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هوامش

حمل تكاليف االعتناء بالحيوانات األليفة بات معضلة يواجهها عدد متزايد
يالحظ النشطاء في مجال حقوق الحيوانات أن ت َ ُّ
من اللبنانيين الذين يحتفظون بها في بيوتهم

الحيوانات األليفة في لبنان
التخلي عن الحيوانات األليفة آخذ في االزدياد في لبنان ()Getty

لالنهيار االقتصادي نوع آخر من الضحايا
اعـتـنــى إبــراه ـيــم الـضـيـقــة بكلبته
لـيـكـســي ،وه ــي م ــن ن ــوع «ال ــراع ــي
الـبـلـجـيـكــي» ،مـنــذ أن كــانــت جــروًا
صغيرًا ،لكن األزمــة االقتصادية في لبنان
ً
جعلته عاطال من العمل فاضطر إلى بيعها
لـ ـس ــداد قـ ــرض م ـص ــرف ــي .ويـ ـق ــول الـ ـش ــاب،
البالغ  26عامًا ،بأسى وهو يقف إلى جانب
ال ــوج ــار ال ـف ــارغ الـ ــذي ك ــان يـ ــؤوي ليكسي
أسـفــل منزله فــي بـيــروت «لـقــد وصــل األمــر
إلى النقطة التي لم أعد فيها قادرًا على أن
أشتري لها الـغــذاء ،وكــان املصرف يضغط
ّ
علي ،فأصبحت أمام حائط مسدود».
ويضيف «لم أبع سيارة وال هاتفًا ،بل بعت
روحًا .بعت جزءًا مني» .يالحظ النشطاء في
مجال حقوق الحيوانات أن َت ُّ
حمل تكاليف
االعتناء بالحيوانات األليفة بــات معضلة
يواجهها عدد متزايد من اللبنانيني الذين
يحتفظون بها فــي بيوتهم ،بفعل تراجع
قدرتهم الشرائية.
ف ـع ـش ــرات اآلالف م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ف ـقــدوا
وظــائ ـف ـهــم أو ت ــراج ــع دخ ـل ـهــم إلـ ــى مبلغ
زهيد بسبب أسوأ أزمة اقتصادية عرفها
لـبـنــان مـنــذ ع ـقــود .وف ــي ظــل ه ــذا الــواقــع،
ّ
تكافح عائالت كثيرة للتمكن من الصمود
واالس ـت ـمــرار ،وه ــذا مــا حــدا بـعــدد متزايد
من أصحاب الحيوانات األليفة على طلب

امل ـســاعــدة لـتــأمــن ال ـط ـعــام لـحـيــوانــاتـهــم،
فيما يطلب بعضهم من آخرين إيواءها،
أو يبيعونها ،أو حتى يتخلون عنها في
أسوأ الحاالت.
فقد إبراهيم الضيقة وظيفته العام الفائت،
بعدما قرر متجر املالبس الــذي كان يعمل
فيه أن يقفل أبوابه في لبنان ،مما ّ
حد من
ق ــدرة ال ـشــاب عـلــى إعــالــة والــدتــه وشقيقه،
ب ـعــد وفـ ــاة وال ـ ــده بـسـبــب امل ـ ــرض .وم ــع أن
إبــراه ـيــم بـقــي نـحــو ع ــام يـعـتـنــي بليكسي
ّ
ويدربها على الجلوس والــوقــوف واللعب
وم ـ ّـد قائمتها للمصافحة ،لــم يـكــن أمــامــه
خ ـي ــار س ــوى بـيـعـهــا ع ـنــدمــا ب ــدأ امل ـصــرف
ّ
وتوجه بسيارته
يتصل به لتسديد دينه.
بـعــد بضعة أي ــام لالطمئنان عليها حيث
أصـبـحــت اآلن ،فــاعـتـقــدت الـكـلـبــة أن ــه جــاء
ليعيدها إلى املنزل.
وي ــروي أنـهــا «رك ـضــت ف ــورًا» إل ــى سيارته
ودخلتها وكأنها تقول له «أريــد أن أذهب
م ـ ـع ـ ــك» .ويـ ـضـ ـي ــف «ل ـ ـقـ ــد حـ ـطـ ـم ــت ق ـل ـبــي
ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ن ـظ ــرت ب ـهــا إل ـ ـ ـ ّـي» .ون ـظ ـرًا
إلــى أن أكثر مــن نصف سكان لبنان باتوا
يـعــانــون الـفـقــر ،أصـبــح كثر منهم ّ
يعولون
ّ
عـلــى دعــم الجمعيات األهـلـيــة للتمكن من
تــأمــن مـتـطـلـبــات ال ـح ـيــاة ،وح ـتــى إلطـعــام
حـيــوانــاتـهــم األل ـي ـفــة .وت ـقــول أم ــل رمـضــان

باختصار
تكافح عائالت كثيرة
ّ
للتمكن من الصمود
واالستمرار ،وهذا ما
حدا بعدد متزايد من
أصحاب الحيوانات
األليفة إلى طلب
املساعدة
■■■
نظرًا إلى أن أكثر من
نصف سكان لبنان
باتوا يعانون الفقر،
أصبح كثر منهم
ّ
يعولون على دعم
الجمعيات األهلية
ّ
للتمكن من تأمني
متطلبات الحياة
■■■
يعكس وضع
الحيوانات األليفة في
لبنان وضع أصحابها
في ظل انهيار
اقتصاد بلدهم

( 39ع ـ ــام ـ ــا) إن ـ ـهـ ــا َد َ
رج ـ ـ ـ ـ ــت عـ ـل ــى ال ـت ـب ــرع
لجمعية «بـيــربـيـتـشــويـ ّـل أنـيـمــال ووت ــش»
الخيرية للحيوانات ،لكنها أصبحت اليوم
تـتـلـقــى م ــن الـجـمـعـيــة م ـجــانــا أك ـي ــاس ــا من
الطعام لكلبيها نيللي وفالفي ،من َ
نوعي
«بيتبول» و«بيشون».
فبعد تدهور قيمة العملة اللبنانية ،تراجع
الراتب الشهري للمرأة التي تعمل في مجال
تــأجـيــر ال ـس ـيــارات فــأصـبــح ي ـســاوي فعليًا
ً
 120دوالرًا بـ ــدال م ــن أل ــف دوالر .وتـشـيــر
رمضان ،وهي أرملة وأم لطفلني ،إلى أنها
لجأت إلــى عمل إضــافــي لتغطية نفقاتها،
ـاف إلط ـ ّعــام
وت ـض ـيــف «ل ـيــس ل ــدي دخ ــل كـ ـ ٍ
ح ـي ــوان ـ ّـي األل ـي ـف ــن» .وت ــؤك ــد أن ـه ــا تـفــضــل
الجوع على التخلي عن نيللي وفالفي.
ّ
ّ
لكن حظ بعض الحيوانات األخرى لم يكن
ً
مماثال مع ارتفاع أسعار اللحوم واألغذية
املستوردة للكالب وبدالت الرعاية الطبية،
بحسب ما يفيد نشطاء .فقد أكد أشخاص
كثر استطلعت آراءهم وكالة «فرانس برس»
أن س ـع ــر ال ـط ـع ــام املـ ـسـ ـت ــورد ل ـل ـح ـيــوانــات
األليفة ارتفع بواقع خمسة أضعاف مقارنة
ّ
مع فترة ما قبل األزمة ،حتى إن سعر كيس
من هــذه األطعمة من عالمة تجارية عاملية
يتخطى أحـيــانــا الـحــد األدن ــى لــأجــور في
لـبـنــان وه ــو  675أل ــف ل ـيــرة لـبـنــانـيــة (450

دوالرًا وف ــق سـعــر ال ـص ــرف ال ــرس ـم ــي) .في
م ـ ــأوى ل ـل ـك ــاب ف ــي ج ـن ــوب ل ـب ـن ــان ،تـشـيــر
املتطوعة غادة الخطيب إلى كلبة مستلقية
على جانبها وتتنفس بصعوبةُ ،عثر عليها
ف ــي مـكــب ال ـن ـفــايــات ف ــي املـنـطـقــة .وتــوضــح
الخطيب أن التخلي عن الحيوانات األليفة
آخ ــذ فــي االزديـ ـ ــاد .وت ـقــول مصففة الشعر
البالغة  32عامًا املتطوعة في مأوى «ووف
أن واغــز» إن أحـدًا لم يعد قــادرًا على تأمني
الطعام لكلبه بسبب ارتفاع تكلفة املعيشة.
وتضيف املرأة املطلقة واألم لتوأم« :عندما
ي ــأت ــون لـتـسـلـيـمـنــا ك ــاب ـه ــم ي ـق ــول ــون ل ـنــا:
األولوية ألوالدنا».
ويؤكد مؤسس امللجأ جو أوكدجيان (28
عــامــا) أن ثمة حــاجــة مــاســة إلــى املــزيــد من
ال ـت ـب ــرع ــات .وي ـش ـكــو أن الـ ـك ــاب الـتـسـعــن
التي يتولى امللجأ رعايتها «تبقى أحيانًا
ي ــوم ــا أو ي ــوم ــن مـ ــن دون ط ـ ـعـ ــام» ل ـعــدم
ق ــدرت ــه ع ـلــى تــوف ـيــر الـ ـغ ــذاء ل ـه ــا .ويـعـكــس
وضــع الحيوانات األليفة فــي لبنان وضع
أصحابها في ظل انهيار اقتصاد بلدهم.
وتروي ثريا ّ
معوض التي تعمل على إنقاذ
الـكــاب فــي العاصمة بـيــروت أن شخصني
أو ثالثة يطلبون منها كــل أسـبــوع إيجاد
مأوى لحيواناتهم.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

وأخيرًا
الرد بالكتابة
ّ

محمود الرحبي

أستعير عبارة «الــرد بالكتابة» التي لطاملا استخدمها
إدوارد سعيد ،ألضعها عـنــوانــا لـهــذا امل ـقــال؛ فــي وقـ ٍـت
أحــدثــت فيه بسالة الفلسطينيني هـ ّـزة عميقة ،خلخلت
مدامك آخــر ًمعاقل الكولونيالية في الشرق ،معيدًا إلى
األذهــان بداهة مفادها ّ
بأن فلسطني ،بقضيتها العادلة،
ّ
ليست فحسب عربية وإسالمية ،إنما هي أيضًا قضية
ضميرية تتصادى مفاعيلها لــدى الشعوب ّ
الحرة في
الـعــالــم ،لترقى إلــى مستوى القضية ّاإلنسانية األولــى
ً
األكثر تفاعال على وجه البسيطة .يسطر ،في هذه األيام،
ّ
أهلنا فــي فلسطني واح ــدة مــن أي ــام الـعــز الـعــربــي ،وهم
يرسمون مالمح واقع جديد ،له ما بعدهّ ،
مجسدين ،عند
الصغار قبل الكبار ،ما كنا نظنها أحالمًا رومانسية
بـعـيــدة ،مخلخلني ،بصمودهم األس ـط ــوري ،تـصــورات
ّ
وقــرت فــي نفوسنا ،يصعب أن تتحقق إل فــي ريــاض
األدب واألمـنـيــات ،وذلــك بسبب النكسات املتتالية التي
عشناها ،وكــانــت إســرائـيــل طرفًا فيها ،ك ــادت تساهم
فــي خلخلة اإليـمــان بعدالة القضية الفلسطينية وحلم
التحرير والصالة في املسجد األقصى واآلمال الراسخة
الـتــي تـتـشــارك فيها الـشـعــوب العربية مــن املحيط إلى
الخليج .وهو ما حلمت به أجيال ،غادر بعضها الحياة
مــن دون ب ــادرة أمــل فــي التحقيق .تـتــراءى ب ــوادره اآلن

ماثلة في صور أسطورية ناصعة بآيات البطولة والثبات،
فبعدما أع ــادت املـقــاومــة الباسلة القضية الفلسطينية
إلى الواجهة ،صار من واجبنا أن نقف إلى جانبها ،ولو
باللغة والكلماتّ ،
ألن اللغة بيت الوجود ،كما قال هايدغر،
مستغلني املنابر املتاحة ،القمني بكلماتنا أفواه املثبطني
واملشككني ،مشكلني صفًا خلف املقاومني ّ
نشد أزرهم
ّ
تدل ّ
الهبة الكبيرة وغير املسبوقة التي ميزت الكتابات
به.
في فضاء العالم العربي ،الصحافية املكتوبة واإلعالمية
عال وشعور صادق بقيمة
املرئية والرقمية ،على وعي ٍ
ـوالت أسـطــوريــة،
مــا يفعله أهـلـنــا فــي فلسطني مــن ب ـطـ ٍ
وهــم يــدافـعــون عــن حقوقهم فــي الـحـيــاة ،فــي وجــه عدو
ّ ّ
بــا أخ ــاق ،يــؤكــد كــل يــوم قــدراتــه الوحشية فــي القتل
والسحق ،ويكفي النظر فــي عــدد األطـفــال الــذي قضوا
تحت القصف املباشر واملدروس.
في هذه األثناء ،على الرغم من روعة التفاعل العربي من
التشويش
بأصوات تحاول
املحيط إلى الخليج ،نفاجأ
ً
ٍ ّ
على ًجــاء املـشـهــد ،بالحديث عما يظنونها مساحة
عقلية تكفلها حــريــة التعبير والـ ــرأي ،فــي االستعانة
بآراء إسرائيلية ،ومقوالت يتم نقلها حرفيًا وتفعيلها،
بل التحاور معها من دون جــدال ،وباحترام وتقدير،
بــل باللغة واإلشـ ــارات والـتـحـيــات الـتــي يحبها الطرف
ّ
ّ
املعتدي .وكأنما إسرائيل في كل ما تفعله وفعلته من
سلوك عنصري وجنون سافر في البطش ،وأمام مرمى

ّ
كاميرات العالم وأنظارها ،كأنها قد تركت لنا مساحة
لالحترام والتحاور العاقل .والذي أثبت ،بسبب التعنت
ّ
اإلسرائيلي ،أنــه ليست لــه مساحة وفـضــاء ،حتى في
لحظات الهدوء املتوهم بني الفلسطينيني واإلسرائيليني،
وذلك نتيجة العجرفة والعنصرية والالمباالة السافرة
التي يتعامل بها اإلسرائيليون مع مطالب الفلسطينيني،
ّ
أح ــد أمـثـلـ ٍة ع ــدي ــد ٍة بـنــاء مـسـتــوطـنــات جــديــدة إث ــر كــل
ات ـف ــاق ،ف ـمــا بــال ـنــا ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت االس ـت ـث ـنــائــي ال ــذي
أسفرت فيه إسرائيل عن فائض عنصريتها وعنفها
ال ــذي تـجــاوز ح ــدود التخيل فــي البطش والـقـتــل ،وفي
وقت معظم العيون ّ
الحرة والطبيعية في العالم تراقب
ّ
وتتعاطف ،تأتينا هذه األصوات التي تدعي ،في الظاهر،

وقت يعتبر فيه السكوت
في
ٍ
خيانة ،ما بالك بالذي يشارك في
تثبيط المقاومين ،والتشكيك
في بطوالتهم!؟

ّ
أن ـهــا تـخــاطــب روح الـعـقــل والــديـمـقــراطـيــة والـتـســامــح،
بـيـنـمــا ت ـك ـ ّـرس مـفـهــومــا مـمـجــوجــا وغ ـيــر مـ ّسـتـســاغ،
يتعلق بـضــرورة مـ ّـد يــد املصافحة ألي ـ ٍـاد ملطخ ٍة بدم
ّ
غاضني الطرف ّ
عما يعتري املحيطني ،العربي
األطفال،
واإلنساني ،من تعاطف وشعور .والعائلة البريئة في
غزة التي فقدت بالكامل نتيجة القصف بالنار واحدة
مــن ص ــور املــآســي الـكـبــرى فــي عـصــرنــا ،فالتضامن
مع ما يحدث في عموم فلسطني املحتلة من بطوالت
ممزوجة بالتضحيات لم يعد وجهة نظر قابلة لألخذ
ً
والــردّ ،إنما واجـ ٌـب ّ
تحركه بداهة الضمير ،فضال عن
دعـمــه بـعـشــرات الـصــور واألخ ـبــار واملـعـلــومــات الحية،
ّ
التحدي واإلصرار والعناد الفلسطيني
ممزوجة بروح
على حق املصير والحياة.
ّ
في وسط كل هذا التعاطف والتفاعل الشعبي ،تقوم
هذه األصــوات التي ال تقلل فقط من عظمة ما يحدث
ّ
وتشوش عليه باستجداء املحتل وممثليه ومحاورتهم،
املحتل الذي لم يكتف بتجريف السكان األصليني ،بل
خنق من بقوا منهم على أرضــه وإذاللهم ،وممارسة
مختلف مـنــاهــج الـتــدمـيــر املـ ــادي وامل ـع ـنــوي ضــدهــم،
رافعني شعارًا مضمرًا «ال حق لكم حتى في العيش».
يحدث ذلك في وقـ ٍـت يعتبر فيه السكوت خيانة ،فما
بالك بالذي يشارك في تثبيط املقاومني ،والتشكيك
في بطوالتهم ،باالستهزاء وتصغير إنجازاتهم!؟
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