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الدوحة ـ أنور الخطيب

الذي  الرياضي  باليوم  اليوم،  تحتفل قطر، 
يعّد عطلة رسمية. ويتوافد آالف املواطنني 
واملقيمني منذ ساعات الصباح األولــى إلى 
والقرية  »كــتــارا«  الثقافي  والحي  الــدوحــة،  كورنيش 
ــايــــر«، إضـــافـــة إلــــى مـــقـــاّر األنـــديـــة  ــبــ الـــريـــاضـــيـــة »اســ

والحدائق لالحتفال. 
ــام،  ــعـ ــذا الـ ــ ويــــدخــــل االحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــريـــاضـــي هـ
وتتحّول  الثامن،  عامه  سنويًا،  تقليدًا  أصبح  الــذي 
العاصمة الدوحة واملدن القطرية األخرى إلى ملعب 

تشهدها البالد. ويشكل التشجيع والترويج ألسلوب 
السلطات،  أمــام  كبيرًا  تحدّيًا  قطر  فــي  حياة صّحي 
السّكري  بــمــرض  اإلصــابــة  فيه نسب  ترتفع  بلد  فــي 
والـــبـــدانـــة والـــســـرطـــان بــشــكــل مــقــلــق. ووفـــقـــًا لــدراســة 
أجرتها الجمعية القطرية للسّكري عام 2012، بلغت 
نسبة اإلصــابــة بــالــســّكــري فــي قــطــر 16.7 فــي املــائــة، 
فيما بلغت نسبة األطفال املصابني باملرض 23 لكل 
100 ألف طفل. وحذر االتحاد الدولي ملرض السّكري، 
ــع الــقــطــريــني مــعــّرضــون لــإصــابــة بــمــرض  مـــن أن ربـ

السّكري بحلول عام 2030. 
وكان استطالع للرأي أجرته وزارة التخطيط التنموي 
القطرية  األوملــبــيــة  اللجنة  مــع  بالتعاون  واإلحــصــاء، 
الــعــام مــا قبل املــاضــي،  قــد أظهر أن 71 فــي املــائــة من 
ســكــان قطر يــمــارســون أنشطة ريــاضــيــة. وشـــارك في 
بنسبة  قطرّيًا   620 بينهم  1749 شخصًا  االستطالع 

35 في املائة و1129 مقيمًا بنسبة 65 في املائة.
ورئيس  للدولة،  الرياضي  اليوم  لجنة  رئيس  وكــان 
االتـــحـــاد الــقــطــري لــلــريــاضــة للجميع، عــبــد الــرحــمــن 
التي  الرياضية  الفعاليات  أهــّم  أعلن  قــد  الــدوســري، 
القطري  واالتــحــاد  والرياضة  الثقافة  وزارة  تقدمها 
لــلــريــاضــة لــلــجــمــيــع، خـــالل الـــيـــوم الــريــاضــي لــلــدولــة 
املــقــّرر الــيــوم. وقــال الــدوســري إن الفعاليات ستكون 

مبتكرة هذا العام.
كما أشـــار الــدوســري إلــى وجـــود مــؤشــرات خطيرة 
لــعــدم االهــتــمــام بممارسة الــريــاضــة، مــا يــؤثــر على 
ــرة الــخــطــورة إلصـــابـــة األطــفــال  ــ الــصــّحــة، إذ إن دائـ
بالسّكري تجاوزت 25 في املائة وهي نسبة كبيرة 
جدًا. وبلغ عدد األطفال املصابني بالسّكري 17 في 
املائة. كما أن نسبة السمنة عالية جدًا، وهي بوابة 
الرياضة  ألمــراض كثيرة ومتعددة. لذلك، أصبحت 
مطلبًا أساسيًا في ظل تطور وتغير نمط وأسلوب 

حياتنا اليومي.

مفتوح، يمارس فيه املواطنون واملقيمون من مختلف 
األعمار الرياضة بكافة أنواعها.

وصــدر قــرار أميري عــام 2011، حــّدد الثالثاء الثاني 
مــن شهر فــبــرايــر/ شــبــاط مــن كــل عــام يــومــًا رياضّيًا 
للدولة، وُيعتبر اليوم إجازة رسمية بهدف التشجيع 
والــتــرويــج ألســلــوب حــيــاة صــّحــي. وتسعى قطر في 
اليوم الرياضي إلى توسيع قاعدة املشاركة الفّعالة 
في الرياضة والنشاط البدني، وإتاحة الفرصة أمام 
أفراد املجتمع ملمارسة األنشطة املختلفة، إضافة إلى 

نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني. 
ز االحتفاالت باليوم الرياضي من أهداف الرؤية 

ّ
وتعز

الدولة  إلــى حــرص  لـــ »قطر 2030«، إضــافــة  الوطنية 
والــتــزامــهــا بتطبيق »الــبــرنــامــج األوملــبــي املــدرســي«، 
الذي يشّجع التالميذ على ممارسة الرياضة لتكون 
جــــزءًا أســاســيــًا مــن الــحــيــاة الــيــومــيــة. وُيـــشـــارك أمير 
الوالد  ثــانــي، واألمــيــر  آل  قطر الشيخ تميم بــن حمد 
اليوم  فعاليات  ثاني، في  آل  الشيخ حمد بن خليفة 
الرياضي، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

واملسؤولني كافة.
وتــحــرص وزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة الــقــطــريــة، على 
لها،  التابعة  الرياضية  واللجان  االتحادات  تشجيع 
لفتح أبوابها واملشاركة في اليوم الرياضي للدولة، 
واملساهمة في نشر الوعي العام بالحركة األوملبية، 

تناغمًا مع الشعار األوملبي »الرياضة للجميع«.
وشــهــد الــيــوم الــريــاضــي الــعــام املــاضــي إقــبــااًل كبيرًا 
من املواطنني، على الرغم من هطول األمطار. وخرج 
الناس إلى الساحات العاّمة، وشملت فعاليات اليوم 
ــات،  الــريــاضــي أنــشــطــة عـــديـــدة، مــنــهــا ركــــوب الـــدراجـ
والسباحة، وكــرة القدم، وكــرة السلة، وكــرة املضرب، 
النفس،وغيرها.  الدفاع عن  والتايكواندو، وعــروض 
واعتاد املسؤولون القطريون الحضور في هذا اليوم، 
واملشاركة مع الناس في الفعاليات واملنافسات التي 

مجتمع
الــذي ينذر بكارثة  العالم، األمــر   »عــدد الحشرات يتراجع في كل أنحاء 

ّ
أن ر تقرير علمي من 

ّ
حــذ

انهيار النظام البيئي الطبيعي«. وأفادت مراجعة علمّية موّسعة، هي األولى من نوعها في هذا 
تختفي  أن  املحتمل  »مــن  ه 

ّ
بأن العلمية،  البيولوجية«  »الحماية  دوريــة  في  أخيرًا  شرت 

ُ
ن اإلطـــار، 

الحالية«.  الوتيرة  تراجع عددها بحسب  تواصل  إذا  قــرن،  في خــالل  األرض  الحشرات عن وجــه 
 »أكثر من 40 في املائة من أنــواع الحشرات في العالم تتراجع أعدادها 

ّ
وأشــارت املراجعة إلى أن

)األناضول( وتتناقص، بينما ثلثها مهّدد باالنقراض«. 

الساعات املاضية 48 مهاجرًا سريًا في واليــة إزمير، غربي  التركية في خالل  السلطات  ضبطت 
البالد، في أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان بطرق غير نظامية. وذكرت مصادر أمنية لوكالة 
 مروحية تابعة لخفر السواحل التركي رصدت قاربًا مطاطيًا على 

ّ
»األناضول« أمس اإلثنني، أن

متنه مجموعة من املهاجرين »غير الشرعيني« في مياه بحر إيجة على سواحل قضاء ديكيلي 
هم كلهم يحملون 

ّ
التابع لوالية إزمير، فتوّجهت فرق خفر السواحل إلى املنطقة وضبطتهم، علمًا أن

)األناضول( الجنسية األفغانية وأن من بينهم عددًا من األطفال. 

ضبط 48 مهاجرًا »سريًا« غربي تركياانخفاض عدد الحشرات يهدد العالم بكارثة حقيقية

ــع »تـــــايـــــمـــــز هــــايــــر  ــ ــوقــ ــ ــر ملــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ يــــنــــطــــلــــق تـ
إيــديــوكــيــشــن« األكــاديــمــي املــتــخــصــص من 
 17 فــقــط مـــن أصــــل 81 مــؤســســة 

ّ
واقـــعـــة أن

جامعية في إسبانيا، تقودها نساء، سبع 
ــامــــة وعــــشــــر خـــاصـــة،  مـــنـــهـــا مــــؤســــســــات عــ
 الــتــشــجــيــع عــلــى اســتــخــدام 

ّ
لــيــشــيــر إلـــى أن

السياسات  وغــرس  للنساء،  الدامجة  اللغة 
املــنــاهــضــة لــلــعــنــف الـــجـــنـــدري فـــي األحــــرام 
إلــــى تغيير  يـــؤديـــا  أن  يــمــكــن  الــجــامــعــيــة، 

مجتمعي أوسع بكثير.
فـــي هـــذا اإلطـــــار، مـــن املـــقـــّرر أن تستضيف 
مــديــنــة مــاملــو الــســويــديــة، فـــي مـــايـــو/ أيـــار 

املـــقـــبـــل، »مـــؤتـــمـــر رئـــيـــســـات الـــجـــامـــعـــات« 
السادس، ما سيمثل فرصة مهمة لتحليل 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي مـــن مــنــظــار نـــســـاء يــقــدن 
الــجــامــعــات فــي بــلــدان مختلفة مــن الــقــارة 
األوروبـــيـــة. وســيــركــز املــؤتــمــر الـــذي يحمل 
هــذا الــعــام عــنــوان »االســتــجــابــة للتحديات 
الـــنـــاشـــئـــة: املــــمــــارســــات األفــــضــــل لــلــنــســاء 
الـــقـــائـــدات فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي« عــلــى دور 
الــنــســاء عــمــومــًا فـــي هـــذا الــقــطــاع. وهـــو ما 
يــعــنــي تــغــيــيــر بـــعـــض الــــقــــوالــــب الــنــمــطــيــة 
 
ّ
ــول املـــــــرأة، وتـــوحـــيـــد فـــكـــرة أن الـــســـائـــدة حــ

تكون  أن  مــن  بــّد  ال  األكاديمية  مساهمتها 

عــلــى قـــدر املـــســـاواة مــع الــرجــل، وغــايــة ذلــك 
خلق قاعدة ثقافية جديدة.

 املـــطـــلـــوب أكــثــر 
ّ
يـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن

ــيـــر ورعـــايـــتـــهـــا مــنــذ  ــايـ ــعـ ــذه املـ ــ ــزيـــز هــ ــعـ تـ
ــواًل  ــ ــانــــوي وصـ ــثــ الــتــعــلــيــم األســــاســــي والــ
ــــن بـــعـــدهـــا املــنــاصــب  ــــى الـــجـــامـــعـــات ومـ إلـ
ــى  ــــول إلــ ــــوصـ ــلـ ــ ــــي لـ ــعـ ــ ــــسـ ــة، والـ ــيــ ــفــ ــيــ ــوظــ الــ
ــاء مــحــكــومــات  ــنـــسـ وقـــــت ال تــبــقــى فـــيـــه الـ
مهنية  ومــجــاالت  مــحــددة  باختصاصات 
 عليها ما يعرف 

ّ
بعينها، وهــي التي يــدل

باسم »فجوة ستيم«، وهي مجاالت العلوم 
والرياضيات،  والهندسة  والتكنولوجيا 

املــخــصــصــة لــلــذكــور تــاريــخــيــًا، فــي معظم 
النساء  فــي عـــدد  الكبير  الــنــقــص  األحـــيـــان. 
املــهــن يثير  ــذه  فــي هـ الــلــواتــي يتخصصن 
التساؤالت حــول األســبــاب، التي قد تشكل 
، وقد يكون املؤتمر 

ً
مزيجًا كبيرًا ومتداخال

 األساس، 
ّ
املقبل أحد ميادين عرضها، لكن

 هـــذا النقص 
ّ
الــــذي ال جــــدال حــولــه، هــو أن

ــــروة بــشــريــة  يـــحـــرم املــجــتــمــع عــمــومــًا مـــن ثـ
له،  ذكــاء عاطفي مشهود  استثنائية، ومن 
 
ّ
ومن مواهب فكرية. ومن الجدير بالذكر أن
العديد من النساء في مجاالت التكنولوجيا 
العمل  عــن  انقطعن  والعلوم  والرياضيات 

بسبب عوائق وهمية واجهت مسيراتهن.
باإلضافة إلى ذلك، حرمت نساء كثيرات من 
االعتراف املهني املتكافئ الذي يستحققنه، 
ــع مــــن بــــني أســــبــــاب رئـــيـــســـة عـــدة  ــ ــــو واقــ وهـ
ــة فــي  ــ ــــدراسـ إلقــــبــــال نـــســـاء قـــلـــيـــالت عـــلـــى الـ
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجاالت 
والرياضيات، فالنظام التعليمي يوجههن 
 مبكرة، ربما، في اتجاه مهن أخرى 

ّ
منذ سن

أكثر »أنوثة«.
املؤتمر املقبل سيواصل التركيز على هذه 

النقاط، بزخم أكبر هذا العام.
عصام...

تقدم نحو المساواة الجندرية في الجامعات

للدولة  الــريــاضــي  الــيــوم  لجنة  رئيس  أعلن 
للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  ورئيس 
عبد الرحمن الدوسري، عن تطبيق إلكتروني 
للجميع.  للرياضة  القطري  لالتحاد  جديد 
مستمر،  تطور  في  التطبيق  »هــذا  وقــال: 
ونسعى ألن يكون المنصة اإللكترونية األولى، 
مستوى  على  بــل  فــقــط،  قطر  فــي  ليس 
من  قطر  شباب  يتمكن  حتى  المنطقة، 
وحجز  المتاحة،  الرياضة  أماكن  إلى  التعرف 

تذاكر لممارسة رياضتهم المفضلة«.

تطبيق إلكتروني

عصام سحمراني

يقول السوسيولوجي العراقي الراحل، 
علي الوردي، في كتابه »وّعاظ السالطني«: 
»ويبدو لي أّن هذا هو دأب الواعظني عندنا. 

فهم يتركون الطغاة واملترفني يفعلون ما 
 اهتمامهم على 

ّ
يشاؤون. ويصّبون جل

تهم، 
ّ

الفقراء من الناس، فيبحثون عن زل
وينّغصون عليهم عيشهم، وينذرونهم 

بالويل والثبور في الدنيا واآلخرة«.
شر هذا الكتاب 

ُ
قبل خمسة وستني عامًا ن

في العراق، ليتحدث عن الشرخ الذي يعيشه 
املجتمع ما بني مثل عليا ووقائع اجتماعية، 

فيتمسك البعض بتلك املثل قهرًا ويحاول 
 شيء، في انسالخ 

ّ
أن يسقطها على كل

كبير عن الواقع الجتماعي. وبينما للبعض 
مصلحة واضحة في ذلك، إذ يستفيد من 

التمسك بما يوفر له الحظوة لدى السلطان، 
والقدرة على السيطرة على عقول العامة، 
فإّن األخيرين، حني يتحولون إلى واعظني 
 إن 

ّ
بدورهم، ل مصلحة لديهم في ذلك، إل

كان التمسك بقيم غير واقعية يجعلهم 
»آمنني« عن الخوض في الصراع الجتماعي 

بحلوه ومّره، أي بحسناته وسيئاته.
هم ل يريدون أن يعرفوا أّن املجتمع في 

حراكه يحمل الخير والشّر معًا، ولم يشهد 
العالم حضارة نقية في خيرها أو نقية في 

 في عقول 
ّ

شرها. هو نموذج ل يعيش إل
فالسفة يبتكرون عاملًا من فكرة، وهو عالم 

أثبت التاريخ عدم إمكانية الوصول إليه، 
وعلى هذا األساس يبدو من الصعب جدًا 
الوصول إلى مثل هذا العالم في املستقبل 
- من دون أن نحكم باستحالة ذلك. وهو 
 في مخيالت رجال 

ّ
نموذج ل يعيش إل

دين ينشدون الفضيلة ويرومون الوصول 
إلى ذلك »النقاء« األول، وإن أعادوا املجتمع 

معهم ألفًا وألفني وسبعة آلف عام إلى 
الوراء. وكذلك يعيش في ممارسات أفراد 

ون عن الوعظ املثالي ذاك.
ّ
دين ل يكل

ّ
مقل

مناسبة هذا القتباس، ويل وثبور وتهديد 
بعظائم األمور، نالت من مواطن لبناني 

ه أحرق نفسه ومات، 
ّ
ذكرت األنباء أن

ألسباب معيشية، وربما لجملة من 
األسباب املتداخلة. وبني التعاطف الكثيف 

معه ومع قضيته التي تعكس أوضاع 
كثيرين في لبنان وغيره، ممن يالحقون 

منع عنهم حقوقهم في 
ُ
لقمة العيش وت

ه 
ّ
األساسيات قبل الكماليات، ساء البعض أن

أقدم على النتحار.
هذا البعض يحمل كثيرًا من الوعظ اآلتي 

من أعماق التراث، فيؤّول ويجتهد، ليصنف 
ويلعن وُيدخل من شاء إلى الجنة ومن شاء 

إلى النار. وقبل ذلك، لدى هؤلء الوّعاظ 
نتهم منه 

ّ
كثير من الفخر بأنفسهم، مك

خصوصًا وسائل التواصل الجتماعي، 
رون ويعظون انطالقًا من ذواتهم؛ تلك 

ّ
فينظ

املكافحة والناجحة واملؤمنة والتقية والقدوة 
لألبناء واألحفاد.

ه لم يكن يجدر بذلك املواطن 
ّ
يعلن هؤلء أن

هم ل 
ّ
أن يقدم على ما أقدم عليه، لكن

 ما يعانيه من 
ّ

يقدمون له الحلول لكل
ت الفقراء«... 

ّ
مشاكل. هم »يبحثون عن زل

 تلك 
ّ

وهذا دأبهم، كما قال الوردي، قبل كل
السنوات.

دأب الواعظين

مزاج
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من اليوم الرياضي العام الماضي )العربي الجديد(



إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

عمران خان، الجئ أفغاني في باكستان يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا. ولد في 
بلد اللجوء وعاش فيه، وال يرغب في العودة إلى أفغانستان. هو ال يعرف شيئًا 
من رفاهية الحياة التي يعرفها الشباب في هذا العمر. غالبًا ما يفكر في الحصول 
على عمل أفضل براتب يمّكنه من مساعدة أهله في إيجار املنزل واالحتياجات 
اليومية. ما زال يأمل في أن يأتي عليه زمان يتمكن فيه من الذهاب إلى املدرسة، 

بعدما تركها غير مرغم على ذلك، وبات مجبرًا على العمل.
 أباه أيضًا، 

ّ
ه يقول إن

ّ
ال يعرف عمران خان متى جاءت أسرته إلى باكستان، لكن

 أسرته تعيش منذ 40 عامًا هنا. هو سعيد 
ّ
ريدي غول، قد ولد في باكستان وإن

في هذه البالد، ولن يغادرها إاّل إذا أجبرته السلطات على ذلك.
يقول عمران خان: »لم أدرس كثيرًا إذ غادرت املدرسة في الصف الثالث االبتدائي، 
وكانت مدرسة الجئني. حال أسرتنا آنذاك كانت جيدة فلم أجبر على ترك املدرسة 
ه أخطأ في 

ّ
بل اخترت ذلك رغم إصرار والدّي علّي على العكس«. يعرف الشاب أن

ذلك، وكان عليه أن يواصل الدراسة كي يصبح مثل كثيرين من أبناء قريته اآلتني 
شقيقه  د 

ّ
قل هــو  جيد.  عمل  على  ويحصل  أفغانستان،  شرقي  لغمان،  إقليم  مــن 

ه ما زال يملك 
ّ
األكبر في ذلــك، وتــرك املدرسة كما تركها هو وأقــارب آخرين. لكن

 الوقت أمامنا، فإذا رتبنا أمورنا يمكننا أن نبدأ الدراسة مجددًا 
ّ
األمل: »أظن أن

خصوصًا أشقائي األصغر الذين تركوا املدرسة أيضًا«.
ه 

ّ
ه لم يرها مرة، لكن

ّ
ه يحب بالده بالرغم من أن

ّ
كغيره من األفغان، يقول عمران إن

يخشى من الوضع األمني السائد في بالده، إذ ذهب كثير من أقاربه وعادوا مرة 
أخرى إلى باكستان بعدما خسروا أعمالهم: »كانوا يتوقعون أن يجدوا أعمااًل 
ذلــك، فذهب بعض  هم يئسوا من 

ّ
لكن أفغانستان،  العيش في  جيدة تمّكنهم من 

إلــى باكستان  إلــى الجيش ومــا فيه مــن مخاطر كبيرة، وآخـــرون عـــادوا  الشبان 
 شــيء«. اعتاد خــان منذ صغره على العمل. يعمل 

ّ
مــرة أخــرى بعدما خسروا كــل

في الفترة الحالية حارسًا لشركة، ويتقاضى شهريًا 15 ألف روبية )112 دوالرًا 
أميركيًا(. يساهم مــع شقيقه زيــد فــي شــؤون املــنــزل بعد تــرك الــوالــد العمل. زيد 
يعمل حارسًا ملصنع طوب قريب من مدينة راولبندي املجاورة للعاصمة إسالم 

أباد، ويتقاضى الراتب نفسه. لديهما شقيقان أصغر وثالث شقيقات.
الالجئني، وهو  مــن  األســـرة كغيرهم  هــذه  أفـــراد  ثمة مشكلة كبيرة يعاني منها 
اتهامات،  أّي  دون  من  تتعقبهم  إذ  معهم،  القاسي  الباكستانية  الشرطة  تعامل 

وتضايقهم في ذهابهم إلى العمل والعودة منه.

استمرار  جراء  اليمن،  شرقي  حضرموت،  محافظة  سكان  يعاني 
المسافرين  أمام  المكال،  مدينة  في  الدولي،  الريان  مطار  إغالق 

أكثر  المسافر لقطع  المرضى منهم، فيضطر  المدنيين، ال سيما 
من 300 كيلومتر، من أجل الوصول إلى مطار مدينة سيئون

حملة إلنهاء االعتقال اإلداري لألسيرات الفلسطينيات

1819
مجتمع

حضرموت ـ العربي الجديد

تــســبــبــت الــــحــــرب فــــي الـــيـــمـــن فــي 
ــل الـــبـــالد  ــ كــثــيــر مــــن املـــعـــانـــاة ألهـ
ــام 2015.  واملــقــيــمــني فــيــهــا مــنــذ عـ
وبــيــنــمــا تــســتــمــر الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة فــي 
وتتسبب  األرواح  لتحصد  املــنــاطــق  بــعــض 
 مناطق أخرى تعاني 

ّ
في موجات نزوح، فإن

الحياة  احتياجات  غياب  ومــن  الحصار  من 
العامة  املــرافــق  غياب  من  وكذلك  األساسية، 
الــضــروريــة لحياة املــواطــنــني، والــتــي تشكل 
أساس الحياة املدنية. يأتي وقف الحركة في 
الواقعة  املكال،  بمدينة  الدولي  الريان  مطار 
في  اليمن،  شرقي  حضرموت،  محافظة  فــي 
هذا اإلطار، إذ يؤدي ذلك إلى معاناة كثيرين 

.
ّ

في املحافظة ككل
يـــقـــول مــحــمــد حـــســـن: »بـــعـــد إصـــابـــة والــــدي 
الصحية  الخدمات  وتــردي  الكلوي  بالفشل 
ــــررت الــســفــر مــعــه إلــــى الـــخـــارج  فـــي املـــكـــال، قـ
 استمرار إغــالق مطار 

ّ
مــن أجــل الــعــالج، لكن

الــــريــــان الــــدولــــي كـــــان عـــائـــقـــًا أمــــــام ســفــرنــا. 
 مــع األمــل بفتح املــطــار أمــام 

ً
انتظرنا طــويــال

املسافرين املدنيني لكن من دون جدوى، لذلك 
من  بالرغم  مطار سيئون  عبر  السفر  قررنا 
بعد املسافة بني املكال وسيئون إذ تستغرق 

 عن 
ً
ــات، فـــضـــال ــاعــ الـــطـــريـــق نــحــو خــمــس ســ

مـــتـــاعـــب الـــســـفـــر الـــطـــويـــل بـــــرًا عـــلـــى والـــــدي 
املـــريـــض«. يــؤكــد حــســن لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
مــطــار سيئون كثر جــدًا:  املــســافــريــن عبر   

ّ
أن

»تـــفـــاجـــأت بــــاالزدحــــام الـــشـــديـــد، بــاإلضــافــة 
إلــى عــدم انتظام الــرحــالت الــجــويــة«. يتابع: 
»وصــلــنــا إلـــى األردن، وهــنــاك تــوفــي والـــدي 
ه تأخر بحسب األطباء. 

ّ
بعد خمسة أيام، ألن

كذلك، كلفتني الرحلة من املكال إلى سيئون 
طـــاقـــتـــي،  يــــفــــوق  مـــــا  األردن  إلــــــى  ثـــــم  ومــــــن 
خصوصًا مع قــراري بإعادة جثمان والــدي، 

لدفنه في مسقط رأسه باملكال«.
 الــقــوات 

ّ
بــــــدوره، يـــوضـــح، عــلــي الـــنـــهـــدي، أن

اإلماراتية املشاركة في التحالف السعودي- 
ــة عـــن فــتــح مــطــار  اإلمـــــاراتـــــي هــــي  املـــســـؤولـ
 ذلك لم يحدث منذ تحرير مدينة 

ّ
الريان، لكن

املكال من العصابات املسلحة التابعة لتنظيم 
الــقــاعــدة، قــبــل نــحــو ثـــالث ســـنـــوات. يضيف 
ــنـــهـــدي لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »الــــرحــــالت  الـ
الـــعـــســـكـــريـــة مــســتــمــرة بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي، 
بــاإلضــافــة إلــى رحـــالت املــســؤولــني اليمنيني 
املـــوالـــني لـــإمـــارات عــلــى وجـــه الــخــصــوص«. 
أمــام  املــطــار مغلق  »ملـــاذا  النهدي:  ويتساءل 
واملوالني  التحالف  لقوات  ومفتوح  املدنيني 
 اإلمارات »جعلت 

ّ
لها؟«. يشير النهدي إلى أن

يحتاجون السفر إلى الخارج لتلقي العالج، 
 حالة بعضهم الصحية ال تسمح 

ّ
مع العلم أن

له بالسفر إلى مطار سيئون الذي يستغرق 
الوصول إليه أكثر من خمس ساعات. يؤكد 
 إغـــالق 

ّ
ـــ« الــعــربــي الــجــديــد« أن بــامــخــشــف لـ

السياسي  بالجانب  عــالقــة  لــه  ليس  املــطــار 
ــه يستقبل 

ّ
أو األمــنــي أو عــدم جاهزيته، ألن

طائرات بعض املسؤولني وقوات التحالف، 
ــــف مــــبــــررات الـــســـلـــطـــات بــعــدم  مــــا يـــؤكـــد زيـ
ــافـــظ أكــــد مــــرارًا  جـــاهـــزيـــتـــه. يــضــيــف: »املـــحـ
أن اســتــمــرار إغـــالق املــطــار يــرجــع إلـــى عــدم 
جاهزية الصالة الخاصة، مشيرًا إلى العمل 
على بناء صالة جديدة«. ويلفت بامخشف 
 األسباب الحقيقية إلغالق املطار غير 

ّ
إلى أن

معروفة.
الــريــان الدولي   مطار 

ّ
إلــى أن ــارة  تجدر اإلشـ

أغلق بعد سيطرة تنظيم القاعدة على املكال 
الجيش  واستعاد   .2015 نيسان  إبريل/  في 
اليمني السيطرة على املدينة بدعم من قوات 
إبريل/  في  اإلمــاراتــي   - السعودي  التحالف 
نيسان 2016، وما زال املطار مغلقًا حتى اآلن 
السلطات  بحسب  الــصــيــانــة،  أعــمــال  بحجة 

املحلية بمحافظة حضرموت.
ويــعــتــبــر مــطــار الـــريـــان الـــدولـــي، ثــالــث أكــبــر 
مطار في اليمن في معيار الحركة املالحية، 
بــعــد مــطــاري صــنــعــاء وعــــدن، إذ يــربــط مــدن 
محافظة حضرموت برحالت دولية إلى عدد 
من الدول اإلقليمية، باإلضافة إلى الرحالت 
الداخلية. ويضم اليمن ستة مطارات دولية، 

اثنان منها فقط يعمالن حاليًا.
الـــوزراء اليمني السابق، أحمد  وكــان رئيس 
 »العمل 

ّ
عبيد بــن دغــر، قــد أكــد عــام 2016 أن

ــاق مــــع دول الــتــحــالــف  ــ ــــدم وســ ــاٍر عـــلـــى قـ ــ جــ
الــعــربــي إلعــــادة فــتــح مــطــار الـــريـــان بمدينة 
نفسها  والوعود  التصريحات  وهي  املكال«. 
الــتــي أطــلــقــهــا مــحــافــظ حــضــرمــوت الــســابــق 
التأكيد  اللواء أحمد بن بريك، وكــان آخرها 
املطار سيكون في منتصف  افتتاح   

ّ
أن على 

يناير/ كانون الثاني 2017، أي قبل أكثر من 
عامني. كذلك هناك تصريحات نائب الرئيس 
ــيـــس الــحــكــومــة الـــســـابـــق، خـــالـــد بــحــاح،  ورئـ
املـــقـــرب مـــن اإلمــــــــارات. وأخـــيـــرًا تــصــريــحــات، 
مــحــافــظ حـــضـــرمـــوت الـــحـــالـــي، فــــرج ســاملــني 
 الـــوعـــود لـــم تــصــل إلــى 

ّ
 كــــل

ّ
الــبــحــســنــي. لــكــن

التنفيذ حتى اليوم.
ويــضــطــر املــســافــر مـــن الــيــمــن إلـــى الـــخـــارج، 
لــالنــتــظــار أكــثــر مــن شــهــر بــعــد قــطــع بطاقة 
ــام الشديد  ــ الــســفــر. ويــعــود ذلـــك إلـــى االزدحـ
 معظم مطارات 

ّ
للمسافرين، باإلضافة إلى أن

ــراء الــحــظــر  ــ الــــبــــالد مــتــوقــفــة عــــن الـــعـــمـــل جــ
السعودي-  التحالف  املــفــروض مــن  الــجــوي 
الحزم«  اإلماراتي منذ بدء عملية »عاصفة 
نــاشــطــون  ويــنــفــذ   .2015 آذار  مـــــارس/  فـــي 
ومنظمات محلية في حضرموت بني الفينة 
واألخرى فعاليات وأنشطة للمطالبة بفتح 

مطار الريان الدولي.

تعتقل سلطات االحتالل 
في سجن الدامون 

49 أسيرة فلسطينية 
في قسم واحد

مــــن املــــطــــار قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة لـــهـــا، وهـــنـــاك 
املناوئني  أنــهــا تحتجز بعض  تــؤكــد  أخــبــار 
ــرمـــوت، لــذلــك  لــســيــاســاتــهــا مــــن أبــــنــــاء حـــضـ
تــرفــض االســتــغــنــاء عــنــه وإعـــــادة تشغيله«. 
ــة والـــســـلـــطـــات  ــيـ ــة الـــشـــرعـ ــكـــومـ ــالـــب الـــحـ يـــطـ
املحلية في املحافظة بالضغط وإعــادة فتح 
املطار من أجل التخفيف عن املواطنني. كذلك، 
يـــتـــســـاءل الـــنـــهـــدي عـــن األســــبــــاب الــحــقــيــقــيــة 
املسافرين: »حضرموت  أمــام  املــطــار  إلغــالق 
املوقع  لهذا  بدائل  ايجاد  وبإمكانهم  كبيرة 
ــــرى. أمـــا إذا كــانــت  الــعــســكــري فـــي أمـــاكـــن أخـ

يطلعونا  أن  فعليهم  أمــنــيــة  مــخــاوف  هــنــاك 
 »الحديث عن االستمرار 

ّ
عليها«. يلفت إلى أن

 
ّ
في صيانة وتجهيز املطار غير منطقي، ألن

الفترة الزمنية منذ تحرير املكال حتى اليوم 
وتقلع  تهبط  الطائرات   

ّ
أن كما  جــدًا،  طويلة 

من املطار بشكل طبيعي«.
من جهتها، تؤكد اإلعالمية أماني باخريبة، 
 مطار الريان الدولي توقف عن العمل بعد 

ّ
أن

سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة املكال في 
شهر إبريل/ نيسان 2015. تضيف لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«: »الـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة بــمــحــافــظــة 

ــرارًا بـــإعـــادة تشغيله،  ــ ــدت مـ حــضــرمــوت وعــ
لم  لكنها  الصيانة،  عمليات  استكمال  بعد 
معاناة   

ّ
أن باخريبة،  تؤكد  بــوعــودهــا«.  تــِف 

 
ّ
املواطنني تــزداد يومًا بعد آخر: »ال يبدو أن

 
ّ
أن إلــى  قريبًا«. وتشير  فتحه  املطار سيعاد 

املــطــار »مــفــتــوح لــرحــالت بعض املــســؤولــني، 
السلطات هذا،  املدنيني، وتعلل  أمــام  ومقفل 
بعدم جاهزيته الستقبال الرحالت املدنية«.

اإلنساني صالح  الناشط  من جانبه، يقول 
 مــعــانــاة املـــواطـــنـــني كــبــيــرة، 

ّ
بــامــخــشــف، إن

جــراء إغــالق املطار، ال سيما املرضى الذين 

ألن الكثير من الناشطين 
على وسائل التواصل 
االجتماعي يحرصون 

على مواكبة »الترند«،  
فإنهم باتوا يعمدون 

إلى نشر صور لهم خالل 
ممارستهم الرياضة 

في النوادي الرياضية أو 
في الساحات العامة، 
ويتحدثون عن الفرق 
الذي أحدثته الرياضة 
في حياتهم. ولهذه 
القصص الناجحة تأثير 

إيجابي، في ظل أهمية 
ممارسة األنشطة 

الرياضية على الصحة. 
من جهة أخرى، 

يسعون إلى إبراز عنصر 
الجمال لديهم، لتأتي 

تعليقات مشجعة 
ومعجبة في آٍن.

في ظل الظروف 
الصعبة التي تعيشها 
األسيرات الفلسطينيات 
بعد نقلهن إلى سجن 

الدامون، أطلقت حملة 
إلغالق السجن وإنهاء 

االعتقال اإلداري

رام اهلل ـ محمود السعدي

في  الفلسطينيات  األســـيـــرات  مــعــانــاة  دفــعــت 
ســـجـــون االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، مــؤســســات 
فلسطينية تعنى بشؤون األسرى واملرأة، إلى 
االعتقال  إلنــهــاء  التضامنية  »الحملة  إطــالق 
وتسليط  الفلسطينيات«،  لألسيرات  اإلداري 
اإلداري بشكل  االعــتــقــال  عــلــى قضية  الــضــوء 
ــرات اإلداريـــــــــات بــشــكــل خـــاص.  ــ ــيـ ــ عـــــام، واألسـ
وبلغت ذروة معاناة األسيرات الفلسطينيات 
ــدامـــون في  بــعــد نــقــلــهــن جــمــيــعــًا إلـــى ســجــن الـ
املحتل،  الفلسطيني  الداخل  منطقة حيفا في 

الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
أمــس في مدينة  أول من  أطلقت  التي  الحملة 
ــرى  ــ الــــلــــه، بـــــإشـــــراف هـــيـــئـــة شـــــــؤون األســ رام 
املدافعات  و«تجّمع  الفلسطينية،  واملحررين 
ــقــــوق اإلنـــــســـــان - فـــلـــســـطـــني«، ويـــضـــم  ــــن حــ عـ
مؤسسات نسوية عدة، ستنفذ فعاليات حتى 
ميداني  هــو  مــا  منها  الــجــاري،  الشهر  نهاية 
ــام مـــقـــاّر الــصــلــيــب األحــمــر  كــاالعــتــصــامــات أمــ
أمام  الغربية، ووقفة  الــدولــي في مــدن الضفة 
سجن الدامون حيث تعتقل األسيرات، إضافة 
إلى التواصل مع ناشطني ومؤسسات نسوية 
وحــقــوقــيــة عــاملــيــة، إضـــافـــة إلـــى حــمــالت على 
مواقع التواصل االجتماعي. ويتكون »تجّمع 
املدافعات عن حقوق اإلنسان« من مؤسسات 
ــة،  ــيـ نـــســـويـــة نـــاشـــطـــة ولـــهـــا عـــالقـــاتـــهـــا الـــدولـ
ووســـائـــلـــهـــا لـــلـــوصـــول إلــــى املـــؤســـســـات على 
مستوى العالم. ومن املفترض أن تستثمر تلك 
املــؤســســات عــالقــاتــهــا مــن أجـــل الــوصــول إلــى 

تلك املؤسسات إلسناد ودعم الحملة. 
وتقول رئيسة اتحاد لجان املرأة الفلسطينية، 
املدافعات عن حقوق  وهــي عضو في »تجمع 

املــجــلــس  فـــي  الـــســـابـــق  الـــنـــائـــب  اإلداري، هــمــا 
التشريعي خالدة جرار، وفداء دعمس. وأعربت 
ــذه الــحــمــلــة  ســعــافــني عـــن أمــلــهــا أن تــنــجــح هــ
بتكثيف الضغط على سلطات االحــتــالل، من 
أجل تخفيف االعتقاالت اإلداريــة وصــواًل إلى 
إنــهــائــهــا. والــحــمــلــة ســتــنــهــي فــعــالــيــاتــهــا في 
نهاية الشهر الحالي، لكن هناك حمالت أخرى 
من املمكن إطالقها بهدف مساندة األسيرات. 

اإلنسان - فلسطني«، ختام سعافني، لـ »العربي 
الجديد«: »الحملة جــاءت ضمن لقاء تفاعلي 
ملجموعة مــن املــدافــعــات عــن حــقــوق اإلنــســان، 
األردن وفلسطني، إلطــالق حملة  ضم تحالف 
في  الفلسطينيات  ــيـــرات  األسـ مــع  لــلــتــضــامــن 
ــادرة مــن  ــ ــبـ ــ ســـجـــون االحــــــتــــــالل«. والـــحـــمـــلـــة مـ
االجتماع األردني الفلسطيني الذي عقد قبل 
أشــهــر عـــديـــدة، وضـــم نــاشــطــات فلسطينيات 
ــاق الـــتـــضـــامـــن الـــعـــاملـــي  ــيــ ــــي ســ وأردنـــــــيـــــــات فـ
والعربي مع النساء الفلسطينيات، وسيكون 
فـــي الــحــمــلــة شـــركـــاء مـــن مــؤســســات حقوقية 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  والـــحـــركـــة  ونـــســـويـــة، 

وشركاء عرب ودوليون.
وســتــرســل الــحــمــلــة رســـائـــل عـــديـــدة وبــلــغــات 
مختلفة للناشطني واملؤسسات في العالم، من 
أجــل الضغط على االحــتــالل إلنــهــاء االعتقال 
اإلداري، في ظل وجود امرأتني رهن االعتقال 

ــــالل انــتــهــاكــاتــهــا  ــتـ ــ ــلـــطـــات االحـ ـــــواصـــــل سـ
ُ
وت

ــرات الــفــلــســطــيــنــيــات  ــ ــيــ ــ ــة بـــحـــق األســ ــيـ ــيـــومـ الـ
اللواتي تعتقلهن في سجن الدامون في حيفا، 
الذي يفتقر ملقومات الحياة األساسية. وقبل 
نحو أربعة أشهر، نقلت جميع األسيرات إلى 
ســجــن الــــدامــــون، واحــتــجــزن فـــي قــســم واحـــد، 
ومــنــعــن مـــن اســتــخــدام املـــراحـــيـــض، ونصبت 
ــرات،  ــمــ ــيـــرات مـــراقـــبـــة فـــي الـــســـاحـــات واملــ ــامـ كـ

ومنعن من إدخال الكتب.
تــعــّد  تــعــســفــي  اعـــتـــقـــال  اإلداري  واالعــــتــــقــــال 
ــتــــي تــتــخــذه  إســــرائــــيــــل الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة الــ
في  الفلسطينيني،  لــعــقــاب  ممنهجة  ســيــاســة 
مــخــالــفــة واضـــحـــة لــلــقــوانــني الـــدولـــيـــة، بحجة 
تشكيل األسير أو األسيرة »خطورة على أمن 
املــنــطــقــة«، وقــد ورثــتــه إســرائــيــل عــن االنــتــداب 
ــام 1945،  الــبــريــطــانــي مــن قــانــون الـــطـــوارئ عـ
وقطاع  الغربية  الضفة  أهــالــي  بحق  وتنفذه 

غزة ضمن صالحيات من يسمى قائد املنطقة. 
وفـــي الـــقـــدس، فـــإن قــــرار تــحــويــل األســـيـــر إلــى 
من  بــصــالحــيــات  مـــرهـــون  اإلداري  االعـــتـــقـــال 
يسمى وزير األمن الداخلي. وتؤكد سعافني أن 
األسرى  بنفسيات  تتالعب  االحتالل  سلطات 
واألسيرات وعائالتهم خالل االعتقال اإلداري. 
االحــتــالل استخدمت  أن سلطات  إلــى  وتشير 
االعتقال اإلداري بحق النساء الفلسطينيات، 
منذ االنتفاضة األولى التي اندلعت عام 1987، 
وما زالت تفرضه بحق األسيرات. صحيح أن 
االعتقال اإلداري بحق املــرأة الفلسطينية أقل 
مــن الـــرجـــال، لــكــنــه مــا زال مــســتــمــرًا، مــا يكبد 

األسيرات وعائالتهن معاناة مضاعفة.
وتعتقل سلطات االحتالل في سجن الدامون 
ــد فــي  ــ 49 أســــيــــرة فــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــســـم واحــ
إداريــتــان،  أســيــرتــان  بينهن  املــذكــور،  السجن 
وأخــــريــــات مـــوقـــوفـــات ومـــحـــكـــومـــات بــأحــكــام 
عــدة أشهر و16 عامًا،  تتفاوت مدتها ما بني 
من بينهن أمهات لثالثة شهداء، و8 أسيرات 
اإلداري  االعتقال  رهــن  تقبع  كذلك،  مصابات. 
في سجن الدامون األسيرتان؛ النائب السابق 
في املجلس التشريعي خالدة جرار، وقد جدد 
اعتقالها أربع مرات، واعتقلت منذ 20 شهرًا، 
إضافة إلى األسيرة فداء دعمس، التي حولت 
إنهاء  بعد  أشهر  مــدة ستة  اإلداري  لالعتقال 

محكوميتها البالغة 100 يوم.
القاسية،  بــظــروفــه  الــدامــون  ويــبــدو أن سجن 
دفــــع الــنــاشــطــة واملــحــامــيــة فـــي هــيــئــة شـــؤون 
األســــــــرى واملــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، حــنــان 
الخطيب، إلى املطالبة خالل الحملة بضرورة 
العمل على إغالق سجن الدامون الذي تعتقل 
ــرات الــفــلــســطــيــنــيــات لــكــونــه يفتقر  ــيـ فــيــه األسـ
ملقومات الحياة األساسية، وتعاني األسيرات 
ظــروفــًا قاسية. ودعــت إلــى ضـــرورة أن تشمل 
ــيـــرات  ــراج عـــن األسـ ــ ــ الــحــمــلــة الــعــمــل عــلــى اإلفـ
اإلداريــــــــــــات، وتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء عـــلـــى قــضــيــة 
اإلداري  االعتقال  إنهاء  ألن  اإلداري،  االعتقال 

.
ً
 منظمًا ومتواصال

ً
يتطلب عمال

وتعتقل سلطات االحتالل في سجونها نحو 
بينهم  مــن  فلسطينية،  وأســيــرة  أســيــر   6500
يـــرزحـــون رهـــن االعــتــقــال اإلداري،  500 أســيــر 
منهم أسيرتان إداريتان، وبعضهم قد أمضى 
سنوات عديدة رهن هذا االعتقال. وأصبح هذا 
وعائالتهم،  األســـرى  يقلق  هاجسًا  االعــتــقــال 
من خــالل تجديد اعتقال األســيــرة مــدة أخرى 

من دون تحديد موعد لإفراج عنها.
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أزمة قوارير الغاز في شتاء الجزائر
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من أصل ستة مطارات 

دولية في اليمن، يعمالن 
حاليًا، هما مطار عدن 

ومطار سيئون، بينما 
عطلت الحرب البقية

عمران خان
يأسف على ترك المدرسة

نحتطب من الغابة 
القريبة بهدف التدفئة 

في البيت والطهو أحيانًا، 
ما من حلول أخرى

الجزائر ـ عثمان لحياني

حون في الجزائر بقدوم 
ّ

عادة ما يفرح الفال
فصل الشتاء وتساقط األمطار، لكن تتجدد 
هــواجــس الــكــثــيــر مــن الــعــائــالت الــتــي تقيم 
أزمة  بسبب  والجبلية  الريفية  املناطق  في 
قوارير الغاز، وخصوصًا مع قطع الطرقات 
العائالت  تدفع  التي  والعزلة  الثلوج  بفعل 
فـــي الـــريـــف لــلــعــودة مـــجـــددًا إلـــى اســتــعــمــال 

الحطب. 
ــم تــتــحــقــق تـــعـــهـــدات الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة  ــ ولـ
لــتــســويــق وتــــوزيــــع املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، 
ومفادها أن الجزائرّيني لن يعرفوا ندرة في 
قوارير الغاز هذا الشتاء. وبعد أسابيع على 
بدء فصل الشتاء وتساقط الثلوج، تجّددت 

مــعــانــاة الــجــزائــريــني فـــي الـــقـــرى واألريـــــاف 
ــاطـــق الـــداخـــلـــيـــة بــســبــب نـــــدرة الـــغـــاز،  ــنـ واملـ
وبدأت رحلة البحث عن قوارير الستعمالها 
للتدفئة والطبخ. وقبل أيام، وّجه سكان قرى 
شرق  سكيكدة  منطقة  فــي  جبلية  وبــلــدات 
إلى الحكومة واملسؤولني،  نــداءات  الجزائر 

بهدف وضع حّد ملعاناتهم املتفاقمة بسبب 
ندرة التمّون بقوارير الغاز، على الرغم من 

موجة البرد والعاصفة الثلجية.
وفـــي بــلــدة أقـــمـــون فـــي واليــــة بــجــايــة شــرق 
الجزائر، يتجمع املواطنون في طوابير منذ 
الــصــبــاح الــبــاكــر فــي الــســاحــة املــركــزيــة، في 
بقوارير  املحملة  الشاحنة  وصــول  انتظار 
غاز البوتان. وال يعرف أحد موعد وصولها 
إلى القرية الصغيرة، وخصوصًا مع إغالق 
الطرقات بفعل تساقط األمطار والثلوج، ما 
وعلى  الثقيلة.  املركبات  سير  حركة  يعوق 
الرغم من الوعود التي حصل عليها سكان 
هــــذه الــقــريــة مـــن الــســلــطــات، وهــــي إيــصــال 
الغاز الطبيعي إلى البيوت، لم يتحقق لهم 

ذلك حتى اآلن.
»دفــعــتــنــا هـــذه األزمــــة لــلــعــودة إلـــى الحطب. 
التدفئة  بهدف  القريبة  الغابة  من  نحتطب 
فـــي الــبــيــت والــطــهــو أحــيــانــًا، مـــا مـــن حــلــول 
أخرى«. هذا ما يقوله حمزة حمية الذي يقيم 
في قرية تتبع بلدة وادي جر غرب الجزائر، 
ــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »جــمــع  مــضــيــفــًا لـ
 بسبب الثلوج واألمطار 

ً
الحطب ليس سهال

الــتــي تــعــوق االحــتــطــاب مــن جــهــة، والحاجة 
إلـــى تــجــفــيــف هـــذا الــحــطــب قــبــل اســتــعــمــالــه 
مـــجـــددًا«. يــضــيــف: »بــعــض الــعــائــالت تلجأ 
منذ سنوات إلى تخزين الفحم في الصيف 
الستخدامه في ظروف مناخية قاسية تمنع 

السكان من الخروج من البيت«.  
وال تقتصر األزمــة على مناطق الشمال، إذ 
يــؤدي تساقط الثلوج إلى إغــالق الطرقات، 
بـــل تــمــتــد إلـــى مــنــاطــق الــجــنــوب الــتــي تــعــّد 
املـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــغــاز فـــي الـــجـــزائـــر. في 
مــنــطــقــة تــيــمــيــاويــن فـــي واليـــــة تــمــنــراســت، 
يــعــانــي الــســكــان مــنــذ أســابــيــع مـــن مشكلة 
الــتــمــون بـــقـــواريـــر الـــغـــاز، ويـــضـــطـــرون إلــى 
الـــبـــقـــاء ســــاعــــات فــــي طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة، مــن 
أجــل الحصول على قــارورة واحــدة للطهو. 
ويقول مختار مهنا أحد سكان تيمياوين، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــســكــان يــعــانــون 
مــن هــذه املشكلة كــل فــتــرة، وخــصــوصــًا في 
انتظار وصول  إلــى  الشتاء. »نضطر  فصل 
شــاحــنــة الـــغـــاز إلـــى املــديــنــة، مـــا يــــؤدي إلــى 
حــصــول تــدافــع بــني الــنــاس للحصول على 
الــغــاز، مــع أن مــنــاطــق الــجــنــوب قــريــبــة جــدًا 
ملــصــدر الـــغـــاز، ويــمــكــن لــلــســكــان االســتــفــادة 
من ذلك في بيوتهم بداًل من العيش في هذا 

الهاجس الذي يتكرر بني الفترة واألخرى«. 
»الـــغـــاز يصبح مشكلة في  أن  إلـــى  ويــشــيــر 
فصل الشتاء، والكهرباء في فصل الصيف«. 
مــعــانــاة ســكــان تــيــمــيــاويــن هــي نفسها في 
املنطقة  هــذه  أدرار.  واليـــة  فــي  كنتة  منطقة 
املعروفة بزوايا التصوف التي تضم نقطتي 
بيع للغاز، يعاني سكانها منذ شهر يناير/ 
كانون الثاني املاضي ندرة حاّدة في قوارير 
الغاز، علمًا أن غالبية أحياء املدينة لم يتم 

ربطها بالغاز الطبيعي.
تـــحـــدث هــــذه املـــعـــانـــاة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الحكومة أعلنت في أكتوبر/ تشرين األول 
ــر الـــالزمـــة  ــيـ ــتـــدابـ ــخــــذت الـ ــي أنـــهـــا اتــ املــــاضــ
ــنـــــني،  ــ ــــواطـ ــن املـ ــويــ ــمــ ــان تــ ــ ــمــ ــ لــــتــــخــــزيــــن وضــ
وخــصــوصــًا فــي املــنــاطــق الــريــفــيــة، بقوارير 
الغاز. وقال وزير الطاقة مصطفى قيطوني 
الرئيس  ريـــزو،  إنــه وّجــه تعليمات لحسني 
املـــديـــر الـــعـــام لــلــشــركــة الــوطــنــيــة لــتــســويــق 
وتــــوزيــــع املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة )نـــفـــطـــال(، 
ــن قـــــواريـــــر غـــاز  ــ ــــزون كــــــاف مـ ــــخـ لـــتـــوفـــيـــر مـ
الــبــوتــان واالســتــعــداد بشكل جيد بـــدءًا من 
ونوفمبر/  األول  تشرين  أكــتــوبــر/  شــهــري 
لتخزين  إجـــراءات  واتــخــاذ  الثاني،  تشرين 
الــبــلــدات النائية، وال سيما  هــذه املــــاّدة فــي 
تلك املــوجــودة فــي واليـــات الهضاب العليا 
وتلبية  سنويًا،  الثلوج  بتساقط  املــعــروفــة 
كــافــة الــحــاجــات املــمــكــنــة لــلــمــواطــنــني خــالل 

فترة البرد.
ــنــتــج الــجــزائــر 500 ألـــف قــــارورة غـــاز في 

ُ
وت

ــد يــرتــفــع اإلنـــتـــاج إلــــى أكـــثـــر من  الـــيـــوم. وقــ
ذلـــك بــثــالثــة أضـــعـــاف، إال أن ذلـــك ال يكفي 
لتأمني حــاجــات السكان فــي املـــدن والــقــرى، 
بــســبــب االســتــخــدامــات املــتــعــددة لــلــغــاز في 
الشتاء للتدفئة والطهو. زيادة الطلب على 
الغاز تــؤدي إلــى ارتــفــاع سعر الــقــارورة من 
1.4 دوالر إلى دوالريــن، من دون أن تتمكن 
الذين  املضاربني  كبح جماح  من  السلطات 

ون حاجة السكان واملزارعني.
ّ
يستغل

واملــفــارقــة لـــدى الــخــبــراء واملــتــابــعــني، تكمن 
املنتجة  الــدول  الجزائر تعّد من بني   

ّ
أن في 

واملصّدرة للغاز، وتمّون من خالل أنبوبني 
يمّران عبر إسبانيا وإيطاليا جزءًا هاّمًا من 
قــرى وبلدات  حاجات أوروبـــا. فيما تعاني 
وحتى أحياء داخل املدن الجزائرية بسبب 
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغـ ــدم تــوصــيــلــهــا بــشــبــكــة الـ عــ

إضافة إلى مشكلة ندرة قوارير الغاز.
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