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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ال صــوت يعلو في أفغانستان فــوق صوت 
الـــحـــرب ودوي االنـــفـــجـــارات وأنـــبـــاء الــقــتــل 
والــقــتــال املــتــواصــل. وفــي وقــت ينشغل فيه 
التي  الثقيلة  وتبعاتها  كورونا  بجائحة  ه 

ّ
كل العالم 

ــذا الــعــام والـــعـــام املــاضــي،  بــّدلــت طــقــوس رمــضــان هـ
م. ويشغل بالهم، 

ّ
يعيش األفغان في وضع أمني متأز

في رمضان الحالي، الخوف من املصير املجهول بعد 
الدولية باالنسحاب من جهة، ووصول  القوات  قــرار 
بداًل  ثانية،  إلــى طريق مسدود من جهة  املفاوضات 
واتــخــاذ  وتبعاتها  كــورونــا  بجائحة  انشغالهم  مــن 

اإلجراءات الواجبة املتعلقة بها.
فــي ســوق تيمني، فــي قلب العاصمة كــابــول، املكتظ 
املــغــرب،  أذان  وقبيل  العصر  بعد صــاة  بــاملــواطــنــن 
يجتمع عــشــرات املــواطــنــن حــول عــربــة محمد رفيع 
)67 عــامــا(، لــشــراء خبز »بــوالنــي« األفــغــانــي )خليط 
من البطاطا والخضار وأنواع مختلفة من البهارات 
ــزيــــت(، غــيــر آبـــهـــن بــجــائــحــة كـــورونـــا  وُيـــقـــلـــى فـــي الــ
 املوجة 

ّ
أن وتبعاتها، أو ما تقوله وزارة الصحة عن 

وتتفشى  وهــي خطيرة  قــادمــة  الجائحة  مــن  الثالثة 
بسرعة فائقة.

لكن من اجتمعوا حول عربة محمد رفيع، تجاهلوا ما 
يقوله املسؤولون عن الجائحة بل وبعضهم يزعمون 
أنها »مؤامرة من األعداء من أجل القضاء على طقوس 

ــة«. يــقــول  ــ ــارة الــبــلــبــلــة فـــي أوســـــاط األمــ ــ رمـــضـــان وإثــ
»العربي الجديد«، وهو يشتري يوميا،  محمد كليم لـ
 »املــوت 

ّ
منذ بــدايــة شهر رمــضــان، خبز الــبــوالنــي، إن

لذا  الله، ونحن نؤمن بقضائه وقــدره،  والحياة بيد 
ال يمكننا أن نترك ما تبقى من طقوس قليلة لشهر 
رمضان بسبب الجائحة والخوف من تفشيها«. وأّكد 
 املعضلة األساسية هي في انعدام األمن والحرب 

ّ
أن

وتبعاتها وليست في كورونا.
وتــكــتــظ جــمــيــع األســـــواق بــالــعــاصــمــة كـــابـــول واملـــدن 
ه عادة ما 

ّ
الرئيسية، خاصة بعد صاة العصر. إذ إن

يشتري األفغان احتياجات اإلفطار والسحور بشكل 
الوقاية من  بــإجــراءات  املتسّوقون  يلتزم  يــومــي. وال 

الفيروس أو يرتدون الكمامات. 
لكن محمد شفيق، وهو صاحب بقالة في الشارع رقم 
أربعة من سوق تيمني، والــذي يقصده يوميا مئات 
»الــعــربــي  األشـــخـــاص، يــخــالــف هـــذا الـــــرأي ويـــقـــول لـــ
 مــن يعمل فــي بــقــالــتــه، وعــددهــم 

ّ
ـــه وكـــل

ّ
الــجــديــد«، إن

ارتــداء  من  الصحية،  بالتعليمات  ملتزمون  ثمانية، 
االجــتــمــاعــي. ويشير  بالتباعد  وااللـــتـــزام  الــكــمــامــات 
يقوله  بما  بالعمل  يــأمــرنــا  الحنيف  »الــديــن   

ّ
أن إلــى 

 مـــجـــال، لــــذا عــلــيــنــا أن نصغي 
ّ

املـــخـــتـــّصـــون فـــي كــــل
لألطباء في ما يقولونه بخصوص الجائحة«.

يقوله  ما  األفغان على  وتوافق شريحة صغيرة من 
 
ّ
أن مــع  بالجائحة  يــبــالــون  ال  أكــثــرهــم  بينما  شفيق، 

أعداد املصابن في تزايد وأعداد الوفيات في ارتفاع 

الــذي فقد  التّجار  متواصل. يقول محمد منير، أحــد 
»العربي  ثاثة من أقاربه هذه األيام بسبب الجائحة، لـ
 »املشكلة األساسية في أفغانستان هي 

ّ
الجديد«، إن

الحرب املستعصية على كل شيء حتى فكر األفغان 
 جائحة كورونا هي من صنع 

ّ
ا نظن أن

ّ
وعقليتهم. كن

األعداء وأنه فيروس مختلق، ولم نكن نخاف منه أو 
نأخذ االحتياطات، ولكننا فقدنا ثاثة أشخاص في 
العائلة بسبب الجائحة، وهم زوج أختي وابن عمي، 
ـــ35 مــن العمر.  حبيب الــلــه، وهــو شــاب لــم يتجاوز الـ
كما فقدنا قبل أيام ابن خالتنا، وهو شاب تزوج قبل 
سنتن وله ابن واحد، بسبب اإلصابة بالجائحة. لقد 
 الوحيد هو باتخاذ اإلجراءات الازمة، 

ّ
 الحل

ّ
أيقنا أن

فصرنا نلبس الكمامة ونلتزم بالتباعد االجتماعي«.
ن 

ّ
باملصل تعّج  املساجد، فهي  فــي  الــحــال  ال يختلف 

 كـــبـــار الــســن 
ّ
وقـــــت صـــــاة الــــتــــراويــــح، والـــغـــريـــب أن

أكثر عرضة  هم 
ّ
أن رغــم  الشباب،  من  أكثر  يرتادونها 

للخطر. لقد فقد الضابط املتقاعد من الداخلية، عبد 
املجيد خان، زوجته بسبب اإلصابة بالجائحة قبل 
ثمانية أشهر، وهو اآلن في العقد السابع من عمره 
ولكنه يواظب على الذهاب إلى املسجد من أجل صاة 
ــم إصــــرار أبــنــائــه عــلــيــه بــعــدم الــذهــاب  الـــتـــراويـــح، رغـ
»الــعــربــي  والـــصـــاة فـــي املـــنـــزل. يــقــول عــبــد املــجــيــد لـــ
الــلــه،  بــقــدر  الــجــديــد«، »ال يصيب اإلنــســان شيئا إال 
ا في العام القادم سيكون على قيد 

ّ
وال نــدري من من

وال  املسجد  في  العام  هــذا  ي 
ّ
وبالتالي نصل الحياة، 

أقبل بالصاة في املنزل فأنا بصحة جيدة، وأستطيع 
الذهاب إلى املسجد«. ليس هذا فقط، بل ينوي عبد 
املجيد أيضا االعتكاف في املسجد في الثلث األخير 

من شهر رمضان.
 جائحة كورونا لم تغّير كثيرًا 

ّ
أخيرًا، يمكن القول إن

مــن طقوس شهر رمــضــان فــي أفغانستان، ذلــك بعد 
ت على هــذه الباد الكثير من الويات بسبب 

ّ
أن حل

الحرب املستعصية، التي دّمرت كل شيء، حتى أجواء 
رمضان. فالخوف سائد في كل مكان والحديث عن 
 شارع، ما جعل جائحة 

ّ
القتل والقتال موجود في كل

كورونا وتبعاتها شبه منسية.

مجتمع
 صحة املعتقل املصري 

ّ
أفاد »مركز الشهاب لحقوق اإلنسان« )منظمة مجتمع مدني مصرية( بأن

»عبد الرحمن الشويخ«، واملحبوس في سجن املنيا شديد  عبد الرحمن جمال متولي، الشهير بـ
الحراسة، متردية بعد إضرابه عن الطعام جراء االعتداء الجسدي والنفسي الجسيم بحقه، بحسب 
الشويخ،  بحق  االنتهاكات  املركز  ودان  الشويخ.  أســرة  من  املركز  عليها  حصل  استغاثة  رسالة 
 وزارة الداخلية وإدارة السجن املسؤولية، ومطالبا في اآلن نفسه بتنفيذ مطالبه والتحقيق 

ً
محما

)العربي الجديد( الفوري في واقعة االعتداء الجنسي ومحاسبة املسؤولن. 

يسعى اقتراح قانون إسباني إلى تحديد مسؤولية كل من الزوجن عند طاقهما في ما يتعلق 
برعاية الحيوانات األليفة، باعتبارها »كائنات حية حساسة عاطفيا« ال مجرد »آشياء«. ويحدد 
هذا االقتراح الــذي وافــق البرملان على درســه »املعايير التي ينبغي أن تستند عليها املحاكم في 
تحديد الجهة التي سُيعهد إليها بحضانة الحيوان«، بحسب النص املقّدم من الحزب االشتراكي 
وينص  الحكومي.  االئتاف  منهما  يتكّون  اللذين  »بوديموس«  الراديكالي  اليساري  والتشكيل 
)فرانس برس( االقتراح على أن تكون رعاية الحيوانات بالتناوب بن الزوجن املطلقن. 

إسبانيا: اقتراح قانون لرعاية الحيوانات األليفةمصر: تدهور صحة سجين ُمضرب عن الطعام

قال الناطق باسم وزارة الصحة األفغانية، موسى 
إّن  عليزاي، في تصريح صحافي له هذا األسبوع، 
يتراوح  البالد،  بالفيروس يوميًا في  المصابين  عدد 
ما بين 80 إلى 120 مصابًا، وعدد الوفيات الرسمي 
وطالب  الجائحة.  بداية  منذ   ،2550 إلــى  وصــل 
عليزاي المواطنين بالتعاون وأخذ الحيطة والحذر، 

من أجل الحفاظ على حياتهم وحياة اآلخرين.

األرقام اليومية

قالت األمم املتحدة، أمس الخميس، إّن انعدام األمن 
الـــغـــذائـــي يــتــفــاقــم بـــشـــدة فـــي مــيــانــمــار فـــي أعــقــاب 
ــقــــاب الــعــســكــري واألزمـــــــة املـــالـــيـــة اآلخــــــذة في  االنــ
الــتــصــاعــد، حــيــث مــن املــتــوقــع أن يــجــوع املــزيــد من 

الناس في األشهر املقبلة.
أّن ما  العاملي،  أجــراه برنامج األغذية  وأظهر تحليل 
يصل إلى 3.4 مايني شخص آخرين سيواجهون 

مصاعب مالية للحصول على الغذاء خال األشهر 
الثاثة إلى الستة املقبلة، وستكون املناطق الحضرية 
هــي األكــثــر تــضــررًا مــع تــزايــد فــقــدان الــوظــائــف في 
مجاالت التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار 
البرنامج في  أندرسون، مدير  الغذاء. وقال ستيفن 
الفقراء  من  واملزيد  املزيد  »فقد  بيان:  في  ميانمار، 
الغذاء«.  على  للحصول  املــال  يملكون  وال  وظائفهم 

في  الطهي  وزيـــت  األرز  أســعــار  أّن  البرنامج  وذكـــر 
األســواق ارتفعت بنسبة خمسة في املائة و18 في 
الــتــوالــي، منذ نهاية فبراير/ شــبــاط، وأّن  املــائــة على 
يانجون،  أّن بعض األســر في  هناك مؤشرات على 
الــحــرمــان من  تعاني  ملــيــانــمــار،  الــتــجــاريــة  العاصمة 
 من األطعمة املغذية.

ّ
بعض الوجبات وتأكل كمية أقل

املدنية  الحكومة  مــن  السلطة  الــبــاد  جيش  وانــتــزع 

شباط  فــبــرايــر/  مــن  األول  فــي  ديمقراطيًا  املنتخبة 
ــد اآلســـــيـــــوي فــــي أتــــون  ــلـ ــبـ ــقــــط الـ املـــــاضـــــي، مــــا أســ
الوحشية  الــقــوة  استخدام  إلــى  وأّدى  االضــطــرابــات، 
املدني  للعصيان  لقمع احتجاجات حاشدة وحركة 
على مستوى ميانمار ومقتل أكثر من 700 شخص 

حسبما تقول جماعة للمراقبة. 
)رويترز(
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)Getty/شوي باي ميا تين(



انقشاع  لجهة  ــرًا 
ّ

مــبــش كـــورونـــا،  ــاء  وبـ بفعل 
ــيــــاب انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد  ــاء وغــ ــمـ الـــسـ
 الــعــالــم، فــي خــال عام 

ّ
الــكــربــون. صحيح أن

مــن الــجــائــحــة، شــهــد انــخــفــاضــا بنسبة 5.8 
فـــي املـــائـــة فـــي االنــبــعــاثــات، وهـــو انــخــفــاض 
لألرصاد  العاملية  املنظمة  بحسب  تاريخي 
 تقرير املنظمة السنوي أشار 

ّ
الجوية، غير أن

في املقابل إلى أهــوال طاولت املناخ في عام 
 البشرية شهدت في العام 

ّ
2020. فقد أفاد بأن

املاضي أكثر األعوام دفئا للعام الثالث على 
الــتــوالــي. واســتــقــرار درجـــات الــحــرارة ساهم 
فيه احتفاظ املحيط الهادئ ببعض البرودة 
مختلفة،  تقارير  وبحسب  النينيا.  وظاهرة 
 األعوام الستة املاضية كانت األكثر دفئا 

ّ
فإن

فــي تــاريــخ كوكب األرض، منذ بــدء تسجيل 
درجات الحرارة.

ــفــــاؤل فــــي ســــمــــاء الــــصــــن الــــذي  ــتــ ومـــشـــهـــد الــ
نقلته األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وانــتــشــرت صــوره 
في العالم كدليل على تأثير االنبعاثات التي 
يتسّبب فيها الــبــشــر، ســرعــان مــا تــاشــى مع 
قياس ترّكز ثاني أكسيد الكربون في الغاف 
الــجــوي الــــذي أتـــى بــمــســتــويــات قــيــاســيــة بعد 
إعادة الفتح الجزئي في آسيا. فالهواء املشبع 
 ثاني أكسيد الكربون 

ّ
بالغازات، خصوصا أن

ال يتكسر، امتّصت املحيطات 90 في املائة منه 

ومــن الــحــرارة الــزائــدة على األرض. ولــم تصر 
 االحتباس 

ّ
املحيطات أكثر دفئا فحسب، بل إن

الحراري راح يتسارع بطريقة غير مسبوقة.
تــفــاؤل ضئيل،  الفائت بعد  الــعــام  وقــد سّجل 
حرائق غابات وموجات حرارة على اليابسة 
وفـــي الــبــحــار، مـــا أّدى إلـــى انــتــشــار مــوجــات 
جفاف وعدد قياسي من األعاصير. ويرى في 
املناخ، راسموس  الدنماركي في  الخبير  ذلك 
أنكر بيدرسن، »تأثيرًا على أجــزاء كبيرة من 
الكوكب، وليس ذلك فحسب بل وتيرة التغّير 
تحدث أســرع من أّي وقــت مضى، األمــر الذي 
يــســتــوجــب الــقــلــق فــي املــجــتــمــعــات الــعــاملــيــة«. 
 
ّ
أن فق خبراء من جنسيات متعددة على 

ّ
ويت

درجــــات حــــرارة الــكــوكــب ارتــفــعــت مــنــذ بــدايــة 
الــعــصــر الــصــنــاعــي حــتــى يــومــنــا بــمــقــدار 1.2 
 ظــاهــرة 

ّ
ــأن ــ ــّك بـ ــــؤالء شــ درجـــــة، وال يــخــامــر هـ

التسخن يتحّمل مسؤوليتها انبعاث غازات 
أن يشكله  الــحــراري، مع ما يمكن  االحتباس 
ــك مـــن مــخــاطــر ارتــــفــــاع مــســتــويــات سطح  ذلــ
البحار وتأثيرها على مدن كثيرة، سواء في 

أوروبا أو حول العالم.

مسؤولية عالمية
والـــتـــغـــّيـــر املـــنـــاخـــي لــيــس مــســؤولــيــة فـــرديـــة. 
ــيـــركـــي إلــــى قــمــة تضم  ودعــــــوة الـــرئـــيـــس األمـ

ناصر السهلي

بناًء على دعوة الرئيس األميركي 
ــدن، يــــشــــارك زعــــمــــاء مــن  ــ ــايـ ــ جــــو بـ
العالم منذ أمس الخميس في قمة 
املناخ التي تمتّد على يوَمن وهدفها مناقشة 
الجهود املمكنة ملواجهة التغّير املناخي الذي 
 القمة 

ّ
يـــعـــّده كــثــيــرون كــارثــيــا، خــصــوصــا أن

تجمع 17 دولة مسؤولة عن ثمانن في املائة 
مــن االنــبــعــاثــات الــعــاملــيــة املــضــّرة بالبيئة إذ 
تتسّبب في االحتباس الحراري. كذلك يشارك 
فيها عـــدد مــن رجـــال األعــمــال بــاإلضــافــة إلــى 
قادة من املجتمع املدني، ما يعني بعض قوى 

تقدمية أكثر اهتماما بالبيئة.
وفـــــي خــلــفــيــة املـــشـــهـــد، إلـــــى جـــانـــب جــائــحــة 
آثارها  ف 

ّ
وتخل العالم  تجتاح  التي  كــورونــا 

ُيــَعــّد مدّمرًا  آخــر  ثّمة »وبــاء عاملي«  السلبّية، 
مستقبلها،  يـــهـــّدد  إذ  األرض  عــلــى  لــلــحــيــاة 
يذهب مهتمون ومتخصصون  ما  وفــق  ه 

ّ
أقل

ــنـــاخ. ومـــن بـــن مـــا يــقــلــق املنظمة  فـــي عــلــم املـ
الــعــاملــيــة لـــألرصـــاد الــجــويــة، بــحــســب تــقــاريــر 
حديثة لها، ارتفاع درجات الحرارة ومشاهد 
جزيرة  أكــبــر  غريناند  عــن  الجليد  انــحــســار 
جــلــيــديــة، واشــتــعــال حــرائــق نــــادرة فــي دائـــرة 
املنطقة القطبية، تحديدًا في غابات سيبيريا 
الروسية في العام املاضي. ويــرّد خبراء تلك 
الحرائق إلى ذوبــان الجليد وارتفاع درجات 

الحرارة بشكل قياسي في سيبيريا.
ــف 

ّ
ويــبــدو الــتــغــّيــر املــنــاخــي مــوضــوعــا ُيــصــن

ــعـــوب املــنــشــغــلــة  ــشـ ــرٍف بــالــنــســبــة إلـــــى الـ ــتــ كــ
ــــروب ومـــــجـــــاعـــــات وأزمــــــــــــات ســـيـــاســـيـــة  ــحــ ــ بــ
ــذا أمــر  ــك، وهــ واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة وغــيــر ذلــ
ــذه املــعــضــلــة  ــ  هـ

ّ
ــم مــــن أن مـــفـــهـــوم عـــلـــى الــــرغــ

على  البشر  على مجمل حياة  ر 
ّ
تؤث العاملية 

ــاد فـــي حــال  ــفــ األرض وعـــلـــى مــســتــقــبــل األحــ
ــــزام بخطط  ــتـ ــ ــم يـــتـــّم الـــتـــدخـــل ســريــعــا وااللـ لـ
بالبيئة.  املــضــّرة  الــغــازات  انبعاثات  لخفض 
ــبــــار الــســيــئــة بــلــدان  ــقــلــق األخــ

ُ
فـــي املـــقـــابـــل، ت

أوروبية شمالية وغيرها التي تحّدها بحار 
ومحيطات، فــذوبــان الجليد وارتــفــاع حــرارة 
املــيــاه ســوف يــؤديــان إلــى ارتــفــاع مستويات 
املياه وإلى مزيد من الفيضانات الناجمة عن 

األمطار الغزيرة. 
ــه منذ أكثر مــن 30 عــامــا، كــان خبراء 

ّ
ُيــذكــر أن

في  اإلسكندنافية، ال سّيما  الــدول  في  املناخ 
الــدنــمــارك، بــاإلضــافــة إلـــى هــولــنــدا والــشــمــال 
رون مــن تــلــك املــســتــويــات التي 

ّ
األملـــانـــي، يـــحـــذ

ستؤّدي إلى تآكل الرقعة الشاطئية واختفاء 
مدن قريبة من املستويات املرتفعة للمياه.

 
تفاؤل مؤقت

الــصــيــنــي مــع  بـــــدا املـــشـــهـــد  فــــي عـــــام 2020، 
ــرار الـــســـلـــطـــات إلـــــى إغــــــاق املــصــانــع  ــ ــــطـ اضـ

قمة 
المناخ

محاولة 
إلنقاذ العالم 
مع توقعات 

متواضعة

بالتزامن مع اليوم العالمي لألرض في الثاني والعشرين 
محاولة  في  المناخ  قمة  انطلقت  نيسان،  إبريل/  من 
وتبعاته  المناخي  التغيّر  من  العالم  إنقاذ  إلى  ساعية 
الكارثية. لكّن ذلك يأتي مع سقف منخفض للتوقعات، 

نتيجة نزاعات مختلفة وأنانيات قومية

إلى جانب جائحة كورونا 
ثّمة وباء عالمي آخر 

يهدد الحياة على األرض

يبدو التغيّر المناخي 
موضوعًا يُصنّف كترٍف 

بالنسبة إلى شعوب مأزومة

1819
مجتمع

ــــدول املــســؤولــة عـــن نــحــو 80 فـــي املـــائـــة من  الـ
ر إلى استشعار السياسين 

ّ
االنبعاثات، تؤش

مــا يجري،  العالم بمخاطر  واملــشــّرعــن حــول 
ــــدول الــتــي كــانــت متشككة حــول  حــتــى فـــي الـ
ــة. فــانــســحــاب  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ ــة والـ ــيـ ــاخـ ــنـ املــــســــائــــل املـ
ــالـــد تــرامــب  الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونـ
 
ّ
عــام 2017، بث للمناخ في  اتفاق باريس  من 

دول صغيرة  فــي  اليائسة  املشاعر  مــن  حــالــة 
تــســعــى إلـــى تــحــوالت إيــجــابــيــة نــحــو الــطــاقــة 
رأى  املــثــال،  على سبيل  والــبــديــلــة.  املستدامة 
 »الـــعـــمـــل عــلــى إنــقــاذ 

ّ
مـــشـــّرعـــو الـــدنـــمـــارك أن

ــكـــوكـــب ال يـــقـــوم عـــلـــى الــــنــــوايــــا واألهـــــــداف  الـ
املــنــاخ في  إلــى مجلس  الــحــســنــة«، فبالنسبة 
برملان كوبنهاغن االتفاقيات الدولية لم تضع 
لخفض  الصحيحة  السكة  على  املجتمعات 
االنبعاثات بنسبة 70 في املائة بحلول 2030.
إليها  ُينظر  التي  الصن،  تحّمل  من جهتها، 

كأكثر الدول تلويثا، الدول الصناعية الغربية 
املــســؤولــيــة الــرئــيــســيــة عـــن تــلــك االنــبــعــاثــات 
ذات األثـــر الــســلــبــي. وبــحــســب دراســــة أعــّدهــا 
خبراء في املناخ، من بينهم الرئيس السابق 
ملــجــلــس املـــنـــاخ فـــي كــوبــنــهــاغــن الــبــروفــســور 
 
ّ
ــم مـــن أن ــرغـ ــه »عـــلـــى الـ ـ

ّ
ــإن بــيــتــر ســـورنـــســـن، فـ

الــدولــة األكــثــر تصنيعا للخايا  الــصــن هــي 
ها 

ّ
الشمسية واستخدام توربينات الرياح، فإن

تظل األولــى في التلويث من خال استخدام 
الفحم«. وفي تقرير حديث صادر عن الوكالة 
 اســـتـــخـــدام الــفــحــم في 

ّ
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة، فــــإن

الصن مسؤول عن نصف زيــادة االنبعاثات 
 »انبعاثات 

ّ
ع التقرير أن

ّ
الغازية الضارة. وتوق

ترتفع  ســوف  العاملية  الكربون  أكسيد  ثاني 
بــســرعــة كــبــيــرة، والــنــســبــة العظمى املــتــزايــدة 
ل فــي الــصــن«. ويــرى سورنسن  سجَّ

ُ
ســوف ت

يتّم  لم  إذا  البشرية  تواجه  كبيرة  مشكلة   
ّ
أن

االبتعاد عن استخدام الفحم في الصناعات، 
ه »ال يمكن قبول العذر الصيني 

ّ
مشددًا على أن

 املصانع التي تستخدمها هي التي تنتج 
ّ
بأن

ســلــعــا اســتــهــاكــيــة لــلــغــرب. هــــذا أمــــر محبط 
 قــوة عاملية كالصن ال 

ّ
جــدًا، ومــن الغريب أن

بمزيد  القيام  في   
ً
تــرى مصلحة أن  تستطيع 

من الجهد لوقف االنبعاثات«.
زيادة  املناخي، مع  بالتغّير  املهتمون  ويأمل 
الوعي الشعبي واتجاه الناخبن في أكثر من 
مكان بما في ذلك الواليات املتحدة األميركية 
ــاًء عـــلـــى بــرامــجــهــا  ــنــ إلـــــى اخـــتـــيـــار أحــــــــزاب بــ
املناخية والبيئية، أال يفسد الخروج من أزمة 
كورونا العاملية املسار الذي اتفقت عليه دول 
العالم في قمة باريس وأن ُيصار إلى التركيز 
ــعـــاش اقـــتـــصـــادي وصــنــاعــي  ــتـ أكـــثـــر عـــلـــى انـ
 
ّ
ــن املــــعــــروف أن ــ أخـــضـــر صـــديـــق لــلــبــيــئــة. ومـ

ــا وضــعــت خططا جدية  دواًل عـــّدة فــي أوروبــ
الســتــبــدال الــســيــارات الــتــي تستخدم الــوقــود 
املشاريع  تلك  تــبــدو  وقــد  كهربائية،  بــأخــرى 
ما  ها بحسب 

ّ
لكن  ،2030 عـــام  حــتــى  طــمــوحــة 

يــبــدو غــيــر كــافــيــة أمــــام تــســارع الــضــرر الــذي 
ــــدول الــصــنــاعــيــة الــغــربــيــة والــصــن  تــلــحــقــه الـ
وغــيــرهــا فـــي تــدمــيــر مــســتــقــبــل الــحــيــاة على 
األرض. وربما في هذا االتجاه، الذي بات يقرأ 
املخاطر بطريقة أكثر جدية، تأتي قمة بايدن 

مع قادة عاملين ملناقشة ما يتوّجب فعله.
وقمة املناخ التي تجري اآلن، وعلى الرغم مّما 
ُيـــثـــار حــولــهــا مـــن ضــجــيــج وصــخــب إعــامــي، 
تـــراهـــا الــنــاشــطــة الــبــيــئــيــة الــشــابــة الــســويــديــة 
»فايننشال  صحيفة  بحسب  تونبرغ  غريتا 
املناخية  األزمــة  البريطانية »ال تأخذ  تايمز« 
وبــاء  أخـــذت  مثلما  كــوبــاء  الــعــاملــيــة  والبيئية 
كرورنا بشكل جاد«. ومثل سواها من املهتمن 
جديا بالبيئة في خال األعوام املاضية، ترى 
التأكيد  مــع  جماعية  املــســؤولــيــة   

ّ
أن تــونــبــرغ 

ه »لم ُيصر إلى التعامل مع أزمة املناخ 
ّ
على أن

ها أزمة«. 
ّ
قط، وال مرة واحدة، على أن

ومــثــل تــلــك اإلشــــــارات الــســلــبــيــة إلـــى مقاصد 
قمة بايدن، من قبل جهات مختلفة تحاسب 
مــشــّرعــيــهــا واألحـــــزاب املــرشــحــة عــلــى أســاس 
أشــار  أن  سبق  واملــنــاخــيــة،  البيئية  برامجها 
إلــيــهــا تــقــريــر لــلــمــنــظــمــة الــعــاملــيــة لـــألرصـــاد 
الــجــويــة فــي تقرير يــوم األربــعــاء املــاضــي، إذ 
ـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن غــلــق املــجــتــمــعــات 

ّ
أفــــاد بـــأن

وبــقــاء الــطــائــرات جاثمة وســط أزمـــة كــورونــا 
 »شــيــئــا لــم يــجــٍر جــديــا مــن أجـــل املــنــاخ«. 

ّ
فــــإن

الحالية  القمة  وعــود  تكون  أن  التقرير  وأمــل 
جـــدّيـــة وقــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ بــهــدف وقــــف زيــــادة 
الكوكب بنسبة 1.5 درجــة مئوية في  حـــرارة 

 بايدن 
ّ
خال األعوام املقبلة. وعلى الرغم من أن

 شيء من 
ّ

بخاف سلفه ترامب وعد بفعل كل
أجل التزام باده واملسؤولن عن االنبعاثات 
ــن يــخــشــى أن   ثـــّمـــة مـ

ّ
الــــضــــارة بــالــبــيــئــة، فـــــإن

 خبراء 
ّ
تكون وعود الــدول »مجّرد كــام«. لكن

 بايدن مهتم وبشكل جدّي، 
ّ
أوروبين يرون أن

بالتغّير  ومهتمة  تقدمية  قــوى  لوجود  ربما 
الديمقراطي، من  الحزب  أجنحة  املناخي في 
خال ذهابه بالفعل إلى طرح خطط إلحداث 
تـــحـــّول فـــي اســتــهــاك الــطــاقــة وإنــتــاجــهــا في 
الواليات املتحدة األميركية، وهي من األمور 
البيئين  الــنــشــطــاء  تــلــقــى اســتــحــســان  الـــتـــي 
ويــعــّدهــا الــيــســار األخــضــر األمــيــركــي تنفيذًا 
لخططه التي دفعتهم إلى دعم ترشح بايدن 

ونائبته كاماال هاريس. 

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

 شهر رمضان هذا العام أشّد سوءًا 
ّ

يحل
 كثيرين 

ّ
أن غــــزة، ال ســّيــمــا  أهـــالـــي  عــلــى 

ــة كـــورونـــا، فــالــتــدابــيــر  تـــضـــّرروا مـــن أزمــ
ــتـــخـــذة لـــلـــحـــّد مــــن انــتــشــار  الـــوقـــائـــيـــة املـ
ــلــت عمل 

ّ
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد عــط

ــّدة، وهـــو األمــــر الـــذي  ــ ــواق شــعــبــيــة عـ ــ أسـ
أضــــّر بــأصــحــاب املــهــن املــوســمــيــة الــذيــن 
يــنــتــظــرون شــهــر رمـــضـــان فـــي كـــل عـــام. 
بــالــنــســبــة إلــــى عــــدد كــبــيــر مـــن الــغــزيــن 
 شهر رمضان هو مصدر رزق مهم، 

ّ
فــإن

الساعات،  أكثر عــدد من  إذ يعملون فيه 
محاولن توفير املال لتغطية مصاريف 
أكــثــر مــن شــهــر، كــمــا هــو مــعــروف. وبما 
اتخذتها  التي  االحترازية  اإلجـــراءات   

ّ
أن

غــــزة قضت  قـــطـــاع  فـــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــواق الــشــعــبــيــة األســبــوعــيــة  ــ بــإغــاق األسـ
 
ّ
مع فرض قيود مشّددة على أخــرى، فإن
عــددًا كبيرًا مــن أصــحــاب البسطات رأوا 

أنفسهم با عمل.
هذا العام، لم يتمّكن أسعد حمد من وضع 
الزاوية  بسطته بالقرب من مدخل ســوق 
في وسط مدينة غزة، نظرًا إلى اإلجراءات 
األســـواق.  لتنظيم  الشرطة  بعها 

ّ
تت التي 

 
ً
فاضطر بالتالي إلى بيع منتجاته متنقا

البقدونس  الــذي يعرض  الناس، هو  بن 
والنعناع والجرجير والجرادة الخضراء. 
 أّيا من أبنائه لم يرافقه ملساعدته 

ّ
ُيذكر أن

فـــي الــبــيــع. وال يــخــفــي حــمــد، فـــي حديثه 
ــــه لــم يــأمــل ببيع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ــــات  ــابـ ــ ــــع عــــــدد اإلصـ ــفـ ــ ــا ارتـ ــدمـ ــعـ ــر، بـ ــيـ ــثـ كـ
بــالــفــيــروس فــي قــطــاع غـــزة بــالــتــزامــن مع 
ه كان 

ّ
دخول شهر رمضان. ويلفت إلى أن

قــد أصــيــب بــه فــي نهاية فــبــرايــر/ شباط 
 »كورونا والفقر قضيا 

ّ
املاضي. ويقول إن

علينا فــي شهر رمــضــان هــذا الــعــام، ولن 
نــعــتــمــد عــلــى مـــســـاعـــدات الــجــمــعــيــات أو 
 
ّ
ـــهـــا مــذلــة لـــنـــا«، شــاكــيــا مـــن أن

ّ
غــيــرهــا ألن

»اإلجــــراءات االحــتــرازيــة املتخذة لــم تــراِع 
الــشــهــر لتكسب  الــتــي تنتظر هـــذا  األســــر 
 »اإلصـــابـــة 

ّ
 حــمــد يـــؤكـــد أن

ّ
ــا«. لـــكـــن ــهــ رزقــ

اختبرتها  وأنـــا  بــالــفــيــروس.  صعبة جــدًا 
ــــان  ـــــــه »كـ

ّ
وســــــط الــــفــــقــــر«، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن

يتوجب على الجهات املعنية وضع خطة 
 الناس تخرج 

ّ
لضمان عمل الكثيرين، ألن

بكثرة وثّمة من ال يلتزم بالوقاية من بن 
»الــجــوع   

ّ
أن يــشــدد على  ه 

ّ
الــبــائــعــن«. لكن

إلينا، ونحن  بالنسبة  العدوى  أقــوى من 
نعيش في شبه دولة من دون تعويضات 
ــا ُيـــقـــّدم مـــن مــنــح مـــن قبل  وتـــأمـــن، إال مـ

الدول األجنبية«.
ــه لم  ــ ـ

ّ
مـــن جــهــتــه، يــخــبــر أحـــمـــد مـــوســـى أن

يــصــنــع هــــذا الـــعـــام املــخــلــات والـــزيـــتـــون، 
لـــلـــمـــّرة األولــــــى مــنــذ 13 عـــامـــا. ويــوضــح 
املعيشية  »األزمــة   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

ــا نــتــيــجــة تـــفـــشـــي فـــيـــروس  ــ ــهـ ــ الــــتــــي أواجـ
كــورونــا فــي قــطــاع غـــزة، كــبــيــرة«. يضيف 
ــد مــتــاجــر  ــ ـــــــه ُســــــــّرح مــــن عـــمـــلـــه مــــن أحــ

ّ
أن

الصحية، وخسر  األزمـــة  املــابــس بسبب 
والزيتون  املخلات  صنع  عــادة  بالتالي 
ه كان يعمد 

ّ
التي ورثها عن والده، علما أن

ــك قــبــل شــهــر مـــن حـــلـــول رمــضــان  ــى ذلــ إلــ
نـــهـــا لــبــيــعــهــا فــــي شـــهـــر الـــصـــيـــام. 

ّ
ويـــخـــز

وموسى، الذي يعيش في مخيم الشاطئ 
في غزة، وهو متزّوج وأب لطفلن، ينتظر 

»انتهاء أزمة كورونا والعودة إلى الحياة 
الـــذي كــنــت أعمل  املــتــجــر  إلـــى  العملية أو 
فه عن العمل في ذلك املتجر، لم 

ّ
فيه«. وتوق

يحرمه إنتاج املخلات والزيتون فحسب، 
ما كذلك لم يعد قادرًا على سداد ديونه. 

ّ
إن

كــذلــك لــم يستطع الــحــصــول عــلــى فرصة 
عــمــل مــؤقــتــة فـــي األســــــواق الــشــعــبــيــة في 
خــــال شــهــر رمـــضـــان بــســبــب اإلجــــــراءات 
االحــتــرازيــة املــتــخــذة. ويــقــول مــوســى: »لم 
أتــوقــع اســتــمــرار انــتــشــار الــفــيــروس حتى 
ــة كــانــت قاسية جــدًا علّي.  يــومــنــا، واألزمــ
رمضان  فوانيس  اشتريت  ني 

ّ
أن صحيح 

كــنــت  إذا  أعـــلـــم  ـــنـــي ال 
ّ
لـــكـــن لــلــصــغــيــريــن، 

لهما«.  العيد  تــدّبــر مابس  مــن  سأتمكن 
ــه »فــــي الــســنــوات  ــ ـ

ّ
ويــلــفــت مـــوســـى إلــــى أن

املــاضــيــة، ومــهــمــا كــانــت الــظــروف سّيئة، 
كنت أتمّكن من تأمن مبلغ جّيد يكفيني 

لشهَرين بعد رمضان«.
ــه 

ّ
أّمـــا شــعــبــان الــســبــتــاوي، فيشكو مــن أن

ــال لـــشـــراء لـــوازم  لـــم يــتــمــكــن مـــن تــأمــن املــ
الــذي اعتاد وضــع بسطته  القطايف، هو 
وســــط الــــشــــارع الـــثـــانـــي مـــن حــــّي الــشــيــخ 
رضــــوان، غــربــي مدينة غـــزة، فــي كــل عــام. 
ــنــي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــتــى أن يــقــول لـــ

اضطررت إلى بيع أسطوانة الغاز الكبيرة 
ــنــي ال أمــلــك املـــال، وخــوفــا من 

ّ
والــفــرن، ألن

علّي  املتراكمة  الــديــون  بسبب  ماحقتي 
نتيجة أزمـــة مــالــيــة واجــهــتــهــا فــي نهاية 
 الــســبــتــاوي أب 

ّ
الــعــام املـــاضـــي«. ُيــذكــر أن

مــدّرســا،  واحـــد منهم يعمل  أبــنــاء،  ة 
ّ
لست

ــــن  ــــؤّمـ ــل األســــــــــرة ويـ ــيـ ــعـ وبـــــذلـــــك صـــــــار مـ
في  والـــده   

ّ
أن سّيما  ال  العائلة،  حاجيات 

ــي اضـــطـــر إلـــــى االســـتـــدانـــة  ــاضــ ــام املــ ــعــ الــ
لتوسيع املنزل ولم يستطع سداد الديون 
ــه خسر عمله كصانع حلوى في أحد 

ّ
ألن

مصانع غزة بسبب الظروف االقتصادية. 
يضيف الــســبــتــاوي »وهــكــذا يــدخــل علّي 
ــا ال أرغــــب في  شــهــر رمـــضـــان بـــحـــزن، وأنــ
الـــخـــروج فـــي خــــال ســـاعـــات الــنــهــار إلــى 
ــه فــي  ــتـــدتـ ــا اعـ الـــــشـــــوارع حـــتـــى ال أرى مــ
الـــســـنـــوات املــاضــيــة فـــي خــــال عــمــلــي في 
صناعة القطايف في هذا الشهر«. ويؤكد 
 أنــحــاء 

ّ
 »الــجــمــيــع، فـــي كـــل

ّ
الــســبــتــاوي أن

الــعــالــم، تــعــّرضــوا إلــى نكسات كبيرة في 
ــــال الــــعــــام املـــنـــصـــرم بــســبــب كــــورونــــا.  خـ
ــنــا نــحــن نــعــيــش فـــي مــجــتــمــع يعتمد 

ّ
لــكــن

أّي  مــــن  املــــســــاعــــدات وال نــســتــفــيــد  عـــلـــى 
السياسية  الــخــافــات  بسبب  تعويضات 
بــــن األحــــــــــزاب ومـــصـــالـــحـــهـــم«. ويـــتـــابـــع 
ما نحن نعيش في صندوق صغير، 

ّ
»كأن

ولــــن نــهــرب مـــن املــســؤولــيــات والـــظـــروف 
الصعبة واملطالب األسرية«.

كورونا يصيب المهن 
الرمضانية في غزة

)Getty /أمل باالسترزاق ولو بالقليل )مجدي فتحي

)Getty /شهر رمضان موسم عمله شبه الوحيد )فاطمة شبير
وقفة بيئية قبل زمن كورونا )فيليب فونغ/ فرانس برس(
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هي نسبة انخفاض االنبعاثات المسببة 

لالحتباس الحراري في خالل عام من 
جائحة كورونا، وهو انخفاض تاريخي

لم يسلم أّي كان 
من تداعيات أزمة 

كورونا، إنّما تتفاوت 
األضرار. في قطاع 

غزة على سبيل المثال، 
تبدو األزمة ثقيلة 

على أصحاب المهن 
الرمضانية

لم يعد أهالي بغداد، 
التي تشهد اكتظاظًا 

سكانيًا كبيرًا، قادرين على 
السكن في العاصمة 
العراقية، فلجأوا إلى 

السكن العمودي، رغم 
مساحات البيوت الصغيرة، 

األمر الذي لم يعتادوه

العمودي« أهالي بغداد يهجرون العاصمة نحو »السكن 
مع اشتداد أزمة السكن 
بات التوجه نحو السكن 
العمودي خيارًا أساسيًا

السكن في المباني 
الحديثة في بغداد له 

مميزات مختلفة

بغداد ـ زيد سالم

يوما بعد يوم، تتفاقم أزمة السكن في العراق، 
وتحديدًا في املدن التي تشهد تضخما سكانيا 
مستمرًا من جّراء كثرة اإلقبال عليها من جهة، 
وزيــادة الــوالدات التي يصفها مراقبون بغير 
ــرى، وخـــصـــوصـــا في  ــ ــة مـــن جــهــة أخــ املــــدروســ
الــعــاصــمــة بـــغـــداد. هـــذا األمــــر دفـــع أهــلــهــا إلــى 
الــعــمــوديــة،  إلـــى املــجــمــعــات السكنية  الــتــوجــه 
الـــتـــي ُبــنــيــت خــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، ومــن 
وهــي مجمع  الجديدة،  بسماية  مدينة  بينها 
سكني متكامل يقع على بعد 10 كيلومترات 

من جنوب شرق العاصمة بغداد.
في  العيش  فكرة  يحبذون  العراقيون  يكن  لم 
الشقق التي غالبا ما تكون قليلة التهوية وال 
مساحات  أو  خــضــراء  مساحات  فيها  تتوافر 
ــفـــال. لــكــن مــع اشـــتـــداد أزمــة  كــافــيــة لــلــعــب األطـ
البيوت داخل األحياء  السكن وارتفاع أسعار 
ــز املـــــــدن، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  الــســكــنــيــة فــــي مــــراكــ
التمدد السكاني العشوائي، بات التوجه نحو 

وخصوصا  أساسيا،  خيارًا  العمودي  السكن 
بالنسبة إلى أهالي بغداد. ويسكن في بغداد 
في  غالبيتهم  تتوزع  9 ماين شخص،  أكثر 
هذا  ربــع  الستيعاب  ومصممة  ضيقة  أحــيــاء 
ــم، فــيــمــا تــحــتــوي الــعــاصــمــة عــلــى نحو  ــرقــ الــ
أربعة ماين سيارة، األمر الذي يجعل بغداد 
مــزدحــمــة دائـــمـــا. ولـــم تــعــد املــســاكــن مــتــوافــرة 
بكثرة، خصوصا في املناطق القريبة من مركز 
الحكومية  للمؤسسات  املــجــاورة  أو  املــديــنــة، 
ــل الــــــــــــوزارات ودوائـــــــر  ــثـ الـــعـــراقـــيـــة املــــهــــمــــة، مـ

الجنسية أو األسواق التجارية.
ــــع اســـتـــمـــرار األزمــــــــة، يـــــــزداد الـــتـــوجـــه إلـــى  ومـ
املـــــدن الــحــديــثــة ذات الـــبـــنـــاء الـــعـــمـــودي الــتــي 
املناطق،  ببقية   

ً
مقارنة جــيــدة،  خــدمــات  توفر 

ــداخـــل  ــــى كـــونـــهـــا مـــؤمـــنـــة مــــن الـ بـــاإلضـــافـــة إلـ
والــــخــــارج مـــن خــــال شـــركـــات أمــنــيــة وقــــوات 
 عـــن شـــركـــات الــنــظــافــة الــتــي 

ً
حــكــومــيــة، فــضــا

بــســكــوالتــه ومجمع  مــثــل مجمع  فــيــهــا،  تعمل 
الزوراء السكني ومشروع بوابة العراق. وعلى 
الرغم من أن بعض هذه املشاريع بعيد نسبيا 

عن املناطق الحيوية في العاصمة، مثل مدينة 
بسماية، إال أن نسبة اإلقبال عليها زادت. 

فــي هــذا الــســيــاق، تــقــول ابــتــســام داوود، وهي 
موظفة في دائرة حكومية في منطقة الكرادة، 
وتــســكــن بــاإليــجــار فـــي مــنــزل فـــي حـــي بــغــداد 
األمــاك يواصلون رفع  إن »أصحاب  الجديد، 

»الــســكــن فـــي الـــعـــمـــارات الــحــديــثــة فـــي بــغــداد 
لــه مــمــيــزات، منها الــخــدمــات املــتــوافــرة، إذ إن 
عكس  على  أبـــدًا،  ينقطع  ال  الكهربائي  التيار 
مـــا يــحــدث داخــــل الــعــاصــمــة بـــغـــداد مـــن قطع 
مــبــرمــج، والـــحـــال نــفــســه ينسحب عــلــى املــيــاه 
والـــغـــاز. وهــنــاك مــســاحــات كــبــيــرة مخصصة 
للعب األطــفــال، وأمــاكــن لركن الــســيــارات. لكن 
السلبيات التي يعاني منها من اعتاد السكن 
ــتـــي قــد  ــبـــيـــرة، هــــي األصــــــــوات الـ ــنــــازل كـ فــــي مــ
تكون مزعجة في بعض األحــيــان، والصادرة 
إلــى كونها محدودة  الــجــيــران، باإلضافة  عــن 
املــســاحــة. وال بــد مــن مـــراعـــاة عـــدم تغيير أي 
بــعــد مــراجــعــة مكاتب  شـــيء فــي التصميم إال 

الجهات املسؤولة عن املدينة«.
السابق في  من جهته، يقول املسؤول املحلي 
بغداد، سعد املطلبي، لـ »العربي الجديد«، إن 
»بــغــداد تشهد زيــــادة غــيــر اعــتــيــاديــة لناحية 
الوفود من املحافظات األخــرى، واالرتفاع في 
نسبة الـــــوالدات فــي الــعــاصــمــة«، مــوضــحــا أن 
»الــســكــن الــعــمــودي هــو السمة الــجــديــدة التي 

ســتــطــرأ عــلــى بــغــداد خـــال الــســنــوات املقبلة، 
نــظــرًا لــلــخــدمــات املــقــدمــة مــن قــبــل املــجــمــعــات، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــنــظــام األمـــنـــي الــجــيــد الـــذي 
تفرضه إدارة املجمعات، إذ ال يدخل إليها إال 
مــن كـــان ســاكــنــا فــيــهــا، وتفعيل نــظــام الكفيل 
لــلــضــيــوف، وهـــو مــا يــدفــع أهــالــي بــغــداد إلــى 
عـــارض أمني  االطــمــئــنــان، خشية حـــدوث أي 
ــقـــول املــتــحــدث  أو إرهـــــابـــــي«. فــــي الـــســـيـــاق، يـ
الزهرة  عبد  العراقية  التخطيط  وزارة  باسم 
الــهــنــداوي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »التفكير 
العراقي تغير، وبات التوجه حاليا نحو السكن 
الــعــمــودي الــــذي يــســاهــم كــثــيــرًا فــي استثمار 
األراضـــــــــي وتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات بــحــســب رقـــع 
جغرافية محددة وليست شاسعة«. ويوضح 
أن »الخطة الخمسية للوزارة استهدفت 50 في 
املائة من جهودها ومواردها لدعم االستثمار 
السكنية، و50 في  املــجــمــعــات  لــبــنــاء  الــخــاص 
املائة لدعم الجهود الحكومية لبناء الوحدات 
السكنية، من أجل تقليل أزمة السكن الحاصلة 

في الباد«.

ــنـــن. ومــع  ــار املــــنــــازل عــلــى املـــواطـ ــــدالت إيـــجـ بـ
بداية كل عــام، ترتفع بــدالت اإليجار نحو 50 
ألف دينار )38 دوالرًا أميركيا(، مستغلن أزمة 
وزيـــادة  العاصمة،  منها  تعاني  الــتــي  السكن 
ــديـــن مـــن مــحــافــظــات  ــوافـ الـــزخـــم الــســكــانــي والـ
فيها«. وتوضح  للعيش  العاصمة  إلى  الباد 
فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »ظــاهــرة 
البناء العمودي ليست جيدة للعيش بالنسبة 
إلينا، ألننا اعتدنا وجود حديقة في منزلنا، 
ونـــظـــام الــشــقــق يــحــرمــنــا هـــذه اإليــجــابــيــة في 
املنازل«. تضيف أن »الشقق في مدينة بسماية 
وبـــوابـــة الـــعـــراق وفـــي غــيــرهــمــا مــن املجمعات 
الــحــديــثــة، تــعــد فـــرص جــيــدة لــلــحــصــول على 
من  املريح  وبالتقسيط  مناسب،  بسعٍر  سكن 
خال إبــرام عقود مع الدولة، والحصول على 
قروض من املصارف الحكومية، لكن العراقين 
لم يعتادوا بعد هذا النوع من السكن، لكنهم 

مجبرون عليه في الوقت الحالي«. 
أما عاء محمود، وهو صحافي عراقي يسكن 
فــي مــديــنــة بسماية مــنــذ عــامــن، فــيــوضــح أن 

بات السكن في بغداد صعبًا 
)مرتضى السوداني/ األناضول(

Friday 23 April 2021 Friday 23 April 2021
الجمعة 23 إبريل/ نيسان 2021 م  11  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2426  السنة السابعة الجمعة 23 إبريل/ نيسان 2021 م  11  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2426  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني


