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لبنان

لبنان
قضية

تقرير

«كارتيل» المدارس يناور :فلتدفع الدولة!
فاتن الحاج
ّ
ل ــم ي ـخ ــرج مـمــثـلــو األهـ ــل واملـعـلـمــن
وامل ـ ـ ــدارس ،أمـ ــس ،ب ـق ــرار نـهــائــي في
شـ ــأن م ـص ـيــر املـ ــوازنـ ــات واألقـ ـس ــاط
املــدرسـيــة ،مــا عــدا االت ـفــاق على عدم
اس ـت ـخــدام ال ـتــامــذة ف ــي ال ـن ــزاع بني
األهل واإلدارات وحماية عودتهم إلى
الصفوف في العام الــدراســي املقبل،
ف ـي ـمــا ي ــواص ــل «ك ــارتـ ـي ــل» املـ ـ ــدارس
فــي امل ـن ــاورة أم ــام مـطــالــب ات ـحــادات
لجان األهل اإلقرار بالخفض الجدي

الخاص
اقتراح بدعم التعليم ّ
مستحقات
عبر االقتطاع من
ّ
المدارس شبه المجانية
لألقساط بنسبة تصل إلى  .%40ال بل
محاولة رمي الكرة في ملعب الدولة
عبر تحميل عبء األقساط للخزينة
ال ـع ــام ــة! إذ ت ــزاي ــدت ال ــدع ــوات الـتــي
تطالب الدولة بدعم التعليم الخاص،
إن من خــال املطالبة باقتطاع سنة
أو سـنـتــن م ــن مـسـتـحـقــات املـ ــدارس
شبه املجانية من الخطة االجتماعية
(ألــف ومئتي مليار) املطروحة على
جـ ــدول أع ـم ــال الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة
ال ـيــوم ،أو مــن خــال حملة التواقيع

اإلنجيلية ـ ـ النبطية :القضاء
ّ
يجمد  %40من األقساط
أل ـ ــزم ق ــاض ــي األم ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة فــي
النبطية أحـمــد مــزهــر املــدرســة الوطنية
اإلنجيلية في النبطية بتجميد  %40من
األقساط املدرسية لكل املراحل الدراسية
والـصـفــوف ،لـحــن بـ ّـت االع ـتــراض على
ملحق املــوازنــة املــرفــوع فــي  20الجاري
إلى مصلحة التعليم الخاص في وزارة
ال ـتــرب ـيــة ،ت ـحــت طــائ ـلــة غ ــرام ــة إكــراه ـيــة
م ـقــدارهــا ع ـشــرة مــايــن ل ـيــرة ع ــن كل
يــوم تأخير فــي تنفيذ ال ـقــرار .وأوضــح
نائب رئيس اللجنة املحامي زينو حرب
لـ«األخبار» «أننا تقدمنا باعتراض على
ّ
يتضمن خفض  213مليون
امللحق الذي
ليرة من موازنة العام الدراسي  2019ـ ـ
 2020من دون ذكر أي تفاصيل بشأن
م ــا إذا طـ ــاول ال ـن ـف ـقــات الـتـشـغـيـلـيــة أو
ّ
غيرها ،علمًا بأن هذا الخفض ال يرتب
حسمًا جديًا من األقساط ،إذ إن النسبة
قد ال تتجاوز .»%10

ال ـت ــي انـطـلـقــت أم ــس إلق ـ ــرار قــوانــن
ّ
«تنصف» املدرسة الكاثوليكية وحث
املجلس النيابي على إعطاء األولوية
فــي جلسات التشريع لدعم التعليم
الخاص .كذلك عاد مشروع البطاقة
ال ـتــربــويــة إل ــى الــواج ـهــة م ــع الـنــائــب
إدغار طرابلسي الذي دعا ،في جلسة
لجنة التربية النيابية أمــس ،إلى أن
تدفع الــدولــة مبلغًا مقطوعًا عــن كل
تلميذ فــي املــدرســة الـخــاصــة يــوازي
ثلث ما تدفعه عن التلميذ في املدرسة
الرسمية ،كون املدارس الرسمية غير
قـ ـ ــادرة ع ـلــى تــوف ـيــر م ـقــاعــد لجميع
طــاب لبنان .وطالب طرابلسي بأن
تلتزم املصارف بإقراض املؤسسات
التربوية بصفر فــائــدة كما ورد في
تعميم مصرف لبنان.
وفي لجنة الطوارئ التربوية ،عرض
كــل مــن م ـكــونــات الـعــائـلــة الـتــربــويــة
هواجسه ،وتــوافـقــوا على استكمال
ما سمي «تفاهم  3أيار» ووقف لغة
الـتـجـيـيــش واملــؤت ـمــرات الصحافية
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ـنــاق ـشــة مـ ـس ــودة حــل
ت ــرض ــي ال ـج ـم ـيــع ،ت ـعــرض ـهــا وزارة
ال ـتــرب ـيــة ف ــي اج ـت ـم ــاع ي ـع ـقــد مـطـلــع
األسبوع املقبل.
وفيما تنتظر اتـحــادات لجان األهــل
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ج ــدي ــة وق ــان ــونـ ـي ــة ،نـفــى
األمني العام للرابطة اإلنجيلية نبيل
ال ـق ـس ـطــا أن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك إم ـكــان ـيــة
لخفض كبير ،أي  35أو  ،%40مشيرًا
إلى أن نصف املدارس قدمت مالحق،
وجرى االتفاق على خفض األقساط
ومـ ـس ــاع ــدة األه ـ ــل ب ـن ـس ـبــة بـسـيـطــة.
وقـ ـ ـ ــال« :ل ـس ـن ــا ف ــي ح ـ ــرب وم ـ ــا بـقــى
ينفع أن يزرك أي من األطراف الطرف
اآلخ ـ ـ ــر» .وعـ ــن دعـ ــم الـ ــدولـ ــة ،أوض ــح
«أن ـن ــا ال ن ـطــالــب ال ــدول ــة بــإعـطــائـنــا
ً
أم ــواال مـبــاشــرة ،بــل ندعوها إلــى أن
تساعد األهل في هذا الظرف الصعب
ليدفعوا األقـســاط املتوجبة عليهم،
وهناك فرق بني الطرحني ،على غرار
ما يحصل في كثير من دول العالم،
وال سيما أميركا وبريطانيا وكندا».
وكانت رئيسة لجنة التربية النيابية
الـنــائـبــة بهية الـحــريــري قــد تعهدت
بالتشاور مع صندوق التعويضات
لـ ـ ـ ــدرس إمـ ـك ــانـ ـي ــة إع ـ ـفـ ــاء امل ـ ـ ـ ــدارس،
ول ــو لـسـنــة واح ـ ــدة اس ـت ـث ـنــائ ـيــا ،من
االشـتــراكــات فــي الـصـنــدوق وإصــدار
الـقــوانــن املـنــاسـبــة .وف ــي املعلومات
أن ال ـن ــائ ــب سـمـيــر ال ـج ـســر ورئ ـيــس
نـ ـق ــاب ــة املـ ـعـ ـلـ ـم ــن رودولـ ـ ـ ـ ـ ــف ع ـب ــود
اع ـت ــرض ــا ب ـش ــدة ع ـل ــى طـ ــرح ات ـح ــاد
املؤسسات التربوية الخاصة بإعفاء
املدارس من اشتراكاتها في صندوق
الـتـعــويـضــات ،وخـصــوصــا أن هناك
ت ــراكـ ـم ــات ك ـث ـي ــرة ل ــم ت ــدف ـع ـه ــا ه ــذه
املــدارس للصندوق املهدد بالتوقف
خـ ــال س ـن ـتــن م ـه ـمــا ك ــان ــت مــاء تــه
مرتفعة.
واج ـمــع أع ـضــاء لجنة الـتــربـيــة على

(مروان بو حيدر)

أه ـم ـيــة م ـس ــان ــدة امل ـ ـ ــدارس الـخــاصــة
لـتـفــي بــالـتــزامــاتـهــا ت ـجــاه املـعـلـمــن.
وح ــذر طرابلسي امل ــدارس الخاصة،
فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ص ـ ـحـ ــافـ ــي عـ ـ ـق ـ ــده فــي
ساحة النجمة ،من «القيام بالصرف

التعسفي للمعلمني والعاملني فيها،
ورفض اقتراحها الذي يحدد تاريخ
 30أي ـ ـلـ ــول ،بـ ــدل  5تـ ـم ــوز ،لـتـجــديــد
العقود ،األمــر الــذي يخالف القانون
(املـ ــادة  2مــن ال ـقــانــون الــرقــم 44/87

تـ ـ ــاريـ ـ ــخ  ،1987-11-21ويـ ـ ـع ـ ـ ّـرض
األسـ ــاتـ ــذة ل ـخ ـطــر فـ ـق ــدان وظــائـفـهــم
وحرمانهم من فرصة إيجاد البديل
الفوري ،ما يفاقم الوضع االجتماعي
ويزيده خطورة».

تقرير

تفرغ «اللبنانية» :ال ثقة بين وزير التربية وإدارة الجامعة
فاتن الحاج
رف ــض وزي ــر الـتــربـيــة ط ــارق امل ـجــذوب
االلتزام بمهلة زمنية لرفع ملف تفرغ
األسـ ــاتـ ــذة امل ـت ـع ــاق ــدي ــن ف ــي ال ـجــام ـعــة
اللبنانية إلى مجلس ّ الــوزراء ،واكتفى
ب ـ ــاإلش ـ ــارة إل ـ ــى أن أنـ ـ ـ ــه سـ ـ ـي ـ ــدرس 3
مـلـفــات أســاسـيــة لـلـجــامـعــة ويـحـ ّـولـهــا
إلــى املجلس بــالـتــوازي ،وه ــي :التفرغ
ودخ ــول املـتـفــرغــن فــي امل ــاك وتعيني
العمداء.
فــي الـلـقــاء مــع وزي ــر الـتــربـيــة أم ــس ،لم

يـنـتــزع وف ــد املـتـعــاقــديــن مــن امل ـجــذوب
وع ـدًا قاطعًا بتحويل املـلــف« .األج ــواء
ك ــان ــت ضـ ـب ــابـ ـي ــة» ،ب ـح ـس ــب مـ ـص ــادر
األســاتــذة الذين ملسوا «عــدم الثقة بني
ال ــوزي ــر واإلدارة امل ــرك ــزي ــة لـلـجــامـعــة
ك ـكــل ،ول ـيــس الــرئــاســة لـجـهــة تــزويــده
بالداتا الكاملة للملفات املرفوعة إليه
ومدى استيفائها للمعايير األكاديمية
وال ـقــانــون ـيــة» .وأش ـ ــارت امل ـص ــادر الــى
أن امل ـ ـجـ ــذوب س ـي ـط ـلــب االط ـ ـ ــاع عـلــى
محاضر مجالس الوحدات على خلفية
أن ــه «س ـيــدرس كــل ش ــاردة وواردة في

تشكيك في
إمكانية أن تؤمن
الجامعة تفريغ 740
أستاذًا من ميزانيتها

امل ـلــف» .كما بــدا أن هـنــاك تشكيكًا في
إمكانية أن تؤمن الجامعة تفريغ 740
أستاذًا من ميزانيتها ،علمًا بأنه كان
ه ـنــاك اق ـت ــراح بـتـحــويــل األم ـ ــوال الـتــي
سيجري توفيرها بــإقــرار ملف دخول
املــاك (قيمتها نحو  5مليارات ليرة)
إلى ملف التفرغ .وقد نقل الوفد للوزير
م ـعــانــاة املـتـعــاقــديــن ال ــذي ــن «تــربـطـهــم
بــال ـجــام ـعــة عـ ـق ــود ذل غ ـي ــر قــانــون ـيــة
ت ـس ـمــى عـ ـق ــود م ـصــال ـحــة ال تـتـضـمــن
اسـتـقــرارًا وظيفيًا وال ضمانًا صحيًا
وبدل نقل ومنحًا تعليمية».

وك ــان األســاتــذة ب ــدأوا أمــس اعتصامًا
ّ
مـفـتــوحــا أمـ ــام وزارة ال ـتــرب ـيــة ،إال أن
ان ـع ـقــاد جـلـســة مـجـلــس ال ـن ــواب الـيــوم
في قصر األونيسكو حال دون بقائهم
هناك ،كما ُمنعوا من نصب خيمة بأمر
مــن مـحــافــظ ب ـي ــروت ،بسبب الـتــدابـيــر
األمنية وإجراءات التعبئة العامة.
املعتصمون أك ــدوا أنـهــم سيستمرون
ف ـ ــي الـ ـضـ ـغ ــط إلق ـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـلـ ـفـ ـه ــم ،وه ــم
ي ـن ـت ـظ ــرون م ــوعـ ـدًا ج ــديـ ـدًا األسـ ـب ــوع
املـقـبــل مــن وزي ــر الـتــربـيــة ملــواكـبــة آخــر
املستجدات.

اعتصام أمام
المحكمة
ّ
العسكرية:
ال للتحقيق
مع المدنيين
بـ ـعـ ـن ــوان «ال ل ـل ـع ـس ـكــرة»،
اعتصمت مـجـمــوعــات من
املـتـظــاهــريــن عـصــر أم ــس،
أمـ ــام املـحـكـمــة الـعـسـكـ ّ
ـريــة
ّ
(املتحف) ،للمطالبة بـ«كف
أي تحقيق مع املتظاهرين
واملــدن ـيــن ضـمــن املحكمة
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـك ـ ـ ّ
ـري ـ ــة وأجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة
املـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــرات وح ـ ـ ـصـ ـ ــره
بــاملـحــاكــم املــدن ـيــة» ،و«فـتــح
ّ
ت ـح ـق ـيــق شـ ــفـ ــاف ب ـن ـتــائــج
ف ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مـ ـخ ــالـ ـف ــات
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـبـ ـ ــاط والـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر
األمنيني ،بما يتضمن قتل
ف ـ ــواز الـ ـس ـ ّـم ــان ،وال ـت ـع ــدي
على طبيب في مستشفى
وتعذيب املتظاهرين».
وك ــان ــت م ـج ـم ــوع ــات ع ـ ّـدة
دع ــت لــاع ـت ـصــام ،بـيـنـهــا:
لـبـنــان يـنـتـفــض ،مجموعة
ش ـبــاب امل ـص ــرف ،الـحــركــة
الـشـبــابـ ّـيــة لـلـتـغـيـيــر ،قـطــاع
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب فــي
الحزب الشيوعي اللبناني،
املــرصــد الـشـعـبــي ملـحــاربــة
الـفـســاد ،ال ـنــادي العلماني
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
وج ــام ـع ــة س ـي ــدة ال ـل ــوي ــزة،
وكافح وسواها.
املشاركة
املجموعات
أدانت
ِ
«األفـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــال االعـ ـتـ ـب ــاطـ ـي ــة
ل ـل ـج ـي ــش» ،واعـ ـتـ ـب ــرت فــي
ب ـ ـيـ ــان لـ ـه ــا أن «ال ـع ـس ـك ــر
ّ
ي ـت ــوغ ــل أكـ ـث ــر وأكـ ـث ــر فــي
ح ـيــات ـنــا ال ـي ــوم ـي ــة ،ويـضــع
ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ك ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـد لـ ـحـ ـم ــاي ــة
الطبقة الـفــاســدة املسؤولة
عــن معاناتنا ومصائبنا.
وق ــد ت ـ ّـم تــوث ـيــق اعـ ـت ــداءات
ل ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــن بـ ــال ـ ـضـ ــرب
ع ـلــى طـبـيــب الـ ـط ــوارئ في
م ـس ـت ـش ـفــى دار ال ـش ـف ــاء
ب ـ ـطـ ــراب ـ ـلـ ــس» .وأض ـ ــاف ـ ــت:
«ي ـ ـع ـ ـتـ ــدي ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ع ـلــى
امل ـ ـ ــواطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــن،
وي ـق ـت ـحــم ب ـيــوت ـنــا وي ـخــرق
خ ـ ـصـ ــوص ـ ـي ـ ـت ـ ـنـ ــاّ .
وأدى
استخدامه العنف وإطــاق
الرصاص على املتظاهرين
الـسـلـمـيــن إل ــى اسـتـشـهــاد
فواز ّ
السمان في طرابلس،
حـ ــن كـ ـ ــان ي ـ ـمـ ــارس حـقــه
في التظاهر ضد الظروف
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وامل ـع ـي ـش ـيــة
امل ـ ـتـ ــدهـ ــورة« .إض ــاف ــة إل ــى
«تـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـرض م ـع ـت ـق ـل ــن فــي
طــراب ـلــس وص ـي ــدا وزح ـلــة
واملـ ـ ــن ل ـل ـت ـعــذيــب ال ـشــديــد
وال ـع ـن ــف أثـ ـن ــاء اعـتـقــالـهــم
من قبل مخابرات الجيش.
ّ
وهـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــدخـ ــل ال ـخ ـط ـيــر
للعسكر في حياتنا ّ
يهدد
ن ـس ـي ـج ـن ــا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي،
وسـ ــام ـ ـت ـ ـنـ ــا ال ـ ـج ـ ـسـ ـ ّ
ـديـ ــة
ّ
والنفسية».
(األخبار)

الحدث
«مناعة القطيع» :أمل «كورونا» الزائف
منذ أصبح فيروس
«كورونا» ً
وباء عالميًا ،لم
يكد ّ
يمر أسبوع واحد من
دون اإلعالن عن عالجات
أو لقاحات ُمحتملة ،سرعان
ما ّ
يتبين عدم نجاعتها،
بعد تجربتها سريريًا.
مفهوم «مناعة
وحده ُ
القطيع» ترك على نار
هادئة؛ يخمد ذكره ٍمع أيّ
إعالن عن دواء جديد ،قبل
أن ّ
يتجدد الحديث عنه حين
يخبو األملّ .إال أن أمرًا واحدًا
بات شبه مؤكد ّ :مناعة ّ
القطيع لن تتحقق ...أقله
في المدى القصير
علي عواد
ـوم وب ــائ ـ ّـي،
م ـن ــاع ــة ال ـق ـط ـي ــع ،ك ـم ـف ـه ـ ٍ
ُيـ ـطـ ـل ــق لـ ــوصـ ــف ال ـ ـحـ ــالـ ــة امل ـن ــاع ـي ــة
ل ــدى س ـكــان ب ـلـ ٍـد م ـعـ ّـن ت ـجــاه عــدوى
مـحـ ّـددة .ويصبح املفهوم أمـرًا واقعًا
َ
ً
ّ
فــي حــالــتــن :أوال ،إذا أصـيــب ســكــان
بـ ـل ـ ٍـد م ــا وشـ ـف ــوا وك ـ ـ ّـون ـ ــوا أج ـســامــا
ـرض م ــا ،فينتفي دوره ــم
م ـضــادة مل ـ ٍ
كناقلني للعدوى .وثانيًا ،بعد إيجاد
لقاح ّ
فعال .وتبسيطًا ،ال يمكن لفرد
ّ
ّ
بلد يتمتع بنظام صحي
يعيش في ٍ
ً
م ـت ـ ّ
صــاب
ـ
ي
أن
،
ـا
ـ
ث
ـ
ـ
م
ـال،
ـ
ـ
ح
ـوس ــط ال ـ ـ
ّ
بـ ـم ــرض ال ـح ـص ـب ــة ،ل ـك ــون ــه م ـلــق ـحــا
ُ
بالطعم ّ
ضد هذا املرض .لذا ،يصبح

تـ ـعـ ـتـ ـب ــر نـ ـسـ ـب ــة انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ال ـ ـع ـ ــدوى
 R-naughtث ــابـ ـت ــة؛ ف ــال ـ ـ R-naught
لفيروس «س ــارس-ك ــوف ،»2-بحسب
م ـن ـظ ًـمــة ال ـص ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ك ــان ــت،
بــدايــة ،بــن  1.4و ،2.5إال أن املنظمة
عـ ـ ــادت ورفـ ـع ــت ال ـن ـس ـبــة إلـ ــى .3.28
ّ
بلد إلى
لكن تلك النسبة ٌتتغير مــن ٍ
آخـ ــر .وتـعـتـمــد دول مـثــل بــريـطــانـيــا
وإس ـب ــان ـي ــا وف ــرن ـس ــا ه ـ ــذا امل ـف ـه ــوم.
واستنادًا إليهّ ،
يتقرر فتح البالد من
ُ
ع ــدم ــه :تـفـتــح ال ـب ــاد ل ــدى انـخـفــاض
نـسـبــة ان ـت ـقــال ال ـع ــدوى إل ــى م ــا دون
الـ ــواحـ ــد ،وتـ ـع ــود إلـ ــى اإلغـ ـ ــاق لــدى
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــه م ـ ـج ـ ــددًا .غـ ـي ــر أن ن ـتــائــج
الدراسات الحديثة في فرنسا ّ
بينت
أن ن ـس ـب ــة املـ ـص ــاب ــن ب ـ ــ«كـ ــورونـ ــا»
بـلـغــت  %4.4م ــن م ـج ـمــوع ال ـس ـكــان،
ما ُّ
يعد أوضــح دليل على أن اعتماد
سياسة مناعة القطيع من دون لقاح
ً
خ ــاط ـئ ــة ،ف ـض ــا ع ــن أن ـه ــا ل ــن تــأتــي
ّ
املرجوة .والخوف هنا ،أن
بالنتائج
تـلــك النسبة الـصـغـيــرة كــانــت كفيلة
ب ــإره ــاق ال ـن ـظ ــام ال ـص ـح ـ ّـي وإم ـط ــار
املــرافــق الطبية بــالـحــاالت الخطيرة،
ويـمـكــن تـخـ ّـيــل مــا ستفعله سياسة
م ـنــاعــة ال ـق ـط ـيــع م ــن دون ل ـق ــاح ،في
حالة اعتمادها بشكل واسع.
ّ
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة مـ ــا س ـ ـلـ ــف ،وفـ ـ ــي ظ ــل
ع ــدم وج ــود ل ـقــاح أو ع ــاج للمرض
الجديد ،بــدأت تبرز سياسة جديدة
ّ
بشكل
معدلة :اعتماد مناعة القطيع
ٍ
س ـل ــس .ت ـطــويــر امل ـف ـه ــوم ي ـع ــود إلــى
أسباب كثيرة ،أبــرزهــا :خــوف الــدول
مــن انـهـيــار اق ـت ـصــادات ـهــا ،والـغـضــب

الشعبي مرفقًا بالتوق إلــى الخروج
م ــن امل ـ ـنـ ــازل والـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ال ـح ـيــاة
الطبيعية .سيحدث ذلــك عبر إعــادة
فـتــح ال ـب ـلــدان بشكل شـبــه كــامــل ،مع
ف ــرض ق ــان ــون ال ـت ـبــاعــد االجـتـمــاعــي
واإلبقاء
ووجوب وضع قناع الوجه،
ّ
على بعض املناطق أو بــؤر التفشي
تمن أكثر منه سياسة،
معزولة .وهذا ً ٍ
خصوصًا أن دوال عــديــدة تعتقد أن
فــي م ـقــدورهــا الـسـيـطــرة عـلــى نسبة

ال يمكن مناعة ّ
تتحقق
القطيع أن
ُّ
من دون «التجسس»
على جميع الناس

انـ ـتـ ـق ــال ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوى ،وإبـ ـق ــائـ ـه ــا دون
مـنـطـقــة ال ـخ ـطــر .لـكــن املـشـكـلــة تكمن
ف ــي أن الـ ـفـ ـي ــروس ال يـ ـ ــزال غــام ـضــا
ف ــي أجـ ـ ــزاء ك ـث ـيــرة م ـن ــه ،إلـ ــى جــانــب
أن األب ـح ــاث ال ت ــزال مـتــواصـلــة لـفـ ّـك
ً
شـ ـيـ ـف ــرت ــه .آخـ ـ ــر الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ،مـ ـث ــا،
تـ ّ
ـوص ـلــت إل ــى وجـ ــود ال ـف ـي ــروس في
ال ـ ـب ـ ــراز ال ـ ـب ـ ـشـ ــري ،ب ـي ـن ـم ــا خـل ـصــت
أخ ــرى إلــى وج ــوده فــي دم ــوع بعض

املصابني .كل هــذا ،مضافًا إليه عدم
ُّ
التقيد بقواعد التباعد االجتماعي
ووجـ ــوب وض ــع الـكـمــامــة (عـلـمــا بــأن
غــال ـب ـيــة ال ـك ـم ــام ــات ف ــي األس ـ ـ ــواق ال
تفلتر الـهــواء ،وليست ّ من نـ ّـوع N95
أو  FFP2أو  ،)FFP3إنما يؤشر إلى
اح ـتـمــال ان ـفــات األمـ ــور أك ـثــر .فهذه
السياسة تعتمد ،بشكل رئيس ،على
الـفــرد ال ــذي يـحـ ِّـدد مـصـيــره ومصير
غيره .وللداللة على ما سبق ،تشهد
الــواليــات املـتـحــدة ارتـفــاعــا فــي نسب
اإلصــابــات الجديدة ،بعد عطلة يوم
ذك ــرى شـهــداء الـجـيــش ،فيما ُيتوقع
لبعض ال ــوالي ــات الـتــي ع ــاودت فتح
شــواط ـئ ـهــا ،حـيــث ن ــزل الـيـهــا ال ــرواد
م ـخ ــال ـف ــن ك ـ ــل أشـ ـ ـك ـ ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
الوقائية ،أن تشهد ارتفاعًا كبيرًا في
اإلصابات في غضون أسبوع.
ّ
تتلخص املشكلة فــي ع ــدم ق ــدرة ّ
أي
دولــة ،باستثناء الصني ،على ضبط
جـمـيــع ال ـن ــاس وإل ــزام ـه ــم بــالـشــروط
ال ــواج ــب اتـبــاعـهــا ل ــدى ال ـخ ــروج من
امل ـ ـنـ ــزل .أمـ ــا ن ـج ــاح الـ ـص ــن ،فـيـعــود
إل ــى اع ـت ـمــادهــا ،ب ــاك ـرًا ،تكنولوجيا
ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي والـ ـبـ ـي ــان ــات
ال ـك ـب ــرى ،مل ــراق ـب ــة ال ـح ــال ــة الــوبــائ ـيــة
للمناطق والـنــاس مــن خــال تطبيق
ً
عليه،
صـحــي عـلــى ال ـهــواتــف .وب ـنــاء ّ
ال يـمـكــن مـنــاعــة الـقـطـيــع أن تتحقق
ب ـش ـكــل س ـل ــس ،م ــن دون ال ـت ـجـ ُّـســس
ّ
بالتقيد
على جميع الناس إللزامهم
فهم
دون
ب ــإج ــراءات الــوقــائـيــة .ومــن
ٍ
كامل لفيروس «كورونا» ،ال يزال هذا
األمر بعيدًا جدًا.

خرج آالف األميركيين في يوم ذكرى شهداء الجيش من دون االلتزام بإجراءات الوقاية (أ ف ب)

وج ـ ــود ّش ـخــص م ـص ــاب بــالـحـصـبــة
ِّ
وغير ملقح مسألة ال تشكل أي خطر
على اآلخرين .يشار إلى هذه الحالة
بـ R0أو  ،R-naughtوإذا كانت األخيرة
تساوي صفرًا ،فذلك يعني أن املصاب
ال ينقل املرض إلى ّ
أي شخص.
بـ ـحـ ـس ــب مـ ــوقـ ــع «سـ ــاي ـ ـنـ ــس أل ـ ـ ــرت»
 scienceAlertال ـع ـل ـمـ ّـي ،ف ــإن مــرض
ً
النكاف (أبو كعب) ،مثال ،لديه القدرة
على نقل اإلصــابــة بنسبة ،12-10 R
أي إن املـ ـص ــاب ال ـ ــواح ـ ــد ،ي ـم ـكــن أن
ينقله إلى  10أو  12شخصًا .ولتأمني
مناعة ّ
ضده ومن دون لقاح ،ستكون
هناك حاجة إلى أن يصاب ّ %92من
سكان بلد ّ
معي بهذا املرض ليتوقف
ٍ
ان ـت ـق ــال الـ ــوبـ ــاء .وه ـ ــذا ه ــو ت ـحــدي ـدًا
مفهوم مناعة القطيع من دون لقاح.

ُ
 21إصابة جديدة و %83من المصابين في العزل المنزلي
 21إصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس
«كــورونــا» ُس ّجلت أمــس (ُ 16مقيمًا
و 5وافــديــن) من بني  1675خضعوا
لـ ـفـ ـح ــوص ــات  ،pcrل ـ ُـي ـق ـف ــل ال ـ ـعـ ـ ّـداد
ع ـل ــى ُ 1161إصـ ــابـ ــة .وم ـ ــع وصـ ــول
ع ــدد املـتـعــافــن إل ــى  692واسـتـقــرار
ُع ــداد الــوفـيــات عـنــد  ،26يـكــون عــدد
املصابني الفعليني  ،443نحو %83
منهم في العزل املنزلي ،و %17فقط
ُ
في املستشفيات ( 73شخصًا ،ثالثة
منهم في العناية الفائقة).
وقد كان لبلدة مجدل عنجر البقاعية
النصيب األكبر من اإلصابات أمس
( ،)6تلتها بـيــروت ( )5وبـعـبــدا ()3
والشويفات ( )2وجبيل ( )1وجديدة
القيطع /عكار ( )1والفاكهة /بعلبك
( ،)1مغدوشة الــزهــرانــي ( ،)1وسن

ال ـف ـيــل /امل ــن ( .)1وال ت ــزال بـيــروت
تتصدر أرقام اإلصابات على صعيد
األق ـض ـيــة ( 227ح ــال ــة) ،يـلـيـهــا املــن
( )157وبعبدا ( )102فـكسروان (84
) وبـشــري ( 74حــالــة) .فيما ال يــزال
قضاء حاصبيا حتى اآلن خاليًا من
أي إصابة.
وت ـس ـت ـم ــر وزارة ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة
بـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــراء فـ ـ ـح ـ ــوص ـ ــات ل ـل ـ ُـم ـق ـي ـم ــن
املخالطني في مناطق محددة ضمن
م ـســاعــي ض ـبــط ال ــوب ــاء ع ـبــر إج ــراء
م ـســح مل ـنــاطــق تـمـهـيـدًا لـعــزلـهــا في
ّ
ظ ــل ع ــدم ال ـتــراجــع عــن خ ـيــار الفتح
الـتــدريـجــي بـسـبــب تـفــاقــم األوض ــاع
اإلقتصادية.
وكـ ـ ــان ف ــري ــق ط ـب ــي م ـت ـخ ـصــص مــن
ال ــوزارة قد أجــرى ،أمــس ،فحوصات

ال يزال قضاء
حتى اآلن
حاصبيا
ّ
خاليًا من أي إصابة

 pcrفي قصر العدل في زحلة للقضاة
امل ـ ــداوم ـ ــن ول ـع ـن ــاص ــر ق ـ ــوى األمـ ــن
ال ــداخـ ـل ــي امل ــول ـج ــن ح ـم ــاي ــة مـبـنــى
الوزارة .كما أتت نتائج الفحوصات
املـ ـخـ ـب ــري ــة ال ـ ـتـ ــي خـ ـض ــع لـ ـه ــا 214
شخصًا مــن أب ـنــاء بـلــدة مــزبــود في

الشوف يــوم السبت املاضي سلبية
كلها.
وم ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن يـ ـب ــدأ الـ ـعـ ـم ــل ،غ ـ ـدًا،
ب ــال ـت ـع ـم ـي ــم الـ ـ ـص ـ ــادر عـ ــن امل ــدي ــري ــة
ّ
املتعلق
العامة لقوى األمــن الداخلي ّ
بإلزامية ارت ــداء الكمامة للمتنقلني
سيرًا على األقدام تحت طائلة تنظيم
مـ ـح ــاض ــر ضـ ـب ــط بـ ـح ــق امل ـخ ــال ـف ــن
بقيمة  50أل ــف ل ـيــرة ،فيما يفترض
أن تـبــاشـ ُـر الـبـلــديــات الـتـشــديــد على
ال ـ ـتـ ــزام امل ـق ـي ـم ــن ض ـم ــن ن ـطــاقــات ـهــا
ب ــإج ــراءات التعبئة الـعــامــة وتدابير
ً
الوقاية والتباعد االجتماعي ،فضال
عن مراقبة الوافدين القاطنني ضمن
نطاقها والتنسيق مع وزارة الصحة
في هذا الصدد.
(األخبار)
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