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القدس ــ محمد محسن

»ال يضيع حق، وال ينتهي بالتقادم«، هذا 
مــا يقوله إســحــق الــبــديــري، مــديــر جمعية 
الدراسات العربية في القدس التي أغلقتها 
األقصى  انتفاضة  بعد  اإلسرائيلي  االحتالل  قــوات 
الثانية عام 2000. ويقصد بذلك حق عائلته في ملك 
جده القاضي الذي يحمل االسم ذاته بحي القطمون 
الذي يعتبر من أرقى أحياء القدس الغربية، والذي 
استملكه يــهــود عــن طــريــق حـــارس أمـــالك الغائبني 

اإلسرائيلي بعد حرب عام 1948.
»العربي الجديد« في منزله ببلدة  لـ يقول إسحق 
عائلتان  اليوم  »تستوطن  القدس:  شعفاط شمال 
يهوديتان قدمتا من الواليات املتحدة منزل جدي 
املــؤلــف مــن طابقني باعه حــارس أمــالك الغائبني، 
أمــالك مقدسيي األحياء  في مثال حي على سلب 
الــغــربــيــة. لقد ســرقــوا الحجر  الــقــدس  العربية فــي 
وطــردوا البشر، ولكن في يوم ما سيعود األحفاد 
وأحفاد األحفاد للبحث عن بيت جدهم، وسيعود 
أهل القدس وفلسطني إلى بيوت أجدادهم. نحن ال 
نريد أمالكًا يهودية، بل بيوتنا العربية املسروقة 

واملنهوبة«.
ويــــــروي إســـحـــق الـــبـــديـــري أن جــــده عــــاش فـــي هــذا 
الــعــقــار حــتــى وفــاتــه عـــام 1941، ثــم أقـــام فــيــه والـــده 
وعمه وعماته حتى عام 1948، قبل أن يضطروا إلى 

مغادرته بسبب ظروف الحرب حينها التي حّولت 
اندلعت بني قوات  إلى ميدان معركة  القطمون  حي 
الجهاد املقدس، وعصابات »الهاغانا« التي حاولت 
الغتياله  الحسيني  الــقــادر  عــبــد  للقائد  فــخ  نــصــب 

داخل فندق.
أن »عائالت مقدسية كثيرة مكثت في  إلى  ويشير 
السكاكيني والخالدي، تركت أمالكها  الحي، منها 
انتقلت  فــي حــني  يــهــوديــة،  فــيــهــا عــائــالت  لتستقر 
ــــى الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة ومـــكـــثـــت فــــي شــقــة  عــائــلــتــه إلـ
صــغــيــرة، لــكــنــهــا ظــلــت عــلــى صــلــة وجـــدانـــيـــة قــويــة 
ــّرت على  بــأمــالكــهــا، الــتــي لــم تــنــَس وجـــودهـــا، وأصــ
لو  بالتقادم حتى  لن تضيع وتذهب آلخرين  أنها 
جرى تسجيلها في دوائر العقارات. وقد زار والدي، 
الــــذي أشــــرف عــلــى شــــراء األرض الــتــي بــنــي عليها 
املقدسة  املدينة  املنزل بعد إلحاق  العقار، وعماتي 
بسيطرة االحتالل عام 1967، ووجدوا فيه عائلتني 
والعلوي،  األرضـــي  طابقيه  فــي  تقيمان  يهوديتني 

فتجادال مع أفرادهما«. 
ويــؤكــد الــبــديــري أن املــنــزل مسجل بــاســم جـــده في 
العثمانيون،  التي أسسها  دائرة الطابو اإلنكليزية 
تلقيها  رغــم  بــاســتــرداده  تطالب  ظلت  العائلة  وأن 
إجــابــات بــأن كــل شــيء انتهى، وأنــه بــات فــي قبضة 
حــارس أمــالك الغائبني اإلسرائيلي الــذي اعــتــاد أن 
يتصرف بأمالك املقدسيني التي تقع تحت سلطته 
بيعًا وتأجيرًا، مع استثناء أصحابها من ذلك أيضًا.

قانون التسجيل الجديد
ويعتقد البديري أن »اإلسرائيليني رسخوا عمليات 
الغربية،  الــقــدس  فــي  الــعــقــارات  التسجيل وملكيات 
ــى أنـــهـــم ال يـــزالـــون  لــكــن مــعــطــيــات كــثــيــرة تــشــيــر إلــ
يسعون إلى السيطرة على األراضي والعقارات في 
القدس الشرقية، حيث تعتبر أمالك الغائبني كثيرة، 
ما يجعل قانون التسوية الجديد خطيرا باعتباره 
يعزز وجــود اإلسرائيليني فــي عــقــارات الــقــدس، لذا 
يحاولون تطبيقه في أســرع وقــت، ما يحتم تأكيد 
أن الـــقـــدس تــخــضــع لــوصــايــة دولـــيـــة بــمــوجــب قـــرار 
الــتــقــســيــم، وذلــــك قــبــل أن تــأتــي إســرائــيــل للسيطرة 
القدس  إدارة  األردن  ويتولى  الغربية،  القدس  على 
عربي  تحرك  يحصل  أن  »يجب  ويتابع:  الشرقية«. 
ودولي يتعلق بالقدس الغربية التي كانت تخضع 
لوصاية دولية، أو بالقدس الشرقية التي كانت تدار 

من األردن«.
ومــعــلــوم أن الـــقـــانـــون الــجــديــد لــتــســجــيــل األراضــــي 
ــارات طــــرحــــه أخــــيــــرًا »الــــصــــنــــدوق الـــقـــومـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
كاكال(   - إلسرائيل  كيميت  )ألكيرين  اإلسرائيلي« 
الذي يشمل تسجيله آالف الدونمات والعقارات في 

الداخل الفلسطيني، خصوصًا في القدس املحتلة.

األمالك الفلسطينية في القدس الغربية
وفـــي مــا يتعلق بــاملــعــلــومــات املــتــوفــرة عــن األمـــالك 
الــبــديــري  يشير  الــغــربــيــة،  الــقــدس  فــي  الفلسطينية 

ــم املــتــحــدة ضــمــن قــرار  إلـــى أنــهــا مــوجــودة لـــدى األمـ
»حق العودة« الذي يحمل رقم 194. كما أن القيادي 
الــفــتــحــاوي الــســابــق نــاصــر الـــقـــدوة عــمــل عــلــى هــذا 
امللف، واستطاع الحصول على كشف بكل العقارات 
واألراضــي في فلسطني والقدس الغربية، ما يعني 
أن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي يــمــلــك إحـــــصـــــاءات، لكن 
مـــوضـــوع الـــقـــدس تــــرك ســابــقــًا ملـــفـــاوضـــات املــرحــلــة 
النهائية، وجرى الحديث عنها كلها وليس قسمها 
فأهمل  الغربية  القدس  أمــا موضوع  فقط.  الشرقي 
بالكامل، رغم أن الراحل فيصل الحسيني كان يقول 

دائمًا: »نتحدث عن القدس شرقًا وغربًا«.

مجتمع
أثارت مسألة حق األميركّيني في حمل السالح خارج منازلهم انقسامًا في املحكمة العليا للواليات 
املتحدة يمكن أن يؤدي إلى التشكيك في عدد كبير من القوانني األميركية. وناقش القضاة التسعة، 
أن حيازة  قانونًا لوالية نيويورك ينص منذ عام 1913 على  وبينهم ستة محافظني، لساعتني، 
السالح خارج املنزل تقتصر على األشخاص الذين يثبتون أنهم يواجهون خطرًا محددًا. ويطلب 
»الجمعية  الضغط  مــن مجموعة  الحصول على تصاريح وفــرع  ُحــرمــا  مــن مالكي أسلحة  اثــنــان 
)فرانس برس( الوطنية للسالح« من املحكمة العليا إلغاء القانون.  

ضرَب زلزال ضحل تحت سطح البحر جزءًا من شرق إندونيسيا، من دون أن ترد تقارير فورية عن 
أضرار جسيمة أو خسائر بشرية. وقالت هيئة املسح الجيولوجي األميركية إن الزلزال الذي بلغت 
قوته 5.7 درجات وقع على بعد 65 كيلومترًا قبالة أماهاي، وهي قرية ساحلية في جزيرة سيرام 
كــان على عمق عشرة كيلومترات تحت  الــزلــزال  أن مركز  الشمالية. أضافت  في مقاطعة مالوكو 
سطح البحر. وقالت وكالة األرصاد الجوية وعلم املناخ والجيوفيزياء اإلندونيسية إن الزلزال من 
)أسوشييتد برس( غير املرجح أن يتسبب في حدوث تسونامي.  

زلزال ضحل يضرب شرق إندونيسياأميركا: انقسام حول حق المواطنين في حمل السالح

القطمون قبل سبع سنوات،  خالل تفقده منزل 
للبيع،  معروض  البيت  أن  البديري  إسحق  وجد 
له  بيعه  في  مشكلة  ال  أن  المحامي  من  وعلم 
ألف  و850  األول،  للطابق  دوالر  ألف   750 مقابل 
دوالر للطابق الثاني، لكنه لم يملك المبلغ فاتصل 
الفلسطينية  السلطة  فــي  نــافــذيــن  بــأشــخــاص 

وأبلغهم باألمر، فردوا: »ال نشتري أمالكنا«.

»ال نشتري أمالكنا«

)Getty /بيتر سامرز(

ــوبـــل كـــربـــون  ــلـ ــا »غـ ــ ــّدهـ ــ كــشــفــت دراســـــــة عــلــمــّيــة أعـ
بــــرودجــــكــــت«، وهــــو كــونــســورتــيــوم عــلــمــاء دولــيــن 
يدرسون ميزانيات الكربون العاملية  بمناسبة املؤتمر 
العاملي للمناخ »كوب-26«، الذي انطلق في 31 أكتوبر/ 
لثاني  العاملية  االنبعاثات  أّن  املــاضــي،  األول  تشرين 
إلــى مستويات  عــام 2021  قفزت  الكربون  أوكسيد 
قريبة من تلك القياسية املسّجلة خالل فترة ما قبل 

اقتصادي  بشلل  تسّببت  التي  الجائحة  كوفيد-19، 
عاملي أّدى إلى انخفاض ضخم في انبعاثات الغازات 
الدفيئة. وأظهرت الدراسة أّن إجمالي انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون في العالم عام 2021 ستصل إلى 
عام  مستواه  عــن  فقط   %0.8 بنسبة   

ّ
يقل مستوى 

2019، مضيفة أّن االنبعاثات الناتجة عن استخدام 
الــفــحــم الــحــجــري عــــام 2021 ســتــتــجــاوز املــســتــوى 

ها ستبقى دون 
ّ
لكن الجائحة،  قبل  الــذي كانت عليه 

مستواها القياسي املسّجل عام 2014. أما االنبعاثات 
عام  فستبلغ  الطبيعي،  الغاز  استخدام  عن  الناتجة 
2021 أعلى مستوى لها على اإلطالق، وفقًا للدراسة. 
وبسبب جائحة كوفيد-19، فرضت غالبية دول العالم 
ــل، األمـــر الـــذي تــســّبــب عـــام 2020 

ّ
قــيــودًا عــلــى الــتــنــق

فــي انــخــفــاض ضخم فــي إجــمــالــي انــبــعــاثــات غــازات 

ع، وفقًا 
ّ
الدفيئة بلغ 5.4%. أّما عام 2021، فمن املتوق

للدراسة، أن يرتفع مستوى االنبعاثات بنسبة 4.9 في 
 من 1% من املستوى القياسي 

ّ
املائة، لتصل إلى أقل

املسّجل في 2019. وبالنسبة إلى توّزع االنبعاثات في 
عت الدراسة أن 

ّ
2021 بحسب املناطق الجغرافية، توق

تسّجل الصن قفزة في حّصتها لتصل إلى %31.
)فرانس برس(
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تؤكد األرقام أن حاالت االنتحار في األردن العام 
الماضي قد تكون األكبر على اإلطالق. ويعزو خبراء 

السبب الرئيسي إلى تأثيرات كورونا

محامون مغاربة يدافعون عن مهنتهم

1819
مجتمع

عّمان ــ أنور الزيادات

يــشــيــر تـــزايـــد مـــعـــدالت االنــتــحــار 
ــاءات  ــ ــــصـ اإلحـ وفـــــق  األردن،  ــي  فــ
ــيـــة، بــالــتــزامــن  واألرقــــــــــام الـــرســـمـ
مع ظهور جائحة كــورونــا، إلــى خلل يدهم 
أفراد املجتمع، وتغّير في الثقافة املحافظة 

الدينية واالجتماعية للبالد. 
الوطني للطب الشرعي  املركز  يقول رئيس 
68 شخصًا  إن  الــــهــــواري  حــســن  ــتـــور  الـــدكـ
ــوا عــلــى االنـــتـــحـــار فـــي الــنــصــف األول  ــدمـ أقـ
 ،

ً
من العام الحالي، وهم 19 امرأة و49 رجال

أكثرهم عبر شنق أنفسهم، في حني قضى 
آخرون حرقًا أو عبر إلقاء أنفسهم من مكان 
مــرتــفــع، أو بــإطــالق عــيــار نـــاري أو بتناول 

أدوية أو سّم مبيدات حشرات. 
ــاء الــجــنــائــي لــعــام  ويـــحـــدد تــقــريــر اإلحــــصــ
2020 الصادر عن إدارة املعلومات الجنائية 
بــــ 169  فـــي األردن  ــتـــحـــار  االنـ عــــدد حـــــاالت 
بنسبة ارتفاع 45.7 في املائة عن عام 2019، 
موضحًا أن هــذا الرقم »هــو األعلى منذ 10 

سنوات، وربما على اإلطالق«. 
بني  انــتــحــار  حـــالـــة   677 األردن  واحــتــضــن 
 120 عــلــى  وتـــوزعـــت  و2020،   2016 عـــامـــي 
حالة عام 2016، و130 عام 2017، و142 عام 

2018، و116 عام 2019، و169 عام 2020.
الــجــنــائــيــة في  املــعــلــومــات  إدارة  وتـــوضـــح 
ــيـــدة  ــة الـــوحـ ــهـ مــــديــــريــــة األمـــــــن الـــــعـــــام، الـــجـ
الــتــي تملك مــعــلــومــات مفصلة عــن ظــاهــرة 
االنــتــحــار فــي األردن، أن »االنــتــحــار يرتبط 
بأسباب عاطفية ومالية وأخالقية، وأخرى 
تـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــعـــور بـــالـــفـــشـــل واإلحـــــبـــــاط، 
وبـــمـــواجـــهـــة خـــالفـــات شــخــصــيــة وعــائــلــيــة 
وأمــراض ومشاكل نفسية، كما قد تتداخل 
الــتــصــنــيــفــات، أو حــتــى ال يــتــوافــر مــبــررات 

فعلية لإلقدام على هذا التصرف«.  

ضغوط وخلل
ــارة األســــــريــــــة والـــنـــفـــســـيـــة  ــشــ ــتــ ــســ تــــقــــول املــ
الجديد«:  »العربي  لـ العلمي  دالل  الدكتورة 
»الـــضـــغـــوط املــحــيــطــة أســــبــــاب رئـــيـــســـة فــي 
ظـــواهـــر االنـــتـــحـــار، كــمــا ال يــمــكــن اســتــبــعــاد 
تأثير عامل الخلل في إفرازات خاليا الدماغ 
الذي يؤدي إلى سلوك غير عقالني أحدها 
االنــتــحــار«. تضيف: »أحــيــانــًا، تتأثر بعض 
حاالت االنتحار باإلعالم وبمتابعة أشرطة 
قنوات  على  عنف  مشاهد  تحتوي  فيديو 
االجتماعي،  للتواصل  ومــواقــع  التلفزيون 
التي  الشخصيات  الشبان دور  يتقمص  إذ 
يــشــاهــدونــهــا. وقـــد يــكــون ذلـــك أحـــد أســبــاب 

تزايد حاالت االنتحار«. 
وتوضح أن بعض املنتحرين »قد يكونون 
التفاعل  في  بمبالغني  وصفهم  يمكن  ممن 

على صعيد القدرة على مواصلة األعمال أو 
الوظائف. وقد شعر  التسريح من  مواجهة 
أفراد ُكثر بإحباط بسبب عدم قدرتهم على 
ــــالم فـــكـــروا بــهــا قبل  تــنــفــيــذ طــمــوحــات وأحـ

مرحلة كورونا«.  
وفـــي شـــأن قــــدرة الـــنـــاس عــلــى الــتــكــّيــف مع 
الــــضــــغــــوط، يــــوضــــح الـــحـــبـــاشـــنـــة أن »عــلــم 
الــذيــن يملكون  ــراد  األفـ بــأن  االجتماع يفيد 
ــفـــة اســـــتـــــنـــــادًا إلـــــــى الـــبـــنـــيـــة  ــيـ قـــــــــــدرات ضـــعـ
االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــحــيــط بــهــم وأســالــيــب 
على  أكــبــر  لــتــهــديــدات  يتعرضون  نشأتهم، 
صعيد خــلــق حــالــة تــجــرهــم إلـــى االنــحــراف 
ــه فــي  ــ ــوهـ ــ الــــــــذي يـــعـــد االنــــتــــحــــار أحــــــد وجـ

املجتمعات وفق علم الجريمة«. 
ويتابع: »املجتمع األردني متدين بالفطرة، 
واإللهي  البشري  التواصل  بميزة  ويتمتع 
الــشــخــص ويتمسك  يــبــقــيــه  الــــذي يــجــب أن 
وأال  قــدرنــا،  يكتب  الله  إن  بمقولة   

ً
بــه عمال

الــديــنــيــة بسطحية،  يــتــعــامــل مـــع الــصــبــغــة 
الكبير  وتأثيرها  جوهرها  عمق  وتجاهل 

على تصرفاته وحياته«.

استقالل القضاء 
في المغرب لم يتحقق 

منه سوى شكليات

الظروف المالية التي 
رافقت جائحة كورونا 

زادت اليأس الكامل عند 
اإلنسان وبالتالي االنتحار

مع الحدث أو مع ما يشاهدونه. ثم تتسبب 
إفــــــرازات خــاصــة فـــي الـــدمـــاغ فـــي اتــخــاذهــم 
قـــرار االنــتــحــار. وهـــذا مـــرض عقلي يرتبط 
الفئة  أن هــذه  غالبًا بجينات وراثــيــة، علمًا 
التعب  أمــا  لالنتحار،  عرضة  األكثر  تعتبر 
ـــروف الـــحـــيـــاة مثل  الــنــفــســي الـــنـــاتـــج مـــن ظــ
الحرب وقسوة الوالدين، فيمكن أن يتسبب 
باضطراب في السلوك، لكنه ال يقود غالبًا 

إلى االنتحار«. 
أن »االنــتــحــار ال يكون  إلــى  العلمي  وتشير 
مفاجئًا، ويحصل بعد محاوالت وشكاوى 
عـــدة«، وتــؤكــد أهمية اإليــمــان فــي مواجهة 

االنتحار.
انتحار  حـــاالت  عــن  العلمي  تتحدث  كــذلــك، 
تـــرتـــبـــط بــمــشــاكــل خـــاصـــة بـــفـــئـــات عــمــريــة. 
وتعطي مثال عــن فتاة فــي الـــ 14 مــن العمر 
ــوار، لــكــن  ــجـــ أحـــبـــت شــخــصــًا يــســكــن فــــي الـــ
حني رأته يحادث فتاة غيرها ويتغزل بها 
ــاولـــت االنــتــحــار  أصــابــهــا انــفــعــال حــــاد وحـ
بتناول حبوب أدوية ألمها بعدما اعتقدت 
الضروري  بأن أحالمها ضاعت، وبأنه من 

أن تتخلص من حياتها«. 
وتــعــتــبــر الــعــلــمــي أن الـــظـــروف املــالــيــة التي 
رافــقــت جائحة كــورونــا ساهمت فــي زيــادة 
ــامـــل عـــنـــد اإلنــــســــان وبــالــتــالــي  ــكـ ــيــــأس الـ الــ
عمليات االنــتــحــار، بــعــدمــا عــّرضــت الــنــاس 
عن  ناتجة  كبيرة  ومالية  نفسية  لضغوط 

الحجر بالدرجة األولى«.

تمزّق داخلي
مــن جهته، يــقــول أســتــاذ علم االجــتــمــاع في 
»الــعــربــي  جــامــعــة مــؤتــة رامـــي الــحــبــاشــنــة لـــ
الـــجـــديـــد«: »االنـــتـــحـــار مــشــكــلــة اجــتــمــاعــيــة 
ناتجة من سوء تكّيف األفــراد مع الوسائل 
الــشــرعــيــة املــتــوفــرة لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم. 
والــجــيــل الــحــالــي مــتــحــّول ومــنــفــتــح وغــيــر 
ــال الــســابــقــة، لــكــنــه غير  ــيـ مــنــغــلــق كــمــا األجـ
قــادر في الوقت ذاتــه على دفــع فــاتــورة هذا 

االنفتاح«. 
ــر طـــمـــوحـــات  ــ ــثـ ــ ــان ُكـ ــ ــبـ ــ ــيــــف: »لـــــــــدى شـ يــــضــ
ــــداف يــتــمــنــون أن يــحــقــقــوهــا، لــكــن حني  وأهـ
أدوات  أن  يكتشفون  بــالــواقــع  يــصــطــدمــون 
فيقعون  ضعيفة،  يملكونها  التي  التنفيذ 
ــا يــــريــــدون ومـــا  ــلــــي بــــني مــ فــــي صــــــراع داخــ
ــــول عـــلـــيـــه بــحــســب  ــــصـ ــــحـ ــعـــون الـ ــيـ ــتـــطـ يـــسـ
ــدرة  قـــدراتـــهـــم وإمـــكـــانـــاتـــهـــم.  وقــــد تـــكـــون قـ
ق 

ّ
بعض األشخاص على معايشة هذا التمز

ــا يــخــلــق حـــالـــة مــــن اإلحـــبـــاط  مـــــحـــــدودة، مــ
تلحظ  وحـــاالت  نفسية سلبية،  وتــراكــمــات 
بأنهم ضحايا ويسألون  أنفسهم  تمثيلهم 
دائــمــًا مــا الــعــبــرة مــن وجــودهــم مــا دامـــوا ال 
الحياة،  فــي  أهــدافــهــم  تحقيق  يستطيعون 
وبالتالي ملاذا يستمرون فيها. وهنا تغلب 

املــوت على كفة االستمرار  لــدى هــؤالء كفة 
فــي الــحــيــاة. وتــرجــيــح املـــوت يعني سهولة 

اإلقدام على االنتحار«. 

تأثيرات كورونا
كورونا  جائحة  أن  على  الحباشنة  يــوافــق 
»أثـــرت فــي ارتــفــاع نسبة االنــتــحــار، فــي ظل 
ــة عــــن الــــوبــــاء،  ــطـــروحـ األســـئـــلـــة الـــكـــثـــيـــرة املـ
أن  إلــى  ويلفت  سينتهي«.  متى  وأبسطها 
كــورونــا جعل شريحة واســعــة من  »تفشي 
املجتمع األردني تواجه غموضًا اقتصاديًا، 

فلسطينعمان

سورية

المملكة 
العربية 

السعودية

ا�ردن

يخوض المحامون في 
المغرب معركة من أجل 

وقف التدهور الذي آلت إليه 
أوضاعهم المهنية، من 

خالل تنظيم احتجاجات ريثما 
تتحقق مطالبهم

الرباط ـ عادل نجدي

قّرر محامون في املغرب تنظيم وقفات احتجاجية 
ــاء املــقــبــل  ــعــ فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــالد يــــوم األربــ
املـــوافـــق لــــ 10 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، 
كبداية »للتصعيد ودق ناقوس الخطر«، من جراء 
مــا وصــفــوه بــالــتــدهــور الــــذي آلـــت إلــيــه أوضــاعــهــم 
املــهــنــيــة. وتـــأتـــي الــخــطــوة االحــتــجــاجــيــة الــجــديــدة 
فــي ظــل مــا وصــفــتــه فــيــدرالــيــة جــمــعــيــات املــحــامــني 
بــاملــغــرب بـــ »الــتــدهــور الــكــارثــي لــشــروط املــمــارســة 
املهنية السليمة في مختلف محاكم اململكة، في ظل 
جميع  على  املهنية  وانــعــدام  والــالمــبــاالة  التسيب 
املــســتــويــات، مـــا يـــحـــّول مــمــارســة املــحــامــي ملــهــامــه 
الفيدرالية  وتشير  يــطــاق«.  ال  جحيم  إلــى  اليومية 
إلــى أن »هناك تراجعًا خطيرًا لكل مــؤشــرات األمن 
القانوني والقضائي بسبب ثقافة التعاطي الكمي 
واإلحــصــائــي مــع املــنــازعــات املــعــروضــة على أنظار 
الــقــضــاء، والـــتـــي تــحــيــل الــحــقــوق والـــحـــريـــات الــتــي 
تــبــحــث عـــن اإلنــــصــــاف إلــــى مـــجـــرد مـــلـــفـــات«. يــقــول 
رئيس املكتب الفيدرالي لجمعيات املحامني الشباب 
في املغرب عبد البر منديل، إن قطاع العدالة يتخبط 
في مجموعة من املشاكل، منها ما هو بنيوي ومنها 
ما هو ذاتي، الفتًا إلى أن الفيدرالية تحاول من خالل 
قــررت خوضها تعبئة  التي  االحتجاجية  الخطوات 
املحامني إلثارة االنتباه إلى األوضاع داخل القطاع. 
ويــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »هــنــاك شبه أزمــة 
داخـــل املجتمع تــحــاول فــيــدرالــيــة املــحــامــني الشباب 
ليحاول  إلــيــهــا  االنــتــبــاه  لفتت  وقـــد  عــنــهــا،  التعبير 
تفادي  نستطيع  حتى  باملتعنّي  الــقــيــام  املــســؤولــون 
االخــــتــــالالت«. فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول إن »الجميع 
يتحدث عن الفساد املستشري في منظومة العدالة، 
والجميع يشير إلى اآلخر عبر توجيه أصابع االتهام 
من دون أن يتحمل أحد املسؤولية، في وقت ليس من 

مصلحة أحد استمرار ذلك«. 
كما تأتي احتجاجات املحامني املغاربة، وفق منديل، 
فـــي ظـــل تــســجــيــل »تــضــيــيــق عــلــيــهــم أثـــنـــاء مــمــارســة 
عملهم، والذي طاول أيضًا الصحافيني والحقوقيني، 
بسبب آرائــهــم وانــتــقــاداتــهــم ودفــاعــهــم عــن الحقوق 
ــريــــات، وحـــكـــم عــلــيــهــم بــعــقــوبــات قــاســيــة في  والــــحــ
العام،  بالحق  لها عالقة  األحيان في قضايا  بعض 
الحقوقية  بأنشطتهم  عالقة  لها  باطنها  فــي  ولكن 
املغرب  في  القضاء  »استقالل  أن  معتبرًا  واملهنية«، 
مــنــه ســـوى شــكــلــيــات«.  يضيف منديل:  لــم يتحقق 
»األمـــر ال يقتصر على ذلــك فحسب، بــل تــم تسجيل 

املتدخلني في مهنة املحاماة، ما  العديد من  وجــود 
ــارة االنــتــبــاه«.  يستوجب تــحــرك أصــحــاب املهنة إلثـ
السمسرة  »تــغــول  عــن  الفيدرالية  ذلــك، تتحدث  إلــى 
القضائية واملهنية املختصة في  وتقاعس األجهزة 
ما  وهــو  املحامني،  أرزاق  على  لها حفاظًا  التصدي 
نتج عنه تــدهــور كــارثــي فــي األوضــــاع االقتصادية 
الذين  املحامني  العظمى من  للغالبية  واالجتماعية 
يرفضون التخلي عن قيم املمارسة املهنية النظيفة، 
واالستسالم إلغراءات وإكراهات الفساد«. كما تلفت 
تدريجي ومتصاعد لحصانة  »اغــتــيــال  إلــى وجــود 
الـــدفـــاع عــن طــريــق املــتــابــعــات واملـــقـــررات التأديبية 
الــدفــاع  ــاب  الــتــي بــاتــت تستعمل بشكل ســافــر إلرهــ
وإخراس صوته«، معتبرة أن ما وصفتها بـ »الحملة 
الشرسة« ضد املحامني بلغت ذروتها بالوصول إلى 
قرارات قضائية تأديبية بسبب ما يرد في مرافعات 
التعبير  املهني بسبب  واإلعــدام  والتشطيب  الدفاع 
عن اآلراء السياسية، وهو ما لم يحدث حتى خالل 

سنوات الرصاص. 
ــدم عــلــيــهــا  ــقـ ــتـــي يــنــتــظــر أن تـ ــن الـــخـــطـــوات الـ ــ وعـ

العدل  وزارة  استجابة  عــدم  حــال  فــي  الفيدرالية 
»في  أنــه  منديل  يؤكد  املحامني،  ملطالب  املغربية 
حــــال عــــدم وجــــود تـــجـــاوب بــعــد تــنــفــيــذ الــوقــفــات 
االحــتــجــاجــيــة فــي الــعــاشــر مــن نــوفــمــبــر/ تشرين 
أخرى  أشكال  إلــى  اللجوء  الحالي، سيتم  الثاني 
مـــن االحـــتـــجـــاجـــات قـــد تـــكـــون مــحــلــيــة أو وطــنــيــة 
أو تــكــون لها أبــعــاد وأشــكــال أخــــرى«. مــن جهته، 
املحامني  لفيدرالية جمعيات  العام  الكاتب  يقول 
فــــي املـــــغـــــرب، املـــصـــطـــفـــى املـــــدنـــــي، إن »األشــــكــــال 
أداة  تشكل  املحامون  التي خاضها  االحتجاجية 
عن  للتعبير  واملــحــامــيــات  للمحامني  مــشــروعــيــة 
تعاني  الــتــي  الخطيرة  االخــتــالالت  مــن  سخطهم 
منها أوضاعهم املهنية، وهي أيضًا أداتهم لدفع 
كل الفاعلني ودوائــر صنع القرار إلى االستجابة 
لــلــمــطــالــب املـــشـــروعـــة الــتــي صــاغــهــا املـــحـــامـــون«، 
الفيدرالية  تستفز  االخــتــالالت  تلك  أن  إلــى  الفــتــًا 
وتدعوها إلى العمل على دفع املسؤولني للتحرك 

إلصالح ما يمكن إصالحه«. 
»الــعــربــي الــجــديــد  ويـــدعـــو املـــغـــربـــي، فـــي حــديــثــه لـــ
»، إلـــى »إصــــالح وضـــع املــحــامــني املــغــاربــة املهني، 
مسؤوليتها  واملهنية  القضائية  الجهات  وتحمل 
في التصدي ملظاهر الفساد، واإلســـراع في إخــراج 
الــعــادل  والتطبيق  للمهنة،  حــديــث  متطور  قــانــون 
الحقوق والحريات ضد تعسف  للقانون، وحماية 
ــاقــــي الــــســــلــــطــــات، وخــــصــــوصــــًا هـــجـــمـــة الــســلــطــة  بــ
التنفيذية على حقوق املواطنني تحت غطاء حالة 

الطوارئ الصحية«.

انتحار األردنيينتحقيق
كورونا وراء الغموض والسلبية

الصين: استراتيجية مكافحة كورونا ُتربـك المواطنين

يكفي تسجيل إصابة 
واحدة لفرض إغالق كامل 

على منطقة محددة

بكين ــ علي أبو مريحيل

اتــهــا  إجــراء الصينّية  السلطات  تشديد  أثــار 
في مكافحة فيروس كورونا، حالة من اإلرباك 
والقلق في املجتمع الصيني، وطرح تساؤالت 
حول أسباب هذا التشديد على الرغم من أن 
عدد اإلصابات اليومية في الصني ال يزال أقل 
بكثير من معدل اإلصابات في غالبية الدول. 
وأخضعت السلطات املحلية خالل األسبوع 
املـــاضـــي ثــــالث مــــدن لـــإلغـــالق تــضــم نــحــو 6 
مـــاليـــني صــيــنــي، مـــن بــيــنــهــا بــعــض األحـــيـــاء 
إلى  باإلضافة  بكني،  العاصمة  في  السكنية 
مدينة النجو عاصمة مقاطعة قانسو شمال 
غــربــي الـــبـــالد، ومــديــنــة إيــجــني الــقــريــبــة من 
منغوليا والتي تضم 35 ألف نسمة. وخضع 
أكثر من 1.6 مليون مواطن في تلك املناطق 
ــيـــت رحــــالت  ــغـ لـــفـــحـــوصـــات كــــوفــــيــــد-19، وألـ
طائرات وقطارات سريعة، إلى جانب تعليق 
خدمات الحافالت وسيارات األجرة، وطالبت 
السلطات السكان بالبقاء في منازلهم وعدم 

الخروج إال للضرورة القصوى.
واعــتــمــدت الــصــني أخـــيـــرًا نــهــجــًا أكــثــر تــشــددًا 
الــجــديــدة، يختلف  الــبــؤر  تتبع ومعالجة  فــي 
ــان الــوضــع عــلــيــه أثــنــاء الــظــهــور األول  عــمــا كـ
ــام 2019، إذ  ــــان عـ لــلــفــيــروس فـــي مــديــنــة ووهـ
لــفــرض إغــالق  يكفي تسجيل إصــابــة واحــــدة 
كامل على منطقة محددة وإخضاع املخالطني 
لم تتساهل  أنها  كما  كــوفــيــد-19،  لفحوصات 
مع أي تقصير على مستوى مسؤولي الحزب 
شيجياجوانغ،  منطقة  فــفــي  املــقــاطــعــات.  فــي 
عاصمة مقاطعة خبي القريبة من بكني، أوقف 
مطلع األســبــوع الــجــاري مــا ال يقل عــن ثالثة 
مــســؤولــني بــســبــب ســـوء االســتــجــابــة لــلــوبــاء. 
وبحسب وسائل إعالم حكومية، أقيل كل من 
جــوانــغ،  رئــيــس محافظة شينزي جيا  نــائــب 
نفسها  املحافظة  فــي  الصحة  دائـــرة  ورئــيــس 
ــيــــس الــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــغ، ورئــ ــ ــدونـ ــ جـــيـــا ويـ
في بلدة دا شياو تــو، قــاو هــاي شيا. وأرجــع 
السلطات  إلــى حــرص  التشديد  مراقبون هــذا 
قبل  اإلصــابــة  حـــاالت  عــلــى تصفير  الصينية 
ــة الـــشـــتـــويـــة فــي  ــيـ ــبـ ــاب األوملـ ــعــ ــــدء دورة األلــ بـ
العاصمة بكني الــعــام املــقــبــل. وقـــال هـــؤالء إن 
الصني ال ترغب في أن يعّكر فيروس كورونا 
صفو األجواء، أو يتسبب في تعطيل الجهود 
الــحــثــيــثــة الــتــي بــذلــتــهــا عــلــى مــــدار الــســنــوات 

املاضية الستضافة هذا الحدث العاملي.
ومـــا تــســّبــب فــي إربــــاك الصينيني أخــيــرًا هو 
التجارة  وزارة  مــوقــع  على  نشر  الـــذي  البيان 
ــو املـــواطـــنـــني إلـــى  ــدعـ اإللـــكـــتـــرونـــي، والـــــــذي يـ
تخزين مواد غذائية استعدادًا لحاالت طوارئ 
الـــذي تعامل معه السكان  لــم يــحــددهــا، األمـــر 
بـــشـــيء مـــن الــقــلــق والــــحــــذر. وفـــســـر بعضهم 
الـــدعـــوة بــاحــتــمــال ظـــهـــور طـــفـــرة جـــديـــدة من 
ــيــــروس كــــورونــــا أكـــثـــر فـــتـــكـــًا، بــيــنــمــا ذهـــب  فــ

آخرون إلى االعتقاد بأن ذلك له عالقة بضربة 
عــســكــريــة قــد تــقــدم عليها الــصــني الســتــعــادة 
ــوان، مــســتــنــديــن فــــي اعــتــقــادهــم  ــ ــايـ ــ جــــزيــــرة تـ
ــواء الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  ــ ــ ــى تـــوتـــر األجـ إلــ
فــــي املـــنـــطـــقـــة، والــــتــــهــــديــــدات والـــتـــصـــريـــحـــات 
الــنــاريــة الــتــي يطلقها مــســؤولــون فــي الحزب 
الديمقراطي  التقدمي  الحزب  ضد  الشيوعي 
الــذي يحكم الــجــزيــرة. ويــقــول مبرمج صيني 
يعمل في العاصمة بكني وي زانغ، لـ »العربي 
الجديد«، إن األخبار ما زالت متضاربة حيال 
إلى  الفتًا  الــجــديــدة،  والتوجيهات  اإلجــــراءات 
أن عدد حاالت اإلصابة في الخارج وصل إلى 
معدالت قياسية. مع ذلك، تسير الحياة بشكل 

املــواطــن بأن  أمــا في الصني، فيشعر  طبيعي. 
البالد مقبلة على وباء قاتل. يضيف أنه يثق 
بــالــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، لــكــنــه لــم يــحــصــل على 
إجابات شافية حول هذا التشدد، معتقدًا بأن 
هــنــاك شــيــئــا مــا تخفيه الــســلــطــات قــد يشكل 

خطرًا على الحياة العامة.
من جهتها، تقول تساي بــني، وهــي مترجمة 
تقيم في مقاطعة خبي التي تخضع للحجر 
الــصــحــي، إنــهــا لــم تــغــادر منزلها فــي منطقة 
شيجياجوانغ منذ أسبوعني بسبب اإلغالق 
يسيطر  القلق  أن  مضيفة  للمنطقة،  الــكــامــل 
ــراد أســرتــهــا، ألنــهــم ال  عليها وعــلــى جميع أفـ
يعلمون مــاذا يحدث في الــخــارج، وإلــى متى 
ســـوف يــســتــمــر الــحــجــر. وتــلــفــت إلـــى أن عــدد 
ــابـــة فـــي املــنــطــقــة بــلــغ 26 حــالــة،  حــــاالت اإلصـ
أقــل بكثير من الفترة التي انتشر فيها  وهــو 
وفي  الحالي.  العام  املنطقة مطلع  في  الوباء 
ما يتعلق باإلجراءات الجديدة، يقول الباحث 
ــلـــوم  ــعـ الـــصـــيـــنـــي فــــي مـــعـــهـــد الــــــدراســــــات والـ
اإلنــســانــيــة بمقاطعة فــوجــيــان، تــشــني يــونــغ، 
القلق طبيعية  حالة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ 

ألن اإلنـــســـان يــخــاف املــجــهــول، ونـــظـــرًا لــعــدم 
ــة ومـــــحـــــددة، فـــإن  وجــــــود تـــفـــســـيـــرات واضــــحــ
بـــاب االجــتــهــاد ســيــبــقــى مــفــتــوحــًا وسنشهد 
ــأويـــالت املـــبـــالـــغ فــيــهــا. لكنه  ــتـ ــن الـ الـــعـــديـــد مـ
يشدد على أن أي قرار تتخذه الحكومة يأتي 
فــي صــالــح املــواطــن، وبالتالي يجب االلــتــزام 
ــراءات تحسبًا ألي طـــارئ. يضيف  بتلك اإلجــ
املشددة هو  لــإلجــراءات  املنطقي  التفسير  أن 
تــزامــن تــوقــيــت ظــهــور الــفــيــروس فــي مناطق 
عــــدة، مــا يــشــيــر إلـــى قــصــور أو اســتــهــتــار في 
مكان ما، سواء على مستوى التزام املواطنني، 
ــي تــلــك  ــ ــرف املــــســــؤولــــني فـ ــ ــــصـ أو تـــعـــامـــل وتـ
املناطق. يضيف أنه حتى في ذروة الوباء، أي 
قبل عام من اآلن، لم تكن هناك بؤر متزامنة، 
وكانت اإلجراءات تتركز على بؤرة الفيروس 
كــمــا حـــدث فــي مــديــنــة ووهـــــان، بينما الــيــوم 
نحن أمام ثالث مدن ينتشر فيها الوباء بما 
فيها الــعــاصــمــة بــكــني الــتــي مــن املــفــتــرض، أن 
تــتــزيــن الســتــقــبــال الــعــرس األوملـــبـــي بــــداًل من 
فــــرض إغـــالقـــات وحـــجـــر صــحــي فـــي مــنــاطــق 

متفرقة، على حد قوله.

ــراء  ــبــ فـــــي وقـــــــت يــــــــــزداد اقــــتــــنــــاع الــــخــ
النفسيني بضرورة اعتماد نهج »أكثر 
العقلية  استباقية« في مجال الصحة 
يــشــبــه أســـلـــوب تــشــخــيــص الــعــالمــات 
ــــراض الــقــلــب،  ــأمـ ــ املـــبـــكـــرة لـــإلصـــابـــة بـ
استندت شركة »كوا« إلى هذه الفكرة 
فــي إنــشــاء مــشــروع قــدمــتــه، باعتباره 
ألــعــاب ريــاضــيــة للصحة  »أول صــالــة 
ــتــــحــــدة.  الـــعـــقـــلـــيـــة« فـــــي الـــــــواليـــــــات املــ
فترة وجيزة،  الشركة، خالل  ونجحت 
في جــذب انتباه وأمـــوال رجــال أعمال 
قسم  بينهم  مهمة،  وظــائــف  وشاغلي 
كــبــيــر مـــن خـــبـــراء وادي »ســيــلــيــكــون« 
املعلوماتية  شركات  كبار  يضم  الــذي 
فــي الــعــالــم، إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة من 

الرياضيني املحترفني.
ينقل تقرير نشره موقع »مينز هيلث« 
أن »كوا« التي جمعت أرباحًا مقدارها 3 
ماليني دوالر فور افتتاحها في خريف 
»اللياقة  في  عمليًا  عالجًا  تقدم   ،2020
يــبــدأ مــن 25 دوالرًا  الــعــاطــفــيــة« بسعر 
للحصة الواحدة، وهو مبلغ أكثر كلفة 
التقليدي. ويشير  الــفــردي  الــعــالج  مــن 
إلى أن سمات »اللياقة العاطفية« التي 
طـــورتـــهـــا الـــدكـــتـــورة فـــي عــلــم الــنــفــس، 
ــلـــي أنــــهــــالــــت، الــــتــــي تــــديــــر قــســم  ــيـ إيـــمـ
عـــيـــادات شــركــة »كــــــوا«، تــشــمــل تــعــزيــز 
ــذاتــــي والـــتـــعـــاطـــف والــيــقــظــة  الـــوعـــي الــ
والفضول واللعب واملرونة والتواصل. 
ويـــوضـــح الــتــقــريــر أن فـــصـــول الــلــيــاقــة 
صياغة  بـــإعـــادة  تتعلق  »ال  الــعــاطــفــيــة 
ــز أكـــثـــر عــلــى  ــركــ ــة، وتــ ــفـــولـ صـــدمـــة الـــطـ
أسئلة تتحدى األنماط، وتقدم خطوات 
الثقة  تحسني  أجــل  مــن  للتنفيذ  قابلة 
وتــقــلــيــل الـــتـــوتـــر وتـــقـــويـــة الـــعـــالقـــات«. 
الصحة  مــنــحــت  »إذا  أنــهــالــت:  وتـــقـــول 

للصحة  مماثل  اهتمام  مقدار  العقلية 
الجسدية، يمكن القيام بخطوات كبيرة 
وتطبيقات  املطلوبة.  املساعدة  لتوفير 
بعيدًا  حقيقية  احــتــيــاجــات  تلبي  أكـــوا 
ــة  ــايـ ــلـــى رعـ عــــن تـــــوتـــــرات الــــحــــصــــول عـ
خـــاصـــة ملــعــالــجــة املـــشـــاكـــل املـــطـــروحـــة، 
وانتظار تبلور نتائجها، فالعالم يريد 
 ملـــشـــاكـــل لــيــســت 

ً
 ســـريـــعـــًا وســــهــــال

ً
ــال ــ حـ

سريعة وسهلة. والحل الناجح الوحيد 
هــو احــتــرام هـــذا الــتــعــقــيــد«. والحقيقة 
الـــعـــافـــيـــة«  ــات  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ »مـ مــــشــــاريــــع  أن 
اإلنجازات  أصحاب  من  مزيدًا  تجتذب 
الــكــبــيــرة الــذيــن يــرغــبــون فــي الــتــواصــل 
مع مشاعرهم. وقد استثمر نجما كرة 
وإريــك  رابينو  ميغان  األميركية  القدم 
الناشئة  »ريــل«  شركة  في  كيندريكس 
وتبث  دوالر،  مــلــيــون   16 جمعت  الــتــي 
اإلنــتــرنــت  عــلــى  دورات  للمستخدمني 
ــا ثـــمـــانـــيـــة أســـــابـــــيـــــع، تـــتـــنـــاول  ــهــ ــدتــ مــ
بكلفة  والتواصل  القلق  مثل  مواضيع 
شــهــريــًا.  دوالرًا   28 تــنــاهــز  مــنــخــفــضــة 
ــا الــســبــاح األوملـــبـــي مــايــكــل فيلبس  أمــ
الذي امتلك جرأة االعتراف سابقًا بأنه 
عانى من االكتئاب وتعاطي املخدرات، 
فــيــتــولــى مــهــمــة املــتــحــدث بــاســم شركة 

»توكسبايس« للعالج بالكالم.
يـــقـــول الــطــبــيــب الــنــفــســي غـــريـــغـــوري 
سكوت براون: »قد يكون هذا النوع من 
العالج  لبرنامج  جيدًا  جسرًا  التدخل 
القائم على األدلة الذي يتواله الطبيب 
النفسي، ومكانًا جيدًا للحصول على 
دعم. لكن أمراضًا عقلية شديدة، مثل 
االكتئاب الشديد واالضطراب الثنائي 
القطب والفصام، تحتاج إلى مستوى 

أعلى من الرعاية مع طبيب«.
)كمال حنا(

عالجات »اللياقة العاطفية« 
تجذب صفوة األميركيين

محمد أحمد الفيالبي

هل تدخل شجرة التبلدي قائمة األنواع املهددة باالنقراض، في حن أنها 
جديرة بدخول موسوعة غينيس لألرقام القياسية؟ كيف ال، وهي التي 
عــام وبعضها يتخطى  مــتــرًا، وتعّمر 600  إلــى 15  يصل قطر جذعها 
حاجز األلف، علمًا أنها ال تكّون حلقات سنوية في خشب الجذع، لكن 
علماء النبات توصلوا إلى طريقة لتخمن عمرها، بعدما أوجدوا عالقة 

بن قطرها وعمرها.
الـــذي يعتقد بــأن مــصــدره عــربــي »بو  يطلقون عليها اســم »الــبــاوبــاب« 
ِحباب«، في إشارة إلى احتواء ثمرة الشجرة على حبات كثيرة تسمى 
لعالم  نسبة  »أدانسونيه«  فهو  للشجرة  العلمي  االســم  أما  ليس«. 

ُ
ق

ْ
ن

ُ
»الق

رسلته شركة 
ُ
النبات الفرنسي ميشال أدانسون )1727 – 1806(، الذي أ

عن  معلومات  لجمع   1748 عام  السنغال  إلى  الفرنسية  الشرقية  الهند 
الحيوانات والنباتات ووضع أوصافها.

فــي غـــرب الـــســـودان يستخدمونها لــفــظــًا ورســمــًا لــلــداللــة عــلــى مــا هو 
فترة  تعقبها  اإلقليم،  هذا  في  الغزيرة  األمطار  كردفاني، فحن تسقط 
جفاف تختزن خاللها الشجرة كميات كبيرة من املاء، ما ألهم السكان 
املحلين توظيف تجويف الجذع لتخزين املياه عبر إحداث فتحة ُعلوية 
بن األغصان الستقبال مياه األمطار والتعبئة اليدوية والتفريغ. ويفعل 
ذلك السكان على امتداد موطنها األصلي في الشريط الجغرافي الواقع 
إلــى غربها، حيث  األفريقية  الــقــارة  الــصــحــراء، واملمتد مــن شــرق  تحت 

تنتشر حتى السافانا الرعوية في جنوب أفريقيا. 
تتضمن الشجرة ثمانية أنواع، وأكثر ما يميزها خلوها من األوراق ملدة 
9 أشهر سنويًا، فهي ال تحتفظ بأوراقها إال في الخريف، وال تستغرق 

فترة تفتح أزهارها كثيرًا.
الجافة  التبلدي  النساء بجمع ثمار  القرى األفريقية تقوم  في كثير من 
فرز وُيطحن جوفها يدويًا أو باستخدام آالت، وتصنع 

ُ
الناضجة التي ت

منها أنواع من األغذية كالعصائر، والعصيدة والحلوى، كما الحال في 
يعد  لدينا بعصير شعبي  ارتبطت  فقد  أما هنا  باغا بمدغشقر.  قرية 
بعض  نشطت  وأخــيــرًا،  الــســودانــيــون.  بــه  يعتز  وثقافيًا  تاريخيًا  رمـــزًا 
من  التجميل  ومستحضرات  الطبية  الــزيــوت  استخالص  فــي  املصانع 
الشجرة، وطرحت شركات عاملية مثل »كوكاكوال« و»كوستكو«،  ثمار 
و»إينوسنت« للعصائر و»سوجا«، و»يو فالي« منتجات جديدة تحتوي 
واملغنيسيوم  والكالسيوم  »ســي«  بفيتامن  الغنية  التبلدي  ثمار  على 
التبلدي في  ثــمــار  ُيعبأ مسحوق  اآلن  والــحــديــد. وحــتــى  والــبــوتــاســيــوم 

أكياس وُيشحن إلى أوروبا. 
اآلن، بسبب عوامل عدة تواجه شجرة التبلدي تحديات خطر االنقراض 
واالختفاء إلى األبد، ما دعا مهتمن في شؤون البيئة والنبات بالسودان 
إلى دق ناقوس الخطر، من أجل التفكير العملي في إيجاد الحلول الالزمة.
)متخصص في شؤون البيئة(

التبلدي

إيكولوجبا

مكافحة  بــإجــراءات  االنتحار  حــاالت  ارتفاع  »تضامن«  جمعية  بــررت 
كورونا، وتدني مستوى الدخل أو فقدانه، وخسارة أفراد وظائفهم، 
وارتفاع حاالت العنف األسري. واعتبرت أن محاوالت االنتحار لدى النساء 
أصبحت قضية بالغة الخطورة بعدما بتن يشكلن نسبة 30 في المائة 

من عدد المنتحرين، وينفذن 62 في المائة من إجمالي المحاوالت. 

ثلثا المحاوالت نسائية

)Getty /كورونا عّطل طموحات وأحالمًا )أرتور فيداك

داخل إحدى المحاكم في المغرب )فرانس برس(
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)Getty /العافية العقلية مفتاح اإلنجازات )ستيف راسل

)Getty/ُتجرى فحوصات كوفيد-19 بكثافة في شيجياجوانغ )ليو لي


