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كابول ـ صبغة اهلل صابر

في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، 
ــــي« الــبــشــتــويــة لـــقـــاًء  ــــي بــــي سـ ــرت »بـ ــ أجــ
ــة فــــي حــكــومــة  ــيـ ــالـ  مــــع وزيــــــر املـ

ً
ــّصـــا ــفـ مـ

ــــرف غـــنـــي، خــالــد  الــرئــيــس األفـــغـــانـــي الــســابــق أشـ
باينده، خال قيادته سيارة أجرة من أجل كسب 
في  معه  املــوجــوديــن  أوالده  وإعــالــة  العيش  لقمة 
 الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن. حــالــه ال يختلف 
ــوال اآلالف الـــذيـــن هـــربـــوا مـــن الـــبـــاد بعد  ــ عـــن أحـ
 ســيــطــرة حـــركـــة »طـــالـــبـــان« لــلــعــمــل فـــي الـــخـــارج، 
وإن فـــي مــهــن ال عــاقــة لــهــا بــتــخــصــصــاتــهــم. في 
املــقــابــل، يــواجــه الكثير مــن الــذيــن بــقــوا فــي الباد 
 املـــــردود املـــالـــي الـــذي 

ّ
الــبــطــالــة.  يــقــول بــايــنــده إن

يــتــقــاضــاه ال بـــأس بـــه، الفــتــا إلـــى أن الـــوضـــع في 
ــدًا، ويــــواجــــه الـــشـــبـــاب مــشــاكــل  ــ بــــادنــــا صـــعـــب جــ
نستمر  أن  وعلينا  تستمر،  الحياة  أن  إال  كثيرة، 
معها. ويوضح أن منصبه السابق لن يمنعه من 

العمل في أي مهنة.  

النوادي الرياضية ليست أولوية
ــايـــكـــونـــدو مــحــمــد  ــتـ ــاذ الـ ــتــ ــن جـــهـــتـــه، يــعــمــل أســ مــ
ــا فــي مــطــعــم فــي أحـــد فــنــادق الــعــاصــمــة  عــلــي رضـ
الباكستانية إسام أباد، وقد دّرب مئات التاميذ 
البطالة وعــدم وجود  أفغانستان. لكن بسبب  في 

فـــرص عــمــل، تـــرك الــعــاصــمــة كــابــول متوجها إلــى 
فــي مطعم  الــحــالــي، يعمل  الــوقــت  باكستان. وفــي 
ويـــقـــّدم لــلــنــاس الـــشـــاي األفــغــانــي ويـــرســـل نهاية 
كــل شهر بعض املــال إلــى أســرتــه التي تعيش في 
ضـــواحـــي الــعــاصــمــة األفــغــانــيــة كـــابـــول، فـــي وقــت 

يبيت هو في املطعم حيث يعمل.
الوضع  إن  الجديد«  »العربي  لـ  ويقول علي رضا 
انــقــلــب رأســــا عــلــى عـــقـــب. »كـــنـــت أعـــمـــل فـــي أنــديــة 
ــيـــث دّربــــــــت الـــكـــثـــيـــر مــن  مــخــتــلــفــة فــــي كــــابــــول حـ
الــبــاد،  على  طــالــبــان  سيطرة  بعد  لكن  التاميذ. 
تدهور كل شيء، ولم يعد األهل ُيلحقون أوالدهم 
بالنوادي الرياضية، إذ بالكاد يؤمنون حاجاتهم 
األساسية، فكيف سيصرفون مالهم في الرياضة؟ 
 وأرسل 

ً
ني أجد عما

ّ
أبــاد عل توجهُت إلى إســام 

إلــــى بلد  الــســفــر  ــاول  ــ ــا أحــ ــ إلــــى أوالدي، وأنـ ــال  ــ  املـ
ــقـــاء فــي  ــبـ ــر عــــن طـــريـــق إســــــام أبـــــــاد، إذ إن الـ ــ آخـ
ــــك، يكشف  أفــغــانــســتــان لـــم يــعــد مــمــكــنــا«. إلــــى ذلـ
 )Sigar( أفغانستان  إعــمــار  ــادة  إلعـ الــعــام  املفتش 
ــّده فـــي الــتــاســع من  ــ جـــون ســوبــكــو، فـــي تــقــريــر أعـ
شـــهـــر مــــايــــو/ أيــــــار الـــــجـــــاري، أنـــــه مـــنـــذ ســيــطــرة 
أفغانستان خسر نحو  الحكم في  »طالبان« على 
النساء أن  إلــى  مشيرًا  وظائفهم،  شخص   مليون 

ــيـــرة،  ــراء الــتــغــيــرات األخـ ــ ــأثـــرًا مـــن جـ ــثـــر تـ هـــن األكـ
فــي صفوفهن  الــبــطــالــة  تــرتــفــع نسبة  أن  ويــتــوقــع 

بنسبة 21 في املائة حتى نهاية العام الجاري.

أوضاع معيشية هّشة
مــن جــهــتــه، يــقــول الــخــبــيــر االقــتــصــادي واألســتــاذ 
إنه  الجديد«  »العربي  لـ  الجامعي محمد مسعود 
فاقمت بطالة  الــتــي  الرئيسية  األســبــاب  بــن  »مــن 
الــشــبــاب هـــو ســقــوط كـــابـــول عــلــى أيــــدي طــالــبــان، 
وتــجــمــيــد الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة األصــــول 
ــافــــة إلـــــى هـــشـــاشـــة األوضــــــاع  األفـــغـــانـــيـــة، بــــاإلضــ
املعيشية فــي الــبــاد، وتــراجــع الــقــطــاع الــخــاص«. 
ويؤكد أن »سياسة طالبان حيال الشباب املثقفن 
حــاّدة، إذ إنها تتعامل بقسوة مع كل من كان في 
كــابــول والــحــكــومــة الــســابــقــة، وتــخــلــق معايير من 
أجل حرمانهم من العمل. كما ساهم غياب خبراء 
ــاع نــســبــة الــبــطــالــة«.  ــفـ اقــتــصــاديــن لــديــهــا فـــي ارتـ
السابقن  املوظفن  مــن  كبيرة  »أعـــدادًا  أن  يضيف 
أخرجوا من وظائفهم وحل محلهم رجال طالبان«. 
ويــقــول محمد فـــواد، أحــد املــوظــفــن السابقن في 
كــان يعمل  إنــه  الجديد«،  لـ »العربي  الــعــدل،  وزارة 
ــوزارة منذ أكــثــر مــن 12 عــامــا. وخـــال األيــام  فــي الــ
األولــــى لــســيــطــرة »طـــالـــبـــان«، واصــــل الــعــمــل. وفــي 
يــوم مــن األيـــام، وجــد خطابا يتضّمن العديد من 
األسماء من بينها اسمه وقد أعفوا من العمل، »وال 
الحكومة  بقايا  من  كونكم  تتحدثوا  أن  لكم  يحق 
الــســابــقــة. وبـــمـــجـــرد أن عــفــت طـــالـــبـــان عــنــكــم ولــم 

تحاكمكم، فهذا شيء كبير«، مثلما يقول فواد.
في املقابل، يقول الناطق باسم »طالبان« وعضو 

»العربي  لـ  سمنغاني  الله  إنعام  الثقافية  اللجنة 
ــد« إن »حـــكـــومـــة طـــالـــبـــان تــســعــى جـــاهـــدة  ــديـ الـــجـ
إليجاد فرص العمل للشباب، وإنها لم تحرم أحدًا 
من العمل. واملشكلة أن كثيرين كانوا يعملون مع 
القوات األميركية واألجنبية، بالتالي، بقي هؤالء 
با عمل. كما أن شريحة كبيرة تعمل في املؤسسات 
غير الحكومية ومعظمها أغلقت أبوابها. بالتالي، 
حرم هــؤالء من العمل. إال أن لدى حكومة طالبان 
مشاريع كبيرة في املستقبل كفيلة بإيجاد فرص 

عمل ألعداد كبيرة من املثقفن والشباب«. 

مجتمع
وقع زلزال بقوة 6,2 درجات قبالة سواحل تيمور الشرقية، شعر به أيضا سكان إندونيسا وحتى 
املعهد األميركي  أعلن  الــذي  الــزلــزال،  أو أضـــرار. ووقــع  أستراليا، من دون تسجيل سقوط ضحايا 
الشرقية  تيمور  بــن  املقسومة  تيمور  لجزيرة  الشرقي  الــطــرف  قبالة  شــدتــه،  الجيولوجي  للمسح 
وإندونيسيا. وشعر به لفترة قصيرة سكان ديلي عاصمة تيمور الشرقية، لكنه كان أقوى في شرق 
الجزيرة وصواًل إلى مدينة دارويــن في أستراليا. وكان أعنف حول مدينة لوسبالوس التيمورية، 
)فرانس برس( لكن السلطات لم تذكر أي حصيلة لضحايا محتملن أو أضرار.  

أعلن لي تشنغ لونغ، من لجنة الصحة الوطنية، أن مناطق حدودية في إقليم جيلن بشمال شرق 
الصن سجلت إصابات بفيروس كورونا منقولة محليا، وذكر أن ظهور الفيروس في جيلن يعكس 
املسؤولن  على  ويجب  الداخلية،  املناطق  إلــى  الــحــدوديــة  املناطق  مــن  تدريجيا  النتشارة  اتجاها 
مراقبة مخاطر انتقال الفيروس عبر الوافدين من الخارج. ويقع جيلن على حدود كل من روسيا 
وكوريا الشمالية، لكن لي لم يذكر الحدود التي كان يشير إليها. كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية 
)رويترز( في الصن أن البر الرئيسي سجل 444 إصابة جديدة بكورونا أول من أمس.  

الصين تسجل 444 إصابة جديدة بكورونازلزال بقوة 6,2 درجات يضرب تيمور الشرقية

أفغانستان  على  طالبان  حركة  سيطرة  ساهمت 
أعمالهن، مع  األفغانيات  الكثير من  في خسارة 
وتقول  تضررًا.  أكثر  كّن  النساء  أن  إلى  ــارة  اإلش
الشؤون  وزارة  في  تعمل  التي  محمد،  خالدة 
الدينية، لـ »العربي الجديد«: »عملت منذ تخرجي 
راتبًا  أتقاضى  وكنت   2019 عام  الجامعة  من 
جيدًا وكانت أسرتي تحتاج إلى المال. كثيرات كّن 

يعلن أسرهن وقد حرمن من العمل«.

ُمعيالت بال عمل

األوروبـــي  االتــحــاد  أن  األوروبــيــة  املفوضية  أعلنت 
للقاحات وغيرها  لعمليات شراء جماعية  يستعد 
مــن الــعــاجــات ملـــرض جـــدري الـــقـــرود، مــؤكــدة أنــه 
ــام  »األيـ فــي  التفاصيل  االنــتــهــاء مــن وضـــع  سيتم 
األوروبية  املفوضية  باسم  املتحدث  وقــال  املقبلة«. 
إن  كيرسمايكر  دي  ستيفان  الصحة  مــجــال  فــي 
الصحية  لــلــطــوارئ  لاستجابة  األوروبـــيـــة  الهيئة 

ــدول األعـــضـــاء والــشــركــات املصنعة  ــ »تــعــمــل مــع ال
ــقـــرود«.  لـــشـــراء الــلــقــاحــات والـــعـــاجـــات لـــجـــدري الـ
وكــانــت إســبــانــيــا قــد أبــــدت نــّيــتــهــا الــحــصــول على 
املضادين  و»تيكوفيريمات«  »إمفانكس«  لقاحي 
لــلــفــيــروســات مـــن خــــال عــمــلــيــة شـــــراء جــمــاعــيــة 
لــاتــحــاد األوروبــــــــي. و»إمـــفـــانـــكـــس« الــــذي ينتجه 
مختبر »بــافــاريــان نــورديــك« هــو لــقــاح مــن الجيل 

الثالث )لقاح حّي غير متكرر، أي أنه ال يتكاثر في 
االستعمال  اإلنسان( حاصل على رخصة  جسم 
في أوروبــا منذ عــام 2013 ومضاد للجدري لدى 
البالغني. وتتركز معظم اإلصابات في قارة أوروبا 
التي سجلت 191 حالة، بينها 118 حالة في دول 
ــابـــات  االتـــحـــاد األوروبــــــــي. وســّجــلــت مــعــظــم اإلصـ
وإسبانيا  بريطانيا  هــي  أوروبـــيـــة  دول  ثـــاث  فــي 

دورًا  األوروبـــي  االتحاد  أدى  أن  والبرتغال. وسبق 
مركزيًا في الشراء املشترك ملليارات الجرعات من 
اللقاحات املضادة لفيروس كوفيد-19 لصالح دوله 
لجدري  بالنسبة  مختلف  الــوضــع  لكن  األعــضــاء، 
القرود بحسب املتحدث باسم املفوضية األوروبية 

دي كيرسمايكر.
)فرانس برس(
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»تظهر استخفاف القضاة بخطورة االتجار 
التي  الــراســخــة  النمطية  والــقــوالــب  بالبشر، 
تستند إلــى انــتــشــار الــفــســاد فــي أوكــرانــيــا«، 
واستنتج بالتالي أن »التساهل في األحكام 
لكن  بالبشر«.   املتاجرين  يــردع  أن  ال يمكن 
الالفت أيضًا أن اإلدارة األميركية نّوهت في 
بذلتها سلطات  التي  بالجهود  ذاتــه  الوقت 
طاولت  جنائية  »تحقيقات  فتح  فــي  كييف 
زعم  الذين  الحكوميني  املسؤولني  من  عــددًا 

تورطهم بالظاهرة«. 

تربة أوروبية خصبة
ــثــــر مــــن 6  ــار أن أكــ ــبــ ــتــ ــع األخـــــــذ فــــي االعــ ــ ومــ
األسابيع  في  بلدهم  تركوا  أوكراني  ماليني 
األخيرة، واضطر ماليني آخرون إلى النزوح 
فـــي الــــداخــــل، مـــا يــمــثــل بــالــنــســبــة إلــــى األمـــم 
املـــتـــحـــدة »أكـــبـــر مـــوجـــة لـــجـــوء مــنــذ الــحــرب 
ــتـــربـــة خــصــبــة  ــدو الـ ــبـ ــة«، تـ ــيـ ــانـ ــثـ الـــعـــاملـــيـــة الـ
الســتــغــالل الــعــصــابــات وشــبــكــات الــجــرائــم 
املـــنـــظـــمـــة لـــأوكـــرانـــيـــني عـــلـــى أراضـــــــي دول 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي، خــصــوصــًا أن األنــظــمــة 
ــتـــي تــطــبــقــهــا بــعــضــهــا ال  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة الـ
تــســمــح بــعــمــل الـــالجـــئـــني األوكــــرانــــيــــني، مــا 
يحرم عشرات اآلالف منهم من االستقرار في 
العيش«.  وقد تنبهت بعض السلطات، مثل 

تلك التي في الدنمارك التي وصلها أكثر من 
26 ألف الجئ أوكراني، إلى ضرورة السماح 
لــهــم بـــاالنـــخـــراط فـــي ســـوق الــعــمــل ســريــعــًا، 
استثنائية  قــوانــني  تطبيق  خـــالل  مــن  ولـــو 
ــتـــوظـــيـــف أيـــد  ــاب مـــــــــزارع بـ ــ ــحـ ــ تـــســـمـــح ألصـ
عــامــلــة أوكــرانــيــة ولـــو بــربــع الـــراتـــب املــحــدد 
لــعــامــل مــحــلــي، لــكــن ذلـــك ال يــمــنــع اســتــمــرار 
غياب  مــن  كثيرة  حقوقية  منظمات  تحذير 

استراتيجيات مكافحة االتجار بالبشر.

البحث عن فرائس 
إلى ذلك، أفادت »فرونتكس« بأن »أشخاصًا 
ــــى أوكــــرانــــيــــا خـــالل  ــفـــردهـــم إلــ ــمـ ســـــافـــــروا بـ
الــحــرب وغـــــادروا حــدودهــا حــامــلــني أطــفــااًل 
أوكرانيني رضــع، ما يؤكد استغالل الحرب 
امتلك  »إذا  بأنه  قت 

ّ
وعل بالبشر«،  لالتجار 

حــقــوقــيــة  ومـــؤســـســـات  أدوات  ــــون  ــيـ ــ األوروبـ
وإنــســانــيــة لــفــضــح وتــســلــيــط الـــضـــوء على 
ــيـــني، يــخــشــى اســتــمــرار  ــرانـ ــاألوكـ االتــــجــــار بـ
هـــذه املــمــارســة فــي روســيــا، خــصــوصــًا بعد 
نــقــل مــئــات اآلالف قــســرًا مــن شـــرق وجــنــوب 
دنماركية  وكانت صحف  إليها«.   أوكرانيا 
ونرويجية قد نقلت في مارس/ آذار املاضي، 
أن أوكرانيات حملن أطفااًل معهن إلى دول 
ــال خــضــعــن لــتــدقــيــق فــــي هــويــاتــهــن  ــمـ الـــشـ

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

تــحــدثــت وكــالــة حــراســة الــحــدود 
األوروبية )فرونتكس( أخيرًا، عن 
أمــثــلــة عــلــى اســتــغــالل أشــخــاص 
ــيـــا  مــــوجــــات الــــنــــزوح والـــلـــجـــوء مــــن أوكـــرانـ
ــــى دول أوروبـــــيـــــة، لــيــس  إلخـــــــراج أطــــفــــال إلـ
بهدف إنقاذهم من الحرب بقدر اإلفــادة من 

الواقع املأساوي لالتجار بهم. 
أصدرته  تقرير  »فرونتكس«  مخاوف  وعــزز 
ــرادا« و»فــــــريــــــدوم فـــانـــد«  ــ ــتــ ــ مــنــظــمــتــا »ال ســ
االتجار  تتابعان قضايا  اللتان  الحقوقيتان 
تأكيدهما  وتــضــمــن  واســتــعــبــادهــم،  بالبشر 
وجود مؤشرات إلى »حدوث تهريب واتجار 
بــالــبــشــر خــــالل األزمــــــة األوكــــرانــــيــــة«. وهــمــا 
ذّكرتا بأن مشكلة االتجار مستمرة منذ عام 
2014، والحظتا »تــعــرض أوكــرانــيــني مــن كل 
ــارج  ــل بـــالدهـــم وخـ األعـــمـــار لــالســتــغــالل داخــ
حدودها، وبينها االتجار ألغــراض جنسية، 
ــتـــغـــالل بــاعــتــبــارهــم يــدًا  واالســـتـــعـــبـــاد واالسـ
أن  املنظمتني  تقرير  وأورد  عاملة رخيصة«. 
»استغالل األوكرانيني في سوق العمل حصل 
عـــام 2020 مــن خـــالل شــبــكــات لــالتــجــار بهم. 
وحــصــل ذلـــك فــي روســيــا وبــولــنــدا تــحــديــدًا، 
حــيــث دفــعــوا إلـــى تنفيذ أعــمــال مــحــددة في 
البناء والتصنيع والزراعة، وسوق  قطاعات 
إنـــتـــاج الــتــبــغ غــيــر الــشــرعــيــة وتــهــريــبــه نحو 
دول االتــحــاد األوروبــــــي«.  حــتــى أن األطــفــال 
األوكرانيني لم يسلموا من عصابات االتجار 
بالبشر، إذ تحدث التقرير عن »دفع األطفال 
إلــــى الـــتـــســـّول الـــقـــســـري وارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم، 
وتــعــرضــت الــفــتــيــات والــنــســاء إلـــى مــتــاجــرة 
ــي  ــ بـــغـــرض االســـتـــغـــالل الــجــنــســي فــــي أراضـ
أوكـــرانـــيـــا نــفــســهــا، ونــحــن نــتــوقــع أن تــــزداد 
مخاطر االتجار بالبشر مع استمرار الحرب«. 

استغالل قديم
وكانت السلطات األميركية ملكافحة االتجار 
العام  نشرته  تقرير  فــي  كشفت  قــد  بالبشر 
الــروســيــة الحالية  الــحــرب  املــاضــي، أي قبل 
ــــات  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا، أن تـــــــورط األوكـ عـ
انتشار  مــع  تــزامــن  واألوكــرانــيــني بالظاهرة 
ط 

ّ
جائحة كورونا في مطلع عام 2020. وسل

الـــتـــقـــريـــر الــــضــــوء تـــحـــديـــدًا عـــلـــى اســتــغــالل 
واســـتـــعـــبـــاد الـــفـــتـــيـــات والـــنـــســـاء فــــي ســـوق 
الــشــبــان فــي أعــمــال الجريمة  الــجــنــس، وزّج 
ــمـــل بـــالـــســـخـــرة.  ودفــــــع ذلـــك  ــعـ املــنــظــمــة والـ
انــتــقــادات وتوصيات  إلــى توجيه  واشنطن 
لكييف بإخضاع املدعني العامني األوكرانيني 
لتدريبات من أجل مكافحة االتجار بالبشر، 
عــلــمــًا أن الــتــقــريــر األمــيــركــي انــتــقــد حينها 
أحـــكـــامـــًا مــخــفــفــة صـــــدرت فـــي كــيــيــف بحق 
ــارة، واعـــتـــبـــر أنــهــا  ــتـــجـ ــذه الـ ــن مــــارســــوا هــ مـ

االتجار 
باألوكرانيين

ما وراء »الصورة 
الوردية« لالستقبال 

األوروبي

رغم أن أوروبا رحبت بالالجئين األوكرانيين منذ بداية الغزو 
الماضي، تخفي  لبلدهم في 24 فبراير/ شباط  الروسي 
حقوق  تنتهك  كثيرة  ممارسات  الوردية«  »الصورة 

كثيرين منهم، بينها إسكانهم مع محكومين

الحظ حقوقيون 
تعرض أوكرانيين من كل 

األعمار لالستغالل داخل 
بالدهم وخارجها

تحذر منظمات 
حقوقية كثيرة من غياب 

استراتيجيات مكافحة 
االتجار بالبشر
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مــن قــبــل رجـــال قــدمــوا بــمــفــردهــم إلـــى مــراكــز 
االســتــقــبــال، قــبــل أن تــتــدخــل الــســلــطــات ملنع 
اقتراب الناس من هذه املراكز.  كذلك الحظ 
توافد  أوروبية  إغاثة  في منظمات  عاملون 
رجـــال إلـــى مــحــطــات لــلــقــطــارات والــحــافــالت 
من أجل إقناع أوكرانيات باالنتقال للسكن 
بــريــطــانــيــة عن  تــقــاريــر  مــعــهــم، فيما كشفت 
خلل فــي نــظــام إعـــادة تــوطــني األوكــرانــيــات، 
تمثل في سماح مسؤولي النظام االجتماعي 
باستضافة متهمني بالتحرش بأوكرانيات 
أن بعضهم بحثوا  علمًا  عليهن،  واالعــتــداء 

عن أوكرانيات من سن محددة. 

مسؤولية الدول ويرى الناشط الحقوقي في 
الفرع الدنماركي ملنظمة »مرحبا بالالجئني« 
»الـــعـــربـــي  مــــورتــــن إســـكـــلـــســـن، فــــي حـــديـــثـــه لــــ
ــار  ــ ــجـ ــ االتـ قـــضـــيـــة  أن »خـــــــــــروج  الــــــجــــــديــــــد«، 
للتحذير  أمــر مهم  الضوء  إلــى  باألوكرانيني 
الظاهرة بالنسبة إلى حكومات  من خطورة 
تتحمل مسؤولية  الــتــي  األوروبـــــي  االتـــحـــاد 
الالجئني  آالف  حــيــاة  تدمير  منع  فــي  كبيرة 
الناشطة  بــاالســتــبــعــاد«.  وتعتبر  املــهــدديــن 
فــي مــســاعــدة الــالجــئــني بــبــولــنــدا كريستينا 
أوكرانيا  من  الخروج  »فوضى  أن  سورنسن 
جــعــلــت ضــعــفــاء كــثــيــريــن مــن نــســاء وفــتــيــات 
وأطفال يقعون في فخ أشخاص حضروا إلى 
الجئني«،  نقل  فــي  املساعدة  بحجة  محطات 
وتــكــشــف أنـــهـــا تــدخــلــت بــنــفــســهــا مـــع زمـــالء 
بني  دارت  مشبوهة  أحــاديــث  سماعهم  لــدى 
أشــخــاص قــدمــوا مــن دول إســكــنــدنــافــيــة عن 
اخــتــيــار نــســاء وفــتــيــات لــنــقــلــهــن إلـــى شــمــال 
ــــا.  ومــعــلــوم أن األوكـــرانـــيـــات اعــتــقــدن  ــ أوروبـ
فــي األيـــام األولـــى لخروجهن مــن بلدهن أنه 
لـــن يــســمــح لــهــن بــاالنــتــقــال مـــن بــولــنــدا إلــى 
أملانيا ودول إسكندنافيا وأخرى في االتحاد 
األوروبـــــي، مــا جــعــل تــجــار الــبــشــر واملــهــربــني 
قبل  لفترة  الخاطئ  االعتقاد  هــذا  يستغلون 
ــــدول اســتــقــبــال الــالجــئــني،  أن تــقــبــل بــعــض الـ
وتمنحهم أخــــرى حــق اإلقـــامـــة 90 يــومــًا من 
الــحــصــول على تــأشــيــرة. وأشـــار تقرير  دون 
»ال ســتــرادا« و»فــريــدوم فاند« إلــى أن »جهل 

أوروبــيــة تحمي  قوانني  بوجود  األوكرانيني 
حقوقهم والخوف الذي انتشر في البداية من 
احتمال ترحيل من يدخل االتحاد األوروبي 
بال تأشيرة أوقع بعض النساء وأطفالهن في 
بالبشر«.   واالتــجــار  التهريب  شبكات  شباك 
وتــؤكــد الــبــاحــثــة املــعــنــيــة بــاالتــجــار بالبشر 
ــقـــر فــــي مـــؤســـســـة »فــــافــــو« الــنــرويــجــيــة  ــفـ والـ
غــيــر الــحــكــومــيــة غـــــوري تـــيـــلـــدوم أن اتــخــاذ 
ــرار مــنــح جــمــيــع األوكـــرانـــيـــني  ــ األوروبــــيــــني قـ
نيل حماية مؤقتة خفف ضخامة  في  الحق 
عدد الذين تعرضوا لالستغالل، وتشدد على 
أن »هناك رابطًا قويًا بني تأمني املستضيفني 
الحرب  الفارين من  ملستلزمات حياة وسكن 
احتياجاتهم  اســتــغــالل  ومكافحة  جــهــة،  مــن 
ووقـــف االتــجــار بهم مــن جهة أخـــرى. وكلما 
إلــى االعتماد على متطوعني  الــنــاس  احــتــاج 
غــربــاء، ســيــوجــد بينهم أنـــاس لــديــهــم نــوايــا 
عمومًا،  الالجئني  معاناة  من  لــإفــادة  سيئة 
ــًا أشــــخــــاص غـــيـــر أوكـــرانـــيـــني  وبــيــنــهــم أيـــضـ

اضطروا إلى مغادرة البالد«. 
وفـــــي األيـــــــام األخـــــيـــــرة، تــنــبــه وزيــــــر الـــعـــدل 
الدنماركي املعني حديثًا ماتياس تيسفاي، 
الــــذي تــولــى ســابــقــًا حــقــيــبــة وزارة الــهــجــرة 
ــرح  ــرة، وصـ ــاهـ ــظـ ــــج،  إلــــى مــخــاطــر الـ ــــدمـ والـ
بـــــأن »الــــشــــرطــــة الـــوطـــنـــيـــة يـــجـــب أن تــعــمــل 
ســريــعــًا عــلــى إنـــشـــاء وحــــدة خــاصــة معنية 
بــمــكــافــحــة االتـــجـــار بــالــبــشــر تــضــم كــفــاءات 
االتــجــار بالبشر،  فــي جــرائــم  ومتخصصني 

وتبدأ في العمل سريعًا«.   وفي كل األحوال، 
تثبت تقارير املؤسسات واملنظمات املعنية 
بحقوق الالجئني واإلنسان ضرورة انتهاج 
ســـيـــاســـات مختلفة  ـــة  ـــيــ األوروبــ الــســلــطــات 
املــرفــوضــة طلبات  الــالجــئــني  بــمــنــح  تتعلق 
ــوانـــني  ــقـ ــــن يـــجـــهـــلـــون الـ ــــذيـ ــم، أو الـ ــهـ ــوئـ لـــجـ
بصفة  ولــو  والتسجيل  بالحماية  الخاصة 
مــؤقــتــة لــتــجــنــب وقـــوعـــهـــم فــريــســة شــبــكــات 
الجريمة املنظمة التي تبحث عن الربح عبر 
اســتــعــبــاد الــبــشــر، والــلــعــب عــلــى مــخــاوفــهــم 

وقلقهم من املستقبل املجهول.

أوروبا

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

تركت مروة أبو خليل قريتها التي تقع 
في مدينة السويداء السورية عام 2012، 
الـــ18 من العمر. ابتعدت  حني كانت في 
ــت الــــــــذي تـــرعـــرعـــت  ــيــ ــبــ عـــــن أهـــلـــهـــا والــ
فــيــه ألنــهــا أرادت الـــهـــروب مـــن الــحــيــاة 
الطقس  وتجنب  الــقــريــة،  فــي  التقليدية 
فــي حديثها  الــذي ال تحبه. تقول  الحر 
»العربي الجديد«: »لم يتقبل أهلي في  لـ
أتــرك القرية، وآتــي إلى  البداية فكرة أن 
لبنان، لكنني فعلت ذلك حني بلغت سن 

الـ18، فتقبلوا ما حصل مع الوقت«.
ــدأت دراســـتـــي الــجــامــعــيــة في  تــتــابــع: »بــ
األدب اإلنكليزي في دمشق، ثم اكتشفت 
الحقًا أنني أملك ميواًل للفن، فالتحقت 
اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  الــفــنــون  بكلية 
بــبــيــروت، وتــخــرجــت فــيــهــا. ثــم الحظت 
ــنــــي مــهــتــمــة  ــمـــل أنــ ــعـ حــــني بـــــــدأت فــــي الـ

بالزخرفة، والخط العربي«.
ــعـــرت بــنــقــص داخــلــهــا  ــا شـ ــهـ وتــــذكــــر أنـ
الدراسية  ما تعلمته في مسيرتها  بني 
والــتــطــبــيــق الــعــمــلــي، ورغـــبـــت بــالــتــالــي 
فــي االنــفــتــاح عــلــى مــجــال آخـــر، فدخلت 
عـــالـــم الــتــصــويــر واملــــونــــتــــاج، وتــعــرفــت 
ثم  التقنيات،  هــذه  مها 

ّ
عل مــخــرج  على 

انتقلت إلى السينما، واكتسبت خبرات 
مــهــمــة عــــــززت شــخــصــيــتــهــا، وصـــــورت 
فيلمًا قــصــيــرًا بــاســم »الــــوتــــوات« الــذي 
إلى  الــســويــداء  مــن  انتقالها  روى قصة 
حــي الــوتــوات فــي بــيــروت، وأظــهــرت في 
الفيلم الفارق الكبير بني العيش بهدوء 
في السويداء وضجيج املنطقة الجديدة 
ــــي تـــلـــك الــفــتــرة  الـــتـــي عـــاشـــت فـــيـــهـــا. وفـ
تعرفت مروة إلى فنان عازف وتزوجته، 
ــا عـــلـــى اإلقــــامــــة خــــــارج بـــيـــروت،  ــقـ ــفـ واتـ
وتــحــديــدًا فــي منطقة بــشــامــون بقضاء 
ــا الــطــبــيــعــة  ــهـ ــهـــوتـ ــتـ ــه، حـــيـــث اسـ ــيــ ــالــ عــ
فــي عمل فني.  فــكــرت بتسخيرها  الــتــي 
الصبغات  في  األولــى  تجربتها  وكانت 
القش  ثم جمعت  والخطوط،  الطبيعية 
الـــذي كـــان يــتــســاقــط مــن الــشــجــر بهدف 
التسلية في مرحلة أولــى، قبل أن تدرك 
حاجتها إلــى عمل، ووجــدت فرصة في 
وتحمل  غابة  في  توجد  أطفال  مدرسة 
ــنـــا«، وتــتــعــامــل مـــع أطــفــال  ــم »حـــرشـ اســ
صـــغـــار تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــني سنتني 
ونــصــف وســـت ســـنـــوات، عــبــر وضعهم 
وتقول  تنتجه،  ومــا  الطبيعة،  قلب  فــي 
إنــهــا خــاضــت تجربة رائــعــة، ثــم بعدما 
وجـــدت مــالذهــا فــي الــعــمــل بمشروعها 
الـــخـــاص قــشــة لـــفـــة، بـــاتـــت تــعــمــل يــومــًا 
ــي أن  ــ ــي املــــــدرســــــة، وتـــفـــكـــر فـ ــ واحـــــــــدًا فـ
املقبل، كي تكرس  العام  تتركها نهائيًا 
وقــتــهــا ملــشــروعــهــا«. ويــتــمــثــل املــشــروع 
فــي أعــمــال تستخدم الــقــش مــثــل ســالل 
في  الجدات  تستخدمها  كانت  وأدوات 
الـــقـــرى، لــكــنــهــا ال تــنــحــصــر فـــي أطــبــاق 
ــل تـــعـــكـــس جــانــبــًا  ــ لــــوضــــع الــــطــــعــــام، بـ
ثقافيًا يعيد الناس إلى التراث القديم. 
العمل كل  أدوات  »تــســرق سلة  وتــقــول: 
وقتي، أحملها في أي مكان أذهب إليه. 
أكــســبــنــي هـــذا الــعــمــل الـــهـــدوء وعلمني 
ــواد  ــ ــــرف إلــــــى مـ ــعـ ــ ــبــــر، وصــــــــرت أتـ الــــصــ
وأجــري  الطبيعة،  في  جديدة موجودة 
تــجــارب مختلفة، وأتـــبـــادل خــبــرات مع 

ــلـــم مــنــهــم مــــا ال أعــــرفــــه«.  ــنــــاس وأتـــعـ الــ
تــتــابــع: »فـــي هـــذه األعـــمـــال عــمــق كبير، 
فهي ال يمكن تعلمها في جامعات، بل 
وجعلني  عملية.  تــجــارب  على  تعتمد 
أتعلق  والــســالل  الطبيعة  مع  التواصل 
بـــاألرض، وصــرت أعــد أدويـــة طبية من 
ــار بــيــنــي وبــــني األرض  ــ الــطــبــيــعــة، وصـ
ــتــــخــــدم ســبــع  ــنـــقـــطـــع. أســ ــل ال يـ ــ ــــواصـ تـ
الطبيعة، هــي أغصان  فــي  مــواد توجد 
الزيتون وورق املوز والعرانيس )الذرة( 
الصنوبر  وأشجار  والنخيل  والقصب 
والحلقة، وأصنع منها جميعها سالاًل. 
وقد تعلمت كل شيء عن األشجار التي 
تــتــضــمــن املـــــواد الـــتـــي أســتــخــدمــهــا في 

أعمالي من خالل القراءة والتجارب«.
وتوضح أنها حصلت منذ خمسة أشهر 
عــلــى تــمــويــل ملــشــروعــهــا، مـــا ســاعــدهــا 
فــي إنــشــاء مشغل. وتــقــول إن »مــشــروع 
السالل ال يحتاج إلى رأس مال لتوفير 
أعلم  وأنــا  أخــرى،  خيطان ومستلزمات 
أشخاصًا أساليب صنع السالل، بعدما 
وجــــدت اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا لـــدى أشــخــاص 
استطعت  وقـــد  األعـــمـــال.  بــهــذه  كثيرين 
األشخاص  من  كبير  عــدد  تعليم  فعليًا 
مـــن خــــالل ورش الــعــمــل الـــتـــي أنــفــذهــا، 

وأنـــشـــر هــــذه املـــوهـــبـــة بـــني الـــنـــاس كي 
يعرفوا ما يمكن أن تعطينا إياه األرض، 
بثقافتهم  التمسك  طريق  في  وأطلقهم 

وتعزيز عالقتهم بالطبيعة«.
وتــــشــــرح أنــــهــــا تـــبـــيـــع املـــنـــتـــجـــات الــتــي 
تصنعها من خالل »إنستغرام«، وتشير 
إلـــى أن تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا ســاهــم 
ــرنــــت،  ــتــ ــــي نـــشـــر املـــبـــيـــعـــات عـــلـــى اإلنــ فـ
إذ  أنتجه،  إقبال كبير على ما  و»هــنــاك 
أتــلــقــى طــلــبــات بــســرعــة عــلــى أي قطعة 
ــا، وأحــــــــــدد أســــــعــــــاري حـــالـــيـــًا  ــ ــهـ ــ ــــرضـ أعـ
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة. كــمــا أبـــيـــع بعض 
القطع عبر املقايضة. وقــد أخــذت امــرأة 
بنفسها  صنعته  دفترًا  وأعطتني  سلة 
األغــراض  تبادل  أن  واعتبر  النبات.  من 
مهم أيضًا لجلب أفكار جديدة لي يمكن 

أن أنفذها في املستقبل«.
وتــــصــــف مـــــــروة املـــــــال بــــأنــــه »الــــفــــخ فــي 
الــــحــــيــــاة«، فــــظــــروف الـــحـــيـــاة الــصــعــبــة 
تــجــعــل الـــنـــاس يــقــعــون فـــي فــخــهــا، لكن 
لذاته،  فرصة  اإلنــســان  يعطي  أن  يمكن 
ــــيء جــمــيــل  ــــود فــــي الــطــبــيــعــة شـ ــــوجـ والـ
جــدًا. وقــد توصلت إلــى نقطة مهمة في 
ــه عــنــدمــا نــقــتــل خــوفــنــا من  الـــحـــيـــاة، أنــ

الفشل ننجح، وهذا شعور جميل«.

سالل »قشة لفة«... 
لقاء فن مروة بالطبيعة

اهتمت مروة بأعمال تعكس حبها للفن )العربي الجديد(

يأخذ عمل القش مروة إلى الطبيعة والتراث القديم )العربي الجديد(

خلف التضامن مع األوكرانيين صور مظلمة )العربي الجديد(

2014
العام الذي يزعم مراقبون أنه 

شهد بداية استغالل األوكرانيين داخل 
بالدهم وخارجها

اهتمت مروة أبو 
خليل بالفنون، ونقلت 
حلمها من السويداء 

في سورية إلى لبنان، 
حيث درست في 

كلية الفنون الجميلة 
بالجامعة اللبنانية، ثم 

أطلقت مشروعها

ال تزال خطوط نقل 
المياه التابعة لمنظومة 

جهاز النهر الصناعي، 
والتي تزود أغلب مناطق 

الشمال الليبي بمياه 
الشرب، عرضة للتعديات، 
وبالتالي تكرر أزمة المياه 

في تلك المناطق، فيما 
يكافح الجهاز من أجل 

استمرار التدفق

تكرار التعديات على خطوط النقل يهدد األمن المائي في ليبيا
تراجع االعتماد على 

المياه الجوفية لصالح 
النهر الصناعي

الخالفات بين أجهزة 
الدولة تجعل المحاسبة 

بعيدة المنال

طرابلس ـ أسامة علي

في أحدث وقائع التعديات على مصدر املياه، 
أعلن جهاز النهر الصناعي، اإلثنني املاضي، 
التعدي على صمام التفريغ الخاص بالخط 
الــرئــيــســي الــنــاقــل لــلــمــيــاه فـــي أكــبــر خــزانــني 
للمياه في مناطق غربي البالد، وهما خزانا 

»سيناون« و»الجويبية«.
بــدأت أعمال السيطرة  وأكــد الجهاز أن فرقه 
على التعديات عبر إصالح الصمامات، بعد 
املياه عن مناطق عدة  انقطاع  أن تسبب في 
ــالـــوت،  ــنـــاون، ونـ ــيـ مـــن بــيــنــهــا الـــشـــعـــواء، وسـ

وأوالد محمود في الغرب.
فرقه  أن  بــيــان توضيحي،  فــي  الجهاز  وذكـــر 
بــصــدد تــقــيــيــم الـــوضـــع الــتــشــغــيــلــي، وإجــــراء 
مــنــاورة بــهــدف تخفيض كمية تــدفــق املــيــاه، 
معربًا عن أمله في أن يتمكن عمال الصيانة 
دون  مــن  التسرب  على  السيطرة  مــن  سريعًا 
االضــــطــــرار إلــــى إيـــقـــاف الـــضـــخ فـــي خــطــوط 
أخرى مجاورة، ما يمكن أن يؤدي إلى وقف 

إلــى مناطق إضافية، مــن بينها  املــيــاه  تدفق 
مدينة غدامس على الحدود مع الجزائر. 

التعديات على مرافق  الــنــوع مــن  وبـــات هــذا 
املــيــاه مــتــكــررًا، فقبل أســبــوعــني، أعــلــن جهاز 
النهر الصناعي اكتشاف تسرب في خط نقل 
املــيــاه إلــى مدينة تــرهــونــة، فــي جــنــوب شرق 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، نــتــيــجــة اعـــتـــداء قـــام به 
أحد املواطنني، موضحًا أن التعدي أدى إلى 
النقل الرئيسي، مما  إيقاف الضخ على خط 
تسبب في انقطاع املياه عن عدد من مناطق 

الجبل الغربي.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية 
االنـــتـــهـــاء مـــن املــرحــلــة الــثــانــيــة لــحــمــلــة إزالــــة 
ــاه، والــتــي  ــيـ الــتــعــديــات عــلــى خــطــوط نــقــل املـ
ــون الــثــانــي  ــانــ بـــدأتـــهـــا فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر/ كــ
ــي، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن املـــرحـــلـــة األولـــــى  ــ ــاضـ ــ املـ
العام  أيلول من  بــدأت في سبتمبر/  للحملة 
املاضي، وأن تلك الحملة »تولت إزالة الكثير 
مــن الــتــوصــيــالت غير الــقــانــونــيــة، كما تولت 
إغـــــالق مــجــمــعــات املـــيـــاه الـــتـــي تـــجـــري فيها 

التعبئة بطرق غير قانونية من مسارات نقل 
املياه الحكومية«.  

وأكدت الوزارة في بيان، أن دورياتها األمنية 
ضبطت خالل املرحلتني املشار إليهما عددًا 
من التوصيالت العشوائية على طول خطوط 
الصناعي،  النهر  لجهاز  التابعة  املــيــاه  نقل 

خطوط نقل املياه يثقل كاهل الجهاز، ويؤثر 
ديمومة  وعلى  املنظومة،  سالمة  على  سلبًا 
الــضــخ والــتــدفــق«.  وقـــال الــجــهــاز إن انقطاع 
كــان بسبب  املياه مؤخرًا عن مدينة ترهونة 
اعتداء أحد املواطنني على خط النقل املغذي 
للمدينة، مما تسبب في هــدر كميات كبيرة 
مــن املــيــاه، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه اضــطــر إلـــى وقــف 
تدفق املياه لتفريغ الضغط حتى تتمكن فرق 
الــصــيــانــة مــن الــتــعــامــل مــع املــشــكــلــة بفحص 
ــــادة تأهيل  املــنــطــقــة، وإصــــالح الــتــســرب، وإعـ

الخط لضخ املياه مجددًا. 
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــقــضــاء عــلــى األزمـــــــة، أعــلــن 
الجهاز التنسيق مع الجهات األمنية إلطالق 
حــمــلــة واســـعـــة لــوقــف الــتــعــديــات، ومــكــافــحــة 
موضحًا  الشرعية،  غير  التوصيالت  ظاهرة 
الـــشـــرقـــيـــة  ــتـــني  ــقـ ــنـــطـ املـ ــل  ــمـ تـــشـ الـــحـــمـــلـــة  أن 
التعديات  فيهما  تنتشر  الــلــتــني  والــوســطــى 

على مسار خطوط نقل املياه. 
فــرق الصيانة بجهاز  فــي  وأوضـــح املهندس 
ــاد أبـــــــو شـــهـــيـــوة،  ــ ــهـ ــ ــر الــــصــــنــــاعــــي، جـ ــهــ ــنــ الــ

»العربي الجديد«، أن الجهاز كجهة خدمية  لـ
لــيــس مــســؤواًل عــن مكافحة الــتــعــديــات، وأن 
مـــســـؤولـــيـــة مـــحـــاســـبـــة املـــعـــتـــديـــن تـــقـــع عــلــى 
عــاتــق الــجــهــات األمـــنـــيـــة، مــوضــحــًا أنــــه »فــي 
القائمة  والــخــالفــات  السياسي،  الــتــنــازع  ظــل 
بــني أجــهــزة الــدولــة، ستبقى فــكــرة املحاسبة 
بعيدة املنال، وستتواصل التعديات، وتتكرر 

التوصيالت غير الشرعية«. 
وحذر أبو شهيوة من أن العديد من املناطق 
فــــي الــــبــــالد مـــعـــرضـــة ملـــواجـــهـــة مــــوجــــات مــن 
العطش في أي وقــت، وأضــاف: »نعول دائمًا 
املواطنني بأهمية استقرار  زيــادة وعي  على 
األمن املائي، خصوصًا في ظل املشاكل التي 
تــعــرفــهــا آبـــار اســتــخــراج املــيــاه الــجــوفــيــة في 
مناطق أقصى جنوب البالد، والتهالك القائم 
في بعض خطوط اإلمــداد، وتراجع االعتماد 
على املياه الجوفية بسبب االعتماد املتزايد 
 عن 

ً
منذ سنوات على النهر الصناعي، فضال

عدم العمل على تنمية البدائل، مثل محطات 
لتحلية مياه البحر«.

من دون أن تعلن محاسبة أي من املسؤولني 
عن ارتكاب هذه التعديات. 

من مدينة ترهونة، يقول عبد امللك الفرجاني، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »أزمــــــة الــتــعــديــات  لــــ
ــرة مـــــا لـــــم تــتــم  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ ــفـــس الـ ــنـ ــتــــواصــــل بـ ــتــ ســ
 عن أهمية توفير 

ً
محاسبة املسؤولني، فضال

حلول للمشاكل التي يخلفها التعدي املتكرر 
على خطوط النقل الرئيسية عبر توصيالت 
املواطنون  قانونية، والتي يعاني منها  غير 

واملزارعون على حد سواء«.
واستطرد الفرجاني: »يعاني سكان كثير من 
أزمــة مياه متكررة، ويضطر  املناطق من من 
ذلــك بعضهم إلــى ارتــكــاب تلك الــتــعــديــات، ال 
الجرائم، فكلها  تلك  يعد هــذا مبررًا الرتكاب 

تعديات ال يمكن السكوت عنها«.  
ــوعــــني، نــــاشــــد مــــســــؤولــــو جــهــاز  ــبــ ــبــــل أســ وقــ
الـــنـــهـــر الـــصـــنـــاعـــي املــــواطــــنــــني الــــتــــعــــاون مــع 
األجـــهـــزة األمــنــيــة عــلــى حــمــايــة مــرافــق النهر 
الــصــنــاعــي، حــتــى يتمكن الــجــهــاز مــن تأمني 
اإلمــــــدادات املــائــيــة، مــؤكــدًا أن »الــتــعــدي على 

صيانة خطوط المياه 
ليست مهمة سهلة 
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