
الكبري الذي تلقيناه خالل انت�ش��ار جائحة 
فريو�س كوفيد – 19، فاإنه من ال�رضوري 
اأن يكون لبالدنا ا�شتقاللية لكي ال يكون 
حتت �شغط اأي ط��رف كان، وعلى �شوء 
ذلك فاإن اجلزائر �شتكون لديها ا�شتقاللية 
ببل��وغ اإ�شرتاتيجية الت�شني��ع اإىل مداها، 
م��ا ميكنن��ا يف امل�شتقب��ل م��ن مواجه��ة 
الفريو�ش��ات القادم��ة �ش��واء كورونا، اأو 

االأنفلونزا اأو غريها.
�لن�ص��ر: يف حال �إمت��ام �إجنازه �

يف �لأ�صهر �ملقبلة، هل ميكن لهذ� 
�مل�ص��نع �أن يغط��ي حاجيات دول 

�ملغرب و�إفريقيا؟
حت��دث  الت��ي  االإ�شرتاتيجي��ة  اإن  درار: 
عنه��ا رئي�س اجلمهوري��ة الرامية لتحقيق 
ا�شتقاللي��ة بالدنا من اللق��اح، ترمي من 
جه��ة اأخرى اإىل ت�شدير ه��ذا املنتوج اإىل 
اخل��ارج، ووزارة ال�شناعات ال�شيدالنية، 
هي املخولة لتقدمي معلومات ب�شكل اأدق.

م��ن � ن��وع  يالح��ظ  �لن�ص��ر: 
�ملو�طن��ن  �أو�ص��اط  يف  �ل��ردد 
ب�صاأن �لتلقيح؟ هل مل�صتم ذلك يف 

مر�كز �لتلقيح؟
درار: اأعتق��د اأن ريت��م التلقي��ح يجب اأن 
يواكب��ه قب��ول املواطن��ن، واأرى اأن م��ن 
ب��ن فوائد ب��طء احلمل��ة التطعيمي��ة، اأن 
ذل��ك يزيد �شيئا ف�شيئا م��ن بناء الثقة يف 
فعالية اللق��اح و�رضورة تلقيه، واحلا�شل 
اأن كل االأ�ش��داء واملعلومات الواردة من 
املوؤ�ش�ش��ات واملراك��ز ال�شحي��ة املعني��ة 
 ،19 – التطعي��م �ش��د كوفي��د  بحمل��ة 
تتحدث عن وجود عدد كبري من املواطنن 

الذين ينتظرون تلقي اجلرعة االأوىل.
ومب��ا اأنن��ي �شارك��ت يف 2009 يف حملة 
التلقي��ح �شد اأنفلون��زا "اأ���س 1 وان 1"، 
فاإن املواطن اجلزائري ي�شع ثقة كبرية يف 

التلقيح.
�لن�صر: بع���ض �لأطباء وجهو� �

�ملتبع��ة  للطريق��ة  �نتقاد�ته��م 
�إن��ه  �لتلقي��ح وقال��و�  يف عملي��ة 
يفر���ض ت�صيريها �إلكرونيا، ملا 

تاأخر هذ� �مل�صروع؟
درار: لق��د مت اإط��الق بواب��ة اإلكرتوني��ة 
خ��الل االأيام املا�شي��ة، ت�شمح للمواطنن 
بالت�شجي��ل، واأظ��ن اأن��ه كلم��ا مت توفري 
التلقيح اأكرث، فاإن عملية الرقمنة �شتواكب 

عملية التطعيم.
حتقيق��ات � فتح��ت   �لن�ص��ر: 

وبائية منذ �صنة، ما هي نتائجها؟ 
�نت�ص��ار  ح��ال  يف  �صتفي��د  وه��ل 

�ل�صاللة �ملتحورة؟
درار:نح��ن على م�شت��وى معهد با�شتور 
مهمتنا يف كل ه��ذا هو تقدمي الت�شخي�س 
اأ�شلي��ا  فريو�ش��ا  كان  اإن  الفريو�شي��ي، 
اأو �شالل��ة، واملعه��د الوطن��ي لل�شح��ة 
نتائ��ج  بتق��دمي  املخ��ول  ه��و  العمومي��ة 
التحقيق��ات االإبيدمييولوجية ولي�س معهد 

با�شتور.
�لن�ص��ر: �لتح�ص��ن �مل�صج��ل يف �

�لو�صعي��ة �لوبائية عادة ما تعرب 
عن��ه �لأرق��ام �لتي تعتم��د على 
ح��ن  يف  للفح���ض  تقدم��و�  م��ن 
�أن فئ��ات كث��رية ل تق��وم  جن��د 
بالفح�ض، �أل يتطلب ذلك �ملزيد 

من �حلذر؟.
درار: اأظ��ن اأن ال��ذي ال يتق��دم للفح�س 
يلحق ال�رضر بنف�ش��ه وبغريه لذلك فمن 
ال���رضوري اأن ي�ش��ارع كل م��ن تظه��ر 
علي��ه اأعرا�س االإ�شاب��ة، اإىل التوجه اإىل 
امل�شلح��ة اال�شت�شفائي��ة القريبة من اأجل 
القي��ام بالفح���س، حت��ى ي�شتطيع خمرب 

با�شت��ور اأو غ��ريه م��ن املخاب��ر التعرف 
املنت���رضة،  الفريو�ش��ات  طبيع��ة  عل��ى 
�ش��واء اأ�شلية اأو �شالل��ة... و لنتخيل هنا 
اأن ع��ددا كبريا من احل��االت امل�شتبه فيها 
يتكت��م اأ�شحابه��ا ويرف�ش��ون الذه��اب 
للم�شت�شف��ى، فكي��ف �شنكت�شف واحلال 
ه��ذه اإن كان ثم��ة �شالل��ة اأو �شاللتن ؟ 
و م��ا هي �رضع��ة انتق��ال الفريو�شات ؟، 
فهذه املهمة �شت�شبح م�شتحيلة باإعرا�س 

املري�س عن الذهاب للم�شت�شفى.
اإن التحقيق��ات الوبائية تبنى على معرفة 
امل�شدر ولكي ن�ش��ل اإىل امل�شدر فالبد 
للمواطن اأن يكون متعاونا، بالذهاب اإىل 
امل�شت�شف��ى يف ح��ال ما اإذا كان��ت حالته 

حتمل اأعرا�شا م�شتبه  بها.
ويف نهاية املطاف ما يحدث للفرد يكون 

له االأثر على امل�شتوى اجلماعي.  
�لن�صر: يف هذ� �ل�صياق نالحظ �

�أنه كرد فع��ل على تر�جع منحى 
بالفريو���ض  �لإ�صاب��ة  ح��الت 
يتخلى �ملو�طنون عن �لإجر�ء�ت 
�لوقائية وب�صكل �صب��ه تام، وهو 
ما قد يعيدنا �إىل نقطة �لبد�ية، 
�أن  �لنا���ض  �إقن��اع  ميك��ن  كي��ف 

�خلطر ماز�ل قائما؟
درار: امل�شكل لي�س يف اكت�شاف ال�شاللة 
واإمن��ا امل�ش��كل يف الرتاخ��ي، الأن��ه حتى 
بوج��ود ال�شالل��ة العادي��ة ف��اإن الرتاخي 
�شي�شم��ح للفريو�س باإع��ادة االنت�شار، و 
ما يج��ب االنتباه اإليه اأن الوباء مل ينته بل 
مازال انت�ش��اره كبريا عرب الع��امل ولهذا 
اأقول اإن ظهور ه��ذه ال�شاللة الربيطانية 
يف بالدن��ا واإن مل تك��ن خطرية، يجب اأن 
ننبه اإىل اأنها �رضيعة االنت�شار والعدوى، 
وهو م��ا يجعلن��ا ن��دق ناقو���س اخلطر، 
ون�ش��دد على الدعوة للع��ودة اإىل التزام 
االإجراءات الوقائية املن�شو�س عليها يف 
الربوتوكول ال�شحي، كو�شع الكمامة 
والتباع��د، الأنه��ا الكفيل��ة بو�شع احلد 
النت�شار الفريو�س االأ�شلي اأو ال�شاللة. 
اإن العزوف اأو الرتاخي قد يكلفنا غاليا، 

الأن الفريو�س �شيع��ود لالنت�شار ب�رضعة 
اأكرب. 
�لن�ص��ر: يف تقدي��رك دكت��ور �

در�ر، متى ن�صل �إىل �حلالة �صفر 
�إ�صابة؟ وه��ل ذلك ممكن يف ظل 
�ل�صتهت��ار �مل�صج��ل و�لع��ودة �إىل 

�لتجمعات؟
درار: حالي��ا م��ن امل�شتحي��ل الو�ش��ول 

اإىل احلال��ة �شف��ر، �شحي��ح عن��د اتباع 
االإجراءات ب�شكل جيد ميكن اأن ينخف�س 
ع��دد احل��االت، ولك��ن انع��دام ت�شجيل 
ح��االت ال يعني انع��دام الفريو�س،  وحلد 
االآن فاإن اله��دف الرئي�شي من املهمة من 
اإر�ش��ال املنظمة العاملي��ة لل�شحة باحثن 
اإىل ال�ش��ن ه��و حماولة معرف��ة كيفية 
ظه��ور اأول حالة للفريو�س وكيف انطلق 
ه��ذا الفريو�س يف االنت�ش��ار عرب العامل ، 
وحلد االآن ال نعرف كيف حدث هذا االأمر، 
نحن نعرف م�ش��در الوباء ونتعامل معه 
�ش��واء بالت�شخي�س والع��الج اإىل جانب 

الو�شائل الوقائية.
اإن اق��رتاب ع��دد االإ�شابات م��ن ال�شفر 
مره��ون يف اعتق��ادي باكت�ش��اب مناعة 
جماعية �شامل��ة، وهذه املناع��ة اجلماعية 
ال�شامل��ة ال ميكن الو�ش��ول اإليها �شوى 

بالتلقي��ح اجليد، من خ��الل تلقيح 70 اإىل 
75 باملائ��ة من ال�شاكن��ة، هذا هو ال�رضط 
الوحي��د ال��ذي ميك��ن اأن يخف���س ع��دد 

احلاالت اإىل حد اأدنى.
اإن احلال��ة الوبائية ميك��ن اأن تنتهي ولكن 

احلال��ة �شف��ر،   ت�شجي��ل  اإىل  ت�ش��ل  ال 
وان�شغالن��ا ه��و كي��ف ميك��ن احل��د م��ن 
انت�ش��ار الفريو�س ب�شكل كب��ري وانتهاء 
مرحلت��ه الوبائية، واأن ال يت�شبب يف وفاة 
ع��دد كبري م��ن النا�س. املهم ه��و ح�شار 
الفريو���س والغل��ق عليه يف م��دة زمنية 
على غرار االأنفلون��زا املو�شمية، حيث ال 
ينت�رض كثريا يف العامل ويتم تعزيز املناعة 

�شد الفريو�س لدى اجلميع.
�جلائح��ة � �أظه��رت  �لن�ص��ر: 

�حلاج��ة لالهتم��ام باملخاب��ر، هل 
هناك نية لع�صرن��ة معهد با�صتور 

ه  ي��ز تعز و
بالو�صائ��ل 
طق��م  لأ � و
فت��ح  و
ل��ه  ف��روع 

�صيما يف وليات جنوب �لبالد؟.
درار: اإن اله��دف االأول ملعه��د با�شتور 
اإىل  املعدي��ة  االأمرا���س  مقاوم��ة  ه��و 
جانب �شالحي��ات اأخرى واإعطاء  القوة 
اأكرث للمعهد م��ن ناحية البحث اجليني، 
فاملعه��د الي��وم مطالب باقتن��اء االآالت 
واالأجهزة اخلا�شة بالبحوث اجلينية، الأن 

الكثري من البل��دان قامت بو�شع برامج 
وطنية للبحث اجليني و علينا اال�شتثمار 
كث��ريا يف البح��ث اجلين��ي ع��ن طريق 
املخابر املوجودة وهذا هو االأهم  من هذه 
الناحي��ة،  ونحن ن�شع��ى لتدعيم �شبكة 
املخابر، لتكوين ن�شي��ج وطني للمخابر 
العمومي��ة و اخلا�ش��ة، حت��ى يتمك��ن 
املواط��ن م��ن ت�شخي���س اإ�شابته مهما 
كان مكان تواجده، و حتى يكون تقا�شم 
الربوتوك��والت  وتقا�ش��م  التج��ارب 
الإعطاء النجاع��ة لهذه املخابر العمومية 

واخلا�شة.
�ملخ��زون � يبل��غ  ك��م  �لن�ص��ر: 

�حلايل من �للقاح �ملتوفر ببالدنا  
و هل جاوز �ملليون؟

درار: م��ع مطل��ع االأ�شبوع اجل��اري كان 
لدين��ا خم��زون ال ي�ش��ل اإىل 300 األ��ف 
م��ن  كمي��ات  و�ش��ول  ننتظ��ر  ونح��ن 
اللقاح��ات، وم��ع م��رور االأي��ام �شريتفع 

املخزون وتزداد وترية التلقيح.
�لن�صر: �إذ� حتدثنا عن �جلانب �

�للوجي�صت��ي ه��ل لدين��ا �أجه��زة 
لتخزي��ن  �ملنا�صب��ة  �لتربي��د 
وتوزي��ع لق��اح فاي��زر �لأمريكي 
درج��ة  يتطل��ب  و�ل��ذي  مث��ال 
ح��ر�رة ل تقل عن �ل��� 70 درجة 

مائوية حتت �ل�صفر؟
درار: عل��ى م�شتوى معه��د با�شتور لدينا 
نوع ما القدرة على ا�شتقبال 
الت��ي  اللقاح��ات  وتخزي��ن 
ت�شتلزم درج��ة برودة كبرية، 
ونح��ن عندم��ا نتعام��ل مع 
ال�رضي��ك املنتج له��ذا اللقاح 
نك��ون ق��د هياأن��ا الظ��روف 
املنا�شب��ة لتلقيها وتوزيعه��ا على م�شتوى 
الوطن.وق��د ق��دم معهد فاي��زر بالواليات 
املتح��دة  بطل��ب م��ن الوكال��ة الوطني��ة 
االأمريكي��ة ، درا�شات تفي��د اأن هذا اللقاح 
حينما ن�شعه يف ثالجة عادية ميكن اأن تدوم  
�شالحي��ة ا�شتعماله �شهرا كامال، لذلك اإذا 
نظمن��ا حملة التلقيح يف م��دة اأ�شبوعن اأو 
ثالث��ة وحت��ى اإىل غاي��ة االأ�شب��وع الرابع  
ميك��ن ا�شتعماله،و هذا ميثل نقط��ة اإيجابية 
بالن�شبة لربامج التلقيح ونحن على ات�شال 
مبنت��ج لق��اح فاي��زر ويف حال��ة احل�ش��ول 
علي��ه فنحن مطالب��ون با�شتعماله يف املدة 

املطلوبة ل�شالحية ا�شتعماله؟.  
�لن�صر:م��ا ه��ي �أه��م �مل�صاري��ع �

�لت��ي يعكف معه��د با�صت��ور على 
جت�صيدها؟

درار: م��ن ب��ن االأه��داف ذات االأولوي��ة 
الت��ي يعكف معهد با�شت��ور على تنفيذها 
وب�شف��ة مكثفة العمل على �شمان االأمن 
البيولوجي عل��ى م�شتوى املعهد ويف هذا 
االإط��ار فق��د مت اإن�شاء جلن��ة ت�شتغل على 
ملف االأم��ن البيولوجي الإعطاء �شمانات 
اأك��رب مل�شتخدمي املخاب��ر، وخا�شة املخابر 
الت��ي تعمل على ك�ش��ف فريو�س كورونا 
وال�ش��الالت املتح��ورة من��ه وغريها من 
الفريو�شات يف امل�شتقبل، و�شيبقى حتقيق 
االأم��ن البيولوجي من االأه��داف الرئي�شية 
ملعه��د با�شت��ور يف االأ�شابي��ع و االأ�شه��ر 
املقبل��ة.ويف ذات ال�شي��اق اأ�شدرن��ا دليال 
مب�شاركة منظم��ة ال�شحة العاملية، يحتوى 
على خال�ش��ة التجربة املعم��ول بها على 
م�شت��وى الوكاالت الدولي��ة املتخ�ش�شة 
والبكتريي��ا،  الفريو�ش��ات  جم��ال  يف 
و�شنق��وم بتقدمي حما�رضات جهوية جلميع 
م�شتخدم��ي املخابر املعني��ة يف هذا املجال 
لك��ي تكي��ف ط��رق عمله��ا وفق م��ا هو 

معمول به يف الوكاالت امل�شار اإليها.
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يتبع

نستبعد أن تكون الساللة الجديدة قد 
تحورت بالجزائر و التراخي  قد يكلف غاليا

مدير معهد باستور الدكتور فوزي درار للنصر

l �لنظ�م �ل�سحي ببالدن� ت�أقلم مع كوفيد ون�ستبعد �لعودة �إىل �لغلق 

واأو�ش��ح درار يف ح��وار خ�س به الن�رض 
اأول اأم���س اأن كل اللقاح��ات املعتمدة يف 
الع��امل وم��ن بينها تل��ك الت��ي حت�شلت 
عليه��ا اجلزائر، اأثبت��ت فعاليتها يف عالج 
كل �ش��الالت جائح��ة كورون��ا، م�شددا 
على ���رضورة تو�شي��ع التوعي��ة باأهمية 
املناع��ة  بن��اء  اإىل  للو�ش��ول   التلقي��ح  
اجلماعية الكفيل��ة بالق�شاء النهائي على 

احلالة الوبائية.
ويتح��دث مدي��ر معهد با�شت��ور يف هذا 
احلوار ع��ن حماولة بع�س  الدول احتكار 
كمي��ات اللق��اح املتوفرة عل��ى م�شتوى 
ال���رضكات واملخاب��ر املنتج��ة ب��اأي ثمن 
وحرم��ان البل��دان االأخرى منه��ا، مقدما 
تطمين��ات ب��اأن اجلزائ��ر �شتتح�شل على 
ح�ش�شه��ا م��ن اللقاح��ات لرف��ع وترية 

التطعيم احلالية �شيئا ف�شيئا.
وق��ال ال�شي��د درار اإن املعرك��ة القادم��ة 
ه��ي البح��وث اجلينية  وه��و جانب يجب 
اال�شتثم��ار فيه م��ع خلق ن�شي��ج وطني 

للمخابر.
�لن�ص��ر: �صجل��ت �جلز�ئر منذ �

�أيام حالتن لل�صاللة �لربيطانية 
�ملتحورة  وقد �أعلنتم عن �إخ�صاع 
حمي��ط �مل�صاب��ن للتحالي��ل، هل 
�ُصجل��ت �إ�صابات جديدة و هل مت 

عزل كل �مل�صتبه يف �إ�صابتهم؟
درار: بعد اكت�شاف احلالتن امل�رضح بهما 
االأ�شب��وع املا�ش��ي، مت اإخ�ش��اع حمي��ط 
امل�شابن لك�شوفات "البي �شي اآر"، غري 
اأن النتائج قد جاءت كلها �شلبية، وبالتايل 

مل يتم عزل اأي اأحد من هوؤالء.
وعليه نوؤكد اأن فريو�س ال�شاللة املتحورة 
مل ينت���رض يف حمي��ط امل�شاب��ن اللذين 

تعافيا ومتاثال لل�شفاء متاما.  
�لن�ص��ر: كم��ا ه��و معل��وم ف��اإن �

�مل�صابت��ن  �حلالت��ن  �إح��دى 
بال�صالل��ة �لربيطاني��ة �ملتحورة 
لكورون��ا تتعل��ق بطبيب��ة قال��ت 
تتنق��ل  مل  �أنه��ا  �ل�صح��ة  وز�رة 
�أن  خ��ارج �جلز�ئ��ر، ه��ل ميك��ن 
نفه��م �أن �ل�صاللة �جلديدة تكون 

قد حتورت يف �جلز�ئر؟
درار: ال ميكن اإعطاء تف�شري دقيق ملا حدث 
الأن املعلومات ب�شاأن ذلك غري متوفرة يف 
الوقت احلا�رض و�شيتم االإعالن عنها حال 
اإمتام التحقي��ق، وما ميكن قوله اأن العدوى 
تكون قد انتقلت اإىل الطبيبة من مري�س 
من حميطها، ممن قدموا اإىل اأر�س الوطن 
الأ�شب��اب عائلية اأو خا�ش��ة، يحتمل عدم 
خ�شوعه الختبار الك�شف عن الفريو�س، 
ون�شتبعد اأن يكون الفريو�س قد حتور يف 

اجلزائر. 
�إىل � �جلز�ئ��ر  جل��وء  �لن�ص��ر: 

�قتن��اء  جمموع��ة م��ن �للقاحات 
قبل ت�صجيل �ل�صالل��ة �ملتحورة،  
قد يطرح عالمات ��صتفهام حول 

جدوى هذه �للقاحات؟
درار: كل اللقاح��ات املعتم��دة يف العامل 

وم��ن بينه��ا تلك الت��ي حت�شل��ت عليها 
اجلزائر ويتم ا�شتعماله��ا منذ اأواخر �شهر 
جانفي املا�شي يف بالدنا، اأثبتت فعاليتها 
يف ع��الج كل �ش��الالت جائحة كورونا، 

ومن بينها ال�شاللة الربيطانية.
وق��د اأكدت منظم��ة ال�شح��ة العاملية و 
جمي��ع م��ن ا�شتعمل اللقاح��ات املتوفرة، 
باأنها ناجعة جدا وحتى الوكاالت الوطنية 
لل�شحة ع��رب العامل، الت��ي ت�شتغل حول 
مدى مقاوم��ة ال�شالالت املتحورة للقاح، 
مل تتو�ش��ل اإىل نتائج �شلبية، غري اأن ثمة 
من يدع��و اإىل مكافحة ه��ذه ال�شالالت 
با�شتعم��ال ثالث جرعات م��ن اللقاح اأو 

ا�شتعمال جرعة ثانية مغايرة.
�لن�ص��ر: بع��د عام عل��ى ظهور �

كورون��ا باجلز�ئ��ر �صج��ل دخول 
وه��ي  �لربيطاني��ة،  �ل�صالل��ة 
�أ�صرع �نت�ص��ار� بع�صر م��ر�ت، هل 
�صيناريو مار�ض  تتوقعون تك��ر�ر 
�ملا�ص��ي، يف م��ا يتعل��ق بتطبي��ق 
�صيم��ا  �لحر�زي��ة  �لتد�ب��ري 

�إعادة �لغلق من جديد؟
درار: ال اأظ��ن اأننا �شنع��ود لتطبيق نف�س 
اإجراءات تدابري الغل��ق التي �شهدناها يف 

مار�س 2020، حت��ى ولو اأخذت ال�شاللة 
املتح��ورة يف االنت�ش��ار ب�ش��كل اأو�شع، 
ل�شببن رئي�شين وهما اأن النظام ال�شحي 
يف بالدن��ا ق��د تاأقل��م مع كوفي��د – 19، 
وثبتت التجربة باأننا ا�شتطعنا اأن نحا�رض 
انت�شار هذا الفريو���س، من خالل و�شائل 
الك�شف وبروتوكول العالج املتبع ف�شال 
عن جناعة التدابري واالإجراءات املتخذة يف 

جمال الوقاية.
اإىل جان��ب ذل��ك اإن االإج��راءات املتبع��ة 
يف جم��ال غلق املج��ال اجل��وي واملراقبة 
ال�شارم��ة للوافدين يف اإط��ار الرحالت 
لل�شالل��ة  ت�شم��ح  ال  اخلا�ش��ة  اجلوي��ة 
املتح��ورة باالنت�ش��ار على نف���س املنوال 
احلا�ش��ل يف البلدان الت��ي تركت جمالها 

اجلوي اأو تلك التي اأعادت فتحه.
�لن�صر: �صب��ق و�أن �صرحتم �أن �

بع���ض �ل��دول ت�صغط ك��ي حترم 
�جلز�ئ��ر م��ن �للقاح؟ ه��ل لك �أن 
ت�صرح لن��ا �صكل تل��ك �ل�صغوط؟ 

وكيف تعاملت معها �جلز�ئر؟
درار: فعال ثمة بع�س الدول ت�شعى دائما 
اإىل االط��الع على االأ�شع��ار املطبقة يف 
بن��ود االتفاق ب��ن املخابر املنتج��ة للقاح 
والبلدان الزبونة، ومن بينها اجلزائر، ويف 
حالة ح�شوله��ا على اأي معلوم��ة ب�شاأن 
ذل��ك فاإنه��ا، ال تتح��رج يف تقدمي �شعف 
ال�شع��ر ال��ذي قدمت��ه اجلزائر، م��ن اأجل 
احل�ش��ول على كميات كب��رية جدا، حتى 
ُيحرم الط��رف اجلزائري، لذل��ك كان من 
ال�رضوري جدا اأن تقوم اجلزائر بالتفاو�س 
واالتف��اق يف �رضي��ة تام��ة م��ع منتجي 
اللق��اح، ومل يعد خافي��ا اأن بع�س البلدان 
وم��ن اأجل �شمان ح�ش��ة اأكرب يف احلملة 
االأوىل م��ن التلقي��ح فقد قدم��ت اأ�شعارا 
م�شاعفة، وقد اعرتف��ت منظمة ال�شحة 
العاملي��ة مبحاول��ة بع�س البل��دان احتكار 

الكمي��ات املتوفرة من اللقاح��ات، �شواء 
باق��رتاح اأثم��ان باهظة اأو طل��ب كميات 
كبرية جدا، ما ي�رض بالبلدان االأخرى التي 
مل ت�شتط��ع حتى احل�ش��ول على كميات 
اأوىل،  م��ا خلق تذبذبا يف العامل جراء هذه 
الت�رضف��ات، لذل��ك جند بل��دان كثرية مل 

ي�شلها اللقاح.
واملنظم��ة العاملية لل�شح��ة ت�شعى حاليا 
خللق نوع من اال�شتقرار والعدل يف جمال 
توزي��ع اللقاحات، ونحن ندعو اإىل تالحم 
بن خمتلف البلدان من اأجل احليلولة دون 
�شيط��رة اأط��راف معينة عل��ى اللقاحات، 

حتى ي�شل اللقاح للجميع.
واأظ��ن اأن اجلزائر قام��ت مبجهود جبار من 
اأج��ل اأن تك��ون م��ن اأوائل البل��دان التي 
حت�شل��ت عل��ى اللق��اح يف اأواخ��ر �شهر 

جانفي، وهذا مهم جدا. 
�لن�ص��ر: رغ��م متك��ن �جلز�ئر �

م��ن �أن تكون م��ن  �أو�ئ��ل �لبلد�ن 
�لت��ي حت�صل��ت على �للق��اح، لكن 
بع�ض �ملتخ�ص�صن ي�صفون معدل 
�لتلقي��ح ببالدن��ا باأن��ه بط��يء،  
ما ق��د يوؤث��ر على حتقي��ق هدف   
�صم��ان �لتلقي��ح �جلماع��ي قب��ل  
نهاي��ة �ل�صن��ة، متى يت��م دخول 

مرحلة مكثفة بر�أيكم؟
درار: الذين يتكلم��ون بهذا املنطق، لي�س 
له��م دراية متاما كيف تت��م عملية التلقيح 
يف البل��دان االأخرى، فف��ي �شهر دي�شمرب 

املا�ش��ي هناك دول��ة يف جن��وب اأوروبا 
ب��داأت حملة التلقي��ح ب��� 19 األف جرعة 
فق��ط، قب��ل اأن ت�ش��ل االآن اإىل تلقي��ح  
ح��وايل املليون��ن، ولذلك اأق��ول اأنه من 
امله��م االنط��الق يف التلقي��ح والرفع من 
وتريت��ه �شيئ��ا ف�شيئ��ا الأن االأ�شخا���س 
الذين يتحدثون عن احتمال اأال ن�شل اإىل 
الن�شبة الق�ش��وى املطلوبة م��ن التلقيح 
يف �شن��ة، يقدمون اأنف�شهم كم��ا لو اأنهم 
مطلع��ون عل��ى كل االأرق��ام بخ�شو�س 
عملي��ات التلقيح اجلارية عل��ى م�شتوى 

االأ�شهر الثالثة اجلارية... 
واأن��ا اأري��د اأن اأق��ول ب�شفتن��ا م�شاركن 
يف التلقيح ف��اإن احل�ش�س التي تتح�شل 
عليه��ا اجلزائر تباعا تتزاي��د من �شهر اإىل 
اآخ��ر ب�شكل اأكرب، حتى نتمكن من حتقيق 
االأه��داف املر�شومة يف اأقرب وقت ممكن، 
اأم��ا اأن نق��ول اإن احل�ش���س غ��ري كافية، 
والعملية جتري بب��طء فاأطلب من هوؤالء 
اأن يعطونن��ا ا�شم دولة واح��دة يف العامل 
ا�شتطاع��ت تلقي��ح كل �شكانه��ا، وحتى 
البل��دان التي اأنتجت اللق��اح ولديها عدد 
من امل�شانع كالواليات املتحدة، مل ت�شل 

ن�شبة التلقيح لديها 10 باملائة.
احلا�ش��ل اأن عملي��ة التلقي��ح يف اأي بلد  
و يف الظ��روف احلالي��ة مت��ر ع��رب مراحل 
وكلما تزداد وترية التلقي��ح يزداد الطلب 
عليه��ا ومع م��رور الوقت يت��م احل�شول 
عل��ى كمي��ات و اأنواع اأخرى م��ن اللقاح 
وهكذا ترتفع ن�شب��ة التطعيم، واأجزم باأن 
عدد االأ�شخا�س الذين �شيتم تلقيحهم  يف 
�شه��ر اأفريل املقبل م��ع و�شول �شحنات 
جدي��دة م��ن اللقاح �شيك��ون اأكرث بكثري 

وهكذا.
ث��م يجب اأن يعل��م اجلميع باأنن��ا ل�شنا يف 
و�شع عادي توجد فيه وفرة من اللقاحات 
يف ال�ش��وق الدولي��ة، ويت��م اإنتاجه بريتم 
عال ج��دا، فه��ذه الوف��رة غ��ري موجودة 
وبالتايل فاإن الريتم ينطلق ببطء ثم تزداد 

الوترية.
وعل��ى �شبيل الذكر ف��اإن لقاح �شبوتنيك 
الرو�شي الذي وقعنا م��ع منتجه اتفاقية، 
ال ي�شتطيع اأن مينحك احل�شة املتفق عليها 

دفعة واحدة فهذا ي�شتغرق وقتا طويال.
�لن�ص��ر: تر�ه��ن �جلز�ئر على �

ت�صنيع لق��اح �صبوتنيك �لرو�صي 
د�خ��ل �أر���ض �لوط��ن، وق��د �أم��ر 
رئي�ض �جلمهورية يف �آخر جمل�ض 
�لإج��ر�ء�ت؟  بت�صري��ع  لل��وزر�ء 
�أي��ن و�ص��ل �مل�ص��روع ومت��ى يت��م 
جت�صي��ده وفق م��ا ه��و متوفر من 

معلومات لديكم؟
درار: ه��ذا املو�ش��وع يخ���س ال��وزارة 
ال�شيدالنية، فلي�س  املنتدبة لل�شناع��ات 
ل��دي املعلوم��ات الكافي��ة لالإجابة بدقة 
ولك��ن اأ�شتطي��ع اأن اأق��ول باأن��ه مب��ا اأن 
رئي���س اجلمهوري��ة قد اأ�ش��دى تعليمات 
ه��ذا  بخ�شو���س  االإج��راءات  لت�رضي��ع 
ال�ش��اأن فمعنى ذل��ك اأن هذا يدخل �شمن 
اإ�شرتاتيجية البالد، التي تهدف اإىل حتقيق 
الدر���س  الأن  اللق��اح،  يف  اال�شتقاللي��ة 

�أكد مدير معهد با�صتور، �لدكتور فوزي در�ر، �أن �لجز�ئر لم ت�صجل    �نت�صار� لعدوى  �ل�صاللة �لبريطانية �لمتحورة لكورونا  �صمن محيط �لم�صابين بها  ، قبل 
نحو �أ�صبوع، لكنه حذر من �أن �لتر�خي �لم�صجل في �للتز�م بالإجر�ء�ت �لوقائية �لمن�صو�ض عليها في �لبروتوكول �ل�صحي قد يعيدنا �إلى نقطة �لنطالق ويعود 

�لفيرو�ض لالنت�صار بقوة.

�أجرى �لحو�ر: عبد �لحكيم �أ�سابع

�جلز�ئر تف�و�ست مع 
منتجي �للق�ح�ت يف �سرية 

ت�مة ملو�جهة �الحتك�ر

 حتقيق �الأمن �لبيولوجي
 من �الأهد�ف �لرئي�سية 

ملعهد ب��ستور

�للق�ح�ت �ملتوفرة ح�لي� 
 �أثبتت جن�عته� يف عالج

كل �ل�سالالت

�كت�س�ب �ملن�عة �جلم�عية 
�ل�س�ملة لن يتم �سوى 

ب�لتلقيح

ن�سعى لتكوين ن�سيج 
وطني للمخ�بر 

�لعمومية

تلقين� �سم�ن�ت ب�أن لق�ح 
ف�يزر ق�بل للتخزين يف 
ثالج�ت ع�دية ملدة �سهر

 علين� �ال�ستثم�ر 
يف �لبحث �جليني

 �جلز�ئري يثق
 يف حمالت �لتلقيح


