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> الحياة يف املانيا

فصل النفايات – القاممة يف املانيا
يف املانيا،هنالك كَ ٌم هائل من حاويات القاممة يف ع ّدة الوان وأشكال .وتتواجد
هذه الحاويات يف محطات القطارات ويف البيوت وحتى يف الغابات .يف املانيا يوجد
أهمية كبرية للحفاظ عىل البيئة ويهتمونن ج ًدا ان تبقى الطبيعة نظيفة وغري
ملوثة كام االماكن العامه وايضً ا ارصفة الشوارع والحدائق.
لهذه األسباب ،يتم التخلص من القاممة بعدة طرق وبعض منها يتم اعادة
تدويرها واستخدامها يف مجاالت معينه ،كمثال للورق والكرتون او الزجاج يعاد
تدويرهم ويتم استخدام املنتجات الجديده للجرائد او اعاده تدويرها وحتى
للقناين الزجاجية .هذه الطرق تساعد يف التقليص من النفايات وتوفري املواد الخام كام انها تقلل من حرق النفايات
بكميات كبريه حيث ان من خالل عملية التدوير يتم املساهمة يف الحفاظ عىل البيئة.
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الحاويات املختلفة

يف املانيا يتم تجميع النفايات يف حاويات مختلفة .يف كل بيت يوجد حاويات
عديدة .يف اغلب األحيان هنالك حاوية خاصه للورق ولون غطائها أزرق .العلب
البالستيكيه يتم رميها يف الكيس االصفر او يف الحاوية ذات الغطاء االصفر .املواد
العضويه وبواقي الطعام او الزهور تتبع لحاوية املواد العضويه ويكون غطاء هذه
الحاوية إما بني او اخرض.
أغلب القناين البالستيكية او الزجاجية حني يتم رشائها يدفع الشخص ضمن حقها
مبا يسمى بالوديعة وهذه الوديعه يتم اسرتجاعها حني يرجع الشخص القناين اىل
الدكان او اىل االالت االوتوماتكية املختصة باسرتجاع القناين .هذه الطريقة تقلل من رمي القناين يف النفايات.
بالنسبة للزجاج املتبقي ،يجمعها الشخص لديه ويرميه من وقت اىل اخر وفقًا للون الزجاج يف الحاويات الزجاجية
الكبرية وذلك إلعادة تدويرها.
النفايات التي ال تتبع الي من الحاويات املذكورة فوق ،يتم رميها يف حاوية البواقي وغطائها اسود .الوان حاويات
النفايات مختلفة من والية اىل والية لذا االفضل ان يسأل الشخص ويستفرس اولاً .
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فصل النفايات تو ّفر املال

عملية فصل النفايات والتعود عليها هي عملية مرهقة يف البداية لكن يف املانيا من يفصل النفايات فهو يساهم
باملحافظة عىل البيئة وله تقدير كبري.
نحن ايضً ا بالرفيق األملاين ننصحكم أن تهتمو بهذه املسألة واألستفسار عتها باملنطقة التي تتواجدوا بها.
تجدوا املعلومات حول النفايات يف منطقتك من االشخاص العاملني باملجال او من الجريان او تستطيعوا ايضً ا ان
تسألوا الذين ادلوكم عىل الرفيق األملاين.
فصل النفايات له تأثري ما ّدي .يتم قياس وزن النفايات من نوعية النفايات املتبقية يف مناطق معينة ،كلّام كان
الوزن اثقل ،كلّام زادت اسعار معالجة النفايات .الورق والكرتون يتم جمعها مجانًا.

املسؤولية تجاه األرض

باملنسابة ،ان مبدأ فصل النفايات له جذور وأُسس مسيحية .املسيحني عليهن
الحفاظ عىل الخليقة النها هديّة ال ّرب .هذه املهمة تركت تأثري عميق عىل املجتمع
األملاين.

عىل الرغم من أ ّن الكثريون يحافظون عىل الطبيعة و يعملون عىل حامية
البيئة بدون الرجوع اىل الله اال ان الجذور واألسس التي تدعي لحامية البيئة اتت
من تعاليم الرب .وهكذا يقول األنجيل املقدس يف سفر التكوبن َ ٢،١٥وأَ َخ َذ ال َّر ُّب
ا ِإلل ُه آ َد َم َو َوضَ َعهُ فيِ  َج َّن ِة َع ْدنٍ لِ َي ْع َملَ َها َويَ ْح َفظَ َها .ويف املزمور  ١١٥،١٦الساموات
ساموات للرب ،أما األرض فأعطاها لبني آدم .نحن علينا الحفاظ عىل هذه النعمة التي اعطانا اياها الله وا ّن
نعطيها لألجيال القادمة.
هناك ايضً ا الكثري من مواقع اإلنرتنت التي ترشح عملية فصل النفايات بع ّدة لغات:

www.abfallwirtschaft-heidenheim.de/internet/inhalt/inhalt.php?seite=184
www.mettmann.de/abfallberatung/infoshop.php
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