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كابول ــ صبغة اهلل صابر

يخرج محمد إدريس )11عامًا(، في الصباح 
الباكر من منزله الواقع في منطقة كمبني 
من  كابول،  األفغانية  العاصمة  بضواحي 
أجـــل بــلــوغ الـــســـوق وبــــدء عــمــلــه الــــذي يــكــســبــه 150 
أفغانية )نحو دوالريــن(، بحلول املساء، وذلــك بعد 

فترة طويلة من العمل الشاق طوال النهار. 
يــعــمــل إدريــــــس فـــي مـــســـاعـــدة صـــاحـــب بــقــالــة في 
إلى  ونقلها  الخضار،  وجمع  والترتيب  التنظيف 
للراحة طوال  فرصة  أي  يجد  ال  الزبائن.  سيارات 
النهار باستثناء وقت الغداء، لذا ال يملك أي طاقة 
للتحدث مع أبيه وأمــه وأفـــراد عائلته حني يعود 

إلى بيته. 
الذهاب إلى املدرسة كان حلم إدريــس، لكنه لم ولن 
»الــعــربــي  ــدًا، بــحــســب مـــا يــعــتــقــد. يــقــول لـــ ــ يــحــقــقــه أبـ
أدرس وأصبح مهندسًا أصمم  أن  »أردت  الجديد«: 
األبراج والجسور ومنازل كبيرة، لكن ذلك لم يحصل 
وبات حلمي اآلن هو أال أحتاج إلى أحد في توفير 
متطلباتي الحياتية واملنزلية، وأن أوفر ألسرتي ما 

تحتاجه«. 
الله، والــد إدريـــس، شرطيًا في إقليم  عِمل فصيح 
لوغار املجاور للعاصمة كابول، وتعرضت سيارة 
الدورية في أحد األيام النفجار لغم أرضي تسبب 
ــــدى عــيــنــيــه.  فـــي بــتــر رجـــلـــه الــيــمــنــى، وفـــقـــدانـــه إحـ

ــلـــوس فــــي املـــنـــزل  ــجـ ــه الـ ــتـ ــن مـــازمـ وبـــعـــد فـــتـــرة مــ
عن  بالتالي  وعــجــز  الحشيش،  الــلــه   أدمـــن فصيح 

ممارسة أي عمل. 
وعــلــى غــــرار الــفــتــى إدريـــــس يــخــرج أخــــوه محمد 
مــع شقيقته راضــيــة فــي الــعــاشــرة صــبــاحــًا، وفــي 
حـــوزتـــهـــمـــا كـــيـــس صـــغـــيـــر يـــحـــتـــوي عـــلـــى فـــــراٍش 
ــعـــددة األلـــــــوان.  ــتـ لــتــنــظــيــف األحــــذيــــة وأصــــبــــاغ مـ
املصلني  على  ويعرضان  املساجد،  أمــام  يجلسان 
تــنــظــيــف أحــذيــتــهــم الـــتـــي يــتــركــونــهــا مــعــهــمــا كي 
يحصل  الــصــاة.  انــتــهــاء  عــنــد  نظيفة  يستلموها 
محمد وأخــتــه راضــيــة عــلــى عــشــر أفــغــانــيــات بــدل 

أجرة تنظيف الحذاء الواحد. 
وفــي غير أوقـــات الــصــلــوات تــجــوب راضــيــة ومحمد 
شــــــــوارع ســـــوق كـــمـــبـــنـــي، ويــــعــــرضــــان عـــلـــى الـــنـــاس 
تنظيف أحذيتهم. بعض هؤالء الناس يدفعون أجرة 
في مقابل تنظيف األحذية، في حني يكتفي آخرون 

بمنحهم النقود من دون الحصول على أي خدمة. 
ــدد كــبــيــر  ــ ــدى عــ ــ ــكـــرر لــ ــتـ ــال مـــحـــمـــد وشـــقـــيـــقـــتـــه تـ ــ حــ
ــارع في  مـــن األطـــفـــال األفـــغـــان، إذ ال يــكــاد يــخــلــو شــ
ــنـــاس إلــى  ــدعـــون الـ ــال يـ ــفـ ــن أطـ ــابـــول مـ الــعــاصــمــة كـ
تنظيف أحذيتهم في مقابل مال زهيد يستخدمونه 

في توفير احتياجات أسرهم املعدومة. 
عمالة األطفال معضلة كبيرة في أفغانستان، فهي ال 
تدمر فقط مستقبلهم وحياتهم، بل تستخدم وسيلة 
أنــواع مختلفة من  الستغال األطفال املهمشني في 

األكاديمي  يقول  عصابات.  ترتكبها  التي  الجرائم 
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ الــلــه حفيظ،  كفايت  والــنــاشــط 
»من أبرز أسباب عمالة األطفال في أفغانستان هو 
الحرب نفسها التي تخلف سلبيات كثيرة وحاالت 
مأساوية. واألكيد أن عدد األطفال في شوارع كابول 
وباقي األقاليم ال يمكن إيجاده في أي بلد آخر، ما 
ف الويات، وأكبرها وأكثرها 

ّ
يعني أن الحرب تخل

قساوة عمالة األطفال، إلى جانب النزوح الداخلي«.
ويــذكــر حــفــيــظ أن »جــمــيــع أطــفــال مــخــيــم الــنــازحــني 
في منطقة كمبني يعملون في النهار مقابل أجور 
زهيدة جدًا، ألن عائاتهم تركت كل ما كانت تملكه 
وراءها في األقاليم الجنوبية وجاءت إلى العاصمة 
هــربــًا مــن الــقــتــال، مــا جــعــل األطـــفـــال يــرغــمــون على 
العمل«.  ويشير إلى أن »من الدوافع التي تقود إلى 
عمالة األطــفــال إدمــان اآلبــاء على املــخــدرات، فأبناء 
هــؤالء يحتاجون إلى ممارسة عمل في السوق من 
أجل تأمني الغذاء ألسرهم، والذي يزيد أيضًا فرص 

سلوك هؤالء األطفال أنفسهم طريق اإلدمان«. 
ــد أهــم  وُيـــعـــد الــفــقــر املــســتــشــري فـــي أفــغــانــســتــان أحـ
أســبــاب عمالة األطــفــال. وهــو مــا ُيشير إليه حفيظ 
بالقول إن »معظم أبناء الشعب األفغاني يعيشون 
ــر تـــرى أن  تــحــت خـــط الــفــقــر املـــدقـــع، مـــا يــجــعــل األســ
الـــرزق.  لكسب  الــســوق وسيلة  إلــى  أطفالها  خـــروج 
وتستخدم عصابات عددًا كبيرًا من هؤالء األطفال 
في عمليات التسول، أو يعتادون هم أنفسهم على 

فعل ذلك، علمًا أن معظم الذين يعملون في تنظيف 
األحذية هم متسولون فعليًا«. وال تنحصر التأثيرات 
السلبية لظاهرة عمالة األطفال في أفغانستان في 
ممارستهم التسول، إذ يعدد الطبيب محمد ظاهر، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تـــأثـــيـــرات خــطــرة  فـــي حــديــث لـــ
أخرى »بينها تلك النفسية، ألن معظم األطفال الذين 
أمــراض  يعملون في جو من الضغوط يعانون من 
نــفــســيــة، خــاصــة أن ثــقــافــة الــتــعــامــل الــحــســن معهم 
مفقودة في مجتمعات تعاني من ويات الحرب. من 
هنا تتكرر مشاهد ممارسة العنف ضد األطفال في 

ساحات العمل، ما يؤثر سلبًا على نفسياتهم«.

مجتمع
يونيو/   28 فــي  مقرر  إعـــدام  تنفيذ حكم  بعدم  طــهــران  )أمنستي(  الــدولــيــة  العفو  طالبت منظمة 
حزيران في حق شاب يدعى حسني شهبازي )20 عامًا( أدين بارتكاب جريمة قتل حني كان قاصرًا، 
األوســط وشمال  الشرق  مدير  نائبة  وقالت  التعذيب«.  تحت  زعت 

ُ
انت »اعترافاته  أن  إلــى   

ً
مشيرة

 أمر محظور 
ً
أفريقيا في املنظمة، ديانا الطحاوي، إن إعدام شخص ارتكب جريمة حني كان طفا

 تنفيذ حكم اإلعــدام إن تــّم »سيكون 
ّ
دوليًا، ويخالف االلتزامات الدولية إليــران. وشــّددت على أن

)فرانس برس( اعتداًء رهيبًا على حقوق األطفال وسيشّكل إهانة مطلقة للعدالة«. 

أظهرت دراســة أعدها البنك املــركــزي األوروبـــي، أمــس األربــعــاء، أن الــرجــال عانوا أكثر من فقدان 
الخسارة  بأن  اليورو بسبب جائحة كوفيد-19 على عكس توقعات سابقة  الوظائف في منطقة 
الكبرى ستكون من نصيب النساء. وقال البنك املركزي األوروبــي في مقال بالنشرة االقتصادية 
التي يصدرها إن الرجال مثلوا أكثر من 60 باملائة من الذين فقدوا وظائفهم العام املاضي. وتشير 
الــدراســة إلــى أن النساء يعثرن على فــرص عمل جــديــدة بسهولة أكثر مــن الــرجــال، الفتة إلــى أن 
)رويترز( البطالة كانت أعلى تاريخيًا بالنسبة للنساء. 

كورونا: الرجال خسروا الوظائف أكثر من النساءالعفو الدولية ترفض إعدام إيران لـ»مجرم قاصر«

عمالة  ظاهرة  على  التعليم  من  الحرمان  يؤثر 
ــال فــي أفــغــانــســتــان. فــهــؤالء األطــفــال  ــف األط
التعليم الذي يعتبر من أنجح وسائل  بعيدون عن 
األمم  منظمة  وذكرت  عمالتهم.  على  القضاء 
المتحدة للطفولة )يونيسف(، في تقرير أصدرته 
أخيرًا، أن 3.7 ماليين طفل أفغاني محرومون من 

التعليم، بسبب الحرب بالدرجة األولى.

3.7 ماليين بال تعليم

قــرب محافظة  مياه سبخة  تونسيون من  ينتشل 
ــال( طـــحـــالـــب حـــــمـــــراء زرعـــــوهـــــا،  ــ ــمــ ــ بـــــنـــــزرت )شــ
إلـــى مــصــنــع يعتبر األهــــم فــي منطقة  ويــنــقــلــونــهــا 
املتوسط إلنتاج وتحويل هذا الصنف من النباتات 
ــفــرغ 

ُ
ــة، ت ــادئــ الـــتـــي تــشــهــد رواجـــــــا. وســــط مـــيـــاه هــ

عامالت ساللهن من الطحالب ذات اللون األخضر 
قطع أجــزاء منها لتوضع في 

ُ
املائل إلى الُحمرة، وت

أحــواض صغيرة. ثم يثّبت عمال هذه القطع حول 
نقل 

ُ
شباك أسطوانية يلقونها في مياه البحيرة. وت

الطحالب في مرحلة تالية إلى التجفيف تحت أشعة 
الشمس، حيث توضع على طاوالت كبيرة، ثم تنقل 
إلـــى املــصــنــع، لــتــتــحــّول الحــقــا إلـــى أنــســجــة غذائية 
وجــيــالتــن ومــكــمــالت غــذائــيــة أخـــرى. وبـــدأ صنف 
من   

ً
بــدال  

ّ
يحل الطحالب  مــن  املستخرج  الجيالتن 

أصناف أخرى مستخرجة من لحم الحيوان. كما 
ستعمل الطحالب الحمراء في صنع مواد تجميلية 

ُ
ت

وأدويــة، علما أن آسيا هي املوطن األســاس لزراعة 
األولــى عامليا على  املراكز  الطحالب، وتحتل دولها 
صعيدي اإلنتاج واالستهالك. لكن املناخ في تونس 
غرسها  ُيساهم  التي  النباتات  لهذه  أيضا  مالئم 
املشروع  ويقول صاحب  البيئي.  النظام  في حفظ 

الطحالب،  في  والخبير  األصل  التونسي  الفرنسي 
املائة من كتل  منير بكلوط: »نجمع نسبة 10 في 
الطحالب، ونزرعها في البحيرة، ثم نجني بعد 45 
يوما الجذور من النبتة األم لزرعها وإكثارها، علما 
أن كيلوغراما واحدًا من الطحالب يتضاعف وزنه 

عشر مرات خالل هذه الفترة«.
)فرانس برس(
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على ثــاث ركــائــز، هــي الــطــعــام الـــذي نأكله 
ــتـــي نــحــصــل عــلــيــهــا«،  واملــــيــــاه واملـــــــــأوى، الـ
 »هذه الركائز باتت ضعيفة جدًا 

ّ
مضيفة أن

وعلى وشك االنهيار«.

نقاط ساخنة ناشئة
 االحترار 

ّ
تشير مسّودة التقرير نفسها إلى أن

ر محاصيل رئيسية 
ّ
ر على توف

ّ
املناخي ال يؤث

لتلك  الــغــذائــيــة  القيم  كــذلــك على  بــل  فحسب، 
املــحــاصــيــل. فــمــن املــتــوقــع أن تــتــراجــع نسبة 
والــشــعــيــر  ــمـــح  ــقـ والـ  

ّ
األرز فــــي  الـــبـــروتـــيـــنـــات 

والبطاطا على سبيل املثال بنسبة تراوح ما 
ــة و14 فــي املــائــة، األمـــر الـــذي يعّرض 

ّ
بــن ســت

نــحــو 150 مــلــيــون شــخــص إلـــى خــطــر نقص 
ــد تـــتـــراجـــع املــغــذيــات  ــك، قـ ــذلـ الـــبـــروتـــيـــنـــات. كـ
وجبات  أساسًا  إليها  تفتقر  التي  األساسية 
كثيرة في الدول األكثر فقرًا مع ارتفاع درجات 
 الظواهر املناخية 

ّ
ع املسّودة أن

ّ
الحرارة. وتتوق

ــر تــــواتــــرًا بــســبــب  ــثـ ــاتـــت أكـ ــتـــي بـ الـــقـــصـــوى الـ
القمح  بإنتاج  املناخي سوف تضّر  االحترار 
فـــي مــنــاطــق كــثــيــرة. ومـــع تـــراجـــع املــحــاصــيــل 
وتزايد الطلب على الوقود الحيوي والغابات 
ع أن 

ّ
التي تمتّص ثاني أكسيد الكربون، ُيتوق

ترتفع أسعار املواد الغذائية بحلول عام 2050 
بنحو الثلث، ومــن شــأن ذلــك أن يدفع بنحو 

الدخل  183 مليون شخص إضافي من ذوي 
املحدود إلى حافة املجاعة املزمنة. وفي آسيا 
من  طفل  ماين   10 يعاني  ســوف  وأفريقيا، 
م بحلول منتصف القرن 

ّ
سوء التغذية والتقز

 جديدًا إلى مشكات 
ً
الحالي، ما يعّرض جيا

التنمية  الرغم من  الحياة، على  صحية مدى 
األكــبــر. وكما هي  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
ــنـــاخ، لن  الـــحـــال مـــع ســائــر تــأثــيــرات تــغــّيــر املـ
تــكــون الــتــداعــيــات مــتــســاويــة بـــن الــبــشــر، إذ 
 80 في املائة من السكان 

ّ
تشير املسّودة إلى أن

املعرضن لخطر الجوع يعيشون في أفريقيا 
وجنوب شرق آسيا. وتقول أستاذة االقتصاد 
الــبــيــئــي فـــي جــامــعــة »ريــــدنــــغ« الــبــريــطــانــيــة 
بــرس«:  »فــرانــس  لوكالة  روبنسون  إليزابيث 
»سوف نشهد ظهور نقاط ساخنة«. تضيف 
الناس  يعاني  التي  املناطق  طابقنا  »إذا  ــه 

ّ
أن

املــجــاعــة حاليًا واملــنــاطــق حيث من  فيها مــن 
ع تضّرر املحاصيل بسبب املناخ، نرى 

ّ
املتوق

من  حاليًا  تعاني  التي  نفسها  املناطق  ــهــا 
ّ
أن

سوء تغذية مرتفع«.

أزمة مياه في األفق
الــحــّد. فمسّودة  ف األمــر عند هــذا 

ّ
وال يتوق

الــتــقــريــر تــحــّدد بــعــبــارات واضــحــة املصير 
ــــذي يــنــتــظــر املـــايـــن مـــن الــذيــن  املــحــتــمــل الـ

ر مــســّودة تــقــريــر وضعتها 
ّ
تــحــذ

الهيئة الحكومية الدولية املعنّية 
 عـــشـــرات 

ّ
أن مــــن  املــــنــــاخ  بـــتـــغـــّيـــر 

البشر ســوف يعانون من األمــراض  ماين 
واملجاعة والجفاف فــي خــال عــقــود، وذلــك 
ــتـــرار  ــواقــــب الـــكـــارثـــيـــة لـــاحـ ــعــ فــــي إطـــــــار الــ
املناخي على صحة البشر. وبعد عام قلبت 
فيه جائحة كورونا العالم رأسًا على عقب، 
تأتي مسّودة التقرير لتقدم رؤية مأساوية 
لــلــعــقــود املــقــبــلــة مـــع ســــوء تــغــذيــة وانـــعـــدام 
خذ 

ّ
ت

ُ
األمن املائي وأوبئة. والخيارات التي ت

الترويج  السياسات، من قبيل  على صعيد 
لــحــمــيــات نــبــاتــيــة، يــمــكــن أن تــحــّد مـــن هــذه 
ــه مـــن غــيــر املــمــكــن 

ّ
الـــعـــواقـــب الــصــحــيــة، لــكــن

ب كثير من تلك العواقب ببساطة على 
ّ
تجن

املـــدى الــقــصــيــر، وفـــق مــا جـــاء فــي املــســّودة. 
تأثيرات متتالية لألزمة،  وتتناول األخيرة 
ــن قــبــيــل املــحــاصــيــل الــتــالــفــة وانــخــفــاض  مـ
وارتــفــاع  أساسية  مــواد  فــي  الغذائية  القيم 
ــم، مـــن املـــرّجـــح أن تــصــيــب الــفــئــات 

ّ
الــتــضــخ

األكــثــر ضعفًا بــن البشر. وبــنــاًء على مدى 
ــّد من  الـــحـ حــســن إدارة اإلنــــســــان ملـــوضـــوع 
انبعاثات الكربون وكبح االحترار املناخي، 
قد يواجه طفل يولد اليوم تهديدات صحية 
عّدة قبل بلوغه الثاثن من عمره، بحسب 

ما تكشف املسّودة ذاتها.
الحكومية  الهيئة  تقرير  مــســّودة  وتــحــاول 
الــدولــيــة املــعــنــّيــة بــتــغــّيــر املــنــاخ املــؤلــف من 
ــة، والـــــــــذي شـــــــارك فــي  ــحـ ــفـ ــــة آالف صـ ــعـ ــ أربـ
إعداده أكثر من 700 باحث، تقديم الصورة 
التغّير  لتأثيرات  اآلن  حتى  شــمــواًل  األكــثــر 
ــات الــتــي  ــنـ ــائـ ــكـ ــنـــاخـــي عـــلـــى كــوكــبــنــا والـ املـ
ــه من املــقــّرر نشره في 

ّ
تعيش عليه، علمًا أن

يــواجــه 80 مليون  أن  ع 
ّ
املقبل. وتتوق الــعــام 

عام  بحلول  املجاعة  إضافي خطر  شخص 
2050، باإلضافة إلى تعّرض إمدادات املياه 
إلــى اضــطــراب يــؤّدي إلــى تراجع محاصيل 
الزراعات التي تعتمد على مياه األمطار في 
الــصــحــراء. كذلك  أنــحــاء أفريقيا جنوب   

ّ
كــل

فــي إمــكــان 40 فــي املــائــة مــن مــنــاطــق إنــتــاج 
 مــاءمــة لهذا 

ّ
 فــي الهند أن تصير أقــل

ّ
األرز

الــنــوع مــن الـــزراعـــة. وقـــد ســبــق أن انخفض 
الــذرة بنسبة أربعة في  اإلنتاج العاملي من 
املائة منذ عام 1981 بسبب التغّير املناخي، 
كما أّدى االحترار املناخي في غرب أفريقيا 
إلــــى انـــخـــفـــاض مــحــاصــيــل الــــــذرة الــرفــيــعــة 
الــبــيــضــاء بنحو 20 و15 فــي املــائــة  والــــذرة 
على التوالي. وقد ازداد التراجع املباغت في 
إنتاج الغذاء بشكل ثابت على مدى األعوام 
ــار، تقول  ــ الــخــمــســن املــاضــيــة. فــي هـــذا اإلطـ
منظمة  فــي  والبيئة  العامة  الصحة  مــديــرة 
الصحة العاملية ماريا نايرا لوكالة »فرانس 
 »استدامة أسس صحتنا تعتمد 

ّ
برس«، إن

المناخ 
مأساوي

جرس إنذار 
من نقطة 

الالعودة

الوضع مأساوي. هذا ما يمكن استنتاجه من مسّودة 
التقرير األممي الخاص بأزمة المناخ التي حصلت عليها 
وتعرض  األربعاء.  أمس  برس«،  »فرانس  وكالة  حصريًا 

»العربي الجديد« ملّخص ما جاء في آالف الصفحات

تضيء المسّودة على 
العواقب الكارثية لالحترار 
المناخي على صحة البشر

قد يواجه طفل يولد اليوم 
تهديدات صحية عّدة قبل 

بلوغه الثالثين من عمره
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ســــوف يـــواجـــهـــون مــشــكــات فـــي الـــوصـــول 
إلـــى مــيــاه الــشــفــة بــســبــب الــتــغــّيــر املــنــاخــي. 
ويعاني حاليًا أكثر من نصف سكان العالم 
مــن انــعــدام األمـــن املــائــي، وتــأثــيــرات املــنــاخ 
سوف تؤّدي با شك إلى تفاقم هذا الوضع. 
ــاث املــتــعــلــقــة  ــحــ  األبــ

ّ
وتـــوضـــح املــــســــّودة أن

بــإمــدادات املياه والــزراعــة وارتــفــاع منسوب 
 ما بن 30 مليونًا و140 

ّ
ظهر أن

ُ
مياه البحر ت

ــــوف يـــنـــزحـــون داخــلــيــًا  مـــلـــيـــون شـــخـــص سـ
ــح، فـــي أفــريــقــيــا وجـــنـــوب شــرق  ــ عــلــى األرجــ
الاتينية بحلول عام 2050.  آسيا وأميركا 

ــاع  ــى ثـــاثـــة أربــ ــا يــصــل إلــ ــد يـــتـــعـــّرض مـ وقــ
 

ّ
ــل

َ
ــغ

َ
ــســت

ُ
مـــخـــزونـــات املـــيـــاه الــجــوفــيــة الــتــي ت

الرئيسي  بشّدة، كونها مصدر مياه الشفة 
لنحو 2.5 مليار شخص، إلى الشّح بحلول 

منتصف القرن.
ــذوبـــان الــســريــع   الـ

ّ
وتــلــفــت املـــســـّودة إلـــى أن

بــشــّدة على دورة  ـــر 
ّ
»أث قــد  الجليدية  للكتل 

ــاَري  ــيـ ــلـ ــو مــــصــــدر أســــاســــي ملـ ــاه«، وهــــ ــيــــ املــــ
شــخــص قــد »يــتــســّبــب أو يــؤّجــج الــتــوتــرات 
حول مــوارد املياه«. وبينما تتفاوت الكلفة 
إمــدادات  على  املناخ  لتأثيرات  االقتصادية 
ــة، مــن  ــيـ ــرافـ ــغـ ــاه بــحــســب املـــنـــاطـــق الـــجـ ــيــ املــ
ع أن يتقلص الناتج املحلي اإلجمالي 

ّ
املتوق

الــعــاملــي 0.5 فـــي املـــائـــة بــحــلــول عـــام 2050. 
 مشكلة املــيــاه هــي »إحــدى 

ّ
وتــقــول نــايــرا إن

في  جيلنا  يواجهها  ســوف  الــتــي  القضايا 
ــدًا«. تــضــيــف: »ســــوف يــكــون  ــ وقـــت قــريــب جـ
ثّمة نزوح وهجرة جماعّيان، ويتعّن علينا 

 ذلك بصفته قضية عاملية«.
ّ

معالجة كل

تصّدعات
ــرار املـــنـــاخـــي الــعــاملــي  ــ ــتـ ــ وبــيــنــمــا يـــزيـــد االحـ
املناطق املائمة لتكاثر البعوض والحشرات 
ر مــســّودة 

ّ
األخـــرى الحاملة لــألمــراض، تــحــذ

 نـــصـــف ســـكـــان الـــعـــالـــم قــد 
ّ
ــن أن الـــتـــقـــريـــر مــ

ــقــــرن إلـــى  يـــتـــعـــّرضـــون بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الــ
ــراض مــنــقــولــة عــبــر الـــحـــشـــرات، مـــن قبيل  ــ أمـ

حــّمــى الــضــنــك والــحــّمــى الــصــفــراء وفــيــروس 
تـــزداد مخاطر مرض  ع أن 

ّ
زيــكــا. ومــن املتوق

 وفــيــات 
ّ
املـــاريـــا ومــــرض الـــايـــم، كــذلــك فــــإن

ــال فـــي طــريــقــهــا إلــى  ــهـ ــال بــســبــب اإلسـ ــفـ األطـ
 

ّ
االزديـــــــــاد حـــتـــى مــنــتــصــف الــــقــــرن عـــلـــى أقــــل

ــم مـــن تــنــمــيــة اجــتــمــاعــيــة  ــرغـ تـــقـــديـــر، عــلــى الـ
واقــتــصــاديــة أكــبــر فـــي الــبــلــدان الــتــي ســوف 
وتوضح  مرتفعة.  إصــابــات  مــعــّدالت  تشهد 
 تغّير املناخ سوف يزيد من 

ّ
املسّودة كيف أن

 األمــراض 
ّ
عــبء األمـــراض غير املعدية، إذ إن

والتعّرض  الرديئة  الــهــواء  بجودة  املرتبطة 
إلـــى أشــعــة األوزون مــن قبيل أمــــراض الــرئــة 
والقلب، »سوف تزداد بشكل كبير«. وتشير 
كــذلــك إلــى »مــخــاطــر مــتــزايــدة لــتــلــّوث الــغــذاء 

واملياه« بسبب النفايات السامة البحرية.
وسوف تكون أكثر الفئات ضعفًا في العالم، 
كما هي الحال دومًا، أكثر ضحايا التأثيرات 
كــورونــا  وقــد كشفت جائحة  هـــذه.  املناخية 
الــواقــع. فــمــســّودة التقرير توضح كيف  هــذا 
الــرغــم من   فــيــروس كــورونــا الجديد على 

ّ
أن

الــتــعــاون الــدولــي، كشف عــن ضعف  تعزيزه 
الــبــلــدان فــي مــواجــهــة أّي صدمات  كثير مــن 
الــتــي صــارت  مستقبلية، بــمــا فــي ذلـــك تــلــك 
الباحثة  وتقول  املناخ.  تغّير  بسبب  حتمية 
املساعدة في معهد املوارد العاملية ستيفاني 
ــارك فــــي تـــقـــريـــر الــهــيــئــة  ــم تــــشــ تــــــاي، الـــتـــي لــ
 
ّ
إن املناخ،  بتغّير  املعنّية  الدولية  الحكومية 

أنظمتنا  فــي  التصّدعات  جعلت  »الجائحة 
 »تأثيرات 

ّ
الصحية واضحة جدًا«. تضيف أن

التغّير املناخي وصدماته سوف تؤّدي إلى 
إنهاك األنظمة الصحية بشكل أكبر ولفترة 
أطول بكثير، وبطرق ما زلنا نحاول فهمها 
ــكـــون أخـــطـــر مــــا ورد فــي  ــد يـ ــ ــامـــل«. وقـ ــكـ ــالـ بـ
التقرير أنه في حال تخطي االحترار املناخي 
 ذلــك يشكل نقطة 

ّ
الــدرجــتــن املــئــويــتــن، فـــإن

تحّول ال يمكن الرجوع عنها لناحية القدرة 
عــلــى تــعــويــض الــضــرر عــلــى الــبــيــئــة واملــنــاخ 

وحياة الكائنات الحية على األرض.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الغالف

غزة ــ أمجد ياغي

إنسانية  مــســاعــدات  غـــزة  أهــالــي  ى 
ّ
يتلق

العدوان اإلسرائيلي  عاجلة على خلفية 
الـــــذي اســـتـــهـــدف الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر في 
خــال الشهر املــاضــي. وتــلــك املــســاعــدات 
عت ما بن غذائية وعاجية أو مالية 

ّ
توز

مخصصة ألصحاب البيوت التي ُهدمت 
ــّمـــة غــــزّيــــون حــصــلــوا على  بــالــكــامــل. وثـ
الغذائية،  املــســاعــدات  أكثر مــن دفعة مــن 
فــفــاضــت بـــالـــتـــالـــي، األمـــــر الـــــذي دفــعــهــم 
إلــــى بــيــع بــعــض مــنــهــا مـــن أجــــل تــأمــن 

احتياجات أخرى.
ولم يعد األمر ُيخفى على أحد، إذ بات 
واضــحــًا تــوّجــه عــدد كبير مــن الغزين 
إلـــى بــيــع تــلــك املـــســـاعـــدات، عــلــى الــرغــم 
 
ّ
إلــيــهــا. لكن  بعضهم فــي حــاجــة 

ّ
مــن أن

ثــّمــة حـــاجـــات أكــثــر إلــحــاحــًا، مـــن قبيل 
رها 

ّ
توف ال  وأدويـــة  منزلية  مستلزمات 

األمم  وكالة  عيادات  وال  الصحة  وزارة 
ــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن  ــاثــ ــتـــحـــدة إلغــ املـ
ــر ذلــــك.  ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــــروا( وغـ
 النسبة الكبرى من املساعدات 

ّ
ُيذكر أن

الــعــاجــلــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى غــــزة بعد 
العدوان كانت غذائية.

ــة عـــّدة  ــيـ وكـــانـــت مــنــظــمــات أمــمــيــة ودولـ
ــــدت إلــــى  ــمـ ــ ــلـــيـــة قـــــد عـ ــيــــات مـــحـ ــعــ ــمــ وجــ
 
ّ
تــوزيــع مــســاعــدات إغــاثــيــة لــألســر، لكن

كــثــيــريــن مــن الــفــئــات املــســتــهــدفــة عــّبــروا 
عن انزعاجهم من تكرار تلك املساعدات 
الـــغـــذائـــيـــة والـــعـــاجـــيـــة. ســمــيــر الــنــجــار 
ــــد مــنــهــم، وقــــد تـــعـــّرض مــنــزلــه إلــى  واحـ
أضــــــــــرار جــــزئــــيــــة مـــــن جــــــــــّراء الـــــعـــــدوان 
ــه عاطل من العمل منذ 

ّ
أن األخــيــر، علمًا 

ــع دفــعــات  ــ ــى أربـ
ّ
ــه تــلــق ــ ـ

ّ
أعـــــــوام. يــخــبــر أن

مـــن املـــســـاعـــدات الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي تــضــّم 
»الــعــربــي  األصــــنــــاف نــفــســهــا، مــشــيــرًا لـــ
ــــــه اضـــطـــر إلـــــى »بــيــع 

ّ
الــــجــــديــــد« إلـــــى أن

ــن مـــن تــلــك املـــســـاعـــدات، لحاجتي 
َ
اثــنــت

إلى أدوية مسكنة. فأنا مصاب بانزالق 
غضروفي في ظهري، واألدويــة الازمة 
الحكومية«.  العيادات  في  رة 

ّ
متوف غير 

ــتـــظـــر شــهــر  ــنـ ـــــــــه يـ
ّ
ــار أن ــ ــــجـ ــنـ ــ يـــضـــيـــف الـ

لجراحة  ليخضع  املقبل  آب  أغسطس/ 
 ظــروفــه املــاديــة 

ّ
فــي ظــهــره، فــي حــن أن

أفــراد  ستة  مــن  مؤلفة  وعائلته  صعبة 
في مخيم  املتضرر  املنزل  في  يعيشون 
ــاطـــئ غـــربـــي مـــديـــنـــة غــــــزة. ويـــؤكـــد  الـــشـ
املساعدات  رفــض  نستطيع  »ال  النجار: 
الجمعيات،  لنا  تقّدمها  التي  الغذائية 
ها ال تسأل عن حاجتنا عندما 

ّ
أن علمًا 

تسّجل بيانات املتضررين. فقد وصلت 
ًا 

ّ
إلـــي أكــيــاس زرقــــاء كــبــيــرة تــحــتــوي أرز

وعدسًا وفواًل ومعلبات ودقيقًا من أكثر 
من جهة« مضيفًا: »وأنا كنت قد أخبرت 
كــثــيــريــن بــحــاجــتــي املـــاســـة إلــــى دواء«. 
وفي النهاية استجابت واحــدة من تلك 
الجمعيات لطلب النجار، وأحضر أحد 
الناشطن فيها مساعدة منه شخصيًا 

لصرف وصفة طبية.
والـــنـــجـــار لــيــس املـــتـــذّمـــر الــوحــيــد الـــذي 
ع إلى 

ّ
عّبر عن امتعاضه إزاء عدم التطل

احــتــيــاجــات الــغــزيــن املــخــتــلــفــة. جميلة 
مـــحـــمـــد، عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، اضـــطـــرت 
ــــى بـــيـــع مـــســـاعـــدات غــذائــيــة  بــــدورهــــا إلـ
وصلت إليها من أجــل شــراء فــرن يعمل 
وإعـــداد  الطهي  مــن  لتممكن  الــغــاز  على 
الــخــبــز املــنــزلــي فـــي ظـــل انــقــطــاع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي. وكــانــت محمد قــد حصلت 
على مساعدات غذائية ضّمت خضراوات 
وأطعمة معلبة ومواد أخرى بعد انتهاء 

إلى  العدوان االسرائيلي مباشرة، نظرًا 
 منزل عائلتها تعّرض إلى ضرر كبير 

ّ
أن

في شرق حّي الشجاعية. وتخبر محمد 
»العربي الجديد«: »أعيش مع أبنائي في 
ن 

َ
 الطبقت

ّ
الطبقة السفلى في منزلنا ألن

ــن تـــضـــّررتـــا بــشــكــل كــبــيــر من 
َ
الــعــلــوّيــت

من حفظ  أتمّكن  »لــم  القصف«، مضيفة 
ــــواد الــغــذائــيــة املــقــّدمــة في  بــعــض مـــن املـ
الثاجة نظرًا إلى انقطاع الكهرباء. لذا، 
عمدت إلى بيعها إلى جانب مواد أخرى، 
 سااًل غذائية عّدة أتت متشابهة«. 

ّ
إذ إن

 »سكان الحّي الذي 
ّ
وال تخفي محمد أن

املساعدات  باعوا  بمعظمهم  فيه  أعيش 
الـــغـــذائـــيـــة. نــحــن ال نـــريـــد مـــا نــأكــلــه ثــّم 
عندما ينتهي نعود لنفكر مــاذا نأكل«، 
م املــســاعــدات في  ــقــدَّ

ُ
متسائلة: »ملـــاذا ال ت

مثل  لتمويل  أو  صغيرة  مشاريع  شكل 
أبنائي  منها  فيستفيد  املــشــاريــع،  تــلــك 
ــاذا ال  األربــعــة الــعــاطــلــن مــن الــعــمــل؟ وملــ
سأل عّما هي احتياجاتنا بعد العدوان 

ُ
ن

بداًل من إحضار سال غذائية متشابهة 

وبيع  أنفسهم«.  التّجار  عند  مــن  ها 
ّ
كأن

املساعدات الغذائية ليس أمرًا جديدًا على 
أهل القطاع، فثّمة محال تجارية كثيرة 
بــالــقــرب مـــن مـــراكـــز تـــوزيـــع املــســاعــدات 
الــغــذائــيــة الــتــابــعــة لــوكــالــة أونــــروا تبيع 
وتشتري تلك املساعدات، وهي معروفة 
منذ عــشــرات السنن فــي غــزة. وهــو أمر 
الوكالة  مسؤولي  على  كذلك  خفّي  غير 
الذين يلحظون ذلك في خال زياراتهم 
ــر نفسه  الــتــوزيــع. واألمـ ملــراكــز  التفقدية 
التي  باملساعدات  يتعلق  ما  في  ُيسّجل 
االجــتــمــاعــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  تــقــّدمــهــا 
وجمعيات أخرى. فثّمة مستفيدون كثر 
فيها  املـــواد  بعض   

ّ
أن علمًا  يبيعونها، 

ــروا أو الـــدول  ــ تــحــمــل شــــارات وكــالــة أونـ
املــانــحــة. وال يــتــردد تــجــار فــي شــرائــهــا، 
ــون 

ّ
ــن يــســتــغــل ــ ــة مـــنـــهـــم مـ ــّمــ ثــ  

ّ
عـــلـــمـــًا أن

املساعدات،  من  املستفيدين  األشــخــاص 
إذ يــجــدون فيها فــرصــة لــفــرض أســعــار 
 عــن نــصــف السعر 

ّ
تــقــل مــتــدنــيــة عليهم 

الحقيقي لتلك املواد الغذائية.

غزيون يبيعون المساعدات

كثر تلّقوا »أكياسًا زرقاء« من أكثر من جهة )محمد الحجار(

األرزّ متداول جدًا في األسواق )محمد الحجار(

)Getty /في انتظار الكارثة الكبرى )جوناس غراتزر

700
باحث أعّدوا مسّودة تقرير الهيئة 

الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر 
المناخ التي أتت في أربعة آالف صفحة

بعد انتهاء العدوان 
اإلسرائيلي األخير على 

قطاع غزة الذي خلّف 
أضرارًا كبيرة في األرواح 

كما في الممتلكات، 
كثرت المساعدات ال 
سيّما الغذائية منها

عدم المساواة بين المرأة 
والرجل في منح الجنسية 

ألوالدهما موضوع 
شائك في الدول العربية. 

في ليبيا، تواجه نساء 
متزوجات من أجانب 

القضاء فيما تستعد البالد 
إلقرار دستور جديد يُسقط 
حقوق أبنائهن، بخالف ما 

كان عليه األمر قبل 2010

ليبيات متزوجات من أجانب أمام القضاء للمطالبة  بحقوق أبنائهن
الرجوع إلى قانون الجنسية 

لعام 2010 أمل وحيد 
إلنقاذ عشرات األطفال

وعود بمنح أبناء الليبيات 
المتزوجات من أجانب حق 

اإلقامة فقط

طرابلس ــ العربي الجديد

أجانب  مــن  مــتــزوجــات  ليبيات  نــســاء  تعتزم 
املــطــالــبــة بــحــقــوقــهــن أمـــــام مــحــاكــم مــحــلــيــة، 
اســتــبــاقــًا لــنــتــائــج االســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع 
الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، الــــــذي تـــطـــالـــب الــنــخــبــة 
لتنظيم  تمهيدًا  إجــرائــه  بتسريع  السياسية 
كانون  ديسمبر/   24 في  املقبلة  االنتخابات 
ــدأت الــســلــطــات في  األول املــقــبــل. ومــنــذ أن بــ
مــنــح مــواطــنــيــهــا أرقــــام الــهــويــة اإللــكــتــرونــيــة 
قــانــونــي  ــــدل  جـ دار   ،2013 الــــعــــام  مــنــتــصــف 
ــتـــزوجـــات  ــاء الــلــيــبــيــات املـ ــنــ ــقـــوق أبــ ــول حـ ــ حـ
مــن أجــانــب، والــلــواتــي ُيــقــمــن فــي الــبــاد، في 
الحصول على الجنسية، باعتبار أن إسقاط 
هذا الحق يعني ضياع حقوق هؤالء األبناء 
على عاج  والــحــصــول  والتملك  التعليم  فــي 
املحامية  تقول  ما  بحسب  وغيرها،  مجاني 

»العربي الجديد«. مريم البريكي لـ
وتفّرق مسّودة التشريع بن الليبي والليبية 
ــأن مــنــح الــجــنــســيــة لـــألبـــنـــاء، إذ تمنع  فـــي شــ

املواطنات من ذلك في حال تزوجن من أجنبي. 
تتهم  أجنبي،  املتزوجة من  نزهة حميد،  لكن 
»الــتــهــرب مـــن مــســؤولــيــاتــهــا في  الــســلــطــات بـــ
تــنــفــيــذ تــشــريــعــات دســـتـــوريـــة ال تــلــحــظ هــذه 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــتــفــرقــة«. تــقــول حميد لـــ
الجنسية  قــانــون  على  املتاحقة  »التعديات 
ــاء. وخـــــــال مـــرافـــعـــات  ــ ــنــ ــ ــقــــوق األبــ أهــــــــدرت حــ
ــام مــحــاكــم فـــي بــنــغــازي، وعــــدت الــســلــطــات  أمــ
مــن أجانب  املــتــزوجــات  الليبيات  أبــنــاء  بمنح 
ــنـــة، وهـــذا  حـــق اإلقـــامـــة فـــقـــط، بـــا حـــق املـــواطـ
 وتـــهـــربـــًا من 

ً
أمــــر مـــرفـــوض نــعــتــبــره تـــحـــايـــا

املـــســـؤولـــيـــة«، عــلــمــًا أن حــمــيــد انــضــمــت إلــى 
مجموعة نساء يعتزمن رفــع دعــوى قضائية 
أمـــــام املـــحـــاكـــم، لــتــحــديــد حـــق أبــنــائــهــن وفــقــًا 
للتشريعات النافذة التي تلزم السلطات بذلك.
وحـــول إمــكــان نــجــاح حــصــول هـــؤالء النساء 
وهي  البريكي،  تشير  أبنائهن،  حــقــوق  على 
محامية امرأة من هذه الشريحة، إلى دعوى 
»سيستمر  بنغازي:  في  القضاء  فيها  ينظر 
هذا الجدل حتى استقرار الوضع السياسي 

وضــــبــــط األمـــــــــــن«. وتـــــوضـــــح الــــبــــريــــكــــي فــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الــعــقــبــة  حــديــثــهــا لــــ
األولـــى تتمثل فــي عــدم امــتــاك السلطات أي 
رقم دقيق لعدد املعنين باملسألة، ما يجعلها 
قضية مفتوحة على كل االحتماالت حتى في 
حال قبلت املحكمة النظر في الدعوى. وهناك 

بدء عمل لجنة خاصة لجمع املعلومات عن 
العرب واألجانب املقيمن في الباد. لكن هذه 
اللجنة لم تنِه عملها، في حن تتحجج إدارة 

البحث الجنائي بسّرية العمل.
اعــتــقــادهــن بضعف احــتــمــال أن تلقى  ورغـــم 
تؤكد  القضاء،  لــدى  كبيرًا  تجاوبًا  الــدعــاوى 
ــــوف  ــب أن وقـ ــ ــانـ ــ ــن أجـ ــ نــــســــاء مــــتــــزوجــــات مـ
مــنــظــمــات أهــلــيــة حــقــوقــيــة إلــــى جــانــبــهــن قد 
»خصوصًا  املطلوب،  الــزخــم  القضية  يعطي 
إذا جرى التركيز على دوافــع النساء للزواج 
من أجانب، مثل هجرة الشبان وارتفاع نسب 

العنوسة وكلفة الزواج«.
املــتــزوجــة من  نــقــيــق،  وتختلف قضية حـــواء 
وهــاجــر  طفلن  والدة  بــعــد  قها 

ّ
طل ســودانــي 

»العربي  من دون أن يترك أي عنوان. تروي لـ
الــجــديــد« أنــهــا تــزوجــت بــرضــا أســرتــهــا وأن 
عــقــدهــا قــانــونــي، لــكــن عـــدم حــصــول طفليها 
عــلــى الــجــنــســيــة مــنــعــهــا مـــن إضــافــتــهــمــا إلــى 
ـــم الـــتـــزامـــات مــاديــة  راتــبــهــا الــحــكــومــي، وراكــ
ـــي أبــقــت  كــبــيــرة عــلــيــهــا. تـــقـــول: »هـــجـــرة زوجـ

إقامتهما  لتجديد  رسمية  أوراق  بــا  طفلّي 
في ليبيا كونهما أجنبين أيضًا، فأدخلتهما 
مــدرســة خــاصــة بــالــتــحــايــل، وســأصــطــدم إذا 
تخرجا بعقبة عدم إمكانية حصولهما على 

شهادة رسمية«.
وفيما تؤكد البريكي أن عدد النساء اللواتي 
يـــســـتـــعـــددن لــتــقــديــم دعـــــــاوى أمــــــام الــقــضــاء 
يتجاوز العشر، تلفت إلى أن التشريع الليبي 
املعتمد حتى العام 2010 كان يمنح الجنسية 
ألبناء الليبيات املتزوجات من أجانب شرط 
والدتـــهـــم فـــي الـــبـــاد، لــكــن تــعــديــات قــانــون 
ــنــــوات الـــتـــالـــيـــة جــعــل  الــجــنــســيــة خـــــال الــــســ
األمـــــر عــســيــرًا جـــــدًا. واعـــتـــبـــرت أن الــفــوضــى 
الليبي قد  التشريع  التي يعانيها  القانونية 
ُيجبر الجهات املعنية على إجــراء مراجعات 
الــعــودة  مــا يجعل  الجنسية،  قــانــون  ومــنــهــا 
لــعــام 2010 هــو األمــل  قــانــون الجنسية  إلـــى 
الوحيد املتوفر حاليًا إلنقاذ مصير عشرات 
مــن األطــفــال الــذيــن وقــعــوا ضحية الفوضى 

السائدة في الباد.

مشكات كثيرة عالقة حول الجنسية تخشى 
السلطات مواجهتها، بينها زواج مهاجرين 
سّرين من دول أفريقية بليبيات أنجنب أبناًء 

لهم في الوطن«.
وتـــتـــحـــدث حــمــيــد عـــن صـــعـــوبـــات تــواجــهــهــا 
أســرتــهــا، »فــأنــا تــزوجــت مــن تونسي مولود 
فـــي لــيــبــيــا، وقـــدمـــت إلــــى مــصــلــحــة األحـــــوال 
املدنية أوراقًا تثبت ذلك، وحصلت عليها من 
سلطات منطقتي املحلية. لكن ذلك لم يسّهل 
نيلي حقوق أبنائي الثاثة الذين أدفع نحو 
لــتــدريــســهــم«.  ــًا  رســـومـ  

ً
ســـنـــويـــِا دوالر   1600

وفــي شــأن الــعــاج تــقــول: »كــأيــة ليبية أقصد 
مـــصـــحـــات خـــاصـــة بــســبــب انـــهـــيـــار الـــوضـــع 

الصحي في الباد«.
ــبـــريـــكـــي أنــــهــــا تـــحـــاول  ــيـــة الـ تــــوضــــح املـــحـــامـ
الــبــحــث  إدارة  مــــن  وثــــائــــق  عـــلـــى  الـــحـــصـــول 
الــجــنــائــي فــي بــنــغــازي، فــي إطـــار بحثها عن 
مستندات قانونية تدعم مرافعتها في قضية 
املــتــزوجــات مــن أجــانــب. وتشير إلــى أن هذه 
اإلدارة أعــلــنــت، فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 

هل يمكنهما منح 
الجنسية ألبنائهما؟ 
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