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الرسم التوضيحيISTOCK/ DRAFTER123 :

األمــراض املتفشــية واألوبئــة خطــرا دائمــا يهــدد
العــامل .ويف أنحــاء كثيــرة ،يســتمر تفشــي جائحــة
كوفيــد ،19-بينمــا قــد تعــاود أعــداد اإلصابــات
الزيــادة ســريعا يف حالــة تراجــع إجــراءات
املكافحــة يف أنحــاء أخــرى .وبخــاف فيــروس كوفيــد،19-
تعــد احتماليــة ظهــور وانتشــار مســببات األمــراض األخــرى
املعروفــة وغيــر املعروفــة عنصــر خطــر أقــل إحلاحــا ،لكنــه ليــس
أقــل حــدة.
ونظــرا للتداعيــات الصحيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
احلــادة لألوبئــة وارتفــاع تكلفــة االســتجابة ،تصبــح التدابيــر
الدوائيــة احليويــة املضــادة التــي تهــدف إىل منــع ظهــور
األمــراض املعديــة أو ســرعة التعامــل معهــا ذات قيمــة

بالغــة .ووفقــا جملموعــة متزايــدة مــن األبحــاث ،فــإن القيمــة
اجملتمعيــة احلقيقيــة للقاحــات أكبــر كثيــرا مــن أن تعكســها
التقييمــات االقتصاديــة التقليديــة التــي يقتصــر تركيزهــا علــى
جمموعــة فرعيــة مــن املنافــع الصحيــة املباشــرة ووفــورات
تكلفــة الرعايــة الصحيــة.
غيــر أن االعتمــاد علــى حتصيــن الســكان للســيطرة علــى
األمــراض املعديــة يتطلــب نفقــات هائلــة علــى أعمــال البحــث
والتطويــر ،وقــدرات التصنيــع ،وتوفيــر اللقاحــات للمواطنيــن.
ومل يكــن املثــل القائــل بــأن «ذرة وقايــة خيــر مــن قنطــار
عــاج» أكثــر صدقــا مــن اليــوم .ولكــن ال تــزال هنــاك أســئلة
مهمــة :كيــف نتأكــد مــن أن اســتثماراتنا يف مكانهــا الصحيــح؟
وكيــف ســنتمكن مــن تدبيــر اإلنفــاق علــى هــذه االســتثمارات؟

«الذعر والتجاهل»

جنــح نظــام اســتحداث وصناعــة اللقاحــات احلــايل ،الــذي
يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الدافــع الربحــي لكبــرى شــركات
الــدواء متعــددة اجلنســيات ،يف إنتــاج العديــد مــن اللقاحــات
املضــادة لألمــراض املســتوطنة التــي تؤثــر علــى عــدد كبيــر مــن
ســكان البلــدان الغنيــة .وبدافــع الطلــب ممــن لديهــم قــدرة كبيــرة
واســتعداد للدفــع أو الدعــم القــوي مــن املؤسســات اخليريــة ،تــم
طــرح لقاحــات جديــدة باألســواق ضــد مــرض املكــورات الرئويــة
وفيــروس الــورم احلليمــي البشــري وفيــروس الروتــا واإلنفلونــزا
املوســمية يف الســنوات األخيــرة ،ممــا أنقــذ حيــاة املالييــن يف
جميــع البلــدان مــن خمتلــف مســتويات الدخــل وحقــق أرباحــا
ســنوية بمليــارات الــدوالرات األمريكيــة .وباملثــل ،يجــري
العمــل حاليــا علــى اســتحداث لقاحــات فعالــة ضــد فيــروس
كوفيــد 19-يف وقــت قياســي ،بالرغــم مــن أن التكهنــات األكثــر
تفــاؤال بإتاحــة اللقــاح علــى نطــاق واســع خــال عــام إىل عامين
مــن بــدء أعمــال البحــوث والتطويــر غيــر مؤكــدة إىل حــد كبيــر.
غيــر أن نمــوذج أعمــال بحــث وتطويــر اللقاحــات وتصنيعهــا
يف الوقــت احلــايل يعــد أقــل فعاليــة للغايــة يف مواجهــة
األمــراض التــي يــكاد يقتصــر تأثيرهــا علــى البلــدان األقــل دخــا
واألوبئــة شــديدة اخلطــورة التــي تقــل احتمــاالت اإلصابــة بهــا،
مثــل احلمــى النزفيــة املشــابهة ملــرض اإليبــوال واملتالزمــة
التنفســية احلــادة الوخيمــة (ســارس) ومتالزمــة الشــرق األوســط
التنفســية ومــرض فيــروس زيــكا وغيرهــا ممــا ورد يف مشــروع
أولويــات مكافحــة األمــراض الصــادر عــن منظمــة الصحــة
العامليــة ( .)WHO 2020وتتضــح أوجــه القصــور التــي
تشــوب النظــام مــن خــال اإلخفــاق العاملــي املتكــرر يف إنتــاج
لقاحــات عاليــة اجلــودة ضــد الــدرن واملالريــا وفيــروس نقــص
املناعــة البشــرية – وهــي األمــراض املعديــة الثالثــة األكثــر
فتــكا علــى مســتوى العــامل – والتأخــر الطويــل يف التوصــل إىل
لقــاح ملــرض اإليبــوال بالرغــم مــن الوعــود املبكــرة.
ووصــف العديــد مــن املراقبيــن مــا أســموه دائــرة «الذعــر
واإلهمــال» فيمــا يتصــل باالســتثمار يف تدابيــر الوقايــة مــن
األمــراض ذات القــدرة الوبائيــة .فعلــى ســبيل املثــال ،كانــت
الطفــرة يف تمويــل جهــود البحــث والتطويــر بهــدف إنتــاج
لقــاح مضــاد للفيروســات التاجيــة ،أثنــاء جائحــة ســارس التــي
شــهدها العــامل خــال الفتــرة  2004-2002وبعدهــا مباشــرة،
 ،قــد أعقبهــا تراجــع حــاد يف النشــاط بعــد انحســار اخلطــر
الفــوري .وبوجــه عــام ،ينفــق اجملتمــع الــدويل علــى الوقايــة
أقــل كثيــرا ممــا ينفقــه علــى العــاج :حيــث يتولــد عــن مبيعــات
اللقاحــات إيــرادات بحــوايل  40إىل  60مليــار دوالر أمريكــي

ســنويا ،بينمــا تمثــل ســوق اللقاحــات العامليــة مــن  %3إىل %5
مــن ســوق صناعــة الــدواء العامليــة ككل.
وتســعى كيانــات دوليــة جديــدة ،مثــل حتالــف ابتــكارات
التأهــب الوبائــي ،وعــدد مــن مؤسســات الصحــة العامليــة
القائمــة ،مثــل التحالــف العاملــي للقاحــات والتحصيــن
ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس وصنــدوق ويلكــوم االســتئماين،
إىل تلبيــة جــزء مــن االحتياجــات العامليــة مــن اللقاحــات التــي
مل يتــم توفيرهــا حتــى اآلن (لعــدم كفايــة الربــح احملقــق منهــا).
ويهــدف حتالــف ابتــكارات التأهــب الوبائــي يف األســاس
إىل تعزيــز أعمــال البحــث والتطويــر يف جمــال اللقاحــات،
بينمــا يدعــم التحالــف العاملــي للقاحــات والتحصيــن توفيــر
اللقاحــات (وتصنيعهــا مــن خــال زيــادة الطلــب الســوقي)،
وقــدم كل مــن مؤسســة غيتــس وصنــدوق ويلكــوم االســتئماين
التمويــل الــازم لتحالــف ابتــكارات التأهــب الوبائــي والتحالــف
العاملــي للقاحــات والتحصيــن وغيرهمــا.
ولكــن بالرغــم مــن جهــود هــذه األطــراف واالهتمــام باألمــن
الصحــي العاملــي يف ظــل جائحــة فيــروس كوفيــد 19-وتكــرر
ظهــور وبــاء اإليبــوال يف اآلونــة األخيــرة ،ال تــزال توجــد بعــض
التحديــات املهمــة .ويحتــاج العــامل إىل آليــات قويــة لدعــم
اســتحداث وتصنيــع وتوزيــع لقاحــات آمنــة وفعالــة منخفضــة
التكلفــة ضــد األمــراض ذات القــدرة الوبائيــة ،ال ســيما التــي
تهــدد البلــدان األكثــر فقــرا يف املقــام األول.

التحديات

تتضمــن بعــض أهــم حتديــات إنتــاج وتوفيــر اللقاحــات
املشــكوك يف ربحيتهــا ارتفــاع التكلفــة واإلطــار الزمنــي
الطويــل إلنتاجهــا ،وزيــادة احتمــاالت إخفــاق جهــود البحــث
والتطويــر ،والقيــود احملتملــة علــى الطلــب ،وصعوبــات التمويــل
املشــترك ،وقضايــا االقتصــاد السياســي.
وتعــد عمليــات البحــث والتطويــر والتصنيــع اخلاصــة
بإنتــاج اللقاحــات مكلفــة للغايــة ،حيــث تتــراوح تقديــرات
التكلفــة اإلجماليــة لبحــث وتطويــر اللقاحــات الناجحــة مــن
 200إىل  500مليــون دوالر أمريكــي تقريبــا للقــاح الواحــد،
بمــا يف ذلــك التكلفــة الغارقــة للمحــاوالت الفاشــلة .وقــد يضيــف
بنــاء وصيانــة مرافــق التصنيــع ذات املواصفــات اخلاصــة
الالزمــة إلنتــاج اللقاحــات اجلديــدة علــى نطــاق واســع 500
مليــون  1,5 -مليــار دوالر أمريكــي إىل هــذا الرقــم اإلجمــايل
(راجــع دراســة .)Plotkin and others 2017
وإىل جانــب ارتفــاع تكلفتهــا ،عــادة مــا يســتغرق اســتحداث
اللقاحــات واختبارهــا وتصنيعهــا بكميــات كبيــرة وتوزيعهــا
ســنوات طويلــة .وأحيانــا مــا يمــر أكثــر مــن عشــر ســنوات مــا بيــن
بــدء البحــوث األوليــة ونهايــة املرحلــة الثالثــة مــن التجــارب
الســريرية التــي عــادة مــا تكــون اخلطــوة األخيــرة يف عمليــة
تطويــر اللقــاح قبــل تســجيله تمهيــدا إلتاحتــه للجمهــور.
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وقــد يتأخــر حصــول املواطنيــن علــى اللقاحــات الالزمــة
لفتــرة أطــول أحيانــا بســبب اشــتراطات التوصيــة بــإدراج
اللقــاح يف برامــج التحصيــن الوطنيــة .وتشــير دراســة صــادرة
عــام  )Blank and others 2013( 2013إىل مــرور  6,4عــام
يف املتوســط مــا بيــن املوافقــة علــى تســويق اللقاحــات اجلديــدة
ووقــت إتاحتهــا للجمهــور يف البلــدان األوروبيــة.

املعرفة الناجتة عن أعمال البحث
والتطويــر يف جمــال اللقاحــات
هــي ســلعة عامــة عامليــة.
وإىل جانــب األفــق الزمنــي الطويــل وارتفــاع تكلفــة
االســتثمار ،يحتمــل بدرجــة كبيــرة إخفــاق أي مــن اللقاحــات
الواعــدة يف مرحلــة التطويــر ،فضــا عــن ارتفــاع احتمــاالت
عــدم الربحيــة حتــى بالنســبة للقاحــات الناجحــة املضــادة
ألنــواع األمــراض املذكــورة آنفــا .كذلــك توجــد قيــود بســبب
تــدين القــدرة علــى الدفــع يف األســواق الكبيــرة ،فضــا عــن أن
اللقــاح قــد ال يحقــق ربحيــة يف نهايــة املطــاف بســبب املنافســة
مــن شــركات تطويــر اللقاحــات األخــرى والبدائــل احملتملــة
يف صــورة املضــادات البكتيريــة الفعالــة والتدابيــر الدوائيــة
احليويــة املضــادة ،مثــل العــاج باألجســام املضــادة أحاديــة
النســيلة .وبالنســبة للقاحــات الفرديــة املضــادة لألمــراض ذات
القــدرة الوبائيــة ،يتوقــف الطلــب بالطبــع علــى تفشــي املــرض
مــن عدمــه ،بافتــراض عــدم إبــرام اتفاقيــات مســبقة لتخزيــن
اللقاحــات .ويف الســنوات األخيــرة ،هــددت موجــة التشــكيك
املتزايــدة يف اللقاحــات بتراجــع الطلــب عليهــا.
ومــن منظــور قطــاع صناعــة األدويــة ،فــإن االســتثمار
يف لقــاح يواجــه هــذا القــدر مــن التحديــات يعــد مهمــة صعبــة
للغايــة .فوفقــا للدراســات االقتصاديــة ،تميــل الشــركات
اخلاصة إىل تأخير االســتثمار يف مشــروعات البحث والتطوير
ذات العائــد غيــر املؤكــد حليــن جتــاوز أربــاح املشــروع املتوقعــة
تكلفتــه مضافــا إليهــا قيمــة التنــازل عــن خيــار التأخيــر
(راجــع دراســة  .)Pindyck 1991وبالتــايل فعندمــا تكــون
قيمــة اللقــاح مرهونــة بوقــت معيــن – كمــا هــو احلــال غالبــا
بالنســبة للقاحــات املضــادة ملســببات األمــراض املســتجدة
– يمكــن للحكومــات أو املنظمــات اخليريــة تعجيــل عمليــة
تطويــر اللقاحــات مــن خــال تقديــم ضمانــات لتخفيــف خماطــر
االســتثمار يف مراحــل التجــارب الســريرية الالحقــة والقــدرات
التصنيعيــة.
وتــزداد صعوبــة تشــجيع االســتثمارات اخلاصــة يف تطويــر
اللقاحــات اجلديــدة نظــرا الرتفــاع تكلفــة الفرصــة البديلــة
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التــي تتحملهــا كبــرى شــركات الــدواء كجــزء مــن املصروفــات
الالزمــة .وهــذا نــاجت عــن حقيقــة أن الهيــاكل الســوقية احلاليــة
تتيــح لهــذه الشــركات جنــي أربــاح مفرطــة مــن بــراءات االختــراع
مــن خــال االســتثمار يف خطــوط منتجاتهــا األخــرى ،مثــل
أدويــة األمــراض املزمنــة.
وتمثــل املعرفــة الناجتــة عــن أعمــال البحــث والتطويــر يف
جمــال اللقاحــات (بمــا يف ذلــك تركيبــات اللقاحــات اجلديــدة)
ســلعة عامــة عامليــة ،فضــا عــن العوامــل اإليجابيــة اخلارجيــة
العديــدة التــي تنشــأ عــن عمليــة التحصيــن ،بمــا يف ذلــك وقــف
انتقــال األمــراض ،وتراجــع معــدالت مقاومــة امليكروبــات
لألدويــة ،والتحســن احملتمــل يف أداء االقتصــاد الكلــي .لذلــك
يمثــل التمويــل العــام املشــترك ألعمــال بحــث وتطويــر اللقاحات
والقــدرات التصنيعيــة بديــا أفضــل للتمويــل اخلــاص املدفــوع
بالرغبــة يف حتقيــق األربــاح مــن خــال بــراءات االختــراع.
ولكــن هــذا األمــر بــدوره ينطــوي علــى صعوبــات .فمن التحديات
املهمــة مــا يعــرف يف االقتصــاد بمشــكلة املســتفيد بــا مقابــل
أو «الراكــب اجملــاين» :يف حالــة نشــر املعرفــة الناجتــة عــن
أعمــال بحــث وتطويــر اللقاحــات ،ســيحد ذلــك مــن احلافــز لــدى
فــرادى البلــدان علــى االســتثمار يف توليدهــا .ومــن التحديــات
املهمــة األخــرى مســألة مــا إذا كانــت مركزيــة صنــع القــرار،
كبديــل لقــوى الســوق يف هــذه احلالــة ،تمثــل وســيلة فعالــة
لتحديــد اللقاحــات الواعــدة احملتملــة.
كذلــك يفــرض الواقــع السياســي حواجــز حمتملــة علــى
التمويــل املشــترك .فقــد ال يكــون لــدى املســؤولين املنتخبيــن
ديمقراطيــا احلافــز علــى املوافقــة علــى االســتثمار يف
مشــروعات مثــل منصــات اللقــاح ،أو تخصيــص جانــب مــن
القــدرة التصنيعيــة ملواجهــة األوبئــة ،دون وجــود عائــد واضــح
حمتمــل خــال فتــرة واليتهــم .وقــد يــزداد هــذا العــزوف نتيجــة
عــدم إدراك املواطنيــن للحجــم «احلقيقــي» خلطــر الوبــاء يف
الوقــت الــذي ال تنتشــر فيــه األمــراض املعديــة اجلديــدة بوتيــرة
ســريعة .ويف العديــد مــن الســياقات ،يهــدد انعــدام الثقــة عمومــا
يف الســلطات العلميــة والسياســية بتراجــع التأييــد العــام
للجهــود الهادفــة إىل االســتعداد ملواجهــة اجلوائــح وغيرهــا مــن
مبــادرات الصحــة العامــة.
ومــن التحديــات األخــرى أيضــا صعــود ظاهــرة «قوميــة
اللقاحــات» خــال جائحــة كوفيــد ،19-حيــث جنــد أن بعــض
الســلطات الوطنيــة يف البلــدان مرتفعــة الدخــل والشــريحة العليــا
مــن البلــدان متوســطة الدخــل ربمــا تكــون قــد جتنبــت التعــاون
مــع الــدول األخــرى مقابــل الرهــان علــى لقاحــات حمتملــة
للســيطرة عليهــا حــال جناحهــا .وتهــدد قوميــة اللقاحــات بمنــع
توجيــه اجلرعــات األوىل مــن اللقاحــات الناجحــة إىل البلــدان
التــي تكــون يف أمــس احلاجــة إليهــا وحيــث يكــون لهــا النفــع
األكبــر.
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تتوافــر للعــامل عــدة أدوات فعالــة حلســن احلــظ ملواجهــة هــذه
التحديــات.
ففيمــا يتعلــق بتســريع وتيــرة أعمــال بحــث وتطويــر
اللقاحــات وتصنيعهــا ،يمكــن زيــادة االســتثمار يف منصــات
اللقاحــات احلديثــة لدفــع عجلــة التطويــر ،مثــل تكنولوجيــا
احلمــض النــووي الريبــوزي املرســال الــذي تســتخدمه
بعــض الشــركات حاليــا إلنتــاج لقاحــات حمتملــة مضــادة
لكوفيــد .19-ويمكــن للحكومــات واملؤسســات الدوليــة،
كمنظمــة الصحــة العامليــة ،العمــل أيضــا علــى وضــع مســار
تنظيمــي رســمي خــاص يســمح باملوافقــة الســريعة علــى
اللقاحــات احملتملــة يف أوقــات اجلوائــح مــع ضمــان االلتــزام
بمتطلبــات الســامة األساســية .ولتســريع وتيــرة التصنيــع،
يمكــن للحكومــات واجلهــات التمويليــة الدوليــة ،مثــل التحالــف
العاملــي للقاحــات والتحصيــن ومؤسســة بيــل وميلينــدا غيتــس
وصنــدوق ويلكــوم االســتئماين ،التعاقــد مــع عــدد مــن شــركات
الــدواء الســتخدام مصانعهــا يف حــاالت الطــوارئ.
ويمكــن ملؤسســة دوليــة مثــل منظمــة الصحــة العامليــة
أو جملــس استشــاري تقنــي جديــد معنــي بمخاطــر األمــراض
املعديــة (راجــع دراســة )Bloom and Cadarette 2019
التوســع يف مشــروع أولويــات مكافحــة األمــراض احلــايل
بغــرض وضــع ميزانيــة عامليــة وخطــة عمــل لتمويــل أعمــال
البحــوث والتطويــر ذات الصلــة وتخفيــف خماطــر تصنيــع
اللقاحــات املضــادة ملســببات األمــراض تلــك.
وبالنســبة للتمويــل املشــترك للقاحــات ،هنــاك حاجــة
بالطبــع إىل املزيــد مــن التعــاون الــدويل .فعلــى ســبيل املثــال،
يمكــن الحتــادات البلــدان الغنيــة ،مثــل منظمــة التعــاون
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وجمموعــة الســبعة واالحتــاد
األوروبــي ،االتفــاق علــى تخصيــص أمــوال للمنظمــات الدوليــة
لعــدة ســنوات لتمويــل أعمــال بحــث وتطويــر اللقاحــات
املضــادة ملســببات األمــراض املســتجدة وإنتاجهــا وشــرائها.
ومــن التدابيــر امللموســة التــي يمكــن اتخاذهــا يف هــذا الصــدد
زيــادة التمويــل املتــاح لتحالــف ابتــكارات التأهــب الوبائــي،
واســتقطاب املزيــد مــن املؤسســات الراعيــة ،وتوســيع نطــاق
ســلطاته مــن خــال رعايــة تطويــر عــدد أكبــر مــن اللقاحــات
احملتملــة ودعــم جمموعــات شــركات تطويــر اللقاحات للوصول
إىل مرحلــة التجــارب الثالثــة (وربمــا خاللهــا أيضــا).
ومــن شــأن هــذه اجلهــود املشــتركة تخفيــض أســعار
لقاحــات األوبئــة لصالــح ســكان البلــدان الفقيــرة – وتيســير
حصولهــم عليهــا بالتــايل .ويمكــن حتقيــق أغــراض مماثلــة
مــن خــال فــرض شــروط علــى املنــح احلكوميــة لتمويــل جهــود
البحــث والتطويــر املبكــرة ،مثــل االلتــزام بحــدود قصــوى
ألســعار اللقاحــات أو إمكانيــة الترخيــص اإللزامــي.
وأخيــرا فيمــا يتعلــق بالشــواغل السياســية ،يمكــن إقنــاع
بعــض صنــاع السياســات بــأن االســتثمار يف اللقاحــات
وتدابيــر الوقايــة األخــرى ضــد األمــراض ذات القــدرة
الوبائيــة يعــد مــن أنــواع التأميــن ذات املــردود االجتماعــي

الكبيــر .وقــد يقتنــع آخــرون بــأن تخزيــن اللقاحــات املضــادة
لوبــاء حمتمــل يعــد بمثابــة جيــش مســتعد خلــوض معركــة
يف حــرب غيــر معلومــة .كذلــك قــد يســاعد إقنــاع املواطنيــن
بقيمــة هــذه التدابيــر يف التشــجيع علــى مســاءلة صنــاع
السياســات.

احلاجة إىل تدخل احلكومات

تمثــل تهديــدات األوبئــة جمتمعــة خطــرا كبيــرا علــى البشــرية
والتقــدم اإلنســاين .وتعــد اللقاحــات مــن أهــم األدوات املتاحــة
لنــا إلدارة هــذا اخلطــر.
ولكــن بالرغــم مــن القيمــة اجملتمعيــة الكبيــرة للتحصيــن
ضــد األمــراض ذات القــدرة الوبائيــة ،تنشــأ عــن اقتصاديــات
اللقاحــات حتديــات حتــول دون حتقيــق املســتوى االجتماعي
األمثــل مــن أعمــال البحــث والتطويــر يف جمــال اللقاحــات
وإنتاجهــا واســتخدامها .ونظــرا ألن هــذه األعمــال واملعرفــة
الناجتــة عنهــا تمثــل ســلعا عامــة عامليــة ،وألن توفيــر
جرعــات اللقاحــات تنشــأ عنــه عوامــل خارجيــة إيجابيــة
كبيــرة ،عــادة مــا يكــون عرضهــا الســوقي أقــل مــن الطلــب
عليهــا .لذلــك؛ نحــن يف حاجــة إىل تدخــل احلكومــات لدعــم
أعمــال بحــث وتطويــر اللقاحــات وتصنيعهــا وتمويلهــا
وتوفيرهــا – ربمــا مــن خــال التمويــل املشــترك وإخضــاع
املؤسســات احلاليــة للتنظيــم.
وتبــرز جائحــة كوفيــد 19-هشاشــة نظــم تطويــر اللقاحــات
وتصنيعهــا وتوفيرهــا يف الوقــت احلــايل .وينبغــي أن يســعى
العــامل إىل تعزيــز هــذه النظــم قبــل ســيطرة املوجــة التاليــة مــن
مســببات األمــراض املســتجدة علــى املســتودع البشــري.
ديفيــد بلــوم أســتاذ االقتصــاد والديمغرافيــا بكليــة تــي اتــش
تشــان ) (T.H. Chanللصحــة العامــة يف جامعــة هارفــارد،
حيــث يعمــل دانييــل كاداريــت باحثــا مســاعدا .ودانييــل
تورتوريــس أســتاذ االقتصــاد املســاعد يف كليــة الصليــب
املقــدس ).(Holy Cross
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