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ّ
توقع بعودة الحياة الطبيعية في الصيف
فرنسا:

العراق :إحباط محاولتي ابتزاز إلكتروني

ّ
ّ
صرح املسؤول عن برنامج التحصني الفرنسي آالن فيشر ،أمس اإلثنني ،بأن «األمر يحتاج بعض
الوقت لتعود الحياة إلى طبيعتها» في البالد .وتوقع تلك العودة إلى «الحياة الطبيعية» بحلول
فصل الصيف أو الخريف املقبلني ،نوعًا ما ،مع تسريع حملة التحصني .وقال في حديث تلفزيوني
ّ
ّ
إن الجيش الفرنسي سوف يشارك في خطط التسريع ،مؤكدًا أن فرنسا ما زالت قادرة على تحقيق
ّ
يخص توفير اللقاحات للسكان على الرغم من االنتكاسة التي نتجت عن مخاوف
أهدافها في ما
(رويترز)
بشأن سالمة لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،أمــس االثـنــن ،عن إحباط محاولتي ابـتــزاز إلكتروني مارسها
شخصان بحق فتاتني ،مشيرة في بيان ،إلى أن إحباط العمليتني تم بعد ورود مناشدات للشرطة
ّ
املجتمعية التي تمكنت من مواجهة املبتزين باألدلة التي تثبت تورطهما بالجريمة ،واتخذت
بحقهما اإلجراءات الالزمة .وأشار مسؤول أمن عراقي رفيع إلى أن ظاهرة االبتزاز تتصاعد رغم
ً
تشكيل وزارة الداخلية قسمًا كامال ملكافحة جرائم االبتزاز اإللكتروني وإيفاد الضباط وعناصر
(العربي الجديد)
األمن إلى دورات تدريب خارج البالد.

تثمين المياه وسط الجائحة
«تثمني املياه» هو املوضوع الــذي اختير في هذا
ّ
العام لليوم العاملي للمياه الــذي حل أمس اإلثنني
ف ــي ال ـث ــان ــي وال ـع ـش ــري ــن م ــن مـ ـ ــارس /آذار ،في
وقــت يعيش ثلثا سكان العالم (نحو  2.2مليار
شخص) مــن دون إمكانية الحصول على مياه
صالحة لـلـشــرب .كــذلــك يـبــدو املــوضــوع مناسبًا
وســط أزم ــة كــورونــا ،إذ يــرى املـعـنـ ّـيــون ّأن املياه
ُت َع ّد وسيلة لتطويق الجائحة ،ال ّ
سيما ّأن غسل

ـروري ّ
اليدين أمر ضـ ّ
للحد من عدوى كوفيد19-
وكذلك من أمراض معدية أخرى .وفي هذا اإلطار،
ُيذكر ّأن ثالثة مليارات شخص في العالم تقريبًا
ً
ال يملكون سبال لغسل أيديهم بهدف الوقاية من
فيروس كورونا الجديد.
ويشير القائمون على هذا اليوم إلى خمس رؤى
مختلفة وهي تثمني مصادر املياه ،وتثمني البنية
التحتية للمياه ،وتثمني خدمات املياه ،وتثمني املياه

كعامل مساهم في اإلنتاج والنشاط االجتماعي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وت ـث ـم ــن الـ ـج ــوان ــب االج ـت ـمــاع ـيــة
والـثـقــافـيــة لـلـمـيــاه .فــال ـيــوم ال ـعــاملــي لـلـمـيــاه يــأتــي
كفرصة التخاذ إجراءات مناسبة بهدف مواجهة
أزمة املياه العاملية.
في سياق متصلّ ،
فإن التطور االقتصادي وتزايد
عدد سكان العالم يعنيان زيــادة احتياج الزراعة
والصناعة للمياه ،في حني ّأن ّ
تغير املناخ يسهم

فــي تـلـ ّـوثـهــا والـتــأثـيــر فــي وفــرت ـهــا .وم ــع السعي
إلــى تحقيق تــوازنــاتّ ،
يتم تجاهل مصالح أعــداد
ّ
كبيرة من الناس .بالتالي فإن تثمني املياه يذهب
في اتجاه كيفية إدارتـهــا وتقاسمها ،إذ قيمتها
هائلة بالنسبة إلينا جميعًا وإلى أسرنا وثقافتنا
وصحتنا وتعليمنا واقتصادنا وسالمة بيئتنا
الطبيعية.

(العربي الجديد)

(نارايان ماهرجان)Getty /

كورونا :كارثة متوقعة في ليبيا

طرابلس ـ العربي الجديد

بلغ إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ف ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،ب ـح ـس ــب اإلع ـ ـ ــان
الرسمي األخير  151ألفًا و ،605من بينها
 10.787إصابة نشطة ،فيما تعافى  138ألفًا و،312
وتوفي  2506أشخاص .أرقام اإلصابات والوفيات
ت ـســارعــت ف ــي األي ـ ــام األخـ ـي ــرة ،م ــا دف ــع عـ ــددًا من
البلديات لفرض حظر التجول لفترات مختلفة،
فيما أعـلـنــت الـلـجـنــة الـعـلـيــا ملـكــافـحــة ال ــوب ــاء ،في
بنغازي ،فرض حظر التجول ملدة أسبوعني .يؤكد
فـ ــادي ال ـف ــرط ــاس ،مــدي ــر مـسـتـشـفــى الـ ـه ــواري في
ّ
بنغازي ،أن املستشفى «فقد القدرة على التحمل»
ّ
مشيرًا إلــى أن غــرف العناية املــركــزة فيه ممتلئة
وم ـع ــدل اس ـت ـه ــاك األوك ـس ـج ــن ت ـضــاعــف خمس
مرات .يضيف الفرطاس ،في تصريحات صحافية،
ّ
أن هناك عددًا كبيرًا من إصابات كورونا «بصورة
مخيفة حتى بني صغار السن» .وحول عمل الفريق
الطبي في املستشفى ،يقول« :نقاوم كي ال تنهار
معنوياتنا .أجسادنا تنهار ،حني يتمكن الفيروس
من رئات املصابني ونضطر إلدخالهم في غيبوبة
اصطناعية».
وال يعيش مستشفى الهواري وحده هذا الوضع «بل
العديد من املستشفيات ومراكز العزل في مختلف
مدن ومناطق البالد» بحسب الطبيب رمزي أبوستة.

يـعـيــد ،فــي حــديـثــه إل ــى «الـعــربــي الـجــديــد» االنـهـيــار
الذي تعيشه املراكز الصحية في البالد إلى سببني؛
األول اإلهمال الحكومي ،والثاني اإلهمال والتسيب
الشعبي في التقيد باإلجراءات االحترازية .يضيف:
«نحن اآلن أمام خطر حقيقي بعد تسجيل  15إصابة
بـنـسـخــة ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا امل ـت ـح ــورة م ــن ال ـف ـيــروس
األس ـبــوع املــاضــي ،وقبلها  32إصــابــة مــن النسخة
البريطانية» .ويعبر أبوستة عن مخاوفه من تسرب
الـنـســخ املـتـحــورة الـجــديــدة لـلـفـيــروس إل ــى املناطق
البعيدة الـتــي ال تتوفر فيها ّ
أي إمـكــانــات .وتفتقر
أغلب املراكز الطبية إلى أدوات الحماية الشخصية
ّ
لألطباء ،بحسب أبوستة ،كما أن الحكومة الجديدة
ما زالت تعالج وضع اللجنة العليا ملكافحة الوباء
ّ
بعد قرار حلها وتعيني بديل عنها.
وأع ـل ـن ــت ب ـلــدي ـتــا ج ـ ــادو وكـ ــابـ ــاو ،أق ـص ــى ال ـغــرب
الـلـيـبــي ،حــالــة ال ـط ــوارئ فــي مناطقهما ،مــع منع
التجمعات كافة ،كاألفراح واملآتم ،وإغالق املدارس،
ملدة أسبوع .أما في بلدية براك الشاطئ ،جنوبي
ّ
البالد ،فقد أعلنت اللجنة املحلية ملكافحة الوباء أن
الوضع الوبائي في املنطقة «خرج عن السيطرة».
ّ
وب ـح ـســب ب ـي ــان ل ـل ـب ـلــديــة ،ال ـس ـبــت امل ــاض ــي ،ف ــإن
مركز الـعــزل الوحيد هناك مقفل بانتظار توفير
ّ
اإلم ـك ــان ــات ،مـشـيـرًا إل ــى أن ال ـفــرق الـطـبـيــة تتابع
الحاالت املرضية في املنازل وتشرف على برنامج
ال ـع ــزل امل ـنــزلــي ل ـل ـمــرضــى ،فـيـمــا ت ـتــولــى الـبـلــديــة

اإلشراف على نقل الحاالت املستعصية إلى مراكز
ال ـعــزل فــي املـنــاطــق الـقــريـبــة .وم ــن امل ـخ ــاوف التي
يلفت إليها أبوستة ،الفراغ الحاصل حاليًا بسبب
الوقت الــذي تحتاجه اللجنة الحكومية الجديدة
لترتيب أوضاعها للوصول الى املناطق البعيدة
وتوفير اإلمكانات ،خصوصًا ّأن هناك حاجة ّ
ملحة
لــزيــادة ع ــدد مــراكــز ال ـعــزل وال ـق ــدرة االستيعابية
ّ
للمتوفر منها .ويقول إن االستحقاقات كثيرة أمام
الحكومة فمنها «ض ــرورة توفير أجهزة التنفس
ّ
واألوكسجني الالزم للمرضى ،كما أن أغلب مراكز
الـعــزل تعاني مــن عــدم تــوفــر شــركــات متخصصة
في نقل النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق
امل ـب ـي ـنــة ف ــي الـ ـب ــروت ــوك ــوالت املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا».
يضيف« :أيضًا ،تعاني املراكز الطبية من مشاكل
انـقـطــاع الـتـيــار الكهربائي بشكل مفاجئ ولعدة
ســاعــات ،ما أجبر عــددًا منها على إقفال أبوابها،
ممتنعة عن تحمل ّ
أي مسؤولية تجاه املرضى».
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ،عبد الحميد
دبـيـبــة ،قــد تـعـهــد ،فــي تـصــريـحــات ســابـقــة ،بتوفير
ال ـل ـق ــاح ــات ض ــد الـ ـفـ ـي ــروس ب ــأس ــرع وق ـ ــت م ـم ـكــن،
ً
واعترف بمسؤولية الحكومة قائال« :لم نفعل شيئًا
ّملواجهة الوباء ،فالجهود كثيرة والنتائج صفر ،مع
ّ
أننا أنفقنا مبالغ كبيرة» مؤكدًا على أن حكومته
تـعـمــل ع ـلــى «الـتـفـكـيــر بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة ف ــي إدارة
ّ
األزمة ،علمًا أن ليبيا تأخرت كثيرًا في هذا» .جاءت

مسؤولية المواطنين
يقول الطبيب رمزي أبوستة ،لـ«العربي الجديد»
إنّه بعيدًا عن ّ
حل لجنة كورونا في ليبيا ،والفساد
ّ
فإن المواطنين ال يقبلون
المستشري في البالد،
على التسجيل في المنصة اإللكترونية الخاصة
باللقاح .ويعتبر ّ
أن إهمال المواطنين بالترافق
مع زيادة اإلصابات ،يساهم بدوره في تفاقم
الوضع الوبائي.

تعهدات رئيس الحكومة بعد أيام من إطالق املركز
الوطني ملكافحة األمراض ،الحكومي ،مطلع الشهر
الـجــاري ،منصة إلكترونية ملساعدة املواطنني في
ّ
التسجيل للحصول على الـلـقــاح ،لـكــن املــركــز شكا
األسـبــوع املــاضــي ،من ضعف إقبال املواطنني على
التسجيل عـبــر املـنـصــة .ويـكـتـنــف الـغـمــوض ملف
توريد اللقاحات ،بسبب التصريحات املتضاربة
بـشــأن مــوعــد وصــولــه إلــى ال ـبــاد ،مــا حــدا بنقابة
األطـ ـب ــاء لـلـمـطــالـبــة ب ـف ـتــح تـحـقـيــق ف ــي الـقـضـيــة،
ّ
أعقبها قرار حكومي بحل اللجنة العليا ملكافحة
الوباء في إطار مكافحة الحكومة الجديدة الفساد
املستشري في مفاصل الدولة.
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الالجئون في لبنان

إقبال ضعيف على لقاح كورونا

يُقبل الالجئون في لبنان ،بشكل ضعيف ،على التسجيل
ألخذ اللقاح المضاد لكورونا ،بسبب أزمة الثقة مع
منظمات األمم المتحدة والدولة اللبنانية

ال يجد بعض الالجئين جدوى من الحصول على اللّقاح (فرانس برس)

فروق جندرية
بزمان الوباء

يتخصصن للعمل في مجال العلوم الطبية (يوري سميتيوك)Getty /

يشير تحليل صــدر عــن األكاديميات
الوطنية للعلوم ،الهندسة والطب ،في
ّ
الــواليــات املـتـحــدة ،إلــى أن الجامعات
ت ـحــاول أن تـســاعــد الـنـســاء الـعــامــات
فــي مـجــال األبـحــاث العلمية ،اللواتي
ّ
ت ـ ـضـ ـ ّـررن ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر م ــن زم ــائ ـه ــن
الــرجــال بسبب جائحة كــورونــاّ ،على
ّ
مـتــابـعــة عـمـلـهــن م ــن دون أي ت ــأخ ــر،
لكنها لم تجد بعد املقاربة الصحيحة
للقيام بذلك .التقييم الــذي صدر ّ على
ش ـك ــل  250ص ـف ـح ــة ،وال ـ ـ ــذي يـلــخــص
نتائج عــام مــن البحث مــن قبل لجنة
ّ
مـخـتـ ّـصــة ،ت ـ ّ
ـوص ــل إل ــى أن أزم ــة وب ــاء
ك ــورون ــاّ ،أدت إل ــى ت ــراج ــع م ـحــاوالت
ّ
التنوع الجندري والعرقي في
تعزيز
مجال العلوم النظرية.
ول ـك ـت ــاب ــة ه ـ ــذا ال ـت ـق ـي ـي ــم ،ال ـ ــذي نـشــر
خ ـ ــاصـ ـ ـت ـ ــه م ـ ــوق ـ ــع «تـ ـ ــاي ـ ـ ـمـ ـ ــز هـ ــايـ ــر
إيديوكيشن» ،استعملت اللجنة داتا
مــن إح ـص ــاءات ،إضــافــة إلــى تفاصيل
أعطتها الـنـســاء الـعــامــات فــي مجال
األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة ،ال ـلــواتــي يــواجـهــن
ال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـجـ ـن ــدري فـ ــي ال ـع ـم ــل مــن
املكتب كما من املنزل ،في فترة الحجر
ّ
الصحي ،إذ بلغن عن غياب في الطرق
السليمة ملساعدتهن على العمل عن
ُب ـع ــد ،ك ـمــا ع ــان ــن م ــن ن ـتــائــج سلبية
ف ــي ال ـن ـش ــر والـ ـت ــواص ــل وال ـت ــوظ ـي ــف
واإلرهاق.
وبينما تـحــاول الجامعات املساعدة،
فــإن ـهــا رب ـمــا تــزيــد ال ــوض ــع سـ ــوءًا في
الواقع ،بحسب األكاديميات الوطنية.
ً
ّ
ف ـم ـثــا ،يــذكــر ال ـخ ـبــراء أن الـجــامـعــات
ّ
ّ
تـعـتـقــد أن ال ـحــل يـكـمــن فــي سماحها
للعامالت بالعمل مــن املـنــزل وتمديد
التواريخ النهائية لتسليم املشاريع.
ً
بينما ما قد تحتاجه النساء فعال ،هو
تخفيض فــي حـجــم املـهـمــات العملية

امل ـل ـق ــاة ع ـلــى عــات ـق ـهــن ،بـسـبــب امل ـهــام
ّ
األخ ــرى التي عليهن أن يهتممن بها
ّ
في منازلهن.
ّ
راق ـب ــت الـلـجـنــة بـشـكــل مـفــصــل إج ــراء
تمديد املهل الزمنية لتقديم املشاريع،
املعتمد بكثرة في جامعات الواليات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة الـ ـج ــائـ ـح ــة،
ُ
ّ
وخــلـصــت إل ــى أن ه ــذا اإلجـ ــراء ساعد
ال ـب ـعــض لـكـنــه ت ــرك آخ ــري ــن ي ــرزح ــون
ت ـحــت الـ ـف ــوارق ف ــي أع ـب ــاء ال ـع ـمــل من
املـنــزل ،مــا يضعهم أم ــام طــريــق أطــول
للتقدم املهني بحسب اللجنة .من هنا،
ّ
يقول الخبراء ،إن محاوالت الجامعات
ملساعدة النساء للتعامل مع الجائحة،
«ت ـ ـس ـ ــاع ـ ــد عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوارق
األساسية املبنية على الجندر ،والتي
تساعد على التقدم املهني ،عوضًا أن
تكون تعزز املساواة بني الجميع كما
هو معلن».
اف ـ ـت ـ ـت ـ ـحـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ،إيـ ــف
هـيـغـيـنـبــوتــام ،وه ــي ب ــروف ـس ــورة في
طب العيون في جامعة بنسيلفانيا،
ال ـت ـقــريــر ب ـســرد قـصـتـهــا الـشـخـصـيــة،
بـعــد أن أج ـبــرهــا «إع ـص ــار كــاتــريـنــا»،
ع ـلــى اس ـت ـق ـبــال واّل ــدي ـه ــا لـلـعـيــش في
مـنــزلـهــا ،وكـيــف أث ــر ذل ــك عـلــى عملها
وحياتها.
تـقــول هيغينبوتام« :فــي تلك الفترة،
أجريت أبحاثًا أقل ورفضت املشاركة
في عدد من الندوات .قلقت حينها من
أن يؤثر ذلك على عملي ،وكان خوفي
ً
مضاعفًا لكوني ام ــرأة أوال ،وس ــوداء
ّ
ثــانـيــا» .فــي املحصلة ،الجائحة تعزز
املـشــاكــل البنيوية الـتــي تـعــانــي منها
النساء الـعــامــات فــي املـجــال العلمي،
ّ
والتي فشلت الجامعات في حلها قبل
وصول الجائحة.
(زينب مرعي)

بيروت ـ سارة مطر

لــم تـكــن جــائـحــة ك ــورون ــا أش ـ ّـد فتكًا
مـ ــن ال ـ ـظ ـ ــروف امل ـع ـي ـش ـي ــة الـ ـق ــاه ــرة
وامل ــري ــرة ال ـتــي يـقــاسـيـهــا الــاجـئــون
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ــون وال ـ ـس ـ ـ ّ
ـوري ـ ــون فـ ــي ل ـب ـن ــان.
عقود طويلة،
فالالجئون الذين يعانون منذ
ٍ
انتهاكات متواصلة لحقوقهم املشروعة
من
ٍ
ّ ُ
عنصريةٍ تمارس
وكرامتهم اإلنسانية ،ومن
بـحـقـهــم ،ال ي ـج ــدون بـغــالـبـ ّـيـتـهــم ّ
أي ج ــدوى
ّ
مــن الـحـصــول عـلــى الــلـقــاح املـضــاد لكوفيد –
ّ
« ،19وال ّ
سيما فــي ظــل انـعــدام أبسط وأدنــى
ّ
مقومات الحياة ،وتخاذل دور منظمات األمم
املتحدة املعنية بشؤونهم» ،وفق تعبيرهم.
ف ـم ـن ــذ إط ـ ـ ــاق املـ ـن ـ ّـص ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة
ّ
باللقاح ،فــي  28يناير /كــانــون الثاني 2021
ول ـغ ــاي ــة  19م ـ ــارس /آذار ال ـ ـجـ ــاري ،تـسـ ّـجــل
 959,103أشـ ـخ ــاص م ــن ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن وغ ـيــر
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن ،بـيـنـهــم  15,554الج ـئ ــا س ــوري ــا،
أي م ــا نـسـبـتــه  1.7ب ــامل ــائ ــة ،و 14,446الجـئــا
فلسطينيًا ،أي ما نسبته  ،%1.58وفــق أرقــام
ّ
ّ
املنصة .وفيما تؤكد املفوضية السامية لألمم
لشؤون الالجئني في لبنان لـ«العربي
املتحدة
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،أنـ ـه ــا ع ـلــى «ت ــواص ــل مـسـتـمــر مع
الــاج ـئــن امل ـسـ ّـج ـلــن لــدي ـهــا ،ال ـبــالــغ عــددهــم
ّ
 865,531الج ـئــا ،وحــتــى مــع غـيــر املـسـ ّـجـلــن،
ّ
ّ
ل ـض ـم ــان ح ـصــول ـهــم ع ـل ــى ال ــلـ ـق ــاح ،ع ـل ـمــا أن
ّ
تتحدث عن وجود
تقديرات الدولة اللبنانية
 1.5مليون الجئ سوري» .توضح «وكالة غوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (األونــروا)»
ّ
ّ
الفلسطينيني في
في لبنان ،أن «عدد الالجئني
لبنان يبلغ  180ألــف الجــئ ،وهــو الرقم الذي
تستخدمه «األون ـ ــروا» وا ًلـحـكــومــة اللبنانية
إلى  27,700الجئ
ألغراض التخطيط ،إضافة ّ
مــن فلسطينيي س ــوري ــة» ،وأن ـهــا «تـعـمــل مع
تنفيذ البرنامج
السلطات اللبنانية لضمان ّ
الوطني للتلقيح بالكامل ،غير أنها ال تمتلك
ل ـغــايــة تــاري ـخــه أرق ــام ــا مـ ـح ـ ّـددة ّل ـعــدد الــذيــن
ّ
ّ
تسجلوا على ّ
املنصة أو الذين تلقوا اللقاح».
مساعدة الالجئني السوريني على تلقي اللقاح
ّ
أكـ ــدت املـتـحــدثــة بــاســم املـفــوضـيــة الـســامـيــة،
ّ
دالل حــرب ،أن «املفوضية وضعت آلية عمل
تـعـكــس دوره ـ ــا ف ــي س ـيــاق ال ـخ ـطــة الــوطـنـيــة
ّ
لـلـتـلـقـيــح ،حـيــث ت ـتــولــى م ـهــام ال ـتــواصــل مع
ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ،تــوع ـي ـت ًـهــم و ّم ـتــاب ـعــة
ّ
حاالتهم بعد أخذ اللقاح» ،الفتة إلى أنه «منذ
إطالق ّ
املنصة لغاية  10مارس /آذار الجاري،
ّ
الجئًا سوريًا 690 ،منهم
تسجل نحو 14,076
ّ
ّ
ّ
(بعمر  75ومــا ف ــوق) تـلــقــوا الــلـقــاح ،علمًا أن
عدد الالجئني السوريني بهذه الفئة العمرية
يقارب  7آالف الجئ».
ّ
وأض ــاف ــت« :هـ ّـمـنــا مـســاعــدة الــاجـئــن لتلقي
ّ
ّ
ّ
املسجلني،
املسجلني لدينا أو غير
اللقاح ،سواء

وال سـ ّـي ـمــا ك ـبــار ال ـســن وامل ــرض ــى ومـكـتــومــو
ً
الـقـيــد وال ــذي ــن ال يـمـلـكــون هــاتـفــا مـحـمــوال أو
جهازًا إلكترونيًا لتسجيل أسمائهم ،أو حتى
خدمة إنترنت أو ال يتقنون استخدام وسائل
الـتـكـنــولــوجـيــا ،حـيــث ن ـتــواصــل م ــع أقــاربـهــم
أو جـيــرانـهــم ونستفسر عــن الــاجـئــن الــذيــن
ّ
ونسجلهم بشكل فردي أو جماعي.
يعرفونهم،
وق ــد بــاشــرنــا م ــع ال ـف ـئــة ال ـع ـمــريــة ذات ال ـ ـ 75
سنة وما فــوق ،باعتبارها الفئة التي ُحـ ّـددت
ك ــأول ــوي ــة ع ــامل ـي ــا ،ووف ـ ــق ال ـخ ـطــة الــوط ـن ـيــة».
ّ
وعـ ــن ح ـم ــات ال ـت ــوع ـي ــة ،أوضـ ـح ــت حـ ــرب أن
املفوضية تهدف إلى «مساعدة الالجئني على
ّ
بشأن اللقاح ،من خالل
اتخاذ القرار الصائب
ّ
تزويدهم باملعلومات الشفافة واملوثوقة ،ما
يساهم فــي الـحـ ّـد مــن الشائعات ومــن شعور
ّ
ّ
والتردد .كذلك نحرص على تزويد كل
الخوف
ّ
ّ
الجئ برابط املنصة ،وشرح كيفية التسجيل
نصية ّ
ّ
تحدد موعد
وض ــرورة انتظار رسالة
الـتـلـقـيــح وم ـك ــان ــه ،إرش ــاده ــم ل ـل ــوص ــول إلــى
ّ ّ
اللقاح ّ
مجاني
مركز التلقيح ،وتذكيرهم بأن
ّ
ـرت ــب ع ـل ـي ـهــم أيّ
ل ـل ـج ـم ـيــع ،وب ــال ـت ــال ــي ال ت ـت ـ
مدفوعات».
وت ـع ـم ــل امل ـف ــوض ـي ــة م ــع امل ـت ـط ـ ّـوع ــن وال ـف ــرق
امليدانية ،لكونهم يعرفون العائالت وأقــارب
ّ
ال ــاجـ ـئ ــن ،وف ـ ــق ح ـ ـ ــرب .وتـ ـضـ ـي ــف« :ن ـن ــظ ــم
ـارات للمخيمات ومساكن الالجئني
كذلك زي ـ ٍ
ملـســاعــدتـهــم عـلــى الـتـسـجـيــل ،لـكــن مــع فـتــرات
اإلق ـفــال الـعــام وم ـحـ ّ
ـدوديــة الـتـحـ ّـرك ،اعتمدنا
نرصد ونتابع
على االتـصــال الهاتفي .كذلك ّ
ّ
الحالة الصحية لالجئني بعد تلقيهم اللقاح،
ولغاية تاريخه لم ّ
نسجل ّ
أي أعراض جانبية».
إقبال ضعيف وتريّث
من قبل الالجئين الفلسطينيّين

ّ
من جهتها ،أكــدت املتحدثة باسم «األونــروا»
ّ
في لبنان ،هدى سمرا صعيبي ،أن «األونــروا
م ـس ـت ـم ـ ّـرة بــال ـع ـمــل م ــن ك ـث ــب م ــع ال ـس ـل ـطــات
اللبنانية لضمان تنفيذ الـبــرنــامــج الوطني
للتلقيح بالكامل ،وحصول الجئي فلسطني،
ّ
كما كل املقيمني في لبنان ،على اللقاح مجانًا.
وف ــي ه ــذا ّاإلطـ ـ ــار ،ت ـق ــوم «األون ـ ـ ـ ــروا» بحملة
ّ
تــوعـيــة مـكــثـفــة لتشجيع ك ــل مجتمع الجئي
ّ
فـلـسـطــن عـلــى الـتـسـجـيــل ألخ ــذ ال ــل ـق ــاح ،ألنــه
يـبـقــى الــوسـيـلــة األك ـث ــر فــاعـلـيــة ملـنــع انـتـشــار
ّ
والحد من تأثيره الصحي».
الفيروس
ّ
ّ
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن «ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنــيــن
بدأوا بالتسجيل على ّ
املنصة ،وما زالت الفئة
الـعـمــريــة املـسـتـهــدفــة م ــن  75سـنــة وم ــا ف ــوق،
ّ
ّ
تسجلوا ما زالــت قليلة،
غير أن أعــداد الذين
من دون أن يتوافر العدد الدقيق لدينا حاليًا،
إلى أعــداد الذين أخذوا
كذلك الحال بالنسبة ّ
ّ
تلقى ٌ
عدد من العاملني
اللقاح .وفي السياق،
ّ
فــي القطاع الصحي لــدى «األونـ ــروا» اللقاح،

السودان :رسوم باهظة للقبول في الجامـعات المجانية
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مـنــذ س ـن ــوات ،تـسـمــح الـسـلـطــات الـســودانـيــة
للجامعات بتخصيص نسبة مــن مقاعدها
لقبول طالب على نفقتهم الخاصة ،بالعملة
املحلية للسودانيني ،وبالعمالت األجنبية
لــأجــانــب ،عـلــى أن تـسـتـخــدم الـجــامـعــات ما
تجمعه في ّ
سد عجز موازنتها ،إذ ال تتكفل
ّ
الــدولــة إال بــرواتــب العاملني فــي الجامعات.
ه ــذا ال ـن ـقــص ف ــي امل ــوازن ــة وض ــع عـبـئــا على
الـ ـج ــامـ ـع ــات ب ـت ـح ـ ّـم ــل م ـس ــؤول ـي ــة الـتـسـيـيــر
اليومي وتوفير االحتياجات الدراسية ،مع
مسؤولية التطوير والتوسع.
وب ـم ــرور ال ـس ـن ــوات ،ت ـم ــددت ال ـجــام ـعــات في
ال ـق ـبــول عـلــى الـنـفـقــة ال ـخــاصــة عـلــى حـســاب
الـقـبــول ال ـعــام (امل ـجــانــي) ،ال سيما الكليات
الـتـطـبـيـقـيــة ،م ـثــل الـ ـط ـ ّـب وال ـص ـي ــدل ــة وط ـ ّـب
األسنان والهندسة ،ليصل مؤخرًا إلى نحو
 50فــي املــائــة مــن املقاعد الجامعية .وقابلت
ذل ــك أي ـضــا مـضــاعـفــة مـسـتـمــرة ف ــي الــرســوم
املــالـيــة ،الـتــي تــراوحــت هــذا الـعــام فــي كليات
ال ـ ـطـ ــب ،ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،بـ ــن  500أل ــف
ومليون جنيه (مــا بــن  1325و 2650دوالرًا
أم ـيــرك ـيــا) بـيـنـمــا ت ــراوح ــت رسـ ــوم الـكـلـيــات
األدبية بني  20ألف جنيه ( 53دوالرًا) و100
ألف ( 264دوالرًا).
ّوخلقت تلك الزيادات التي تقول الجامعات
ّ
إنـهــا منطقية فــي ظــل الـظــروف االقتصادية
الحالية ،جملة مــن الـتـســاؤالت واالنـتـقــادات
وأثارت كثيرًا من الغضب ،خصوصًا للطالب
الناجحني في امتحانات هذا العام ،وأولياء
ً
أمــورهــم .أبــو زيـنــب مـثــا ،أح ــرزت ابنته في
الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي األخـ ـي ــر 93 ،ف ــي امل ــائ ــة في
ام ـت ـح ــان ــات الـ ـشـ ـه ــادة ال ـث ــان ــوي ــة ،ل ـك ــن بـعــد
ُ
ّ
الطب
التقدم إلى الجامعة لم تقبل في كلية
التي ترغب فيها منذ صغرها بتشجيع من
األسرة .يوضح أبو زينب لـ«العربي الجديد»
ُ
ّ
أن ع ــددًا مــن مـقــاعــد كـلـيــات الـطــب تــركــت ملن
يدفع أكثر من بني األغنياء ،وال مجال للفقراء
للدراسة ،حتى إن كانت نسبتهم أكبر .وينبه
ّ
إلـ ــى أن ـ ــه وآخ ــري ــن قـ ـ ــادوا اح ـت ـج ــاج ــات بعد
ّ
إعالن نتيجة القبول قبل أسابيع ،وأن وزارة
التعليم العالي استجابت لتلك االحتجاجات،
ّ
بإعالنها معالجة ملفات كــل الـطــاب الذين
أحرزوا نسبة تفوق  90في املائة في الثانوية،
معربًا عن أمله وتطلعه بأن تكون املعالجات
مرضية للجميع ،وإن كــان ذلــك على حساب
ّ
املقبولني على نفقتهم الخاصة ،ألن القبول
يـجــب أن يـكــون وفـقــا لـلــدرجــات ولـيــس وفقًا
لألموال ،بحسب تعبيره.
مــن جـهـتــه ،ي ـقــول يــاســر عـبــد الــرح ـمــن« :فــي
ّ
املاضي ،ظــل صغار املوظفني وأفــراد الطبقة
ّ
الــوس ـطــى ،ي ـجـت ـهــدون ب ـكــل ال ـس ـبــل ف ــي دفــع
الــرســوم الــدراسـيــة وإن عبر الـقــروض ،وذلــك

استثمارًا في تعليم أبنائهم .أما بعد الزيادة
ّ
الراهنة وفي ظل الظروف املعيشية الحالية
وغ ـ ــاء األسـ ـع ــار وارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة الـتـضـخــم
إلــى أكثر مــن  300فــي املــائــة ،فمن املستحيل
تمكن الغالبية مــن التفكير فــي القبول على
ال ـن ـف ـقــة ال ـخ ــاص ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـع ـج ــزون عن
تـلـبـيــة رغـ ـب ــات أب ـنــائ ـهــم وب ـن ــات ـه ــم .يضيف
ّ
عبد الرحمن لـ«العربي الجديد» أن مستقبل
التعليم الجامعي في البالد في خطر شديد،
مع مضاعفة تكلفته ،إذ يحتاج الطالب إلى
مــا ال يـقــل عــن  500جنيه (نـحــو  1.5دوالر)
ي ــومـ ـي ــا ،ل ـل ـم ــأك ــل واملـ ـ ـش ـ ــرب فـ ـق ــط ،ع ـ ــدا عــن

مئات الطالب
المتفوقين في امتحانات
الثانوية لم يجدوا مقاعد
في الجامعات

الـعــاج والسكن واملــراجــع وغيرها .ويتوقع
انعكاسات مجتمعية خطيرة فــي املستقبل
القريب بترك الطالب الجامعة قبل التخرج.
ّ
أمـ ــا م ـح ـمــد الــوس ـي ـلــة ال ـط ـي ــب ،ف ـيــوضــح أن
الـحـكــومــة رف ـعــت الــدعــم عــن وق ــود املــركـبــات
والغاز املنزلي والطحني والكهرباء ،مع وعد
مـنـهــا بـتــوجـيــه اإلي ـ ـ ـ ّـرادات امل ـتــوفــرة لصالح
الصحة والتعليم ،لكنها نكثت في ذلك الوعد
الكبير والشعارات الرنانة ،وفرضت رسومًا
باهظة على التعليم ،بــل توسعت فــي قبول
أب ـن ــاء األغ ـن ـي ــاء ع ـلــى ح ـســاب ال ـق ـبــول ال ـعــام
املخصص للجميع ،مــا يـعـ ّـد ضــربــة موجعة
لألسر والطالب في آن واحد.
ّ
يـقــول الـطـيــب لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن مئات
الطالب املتفوقني الذين أحرزوا نسبًا ما بني
 90و 93فــي املــائــة فــي امـتـحــانــات الـثــانــويــة
األخ ـي ــرة ،لــم ي ـجــدوا مـقــاعــد فــي الـجــامـعــات.
ّ
ي ـش ـيــر إلـ ــى أن م ـث ــل هـ ـ ــؤالء امل ـت ـف ــوق ــن ك ــان
عـلــى الــدولــة االحـتـفــاء بتفوقهم وتكريمهم
ّ
ورع ــاي ـت ـه ــم ،م ــؤكـ ـدًا أن م ــا بـ ــرز ب ـعــد إع ــان
نتيجة الـقـبــول للجامعات واملـعــاهــد العليا
سيترك آثارًا نفسية ومجتمعية على العديد

الطالب كانوا جزءًا أساسيًا من الثورة (أشرف الشاذلي /فرانس برس)

م ــن الـ ـط ــاب ،وس ـي ــوس ــع الـ ـف ــوارق الـطـبـقـيــة
داخ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع .وي ـط ــال ــب ال ــدول ــة بـتـحـ ّـمــل
مسؤوليتها تجاه الجامعات ،بتقديم الدعم
امل ــال ــي ال ـكــافــي ل ـهــا وت ـخ ـص ـيــص م ــا ال يقل
عن  15في املائة من املــوازنــة العامة لصالح
التعليم عمومًا.
ّ
لـكــن األسـتــاذ الجامعي أحـمــد األم ــن ،يؤكد
ّ
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن الـقـبــول على النفقة
الـخــاصــة أسـهــم ،إلــى حـ ّـد كبير ،فــي تحقيق
االس ـت ـق ــرار ف ــي ال ـجــام ـعــات ال ـتــي اس ـت ـفــادت
منه فــي تسيير شؤونها اليومية ،وطــورت
عملها ،وتوسعت في الكليات واألقسام ،ما
أت ــاح بـطــريـقــة غـيــر مـبــاشــرة مـقــاعــد جــديــدة
ّ
للطالب .يلفت إلى أن فلسفة القبول الخاص
ما كان للجامعات أن تلجأ إليها لوال تخلي
الحكومة عن دعم الجامعات الحكومية.
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ي ــوض ــح املـ ـح ــام ــي طـ ـ ــارق إلـ ـي ــاس
ّ
لـ«العربي الجديد» أن أصل األزمة يكمن في
السياسات العامة للدولة ،وسياسة القبول
خصوصًا ،مطالبًا بتغيير نظام القبول كليًا،
ليكون بحسب احتياجات الدولة املستقبلية
وخططها للتطور والنمو.

إيكولوجيا

هل يعيد التطعيم األمل؟
كشف رئيس «لجنة صوت الالجئ السوري في لبنان» ،أبو أحمد صيبعة،
لـ«العربي الجديد»ّ ،
أن «غالبيّة الالجئين السوريين في بلدة عرسال مثًال
ّ
(على حدود لبنان الشرقية مع سورية) ،غير مقتنعين وغير راغبين بتلقي
اللّقاح ،من منطلق عدم الثقة بالمفوضية التي أهملت مطالبهم
الحيوية واألساسية عبر السنوات ،كما عدم قناعتهم بجدوى اللّقاح
جرّاء ظروف اللجوء الصعبة التي أفقدتهم األمل بالحياة».

بـتــاريــخ  16فـبــرايــر /شـبــاط  ،2021والعملية
مـسـتـمــرة بحسب األول ــوي ــات الـطـبـيــة» .تتبع
وك ــال ــة «األونـ ـ ـ ــروا» آل ـيــة عـمــل وزارة الـصـحــة
ّ
اللبنانية بـشــأن الــل ـقــاحــات ،وه ـنــاك تنسيق
دا ّئ ــم ومـسـتـمــر مـعـهــا وم ــع األط ـ ــراف املعنية
كافة من لجنة الـحــوار اللبناني الفلسطيني
وس ـف ــارة فلسطني ورئ ـيــس الـلـجـنــة الوطنية
ّ
لــل ـقــاح ض ــد ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ع ـبــد الــرحـمــن
ال ـب ــزري ،ومـنـظـمــات األم ــم امل ـت ـحــدة ،وشــركــاء
آخــريــن مــن مـنـظـمــات غـيــر حـكــومـيــة ،بحسب
ّ
سمرا صعيبي .ولفتت إلى أن «أبــرز العقبات
ّ
ّ
تكمن في أن الالجئني الفلسطينيني ،كالعديد
ّ
ّ
ّ
متحمسني ألخــذ اللقاح،
اللبنانيني ،غير
من ّ
ً
ّ
ّ
ويفضلون التريث قليال ،وربما بعضهم ّغير
مـتـحـ ّـمــس أي ـض ــا الس ـت ـخ ــدام امل ـن ـ ّـص ــة .لـكــنـنــا
نتعاون مــع م ـبــادرات شركائنا لنشر الوعي

المنصة لغاية
منذ إطالق
ّ
جل
س ّ
 10مارس الجاريُ ،
 14.076الجئًا سوريًا690 ،
منهم ّ
تلقوا اللّقاح

ّ
وتشجيع ّ جميع الالجئني على أخــذ ً اللقاح،
ّ
نسجل الالجئني نيابة عنهم،
في حني أننا ال
بل ّ
نقدم هذه املساعدة للراغبني فيها ،لكونها
عملية طوعية تمامًا».
مــن جـهــةٍ أخ ــرى ،يـقــول رئـيــس «لـجـنــة صــوت
الـ ــاجـ ــئ الـ ـ ـس ـ ــوري فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان» ،أب ـ ــو أح ـمــد
ّ
ص ـي ـب ـعــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن غــالـبـ ّـيــة
ً
ـن فــي بـلــدة عــرســال مـثــا،
الــاجـئــن ال ـســوريـ ّ
ّ
غـيــر مـقـتـنـعــن بـتـلــقــي الــل ـقــاح وغ ـيــر راغـبــن
فيه« ،وعلى ّ
الرغم من ذلــك ،نواصل التنسيق
مــع املـفــوضـيــة ،وم ــع خـلـيــة أزم ــة ك ــورون ــا في
ّ
محافظة بعلبك  -الهرمل ،وننشر كل ما يردنا
ّ
ـار عــن اللقاح لتصل إلى
مــن
ٍ
معلومات وأخـبـ ٍ
أكـبــر ع ــدد ممكن مــن الــاج ـئــن» .بـ ــدوره ،قــال
ّ
«املنسق العام للهيئة الشبابية لفلسطينيي
ســوريــة» ،مـعــاويــة أبــو حـ ّمـيــدة« :لــم يتواصل
معنا أحد على اإلطالق ،إنما «األونروا» دعت
ّ
الخاصة على وسائل
الالجئني عبر مواقعها
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،إل ــى الـتـسـجـيــل على
ّ
املـنـ ّـصــة ،لـكــن اإلق ـبــال ضعيف جـ ـدًا» .وكشف
ّ
أن «السبب يعود إلى اإلهمال الكبير من ّقبل
«األون ــروا» من جهة ،واعتبار الالجئني أنهم
ّ
سيكونون كالعادة ،في أسفل سلم حسابات
َ
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي ه ــم آخـ ــر م ــن
ّ
سيستفيد من اللقاح بسبب العنصرية».

الغذاء واآلفات
محمد أحمد الفيالبي

لوال حاجة أغنامنا قليلة العدد للمرعى ،ملا سمح لنا الكبار ذلك املوسم
بدخول املــزارع بعد الحصاد ،مع تشديدهم التحذيرات ،وتصديرهم ذلك
الخوف الــذي كنا في طفولتنا ال نــرى له مبررًا لحرماننا من أن نسرح
بأغنامنا بعد الـعــودة من املــدرســة .انتظمت في ذلــك املوسم البعيد ،قبل
خمسة عـقــود ،حملة إب ــادة كبيرة للفئران ،شــارك فيها مــع وافــديــن في
ّ
ّ
زي خــاص ،كبار رجــال الـقــريــة ،وكــل مــن فــرغ مــن حصاد مــا تبقى من
محصوله ،وهو ناقم على الفئران بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها.
حذرونا من ملس الثمار املتساقطة ،ومن الجلوس في الظالل التي تنتشر
فيها جيف الفئران والحيوانات الصغيرة والطيور .فالسموم املوضوعة في
مداخل الجحور واملخابئ ال ّ
تفرق بني الفأر املستهدف بالحملة ،واألرنب
الصغير الذي لم يجد من يحذره ،والطيور امللتقطة للحبوب املسمومة.
بعد ذلك بعامني ،أو أكثر ،شهدنا حملة أخرى إلبادة الجراد الصحراوي،
استخدمت فيها طائرات الرش ،وعلى الرغم من شغفنا بالطائرات وأزيزها
ّ
ومتابعة ما تنفثه ،فقد كنا مجبرين على البقاء داخل الغرف لساعات كل
يــوم ،ونحن نحاول معرفة من أيــن يأتي الـجــراد؟ وكيف تتكاثر الفئران
بالقدر الذي تتهدد معه حياة الناس؟ والحقًا ،تساءلنا إن كان لألمر عالقة
بانتقال اإلنسان من مرحلة جمع الغذاء إلى إنتاجه ،وزيادة املعرفة وتطور
أدوات وأساليب اإلنتاج؟
يـقــول الخبير ج ــال عـثـمــان ،مــن شعبة الـكـيـمــاويــات الــزراع ـيــة« :نـشــأت
العالقة بني البيئة والـغــذاء واآلفــات قبل  12ألــف عــام ،عندما بــدأ اإلنسان
يمارس نشاطه الزراعي ملقابلة االحتياجات الغذائية للنمو املتزايد لسكان
ّ
بالتنوع والثبات
األرض ،وبذلك تحول النظام البيئي الطبيعي الذي اتسم
والتعقيد ،إلى النظام الزراعي اإليكولوجي الذي اتسم باملماثلة وعدم الثبات
والبساطة» .املجاعات التي حدثت في فترات متباعدة من حياة البساطة
ُ
تـلــك فـ ّـســرت بــاعـتـبــارهــا «ف ـج ــوات» ي ــؤدي إلـيـهــا الـخـلــل الـبـيـئــي ،وتقلص
ّ
ّ
التنوع األحيائي ،وظهور اآلفــات املختلفة .والشاهد أنــه مع زيــادة الوعي
ّ
البيئي وازده ــار العلوم ،تمكن العالم من تطوير أساليب جديدة للوقاية
واملكافحة تقلل من سلبيات املكافحة في املاضي .وتبقى املعادلة قائمة:
إما الوفرة واحتماالت ّ
التلوث ،وإما الشح في اإلنتاج مع ضمانات سالمة
ّ
الغذاء .ويظل الجدل قائمًا مثلما كان حول قضايا البيئة والغذاء واآلفات،
وإمكانات توفير الغذاء واملحافظة على البيئة ،في ذات الوقت الذي نشهد
فيه متغيرات مناخية هائلة ،وآفــات وجوائح تحصد البشر مثلما كانت
تحصد الحيوات األخرى والزرع.
ّ
متجدد لدور وقاية املحاصيل
إذًا ،يقتضي األمر أن نقف على فهم جديد
ومكافحة اآلفات في توفير الغذاء ،من خالل تحليل التكلفة واملنفعة ،مع
استيعاب عميق ألولــويــات ال ــدول العظمى التي تمتلك  80فــي املــائــة من
ثروات العالم ،مقارنة بأولويات الدول النامية في ما يتعلق بمسائل الغذاء
والبيئة ،واستغالل املوارد الطبيعية والبشرية بصورة مثلى.
(متخصص في شؤون البيئة)

كوفيد :جزر فارو أقل مناطق أوروبا تضررًا
تعتبر جزر فارو ،في
المحيط األطلسي ،التي تتبع
تاريخيًا وسياسيًا الدنمارك على
الرغم من تمتعها بحكم
ذاتي وعلم وطني ،المكان
األقل تضررًا من جائحة
كورونا ،في القارة األوروبية
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

منذ ربيع العام املاضي ،بدأت الدنمارك وغيرها من
دول شمال أوروبا سياسة اإلغالق الصارمة ،بسبب
ّ
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد ،ل ـكــن ال ـج ــارة الـصـغـيــرة
جــزر فــارو أغلقت لنحو  5أسابيع فقط في مــارس/
آذار وإبــريــل /نيسان  .2020ومنذ أعــادت الفتح ،لم
تفرض ّ
أي إجراءات إغالق ،فيما مجموع من أصيبوا
بكورونا حتى نهاية يناير /كانون الثاني املاضي
كــانــوا ثالثة فقط ،ليضاف إليهم مــؤخـرًا شخصان
جـ ــرى تـشـخـيــص إصــاب ـت ـه ـمــا ف ــي ف ـب ــراي ــر /شـبــاط
امل ــاض ــي .وت ـم ـك ـنــت ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة م ــن وقــف
اجتياح املوجتني األولــى والثانية ،والثالثة حاليًا،
م ــا يـتـيــح لـلـسـكــان مــواص ـلــة حـيــاتـهــم ال ـع ــادي ــة من
دون قيود شبيهة بتلك املفروضة في إسكندنافيا
وبريطانيا (األقرب إلى جزر فارو).
في جزر فارو تفتح املقاهي واملطاعم بشكل عادي،
م ــع االح ـ ـتـ ــراز ال ـط ـب ـي ـعــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إق ــاع
املواطنني عن العناق ،والذي هو تقليد إسكندنافي
ّ
مـ ـع ــروف ح ــن ي ـل ـت ـقــي األص ـ ـحـ ــاب واألق ـ ـ ـ ـ ــارب ،ف ــإن
املناسبات الرياضية والثقافية لم تتوقف أو تغلق
األب ــواب أمــام الجماهير .ويسمح فــي فــارو بتجمع
 200شخص في تلك الفعاليات وغيرها ،وهو ما لم
يكن مسموحًا على اإلطالق في دول الجوار .وبفضل
سياسة الفحص الشاملة واملتواصلة ،تمكنت الفارو
ّ
فحوص كل ثالثة أيام لكثير من سكانها،
من إجراء ّ
خصوصًا أنه شرط للمشاركة بفعاليات كبيرة ،كما
ّ
أن املسافرين الواصلني إلى مطار تورشفان ،يتوجب
ّ
عليهم حمل نتيجة سالبة ال تتعدى  72ساعة على
موعد الوصول ،وجرى تطبيق سياسة حجر صحي
ملدة  6أيام على الواصلني الجدد ،مع فحصهم بعد
ذلك ليتمكنوا من املشاركة في نشاطات املجتمع .في
هــذا اإلط ــار ،اعتبر ممثل الحكم املحلي فــي الـجــزر،
ّ
باراورستيغ نيلسن ،أن «الطريقة التي عالجت من
خــالـهــا الـسـلـطــات املـحـلـيــة ان ـت ـشــار الـجــائـحــة أدت
إلــى انخفاض معدل اإلصــابــة» بحسب مــا نقل عنه
التلفزيون الدنماركي «دي آر» قبل أيام .ورأى نلسن
ّ
أن «االسـتــراتـيـجـيــة بـنـيــت عـلــى الـثـقــة واملـســؤولـيــة
الشخصية ،فلم نفرض قيودًا كما فعلت دول أخرى،
بل عقدنا الرهان على التزام املواطنني بالتوصيات،
وهذا لعب دورًا كبيرًا في تعزيز الثقة باإلجراءات».
تـعـقــب اإلص ــاب ــات األولـ ــى ك ــان ل ــه الـ ــدور األك ـب ــر في
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لم تتغيّر العادات في الجزر (بيير هنري ديشايس /فرانس برس)

يقف الناس في طوابير
انتظارًا لطاولة فارغة
في المطاعم
محاصرة الوباء ،فقد بذلت السلطات جهودًا سريعة
لـفـحــص جـمـيــع الـسـكــان «وهـ ــذا أح ــد أه ــم األس ـبــاب
التي جعلتنا نعيش حياة خالية من كورونا» وفقًا
ّ
لنلسن .ورك ــز الــرجــل عـلــى أن إج ــراء فـحــص شامل
لجميع العاملني في مــزارع أسماك السلمون سمح
بـمـحــاصــرة ّ
أي اح ـت ـمــال لـلـتـفـشــي« :وص ـل ـنــا بشكل
ســريــع ألول إصــابــة لــدى أحــد الـصـيــاديــن ،فعزلناه
حتى ال ينقل العدوى إلى قطاع الصيد واألسماك».
وم ـن ــذ اإلغ ـ ــاق األول الـ ــذي اس ـت ـمــر ل ـف ـتــرة وج ـيــزة
ب ــن م ـ ــارس /آذار وإبـ ــريـ ــل /ن ـي ـســان  2020وصــل
عــدد اإلصــابــات ط ــوال نحو عــام إلــى صفر إصــابــة،
قبل الكشف عــن إصــابـتــن مــؤخ ـرًا ،جــرى تتبعهما
وم ـحــاصــرة ال ـع ــدوى .وب ـعــدمــا أع ـيــد فـتــح املجتمع
ف ــي رب ـي ــع ال ـع ــام امل ــاض ــي ب ــات ــت امل ـقــاهــي وامل ـطــاعــم
تستقبل زبائنها بشكل عــادي ،وافتتحت النوادي
ّ
الـلـيـلـيــة ودور الـسـيـنـمــا ،ب ــل زاد ع ــدد م ــرت ــادي كــل
هذه النشاطات عما كان قبل الوباء ،إذ يقف الناس
في طوابير انتظارًا لطاولة فارغة في املطاعم .وال
يقتصر االك ـت ـظــاظ عـلــى امل ـقــاهــي ،فـمــراكــز التسوق
في الجزر تشهد ازدحــامــا ال يشعر الناس بالعزلة
التي يشعر بها نظراؤهم في الــدول اإلسكندنافية.

ّ
وت ـع ـت ـبــر ال ـس ـل ـطــات امل ـح ـل ـيــة أن رف ـض ـهــا الـتـعــامــل
بصرامة القوانني خلق نوعًا من املسؤولية الذاتية
بــن الـنــاس ووعـيــا أكبر فــي فهم الفيروس وتجنب
ّ
اإلصابة به «وهو ما عزز أكثر شعور الناس بالعدالة
واملسؤولية تجاه إخوانهم البشر» بحسب نيلسن،
ّ
الـ ــذي أك ــد أن ص ـغــر ح ـجــم امل ـج ـت ـمــع «غ ـ ّـي ــب الـغــش
واملــراوغــة ،فالناس يعرفون بعضهم ،ويمكنهم أن
يشيروا إلــى مــن يـحــاول التحرر مــن التزاماته أمــام
مجتمعه الـصـغـيــر» .وه ــو نـهــج مـعــاكــس ملــا يجري
في ّ
البر الرئيسي ،الدنمارك ،حيث تتدخل الشرطة
ّ
ل ـفــض تـجـمــع أك ـثــر مــن خـمـســة أش ـخ ــاص ،وتـفــرض
غرامات مالية كبيرة على املخالفني.
ّ
جدير بالذكر أن جــزر فــارو (التابعة رسميًا للتاج
امل ـل ـكــي ال ــدن ـم ــارك ــي) ت ـضــم ن ـحــو  50ألـ ــف م ــواط ــن،
بــاإلضــافــة إل ــى ع ـشــرات اآلالف مـمــن تــركــوا السكن
ال ــدائ ــم فـيـهــا ،ويـعـيـشــون فــي الــدن ـمــارك وال ـنــرويــج.
وتقع جزر فارو ،املكونة من  18جزيرة بركانية ،في
القسم الشمالي للمحيط األطلسي ،وإلى الشمال من
اململكة املتحدة وبني الدنمارك والنرويج وأيسلندا.
وأول مـ ــن اسـ ـت ــوط ــن هـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــزر كـ ـ ــان ال ــرهـ ـب ــان
األيرلنديون عــام  ،625وتــوالــى عليها مستوطنون
من النرويج والدنمارك منذ عام  .850وتتركز أغلبية
السكان في تورشفان ،التي تعتبر العاصمة.
حصلت فارو على حكم ذاتي من الدنمارك عام ،1948
ولــديـهــا بــرملــانـهــا الصغير وه ــو مــن أق ــدم بــرملــانــات
العالم ويسمى «الغتينغ» .كذلك ،ينتخب سكانها
عضوين في البرملان الدنماركي .وتنقسم الجزر إلى
 6أقضية و 29بلدية في  17جزيرة مأهولة من أصل
 18يتكون منها األرخبيل.

