
ناشطات ليبيات خائفات بعد مقتل البرعصي

يوم ضحايا حوادث الطرق

17

طرابلس ــ العربي الجديد

أثــــــار مــقــتــل الـــنـــاشـــطـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة حــنــان 
مجهولني  حني 

ّ
مسل أيــدي  على  البرعصي 

في مدينة بنغازي شرقي ليبيا )الخاضعة 
لسيطرة قوات خليفة حفتر(، يوم الثالثاء املاضي، 
الجريمة   

ّ
أن اعــتــبــرن  ــريـــات،  أخـ نــاشــطــات  مــخــاوف 

تندرج في إطار مصادرة الرأي بقوة السالح.
ــت لــــم تــعــلــن  ــ  عـــــــّدة أدانــــــــت الـــجـــريـــمـــة، فــــي وقــ

ٌ
دول

ســلــطــات شـــرق الــبــالد اعــتــقــال الــجــنــاة حــتــى الــيــوم. 
وتــقــول الــنــاشــطــة فــي مــجــال الــحــريــات آمــــال. ع، إن 
هــنــاك مـــحـــاوالت لتسجيل الــقــضــيــة ضــد مــجــهــول، 
العديد  ويشير  ومــواقــفــهــا.  بياناتها  إلــى  مستندة 
مــن الــنــاشــطــني عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
إلى أن ما قالته البرعصي في فيديوهاتها األخيرة، 
والتي عادة ما تنتشر بشكل كبير بني الليبيني، عن 
تلقيها تهديدًا من قبل مليشيا تابعة لصدام نجل 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر، قد يكون خيطًا يؤدي 

للوصول إلى الجناة.
وُعــــرفــــت الـــبـــرعـــصـــي، الـــتـــي تـــديـــر مــنــظــمــة »الــرحــمــة 
لـــرد املــظــالــم« )مــنــظــمــة حــقــوقــيــة أهــلــيــة(، عــلــى مـــدار 
التواصل  مــواقــع  على  بنشاطها  املــاضــيــني،  العامني 
االجــتــمــاعــي، مــن خـــالل فــيــديــوهــات كــانــت تسّجلها 
تباعًا وتنشرها على منصات التواصل االجتماعي، 
ــفـــســـاد  ــات املـــلـــيـــشـــيـــات والـ ــارســ ــمــ تــســتــنــكــر فـــيـــهـــا مــ

املــســتــشــري فـــي أجـــهـــزة الــــدولــــة، بـــل وتــســمــي بعض 
آمــال صفحة  وأقفلت  بالفساد.  همهم 

ّ
وتت املسؤولني 

لت 
ّ

جمعيتها على مواقع التواصل االجتماعي، وفض
. وتــقــول لـــ »العربي الجديد« 

ً
عــدم ذكــر اسمها كــامــال

إنـــهـــا اتـــخـــذت قـــرارهـــا بــتــعــلــيــق نــشــاطــهــا الــحــقــوقــي 
ــلـــب أقـــربـــائـــهـــا وبــــعــــض صـــديـــقـــاتـــهـــا.  ــلـــى طـ ــنــــاء عـ بــ
تفاصيل  بنشر بعض  بنغازي  أمن  مديرية  واكتفت 
حـــادثـــة مــقــتــل الــبــرعــصــي، مــوضــحــة أنــهــا مستمرة 
في »التحقيق إلــى حني الــوصــول إلــى ضبط الجناة 
مني 

ّ
امللث مــن  »عـــددًا   

ّ
إن وقــالــت  لــلــعــدالــة«.  وتقديمهم 

من  البرعصي  املواطنة حنان محمد  حاولوا خطف 
داخل أحد املحال التجارية في شارع 20 بنغازي، ثم 
أطلقوا النار عليها ما أّدى إلى مقتلها، قبل أن يلوذوا 
بالفرار«. من جهة أخرى، انتظرت وزارة الداخلية في 
الحكومة املوازية، شرق البالد، وقيادة قوات حفتر 
 قبل التعليق على 

ً
ومجلس نواب طبرق، يومًا كامال

الحادثة، مكتفية باملطالبة بفتح تحقيق ومالحقة 
الجناة بسرعة.

أبرزها عن  إدانــات دولية، صدر  واستدعت الجريمة 
وكندا  وأملانيا  األميركية  املتحدة  الــواليــات  ســفــارات 
في ليبيا. فيما رأت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
 »الطريقة الوحيدة إلنهاء دوامة العنف في البالد 

ّ
أن

هي بدء السلطات فعلّيًا محاسبة املجرمني املسؤولني 
عــن ارتــكــاب هــذه الــفــظــائــع«. أمــا بعثة األمـــم املتحدة 
»تذكيرًا  البرعصي  مقتل  فاعتبرت  ليبيا،  في  للدعم 

املسؤولية بوضع خالفاتهم  فــي موقع  هــم  ملــن  قويًا 
جانبًا، والتوصل إلــى حل لألزمة التي طــال أمدها«. 
في هذا اإلطــار، تقول املحامية الليبية املقيمة خارج 
قــادة شرق البالد  البالد، بدرية الحاسي، إن بيانات 
جــاءت فقط بعد اإلدانـــات الدولية الواسعة، وبهدف 
ــه »لــــن يـــحـــدث شــيء  ــــالء مــســؤولــيــتــهــا، مـــؤكـــدة أنــ إخـ

وسيكون مصير البرعصي كمصير من سبقها«.
ومــنــذ عــام 2014، شــهــدت بــنــغــازي ومـــدن فــي شرق 
لــيــبــيــا، حـــــوادث مــشــابــهــة، مــنــهــا اغــتــيــال الــنــاشــطــة 
الــحــقــوقــيــة ســلــوى ســعــد بــوقــعــيــقــيــص، والــنــاشــطــة 
سارة الذيب، والصحافية نصيب كرنافة، وزميلتها 
ــا زال مـــصـــيـــر عــضــوة  ــ انـــتـــصـــار الــــحــــصــــائــــري. ومــ
مجلس النواب سهام سرقيوة مجهواًل، وذلــك منذ 

اختطافها في يوليو/ تموز من العام املاضي.
مطالبة  الحادثة  املحامني  نقابة  استنكرت  وبينما 
فــتــح تحقيق عــاجــل والقبض  بـــضـــرورة  الــســلــطــات 
امللثمني«،  الــظــالم  »خفافيش  بـــ  وصفتهم  مــن  على 
تــؤكــد الــحــاســي، فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أنــهــا وعـــددا مــن زميالتها وجــهــن مــذكــرة إلــى األمــم 
املـــتـــحـــدة ومــجــلــس حـــقـــوق اإلنــــســــان الـــتـــابـــع لــألمــم 
ق بمقتل البرعصي 

ّ
املتحدة، تضمنت تفاصيل تتعل

هامش  »لدينا  عيان، مضيفة:  إلــى شهود  استنادًا 
مــن الحرية كوننا مــوجــودات خــارج الــبــالد، ونكاد 
قتيلة  البرعصي  أردوا  الــذيــن  املسلحني  بــأن  نجزم 
على عالقة بمليشيات صدام«. تضيف أن الجريمة 

»دليل صريح على غياب حرية الــرأي، وهي تهديد 
نا في 

ّ
صريح بقوة السالح إلسكاتنا ومصادرة حق

املمارسات طاولت  »هــذه  أن  إلــى  التعبير«، مشيرة 
ناشطني رجاال أيضًا«.

وفــي وقــت تقول الحاسي إن الجريمة لم تزدها إال 
ــعــرب 

ُ
ــرارًا عــلــى مــواصــلــة نــشــاطــهــا الــحــقــوقــي، ت ــ إصـ

الريفية أسمهان  للتنمية  رفد  العضوة في جمعية 
بـــــودريـــــرة، عــــن »خـــوفـــهـــا مــــن املـــجـــهـــول فــــي مـــيـــدان 
أنها حولت نشاطها  مــؤكــدة  والــحــقــوق«،  الحريات 
ــار بــعــض الــجــمــعــيــات  ــ ــى الــعــمــل الـــخـــيـــري فـــي إطـ إلــ

التطوعية الناشطة في هذا املجال.

مجتمع
تستعّد فيتنام لوصول اإلعصار فامكو إلى الساحل األوســط في ساعة مبكرة من صباح اليوم، 
. وتوقعت وكالة األرصــاد الجوية 

ً
في وقت ارتفع عدد قتلى العاصفة في الفيليبني إلى 53 قتيال

 165 إلـــى  سرعتها  تــصــل  بــريــاح  مصحوبًا  الفيتنامي  الــســاحــل  اإلعــصــار  يــجــتــاح  أن  الحكومية 
كيلومترًا في الساعة. وقال رئيس الــوزراء نجوين شوان فوك: »هذا إعصار قوي للغاية«. ونقلت 
وسائل اإلعالم الحكومية عن هيئة إدارة الكوارث الحكومية قولها إن األقاليم تخطط إلجالء 468 
)رويترز( ألفًا. وسيكون فامكو اإلعصار الثالث عشر الذي يضرب البالد هذا العام. 

تكساس  جامعتي  مــع  بالشراكة  التركية  الصحية  العلوم  جامعة  أعّدتها  علمّية  دراســـة  كشفت 
 االســتــهــالك املــتــكــّرر لــلــمــشــروبــات الحمضية 

ّ
وكــالــيــفــورنــيــا فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، أن

والغازية، في مرحلة املراهقة املبكرة، يمكن أن يسّبب سلوكًا عدوانيًا في وقت الحق. وقال عضو 
التركية، وفيق أريجا، إن االستهالك املتكرر للمشروبات الحمضية  هيئة التدريس في الجامعة 
والــغــازيــة وعــصــائــر الــفــاكــهــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى مـــواد مــضــافــة، قــد يسبب أمــراضــًا خــطــيــرة لــدى 
)األناضول( املراهقني ما بني 11 و16 عامًا، كما يمكن أن يؤدي إلى  سلوك عدواني الحقًا«.   

المشروبات الغازية قد تجعل المراهقين عدوانيّينفيتنام تستعد لإلعصار فامكو

أعربت منظمة منبر المرأة الليبية من أجل السالم، 
على  العنيفة  »االعتداءات  تكرار  إزاء  قلقها  عن 
للسلطات  ناقدة  مواقف  لهن  ــارزات  ب ناشطات 
عن  السلطات  تقاعس  إلى  مشيرة  والمليشيات«، 
استنكرت  كما  وفعالة«.  جادة  تحقيقات  »فتح 
منظمة حقي للنساء الحقوقيات الليبيات صمت 

السلطات حيال تزايد الجرائم المسلحة.

السلطات ُمدانة

ليست أرقام الوفيات واإلصابات الناتجة عن حوادث 
املرور حول العالم بالقليلة. وعلى مّر السنوات، عمد 
الــعــديــد مــن أهــالــي الــضــحــايــا إلـــى إنــشــاء جمعّيات 
ــتـــزام  ــول أهــمــيــة االلـ ــى تــوعــيــة الــشــبــاب حــ ــ تـــهـــدف إل
ــتــي مـــن شــأنــهــا تــقــلــيــل نــســبــة الــخــطــر.  بــالــقــوانــن ال
وتحتفل األمــم املتحدة باليوم العاملي إلحياء ذكرى 
ضــحــايــا حــــوادث الــطــرق فــي 15 نــوفــمــبــر/ تشرين 

»تذكروا.  الثالث  الكلمات  اختارت  العام،  الثاني. هذا 
ادعموا. اعملوا«، والهدف هو إتاحة منصة لضحايا 
حركة املــرور على الطرق وعائالتهم من أجل تذكر 
الطرق،  على  خطيرة  بجروح  وأصيبوا  قتلوا  الذين 
الــطــوارئ، ولفت االنتباه  واالعــتــراف بأهمية خدمات 
إلى ضعف االستجابة القانونية بشكل عام للوفيات 
واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق، والدعوة إلى 

دعم أفضل لضحايا حوادث املرور وأسر الضحايا. 
وفي ديسمبر/ كانون األول 2018، أصدرت منظمة 
الوفيات  العاملية تقريرًا أظهرت فيه أن عدد  الصحة 
الناجمة عن حــوادث الطرق سنويًا بلغ 1.35 مليون 
وفاة. وتعد اإلصابات الناتجة عن هذه الحوادث سببًا 
تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  لــوفــاة األشــخــاص  رئيسيًا 
إلــى أن املشاة وراكبي  ما بن 5 و29 عامًا، مشيرة 

الدراجات الهوائية والدراجات النارية يتحملون العبء 
البلدان  في  يعيشون  الذين  منهم  األكبر، وال سيما 
النامية. كذلك، يشير التقرير إلى أّن التقّدم املحرز في 
قة بتقليل عدد الوفيات الناجمة 

ّ
تحقيق الغاية املتعل

عن حــوادث املــرور على الطرق بنسبة النصف عام 
2020، ما زالت غير كافية.

)العربي الجديد(

Sunday 15 November 2020
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)Getty /سونيل غوش(



لكن  األرخــص سعرًا.  املأكوالت  أو  البقولّيات 
بطبيعة الحال، سنشهد نقصًا في العناصر 
والفيتامينات  املــعــدنــّيــة  واألمــــاح  الــغــذائــيــة 
والفيتامني  الحديد  مثل  للجسم،  الضرورية 
ه »ما 

ّ
B - Complex والزنك«. وإذ تشّدد على أن

مــن شـــيٍء يــعــّوض الــبــروتــني الــحــيــوانــي مائة 
»العربي الجديد«:  في املائة«، إال أنها تقول لـ
»مــــــن الــــــضــــــروري تـــعـــويـــض الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات 
والبروتينات واألماح التي يحتاجها الجسم 
ــاٍن يعتمد عــلــى الــبــقــولــّيــات  يــومــّيــًا، بـــغـــذاٍء ثــ
والـــحـــبـــوب، مــثــل الــحــمــص والـــفـــول والــعــدس 
والبرغل، والتي ما زالت أسعارها مقبولة. إال 
البقولّيات  في  املوجود  النباتي  البروتني  أن 
بجب تناوله مع مكّوٍن غذائي ثاٍن، كي يحصل 
الــفــرد عــلــى بــروتــني كــامــل نــوعــًا مــــا«. وتــرّكــز 
الليمون  بشير على »ضــرورة إضافة عصير 
لزيادة  والــبــقــولــّيــات،  الحبوب  إلــى  الحامض 
قدرة الجسم على امتصاص الحديد. لكن في 
ظل غاء سعر الحامض، يمكن البحث عن أّي 

نوع من الحمضيات األرخص«.
فــيــروس كورونا  انتشار  »فــي ظــل  تضيف: 
وبدء موسم الرشح، يجب تناول املأكوالت 
الليمون  مــثــل   ،)C( ســي  بفيتامني  الــغــنــّيــة 
والتوت  والفليفلة  والكيوي  والحمضّيات 
أنــواعــه، وذلـــك لتعزيز وتــقــويــة جهاز  على 
 )A( ــّيـــة بــفــيــتــامــني أ ــنــــاعــــة، وتـــلـــك الـــغـــنـ املــ
 E فــي الـــجـــزر، والــفــيــتــامــني 

ً
املـــوجـــودة مــثــا

الــزيــتــون الطبيعي. كما  املــوجــود فــي زيـــت 

السيلينيوم  على  الحصول  الــضــروري  مــن 
 فــي الــلــحــوم. لكن 

ً
ــادة والــزنــك املــوجــوَديــن عـ

فــي ظــل األزمـــة الــراهــنــة، يمكن تعويضهما 
 
ً
باالعتماد على الحبوب الكاملة«، متحّدثة

الغذائية، كونها  العناصر  »فوائد هذه  عن 
ــعــّد مــضــاداٍت لــأكــســدة، وكــذلــك األعــشــاب 

ُ
ت

مثل  املناعة  تقّوي جهاز  التي  البهارات  أو 
الزنجبيل والكركم«.

بالنسبة  »أّمــا  قائلة:  حديثها  بشير  وتختم 
حاليًا  للخطر  عرضة  األكثر  فهم  للنباتّيني، 
ــراء املنتجات  فــي حـــال عـــدم قــدرتــهــم عــلــى شـ
الــازمــة، إذ ال خــيــار أمامهم ســوى الخضار 

والفاكهة والحبوب والبقولّيات«.

ال غذاء صحيًا سليمًا
التغذية  في  املتخّصصة  تقول  من جهتها، 
واألســـتـــاذة املــحــاضــرة فــي الــصــحــة الــعــاّمــة 
 »األزمــــــة االقــتــصــاديــة 

ّ
ــراء بــيــضــون، إن ــ زهــ

ــن الـــعـــائـــات مــــن اعــتــمــاد  تــمــنــع الــكــثــيــر مــ
ارتــفــاع األســعــار  غـــذاٍء صحي سليم، إذ إن 
ــــاك  ــمـ ــ ــلــــحــــوم واألسـ ــتــــهــــاك الــ ــــن اســ ــّد مـ ــحــ يــ
ــبــــان واألجـــبـــان  ــــن ومــنــتــجــات األلــ ــــدواجـ والـ
ــار، الـــتـــي تــعــد عــنــاصــر  والــفــاكــهــة والـــخـــضـ
رئــيــســيــة لــلــغــذاء، مـــا يــــؤدي إلـــى نــقــص في 
وتقول  األســاســيــة«.  واملــعــادن  الفيتامينات 
»العربي الجديد«: »يؤّدي فقدان فيتامني أ  لـ
املوجود في الحليب والخضار ذات األوراق 
الخضراء والبرتقال واألسماك، إلى مشاكل 

بيروت ــ سارة مطر

نذر األزمة االقتصادية اللبنانية 
ُ
ت

ومــا يرافقها من غــاٍء فاحٍش في 
أســـعـــار املـــــواد الــغــذائــيــة والــســلــع 
االســـتـــهـــاكـــّيـــة، بـــتـــدهـــوٍر صــحــي اجــتــمــاعــي 
ــرّجـــح أن يــنــعــكــس ارتـــفـــاعـــًا فـــي نسبة  مـــن املـ
بشكل  الصحية  واملــشــاكــل  املزمنة  األمـــراض 
ــام، ونــقــص الــنــمــو لـــدى األطـــفـــال، مــن جـــّراء  عـ
واستغناء  اليومية  الغذائية  األنــمــاط  تــبــّدل 
العديد من املواطنني واملقيمني عن األصناف 
ــة، ال ســـّيـــمـــا الــلــحــوم  ــويـ ــيـ الــــضــــروريــــة والـــحـ
ى الدجاج واأللبان واألجبان 

ّ
واألسماك وحت

والعديد من منتجات الخضار والفاكهة.
ــة واألمــــــراض  ــاّمـ ــعـ ويـــقـــول طــبــيــب الــصــحــة الـ
»العربي الجديد«،  الداخلية ماجد أبو ظهر، لـ
 »تبّدل األنماط الغذائية نتيجة عدم القدرة 

ّ
إن

ى 
ّ
حوم واألسماك والدجاج وحت

ّ
على شراء الل

الـــخـــضـــار واملـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة واالســتــهــاكــيــة 
بغالبّيتها، سيؤّدي إلى فقدان مكّونات الهرم 
ــعــــّدالت ســــوء الــتــغــذيــة،  الـــغـــذائـــي وارتــــفــــاع مــ
وبــالــتــالــي تــفــاقــم أمــــراض الــضــغــط والــســكــري 
الــدم، ناهيك عن املشاكل  الــدهــون في  ونسبة 
واملــخــاطــر الصحية األخــــرى، فــي ظــل انــعــدام 
فــرص الوقاية والــعــاج، ما يــؤدي إلــى ضعف 
اليوم  التركيز  »بــات  املــنــاعــة«. يضيف:  جهاز 
على األصناف الغنّية بالنشويات، كاملعّجنات 
والــفــاصــولــيــاء واألرز وغــيــرهــا،  واملــعــكــرونــة 
والدهون.  بالسكر  الغنّية  تلك  إلــى  باإلضافة 
وتكون املشكلة أكبر لدى الحديث عن املرضى 
الذين ال تتوفر لهم األنظمة الغذائية الازمة، 
ــة املــطــلــوبــة، ال ســّيــمــا أدويـــة  ــ ــى األدويـ

ّ
وال حــت

األمــــراض املــزمــنــة. وبــالــتــالــي سنشهد كــارثــة 
صحية اجتماعية في قطاعي الغذاء والدواء«.
 »عدم قدرة العديد من 

ّ
ر أبو ظهر من أن

ّ
ويحذ

األهــالــي على شـــراء حليب األطــفــال سيؤدي 
إلـــى مــشــاكــل فــي الــنــمــو وجــهــاز املــنــاعــة لــدى 
 انــتــشــار جــائــحــة 

ّ
ــل ــاء، ال ســّيــمــا فـــي ظــ ــنــ األبــ

كورونا وبدء موسم الزكام واالنفلونزا، وما 
به هذه الفيروسات من مناعة قوية لدى 

ّ
تتطل

الكبار والصغار«.
مــــن جــهــتــهــا، تــشــيــر املــتــخــصــصــة فــــي عــلــوم 
الــحــيــوّيــة نيفني بشير،  الــتــغــذيــة والــكــيــمــيــاء 
الـــــــدوالر أّدى  ـــرف  ــاع ســعــر صـ  »ارتــــفــ

ّ
ـــى أن إلـ

إلــــى فـــقـــدان الــعــديــد مـــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
ــم 

ّ
ــــى تــضــخ ــة مــــن األســـــــــــواق، أو إلــ ــيــ ــاســ األســ

ــدًا الــــلــــحــــوم واألســــمــــاك  ــديــ ــحــ أســــعــــارهــــا، وتــ
والــدجــاج. وهـــذه أصــنــاف مهّمة جــدًا تنتمي 
غنّية  ها 

ّ
أن كما  الحيواني،  البروتني  فئة  إلــى 

بالحديد وفيتامني ب. ومن الضروري إدراج 
ــاف فــــي نــظــامــنــا الـــغـــذائـــي  ــنــ ــــذه األصــ ــــد هـ أحـ
الــبــعــض ال يــســتــطــيــع تــأمــني   

ّ
الــيــومــي. إال أن

إلى  ويلجأ  األساسيني،  املكّوننت  هذين  أحــد 

مناعة 
مهّددة

األزمة االقتصادية 
تحول بين 

اللبنانيين والغذاء

ما اعتاد اللبنانيون تناوله من غذاء على موائدهم ما 
قبل األزمة االقتصادية ليس كما بعده. فالغالء الفاحش 
يستغنون  كثيرين  جعل  الغذائية  المواد  طاول  الذي 
عن اللحوم واألسماك وحتى الخضار، ما قد يؤدي إلى 

مشاكل صحية وضعف في المناعة
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مجتمع

صــحــيــة خــطــيــرة لـــدى األطـــفـــال واملــراهــقــني، 
عـــمـــلـــّيـــة  ــي  ــ فــ ــــوي  ــيـ ــ ــــحـ الـ دوره  إلـــــــى  ــرًا  ــ ــظـ ــ نـ
الــجــســم،  أنــســجــة  الــنــمــو الطبيعي وتــرمــيــم 
البصري  للجهازين  السليم  األداء  وضمان 
واملــنــاعــي«. تضيف: »أّمـــا الــكــالــســيــوم، فقد 
كــان مــعــّدل استهاكه لــدى أطــفــال املـــدارس 
الــلــبــنــانــّيــة، قــبــل األزمـــــة الـــراهـــنـــة، أقــــل مــّمــا 
املــائــة«.  فــي   45 بنسبة  الجسم  إليه  يحتاج 
 66 فــي 

ّ
أن ــى  ــ إلـ وتـــشـــيـــر دراســــــــات ســـابـــقـــة 

يستهلكون  اللبنانّيني  البالغني  مــن  املــائــة 
فــي املــتــوســط 37 فــي املــائــة أقـــل مــن املــعــدل 
املــطــلــوب يــومــّيــًا مـــن الــكــالــســيــوم، مـــا يــنــذر 

بــمــشــكــلــة أســـاســـيـــة، خــصــوصــًا فـــي الــوقــت 
ـــي املـــعـــدالت بسبب 

ّ
ــن، إذ نــتــوقــع تـــدن ــراهـ الـ

عدم القدرة على شراء الحليب ومشتقاته«، 
أن  الكالسيوم يمكن   »نقص 

ّ
أن  من 

ً
رة

ّ
مــحــذ

الطفولة  فــي   rickets الكساح  مــرض  يسّبب 
املــبــكــرة وهــشــاشــة الــعــظــام وارتـــفـــاع ضغط 

الدم في سن متأخر«. 
 B12 فيتامني  أهــمــّيــة  على  بيضون  وتــؤّكــد 
ــق الــدم، 

ّ
فــي الــحــفــاظ على أداء الــدمــاغ وتــدف

ــــود بـــشـــكـــل أســـاســـي  ــــوجـ وهــــــو فـــيـــتـــامـــني مـ
فــــي املـــنـــتـــجـــات الـــحـــيـــوانـــيـــة. لــــذلــــك، يــعــانــي 
أّمــا لدى األطفال،  النباتّيون من نقٍص فيه. 
فغالبًا مــا يظهر النقص مــن خــال أعــراٍض 
غــيــر مــــحــــّددة، مــثــل تـــأخـــر الـــنـــمـــو، الــتــهــّيــج 
 
ً
الفــتــة الــعــصــبــيــة«،  واملـــشـــاكـــل   irritability
 »املـــصـــدر األســـاســـي لــلــحــديــد يكمن 

ّ
إلـــى أن

والــعــدس  والبقولّيات  الــحــمــراء  اللحوم  فــي 
والـــحـــبـــوب الــكــامــلــة والــســبــانــخ املــطــبــوخــة، 
 الجسم يمتص الحديد ضعفني إلى 

ّ
غير أن

أكثر  الحيوانية  ثاثة أضعاف من املصادر 
 نقص 

ّ
مــنــه مـــن املـــصـــادر الــنــبــاتــيــة. كــمــا أن

الحديد قد يزيد مخاطر اإلصابة بفقر الدم، 
والذي ينتشر بني األطفال على نطاق واسع. 
وباعتبار أن فقر الدم أثناء الحمل يؤدي إلى 
مضاعفات أثناء الــوالدة، من بينها الوالدة 
ــادة  املــبــكــرة، وانــخــفــاض وزن املـــولـــود، وزيــ
ــع واألمــهــات، يجب التأّكد من 

ّ
وفــيــات الــرض

 الحوامل واألطفال يأخذون كميات كافية 
ّ
أن

من الحديد«. وتكشف عن »احتمال نقص في 
ف عن استهاك املصادر 

ّ
الزنك في حال التوق

الحمراء  اللحوم  مثل  بــه،  الغنّية  الحيوانية 
واأللــبــان واألجــبــان والبيض، مــا يـــؤّدي إلى 
ضــعــف جـــهـــاز املـــنـــاعـــة وتـــأخـــر الــنــمــو لــدى 
األطفال، ما ينعكس سلبًا مع انتشار فيروس 
 
ّ
كورونا واألنفلونزا املوسمّية، خصوصًا أن

محدودة  كمياٍت  تحتوي  النباتية  األطعمة 
من الزنك، وُيعّد معّدل امتصاصها من قبل 
الــجــســم مــنــخــفــضــًا«. وتـــؤّكـــد عــلــى »خــطــورة 
كميات  على  الحتوائها  بات 

ّ
املعل استهاك 

كبيرة مــن الــصــوديــوم، والــتــي مــن املمكن أن 
تزيد من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم 
ــراض القلب واألوعــيــة الــدمــويــة. وكذلك  وأمــ
الحال نتيجة االستهاك الكبير للمعّجنات، 
ـــب عـــنـــهـــا مــــن مـــخـــاطـــر بـــدانـــة 

ّ
ــتـــرت ــيـ ــا سـ ــ ومــ

وأمراض سكري وقلب وضغط«.

بحث عن األرخص
مــن جــهــتــه، يــأســف املـــواطـــن نــــزار حــيــدر ملا 
ــاع املــعــيــشــيــة فـــي الـــبـــاد،  ــ ــ آلــــت إلـــيـــه األوضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم نــعــد نملك   لـــ

ً
قــائــا

القدرة على شراء اللحوم واألسماك وكذلك 
ـــبـــات، وبـــتـــنـــا نــعــتــمــد عـــلـــى الــخــضــار 

ّ
املـــعـــل

الرخيصة أو املقبولة، واستغنينا عن الغالي 
مــنــهــا، مــثــل الــلــيــمــون الــحــامــض، والــفــاكــهــة، 
ــة الــخــضــار والــبــقــولــيــات.  ولــجــأنــا إلـــى زراعــ
لكن  أرخـــص،  الــدجــاج كونه  ويتنا نشتري 

مــرة كــل أســبــوعــني. لــم نعد نقصد املطاعم 
ى ولــو مــرة فــي الشهر. 

ّ
كما كنا سابقًا، حت

ــفــون 
ّ
وكــــأن جــمــيــع الــلــبــنــانــيــني بـــاتـــوا يــصــن

اجــتــمــاعــّيــة واحــــدة، ويلهثون  ضــمــن طبقة 
ــل األكـــثـــر  ــ ــدائـ ــ ــبـ ــ ــلــــع والـ خـــلـــف املـــــــــواد والــــســ
ليلى ماعب  املنزل  رّبــة  رخصًا«. وتتحّسر 
على الــوضــع االقــتــصــادي الصعب الــذي لم 
يستثِن أحـــدًا، والـــذي »أجــبــرنــا على تغيير 
عاداتنا الغذائية واالستهاكية، منها عدم 
القدرة على شراء اللحوم كما جرت العادة. 
أصــبــحــت أولــوّيــتــنــا تــأمــني املــــواد الغذائية 

األساسية وإعداد املؤونة املنزلية«.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

عام 2016، بدأ أيمن بن هادية )38 عامًا( 
الـــبـــحـــث عــــن عـــائـــلـــتـــه الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
بعدما  لبنان،  في  الفلسطينية  املخيمات 
ــه الــفــلــســطــيــنــيــة  ــولــ اكـــتـــشـــف حــقــيــقــة أصــ
بالصدفة، حني عثر على وثيقة في درج 
والــــدتــــه الــتــونــســيــة مـــن مــمــثــلــيــة منظمة 
تفيد  ســوريــة،  فــي  الفلسطينية  التحرير 
ــتــا في 

ُ
ق ابـــن ألبـــويـــن فلسطينيني  بــأنــه 

عــام 1982  مجزرة مخّيم صبرا وشاتيا 
اإلسرائيلي مستعينًا  االحتال  )ارتكبها 
بعناصر مــن حـــزب الــكــتــائــب الــلــبــنــانــي(، 

واسمه أيمن عبد الرحمن ديراوي.
وفي أواخــر عام 2016، وصل بن هادية 
إلــــى لــبــنــان، بــنــاء عــلــى دعــــوة مـــن قــنــاة 
»الـــجـــديـــد« الــلــبــنــانــيــة، لــعــرض قضيته 
العثور  أمــل  »للنشر«، على  برنامج  في 
على أحد أفراد عائلته. خال وجوده في 
لضحايا  الجماعية  املقبرة  زار  لبنان، 
املجزرة، وحــاول البحث عن عائلته في 
املــخــيــمــات، لــيــعــود إلـــى تــونــس خــائــبــًا. 
وحتى عام 2019، لم يطرأ على قضيته 

أي جديد. 
ولـــد بــن هــاديــة فــي 11 يــونــيــو/ حــزيــران 
عام 1982 في لبنان، وتحديدًا في مخيم 
صــبــرا وشــاتــيــا، إال أنـــه عـــاش وكــبــر في 
والية سوسة التونسية. والــده التونسي 
ــــان  ــــن هـــــاديـــــة، وكـ ــد الـــــقـــــادر بـ ــبـ يــــدعــــى عـ
يعمل مــدرســًا للغة الــعــربــيــة، أمــا والــدتــه 
فكانت  بن عبد ســام،  التونسية سميرة 
ــدّرس الــلــغــة الــفــرنــســيــة. وكــــان قـــد ُعــثــر  ــ ــ

ُ
ت

عليه في إنــاء وضعته فيه والدته بهدف 
إفــادة منظمة  القتل، بحسب  حمايته من 
التحرير، ثم نقل إلى سورية مع مجموعة 

من األطفال الناجني. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــة لـ ــاديـ ــن هـ يـــقـــول بـ
»كــــان عــمــري 3 أشــهــر عــنــدمــا نــقــلــت إلــى 
ســوريــة. وبــعــد ثــاثــة أشــهــر، انتقلت إلى 
تـــونـــس مـــع والـــــــدّي الــتــونــســيــني الــلــذيــن 
تــبــنــيــانــي«. يــصــف حــيــاتــه فـــي تــونــس بـ 
»الــجــمــيــلــة«، مــضــيــفــًا: »أنــهــيــت دراســتــي 
الــثــانــويــة وعــمــلــت فــي الــعــديــد مــن املــهــن، 
لكن  السيارات.  أن أستقر في تجارة  قبل 
بعد الثورة، ساء الوضع كثيرًا واليوم بّت 

 عن العمل«.
ً
عاطا

فــي يــونــيــو/ حــزيــران عـــام 2004، توفيت 
والـــدتـــه. وبــعــد مـــرور شــهــريــن، بـــدأ يتفقد 
أغـــراضـــهـــا الــقــديــمــة، لــيــعــثــر عــلــى وثــيــقــة 
تتضمن اسمه وتاريخ مياده. يقول: »كان 
شعورًا غريبًا. بكيت ثّم رحت أتساءل: هل 
االسم الذي تتضّمنه الوثيقة يخصني أم 
ال؟ سألت والـــدي فبكى بـــدوره. فــي بداية 
أواًل وأخـــيـــرًا  بـــأنـــنـــي  ــرنـــي  ــبـ أخـ ــه،  ــثـ حـــديـ
ابنهما. قّررت التخلي عن املوضوع حتى 
وفــاة والـــدي. وكانت أول رحلة بحث عام 
2016، من خال صحافي في قناة الجديد، 
وحــاولــت البحث أكثر مــن خــال السفارة 
الفلسطينية في بيروت. لكنني لم أعرف 
شيئًا«. وفــي وقــت الحــق، ُصـــِدم حــني علم 
أن عائلته التونسّية تعرف األمــر. وكانت 
والــدتــه قــد أوصــتــهــم بــعــدم إخـــبـــاره. وفــي 
عام 2005، قّرر أن يتزوج ويؤسس عائلة 
ويعيش مع والده التونسي ويرّبي بناته 
أيلول  الثاث. توفي والــده في سبتمبر/ 
عــام 2012، ثم قــرر معاودة البحث، ولجأ 
ــارة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي تــونــس  ــفـ ــسـ ــــى الـ إلـ
ومكتب منظمة التحرير، حتى سافر إلى 

لبنان عام 2016.
في سبتمبر/ أيلول 2019، أثار املوضوع 

مجددًا، واتصل بالسفير الفلسطيني في 
تونس هايل الفاهوم، وطلب إعداد تقرير 
عن قصته ليعرض في قناة فلسطني في 
ذكــــرى مــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا، واضــعــًا 
احــتــمــال أن تـــكـــون أســـرتـــه مـــوجـــودة في 
فلسطني، من دون نتيجة. ثم قرر البحث 

من خال اسم عائلته الفلسطيني.
ــدأ بــن هــاديــة الــتــحــدث إلـــى أشــخــاص  وبــ
يحملون اسم عائلته بعد قبولهم طلبات 
الــصــداقــة. وبعد بحث مــطــّول، وصــل إلى 
أحد أفراد العائلة الذي تطابقت معلومات 
وعلم  معلوماته،  مــع  الفلسطيني  ــده  والـ
أن والــده يتحّدر من غــزة، وقد انتقل عام 
1969 إلى األردن للنضال مع حركة فتح، 
كما  الفلسطينيني.  الــفــدائــيــني  مــن  وكـــان 
أنـــه كـــان مــتــزوجــًا ولـــديـــه ابــنــة عــمــرهــا 3 
ســنــوات وتــدعــى هـــدى. مــن األردن انتقل 
ــا والـــدتـــه  إلــــى ســـوريـــة ثـــم إلــــى لــبــنــان. أمــ

الفلسطينية فتدعى عائشة.
ــي مـــعـــرفـــة بــعــض  ــ ــة فـ ــ ــاديـ ــ ــن هـ ــ نـــجـــح بـ
ــنـــه لــم  ــكـ ــه، لـ ــتـ ــقـ ــيـ ــقـ املــــعــــلــــومــــات عـــــن شـ
فحص  إجـــراء  بانتظار  معها  يتواصل 
الـــنـــووي. وفـــي 22 سبتمبر/  الــحــمــض 
ى اتصااًل من مكتب 

ّ
أيلول املاضي، تلق

الرئيس محمود عــبــاس، وأخــبــره بأنه 
بــعــد الـــتـــأكـــد مـــن كـــل املـــعـــلـــومـــات »قـــرر 

الرئيس منحك الجنسية الفلسطينية«، 
ــواز ســفــر فلسطيني  ثــم حــصــل عــلــى جـ

يحمل اسم عائلته األصلية؛ ديراوي.
يــرغــب أيــمــن فـــي الــحــصــول عــلــى الــهــويــة 
الفلسطينية. واستنادًا إلى اتفاقية أوسلو 
الــحــصــول على  األمـــر  عــام 1993، يتطلب 
موافقة فلسطينية وإسرائيلية. ويأمل أن 
يحصل عليها ويتمكن من زيارة غزة رغم 
الظروف الصعبة التي تعيشها، والبحث 
ــقــــول:  ــه. ويــ ــ ــدتــ ــ عــــن عـــائـــلـــتـــه وعــــائــــلــــة والــ
»تــكــتــســب الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أهمية 
في تونس، ولطاملا وقف التونسيون إلى 
جانب الفلسطينيني خال الحروب التي 
الفلسطيني  واالجـــتـــيـــاح  غــــزة  شــهــدتــهــا 
التونسيون  حــزن  كذلك  الغربية.  للضفة 
لوفاة ياسر عرفات«. يضيف: »سأحافظ 
على جنسيتي التونسية. فما أريده فقط 
الــتــعــرف إلــى عائلتي. كما أنــنــي أوّد  هــو 
التونسية  املحكمة  لـــدى  بــدعــوى  الــتــقــدم 
لتغيير لــقــب عــائــلــتــي«. مــن جــهــة أخـــرى، 
يتحّدث عــن الــواقــع االقــتــصــادي الصعب 
فـــي تــونــس حــالــيــًا، ويـــعـــرب عـــن خشيته 
على مستقبل بناته الثاث. لذلك، يرغب، 
بعد التعرف إلى عائلته الفلسطينية، في 
التقدم بطلب لجوء إلــى بلد أوروبـــي من 

أجل مستقبل أفضل له ولبناته.

أيمن بن هادية: تونسي يكتشف 
هويته الفلسطينية

لن يتخلّى عن جنسيته الفلسطينية )العربي الجديد(

مع بناته الثالث  )العربي الجديد(

األحوال المعيشية تزداد سوءاُ يومًا بعد يوم )حسين بيضون(

66
في المائة من البالغين اللبنانيّين 

يستهلكون في المتوسط 37% أقل من 
المعدل المطلوب يوميًّا من الكالسيوم.

بعد طول انتظار، 
استطاع التونسي أيمن 

بن هادية معرفة 
أصوله الفلسطينية، 

ويستعد حاليًا للتعرف 
إلى عائلته في غزة

تسعى الحكومة 
الكويتيّة قدر المستطاع 

إلى تأمين اإلجراءات 
الصحية الالزمة خالل 

االنتخابات البرلمانية التي 
تعقد أوائل الشهر 

المقبل، وإن كانت تخشى 
ارتفاع نسبة اإلصابات

الكويت: انتخابات برلمانية في ظّل كورونا
إجراء االنتخابات هذا العام 

يعد ضرورة حتمية للخروج 
من المآزق الدستورية

تعمد البالد إلى التوعية 
حول خطورة عدم االلتزام 

باإلجراءات الوقائية

الكويت ــ خالد الخالدي

ــتــــراب مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة  مـــع اقــ
فــــي الـــكـــويـــت، املــــقــــّرر عـــقـــدهـــا فــــي الــخــامــس 
ــواجــه 

ُ
مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املــقــبــل، ت

الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الـــبـــاد مـــا ُوصـــف 
بــأنــه الــتــحــدي األكـــبـــر لــهــا عــلــى اإلطـــــاق في 
ظــل تفشي فــيــروس كـــورونـــا. ويــتــوجــه أكثر 
مـــن 500 ألــــف نــاخــب كــويــتــي إلــــى صــنــاديــق 
آلية  انعدام إمكانية تعديل  االقــتــراع في ظل 
التصويت لتصبح عبر البريد أو التصويت 

اإللكتروني، منعًا للتزوير والتاعب. 
وكانت الحكومة الكويتّية قد استبقت إعان 
مرسوم الدعوة إلى االنتخابات بطلب موافقة 
. وحدد 

ً
من السلطات الصحية وهو ما تم فعا

وزيــر الصحة باسل الصباح موعد الخامس 
من ديسمبر/ كانون األول إلجراء االنتخابات، 
كما كلفت الحكومة اللجنة الرئيسية ملتابعة 
تنفيذ االشتراطات الصحية املتعلقة بمكافحة 
انتشار فيروس كورونا، بمتابعة االنتخابات 

كلت وهي اللجنة 
ُ

بالتعاون مع لجنة أخرى ش
كافة  اتــخــاذ  مــن  للتأكد  لــانــتــخــابــات،  العليا 
ــــال ســـيـــر الــعــمــلــيــة  اإلجــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة  خـ
االنتخابية. واتخذت اللجنة الرئيسية ملتابعة 
قــرارات،  الصحية سلسلة  االشتراطات  تنفيذ 
منها تغيير مكان تسجيل املرشحني من املقر 
االعتيادي وهو إدارة شؤون االنتخابات إلى 
مساحتها  بسبب  األزور،  بنت  خولة  مدرسة 
الكبيرة، ما يساعد على التباعد أثناء عملية 

التسجيل. 
كــمــا أعــلــنــت الــلــجــنــة عـــن إلـــغـــاء كــافــة الـــنـــدوات 
ــا تـــمـــيـــز الــعــمــلــيــة  ــ ــــي عـــــــــادت مــ ــتـ ــ وغــــيــــرهــــا الـ
االنتخابية واالقتصار على الترويج اإلعامي 
واإللــكــتــرونــي للحمات االنــتــخــابــيــة. وأوقــفــت 
االشتراطات  تنفيذ  ملتابعة  الرئيسية  اللجنة 
ــذيـــن عــقــدوا  الــصــحــيــة عـــــددًا مـــن املـــرشـــحـــني الـ
تــجــمــعــات انــتــخــابــيــة غـــيـــر رســـمـــيـــة وهـــــددت 
بــمــقــاضــاتــهــم نــتــيــجــة مــخــالــفــتــهــم الــضــوابــط 
الصحية، ما قد يؤدي إلى شطبهم من اللوائح 
فــي حــال تــكــرار فعلتهم. وقـــال وزيـــر الداخلية 

الكويتي أنس الصالح في تصريحات رسمية 
ــداد  ــ إن الــجــهــات املــخــتــصــة تـــحـــرص عــلــى »إعـ
وتأمني انتخابات مجلس األمة )البرملان( وفق 
الضوابط والشروط الصحية التي من شأنها 
الــحــفــاظ عــلــى ســامــة الــنــاخــبــني والــنــاخــبــات 
والقائمني على عملية االقتراع«. أضاف: »نعكف 

بــوضــع  الــصــحــة ســتــقــوم  الــتــوعــيــة، ووزارة 
التلفزيون  على  يبث  ضخم  توعية  برنامج 
ــات  ــكــ ــبــ الـــــرســـــمـــــي ووســــــــائــــــــل اإلعـــــــــــــام وشــ
التواصل االجتماعي للتأكيد على أن مرحلة 
الحرب  فــي  مرحلة حاسمة  هــي  االنتخابات 
ضد فيروس كورونا، وعــدم اتخاذ إجــراءات 
وقائية كافية من قبل املواطنني قد يؤدي إلى 

كارثة كبرى في الباد«. 
وتــشــمــل بـــرامـــج الــتــوعــيــة، بــحــســب املــطــيــري، 
اإلعامية حــول خطورة  الوسائل  في  رسائل 
الوقائية، باإلضافة  بــاإلجــراءات  االلتزام  عدم 
إلى التهديد بفرض عقوبات مشددة على من 
الوقائية. ويقول مصدر  ال يلتزم باإلجراءات 
ــــدم الـــكـــشـــف عــن  ـــل عـ

ّ
فــــي وزارة الـــصـــحـــة فـــض

اسمه لـ »العربي الجديد«: »إجراء االنتخابات 
قد  قنبلة موقوتة  بمثابة  الوقت هو  هــذا  في 
تؤدي إلى تزايد عدد حاالت اإلصابة بكورونا 
وازدحام أسّرة العناية املركزة، لكن للضرورة 
أحكام، وال نستطيع تجاوز الظرف السياسي 
الــذي يوجب عقد انتخابات برملانية في هذا 

الوقت«.  وتوقعت مصادر صحية فرض حظر 
للتجول بعد االنتخابات ملدة 5 أو 6 أيــام في 
العدوى.  انتشار  حــدة  من  للتخفيف  محاولة 
لكن الصباح أكد أن الحظر خيار غير مطروح 

في الوقت الحالي. 
وتشمل اإلجراءات الصحية خال االنتخابات 
ضـــــرورة ارتــــــداء الــكــمــامــات وتــعــقــيــم الــيــديــن 
أماكن  داخــل  االجتماعي  بالتباعد  وااللــتــزام 
ــرارة قبل  ــحــ ــات الــ ــ الــتــصــويــت، وفـــحـــص درجــ
الدخول إلى املركز، واختيار عينات عشوائية 
فــي املــنــاطــق الــتــي تــجــرى فــيــهــا االنــتــخــابــات 
للتأكد من خلوها من فيروس كورونا. ومن 
الــداخــلــيــة بــمــنــع أي  املــتــوقــع أن تــقــوم وزارة 
نـــاخـــب ال يــتــلــزم بـــــاإلجـــــراءات الــصــحــيــة من 
التصويت، وهو ما قد يؤدي إلى إثــارة جدل 
قانوني ودستوري كبير في الباد. وشهدت 
ــًا لــــــإجــــــراءات الـــصـــحـــيـــة أثـــنـــاء  الــــبــــاد خــــرقــ
انتخابات القبائل الكويتية الفرعية، الختيار 
ــــي االنـــتـــخـــابـــات  مـــرشـــحـــيـــهـــا األســــاســــيــــني فـ

منتصف شهر سبتمبر/ أيلول املاضي.  

ــراءات الصحية  ــ اإلجــ إنــهــاء سلسلة  عــلــى  اآلن 
التي ستتم منذ بداية وصول الناخب إلى باب 
املــدرســة حتى االنــتــهــاء مــن عملية التصويت 
والخروج من املدرسة، بناًء على توصية قطاع 

الصحة العامة في وزارة الصحة«. 
ويـــقـــول ســعــود املـــطـــيـــري، الــعــامــل فـــي إدارة 
لـــ  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــي  فـ ــيــــة  ــائــ الــــوقــ الـــصـــحـــة 
البرملانية  الــجــديــد«: »االنــتــخــابــات  »الــعــربــي 
تمثل التحدي األكبر في عام 2020 للسلطات 
الصحية في الباد. إجراء االنتخابات في هذا 
العام يعد ضرورة حتمية للخروج من املآزق 
الــدســتــوريــة بــحــســب خــبــراء قــانــونــيــون. في 
الوقت نفسه، هناك آفة تجتاح العالم والباد 
وهي فيروس كورونا. ويقدر أن يتجمع نحو 
500 ألف شخص في أماكن قريبة من بعضها 
الــبــعــض لــلــتــصــويــت أو حــشــد األصــــــوات أو 
االحتفال بنتائج االنتخابات، وال نملك القوة 
الكافية ملراقبة التجمعات االنتخابية عشية 

ليلة االنتخابات في كل مناطق الكويت«. 
هــو  األول  »ســــاحــــنــــا  املـــــطـــــيـــــري:  يـــضـــيـــف 

ارتداء الكمامات 
أساسي للوقاية )ياسر 

الزيات/ فرانس برس(

Sunday 15 November 2020 Sunday 15 November 2020
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فالشمجتمع

كورونا يعّكر األجواء
ميالد الفيليبين تقليدّيًا، تشهد الفيليبني 

أحد أطول مواسم عيد 
امليالد حول العالم، إذ 

تنطلق مظاهر االحتفال سنويًا في 
سبتمبر/ أيلول، من خالل انتشار 

األضواء واألشجار االصطناعية في 
 
ّ
مراكز التسوق، باإلضافة إلى بث

األغنيات االحتفالية على اإلذاعات. 
لكن يبدو أن جائحة كورونا ستكون 
سببًا رئيسيًا في إفساد هذا التقليد 
 التجمعات ممنوعة، في 

ّ
باعتبار أن

وقت ما يزال حظر التجول الليلي 
ساريًا. ويقول املغني الفيليبيني 
خوسيه ماري تشان، الذي تعلن 

أغنيته »كريسمس إن أور هارتس« عن 
بدء االحتفاالت في األول من سبتمبر/ 

أيلول: »الحزن يحيط بنا. هذا العام، 
لن تكون هناك لقاءات عائلية وحفالت 

وإنفاق باذخ على الهدايا، وهي 
شّكل العد التنازلي 

ُ
التفاصيل التي ت

لعيد امليالد«. لكن على الرغم من 
الظروف القاتمة، يقول فيليبينيون 
إنهم مصممون على منع الفيروس 

من سرقة كل أوجه احتفاالت عيد 
امليالد. وتقول سيسيليا موري التي 

كانت تشتري األضواء لتزيني منزلها، 
مع الحرص على ارتداء الكمامة: »مع 

وجود كورونا أو من دونه، علينا 
ف األمر. 

ّ
االحتفال بعيد امليالد مهما كل

هذا تقليد فيليبيني«. ما من أسباب 
واضحة حول سبب بدء الفيلبينيني 
االحتفال بعيد امليالد في سبتمبر/ 

أيلول. إال أن املتخصصة في علم 
االجتماع يلوبيلي دواكي، تقول إن 
األمر قد يكون ثقافيًا، فهم يحبون 

االحتفال. ومن املعروف أن الضيافة 
الفيليبينية هي األفضل في العالم. 

نحن نحب الترفيه«. 
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