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توزيع اللقاح «األميركي»:

كوبا تقود أميركا الالتينية
في إنتاج «لقاح الفقراء»
رغــم الحصار االقـتـصــادي القاسي
الـ ـ ــذي ت ـف ــرض ــه الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى ك ــوب ــا ،وإق ـفــال ـهــا
أخ ـي ـرًا مــراكــز «وي ـس ـتــرن يــونـيــون»
ملـنــع إدخـ ــال الـ ــدوالر إلـيـهــا ،وفيما
تتسابق البرازيل واملكسيك إلتمام
صـ ـفـ ـق ــات اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد لـ ـق ــاح ــات مــع
كـبــريــات شــركــات األدويـ ــة العاملية،
تتقدم هافانا دول أميركا الجنوبية
نحو تسجيل لقاحني واعدين ضد
فيروس كورونا.
إن أي لقاح ضد كورونا هو بالنهاية
منتج وله سعر ،ما يعني أن شعوب
الدول الفقيرة واملحاصرة لن تتأمن

من المتوقع نشر النتائج
النهائية للتجارب في الشهر
المقبل
لها اللقاحات من كبريات شركات
األدويــة بالسرعة املرجوة .وكمثال
ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ق ــام ــت إدارة الــرئ ـيــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب بــإنـشــاء
م ـ ـشـ ــروع «وارب سـ ـبـ ـي ــد» ،وال ـ ــذي
يـهــدف الــى ش ــراء مــايــن الجرعات
م ــن أي لـ ـق ــاح ت ـث ـبــت ف ـعــال ـي ـتــه فــي
ال ـت ـجــارب الـســريــريــة ضــد كــورونــا،
إنتاجه بشكل كبير
بدء ّ
وحتى قبل ُ
م ــن ال ـشــركــة امل ـصــن ـعــة ،أي ال ـشــراء
سـلـفــا .وم ـثــل ه ــذه امل ـشــاريــع تضع
الدول الفقيرة في آخر سلم اهتمام
شركات األدوية .لذا ،بدأت كوبا منذ
أشهر عديدة تجارب سريرية على
لقاحني واعدين ضد الفيروس ،هما

(أ ف ب)

( )01 Soberanaو(.)02 Soberana
ومن املتوقع نشر النتائج النهائية
للتجارب فــي كــانــون الـثــانــي 2021
(الشهر املقبل).
في تقرير نشرته وكالة «رويترز»،
قال خبراء إقليميون إنه «إذا نجحت

جهود الجزيرة الكاريبية في إنتاج
لقاح ّ
فعال ،فقد تصبح موردًا مهمًا
تكافح من
للدول املجاورة التي قد
ّ
أجل الحصول على إمدادات اللقاح،
ّ
ّ
الغنية
الغربية
بسبب اندفاع الدول
لـتــأمــن ال ـجــرعــات» .وق ــال خوسيه

مسلسل االنهيارات يفتك
ّ
بالحق في السكن
يكون السكن الالئق
يجب أن
ّ
والمستقر إحدى دعامات العقد
االجتماعي الجديد
ّ
حول أزمات الناس ومعاناتهم إلى
قـضــايــا ف ــردي ــة» ،عـلــى م ــا ج ــاء في
بيان لـ«ائتالف الحق في السكن»،
صدر أخيرًاّ .
«االئ ـت ــاف» فــنــد سلسلة األزم ــات،
ب ــدءًا مــن إف ــاس امل ـص ــارف وحجز

ـرض أش ـ ـبـ ــه ب ـم ــراج ـع ــة
خـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ٍ
على «يوتيوب» ،قام حاكم والية
نيويورك أنــدرو كومو ،منتصف
األسبوع املاضي ،بفتح صندوق
ي ـحــوي ل ـقــاح مـجـمــوعــة «ف ــاي ــزر-
بــايــونـتــك» ضــد فـيــروس كــورونــا
أم ــام شــاشــات الـتـلـفــزة .وأوض ــح
كـ ــومـ ــو أن ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ي ـح ـتــوي
ع ـل ــى جـ ـه ــاز ت ـت ـبــع ع ـب ــر األقـ ـم ــار
االص ـ ـط ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة  GPSوشـ ــاشـ ــة
حــراريــة لتحديد مـكــان صـنــدوق
ال ـ ّـلـ ـق ــاح والـ ـت ــأك ــد م ــن ب ـق ــائ ــه فــي
درج ــة ال ـحــرارة املناسبة .كما أن
اللقاح يأتي محاطًا بثلج جاف
ّ
ٍ
( )Dry Iceويجب استبدال الثلج
كل خمسة أيام إلبقائه باردًا .كما
ال يـمـكــن فـتــح ال ـع ـبــوة إال مــرتــن
فــي ال ـيــوم مل ــدة  90-60ثــانـيــة في
املرة الواحدة لضمان بقائها في
درجـ ــة الـ ـح ــرارة امل ـنــاس ـبــة ،وهــي
تعقيدات لوجستية مضافة إلى
شروط تخزينه الصعبة.
وك ـ ـمـ ــا بـ ـ ــات مـ ـعـ ـل ــوم ــا ،إن ل ـق ــاح
«ف ــاي ــزر-ب ــاي ــون ـت ــك» ب ـحــاجــة إلــى
أن ي ـخ ــزن ف ــي حـ ــرارة نــاقــص 70
ّ ّ
يعد شرطًا
درجة مئوية ،وهو ما ّ
صعبًا مــن الـنــاحـيــة اللوجستية
لتخزينه ونقله الى جميع أنحاء
ال ـع ــال ــم .ك ـمــا أن عـ ــدد ال ـثــاجــات
الـتــي يمكن لـهــا تــأمــن مـثــل هــذه
الــدرجــة مــن ال ـبــرودة ،غير كافية
ول ـ ـي ـ ـسـ ــت م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ح ـ ـتـ ــى فــي
بـعــض أك ـبــر وأهـ ــم املـسـتـشـفـيــات

(مروان بوحيدر)
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ّ
أي ـ ـ ــن ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي الـ ـسـ ـك ــن ف ـ ــي ظ ــل
االنهيارات التي يعيشها
مسلسل ٌ
الـبـلــد؟ سـ ــؤال ب ــات ُمـلـ ّـحــا أكـثــر من
ّ
وقت مضى مع تعطل منظومة
أي
ٍ
امل ـصــارف الـتــي اخـتــزلــت السياسة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـس ـك ـن ـيــة ع ـب ــر ا ّل ـل ـجــوء
إلى اإلقــراض السكني للتملك« ،ما

مويا ،ممثل منظمة الصحة للبلدان
األميركية في كوبا لـ«رويترز» ،إنه
«إذا ث ـبــت أن ال ـل ـقــاح ال ـكــوبــي آمــن
وفعال ،فسيصبح متاحًا للشراء في
املنطقة مــن خ ــال منظمة الصحة
للبلدان األميركية ( ،»)PAHOوهو

امل ـك ـتــب اإلق ـل ـي ـمــي ملـنـظـمــة الـصـحــة
العاملية لألميركتني.
ال ــاف ــت ف ــي ك ــوب ــا ال ـش ـي ــوع ـي ــة ،أن
ت ـعــداد سكانها يبلغ  11.3مليون
نـسـمــة ،فيما وص ــل ع ــدد املصابني
 8782شخصًا
فيها بالفيروس الى
ُ
مـ ـن ــذ تـ ـفـ ـش ــي ال ـ ـ ــوب ـ ـ ــاء ،ش ـ ـفـ ــي مــن
ه ــؤالء  7963شخصًا ،وتــوفــي 136
إن ـس ــان ــا ،ف ـي ـمــا ب ـلــغ أق ـص ــى ت ـعــداد
لـعــدد اإلصــابــات الـجــديــدة فــي يوم
واح ـ ـ ـ ــد  109أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وأقـ ـص ــى
تـعــداد لـحــاالت الــوفــاة  6أشخاص.
وال ــاف ــت أي ـضــا فــي كــوبــا ،أن عقار
«هــايــدروكـســي ك ـلــوروكــن» مــا زال
مستخدمًا من ضمن عــدة عالجات
مل ــواجـ ـه ــة ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،19-مـ ــع زيـ ـ ــادة
ف ــي االح ـت ـي ــاط ــات وال ـ ـشـ ــروط قـبــل
إخ ـض ــاع امل ــرض ــى ل ــه .وه ــو الـعـقــار
ال ـ ـ ــذي ح ـص ــد ال ــرئـ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
بـسـبــب تـســويـقــه لــه غـضــب اإلع ــام
األمـيــركــي وع ــدد كبير مــن األطـبــاء
ّ
الصحيني حول العالم.
والخبراء
لـطــاملــا صـ ـ ّـدرت كــوبــا ل ـقــاحــات إلــى
دول ال ـعــالــم ال ـن ــام ــي ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
لـ ـق ــاح ــات ضـ ــد الـ ـتـ ـه ــاب ال ـس ـحــايــا
وال ـ ـت ـ ـهـ ــاب ال ـك ـب ــد  ،Bف ـي ـم ــا ي ـعــود
الـ ـفـ ـض ــل ف ـ ــي إنـ ـ ـش ـ ــاء أح ـ ـ ــد أف ـض ــل
األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،الـ ـ ــى ال ـق ــائ ــد
الثوري الراحل فيدل كاسترو ،الذي
دعــم قـطــاع التكنولوجيا الحيوية
مـحـلـيــا م ـنــذ ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،حتى
ً
اكتفاء ذاتيًا في
تصبح كوبا أكثر
مواجهة الحظر التجاري األميركي.
ومنذ ذلك الحني أصبح هذا القطاع
جزءًا رئيسيًا من اقتصاد البالد.
(األخبار)

جهاز تتبع وشاشة
ٌ
حرارية وثلج جاف!

الـ ـ ـ ـ ـ ــودائـ ـ ـ ـ ـ ــع ،م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــاالن ـ ـه ـ ـيـ ــار
االج ـت ـم ــاع ــي ال ـن ــاج ــم ع ـّـن ت ــده ــور
ً
س ـعــر ال ـص ــرف وال ـت ـضــخــم ،فـضــا
عــن االنـهـيــار الـصـحــي ال ــذي تفاقم
ً
بفعل فيروس كورونًا ،وصوال إلى
انـفـجــار بـيــروت «ال ــذي قضى على
أح ـيــاء بـ ّ
ـرم ـت ـهــا» ،ليخلص إل ــى أن
ُمسلسل االنـهـيــارات هــذا «أضعف
ً
الواهن أصال».
الحق في السكن ّ
جوهر النقاش يتمثل في ما خلص
إليه «ائتالف السكن» من ّأن «نزيف
امل ــآس ــي ال ـت ــي ت ـعــاق ـبــت دل ب ـمــا ال
يحمل الشك على ّأن السكن الالئق
ّ
واملستقر الذي يعزز عالقات الناس
بأحيائهم وشبكاتهم االجتماعية
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وي ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــب مــع
م ــداخ ـي ـل ـه ــم ص ـ ــار م ــن الـ ـض ــروري
أن يـ ـك ــون إحـ ـ ــدى دعـ ــامـ ــات الـعـقــد
االج ـت ـمــاعــي ال ـج ــدي ــد» .ول ـفــت إلــى
أن اس ـت ـجــابــة ال ـس ـل ـطــات ل ـل ـكــوارث

املتتالية التي نكبت البلد ،أتت دون
املطلوب وأحيانًا ضــارة« ،فتمديد
ّ
يتطرق
قانون املهل ( )2020 /160لم
إلى أزمــة السكن ككل كما استثنى
اإليـجــارات القديمة ،ما يساهم في
ت ـس ــري ــع وتـ ـي ــرة اإلخ ـ ـ ـ ـ ــاءات» .أم ــا
ق ــان ــون ت ـع ـل ـيــق ت ـس ــدي ــد ال ـق ـ ّـروض
الـسـكـنـيــة« ،ف ــا يـحـمــي املـتـعــثــريــن
قبل تاريخ ُ 2020/7/1من اإلخالء.
كـ ــذلـ ــك ،لـ ــم تـ ــربـ ــط اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات مــن
الــرســوم البلدية بــأي آلـيــةٍ لحماية
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق ال ـس ـك ـن ـي ــة ف ـ ــي األب ـن ـي ــة
امل ـ ـ ّ
ـؤج ـ ــرة .ك ـم ــا أن ق ــان ــون حـمــايــة
امل ـنــاطــق امل ـت ـض ــررة جـ ــراء انـفـجــار
املرفأ ودعــم إعــادة إعمارها ،تغيب
عنه ّ
أي حماية للنسيج السكاني،
ويـ ـخـ ـت ــزل م ـع ــال ـج ــة أزم ـ ـ ــة ال ـس ـكــن
ب ـت ـم ــدي ــد ع ـ ـقـ ــود اإلش ـ ـ ـغـ ـ ــال ل ـس ـنــة
واحــدة فقط ،أي تأجيل إيجاد حل
طويل األمد للمشكلة».

حـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم .لـ ـ ـ ــذا ،أتـ ـ ــى ال ـح ــل
عـبــر وض ــع الـثـلــج ال ـج ــاف داخ ــل
ـؤم ــن لــه
صـ ـن ــدوق ال ـ ّـلـ ـق ــاح ك ــي ي ـ ّ
شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـت ـ ـخـ ــزيـ ــن املـ ـطـ ـل ــوب ــة.
وال ـث ـل ــج الـ ـج ــاف ه ــو عـ ـب ــارة عــن
غ ــاز ث ــان ــي أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون في
الحالة الصلبة ،وبحرارة ناقص
 78درج ـ ــة م ـئ ــوي ــةُ .
وي ـع ـت ـب ــر مــن
الفعالة ،خاصة
وســائــل التبريد ّ
أن ــه أبـ ــرد م ــن ال ـج ـل ـيــد وال َي ـتــرك
آث ــار رط ــوب ــة .وه ــو ُمـفـيــد لحفظ
األطعمة املـجـ ّـمــدة ،كما ُيستخدم
ف ـ ــي األف ـ ـ ـ ـ ــراح وال ـ ـح ـ ـفـ ــات ح ـيــث
يتجمع على
يـتــرك شكل ضـبــاب
ّ
األرض .أثره الخطير الوحيد هو
ت ـحــولــه ال ــى ال ـش ـكــل الـ ـغ ــازي من
ثاني أكسيد الكربون .وإن ُوضع
في غرفة ال يدخلها هــواء بشكل
ج ـي ــد ،يـمـكــن أن يـخـتـنــق األفـ ــراد
املــوجــوديــن فـيـهــا مــن استنشاق
الغاز.
فــي صـنــدوق حفظ ونقل اللقاح،
تـ ـح ــت الـ ـثـ ـل ــج الـ ـ ـج ـ ــاف الـ ـح ــزم ــة

الـفـعـلـ ّـيــة مــع ُعـلـبــة تـحـتــوي على
اللقاح .وتحتوي القارورة
قوارير ّ
الـ ــواحـ ــدة ع ـل ــى خ ـم ــس ج ــرع ــات.
وي ـ ـصـ ــل مـ ـجـ ـم ــوع م ـ ــا ي ـم ـك ــن أن
يـحـتــويــه ال ـص ـنــدوق الــواحــد الــى
ـاال .وكون
نحو  4875جرعة إجـمـ ً
ل ـق ــاح «ف ــاي ــزر-ب ــاي ــون ـت ــك» ع ـبــارة
ع ــن جــرع ـتــن لـلـشـخــص ال ــواح ــد
ي ـت ــم أخ ــذه ـم ــا بـ ـف ــارق  21ي ــوم ــا،
يعني أن الصندوق الواحد كفيل
ب ـت ـل ـق ـي ــح نـ ـح ــو  2437ش ـخ ـصــا.
وب ـ ـم ـ ـجـ ــرد إخـ ـ ـ ـ ــراج ال ـ ـ ّـلـ ـ ـق ـ ــاح مــن
الـ ـصـ ـن ــدوق ل ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ،يـجــب
ت ــرك الـ ـق ــارورة ف ــي درج ــة ح ــرارة
ال ـغ ــرف ــة ملـ ــدة  30دق ـي ـق ــة تـقــريـبــا
كــي ت ــذوب ،ثــم يتم إضــافــة سائل
تخفف ( )dilutedوتترك
إليها كي ّ
ملــدة ساعتني تقريبًا؛ وبـعــد ذلك
يـ ـك ــون لـ ـ ــدى ال ـط ـب ـي ــب مـ ــا يـصــل
إلـ ــى س ــت س ــاع ــات ح ـت ــى يـعـطــي
الـ ّـل ـقــاح .وت ـجــدر اإلشـ ــارة ال ــى أن
كــومــو ،ع ــاد وأوضـ ــح أن ق ــارورة
ال ـل ـق ــاح داخـ ـ ــل الـ ـصـ ـن ــدوق ال ـتــي
حملها أمــام شــاشــات التلفزة لم
تكن حقيقية ،إذ ال هدف منطقيًا
م ــن إل ـح ــاق ال ـض ــرر بـلـقــاح فعلي
مــن أج ــل ع ــرض تـلـفــزيــونــي ،لكن
ال ـص ـنــدوق وك ــل مــا بــداخ ـلــه كــان
حقيقيًا .وتبقى الحاجة الى ّ
تتبع
مكان وجــود الصندوق جغرافيًا
عبر جهاز ( )GPSأمرًا مستغربًا،
وبحاجة الى مزيد من اإليضاح.
(األخبار)

ّ
ولـ ـ ـ ــخـ ـ ـ ــص االئـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـح ـ ـلـ ــول
ب ـخ ـط ــوات يـمـكــن ات ـخ ــاذه ــا على
ف ـت ــرات زم ـن ـيــة مـخـتـلـفــة ،ومـنـهــا:
ً
أوال ،ضـ ـب ــط سـ ـ ــوق اإليـ ـ ـج ـ ــارات
عبر تحديد بــدالت اإليـجــار وفق
ـرات ت ــأخ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار
مـ ـ ــؤ ّشـ ـ ـ ٍ
تضخم العملة واألج ــور ،وفرض
إبـ ــرام ال ـع ـقــود بــالـلـيــرة ،وحـمــايــة
املـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن م ـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة كـلـفــة
اإليـ ـ ـج ـ ــار وض ـ ـمـ ــان اسـ ـتـ ـم ــراري ــة
سكنهم ،وحماية املستأجرين بال
ممارسات تهدد سكنهم
عقود من
ٍ
ٍ
أو تستغل شروط اإلقامة والكفالة
لـ ـغـ ـي ــر الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ل ـتــره ـي ـب ـهــم
وتهديد أمنهم السكني .وثانيًا،
ات ـ ـ ـبـ ـ ــاع س ـ ـيـ ــاسـ ــة ص ـ ـفـ ــر إخـ ـ ـ ــاء،
عـبــر إق ــرار بــرنــامــج دع ــم املالكني
واملـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن ذوي امل ــداخـ ـي ــل
املـ ـ ـح ـ ــدودة وتـ ــأمـ ــن س ـك ــن بــديــل
حالة ،وإقرار
بظروف مناسبةٍ لكل
ٍ
ّ
آلية لحماية جميع املتعثرين في
دف ــع أق ـســاط قــروضـهــم السكنية.
وث ـ ــالـ ـ ـث ـ ــا ،ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـس ـ ـكـ ــان فــي
املـنــاطــق امل ـت ـضــررة مــن االنـفـجــار
ع ـبــر ض ـمــان عـ ــودة الـجـمـيــع إلــى
مساكنهم من خالل ّ
تحمل الدولة
تكاليف إعــادة التأهيل ،وتسريع
إع ــادة الـتــأهـيــل وإشـ ــراك السكان
فــي العملية ،وتمديد اإليـجــارات
طـ ـيـ ـل ــة فـ ـ ـت ـ ــرة إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــأهـ ـي ــل
وال ـتــرم ـيــم ،وال ـح ـ ّـد مــن املـضــاربــة
الـعـقــاريــة فــي املـنــاطــق املـتـضــررة

وحماية السكان مــن االستغالل.
هـ ـ ــذا عـ ـل ــى املـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـصـ ـي ــر .أم ــا
ع ـلــى املـ ــدى امل ـت ــوس ــط ،فيفترض
ـدروس
ـام ض ــرائ ـب ــي مـ ـ
ٍ
وض ــع ن ـظ ـ ٍ
ع ـلــى ال ـش ـقــق ال ـخــال ـيــة بــالـتــرافــق
ـراءات
م ــع ب ــرام ــج س ـك ـن ـي ــةٍ وإجـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
أخـ ـ ـ ــرى ،وفـ ـ ــرض نـ ـظ ــام ضــري ـبــي
ّ
لحث املالكني على تأجير شققهم
ضمن مهلة زمنية معينة ،وبعد
م ــرور املـهـلــة ،وضــع آلـيــة إلشغال
جميع الشقق الخالية في املباني
ُ
التي ش ّيدت بعد عام  ،1992وربط
الضرائب بتمويل برامج للسكن
امل ـيـ ّـســر ،ودعـ ــم املــال ـكــن الـصـغــار
وال ـ ـق ـ ــدام ـ ــى ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل
األبنية بهدف عرضها لإليجار.
كما يفترض تفعيل دور البلديات
فـ ــي ت ــأم ــن ال ـس ـك ــن االج ـت ـم ــاع ــي
وصـيــانــة األبـنـيــة ضمن نطاقها،
ـزء مــن أمــاك البلدية
وتحويل جـ ٍ
إلى مشاريع للسكن االجتماعي،
وإط ــاق مـشــروع صيانة األبنية
ال ـقــدي ـمــة لـحـفــظ ســامــة الـسـكــان
والسالمة العامة وحماية السكان
ّ
ّ
تصدع
املهددين باإلخالء بذريعة
امل ـ ـبـ ــانـ ــي ،وت ـخ ـص ـي ــص مـ ــوازنـ ــةٍ
لبرامج سكنيةٍ تزيد من مخزون
السكن ّ
امليسر في املدينة ،وإطالق
ـون
ورشـ ـ ـ ــةٍ وطـ ـنـ ـي ــةٍ ل ــوض ــع ق ــان ـ ٍ
شــامـ ٍـل يـضـمــن ال ـحــق فــي السكن
ّ
وينظمه.
(األخبار)

من المتوقع نشر
النتائج النهائية للتجارب
في الشهر المقبل
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كورونا
ال إجراءات «استثنائية»
في موسم األعياد
أس ـب ـ ٌ
ـوع يـفـصــل ع ــن مــوعــد إعـ ــادة فتح
النوادي واملالهي الليلية ،وفق ما تقتضيه
السياحي بشكل
خطة إعادة فتح القطاع
ُ
األعياد املقبلة .تقول
كامل خــال فترة
ّ
وزارة السياحة التي سطرت في األيــام
امل ــاضـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرات م ـح ــاض ــر ال ـض ـبــط
للمؤسسات املخالفة إنها أمــام أسبوع
مفصلي سيحدد مصير النوادي الليلية
التي ال تزال ُمقفلة« ،إذ إن نجاح الخطة
املتعلقة باملطاعم واملقاهي وغيرها من
املــؤسـســات الـسـيــاحـيــة سـيـحــدد إذا ما
سـيـتـ ّـم تعميمها عـلــى الـ ـن ــوادي أو ال»،
وفــق مدير مكتب وزيــر السياحة مازن
بو درغم ،الفتًا إلى أن األربعاء سيكون
التقييم األولـ ــي إلج ـ ــراءات الــرقــابــة على
مدى التزام املؤسسات قد أنجز.
وتــرت ـكــز الـخـطــة بـشـكــل أس ــاس ــي على
ضـ ـ ـ ـ ــرورة وض ـ ـ ــع ك ـ ــل م ــؤسـ ـس ــة ع ـلــى
ّ
مصدقة من املهندس
مدخلها خريطة
امل ـســؤول مــن وزارة السياحية يوضح
ح ـجــم الـ ـق ــدرة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة م ــن أجــل
ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى عـ ـ ــدم ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـق ــدرة
االستيعابية نسبة الـ« ،%50تحت طائلة
التسكير بالشمع األحمر».
ُ
ي ـن ـط ـل ــق ب ـ ــو درغـ ـ ـ ــم م ـ ــن هـ ـ ــذه ال ــن ـق ـط ــة
ُليشير إلــى أن الــوزارة تقوم بمساعيها
الــازمــة لتحقيق ال ـت ــوازن بــن مصلحة
الـقـطــاع الـسـيــاحــي وم ــراع ــاة املـســؤولـيــة
الصحية الوطنية .فهل ستتخذ إجراءات

استثنائية عـلــى بقية الـقـطــاعــات خــال
فـ ـت ــرة األعـ ـ ـي ـ ــاد ،ح ـي ــث االكـ ـتـ ـظ ــاظ ق ـ ٌ
ـدر
حتمي؟
حتى اآلن ،ال يبدو أن إجراءات استثنائية
ُّ
على صعيد ضبط الواقع الوبائي
ستتخذ ُ
في الفترة املقبلة .فالتعاميم الصادرة عن
الــوزارات املعنية تعيد التذكير بضرورة
االل ـتــزام بالتدابير الوقائية املتمثلة في
ارت ـ ــداء الـكـمــامــة وال ـت ـبــاعــد االجـتـمــاعــي،
فيما ُيدرك العارفون أن ال مفاعيل لتلك
التعاميم مــا لــم تلحق بــإجــراءات رقابية
صارمة« ،وهو أمر يصعب تطبيقه على
أمــر الــواقــع خــال فترة األعـيــاد بالشكل
املطلوب ،بسبب عوائق لوجستية» ،على
ما قالت مصادر وزارة الصحة .وأشارت
إل ــى أن امل ـســؤول ـيـ ُـة األســاس ـيــة ستكون
ملقاة على عاتق املقيمني «ذلك أن الرهان
ُمجددًا سيكون على املسؤولية الفردية
لكل مقيم».
ّ
ويأتي التخوف من موسم األعياد ،فيما
ال تزال أعداد اإلصابات اليومية بفيروس
كــورونــا «على حالها» ،إذ أعلنت وزارة
ال ـص ـحــة م ـس ــاء أمـ ــس تـسـجـيــل 1236
حــالــة ( 37مـنـهــا وافـ ـ ــدة) ،كـمــا ُسـ ّـجـلــت
تسع حاالت وفاة جديدة رفعت إجمالي
الوفيات إلى  ،1099وارتفعت معدالتها
إلــى وف ــاة  160شخصًا مــن كــل مليون
نسمة من السكان.
(األخبار)

(مروان بوحيدر)

