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القاهرة ــ العربي الجديد

شهدت أســعــار إيــجــار الــوحــدات السكنية 
ــدد مـــن املــنــاطــق  ــدة« فـــي عــ ــ »املــــحــــدودة املــ
الشعبية بأحياء القاهرة الكبرى: القاهرة،  
أســعــارهــا.  فــي  كبيرًا  ارتــفــاعــا  القليوبية،  الــجــيــزة، 
يقصدها  التي  تلك  الشعبية  باملناطق  واملقصود 
املقبلون على  الفقيرة واملتوسطة  الطبقات  شباب 
الــزواج، فقد أصبح الحصول على شقة مؤلفة من 
من  شــاب  ألّي  شــاقــة  رحــلــة  وملحقاتهما،  غرفتني 

التي ربما تؤدي  الزوجني  بــاب املشاكل بني  يفتح 
 عــدم توفير الــوحــدة السكنية 

ّ
إلــى الــطــاق، كما أن

يؤدي إلى زيادة العنوسة.
فـــي هـــذا اإلطـــــار، يــقــول عــبــد الــرحــيــم شــقــيــر، وهــو 
الكبرى في زواج  املشكلة   

ّ
إن عــقــارات،  مالك مكتب 

 هناك إقبااًل 
ّ
الشباب اليوم هي الشقة، موضحا أن

كبيرًا على االستئجار في املناطق الشعبية، كونها 
أقـــل ســعــرًا مــقــارنــة بــاألحــيــاء الــراقــيــة. ويــلــفــت إلــى 
الثمن(،  )باهظة  »نــارًا  التمليك أصبحت  الشقة   

ّ
أن

 
ّ
أن يضيف  يتحملها«  أن  شـــاب  أّي  يستطيع  وال 

هناك عــددًا من املشاكل تواجه الشباب في السكن 
تزيد  ال  التي  الزمنية  الفترة  منها  املـــدة،  املــحــدود 
على 5 سنوات، وبعد انتهاء املدة  قد يطرده مالك 
 إيــجــار 

ّ
الــعــقــار، أو يــزيــد عــلــيــه اإليـــجـــار. يــتــابــع أن

الـ59 سنة مكلف للشباب ومتعب، وكثيرون منهم 
يرفضونه لعدة أسباب، منها عدم القدرة على دفع 
املقدم الذي يزيد على 30 ألف جنيه، وهو مبلغ ال 
أعمال  إجــراء  املستأجر  يتوجب على  كما  يسترد، 
وتكاليف  الشقة.  في  )التشطيب(  النهائية  البناء 
الــتــشــطــيــب مــرهــقــة ومــتــعــبــة جـــدًا تــصــل إلـــى أكــثــر 
ألــف جنيه للشقة مساحة 70 مــتــرًا. أيضا،  مــن 50 
 اإليجار الشهري هو ما بني 500 و700 جنيه 

ّ
فــإن

ويزيد، بحسب الشارع واملنطقة، وبعض أصحاب 
بما  نسبته  تتراوح  مبلغا  يزيد سنويا  العقارات، 
 العقارات أصبحت 

ّ
بني 5 و6 في املائة. يشير إلى أن

صناديق ادخــار، إذ يشتري أصحاب املــال أراضي 
من أجل إقامة عقارات عليها، أو يشترون وحدات 
تشهد  أن  يتوقع  تأجيرها.  بهدف  تمليك  سكنية 
أسعار اإليجارات في األحياء الشعبية كافة زيادة 
املــائــة قريبا، على خلفية زيــادة  فــي  إلــى 40  تصل 

أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، وغيرهما.

مــحــدودي الــدخــل، فــي ظــل الــغــاء وارتــفــاع أسعار 
الشقق التمليك واإليجار القديم )59 سنة(.

وصــــلــــت أســــعــــار الـــشـــقـــق فــــي املـــنـــاطـــق الــشــعــبــيــة 
بــالــقــاهــرة الــكــبــرى، إلـــى مـــا بـــني 1000 جــنــيــه )57 
دوالرًا أميركيا( و1500 شهريا، وربما أكثر، بحسب 
النهائية فيها  املــســاحــة واملـــوقـــع، ونـــوع األشــغــال 
 عن مبلغ التأمني الذي 

ً
واملرافق والخدمات، فضا

يعّد معضلة للشباب، ويتراوح بما بني 5 آالف و10 
آالف جنيه، يدفع مقدما لصاحب العقار ويسترده 
املستأجر بعد انتهاء مدة اإليجار، إذ تتراوح مدة 
اإليجار املحدود ما بني 3 سنوات و5. تضاف إلى 
تحّصل  التي  واملياه  والغاز  الكهرباء  فواتير  ذلــك 

شهريا، وباتت تكوي جيوب »الغابة«.
من املناطق الشعبية في محافظة الجيزة التي يلجأ 
 فــي الــحــصــول عــلــى شــقــة، إمــا 

ً
ــا إلــيــهــا الــشــبــاب، أمـ

بسبب قربها من عملهم أو قربها من بيوت األهل: 
إمبابة وبشتيل وأوســيــم وكــرداســة وأبــو النمرس 
والحوامدية ومنطقة خاتم املرسلني املوازية للهرم، 
والـــطـــوابـــق وكـــفـــر طــهــرمــس الـــعـــريـــش والــطــالــبــيــة 
القاهرة  في  الشعبية  املناطق  أمــا  فيصل.  بمنطقة 
نفسها،  للظروف  الشباب  مــن  عــدد  لها  يلجأ  التي 
الزاوية والشرابية واملــرج ودار السام وعني  فهي: 
شمس واملطرية. أما في القليوبية فتتمركز املناطق 

الشعبية في: الخصوص وكفر شكر وطوخ.
بشكل عــام، يعتبر عــدم تــوافــر وحــدة سكنية لدى 
كثير من  فــي فشل  كبيرًا  الشباب، سببا  مــن  كثير 
يــدوم سنوات، فالشبان  ارتباط قد  الزيجات، بعد 
والفتيات يتطلعون إلى تأسيس عائات مستقرة، 
 الظروف املحيطة بهم تحول دون ذلك. وترصد 

ّ
لكن

 نسبة كــبــيــرة مــن الــشــبــاب، بــاتــوا 
ّ
ــدة، أن تــقــاريــر عـ

الــــزواج بــنــظــام األقـــســـاط، ما  يــوفــرون مستلزمات 

مجتمع
طلقت في قطر أمس الثاثاء مبادرة لتشكيل فريق عمل وطني بهدف تطوير أّول رقاقة جينية 

ُ
أ

قــطــريــة لــاســتــخــدام الــطــبــي. وســـوف تــحــتــوي هـــذه الــرقــاقــة عــلــى املــتــغــّيــرات الجينية الخاصة 
بالسكان القطريني، التي ُحــددت من خال دراســة تسلسل الحمض النووي والفحص الجيني 
املخبري آلالف املواطنني القطريني. وسوف يشّكل ذلك منصة وطنية مفتوحة ملجموعات البحث 
املحلية القادرة على املشاركة في هذا املشروع، من خال إدراج الطفرات الجينية التي حددتها 
)العربي الجديد( في دراساتها املختلفة. 

ها منحت الجنسية اإليطالية إلى الطفل البريطاني ألفي إيفانز )23 
ّ
أعلنت السلطات في روما أن

شهرًا( بعد رفض املحكمة العليا البريطانية واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان استئنافا قدمه 
ه ميؤوس من 

ّ
والداه ضد قرار فصل أجهزة إعاشة تبقي ابنهما على قيد الحياة، إذ يرى أطباء أن

 الحكومة اإليطالية »تأمل بهذه الطريقة أن يسمح للطفل، باعتباره 
ّ
شفائه. وقالت الخارجية إن

مواطنا إيطاليا، باالنتقال الفوري إلى إيطاليا«. وكان مستشفى »الطفل يسوع« في روما قد أبدى 
)آكي( استعداده الستقبال الطفل. 

الجنسية اإليطالية لرضيع تفاديًا لـ»القتل الرحيم«قطر: أول رقاقة جينية للكشف عن األمراض الوراثية

رّبـــمـــا تــجــهــل الــنــســاء بــعــض الــحــقــائــق عن 
أنــفــســهــن. مـــن هــنــا، يــعــرض مــوقــع »بــرايــت 
ســايــد« خمس حقائق قــد تــبــدو غريبة عن 

النساء، وهي:
1 - املـــرأة أكــثــر قـــدرة على تــذّكــر مــا ينبغي 
الــقــيــام بـــه، ولــيــس مــا أنــجــز: عـــادة مــا تــدرك 
املــرأة أن الرجل ينسى شراء بعض األطعمة 
أو رمي القمامة، وهناك تفسير علمي لهذه 
الحقيقة. في عام 2015، طلبت الباحثة ليانا 
ــرأة أداء مهام  ــ بــالــيــرمــو مـــن مــائــة رجـــل وامــ
مختلفة الختبار ذاكــرتــهــم مــا بــني دقيقتني 
ــــوم واحـــــد. وتــبــني أن الــنــســاء أفــضــل في  ويـ

النساء  أن  املستقبلية، في حني  املهام  تذكر 
والرجال ينسون املهام املنجزة. 

وتقول ليانا: »إضافة إلى عملهن األساسي، 
لـــدى الــنــســاء الــكــثــيــر مــن األعـــمـــال املــنــزلــيــة، 
وعليهن إبقاء معلومات كثيرة في أذهانهن. 

هكذا يدربن ذاكرتهن«. 
2 - تــحــتــاج الـــنـــســـاء إلــــى وقــــت أطـــــول من 
الرجال للوقوع في الحب: بغض النظر عّما 
يثير الحب، العقل أو القلب أو الهرمونات، 
عـــادة مــا يقع الــرجــال فــي الــحــب أســـرع من 
النساء. وتظهر بعض األبحاث أن أكثر من 
25 فــي املــائــة مــن الــرجــال وقــعــوا فــي الحب 

الــلــقــاء األول والـــرابـــع، علما أن 15 في  بــني 
املائة فقط من النساء وقعن في الحب خال 

الفترة نفسها. 
أنــه حتى بعد  النساء  العديد من  واعترفت 
20 لقاء، لم يشعرن بذلك الحب الــذي شعر 
بــه الـــرجـــال، وكـــن فــي حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
انتقائية  املعلومة، تصير  بعد هذه  الوقت. 

النساء أكثر وضوحا.
ــنــــاء الـــحـــمـــل مــفــيــد لـــلـــمـــرأة:   3 - الـــتـــســـّمـــم أثــ
أثناء  التسّمم  أن  كنديون  باحثون  اكتشف 
الحمل يساهم في نمو الجنني بشكل صحي. 
غــثــيــان الــصــبــاح والـــصـــداع هــمــا آلــيــة دفـــاع 

تحمي الجنني من السموم الضارة. بالتالي، 
فإن هذه األعراض جّيدة لصحة املرأة. كما أن 
النساء اللواتي يعانني من الغثيان صباحا 
 أقل 

ّ
غالبا مــا ينجنب أطــفــااًل أصــحــاء، ويــكــن

عـــرضـــة لــــإجــــهــــاض. كـــمـــا يــمــكــن أن يــكــون 
للتسمم تأثير إيجابي على ذكاء الطفل.

4 - يقول عالم النفس البريطاني، ساتوشي 
كــانــازاوا، إن رغبة املــرأة في إنجاب األطفال 
املــائــة لكل 15 نقطة من  تقل بنسبة 25 فــي 
ــاء اإلضــافــيــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا.  نــقــاط الـــذكـ
 النساء الذكيات ال يرغنب في 

ّ
وخلص إلى أن

إنجاب أطفال أو يكتفني بطفل واحــد فقط، 

ــة للتعليم وتــطــويــر  ــويـ ألنــهــن يــعــطــني األولـ
الذات والسفر. 

5 - ارتداء اللون األحمر يثير غيرة األخريات:
أعـــّد آدم بـــازدا مــن األكــاديــمــيــة السلوفاكية 
للعلوم تجربة غير عادية. وطلب من الرجال 
والنساء النظر إلى صور النساء والتعبير 
ــم حـــيـــالـــهـــا. بـــعـــض الـــنـــســـاء فــي  ــ ــهـ ــ عــــن آرائـ
الصور كن يرتدين مابس حمراء. وأظهرت 
فعل حيال  بـــردات  قمن  النساء  أن  التجربة 
صـــور تــظــهــر أخـــريـــات يــرتــديــن األحـــمـــر، إذ 

 أنهن يشكلن خطرًا على عاقاتهن.
َ
يَرْين

)ربى أبو عمو(

خمس حقائق عن النساء

في  السياسي  االجتماع  علم  أستاذة  تقول 
الدكتورة هدى زكريا،  جامعة عين شمس، 
سببًا  ما  يومًا  كانت  الشعبية  المناطق  إّن 
إيجاراتها،  أسعار  تدني  بسبب  الشباب  لزواج 
جنيه،   1000 تجاوزها  مع  تبّدل  األمر  لكّن 
لتأمين  الشاب  يبقى من دخل  فال يكفي ما 
ليحقق  إضافيًا  عمًال  فيتولى  معيشته، 
أخرى،  جهة  من  وتشير،  عائلته.  متطلبات 
إلى أّن تضاؤل نسبة الزواج يؤدي إلى انفالت 

أخالقي في الشارع.

عمل إضافي

A

عصام سحمراني

االنتخابات في لبنان على األبواب، واملعارك 
بني اللوائح محتدمة تصل إلى حدود 

االعتداء البدني على مرشحني ومكاتب 
ومناصرين. جميعها يرفع شعارات طنانة 

رنانة، بل تحاول لوائح السلطة أن تظهر 
 هذا »النعيم« الذي يعيشون 

ّ
للناخبني أّن كل

فيه هو بفضلها.
من بني املرشحني من كانوا تحت سن 

الترشح )25( بل تحت سن االقتراع )21( 
في االنتخابات األخيرة عام 2009. هؤالء 
يفترض بهم أن يحملوا هموم فئة الشباب 
إلى البرملان. لكن، هل األمر مرتبط بفئات 

عادة، أم بخط سياسي يتنزل األمر فيه من 
أعلى الهرم وتطبق بقية الطبقات األمر املنّزل 

من دون تحريف، حتى يصل إلى حدود 
الطبالني والزّمارين من املؤيدين الذين ال 

يفترض بهم أن يفهموا حتى فحوى ذلك 
األمر وخلفياته؟

هم 
ّ
قضايا الشباب بدورهم كثيرة، لكن

ليسوا فئة واحدة، بل قد تجد من بينهم 
من يرفض هذا التصنيف العرضي بينه 

وبني نظراء له ينتمون إلى منظومات أخرى 
على تنّوعها في لبنان بني ديني وطائفي 

ومناطقي وحزبي وتعليمي ومهني وطبقي.
الشباب إذًا ليسوا فئة واحدة، واملجتمع 

 فئة همومها. 
ّ

ليس مجتمعًا واحدًا. لكّن لكل
فمنهم من يعتبر املال غاية قد يربطها 

بعضهم بالسلطة، ومنهم من يهمه املال 
كوسيلة للتغلب على مصاعب العيش. منهم 
من غايته الشهادات العلمية، ومنهم الوصول 

السهل إلى املناصب العالية. منهم من 
يكاد يعبد »زعيمه« ومنهم من يبتعد عن 

»الزعماء« و»الزعامات«. منهم من يتعايش 
ر نفسه للدين، 

ّ
مع الدين، ومنهم من يسخ

ومنهم من يستغل الدين ملصالح معينة. 
منهم من يكتفي بالقليل ومنهم من يطمع 
في مال قارون. منهم من يتعصب ملذهبه 

ومنهم من يحاول التواصل مع اآلخر.
 ذلك، من الشباب من 

ّ
باإلضافة إلى كل

يعرف ما الذي يريد، ومنهم من ال يعرف هو 
نفسه ما الذي يريد، فإذا قلت إّن النارجيلة 

 ،
ً
أو كرة القدم أو السلة لعبًا أو تشجيعًا، مثال

من قضايا الشباب األساسية، لن تجانب 
الحقيقة في كثيرين من بينهم. وعلى 

النقيض من ذلك - أو من غير نقيض - فإّن 
 والسير 

ً
آخرين غايتهم تأسيس عائلة مثال

على خطى أهلهم في ذلك، فيغرقون في 
أزمات الزواج وتأمني املنزل بما فيه، ومال 
الخطبة والعرس وغيره، والسعي إلى »ابنة 
الحالل«، أو »ابن الحالل«، التي قد يمضي 

الشباب فترة غير بسيطة في البحث عنها 
بجهد شخصي أو بتدبير األهل واألقارب 
والجيران واألصدقاء. ربما يتسنى لهما 

االقتران إن أّمنا ما أّمنا. وربما يقترنان من 
 ذلك، فيغرقان في قضية لقمة 

ّ
دون تأمني كل

العيش وتأمينها التي قد تقلب ابن الحالل 
وابنته، في نظر بعضهما إلى النقيض.

هي قضايا كثيرة، لكّن شبابًا كثيرين 
يؤجلون التفكير فيها اآلن إلى ما بعد 

ي وظائف 
ّ
ن بعضهم من تول

ّ
انتخابات تمك

مؤقتة كمندوبني، وآخرين من الظفر ببعض 
املال ثمنًا ألصواتهم.

شباب االنتخابات

مزاج
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مــــــعــــــّدالت اإلصــــــابــــــة بـــــاملـــــرض ومـــــعـــــّدالت 
الوفيات الناجمة عن املرض بنسبة 40 في 
 البلدان التي تشهد استمرار 

ّ
املائة. ُيذكر أن

ــقــســم إلــــى فــئــتــن، واحــــدة 
ُ
ســـريـــان املــــرض ت

ــــرض،  ـــص مــــن املـ
ّ
تـــتـــقـــّدم فــــي اتــــجــــاه الـــتـــخـــل

وأخرى ترزح تحت عبء املرض الثقيل.

مواجهة مدروسة 
فــي الــســيــاق، يــشــّدد الــبــاحــث فــي األمــــراض 
الــدكــتــور نبيل حــداد،  بــالــحــشــرات،  املنقولة 
حول  الصحية  املعلومات  دقــة  أهمية  على 
ـــه 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن املـــاريـــا، ويـــقـــول لـــ

»نظرًا إلى جهود منظمة الصحة العاملية، لم 
يعد مرض املاريا في البلدان العربية يثير 
القلق لجهة االنــتــشــار ونــقــل الــعــدوى، فهو 
استراتيجية  إطــاق  منذ  تدريجيًا  انحسر 
القضاء عليه في خمسينيات القرن املاضي. 
حينها، كان يستخَدم مبيد فعال للحشرات 
ه 

ّ
ه تبّن الحقًا أن

ّ
)دي. دي. تي( ملكافحته، لكن

ف استخدامه في العالم 
ّ
مضّر بالبيئة. فتوق

والــشــرق األوســـط، وكــان تــوّجــه إلــى البحث 
عن طرق أخرى للقضاء على املاريا«.

ـــه »عــلــى صعيد بلدان 
ّ
أن ويشير حـــداد إلــى 

الـــشـــرق األوســــــط، نــجــد املـــاريـــا مـــن الــنــوع 
تــتــبــع للفصيلة األقــل  الـــضـــار، إذ هــي  غــيــر 
أذّية، وذلك على الحدود الشرقية الشمالية 
لسورية وفي العراق وفي جنوب إيران. أّما 
لبنان، فقد عرف هذا املرض في خمسينيات 
 حداد 

ّ
ه اختفى اليوم«. لكن

ّ
القرن املاضي لكن

ــودة املــــرض مــجــددًا  ر مـــن »احــتــمــال عــ
ّ
يـــحـــذ

إلـــى لــبــنــان، فــي حـــال لــم تــســتــمــّر السلطات 
فــي اتــخــاذ اإلجـــــراءات الــوقــائــيــة املستمرة، 
البلدان  الوافدين من  الكشف على  ال سّيما 
األكثر عرضة للماريا، سواء من أفريقيا أو 
آسيا، من أمثال العامات والعمال املنزلين 
وغـــيـــرهـــم«. يــضــيــف حــــــداد: »ال بــــّد مـــن أن 
ــه من الصعب القضاء على حشرة 

ّ
نعرف أن

ــهــا تعيش فــي املــيــاه الــراكــدة، 
ّ
املــاريــا، إذ إن

مــبــيــدات عشوائيًا في  ومــن الصعب وضــع 
ه بذلك نقضي على الثروة املائية«.

ّ
املياه ألن

ويـــتـــابـــع حــــــداد: »أّمــــــا انـــتـــشـــار املــــاريــــا في 

الـــدول األفريقية، فهو  فــي  الــعــالــم، ال سّيما 
األخطر ويتسبب في شلل ووفيات. ويعود 
التي تساعد  الشاسعة  املساحات  إلــى  ذلــك 
إلى  باإلضافة  بسرعة،  املــرض  انتقال  على 
ــار يــمــلــك مــقــاومــة  ــ  بـــعـــوض املــــاريــــا صـ

ّ
أن

الــيــوم للجوء  الـــذي يــدعــو  للمبيدات، األمـــر 
إلــى وســائــل أخـــرى، مــن قبيل مــزج مبيدات 
عــــّدة. مــن هــنــا، تــبــرز أهــمــيــة وضـــع برنامج 
ــا بــطــريــقــة  ــتـــهـ ــافـــحـ ــكـ ـــة املــــــاريــــــا ومـ ــبـ ــراقــ ملــ
بالبيئة  األذى  مــوّجــهــة، ال تلحق  مــدروســة 

ل خطرًا على الصحة«.
ّ
وال تمث

المرض األكثر انتشارًا
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول املـــتـــخـــصـــص فــــي الــطــب 
املــخــبــري واألمـــــراض الــجــرثــومــيــة، الــدكــتــور 
 »ما 

ّ
»العربي الجديد«، إن إلياس الهراوي، لـ

ـــه مــن أكثر 
ّ
يجب معرفته عــن املــاريــا هــو أن

األمــــــراض انـــتـــشـــارًا وانـــتـــقـــااًل حــــول الــعــالــم، 
الوفيات،  اإلصابات وليس عدد  لجهة عدد 
 املــرتــبــة األولـــــى لــجــهــة انــتــقــال 

ّ
وهــــو يــحــتــل

ــــرض أكـــثـــر فـــي الــبــلــدان  ــدوى. ونـــجـــد املـ ــعــ الــ
ــا الــجــنــوبــيــة  ــيـــركـ االســـتـــوائـــيـــة والـــهـــنـــد وأمـ
وأفريقيا، أي في بلدان العالم الثالث، حيث 
نــســبــة الــفــقــر مــرتــفــعــة والـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة 
مــنــخــفــضــة. هــــنــــاك، األريـــــــــاف واملــــــــدن عــلــى 

بيروت ــ سوزان برباري

األخــيــرة ملنظمة  الــبــيــانــات  تفيد 
ــــاالت   حـ

ّ
ــة بـــــــأن ــيـ ــاملـ ــعـ ــة الـ ــحـ الـــصـ

ــــي عــــــام 2016  املـــــاريـــــا بـــلـــغـــت فـ
نحو 216 مليون حالة، في حن وصل عدد 
الوفيات من جّراء هذا املرض إلى نحو 455 
ألــف وفــاة. وُيــَعــّد سّكان البلدان األشــّد فقرًا 
من أكثر الفئات تعّرضًا ملخاطر هذا املرض.

تــحــت عــنــوان »مــســتــعــدون لــدحــر املــاريــا«، 
أطــلــقــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة حملتها 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــعـــاملـــي لــلــمــاريــا الـــذي 
إبريل/ نيسان، والهدف منها   في 25 

ّ
يحل

الـــتـــوّصـــل إلــــى عــالــم خــــاٍل مـــن املــــاريــــا، وال 
 العدد األكبر من إصابات املاريا 

ّ
أن سّيما 

 هذا 
ّ
ل بن األطفال دون الخامسة وأن ُيسجَّ

ن. 
َ
املرض يودي بحياة طفل واحد كل دقيقت

ــب هنا 
ّ
 الــعــبء االقــتــصــادي املــتــرت

ّ
ُيــذكــر أن

االســتــثــمــارات  قيمة  بلغت  وقـــد  ــدًا،  جـ كبير 
املوظفة في جهود مكافحة املاريا نحو 2.7 

مليار دوالر أميركي في عام 2016.

هذه هويّة المرض
ه 

ّ
بأن املاريا  العاملية  الصحة  تعّرف منظمة 

ـــاك تــســّبــبــه طــفــيــلــيــات مـــن فصيلة 
ّ
مـــرض فـــت

املتصّورات التي تنتقل بن البشر، من خال 
لدغات أجناس بعوض األنوفيل الحامل لها، 
 نصف 

ّ
سمى »نواقل املاريا«. وتوضح أن

ُ
وت

ــهـــون مــخــاطــر  ســـكـــان الـــعـــالـــم تــقــريــبــًا يـــواجـ
ــــل اإلصــــابــــات  ــــســــجَّ

ُ
ــة بــــاملــــاريــــا، وت ــ ــابـ ــ اإلصـ

ــيـــات بــمــعــظــمــهــا فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب  والـــوفـ
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى آســيــا 
منطقة  في   

ّ
أقــل وبدرجة  الاتينية،  وأميركا 

الــشــرق األوســـط وبعض املناطق األوروبــيــة 
التي باتت تشهد كذلك ظهور حاالت إصابة.
ــة لــلــخــطــر فــهــي  ــثــــر عـــرضـ ــفـــئـــات األكــ أّمــــــا الـ
، إلى جانب 

ّ
الحوامل واألطفال وكبار السن

 من يشكو من مناعة ضعيفة، كاملصابن 
ّ

كل
 عــن املسافرين. 

ً
بــاإليــدز والــســرطــان، فــضــا

وتنتقل عـــدوى هـــذا املـــرض بــوســائــل عـــّدة، 
إلى جانب التعّرض للدغة بعوضة مصابة. 
فــفــي إمــكــان املــــرأة الــحــامــل نــقــل املـــرض إلــى 
الــدم عند  ينتشرعن طريق  قــد  أو  جنينها، 
مشاركة حقن مع مريض أو نقل دم ملّوث. 
ــا تـــبـــدأ مــع  ــهـ ـ

ّ
ــإن وبـــخـــصـــوص األعــــــــــراض، فـ

ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي درجــــة حــــرارة الــجــســم ثــّم 
تعّرق شديد وآالم حادة في الرأس وإسهال 
ج 

ّ
وســعــال جـــاف، وصــــواًل إلـــى نــوبــات تشن

وفقدان في الوعي.
انــطــاقــًا مـــن هــنــا، عــمــدت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العاملية إلى اتخاذ إجــراءات عاجلة إلعادة 
تــوجــيــه حــربــهــا عــلــى املــاريــا إلـــى مسارها 
الصحيح. وهــي تتمثل تحديدًا في خفض 

المالريا 
الفتاكة
هل نحن 

مستعدون 
لدحر المرض؟

للوهلة  نتساءل  »مالريا«،  كلمة  أحدهم  يذكر  عندما 
األولى: ألم ينقرض هذا المرض الذي ُذكر في كثير من 
بلدانًا  يستوطن  زال  ما  أنّه  الحقيقة  التاريخية؟  الروايات 

عّدة في ظّل غياب أّي لقاح يحّصن المعرّضين له

تتضّمن قوائم الطعام 
في كثير من المطاعم 

الفاخرة، أطباقًا باهظة 
الثمن تحتوي على 

ترفاس أو كمأ. وهذا 
النوع من الفطر ينعش 
اليوم جزءا من الجنوب 

التونسي حيث ينمو، 
ال سيّما أّن هذا الموسم 

كان مثمرًا

الترفاس... ذهب الصحراء في الجنوب التونسي

نصف سكان العالم 
تقريبًا يواجهون مخاطر 

اإلصابة بالمالريا

بلغت حاالت المالريا 
في عام 2016 نحو 

216 مليون حالة

الترفاس مورد رزق 
بالنسبة إلى كثيرين، إذ 

إّن أسعاره باهظة

هطول األمطار على 
الجنوب التونسي ساهم 

في ظهوره مبكرًا

1819
مجتمع

تونس ــ بسمة بركات

ــــّدة فــــي الـــجـــنـــوب الــتــونــســي،  ــــدن عــ ــرفـــت مـ عـ
قــردان،  الذهيبة وتطاوين ومدنن وبن  مثل 
الكمأ(  )أو  الترفاس  بسبب  نوعيًا  انتعاشًا 
»النبتة  الــصــحــراء« وبـ »ذهــب  بـــ ــب 

ّ
يــلــق الـــذي 

الــراقــيــة«، وهــو نــوع مــن الفطر الــبــري النادر 
وباهظ الثمن يظهر عادة في األشهر الثاثة 
ل ظهور هذا النوع من 

ّ
األولى من العام. ويمث

مــورد  ــه 
ّ
إن إذ  للسكان،  ابتهاج  الفطر مصدر 

ويساهم  الفقيرة،  والطبقات  للبسطاء  رزق 
فـــي تــأمــن قــــوت كــثــيــريــن مـــن الــعــاطــلــن عن 
العمل. وهــذا الــعــام، جمع أهــل مــدن الجنوب 
الــتــونــســي بــمــعــظــمــهــا، كــمــيــات قــيــاســيــة من 
الــتــرفــاس لــم يظهر مثلها مــنــذ أكــثــر مــن 20 

عامًا، في عام 1996.
ويشبه شكل الترفاس حبة البطاطا إلى حد 
ما، في حن يميل لونه أكثر إّما إلى األبيض 
أو األحمر، وفقًا للون التربة التي ينمو فيها. 
وهــــو ُيــجــمــع مـــن ســفــوح الــجــبــال والــســهــول 

واملراعي ومن بعض املناطق الرملية، كسهل 
الجفارة والوعرة والظاهر في واليــة مدنن. 
التونسي خبرة  وقد اكتسب سكان الجنوب 
ومـــهـــارة فــي »الــتــنــقــيــب« عــن الــتــرفــاس الــذي 
يكون مدفونًا في األرض، ونادرًا ما يبرز جزء 
منه على السطح. ومن املمكن أن يقطعوا 15 
يبيعوه  أن  قبل  عنه،  للبحث  كيلومترًا  و20 

في األسواق األسبوعية أو اليومية.
قيس بن حويدي، شاب من سكان تطاوين 
ــام فــــي جــمــع  ــعــ فــــي الـــجـــنـــوب، نـــجـــح هـــــذا الــ
وبيع كميات ال بأس بها من الترفاس مثل 
»العربي  لـ فيقول  املنطقة.  شباب  مــن  غيره 
بالنسبة  رزق  مــورد  »الترفاس   

ّ
إن الجديد« 

 أســعــاره باهظة. 
ّ
أن إلــى كثيرين، خصوصًا 

ظهوره  بداية  في  بيع  الواحد  فالكيلوغرام 
دوالرًا   50 )نـــحـــو  تـــونـــســـي  ــار  ــنــ ديــ  100 ـــ  بــ
أميركيًا(. وفي وقت الحق، مع وفرته، راحت 
أسعاره تتراوح بن 30 و60 دينارًا )15 - 30 
دوالرًا( للكيلوغرام الواحد«. تجدر اإلشارة 
 ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــتـــرفـــاس يــرتــبــط 

ّ
ــــى أن إلـ

ب تربة ذات خصائص 
ّ
بندرته، فنمّوه يتطل

التي  البشرية  األنشطة  انــعــدام  مــع  معّينة، 
تخل بالتوازن البيئي.

 »الـــتـــرفـــاس 
ّ
ــدي إلـــــى أن ــويــ ــن حــ ــح بــ ويــــوضــ

الجنوب، تكون  ينمو في مناطق معّينة في 
عـــــادة بــعــيــدة عـــن وســــط املـــديـــنـــة بــنــحــو 10 
كيلومترات، وهو يظهر مباشرة بعد هطول 

ــرة حاليًا في 
ّ
ومــا زالــت هناك كميات مــتــوف

الجنوب  أقصى  رمـــادة،  في  الظاهر  منطقة 
التونسي«.

ــيـــاق، يـــقـــول رئـــيـــس املــكــتــب املــحــلــي  فـــي الـــسـ
التـــحـــاد الـــفـــاحـــن فـــي الـــذهـــيـــبـــة، مصطفى 
 »مــنــاطــق 

ّ
ــد« إن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ ــدر،  ــويــ قــ

ــًا الــذهــيــبــة  الـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي، خـــصـــوصـ
وتــطــاويــن، عــرفــت حــركــة كبيرة هــذا املــوســم. 
فـــكـــثـــيـــرون حـــمـــلـــوا أكـــيـــاســـًا وتــــوّجــــهــــوا إلـــى 
حتى  يبقون  كانوا  حيث  والجبال،  السهول 
غروب الشمس. بعدها، يعرضون ما جمعوه 
ــــي ســــــوق يــــومــــي أنــــشــــئ خـــصـــيـــصـــًا لــبــيــع  فـ
الليل  ذلــك حتى منتصف  الــتــرفــاس. يستمّر 
ــد حركة تجارية 

ّ
تقريبًا، وهــو األمــر الــذي ول

 
ّ
واقــتــصــاديــة فــي الــجــهــة«. يضيف قــويــدر أن

»الــتــرفــاس لــم يــعــد يــغــيــب عــن مــعــظــم مــوائــد 
ن األهالي في إعداده. كذلك، 

ّ
الجنوب، إذ يتفن

أضيف إلى معظم األطباق، ليندرج في إطار 
العادات الغذائية لسكان الجنوب«.

النفاتي، وهو   الدكتور محمد 
ّ
فــإن إلــى ذلــك، 

رئـــيـــس مــخــبــر الــبــيــئــة واملــــراعــــي فـــي معهد 
مــدنــن وصــاحــب بحث  فــي  القاحلة  املناطق 
معّمق حــول فطر الــتــرفــاس، نجح فــي إيــداع 
بــــراءة اخـــتـــراع حـــول »طــــرق اســتــئــنــاس فطر 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــــتــــرفــــاس«. يـــقـــول لــــ
ــبــــال عــلــى الـــتـــرفـــاس طعمه  »مــــن أســــــرار اإلقــ
املــمــيــز، بــاإلضــافــة إلـــى فــوائــده الصحية في 
ــــراض الــعــيــون والــســكــري والــســمــنــة  عـــاج أمـ
واملـــســـاعـــدة عــلــى الــهــضــم، وهــــو غــنــي كــذلــك 
ويشرح  مختلفة«.  أخــرى  ومــعــادن  بالحديد 
ــنـــوع مـــن الــفــطــر يــنــمــو فـــي تــربــة  ــذا الـ ــ  »هـ

ّ
أن

ضعيفة  ملوحة  وذات  الفوسفور  من  خالية 
ــن املـــــــواد  ــ ــلـــة مــ ــيـ ــلـ ــلــــى نــــســــب قـ وتــــحــــتــــوي عــ
على  يــجــري  »العمل   

ّ
أن الــعــضــويــة«، مضيفًا 

معرفة العوامل املساعدة على نمّو الترفاس«. 
ه 

ّ
 »الترفاس ُيعرف بأن

ّ
ويشير النفاتي إلى أن

ــا،  طــعــام خـــاص بــاألرســتــقــراطــيــن فــي أوروبــ
إذ يــســّوق فــي املــطــاعــم الــفــاخــرة. وخـــال هذا 
املوسم جرى تصدير كميات كبيرة منه إلى 

أوروبا والخليج«.

الــرمــال«. يضيف  األمطار. كذلك، ينمو تحت 
ــن الــعــثــور   »أهــــالــــي املــنــطــقــة يــتــمــكــنــون مـ

ّ
أن

نــوه من 
ّ
على الــتــرفــاس الــبــري بفضل مــا خــز

معرفة وتقاليد. وظهوره يرتبط عادة بنبتة 
الــشــّعــال«. ويتابع بن حويدي  أخــرى تسّمى 
ــّيـــزون مـــكـــان الـــتـــرفـــاس »مــــن خــال  ــم يـــمـ ــهـ ـ

ّ
أن

باملقارنة  نسبيًا  مرتفعة  تكون  التي  الــرمــال 
مع ما هي عليه في الــعــادة، في حن تتخلل 
املكان شقوق. وبمجّرد رؤية هذه العامات، 
 
ً
نرسم دائــرة لتحديد املنطقة ثم نحفر قليا
الستخراج الترفاس من األرض«. ويلفت بن 
 »زائــريــن كثيرين مــن بلدان 

ّ
إلــى أن حــويــدي 

والجزائر، وآخرين من مدن  كليبيا  مجاورة 
تــونــســيــة، يـــقـــصـــدون مــــدن الـــجـــنـــوب لــشــراء 
الـــتـــرفـــاس. وقـــد ســاهــمــت وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي في التعريف بهذه الثمرة«.
مــن جهته، يشير الــصــادق، وهــو عــامــل من 
 »هطول 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن الذهيبة، لـ

كميات كبيرة من األمطار على مدن الجنوب 
التونسي، ساهم في ظهور الترفاس مبكرًا. 

الــذي  حــّد ســـواء، غير مؤّهلة للسكن، األمــر 
يجعل تلك األمكنة مناسبة لتكاثر بعوض 
 »األسوأ من ذلك هو عدم 

ّ
املاريا«. يضيف أن

املاريا.  للوقاية من  اليوم  لقاح حتى  ر 
ّ
توف

ثــّمــة عــاجــات تقليدية مــؤقــتــة فــقــط، تؤخذ 

كحماية في حال قرر أّي شخص السفر إلى 
البلدان املذكورة آنفًا«. 

وسائل للحماية
إلــــى ذلـــــك، تـــقـــول املــتــخــصــصــة فـــي األمـــــراض 
»العربي  الجرثومية، الدكتورة ميرنا جبيلي، لـ
 »الـــغـــرب غــيــر مــتــحــمــس كــثــيــرًا 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

إليجاد اللقاح الازم الذي ما زالت االختبارات 
 املاريا لم ينتشر في الدول 

ّ
قائمة حوله، إذ إن

الــكــبــرى ومـــا زال مــحــصــورًا فــي الــــدول األكــثــر 
فقرًا. بالتالي، ال داعي لاستعجال«. وتوضح 
 مــرض »املــاريــا مــا زال يستوطن فــي دول 

ّ
أن

فــقــيــرة وعــاجــه غــيــر مــربــح لـــدول الــغــرب، لــذا 
 األبــحــاث مــا زالــت مستمرة إليــجــاد لقاح 

ّ
فــإن

 واحــد 
ّ

ــن لــلــمــاريــا، بحسب كــل
َ
أو عــاج فــعــال

مــن أنــواعــه ومــقــاومــاتــه. وتــشــيــر جبيلي إلــى 
ــيـــاه   »الــــوضــــع االجـــتـــمـــاعـــي والـــبـــيـــئـــي واملـ

ّ
أن

املــســتــخــدمــة كــلــهــا عـــوامـــل لـــزيـــادة اإلصـــابـــات 
لبعوضة  حاضنة  بيئة  لتوفير  أو  بــاملــاريــا 
 شخص 

ّ
 »كل

ّ
املاريا حتى تتكاثر«. تضيف أن

يرغب في السفر إلــى واحــد من البلدان حيث 

يستوطن املاريا، عليه أن يحصل على عقار 
ـــر واســـتـــخـــدام أدويــــــة يــدهــن 

ّ
الــحــمــايــة املـــتـــوف

الجسم بها للحماية«.

حذار من العالج العشوائي
مـــن جــهــتــهــا، تــشــدد املــتــخــصــصــة فـــي الــطــب 
الـــوقـــائـــي ومــكــافــحــة األمـــــــراض االنــتــقــالــيــة، 
الجديد«،  »العربي  لـ بـــّري،  عاتكة  الــدكــتــورة 
على »ضرورة أن نعرف كيف نتناول العاج 
 
ّ
من دون أن يكون ذلك عشوائيًا«. وتقول إن

»املاريا ما زال يستوطن في بعض مناطق 
ــيــــا والــــبــــرازيــــل.  الـــعـــالـــم، مـــثـــل أفـــريـــقـــيـــا وآســ
 
ّ
وعندما يكون هذا املرض مستوطنًا يعني أن

ب جهودًا أكبر 
ّ
مكافحته تكون أصعب وتتطل

 ،
ً
ه »في لبنان مثا

ّ
للقضاء عليه«. تضيف أن

ال تــوجــد حـــاالت مستوطنة بــل ثــّمــة حــاالت 
مـــســـتـــوردة مــــن الــــخــــارج مــــن املــســتــخــَدمــن 
ــانــــب عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال أو أشـــخـــاص  األجــ
آخرين يأتون من الباد التي تشهد انتشارًا 
 يكون وقائيًا في 

ّ
 »الحل

ّ
للماريا«. وتتابع أن

حاالت مماثلة، ويقضي بعدم رمي النفايات 

عشوائيًا وعدم ترك املياه اآلسنة راكدة ملدة 
طويلة، إذ من شأنها أن تزيد تكاثر بعوض 
إلى  السفر  أراد شخص  املــاريــا. وفــي حــال 
 عليه تناول 

ّ
الــدول املصابة، فــإن واحــدة من 

جـــرعـــات مـــن الـــــــدواء كــحــمــايــة مـــن املـــاريـــا، 
الــدواء مزعج  لفترة طويلة. فهذا  ما ليس 

ّ
إن

الليلية  وله مضاعفات صحية، كالكوابيس 
والشعور بالغثيان والتقيؤ والدوار«.

تحقيق

بيروت ــ عصام سحمراني

تـــتـــلـــقـــى رئـــيـــســـة »االتــــــحــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
سيلفانا  حركيًا«  املعوقن  لألشخاص 
ــا فــــــي مــنــطــقــة  ــهـ ــبـ ــتـ ــكـ الــــلــــقــــيــــس، فــــــي مـ
الـــروشـــة، فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت، كثيرًا 
من االتصاالت. وسائل إعامية مختلفة 
تطلب لقاءها، وبالكاد تتمكن من تحديد 
ــــن مـــســـؤولـــيـــات  ــيــــد املــــقــــابــــات بـ مــــواعــ
أخـــــرى فـــي عــمــلــهــا الـــيـــومـــي الــحــقــوقــي. 
ــن عــضــويــة  ــا اســـتـــقـــالـــت مــ ــهــ ــ

ّ
ــة أن ــألـ املـــسـ

قبل  االنتخابات«  على  اإلشــراف  »هيئة 
أسبوعن من يوم االقتراع في السادس 

من مايو/ أيار املقبل.
ــــت بـــيـــاف من  يـــصـــدح صــــوت املــغــنــيــة إديـ
هاتفها، معلنًا عن اتصال يطلب مقابلة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وبــعــد رّدهــــا، تــقــول لـــ
عـــن تــعــيــيــنــهــا فـــي هــــذه الــهــيــئــة املــولــجــة، 
بمراقبة  الــداخــلــيــة،  وزارة  تــحــت وصــايــة 
االنتخابي  واإلنفاق  واملرشحن  اللوائح 
ه جاء بناء على 

ّ
والتواصل مع اإلعام، إن

ــانـــون إنــشــائــهــا، إذ اخـــتـــيـــرت من  نـــص قـ
الــعــشــرة للهيئة فــي خانة  بــن األعـــضـــاء 
»األعـــضـــاء الــثــاثــة مــن أصــحــاب الــخــبــرة 
ــــي اخــــتــــصــــاصــــات مــرتــبــطــة  الــــواســــعــــة فـ
كممثلة  اختيارها  وجــاء  باالنتخابات«. 

للمجتمع املدني.
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــل الـــــلـــــقـــــيـــــس فــــــــي االنــ ــ ــمــ ــ عــ
والــنــشــاطــات املـــرافـــقـــة ال يــقــتــصــر على 
إلقــرار  الوطنية  الحملة   - حقي  »حملة 
الـــــحـــــقـــــوق الــــســــيــــاســــيــــة لــــألشــــخــــاص 
ــي الــحــمــلــة  ــ املـــعـــوقـــن فــــي لـــبـــنـــان«، وهـ
قــبــل ذلــك  الــتــي انطلقت عـــام 2005، بــل 
من خــال االتــحــاد نفسه منذ منتصف 
ــع حــمــات  ــا مــ ــدهـ ــعـ الــتــســعــيــنــيــات، وبـ
ــى اعــتــمــادهــا مــراقــبــة  ــواًل إلــ ــ ــدة، وصــ ــ عـ

لانتخابات في دول مختلفة.
املاضي، في قلب  القرن  في ثمانينيات 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ســـافـــرت  ــيـ ــلـ الــــحــــرب األهـ
الــــلــــقــــيــــس إلـــــــــى تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا 
عادت  ثم  الترجمة،  فدرست  )السابقة( 
لــتــدرس بعدها  لــبــنــان عـــام 1986،  إلـــى 
اخــــتــــصــــاصــــًا حــــديــــثــــًا فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
الــيــســوعــيــة هــــو »مــــحــــرك اجـــتـــمـــاعـــي«. 
وبــــــــــدأت مــــعــــه عـــمـــلـــهـــا الــــتــــطــــوعــــي فــي 
االتــحــاد الـــذي كـــان يسمى حــتــى الــعــام 
اللبنانين«.  املقعدين  »اتــحــاد  املاضي 
الجنوب  فــرع  أمينة ســر  تولت منصب 
في صيدا ومن بعدها باتت عضوًا في 

إدارة االتحاد ككل عام 1987. 
عن تلك الفترة، تعتبر نفسها محظوظة 
ها بــدأت العمل فــي فــرع اتــحــادي، إذ 

ّ
بأن

تسنى لها االحتكاك مع جميع التحديات 
واملــصــاعــب الــتــي كــانــت عـــنـــوان املــرحــلــة 
بن  االنــقــســام  مكافحة  فيها  النضالية 
اللبنانين. وبالفعل، شاركت في مسيرة 
الاعنف عــام 1987 مــن أجــل الــســام في 
لبنان، وهي املسيرة التي بدأت في حلبا، 
لبنان، وانتهت في صور،  أقصى شمال 
ــك وغــيــره   ذلــ

ّ
ــل أقـــصـــى جـــنـــوب لـــبـــنـــان. كــ

ــنـــذ ســــنــــوات إلــــــى مــنــاصــب  ــلــــهــــا مـ أوصــ
ــة لــإقــلــيــم  ــســ ــيــ ــــاد، ورئــ ــــحـ ــــاتـ رئــــيــــســــة لـ
لــألشــخــاص  الــدولــيــة  للمنظمة  الــعــربــي 
املــعــوقــن الــــذي ســاهــمــت فـــي تــأســيــســه، 

ونائبة رئيس املنظمة الدولية.
تتحدث عن االتحاد وإنجازاته الحقوقية 
وعمله املستمر منذ عام 1981 بكثير من 
 ما فعله االتحاد مميزًا 

ّ
األلفة. تعتبر كل

ــّبــــاقــــًا، مــــن قــبــيــل مـــشـــاريـــع تــوظــيــف  وســ
األشخاص ذوي اإلعاقة وتأسيس شبكة 
دامــجــة لــهــم تــؤمــن فـــرص الــعــمــل الــائــق 
الذي ترك آثارًا وتراكمًا، والتعليم الدامج 
اإلعاقة، خصوصًا في  لألشخاص ذوي 
الــتــعــلــيــم املــهــنــي، وكــذلــك مــرصــد حقوق 
ومجلة  لبنان،  فــي  املعوقن  األشــخــاص 
االتــحــاد،  عــن  الـــصـــادرة  الفصلية  »واو« 
إلى  تشير  الدامجة.  السياحة  ومــشــروع 
 عمل االتحاد الحالي يتسم باالبتكار 

ّ
أن

في تصميم سياسات عمله، فإلى جانب 
إلــى نــضــاالت الجيل السابق،  االســتــنــاد 
واملهنية  العلمية  الخبرات  من  يستفيد 
ــي، مــــا يــــؤهــــل الــتــجــربــة  ــالــ ــحــ لــلــجــيــل الــ
كاختصاصات  الجامعات  إلــى  للدخول 

ومواد.
اللقيس »مثال للمرأة بشكل عام، وليس 
املــرأة ذات اإلعاقة فقط«، بحسب املديرة 
الـــعـــامـــة لـــلـــبـــرامـــج فــــي االتـــــحـــــاد، حــنــن 
معها  تلتقي  ها 

ّ
إن تقول  التي  الشمالي، 

املــواقــف. تعرفها الشمالي  فــي كثير مــن 
ــن 10  ــدًا، إذ تــمــضــي مــعــهــا أكـــثـــر مــ ــيــ جــ
ســاعــات يــومــيــًا، وتــقــول: »لــديــهــا مبادئ 
ــــي مـــمـــن نــاضــلــوا  ال تــتــخــلــى عـــنـــهـــا، وهـ
ــلـــوا مـــن دون أن تــولــد وفـــي فمها  ووصـ
ــم لــديــهــا من  ــرف كـ ــ ــب. أعـ ــ مــلــعــقــة مـــن ذهـ
ــة، وكـــــم ســتــســتــمــر هـــــذه الـــطـــاقـــة  ــاقــ الــــطــ

، مهما تعرضت النتكاسات«.
ً
طويا

تلك الطاقة تتمنى اللقيس أن تفرغ جزءًا 
 لبنان ليس مجهزًا 

ّ
منها في الرقص، لكن

لــكــثــيــر مـــن نـــشـــاطـــات األشــــخــــاص ذوي 
اإلعـــاقـــة. أمـــا الـــجـــزء األكـــبـــر فــتــفــرغــه في 
خــارج  بعيدًا  بها  يــذهــب  الـــذي  نضالها 
املكاتب حتى، إلى ساحات املواجهة في 

االعتصامات والتظاهرات الحقوقية. 
ــدام مـــع الــســلــطــات؟  فــهــل هــوايــتــهــا الــــصــ
تبتسم وترّد: »لست على علم بأحد لديه 

 االتــحــاد 
ّ
مــثــل هـــذه الـــهـــوايـــة«. املــســألــة أن

 
ّ
مــع انــتــهــاء الــحــرب عـــام 1990، اعــتــبــر أن
الوقت مائم إلعــادة اإلعمار على أساس 
الـــدمـــج، الــــذي يــراعــي حــقــوق األشــخــاص 
ذوي اإلعاقة، واستمر النضال منذ بداية 
ــيـــوم عــلــى أســـاس  الــتــســعــيــنــيــات حــتــى الـ
ــــرورًا بـــإقـــرار الــقــانــون  الــحــقــوق نــفــســهــا مـ
دون  مــن  بحقوقهم،  املتعلق   2000  /220
أن يــتــغــيــر شــــيء، إذ »لـــم يــاِقــنــا الــقــطــاع 
مهمشن«.  فبقينا  نفسها،  بالهّمة  العام 
هو إذًا اإلقصاء الذي يجعلها مع غيرها 
مــن االتــحــاديــن والــحــقــوقــيــن يــحــاربــون 
بــشــراســة مــن أجـــل حــقــوقــهــم: »أّي إنــســان 
الــحــّد، سيتحول  أو فئة تقصى إلــى هــذا 
 تفصيل لديها إلى حملة للوصول إلى 

ّ
كل

تحقيقه، مــن دون ضــمــان لــهــذا الــوصــول 
 كثيرين نسوا كيف 

ّ
حتى... لكن، يبدو أن

يكون النضال«.
هــيــئــة اإلشــــــراف عــلــى االنـــتـــخـــابـــات الــتــي 
استقالت منها، كان من مهامها »تثقيف 
املــــواطــــنــــن حــــــول االنــــتــــخــــابــــات، وكـــنـــت 
 وزيــر 

ّ
مــلــتــزمــة بــذلــك ومتحمسة لـــه، لــكــن

ها مهمة 
ّ
أن أعلن  املشنوق  نهاد  الداخلية 

الـــداخـــلـــيـــة ولـــيـــس الـــهـــيـــئـــة«. تــشــّبــه هــذه 
الــهــيــئــة بــهــيــئــة شــــــؤون املـــعـــوقـــن، إذ ال 
اســتــقــالــيــة لـــهـــا، بـــل هـــي تــحــت وصــايــة 
ــه 

ّ
إن لــلــوزيــر  تــقــول  أن  فــا يمكنها  وزارة، 

ــك، تــبــقــى الــقــضــايــا فـــي طــور  ــذلـ ــأ. بـ ــطـ أخـ
املماطلة »حتى صار في إمكان السلطات 
أن تؤسس ما يمكن أن تطلق عليه: ديوان 
املــمــاطــلــة فـــي الـــقـــضـــايـــا«. تــعــيــد الــســبــب 
ــار بـــالـــقـــضـــايـــا واملـــمـــاطـــلـــة  ــتـ ــهـ ــتـ فــــي االسـ
فـــي الــحــقــوق إلــــى »خـــــوف الــســلــطــات من 
الــديــمــقــراطــيــة، إذ تــعــمــل فـــي الــشــكــل وال 
تــدخــل إلـــى الــعــمــق، أي مــأســســة الــحــوار 
االجتماعي، وهو ما تعلمناه من تجارب 

ماحقتنا تطبيق القوانن«.

دامية  المناضلة الصِّ
سيلفانا اللقيس

السلطات تخاف من الديمقراطية )حسين بيضون(

ترفاس أبيض 
)برين كولتون/ 

)Getty

)Getty /صغير مصاب في مصّحة بأوغندا )جاك تايلور

455.000
وفاة بالمالريا، هو الرقم الذي سّجلته 

منظمة الصحة العالمية في آخر بياناتها 
في عام 2016

استقالة سيلفانا 
اللقيس من عضوية 

هيئة اإلشراف على 
االنتخابات، أدخلتها 
إلى كل بيت لبناني، 

لكّن لممثلة المجتمع 
المدني تاريخًا نضاليًا
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