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لندن ـ العربي الجديد

د يــكــون تــنــاول مـــأكـــوالت معينة مريحًا  ـ قـ
ألشــخــاص ُكــثــر بــاعــتــبــاره يــكــافــئ يومهم 
الــــطــــويــــل فــــي الــــعــــمــــل، أو يـــشـــكـــل وســيــلــة 
لــكــســبــهــم الــطــاقــة مـــن أجــــل إكـــمـــال مــهــمــات صــعــبــة، 
أو فــرصــة لــلــقــاء لطيف فــي املـــســـاء. لــكــن آخــريــن قد 
يــمــلــكــون رغــبــة قــهــريــة وغــيــر منضبطة فـــي تــنــاول 
مـــأكـــوالت مــعــيــنــة، خــصــوصــًا تــلــك »الــســريــعــة« ذات 
الــنــكــهــة املــفــرطــة، مــا قــد يــؤثــر عــلــى أدائـــهـــم اليومي 
وقدرتهم على استكمال أدوار ينفذونها في حياتهم 

االجتماعية أو العملية أو األسرية.
يــــورد تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة ّ»ذا كــونــفــرزيــشــن« أن 
»أشــخــاصــًا ُكــثــرًا يــصــابــون بــإدمــان على املــأكــوالت، 
بــســبــب رغــبــتــهــم الـــشـــديـــدة فـــي تــنــاولــهــا مـــن دون 
ــا بــالــحــالــة  الـــشـــعـــور بـــجـــوع، وقــــد تــرتــبــط دوافـــعـــهـ
املــزاجــيــة الــســيــئــة أو بــمــرض ذهــنــي مــثــل االكــتــئــاب 
ــتـــوتـــر أو  والـــقـــلـــق، أو بــاملــســتــويــات الــعــالــيــة مـــن الـ

املشاعر املتزايدة«.
ــًا، لــيــس »إدمـــــــان الـــطـــعـــام« اضـــطـــرابـــًا يمكن  عـــمـــومـ
تشخيصه ســريــريــًا، لكن املــرضــى يسألون مقدمي 
الخدمات الصحية عن كيفية إدارتهم عملية تناول 
ــم يــلــقــون  ــــذي يــتــســبــب فـــي إدمـــانـــهـــم. وهــ الــطــعــام الـ
إجابات عن آليات اإلدمــان على األكــل، ويخضعون 
لتقييم عالمات سلوك األكل من خالل »مقياس ييل 

إلدمـــان الــغــذاء«، لكنهم ال يحصلون على عالجات 
ذات فاعلية مؤكدة.

ويتحدث بعض األشــخــاص عــن عــدم قدرتهم على 
الــتــحــكــم فـــي طــعــامــهــم، بــغــض الــنــظــر عـــن الــرغــبــة، 
ويطلبون املساعدة. وتشير إحصاءات إلى أن واحدًا 
من كل ستة أشخاص يشكلون نسبة تتراوح بني 15 
و20 في املائة يواجهون مشاكل اإلدمان على األكل. 
ويربط اختصاصيو إدمان الطعام ذلك باملأكوالت 
السهلة املنال واملطلوبة جدًا والتي تتضمن مزيجًا 
مــن مــكــونــات الــطــاقــة والـــدهـــون واملــلــح والــســكــر، ما 
يــجــعــل قيمتها الــغــذائــيــة مــنــخــفــضــة. ويــشــمــل ذلــك 
الـــشـــوكـــوالتـــة والـــحـــلـــويـــات واملـــــأكـــــوالت الـــجـــاهـــزة 

واملنتجات املخبوزة.
وتمنح هذه املأكوالت مستويات عالية من املكافأة 
الــذهــنــيــة، مـــا يــحــتــم انـــجـــذاب أفـــكـــار الـــنـــاس إلــيــهــا، 
خصوصًا أنها قد ترفع من حالتهم املزاجية وتشتت 
عقلهم عن األفكار املقلقة أو املؤملة. ومع مرور الوقت، 
قد يتناول الشخص املزيد من هذا الطعام للحصول 
على مشاعر املكافأة ذاتها. ويعني ذلــك أن الطعام 
يشغل أفكار األشخاص الذين يعانون من اإلدمان، 

في حني يكسب آخرون مشاعر الرضا.
والـــالفـــت أن الــجــدل مستمر حـــول تــســبــب مــكــونــات 
ــام أو ســـلـــوك األكـــــل نــفــســه بــــاإلدمــــان، أو كال  ــعـ ــطـ الـ
ــًا، ألن الـــنـــاس يــســتــهــلــكــون املـــأكـــوالت  ــعـ األمــــريــــن مـ
ألسباب كثيرة، كما يمكن أن يتآلف األشخاص مع 

عادات في شأن مأكوالت معينة، وهذا األمر يختلف 
بني شخص وآخر. وتكشف دراسة أجرتها أستاذة 
التغذية والحمية في جامعة نيوكاسل البريطانية، 
ريسي بوروز، والباحثة في علم التغذية بالجامعة 
ذاتها ميغان واتنال أن أشخاصًا ُكثرًا يعانون من 
اإلدمان على األكل ينسبون سلوكياتهم إلى تجارب 
مــتــنــوعــة، بــعــضــهــا مـــؤملـــة، حـــدثـــت فـــي طــفــولــتــهــم، 
ــذائـــي أو مــمــارســات  ــاع نـــظـــام غـ ــبـ ــى اتـ ودفــعــتــهــم إلــ
مقّيدة فــي األكــل ارتبطت بامتالكهم صــورة سيئة 

عن أجسامهم، أو عدم الرضا عنها.
وفي شأن عالج اإلدمان على األكل، اعتبرت الدراسة 
أن تــنــوع أســبــاب اإلدمــــان عــلــى األكــــل، تمنع توفير 
عالجات بمقياس واحــد يناسب الجميع، لذا ال بد 
مــن تجربة مجموعة كبيرة مــن الــعــالجــات، بينها 
وســائــل دعــم املساعدة الــذاتــيــة، وتــنــاول أدويـــة مثل 
»نــالــتــريــكــســون« و»بـــوبـــروبـــيـــون« الــتــي تستهدف 
الــهــرمــونــات املــرتــبــطــة بــالــجــوع والــشــهــيــة، وتعمل 
لتقليل تناول الطعام. وأيضًا، إجراء جراحة للسمنة 

من أجل إنقاص الوزن.
ــراحـــة الــســمــنــة فــّعــالــيــتــهــا في  وأثــبــتــت األدويــــــة وجـ
إنــقــاص الـــوزن وتقليل أعـــراض إدمـــان الطعام لدى 
بعض األشخاص، لكنها قد ال تناسب البعض، مثل 
أولئك في نطاق الوزن الصحي أو الذين يعانون من 
ظــروف صحية أساسية معقدة، علمًا أنــه من املهم 
أيضًا أن ُينصح األشخاص الذين يتلقون األدويــة 

والــجــراحــة بــإجــراء تــغــيــيــرات فــي الــنــظــام الــغــذائــي، 
ونمط الحياة. وتقترح الباحثتان بــوروز وواتنال 
ـــا شــامــلــة إلدارة األكــــل الــــذي يــســبــب اإلدمـــــان، 

ً
طـــرق

استنادًا إلــى نهج تغيير السلوك الــذي لحظ تلقي 
ــتــرنــت تعليقات شخصية حول  مــشــاركــني عبر اإلن
أعـــراضـــهـــم مـــن األكــــل والـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي والــنــشــاط 
ــنــوم، وصياغة األهـــداف وقــوائــم اإللهاء  البدني وال
وخــطــط الــيــقــظــة. وبــعــد ثــالثــة أشــهــر، بـــدأت تجربة 
الــعــالج مــن خـــالل اخــتــبــار الــبــرنــامــج املــنــاســب لكل 
شخص، وتأثيره على تقليل أعراض إدمان الطعام 

وتحسني الصحة العقلية.

مجتمع
 
ّ
 إن

ً
ألقى رئيس وزراء حركة طالبان املال محمد حسن أخوند خطابه العام األّول إلى األمة، قائال

 تعليم 
ّ
أن للطالبات. أضــاف أخوند  التعليمية  املرافق  اآلن لتخصيص مزيد من  الجهود جارية 

 طــالــبــان قــد تــزيــد مــن عــدد املــرافــق التعليمية 
ّ
اء فــي أفغانستان »مــســتــمــر«، مشيرًا إلــى أن نــســ الــ

 حركة طالبان لم تمنع منذ استيالئها 
ّ
للطالبات »مع مراعاة بعض القواعد اإلسالمية«. ُيذكر أن

على السلطة أخيرًا، النساء من الحياة العامة تمامًا مثلما فعلت في خــالل حكمها السابق في 
)أسوشييتد برس( أواخر تسعينيات القرن املاضي.  

الثقافية والتعليمية والفنية في  املجتمعية  الفعاليات  الوطنية مجموعة من  تنظم مكتبة قطر 
شهر ديسمبر/ كانون األول املقبل احتفااًل باليوم الوطني للدولة الذي يصادف في الثامن عشر 
منه، وسوف تتاح للزائرين الفرصة للمشاركة في نقاشات ونشاطات مرتبطة بقطر في مجاالت 
ــن املكتبة الفعاليات فــي الــثــانــي من 

ّ
تــاريــخ والثقافة والــفــنــون واملــعــمــار. وســـوف تــدش ــ البيئة وال

ديسمبر بندوة تحت عنوان »تفاعل الشباب القطري مع قضايا البيئة«، وتختتمها في 18 منه 
)قنا( بمعرض »قطر الفني للشباب« لالحتفاء بالثقافة القطرية.  

مكتبة قطر: فعاليات بمناسبة اليوم الوطني للدولةطالبان: تعليم النساء مع مراعاة القواعد اإلسالمية

والمكافأة  اإلدمــان  مسارات  أن  ن  و ث ح ا ب ل ا ظ  ح ال ي
والعواطف  اإلجهاد  من  تجة  ا ن ل ا غ  ا م د ل ا ي  ف
بالرغبة  مرتبطة  العقلية  مـــراض  أل ا و ة  د ي ا ز ت م ل ا
راط في تناول الطعام، وكذلك بوفرة  ــ في اإلف
الوجبات السريعة وإعالناتها، والمكونات الشهية 
إلى  الناس  تدفع  مختلفة،  ة  ع نّ ص م ت  ال و ك أ م ل

تناول الطعام أكانوا جائعين أم ال.

تفاعالت ذهنية ونفسية

أغلق مئات من املتظاهرين املناصرين للبيئة طرقات 
رئيسة في صربيا احتجاجًا على قانونني جديدين 
يقولون إنهما »سيسمحان لشركات تعدين أجنبية 
بتنفيذ مشاريع تلّوث األرض واملياه«. وتعد صربيا 
ها 

ّ
إحدى دول أوروبا األكثر تلوثًا. ويقول خبراء إن

تحتاج إلى مليارات اليورو للوفاء باملعايير البيئية 
الخاصة باالنضمام إلــى االتــحــاد األوروبــــي. وردد 

هؤالء هتافات مناهضة للرئيس املحافظ ألكسندر 
فــوتــشــيــتــش والــحــكــومــة الــتــي كــانــت عــرضــت على 
شركات أجنبية بينها »تسيغني« الصينية لتعدين 
ــنــحــاس و»ريـــو تنتو« األنــغــلــو أسترالية استثمار  ال
ــد »ريــو تنتو« فتح مناجم الستخراج  ــري أراٍض. وت
مــادة »الليثيوم« التي تستخدم في صنع بطاريات 
السيارات الكهربائية ومعالجته في شــرق صربيا 

تحديدًا، حيث اشترت أراضــي، لكنها تحصل على 
ضــوء أخــضــر لفتح مناجم فيها. وأفــــادت وسائل 
إعالم بأن متظاهرين أغلقوا الطرق في مدن أخرى 
بينها نوفي ســاد )شــمــال(، حيث اشتبك عشرات 
املتظاهرين لفترة وجيزة مع الشرطة التي اعتقلت 
بعضهم، وكراغويفاتش )وسط( وساباتش )شمال 
ــيــيــفــو )شــــــرق( ويــشــعــر املــتــظــاهــرون  غـــــرب( وفــال

باستياء مــن تعديل نتيجة استفتاء أجــري أخيرًا 
ــلـــى الـــشـــركـــات  ــة عـ ــاهـــظـ ــفــــرض رســـــــوم إداريـــــــــة بـ ــ ل
العاملة فــي التعدين، والـــذي يقولون إنــه »سيوقف 
ــبــادرات ضد املشاريع امللّوثة للبيئة«. كما  فعليًا امل
ــزع امللكية الجديد الــذي يسمح  يعارضون قانون ن

بحيازة الدولة أراضي خاصة خالل ثمانية أيام.
)رويترز، فرانس برس(
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)أندريه إيساكوفيتش/ فرانس برس(



كــبــيــرة مــن املــصــلــن ألداء صـــاة الــفــجــر في 
املسجد األقصى، بمشاركة عائات وأطفال 
ــمــــت بــهــم ســـاحـــات املــســجــد  وشـــبـــاب ازدحــ

ومصلياته املسقوفة. 
وشاركت في هذه الفعاليات حشود عائلية 
التميمي ومـــرار  ــات  ائ ـ عـ وحمائلية تمثل 
ــر والـــشـــربـــاتـــي والــســايــمــة  ــابـ ــة وجـ وغـــوشـ
والـــرجـــبـــي وأدكــــيــــدك والــقــواســمــي والـــــرازم 
املقدسية، وأدى أبــنــاؤهــا صــاة الفجر في 

األقصى.
في هذا السياق، يناشد أحد املتحدثن من 
التميمي، في  التميمي جـــواد  اء عائلة  ـ ـ ن ـ ـ ب أ
حديثه لـ »العربي الجديد«، جميع العائات 
الفلسطينية، سواء في القدس أو في الداخل 
الفلسطيني املحتل عام 1948، بشد الرحال 
إلى املسجد األقصى، مؤكدًا أن هذا الرباط 
هو بمثابة رسالة إلى أبناء األمتن العربية 
واإلسامية تدعوهما إلــى الحشد والعمل 
املـــخـــلـــص لــتــخــلــيــص األقــــصــــى مــــن بـــراثـــن 

االحتال.
مـــن جــهــتــه، يــــرى مــحــمــد مــــــرار، وهــــو أحــد 
املــتــحــدثــن مــن عــائــلــة مــــرار، أن الـــربـــاط في 
املـــســـجـــد األقــــصــــى واالعــــتــــكــــاف فـــيـــه شـــرف 
عظيم يتمناه أبــنــاء األمــة قاطبة، والــربــاط 
في املسجد جهاد بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى. ويقول: »نحث جميع عائات القدس 
على االنضمام إلينا والتنافس على القيام 

بدورها في الدفاع عن األقصى وحمايته«.
ومــن بن ما تتضمنه فعاليات الــربــاط في 
الــفــتــرة الصباحية تــبــرع الــعــائــات أو أحد 
أفـــرادهـــا بــتــوفــيــر الــفــطــور لــلــمــرابــطــن بعد 
أداء صاة الفجر، وتشمل في الغالب الكعك 
املقدسي الشهير والبيض والفافل. وتقام 
مـــوائـــد كــبــيــرة ألبـــنـــاء تــلــك الـــعـــائـــات، كما 

يدعى إليها املصلون الوافدون لألقصى.
يــــشــــار إلــــــى أن مـــــبـــــادرة ربـــــــاط الـــعـــائـــات 
ــد أطلقتها  املــقــدســيــة فـــي األقـــصـــى كــانــت قـ
الحركة اإلسامية في الداخل الفلسطيني 
عــــام 1948، وبــــــدأت عــــام 2000 تــحــت اســم 
ــارق« لـــلـــربـــاط فـــي األقـــصـــى.  ــيـ ــبـ »مـــســـيـــرة الـ
ثــم تــطــورت هــذه املــبــادرة الحقًا إلــى »ربــاط 
ــيـــس الــحــركــة  ــتـــي أطــلــقــهــا رئـ الـــحـــمـــائـــل« الـ
الشيخ رائـــد صــاح عــام 2007، وهــو أسير 
في سجون االحتال حاليًا. وتقوم املبادرة 
على تــوزيــع أيــام األســبــوع على كــل منطقة 

في القدس كي يرابط أهلها في األقصى.
ويحمل هــذا املــشــروع الــحــالــي الـــذي تنفذه 
ــائـــات املــقــدســيــة لـــلـــربـــاط فـــي املــســجــد  الـــعـ
األقصى اسم »برنامج رباط حمائل القدس 
الــشــريــف فـــي املــســجــد األقـــصـــى«، ويستند 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــمــــون عـــلـــى »ربــــــاط  ــائــ ــقــ يــــأمــــل الــ
الــحــمــائــل« فــي املــســجــد األقــصــى 
ــقــــدس املــحــتــلــة أن  ــ ــي مـــديـــنـــة ال فــ
ــواتـــهـــم فــــجــــرًا فــي  يـــتـــحـــّول ربـــاطـــهـــم وصـــلـ
رًا ورسوخًا، على 

ّ
املسجد إلى واقع أكثر تجذ

أن يمتد هذا الرباط من الفجر وحتى مغيب 
الشمس، والتواجد في ساحات املسجد من 
السابعة والنصف صباحًا وحتى الثانية 
والنصف من بعد الظهر، وهي الفترة التي 
يقتحم فيها املستوطنون املسجد األقصى 
فــي جــولــتــن. وتنتهي األولـــى عند الساعة 
الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف، لــتــبــدأ بــعــد ذلــك 
الجولة الثانية من االقتحامات بعد صاة 
الــظــهــر وحــتــى الــثــانــيــة والــنــصــف مـــن بعد 

الظهر.
ــذه الــفــتــرة غــايــة   هــ

ّ
ويـــقـــول املـــقـــدســـّيـــون إن

ــرًا إلـــى  ــطــــورة والـــحـــســـاســـيـــة، نــــظــ ــخــ فــــي الــ
تكثيف االقتحامات فيها وما يتخللها من 
استفزازات وتعديات من قبل املستوطنن 
املقتحمن وجنود االحــتــال، وســط تواجد 
أعـــــــداد قــلــيــلــة ومـــتـــواضـــعـــة مــــن املـــرابـــطـــن 
تبدو خالها ساحات األقصى شبه خالية 

ومستباحة من قبل املستوطنن.
في هذا اإلطار، يقول مسؤول ملف املقّدسات 
في حركة »فتح«، والناشط املقدسي عوض 
السايمة، والــذي كانت عائلته قد شاركت 
وعلى نطاق واسع في فعاليات الرباط هذه، 
ــادرة، الــهــادفــة  ــبـ  »الــقــائــمــن عــلــى هـــذه املـ

ّ
إن

إلــى إعــمــار املسجد وحمايته مــن األخــطــار 
التي يتعرض لها، حريصون على تطوير 
مـــبـــادرتـــهـــم وتــوســيــعــهــا، ســـــواء مـــن خــال 
زيــــادة أعــــداد الــعــائــات والــحــمــائــل املــدعــوة 
لــلــربــاط أو زيـــــادة مـــدتـــه، عــلــى أال تقتصر 
فقط على صاة الفجر، بل تشمل الصلوات 
الــخــمــس مـــع تــكــثــيــفــهــا فـــي الــفــتــرة املــمــتــدة 
مــن الــضــحــى وحــتــى مــا قــبــل الــعــصــر تلبية 
لنداء األقصى. كما بادرنا إلى تنظيم يوم 
فــي األســبــوع لــلــربــاط فــي مــواقــيــت صلوات 

العصر واملغرب والعشاء«.
ويــشــيــر الــســايــمــة، فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، إلــى أنــه في الصاة التي جمعت 
عـــلـــن عن 

ُ
عــائــلــتــي الــســايــمــة والــشــويــكــي، أ

تآخي العائلتن والتوافق على تواجدهما 
الــدائــم فــي األقــصــى، على أن ينضم إليهما 
الحــقــًا عــائــات وحــمــائــل أخــــرى ثــم تقسيم 
األدوار فـــي مـــا بــيــنــهــم »بــنــيــة االســـتـــمـــرار 
حتى نصل إلــى واقــع نتمكن فيه من حشد 
جميع املقدسين فــي األقــصــى وفــي جميع 

األوقات«.
وكانت ساحات املسجد األقصى قد شهدت 
على مــدى األســابــيــع املــاضــيــة تــوافــد أعــداد 

»رباط 
الحمائل«

عائالت تدافع 
عن األقصى 

ليل نهار

تهدف »رباط الحمائل« في مدينة القدس المحتلة إلى 
التواجد في ساحات المسجد األقصى ساعات طويلة، 
لصد هجمات المستوطنين ردًا على محاوالت االحتالل 

هدم جزء من المسجد

يقول المقدسيّون إّن 
هذه الفترة خطرة جدًا 

بسبب تكثيف االقتحامات

غالبًا ما يشكو القائمون 
على المسيرة من العقبات 

التي يضعها االحتالل

1819
مجتمع

إلى وجود أكثر من 150 حمولة في القدس، 
تتوزع إلى مجموعات، وكل مجموعة تضم 
عــشــر حــمــائــل فــقــط، وتـــرابـــط كـــل مجموعة 
يــومــًا واحـــــدًا فـــي كـــل شــهــر يــومــي الجمعة 

والسبت.
ــة فــــي كــل  ــمـــولـ ــا يـــحـــث املـــــشـــــروع كــــل حـ ــمـ كـ
مجموعة على استنفار رجالها ونسائها 
وكــبــارهــا وصــغــارهــا إلــى املسجد األقصى 
ــا لــــرفــــد املـــســـجـــد يــومــيــًا  ــهــ ــاطــ ــي يــــــوم ربــ ــ فـ

بعشرات اآلالف لنصرته.
وغالبًا مــا تنظم هــذه املــســيــرات طــوال أيــام 
ــدة، أهــمــهــا: إحـــيـــاء األيـــام  ــداف عــ ــ الـــعـــام ألهـ

ــادي لــألقــصــى عبر  ــريــ الـــخـــوالـــي والــــــدور الــ
وجـــود املــرابــطــن فــيــه وإعـــمـــاره باملصلن، 
ــود املـــســـلـــمـــن فــــي األقـــصـــى  وتـــرشـــيـــد وجـــــ
وجلبهم إليه، وإعادة جيل الشباب إلى درب 
الــهــدايــة، ناهيك عــن إحــيــاء البلدة القديمة 

ومدها بآالف الزوار يوميًا.
أما عن اسم مسيرة البيارق، فهو مستوحى 
من األعام أو املشاعل )البيارق(، وهي فكرة 
سنها القائد املسلم صاح الدين األيوبي، 
بـــعـــد تـــحـــريـــر الــــقــــدس واملـــســـجـــد األقـــصـــى، 
بتحديد يوم يستنفر فيه املسلمون لتنظيم 
مـــســـيـــرات إســـامـــيـــة تــنــطــلــق مـــن كـــل مــكــان 
حاملة األعام أو املشاعل لتزحف بعشرات 
اآلالف وتجتمع في املسجد األقصى، بهدف 
رفع قيمته في قلوب أبناء األمة اإلسامية 
وتذكيرهم بقبلتهم األولـــى، وتذكير أعــداء 
ــيــــة بـــمـــا تـــحـــمـــل هـــــذه األمــــة  ــة اإلســــامــ ــ ــ األمـ
ــلـــق كـــبـــيـــر بــاملــســجــد  مــــن حــــب عـــمـــيـــق وتـــعـ
 بالحكمة والتجربة 

ً
األقصى. وعليه، وعما

الصاحية، تقرر إنشاء مؤسسة »البيارق« 
لــتــكــون رافــــدًا قــويــًا لتسيير الــحــافــات إلــى 

األقصى.
وغالبًا ما يشكو القائمون على املسيرة من 
العقبات التي يضعها االحتال اإلسرائيلي 
ــروع، ويــحــتــجــز جــنــود  ــشــ ــذا املــ ــه هــ فـــي وجــ
االحتال الحافات لساعات على الطرقات، 
وتارة تراهم يضيقون الخناق عليهم ما إن 
يصلون أبـــواب الــقــدس، ناهيك عــن ترّبص  

حـــافـــاتـــهـــم مـــحـــاولـــن تـــحـــريـــر املــخــالــفــات 
بذرائع عدة. 

ويــذكــر أن ربـــاط الــحــمــائــل جـــاءت ردًا على 
مــحــاوالت االحــتــال هـــدم جـــزء مــن املسجد 
األقصى املعروف باسم طريق املغاربة عام 
2007، ومـــحـــاوالت تــحــويــل مــســجــد الــبــراق 
ــارك مـــســـؤولـــو  ــ ــبـ ــ ــــودي. ويـ ــهـ ــ ــــى كـــنـــيـــس يـ إلــ
األوقـــــــــــاف اإلســــامــــيــــة فـــــي الـــــقـــــدس ربـــــاط 
العائات املقدسية فــي األقــصــى، نظرًا إلى 
األخطار الكبيرة التي تحدق باملسجد في 
هذه األيام، كما يقول الشيخ عمر الكسواني 

مدير املسجد األقصى.
ويشير الــكــســوانــي، فــي حديثه لـــ »العربي 
الــجــديــد«، إلـــى أن أعــــداد مقتحمي املسجد 
األقصى في اآلونة األخيرة سجلت ارتفاعًا 
ــــواء بـــأعـــداد املــجــمــوعــات  غــيــر مــســبــوق، سـ
ــا مــــن 10  ــتـــي تـــضـــاعـــف عــــددهــ املــقــتــحــمــة الـ
مــجــمــوعــات إلـــى 45 مــجــمــوعــة، والتضييق 
على حـــراس املسجد األقــصــى ومنعهم من 

ممارسة عملهم. 
ويــقــول الــكــســوانــي: »شــهــدنــا خــال األعــيــاد 
ــرة اقـــتـــحـــامـــات بـــــاآلالف  ــ ــيـ ــ الـــيـــهـــوديـــة األخـ
ــى، بــــحــــســــب اعـــــــتـــــــراف جــــمــــاعــــات  ــ ــــصـ ــألقـ ــ لـ
ــة الـــــتـــــي تـــــقـــــود هــــذه  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــرف الـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
االقــتــحــامــات. مــن هــنــا، فــالــرد العملي على 
ــن خـــــــال تــكــثــيــف  ــ ــو مــ ــ ــد هــ ــيـ ــعـ ــتـــصـ هـــــــذا الـ
ــنـــي فــي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــواجـــــد املــــقــــدســــي والـ الـــــتـــ
 ســــاحــــات املـــســـجـــد وعـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة«. 

 اقتحامات املستوطنن لألقصى 
ّ
ويذكر أن

كان قد بدأها الجنرال اإلسرائيلي مردخاي 
جــور برفقة جنوده عــام 1967 بعد احتال 
مدينة القدس وما تبقى من أرض فلسطن. 
يومها رفع الجنرال العلم اإلسرائيلي فوق 
قبة الصخرة، وأحرق مع جنوده املصاحف، 
ومــنــعــت الـــصـــاة فـــي املــســجــد ملـــدة أســبــوع 

كامل. 
واستولت سلطات االحتال في حينه على 
مفاتيح باب املغاربة، ومنعت الفلسطينين 
من املرور منه، وأبقت هذا الباب مخصصًا 
االحتال  وجــنــود  املستوطنن  امات  ح ت ق ال

اإلسرائيلي بأعداد كبيرة.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

تحدد وزارة الزراعة في تونس إجمالي 
املــســاحــات الــخــضــراء بنحو 5.7 ماين 
مــلــيــون هــكــتــار من  ار، بينها 1.25  ـ ـ ت ـ كـ ـ هـ
الـــغـــابـــات الـــتـــي تــمــلــك الـــدولـــة نــســبــة 90 
فـــي املـــائـــة مــنــهــا، و4 مــايــن هــكــتــار من 
املراعي. وتشير الــوزارة إلى أن الغابات 
الــتــي تــتــواجــد خــصــوصــًا شــمــال الــبــاد 
وشمال غربها، تتميز بــثــروات متنوعة 
وتـــســـاهـــم بــنــســبــة 1.33 فــــي املــــائــــة مــن 
الناتج املحلي لاقتصاد، و14 في املائة 

من الناتج الزراعي. 
لكن تونس تفقد آالف األشــجــار سنويًا 
بسبب حــرائــق الــغــابــات الــتــي تشهدها 
خال الفترة املمتدة بن يونيو/ حزيران 
ونــهــايــة أغــســطــس/ آب. وقـــد انــدلــع هــذا 
الــعــام أكــثــر مــن 500 حــريــق فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة الــتــهــمــت مــســاحــات كــبــيــرة من 

الغابات واملحاصيل والزراعات. 
وأحـــصـــت إدارة الــحــمــايــة املــدنــيــة أكــثــر 
مــــن 400 حـــريـــق فــــي الـــفـــتـــرة بــــن األول 
مــن يــونــيــو/ حــزيــران و8 أغــســطــس/ آب 
املـــاضـــيـــن ألــحــقــت خــســائــر بــمــســاحــات 
بــلــغــت 4313 هـــكـــتـــارًا مـــن الـــغـــابـــات في 
مــقــابــل 680 هــكــتــارًا عـــام 2020، وقضت 
ــلـــى آالف األشــــجــــار الـــتـــي يـــفـــوق عــمــر  عـ
بعضها 400 سنة، ال سيما في مناطق 
شــمــال الـــغـــرب. أمـــا ســبــب هـــذه الــحــرائــق 
فــارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، لكن بعضها 

ارتبط بأفعال إجرامية.
وفيما تحيي تونس سنويًا عيد الشجرة 
ــثـــانـــي، من  فـــي 14 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـ
خــال زرع عشرات األنـــواع من األشجار 
ــدة ال ســيــمــا فـــي املــنــاطــق  فـــي مــنــاطــق عــ
الــــتــــي تـــشـــهـــد حـــــــاالت تـــصـــّحـــر، أطــلــقــت 
وزارة الــــزراعــــة حــمــلــة لـــغـــرس أكـــثـــر من 
مليوني شجرة بمشاركة املجتمع املدني 
وســــكــــان مـــنـــاطـــق الــــغــــابــــات. وتـــتـــواصـــل 
الحملة حتى مارس/ آذار 2022 وتهدف 
إلـــى زرع أكــثــر مــن 2500 هــكــتــار بــأنــواع 
مختلفة من األشجار في غابات محترقة 
بــمــحــافــظــات ســلــيــانــة وبـــنـــزرت وزغــــوان 
وباجة وغيرها. كما ستتواصل عملية 
ــة ســـنـــويـــًا الـــتـــي  ــاديــ ــيــ ــتــ الـــتـــشـــجـــيـــر االعــ

تنفذها الوزارة في مناطق التصّحر. 
وأبــدت منظمات بيئية عدة استعدادها 
ــام الـــحـــالـــي،  ــعــ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي حــمــلــة الــ
ــًا أن عـــــدد مـــعـــاونـــي الـــغـــابـــات  خـــصـــوصـ
قـــلـــيـــل، مـــــا يـــمـــنـــع تـــشـــجـــيـــر املـــســـاحـــات 
املــســتــهــدفــة  خـــال فــتــرة وجــيــزة. وينقل 
رئيس جمعية »بيئتي الــخــضــراء« عبد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الـــكـــريـــم الـــعـــابـــدي لــــ
تــفــاؤل الجمعية بــنــجــاح مــبــادرة إعـــادة 
تشجير مــســاحــات كــبــيــرة مــن األراضـــي 
املحترقة، خصوصًا أنها تلحظ تعاون 
جمعيات عدة في تنفيذها مع مساهمة 
إدارة الغابات في نشر أهدافها لتكثيف 
مــشــاركــة املــتــطــوعــن فــيــهــا، ال سيما من 
سكان مناطق الغابات. ويعتبر أن فترة 
ــا إدارة الــغــابــات  ــهـ ــددتـ ــاء الـــتـــي حـ ــتـ ــشـ الـ
ــــي األنـــســـب  ــال الـــحـــمـــلـــة هـ ــ ــمـ ــ ــاز أعـ ــ ــــجـ إلنـ

لنجاح مهمات الغرس«. 
يـــضـــيـــف: »تــــوفــــر إدارة الـــغـــابـــات عــــادة 
مــشــاتــل ألنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن األشـــجـــار، 
وتوزعها على املناطق لغرسها بإشراف 
معاوني الغابات املتخصصن في الزرع 
مــن أجــل ضــمــان نــجــاح نمو أنـــواع عــدة، 

خـــصـــوصـــًا تـــلـــك الـــتـــي تـــعـــّمـــر ســــنــــوات«. 
ويكشف فطن العش من اإلدارة العامة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن اإلدارة  للغابات لـــ
ــــرس مـــلـــيـــونـــي شــــجــــرة تــــوزع  ــتـــزم غــ تـــعـ
بالدرجة األولــى على املناطق املحترقة، 
والحدائق العامة الجديدة واملتنزهات 
واملؤسسات التربوية في أنحاء الباد، 
ــع عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ وذلــــــــك بــ
الــجــمــعــيــات واملـــنـــظـــمـــات الـــنـــاشـــطـــة فــي 
مــجــال الــبــيــئــة«. ويــشــيــر إلـــى أن »وزارة 
ــتـــل الــتــي  ــر أنــــــــواع الـــشـ ــتـــوفـ ــة سـ ــ ــزراعــ ــ الــ
ســـتـــغـــرس بـــعـــد تـــوزيـــعـــهـــا مـــجـــانـــًا عــلــى 
املــؤســســات واألشـــخـــاص املــشــاركــن في 

الحملة«. 
 »جـــمـــيـــع الـــراغـــبـــن فــي 

ّ
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن

الــحــصــول عــلــى شـــتـــات لــلــمــشــاركــة في 
عملية التشجير يجب أن يقدموا طلبات 
ــكـــاتـــب املــنــاطــق.  إلــــى وزارة الــــزراعــــة ومـ
وسيحصل كل مشارك على نحو عشرين 
شــتــلــة مـــع مــنــح أولـــويـــة لـــألراضـــي الــتــي 
احــتــرقــت، وتخصيص شتل مــن أشجار 
ــزان والــصــنــوبــر والــكــلــتــوس وغــيــرهــا  ــ الـ
في سبيل تعويض تلك التي احترقت«. 
لــكــنــه يــســتــدرك بــانــه »ال يــمــكــن تشجير 

كــل املــســاحــات فــي الــفــتــرة املــحــددة حتى 
مـــارس/ آذار املــقــبــل، مــا يحتم استمرار 
الحملة سنتن أو أكثر، والعمل لتفادي 

اندالع حرائق جديدة«.
من جهتها، دعــت وزارة الشباب كل من 
تـــجـــاوز الــــــ15 مـــن الــعــمــر إلــــى االنـــخـــراط 
فــي حملة التشجير، علمًا أنــهــا أطلقت 
حملة خاصة بها بالتعاون مع جمعيات 
بــيــئــيــة بــهــدف غـــرس شــتــل أشـــجـــار عــدة 
ال سيما فــي املــنــاطــق املــحــتــرقــة. وأكـــدت 
أنها ستعمل لتوفير الشتل وتأمن نقل 
جميع املــتــطــوعــن الــشــبــاب إلـــى مناطق 
ــة فــي  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ شــــمــــال غــــربــــي الـــــبـــــاد لـ

الحملة. 
ا وزارة الثقافة فأعلنت أنها ستنفذ  أمــ
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــل املـ ــمــ ــة تــــشــــجــــيــــر تــــشــ ــلــ ــمــ حــ
الــثــقــافــيــة فـــي مــنــاطــق عـــــدة، خــصــوصــًا 
ــبـــاد. كــمــا أطــلــق شــبــان  شــمــال غــربــي الـ
على مواقع التواصل االجتماعي حمات 
إلعادة الحياة إلى الغابات التي تضررت 
من الحرائق في السنوات األخــيــرة. وقد 
ــهـــت الــــحــــمــــات فــــي األســــــــاس إلـــى  تـــوجـ
محبي السياحة الجبلية لغرس أكثر من 

20 ألف شجرة.

تشجير الغابات المحترقة بتونس

سكان الغابات نبض »إعادة الحياة« )العربي الجديد(

حصد الشتل إلطالق حمالت التشجير )العربي الجديد(

حماة األقصى )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

150
عدد الحمائل في القدس التي 

تتوزع إلى مجموعات، علمًا أّن كل 
مجموعة تضم عشر حمائل فقط

تنطلق بقوة عجلة 
إعادة الحياة إلى 

الغابات التي شهدت 
حرائق في تونس 

هذا العام، من خالل 
حمالت تقف خلفها 

وزارات مختلفة، 
ونشطاء بيئيون، وتعد 

بنتائج جيدة

تسمح القوانين المصرية 
بتعّدد الزوجات، استنادًا 

إلى الشريعة اإلسالمية التي 
ينّص الدستور على أنّها 
مصدر رئيسي للتشريع. 

لكّن هذا الموضوع يثير 
جداًال دائمًا في البالد، ال 

سيّما في حال عدم علم 
الزوجة األولى بالثانية

مصر: اقتراح بتجريم الرجل إذا تزّوج بامرأة ثانية  بال علم األولى
45 ألف امرأة تقريبًا ارتضت 

الزواج من رجل متزوج 
في عام 2019

قانون األحوال الشخصية 
الحالي يسمح بالتعّدد من 

دون علم الزوجة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــّرب خــبــر ارتــــبــــاط شــخــص مــشــهــور  ــ ــمــا ُســ
ّ
كــل

ــدال  ــجـ ــيـــة، يـــتـــجـــّدد الـ فــــي مـــصـــر بــــزوجــــة ثـــانـ
حــــول املـــوضـــوع عــمــومــًا، فــتــشــتــعــل مــنــصــات 
التواصل االجتماعي، ويتعّمق الخاف بن 
التيارات الفكرية املتباينة، ويتوّسع الجدال 
ــلـــمـــانـــيـــن، وتــشــتــبــك  ــيــــن والـــعـ بــــن اإلســــامــ
املــؤســســات الــديــنــيــة والتنفيذية فــي الــدولــة. 
وهكذا هي الحال في الباد، في األيام القليلة 
املاضية، بعد انتشار خبر زواج بطل أوملبي 
شهير مــن امـــرأة ثانية مــن دون علم زوجته 
ــيــــع فــــي الــصــحــافــة  األولـــــــــى، بـــحـــســـب مــــا أشــ
املحلية. وعلى إثر ذلــك، تقّدمت النائبة هالة 
ــانـــون لــتــعــديــل نص  ــو الــســعــد بــمــشــروع قـ أبــ
املـــادة 11 املتعلقة بتعدد الــزوجــات مــن دون 
علم الزوجة. كذلك طالبت النائبة أمل سامة 
بتجريم الزواج الثاني من دون إخطار الزوجة 
األولـــى، وبمعاقبة الـــزوج بالحبس فــي حال 
عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، وبالحبس 

والغرامة للزوج في حال عدم إقــراره بحالته 
االجتماعية في وثيقة الزواج.

وطالب عدد آخر من النواب بمناقشة سريعة 
ملــشــروع قــانــون األحـــوال الشخصية الجديد، 
ســـواء مــن األزهــــر الــشــريــف أو مــن الحكومة، 
ق 

ّ
والــذي يواجه مشكات، من بينها ما يتعل

بالحضانة والرؤية والزواج الثاني والطاق 
الــشــفــهــي. فـــمـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يــلــزم 
الزوج في مادته 58 بأن يقّر في وثيقة الزواج 
بحالته االجتماعية، فيبّن إذا كــان متزوجًا 
اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال 
 
ّ
ق إخطارهن

ّ
 في اإلقــرار، وعلى املوث

ّ
إقامتهن

ــــزواج الـــجـــديـــد مــــن خـــــال كـــتـــاب مــســّجــل  ــالـ ــ بـ
مـــقـــرون بــعــلــم الــــوصــــول. كـــذلـــك عــلــى املـــشـــّرع 
أن يضع فــي الــقــانــون عقوبة حاسمة للزوج 
ــّدة ال تــزيــد عن  املــخــالــف تــقــضــي بــالــحــبــس مــ
 عن 20 ألف جنيه مصري 

ّ
سنة وبغرامة ال تقل

)نحو 1270 دوالرًا أميركيًا( وال تزيد عن 50 
ألـــف جــنــيــه )نــحــو 3180 دوالرًا(، أو بــإحــدى 
ن. ويعاقب بالعقوبة ذاتها 

َ
ــن العقوبت

َ
هــات

املــــأذون املــخــتــّص فــي حـــال عـــدم الــتــزامــه بما 
ــة أو  أوجـــبـــه الـــنـــّص عــلــيــه مـــن إخـــطـــار الـــزوجـ
الزوجات بالزواج الجديد. تجدر اإلشارة إلى 
 قانون األحوال الشخصية الحالي يتضّمن 

ّ
أن

ـــم 25 لـــســـنـــة 1929 املــــعــــّدل  ـ فــــي املـــــرســـــوم رقـ
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 

اإلفتاء العاملي، في 17 أكتوبر/تشرين األول 
مـــن عــــام 2016، مـــا نـــّصـــه: »وأبـــــــــاِدُر بــالــقــوِل 
 

َّ
ــلــغــي حــق

ُ
ـــنـــي ال أدعـــــو إلــــى تــشــريــعــاٍت ت

َّ
بـــأن

 أيَّ تشريٍع َيصِدُم أو َيهِدُم 
ُ

ض
ُ
ِد، بل أرف التعدُّ

ــرِة،  ــطــهَّ
ُ
ــِة امل

َّ
ــن ــقــرآِن الكريِم أو الــسُّ تشريعاِت ال

ــٍب أو بــعــيــٍد؛ وذلــــك كي  ــهــَمــا مـــن قـــريـ أو َيــمــسُّ
ــديــن  ــتــصــيِّ

ُ
 وامل

َ
ـــزاِيـــِديـــن

ُ
 عــلــى امل

َ
أقــطــَع الــطــريــق

عونها عن ِسياِقها؛ 
َ
 هنا أو هناك، َيقط

ً
كلمة

ـــبـــوا مــــن ورائــــهــــا«.  ـــحـــوا بـــهـــا ويـــتـــكـــسَّ لـــيـــتـــربَّ
 حديث 

ّ
أضـــاف املــركــز اإلعــامــي فــي بيانه أن

شيخ األزهـــر فــي خــال حلقة متلفزة انصّب 
على »فوضى التعدد وتفسير اآليــة الكريمة 
ــهــا تــقــّيــد هــذا 

ّ
املتعلقة بــاملــوضــوع، وكــيــف أن

التعدد بالعدل بن الزوجات، كما رّد فضيلته 
 تــعــّدد الــزوجــات هو 

ّ
على الــذيــن يعتبرون أن

األصــــل«. كــذلــك نشر املــركــز اإلعــامــي مقطعًا 
مصّورًا لكلمة شيخ األزهر في خال املؤتمر 

للتدليل على موقفه من القضية.
صه دراسة 

ّ
أّما الواقع الفعلي في مصر، فتلخ

صـــادرة عــن الجهاز املــركــزي للتعبئة العامة 

 ثّمة 45 ألف امرأة تقريبًا 
ّ
واإلحصاء تفيد بأن

ارتضت الزواج من رجل متزوج في عام 2019، 
ــائـــة من  ــا يــشــّكــل نــحــو خــمــســة فـــي املـ ــو مـ وهــ
عقود الزواج الجديدة. وكشفت الدراسة حجم 
 عــدد عقود 

ّ
ظاهرة التعّدد أخيرًا، إذ تبّن أن

الـــزواج لـــألزواج الــذيــن سبق لهم الـــزواج بلغ 
1128.7 ألــف عقد فــي خــال عــام 2019، منهم 
44.870 ألف عقد زواج لرجل يجمع بن أكثر 
ق أو 

ّ
من زوجة، في مقابل 83.9 ألف رجل مطل

أرمــل سبق لــه الـــزواج ولــم يكن لديه زوجــات 
ــارت الــدراســة  ــ فــي الــعــصــمــة عــنــد الــعــقــد. وأشـ
 عــدد عــقــود الـــزواج ملــن يجمع 

ّ
نفسها إلــى أن

ن بلغ 41.2 ألف عقد في عام 2019، 
َ
بن زوجت

بــاإلضــافــة إلـــى 2363 عــقــدًا لـــزوج يجمع بن 
ثاث زوجــات، و390 عقد زواج ملن لديه أكثر 

من أربع زوجات في العصمة. 

لسنة 2005 في املادة 11 منه، تعّدد الزوجات 
من دون علم الزوجة.

ــيــــاق، اســـتـــشـــهـــد أعــــضــــاء فــي  وفـــــي هـــــذا الــــســ
مجلس النواب ومؤسسات صحافية مصرية 
ــر أحــمــد  ــ بــتــصــريــح مــنــســوب إلـــى شــيــخ األزهـ
الطيب على إثر واقعة مماثلة في عام 2019، 
ــرح فــلــســفــة الــتــعــّدد فـــي الــديــن  ــّرف فــيــه وشــ عــ
 
ّ
اإلســامــي على مسؤوليته الكاملة. فأكد أن
 األصل في الزواج هو التعّدد 

ّ
»من يقولون إن

 األصــل فــي الــقــرآن الكريم هو: 
ّ
مخطئون، ألن

.»
ً
َواِحَدة

َ
وا ف

ُ
ْعِدل

َ
ال ت

َ
ْم أ

ُ
ت

ْ
 ِخف

ْ
ِإن

َ
ف

 املــؤســشــســات الــصــحــافــيــة لـــم تــذكــر في 
ّ
لــكــن

ــــه 
ّ
اســـتـــشـــهـــادهـــا بــتــصــريــح شـــيـــخ األزهــــــــر، أن

ــاء فــي  ــ »مــقــتــطــع مــــن ســـيـــاقـــه« بــحــســب مــــا جـ
بــيــان ملؤسسة األزهـــر فــي الــيــوم التالي لذلك 

التصريح.
فــقــد شــــّدد املـــركـــز اإلعـــامـــي ملــؤســســة األزهـــر 
ــم يــتــطــّرق   الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الـــطـــيـــب لــ

ّ
عـــلـــى أن

ــزوجــات،  مطلقًا إلــى تحريم أو حظر تــعــّدد ال
ــه أمـــام مؤتمر  ــه أن قــال فــي كلمة ل بــل سبق ل

الجدال مستمر حول تعّدد 
الزوجات )محمد الشاهد/ 

فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


