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تشارلي تشابلن باكستان
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

تواجه البلدة القديمة في الخليل، جنوبي 
الضفة الغربية املحتلة، حملة إسرائيلية 
الفلسطينية.  معاملها  لتغيير  متواصلة 
ــة، شــــرعــــت ســــلــــطــــات االحــــتــــال  ــيــ ــانــ ــثــ فــــلــــلــــمــــّرة الــ
في  أحياء ومناطق  أسماء  اإلسرائيلي في تغيير 
الجزء التاريخي القديم ملدينة الخليل، خصوصًا 
فـــي عــمــقــهــا الــتــاريــخــي والـــديـــنـــي، مــنــطــقــة الــحــرم 
اإلبــراهــيــمــي ومــحــيــطــهــا. ويـــوضـــح الــنــاشــط ضــّد 
القديمة عــارف جابر  الخليل  االستيطان وتهويد 
 »سلطات االحــتــال أزالــت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

األســـمـــاء الــعــربــيــة لــبــعــض أحــيــاء الــبــلــدة القديمة 
في الخليل واستبدلتها بأسماء عبرية. واألحياء 
التي استهدفت هي حارة جابر التي أعيش فيها 
إلــــى جــانــب عــائــلــتــي )جــــابــــر(، وحـــــارة الــســايــمــة، 
ووادي الــحــصــن. وقـــد رفــعــت اســـم الـــحـــارات على 
ن العبرية 

َ
الفتات موزعة في تلك الحارات باللغت

والعربية«.
ل تصفية إضافية للوجود 

ّ
وتأتي هذه الخطوة لتمث

ه مخنوق 
ّ
الفلسطيني في الخليل القديمة، علمًا أن

فــي األســـاس منذ مــجــزرة الــحــرم اإلبــراهــيــمــي الــذي 
توافق ذكراها في الخامس والعشرين من فبراير/ 
 عام. فعقب وقوع املجزرة في عام 1994، 

ّ
شباط من كل

قّسم االحتال الحرم اإلبراهيمي بن الفلسطينين 

ه منح تدريجيًا 
ّ
 الحقيقة هي أن

ّ
واإلسرائيلين، لكن

للمتطرفن  والخارجية  الداخلية  ساحاته  معظم 
عام  فــي  األقــصــى  انتفاضة  كذلك   

ً
مستغا اليهود، 

املصلن،  دخــول  اإلسرائيلي  االحتال  وقّيد   .2000
وعمد إلى إغاق أبــواب الحرم اإلبراهيمي أمامهم 
بــحــســب مـــزاجـــه، وقــتــل فلسطينن عــنــد الــحــواجــز 
الــدائــمــة املــقــامــة عــلــى مــداخــلــه الــرئــيــســيــة، وحــاصــر 
ســكــان الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي الــخــلــيــل، وطــــرد أعــــدادًا 
منهم بفعل مــمــارســاتــه. كــذلــك، وفــي ســيــاق تغيير 
هــويــة املـــنـــاطـــق، أقــــام االحـــتـــال بــــؤرا اســتــيــطــانــيــة 
الــقــديــمــة ومحيطها، ومنها  الــبــلــدة  ــّدة فــي عــمــق  عـ
منطقة تــل الــرمــيــدة األثــــري، وأبــــرز تــلــك الــبــؤر هي 
»رامات يشاي« و»أبراهام أفينو« و»بيت هداسا«. 
بــذلــك، غــّيــر االحــتــال بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة هوية 
املــكــان الفلسطيني، مــن خـــال إقــامــة بـــؤر وأحــيــاء 
 
ّ
اســتــيــطــانــيــة تــحــمــل أســـمـــاء عــبــريــة. بــالــتــالــي، فـــإن
الــحــارات  األمـــر ال يشتمل فقط على تغيير أســمــاء 

والشوارع بصورة مباشرة.
ــام 2017، عــمــد االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي إلــى  وفــــي عــ
القديمة،  البلدة  فــي  الــشــوارع  أســمــاء بعض  تغيير 
ــام حــركــة  ــ ــــذي ُيــغــلــقــه أمـ ــارع الـــشـــهـــداء الـ ــ أبـــرزهـــا شـ
الــحــرم  مــجــزرة  تــاريــخ  مــنــذ  الفلسطينية  املــركــبــات 
اإلبراهيمي، األمر الذي قضى على الحياة فيه لجهة 
 الــحــركــة الــتــجــاريــة والتضييق عــلــى مــن تبقى 

ّ
شـــل

مــن أهــلــه. ويقيم االحــتــال عند مدخل هــذا الشارع 

الرميدة.  إلــى منطقة تل  يــؤّدي كذلك  حاجزًا دائمًا، 
ُيــضــاف إلــى شـــارع الــشــهــداء شـــارع السهلة القريب 
ــرى. ويــوضــح  ــ مـــن الـــحـــرم اإلبـــراهـــيـــمـــي مـــن بـــن أخــ
طلق على املناطق 

ُ
 »األسماء الجديدة التي ت

ّ
جابر أن

من  يــهــوديــة  دينية  بشخصيات  ترتبط  والــشــوارع 
قبيل راحيل زوجة النبي يعقوب«.

ــــدرس بــلــديــة الــخــلــيــل إمــكــانــيــة تــقــديــم الــتــمــاس  وتـ
أمام محكمة العدل العليا اإلسرائيلية حول تغيير 
ــارات والــــشــــوارع  ــ ــحـ ــ ســـلـــطـــات االحــــتــــال أســــمــــاء الـ
غت منظمة األمــم 

ّ
فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، فــي حــن بل

املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة )يــونــســكــو( 
بـــاالنـــتـــهـــاكـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املـــتـــكـــررة فـــي الــبــلــدة 
وضعت  ومثلما  املنظمة،  وضعتها  التي  القديمة 
في  العاملي  التراث  قائمة  على  اإلبراهيمي،  الحرم 

صيف عام 2017.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يـــقـــول رئـــيـــس بــلــديــة الــخــلــيــل 
 »االحتال 

ّ
»العربي الجديد« إن تيسير أبو سنينة لـ

دولية  منظمة  ألّي  اعتبار  أّي  ُيعير  ال  اإلسرائيلي 
وال للقانون الدولي، في تعامله مع مدينة الخليل 
قـــرار  فـــي ذلـــك  بــمــا  الفلسطينية عــمــومــًا،  والــحــالــة 
ه »في املرة األولى التي قامت 

ّ
يونسكو«. يضيف أن

ســـلـــطـــات االحــــتــــال فــيــهــا بــتــغــيــيــر بـــعـــض أســـمـــاء 
األحـــيـــاء فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، قــامــت طــواقــم بلدية 
الــخــلــيــل بــوضــع الفــتــات أخـــرى بــاألســمــاء العربية 
 
ّ
بــالــلــغــات الــعــربــيــة واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة والـــعـــبـــريـــة. لــكــن

االحــتــال يــحــاول بــن الحن واآلخـــر تغيير أسماء 
الرغم  العتيقة على  الخليل  الــشــوارع واملناطق في 
َعّد مدينة الخليل ثاني 

ُ
من احتجاجنا املتكرر«. وت

الــقــدس  بــعــد مــديــنــة  مــديــنــة فلسطينية جــوهــريــة، 
املــحــتــلــة، فــي الــصــراع الـــذي يــريــده االحــتــال دينيًا 
اليهود  أحقية  حــول  اإلسرائيلية  للرواية  ومساندًا 
املــيــعــاد«. وإلــى جانب مستوطنة »كريات  »أرض  بــــ
أربع« املقامة على أراضي الخليل، نجد في الخليل 
القديمة غاة املستوطنن وأبرز رجال الدين اليهود 

املعروفن باألكثر تشددًا على اإلطاق.

مجتمع
شارك عشرات األسرى املحررين من سجون االحتال اإلسرائيلي املقطوعة رواتبهم في قطاع غزة، 
أمس االثنن، في وقفة احتجاجية للمطالبة بإنهاء معاناتهم وإعادة صرف رواتبهم التي قطعتها 
االحتجاجية،  الوقفة  في  شاركون 

ُ
امل وحمل   .2019 الثاني  كانون  يناير/  في  الفلسطينية  السلطة 

الدولية للصليب األحمر، غربي مدينة غــزة، بمشاركة عوائل أسرى  اللجنة  أمــام مقر  ظمت 
ُ
ن التي 

حررين وأهالي شهداء وجرحى، الفتات تطالب بالعدول عن 
ُ
ومؤسسات معنية بحقوق األسرى وامل

)العربي الجديد( قرار قطع رواتب األسرى، ومنها »رواتبنا حق ألبنائنا«، و»أعيدوا لنا رواتبنا«. 

املحلي في مناطق  املجتمع  مــدى تقبل  له  رصــد فريق »منسقو استجابة ســوريــا« في استبيان 
شــمــال غــرب ســوريــة ألخــذ لــقــاح فــيــروس كــورونــا فــي حــال تــوفــره فــي املنطقة. وبلغت نسبة من 
يأخذون اللقاح حال توفره 72 في املائة، بينما رفضه 18 في املائة،  وأجاب 10 في املائة بـ »ال أعلم«. 
وأوضح الفريق في االستبيان الذي صدر عنه، أمس االثنن، أن االستبيان شمل 14731 شخصًا، 
44 في املائة منهم ذكور و56 في املائة إناث، منهم 8944 من النازحن املقيمن في مخيمات املنطقة. 
)العربي الجديد( وشمل االستبيان فئات عمرية مختلفة.  

استبيان: 72% يتقبلون لقاح كورونا بالشمال السوريغزة: أسرى محررون يحتجون على قطع رواتبهم

عن  يقل  ال  ما  الخليل  في  القديمة  البلدة  تضّم 
والقزازين  وعقابا  قيطون  أقدمها  ــارة،  ح  20
الــرمــيــدة  وغــيــث وبــنــي دار والــســواكــنــة وتـــل 
ومنطقة شارع الشهداء. ويغلق االحتالل تسع 
وتل  والساليمة  وغيث  جابر  أبرزها  منها،  حارات 
وكذلك  قواته  وتنّكل  والمحتسبية،  الرميدة 
ر  يُقدَّ الذين  الحارات  كّل  بسكان  المستوطنون 

عددهم التقريبي بنحو 14 ألف نسمة.

20 حارة

معتمرًا قبعته السوداء، يندفع الباكستاني عثمان 
ملّوحًا  السيارات  بني  القصيَرين  بشارَبيه  خان 
وأصــحــاب  السائقني  انــتــبــاه  فيها  يــجــذب  بعصا 
على  والحصول  عنهم  الترفيه  أجــل  من  املتاجر، 
ه تشارلي تشابلن باكستان في 

ّ
بضع روبيات. إن

مدينة بيشاور الصاخبة الواقعة في جنوب غرب 
العمر 32 عامًا  الــبــالــغ مــن  املمثل  الــبــاد. ويــأمــل 
التي طبعت  املشهورة  الشخصية  هــذه  أن تجلب 

تاريخ األفام السينمائية الصامتة القديمة، بعض 
الفرح لسكان املدينة الحدودية مع أفغانستان.

يشير خــان لوكالة »فــرانــس بــرس« إلــى أّن فكرة 
من  األيقونية  تشابلن  تشارلي  شخصية  تقليد 
بــالــه فيما كــان  تـــرامـــب« خــطــرت عــلــى  فيلم »ذي 
األســطــوري في  املمثل  لهذا  يشاهد مقطع فيديو 
ــه علّي 

ّ
أثــنــاء تعافيه مــن مــرض. ويــقــول: »رأيـــت أن

بني  السعادة  أنشر  لكي  تصرفاته  بتقليد  الــبــدء 

الناس وأبعد جائحة كورونا عن تفكيرهم«. ويقفز 
خان إلى عربات ريكشا ويناكف أصحاب املتاجر 
في  بعصاه،  املتفرجني  أحيانًا  ويضرب  املحليني 
خال تجواله في أنحاء املدينة حيث يتجمع حوله 
املــعــجــبــون ويــطــلــبــون الــتــقــاط صـــور مــعــه. ويــؤكــد 
خــان أّن »هــدفــي هــو إضــحــاك الــنــاس وإسعادهم 

ومساعدتهم على التخلص من حزنهم«. 
وقــد حقق بالفعل نجاحًا في ذلــك. لكّن االمــر لم 

الــذي يكافح  إلــى خــان  بالنسبة  دائمًا  يكن كذلك 
االحتفاظ  أجــل  مــن  باكستان  فــي  كثيرين  مثل 
بوظيفة بدوام كامل وسط التداعيات االقتصادية 
ــة كـــورونـــا. ويــلــفــت هــنــا إلـــى أّن تــقــلــيــد ًتــلــك  ألزمــ
»لهذا  »هدفًا جديدًا«، مضيفًا:  منحه  الشخصية 
السبب أحب أن أكون تشارلي تشابلن... إلخفاء 

 مخاوفي وأحزاني«.
ّ

كل
)فرانس برس(
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اســتــبــدال الــخــيــم الــصــيــفــيــة، ورصــــف الــطــريــق 
ــثــــر، كــــي ال يــضــطــر  الـــرئـــيـــس بــالــحــصــى ال أكــ

السكان للمشي في الطني والوحل.
دفعت هذه األوضاع منظمة »أطباء بال حدود« 
للطلب من السلطات »االستغناء النهائي عن 
املــخــيــم ونــقــل الــســكــان إلـــى أمــاكــن إقــامــة آمنة 
الـــذيـــن يلتمسون  وإنــســانــيــة، وقـــبـــول أولـــئـــك 
الحماية من أجل تخفيف الضغط عن الجزر، 
وبالتالي توزيعهم في أرجاء القارة األوروبية، 
هم وفي نهاية املطاف سيبقون في أوروبا، 

ّ
ألن

ــــق«.  واملـــطـــلـــوب أن يــحــصــلــوا عـــلـــى ســـكـــن الئـ
وأشار املسؤول في املنظمة غريغ كافارنوس، 
 غــرفــة انــتــظــار »أطــبــاء بــال حــــدود« في 

ّ
إلـــى أن

وأوضـــح  بــاملــرضــى.  دائــمــا  ممتلئة  ليسبوس 
ني في صحة جيدة، 

ّ
أن الرغم من  : »على 

ً
قائال

تـــواجـــدت فـــي خــيــمــة مـــن دون تدفئة  لــكــن إذا 
مــنــاســب ومـــن دون إمكانية  ومـــن دون طــعــام 
الــنــظــافــة الشخصية، ســأكــون  الــحــصــول عــلــى 
»أمــا على  للمرض«. أضــاف:  بالتأكيد عرضة 
حـــااًل،  أفــضــل  الــوضــع  فليس  التعليم  صعيد 
 مستقبل أطفال املخيم الذين يحتاجون 

ّ
بل إن

إلى دورات في اللغة واالندماج حتى يتمكنوا 
بــات مسروقا«.  املجتمع  في  من شق طريقهم 
في  العمليات  مدير  عنه  عّبر  نفسه  التحذير 
 الخيم 

ّ
املنظمة ستيفان أوبرايت، الذي قال إن

غير مناسبة أبدًا لحماية الناس من الشتاء، ال 
 ثلث قاطنيها من النساء.

ّ
سيما أن

هــــذا الـــوضـــع انــعــكــس نــقــمــة لــــدى املــهــاجــريــن 
من سلطات االتحاد األوروبـــي، إذ يتهمونها 
 للويالت التي يعيشون 

ّ
بالتلكؤ في إيجاد حل

 
ّ

فــي ظل األوضــــاع  تفاقم  مــع  فيها، خصوصا 
ص تحركاتهم على األراضي 

ّ
كورونا الذي قل

التي  الصارمة  القيود  عن  ناهيك  اليونانية، 
في  أســاســا  الضئيلة  فرصهم  عليهم  تضّيق 
الــحــصــول عــلــى مــشــورة قــانــونــيــة مستقلة أو 
»برو  تفيد منظمة  أخــرى. وهنا  أّي مساعدة 
 
ّ
آزول« املـــدافـــعـــة عـــن حــقــوق املــهــاجــريــن، بـــأن
على  البقاء  يحاولون  لها  التابعني  املحامني 
اتصال مع موكليهم عبر الهاتف، على الرغم 

 عملهم يجري في ظروف صعبة جدًا.
ّ
من أن

طريق جديد
ــى املــــهــــاجــــريــــن فــي  ــلـ ــر املــــتــــزايــــد عـ ــطـ ــخـ ــــع الـ مـ
طريقهم إلى أوروبا عبر البحر املتوسط، وما 
تورط  عن  الفيديو  ومقاطع  التقارير  أظهرته 
االتحاد  في  الخارجية  الحدود  حماية  وكالة 
األوروبـــــــي »فـــرونـــتـــكـــس« بــإبــعــاد املــهــاجــريــن 
أعــداد من يخوضون  ارتفعت  إيجه،  في بحر 
ــثــــر خـــطـــورة،  ــريـــق املـــحـــيـــط األطـــلـــســـي، األكــ طـ
مــن الــســاحــل الــغــربــي األفــريــقــي، بــاتــجــاه جزر 

شادي عاكوم

ــددت مــفــوضــة الـــشـــؤون  ــ عــنــدمــا نـ
ــا  ــفـ ــلـ ــة األوروبــــــــــيــــــــــة، إيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
يوهانسون، قبل أشهر، باألوضاع 
اللجوء،  لطالبي  اليوناني  موريا  مخيم  في 
ما  تستهدف  كلماتها  كــانــت  احــتــراقــه،  بــعــد 
السماح  عــدم  باتجاه  التنديد،  مــن  أبعد  هــو 
ــا الــــــذي كـــــان مــكــتــظــا  ــوريــ ــرار تـــجـــربـــة مــ ــكـ ــتـ بـ
ــاجـــرون فـــي أوضــــــاع غير  ــهـ ويــعــيــش فــيــه املـ
 تــلــك الــتــصــريــحــات تــجــاوزهــا 

ّ
إنــســانــيــة. لــكــن

الــــواقــــع مـــع نـــشـــوء اكـــتـــظـــاظ مــمــاثــل وأوجــــه 
الجديد  الــيــونــانــي  املخيم  فــي  كبيرة  قــصــور 
كــاراتــيــبــي، بــاإلضــافــة إلـــى مــخــيــمــات أخـــرى 
تفتقر إلـــى أدنــــى مــقــومــات الــحــيــاة، كــمــا في 
جزيرتي ساموس وخيوس. وتمتد األوضاع 
الخطيرة إلى جزر الكناري وما يجري فيها 

من انتهاكات بحق املهاجرين.

أفظع من موريا
مــخــيــم  فــــــي  مــــهــــاجــــر   7700 نــــحــــو  ــيــــش  ــعــ يــ
عاصمة  ميتيليني،  ضــواحــي  فــي  كــاراتــيــبــي 
ــقــلــوا 

ُ
جـــزيـــرة لــيــســبــوس الــيــونــانــيــة، بــعــدمــا ن

إلــيــه مــن مخيم مــوريــا الـــذي تــعــّرض لحريق 
 هذا 

ّ
لــكــن املــاضــي.  فــي سبتمبر/أيلول  مــدمــر 

ــــى من  املـــكـــان الــجــديــد يــفــتــقــر إلـــى الـــحـــّد األدنـ
مــقــومــات الــصــمــود مــع حــلــول الــشــتــاء والــبــرد 
داخل  للمهاجرين  املأساوي  الوضع  القارس. 
رسمت  إخبارية  تحقيقات  أبرزته  كاراتيبي، 
صورة قاتمة عن وضع قاطنيه الذين ينامون 
ــصــبــت تــبــاعــا مع 

ُ
فــي أكــثــر مــن 1000 خــيــمــة ن

وصولهم من موريا، ليعود ويغرق قسم منها 
م عدد آخر نتيجة األمطار، 

ّ
في املياه، كما تحط

ناهيك عن غياب التدفئة والكهرباء، والنقص 
ــّرة، وافــتــقــادهــا النظافة الــعــامــة، كما  فــي األســ
تــفــتــقــر إلـــى الـــعـــدد الــكــافــي مـــن دورات املــيــاه، 
نقلت شبكة  الــالزمــة.  الطبية  الرعاية  وتغيب 
»ايه آر دي« اإلخبارية عن مقيمني في املخيم 
 كــثــيــريــن مــنــهــم يـــقـــضـــون حـــاجـــاتـــهـــم فــي 

ّ
أن

ه 
ّ
البراري املحيطة، واصفني ما يعيشونه بأن

»أسوأ من جحيم مخيم موريا«.
 عائلتني 

ّ
في هذا »الجحيم الجديد« تعيش كل

في مساحة ال تتجاوز 7 أمتار مربعة، فيما ال 
الكهربائية  املــولــدات  إاّل عــدد قليل من  يوجد 
الــتــي تــعــمــل عــلــى الــبــنــزيــن وبــعــضــهــا معطل، 
الكهربائية  السخانات  استخدام  يحظر  كما 
بسبب ضعف الشبكة، وفي بعض األحيان ال 
يحصل السكان على وجبة ساخنة واحدة في 
السلطات   

ّ
أن الرغم من  ذلــك على  يأتي  اليوم. 

ــه ســيــصــار إلــى 
ّ
الــيــونــانــيــة وعــــدت ســابــقــا بــأن

حفر قنوات لتصريف مياه األمطار وتحسني 
ــرافـــق الــصــحــيــة، لــكــن لم  إمــــــدادات الــطــاقــة واملـ
يتحقق من هذه الوعود إاّل القليل، بل لم يجِر 

كاراتيبي 
والكناري

أوروبا لم تفِ 
بعهودها 
للمهاجرين

بدائل  بتأمين  وعده  تنفيذ  في  األوروبي  االتحاد  فشل 
الئقة للمهاجرين، على الرغم من اإلعالن أنّه ال ينبغي أن 
تكون هناك مخيمات عشوائية في دول االتحاد، مثل 

موريا اليوناني، الذي احترق قبل فترة

غرفة انتظار »أطباء بال 
حدود« في ليسبوس 
مليئة بالمرضى دائمًا

تورطت »فرونتكس« 
في عمليات صّد 

المهاجرين في بحر إيجه
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الطريق  هــذا  عبر  إلسبانيا.  التابعة  الكناري 
ــن 600 شـــخـــص حــتــفــهــم الـــعـــام  لـــقـــي أكـــثـــر مــ
املاضي، فيما انتهى األمر بآالف آخرين منهم 
على الــجــزر نفسها مــن دون االنــتــقــال إلــى بّر 
االتـــحـــاد األوروبــــــي. وأشــــار مــوقــع »شبيغل« 
األملــانــي اإلخـــبـــاري، أخــيــرًا، إلـــى وصـــول آالف 
ــزر، بــعــد  ــ ــجـ ــ املـــهـــاجـــريـــن مــــن أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى الـ
إغــالق املــغــرب الطريق األقــصــر واألكــثــر أمانا 
ــادة أكــثــر من  ــزيـ عــبــر مــضــيــق جــبــل طــــارق، وبـ
ســبــعــة أضـــعـــاف عـــن الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن عــام 
2019. ويــنــام اآلالف ممن وصــلــوا أخــيــرًا على 
الــفــنــادق، وينتظر آالف  بطانيات فــي ردهـــات 
آخرون في مركز االستقبال املؤقت على الرغم 

من ضيق املساحة.
فــي هـــذا اإلطــــار، قـــال رئــيــس عمليات اللجنة 

أنطونيو  خوسيه  األحــمــر،  للصليب  الدولية 
ــذي يــعــتــنــي بـــاملـــهـــاجـــريـــن فـــور  ــ رودريـــــغـــــز، الــ
عدد  فيما  املغرب  من  معظمهم   

ّ
إن وصولهم، 

قــلــيــل مـــن الــســنــغــال، ويــصــلــون فـــي حــالــة من 
الجوع بعد رحالت  اإلرهــاق ويتضورون من 
تأمني  على  العمل  فيجري  البحر،  في  طويلة 
املأكل لهم وإخضاعهم لفحص كورونا. ونقل 
كــثــيــر مـــن املــهــاجــريــن إلــــى مــنــشــآت عسكرية 
وغيرها من املرافق الحكومية، وجرى تشييد 

عشرات الخيم املجهزة بأسّرة.

فرونتكس تحت الضوء
ولـــطـــاملـــا اتـــهـــمـــت مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي 
ــالـــة »فـــرونـــتـــكـــس« بـــالـــتـــورط فـــي عــمــلــيــات  وكـ
ــــان وكـــــرواتـــــيـــــا واملــــجــــر  ــــونـ ــيـ ــ وحــــشــــيــــة فـــــي الـ
وبـــلـــغـــاريـــا وغـــيـــرهـــا ضـــد املـــهـــاجـــريـــن، واآلن 
تـــم إثـــبـــات االدعــــــــاءات بــشــكــل أكـــبـــر بــالــكــشــف 
عــن تــورطــهــا فــي عمليات صـــّد غــيــر قانونية 
على الــحــدود الــخــارجــيــة لــالتــحــاد األوروبــــي. 
وتــتــوقــع املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة فـــي بــروكــســل 
أن يــقــدم رئــيــس الـــوكـــالـــة، فــابــريــس الغــيــري، 
الجاري،  الثاني  نوفمبر/تشرين  نهاية  حتى 
عمليات صّد  فــي  وكالته  تــورط  على  تعليقه 
املـــهـــاجـــريـــن فـــي بــحــر إيـــجـــه، وفــــق مـــا ذكـــرت 
ـــه بالتأكيد يجب 

ّ
أن إلــى  يــوهــانــســون، مشيرة 

أن يــتــحــمــل رئــيــس »فــرونــتــكــس« املــســؤولــيــة 
 مسؤولني كبارا 

ّ
الكاملة إذا تم التثبت من أن

غير  باملمارسات  علم  على  كانوا  الوكالة  في 
القانونية لحرس الحدود اليونانيني. وصدت 
»فـــرونـــتـــكـــس«، مــنــذ إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، 
مـــا ال يــقــل عـــن ســـت عــمــلــيــات هـــجـــرة. وتظهر 

مقاطع الفيديو اعتراض سفينة »فرونتكس« 
 بعدد من املهاجرين من 

ً
قاربا مطاطيا محمال

دون أن تنقذهم، بل مرت قربه بسرعة عالية 
وغــادرت املكان. وعلى الرغم من هذه املقاطع 
القضية  مع  »فرونتكس«  تتعامل  لم  املوثقة، 
املبلغ  الــحــوادث  بجدية، وجــرت إحالة جميع 
بدأ  الــذي  اليوناني  السواحل  إلــى خفر  عنها 

تحقيقا داخليا.
 ذلك يأتي وسط انتقادات من نواب عدة في 

ّ
كل

شامل  بتحقيق  يطالبون  األوروبـــي،  البرملان 
وشفاف، مشيرين إلى ضرورة معرفة ما حدث 
للعمل على منع تلك االنتهاكات في املستقبل. 
واعتبر النائب عن الحزب االشتراكي األملاني، 
ديــتــمــار كــوســتــر، أن مــا يحصل هــو محاولة 
ــر فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا لــتــحــويــل االنــتــبــاه 

ّ
تــســت

ــدم احـــتـــرام حــقــوق  عـــن تــحــمــل املــســؤولــيــة وعــ
اإلنسان. أما صوفي إنت فيلد، من كتلة »رنيو 
أوروبا« الليبرالية، فقالت: »ال يمكن أن نكون 
قد أوجدنا من فرونتكس وحشا غير مسؤول، 
يقف فوق القانون... نحن في أوروبا ال يمكننا 
إنــشــاء وكــالــة حماية حــدوديــة تضم 10 آالف 
عنصر مسلحني ينتهكون الحقوق األساسية، 

ثم نعطي بيالروسيا دروسا«.
التدابير  طلبات  تجاهل  مــع  يترافق  ذلــك   

ّ
كــل

املؤقتة للمهاجرين الذين يلتمسون الحماية، 
وفق ما أشارت إليه منظمة »برو أزول«. كذلك، 
 هــنــاك حــديــثــا اآلن عــن مــخــطــط يــونــانــي، 

ّ
فــــإن

بدعم أوروبي، لبناء مخيم دائم في ليسبوس 
يــنــتــهــي الــعــمــل بـــه فـــي صــيــف 2021، ويــكــون 
جزئيا،  واملغلقة  الشاملة  للسيطرة  خاضعا 
التنقل،  فــي  املهاجرين  أجــل تقييد حــريــة  مــن 

كبير  حــّد  إلــى  وبالتالي جعلهم غير مرئيني 
في الشوارع العامة.

 أملانيا ستوفر مليارات 
ّ
تبقى اإلشــارة إلى أن

اليوروهات ملكافحة أسباب الهروب من الدول 
األصــلــيــة، ودمــــج مــن تــقــبــل طــلــبــات لجوئهم، 
وقـــد يــصــل املــبــلــغ املـــرصـــود إلـــى 64.5 مليار 
يــورو حتى عــام 2024. وسيعتمد مبلغ 20.1 
يــورو  مليار  و16.4   ،2021 لــعــام  يـــورو  مليار 
إلى  عــام 2024  فــي  أن يصل  لعام 2022، على 
تخصص  ها 

ّ
كل يـــورو،  مليار   25.4 قيمته  مــا 

ملكافحة أسباب الهروب من البلد األصلي، من 
في  املستدامة  للتنمية  ما سيخصص  بينها 
مليار   22.9 مبلغ  ستعتمد  كما  البلدان،  تلك 
للمهاجرين  االجــتــمــاعــيــة  لــلــمــســاعــدات  يـــورو 
في أوروبا، و8.2 مليارات يورو لدمج طالبي 

اللجوء املقبولني.
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غزة ـ أمجد ياغي

السهل إطــالق عالمة تجارية  ليس من 
ــزة املـــتـــهـــالـــك  ــ ــ ــمـــالبـــس فـــــي قــــطــــاع غـ ــلـ لـ
إغــالق عشرات  اقتصاديا، ال سّيما مع 
مــصــانــع الــخــيــاطــة الــكــبــيــرة مــنــذ عــام 
 حّب املوضة دفع شابة غزية 

ّ
2007. لكن

إلى إطالق عالمتها الخاصة التي القت 
رواجـــا فــي مــدن فلسطينية عـــّدة تحت 
اســـم »كـــوكـــون« أي الــشــرنــقــة. هــي شــام 
عاما   20 العمر  من  البالغة  البطنيجي 
والتي تسكن في حّي الشجاعية شرقي 
ــــزة. بــعــيــدًا عـــن عـــالـــم األزيـــــاء،  مــديــنــة غـ
فــي طــب األسنان  تتابع شــام دراستها 
في جامعة فلسطني بمدينة غزة، وهي 
ـــهـــا كــانــت 

ّ
فـــي ســنــتــهــا الــثــالــثــة، عــلــمــا أن

تــطــمــح إلـــــى أن تــصــبــح طــبــيــبــة. فــهــي 
حــصــلــت فــي الــثــانــويــة الــعــامــة فــي عــام 
ها 

ّ
املــائــة، لكن فــي  2018 على مــعــّدل 91 

ــدد مـــن املــــبــــادرات  ــت تــنــشــط فـــي عــ ــ راحـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــطــوعــيــة فــــي الــقــطــاع 
ــّد شـــام املـــوضـــة وعــالــم  ـــعـ

َ
املــحــاصــر. وت

األزيـــــــاء شــغــفــا بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، وهــي 
تــتــابــع هـــذا املــجــال مــنــذ طفولتها على 
مواقع التواصل االجتماعي، باإلضافة 
التلفزيونية  بــالــبــرامــج  اهتمامها  إلــى 
املــاركــات  بنشأة  وكــذلــك  بذلك  الخاصة 
العاملية. وفي مــّرة، كانت تشاهد حلقة 
عــــن نـــشـــأة مــــاركــــة عـــاملـــيـــة، فــخــطــر لــهــا 
إطـــالق عــالمــة تــجــاريــة خــاصــة مــن غزة 

وإن كانت الظروف ال تساعد.
 
ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ تشير شــام 

»الفكرة كانت بسيطة في البداية، وهي 
أن أؤّسس لصناعة خاصة بي، فأحضر 
عــلــى سبيل املــثــال أقــمــشــة مــن الــخــارج 
قــررت  ني 

ّ
لكن عليها.  تــطــريــزًا  وأضــيــف 

في ما بعد تصميمها في غزة والتعّرف 
القماش  ــواع  وأنــ املحلية  املــصــانــع  إلــى 
 الجودة عالية 

ّ
واملمّيز منها. فوجدت أن

فــي الــصــنــاعــة فــي غـــزة عــلــى الــرغــم من 
ــنــي 

ّ
الـــظـــروف الــصــعــبــة«. تــضــيــف »لــكــن

واجهت صعوبة في العثور على خامة 
التي قررت تصنيعها،  للكنزات  قطنية 
القطن. وفي  ني شخصيا أحــّب 

ّ
أن علما 

ممّيزة  قطنية  خــامــة  وجـــدت  الــنــهــايــة، 
لكنزاتي«.

أّســســت شــام مشروعها الخاص  هــكــذا 
الذي يعينها في دراستها ومصاريفها 
األخــرى، واختارت شام اسم »كوكون« 
ها 

ّ
أي الشرنقة لعالمتها التجارية، إذ إن

تحاكي واقع الفلسطينيني املحاصرين 
 
ّ
ــال دودة الــقــز فـــي الــقــطــاع كــمــا هـــي حــ

الـــتـــي تــبــقــى مــحــبــوســة حــتــى تــتــحــّول 
ــى فــــراشــــة وتــــخــــرج مــــن شــرنــقــتــهــا.  ــ إلــ
وصّممت بداية 100 كنزة قطنية أو ما 
»هــودي« مــع فــراشــات عليها،  ُيــعــرف بـــ
بهدف لفت نظر الشابات، ورّوجت لها 
مواقع  على  الــخــاصــة  حساباتها  على 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. لــم تحقق شــام 
الكنزات ولــم تلمس  ربحا من بيع تلك 
إنتاجها،  في  االستمرار  تشجيعا على 
ها راحت تتلقى رسائل تطلب منها 

ّ
لكن

تصاميم مشابهة، من بينها رسائل من 
الضفة الغربية وكذلك من القدس. كذلك 
فلسطينيني  من  إضافية  رسائل  ت 

ّ
تلق

املتحدة  الــواليــات  الــعــربــي  الخليج  فــي 
ــتــــرت أقـــمـــشـــة قــطــنــيــة  وأوروبـــــــــــــا. فــــاشــ
لـــم تتضّمن  قــطــعــة  بــهــا 1000  ــعــت 

ّ
صــن

ما كذلك أزهارًا وقلوبا 
ّ
فقط فراشات، إن

وبــحــارًا وأمــواجــا. ونجحت فــي إرســال 
إلى خــارج قطاع  القطنية تلك  كنزاتها 
غــــزة مـــن خــــالل أشـــخـــاص يــحــمــلــونــهــا 

ــام 100  ــ مـــعـــهـــم. بـــعـــد ذلــــــك، صــمــمــت شـ
فلسطني  خريطة  إليها  أضــافــت  قطعة 
وشـــعـــارات وطــنــيــة وكــذلــك عــبــارات من 
قــبــيــل »هــــــذه الـــقـــطـــعـــة الـــتـــي تــرتــديــهــا 
ــّب فـــي فــلــســطــني، فكن   حــ

ّ
صــنــعــت بـــكـــل

فــخــورًا بــهــا«. وقــد أثـــارت هــذه العبارة 
ضجة كبيرة ودفعت كثيرين إلى طلب 

هذا املنتج.
املــــــواد   إدخـــــــــال 

ّ
إلــــــى أن وتـــلـــفـــت شــــــام 

الــخــام الـــالزمـــة لــخــيــاطــة ُيـــَعـــّد مــن أبــرز 
ــا يــعــرقــلــهــا، وتــحــكــي عـــن »تــفــاصــيــل  مـ
صغيرة ال يهتّم بها أحــد فــي الــخــارج، 
ــــمــــا فــــي إمـــكـــانـــهـــا أن تــــدّمــــر طــمــوح 

ّ
إن

ــزة. بــالــنــســبــة إلــــي على  ــ الــشــبــاب فـــي غـ
ر الخيوط الالزمة 

ّ
سبيل املثال، ال تتوف

ــّرات كــثــيــرة شــعــرُت  ــ ملــنــتــجــاتــي، وفـــي مـ
منها«.  بديل  عــن  أبحث  وأنــا  بالضيق 
ل 

ّ
ه »من املمكن أن تتعط

ّ
وتشّدد على أن

نــوع معنّي  ر 
ّ
يتوف لم  إن  كاملة  صناعة 

ـــه قبل 
ّ
مــن الــقــمــاش لــهــا. وأعــلــم جــيــدًا أن

ــلــــي، كــــانــــت نــســاء  ــيــ ــرائــ الـــحـــصـــار اإلســ
يصّممن فساتني األفراح في مصانع أو 

عند خياطني في غزة بشكل عادي، أّما 
ر 

ّ
حاليا فهذا أمر غير موجود لعدم توف

الخامات املطلوبة«.
 العراقيل املحتملة، 

ّ
وعلى الرغم من كل

ــديـــدة  ــم جـ ــيـ ــامـ ــــي »تـــصـ تـــبـــحـــث شــــــام فـ
لــربــيــع وصـــيـــف 2021، مع  مــخــصــصــة 
تـــوســـيـــع اإلنـــــتـــــاج لـــيـــشـــمـــل مــــوديــــالت 
ــديـــدة«. وهـــي تــطــمــح إلـــى أن تصبح  جـ
بــعــالمــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة اســـمـــا مــعــروفــا، 
ــا  ــهـ ــتـ ــار مـــاركـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى اشـ
العالم، بعدما  أنــحــاء   

ّ
كــل فــي  التجارية 

بحرية  منتجاتها  تصدير  مــن  تتمّكن 
ومـــن دون قــيــود االحـــتـــالل والــحــصــار، 
»ُصــِنــع  ُكــتــب عليها  مــع لصيقة  وذلــــك 
 حـــّب«. وتفخر شــام قائلة 

ّ
ة بكل

ّ
فــي غــز

لشابات  كتشجيع  أتـــى  »مــشــروعــي   
ّ
إن

 التسويق 
ّ
كثيرات في غزة، خصوصا أن

ـــمـــا عبر 
ّ
لـــم يــعــد بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة إن

 ،
ً
مواقع التواصل االجتماعي. وأنا مثال

ــمــا 
ّ
لـــم أعــمــد إلـــى أّي إعــــالن مـــدفـــوع، إن

اخـــتـــرت تــصــمــيــمــا تــحــّبــه الــفــتــيــات مع 
شعارات لطيفة وأخرى وطنية«.

»كوكون«... ُصنع في غزة بكل حب

فلسطين في القلب )محمد الحجار(

هذا منتجي )محمد الحجار( 

)Getty /االكتظاظ في كاراتيبي لم يختلف عّما كان في موريا )فاسيليس ايه. بوالريكاس

7700
مهاجر يعيشون في الوقت الراهن 

في مخيم كاراتيبي بضواحي ميتيليني، 
عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية

على الرغم من الحصار 
المطبق عليهم، 

يحاول شبان وشابات 
من غزة الخروج 

بمشاريع يحققون 
من خاللها أحالمهم، 

ويتحّدون واقعهم

دينا دبوق، طالبة 
جامعية، من مدينة 

صور، جنوبي لبنان، أصيبت 
بفيروس كورونا الجديد 

قبل فترة، ثم تمكنت 
من الشفاء منه. مع 

ذلك، تؤكد أنّها تجربة 
قاسية جدًا، في مختلف 

تفاصيلها، علمًا أّن آالمها 
استمرت رغم الشفاء

كورونا شابة لبنانية تروي تجربتها القاسية مع 
لم أعرف كيف انتقل 

إلّي فيروس كورونا، علمًا 
أنّني ألتزم بالوقاية

فقدت حاستي الشم 
والذوق، وتزامن ذلك مع 

ألم كبير في جسدي

صور ـ انتصار الدنان

دينا  اللبنانية  الــشــابــة   
ّ
أن مــن  الــرغــم  عــلــى 

عباس دبوق )22 عاما( توقفت عن الذهاب 
فقد  بكثيرين  تختلط  ولـــم  جامعتها،  إلـــى 
ــديـــد مــن  ــا الـــجـ ــ ــــورونـ أصـــيـــبـــت بـــفـــيـــروس كـ
العدوى. دينا  التقطت  أن تعرف كيف  دون 
الـــتـــي تــعــيــش فـــي مــخــيــم الـــبـــرج الــشــمــالــي 
مــديــنــة صــور،  فــي  الفلسطينيني،  لــالجــئــني 
تتابع  إذ  للدراسة،  متفرغة  لبنان،  جنوبي 
في  اإلعـــالن،  اختصاص  فــي  الثالثة  السنة 
أي  )خاصة(  الدولية«  اللبنانية  »الجامعة 
ُبعد  عــن  الــدراســة  التخرج، وإن كانت  سنة 

منذ فترة.
تصف الفيروس بالقاسي جدًا، إذ ما زالت 
ــا عـــقـــب شــفــائــهــا مـــنـــه، وقـــد  ــهـ آالمــــــه تـــالزمـ
أخبرها الطبيب الــذي أشــرف على عالجها 
الـــذي  الـــشـــفـــاء مـــن املـــــرض   آالم مـــا بــعــد 

ّ
أن

تقول  تستمر ألشــهــر.  قــد  كـــورونـــا،  يسببه 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فـــي ديسمبر/  ديــنــا لـــ

بـــكـــورونـــا،  املــــاضــــي، أصـــبـــت  كـــانـــون األول 
ي لــم أعـــرف كيف أصــبــت، وكــيــف انتقل 

ّ
لكن

بالوقاية وال  ألتزم  ني 
ّ
أن املــرض، علما  إلــّي 

ــدًا«. وعــن األعـــراض التي شعرت  أخــالــط أحـ
بها، تضيف: »بدأت بالزكام، ولم أعِط لألمر 
ــام، فقدت  أهــمــيــة، لــكــن بــعــد مـــرور أربــعــة أيــ
حاستي الشم والــذوق، وتزامن ذلك مع ألم 
كــبــيــر فـــي جـــســـدي، إذ بــــدأت أشــعــر بضيق 

كبير في التنفس«.
الشم،  فقدت حاسة  ــهــا عندما 

ّ
أن إلــى  تشير 

ذهبت إلى املختبر وأجرت فحص »بي سي 
آر« وعندما تأكدت من إصابتها بالفيروس، 
حجرت نفسها في البيت ملدة خمسة عشر 
أيام  أعــراض قاسية. وبعد مضّي  يوما مع 
ها 

ّ
الحجر أعــادت الفحص مجددًا، فتبنّي أن

ب: »لكن، مع ذلك بقيت األعراض 
ّ
شفيت. تعق

لدّي نفسها عندما كنت مصابة، فأخبرني 
ها ستالزمني ما بني ثالثة أشهر 

ّ
الطبيب أن

ــم أكـــن يــومــا مستخفة  وســـتـــة«. تــضــيــف: »لـ
بـــكـــورونـــا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك أصــبــت، 

فمسألة كورونا ليست مزحة، بل يجب على 
 االحــتــيــاطــات الـــالزمـــة. 

ّ
الــجــمــيــع اتـــخـــاذ كـــل

كورونا ليس مجرد زكام أو أنفلونزا تبقى 
 أعراضه صعبة جدًا، 

ّ
إن أليــام وتنتهي، بل 

إلى حّد يصل فيه املصاب إلى عدم التمكن 
ب على فراشه لشدة أمله. كنت أشعر 

ّ
من التقل

مع والدتها وأخيها بعد وفاة والدها، تقول: 
»أمي وأخي ساعداني كثيرًا في تجاوز هذه 
املــرحــلــة املــرضــيــة. فــي الــبــدايــة، كنت خائفة 
ــــدًا عــلــيــهــمــا مــــن احـــتـــمـــال انـــتـــقـــال عــــدوى  جـ
الــفــيــروس إلــيــهــمــا، فــقــد كــنــت دائــمــا معهما 
هما لم يصابا 

ّ
في البيت، لكن، تبنّي الحقا أن

الــتــبــاعــد الجسدي   
ّ
بــالــفــيــروس، واتــضــح أن

بيننا في املنزل كانت نتيجته جيدة، فعلى 
الرغم من إصابتي لم أنقل العدوى إليهما«. 
تضيف: »حجرت نفسي في غرفتي، وكانت 
ــّي، مــع  ــ ــ والــــدتــــي هــــي مــــن تـــدخـــل الـــطـــعـــام إلـ
الــتــزامــنــا نــحــن االثــنــتــني بــالــوقــايــة الكاملة 
 املــشــكــلــة األكـــبـــر الــتــي 

ّ
لــحــظــة دخــولــهــا. لــكــن

واجهتني هــي الــذهــاب إلــى دورة املــيــاه، إذ 
ليس لدينا في البيت غير واحدة. فكنت في 
 مرة أدخل إليها أعقمها تماما، ثم تعقم 

ّ
كل

أمــي مــرة ثــانــيــة«. تتابع: »بــعــد مـــرور األيــام 
الــخــمــســة عــشــر عــلــى إصــابــتــي، أجـــريـــت مع 
أمي الفحص مجددًا، فتبنّي عدم إصابتنا«. 
تــخــتــم ديـــنـــا كــالمــهــا بــتــوجــيــه رســـالـــة إلــى 

األشـــــخـــــاص الــــذيــــن مــــا زالــــــــوا يــســتــخــفــون 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، وتــــقــــول لــهــم: 
املــرض،  عــدم االستهتار بهذا  »أتمنى منكم 
ــراءات الــوقــائــيــة الــالزمــة،  بــل االلـــتـــزام بـــاإلجـ
واالبــتــعــاد عــن الــتــجــمــعــات بــقــدر املستطاع 
قــد يكون   أّي شــخــص 

ّ
ــنـــازل، ألن املـ ــتـــزام  والـ

أعــراضــه،  عليه  تظهر  بــكــورونــا وال  مصابا 
فــيــنــقــل الـــعـــدوى إلــــى اآلخـــريـــن مـــن دون أن 
ــــراض  ــد يـــتـــعـــرض اآلخــــــــرون ألعـ ــ يــــعــــرف، وقـ
أنـــا شخصيا،  بــه  أخــطــر بكثير مــمــا مــــررت 
ال سيما إذا كــان املــصــاب مريضا بــأمــراض 
مزمنة أو من كبار السن ممن تصعب عليهم 
ــذا الــتــحــذيــر ضــــروري  ــ مــقــاومــة املـــــرض. وهـ
 األماكن الشاغرة 

ّ
خصوصا عندما نعرف أن

في املستشفيات ملرضى كورونا باتت شبه 
 تزايد اإلصابات بشكل كبير 

ّ
مفقودة في ظل

في لبنان منذ أسابيع«.
ــد املـــاضـــي،  ــ ــدأ، األحـ ــ  لــبــنــان بـ

ّ
يـــشـــار إلــــى أن

املرحلة األولى من حملة التطعيم الوطنية 
ضد كورونا، باستخدام لقاح »فايزر«.

بوجع كبير في الظهر، وضيق في التنفس، 
فــاألوكــســجــني لـــم يــكــن يـــدخـــل إلــــى جــســدي 
 األصـــعـــب فــقــدان 

ّ
بـــالـــدرجـــة املــطــلــوبــة، لـــكـــن

حاستي الشّم والذوق، وهكذا لم أعد أعرف 
طعما أو رائحة للطعام ســواء كــان حلوًا أم 

مرًا أم غير ذلك«.
أمــا عــن الــعــالج، فــتــقــول: »قــبــل أن أتــنــاول أّي 
نوع من الدواء تواصلت مع الطبيب، ووصف 
والزنك،  دي،  والفيتامني  سي  الفيتامني  لي 
وطلب مني أاّل أتناول أّي شيء آخر، تحديدًا 
أّي نوع من املضادات الحيوية التي تضعف 
املناعة إذا جرى تناولها عشوائيا. لم أصب 
بالتهاب في الرئتني، واستطعت أن أشفى من 
كورونا عن طريق العالج بهذه األدوية فقط، 
بالترافق مع تناولي الخضار والفواكه، علما 
ني فقدت الرغبة تماما بتناول الطعام ولم 

ّ
أن

ني كنت مجبرة على 
ّ
تعد لدّي شهية أبدًا، لكن
ذلك في سبيل الشفاء«.

وعــــن طــريــقــة الــتــعــاطــي مـــع إصــابــتــهــا على 
الصعيد الشخصي ولدى عائلتها، إذ تعيش 

تدعو إلى عدم 
االستخفاف بالفيروس 

)العربي الجديد(

Tuesday 16 February 2021 Tuesday 16 February 2021
الثالثاء 16 فبراير/ شباط 2021 م  4  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2360  السنة السابعة الثالثاء 16 فبراير/ شباط 2021 م  4  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2360  السنة السابعة


