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موسكو ـ رامي القليوبي

اإلثنية  األقليات  أكبر  إحــدى  الــروس  شكل 
في  الروسية  اللغة  ما يضع  مولدافيا،  في 
أحـــيـــان كــثــيــرة كــــرة فـــي املــلــعــب الــســيــاســي 
للبالد التي تعيش حالة من املد والجزر بني روسيا 
والغرب، شأنها في ذلك شأن غيرها من الجمهوريات 
السوفييتية السابقة. ورغم خسارة الرئيس املوالي 
الــرئــاســيــة  االنـــتـــخـــابـــات  إيـــغـــور دودون،  لـــروســـيـــا، 
األخيرة أمام منافسته املوالية للغرب، مايا ساندو، 
إال أنه تمكن قبيل مغادرته قصر الرئاسة من تمرير 
تعديالت قانونية من شأنها إعــادة برامج إخبارية 
املولدافي،  التلفزيون  أثير  إلــى  وحــواريــة  وتحليلية 
ها محظورًا منذ عام 2018، باإلضافة 

ّ
بعدما ظل بث

اللغة  يثّبت صفة  الــذي  اللغات  قــانــون  إلــى توقيعه 
الروسية كلغة للتواصل بني القوميات.  

وينص القانون الجديد على »املسؤولية الشخصية 
لــلــمــوظــفــني فـــي حــــال رفــضــهــم اإلجـــابـــة عـــن أســئــلــة 
املواطنني باللغة الروسية، ويقتضي أيضًا ترجمة 
كــل أســمــاء الــخــدمــات والــســلــع املــنــتــجــة فــي الــبــالد، 
وكذلك الالفتات في املؤسسات الحكومية والعامة 

إلى اللغة الروسية«. 
ورحبت موسكو بالقانون الجديد، وقد توجه إليها 
دودون بعد انتهاء فترة صالحياته. واعتبر رئيس 
فياتشيسالف  الـــروســـي،  )الـــنـــواب(  الــدومــا  مجلس 

الــقــانــون الجديد يمنح مــزايــا لسكان  فــولــوديــن، أن 
ــي، لــدعــم  ــ ــروســ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وكــــذلــــك لـــلـــجـــانـــب الــ
العالقات معها. مع ذلك، يرى مدير معهد السياسة 
الــفــعــالــة فـــي مــولــدافــيــا، فــيــتــالــي أنــدريــيــفــســكــي، أن 
قانون اللغة الروسية »فارغ من مضمونه«، معتبرًا 
أن دودون وعــد بــه وعــمــل على تــمــريــره ملــجــرد نيل 
ويقول  بالروسية.  الناطقني  الــبــالد  سكان  أصـــوات 
فــارغ ولــن يعمل.  قانون  الجديد«: »هــذا  »العربي  لـ 
كان دودون على علم بذلك، وعمل على تبنيه حتى 
يصوت له الناطقون بالروسية. يعلم ذلك أيضًا من 
يطالبون بإلغائه، معتبرين أن الناطقني بالروسية 

يجب أال تكون لهم أي امتيازات«.  
ويشرح أسباب عدم واقعية تطبيق القانون الجديد، 
: »لن يلتزم أحد هذا القانون. ليس بسبب سوء 

ً
قائال

ــر، إذ إن غالبية  الــنــيــة، بــل بسبب عـــدم واقــعــيــة األمــ
يستطيعون  وال  مــولــدافــيــون،  الحكوميني  املوظفني 
الـــرد كــتــابــيــًا بلغة روســيــة ســلــيــمــة، وال يمكن أحــدًا 
إرغامهم على ذلك، ألن هذه ليست لغتهم األم. كذلك 
، ألنه يستحيل إيجاد 

ً
إن تعيني املترجمني ليس حال

هذا العدد الهائل منهم، وليست هناك موارد مالية 
لدفع أتعابهم«. 

السوفييتية كان  الحقبة  فــي  الــوضــع  بــأن  ويــذّكــر 
على عكس ذلك تمامًا، إذ إن العديد من املسؤولني 
واملــوظــفــني كــانــوا مــن الــنــاطــقــني بــالــروســيــة، رغــم 
أن غالبية ســكــان الــجــمــهــوريــة كــانــوا مــولــدافــيــني. 

 
َّ
يتنب لــم  »دودون  أن  إلــى  أندرييفسكي  ويخلص 

رضــا موسكو وحتى  لنيل  بــل  لتفعيله،  الــقــانــون 
يصدق الناطقون بالروسية أنه أراد عمل شيء من 

أجلهم«. 
املولدافي، فيكتور  السياسي  إلى ذلــك، يقول املحلل 
 إعادة البث باللغة الروسية لها طابع 

ّ
تشوبانو، إن

 في حديثه إلذاعة »دويتشه 
ً
سياسي بامتياز، قائال

لَعب ورقة اللغة الروسية 
ُ
فيله« األملانية: »غالبًا ما ت

االنــتــخــابــات.  قبل  الــروســيــة  التلفزيونية  والــقــنــوات 
قام دودون بذلك بعدها. ربما حاول أن يظهر والءه 
ملوسكو أو سحب البساط من تحت قدمي ساندو«.  
ــا كـــانـــت مــولــدافــيــا جــمــهــوريــة مـــتـــعـــددة الــلــغــات  وملــ
والقوميات، أظهر آخر تعداد سكاني أجري في عام 
2014 ونشرت نتائجه النهائية في عام 2017، أن عدد 
سكان البالد يبلغ نحو 3 ماليني نسمة، واعتبر نحو 
75 في املائة منهم أنفسهم مولدافيني، و7 في املائة 
رومانيني، و6.6 في املائة أوكرانيني، و4.6 في املائة 
غاغاوزيني )من غاغاوزيا، وهي جمهورّية موالوفية 
أوكرانيا(،  الحدود مع  قــرب  الــذاتــي،  بالحكم  تتمتع 
و4.1 فــي املــائــة روســــًا، مشكلني بــذلــك خــامــس أكبر 

مجموعة إثنية.    
 18 ــــي  فـ ــد  ــديــ الــــجــ الــــقــــانــــون  عـــلـــى  دودون  ـــــــــع 

ّ
ووق

ديسمبر/ كانون األول الجاري، أي قبل انتهاء فترة 
صالحياته وتنصيب ساندو بأسبوع، ليحل محل 
الــقــانــون الــســابــق الـــذي ظــل ســاريــًا مــنــذ عـــام 1989 

ــرار املحكمة الــدســتــوريــة املــولــدافــيــة بأنه  وحــتــى إقـ
»متقادم« في عام 2018.  

ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوجــهــاتــهــا الـــواضـــحـــة املـــوالـــيـــة  وعـ
للغرب، سعت ساندو منذ مراسم تنصيبها إلى أن 
متوجهة  املــولــدافــيــني،  لجميع   

ً
رئيسة نفسها  تــقــدم 

بــالــحــديــث إلـــى األقــلــيــات اإلثــنــيــة بلغاتها الــروســيــة 
واألوكرانية والغاغاوزية والبلغارية. وكانت ساندو 
قد فازت في جولة اإلعادة في االنتخابات الرئاسية 
التي أجريت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
وذلك بحصولها على نحو 58 في املائة من أصوات 

الناخبني، متفوقة على دودون.

مجتمع
تقدمت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب )البرملان( في تونس، بمبادرة تشريعية لتنقيح 
غير  بشكل  تزايدها  بعد  والــســرقــة،  السلب  جــرائــم  مكافحة  تعزيز  بهدف  الجزائية  املجلة  بنود 
التي تضّم  الكتلة،  للسكان. وذكــرت  إلى مصدر ترويع  األخيرة، وتحولها  الفترة  مسبوق، خالل 
ها تقدمت بهذه املبادرة إثر االرتفاع غير املسبوق في جرائم 

ّ
أكبر عدد من أعضاء البرملان )54(، أن

 املبادرة تستند إلى بعض 
ّ
»البراكاجات« )السرقة باستخدام العنف، أو السطو املسلح( علمًا أن

)العربي الجديد( فصول املجلة الجزائية املرتبطة بهذه الجرائم. 

لقي 10 أطفال حديثي الوالية مصرعهم في حريق نشب في مستشفى في مدينة بهاندارا بوالية 
العناية  اندلع في قسم  أن حريقًا  بيان،  الــواليــة، في  الهند. وأوضحت شرطة  ماهاراشترا غربي 
املركزة لألطفال حديثي الوالدة، مضيفًا أن الحريق أودى بحياة 10 أطفال )تتراوح أعمارهم ما بني 
شهر وثالثة أشهر(، فيما تم إنقاذ 7 آخرين. وأشار البيان إلى أن الحريق نشب بسبب مشاكل في 
التيار الكهربائي. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على »تويتر«: »مأساة مفجعة في بهاندارا 
)األناضول( بوالية ماهاراشترا، حيث فقدنا أرواح األطفال الغالية«.  

مصرع 10 رُّضع في حريق بمستشفى غربي الهندتونس: اقتراح تعديالت لتعزيز مكافحة السرقة

المولدافية، مايا ساندو )48 عامًا(  الرئيسة  شغلت 
منصب وزيرة التعليم بين 2012 و2015، ثم منصب 
كذلك،   .2019 عام  أشهر  لبضعة  ــوزراء  ال رئيسة 
أسست عام 2015 الحركة السياسية الموالية ألوروبا 
تحولت  التي  ســانــدو«  مايا  مــع  بخطوة  »قــم 
والتضامن«،  »العمل  حزب  إلى  الحق  وقت  في 

لتخوض سباق االنتخابات الرئاسية كمرشحة عنه.

قم بخطوة مع مايا ساندو

أطلق  ومستمرة،  عادية  غير  ثلجية  عاصفة  ت 
ّ
غط

إسبانيا  مــن  كــبــيــرة  أجــــزاء  فيلومينا،  اســـم  عليها 
بالجليد، ما أدى إلى توقف حركة املرور وترك اآلالف 
القطارات  محطات  وفــي  السيارات  في  محاصرين 
قت جميع الخدمات مع استمرار 

ّ
واملطارات، التي عل

عــلــنــت حــالــة الــتــأهــب فــي نصف 
ُ
تــســاقــط الــثــلــوج. وأ

األراضــي اإلسبانية حتى اليوم األحــد، وخصوصًا 

في املناطق الوسطى والشمالية والشرقية. وحذرت 
وكالة األرصاد الجوية الوطنية من أن بعض املناطق 
 24 ـــ  ال يتجاوز  للثلوج  مستمرًا  تساقطًا  ستشهد 
ساعة. وأضافت أن أن ما يصل إلى 20 سنتيمترًا 
مــن الــثــلــوج يمكن أن تــتــراكــم فــي أجـــزاء كبيرة من 
ــا يـــتـــجـــاوز الـــتـــراكـــم 50 ســنــتــيــمــتــرًا.  ــمـ ــــبــــاد، وربـ ال
ــة حـــــرارة منخفضة  ــ وأضـــافـــت أنـــهـــا ســجــلــت درجـ

قياسية بلغت 35,6 درجة مائوية تحت الصفر في 
الشمال. في هذا السياق، قال رئيس وكالة الطوارئ 
في مدريد، كارلوس نوفيلو، إن أكثر من ألف سيارة 
للمدينة  الــدائــري  الطريق  على  معظمها  حــوصــرت، 
العاصمة  يصل  الـــذي  الرئيسي  الــســريــع  والــطــريــق 
المانشا  كاستيا  منطقتي  باتجاه  أي  بالجنوب، 
ــزال الـــوضـــع مــحــفــوفــًا  ــ ــا يـ واألنــــدلــــس. وأضــــــاف: »مــ

باملخاطر. هذه ظاهرة معقدة للغاية والوضع حرج. 
نطلب من كل من بقوا محاصرين التحلي بالصبر 
وسنصل إليكم«. في املقابل، وجد آخرون في هذه 
العاصفة فرصة لتمضية وقت ممتع واللعب وصنع 
الثلج.  إلــى صناعة رجــل  الثلج باإلضافة  كــرات من 

ويمكن القول إن األطفال هم األكثر حظًا.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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حـــكـــومـــة االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، وأداتــــهــــا 
الــقــدس، في  التنفيذية، بلدية االحــتــال في 
تــعــزيــز ســيــطــرتــهــا عــلــى املــنــطــقــة مـــن خــال 
ــيـــاءات عــلــى عـــقـــارات في  ــتـ جــمــلــة مـــن االسـ
ــوان الــــواقــــعــــة إلـــــى الـــجـــنـــوب مــن  ــلــ بـــلـــدة ســ
املسجد األقصى، وافتتاح مراكز تعنى بما 
يــســمــى تــــراث يــهــود الــيــمــن، بــاإلضــافــة إلــى 
بها جمعية  تقوم  التي  الواسعة  الحفريات 
من  شمااًل  واملتجهة  االستيطانية  »ألــعــاد« 
وسط البلدة إلى تخوم املسجد األقصى من 
بطن  حــي   

ّ
أن العلم  مــع  الجنوبية،  ناحيته 

الــهــوى هــو امــتــداد لجبل الــزيــتــون، شرقي 
عنها  ويفصله  الــقــدس،  مــن  القديمة  البلدة 
صل بوادي قدرون في 

َ
وادي سلوان الذي يت

النقطة نفسها.
وتــضــّمــن قـــرار املــحــكــمــة الــعــلــيــا اإلســرائــيــلــيــة 
في عام 2018، اعترافًا بادعاءات املستوطنني 
بملكية خمسة دونمات، مقامة عليها عشرات 
يّدعي مقدمو  تــؤوي مقدسيني،  التي  املنازل 
 هـــذه املــنــازل 

ّ
االلــتــمــاس مــن املــســتــوطــنــني، أن

ــد امــتــلــكــهــا يــهــود  ــان قــ ــ بــنــيــت عـــلـــى أرض كـ
عام  الفلسطيني  الشعب  نكبة  قبل  يمنيون 
1948، وقيام كيان االحتال اإلسرائيلي، على 
 إجـــراءات 

ّ
الــرغــم مــن إقـــرار هيئة القضاة بـــأن

املنظمة في االستياء على األرض قد شابتها 

عـــيـــوب، وأثـــــارت أســئــلــة حـــول قــانــونــيــة نقل 
اليمينية  الجمعية االستيطانية  إلى  األرض 
ــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــبــر رئــيــس  املــتــطــرفــة. فـــي هــ
لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى في سلوان، 
زهـــيـــر الـــرجـــبـــي، فــــي حـــديـــث إلـــــى »الـــعـــربـــي 
 »من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى 

ّ
الجديد« أن

من سكانها  للمنطقة  واسعة  تطهير  عملية 
لن يحدث بسهولة  أمــر  وهــو  الفلسطينيني، 
أيضًا  الرجبي  عائلة  االحــتــال«.  يتوقع  كما 
كانت واحــدة من عشرات العائات املقدسية 
الــقــاطــنــة فــي حـــّي بــطــن الــهــوى، والــتــي تلقت 
ــبـــل ســــنــــوات أمـــــــرًا بــــإخــــاء مـــنـــزلـــهـــا الــــذي  قـ
 
ّ
تقيم فيه منذ عــشــرات الــســنــوات، بــادعــاء أن
العائلة تقيم في منزل مقام على أرض تعود 
أي   ،1881 عـــام  مــنــذ  الــيــمــن  لــيــهــود  ملكيتها 
منذ عهد السلطنة العثمانية، وقبل االنتداب 
املنزل   

ّ
البريطاني على فلسطني حتى، وبــأن

قيم من دون ترخيص، فيما لم تأخذ محكمة 
ُ
أ

االحتال بما قدم إليها من مستندات صادرة 
عن الدوائر العثمانية، في ذلك الحني، تؤكد 
 العائلة األبدي في املنزل واألرض املقام 

ّ
حق

ــه »مـــع  ــ ــ
ّ
ــيـــر الـــرجـــبـــي أن عــلــيــهــا. ويــــوضــــح زهـ

تـــوســـع رقـــعـــة االســتــيــطــان فـــي بـــلـــدة ســلــوان 
ــه جــمــعــيــة  ــم الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تــحــظــى بــ ــ ــــدعـ والـ
جمعيات  من  وغيرها  االستيطانية  »ألعاد« 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

لم تدِر عائلة املواطن الفلسطيني 
املقدسي، نظام أبو رموز، من حي 
بــطــن الــهــوى فــي ســلــوان، جنوبي 
 الــغــرامــة الــتــي كــانــت قد 

ّ
الــقــدس املــحــتــلــة، أن

رضت عليها قبل نحو خمس سنوات من قبل 
ُ
ف

اإلسرائيلي تحولت  االحــتــال  إحــدى محاكم 
إلــى أمــر إخــاء غيابي ملنزلها، تكرر صــدوره 
عــــن املــحــكــمــة فــــي جـــلـــســـات خـــاصـــة عــقــدتــهــا 
املواطن  بذلك.  العائلة  إبــاغ  يتم  أن  من دون 
أبو رمــوز، الــذي يعيش مع شقيقته ووالدته 
املسنة في املنزل املكون من ثاث طبقات، كان 
للحصول  الجديد،  العام  بداية  مع  توجه  قد 
 هناك 

ّ
على إشعار بدفع الغرامة، ففوجئ بأن

أوامــــر إخـــاء عـــدة لــلــمــنــزل، كــانــت قــد صــدرت 
منذ عام 2016 ولم تعلم بها العائلة أبدًا. ومع 
العائلة  بــإخــاء  تهدد  التي  الفورية  املخاطر 
مــنــزلــهــا لــصــالــح املــســتــوطــنــني والــجــمــعــيــات 
االستيطانية، يؤكد أبو رموز، في حديثه إلى 
 خيار العائلة بالتوجه 

ّ
»العربي الجديد«، أن

إلى القضاء ما زال قائمًا، إلبطال قرار محكمة 
الصلح التابعة لاحتال.

استهداف 90 منزًال وعقارًا
يعتبر عقار أبــو رمــوز واحــدًا من بني نحو 
ــارًا مـــهـــددة بــالــســيــطــرة  ــقـ تــســعــني مـــنـــزاًل وعـ
عليها من قبل جمعية »عطيرت كوهانيم« 
االستيطانية التي تسعى لوضع اليد على 
ــّي بـــطـــن الــــهــــوى تــزيــد  ــ قــطــعــة أرض فــــي حـ
مــســاحــتــهــا عــلــى خــمــســة دونـــمـــات، بــادعــاء 
 ،1881 عــام  منذ  اليمن  مــن  ليهود  ملكيتها 
أقــــرت  الــعــلــيــا  املــحــكــمــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة   

ّ
وأن

ملكية اليهود من اليمن ألرض بطن الهوى. 
املواطنة سعاد أبو رموز، شقيقة نظام أبو 
منذ  املنزل  في  عائلتها  تقيم  والتي  رمــوز، 
ــام 1961 وهـــي مــالــكــتــه الـــوحـــيـــدة، تــؤكــد،  عـ
ــهــا 

ّ
ــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن فـــي حـــديـــث إلــ

وشــقــيــقــهــا ووالـــدتـــهـــا املــســنــة لـــن يـــغـــادروا 
 شقيقها 

ّ
أن إلــى  أبـــدًا. وتشير سعاد  املــنــزل 

نظام يقطن فــي جــزء مــن املــنــزل مــع زوجته 
وأطـــفـــالـــه وزوجــــــة أحــــد أبـــنـــائـــه، كــمــا تقيم 
والدتها املسنة، والتي تبلغ واحدًا وثمانني 
عامًا، في شقة ملحقة، وهي في حاجة دائمة 
 املحكمة 

ّ
إلى عناية ورعاية خاصة. يذكر أن

اإلسرائيلية العليا قررت، قبل نحو عامني، 
رفض االلتماس املقدم من أهالي حّي بطن 
الـــذي يقطنه نحو 700 نسمة، ضد  الــهــوى 

جمعية »عطيرت كوهانيم« االستيطانية.

يهود اليمن
نجحت،  االستيطانية  الجمعيات  وكــانــت 
من  بدعم  املاضية،  القليلة  السنوات  خــال 

تهجير 
نظامي

مقدسيون 
مهددون 

بالطرد 
من منازلهم

يعيش الفلسطينيون من سكان القدس المحتلة، هاجس 
التهجير من منازلهم في أّي لحظة، في الوقت الراهن، 
إذ ينظم المستوطنون نشاطات جديدة تحظى بدعم 

من سلطات االحتالل، غايتها تفريغ المدينة من أهلها

90 منزًال وعقارًا مهددة 
بسيطرة جمعية »عطيرت 

كوهانيم« عليها

أقرت المحكمة 
اإلسرائيلية ادعاءات 

المستوطنين بملكية 5 
دونمات في سلوان
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اإلسرائيلية،  الحكومة  قبل  مــن  استيطانية 
تحولت حياة املواطنني في حّي بطن الهوى 
إلى جحيم تهدف من ورائه سلطات االحتال 
ومــســتــوطــنــوهــا إلـــى الــضــغــط عــلــى الــســكــان 
األصــلــيــني لــتــرك مــســاكــنــهــم، األمــــر الــــذي لن 
يحدث أبدًا، على الرغم مما يقع من اعتداءات 
ــنــــود اإلســـرائـــيـــلـــيـــون  يـــومـــيـــة يـــنـــفـــذهـــا الــــجــ
واملستوطنون وحراس أمن املستوطنني ضّد 

سكان الحي من النساء واألطفال«.

مضايقات مستمرة
ريغيف،  ميري  اإلسرائيلية  الثقافة  وزيــرة 

ورئيس بلدية االحتال في القدس، الجديد، 
موشيه ليئون، إلى جانب مسؤولي جمعية 
»عــطــيــرت كــوهــانــيــم« االســتــيــطــانــيــة كــانــوا 
ــرار املــحــكــمــة الــعــلــيــا،  ــ قــــد افـــتـــتـــحـــوا بـــعـــد قــ
مــركــز تــــراث يــهــود الــيــمــن، فـــي عــقــار كــانــت 
تــقــطــنــه عــائــلــة أبــــو نــــاب املـــقـــدســـيـــة، وذلـــك 
سياق  فــي   ،2015 عــام  عليه  السيطرة  بعد 
التهويد  ومــحــاوالت  املضايقات  مــن  جملة 
لــلــعــاصــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــزامـــن افــتــتــاح 
ــتــــداء عــلــى ســـكـــان حــّي  ذلــــك املـــركـــز مـــع االعــ
بطن الــهــوى واعــتــقــال رئــيــس لجنة الــدفــاع 
عنه زهــيــر الــرجــبــي، بــاإلضــافــة إلــى اعتقال 
الناشط جواد صيام، مدير مركز معلومات 
املقدسي،  بالشأن  املختص  حــلــوة«  »وادي 
تظاهرة ضد  تنظيم  بتهمة محاولة  وذلــك 

افتتاح املركز التهويدي.
 االحـــتـــال عــبــر بــلــديــتــه وشــرطــتــه 

ّ
وال يــكــف

ــلـــى ســكــان  ــــدس، عــــن الــتــضــيــيــق عـ ــقـ ــ فــــي الـ
الــحــّي، عــن طــريــق املــداهــمــات الــيــومــيــة، مع 
املواطنني  مركبات  بحق  املخالفات  تحرير 
ــر هـــدم جـــديـــدة ملساكن  ــ أو اســتــصــدار أوامـ
تــــؤوي عــشــرات الــعــائــات فــي الــوقــت الــذي 
املحليني  السماسرة  مــن  شبكة  فيه  تنشط 
ــيـــه كــيــنــغ، عضو  يــتــزعــمــهــا املــســتــوطــن أريـ
بلدية االحــتــال فــي الــقــدس، فــي مــحــاوالت 

السيطرة على مزيد من العقارات.
ــقــــدس  ــــول خـــبـــيـــر الــ ــقـ ــ ــــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، يـ فــ
واالستيطان، خليل تفكجي، في حديٍث إلى 

 »حّي بطن الهوى كان 
ّ
»العربي الجديد«، إن

ــدوام مــن أكــثــر األحـــيـــاء فــي املنطقة  ــ عــلــى الـ
املسجد األقصى، استهدافًا  الواقعة جنوب 
الــيــهــوديــة«.  مــن قبل جمعيات االســتــيــطــان 
 »يهود اليمن كانوا قد استقروا 

ّ
مشيرًا إلى أن

ــادروه  ــغــ يــ أن  قـــبـــل   ،1881 عـــــام  الـــحـــي  فــــي 
بسبب األوضــاع السياسية واألمنية آنذاك 
تــاركــني خلفهم مــنــازل بيع  فــي عـــام 1929، 
ــنـــني مــقــدســيــني،  ــد مــنــهــا إلـــــى مـــواطـ ــديـ ــعـ الـ
فــي حــني انتقلت عــهــدة مــا تبقى منها إلى 
حارس األمــاك األردنــي الذي قام في حينه 
بتأجيرها لقاطنيها من املقدسيني بموجب 
عقود إيجار. وفي الفترة الواقعة بني عامي 
قبل  من  كثيرة  مبان  أضيفت  و1967   1948
املواطنني الفلسطينيني في هذا الحّي الذي 
شــهــد ازدهــــــارًا فـــي حــركــة الـــبـــنـــاء«. ويشير 
االستيطانية  »الجمعيات   

ّ
أن إلــى  تفكجي 

بــبــلــدة ســـلـــوان، اســتــعــانــت بــقــانــون حــارس 
أمـــاك الــغــائــبــني، املصلحة الــعــامــة، األمــاك 
الــيــهــوديــة قــبــل عـــام 1948، لــلــســيــطــرة على 
منازل الحي التي تّدعي ملكية اليهود لها، 
باإلضافة إلى ادعائهم أيضًا بملكية خمسة 
دونمات أقيمت عليها عشرات املنازل التي 

يقطنها اآلن أكثر من 700 نسمة«.
وكـــــان 104 أشـــخـــاص مـــن ســـكـــان حــــّي بطن 
ــد جــمــعــيــة  ــ ــوا بـــالـــتـــمـــاس ضـ ــدمــ ــقــ ــوى تــ ــ ــهـ ــ الـ
»عـــطـــيـــرت كـــوهـــانـــيـــم« االســتــيــطــانــيــة، الــتــي 
الـــقـــدس املــحــتــلــة، ردًا على  لــتــهــويــد  تــنــشــط 

مطالبة األخيرة، بمساعدة املدير العام لوزارة 
ــتــــال، بـــطـــرد عـــشـــرات الــعــائــات  قـــضـــاء االحــ
املقدسية من منازلها في الحي. وسبق ذلك 
الجمعية االستيطانية بتقديم باغات  قيام 
قــضــائــيــة بـــاإلخـــاء لــهــذه الـــعـــائـــات، بعدما 
أمـــاك  إدارة  حـــق  عــلــى   2001 عــــام  حــصــلــت 
الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت 
األرض قديمًا )قبل عام 1948(. وفي حني رّدت 
 محاكم 

ّ
هذه العائات على تلك الدعوات، فإن

ــدوام  ــ ــانـــت عـــلـــى الــ ــلـــي كـ ــيـ ــرائـ االحــــتــــال اإلسـ
تصدر قرارات قضائية تزعم أحقية »عطيرت 

كوهانيم« االستيطانية.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

يــبــدو رئــيــس املـــركـــز الــوطــنــي ملكافحة 
ــراض، الــحــكــومــي، فـــي لــيــبــيــا، بــدر  ــ ــ األمـ
النجار، متشائمًا حيال الوضع الوبائي 
ارتفاع  استمرار   

ّ
إن يقول  إذ  ليبيا،  في 

ــا  أعــــــــداد املــــصــــابــــني بــــفــــيــــروس كــــورونــ
على  كبير  بشكل  قــد يصّعب  الــجــديــد، 
الباد عمومًا، إمكانية استيعابهم في 
تقريبًا  باتت عاجزة  التي  العزل  مراكز 
عن تقديم الخدمة الازمة للمرضى من 
جراء االكتظاظ فيها. يتابع النجار في 
 هناك 

ّ
حديثه إلى »العربي الجديد« أن

تأخرًا في إنشاء مراكز جديدة للعزل أو 
القائمة منها الستيعاب مزيد  توسيع 
وتيرة  ارتفاع  مقابل  في  املصابني،  من 
الليبية  األرقــام  اإلصابات باملرض. في 
األخــــيــــرة، ظــهــرت 487 إصـــابـــة جــديــدة 
في 24 ساعة، مع 10 وفيات، ليتجاوز 
بداية  منذ  لإلصابات  اإلجمالي  العدد 
والــوفــيــات  ــة،  ــابـ إصـ آالف  الــــوبــــاء، 105 
نحو 1600، بحسب موقع املركز الوطني 
 
ّ
ملكافحة األمــراض. يلفت النجار إلى أن

األوضــاع تــزداد خطورة بعدما كسرت 
 
ّ
ألــف، مؤكدًا أن اإلصــابــات حاجز املائة 

»الوضع يتجه إلى مستوى الخطر، إذا 
ــات، إذ لن  ــابـ اســتــمــر ارتـــفـــاع عـــدد اإلصـ
يكون بمقدور مراكز العزل استيعابها، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــنــقــص الـــحـــاصـــل في 
املختلفة«.  واإلمكانات  الطبية  الكوادر 
وتتركز اإلصابات األكبر في املدن ذات 
الكثافة السكانية املرتفعة مثل بنغازي 
ــلـــس ومـــصـــراتـــه، وفــــق الــنــجــار،  وطـــرابـ
الفــتــًا إلــى عــوامــل أخـــرى قــد تــكــون وراء 
أســبــاب ارتــفــاع اإلصــابــات فيها، منها 
احـــتـــوائـــهـــا مـــوانـــئ بــحــريــة ومـــطـــارات 

تستقبل وافدين من الخارج.
املـــاضـــي،  تــشــريــن األول  ــتـــوبـــر/  أكـ فـــي 
ــــذرت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة مــن  حــ
انعكاسات إغاق مراكز العزل الصحي، 
ــفـــت عــن  ــنـــوبـــي الـــــبـــــاد، والــــتــــي تـــوقـ جـ
 
ّ
أن املنظمة  وذكـــرت  املــرضــى.  استقبال 

املـــراكـــز الــصــحــيــة األربـــعـــة فــي الجنوب 
الليبي، مقفلة تمامًا، بسبب النقص في 
الشخصية  الوقاية  ومــعــدات  املوظفني 
واملــعــدات واإلمــــدادات الــضــروريــة. وهو 
مـــا يـــؤكـــده يــوســف املــــحــــروق، الطبيب 
يكشف  الـــذي  الــعــام،  بمستشفى سبها 
أيضًا عن قرب انتهاء الكميات الازمة 
إمكانات  كما  للمرضى،  األكسجني  من 
ــعـــزل الــتــابــع  أخـــــرى قـــد تــجــبــر مـــركـــز الـ
اإلقفال، الفتًا  إلى  للمستشفى باملدينة 
 سلطات املدينة لجأت في كثير 

ّ
إلى أن

مــــن األحــــيــــان إلـــــى املـــتـــبـــرعـــني لــتــوفــيــر 
ـــره. يـــصـــف املــــحــــروق  ــيـ ــوفــ ــا يـــمـــكـــن تــ ــ مـ
»العربي الجديد« أوضاع مركز العزل  لـ
»الكارثية« من جراء تكدس  في املدينة بـ
 »أقسام املركز باتت 

ّ
املرضى. يضيف أن

ال تــتــوفــر فيها حــتــى الــظــروف الــازمــة 
لــلــطــبــيــب واملــــريــــض، وكــثــيــرًا مـــا يــكــون 
ــلـــني فــي  ــدد الـــعـــامـ ــ ــنــــاك نـــقـــص فــــي عــ هــ
التعقيم، ما يرفع مستوى الخطر داخل 
ــادة وتــيــرة انتشار  املـــركـــز«. وحــيــال زيــ
املسؤولية   

ّ
أن املــحــروق  يعتبر  املـــرض، 

ــنــــني،  ــواطــ ــلـــطـــات واملــ مــــوزعــــة بــــني الـــسـ
 مظاهر اإلجراءات الوقائية 

ّ
موضحًا أن

بـــاتـــت مــفــقــودة بـــني الـــنـــاس فـــا الـــتـــزام 
ربــمــا غاب  بــل  الــتــبــاعــد،  أو  بالكمامات 
ــاك،  ــتـ ـــرض فـ ــ ــم انــــتــــشــــار مـ ــهــ ــانــ عــــن أذهــ
بــســبــب االعـــتـــيـــاد عــلــى ســـمـــاع أخـــبـــاره 
ونشرات اإلحصاء اليومية لإلصابات. 
ويــــــؤكــــــد املـــــــحـــــــروق ضــــــــــــرورة الـــــتـــــزام 
الوقائية،  اإلجـــراءات  بفرض  السلطات 
ــادة الــوضــع الــوبــائــي إلـــى مــســتــواه  إلعــ
 
ّ
ــر، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن ــهــ ــابـــق قـــبـــل أشــ الـــسـ

أعداد اإلصابات انخفضت بشكل كبير 
التجول،  ــراءات حظر  إجــ تطبيق  أثــنــاء 
ــــاق األســـــواق والــتــجــمــعــات. ويـــوم  وإغـ
اإلثنني املاضي، أطلقت وزارة الداخلية 
بــالــتــعــاون مــع املــركــز الــوطــنــي ملكافحة 
األمــــــراض حــمــلــة مــراقــبــة فـــي األســــواق 
الــشــعــبــيــة واملـــحـــال الــتــجــاريــة ملــتــابــعــة 
تنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية 
»محاصرة الوباء«، وفق بيان للمركز  لـ
الحملة   

ّ
أن إلــى  البيان  الوطني. وأشــار 

ــراءات  ــ اســتــهــدفــت مــراقــبــة تطبيق اإلجـ
ــواق  ــ ــــأسـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ االحــــــتــــــرازيــــــة والـ
ــن والــصــيــدلــيــات  ــزاريــ ــجــ الــشــعــبــيــة والــ
وغيرها  التجارية،  واملحات  واملخابز 

من املحات للحّد من انتشار الفيروس.
ــدامــــس، قــاســم  ويــعــبــر عــمــيــد بــلــديــة غــ
املانع، من جانبه، عن مخاوفه من تزايد 
ــدء الــعــام  ــــرض مـــع بــ ــيـــرة انــتــشــار املـ وتـ
الدراسي وتوافد التاميذ إلى املدارس، 
فــي األســبــوع األخــيــر مــن 2020، مؤكدًا 
املــــدارس  لــجــانــًا طــبــيــة زارت بــعــض   

ّ
أن

ــاإلجــــــراءات  ــــت عــــــدم الـــتـــقـــيـــد بــــ ــــظـ والحـ
ــدارس.  ــ ــل املـ املـــقـــررة مـــن الــســلــطــات داخــ
كذلك، يشير إلى إمكانية أن تقفل مراكز 
الكبير  الــنــقــص  أبــوابــهــا بسبب  الــعــزل 
 البلدية 

ّ
فــي األطــقــم الــطــبــيــة، مــؤكــدًا أن

خاطبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق 
مــن دون أن تتلقى جــوابــًا. وبــاإلضــافــة 
ــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــــي اإلمـــكـــانـــات  ــى الـ ــ إلــ
واألطـــــبـــــاء، يــشــيــر املــــانــــع، فــــي حــديــثــه 
كميات  نفاد  إلى  الجديد«  إلى»العربي 
ــن األكـــســـجـــني الــــــازم ملــتــابــعــة  كــبــيــرة مـ
 
ّ
العمل فــي مــراكــز الــعــزل، بــل يضيف أن

ــادة  الــســلــطــات لـــم تــلــتــفــت لـــضـــرورة إعــ
للعاملني  املتوقفة  واملــكــافــآت  الــرواتــب 
فــي هــذا الــقــطــاع رغــم كــثــرة املخاطبات 

املوجهة إليها، وحساسية املرحلة.

ليبيا: خطر انهيار مراكز 
عزل كورونا

زيادة مستوى التوعية مطلوبة )محمود تركية/ فرانس برس(

تسارع في اإلصابات المسجلة يوميًا )موساهيت آيديمير/األناضول(

أحد أسواق القدس القديمة في زمن اإلقفال )فرانس برس(

700
من سكان حّي بطن الهوى، في القدس 

المحتلة، مهددون بالطرد من منازلهم، 
في أّي لحظة، في الوقت الراهن

حذر مسؤولون 
وأطباء ليبيون من 

انهيار جهودهم في 
مكافحة كورونا، 

فيما تعجز مراكز العزل 
عن استيعاب اإلصابات 

المتزايدة بشكل مطرد 
في الفترة األخيرة

رغم االنتظار الطويل 
لوصول اللقاح المضاد 
لكورونا، ارتفعت نسبة 

الكويتيين ممن يرفضون 
تلقيه، إثر ما ينتشر من 

أقوال عنه تثير الشكوك 
عبر وسائل التواصل 

االجتماعي. وهو ما أثار 
حيرة وزارة الصحة حول 

كيفية إقناعهم

الحيرة الكويت: ارتفاع نسبة رافضي اللقاح يثير 
كيف تطلبون مني أخذ 

دواء لم يستغرق اكتشافه 
أكثر من عام واحد؟

الطب البديل يشوه 
صورة اللقاح، ويجب 

تصديق المختبرات

الكويت ـ خالد الخالدي

يرفض عجيل الشمري، وهو مواطن كويتي 
يبلغ 67 عامًا، الحصول على اللقاح املضاّد 
لفيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر 
وفقًا  بالتطعيم  الكويت  وبــدأت  األميركية، 
ــاء املــــوجــــودة لـــديـــهـــا، حيث  ــمــ لـــقـــوائـــم األســ
تكون األولوية لكبار السن والطواقم الطبية 
ــراض املــزمــنــة، بــعــد وصــول  ــ وأصـــحـــاب األمـ
الكويت منتصف شهر  إلــى  لقاح  ألــف   150
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي. وتــجــري 
الكويت حملة تطعيم وطنية كبرى، دشنها 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 
الصباح، وذلك بنصيحة من الفريق الطبي 
التابع ملجلس الوزراء الكويتي إلزالة الشك 

عند املواطنني حول جدوى التطعيم.
ووفــــقــــًا إلحـــصـــائـــيـــات مـــســـتـــقـــلـــة، أجـــرتـــهـــا 
 50 في 

ّ
مجموعة من األطباء في الكويت، فإن

هم 
ّ
إن قالوا  الكويتيني،  املواطنني  من  املائة 

لن يتلقوا لقاح كورونا لشكهم في جــدواه 

ولــرؤيــتــهــم مــجــمــوعــة مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو 
املنتشرة على وسائل التواصل االجتماعي، 
»مــؤامــرة« لتغيير  والــتــي تــصــّور الــلــقــاح كـــ
ــد 30 فـــي املــائــة  ــنـــووي. فــيــمــا أكـ الــحــمــض الـ
فور  اللقاح  سيتلقون  هم 

ّ
أن الكويتيني،  من 

وصـــول دورهــــم، وذلـــك بــعــد تسجيلهم في 
ــع اإللـــكـــتـــرونـــي املـــخـــصـــص لــلــتــقــديــم  ــوقــ املــ
الصحة  وزارة  والـــذي دشنته  الــلــقــاح،  على 
الـــكـــويـــتـــيـــة، فـــيـــمـــا لــــم يــــقــــرر 20 فــــي املـــائـــة 

مصيرهم بعد.
ــبــــارك الـــحـــربـــي، وهـــو  مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــ
الوقائية،  الصحة  في  يعمل  كويتي  طبيب 
ــا يــــحــــدث مــن  ــــي الـــــجـــــديـــــد«: »مـــــ ــربـ ــ ــعـ ــ لــــــ »الـ
حــمــات تــشــويــه إعــامــيــة لــلــقــاح ولقضية 
فــيــروس كــورونــا، مــن قبل بعض الباحثني 
عـــن الــشــهــرة، يــتــعــدى املــعــقــول. فــفــي بــدايــة 
األمــــــــر، كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة تــنــظــم 
حــمــات تــوعــيــة مــســتــمــرة حــــول الــفــيــروس 
وخــطــورتــه، لكن مــع مــجــيء اللقاح انــهــارت 
هـــذه الــحــمــات الــتــوعــويــة بــفــعــل الــضــغــوط 

لــلــقــاح«. ويقول  الــرافــضــون  الــتــي يمارسها 
يبلغ  متقاعد  مــواطــن  الشبيب، وهــو  تركي 
ـــه لــن يــأخــذ الــلــقــاح، وذلـــك بناًء 

ّ
60 عــامــًا، إن

عــلــى نــصــيــحــة طــبــيــبــه املــخــتــص. لــكــن هــذا 
الــطــبــيــب، بــحــســب مـــا يــوضــحــه الــشــبــيــب لـ 
التصريح  يستطيع  »ال  الجديد«:  »العربي 

ــبــــديــــل،  ــالــــطــــب الــ ــمــــى بــ ــــســ ــة، ومـــــــا ُي ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
يــتــحــمــلــون املـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة فـــي تــشــويــه 
للطب  اللقاح، وذلــك بسبب عدائهم  صــورة 
وأفـــكـــارهـــم الــتــي يــحــمــلــونــهــا حـــول الــعــاج 
 »الـــطـــب 

ّ
ــا. ويــــؤكــــد أن ــرهـ ــيـ بـــالـــذبـــذبـــات وغـ

ــذي يــمــكــن تــصــديــقــه هـــو الــطــب  ــ الـــوحـــيـــد الـ
الذي يخرج من املختبرات«. يضيف جمال 
لـ »العربي الجديد«: »هل يعقل أن تكون كل 
العالم غير  الدوائية املوجودة في  الهيئات 
موثوق بها، وبعض غير املتخصصني، من 
الذين ال يحملون أي شهادات في الطب، وال 
يملكون أي بحوث علمية، هم أهل للثقة في 

ما يخص موضوع اللقاح؟«. 
ــة مــهــا  ــيـ ــيـــدالنـ ــقــــول الـــصـ وفــــــي الــــســــيــــاق، تــ
 الكارثة 

ّ
املــطــيــري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: إن

الــكــبــرى ال تــتــعــلــق بـــعـــدم تــصــديــق الــكــثــيــر 
التي  الرسائل  بسبب  للقاح،  املواطنني  من 
يتلقونها عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
ــاء  ــبــ ــعـــض األطــ ــم بـ ــديـ ــقـ بــــل املـــصـــيـــبـــة فــــي تـ
والــــصــــيــــادلــــة اســــتــــشــــارات طـــبـــيـــة تــحــرض 

اللقاح مــن دون سبب مــعــني، وهــو ما  على 
الطبي«. تضيف  القطاع  بحق  يعّد جريمة 
املـــطـــيـــري: »الــبــعــض مــنــهــم تــجــرأ وبــــدأ في 
االجتماعي  التواصل  عبر وسائل  التلميح 
اآلخر  البعض  فيما  اللقاح،  يتلقى  لن  ه 

ّ
بأن

 الــلــقــاح قــد يــكــون خطرًا، 
ّ
يــقــول فــي الــســر إن

ــــن ســـبـــب خــــطــــورتــــه، ال  ــد ســــؤالــــهــــم عـ ــنــ وعــ
يقدمون إجابات طبية«.

ــق املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
ّ
ولـــم ُيــعــل

الصحة، عبدالله السند، على دعاوى وجود 
عــــدٍد مــن األطـــبـــاء الــذيــن يــحــاربــون الــلــقــاح، 
ــه 

ّ
ويــــوصــــون املــــواطــــنــــني بـــعـــدم أخـــــــذه، لــكــن

يــعــتــرف بـــوجـــود تـــوجـــٍه شــعــبــي بـــني فــئــات 
كــبــيــرة، لـــرفـــض الـــلـــقـــاح. ويــطــالــب الــجــمــيــع 
»عــدم االستماع لهذه اإلشــاعــات«. ويؤكد  بـــ
 وزارة الصحة تؤدي الجهد املطلوب في 

ّ
أن

تــوعــيــة املــواطــنــني بــأهــمــيــة الــلــقــاح. ويــقــول 
ملــا تلقيته  اللقاح مهمًا  لــم يكن  »لــو  السند: 
وتلقاه رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة 

ورئيس مجلس األمة وبقية قادة الدولة«.

بمثل هذه األمور، خوفًا من سطوة املجتمع 
الطبي داخل الكويت«. ويرى الشبيب، الذي 
لسنوات طويلة،  العسكري  السلك  في  عمل 
التحذيرية  والــرســائــل  الفيديو  »مقاطع   

ّ
أن

لــلــخــبــراء األوروبـــيـــني تــظــهــر خــطــورة لقاح 
ــه يساهم بتغيير تركيبة جسم 

ّ
كورونا وأن

ــراد عائلته لن  ـــه وأفــ
ّ
أن اإلنـــســـان«. ويضيف 

: »كيف تطلبون 
ً
قــائــا أبـــدًا،  اللقاح  يــأخــذوا 

مني أخذ دواء لم يستغرق اكتشافه أكثر من 
عام واحد، بينما هناك أدوية تعمل لعشرات 

السنني ولم يتم التأكد من موثوقيتها؟«.
بــــدوره، يــقــول ســعــود الــنــاصــر، وهـــو طالب 
جامعي يبلغ 23 عامًا، لـ »العربي الجديد«: 
»كنت أعتقد أنني مجنون ألنني أرفض أخذ 
اللقاح، لكن في الفترة األخيرة، أجد تجاوبًا 
كبيرًا من قبل الناس، حتى أن عائلتي التي 
ــا بـــدأت  كـــانـــت خــائــفــة مـــن فـــيـــروس كــــورونــ

تتحدث عن إمكانية رفضها أخذ اللقاح«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد الــطــبــيــب االســـتـــشـــاري، 
 املــــســــؤولــــني عــــن عــلــوم 

ّ
مـــحـــمـــد جــــمــــال، أن

يحّضر حقنة لقاح كورونا 
في مركز تطعيم بالكويت 

)جابر عبد الخالق/ األناضول(
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فالشمجتمع

األهالي يتحّدون الحصار
كورونا غزة تصوير: محمد الحجار

ما زال قطاع غزة يحاول 
التأقلم مع الحصار 

الجديد الذي فرضه عليه 
تفشي فيروس كورونا. وإن بات 
اللقاح متوفرًا، إال أن وصوله إلى 

الجميع ما زال يتطلب بعض الوقت. 
ومثل بقية دول العالم، ال غنى عن 

الكمامات، وخصوصًا مع زيادة 
نسبة اإلصابات بالفيروس باملقارنة 

مع األشهر السابقة. 
إال أن ذلك ال يعني أن الناس تخلت 

عن كل شيء، منها تفاصيل حياتهم 
اليومية. وحتى مع التساقط الكثيف 

لألمطار، لم تتوقف الحياة بشكل 
كلي، ولم يتم التعايش مع الوباء 

بشكل كلي أيضًا. فتجد رجال األمن 
في أماكن عملهم والطالب واملارة 

والباحثني عن لقمة العيش في 
الشوارع والحارات واملقاهي، مع 

األخذ بإجراءات الوقاية كالتباعد 
االجتماعي ووضع الكمامات. 

لكن مع تدهور الوضع الصحي 
العام في القطاع، أصبح من الصعب 

مواجهة هذا الوباء، ومن الصعب 
التعايش معه مثل دول العالم املتقدم، 

وخصوصًا أن القطاع يمّر بأزمات 
متتالية منذ عام 2007 وحتى اليوم. 
يشار إلى أن األجهزة األمنية تعمل 

على مواجهة الوباء وفرض إجراءات 
أكثر تشددًا بهدف الوقاية من 

احتماالت العدوى.
وكأن أهالي غزة قد تعبوا من كل 
القيود التي تفرض عليهم. لذلك، 
يحرصون على االلتزام بتدابير 

الوقاية من دون التوقف عن العيش 
تمامًا. هي الرغبة في االستمرار في 

الحياة رغم كل الظروف، وقد مر 
الغزيون بما قد يكون أكثر صعوبة 

من كورونا. 
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