
االهـتـزازات بـل إن هـنـاك أســالـيب أخـرى
ـعــنى بــالـتــصـمــيم الـداخــلي واخلـارجي تُ

للمبنى وهيئته كذلك.
وفي هذا السـياق يقـول لوبكـوفسكي: "ما
ـثــالـيـة - أن جنـعل نـريـده - في احلــالـة ا
بـنى منـتظـماً ومـتنـاسقـاً بقـدر اإلمكان.. ا
إذا مـا كـان لـكل الـطــوابق االرتـفـاع نـفـسه
وكانت األعـمدة على شـكل شبـكةٍ تـفصـلها
ـبنى مـسـافات مـتـسـاويـة" سـتـزيـد قـدرة ا

على الصمود أمام أي زلزال.
لــكن مــصـمــمي نــاطــحـات الــســحـاب ذات
ــتــمــيــز ال يـــرحــبــون في أغــلب الــشــكـل ا
األحـــيــان بـــتــقـــد مــثـل هــذا الـــنــوع من
الـتـنــازالت مـا يـجـعل مـن الـشـائع حـدوث
طـلوبـة من جانب ـعايـير ا تبـاينـات ب ا
بنى قادراً على مقاومة هندس جلعل ا ا
الــزالزل والــرؤى اإلبــداعـــيــة الــتي يــريــد
عماريون تـطبيقها في البناء هندسون ا ا
ا يقود إلى أن تـنشأ توترات ب نفسه 

. الفريق
ويـقــول نـوريـهــيـرو إجــيـري مـديــر شـركـة
إجــيـري لــلـهــنــدسـة اإلنــشـائــيــة ومـقــرهـا
طـوكـيــو: "تـوجـد دائــمـاً صـراعــات كـبـيـرة
ـهـنـدسون بـينـنـا.. حلـسن احلظ يـتلـقى ا
ـــعــمـــاريــون فـي الــيـــابـــان - بــدورهم - ا
ـقدور تعـلـيـماً بـشـأن الـزالزل لذا يـكـون 
ـصــمـمـ تـبــادل الـنـقـاش ـهـنــدسـ وا ا

بشكل منطقي".
ولعل الوقت قد حان إللقاء نظرةٍ على برج
ـوجــود في طـوكــيـو وهـو "سـكــاي تـري" ا
ثاني أعلى مبنى في العالم. وقد شيّد على
ـستـقبـلية طرازٍ مـعمـاريٍ معـروف باسم "ا
اجلديـدة" ويُنـتفع فـيه بـعنـاصر مـعمـاريةٍ
عابد اليـابانية التـقليدية من تصميمـات ا

عروفة باسم "باغودا". ا
كــمـا يــتـضــمن عــمـوداً مــركــزيـاً مــرتـبــطـاً
ــكن لــلــعــمــود . و بــصــمــامــاتٍ زلــزالــيــةٍ
والصـمـامات أن تـمتـص مجـتمـعـةً الطـاقة

التي يوّلدها الزلزال.
إذا عدنا إلى ساتـو سنجـد أنه يعكف على
تـطـويـر حـلـولٍ هـنــدسـيـةٍ تـتـسم بـالـطـابع
باني من العملي واجلمالي مـعاً وتُمَكِّن ا

مقاومة الزالزل. 
WOzUA½«  ULOLBð

ويــقـول فـي هـذا الــشــأن: "عــنــدمــا أنـاقش
ـهـنـدسـ الـتـصـمــيـمـات اإلنـشـائـيــة مع ا
عـماريـ أبحـث دوماً عن طـريقـةٍ جلعل ا
ــقــاومــة الـزالزل ــرتــبــطــة  الــعــنــاصــر ا

متناغمةً مع التصميم العام للمبنى".
ويضيف بالقول: "أحياناً أتمكن من إيجاد
ــكــنــني من خاللــهــا دمـج هـذه وســيــلــة 
ـعـمـاري اخلـاص الـعـنـاصـر في اخملـطط ا
بـــكل طـــابـق من الـــطـــوابق وفي أحـــيـــان
أخرى أسـتطيع تـطويـر عنـاصر شـفافةٍ أو
نــصف شــفــافــةٍ وفي أوقــاتٍ ثــالــثـة" يــتم
االنــتــفـــاع بــعــنــاصــر مُــســـتــقــاةٍ من عــلم
ـبـنى الـهــنـدسـة مــوجـودة في تــصـمـيـم ا
وحتويلـها إلى عـوامل قادرةٍ عـلى حتس
بـنى فيـما يـتعـلق بالـصمـود أمام كفـاءةٍ ا
ثال يفيد استخدام الزالزل. فعلى سبيل ا
بـنىَ شـبــكـيـة في احلـيـلــولـة دون انـبـعـاج
والــتـواء الــهـيــاكل الــتي تُــسـتــخــدم لـدعم
باني.فإذا انبـعج أحد أجزاء هذه البنى ا
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مسح للنساء في 34 إقليما وذلك في
مـسعى لـرفع أصـواتـهن في الـعـمـلـية
الــســلــمــيـــة عــلى أن يــصــدر تــقــريــر
يــلــخص آراءهن في فــبــرايــر شــبــاط

قبل. ا
وأضــافت ”احلـــرب بــدأهـــا الـــرجــال
وسـيــنــهـيــهـا الــرجـال. لــكن الـنــسـاء
واألطفـال هم الذين يـتحـملـون أقصى
عـانـاة ولهم احلق في حتـديـد شكل ا

السالم.“
 ¡U M « …U½UF

وفي احلرب الدائرة منذ قرابة عقدين
كان لكل من طـرفيهـا دوره في معاناة
ــاضـي أبـدت الــنــســاء. فـفـي الــعـام ا
ـتــحـدة انـزعــاجـهــا من تـزايـد األ ا
جلوء الـقـوات األمـريـكيـة واألفـغـانـية
للـضربـات اجلويـة األمر الذي تـسبب
في تـزايـد أعـداد الـقــتـلى من الـنـسـاء
واألطفـال.لم تـصبح أفـغانـسـتان بـعد
رأة إذ يقول مكانا تسهل فـيه حياة ا
ـساواة بـ اجلـنـس دعاة حـقـوق ا
إن الــفـــتــيـــات مــازلن يـــجــبـــرن عــلى
الزواج ويـنـتشـر الـعنف األسـري كـما
أن مـعدالت وفـيـات األمـهـات مـرتـفـعة
في مخـتلف أنـحاء الـبالد السيـما في

ناطق الريفية. ا
غــيــر أن اخلــروج لــلــحــيــاة الــعــامــة
أصـبح أيـسر مـن ذي قبـل خاصـة في
ــدن مـثـل الـعــاصــمــة كــابــول حـيث ا
تعمل نساء كثـيرات خارج البيت كما
ـان من أن أكـثـر من ربع أعـضـاء الـبر

النساء.
ــان وبـعض إال أن نــائـبــات في الــبــر
الدبـلومـاسـي األجـانب يخـشون من
ــســـاواة بــ تـــراجع االهـــتــمـــام بـــا
اجلـنـســ في أي اتـفــاق لـلـسالم في
ضـوء الـتـركـيـز الـدولي الـشـديـد عـلى
إنهـاء القـتال والـقـضاء عـلى احتـمال
أن تـصـبح الـبالد مـأوى لـلـمـتـطـرفـ
يشنون منه هجماتهم في اخلارج.

وقــال دبــلــومــاسـي غــربي كــبــيــر في
كابـول تـمول بـالده مشـروعـات ترمي
ـــرأة ”ذلك هــــو احلــــد. لـــتــــمـــكـــ ا
والسـؤال هو إلى أي مـدى سيـقبـلون
تــــدهــــور وضـع الــــنــــســــاء فـي تــــلك
ـا يحدث بعض التراجع. العملية. ر
ــأمـــول أال نــعـــود إلى نــقـــطــة لــكـن ا

البداية.“
وخالل الــفـتــرة من  1996إلى 2001
في ظل حـكــومـة طـالـبــان الـتي كـانت
تـســمي نـفــسـهــا إمـارة أفــغـانــسـتـان
نوعات من اإلسالمية كانت النساء 
العـمل ويتـع عـليـهن ارتداء الـبرقع
الـذي يـغــطي الـوجه وال يــسـمح لـهن

بــاحلـاجــة الـشــديــدة لـلــسالم وتــريـد
وضع نهـاية لـلهـجمـات شبه الـيومـية
في مـختـلف أنـحـاء الـبالد والتي راح
ضحيـة إحداها ابـنها ضابـط الشرطة
وهو في الـثـانيـة والثـالث من عـمره
عام 2016. لكـنهـا تـصر أنـها ال تـريد

السالم على حساب حقوق النساء.
 uO³ «  U «e² «

وتقول ”إذا لم يتم الـتوصل التـفاقات
والــتــزامــات فــســتــبــقى الــنــســاء في

البيوت وسيحرمن من كل شيء.“
قــالت وجـــمــة فــروغ عـــضــو اجملــلس
كلف األعلى للـسالم في أفغـانستـان ا
بــالــتـفــاوض مع طــالــبــان إنــهـا و11
امـــرأة أخــــرى أعـــضـــاء فـي اجملـــلس
اضــطـررن خلــوض كــفــاح في ســبـيل

توصيل أصواتهن.
وأضــافت أن الــنـــســاء اضــطــررن في
بــعض األحــيـان لــرفع أصــواتــهن في
االجتـماعـات لتحـاشي جتاهـلهن وأن
االجتماعات عـقدت في بعض األحيان
في ساعـات متـأخرة لـيال في أماكن ال
تـشـعــر الـنـســاء بـاالرتـيـاح لـالنـتـقـال
إلــيـــهــا.ورغم رفـض حــركــة طـــالــبــان
اشــتـــراك احلــكــومـــة األفــغـــانــيــة في
احملادثـات الرسـميـة فقـد عقـدت فروغ
وأخريات من أعـضاء اجملـلس لقاءات

ـبـعـوث غـيـر رســمـيـة مع احلـركــة وا
اي خليل زاد. األمريكي اخلاص ز

من نـاحـيـة أخـرى تـقـول شابـات مـثل
زهــــال بــــابــــكـــر خــــيـل إن اجملـــتــــمع
األفـــغــــاني تـــغـــيــــر. وتـــمـــثل هـــؤالء
الشابات شـريحة من شـرائح السكان
سريعة النمو التي نشأت وكبرت منذ

سقوط طالبان.
وتـقـول زهال ( 28عـاما) الـتي كـانت
في أول ســـنــوات الـــدراســـة عــنـــدمــا
استـولت طالـبـان على احلـكم وهربت
أسرتـها لـلخارج ”في أفغانـستان لم
تعد النساء مثلما كن قبل  20عاما.“
وهي تـعــيش اآلن في كـابــول وتـلـعب
الـكـريـكت وتـروج لـلـتعـلـيم اجلـامـعي
للفتـيات. وتقـول إن وسائل التواصل
االجتـمـاعي مثل واتـسـاب وفيـسـبوك
تــتـيح لــلــنـســاء اسـتــخــدام شـبــكـات
تـــنــظـــيـــمـــيــة فـي الــداخـل واخلــارج

سيكون من الصعب حتجيمها.
وقالت إنـهـا لـيس لديـهـا نيـة الـرحيل
عن أفــغـانــسـتــان رغم مــخـاوفــهـا من

عودة طالبان.
وأضافت ”حققنـا ذلك من قبل ... لكن
ـــؤكـــد أن الــهـــرب لم يـــعـــد هــو من ا
الـــســــبـــيل. لـن نـــرحل عـن وطـــنـــنـــا.

وسندافع بكل تأكيد عن حقوقنا.“
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لشن هـجمـات إرهـابيـة على الـواليات
ـتحـدة وحـلـفـائـها .“مـشيـرا إلى أن ا
واشـــنــطن تـــريـــد من طــالـــبـــان قــطع
عالقاتـهـا بتـنظـيمـي القـاعدة والـدولة

اإلسالمية.
وأضاف الـقيـادي الذي طلـب عدم ذكر
اسـمه ”مـســتـعــدون لـنــبـذ أي صالت
بـالـدولـة اإلسالمـيـة لـكن نـرفض قـطع
الـعـالقـات مع الــقـاعــدة ألنــهم قـبــلـوا
بالقـائد األعـلى لطـالبان الـشيخ هـيبة

الله أخونزاده زعيما لهم أيضا.“
وقـتل نــحـو 65 شـخــصـا في هــجـوم
تــبــنـتـه حـركــة طــالــبــان عــلى قــاعـدة
لالستـخـبـارات األفغـانـية بـحـسب ما
أفـــــاد مــــســـــؤول مــــحـــــلـي امس في
حصـيـلة جـديدة أعـلى بـكثـيـر من تلك
الـــتي وردت عــــقب وقـــوع الـــهـــجـــوم
االثن وبلغت  12قتيال. وقـال محمد
سردار بـاخياري نـائب رئيـس مجلس
والية وردك حيث وقع الهجوم االثن
"انــتـشــلــنــا نــحـو 65 جـثــة من حتت
األنـقـاض بـاألمس". وحتـدث مـسـؤول
أمــني رفـــيع طـــلب عــدم الـــكــشف عن
هــويــته عـن مــقــتل  70شــخــصــا في

الهجوم.
وقبل  18عامـا وفي ذروة حكم حـركة
طالـبان في أفـغانـستان تـولت روشان
مشال تعليم ابنتيها القراءة والكتابة
مع نــحـو عــشـر بــنـات مـن احلي قـمن
بتـهـريب الكـتب الـدراسيـة إلى بـيتـها

في أجولة بطاطا.
وحـــصـــلت الـــبـــنـــتــان عـــلـى درجــات
جامعية في االقتصاد والطب. غير أن
روشـان تــخــشى اآلن احــتـمــال عـودة
طالـبان التـي كانت تـمنع الـنساء من
الدراسة أثناء فترة حكمها للمشاركة

في احلكم.
وقالت روشـان في مقابـلة في مـكتـبها
في كابول ”يقولـون إنهم تغـيروا لكن
لدي هـواجسي. مـا من ثقـة ... ال نريد
أن يـحـل الـسالم وتــفــقـد الــنــسـاء كل
اإلجنازات التي حتقـقت في السنوات

السبعة عشرة األخيرة.“
ومع تصاعد وتيرة احملادثات الرامية
إلنـهــاء حـرب أفـغــانـســتـان الـطــويـلـة
تخـشى النـسـاء من أمثـال روشان من
عــودة عـــقــارب الـــســاعـــة إلى الــوراء
وفـقــدان مــا حتـقـق بـشق األنــفس من
حـريـات مـنـذ أطـاحت قـوات أفـغـانـيـة
تدعمها بـاكستان بـطالبان عام 2001

وتخش من تهميش أصواتهن.
وقــالـت إحــدى مـــعــاونـــات روال غــني
زوجـة الـرئـيس األفـغـاني إن الـسـيـدة
األولى أطــلــقت إشــارة الــبــدء إلجـراء
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قالت مـصادر من حـركـة طالـبان امس
تـوقع مشاركـة القائد السبت إن من ا
السـيـاسي اجلديـد لـلحـركـة قريـبا في
اجـتـمـاعـات مع مـسـؤولـ أمـريـكـي
تُعقـد في قطـر فيمـا دخلت مـفاوضات
ـســتـمـرة في تـهــدف إلنـهـاء احلــرب ا
أفـغــانـســتـان مــنـذ  17عـامــا يـومــهـا

السادس.
وتتواصل محادثات السالم التي كان
قـرر انعقـادها لـيومـ فقط على من ا
ـــثـــلـــ عن الـــرغم مـن انــســـحـــاب 
طـالـبـان لـفـتـرة وجـيـزة يـوم اجلـمـعـة
بعـوث األمريكي بسبب خالفـات مع ا

اي خليل زاد. اخلاص ز
وذكــر مـســؤوالن كــبــيــران في حــركـة
ـفـاوضات أن طالـبـان يـطـلعـان عـلى ا
ال هـنـاك زخمـا يـتـزايـد مـنـذ تـعـي ا
عـبــد الـغــني بــرادار قـائــدا سـيــاسـيـا

للحركة يوم اخلميس.
تـوقع أن يـتـوجه بـرادار الذي ومن ا
خرج من الـسـجن في باكـسـتان الـعام
ـــــاضي إلـى قــــطـــــر لـالنــــضـــــمــــام ا
توقع أن للمـحادثـات في خطـوة من ا
ـتـحدة تـلـقى تـرحـيـبـا من الـواليـات ا
الــــــتـي تــــــرغب فـي الــــــتــــــحــــــدث مع

شخصيات بارزة في احلركة.
وقال أحـد كـبار مـسؤولـي طالـبان في
ـتـوقـع أن يـنـضم أفـغـانــسـتـان ”من ا

قريبا.“
ولم يتـسن احلـصـول على تـعـليق من

السفارة األمريكية في كابول.
وهـــنـــاك تـــســـاؤالت بـــشـــأن احلـــالــة
الـصـحـيـة لـبـرادار إذ قـال مـسـؤولـون
في طـــالـــبــان بـــعـــد اإلفــراج عـــنه في
أكتـوبر تـشـرين األول إنه يحـتاج إلى
الـراحة قـبل االنـضـمـام جملـلس قـيادة

احلركة.
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وكــــان بـــرادار يـــقــــود الـــعـــمــــلـــيـــات
الــعـــســكــريـــة لــطــالــبـــان في جــنــوب
أفــــغـــــانــــســــتـــــان وألــــقى فـــــريق من
اخملابـرات الـبـاكسـتـانـية واألمـريـكـية

القبض عليه عام 2010.
وعندما ينضم برادار للمحادثات فإنه
ســيـــواجه مــهـــمــة تــهـــدئــة اخملــاوف
األمـريـكـيـة حـيال رفـض طـالبـان قـطع
عالقاتهـا بتـنظيم الـقاعـدة وهو سبب
ـــــبـــــعـــــوث اخلـالف األســـــاسي مـع ا

األمريكي يوم اجلمعة.
وقال قيادي بـارز في طالبـان لرويترز
تحدة أنها ”أكدت طالبان للواليات ا
سـتـعـارض أي مـحـاولة مـن جـمـاعات
متشددة الستـخدام أفغانـستان قاعدة
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ــبـاني تــوجـد في الــيــابــان بـعض أكــثــر ا
مرونة في العـالم بقدر يـجعلهـا تصمد في
وجه الـــزالزل. ويــكـــمن الــســـر في ذلك في
قـدرة تـلك األبــنـيـة عـلى "الـتــمـايل" عـنـدمـا

تهتز األرض من حتتها.
نـتـشرة في وتهـيـمن ناطـحـات السـحـاب ا
طوكيو وأوساكا ويوكوهاما على الصورة
دن. وتـعـطي األبـراج عادةً العـامـة لـهـذه ا
كن انطبـاعاً بـأنها راسـخة وثـابتة كـما 

لبناءٍ من صنع اإلنسان أن يكون.
وتمثل هذه األبـراج الشاهقـة خلفيـةً ثابتةً
ــنــاطق ــشـــهــد احلــيــاة الـــيــومــيـــة في ا
احلـضـريــة الـيـابــانـيـة كـمــا تـفـعل في أي
مديـنـة كبـيـرة ومتـقـدمة في أي مـكـان آخر
في العـالم. وبـينـمـا يتـحـرك النـاس وكذلك
السيارات بصخب حـول هذه األبنية تظل
راسـخــة ال تــتـحــرك وكــأنـهــا تــربط بـاقي
تواصل ـفعـمة بالـنشـاط ا ديـنة ا أرجاء ا

واحملموم وتُبقيها في مكانها.
لكن ال يتـطلب األمر سـوى وقوع زلزال كي
ـنــظـور مــا هـو إال وهم. يـتــضح أن هــذا ا
سألـة تخـتلف عـلى أي حال في الـيابان ا
إذ يتع عـلى ناطحات الـسحاب هناك أن
تـصـبح قـادرةً عـلى الـتـمـايل مع الـزالزل ال

أن تنهار بفعلها.
رغم أن زلزال توهوكو الذي ضرب اليابان
عام 2011 يُـعـرف بـأنـه أحـد أكـثـر الـزالزل
الـتي وقــعت في اآلونـة األخــيـرة تــدمـيـراً
فــــإنـه لــــيس ســـــوى واحــــد من األحــــداث
شابهـة الكثيرة الـتي يشهدهـا هذا البلد ا

. سنوياً
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فأرخبـيل اليـابان يقع عـلى طول مـا يُعرف
" على بـ "حزام الـنار حول احملـيط الهـاد
ناطق أوراسيا حافة الصفائح التكتونية 
. وعـنـد احلـافة واحمليـط الهـاد والـفـلـب
الـفــاصــلـة مــا بـ كـل صـفــيـحــةٍ وأخـرى
ـا يؤدي تنـضغط إحـداها حتت الـثانـية 
إلى تراكم ضغوط غير عـادية في كثافتها.
ـثل الـزلـزال تـنـفـيـسـاً لـهـذه الـضـغوط و
ا يـقـود حلـدوث هزات تـصل في قـوتـها
إلى حـدٍ كـافٍ لــتـسـويـة مـديــنـة مـتـوسـطـة

احلجم باألرض.
ــقـامــة في الـيــابـان لــيـست ُ لـكـن األبـراج ا
ــبـاني الــعـاديـة. فــبـحـسـب جِن سـاتـو بـا
وهو مهندس إنشاءات وأستاذ مساعد في
جامعة طوكـيو ال بد أن تتـمتع كل األبنية
هناك - حتى وإن كـانت صغيـرةً أو مؤقتةً
ــرونـــة الالزمــة لــلـــصــمــود في وجه - بــا

الزالزل التي تضرب هذا البلد.
ـرونـة وهـنـاك مـسـتـويــان رئـيـسـيـان من ا
ــهـنــدسـون بِــجـد لــضـمــانـهــمـا; يـســعى ا
أولـهـمـا هـو ذاك الــضـروري لـلـصـمـود في
وجه الــزالزل األقل قــوة من الــنــوع الــذي
كن أن يضرب أي مـبنى ياباني ثالث أو

أربع مرات خالل عمره االفتراضي.
ــســتــوى يـتــمــثل هـدف وفي إطــار هـذا ا
مـهــنـدسي اإلنـشــاءات في احلـيــلـولـة دون
حــــدوث أي أضـــرارٍ حتــــتــــاج إلصالحٍ في
بـنى جـراء هـذه الـزالزل ضـعيـفـة الـقوة ا
وهو مـا يعـني أن يكـون التـصمـيم مُحـكماً
على نحو يُمَكِّنُ الـبناء من مواجهة أيٍ من

الزلزال ومقاومتها.
طـاطية حتت ويتم وضع هذه الـبطـانات ا
األعــمـدة احلــامــلــة لـلــمــبـنـى مـهــمــا كـان

موقعها في أساسات البناء.
ورغم أن مــســألـة تــهــيــئــة وضع األعــمـدة
اخلرسانية وجـعلها تستـقر على مثل هذه
ـوضـوعة بـدورها ـطاطـية - ا البـطانـات ا
بنى - تشكل إحدى الوسائل فوق قاعدة ا
الرئيـسية الـتي تمكن األبـنية من الـصمود
فـي وجه الــــــزالزل; فـــــإن الـــــلــــــجـــــوء إلى
اســتــخــدام صـمــامــاتٍ لــتــثــبــيط احلــركـة
واالهــتــزازات وتــخــفــيــفــهــا ونــشــر هـذه
الصمـامات في نقـاطٍ بالـطوابق العـليا من
ـكن أن تـزيـد كـذلك من مـسـتـوى ـبـنى  ا

مرونته.
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ــكن أن يـتـحـرك ويـقـول لـوبــكـوفـسـكي: "
ـسـافة 1.5 متر (5 أقدام) ـرتفع  بـنى ا ا
ولـــــكـن إذا وضـــــعت صـــــمـــــامـــــاتٍ عـــــلى
مستويات عـلوٍ معينـة - بواقع كل طابق
مثالً وصـوالً إلى أعـلى الـبنـاء - فـسيـكون
بوسعك أن تـقلص احلركـة إلى مسافةٍ أقل
ـنع حــدوث تــدمـيــر لـلــبـنى بــكـثــيـر مــا 

بنى". وجودة فوق قاعدة ا ا
ضـخات وتبـدو هـذه الصـمـامات أشـبه بـا
الـتي تُـسـتـخــدم مع الـدراجـات الـهـوائـيـة
ــلــوءة بــالــسـوائل ال بــاســتـثــنــاء أنــهـا 
بـالـهـواء. وتـقـوم فـكـرة عـمـلـهـا عـلى أنـهـا
ـوجـود بـداخـلـهـا تـضـغط عـلى الـسـائل ا
عندما تنـضغط هي دون أن يؤدي الضغط
قدارٍ الواقع عـليـها إلى حتـريكـها سـوى 
طـفـيف. وتـقـود هـذه الــعـمـلـيـة إلى تـقـلـيل
االهـــتــزازات الـــتي حتـــدث بـــ جــنـــبــات

بنى. ا
اجلمع ب األناقة واألمن والسالمة

ـا يــكـفي ــبـنى مــرنــاً  لـكـن طـرق جــعل ا
لــلـصــمــود أمـام الــزالزل ال تــقـتــصــر عـلى
اســتـــخــدام وســائل مـــعــقــدة تـــســتــهــدف
امتصاص الـطاقة الـزلزالية وتـخفيف قوة

ــاثـله في سـيــسـاعــده وجـود جــزءٍ آخـر 
ـــكــان عــلى أال الــشــكـل ومالصقٍ له في ا
يـلــتـوي بــشـكلٍ كــبـيــرٍ كـمــا يـوزع مــهـمـة
امـتـصـاص الـطـاقـة عـلى أكـثـر من نـقـطـة.
ونـتـيـجـةً لـذلك يـسـاعـد الـهيـكـل الشـبـكي
ــبـاني وتـدعـيـمـهـا دون أن عـلى تـقـويـة ا
كن أن يقلل ذلك من قيمـته اجلمالية إذ 

يكون بديع الشكل في الوقت نفسه.
عـايير ال يتسم الـهدف اخلـاص بتحـديد ا
ـطـلوبـة لـتـشـيـيـد مبـانٍ مُـقـاومـة لـلزالزل ا
ومن ثـم بــنـــائــهـــا بــالـــفــعـل أمــراً يـــتــسم
باجلـمود والـسكـون. فـالبـاحثـون يسـعون
دومـاً لالسـتـفـادة مـن الـصـدوع الـزلـزالـيـة
النشطة في الوقت الراهن من أجل بلورة
تــقـديــراتٍ وتـكــهـنــاتٍ بــشـأن الــتـأثــيـرات
ستقبل احملتملة للزالزل الـتي ستقع في ا

باني. على ا
لكن ثمة مشكلةً في هذا الصدد تتمثل كما
يــقـول إجــيــري في أن قــوة الــزالزل الـتي
ـنطـقة التـي تقع فـيها تضـرب اليـابان وا
تـزداد قـوةً عـلى مـا يــبـدو شـيـئـاً فـشـيـئـا
وهــو مــا يـجــعل الــتــكــهن بــقــوة الــهـزات
ــكن أن نـواجــهــهـا في الـزلــزالــيـة الــتي 

ستقبل أكثر صعوبة. ا
ــبـاني الــغـد أن تـتــحـمل ـكن  ولـكن هـل 
توقعة وتواجهها دون أن أقوى الزالزل ا

يلحق بها أي ضرر?
يـجــيب لـوبــكـوفـســكي عـلى هــذا الـسـؤال
ـــفــتــرض أن يــكــون بــالــقـــول: "نــعم من ا
كناً (ولكن) في باني  تشييد مثل هـذه ا

عقول.  حدود ا
ــنـظـومــات اخلـاصــة بـعـزل إذ أن أنـواع ا
القـاعـدة (الـزلزالـيـة) والـدعامـات وأنـظـمة
الركـائـز.. التي نـستـخـدمهـا سـتحـقق هذا

الهدف".
وتـكمن الـوسـيـلة الـكـفـيلـة بـتـشيـيـد مـبانٍ
قادرةٍ على مـواجهـة أكثـر الزالزل قوة في
العـمل تدريـجـياً عـلى جتربـة كل مـا لديـنا
من تقـنيـاتٍ تُعـرف بـأنهـا تُسـتخـدم جلعل
ــبــاني أكــثــر ثــبــاتــاً واسـتــقــراراً وذلك ا
بـالتـزامن مـع جتريب أكـثـر الـتـصـمـيـمات
ابتـكـاراً كاالسـتـعانـة بالـهـياكل الـشـبكـية

ثال. على سبيل ا
ـــكن أن تُـــشـــكل هـــيـــاكل بـــجـــانب ذلك 
صغـيرة وجتـريـبيـة إضافـةً إلى جـعبـة ما

هندس من وسائل وأدوات.  لدى ا
ومن ب أمثـلة تلـك الهيـاكل هذه الشـبكة
ـعقـدة مـتـعـددة السـطـوح الـتي صُـمِمَتْ ا
ـقـاومـة حدوث أي انـبـعـاج في عـملٍ فـنيٍ
يـوجــد في بــلـدة نــاوشـيــمــا الـواقــعـة في
مـــقــــاطـــعـــة كــــاغـــاوا وصـــمــــــــــمه ســـو
ـتوقعة فوجيمـوتو.ونظراً لـلطبيـعة غير ا
ــسـتـحـيل أن لـلـكــوارث الـطـبـيــعـيـة من ا
نعرف مسبقاً ما إذا كان تصميم ما بعينه
بنى الـذي سيُشيّد على أساسه سيجعل ا
قــادراً عـــلى الـــصــمـــود في وجه الـــزلــزال
ـقـبل أم ال حـتى تـقع هـذه الـهزة الـقوي ا

الزلزالية بالفعل.
ـتخـصص ـكن للـمهـندس ا وهكذا ال 
ـعـنـيـ في مـقـاومـة الـزالزل ونــظـرائـهم ا
بـالتـصـمـيم واإلنـشـاءات أن يـتـيـقـنوا من
مدى مرونة تصـميماتـهم سوى بعد فوات

األوان.

هـذه الـهـزات الـزلــزالـيـة دون أن تُـلْـحِق به
أذى.

رونـة فهو ذاك ـستـوى الثانـي من ا أما ا
واجهة الزالزل شديدة القوة وهي الالزم 
أقل عـــددًا وفــرصــاً فـي احلــدوث بــكـــثــيــر
مُــقــارنــةً بــالـــنــوع الــســابق. و حتــديــد
مسـتوى مـثل هذه الـهزات بـناءً عـلى شدة

ما يُعرف بـ "زلزال كانتو الكبير 1923.
وكـان هـذا الـزلـزال قـويــاً لـلـغـايـة وبـلـغت
شدته 7.9 درجة عـلى مـقـياس ريـخـتـر ما
أدى لتدمـير مـدينـتيْ طوكيـو ويوكـوهاما

ومقتل أكثر من  140 ألف شخص.
وبــالــنـســبــة لــلــزالزل األكـثــر قــوة من ذلك
هندسون للحفاظ على الزلزال ال يسعى ا
ـقـام ـبـنى في حـد ذاته ويـهـتـمـون في ا ا
األول بـتـجـنب وقـوع خـسـائـر بـشـريـة مـا
يعـني تـسـامحـهم مع حـدوث أي أضرارٍ ال

توقع ضحايا.
ويـقـول زيـغـي لـوبـكـوفـســكي اخلـبـيـر في
ـرء الـزالزل في كـلــيـة لـنـدن اجلــامـعـيـة "ا
باني حلـماية أرواح الناس.. هذا يصمم ا

طلوب". هو احلد األدنى ا
حـتى يـتـسـنى لـلـمبـنـى الصـمـود في وجه
القوى الهائـلة الناجمـة عن الزالزل يتع
كنٍ من الطاقة عليه امتصاص أكبر قدرٍ 
الزلزالية. ويقـول ساتو في هذا الشأن: "ال
ـــقـــدوره ـــبـــنـى إذا مـــا كـــان  يـــنــــهـــار ا
امــتــصـــاص كل الــطــاقــة" الـــتي يــوّلــدهــا

الزلزال.
ويـــحــــدث ذلك فـي األســـاس مـن خالل مـــا
يُطـلق عليه عـملـية "الـعزل الـزلزالي" التي
ـــبــاني أو الـــهـــيــاكل يـــتم فــيـــهـــا وضع ا
اإلنشـائيـة علـى حوامل أو أسـطح تتـحمل
الـــصــدمـــات أو تــمـــتــصـــهــا. وفـي بــعض
األحيان تتسم مثل هـذه األسطح ببساطة
الـتـكـوين إلى حـد كــونـهـا مـجـرد كـتلٍ من
طـاط يتـراوح سمـكهـا ما ب  30إلى 50 ا
سنتيمتراً تقريباً (من  12إلى  20 بوصة)
وذلك بـهـدف حتـمل الــهـزات الـنـاجـمـة عن

ـشحون بـاألزمات مـنذ أكثـر من عقد ر الـعراق بأيـام  عصـيبة من تـاريخه ا
ر به من الزمـن حيث تـتـضـاءل فـرص الـنجـاح مع اخملـاض الـصـعب الـذي 
فترض ان ينعـكس بإيجابية على البـلد وانتظار ثمرة هذا اخملـاض الذي من ا

احلياة العامة للبالدوالعباد .
 ومع األسف ; نشـهد العـكس حيث بدت تـتضاءل مـساحات الـتفاؤل بـتحقيق
االستـقرار السياسي الذي حتول بفـعل االطماع والتمدد الى صراع سياسي
.. نعم كـنا بأنتظار االستقـرار السياسي الذي ينسـحب تماما على االستقرار
نشود التي يحتاجها األمني ثم االقـتصادي ولم يكن حلركة البناء والتـطور ا
البلـد اي وجود ضمن اخلطط الـعامة للـبلد بل اصبـحنا نشـهد حلوالً تـرقيعية
ـتراكمة على صـعيد البنـيّة التحتـية واعادة اعمار شاكل ا التتنـاسب وحجم ا

دمرة جراء العمليات العسكرية والتعليم والصحة وو.... الخ . دن ا ا
 وحتى عـلى مستوى عودة النازحـ لم تقم الدولة بأجراءات حقـيقية تتناسب
وحجم األزمـة وتمنع أنعكاسها بالسلب على السلم اجملتمعي  ولألسف بدت
ـشاكل كـأنهـا مشـاكل كبـيرة ومـعقـدة وغيـر قابـلة امـام السـياسـيـ كل تلك ا
لـلـحل  وحتـول الـقـادة الــسـيـاسـيـون في الـعـراق الى قـيـادات  ازمـة حـواريـة
ورجــال شـاشــات واعالم  فـتــواجـدهـم عـلى االعالم اكــثــر من وجـودهم  في
ميـادين العمل لتـعزيز مبـاديء العمل اجلـماعي وحل االزمات وترسـيخ مفهوم

الوحدة الوطنية  وفي ظل هذا التخبط 
نـضوية في العملية  بدأت تـتضاءل فرص إعادة اللحمـة والثقة ب األطراف ا
ـصـالح واالرتــبـاطـات لـكل الـسـيـاســيـة نـتـيــجـة اخـتالف الـرؤى واألهــداف وا
فصيـل منهم وهو مـا يتلـمسه العـراقيون الـيوم بوضـوح جعلـهم في واد بعيد
ذهبية اصبحت رجعيـات الدينية وا جدا عن قـادة الرأي والسياسة  وحتى ا
أكثر األطـراف توجيها"  النـتقاد النخب السـياسية سواء في الكـابينة الوزارية
أو في مجـلس النواب العـراقي بسبب مـا آلت إليه أوضاع البـلد وهو ما أربك

زيد من الضبابية . الصورة العراقية ومنحها ا
ـختلف مشـاربها وانـتماءاتـها حالـة من البيوت لقد شـكلت الكـتل السيـاسية 
ُـثل والـقـيم الـعـلـيـا لـلـبـلد  بل ـبـاديء وا العـنـكـبـوتـيـة الـواهـنـة عـلى حـساب ا
اصبحت بـيوت العنكبوت السيـاسية تتحدث عن قيم معنـوية ومنظومات وطنية

هي في االساس ال وجود لها 
النهُ حديث واهن ? 

وفي ظل التـيه وعدم االنسجام الذي تـشهدهُ العملـية السياسيـة جعلت للعراق
(الوطن ) صـورة مشوهة ومـضطربة وواهنـة في الساحة الـدولية  بل البعض
يـفـكر بـشـكل جـدي باعـادة غـزو العـراق وبـلـد اخر يـفـكر في نـقل مـعـركته مع
اعدائه الى ارض الـعراق وآخـر يفـكر بـنهب وسـلب خيـرات العـراق  واصبح
ـطـرقــة والـسـنــدان ; فـبـ مــطـرقـة الـكــتل الـســيـاسـيـة الـعــراق وشـعـبه بــ ا
وطموحـاتهم الشخـصية واحلزبـية التي تنـطلق اما من عـقدة مذهبـية او قومية
نصب او اطمـاع التعدو ان تـكون اطـماعـاً شخصـية حـزبية ضـيقـة باجلـاه وا

ال   وا
وبـ اطـمـاع دولـيـة حتـاول اسـتـغالل الـعـراق لـتـحـقـيق مـصـاحلـهـا ومـصـالح

شعوبها على حساب العراق وشعبه. 
طرقـة والسندان ان يتـخلص من احلال البائس الذي ن يـكون ب ا كن  فال
يعـيشه وهو يعيش فـي فلك نفس العقـول البائسـة والقيادات صـاحبة مشروع

تراكم . الفشل ا
نحن كـعراقيـ بعـيداً عن كل انـتمـاءاتنـا ووالءتنا يـجب ان جند طـريقـة تفـكير
جديدة وعقوالً منتجة  ودماء قادرة على الفعل في ظل دور السبات السياسي
الذي يـعيشه البلد  فنحن بأمس احلـاجة الى عقل مدبر ويدين تنفذ وشخص
يــتـابع الـتـنـفـيـذ كي نـتـمـكن من ان نــحـول الـسـاحـة الـعـراقـيـة الى خـلـيـة عـمل
ناضجـة ومنـتجـة للجـميع يـعرف حـقوقـة وواجباته بـعيـداً عن شعـارات الكذب
والتـدليس الرنـانة الـتي مورست مـنذُ خمـسة عـشر عـام  والنتـيجـة مزيداً من

واطن بالسياسي.  االنقسامات واالختالفات وفقدان ثقة ا
نحن نـترقب بحذر مايـحدث من حتركات مريـبة في البلد
وهــــو عـــلى وشك ان يــــتـــحـــول الـى ســـاحـــة صـــراع
مسـتأجـرة (بالـوكالـة) يقـابلـها صـمت مطـبق من قبل
هم ;   احلكومة وقادة الكتل السياسية  والسؤال ا
ـا يحـدث    وااليام  اين دور قـادة الفـكـر والرأي 

فاجأت . القادمة حُبلى با
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e»‰∫ طريق تشوشو السريع الذي دمره زلزال وقع عام  2016وبلغت شدته  6.4درجة على مقياس ريختر “

ــغــادرة الــبــيت إال بــصــحــبــة أحـد
األقارب من الذكور.

وتـقـول طـالـبـان إنـهـا تـغـيـرت وإنـهـا
ستسـمح بتعـليم الـنساء لـكنهـا تصر
ـــــدارس بــــ عـــــلـى الـــــفـــــصل فـي ا
اجلـــنــســـ وعـــلى ارتـــداء الــنـــســاء

مالبس فضفاضة.
ــتــحـدث وقــال ذبـيـح الـلـه مـجــاهــد ا
اضي باسم احلركة لرويترز الشهر ا
ا لديها ”نريد أن تتقدم أفغانستان 
فـي الـــــوقـت احلــــــالي مـن إجنـــــازات
وتـــطــــورات. لـــكـن ثـــمــــة إصالحـــات
وتـغــيـيــرات ســتـواجه اإلمــارة فـيــهـا

صعوبات.“
وال يكفي ذلك لتهدئة مخاوف النساء
ــة رحـيــمـيـار الــعـائل من أمـثــال كـر
الرئـيسي ألسـرتهـا بعـد مقتـل زوجها
برصاص طالبان في إقليم قندوز عام
 1996وإصابة زوجها الثاني

بـجــروح وعـجـزه عـن الـعـمـل بـعـد أن
سجنته احلركة نحو ثالث سنوات.
وكثيرا ما تضطر لـتهدئة روع بناتها
الالئي في سن الــدراســة اجلـامــعــيـة
ألنــهن يــشــعــرن بــالــغــثــيــان عــنــدمـا
تـــتــنـــاهى إلـى أســمـــاعـــهن أصــوات

الرصاص أو يرد ذكر طالبان.
وتشـعـر مثـل كثـيـرين من األفغـانـيات

واطن في خطوة يقـال ان مراكز الشرطة  لم تعد تسمع وال تتقبل شكاوى ا
ـة في العراق اجلديد  كبـيرة لصالح الفـاسدين وتعزز وتـرسخ مفهوم اجلر
اذ ان الشـرطة في زمن الـدكتـاتوريـة برغم قـلة جـرائم السـرقة آنـذاك اال انها
ـجرد ان يـتصل أي شحص واطن  ة فـورا بال عنـاء ا وقع اجلـر حتضـر 
ــتـابــعـة وحتــقـيق في أي عـلى رقـم ( اخملـصص ) آنــذاك  لـتــكـون حــاضـرة 

ة تقع وان كانت صغيرة .. جر
واطـنـ بان الـداخـليـة اتـخذت طـريـقة جـديـدة حلمـاية الـيـوم شكـا عـدد  من ا
اجملرمـ واللصوص اذ ال تقبـل أي شكوى سرقة اال بعـد ان يذهب الضحية
بنفـسه الى منطقة أخـرى ابعد ويضطر لـتقد شكوى لـدى احملكمة يثبت من
خاللـهـا بـانه مـسـروق  وهـي عـمـلـيـة تـتـطـلب صـرف ورشـاوى في بـلـد اغـلب
مؤسـساتهـا وموظـفيه لم يـعد يتـحركـوا خطـوة اال بالرشـوة . فيـما االجراءات
سكـ على تتبع شكواه واللحاق واطن الفقير ا الروتيـنية القاتلة ال تسـاعد ا

باجملرم الذي هو حر طليق بل محمي من أجهزة الدولة بطريقة ما .
ــنـاطق الـشـعـبـيـة ظـاهـرة سـرقـة ارقـام مـنــذ سـنـوات الـتـغـيـيـر انـتـشـرت في ا
السـيارات وكـذلك الدرجات والـستـوتات وقد ظـلت مسـتمرة بال عالج  اذ ان
إجراءات مـراكز الـشرطـة  تصب لـصالح الـلص  فيـما تـعاقب الـضحـية بـعد
منـعه من تتـبع شكـواه واالكتـفـاء بالـدعوات عـلى اللـصوص ومن يـحمـيهم من

رؤوس النظام اجلديد ..
ـتـحـضـر نـادر مـا تـشـاهـد شـرطـيـاً في الـشـارع الـعـام فـان في دول الـعـالم ا
واجـبه لم يـعد رقـابـيا بـعـد ان تولـت الكـامـيرات الـواجـبات  فـيـما نـرى افراد
الشـرطة احمللـية يرتـدون زيا موحـدا يقـفون بصـورة رمزية تـدل على وجودهم
ثلـون رمزا للنظام ـهمة  ؤسسات والـشوارع والساحات ا في بوابـة بعض ا
بـالـزي واحلركـة والـدقة واالحـتـرام والسالح والـهـيبـة .. فـيمـا اغـلب شرطـتـنا
ـنهـوب  وهم ـئـات االالف عـلى امـتـداد شـوارع ومـدن عـراقـنـا ا يـنـتـشـرون 
بـازياء مـتـلونـة مهـلـهلـة وبعـضـهم لم يتـقـيد بـلبـس الزي فـيمـا أجـساد الـبعض
مـتـكرشـة مـترهـلـة  بصـورة مـخزيـة  وبـعضـهم يـجـلس وسالحه على األرض
وآخـر يـدخن في الـسـيطـرة فـيـمـا أخر يـجـر االركـيـلـة ويحـتـسي الـشـاي امام
ـفردات ـزحـون بـعضـهم مع بـعض يـتـلفـظـون  انـظـار العـالم فـيـمـا اخرون 
تخـدش احلياء العام واخرون يـتهاوشون مع السواق وغـيرهم باصوات عالية

جدا ال تمت للنظام بصلة .. 
ـجـرد ان يــنـزل بـنـفـسه - بال هـذا فـيض من غــيض يـسـتـطــيع أي مـسـؤول 
مــوكـبـه - الى الـشــارع ويـطـل بـراسه مـن الـنــافـذة لــيـرى الــعـجــائب في بــلـد

العجائب ..
ـتـنـبي  حـيث تـعـرض الـكتب كـنـا نـتمـشى كـعـادتـنـا األسـبـوعيـة في شـارع ا
ــعـبـرة عن نـوع من فـضـاء احلـريـة وشـكل من وتـنـتـشـر الـفـعـالـيـات الـعـامـة ا
ـتنـاسب مع شـكل وطـبيـعـة الـنظـام الـعام الـذي يـحكم ـقـراطيـة ا اشـكـال الد
الــعـراق اجلـديــد  وقـد لـفت نــظـري الـدكــتـور كـاظـم الـربـيــعي حـيـنــمـا أشـار
ـة والعقـاب  من باب التهـكم والنقد بضـحكة الى كتـاب شهير بـعنوان اجلر
ر به العراق في بعض اوجهه اذ قال : ( لم يعد هناك عقاب  ا  الكـوميدي 

ة بال عقاب ) !! ينبغي ان يغير عنوان الرواية الى جر
ـة والعـقـاب رواية كـتـبـها الـروائي الـروسي  دوستـوفـيسـكي   نُـشرت اجلـر

ألول مرة عام 1866.
ة والعقاب قائال (كان وقد مزحت مع صديقي الدكتور وهو يذكر اسم اجلر
ـة ــة بال عــقــاب او اجلــر ــاضي امــا االن فــقــد أصــبــحت اجلــر ذاك من ا
ـان - اذا حتركت الـقضـية المـتار ضـد اللـصوص والـعتاب  – باضـعف اال
واجملــرمــ وال سـيــمــا مـجــرمي الــشـوارع الــذين بــرغم ارتــكـابــهم عــشـرات

السـرقات واحملاوالت الفاشلة امام الناس الذين يعرفوهم
حـفــظــا عــلى الــغـيـب  اال انـهـم اصـبــحــوا مــطــلـوقي
ا شاءوا بـعد ان وجدوا الـسراح احرار الـتصـرف 
لهم قـانونـاً يحـمي وشرطيـاً يقـبض .. ولن يغـير الله

ما في قوم حتى يغيروا ما في انفسهم ) .
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