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صيدا ـ انتصار الدنان

فــي املخيمات  الــظــروف الصعبة   
ّ

فــي ظــل
ــّمــــة فــتــيــات  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان، ثــ
 
َ
ني

ّ
يتخل كــثــيــرات  فلسطينيات  وشــابــات 

 إّمـــــا ألســـبـــاب اجــتــمــاعــيــة تتعلق 
ّ
عـــن تــعــلــيــمــهــن

 وإّما ألسباب معيشية تتعلق بالضائقة 
ّ
ببيئتهن

ــق بــصــعــوبــات 
ّ
ــبـــاب تــتــعــل ــا ألسـ ــ ــ االقـــتـــصـــاديـــة وإّم

تــعــلــمــّيــة تــعــانــي مــنــهــا الــفــتــيــات املـــتـــســـّربـــات من 
املــدرســة. وفــي أحيان كثيرة، تجد هــؤالء الفتيات 
 ضـــحـــايـــا زواج مـــبـــكـــر. وفـــــي مـــحـــاولـــة 

ّ
أنـــفـــســـهـــن

»الــدار  مشروع  أنشئ  املبكرة،  الزيجات  من  للحّد 
الــبــنــفــســجــيــة« فـــي مــخــّيــم عـــني الـــحـــلـــوة لــاجــئــني 
الفلسطينيني في مدينة صيدا، في جنوب لبنان. 

تــقــول مـــروة مــاجــد مصطفى املــســؤولــة عــن تنفيذ 
املـــشـــروع واملــتــخــصــصــة فـــي الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة 
واملتحّدرة من بلدة لوبية في فلسطني واملقيمة في 
ذ من ضمن مشاريع 

َّ
 »املشروع ُينف

ّ
مدينة صيدا، إن

ــواة - مــــركــــز الـــتـــضـــامـــن االجـــتـــمـــاعـــي،  جــمــعــيــة نـــــ
- إســبــانــيــا. وهو  بتمويل مــن مؤسسة كــاريــتــاس 
ــــزواج  يـــهـــدف بــشــكــل أســـاســـي إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن الـ
املبكر وتحقيق املساواة بني الجنَسني. لذلك نعمل 
والشابات  الفتيات  تعليم  على  املــشــروع  هــذا  فــي 
 
ّ
أعمارهن تــتــراوح  اللواتي  املخيم،  في  املتسّربات 

»العربي  ما بني 12 و21 عامًا«. تضيف مصطفى لـ

 
َ
 »املشروع يستهدف ستني فتاة ُيَحلن

ّ
الجديد« أن

إلى التعليم البديل الذي يشمل الرياضيات واللغة 
اإلنــكــلــيــزيــة والــلــغــة الــعــربــيــة، وفـــي الـــوقـــت نفسه 
 لــــدورة فــي الــقــيــادة وأخــــرى لــلــدفــاع عن 

َ
يخضعن

النفس حتى تتمّكن الواحدة من الدفاع عن نفسها 
 كذلك 

َ
الــزواج املبكر، ويحصلن واملواجهة ورفــض 

على دعم اجتماعي من خال متخصصة في علم 
كمبيوتر،  دورات  الــفــتــيــات  تــتــابــع  كــذلــك  الــنــفــس. 
األهـــل. حتى في  برفقة  مــتــعــددة  بأنشطة   

َ
ويــقــمــن

ق الفتاة من قبل أّمها أو أختها حتى 
َ
راف

ُ
الرحات، ت

ال ترفض العائلة خروجها في رحلة. فنحن نسعى 
من خال ذلك إلى أن تعيش الفتاة حياتها بشكل 
طــبــيــعــي. ويــســمــح املـــشـــروع لــلــفــتــيــات بــاملــشــاركــة 
 »ثــّمــة صفوف 

ّ
فــي نـــاٍد ريــاضــي أيــضــًا«. تتابع أن

دعــم دراســـي، وهــذا الدعم يبدأ من الصف الثامن 
األساسي حتى صف الثالث ثانوي، وهو مجاني 
بــهــذا نخفف من  مـــدّرســـون متخصصون.  يــقــّدمــه 

األعباء املادية عن األهل«.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول املــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــنــفــس 
ميرنا علي ديــب املقيمة فــي بــيــروت والــتــي تعمل 
»الـــعـــربـــي  ــم الــنــفــســي فــــي املـــــشـــــروع، لــــ عـــلـــى الــــدعــ
ــذا الــــدعــــم يــــهــــدف إلـــــى تــعــزيــز  ــ ــ  »هـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

شــخــصــيــات الــفــتــيــات مـــن خــــال تــمــاريــن نفسية 
 
ّ
، ليثبنَت ذواتــهــن

ّ
إلـــى دواخــلــهــن بــالــولــوج  تسمح 

. كــذلــك نــقــوم بتدريب 
ّ
 عــن أنــفــســهــن

َ
أكــثــر ويــعــّبــرن

إلــى جانب جلسات   جميعًا، 
ّ
عــام يشملهن حركي 

 على حدة، بحسب الحالة 
ّ
 واحدة منهن

ّ
خاصة لكل

 إلــى عنف 
َ
والــحــاجــة، خصوصًا الــلــواتــي تــعــّرضــن

التنّمر(«. تضيف ديب:  )باختاف أشكاله ومنها 
»نجحت في بناء عاقة مع الفتيات في الجلسات 
فأنا  بيننا.  الــحــواجــز  كــســرت  ــهــا 

ّ
إن إذ  الجماعية 

 
َ
 يثقن

ّ
 بمشكلة لــدّي، األمــر الــذي جعلهن

ّ
أخبرتهن

 مــا نــقــوم بــه فــي بــادئ 
َ
بــي. ثــّمــة فتيات لــم يتقّبلن

 األمـــور راحـــت تتحّسن شيئًا فشيئًا«. 
ّ
لــكــن األمـــر، 

الــعــامــة بلغ   »عـــدد الجلسات 
ّ
أن إلــى  وتشير ديــب 

الفتيات للحديث على  إلى دفع  16 جلسة، هدفت 
 اإلصــابــة 

ّ
ــبــهــن

ّ
، فــمــن شـــأن ذلـــك أن يــجــن

ّ
مــشــاكــلــهــن

باالكتئاب«.
ضحى رمضان البالغة من العمر 17 عامًا واملقيمة 
 في 

َ
في مخيم عني الحلوة من بني اللواتي يشاركن

»العربي الجديد«: »تركت املدرسة  املشروع. تقول لـ
عــنــدمــا كــنــت فــي الــصــف الـــرابـــع األســـاســـي. كانت 
قامتي طويلة جدًا وتتجاوز قامات رفيقاتي، لذا 
 بشكل دائــم، فقّررت 

ّ
كنت أتعّرض إلى تنّمر منهن

ــة«. تــضــيــف ضـــحـــى: »بـــعـــدمـــا تــركــت  ــ ــــدرسـ تــــرك املـ
املــــدرســــة، الــتــحــقــت بــمــعــهــد فـــي املــخــيــم ملــــدة عــام 
ي 

ّ
 ذلك لم يعجب أبــي، فطلب من

ّ
ونصف عــام، لكن

تركه، والزمت بالتالي البيت. ثّم التحقت باملشروع 
ها 

ّ
 اسمي«. لكن

َ
بعدما زارتنا شابات منه وسّجلن

طبت ألحدهم. 
ُ

ه »في خال املشروع، خ
ّ
تشير إلى أن

سألني أهلي إذا كنت أرغب في ذلك، فوافقت. كنت 
العريس،  ســوف أصــيــر عــروســًا. بعد ذلــك تركني 
فق بحسب قــولــه. هــو كــان يتدخل في 

ّ
ــنــا لــم نت

ّ
ألن

كل شيء، ومنعني من املشاركة في املشروع وصار 
ــّدة«. تــتــابــع ضــحــى: »بــعــدمــا  ــ يضايقني بــأمــور عـ
تركنا بعضنا، عدت والتحقت بالدار البنفسجية. 
مت 

ّ
فتعلمت كيف أدافــع عن حقي وأسترّده، وتعل

 
ّ
أن مــؤكــدة  والكمبيوتر«،  والكتابة  الــقــراءة  كــذلــك 
»هذه الدورات تعزز ثقة الفتاة بنفسها. وفي حال 
ــنــي ســــوف أرفـــض 

ّ
أتـــانـــي عــريــس لــيــخــطــبــنــي، فــإن

ي هذه«.
ّ
بالتأكيد. لن أعيد التفكير باألمر في سن

مجتمع
كولومبيا  بمقاطعة  نشئت 

ُ
أ داخلية سابقة  ملــدرســة  تابعة  أرض  فــي   

ً
طــفــا  215 رفـــات  على  ُعــثــر 

البريطانية، فــي كــنــدا، قبل أكــثــر مــن قـــرن، بــهــدف دمــج السكان األصــلــيــني، وفــق مــا أعلنت قبيلة 
 »بعض هؤالء )األطفال( لم يتجاوز الثالثة«، واصفة األمر 

ّ
تكيملوبس تي سكويبيمك. أضافت أن

« من قبل مسؤولي املدرسة. وتعمل القبيلة مع 
ّ
ق قط

َّ
وث

ُ
ه »خسارة تّم التحّدث عنها من دون أن ت

ّ
بأن

أطباء شرعّيني ومتاحف لكشف مابسات ما حدث والعثور على السجات املتوفرة لتلك الوفيات. 
)فرانس برس( ومن املتوقع نشر النتائج األولية الشهر املقبل. 

رت الوكاالت الحكومية في البرازيل من الجفاف، مع مواجهة الباد أسوأ موجة منه منذ 91 
ّ
حذ

عامًا. ويزيد األمر املخاوف من ترشيد استهاك الطاقة والتأثير على توليد الطاقة الكهرومائية 
 الطقس الجاف قد يؤّدي إلى اندالع حرائق 

ّ
ر علماء من أن

ّ
وعلى الزراعة في الباد، في حني حذ

الكهرباء باعتراف  األمـــازون املطيرة. وقــد أوصــت لجنة مراقبة قطاع  كبيرة وكثيرة في غابات 
هيئة تنظيم املياه بحالة »ندرة املياه«، فيما أصدرت وكالة مراقبة الطقس التابعة لوزارة الزراعة 
)رويترز( أّول »إنذار طارئ من الجفاف«. 

البرازيل: أسوأ موجة جفاف منذ 91 عامًاكندا: اكتشاف رفات 215 طفًال من السكان األصليين

يمتّد  الذي  البنفسجية«  »الدار  مشروع  يستهدف 
على عام كامل، اإلناث حصرًا. لذا، بهدف تشجيع 
بناتهم  مشاركة  على  الموافقة  على  ــل  األه
مرة  تقّدم  غذائية  حصص  لهم  ُخّصصت  فيه، 
في الشهر طوال مّدة المشروع. وتّم ذلك بعد 
ومع  المخيم  في  األحياء  لجان  مع  اجتماعات 

األشخاص الذين يعملون في الحقل االجتماعي.

تشجيع األهل

فـــي ســابــقــة مـــن نــوعــهــا فـــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، أطــلــق 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عملية توزيع 
على 100  تأمني صّحي مجاني شامل  بطاقات 
ألــف أســـرة فــقــيــرة. وخـــال حفل أقــيــم للمناسبة 
فـــي نـــواكـــشـــوط، قــــال رئـــيـــس مـــشـــروع الــصــّحــة 
الوطني  للتضامن  العامة  »املندوبية  والتغذية في 
ومكافحة اإلقصاء« )تآزر(، محمد سيدات الشيخ 
املصطف، إّن هذه املبادرة ستستفيد منها »100 

ألف أســرة، أي 620 ألف شخص، وذلــك في إطار 
للجميع«، وهو ما وعد  الصّحي  التأمني  مشروع 
به الغزواني خال حملته االنتخابية عام 2019. 
أضاف أّن التأمني الصحي املجاني يعتبر »إحدى 
االقــتــصــاديــة  للتنمية  األســاســيــة  الــرافــعــات  ــم  أهـ
ره من ولوج للخدمات 

ّ
واالجتماعية لألمم، ملا يوف

الصحّية للفرد واألســرة، باإلضافة إلى الحّد من 
الــنــفــقــات عــلــى الــعــاجــات فــي الـــحـــاالت املــرضــيــة 

ص 
ّ
ه يعّزز اللحمة االجتماعية ويقل

ّ
للفرد، كما أن

مـــن الـــفـــوارق االجــتــمــاعــيــة وتــبــعــاتــهــا الــســلــبــيــة«. 
بدوره، قال املندوب العام لـ »تآزر« محمد محمود 
عطيْت 

ُ
ــه في ظل هــذه املــبــادرة »أ

ّ
ولــد بوعسرية إن

ــــويــــة لــعــديــمــي الـــدخـــل مـــن األشـــخـــاص ذوي  األول
اإلعاقة وأصحاب األمراض املزمنة، سعيًا لتمكني 
السريعة مــن تغطية  الفئات مــن االســتــفــادة  هــذه 
ه بموجب 

ّ
أن صحّية شاملة ومجانية«. ولفت إلى 

العناية  املستفيدون على  التأمني، سيحصل  هذا 
اإلســعــافــيــة والــوقــايــة واالســتــشــارات والــعــاجــات 
والــخــدمــات املــلــحــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــعــنــايــة في 

املستشفيات واألدوية«. 
ومن بني إجمالي عدد السكان البالغ 4.5 مايني 
نسمة، تشير التقديرات إلى أّن نحو ُربعهم فقط 

يستفيد من التأمني الصّحي.
)فرانس برس(
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تعاني نساء مصر وأطفالها من قوانين األحوال 
الشخصية التي ال تنصفهم، بحسب ما يؤكد 

مختصون وناشطون حقوقيون واجتماعيون

العراق: عودة صعبة إلى الحياة الطبيعية

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــت الــجــهــات 
ّ
قــبــل أشـــهـــر عــــــّدة، عــط

ــة فـــــي مــــصــــر مــنــاقــشــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
مــســّودة قانون األحـــوال الشخصية 
املصري الــذي يتحّكم في مصير 5.6 ماليني 
ــبــــالد، تحت  امــــــرأة و15 مــلــيــون طــفــل فـــي الــ
مواطنون  فيه  كبير شــارك  ضغط مجتمعي 
ــانـــب مــنــظــمــات ومـــؤســـســـات مــعــنــّيــة  ــــى جـ إلـ
ــة حــقــي«.  ـــواليــ ـــم »الـ بــحــقــوق املــــــرأة عــبــر وسـ
لت 

ّ
وهــكــذا عـــادت املــســّودة إلــى األدراج وُعط

مناقشتها، وبقي »الوالية حقي« مجّرد وسم 
شرت على مواقع التواصل 

ُ
يجمع تدوينات ن

 تغّيرًا في 
ّ
االجتماعي. والتعطيل ال يعني قط

فلسفة املــشــّرع. وإعـــادة املــســّودة إلــى األدراج 
أو الــنــقــاش الــداخــلــي ال يــعــنــيــان بــالــضــرورة 
اســتــجــابــة للمطالب. وهـــذا مــا تــتــخــّوف منه 
 في اللجوء 

ّ
منظمات حقوقية نسوية رأت أن

رّبما  »مماطلة  املسّودة  إلى تعطيل مناقشة 
يأتي  التغيير ال   

ّ
وأن للغضب«،  وامتصاصًا 

بردود أفعال وقتية أو بتحركات موسمية.
ــوال الشخصية  وكــانــت مــســّودة قــانــون األحــ
واسعًا  مجتمعيًا  رفضًا  واجهت  قد  الجديد 
والحقوقية،  السياسية  األوســــاط  فــي  وآخـــر 
فــيــمــا أعــلــنــت أكــثــر مـــن 300 مــنــظــمــة نسوية 
ها 

ّ
إن إذ  لها،  الــتــام  رفضها  عامة  وشخصية 

ــا فــي الــظــالم،  ــّم إعـــدادهـ شــمــلــت تــعــديــالت »تــ
مـــن خــلــف ظــهــر املــجــتــمــع املـــدنـــي، خصوصًا 
أقيمت  النسوية والحقوقية«. وقد  املنظمات 
ــم 19 لــلــمــطــالــبــة  ــــوى قــضــائــيــة حــمــلــت رقــ دعـ
املــــــواد 4 و5 و6 من  نـــص  ــتـــوريـــة  بـــعـــدم دسـ
ــم 25 لسنة  ــانـــون األحـــــــوال الــشــخــصــيــة رقــ قـ
1920 واملــواد 6 و7 و9 و10 و11 من القانون 
أحكام  ببعض  الــخــاص   1929 لسنة   25 رقــم 
بــالــقــانــون رقــم  املــتــاحــة  ــــوال الشخصية  األحـ
100 لسنة 1985، مع ما يترتب على ذلك من 
آثــــار. وحــــّددت هيئة املــفــوضــني فــي املحكمة 
الدستورية العليا املصرية جلسة 11 يوليو/ 

تموز املقبل للفصل في تلك الدعوى.
وتختّص املــواد 4 و5 و6 من قانون األحــوال 
الشخصية رقم 25 لسنة 1920 في العجز عن 
امتنع  »إذا  ــه 

ّ
أن على   4 املـــادة  فتنّص  النفقة، 

ــإن كــان  الــــــزوج عـــن اإلنــــفــــاق عــلــى زوجــــتــــه، فــ
ــذ الــحــكــم عليه بالنفقة في 

ّ
ــف

ُ
لــه مـــال ظــاهــر ن

مــالــه. وإذا لــم يكن لــديــه مــال ظــاهــر ولــم يقل 
ـــه معسر أو مــيــســر، ولــكــن أصـــر عــلــى عــدم 

ّ
إن

الــحــال. وإن  اإلنــفــاق، طلق عليه القاضي في 
ادعــى العجز، فــإن لم يثبته طلق عليه حــااًل، 
أثبته أمهله مــدة ال تزيد عــن شهر. فإن  وإن 
لم ينفق طلق عليه بعد ذلــك«. وتنّص املادة 
ه »إذا كان الزوج 

ّ
5 من القانون نفسه على أن

ذ 
ّ
ف

ُ
غائبًا غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر ن

يكن  لــم  وإن  مــالــه.  فــي  بالنفقة  الــحــكــم عليه 

إلـــى طـــرف دون آخــــر. وتــحــت وســـم »الــواليــة 
شرت عشرات الحكايات، تحكي عن 

ُ
حقي«، ن

ــذي يــأتــي بــشــهــود زور مـــن أجـــل أن  »األب الــ
النفقة  وُيــبــقــي  األرض  أوالده  بحق  يخسف 
ــة«. ويـــصـــعـــب فــي  ــ ــاديـ ــ ــل إمـــكـــانـــيـــات مـ ــ فــــي أقـ
حاالت كثيرة، إثبات دخل الزوج في دعاوى 
تــزيــد نسبتها عــن 70 فــي املائة  الــتــي  النفقة 
مــن إجــمــالــي الـــدعـــاوى املــقــّدمــة أمــــام محاكم 
البالد ككل، خصوصًا  األســرة على مستوى 
إذا كــــان الــــــزوج مـــن أصـــحـــاب املـــهـــن الـــحـــرة. 
الحقيقية،  رواتبهم  يسّجلون  ال  رجــال  فثّمة 
وفقًا إلحصائية صادرة عن املجلس القومي 

للمرأة )مؤسسة حكومية مصرية(.
 األرقــــــــام الــرســمــيــة 

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـــــى أن

الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
قّدر عــدد املطلقات في 

ُ
ت واإلحــصــاء املصري، 

مصر بأكثر من 5.6 ماليني على يد مــأذون، 
 نــحــو سبعة مــاليــني طــفــل، إلـــى جانب 

َ
ُيــِعــلــن

نحو 250 ألف حالة خلع. ويصل عدد أطفال 
الــشــقــاق، املــشــتــتــني بـــني أســـر مــفــكــكــة تعاني 
خــــالفــــات زوجــــيــــة مـــزمـــنـــة، إلـــــى 15 مــلــيــون 
ــادرة عــن  ــ ــ ــة صـ ــ ــ طـــفـــل تـــقـــريـــبـــًا، بــحــســب دراسـ
الجنائية  للبحوث  للحقوق  الــقــومــي  املــركــز 

واالجتماعية املصري.

تقاليد النساء في إلقاء 
التحية قد تكون أكثر خطرًا 

من تقاليد الرجال

قانون األحوال 
الشخصية يتحّكم في 
مصير 5.6 ماليين امرأة 

و15 مليون طفل

لـــه مـــال ظــاهــر أعــــذر إلــيــه الــقــاضــي بــالــطــرق 
. فــإن لــم يــرســل ما 

ً
املــعــروفــة وضـــرب لــه أجـــال

تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر 
لـــإنـــفـــاق عــلــيــهــا، طــلــق عــلــيــه الـــقـــاضـــي بعد 
مضي األجل. وإن كان بعيد الغيبة ال يسهل 
كــان مجهول املحل أو كان  أو  إليه  الــوصــول 
 ال مال له تنفق منه الزوجة، 

ّ
مفقودًا وثبت أن

ــام هــذه  ــكـ طــلــق عــلــيــه الـــقـــاضـــي. وتـــســـري أحـ
بالنفقة«.  يعسر  الـــذي  املسجون  على  املـــادة 
القاضي  فــتــنــّص عــلــى »تطليق  ــادة 6  املــ أّمـــا 
لعدم اإلنفاق يقع رجعيًا، وللزوج أن يراجع 
زوجته إذا ثبت إيساره واستعد لإنفاق في 
أثناء العّدة. فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد 

لإنفاق، ال تصح الرجعة«.
وفــي مــا يــخــّص املـــادة 6 مــن الــقــانــون رقــم 25 
الــزوَجــني  بــني  بالشقاق  املتعلقة   1929 لسنة 
ــه  ـ

ّ
ـــهـــا تـــنـــّص عــلــى أن

ّ
والــتــطــلــيــق لـــلـــضـــرر، فـــإن

»إذا اّدعـــت الــزوجــة إضـــرار الـــزوج بها بما ال 
ُيستطاع معه دوام العشرة بني أمثالها، يجوز 
وحينئذ  التفريق  القاضي  مــن  تطلب  أن  لها 
يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر 
وعـــجـــز عــــن اإلصـــــــالح بــيــنــهــمــا. وإذا رفـــض 
الطلب ثّم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، 
بــعــث الــقــاضــي َحــكــَمــني وقــضــى عــلــى الــوجــه 
املبني باملواد 7 و8 و9 و10 و11«. واملادة 7 من 
ه »يشترط في الَحكَمني 

ّ
القانون تنّص على أن

ني من أهل الزوَجني إن أمكن وإال 
َ
أن يكونا عدل

فمن غيرهم مّمن لهم خبرة بحالهما وقدرة 
املـــادة 9 فتنّص  أّمــا  على اإلصـــالح بينهما«. 
امتناع  الَحكَمني  يؤثر في سير  »ال  ــه 

ّ
أن على 

الــزوَجــني عــن حــضــور مجلس التحكيم  أحــد 
متى تــّم إخــطــاره. وعــلــى الــَحــكــَمــني أن يعرفا 
أسباب الشقاق بني الزوَجني ويبذال جهدهما 
في اإلصالح بينهما على أّي طريقة ممكنة«. 
وفــي املـــادة 10 مــن الــقــانــون نفسه: »إذا عجز 
الــَحــكــمــان عــن اإلصـــــالح، فـــإن كــانــت اإلســــاءة 
كـــلـــهـــا مــــن جــــانــــب الــــــــزوج اقــــتــــرح الـــَحـــكـــمـــان 
التطليق بطلقة بائنة دون مساس شيء من 
حقوق الزوجة املترتبة على الزواج والطالق. 
إذا كــانــت اإلســـــاءة كــلــهــا مـــن جــانــب الــزوجــة 
مناسب  بــدل  نظير  التطليق  الَحكمان  اقترح 
يقّر أن تلتزم به الــزوجــة. وإن كانت اإلســاءة 
ببدل  أو  بــدل  دون  التطليق  اقترحا  مشتركة 
يتناسب مع نسبة اإلساءة. وإن جهال الحال 
اقترح  )الــزوَجــني(،  منهما  املسيء  ُيعرف  فلم 

الَحكمان تطليقًا من دون بدل«.
وفي ما يتعلق باملادة 11 من القانون نفسه 
على  تنّص  ها 

ّ
فإن دستوريتها،  في  املطعون 

إلى  تقريرهما  يرفعا  أن  الَحكَمني  »على  ــه 
ّ
أن

 عــلــى األســـبـــاب الــتــي ُبني 
ً
املــحــكــمــة مــشــتــمــال

له  ثــالــث  مــع  بعثتهما  يتفقا  لــم  فـــإن  عليها، 
فته 

ّ
خبرة بالحال وقــدرة على اإلصــالح وحل

الــيــمــني املــبــيــنــة فـــي املـــــادة 8. وإذا اخــتــلــفــوا 

امليعاد  في  تقريرهم  يقّدموا  لم  أو  )الثالثة( 
املــــحــــدد، ســـــارت املــحــكــمــة فـــي اإلثــــبــــات. وإن 
عــجــزت املحكمة عــن الــتــوفــيــق بــني الــزوَجــني 
وتـــبـــيـــنـــت لـــهـــا اســـتـــحـــالـــة الـــعـــشـــرة بــيــنــهــمــا 
وأصرت الزوجة على الطالق، قضت املحكمة 
إسقاط  مــع  بائنة  بطلقة  بينهما  بالتطليق 
ــة املـــالـــيـــة كـــلـــهـــا أو بــعــضــهــا  ــ ــــزوجـ حــــقــــوق الـ
لذلك  كــان  إن  املناسب  بالتعويض  وإلزامها 

كله مقتضى«.
طّبق عمليًا في محاكم 

ُ
واملواد السابقة كلها ت

األسرة املصرية بشكل يومي، ويتم التالعب 
بنصوص تلك املــواد في إجبار الزوجة على 
الـــطـــالق بــعــد الـــتـــنـــازل عـــن حــقــوقــهــا املـــاديـــة، 
ــّكـــام وشـــهـــود يــمــيــلــون  مـــن خــــالل اخــتــيــار حـ

البحر االبيض المتوسط

مصر البحر 
االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 
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القاهرة

لن تكون العودة إلى الحياة 
الطبيعية والعادات والتقاليد 

المتوارثة سهلة بالنسبة 
للعراقيين، بعدما فرض 
عليهم فيروس كورونا 

االستغناء عن الكثير منها، 
كالتوقف عن المصافحة 

والتقبيل

بغداد ـ كرم سعدي

مع انخفاض أعداد اإلصابات والوفيات الناجمة عن 
 بالنسبة 

ً
فيروس كورونا في العراق، لن يكون سهال

الطبيعية  إلـــى حياتهم  الــعــودة  الــســكــان  مــن  لكثير 
ــراءات  اإلجـ أجبرتهم  بعدما  وتقاليدهم،  وعــاداتــهــم 
الوقائية الخاصة بالوباء على هجر العديد من تلك 
 

ّ
ولعل بالعدوى.  لإصابة  تجنبًا  املتوارثة  الــعــادات 

أبرز هذه العادات التي بات يفتقدها العراقيون هي 
القهوة  وشــرب  والتقبيل  والعناق  باليد  املصافحة 
املناسبات  وحضور  املجالس،  في  نفسه  بالفنجان 

العامة من دون االكتراث لألعداد.
ولـــم تــعــد الــتــحــيــة املــتــعــارف عــلــيــهــا بـــني الــعــراقــيــني 
تالَحظ في الشوارع أو األماكن العامة أو املناسبات. 
العزيز املحسن، وهو من وجهاء قبيلة  ويقول عبد 
»العربي الجديد«  شمر في محافظة بابل )جنوب(، لـ
بــالــيــد، الفتًا  املصافحة  اعــتــادوا على  الــعــراقــيــني   

ّ
إن

 هــذه التحية ال تعّبر عــن االحــتــرام بالنسبة 
ّ
إلــى أن

أساسيًا. يضيف  والتقبيل  العناق  ليكون  لكثيرين، 
املتوارثة،  التقاليد  بحسب  الــرجــال،  بــني  التحية   

ّ
أن

تتشابه إلـــى حـــّد بعيد بــني ســكــان مــنــاطــق الــعــراق، 
وتتضمن املصافحة وتقبيل الخد قبلتني على األقل، 
العناق   

ّ
أن مــتــبــاداًل. يضيف  يكون  التقبيل   

ّ
أن علمًا 

الــحــاّر مــع تقبيل الــخــّد هــي تحية أخـــرى تــعــّبــر عن 
املــحــبــة والـــشـــوق، خــصــوصــًا ملــن طـــال الــبــعــد بينهم، 
وهــنــاك املصافحة وضــرب األكــتــاف بخفة أو تقبيل 
التحيات  هــذه   

ّ
كــل »افتقدنا  املحسن:  يتابع  الكتف. 

اتــنــا ودواويـــنـــنـــا بــســبــب فــيــروس كــورونــا.  فــي لــقــاء
عدد كبير من شيوخ القبائل والوجهاء فرضوا على 
ــف عن 

ّ
أتــبــاعــهــم وفـــي دواويــنــهــم ومــضــائــفــهــم الــتــوق

بًا 
ّ
تجن الــفــيــروس  القضاء على  إلــى حــني  املصافحة 

»املجتمع   
ّ
أن اعتقاده  عــن  يعرب  املحسن  لــلــعــدوى«. 

السابقة  التقاليد  إلى  العودة  في  سيواجه صعوبة 
 الـــخـــوف الـــذي 

ّ
بــعــد الــقــضــاء عــلــى كـــورونـــا، فـــي ظـــل

ترسخ بني الناس من خطر العدوى بالفيروس«. 
 عادة تقديم 

ّ
باإلضافة إلى التحية، يقول املحسن إن

الــقــهــوة وتــنــاولــهــا تــغــّيــرت أيــضــًا، مــوضــحــًا: »جــرت 
 يــحــمــل الـــنـــادل فــي الـــدواويـــن واملــضــائــف 

ّ
الـــعـــادة أن

للحاضرين،  القهوة  ليقّدم  فناجني،  أربعة  أو  ثالثة 
لكن  أكثر من شخص.  الواحد  الفنجان  ويشرب من 
مع انتشار الفيروس، يرفض كثيرون شرب القهوة 

ــــرب مـــنـــه شـــخـــص آخــــر.  ــــذي شـ بــالــفــنــجــان نــفــســه الــ
وهكذا، يحرص املستضيفون على أن يقدموا القهوة 

لضيوفهم بفناجني خاصة«.
 الــعــادات الــتــي تغّيرت 

ّ
وفــي وقــت يــرى عــراقــّيــون أن

بفعل تــأثــيــرات فــيــروس كــورونــا مــؤقــتــة، وستعود 
ــيــــروس، يــعــتــقــد  ــفــ ــاء عـــلـــى الــ ــقـــضـ تـــدريـــجـــيـــًا بـــعـــد الـ
ــهــا رســخــت لثقافة مــنــع انــتــشــار الــعــدوى 

ّ
آخــــرون أن

عشائر  شيوخ  مجلس  عضو  ويقول  بالفيروسات. 
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن بــــغــــداد، ســعــد الــعــقــابــي، لـ

»الـــعـــراقـــّيـــني يــلــتــزمــون بــمــرجــعــيــتــهــم الــقــبــلــيــة الــتــي 
يتفاخرون  تجدهم  لذلك،  لديهم.  كبيرة  أهمية  لها 
بإرفاق ألقاب عشائرهم مع أسمائهم. ولدى العائلة 
القبيلة  احترامها  أبنائها  تعليم  على  كبير  حــرص 
وكــبــارهــا وتــقــالــيــدهــا. لـــذلـــك، فــعــاداتــنــا بــالــلــقــاءات 
والــتــحــيــة واالخـــتـــالط ال يــمــكــن وضـــع نــهــايــة لــهــا«. 
ــه يعتقد بعدم زوال 

ّ
أن الرغم من  العقابي، على   

ّ
لكن

 »هذه العادات 
ّ
العادات بفعل عدوى كورونا، يرى أن

ب وقتًا حتى يعود املجتمع ملمارستها«. من 
ّ
ستتطل

ه كان للفيروس بعض 
ّ
جهة أخرى، يرى عراقيون أن

اإليجابيات، منها زيادة الوعي بني املواطنني حول 

أثر عــدوى أّي مرض على املجتمع. وتقول الطبيبة 
أحمد  التنفسي هدى  الجهاز  بأمراض  املتخصصة 
 »املصابني بالفيروس باتوا يعلمون مدى خطورة 

ّ
إن

اختالطهم مع اآلخرين. لذلك، يحرصون على حجر 
ــدم االخــتــالط إلـــى حــني الــتــعــافــي، األمــر  أنفسهم وعـ
الذين يتجنبون  املصابني  الــذي ينسحب على غير 
زيــارة مصاب بالفيروس أو االختالط بــه«. تضيف 
ــذه ثقافة   »هــ

ّ
فـــي حــديــثــهــا لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

صحية اكتسبها املجتمع ولم تكن موجودة سابقًا 
 لدى عدد قليل من املواطنني، وهو ما كنا نعاني 

ّ
إال

 املــصــابــني بــاإلنــفــلــونــزا أو أّي 
ّ
مــنــه«، مشيرة إلــى أن

فيروس آخر لم يكونوا يبالون باالختالط وحضور 
مناسبات عامة بسبب التزامهم بالتقاليد. 

ولــلــنــســاء أيـــضـــًا تــقــالــيــدهــن خــــالل إلـــقـــاء الــتــحــيــات 
ــال  ــرجـ ــطـــرًا مــــن تـــحـــيـــات الـ ــكـــون أكـــثـــر خـ ــي قــــد تـ ــتـ الـ
عــلــى الــصــحــة فــي حـــال املــــرض، بحسب الصحافية 
املتخّصصة في الصحة والبيئة، أفياء محمد. تقول 
 »الحميمية لدى النساء تفوق 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

 االلتزام بالتقاليد أكبر من الرجال«، 
ّ
الرجال. كما أن

موضحة: »تحرص النساء في مجتمعنا على إلقاء 
التحية من خالل تقبيل الخدود قبالت عدة، حتى إن 
 عن 

ً
كان اللقاء يوميًا كلقاء الجارة بجارتها، فضال

تقبيل القريبات من أفراد األسرة وأفرادها، ال سيما 
أبناء األخــوات واإلخــوة واألحــفــاد«. تضيف: »أجــزم 
 هناك تراجعًا كبيرًا في تطبيق هذه العادات بني 

ّ
أن

 سببًا في 
ّ
 يكن

ّ
النساء، إذ يحرص بعضهن على أال

نقل الفيروس إلى اآلخرين، على الرغم من درايتهن 
بعدم إصابتهن بالفيروس«.

األحوال الشخصيةتحقيق
»الوالية حقي« مجرّد وسم في مصر

تصاعد تونس: العنف األسري إلى 

العنف ضّد المرأة 
التونسية تضاعف خمس 
مّرات في العام الماضي

تونس ـ آدم يوسف

ــيـــرة الــتــنــديــد بــالــعــنــف الـــذي  تـــصـــاعـــدت وتـ
تــتــعــّرض إلــيــه نــســاء تــونــســيــات، بــالــتــزامــن 
مع تزايد الجرائم وفظاعتها، خصوصًا في 
العنف األســري.  الــزوجــات ضحايا  صفوف 
وأخيرًا، عّم الغضب في أوساط التونسيني، 
ني 

َ
 املجتمع على خلفية جريمت

ّ
بعدما اهتز

ــــت ضــحــّيــتــهــا زوجـــة  ــني. األولـــــى راحـ
َ
بــشــعــت

شرطي في الحرس بمحافظة الكاف شمال 
الــنــار عليها من  الــبــالد، إذ أطلق هــو  غربي 
مـــســـّدســـه املــهــنــي فــــأرداهــــا قــتــيــلــة. أّمـــــا في 
مدينة  فــي  كهل  عمد  فقد  الثانية،  الجريمة 
الــحــمــامــات بــمــحــافــظــة نــابــل شــمــال شــرقــي 
الـــبـــالد، إلـــى دهـــس زوجــتــه بــالــســيــارة أمــام 
أفــراد من عائلتها  أبنائه محاواًل قتلها مع 
ُيذكر  املحلية.  السلطات  أعلنت  مــا  بحسب 
 مستوى 

ّ
 اإلحصاءات الرسمية تفيد بأن

ّ
أن

الــعــنــف ضـــّد املــــرأة تــضــاعــف بــمــعــّدل خمس 
مــــّرات فــي خـــالل الــعــام املــاضــي مــقــارنــة مع 
األعـــــوام الــســابــقــة، فــيــمــا ســّجــلــت الــســلــطــات 
الــحــجــر الصحي  فــي خـــالل  تــنــامــيــًا للعنف 

الذي فرضته أزمة كورونا.
ــد نـــشـــرت الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــنــســاء  وقــ
النساء  تناول  تقريرًا  أخيرًا  الديمقراطيات 
»مفزعة«  نتائجه  أتت  العنف، وقد  ضحايا 
فــــي األشــــهــــر الــتــســعــة املـــمـــتـــدة مــــن يــنــايــر/ 
أيــلــول  إلـــى سبتمبر/  الــثــانــي 2020  كــانــون 
منه. وقد سّجلت الجمعية لجوء نحو 850 
 الــعــدد 

ّ
ضحية عــنــف إلــيــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن

تـــزايـــد مــقــارنــة بــالــعــام الـــســـابـــق، ومــنــتــقــدة 
الــدولــة فــي خالل  خذتها 

ّ
ات التي  ــراءات  اإلجــ

الحجر الصحي في ما يتعلق بحماية املرأة 
 
ّ
أن نفسه  الجمعية  تقرير  وذكــر  العنف.  من 

 
ّ
57 في املائة من النساء ضحايا العنف هن

املــتــراوحــة بــني 31 عامًا  العمرية   الفئة  مــن 
 مــن الفئة 

ّ
و60، ونــحــو 33 فــي املــائــة مــنــهــن

الــعــمــريــة املــتــراوحــة بــني 18 عــامــًا و30. أمــا 
الــنــســاء ضــحــايــا الــعــنــف فـــي خـــالل الحجر 
 
َ
 ال يعملن

ّ
املائة منهن  57 في 

ّ
فــإن الصحي، 

في مقابل 17 في املائة من النساء العامالت، 
الباقيات. وقد شمل  من دون تحديد وضع 
الجامعي  التحصيل  ذوات  الــنــســاء  العنف 
الــعــالــي، وســـط تــنــاٍم لــظــاهــرة الــعــنــف نظرًا 
ــر إجــــراءات وقائية ملؤسسات 

ّ
إلــى عــدم تــوف

 اإلجــراءات التي أقرتها عادت 
ّ
الدولة، بل إن

بالضرر على املرأة.
ــمــــاع حــســن  ــتــ ــلـــم االجــ يـــعـــيـــد الـــخـــبـــيـــر فــــي عـ
مــــوري تــصــاعــد وتــيــرة الــعــنــف داخــــل األســر 
املحتقن،  االجتماعي  الوضع  إلى  التونسية 
ه 

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  لـ بحديثه  مشيرًا 

»مــــن املــمــكــن تــفــســيــر تـــزايـــد الــعــنــف ولــيــس 
النفسية  تبريره. فأزمة كورونا والتداعيات 

أثــر في  لهما  كــان  الــشــامــل  الصحي  للحجر 
الغضب  األســري وتــحــّول  تصاعد االحتقان 
ــــادي«.  إلـــى عــنــف مــعــنــوي وكـــذلـــك لــفــظــي ومـ
 »األرقـــام املعلنة ال تعكس 

ّ
يضيف مــوري أن

واقع العنف املسلط على املرأة في األسرة، إذ 
بنّي دراسات 

ُ
 املرأة التونسية بحسب ما ت

ّ
إن

 الطرف في معظم األحيان عن العنف 
ّ

تغض
الجنسي،  العنف  وحــتــى  واملــعــنــوي  اللفظي 
وال تصّرح إال بالعنف املــادي وأحيانًا فقط 
والتي  عــنــه،  الناجمة  الخطيرة  بــاإلصــابــات 
ــن االعـــــتـــــداءات ومــعــانــاة  تــكــشــف ســلــســلــة مـ

ــري«.  ــ الــنــســاء واألطـــفـــال فـــي مــحــيــطــهــم األسـ
 »اإلحــــصــــاءات الــرســمــيــة 

ّ
ويــتــابــع مــــوري أن

املــتــعــلــقــة بالعنف  الــشــكــاوى   عـــدد 
ّ
أن تــؤكــد 

ضاعف خمس 
َ
الجسدي واللفظي ضّد املرأة ت

مــّرات في خــالل فترة الحجر الصحي األّول 
آذار 2020 ويــونــيــو/ حــزيــران  مــــارس/  بــني 
 »هــذا املنحى التصاعدي 

ّ
منه«، الفتًا إلى أن

ما زال مستمرًا بحسب ما ترصده األجهزة 
املختصة مــن املــنــظــمــات أو األمــــن«. ويــشــّدد 
 »الـــعـــنـــف عــمــومــًا واملــســلــط 

ّ
مـــــوري عــلــى أن

عــلــى الـــنـــســـاء خـــصـــوصـــًا، ال بــــّد مـــن رفــضــه 
ودحضه وعدم قبول التخفيف من خطورته 
همني 

ّ
ومحاوالت تبريره وإيجاد األعذار للمت

في قضايا العنف الذي ال مبّرر له«.
رت وزارة املـــــرأة واألســــرة 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، حـــــذ

ــن الــتــطــبــيــع مع   مـ
ّ
ــن ــار الـــسـ ــبـ والـــطـــفـــولـــة وكـ

ارتــفــاع  بــشــّدة  املـــرأة مستنكرة  العنف ضــّد 
النوع  على  القائم  األســـري  العنف  منسوب 
االجتماعي في تونس في اآلونة األخيرة، ال 

سّيما في خالل أزمة كورونا وشهر رمضان 
املنصرم. وجــاء فــي بيان أصــدرتــه على أثر 
التي  بالالإنسانية  وصفتها  التي  الحادثة 
راحـــــت ضــحــيــتــهــا رفـــقـــة الـــشـــارنـــي عــلــى يد 
 »العنف األسري بصفة 

ّ
زوجها الشرطي، أن

خاصة قد بلغ أقصاه وارتقى إلى الصبغة 
اإلجــرامــيــة الــخــطــيــرة بـــاإلقـــدام عــلــى إزهـــاق 
ــرورة عــدم  ــّددت عــلــى ضــ ــ روح بــشــريــة«. وشـ
املــرأة   أشــكــال العنف ضــّد 

ّ
التسامح مــع كــل

ســواء فــي املــجــاالت الخاصة أو الــعــامــة، مع 
وجوب التعاطي معه بقطع سياسة اإلفالت 
مــن الــعــقــاب املــرتــبــط بــمــا تــتــعــّرض لــه املـــرأة 
خــصــوصــًا مــن تــهــديــد بــالــقــول أو الــفــعــل أو 
اإلشارة أو غيرها، وذلك إلى جانب ضرورة 
ــار إنـــفـــاذ  ــ ــل فــــي إطــ ــاجـ ــعـ ــــي والـ الـــتـــدخـــل اآلنــ
يطاولها  الــذي  األّول  االنتهاك  منذ  القانون 
حـــتـــى ال يـــتـــحـــّول الـــتـــهـــديـــد إلـــــى مـــمـــارســـة 
مقبولة يؤّدي تفاقمها إلى نهايات أو نتائج 

غير محمودة العواقب.
شرت في مجلة 

ُ
أوصت دراسة بحثية ن

»تــوبــاكــو كـــونـــتـــرول« بـــضـــرورة إلـــزام 
الــبــاحــثــني بـــــإدراج الــدعــم املــالــي الــذي 
يتلقونه بشكل مباشر أو غير مباشر 
مـــن قــبــل شـــركـــات الــتــبــغ فـــي ملفاتهم 
 
ّ
األكــاديــمــيــة ملــعــالــجــة املـــخـــاوف مــن أن
الدراسات املتعلقة بالتدخني تتعرض 
للتضليل، بحسب موقع »تايمز هاير 

إيديوكيشن«.
ودعـــا الــبــاحــثــون فــي الــورقــة البحثية 
إلــــى اعـــتـــمـــاد نـــظـــام جـــديـــد لــإفــصــاح 
التمويل  الذين يقبلون  املالي للعلماء 
خارجية  لجهات  تابعة  منظمات  مــن 
ــبـــغ، عـــلـــى وجـــه  ــتـ ــات الـ ــركــ تــمــولــهــا شــ
الــخــصــوص مــؤســســة »مـــن أجـــل عالم 
الــتــدخــني« )FSFW(. وشكك  مــن  خـــاٍل 
بــعــض الــعــلــمــاء فـــي طــمــوح املــؤســســة 
فــي ضــوء مــا تسميه الــورقــة البحثية 
بالعلوم«  للتالعب  الطويل  »الــتــاريــخ 
إلـــى زيـــادة   هــنــاك حــاجــة 

ّ
مضيفني أن

الشفافية.
 بعض الباحثني في 

ّ
وترى الدراسة أن

املــؤســســات املــمــولــة مــن مؤسسة »من 
ــاٍل مــن الــتــدخــني« عليهم  أجـــل عــالــم خـ
الـــتـــحـــلـــي بـــالـــشـــفـــافـــيـــة بــــشــــأن روابـــــط 
الـــبـــحـــث الـــخـــاصـــة بــــهــــم، عـــنـــد كــتــابــة 

املقاالت واإلصدارات الخاصة.
 مــقــالــتــني نــشــرتــا 

ّ
وتـــقـــول الــــدراســــة إن

الـــعـــام املـــاضـــي فـــي مــجــلــة »دراغ آنــد 
ــم يـــذكـــر مــعــدوهــمــا  ــكـــول تـــــــوداي«، لـ الـ
مـــــاليـــــني الـــــــــــــــــدوالرات الـــــتـــــي تــلــقــتــهــا 
مــؤســســاتــهــم مــن قــبــل شــركــة »فيليب 
ــبــــغ، والـــتـــي  ــتــ مـــــوريـــــس« لـــصـــنـــاعـــة الــ
الــدراســات واملقاالت  العديد من  تمول 

ـــه 
ّ
املــتــعــلــقــة بــالــتــبــغ. ورأت الـــدراســـة أن

يجب على املجالت توحيد ممارساتها 
ــول كـــيـــفـــيـــة الــــكــــشــــف عـــــن مــــصــــادر  ــ ــ حـ
الـــتـــمـــويـــل الــــــذي يـــتـــلـــقـــاه الـــبـــاحـــث أو 
املشرفة  بحسب  البحثية،  مجموعته 
ــة، تـــاس لــيــغ. وأوضــحــت  ــدراسـ عــلــى الـ
 باحث إلــى إدخــال 

ّ
ليغ: »سيحتاج كــل

جميع روابطه املالية، ســواًء كــان ذلك 
 لــلــذهــاب إلــــى املـــؤتـــمـــرات، أو 

ً
تــمــويــال

الــتــي تــلــقــتــهــا مجموعته  املــنــح  حــتــى 
التبغ«  صناعة  شــركــات  مــن  البحثية 
ــذا ســيــســاعــد مــحــرري   »هــ

ّ
 أن

ً
مــضــيــفــة

ــاد  ــعــ ــبــ ــتــ املــــــجــــــالت فــــــي تــــحــــديــــد واســ
األبحاث املمولة من قبل شركات التبغ 
واملــؤســســات الــتــابــعــة لــهــا«. بــدورهــا، 
رأت أستاذة الصحة العامة في جامعة 
»بـــــــاث« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــبـــروفـــيـــســـورة 
 »الــتــحــقــيــقــات أظــهــرت 

ّ
آنـــا غــيــلــمــور أن

بعض  في  واملصالح  السياسة  تدخل 
التقارير املنشورة«.

واعـــــــتـــــــرض بــــعــــض الــــبــــاحــــثــــني عــلــى 
كونترول«  »توباكو  دراســة  توصيات 
لرفض  للمجالت  دعــوتــهــا   

ّ
إن قــائــلــني 

 غير 
ً
جميع األبحاث التي تلقت تمويال

ــال رئــيــس تــحــريــر مجلة  مــنــطــقــيــة. وقــ
»دراغ آند الكول توداي« أكسل كالين: 
املجلة  التنمر على  الــدراســة  »محاولة 
ــبـــول الـــتـــمـــويـــل هــــو بــمــثــابــة  ــرفـــض قـ لـ
ــالـــدراســـة تــجــاهــلــت حقيقة  ــة،  فـ ــابــ رقــ
مــعــتــرف  تــــــوداي  الـــكـــول  آنــــد  دراغ   

ّ
أن

ـــهـــا مــؤســســة غــيــر ربحية 
ّ
بــهــا عــلــى أن

ــانــــون الــــواليــــات  مــســتــقــلــة بـــمـــوجـــب قــ
املتحدة األميركية ».

)العربي الجديد(

دراسة: شركات التبغ تمّول 
أبحاث مكافحة التدخين

زهير هواري

ال يمكن النظر إلى الوضع التعليمي في سورية بمعزل عن الظروف التي 
تجتازها البالد أمنيًا، وما قادت إليه لجهة وجود املاليني من النازحني في 
البالد واملهّجرين منها، ما يعني أّن ماليني التالمذة في حال انقطاع كلي 
أو جزئي عن التعليم، ومن يتيسر له الدخول إلى مدرسة ما يعاني من 
عجزه عن توفير مقومات التعليم عن ُبعد، إذ يتعذر على من يسكن في 
مخيم في لبنان أو األردن أو تركيا تأمني شبكة اإلنترنت، أو من هو نازح 
من سكنه األصلي ومقيم في منزل خارج قريته أو مدينته توفير شبكة 
االتصال. املسجلون لدى مفوضية شؤون الالجئني ال توفر لهم املنظمة 
الدولية مثل هذه الخدمة »الترفيهية«. وفي الداخل املستقر تبني أّن عملية 
التعليم بواسطة الوسائل الرقمية متواضعة بالقياس إلى الحاجات. وقد 
بدأت املشكلة ما إن أقفلت املدارس أبوابها وعاد تالمذة املدارس وطالب 

الجامعات إلى بيوتهم.  
ه ما إن ظهر شبح الوباء في األفق حتى بدت البدائل والوصول 

ّ
والواقع أن

إليها أمــرًا متعذرًا. وما زاد الطني بلة أّن ذلك قد حدث مع اقتراب موعد 
أّن  املــاضــي. ومــع  الــعــام  الــدراســي  الفصل  الرسمية ونهاية  االمــتــحــانــات 
بالنظر  ه تبني عدم توفره 

ّ
فإن املتاح،  الوحيد  الخيار  بدا  ُبعد  التعليم عن 

إلى قدم شبكة اإلنترنت، ما يضع سورية تقريبًا في أسفل قائمة الدول 
في تأمني هذه الخدمة للسكان. وكانت النتيجة وقوع األساتذة والطالب 

وأولياء األمور في ورطة قاسية.
املتاحة عبارة عن مبادرات فردية  الحلول  الوضع كانت  وسط مثل هذا 
فـــي ظـــل عــجــز وزارتــــــي الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم واالتــــصــــاالت عـــن الــنــهــوض 
بمسؤولياتهما، فكان أن بادرت بداية مجموعات من األساتذة والطالب 
املــواد، بما  إلى إنشاء مواقع مغلقة خاصة بهم على »فيسبوك« ملتابعة 
الــدروس والتواصل مع املربني. ونتيجة غياب الحلول  فيه االستماع إلى 
العامة فعليًا توسع نطاق مثل هذه املبادرات لتشمل القسم األساسي من 

األساتذة واملعلمني والطالب في مختلف املدن واملناطق. 
لكّن اعتماد هذا التوسع ال يعني أن األوضاع تسير نحو استيعاب وفهم 
الدروس خالف األسلوب التقليدي الذي درجوا عليه، حيث يستطيع املعلم 
الوضع يظل  لــه. مثل هــذا  الطالب  الــدرس ثم يتأكد من إدراك  أن يشرح 

إشكاليًا لجهة املواد التطبيقية. 
وما يفاقم املشكلة هو بطء شبكات اإلنترنت في سورية والتي تصنف 
التيار  إليها عــدم توافر  املرتبة 195 عامليًا، يضاف  الــدول بأنها في  بني 
الكهربائي طوال الوقت، وفقدان أو عدم ملكية التجهيزات الالزمة وتعذر 
قــرارهــا  اتــخــاذ  إلــى  االتــصــاالت  وزارة  عــمــدت  الحصول عليها. وعندما 
بتحويل بوابات شبكات اإلنترنت إلى نظام الباقات بعدما كان مفتوحًا 
النقلة  هــذه  أّن  تبني  الساعة دون قيود،  مــدار  لالستخدام باشتراك على 

صعبة التحقيق وجاءت نتائجها مخيبة لآلمال.
)باحث وأكاديمي(

سورية ومشكلة اإلنترنت القاتلة

أكاديميا

تستقبل محاكم األسرة في مصر، سنويًا، ما يزيد عن مليون و500 ألف 
دعوى تتعلق باألحوال الشخصية، وتشمل كّل مسائلها، طبقًا ألحكام 
األحوال  مسائل  في  التقاضي  وإجراءات  أوضاع  بعض  تنظيم  قانون 
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وذلك بحسب ما تفيد به 

إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل المصرية في عام 2018.

مليون و500 ألف دعوى

)Getty /الجميع تحت رحمة قانون غير عادل لألحوال الشخصية )جيف أوفرز

حصلت على لقاح فايزر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

Sunday 30 May 2021 Sunday 30 May 2021
األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة األحد 30 مايو/ أيار 2021 م  18  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2463  السنة السابعة

)Getty/بعض الدراسات تتعرض للتضليل من قبل شركات التبغ )ليون نيل

تحّرك مناهض للعنف ضد المرأة )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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دعوة إلى اإلقالع عنه في زمن كورونا

تعاطي التبغ كثر هم األشخاص الذين 
عّبروا عن نّيتهم اإلقالع 
عن التدخني، عندما راح 
فيروس كورونا الجديد يتوّسع في 

يه ليشّكل جائحة ما زالت تؤّرق 
ّ

تفش
ة قليلة من بني 

ّ
العالم حتى اليوم. قل

نني نجحت في ذلك، فيما 
ّ

هؤالء املدخ
الغالبّية العظمى تمضي في تأجيل 

ت الطرف عنها 
ّ

عملّية التنفيذ أو غض
كليًا. وتلك الفكرة التي لم تخطر 

نني بجدّية مماثلة قبل األزمة 
ّ

للمدخ
الصحّية العاملّية الجديدة، أتت بالنسبة 

إلى معظمهم مدفوعة بمخاوف من 
إمكانّية تفاقم حالتهم الصحّية في حال 

إصابتهم بكوفيد-19. فدراسات عّدة 
كانت قد أشارت إلى مثل تلك املخاطر، 

 الفيروس يستهدف الجهاز 
ّ
إذ إن

التنفسّي الذي سبق أن ترك فيه التدخني 
أضرارًا يتفاوت حجمها من شخص 

إلى آخر. غدًا في الواحد والثالثني من 
 اليوم العاملي لالمتناع 

ّ
مايو/ أيار، يحل

عن تعاطي التبغ. وفي هذا العام، 
اختارت له منظمة الصحة العاملّية 

عنوان »التزم اإلقالع عن تعاطي التبغ« 
وسط جائحة كورونا. وتشير املنظمة 

 حملتها تهدف إلى دعم ما ال 
ّ
إلى أن

ن حول العالم 
ّ

 عن 100 مليون مدخ
ّ

يقل
يحاولون اإلقالع عن تعاطي التبغ، 

وذلك من خالل االستعانة بمجموعات 
من األشخاص الذين سبق أن نجحوا 

في ذلك. ويوضح القائمون على الحملة 
 من شأنها تهيئة بيئات صحية 

ّ
أن

مواتية لإلقالع عن تعاطي التبغ، من 
خالل الدعوة إلى اعتماد سياسات 

جريئة في هذا السياق، وزيادة فرص 
الحصول على الخدمات املساندة لذلك، 

وإذكاء الوعي باألساليب التكتيكية 
عة للتبغ، 

ّ
التي تنتهجها الجهات املصن

وتمكني متعاطي التبغ من النجاح في 
محاوالتهم من خالل مبادرات عّدة. هل 

تنجح الحملة في مسعاها؟
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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