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مصر 3045 :إخفاء قسريًا و 72وفاة في السجون
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قطر :زيادة الحضور في المدارس إلى  50في المائة

قررت وزارة التعليم والتعليم العالي ،في قطر ،زيادة متوسط نسبة الحضور في جميع املدارس
الحكومية واملـ ــدارس وري ــاض األط ـفــال الـخــاصــة إل ــى نسبة تـصــل إل ــى  50فــي املــائــة مــن الطاقة
االسـتـيـعــابـيــة ،طبقًا ل ـجــدول الـحـضــور الـتـنــاوبــي األس ـبــوعــي ،مــع إلــزامـيــة الـحـضــور فــي الفصل
الدراسي الثاني بداية من  3يناير /كانون الثاني  2021للمدارس الحكومية ،أما للمدارس الخاصة
فطبقًا لتقويمها األكاديمي وبحد أقصى إلى  10يناير  ،2021على أن يطبق نظام التعليم املدمج
(قنا)
طبقًا لجداول الحضور التناوبي األسبوعي.

وصل عدد املخفینی قسریًا في مصر خالل سبع سنوات ،إلى  11224حالة ،تشمل مختلف األعمار،
من ضمنها  3045حالة إخفاء قسري في عام  2020وحده ،ومن بني املخفيني قسريًا  39سیدة وفتاة،
وذلك بحسب التقرير األخير لعام  ،2020من مركز الشهاب لحقوق اإلنسان (مجتمع مدني) .أضاف
ّ
التقرير أن  59مخفيًا قسريًا قتلتهم القوات النظامية خارج نطاق القانون ،بعد ادعــاءات بتبادل
ّ
إطــاق نــار ،وجــرى إعــان مقتلهم رغم توثیق اختفائهم السابق على اإلعــان .وأشــار إلى أن عدد
(العربي الجديد)
املحتجزين الذين توفوا داخل السجون عام  ،2020بلغ  72حالة.

كورونا يُفقر األمهات العازبات
م ــع ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد والـقـيــود
امل ـت ـنــوعــة ال ـتــي ت ــراف ـق ــه ،ك ــان األثـ ــر االق ـت ـصــادي
كبيرًا ،ال سيما على النساء اللواتي يعملن بقطاع
الخدمات في الواليات املتحدة.
فعلى سبيل املثال ،عندما ّ
تسبب كورونا بإغالق
املطاعم في والية كاليفورنيا األميركية ،خسرت
ال ـنــادلــة أل ـيــدا رام ـيــريــز م ـصــدر رزق ـه ــا ،فـغــرقــت،

كغيرها من ّ
األمـهــات الـعــازبــات ،في دوامــة الفقر
ّ
م ــع تـ ـك ـ ّـدس اإليـ ـ ـج ـ ــارات غ ـي ــر امل ـ ـسـ ــددة وت ــزاي ــد
االت ـك ــال عـلــى ب ـنــوك الـ ـغ ــذاء .اض ـط ــرت أل ـي ــدا إلــى
ّ
التخلي عن عملها الثاني كعاملة توصيل ّ
ملنصة
«إنستاكارت» لتعتني بابنتها البالغة  11عامًا،
وابن أحد أشقائها ( 21عامًا لديه ّ
توحد) وحدها،
إذ اعتقل زوجها في يوليو /تموز املاضي بتهمة

العنف املنزلي .ولم ّ
تسدد راميريز منذ أكتوبر/
تشرين األول املاضي إيجار مسكنها في سان
ّ
«علي أن أختار بني الطعام
فرانسيسكو .تقول:
أو اإليجار».
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ل ـجــأت إل ــى قـســائــم غــذائ ـيــة من
مـ ــدرسـ ــة اب ـن ـت ـه ــا وأخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ك ـن ـي ـســة يـمـكــن
ّ
استخدامها في أحــد متاجر الـحـ ّـي .كذلك ،تتكل

على رات ــب قريبها ال ــذي يعمل فــي أحــد مطاعم
الوجبات السريعة ،بدوام جزئي لتسديد اشتراك
اإلنترنت ،كي تتمكن ابنتها من متابعة تعليمها
ّ
عن ُبعد ،ولتوفر أقساط تأمني ّ
السيارة ،بل إنها
تـحــرم نفسها مــن األك ــل فــي كثير مــن األحـيــان،
لتوفير املال.
(فرانس برس)

(نوام غاالي)Getty /

سكان دمشق :أين الكهرباء؟

ريان محمد

يـ ـ ـ ـ ــزداد وض ـ ـ ــع ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء تـ ـ ــدهـ ـ ــورًا فــي
العاصمة السورية دمشق وجوارها ،كما
في غيرها من مناطق النظام ،يومًا بعد
آخر ،في الوقت الذي كان فيه كثير من السوريني
ً
ي ـع ـقــدون عـلـيـهــا اآلم ـ ــال ل ـت ـكــون ب ــدي ــا ع ــن وق ــود
التدفئة والـغــاز املنزلي اللذين فقداهما ،وهــو ما
يفاقم معاناتهم املعيشية اليومية.
ً
ومن ينظر إلى دمشق ليال من سفح جبل قاسيون
ّ
املطل عليها ،يلحظ كثيرًا من أحيائها الغارقة في
ّ
الظالم ،وقد يلفت انتباهه أن مناطق تتكرر فيها
االن ـق ـطــاعــات ســري ـعــا ،إذ ال يـمـضــي عـلــى وص ــول
التيار الكهربائي ،أكثر من  15دقيقة حتى ينقطع
مجددًا فتمضي ساعة من دونه ،وهكذا ...أما موعد
ّ
االنقطاع املتعارف عليه (التقنني) فيجري بكل دقة
من دون أي تأخير ،وال تتخلله بالتأكيد ساعات
تغذية كهربائية أو حتى دقائق .ومن يتجول في
ّ
العاصمة الـســوريــة ،يلحظ أن الـظــام يخيم على
أحياء عدة ،وإن توجه إلى أسواق العاصمة يسمع
ّ
ضجيج مولدات الكهرباء تطغى على كل ما عداها
من أصوات للباعة املتجولني وغيرهم.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ضـجـيــج األسـ ـ ــواق يـجـتـمــع أب ــو عــامــر
ج ــاب ــر ( 47عـ ــامـ ــا) ،امل ــوظ ــف ف ــي إحـ ـ ــدى ال ــدوائ ــر
الرسمية ،مع عائلته في منزله الكائن على أطراف

ّ
دمشق الشمالية ،يتدثرون ببعض األغطية عل ّهم
يشعرون بالدفء فالطقس هذه األيــام بــارد ،لكنه
لــم يستطع بعد تــأمــن ثمن وق ــود التدفئة .تبدو
اإلضـ ــاءة خــافـتــة فــي تـلــك الـغــرفــة ال ـتــي يجلسون
فيها ّ،فبالكاد يرى الواحد منهم اآلخر ،على الرغم
من أنهم عند الحادية عشرة صباحًا ،فالكهرباء
مقطوعة ،ولم يتمكن من شحن بطارية اإلضــاءة،
ـأت الكهرباء أيضًا لعطل ما في
فمساء أمس لم تـ ِ
الشبكة ،بحسب حديثه إلى «العربي الجديد» .ال
جابر بالضبط نظام برنامج تقنني الكهرباء
يعلم ّ
اليوم ،لكنه ،يقول« :في األيام األخيرة ازداد التقنني
من  3ساعات قطع و 3ساعات تغذية ،إلى نحو 5
ساعات قطع وساعة تغذية ال تخلو من انقطاعات
بدورها».
تعتبر الكهرباء آخر الحلول لألزمات التي تعصف
بــالـســوريــن فــي مـنــاطــق ال ـن ـظــام ،بـحـســب حديث
في
أبو محمد الغوطاني ( 36عامًا) وهو موظف َ
القطاع العام .يقول لـ«العربي الجديد»« :لــم يبق
أمامنا سوى الكهرباء لنطهو عليها طعامنا ،في
ّ
ّ
ظــل تخصيص أسطوانة غـ ّـاز واحــدة كــل شهرين،
لـلـعــائـلــة ال ــواح ــدة ،عـلـمــا أن ـه ــا ال تـكـفــي أك ـثــر من
شـهــر عـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـتـقـشــف ال ـشــديــد ،لـكــن مع
نظام التقنني الحالي وتكرار االنقطاعات لم يعد
ّ
لنعد وجـبــة طعامنا ،فأيام
لدينا الــوقــت الكافي
كـثـيــرة تـمـضــي نكتفي فـيـهــا بــأكــل الـخـبــز والـلــن

أو الصعتر والــزيــت بحسب مــا قــد يتوفر» .يبدو
ً
الغوطاني مثقال بهموم الحياة ،فيقول« :نختنق
ب ـبــطء شــديــد ،لـكـثــرة األزم ـ ــات ال ـتــي تـعـصــف بنا.
حتى الحلول البديلة باتت مكلفة ،وهي غالبًا غير
مجدية ،ففي اإلنــارة ،على سبيل املثال ،هناك من
لجأ إلــى الـلــدات واملــدخــرات (بـطــاريــات) واملــدخــرة
ال ـص ـغ ـيــرة ( 9أم ـب ـيــر) ثـمـنـهــا ن ـحــو  30أل ــف لـيــرة
سورية ( 43دوالرًا أميركيًا بالسعر الرسمي) وهذا
السعر يشكل نحو نصف راتب موظف في الدولة،
ّ
ها غالبًا ما تكون من النوعيات الرديئة ،ما
كما أن ّ
أكثر ،وربما تعمل
يعني أنها قد تعمل أسبوعًا ال
ّ
ّ
سنة كاملة ،من يعلم!؟ لكن املشكلة أنها في حاجة
إل ــى شـحــن كـهــربــائــي لـســاعـتــن عـلــى األقـ ــل ،حتى
توفر اإلنارة لثالث أو أربع ساعات ،ففي ظل عدم
توفر الكهرباء ،ال يمكن شحنها أو استخدامها،
ّ
كما أن عدم الشحن جيدًا واالنقطاعات التي تطرأ
ّ
عـلـيــه ،يـقــصــران مــن عـمــر الـبـطــاريــة االف ـتــراضــي».
يضيف« :اإلنارة اليوم حاجة أساسية ،خصوصًا
ّ
أن أب ـن ــاء ن ــا ي ـس ـت ـعــدون لــام ـت ـحــانــات الـنـصـفـيــة،
والشمس تغيب باكرًا ،كما يحتاجون إلى الدفء
ّ
والــوج ـبــات الـســاخـنــة .ك ــل األسـ ّـاس ـيــات أصبحت
مرتبطة بالكهرباء ،التي يبدو أننا بدأنا نفقدها،
ّ
بعدما باتت التغذية أربع ساعات فقط في كل 24
ساعة».
وك ــان مــديــر مــؤسـســة نـقــل وت ــوزي ــع الـكـهــربــاء في

مناطق سيطرة النظام
معظم مناطق سيطرة النظام السوري تعاني
مــن تــدهــور وضــع الكهرباء .وبينما تعتمد
المناطق التي كانت سابقًا خاضعة لسيطرة
المعارضة في ريف دمشق ،واستعادها النظام
عام  ،2018على المولدات الكهربائية وتوزيع
ّ
فإن
الكهرباء بحسب نظام االشــتــراك باألمبير،
مناطق أخــرى مثل ريــف درعــا ،تكاد ال تتجاوز
ساعات التغذية الكهربائية فيها ساعتين يوميًا.

ّ
سورية ،فواز الضاهر ،قد ذكر سابقًا أن «محطات
ت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة م ـ ـحـ ــدودة بـحـســب
محدودية واردات الوقود من الغاز والفيول» الفتًا
ّ
ّ
إلى أنه «كلما زاد االستهالك يزداد التقنني لثبات
كمية اإلنتاج».
وق ـ ـ ــال« :لـ ــن ن ـع ــد امل ــواطـ ـن ــن بـ ـش ــيء ال نـسـتـطـيــع
تـحـقـيـقــه ،ف ــواق ــع ال ـك ـهــربــاء مـسـتـمــر ع ـلــى وضـعــه
الـحــالــي» متمنيًا أن تتحسن إم ـ ــدادات ال ـغــاز في
وزارة ال ـك ـهــربــاء ،ال ـع ــام امل ـق ـبــل ،م ــا سـيـحـســن من
وضع الكهرباء.
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العديد من الجرائم التي شهدتها مصر أخيرًا ارتكبها «مسجلون
خطر» ،من دون أن تكون هناك أي إجراءات من قبل المعنيين

تحقيق

مسجلون خطر
ّ
جريمة وبلطجة في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـش ـفــت جــري ـمــة اإلس ـك ـن ــدري ــة عن
وجـ ـ ـ ــود ال ـك ـث ـي ــر م ـ ــن األش ـ ـخـ ــاص
املـ ـصـ ـنـ ـف ــن فـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــات األمـ ـ ــن
ك ـخ ـط ـي ــري ــن (مـ ـسـ ـج ــل خ ـ ـطـ ــر) ،فـ ــي مـخـتـلــف
املحافظات املصرية ،بحسب سجالت البحث
الجنائي في وزارة الداخلية ،ويصل عددهم
إلى ما بني  120و 140ألفًا .إال أن مراكز بحثية
مـصــريــة ،مــن بينها املــركــز الـقــومــي للبحوث
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـج ـنــائ ـيــة ،أك ـ ــدت أن عــددهــم
ي ـت ـجــاوز امل ـل ـيــون ش ـخــص ،وجـمـيـعـهــم وق ــود
لـلـمـشــاكــل واألزم ـ ــات وامل ـع ــارك فــي ال ـش ــوارع،
م ــن بـيـنـهــا أع ـم ــال ال ـق ـتــل ال ـع ـمــد أو ال ـش ــروع
ب ــه ،وال ـس ــرق ــة ب ــاإلك ــراه وال ـس ـطــو وال ـت ــروي ــع،
وتـ ـع ــاط ــي امل ـ ـ ـخـ ـ ــدرات واالغ ـ ـت ـ ـصـ ــاب وح ـم ــل
األسلحة البيضاء ،وفــرض اإلت ــاوات وجرائم
الخطف ،وغيرها.
ليلة مرعبة

واش ـت ـع ـلــت ال ـن ــار ف ــي ف ـيــا  -مـصـحــة لـعــاج
االدم ـ ـ ـ ــان ت ـق ــع فـ ــي اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة ،وي ــدي ــره ــا
شـخــص «مـسـجــل خ ـطــر» ،مــا أدى إل ــى مقتل
 6مــن نــزالء املصحة بعد احتراقهم وإصابة
اثنني آخرين .وأظهرت التحريات األمنية أن
املصحة غير مرخصة ويديرها مسجل خطر
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فــي وح ــدات املـبــاحــث فــي أق ـســام الـشــرطــة في
املحافظات ،إلرشــادهــم إلــى الـجــرائــم فــي عدد
من املناطق التي يقيمون فيها لتسهيل عملية
الـبـحــث ،مـشـيـرًا إل ــى أن ع ــدد املسجلني خطر
يـتـجــاوز بكثير مــا هــو مـسـجــل فــي محاضر
الشرطة ،ويصل عددهم إلــى أكثر من مليون
شخص ،من بينهم نساء كن أقارب أو زوجات
لهؤالء املجرمني الخارجني عن القانون.
فرض إتاوات

وت ــوض ــح دراس ـ ــة أعــدت ـهــا أسـ ـت ــاذة ال ـقــانــون

وظيفة

يكشف م ـســؤول فــي املــركــز الـقــومــي للبحوث
االجتماعية والجنائية في القاهرة ،فضل عدم
الكشف عــن اسـمــه ،أن جــرائــم املسجلني خطر
و»البلطجة» زادت خــال الـسـنــوات املاضية،
وت ـح ــول ــت إلـ ــى وظ ـي ـف ــة ي ـم ــارس ـه ــا ال ـب ـعــض.
ووصـ ــل األمـ ــر إل ــى ل ـج ــوء ب ـعــض األش ـخ ــاص
إلى هؤالء لحل بعض املشاكل ،باإلضافة إلى
تأجيرهم بنظام الساعة والتي من املمكن أن
تصل إلى  500جنيه (نحو  32دوالرًا) وأكثر.
كــذلــك ،يـسـتـعــان بـهــم لـتــأمــن الـحـمــايــة خــال
االنتخابات البرملانية ،علمًا أن هناك مكاتب
مـتـخـصـصــة ل ـتــأمــن األشـ ـخ ــاص املـنــاسـبــن
ب ـح ـســب امل ـ ـهـ ــام امل ــوكـ ـل ــة إلـ ـيـ ـه ــم .ي ـض ـيــف أن
غالبية الجرائم التي يرتكبها هــؤالء تحدث
ً
ل ـي ــا .يـضـيــف امل ـس ــؤول أن عـ ــددًا م ــن ضـبــاط
رؤس ــاء املـبــاحــث يستعينون باملسجل خطر

حدة البطالة

إض ــاف ــة إلـ ــى امل ـ ـخـ ــدرات ،تـ ــرى أسـ ـت ــاذة علم
االج ـت ـمــاع ف ــي جــامـعــة ع ــن شـمــس سامية
الساعاتي ،أن املناطق العشوائية تعد بيئة
خطيرة ألع ــداد املسجلني خـطــر ،خصوصًا
ف ــي م ـحــاف ـظــات ال ـق ــاه ــرة ال ـك ـب ــرى وال ــوج ــه
ال ـب ـحــري ،ع ــدا ع ــن ان ـت ـشــار مـشــاهــد العنف
ف ــي األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجتماعي ،التي أصبحت جزءًا من مشاهد
ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة بــالـنـسـبــة ل ـعــدد كـبـيــر من
ال ـش ـبــاب وال ـف ـت ـيــات .ك ـمــا أن ارتـ ـف ــاع نسبة
البطالة ساهم في زيادة الفراغ والجهل.

من «المسجلين خطر»
تتراوح أعمارهم ما بين
 18و 30عامًا بحسب
المركز القومي للبحوث
االجتماعية والجنائية.
حفظ األمن أولوية في ظل كثرة الجرائم (فرانس برس)

ّ
الـبـيــانــات «نــامـبـيــو» ،للعام الـحــالــي ،إال أن
ّ
تقرير الـعــام املــاضــي لسنة  ،2019أظهر أن
ّ
تحتل املركز األول في ّ
معدل الجريمة
ليبيا
في الشمال األفريقي .يلفت الناشط املدني

 18جريمة قتل في
مناطق حكومة الوفاق
ُ
قبض على الجناة فيها
هذا العام

وسط دمار المعارك السابقة في تاورغاء (محمود تركية /فرانس برس)

تهديد

ليست جريمة اإلسكندرية األولى من نوعها،
فقد سبقتها جرائم هزت الرأي العام املصري،
ارت ـك ـب ـهــا م ـس ـج ـلــون خ ـط ــر ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أث ــار
ت ـســاؤالت ح ــول أس ـبــاب ت ــرك املـعـنـيــن هــؤالء
يعبثون باملجتمع ويهددون أمنه ويرتكبون
جــرائــم قــد تهدد السلم االجتماعي .ومــن بني
الـجــرائــم املــروعــة الـتــي شهدتها الـبــاد خالل
العام الجاري ،ذبح أمني شرطة أثناء خدمته
في مجمع الكنائس في مصر القديمة ،جنوب
القاهرة .كذلك ،شهد حي الشرابية ،وهو أحد
أحياء شمال القاهرة ،واقعة مأساوية عندما
أق ـ ــدم م ـس ـجــل خ ـطــر ع ـلــى ق ـتــل ج ـ ــاره بسبب
خ ــاف ــات ب ــن الـ ـجـ ـي ــران .وفـ ــي روض ال ـف ــرج،
شمال القاهرة ،قتل طبيب داخل شقته على يد
مسجل خطر بدافع السرقة .ومن أبرز الجرائم
ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـقــاهــرة واق ـع ــة سـحــل «فـتــاة
امل ـع ــادي» بــدافــع الـســرقــة ،ليتبني أن السائق
مـسـجــل خ ـطــر .وف ــي مـحــافـظــة اإلسـمــاعـيـلـيــة،
اغـتـصــب مـسـجــل خ ـطــر ،بـمـســاعــدة ثــاثــة من
أصدقائه ،سيدة أمــام زوجها في املقابر .كما
عمد مسجل خطر إلــى قتل ام ــرأة حــرقــا أمــام
أحـفــادهــا ،كونها أبلغت الشرطة عــن سرقته
ش ـقــة س ـك ـن ـيــة ،ف ـخ ــرج وان ـت ـق ــم م ـن ـهــا بسكب
البنزين عليها وحرقها حية في منزلها.
انتشار المخدرات
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ّ
الليبي ،مالك هراسة ،إلى أن هناك انخفاضًا
ملحوظًا فــي مـعــدالت الجريمة ألسـبــاب ال
تتعلق بحرص السلطات على ضبط األمن
بقدر ما تتعلق بدوافع سياسية.
ف ـ ــي األول م ـ ــن أك ـ ـتـ ــوبـ ــر /تـ ـش ــري ــن األول
املـ ــاضـ ــي ،أع ـل ـن ــت م ــدي ــري ــة أمـ ــن ال ـعــاص ـمــة
طرابلس انعقاد اجتماع ّ
موسع ملسؤوليها،
ٍ
اس ـت ـعــرض «ت ـقــاريــر أمـنـيــة ع ــن اإلج ـ ــراءات
املـ ـتـ ـخ ــذة وال ـ ــواج ـ ــب اتـ ـخ ــاذه ــا ل ـل ـح ـ ّـد مــن
م ـس ـتــوى ال ـجــري ـمــة وم ـتــاب ـعــة م ــدى تنفيذ
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـ ـصـ ــادرة ب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص،
ً
وص ـ ـ ــوال ل ـل ـح ـ ّـد م ـن ـهــا والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـي ـهــا».
ّ
وكانت املديرية قد أشارت إلى أن «االجتماع
تمخض عــن خـطــة أمـنـيــة تستهدف تأمني
ب ـل ــدي ــة حـ ـ ّـي األنـ ــدلـ ــس ل ـل ـح ـ ّـد م ــن ال ـج ــرائ ــم
الواقعة في نطاقها».
في املقابل ،أعلنت أجهزة أمنية في مدينة
بنغازي أوام ــر قـيــادة قــوات الـلــواء املتقاعد
خليفة حفتر ،فــي مطلع نوفمبر /تشرين
ال ـث ــان ــي املـ ــاضـ ــي ،ب ــإط ــاق «ع ـم ـل ـيــة ف ــرض
الـقــانــون والـقـضــاء على الجريمة والقبض
عـلــى كــل الـجـنــاة وال ـخــارجــن عــن الـقــانــون
داخ ــل مــديـنــة ب ـن ـغــازي» .وبـحـســب بـيــانــات
متالحقة مــن الـغــرفــة األمـنـيــة فــي بـنـغــازي،
فقد انتهت مرحلتان مــن العملية ،وبــدأت
خــال الشهر الـجــاري املرحلة الثالثة التي
تستهدف مناطق أخرى خارج بنغازي.
ّ
ورغ ــم ك ــل ه ــذه الـخـطــط ،يــؤكــد ّهــراســة ،في
حديثه إلى «العربي الجديد» أنها ال تدوم
ّ ّ
ّ
يصب فــي مصلحة
كثيرًا .يتابع أن «كلها
الـسـيــر الــذات ـيــة الـتــي يـحــرص ق ــادة املشهد
ف ــي لـيـبـيــا بـحـشــوهــا بـمـنـجــزاتـهــم األمـنـيــة
وفـ ــق م ـطــالــب امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ل ـل ـحـ ّـد من
ظـ ــاهـ ــرة االن ـ ـه ـ ـيـ ــار األم ـ ـنـ ــي واإلفـ ـ ـ ـ ــات مــن
العقاب» .ويتساءل« :إذا كانت خطط حفتر
ب ـه ــذا ال ـح ـج ــم وم ـ ـ ـ ّـرت ب ـمــرح ـل ـتــن ،ف ـل ـمــاذا
قـتـلــت الـنــاشـطــة واملـحــامـيــة ال ـب ــارزة حنان
الـبــرعـصــي فــي وضــح الـنـهــار فــي بـنـغــازي؟
وأين هم الجناة؟».
م ــع ت ــأك ـي ــد األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ح ــرص ـه ــا عـلــى
ّ
متابعة الجرائم في ليبيا ،فإن رئاسة مركز
املعلومات والتوثيق التابع لوزارة الداخلية
ف ــي حـكــومــة ال ــوف ــاق ،امل ـع ـتــرف بـهــا دول ـيــا،
ّ
تؤكد أن جهود وزارة الداخلية تشير إلى
نجاحها باالعتماد على نفسها .ويكشف

ّ
مـســؤول فــي املــركــز أن أجـهــزة أمــن ال ــوزارة،
تمكنت مــن تحقيق نجاحات كبيرة خالل
العامني الجاري واملاضي .ويقول لـ«العربي
الـجــديــد»« :تمكنت الـجـهــات األمـنـيــة خالل
ال ـعــام املــاضــي مــن تـحــريــر واح ــد وعشرين
مختطفًا مــن جنسيات مختلفة ،وثمانية
وع ـش ــري ــن آخ ــري ــن خـ ــال ُالـ ـع ــام الـ ـج ــاري».
قضايا القتل التي قبض على الجناة
وحول
ّ
فيها ،يقول إنها «بلغت ثماني عشرة قضية
خ ـ ــال الـ ـع ــام امل ــاض ــي وواحـ ـ ـ ــدة وع ـشــريــن
قـضـيــة خ ــال ال ـعــام الـ ـج ــاري» .ويـلـفــت إلــى
ضبط جرائم أخرى ،من قبيل ست وثمانني
جريمة سرقة سيارات العام املاضي ومائة
وواح ـ ــدة وث ــاث ــن أخ ـ ــرى ،ال ـع ــام ال ـج ــاري.
ّ
ويؤكد أن األرق ــام تشير إلــى تراجع نسبي
َ
ُ
فــي ظــاهــرة الجريمة ،بينما يــاحــق تسعة
وثمانون شخصًا ّ
تهربوا من العقاب ،وهم
قيد التحقيق واملتابعة حاليًا.
أمــا املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية
فــي الحكومة املــوازيــة ،شــرقــي الـبــاد ،طــارق
ّ
ال ـ ـخـ ــراز ،ف ـيــؤكــد أن الـعـمـلـيــة األم ـن ـي ــة الـتــي
ت ـش ـهــدهــا ب ـن ـغ ــازي ح ــال ـي ــا مـ ـج ــردة م ــن أيّ
ّ
دوافع سياسية .ويلفت إلى أن شكل ُ الجرائم
وامل ـش ـت ـبــه فـيـهــم بــارت ـكــاب ـهــا م ـمــن ضـ ِـب ـطــوا
ال يـتـصــان بــالـجــانــب الـسـيــاســي .ويـعـتــرف
ال ـخ ــراز ف ــي حــديـثــه إل ــى «ال ـعــربــي الـجــديــد»
بـ ـتـ ـج ــاوزات ك ـب ـي ــرة ارت ـ ّك ـب ـت ـهــا م ـج ـمــوعــات
ّ
مسلحة فــي بنغازي .لكنه يؤكد أن حــوادث
االغتيال ،ومن بينها مقتل الحقوقية حنان
البرعصي ،منتصف نوفمبر /تشرين الثاني
امل ــاض ــي ،م ــا زال ـ ــت ق ـيــد الـتـحـقـيــق وال ـب ـحــث
الـ ـجـ ـن ــائ ــي .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـح ـف ـظــه عــن
ُ
إع ــان أرق ــام تـحـ ّـدد جـهــود العملية األمنية،
ّ
لكونها ال ت ــزال قــائـمــة ،ف ــإن املـتـحــدث باسم
ّ ّ
داخلية الحكومة املــوازيــة ،يــؤكــد أن انتشار
التفتيش داخــل بنغازي
الــدوريــات وحواجز
ّ
وفي مداخلها الرئيسية وفــر قــدرًا كبيرًا من
ّ
األم ــن للمواطن .ويـقــول« :ال يمكن الـقــول إن
الجريمة انعدمت ،بل هي ما زالــت منتشرة،
ّ
كبير ج ـدًا» .ويؤكد
بشكل
لكنها انخفضت
ٍ
ٍ
ُ
ّ
الـ ـخ ــراز أن ال ـج ــرائ ــم ال ـت ــي م ــا زالـ ــت تـسـجــل
دوريــا تتعلق بالسرقات او االتجار بالبشر
ّ
لكونهما ظاهرتني منتشرتني في كل البالد.
ّ
لكنه ينفي انتشار جرائم منظمة في املدينة،
وال سيما في أعقاب إطالق العملية األمنية.

قصة الجئ

الشخص كتب عليها رقم تسجيله في ملفات
املسجلني والفئة التي ينتمي إليها.

ويـعــزو استشاري الطب النفسي فــي جامعة
ع ــن ش ـمــس إب ــراه ـي ــم مـ ـج ــدي ،زيـ ـ ــادة أعـ ــداد
املـ ـسـ ـجـ ـل ــن خـ ـط ــر إل ـ ـ ــى ان ـ ـت ـ ـشـ ــار امل ـ ـخ ـ ــدرات
واملشروبات الكحولية ،مؤكدًا أن  69في املائة
م ــن ال ـج ــرائ ــم تــرت ـكــب ت ـحــت تــأث ـيــر امل ـخ ــدرات
وحـبــوب الـهـلــوســة ،وهــو مــا حــدث فــي واقعة
م ـص ـح ــة عـ ـ ــاج اإلدم ـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي اإلسـ ـكـ ـن ــدري ــة.
ويــوضــح أن امل ــواد الكيميائية ال ـضــارة التي
تحتويها امل ـخــدرات لها تأثير سلبي خطير
على الدماغ ،وقد تدفع متعاطيها إلى ارتكاب
الـ ـج ــرائ ــم فـ ــي أي وق ـ ـ ــت .ويـ ـط ــال ــب امل ـع ـن ـيــن
بـ ـض ــرورة ال ـت ـشــديــد ع ـلــى تـ ـج ــارة املـ ـخ ــدرات
والقضاء عليها داخل البالد.

عند هروب أهله من فلسطين حملت أمه الوسادة من الخوف،
بدًال من شقيقته .عاش الترحال حتى استقر بمخيم مار الياس

كمال فياض

فدائي من مخيمات لبنان
بيروت ـ انتصار الدنان

ُ
لم يولد كمال ديب فياضً ،املنحدر من بلدة فارة بفلسطني ،التي تقع شمال مدينة
صفد ،في بلده ،بل ُولد الجئا في بلدة يارون في بنت جبيل ،جنوبي لبنان .كمال
ّ
ليستقر في النهاية في مخيم مار الياس
مكان إلى آخــر،
عاش حياة ترحال من
ٍ
لالجئني الفلسطينيني في بيروتُ .يخبر كمال عن هجرة أهله من فلسطني ،فيقول:
ً
«عند هروبنا مــن امل ـعــارك ،حملت أمــي الــوســادة خــال الـهــرب بــدل مــن أن تحمل
أختي ،جـ ّـراء الخوف الــذي أصابها وقــت اللجوء .وبعد سير أمــي ملسافة طويلة
انتبهت أنـهــا تــركــت أخـتــي فــي امل ـنــزل ،وع ــادت مــن جــديــد إلــى ف ــارة إلحـضــارهــا».
ويضيف« :بعد أن ترك أهلي فلسطني ،ولــدت في يــارون عام  ،1953وهناك عانى
أهلي كثيرًا ،فانتقلوا للعيش في مخيم الرشيدية ،في صور ،جنوبي لبنان».
يتابع« :عشنا حياة مأساوية في مخيم الرشيدية  5سنوات ،ولم تكن الخدمات
ّ
مـتــوفــرة بشكل جـ ّـيــد» .يضيف« :عـنــدمــا بلغت الـســادســة مــن الـعـمــر ،تعلمت في
مدارس وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني (أونروا) حتى
ّ
الصف التاسع األســاســي ثم التحقت بالعمل الـفــدائــي» .يضيف أن «امل ــرارة التي
عشناها في لبنان كانت في التعامل معنا ،إذ لم تكن هناك مساواة بني الناس،
ّ
وكل ذلك دعانا إلى التمسك بالبندقية .كذلك ،لم تكن لنا ّ
أي
فقد كنا نعامل بإذالل،
حقوق .ما زلت أذكر حتى اليوم نكسة عام  .1967منذ ذلك الوقت ّبدأ العمل الفدائي
ينشط ويتم تــدريــب الشباب على حمل الـســاح» .ويشير إلــى أنــه عندما التحق
ً
بمعسكر كشفي وفيه كان يجري التدريب« :كنت أعمل
بالعمل الفدائي ،التحق أوال
ٍ
ّ
أيضًا في توزيع البيانات بطريقة سرية .العمل الوطني بالنسبة لي أتى عن قناعة
به وباألهداف التي ّ
حددناها ،وهي تحرير فلسطني والعودة إليها ،وقد كان للعمل
ّ
ً
الوطني في ذلك الوقت رمزيته ،علما أن هناك من شوه تلك الصورة» .يضيف« :كان
لنا مكتب فــي مخيم الرشيدية ،وكــان العديد مــن الشبان املــوجــوديــن فــي املقهى
لحزب يساري».
يستهزؤون بي إذ إنني كنت أنتمي
املقابل ملكتبنا
ٍ
ّ
بعد هــذه الفترة ،يقول إنــه انتقل للعيش في بـيــروت ،تحديدًا في محلة حارة
حريك ،في الضاحية الجنوبية لبيروت ،عام  ،1974وبقي هناك طوال السنوات
األولى من الحرب األهلية اللبنانية ( )1990 -1975إلى أن وقعت حرب املخيمات
(حرب بني ميليشيات لبنانية ومنظمات فلسطينية ،في بيروت الغربية ،بدأت
عــام  ،)1986وبعد املضايقات التي طاولته ،كما قــال ،انتقل للعيش في شارع
الحمراء في بيروت ،وبقي فيها مع عائلته حتى عام  ،1990ليستقر بعدها في
مخيم مار الياس.

سجال فحوص كورونا السريعة

حكومتا ليبيا تؤكدان مكافحة الجريمة
ت ـكــافــح ال ـس ـل ـطــات ال ـل ـي ـب ـيــة ،ف ــي حـكــومـتــي
الـغــرب والـشــرق ،مــع ِجـهــات حقوقية أهلية
ملنع ظاهرة اإلفالت من العقاب ،بعد تفشي
الجريمة بمختلف أشكالها ،جراء سنني من
الحرب واالنفالت األمني الواسع .ورغم عدم
وجود رصد حقيقي ّ
ملعدل الجرائم وشكلها
ٍ
في البالد من جانب سلطات البالد األمنية،
ّ
إال أن ت ـقــاريــر أمـمـيــة تـشـيــر إل ــى اسـتـمــرار
ارتفاع معدالت الجريمة.
وف ـي ـمــا ُي ـن ـت ـظــر ص ـ ــدور ال ـت ـقــريــر ال ـس ـنــوي
ملـ ــؤشـ ــر الـ ـج ــريـ ـم ــة ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،وفـ ـ ــق ق ــاع ــدة

الـ ـجـ ـن ــائ ــي ف ـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـقـ ــومـ ــي ل ـل ـب ـح ــوث
االجـتـمــاعـيــة والـجـنــائـيــة ،فــاديــة أب ــو شهبة،
ح ــول ظ ــاه ــرة الـبـلـطـجــة ،ت ـص ـ ُّـدر مـحــافـظــات
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة الـ ـكـ ـب ــرى (ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ـ ـ ـ الـ ـجـ ـي ــزة –
القليوبية) أعـمــال البلطجة ،بــاإلضــافــة إلى
محافظات اإلسكندرية والغربية والدقهلية.
وتقل الظاهرة في محافظات الحدود ،وهي
ش ـمــال وج ـنــوب سـيـنــاء وم ـط ــروح وأسـ ــوان،
فــي ظــل انـخـفــاض الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة فيها،
مــؤكــدة أن  50فــي املــائــة مــن املسجلني خطر
تراوح أعمارهم ما بني  18و 30عامًا .أضافت

أن ب ـع ــض هـ ـ ــؤالء يـ ـلـ ـج ــأون إل ـ ــى اس ـت ـخ ــدام
ألـقــابـهــم لـفــرض اإلت ـ ــاوات ،ومـمــارســة أعـمــال
الـبـلـطـجــة عـلــى املــواط ـنــن ،حـيــث يستغلون
سجناء سابقني
خوف البعض منهم
كونهم ّ
ل ـ ـفـ ــرض سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــمُ .
ويـ ـ ـص ـ ــن ـ ــف ب ـع ـض ـهــم
ف ــي م ـل ـف ــات «م ـس ـج ـلــن خ ـط ــر» ف ــي وحـ ــدات
م ـبــاحــث أق ـس ــام ال ـش ــرط ــة ،وت ـض ــم مـلـفــاتـهــم
ب ـي ــان ــات تـفـصـيـلـيــة ب ــاالت ـه ــام ــات املـنـســوبــة
إليهم ،وتاريخ ارتكابها ،واألحكام الصادرة
بحقهم ،وبصمات أصابع اليدين والقدمني،
إل ــى جــانــب صــورتــن فــوتــوغــرافـيـتــن لوجه

بالشراكة مع خمسة آخرين لعالج املدمنني،
األمر الذي أدى إلى ازديــاد حالتهم الصحية
س ـ ــوءًا ،وق ـي ــام أح ــده ــم ،وه ــو مـسـجــل خـطــر،
ب ـحــرق امل ـك ــان بـعــد إش ـع ــال ال ـن ــار ف ــي فــرشــة.
وألن امل ـك ــان مـغـلــق ب ــأب ــواب ح ــدي ــدي ــة ،تـعــذر
هرب الضحايا .وأحيل املتهمون إلى النيابة
العامة التي قــررت حبسهم  4أيــام على ذمة
التحقيقات بعد اعترافهم.

اﻟﺴﻮدان

طرابلس ـ العربي الجديد

إلعادة تأهيلهم أو ما شابه .وفي النتيجة ،تزداد المخاوف
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فسبكة

أجرت صفحة
«جهاز المباحث الجنائية
في ليبيا» (حكومة
خاصًا
الوفاق) حوارًا
ّ
مع مدير إدارة اإلحصاء
والمعلومات الجنائية
في الجهاز ،يوسف
المهدي بن حميدة،
فشرح مهام إدراة
اإلحصاء وما تقوم به
من متابعة وتوثيق
للجرائم ومالحقة
المطلوبين وإحصاءات
شهرية وتقرير سنوي.
الالفت في تعليقات
المستخدمين ما اتسمت
رحبوا
به من إيجابية ،إذ ّ
بعمله وبشخصه.
كذلك ،طالبت التعليقات
بدعم اإلدارة الستكمال
تطويرها ومتابعة
أعمالها.

يعول علماء
ّ
على دور فحوص
المستضدات التشخيصية
الحد
السريعة لكورونا في
ّ
من تفشي الفيروس،
رغم انتقادات حول
مدى دقتها
لندن ـ العربي الجديد

ّ
للحد من
فــي إطــار السعي إلــى إيـجــاد حلول
انتشار فيروس كورونا الجديد ،أعلن علماء
شـ ــاركـ ــوا فـ ــي ّأول ت ـج ــرب ــة ف ـح ــص ج ـمــاعــي
ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي مــدي ـنــة ل ـي ـفــربــول في
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،عـ ــن نـ ـج ــاح فـ ـح ــوص األجـ ـس ــام
املـ ـض ــادة ال ـســري ـعــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تشكيك
خبراء وعلماء في القطاع الصحي ،في دقتها.
وقالت رئيسة كلية الصحة وعلوم الحياة في
جامعة «ليفربول» البروفيسور لويز كيني،
ّ
إن ب ـعــض امل ــواق ــف ال ـس ـل ـب ـيــة حـ ــول فـحــوص
التدفق الجانبي (املستضدات التشخيصية)
كانت «غير أخالقية».
وي ـع ـت ـبــر ال ـف ـح ــص ال ـ ــذي ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى وخ ــز
اإلصبع قادرًا على تحديد ما إذا كان الشخص
قـ ــد أصـ ـي ــب ي ــوم ــا بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا خ ــال
عشرين دقيقة فقط .وكشفت األرقام الصادرة
عن برنامج الفحوص الجماعية في ليفربول
ّ
في وقــت سابق من هــذا الشهر ،أن الفحوص
أخـ ـط ــأت بـنـسـبــة  30ف ــي امل ــائ ــة ف ــي ال ـح ــاالت
الفيروسي العالي .وتعليقًا على
ذات الحمل
ّ
النتائج ،قالت كيني إنه «ما من فحص كامل،
وال توجد رصاصة سحرية أو تذكرة ذهبية.
ّ
ل ـكــن م ــا لــدي ـنــا ه ــو تــدخــل ص ـحــي ع ــام مفيد
للغاية» .أضافت« :أعتقد أن بعض االنتقادات
الـ ـت ــي س ـم ـع ـنــاهــا خ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع الـقـلـيـلــة
سأقول
ّاملاضية غير مفيدة حقًا .وفي الواقع،
ّ
إنها غير أخالقية وغير مهنية ،ال سيما أننا
وسط أزمة صحية عامة غير مسبوقة».
وجهة نظر كيني هذه تبناها أستاذ الطب في
جامعة «أوكسفورد» السير جون بيل ،واصفًا
فـحــوص الـتــدفــق الـجــانـبــي بكونها «مــركــزيــة

وت ـس ــاه ــم ّف ــي الـ ــدفـ ــاع ال ـج ـي ــد ض ــد ف ـي ــروس
ك ــورون ــا ألن ـه ــا ســري ـعــة ورخ ـي ـص ــة ومـتــاحــة
لالستخدام املتكرر» على العكس مــن تفاعل
ال ـبــول ـي ـم ـيــراز امل ـت ـس ـل ـســل ( .)PCRفـصـحـيــح
ّ
أن األخ ـيــر أكـثــر دق ــة ،لـ ّكــن يـجــب إرســالــه إلــى
املختبر ،األمر الذي يؤخر ظهور النتائج.
وتفيد البيانات الصادرة عن مدينة ليفربول،
ّ
وال ـت ــي ن ـشــرت م ــؤخ ـرًا ،بـ ــأن ن ـقــص الــوصــول
إلى املعلومات عبر اإلنترنت ،والخوف ،كانا
ال ـعــام ـلــن الــرئ ـي ـس ـيــن ف ــي ق ـلــة اإلقـ ـب ــال على
ال ـف ـحــص .وي ـق ــول ال ـبــروف ـي ـســور إيـ ــان بــوكــان
مــن كلية الـصـحــة وعـلــوم الـحـيــاة فــي جامعة
ّ
«لـيـفــربــول» إن ثلث املـنــاطــق فــي املــديـنــة تعد
م ـحــرومــة ،عـلـمــا أن ع ــدد ال ـح ــاالت اإليـجــابـيــة
أعلى بثالث مرات باملقارنة مع مناطق أخرى.
وأظهرت فحوص املستضدات التشخيصية

السريعة ،أو التدفق الجانبي ،التي أنتجتها
شـ ــركـ ــة «شـ ــورس ـ ـكـ ــريـ ــن دي ــاغ ـن ــوس ـت ـي ـك ــس»
وتـتـخــذ مــن ديــربــي فــي بــريـطــانـيــا مـقـرًا لها،
ن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة ف ــي الـ ــدراسـ ــات ال ـســريــريــة
ال ـتــي أج ــراه ــا بــاح ـثــون ف ــي هـيـئــة الـخــدمــات
الـصـحـيــة الــوط ـن ـيــة وجــام ـعــة «أوك ـس ـف ــورد»

يخشى البعض من
عدم دقة الفحوص ما
قد يؤدي إلى تفشي
الفيروس

مقارنة مستمرة مع فحوص «بي سي آر» (لوكا داكسكوبلر)Getty /

وفقًا ملا ذكــره عاملان مشاركان في املراجعة.
ّ
وشكل إيجاد فحوص جديدة في بريطانيا
أولــويــة بالنسبة للحكومة ،التي تسعى إلى
ضمان إمــدادات موثوقة للفحوص السريعة
بعدما أصبح من الصعب الحصول عليها من
الواليات املتحدة والصني.
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،قـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ّال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،إن ـ ــه بحث
مدى جــودة هذا الفحص مع علماء في قطاع
الصحة العامة في بريطانيا ،وقد رأوا «تقدمًا
حقيقيًا في فحص التدفق الجانبي ،املصنوع
فــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة» لـكــن لــم ي ـحــدد الـشــركــة
املصنعة ،فيما تساءل بعض الخبراء عما إذا
بالدرجة الكافية،
كانت هذه الفحوص دقيقة
ّ
إذ أش ــارت بعض الــدراســات إلــى أنـهــا تلحظ
أقل من نصف اإلصابات النشطة بالفيروس.

وأنـفـقــت الحكومة البريطانية مــا ال يقل عن
 1.8مليار جنيه إسترليني ( 2.4مليار دوالر
أم ـي ــرك ــي) ع ـلــى تـكـنــولــوجـيــا ف ـحــص الـتــدفــق
الجانبي .والهدف من الفحوص التشخيصية
السريعة معرفة ما إذا كان شخص ما معديًا
ف ــي غ ـض ــون دق ــائ ــق .ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية التي تسجل أكبر نسبة من الوفيات
حــول الـعــالــم ،يمكن أن تشكل هــذه الفحوص
فرقًا .وبحسب النتائج التي ظهرت في مدينة
ّ
لـيـفــربــول ،ف ــإن النتائج تـبــدو واع ــدة ،ويمكن
التوسع في إجرائها في عدد كبير من املناطق
الـتــي تشهد ارت ـفــاعــا فــي م ـعــدالت اإلصــابــات
بكورونا ،أو تلك التي ما زالت تفرض اإلغالق.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن امل ـم ـل ـكــة املـ ـتـ ـح ــدة ،م ـن ـحــت إدارة
الغذاء والدواء األميركية ( )FDAاملوافقة على
استخدام أقسام الطوارئ لجهاز فحص جديد
(بـحـجــم بـطــاقــة االئ ـت ـمــان) لـفـيــروس كــورونــا
بكلفة  5دوالرات ،وهــو فحص يعطي نتائج
في غضون  15دقيقة.
ّ
وبحسب العلماء ،ف ــإن فـحــوص املستضدات
تـكـشــف ال ـبــروت ـي ـنــات امل ــوج ــودة ع ـلــى سطح
الفيروس ،ويمكن أن تحدد األشخاص األكثر
ّ
عرضة لإلصابة .ويرى بعض العلماء أن هذه
الـفـحــوص قــد تغير قــواعــد الـلـعـبــة ،وتساعد
ّ
فــي منع انتشار الــوبــاء .لكن ذلــك مرتبط من
جـهــة املـنـتـقــديــن بــالـنـتــائــج الـصـحـيـحــة لـهــذه
الـفـحــوص .فـفــي املـقــابــل ،يخشى الـبـعــض من
ع ــدم دق ــة فـحــوص املـسـتـضــدات مــا قــد يــؤدي
إلى تفشي كورونا في البلدان التي سيطرت
إلى ّ
حد كبير على الفيروس ،تبعًا الستخدام
ف ـح ــوص غ ـيــر دق ـي ـق ــة .وف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي،
ي ـت ــم إجـ ـ ــراء فـ ـح ــوص امل ـس ـت ـض ــدات م ــن قـبــل
ّ
متخصصني ،لكن بعض الشركات تسعى إلى
تطويرها لتكون متوفرة منزليًا وفي متناول
الجميع بسعر مقبول.
مــن جـهـتــه ،ق ــال أس ـتــاذ الـكـيـمـيــاء فــي جامعة
«جــامـعــة إلـيـنــوي فــي إرب ــان ــا  -شــامـبــن» في
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،الـ ــذي شـ ــارك ف ــي تـطــويــر
ّ
الفحوص ،إن «إجــراء الفحوص بشكل أسرع
وأرخص وأسهل هو الهدف بالتأكيد ،وأعتقد
ّ
السبيل للوصول
أن فحص املستضدات هو ّ
إلـ ــى امل ـب ـت ـغ ــى» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ـ ــه ف ــي ال ــوق ــت
ُ
الحالي ،تستخدم هــذه الفحوص على نطاق
واسـ ــع ف ــي ال ـعــديــد م ــن امل ـنــاطــق ال ـتــي تشهد
ارتفاعًا في أعداد اإلصابات بكورونا.

