
ليبيا: اتّجار في أعضاء البشر

سردينيا: هجرة سرية فجريمة منظمة

17

طرابلس ـ العربي الجديد

وسط األزمات التي ما زالت ليبيا تتخّبط 
ل  سجَّ

ُ
ت التي  االنتهاكات  كثيرة هي  فيها، 

بينها  من  على صعد مختلفة،  البالد  في 
ــاء الـــقـــســـري والـــقـــتـــل، بـــاإلضـــافـــة  ــ ــفـ ــ الـــخـــطـــف واإلخـ
ـــجـــار فـــي األعـــضـــاء الــبــشــريــة الــــذي كشفت 

ّ
إلـــى االت

السلطات عنه أخيرًا. فقد أعلن رئيس مكتب النائب 
العام، الصديق الصور، للمّرة األولى بشكل رسمي 
ــجــار في األعــضــاء البشرية يجري في ليبيا، 

ّ
ات عن 

وذلك في أثناء لقاء عقده برؤساء األجهزة األمنية 
فـــي الـــبـــالد، فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن شــهــر ســبــتــمــبــر/ 
أيلول الجاري. وتحّدث الصور عن نشاط جمعيات 
ومنظمات تنشط في مجال تنظيم عمليات الهجرة، 
ــــجــــار فـــي الــبــشــر وغـــســـل األمـــــوال 

ّ
فــتــعــمــد إلــــى االت

وتمويل التنظيمات املحظورة في البالد، في حني 
جار في األعضاء البشرية.

ّ
 جديدها هو االت

ّ
أن

ــاء فــــي مــنــشــور  ــ ــاد الــــصــــور، بــحــســب مــــا جـ ــ ــد أفــ ــ وقـ
 
ّ
عــلــى صــفــحــة مــكــتــب الــنــائــب الـــعـــام الــرســمــيــة، بـــأن

أظهرت  العامة  النيابة  أنجزتها  التي  التحقيقات 
مؤشرات تؤكد تنامي عمليات تنظيم الهجرة غير 
الشرعية على نطاق واسع، من أجل تحقيق منافع 
مادية غير مشروعة من قبل القائمني عليها، مشيرًا 
الــعــامــة رصــــدت أنــشــطــة نظمتها  الــنــيــابــة   

ّ
إلــــى أن

جمعيات »طاولت أنماطًا أخرى من السلوك اآلثم، 

جار في األعضاء 
ّ
البشر، واالت جار في 

ّ
أخصها االت

الــبــشــريــة، وغـــســـل األمـــــــوال، وتــمــويــل الــتــنــظــيــمــات 
املحظورة«.

وعــلــى الــرغــم مــن الــفــوضــى الــتــي عــاشــتــهــا الــبــالد 
ــاعـــدت على  ــتـــي سـ طــيــلــة الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، والـ
انتشار أنشطة غير مشروعة وانتهاكات بمختلف 
 مــا أعــلــنــه الــنــائــب الــعــام حـــول رصــد 

ّ
الـــصـــور، فـــإن

ــجــار في األعــضــاء البشرية هو األّول من 
ّ
ات نشاط 

نوعه. وقد زاد من توّجس نشطاء ومراقبني للشأن 
العام في البالد، إعــالن مكتب النائب العام أخيرًا 
البشر وهو  في  جرين 

ّ
املت أحــد  القبض على  إلقاء 

من الجنسية الصومالية وُيدعي حسن قيدي، في 
أحد مناطق غرب ليبيا، كاشفًا النقاب عن قيادته 
جار تورطت في مقتل عشرات 

ّ
لشبكة منظمة لالت

ــجــار فــي أعضائهم«. 
ّ
مــن املهاجرين »مــن أجــل االت

وأوضح الصور في تصريحات صحافية في هذا 
ذها اللواء 

ّ
 عملية توقيف حسن قيدي نف

ّ
اإلطار أن

444 الــتــابــع لــلــحــكــومــة، مــشــيــرًا إلـــى إقــــرار املــهــّرب 
الصومالي بالتعامل مع مهّربني ليبيني متوّرطني 
 مــهــاجــريــن من 

ّ
ــق فـــي مـــمـــارســـة انــتــهــاكــات فـــي حــ

قبيل »االعــتــداء الجنسي على عدد من املهاجرات 
تحت التهديد، والتعّرض إلى مهاجرين باملعاملة 
 الــقــاســيــة إلرغـــــام ذويـــهـــم عــلــى دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة 

نظير إطالقهم«.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــعــّبــر الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة 

»الــعــربــي الــجــديــد« عن  الــلــيــبــيــة بــدريــة الــحــاســي لـــ
مخاوفها من ارتفاع مستوى خطر االنتهاكات في 
 »تقارير إعالمية عّدة تحّدثت عن 

ّ
البالد، وتقول إن

ما من دون دالئل ظاهرة، واآلن لدينا تأكيد 
ّ
ذلك، إن

من مسؤول في أعلى هرم السلطة القضائية وهو 
العام  »النائب   

ّ
أن الحاسي  الــعــام«. تضيف  النائب 

مًا، 
ّ
 منظ

ً
ما يعني عمال تحّدث عن جمعيات، وهــو 

إلــى مــوقــع لتصدير هذا  الــبــالد بنتيجته  تــحــّولــت 
 »إلقاء 

ّ
جار »، مشيرة إلى أن

ّ
النوع من عمليات االت

القبض على املهّرب الصومالي في داخل ليبيا دليل 
واضـــح عــلــى ازدهــــار ذلـــك فــيــهــا«. وتــذّكــر الحاسي 
اإلعــــالم بشكل  تناقلتها وســائــل  الــتــي  بــالــتــقــاريــر 
واسع في خالل عام 2017 والتي كشفت عن ازدهار 
ــه 

ّ
إن قائلة  ليبيا،  فــي  كعبيد  املهاجرين  بيع  ســوق 

كعبيد  املهاجرين  البشر  في  املتاجرين  ك 
ّ
»تمل مع 

أّي جريمة  اإلمــكــان تصّور  في  واحتجاز حريتهم، 
قـــد يــقــتــرفــهــا هــــــؤالء. وســـرقـــة أعـــضـــاء املــهــاجــريــن 
ــدًا«. وفـــي حني  أمـــر ممكن جــ ـــجـــار فيها 

ّ
االت بقصد 

تبدو الحاسي متفائلة من نشاط األجهزة األمنية 
ها 

ّ
والقضائية في البالد ملكافحة هذه الظاهرة، فإن

فـــي ذات الـــوقـــت تــعــّبــر عـــن »خــشــيــة مـــن أن يــشــارك 
الخارجون عن القانون بالبالد في ذلك«.

وفــــي اإلطــــــار نــفــســه، أعــلــنــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في 
ــاء الــقــبــض عــلــى شــخــص من  ــقـ ــرًا إلـ ــيـ بـــنـــغـــازي أخـ
ُيــدعــى هــشــام شــحــاتــة، انتحل  الجنسية املــصــريــة 

ــهــم ســابــق بــســرقــة أعــضــاء 
ّ
صــفــة طــبــيــب وهــــو مــت

النائب  ملكتب  صحافية  إفــــادة  وبــحــســب  بــشــريــة. 
 النيابة العامة في بنغازي ألقت القبض 

ّ
العام، فإن

عــلــى املــتــهــم املـــصـــري بــعــد بــدئــهــا الــتــحــقــيــق في 
حادثة خطأ طبي نجمت عنها وفــاة مواطنة في 
نتيجة  بــنــغــازي،  فــي  الــخــاصــة  املستشفيات  أحـــد 
ــزام الــطــبــيــب املــعــالــج بــالــقــواعــد الــطــبــيــة.  ــتـ عــــدم الـ
 املعالج منتحل صفة طبيب وهو مطلوب 

ّ
فتبنّي أن

لدى السلطات في قضايا عّدة، من بينها ارتكابه 
جار فيها.

ّ
جريمة سرقة أعضاء بشرية واالت

مجتمع
على  العثور  بعد  األصليني  السكان  إلــى  بــاعــتــذار  كــنــدا  فــي  الكاثوليكية  الكنيسة  أساقفة  ــّدم 

َ
ــق

َ
ت

صلوا قسرًا عن عائالتهم 
ُ
أكثر من ألف قبر بالقرب من مدارس داخلية أودع فيها سابقًا أطفال ف

الداخلية«  املـــدارس  تالميذ  عاشها  التي  »املعاناة  بـ بيان  في  األساقفة  وأقــّر  وثقافتهم.  ولغتهم 
»االنتهاكات الخطرة التي ارتكبها« بعض أبناء الطائفة الكاثوليكية. وبحسب لجنة التحقيق،  وبـ
 ما حصل كان »إبادة ثقافية« حقيقية. بدوره، اعتذر رئيس الوزراء جاسنت ترودو، نيابة عن 

ّ
فإن

)فرانس برس( بلده، ولم يستبعد تحقيقًا جنائيًا في هذه القضية. 

ت بنغالدش االتحاد األوروبــي على القيام بدور أكثر نشاطًا لتهيئة الظروف من أجل عودة 
ّ
حث

الروهينغا الذين فّروا إليها من ميانمار املجاورة. جاء ذلك في خالل لقاء وزير خارجية بنغالدش 
بوريل، على  األوروبـــي جوزيب  االتحاد  الخارجية في  السياسة  املؤمن ومنسق  الكالم عبد  أبــو 
 1.1  »نحو 

ّ
إن املؤمن  املتحدة في نيويورك. وقــال عبد  العامة لألمم  الجمعية  هامش اجتماعات 

مليون الجئ من الروهينغا الذين تستضيفهم بنغالدش حاليًا في مخيمات الالجئني في كوكس 
)األناضول(  على البالد«. 

ً
بازار ألسباب إنسانية صاروا عبئًا ثقيال

بنغالدش تحّث أوروبا على دعم ترحيل الروهينغاالكنيسة الكاثوليكية بكندا تعتذر إلى السكان األصليين

الحاسي  ــة  ــدري ب الحقوقية  الناشطة  تطالب 
تطبيق  في  الليبية  السلطات  »تشّدد  بضرورة 
ــون الــمــســؤولــيــة الــطــبــيــة، والــتــحــّقــق من  قــان
حصول المستشفيات على رخص لمزاولة الطب، 
مؤكدة  الجراحية«،  التخصصات  في  خصوصًا 
إلى  استنادًا  اإلنــذار  جرس  السلطات  قرع  »وجوب 
واستغالل  فيها  واالتّجار  األعضاء  سرقة  ظاهرة 

المهاجرين من خالل جمعيات منّظمة«.

تطبيق المسؤولية الطبية

قبالة شاطئ أولبيا شمال شرقي سردينيا، وهي 
الجزيرة الثانية لجهة املساحة في البحر األبيض 
املتوسط بعد صقلية، ينتظر مهاجرون سرّيون 
بــعــدمــا انتشلتهم  الــيــابــســة  بــلــوغــهــم  )الـــصـــورة( 
إحـــدى سفن اإلنــقــاذ. وقــد لفتت مــصــادر أمنية 
 ألن تــكــون خيوط 

ً
إيــطــالــيــة إلـــى أن ثــّمــة احــتــمــاال

إجرامية هي التي تحّرك تدفقات الهجرة السرية 
إلــى جــزيــرة سردينيا، وهي  أفريقيا  مــن شــمــال 

في  ورد  وقــد  ــي.  ذاتـ بحكم  ع 
ّ
يتمت إيــطــالــي  إقليم 

تقرير أصدرته مديرية مكافحة املافيا واإلرهاب 
)ديا( حول الهجرة، أّن »عام 2020 سّجل زيادة 
فـــي عــمــلــيــات رســـــّو قــــــوارب الـــهـــجـــرة الــصــغــيــرة 
ــتــي تــحــمــل مــواطــنــن جــزائــريــن عــنــد ســواحــل  ال
بعام  مقارنة  املــائــة  فــي   55.48 بنسبة  سردينيا 
مقارنة  مهاجرًا   1390 إليها  »وصــل  إذ   ،»2019
بــــ894 شخصًا فــي الــعــام الـــذي ســبــق«. وأوضــح 

 االهــتــمــام، 
ّ

ــذه الــظــاهــرة تــســتــحــق الــتــقــريــر أّن »هــ
 مـــن حــالــة الـــطـــوارئ 

ّ
خــصــوصــًا بــالــنــظــر إلـــى كـــل

ــي فــيــروس كــورونــا 
ّ

الصحية الــنــاجــمــة عــن تــفــش
الجديد، والتجنيد املحتمل للمهاجرين كأفراد في 
»العصابات من  أّن  إجــرامــيــة«. أضــاف  عصابات 
أصل نيجيري املوجودة في الجزيرة على سبيل 
املثال، تنشط في تهريب املخّدرات ولديها قنوات 
إمـــداد فــي أفريقيا وبــلــدان أخـــرى، وفــي إمكانها 

االســتــفــادة مــن الــســعــاة الــذيــن ينقلون املــخــّدرات 
في عبوات بيضوية الشكل يتّم ابتالعها«. وذكر 
»ثــّمــة عــصــابــات كــذلــك تشارك  أّن  التقرير كــذلــك 
جار في البشر، ال سّيما النساء 

ّ
في عمليات االت

في  تدخلهّن  ثــّم  إلــى سردينيا  تجلبهّن  الــلــواتــي 
مجال الدعارة على الجزيرة أو في مناطق أخرى 

من إيطاليا«.
)العربي الجديد، آكي(
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األحد 26 سبتمبر/ أيلول 2021 م  19  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2582  السنة الثامنة

)إيمانويليه بيرّونيه/ فرانس برس(



ــئـــيـــة، وُيـــــدفـــــع ذلــــــك عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة كـــارثـــة  ــيـ بـ
 األجـــنـــدات 

ّ
ــإن ــ فــيــضــانــات الــصــيــف. وعــلــيــه فـ

املقبلة ألّي مستشار أو مستشارة لن تسقط 
ــر )نـــحـــو طـــاقـــة مــســتــدامــة  الــــتــــحــــّول األخــــضــ
ُيــَعــّد  وتخفيض االنــبــعــاثــات الـــضـــارة( الـــذي 
الــدســتــوريــة  الـــشـــارع. فاملحكمة  مــن مــشــاغــل 
في البالد أصدرت في إبريل/ نيسان املاضي 
ة 

ّ
البيئة محق  منظمات 

ّ
بــأن أفـــادت فيه  قـــرارًا 

لــتــحــقــيــق  الــحــكــومــيــة  الـــقـــوانـــن   
ّ
أن ــــرى  تـ إذ 

الكربون  أكسيد  لثاني  مــوعــودة  تخفيضات 
في موعد أقصاه 2030 ال تستجيب في الواقع 
لــلــتــحــديــات. وقـــد شــــّددت تــلــك املــحــكــمــة على 
 الـــدعـــوى الــقــضــائــيــة الــتــي رفــعــهــا نشطاء 

ّ
أن

ــة، بــالــتــالــي ســوف 
ّ
الــبــيــئــة ومــنــظــمــاتــهــم مــحــق

يتعّن على الحكومة املقبلة تعديل وتشديد 
الــقــوانــن حــتــى نــهــايــة الـــعـــام املــقــبــل )2022( 
لتنفيذ إجـــراءات مهمة جــدًا بهدف الوصول 

إلى األهداف املرجّوة.
قـــد تــبــدو مــشــكــالت الــبــيــئــة وقــضــيــة الــتــغــّيــر 
املــنــاخــي فــي خـــارج أوروبــــا نــوعــا مــن الــتــرف. 
بمصالح  مــبــاشــرة  ق 

ّ
تتعل وألســبــاب  ها 

ّ
لكن

ــال املــقــبــلــة، على  ــيــ الـــســـكـــان ومــســتــقــبــل األجــ
خــلــفــيــة تــنــامــي الـــوعـــي فـــي خــــالل الــســنــوات 
املصالح  على  املستقبلية  باملخاطر  املاضية 
املشتركة، تــدفــع نحو ثلث األملـــان إلــى األخــذ 

بعن االعتبار سياسات مشاريع األشخاص 
املنوي انتخابهم في هذا الخصوص بهدف 

تحديد الخيارات.
ــلـــس الـــســـيـــاســـات  ــــي نـــــــدوة أقـــامـــهـــا »مـــجـ وفــ
الخارجية« في الدنمارك بالتعاون مع خبراء 
ــات  ــدراسـ فـــي الـــشـــأن األملــــانــــي، أّكــــد أســـتـــاذ الـ
األملانية في كلية العلوم السياسية بجامعة 
 القضايا البيئية 

ّ
»آرهــوس« دانييل فينك أن

اتـــجـــاهـــات مستقبل  بـــوضـــوح  تـــقـــّرر  ســــوف 
ــــن. ويـــلـــفـــت إلــــــى اخـــتـــالف  ــرلـ ــ ــي بـ ــ الـــحـــكـــم فـ
ــمــــن فــيــهــم  ــرات، »فــــاملــــحــــافــــظــــون بــ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ املـ
الــديــمــقــراطــيــون املــســيــحــيــون والــلــيــبــرالــيــون 
اليسار  الخضر وحـــزب  عــن حــزب  يختلفون 
ــيـــة تــــدخــــل الـــــدولـــــة فــــي حــســم  فــــي فـــهـــم أهـــمـ
معسكر   

ّ
أن فينك  أضــاف  البيئية«.  القضايا 

يمن الوسط بمختلف تياراته أقرب إلى ترك 
أمر تقرير مصير التحّول األخضر والحفاظ 
عــلــى الــبــيــئــة آللـــيـــات الـــســـوق، فــيــمــا الخضر 
واليسار أقرب إلى أخذ توّجهات الرأي العام 
ل الدولة 

ّ
بعن االعتبار، وبالتالي فرض تدخ

التام  ص 
ّ
للتخل السياسية  قراراتها  وآلــيــات 
من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. 

ومن خالل التحّول األخضر كما ُيطلق عليه 
التقليديون،  السياسيون  أملانيا، يخشى  في 
بمن فيهم الديمقراطي املسيحي وشريكه في 

ناصر السهلي

تنطلق اليوم، األحد 26 سبتمبر/ 
أيلول، االنتخابات الفدرالية لعام 
اختيار  لــأملــان  تتيح  الــتــي   2021
أعضاء جدد للبرملان االتحادي )بوندستاغ(. 
ــيــــوم لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى مــنــصــب  والـــتـــركـــيـــز الــ
املستشار ومــن الــذي ســوف يتصّدر املشهد، 
بل كذلك على القضايا األساسية التي تشغل 
ر عليه اجتماعيا وغير 

ّ
الناخب األملاني وتؤث

ذلـــك. فــتــحــاول »الــعــربــي الــجــديــد« عـــرض ما 
أظهرته النقاشات الدائرة في املجتمع األملاني 
الــــذي يــضــّم نــحــو 83 مــلــيــون نــســمــة، وكــذلــك 
استطالعات الرأي التي تتناول هواجس هذا 
املستقبلية.  وتوقعاته  وانتظاراته  املجتمع 
 قضية الهجرة 

ّ
ل مفاجأة، فإن

ّ
وفي ما قد يمث

أطـــراف ألغـــراض معّينة،  قــد يستغلها  الــتــي 
البلد  الحديث عن حاجة  ليست معزولة عن 
تراجع  بعد  العاملة  األيـــدي  إلــى  املستقبلية 
ــاه البلد  ـــجـ

ّ
ــــوالدات وات مــلــحــوظ فــي نــســبــة الــ

نحو الشيخوخة.

القضايا البيئية أولوية
جـــــاءت فــيــضــانــات الــصــيــف املـــنـــصـــرم الــتــي 
ــرت عــن  ــفــ ــــرب الـــبـــلـــد وأســ طــــاولــــت مـــنـــاطـــق غـ
أضـــــرار مـــاديـــة كــبــيــرة ووفـــــاة 173 شــخــصــا، 
الــذي  السجال  وأهمية  مكانة  مــجــددًا  لتؤّكد 
أملــانــي حـــول مخاوفه  ــاده معسكر شــبــابــي  قـ
ــكـــالت الــبــيــئــيــة.  مـــن الــتــغــّيــر املـــنـــاخـــي واملـــشـ
ـــحـــن الــرئــيــســيــن عن 

ّ
ــيـــار بـــن املـــرش ــتـ واالخـ

»الـــديـــمـــقـــراطـــي املـــســـيـــحـــي« أرمـــــــن الشــيــت 
الــديــمــقــراطــي« أوالف شولتز  و»االجــتــمــاعــي 
ــربــــوك لـــيـــس مـــجـــّرد  و»الــــخــــضــــر« أنـــالـــنـــيـــا بــ
اخـــتـــيـــار فـــي صـــنـــاديـــق االقــــتــــراع ملـــن ســوف 
يــخــلــف املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــال ميركل 
ـــمـــا 

ّ
ــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــرلــــن، إن ــامـ بـــعـــد 16 عـ

ــرة  ــ ــفـــي ذاكــ ــتـــمـــع. فـ تـــصـــويـــت ملــســتــقــبــل املـــجـ
شمال  ــي 

َ
واليــت فيضانات  مشاهد  الناخبن 

ــغـــرب  ــا ورايــــنــــالنــــد فــــي الـ ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ الــــراي-وســ
ــي، مـــع صـــعـــود الـــتـــخـــّوف مـــن عــواقــب  ــانــ األملــ
األزمات البيئية ال سّيما االحتباس الحراري 
املاضي  املناخي منذ يوليو/ تموز  والتغّير 

م األولويات.
ّ
إلى سل

ــّد في  ــ ِعـ
ُ
وفـــي اســتــطــالع لــقــنــاة »إيــــه آر دي« أ

بــدايــة سبتمبر الــجــاري، أبـــدى 33 فــي املائة 
من األملان اهتماما خاصا في قضايا البيئة، 
ال سّيما التغّير املناخي، إذ تأتي في مقّدمة 
االهتمامات، ما فرض في الواقع على مختلف 
حي األحزاب، باستثناء اليمن املتشّدد، 

ّ
مرش

تلك  ملواكبة  التلفزيونية  مناظراتهم  تعديل 
املشاغل.

انفتاحا  أكــثــر  بــات املجتمع األملــانــي  وهــكــذا 
إزاء ما يطرحه نشطاء ومنظمات  واهتماما 

انتخابات 
ألمانيا

البيئة والفقر 
والهجرة 

أبرز القضايا

قضايا كثيرة تشغل األلمان وقد ظهرت واضحة قبيل 
االنتخابات البرلمانية اليوم، فيما حاول المرّشحون االرتكاز 
عليها في حمالتهم. ولعّل أبرزها تختلف ما بين البيئة 

والرفاهية ومكافحة الفقر والهجرة

الفيضانات األخيرة أّكدت 
المخاوف من المشاكل 

البيئية عمومًا

التطّور االقتصادي 
ال يعني أّن األلمان جميعًا 

يعيشون رفاهية

1819
مجتمع

يؤّدي  أن  الديمقراطي،  االجتماعي  االئتالف 
الصناعات  إجهاض  إلى  رّبما  الدولة  ل 

ّ
تدخ

املقابل،  في  عاما.   250 على  املمتدة  األملانية 
تــحــقــق الــســيــاســيــة أنــالــيــنــا بـــربـــوك شعبية 
الخضر، من خــالل ذهابها مباشرة  لحزبها 
ــعـــرف  ــع. ويـ ــمـ ــتـ ــاالت املـــجـ ــغــ ــشــ ــم انــ ــّهـ ــفـ إلــــــى تـ
 كــثــيــريــن فـــي مــجــتــمــع غــربــي 

ّ
»الـــخـــضـــر« أن

ــراءات  الــبــالد تــحــديــدًا، يــريــدون تسريع اإلجــ
ــة بــمــجــتــمــعــهــم  ــدقــ ــحــ ــر مــ ــاطــ ــخــ ــة مــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ملـ
بــســبــب تــلــّمــســهــم املــبــاشــر لــلــتــغــّيــر املــنــاخــي. 
وهــؤالء وفقا للباحث األملاني موريتز شرام 
املــدى.  بعيدة  التضحية  معضلة  يــواجــهــون 
عــــّدت فــي الربيع 

ُ
فــقــد أظــهــرت اســتــطــالعــات أ

تراجعت  الخضر  شعبية   
ّ
أن كيف  املــاضــي، 

البنزين بمقدار  زيــادة أسعار  اقتراح  بسبب 
0.16 يــورو، وُيطرح ســؤال حول جدية رغبة 
الشارع األملاني في التوفيق ما بن قلقه من 
مستقبل املــنــاخ وســــداد الــفــاتــورة مــن جيبه 
 ثّمة 

ّ
الــخــاص. وبكلمات أخــرى، قــال شــرام إن

الناس،  فــي عقلية  إلــى تغيير جــذري  حاجة 
»فهم ال يريدون إلحاق األذيــة بجيوبهم من 
جهة ومــن جهة أخـــرى يرغبون فــي تحسن 

.»
ً
الظروف املناخية مستقبال

 الــرغــبــة فـــي حظر 
ّ
وفــــي ســيــاق مــتــصــل، فــــإن

ابــتــداًء  البنزين  على  العاملة  الــســيــارات  بيع 
من عام 2030، وتشديد الخضر على تقريب 
ــف عــن اســتــخــدام الــفــحــم ليأتي 

ّ
مــوعــد الــتــوق

فــي الــعــام نفسه بـــداًل مــن عــام 2038، يثيران 
 
ً
 ثراًء ودخال

ّ
حفيظة سكان شرق أملانيا األقل

من مواطنيهم في الغرب. فالبالد تعتمد على 
ف عنه وعن 

ّ
الفحم بنسبة 38 في املائة، والتوق

املــحــروقــات فــي الــســيــارات يــطــاول قــطــاعــات 
ومواطنن  صناعية  لوبيات  تشمل  واســعــة 
وخبراء يخشون من أن تصير تكلفة الطاقة 
لــذوي  مرهقة  والــكــهــربــاء  التدفئة  وبــالــتــالــي 
البالد،  املنخفض. فشرائح كثيرة في  الدخل 
بمن في ذلك سكان أملانيا الشرقية السابقة، 
مقارنة  »رفــاهــيــة«  املقترحات  تلك  فون 

ّ
يصن

الــــذي يعيشونه  الــصــعــب  الــيــومــي  بـــالـــواقـــع 
بمداخيل منخفضة. ويتسّبب ذلك في سجال 
حول مسائل الرفاهية والعدالة االجتماعية، 
كنقطة ثانية في اهتمامات األملان هذه األيام.

الفقر مصدر قلق
 
ّ
الــتــطــّور االقــتــصــادي-الــصــنــاعــي ال يعني أن
األملان جميعا يعيشون حالة رفاهية. وتفيد 
أرقام صادرة عن مؤسسات مهتمة بمستوى 
 الــبــالد تــضــّم نــحــو 14 

ّ
معيشة الــشــعــب، بـــأن

التي  بــرلــن  معايير  بحسب  »فــقــيــر«  مليون 
 مــن 60 في 

ّ
 مــن يكسب أقــل

ّ
ف فقيرًا كــل

ّ
تصن

ــل، أي نــحــو 1100  ــدخـ املـــائـــة مـــن مــتــوّســط الـ
يورو شهريا. وهذا التناقض بن قّوة ومتانة 
ــا وانــتــشــار الفقر  االقــتــصــاد الــرائــد فــي أوروبـ
ي سياسات سوق 

ّ
يعود في األساس إلى تبن

عمل تجعل الحّد األدنى لأجور )في الساعة( 
من األدنــى أوروبــيــا بنحو تسعة يــوروهــات. 
ر مناطق تقع في شرق البالد أكثر من 

ّ
وتتأث

غــيــرهــا، وهـــو مـــا يــفــّســر فـــي بــعــض املــنــاطــق 
حـــصـــول الـــحـــزب الــقــومــي املـــتـــشـــّدد )الــبــديــل 
مــن أجــل أملانيا( على شعبية أكبر مــن املــدن 
ــي أجـــور العمل الـــذي يــرد في 

ّ
األخــــرى. وتــدن

قــدرات  »الحفاظ على  إلــى  املحافظن  فلسفة 
يلقى  بات  املنافسة«  على  األملانية  الشركات 
بالنسبة  أهمية   

ّ
يحتل كما  كبيرة،  انتقادات 

إلى املقترعن أكثر من قضايا الهجرة.
وفـــي الــيــوم نفسه الـــذي يــصــّوت فــيــه األملـــان 
ــادي  ــ ــحــ ــ ــم االتــ ــهــ ــانــ ــرملــ ــــي بــ ــاء جـــــــدد فــ ــ ــــضــ ألعــ
العاصمة   

ّ
فــإن املستشار،  والــبــّت في منصب 

بــرلــن تــذهــب نــحــو اســتــفــتــاء شعبي يتعلق 
ــيــــاســــات شـــــركـــــات اإلســــــكــــــان الـــخـــاصـــة  بــــســ
إيجار  بــدالت  ارتفاع  مع  الكبيرة، خصوصا 
الشقق واملنازل في السنوات املاضية. وغياب 

ــّد األدنـــــــى لـــأجـــور  ــع الــــحــ ــ الـــتـــوافـــق عـــلـــى رفـ
وازدياد أعداد الفقراء يجعالن قضية اإلسكان 
خذ 

ُ
أ ما  إذا  حن، 

ّ
املرش اهتمامات  في مقدمة 

 54 فـــي املـــائـــة مـــن األملــــان 
ّ
بــعــن االعـــتـــبـــار أن

في   38 )مقابل  فــي سكن مستأجر  يعيشون 
في  النسبة  وترتفع  إسكندنافيا(،  في  املائة 
برلن وهامبورغ إلى 83 و76 في املائة على 
التوالي. وفي هذا اإلطار، يبدو حزب اليسار 
ــرب إلــــى الــشــعــب فـــي طــرحــه  ــ )دي لــيــنــكــه( أقـ
الــعــودة إلـــى تــحــديــد ســقــف لــبــدالت اإليــجــار.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

بعد كل عــدوان وتصعيد إسرائيلي على 
املدني والشرطة  الدفاع  فــرق  غــزة تنشط 
ووزارة الداخلية لتأمن األحياء واملواقع 
املـــدّمـــرة مــن املــتــفــجــرات الــتــي لــم تتفجر. 
وتــنــفــذ األجــــهــــزة الــفــنــيــة الــتــابــعــة لقسم 
داخــلــيــة  فـــي وزارة  املـــتـــفـــجـــرات  هــنــدســة 
الــقــطــاع تــحــديــدًا مــهــمــات خــطــرة فــي هــذا 
ــا تـــشـــبـــه تــلــك  ــهــ املــــجــــال يـــمـــكـــن الــــقــــول إنــ
ــتــــالل  ــود االحــ ــنــ ــة بـــمـــواجـــهـــة جــ الــــخــــاصــ

اإلسرائيلي على أرض املعركة.
األخطر  املتفجرات  مهندس  مهنة  تعتبر 
فـــي غــــزة نــســبــة إلــــى مـــخـــاطـــرهـــا، والــتــي 
ــرة لــدى  ــوافـ ــتـ ــات املـ ــانـ ــكـ تـــزيـــدهـــا قــلــة اإلمـ
أجــــهــــزة األمـــــــن املــــحــــاصــــرة، وافـــتـــقـــادهـــا 
ــورة لـــلـــتـــعـــامـــل مــعــهــا،  ــطــ ــتــ الـــتـــقـــنـــيـــات املــ
بــاعــتــبــار أن االحــتــالل اإلســرائــيــلــي يمنع 
منذ سنوات تــزود أجهزة األمــن بمعدات 

حديثة.
يوضح مهندس املتفجرات أحمد ماضي 
أنه يطّور مع زمالئه قدراته على مواجهة 
اإلمكانات  أقل  باستخدام  العمل  مخاطر 
املتاحة، وبينها الحصول على معلومات 
أن  مالحظتهم  رغــم  باملتفجرات،  خــاصــة 
يــحــّدث نوعيتها  االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
ويشير  الــغــزيــن.  قصفه  لــدى  وأصنافها 
إلى أنه يدرك خطر املهنة على مستقبله، 
ويشعر بقلق زوجته املتواصل عليه، علما 
»الــعــربــي  لـــ أنـــه أب ألربــعــة أوالد. ويــقــول 
مخاطر  عــلــى  مبنية  »مهنتنا  الــجــديــد«: 
ــا بـــعـــد الــقــصــف.  مــتــنــوعــة فــــي مـــرحـــلـــة مــ
ونــحــن نتعمد مــــرات عـــدم إخــبــار أســرنــا 
قلقا  تخلق  ألنها  جوالتنا،  تفاصيل  عــن 
ُكثر  زمـــالء  فقدنا سابقا  أنــنــا  علما  لــهــم، 
وأصيب  ميدانية،  مهمات  تنفيذهم  لــدى 
آخـــــرون بـــإعـــاقـــات. وأحـــيـــانـــا نــفــكــر بــأنــنــا 
نــودع أطفالنا ألننا ال نعلم هــل سنعود 

أحياء أم أمواتا أم مصابن«.
ويـــصـــف عـــضـــو الـــفـــريـــق الـــفـــنـــي لــتــفــكــيــك 
املتفجرات مجدي عوض الجوالت األخيرة 
التي نفذها الفريق في غزة بأنها »األكثر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  صــعــوبــة«. ويـــقـــول لـــ
»عـــثـــرنـــا خــــالل تــوجــهــنــا إلــــى بـــلـــدة بيت 
تنفجر  لــم  أسلحة  حــانــون على مخلفات 
وســــط مــنــطــقــة مـــأهـــولـــة، فـــي وقــــت عـــادت 
عـــائـــالت لــإقــامــة قــــرب مــنــازلــهــا املـــدمـــرة 
وحاولت نصب خيم، فواجهنا في البداية 
مشكالت في إقناعها باالبتعاد عن املكان 
ملــدة يــومــن، ثــم وجــدنــا متفجرات أسفل 

أساسات املنازل«.
ــــى أن »مـــهـــمـــات فـــرق  ــــوض إلــ ــيـــر عــ ويـــشـ
ــر عـــــلـــــى فـــحـــص  ــتــــصــ ــقــ تــ الـــــهـــــنـــــدســـــة ال 
ــا، إذ تــشــمــل أيــضــا  ــهــ ــتــ املـــتـــفـــجـــرات وإزالــ
فــحــص املــــواد الــســامــة والــخــطــرة، ورصــد 
شظايا االنفجارات بن املساكن، علما أن 
تركيبة األسلحة والصواريخ اإلسرائيلية 
تــرتــكــز عــلــى انــفــجــارهــا عــنــد اصــطــدامــهــا 
بأي جسم، ونشرها شظايا ومواد ثقيلة 

تحملها«.
ــروي عــــوض أن انـــفـــجـــارًا حــصــل مــرة  ــ ويــ
ــودًا فــيــه لتفكيك  قــــرب مـــوقـــع كــــان مــــوجــ
قــنــبــلــة مــدفــعــيــة، »ولــــــوال أن املــحــتــويــات 
لكنُت  إسمنت  بكتلة  ارتطمت  والشظايا 
فــي عـــداد الــشــهــداء. هــنــاك لــحــظــات تكون 

نسبة النجاة فيها قليلة، وأنا أسلم أمري 
جنديا  نفسي  وأعــتــبــر  اإللــهــيــة،  للعناية 

أقاتل في معركة لحماية أرواح الناس«.
ــا تـــوقـــف الـــــعـــــدوان اإلســـرائـــيـــلـــي  ــدمـ ــعـ وبـ
األخير في 21 مايو/ أيار املاضي، نشطت 
األدلــــة  الــتــابــعــة إلدارة  الــفــنــيــة  الـــطـــواقـــم 
وزارة  في  املتفجرات  وهندسة  الجنائية 
الداخلية بغزة على مدار شهرين لتحييد 
مخاطر 1400 قنبلة إسرائيلية لم تنفجر. 
ويذكر رئيس قسم التوعية واإلرشاد في 
هــنــدســة املــتــفــجــرات بــغــزة مــحــمــد مــقــداد 
املنشآت  استهدفت  الــتــي  »املــتــفــجــرات  أن 
واملـــدنـــيـــن خــــالل الــــعــــدوان اخــتــلــفــت عن 
أنها خضعت لتطوير  السابق، ما يعني 
لــتــصــبــح أكــثــر فــتــكــا بــالــغــزيــن، وشملت 
دخانية،  وأخـــرى  كبيرة،  مدفعية  قــذائــف 
وصـــواريـــخ مــوّجــهــة، وقــنــابــل ذات أنـــواع 
وأحجام مختلفة«. يضيف: »التعامل مع 
عدد كبير من املهمات خالل أيام قليلة لم 
أمــرًا بسيطا، ومهنة مهندس وفني  يكن 
املتفجرات أشبه بمقاتل واستشهادي في 

معركة«.
يـــذكـــر أنــــه خــــالل الــــعــــدوان اإلســرائــيــلــي 

الــثــالــث عــــام 2014، قــضــى 7 أشــخــاص، 
ــراد فــريــق هــنــدســي، هم  ــ بــيــنــهــم 3 مـــن أفـ
ــوم، مـــديـــر هــنــدســة  ــحــ ــد تــيــســيــر الــ ــرائــ الــ
املــتــفــجــرات فـــي شــمــال الــقــطــاع، ونــائــبــه 
الـــرائـــد حــــازم أبـــو مــــراد، واملــســاعــد بــالل 
الــســلــطــان، إضـــافـــة إلــــى صــحــافــيــن، في 
ــات لـــدى  ــفـ ــلـ انــــفــــجــــار صــــــــاروخ مــــن املـــخـ
تنفيذ مهمة في شمال قطاع غــزة. وفي 
عام 2015، انفجرت أجسام من مخلفات 
الـــعـــدوان فـــي مــخــيــم الـــشـــابـــورة بمدينة 
رفح، جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد 
خــمــســة أشــخــاص مــن عــائــلــة أبـــو نقيرة 
وجرح 30 من أفراد العائلة ذاتها وسكان 

في املخيم.
ويذكر مقداد أن 20 شهيدًا من عناصر 
ــزة  ــــي غـ ــة املــــتــــفــــجــــرات فـ ــنـــدسـ ــاز هـ ــهــ جــ
سقطوا منذ عام 1996، غالبيتهم بعد 
الـــعـــدوان  عــــام 2006، وبــعــضــهــم خــــالل 
اإلسرائيلي املتكرر على غزة، كما جرح 
الــعــشــرات. وســبــب ذلـــك غــيــاب املــعــدات 
والحصار اإلسرائيلي، علما أن الجهاز 
في  تدريبات  تلقوا  متخصصن  يضم 

دول متقدمة.

هندسة المتفجرات... 
أخطر مهنة في غزة

يواجه الخطر الميداني بتأٍن )محمد الحجار(

يعمل بين أكوام القذائف )محمد الحجار(

)Getty /الالفتات االنتخابية تنتشر في كّل انحاء البالد )ينغ تانغ
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في المائة من األلمان يبدون اهتمامًا 

خاصًا في قضايا البيئة، خصوصًا التغيّر 
المناخي، بحسب استطالع حديث للرأي

يخوض أفراد فرق 
هندسة المتفجرات 
في غزة معركة ما 

بعد معركة العدوان 
اإلسرائيلي الذي 

استهدفها في مايو/ 
أيار الماضي. وهم 

يعلمون أنهم مشروع 
شهداء في أي لحظة

ال يمكن صنع بهجة 
الحفالت واألعراس 

في المغرب اليوم، ألن 
منظميها والعاملين 

فيها في عوز كبير بسبب 
جائحة كورونا التي 

دّمرت أرزاقهم، ودفعت 
بعضهم إلى إعالن 

اإلفالس. وال بّد من حل 
وسط

المغرب: منظمو الحفالت واألعراس بال عمل
إقامة األعراس في 

قاعات مزدحمة ومغلقة 
مجازفة في ظل كورونا

قطاع الحفالت ما زال 
يقاوم آثار توقف األعمال 

في 2020

الرباط ـ عادل نجدي

»تـــضـــررنـــا مـــاديـــا، ويـــواجـــه بــعــضــنــا خطر 
فــي تنظيم  ُكثر  اإلفـــالس، كما فقد عاملون 
ــم«، بـــهـــذه الــعــبــارات  ــهــ ــــورد رزقــ األعــــــراس مـ
يـــتـــحـــدث أحـــــد مــهــنــيــي تــجــهــيــز الـــحـــفـــالت 
واألعـــــــــراس مــحــمــد بــــن يــحــيــى عــــن الـــواقـــع 
ــفــه تفشي فــيــروس كــورونــا آلالف 

ّ
الـــذي خــل

ــي الـــقـــطـــاع الــــــذي يـــضـــم مــهــنــا  الـــعـــامـــلـــن فــ
نــظــامــيــة وأخـــــــرى غـــيـــر مــرتــبــطــة بــتــقــالــيــد 
األعـــراس املغربية املــتــوارثــة. ووجــد مهنيو 
قطاع تجهيز الحفالت واألعــراس أنفسهم، 
بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن اســتــئــنــافــهــم الــعــمــل 
ــــر تــخــفــيــف إجـــــــــراءات الـــحـــجـــر الــصــحــي،  إثـ
يــهــدد قوتهم  مــواجــهــة مصير مجهول  فــي 
اليومي، إثر قرار الحكومة، في 19 يوليو/ 
ــمـــوز املــــاضــــي، مـــنـــع إقــــامــــة كــــل الــحــفــالت  تـ
ــراس، ضمن حــزمــة تــدابــيــر احــتــرازيــة  ــ واألعـ
ــدارك أخــــطــــار تـــعـــرض الـــبـــالد  ــتــ فــرضــتــهــا لــ
النــتــكــاســة وبــائــيــة جــديــدة فــي ظــل ارتــفــاع 

عـــــدد اإلصـــــابـــــات والـــــحـــــاالت الـــخـــطـــرة فــي 
»العربي  لـ يحيى  بــن  يقول  املاضية.  األيـــام 
الجديد«: »كان يجب أن تأخذ الحكومة في 
االعــتــبــار أن نــشــاطــنــا تــوقــف خـــالل الــفــتــرة 
من مارس/ آذار 2020 إلى يونيو/ حزيران 
املـــاضـــي، مــا كــّبــدنــا خــســائــر مــالــيــة فــادحــة. 
وكــنــا نــعــّول عــلــى أن يشكل فــصــل الصيف 
في  عــودة مغتربن وتحركهم  الــذي يشهد 
انــتــعــاش  الـــبـــالد، مــنــاســبــة لتحقيق  أنــحــاء 
للقطاع يعّوض جزءًا من خسائرنا ويسمح 
ــرار الحكومة  لــنــا بــتــســديــد ديــونــنــا، لــكــن قــ
ــادة نــشــاطــنــا  ــعــ ــتــ ــاســ ــا بــ ــنــ أجــــهــــض أحــــالمــ
وعــرضــنــا إلـــى مــزيــد مــن الــخــســائــر«. تقول 
فاطمة شــكــري، وهــي »ممونة حــفــالت« في 
الحكومة  الجديد«: »قرار  »العربي  لـ الرباط 
فــي حــق منظمي الحفالت،  مجحف وقـــاٍس 
الــذيــن عــانــوا طـــوال أكــثــر مــن سنة مــن أزمــة 
اإلفـــالس.  إلــى  قـــادت بعضهم  مالية خانقة 
ــا أنــفــقــتــه لتحضير  ــن يـــعـــوض مـ وأســــــأل مـ
أعـــراس مبرمجة منذ أســابــيــع، ومــن يسدد 

لتأمن مستلزماتها«.  قيمة شيكات دفعت 
ويـــوضـــح ســعــيــد املــكــنــاســي الـــــذي يــشــرف 
»العربي الجديد«، أن  على تنظيم حفالت، لـ
»أعمال هذا القطاع في املغرب تعتمد على 
مجموعة مهن صغيرة مترابطة ومتداخلة 
عــلــى صــعــيــد االزدهــــــــار. وفــــي ظـــل بــرنــامــج 

دفعوها مسبقا، وراكم علي ديونا وشيكات 
لــم  ملـــمـــولـــن. وبــــاخــــتــــصــــار، إذا  مــســتــحــقــة 
تــتــدخــل الــحــكــومــة فـــإن مــصــيــر الــقــطــاع هو 

الخراب«. 
ــــذي يــديــر  ويـــشـــدد مــصــطــفــى بــوخــريــص الـ
شـــركـــة مــتــخــصــصــة فــــي تــنــظــيــم األعــــــراس 
بمدينة ســال املــجــاورة لــلــربــاط، فــي حديثه 
»تجنب  على ضـــرورة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الــحــفــالت  الــتــضــحــيــة بمهنيي قــطــاع  خــطــأ 
الـــرســـمـــيـــن  ــلـــن  ــامـ ــعـ الـ وآالف  واألعـــــــــــراس 
واملــؤقــتــن ومــمــارســي مــهــن أخــــرى ترتبط 
ــال نــظــافــة  ــمــ ــاع، مـــثـــل طـــبـــاخـــن وعــ ــقـــطـ ــالـ بـ
ومصورين  بـــاإلضـــاءة،  ومكلفن  وحــراســة 
ــدم رمــيــهــم إلـــى املــجــهــول  ومــوســيــقــيــن، وعــ
ــؤكــــد اســـتـــعـــداد  وتـــشـــريـــد عـــائـــالتـــهـــم«. ويــ
ــــل اإلجــــــــــراءات  ــــاذ كـ ــــخـ ــلـــي الــــقــــطــــاع التـ ــامـ عـ
الـــالزمـــة ملــواجــهــة تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
تــحــت إشــــــراف الــســلــطــات املــحــلــيــة الـــتـــي ال 
يمكن أن تمنع إقامة األعراس كليا، وتحاول 
إيجاد حل وسط عبر االكتفاء بشغل نسبة 

50 فــي املــائــة مــن قــــدرات اســتــيــعــاب قــاعــات 
ــراح، وإلـــــزام عــامــلــيــهــا بــالــتــطــعــيــم، ألنــه  ــ األفــ
مــن الــضــروي أن يتجنب الــقــطــاع اإلفـــالس. 
من جهته، يرى عضو »الفيدرالية املغربية 
املرتجلة  »الــــقــــرارات  أن  الــحــفــالت«  ملــمــونــي 
لــلــحــكــومــة تــضــّر بــقــطــاع يــوفــر فـــرص عمل 
كــثــيــرة ملــواطــنــن«، داعــيــا إلـــى الــتــفــكــيــر في 

مصير مليوني شخص باتوا بال عمل. 
وتــتــحــدث »فـــيـــدرالـــيـــة مــمــونــي الــحــفــالت في 
املــــغــــرب« عــــن تـــوقـــف 7000 مــتــعــهــد حــفــالت 
وأعـــــــــراس عــــن الـــعـــمـــل خـــــالل فـــــرض الــحــجــر 
الصحي العام املاضي، في حن ترى مصادر 
طبية أن »األعــراس املغربية تقام عــادة داخل 
قاعات مزدحمة ومغلقة، وتفتقر إلى التهوية 
الــجــيــدة، فــي حــن تستغرق ســاعــات طويلة، 
وتعتبر أن إلزام املدعوين بارتداء كمامات أمر 
غير وارد، ما يجعل ترخيص هذه النشاطات 
 
ً
في الفترة الحالية، التي تعرف ارتفاعا هائال

في اإلصابات بالفيروس والحاالت الخطرة، 
بمثابة مجازفة حقيقية«.

مــوســمــي حــالــي غــيــر مــبــرمــج عــلــى صعيد 
األنــشــطــة، يــبــدو أن وضـــع مــهــنــيــي الــقــطــاع 
يزالون  الذين ال  للعاملن  مقلق، خصوصا 
ــة اآلثـــــار  ــاحـ ــتـ يــــقــــاومــــون بـــكـــل الــــوســــائــــل املـ
العام  األعــمــال  توقف  عــن  الناتجة  السلبية 
ُكــثــرًا أعلنوا إفالسهم مع  أن  املــاضــي، علما 
الهدف  كــان  »إذا  األزمـــة«. يضيف:  استمرار 
الفعلي يتمثل في مكافحة انتشار كورونا، 
فيجب أيضا وقف حركة الباصات واملطاعم 
واألسواق التجارية الكبيرة، في حن يعني 
منع الحكومة الحفالت واألعراس بال إجراء 
ــاورات مــــع الـــعـــامـــلـــن فــــي الــقــطــاع  ــ ــشـ ــ ــة مـ ــ أيـ
تــلــتــفــت  أن  ومـــــن دون  مـــعـــهـــم،  والـــتـــنـــســـيـــق 
إلـــى انــعــكــاســاتــه السلبية عــلــى أوضــاعــهــم، 
مليون  أرزاق  قــطــع  تــســتــهــدف  الــتــدابــيــر  أن 
ــرار الــحــكــومــة جعلني  شــخــص«. يــتــابــع: »قــ
أهــــدر مــبــلــغ 500 ألـــف درهــــم )نــحــو 50 ألــف 
أعــراس  مستلزمات  القتناء  دفعتها  دوالر( 
كانت مبرمجة بعد عيد األضحى، وأوقعني 
في خالفات مع زبائن طالبوني برد أموال 

مهنيو قطاع الترفيه 
في ضيق كبير )باسكال 

)Getty /لوسيرغروتان
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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فالشمجتمع

حياة أفضل لصحة األفراد

مباٍن بيئية املباني املشّيدة ضمن معايير 
صديقة للبيئة هي مستقبل 
مشاريع الهندسة املعمارية 
في العالم، كونها تتمتع بكفاءة عالية 
في استخدام املصادر الحيوية القابلة 
إلعادة التدوير، واملواد املتجددة مثل 

الطاقة الشمسية واملياه واألخشاب 
وغيرها. ويجعل ذلك املباني البيئية 

والخضراء ذات فوائد كبيرة على 
املستوى االجتماعي، باعتبارها تحسن 
نوعية البيئة والحياة من خالل تعزيز 
صحة األفراد املحيطني بها وراحتهم، 

علمًا أنها تستخدم في هندستها 
الداخلية أيضًا تقنيات خاصة بعزل 

الصوت والحرارة وتحسني إدارة 
اإلضاءة والطاقة.

وتحاول بلدان عدة تبني مفاهيم 
املباني البيئية والخضراء. كما زاد 

اهتمام مستثمرين بمشاريعها التي 
تجذب مهتمني كثرأ من أصحاب 

الثروات الذين يبحثون عن أساليب 
فريدة في العيش، وأنماط غير اعتيادية 
في التعامل مع غنى الثروات الطبيعية 

التي يتمسكون بالحفاظ عليها.
لكن كلفة مواد بناء املباني البيئية 
والخضراء عالية، وتخضع أحيانًا 

لعوامل تتعلق بنوعية األرض والطبيعة 
املحيطة ودرجات حرارة املوقع، 

وضرورة مراعاة املواد املستخدمة 
املتطلبات البيئية وغيرها. وقد يجعل 
ذلك فترة تشييد هذه املباني أطول من 

تلك التي تعتمد تصاميم عادية.
وفي إطار الحلول التي توفرها هذه 
املباني، يرى خبراء أن التركيز على 

تشييدها ال يعالج مشكالت اإلسكان 
في أماكن كثيرة، خصوصًا أنها 

ليست مصممة للمناطق الساخنة، 
ألنه يفترض أال تحتوي على أنظمة 

لتبريد الهواء التي ال تمت بصلة ملفهوم 
»صديق للبيئة«.

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

في ساحة مجمع سكني أخضر بميالنو 

جولة داخل مبنى جامعة بسنغافورة 

حقل زهور أمام مجمع سكني في كوريا الجنوبية 

يستريحون بين المياه واألشجار غرب لندن 

مبنى صديق 
للبيئة في 

نيويورك 

على شرفات فندق 
في باريس

تجلس على 
شرفة في 

مبنى بالصين 
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