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الكويت ـ خالد الخالدي

يــعــانــي الــــوافــــدون املــقــيــمــون فـــي الــكــويــت 
كــثــيــرًا وســــط أزمــــة كــــورونــــا، بــســبــب عــدم 
قدرتهم على مغادرة البالد والعودة إليها، 
على الرغم من ظروف شخصية وعائلية تجبرهم 
على االلتحاق بعائالتهم في بلدانهم، وذلك بسبب 
الكويتية  السلطات  التي فرضتها  املشّددة  القيود 
الكويت. فهي منعت  وإلــى  مــن  املقيمني  على سفر 
هؤالء من السفر وكذلك من الدخول إلى البالد في 
ابــتــداًء مــن شهر فبراير/  فــتــرات متقطعة، آخــرهــا 

شباط املاضي.
 الــســلــطــات الــكــويــتــيــة أعــلــنــت 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

أخيرًا السماح للمقيمني الذين تلقوا لقاحًا مضادًا 
لــكــوفــيــد-19 مــعــتــمــدًا مـــن قــبــلــهــا وكـــذلـــك الــعــالــقــني 
أراضيها  بدخول  اللقاح،  وا 

ّ
تلق الذين  الخارج  في 

والــــخــــروج مــنــهــا ابــــتــــداًء مـــن شــهــر أغــســطــس/ آب 
ــــوا يــتــخــّوفــون من   املــقــيــمــني مـــا زالـ

ّ
املــقــبــل، غــيــر أن

 بــدء انتشار 
ّ

العمل مــجــددًا بــقــرار اإلغـــالق فــي ظــل
املتحّور الهندي في البالد.

الكويت،  في  مقيم  أردنــي  مواطن  الناطور،  محمد 
ــــارات لالطمئنان على  اضــطــر إلـــى الــســفــر إلـــى اإلمـ
صحة والــدتــه املــصــابــة بــالــســرطــان، والــتــي تتلقى 
ــه 

ّ
ــيــــة. لــكــن ــد املــســتــشــفــيــات اإلمــــاراتــ الـــعـــالج فـــي أحــ

بسبب قرار السلطات الصحية منع غير الكويتيني 

من دخــول البالد، ما زال في اإلمـــارات منذ خمسة 
أشــهــر، وهـــو الــيــوم ينتظر قــــرار الــســمــاح بــدخــول 
الوافدين مطلع أغسطس املقبل. وال يخفي الناطور 
تعّرضه إلى ضرر كبير على الصعيَدين الوظيفي 
التي أعمل فيها  واألســـري. ويقول »قــررت الشركة 
تخفيض راتبي بنسبة 50 في املائة بسبب عملي 
عن ُبعد نتيجة عدم قدرتي على دخول الكويت، في 
 أبنائي الذين يبلغ أكبرهم 11 عامًا يعانون 

ّ
حني أن

مــا زال غريبًا عليهم«.  مــع والــدتــهــم هــنــاك. فالبلد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أعــيــش  يــضــيــف الـــنـــاطـــور لــــ
ظروفًا صعبة جــدًا، فتكاليف الحياة في اإلمــارات 
باهظة في حني خسرت نصف راتبي، وال أستطيع 
دفــع اإليــجــار فــي الــكــويــت ورســـوم التعليم وبقية 
أّما أبنائي فيطالبون  املصاريف اليومية للعائلة. 
ني في خطر 

ّ
ون أن

ّ
بعودتي يوميًا ويبكون، إذ يظن

 مــكــروهــًا حـــدث لـــي«. ويــتــابــع الــنــاطــور: »لــو 
ّ
أو أن

كــانــت هـــذه ســيــاســة عــامــة لــلــدولــة لتفّهمت األمـــر. 
الـــدولـــة للمواطنني  ــه مـــن املــجــحــف أن تــســمــح 

ّ
لــكــن

السياحة،  كــان ذلــك بهدف   حرية وإن 
ّ

بالسفر بكل
الذين ولدوا  املقيمني  اللقاح، فيما تمنع  وا 

ّ
إذا تلق

وعاشوا على هذه األرض من األمر نفسه. 
 الصحف 

ّ
 األمـــر مــرفــوض فــي الــكــويــت ألن

ّ
أعــلــم أن

الصحة  وزارة  قـــرارات  تستغرب  نفسها  الكويتية 
بل وتنتقدها كما ينتقدها الشعب الكويتي بشكل 
مستمر عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي«. من 

جهته، أحمد شاكر مواطن سوري مقيم في الكويت، 
مــديــنــة إسطنبول  فــي  عــائــلــتــه  ــراد  أفــ فيما يعيش 
التركية. هو لم يجتمع بــوالــده ووالــدتــه منذ أكثر 
من عام ونصف العام بسبب خوفه من عدم إدخاله 
الكويت من جديد في حال ذهابه إلى تركيا، وقد 
يؤدي ذلك بالتالي إلى إلغاء إقامته وحرمانه منها 
لــأبــد، كــون الــكــويــت حــظــرت منح إقــامــات جديدة 
وسمات دخــول لعدد من الــدول من بينها سورية 
»الــعــربــي الجديد«  قبل أعـــوام عـــّدة. يــقــول شــاكــر لـــ
الــوافــدون. منذ   »كثيرين ال يعرفون ما يعانيه 

ّ
إن

شهر مــارس/ آذار من عــام 2020 عمدت السلطات 
الــصــحــيــة إلـــى إغــــالق املــطــار ومــنــعــت الــجــمــيــع من 
املغادرة أو الدخول، باستثناء الوافد الذي انتهت 
الــــخــــروج بــشــكــل نــهــائــي من  مـــــّدة إقـــامـــاتـــه وأراد 
ها فتحت 

ّ
الكويت، أو املواطن العائد إلى البلد. لكن

بــعــد ذلــــك بــأشــهــر املـــطـــار لــلــجــمــيــع، فـــي غــيــاب أّي 
ضمانة بعودة املقيمني في حال خرجوا منها. وهو 
بعائالتهم،  االجتماع  أرادوا  كثيرين  مع  حــدث  ما 
فعلقوا في بلدانهم األصلية أو في بلدان أخــرى«. 
ــم نــشــطــاء كــويــتــيــون حملة 

ّ
فــي ســيــاق مــتــصــل، نــظ

عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي طــالــبــوا فيها 
املقيمني  لــلــوافــديــن  بــالــســمــاح  الصحية  الــســلــطــات 
 فــي الــكــويــت حــالــيــًا بــالــســفــر، والــســمــاح لــلــوافــديــن 
العالقني في الخارج الذين يملكون إقامات في الكويت 
أو مغادرتها الرتباطات تتعلق باألسرة  بالعودة 

أو العمل مع ضمان عودتهم إليها. ونشرت الحملة 
مغادرة  من  يتخّوفون  لوافدين  القصص  عشرات 
الرغم من حصولهم  على  إقاماتهم،  وإلغاء   البالد 
ــتـــمـــد، وهـــــــذا هــو  ـــني مــــن الـــلـــقـــاح املـــعـ

َ
ــلـــى جـــرعـــت  عـ

الـــشـــرط الـــــذي فــرضــتــه الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة على 
املواطنني للسفر. وقد استجابت الحكومة الكويتية 
بــإعــالنــهــا الــســمــاح بــمــغــادرة الــوافــديــن وعــودتــهــم 
إلى الكويت بشكل طبيعي، ابتداًء من مطلع شهر 
ـــني من 

َ
ــيــهــم جـــرعـــت

ّ
أغــســطــس املـــقـــبـــل، شــريــطــة تــلــق

اللقاحات املعتمدة.

مجتمع
ُحكم على الداعية اإلسالمي رزق شهاب، املثير للجدال في إندونيسيا، بالسجن أربعة أعوام إلخفائه 
معلومات حول نتيجة اختبار كوفيد-19، األمر الذي جعل تتّبع مخالطيه أكثر صعوبة. وقد ُوضعت 
 شهاب محتجز منذ 13 

ّ
املحكمة في شــرق جاكرتا تحت حراسة مــشــددة، أمــس الخميس، علمًا أن

بالسجن  املحكمة نفسها قد حكمت عليه في وقــت سابق  املــاضــي. وكانت  األول  ديسمبر/ كانون 
البنته  زفــاف  وحفل  دينيًا  تجّمعًا  إقامته  خــالل  من  الصحية  البروتوكوالت  لخرقه  أشهر  ثمانية 
)أسوشييتد برس( ي فيروس كورونا الجديد.  

ّ
حضرهما آالف األشخاص في أثناء تفش

 باحثني أميركيني توّصلوا إلى لقاح جديد مضاد للمالريا 
ّ
كشفت مجلة »ذي النسيت« الطبية أن

الذي يصيب أكثر من 200 مليون شخص سنويًا فيما يقتل أكثر من 400 ألف معظمهم من األطفال 
األطــفــال ما بني خمسة  لــدى  املائة  »آر 21« فعاليته بنسبة 77 في  اللقاح  الخامسة. وأثبت  دون 
ها خطوة أساسية نحو تحقيق هدف منظمة الصحة العاملية 

ّ
أشهر و17 شهرًا. ويرى الباحثون أن

 أكثر لقاح 
ّ
املتمثل في تطوير لقاح فّعال بنسبة 75 في املائة ضّد املالريا بحلول عام 2030، إذ إن

)قنا( فّعال كان بنسبة 56 في املائة فقط.  

لقاح جديد أكثر فعالية ضد المالرياالسجن لداعية إندونيسي أخفى نتيجة اختبار كورونا

أبرار  اإلنسان  حقوق  مجال  في  الناشطة  تقول 
الــوافــديــن  منع  خلف  »الـــدوافـــع  إّن  الــشــمــري 
عدم  عبر  الكويت  فــي  السفر  مــن  المقيمين 
تقديم ضمانات بعودتهم، ليست عنصرية على 
لكّن  كذلك.  ليست  الصحية  فالسلطات  اإلطالق، 
صوت هؤالء غير مسموع تمامًا في المجتمع، 
ومعاناتهم تكاد تغيب بحسب ما تظّن السلطات 

نظرًا إلى عدم وجود تمثيل لهم«.

دوافع عنصرية؟

البريطانية  الــحــكــومــة  املــنــاخ فــي  حـــّث مــســتــشــارو 
الـــوفـــاء بــوعــودهــم للتعامل مــع ملف  الـــــوزراء عــلــى 
بتقويض  يــخــاطــرون  ــهــم 

ّ
فــإن وإال  املــنــاخــي،  التغّير 

د في 
َ
قمة األمم املتحدة للمناخ »كوب 26« الذي ُيعق

نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل في مدينة غالسكو 
االسكتلندية. ومن بني نحو 200 توصية في تقرير 
املناخي  التغّير  لجنة  أفـــادت  الخميس،  أمــس  شر 

ُ
ن

االســتــشــاريــة الــحــكــومــيــة فــي املــمــلــكــة املــتــحــدة بــأّن 

السياسات في حاجة ماسة إلى جعل املنازل أكثر 
إلى  التحّول  وتسريع  الطاقة،  استخدام  فــي  كــفــاءة 
ان على تناول 

ّ
السيارات الكهربائية، وتشجيع السك

ت اللجنة الحكومة 
ّ
 من اللحوم. كذلك حث

ّ
كميات أقل

على التواصل مع الجمهور بشأن أزمة املناخ لتزويد 
املواطنني باملعلومات وإشراكهم في التغّيرات املقبلة 
الــلــجــنــة على  ــّددت  ــ الـــالزمـــة لتحقيق األهـــــداف. وشـ
 الــســيــاســات فـــي مقابل 

ّ
ــوب الــحــكــم عــلــى كـــل ــ »وجـ

اختبار صافي الصفر لضمان توافقها مع أهداف 
التغييرات في تشريعات  املناخ. كذلك يجب تعديل 
ــف 

ّ
ــتـــجـــدات تــخــف ــن أّن املـــسـ ـــد مــ

ّ
لـــلـــتـــأك ــتــخــطــيــط  ال

االنبعاثات، وكي نكون مستعّدين الرتفاع درجات 
ــــحــــرارة«. وأعـــربـــت عــن أمــلــهــا فــي تــقــديــم الــبــلــدان  ال

األخرى خططها الطموحة لخفض االنبعاثات.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة كــريــس ســتــارك: 
»مّر عام كانت فيه الحكومة على استعداد لتقديم 

ــتـــزامـــات تــاريــخــيــة حــقــيــقــيــة بـــشـــأن املـــنـــاخ، لــكــّن  الـ
ق بواسطة السحر. 

ّ
األهداف التي حّددتها لن تتحق

من املدهش أّن الحكومة لم تأِت بالكثير حتى اآلن 
لتحقيقها«. ُيذكر أّن الحكومة البريطانية كانت قد 
تعهدت بخفض االنبعاثات بنسبة 68 في املائة على 
بمستويات  مقارنة   2030 عــام  بحلول  تقدير   

ّ
أقــل

عام 1990. 
)أسوشييتد برس(
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تــقــاعــدي«.  وانــتــقــد بــرملــانــيــون تصريحات 
بــولــســونــارو. ودعـــا بعضهم بــالــتــعــاون مع 
مــســؤولــني فـــي قــطــاعــات الــصــحــة إلــــى فتح 
تحقيق »حول السياسات الفاشلة للرئيس 
فــي مواجهة كــورونــا، والــتــي أدت إلــى أكثر 
مـــن نــصــف مــلــيــون وفـــــاة، بــســبــب الــتــراخــي 

وإهمال املخاطر«. 
ــيــــوخ نـــائـــب  ــشــ ووصــــــــف عـــضـــو مـــجـــلـــس الــ
رئيس لجنة التحقيق السيناتور راندولف 
رودريغوس، السياسات الصحية للحكومة 
الــصــحــيــة بـــأنـــهـــا »األســــــــوأ فــــي الـــعـــالـــم فــي 
يرفض  التي  فاللقاحات  كــورونــا،  مواجهة 
بولسونارو أخذها كان يمكن أن تنقذ حياة 
غالبية املتوفني منذ ديسمبر/ كانون األول 
املاضي. لذا، أحّمله مسؤولية هذه الوفيات 
ألنه أنكر خطورة الــوبــاء«، علمًا أن تشكيك 
بـــولـــســـونـــارو فـــي فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات جعل 
حملتها ال تشمل إال نسبة 10 في املائة من 

السكان الـ 212 مليونًا. 
ويتوقع معهد »بوتانتان« للصحة في ساو 
البرازيل حتى  الــوبــاء في  أن يستمر  باولو 
مــظــاهــر  أخـــيـــرًا  زادت  وقــــت  فـــي  عــــام 2023، 
الــتــراخــي فــي كــبــرى مــدن الــبــرازيــل، وصــواًل 
إلى حّد اكتظاظ املقاهي والحانات بالناس 
من دون وضعهم كمامات، ما يثير القلق من 

انفجار حقيقي للوباء يدمر البلد ومحيطه 
في أميركا الجنوبية. 

الــبــرازيــلــيــني بالعزل  الــتــزام  يــذكــر أن نسبة 
وعدم الخروج إال للضرورة القصوى بلغت 
54 في املائة قبل عام، ثم تراجعت إلى نحو 
28 في املائة هذه السنة، بحسب ما أفاد به 
معهد »داتــافــولــهــا« عــن حــال الــفــيــروس في 

البرازيل في مايو/ أيار املاضي.
وحال البرازيل مع النسبة املتدنية لحمالت 
الالتينية  أمــيــركــا  دول  كــل  يــســود  التلقيح 
الذين  السكان  لم تتجاوز فيها نسبة  التي 
أخذوا جرعات اللقاح 3 في املائة حتى اآلن، 
بحسب منظمة الصحة في القارة األميركية. 
الــالتــيــنــيــة  ــــارة  ــقـ ــ الـ ــــه غـــالـــبـــيـــة دول  ــــواجـ وتـ
مشكالت كبيرة في توفير بيانات دقيقة عن 
الكارثة  لإلصابات، وحجم  الفعلية  األرقــام 

التي تضربها. 

»تعتيم« األرقام
عــّدلــت بــيــرو أخــيــرًا رقـــم الــوفــيــات بــكــورونــا 
من 63 ألفًا إلى نحو 187 ألفًا، دفعة واحدة، 
ما يعني أن األرقــام التي تصفها املنظمات 
ــمــة«، أكــبــر 

ّ
الــصــحــيــة الــعــاملــيــة بــأنــهــا »مــعــت

ــــك »ألســـبـــاب  بــكــثــيــر مــــن تـــلـــك املـــعـــلـــنـــة، وذلــ
سياسية واجتماعية خاصة بالقارة«. كما 

ناصر السهلي

الالتينية  أميركا  في  دول  تحتل 
مــــراكــــز مـــتـــقـــدمـــة، مـــقـــارنـــة بــعــدد 
ــكـــان، عــلــى ســلــم اإلصـــابـــات  الـــسـ
بوباء كورونا ووفياته التي ناهزت املليون. 
ــل تــلــقــت نـــصـــف مــآســي  ــرازيــ ــبــ ورغــــــم أن الــ
الــجــائــحــة، تــعــانــي دول أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة 
عمومًا وبينها بيرو من وطأة انتشار الوباء 
اقــتــصــاداتــهــا  عــلــى  املستقبلية  وتــأثــيــراتــه 
وأوضـــــــاع قــطــاعــاتــهــا الــصــحــيــة، فـــي وقــت 
التي  »األنــانــيــة«  القومية  السياسات  زادت 
تنتهجها دول شمال القارة الثرية في مجال 
الــتــلــقــيــح، مـــن مــصــاعــب مــجــتــمــعــات الــــدول 
الصحية  قطاعاتها  تعاني  التي  الالتينية 
 من شّح املوارد. وُينذر ذلك باستمرار 

ً
أصال

كارثة كورونا لسنوات في هذه املجتمعات، 
ما قد يؤدي أيضًا إلى ظهور متحّورات في 

املستقبل تنتشر في باقي العالم. 
قبل أكثر من سنة، تمددت جائحة كورونا 
الــقــارة الالتينية وســط حــالــة شعبوية  فــي 
ــر عــنــهــا الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي  ــّبـ صـــاخـــبـــة عـ
جــايــيــر بــولــســونــارو بــوصــفــه الـــوبـــاء بــأنــه 
ــــرد« و»إنـــفـــلـــونـــزا خــفــيــفــة«،  »مـــجـــرد نـــزلـــة بـ

وذلك قبل أن ُيصاب هو نفسه بالفيروس. 
وُســجــلــت أول إصــابــة رسمية فــي الــبــرازيــل 
في 26 فبراير/ شباط 2020، قبل أن تضطر 
ــاذ إجـــــــراءات  اتــــخــ ــى  إلـــ ـــ 21  الـــ الــــقــــارة  دول 
ــرار بــاقــي دول الــعــالــم التي  صــارمــة عــلــى غـ
واجهت ذعر الجائحة وتأثيراتها الكارثية 
على أنظمتها الصحية التي واجهت كوارث 

كبيرة خاصة في كولومبيا وبوليفيا. 

البرازيل ضحية الرئيس
وفــيــمــا تــحــصــي املــنــظــمــات الــدولــيــة نصف 
عــــــدد اإلصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات فـــــي الــــقــــارة 
األميركية الجنوبية بالبرازيل، يمكن القول 
املسؤولية  رئيسها بولسونارو يتحمل  إن 
األكــبــر فــي تــرك الــوبــاء ينهش بــلــده بسبب 
بالجائحة،  واستهتاره  الشعبوية  مواقفه 
ــيـــركـــي الــســابــق  عــلــى طــريــقــة الـــرئـــيـــس األمـ

دونالد ترامب.  
ــبـــرازيـــل، الــبــلــد الــالتــيــنــي  تــتــمــثــل مــشــكــلــة الـ
بزعامة  السياسية  قيادتها  أن  فــي  األكــبــر، 
ــتـــردد فـــي وصــــف أولــئــك  بـــولـــســـونـــارو لـــم تـ
الذين قرروا، بعد عام من انتشار الجائحة، 
ــراءات الــســالمــة  ــ االســتــمــرار فــي تطبيق إجــ
مــن الــوبــاء وعـــزل أنفسهم مــن أجـــل تجنب 
ــاء«. وقـــال  ــيـ ــبـ اإلصـــابـــة واملــــــوت، بــأنــهــم »أغـ
مخاطبًا مؤيديه في برازيليا في منتصف 
مايو/ أيار املاضي: »يوجد أغبياء يعزلون 
أنفسهم في البيوت، والذين سيموتون من 
الجوع إذا لم يكن لديهم عمل ثابت أو راتب 

كورونا 
أميركا الالتينية
»بؤرة الفقراء« 

تنذر بانهيارات 
مستقبلية

أميركا  دول  على  الكرام  مرور  كورونا  فيروس  يمرّ  لم 
على  أصرّت  التي  الشعبوية  المشاعر  رغم  الجنوبية، 
من  الخطر  لكن  البرازيل.  في  خصوصًا  مواجهته 
أنانية  من  وكذلك  كبير،  الجائحة  حقائق  على  التعتيم 

احتكار األثرياء اللقاحات

تمددت جائحة كورونا 
في القارة الالتينية وسط 

حالة شعبوية صاخبة

شهدت دول عدة في 
اميركا الالتينية صدامات 

واحتجاجات شعبية

1819
مجتمع

يضع الرقم الجديد املعّدل بيرو في مقدمة 
الـــــــدول املـــتـــأثـــرة بــالــجــائــحــة عـــلـــى صــعــيــد 
نسبة اإلصابات والوفيات بني كل 100 ألف 

مواطن.  
وســبــق أن طــالــبــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
أرقام  الالتينية بإعالن  أميركا  حكومات دول 
حقيقية عن الوفيات واإلصابات. واعتبرت أن 
بــؤرة لكورونا،  إلى  التحول  إلى  القارة تتجه 
ــا يــعــرضــهــا ألخــــطــــار مـــواجـــهـــة مـــتـــحـــورات  مــ

مؤذية للفيروس. 
وتـــوقـــعـــت مــنــظــمــة »أطـــــبـــــاء بــــال حــــــــدود« أن 
تتوسع الكارثة الالتينية أكثر في ظل ضعف 

املوارد املخصصة للقطاعات الصحية. وقالت 
املنظمة إنه »بعد تصحيح بيرو عدد الوفيات 
والتي زادت 120 ألف حالة بني الرقمني الحالي 
والسابق، يظهر جليًا عجز غالبية دول القارة 
عـــن تــحــديــد ســبــب الـــوفـــيـــات الــكــثــيــرة بسبب 
افتقادها املوارد واإلمكانات. واألكيد أن آالف 
الناس ماتوا بسبب عدم إمكان الحصول على 
خدمات صحية، وُدفنوا قرب منازلهم أو في 
غــابــات، خاصة فــي مناطق األريــــاف. مــا حتم 

البطء في تسجيل وفيات كورونا«. 
والـــالفـــت أن الــحــكــومــة الــبــيــروفــيــة وعــــدت في 
مــنــتــصــف يــونــيــو/ حـــزيـــران الــــجــــاري، بــأنــهــا 
الشعب  املائة من  تلقيح 65 في  ستنتهي من 
ــو 32 مـــلـــيـــون نـــســـمـــة( بـــحـــلـــول نــهــايــة  ــحــ )نــ

سبتمبر/ أيلول املقبل. 
في املقابل، استطاعت دول أخــرى في أميركا 
ــلـــفـــادور وكــوســتــاريــكــا  الــالتــيــنــيــة، مــثــل الـــسـ
ــاء أكــثــر  ــ ــوبـ ــ وأوروغـــــــــــــواي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـ
ــل الـــتـــي ســجــلــت نـــصـــف مــلــيــون  ــرازيــ ــبــ ــن الــ مــ
وفــــــاة، واملــكــســيــك )حــــوالــــي 230 ألــــف وفـــــاة(. 
لــكــن الــشــكــوك تــحــوم حــــول أرقـــــام اإلصـــابـــات 
ــات الـــتـــي قــدمــتــهــا ســلــطــات فــنــزويــال  ــيـ ــوفـ والـ

وبوليفيا وكولومبيا.
الــتــي سجلت 1057  كــوبــا  وفعليًا، ســارعــت 
وفــاة وتشيلي )30 ألــف وفـــاة( إلــى تطبيق 
إجــراءات اإلغالق إثر تفشي الجائحة ربيع 
العام املاضي. لكن بطء اإلجــراءات في دول 
ــــرى ســـاهـــم، بحسب  أمــيــركــيــة جــنــوبــيــة أخـ

تقارير متخصصة، في ارتفاع عدد الوفيات 
وهذه  للجائحة.  السلبية  التأثيرات  وفاقم 
الصحي  القطاع  في  تنحصر  لم  التأثيرات 
 ووصــــــــل إلــــــى حـــافـــة 

ً
الــــــــذي يـــعـــانـــي أصــــــــال

االنـــهـــيـــار فـــي مــنــاطــق بــبــيــرو واإلكـــــــوادور، 
بــل امــتــدت إلـــى الــنــواحــي االقــتــصــاديــة في 
القارة الالتينية، بعدما سجل عام الجائحة 
تــراجــعــًا فــي الــنــمــو بنسبة 7 فــي املــائــة، ما 
ــقـــات اجــتــمــاعــيــة  ــبـ ــلـــى طـ انـــعـــكـــس ســـلـــبـــًا عـ
الــتــي تتعامل مع  واســعــة، خــاصــة فنزويال 
أخــبــار الــوبــاء باعتباره مــن أســـرار الــدولــة، 
في وقت تستمر هجرة ماليني من سكانها 
ــقـــارة.  أيــضــًا شهدت  إلـــى دول أخـــرى فــي الـ
عـــدة اضــطــرابــات تمثلت في  دول التــيــنــيــة 
تردي  على  شعبية  واحتجاجات  صدامات 
األوضــــــاع. وشــكــلــت كــولــومــبــيــا فـــي الــفــتــرة 
بالتراجع  الــشــارع  لتأثر  نــمــوذجــًا  األخــيــرة 
اليمينية  الــحــكــومــة  مـــا دفــــع  ــتـــصـــادي،  االقـ
ــــى زج الـــجـــيـــش فــــي مــواجــهــة  املـــحـــافـــظـــة إلـ

املحتجني، فقتل وأصيب العشرات. 

حاالت موت بال عالج
يــــعــــتــــقــــد خـــــــبـــــــراء فـــــــي أمـــــيـــــركـــــا الـــالتـــيـــنـــيـــة 
ومــســؤولــون فــي منظمة »أطــبــاء بــال حــدود« 
ــعـــات ســـّرعـــت  ــائـ ــرة والـــشـ ــ ــؤامـ ــ ــأن نـــظـــريـــة املـ ــ بـ
ــا، وســـط غــمــوض في  تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـ
ــام اإلصـــابـــات والــوفــيــات. وتــؤيــد منسقة  أرقــ
ــاء بال  ــبــ أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة فـــي مــنــظــمــة »أطــ

ــدود«، أوروا ريــفــويــلــتــا، مــقــولــة إن »الــثــقــة  ــ حـ
تأثرت  بعدما  أدنــى مستوى،  في  بالسلطات 
في كشف  والسرية  املــؤامــرة  بنظريات  أيضًا 
املـــعـــلـــومـــات، ومــظــاهــر االســتــهــتــار بــالــوبــاء، 
. وكــــل ذلــك 

ً
وصـــــواًل إلــــى نــفــي وجـــــوده أصـــــال

الناس يرفض مراجعة  جعل عــددًا كبيرًا من 
املــســتــشــفــيــات واألطــــبــــاء، مـــا عـــرقـــل عــمــلــيــات 
إحــصــاء الــضــحــايــا وتــتــبــع حــاالتــهــم، وأوجـــد 
أرقامًا يسودها التعتيم الكبير في ظل موت 

الناس من دون تلقي عالج«. 

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

 موسم صيف، تبدأ تونس 
ّ

مع انطالق كل
بــتــســجــيــل حــــــوادث غــــرق بـــني الــشــبــاب، 
د آخرون 

َ
فيموت عدد منهم في حني ُيفق

في عرض البحر. وفي بعض األحيان، قد 
ال يــمــّر يــوم مــن دون اإلعـــالن عــن حادثة 
من ذلــك الــنــوع، ليس بسبب هجرة غير 
ما في خالل 

ّ
إن نظامية وجهتها أوروبــا 

ــواطــــئ،  ــام عـــلـــى بـــعـــض الــــشــ ــمــ ــتــــجــ االســ
ع فيها السباحة 

َ
من

ُ
خصوصًا تلك التي ت

بسبب تلّوثها أو بسبب خطورة من نوع 
آخر.

وتتسّبب خيارات الشباب غير املناسبة 
القفز من  الـــحـــوادث، مــن بينها  فــي تلك 
أماكن مرتفعة جدًا واالرتطام بالصخور 
ــتـــرام الـــرايـــات الـــســـوداء  ، وعــــدم احـ

ً
مـــثـــال

التي تثّبتها فرق اإلنقاذ من أجل تحديد 
املسافات اآلمنة، وكذلك تجاهل إنذارات 
 كثيرين 

ّ
الخطر. باإلضافة إلى ذلك، فإن

يــســبــحــون مـــبـــاشـــرة بــعــد تـــنـــاول األكـــل 
فــيــمــا يـــمـــوت آخـــــــرون بــســبــب صـــدمـــات 
ناجمة عن ارتفاع درجــة حــرارة الجسم 
في مقابل برودة املياه تؤّدي إلى سكتة 
قــلــبــيــة. هـــذا مـــا قـــد تــشــيــر إلــيــه مصالح 
العامة  الصحة  ووزارة  املدنية  الحماية 
في البالد عند اإلعالن عن حوادث غرق. 
 حادثة وقعت أخيرًا في مدينة 

ّ
أن ُيذكر 

ــة بـــنـــزرت  ــزل جــمــيــل الـــتـــابـــعـــة لــــواليــ ــنـ مـ
شــمــالــي الــبــالد، غـــرق فــي خــاللــهــا ثالثة 
ــدة. وقـــع ذلـــك في  ــ أطــفــال مــن عــائــلــة واحـ
ـــع الــســبــاحــة فــيــهــا بسبب 

َ
ـــمـــن

ُ
مــنــطــقــة ت

الــصــخــور وحــطــام قــــوارب عــلــى الــرمــال، 
ها منطقة غير مشمولة بحراسة 

ّ
علمًا أن

الحماية املدنية.
 الشواطئ تمتّد في تونس 

ّ
ونظرًا إلى أن

فــرق  بــواســطــة  كلها  تأمينها  ُيــمــكــن  وال 
ر أعــداد كافية من 

ّ
إنقاذ نتيجة عدم توف

اإلمــكــانــات،  وضــعــف  البشرية  العناصر 
 
ّ
باإلضافة إلــى تــلــّوث شــواطــئ عـــّدة، فــإن
صدر في بداية كل 

ُ
وزارة الصحة العامة ت

ر فيها من السباحة 
ّ
حذ

ُ
صيف بالغات ت

في مواقع تدرجها في قائمة خاصة.
 منظمة الصحة 

ّ
وذكرت الوزارة أخيرًا أن

 عمليات تقييم نوعية 
ّ
العاملية أفادت بأن

مياه الشواطئ التونسية بحسب نتائج 
 76 في 

ّ
أنشطة املراقبة الصحية، بّينت أن

املائة من مجموع الشواطئ مياهها ذات 
نوعية حسنة وحسنة جدًا، فيما حّددت 
الـــشـــواطـــئ غــيــر الــقــابــلــة لــلــســبــاحــة بــــ17 
عـــة فـــي ســـّت جـــهـــات. وبــعــد 

ّ
شــاطــئــًا مـــوز

بّينت  البحر،  مــيــاه  مــن  عّينة  رفــع 1546 
عمليات التحليل والتقييم التي أجرتها 
 76 في املائة منها تتراوح ما 

ّ
الــوزارة أن

بني جيدة وجيدة جدًا و15 في املائة في 
 خمسة 

ّ
حــاجــة إلـــى مــتــابــعــة فــي حــني أن

في املائة ما بني رديئة ورديئة جدًا. وقد 
شّددت الوزارة على ضرورة االمتناع عن 
املذكورة  امللّوثة  الشواطئ  في  السباحة 
 سلوك قد يؤّدي تلويث الشاطئ 

ّ
وعن كل

وترّدي نوعية مياه. كذلك طالبت باتباع 
من  للوقاية  املطلوبة  الصحية  التدابير 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا الـــجـــديـــد، من 
 الــتــبــاعــد الــجــســدي 

ٔ
ــرام مـــبـــدا ــتـ خــــالل احـ

السالمة  على  الحفاظ  بــشــروط  والتقّيد 

ــادي الـــســـبـــاحـــة عــنــد  ــ ــفــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة وتــ
الشواطئ التي تشهد اكتظاظًا.

ــرات، غــرق  ــذيـ ــتـــحـ  الـ
ّ

عــلــى الـــرغـــم مـــن كــــل
نــِقــذ 

ُ
أ فيما  إليهم  املــشــار  الثالثة  اإلخـــوة 

عشرات من الشباب، ال سّيما عند بعض 
ــزرت. كــذلــك  ــنــ الـــشـــواطـــئ الـــخـــطـــرة فـــي بــ
كــان قــد ُســّجــل غــرق شــاب آخــر عند أحد 
شـــواطـــئ واليــــة نــابــل فـــي شــمــال شــرقــي 
انــطــالق موسم االصطياف.  قبل  الــبــالد، 
ضاف إلى ذلك وفاة شاب من معتمدية 

ُ
ت

في  جندوبة  لــواليــة  التابعة  مليز  وادي 
ه يبلغ 

ّ
أقصى شمال غربي البالد، علمًا أن

من العمر 23 عامًا وقد غرق في املنطقة 
الــســيــاحــيــة الــتــابــعــة ملــديــنــة طــبــرقــة في 

الوالية نفسها.
أحــمــد بــن الــغــالــي واحـــد مــن التونسيني 
الــذيــن خــســروا أبــنــاءهــم. يخبر »العربي 
 »ابني توفي بعد غرقه عند 

ّ
الجديد« أن

ــد الـــشـــواطـــئ نــتــيــجــة ارتــــطــــام رأســــه  ــ أحـ
بــالــصــخــور. هــو كــان عند شــاطــئ خطر، 
الـــســـبـــاحـــة مــمــنــوعــة فـــيـــه بــســبــب عــمــقــه 
وصـــخـــوره فــي قــربــص )بـــواليـــة نــابــل(«. 
 »ابني كان في رحلة ترفيهية 

ّ
يضيف أن

مع رفاقه، وراحــوا يبحثون عن شواطئ 
ه لأسف توفي 

ّ
بعيدة وغير مكتظة. لكن

قد أحد رفاقه في البحر«.
ُ
في حني ف

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املــــســــؤول فـــي الـــدفـــاع 
الجديد«  »العربي  لـ الدبابي  معز  املدني 
 »حــــــوادث الـــغـــرق تــتــكــرر ســنــويــًا في 

ّ
إن

ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــر، عـــلـــى الـ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــعـ ــ خــــــالل أربـ
ووضـــعـــهـــا  الـــصـــحـــة  وزارة  ــرات  ــذيــ ــحــ تــ
ــمــنــع 

ُ
قــائــمــة بـــأســـمـــاء الـــشـــواطـــئ الـــتـــي ت

ــه »حتى تلك 
ّ
أن السباحة فيها«. يضيف 

ها تشهد 
ّ
سَمح فيها السباحة، فإن

ُ
التي ت

حــــوادث غـــرق ضــحــايــاهــا خــصــوصــًا من 
ــك بــســبــب الــســبــاحــة على  ــ الـــشـــبـــاب، وذلـ
الرغم من تحذيرات املرصد الجوي ومنع 
الــســبــاحــة عــنــد ارتـــفـــاع ســرعــة الـــريـــاح«، 
قــد تتشّكل   »تــيــارات مائية 

ّ
أن إلــى  الفتًا 

وتسّبب الغرق«.
العمليات  قــاعــدة   

ّ
أن إلــى  تجدر اإلشـــارة 

املــركــزيــة فــي الــديــوان الــوطــنــي للحماية 
املــدنــيــة أفــــادت بــارتــفــاع حــــوادث الــغــرق 
السباحة  نتيجة  ــيـــرة،  األخـ األعـــــوام  فــي 
فــي مــواقــع غــيــر مــحــروســة أو فــي خــارج 
تــوقــيــت حـــراســـة الــحــمــايــة املـــدنـــيـــة، إلــى 
ــمــنــع فيها 

ُ
جــانــب الــســبــاحــة فــي مــواقــع ت

 األوقــات نظرًا إلى عمق 
ّ

السباحة في كل
مياهها ووجود صخور خطرة في القاع، 
وهــي مواقع منتشرة في مناطق كثيرة 
ضاف إلى ذلك 

ُ
على الساحل التونسي، ت

مخاطر التيارات في عمق البحر.

تونس: شباب ضحية 
شواطئ ممنوعة

)Getty /إصرار على التقّدم رغم التحذيرات )الشاذلي بن إبراهيم

مغامرة غير محسوبة العواقب )العربي الجديد(

ورود على شاطئ كوبا كابانا ألرواح نصف مليون ضحية )فابيو تيكسييرا/ األناضول(

21
دولة في أميركا الالتينية تواجه 

فيروس كورونا الجديد وتأثيرات الجائحة 
الكارثية على أنظمتها الصحية

من المفترض أن يكون 
الصيف فرصة للترفيه 

عن النفس، ال سيّما 
على الشواطئ، غير 
أّن الشباب يغامرون 

في أوقات كثيرة وال 
يلتزمون باإلرشادات 

فيقع األسوأ

األزمة المعيشية التي 
يعانيها اللبنانيون تطاول 

كذلك كّل من يعيش 
في البالد، ومن بينهم 
الالجئون الفلسطينيون 

في المخيمات الموزّعة 
في مناطق مختلفة. لذا 
اضطر كثيرون من هؤالء 
إلى تغيير مهنهم لكسب 

قوتهم

لبنان تخنقنا السائقون الفلسطينيون: األزمة االقتصادية في 
خسارة العمل 

دفعت فلسطينيين 
كثيرين إلى قيادة سيارات 

أجرة اليوم

يحجزون دورًا 
في الطوابير الطويلة 

لكّن كمية الوقود 
المحددة ال تكفي

صيدا ـ انتصار الدنان

منذ أكثر من عام، يعاني لبنان يعاني أزمة 
اقــتــصــاديــة مـــن جــــّراء ارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
الدوالر األميركي في مقابل الليرة البنانية، 
السوداء  السوق   سعر الصرف في 

ّ
أن علمًا 

ــلـــدوالر الـــواحـــد )أكـــثـــر مـــن 15 ألـــف لــيــرة(  لـ
 1515 )نحو  الرسمي  السعر  أخيرًا  ى 

ّ
تخط

ر ذلك بشكل 
ّ
أث ليرة( بعشرة أضعاف. وقد 

فبات  الفلسطينيني،  الــالجــئــني  عــلــى  كبير 
كثيرون منهم عاجزين عن تأمني متطلبات 
ــذا دفــــعــــت خـــســـارة  ــ الــــحــــيــــاة األســــاســــيــــة. لــ
يشتغلون  كــانــوا  كــثــرًا  فلسطينيني  العمل 
فــي مــجــاالت مختلفة إلـــى قــيــادة ســيــارات 
أجرة، منهم من يستخدم سيارته الخاصة، 
ــارة عــمــومــيــة  ــ ــيـ ــ ــتـــأجـــر سـ ــن يـــسـ ــ ومـــنـــهـــم مـ
 عناصر 

ّ
أن بــعــضــهــم  يــخــفــي  قــانــونــيــة. وال 

ــون الــنــظــر فــي بعض 
ّ

األمـــن الــداخــلــي يــغــض
األحـــيـــان عــنــهــم، ويــتــركــونــهــم يــســعــون إلــى 
هم محاضر 

ّ
م في حق

ّ
رزقهم من دون أن ينظ

ه قبل 
ّ
ضبط ملخالفة قانون القيادة. ُيذكر أن

الــبــالد،  فــي  أخــيــرًا  املستجّدة  البنزين  أزمــة 
كــان األمــر نوعًا مقبواًل بعض الشيء على 
الرغم من ارتفاع سعر قطع التبديل والزيت 

وغير ذلك.
ــو مــســعــد الجـــــئ فــلــســطــيــنــي مــــن ســكــان  أبـــ
مخيم عني الحلوة في مدينة صيدا جنوبي 
لــبــنــان، يــعــمــل ســـائـــق ســـيـــارة أجـــــرة. يــقــول 
ــد«: »لـــقـــد كــنــت مــتــعــهــدًا  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــنــي نتيجة األزمـــة 

ّ
لــلــبــنــاء فــي الــســابــق، لــكــن

االقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان تــركــت املــهــنــة التي 
كنت أعمل بها وتحّولت إلى سائق سيارة 
 »هذه السيارة 

ّ
أجرة«. يضيف أبو مسعد أن

التي أعمل عليها اآلن هي خاصة بي وهي 
ليست سيارة عمومية  أي  قانونية،  ليست 
ني اضــطــررت إلــى ذلـــك، إذ ال 

ّ
ــصــة. لكن

ّ
مــرخ

أمــلــك خــيــارًا آخـــر. فــأنــا رّب أســـرة وأريــــد أن 
 »رجــال 

ّ
أعيلها«. ويشير أبــو مسعد إلــى أن

ون الطرف عنا، 
ّ

الدرك )األمن الداخلي( يغض
. هم يعرفون األزمة التي يمّر 

ّ
بحسب ما أظن

بها الجميع ويعيشونها بدورهم«. ويتابع 
 ثّمة »أزمة كبرى، فنحن نقف 

ّ
أبو مسعد أن

ساعات عند محطات املحروقات في انتظار 
بــالــوقــود«، شارحًا  مــلء خــزانــات سياراتنا 

عمومية  ســيــارتــي   
ّ
إن إذ  آخــريــن،  بسائقني 

وهــــي مــلــكــي، بــالــتــالــي لــســت مــجــبــرًا على 
دفـــع بـــدل إيـــجـــار الــســيــارة وال بـــدل إيــجــار 
الــلــوحــة الــعــمــومــيــة«. وفـــي مــا يــخــّص أزمــة 
الــبــنــزيــن، يــخــبــر: »أســتــيــقــظ عــنــد الــســاعــة 
الثالثة فجرًا وأتوّجه إلى محطة املحروقات 
ملـــلء خــــزان ســيــارتــي. عــنــد الــســاعــة الثالثة 
الطابور   

ّ
لكن املحطة،  أمــام  أكــون  والنصف 

، حــتــى فــي هـــذا الـــوقـــت، فكثر 
ً
يــكــون طـــويـــال

فــي حاجة  »الجميع   
ّ
أن مــؤكــدًا  ســبــقــونــي«، 

إلــى مــلء خــزانــات ســيــاراتــهــم«. ويشير أبو 
ه »عند خروجي من البيت، 

ّ
مصطفى إلى أن

أحمل معي مخّدة وغطاء، فأنام في السيارة 
بدء  موعد  السادسة صباحًا  الساعة  حتى 
الــعــمــل فــي املــحــطــة. وعــنــدمــا يــحــني دوري، 
أمــأ خــزان سيارتي وأبــدأ العمل«. يضيف 
 »املصيبة قد تقع في حال 

ّ
أبو مصطفى أن

ثقب إطـــار الــســيــارة أو وقــع عطل مــا فيها. 
فـــاألســـعـــار كــلــهــا بــــالــــدوالر وبــحــســب سعر 
صرف السوق السوداء. وعلى سبيل املثال 

باع قبل أشهر لقاء 
ُ
قطعة الغيار التي كانت ت

سبعة آالف ليرة لبنانية )نحو 4.6 دوالرات 
بحسب سعر الصرف الرسمي و0.46 دوالر 
بحسب الــســوق الــســوداء( أّمــا الــيــوم فصار 
)نــحــو 100 دوالر  لــيــرة  ألــــف  ســعــرهــا 150 
 من 10 

ّ
بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل

ضاف 
ُ
ت الــســوداء(.  السوق  دوالرات بحسب 

 هذا صار 
ّ

إلى ذلك أجــرة اليد العاملة. وكــل
يفوق قدرتنا على التحّمل«.

ــــــه »مــمــنــوع 
ّ
ويـــلـــفـــت أبـــــو مــصــطــفــى إلـــــى أن

عمومية،  ســيــارة  قــيــادة  الفلسطيني  عــلــى 
وهــــو ال يــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عــلــى إجــــازة 
قــيــادة عــمــومــيــة. وفـــي حـــال رآنـــي دّراج من 
قــوى األمـــن الــداخــلــي أقـــود ســيــارة عمومية 
ش 

ّ
وسألني عن ذلك، فهو قد يوقفني ويفت

ابن  يكون  قد  ه 
ّ
لكن دقيقًا.  تفتيشًا  السيارة 

حــالل ويتركني أتــابــع ســيــري«. على الرغم 
 »العمل 

ّ
 ذلــك، يؤكد أبــو مصطفى أن

ّ
من كــل

ــذاب أفــضــل من  ــعـ  الـ
ّ

ولــــو بــالــقــلــيــل ومــــع كــــل
 من العمل«.

ً
البقاء عاطال

 
ّ
أن ــهــم قــد يحجزون دورًا فــي الطابور إال 

ّ
أن

أحيانًا   مركبة ال تصل 
ّ

لكل املحددة  الكمية 
إلى 10 ليترات. ويتحّدث أبو مسعد كذلك عن 
األعطال املحتملة وعن الصيانة الروتينية، 
ــفـــع أضــعــافــًا  »فــســعــر كــيــلــوغــرام الـــزيـــت ارتـ
وأضــعــافــًا، كــذلــك األمــــر بــالــنــســبــة إلـــى قطع 
أبــو مسعد من  الــســيــارات«. ويشكو  تبديل 
 »االرتــفــاع الجنوني للدوالر فاق قدرتنا 

ّ
أن

عــلــى الــتــحــّمــل، وبــــدل الــســرفــيــس )الــســيــارة 
العمومية( صار أربعة آالف ليرة )نحو 2.6 
دوالر بحسب سعر الصرف الرسمي و0.26 
دوالر بحسب السوق السوداء(. بالتالي ما 
مسعد:  أبــو  ويكمل  يكفي«.  يعد  لــم  نجنيه 
»لقد اختصر عدد كبير من الناس تجّولهم 
بــالــســيــارة، فــصــار بــعــض مــنــهــم يــعــمــد إلــى 
ر 

ّ
السير على األقــدام في بعض املــرات، فيوف

على نفسه بعض الشيء«.
ــيــــارة أجــــــرة آخـــر  أبـــــو مــصــطــفــى ســـائـــق ســ
»الــعــربــي  مـــن مــخــيــم عـــني الـــحـــلـــوة. يـــقـــول لـــ
أفضل مقارنة  »قــد تكون حالتي  الــجــديــد«: 

لوحته ليست عمومية
 لكنّه مضطر إلى العمل 

)العربي الجديد(
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على الموقع األلكتروني


