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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــلــــمــــار فـــــي شــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة  ــكـــن لــ ــمـ ال يـ
األفغانية كابول إال أن يالحظ وجود الكثير 
القلق  الــذي يثير  األمــر  الضالة،  الكالب  من 
والــخــوف بــن املــواطــنــن. وكــثــيــرًا مــا تــهــاجــم الــكــالب 
األهالي، سواء في كابول أو املدن األفغانية األخرى، 
وسط عدم تدخل السلطات املعنية إليجاد أي حلول، 
ــنـــوات، عــمــدت  مــنــهــا تــأمــن مــــأوى لــلــكــالب. وقــبــل سـ
بلدية كابول إلى تسميم مجموعة من الكالب الضالة. 
فــي الــســادس عشر مــن شهر مـــارس/ آذار الــجــاري، 
الكريم حفيظ في حفل زفاف  الحقوقي عبد  شــارك 
ألحد زمالئه في فندق على مقربة من مطار كابول 
الدولي. ولدى عودته من الحفل بعد منتصف الليل، 
الــضــالــة. كــان يــركــض نحو منزله  الــكــالب  هاجمته 
فــيــمــا الـــكـــالب تــتــبــعــه. ســقــط أرضــــا فـــي وقـــت كــانــت 
الـــكـــالب تــحــاصــره، إلـــى أن أنـــقـــذه بــعــض الــجــيــران. 
جدًا.  صعبة  ليلة  »كانت  الجديد«:  لـ«العربي  يقول 
أواجهها  وبـــدأت  كــالب،  مــن خمسة  أكثر  حاصرني 
بالحذاء  ضربتها  ثــم  نهشي.  تــحــاول  كــانــت  بينما 
فسقطُت على األرض وجرحت رأسي ويدي«. ويرى 
أن الــكــالب الــضــالــة تــعــد مشكلة كــبــيــرة فــي كــابــول، 
ــاالة الــســلــطــات املــعــنــيــة، الفـــتـــا إلــــى أن  ــبــ وســــط المــ

لــم تتخذ أي خطوة مــن أجــل إيــجــاد حلول  البلدية 
لهذه املشكلة.

ــاولـــت  ــتــــي حـ ــا حـــفـــيـــظ مــــن الــــكــــالب الــــضــــالــــة الــ نـــجـ
مهاجمته، على عكس عزير خــان )9 ســنــوات(. قبل 
نــحــو شــهــر، وتــحــديــدًا فــي منطقة تــشــهــراي شهيد 
القريبة من مطار كابول الدولي، كان الطفل متوجها 
إلـــى مــدرســتــه ســيــرًا عــلــى األقــــــدام، فتبعته الــكــالب 
الضالة وعضه كلب في فخذه. الوالد محمد عظيم 
سارع إلى أخذه إلى أحد املراكز الصحية الحكومية، 
لــم يكن متوفرًا فــي عدد  إال أن لقاح مــرض السعار 
إلــى مستشفى خــاص،  التوجه  إلــى  مــا دفعه  منها، 
عــلــمــا أن ســعــر الــلــقــاح هــو 900 أفــغــانــيــة )نــحــو 11 
دوالرًا ونصف الدوالر(. وتعافى بعد حصوله على 

الجرعات الخمس.  
أما مزده بي بي )75 عاما(، والذي عضته كالب في 
منطقة ميكرويان كهنه، عندما كان في طريقه إلى 
الــتــراويــح خــالل شهر رمضان  الجامع ألداء صــالة 
املاضي، فكان حظه جيدًا، إذ حصل على اللقاح في 

مركز حكومي في منطقة سينما بامير.
وال يعّد الحصول على اللقاح في املراكز الحكومية 
، على الــرغــم مــن كثرة عــدد املــراكــز التي تقدم 

ً
ســهــال

فيها لقاحات مضادة ملرض السعار. ويقول الطبيب 
 
ّ
محمد صــابــر ســلــطــانــزاده، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الـــحـــوادث الــنــاتــجــة عــن عــض الــكــالب تــتــكــرر ســواء 
فــي العاصمة كــابــول أو فــي األقــالــيــم األخــــرى. وفي 
الــعــاصــمــة، تــتــوفــر الــعــديــد مــن املـــراكـــز الــتــي تعطي 
الكثير  أن يكون األخير متوفرًا في  اللقاح من دون 
من األحيان، على الرغم من أن وزارة الصحة تصرف 

املالين سنويا لتوفير اللقاحات للمراكز الخاصة.
ويتحدث صابر عن أمراض أخرى قد تتسبب فيها 
الكالب الضالة، وخصوصا أنها تعيش في الشارع 
وفــي أمــاكــن تجمع الــنــفــايــات. ويستند إلــى دراســة 
كــانــت قـــد نــشــرتــهــا بــلــديــة كـــابـــول فـــي وقـــت ســابــق، 
120 شخصا حفتهم  يلقى  أنــه سنويا  إلــى  وتشير 

من جراء عض الكالب لهم في كابول.
ــخــــوف عـــلـــى صـــحـــتـــهـــم، يــخــشــى  بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الــ
كـــثـــيـــرون مــــن اســـتـــمـــرار املــعــنــيــن فــــي إهــــمــــال هـــذه 
املشكلة، ويطالبون بإيجاد مأوى للكالب الضالة أو 
غير ذلك. في هذا اإلطــار، يقول محمد عمران، وهو 
إن  الجديد«،  لـ«العربي  أحد وجهاء منطقة تيمني، 
الكالب تسبب خوفا لألهالي، وخصوصا في  هــذه 
ساعات الليل، إذ عادة ما تلحق باملارة. ويلفت إلى 
الكالب األطفال، موضحا  أنه كثيرًا ما تالحق هذه 
أنه ال يسمح ألوالده بالخروج من املنزل بعد صالة 
املــغــرب خــوفــا عليهم مــن الــكــالب الــضــالــة، ويطالب 
األفغانية وبلدية كابول باتخاذ خطوات  الحكومة 

جادة من أجل الحد من انتشار الكالب الضالة. هنا، 
الكالب  أفغاني هاجمته  يذكر عمران قصة شرطي 
أمام أحد الفنادق قبل فترة، حيث عادة ما تتجمع 
للحصول على الطعام من العاملن في الفندق. وقد 
هــاجــمــت مــجــمــوعــة مــنــهــا الــشــرطــي قــبــل أن يتمكن 
مــن إبــعــادهــا بعد إطـــالق الــرصــاص عليها. وكثيرًا 
الكالب  مــن  للحد  لديها خطة  أن  البلدية  تــؤكــد  مــا 
الضالة بعد تــزايــد شــكــاوى املــواطــنــن، مــن دون أن 

 .
ً
يتحقق ذلك فعال

مجتمع
أعلنت السلطات الهندية، أمس الجمعة، أن ستة أشخاص على أقل تقدير لقوا حتفهم في حريق 
اندلع بمركز تجاري يضم مستشفى يعالج مرضى فيروس كورونا في مومباي. وقال مسؤولون 
الخاص  فــي املستشفى  كــوفــيــد-19  أكثر مــن 70 مريضا مصابن بمرض  تــم إجــالء  إنــه  محليون 
بالطابق الثالث مــن املــركــز الــتــجــاري إلــى مــراكــز أخـــرى، مضيفن أنــه يجري التحقيق فــي سبب 
 مومباي 

ّ
الحريق. ولم يتضح بعد إن كان أي من القتلى من املصابن بفيروس كورونا. ُيذكر أن

)رويترز( تطافح حاليا أسوأ مرحلة من جائحة كوفيد-19.  

ازدادت أعــداد طيور النسر األصلع ذات الــرأس األبــيــض، رمــز الــواليــات املتحدة، أربــع مــرات منذ 
2009 بحسب وزارة الداخلية األميركية. وأشارت الوزارة املكلفة حماية املساحات الطبيعية على 
األراضــي األميركية إلى أن أعــداد هذه النسور املدرجة حتى 2007 على قائمة األجناس املحمية 
والتي كانت »على شفير االنــقــراض«، ارتفعت بفضل حظر مبيد دي دي تي الحشري والجهود 
املبذولة لحفظ هذا الجنس من الطيور الجارحة. وباتت الواليات املتحدة تضم 71500 زوج من 
)فرانس برس( هذه النسور التي ترمز منذ قرون للبالد.  

أميركا: ارتفاع في أعداد النسور الصلعاءالهند: مقتل ستة في حريق بمستشفى

قبل أيام، كتبت صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية 
كابول،  فــي  متوفرة  الكلب  داء  »لقاحات  أن 
ويتردد الكثير من المواطنين على المراكز الصحية 
للحصول عليها، كما تستحوذ على جزء كبير من 
ميزانية وزارة الصحة األفغانية، التي تنفق أكثر من 
200 ألف دوالر سنويًا على تأمين اللقاحات، بحسب 

المتحدثة باسم الوزارة معصومة جعفري«.

تأمين اللقاحات

ــاوس  ــانــ ــة مــ ــنـ ــديـ ــر مـ ــابـ ــقـ ــــي إحـــــــدى مـ فـ
ــة الــــتــــي نـــهـــشـــهـــا فــــيــــروس  ــيــ ــ ــل ــرازيــ ــبــ ــ ال
العاملون  هــؤالء  يدفن  الجديد،  كورونا 
الصحيون إحدى ضحايا الفيروس، في 
الفيروس  والنتشار  األهــل.  يغيب  حني 
تبعات كثيرة على البرازيل، فهي الدولة 
الثانية األكثر تضررًا من الفيروس في 
األميركية.  املتحدة  الــواليــات  بعد  العالم 
فقد بلغ عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 
البالد حتى أمــس الجمعة، 26  في هــذه 
ــاة،  وفـ و726  آالف   303 آذار،  مــــارس/ 
بحسب عــّداد »وورلــد ميترز«. وهــو ما 
لويس  السابق  الــبــرازيــلــي  الرئيس  دفــع 
إيناسيو لوال دا سيلفا إلى اإلعــالن أّن 
ل 

ّ
ــاء كـــورونـــا فــي بــــالده يمث تــفــشــي وبــ

»أكبر مجزرة في تاريخ البرازيل«. ورأى 
دا سيلفا أّن على الرئيس الحالي جايير 
ــارو »االعــــــتــــــذار« عــــن إدارتــــــه  ــونـ ــولـــسـ بـ
لــأزمــة الصحية. جــاء ذلــك فــي مقابلة 
األملانية،  »ديــر شبيغل«  مجلة  نشرتها 
أمس الجمعة. وقال دا سيلفا، الذي بات 
ح ملواجهة بولسونارو 

ّ
في إمكانه الترش

فـــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــبــلــة في 
عام 2022، إّن »الثالثاء املاضي، قضى 
3158 شخصًا من جّراء كوفيد-19 في 
ها أكبر مجزرة في تاريخنا. 

ّ
البرازيل. إن

 يتركز اهتمامنا بعد اليوم على 
ّ

يجب أال
انتخابات العام املقبل، بل على مكافحة 
ه 

ّ
أن املواطنني«، مؤكدًا  وتلقيح  الفيروس 
»علينا إنقاذ البرازيل من كوفيد-19«.

ُيذكر أّن البرازيل شهدت تظاهرات عّدة 
احــتــجــاجــًا عــلــى بـــطء حــمــلــة التحصني 
ــد الـــــفـــــيـــــروس ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــعـــزل  ــ ضــ
بـــولـــســـونـــارو عــلــى خــلــفــيــة تــعــامــلــه مع 
املتشّدد كان  اليميني  األزمــة. فالرئيس 
قد قلل في مناسبات عــّدة من خطورة 
»إنفلونزا  ه 

ّ
بأن وصفه  الــذي  كوفيد-19 

خفيفة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

Saturday 27 March 2021
السبت 27 مارس/ آذار 2021 م  14  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2399  السنة السابعة

)مايكل دانتاس/ فرانس برس(



وكراهية  السياسي  »التطرف   
ّ
أن حكومية(، 

األجـــانـــب بـــاتـــا أكـــثـــر وضـــوحـــا عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مـــنـــه عـــلـــى مــســتــوى 
الـــشـــارع«. وســجــلــت املــؤســســة، بــعــد مراجعة 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــقــــاشــــات مـــســـتـــخـــدمـــي وسـ نــ
ـــه »خـــال 20 

ّ
االجــتــمــاعــي خـــال الــجــائــحــة، أن

التمييز  مــجــال مكافحة  فــي  العمل  مــن  عــامــا 
والــتــطــرف، لــم نشهد مــثــل هـــذا االنــفــجــار في 
خطاب التطرف والكراهية الذي لوحظ خال 
فترة الوباء، مع اختاف واضح بانتقال ذلك 
الخطاب إلى جماعات متصلبة أكثر وأصغر 
حجما في تشكيل نواتها الجاذبة للشباب«.

وشــهــدت فيينا خــال األشــهــر املاضية تزايدًا 
فـــي خــطــاب كــراهــيــة املــســلــمــن والــيــهــود على 
حد ســواء. وساهم الهجوم املسلح في فيينا، 
وقـــيـــام الــســلــطــات بــحــمــلــة أمــنــيــة اســتــهــدفــت 
مــســاجــد وأبـــنـــاء أقــلــيــات مــســلــمــة، فـــي تــصــدر 
التواصل  ووسائل  للصحافة  األقليات  أخبار 
االجـــتـــمـــاعـــي، بــاســتــعــراض نــمــطــي واتــهــامــي 
يعيشون  كــان مسلموه  بلد  فــي  غير مسبوق 
في تسامح، حتى حن حاول الزعيم اليميني 
ــــدر اســـتـــغـــال  ــايـ ــ ــتــــطــــرف الـــــراحـــــل يـــــــورغ هـ املــ
في  كبيرة  شعبية  لتحقيق  املسلمن  مــعــاداة 

تسعينيات القرن املاضي.
سجلت مؤسسة »بــان هايت« نموًا في حجم 

خــطــاب الــكــراهــيــة بنسبة 76 فــي املــائــة خــال 
العام 2020، مقارنة بعام 2019، وخال الربع 
الــجــاري، 2021، تضاعف ذلك  العام  األول من 
الــخــطــاب أربــعــة أضـــعـــاف. ويــربــط الــبــاحــثــون 
بن اإلغاقات واإلجراءات الصارمة للجائحة 
ــادة الــتــطــرف في  ونــســبــة 82 فــي املــائــة مــن زيــ
مــعــاداة األجــانــب. الصلة بــن الجائحة ونمو 
التطرف اليميني تحذر منه غرابوفاك بالقول 
ه »استغال ألرضية خصبة لبث املتطرفن 

ّ
إن

 وانــدمــاجــا 
ً
رســائــلــهــم، ونــشــهــد بــذلــك تــواصــا

فاألخيرون  العادين،  والناس  املتطرفن  بن 
يعتبرون تعبيرهم عن الكراهية عبر اإلنترنت 
القيود  التنفيس عــن اإلحــبــاط مــن  نــوعــا مــن 

وعواقب أزمة كورونا«.
ــاب ســيــبــاســتــيــان  ــ ــشـ ــ ســـيـــاســـة املـــســـتـــشـــار الـ
ــز، الــيــمــيــنــيــة الــقــومــيــة املــحــافــظــة، الــتــي  ــورتـ كـ
 االتـــجـــاهـــات، بــمــا فيها 

ّ
ــل ــنـــار فـــي كــ تــطــلــق الـ

ــيــــة، ومــحــاولــتــه الــتــنــســيــق مــع رئيس  األوروبــ
الــوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو، لخلق 
حلف مــن زعــامــات أوروبــيــة متشددة، كاملجر 
والـــتـــشـــيـــك وبــــولــــنــــدا، ال تـــجـــعـــل مـــهـــمـــة لــجــم 
الــخــطــاب املــتــطــرف فـــي الـــشـــارع ســهــلــة، على 
ــــؤالء املــخــتــصــون فـــي تــصــريــحــات  ــا يــــرى هـ مـ
من  القلقة  واألوروبــيــة  النمساوية  للصحافة 
نمو الظاهرة في أكثر من مكان. فعلى مستوى 

ناصر السهلي

بــيــنــمــا تــشــهــد مـــدن أوروبـــيـــة عــدة 
ــل الـــشـــعـــبـــي مــن  ــمـ ــلـ ــمـ ــتـ ــامــــي الـ ــنــ تــ
اإلجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة الــخــاصــة 
بمكافحة فيروس كورونا الجديد، خصوصا 
التطعيم،  املــتــكــررة وبـــطء عمليات  اإلغــاقــات 
ومن بينها املدن النمساوية، حيث الصدامات 
بن املحتجن وقوات الشرطة تتكرر في نهاية 
 أسبوع. ومنذ بداية 2021، حتى 20 مارس/ 

ّ
كل

مــن املحتجن  بض على مئات 
ُ
ق الــجــاري  آذار 

ــّرم نحو 7 آالف محتج، وفقا لألرقام التي 
ُ
وغ

تسوقها الصحافة النمساوية املحلية. 
وال يقتصر األمــر على نشوء حركة شعبوية 
ــارع، بــل  ــ ــشـ ــ مـــتـــشـــددة فــــي احــتــجــاجــهــا فــــي الـ
مــن رحــم تلك االحــتــجــاجــات. وخـــال العامن 
املــاضــي والــجــاري بــدأ الــخــبــراء النمساويون 
ــــوى الـــيـــمـــن املــتــطــرف  يــلــحــظــون اســـتـــغـــال قـ
ة لــــتــــعــــزيــــز خـــطـــابـــهـــا  ــيــــر املـــــســـــتـــــاء الــــجــــمــــاهــ
وأجـــنـــداتـــهـــا الــســيــاســيــة. وتــتــســع فـــي فيينا 
نظرية املؤامرة حول النشر املتعمد لفيروس 
كـــورونـــا، وهـــو أمـــر لــيــس بــجــديــد بــل مستمر 
نــيــســان 2020. ولــفــتــت صحيفة  إبـــريـــل/  مــنــذ 
»دير ستاندرد« إلى تزعم طبيب أسنان هذه 
النظرية، وقد جمع حوله نحو 5 آالف متابع 

على »فيسبوك«.
التطرف  »أرشــيــف  مــركــز  مــا سجل  وبحسب 
 االحتجاجات 

ّ
النمساوي« )غير حكومي(، فإن

املشروعة ضد سياسات الحكومة في تقييد 
حرية املواطنن »باتت تتخذ منحى مختلفا 
 كــراهــيــة 

ّ
فــي اإليـــمـــان بــنــظــريــة املـــؤامـــرة وبــــث

الحياة  اليهود ومناهضة  األجانب ومعاداة 
البرملانية«. واعتبر برنارد ويدنغر، الباحث 
 النمسا »تشهد محاولة استغال 

ّ
في املركز، أن

معسكر اليمن القومي املتطرف احتجاجات 
الشارع في إطار سياسي أوسع«. وأشار في 
 القوى اليمينية 

ّ
تصريحات صحافية، إلى أن

املـــتـــشـــددة »تـــشـــارك فـــي الـــتـــظـــاهـــرات بقصد 
ــع الفــتــات  تـــوزيـــع الــكــتــيــبــات والـــنـــشـــرات ورفــ
لجذب مزيد من أنصار التطرف اليميني في 
التطرف في فيينا  الشارع«. وياحظ خبراء 
 هذه الحركة لم تعد مترددة في بث خطاب 

ّ
أن

 املــســتــشــار 
ّ

ــانـــب فـــي ظــــل الــكــراهــيــة ضـــد األجـ
ــرب إلــــى الــيــمــن املـــحـــافـــظ ســيــبــاســتــيــان  ــ األقــ
كورتز، ونشاط األحزاب املتطرفة في البرملان، 
على الرغم مما لحق بها من أذى بعد سلسلة 
فضائح سياسية مستمرة منذ عام ونصف 
العام. وترى رئيسة »املركز اإلقليمي ملكافحة 
التمييز« في مقاطعة ستيريا )غير حكومي(، 
انفجارًا  يشهد  »البلد   

ّ
أن غرابوفاك،  دانييا 

فـــي خــطــاب الــكــراهــيــة«. ويـــاحـــظ الــعــامــلــون 
لإلباغ عن  النمساوين  في مؤسسة خدمة 
)غير  هايت«  »بــان  باسم  املعروفة  الكراهية، 

تطرف 
في النمسا

كراهية عبر 
اإلنترنت في 
زمن كورونا

النمسا  في  المتطرفة  اليمينية  الجماعات  تستغل 
ناحية،  من  بالجائحة  تشكيكها  لنشر  كورونا  تفشي 
ولبث خطاب متطرف من ناحية أخرى، بحسب ما يحذر 
االحتجاجية  التظاهرات  توالي  بعد  فيينا،  في  خبراء 

أسبوعًا بعد أسبوع

تتسع في فيينا نظرية 
المؤامرة حول النشر 

المتعمد لفيروس كورونا

المتطرفون في العام 
الجاري أصبحوا أكثر تخفيًا 

على الشبكة

1819
مجتمع

يمينا متشددًا،  الــذي يضم  والبرملان  الــدولــة، 
يــاحــظ هــــؤالء تــراخــيــا فــي انــتــهــاك جــمــاعــات 
الـــتـــطـــرف لــلــحــظــر الـــنـــمـــســـاوي عــلــى الــدعــايــة 
األجانب  وكراهية  السامية  ومــعــاداة  النازية 
إلــى شيوع  نكهة جديدة  بإضافة  واملسلمن، 
الخطاب باستحضار نظرية املؤامرة واألخبار 
العاملية«،  »النخبة  بــن  تخلط  الــتــي  الــزائــفــة، 
ومن ضمنها بيل غيتس وسياسين غربين، 
ــــراع الـــفـــيـــروس  ــتـ ــ ــتـــوى الـــطـــبـــي فــــي »اخـ ــسـ واملـ

للسيطرة على املجتمعات«.
خــطــاب الــكــراهــيــة عــلــى مــســتــوى النمسا عبر 
اإلنترنت سجل في 2020، وفقا ألرقام مؤسسة 

»بان هايت«، 3215 حالة، ولم يصل الرقم في 
 إلى 1820 حالة، ومع ذلك استمر خال 

ّ
2019 إال

األشــهــر الــثــاثــة املــاضــيــة مــن الــعــام الــجــاري، 
الــبــاحــثــة  وتــــاحــــظ  نـــفـــســـه.  الـــخـــطـــاب   ،2021
 »املــتــطــرفــن فــي الــعــام الــجــاري، 

ّ
غــرابــوفــاك أن

2021، أصــبــحــوا أكــثــر تــخــفــيــا عــلــى الــشــبــكــة، 
فيسبوك  عــلــى  مغلقة  مــجــمــوعــات  فينشئون 
فهم  تتبعهم،  ليصعب  أخــــرى  قــنــوات  وعــلــى 
ــم مــــراقــــبــــون ويــــتــــخــــذون لــذلــك  ــهــ ــ

ّ
يـــعـــلـــمـــون أن

اإلجراءات كي ال ُيكشفوا«.
اليمن املتطرف  النظريات انتشارًا بن  أكثر 
فـــي الــنــمــســا، فـــي مـــا خـــص تــحــديــدًا جائحة 
 »املــؤامــرة تقف 

ّ
كــورونــا، تلك الــتــي تشيع أن

ــادة الــجــالــيــات  ــ ــا شــبــكــة عــاملــيــة مـــن قـ ــ ــ وراءهـ
واإلعــــام،  للتكنولوجيا  املــمــولــة  الــيــهــوديــة 
ــراء نفسها  ــ بــابــتــكــار أكـــاذيـــب عـــن الـــوبـــاء إلثـ
بدفع االقتصاد العاملي نحو االنهيار لتقريب 
العاملية خطوة إضافية نحو حكم  الحكومة 
املتشدد  اليميني  املعسكر  ويــســّوق  العالم«. 
ه »ضحية السلطات 

ّ
نفسه في الشارع على أن

الــفــاشــيــة األوروبــــيــــة املــتــعــاونــة مـــع الــيــهــود 
ــــهــــا »فـــي 

ّ
املـــتـــنـــفـــذيـــن«. وتــــذكــــر غــــرابــــوفــــاك أن

قابلت سيدة  املعسكر  ذلــك  تظاهرات  إحــدى 
ها 

ّ
أن الحكومات على  راحــت تشتم  متشددة، 

فاشية وتعتبر نفسها ضحية هولوكوست«. 
تـــفـــكـــيـــر شــــــــــارع مــــتــــذمــــر فــي  وال يـــخـــتـــلـــف 
كــوبــنــهــاغــن وبـــرلـــن وغــيــرهــمــا عـــن الــشــارع 
النمساوي، إذ يصب املحتجون جام غضبهم 

عــلــى الــســلــطــات الــســيــاســيــة، ويــســتــعــرضــون 
أنفسهم، دونا عن بقية املجتمع الذي يعاني 
ــــروف نـــفـــســـهـــا، كـــضـــحـــايـــا »فــاشــيــة  ــظـ ــ ــن الـ مــ
البعض  بــات  بل  الحكومات«،  وديكتاتورية 
يرفع صوته اآلن، بعد التوصل إلى لقاحات، 
بـــاتـــجـــاه الــســيــر خـــطـــوة إضـــافـــيـــة لــلــتــحــذيــر 
ــــدم قــبــول   الــــنــــاس عـــلـــى عـ

ّ
ــث ــ مــــن الـــلـــقـــاح وحــ

بــاعــتــبــاره أيــضــا مـــؤامـــرة. وتــغــذي  التطعيم 
األخــبــار املضللة خيال أنــصــار هــذا املعسكر 
العالم  املسلمن، وعموم مهاجري  اتهام  في 
الــثــالــث، بــاملــســؤولــيــة عــن نــشــر الـــوبـــاء، وهــو 
ما يحصد ملروجي هذه اإلشاعات، وهم من 
أحزاب اليمن القومي املحافظ التقليدي في 
برملانات كوبنهاغن وبرلن وباريس وفيينا، 
شعبية تستند بشكل غير مباشر إلى حركة 
الــتــذمــر املتطرفة فــي الــشــارع. ويــرفــع بعض 
دنماركية  سياسية  تفعل  كــمــا  الــبــرملــانــيــن، 
اتهامات  فيرموند،  بيرنيا  اسمها  مغمورة 
ــفـــســـه، تــحــرض  ــي الــــوقــــت نـ ــ لــلــمــســلــمــن، وفــ
الــدولــة« التي  الــشــارع على »مــقــاومــة سلطة 

هي من مشّرعي سياساتها.
ــى ذلـــــك، يــعــتــرف املـــتـــحـــدث بـــاســـم املــحــكــمــة  إلــ
ليبهاوزر  كريستيان  النمسا  فــي  اإلقليمية 
النمساوي  للتلفزيون  تــقــريــر  بحسب  كــــارل، 
»أو آر إف«، بارتفاع حاد في نشاط املتطرفن 
والــجــرائــم الــتــي يحظرها قــانــون مــنــع نشاط 
»الحركة االشتراكية الوطنية« النازية، بسبب 
ماضي الباد في الفترة النازية. وذكر التقرير 

ــلـــفـــزيـــونـــي، فــــي وقـــــت ســــابــــق مــــن الــشــهــر  الـــتـ
الــجــاري، اســتــنــادًا إلــى أرقـــام »أرشــيــف جرائم 
 أقــــل مـــن 10 فـــي املــائــة 

ّ
الــيــمــن املـــتـــطـــرف«، أن

العنصرين  النمسا هــم مــن  فــي  الــســكــان  مــن 
اليمينين املتطرفن، وحصة النازين بينهم 
تــراوح بن 1.5 و3 في املائة. وعلى الرغم من 
الشارع  اتجاهات  فــي  املختصون  يؤكد  ذلــك، 
 »العنصرية أضحت ظاهرة في 

ّ
النمساوي أن

يوميات الباد«، بحسب ما يؤكد الباحث في 
أرشيف التطرف أندرياس بيهام، الذي يتابع 
اليومية،  العنصرية  البيئة من  ــه »فــي هــذه 

ّ
أن

بتجنيد  أيــضــا  اليمينيون  املــتــطــرفــون  يــقــوم 
الناس وصيدهم، إذا جاز التعبير«.

النمسا

جمهورية
التشيك

ايطالياسلوفينيا
كرواتيا

هنغاريا

المانياسلوفاكيا

سويسرا

فينا

اليونان

J J

تحقيق

بيروت ـ ريتا الجّمال

تــبــاعــا تــصــل لـــقـــاحـــات جـــديـــدة مــضــادة 
لــــكــــوفــــيــــد-19 إلـــــى لـــبـــنـــان، لـــتـــنـــضـــّم إلـــى 
ــان أّول  ــــذي كــ لـــقـــاح »فـــايـــزر-بـــيـــونـــتـــك« الـ
الباد في إطــار مبادرة  »الواصلن« إلى 
»كــــــوفــــــاكــــــس« الـــــتـــــي تـــــضـــــّم الـــتـــحـــالـــف 
الــعــاملــي مــن أجـــل الــلــقــاحــات والتحصن 
ــتــــاف املــعــنــي بــابــتــكــارات  )غـــافـــي( واالئــ
الــــتــــأهــــب ملــــواجــــهــــة األوبــــــئــــــة ومــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة. واســـتـــيـــراد الــلــقــاحــات 
مــن مــصــادر مختلفة يــهــدف إلــى تسريع 
مناعة  إلــى  والــتــوّصــل  التحصن  عملية 
مجتمعية تشمل 80 في املائة من السكان 
 
ّ
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، عــلــمــا أن
 
ّ
الــقــطــاع الـــخـــاص دخــــل كـــذلـــك عــلــى خــط
شأنها  من  التي  اللقاحات  تلك  استيراد 

تطويق فيروس كورونا الجديد.
يــــقــــول نـــقـــيـــب مــــســــتــــوردي األدويـــــــــــة فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«  لــبــنــان كــريــم جــبــارة لـــ
من  تــمــّكــنــت  الــعــامــة  الــصــحــة  »وزارة   

ّ
إن

الحصول بشكل مباشر من شركة فايزر 
ن و800 ألف جرعة 

َ
األميركية على مليون

مــن لــقــاحــهــا، كــذلــك حصلت مــبــاشــرة من 
ن و700 ألف 

َ
مبادرة كوفاكس على مليون

جرعة أخرى من اللقاح نفسه، إلى جانب 
ــي لــقــاح مـــن شــركــة أســتــرازيــنــيــكــا 

َ
مــلــيــون

املــبــادرة«. يضيف  البريطانية من خــارج 
 »الــشــحــنــة األولــــى وصــلــت من 

ّ
جــبــارة أن

ــــوع وتــــضــــم لــقــاح  ــبـ ــ كـــوفـــاكـــس هـــــذا األسـ
أسترازينيكا على أن تصل جرعات أخرى 
ــارج املـــبـــادرة«،  ــام مــن خـ مــنــه فــي خـــال أيـ
ن من القطاع الخاص 

َ
 »وكيل

ّ
موضحا أن

ــروســــي  ــقــــاح الــ ــلــ ــار الــ ــ ــــضـ ــن إحـ ــ ــّكـــنـــا مـ تـــمـ
تزيد  أن  على  الــبــاد،  إلــى  سبوتنيك-في 
 هذه 

ّ
أن تــبــاعــا«. ويــؤكــد جــبــارة  الكميات 

ها »ســوف تساعد كثيرًا في 
ّ
اللقاحات كل

تــســريــع عــمــلــيــة الــتــحــصــن لــتــشــمــل أكــبــر 
عـــدد مــن الــســكــان )املــواطــنــن واملــقــيــمــن( 
 املعضلة ال تكمن في الكمّيات التي 

ّ
بيد أن

تّم التوافق عليها أو الحديث عن تأمينها 
 

ّ
إلــى لبنان. فكل فــي توقيت وصولها  بــل 

تأخير من شأنه أن يعّرض أشخاصا كثرًا 
 أعــداد اإلصابات 

ّ
إلى الخطر، ال سّيما أن

والوفيات ما زالت مرتفعة«.
فــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، تــفــيــد مــــصــــادر وزارة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن الصحة الــعــامــة لـــ

ــات ألكــثــر مــن 33  ــ »الــــــوزارة أعــطــت األذونــ
شركة الستيراد اللقاحات، والرقم يرتفع 
 املشكلة ليست مرتبطة بهذه 

ّ
يوميا. لكن

م 
ّ
عة التي ال تسل

ّ
الشركات بل بتلك املصن

ب 
ّ
جرعات اللقاحات بسهولة. فاألمر يتطل

عمليات تــفــاوض وإنــهــاء مــعــامــات قبل 
وهو  املطلوبة،  الجرعات  على  الحصول 
لبنان«.  إلــى  وصولها  بالتالي  ر 

ّ
يؤخ ما 

وتسعى الــوزارة بحسب املصادر نفسها 
اللقاحات  اســتــيــراد  عملية  »تسهيل  إلــى 
ها 

ّ
من قبل الشركات الراغبة في ذلك، لكن

ر مـــن بــيــعــه لـــألفـــراد أو 
ّ
فـــي املــقــابــل تـــحـــذ

بالشركات  وتحصرها  الصيدليات  عبر 
وما  والجمعيات  والــنــقــابــات  واملنظمات 
إلـــى ذلـــك. فتلك األخـــيـــرة تــشــتــريــه بهدف 
تأمينه ملن يرغب من املوظفن والعاملن 
فــيــهــا وكـــذلـــك عــائــاتــهــم، عــلــى أن يــكــون 
الــحــجــز عــبــر املــنــّصــة الــرســمــيــة واخــتــيــار 

ــد املــــراكــــز املــعــتــمــدة مـــن قــبــل الــــــوزارة  أحــ
وعددها 17 مركزًا«.

 شــركــة »فــارمــا اليـــن« لصاحبها 
ّ
ُيــذكــر أن

ــاك صــــــــّراف، رئـــيـــس مــجــلــس األعـــمـــال  ــ جـ
ــــي، قــــد تــمــّكــنــت بــعــد  ــــروسـ الــلــبــنــانــي - الـ
ــات طـــويـــلـــة مــــن عـــقـــد اتــــفــــاق مــع  ــفـــاوضـ مـ
ــي لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح  الــجــانــب الـــروسـ
»ســبــوتــنــيــك-فــي« الــروســي الـــذي وصلت 
ــتـــصـــف لــيــل  ــنـ ــه مـ ــنــ الـــشـــحـــنـــة األولـــــــــــى مــ
ويوضح  بــيــروت.  إلــى  الخميس-الجمعة 
»الشحنة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ صــّراف 

األولــــــى مـــن هــــذا الـــلـــقـــاح ضـــّمـــت 50 ألــف 
أن  ألــف شخص، على  لقاح لتحصن 25 
تصل شحنات أخرى تباعا على دفعات«، 
ــة مـــنـــّصـــة مــرتــبــطــة  ــّمــ  »ثــ

ّ
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن

بمنّصة وزارة الصحة للشركات تتضّمن 
 التفاصيل املطلوبة«.

ّ
كل

 »خــطــتــنــا 
ّ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى صــــــــــّراف، فـــــــإن

مواطن  مليون  نصف  بتحصن  تقضي 
ــــاس على  لــبــنــانــي، وهـــي تــرتــكــز فـــي األسـ
مساعدة القطاعات الصناعية والتجارية 
العمل  وأصــحــاب  والــنــقــابــات  واملصرفية 
الســتــعــادة إنــتــاجــيــتــهــم، وذلــــك مــن خــال 
ــأمـــن مـــســـاحـــة أمــــــان لـــهـــم ولــلــمــوظــفــن  تـ
تامة  للمشكات بشفافية  وإيجاد حلول 
بـــداًل مــن اإلقـــفـــال، فــي حــن تعمل الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة عــلــى تــوفــيــر الــلــقــاحــات ملـــن ال 
ــر لــديــهــم الــقــدرة املــالــيــة عــلــى ذلـــك«. 

ّ
تــتــوف

ويــؤّكــد صــــّراف: »نــحــن نجحنا حــيــث لم 
ينجح أحد في العالم. وللمّرة األولى تمّكن 
الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن اســـتـــيـــراد لــقــاحــات 
ودفع من جيبه لتحصن مجتمعه، سواء 
بلديات  أو حتى  شــركــات  أو  كمؤسسات 
ــلــت بتحصن أهــالــيــهــا. وهــنــا نــدرك 

ّ
تــكــف

وعي املجتمع اللبناني وتضامنه بعضه 
مـــع بــعــض ومــنــح الـــدعـــم الـــــازم ملــواجــهــة 

الجائحة وحماية األشخاص«.
وقد أّدت املستجّدات املتعلقة باللقاحات 
فــي لبنان على  الــخــاص  القطاع  ودخـــول 
 االستيراد إلى خلق أجــواء إيجابية 

ّ
خط

بـــن املـــواطـــنـــن، ال ســّيــمــا بــعــدمــا عــمــدت 
شــركــات خــاصــة وبــلــديــات ونــقــابــات إلــى 
حــجــز كــمــيــات مـــن الـــلـــقـــاحـــات لتحصن 
وعائاتهم  لــديــهــا  والــعــامــلــن  موظفيها 
ــالــــي الـــبـــلـــدات. وتــجــدر  واملــنــتــســبــن وأهــ
على  اللبنانية  الجامعة   

ّ
أن إلــى  ــارة  اإلشـ

ــزت لــنــفــســهــا نــحــو  ــجــ ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، حــ
50 ألــــف جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح »أوكـــســـفـــورد-

 عملية التحصن 
ّ
أسترازينيكا«، علما أن

ــاتــــذة  ــة بـــهـــا ســـــوف تــشــمــل األســ الـــخـــاصـ
والطاب واملوظفن بهدف العودة اآلمنة 

إلى الدراسة.

لقاحات لبنان: مصادر مختلفة 
وإشراك للقطاع الخاص

تحصين مع الحفاظ على الخصوصيّة )حسين بيضون(

هي من بين الفئات المستهَدفة أّوًال )حسين بيضون(

شهدت بعض تظاهرات اليمين ضّد قيود كورونا مواجهات مع الشرطة )هربرت نيوباور/ فرانس برس(

3215
خطاب كراهية عبر اإلنترنت، سجلتها 

النمسا عام 2020، وفقًا ألرقام 
مؤسسة »بان هايت« غير الحكومية

ينشط القطاعان العام 
والخاص في لبنان 

لضبط تفّشي فيروس 
كورونا الجديد والحّد 

من اإلصابات والوفيات 
التي يتسبّب فيها. 

وهذا أمر يتّضح من 
خالل عمليات استيراد 

اللقاحات

في زمن يتوّجه فيه 
العالم نحو إعادة التدوير 
ال بل قطع أشواطًا كبيرة 
في هذا المجال، ال سيّما 

في الدول المتطّورة، 
تحاول مبادرات عربية 

خاصة اللحاق بالركب في 
بلدان عّدة، تونس واحدة 

منها

تحويل نفايات إلى سماد عضوي في تونس
تعجز الدولة عن توفير 

مكبات بعيدة عن 
المناطق السكنية

مشاريع إعادة التدوير 
قادرة على التخفيف من 

أزمة المكبات

تونس ـ مريم الناصري

تواجه تونس منذ سنوات أزمة في التصّرف 
فـــي أطـــنـــان مـــن الــنــفــايــات املــنــزلــيــة بــاإلضــافــة 
قـــدرة على توفير مكّبات تستوعب  عــدم  إلــى 
املناطق  عن  بعيدة  وتكون  اليومية  الكميات 
 
ّ
ــيـــة، ال ســّيــمــا أن ــي الـــزراعـ ــ ــ الــســكــنــيــة واألراضـ

الباد تنتج نحو 2.3 مليون طن من النفايات 
وتحويلها  تثمينها  املمكن  من  التي  املنزلية 

إلى سماد أو مصدر للطاقة.
مــبــادرات واقتراحات عــّدة ُسّجلت في تونس 
ــفــــايــــات خـــصـــوصـــا إلـــى  ــنــ ــهــــدف تـــحـــويـــل الــ بــ
الــزراعــي.  املجال  في  ُيستخدم  سماد عضوي 
ــد الـــــــــزواري، الـــذي  ــعـ ــبــــادرة األسـ ــن بــيــنــهــا مــ مـ
إلــى مركز ومقهى ثقافي،  حــّول مكب نفايات 
ــــن الــــحــــاويــــات  ــــن ابـــتـــكـــر مـــجـــمـــوعـــة مـ ــــي حـ فـ
الستخدامات مختلفة، منها ما هو مخصص 
مخصص  هــو  مــا  ومنها  املنزلي  لاستخدام 
وأخــرى  والبلديات،  الــشــوارع  في  لاستخدام 
إلى سماد  النفايات  للمزارعن حتى يحّولوا 

الــزواري،  عضوي خاص ملزروعاتهم. ويشدد 
»العربي الجديد«، على »ضرورة  في حديث لـ
إعــــادة تــدويــر الــنــفــايــات وبــعــث مــشــاريــع عــّدة 
 أزمــــة الــنــفــايــات الــتــي 

ّ
ــار نــفــســه لــحــل ــ فـــي اإلطـ

ــدااًل كــبــيــرًا فـــي ظـــل عــجــز الـــدولـــة عن  ــ تــثــيــر جـ
التجمعات  عــن  بعيدة  جــديــدة  مكبات  توفير 

السكنية«.
وكان الزواري قد أطلق مشروعه في عام 2012، 
 »البداية كانت مع ابتكار حاويات 

ّ
أن شارحا 

وأخــرى  الشمسية  بالطاقة  تعمل  للمخلفات 
كبيرة  كميات  تستوعب  األرض  في  مطمورة 
املنزلية.  النفايات  وحتى  الشارع  نفايات  من 
ــو مــخــصــص  ــا هــ وقـــــد أتـــــت بـــأقـــســـام عــــــــّدة، مــ
لــلــنــفــايــات الــبــاســتــيــكــيــة ومــــا هـــو مخصص 
فــرزهــا.  عملية  لتسهيل  الــغــذائــيــة  لــلــنــفــايــات 
الكميات  أضــعــاف  لعشرة  بمعظمها  وتتسع 
خصصتها  التي  الحاويات  تستوعبها  التي 
في  الرئيسية  الـــشـــوارع  فــي معظم  الــبــلــديــات 
 »ثــّمــة 

ّ
املـــدن الــتــونــســيــة«. يضيف الـــــزواري أن

حـــاويـــات شـــّوهـــت املــنــظــر فـــي املـــــدن، فعملت 

ق عليها إعــانــات 
ّ
ابــتــكــار أخـــرى قــد تعل على 

بــاإلضــافــة إلـــى اســتــيــعــابــهــا كــمــيــات أكــبــر من 
رتها البلديات«. 

ّ
النفايات مقارنة بتلك التي وف

وقد ساهم الــزواري في حمات عّدة للتوعية 
حول أهمية تثمن وتحويل النفايات وإعادة 
الــدول املتطورة،  الحال في  تدويرها كما هي 

وكمية السوائل التي تحويها تلك النفايات.
رة 

ّ
 »هذه التقنية متوف

ّ
ويشير الزواري إلى أن

فـــي دول غــربــيــة عــــّدة وال تــتــطــلــب إمــكــانــيــات 
ــادر عــلــى اقــتــنــاء أربـــع  ــ  مـــــزارع قـ

ّ
ــل ــ كــبــيــرة. وكـ

حـــاويـــات أو أكـــثـــر وإعــــــادة تـــدويـــر الــنــفــايــات 
ــة.  ــيــ ــذائــ ــغــ ــا املـــــــــــواد الــ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــة وبـ ــيــ ــهــــاكــ ــتــ االســ
ــنــــازل  ــا فــــي حــــدائــــق املــ كــــذلــــك يـــمـــكـــن وضـــعـــهـ
واستخدامها بسهولة واالستفادة من السماد 
ــــه »مــــن خــال 

ّ
فـــي حــديــقــة املــــنــــزل«. ويــتــابــع أن

املنزلية،  النفايات  كمية  تخفيض  يمكن  ذلــك 
النفايات  مــن  التخلص  إال  يبقى  ال  بــالــتــالــي 
الباستيكية أو الحديدية أو غيرها من املواد 
رنا لها كذلك حاويات خاصة تسّهل 

ّ
التي وف

عمل العاملن في فرز النفايات في الشارع أو 
في مكبات النفايات«.

املشروع،  التي قد تواجه هــذا  وعــن املشكات 
ــا هـــي غـــيـــاب فــرز  ــرزهــ  »أبــ

ّ
يـــقـــول الــــــــزواري إن

الباستيكية  األخـــرى  عــن  الغذائية  النفايات 
أو غــيــرهــا، ُيــضــاف إلـــى ذلـــك غــيــاب حــاويــات 
مــخــصــصــة فــقــط لــبــقــايــا املـــــواد الــغــذائــيــة من 

ــرت 
ّ
ـــه فــي حــال تــوف

ّ
خــضــروات وغـــال، علما أن

ــن عــمــومــا ال  ــواطــ  املــ
ّ
ــن فـــــإن ــاكــ فـــي بــعــض األمــ

يلتزم بذلك التقسيم وال يتقّيد بضرورة رمي 
 على حدة وفق املكان املخصص 

ّ
املخلفات كل

لها«. 
املــتــطــّورة تعتمد  »الــــدول   

ّ
أن الــــزواري  ويكمل 

أساسا على تحويل وتثمن النفايات وإعادة 
ــــذي يــســاهــم بــشــكــل كبير  ــر الـ ــ ــا، األمـ تـــدويـــرهـ
 مــزارع قــادر على 

ّ
 أزمــة التفايات. فكل

ّ
في حــل

ــجــمــع 
ُ
اســتــغــال الــنــفــايــات الــعــضــويــة الـــتـــي ت

مــــن املـــكـــبـــات واســـتـــغـــالـــهـــا كـــســـمـــاد عــضــوي 
فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار األســمــدة الكيميائية 
املطلوبة، خصوصا  بالكميات  رها 

ّ
توف وعدم 

ــي ارتـــفـــاع  ــايـــات املـــنـــزلـــيـــة فــ ــفـ ــنـ  كـــمـــيـــات الـ
ّ
أن

مــســتــمــر وتـــذهـــب بــمــعــظــمــهــا إلــــى مــكــبــات لم 
تبحث  والــدولــة  أكــبــر.  كميات  تستوعب  تعد 
كبيرة،  تكلفها خسائر  قــد  أخــرى  عــن مكبات 
خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى نــقــل الــنــفــايــات إلــى 
أماكن بعيدة عن املناطق السكنية واألراضي 

الفاحية«.

 »مــشــاريــع إعــــادة تــدويــر الــنــفــايــات 
ّ
مــؤكــدًا أن

قادرة على التخفيف من أزمة املكبات التي لم 
تعد بمعظمها تستوعب أطنانا من النفايات، 
خصوصا املنزلية منها«. إلى جانب التوعية، 
ابتكر الزواري بأدوات بسيطة حاوية مخلفات 
والغال بهدف  الخضروات  لبقايا  مخصصة 
تحويلها إلى سماد عضوي للزراعة، موضحا 
برميل حديدي  مــن  الــحــاويــة مؤلفة  »هـــذه   

ّ
أن

رافعة صغيرة، مع فتحة صغيرة  مثّبت على 
في أعلى البرميل لوضع النفايات من خالها، 
على أن يغلق البرميل بإحكام. ومن الضروري 
وضع البرميل في مكان تصله أشعة الشمس 
تلك  تــســّرع عملية تجفيف  حـــرارة  تولد  التي 
النفايات وتحّولها إلى سماد. ويتوّجب على 
مالك الحاوية تقليب البرميل لتحريك ما في 
السوائل  من  ص 

ّ
التخل فيما  مــواد،  من  داخله 

يتّم عبر فتحات صغيرة في أسفل البرميل«. 
 عملية تحّول تلك املخلفات إلى سماد 

ّ
ُيذكر أن

تــســتــغــرق مـــا بـــن أســـبـــوَعـــن وشــهــر ونــصــف 
الشهر تقريبا، بحسب الكمية ودرجة الحرارة 

األسعد الزواري واثق 
بمشروعه ونتائجه 

)العربي الجديد(

Saturday 27 March 2021 Saturday 27 March 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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فالشمجتمع

عائالت لم تنجح في حماية الكوكب
االحتباس الحراري رفضت أعلى محكمة في 

االتحاد األوروبي محاولة 
منظمة شبابية إسكندنافية 
وثماني أسر حول العالم إجبار االتحاد 

األوروبي على وضع أهداف أكثر 
طموحًا لخفض انبعاثات الغازات 

املسببة لالحتباس الحراري، بحجة 
عدم التأثر »بشكل فردي« بسياسة 

املناخ في أوروبا. وقدمت عائالت 
من كينيا وفيجي وأملانيا وفرنسا 

وإيطاليا والبرتغال ورومانيا ومنظمة 
شباب قومية سامي السويدية إجراء 
قانونيًا في عام 2018، على أمل لفت 

االنتباه إلى تأثير سياسة املناخ على 
األفراد والناشطني الذين يكافحون 

من أجل حيوانات الرنة الجائعة في 
القطب الشمالي وغيرها من القضايا 

البيئية. وأقّرت املحكمة األوروبية 
العامة بأن املدعني يتأثرون عمومًا 

بتغير املناخ لكنها رفضت القضية في 
عام 2019 ألسباب إجرائية. وقدمت 

األسر ومنظمة الشباب استئنافًا إلى 
محكمة العدل األوروبية، أعلى محكمة 
في الكتلة. وأيدت األخيرة قرار املحكمة 

العامة، قائلة إن املدعني »ليسوا معنيني 
بشكل فردي« بالتشريعات املناخية 

لالتحاد األوروبي، لذلك لن يتم النظر 
في القضية. وكانت املفوضية األوروبية 

قد اقترحت »اتفاقًا أوروبيًا يعنى 
بالبيئة« بأهداف أكثر طموحًا ملكافحة 

تغير املناخ. وتوصل قادة االتحاد 
األوروبي إلى اتفاق العام املاضي 
لخفض صافي انبعاثات الغازات 

املسببة لالحتباس الحراري في 
االتحاد بنسبة 55 في املائة على األقل 
بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 
عام 1990، أي أكثر من الهدف السابق 

البالغ 40 في املائة.
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