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القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــا يــــؤويــــان  ــانــ تــــحــــّول املـــــنـــــزالن الـــــلـــــذان كــ
ــى ركـــــــام خـــال  ــ عـــائـــلـــتـــن مـــقـــدســـيـــتـــن إلــ
ــــال  ــتــ ــ ــــد االحــ ــمـ ــ ــة، عـ ــ ــاطـ ــ ــــسـ ــبـ ــ ســــــــاعــــــــات. بـ
اإلســرائــيــلــي إلــى هــدم املــنــزلــن، وقــضــى على حلم 
عائلتي كرامة وقرش. ولم تكن عملية الهدم التي 
املاضي  الثاثاء  االحــتــال عصر  نفذتها جــرافــات 
بالسهولة التي توقعها االحتال في ظل مقاومة 
عائلتي كرامة وقرش دفاعًا عن منزليهما في حي 
جــبــل الـــطـــور فـــي مــديــنــة الـــقـــدس، أحــدهــمــا تملكه 
عــائــلــة كــرامــة والــثــانــي تقيم فــيــه عــائــلــة قـــرش في 

مقابل بدل إيجار شهري.
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي عـــنـــاد الــعــائــلــتــن  وواجــــــه االحــ
الــلــتــن أصــرتــا عــلــى مــقــاومــة عملية الــهــدم وقمع 
الصحافين مــن خــال إطــاق الــرصــاص املطاطي 
وقنابل الغاز املسيل للدموع، األمر الذي أدى إلى 
وقوع عشر إصابات نقلت 6 منها إلى املستشفى، 
العائلتن،  أبــنــاء  اعتقل ثاثة شبان مــن  فــي حــن 

كما اعتدي على النساء بالضرب.
ــتـــال هــتــافــات الــتــكــبــيــر الــتــي  وقــابــلــت قــــوات االحـ
ــزيــــد مــن  ــإطــــاق املــ ــنــــزل بــ انــطــلــقــت فــــي مــحــيــط املــ

الــرصــاص املــطــاطــي والــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع. ولــم 
فــي توجيهها على الصحافين،  يــتــردد االحــتــال 
األمر الذي أدى إلى إصابة املصور الصحافي أحمد 
غرابلي. ما حدث مع عائلتي كرامة وقرش يعكس 
 من فصول مقاومة املقدسين لسياسة هدم 

ً
فصا

منازلهم. فقبل نحو أسبوع، وقفت عائلة محمود 
صالحية في حي الشيخ جــراح في مدينة القدس 
فــي وجــه سياسة الــهــدم، وهـــدد أبــنــاؤهــا بــإحــراق 
أنفسهم وتفجير منزلهم. واعتقل نحو 20 شخصًا 
بــيــنــهــم مـــالـــك املـــنـــزل مــحــمــود صــالــحــيــة، وبــعــض 
الشرطة  العائلة ومتضامنون. واستخدمت  أفــراد 

اإلسرائيلية القوة في تنفيذ االعتقال املباغت.
وعلى مدى 11 عامًا، حاولت عائلة كرامة الحصول 
ــال جــمــيــع  ــ عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص الـــــــازم لــلــمــنــزلــن، حـ
لم  لكنها  البناء،  املحرومن من رخــص  املقدسين 
تتمكن من ذلــك، فباغتتها قــوات االحتال بعملية 
الـــهـــدم كــمــا يــقــول املــلــك مــحــمــد كـــرامـــة لــــ »الــعــربــي 
ــا حـــصـــل مــــع عـــائـــلـــة الــصــالــحــيــة،  ــمـ الــــجــــديــــد«. وكـ
انضمت عائلتا كرامة وقرش إلى عشرات العائات 
التي هدمت بلدية االحتال في القدس منازلها منذ 
مطلع العام الجاري. وتزداد عمليات الهدم وتصل 
إلى نحو عمليتي هدم يوميًا. في املقابل، تتواصل 

البناء على مــدار الساعة في مستوطنات  عمليات 
الــقــدس، وقــد أعــلــن أخــيــرًا عــن بــنــاء أكــثــر مــن 3500 

وحدة استيطانية جنوبي القدس املحتلة.
مــا واجــهــتــه عــائــلــتــا كــرامــة وقــــرش ينسحب على 
عشر عــائــات مقدسية فــي بــلــدة الــطــور، وتــواجــه 
خطر هدم منازلها وباتت مهددة بالتشرد والبقاء 
في العراء في ظل منخفض جوي شديد البرودة، 
بيوتها في مبنى  بعدما تسلمت إخطارات بهدم 
الترخيص،  مؤلف من خمسة طوابق بحجة عــدم 

ويقطنها أكثر من 80 مقدسيًا معظمهم أطفال.
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي 
القانونية،  للمساعدة  الــقــدس  مركز  مــن  الجديد« 
فــــإن مــجــمــوع عــمــلــيــات الـــهـــدم فـــي الـــقـــدس خــال 
السنوات الست املاضية بدءًا من عام 2016 وحتى 
عام 2021، بلغ 1076 عملية هدم، بينها 784 عملية 
هــدم نفذتها قــوات االحــتــال، و292 عملية عملية 
بــأمــر مــن االحــتــال تفاديًا  هــدم نفذها أصحابها 

لفرضها غرامات باهظة.
وعــام 2016، نفذت 190 عملية هــدم منها 173 من 
قبل االحــتــال، و17 مــن قبل أصحابها. وفــي عام 
قبل  مــن  نــفــذت 151 عملية هــدم منها 133   ،2017
االحتال و18 من قبل أصحابها. وفي عام 2018، 

نفذت 178 عملية هدم منها 160 من االحتال و18 
من قبل أصحابها.

 148 منها  هـــدم  عمليات   206 نــفــذت   ،2019 ــام  وعـ
مــن قــبــل االحـــتـــال و58 مــن قــبــل أصــحــابــهــا. وفــي 
عام 2020، نفذت 175 عملية هدم منها 77 من قبل 
االحتال و98 من قبل أصحابها. وفي عام 2021، 
نــفــذت 176 عــمــلــيــة هـــدم مــنــهــا 93 مـــن قــبــل قـــوات 

االحتال و83 من قبل أصحابها.

مجتمع
تيغراي  إقليم  فــي  السكان  ثلث  مــن  أكثر  أن  املتحدة  لألمم  التابع  العاملي  األغــذيــة  برنامج  أعلن 
املحاصر في إثيوبيا »يعانون من قلة بالغة في الغذاء«. وقال: »استنفدت األسر كل السبل لتغذية 
نفسها. كما أن ثاثة أرباع السكان يستخدمون استراتيجيات تأقلم متطرفة للنجاة«، مشيرًا إلى 
ارتفاع في نسبة التسول واالعتماد على وجبة واحدة فقط يوميًا. ودعا كل أطراف الحرب إلى فتح 
»ممرات نقل يتفق عليها رسميًاُ للمساعدات بعد 15 شهرًا من الحرب«. وقال إنه لم يسمح بدخول 
)أسوشييتد برس( أي قوافل مساعدات منذ منتصف ديسمبر/ كانون األول املاضي.  

أعلن املغرب إطاق مشروع لبناء مصنع إلنتاج اللقاحات، وال سّيما منها تلك املضادة لكوفيد-19، 
 امللك محمد 

ّ
على أن يبدأ اإلنتاج في نهاية يوليو/ تموز املقبل. وأفادت وكالة األنباء املغربّية بأن

س في منطقة بن سليمان قرب الدار البيضاء حفل إطاق أشغال بناء املصنع الذي 
ّ
السادس ترأ

يهدف إلى تعبئة وتصنيع »املــواد النشطة ألكثر من 20 لقاحًا ومنتجًا للعاجات الحيوّية، من 
حّدد بعد. وُيرتقب أن يبدأ إنتاج العبوات التجريبّية 

ُ
ضمنها 3 لقاحات مضاّدة لكوفيد-19« لم ت

)فرانس برس( لهذه اللقاحات في 30 يوليو/ تموز املقبل. 

المغرب: مصنع إلنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19األمم المتحدة: نقص حاد في الغذاء في تيغراي

االحــتــال  عمد  الــتــي  الصالحة،  عائلة  وجـــدت 
اإلسرائيلي إلى هدم بيتها واعتقال 20 شخصًا من 
أفرادها والمتضامنين، نفسها با مأوى. وما زال 
آخرون  لجأ  فيما  االعتقال،  قيد  منهم  خمسة 
النيابة  وطلبت  القدس.  في  أقاربهم  بيوت  إلى 
تعد  ريثما  اعتقالهم  مواصلة  العامة  اإلسرائيلية 

التماسًا للمحكمة المركزية.

اعتقاالت وتشرد

ــوارئ فـــي مــدغــشــقــر  ــطــ ــ تـــواصـــل فــــرق ال
وموزامبيق ومــاالوي جهودها إلصالح 
البنى التحتية املتضّررة، وإغاثة عشرات 
آالف املنكوبني من العاصفة االستوائية 
 
ً
ــفــت أكــثــر مـــن 77 قتيال

ّ
ــا« الــتــي خــل ــ »آنـ

فــي الـــدول الــثــالث الــتــي تقع فــي أفريقيا 
االستوائية  العاصفة  وجلبت  الجنوبية. 
ــرة، بــعــدمــا ضــربــت  ــزيــ ــارًا غــ ــطــ »آنــــــا« أمــ
مدغشقر اإلثنني املاضي ثم انتقلت إلى 
تـــزال سلطات  وال  ــاالوي.  ومــ موزامبيق 

الدول الثالث تقّيم األضرار.
وأعلنت مدغشقر عن مقتل 48 شخصًا 
على األقــل على أراضــيــهــا، فيما حــددت 
بـــ 18 على  مــوزامــبــيــق حصيلة قــتــالهــا 
األقل ومــاالوي بـ11 على األقــل. وطاولت 
توقع  أن  دون  مــن  زيــمــبــابــوي  العاصفة 

ضحايا فيها.
املادية، تضّررت  الخسائر  وعلى صعيد 
ــي مــدغــشــقــر  فــ ــازل  ــ ــنـ ــ املـ ــرات آالف  ــشــ عــ
ــاالوي، وانــهــار بعضها،  ــ ومــوزامــبــيــق ومـ
إلــــى مـــحـــاصـــرة ضــحــايــا تحت  مـــا أدى 
األنــــقــــاض. وجـــرفـــت فــيــضــانــات األنــهــر 
 وتــســبــبــت في 

ً
جـــســـورًا وغـــمـــرت حـــقـــوال

غرق مواٍش، ما قضى على مصادر رزق 
عائالت كثيرة في األرياف. وفي مدغشقر 
تــحــديــدًا، اضــطــر 130 ألـــف شــخــص إلــى 
ــاالت  ــ ــــت مــــــــدارس وصــ ــّول ــحــ ــزوح. وتــ ــ ــنــ ــ ــ ال
إلى  أنتاناناريفو  العاصمة  في  الرياضة 

مالجئ تقدم خدمات الطوارئ.
مـــنـــزل  آالف   10 الـــعـــاصـــفـــة  ودّمـــــــــــرت 
فـــي مـــوزامـــبـــيـــق، إضـــافـــة إلــــى عــشــرات 
التيار  وخطوط  واملستشفيات  املـــدارس 
األرصــاد  مصلحة  عت 

ّ
وتوق الكهربائي. 

ل عاصفة 
ّ
تتشك أن  الــبــالد  فــي  الــجــويــة 

أيــام،  أخـــرى فــوق املحيط الهندي خــالل 
في وقت يرتقب حدوث نحو 6 أعاصير 
مــداريــة قبل انــتــهــاء مــوســم األمــطــار في 

مارس/ آذار املقبل. 
)فرانس برس(

Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة

)ريجاسولو/ فرانس برس(



يستمر الجدال حول عقوبة اإلعدام في مصر، وتطالب 
المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات 

بإعادة النظر في هذه العقوبة غير الرادعة للجريمة

نقص في األجهزة الطبية في سورية

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

الــجــدال حــول تنفيذ عقوبة  يــتــجــّدد 
اإلعــــدام فــي مــصــر بــعــدمــا استغاثت 
الجنايات  محكمة  فــي  بالقاضي  أم 
باملنصورة لتخفيف عقوبة اإلعدام عن ابنها، 
الــذي قتل شقيقته بسبب خاف على امليراث 
وحــكــم عليه بالسجن املــؤبــد، بـــداًل مــن إحالة 

أوراقه إلى املفتي تمهيدًا إلعدامه. 
واستند القاضي في تخفيف حكمه إلى نص 
املادة 17 من قانون العقوبات املصري، التي 
تجيز في مواد الجنايات فقط »إذا اقتضت 
أحوال الجريمة ورأفة القضاة تبديل العقوبة 
بتوقيع عقوبة السجن املؤبد أو املشدد بداًل 
من عقوبة اإلعــدام املقررة في املــادة 230 من 
الــقــانــون«. البعض لــم يستسغ إصـــدار حكم 
اإلعدام على قاتل شقيقته، بعد تنازل األم عن 
حقها املــدنــي فــي الــدعــوى باعتبارها والــدة 
الضحية والــجــانــي، أمــا البعض اآلخـــر، فقد 
اإلعــدام  لعقوبة  املناهض  موقفه  على  أصــر 
في كافة الجرائم كونها عقوبة تسلب الحياة 

ال الحرية. 
ومصر ليست من الدول العربية التي تستند 
الجاني لتخفيف  الضحية عن  أهــل  إلــى عفو 
»تــــنــــازل أصـــحـــاب  عـــقـــوبـــتـــه أو مــــا يــــعــــرف بـــــ
الشريعة اإلسامية هي مصدر  إن  بل  الـــدم«، 
الــســلــطــات فــي الــدســتــور. وعــلــيــه، فــمــصــر من 

الدول املطبقة ألحكام اإلعدام.
والافت أن هــذا الجدل تجدد مع نشر مقطع 
قاتل  بحق  بالحكم  النطق  من جلسة  مصور 
قــدم  بتقبيل  الــقــاضــي  ــره  أمــ بــعــدمــا  شقيقته 
ــه، لــكــنــه لـــم يــتــجــدد حـــن أصـــــدرت منظمة  ــ أمـ
العفو الدولية تقريرها السنوي حول عقوبة 
اإلعـــدام في العالم، والــذي أفــاد بــأن أربعًا من 
أصل الدول الخمس األولى املنفذة لإلعدامات 
فـــي الــعــالــم هـــي مـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
 ،)+246( إيـــران  استأثرت  إذ  أفريقيا؛  وشــمــال 
والسعودية   ،)+45( والــعــراق   ،)+107( ومصر 
كــافــة عمليات  املــائــة مــن  )27(، بنسبة 88 فــي 
غ عنها عامليًا في 2020، من دون 

ّ
اإلعــدام املبل

احتساب الصن التي ُيعتقد بأنها تعدم آالف 
األشخاص كل عام، ما يجعلها الدولة األكثر 

تنفيذًا لإلعدامات في العالم.
هذه املرتبة التي احتلتها مصر، جاءت من 
خال أحكام صــادرة عن محاكم استثنائية 
ومــحــاكــمــات شــابــتــهــا كــثــيــر مـــن املــخــالــفــات 
للقواعد الدنيا إلجــراءات املحاكمة العادلة، 
كــالــتــحــقــيــق مـــع املــتــهــمــن مـــن دون حــضــور 
وانــتــزاع  سيئة،  ملعاملة  وتعرضهم  مــحــام، 
ــتــــرافــــات تــحــت الـــتـــعـــذيـــب، وانــتــهــاكــات  االعــ
أخـــرى عــديــدة. وارتــفــع عـــدد اإلعـــدامـــات في 
مــصــر أكــثــر مـــن ثــاثــة أضـــعـــاف مـــن 32 في 
بذلك  مــتــجــاوزة   ،2020 فــي   107 إلـــى   2019

املـــتـــســـارع فـــي تــوقــيــع عــقــوبــة اإلعــــــــدام، ومــن 
اإلعـــدام،  بعقوبة  فــورًا  العمل  تعليق  ضمنها 
ــــى حــــن فـــتـــح نــقــاش  ــــو بــــصــــورة مـــؤقـــتـــة إلـ ولـ
مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بالكامل، 
وإعادة النظر في قوانن العقوبات واإلرهاب 
عدد  لتقليل  العسكرية  واألحــكــام  واملــخــدرات 
الجرائم املعاقب عليها باإلعدام، على أال تطبق 
تــلــك الــعــقــوبــة إال عــلــى الــجــرائــم األشــــد خطرًا 
وفي أضيق نطاق. كما تطالب بتعديل قانون 
املــنــشــآت الــحــيــويــة عــلــى أال يـــحـــال املــدنــيــون 
املتهمون بجرائم معاقب عليها باإلعدام إلى 
وإعـــادة  عــســكــريــة،  أو  استثنائية  محكمة  أي 
الجنائية، وسد  ــراءات  اإلجــ قــانــون  فــي  النظر 
الــثــغــرات املـــوجـــودة فــيــه والــتــي تــخــل بحقوق 
ــم األســــاســــيــــة، وخــــصــــوصــــًا الــــحــــق فــي  ــهـ ــتـ املـ
التمثيل  ومــنــهــا:  املنصفة،  الــعــادلــة  املحاكمة 
مع  متسقًا  ليصبح  الـــدفـــاع  وحـــق  الــقــانــونــي 
تعديل  وتحديدًا  املصري،  الدستور  نصوص 
املادة 124 من قانون اإلجراءات الجنائية التي 
التحقيق  يــبــدأ  أن  فــي  الــحــق  للمحقق  تعطي 
مــن دون مــحــاٍم فــي حــاالت التلبس أو بسبب 

الخوف من ضياع األدلة.

بعض المستشفيات 
تستورد أجهزة طبية 

قديمة كثيرة األعطال

ارتفع عدد اإلعدامات 
في مصر أكثر من ثالثة 

أضعاف من 32 في 2019 
إلى 107 في 2020

أكثر  دولــة  ثالث  مصر  لتصبح  السعودية، 
تنفيذًا لإلعدامات في العام املاضي.

ــدام في  وبــالــعــودة إلــى جــدال تنفيذ حكم اإلعـ
مــصــر، فــإن الــخــاف حــول هــذه القضية ليس 
ــدار الــعــهــد الــدولــي  جـــديـــدًا، وقـــد بـــدأ عــنــد إصــ
الــخــاص بــالــحــقــوق املــدنــيــة والــســيــاســيــة عــام 
1966، والذي دعا إلى الحد من عقوبة اإلعدام، 
وقصرها على أشد الجرائم قساوة وإحاطتها 
بأشد الضمانات. وعام 1989، ألحقت بالعهد 
وثــيــقــة اخــتــيــاريــة، وهـــي الــبــرتــوكــول الــثــانــي 
التي توافق على حظر  للدول  امللحق بالعهد 
ــدام. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، تصاعدت  عقوبة اإلعــ

الدعوة الدولية ملناهضة عقوبة اإلعدام. 
وال يقتصر األمـــر عــلــى كــونــه مــجــرد جــدال 
إذ  اإلعـــــدام،  عــقــوبــة  أو فلسفي حـــول  فقهي 
دخل حيز التنفيذ بعد استجابة العديد من 
الدول وإلغائها عقوبة اإلعدام، حتى وصل 
عـــدد الــــدول الــتــي ألــغــت عــقــوبــة اإلعــــدام في 
أكثر من ثلثي دول  إلى  القانون واملمارسة 
دول  منها  دولــة،   198 البالغ عددها  العالم 
الــجــرائــم،  لجميع  بالنسبة  الــعــقــوبــة  ألــغــت 
عــام 2020. وهناك  عــددهــا 108 حتى  وبلغ 
دول ألغت عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم 
الــعــاديــة، كــالــجــرائــم املــنــصــوص عليها في 
ترتكب  التي  الجرائم  أو  العسكري  القانون 
فـــي ظـــــروف اســتــثــنــائــيــة، كــــأوقــــات الــحــرب 

، وبلغ عددها 9 دول.
ً
والكوارث مثا

وهــنــاك الــــدول الــتــي تــنــص تــشــريــعــاتــهــا على 
ــدام عــلــى عـــدد مــعــن من  ــ تــطــبــيــق عــقــوبــة اإلعــ
من  العقوبة  هــذه  تطبق  ال  ولكنها  الــجــرائــم، 
الناحية العملية، إذ تمتنع عـن تنفيذ األحكام 
الــصــادرة بعقوبة اإلعـــدام، وقــد بلغ عــدد هذه 
الدول 142 دولة. ومن بن هذه الدول الجزائر 
األحكام  تنفيذ  عــن  تمتنعان  اللتان  واملــغــرب 
ــام 1992،  ــادرة بــعــقــوبــة اإلعـــــــدام مــنــذ عــ الــــصــ
وتونس التي تمتنع عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 
ــام 1991، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــوريــتــانــيــا  مــنــذ عــ
ــا الـــــدول الـــتـــي تــبــقــي عــلــى عــقــوبــة  ومـــالـــي. أمــ
اإلعــدام، فهي تلك التي تنص في تشريعاتها 
عــلــى تــقــريــر عــقــوبــة اإلعـــــدام كـــجـــزاء الرتــكــاب 
الــصــادرة بها.  األحــكــام  جرائم معينة، وتنفذ 
وبلغ عدد هذه الــدول 56 دولــة، وتدخل مصر 
ضــمــن هــــذه الـــــــدول. وتــعــتــبــر مــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية في دعوتها إللغاء عقوبة اإلعدام في 
اإلنــســان، وعلى  انتهاك لحقوق  أنــهــا  الــعــالــم، 
وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في 
عدم التعرض للتعذيب، أو العقوبة القاسية، 
الــحــقــن  املـــهـــيـــنـــة. وكـــــا  أو  ــيـــة  الـــاإنـــســـانـ أو 
اإلنـــســـان،  لــحــقــوق  الــعــاملــي  ــــان  اإلعـ يكفلهما 

الذي اعتمدته األمم املتحدة في 1948.
مناهضة  في  الدولية  العفو  منظمة  وتستند 
عقوبة اإلعـــدام إلــى أن هــذه العقوبة ال رجعة 
فيها وقــد تقع أخــطــاء فــي األحــكــام. فــاإلعــدام 

تـــــداركـــــه، كـــمـــا أن عــقــوبــة  يــمــكــن  نـــهـــائـــي وال 
اإلعــدام ال تردع الجريمة. فالبلدان التي تنفذ 
أنها وسيلة  إليها على  تنظر  اإلعـــدام  عقوبة 
لــردع الــنــاس عــن ارتــكــاب الــجــرائــم. وغالبًا ما 

تستخدم في إطار أنظمة العدالة املنحرفة.
وكما منظمة العفو الدولية، تتبنى منظمات 
حــقــوقــيــة مــصــريــة الــخــطــاب نــفــســه، وتــطــالــب 
الــحــكــومــة املــصــريــة والــجــهــات املعنية فــي كل 
الــعــقــوبــة وكيفية  الــنــظــر فــي  بــإعــادة  مناسبة 
اســتــخــدامــهــا ووقــــف أو تــعــطــيــل االنــتــهــاكــات 
املصاحبة للقضايا التي يحكم فيها باإلعدام، 
وبــشــكــل عــــام مـــن أجــــل وقــــف هــــذا الــتــصــاعــد 

البحر االبيض المتوسط

مصر البحر 
االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

يزيد إهمال القطاع الصحي 
في المناطق الخاضعة 

لسيطرة النظام السوري من 
معاناة المواطنين. وتشهد 

المستشفيات الحكومية 
نقصًا كبيرًا في األجهزة 

الطبية األساسية

عبد اهلل البشير

يــتــحــّمــل املـــواطـــنـــون فـــي املــنــاطــق الــتــابــعــة لسيطرة 
ــزة الــطــبــيــة  ــهــ الـــنـــظـــام الــــســــوري تــبــعــات نــقــص األجــ
وتعطل الكثير منها في املستشفيات الحكومية، التي 
من املفترض أن توفر األجهزة الطبية الضرورية في 
التكاليف  ظل عــدم قــدرة معظم األهالي على تحمل 
الباهظة في املستشفيات الخاصة. وتبرر الحكومة 
املفروضة  بالعقوبات  النقص  هــذا  للنظام  التابعة 

عليها من قبل الغرب.
العلي  عمار  التخدير  في طب  املتخصص  ويوضح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن املــســتــشــفــيــات  فـــي حـــديـــث لــــ
النظام  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  فــي  الحكومية 
دمشق  العاصمة  السوري، وخصوصًا مستشفيات 
ــديــــدة مـــنـــذ عـــام  ــهــــزة طــبــيــة جــ ــم تــحــصــل عـــلـــى أجــ لــ
املــوجــودة فيها  إلــى أن معظم األجــهــزة  2011، الفتًا 
خــارجــة عــن الــخــدمــة أو بــحــالــة ســيــئــة جــــدًا. ويلفت 
الوقت  فــي  تعتمد  للنظام  التابعة  الحكومة  أن  إلــى 
املستوردة  املستعملة  الطبية  األجهزة  على  الحالي 
 إنــه يمكن 

ً
مــن الــخــارج بــوســائــل غير شــرعــيــة، قــائــا

إدخــال هــذه األجهزة من لبنان واملناطق الخاضعة 
لسيطرة قوات سورية الديمقراطية »قسد«. يضيف: 
ــــى الــعــقــوبــات  »تــــعــــزو الـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة األمــــــر إلـ
املــفــروضــة عليها وقــانــون »قــيــصــر«. ويــؤكــد أن هذا 
أن  اعتبار  على   

ً
وتفصيا غير صحيح جملة  األمــر 

مشيرًا  العقوبات،  هــذه  من  مستثنى  الصحة  قطاع 
إلــى أن النظام من خــال تبريراته يسعى للحصول 
لدعم  العاملية  الصحة  منظمة  قبل  مــن  تمويل  على 
العلي عن  الصحية. ويتحدث  املستشفيات واملراكز 
وخصوصًا  الصحي،  القطاع  يشهده  الــذي  الفساد 
املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة. فــفــي عـــام 2006، شــهــدت 
مستشفى الــبــاســل-مــركــز جــراحــة الــقــلــب فــي دمشق 
مستلزمات  لشراء  صفقة  عن  الكشف  بعد  فضيحة 
ليرة  إذ تم شــراؤهــا بمبلغ نحو 550 مليون  طبية، 
الـــ 120 مليون  لــم تتجاوز  الحاجة  أن  ســوريــة علمًا 

ليرة سورية، األمر الذي ما زال يتكرر حتى اليوم.  
في املقابل، يؤّكد فني صيانة األجهزة الطبية عباس 
األحــمــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــســبــب وراء تلف 
األجـــهـــزة الــطــبــيــة هــو اعــتــمــاد الــنــظــام عــلــى شــركــات 
استيراد تابعة له تسعى إلى تحقيق الربح من دون 
االكتراث للجودة. كما تستورد بعض املستشفيات 
أجـــهـــزة طــبــيــة قــديــمــة كــثــيــرة األعــــطــــال، عــلــى عكس 

التي يشتري بعضها أجهزة  املستشفيات الخاصة 
حـــديـــثـــة. يــضــيــف أن صــيــانــة األجــــهــــزة الــطــبــيــة في 
مدينة حمص تتم عبر مركز مديرية صحة حمص، 
بــدورهــا مع شركات خاصة يملكها  وهــي متعاقدة 
مهندسون يعملون لدى املديرية، الفتًا إلى أن »هذا 
يعد بابًا من أبواب الفساد. وغالبًا ما تكون األعطال 

بسيطة، إال أن كلفة الصيانة باهظة«. 
ويقول األحمد: »في الوقت الحالي، يعتمد األهالي 
عــلــى املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة ومـــراكـــز الـــعـــاج الــتــي 
املتحدة، وخصوصًا  لألمم  تابعة  تديرها منظمات 
فــي ريــف حمص الــشــمــالــي. وفــي مــا يتعلق بــإجــراء 
املستشفيات  إلــى  األهــالــي  يلجأ  جــراحــيــة،  عمليات 

الخاصة على الرغم من الكلفة الباهظة«.
املواساة  مستشفى  في  مصدر  يؤكد  املقابل،  في 
الجامعي في دمشق، فضل عدم الكشف عن اسمه، 
التجار  أن هناك وعــودا من  الجديد«،  »العربي  لـ 
إلدارة املستشفى من خال توفير بعض األجهزة 
الطبية، وذلك بواسطة تهريبها من خارج املناطق 
الجهات  مع  بالتنسيق  النظام،  لسيطرة  التابعة 

»كيف  ويسأل:  العقوبات.  ذريعة  تحت  املسؤولة 
تــصــل الـــســـيـــارات الــحــديــثــة إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
األجهزة  بينما تعجز حكومته عن شــراء  النظام 

الطبية وإدخالها؟«.
كما تؤكد مصادر خاصة في دمشق في حديثها لـ 
»العربي الجديد« أن بعض املستشفيات الحكومية 
لــجــأت الســتــئــجــار أجـــهـــزة طــبــيــة مـــن املــســتــشــفــيــات 
الخاصة، وفي مقدمتها أجهزة يحتاجها األشخاص 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أمـــــراض صــــدريــــة«، الفــتــن إلــى 
ــــود نــقــص فـــي أجـــهـــزة قـــيـــاس األوكـــســـجـــن. وال  وجـ
يوجد أكثر من جهاز أو اثنن في كل قسم، باإلضافة 
إلــــى أجـــهـــزة الــقــســطــرة الــقــلــبــيــة والــجــبــيــرة الــطــبــّيــة 
الــتــي يضطر الــنــاس إلــى شــرائــهــا وغــيــر ذلـــك. وكــان 
ــر الــصــحــة فــي حــكــومــة الــنــظــام الـــســـوري حسن  وزيــ
فــي مستشفى األســد  قــد أعلن خــال جولة  الغباش 
الجامعي ومستشفى دمشق )املجتهد( برفقة رئيس 
ــر الــتــعــلــيــم  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء حــســن عـــرنـــوس ووزيــ
»نقص  أن  إبــراهــيــم،  بسام  العلمي  والبحث  العالي 
الطبية واألدويــة عائد للحصار  بعض املستلزمات 

الجائر«، الفتًا إلى أن »العمل جار لتافي النقص«.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن املــــديــــرة الـــعـــامـــة ملستشفى 
التوليد في طرطوس ريم العاتكي، قولها إن جهاز 
املستشفى  في  »املاموغرافي«  اإلشعاعي  التصوير 
للجهاز،  غيار  قطع  تأمن  على  قــدرتــه  لعدم  معطل 
مــرددة كام الغباش ذاته بأن السبب هو »الحصار 
املوضوع  تتابع  الصحة  أن وزارة  الجائر«. أضافت 

بسبب أهمية وجود هذا الجهاز. 

عقوبة اإلعدامتحقيق
جدال حقوقي مستمر في مصر

ثم مشاكل اإليفواريون في تونس: دخول سهل 

أصبحت تونس 
أرض إقامة لاليفواريين 

بعد أن كانت سابقًا 
محطة عبور

تونس ـ إيمان الحامدي

يــــواجــــه املــــهــــاجــــرون اإليـــــفـــــواريـــــون الـــذيـــن 
يــشــكــلــون أكــبــر جــالــيــة أفــريــقــيــة فــي تونس 
مــخــاطــر االســتــغــال االقــتــصــادي واالتــجــار 
بـــالـــبـــشـــر بــســبــب عـــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى دفـــع 
ــات »حــــــــرق اإلقــــــــامــــــــات«، وانـــحـــســـار  ــ ــرامــ ــ غــ
بتسوية  لهم  قــد تسمح  التي  العمل  فــرص 

أوضاعهم القانونية .
ويــــســــمــــح الـــــقـــــانـــــون الــــتــــونــــســــي بــــدخــــول 
ــــرة، لــكــن  ــيـ ــ ــــأشـ ــــن الـــــبـــــاد بـــــا تـ ــواريــ ــ ــفــ ــ اإليــ
ــة املــمــنــوحــة يحتم  ــامــ ــم مــــدة اإلقــ تـــجـــاوزهـ
ـــ 20  دفــعــهــم غــــرامــــات لــلــمــغــادرة مـــحـــددة بـ
أســـبـــوع  كــــل  عــــن  دوالرات(   6.88( ديــــنــــارا 
تأخير، ما يضطر هذه الفئة من املهاجرين 
أو شبكات  املشغلن  الخضوع البتزاز  إلــى 
اإلتجار بالبشر التي تساعدهم في الخروج 
قــوارب  عبر  تونس بطرق غير شرعية  مــن 
املـــــوت الـــتـــي تــعــبــر إلــــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة 

للبحر األبيض املتوسط .
وجــــــود  زاد  األخــــــــيــــــــرة،  ــــوات  ــنــ ــ ــســ ــ الــ وفــــــــي 
اإليـــفـــواريـــن فــي تــونــس بــســبــب تفضيلهم 
اإلقامة الدائمة فيها، بعدما اعتبرت سابقًا 
محطة لعبورهم إلى أوروبا .وتقّدر بيانات 
مفوضية شؤون الاجئن عدد اإليفوارين 
مـــــن 3500،  بـــأكـــثـــر  تــــونــــس  فـــــي  ــمـــن  ــيـ ــقـ املـ
لكنها ال تملك على غــرار املنظمات الراعية 
ــًا عـــن عــــدد املــهــاجــريــن  ــامــ لــلــمــهــاجــريــن أرقــ

السرين الذين يتواجدون  في الباد .
ويفّسر الحضور الكبير لإليفوارين مقارنة 
بباقي الجنسيات من دول جنوب الصحراء، 
ــم مــنــذ  ــهــ ــولــ ــرة دخــ ــيــ ــأشــ بــــحــــذف تــــونــــس تــ
ــراءات اإلداريـــة  ســنــوات، لكن مــع إبــقــاء اإلجــ
املؤقتة  اإلقــامــة  عــلــى  الــخــاصــة بحصولهم 
التي يجب تجديدها كل ثاثة أشهر، شرط 

توفير عقد عمل ووثيقة إليجار سكني .
يقول اإليفواري سايكا تراوري الذي يعيش 
»العربي  منذ أكثر من 4 أعــوام في تونس لـ
الــجــديــد«: »تــونــس الــيــوم هــي أرض إقــامــة 
لـــإليـــفـــواريـــن بــعــدمــا كـــانـــت ســابــقــًا مــجــرد 
محطة لعبورهم إلى دول أخرى. يحصلون 
ثــم يواجه  تــونــس،  لــدخــول  على تسهيات 
إقاماتهم  في تجديد  قسم منهم صعوبات 
نتيجة التشدد اإلداري، ما يجبر مهاجرين 
ــرق إقـــامـــاتـــهـــم فــــي انـــتـــظـــار  ــ ــلـــى حــ ُكــــثــــرا عـ
إلى وجهة  املغادرة  أو  بلدهم  إلى  إعادتهم 
يتطلب  قانونية  والــخــروج بطريقة  أخــرى. 
دفع غرامات يفرضها قانون اإلقامة بطريقة 
غير شرعية، ما يدفع املهاجرين إلى البحث 
ـــب دفــع 

ّ
عـــن طــــرق أخـــــرى لـــلـــمـــغـــادرة وتـــجـــن

أمـــوال، وهــو ما يحصل غالبًا عبر وسطاء 
لعمليات الهجرة السّرية واالتجار بالبشر 

املحفوفة باملخاطر الكبيرة«.
يــــضــــيــــف: »يـــــعـــــرض مــــهــــربــــو الــــبــــشــــر دفــــع 

الباد في مقابل  رســوم مغادرة املهاجرين 
تشغيلهم والحصول على جزء من رواتبهم 
خــال مــدة مــحــددة، فيحققون أربــاحــًا على 
قوت املهاجرين الذين قد يفضل جزء منهم 
أيضًا دفع ما يدخرون من أمــوال للمهربن 
ــا فــي قـــوارب قد  لتأمن سفرهم إلــى أوروبــ
تــوصــلــهــم جــثــثــًا عــلــى شــــواطــــئ، وتــبــقــيــهــم 

أرقامًا مجهولة في سجات املوت« .
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــتــــدى الــــحــــقــــوق االقــ ــنــ ــيــــد مــ ــفــ ويــ
ــأن »االتــــجــــار  ــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي تـــونـــس بـ
تونس  فــي  حقيقية  مشكلة  يمثل  بالبشر 

ودول مــــجــــاورة، ويــرتــبــط مــبــاشــرة بــأزمــة 
ــتـــوســـط،  ــر األبــــيــــض املـ ــبـــحـ الــــهــــجــــرة فــــي الـ
باعتبار أن جزءًا كبيرًا من املهاجرين الذين 
ــبــــوره هــــم ضـــحـــايـــا لــاتــجــار  يـــحـــاولـــون عــ

البشر«.
ويـــؤكـــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــتــدى الــحــقــوق 
االقتصادية واالجتماعية رمضان بن عمر 
اإليــفــواريــن،  املهاجرين  مــن  عـــددًا كبيرًا  أن 
ــوا ضـــحـــايـــا شــبــكــات  ــ ــعـ ــ بـــيـــنـــهـــم طــــــاب وقـ
قدرتهم على  عــدم  بالبشر، بسبب  االتــجــار 
دفــع غــرامــات املــغــادرة بعدما أقــامــوا فترات 

بطريقة غير شرعية في الباد. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويـــوضـــح بـــن عــمــر لـــ
»املــنــتــدى ومــنــظــمــات مــدنــيــة أخـــرى نظمت 
املهاجرين  ملساندة   2019 عــام  احتجاجات 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  دفـــــع  مــــا  ـــن،  ــواريــ ــ ــفـ اإليـــ
املفروضة  الغرامات  إسقاط  إلــى  التونسية 
املــغــادرة نهائيًا. لكن  على مــن يرغبون فــي 

القرار لم ينفذ بالكامل« .
ويـــشـــرح أن أحـــد أســـبـــاب حـــرق املــهــاجــريــن 
االيــــــفــــــواريــــــن إقــــامــــاتــــهــــم وعـــــــــدم تـــســـويـــة 

أوضاعهم يرتبط بطول اإلجراءات اإلدارية 
فـــــي تـــــونـــــس، ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــعـــقـــود عــمــل 
لغالبيتهم.  تــتــوافــر  ال  مــســاكــن  ــارات  وإيـــجـ
وحـــــذر مـــن تــعــاظــم دور شــبــكــات االتـــجـــار 
ــة 

ّ
ــتـــي تــســتــغــل األوضــــــــاع الــهــش بــالــبــشــر الـ

لهؤالء املهاجرين من أجل تحقيق مكاسب 
مادية على حساب حياتهم« .

قـــانـــونـــًا  ــونــــس  تــ أقـــــــــّرت   ،2016 عــــــام  وفــــــي 
لكن  بالبشر،  االتــجــار  إلــى مكافحة  يــهــدف 
ســيــاســتــهــا تـــجـــاه مــلــف املـــهـــاجـــريـــن أبــقــت 
، ومــعــّرضــة لكل 

ّ
هــذه الفئة فــي وضــع هـــش

أنواع املخاطر. وقد نشرت الهيئة الوطنية 
ــار بـــاألشـــخـــاص )االتـــجـــار  ملــكــافــحــة االتــــجــ
بالبشر( في تونس أخيرًا عن »دليل مرافقة 
وإعادة إدماج ضحايا االتجار باألشخاص 
ــات  ــيــ ــــن أجــــــل تـــطـــويـــر اآللــ ــــي تـــــونـــــس«، مـ فـ
بالبشر  االتجار  ضحايا  لتوجيه  الوطنية 
التي تضمن  الرعاية املناسبة  إلى خدمات 
حمايتهم ومرافقتهم. وتحدثت الهيئة عن 
تــراجــع عـــدد ضــحــايــا االتـــجـــار بــالــبــشــر من 

1313 عام 2019 إلى 907 عام 2020.
ترك 20 مليون أميركي وظائفهم بن 
إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب املاضي، 
وتــبــعــهــم 4.4 مـــايـــن فـــي ســبــتــمــبــر/ 
ــرة مــســتــمــرة  ــيـ ــوتـ ــلـــول املــــاضــــي. والـ أيـ
»استقالة  مــوجــة  مــا يمثل  وتــتــســارع 
»هجرة  بأنها  وصفها  يمكن  كــبــرى« 
جــمــاعــيــة لــلــعــمــل، إلشـــبـــاع الــرغــبــات 
يشير  والعمل«.  الحياة  في  القصوى 
تقرير نشره موقع »بغ ثينك« إلى أن 
تعّبر  ال  الكبرى«  »االستقالة  تسمية 
عن مضمون اللحظة، ويكتب: »رغم أن 
االلتفاف الكبير يشير إلى اضطرابات 
ــــى أصـــحـــاب  ــًا بـــالـــنـــســـبـــة إلــ خـــصـــوصـ
بــعــض املـــصـــالـــح. لــكــن بــالــنــســبــة إلــى 
العمال، هناك تفاؤل بأن هناك شيئًا 
ــوادث الــتــســريــحــات  ــ أفـــضـــل. وبـــعـــد حــ
والتعامل مــع قيود وبــاء كــورونــا في 
الــعــامــن األخـــيـــريـــن، لـــن يــقــبــلــوا بــأقــل 
مـــن األفــــضــــل«. ويـــوضـــح الــتــقــريــر أن 
تــرك وظائفهم  األميركين دأبــوا على 
فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات من 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، لــكــن هــــذه الــوتــيــرة 
تباطأت في الثمانينيات بسبب تعثر 
يقّيدون  جعلهم  ما  الشرائية،  قوتهم 
أنــفــســهــم بــوظــائــفــهــم لــلــحــصــول على 
رعاية صحية ميسورة الكلفة، وشبكة 
أمــان مــالــي. مــن هنا يــرى محللون أن 
الكبرى هي عودة لظهور  »االستقالة 
ــن يـــدركـــون  ــذيـ الـــعـــمـــال األمـــيـــركـــيـــن الـ
قيمة سحر الباد في توفير الفرص، 
متساوية،  تعويضات  عن  ويبحثون 
بــــعــــدمــــا واجــــــهــــــوا ســـــنـــــوات مـــــن قــلــة 
احتماالت تغيير الوظائف أو االنتقال 
إلــــى دولــــة أخـــــرى، أو إنـــشـــاء شــركــات 
»جائحة  أن  التقرير  ويـــرى  جــديــدة«. 

ــيـــن  ــركـ ــيـ ــلـــبـــت حــــيــــاة األمـ كــــــورونــــــا قـ
ــقـــب بـــســـبـــب إجـــــــــراءات  ــلـــى عـ رأســـــــًا عـ
لتدابير تسريح،  اإلغــاق، وعرضتهم 
بـــدوام كامل  إلــى مــدرســن  وحولتهم 
ألوالدهم. وأولئك الذين حالفهم الحظ 
يكافحون  على وظائفهم  الحفاظ  في 
حــالــيــًا لــلــتــكــيــف مـــع الـــتـــحـــوالت الــتــي 
ـــد 

ّ
ــك ول ــل ذلـ شــهــدتــهــا مــصــالــحــهــم. وكـ

ــــصــــت رفـــاهـــيـــة 
ّ
ــل ــة قــ ــلــ ــائــ ــًا هــ ــغــــوطــ ضــ

الناس«.
وتــشــهــد الـــهـــجـــرات الـــكـــبـــرى املــصــالــح 
الـــــتـــــي اهــــــتــــــزت خــــــــال الـــــــوبـــــــاء مــثــل 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة والــرعــايــة الصحية 
علمًا  الغذائية،  والخدمات  والضيافة 
ــواد  أن خـــدمـــات الــبــيــع بــالــتــجــزئــة واملــ
عالية  دوران  معدالت  تشهد  الغذائية 
دائمًا، في حن ترتبط مشاكل الرعاية 
ــقـــص الـــدعـــم.  ــــاق ونـ ــــاإلرهـ الــصــحــيــة بـ
ويورد التقرير أن األميركين يدركون 
بعد مرحلة وباء كورونا خطورة رهان 
االحــتــفــاظ بوظائفهم مــن أجــل األمــان 
املالي، وينقل عن استطاع أجراه على 
اآلن  »الــعــامــلــن  أن  إن«  »لينكد  مــوقــع 
يــمــنــحــون أولـــويـــة لــلــمــرونــة والـــتـــوازن 
بــن الــعــمــل والــحــيــاة وتــحــقــيــق فــوائــد 
ــن الــــــــرواتــــــــب«. لـــكـــن أســــتــــاذة  ــ أكــــثــــر مـ
السلوك التنظيمي مارثا مازنيفسكي 
يــســتــطــيــع  »ال  أحـــــــدًا  أن  ــلـــى  عـ تــــشــــدد 
االستقالة إال إذا امتلك خيارًا، والدرس 
املستفاد من هذه اللحظة في التاريخ 
ــقـــررون االســتــقــالــة ألنــهــم  أن الـــنـــاس يـ
يــريــدون اغــتــنــام اللحظة، والــعــمــل من 
أجل شيء أفضل لهم. والجيد املتوفر 

بات غير كاٍف«.
)كمال حنا(

أميركا: ماليين إلى »االستقالة 
الكبرى« بحثًا عن األفضل

زهير هواري

العمرية،  الــفــئــات  الــطــور املستجد مــن وبـــاء كــورونــا كــل  تــأثــيــر  يشمل 
أكانت في  املتمدرسة، ســواء  واألعمار  القطاع  في  العاملني  وخصوصًا 
صفوف الحضانات أو حتى ما بعد املرحلة الجامعية، أي طالب درجات 
ويضغط  حركتهم،  يشل  الذين  بالباحثني  ناهيك  والــدكــتــوراه،  املاستر 

عليهم بأشكال متعددة.  
لكن املضاعفات واألضرار ال تتوزع بعدالة على أبناء البشر. فاملعروف 
على  بعدالة  اللقاحات  بتوزيع  الــوعــود  حــول  أطلقت  التي  ــاءات  االدعــ أن 
الــدول  الفقيرة من جانب  الــدول  بــأســره، بما فيه  الكوكب  جميع سكان 

الغنية، ذهبت أدراج الرياح. 
ومن املعلوم أن فرض ضرائب على الشركات العمالقة واملصارف العابرة 
العالم  ســكــان  لتحصني  األمــــوال  لتوفير  كـــاٍف  مقبولة  بنسبة  لــلــحــدود 
الدول  ليست فقط  بينها  الدخل، ومن  املحدودة  البلدان  فغالبية  بأسره. 
األفريقية واآلسيوية وأميركا الالتينية، ومن ضمن هذه الفئة العديد من 
لغ عن الكثير من اإلصابات بالفيروس لقصور في  بِّ

ُ
الدول العربية، لم ت

هياكل إداراتها الصحية. بل أن بعضها أنكر وجود الفيروس على أرضه 
. وما دام ينكر وجوده، فمن البديهي أن يثير ذلك شكوك املنظمات 

ً
أصال

والهيئات الصحية بشأن تقديم الخدمات الصحية والتأهب للمواجهة. ما 
قاد إلى افتقارها القرار السياسي واالجتماعي باعتماد تحرك استباقي، 

رغم تكرار النداءات والدعوات وإبداء االستعداد للمساعدة. 
أزمة فيروس كورونا بتحوراته، وآخرها »أوميكرون« بتوسع مداه على 
الكوكب، تؤكد أن التأهب ملواجهته أمر حاسم على مصير البشرية في 
ظل العوملة القائمة. من خالل ضرورة اعتماد العديد من السيناريوهات 
الة، التي تضع  املختلفة والتي تصب في إطار الهدف العام باملكافحة الفعَّ
في االعتبار أن انتشاره سيحدث على شكل موجات متالحقة ال يفصل 
 يحدث بني واحدة 

ً
بني الواحدة والثانية سوى وقت قصير، بل إن تداخال

وأخرى. أي أن عملية التصدي له يجب أن تكون دورية وشبه دائمة. وإنه 
أن تشرع  املــوجــات بعد،  هــذه  لم تتضرر من  التي  البلدان  يتوجب على 
في تأمني مقومات االستعداد من خالل وضع خطط لالستجابة. وفي 
العام،  الصعيد  على  الــوبــاء  بمخاطر  الوعي  رفــع مستوى  منها  املقدمة 
وإشراك كل القطاعات في مهمة تعميم ثقافة الوقاية من مخاطره، وإعداد 
رة وأجهزة األوكسيجني واللقاحات.  الكوادر البشرية، وكذلك توفير األسِّ
»التكيف« ممكنة بمجرد  أن يجعل عملية  التوجه من شأنه  هــذا  مثل 
أدنــى حــد ممكن.  إلــى  السلبية  تأثيراتها  األزمـــة، ويقلص مــن  حــدوث 
ويــمــكــن أن تتضمن الــخــطــة اســتــحــداث بـــروتـــوكـــوالت تــضــم املــــدارس 
التعليمية عندما يتطلب األمر،  والجامعات، وفرض إغالق املؤسسات 

وتوفير التعلم عن ُبعد، وغير ذلك. 
)باحث وأكاديمي(

تفشي الوباء والعدالة 
المفقودة

أكاديميا

الذين  أشخاص   107 الـ  أصل  من  شخصًا   23 عن  يقل  ال  ما  بحق  صدر 
أُعدموا في مصر حكم باإلعدام في حاالت تتعلق بالعنف السياسي، 
من  وغيرها  قسرية  »اعترافات«  شابتها  الجور  بالغة  محاكمات  إثر 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ومن ضمنها التعذيب، وحاالت 
أعقاب  في  مصر  في  اإلعــدام  عمليات  وارتفعت  القسري.  اإلخفاء 
بسجناء  صلة  له  الماضي  أيلول  سبتمبر/  شهر  في  وقع  أمني  حادث 

ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام في سجن العقرب.

تعذيب وإخفاء قسري

تدعو منظمات دولية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام )غوانلويجي غويرسيا/ فرانس برس(

في أحد مستشفيات دمشق )لؤي بشارة/ فرانس برس(

Saturday 29 January 2022 Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة

)Getty /أولوية للمرونة بين العمل والحياة بعد كورونا )براندون بيل

وقع ضحية شبكات االتجار بالبشر )فتحي نصري/ فرانس برس(




