
ـــمــلــوك لــلــدولـــة بــأن إعــادة بــنــاء ا
القصير ”حتتاج لوقت.“

ـنـاطق اجملـاورة وكـانت الـقـصـيـر وا
لـها طـريـقا لـلـمهـربـ لفـتـرة طويـلة.
ـسـلـحـة هذه ـعـارضـة ا واسـتـغـلت ا
ـة ــنـطــقــة قـبل تــعـرضــهـا لــلـهــز ا
وحتــــــولـت اآلن إلـى طــــــريق إمــــــداد
رئيسي جلـماعة حزب الـله اللبـنانية

داخل سوريا.
ـنـطـقـة مــسـتـهـدفـة من وهـذا جـعـل ا
إسرائيل التي عـادة ما تشن ضربات
جــويــة داخـل ســوريــا ضــد الــقــوات

دعومة من إيران. ا
وســكــان الــقــصــيــر الــذين فــروا إلى
أنــحـــاء أخــرى من ســوريـــا هم فــقط
جــزء من الـــقــصــة حــيث ســعى آالف
آخـرون للـجـوء في لـبنـان واسـتوطن
كثـيرون بـلدة عـرسال. وقـال البرازي
إن عودتـهم مـتوقـفـة على الـتـصاريح

األمنية وعودة اخلدمات األساسية.
ويـتـضـاءل عـلى األرجح أي احـتـمـال

لعودتهم في الوقت احلالي.
ولـم يــكن الـــبـــيت ســـوى كـــوخ أُقــيم
بـاإلسـمـنـت قـرب احلـدود الـلـبـنـانـيـة
لــكـنــهـا قــضت خـمس ســنـوات وهي
حتــاول أن جتـعــله مــريـحــا ألوالدهـا
بـعـد فـرارهـا من احلـرب في سـوريـا.
ثم اضــــطـــرت لــــهـــدمـه بـــأوامــــر من

اجليش.
w uJŠ —«d

ــا وهـي تــقف في احلــجــرة قــالت د
الـــــتي ســــويـت بــــاألرض في بــــلــــدة
عـرسـال اللـبـنـانـية الـنـائـية “تقـريـبا
شي خـمس سـن قـاعـدة بـهـا الـبيت
هــيـدا. خــمــسـة أنت مــتل (مــثل) مـا
شــــايف الـــوضـع يـــعـــنـي كل ســـنـــة
نضـبط غرض ع غـرض حتى نـحسن
نقعـد ببيت يعـني إنه هلق (اآلن) ما
عــاد ظل شـيء مــا عــاد ظل ال اســمه

بيت وال عاد ظل شيء.”
ـــا وتــــقـــول وكـــاالت اإلغــــاثـــة إن د
واحدة من آالف الالجـئـ السـوري
الــذين شـمــلـهم قــرار حـكـومـي بـهـدم
الـــهــيـــاكل شــبـه الــدائــمـــة في شــرق

لبنان.
ومن احملــــتـــمل أن يـــصـــبح  15ألف

طفل على األقل بال مأوى.
ويعمل لبنان على التشدد في تطبيق
لـــوائح الــعـــمل والـــســكن الـــتي ظل
بـعــضـهـا مــوضع جتـاهل لــسـنـوات
عــلى أكـثــر من مــلـيــون الجئ سـوري
يــعـيــشـون عــلى أرضه. كــمـا تــعـالت

 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

rNðuOÐ ÂbNÐ d «Ë√ WNł«u  w  r¼dOB  vKŽ ÊuA ¹ Êu¾łô

ÊU e « ≠ oA œ
لم تـشـهد مـديـنـة الـقصـيـر الـسـورية
الـتي كـانت ذات يـوم مـركـزا جتـاريا
يــعج بــاحلــركـة فـي غـرب الــبالد أي
قــــتــــال مــــنــــذ أن طــــردت الــــقــــوات
ـعـارضة احلـكـومـية مـسـلـحـ من ا

قبل ستة أعوام.
ـديـنـة مـحـطـمة وأجـزاء كـبـيرة من ا
ولم يـرجع من اآلالف الـذين فروا من
الـــعـــنف ســـوى نــحـــو عـــشــرة آالف
شخص فقط أي عُشر تعداد سكانها

قبل احلرب.
ويقـول سكان سـابقـون يعـيشون في
اخلارج إن هـذا يعـود ألسبـاب منـها
أن القصير التي تبعد حوالي عشرة
كـيـلـومـتـرات عن احلـدود الـلـبـنـانـية
أصـبـحت مـنـطقـة أمـنـيـة ال يـدخـلـها

سوى من يحمل إذنا خاصا.
وتريد احلكومة السـورية فيما يبدو
إظـهار أن هـذا الـوضع يـتغـيـر حيث
رافق اجلــيش الــيــوم األحــد حـوالي
ألف شخص من الـسـكان الـسابـق

الـــذين فـــروا إلى أجـــزاء أخـــرى من
ـديـنـة سـوريـا أثـنـاء عـودتـهم إلى ا
حـــيـث احــــتــــشـــدوا فـي الــــشـــوارع

لالحتفال.
ورفع البـعض رايـات حـزب الله ذات
الــــلــــونـــــ األصــــفــــر واألخــــضــــر.
واجلماعـة اللبـنانيـة ذات النفوذ من
حلفاء الرئيس السوري بشار األسد

الوضع هناك كمان.”
ووصـفت مــنـظـمـة “هـيـومن رايـتس
ووتش ”احلـقـوقـيـة أمـر الـهـدم بـأنه
“واحـد من إجـراءات كـثـيـرة مـؤخـرا
لـــزيــــادة الـــضـــغط عـــلى الالجـــئـــ

الـــــســـــوريـــــ مـن أجل الـــــعـــــودة”
ـنظمة يـوم اجلمعة لبالدهم.وقالت ا
إن من هـــذه اإلجـــراءات زيـــادة عـــدد
حـاالت االعـتـقـال والـتـرحـيل وإغالق
ــتــاجــر وحــظـر الــتــجــول والــطـرد ا

وغيرها في األشهر السابقة.
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ـــــــســـــــؤولــــــ ووصف عـــــــدد مـن ا
الـلـبـنـانـيـ الالجـئـ وأغلـبـهم من
الــسُــنــة بــأنـهـم خـطــر عــلى لــبــنـان
وحـذروا من أن األكـواخ اإلسـمـنـتـيـة
ســتــؤدي إلى اســتـيــطــان الالجــئـ
بـــصــفــة دائــمـــة.وقــال الجئ ســوري
يشرف على اخمليم نفسه في عرسال
واسـمه أبـو فـراس إنه لـو كـان األمـر
بـــيـــد الـالجـــئـــ لــــعـــادوا.وتـــقـــول
الــســلـطــات الـلــبــنـانــيـة إن عــشـرات
اآلالف من الالجئـ عـادوا مع هدوء
الـقتـال واسـتعـادة دمـشق السـيـطرة
على مـناطـق كثـيرة من سـوريا. غـير
أن وكاالت اإلغاثة تقول إن الكثيرين
لـديهـم مخـاوف من الـعـودة لـبـلدهم
ومـن هـــــــذه اخملـــــــاوف اإلجــــــراءات
االنـتـقــامـيـة والـتـجــنـيـد في اجلـيش
مـتلـكات أو جتـدد موجات وفقـدان ا
العـنف.وقال أبـو فراس الـذي يتـع
عــلـيـه هـدم كــوخ أسـرتـه أيـضــا أبـو
فراس “والله طـبـعاً فـي خوف لـسة
متخوفـ يعني يعـني ما رح يصير
عندهن سكيـنة بقلبـهن حتى يقعدوا
بـخـيـمـة كل واحـد كل عـائـلـة تـقـعـد

بخيمة.”
وأضـاف “الــســلــطــات الـلــبــنــانــيـة
شأنها هي ونحن استضافتنا وكتر
الـله خـيـرهـا. ومـا بـدهـا إيـانـا نـظل
هي في أ وفي دول وفـي الــنــظـام
تعاونوا سوا بـنرجع بنرجع نحن
مــسـتــعـدين. مــا إنـا هــون نـاويـ ال

نستوطن وال نظل هون.”
وأردف “طبعاً اإلنـسان حتى لو كان
مستأجر أو قـاعد مجانا بـيصير ها
اخلــيـمــة أو هـا الــغـرفـة قــطـعــة مـنه
يـــعــــني. ألنـه عم بـــيــــتــــعب فـــيــــهـــا
ويــضــبــطــهــا هــلق مــثال صــار لــنـا
خــمس أو ست ســنـ عم بــنــضـبط
فجأة الواحد بيالقي حاله يرجع من

أول وجديد يعني.”
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ـعـارك لكن ألقل نـسـبة ضـرر جـراء ا
ــــبـــانـي بـــدت مــــتـــضـــررة بـــعض ا
وبـعـضـهــا تـعـرض لـدمـار جـزئي أو
ظهـرت عـلى جدرانـها آثـار الـطلـقات

النارية.
ـكـاتب احلـكومـيـة إلى هذه ونُـقلت ا
ــجـرد تـوقف الــقـتـال في ـنــطـقـة  ا
مــنــتـصـف عـام  .2013ومــعــظم من
ـــوظـــفـــ عـــادوا إلـــيــــهـــا هم مـن ا

وعائالتهم.
ـبـادرات األخرى وأُعـلن عن بـعض ا
الـــتي نـــظـــمــتـــهـــا الـــدولـــة لـــعــودة
الـنـازح داخـلـيـا في سـوريـا الذين
يبلغ عددهم  6.2مليون شخص إلى
ــعــارضـة الــســابــقــة لـكن مــعــاقل ا
ـبــادرات كـانت االســتـجــابـة لــتــلك ا
ناطق ال تزال ضعيفة. ومعظم تلك ا
تـشهـد وجـودا أمـنيـا كـثـيفـا فـيـما ال
ناطق مفتقرة للخدمات تزال باقي ا

األساسية.
وقـال طالل الـبـرازي محـافظ حـمص
لــوسـائل إعـالم رسـمــيـة ســوريـة إن
احلـــكــومــة نـــظــمت الـــزيــارة ضــمن
مــســعـاهــا إلعــادة سـكــان الــقـصــيـر

النازح إلى ديارهم.
ــئــة عـلى لــكـنـه أضـاف أن  30في ا
ديـنة تـعرض لـلدمار وأن األقل من ا
إعــــادة الـــبـــنـــاء لن تـــتـم عـــلى وجه

السرعة.
وأبـلغ الـبـرازي تلـفـزيـون اإلخـبـارية

تعـددت االمـراض اخلطـيـرة التـي تصـيب اإلنـسان وال شك أن الـسـرطان
اخطرها من حيث اصابتة خلاليا اجلسم وتدميرها شيئاً فشيئا وتدميرة
ناعة من ناعة في اجلسم حتى يصـبح اجلسم غير قادرٍ على ا الجهزة ا

وت االنسان .  اي مرض بسيط وبالنهاية يؤدي 
كذلك االهمال .. مرض يصيب مشاعر االنسان فيقتلها شيئا فشيئاً وقد
ينشأ بسبب موقف ما يحدث بـ اثن اوعوامل اخرى وفي النهاية يولد
ستمرة ب الزوج شاكل ا كرهاً ب قلوب احملب او غيرهم وتوليد ا
الـتي تـؤدي عـادة الى االنـفـصـال وخـراب الـعالقـات الـزوجـيـة الـرصـيـنة
تبادل بينهما  وعادة التي بنيت على أساس احلب واالهتمام واإلحترام ا
رض بعـد الزواج بعدة اشـهر حيث السـبب الرئيـسي لنشوئه ينشأ هـذا ا
هو االنشـغال بشيء اخـر غير الـزوج او الزوجـة كالضـغط في العمل او
تـدهـور االوضـاع االجـتـمـاعـيـة فـلو بـحـثـنـا عـن اغلـب اسـبـاب االنـفـصال
لوجدنا ان االسباب بسيطة جداً ناجتة عن اخطاء صغيرة ولالهمال دورا

رئيس في تلك االخطاء الناجتة . 
رض مـعـروف لكـنـة كـعالج مرض الـسـرطان الـذي يـهلك والعالج لـهـذا ا
صاحبه دون جدوى فعالجه هو االهتمام فقط لكن االهتمام الناشئ بعد
االهـمــال ال يــدوم طــويالً فــمـصــيــره الـتـالشي واالنـتــهــاء مــرة اخـرى في

النهاية.
 لــذا فــلـيــحــافظ كـل مــنـا عــلى عـالقــاتـة بــاآلخــرين وكــسـب حلب الــنـاس
جـــــــميعاً واالهتمام باحلبيب او الزوج باســــــتمرار وعدم السماح إلي
شيء يـؤدي لـتحـطـيم وبـرود مـشـاعـر من نـحب فـاحلـيـاة خـلـقت لـلحب ال

للكراهية .
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إنـهـا تـتـمـنى لـو كـان بـوسـعـهـا أن تـرتدي
ـــظـــلــة". طـــوال الــوقـت "قــبـــعـــة مــزودة 
وتــضـــيف: "أرى الـــبــعض يـــفــعـــلــون ذلك
وأعـتـقـد أنه أمـر عـبـقري إذ أنـه يـحمـيـهم
عـلى األقـل من الـشــمس احملـرقــة".وتـصف
ــصـورة الـشــابـة رحـلــتـهـا الــشـاقـة هـذه ا
للـعمل يـوميـا قائـلة إنه يـتعـ عليـها في
ـروري هــذه احلـالــة مــواجـهــة االزدحــام ا
على اجلـسـر وهو مـا يـضطـرهـا لتـشـغيل
مُكـيف الهـواء في سيـارتهـا بكامـل طاقته
حـتى مع حـركة الـسـيـر الـبـطـيـئة.ورغم أن
إكبـو تـعلم أن ذلك يـعـني أنهـا سـتسـتـهلك
قـدرا أكـبـر من الــوقـود وهـو أحـد الـبـنـود
التي تستهلك جـانبا كبيرا من مـيزانيتها
إال أن فـوائــد هــذا األمـر تَــجُبُ ســلـبــيـاته.
وتـقــول: "أحـمـل مـعي كــمـيــات كـبــيـرة من
ـيـاه لـتـقـلــيل اإلجـهـاد الـنـاجم عن درجـة ا
رتفعة". وتشير إلى أنها تقلص احلرارة ا
من اســـتـــخــدام مـــرطـــبــات الـــبـــشــرة في
مـحــاولـة جلـعل بــشـرتـهــا تـتـصــبب عـرقـا
بشكل طـبيعي. لـكن هناك من ال يُـضطرون
ُـنـهـكة. لـتـحـمل هذه الـتـنـقالت الـيـومـيـة ا
ا يـكـفي لـكي يـعـيش في فـالـبـعض ثـري 
ا حتتوي عليه جزيرة "الغوس" نفسـها 
من شواطئ ومنتـجعات. ويتـشكل السكان
هــنـاك من مــزيج مـن األشـخــاص شــديـدي
ـوســرين في قـطـاعيْ ــوظـفـ ا الـثـراء وا
التكنولوجـيا واإلعالم الرقمي.حالة أخرى
لـلمـهـنـيـ الـشبـان الـعـامـلـ في الغوس
تتمـثل في شيامـاكا نوان (27 عاما) التي
تـعمل أخـصـائـيـة للـعالج الـطـبـيعي وهي
شــابــة اتـخــذت قــرارا واعــيــا بـأن تــتالءم
مــحــتــويــات خــزانـة مـالبــسـهــا مـع درجـة
ـرتـفـعـة في مـكـان عـمـلـهـا. ولذا احلـرارة ا
قصت شـعرهـا الطـويل الذي كـان يجـعلـها
تتـعـرق وأصـبـحت انتـقـائـية بـشـكل أكـبر
ـا تــرتـديـه. وتـقــول إنـهـا فـيــمـا يــتـعــلق 
تــفـضـل شـعــرهــا الــطـبــيــعي ألنه قــصــيـر
ــكن لـفه إلى أعــلى بـســهـولـة نـســبـيـا و
عـنــدمـا يــصــبح الـطــقس شـديــد احلـرارة
مـضـيـفـة: "أرتـدى ثـيـابـا خـفـيـفـة قـصـيرة
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قــبل أن يـبــدأ مــوسم األمــطـار في مــديــنـة
الغـوس الــنـيـجــيـريـة بــشـكل فــعـلي ظـلت
صورة احملترفة غريس إكبو تعاني على ا
مــدار لـــيــالٍ طـــويــلـــة احلــرارة الـــشــديــدة
واخلـانـقـة. وألن أجـهـزة الــتـكـيـيف تـشـكل
ـديـنة رفـاهيـة ال قـبل لـلـكثـيـرين في هـذه ا
بتـحـمل تكـالـيفـهـا يعـتـمد الـسكـان بـشكل
ــراوح. لـكـن انـقــطــاع الــتــيـار عــام عــلى ا
الـكـهـربـائي لـفــتـرات طـويـلـة خالل الـلـيل
يجعل من العسير عـلى الكثير من السكان
احملرومـ من النـوم حتـقيق الـتوازن في
ــا يــكـفـل لـهـم أداء أعــمـالــهم حــيــاتــهم 
بكفـاءة. إذ أنه ينـدر أن ينعم هـؤالء بقسط
كافٍ من الراحة يُمَكِنّهم من مواجهة أعباء
ـدن الـكـبـرى اكـتـظـاظا احلـيـاة في أكثـر ا

بالسكان في نيجيريا.
ويـكــفي أن نــقــول إن عـدد ســكــان الغـوس
يبـلغ 22 مـلـيـون نـســمـة ويـزداد بـوتـيـرة
متسارعة في غمار توقعات بأن يتضاعف
عدد السـكان في نيـجيريـا بأسرهـا بحلول
عام 2050.وتـرتــفع احلـرارة بــدورهـا مـا
يــجـــعل الــبـالد تــشـــهــد مــوجـــة من احلــر
الشديد. فخالل الشهور األربعة األولى من
الـعـام اجلـاري ظــلت درجـات احلـرارة في
الـعاصـمـة الـتـجـارية لـنـيـجـيـريا أعـلى من

عتادة بخمس درجات كاملة. معدالتها ا
wšUM  dOGð

وقد تـراجعت حـدة موجـة احلر قـليال مـنذ
ـاضي. لكن بدء هـطـول األمـطـار في أيـار ا
ـوجــة - حـســبـمــا يـقـول قـد تــكـون هــذه ا
ناخي - الباحثـون بشأن ظـاهرة التغـير ا
مــؤشـــرا عــلى مـــا ســتــواجـــهه دول غــرب

ستقبل على هذا الصعيد.. أفريقيا في ا
وفي غـالـبـيـة األوقـات يـكـون الـطـقس أقل
حـرارة في ســاعـات الـصــبـاح األولى. لـكن
ذهــابـك لــعـــمــلك مع شـــروق الــشـــمس قــد
يــجــعــلك تــعــاني من حــر خــانق وذلك إذا
عَـلِـقْـتَ في زحـام الـســيـارات الـتـي تـسـيـر
بسرعة السلحفـاة وتصطف خلف بعضها
بعـضـا في صـفـوف طويـلـة عـلى جـسر "ذا
ثـيــرد مـايــنالنـد" الــذي يـبــلغ طـوله 11.8
كيـلومـترا وكـان األطول في أفـريقيـا حتى
ــنـطـقـة عـام 1996. ويـربط اجلــسـر بـ ا
ـعـروفـة بـاسم "الغـوس الـبـر الـرئـيـسي" ا
ـــديـــنـــة واجلـــزيـــرة الــــتي حتـــمـل اسم ا
وتــشــكل إحــدى أربع جــزر تــتــألف مــنــهـا

العاصمة التجارية لنيجيريا.
ويشكل قطع هذا الطريق ذهابا إلى العمل
وإيـابـا مــنه رحـلــة طـويـلـة جتــعل الـعـرق
ن يـخـوضـونــهـا وذلك بـفـعل يـتـصـبـب 
ــــروري. وبـــيـــنــــمـــا تـــوجـــد الــــتـــكـــدس ا
ؤسسـات احلكومـية والعـامة في منـطقة ا
"البر الـرئيـسي" تتخـذ الشـركات النـاشئة
ـوظفـ الـشـبان ومتـعـددة اجلـنسـيـات وا
من جـزيــرة الغـوس مــقـرا لــهم عـلـى نـحـو
نطقة التي يشق فيها أبناء متزايد فهي ا
جيل األلفـية واجلـيل التـالي له مسـيرتهم
ـــــهــــنـــــيــــة فـي مــــجـــــاالت مـــــثل اإلعالم ا
والتـكنـولوجـيا والـقانـون.واضطـر غالـبية
هؤالء إلى ابتكار حيلهم وطرقهم اخلاصة
ـواجهـة ارتـفـاع درجـة حـرارة الـطقس. فـ
"إكبـو" الـبالـغة مـن العـمر 28 عامـا تـقول

¡UÐdNJ « ŸUDI½≈Ë fID « ¡uÝ r UH¹ ÂUŠœ“ù«

ــة ولــعـــبت دورا مــحــوريـــا في هــز
ـــعــارضــة في الـــقــصــيــر مــقــاتــلي ا

وأجزاء أخرى من غرب سوريا.
وتقـول مصـادر في أجهـزة مخـابرات
ـنـطـقـة ال تزال جـزءا في غـربـيـة إن ا
حزام من األراضي في سوريـا يتمتع
ـا في فـيـه حـزب الـله بــنـفــوذ قـوي 

ذلك السيطرة على حركة الناس.
ن كانوا وعلى الرغم من أن بعضا 
يسكنون القـصير وشاركوا في رحلة
العودة اليوم األحد قالوا إنهم عادوا
ديـنة بشـكل نهـائي فإن آخرين إلى ا
قـالـوا لـرويـتـرز إن بـيـوتـهم تـضررت
لدرجة جتعلها غير صاحلة للعيش.
وقال جمـال حب الدين ( 45عاما) إن
ـديـنـة ”سـوي باألرض“ مـنـزله في ا
لكـنه أراد أن يرى بـعيـنيه مـا ينـبغي
فــعــلـه حــتى يــحــاول أن يــعــود مــرة

أخرى قريبا.
 ËdOÐ ¡UMÐ

وأضــاف ”احــــنـــا نـــطــــالب الـــدولـــة
ــادة لــبــنــاء بــيــوتــنـا تــسـانــدنــا بــا
هـدمة .“وعنـدمـا فـر حب الدين من ا
القصـير بسبب الـقتال فـر إلى مدينة
حـمص عـاصمـة احملـافـظـة. وقال إنه
سار عـند الـعودة عـلى نفس الـطريق

الذي سلكه للفرار.
واجتمـع احلشد في الـقطـاع الشرقي
ــتـاجـر من الــقـصـيــر حـيث فــتـحت ا
أبوابهـا اليوم األحـد. وتعرض احلي
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السوري بالرحيل.
ية تـعمل في وقالت سـبع وكاالت عـا
مــجـال اإلغــاثــة إن اجلــيش هـدم 20

. بيتا لالجئ يوم االثن
ـــؤقت الــذي وفي مـــخـــيم عــرســـال ا
قـيم ا ويـبلغ عـدد ا تعـيش فيه د
فـيه  450شـخــصـا قــال الجـئـون إن
اجلــيش وصل فــجــرا ومــعـه جــرافـة

وهدم بضعة مساكن.
وعــاد اجلـنـود بــعـد يــومـ لـتــذكـيـر
الــــنــــاس بـــضــــرورة هــــدم اجلـــدران

عدنية. اإلسمنتية واألسقف ا
ا ( 30عاما) مبلغا وبعدها دفعت د
ال لرجال من مـخيم قريب لهدم من ا
ثـقاب إذ فـضلت أن تـهدمه بيـتهـا بـا
بــنــفـســهــا بـدال من االضــطــرار لـذلك
مـــرغــمــة.وانـــتــقــلت هـي وأبــنــاؤهــا
األربــعــة الـصــغــار إلى كــوخ جـارهم
عــلى الـنــاحـيــة األخـرى من الــطـريق
الترابي حيث يكتظ بهم مع أكثر من

عشرة أشخاص آخرين.
وقـالت “وقـعـدنــا أنـا وأوالدي هـون.
هـلق إنه أجـا اجلـيش إنه أمـر بـهدم
بإزالـة اخملـيم متل مـا إنـكن شايـف
الوضع هون. أنا قـاعدة عند جارتي
عنـدي أربع أوالد وأنـا خـمـسة. ثالث
عيل مع بعضنـا أغراضنا هون فوق
منا مـا عندنـا مجال ال نـستأجر وال

رة.” نطلع وال أي شيء با
وقـال بـعض الـنـاس في اخملـيم إنـهم
يــريـــدون اتـــبــاع الـــلـــوائح لـــكـــنــهم
ـواعيد اكتـشفـوا صعوبـة االلتـزام با
وتـدبــيـر األمـوال الالزمـة لــلـمـعـدات.

كما أن عليهم التخلص من الركام.
ويـخـشى البـعض أنـهم لن يـتـمـكـنوا
ـسـمـوح بـهـا من من إقـامـة اخلـيـام ا
اخلـشب وألـواح الــبالسـتـيك الـتي ال
تكاد حتميـهم من الشتاء القاسي في

عرسال.
ــرة األولى الــتي أخــطــرهم وكــانت ا
فــيـهــا اجلــيش بــاألمـر قــبل شــهـرين
تـقريـبـا ومـنحـهم فـتـرات سمـاح مـنذ
ذلك الـوقت. ولم يــعـلق اجلـيش عـلى
عمـليـات الهدم لـكن مصـدرا عسـكريا
قال إن القوات تنفذ لوائح قانونية.
ا “هلق أكيـد عنـدنا خوف وقالت د
ـستـقـبل. يـعـني متل مـا طـلـعوا من ا
قـرار بـإزالـة اخملـيم الـله بـيـعلـم شو
بـيــطـلـعــوا قـرارات شـو بـيــعـلم شـو
الله… ونـحن مـا بـنحـسن نـرجع على
بــلـدنـا هــلق مـتل مــا انـكن شــايـفـ

ياه الغازية من باحتياجاتهم من عبوات ا
عالمة جتـاريـة مشـهورة.ويـعـد هنـري أحد
الـرابــحـ مـن مـوجــة احلـر الــتي ضـربت
اضـيـة فـقد وزع الغوس خالل الـشـهـور ا
في كل يـوم من أيـام هـذه الـفـتـرة الـواقـعـة
بـــ نـــوفــمـــبـــر/تـــشــريـن الــثـــاني 2018
ومـايــو/أيـار 2019 مـا ب 500 إلى ألف
شروب الذي يزود به التجار. من عبوات ا
ــقـارن حــجم الــتــوزيع هــذا بــحــجـمه وال يُ
احلالي الـذي ال يـزيـد علـى ما يـتـراوح ما
ب 250 و300 عبـوة يومـيا مـنذ أن أدت
األمــــطــــار الــــغـــزيــــرة الــــتي هــــطــــلت في
يــــونـــيـــو/حــــزيـــران إلـى تـــقـــلــــيل درجـــة
ـــا تـــكــون احلـــرارة.من جـــهـــة أخـــرى ر
الـفـتــرات طـويـلـة األمـد مـن احلـر الـشـديـد
كـذلك الــذي حـدث في الغـوس مــؤخـرا قـد
أصـــبــحـت جــزءا مـن احلــيـــاة الـــيــومـــيــة
دينة تقع للعامل هناك. فبالرغم من أن ا
في جـزء من الـقارة األفـريـقـيـة تـرتفـع فيه
درجات احلرارة بـالفـعل في غالبـية أوقات
السنة فإن هـذا احلال سيزداد سوءا على
األغـلـب بـســبب تَـبِــعـات ظــاهـرة الــتـغــيـر
تحدة ناخي. فأفـريقيا - بـحسب األ ا ا
- هي القـارة األكثـر عرضـة لتـأثيـرات هذه
ـا فيـها الـفيـضانـات وموجات الظـاهرة 
اجلــفـــاف بــرغم أنـــهــا ال تــمـــثل مــصــدرا
ُــسـبــبـة رئــيـســيـا النــبـعــاثـات الــغـازات ا

لالحتباس احلراري.
ويقول خـبراء أمريـكيون في مـجال البـيئة
إنه عــلى الــرغم مـن أن الــنــاس يــشــعـرون
نـاخي "فإن ما بالفـعل بتـأثيرات الـتغـير ا
يـحــدث اآلن من قــبـيـل مـوجــات احلـر في
نـيـجـيـريـا وحـرائـق الـغـابـات الـهـائـلـة في
تـحدة ليس إال مؤشـرا بسيطا الواليات ا
على ما سيحدث مـستقبال إذا ما واصلت
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة سـيــرهــا عــلى درب
كثف للوقود األحفوري".وفي االستخدام ا
السياق ذاته أفادت دراسة حديثة أُجريت
على مستوى العـالم بأن احلرارة الشديدة
تـؤثر عـلى اإلنـتـاجـيـة واحلالـة الـصـحـية
ويجب أن تُعـامل على أنـها مشـكلة تـتعلق

بـالصـحـة الـعـامـة. وأشـارت دراسـة أخرى
ـرجح تـعــود إلى عـام 2017 إلى أنه من ا
ــشـكـلــة في قـادم األيـام. أن تـتـفــاقم هـذه ا
وأوضحت الدراسـة أن عدد من سيـكونون
ـيـتة مُـعـرّض سـنـويـا لـدرجـات حـرارة 
بـحــلـول عـام 2050 قـد يـزيــد بـواقع 350
ـدن الـكـبـيرة مـليـون شـخص من سـكـان ا
للـغـايـة مـثل الغوس حـتى لـو لم يـتـجاوز
معدل ارتفـاع حرارة األرض درجة ونصف
الـدرجـة فــوق مـسـتــويـات مـا قــبل الـثـورة
الـصـناعـيـة كـمـا تـنص عـلى ذلك اتـفـاقـية
بـــاريس الـــتي  الـــتـــوصل إلـــيـــهـــا عــام
2015.وقــــال أحـــد مــــعـــدي الــــدراســـة إن
"احلــاجــة لــلــتــكــيف مع درجــات احلــرارة

رتفعة بإفراط ستبقى قائمة حتى لو  ا
ــتــعــلــقـة حتــقــيق األهــداف الــطــمــوحــة ا
ُـسـبـبـة لـظـاهـرة بـتـقـلـيص" االنـبـعـاثـات ا
االحـــتـــبـــاس احلـــراري والـــتي وردت في
اتــفــاقــيــة بـاريـس.وأشــار إلى أن الــتــركـز
الـكـبـيـر لـلـســكـان ولـلـحـرارة في الـبـيـئـات
ـدن مـحـورا الهـتـمـام احلـضـريـة يـجـعل "ا
رتـبـطة بـتمـك القـائمـ عـلى اجلهـود" ا
الــبــشــر من الـــتــأقــلم مع ارتــفــاع درجــات

احلرارة.
dŠ Włu

ولم يكن غـريبـا أن تـنشـغل وسائل اإلعالم
ـوجـة احلـر الـتي ضـربت في نـيـجـيـريــا 
الــبالد. وانـطــلــقت بـالــفــعل حـمــلــة لـضخ
اســتــثــمــارات في مــجــال مــوارد الــطــاقــة
واجـهة أزمـة انقطـاع الكـهرباء تجـددة  ا
وتقلـيص االنبعـاثات الـكربونـية.وقد دعت
مدونـة نُـشِـرَت مـؤخرا عـلى مـوقع حـكـومة
واليــــة الغـــــوس إلى تــــدشـــــ بــــرنــــامج
للـتشـجـير من أجل تـقلـيص بـعض تَبِـعات
ـنـاخي. أما عـلى مـستـوى عـموم التـغـير ا
الــبالد فــثــمـة خــطط لــدى إدارة الــتــغــيـر
ـنـاخي الـتـابـعـة لـوزارة الـبـيـئـة إلطالق ا
حــــمــــلـــــة من ثالث مـــــراحل لــــتــــوعــــيــــة
ــخــاطــر هــذه الــظــاهـرة الــنــيــجــيـريــ 
ناخية.لكن احللول تستغرق وقتا لتؤتي ا
ثمارها وهو ما يـتطلب من سكان الغوس
ابتكـار طرقهم وحيـلهم الكـفيلـة بتمـكينهم
من مواجهـة االرتفـاع في درجات احلرارة.
ـا يــدعـو لألسـف أن األسـلــوب األكـثـر و
شيوعا في هذا اجملال والـذي يعتمد على
زيـد من أجهـزة التـكييف ومن استخـدام ا
ثم عـــدد أكـــبــر مـن مــولـــدات الـــكــهـــربــاء
ســــيــــؤدي إلطـالق قــــدر أكــــبــــر كــــذلك من

االنبعاثات الغازية. 
وتبـحث بـعض الـشركـات فـكرة االسـتـفادة
من الطاقة الشمسية لكن هذا األمر مكلف
وغـيـر شائـع في الـوقت الـراهن.وإذا عـدنا
إلى إكبـو سنجـدها تـصف الغوس بـالقول
إنها "مزدحمة عـلى الدوام ومدينة ال تنام
علـى اإلطالق" مشـيـرة إلى أنـها ال تـعـتـقد
ـواجــهـة أن الـســكــان مـســتـعــدون بــحق "
غالبية األشـياء مثل الفيـضانات وموجات

احلر وغيرها".
وتــــضـــــيف: "مع عـــــدم وجــــود الــــطــــاقــــة
الكهربائية بشكل ثابت ومنتظم في الكثير
نـازل يـضـطر الـنـاس لالعتـمـاد على من ا
أنــفـســهم إليــجـاد مــصـدر لــلــطـاقــة جلـعل

بغداداحلياة أكثر احتماال".
dŠ  Uł—œ»—…∫ رغم أن هذا اجلزء من القارة يشهد درجات حرارة مرتفعة في غالبية أوقات السنة فإن هذا احلال سيزداد سوءا على

ناخي األغلب بسبب تَبِعات ظاهرة التغير ا

األكمام". كـما تسـتخدم هـذه الفتـاة أبوابا
ـنــزل كي تــسـمـح لـلــهـواء شــبـكــيـة فـي ا

باالنتشار في أرجائه.
أمــا ديــجي دوســنــمــو (33 عــامــا) الـذي
يعمل مديرا لـلتسويق الـرقمي فيقول إنه
يـسـتـحم ثالث مـرات يـومـيـا عـنـدما يـقـبع
ـنزل ومرتـ في اليوم طوال الوقت في ا
ـنزل. ويـضـيف أنه الـذي يـخرج فـيه مـن ا
ـيـاه حـتى ال يـشـرب كـمــيـات كـبـيــرة من ا
يصاب باجلفاف. ويفضل - للتنقل بداخل
دينة - أن يركب سيـارات مُكيفة الهواء ا
ســواء كــانت ســـيــارة خــاصــة أو تــابــعــة
لشـركـة "أوبر" أو حـتى في صـورة حافـلة
من طــراز جــديـد مُــطــوّر بــدأ اســتــخـدامه

مؤخرا في الغوس.
X R  j

ـشــكـلــة أن هــنـاك ثــمـنــا لـنــيل أي قـسط ا
مـــؤقـت من الـــراحــــة من مــــوجـــات احلـــر
ــديـنــة الــنــيـجــيــريـة. الــشـديــد في هــذه ا
فـبــسـبب عــدم قـدرة الــبـنــيـة الــتـحــتـيـة لـ
"الغـوس" عـلى مــواكـبـة الـتــوسع الـسـريع
الذي تشهده ينقطع التيار الكهربائي في
ــديـنــة بــشـكـل مـتــكــرر وهـو مــا يــحـدو ا
بـالـكـثـيـر من الــسـكـان إلى االعـتـمـاد عـلى
ـملوكـة لهم مـا يُطلق مولدات الـكهـرباء ا
كـميـات أكـبـر من االنـبـعـاثـات الـغـازية في
األجــواء.وال يــتــردد دوسـنــمــو في حتــمل
تـكـلـفـة الـوقــود اإلضـافي الالزم لـتـشـغـيل
ولـد اخلـاص به نـظرا ألنه يُـبـقي جـهاز ا
التكييف في وضع التشغيل طوال الوقت
مؤكدا أن انقطاع الـكهرباء يجعل األجواء
في بــيـــته خــانــقـــة. لــكــنه يـــشــيــر إلى أن
تـــكــالـــيف الـــوقــود هـــذه تــمـــثل "حتـــديــا
ـنازل فـتـتـنـاثر حـقيـقـيـا".أمـا في خـارج ا
ـشروبـات الغازيـة في الكـثير من قوارير ا
ديـنـة. فـالـسكـان الـذين يـعـانون شـوارع ا
من شـــدة احلــر يــرغـــبــون في احـــتــســاء
مــشــروبـــات بــاردة وهــو أمـــر يــصب في
صالح مـندوب مـبـيعـات يُدعى هـنري (21
عـامـا) رافــضـا الـكـشـف عن اسـمه كـامال.
ويـــزود هـــذا الـــشـــاب جتـــار الـــتـــجـــزئـــة

في الـواقع لم اتــفـاجـأ بـتـعــلـيـقـ اثــنـ قـادمـ من مــصـر بـحق سـيـادة
نـشور الـذي كتـبه الـقاضي عـلى صفـحته في القـاضي قرأتـهمـا ضـمن ا
الـفـيس عـن مـقـال لي نــشـرته في جــريـدة الـنـهــار.خـرج الـرجـل الـدكـتـور
مـحـمـود صـبـرة عن صـمـته لـيـضـيف شـهـادت بـحـق الـقاضـي الـعيـكـلي
انصفتاه بـعد ان تعرض لـنكران بني وطنه.ال اقـول جميعـهم لكن نسبة ال
يسـتـهـان بـهـا كانـت تهـدم سـور احالمه في اقـامـة بـلـد بال لـصوص.وفي
الظاهر يـبدو ان اللص انتـصر لكن عدالـة الله لن تقف عن العـمل.العدالة
تعمل تذكروا جـميعا هـذا الكالم. في التعـليق االول ذكر الدكـتور محمود
نـتسبي هيئة النزاهة في مصر وكان صبرة انه كان يعطي دورة تدريبية 
العـكيـلي يجـلس مع الطـلـبة.وكـان الدكـتور صـبرة الـقى سؤاال اجـاب عنه
ــصــري تــعــلــيــقــا اخـر فــلـم يـضـف احـد الــعــكـيــلـي.ثم طــلب الــدكــتـور ا
ـكن ان يـضيف احـد اجلالـس احلاضـرين شيـئا.وعـلق الـدكتـور كيف 
ــتـدربـات ان سـيـادة تـعـلـيــقـا في حـضـور رئــيس الـهـيـئــة.فـقـالت احـدى ا
القاضي العـكيلي بعـملنا ان نـقول اراءنا بحـرية. في التعـليق الثاني روى
ـصري كـيف ان العـكيـلي تـلقى اتـصاال هـاتفـيا من مـعاونه في الدكـتور ا
هيئـة النزاهة جـعله ينـزعج.ساله الـدكتور صبـرة عن سبب انـزعاجه فقال
له العكيلي دكتور القضية تتعلق بفساد مسؤول كبير.ما رايك هل اعلنها
ام ال.يقـول الدكـتـور لقـد اشفـقت علـيه وقـلت له.ان اعلـنـتهـا فسـتدخل في
عش الـدبـابـيـر.فـاجــابه الـقـاضي:سـأدخل في عـش الـثـعـابـ كي اخـلص
بلـدي مـنـهم. في رايي هـاتان الـلـقـطتـان الـعـادلتـان هـمـا ما نـحـتـاجه هذه
االيـام.نــحـتـاج عــدال ال يـخــشى مـســؤوال وال يـبــطش بـفــقـيـر.واذا الــتـهى
ا نحن سـؤولية بقصـص منافعهم فـسنكون في حـال اتعس  اصحاب ا
فيه. اكره ما اكـرهه في هذا البلـد هو العـدل االعمى كما اسـميه.نحاسب
الصـغار ونـترك الـكـبار.هل يـعقل هـذا.?ومع ان بـعض الظـروف قد تـتهـيأ
لتـغيـيـر بسـيط اال ان هـناك تـرددا في اتـخاذ قـرار جدي بـشـان كثـير من
ا خـدع االعالم الـكثـيرين في القـضايـا. الـعكـيلـي اذن رجل مرحـلة.ولـطـا

تشـويه صـورته.وقـد تـعـرضت السـئلـة مـضـحـكة من
ـــقـــاالت الـــبــــعض عن ســــبب كــــتـــابـــتـي بـــعـض ا
عــنه.فــهــنـــاك راي عــام مــخــدر وكــســول كــهــررة
اذا طابخ ياكل مـا يراه.لكن ان سـالني احدهم  ا
تكتـب كمجـنون عن الـعكـيلي فـساجـيب:اقرأوا ما

كتبه محمود صبرة في تعليقيه عنه.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6398  االربعاء 7 من ذي القعدة 1440 هـ 10 من تموز (يوليو) 2019 م
Issue 6398 Wednesday 10/7/2019

بغداد

s Š œ«“u½

dOOG² «Ë WOMÞu «

برغم مـا اصابنـا من خيـبات ونـكسـات منـذ ما بـعد االحتـالل الى اليوم 
فـان الـشيء الـذي يــبـعث عـلى االمل هـو بــقـاء جـذوة الـتـغـيــيـر وتـخـلـيص
الوطن من هـيمـنة احـزاب طائـفيـة ما انـفكت تـزرع الفـرقة وبـذور الشـقاق
ــسـكـة ــكـنـة  بـ ابــنـاء الـوطن الــواحـد لـضــمـان بــقـائـهــا اطـول مـدة 
ـسـؤولـية مـن خالل مـحاصـصـة اجلـمـيع يـرفـضـها بـكراسـي السـلـطـة وا

بالعلن ويعمل على ترسيخها بالسر ! 
ن يغمضون عيونهم عن واقعنا ونحن نقول ذلك نعترف باننا هنا لسنا 
ر حـيث الفـوضى وضـياع هـيبـة القـانـون وسيـطرة مـيلـيـشيـات مهـمتـها ا
واطـن  غير اننـا في نفس الوقت نـرفض اليأس فهو زرع اخلوف ب ا
ن اتقنوا لعبة التضليل واخلداع وااللتفاف ما يريده سياسيو الصدفة 
ا هـنا على مـطالب ابـناء شـعبـنا جـميـعا من الـشمـال الى اجلنـوب .. ور
ـكن ان نـأمل حصـول تغـييـر حقـيقي مع يطـرح سؤال نـفسه بـشدة هل 
وجـود بـقـايـا طــائـفـيـة غـريــبـة عـلى مـجـتــمـعـنـا الـرافض لــتـسـيـيس الـدين

بادئه?! تاجرة  وا
ـواطـن .. كـن ان نتـلـمس االجـابـة من خالل احـاديث الـبسـطـاء من ا و
فهؤالء وبـعد سـتة عشـر عاما مـن الكذب والـتدليـس وسرقة ثـرواتهم  ما
عادوا يـقبـلون االحـاديث الطـائفـية ويـرفضـون جمـيع السـياسـي كـما ان

اصواتهم صارت اكثر قوة وهي تلعن الفاسدين . 
ـواطن يقـبل ان يتـحدث هـذا السيـاسي او ذاك باسم طـائفـة فقد لم يعد ا
تكـشفت االقـنعـة وبـانت عوراتـهم ورائحـة فـضائـحهم تـزكم االنوف .. اي
باجتاه الـعودة الى القيم ال ننكـر انه متواضع وبـسيط   ان هنالك تقـدماً 
الـوطــنــيـة وهــو مـا يــعـني تــقــلص مـســاحـة تــأثــيـر االحــزاب الـســيـاســيـة

االسالموية عما كانت عليه بعد احتالل العراق في نيسان 2003. 
وهو ما يقض مضاجع هذه االحزاب ما يجعلها تبحث عن وسائل اخرى

واطن .  لاللتفاف على هذا التغيير في نفوس ا
ـواطن الـداع لـلتغـيير واجهـة ليـست بسيـطة وال هـينة بـ معسـكر ا ا
وب مـعـسـكر احلـرامـيـة والسـراق من الـسـياسـيـ الفـاسـدين  وهـو ما
واطـن باجتاه يتطلـب توحيد جـهود االحزاب الـوطنيـة احلقيقـية لقـيادة ا
تصعـيد حالـة الغـضب الشعـبي وتنـظيمه لـيكون مـؤثرا ويـفضي تدريـجيا
واطـنون يحتـاجون الى تيـار وطني يوحـد جهودهم بوجه الى التغيـير .. ا
ـ وهذا لن يتـحقق اذا لم حتـسن هذه االحزاب الـعمل وتـتخلى عن الظا

اضي من اجل مصلحة العراق وشعبه .  عقد ا
نحـتاج الى خـطاب نـوعي وتوعـيـة لالحزاب الـوطنـية وان تـنشط مـنظـمات
خـاطر الطائـفية وما دني صـاحبة االهـداف الوطنيـة للتثـقيف  اجملتمع ا
واطن من مشاعر وطنية سببته من دمار وخراب للوطن وحتفيز ما عند ا
.. ما اكـدته االحداث انه من غـير الـعودة الـى وطنـيتـنا احلـقيـقيـة سيـبقى
العراق اسير سياسي فاسدين وظيفتهم خراب العراق وتمزيق مجتمعه
ر بها صعبة وصعبة جدا .. الدعوة الى الوطنية في الظــــــــروف التي 

لكـنهـا ليـست مسـتـحيـلة اذا مـا تـــــــوحـدنا من اجل
ـواطن مـتقـدم بـوعيه خالص العـراق ..والى االن ا
ـانه عـلى احـزاب وطـنــــــــيـة وقـومـية وعطـائه وا
وهــو مـا عــلـى هـــــــــذه االحــزاب ان تــدركه قــبل
فوات االوان .. فهل تفعل ? هذا مـا ستجيب عليه

االيام .


