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 الــســوريــن مــقــبــلــون عــلــى كــارثــة 
ّ
يــبــدو أن

إنــســانــيــة جـــديـــدة فـــي ظـــل تــهــديــد أمــنــهــم 
ــوقــــت الــــــذي تــضــيــق فــيــه  ــذائــــي، فــــي الــ ــغــ الــ
الخيارات أمامهم من دون أن يكون في األفق أي أمل 
بأن تتغير أحوالهم. وتقول سلوى حمد )43 عامًا(، 
وهي ربة أسرة مؤلفة من 3 أطفال وزوج يعمل في 
الجديد«:  »العربي  لـ  الحكومية،  املؤسسات  إحــدى 
»السؤال الذي دائمًا ما يكون حاضرًا في ذهني وفي 
األحاديث التي تدور بيني وبن أخواتي أو جاراتي 
هـــو: مـــاذا سنطهو؟ وغــالــبــًا مــا تــكــون اإلجــابــة عنه 
غاية في الصعوبة. ال أتحدث عن عائلتي فقط، بل 
الذين  الجيران واألقــارب  الساحقة من  الغالبية  عن 
أو  أنواعها  اللحوم على  تــنــاول  بمقدورهم  يعد  لــم 
أنــواع الخضار، باإلضافة إلى  الفاكهة والكثير من 
الــبــيــض والــحــلــيــب، وحــتــى الــلــن والـــزيـــتـــون، علمًا 

أنهما كانا في يوم من األيام طعام املعدمن«. 
تضيف حمد: »اليوم، تمّر علينا أيام يكون فطورنا 
فيه عــبــارة عــن خبز والقليل مــن املــيــاه والــســكــر، أو 
نجمع فتات الخبز ونضع فوقه الشاي، فيما يقتصر 
الغداء على القليل من األرز أو البرغل املسلوق، ونأكله 
تقول  من جهتها،  بالشبع«.  نشعر  الخبز حتى  مع 

فــي ورشــة  عاملة  وهــي  عــامــًا(،   36( عبدالله  مؤمنه 
خياطة وأم لطفلن وزوجها مفقود منذ 8 سنوات، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »هـــذه األيــــام، يشغل تفكيري 
غاز  البحث عن وجبات طعام ال تحتاج الستخدام 
الــقــارورة 10 آالف ليرة  الطهي، بعدما تجاوز سعر 
ســـوريـــة )نــحــو ثــاثــة دوالرات(، عــلــمــًا أن راتـــبـــي ال 
يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية )نحو 28 دوالرًا(«. 
تضيف: »أطفالي محرومون من تناول الدجاج، ولن 
الــســمــك. مــنــذ ثاثة  الــغــنــم أو  أحــلــم بإطعامهم لــحــم 
أشهر، وهم يطلبون مني شراء املوز، إال أن التزاماتي 
أكبر مــن دخــلــي«. ليس لــدى عبدالله أي أمــل فــي أن 
الحالي،  الوقت  وفي  االقتصادية.  أحوالها  تتحسن 
تعتمد على سلة غذائية تحصل عليها شهريًا من 
إحدى الجمعيات الخيرية، وتشكل املصدر الرئيسي 
لوجبات عائلتها طوال الشهر. وتشعر بخوف كبير 
ما سمعت عن احتمال توقف توزيع املساعدات، إذ 

ّ
كل

ليست لديها أية بدائل تلجأ إليها. 
مــن جـــراء فقدانهم  الــســوريــن  مــعــانــاة  وال تختلف 
بحكم  املسيطرة  القوى  اختاف  مع  الغذائي  األمــن 
الواقع. ففي مناطق شمال غربي سورية، نشر فريق 
استبيان  نتائج  ســوريــة«  فــي  االستجابة  »منسقو 
ــرًا فــــي مـــنـــاطـــق شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة  ــيــ أجــــــري أخــ
الخاضعة لسيطرة الفصائل املسلحة املدعومة من 

مجاعة  يتوقعون  »الــســوريــون  عنوان  تحت  تركيا، 
وشيكة«، وخلص إلى أن 47 في املائة من األشخاص 
املستطلعة آراؤهــم كانوا موافقن بشدة على توقع 
االستبيان،  وبحسب  املنطقة.  فــي  وشيكة  مجاعة 
ــدور املـــســـاعـــدات  ــ ــبـــدو أن األهــــالــــي عـــلـــى ثـــقـــة بــ ال يـ
اإلنسانية التي تقدمها املنظمات املحلية والدولية 
في الحد من مجاعة محتملة، وقد بلغت نسبتهم 45 
في املائة في مقابل 45 في املائة يرون العكس. وقال 
10 في املائة من املستطلعة آراؤهم إنهم ال يعرفون 

ما إن كانت تحد من املجاعة أم ال. 
وكـــشـــف تــقــريــر لــبــرنــامــج األغــــذيــــة الـــعـــاملـــي الــتــابــع 
لألمم املتحدة أن ماين السورين يواجهون خطر 
املجاعة، وقد حذر املدير التنفيذي للبرنامج ديفيد 
بــيــســلــي، مـــن أن »مــســتــوى انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي 
فــي ســوريــة بــلــغ أعــلــى مــســتــوى مــنــذ بـــدء الــصــراع« 
عــام 2011. وأشــار إلــى أن »هناك نحو 12.4 مليون 
شــخــص فـــي ســـوريـــة ال يـــعـــرفـــون مـــن أيــــن ســتــأتــي 

وجباتهم الغذائية«.
وكان وكيل األمن العام للشؤون اإلنسانية ومنسق 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ لدى األمم املتحدة مارتن 
غريفيث، قد أعلن الشهر املاضي أن 90 في املائة من 
السورين يعيشون تحت خط الفقر ويضطر الكثير 
مــنــهــم التـــخـــاذ خـــيـــارات صــعــبــة لــتــغــطــيــة نفقاتهم 

اليومية. أضــاف أن السورين »على وشك مواجهة 
ــات الـــحـــرارة في  ــ شــتــاء قــــارس آخــــر، ومـــع بـــدء درجـ
االنخفاض، سيؤدي هطول األمطار والبرد والشتاء 
إلى تفاقم املصاعب واملخاطر«، الفتًا إلى أن »نحو 
الــنــســاء واألطــفــال،  مــن  مليوني شــخــص، معظمهم 
التي  الـــوديـــان  فــي  أو  فــي مخيمات هــشــة  يعيشون 
تــغــمــرهــا املـــيـــاه، أو عــلــى ســفــوح الـــتـــال الــصــخــريــة 

املعرضة للعوامل الجوية«.

مجتمع
منحت إيطاليا جنسيتها ألول مدعية عامة في أفغانستان القاضية ماريا بشير التي اشتهرت 
بمحاربة الفساد والعنف ضد املرأة وزواج األطفال القسري، وأجليت أثناء االنسحاب األميركي 
»نعتزم دعم جميع  كارتابيا:  مارتا  اإليطالية  العدل  املاضي. وقالت وزيــرة  أيلول  في سبتمبر/ 
األفــغــانــيــات الــلــواتــي يــواصــلــن الــكــفــاح مــن أجــل حريتهن وحــقــوقــهــن«، علمًا أن مــاريــا )51 عامًا( 
تعاونت خال ممارستها سلطاتها في والية هيرات مع روما لتعزيز املؤسسات ودولة القانون، 
)فرانس برس( ما دفع مجلس الوزراء اإليطالي إلى منحها الجنسية. 

الشلل  الخايا ويمنع  إلــى دواء جديد يجدد  نــورث وسترن األميركية  توّصل علماء في جامعة 
لدى الفئران ذات العمود الفقري املقطوع، والتي استطاعت املشي. وهم سيقدمون الدواء إلى إدارة 
الــغــذاء والـــدواء األميركية من أجــل اقــتــراح تجربته على البشر. وجــرى حقن الـــدواء في األنسجة 
املحيطة بالحبل الشوكي للفئران بعد 24 ساعة من انقطاع عمودها الفقري، باعتبار أن البشر 
الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري ال يتلقون العاج فورًا. وبعد أربعة أسابيع، مشت 
)فرانس برس( الفئران، وأظهر التشريح تحسنًا كبيرًا في نخاعها الشوكي.  

تجارب ناجحة على فئران لدواء ضد الشللالجنسية اإليطالية لقاضية أفغانية الجئة

التابع  العالمي  األغذية  برنامج  أعده  تقرير  يفيد 
بأن 12.4 مليون  المتحدة وشركاؤه مؤخرًا  لألمم 
سوري، أي ما يقرب من 60 في المائة من السكان، 
في  والــجــوع  الــغــذائــي  األمــن  انــعــدام  يعانون 
الذين  الحالي. ويكشف أن عدد األشخاص  الوقت 
دون  من  الحياة  قيد  على  البقاء  يستطيعون  ال 
مساعدات غذائية قد تضاعف خالل عام واحد، 

ليصل إلى 1.3 مليون شخص.

عيش بال مساعدات

ــددًا فــي  ــ ــجـ ــ ــعــــت جــــــــودة الـــــهـــــواء مـ تــــراجــ
العاصمة الهندية نيودلهي، أمس الجمعة. 
وغطت غيمة كثيفة من الضباب الدخاني 
درجة  انخفاض  بسبب  سماءها  السام 
الــحــرارة وسرعة الــريــاح، وارتــفــاع وتيرة 
حرق مخلفات املحاصيل في األراضــي 

الزراعية املحيطة بها.
تزامن ذلك مع ختام مؤتمر األمم املتحدة 
للمناخ الذي استضافته مدينة غالسكو 
يـــومـــا،  ــنـــديـــة عـــلـــى مــــــدى 12  ــلـ ــتـ االســـكـ
وأفضى إلى تعهدات للدول املجتمعة لم 
تــراِع بحسب خبراء كل متطلبات إنقاذ 
الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة  كــوكــب األرض مـــن 
ــــخــــطــــرة، وأهـــمـــهـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد لــجــم  ال

النشاطات الصناعية املرتبطة بالفحم. 
وقـــلـــص الـــضـــبـــاب مــســتــوى الــــرؤيــــة في 
الهواء  نيودلهي، فيما بلغ مؤشر جــودة 
الــتــلــوث 461 على  ــة  ــ ــــذي يــقــيــس درجـ الـ
مقياس من 500، ما يعني أن استنشاق 
الـــهـــواء قــد يــؤثــر ســلــبــا عــلــى األصــحــاء، 
ــــحــــاالت املــرضــيــة  ــعــــّرض أصـــحـــاب ال ويــ

ملخاطر جسيمة.
الدقيقة  الجزيئات  تركيز  متوسط  وبلغ 
 329  )2.5 إم  )بــــي  الـــجـــو  فـــي  الـــســـامـــة 
ميكروغراما لكل متر مكعب من الهواء، 
علما أن القراءة »اآلمنة« التي توصي بها 
الحكومة ملتوسط تركيز هذه الجزيئات 
لكل  ميكروغراما   60 بـ  محددة  الدقيقة 

متر مكعب من الهواء خالل 24 ساعة.
وتتغلغل جزيئات »بي إم 2.5« الصغيرة 
جـــدًا فـــي الــرئــتــن، وتـــدخـــل مــجــرى الـــدم 
وتتسبب بالتالي بأمراض تنفسية حادة 

بينها سرطان الرئة.
ورغـــم إنــفــاق مــلــيــارات الــروبــيــات على 
مدى السنوات األربــع املاضية، لم تفلح 
جـــهـــود الــهــنــد فـــي الـــحـــد مـــن مــمــارســة 
تعتبر  التي  املحاصيل  مخلفات  حــرق 
مــصــدرًا رئــيــســا لــلــتــلــوث خـــالل فصل 
الحاد  الــتــدهــور  لــوقــف  الــشــتــاء، تمهيدًا 

لجودة الهواء.
)رويترز، فرانس برس(
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الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة، بــــــدءًا بـــقـــبـــول الــطــالــب 
ومــتــابــعــة دراســـتـــه ثــم مــنــاقــشــة الــرســائــل، لــذا 

نأمل في تصحيح الوضع«.

تقييم جديد
وأوضـــحـــت وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي فـــي الـــعـــراق، فـــي بــيــان أصـــدرتـــه أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، أن »قـــــرار الــتــعــلــيــق بــدأ 
ــاري،  ــجـ فـــي 11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـ
ويبقى ساريًا حتى اعتماد الجامعات الثالث 
املذكورة املعايير العلمية املطلوبة«. وشددت 
املاجستير  كل رسائل  على ضــرورة إخضاع 
ــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الـــطـــالب  والــــدكــــتــــوراه الـ
الـــعـــراقـــيـــون فـــي الــــخــــارج إلــــى عــمــلــيــة تقييم 

جديدة في الجامعات املحلية. 
واألربعاء املاضي، قررت وزارة التعليم العالي 
ــــدم االعــــتــــراف  والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الـــعـــراقـــيـــة عـ
بالدروس اإللكترونية التي يتابعها طالب من 
مؤسسات تعليم موجودة خارج العراق. وقال 
في  الثقافية  والعالقات  البعثات  دائــرة  مدير 
الــوزارة حازم باقر: »صدر قرار وقف الدروس 
ــعـــراق بــعــد حـــدوث  اإللــكــتــرونــيــة مـــن خــــارج الـ
انفراج في وضع جائحة كورونا، وعودة دول 
مجاورة وحول العالم إلى الدوام الحضوري. 
بالدراسة  تعترف  لن  العالي  التعليم  ووزارة 
ــتـــصـــادق عــلــى  ــكـــامـــل، لــكــنــهــا سـ ــالـ ــن بـــعـــد بـ عــ
حصص الدراسة أونالين التي تلقاها الطالب 

ــي، وتــحــتــســب  ــاضــ ــــالل الـــجـــائـــحـــة الــــعــــام املــ خـ
فتراتها ضمن شهاداتهم«. 

ــى ذلـــــك، أوضـــــح مـــســـؤول حــكــومــي عــراقــي  إلــ
»العربي الجديد« أن »قرارات وزارة التعليم  لـ
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي تــســتــهــدف الــحــّد 
مــــن تــــدفــــق آالف مــــن شـــــهـــــادات املــاجــســتــيــر 
والــدكــتــوراه إلـــى الـــعـــراق، والــتــي زادت كثيرًا 
التسهيالت  في ظل  األخيرين  العامني  خــالل 
الــتــي منحت بــالــتــزامــن مــع جــائــحــة كــورونــا، 
ــة مـــن حـــضـــوريـــة إلــى  ــدراســ ــّولـــت الــ ــتـــي حـ والـ
إلــكــتــرونــيــة. والــســلــطــات تــصــّر عــلــى ضـــرورة 
تقييد الـــدراســـة فــي الـــخـــارج، خــصــوصــًا تلك 

الخاصة بنيل الشهادات العليا«. 
ــة  ــعــ ــامــ ــخ فـــــــي الــــجــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وكــــــــــــان أســـــــتـــــــاذ الـ
تحدث،  شهيد  يوسف  ببغداد  املستنصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن »الــعــراق يعاني  لـــ
من تضخم في عدد الحاصلني على شهادات 
عليا، فــآالف الــطــالب يــدرســون حاليًا، وآالف 
آخــــرون يــنــوون الـــدراســـة فــي الــفــتــرة املقبلة، 
الحاصلني  مــن  الهائل  الكم  أن هــذا  مــا يعني 
جــديــدة  مشكلة  عليا سيمثل  شــهــادات  عــلــى 
تستدعي إعادة نظر الحكومة ووزارة التعليم 
املــلــف، خصوصًا  تــحــديــدًا بمعطيات  الــعــالــي 
على صعيد سهولة الدراسة التي تحتم عدم 
مــعــامــلــة الــطــالــب الــــذي حــصــل عــلــى شــهــادتــه 
بــهــذه الــطــريــقــة مــثــل ذلـــك الــــذي ذاق الــويــالت 
بسبب الظروف السائدة في العراق، علمًا أن 

بغداد ـ زيد سالم، براء الشمري

بــــعــــدمــــا ســــّهــــلــــت جـــــامـــــعـــــات فــي 
ــا والــهــنــد  ــيــ لــبــنــان وإيـــــــران وروســ
والــيــونــان، فــي الــعــامــني األخيرين 
الــلــذيــن تــزامــنــا مــع جــائــحــة كـــورونـــا، شــروط 
حصول آالف الطالب العراقيني على شهادات 
من  العليا،  لــلــدراســات  ودكـــتـــوراه  ماجستير 
خــــالل الــتــعــلــم عـــن بــعــد أو مـــا اصــطــلــح على 
ــلـــم أونــــــاليــــــن«، وبــتــكــالــيــف  ــعـ ــتـ تــســمــيــتــه »الـ
رخــــيــــصــــة مــــقــــارنــــة بــــــــدول أخــــــــرى أو حــتــى 
بجامعات خاصة داخــل العراق، قــررت وزارة 
العراق  فــي  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
ــة الـــطـــالب فـــي ثــــالث جــامــعــات  ــ تــعــلــيــق دراســ
لــبــنــانــيــة، هــــي الـــجـــامـــعـــة الـــحـــديـــثـــة لــــــإدارة 
ــعـــة اإلســــالمــــيــــة وجــامــعــة  ــامـ والــــعــــلــــوم والـــجـ
ــدم الـــتـــزامـــهـــا مــعــايــيــر  ـــ ــنــــان، بـــحـــجـــة »عــ الــــجــ

الرصانة العلمية«. 
الــعــراق تحدثت  في  تقارير صحافية  وكانت 
أخيرًا عن فتح وزارة التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي تحقيقًا فــي وجـــود 27 ألـــف شــهــادة 
ــــالب عـــراقـــيـــون مــن  مـــــــزورة حـــصـــل عــلــيــهــا طـ
ــــى أن الــســلــطــات  ــارج الــــبــــالد. وأشــــــــارت إلـ ــ خــ
ــافـــي فــــي ســفــارتــهــا  ــقـ ــثـ ــلـــحـــق الـ اســـتـــدعـــت املـ
بــبــيــروت لــالســتــفــهــام مــنــه عـــن املـــســـألـــة. كما 
يـــدور جــدل فــي الــعــراق حــول حــصــول اآلالف، 
بينهم مسؤولون وسياسيون، على شهادات 

ماجستير ودكتوراه مزورة.
وزير  عن  العراقية  »واع«  أنباء  وكالة  ونقلت 
الحلبي،  عــبــاس  اللبناني  والتعليم  التربية 
الذي يشارك في مؤتمر »يونسكو« بالعاصمة 
الفرنسية باريس، قوله إن »تزوير الشهادات 
جرم جنائي يالحق جزائيًا مع فرض عقوبات 
سلوكية تتضمن دفع غرامات مالية، وصواًل 
إلـــى حـــد إقـــفـــال الــجــامــعــة املــتــواطــئــة وســحــب 
ــا«. وأضـــــــــاف: »ســـيـــالحـــق الــطــالــب  ــهـ ــتـ رخـــصـ
والجامعة والوسيط قانونيًا إذا ثبت حصول 
التفريط  املقبول  لــشــهــادات. ومــن غير  تــزويــر 
بــســمــعــة الــجــامــعــات الــلــبــنــانــيــة وشــهــاداتــهــا 

العريقة«. 
اللبنانية  التربية  وزارة  فــي  مــصــادر  وأكـــدت 
»العربي الجديد« أن »القضية تخضع ملتابعة  لـ
حثيثة من أجل معرفة ما يجري، ألننا نتمسك 
املــّس بسمعة جامعاتنا، خصوصًا في  بعدم 
ظل األوضاع التي يمّر بها بلدنا، ونريد على 
األقل أن نحافظ على املستوى التعليمي الذي 

تشتهر به مؤسساتنا التعليمية«.
وفي اتصال مع »العربي الجديد«، قال رئيس 
الجامعة الحديثة لإدارة والعلوم، املستهدفة 
بقرار تعليق دروس الطالب العراقيني، حاتم 
عالمة: »نحترم جميع املعايير املوضوعة، وال 
عالقة لنا بوجود 27 ألــف شهادة مـــزّورة في 
آليات تحظى بموافقة  الــعــراق. ونحن نعتمد 

شهادات 
العراقيين

تعليق الدروس 
في 3 جامعات 

لبنانية

في  كالمطر  والدكتوراه  الماجستير  شهادات  هطلت 
الخارج  العراق، وجلبتها حصص تدريس »أونالين« من 
بثمن رخيص. فتدخلت السلطات بتعليق دراسة الطالب 

في ثالث جامعات لبنانية

عادلت وزارة التعليم 
العالي بالعراق نحو 4500 

شهادة عليا من الخارج

يرفض وزير التربية اللبناني 
التفريط بسمعة جامعات 

بلده وشهاداتها
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الــخــارج تحّولت  الــدراســات العليا في  معظم 
إلى حصص عن بعد بسبب جائحة كورونا، 
ــل، حــيــث أجـــبـــر الـــطـــالب على  ــداخــ بـــخـــالف الــ

التزام الدوام«.
أمــا الــنــائــب الــســابــق علي الــبــديــري فلفت في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن »مــلــف  حــديــثــه لــــ
على  التنظيم،  إلـــى  يفتقر  العليا  الـــدراســـات 
صعيد شـــراء أشــخــاص نــافــذيــن شــهــاداتــهــا، 
الــخــارج«. ويشير إلى  الــدراســة فــي  وسهولة 
ــّرع الــعــام املــاضــي قــانــونــًا نقل  أن الــبــرملــان شـ
جهات  إلــى  التعليم  وزارة  صالحيات  معظم 
عــــدة، مــنــهــا األمـــانـــة الــعــامــة ملــجــلــس الــنــواب 
التي منحت صالحية معادلة الشهادات التي 

وكذلك  البرملاني،  التطوير  معهد  من  تصدر 
صــالحــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة  الــــدفــــاع  وزارة 
ــادات الــعــســكــريــة واملــســلــكــيــة،  ــهـ مـــعـــادلـــة الـــشـ
بــيــنــمــا تــقــوم الــجــامــعــات املــتــنــوعــة ومجلس 
الخدمة االتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات 
التدريبية والفنية، بعدما دأبت وزارة التعليم 

العالي على فعل ذلك.

كل شيء مشرّع
العالي  التعليم  وزارة  أن  يكشف  الــواقــع  لكن 
الــعــراق قــامــت بمعادلة  والــبــحــث العلمي فــي 
نحو 4500 شهادة عليا من الخارج. وكشفت 
»عملية  أن  الجديد«  »العربي  لـ فيها  مصادر 
التسجيل في الجامعات اللبنانية واإليرانية 
وآلية الدراسة فيها هما األسهل واألقل تكلفة، 
فهما ال تطلبا شهادة لغة إنكليزية أو حتى 
إجراء مقابلة حضورية مع الطالب، وتعتمد 
على وكالء افتتحوا مكاتب في املدن العراقية 
بالدراسة  الطالب  التحاق  إجــراءات  لتسهيل 
ــذه املــكــاتــب املــبــالــغ  اإللــكــتــرونــيــة. وتــســتــلــم هـ
املــدفــوعــة التي تختلف بــني تخصص وآخــر، 
علمًا أنها تخضع إلشراف عراقيني يتعاملون 
اتفاقات مالية  مع الجامعات مباشرة مقابل 

ونسب من املبالغ التي يسددها الطالب«.
وقال قيمون على مكتب للحصول على مقاعد 
ومنح دراســيــة في الــخــارج في حي املنصور 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »املــكــتــب  بـــبـــغـــداد، لــــ
يــتــعــامــل مـــع أكـــثـــر مـــن 10 جـــامـــعـــات تــتــوزع 
فــي بــلــدان عـــدة، بينها مصر ولــبــنــان وإيـــران 

ــارًا لــلــطــالب  ــعـ ــا والـــهـــنـــد، ويـــحـــدد أسـ ــيـ وروسـ
تــخــتــلــف بــحــســب الـــبـــلـــد ونــــــوع الــتــخــصــص 
والدرجة العلمية، لكنها أقل كلفة من الدراسة 
فــي الـــعـــراق، وتــلــحــظ تــقــديــم كــل مــا يحتاجه 
إلــى تسهيل إجـــراءات  الطالب، وصـــواًل حتى 
أراد ذلك.  إذا  سفره إلى الجامعة في الخارج 
التي يتعامل معها  الجامعات  أن كل  واألهــم 
املكتب معترف بها في العراق، وتعادل وزارة 

التعليم العالي شهاداتها«.
يوضح محمد، طالب املاجستير في القانون 
الـــخـــاص بــجــامــعــة فـــي مــديــنــة قـــم اإليـــرانـــيـــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه بــاشــر الـــدراســـة مع  لـــ
ــا وتـــحـــّولـــهـــا  ــ ــــورونـ ــة تــفــشــي جـــائـــحـــة كـ ــدايــ بــ
ــرة  ــيـ ــن، وبــــــات فــــي املــــراحــــل األخـ ــ ــاليـ ــ ــى أونـ ــ إلـ
إلنــجــاز رســالــتــه. ويــقــول: »اســتــخــدمــت طــوال 
ــة تــطــبــيــقــات مـــواقـــع الــتــواصــل  ــدراســ فـــتـــرة الــ
مع  للتواصل  تلغرام،  وتحديدًا  االجتماعي، 
األساتذة وطالب آخرين في االختصاص ذاته. 
وكانت غالبيتهم من العراقيني، وتحديدًا من 
املوظفني فــي دوائـــر الــدولــة الــذيــن سعوا إلى 
رواتبهم  وزيـــادة  املعيشي  وضعهم  تحسني 
مـــن خــــالل تــغــيــيــر رتــــب وظــائــفــهــم وإضـــافـــة 
الــشــهــادة العليا إلـــى شــهــاداتــهــم األســاســيــة. 
آالف دوالر، وهــو   3 ــتـــي  دراسـ كــلــفــة  وبــلــغــت 
مبلغ قليل مقارنة باملبالغ التي ينفقها طالب 

يدرس داخل العراق«.
من جهتها، تشير علياء، طالبة دكتوراه في 
لبنان،  جامعات  بــإحــدى  الكمبيوتر  هندسة 
فـــي حــــوار مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنــهــا 

نــالــت شــهــادة الــبــكــالــوريــوس فــي بــغــداد عــام 
2016، وبعدها شهادة املاجستير عام 2019، 
مـــن دون أن تــحــصــل عــلــى فــرصــة لــلــعــمــل أو 
التعيني في دائرة رسمية بالعراق، ما دفعها 
إلى استكمال دراستها في لبنان التي كلفتها 
»افــتــقــار  تــنــتــقــد  لــكــنــهــا  آالف دوالر.   5 مــبــلــغ 
الــــدراســــة فـــي بــعــض الـــجـــامـــعـــات الــلــبــنــانــيــة 

الخاصة إلى الرصانة العملية«.
ــــطـــــالب الـــذيـــن  ــــن أن »مـــعـــظـــم الـ وتــــحــــدثــــت عـ
يــــدرســــون فـــي الــــخــــارج، أو عــبــر األونــــاليــــن، 
يسعون إلى الحصول على وظائف حكومية، 
ألن الــعــراق يمنح الــحــاصــلــني عــلــى شــهــادات 
عليا أفضلية في التعيني على حساب أولئك 

الذين يحملون شهادة بكالوريوس«.

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

ــن الـــتـــهـــجـــيـــر،  ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ ــر ســ ــشــ ــد عــ ــعــ بــ
عــادت إلــى ديــارهــا أكثر من ألفي أسرة 
ـــاء الـــتـــي تــبــعــد 250  ــاورغـ فـــي مــديــنــة تــ
الليبية  العاصمة  شــرق  مــن   

َ
كيلومترا

طــرابــلــس، فــي حــني تــبــقــى أكــثــر مــن 10 
املــدن واملناطق  آالف أســرة مشتتة بني 

الليبية. 
ويــــكــــافــــح الـــــعـــــائـــــدون إلعــــــــــادة إعــــمــــار 
مدينتهم التي دمرت بالكامل خالل عام 
2011، بسبب دعم أبنائها لنظام معمر 
القذافي السابق. وأبدى أحدهم ويدعى 
عــبــد الــهــادي جـــاب الــلــه فــرحــتــه بــعــودة 
التيار الكهربائي السبت املاضي، علمًا 
الــــذي لــحــق بالبنية  الــكــبــيــر  الـــدمـــار  أن 
املــديــنــة منع  مــنــازل  التحتية وغــالــبــيــة 
ــادة الــحــيــاة  ــ الــســلــطــات املــحــلــيــة مـــن إعــ
إليها، رغــم عــودة السكان تدريجًا منذ 

منتصف عام 2018.
»العربي  ويصف جاب الله، في حديثه لـ
الـــجـــديـــد«، األيــــــام األولــــــى لـــعـــودتـــه مع 
ــــرى بــأنــهــا  ــــرة أخـ أســـرتـــه بــرفــقــة 80 أسـ
ـــل مـــواجـــهـــتـــنـــا  ــي ظــ ــ ــت مـــرعـــبـــة فـ ــ ــانـ ــ »كـ
ضرورة العودة إلى موطننا، واملخاوف 
من تعرضنا لهجوم جديد ألن القضية 
الخاصة بمواقفنا السياسية لم تغلق«. 
املــنــازل قد  أن بعض  يضيف: »وجــدنــا 
وأن بعضها تحتاج  بــــاألرض،  ســويــت 
إلــــى أشــهــر مـــن أعـــمـــال إعـــــادة الــتــرمــيــم 
لــجــعــلــهــا صــالــحــة لــلــســكــن مــــجــــددًا، ما 
جعلنا نمكث في خيام. أما اآلن فرممت 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن املــــنــــازل بــعــدمــا 

تشجعت أسر كثيرة على العودة«. 
وفــتــح بعض األهــالــي الــعــائــديــن محال 
صــغــيــرة لــلــمــواد األســاســيــة والــغــذائــيــة 
جـــهـــزت  ــا  ــمـ ــيـ فـ  ،2019 عـــــــام  مـــــن  بـــــــــدءًا 
الطالب  غرفًا إلعــادة  املحلية  السلطات 

الى الدراسة.

الميزانيات حبر على ورق
أنس  والحقوقي  املــدنــي  الناشط  يصّر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  جــبــر فـــي حــديــثــه لـــ
على أن »الحياة باتت شبه طبيعية في 
تمسكوا  الذين  سكانها  بفضل  املدينة 
 لفرض تسوية 

ً
بالرجوع، ما شكل عامال

فــــي قـــضـــيـــتـــهـــا. أمــــــا وعـــــــود الــحــكــومــة 
للمجلس البلدي بتخصيص ميزانيات 
خــاصــة بـــإعـــادة إعـــمـــار املــديــنــة فبقيت 
ومــحــاولــة الستثمار  ورق،  عــلــى  حــبــرًا 

قضيتها في الدعاية السياسية«. 
ويـــؤكـــد جــبــر أن »الـــدعـــم الــحــكــومــي لم 
يتجاوز حد تقديم معونات لقسم عزل 
مصابني بوباء كورونا، ومركز للشرطة 
ومـــكـــتـــب تـــابـــع لــــــــوزارة الــتــعــلــيــم. وقـــد 
أعــيــدت الــكــهــربــاء إلـــى بــعــض األحــيــاء، 
لكن غالبيتها ال تــزال فــي ظــالم دامــس 
بسبب النقص فــي األســـالك واألعــمــدة. 
أما أبرز األزمات التي تواجهها املدينة 
انتشار  فتشمل  رسميًا  دعمًا  وتتطلب 
ــاء الــلــشــمــانــيــا الــــذي يــهــدد سكانها  وبــ
ســـنـــويـــًا، عـــلـــمـــًا أن مــجــلــســهــا الـــبـــلـــدي 
 أي دعــــم بــاســتــثــنــاء عــــدد من 

َ
لـــم يــتــلــق

ســيــارات رش املــبــيــدات مــن بعثة األمــم 
املتحدة مطلع سبتمبر/ أيلول املاضي، 

بينما هناك حاجة ماسة لتأمني أدوية 
لهذا املرض«. 

الحالية عبد  الحكومة  وحــرص رئيس 
الحميد الدبيبة على أن تشمل زياراته 
الرسمية األولــى تاورغاء. وحصل ذلك 
مــطــلــع إبــــريــــل/ نــيــســان املــــاضــــي، حني 
أكـــدت الــحــكــومــة حــق أبــنــاء املــديــنــة في 

العيش بأمان في مناطقهم. 

ال بيوت ألسر جديدة
وفي مطلع مارس/ آذار املاضي، التقى 
وزير الدولة لشؤون املهجرين وحقوق 
اإلنـــســـان بــالــحــكــومــة أحـــمـــد أبــــو خـــزام 
برفقة وزير اإلسكان والتعمير أبو بكر 
البلدي  املجلس  الغاوي، مسؤولني في 
إمكان  معهم  وناقشا  تــاورغــاء،  ملدينة 
 10 أن  علمًا  للعائدين،  مساكن  توفير 
ــرة تـــأســـســـت فــــي املـــهـــجـــر إثـــر  ــ آالف أســ
زيجات حصلت بني أبناء تاورغاء في 
مناطق لجأوا إليها، ال تملك بيوتًا في 

املدينة. 
وأعقب ذلك إصــدار الحكومة تعليمات 
ــــي طــالــبــت  ــــاضـ ــمــــوز املـ ــيــــو/ تــ ــــي يــــولــ فـ
ــاكـــل الــتــي  ــشـ ــل املـ ــــرورة تـــســـويـــة كــ ــــضـ بـ
تواجه سكان املدينة بهدف عودة أكبر 
عدد من النازحني. لكن إجراءات مواكبة 

ببطء  تتحرك  تـــزال  ال  التعليمات  هــذه 
الــهــوش، وهو  شــديــد، مــا يجعل امبيه 
ــزال نــازحــًا خـــارج تــاورغــاء،  مهجر ال يـ
الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه  ينتقد، 
عدم تعاطي الحكومة جديًا مع قضية 
ــاء، ويـــــقـــــول: »فــتــحــت  ــ ــ ــاورغـ ــ ــ ــــي تـ ــــازحـ نـ
الــحــكــومــة أخـــيـــرًا فــرعــًا لــصــنــدوق دعــم 
الـــــزواج فــي املــديــنــة، والــــذي ســلــم عــددًا 
من شبان املدينة صكوكًا مالية للزواج 
وتأسيس عائالت جديدة، لكنني أسأل 
ــــك مــــن دون تــأمــني  كـــيـــف ســيــحــصــل ذلـ
بيوت، علمًا أن أزمة السكن في تاورغاء 
تشمل 10 آالف شاب كونوا أسرًا خالل 
ويواجهون  املــاضــيــة،  العشر  الــســنــوات 
حاليًا مشاكل بلغت حد رغبة بعضهم 

في الطالق«. 
ــهـــــوش الــــــــذي صــــاهــــر أحـــد  ويـــشـــيـــر الـــ
جـــيـــرانـــه املــهــجــريــن الــــى بـــنـــغـــازي عــام 
تــزال  ال  التهجير  ــة  »أزمــ أن  إلـــى   ،2015
مشكلة  حــل  عند  تتوقف  وال  مستمرة 
األسر الجديدة. فمئات من األسر ال تزال 
تــعــيــش فـــي مــديــنــة مــخــتــلــفــة، وأكــثــرهــا 
في  وغالبيتها  بنغازي وطرابلس،  في 
ظــــروف ســيــئــة، بــعــدمــا فــقــدت مــنــازلــهــا 
ــاء، وبــــات رجــوعــهــا عــســيــرًا  ــاورغــ فـــي تــ

بالتالي بال مساعدة الحكومة«. 

الرجوع العسير لنازحي تاورغاء

عادت لتعتني بالصقر )محمود تركية/ فرانس برس(

في أرجاء تاورغاء المدمرة )محمود تركية/ فرانس برس(

شهادات »األونالين« مرغوبة في العراق )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

27.000
عدد الشهادات التي تقول وزارة 

التعليم العالي في العراق إنها »مزورة 
من الخارج«

بعد انتظار طويل، 
عادت الكهرباء أخيرًا 
إلى قسم من مدينة 
تاورغاء الليبية. لكن 
طريق عودة الحياة 

الطبيعية ال يزال طويًال، 
خصوصًا على صعيد 

توفير بيوت لألسر 
الجديدة المشتتة، 

والتي تنتظر العودة 
إلى الديار

بعد إدانة الكاهن اللبناني 
المونسنيور منصور لبكي 

غيابيًا بتهم اغتصاب 
أطفاٍل واالعتداء عليهم 
جنسيًا، اكتفت البطريركية 

المارونية بالصمت، وإن 
كانت مطالبة والدولة 

بموقف

قضيّة األب منصور لبكي: صمت البطريركية  المارونية
ال صالحية للكنيسة 

الكاثوليكية في لبنان 
بتسليم لبكي

القضاء ال يتحرك عند 
وجود ملفات ترتبط 

بشؤون الطوائف

بيروت ـ ريتا الجّمال

صــمــت مــطــبــق يــســود الــبــطــريــركــيــة املــارونــيــة 
الجنايات في  إصـــدار محكمة  منذ  لبنان  فــي 
كــايــن، غــربــّي فــرنــســا، مــســاء االثــنــني املــاضــي، 
عــقــوبــة الــســجــن مــــدة 15 عــامــًا بــحــق الــكــاهــن 
الــلــبــنــانــي املــونــســنــيــور مــنــصــور لــبــكــي، بعد 
إدانته غيابيًا بتهم اغتصاب أطفاٍل واالعتداء 

عليهم جنسيًا.
ويكتفي مصدر مقّرب من البطريرك املاروني 
بشارة الراعي بالقول، لـ »العربي الجديد«، إن 
»الــبــطــريــرك ال يتساهل أبـــدًا فــي كــل القضايا 
ــتــــداء  الـــتـــي تــصــب فـــي خـــانـــة الـــتـــحـــّرش واالعــ
الـــجـــنـــســـي، ولـــــن يـــتـــدخـــل فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاء، 
واملستندات  الحيثيات  على  حتمًا  وسيطلع 

املتصلة بالقضية«.
املدافعني  من  املارونية  البطريركية  ِبَرت 

ُ
واعت

 ما 
ً
عـــن لــبــكــي فـــي املـــراحـــل الــســابــقــة، واضـــعـــة

يتعّرض له في خانة حمالت االفتراء املمولة 
أيضًا  اعتمدته  الكنيسة، وهو سيناريو  ضد 

وســـائـــل إعــــالم لــبــنــانــيــة لــلــوقــوف إلـــى جــانــب 
الـــكـــاهـــن، وصــــل األمـــــر بــبــعــضــهــا إلــــى تلميع 
ملا تحّمل من »مهانة  صورته واالعــتــذار منه 

في الحملة الجائرة التي خيضت ضده«.
ودعا ناشطون إلى محاسبة لبكي عن أفعاله 
ــتــــداءات الــوحــشــيــة الــتــي مــارســهــا بحق  واالعــ
قــاصــرات، رافــعــني الــصــوت فــي وجــه الكنيسة 
ــة عــلــيــه  ــانـ ــعــــدم وضــــــع أي حـــصـ املــــارونــــيــــة لــ
لـــة والـــعـــقـــاب،  ــن املـــســـاء وتــغــطــيــتــه لـــإفـــالت مـ
وخــصــوصــًا بــعــدمــا امــتــنــع لــبــنــان عـــام 2016 
غيابيًا  يحاكم  الــذي  املونسنيور،  تسليم  عن 
فــــي فـــرنـــســـا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن صــــــدور مـــذكـــرة 
تــوقــيــف دولـــيـــة تــطــالــب بــتــســلــيــمــه ملحاكمته 
على األراضــي الفرنسية. فكما ترسم السلطة 
الــســيــاســيــة خــطــوطــًا حــمــراء عــلــى املــســؤولــني 
ــو مــــا يــحــصــل  ــ الـــســـيـــاســـيـــني واألمــــنــــيــــني، وهــ
أخيرًا في ملف انفجار مرفأ بيروت، تتصرف 
املــرجــعــيــات الــديــنــيــة بــاملــثــل بــحــق املــســؤولــني 
ضــــمــــن رعــــيــــتــــهــــا، ســــــــواء كـــــانـــــوا مــصــرفــيــني 
أو  ســـيـــاســـيـــني  أو  عـــســـكـــريـــني  أو  أمـــنـــيـــني  أو 

ــن«. مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، تــقــول  ــ رجــــال ديـ
الــدكــتــورة  الكنسي  الــقــانــون  فــي  املتخصصة 
»العربي الــجــديــد«، إن  لـــورات جــورج وهــبــة، لـ
»املـــرجـــع الــصــالــح فــي الــقــضــايــا الــتــي تتعلق 
بأعمال يرتكبها الكهنة هو القضاء الكنسي، 
ومــجــمــع عــقــيــدة اإليـــمـــان فـــي الــفــاتــيــكــان هو 

لبكي ملتزم بنّص الحكم الصادر عن املجمع 
الجبرية، وتوقف عن ممارسة  اإلقامة  وينفذ 
اإلرشادات الروحية وتقديم أي توجيه روحي 
لــأشــخــاص أو إحــيــاء الــقــداديــس أو التحدث 
إلى الضحايا واملّدعني واالتصال بالقاصرين، 

وغير ذلك«.
وراعــــى املــجــمــع ســن لبكي )81 عــامــًا(، وحكم 
اعتداؤه جنسيًا  عليه عام 2013، بعدما ثبت 
عــلــى قــــاصــــرات، بــعــقــوبــة حـــيـــاة مـــن الــصــالة 
والتكفير عــن الــذنــب فــي مــكــان مــنــعــزل، وهــو 
ينفذ الحكم في دير راهبات الصليب في قرية 
برمانا )قضاء املنت في محافظة جبل لبنان(، 
إلى  الكنسية. وتلفت  املناصب  والحرمان من 
أنه »ال صالحية للكنيسة الكاثوليكية بتسليم 
لبكي، فاإلجراء يكون بني الدولتني الفرنسية 
 خـــاص، وكــذلــك األمــر 

ٌ
ــأن والــلــبــنــانــيــة، وهـــو شـ

بالنسبة إلى سجنه. فالقضاء الكنسي ال يملك 
هذه السلطة، بيد أن التدابير الكنسية متخذه 
وتــتــبــع تــعــالــيــم الـــكـــرســـي الـــرســـولـــي، والــتــي 
من  الجزائية«.  العقوبات  دائـــرة  خــارج  تكون 

»العربي  لـ غندور  لــؤي  املحامي  يقول  جهته، 
الجديد«: »عندما تصدر أي دولــة بالغ بحث 
وتحر أو مذكرة توقيف دولية، عليها أن تبلغ 
فــي قوى  الــدولــي  االتــصــال  لبنان عبر شعبة 
األمـــن الــداخــلــي، كــونــهــا عــلــى اتـــصـــاٍل مباشر 
التمييزية«. يضيف: »عندما  العامة  بالنيابة 
يــأتــي طــلــب اســـتـــرداد بــحــق مـــواطـــن لــبــنــانــي، 
من  أواًل  املــلــف  تطلب  أن  الــعــامــة  النيابة  على 
 ال يتم 

ً
الــدولــة طالبة االســـتـــرداد، ولــكــن عـــادة

لبنان.  في  محاكمتهم  بل  اللبنانيني،  تسليم 
وبالتالي، على النيابة العامة في حال رفضت 
امللف  الطبيعي، طلب  االسترداد، وهذا حقها 
واتخاذ اإلجراءات القانونية ملعاقبة الفاعل أو 
ى له الهروب واإلفالت من 

ّ
املجرم، كي ال يتسن

العقاب، وذلك طبعًا في حال كان الجرم املالحق 
به يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني«.

الالهوتية  القضايا  فــي  تــبــّت  الــتــي  املرجعية 
الجنسي  ــداء  ــتـ االعـ ضمنها  مــن  واألخـــالقـــيـــة، 
كقضية األب لبكي، والذي على أساسه تتخذ 
ــرارات الـــالزمـــة بحق  ــ ــقـ ــ الــكــنــيــســة مــوقــفــهــا والـ

الكاهن«.
وتوضح وهبة أنه »عندما تصل شكاوى إلى 
الكنيسة الكاثوليكية تختص بأعمال يرتكبها 
الــكــهــنــة ورجــــــال الــــديــــن، تـــتـــوّســـع بــالــتــحــقــيــق 
وترسل علمًا وخبرًا إلى مجمع عقيدة اإليمان 
الكنسية  اإلجـــراءات  بعدها  وتتابع  املختص، 
واإلدارية، مع العلم أن املحاكمات تكون سرية 
ــًا كما حصل بدعوى  إداريــ تــأخــذ منحى  وقــد 
ــه »خــالل املحاكمات 

ّ
أن إلــى  األب لبكي«، الفتة 

ــرار، ال  الكنسية الــســريــة، وفـــي حـــال صـــدور قــ
يمكن للمتهم استالم الحكم، بل فقط االطالع 

عليه«.
ــى أن »الــكــنــيــســة ال تــغــطــي  ــ ــة إلـ ــبـ وتـــلـــفـــت وهـ
ر 

ّ
تتست أو  تخفيها  أو  الجنسية  ــتـــداءات  االعـ

القوانني وتلتزم  على مرتكبيها، وهي تطبق 
واألب  الــرســولــي،  للكرسي  تابعة  كونها  بها 

اعتبَرت البطريركية المارونية 
ما تعرض له لبكي في 

خانة حمالت االفتراء )لويس 
)Getty /مونيير

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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فالشمجتمع

الشمس والرياح تحركان الحياة
الطاقة البديلة

من الضروري اليوم أن 
تحرك الطاقة البديلة 

عجلة الحياة الحديثة التي 
يعيشها اإلنسان، لكنه يواجه فيها 
عقبات املعايير املضّرة املعتمدة في 
النمو االقتصادي والصناعي والتي 

ال تتناسب مع معايير االستدامة 
والحفاظ على البيئة.

والالفت في مشاريع الطاقة البديلة 
أنها تستهدف ضمان حصول العالم 
كله على الخدمات بكلفة ميسورة، ما 

يعالج مشاكل حرمان مئات املاليني 
من الناس من الكهرباء، واستخدام 

نحو نصف سكان األرض أنواع الوقود 
ثة ألغراض الطهي والتسخني  امللوَّ

وغيرها، علمًا أن األمم املتحدة تعتبر 
الطاقة أمرًا أساسيًا إلنهاء حالة 
الفقر باعتبارها »ركيزة عمليات 

النمو االقتصادي وإحراز تقّدم في 
كل مجاالت التنمية التي تشمل األمن 

الغذائي واملياه النقّية والتعليم وفرص 
العمل والرعاية الصحية«.

والالفت أن بلدان االتحاد األوروبي 
نجحت للمرة األولى العام املاضي في 

إنتاج كهرباء من مصادر بديلة بنسبة 
تجاوزت تلك التي أنتجتها من الطاقة 

األحفورية. وأوضح تقرير منظمة 
»إمبر« التي تتابع تطور إنتاج الطاقة 
البديلة، أن الدول الـ27 األعضاء أنتجت 

احتياجاتها من الكهرباء بنسبة 40 
في املائة من طاقتي الرياح والشمس، 

وتجاوزت ما أنتجته من الطاقة 
األحفورية التي بلغت نسبتها 34 في 

املائة.
وارتبط ذلك بتشييد مزيد من منشآت 

الطاقة في بلدان أوروبية عدة، علمًا 
أن الدنمارك تصدرت دول القارة في 

إنتاج نسبة 64 في املائة من الكهرباء 
من طاقتي الشمس والرياح، وبعدها 

أيرلندا بنسبة 49 في املائة، وأملانيا 42 
في املائة.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

منصات شمسية لشحن الهواتف الخليوية في فرنسايرّكب ألواحًا شمسية في إدلب

مراوح لتوليد الطاقة على طريق في إدنبرة

مراوح للطاقة في بحر الصين

طائرة تستخدم الطاقة الشمسية في سويسرا

على متن زورق يستخدم الطاقة الهيدروجينية في كاليفورنيا
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