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الكويت ـ خالد الخالدي

يواجه األطباء في الكويت هجومًا إعالميًا 
عــنــيــفــًا مـــن مــجــمــوعــات مــعــاديــة للتطعيم 
والــلــقــاحــات الــخــاصــة بــفــيــروس كـــورونـــا، 
وسط ضعف في اإلقبال على اللقاحات، كشفه إعالن 
 923 ألفًا فقط من أصل 4.5 ماليني 

ّ
وزارة الصحة أن

مقيم تلقوا جرعتني من اللقاحات.
ويربط األطباء تصاعد الحمالت املعادية للتطعيم، 
ــتــــراخــــي فــــي أخـــذ  رغـــــم تــــوالــــي الــــتــــحــــذيــــرات مــــن الــ
بمنع  قـــرارًا  الصحية  السلطات  واتــخــاذ  اللقاحات، 
غير املطّعمني من دخول األماكن العامة واملجمعات 
الــتــجــاريــة، والسفر أو الــعــودة إلــى الــكــويــت، بثالثة 
أمور؛ أولها اإلحساس باليأس والغضب من تأخر 
فتح األمــاكــن الــعــامــة وطـــول مــدة اإلغــــالق. والثاني 
تــخــبــط الــســلــطــات فـــي اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات املــنــاســبــة 
ــة رغـــم  ــعــ وفــشــلــهــا فــــي تــنــفــيــذ حــمــلــة تــطــعــيــم واســ
تــســجــيــل اآلالف أســـمـــاءهـــم لــتــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات. أمــا 
الرسمي  التدخل  بتجاهل  فيرتبط  الثالث  السبب 
ــات املــشــكــكــة بــفــاعــلــيــة عملية  ــروايــ الــحــاســم ملــنــع الــ

التطعيم واللقاحات. 
ونظمت املجموعات املعادية للقاحات احتجاجات 
الـــعـــاصـــمـــة،  ــط  ــ وســ اإلرادة،  ــة  ســــاحــ فــــي  مــــتــــكــــررة 
اللقاحات.  أخذ  على  الناس  إجبار  بعدم  للمطالبة 
ــل اإلعــــــالم املـــرئـــيـــة لــتــغــطــيــة هــذه  ــائـ وانـــدفـــعـــت وسـ

ُكــثــر »وسيلة  مــا مثل بحسب محللني  الــتــحــركــات، 
إلفادة وسائل اإلعالم تلك من مناخ الحريات الكبير 
في الكويت كي تتصدر مشهد الترويج للنظريات 

املعادية للتطعيم«. 
»العربي الجديد«: »ما  يقول الطبيب علي الشمري لـ
يحدث في الكويت كارثة كبيرة على كل املستويات، 
لكنها  التطعيم،  حملة  لتنفيذ  متوافرة  واللقاحات 
تواجه سوء إدارة في التوزيع، إذ تعطي السلطات 
الــصــحــيــة مــواعــيــد مــبــاشــرة لــلــمــواطــنــني، وتتعمد 
ــنـــذ شــهــور  ــيـــر مــــواعــــيــــد وافـــــديـــــن تـــســـجـــلـــوا مـ تـــأخـ
الــشــمــري وســائــل  الــلــقــاح«. وينتقد  عــلــى  للحصول 
املجموعات  احتجاجات  مــع  تعاملت  الــتــي  اإلعـــالم 
املـــعـــاديـــة لــلــقــاحــات بــاعــتــبــارهــا فـــرصـــة لــلــحــصــول 
ويقول  ملنصاتها،  كثيرة  وقـــراءات  مشاهدات  على 
»العربي الجديد«: »تعد الكويت أكثر بلد خليجي  لـ
كورونا  فيروس  حول  املؤامرة  لنظريات  احتضانًا 
ــفـــتـــوح الــــذي  ــه، وذلــــــك بــســبــب اإلعـــــــالم املـ ــاتـ ــاحـ ــقـ ولـ
ــبــــالد، خــصــوصــًا بــعــدمــا  تـــحـــّول إلــــى نــقــمــة عــلــى الــ
لكتابة  صفحاتها  االنتشار  واسعة  صحف  فتحت 

أكاديميني محليني مقاالت معادية للقاحات«. 
الكبير،  مــبــارك  مستشفى  فــي  املستشارة  وتعتبر 
الــدكــتــورة فاطمة خــاجــة، أحــد أهــم األطــبــاء الذين 
تعرضوا إلى هجوم واسع من املجموعات املعادية 
للتطعيم، وصواًل إلى تلقيها تهديدات بالقتل، ما 
دفع الجمعية الطبية الى إصدار بيان طالبت فيه 

الحكومة باتخاذ إجراءات قاسية في حق املعادين 
ــرة الـــذيـــن  ــ ــؤامــ ــ ــي نـــظـــريـــات املــ ــ ــروجـ ــ ــاء، ومـ ــبــ لــــأطــ
ســاهــمــوا فــي تقليل عــمــلــيــات الــتــطــعــيــم فــي شكل 
كبير في البالد، خصوصًا في صفوف املواطنني. 
»الــعــربــي الــجــديــد«  وتــصــف خــاجــة فــي حديثها لـــ
ها »منظمة وتتعمد 

ّ
الحمالت املعادية للتطعيم بأن

استهداف القطاع الطبي، في حني أن الضحايا هم 
 األطباء »نــذروا أنفسهم للعلم 

ّ
أن الناس«. وتؤكد 

الجميع  الناس، وسيستمرون في توعية  وخدمة 
ــا، واملــطــالــبــة بـــضـــرورة  بــأخــطــار فـــيـــروس كــــورونــ
كامل  انهيار  لقاح، كي ال يحصل  حصولهم على 
ــويـــت«. تــضــيــف:  ــكـ ــام فـــي الـ ــعـ لــلــوضــع الــصــحــي الـ
»بــدأت مهاجمة الكوادر الطبية منذ تطّوع أطباء 
لتوعية الناس في شأن إيجابيات التطعيم. وكان 
ذلك أمرًا متوقعًا من أشخاص ال يملكون حججًا، 
ويستخدمون هذه األساليب والتهديدات لتحقيق 
 صوت العلم أقوى وأعلى دائمًا، في 

ّ
أهدافهم. لكن

 فقدان األرواح 
ّ

 املسألة ليست سهلة في ظل
ّ
حني أن

الــجــهــل والتشكيك   حــمــالت 
ّ
أن يــومــيــًا. والــحــقــيــقــة 

على  الــحــصــول  ــلــت 
ّ
وعــط التطعيم،  عملية  قلصت 

السلطات  أطــالــب  لــذا  مناسبة،  مجتمعية  مناعة 
بتطبيق الــقــانــون عــلــى مــروجــي اإلشـــاعـــات«. أمــا 
الــكــبــرى، بحسب خــاجــة، فهي »تحريض  الــكــارثــة 
عـــدد قــلــيــل مــن األطـــبـــاء الــنــاس عــلــى عـــدم مــواكــبــة 
الــتــطــعــيــم، وذلــــك اســتــنــادًا إلـــى أهــــواء شخصية«. 

مـــن جــهــتــهــا، تــقــول الــصــيــدالنــيــة ســعــاد العجمي 
 »نظريات املؤامرة التي رّوج 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــدأت كــمــزحــة، ثــم تحّولت  لــهــا مــعــادو الــلــقــاحــات بـ
الكويت«.  فــي  عــام جــذب جمهورًا كبيرًا  إلــى تيار 
تضيف: »قطعت دول خليجية الطريق على طرح 
ــنــا في 

ّ
ــذا املـــوضـــوع ومــنــعــت الــحــديــث عــنــه، لــكــن هـ

الــكــويــت نــعــانــي مـــن فــوضــى وضــعــف فـــي اتــخــاذ 
الـــقـــرار. وقـــد تــوفــي أقـــربـــاء لـــي بــفــيــروس كــورونــا 
بعدما رفــضــوا أخــذ الــلــقــاح، اســتــنــادًا إلــى رسائل 
نـــشـــرت عــلــى تــطــبــيــق واتــــســــاب وتـــغـــريـــدات على 

تويتر تلقوها يوميًا، وحذرتهم من التطعيم«. 

مجتمع
في  للمستشفى  نقلهم  استلزمت  بجروح خطيرة  آخــر  عــدد  وأصيب  أشخاص حتفهم  لقي سبعة 
واليــة يوتا األميركية، بعد أن أعاقت عاصفة رملية الرؤية، ما تسبب في تصادم نحو 20 سيارة، 
مساء األحد، على طريق سريع، حسب ما ذكرت السلطات في الوالية. وقالت دورية الطرق السريعة 
في الوالية، في بيان، إن التصادم وقع نحو الساعة الخامسة بتوقيت املحيط الهادي )12 صباحًا 
بتوقيت غرينتش( على طريق 15 السريع في مقاطعة ميالرد. وأظهرت صور من موقع الحادث صفًا 
)رويترز( من السيارات املحطمة. 

الغابات  أربــع طائرات ملكافحة حرائق  إن االتحاد األوروبـــي سيرسل  املفوضية األوروبــيــة  قالت 
في سردينيا استجابة لطلب من إيطاليا للمساعدة في وقف الحرائق التي اجتاحت مناطق من 
الجزيرة، مما أدى إلى إجالء مئات األشخاص. وأضافت املفوضية أن طائرتني من هذه الطائرات 
قدمتهما فرنسا والطائرتني األخريني وصلتا من اليونان. وقالت املفوضية األوروبية إن حرائق 
الغابات اجتاحت منطقة مونتيفيرو في وسط غرب الجزيرة بسبب موجة حارة مع إجالء 355 
)رويترز( شخصًا واحتراق أكثر من 9880 فدانًا. 

أربع طائرات لمكافحة الحرائق في إيطالياأميركا: مقتل 7 بتصادم سيارات في يوتا

يقول الطبيب والمستشار واألستاذ في كلية الطب 
»العربي  لـ  جمال،  محمد  »الكويت«  بجامعة 
يخوض  والــطــّب  العلم  »مجتمع  إّن  الجديد« 
حرب توعية ضّد مروجي نظريات المؤامرة الذين 
نعرف  ونحن  وأرواحهم.  الناس  بمصير  يتالعبون 
جيدًا عائالت توفي عدد كبير من أفرادها بسبب 

تصديقهم نظريات المؤامرة«. 

حرب توعية

تخشى األمم املتحدة مقتل أو إصابة أعداد لم يسبق 
لها مثيل من املدنيني في عام 2021 في أفغانستان، 
إذا استمر القتال الذي اشتد منذ بدأت حركة طالبان 
املاضي.  أيــار  عــدة في مايو/  هجومًا على جبهات 
وتقول بعثة األمم املتحدة في أفغانستان )أوناما(، 
في تقريرها عن الخسائر املدنية في النصف األول 
من عام 2021، إنها تتوقع أن تسجل هذا العام أكبر 

عدد من الضحايا املدنيني منذ عام 2009، عندما 
أن  إلى  السنوية. وتشير  الحصيلة  بــدأت بتسجيل 
»الخسائر املدنية في أفغانستان في النصف األول 
من عام 2021 وصلت إلى مستويات قياسية، مع 
ارتفاع حــاد في أعــداد الوفيات واإلصــابــات بشكل 
خاص منذ مايو/ أيار املاضي، عندما بدأت القوات 
ــيــة انــســحــابــهــا وتــصــاعــد الــقــتــال بــعــد هجوم  الــدول

املتحدة في  الخاصة لألمم  املمثلة  طالبان«. ودعــت 
كابول ديبورا ليونز طالبان والحكومة إلى »تكثيف 
جهودهما حول طاولة املفاوضات«. وتفيد »أوناما« 
بــأن 1659 مدنيًا قتلوا وجــرح 3254 آخــرون في 
النصف األول مــن عــام 2021، بــزيــادة قــدرهــا 47 
عــام 2020.  من  األول  بالنصف  مقارنة  املائة  في 
املدنيني بشكل خــاص في  الضحايا  وارتفع عــدد 

أول  وهما  املاضيني،  ويونيو/ حزيران  أيــار  مايو/ 
طالبان  الــذي شنته  الشامل  الهجوم  مــن  شهرين 
في جميع أنحاء البالد، وُسجل خالله نحو نصف 
الــخــســائــر املــدنــيــة خـــالل الــنــصــف األول مــن الــعــام 
وتــصــف  ــى(.  ــرحـ جـ و1609  مــدنــيــًا   

ً
قــتــيــال  783(

»املروعة«.   »أوناما« هذه الحصيلة بـ
)فرانس برس(

Tuesday 27 July 2021
الثالثاء 27 يوليو/ تموز 2021 م  17  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2521  السنة السابعة

)هارون ساباوون/ األناضول(



ماكرون، وقد عمت شوارع مارسيليا وليون 
وتولوز ومونبلييه ونانسي وستراسبورغ 
ــاريــــس، حــيــث لـــوحـــظ تــزايــد  والـــعـــاصـــمـــة بــ
ــدام قـــنـــابـــل الــــغــــاز املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع.  ــتـــخـ اسـ
التي اتهمت املتظاهرين  وتعالت األصــوات 
ــى الـــيـــمـــن املـــتـــطـــرف وحـــركـــة  ــ بـــاالنـــتـــمـــاء إلـ
»السترات الصفراء«، التي قادت احتجاجات 
عــام 2018 رفضًا  فرنسا  شعبية عنيفة في 
لفرض ضــرائــب على وقــود الــســيــارات، قبل 
أن تتوسع لتشمل قضايا اجتماعية أخرى. 
نتائجها  نــشــرت  رأي  اســتــطــاعــات  وتشير 
قــبــل نــحــو أســبــوعــن إلــــى أن 75 فـــي املــائــة 
ماكرون  سياسات  يــؤيــدون  الفرنسين  مــن 

ملواجهة وباء كورونا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت، خال 
التطعيم  بــرنــامــج  املــاضــيــة، تسريع  الــفــتــرة 
فــي الــبــاد فــي ظــل تــســارع انــتــشــار متحور 
ــيــــة  ــوازي مــــع خــشــيــة أوروبــ ــتــ ــالــ »دلـــــتـــــا«، بــ

واضــحــة مــن مــوجــات أخــــرى شبيهة بتلك 
التي شهدتها الباد العام املاضي والشتاء 
الــحــالــي. ووصـــلـــت نــســبــة الــحــاصــلــن على 
ــى مــن الــلــقــاح عــلــى األقـــل بن  الــجــرعــة األولــ
الفرنسين إلى نحو 58 في املائة حتى يوم 
الجمعة املاضي، بزيادة واضحة عن نسبة 
53 فــي املــائــة الــتــي سجلت فــي الــعــاشــر من 

الشهر الجاري.
وزادت االحتجاجات في باريس بعد اإلعان 
عن دراسة مجلس الشيوخ نص قانون جديد 
يتيح فرض »جــواز سفر كورونا« ومعاقبة 
الــقــراءة األولية له في  اللقاح، عقب  رافضي 
الجمعية الوطنية، والذي ينص أيضًا على 
الــتــطــعــيــم اإلجــــبــــاري لــلــعــامــلــن فـــي مــجــال 
الرعاية الصحية، ورجال اإلطفاء، والعاملن 
مـــع كـــبـــار الـــســـن، األمـــــر الـــــذي دفــــع عــشــرات 
السياسة  لتلك  رفــضــًا  الــشــوارع  إلــى  اآلالف 
الــتــي يــرى فيها املحتجون أنــهــا تــدخــل في 

ناصر السهلي

شــهــدت نــهــايــة األســـبـــوع املــاضــي 
الشرطة ومحتجن  صدامات بن 
فـــي الـــشـــوارع فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
األوروبــــيــــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى أســـتـــرالـــيـــا، على 
خــلــفــيــة اإلجـــــــراءات املــتــخــذة فـــي هـــذه الـــدول 
ــابــــات  ــة الـــجـــديـــدة مــــن اإلصــ ملــكــافــحــة املــــوجــ
بــكــوفــيــد-19 الــنــاجــمــة عـــن املــتــحــّور الــهــنــدي 
»دلتا«، من بينها فرض جواز سفر كورونا، 
أو إجراء فحص كورونا تكون نتيجته سالبة 

الرتياد بعض األماكن العامة، وغيرها.
ــفـــة فـــــي شـــــــوارع  ــيـ ــنـ وتــــــذّكــــــر املــــشــــاهــــد الـــعـ
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس بــتــلــك الــتــي 
شهدتها بعض املــدن األوروبــيــة، من بينها 
ــابــــولــــي ومـــيـــانـــو  بــــرلــــن وكـــوبـــنـــهـــاغـــن ونــ
ــن عـــام  ــر األخــــيــــرة مــ ــهــ ولــــنــــدن، خـــــال األشــ
ــاري. فـــي كـــل من  ــجــ ــام الــ ــعـ 2020 وبــــدايــــة الـ
اليونان وفرنسا وإيطاليا وأستراليا، هتف 
مــواطــنــون ضــد »الــديــكــتــاتــوريــة«، على حد 
وصــفــهــم، مطالبن بـــ »اســتــعــادة الــحــريــة«. 
فــي املــقــابــل، اســتــخــدمــت الــشــرطــة خــراطــيــم 
املياه وقنابل الغاز املسيلة للدموع في أكثر 
تنديد  املحتجن، وســط  لتفريق  مــكــان  مــن 
سياسين بـ »العنف في الشارع«، على غرار 
الذي  ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
شدد على حق الناس في التعبير »بطريقة 
»يــورو  قناة  نقلت  كما  سلمية ومحترمة«، 
نيوز« عنه، أول من أمس، مشيرًا في الوقت 
نفسه إلى أن التظاهرات لن تجعل فيروس 

كورونا يختفي.
الديكتاتورية«  إذًا، تعالت هتافات »تسقط 
ــا  كــــورونــ ــفـــر  ــــواز سـ ــــجـ لـ و»الـــــحـــــريـــــة« و»ال 
الــــعــــار«، فـــي تـــظـــاهـــرات شــــارك فــيــهــا مــئــات 
آالف األســتــرالــيــن واألوروبـــيـــن الــرافــضــن 
الستمرار إجــراءات كورونا الصارمة. وبدا 
املــشــهــد أكــثــر عنفًا فــي فــرنــســا، حــيــث هتف 
آالف الفرنسين في مختلف املدن احتجاجًا 
على سياسة حكومة ماكرون اعتماد »جواز 
سفر كــورونــا«، الــذي سيفرض قــيــودًا على 
رافضي الحصول على اللقاحات، ليس على 
مــســتــوى املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة فــحــســب، 
إذ ســيــمــنــع األشـــخـــاص غــيــر املــلــقــحــن من 

الدخول إلى املقاهي واملطاعم.
وكـــان تصريح مــاكــرون حــول عــدم حصول 
في  رواتبهم  على  الصحي  القطاع  في 

ّ
موظ

للمزيد  حافزًا  اللقاحات،  ي 
ّ
تلق رفــض  حــال 

مـــن االحـــتـــجـــاجـــات. وتــشــيــر الــتــقــاريــر إلــى 
)حركة  الصفراء«  »السترات  مشاركة حركة 
احتجاجات شعبّية ظهرت في شهر مايو/
القليلة  األيـــام  عــام 2018( فيها خــال  أيـــار 
ــتــــجــــاجــــات فــي  ــاوزت االحــ ــ ــجــ ــ ــة. وتــ ــيــ املــــاضــ
ــة كـــورونـــا لــتــطــالــب بــاســتــقــالــة  ــ فــرنــســا أزمـ

طالبو 
»الحرية«

صدامات في 
أوروبا وأستراليا 
رفضًا إلجراءات 

كورونا

شهدت بلدان أوروبية وأستراليا احتجاجات عنيفة ضد 
بـ»الحرية«،  المتظاهرون  يطالب  إذ  كورونا،  إجراءات 
عام،  من  ألكثر  عاشوها  التي  العزلة  أنهكتهم  بعدما 

على الرغم من الخوف من موجة جديدة من الوباء

استخدمت الشرطة 
خراطيم المياه والغاز 
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أن  إال  كــان منهم  الــلــقــاح. فما  حرية اختيار 
»الديكتاتورية«. بـ اإلجــــراءات  تلك  وصــفــوا 
ويعتبر الفرنسيون املحتجون أن اإلجــراءات 
الــتــي تــفــرض عليهم الــتــطــعــيــم، ومــنــعــهــم من 
الـــخـــروج إلــــى املــقــاهــي واملـــطـــاعـــم والــحــانــات 
األخـــرى،  والترفيهية  الثقافية  واملــؤســســات 
قـــاســـيـــة، بــعــد نــحــو عــــام ونـــصـــف مـــن فــرض 
ــر الــــتــــجــــول ملــــواجــــهــــة كـــــــورونـــــــا. وقـــــال  حــــظــ
مــاكــرون إن »الــشــهــادة الصحية ستطبق في 
املــقــاهــي واملـــطـــاعـــم واملــــراكــــز الــتــجــاريــة، كما 
واملؤسسات  املسنن  ودور  املستشفيات  فــي 
الطائرات  إلى  الطبية االجتماعية، باإلضافة 
ــرحــــات الــطــويــلــة.  ــافــــات الــ ــارات وحــ ــطــ ــقــ والــ
ووحـــدهـــم الـــذيـــن تــلــقــوا الــلــقــاح أو خــضــعــوا 
بوسعهم  ســيــكــون  النتيجة  سلبي  الخــتــبــار 
الـــوصـــول إلـــى هـــذه املـــواقـــع«، وذلــــك بــــدءًا من 
ــم يــقــتــصــر مــشــهــد  ــ ــبـــل. ولـ ــقـ أغــــســــطــــس/آب املـ
ــا. فـــفـــي الـــعـــاصـــمـــة  االحــــتــــجــــاج عـــلـــى فــــرنــــســ

الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، خــــرج بــضــع مـــئـــات إلــى 
اإلجباري«.  »اللقاح  على  احتجاجًا  الشوارع 
ــــوزراء  ــــرى مــعــارضــو ســيــاســات رئـــيـــس الــ ويـ
املـــحـــافـــظ بــــوريــــس جـــونـــســـون أن الــحــكــومــة 
تتجسس عليهم. ويتسلح هؤالء بتلقي نحو 
600 ألف مواطن رسائل حول ضرورة الدخول 
فــي عــزل ذاتـــي خــال أســبــوع واحـــد، وهــو ما 

أشارت إليه قناة »بي بي سي« اإلخبارية.
الوباء  عــودة تفشي  وتواجه بريطانيا خطر 
في ظل انتشار املتحور »دلتا«، وما لذلك من 
انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الباد، 
قــال جونسون، األربــعــاء املاضي.  مــا  بحسب 
ــأتــــي االحـــتـــجـــاجـــات فــــي بــريــطــانــيــا بــعــد  وتــ
نحو أسبوع من رفع الحكومة بعض القيود 
ــتـــي فـــرضـــت فــــي الــــبــــاد. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  الـ
الــبــريــطــانــيــة عــن محتجن في  »إنــدبــنــدنــت« 
بــرمــنــغــهــام ومــانــشــســتــر والـــعـــاصـــمـــة لــنــدن 
قولهم إن »برنامج اللقاح هو إبادة جماعية«. 
ودعا بعض املتحدثن في التظاهرات الناس 
الــلــقــاح«، معتبرين  مــن  أنفسهم  إلــى »حماية 
أنه »في حال طرق الناس بابك، عليك حماية 
نفسك من التطعيم، فهؤالء ياحقون أطفالك، 
إنـــهـــم يـــأتـــون لــقــتــلــك«. وفــــي بــلــفــاســت، تمت 
مخاطبة الشرطة بأن ما يجري »عار عليكم«.

وكـــــانـــــت إيـــطـــالـــيـــا عـــلـــى مــــوعــــد جــــديــــد مــع 
احتجاجات تعيد مشاهد احتجاجات العام 
املــــاضــــي، خـــصـــوصـــًا أن الـــحـــكـــومـــة مــاضــيــة 
فـــي فــــرض ســيــاســة »جــــــواز ســفــر كـــورونـــا« 
الرافضن  دفــع  مــا  التطعيم،  تسريع  بــهــدف 
لإلجراءات إلى النزول إلى شوارع العاصمة 
ملا واجهته  رومــا ونابولي وتورينو. ونظرًا 
الـــبـــاد فـــي ربـــيـــع 2020 بــعــد انـــتـــشـــار وبـــاء 
كـــورونـــا، تنتهج الــحــكــومــة ســيــاســة صــارمــة 
هـــذه األيــــام خــوفــًا مــن املـــتـــحـــورات، وتــفــرض 

تثبت  شــهــادة طبية،  اإليــطــالــيــن حمل  على 
كــورونــا  لفحص  سالبة  نتيجة  أو  تعافيهم 
أو الحصول على اللقاح ليتمكنوا من ارتياد 
املقاهي واملطاعم ودور السينما، أو املشاركة 

في نشاطات في األماكن املغلقة.
الــيــونــان تــحــركــات احتجاجية  كــمــا شــهــدت 
في  البرملان  مقابل  آالف  بضعة  فيها  شــارك 
الــعــاصــمــة أثــيــنــا، مــنــدديــن بــســيــاســة فــرض 
ــبــــاري. واســتــخــدمــت الــشــرطــة  الــتــطــعــيــم اإلجــ
اليونانية قنابل الغاز املسيل للدموع لتفريق 
املحتجن، املتهمن من الحكومة باستخدام 

قنابل مولوتوف في وجه الشرطة.
على سياسات  االحــتــجــاجــات  تقتصر  ولــم 
ــة الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى بـــعـــض الــــــدول  ــهــ ــواجــ مــ
األوروبـــيـــة، بــل امــتــدت إلــى أســتــرالــيــا، التي 
شهدت بعض مناطقها خــروج متظاهرين 
فــي ســيــدنــي، وعــمــدت الــشــرطــة إلــى اعتقال 
آخرين  وحـــررت مخالفات بحق  الــعــشــرات، 
ــالـــب  ــع. وطـ ــمـ ــتـــجـ ــر الـ ــم حـــظـ ــهـ ــرقـ بـــحـــجـــة خـ
بــــإلــــغــــاء  األســـــتـــــرالـــــيـــــن  ــتــــجــــن  املــــحــ آالف 
الـــقـــيـــود املـــتـــواصـــلـــة فـــي بــــادهــــم، وامـــتـــدت 
ــــى مــلــبــورن  ــتـــجـــاجـــات مــــن ســـيـــدنـــي إلـ االحـ
ــهـــذا الـــبـــلـــد الــــذي  ــان. وبــالــنــســبــة لـ ــزبــ ــريــ وبــ
يعاني بشدة من وبــاء كــورونــا، فــإن عملية 
تطعيم املواطنن ما زالت تسير ببطء، إذ لم 

تتجاوز نسبة متلقي اللقاح 14 في املائة.
ويـــشـــعـــر األســــتــــرالــــيــــون بـــثـــقـــل اإلجــــــــــراءات 
ــة خــــوفــــًا مـــــن مــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن  ــ ــارمـ ــ ــــصـ الـ
ــــوزراء سكوت  املــتــحــورات. وُيــنــتــقــد رئــيــس الـ
بــرنــامــج التطعيم  تــبــاطــؤ  مـــوريـــســـون عــلــى 
تزايد  وقــد وعــد على خلفية  ينتهجه،  الـــذي 
ــقــــادات، بــتــســريــع بــرنــامــج  ــتــ املــحــتــجــن واالنــ
الــتــطــعــيــم وتــخــصــيــص املـــزيـــد مـــن جــرعــات 
الـــلـــقـــاح لـــواليـــة ســـــاوث ويـــلـــز الـــتـــي تــقــع في 

نطاقها سيدني. وتقول الحكومة األسترالية 
إنــــه مـــن الــصــعــب عــلــيــهــا تــغــيــيــر خــطــة طــرح 
الــلــقــاح فــي جميع الــبــاد. واتــهــم مــوريــســون 
مــتــظــاهــري الــســبــت املـــاضـــي، بــأنــهــم »حمقى 
 إن 

ً
وأنـــانـــيـــون ومــــدمــــرون ألنــفــســهــم«، قـــائـــا

بإغاق  بتصرفاتهم  »يــخــاطــرون  املحتجن 
الباد لفترة أطول«، بعدما شارك اآلالف في 
ــداء الــكــمــامــات أو  االحــتــجــاجــات مــن دون ارتــ

االلتزام بالتباعد االجتماعي.
وتــفــرض الــســلــطــات األســتــرالــيــة فــي معظم 
ــروج الــــنــــاس مــن  ــ ــا حـــظـــرًا عـــلـــى خــ ــهـ ــاتـ واليـ
ــنـــازل فـــي بــعــض مــنــاطــقــهــا، إال ملــمــارســة  املـ
ــة الــطــبــيــة  ــايـ ــنـ ــعـ ــة أو الــــتــــمــــاس الـ ــاضــ ــريــ الــ
والـــتـــســـوق. كــمــا يــجــبــر األســـتـــرالـــيـــون على 
ارتداء الكمامات في وسائل النقل واملتاجر 
واملكاتب، وتشجع الحكومة املواطنن على 
العمل من املنزل، مع التحذير الدائم من أن 
الجائحة باتت خال الفترة األخيرة تشكل 
الــبــاد، ولــم يمنع ذلك  فــي  تحديًا متناميا 
الشوارع صدامات عنيفة من  من أن تشهد 

دون ارتداء املتظاهرين للكمامات.

قضية

صيدا ـ انتصار الدنان

رغم أن حــرارة الطقس املرتفعة تتزامن 
ــع انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء فـــي مــخــيــم عن  مـ
)جنوب  الفلسطينين  الحلوة لاجئن 
ــفــــذ جـــمـــعـــيـــة اإلســـــعـــــاف  ــنــ لــــــبــــــنــــــان(، تــ
تدريب مساعد صحي  اإلنسانية دورة 
السن مقررة  ملتخصص في عــاج كبار 
ــي تــوفــيــر  ــ ــر، لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ ــ ــهـ ــ ملــــــدة أشـ
ممّرض خاص بمساعدة املسنن في كل 
أحياء املخيم، وتلبية متطلبات التدخل 

الصحي السريع في حاالت الطوارئ.
الجمعية، مــوســى موسى،  يــقــول مــديــر 
وهـــو مـــن بــلــدة الــنــهــر بــقــضــاء عــكــا في 
فلسطن، ومقيم في مخيم عن الحلوة 
لـ »العربي الجديد«: »ننظم هذه الدورة 
التدريبية املهمة  في ظل ظروف صعبة 
وقاسية جدًا يفرضها عدم توافر التيار 
الكهربائي للدولة إال ساعة واحدة في 
تقنن  برنامج  وتطبيق  يوميًا،  املخيم 
شديد في عمل مولدات الكهرباء بسبب 
شح مــادة املـــازوت، ألننا مصّرون على 
إنــجــاز دورات إســعــاف مــلــحــة جـــدًا في 
ظــل ظــروف صحية صعبة تشهد عدم 
ــدد كـــــــاٍف مــــن املـــســـعـــفـــن فــي  ــ وجـــــــود عــ
األحــيــاء، وارتــكــاب املــتــواجــديــن أحيانًا 
أخطاء في معالجة مرضى أو مصابن، 
هــذه  تنظيم  عــلــى  تصميمنا  يــزيــد  مــا 
الـــدورات بغض النظر عن الــظــروف، إذ 
ــع مــســتــوى كـــفـــاءات  مـــن الــــضــــروري رفــ

العمل الصحي إلنقاذ الناس«.
ــز الـــــــدورة الــحــالــيــة على  ــ ــرّك يـــتـــابـــع: »تــ
ــدرات املــســاعــديــن الــصــحــيــن  ــ تــعــزيــز قــ
الـــــســـــن، ألن مـــجـــتـــمـــعـــنـــا يــضــم  لــــكــــبــــار 
ــًا فـــي كـــل بـــيـــت، والـــــذي ال 

ّ
تــقــريــبــًا مــســن

يعرف كثيرون كيفية التعامل معه. لذا 
قررنا أن ندمج دورة اإلسعاف مع تلك 

الخاصة بمساعد كبار السن«.
ــدورة إلــــى تــعــريــف  ــ يــضــيــف: »تـــهـــدف الــ
املتدربن على كيفية التعامل مع كبار 
مــن كل  أن شبانًا تطوعوا  الــســن، علمًا 
حي في املخيم كي تحقق الدورة هدف 
تــوفــيــر مــتــطــوع ينفذ مــهــمــات املسعف 
ع على كيفية 

ّ
في أي وقت ومكان، ويطل

لها  يتعرض  الــتــي  التقرحات  معالجة 
املسن خال النوم، وأمور أخرى«.

ويــؤكــد مــوســى »اإلصـــــرار عــلــى متابعة 
بــرنــامــج الـــتـــدريـــب بــأيــة طــريــقــة. ونــحــن 
نــعــمــل بــالــثــقــة املــمــنــوحــة مــن الــنــاس من 
دون أن نحصل على أي تمويل. واملدرب 
املشرف على الدورة متطوع وال يتقاضى 
أي أجـــــــر. ونــــحــــن مـــتـــمـــســـكـــون بـــرســـالـــة 
خدمة املجتمع صحيًا، مع ضــرورة قهر 

الظروف الصعبة التي نعيشها«.

طريق الخدمة اإلنسانية
تـــقـــول املـــتـــدربـــة نـــــورا حــســن إبـــراهـــيـــم، 
التي تتحدر من بلدة غوير أبو شوشة 
ــي أم ومـــقـــيـــمـــة فــي  ــ فــــي فـــلـــســـطـــن، وهــ
مــخــيــم عــن الــحــلــوة: »لـــم أكــمــل مرحلة 
التعليم الثانوي، وزاولت مهنة التزين 
النسائي التي ما زلت أعمل فيها. لكن 
ــــدورة مــســاعــد صــحــي،  عــنــدمــا عــلــمــت بـ
قـــررت أن ألــتــحــق بــهــا ألنــنــي أرغـــب في 
تــقــديــم خــدمــة إنــســانــيــة ألبـــنـــاء شعبي 
املــحــتــاجــن، خــصــوصــًا مــن كــبــار السن 
ــن يــعــتــبــر عـــددهـــم  ــ ــذيـ ــ فــــي املـــخـــيـــم، والـ

كــبــيــرًا مــقــارنــة بــاملــســاعــديــن الصحين 
املتوافرين، علمًا أن كبار السن تحديدًا 
يحتاجون إلى عناية تمريضية خاصة، 
وتــخــتــلــف أســـالـــيـــب الــتــعــامــل مــعــهــم«. 
تضيف: »صحيح أننا نعيش اليوم في 
ظــل ظـــروف صعبة تحتم تــدربــنــا على 
العتمة، كما نواجه ضغوطًا نفسية غير 
عادية، لكنني وضعت عبر هذه الدورة 
هدفًا معينًا سأعمل على تحقيقه تحت 

أي ظرف«.

مدرب متطّوع
مــن جهته، يــصــّرح املـــدرب املــتــطــّوع أكــرم 
الصياح، وهو من بلدة السميرية ومقيم 
في مخيم عن الحلوة لـ »العربي الجديد«: 
»أعــمــل بــصــفــة مــوظــف ومـــســـؤول قسم 
بــمــنــطــقــة  لـــلـــمـــســـنـــن  ــــام  ــسـ ــ الـ دار  ــي  ــ فـ
الشرحبيل شرق مدينة صيدا )جنوب 
لــبــنــان(. ويــتــزامــن ذلـــك مـــع مــواصــلــتــي 
تــــدريــــس مــهــنــة الـــتـــمـــريـــض مـــنـــذ نــحــو 
ســنــتــن، وتــحــديــدًا الــعــمــل مــع مسنن، 
في مراكز عدة. وحاليًا أقوم بالتدريب 
ـــى فــي مخيم عــن الــحــلــوة،  لــلــمــرة األولـ
حــيــث يــجــب أن يــتــعــرف الـــشـــبـــان على 
كيفية التعامل مع املسنن الذين تزداد 
نسبتهم وصـــواًل إلــى 20 فــي املــائــة في 

الـــتـــي تعتبر  الــفــلــســطــيــنــيــة  املــخــيــمــات 
وتوفير  املــســنــن،  لحماية  مؤهلة  غير 

متطلباتهم في العاج والرعاية«.
يضيف: »ندّرس الطاب كيفية التعامل 
مـــع املـــســـنـــن، وتـــحـــديـــدًا أولـــئـــك الــذيــن 
لــديــهــم حـــاالت خــاصــة، علمًا أن ال رقــم 
طــوارئ محددًا لتأمن خدمة اإلسعاف 
األولية في مخيم عن الحلوة. ونتطلع 
عــبــر هـــذه الــــدورة إلـــى تــعــريــف الشبان 
على كيفية التعامل مع كبار السن. وأنا 
أعّد حاليًا كتابًا للمتدربن حول كيفية 
املــســنــن، علمًا أن طابي  الــتــعــامــل مــع 
بــــاتــــوا يـــعـــرفـــون الــــيــــوم كـــيـــف يــفــعــلــون 
ذلك. وعلى سبيل املثال، تعتني إحدى 
طــالــبــاتــي بــكــل االحــتــيــاجــات الــيــومــيــة 
لجارتها املسنة اليوم، في حن تتولى 
ــــرى قـــيـــاس ضــغــط جــارتــهــا،  طــالــبــة أخـ
ــــب حـــصـــص تـــنـــاولـــهـــا األدويــــــــة.  ــراقـ ــ وتـ
وبـــعـــض الــطــالــبــات يــعــمــلــن حــالــيــًا مع 

مسنن خارج املخيم، مقابل أجر«.
يــضــيــف: »تــمــتــد الــــــدورة ثــاثــة أشــهــر، 
ساعتن  لفترة  أسبوعًا  يومن  بمعدل 
فــي كــل مــرة. وهــي تنظم حاليًا فــي ظل 
ــاء وانـــــعـــــدام وســـائـــل  ــربـ ــهـ ــكـ انـــقـــطـــاع الـ
الــظــروف  هــذه  أتحمل  لكنني  التهوية، 

من أجل تعليم الشبان«.

تدريب مساعدين صحيين 
في مخيم عين الحلوة

دورات اإلسعاف ملحة جدًا )العربي الجديد(

متطوعون يلبّون نداء مساعدة المسنين )العربي الجديد(
متظاهرون يطالبون بـ »الحرية« في باريس )آالتان دوكرو/ األناضول(

195 مليونًا
هو عدد اإلصابات تقريبًا بفيروس 

كورونا الجديد عالميًا بحسب عداد 
موقع »وورلد ميترز«

ال يمكن تحت أي 
ظرف »تقنين« العطاء 

اإلنساني، خصوصًا 
للمسنين. هذا ما حرص 

عليه منظمو دورة 
مساعد معالج صحي 
في مخيم عين الحلوة

أذى كبير يلحق بالسكان، 
خصوصًا األطفال، من 
التلّوث الكبير في بحيرة 

»بحر سالتون« بوالية 
كاليفورنيا األميركية. تبدو 

خطط المشاريع عاجزة 
عن وقف التدهور البيئي 
في المنطقة التي يفكر 

ُكثر في مغادرتها

»بحر سالتون« كارثة بيئية وصحية في كاليفورنيا

في منتصف الصيف 
الرطب تبلغ درجات الحرارة 

49 مئوية

يتوقع باحثون تقلص 
حجم »بحر سالتون« إلى 

ربع حجمه عام 2030

واشنطن ـ العربي الجديد

فــي مــديــنــة إمــبــريــال أقــصــى جــنــوب شرقي 
ال  املــتــحــدة،  الــواليــات  جنوبي  كاليفورنيا، 
مفّر من الهواء املؤذي. الضباب الذي يحوم 
فــــوق املــديــنــة هـــو بــمــقــدار تــــردي األوضــــاع 
يتشكل  الضباب  هــذا  املنطقة.  في  املناخية 
من مبيدات حشرات وبخار سام وانبعاثات 
ــع، إضـــــافـــــة إلــــــى غــــبــــار غـــريـــب  ــانــ مـــــن مــــصــ
يتصاعد مــن »بحر ســالــتــون«، وهــو فعليًا 
بــحــيــرة مــالــحــة مــغــلــقــة وســــط كــالــيــفــورنــيــا 
ــّولــــت بـــعـــد نـــحـــو قــــــرن مـــــن تــشــكــيــلــهــا  ــحــ تــ
بواسطة قناة مائية إلى مكان مليء بمواد 
وهو  والسيلينيوم،  الــزرنــيــخ  منها  ســامــة، 
ــاره إلـــى  ــخــ عــنــصــر كــيــمــيــائــي يـــتـــصـــاعـــد بــ
الــجــوي متسببًا فــي أزمــــة صحية  الــغــاف 

كارثية.
ويورد تقرير نشرته صحيفة »ذي غارديان« 
البريطانية، عن تأثيرات هذه الكارثة املناخية 
 مــعــدل 

ّ
ــان كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، أن ــكـ ــاة سـ ــيـ عـــلـــى حـ

األطـــفـــال املــصــابــن بــالــربــو الــــذي يخضعون 
الحاالت  متوسط  ضعف  يناهز  لاستشفاء 
في عموم الواليات املتحدة األميركية. وتظهر 
 خمسة أطفال يعاني 

ّ
 واحدًا من كل

ّ
دراسات أن

 مــديــنــة 
ّ
مـــن مــشــكــات فـــي الــتــنــفــس، عــلــمــًا أن

ومــزارعــون معظمهم  عمال  يسكنها  إمبريال 
مـــن أصــــول مــكــســيــكــيــة، وتــعــتــبــر إحــــدى أفــقــر 

مقاطعات كاليفورنيا.

صعوبات في التنفس
تروي أمور غارسيا )31 عامًا(، التي انتقلت 
 العيش في 

ّ
إلى املنطقة قبل أربعة أعوام، أن

هذه املنطقة تحّول إلى مكان للعقاب. وتشير 
ــدًا لــم يــحــذرنــا مــن أنــهــا ستكون   »أحـ

ّ
إلــى أن

ســيــئــة جــــدًا عــلــى صــحــتــنــا. فــفــي منتصف 
الــصــيــف الــرطــب، تبلغ درجــــات الـــحـــرارة 49 
درجة مئوية، وتتصاعد رمال من الصحراء 
ــواء الـــســـاخـــن لــتــصــبــح كتل  ــهــ ويــحــمــلــهــا الــ
أوســــــاخ تــعــلــق فـــي الـــشـــعـــر، وتـــزحـــف تحت 
األظافر، في حن تنبعث رائحة كبريت من 

في  بالغة  بصعوبة  فنشعر  ســالــتــون،  بحر 
الـــتـــنـــفـــس«. وتــخــشــى غـــارســـيـــا عــــدم إمــكــان 
السنوات  خــال  املنطقة  فــي  نهائيًا  العيش 
 موجات الجفاف، التي 

ّ
املقبلة، خصوصًا أن

ضربت املنطقة في الفترات املاضية، والطلب 
كاليفورنيا،  جنوب  في  املياه  على  املتزايد 

تسّرع التدهور في »بحر سالتون«. 

ــا كــــادت  ــعـــدمـ  بـ
ً
ــيــــا اســـتـــيـــقـــظـــت فـــاســـكـــيـــز لــ

تختنق من الغازات السامة في األجواء، في 
وقت لم تكن تملك أي جهاز تنفس، وتقول: 
التنفس،  أستطع  لم  »كانت بشرتي حمراء، 
ــام فـــي جـــــواري فـــي تلك  ــــي نــ  زوجـ

ّ
ــــوال أن ولـ

الليلة، ألصبت بحالة اختناق«.

منتجع للمشاهير والرؤساء
جرى تشكيل »بحر سالتون« عام 1905 بعد 
جّر مياه من نهر كولورادو مللء حوض قديم 
لطيور  واحــة  ما خلق حينها  الصحراء،  في 
القرن  منتصف  وبحلول  املهاجرة.  الشاطئ 
العشرين، جذب املوقع مشاهير وشخصيات 
بـــــــارزة، وزرعــــــت أشـــجـــار نــخــيــل فـــي محيط 
ــّيــــدت مــنــتــجــعــات فــــاخــــرة، ما  الـــبـــحـــيـــرة، وشــ
حّول املنطقة إلى وجهة مهمة اعتاد الرئيس 

دوايت أيزنهاور أن يزورها سنويًا.
عائات  من  مئات  املنطقة  استقطبت  أيضًا، 
ــة ســتــيــف  ــلــ ــائــ ــل عــ ــثــ الــــطــــبــــقــــة الـــــوســـــطـــــى، مــ
 في 

َ
جــونــســون الــتــي اشـــتـــرت عـــقـــارًا صــغــيــرا

 
ً
محيط البحيرة، حيث اعتاد جونسون طفا
الصيفية.  العطلة  أن يصطاد ويسبح خــال 
منطقة   

ّ
أن عـــامـــًا(   59( جـــونـــســـون  ويـــتـــذكـــر 

الــبــحــيــرة كــانــت مـــاذًا لــأغــنــيــاء واملــشــاهــيــر، 
وكانت تعّج بالزائرين خال فصل الصيف، 
بــيــنــمــا يــتــحــســر الـــيـــوم عــلــى عــــدم مــمــارســتــه 
ه يحن إلى ذلك، 

ّ
السباحة في البحيرة رغم أن

 »املياه مليئة بمبيدات الحشرات 
ّ
موضحًا أن

ومادة النترات، التي تمتزج مع رواسب امللح 
في قاع البحيرة لتزيد درجة ملوحتها التي 
ــصــت حــجــمــهــا بــحــلــول الــتــســعــيــنــيــات من 

ّ
قــل

الـــقـــرن الــعــشــريــن، مـــا قــتــل أعـــــدادًا كــبــيــرة من 
ــاّرة.  األســـمـــاك وأدى إلـــى تــكــاثــر طــحــالــب ضــ
ــة، قــضــت  ــيــ وخـــــــال الـــعـــقـــود الــقــلــيــلــة املــــاضــ
عشرات آالف الطيور املهاجرة حول البحيرة 

من الجوع أو التسّمم«.

بيئة ضارّة
البحيرة  حــجــم  يتقلص  أن  بــاحــثــون  يــتــوقــع 
إلــى ربــع حجمها الحالي بحلول عــام 2030. 
وتـــحـــذر عـــاملـــة األوبـــئـــة الــبــيــئــيــة فـــي جــامــعــة 
ــنــــوب كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا« شـــهـــريـــة فـــــــرزان مــن  »جــ
تأثيرات تدهور املناخ على املنطقة، معتبرة 
»بحر سالتون« قد يزيد  بـ الغبار املحيط   

ّ
أن

ــو،  ــربــ مـــشـــكـــات الـــتـــنـــفـــس والـــحـــســـاســـيـــة والــ
وسيتسبب في أمراض لأطفال.

مــن جــهــتــهــا، تحتفظ نــاومــي فــاســكــيــز، وهــي 
بأجهزة  إمبريال،  منطقة  ة تسكن 

ّ
امــرأة مسن

استنشاق في مطبخ منزلها والحمام، وأيضًا 
قرب السرير في غرفة نومها، وكذلك بحبوب 
تــتــنــاولــهــا ملعالجة  الــتــي  »مــونــتــيــلــوكــاســت« 
 هذه االحتياطات 

ّ
مشكات التنفس. وتؤكد أن

ــراد   أفــ
ّ

ــل لـــكـــل الــطــبــيــة لــيــســت لــهــا وحــــدهــــا، بـ
من  تعاني  الــتــي  حفيدتها  وبينهم  أســرتــهــا، 

الربو وتحتاج إلى أدوية كثيرة ومعدات.
وتــشــكــل أمــــراض الــربــو والــحــســاســيــة جــزءًا 
ــنـــوات،  ــبـــل سـ مــــن الـــحـــيـــاة فــــي إمــــبــــريــــال. وقـ

ال أثر للحياة في 
»بحر سالتون« 

)Getty /دايفيد ماكيو(
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