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ثلوج الجزائر
الضيف األبيض يفاقم المعاناة

الجزائر ـ عثمان لحياني

مـــن  اآلالف  ــاة  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ مــ ــمــــر  ــتــ تــــســ
املناطق  في  الجزائرية  العائالت 
ــراء نـــدرة  ــ الــنــائــيــة والــجــبــلــيــة، جـ
قــواريــر غــاز الــبــوتــان، فــي مقابل عــدم مّد 
الـــغـــاز الطبيعي،  بــأنــابــيــب  املــنــاطــق  هـــذه 
الــجــويــة والتساقط  بسبب ســوء األحــــوال 
املناطق  مــن  الــعــديــد  فــي  للثلوج  الكثيف 

والواليات الجزائرية.
طــوابــيــر طــويــلــة تــعــرفــهــا نــقــاط بــيــع غــاز 
ــات الــجــلــفــة  ــ الـــبـــوتـــان خــصــوصــا فـــي واليــ
وجيجل وتيزي وزو واملسيلة، إذ تضطر 

)Getty( غياب مخطط حكومي والمواطن ضحية

ــرا مــــن أجـــل  ــاكــ ــى االســـتـــيـــقـــاظ بــ ــ األســــــر إلـ
ــــول شــاحــنــة الــتــمــويــن بــغــاز  انــتــظــار وصـ
الـــبـــوتـــان، وهــــو مـــا وصـــفـــه الــســيــد جــمــال 
كيحلي من منطقة سيدي لعجال التابعة 
»محنة الشتاء«  إداريا إلى والية الجلفة، بـ
لــدى ســكــان املنطقة، وفــي غــالــب األحــيــان 
يتحكم البعض في شراء عدد من القوارير 
ليصل سعر الواحدة منها إلى 900 دينار 
مــع مــوجــة الــبــرد والــثــلــوج الــتــي تعرفها 

املنطقة.
وفي ظل ندرة غاز البوتان، ينتقل أهالي 
الصحاري  وحــد  لعجال  سيدي  منطقتي 
ــاورة لــــلــــواليــــة مــثــل  ــ ــجــ ــ نـــحـــو املــــنــــاطــــق املــ

ــيــــارت مـــن أجــــل الــظــفــر  قــصــر الـــشـــاللـــة وتــ
بقارورة غاز، بحسب السيد عمار لكحل، 
فــي حــديــثــه مــع » الــعــربــي الــجــديــد » بــأن 
الــكــثــيــريــن يـــضـــطـــرون إلــــى قــطــع عــشــرات 

الكيلومترات من أجل ذلك.
ــبـــرد  وتــــأســــف الـــكـــثـــيـــرون لــــكــــون أزمـــــــة الـ
إلى  املــضــاربــن  ببعض  دفــعــت  والصقيع 
رفــــع أســـعـــار قــــــارورة الـــغـــاز، إذ تـــراوحـــت 
فـــي مــنــطــقــة ســـيـــدي خــلــيــفــة بـــواليـــة ميلة 
إلــى ألــف دينار أي ما يعادل 8 يوروهات 
ــر رضـــخ له  لــلــقــارورة الـــواحـــدة، »وهــــو أمـ
املناخية  الظروف  املواطنون في ظل هذه 
الــصــعــبــة والـــــبـــــاردة جـــــــدا«. مــــن جــهــتــهــا، 

الغاز  لخدمات  الوطنية  املؤسسة  وفـــرت 
»نـــفـــطـــال« الـــتـــابـــعـــة لــلــشــركــة الـــجـــزائـــريـــة 
للكهرباء والغاز أكثر من 700 ألف قارورة 
غاز منذ بداية فصل الشتاء الحالي، فيما 
اتهم سكان القرى واملداشر املسؤولن في 
بمسؤولياتهم  التزامهم  بعدم  البلديات 
تجاه احتياجات السكان، وأكد سعيد بن 
»العربي الجديد«،  عبد الله في تصريح لـ
البلديات »يعلمون بأن بعض   رؤســاء 

ّ
أن

الــقــرى واملــنــاطــق تــحــتــاج إلـــى هـــذه املـــادة 
الشتاء،  في فصل  األساسية، وخصوصا 
انتخبهم من  مــرة يخذلون من  لكنهم كل 

املواطنن«.
واشتكى الكثيرون من الثغرات املوجودة 
ــتــــي تـــعـــانـــي مــــن نــقــص  فــــي الـــبـــلـــديـــات الــ
الخدمات في فصل الشتاء، الفتن إلى أن 
هناك مناطق انقطعت فيها الكهرباء منذ 
أسبوع بسبب موجة البرد والثلوج التي 

عزلتها عن كل شيء.
ــــر  ــــداشـ ــر الــــســــكــــان فـــــي قـــــــرى ومـ ويــــضــــطــ
منطقة الــقــبــائــل الــكــبــرى وســـط الــجــزائــر، 
والطهو  للتدفئة  الــحــطــب  اســتــعــمــال  إلـــى 
فــي ظــل قــســاوة الطبيعة وتــواجــد املــئــات 
وارتباطهم  الجبال  قمم  في  العائالت  من 
ناث  »األربـــعـــاء  منطقة  بــــاألرض، وتشهد 
ثــيــراثــن » بــأعــالــي واليــــة تــيــزي وزو 110 
كــيــلــومــتــرات شـــرق الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
عــزلــة تــامــة خــالل األيـــام الــثــالثــة األخــيــرة، 
ــو عــــن مـــتـــريـــن مــن  ــربـ ــا يـ بــســبــب تــــراكــــم مــ
الــثــلــوج الــتــي قــطــعــت الــطــرقــات مـــن وإلـــى 

قرى هذه البلدية.
كما أن العشرات من األسر لم تبرح بيوتها 
مـــنـــذ 72 ســــاعــــة، وذلــــــك بــفــعــل الــعــاصــفــة 
القبائل،  منطقة  تشهدها  الــتــي  الثلجية 
ــا دفــــــع بـــتـــدخـــل عـــنـــاصـــر الــــــدرك  ــ وهــــــو مـ
الخبز  الوطني والجيش من أجل إيصال 
واملــؤونــة إلــى البيوت وإنــقــاذ السكان في 

قمم الجبال.
مــن جــهــتــهــم، تــســاءل الــكــثــيــرون عــن غياب 
تــام ملخطط حكومي في ظل هــذه الظروف 
واليــة جزائرية   19 التي تشهدها  الصعبة 
منذ بدء تساقط الثلوج، وقال أستاذ العلوم 
»الــعــربــي  االقــتــصــاديــة نـــور الــديــن بــــروان لـــ
ــذه الـــنـــدرة الـــحـــادة فـــي غــاز  الــجــديــد« إن هـ
ــع مخطط  ــدم وضــ ــى عــ ــة إلــ ــعـ الـــبـــوتـــان راجـ
الكهرباء  أزمــة  من طرف الحكومة الحتواء 
ــا الــحــكــومــة  ــيـ ــا، داعـ والــــغــــاز والــــغــــذاء أيـــضـ
إلــــى وضــــع »مــخــطــط اســتــعــجــالــي إلغــاثــة 
املـــواطـــنـــن«، الفــتــا إلـــى أن »الــجــيــش دومـــا 

يتدخل في مثل هذه الظروف السيئة«.
وأضــــــــــــاف بــــــــــــروان بــــــــأن غـــــيـــــاب مــخــطــط 
في  يساهم  الشتاء  فصل  فــي  استعجالي 
ــة، مــتــســائــال عــن ســبــب غياب  ــ تــفــاقــم األزمـ
ــم أن الـــجـــزائـــر تــعــد كـــل سنة  املــخــطــط رغــ
مخططا خاصا بفصل الصيف، الفتا إلى 
املضاربن  هــو ضحية جشع  املــواطــن  أن 
الـــذيـــن يــنــتــهــزون الـــفـــرصـــة لـــرفـــع أســعــار 

قارورة الغاز.

طوابير طويلة تعرفها 
نقاط بيع غاز البوتان 
خصوصا في واليات 
الجلفة وجيجل وتيزي 

وزو واملسيلة.

■ ■ ■
وفرت املؤسسة الوطنية 
لخدمات الغاز »نفطال« 

التابعة للشركة 
الجزائرية للكهرباء 

والغاز أكثر من 700 
ألف قارورة غاز.

■ ■ ■
تساءل الكثيرون عن 

غياب تام ملخطط 
حكومي في ظل هذه 
الظروف الصعبة التي 

تشهدها 19 والية 
جزائرية منذ بدء 

تساقط الثلوج.

باختصار

كان من الممكن لثلوج الجزائر أن تكون نعمة، لكن في ظل النقص في الغاز الذي تعيشه المناطق الجبلية والنائية، تحول الضيف 
األبيض إلى مصدر معاناة

هوامش

رشا عمران

يهجرنا حبيٌب ما، ويتركنا ونحن في أمّس حاجتنا 
األرض  خسفت  كأنما  التالي:  الشعور  فينتابنا  إليه، 
لنا لنتشبث  بنا، وسقطنا في هوٍة كبيرة، وال أظافر 
 الــهــوة ونــصــعــد، نــصــبــح غــيــر قـــادريـــن على 

ّ
بـــحـــواف

مــقــاومــة فــكــرة االســتــســام للسقوط والــبــقــاء هــنــاك، 
حــيــث أشـــد حــــاالت الــضــعــف والـــبـــؤس الـــروحـــي، ذلــك 
البؤس الذي يجذب التعاطف من اآلخرين، كما لو كان 
أن  بيد  اللحظة،  تلك  في  كل شــيء  نفقد  مغناطيسًا، 
هذا الخسران الذي نراه كبيرًا عندما يهجرنا حبيٌب 
مــا، عــاجــه هــو الــزمــن والــوقــت، والــتــعــّرف إلــى حبيٍب 
 
ٌ
آخر، ولو على سبيل تسكني األلم، ثّمة عاقاٌت عابرة
تظهر عادة بعد الهجران العاطفي، تعمل على تسكني 
الــروح، تركيبتها ال تنفع عاجًا دائمًا، تنفع فقط  ألم 
مسكنًا مؤقتًا. العاج الدائم لحاالت هجراننا موجوٌد 
في دواخلنا فقط، ال أحد يساعدنا غير أنفسنا على 
تجاوز مرارة الهجر، وال شيء يمكننا االستناد إليه 

سوى أنفسنا.
ــة نتيجة 

ّ
ــم مــمــض ــــررت، خـــال حــيــاتــي، بــتــجــارب ألـ مـ

الــهــجــران والــفــقــد الــعــاطــفــي، ومــكــابــداٍت كـــادت تــودي 
الـــذي أصـــاب قلبي.  بــي، آخــرهــا ســاهــم فعا بالتلف 

ومع ذلك، ال يموت أحٌد من الحب، أو من فقدان الحب، 
خسارات الحب على قدر ما هي مؤملة في وقتها، على 
ــرهــا بعد مــرور 

ّ
نــتــذك  حــني 

ً
قــدر مــا تصبح مضحكة

الــقــدرة  تــلــك  اكتشافنا  أكــثــر  واملــضــحــك  زمـــن عليها. 
على التحّول في حالة الحب إرضــاًء للحبيب، نصبح 
كما يريدنا أن نكون، نصبح على غير ما نحن عليه، 
على غير حقيقتنا. ببساطٍة، نحن نكذب على أنفسنا، 
وعلى اآلخر في حالة الحب. ليس كذبًا شريرًا حتمًا، 
لكنه في النهاية كذب. ربما هذا هو السبب الذي يحّول 
الحب إلى حالة نكٍد، حني تطول العاقة، أو تتحول إلى 

حياة مشتركة.
 مــــن الـــــكـــــذب، فــنــســتــعــيــد حــقــيــقــتــنــا، فــتــظــهــر 

ّ
ــل ــمــ نــ

االخــتــافــات والــخــافــات حــولــهــا. وربــمــا لــهــذا أيضًا 
يهجرنا  حــني  هــوٍة سحيقٍة،  فــي  أننا سقطنا  نشعر 
ذلــك  مــا فعلناه ألجــلــه، ومـــع  كــل  الـــذي فعلنا  الحبيب 
رحــل. أيضًا، ال يموت أحد من الحب، وسنسخر من 
ذلـــك كــلــه بــعــد حـــني. لــكــن سيختلف األمـــر كــثــيــرًا، لو 
نختار   ال حبيب. نحن 

ٌ
هــذا صــديــق بنا  فعل  مــن  أن 

ملن  نحتاج  ألننا  نختارهم  فائقة،  بعنايٍة  أصــدقــاءنــا 
يمكننا االستناد إليهم لحظات ضعفنا، كما يمكنهم 
ــواع  ــو أنــ ــك مــعــنــا. حــيــنــمــا صــنــف أرســـطـ ــ ــم فــعــل ذل هـ
قال  الطيبني،  والناس  واملتعة  املنفعة  الثاثة،  الصداقة 

إن الصداقة املكتملة هي التي تجمع األنواع الثاثة. من 
الصداقة  إن  القول  أستطيع  الصداقات،  في  تجربتي 
هــي الــشــكــل األرقــــى لــلــعــاقــات اإلنــســانــيــة. الــصــداقــة 
أنت مكشوف  الصديق،  مع  أرسطو،  املكتملة، حسب 
على  أنــت  والــتــجــّمــل،  للكذب  مضطرًا  لست  بالكامل. 
حقيقتك، وأنتما تعيشان معا لحظات الفرح والحزن، 
قد  فــي حياته.  منكما   

ً
كــا ينقص  مــا  معا  وتكمان 

تغيب عــن صــديــق ســنــوات، ومــع ذلــك ال تــنــســاه، وإن 
رأيته بعد انقطاع، ستبدوان وكأنكما كنتما معا في 
الحبيب. سيجعلك غياب  مــع  يــحــدث  ال  هــذا  األمـــس. 

الحبيب عنك تنساه حتمًا، مهما آملك غيابه. لهذا، ربما 
تكون خيبتنا باألصدقاء كبيرة. 

باأللم  ، ال نشعر 
ٌ

بنا صــديــق يــغــدر  أو  يهجرنا،  حــني 
الحبيب. سنشعر ببعض  الذي يخلفه هجران  نفسه 
املـــرارة. ولــكــن، بــدون ألــم، غير أن الــزمــن هنا ال يفعل 
ــهـــجـــران، على  فــعــلــتــه نــفــســهــا فـــي نــســيــان الـــغـــدر والـ
الــعــكــس تــمــامــًا. الـــزمـــن هــنــا يــزيــد فـــي تــكــريــس حــالــة 
بالخذالن  الصديق، ُيشعرك  الخيبة واملــرارة من غدر 
على  ملقيني  ليسوا  الحقيقيون  فــاألصــدقــاء  الــدائــم، 
قـــارعـــة الـــطـــريـــق، وال تــجــدهــم بــســهــولــة. وحــــني تجد 
الكثير،  نــفــســك وروحــــك ووقــتــك  مــن  أحــدهــم تعطيه 
مــن دون أي حــســاب. مــع الــصــديــق، تنسى حسابات 
الزمن، فالصديق هو الحسبة بذاته، غدره لك يظهر لك 
سوء تقديرك في اختياراتك. مع الحبيب، ثّمة كيمياء 
تحدث فجأة. مع الصديق، أنت تبحث عن الكيمياء، أو 

تصنعها، لتحظى بالصداقة املكتملة.
إن كان ثمة حظ في حياتي فهو في أصدقائي. قلت 
هذا مرارًا، ومرارًا أثبتت لي الحياة صدق ما أقول. ومع 
أعتبرهم  كنت  بها، ممن  ثمة خــذالنــات شعرت  ذلــك، 
أصدقاء كاملني على قلتهم. صداقات هؤالء موسمية 
أو ســيــاحــيــة »فـــالـــصـــداقـــة الــحــقــيــقــيــة ال تــتــجــمــد في 

الشتاء«.

عن الحب والصداقة والزمن

وأخيرًا

من تجربتي في 
الصداقات، أستطيع القول 

إن الصداقة هي الشكل األرقى 
للعالقات اإلنسانية
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