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موسكو ـ رامي القليوبي

ــة الـــســـكـــان في  ــزجــ تــخــتــلــف األجـــــــواء وأمــ
روســيــا هـــذا الــعــام كــثــيــرًا عــن سابقاتها، 
وسط غياب لبهجة ترقب حلول احتفاالت 
الــســنــة الـــجـــديـــدة، بــعــدمــا ألـــقـــت جــائــحــة كـــورونـــا 
بــظــالــهــا عــلــى كـــل جـــوانـــب الـــحـــيـــاة االجــتــمــاعــيــة 
واالقتصادية، من دون أمل في القضاء الكامل على 

الفيروس في األفق القريب.  
ومع استمرار العد التنازلي لحلول العام امليادي 
بكورونا  اإلصابات  إجمالي عدد  يقترب  الجديد، 
ربعها  نحو  الثاثة مايني،  عتبة  من  روسيا  في 
فــي العاصمة مــوســكــو، وســط تسجيل مــا ال يقل 
عــن 28 ألــف حالة جــديــدة ومــئــات الــوفــيــات يوميًا 
على مستوى الباد، أو نحو 52 ألف وفاة منذ بدء 

الجائحة في مارس/ آذار املاضي.  
أعــده مركز عموم روسيا  للرأي  استطاع  وأظهر 
لدراسة الــرأي العام عشية حلول السنة الجديدة، 
أن 67 فـــي املـــائـــة مـــن الـــــروس يــعــتــبــرون أن الــعــام 
املــنــتــهــي جــلــب ســــوءًا أكــثــر مـــن املــتــوقــع. مـــع ذلـــك، 
رأى 41 في املائة من املستطلعة آراؤهم أن روسيا 
تــجــاوزت اخــتــبــارات هــذا الــعــام أســهــل مــن غالبية 
املـــائـــة كلمة  فـــي  كــذلــك أدرج 61  ــدولـــة األخــــــرى.  الـ
فيروس كورونا بني أهم ثاث كلمات لعام 2020.   

وفي ما يتعلق بآمال الــروس في السنة الجديدة، 
أعرب 70 في املائة عن اعتقادهم بأن العام الجديد 
ــيــــدًا لـــهـــم شـــخـــصـــيـــًا، و47 فــــي املـــائـــة  ــيـــكـــون جــ سـ
لــلــبــاد، و40 فـــي املـــائـــة للعالم  يــتــوقــعــونــه جــيــدًا 
بشكل عام. كما أظهرت دراسة أجراها باحثون في 
كلية علم النفس التابعة لجامعة موسكو، شملت 
أكــثــر مــن 100 ألــف شخص ونــشــرت نتائجها في 
الــجــاري، أن هناك تراجعًا  وقــت سابق من الشهر 
ملــزاج الــروس عشية رأس السنة، مرجعة ذلــك إلى 
واإلنــهــاك  البدنية  األنشطة  وقلة  كــورونــا  جائحة 
النفسي العام الذي بلغ ذروته بحلول نهاية العام.  
النفسي، يفغيني  املــعــالــج  ــار، يشير  اإلطــ هــذا  فــي 
الــروس لم يــعــودوا يأملون  إدزيكوفسكي، إلــى أن 
ســوى فــي تحسن وضــع الــوبــاء الــعــام املقبل، رغم 
إدراكهم أن ذلك لن يحدث، على األرجح، إال بحلول 
نصفه أو نهايته. ويقول لـ »العربي الجديد«: »أهم 
نتيجة العام املنتهي أنه كان صعبًا للغاية، حتى 
لــم يتضرر صحيًا أو خسر عمله، ولــم يتسن  مــن 
لــه الــســفــر لــاســتــجــمــام. وهــنــاك آخــــرون تــضــرروا 
ماليًا واستنفدوا مدخراتهم، ولم يعودوا قادرين 
على شراء هدايا رأس السنة ألعزائهم. صحيح أن 
املنازل  مــن  ممارستها  يمكن  التي  املهن  أصــحــاب 
عــددهــم ليس كبيرًا، ال  لكن  عــن بعد محظوظون، 
سيما خــارج موسكو. ومــا بــال أوضـــاع العاملني 

في القطاع الخدماتي والسياحة واملطاعم؟«. وعن 
مزاج الروس نهاية هذا العام، يقول: »يحتفل املرء 
بمناسبتني رئيسيتني في العام، وهما رأس السنة 
وعـــيـــد مـــيـــاده، ويـــربـــط بــهــمــا اآلمـــــال فـــي تحسن 
حياته إلى األفضل. لكن هذه املرة، تغلب التوقعات 
بأن الخروج من الحجر الصحي سيكون تدريجيًا، 
الناس  يــأمــل  ــورًا.  فـ لــن تنتهي  الجائحة  وأن هــذه 
هم يدركون أن ذلك لن يتحقق 

ّ
بتحسن الوضع، لكن

إال بحلول منتصف العام الجديد أو ربما نهايته«.   
ومع بقاء أيام معدودة على حلول السنة الجديدة 
سوبيانني،  سيرغي  موسكو  عمدة  أعلن   ،)2021(
في  السارية، مؤكدًا  القيود  استحالة تخفيف  عن 
الوقت نفسه على عدم عزم السلطات فرض أخرى 
التلقيح  انطلقت في موسكو حملة  جديدة. كذلك 
الجماعي ضــد كــورونــا، وهــي تــجــرى بـــ 70 نقطة 
طبية، وقد شملت نحو 25 ألف شخص حتى اآلن، 

بحسب سوبيانني.    
عشية أعياد رأس السنة وعيد املياد، أعلنت هيئة 
ــادزور« في  ــ ــ حــمــايــة املــســتــهــلــك »روس بــوتــريــب نـ
موسكو عن تشديد الرقابة على االلتزام بإجراءات 
الوقاية من كورونا في األماكن العامة والتي تلزم 
بارتداء الكمامات والقفازات في املتاجر ووسائل 
النقل العام، وفرض قيود على عدد زوار املسارح 
ودور العرض السينمائي، ومنع عمل املطاعم في 

السنة.  رأس  ليلة  ذلــك  فــي  بما  الليلية،  الــســاعــات 
كما تقرر إلغاء االحتفاالت الجماهيرية واملعارض 
املقامة بمناسبة رأس السنة في موسكو كل عام. 

وأوصــت إدارة الصحة في موسكو سكان املدينة 
بــعــدم اســتــدعــاء بــابــا نــويــل إلــى منازلهم، مرجعة 
يـــــــــؤدون دوره  ــــن  ــــذيـ الـ أن األشـــــخـــــاص  إلــــــى  ذلــــــك 
سيترددون على عدد كبير من الشقق وقد ينقلون 
الـــعـــدوى. وتــمــت تــوصــيــة ســكــان الــعــاصــمــة أيضًا 
كبيرة  السنة بمجموعات  بـــرأس  االحــتــفــال  بــعــدم 

وتجنب الذهاب إلى األماكن العامة.

مجتمع
أعلن مسؤول أمني أن ما ال يقل عن 20 مهاجرًا أفريقيًا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل 
قوات  أن  أضــاف  إيطاليا.  اتجاه سواحل  في  اإلبحار  يحاولون  كانوا  بينما  التونسية  صفاقس 
كانوا  آخرين  البحث عن نحو 20 مهاجرًا  بينما يجري  أنقذت خمسة مهاجرين  السواحل  خفر 
على منت املركب الذي كان يقل نحو 45 شخصًا وفقًا لروايات الناجني. وفي العام املاضي، غرق 
نحو 90 مهاجرًا أفريقيًا قبالة السواحل التونسية عندما كانوا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا. 
)رويترز( وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا.  

 عن تساؤالت 
ً
تسبب تفشي كورونا في تاياند، في زيــادة خطاب الكراهية على اإلنترنت فضا

بشأن معاملة مايني العمال الوافدين في الباد املعروفة بتسامحها. وقال رئيس الوزراء، برايوت 
 الهجرة هي املسؤولة عن تفشي املرض في بلد أحكم سيطرته على الفيروس. ورّد 

ّ
تشان أوتشا، إن

 
ّ
هم ينقلون كورونا، لكن

ّ
سومبونج سراكايو من شبكة حماية العمال: »يوصم أهل ميانمار بأن

 هذه املشاعر العدائية أدت إلى منع الوافدين من ميانمار من ركوب 
ّ
الفيروس ال يميز«. وأضاف أن

)رويترز( الحافات وسيارات األجرة ودخول املكاتب. 

تايالند: كورونا يثير موجة كراهية ضد العمال الوافدينغرق قارب يودي بحياة 20 مهاجرًا قبالة تونس

لناحية إجمالي  الرابعة عالميًا  المرتبة  تحتل روسيا 
من  كــل  بعد  كــورونــا  بفيروس  ــات  اإلصــاب عــدد 
بحسب  ــل،  ــرازي ــب وال والهند  المتحدة  ــات  ــوالي ال
باشرت  روسيا  أن  إلى  ويشار  ميتر«.  »وورلد  موقع 
 ،»5 »سبوتنيك  لكورونا  المضاد  لقاحها  توزيع 
وفتحت نحو 70 مركزًا للحصول على اللقاح في 

مستشفيات وعيادات مختلفة.

المرتبة الرابعة

فــي الــوقــت الـــذي ينتظر فــيــه الــعــالــم حــلــول الــعــام 
الجاري  العام  أن يكون أفضل من  آملني  الجديد، 
ــــذي شــهــد تــفــشــيــا لــفــيــروس كـــورونـــا وحــروبــا  ال
ــيــــر ذلـــــــك، يــــــــوّدع جــنــوب  وكـــــــــوارث طــبــيــعــيــة وغــ
أعلنت  بعدما  بكارثة جديدة،  العام  هذا  السودان 
منظمة »أنقذوا األطفال« أن »العنف والفيضانات 
وعمليات النزوح دفعت ما ال يقل عن مليون طفل 

في جنوب السودان إلى حافة املجاعة«، محذرة من 
النطاق بني األطفال«.   »أزمــة جــوع مدمرة واسعة 
وأظهرت البيانات الجديدة زيادة كبيرة في معّدل 
نقص األمن الغذائي، ما دفع مليون طفل إلى حافة 
ترتفع هذه  أن  املتوقع  »مــن  أنــه  املجاعة، مضيفة 
األرقام بنسبة 13 في املائة في النصف األول من 
العام املقبل. ويوضح القائم بأعمال مدير املنظمة 

في جنوب السودان، باتريك أنالو، أن »الفيضانات 
ــنـــزوح، تسببت في  الـ وأعـــمـــال الــعــنــف وعــمــلــيــات 
خــلــق أزمــــة حقيقية، أكــثــر مــن يــعــانــي مــنــهــا هم 
 إن »األطفال شهدوا أعمال عنف 

ً
األطفال«، قائال

ال يمكن تخيلها ضد أحبائهم، وتفرق اآلالف عن 
لــإســاءة، وخطر  اآلن معرضون  عائالتهم، وهــم 
االستغالل«. يشار إلى أن جنوب السودان هو من 

بني البلدان التي تسجل أعلى معدالت وفيات بني 
 من 

ً
األطفال في العالم، ويموت أكثر من 90 طفال

بني كل ألف طفل تحت سن الخامسة. ويدعو أنالو 
إلى  البالد  االنتقالية في  الوطنية  الوحدة  حكومة 
املتضررين  األطــفــال  لحماية  السياسي،  التدخل 

من  النزاعات.  
)األناضول(
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 عملية انــتــشــار الـــوبـــاء املــتــحــّور، 
ّ
قـــرارهـــا بـــأن

قد  الشاملة،  الدنماركية  اإلغـــاق  سياسة  مــع 
تدفع اآلالف من الدنماركيني باتجاه السويد، 
وهو أمر غير مرحب به، وبدأت بالفعل تعيد 

عشرات الدنماركيني من حدودها.
البريطانية، مع فرنسا،  عزل الجزر 

ُ
وقبل أن ت

كـــانـــت بـــاريـــس ذاهـــبـــة نــحــو تــخــفــيــف الــقــيــود 
 الذعر من 

ّ
للسماح باحتفاالت عيد املياد، لكن

طفرة كورونا، التي طاولت بريطانيا وهولندا 
املعدية«  األمــراض  »معهد  والدنمارك، ويصّر 
ها طاولت عددًا أكبر من 

ّ
في كوبنهاغن على أن

 من القيود 
َ
الدول األوروبية، فرض نوعًا جديدا

الفرنسية، ما يعّد تراجعًا عن وعود التخفيف. 
وتسارعت قبل يوم املياد عمليات عزل الدول 
األوروبية ملجتمعاتها، فلم تتوقف فقط رحات 
الطيران بينها، إذ كان يخطط البعض للعودة 
إلــى بــاده، وعلق بعضهم في لندن، وآخــرون 
هم سيهربون من اإلجراءات الوطنية 

ّ
اعتقدوا أن

إلى دول أخرى لقضاء رأس السنة، بل امتد األمر 
إلى نداءات بتخفيف االزدحام على املواصات 

العامة داخل الدول.

قيود
لــيــســا  الــــســــنــــة  ورأس  املـــــيـــــاد  عــــيــــدي   

ّ
وألن

ــــل هــي  ــقــــط، بـ ــــددة فــ ــــحـ ــام مـ ــ ــأيـ ــ مـــحـــصـــوريـــن بـ
ــفــــاالت بـــهـــا مـــنـــذ 24  ــتــ مــنــاســبــة تــنــطــلــق االحــ

نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، بــبــدء نــصــب زينة 
وأنــــــــوار املــــيــــاد، وتــــوزيــــع وإضــــــــاءة أشـــجـــار 
املياد الضخمة في ساحات املــدن، فقد جعل 
كورونا املناسبة هذا العام با بهجة شهدتها 
التي  الــقــيــود  الــســابــقــة. اختفت بفعل  األعــــوام 
تمنع اللقاءات الجماعية مظاهر كثيرة، ومن 
بينها غياب تجمهر املئات، خصوصًا األطفال 
مع أسرهم، في الساحات العامة لرؤية رؤساء 
ــيـــاد.  الـــبـــلـــديـــات يــضــيــئــون أنـــــــوار شـــجـــرة املـ
وبــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، غــّيــبــت الــقــيــود تقاليد 
أوروبية أخرى تازم موسم احتفاالت املياد، 
مثل »غداء املياد« الجماعي بني زماء العمل، 
في القطاعني الخاص والعام، بارتياد مطاعم 
ــاءات مـــا قــبــل الــتــقــاء  ــسـ ومــــقــــاٍه، واســـتـــغـــال مـ
لــخــروج أصـــدقـــاء وزمــــاء لاستمتاع  ــر  األســ
بأيام االحتفاالت، للعب البلياردو والبولينغ 
غــلــق وُحـــّدد عــدد من 

ُ
 ذلــك أ

ّ
 كــل

ّ
وغيرهما. لكن

يسمح لهم بالتجمع بأعداد صغيرة، مع قيود 
على الوقت املخصص لذلك أيضًا. أغلقت دول 
كان  مــا  والجنوبية،  منها  الشمالية  ــا،  أوروبــ
السابقة، وبعدما  األعــيــاد  مــواســم  فــي  متاحًا 
العاشرة  حتى  تفتح  واملطاعم  املقاهي  كانت 
مـــســـاء، رجــعــت أوروبـــــا إلـــى ســيــاســة اإلغـــاق 
الــشــامــل، فــلــم يــعــد بــاإلمــكــان الــتــوجــه إلـــى أّي 
بلدان كثيرة ال تسمح  مكان جماعيًا. قوانني 
بــالــتــقــاء أكــثــر مــن 10 أشـــخـــاص، وبــعــضــهــا 6 

ناصر السهلي

حـــــــــــول طــــــــاولــــــــة عـــــــشـــــــاء املــــــيــــــاد 
املــســتــطــيــلــة لـــــدى أســــــرة الــجــديــن 
ــيــــني الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــني،  ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ الــــســ
وبضعة  كرسيًا،   15 يبسن،  وأولغا  غيرهارد 
ــاكـــن لــلــصــغــار عــلــى الــكــنــبــات الــقــريــبــة في  أمـ
ــــي مــواجــهــتــهــم  ــى يـــســـارهـــم وفـ ــ ــالــــون. إلـ الــــصــ
الهدايا  تغليف  ورق  املــيــاد،  تنتصب شجرة 
وألــوانــهــا مــغــريــة لــعــيــون األحـــفـــاد، منتظرين 
أن تـــقـــول الـــجـــدة: مـــن يـــريـــد أن يــفــتــح هــديــتــه 
أواًل؟ يجثو الــكــبــار، مــن أبــنــاء وأصــهــار، على 
ركبهم باملساواة مع الصغار، بينما يمزقون 
بما وصلهم من هدايا  الهدايا، فرحني  أغلفة 
»أمنيات« مسبقة التدوين. فالعادة عند أسرة 
يبسن، كما غيرها فــي شمال وغــرب أوروبـــا، 
قبل  املــيــاد  بهدية  أمنيته  الصغير  يــقــول  أن 
فــتــرة، ويــقــال لــه جــوابــًا: »ســنــرى«. أمــر يحدث 
 عام، إذ 

ّ
مساء 24 ديسمبر/ كانون األول من كل

ر الجدة أكلة »ريساملان« )أرز بالحليب 
ّ

تحض
والقشدة والــلــوز(، ومــن يجد حبة لــوز كاملة 
العشاء  بعد  تــرضــيــة،  جــائــزة  على  سيحصل 
ــبــــادل الـــهـــدايـــا. أحـــيـــانـــًا، يــتــاعــب الـــجـــدان  وتــ
بوضع أكثر من حبة لــوز، وفــي أحيان أخرى 
يــنــاولــون حــفــيــدًا/ة حــبــة مــن تــحــت الــطــاولــة، 
قبل أن تنطلق الجدة أولغا إلى كنيسة القرية 

لتعزف على الفلوت في قداس املياد.
 ملا كان عليه 

ً
مساء أمس لم يكن املشهد مماثا

في السنوات والعقود الطويلة املاضية لدى هذه 
األسرة الدنماركية أو غيرها من عائات أوروبا 
وربــمــا الــعــالــم. فهي كبقية األســـر األوروبــيــة، 
وبالرغم من زينة املياد وانتشار أشجار املياد 
في بيوتها، تعيش واقعًا مختلفًا مع ضيف جاء 
 على مستوى العاقات االجتماعية، هو 

ً
ثقيا

فيروس كورونا الجديد.
ــيــــة مـــع احــتــفــاالت عــيــدي  ــر األوروبــ حـــال األســ
املياد ورأس السنة لهذا العام، 2020، مختلفة 
عن السابق، ولم تؤثر فيها جرعة التفاؤل قبل 
أسابيع، مع وصول لقاح كورونا إلى االتحاد 
األوروبـــــــــي. فــمــنــحــنــى اإلصــــابــــات املــتــصــاعــد 
أخاف سلطات أوروبية كثيرة، وجاء الحديث 
عــن تــحــّور الــفــيــروس، وظــهــور ســالــة جديدة 
منه، ليقطع أوصال بريطانيا، فا سفر منها 
ــســتــأنــف الـــرحـــات بشكل 

ُ
أو إلــيــهــا، قــبــل أن ت

محدود، ليل الثاثاء - األربعاء، عبر املانش.
فــجــر الــثــاثــاء املـــاضـــي، قــبــل يــومــني مــن ليلة 
املياد، كانت السويد تعزل شقيقتها الدنمارك. 
فجزيرة بورنهولم، التابعة لألخيرة في بحر 
البلطيق، وجدت نفسها محاصرة وفي عزلة 
عن املــرور عبر أراضــي جنوبي السويد نحو 
السويدي غضب  القرار  أثــار  الدنماركي.  البّر 
سكان الجزيرة ممن اعتبروه »ضربًا لعصب 
حياة بورنهولم«. سلطات استوكهولم بررت 

ميالد 
أوروبا

احتفال تحكمه 
آمال الخالص 

من كورونا

يختلف االحتفال بعيد الميالد في أوروبا، وفي غيرها، 
مكافحة  تدابير  الماضية.  السنوات  عن  العام،  هذا 
كورونا لم يَُر مثلها في غرب القارة منذ الحرب العالمية 

الثانية، لتحكم العيد آمال الخالص من هذا الوباء

اختفت بفعل القيود التي 
تمنع اللقاءات الجماعية 

مظاهر كثيرة
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بالتدخل  للشرطة  مع صاحية  أقصى،  كحّد 
وفرض غرامات مالية على املخالفني.

تــوقــفــت الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة املــخــصــصــة في 
أيام املياد، في مسارح وقاعات الدول، والتي 
كانت تنقلها التلفزيونات مباشرة، خصوصًا 
الـــبـــرامـــج الـــســـاخـــرة بــمــشــاركــة أشـــهـــر فــنــانــي 
الدول. الوضع مختلف حتى عن فترة الحرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، بــحــســب مــا تــظــهــر األعــمــال 
الــســيــنــمــائــيــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والـــوثـــائـــقـــيـــة، 
فاملتحاربون كانوا يجدون فسحة بني سكوت 
املــدافــع وأصــــوات الــرصــاص لــتــبــادل التهنئة 
باملياد، ومن خنادق الطرفني كان املتحاربون 
الجديدة.  بالسنة  تهنئة  صرخات  يتبادلون 
فـــالـــعـــنـــاق،  ــي مـــيـــاد 2020 األوروبــــــــــي  فــ أمـــــا 
حتى، يغيب عن مجتمعات تعرف بحميمية 

الترابط، كفرنسا وإيطاليا.
أنجيا  مستشارتها  وعــدت  التي  أملانيا،  فــي 
مـــيـــركـــل شـــعـــبـــهـــا بــتــخــفــيــف بـــعـــض الـــقـــيـــود 
فــي عــطــلــة املـــيـــاد، ارتــــدت األمــــور إلـــى سابق 
عهدها بــإغــاقــات جــديــدة وتــشــديــد إجـــراءات 
أكثر من  التقاء  ُيمنع  إذ  االجتماعي،  التباعد 
5 أشـــخـــاص فـــوق الــرابــعــة عـــشـــرة، مـــع إغـــاق 
مــســتــجــد لـــحـــدود الـــبـــاد، ومــنــع الــطــيــران مع 
بريطانيا، خوفًا من الطفرة الجديدة. وأملانيا 
الــتــي انــطــلــق مــنــهــا تــقــلــيــد »شـــجـــرة املـــيـــاد«، 
ــنــــع اســـتـــغـــال  ــرة ملــ ــطــ ــفـــســـهـــا مــــضــ وجـــــــــدت نـ

مواطنيها اإلجازة في التزلج على جليد األلب 
)حتى 10 يناير/ كانون الثاني املقبل(، وهو 
من تقاليد األملــان السنوية بني املياد ورأس 

السنة الجديدة.
إيطاليا من ناحيتها، كمقصد أوروبي شمالي، 
هربًا من كآبة الشتاء واستغااًل لأليام الفاصلة 
لــم تكن على موعد  املــيــاد ورأس السنة،  بــني 
 مع »مياد أكثر رصانة ومن دون 

ّ
هذا العام إال

تجمعات وعناق وقبات«، على ما ذهب إليه 
رئيس وزرائها جوزيبي كونتي مخاطبًا شعبه. 
ومــنــذ بـــدأت إجـــازة املــيــاد )تمتد مــن اإلثنني 
املاضي حتى 7 يناير/ كانون الثاني املقبل(، 
لن يكون مسموحًا لإليطاليني بمغادرة مسقط 
رأسهم، في ما يشبه حظر حرية التنقل على 

الصعيد الوطني.
كذلك، اختارت إسبانيا التي اعتادت استقبال 
أفواج السائحني األوروبيني في املياد والسنة 
الجديدة، ما سّمته »ميادًا مختلفًا«. فقد عادت 
القيود إلى الباد، ولم ُيسمح بالتقاء أكثر من 
6 أشــخــاص فــي املــنــاســبــات، لتطغى الــقــيــود 
على حياة مجتمع يعتبر من أكثر املجتمعات 

األوروبية تقاربًا والتقاء في مناسبة املياد.

بابا نويل والقداديس
وفي العادة يترافق موسم عيد املياد األوروبي 
مع انتشار »أسواق املياد«. هذه السنة غابت 
تلك األســـواق عــن مــدن أوروبــــا، مثلما عانى 
قطاع متاجر الهدايا من ضربات مؤملة بسبب 
سياسة اإلغاق، واضطرار كثيرين الستخدام 
ــهــا لــم تقدم 

ّ
متاجر اإلنــتــرنــت، بــالــرغــم مــن أن

ضمانات بوصول الهدايا في موعدها املحدد. 
 ظاهرة »بابا نويل« 

ّ
وباإلضافة إلى ذلك، فإن

في 2020 لم تصل إلى ربع انتشارها في 2019. 
وإذا كانت بعض الدول قد حاولت أن تخفف 
عــلــى األطـــفـــال، الــذيــن اعـــتـــادوا عــلــى صاحب 
اللحية البيضاء والقميص والسروال األحمرين 
وكـــيـــس الــــهــــدايــــا، فـــبـــحـــرص شــــديــــد، ومــنــعــًا 
لتجمعهم حوله في الشوارع واملراكز التجارية، 
الشمال،  دول  في  خصوصًا  بعضها،  اختار 
ــفـــال، التي  زيــــارة »بــابــا نــويــل« لــريــاض األطـ
استثنيت من اإلغاق بإجراءات تباعد صارمة.

وبـــالـــطـــبـــع، ال يــمــكــن لـــألوروبـــيـــني االحــتــفــال 
باملياد من دون »قــداس املــيــاد«، وهــو األمر 
الذي أثار سجااًل قبل أيام قليلة من بدء املوسم. 
ثار  الجديدة،  اإلجـــراءات  تشديد  مع  وتزامنًا 
أيضًا سجال حول كيفية التغلب على القيود 
بــرأس  االحتفال  وفــي تجمعات  الكنائس  فــي 
ــــي رصـــد سجال  الــســنــة. فــمــن الــشــمــال األوروبـ
اندلع في كوبنهاغن يوم 20 ديسمبر/ كانون 
املياد،  أهم طقوس  الجاري، حول أحد  األول 
وهو قداس املياد في الكنائس. فبني معارض 
وموافق على توجه من يريد حضور الخدمة 
الكنسية، مساء أمس الخميس، توسعت دائرة 
الــقــداديــس، بسبب عــادة  التحذير مــن تــحــول 
الترتيل والغناء الجماعي، إلى مصدر انتشار 
ــة للقساوسة  لــلــعــدوى، وســـط انــتــقــادات الذعـ
واألبـــرشـــيـــات الــتــي أصــــرت عــلــى فــتــح أبــــواب 
الكنائس. سجال كوبنهاغن، مع التأكيد على 
ه في ذاكرة الدنمارك والنرويج »لم تتوقف 

ّ
أن

قــداديــس املــيــاد حــتــى أثــنــاء الــحــرب العاملية 
الثانية واالحــتــال األملــانــي« بحسب ما ذهب 
رجــال ديــن، جــاءت الـــردود قاسية من أعضاء 
الكنيسة الشعبية )الرسمية، التي تضم نحو 
80 في املائة من الشعب ويدفعون ضريبة لها 
 ما يواجه الباد 

ّ
 من 1 في املائة شهريًا(، أن

ّ
بأقل

وباء وليس احتااًل أو حربًا. بعض مقترحات 
ذهبت  الــديــنــي  التقليد  هــذا  على  الحريصني 
باتجاه »قـــداس فــي الــســيــارات« )عــلــى طريقة 
حضور سينما الهواء الطلق(، وهو ما جرى 
في الربيع والصيف املاضيني بالنسبة للحفات 
في  التي حضرها جمهور جالس  املوسيقية 
على  الكنائس  إلصـــرار  واملنتقدون  مركباته. 
 عــام، أعــادوا 

ّ
تجمع الناس تحت سقفها، ككل

الكنيسة  إلى مستوى مختلف حول  السجال 
ويمكننا  كنيسة  في  يولد  لم  »فيسوع  كبناء 
االحتفال خارجها«، كما عقبت القس سوزان 
أويــــن، الــتــي اخــتــارت ليلة أمـــس إقــامــة قــداس 
ألتباع أبرشيتها في جنوب الدنمارك في قاعة 
التي  إسكندينافيا،  دول  كانت  وإذا  رياضية. 
)بالرغم  البروتستانتي  االتجاه  يغلب عليها 
وأرثوذكسية(،  كاثوليكية  أقليات  وجــود  من 
 التزامًا بالدين، خصوصًا مع قراءة كثيرين 

ّ
أقل

منهم عيد املياد باعتباره عادة وثقافة متوارثة 
من تقاليد تسبق تبني املسيحية لها قبل نحو 
 األمر ليس كذلك بالنسبة لدول 

ّ
10 قرون، فإن

أخرى كلما اتجهنا جنوبًا في القارة األوروبية.
وفي مدينة اليبزغ األملانية، اختارت الكنائس 
طــريــقــة أخـــرى إلقــامــة الــقــداس بــاتــفــاق جميع 
كنائس املدينة بقرع األجــراس عند السادسة 
من مساء أمــس، ودعــوة الناس لغناء تراتيل 
املياد من على شرفات منازلهم، ومن يختار 
فــعــل ذلـــك خــــارج املـــنـــازل طــلــب مــنــه املحافظة 
عــلــى االبــتــعــاد مــســافــة مــتــريــن عــلــى األقـــل عن 
اآلخرين. وفي هانوفر األملانية أيضًا، اختارت 
القداس  إقامة  الكنائس وبشكل غير مسبوق 
في ملعب كرة القدم التابع للمدينة مع الحفاظ 
التي  بريطانيا  وفــي  التباعد.  مسافات  على 
ضربتها موجة كورونا املتحور، اختار رئيس 
أساقفة كانتربري، جاسنت ويلبي، تأدية قداس 
 على قنوات تلفزيونية 

ّ
املياد عن بعد، إذ بث

كنسية، وعبر »فيسبوك« و»يوتيوب«، لتمكني 
وفي  بيوتهم.  مــن  متابعته  مــن  البريطانيني 
إيطاليا، التي تشهد حظرًا ليليًا للتجول، اختار 
الفاتيكان أن يؤدي البابا فرانسيس القداس قبل 
منتصف الليل، ليتمكن الناس من العودة إلى 
بيوتهم قبل سريان حظر التجول، مع التأكيد 
 القداس لن تحضره سوى قلة من الناس 

ّ
على أن

املتباعدين جسديًا.

مناسبة

بيت لحم ـ محمود السعدي
فاطمة مشعلة  

منذ انتفاضة األقصى عام 2000 وقبلها 
لـــم تشهد  ــــى عـــام 1987  االنــتــفــاضــة األولـ
ــهــــد املــــســــيــــح« فــي  ــم »مــ ــيـــت لـــحـ ــة بـ ــنـ ــديـ مـ
في  استثنائية  ظــروفــًا  املحتلة،  فلسطني 
تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــديـــث، تــســتــدعــي حـــرمـــان 
بعيد  االحــتــفــال  مــن  املسيحيني  أبــنــائــهــا 
 انتشار الفيروس ألزم الجميع 

ّ
املياد، لكن

بــيــوتــهــم، خــصــوصــًا مــع إعـــان الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة اإلغــــــــاق الـــجـــزئـــي ومــنــع 

التجمعات حتى بداية العام الجديد.
يــقــول إلــيــاس الــحــزيــن، مــن مــديــنــة بيت 
»العربي  لحم جنوبي الضفة الغربية، لـ
الـــعـــائـــلـــة  تـــحـــضـــيـــرات   

ّ
»إن ــد«:  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ

اقتصرت على االحتفال داخل املنزل، من 
دون الخروج أو القيام بالزيارات، التزامًا 
بظروف الحجر، ومنعًا النتشار فيروس 
ــا«. لــــدى الـــحـــزيـــن ثـــاثـــة أطــفــال  ــ ــورونـ ــ كـ
تتراوح أعمارهم بني خمسة أعوام وأحد 
»لم  بخصوصهم:  ويوضح  عامًا،  عشر 
ــنــا لــن نخرج 

ّ
نــشــتــِر مــابــس لــلــعــيــد، ألن

ـــي اشـــتـــريـــت ألطــفــالــي 
ّ
ــــزل، لـــكـــن ــنـ ــ ــن املـ مــ

مابس  أختي  زوج  وسيرتدي  الهدايا، 
الحقيقية  هويته  ويخفي  كلوز،  سانتا 
الليلة  الهدايا  هذه  لتقديم  األطفال،  عن 
)أمــــــس( كــمــحــاولــة إلشـــعـــارهـــم ببهجة 

العيد«.
ــيـــت جـــاال  ــنـــة بـ ألــــبــــرت هــــانــــي، مــــن مـــديـ
فـــي الـــغـــرب املـــاصـــق ملــديــنــة بــيــت لــحــم، 
ــر فـــــي كــــونــــه قــــائــــد املـــجـــمـــوعـــة  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
الــبــابــويــة الــبــيــتــجــالــيــة، لــيــفــرح أطــفــالــه 
وأطـــــــفـــــــااًل آخــــــريــــــن. وهـــــــــذه املـــجـــمـــوعـــة 
ــقـــدم الــــعــــروض الــكــشــفــيــة فــــي املـــوكـــب  تـ
ــة كــنــيــســة  الـــرســـولـــي ســـنـــويـــًا فــــي ســـاحـ
املـــهـــد، وتـــقـــدم الـــهـــدايـــا لـــألطـــفـــال. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هـــذا العيد  هــانــي لـــ
حــزيــن. فــي الــعــادة كــانــت تمتلئ ساحة 
ــي ســأشــارك 

ّ
الــكــنــيــســة بــاملــحــتــفــلــني، لــكــن

في املوكب الرسولي مع الفرق الكشفية، 
عــلــى نـــطـــاق ضــيــق وســيــحــضــر الــقــلــيــل 
ــرة الــثــالــثــة،  ــ ــذه هــــي املــ ــ مــــن الــــنــــاس، وهــ
ــري، الـــتـــي يـــمـــّر فــيــهــا ظـــرف  ــمــ طــــــوال عــ
ــيــــاد، وبينما  إغــــاق املــديــنــة خــــال األعــ
كــانــت املـــرة األولـــى بسبب االحــتــال في 
واملـــرة   ،1987 عـــام  الشعبية  االنــتــفــاضــة 
فاملرة   ،2000 عــام  انتفاضة  فــي  الثانية 
فيروس  بسبب  الــيــوم  نعيشها  الثالثة 
االلتزام  على  حريصون  نا 

ّ
لكن كــورونــا، 

بـــالـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، واالحــــتــــفــــال وفـــق 
قــواعــد مــواجــهــة الــفــيــروس، بما يضمن 
ألــبــرت خمسة  لــدى  للجميع«.  الــســامــة 
 
ّ
ــم فــــي الـــخـــامـــســـة، وألن ــغـــرهـ ــاء أصـ ــنــ أبــ
العيد  اإللحاح في معظمه يتمحور في 
نويل،  بابا  أو  كلوز  حــول هدايا سانتا 
فقد أحضر ألــبــرت مــن يلبس هــذا الــزّي 
لألطفال  ليقدم  الكشفية  املجموعة  فــي 
الهدايا ضمن جولة ملحاولة نشر الفرح 

بينهم.
ــن مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم،  ــ ــار، مـ ــ ــــصـ ــا نـ ــنــ ديــ
ــور املـــوكـــب  ــًا مــــن حـــضـ لــــم تــتــمــكــن أيـــضـ
ــأتـــي مــن  ــذي يـ ــ الـــرســـولـــي لــلــبــطــريــرك الــ
الــقــدس، حتى وصوله إلــى باط  مدينة 
كــنــيــســة املــــهــــد ويـــمـــشـــي فــــي ســاحــتــهــا 
الـــديـــر«. تقول  »بــاب  بـــ املــعــروفــة شعبيًا 
ــد«: »أحــضــر  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ بــغــصــة لــــ
ملــشــاهــدة املــوكــب الــرســولــي ســنــويــًا في 
ساحة كنيسة املهد، وأصطحب أحفادي، 
بأجواء  للتمتع  اللهفة  تتملكهم  الــذيــن 

العيد هناك، منها االستمتاع بالعروض 
الكشفية، وحــضــور الــصــاة أيــضــًا، لكن 
هذه السنة لم نتمكن من الذهاب بسبب 
ــدّي تــســعــة أحـــفـــاد  ــ ــا، لــ ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
ـــهـــم لن 

ّ
جــمــيــعــهــم شـــعـــروا بــالــخــيــبــة ألن

ــنـــازل ولـــن يـــرتـــدوا املــابــس  يـــغـــادروا املـ
ــار ثــــــاث بـــنـــات  الـــــجـــــديـــــدة«. لــــــدى نــــصــ
وابنان جميعهم متزوجون من طوائف 
مسيحية مختلفة، لذلك تحتفل عائلتها 
 

ّ
أكثر من مــرة بهذا العيد، وإن كانت كل

هذه االحتفاالت بالرغم من تكرارها، لن 
 
ً
تقام خارج املنزل. توضح نصار محاولة

ــفـــرح خــــال الـــحـــديـــث: »نــحــتــفــل  ــداء الـ ــ إبــ
نحن في عائلتنا الصغيرة، بعيد املياد 
الشهر  والعشرين من هذا  الخامس  في 
)التقويم  الاتينية  الطائفة  مع  )اليوم( 
املقبل  الشهر  من  السابع  وفــي  الغربي( 
)يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي( مـــع الــطــوائــف 
ــة )األرثــــــــوذكــــــــس، والــــســــريــــان،  ــيـ ــرقـ ــشـ الـ
الطائفة  ومـــع  الــشــرقــي(،  للتقويم  وفــقــًا 
األرمنية )الكنيسة األرمنية في القدس( 
في التاسع عشر من الشهر املقبل أيضًا، 

 هذه االحتفاالت ستقتصر على 
ّ

 كل
ّ
لكن

االحتفال املنزلي.
بــالــنــســبــة لــلــصــحــافــي عــمــاد فـــريـــج، من 
ــه 

ّ
رام الـــلـــه، وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، فــإن

لــن يتمكن هــذا الــعــام مــن تــأديــة زيـــارات 
عــيــد املــيــاد ألقــاربــه وحــتــى والــديــه في 
نقل  خشية  منزله  مــن  القريب  منزلهما 
الـــعـــدوى إلــيــهــمــا، بــعــدمــا أصــيــب عــمــاد 
وسيبقى  بالفيروس،  وأطفاله  وزوجته 
فـــي الــحــجــر املــنــزلــي الــصــحــي حــتــى ما 
بعد رأس السنة الجديدة، وفق ما يؤكد 
ــام، كــان   عــ

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. فـــي كـــل لـــ

عـــمـــاد يـــــزور بــيــت لــحــم وكــنــيــســة املــهــد 
لاحتفال بعيد املياد كونه أحد أعضاء 
 كـــورونـــا 

ّ
فـــرقـــة كــشــفــيــة بـــــرام الـــلـــه، لـــكـــن

هــذا العام حرمه ما اعتاد عليه، كما لم 
يتمكن هذا العام من التجهيز بما يكفي 
للعيد بسبب وفاة عمه بالفيروس قبل 
ــبــــوع، مـــا جــعــل فـــتـــرة األعـــيـــاد  نــحــو أســ
مأساوية لديه، لكن تلك املآسي ال تنسي 
ص أعياد الفلسطينيني هو 

ّ
عماد أن منغ

االحتال بالدرجة األولى.

فلسطين: دحر الوباء أمنية جديدة

شجرة الميالد أمام كنيسة المهد رغم كورونا )إيمانويل دونان/ فرانس برس(

تزين المنزل في بيت لحم فهو مكان االحتفال الوحيد لديها )حازم بدر/ فرانس برس(

)Getty /زوار شجرة الميالد قليلون في إحدى ساحات برلين )شون غالوب

5
دول من غرب وشمال أوروبا، بين أكثر 

10 بلدان إصابة بكورونا، هي فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا

أمنية الفلسطينيين 
المعتادة في عيد 

الميالد، هي الخالص 
من االحتالل اإلسرائيلي، 

لكّن أمنية الخالص 
من فيروس كورونا 

الجديد نافستها 
هذا العام بقوة

سلسلة من الهجمات 
المفّخخة في عفرين 
وحلب وريف الحسكة 

الشمالي تزرع الخوف بين 
السكان. البعض أصبح 

لديه »فوبيا«، والبعض 
اآلخر يخاف من السير في 

الشارع في تلك المناطق 
الشمالية التي تسيطر 

عليها المعارضة السورية

رعب المفخخات مناطق سيطرة المعارضة السورية: التعايش مع 
من غير المعلوم حتى 
اآلن الجهة التي تقف 

خلف التفجيرات 

االنفجارات تستهدف 
في غالبية األحيان مواقع 

مأهولة بالمدنيين

عمار الحلبي

ــيـــطـــر عــلــيــهــا  ــــي تـــسـ ــتـ ــ ــه املــــنــــاطــــق الـ ــ ــواجــ ــ تــ
املــعــارضــة الــســوريــة فــي شــمــال الــبــاد منذ 
املستمّرة  التفجيرات  مخاطر  ســنــوات  عــّدة 
التي تطاولها بشكٍل متكّرر. هذا األمر ساهم 
الــخــوف بــني السكان؛ إذ أصبح أي  فــي زرع 
مدني يمشي في شوارع هذه املناطق عرضة 
لــلــمــوت فــي أي لــحــظــة. تشمل هـــذه املناطق 
مدينة عفرين وريفها، ومــدن وبــلــدات ريف 
حــلــب الــشــمــالــي والــشــرقــي، املــعــروفــة باسم 
 إلى أجزاء من 

ً
»مناطق درع الفرات«، إضافة

ريف الحسكة الشمالي املعروفة باسم »رأس 
العني«.

وتسيطر فصائل املعارضة على هذه املناطق 
السنوات  مـــدار  على  خاضتها  مــعــارك  بعد 
املــاضــيــة بــدعــٍم تــركــي ضــد تنظيم »داعـــش« 
دار اليوم 

ُ
و»قوات سورية الديمقراطية«. وت

الــســوري«، وهو  الوطني  »الجيش  قبل  مــن 
ــة الـــســـوريـــة  ــارضـ ــعـ تـــحـــالـــف مــــن فـــصـــائـــل املـ

املدعومة من تركيا. تزداد مخاوف املدنيني 
الــبــالــغ عــددهــم مــئــات اآلالف فــي تــلــك املــدن 
خة 

ّ
املفخ الهجمات  سلسلة  بعد  والــبــلــدات، 

ــيـــارات أو دراجــــات  الــتــي تــكــون إّمــــا عــبــر سـ
تل خمسة مدنيني في 

ُ
نارية. فقبل أسابيع، ق

الباب  مدينة  على  خة 
ّ

مفخ بسيارة  هــجــوٍم 
في ريف حلب الشرقي. كما تعّرضت مدينة 
ختني، 

ّ
بــســيــارتــني مفخ عــفــريــن النــفــجــاريــن 

ــّدة ســـاعـــات فــقــط،  ــ ــان الـــفـــارق بــيــنــهــمــا عـ ــ وكـ
مــا أســفــر عــن وقــــوع عــــدٍد كــبــيــٍر مــن القتلى 
تل 

ُ
ق الفائت،  إبريل/نيسان  والجرحى. وفي 

وأصــيــب الــعــشــرات مــن املدنيني إثــر انفجار 
أضــرارًا  فت 

ّ
خل عفرين،  في  خة 

ّ
مفخ شاحنة 

 في املكان، وكان من أكثر االنفجارات 
ً
واسعة

 منذ سنوات.
ً
ضراوة

 
ّ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، فــــإن ــعـ ــــد »الـ وبـــحـــســـب رصـ

االنــفــجــارات فــي غالبية األحــيــان تستهدف 
 بــاملــدنــيــني، مــثــل الـــشـــوارع 

ً
مـــواقـــع مـــأهـــولـــة

العامة والساحات واألسواق الشعبية التي 
ة باملاّرة، وهو األمر الذي يزيد 

ّ
تكون مكتظ

مــن مــخــاوف مــن يعيشون هــنــاك ســـواء من 
ذين 

ّ
وال إليها،  النازحني  أو  املنطقة،  سّكان 

ُيقّدر عددهم بمئات اآلالف.

الخوف من الموت بانفجار
يعيش معاذ مع أسرته في مدينة أعزاز، في 

الــذي يخافه، وإصابته في االنفجار، وذلك 
عندما كان يسير في شــارع بمدينة الباب. 
وُيعيد إبراهيم النظر حاليًا في مدى أمان 
في  املعارضة  عليها  تسيطر  التي  املناطق 
شمال سورية. ويشرح لـ »العربي الجديد«: 
»اضــطــررت إلــى وضــع أســيــاٍخ معدنية في 
صبت في التفجير، ولو كنُت 

ُ
يدي بعد أن أ

تلت«.
ُ
قريًبا منه أكثر لق

من المسؤول؟
مـــن غــيــر املـــعـــلـــوم حــتــى اآلن، الــجــهــة الــتــي 
الحال  وكــذلــك  التفجيرات،  هــذه  تقف خلف 
فــي كيفية حـــدوث هــذا »االخـــتـــراق األمــنــي« 
املـــســـتـــمـــّر لــتــلــك املــــنــــاطــــق، لـــكـــن املـــعـــارضـــة 
هم »قوات سورية الديمقراطية« 

ّ
السورية تت

بالوقوف خلف تلك التفجيرات.
ــدو حـــلـــول مـــواجـــهـــة هــــذه الــتــفــجــيــرات  ــبـ وتـ
التي تصدر  فالتعاميم  اآلن،  ى 

ّ
ضعيفة حت

عن املجالس املحلية واملؤّسسات الشرطية 
ــتـــواجـــد في  تـــدعـــو املـــدنـــيـــني إلــــى تــجــنــب الـ

ـــع أن تـــحـــُدث فيها 
ّ
ـــتـــوق

ُ
الــنــقــاط الــتــي مـــن امل

فيما  الــضــحــايــا،  ــدد  عـ لتقليل  الــتــفــجــيــرات 
يبدو استئصال هذه االنفجارات أمرًا بعيد 

املنال.
قــبــل فـــتـــرة، طــالــبــت قــــوات الــشــرطــة واألمــــن 
ملدينة  املــحــلــي  للمجلس  الــتــابــعــة  الــوطــنــي 
ــالــــي، بــااللــتــزام  أعــــــزاز، شــمــالــي حـــلـــب، األهــ
ــّد مــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات  ــلـــحـ بــــعــــّدة تـــعـــلـــيـــمـــات لـ
املـــتـــكـــررة هـــنـــاك. وبــحــســب الــتــعــمــيــم، طلب 
املـــجـــلـــس مــــن أصــــحــــاب بـــســـطـــات الــخــضــار 
وضــعــهــا فـــي األمــــاكــــن املــــحــــددة لــهــا وعـــدم 
وضعها في شوارع املدينة وعلى أرصفتها 
ــــي. كــــمــــا طــــالــــب أصــــحــــاب  ــوائـ ــ ــشـ ــ ــكـــل عـ بـــشـ
النارية بتسجيلها في  والــدراجــات  اآلليات 
إلى  األهالي،  التعميم،  النقل. ودعا  مديرية 
اإلبــاغ عن »أي جسٍم مشبوه، بما في ذلك 
األشـــخـــاص، اآللـــيـــات، األجـــســـام الــغــريــبــة«، 
والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضـــــــرورة قـــيـــام أصـــحـــاب 
مراقبة  كاميرات  بتركيب  التجارية  املحال 

أمام محالهم.

ريــف حلب الشمالي، منذ عــام 2017، ونجا 
ــّرات. لــذلــك، هــو يشعر  مــن التفجير ثــاث مــ
بالخطر الحقيقي في كل مــّرة يغادر املنزل 
فيها. يــقــول مــعــاذ، الــنــازح مــن أحــيــاء حلب 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي مّرتني  الشرقية، 
بالقرب  نــاريــة  دراجـــة  انفجرت  متقاربتني، 
ـــي، وفــــي املـــــّرة الــثــالــثــة انــفــجــرت ســيــارة 

ّ
مـــن

ــه 
ُ
خة فــي أحــد الــشــوارع بعد أن غــادرت

ّ
مفخ

ــر الـــذي جعلني بــحــالــة خــوف  بــدقــائــق. األمـ
ـــه يبقى 

ّ
مــســتــمــرة«. ويــضــيــف األربــعــيــنــي أن

فــي حــالــة خـــوف دائــمــة عــلــى أوالده عندما 
يخرجون  عندما  أو  املــــدارس  إلــى  يرسلهم 
من املنزل. ويعّبر عن رغبته في التوّجه إلى 
غير  عتبر 

ُ
ت أيضًا  لكنها  أمنًا  أكثر  مناطق 

مــســتــقــّرة، فبحسب مــعــاذ، »فـــي ريـــف حلب 
تــفــجــيــرات، وفـــي إدلــــب غــــارات جــويــة، وفــي 

مناطق النظام اعتقال وتعذيب«.
مـــن جــهــتــه، يــعــيــش إبـــراهـــيـــم »فـــوبـــيـــا« من 
ــيــــارات، وذلـــــك بــعــد وقـــوع  أحــــد أنــــــواع الــــســ
انــفــجــار بــســيــارة مــفــخــخــة، مـــن هــــذا الــنــوع 

بائعو خضار في أحد
شوارع عفرين )سمير
الدومي/ فرانس برس(
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