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بغداد ـ كرم سعدي

السنوات  العراقية، خالل  العائالت  تميل 
األخيرة، إلى الحّد من عدد أفراد األسرة. 
األهـــل ينجبون نحو عشرة  كــان  ســابــقــا، 
أبـــنـــاء ســــواء كـــانـــوا يــقــطــنــون فـــي الـــقـــرى أو املـــدن. 
وكــــان املــــرض وظــــروف الــعــمــل مــن األســـبـــاب التي 
الــزوجــن في تكوين أسرة   دون رغبة 

ً
تقف حائال

كبيرة لدى غالبية العراقّين. كما تسعى عائالت 
إلى حصر الرعاية والتربية والتعليم بعدد قليل 
من األبناء ال يتجاوز الخمسة، عسى أن يكون لهم 

مستقبل علمي واعد. 
املـــحـــدود  الـــدخـــل  مـــن ذوي  الـــعـــراقـــيـــون  كــــان  وإن 
يعتقدون أن الرزق ُيصاحب والدة األطفال إلقناع 
أنــفــســهــم واآلخـــريـــن بـــأن اإلكـــثـــار مــن اإلنـــجـــاب لن 
»الــرزق  إن  يقولون  أو  احتياجاتهم،  توفير  يعيق 
على الله«، إال أن األوضــاع اختلفت اليوم. ويقول 
مـــواطـــنـــون إن الـــوضـــع اخــتــلــف عـــن زمــــن آبــائــهــم 

وأجدادهم.
بعض اآلباء الذين كانوا قد نشأوا في أسر كبيرة 
يرون أن الحال في املاضي كان أكثر يسرًا وسهولة 
باإلضافة إلى توفر فرص العمل للجميع. كما أن 
الــدخــل  األســعــار كــانــت منخفضة وتــنــاســب ذوي 
املحدود، ما جعل تكوين أسر كبيرة أمرًا ميسورًا. 
هذا ما يقوله فاضل الحسناوي )37 عاما(، الذي 

يــعــمــل مــدرســا فــي مــدرســة ثــانــويــة فــي العاصمة 
بغداد. ويوضح في حديثه لـ »العربي الجديد« أنه 
على الرغم من مضي أحد عشر عاما على زواجه، 
ه وزوجته 

ّ
إال أنه لم ينجب سوى ولدين، مؤكدًا أن

أفــراد  بعدد  مقتنعان  الــتــجــارة  وزارة  فــي  املوظفة 
األسرة وال يفضالن إنجاب املزيد.

فــرح عباس،  الحسناوي  من جهتها، تؤيد زوجــة 
ــرة كــبــيــرة ولديها  الــتــي نــشــأت بــدورهــا وســـط أسـ
ــقـــاء وشــقــيــقــات، مـــا ذهــــب إلـــيـــه زوجـــهـــا،  تــســع أشـ
مشيرة فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن 
»إيقاع الحياة السريع اليوم ال يساعد في إنجاب 
املزيد من األطفال. نحاول وزوجي تحسن دخلنا، 
إنــشــاء بيت صغير. هدفنا واحــد  مــن  وقــد تمكنا 
وهـــو أن يــنــشــأ ولـــدانـــا فــي بــيــئــة سليمة ويــنــاالن 
 في ظل ما نعيشه 

ً
تعليما جيدًا، وهذا ليس سهال

في العراق وتراجع قطاعي التعليم والصحة«.
ــع الــــخــــدمــــات فــي  ــراجــ ــن تــ ــتـــحـــدث عــــراقــــيــــون عــ ويـ
التي تمس حياة املواطنن، من  مختلف املجاالت 
املرحلة  بــدءًا من  التعليم في شتى مراحله  بينها 
االبــتــدائــيــة وصــــواًل الـــى التعليم الــجــامــعــي، وهــو 
مـــا يــســتــدل عــلــيــه بـــخـــروج الــتــعــلــيــم الـــعـــراقـــي من 
الــقــطــاع الصحي  تــراجــع  الــعــاملــي. كــمــا  التصنيف 
فـــي الـــبـــالد إلــــى درجـــــة أن الــكــثــيــر مـــن املــواطــنــن 
لعالج مرضاهم. وبحسب  الخارج  إلــى  يسافرون 
تقارير لديوان الرقابة املالية واإلدارية، فإن غالبية 

ــز الــصــحــيــة تــعــانــي بسبب  ــراكــ املــســتــشــفــيــات واملــ
عــدم توفر أطــبــاء االختصاص واألدويــــة، علما أن 
بعض األدوية تكون منتهية الصالحية في بعض 

املستشفيات. 
وكانت هذه الخدمات األساسية متوفرة في البالد، 
األفضل  من  والصحة  التعليم  قطاعا  عــّد  ولطاملا 
ــبــــالد، كــمــا يـــقـــول رافـــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــذي  فـــي الــ
يــخــّصــص الــيــوم جـــزءًا مــن دخــلــه مــن أجـــل ضمان 
تعليم وصحة أسرته. لدى عبد العزيز ثالثة أوالد 
جميعهم فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة. يــقــول لـــ »العربي 
ــان يــنــوي إنــجــاب أطــفــال كثيرين  ــه كـ الــجــديــد« إنـ
ليعيشوا كما عاش هو. فعلى الرغم من إمكانيات 
والده املادية البسيطة، إذ كان موظفا حكوميا، إال 
أنه لم يواجه صعوبة في تعليم أبنائه وبناته مع 
الصحية  الخدمات  أفضل  على  حصولهم  ضمان 

مجانا.
ه »ما أعز من الولد غير ولد الولد«، 

ّ
وانطالقا من أن

ــداد  وهـــي مــقــولــة قــديــمــة تــعــّبــر عــن مـــدى حــب األجـ
العائالت بأن تحاط بعدد كبير  ألحفادهم، تحلم 
 الصعوبات املعيشّية والضغوط 

ّ
من األحفاد. لكن

الــحــيــاتــيــة جعلتهم يــتــنــازلــون عــن رغــبــاتــهــم تلك 
حفاظا على وحدة أسر أبنائهم وبناتهم.

في هذا السياق، يقول الحاج شاكر الحمامي، الذي 
بات في العقد السابع من العمر، إنه كان يتوقع أن 
يكون له أكثر من ثمانن حفيدًا، هو الذي تزوج من 

امرأتن أنجبتا سبع بنات وثمانية صبيان. لكنه 
أبنائه وبناته تزوجوا، ووصل  أن جميع  يوضح 

مجموع أحفاده إلى ستة وثالثن فردًا.
ــم تــتــحــقــق، يــقــول   رغـــبـــتـــه لــ

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وعـ

الحمامي إن »ديمومة األسرة الصغيرة ونجاحها 
خير من أسرة كبيرة فاشلة«، مؤكدًا في حديثه لـ 
أنه لم يعد يشجع على تكوين  »العربي الجديد« 
أســــر كـــبـــيـــرة. يــضــيــف: »أنـــصـــح أوالدي وبــنــاتــي 
باالبتعاد عن تكوين أسر كبيرة، بل جميع األزواج 
أو املقبلن على الزواج اليوم. الحياة لم تعد سهلة 

كما كانت في أيام شبابنا«.

مجتمع
من  وترحيلهم  في قضايا جديدة،  السياسين  السجناء  من   6 بتدوير  املصرية  السلطات  قامت 
»معسكر الشالل« بمحافظة أسوان، ليتم عرضهم على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي 
ألــف كيلومتر عــن محافظتهم.  قــرابــة  الــذي يبعد  القناطر للرجال  إلــى سجن  ثــم نقلهم  الــقــاهــرة، 
أكثر من 72 ساعة،  استغرقت  الترحيل  أن عملية  اإلنــســان«،  املصرية لحقوق  »الشبكة  ورصــدت 
وكانت خاللها أياديهم مقيدة داخل سيارة الترحيالت، وأن السجناء الستة كانوا ضمن الناجن 
من الغرق داخل معسكر الشالل، بعدما غمرت مياه السيول الزنازين.   )العربي الجديد(

كشفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، عن قيام شاب سوري بقتل والده في ريف 
دمشق، بهدف سرقة نحو 100 دوالر أميركي، مشيرة في بيان، إلى أنه تم القبض على الشاب بعد 
التحقيق في مالبسات الوفاة الناتجة عن اإلصابة بطلق ناري في الرأس من جهة الخلف. ودارت 
الشبهات حول أحد أبناء الضحية، والذي ُوجد في غرفته مبلغ مالي قدره 327 ألف ليرة سورية 
)أقل من 100 دوالر(، وكان عليها آثار دماء، وعند مواجهته باألدلة، اعترف بقتل والده أثناء نومه 
)العربي الجديد(  الجريمة كانت بدافع السرقة.  

ّ
باستخدام بندقية صيد، وأن

سوري يقتل والده لسرقة أقل من 100 دوالرتدوير 6 سجناء سياسيين في مصر

أكد تقرير مشترك ملنظمة العفو الدولية، و»هيومن 
رايــتــس ووتـــش« ومــركــز القاهرة لــدراســات حقوق 
اإلنسان، أمس اإلثنني، أن تقرير التنمية البشرية في 
مصر الصادر عن »برنامج األمم املتحدة اإلنمائي« 
عن شهر سبتمبر/ أيلول، يتضمن ادعاءات كاذبة 
ومضللة، ويهدف إلى تجميل االنتهاكات الجسيمة 
لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات األمن املصرية.

إلــى مــديــر بــرنــامــج األمـــم املتحدة  وأرســـل التقرير 
اإلنمائي، أخيم شتاينر، وتمت مشاركته مع مكتب 
أنطونيو غوتيريس،  املــتــحــدة،  لــأمــم  الــعــام  األمـــني 
الـــثـــاث، إن »الــحــكــومــة املصرية  وقــالــت املــنــظــمــات 
وإنكار  الحقائق،  تشويه  منهجي  بشكل  تواصل 
أزمة حقوق اإلنسان الحالية رغم حجم االنتهاكات 
ــة أمــمــيــة املــصــداقــيــة  ــالـ وخـــطـــورتـــهـــا، وإضـــفـــاء وكـ

الكاذبة يسهل تكرارها،  االدعـــاءات  على مثل هــذه 
ويشجع على اإلفات من العقاب«.

وطــالــبــت املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بـــضـــرورة مــراجــعــة 
تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي للتأكد من توافق محتوياته 
مــع تقييمات خــبــراء األمـــم املــتــحــدة اآلخــريــن، ومع 
نــهــج األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــقـــائـــم عــلــى ضـــمـــان حــقــوق 

التنمية البشرية.  وفي انتظار  اإلنسان في عملية 
هذه املراجعة، حثت املنظمات برنامج األمم املتحدة 
منصات  جميع  من  التقرير  على سحب  اإلنمائي 
األمـــــم املـــتـــحـــدة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وفـــتـــح تــحــقــيــق في 
الظروف املحيطة بصياغته ونشره، وتقديم نتائج 

هذا التحقيق للعموم. 
)العربي الجديد(

الخدمات  جميع  تــردي  عن  عراقيون  يتحدث 
رأسها  وعلى  المجاالت،  مختلف  في  األساسية 
التعليم  إدراج  ــدم  ع ــى  إل أدى  مما  التعليم، 
كما  العالمية،  التصنيفات  من  أي  في  العراقي 
تراجع القطاع الصحي في البالد بشكل ملحوظ، 
إلى  الموسرين  المواطنين  من  كثير  يضطر  مما 

إصطحاب مرضاهم إلى بلدان أخرى للعالج.

تراجع بالتعليم والصحة
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)Getty/فاسيليس بوالريكس(



ــا ليس  بــعــضــهــم عــلــى قــنــاعــة بــــأن »كــــورونــ
على  ديكتاتورية  لفرض  عاملية  مؤامرة  إال 
بيولوجي  كسالح  واستخدامه  املجتمعات 
األثرياء وشركات  أربــاح من  أواًل، وتحقيق 

األدوية ثانيًا«. 
ويــحــمــل رافــضــو الــحــصــول عــلــى اللقاحات 
ــن الــنــمــســا  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ خــــــالل تـــظـــاهـــراتـــهـــم فـ
وهــولــنــدا أعـــالمـــًا لــلــحــركــة املــعــروفــة بــاســم 
»كيو أنون« )تشكيل غامض مؤيد للرئيس 
ــرامـــب يـــروج  األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تـ
لــنــظــريــات املــــؤامــــرة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
دولــة عميقة  إن  أتباعه  ويــقــول  االجتماعي 
ــدة( والـــتـــي  ــحـ ــتـ ــــات املـ ــــواليـ تــســيــطــر عـــلـــى الـ
األميركيني  واســع بني  انتشرت على نطاق 
ــارة إلــى إيمانهم  املــؤيــديــن لــتــرامــب، فــي إشـ
الرغم  على  املـــؤامـــرات،  لتلك  فعلي  بــوجــود 
الـــدول شــهــدت تلقيح غالبية  مــن أن بعض 
ــا يـــطـــرح تــــســــاؤالت وشــكــوكــًا  ســـكـــانـــهـــا، مــ
حول وحدة هذه الشعارات املؤيدة لنظرية 

املؤامرة التي ترفعها التحركات املختلفة. 
ــربـــي  ــعـ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــســـتـــعـــرض »الـ فـ
املــــؤامــــرة املتعلقة  الـــجـــديـــد« أهــــم نــظــريــات 
املــضــادة لكوفيد-19  بــكــورونــا والــلــقــاحــات 
الرافضة  املجموعات  هــذه  لها  تـــرّوج  الــتــي 

اللقاحات، وأهمها: 

يُسبّب عقمًا للنساء
عملت  الــعــاملــّيــة  النخبة   

ّ
أن بعضهم  يعتقد 

على مدار سنوات للحد من النمو السكاني 
العاملي. ويؤمن هؤالء بأن النخبة التي تدعم 
الــلــقــاحــات، والــتــي تــضــم الــرئــيــس األمــيــركــي 
مـــؤامـــرة شيطانية،  الـــذي ينفذ  بـــايـــدن،  جــو 
ــوفــــت« بــيــل  ــروســ ــكــ ــايــ ــة »مــ ــركــ ــــؤســـــس شــ ومـ
غيتس، اخترعت وخططت لتطوير فيروس 
كورونا للحّد من نسبة السكان على األرض. 
كما طورت اللقاحات لنشر العقم بني النساء. 

رقائق في اللقاحات 
ــادة  ــلــــقــــاحــــات املــــضــ الــ يـــعـــتـــقـــد بـــعـــضـــهـــم أن 
رقائق  أو  مــعــادن  على  تحتوي  لــكــوفــيــد-19 
بأجسام  حقنها  يتم  مايكروية،  إلكترونية 
الرقائق«  »مــؤامــرة  نظرية  املتلقني. وشاعت 
ــات أمــيــركــيــة،  ــ حـــول الــعــالــم. وبــحــســب دراســ
فــقــد آمــــن نــحــو 20 فـــي املـــائـــة مـــن الــبــالــغــني 
املــؤامــرة، وشــارك بنشرها  بتلك  األميركيني 
ــر، مــــثــــل ســــائــــق ســــيــــارات  ــيــ ــاهــ ــشــ بــــعــــض املــ
ــويــــس هـــامـــيـــلـــتـــون،  ــابــــق لــ ــاقــــات الــــســ ــبــ الــــســ
ومؤيدين للرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب داخــل أميركا وفــي القارة األوروبــيــة. 
نخبة  يــقــود  بــيــل غيتس  أن  هـــؤالء  ويعتقد 
ــع ســـكـــان األرض تـــحـــت مــراقــبــة  ــ تـــريـــد وضـ

ناصر السهلي

تشهد دول أوروبــيــة عــّدة موجة 
عنفيًا  طابعًا  خذ 

ّ
تت احتجاجات 

ــّددة الــتــي  ــ ــشــ ــ ــًا لـــلـــقـــيـــود املــ رفــــضــ
ارتفاع  الحكومات مجّددًا في ظل  تفرضها 
أعداد اإلصابات بفيروس كورونا الجديد، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى فــــرض إلـــزامـــيـــة الــلــقــاحــات 
ــــدول،  املـــضـــادة لـــكـــوفـــيـــد-19 فـــي عــــدد مـــن الـ
منها النمسا. بعض املحتجني ال يرفضون 
الــعــام فحسب، بــل أيضًا الحصول  اإلغـــالق 
من  جـــزءًا  يعتبرونها  الــتــي  اللقاحات  على 
مؤامرة بدأت من خالل تطوير الفيروس وما 
زالت مستمرة حتى اليوم. فمنذ يوم السبت 
املاضي، تشهد هولندا احتجاجات عنفية، 
في وقت تظاهر عشرات اآلالف في العاصمة 
النمساوية فيينا، حيث تجمع أكثر من 40 
ألــــف شــخــص عــلــى مـــرمـــى حــجــر مـــن قصر 
هــوفــبــورغ اإلمــبــراطــوري الــســابــق للتنديد 
بــــ »ديـــكـــتـــاتـــوريـــة كــــورونــــا« و»الـــفـــاشـــيـــة«، 
وذلـــك عــلــى خلفية إجـــــراءات اإلغــــالق التي 
أصبحت سارية منتصف ليل أول من أمس. 
وفي بلجيكا، هتف املتظاهرون أمس طلبًا 
لــلــحــريــة، وعـــلـــت أصـــواتـــهـــم بــأغــنــيــة »بــيــال 
املــضــادة للفاشية، واصــطــفــوا وراء  تــشــاو« 
الفــتــة ضــخــمــة كــتــب عــلــيــهــا »مــعــًا مـــن أجــل 
الـــحـــريـــة«، وتـــوجـــهـــوا صــــوب مــقــر االتــحــاد 
األوروبي، احتجاجًا على زيادة القيود التي 
تفرضها الحكومة ملواجهة االرتفاع الكبير 

في أعداد اإلصابات. 
فــي الــنــتــيــجــة، يــبــدو أن مــا تــشــهــده أوروبــــا 
نـــواة رافــضــة للقاحات املــضــادة  هــو تشكل 
لــــكــــوفــــيــــد-19، حـــيـــث تــشــهــد صــــدامــــات فــي 
ـــوارع بـــني آالف املـــعـــارضـــني لــلــقــاحــات  ــشـ الــ
والــــشــــرطــــة، مــــن بــيــنــهــا الــنــمــســا وهـــولـــنـــدا 
املتطرف  اليمني  ويسعى  وأملانيا.  وفرنسا 
إلى استغالل هذه املعارضة والدخول على 
خطها الكتساب املزيد من الشعبية بحجة 
ــلـــقـــاحـــات« وســلــب  رفــــض »ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـ
الـــنـــاس الــحــق فـــي حــريــة تــقــريــر مــصــيــرهــا. 
وهذا ما ُيرّوج له حزب »الحرية« النمساوي 
 بزعامة وزير الداخلية السابق هربرت 

ً
مثال

كيكل، الذي شارك في الحكومة السابقة قبل 
خــروجــه مــنــهــا بفضيحة لــزعــيــمــه الــســابــق 
هــايــنــز كــريــســتــيــان شــتــراخــه، عــرفــت باسم 
فضيحة »إبـــيـــزا« اإلســبــانــيــة. واتــهــم كيكل 
حكومة فيينا بـ »فرض نظام ديكتاتوري« 

في البالد. 
اللقاحات  على  الحصول  رافــضــو  ويستند 
ــــى الـــعـــديـــد مــــن نـــظـــريـــات  ــفـــهـــم إلــ فــــي مـــواقـ
ـــواجـــه الــســلــطــات صــعــوبــة في 

ُ
املــــؤامــــرة. وت

ــاع هــــــؤالء بـــأهـــمـــّيـــة تــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات.  ــنــ إقــ
ــات، كـــان  ــاحــ ــقــ ــلــ ــا قـــبـــل تـــطـــويـــر الــ ــ ــذ مـ ــنــ ومــ

»مؤامرة« 
كورونا

أوروبا في 
مواجهة 

أعداء اللقاح

تتوّسع االحتجاجات العنفية بأوروبا رفضًا لقيود كورونا 
بالتوازي مع ارتفاع أعداد الوفيات. ويقول المحتجون 
إنهم يطالبون بالحرية، في وقت ضاق بعضهم ذرعًا 

بـ»مؤامرة« كورونا التي يؤمنون بها 

يعتقد بعضهم أن 
اللقاحات تحتوي على 

رقائق إلكترونية

يرى عشرات اآلالف في 
أوروبا أن حرياتهم 

الشخصية على المحك
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دائمة، من دون تقديم تفاصيل حول الهدف 
من تلك املراقبة املزعومة.  

بقايا أجنة 
ــى تطعيم 

ّ
 الــحــكــومــات تــتــول

ّ
يــؤمــن هـــؤالء بـــأن

الــشــعــوب بــلــقــاحــات تــضــم مــكــونــات يخفيها 
»املاسونيون واملتنورون« وغيرهم من »نخب 
أجنة«  »بقايا  برأيهم  العاملي«، وتضم  الحكم 
ُمــجــهــضــة ومــــادة »الــشــيــطــان« الــتــي يطلقون 
الــنــاس. وال يذكر  لتتبع  إم 102«  عليها »إس 
أصحاب هذه النظرية ما يمكن أن تفعله بقايا 
األجنة تلك في جسم اإلنسان، بل يركزون أكثر 
على بعض اآلراء الغريبة التي يطرحها أطباء 

مغمورون هنا وهناك. 

نظام متحكم بالشعوب
 اللقاحات دواء وهمي يقصد 

ّ
يعتقد هؤالء أن

العظيمة«.  الضبط  »إعــــادة  خطة  تنفيذ  منه 
النظرية،  بتلك  الجميع قد سمع  لم يكن  وإذا 
ــإن مــروجــيــهــا يــســتــغــلــون كــل مــنــبــر ونــشــاط  فـ
إلقــنــاع اآلخــريــن بـــأن مــا يــجــري هــو »تطبيق 
لــخــطــة قــمــة دافــــــوس« )املـــنـــتـــدى االقــتــصــادي 
العاملي( للتحكم بالشعوب والــدول من خالل 
بــوابــة األزمــــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة. وتــقــوم 
العاملية  النظرّية باختصار على أن الحكومة 

الــخــفــيــة تـــواصـــل فــــرض ســلــســلــة مـــن الــقــيــود 
عــلــى الــســكــان بــاالعــتــمــاد عــلــى »نــشــر الــخــوف 
لترسيخ نظام اقتصادي يتحكم بالشعوب«. 
ولــتــنــفــيــذ ذلــــك، ســيــتــم رقــمــنــة كــل شـــيء حتى 
 كل الحقوق وتشغيل الناس 

ً
تختفي مستقبال

لـــدى النخبة مــن خـــالل نــظــام يــســاري  كعبيد 
ــاع ســكــان األرض  ــ ــي يــســتــغــل بـــؤس أوضـ دولــ
االقــتــصــاديــة. والــالفــت فــي هــذه النظرية أنها 
»ماسونية  بوجود  القائلني  مع  أيضًا  تلتقي 

ومتنورين« يتحكمون باألرض. 

تغيير الحمض النووي 
ولــيــس بــعــيــدًا عـــن الــنــظــريــة الــســابــقــة، يــســود 
ــام املــاضــي  ــعـ اعـــتـــقـــاد لــــدى املــحــتــجــني مــنــذ الـ
ــا، أن  ــتـــشـــارهـ ــتــــراع الـــلـــقـــاحـــات وانـ وقــبــيــل اخــ
»الــنــخــبــة الــعــاملــيــة« خــدعــت الــبــشــر مـــن خــالل 
»ســرعــة الــتــوصــل إلـــى الــلــقــاح« الــــذي يتطلب 
عادة »سنوات طويلة من البحث« بحسب ما 
النظرية  يعتقدون. وعليه، يرى أصحاب تلك 
أن الـــلـــقـــاح »املـــــزعـــــوم« يـــحـــتـــوي عـــلـــى تــقــنــيــة 
ــنـــووي للبشر  تــجــريــبــيــة لــتــغــيــيــر الــحــمــض الـ
مخططات  وفــق  وتسييرهم  ضبطهم  بــهــدف 
بشكل  النظرية  تلك  وراجــت  العاملية،  النخبة 
ــــع عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  واسـ
البحث  مسألة  فــإن  إذًا،  فيسبوك.  وبــاألخــص 
ــــوى خــديــعــة  ــقـــاحـــات لــيــســت سـ ــلـ الــعــلــمــي والـ
»النخبة«، كما ظل يروج جماعة »كيو أنون« 
نشر  مواقع  من  وأشباهه   ،»4 »تشان  وموقع 
نظريات املؤامرة التي تحيل في أحيان كثيرة 
املــتــابــعــني والــبــاحــثــني عــنــهــا إلــــى مـــا تسميه 
ــائـــق وكـــالـــة املـــخـــابـــرات املــركــزيــة  تــقــاريــر ووثـ
األمــيــركــيــة )ســـي آي إيـــه( املــوصــوفــة أيــضــًا بـ 
كــيــف يمكن  تــوضــح  أن  مـــن دون  ــة«،  ــريـ »الـــسـ

الوصول إلى تلك األدلة السرية. 

السلطات في مواجهة 
نظرية المؤامرة 

ُينظر إلى انتشار نظريات املؤامرة في الغرب 
على محمل الجد. وقد استفحلت بشكل غير 
الحالي، ما دفع االتحاد  العام  مسبوق خالل 
املــتــحــدة للتربية  ــم  ــ األوروبـــــــي ومــنــظــمــة األمـ

والــعــلــم والــثــقــافــة »يــونــســكــو«، لــلــرد رســمــيــًا 
عــلــيــهــا والـــعـــمـــل عـــلـــى نـــشـــر الــــوعــــي حــولــهــا، 
بحسب املــوقــع الــرســمــي لــالتــحــاد األوروبــــي. 
وحــتــى خــــالل الــتــظــاهــرات الــتــي ضــمــت فقط 
بــضــعــة آالف، كــمــا حــصــل فـــي كـــل مـــن رومـــا 
ــــاي  ــولـــي اإليـــطـــالـــيـــتـــني وروتــــــــــردام والهـ ــابـ ونـ
الــهــولــنــديــتــني، بـــاإلضـــافـــة إلــــى انــتــشــار آالف 
الــشــرطــة فــي النمسا وأملــانــيــا وفرنسا  رجـــال 
ــدول ملـــواجـــهـــة بــضــعــة آالف،  ــ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
تخشى القوى السياسية واألمنية أن تستغل 
الواقع،  املتطرف هذا  اليمني  أحــزاب وحركات 
ــي خــطــابــات عــنــصــريــة وعــنــفــيــة بحجة 

ّ
وتــبــن

الوطنية ومحاربة املؤامرة. 

تحذير من انقسام
ي 

ّ
وسبق أن شهدت أملانيا العام املاضي، تبن

نــظــريــات مـــن قــبــل حـــركـــات الــيــمــني املــتــطــرف، 
مثل  تقليدي،  متشّدد  يميني  حــزب  واستغل 
ــيـــا« تـــذمـــر قـــطـــاعـــات من  ــبـــديـــل ألجــــل أملـــانـ »الـ
الحاسمة ملواجهة  ــراءات  الــشــارع بسبب اإلجـ
الــصــلــبــة  ــنــــواة  الــ  

ّ
أن يـــبـــدو  واآلن،  الـــجـــائـــحـــة. 

عنفًا  أكثر  باتت  واللقاحات  لكورونا  املنكرة 
الــشــارع. ويحذر علماء اجتماع  في صدامات 
غربيون من أن يــؤدي ذلــك إلــى انقسام داخل 

املجتمعات. 
اليميني خــارج أطر  التطرف  وتــبــدو حــركــات 
النمسا وإيطاليا  التقليدية كما في  األحــزاب 
ــا لــنــظــريــة  ــهــ ــدا، وتــــرويــــجــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وأملــــانــــيــــا وهـ
ــبـــدال الـــبـــيـــض« بــمــهــاجــريــن مـــن خـــارج  ــتـ »اسـ
املــؤامــرة،  بنظريات  للمهتمني  الــغــرب، جاذبة 
وخــصــوصــًا مـــع إدخـــــال عــنــصــر تــشــويــق عن 
ــرة الـــعـــاملـــيـــة«.  ــ ــؤامـ ــ ــيـــهـــود فــــي املـ »مـــشـــاركـــة الـ
وشــهــدت فــرنــســا خـــالل صــيــف الــعــام الحالي 
ــات عــــــدة ضـــــد رمــــــــوز يــــهــــوديــــة، مــثــل  ــركــ ــحــ تــ
استهداف نصب تذكاري للناجني من معسكر 
اعــتــقــال نــــازي غــــرب الـــبـــالد، رســــم عــلــيــه بعد 
املعقوف  الصليب  والــخــردل  بالبراز  تلطيخه 

وعبارات تندد بمؤامرة اليهود. 
حــتــى الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
و»النخبة  روتشيلد«  لبنك  »تابع  بأنه  هم 

ّ
مت

ــؤالء مــع  ــ الـــيـــهـــوديـــة«. وتـــتـــوافـــق نـــظـــريـــات هــ

أوروبـــيـــة،  بــعــض ســاســة دول  عــنــد  مثيالتها 
حول  وغيرها،  والتشيك  وبولندا  املجر  مثل 
أن الــكــاتــب الــيــهــودي الــفــرنــســي هــنــري ليفي 
ــيـــركـــي مـــن أصــل  ــهـــودي األمـ ــيـ ــر الـ ــارديـ ــيـ ــلـ واملـ
مجري جورج سوروس وغيرهما من اليهود 
خــونــة يــنــفــذون مـــؤامـــرة عــاملــيــة عــلــى البيض 
منظمة  االتهامات رصدتها  تلك  األوروبــيــني. 
والعنف ضد  الكراهية  رصــد  في  متخصصة 
الــيــهــود، وهــو مــا أشـــار إلــيــه بشكل تفصيلي 
تقرير لصحيفة »لوفيغارو« الفرنسية في 22 
أغسطس/ آب املــاضــي.  فــي الــعــمــوم، ال تؤيد 
غــالــبــيــة شـــعـــوب الـــقـــارة األوروبــــيــــة نــظــريــات 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا  ــكــــورونــ املـــــؤامـــــرة املــتــعــلــقــة بــ
إعـــطـــاء  تــــوســــع  ــرات  ــ ــؤشـ ــ مـ أن  إال  ــيـــة.  الـــصـــحـ
الــلــقــاحــات وإقــــــدام غــالــبــيــة مــواطــنــي الـــقـــارة، 
بأكثر مــن 65 فــي املــائــة فــي املــتــوســط، لتلقي 
الــجــرعــات، ال تــلــغــي فــي الــوقــت نــفــســه وجــود 
أن حرياتهم  يــعــتــبــرون  مــمــن  اآلالف  عــشــرات 
الشخصية على املحك. ويتذرع هــؤالء، سواء 
فــي الــتــظــاهــرات العنيفة أو رفــض اإلجـــراءات 
أخذ  املواطنني على  إجبار  املشددة، بسياسة 
ــرارات الــتــي  ــقــ الـــلـــقـــاح، مـــن خــــالل جــمــلــة مـــن الــ

يشعرون أنها »تهّمش« رافضي التطعيم. 

الغالف

تونس ـ إيمان بن الحاج

تــشــهــد تـــونـــس أزمـــــة عــــدم تـــوافـــر أدويــــة 
ألمــــــراض مــزمــنــة وعــصــبــيــة، خــصــوصــًا 
تعد  لم  التي  العمومية  املستشفيات  في 
تــســتــطــيــع تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات املـــرضـــى. 
وقــد تعّمقت هــذه األزمـــة خــالل السنتني 

األخيرتني من تفشي فيروس كورونا.
ويؤكد مسؤولون طبيون ونقابيون في 
الــقــطــاع الــصــحــي، فــي أحـــاديـــث إعــالمــيــة 
مفقود  دواء  صــنــف   300 أن  بــهــا،  أدلـــــوا 
فـــي شــكــل مــســتــمــر، وال تــتــواجــد فـــي أي 
التابعة  وتــلــك  الخاصة  الصيدليات  مــن 
للمستشفيات العمومية ومراكز الصحة 
ــــي مـــخـــتـــلـــف املـــحـــافـــظـــات.  األســــاســــيــــة فـ
املفقودة  األدويـــة  غالبية  أن  ويوضحون 
ــًا عــصــبــيــة ومــزمــنــة، مثل  تــعــالــج أمـــراضـ
ــراض ضــغــط الــــدم والــســكــري والــقــلــب  ــ أمـ
واألعصاب، وأخرى سرطانية، »ما يهدد 
ــيـــاة حــــوالــــى مـــلـــيـــون شـــخـــص مــصــاب  حـ
ــاءات  ــ ــــصـ ــــراض مــــزمــــنــــة«، وفـــــق اإلحـ ــأمـ ــ بـ
الـــرســـمـــيـــة.  وبـــــات الــنــقــص فـــي األدويـــــة 
معاناة يومية يعيشها املرضى واألطباء 
ومــــســــؤولــــو املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
ــــاب الـــصـــيـــدلـــيـــات الــــخــــاصــــة، مــا  ــــحـ وأصـ
والصيادلة  لألطباء  العامة  النقابة  دفــع 
وأطــبــاء األســنــان إلــى إعــالن يــوم إضــراب 
املــقــبــل،  كـــانـــون األول  فـــي 16 ديــســمــبــر/ 
الــــخــــدمــــات  مــــــن املــــــقــــــرر أن يـــشـــمـــل كــــــل 
الــصــحــيــة بــاســتــثــنــاء الـــحـــاالت الــطــارئــة، 
مــن أجـــل الــتــنــديــد بــاالنــقــطــاع املــتــواصــل 
ــة والــعــصــبــيــة  ــنـ ــزمـ ألدويـــــــة األمــــــــراض املـ
تجهيزات  واســتــخــدام  املستشفيات،  فــي 
طبية قديمة مع عدم توافر أية مؤشرات 
الســـتـــبـــدالـــهـــا، ومــمــاطــلــة الــســلــطــات في 

تلبية مطالب القطاع.
يوضح كاتب عام النقابة العامة لألطباء 
والصيادلة وأطباء األسنان نور الدين بن 
لـ »العربي الجديد«  الله في حديثه  عبد 
 »أزمة األدوية متواصلة منذ عام 2011 

ّ
أن

املستشفيات  أن  علمًا  ســنــويــًا،  وتــتــفــاقــم 
على  للحصول  طلبات  ترسل  العمومية 
أدويــــة قــبــل شــهــريــن أو ثــالثــة أشــهــر من 
نفاد الكميات املــوجــودة من أجــل تجنب 
استجابة  نسبة  لكن  ونــقــص،  أي ضغط 
تغطي  وال  تكفي  ال  لطلباتها  السلطات 

االحتياجات اليومية للمستشفيات«.
ــة االســـتـــجـــابـــة  ــبـ ــلــــغــــت نـــسـ ُيــــضــــيــــف: »بــ
ثم   ،2020 عــــام  املـــائـــة  فـــي   56 لــلــطــلــبــات 
تــراجــعــت إلـــى 33 فــي املــائــة هـــذه السنة، 
ــة نــقــص األدويـــــة تتجه  مــا يــعــنــي أن أزمــ
نحو مزيد من التعقيد، علمًا أن أصنافًا 
مـــن األدويـــــــة شـــهـــدت انـــقـــطـــاعـــات كــامــلــة 
بني شهرين  تراوحت  قليلة  غير  لفترات 
و8 أشهر، وبينها تلك الخاصة بمعالجة 
ــدم الــــتــــي انـــقـــطـــعـــت 6  ــ ــ ــاع ضـــغـــط الـ ــ ــفـ ــ ارتـ
الخاص  األنسولني  ودواء  سابقًا،  أشهر 
بالسكري الذي لم يتواجد نحو 3 أشهر، 
ــدة 5  ــ وأدويــــــــة األعــــصــــاب الـــتـــي فـــقـــدت ملـ
أشهر، وأدوية أمراض القلب التي يتوفر 
وبعضها  املـــائـــة،  فــي   5 بنسبة  بعضها 

اآلخر بنسبة 24 في املائة«. 
الــديــن وضـــع املستشفيات  ويــصــف نـــور 
بأنه »كارثي على صعيد البنى التحتية 

واألجهزة الطبية والكوادر الطبية وشبه 
ما  كبير،  نقص  مــن  تعاني  التي  الطبية 
حــتــم إعــــالن نــيــتــنــا تــنــظــيــم إضـــــراب قبل 
شهر من موعده بهدف فتح باب للحوار 
واألخذ  املشرفة،  السلطة  مع  والتفاوض 
فــي االعــتــبــار الــصــعــوبــات الــتــي يتعرض 
لــهــا أطـــبـــاء الــصــحــة الــعــمــومــيــة مـــن أجــل 
تــوفــيــر الــخــدمــات املــطــلــوبــة لــلــمــواطــنــني، 
خصوصًا ضعفاء الحال، وكذلك للتعبير 
عن استياء أهل القطاع الصحي عن عدم 
تــقــديــر الــســلــطــة املــشــرفــة الــجــهــود الــتــي 
بــذلــهــا األطـــبـــاء خــــالل جــائــحــة كـــورونـــا، 
مــنــح  مــــن  الـــصـــحـــة  وزارة  حـــرمـــتـــهـــم  إذ 

الجائحة«.
وكــان وزيــر الصحة علي املــرابــط اعترف 
أخيرًا بــأن تونس تعاني من نقص حاد 
فــــي عـــــدد مــــن األدويــــــــــة، خـــصـــوصـــًا تــلــك 
املخصصة لألمراض املزمنة، لكنه تعهد 
تــدارك سلبيات األزمــة في أقرب وقت من 
خالل تنفيذ استراتيجية تأمني مخزون 
املزمنة  أدويــة األمـــراض  استراتيجي من 

والحياتية، ملواجهة أي نقص«.
ــــون وأصـــــــحـــــــاب  ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ ويـــــــــؤكـــــــــد مـ
صــيــدلــيــات خــاصــة أن إشــكــالــيــة النقص 
الــكــبــيــر فــــي األدويــــــــة وضــــــــرورة تــكــويــن 
مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي لـــهـــا، تــتــعــلــق في 
األســـــــــاس بـــعـــجـــز الـــصـــيـــدلـــيـــة املـــركـــزيـــة 
الــتــي تــتــولــى حــصــرًا عــمــلــيــة االســتــيــراد 
التزاماتها  األدويـــة، عن تسديد  وتــزويــد 

املالية داخل تونس وخارجها، وهو أمر 
متواصل منذ سنوات.

وخالل السنة األولى من انتشار فيروس 
الــثــالــثــة  مـــوجـــتـــه  وفـــــي ذروة  كـــــورونـــــا، 
والرابعة في شتاء وصيف 2021، تحّولت 
بعض الصفحات على موقع »فيسبوك« 
ــلـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى صــفــحــات  لـ
أدويتهم  عــن  بحثوا  مــرضــى  الستنجاد 
املــفــقــودة منذ أســابــيــع وحــتــى أشــهــر في 
الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــخـــاصـــة واملــســتــشــفــيــات 

ومراكز الصحة األساسية العمومية.
وأطـــلـــقـــت هـــــذه الـــصـــفـــحـــات الــــتــــي حــمــل 
ــيـــب )اتــــــرك(  ــنـــاويـــن مـــثـــل »سـ بــعــضــهــا عـ
الـــــــدواء« و»مــــن حــقــي نــعــيــش«، إنـــــذارات 
الصحة  وزارة  على  للضغط  وصــرخــات 
ــة  مـــن أجـــل إيـــجـــاد حــلــول لــتــوفــيــر األدويــ
ــع تــفــشــي الـــفـــيـــروس  فــــي أســــــرع وقـــــت مــ
وإغـــــالق املــســتــشــفــيــات أقـــســـام األمــــراض 
املزمنة، وتخصصيها ممرات للمصابني 
بفيروس كورونا، وتوجيه كل اإلمكانات 

املالية لهذه الجائحة.
ــفــــحــــات مــــســــارات  وأوجــــــــــــدت هـــــــذه الــــصــ
افــتــراضــيــة ملــســاعــدة املــرضــى فــي توفير 
أدويـــتـــهـــم مـــن خــــالل نــشــر احــتــيــاجــاتــهــم 
األساسية واملستعجلة ألصناف األدوية 
إلــى جسر ووسيط  مــا حّولها  املطلوبة، 
ــة والــحــصــول عليها  ــ لــلــبــحــث عـــن األدويــ
أوروبية  دول  من  قادمني  مسافرين  عبر 

في مقدمها فرنسا وبريطانيا وأملانيا.

مستشفيات تونس »خارج 
خدمة« الدواء

ندرة األدوية تهدد سالمة المرضى )ياسين قايدي/األناضول(

)Getty /مستشفيات تونس ال تلبي احتياجات الدواء )شاذلي بن إبراهيم

)Getty /من احتجاجات بلجيكا )ثييري موناس

258.000.000
عدد اإلصابات بفيروس كورونا 

الجديد حول العالم، بحسب موقع 
»وورلد ميترز«

انقطاع األدوية الخطير 
أمر اعتيادي منذ 

أشهر طويلة وربما 
سنوات في تونس. من 

هنا قررت قطاعات 
طبية وصحية إعالن 

إضراب حددته في 16 
ديسمبر/ كانون األول 

المقبل، من أجل فتح 
باب الحوار مع السلطة

في الوقت الذي 
يدافع فيه الشبان عن 

»جبل صبيح« ويتصدون 
للمستوطنين، ال يتردد 

جيش االحتالل اإلسرائيلي 
في قنص هؤالء، ما 

يؤدي إلى إصابات 
كثيرة بينهم

رصاص االحتالل يخلّف إصابات دائمة في »جبل  صبيح«
معاناتي ال تذكر أمام 

شهداء قدموا أرواحهم 
لدحر المستوطنين

ال توجد إحصائية دقيقة 
لعدد الشبان الذين أصيبوا 

بإعاقات في بلدة بيتا

نابلس ـ سامر خويرة

 بالنسبة إلى الفتى الفلسطيني 
ً
لم يكن سهال

يتحّدر  الــذي  عــامــًا(،   16( فايز حامد حمايل 
شمالّي  نابلس  مدينة  جنوب  بيتا  بلدة  من 
الضفة الغربية املحتلة، تقّبل واقعه الجديد، 
الــذي سيكمل بقية حياته بعني واحــدة،  هــو 
عينه  استئصال  إلــى  األطــبــاء  اضــطــر  بعدما 
الــيــمــنــى مــن جـــراء الــضــرر الــبــالــغ الـــذي لحق 
بها بعد إصابته برصاصة أطلقها عليه أحد 

جنود االحتالل اإلسرائيلي.
يستجمع فايز قواه ليرفع الغطاء البالستيكي 
»العربي الجديد«:  عن عينه اليمنى، ويقول لـ
حال.  كل  على  لله  الحمد  استأصلوها.  »لقد 
ســـأحـــاول الــتــأقــلــم مــع هـــذا الــوضــع الــصــعــب. 
ــذا أقـــل مـــا نقدمه  ــداء لــفــلــســطــني، وهــ عــيــنــي فــ

لها«.
ــن الــشــهــر  ــي الـــخـــامـــس مــ وقـــعـــت الــــحــــادثــــة فــ
الجاري. كان أهالي بلدة بيتا قد أدوا صالة 
الـــجـــمـــعـــة، ثــــم تـــحـــركـــوا نـــحـــو مــنــطــقــة »جــبــل 

صبيح« التي تشهد منذ عدة أشهر فعاليات 
اإلربـــــــــاك املـــســـتـــمـــر رفــــضــــًا إلقــــامــــة االحــــتــــالل 

اإلسرائيلي بؤرة استيطانية على قمته.
إصابته،  سبقت  التي  اللحظات  فايز  يتذكر 
ويقول: »كانت األوضاع ال تزال هادئة. اقتربت 
مع مجموعة من الشبان من قمة الجبل، وكنا 
إسرائيلي  اتخذ جندي  اللثام.  نضع جميعًا 
كــان يقف خلف ساتر بني الصخور وضعية 
القنص، وأطــلــق نحوي رصــاصــة واحـــدة من 
فــقــط، أصابت  متر   100 تــزيــد على  ال  مسافة 

عيني مباشرة فوقعت على األرض«.
خـــالل نــصــف ســاعــة فــقــط مـــن اإلصـــابـــة، كــان 
فــايــز يــخــضــع لعملية جــراحــيــة عــاجــلــة، قــرر 
ــعـــني بــالــكــامــل.  فــيــهــا األطــــبــــاء اســـتـــئـــصـــال الـ
إلى  فقدتها  أنــنــي  أحــد  يبلغني  »لــم  يضيف: 
األبد، لكنني شعرت بذلك فور استيقاظي من 
كــانــت صــدمــة، لكن معاناتي ال تذكر  الــبــنــج. 
أمام الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل 

التحرير ودحر املستوطنني من بلدتنا«.
أمــــا مـــاجـــد مــفــلــح، فــيــعــانــي مـــن إعـــاقـــة شبه 

دائمة في قدمه اليسرى، بعدما أدت رصاصة 
إلى تفتت  أطلقها عليه أحد جنود االحتالل 
الــعــظــام وتــقــطــع الــشــرايــني وتــلــف األعــصــاب. 
ولوال التدخل الطبي السريع لكانت قد ُبترت. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »قبل نحو شهرين، 
الليلي، كنت قد  اإلربـــاك  وفــي ذروة فعاليات 

الله ألن األطباء لم يضطروا إلى بتر  شكرت 
ساقي. لكن اإلصابة كانت شديدة لدرجة أن 
وتــضــررت  تقطعت،  والــشــرايــني  تفتت  العظم 
األعصاب كثيرًا. وما زلت حتى اليوم أخضع 
لجلسات عـــالج فــي مــحــاولــة إلعــــادة الــوضــع 

إلى ما كان عليه«.
من جهته، يقول مدير جمعية اإلغاثة الطبية 
»العربي  في محافظة نابلس غسان حمدان لـ
لعدد  دقيقة  إحصائية  تــوجــد  »ال  الــجــديــد«: 
الــشــبــان الـــذيـــن أصــيــبــوا بـــإعـــاقـــات فـــي بــلــدة 
بيتا، لكن عددهم ال يقل عن خمسني، ما بني 
»السياسة  يضيف:  جزئية«.  أو  دائمة  إعاقة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا االحـــتـــالل حـــيـــال أهـــالـــي بــلــدة 
بيتا تهدف إلى كسر إرادتهم من خالل إيقاع 
أكــبــر أذى جــســدي بــاملــشــاركــني فــي املــســيــرات 
ــنـــددة بــاالحــتــالل واالســتــيــطــان،  الــشــعــبــيــة املـ

لكنه لن يفلح في ذلك«.
 
ّ
ومــن خــالل تشخيص اإلصــابــات، يتضح أن
الــرصــاصــات الــتــي أدت الـــى ارتـــقـــاء الــشــهــداء 
أو وقـــوع مــئــات املــصــابــني أطــلــقــهــا قناصون 

مــــدربــــون، يــســتــهــدفــون أجـــــــزاًء حــســاســة من 
الجسم، مثل مقدمة الرأس، العيون، األطراف 
العلوية أو السفلية، الصدر، بحسب ما يؤكد 

حمدان.
ــّددة تــهــديــدًا  ــ ــهـ ــ ــــاف مـ ــعـ ــ ــــى طــــواقــــم اإلسـ

ّ
وحــــت

حــقــيــقــيــًا، بــحــســب حـــمـــدان، ولـــيـــس أدل على 
ذلـــــك مــــن تــــعــــرض مــســعــفــني كـــثـــر إلصــــابــــات 
ــبــــرح مــــن جــنــود  بـــالـــرصـــاص أو الــــضــــرب املــ
االحتالل أو االختناق بالغاز. وكذلك سيارات 
وتخريب  لتكسير  تــعــرضــت  الــتــي  اإلســعــاف 
وإطـــالق رصـــاص كــاد يـــودي بحياة مــن كان 

فيها.
يضاف إلى ما سبق إغالق االحتالل الطرقات 
ومــنــع الــطــواقــم اإلســعــافــيــة مــن الــوصــول إلى 
املصابني، بتعمد االحتالل جرف الطرقات من 
خالل آليات ضخمة، أو وضع حجارة وسواتر 
ترابية، »ألنهم يدركون أهمية سرعة وصولنا 
إلى الجرحى ونقلهم الى املستشفى امليداني 
إلـــى مستشفيات  أو  بــلــدة بيتا  فــي  املــوجــود 

مدينة نابلس إن كانت الحالة تتطلب ذلك«.

الــرصــد،  الــشــبــان مهمة  ــفــت ومجموعة مــن 
ّ
ُكــل

يبدو. حدثت  ما  على  في كمني  وقعنا  لكننا 
مواجهات وواجهنا مصيرنا بشجاعة كبيرة، 
حتى استطعنا أن نفلت من جنود االحتالل، 
كان  فما  املــكــان،  منهم بجغرافية  أعــلــم  ألنــنــا 
فانهمر  علينا  الرصاص  أطلقوا  أن  إال  منهم 

كاملطر«.
فجأة لم يعد ماجد قادرًا على الركض. حاول 
يــقــاوم، لكنه سقط أرضــًا مضرجًا بدمائه  أن 
ليدرك أنه أصيب. ويقول: »في البداية شعرت 
بــشــيء شبيه بلدغة قــويــة، لكن األلـــم لــم يعد 
يــحــتــمــل، فــوقــعــت عــلــى وجـــهـــي. نـــظـــرت إلــى 
قدمي اليسرى فرأيت أنني أصبت برصاصة 

أسفل الركبة تمامًا«.
وصـــل مــاجــد بــمــســاعــدة مـــن كـــانـــوا مــعــه إلــى 
ــان املــســعــفــون بــانــتــظــاره  ــ مــنــطــقــة قــريــبــة، وكـ
بــعــدمــا عــلــمــوا بــوجــود مــصــاب، فــنــقــلــوه إلــى 
مستشفى فـــي نــابــلــس عــلــى الـــفـــور لــخــطــورة 
ــل إلـــــى غــــرفــــة الــعــمــلــيــات.  ــ ــ حـــالـــتـــه، وقـــــد أدخـ
يــقــول: »عــنــدمــا استيقظت ورأيــــت أصــابــعــي، 

رصاص االحتالل يهدد 
أرواح الفلسطينيين 
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