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لعنة تشابه األسماء تزيد زحمة السجون وتعرض حياة المواطنين للخطر
الجورنال – متابعة

مل يغ��ادر ذن��ون �أحم��د عبي��د (� 21سن��ة) منذ
�شه��ر الق�س��م الداخل��ي يف جامع��ة املو�ص��ل،
خوف�� ًا م��ن ت�شاب��ه الأ�سم��اء .ف�آخر خ��روج له
كلف��ه اعتقاال ليوم�ين و"حفلة �شتائ��م" ،وفق ًا
لو�صف��ه ،و�رضب��ا تعر���ض له م��ن قب��ل �أفراد
الأم��ن عل��ى حاج��ز التفتي���ش حي��ث اعتق��ل،
وال�سبب ه��و ت�شابه ا�سمه م��ع قيادي بارز يف
تنظي��م "داع���ش" .ويقول عبي��د ،متهكم ًا حول
م�شكلة ت�شابه الأ�سماء يف العراق" ،مل يبق �أحد
يف املو�ص��ل مل يعرف ا�س��م �أمي ،جليلة ح�سني
عبا�س ،كونها هي من �أنقذتني �آخر مرة .فا�سم
والدة الإرهابي املطلوب خمتلف ،واحلمد هلل".
ورغ��م �إ�ص��دار ال�سلط��ات العراقي��ة تعليم��ات
م�ش��ددة حول م�شكل��ة ت�شابه الأ�سم��اء ،ما زال

�أف��راد الأمن يعتم��دون يف عملي��ات االعتقال
على اال�سم الثالثي للعراقيني.
وت�ش�ير تقاري��ر �إىل وج��ود � 60أل��ف مطل��وب
للق�ض��اء بتهم الإره��اب ،بينه��م الع�رشات من
الطلق��اء ،الذين تبحث بغ��داد عنهم ،من خالل
ن�رش �أ�سمائهم عل��ى حواجز التفتي�ش املنت�رشة
يف الع��راق ،والتي جتاوز عددها عتبة الع�رشة
�آالف حاج��ز �أخ�يراً ،ع��دا عن تل��ك التابعة �إىل
"احل�ش��د ال�شعبي" ،التي تبلغ نحو �ألفي حاجز
وتتميز بكون �أغلبها متحركا ولي�س ثابت ًا.
وال تتوف��ر لدى القوات العراقية قاعدة بيانات
كاملة عن املتورطني بجرائم �إرهابية والقتال
م��ع تنظيم "داع���ش" �أو م�ساعدت��ه� ،إذ بالعادة
يك��ون �أف�ض��ل ما لديه��ا هو ا�سم املته��م وا�سم

والده �أو جده بال تفا�صيل �أخرى .ويف املجتمع
العراق��ي هن��اك ظاهرة تك��رار الأ�سم��اء ،مثل
ح�س�ين علي وح�سن فالح وحممد جا�سم وزياد
خلف و�إبراهيم خلي��ل وعمر خطاب وجنم عبد
اهلل وج��واد كاظ��م وغريها م��ن الأ�سماء ،حيث
اعت��اد العراقي��ون عل��ى �إط�لاق �أ�سم��اء الآباء
والأج��داد عل��ى مواليده��م� ،أو �ألق��اب مث��ل �أن
كل عل��ي يجب �أن يكون �أبو ح�سني ،وكل حممد
يجب �أن يك��ون �أبو جا�سم ،وكل خليل يجب �أن
يك��ون �أبو �إبراهيم ،وكل كاظ��م يجب �أن يكون
�أب��و جواد ،وكل �سالم يجب �أن يكون �أبو �أحمد،
وكل عمر يجب �أن يكون خطاب ،وهكذا.
وحتول��ت الظاه��رة �إىل كابو���س حقيق��ي،
ال بانتظ��ار رد دائرة
فهن��اك من ال ي��زال معتق ً
اجلن�سي��ة للت�أكد من حقيقة �أنه لي�س الإرهابي
املق�ص��ود ،وهو �أمر قد يتطل��ب �شهرا �إىل �إثنني
ب�سب��ب الروتني ،وهناك م��ن متكن من اخلروج
�رسيع�� ًا بعد دفع ر�شاوى �أو ا�ستخدام و�ساطات
ملتنفذي��ن .و�سج��ل وف��اة �إثن�ين خ�لال ال�شهر
املا�ضي حتت ال�رضب ،وذلك قبل �إثبات �أنهما
غ�ير املطلوب�ين ب�أم��ر االعتق��ال ،بينما تويف
ثالث مطل��ع يونيو/حزيران احلايل جراء �أزمة
قلبية ،وذلك بعد �أن طلب جندي على حاجز يف
بغداد منه الرتجل من ال�سيارة لتدقيق ا�سمه.
وي�ؤكد م�س�ؤولون حمليون يف املو�صل �أن نحو
� 2500شخ�ص يف املدينة يعانون من م�س�ألة
ت�شاب��ه الأ�سم��اء ،وقد ا�ستح�ص��ل بع�ضهم على
ق��رار ق�ضائي با�سم��ه وا�سم والدت��ه و�أنه لي�س
ال�شخ�ص املطلوب من قب��ل املحاكم العراقية،
والآخ��رون ال يخرج��ون م��ن منطقته��م �إال
لل��ضرورة الق�صوى .ووفق�� ًا لع�ضو يف جمل�س
املو�ص��ل ف�إن "الظاهرة ،وبع��د �أن خفت كثرياً
بفع��ل �ضجة �سيا�سية خ�لال الأ�شهر املا�ضية،
عادت اليوم جمدداً للمو�صل وكذلك باقي مدن
العراق" .وي�ضيف" ،يجب �أن تعذر قوات الأمن،
فهي تتعامل م��ع �أوامر عليا ب�أ�سماء �أ�شخا�ص
يج��ب اعتقاله��م ،وال ميك��ن لأح��د �أن يلومهم.
العي��ب يف الق�ض��اء العراقي ال��ذي ي�صدر مثل
ه��ذه الأوامر" ،مبين�� ًا �أن "خل��ل الق�ضاء �سبب
يف فت��ح دكاك�ين ا�س�ترزاق للفا�سدي��ن يف
وزارت��ي الداخلي��ة والدف��اع واحل�ش��د ،وكذل��ك
دائ��رة اجلن�سي��ة املكلف��ة بالف�ص��ل يف تبي��ان
معلوم��ات كل �شخ���ص� ،إذ يدف��ع ذوو املواطن
املعتق��ل مبالغ كبرية ت�ص��ل �إىل مليون دينار
(نح��و  900دوالر) للت�رسي��ع با�ستخ��راج م��ا
يثبت ب��راءة جنلهم ،و�أنه غري املطلوب ،وكذلك

مستشفيات العراق بال كهرباء ومرضى يموتون بسبب الحر
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".
ك�شفت منظمة حملية عراقية يف بغداد ،عن وفاة
عدد من املر�ضى يف امل�ست�شفيات ب�سبب انقطاع
احلر التي
التيار الكهربائي ،بالتزامن مع موجة ّ
ت�رضب البالد منذ �أيام وبلوغ درجات احلرارة
معدالت قيا�سية.
ووفقا مل�صادر طبية عراقية يف بغداد ف�إن
ما ال يقل عن  10مواطنني عراقيني غالبيتهم
�أطفال ق�ضوا خالل الأيام الثالثة املا�ضية ،يف
م�ست�شفيات ببغداد وغرب وجنوب العراق نتيجة
انقطاع الكهرباء ل�ساعات يومياً.
وب��ح�����س��ب امل�����ص��ادر ذات��ه��ا ف�����إن امل��ول��دات
االحتياطية للم�ست�شفيات غري قادرة على العمل
م��دة � 18أو � 20ساعة يومياً ،خ�صو�ص ًا بعد
انخفا�ض �ساعات التغذية احلكومية بالكهرباء
�إىل �أقل من � 6ساعات يف اليوم.
وتابع "للأ�سف هناك �أجهزة �أوك�سجني و�إعطاء
وريدي توقفت ،وغرف عمليات انقطعت عنها
الكهرباء �أثناء �إجراء العمليات للمر�ضى ،ومن
ب�ين ال��ذي��ن ق�ضوا اث��ن��ان م��ن ج��رح��ى قواتنا
امل�سلحة" ،يف �إ�شارة �إىل جرحى اجلي�ش العراقي.
وقال رئي�س منظمة دجلة حلقوق الإن�سان� ،ضياء
الوكيل "�إن انقطاع الكهرباء عن امل�ست�شفيات
ووج��وده��ا مب��ن��ازل امل�س�ؤولني وال�سيا�سيني
ورج��ال الدين ومنازل املنطقة اخل�رضاء �أمر
مقزز للغاية ،وغ�ير �آدمي" ،مبينا �أن "ن�سبة
متاثل املر�ضى الراقدين بامل�ست�شفيات لل�شفاء
تراجعت �إىل الن�صف".
ون�رش نا�شطون على مواقع التوا�صل االجتماعي
م��ق��اط��ع ت�سجيلية �أظ��ه��رت ان��ق��ط��اع التيار

الكهربائي يف رده��ات املر�ضى الراقدين يف
بع�ض م�ست�شفيات ال��ب�لاد ،و�سط منا�شداتهم
هم وذويهم للحكومة بالتدخل لإنقاذ حياة
املر�ضى.
الإعالمي ح�سني العراقي ن�رش مقطع ًا ت�سجيليا
على �صفحته الر�سمية قال فيه ":املر�ضى يف
م�ست�شفى الزهراء مبحافظة وا�سط يعانون من
انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات احلرارة".
و�أظهر الت�سجيل �أح��د ذوي املر�ضى الراقدين
يف امل�ست�شفى وهو يتحدث عن انقطاع التيار
الكهربائي ب�شهادة املر�ضى ال��راق��دي��ن يف
ردهة الطوارئ وردهة الإنعا�ش .وقال �صاحب
الت�سجيل "قمنا ب�إخراج مري�ضنا من امل�ست�شفى
ب�سب الأعطال يف امل�ست�شفى وهناك مر�ضى
م�صابون بجلطات يرقدون هنا دون تكييف".
هذه احلالة واحدة من ع�رشات احلاالت التي مل
تتمكن عد�سات النا�شطني من توثيقها ب�سبب
منع ال�سلطات امل�س�ؤولة عن حماية امل�ست�شفيات
من الت�صوير.
وقال النا�شط املدين مظفر اجل��واري" :حاولنا
الدخول �إىل عدد من امل�ست�شفيات لت�صوير احلالة
املزرية التي مير بها املر�ضى ال��راق��دون يف
ردهات الإنعا�ش والطوارئ ب�سبب انقطاع التيار
الكهربائي ،لكننا منعنا من الت�صوير" .و�أ�ضاف
لـ"العربي اجلديد"" ،و�صلتنا �أنباء م�ؤكدة عن
حاالت وفاة ح�صلت يف خمتلف امل�ست�شفيات
ب�سب انقطاع التيار الكهربائي ،ومل تتخذ وزارة
ال�صحة �إجراءات �رسيعة لإنقاذ حياتهم".
و�شكا املر�ضى بدورهم من االنقطاع امل�ستمر
للتيار الكهربائي يف معظم م�ست�شفيات العراق
دون �أخ��ذ احتياطات وب��دائ��ل من قبل وزارة

ال�صحة واحلكومة العراقية.
و�أو���ض��ح م�رض ال��ك��ري��ع��اوي "رقدت يف �أح��د
م�ست�شفيات بغداد بعد �إج��راء عملية جراحية
يف الأمعاء ،ولكن امل�صيبة �أن الكهرباء كانت
تنقطع ع��دة �ساعات يف ال��ي��وم ،فلم �أ�ستطع
ال�صمود �أكرث وهذا دفع والداي لنقلي �إىل �أحد
م�ست�شفيات كرد�ستان".
وي��ن��ق��ل �أغ��ل��ب الأه�����ايل م��ر���ض��اه��م �إم���ا �إىل
م�ست�شفيات �أهلية �أو �إىل م�ست�شفيات يف �إقليم
كرد�ستان ،نظراً لوجود مولدات عمالقة ت�سد
النق�ص احلا�صل يف الطاقة الكهربائية بح�سب
خمت�صني.
و�أ�شار مي�رس الزبيدي ( 51عاماً) �إىل �أن �أغلب
م�ست�شفيات العراق تتحول �إىل ما ي�شبه الفرن
بالن�سبة للمر�ضى الراقدين فيها ب�سبب االنقطاع
امل�ستمر للكهرباء ،والغريب عدم ت�شغيل املولدات
لتعوي�ض الطاقة بحجة نق�ص الوقود".
وت���اب���ع "مر�ض ط��ف��ل��ي و�أخ���ذت���ه �إىل �أح���د
امل�ست�شفيات وب�سبب احلالة املزرية للطاقة
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة خ�شيت عليه م��ن امل���وت ح��راً
فا�ضطررت لنقله �إىل م�ست�شفى �أهلي و�رشاء
وقود على ح�سابي ال�شخ�صي حت�سب ًا من انقطاع
الكهرباء".
وت�رضب العراق موجة حر �شديدة جداً �سجلت
فيها درج���ات احل���رارة م��ع��دالت قيا�سية غري
م�سبوقة يف عدد من مناطق البالد فاقت 56
درجة مئوية ،ودفعت املواطنني �إىل البقاء يف
املنازل �أو اخل��روج �إىل العمل وا�ضعني على
ر�ؤو�سهم قطع قما�ش مبللة تفادي ًا لإ�صابات
ال�شم�س.

ل�ضمان عدم �رضبه لإجباره على االعرتاف".
ويق��ول النائب ال�ساب��ق عن حمافظ��ة نينوى،
ناي��ف ال�شم��ري� ،إن "ال��ذي �أرب��ك الو�ض��ع يف
مدينة املو�ص��ل هو مو�ضوع ت�شاب��ه الأ�سماء،
�إذ �إن هن��اك �أع��داداً كبرية من �أبن��اء حمافظة
نين��وى �أ�صبح��وا مطلوب�ين ب�لا ذن��ب له��م".
ويو�ض��ح �أن "الأم��ر املقل��ق الي��وم �أن هن��اك
�أعداداً كبرية من املواطنني ال ت�ستطيع مغادرة
منازله��ا ،لأنه عندما يت��م �إلقاء القب�ض عليهم
يحالون �إىل مركز ال�رشطة ،ومن مركز ال�رشطة
�إىل القا�ضي ،الذي يطل��ب حتقيق ًا من الأجهزة
الأمنية وتدقيق ًا من دائرة الأحوال املدنية يف
ا�سم��ه وا�سم والدته ،وهذا الأم��ر ي�ستغرق وقت ًا
ال .وقد يبقى املواطن ال�ضحية فرتة ت�صل
طوي ً

�إىل �ستة �أ�شهر يف ال�سجن .هذا الأمر بات مقلق ًا
لكل �أهايل حمافظة نينوى".
ويتاب��ع "من تورط م��ع داع�ش يج��ب اعتقاله
ومعاقبته ،لك��ن ت�شابه الأ�سم��اء م�شكلة باتت
كب�يرة ،وفيه��ا ظل��م للنا���س" ،مبين�� ًا �أن على
"املجل���س الأعل��ى للق�ض��اء بالع��راق ووزارة
الداخلي��ة ت�شكي��ل جلنة عليا م��ن �أجل الوقوف
على الأمر ووق��ف �إ�صدار مذكرات قب�ض با�سم
�أو �إثنني ،و�أن يكون يف املذكرة اال�سم الرباعي
للمته��م ولقبه وا�سم والدته �أي�ض ًا كي ال يحدث
�أي ت�شابه بالأ�سماء ،وال يظلم �أحد".
وحول ذل��ك ،يقول النائب عب��د الكرمي عبطان
�إن "هناك الكثري من الأ�شخا�ص يف املعتقالت
وال�سج��ون ب�سب��ب ت�شابه الأ�سم��اء" .وي�ضيف،

�أن "ع��ودة املخ�بر ال��سري والته��م الكيدية �أو
االعرتاف��ات بالإكراه �أدخلت الكثري من النا�س
الأبري��اء ال�سج��ون ،ومن املفرو���ض �أن تلتفت
احلكومة له��ذا الأمر و�أن يك��ون التحقيق وفق
الآليات القانوني��ة والد�ستورية� .إن املادة 17
م��ن الد�ست��ور تفر���ض ذل��ك ،فحري��ة املواطن
وكرامت��ه ومنزل��ه حق��وق م�صون��ة وال ت�ؤخذ
تثب��ت.
الأم��ور بال�شبه��ة م��ن دون دلي��ل �أو ُ
لك��ن مع الأ�س��ف يف هذه الف�ترة ر�أينا �أن هذه
الق�ضاي��ا ع��ادت من جديد ،و�أن هن��اك تع�سفا
يف ا�ستخ��دام ق�ضاي��ا املخرب ال��سري وت�شابه
الأ�سماء ،وعلى اجلهات املخت�صة �إعادة النظر
يف ه��ذا املو�ض��وع لأن��ه من الق�ضاي��ا املهمة
التي تقلق ال�شارع العراقي".

قناديل البحر تغزو شط العرب بعد ارتفاع ملوحته
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أدى انخفاض منسوب

نهري دجلة والفرات ،وفتح

السلطات اإليرانية مشروع ًا

لتصريف المياه المالحة

إلى شط العرب من حدودها
الشرقية مع البصرة ،إلى

ارتفاع معدالت الملوحة بما

ينذر بتوقف محطة تحلية

المياه في المدينة،

ون��ف��وق ماليني الأ���س��م��اك والكائنات البحرية
الأخرى ،مقابل ظهور كائنات بحرية �أخرى منها
قناديل البحر يف �شط العرب �آتية من مياه اخلليج
العربي .ويقول �سكان يف الب�رصة �إن هذه الكائنات
مل ي�سبق لها الظهور يف �شط العرب ،من بينها
�أ�سماك بحرية مفرت�سة ،وكذلك قناديل البحر التي
تظهر بكميات كبرية جدا.
وتعاين حمافظة الب�رصة املطلة على اخلليج العربي
جنوب العراق ،والتي حتتل ال�صدارة يف �أغنى مدن
العراق ،وتعرف بكونها عا�صمته االقت�صادية،
من ع��دم وج��ود مياه ��شرب عذبة منذ االحتالل
الأمريكي للبالد .وف�شلت احلكومات املتعاقبة منذ
عام  2003ولغاية الآن يف توفري حمطات حتلية
كافية� ،أو ت�شييد قنوات ري من دجلة والفرات
لإحياء مناطق الب�رصة التي يبلغ عدد �سكانها نحو
ثالثة ماليني ن�سمة .وقال �صيادون ومواطنون يف
الب�رصة �إن "ل�سعات حادة من قناديل البحر التي
غزت �شط العرب وب�أحجام كبرية دفعت النا�س
�إىل جتنب النزول للمياه التي كانت مالذا لهم من
حرارة الطق�س" .و�أو�ضح حممد عو�ض ( 39عاما)
ويعمل �صيادا يف �شط العرب�" ،إن كائنات كثرية
ظهرت مل تكن موجودة ،وموطنها بالأ�سا�س يف

اخلليج لكنها دخلت �شط العرب بعد ارتفاع ملوحته
التي �ساوت تقريبا ملوحة مياه اخلليج" .ور�أى �أن
"هذه امل�شكلة هينة مقارنة مب�شكلة توقف م�رشوع
الــ( )ROاخلا�ص بتحلية مياه ال�رشب بالكامل
بعد ارتفاع ملوحة �شط العرب".
ويف ذات ال�سياق� ،أكد املخت�ص يف جامعة الب�رصة
عمار �أ�سعد الب�رصي ،يف ت�رصيح �أن "ملوحة
مياه �شط العرب �سببت لظهور كائنات بحرية غري
م�ألوفة لدى ال�سكان املحليني ،كما مت ا�صطياد
الع�رشات من قناديل البحر التي ظهرت ب�سبب �شدة
امللوحة يف �شط العرب".
و�أ�ضاف �أن "معاناة الب�رصة كبرية و�إيران قطعت
جميع م�صادر املياه العذبة نحو �شط العرب ومنها
نهر ال��ك��ارون .كما �أنها تقوم يوميا بت�رصيف
كميات كبرية من املياه املاحلة نحو ال�شط خالفا
لالتفاقيات الدولية املوقعة حول ذلك ،لذلك يلج�أ
غالبية ال�سكان ل�رشاء املياه بكلفة ت�صل �إىل 50
�ألف دينار لغر�ض ال�رشب واال�ستخدام اليومي".
امللوحة تقتل الأ�سماك يف دجلة (في�سبوك)
و�أكد �أن "احلكومة ف�شلت منذ � 14سنة يف تنفيذ
م�رشوع واحد لتحلية املياه رغم �أن �إنتاج الب�رصة
اليومي م��ن النفط يتجاوز  3م�لاي�ين برميل،
و�أهل املدينة ال يجدون املاء ال�صالح لال�ستهالك
الب�رشي".

الكعيدي ...أمنية شبان عراقيين
الجورنال – متابعة

مل يعد "الكعيدي" �شخ�ص ًا ينظر �إليه بانتقا�ص
واحتقار من قبل العراقيني مثلما كان احلال قبل
�سنني ،بل � ّإن طموح الكثريين يتمثل يف �أن يتحولوا
�إىل "كعيدية" �إذ �سيجدون يف �أقل الأح��وال �سكن ًا
جاهزاً.املجتمع يف ال��ع��راق ت�أثر بطبيعة احلال
بعادات توارثها عن الأ�سالف ،ومنها �أن يتحمل
الرجل تكاليف زواجه وت�أ�سي�س بيت الزوجية ،ومن
املعيب �أن يدفع �أهل الزوجة � ّأي تكاليف �إ ّال على
�سبيل تقدمي الهدايا .بذلك ،كانوا يطلقون على من
ي�سكن يف بيت عائلة زوجته لقب "كعيدي" وجمعه
"كعيدية" وه��ي كلمة حملية م�شتقة من الكلمة
العربية الف�صيحة "ال ُق ُعود" .ويق�صد العراقيون �أن
يقعد الزوج يف بيت �أهل زوجته ،مبعنى ال�سكن معهم.
يقول الثمانيني عبا�س الزهريي ،الذي كان خمتاراً
يف حي الكرخ ببغداد يف ثمانينيات القرن املا�ضي،
�إ ّنه مل يعرت�ض حني اختار حفيده الذي تزوج قبل
عام� ،أن يكون "كعيدياً" ،بل رحب باخلطوة ،خمالف ًا
بذلك ر�أيه الذي كان يتزمت به يف ال�سابق .يف حديثه
ي�شري الزهريي �إىل � ّأن كثرياً من العادات بد�أت تنتهي
يف البالد ،مبين ًا � ّأن ال�سبب يعود "لالنفتاح �أكرث
على العامل ،والأه��م هو ب�سبب الو�ضع االقت�صادي

امل�تردي ،و�ضغوط احلياة و�صعوبة تكوين بيت
الزوجية للمقبلني على الزواج" .ي�ؤكد الزهريي �أ ّنه
"يف خم�سينيات القرن املا�ضي خا�صمت �أحد �أعز
�أ�صدقائي ،كونه �سكن يف بيت عائلة زوجته ...وعلى
الرغم من �أ ّنه كان معذوراً لكون زوجته تعي�ش مع
�أمها فقط ،وكان من اخلط�أ �أن تبقى �سيدة م�سنة
لكن ت�سمية كعيدي حينها
يف الدار من دون رعايةّ ،
كانت معيبة جداً" .كثريون يتح�رسون على تلك
التقاليد التي ت�شري �إىل � ّأن املجتمع كان يعي�ش حالة
ي�رس ،فمن ال�سهولة �أن يعتمد ال�شاب على جهوده
الذاتية لتكوين م�ستقبله وبناء بيت الزوجية الذي
لن ي�أخذ منه وقت ًا طويالً ،وهو ما ي�ؤكده الزهريي.
لكن تقاليد متوارثة ومنها "الكعيدي" تثري �ضحك
ّ
وا�ستهزاء ال�شباب العراقيني اليوم ،فهم ي�ستغربون
تلك الو�صمة التي يعتربونها "فر�صة عي�ش كرمي
على طبق من ذهب" بح�سب فار�س جمعة ،الذي
يتمنى �أن يكون "كعيدياً" .جمعة ال��ذي بات يف
الأربعني منذ �شهور قليلة يقول �إ ّنه بالرغم من عمله
يف وظيفة حكومية ،فهو ي�شتغل يف امل�ساء بائع ًا
للخ�رض يف �سوق �شعبي ،مبين ًا �أنه ي�ساعد والده يف
الإنفاق على عائلته .يتابع" :ظرويف �صعبة جداً ،ال
�أ�ستطيع �أن �أترك عائلتي تعاين ،فوالدي متقاعد وهو
ذو �إعاقة حركية �إثر حادث ده�س .ي�ساعدين �أي�ض ًا

يف االنفاق على �أ�رستنا �شقيقي ال��ذي تخرج من
اجلامعة قبل عامني ومل يجد وظيفة حتى اليوم،
لدي ثالث �أخوات ما
ونعمل مع ًا يف بيع اخل�ضارّ .
زلن طالبات يف اجلامعة وبيتنا �صغري ال يت�سع
لكي �أ�سكن فيه مع زوجتي �إن تزوجت ،وال �أملك
ما ي�ساعدين يف ت�أ�سي�س بيت زوجية" .ي�ضيف�" :أن
لدي ،حينها �س�أنفق على
�أكون كعيدي ًا �أ�صبحت �أمنية ّ
�أهلي من عملي ،و�س�أ�سكن يف بيت عائلة زوجتي".
يف املقابل ،حتاول عائالت كثرية تزويج بناتها
خوف ًا عليهن من العنو�سة ،فتعمل على م�ساعدة
ال�شاب الذي يتقدم خلطبتها.
تقول را�ضية �سعيد � ّإن زوج ابنتها �سعيد جداً بالعي�ش
معهم ،وت�ؤكد" :ال توجد �أي م�شكلة يف الأمر .نحن
�سعداء بذلك" .وتو�ضح �أ ّنها �ستكون مرتاحة حني
متوت ،فقد متكنت من تزويج ابنتها الوحيدة �إىل
"لدي ثالثة �أوالد وبنت واحدة،
�شاب جيد .ت�ضيفّ :
و�أم��ل��ك بيت ًا وا�سع ًا ورث��ت��ه م��ن زوج��ي املتوفى،
فعملت على تق�سيم املنزل وحتويله �إىل �أربعة بيوت،
و�أعطيت �أوالدي وابنتي ح�ص�صهم .تقدم كثريون
خلطبة ابنتي ،حتى وافقت على �أحدهم بعدما �أعجبت
ب�أخالقه ،وه��ا هو اليوم يعي�ش يف بيت ابنتي.
الكثريات يتمنني �أن يكون لديهن �إمكانية فيزوجن
بناتهن لكعيدي ،لينقذهن من العنو�سة".

