أهل مصر بني مطرقة النظام وسندان الوابء
"هذا كرم كبري من الدولة املصرية" ،هذا ما قاله أحد إعالميي النظام تعليقا على قرار السيسي بتحمل صندوق "حتيا
مصر" نفقات احلجر الصحي للمصريي العائدين من اخلارج ف فنادق العزل الصحي .هذا القرار الذي اختذه السيسي
بعد تطبيق قرار وزارة الصحة على مجيع الركاب املصريي العالقي ابخلارج ،وذلك إبخضاعهم للحجر الصحي على
نفقتهم اخلاصة للتأكد من عدم إصابتهم بفريوس كوروان .فقد تداول العائدون من اخلارج واملغرتبون صورة إقرار ألزمتهم
السلطات بكتابته كشرط إلعادهتم ،ويتضمن موافقتهم على حتمل تكلفة إقامتهم ف أحد الفنادق القريبة من املطار ،هذا
خبالف األسعار املبالغ فيها لشركة مصر للطريان لرحالت العودة ،اليت وصلت إل مخسة أضعاف ،مثل رحالت
الكويت.
والسؤال ملاذا احلجر الصحي ف فنادق مخس جنوم؟! بغض النظر عما إذا كانت اإلقامة على حساب األفراد والعناية
الطبية على حساب الدولة ،أو كانت اإلقامة والعناية الطبية على حساب الدولة ،أل توجد مستشفيات جمهزة أو أماكن
أخرى اتبعة للدولة لستقبال العائدين من اخلارج؟ هل تفاجأت الدولة مثال بعودة هؤلء الناس من اخلارج؟! وملاذا مل
يتخذ السيسي قراره بتحمل التكاليف من البداية ،وترك األمور تتأزم ،مما دفع العائدين من اخلارج إل رفض العزل
الصحي ف فنادق مخس جنوم تكلف الليلة الواحدة فيها ألف جنيه للشخص ،وهو ما يعن أن من يعود مع أسرته قد
يكون مضطرا لدفع ما يقرب من مخسي ألف جنيه خالل أسبوعي .مما دفع احلكومة ملهامجة املصريي العاملي ابخلارج
عرب وسائل اإلعالم واهتامهم بعدم حتمل املسؤولية واألاننية! لعل السيسي أراد بتلك اللعبة تقدمي نفسه للناس ابعتباره
األب احلنون الذي حينو على الشعب املسكي ،الذي مل جيد من حينو عليه.
إذا تعلق األمر ابلبذخ واإلنفاق اخليايل على بناء القصور واملنتجعات وعقد املؤمترات املكلفة ماداي بدون أي طائل
من ورائها ،فدولة السيسي دولة غنية جدا ،أما إذا تعلق األمر حباجات الناس اليومية من مأوى وطعام وشراب وصحة
فال شك أن الدولة فقرية جدا ،هذا هو لسان حال نظام السيسي الذي ل يعبأ حباجات الناس ومعاانهتم وبؤسهم
وفقرهم ،بل أكثر من ذلك يزيد من معاانة الناس ويضيق عليهم سبل العيش الكرمي.
إن الشكوك واملخاوف بشأن تعامل نظام السيسي مع فريوس كوروان؛ ينبع من غياب الشفافية وعدم مصداقية
النظام ،وكذبه فيما خيص األرقام احلقيقية للمصابي ابلوابء أو تعامل النظام معه.
كذلك نقص اإلمكاانت الصحية واهنيار البنية التحتية للمستشفيات احلكومية واجلامعية ،نتيجة اخنفاض معدلت
اإلنفاق على اجلانب الصحي ،وتركيز اهتمام النظام احلايل للجانب األكرب من امليزانية للقطاع العسكري واألمن
واملشروعات الومهية .فقد حتايل نظام السيسي أبن أدرج اإلنفاق (خصص السيسي مليار جنيه ملواجهة فريوس كوروان)
على املستشفيات العسكرية والشرطية ضمن منظومة الصحة ،ابملخالفة ملا هو متبع ف العامل أمجع؛ وابملخالفة ملا كان
متبعا ف مصر قبل ذلك؛ خلضوع تلك املستشفيات العسكرية والشرطية مليزانية خاصة هبا ،فهي ختدم قطاعاهتا والعاملي
هبا فقط وهم رجال اجليش ووزارة الداخلية.

ففي خضم وابء كوروان العاملي والحتياطات الدولية غري مسبوقة النظري ،وكذا اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة
املصرية من تعطيل الدراسة ابملدارس واجلامعات ومنع صالة اجلماعة واجلمع ف املساجد وفرض حظر التجول من الساعة
السابعة مساء وحت الساعة السادسة صباحا ،قامت احلكومة أبمور جتعل هذه اإلجراءات ل قيمة هلا ،فقد بدأت حبملة
للتطعيم ضد احلصبة بدءا من 2020/3/8م إل 2020/3/26م ،ليتكدَّس يوميا أكثر من  500أم وطفل انتظارا
لدورهم ف التطعيم ،دون أي إجراءات وقائية أو معايري صحية متبعة متنع انتقال عدوى كوروان ،فضال عن التزاحم ف
املرتو ووسائل املواصالت األخرى.
كما أن السعة السريرية للكثري من املستشفيات ل تسمح بعزل كل املشتبه إبصابتهم حت تظهر نتائج اختباراهتم،
حيث يستغرق حتليل الـ  PCRما يقارب  48ساعة جيب على املستشفى خالهلا أن حيجز املشتبه إبصابتهم ف هذه
الفرتة أبكملها .فكيف تتعامل املستشفيات إزاء هذا الوضع املتأزم؟ إن احلل الذي يتّبعه املستشفى هو رفض إجراء حتليل
الـ  PCRإل ل ـ 6حالت فقط من وسط ما يقارب  500حالة ،أي إن  %99من احلالت يرفض املستشفى إجراء
التحليل هلا ،فيُحيلهم إل أقسام أخرى أو يطلب منهم ببساطة الرجوع إل بيوهتم .والسيناريو املتوقع إذا كان واحد فقط
ومن يذهب إل
من هؤلء مصااب بكوروان سيكون كارثيا .لكن ما املعايري اليت ُحيدَّد على أساسها َمن خيضع لالختبار َ
بيته؟
فوفقا للحكومة املصرية ،جيب على املشتبه إبصابتهم أن يكون قد حاز على شرط من اثني :إما أن يكون خالط
فمن
حالة إجيابية بكوروان ،وإما أن يكون عائدا من بؤرة خطرة مثل الصي وإيطاليا .لكن هذا الربوتوكول عقيم للغايةَ ،
يدري إذا كان قد خالط حالة مصابة بكوروان من عدمه رغم أن األعراض رمبا ل تظهر على احلامل للمرض ملدة أسبوع
كامل؟! انهيك عن أن التصال ابخلط الساخن للطوارئ الذي وفّرته احلكومة املصرية غالبا ل يرد عليه أحد ،أو رمبا
عليك النتظار لساعات حت جتد من يهتم بك .انهيك عن التعامل األمن القاسي الذي تقوم به السلطة جتاه كل من
يشتكي من انعدام معايري األمان داخل مستشفيات وزارة الصحة سواء أكان من الناس العاديي أو من الطاقم الطيب.
مل يكن التشخيص اخلاطئ ،واإلمهال الطيب ،والربوتوكول البريوقراطي ،والتكدس العشوائي دون اتباع إجراءات
كماً وكيفا ،جمرد ثغرات ف النظام الصحي املصري ،بل إهنا أجزاء من منظومة تُعان
السالمة ،والتوزيع اخلاطئ للحالت ّ
أبكملها من خلل واضح ف مكافحة العدوى .على اجلانب اآلخر ،فإن التصرحيات الرمسية للحكومة املصرية تؤكد أن
الوضع الصحي مستتب ،وأن كل إجراءات السالمة متبعة ول غبار عليها .فعلى من يكذب النظام؟!
لن يصلح حال الناس ف مصر إل بتغيري هذه املنظومة الفاسدة ،من خالل إقامة اخلالفة على منهاج النبوة؛ فهي
اليت ترعى شئون الرعية ،ل تبتغي من وراء ذلك جزاء ول شكورا ،بل مرضاة هللا سبحانه وتعال.
كتبه إلذاعة املكتب اإلعالمي املركزي حلزب التحرير
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