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مياه امطار
العواصف تغمر
شوارع ايرلندا
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{ القـدس (أ ف ب) - أعـلن اجليش
االســرئــيـلي أن قــواته هــاجـمت في
وقت مبكر من اإلثن مواقع حلركة
حـــمـــاس في غـــزة بــــعـــدمـــا أطـــلق
نـاشطـون فـلسـطيـنـيون قـذيفـة على
الـدولـة الــعـبـريــة.وقـال اجلـيش في
بـيــان إن "مـقـاتـالت حـربــيـة أغـارت
عــلى عــدد من األهــداف اإلرهــابــيــة
نـظـمـة حمـاس اإلرهـابـية الـتـابـعـة 
جنوب قطاع غـزة" موضحا أن ب
واقع "مـجمع تدريـبات وبنى هذه ا
حتـتـيـة عـسـكـريـة".وأوضح أن هـذه
الـــغـــارات "جـــاءت ردا عـــلى إطالق
القـذيفـة الصاروخـية من قـطاع غزة
بـــاجتـــاه إســــرائـــيل مـــســـاء أمس"
األحـــــد.وأحلق الــــقـــــصف اجلــــوي
أضــرارا فـي مــوقع تـــابع لــكـــتــائب
القـسام اجلـناح العـسكـري حلماس
وأضرار في محـيط مرفأ الـصيادين
فـي خـان يــونس في جــنـوب قــطـاع
غــــزة بـــحـــسـب مـــصـــدر أمــــني في
ــــــصـــــــدر ذاته أن غـــــــزة.وأوضـح ا
ـدفعـية اإلسـرائيـلية أطـلقـت فجرا ا
ــنــاطق عــددا من الــقــذائف جتــاه ا
الـزراعـيـة شـرق جـبـالـيـا في شـمـال
الــقـطــاع دون أن تـســجل إصـابـات
بشرية.وكـان صاروخ أطلق من غزة
عـلى جـنـوب اسـرائـيل مـسـاء األحد
أدى الى إطالق صــفــارات اإلنـذارت
ـالجـىء في وجلــــــــــوء اآلالف إلـى ا
نطـقة.من جهة أخـرى ذكر مصدر ا
في حـمـاس أن وفـدا أمـنـيـا مـصـريا
برئاسـة أحمد عبـد اخلالق مسؤول
ملف فـلسـط فـي جهـاز اخملابرات
صر وصل إلى قطاع غزة العامة 
عــبـر مــعــبـر بــيت حــانـون (ايــريـز)
صـبــاح اإلثـنــ لـعــقـد لــقـاءات مع
قــــيـــــادة حـــــمـــــاس والــــفـــــصـــــائل
الفلسطينية لبحث تثبيت التهدئة.
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وقــال مـصــدر قــريب مـن الــوفـد أن
أعـــضــاء الــوفـــد الــتـــقــوا عــددا من
ـسؤولـ اإلسرائـيلـي لـيل أحلد ا
.وتـــزايــــدت الـــهــــجـــمـــات اإلثـــنــــ
الـفلسـطيـنيـة بعـدما كـشف الرئيس
األمــيـــركي دونـــالــد تـــرامب في 28
كـانـون الـثــاني/يـنـايــر خـطـته حلل
الـنـزاع االسـرائـيـلـي الـفـلـسـطـيـني
الـتي رفضـها الـفلـسطـينـيون بـشدة
في الــــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع
غزة.وحتمل اسرائـيل حركة حماس
الــتي تـســيـطــر عــلى الـقــطـاع مــنـذ
 ?2007مـسـؤوليـة عـمـلـيات إطالق
الصواريخ من غـزة حيث تـستهدف
الدولـة الـعـبـريـة أيـضـا مـجـمـوعات
فـلـسـطـيـنـيـة أخـرى مـسـلـحـة.ومـنذ
 ?2008شــــــنـت إســــــرائــــــيـل ثالث
حــروب عـــلى حــمــاس والـــفــصــائل
األخرى في القطاع الذي يعيش فيه
نحو مليوني فلسطيني يعانون من
الـنــزاعـات والــفــقـر في ظل حــصـار

إسرائيلـي مستمر مـنذ أكثر من 13
عاماً.

الى ذلـك  عـــبـــثـــاً حتـــاول غـــصــون
الـعثـور على خـيـمة أو مـنزل يـقيـها
وعـائـلـتـها مـن األمطـار والـبـرد بـعد
نـــزوحـــهم عـــلى وقـع تـــقـــدم قــوات
الــنــظــام في شــمــال غــرب ســوريـا.
وبــعــدمــا بــاءت مـحــاوالتــهــا كــافـة
بـــالـــفـــشل لـم جتـــد إال الـــســـيـــارة
لتـتـخـذها مـسـكـنـاً موقـتـاً لـهم.قرب
قـريـة معـرة مـصـريـن شـمـال مـديـنة
إدلـب تـــركن غـــصـــون ( 38عـــامـــاً)
ــقـاعـد سـيــارتـهــا الـرمــاديـة ذات ا
الــســبــعــة.وفي اســتــراحــة قــبل أن
تـكـمل الـعـائــلـة طـريـقـهـا بـحـثـاً عن
مــلــجــأ مــا تــضـع غــطــاء شــتــويــاً
مـزركـشـاً عـلى األرض جتـلس عـلـيه
مع ابــــنـــهــــا الــــذي يـــأكـل أقـــراص
الـبـسـكـويت وإلى جـانـبـهـا زوجـهـا
حامـالً طفـلتهـما فـي حضنـه.وتقول
غـصون وهي تـرتـدي عبـاءة سوداء
وحــجــابــاً طـــويالً لــوكــالــة فــرانس
برس بعد نزوحـها قبل أيام "احلمد
لله أكرمنا بهذه السيارة. ننام فيها
رغم أن النوم ليس مريحاً" مضيفة
ــنـا فــيـهـا "نــتـنـقّـل في الـســيـارة 
ليلـت وهذه الثـالثة وسنـبقى فيها
ألنـنـا ال جند مـلـجـأ يأويـنـا".وتروي
بينما جتلس قرب سيارتها احململّة
بــسـجــادات لــفت بـعــنــايـة ومــدفـأة
"توجهنا إلى اخمليمات لكن ال مكان
فـــيــهـــا بــحـــثـــنــا عن مـــنـــازل لــكن

إيجاراتهـا مرتفعة". وتـسأل بحرقة
ــال? ال نــعـرف "من أين ســنـأتـي بـا
مــاذا نــفـعـل وإلى أين نــذهب".عـلى
وقع الـتـصــعـيـد الــذي بـدأته قـوات
الـنظـام بـدعم روسي في ريف إدلب
اجلـــنـــوبـي مـــنـــذ مـــطــــلع كـــانـــون
األول/ديسـمبـر نزحت الـعائـلة من
بلدة معـرشورين التي تتـحدّر منها
بـاجتـاه بـلـدة تفـتـنـاز شـمـاالً حيث
أمـضت شــهـراً كـامالً. ومع اقـتـراب
العـمليـات العسـكرية مـنها عاودت
الـنزوح.ودفع الـتصـعـيد الـعسـكري
 586ألف شــــــــــخـص وفـق آخـــــــــر
ـتحـدة إلى النزوح حصـيلة لأل ا
في إدلب نـحـو مـناطـق ال يشـمـلـها
القـصف قرب احلـدود التـركيـة.على
ـقاعـد اخللـفيـة للـسيـارة وضعت ا
الـــعـــائـــلـــة حـــقـــائب عـــدّة وأدوات
تـنــظـيف وعـبــوات مـؤونــة وفـرشـا
ووســائـد.تــطـوي الــعــائـلــة مـقــاعـد
الـسـيـارة لـيالً لـتـنـام فـيـهـا بـيـنـما
تـــقـــضي يـــومـــهــا فـي الــبـــحث عن
مــســـكن. وتــخـــشى غــصـــون الــتي
تعاني من إعاقة في رجلـها تمنعها
ــســافــات طــويــلـة أن من الــســيــر 
تـصـبح قريـبـاً عـاجـزة عن دفع ثمن
الــوقــود لــلــســيــارة مع قــرب نــفــاد
االمـوال الـتي جـمـعـتـهـا مـن أتـعاب
زوجـهـا عـامل النـظـافـة.وعـلى غرار
نازح كثر يبحثون عن مأوى منذ
ــدنــيـ أيــام تــقــول غــصــون إن ا
"تـعــبـوا من الــتـرحــال" وتـتــسـاءل

"إلى مــــتـى ســــنــــبــــقى عــــلى هــــذه
احلـــال?".حـــذّرت ثـــمـــان من كـــبــرى
مـنـظمـات اإلغاثـة الـدوليـة في بـيان
األربــعـــاء من أن "مـــئــات اآلالف من
الــنــاس غــالــبــيــتـــهم من الــنــســاء
واألطـفـال الـذين يـفـرّون من أعـمـال
عـنـف ال هـوادة فــيــهـا عــالــقـون في
ــنـاطق كـارثــة إنــسـانــيـة".وبــاتت ا
الـشــمـالـيـة بــعـد حـمـلـة الــتـصـعـيـد
.وقالت األخـيـرة مكـتـظـة بالـنـازحـ
بـهـية زريـكم من مـنظـمـة اإلنسـانـية
والـدمج وفق الـبـيـان إن اسـتـئـجار
ـــســـاكن بـــات "أكـــثـــر الـــنـــازحـــ 
صــعـوبــة ألنه بــبــسـاطــة بــات عـدد
ـتوافرة ـنازل ا النـاس يفـوق عدد ا
وبـاتت الـظـروف أكثـر بـؤسـاً".لذلك
فإن "العـديد من الذين فـروا ينامون
في ســيــاراتـهـم أو يـخــيــمــون عـلى
جــانب الــطــريق ألن ال مــكــان آخــر

يذهبون إليه" على حد قولها.
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أوى ويحتاج هـؤالء إلى الطعام وا
والـــوقـــود لـــلـــتـــدفـــئـــة والـــرعـــايــة
الـصــحـيـة.وتـســتـضـيف مــخـيـمـات
شــــمــــال غــــرب ســـــوريــــا عــــدد من
الـــنـــازحـــ يـــفـــوق خـــمس مـــرات
قدرتـها االسـتيـعابـية وفق اجمللس
.في باحـة مـخيم الـنروجي لالجـئـ
 انشاؤه حديثـاً على أطراف بلدة
مـــعـــرة مــــصـــرين يـــتــــوافـــد إلـــيه
الـنــازحــون تـبــاعــاً شـاهــد مـراسل
فـــرانس بــرس عـــائالت بــأكــمـــلــهــا

الـنــازحـ قــرب احلـدود الــتـركــيـة
بـيـنـمـا انـتـقل عـشـرات اآلالف مـنهم
إلى مــنــطــقـتـي عـفــرين وأعــزاز في
شــمــال مــحـــافــظــة حــلـب الــلــتــ
تـسـيـطـر عـلــيـهـمـا فـصـائل سـوريـة
مـوالــيـة ألنـقــرة.اخـتــار عالء عـبـود
( 38عامـاً) النـازح من جنوب إدلب
ـؤلــفــة من زوجـته إيـواء عــائــلـتـه ا
وخـمـسة أطـفـال إضـافـة إلى والده
الضرير ووالدته وشقيقه في منزل
قيد االنشـاء في مدينة إدلب.ووصل
ـــديـــنـــة بـــعـــد عالء مـــؤخـــراً إلـى ا
انـتــقـاله من الـريف الـشـمـالي حـيث
أمضى شهـرين ولم يعد يـقوى على
ـنـزل دفع تــكـالـيف اإليــجـار.داخل ا
وهـو غـرف مـسـقـوفـة غـيـر مـجـهـزة
تـفـتـقـد لـلـنـوافـذ واألبـواب والـبالط
والــــــطالء وضـــــعـت الـــــعـــــائـــــلـــــة
مقتـنياتهـا وفرشت غرفة بـالسجاد
والـــفــرش يــجـــلس عــلـــيــهــا اجلــد
الـضــريــر مع أحـفــاده.ويــقـول عالء
لــفـرانس بــرس "هـنــا أفـضل من أي
مـكـان آخـر علـى األقل فوقـك سقف
لــكن اذا كــان ســيُــدمّــر فــوقك فــمن
األفــــضـل أن تــــقــــيـم وسط الــــوحل
وتــتـحـمل الـبــرد".لـذلك يـبـحث عالء
الـيــوم عن أرض زراعــيــة صــغــيـرة
ــــديـــنــــة لـــوضع خــــيـــمـــة خـــارج ا
واالنتقال إليهـا خشية من القصف
ـــبــــنى بــــأكـــمــــله الــــذي يــــجـــعـل ا
"يـهـتز".ويـضـيف بـحرقـة "لـيرحـمـنا

الله.. لقد تعبنا".
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تــفــتــرش األرض الــطــيــنــيــة لــعــدم
تــــمــــكـــنــــهــــا من احلــــصـــول عــــلى
خـيــمـة.وبـدت خـلف افـرادهـا أكـوام
من احلــاجــيــات الــتي أحــضــروهــا
مـعــهم من سـجــاد وفـرش وأغــطـيـة
وآوان مـــنـــزلــيـــة وألـــواح الــطـــاقــة
الشمـسية واخلـزانات البالستـيكية
واحلـقـائب.وبـات اخمليـم اخملصص
لـ 350عائلة يأوي نحو  800عائلة
بــيــنـــمــا تــرتـــفع أعــداد الـــقــادمــ
إليه.في شاحنت صغيرت وصل
مصطفى حاج أحمد ( 40عاماً) قبل
أيــام مع ثالثــ من أفــراد عـائــلـته
بــيـنــهم زوجــته وأوالده الــســبــعـة
وشـقــيـقـه وعـائــلـته إلـى اخملـيم من
دون أن يـعـثروا عـلى خـيمـة.ويـقول
مـصـطـفى النـازح من بـلـدة سـرم
الـتي تـدور مـعـارك قـربـهـا لـفرانس
برس "ننام منذ يوم حتت الشجر
وال بـيت يـأويـنـا. جـئـنـا إلى اخملـيم
ولم جنـد مـكـانـاً".يـضـيف "لم أجـلب
شــــــيــــــئـــــاً مـن أغــــــراضي.. حــــــتى
السجادات واألغطـية لم نحضرها"
مـضـيــفـاً "لـبـسـنـا ثــيـابـنـا وجنـونـا
بأرواحنا".يعتـزم مصطفى مواصلة
الـــبــحث عـن مــأوى عـــبــر الـــتــوجّه
شماالً نـحو احلدود التـركية اآلمنة.
وفي حــال لم يــعـثــر عــلى مــنـزل أو
خيمة يقول "سننام حتت الزيتون
ال أعـرف مـاذا سـنـفـعل. أنـا مـحـتـار
بــــحـــالـي".ويـــتــــوجه الــــنــــازحـــون
ـدن أو مـخــيـمـات خـصـوصــاً إلى ا
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اهـية الهـوية لوجدنـا الهويـة تعنـي الضمـير أي صفات لـو تطرقـنا 
َـــعــالم االنــســـان وحــقـــيــقـــته وأيـــضــاً تُـــســتـــخــدمُ لإلشـــارةِ إلى ا
واخلصائص الـتي تتميّـزُ بها الشـخصيّة الـفرديّة اي انّهـا مجموعة
ـتلّـكـهـا األفراد وتُـسـاهمُ في جـعـلهم يُـحـقّـقون ُـميّـزات الـتي  من ا
ُـمـيّـزات مُـشـتـركـة بـ صـفـة الـتـفـرّد عـن غـيـرهم وقـد تـكـون هـذه ا
جـماعـةٍ من النّـاس سواءً ضـمن اجملتـمع أو الدّولـة وهذه الـصفات
شتـركة ب أفراد مَجـموعةٍ مُحدّدة أو شـريحة اجتمـاعيّة تُساهمُ ا
في بـناءِ مُـحـيطٍ عامٍ لـدولةٍ مـا ويتمُّ الـتّـعاملُ مع أولـئك األفراد وفـقاً
ــة بــهـم.. اذن الــهــويــة الـــوطــنــيـــة في كل أمّــة هي لـــلــهــويّـــة اخلــاصّ
اخلـصـائص والسـمـات التي تـتمـيـز بهـا وتتـرجم روح االنـتمـاء لدى
أبـنـائـهـا ولـهـا أهـمـيـتـهـا في رفع شـأن األ وتـقـدمـهـا وازدهـارها
وبـدونـهـا تفـقـد األ كل معـاني وجـودهـا واستـقـرارها بل يـسـتوي
وجودها من عدمه وهـناك عناصر للـهوية الوطنـيّة ال بد من توفرها
ـة ألخــرى من هـنـا عــانى الـعـراق من وقــد يـخـتـلـف بـعـضـهــا من أمّ
: صــراع الـهـويـات الـفـرعـيـة عـلى حـســاب الـهـويـة الـوطـنـيـة لـعـلـتـ
االولى هم اعداء العراق الـطامع في خيـراته والثانية هي األدارة
تعاقبة على البلد بحيث العنصرية والتعسفية من قبـل احلكومات ا
واطـن والدولة واال فان ولدّ لـوناً من عدم األنـسجام والتـوافق ب ا
العراق كمـا نعرف بلد عـريق ومتعدد الـهويات والثقـافات والقوميات
ا أظفى عـليه لوناً فسيفسائياً جميالً والديانات منذ قد الزمان 
يـختـلف عن كل األلوان األخـرى فهـو بلـد لونه كـألوان الـقوس قزح
كـونات مـنسـجمـة مع بعـضهـا نوعـاً ما وبـقيت لـيومـنا وكـانت هـذه ا
هذا ولكن بعد التغيير في 2003م ضعفت الهوية الوطنية اكثر من
الـسـابق كـون االحـزاب والـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة تـتـقـوى بـالـعـشـيـرة
والـسالح ودول اجلـوار دون األحـتكـام لـلـقانـون والـدسـتور والـفـكر
ـنـظـم وبـالتـالـي ولـد بـروز الـهـويـة الـطـائـفـيـة والـقـومـية الـسـيـاسي ا
والـعنـصريـة لفـترة معـينـة كادت ان تـنشب فـيهـا حرب الـهويات في
هذا الـبلد اآلمن وهـذا االمر ادى الى تـهديد الـسلم اجملتـمعي لكن
كــمـا يـذكـر الــتـاريخ ان قـوة الــعـراق واجـتـمــاع مـكـونــاته في هـويـته
الوطـنيـة اجلامـعة له من اقصى الـشمـال الى اقصى اجلـنوب كانت
ـعافى لـذا فان االحـزاب والكتل عـامل قوة وعـافية جلـسد الـعراق ا
الـسـيـاسـيـة بـعـد ســقـوط الـدكـتـاتـوريـة قـد اخــطـأت فـلـو احـتـكـمت
ـقراطي للـدستـور وواقع الـتنـوع االثنـي للـعراق لـعـشنـا النـظـام الد
احلــقـــيــقي الــذي يــحــتــرم احلـــقــوق واحلــريــات وتــعــدد الــهــويــات
واألخـتالف في أصـوله الفـكـرية والـفلـسـفيـة ولـكن واقع احلال غـير
ادة () : (14الـعراقـيـون متـسـاوون أمام ذلك تمـامـاً حيث نـصت ا
القانون دون تمييز بسبب اجلنس أو العرق أو القومية أو االصل أو
ـــعــــتـــقــــد أو الــــرأي أو الـــوضع ـــذهـب أو ا الـــلــــون أو الـــديـن أو ا
االقتصادي أو االجتماعي.) وبحـسرة نقول خالف هذا االمر الكتل
الـسياسـية احلاكـمة واسست لـنفسـها محـاصصة بـعيدة كل الـبعد
عـن الهـوية الـوطنـية الـعراقـية فكـان ماكـان سبـباً مـهمـاً في احـتقان
ـطـالـبـة بـاحلـفـاظ عـلى الـشـارع الـشـعـبي الـعـراقي وخـروجه الجل ا
الـهـويـة الـوطـنـية والـتـسـاوي بـاحلـقـوق ومن هـنـا جـاء شـعـارجـموع
ـنـتـفض (نـريـد وطن) ورفـعـوا الـعـلم الـعـراقي كـونه الـعلم الـشـباب ا
الـوطـني..ووهـذا تـأسـيس السـتـنـهـاض الـشـعـور الـوطـني ومن هـذه
ـرحـلة احلـرجـة ان تتـوحدا الـنـقطـة عـلى االعالم والـثقـافـة في هذه ا
بــاالبـتــعـاد عن روح االنــقـسـام والــعـنف والــتـطــرف والـكـراهــيـة بـ
مكونات الـبلد الواحد وابداء روح الـنقد والتقـو ورصد التحركات
ـوقـراطي الـسـيـاسـيـة واعـادة بـنــائـهـا من جـديـد في ظل اجلـو الـد
وكـذلك اذكـاء خطـاب ثقـافي وطـني ينـمي فـكرة الـتعـدديـة والتـسامح
ـكـونات عـلى أحـتـرام بعـضـها ويـشـجع الـهويـات وا
البعض والتـعاون احلقيقي بـ الدولة واجملتمع
ـســؤولـيــة الـتي ـواطـن في حتـقــيق ثــقـافــة ا وا
تــسـاعــد الـبــلـد عــلى الـنــهـوض والــتـقــدم نـحـو

فضاءات فاعلة في جميع مفاصل احلياة.

الشطرة

e¹eF «b³Ž Ê«błË

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6582 Tuesday 11/2/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6582  الثالثاء 16 من جمادى االخرة 1441 هـ 11 من شباط (فبراير) 2020م

WO LA « n «uF « ·UAJ²Ýù WOzUC  WKŠ— ‰öš d²OÐ—Ë√ —ôuÝ
سبار { ميامي (أ ف ب) - أطـلق ا
األوروبـي األمــــــــيــــــــركـي "ســــــــوالر
أوربــيـــتــر" لــيل األحـــد اإلثــنــ من
فــلـــوريــدا بــاجتــاه الـــشــمس الــتي
ــــقـــبل ســــيـــدرس خالل الــــعــــقـــد ا
كن شحونة جزيئات  عواصفها ا
أن تـسبب أعـطـاال على األرض.وفي
إطــار شــراكــة مع وكــالــة الــفــضــاء
األمــيـركـيـة (نــاسـا) أطـلق صـاروخ
أمــيــركي مــســبـار وكــالــة الــفــضـاء
األوروبـــيــة بـــنـــجـــاح األحـــد عـــنــد
الــــــســــــاعــــــة  04,03) 23,03ت غ
) مـن كــاب كــانــافــيــرال في اإلثــنــ
واليــة فـلــوريــدا. وهــو يـنــقل عــشـر
ـهـمـة تقـدر كـلـفـتـها أدوات عـلمـيـة 
ب 1,5مــلــيــار يــورو.وبــعــد مـروره
ــــداري الــــزهــــرة ثم بــــعــــطــــارد
سـبار الذي تبلغ سرعته سيقترب ا
الـقــصـوى  245ألف كــيـلــومـتـر في
الــســاعـة إلـى مـســافـة  42مـلــيـون
كـيــلـومـتــر من الــشـمس أي أقل من
ـــــــســـــــافـــــــة بــــــ األرض ثـــــــلث ا
ـسـبـار والــشـمس.وبـعـيــد إطالق ا
قـال دانـيــيل مـولـر الــذي يـعـمل في
مـشـروع وكـالـة الـفـضـاء األوروبـيـة
"أعـتـقد أن األمـر كـان مثـالـيا فـجأة
أصــبـح لــديــنـــا االنــطـــبــاع بـــأنــنــا
مــتــصـــلــون بــالــنــظـــام الــشــمــسي
بــأكـمـله".وصـرحت هـولي غـيـلـبـرت
مــــديـــرة قـــسم عـــلــــوم الـــفـــيـــزيـــاء
الـشـمسـيـة في النـاسـا "لديـنـا هدف
مـشـترك هـو حتقـيق أكـبـر استـفادة
ـهـمـة وأظـن أنـنا عـلـمـيـة مـن هذه ا

سننجح".
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ـــــعـــــهــــد وأوضح الـــــبـــــاحـث في ا
الوطني الفرنسي للـبحوث العلمية
مـاتـيـو بــرتـومـيـيه لــوكـالـة فـرانس
بـرس أن مــهــمـة "ســوالر أوربـيــتـر"
سبار "من ستتمـكن من خالل هذا ا
مــــعــــايـــــنــــة الــــشـــــمس بــــصــــورة
ــسـبــار مـحــمي بـدرع مـبــاشـرة".وا
حــراريــة إذ تـبــلغ احلــرارة حـوالى
 600درجة مئوية.وقال إيان والترز
شـروع في شركـة "إيرباص" مديـر ا
سبار "عند االقتراب التي صنعت ا
جدا مـن الشـمس ال نواجه مـشكـلة
في الطـاقة بل في درجـات احلرارة"
ـرتفـعة جـدا.وستـضاف الـبيـانات ا

اجلــديــدة إلى تــلك الــتـي جــمــعــهـا
مسبار "بـاركر" الذي أطلـقته الناسا
في  2018واقــتــرب مــســافــة أكــبـر
بـكـثـيـر من الـنـجم ( 7إلى  8مالي
كــيـلــومــتـر) لــكن من دون تــقـنــيـات
مـراقــبـة مـبــاشـرة بــسـبب احلـرارة
ـسبار رتـفعة لـلغـاية.وسيـتمكن ا ا
األوروبـــي مــــن خـــالل ســـت أدوات
اللـتــقـاط الـصـور عن بـعـد من أخـذ
صـور لــلـشــمس عـلى مــسـافــة غـيـر
مـسـبـوقـة. ومن شـأن ذلك أن يـظـهر
للمرة األولى قطبي الشمس التي ال
ـناطق يـعـرف عـنـها حـالـيـا سـوى ا
ــداريــة.كــذلك ســتــســتــخــدم أربع ا
أدوات قياس "ميدانية" أخرى لسبر
أغـــــوار الـــــبـــــيــــــئـــــة احملـــــيـــــطـــــة
بـالشـمس.ويـكمن الـهـدف الرئـيسي
لـــلــمـــهــمـــة في "فـــهم كـــيف تـــكــون
الـشـمس غالفــهـا اجلـوي وتــتـحـكم
بـه" عـــلى مـــا قــــالت آن بـــاكـــروس
ـــــهـــــمــــة ـــــســـــؤولـــــة عن إدارة ا ا
واحلــمـــولـــة في وكـــالــة الـــفـــضــاء
األوروبـيــة.يـقع الـغالف اجلـوي في
تيار مستمـر من اجلسيمات تسمى

الـريـاح الـشـمسـيـة وهـي مـتـنـوعة
بـــــشـــــكل كـــــبـــــيـــــر بـــــطـــــريـــــقـــــة
غامضة.وتقطـع أحيانا هذه الرياح
عــواصف نــاجــمــة عن انــفــجــارات
تـــتــســـبب في إطـالق ســحـــابــة من
ـغــنـاطـيـسي وجــسـيـمـات اجملـال ا
مـشحـونة تـنـتشـر في الفـضاء.ومن
الــــصــــعـب تــــوقع حــــصــــول هــــذه
الــعــواصـف الــتي لـــديــهــا تـــأثــيــر
مباشـر على كوكب األرض. فـعندما
ـــغـــنـــاطـــيـــسي تـــضـــرب احلـــقل ا
لـألرض تـتـســبب في شـفـق قـطـبي
ـكـنه أن جـمـيل وغــيـر ضـار لــكن 
ـــا هـــو يـــكـــون أكـــثـــر خـــطـــورة 
عـلـيه.وقـال مـاتـيو بـرتـومـيـيه "هذا
األمـــــــر يــــــــعـــــــطل الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة
الكهرومغـناطيسيـة لدينا وهذا ما
نــسـمــيه طــقس الــفـضــاء الــذي قـد
يـــــــؤثــــــــر عـــــــلـى حـــــــيــــــــاتـــــــنـــــــا
الـيـومـيـة".وحـصـلت أعـتى عـاصـفة
شـمـسيـة في تـاريخ الـبـشريـة سـنة
 1859فـي مــــــــا عــــــــرف بـ"حـــــــدث
كــــاريــــنـــغــــتــــون". وقــــد أدت هـــذه
الــــظــــاهــــرة إلـى ضــــرب شــــبــــكـــة

ـتــحـدة الــتـلــغـراف في الــواليــات ا
فـصـعق الـتـيــار مـوظـفـ واحـتـرق
بــعض الــورق فـي احملــطــات كــمــا
أمـكـن رؤيـة الــضــوء الــشـمــالي في
نــقـاط غــيـر مــســبـوقــة وصـوال إلى
أمـيركـا الوسـطى.وفي الـعام 1989
في مـقـاطـعـة كـيـبيـك الـكـنـدية أدى
ـغنـاطـيسي األرضي تـغيـر احلـقل ا
إلى نشوء تيار كهربائي على درجة
عـالـيــة تـسـبـب بـالـتــواتـر إلى قـطع
الــتــغــذيــة عن شــبـكــات الــكــهــربـاء
وبــــانـــقــــطــــاع هـــائل فـي الـــتــــيـــار
ـكن أن تـؤدي الــكـهــربـائي.كـذلـك 
االنــفـــجــارات أيــضــا إلـى تــعــطــيل
الـرادارات في اجملــال اجلـوي (كـمـا
فـي الـــــــعــــــام  2015فـي األجــــــواء
االســــكــــنــــدنـــافــــيــــة) والــــتـــرددات
الــــــراديــــــويـــــة وتــــــلـف األقــــــمـــــار
االصـطـنــاعـيـة.وأوضح بــرتـومـيـيه
"تخيلوا نصف األقمار االصطناعية
مــــــدمــــــرة ســــــتــــــكــــــون كــــــارثـــــة
للـبشـرية!"وأمـلت آن باركـروس بأن
ـنـاطق الـشمـسـية تـسـمح مـراقبـة ا
ـصادر الـرياح ـرتـبطـة مـباشـرة  ا

ــاذج لـتـحــسـ رصـد" "بـتــطـويـر 
العـواصف الشـمسـية.وسـتسـتغرق
ـسـبـار عـامـ أمـا مـهـمـته رحـلـة ا
الـعـلـمـيـة فسـتـحـتـاج إلى مـا ب 5
و 9سـنــوات.لـكـن سـيــزار غـارســيـا
ـشـروع في وكــالـة الـفـضـاء مـديـر ا
األوروبـيــة قـال اجلــمــعـة إنه بــعـد
سبار عشر سـنوات سيبقـى لدى ا
واصـلة عمله ما يكـفي من الوقود 
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الى ذلـك ألــغـــيـت مــئـــات الـــرحالت
اجلـــويـــة ورحالت الـــقـــطـــارات في
شــمـال غــرب أوروبــا امس بــســبب
العاصفة سيـارا التي ترافقها رياح
عــــاتـــيـــة بــــعـــدمـــا ضــــربت األحـــد
بـريـطـانــيـا وإيـرلـنــدا حـيث حـرمت
ــــنـــــازل من عـــــشــــرات اآلالف مـن ا
الـتـيـار الــكـهـربـائي.وأعــلـنت حـالـة
اإلنـــذار في شــمـــال فــرنــســـا حــيث
نصـحت السلـطات الـسكان بـتجنب
الـسـاحل بــسـبب احـتــمـال اشـتـداد
الـعـاصـفة.كـمـا أبقـيت حـالـة اإلنذار
في بـــريــطــانـــيــا الـــتي ضــربـــتــهــا

الـعاصـفة األحـد مـسبـبة فـيضـانات
في شمال الـبالد بينمـا حذر مكتب
األرصـاد اجلــويـة من ريــاح عـاتــيـة
وأمـطـار غزيـرة وثـلـوج.وقال خـبـير
كـتب أليكس األرصاد اجلـوية في ا
باركـيل إن "ابتعـاد العاصـفة سيارا
ال يـعــني أنـنـا نــدخل مـرحـلــة أكـثـر
هــــدوءا لـــــلــــطـــــقس". واضــــاف أن
"الـوضع سـيـبـقـى مـضـطـربـا جـدا"
مـــحـــذرا مـن أن "حـــدوث عـــواصف
ثـلـجيـة أمر غـيـر مسـتبـعـد".وتشـهد
حـــركـــة الــــنـــقل فـي بـــريـــطــــانـــيـــا
اضطرابات تتمثل بإلغاء أو تأجيل
رحـالت لـــلــطـــائـــرات والـــقـــطــارات
والـعبـارات بعـدما جـلبت الـعاصـفة
سيارا أمطارا غـزيرة ورياحا عاتية
بـقوة إعـصار.وسـجلت أكـبر سـرعة
لـلـريـاح بـلـغت  150كـيـلـومـتـرا في
الــســاعــة في قــريــة أبـردايــرون في
مـقـاطـعـة ويلـز بـشـمـال البالد. وفي
خزان ويت سليديل فـي محمية ليك
ديستكريكت الوطنية سجل هطول
أكثر من  150ملم من األمطار خالل
 24سـاعـة.وأبـقي اإلثنـ الـتـحـذير
من فيضـانات في نحو  170موقعا
مـعـظمـهـا في شمـال انـكلـتـرا وعلى
طــول الـــســاحل اجلــنـــوبي.وكــانت
رويد في بلدتا هبدن بريدج وميثو
مـنــطـقــة ويـست يــوركـشـيــر األكـثـر
ياه تضـررا بالـعاصفـة إذ غمـرت ا
شـــــــــــــوارعــــــــــــــهــــــــــــــا وغـــــــــــــطـت
الــــســــيــــارات.وألــــغـــيـت عــــشـــرات
الــرحالت أو أرجــئت بــيــنــمــا دعت
شــركــات سـكك احلــديــد إلى جتـنب
الـسـفـر و تـقـلـيص بـرامج الـعـمل
وفـرض قـيـود عـلى سـرعـة اآللـيـات.
وتوقفت رحالت العبارات ب دوفر
ومرفـأ كاليه الـفرنسي حـتى إشعار
آخـــر.وفي إيـــرلـــنـــدا حــيـث حــذرت
الـسـلـطـات من خطـر فـيـضـانات في
ـنــاطق الـســاحـلــيـة حــرم عـشـرة ا
آالف مـــنــزل وشـــركــة ومـــزرعــة من
الـتــيـار الـكــهـربــائي.وفي بـلـجــيـكـا
ألـغيت نـحو سـت رحـلة جـوية من
وإلـى الــعـــاصــمـــة بــروكـــسل الــتي
أقـتــلـعت فــيـهــا أشـجــار وتـضـررت
فيهـا مبان بـسبب العـاصفة.أما في
انـيا فقـد علقت رحالت الـقطارات أ

على اخلطوط األساسية.
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اتذكر ح الغى رئيس الوزراء االسبـق حيدر العبادي مناصب نواب
ـسـؤولـ خـرجت تـظـاهـرات في رئـيس اجلــمـهـوريـة,وتـقـلـيـل رواتب ا
تـظاهرين ساحـة التـحريـر تايـيدا له على هـذا االجراء.وكـان حمـاس ا
قويا الن اجلميع كان يطمح لتغيير وضع البالد نحو االفضل. ما اود
ـظـاهـرة الـتي صـارت من الـذكـرى االن هو ان قـوله وانـا اتـذكـر تـلك ا
ـطالـب شعـبهـا.ومن اخلـطأ الـسـياسـة تعـني عـدم جتـاهل اية حـكـومة 
ـســؤول بــعـيــدا عن مــعـانــاة مـواطــنــيه.اذا حـدث الــكـبــيــر ان يـكــون ا
االنفـصـال بـ الـشـارع والـسلـطـة فـهـنـا سـتكـون الـقـطـيـعة,وسـيـغرق
الـنظـام السـياسي بـشتـاء عزلـته. اظن انني وصـلت للـنقـطة الـتي اريد
احلديث عنها وهي:تكليف محمد توفيق عالوي بتشكيل حكومة جديد
هدي. تـابعت ردود االفعال اخملـتلفة بعد اسـتقالة حـكومة عادل عـبد ا
كنني االشارة اليه هو على اسم محمد توفيق عالوي,ولعل ابرز ما 
مـوقف الـصـدر الـذي بارك لـه هذا الـتـكـلـيف.لـكن كـان هنـاك في واقع
احلال رد فـعل اخر ازاء اذ رفـضت ساحـات االعتـصام تـكلـيفه,وكان
ـنـحه ثـالثـة ايـام لالنـسـحـاب. انـا االن اود مـوقـف ذي قـار حـاسـمـا 
التوقف عنـد شيء اثار انتباهي,واعني بذلك كلمـة عالوي التي القاها
بعد تكليفه من قـبل رئيس اجلمهورية. علق الكـثيرون على هذه الكلمة
ــكـن الــقــول ان كــلــمـــة عالوي كــانت واضــحــة,وهي تــخــاطب لــكن 
ـتـظـاهـرين بصـورة مـبـاشـرة.وقـد خلص عالوي في كـلـمته هـدفه من ا
ـنـصب فـي ظل وضع سـيـاسي بـالغ الـتـعـقـيـد.وكـمـا هو قـبـوله لـهـذا ا
ـدة  التي ستمنح لـه هي سنة واحدة او اكثـر قليال.كما معروف فان ا
ان هـنـاك بـعـض الـنـقـاط اجلــوهـريـة في حــديـثه ال بـد من مالحــظـتـهـا
وحفـظهـا.لكن مـا ال يجب نـسيـانه هو هالل سـنة عالوي الـتي وعد ان
يقوم من خاللـها باصالحات عـديدة اشار الـيها في كلـمته.ماذا اعني
بهالل سـنة عالوي.?اعـني به الشـهر االول الذي يـتحـتم علـيه ان يقدم
فـيه تـشـكـيـلــته احلـكـومـيـة كـامـلـة.لـيس هــذا فـقط بل يـنـبـغي ان تـكـون
احلكـومة مسـتقـلة وبعـيدة عن االحزاب ولـديهـا مهام مـحددة.لنـتساءل
هل هـذا شيء معـهـود سابـقـا ان يتـعـهد رئـيس الـوزراء اختـيار وزراء
.?اذن سـيــسـتـغـرب الـبـعض من كـالمي لـكـنـني احتـدث عن مـسـتـقـلـ
حلظـة نعرف جـميعـا خطورتـها هي حلظـة ضغط الشـارع على الطـبقة
السيـاسية.ولو اسـتعنت بكالم رئـيس كتلة بـيارق اخلير الـنائب محمد
اخلــالــدي في فــضــائـــيــة "الــعــربــيــة احلــدث" الــذي اوضح ان بــعض
االحــزاب حـــاولت ان تـــقــدم اســـمــاء لـــوزراء لــكن عـالوي رفض تــلك
االسماء".ويبـدو على حد تعبـير النائب اخلالـدي ان البعض استاء من
عـمـلـيـة الـرفض هـذه.هـنـا نـكــون في مـواجـهـة مـا اسـمـيـته هالل سـنـة
عالوي,ومـــــا اعــــنــــيـه هــــو ان الــــشــــهـــــر االول ســــيــــريـــــنــــا الــــهالل
بوضوح,وسنعرف من الكابينة احلكـومية التي سيقدمها مدى التزامه
ـتـظـاهرين بـالـبـقاء في بـتـعـهداته لـلـشـعب عـمومـا. لـقد طـالب عالوي ا
:االول ان ال احـد سـيـفض هذه سـاحـات االعتـصـام.هـذا يعـني شـيـئ
ـتـظــاهـرون داعـمـ لـعـمل االعـتـصـامـات.والـشيء الــثـاني ان يـكـون ا
رئـــيـس الـــوزراء. ال اظن ان هالل حـــكـــومـــة عالوي
سيطـول شهرا كـامال.لننـتظر اذن بـعض لنرى ما
سـيـكــون عـلـيه احلـال بـعـد مـعـرفـة اسـمـاء وزراء

كابينته السياسية.


