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األردن :حريق داخل مطعم يودي بحياة  3أشخاص

ّ
أعلن مسؤول أن مسلحني هاجموا سجنًا في جنوب غرب نيجيريا ،وأطلقوا سراح عشرات النزالء.
ُ
ويثير ثالث هجوم على السجن منذ بــدايــة الـعــام الـجــاري بأكبر دولــة فــي أفريقيا لناحية عدد
السكان ،املزيد من املخاوف بشأن مدى أمان مرافق االحتجاز في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا،
حيث كافحت السلطات لوقف العنف املتصاعد .وقــال املتحدث باسم مركز إصالحية أويــو في
ّ
والية أويو ،أوالنريواجو أنجورين ،إن املسلحني هاجموا املنشأة في وقت متأخر من ليل أول من
(أسوشييتد برس)
أمس ،وبدأ تحقيق في الحادث الذي سيكشف مدى الضرر.

لقي  3أشخاص مصرعهم ،إثــر حريق شب في أحــد مطاعم العاصمة األردنـيــة عمان ،كما نقلت
قناة «اململكة» عن مديرية األمن العام .وأوضحت األخيرة أن «فرق إطفاء وإسعاف الدفاع املدني
تعاملت مع حريق شب داخل مطعم قرب الجامعة األردنية نتج عنه وفاة  3أشخاص» .أضافت:
«عملت فــرق اإلسـعــاف على نقل الوفيات إلــى مستشفى الجامعة األردن ـيــة» .وأف ــادت بــأن «وفــاة
األشخاص ناتجة عن ّ
تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم ،واستنشاقهم للغازات
(األناضول)
املنبعثة من الحريق» ،معلنة عن فتح تحقيق ملعرفة أسباب الحريق .

االتحاد األوروبي لن يمول الجدران الحدودية
أعـلــن االت ـحــاد األوروبـ ــي ّأن التكتل لــن يـمــول أي
أنـشـطــة لـبـنــاء جـ ــدران أو وض ــع أس ــاك شائكة
عـلــى ح ـ ــدوده ،ب ـهــدف مـنــع املـهــاجــريــن الـسـ ّ
ـريــن
من دخــول أراضيه .جاء ذلك على لسان رئيسة
املفوضية األوروبية أورسوال فون ديرالين ،خالل
مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة البلجيكية
بــروكـســل ،مــع رئـيــس املـجـلــس األوروب ـ ــي شــارل
ميشيل .وذكرت أن االتحاد األوروبي لديه موقف

واضـ ــح وث ــاب ــت م ــن ع ــدم تـقــديــم الـتـمــويــل لـلــدول
بهدف بناء «حواجز مادية» كاألسوار واألسالك
الشائكة ،ملنع تدفق املهاجرين.
وقالت« :تمت مناقشة ما يسمى بتدابير البنية
التحتية املادية» ملكافحة الهجرة السرية في قمة
ق ــادة االت ـحــاد األوروبـ ـ ــي» .وتــاب ـعــت« :املـفــوضـيــة
والـ ـب ــرمل ــان األوروبـ ـ ـ ــي لــدي ـه ـمــا م ــوق ــف مـشـتــرك
مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة ب ـعــدم تــوفـيــر أي مـبــالــغ مالية

لتركيب أسالك شائكة أو بناء جدران حدودية».
وف ــي  7أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـج ــاري ،طالب
وزراء داخ ـل ـيــة  12دول ــة هــي الـنـمـســا وبـلـغــاريــا
وقبرص والدنمارك وإستونيا واليونان واملجر
وليتوانيا والتفيا وبــولـنــدا وجمهورية التشيك
وسـلــوفــاكـيــا ،االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بــاإلن ـفــاق على
تعزيز حــدود االتحاد ضد املهاجرين عبر بناء
«حــواجــز مــاديــة» وتقديم التمويل لــذلــك .وكانت

املـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة ق ــد أعـلـنــت أن أوروب ـ ــا لن
تسمح بتكرار تجربة أزمــة الالجئني السوريني،
ودعت إلى ضــرورة معالجة أزمة هجرة األفغان
املتوقعة بعد سيطرة حركة «طالبان» على الحكم.
كما ح ــذرت ال ــدول الـتــي تـحــاول اسـتـخــدام ورقــة
الـهـجــرة كوسيلة للضغط على ال ــدول األعـضــاء
في االتحاد األوروبي.
(األناضول)

()Getty

النفايات «رزق» أطفال فقراء الالذقية

عبد اهلل البشير

يؤثر الفقر بشكل ملحوظ فــي العائالت
ال ـس ــوري ــة .ووصـ ــل ذل ــك إل ــى األط ـف ــال في
م ــدن الـســاحــل ،وتـحــديـدًا الــاذق ـيــة ،فقبل
سنوات ،كان سكان املدينة التي تقع شمال غربي
ســوريــة يـسـخــرون مــن جـمــع أط ـفــال الـقـمــامــة ،لكن
ال ـيــوم ب ــات مـشـهــد جــر طـفــل ال يـتـجــاوز ال ـ ــ 14من
العمر عربة خلفها كيس كبير من أجل جمع أشياء
مـلـقــاة ف ــي ح ــاوي ــات ال ـق ـمــامــة ،م ــن ك ــرت ــون وم ــواد
تصلح إلعادة التدوير ،اعتياديًا ومألوفًا.
وفيما تكشف تقارير األمم املتحدة أن أكثر من 90
باملائة مــن الـســوريــن يعيشون تحت خــط الفقر،
مــا يجعل الـبــاد تتصدر الــائـحــة العاملية ملعدل
الفقر وفــق ما يفيد موقع «وورد بــاي مــاب» ،تدل
كــل امل ــؤش ــرات عـلــى أن ال ـف ـقــراء ي ـ ــزدادون ف ـق ـرًا في
الالذقية ،في حني يتمتع أغنياؤها بنفوذ وقوة.
يقول املوظف في مدينة جبلة عبد الله أبو الورد
لـ«العربي الجديد»« :ينتشر في الساحل السوري
عمل جمع البالستيك واملخلفات التي تباع ملعامل
إعـ ــادة ال ـتــدويــر ،وي ـمــارســه ك ـبــار وص ـغــار وحتى
نساء ،لكن األطفال يشكلون العدد األكبر».
يـضـيــف« :بــالـطـبــع ،الـسـبــب الــرئـيـســي فــي انتشار
هــذا العمل هــو الفقر ،وقـلــة فــرص الحصول على
املــال ،وربما انعدامها ،إضافة إلى وجود نازحني

كثيرين ،بعضهم بــا معيل أو سـنــد .كما تراجع
دور ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـيــريــة ف ــي دعـ ــم امل ـح ـتــاجــن،
علمًا أن ال مــردود كبيرًا للعمل في جمع مخلفات
القمامة ،لكنه يساهم في إعالة العاملني فيه».
ويلفت عبد الله إلــى أن «غياب مؤسسات الدولة
عــن رعــايــة األط ـف ــال وتـسـ ّـربـهــم مــن املـ ــدارس عــززا
انتشار هذا العمل» ،معبرًا عن حزنه على الواقع
املستجد الــذي «لــم يكن أم ـرًا مألوفًا قبل سنوات،
لكن الحرب أنهكت الجميع».
ويواجه مزاولو هــذا العمل ظروفًا صعبة ،بينها
ارت ـفــاع درج ــة ال ـح ــرارة فــي الـصـيــف وانخفاضها
الشديد فــي فصل الـشـتــاء .ويتعرضون لإلصابة
بأمراض معدية خطرة بسبب البحث في القمامة
ع ــن مـ ــواد تـمـكــن إع ـ ــادة ت ــدوي ــره ــا ،مـثــل مخلفات
ال ـب ــاس ـت ـي ــك وال ـ ـكـ ــرتـ ــون .وه ـ ــم ق ــد ي ـن ـق ـلــون ه ــذه
األمراض إلى عائالتهم.
لــم يتجاوز فــاروق املقيم فــي مدينة جبلة جنوب
الالذقية ،والذي يزاول هذا العمل ،الـ 16من العمر.
يقول لـ«العربي الجديد»« :ما دفعني لهذا العمل
هو غياب الفرص وعــدم توفر مبلغ مالي يسمح
لــي ب ــأن أفـتــح مـشــروعــا خــاصــا .يعمل وال ــدي في
اإلنشاءات ،وأنا أساعده من خالل عملي في تأمني
ل ــوازم امل ـنــزل ،علمًا أن املـ ــردود الـيــومــي لعملي ال
يتجاوز  1000ليرة سورية ( 30سنتًا) يوميًا ،لكن
تلبية مـصــاريــف الـحـيــاة تجبرني على مــزاولـتــه،

لذا آمل في أن أعثر على غيره» .وعن أسلوبه في
العمل ،يوضح فاروق أنه يستعمل خطافًا صنعه
من قضيب معدني ،كي يستطيع تفحص الحاوية
وي ـعــرف م ــاذا يستطيع أن ينتشل مـنـهــا ،مشيرًا
إلــى أنــه يعمل غالبًا بال ارتــداء قفازات ألن ثمنها
مرتفع ،ويعاني من الــروائــح الكريهة التي يجبر
على تحملها.
ويـ ـش ــرح« :ب ـع ــد ال ـب ـحــث وال ـت ـن ـق ـيــب ،أجـ ـ ّـر الـعــربــة
إل ــى ح ــاوي ــة ثــان ـيــة ،ك ــي أع ـيــد ال ـك ـ ّـرة م ـج ــددًا عبر
ق ـل ــب أك ـ ـيـ ــاس الـ ـن ــايـ ـل ــون وجـ ـم ــع ب ـق ــاي ــا ص ـحــون
مصنوعة من كــرتــون ،وعـبــوات بالستيك .أحيانًا
أفكر أن ما قد ينقذني من الفقر هو العثور على
ك ـنــز أو مـبـلــغ مــالــي ض ـخــم م ــوض ــوع ف ــي حقيبة
تــوجــد أس ـفــل ال ـحــاويــة ،ثــم أق ــول فــي نـفـســي إنها
مجرد أحالم ال أكثر».
ال شــك فــي أن معظم العاملني فــي جمع النفايات
م ــن أبـ ـن ــاء أحـ ـي ــاء ف ـق ـي ــرة ف ــي مــدي ـن ـتــي ال ــاذق ـي ــة
وجبلة .ويحدد الناشط اإلعالمي حسام جبالوي
لـ«العربي الجديد» أن املناطق الشعبية الفقيرة
ف ــي جـبـلــة ه ــي ح ــي ال ـف ـيــض ال ـش ـع ـبــي ال ـ ــذي يقع
جنوبها وتسكنه غالبية من النازحني والفقراء،
وحي الصليبة .أما في مدينة الالذقية ،فهناك حي
الرمل الجنوبي الفقير جدًا وحي الطابيات.
ويؤكد جبالوي أن األطفال الذين تتراوح أعمارهم
ب ــن  13و 17ع ــام ــا ي ـش ـك ـلــون ال ـق ـس ــم األكـ ـب ــر مــن

آالم جسدية ...وتمييز
يفقد األطفال الذين يجمعون النفايات الحق في
التعليم ،علمًا أن دفعهم العربات يتسبب في
أوجاع وإصابات جسدية لهم قد تصبح دائمة،
ألنه ال يتناسب مع أعمارهم .أيضًا ،هذا العمل
يجلب تأثيرات سلبية اجتماعية كبيرة ،باعتباره غير
منتشر في سورية .من هنا ،يُنظر إلى األطفال
العاملين فيه نظرة تمييزية.

ممارسي هذا العمل ،في وقت يواجهون قلة فرص
ً
العمل في مهن أخــرى ،قد ال تمنحهم أيضًا دخال
أفـضــل بسبب عـمــرهــم الـصـغـيــر ال ــذي يحتم دفــع
أج ــور قليلة لهم ال تسمح بتوفيرهم املساعدات
املطلوبة لعائالتهم.
ويشير إلى أن «املــدارس واملسؤولني في محافظة
الــاذق ـيــة ال ي ـســألــون ع ــن األط ـف ــال املـتـســربــن وال
يتابعون أحوالهم وأوضاعهم ،في حني أن العمل
في جمع القمامة قد يساعد األطفال الفقراء ،ألنهم
ي ــزاول ــون ــه ق ــرب مـنــاطـقـهــم ح ـيــث ت ـتــوافــر مـعــامــل
إلعادة التدوير التي تأخذ ما يجمعونه».
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بيوت رام اهلل القديمة
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سجال مستمرّ حول تحويلها إلى مطاعم

ﻟﺒﻨﺎن

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ

تكثر ظاهرة تحويل البيوت التراثية إلى مطاعم أو
مشاريع استثمارية أخرى ،األمر الذي يرفضه كثيرون
حرصًا على الحفاظ على طابعها التراثي.

ﻣﺼﺮ

رام اهلل ـ فاطمة مشعلة

لـ ـ ـ ــم يـ ـنـ ـحـ ـص ــر ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
العصرية على اإلن ـســان فحسب،
ب ـ ــل شـ ـم ــل الـ ـبـ ـي ــوت الـ ـ ـ ــذي تـغـيــر
ط ــرازه ــا امل ـع ـم ــاري الـشـعـبــي ال ـق ــدي ــم .وعـمــد
الـكـثـيــر م ــن أص ـح ــاب ال ـب ـيــوت ال ـقــدي ـمــة إلــى
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا م ــن خـ ــال تـحــويـلـهــا إلــى
مشاريع تجارية كمطاعم ذات أسعار مرتفعة
ال تتناسب وطابع تلك البيوت القديمة ،وإن
كان آخرون يعتبرون أنها تعكس قيمة املكان
التراثية واملعمارية .يقول املصور الصحافي
الـ ــذي يـعـمــل ع ـلــى تــوث ـيــق ال ـت ــراث الـشـعـبــي،
أسامة السلوادي ،لـ «العربي الجديد»« :باتت
ُ
غالبية البيوت القديمة تهدم أو تتحول إلى
مطاعم .وبعض أصـحــاب املـنــازل يستغلون
مسألة ملكيتهم الخاصة للمنزل لتحويله
إلى مطعم غير آبهني بأنهم يعبثون بالفضاء
العام .ظاهرة تعدت مدينتي رام الله والبيرة،
وبــدأت تنسحب على القرى القريبة» .ويرى
أنـ ــه «ي ـم ـكــن ت ـحــويــل ال ـب ـي ــوت ال ـقــدي ـمــة إلــى
مزارات ثقافية أو زراعية على سبيل املثال»،
ً
ّ
نتمسك بفكرة املطعم دون
متسائال« :مل ــاذا
غيره؟» .يضيف السلوادي« :لألسف ،نشهد
م ـح ـوًا ُم ـم ـن ـه ـجــا ل ـت ــراث ـن ــا الـفـلـسـطـيـنــي فــي
أحيائنا وبيوتنا .ونجد ألف حجة للحفاظ
عليه مــن خ ــال تـحــويـلــه إل ــى مـطـعــمّ .
غيرنا
االستعمال األساسي للبيوت القديمة بهدف
ال ــرب ــح الـ ـتـ ـج ــاري» .وي ـق ــول إن «ت ـغ ـيــر نمط
اس ـت ـع ـمــال ال ـب ـي ــوت ال ـقــدي ـمــة ال ي ـســاعــد في
الحفاظ عليها .الهدف من زيارة املطاعم هو
تناول الطعام فقط وليس التعرف على أركان
املكان».
مطاعم بنكهة تراثية

قبل أقــل مــن عــام ،افتتح الـشــاب محمد أبو
عواد مطعمه الخاص في مدينة البيرة في
رام الـلــه الـتــي يـعــود تــاريـخـهــا إل ــى العصر
الحجري النحاسي ،وقد سماه «بيت جدي»
باعتبار أن املنزل كان إلحدى عائالت مدينة
البيرة التي تسكن خــارج فلسطني .ويؤكد
أن ف ـك ــرة اس ـت ـث ـمــار املـ ـن ــزل ك ـب ـيــر امل ـســاحــة
وامل ـك ــون مــن طبقتني ال تــؤثــر عـلــى أصــالــة
ً
املكان الذي كان منزال في األساس .ويوضح
أبــو عــواد لـ «العربي الجديد»« :يصل عمر
املنزل إلى نحو  140عامًا ،ويحمل الرقم 38
بحسب سجالت بلدية البيرة ،وقد حرصت
على الحفاظ على الـطــراز املعماري للبيت
ومحتوياته بعد تحويله إلى مطعم ،منها
موقد الحطب الحجري (الروزنا)».
ويؤكد أبو عواد أن جزءًا من املنزل أو املطعم
ب ـقــي مـسـكـنــا إلحـ ــدى ال ـع ــائ ــات املـسـتــأجــرة
مــن الـعــائـلــة املــالـكــة ،فــي وق ــت يتمتع ال ــزوار

أحد البيوت القديمة في رام اهلل (العربي الجديد)

«مستقبل العمل»:
ساعات أقل وفراغ أكبر

أصحاب العمل معنيون برفاه العمال (مارك كيريسون)Getty /

يتناول تقرير نشره موقع «سترايتز
تــايـمــز» حقيقة ع ــدم رض ــا ال ـنــاس عن
ن ـم ــط ع ـم ـل ـهــم ومـ ـق ــدار اإلرهـ ـ ـ ــاق ال ــذي
ً
يصيبهم من ممارسته ،وصــوال حتى
إلــى رفــض فـكــرة أن محاولتهم إثـبــات
قـيـمـتـهــم الــذات ـيــة وق ــدرات ـه ــم لــآخــريــن
تنحصر فــي مـجــرد قيامهم بعمل ما.
وينقل عن خبراء قولهم إن «عدم الرضا
واإلرهـ ـ ـ ـ ــاق ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ــع واك ـب ــا
مــرحـلــة مــا قـبــل انـتـشــار وب ــاء كــورونــا،
ّ
تصور
لكن مساحة تتوافر اآلن إلعادة
ك ـيــف ي ـت ـنــاســب ال ـع ـمــل م ــع مـتـطـلـبــات
الحياة الجيدة ،بعد استئناف املاليني
أعمالهم إثــر نحو عــامــن مــن البطالة
الجماعية ،أو العمل من املنزل».
ويـتـحــدث ه ــؤالء عــن «ض ــرورة اعتماد
هيكل أخالقي جديد في العمل يتخطى
مهمة كسب لقمة العيش إلــى البحث
عــن الـكــرامــة والـحــق فــي االعـتـمــاد على
املـجـتـمــع والـتـمـتــع ب ـف ــوائ ــده ،عـلـمــا أن
الـعـمــل ال يــرقــى فــي ُ كثير مــن األحـيــان
إلــى مستوى هــذه املثل ،رغــم أن وجود
الــوظ ـي ـفــة أو عــدم ـهــا ال ي ـح ــدد فـعـلـيــا
القيمة البشرية للشخص».
وي ـ ـج ـ ــادل ال ـ ـخ ـ ـبـ ــراء بـ ـ ــأن «أشـ ـخ ــاص ــا
يـ ـعـ ـمـ ـل ــون فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــون وامل ـ ـسـ ــالـ ــخ
وحقول النفط يعانون من أذى معنوي
واضطراب ما بعد الصدمة ،ما يناقض
ف ـك ــرة أن ك ــل ع ـمــل يـبـنــي الـشـخـصـيــة،
ف ـب ـع ــض األع ـ ـمـ ــال ت ـل ـحــق أذى ب ـطــرق
خفية وخبيثة ،وتخلق أخرى ضغوطًا
ّ
التكيف مــع مــا يريده
بسبب مـحــاولــة
أصـحــاب العمل .وحــن تتعارض هذه
ال ـض ـغــوط م ــع االح ـت ـيــاجــات الـبـشــريــة

والــرفــاهـيــة قــد يـصــاب ال ـنــاس بــإرهــاق
ويـ ــأس» .ويـطــالــب ه ــؤالء ب ـ «ال ـحـ ّـد من
اآلث ــار األخــاقـيــة السلبية للعمل عبر
وضــع قيود أكثر صرامة على ساعات
الـعـمــل» .وتــدعــو الــدكـتــورة فــي جامعة
ديــوك األميركية كاثي ويكس إلى يوم
عمل مدته ست ساعات بال خفض في
األجور ،وأن يتعامل أصحاب العمل مع
فكرة تعريض عدد أقل من األشخاص
إلج ـ ـهـ ــاد وإلض ـ ـعـ ــاف ق ــدراتـ ـه ــم خ ــال
تأديتهم وظائفهم».
تضيف« :يجب أن تشمل رؤيــة العمل
األق ـ ــل م ـنــح امل ــزي ــد م ــن أوق ـ ــات ال ـف ــراغ
ل ـل ـم ــوظ ـف ــن وتـ ـسـ ـهـ ـي ــل اس ـت ـع ــادت ـه ــم
أن ـ ـش ـ ـطـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــآدب الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــاء وح ـ ـفـ ــات
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى وال ـ ـل ـ ـق ـ ــاءات ال ـش ـخ ـص ـيــة
وال ـع ـبــادة الــديـنـيــة الـتــي ت ــدور حولها
عجلة الحياة ،فليس الغرض من حياة
اإلنـســان إره ــاق األج ـســاد ،والـغــرق في
رسائل بريد إلكترونية تافهة .وركائز
وس ـي ــاس ــات ال ــرؤي ــة ال ـج ــدي ــدة للعمل
تشكل مجرد وسائل لدعم توفير رعاية
أف ـض ــل مل ــواه ــب امل ــوظـ ـف ــن ،أو إي ـج ــاد
إط ــار مناسب لكسبهم الــراحــة مــع من
يحبون» .وتشير ويكس إلى أن «الهدف
هو إخضاع العمل للحياة التي تحتاج
أيضًا إلى تضامن رب العمل ،واعترافه
ب ــأن مـصــالـحــه قــد تلتقي مــع مصالح
املوظفني في تجنيبهم الحياة البائسة.
ونحن نعلم أن تهديد العمل الزدهــار
ال ـن ــاس ق ــائ ــم وم ــوج ــود ،ل ـكــن تطبيق
فـضــائــل الهيكل األخــاقــي أم ــر ممكن،
وقد ال يؤثر على اإلنتاجية».
(كمال حنا)

بتفاصيل تراثية مهمة موجودة في املساحة
املـتـبـقـيــة مــن امل ـط ـعــم« .ال أس ـعــى إل ــى تغيير
مالمح املنزل حتى لو صار مطعمًا» .وعادة
م ــا ي ـت ـج ــول رواد امل ـط ـع ــم ف ــي أروق ـ ـتـ ــه عـنــد
الــزيــارة ،ويطرحون األسئلة علينا للتعرف
عـلــى أس ـمــاء الـشــواهــد املـعـمــاريــة املــوجــودة،
بحسب أبو عواد.
تشويه البيوت القديمة

يرى ناشطون أن قائمة األسعار الباهظة في
بعض األحيان لألطباق املقدمة في البيوت
القديمة والتراثية ،التي تحولت إلى مطاعم،
هي أحد أشكال التشويه الذي طاول البيوت
الـقــديـمــة ،بــل ونـســف صبغة الـبـســاطــة التي
طـبـعــت ال ـح ـيــاة ف ــي تـلــك ال ـب ـيــوت عـلــى مــدى
سنوات طويلة .تقول فيحاء عيسى لـ «العربي
ال ـجــديــد» إن ـهــا تــرفــض ت ـنــاول ط ـعــام سـعــره
مرتفع في البيوت القديمة التي تحولت إلى
مطاعم .برأيها ،هذا معارض ملفهوم البساطة
الــذي قــام عليه البيت القديم بــاألســاس .قبل
سـنــوات ع ــدة ،هــدم أحــد امل ـنــازل القديمة في
مدينة رام الله وسط الضفة الغربية ،واختار
رج ــل األع ـم ــال امل ـع ــروف أس ــام ــة خ ـلــف ،وهــو
ابن إحدى العائالت األصلية للمدينة ،جمع
أحجار هذا املنزل وبعض توابعه املعمارية
مثل البالط القديم ،وإعــادة بنائه على شكل
مطعم افتتحه في نهاية شارع السهل وسط
رام الله التحتا ،أي البلدة القديمة لرام الله،
حـيــث تنتشر الـبـيــوت الـقــديـمــة الـتــي تحول
جزء منها ُ إلى محال تجارية ومطاعم ،منها
شـعـبـيــة وأخ ـ ــرى حــدي ـثــة ،تـعـتـمــد غالبيتها
النمط املعماري البسيط ،أي املكون من غرف
صغيرة مع علية وربما حوش (شبه حظيرة
توضع فيها الــدواب) وراويــة (مخزن أطعمة
الـ ـ ــدواب) .ي ـقــول خـلــف لـ ـ «ال ـعــربــي الـجــديــد»:
«أؤيد تحويل البيوت القديمة إلى مطاعم ،إذ
يحافظ ذلك على البيوت القديمة» ،الفتًا إلى
أن «قائمة الطعام والشراب لدينا في املطعم
ال يمكن وصفها بباهظة الثمن ،وال بــد من
األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار كـلـفــة الـصـيــانــة العالية
للبيت القديم ،وهي أعلى بكثير من االعتناء
بأي بيت آخر».
آراء مختلفة

من جهتها ،تقول خولة العووادة ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :مـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـك ــون سعر
الخدمات املقدمة مرتفعًا في بعض املطاعم
الـقــديـمــة ،إذ إن فـكــرة تحويلها إل ــى مطعم
وترميمها تعني أن ثمة تكاليف مضاعفة
أمام صاحب املشروع .كما أن مرتاد املطعم
ي ـعــرف مـسـبـقــا أن ــه أمـ ــام فــرصــة الس ـت ـعــادة
ذكــريــات وتخيل حياة مــن كــانــوا فــي البيت
ال ـقــديــم ،وه ــذا مــا يــوفــره املـطـعــم ولـيــس أي

سكان مناطق النفط الليبية ينتظرون «الحياة»
طرابلس ـ العربي الجديد

ي ـع ـيــش س ـك ــان م ـنــاطــق الـ ــواحـ ــات الـلـيـبـيــة
وس ــط ان ـت ـشــار واسـ ــع لـلـتـلــوث ال ـنــاتــج من
ت ـس ـ ّـرب ــات ح ـقــول ال ـن ـفــط ومـصــافـيـهــا الـتــي
تتواجد في أماكن غير بعيدة عن األحياء،
خصوصًا في مناطق جالو وأوجلة ،وتلك
ف ــي الـ ـه ــال ال ـن ـف ـطــي ال ـق ــري ـب ــة م ــن م ــوان ــئ
التصدير (وسط).
وتـعـهــدت حكومة الــوحــدة الوطنية أخيرًا
ببحث مشاكل هذه املناطق ،وبينها التلوث
ال ـن ـف ـط ــي ،وإطـ ـ ـ ــاق مـ ـش ــاري ــع ل ـتـنـمـي ـت ـهــا،
علمًا أن وفـ ـدًا مــن ممثلي أهــالــي منطقتي
الهالل النفطي والواحات ناقش مع رئيس
الحكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس
العراقيل التي تواجه بلداتهم على صعيد
التلوث البيئي ،ووضع الشباب والوظائف.
ونقل الوفد عن الدبيبة حرصه على إيجاد
حلول في إطــار برنامج الحكومة لـ «عــودة
الحياة» الذي أطلقته في عدد من املناطق.
وب ـع ــد ال ـل ـق ــاء ،أع ـل ـنــت امل ــؤس ـس ــة الــوطـنـيــة
ل ـل ـن ـفــط إط ـ ـ ــاق م ـ ـشـ ــروع مل ــراقـ ـب ــة ال ـت ـل ــوث
وإجراء تحاليل بيئية في منطقة الواحات،
م ــؤك ــدة أن هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع «ي ــوج ــه رس ــال ــة
صريحة ألهالي املنطقة تفيد بأننا نخضع
ب ـلــدات ـهــم الخ ـت ـب ــارات ت ـهــدف إل ــى معالجة
اآلثار السلبية لعمليات استخراج النفط».
ووصفت املؤسسة الوطنية للنفط في بيان
أصــدرتــه هــذا املـشــروع بأنه «األكـثــر أهمية
ف ــي عـمـلـيــاتـهــا ،وي ـث ـبــت اه ـت ـمــام ـنــا الـبــالــغ
بــالـبـيـئــة وبـحـمــايـتـهــا» .ورج ـح ــت أن يـبــدأ
امل ـشــروع قــريـبــا فــي تنفيذ كــل االخـتـبــارات
الـبـيـئـيــة ال ـتــي ت ـهــم ك ــل م ـنــاطــق الـعـمـلـيــات
النفطية.
وأوض ـ ـحـ ــت امل ــؤسـ ـس ــة أنـ ـه ــا ات ـ ـخـ ــذت مـنــذ
ع ـ ــام  2012ح ــزم ــة إج ـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـع ـمــل عـلــى
ت ـح ـســن ال ــوض ــع ال ـب ـي ـئــي ف ــي ك ــل مـنــاطــق
عملياتها ،وبينها مشاريع تقليل الغازات
املنبعثة ،وتقليل برك املعالجة للنفط .لكن
خليفة املجبري ،أحد سكان جالو بمنطقة
الــواحــات ،يؤكد لـ«العربي الجديد» أن «ال
شيء يثبت حقيقة مشاريع املؤسسة على
أرض ال ــواق ــع ،إذ ال يـ ــزال س ـكــان ال ــواح ــات
يعانون من آثار التلوث».
ورغ ــم أن ح ـقــول نـفــط لـيـبـيــة مـثــل ال ـشــرارة
والفيل بعيدة عن املناطق السكنية ،تنتج
ح ـق ــول الـ ــواحـ ــات وح ـ ــوض ال ـن ـفــط مــايــن
ب ــرام ـي ــل ال ـن ـفــط ف ــي مـ ـح ــاذاة م ـنــاطــق آهـلــة
بالسكان ،ال سيما في جالو وأجخرة وزلة
ومرادة وغيرها.
ويــوضــح املجبري أن «م ــزارع جــالــو األكثر
شهرة في ليبيا في إنتاج التمور والطماطم
وأص ـن ــاف زراع ـي ــة م ـت ـعــددة أخـ ــرى ،تعاني
مــن جفاف حــاد منذ سـنــوات بتأثير تزايد

م ـع ــدالت ال ـت ـلــوث الـنـفـطــي ف ــي الـ ـه ــواء .كما
ان ـت ـشــرت فـيـهــا أمـ ــراض ل ــم نـعــرفـهــا سابقًا
مثل الـســرطــان ،وتـعــرضــت الـنـســاء لحاالت
إجـ ـه ــاض ك ـث ـي ــرة ،م ــا ي ـج ـعــل الـ ـن ــاس أكـثــر
اقتناعًا الـيــوم بــأن هــذه الـظــواهــر املرضية
سـبـبـهــا ال ـت ـلــوث الـنـفـطــي الـ ــذي يـمـكــن ألي
شخص يعبر منطقة الــواحــات أن يالحظه
بوضوح وسهولة في الهواء».
ويـ ـت ــاب ــع« :الـ ـتـ ـق ــى األه ـ ــال ـ ــي م ـ ـ ــرات وف ـ ــودًا
ح ـكــوم ـيــة وم ـم ـث ـلــن ل ـل ـمــؤس ـســة الــوط ـن ـيــة
ال ـن ـف ــط ،ون ـق ـل ــوا ل ـه ــم شـ ـك ــاوى ك ـث ـي ــرة عــن
ّ
تسرب مخلفات النفط الــى داخل
استمرار

أطلقت المؤسسة
الوطنية للنفط مشروع
مختبر لمراقبة التلوث
في منطقة الواحات

األح ـي ــاء السكنية أو ج ــواره ــا ،وتشكيلها
بركًا كبيرة فيها ،وكذلك من ارتفاع أعمدة
الدخان املنبعثة من حقول استخراج النفط
ف ــي س ـم ــاء م ـنــاطــق الـ ــواحـ ــات ،وال ـ ــذي بــات
مشهدًا اعتياديًا لديهم».
من جهته ،يؤكد رئيس املجلس التنفيذي
ل ـب ـل ــدي ــة جـ ــالـ ــو ،ف ـ ــرج ع ـق ـي ـل ــة ،فـ ــي حــدي ـثــه
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» عــدم تـجــاوب الجهات
الحكومية مع األزمة البيئية التي تعانيها
مناطق الــواحــات والـهــال النفطي ،ويقول:
«ال ـت ـق ـي ـنــا وفـ ـ ـدًا م ــن ش ــرك ــة ال ــواح ــة للنفط
رافـقــه مـســؤولــون مــن وزارة النفط والـغــاز،
وأب ـل ـغ ـنــاهــم ض ـ ــرورة ح ــل مـشـكـلــة الـتـلــوث
وان ـب ـع ــاث ــات الـ ـغ ــاز ال ـنــات ـجــة م ــن عـمـلـيــات
النفط».
وي ـش ـيــر عـقـيـلــة إل ــى أن ال ـح ـكــومــة تـعـهــدت
إنشاء صناديق إلعمار ودعم مناطق النفط
ّ
تمول من خــال حسم نسبة من كل برميل
ن ـفــط يـسـتـخــرج م ــن ه ــذه امل ـن ــاط ــق ،مـشــددًا
على أن حل مشكلة التلوث البيئي «ستكون
إحدى أهم أولويات البلدية في حال إنشاء

صـ ـن ــدوق اإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار» .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ال ي ــرى
املهندس في شركة الواحة النفطية املبروك
غ ــوي ـل ــة ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
وج ــود حــل واق ـعــي ألزم ــة الـتـلــوث النفطي
إال فـ ــي ح ـ ــال ع ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة
ال ـتــي تـعـمــل فــي م ـجــال الـنـفــط ،ألن ـهــا تملك
اإلمكانات والتقنيات الالزمة التي ال تتوافر
ل ــدى الـقـطــاع املـحـلــي ،علمًا أن بـنــود عقود
عملها فــي ليبيا تـلــزمـهــا إن ـشــاء مـشــاريــع
لتنمية مناطق اسـتـخــراج النفط يمكن أن
ُيطلب عبرها حل أزمة التلوث».
وتـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث تـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر إع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـت ـ ـنـ ــاول
قـضـيــة الـتـلــوث الـبـيـئــي فــي مـنــاطــق النفط
عن معاناة السكان من التداعيات الصحية
للتلوث ،وبينها انتشار أمــراض حساسية
جلدية وأن ــواع مــن الـســرطــانــات ،خصوصًا
ســرطــان الـجـلــد ،وأي ـضــا عــن األضـ ــرار التي
ت ـخ ـل ـف ـهــا ش ــاحـ ـن ــات وصـ ـه ــاري ــج ش ــرك ــات
النفط على شبكات الـنـقــل ،وتـلــك املرتبطة
ب ــامل ــزروع ــات وال ـن ـب ــات ــات وال ـح ـب ــوب الـتــي
تنتجها هذه املناطق.

ينهي تحويل البيوت التراثية إلى مطاعم شكل الحياة القديمة بصفتها
مكونًا ثقافيًا مهمًا في تركيبة الموروث الفلسطيني في البيوت
ومنها األحواش التي تضم ،بحسب المصور الصحافي وموثق التراث
الشعبي أسامة السلوادي ،أشجار الحمضيات واللوزيات وأحــواض
النباتات العطرية .ويقول إن «تحويل البيت إلى مطعم يهدم النمط
المعماري واالجتماعي واالقتصادي ألحياء بأكملها».

السلوادي :تحويل البيوت
التراثية إلى مطاعم ينهي
شكل الحياة القديمة

ال ـف ـن ــي ل ـل ـغ ــول) ف ــي ق ـل ــب رام ال ـل ــه ال ـت ـح ـتــا،
كمحاولة لنقل عمله الفني إلــى مكان جديد
والحفاظ على الطراز املعماري القديم وعدم
هجره ،كما يقول لـ «العربي الجديد» .ويؤكد
أن «فـكــرة تحويل جــزء مــن الـبـيــوت القديمة
إلى مقاه أو مطاعم من شأنها الحفاظ على
البيوت القديمة من الهجران والخراب .وإذا
ما أردنــا الحفاظ على هذه البيوت ،فإن ذلك
يـصــح ف ــي دولـ ــة تـتـمـتــع بــاملـيــزانـيــة الـكــافـيــة
وتحرص على حماية الثقافة والتراث ،وليس
هذا حال فلسطني .ويمكننا مالحظة أن عدد
البيوت الـتــي تـحــول إلــى مطاعم أو مشروع
تجاري محدود».
رمـ ــم الـ ـغ ــول غ ــرف ــة قــدي ـمــة وص ـغ ـي ــرة وســط
رام الـلــه التحتا وحولها إلــى مقهى ثقافي،
واستطاع إضــافــة مــا ُيشبه «العلية» لجذب
املزيد من الــزوار واالستفادة منه في أنشطة
مـســرحـيــة ث ـقــاف ـيــة ،واس ـت ـق ـطــاب كــافــة فـئــات
املجتمع وخصوصًا الشباب.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

جامعات عربية بالمئات
زهير هواري

ما دمنا قد توقفنا عند الجامعات في لبنان بأوضاعها املتعثرة ألسباب
وع ــوام ــل وبــائـيــة وغ ـيــر وبــائ ـيــة ،مــن األجـ ــدى تـقــديــم ص ــورة إجـمــالـيــة عن
الـجــامـعــات الـعــربـيــة .هـنــا نـتـحـ ّـدث عــن م ـئــات مــؤسـســات الـتـعـلـيــم الـعــالــي،
س ــواء أكــانــت خــاصــة أو رسـمـيــة .وبــالـطـبــع عــن مــايــن ال ـطــاب فــي شتى
االختصاصات ومجاالت الدراسة العلمية أو اإلنسانية.
ومن البديهي أن نحصر متابعتنا في موضوع واحد هو االمتحانات وما
سبقها ومــا يليها .إذ مــن امل ـعــروف أن معظم الـجــامـعــات ال تـفــرض على
طالبها نوعًا مـحـ ّـددًا مــن االمـتـحــانــات ،هــو الكالسيكي امل ـعــروف .فعملية
التقييم لديها أكثر اتساعًا من مجرد الدخول إلــى القاعة في يــوم أو أيام
محددة ،واإلجابة عن أسئلة مطروحة من أستاذ أو أساتذة املادة .إذ تدخل
في عملية االمتحان املشاريع ،سواء أكانت مشاريع تخرج أو فصلية وحتى
صفية .كذلك يدخل ضمن عالمات التقييم األداء الحقلي أو املعملي.
بالطبع هناك رسالة دبلوم الدراسات العليا املعمقة (أو املاجستير) وأطروحة
الدكتوراه مع ما يرافقهما من أوراق وأبحاث ونشريات تمهيدية .وعلى كل
منها عالمات تبعًا ملا تقرره اإلدارة األكاديمية .حتى إن العديد من الجامعات
باتت تصل العالمات هذه فيها إلى ما مجموعه  60أو  70في املائة من التقدير
النهائي ،متجاوزة مبدأ االمتحان كمقرر ،وحصره بنسبة ال تزيد كثيرًا عن
 30إلى  40في املائة فقط .مع ذلك يظل االمتحان ذا وزن راجح .واآلن لنرى
كيف تعاطت العديد من الجامعات العربية مع الظروف املفروضة ،باعتبار أن
ّ
متابعتها على العموم تتطلب دراسات وأبحاثًا تفصيلية ،ال بد من أن يشارك
فيها عشرات ومئات الباحثني األكاديميني بالنظر لتنوع وتعدد التجارب.
ففي جميع أنحاء املنطقة العربية ،عمل األكاديميون جاهدين على تقييم
الطالب مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الثاني ،الذي اعتمد التعليم عن ُبعد
بسبب انتشار وباء كوفيد .19-ترافق ذلك مع التخطيط لكيفية إعادة فتح
ً
الجامعات املغلقة .وقد ارتبط هذا التقييم أصال مع االنتقال االضطراري إلى
التعليم عن ُبعد .في الدول واملجتمعات التي كانت تملك رصيدًا مرتفعًا في
امتالك األجهزة الرقمية وشبكات اإلنترنت السريعة والتعامل معها ،سارت
األمور على نحو طبيعي تقريبًا ،ولم تظهر عقبات مستعصية .ومثل هذا
االستنتاج ينطبق بشكل رئيسي على الدول الخليجية ذات املستوى املرتفع
من الدخل والرقمنة العامة والخاصة على حد سواء.
ّ
أما في الــدول التي تعاني من مستويات متدنية على صعيد هذا الدخول،
وصعوبات حكومية في سد النقص الحاصل ،فبدت املشكلة أكثر تعقيدًا،
ما دفع بالعديد منها نحو العودة إلى شاشات التلفزة باعتبارها الخيار
الــوحـيــد املـتــاح عــن اإلف ــادة مــن تكنولوجيا اإلنـتــرنــت ،ومــا يرتبط بها من
تجهيزات مالئمة .أمــا في الــدول التي تعاني من أوضــاع أمنية وخدماتية
مضطربة فـبــدت الـخـيــارات بالغة الصعوبة ،مــا يجعل الحلول عـبــارة عن
مبادرات فردية أو موضعية في أحسن األحوال.
(باحث وأكاديمي)

حليب األم :جدال حول توسع التجارة
يبدو ّ
أن الشركات
المتخصصة بتوفير حليب
األمهات باتت أكثر اهتمامًا
بتوسيع تجارتها ،ما يثير
مخاوف تتعلق بالجانب
األخالقي لذلك
لندن ـ العربي الجديد

خالل السنوات املاضية ،زاد الطلب على حليب األم،
وباتت فئات كبيرة من الناس تعمد إلى شراء حليب
ً
ال ـثــدي ب ــدال مــن الحليب الـصـنــاعــي .أم ـ ٌـر قــد يكون
ً
مقبوال من الناحية الطبية واألخالقية ،طاملا كان
ّ
الهدف من الشركات التي تزود املستهلكني بحليب
األم تقديم خدمات صحية .إال أن األمــر قد يتحول
ّ
إلـ ــى مـعـضـلــة أخ ــاق ـي ــة ،ف ــي ظـ ــل س ـعــي ال ـشــركــات
املتخصصة فــي تـقــديــم حليب األم إل ــى الجمهور
إل ــى زي ــادة أربــاح ـهــا ،مــن دون االه ـت ـمــام بالصحة
ال ـج ـس ــدي ــة وال ـن ـف ـس ـي ــة ل ــأمـ ـه ــات الـ ـل ــوات ــي يـبـعــن
حليبهن ،بحسب ما توصلت إليه ّ
معدة تقرير نشر
في مجلة «ذا كونفرزيشن» بنسختها البريطانية،
بيث دالي .وبحسب التقرير ،زاد الطلب على حليب
األم من قبل الشركات نظرًا إلى ارتفاع الطلب عليه
من قبل الجمهور .على سبيل املثال ال الحصر ،بات
العبو كمال األجـســام ومجموعة «األك ــل النظيف»
(األغــذيــة غير املعالجة الـطــازجــة) يعتمدون على
استخدام حليب األم كبديل غذائي .ونتيجة لذلك،
باتت هذه التجارة رابحة جدًا في اململكة املتحدة.
على سبيل املثال ،تنتج إحــدى الشركات لتصنيع
حليب األم ســت زجــاجــات بحجم  50ميليلترًا في
مـقــابــل  45جـنـيـهــا إسـتــرلـيـنـيــا (ن ـحــو  62دوالرًا).
أسباب عـ ّـدة ُت ّ
شجع الشركات التي تنتج منتجات
حليب األم في مختلف أنحاء العالم ،بما فيها الهند
وكمبوديا والواليات املتحدة وإنكلترا ،على زيادة
ّ
حجم تجارتها .وبحسب التقرير ،فإن تعاظم أرباح
هــذه الشركات يعود بالدرجة األولــى إلــى أن الفئة
املستهلكة لحليب األم لم تعد تقتصر على األفراد،
بل تشمل مقدمي الرعاية الصحية واملستشفيات.
من جهة أخرى ،ال يمكن بيع هذا املنتج بشكل غير
قانوني ،أي الترويج له من دون االلـتــزام بمعايير
ّ
طبية معينة ،إذ إن بيع الحليب بشكل غير رسمي
يـشـكــل خ ـط ـرًا عـلــى املـسـتـهـلــك ،س ــواء ك ــان رضيعًا
ّ
أو بالغًا ،ألن الحليب يمكن أن ينقل الفيروسات
والبكتيريا .وتــروج هذه الشركات لنفسها كبديل
أفضل للسوق غير الرسمي ألنها تختبر الحليب
وتـعــالـجــه لتقليل مـخــاطــر األمـ ــراض الـتــي تنقلها
األغذية.
مخاطر عدة

تسرّبات النفط خلقت بركًا ملوثة وسط أحياء سكنية ()Getty

أكاديميا

هدم النمط المعماري

م ـك ــان آخـ ــر .ل ــذل ــك ،م ــن الـطـبـيـعــي أن تـكــون
أس ـع ــار امل ــأك ــوالت م ـضــاع ـفــة» .ف ــي امل ـقــابــل،
ترفض ثروت عبد العزيز ،ما سبق ،وتقول
لـ«العربي الجديد»« :إذا كانت فكرة تحويل
ب ـيــوت ـن ــا إل ـ ــى مـ ـش ــاري ــع تـ ـج ــاري ــة وم ـطــاعــم
م ـجــديــة ،فـلـنـســع إل ــى ت ـحــويــل ب ـيــت جــدتــي
إلــى مخبز ،ولنرفع سعر الرغيف فيه» .أما
ضحى ج ــرار ،فـتـقــول« :ال ُيعقل أن تتناول
أربع قطع من الجنب املقلي بقيمة  30شيكل
(نحو  10دوالرات) ملجرد أنــك تتناوله في
مكان قــديــم» ،في إشــارة إلــى بعض املطاعم
الـقــديـمــة فــي بـلــدة بـيــرزيــت شـمــال رام الـلــه،
التي تتميز بطرازها املعماريّ .
ق ـبــل ن ـحــو ع ــام ــن ،اف ـت ـتــح امل ـم ــث ــل وامل ـخ ــرج
املسرحي فــادي الغول مقهى «سفر» (االســم

19

ومــع سعي الـشــركــات لتنمية أعمالها ،مــن املرجح
أن تتطلع بشكل متزايد إلــى عقود أكثر استقرارًا

بنك لحليب األمهات (سيرغي بوبيلييف)Getty /

صممت أنظمة التبرع
ّ
لتجنب االستغالل التجاري
ألجساد النساء
وطويلة األجل مع كيانات أكبر ،مثل هيئة الخدمات
الصحية الوطنية ( )NHSفي إنكلترا ،وهو أمر بالغ
األهـمـيــة وال ـخ ـطــورة .وبـحـســب مـعــدة الـتـقــريــر ،قد
يؤدي تودد الشركات إلى مقدمي الرعاية الصحية
ل ـي ـص ـب ـحــوا م ــوردي ـه ــا إلـ ــى زيـ ـ ــادة ت ـكــال ـيــف نـظــام
الرعاية الصحية مع خلق معضالت أخالقية .ففي
حال انتقلت األمهات من التبرع بالحليب للخدمات
الـصـحـيــة الــوط ـن ـيــة وب ـن ــوك الـحـلـيــب إل ــى الـتـبــرع
ّ
ل ـل ـشــركــات ،فـ ــإن األثـ ــر الـطـبـيـعــي ه ــو دف ــع مـقــدمــي
الرعاية الصحية إلى اللجوء إلى مثل هذه العقود
لتوفير الحليب في خدماتهم ومجتمعاتهم.
استغالل للنساء

وتذكر العديد من هــذه الشركات أن هــؤالء النساء
ال ـل ــوات ــي ي ـقــدمــن ال ـح ـل ـيــب يـقـمــن ب ــذل ــك بصفتهن
«مـ ـتـ ـب ــرع ــات» ،م ــا ي ـع ـنــي أنـ ـه ــن ال ي ـح ـص ـلــن عـلــى
ب ــدل م ــادي أو يـتــم توظيفهن مــن قـبــل شــركــة .وإذ
تــرى الشركات أن امل ــرأة مــن الطبقة املتوسطة هي
«مانحة نموذجية» ،تشير األبـحــاث إلــى أنــه ليس
من الواضح ما إذا كان الحليب الذي تحصل عليه

الشركات تتبرع به نساء من املجتمعات الفقيرة،
وغالبًا في البلدان النامية أو املجتمعات املهمشة،
وال ـل ــوات ــي ُي ــدف ــع ل ـهــن م ـقــابــل ال ـح ـل ـيــب ،م ــا يعني
استغالل الفقيرات .وفي وقت ّ
صممت أنظمة التبرع
ّ
لتجنب االستغالل التجاري ألجساد النساء ،فإن
هـنــاك م ـخــاوف حقيقية مــن أنـنــا نـنـخــرط اآلن في
تسليع مادة تنتجها النساء.
الضخ من أجل الربح

وف ــي الــوقــت ال ــذي قــد يــزيــد فـيــه تـســويــق منتجات
ّ
التبرع ،من املحتمل أن تكون هناك
الحليب وبرامج
حاجة لتوظيف النساء للضخ بموجب عقود عمل
على املدى الطويل لخلق إمدادات أكثر استقرارًا .مع
ذل ــك ،قــد تـكــون النتيجة أن تضخ النساء مــن أجل
الربح .ويحدث األمر في جميع أنحاء العالم ،ما أدى
إلى مشكالت على غرار ضخ النساء أكثر مما يفعلن
لتلبية مطالب الـشــركــة ،أو حتى تحويل التغذية
عن أطفالهن .هذه املخاوف بشأن ممارسات الدفع
والتوظيف ساهمت في خلق نشاط مجتمعي في
الواليات املتحدة ،وقادت كمبوديا إلى فرض حظر
كامل على املبيعات إلى الواليات املتحدة.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن مـنـظـمـتــي األم ـ ــم امل ـت ـحــدة
للطفولة «يــونـيـســف» والـصـحــة الـعــاملـيــة تــؤكــدان
أن الرضاعة الطبيعية هي حجر الــزاويــة في بقاء
الــرضــع واألطـفــال الصغار على قيد الحياة ،وهي
امل ـص ــدر األف ـض ــل لـتـغــذيــة الــرض ـيــع ،وت ـعــزيــز نمو
ً
دماغه ،فضال عن الفوائد األخرى التي تستمر مدى
الحياة لدى كل من األم والطفل.
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مجتمع فالش

تظاهرة
مطالبة بنزح
السالح النووي
في برلين

عرض لصاروخ  9M729في موسكو

أمستردام تستذكر كارثة هيروشيما النووية

يأتي أسبوع نزع السالح
( 30 - 24أكتوبر /تشرين
األول) ،في الوقت الذي
يعيش فيه العالم الكثير من الحروب.
والنتيجة هي املزيد من العنف
واملوت والفقر وغيرها من التداعيات
واألزمات .ويقول األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس إنه يجب
إعادة نزع السالح إلى صميم جهودنا
املشتركة من أجل السالم واألمنُ .
ويراد
من أسبوع نزع السالح تعزيز الوعي
وتحسني الفهم بقضايا نزع السالح
وأهميتها الشاملة .وتبدأ فعاليات
األسبوع من  24أكتوبر /تشرين األول،
وهي الذكرى السنوية لتأسيس األمم
املتحدة ،وتتواصل ألسبوع كامل.
وبحسب األمم املتحدة ،سعت البالد
على مر التاريخ إلى نزع السالح
لبناء عالم أكثر أمانًا وحماية الناس
من األذى .ومنذ إنشاء األمم املتحدة،
أدت الجهود املبذولة لنزع السالح
ولتحديد األسلحة دورًا حاسمًا في
منع األزمات والصراعات املسلحة
ُ
وت َح ُّل املشاكل ُ
وي َح ُّد من
وإنهائها.
التوترات واملخاطر املتزايدة من خالل
الحوار السياسي الجاد واملفاوضات
ً
بدال من استخدام األسلحة .وعلى
الرغم من كل ما سبق ،ما زالت
أسلحة الدمار الشامل ،وال سيما
األسلحة النووية ،مصدر قلق رئيسي
نظرًا لقوتها التدميرية ولتهديدها
البشرية جمعاء .ويهدد التراكم املفرط
لألسلحة التقليدية واالتجار غير
املشروع بها السلم واألمن الدوليني
والتنمية املستدامة ،في حني يهدد
استخدام األسلحة التقليدية الثقيلة
في املناطق املأهولة املدنيني.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

نزع السالح

أسبوع توعية للحد من العنف والحروب
البيرو تطلق حمالت للتخلص من األسلحة

ناشطون في نيويورك يطالبون بعالم خال من السالح النووي واالنبعاثات الكربونية
مبادرة لتسليم
السالح للدولة
في كولومبيا

مقاتل يتخلى عن
سالحه في أبيدجان

