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األردنيون يفضلون التعليم المدرسي الوجاهي

أظهر استطالع للرأي أعلنت نتائجه أمس األربعاء ،أن  70في املائة من أهالي الطالب في األردن
يفضلون التعليم املدرسي الوجاهي رغــم انتشار فيروس كــورونــا ،في حني اختار  26في املائة
النظام الهجني في التعليم ،ولم يفضل التعليم عن بعد سوى  3في املائة من أولياء األمور .وشمل
استطالع الرأي عينة عشوائية من نحو  24799شخصًا موزعني إلى عينتني (عينة أولياء األمور
وعينة الـطــاب) ،وقــامــت بــه الحملة الوطنية للعودة إلــى امل ــدارس «نحو عــودة آمنة للمدارس»
(العربي الجديد)
بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون املرأة.

كشفت وزارة التخطيط العراقية عن ارتفاع عدد سكان البالد إلى  40مليون شخص نهاية العام
املاضي ،متوقعة ارتفاع عــدد السكان خــال العشر سنوات املقبلة ليصبح عند عتبة الخمسني
يجر العراق منذ الغزو األميركي للبالد عام  2003أي إحصاء سكاني دقيق
مليونًا سنة  .2030ولم ِ
يعتمد على املسح والتوثيق إلكترونيًا ،بسبب خالفات سياسية حادة حالت دون إجراء التعداد،
إذ تصر قــوى سياسية على تضمني الطائفة الدينية لهوية املــواطــن في وقــت ترفض قــوى ذلك
(العربي الجديد)
وتعتبره ترسيخًا للتقسيم الطائفي.

أميركا :أول إعدام لسيدة منذ  7عقود
ّ
نفذت الواليات املتحدة أول عملية إعدام فيدرالية منذ
سبعة عقود ،بحق امــرأة قتلت مربية كالب بهدف
ســرقــة جـنـيـنـهــا ،بـحـســب م ــا أعـلـنــت وزارة الـعــدل
األميركية .وأعلنت ال ــوزارة وفــاة ليزا مونتغومري
( 52عامًا) في سجن تير هوت في إنديانا ،مشيرة
ُ ّ
إلــى أن االع ــدام نــفــذ «وفـقــا للحكم ال ــذي أوص ــت به
باإلجماع هيئة محلفني فيدرالية وفرضته املحكمة

املحلية األميركية للمنطقة الغربية من ميزوري عام
 .»2007وكانت املحكمة العليا األميركية قد ّ
مهدت
الطريق أمام إعدام مونتغومري رغم شكوك تتعلق
بصحتها العقلية ،وذلك بعدما دفعت إدارة الرئيس
دونالد ترامب نحو تنفيذ العقوبة .ولم ينكر فريق
ال ــدف ــاع عــن مــونـتـغــومــري خ ـطــورة جــريـمـتـهــا ،لكن
محاميتها كيلي هنري وصفت الـقــرار ،وهــو األول

الــذي يصدر بحق امــرأة مسجونة منذ عــام ،1953
بأنه «ممارسة وحشية وغير قانونية وغير ضرورية
للسلطة االس ـت ـبــداديــة» .أضــافــت ه ـنــري« :يـجــب أن
يشعر كــل مــن شــارك فــي إع ــدام ليزا مونتغومري
بالعار» .في عام  ،2004رصدت مونتغومري ،التي
لم تتمكن من إنجاب طفل ،على اإلنترنت ضحيتها
التي تمتهن تربية الكالب ،وجــاءت إلــى منزلها في

ميزوري بحجة شراء جرو .وقامت بخنق الحامل ثم
شق بطنها وأخرجت الطفل الذي نجاُ .
وحكم عليها
بــاإلعــدام فــي عــام  .2007وفــي سعيهم لتجنيبها
عقوبة اإلعــدام ،استشهد محامو ليزا مونتغومري
بالتعديات الجنسية التي عانت منها فــي شبابها
واإلصابات في الرأس التي تعرضت لها.

(فرانس برس)

(جيريمي هوغان)Getty /

أعراض كورونا تبقى في الجسم أحيانًا
لندن ـ العربي الجديد

تكشفت دراسـ ــة أع ـ ّـده ــا الـطـبـيــب شــاويــان
ه ـي ــون ــغ م ــع ث ــاث ــة م ــن زم ــائ ــه م ــن مـعـهــد
ووه ـ ـ ـ ــان ل ـع ـل ــم الـ ـفـ ـي ــروس ــات فـ ــي الـ ـص ــن،
ونـشــرت تفاصيلها فــي مجلة «ذا النسيت» الطبية
األس ـبــوع ـيــة ،أن األع ـ ــراض الـصـحـيــة ال ـتــي تصاحب
مــرضــى ك ــورون ــا بـعــد ال ـش ـفــاء م ــن ال ـف ـي ــروس ،تبقى
مستمرة لفترة تصل إلى  6أشهر.
وبحسب الدراسة التي ُأجريت على مجموعة ّ
مكونة
مــن  1733مريضًا ( 48فــي املــائــة مــن النساء و 52في
املــائــة مــن ال ــرج ــال) ،وبـمـتـ ّ
ـوســط عمر  57عــامــا ،تبني
أنهم وبعد خروجهم من مستشفى «تان» في ووهان
نتيجة إصــابـتـهــم بــال ـف ـيــروس ،وخ ــال  6أش ـهــر ،ما
زالوا يعانون من التعب وضعف في العضالت .وقال
 76في املائة منهم إنهم ما زالوا يعانون من عارض
واح ــد م ــن أعـ ــراض ك ــورون ــا ،كــالـسـعــال أو اإلرهـ ــاق.
وتشير الــدراســة إلــى أن التعب أو ضعف العضالت
هما من أكثر األعــراض التي تم اإلبــاغ عنها بنسبة
تصل إلى  63في املائة .كما أن أكثر من  50في املائة
م ــن امل ــرض ــى ي ـعــانــون م ــن ت ـشــوهــات ف ــي أج ـســادهــم
نتيجة للوسائل التي استخدمت لعالجهم.
ّ
وتفيد مجلة «ذا النسيت» الطبية بأن األطباء بدأوا
يــاح ـظــون األعـ ـ ــراض امل ـس ـت ـمــرة ل ــدى امل ـت ـعــافــن من
الفيروس .ويعاني العديد من املرضى ضعفًا كبيرًا

في وظائف أعضائهم ،وقد لوحظ األمر سابقًا لدى
األشخاص الذين أصيبوا بفيروس سارس .مع ذلك،
وفي ما يتعلق بفيروس كورونا ،وهو مرض جديد،
ما زال هناك عــدم يقني حــول صحة األشخاص على
املدى الطويل ،بحسب املجلة.
وفي وقت سابق ،نشرت صحيفة «واشنطن بوست»
أن م ـتــاعــب ب ـعــض م ــرض ــى ك ــورون ــا ال تـنـتـهــي عند
التعافي الـتــام ،أي حني ُيجرى لهم الفحص وتكون
النتيجة سلبية ،ألن معاناتهم تتواصل مع أعراض
مزعجة طويلة األمد .وتثير هذه األعراض املستمرة
أو ما يعرف بـ»كوفيد الطويل» قلقا وسط األطباء ألن
مصابني كثيرين تخلصوا من الفيروس ،لكنهم ما
زالوا يعانون اضطرابات مقلقة.
وت ـتــوافــق نـتــائــج هــويـنــغ م ــع تـلــك ال ـتــي توصلت
إليها دراسات صغيرة سابقة ،أشارت إلى مشاكل
ف ــي ال ــرئ ــة لـ ــدى ف ـئــة ك ـب ـيــرة م ــن م ــرض ــى ف ـيــروس
كورونا ،وقد الزمت األعراض املرضى لفترة تصل
ُ
إلى  3أشهر بعد خروجهم من املستشفى .وتبني
ّ
النتائج أن مشاكل الرئة يمكن أن تستمر فترات
طويلة ،كما ظهر لــدى املــرضــى الــذيــن تعافوا من
ّ
ف ـي ــروس س ـ ــارس .وأظـ ـه ــرت أن  38ف ــي امل ــائ ــة من
مرضى س ــارس ،مــا زال ــوا يعانون مــن مشاكل في
الــرئــة ،حتى بعد مــرور  15عــامــا .وعلى الــرغــم من
أن فـيــروس كــورونــا قــد يؤثر بشكل أســاســي على
الــرئـتــن ،إال أن العديد مــن األعـضــاء األخ ــرى ،بما

فيها الكلى ،يمكن أن تتأثر أيضًا ،بحسب الدراسة.
لــذلــك ،قــام الباحثون بتقييم مضاعفات كــورونــا
غير الرئوية.
ضعف مستمر

ُ
ّ
ص ـح ـيــح أن الـ ــدراسـ ــة ت ـ ـقـ ـ ّـدم صـ ـ ــورة ش ــام ـل ــة ح ــول
تأثيرات فيروس كورونا لدى املرضى الذين أدخلوا
إلــى املستشفيات ،إال أن  4في املائة فقط تم قبولهم
في وحدة العناية املركزة ،ما يجعل املعلومات حول
العواقب طويلة املدى في هذه املجموعة املعينة غير
حاسمة ،بحسب «ذا النسيت».
ُ
مع ذلك ،تشير ُأبحاث سابقة أجريت على مجموعة من
املرضى الذين أدخلوا العناية املركزة بسبب إصابتهم
ّ
بفيروس كورونا ،إلى أن هؤالء الذين كان من بينهم
حــاالت صحية حرجة أثناء وجودهم في املستشفى،
سـيـعــانــون فــي وق ــت الح ــق مــن مـشــاكــل فــي صحتهم
العقلية أو البدنية ،حتى بعد خروجهم من املستشفى.
فــي هــذا اإلط ــار ،تكشف «ذا النسيت» أنــه تـ ّـم افتتاح
عـيــادات مخصصة ملتابعة األشـخــاص الــذيــن باتوا
يعانون من إعاقات دائمة ،عدد منهم كان قد أصيب
سابقًا بالفيروس ،ال سيما في املناطق التي تفشى
فيها امل ــرض إلــى درج ــة كـبـيــرة .إال أن هــذه امل ـبــادرة،
وبـحـســب خ ـب ــراء ،تـنـطــوي عـلــى ع ــبء إض ــاف ــي على
ن ـظــام ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة لـنــاحـيــة املـ ـ ــوارد الـبـشــريــة
واالقـتـصــاديــة .ولـســوء الـحــظ ،كما يشير خـبــراء في

مشاكل في الكلى
أظهر  13في المائة من مرضى فيروس كورونا
الذين لم يصابوا إصابة حــادة في الكلى أثناء
إقامتهم في المستشفى وكانت لديهم وظيفة
كلوية طبيعية ،انخفاضًا في معدل الترشيح
الكبيبي للكلى (أي كمية الدم التي ُتصفيها الكلى
في كل دقيقة) ،ما قد يشير إلى تأثر الكلى في
وقت الحق ،أي بعد الشفاء من المرض.

مـجــال الصحة ،ال يمكن تحمل كلفة هــذه العيادات
فــي معظم الـبـلــدان املنخفضة الــدخــل أو املتوسطة
الدخل ،والتي تضررت بشكل كبير بسبب الجائحة.
ّ
م ــع ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن ن ـج ــاح هـ ــذه ال ـت ـجــربــة ي ـخ ـلــق فــرصــة
إلجــراء املزيد من األبـحــاث بشكل متزامن خــال عام
إلى عامني من املتابعة ،كما يحدث حاليًا في اململكة
امل ـت ـحــدة وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة .وستعمل
هــذه الــدراســات على تحسني فهم التاريخ الطبيعي
للفيروس ،والعوامل أو الوسطاء املعنيني ،وتساعد
في تقييم فعالية التدخالت العالجية للتخفيف من
التأثيرات الصحية الطويلة املدى للفيروس.
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يشهد المغرب خالل األيام القليلة المقبلة احتجاجات ينفذها
القطاع التربوي بسبب عدم تحقيق مطالبه وتوقف الحوار مع وزارة
التربية ،التي تعتمد سياسة «اآلذان الصماء» بحسب البعض .ويبدو أن
االحتجاجات لن تتوقف قبل استجابة المعنيين

إيكولوجيا
الكرز الضائع

قطاع التعليم بالمغرب
يقود احتجاجات مطلبية
الرباط ـ عادل نجدي

ي ـ ـع ـ ـيـ ــش ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ف ــي
املـغــرب تــوتـرًا يتوقع أن يتفاقم،
بالتزامن مــع العمل على تنظيم
احـ ـتـ ـج ــاج ــات خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـل ــة ،لــدفــع
وزارة الـتــربـيــة الــوطـنـيــة والـتـكــويــن املهني
والتعليم العالي والبحث العلمي إلــى فتح
بــاب الـحــوار مع النقابات ،املعلق منذ عام،
واالس ـت ـج ــاب ــة مل ـطــالــب ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـئــات
العاملة في القطاع.
وفـ ــي وقـ ــت ي ـخـ ّـيــم ف ـيــه ال ـت ــوت ــر ع ـلــى عــاقــة
النقابات التعليمية بالوزارةُ ،ينتظر أن يكون
ال ـيــوم الـخـمـيــس  14يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي،
بداية موجة االحتجاجات ،إذ تنفذ الجامعة
الــوط ـن ـيــة لـلـتـعـلـيــم  -ال ـتــوجــه الــدي ـم ـقــراطــي
اعـ ـتـ ـص ــام ــا أمـ ـ ـ ــام مـ ـق ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ل ـت ـجــديــد
مـطــالـبـتـهــا بــاس ـت ـئ ـنــاف الـ ـح ــوار ،واإلس ـ ــراع
بتفعيل الـتــزامــات الـ ــوزارة ،ودم ــج األســاتــذة
امل ـت ـع ــاق ــدي ــن ،وت ـل ـب ـي ــة م ـط ــال ــب امل ـس ــاع ــدي ــن
التقنيني واإلداريـ ــن فــي الـ ــوزارة ،باإلضافة
إلى الكادر التخطيطي والتوجيهي ،وحاملي
الـشـهــادات ،وامللحقني الـتــربــويــن ،وملحقي
اإلدارة ،واالقتصاد ،واملدرسني بكل فئاتهم،
وغيرها من املناصب التعليمية.
ُ
وتنظم التنسيقية الوطنية لألساتذة الذين
ف ــرض عـلـيـهــم ال ـت ـعــاقــد ،م ـس ـيــرتــن ي ــوم 26
يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي ال ـجــاري فــي مدينتي
الدارالبيضاء وإنزكان (جنوب املغرب) ضد
م ــا س ـم ـتــه اس ـت ـم ــرار مـسـلـســل س ــرق ــة أج ــور

األساتذة ،والتالعب بمصالحهم ،وحقوقهم.
ويأتي تصعيد األساتذة املتعاقدين بعد أكثر
من أسبوعني من خوضهم إضرابًا ووقفات
اح ـت ـج ــاج ـي ــة ف ــي ع ـ ــدد م ــن املـ ـ ــدن امل ـغــرب ـيــة،
ف ـي ـمــا ع ــرف ــت ش ـ ـ ــوارع عـ ــدد م ـن ـهــا م ـس ـيــرات
واعتصامات لألساتذة وسط حضور أمني
أدى الحـتـكــاكــات مــع املعتصمني ،كـمــا تمت
مطاردة بعضهم وتوقيفهم.
ويـ ـق ــول ال ـك ــات ــب الـ ـع ــام ال ــوط ـن ــي لـلـجــامـعــة
الوطنية للتعليم  -التوجه الديمقراطي ،عبد
الــرزاق اإلدريسي ،إن االحتجاجات املنتظرة
في قطاع التعليم خالل األيــام املقبلة ليست
خيارًا بل ردة فعل على الصمت الذي تلتزمه
ال ــوزارة حيال مجموعة من امللفات العالقة،
ً
ف ـض ــا ع ــن إش ـك ــال ـي ــات عـ ــدة تــرت ـبــط ب ـ ــإدارة
القطاع واستمرار سياسة الهرب إلى األمام،
الفتًا إلى أن االحتجاجات ستستمر ما دامت
مـشــاكــل الـقـطــاع لــم تـحــل ،خـصــوصــا فــي ظل
تملص الـ ــوزارة مــن تعهداتها والـتــزامــاتـهــا
السابقة في عدد من امللفات التي تم االتفاق
على حلها.
يـتــابــع فــي حــديـثــه لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
هناك نوعًا من الالمباالة وعــدم أخــذ األمــور
بالجدية الــازمــة ملعالجة امللفات املتراكمة
منذ عام  ،2009مؤكدًا أن التعليم في املغرب
سيظل يتخبط في الواقع نفسه الذي يعيشه،
في حال عدم حلحلة مشاكل املدرسني ودمج
املـتـعــاقــديــن ،واالسـتـجــابــة ملـطــالــب العاملني
ً
ف ــي ال ـق ـطــاع وغ ـيــرهــا م ــن امل ـطــالــب ،ب ــدال من
س ـيــاســة ع ــدم اإلنـ ـص ــات وعـ ــدم االس ـت ـجــابــة

لــإضــرابــات الـتــي تـتـكــرر .ويشير االدريـســي
إلـ ــى م ــا س ـم ــاه اس ـت ـخ ـف ــاف وزارة ال ـتــرب ـيــة
الوطنية والتكوين املهني والتعليم العالي
وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي وإرج ــائـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــوار فــي
الـلـحـظــات األخ ـي ــرة ،بــداعــي أن ــه ال يـمـكــن أن
يكون هناك حوار وتفاوض في الوقت الذي
توجد فيه إضرابات واحتجاجات ومسيرات
في الشارع ،الفتًا إلى أن الــوزارة لم تعقد أي
ً
لقاء مــع النقابات التعليمية األكـثــر تمثيال
منذ مــدة طــويـلــة ،وهــي مسألة غير معقولة
ألنه ينبغي فتح قنوات الحوار مع النقابات
الفاعلة في مجال التربية.
وي ـ ــؤك ـ ــد اإلدريـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــوب ت ــوف ـي ــر
اإلمـكــانـيــات املــاديــة للقطاع مــن أج ــل توفير
الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة والـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات وت ـك ــوي ــن
األســاتــذة ،منتقدًا نـظــرة املـســؤولــن للقطاع
باعتباره قطاعًا مكلفًا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـت ــوق ــع عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة اإلعـ ـ ــام
الــوطـن ـيــة لتنسيقية األس ــات ــذة املـتـعــاقــديــن
عـبــد الـلــه أق ـش ـمــار ،أن يشهد قـطــاع التربية
والـتـكــويــن تـفــاقـمــا لــأزمــة بـشـكــل كـبـيــر ،في

الوزارة لم تعقد أي
لقاء مع النقابات
التعليمية األكثر تمثيًال
منذ مدة طويلة

بيروت ـ انتصار الدنان

بعد األزمة االقتصادية
في لبنان صار اإلقبال
على التراث الفلسطيني
معنويًّا

رحـ ـل ــة ط ــوي ـل ــة لـ ــم تـ ـنـ ـت ــهِ  ،مـ ــا زال يـعـيـشـهــا
الـفـلـسـطـيـنــي أن ـ ــور ت ــاي ــه ،م ـنــذ خ ــروج ــه من
ّ
فلسطني املحتلة حتى اللحظة .هــو املتحدر
ـن ،وخ ـ ــرج مــع
م ــن م ــدي ـن ــة ال ـخ ـل ـيــل ب ـف ـل ـس ـطـ ً
عائلته عام  .1967توجهوا بداية إلى األردن،
وعـ ــاشـ ــوا ه ـن ــاك م ـ ـ ّـدة م ــن الـ ــزمـ ــن .درس فــي
األردن حتى الـصــف الـثــانــي االب ـتــدائــي ،ومن
ثم انتقلت العائلة للعيش في سورية ،حيث
تــابــع دراس ـت ــه حـتــى املــرحـلــة الـثــانــويــة ،ومــن
ثم حصل على منحة دراسية خولته دراســة
الهندسة الكهربائية.
قبل انــدالع األزمــة السورية ،عــاش في مخيم
الـيــرمــوك ،وعمل بالتراث الفلسطيني .يقول
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»« :ي ـ ـعـ ــود ال ـف ـض ــل فــي
عملي بالتراث الفلسطيني إلى زوجتي التي
ساهمت في إرشادي نحو املنحى الذي يجب
أن أسير فيه .وألنــي كنت في سورية ،وأحب
ّ
الـ ـت ــراث وال ـت ـط ــري ــز ،ورس ـ ــم الـ ـل ــوح ــات ،وك ــل
ّ
الفنية التي لها عالقة بالتراث ،الذي
القضايا
وطنية ،تشجعت على
مسألة
ـاس
ـ
س
هــو بــاأل
ً
الـعـمــل ب ــه ،وخـصــوصــا ّأن ــه ك ــان يـ ّ
ـؤمــن دخــا
ج ـ ّـي ـدًا» .يـتــابــع« :ع ـشــت فــي مـخـيــم الـيــرمــوك،
إلــى أن حصلت األزم ــة الـســوريــة ،فاضطررت
ّ
أستقر
إلــى تــرك املخيم وال ـنــزوح إلــى لبنان.
حــال ـيــا ف ــي م ـخ ـيــم بـ ــرج ال ـب ــراج ـن ــة لــاجـئــن
الفلسطينيني ،في بيروت .سبب اختياري لهذا
ّ
املخيم ،أن عائلة زوجتي باألساس تسكن في
ّ
برج البراجنة ،أي أن زوجتي من فلسطينيي

لـبـنــان» .وبالنسبة إلــى عمله فــي الـتــراث في
مخيم اليرموك ،يقول« :زوجتي كانت مديرة
مدرسة في املخيم ،وهناك ّ
عرفتني إلى أحد
الفنانني الفلسطينيني ال ــذي كــان يساعدنا
في عملنا .أصبحنا نتشارك العمل ،وبدأنا
ف ــي ال ـت ـط ــري ــز ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
بعض النساء الفلسطينيات اللواتي يعملن
ّ
نصدر إنتاجنا
بالتطريز ،وبدأنا ننتج .كنا
إل ــى لـبـنــان وبـعــض ال ــدول الـعــربـيــة» .يتابع:
«ع ـن ــدم ــا ك ـنــت مـقـيـمــا ف ــي س ــوري ــة ،شــاركــت
بمعرض دمـشــق ،وشــاركــت أيـضــا بمعارض
عديدة أخرى .قبل األزمة السورية ،كان هناك
إقبال كبير على التسويق لهذا العمل ،وكان
مدخوله ّ
جيدًا .حتى بعد نزوحنا إلى لبنان،
ّ
كبيرًا جدًا .لكن بعد األزمة
كان اإلقبال عليه ّ
االقتصادية التي أملــت بلبنان ،صــار اإلقبال
عـلــى ال ـتــراث الفلسطيني مـعـنـ ّ
ـويــا أكـثــر منه
ّ
ّ
ماديًا ،ألن أسعار املنتجات التراثية أغلى من
عملنا أقصى
غيرها من اإلنتاجات .علمًا أننا
ّ
جـهــدنــا كــي نـخـفــض مــن س ـعــره ،لـكــنــه يبقى

ّ
ضمن األسعار املرتفعة ،نظرًا لتكلفته .إذ إن
التطريز يكون مصنوعًا بأيدي نساء ،والعمل
اليدوي ُيعتبر مكلفًا .كذلك يحتاج هذا العمل
إلى مواد كالخيطان والقماش ،وهي بدورها
مرتفعة السعر».
ويــروي ّأنــه عندما نــزح إلــى لبنان ،بقي ّ
ملدة

هل يفقد
العالم
الحشرات
مع تراجع
عددها؟

يبدو أن العالم سيعاني قريبًا من نقص في
ُ
الحشرات ،في حــال لم تتخذ قــرارات دولية
ُ
ّ
ولم تتبع اإلرشادات املناسبة للحد من هذه
بشكل غير مباشر على
املشكلة ،التي ستؤثر
ٍ
الطبيعة وح ـيــاة اإلن ـس ــان .وبـحـســب موقع
«أي.بي.سي .نيوز» ،يقول عالم الحشرات في
ّ
جامعة كونيكتيكت ديفيد واغنر ،إن التغير
امل ـن ــاخ ــي ،وامل ـب ـي ــدات ال ـح ـشــريــة ،وم ـب ـيــدات
األعشاب ،والتلوث الضوئي ،والتغيرات في
ّ
الــزراعــة ،واستخدام األراض ــي ،كلها عوامل
تتسبب في فقدان األرض حشراتها .وعلى
األرج ــح ،ينخفض عــدد الحشرات بنسبة 1
ّ
إلى  2في املائة كل عام .هذا األمرُ ،يثير قلق
العلماء الذين يجدون صعوبة في استيعاب
فداحة مشكلة «نهاية الحشرات في العالم»

ّ
كـمــا يـسـ ّـمــونـهــا .وي ـقــول واغ ـنــر إن العلماء
بحاجة إلــى معرفة ما إذا كــان معدل فقدان
ح ـشــرات مـعـ ّـيـنــة أك ـبــر مــن األنـ ــواع األخ ــرى.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن الـ ـحـ ـش ــرات تـشـكــل
املجموعة األكثر تنوعًا من الكائنات الحية
على سطح األرض.
بــدورهــا ،تقول عاملة الحشرات فــي جامعة
إلـ ـيـ ـن ــوي ،مـ ــاي ب ـي ــرن ـب ــاوم ،الـ ـح ــائ ــزة عـلــى
ّ
امليدالية الوطنية للعلوم« ،إن تراجع نسبة
ال ـح ـشــرات يـشـبــه إل ــى ح ـ ّـد م ــا تـغـيــر املـنــاخ
منذ  30عامًا ،حيث كانت طرق تقييم املدى
وم ـعــدل ال ـخ ـســارة صـعـبــة ،وه ــو مــا يحدث
حاليًا مع أزمة الحشرات».
وإضافة إلى ذلك ،فإن ما يزيد الطني بلة هو
عدم اهتمام الناس بالحشرات وكرههم لها،

محمد أحمد الفيالبي

ّ
ينتابني أســى عميق كلما شاهدت أبناءنا وقــد تحتم عليهم البقاء بني
ال ـج ــدران أو التحليق فــي عــوالــم افـتــراضـيــة ال عــاقــة لـهــا ببيئتهم ،ومــا
شهدناه ومارسناه من نشاطات حــول مساكننا ،إذ لن يجد هــؤالء في
حــال خروجهم إال املــزيــد مــن البيوت واألن ـقــاض ،وم ــرادم الـنـفــايــات .فال
عشب بري ،وال طيور ،وال ورود ،وال فراشات هائمة ،وال حشرات متنوعة
طائرة وزاحفة ُت ّ
حدث عن نظام بيئي متكامل ،بل ال أشجار نادرة كشجرة
الطندب ذات الثمار القرمزية التي تشبه الكرز.
أيــن اختفت شجرة الطندب؟ هل لحقت بأوراقها التي تقول األسطورة
إنها طــارت تعبيرًا عــن غضبها على اإلن ــس ،أو إن الجن الــذي يسكنها
ً
تسبب في حرمانها حتى تبقى بال أوراق ،وحتى يخال من يراها ليال
أنها كائن وحشي؟ وقد ظل الكبار يحذروننا من االقتراب منها بعد مغيب
الشمس حتى ال يخطفنا الجن ،بيد أننا كنا نتسابق نهارًا لقطف تلك
(الح ُنبك ،أو ُ
الثمرة ُ
الح ْن ُبق) وأكلها حتى دون أن نغسلهاّ .
ومم نغسلها؟
والبيئة في ذلك الزمان عفية معافاة ،والرياح الحاملة للملوثات (إن وجدت)
تتكسر بني األشجار ،وامللوثات نفسها تمسك بها أعشاب األرض إلى
حني وصول تلك الحشرات التي تقوم بتحليلها وتحويلها إلى غذاء للتربة.
اختلفت الحكايات حول اختفاء األوراق ،لتبقى على ألسنتنا ،مثلها مثل
الغول والعنقاء والخل الوفي .وبقيت شجرة الطندب بأغصانها الخضراء
اللدنة ،ليوثق لذلك املثل الشعبي الــدارج َّ
(طيار صفق الطندب) ،حني يراد
ألحدهم ،أو لشيء ما أن يختفي مثلما اختفى ورق (صفق) الطندب.
وشجرة الطندب توجد في املناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في
شمال ووسط السودان ،مثلما تتواجد في جنوب أفريقيا ،وتنتشر عبر
الساحل حتى الجزيرة العربية والهند .وهي من األشجار املقاومة للجفاف،
ذات القدرة على ّ
تحمل درجات الحرارة العالية .ويصل طولها إلى  7أمتار،
مع أغصان وغصينات طرفية خضراء داكنة المعة ،وساق غير مستقيم،
بلحاء مبيض .وتتفتح أزهارها القرمزية في بداية موسم األمطار قبل أن
تصبح ثمرة كروية ال يزيد قطرها على السنتيمتر ،وتحتوي عصارة
صمغية شهية حــول الكثير مــن ال ـبــذور .وأسهمت شـجــرة الـطـنــدب ،مع
مختلف أشجار األكاشيا في تثبيت الكثبان الرملية ،بجانب استخدامها
كحطب وقود ،ومورد هام للعلف ،خصوصًا لإلبل .وكعادة أهل البوادي،
أفلح أطباء األعشاب في استخراج بعض العقاقير من أغصانها ولحاء
(الطبقات الخارجية لجذوع النباتات) ساقها لعالج الحمى والروماتيزم
وغيره ،واستخدموا رمادها في مقام امللح ،كما استخلصوا منها املبيدات.
كل هذا العطاء البيئي الطبيعي فات على األجيال الالحقة إدراكه ،ومعاينته
وتلمسه ،فقد بات من النادر أن تقع عيناك على شجرة طندب ،دع عنك
العثور على غابة كاملة كالتي كانت تفصل بني قرانا في شمال السودان
النيلي ،وقد أضعناها ،على ذات النهج الذي أضعنا به الكثير من املوارد.
(متخصص في شؤون البيئة)

ظل اتساع رقعة االحتجاجات التي يقودها
األس ـ ــات ـ ــذة الـ ــذيـ ــن ف ـ ــرض ع ـل ـي ـهــم ال ـت ـع ــاق ــد،
وح ــام ـل ــو الـ ـشـ ـه ــادات والـ ـت ــرب ــوي ــون ،ع ــازي ــا
ال ـس ـبــب إلـ ــى م ــا س ـم ــاه ب ــاألس ــاس مـمــاطـلــة
املسؤولني في حلحلة امللفات املطلبية ،والتي
تفوق العشرين ملفًا.
وي ـ ــرى أق ـش ـم ــار ،خـ ــال حــدي ـثــه ل ـ ـ «ال ـعــربــي
الجديد» ،أن اختيار وزارة التربية الوطنية
والتكوين املهني والتعليم العالي والبحث
ً
العلمي سياسة «اآلذان الـصـمــاء» ،ب ــدال من
استئناف الحوار للعمل على حل القضايا،
ً
يـعــد عــامــا رئـيـسـيــا فــي «االرتـ ـب ــاك الــرهـيــب
ال ــذي تشهده املنظومة التعليمية» ،مشيرًا
إلى أنه في ظل استمرار اتخاذ قرارات بعيدة
كل البعد عن معالجة اإلشكاليات املطروحة،
ستستمر االحتجاجات.
م ــن ج ـه ـتــه ،يـعـتـبــر ع ـضــو امل ـك ـتــب الــوط ـنــي
للجامعة الوطنية ملوظفي التعليم ،إدريــس
امل ـغ ـل ـش ــي ،أن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـي ـمــي يـعـيــش
احتقانًا تختلف درجة حدته بحسب نوعية
امللف ودرج ــة املظلومية فيه ،مشيرًا إلــى أن
املــرح ـلــة ال ـحــال ـيــة تـتـســم ب ـس ـيــادة مــؤشــريــن
خـطـيــريــن هـمــا الـتـشـتــت الـنـضــالــي الـنـقــابــي
وغياب الوحدة .ويقول لـ «العربي الجديد»:
«نتمنى أن تلتقط اإلشــارة قبل فوات اآلوان،
فالقطاع لم يعد يحتمل مزيدًا من التشرذم
واالح ـت ـقــان» ،الفـتــا إلــى أن مـقــاربــة اإلصــاح
تـحـضــر فـقــط ف ــي اإلع ـ ــام ،م ــن دون تحقيق
أي إنجاز على األرض لطمأنة العاملني في
القطاع ،ونزع فتيل االحتقان.

أنور تايه ينشر التراث
من داخل المخيم

أنور تايه مع منتجاته التي تعب ّر عن التراث الفلسطيني (العربي الجديد)

أرب ـعــة أش ـهــر مــن دون ع ـمــل .وي ـق ــول« :بقيت
على ّهذه الحال ،إلى أن صحوت من الصدمة
التي أملت بنا .فقد خسرنا كل ما أسسناه في
س ــوري ــة ،خ ـســرت بّـيـتــي ،وم ـعــرضــي ،وحـتــى
حياتي» .يضيف أنــه بعد مـ ّـدة عاد للبدء في
ال ـع ـمــل ،ش ــارح ــا« :دع ـم ـنــي بـعــض األص ــدق ــاء

ّ
بالرغم من أن وجودها ُيعتبر ضروريًا في
السلسلة الغذائية والتخلص من النفايات.
ّ
ويعتبر واغـنــر أن الحشرات «هــي النسيج
ُ
الذي تبنى من خالله الطبيعة األم وشجرة
الحياة».
ويـقــول« :نحل العسل وفــراشــات امللك هما
ن ــوع ــان ي ــوض ـح ــان ب ـش ـكـ ٍـل أف ـض ــل مشكلة
الحشرات الحالية وتراجعها .فنحل العسل
يـشـهــد ان ـخ ـفــاضــا ح ـ ـ ّ
ـادًا بـسـبــب األم ـ ــراض،

والطفيليات ،واملبيدات الحشرية ،ومبيدات
ّ
األع ـش ــاب ،ونـقــص ال ـغ ــذاء .كـمــا أن الطقس
ال ـ ـجـ ــاف الـ ـن ــات ــج عـ ــن ت ـغ ـي ــر امل ـ ـنـ ــاخ يـعـنــي
تقليل كمية العشب الــذي تأكله الفراشات،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى إزالـ ـ ـ ـ ــة األع ـ ـ ـشـ ـ ــاب وال ـ ــزه ـ ــور
ّ
ال ـت ــي ي ـع ـمــد إل ـي ـهــا اإلن ـ ـسـ ــان ،ف ــي ح ــن أن
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املقربني خالل عملي ،واستأجرت متجرًا في
مخيم بــرج البراجنة ،وب ــدأت أعمل بالتراث
من جديد ،وتحديدًا بالتطريز .الحقًا ،أقمت
معرضًا للتطريز ،وهو معرض الخليلي الذي
ك ــان امل ـع ــرض األول ب ـعــد األزم ـ ــة ،وق ــد شهد
نجاحًا ،ومنه انطلقت للمشاركة في معارض
أخرى ،ونشطت حركة عملي .لكن بعد األزمة
االقتصادية واالجتماعية التي حصلت في
لـبـنــان ،لــم يـعــد هـنــاك مــن إق ـبــال عـلــى العمل
ّ
الـتــراثــي .فقل دخلنا امل ــادي ،واضـطــررت إلى
مشروع
عمل آخــر أو العمل على
البحث عن
ٍ
ٍ
آخر .فقررت حينها دراسة التغذية العالجية
ُ
عن ُبعد ،أي عبر الصفوف التي تعطى عبر
اإلن ـتــرنــت .وب ــدأت الـعـمــل ب ــه ،لكنني وجــدت
ّ
أن ه ــذا ال ـع ـمــل مـتـعــب ج ـ ـ ّـدًا ،وم ـك ـلــف أيـضــا
ّ
بالنسبة إلى الناس .وألن املرضى يفضلون
الذهاب عند الطبيب لتلقي العالج واالعتماد
الكيميائية ،تــركــت العمل فيه،
على األدوي ــة
ّ
وع ــدت مــن جــديــد ألنــشــط عـمـلــي فــي ال ـتــراث
الفلسطيني».
ّ
رغم كل ذلك ،يقول أنور« :من خالل معارضنا
ال ـت ــي ن ـق ــوم ب ـه ــا ،ن ـتــوجــه ب ـهــا إل ــى ال ـط ــاب.
فمعارضنا اليوم ،نقيمها في مــدارس وكالة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة إلغ ــاث ــة وت ـش ـغ ـيــل الــاج ـئــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن (األون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا) ،وف ـ ــي امل ـخ ـي ــم،
وت ـحــدي ـدًا فــي املـنــاسـبــات الــوطـنـيــة ،كــذكــرى
النكبة ،وذكرى يوم األرض ،حتى في مناسبة
ّ
يـ ــوم ال ـط ـفــل واملـ ـ ــرأة واألم ،ل ـيــط ـلــع ال ـطــاب
والـنــاس على تراثهم الفلسطيني .من خالل
هـ ــذه امل ـ ـعـ ــارض ال ـت ــي ن ـق ـي ـم ـهــا ،ن ـع ـمــل عـلــى
تعزيز ثقافة الوطن في أذهان األطفال الذين
لم يولدوا في أرض الوطن ،بسبب االحتالل
الصهيوني لفلسطني».
يفكر أنــور في العودة إلى سورية ،لكن لتلك
العودة معوقات عديدة ،فالقاعدة االجتماعية
التي كانت تعيش في املخيم لم تعد موجودة
اآلن .ال ـب ـي ــوت مـ ــدمـ ــرة ،م ــن ض ـم ـن ـهــا مـنــزلــه
وم ـت ـجــره ،وال ــوض ــع االق ـت ـصــادي الـصـعــب ال
يسمح بالعودة.

ال ـف ــراش ــات وال ـن ـحــل تـحـتــاجـهــا لـلــرحـيــق».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول عـ ــالـ ــم ال ـ ـح ـ ـشـ ــرات فــي
ّ
جامعة ديــاويــر ،دوغ تــاالمــي ،إن «العمل
ي ـج ــرى حــال ـيــا ع ـلــى تـسـلـيــط الـ ـض ــوء على
كيف أن الـعــالــم أمـضــى  30عــامــا فــي إنفاق
م ـل ـيــارات ال ـ ـ ــدوالرات إلي ـج ــاد ط ــرق جــديــدة
ّ
ل ـق ـتــل الـ ـحـ ـش ــرات ،ف ــي ح ــن أن ال ـق ـل ـيــل من
األ ّشـخــاص يعملون على الحفاظ عليها».
لكنه باملقابل ،يقول ،بحسب ما نقل موقع
«أي.ب ـ ــي.س ـ ــي .نـ ـي ــوز»« :ال ـخ ـب ــر الـ ـس ـ ّ
ـار هو
ّ
أن ــه باستثناء تغير امل ـنــاخ ،يمكن لــأفــراد
ف ـعــل الـكـثـيــر لـعـكــس ات ـج ــاه ت ــده ــور نسبة
الحشرات» ،واصفًا األمر بـ«املشكلة العاملية
ّ
والحل املرتبط بتضامن الدول».
(مايا عيد)

أسباب جديدة غير مألوفة لالنفصال

العراق :ارتفاع عدد دعاوى الطالق

ارتفع عدد قضايا
الطالق في اآلونة األخيرة
في العراق ليوازي أعداد
عقود الزواج تقريبًا.
باإلضافة إلى األسباب
المتعارف عليها ،ظهرت
أسباب جديدة للطالق،
ترتبط بالقضايا السياسية
بغداد ـ ميمونة الباسل

تبلغ حــاالت الطالق في الـعــراق مستويات
عالية وغير مسبوقة ،فهناك أكثر من 274
طــاقــا فــي الـيــوم الــواحــد ،أي مــا يـعــادل 11
ّ
طالقًا كل ساعة ،بحسب إحصاءات رسمية
مل ــوق ــع م ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ال ـع ــراق ــي.
سـجـلــت امل ـح ــاك ــم خـ ــال نــوف ـم ـبــر /تـشــريــن
ّ
الـثــانــي املــاضــي  8245طــاقــا ،مــا يعني أن
الـ ـع ــدد ازداد  3181ط ــاق ــا ،ب ــامل ـق ــارن ــة مع
الشهر نفسه عــام  ،2019حــن سجل 5064
طــاقــا .فــي املـقــابــل ،بـلــغ ع ــدد عـقــود ال ــزواج
لنوفمبر /تـشــريــن الـثــانــي  ،2020نـحــو 38
ألــف عقد ،فيما بلغ في الشهر نفسه العام
قبل املاضي نحو  25ألفًا.
ّ
بــاح ـثــون عــراق ـي ــون ي ـش ـيــرون إل ــى أن أب ــرز
أسـ ـ ـب ـ ــاب هـ ـ ــذه ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة سـ ـ ــوء األوضـ ـ ـ ــاع
املعيشية والضغوط النفسية على األســرة
ّ
العراقية ،باإلضافة إلى الــزواج املبكر وقلة
خـبــرة الشريكني فــي التعامل مــع مصاعب
ّ
الحياة ،وسوء استخدام اإلنترنت الذي ولد
مـشــاكــل كـثـيــرة ،أبــرزهــا الـشــك واالتـهــامــات
املتبادلة باإلهمال وعدم االهتمام .تضيف
ال ـبــاح ـثــة االج ـت ـمــاع ـيــة رؤى م ـه ــدي ،خــال
حديثها لـ«العربي الجديد» ،أسبابًا أخرى،
م ـثــل «ع ـ ــدم ت ــوف ــر ال ـس ـك ــن ،وب ــال ـت ــال ــي عــدم
اس ـت ـق ــال ال ــزوج ــن وسـكـنـهـمــا م ــع األه ــل،
ت ــده ــور ال ـحــالــة االق ـت ـصــاديــة وك ـث ــرة الفقر
ّ
والبطالة» .لكن مع هذه األسباب املتعارف
ّ
ع ـل ـي ـه ــا ،ظ ـ ـهـ ــرت أس ـ ـ ـبـ ـ ـ ٌ
ـاب أخـ ـ ـ ــرى ت ـت ـعــلــق
بالوضع السياسي واألمني .وتقول مهدي:
«ب ـعــض ال ـح ــاالت ال ـتــي تـصــل إل ــى مــركــزنــا،
ُ
ّ
تـقـ ّـدم فيها الــزوجــة دعــوى طــاق بسبب أن
ُ ّ
زوجها متهم باالنتماء إلى تنظيم داعش،
ّ
أو مسجون بتهم اإلرهاب ّ
وملدة طويلة ،وأن
الــزوجــة لــن تستطيع رعــايــة اسرتها مــا لم

تتخلص من عصمة الزوج».
وتضيف مهدي ،التي تعمل باحثة في مركز
االسـتـمــاع واإلرشـ ــاد الـقــانــونــي فــي ديــالــى:
«سجلنا فــي مركزنا هــذا الـعــام 279 ،حالة
الم ــرأة تـحـتــاج إل ــى دع ـ ٍـم نفسي وقــانــونــي.
م ــن هـ ــذا الـ ـع ــدد ه ـن ــاك  27ط ــاق ــا .وه ـن ــاك
الزواج ،وهي عادة
حاالت أخرى لفسخ عقد ّ
مــا تـكــون خ ــارج املحكمة ألن ـهــا فــي األصــل
تـ ّـمــت عند م ــأذون شــرعــي وخ ــارج املحكمة
ول ــم يـتــم تصديقها بـعــد .ه ــذه ال ـحــاالت لو
أضـيـفــت إل ــى تـلــك ال ـتــي ت ـ ّـم اح ـصــاؤهــا في
املحاكم سترتفع نسبة حــاالت الطالق إلى
ّ
ارقام مخيفة» .وتوضح مهدي ،أن فيروس
ك ــورون ــا ت ـسـ ّـبــب أي ـض ــا بـنـسـبــة ك ـب ـيــرة من
حاالت العنف والطالق بني األسر العراقية.

وتتابع« :غياب التوعية األسرية للمقبلني
على الزواج ساهم أيضًا بزيادة الطالق ،وال
نغفل تغير بعض عادات املجتمع العراقي.
ّ
ت ــراج ــع الـ ـ ــرأي ال ـ ــذي ي ـق ــول إن ف ــي ال ـطــاق
ّ
وصـمــة عــار وإن امل ــرأة ال يمكن أن تنفصل
عن زوجها ،مهما بلغت األسباب ،ولم يعد

كورونا تسبّب أيضًا بنسبة
كبيرة من حاالت العنف
والطالق في العراق

ّ
وللحد
الطالق مستهجنًا داخــل املجتمع».
ّ
م ــن هـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة ،تـلـفــت م ـه ــدي إلـ ــى أن ــه
ُ
«يمكن للمحاكم العراقية إلزام الزوج بدفع
مــؤخــر مــع كــامــل ح ـقــوق ال ــزوج ــة ،فــي حــال
وافق على طالقها .كذلك منع التالعب بمثل
هـكــذا ق ــرار ،فــي حــال تــم إق ــراره ،وهــو إن لم
يدفع للزوجة حقوقهاُ ،يلزم بدفع ما يعادله
ّ
سيحد من الطالق
إلى املحكمة .هذا اإلجراء
ّ
بشكل كبير أو على األقل يضمن للمرأة بأن
ٍ ّ
تخرج بأقل الخسائر عند انفصالها».
ت ـق ــول س ـع ــاد ع ـيــد ( 37ع ــام ــا) ،م ــن سـكــان
مدينة الرمادي ،غربي العراق« :لم ّ
أصدق ما
سمعته من زوجــي .طلبت منه أن يطلقني
إن لــم يــزد مـصــروف البيت اليومي إلــى 50
ً
أل ـفــا (ن ـحــو  34دوالرًا) بـ ــدال م ــن ( 30نـحــو

ّ
ـت
 20دوالرًا) .لـكــنــه ســرعـ
ـان مــا ق ــال ل ــي :أنـ ِ
ّ
طالق» .تضيف« :أؤدي كل املهام في البيت
ّ
وأصـ ـ ــرف كـ ــل راتـ ـب ــي ال ـ ــذي ال ي ـك ـفــي لــدفــع
ّ
إيـجــار البيت ومـصــروف عائلة مكونة من
خمسة أشـخــاص ،مــع مصاريف مدارسهم
ً
وع ــاج مــن يـمــرض منهم ،فـضــا عــن باقي
ّ
ّ
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـيــوم ـيــة .ك ــل ذل ــك أتـحـمــلــه،
وح ــن طـلـبــت مــن زوج ــي (طـلـيـقــي حــالـيــا)،
أن يــزيــد امل ـص ــروف أو يـطـلـقـنــي اخ ـت ــار أن
يطلقني .ترك لي أبناءنا لتربيتهم من دون
االهتمام ّ
بأي تفاصيل أخرى» .تتابع عيد:
«بـ ّعــد م ـ ّـدة طلب أن يعيدني إلــى عصمته،
ّ
ألن طالقنا لم يغير ّ
أي شيء
لكنني رفضت
ّ
ف ـيــه .اع ـت ــاد أن يـجــد ك ــل ش ــيء م ـتــوف ـرًا من
دون أن يحرك ساكنًا أو يتحمل مسؤولية
أسرته».
أمــا ســوســن نعيم ( 57عــامــا) فقد انتظرت
أكثر من عامني للحصول على حكم الطالق،
وتقول لـ«العربي الجديد»« :بعد زواج دام
أكثر من  30عامًا ،لم أكن حينها قادرة على
ّ
اتخاذ قرار الطالق ،إذ كان أهلي في كل مرة،
يــرفـضــون ذل ــك ،بسبب التقاليد العائلية،
ّ
«تحملت خالل
تمكنت مــن ذل ــك» .تضيف:
تلك األعــوام أســوأ معاملة زوجية مع بخل
ش ــدي ــد ،وخ ـيــانــة زوج ـي ــة ،وعـ ــدم اإلن ـج ــاب،
ومشاكل يومية .مع ّكل ذلــكّ ،
تعمد طليقي
ـس حــرصــا
أن يجعلني أدخـ ــل امل ـحــاكــم ،لـيـ ّ
منه على عدولي عن قرار الطالق إنما حتى
أتنازل عن كامل الحقوق .وبالفعل ،تنازلت
ّ
عــن ك ــل ش ــيء ،ورغ ــم ذل ــك ع ــاد ينقض قــرار
ال ـخ ـل ــع .وح ـت ــى اآلن ل ــم أح ـص ــل ع ـلــى ق ــرار
الطالق».
ّ
وتكشف املحامية غفران علوان ،أن «القضاء
ّ
العراقي شكل مكاتب بحث اجتماعي داخل
امل ـحــاكــم .عـمــل ال ـبــاحــث ي ـكــون الـصـلــح بني
ال ــزوج ــن .أحـيــانــا ينجح الـبــاحــث فــي ثني
الزوجني عن قرار الطالق وأحيانًا ال يمكن
مع ّكل الوسائل جعلهما ّ
يغيرون قرارهما.
ل ــذل ــك ،ت ـش ـهــد املـ ـح ــاك ــم ال ـع ــراق ـي ــة ق ـضــايــا
ّ
طــاق تـكــاد ت ــوازي عـقــود الـ ــزواج ،حتى أن
الكثير من حــاالت الــزواج تنتهي باكرًا إلى
مـعــامــات ط ــاق داخ ــل املـحــاكــم الـعــراقـيــة».
ّ
وتؤكد علوان لـ«العربي الجديد» أن الكثير
ألشهر وحتى لسنوات
من األزواج يماطلون
ٍ
في إجراءات الطالق.

في بغداد
(سكوت بيترسون/
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