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مفاوضات إلنشاء أداة دولية تعزز االستجابة لألوبئة

اتفق أعضاء منظمة الصحة العاملية على إطالق مفاوضات إلنشاء أداة دولية تساهم في الوقاية
من الجائحة املقبلة ،وينبغي ملسودة االتفاق أن تحصل على املصادقة خالل االجتماع االستثنائي
لجمعية الـصـحــة الـعــاملـيــة ال ــذي ب ــدأ أم ــس اإلث ـنــن ،ويستمر لـثــاثــة أي ــام .وتـنــص امل ـســودة على
إنشاء هيئة تفاوض لصياغة معاهدة أو اتفاق أو أداة لتعزيز الوقاية من الجوائح املستقبلية،
ّ
واالستجابة لها ،ومناقشة أفضل طريقة لتزويد منظمة الصحة العاملية بإطار قانوني يمكنها من
(فرانس برس)
مواجهة األزمات املستقبلية بشكل أفضل.

قالت منظمة الهجرة الدولية ،أمس االثنني ،إن نحو  1200أسرة يمنية استقرت مؤخرًا في مخيم
«السميا» (شــرق مــأرب) هربًا من القتال ،وإنها بــدأت مؤخرًا توزيع مــواد اإلغاثة الطارئة ،ونقل
املياه بالشاحنات ،وبناء املراحيض ،وخزانات املياه ،خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء .ولم يكن
ُ
في املخيم سوى  60عائلة حتى مطلع نوفمبر /تشرين الثاني ،لكن لطاملا اعتبرت مدينة مأرب
بمثابة ملجأ للكثير من النازحني الذين فروا هربًا من املعارك ،أو أملوا ببداية جديدة في مدينة
(فرانس برس)
ظلت مستقرة سنوات ،ولكنهم أصبحوا اآلن في مرمى النيران.

معرض تراثي فلسطيني
غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارت ــدى الفلسطيني مهند أبــو لحية ال ــزي التراثي
ً
الـ ــذي ك ــان األج ـ ــداد يــرتــدونــه م ـح ــاوال أن يجسد
تاريخهم في األراضــي املحتلة عام  ،1948مقدمًا
خالل معرض تراثي أقامته وزارة السياحة واآلثار،
أمس اإلثنني ،في موقع تل أم عامر األثــري ،وسط

قطاع غزة ،شرحًا للزوار حول املالبس التي كانت
سائدة قبل أكثر من  100عام في فلسطني .وضم
املعرض األدوات التي كــان يستخدمها املــزارعــون
الـفـلـسـطـيـنـيــون ق ــدي ـم ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى سـيــوف
وخناجر يعود بعضها إلى العهد الروماني والعهد
الكنعاني ،كما تخلله تقديم بعض األهازيج التراثية
الفلسطينية ،ولوحات فنية قديمة ،وأخــرى حديثة

ت ــروي تفاصيل القضية الفلسطينية ،واملــراحــل
التاريخية لها .ويتزامن املعرض مع يوم التضامن
الذي أقرته األمم املتحدة للوقوف إلى جانب الشعب
الفلسطيني ،والــذي يصادف  29نوفمبر/تشرين
ّ
الـثــانــي مــن ك ــل ع ــام .ويـشـمــل امل ـعــرض مجموعة
مــن األنـشـطــة الـتــي تـجـســد مختلف أنـ ــواع الـتــراث
الفلسطيني ،مثل صناعة خبز الـصــاج ،والنقش

ع ـلــى أي ـ ــدي ال ـص ـغ ــار ،ون ـق ــش خــري ـطــة فلسطني
الـتــاريـخـيــة بــاسـتـخــدام الفسيفساء .يـقــول وكيل
وزارة السياحة واآلث ــار فــي غ ــزة ،إبــراهـيــم جابر،
ل ـ «الـعــربــي ال ـجــديــد»ّ ،إن «الـقـطــع األثــريــة املختلفة
املوجودة في املعرض تعكس الوجود الفلسطيني
املمتد على مدار قرون ،وتدلل على مدى تنوع التراث
والحضارة الفلسطينية في مختلف العصور».

(عبد الحكيم أبو رياش)

«صوالت وجوالت» للصوص سورية

عبد اهلل البشير

ارتفعت منذ عامني معدالت جرائم السرقة
في مدينتي الالذقية وجبلة غــرب سورية،
فال محرمات توقف اللصوص القادرين على
فعل أي شــيء مــن خلع وكسر وتحطيم ،والحصول
على غنائم من كل نوع ومن أي مكان تمهيدًا لبيعها
بدخل يعتبر األهم بالنسبة إليهم.
يصف الناشط اإلعالمي حسام الجبالوي لـ «العربي
الجديد» الحال السائدة في الالذقية وجبلة بالقول:
«ال ـخــوف كبير واألمـ ــان شـبــه مـفـقــود .إغ ــاق الـنــاس
أبواب املباني ال يمنع اللصوص من سرقة مضخات
مـيــاه وأل ــواح الـطــاقــة الشمسية الـتــي تشكل املصدر
الوحيد للسكان للتزود بنور الكهرباء التي باتوا
يـعـتـبــرونـهــا م ــن م ـظــاهــر ال ــرف ــاه ـي ــة ،ول ـي ــس حــاجــة
أساسية في حياتهم اليومية».
وي ـل ـفــت إلـ ــى أن «غــال ـب ـيــة ال ـل ـص ــوص ف ــي م ــأم ــن من
الـعـقــاب ،باستثناء أولـئــك الــذيــن يعملون بمفردهم
تحت ضغط الجوع والفقر .واملشكلة األســاس التي
ي ـعــانــي مـنـهــا س ـكــان ال ــاذق ـي ــة أن ال ـشــرطــة ال تـبــذل
جـهــودًا العتقال اللصوص املــدعــومــن واملحسوبني
غالبًا على قادة سابقني في مليشيات الدفاع الوطني،
أو ضباط أمن مقربني لهم ،ما يسمح باإلفراج عنهم
بعد وقت قصير من اعتقالهم .وهذا أمر شائع يسبب
خــوفــا كـبـيـرًا ل ـل ـنــاس» .يـضـيــف« :يـنـفــذ عـنــاصــر من

مليشيا الــدفــاع الــوطـنــي املــزوديــن بأسلحة والــذيــن
يـحـظــون بحماية ق ــادة مليشيات عمليات السلب،
وبينهم عناصر سابقون في جيش النظام باتوا بال
عمل بعد تسريحهم من الخدمة .وتستهدف غالبية
الحوادث أشخاصًا يقودون سيارات خاصة يسلبون
ك ــل م ــا ي ـم ـل ـكــون م ــن م ــال وأجـ ـه ــزة ه ــوات ــف خ ـلــوي،
وأحيانًا بضائع تكون في حوزتهم».
وف ــي  24نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،أعـلــن
مصدر في وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري
أن مــواطـنــا أبـلــغ شــرطــة منطقة الحفة بالالذقية أن
ً
شخصًا مجهوال ســرق أغــراضــا مــن منزله .وأوضــح
امل ـصــدر أن ــه «ب ـعــد إجـ ــراء تحقيق اعـتـقــل ف ــرع األمــن
الجنائي املدعو عدي ب .الــذي اعترف بسرقة املنزل
ً
وم ـن ــازل أخ ــرى ف ــي الـحـفــة عـبــر الـتـسـلــل إلـيـهــا لـيــا
ً
مستغال وجود سكانها في الخارج ،وبيع املقتنيات
ال ـتــي غـنـمـهــا لـلـمــدعــو جــاســم أ .ال ــذي أوق ــف أيـضــا،
واعترف بشراء املسروقات».
وف ــي الـعــاصـمــة دم ـشــق ،اعـتـقـلــت ق ــوات شــرطــة قسم
الشاغور التابع للنظام السوري أفراد عائلة امتهنوا
ال ـس ــرق ــة وال ـن ـش ــل .وق ــال ــت ف ــي ب ـي ــان إن «حـ ـس ــام ن.
وزوجـتــه رسمية ج .وبناتهما زينب وأمـيــرة وشــام
ت ــرددوا على ك ــراج فــي منطقة الـسـيــدة زيـنــب ،حيث
نـشـلــوا مــواطـنــن وس ــرق ــوا مـحـتــويــات فــي س ـيــارات.
واع ـت ــرف ح ـســام خ ــال الـتـحـقـيــق بـتـشـغـيــل زوج ـتــه
وبـنــاتــه فــي الـنـشــل ل ـشــراء م ـخــدرات كــونــه متعاطيا

ومدمنا .وكشف التدقيق في وضعه وجــود بالغات
ع ــدة تـطــالــب بــالـبـحــث عـنــه ومــاحـقـتــه بـتـهــم النشل
وتعاطي املخدرات وأخرى مختلفة».
ويـتـحــدث يــونــس ع ـمــار ،املـقـيــم فــي منطقة جــرمــانــا
بريف دمشق لـ«العربي الجديد» ،عن أن «السرقات
ش ــائ ـع ــة م ــن خ ـ ــال اسـ ـتـ ـغ ــال الـ ـلـ ـص ــوص ال ـف ـت ــرات
الطويلة النقطاع الكهرباء ،وتشمل إلى املنازل سرقة
إطارات سيارات ،علمًا أن املنازل األرضية هي األكثر
اسـتـهــدافــا حــالـيــا .والـلـصــوص ال يــوفــرون أي شــيء
يستطيعون حمله ،ويــدخـلــون أي مـنــزل يغيب عنه
أص ـحــابــه» .وتــوسـعــت أخ ـي ـرًا دائ ــرة الـســرقــة لتشمل
أمــاكــا عــامــة فــي حـمــص ،بينها أجـهــزة لالتصاالت
ّ
واإلنـتــرنــت ،مــا عطل الـخــدمــات فــي أج ــزاء كبيرة من
أحـيــاء البياضة ودي ــر بعلبة والــزهــراء واإلن ـشــاءات
واملحطة وبابا عمرو ومنطقة طريق زيدل في مدينة
ح ـمــص ،وق ــرى الـبــويـضــة وخــربــة الـحـمــام وحــاويــك
ومناطق أخرى في ريف حمص.
أيـضــا ،يـقــول ال ـنــازح مــن ريــف إدل ــب الجنوبي عامر
أبــو أحمد وال ــذي يقيم فــي مخيم قــرب مدينة الدانا
شمال إدلب لـ«العربي الجديد» الذي سرقت دراجته
الـنــاريــة قـبــل أش ـهــر« :يــركــز ال ـســارقــون فــي منطقتنا
على الدراجات النارية بالدرجة األولى لسهولة مهمة
الحصول عليها ونقلها ،إذ يكفي أن يغيب أصحابها
لدقائق قليلة ،كي ال يجدوا دراجاتهم النارية لدى
عودتهم إلــى مكان ركنها .يقتنص اللصوص أدنى

تزايد مقلق للسرقات
توسعت جــرائــم الــســرقــة فــي حمص لتشمل
أمالكًا عامة ،وأجهزة االتصاالت واإلنترنت ،مما
ّ
يعطل الخدمات األساسية ،كما شهدت حلب
ارتفاعًا بنسبة  80في المائة في عدد الجرائم
خالل السنوات الثالث الماضية ،وبلغت نسبة سرقة
المنازل  81في المائة ،وأظهر استطالع للرأي أن 75
في المائة من السكان يخشون التعرض للسرقة.

فــرصــة الرت ـك ــاب فـعـلـتـهــم ،م ــن دون أن يـهـتـمــوا بما
ق ــد ي ـح ــدث» .ويـ ــروي م ـصــدر ف ــي مــديـنــة الـقــامـشـلــي
بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية الخاضعة
ل ـس ـي ـط ــرة «قـ ـ ــوات س ــوري ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» (ق ـس ــد)
لـ«العربي الجديد» أن «حوادث السرقة تشمل مناطق
محيطة باملدينة أيـضــا ،وال تقتصر على بـيــوت ،إذ
يقتحم اللصوص م ــزارع يسلبون مـعــدات صناعية
وزراعية منها .وقبل أيــام ،نهب لصوص محتويات
مــزرعــة فــي قرية خالد غلو بينها مــواد بناء جلبت
إلنشاء مشروع دواجن .كما سرقوا ألواحًا كهربائية
داخل مستودعات كسروا أبوابها الرئيسية».
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الدول الغنية تدفع ثمن
احتكار لقاحات كورونا

على الرغم من عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة
بالمتحور الجديد «أوميكرون» حتى اليوم ،إال أن ظهوره
أحدث هلعًا حول العالم ،فقررت بعض الدول إغالق
حدودها ،وقررت دول أخرى تشديد القيود االحترازية

المتحور
أوميكرون
لندن ـ العربي الجديد

يــواصــل متحور فـيــروس كورونا
ال ـج ــدي ــد «أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون» ال ـظ ـهــور
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن دول الـ ـع ــال ــم،
مثيرًا الـخــوف فــي نـفــوس مــايــن البشر من
إمكانية فرض قيود جديدة ،أو عودة الدول
إلـ ــى ال ـق ـي ــود ال ـت ــي ف ــرض ــت س ــاب ـق ــا م ــع ب ــدء
انـتـشــار الـجــائـحــة ،وال ـتــي مــا زال االقـتـصــاد
ال ـع ــامل ــي يـ ـح ــاول ال ـت ـع ــاف ــي م ــن تــداع ـيــات ـهــا
املستمرة منذ عامني .وقالت منظمة الصحة
الـعــاملـيــة ،أمــس اإلث ـنــن ،إن املـتـحــور الجديد
مــن املــرجــح أن يشكل خـطـرًا عامليًا «مرتفعًا
ل ـل ـغــايــة» ،وق ــد ي ـكــون ل ــزي ــادة ع ــدد إصــابــات
ك ــوف ـي ــد 19-ال ـجــديــدة «ع ــواق ــب وخ ـي ـمــة» في
بعض املـنــاطــق ،وحـثــت ال ــدول على اإلس ــراع
بتطعيم الفئات ذات األولــويــة ،و«التأكد من
وضع خطط لتخفيف األزمات» للحفاظ على
الـخــدمــات الصحية األســاس ـيــة ،مـشـيــرة إلــى
أن «أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل من
التحورات ،وبعضها يثير القلق».
فهم مستوى الخطورة

واكتشف «أوميكرون» ،ألول مرة في جنوب
أفريقيا ،وتم رصده الحقًا في دول عدة بينها
أستراليا وبلجيكا وبوتسوانا وبريطانيا
وكـنــدا والــدنـمــارك وفــرنـســا وأملــانـيــا وهونغ
كـ ــونـ ــغ وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل وإي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا وه ــولـ ـن ــدا
والـبــرتـغــال .وتـقــول منظمة الصحة العاملية
إن األمــر قــد يستغرق مــا بــن «أي ــام إلــى عدة
أس ــاب ـي ــع» لـفـهــم م ـس ـتــوى خ ـط ــورت ــه ،لكنها
صنفته باعتباره «مثيرا للقلق» ،وأكــدت أن
«الحاالت املتزايدة بصرف النظر عن التغير
ً
في شدتها ،قد تشكل طلبًا هائال على أنظمة
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،ورب ـمــا ت ــؤدي إل ــى زي ــادة
معدالت اإلصابة باألمراض ،وزيادة الوفيات،
كما سيكون التأثير على الفئات الضعيفة
من السكان كبيرًا ،ال سيما في البلدان التي
تنخفض فيها معدالت التطعيم» .وفي حني
أعلنت منظمة الصحة العاملية ،يــوم األحــد،
ّ
أن اخ ـت ـب ــارات «ب ــي س ــي آر» ال تـ ــزال فـ ّـعــالــة
ّ
لناحية الكشف عن املتحور الجديد ،إال إنها
ّ
ع ــادت لتشير إلــى أن هـنــاك دراس ــات جارية
ّ
من أجل قياس مدى فعالية األدوات األخرى
املستخدمة لتشخيص اإلصابة.
ال وفيات

ول ـ ــم ي ـت ــم ح ـت ــى اآلن ،ت ـس ـج ـيــل أي ـ ــة وف ـي ــات
مرتبطة بـ«أوميكرون» ،لكن منظمة الصحة
ال ـع ــامل ـي ــة ق ــال ــت إن هـ ـن ــاك ح ــاج ــة مل ــزي ــد مــن
األبـحــاث للوصول إلــى فهم أفضل الحتمال
ت ـغ ـل ـبــه ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،أو ع ـل ــى امل ـن ــاع ــة
املـكـتـسـبــة ب ـعــد اإلص ــاب ــة ،وأض ــاف ــت أن ــه من

في ظل احتكار
الدول الغنية للقاحات
المضادة لكوفيد19-
على حساب الدول
ّ
يحذر خبراء
الفقيرة،
من انتشار متحورات
جديدة ،على غرار
«أوميكرون»
ناصر السهلي

هذا ما
نعرفه عنه
حتى اليوم

املـتــوقــع الـحـصــول عـلــى املــزيــد مــن البيانات
خــال األسابيع املقبلة .وصــدر أول بــاغ عن
املـتـحــور الـجــديــد ي ــوم  24نــوفـمـبــر /تشرين
الثاني ،من جنوب أفريقيا التي ارتفعت فيها
اإلصابات بشكل كبير ،وانتشر املتحور منذ
ذل ــك ال ـح ــن ،وتـسـبــب ف ــي ف ــرض ال ـعــديــد من
ال ــدول قـيــودًا على حــركــة السفر فــي محاولة
لعزل نفسها .وأكدت منظمة الصحة العاملية
في أحدث توجيهاتها ،أنه يتعني على الدول
استخدام «نهج يستند إلى املخاطر لتعديل
إجراءات السفر الدولية في الوقت املناسب»،
م ـط ــال ـب ــة ال ـ ـ ـ ــدول ب ـ ــ«اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى الـ ـح ــدود
مفتوحة» ،وأضافت أنه «من املتوقع إصابة
األشـ ـ ـخ ـ ــاص امل ـط ـع ـم ــن ب ـل ـق ــاح ــات ك ــورون ــا
باملتحور الجديد ،وإن كان بنسبة محدودة».
أكثر قابلية لالنتقال

م ــن جـهـتــه ،رج ــح الـخـبـيــر ال ـب ــارز ف ــي مـجــال
األمـ ــراض املـعــديــة فــي جـنــوب أفــريـقـيــا سالم
عـ ـب ــد ال ـ ـكـ ــريـ ــم ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،أن ل ـق ــاح ــات
كوفيد 19-الحالية ستكون فعالة في الحماية
من األعراض الشديدة للمتحور «أوميكرون»،
أو الـحــاجــة إل ــى دخ ــول املستشفى مــن جــراء
اإلص ــاب ــة ب ـهــا ،وق ــال عـبــد ال ـكــريــم ،ال ــذي كــان
املـسـتـشــار الــرئـيـســي للحكومة خ ــال جهود

االستجابة األولى للجائحة ،إنه «من السابق
ألوانه القول ما إذا كان «أوميكرون» يتسبب
ف ــي ظ ـه ــور أع ـ ــراض مــرض ـيــة أك ـث ــر ح ــدة من
ال ـســاالت الـســابـقــة ،ومــع ذل ــك ،يـبــدو أن هــذا
املـتـحــور أكـثــر قابلية لــانـتـقــال ،وأكـثــر قــدرة
عـلــى إص ــاب ــة األش ـخ ــاص املـحـصـنــن ،س ــواء
الـحــاصـلــن عـلــى التطعيم ،أو املـتـعــافــن من
عدوى سابقة».
خطة عالمية

وتـ ـب ــذل م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة ج ـه ــودًا
للتوصل إلــى اتـفــاق دول ــي ملحاربة األوبـئــة،
وانـ ـض ــم امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـمـنـظـمــة ،ت ـي ــدروس
أدهـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوم غ ـ ـي ـ ـبـ ــري ـ ـسـ ــوس ،اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،إلـ ــى
املستشارة األملانية أنغيال ميركل ،ورئيس
ت ـش ـي ـل ــي ،س ـب ــاس ـت ـي ــان ب ـن ـي ـي ــرا ،ف ــي جـلـســة
افتراضية ضمت الدول األعضاء في مجلس
الـصـحــة الـعــاملــي ،ملناقشة وض ــع خـطــة عمل
عــاملـيــة تـسـتـهــدف مـنــع األوب ـئ ــة املستقبلية،
واالس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ــاسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ـه ــا ف ـ ــي ح ــال
حدوثها.
واعتبر غيبريسوس أن ظهور «أوميكرون»
يوضح خطورة الوضع العاملي وهشاشته،
مطالبًا باتفاق «ملزم قانونيًا» حول األوبئة
ألن الـنـظــام الـحــالــي ال يـعـطــي حــاف ـزًا لـلــدول
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لـلـتـنـبـيــه ض ــد ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي ستصلها
حـتـمــا ،مــؤك ـدًا أن ــه ك ــان ينبغي م ــدح كــل من
جـنــوب أفــريـقـيــا وبــوتـســوانــا ،حـيــث اكتشف
ً
املتحور الجديد ،بدال من تعريضها للعقاب،
في إشارة إلى قيود السفر التي أعلنتها كثير
من الدول من وإلى دول جنوب قارة أفريقيا.
ورغم هذا ،فإن مشروع القرار املعروض على
مجلس الصحة العاملي ال يدعو إلــى العمل
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى «مـ ـع ــاه ــدة تـخــص
األوب ـئــة» ،أو «وسيلة ملزمة قانونًا» مثلما
يريد البعض من أجل تحفيز ردة فعل دولية
في حالة حدوث جائحة أخــرى .وسعت عدة
دول ،من بينها دول أوروبية ،لوضع تسمية
قـبــل ال ـشــروع فــي الـعـمــل عـلــى مـعــاهــدة ،لكن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ودول أخ ـ ــرى ردت بــأن
جوهر أي اتفاق يجب أن يعد أوال قبل إطالق
أي تسمية.

تمويل يعتمد عليه

ودع ــت املـسـتـشــارة األملــان ـيــة أنـغـيــا ميركل
إلــى «تمويل يعتمد عليه» ملنظمة الصحة
ال ـع ــامل ـي ــة ،وزيـ ـ ـ ــادة امل ـس ــاه ـم ــات م ــن ال ـ ــدول
األع ـ ـضـ ــاء ،وق ــال ــت ف ــي رس ــال ــة مـ ـص ــورة إن
«األثــر الكارثي لجائحة كوفيد 19-بالنسبة
للصحة واالق ـت ـصــاد يـجــب أن يـكــون درس ــا.
الفيروسات ال تعرف حــدودًا وطنية ،ولهذا
يجب أن نفرض إجــراءات لتحسني الوقاية،
واالك ـت ـشــاف املـبـكــر ،واالس ـت ـجــابــة بــأسـلــوب
ملزم دول ـيــا» .ونشر سيمون مانلي ،سفير
بــريـطــانـيــا ف ــي جـنـيــف ،نـسـخــة م ــن مـســودة
نـصـيــة ات ـف ــق عـلـيـهــا ب ــاإلج ـم ــاع ك ـمــا تنص
ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ــذه
القضايا ،وقال إن «متحور أوميكرون يظهر
مجددًا سبب احتياجنا لتفاهم مشترك حول
كيفية استعدادنا واستجابتنا للجائحات،
وب ــال ـت ــال ــي ع ـل ـي ـنــا أن ن ـل ـعــب ج ـم ـي ـعــا وف ـقــا
للقواعد نفسها».
إجراءات الدول
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عدد الدول غير األفريقية التي رصدت
«أوميكرون» ،ومن بينها أستراليا
وبريطانيا وكندا وألمانيا.

وقــالــت الـيــابــان ،أمــس اإلثـنــن ،إنها ستغلق
حدودها أمام األجانب اعتبارًا من منتصف
ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء ،كـ ــإجـ ــراء احـ ـ ـت ـ ــرازي ،ك ـم ــا أن
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــن الـ ـع ــائ ــدي ــن مـ ــن دول مـ ـح ــددة
سـ ـيـ ـضـ ـط ــرون ل ـ ــدخ ـ ــول حـ ـج ــر صـ ـح ــي فــي
م ـن ـشــآت مـخـصـصــة ،وذلـ ــك ع ـلــى ال ــرغ ــم من
أن الـبــاد لــم تــرصــد حتى اآلن أي إصــابــات
بـ ـ ــ«أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» .وأكـ ـ ـ ــدت أسـ ـت ــرالـ ـي ــا أن ـهــا
س ـت ــراج ــع خـطـط ـهــا إلع ـ ــادة ف ـتــح ح ــدوده ــا
أمــام املهاجرين والـطــاب اعتبارًا مــن بداية
ديسمبر /كانون األول ،وذلــك بعد تسجيل
أول ـ ـ ــى اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات بـ ـ ــ«أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» ،وقـ ــال

رئيس ال ــوزراء ،سكوت موريسون ،إنــه «من
السابق ألوان ــه بعض الـشــيء» إع ــادة فرض
حـ ـج ــر صـ ـح ــي عـ ـل ــى املـ ـس ــاف ــري ــن األج ــان ــب
مل ــدة أس ـبــوعــن ،و«سـنـتـخــذ ق ـ ــرارات هــادئــة
ومعقولة» .ورصدت البرتغال  13إصابة بني
العـبــن وأع ـضــاء مــن فــريــق «بلينينسيش»
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ف ــي ل ـش ـبــونــة ،ب ـعــد ع ـ ــودة أحــد
الالعبني مؤخرًا من جنوب أفريقيا .وذكرت
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوي ـس ــري ــة أن ـه ــا رص ـ ــدت أول
إص ــاب ــة مـحـتـمـلــة بــامل ـت ـحــور «أومـ ـيـ ـك ــرون»
لشخص عــاد مــن جـنــوب أفريقيا قبل نحو
أسبوع ،وقررت تشديد القيود على الدخول
للحيلولة دون انـتـشــاره ،وشـمــل ذلــك إلــزام
املسافرين من  19دولة بتقديم اختبار سالب
ل ــدى اسـتـقــالـهــم ال ـطــائــرة ،عـلــى أن يدخلوا
الحجر الصحي عشرة أيــام بعد وصولهم.
وفــي النمسا ،ذكــرت مـصــادر صحية أنــه تم
رصد أول إصابة باملتحور الجديد ،وأعلنت
اس ـك ـت ـل ـن ــدا عـ ــن رصـ ـ ــد سـ ــت إص ـ ــاب ـ ــات ب ــه،
مضيفة أن مسؤولي الصحة العامة يعملون
للوقوف على مالبسات هذه اإلصابات.
وحـ ـظ ــرت ال ـح ـكــومــة امل ـغ ــرب ـي ــة ،أمـ ــس األول
األحد ،جميع رحالت الركاب الدولية الوافدة
مل ــدة أس ـب ــوع ــن ،اع ـت ـب ــارا م ــن  29نــوفـمـبــر/
تشرين الثاني.
وقـ ــالـ ــت وزارة الـ ـصـ ـح ــة فـ ــي سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة،
إنـهــا أرج ــأت فتح حــدودهــا أم ــام املسافرين
امل ـط ـع ـم ــن الـ ـق ــادم ــن مـ ــن دول فـ ــي ال ـش ــرق
األوس ــط ،مثل قطر والـسـعــوديــة واإلم ــارات،
نظرا لدورها «كنقاط نقل» للدول املتضررة
باملتحور الجديد .ودعا العديد من الساسة
األملان البارزين إلى فرض قيود أكثر صرامة
الحـ ـت ــواء اإلص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا بعد

اكتشف «أوميكرون»
ألول مرة بجنوب أفريقيا
صد الحقًا بدول عدة
ورُ ِ
المتحور الجديد أكثر
قابلية لالنتقال وأكثر قدرة
على إصابة المحصنين

وصول معدل اإلصابة إلى مستوى قياسي
ج ــدي ــد ،وتـ ــزايـ ــد امل ـ ـخـ ــاوف بـ ـش ــأن امل ـت ـحــور
«أوميكرون» الذي اكتشفت إصابتني به في
والي ــة بــافــاريــا الجنوبية ،كما قــال مسؤول
في واليــة هيس الغربية إنه تم تأكيد حالة
مشتبه بها لراكب قــادم من جنوب أفريقيا.
وقال وكالء سفر ،اإلثنني ،إن بعض الراغبني
فــي الـسـفــر ي ـف ـكــرون فــي إل ـغــاء خـطـطـهــم ،أو
إرجــائ ـهــا ،فــي ض ــوء الـقـيــود ال ـجــديــدة التي
نـجـمــت عــن رص ــد «أوم ـي ـك ــرون» ،بـمــا يـهــدد
التعافي الهش لصناعة السياحة العاملية.
وتمثل دول جـنــوب ال ـقــارة األفــريـقـيــة ،التي
ُ
اكتشف فيها «أوميكرون» ،نسبة ضئيلة من
حــركــة السفر الــدولــي على مستوى العالم،
لكن بضع دول أعلنت إغــاق حــدودهــا أمام
جميع املسافرين األجانب ،كما شددت دول
م ـن ـهــا بــري ـطــان ـيــا وأس ـت ــرال ـي ــا ال ـق ـي ــود على
الوافدين بسبب املتحور الجديد.

ّ
ّ
ملتحور «أوميكرون»
ُيؤثر االنتشار الكبير
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد ،الـ ــذي ُرص ــد
ألول مرة في جنوب أفريقيا ،على معظم
البلدانُ ،
وي ّ
كرس غياب العدالة بني الدول
امل ـت ـق ــدم ــة وال ـن ــام ـي ــة .وتـ ـتـ ـص ـ ّـرف الـ ــدول
الغنية بأنانية ،من خالل تركيز اللقاحات
املضادة لكورونا في مجتمعاتها ،ما دفع
الخبراء إلــى التحذير مــن خـطــورة األمــر،
ّ
وذلك ربيع العام الحالي ،باعتبار أن ترك
الدول النامية من دون لقاحات لن يؤدي
إلى الحد من الوباء.
ّ
وي ـبــدو أن دول ال ـش ـمــال األوروب ـ ــي أكـثــر
راحة باملقارنة مع دول جنوب القارة ،في
ظل ارتفاع نسبة التلقيح لديها ،وتأمني
حصول نسبة كبيرة من مواطنيها على
جرعتي اللقاحات خــال األشـهــر القليلة
املقبلة .تشهد إيطاليا احتجاجات بسبب
ت ـ ـشـ ـ ّـدد ال ـس ـل ـط ــات وف ــرضـ ـه ــا إجـ ـ ـ ــراءات
جــديــدة ملكافحة كــورونــا لتعويض بطء
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـل ـق ـيــح .ع ـل ــى ع ـك ــس ال ــواق ــع
فـ ــي الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ،ح ـي ــث ت ـ ـجـ ــاوزت نـسـبــة
الحاصلني فيها على الجرعة التعزيزية
(الثالثة) عشرة في املائة .أما في إيطاليا
والنمسا ،فقد تلقى  60في املائة الجرعة
األولى من اللقاحات ،في وقت تشهد دول
العالم الثالث نقصًا كبيرًا.
وكـشـفــت الــوكــالــة الــوطـنـيــة لـلـصـحــة في
كوبنهاغن عــن إصابتني بــ«أومـيـكــرون»
(مع توقع ارتفاع األرقام) .وعلى الرغم من
ّ
أن املواطنني شعروا بالراحة خالل فترة
الصيف ،في ظل السيطرة على الوباء إلى
درجة لم يعودوا فيها مجبرين على وضع
الكمامات ،والعودة إلى مشاهدة مباريات
كرة القدم في دوري أبطال أوروبــا داخل
وخ ــارج ال ـبــاد ،واإلق ـبــال على الـحــانــات،
ه ــا ه ــي الـ ـب ــاد ت ـع ــود إلـ ــى فـ ــرض وضــع
الكمامات ،إذ ال يمكن مواجهة الفيروس
من دون تحصني عادل للشعوب ،وتوزيع
اللقاحات على الدول الغنية والفقيرة في
آن .الـكـشــف عــن مـصــابــن ج ــدد بمتحور
«أوم ـي ـك ــرون» ح ــول ال ـعــالــم ،وال ــذي يثير
قلق منظمة الصحة العاملية ،دفع األمني
ال ـع ــام ملـنـظـمــة «أوكـ ـسـ ـف ــام» ،كــريـسـتـيــان
وايز ،إلى التحدث عن غياب املساواة في
تــوزيــع اللقاحات ،األمــر الــذي يــؤدي إلى
زيـ ــادة ال ـط ـفــرات وبــال ـتــالــي امل ـت ـحــورات.
ونقلت عنه الصحافة الدنماركية قوله
«ليس من العدل أال يحصل الفقراء على
اللقاحات .كما أن ذلك ليس تصرفًا ذكيًا
من قبل الدول الثرية للتوصل إلى حلول
مستدامة ،وهو ما تظهره الطفرة األخيرة
ّ
لكوفيد ،19-ما يؤكد أن املخاطر كبيرة مع
احتمال ظهور طفرات جديدة» .وحاولت
«أوكسفام» لوقت طويل ،الضغط من أجل
زيادة توزيع اللقاحات على دول الجنوب
األق ــل حـظــا ،وكـســر قــواعــد احتكار إنتاج
ال ـل ـقــاحــات ،وت ــأم ــن إنـتــاجـهــا ف ــي ال ــدول
ال ـت ــي ل ــم يـحـصــل غــالـبـيــة سـكــانـهــا على
اللقاحات.
الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن ،وبحسب
ت ـقــاريــر ت ـحــدثــت ع ــن ال ـن ـتــائــج الــوخـيـمــة
ّ
الحتكار اللقاحات في الدول الثرية ،قال إن
بالده مستعدة لتعليق بــراءات االختراع
الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـلـ ـق ــاح ــات ل ـت ـم ـك ــن الـ ـ ــدول

الفقيرة مــن إنتاجها محليًا ،فــي الوقت
ال ــذي ت ـتــردد دول االت ـحــاد األوروبـ ــي في
تبني سياسة كسر االحـتـكــار ،وبالتالي
إت ــاح ــة الـ ـف ــرص ــة أم ـ ــام م ــواطـ ـن ــي ال ـ ــدول
ّ
والحد
النامية للحصول على اللقاحات
من ظهور متحورات جديدة ،والعودة إلى
نقطة الصفر لصالح الشركات العمالقة
ّ
املنتجة لألدوية واللقاحات .كما أن هذا
األم ــر يـعــزز مــوقــف أول ـئــك ال ــذي يتبنون
ّ
نـظــريــة امل ــؤام ــرة ،ويـعـتـبــرون أن كــورونــا
«اختراع يساهم في زيادة أرباح األثرياء
والشركات على حساب أرواح البشر».
وتشهد القارة األفريقية بطئًا في عمليات
التلقيح ،إذ لم تتجاوز النسبة واحدًا في
امل ــائ ــة ،بحسب منظمة الـصـحــة العاملية
والـلـجـنــة الــدول ـيــة للصليب األح ـم ــر ،ما
ّ
ً
يعيد التذكير بأن دوال كثيرة في الشمال
ت ـب ـقــي م ــاي ــن ال ـل ـق ــاح ــات ف ــي مـخــازنـهــا
كجزء من سياسات طــوارئ وطنية ،على
غرار الدنمارك.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول أس ـ ـتـ ــاذ ع ـل ــم األحـ ـي ــاء
الــدقـيـقــة ال ـســريــريــة ف ــي جــامـعــة «جـنــوب
ّ
ال ــدنـ ـم ــارك» ،هــانــس يـ ــورن ك ــومل ــوس ،إن
الـ ـن ــاس ي ــواجـ ـه ــون س ـي ــاس ــات خ ـط ـيــرة،
مشددًا في تصريحات للصحافة املحلية

ّ
في كوبنهاغن على أنــه «مــن وجهة نظر
طبية ،أرسلوا اللقاحات إلى الفقراء الذين
ال يستطيعون تـحـ ّـمــل تـكــالـيـفـهــا .ال ــدول
ّ ّ
ال ـف ـق ـيــرة تـ ـح ــاول م ــا اس ـت ـط ــاع ــت ،إل أن
ّ
األنانية تقود العالم .علمًا أن الفيروس
يصيب حتى أولئك الذين تلقوا جرعتي
اللقاح» فــي إش ــارة إلــى تسجيل العدوى
بني من تلقوا جرعتني بعد مرور  6أشهر،
وخ ـط ــورة وســرعــة تـفـشــي «أوم ـي ـكــرون».
ويــرى خبير في منظمة الصحة العاملية
ّ
أن البشرية تتجه ،بفضل هذه السياسات
األنانية املتبعة ،إلــى تحويل كوفيد،19-
م ــع تـ ـح ــورات ــه املـ ـتـ ـك ــررة ،إل ـ ــى «جــائ ـحــة
مـسـتــدامــة ،مــا يـفــرض تـطــويــر اللقاحات
مــن عــام إلــى آخ ــر» .ويــؤكــد أن أوميكرون
هــو «نتيجة مـبــاشــرة لـعــدم امل ـســاواة في
الـحـصــول على الـلـقــاحــات حــول الـعــالــم»،
م ـش ــددًا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ع ـلــى ض ــرورة
«ت ـب ـن ــي الـ ـع ــال ــم رؤي ـ ـ ــة مـ ــوحـ ــدة تـضـمــن
وص ــول الـلـقــاحــات إل ــى ال ـجــزء األف ـقــر من
العالم».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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سياحة الجزائر تخوض تجربة «اإليواء لدى الساكن»
تضم الجزائر مناطق
شعبية قد تشكل نقاط
جذب سياحية ألبناء
الداخل والقادمين من
الخارج .لكن هذا األمر
يصطدم بعراقيل افتقاد
المرافق ،وهو ما تحاول
السلطات تعويضه من
خالل تجربة «اإليواء لدى
الساكن»

بيت ريفي بالقرب
من مليانة
الجزائرية ()Getty

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ت ـض ــع ال ـس ـل ـط ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة م ـن ــذ س ـن ــوات
ال ـق ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــي ض ـم ــن أول ـ ــوي ـ ــات خـطــط
اإلن ـ ـ ـعـ ـ ــاش االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،وت ـح ــري ــر
االقـ ـتـ ـص ــاد م ــن ال ـت ـب ـع ـيــة ل ـل ـن ـفــط ،وم ـعــال ـجــة
مـ ـش ــاك ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـسـ ـي ــاح ــي ف ـ ــي امل ـن ــاط ــق
الداخلية واملــدن األثرية والصحراء .وأطلقت
أخـيـرًا تجربة نموذجية للسياحة الشعبية
بــاســم «اإليـ ــواء لــدى الـســاكــن» ،والـتــي تسمح
بتجهيز مالكي البيوت في املناطق السياحية
شـقـقـهــم ال ـس ـك ـن ـيــة وت ــأج ـي ــره ــا وفـ ــق ش ــروط
م ـحــددة ،بـهــدف تشجيع الـسـيــاحــة الشعبية
وتعزيز استكشاف التراث الثقافي للمناطق،
خصوصًا تلك التي ال تضم منشآت فندقية.
وت ــواك ــب ال ـت ـجــربــة ال ـن ـمــط ال ـع ــامل ــي ال ـخــاص
باإلقامات السياحية املطبقة في دول عدة.
واختارت وزارة السياحة مدينة منعة في قلب
منطقة األوراس بوالية باتنة ،التي تبعد 620
كيلومترًا من العاصمة الجزائر شرقًا وتضم

ث ــروة سياحية وتــاريـخـيــة كـبـيــرة ومـقـ ّـومــات
ً
تجعلها وجهة للزوار ،نموذجًا أوال لتجربة
«اإليواء لدى الساكن» .وشجعت السكان على
َ
تجهيز منازلهم الستقبال السياح موسميا
أو على مدار السنة.
و ّتـتـمـيــز مـنـعــة ،الـتــي يـطـلــق عليها باللهجة
الشاوية األمازيغية اسم «ثيقليعث نمنعة»،
بأحيائها التاريخية ،أهمها الدشرة أو القرية
القديمة التي تحتوي بيوتًا مبنية من طوب،
وأيـضــا بمعاملها التاريخية مثل دار الشيخ
وزاويـ ـ ـ ــة سـ ـي ــدي ب ـل ـع ـبــاس الـ ـت ــي ب ـن ـيــت ع ــام
 ،1660وقرى أمدوكال وثاقوست والرحاوات،
لكنها تفتقر إلى مرافق الستقبال السياح ،ما
يمنعهم من البقاء فيها أكثر من يوم.
وي ـتــوقــع أن تــوفــر ه ــذه ال ـت ـجــربــة الـسـيــاحـيــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة م ـ ـصـ ــادر دخ ـ ــل وع ـ ــائ ـ ــدات مــال ـيــة
ألصحاب املنازل وورش الصناعات التقليدية
والـحــرف التي ستستفيد مــن وسيلة جديدة
لتسويق منتجاتها ،وت ـعــزز أع ـمــال املطاعم
ال ـت ــي ت ـق ــدم م ــأك ــوالت ش ـع ـب ـيــة .ك ـمــا ستعيد

شجعت وزارة السياحة
السكان على تجهيز
منازلهم الستقبال السياح
يتوقع أن توفر التجربة
السياحية الشعبية مصادر
دخل ألصحاب المنازل

إح ـ ـيـ ــاء عـ ـ ـ ــادات وت ـق ــال ـي ــد الـ ـسـ ـك ــان ،وت ـط ـلــق
مهرجانات تستقطب آالف ال ــزوار ،مــا يخلق
فرص عمل ويسهم في تراجع البطالة .يرحب
محمد عكيشة ،الذي يسكن في منعة ،بتجربة
السياحة الشعبية ،ويــأمــل ،على غ ــرار باقي
أهالي املنطقة ،في أن تخلق أجواء تساعد في

إنعاش املجتمع وتسويق املنتجات الثقافية
والـ ـح ــرفـ ـي ــة .ل ـك ـن ــه يـ ـسـ ـت ــدرك بـ ـ ــأن «ال ــوض ــع
ُ
االجتماعي لسكان كـثــر ال يسمح بخوضهم
التجربة ،ألنهم ال يستطيعون تمويل إجراءات
تجهيز بيوتهم الستضافة الـسـيــاح وتأمني
مـتـطـلـبــات إقــام ـت ـهــم فـيـهــا لـلـتـمـتــع بــالـجـمــال
ال ـط ـب ـي ـعــي ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي وادي
تــاســريـفــت ،ال ــذي تــأخــرت الـسـلـطــة كـثـيـرًا في
تقدير قيمته السياحية».
وتشرح األستاذة املتخصصة في علوم التراث
والـسـيــاحــة فــي جــامـعــة بــاتـنــة وري ــدة يخلف،
لـ«العربي الجديد» ،أن «اختيار منطقة منعة
نموذجًا لتجربة اإليــواء لــدى الساكن يرتبط
بواقع كونها مركزًا سياحيًا ذا قيمة كبيرة،
فـتــاريـخـهــا يـعــود إل ــى أكـثــر مــن عـشــرة ق ــرون،
وم ــوق ـع ـه ــا اس ـت ــرات ـي ـج ــي ف ــي إط ــالـ ـت ــه عـلــى
البساتني .كما تتميز عن باقي مناطق الجزائر
ب ـن ـمــط م ـع ـم ــاري ي ـل ـحــظ اسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـج ــارة
حمراء ومواد طبيعية في البناء ،وبتنظيمها
احـ ـتـ ـف ــاالت س ـن ــوي ــة ت ـح ـيــي ب ـع ـض ـهــا أعـ ـي ــادًا

تراثية خاصة ،بينها رأس السنة األمازيغية
(ع ـيــد ال ـنــايــر) املـ ــؤرخ فــي  13ي ـنــايــر /كــانــون
ال ـثــانــي ،وع ـيــد الــرب ـيــع ف ــي م ـ ــارس /آذار ،ما
يجعلها وجهة سياحية قادرة على استقطاب
الــزوار من كل مكان .وفي كل األحــوال ،تحتاج
املنطقة إلى مراكز إليواء السياح تحافظ على
خصوصيتها» .بالطبع ،تستهدف التجربة
األولــى في الجزائر تحريك الركود السياحي
وت ـ ــدارك الـنـقــص فــي مــرافــق اإلي ـ ــواء ،وتلبية
احتياجات ارتفاع الطلب عليها خالل فترات
العطل وفــي نهاية األسـبــوع ،إذ تتعذر غالبًا
زيارة العائالت املناطق السياحية ،خصوصًا
املدن األثرية ،أو اإلقامة فيها.
وتـ ـتـ ـح ــدث ن ـص ـي ــرة آي ـ ــت ح ـم ــي الـ ـت ــي تـهـتــم
بتاريخ املدن ،لـ«العربي الجديد» ،عن صعوبة
االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى املـ ـن ــاط ــق األث ـ ــري ـ ــة امل ـش ـه ــورة
بمعاملها التاريخية ،بسبب ُبعدها عن املدن
وعدم وجود مراكز إيواء فيها ،وتقول« :رغبت
مرات في زيارة قرى كثيرة كي أتمتع بجمالها
الـ ــذي أش ــاه ــد صـ ــوره ول ـق ـطــاتــه ع ـلــى مــواقــع

الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،أو تلك الـتــي تتضمن
زوايـ ــا وم ـســاجــد وم ــواق ــع احـتـضـنــت أحــداثــا
تــاري ـخ ـيــة ،لـكـنـنــي أتـ ــردد دائ ـم ــا ف ــي زيــارتـهــا
بسبب نـقــص امل ــراف ــق ،وصـعــوبــة االستمتاع
بإجازة نهاية األسبوع أو العطل املدرسية».
وي ــرى الخبير فــي ال ـتــراث املـهـنــدس عبد الله
ف ــرح ــي ال ـ ــذي ي ـن ـشــط فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ل ـلـحـفــاظ
على امل ــدن األثــريــة فــي منطقة تبسة (ش ــرق)،
فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن تشجيع
السلطات مواطني املناطق السياحية واألثرية
ع ـلــى ت ـحــويــل م ـســاك ـن ـهــم إلـ ــى م ــراك ــز إليـ ــواء
السياح واستقبالهم «تجربة جيدة قد تعمم
على كل املناطق السياحية في البالد ،وتحفز
مـخـتـلــف الـ ــوكـ ــاالت وال ـج ـم ـع ـيــات والـ ـن ــوادي
املحلية الـتــي تهتم بالسياحة وال ـتــراث على
تسويق منتجات إلنعاش القطاع».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

