابة عن املرحلة الجامعية قائلة« :كنت أعمل في الجامعة كمساعدة
لألساتذة ،كما أنني تخصصت في البداية في اللغة اإلنكليزية ،وكنت أرغب في
دراسة علم النفس ،لكن أهلي رفضوا ذلك ،لكن بعد االنتهاء من تخصصي في
اللغة اإلنكليزية ،التحقت بكلية علم النفس خفية عنهم ،وبعد أن أنهيت عامي
األول علموا باألمر فلم يمانعوا».

«حبة بغداد» تقلق سكان ديالى

ليبيا :كورونا يتمدد رغم الجهود الحكومية
ّ
عدم توفر ثالجات لحفظ جرعات اللقاحات في
عــدد من مراكز التحصني البالغ عددها 430
ّ
مركزًا في كل أنحاء البالد» .يضيف النجار أن
«عددًا من البلديات ّ
زودت ،بمجهودها الذاتي،
مراكز تحصني في نطاقها بثالجات ،األمر الذي
تزويدها باللقاحات
ساعد املركز الوطني على ّ
الــازمــة» .ويتابع النجار أنــه «على الرغم من

وع ـل ـي ــه ،ت ــواج ــه ال ـف ــرق ال ـط ـب ـيــة ص ـعــوبــة في
التحرك ملتابعة املعزولني في منازلهم وإجراء
ال ـف ـحــوصــات امل ـخ ـبــريــة واس ـت ـك ـمــال بــرنــامــج
التطعيم ضد الفيروس .كذلك ،هناك صعوبة
فــي الــوصــول إل ــى أص ـحــاب األمـ ــراض املزمنة
ال ــذي ــن ل ـيــس ف ــي اسـتـطــاعـتـهــم ال ــوص ــول إلــى
مراكز الرعاية الصحية في ظل كثرة الدخول
إلى أقسام العناية املركزة في املستشفيات.
إلى ذلك ،يوضح الناطق باسم وزارة الصحة
ف ــي غـ ــزة ،أشـ ــرف الـ ـق ــدرة ،أن ال ـق ـطــاع الـطـبــي
فــي الـقـطــاع ك ــان يـعــانــي قـبــل ال ـع ــدوان نقصًا
ح ـ ـ ــادًا فـ ــي األدويـ ـ ـ ـ ــة واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات ال ـط ـب ـيــة
ولـ ـ ــوازم امل ـخ ـت ـبــرات وب ـن ــوك ال ـ ــدم ،بــاإلضــافــة
ً
إل ــى اس ـت ـن ــزاف ق ــدرات ــه املـ ـح ــدودة أص ـ ــا في
ظ ــل ت ـف ـشــي ال ـج ــائ ـح ــة ،وب ــال ـت ــال ــي اس ـت ـنــزاف
املـقــومــات الصحية األســاسـيــة بــال ـتــوازي مع
نـقــص اإلم ـ ــدادات الـطـبـيــة ،س ــواء مــن السلطة
الفلسطينية أو الدول املانحة.
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فسبكة

يأخذ موضوع انتشار
فيروس كورونا في
ليبيا حيّزًا واسعًا من
تعليقات الناشطين.
وتتركز التعليقات
على غياب التباعد
االجتماعي ووضع
الكمامات في األماكن
المزدحمة ،خصوصًا
في األسواق التي
فتحت في األيام
ّ
ظل
الماضية ،في
إهمال السلطات
المعنية للموضوع.
وما زالت مسألة
اللقاحات وضرورة
التطعيم ،تثير خوفًا
لدى البعض ،بسبب
غياب التوعية بشأنها.
كتب أحدهم« :أتنازل
عن حصتي من اللقاح
لمن يرغب فيها .ال أريد
أن أكون حقل
تجارب».

بشكل الفت راحت «حبة
بغداد» تنتشر في شمال
شرقي العراق ،في األيام
الماضية ،مسبّبة قلقًا بين
السكان الذين يؤرّقهم
فيروس كورونا الجديد
المتفشي في البالد كلها
بغداد ـ ميمونة الباسل

ّ
تسجل محافظة ديالى الواقعة شمال شرقي
ال ـع ــراق ،إص ــاب ــات ع ــدي ــدة ب ــداء الليشمانيا
الذي ُيعرف شعبيًا باسم «حبة بغداد» ،وهو
ثــانــي أك ـثــر األم ـ ــراض امل ـعــديــة ان ـت ـشــارًا بعد
كوفيد 19-الذي يتسبب فيه فيروس كورونا
الجديد في املحافظة ،بحسب ما أكدته دائرة
صحة ديــالــى أخـيـرًا .ويـقــول املتحدث باسم
دائـ ــرة الـصـحــة ف ــي مـحــافـظــة دي ــال ــى ،ف ــارس
ّ
ال ـ ـعـ ــزاوي ،إن «ح ـب ــة بـ ـغ ــداد تـنـتـشــر بشكل
الف ــت فــي مـنــاطـ ّـق ع ــدة مــن ديــالــى فــي اآلون ــة
األخيرة ،علمًا أنها من األمــراض املستوطنة
ّ
فــي املـحــافـظــة» ،موضحًا أن «ع ــدم اضطالع
بـعــض ال ــدوائ ــر ذات ال ـعــاقــة ،مـنـهــا البلدية
واملستشفى البيطري ،بــدورهــا الـهــادف إلى
م ـنــع ع ــوام ــل ب ـ ــروز ه ــذا امل ـ ــرض ال ـن ــات ــج عن
ال ـت ـق ــارب ب ــن اإلنـ ـس ــان والـ ـحـ ـي ــوان ــاتّ ،أدى
إلــى زيــادة اإلصــابــات خصوصًا في املناطق
الزراعية».
ّ
وي ـش ـي ــر الـ ـ ـع ـ ــزاوي إل ـ ــى أن «عـ ــاجـ ــات حـبــة
بـغــداد مـتــوفــرة فــي مــؤسـســات الـصـحــة ،غير
ّ
أن مـسـتــوى اإلص ــاب ــات مــرت ـفــع ،األم ــر ال ــذي
ي ـس ـتــدعــي جـ ـه ــودًا داعـ ـم ــة لـ ــدائـ ــرة الـصـحــة
ف ــي ال ـتــوع ـيــة والـتـثـقـيــف وم ـعــال ـجــة أس ـبــاب
ّ
ان ـت ـش ــاره» ،مضيفًا أن «ع ـش ــرات اإلصــابــات
ُس ّجلت فــي مناطق مختلفة مــن املحافظة».
وهــذا ما تؤكده مصادر طبية في املحافظة
ّ
لـ«العربي الجديد» ،موضحة أن «اإلصابات
بـ ـمـ ـعـ ـظـ ـمـ ـه ــا تـ ـ ــأتـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق شـ ـم ــال
وش ـمــال شــرقــي ديــالــى وكــذلــك فــي محافظة
ّ
الـسـلـيـمــانـيــة» .وتـفـيــد امل ـص ــادر نفسها بــأن

«سبب عودة املرض بهذه الشدة هو تجريف
ع ـشــرات مــن الـبـســاتــن ،مــا ّأدى إل ــى انتشار
ال ـح ـشــرات املـسـ ّـبـبــة لـلـمــرض ودخــو ّل ـهــا الــى
«كان
املــدن واألحياء القريبة» ،الفتة إلى أنــه ّ
مــن املـفـتــرض أن تـقــوم عملية تطهير ورش
ّ
مـبـيــدات بعد ذل ــك ،لـكــن البساتني واألح ــراج
ُ
تــركــت بـعــد تجريفها مــع مستنقعات مياه
ُ
َ
ّ
كبيرة تعد بيئة مناسبة للمرض».
في سياق متصل ،تشرح الطبيبة ّالعامة آالء
علي ماهية «حبة بغداد» ،قائلة إنها «تظهر
ّ
تمتد من أسبوع إلى ثمانية أشهر
بعد فترة
ّ
التعرض إلى لسعة الحشرة التي تحمل
من
ال ـط ـف ـي ـلــي ،فـيـظـهــر امل ـ ــرض ع ـلــى ش ـكــل حبة
واحــدة حمراء أو حبوب ّ
عدة تكبر َتدريجيًا
َ
ليصل قطرها إلــى سنتيمترين اثــنــن .وفي

العالج قد يكون مكلفًا (فرانس برس)

خــال أسابيع ،يميل لونها إلــى البنفسجي
الداكن وقد تكتسي الحبة بطبقة من الصديد
ال ـجــاف فــي مــركــزهــا وق ــد تـتـقــرح فــي بعض
األحـ ـي ــان وتـ ـك ــون شـبـيـهــة ن ــوع ــا م ــا بـفــوهــة
بــركــان .وحـبــة بـغــداد غير مــؤملــة فــي الـعــادة،
ّ
لـ ـك ــن أملـ ــا ق ــد ي ـصــاح ـب ـهــا ف ــي حـ ــال ح ـصــول

عالجات «حبة بغداد»
متوفرة غير ّ
أن مستوى
اإلصابات مرتفع

ال ـت ـهــابــات بـكـتـيــريــة ث ــان ــوي ــة» .تـضـيــف علي
ّ
لـ»العربي الجديد» أن «عــوامــل عـ ّـدة تساهم
ف ــي اإلص ــاب ــة بـحـبــة ب ـغ ــداد ،مـنـهــا األوض ــاع
ّ
املـعـيـشـيــة والـبـيـئـيــة وس ــوء ال ـت ـغــذيــة ،إذ إن
األف ــراد الــذيــن يعانون مــن ســوء التغذية هم
من األكثر عرضة لإلصابة بداء الليشمانيا.
وثـ ّـمــة أدل ــة عـلــى اس ـت ـعــداد وراثـ ــي لــإصــابــة
ل ــدى آخ ــري ــن .وف ــي إم ـكــان الـحـشــرة أن تلدغ
ّ
أي شـخــص فــي املـنــاطــق ال ـتــي ينتشر فيها
ّ
طفيلي الليشمانيا ،لكن األمــر أكثر شيوعًا
فــي املناطق الريفية .كذلك قــد ي ـ ّ
ـؤدي املــرض
إلـ ــى م ـض ــاع ـف ــات خ ـط ــرة م ــن ق ـب ـيــل ال ـنــزيــف
والتهابات ّ
تهدد حياة املصاب نتيجة ضعف
جهاز املناعة».
ّ
وع ــن ال ـعــاج ،تـقــول عـلــي إن «الـحـقــن بعقار

ّ
بنتوستام ُي َع ّد من العالجات الناجعة ،لكنه
قــد ي ـكــون مـكـلـفــا .وال ـع ــاج يــأتــي عـلــى شكل
حقن موضعية تؤلم املريض عادة ،ويتطلب
جلسات متعددة مـ ّـرة فــي األس ـبــوع .وفــائــدة
ه ــذا ال ـعــاج هــي فــي اإلسـ ــراع بـشـفــاء الحبة
والتقليل من احتمالية تركها أثـرًا في مكان
اإلصــابــة .وقــد تـطــول مــدة الـعــاج فــي معظم
األحـ ـي ــان إل ــى ع ــام ك ــام ــل ح ـتــى ي ـت ـ ّـم الـشـفــاء
منها ،مــن هنا ُيطلق كذلك على هــذا املــرض
اسم مرض َ
السنة» .وتوضح علي التي تعمل
فــي مستشفى الكاظمية التعليمي شمالي
ّ
بغداد ،أن «االشخاص يصابون بهذا املرض
ّ
من خالل تعرضهم للدغ أنثى من البعوض
تـ ـس ـ ّـم ــى ح ـ ـشـ ــرة ا ّل ـ ــرم ـ ــل ت ـت ـم ـ ّـي ــز بـحـجـمـهــا
ال ـص ـغ ـيــر ،عـلـمــا أن ـه ــا ال ت ـص ــدر ّ
أي ص ــوت،
ّ
بــالـتــالــي فــإن ـهــا صــامـتــة ف ــي طـيــرانـهــا ال ــذي
يكون في فترات املساء .ونجد هذه الحشرة
فــي امل ـنــاخــات ال ـح ــارة الــرط ـبــة ،مــن هـنــا هي
ّ
أكثر انتشارًا فــي فصل الصيف» .وتــذكــر أن
«اإلنسان ُيصاب بهذا املرض ّ
مرة واحدة في
العمر ،وتترك اإلصابة أثـرًا متفاوت الحجم
وتشوهًا يختلف بني حالة وأخرى».
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن داء الليشمانيا منتشر،
ّ
وإلى جانب اسم «حبة بغداد» تتغير تسمية
ه ــذا امل ــرض بـحـســب املـنـطـقــة .وم ــن األس ـمــاء
ال ـش ـع ـب ـيــة ن ــذك ــر «ح ـب ــة حـ ـل ــب» ،و«األخ ـ ـ ــت»،
و«حبة بلخ» أو «البلخية» ،و«حبة َ
السنة»،
و«ال ـ ـقـ ــرحـ ــة األرمـ ـيـ ـنـ ـي ــة»« ،وح ـ ـبـ ــة ال ـن ـي ــل»،
و«اآلك ـلــة» .وهــو ينتشر في املناطق الريفية
أك ـثــر م ــن ال ـح ـضــريــة ،وبـحـســب ن ــوع البيئة
ال ـتــي نـجــد فـيـهــا ال ـح ـشــرة حــامـلــة الطفيلي
ّ
املـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ــن اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة .وي ــتـ ـه ــم عـ ـ ــدد مــن
املواطنني الجهات الحكومية لعدم مكافحة
اآلفات الحشرية في موسم التكاثر ،والسماح
ب ـتــرب ـيــة الـ ـحـ ـي ــوان ــات ب ــال ـق ــرب م ــن األم ــاك ــن
السكنية ،األمر الذي زاد من انتشار األمراض
املعدية.
م ــن ج ـه ـت ــه ،يـ ـق ــول غـ ـس ــان مـ ـق ــداد وه ـ ــو مــن
أهالي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى،
ّ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «غ ـي ــاب إج ـ ــراءات
مـ ـك ــافـ ـح ــة الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــرات وت ـ ــزاي ـ ــد الـ ـنـ ـف ــاي ــات
واملخلفات الضارة ّ
تسببا في عودة املرض»،
مضيفًا ّأن ــه «يـتـ ّ
ـوجــب على الـجـهــات املعنية
توفير العالج ملنع انتشار العدوى خصوصًا
في املناطق القروية».

