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الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــال املــقــبــلــون عــلــى الــصــيــام  ــفـ يــحــظــى األطـ
لـــلـــمـــرة األولـــــــــى فـــــي شـــهـــر رمـــــضـــــان فــي 
الجزائر باهتمام مميز وتدريب تدريجي 
ــيــــام، وصـــيـــامـــهـــم يـــجـــعـــل مـــنـــهـــم مــحــل  عـــلـــى الــــصــ
من  تختلف  طــقــوس  لها 

ّ
تتخل خــاصــة،  احتفالية 

منطقة إلــى أخــرى، لترسخ فيهم قيمة الرغبة في 
الصوم والصبر وانتظار فرحة أذان اإلفطار.

تقيم الــعــائــات الــجــزائــريــة احــتــفــاًء خــاصــا بصوم 
 صومهم 

ّ
أن فــهــي تعتقد  ــى،  ــ األولـ لــلــمــرة  األطـــفـــال 

مــحــطــة مــهــمــة فــــي حـــيـــاتـــهـــم، ومـــحـــطـــة أولــــــى فــي 
البلوغ،  مرحلة  إلــى  الطفولة  مرحلة  من  انتقالهم 
إضــافــة إلـــى أنــهــا تحتفي بــإقــامــة الــطــفــل شعيرة 
وركنا هاما من أركان الدين. وتعكف العائات على 
إعــداد صغارها ألجل هذه الخطوة االنتقالية من 
حياتهم، ابتداًء من شهر رمضان، لتعويدهم على 
ــهــم. وتــعــد هـــذه الطقوس 

ّ
الــصــيــام رغـــم صــغــر ســن

ضاربة في التاريخ الجزائري.
إفــطــار أول  العم جمال عــبــيــدات، كيف كــان  يتذكر 
صوم ألطفال حي القصبة العتيق وسط العاصمة 
ــديـــد«: »كــانــت  »الـــعـــربـــي الـــجـ الـــجـــزائـــريـــة. يـــقـــول لــــ
الــعــائــات الــجــزائــريــة تــجــمــع األطـــفـــال الــصــائــمــن 
للمرة األولـــى لــإفــطــار فــوق سطح املــنــزل )تعرف 
ــذا الــحــي بـــالـــدويـــرة(، وبــســبــب الــظــروف  مـــنـــازل هـ

االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــاســـيـــة حــيــنــهــا، لــــم تـــكـــن تــتــوفــر 
للعائات الجزائرية ما تقدمه ألطفالها أفضل من 
أهــم حاضر في ذلك  البيض، ولذلك يكون األخير 

اإلفطار الراسخ في الذاكرة«.
ــائـــات الـــجـــزائـــريـــة الــصــيــام  ــعـ عـــــادة مـــا تــحــبــب الـ
على  تعويدهم  بهدف  تدريجي،  بشكل  ألطفالها 
هــذا الــركــن األســاســي فــي الــديــن، فهي تـــزرع فيهم 
منذ اللحظة األولى مشاعر الفخر إلنجازهم ركن 
الــصــوم. تشير ربــة املنزل نــورة معافة، من مدينة 
»العربي  لـ الجزائر، في حديثها  قسنطينة شرقي 
الجديد« إلى أنها تحتفي هذا العام بصيام ابنها 
آدم للمرة األولى. وتشرح: »قمنا بتعليمه الصوم 
تــدريــجــيــا، أي خــطــوة خــطــوة، كــمــا نعتمد طريقة 
خــال صيامه نصف  مــن  الصيام،  لتلقينه  سهلة 
يوم كمرحلة أولــى، ثم نشجعه على الصوم حتى 
فترة العصر، وفي املرحلة الثالثة نقدم له الهدايا 
لتشجيعه، أو حتى نشجعه من خال إشراكه في 
. وبعد إنجازه لصيامه 

ً
تحٍد مع ابن الجيران مثا

بالحلويات،  الطفل  تكريم  يتم  صحيحة  بطريقة 
ونشعره بأن صومه مصدر فرح وبهجة للعائلة«.

األطفال خال  التحّول في حياة  بهذه  ولاحتفاء 
ــاِئــــات فــــي هـــذه  ــعــ شـــهـــر رمــــضــــان، تــســتــحــِضــر الــ
وتقاليد  ــادات  عـ الــجــزائــر  شــرقــي  العريقة  املنطقة 
مــمــيــزة، أبـــرزهـــا اســتــعــداد األســــرة كــامــلــة لتهنئة 
يتقّدمه  إفطار  له  فيقدم  املغرب،  أذان  أثناء  الطفل 

ار يوضع فيه 
ّ

أّواًل حليب في إناء مصنوع من الفخ
خاتم من الفضة، إذ يقوم الطفل بشربه مع حبات 
التمر، وهي عملية ترمز إلى تقديره وعزته أيضا، 
والصفاء، وتحرص  النقاء  إلــى  فترمز  الفضة  أمــا 
العائات على شعور الطفل بأهمية ما قام به، كما 

تقدم بعض العائات الهدايا ألطفالها.
وفي املناطق الشرقية من الجزائر، عادات مختلفة، 
، يتم االحتفاء بصوم الطفل 

ً
ففي مدينة ميلة مثا

ــى بــتــحــضــيــر طــبــق »الــطــمــيــنــة«، وهــو  ــ لــلــمــرة األولـ
ــن الــطــحــن  ــن حـــلـــوى تــقــلــيــديــة تــصــنــع مـ ــارة عـ ــبـ عـ
ع على الجيران في 

ّ
والسكر أو العسل، والــذي يــوز

بإعداد  الصغار،  األطــفــال  تهنئة  يتم  كما  املنطقة. 
اربات« التقليدي الذي يتّم تحِضيره 

ّ
مشروب »الش

ر والُسّكر احتفااًل 
ّ
قط

ُ
بعصير الليمون وماء الورد امل

والنقود، كما  الهدايا  تقديم   عن 
ً
باملناسبة، فضا

يــتــم اإلعـــــداد لــســهــرة رمــضــانــيــة خــاصــة بحضور 
لها دعوات األهل للطفل 

ّ
جميع أفراد العائلة، وتتخل

ــّســـداد. مــن جهتها، تعتِمُد  بــالــّصــاح والـ الــصــائــم 
ــــط الــجــزائــر(  الـــعـــائـــات فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل )وسـ
األولــى، عبر  للمرة  الصائم  بالطفل  االحتفاء  على 
تمييزه في ذلك اليوم عن طريق وضع أطباق من 

أشهى املأكوالت له في مكان مرتفع من املنزل.
ــاع خــالــد  ــمـ ــتـ مـــن جــهــتــه، يــشــيــر أســـتـــاذ عــلــم االجـ
الذين يصومون  األطفال  »تكريم   

ّ
أن إلى  بلبحري 

ــادة مـــتـــجـــذرة فــــي تـــاريـــخ  ــ ــــعــــّد عــ لـــلـــمـــرة األولــــــــى، ُي

الــجــزائــريــن، فــهــي تــبــرز قيمة رمــضــان كــركــن من 
أركان اإلسام بالنسبة للعائات الجزائرية، حتى 
والثقافة  التعليم  كــان مستوى  التي  الــظــروف  في 
لدى الجزائرين متدنيا بسبب سياسات التجهيل 
ــفـــرنـــســـي«. يــضــيــف:  ــتـــي اتــبــعــهــا االســـتـــعـــمـــار الـ الـ
من  الصوم  العائات  تطلب  أن  بالضرورة  »ليس 
أطفالها، هناك أطفال يجّربون في البداية الصوم 
لنصف يوم، كمحاوالت منهم لتقليد آبائهم ومن 
 هذه العادات جزء من 

ّ
يكبرونهم سنا«، موضحا أن

وتعظيمها  العبادات  على  للنشء  تربوية  عملية 
في أعينهم، وترغيبهم في الصوم.

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة والسكان املصرية، أمس السبت، عن إجراء فحص سريع لكوفيد-19 لجميع 
الوافدين إليها من دول ظهرت بها متحّورات من فيروس كورونا الجديد، سواء أكانوا مصرين 
أو من جنسيات أخــرى. ولــم يحّدد البيان الــدول التي ســوف يخضع الــوافــدون منها للفحص. 
 أعداد اإلصابات والوفيات في الباد ال تعكس إاّل جزءًا بسيطا من 

ّ
وفي حن يشير خبراء إلى أن

 املطاعم واملقاهي امللحقة بالفنادق معفاة من قرار 
ّ
األرقام الفعلية، أوضحت وزارة السياحة أن

)رويترز( صدر أخيرًا باإلغاق كي ال يتأثر القطاع السياحي. 

التداعيات  إزاء  عميق«  »قلق  عــن  الاجئن  لــشــؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أعــربــت 
أودت بحياة 45 شخصا وأجبرت  التي  األخيرة في بوركينا فاسو  العنف  اإلنسانية ألحــداث 
أكثر من 17 ألفا و500 آخرين على الفرار من ديارهم في عشرة أيام. وكان العنف في الباد قد 
أجبر أكثر من 1.14 مليون شخص على الفرار من منازلهم بحثا عن األمان، في خال أكثر عن 
 مستوى 

ّ
أن ألــف الجــئ وطالب لجوء، علما  أكثر من 20  الباد استضافة  عاَمن، فيما تواصل 

)قنا( تمويل جهود االستجابة التي تبذلها املفوضية منخفض جدًا. 

قلق أممي إزاء أعمال العنف في بوركينا فاسومصر: فحص كورونا لوافدين من دول فيها متحّورات

في منطقة القبائل وسط الجزائر، يرتدي األطفال 
من  تقليدية  مالبس  األول  صيامهم  يــوم  في 
مرتبطة  مالبس  تكون  ما  وغالبًا  الرفيع،  النوع 
أو  للبنات  سواء  المنطقة،  لتلك  االحتفالي  بالزي 
تر« )معطف طويل(،  للذكور، يعلوها برنوس »السِّ
عن  للتعبير  بالحنّة،  أيديهم  تخضيب  يتم  بينما 

السعادة بهذا اإلنجاز في بيت العائلة.

مالبس تقليدية

بعد مرور أكثر من شهر على عدم وجود إصابات 
مؤكدة  إصــابــة  حالة   176 فيتنام  سجلت  محلية، 
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي 19 مــقــاطــعــة خـــال األيـــام 
الــصــحــة. وأغــلــق  املــاضــيــة، بحسب وزارة  الــعــشــرة 
املستشفى الوطني لألمراض االستوائية في هانوي، 
ــــذي كــــان فـــي الــخــطــوط األمـــامـــيـــة لـــعـــاج مــرضــى  الـ
وممرضتني  طبيب  إصــابــة  ثبتت  بــعــدمــا  كـــورونـــا، 

وأكثر من 20 شخصًا في وقت سابق من األسبوع. 
املــديــنــة، املخصص  كــمــا أغــلــق مستشفى كــيــه فــي 
لــعــاج مــرضــى الــســرطــان، بعد اكــتــشــاف 11 حالة 
إصــابــة بــكــورونــا.  وقـــال وزيـــر الــصــحــة، نــويــن تانه 
لونغ، خال اجتماع حكومي: »الوضع ينذر بالخطر 
ألننا نواجه العديد من حاالت التفشي املنتشرة في 
جميع أنحاء الباد، مع عدم وضوح مصادر انتقال 

ــلــفــيــروس«.  ــود مـــتـــحـــورات مـــتـــعـــددة ل ــ ــــرض ووجــ املـ
ومدينة شهدت  مقاطعة   19 فــي  املـــدارس  وأغلقت 
بعد.  التعليم عن  إلــى  وانتقلت  بكورونا،  إصــابــات 
وفي هانوي، حثت السلطات املواطنني على االمتناع 
عن التجمع، في وقت أغلقت حدائق املدينة وأكشاك 
الطعام. وفي مدينة هو تشي منه )جنوب الباد(، 
حظرت التجمعات ألكثر من 30 شخصًا بدءًا من 

نهاية األسبوع الجاري. كما أغلقت املدينة الحانات 
والنوادي وصاالت األلعاب الرياضية واملطاعم.

ووفقًا لوزارة الصحة، تم تطعيم أكثر من 700 ألف 
شخص، بمن في ذلك العاملون في املجال الصحي 
ورجال الشرطة والجيش بلقاح أسترازينيكا، وهو 

اللقاح الوحيد املستخدم في فيتنام.
)أسوشييتد برس(
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ال إجابات ألسئلة اللبنانيّين حول كيفية االستمرار بعد 
رفع الدعم عن السلع األساسية. إنه الخوف من 

الجوع، حين يعجزون عن توفير الطعام

كورونا قتل أحالم شباب عراقيين

1819
مجتمع

بيروت ـ ريتا الجّمال

»الـــراتـــب، أي بـــدل شــهــر مــن العمل 
الـــشـــاق، ُيـــصـــَرف فـــي يــــوم واحــــد«. 
ص رانيا، وهي 

ّ
لخ

ُ
بهذه الكلمات ت

البالد. تقول  الواقع في  لبنانية،  ربــة منزل 
بكثير من الحرقة واأللم: »أرى زوجي يذوب 
إرهـــاق شديد  ُيعاني مــن  أمــامــي كالشمعة. 
اإلذالل في وظيفة ال تؤمن  ويــواجــه يوميًا 
له الحّد األدنى من الحقوق، وتبقيه ساعات 
إضافية في العمل مستغلة األزمــة وانعدام 
ر 

ّ
فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، ليتبخ

 من أربع وعشرين ساعة«.
ّ

أجره في أقل
ــت مــنــذ زواجــهــا 

ّ
تشير رانــيــا إلـــى أنــهــا تــول

تــوزيــع املصاريف  أربــعــن عــامــًا مهمة  قبل 
املــنــزلــيــة ودفــــع الــفــواتــيــر وشــــراء األغــــراض 
مــا كانت  الغذائية. ودائــمــًا  واملـــواد  املنزلية 
تتبع أســلــوب اإلنــفــاق االقــتــصــادي بحسب 
وضــــع أســرتــهــا املــعــيــشــي مـــن دون تــبــذيــر، 
فكان الراتب يبلغ مليونن و250 ألف ليرة 
بحسب  تــقــريــبــًا  دوالر   1500 أي  لــبــنــانــيــة، 
سعر الصرف الرسمي )1515 ليرة(، ويكفي 
العائلة حتى تاريخ العشرين من كل شهر، 
ــة مــن  ــيـ ــاسـ ــيـــاجـــات األسـ ــتـ لــيــغــطــي كــــل االحـ
مـــأكـــل ومــلــبــس ومـــشـــرب وتــعــلــيــم وطــبــابــة 
ومصاريف أخرى. أما اليوم، فلم تعد قيمة 
لسعر  تــبــعــًا  دوالرًا   170 تـــتـــجـــاوز  الــــراتــــب 
الــذي يتخطى  الصرف في السوق السوداء 
12 ألــف لــيــرة. تــقــول: »الــراتــب يكفينا ليوم 
واحــد، ال بل لشراء املــواد الغذائية فقط في 
 الغالء الفاحش. فكيف نعيش ونستمّر؟ 

ّ
ظل

لـــأســـف، أصــبــحــنــا نــعــيــش هـــاجـــس املـــوت 
فــقــرًا. ال مــال يكفي لــشــراء الطعام وال قــدرة 

على تأمن أدوية أو دفع تكاليف العالج«.
املــخــاوف الــتــي تعيشها رانــيــا يــعــّبــر عنها 
الــلــبــنــانــيــن، وقـــد زادت حّدتها  الــكــثــيــر مــن 
ــع الـــدعـــم  ــ ــــرب رفـ أخــــيــــرًا مــــع الـــحـــديـــث عــــن قـ
أو تـــرشـــيـــده مـــن قــبــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان، عن 
غذائية.  استهالكية  ومـــواد  أســاســيــة  سلع 
ســـيـــنـــاريـــو مــــن شـــأنـــه أن يـــتـــرجـــم تــحــلــيــقــًا 
لأسعار وغــالًء فاحشًا وبــدء مسار حذرت 
مــنــه مــنــظــمــات دولـــيـــة فـــي تــقــاريــرهــا حــول 
ــدم الـــقـــدرة على  ــن الــغــذائــي وعــ انـــعـــدام األمــ
ــى الـــطـــعـــام، وبــالــتــالــي الــجــوع  الــــوصــــول إلــ

والفقر.
ــد الــــتــــنــــازلــــي لـــرفـــع  ــعــ ــــع بــــــدء الــ وتــــزامــــنــــًا مـ
تهافتًا  الكبرى  لبنان  متاجر  الدعم، تشهد 
كــبــيــرًا مـــن قــبــل املــواطــنــن لـــشـــراء وتــخــزيــن 
ــا،  ــارهـ ــعـ ــيـــة قـــبـــل ارتــــفــــاع أسـ املـــــــواد الـــغـــذائـ
 مــشــاكــل كــثــيــرة ســجــلــت فـــي هــذا 

ّ
عــلــمــًا أن

ــار خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة بــن الــزبــائــن  اإلطــ
إذ عمدت  املــتــاجــر،  مــع موظفي  أو  أنفسهم 
األخـــيـــرة لــالحــتــفــاظ بــالــســلــع املــدعــومــة في 

نــعــمــة، هـــو كــيــفــيــة تــأمــن تــمــويــل الــبــطــاقــة، 
واالتــجــاه إلــى املـــّس باالحتياطي اإللــزامــي 
فــي مــصــرف لــبــنــان وبــالــتــالــي مــا تبقى من 
ــوال املــــودعــــن، بــمــعــنــى أن الـــدولـــة الــتــي  ــ أمــ
ودائعهم  املواطنن ستأخذ  أمـــوال  تــصــادر 
مــن ال يملك حتى  وتــوزعــهــا عليهم وعــلــى 
لم  والــتــي  املتبقية  املــبــالــغ   

ّ
أن علمًا  ودائــــع، 

الـــخـــارج، تــعــود بغالبيتها إلــى  تــهــرب إلـــى 
الطبقة الوسطى، وهي جنى عمر موظفن.

ويضع نعمة البطاقة التمويلية، كاالقتراض 
أو تحت خط  فقرًا  األكثر  للعائالت  الدولي 
السياسي  التمويل  خانة  فــي  املــدقــع،  الفقر 
الحزبي بهدف إطالة األزمة، وتمديد الوقت 
أمام الحكام بانتظار أمر ما وتالفي االنهيار 
ــنـــاس. يضيف:  الــنــاجــم عـــن احــتــجــاجــات الـ
»يعتبر الحكام في التوزيع تخفيفًا لغضب 
الــنــاس ورصــاصــة رحــمــة جــديــدة، علمًا أنه 
الفساد«.  نسبة  سترتفع  النقدي  بالتوزيع 
ويلفت إلى أن »هذه العمليات كلها سيدفع 
ثمنها الشعب اللبناني من جيبه وودائعه 
السياسيون  املسؤولون  في حن سيتحكم 
ــلـــى املـــنـــاطـــق لــنــكــون  ــع عـ ــتــــوزيــ بــعــمــلــيــة الــ
وانقسام  غنائمية  جــديــة  محاصصة  أمـــام 

جغرافي للمناطق ونهب للمال العام«.

لن أيأس... أنا على 
يقين أنني سأعود وأبدأ 

من جديد

نسبة األثرياء بقيت على 
حالها بين 2010 و2020 

وهي 5 في المائة

مستودعاتها لبيعها الحقًا بعد رفع الدعم.
وتــــشــــيــــر شـــــركـــــة الـــــــــدراســـــــــات »الـــــدولـــــيـــــة 
 19 حادثة عنف سجلت 

ّ
للمعلومات« إلى أن

خــــالل شـــــراء االحـــتـــيـــاجـــات األســـاســـيـــة من 
ــارس/ آذار  ــ املــتــاجــر، مــعــظــمــهــا فـــي شــهــر مـ
اللبنانية.  املــنــاطــق  مختلف  وفــي  املــاضــي، 
وأبــــرز املــــواد املــدعــومــة الــتــي ســجــل تهافت 
على شرائها وحصلت مشاكل بسببها هي 

الحليب والزيت والسكر.
في املقابل، تضع الدولة اللبنانية اللمسات 
ستعطى  التي  التمويلية  للبطاقة  األخيرة 
إلى األسر األكثر حاجة إلى الدعم، وتراوح 
ما بن مليون ليرة )80 دوالرًا تقريبًا(، و3 
بحسب  تــقــريــبــًا  دوالرًا   240( لــيــرة  مــاليــن 
ســعــر الــصــرف فــي الــســوق الـــســـوداء(، تبعًا 
هناك شكوكًا   

ّ
أن علمًا  العائلة،  أفــراد  لعدد 

جــديــة لــــدى الــلــبــنــانــيــن فـــي مــــدى شفافية 
العملية وعدالة التوزيع نتيجة انعدام الثقة 
ومؤسسات  الحاكمة  السياسية  بالطبقة 
الـــدولـــة. وهــنــاك خشية كــبــيــرة عــلــى مصير 
ودائـــع الــنــاس املحتجزة فــي املــصــارف، في 
البطاقة   مصدر تمويل 

ّ
أن الحديث عن   

ّ
ظل

املصرف  فــي  اإللــزامــي  االحتياطي  سيكون 
املركزي.

إلـــى ذلــــك، يــقــول املـــشـــرف الـــعـــام عــلــى خطة 
لبنان لالستجابة لأزمة في وزارة الشؤون 
»الــعــربــي  االجــتــمــاعــيــة عــاصــم أبـــي عــلــي، لـــ
 »750 ألف عائلة ستستفيد من 

ّ
الجديد«، إن

حَسم 
ُ
البطاقة، بيد أن هناك أمورًا كثيرة لم ت

بـــعـــد مــــن قـــبـــل الــــــــــوزارات املــخــتــصــة لــجــهــة 
املبالغ املحددة. ونحن كوزارة غير معنين 
بــهــا وعــمــلــنــا يــرتــبــط بـــاألســـر املــســتــهــدفــة، 
وهــي تبقى رهــن الـــدراســـات الــتــي يجب أن 
األساسية،  السلع  بأسعار  وتتعلق  تجرى، 
والــســيــولــة املـــوجـــودة فــي الــســوق، وأســعــار 
الــقــرار  الــدعــم عنها. وهــنــا  رفــع  السلع بعد 
إلى جانب  يعود لوزارتي االقتصاد واملــال 

مصرف لبنان«.
 »اإلجـــراءات ستكون 

ّ
ويلفت أبي علي إلى أن

البطاقة   نسبة املستفيدين من 
ّ
شفافة، إذ إن

تصل إلى 75 في املائة من املواطنن، ما يكفل 
إقـــفـــال الـــبـــاب حــكــمــًا عــلــى أي مــحــاصــصــة أو 
ُيــشــاع.  كما  سياسي  تــوزيــع  أو  استنسابية 
ألجل  وستطلق  واضــحــة  ستكون  واملعايير 
التقدم  للناس  تتيح  أيـــام  ذلــك منصة خــالل 
لــلــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــة بــعــد اإلجــــابــــة عن 
مجموعة من األسئلة، منها على سبيل املثال 
مـــا هـــو مــرتــبــط بــمــســتــوى الـــدخـــل والــحــالــة 
االجتماعية وعدد أفراد العائلة. ولن يستفيد 
املسافرون  أو  املرتفع،  الدخل  أصحاب  منها 
خـــارج الــبــالد، أو مــن هــو مــعــال مــن قبل أحد 

أفراد أسرته الذي يعيش في الخارج«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول املــســتــشــار فـــي الــتــنــمــيــة 

»الــعــربــي  ومــكــافــحــة الــفــقــر أديـــــب نــعــمــة، لـــ
الــجــديــد«: »عـــدد الــعــائــالت فــي لبنان يصل 
ألــف عائلة تقريبًا،  إلــى نحو مليون ومائة 
الــلــبــنــانــيــة  ــائـــالت  ــعـ الـ ـــاع  ــ أربــ ثـــالثـــة   

ّ
أن أي 

ستحصل على البطاقة التمويلية«. ويلفت 
 خـــطـــورة هــــذه الــعــمــلــيــة تــكــمــن في 

ّ
إلــــى أن

ــة بـــداًل  ــ ــاء األزمـ ــ أنــهــا مــحــاولــة جـــديـــدة إلرجـ
املستدامة.  الحلول  وإيــجــاد  معالجتها  من 
وبــالــتــالــي، هــي أشــبــه بمسّكن لــألــم، علمًا 
حاجات  ستغطي  بــالــكــاد  البطاقة  هــذه   

ّ
أن

الناس الغذائية، لكن مــاذا عن باقي األمور 
الحياتية، من طبابة وتعليم وسكن وبدالت 
ـــن مــقــومــات  ــار وأقـــــســـــاط، وغـــيـــرهـــا مـ ــجــ إيــ
على  اللبناني  يــقــوى  يعد  لــم  الــتــي  العيش 

تأمينها؟«.
واألخــطــر فــي اإلجــــراء املــشــار إلــيــه، بحسب 

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

كان لتفّشي كورونا في 
العراق تداعيات اقتصادية 

كبيرة، وخصوصًا على 
الشباب، إذ وجد البعض 

نفسه يعود إلى الصفر. مع 
ذلك، ما زال عدد منهم 

متمسكًا بأحالمه

بغداد ـ كرم سعدي

ــرّدد عــراقــيــون عــبــارة »فــعــل كــورونــا مــا لــم يفعله  ــ ُي
إرهـــاب داعــــش«. يــبــدو حسن رافـــد شــديــد االقتناع 
بــهــذه الــعــبــارة، ويــكــّرر أن كــورونــا كــان أشــد قسوة 
 »األعمال 

ّ
من داعش. ويقول لـ »العربي الجديد« إن

ــــش لم  ــان يــنــفــذهــا عــنــاصــر داعـ ــة الـــتـــي كــ ــيـ ــابـ اإلرهـ
الناس في بغداد  تمنعنا من متابعة حياتنا. كان 
ومدن جنوب ووسط العراق يخرجون إلى أعمالهم 
ووظــائــفــهــم ومــدارســهــم وجــامــعــاتــهــم رغـــم الخطر 

الذي كان يتهددهم من قبل داعش في أي لحظة«.
تــخــّرج حــســن مــن الــجــامــعــة مــنــذ ثــالثــة أعــــوام. ولــم 
الحصول على وظيفة حكومية حــال مئات  ينتظر 
تنفيذ  يعمل على  راح  بل  العراقين،  الشباب  آالف 
ــأن يمتلك  مــشــروعــه الـــخـــاص الــصــغــيــر، ويــحــلــم بــ
سلسلة مطاعم في املستقبل. كان يملك نحو 1500 
دوالر فقط لبدء مشروعه، وهو مطعم متجول من 
خالل كرفان صغير بعجالت يجره بواسطة دراجته 
الــنــاريــة، ويــبــيــع فــيــه شــطــائــر الــبــرغــر، وقـــد ســاعــده 
أقاربه في امتالك الدراجة والكرفان الصغير. اختار 
الوقوف عند زاويــة طريق يــؤدي إلــى حديقة عامة 
في بغداد، كونها نقطة استراتيجية إذ يكثر فيها 
املارة، وصار يعمل من الساعة الخامسة بعد الظهر 
. يقول: »حرصت على أن يكون 

ً
وحتى العاشرة ليال

العربة  وعــلــى نظافة  بــألــوانــه،  العربة جــذابــًا  شكل 
والطعام الذي أقدمه، وارتداء مالبس أنيقة. وخالل 
أيام قليلة، أصبح عملي مربحًا«. يضيف: »النجاح 
ز طموحي في الوصول إلى ما أحلم 

ّ
قته عز

ّ
الذي حق

به، وبّت أجمع املال في سبيل الخطوة الثانية، وهي 
املطاعم  مــن سلسلة  أول مطعم  يــكــون  مــحــل  شـــراء 
ر 

ّ
أث  تفشي فيروس كورونا 

ّ
أن  

ّ
إال التي أحلم بها«. 

سلبًا على حلم حسن. مع ذلك، يقول: »لن أيأس. أنا 
على يقن أنني سأعود وأبدأ من جديد«.

 
ً
من جهة أخرى، وفي ظل قضاء الشباب وقتًا طويال

عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــاتــت الــشــهــرة 
الــقــادر  عبد  بينهم  مــن  لكثيرين،  بالنسبة  هاجسًا 
العامري الذي بات يعاني أزمة نفسية جعلته حبيس 
ب 

ّ
ه استطاع التغل

ّ
املنزل. يقول لـ »العربي الجديد« إن

عــلــى حــالــتــه بــعــدمــا لــجــأ إلـــى طبيب نفسي ســاعــده 
على اكتشاف طاقاته وموهبته وإمكانياته، فتحول 
إلى شخص له الكثير من األصدقاء واملعارف بسبب 
التصوير  »اخــتــرت  اخــتــارهــا. يضيف:  الــتــي  مهنته 

إلــّي، بعدما  الفنون  أقــرب  الــذي أجــده  الفوتوغرافي 
أحبها  هــوايــة  بممارسة  النفسي  طبيبي  نصحني 
وأحاول أن أجتهد فيها من خالل متابعة فيديوهات 
ومرافقة مصورين محترفن. وخالل  يوتيوب  على 
ــة جـــيـــدة بــالــكــامــيــرات  ــ ــّت عــلــى درايــ ــر، بــ ــهـ ثـــالثـــة أشـ
وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا بــحــرفــيــة«. عــمــل عــبــد الــقــادر 
خمسة أعوام مصّورًا للحفالت في قاعات لأعراس، 
مـــا مــكــنــه مـــن تــكــويــن ســمــعــة جـــيـــدة، وبـــاتـــت تصله 
عروض جلسات تصوير من قبل الشباب والعائالت. 
وحتى مطلع عام 2020، كان جدوله اليومي مزدحمًا 
بــاملــواعــيــد، لكنه الــيــوم بــات شبه عــاطــل عــن العمل. 
واملناسبات  والتجمعات  الــزفــاف  »حفالت  يضيف: 
ــدد قــلــيــل مـــن جــلــســات الــتــصــويــر  مــمــنــوعــة. هــنــاك عـ
ــتـــجـــاوز الـــجـــلـــســـات الـــخـــمـــس فــــي الــشــهــر  ــتـــي ال تـ الـ
الواحد. أشعر أن كورونا بدأ يقتل حلمي بأن أمتلك 

استوديو واسعًا مخصصًا لجلسات التصوير«.
التي  الكتب  إلــى  املنعم  عبد  ســامــر  لجأ  مــن جهته، 
تساعد الناس على تحقيق أحالمهم وبناء املستقبل 
الذي يريدونه ألنفسهم، وقد استفاد كثيرًا من أحد 
الـــذي تعيش عائلته في  قــرأهــا. ســامــر  الــتــي  الكتب 

قرية فــي محافظة صــالح الــديــن، شمالي الــبــالد، لم 
يكمل دراسته الجامعية. حن كان يدرس في املرحلة 
تــنــظــيــم داعـــــش على  الـــثـــانـــويـــة عــــام 2014، ســيــطــر 
إلــى بغداد وبــدأ يعمل  قريته، وهــرب برفقة عائلته 
تدبير معيشة  في  والــده  ليساعد  السوق  في  عتااًل 
األســرة. وبعد تحرير قريته، عادت أسرة سامر إلى 
بيتها عام 2017، فيما قّرر هو السكن في بغداد مع 
رفاقه الذين يعملون معه في السوق. ويقول سامر لـ 
»العربي الجديد« إنه لفت نظره كتاب حن كان يمر 
ذات يــوم من أمــام مكتبة، يفيد عنوانه بــأن األحــالم 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا مـــن خــــالل عــشــر نــصــائــح، وكــانــت 
مفيدة بالنسبة إليه. اقتنى عربة يبيع عليها أصنافًا 
رخيصة الثمن تشمل ألعابًا وهدايا وقالئد وأشياء 
مختلفة مع إعالن كتب عليه »حاجة بربع«، والربع 
يعني 250 ديــنــارًا عــراقــيــًا، وهــو أصــغــر فئة نقدية. 
أبيعها.  التي  السلع  أسعار  »تختلف  سامر:  يتابع 
كنت أتنقل في أماكن محددة خالل اليوم، وحرصت 
أن تكون سمعتي جيدة، وتوطيد عالقتي مع  على 
التجار، وهو ما نصحني به الكتاب«. ويقول: »خالل 
عام ونصف العام من العمل في هذا املجال، حققت 
أرباحًا جيدة واكتسبت خبرة في العمل، وأصبحت 
أضع خططًا لتطوير عملي وصممت على تحقيق 
حلمي بأن أكون تاجرًا أستورد منتجات رخيصة 
يكثر استخدامها في حياتنا اليومية«. إال أن عمل 
سامر تراجع بــدءًا من عام 2020 بسبب اإلجــراءات 
الــســلــطــات الحكومية  اتــخــذتــهــا  الــتــي  االحـــتـــرازيـــة 
للحد من تفشي كورونا، ولم يعد قادرًا على العمل 

في أوقات كثيرة.

الجوع قادمتحقيق
لبنانيون خائفون من رفع الدعم

تونس: عائالت تبحث عن األوكـسجين

100 ألف لتر من األوكسجين 
ُتنَتج يوميًا فيما االستهالك 

نحو 170 ألفًا

تونس ـ مريم الناصري

لــم يــكــن مــن املــتــوقــع أن يصير األوكــســجــن 
الطبي عملة نادرة في العالم أجمع، وليس 
 الــــحــــاجــــة إلــيــه 

ّ
ــن ــكــ فــــي تــــونــــس فـــحـــســـب. لــ

وفــقــدانــه يختلفان مــن بــلــد إلـــى آخـــر، وفقًا 
لــإنــتــاج املــحــلــي ولــالســتــيــراد وكــذلــك وفقًا 
الــوبــائــي ووتــيــرة انــتــشــار فيروس  للوضع 

 واحد من البلدان.
ّ

كورونا الجديد في كل
البالد   

ّ
بـــأن التونسية  الصحة  وزارة  تفيد 

لتر من األوكسجن يوميًا،  ألــف  تنتج 100 
لتر  ألــف  إلــى 170   استهالكها وصــل 

ّ
أن إال 

يوميًا، نتيجة ارتفاع اإلصابات بالفيروس. 
 
ّ
ويـــؤكـــد املــعــنــيــون فـــي الــقــطــاع الــصــحــي أن
العمومية  االستشفائية  املؤسسات  حاجة 
إلــى األوكسجن تضاعفت ســّت مــرات منذ 
مارس/ آذار املاضي، مقارنة بما هي الحال 
ذلــك بعدما  يــأتــي  الطبيعية.  ــاع  فــي األوضــ
املــركــزة  العناية  أســـرة  إشــغــال  بلغت نسبة 
البالغ عددها 380 سريرًا نحو 91 في املائة، 
في حن بلغت نسبة إشغال األسرة املزودة 
سريرًا   2127 عددها  والبالغ  باألوكسجن 
ــة. وقــــد دفــــع ذلــــك تــونــس  ــائـ نــحــو 80 فـــي املـ
ـــن األوكـــســـجـــن  ــيــــراد شـــحـــنـــات مـ ــتــ إلـــــى اســ
ــــالل األســــبــــوع األخـــيـــر  مــــن الـــجـــزائـــر فــــي خـ
مــــن إبــــريــــل/ نـــيـــســـان املــــاضــــي، عـــبـــر مــعــبــر 
ــة الــقــصــَريــن  ــ ــحــــدودي فـــي واليـ بــوشــبــكــة الــ
)وسط(. وراحت الشاحنات التونسية تعبر 
ــّم تعود  الـــحـــدود لــتــتــزود بــاألوكــســيــجــن ثـ
عـــه عــلــى املــســتــشــفــيــات في 

ّ
أدراجــــهــــا لـــتـــوز

التونسية، بحسب حاجة  مختلف الجهات 
ــد اســتــلــمــت  ــ ــدة. وقـ  مــســتــشــفــى عـــلـــى حــــ

ّ
ــل ــ كـ

تــونــس منذ ذلــك الــحــن نحو 200 ألــف لتر 
 اإلمــــدادات سوف 

ّ
مــن األوكــســجــن، علمًا أن

تتواصل من الجزائر في خالل األيام املقبلة، 
بحسب ما تشير وزارة الصحة.

ونقص األوكسجن في مستشفيات عديدة 
ــــدى الـــتـــونـــســـيـــن،  ــيـــرة لــ ــبـ أثـــــــار مــــخــــاوف كـ
ومـــن بــيــنــهــا مــســتــشــفــى الـــهـــادي شــاكــر في 
قل 30 مريضًا من 

ُ
ن فقد  )وســـط(.  صفاقس 

العسكري  املستشفى  إلـــى  املستشفى  هـــذا 
امليداني في املنطقة نفسها، بسبب تسجيل 
نــقــص فـــي األوكـــســـجـــن، إلــــى حـــن تــزويــد 
بــكــمــيــات تكفي  فــي وقـــت الحـــق  املستشفى 
كـــل شــاغــلــيــهــا، مـــن مــصــابــن بــكــوفــيــد-19، 
إلى  يحتاجون  الذين  املرضى  من  وغيرهم 
أوكــســجــن. وحـــول أزمـــة نقص األوكسجن 
ــر  ــي املــســتــشــفــيــات الـــعـــمـــومـــيـــة، قـــــال وزيــ فــ
الصحة فــوزي املــهــدي فــي مداخلة قــام بها 
في البرملان التونسي في 27 إبريل املاضي، 
ــة الــجــزائــر تـــّم حــل مشكلة  ــه »بــفــضــل دولـ ـ

ّ
إن

الـــنـــقـــص فــــي األوكــــســــجــــن، بـــعـــدمـــا مــّكــنــت 
املعّد  الــغــاز  تونس مــن كميات إضافية مــن 

لتصنيعه، واإلمدادات ما زالت متواصلة«.

الطبي  األوكــســجــن  عــن  البحث  يقتصر  وال 
تونسية  فــعــائــالت  فــقــط،  املستشفيات  عــلــى 
عديدة تضطر إلى شراء عبوات أوكسجن أو 
أجهزة مولدة لأوكسجن بهدف استخدامها 
في البيت. وهو ما جعل تجارة األوكسجن 
مربحة بالنسبة إلى كثيرين يعرضون بيع 
أو تأجير تلك العبوات واألجهزة عبر مواقع 
ــاعـــي. وتـــنـــشـــر صــفــحــات  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل االجـ
ــلـــى مــــوقــــع »فـــيـــســـبـــوك« عــــروض  ــة عـ خــــاصــ
تــأجــيــر وأرقــــام هــواتــف ملــالــكــي تــلــك املــعــدات 
ي ما كانت عليه قبل 

َ
بأسعار تساوي ضعف

ظهور وباء كورونا. فأسعار بعض مولدات 

األوكسجن بلغت ألف دوالر أميركي تقريبًا، 
 
ّ
في حن لم تكن تتجاوز 400 دوالر. ُيذكر أن

أفــــرادًا يــنــشــرون تلك اإلعــالنــات ولــيــس فقط 
ر نداءات 

َ
نش

ُ
الشركات املتخصصة، في حن ت

ــبـــوات  ــبـــل أشــــخــــاص يـــبـــحـــثـــون عــــن عـ مــــن قـ
أوكسجن ألحد ذويهم املصابن بالفيروس. 
ــفــــع اإلقــــبــــال عــلــى  وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ارتــ
أجـــهـــزة قــيــاس األوكـــســـجـــن بــالــنــبــض الــتــي 
ستخدم منزليًا ويستطيع املرء حملها معه 

ُ
ت

إلـــى أّي مــكــان، فــهــي أجــهــزة صــغــيــرة يسهل 
اســتــخــدامــهــا مـــن خـــالل تثبيتها عــلــى أحــد 

أصابع اليد.
ـــه عمد إلــى شــراء 

ّ
يخبر منير جــاب الــلــه، أن

الثاني  كانون  يناير/  في  أوكسجن  عبوة 
املاضي، على الرغم من عدم إصابة أّي من 
أفراد عائلته بالفيروس. ويشرح جاب الله 
»تحّسبًا  اقتناها  ـــه 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

ا بفيروس كورونا، ال سّيما 
ّ
إلصابة أّي من

 ومصابان بأمراض 
ّ
 والَدّي من كبار السن

ّ
أن

 زوجته أصيبت بعد 
ّ
مزمنة«. ويلفت إلى أن

ذلك بالفيروس »ولم ينقصها األوكسجن. 
وقــــد شـــعـــرت بـــنـــوع مـــن الــطــمــأنــيــنــة إذ لم 
ــى الــتــنــقــل والـــبـــحـــث عن  نــكــن فـــي حـــاجـــة إلــ
األوكسجن أو سرير عناية مركزة في أحد 
املستشفيات. هي اكتفت بمتابعة يومية من 
رت األوكسيجن 

ّ
ني وف

ّ
قبل طبيب خاص ألن

في املنزل«.
ـــد 

ّ
ــول ــمـــوشـــي مـ ــنـ ــار الـ ــتـ ــنـــى مـــخـ ــتـ بــــــــــدوره، اقـ

ثــالثــة  قــبــل  1200 دوالر  بــنــحــو  أوكــســيــجــن 
الجديد«  »العربي  لـ موضحًا  تقريبًا،  أشهر 
ـــه عمد إلــى ذلــك »بــعــد تسجيل ارتــفــاع في 

ّ
أن

عدد اإلصابات في تونس وبعد تداول أخبار 
عن اكتظاظ املستشفيات ونقص األوكسجن 
في مراكز صحية عديدة«. يضيف النموشي: 
»أنا مصاب بداء السكري وأعاني من صعوبة 
فــي الــتــنــفــس، لـــذا رأيــــت نــفــســي مــضــطــرًا إلــى 
االقتراض للتزّود بهذا الجهاز باإلضافة إلى 
وأخــذ  املناعة  تقوية  أدويـــة  مــن  كمية  توفير 
 االحـــتـــيـــاطـــات الـــالزمـــة مــخــافــة اإلصـــابـــة 

ّ
ــل كــ

بالفيروس وتدهور صحتي«.

يــعــتــقــد 44 فـــي املـــائـــة مـــن املــتــزوجــن 
 املشاكل بن األزواج أكثر من مرة 

ّ
بأن

فــي األســـبـــوع تــســاعــدهــم فــي الــحــفــاظ 
لفترة  ومنتجة  صحية  عــالقــات  عــلــى 
ــا يـــشـــيـــر مـــوقـــع  ــ طــــويــــلــــة، بـــحـــســـب مــ
املشاكل  تجنب  وُيَعّد  »برايت سايد«. 
لــبــنــاء  األســــــوأ  الــطــريــقــة  األزواج  بـــن 
عالقة طويلة األمـــد. فــإذا كــان األزواج 
قـــادريـــن عــلــى التعبير عــّمــا يــــدور في 
هم على 

ّ
ذهنهم بوضوح، يعني هذا أن

مستوى  إلــى  عالقتهم  لنقل  استعداد 
أفــضــل. فــالــنــاضــجــون ال يــلــجــأون إلــى 
الهجمات الشخصية والصراخ، وبداًل 
من ذلك يحاولون التوّصل إلى حلول 

مشتركة لتحسن العالقة.
ولــبــنــاء الــثــقــة فــي الــعــالقــة، ال ُينصح 
ــمـــت، إذ ُيــــَعــــّد ذلـــــك مــن  بــــالــــتــــزام الـــصـ
ــــي تــــــــــؤّدي إلـــــــى تـــفـــاقـــم  ــتـ ــ الـــــــعـــــــادات الـ
املــشــاكــل. مــن الـــضـــروري الــتــعــامــل مع 
واالستماع  منفتحة  بطريقة  الشريك 
ن. وبحسب 

َ
إلــى اآلخــر من قبل الطرف

ــفـــس، ثــّمــة  ــنـ مــتــخــصــصــن فــــي عـــلـــم الـ
ــة لـــــعـــــالقـــــة صـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ نــــــقــــــاط رئـ
ــإذا لم  ــا. فــ وســعــيــدة، والـــجـــدال إحـــداهـ
الــزوجــان مطلقًا، هــذا يعني  يــتــجــادل 
 ثّمة مشكلة في العالقة، إذ يساعد 

ّ
أن

الــجــدال األزواج على إعــادة النظر في 
قيمهم ومشاعرهم من خالل معالجة 
األمــور التي تهّمهم ومناقشتها. ومع 
ذلـــك، يــجــب أن تــكــون الــحــجــة منطقية 
وبطريقة غير »قتالية«، بال شتائم أو 

رفع للصوت.
ومــــن الـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة الـــتـــي يجب 

ــذلــــك، عـــــدم أهــمــيــة  الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا كــ
مــن هــو الـــرابـــح ومـــن هــو الــخــاســر في 
الجدال. ما يهّم هو التوّصل إلى حلول 
ــد إلـــــى اآلخــــــر بــشــكــل  ــ ــــواحـ ــّرف الـ ــ ــعـ ــ وتـ
الصغيرة  الصراعات  وتساعد  أفضل. 
طــبــيــعــتــهــم  عــــن  الـــكـــشـــف  فــــي  األزواج 
الحقيقية وطريقة التعامل معها، وفي 
حال وصولهما إلى حلول، فذلك يعني 

تقوية الروابط بينهما.
 عملية 

ّ
ومن املهّم كذلك االنتباه إلى أن

الــتــنــازل الــدائــمــة مــن قــبــل طـــرف معّن 
ـــه 

ّ
ـــر يـــشـــعـــر بـــأن ــــرف اآلخـــــ ــطـ ــ تـــجـــعـــل الـ

قـــــادر عــلــى الــــوصــــول إلــــى مـــا يـــريـــده، 
 هـــذه 

ّ
فــيــمــا الـــطـــريـــقـــة الـــفـــضـــلـــى لـــحـــل

املعضلة تكمن في التخلي عن األفكار 
الــســلــبــيــة وإظــــهــــار أهــمــيــة الـــتـــســـاوي. 
 أكــبــر خطأ 

ّ
ووفــقــًا لـــدراســـات عــــّدة، إن

ــب الــبــوح باملشاعر 
ّ
ُيــرتــكــب، هــو تــجــن

وكتمانها، ما يشكل مزيدًا من املشاكل 
غير املبررة واملتراكمة، فتنفجر معها 
الــعــالقــة عند ارتــكــاب أّي خــطــأ. وبــنــاًء 
 مناقشة املشاكل قبل تفاقهما 

ّ
عليه، إن

هو الحل األنسب إلنجاح أّي عالقة.
كيف نحّول األمر إلى مناقشة مثمرة؟ 
ال بــّد مــن الــبــدء مــن االحــتــرام املتبادل. 
لكل طرف   

ّ
أن دائــمــًا  التذكر  املهم  فمن 

نقاط قوة ونقاط ضعف، وبالتالي ال 
يجب »الضرب تحت الحزام« والتقليل 
من االحترام. كذلك ال بّد من االعتذار، 
قوة  نقطة  بالخطأ  االعــتــراف  ُيــَعــّد  إذ 
ال ضـــعـــف، بــالــتــالــي ُيــظــهــر االعـــتـــذار 
للطرف اآلخر مدى اهتمام الشريك به.
)علي عواضة(

لعالقة ناجحة... 
عليكما بالشجار!

غسان رمضان الجرادي

لطاملا لفتت هجرة الطيور فضول اإلنسان، وحيرت العلماء حول كيفية 
تطور الهجرة وكيفية الحفاظ على هذه الطيور في الطبيعة، إذ يبدو عبور 
باملخاطر  محفوفًا  املفتوح  املحيط  أو  الصحراء  من  شاسعة  مساحات 
بشكل ال يصدق. لذلك، من املؤكد أن العديد من الطيور يجب أن تدفع من 
أين  للغاية دراســة  الصعب  الهجرة. ولكن كان من  حياتها ثمن محاولة 
ومتى وكيف تموت الطيور املهاجرة، إلى أن جعلت التطورات التكنولوجية 
الحديثة من املمكن بشكل متزايد تتبع تحركات ومصير الطيور املهاجرة. 
من خالل استخدام التقنيات الحديثة للتتبع عن ُبعد، يمكن اآلن متابعة 
غ أن طائر 

ّ
بل

ُ
تحركات الطيور بدقة شديدة. وال تمضي سنة من دون أن أ

غرناق أو لقالقا أو نسرا أو عقابا قد فقد في منطقة محددة ولم يتحرك 
من مكانه منذ ثالثة أو أربعة أيام، مع تحديد املوقع، فأذهب أو أخبر أحد 
أصدقائي الذين يقطنون بالقرب من النقطة التي فقد فيها الطائر، ونجد 
أنه نفق نتيجة صعقة كهربائية أو إطالق النار عليه من أحد الصيادين. 
في دراسة جديدة تنشر قريبًا في مجلة علم البيئة الحيوانية، تناول 38 
إلى مراكز أبحاث ومنظمات عاملية الشوحة  باحثًا من 12 بلدًا ينتمون 
املصرية أو النسر املصري املهدد باالنقراض على املستوى العاملي أثناء 
هجرته السنوية بني أماكن تكاثره وأماكن إشتائه. هذا النسر املصري 
املقام األول في جنوب  القاحلة في  املناطق  هو نوع غامض موجود في 
أوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبشر، ويجاورهم 
حيث يبحث عن الطعام. لسوء حظ هذا النسر، نجد في العقود األخيرة 
ف 

ّ
أن أعداده تناقصت بسرعة واختفى من مناطق عديدة إلى درجة ُصن

معها طائرًا مهددًا عامليًا باالنقراض. 
منذ  فيها  والباحثني  فيها  يوجد  التي  الـــدول  بــني  التعاون  نتيجة  كانت 
إرســال على  أجهزة  تثبيت  بعد  باهرة،  والعشرين  الواحد  القرن  بدايات 
ظهور النسور املصرية من أجل تتبع مسيرتها أثناء الهجرة. وفي نهاية 
لـ 220  الدراسة، تم تجميع وتحليل بيانات تتبع األقمار الصناعية  هذه 
نسرًا كانت تحركاتها قد شملت منطقة امتدت من البرتغال في الغرب 
إلى إيران في الشرق ومن روسيا في الشمال إلى كينيا في الجنوب، أو 
ما يقرب من 70 في املائة من منطقة التوزيع العاملي لنوع النسر املصري. 
أما العينات التي درســت، فشملت نحو 30 في املائة من عدد أفــراد نوع 
النسر املصري. وساعد تتبع األفراد املزودين بأجهزة التتبع في معرفة 
مصير الكثير من الذين نفقوا أو جرحوا وعلى وجه التحديد أين ومتى، 
وتم تصويرهم يعبرون لبنان بسالم، أو تطلق عليهم النيران في مناطق 
على  بــقــاء  بنسبة  تتمتع  البالغة  الطيور  أن  الــدراســة  وأظــهــرت  مختلفة. 
فــي فصل  أو  التفريخ  استقرارها خــالل فصل  أمــاكــن  فــي  أعلى  الحياة 
الشتاء من بقائها على قيد الحياة أثناء هجرتها بني املكانني، األمر الذي 

يبني أنها تدفع ضريبة عبور غالية.
)اختصاصي في علم الطيور البرّية(

هجرة النسر المصري

إيكولوجيا

ألسرة  غذائية  سلة  كلفة  بــأّن  للمعلومات«  »الدولية  الشركة  تفيد 
ليرة  ألف   450 بحدود  ُتقّدر  كانت  لبنان  في  أفراد  خمسة  من  مؤلفة 
لبنانية، وصارت اليوم بقيمة مليون و100 ألف ليرة، علمًا أّن هذه األرقام 
الواحد،  األميركي  للدوالر  لبنانية  ليرة  آالف   10 صرف  سعر  إلى  استندت 

بينما سعر الصرف اليوم في السوق السوداء يتجاوز 12 ألف ليرة.

قيمة السلة الغذائية

يسعى بعض اللبنانيين إلى تموين المواد الغذائية خشية األسوأ )جوزيف عيد/ فرانس برس(

)Getty /ال بّد من االبتعاد عن الصمت )فالديمير سميرنوف

أثّر اإلغالق على عمله )محمد سواف/ فرانس برس(

ثّمة نقص في عبوات األوكسجين )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

Sunday 9 May 2021 Sunday 9 May 2021
األحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة األحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة


