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واحة سيوة
موسم جني أرض النخيل

القاهرة ـ محمد كريم

من  كيلومتر   300 قرابة  بعد  على 
ســاحــل الــبــحــر املــتــوســط بــاتــجــاه 
ــي مــــــن مـــديـــنـــة  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
مــــطــــروح، تــقــع واحـــــة ســـيـــوة ذات الــعــيــون 
األربع  الغنية باملعادن والبحيرات  واآلبــار 
املــالــحــة، والــتــربــة الــرمــلــيــة الــخــصــبــة الــتــي 
ميزتها بالعديد من الثمار والفواكه. كانت 
الغربية  البوابة  القديم  التاريخ  في  سيوة 
ملصر، وهي من بني أكثر تسعة أماكن عزلة 
إن اسمها جــاء من كلمة  العالم، ويقال  في 
الــنــخــيــل. في  أرض  وتــعــنــي  آم«،  »ســيــخــت 
هــذه األيــــام، تعيش واحـــة ســيــوة موسمها 

السنوي إلنتاج التمور.

أرض النخيل
تنخفض الواحة عن سطح البحر قرابة 18 
مترًا، ما جعل مياهها الجوفية قريبة يسُهل 
االنتفاع بها في عدة زراعات استراتيجية. 
ســيــوة مــن أكــثــر األمـــاكـــن املــنــاســبــة لــزراعــة 
أجـــود أصــنــاف النخيل، وال يـــزال األهــالــي، 
ذوو األصول األمازيغية، يمارسون الزراعة 
التراثية التقليدية باالعتماد على املخلفات 
ــة فـــــي الـــتـــســـمـــيـــد،  ــيــ ــوانــ ــيــ الـــــزراعـــــيـــــة والــــحــ

)Getty( تدخل أشجار النخيل في عمارة البيت السيوي التقليدي الطيني

C

الطبيعية فــي مكافحة  واســتــخــدام األعـــداء 
اآلفات. يبدأ املوسم الزراعي هناك مع شهر 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط حــيــث يــتــم تــلــقــيــح بعض 
األصـــنـــاف، ومـــن ثــم يــبــدأ التسميد والـــري 

وتهذيب أشجار النخيل.
ــاة لـــــدى ســكــان  ــيـ ــمــــدة الـــحـ الــنــخــيــل مــــن أعــ
ــارة الـــتـــمـــور  ــ ـــجـ ــة إلــــــى تــ ــافــ ــإضــ الــــــواحــــــة، فــ
وصــنــاعــاتــهــا، تــدخــل أشـــجـــار الــنــخــيــل في 
ــن عــمــارة  ــة مـ ــدايـ ــل تــفــاصــيــل حــيــاتــهــم، بـ كـ
التقليدي الطيني، وأسقف  البيت السيوي 
إلى  إضافة  والشبابيك،  واألبــواب  البيوت، 

صناعات الجريد وغيرها.
ــــاوي تــمــيــز  ــكـ ــ ــبــــاحــــث مـــصـــطـــفـــى مـ ــرر الــ ــبــ يــ
اقتصاديات  وتطور  بالتمور  سيوة  واحــة 
الــنــخــيــل بــهــا، بــالــنــشــاط الــســيــاحــي الكبير 
واالستقرار السياسي وبعدها عن مناطق 
القلق مثل العريش، وقلة الزحف العمراني 
ــة الــنــخــيــل مــثــلــمــا حــدث  ــ عــلــى مــنــاطــق زراعـ
في منطقة املرج بشمال القاهرة، وذلك فقًا 
التمر  ونخيل  السياحة  »ثنائية  لــدراســتــه 
فــي بعض الـــدول الــعــربــيــة«. ومــن األنشطة 
أيضًا،  مــكــاوي  إليها  لفت  الــتــي  السياحية 
الـــتـــي يقيمها  الــنــخــيــل  مــســابــقــات تــســلــق 
أهــالــي ســيــوة لــلــســائــحــني، والـــرحـــات إلــى 

الصحراء وواحات النخيل.

750 ألف نخلة
ــــي واحـــــــة ســـيـــوة:  ــر أنـــــــــواع الـــتـــمـــر فـ ــهــ أشــ
الكعيبي،  املــجــدول،  الفريحي،  الصعيدي، 
الغزالي، البارحي. ومن الساالت الشهيرة 
أيضًا في الواحة نوع يسمى بلح »أمنزو«، 
وهــــي كــلــمــة أمــازيــغــيــة تــعــنــي الــبــكــري أو 
األول أو البدري، كما يحاول أهالي الواحة 
ــــواع جـــديـــدة مــثــل صــنــف يسمى  إنـــتـــاج أنـ

»املجهول«.
املــنــاطــق املنتجة للتمور  أكــبــر  ســيــوة مــن 
في مصر، إذ تضم حوالي 750 ألف نخلة، 
تـــنـــتـــج 85 ألـــــف طــــن مــــن الـــتـــمـــر ســـنـــوًيـــا، 
فـــي الــفــتــرة مـــن شــهــر مـــايـــو/ أيــــار وحــتــى 
ديسمبر/ كــانــون األول مــن كــل عــام. وهي 
الــوادي الجديد  بذلك تتقدم إنتاجيًا على 

والواحات البحرية وأسوان.
طــبــقــًا لــإحــصــائــيــات الــرســمــيــة فــي وزارة 
الزراعة املصرية، فإن أصناف تمور واحة 
ســيــوة تمثل 13% مــن إجــمــالــي األصــنــاف 
ــل املـــســـاحـــة  ــكــ ــشــ ــر، وتــ ــمــــصــ املـــــــوجـــــــودة بــ
املزروعة بالتمور في واحة سيوة 14% من 

إجمالي املساحة املزروعة بمصر.
تــوجــد فـــي مــصــر نــحــو 15 مــلــيــون نخلة، 
تــــوجــــد مــعــظــمــهــا بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي غــيــر 
مــســتــثــمــر اقـــتـــصـــاديـــًا بـــالـــصـــورة املــثــلــى، 

فمصر تنتج حوالي 1.7 مليون طن تمور 
سنويا، وتصدر 2.7% فقط، بنسبة 4% من 
وبالرغم  للتمور،  الــدولــيــة  الــتــجــارة  حجم 
مــن ذلــك فــإن مصر تــصــدرت قائمة الــدول 
املنتجة للتمور في العالم في عدة سنوات 
ــــواع الــتــمــور  ــن أنـ خـــال الــعــقــد األخـــيـــر. ومـ
املشهورة بمصر: أمهات، العمري، سماني 
أو رشيدي، زغلول، السيوي )الصعيدي(، 
الـــحـــّيـــانـــي )رمــــلــــي(، بــنــت عــيــشــة، عــرابــي 
)عــريــبــي(، عــجــانــي، بــرتــمــودا، سلطاني، 
ــي،  ــرجــ ــــا، ســ ــديـ ــ ــنـ ــ ــة، جـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الـــــدجـــــنـــــة، شـ
حــمــراوي. ويـــراوح سعر الطن املصدر من 

التمر املصري بني 900 و1250 دوالرًا.

صناعات متعددة
يوجد في واحة سيوة وحدها 13 مصنعًا 
لــلــتــمــر وتــغــلــيــفــهــا وتــهــيــئــتــهــا لــلــتــصــديــر. 
ومــنــهــا مــصــانــع تــتــضــمــن مــجــمــع الــتــمــور 
ومـــشـــتـــقـــاتـــه وتـــتـــضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات الـــفـــرز 
الــطــازج،  البلح  خــط  والتغليف،  والتعبئة 
بالشكوالتة،  البلح  وخط  البلح،  وعجينة 
ــدبـــــس )عــســل  ــ وخـــلـــط الـــبـــلـــح بـــالـــخـــل، والـ
ــرة، والــــخــــل، واألعــــــاف  ــيـ ــمـ الـــتـــمـــر(، والـــخـ
ــمــــور. إضــــافــــة وجــــود  ــتــ وثــــاجــــة حـــفـــظ الــ
على  تعتمد  الــتــي  التقليدية  الــصــنــاعــات 

أخشاب النخيل والجريد.
ومن املشكات التي تواجه صناعة التمور 
ــداد األصـــنـــاف املـــزروعـــة،  فــي مــصــر قــلــة أعــ
العالم تصل  فــي  التمور  أن أصــنــاف  علمًا 
استخدام  عــن   

ً
فضا صنف،   2000 لقرابة 

الــطــرق الــتــقــلــيــديــة فــي الـــزراعـــة، والـــزيـــادة 
الــفــاقــد. وهــي سلبيات  فــي نسبة  الكبيرة 
السنوات  فــي  لتجاوزها  املــحــاوالت  تــأتــي 

األخيرة عن طريق دعم خارجي.

أصناف تمور سيوة 
تمثل 13% من إجمالي 

األصناف املوجودة 
بمصر، وتشكل 
املساحة املزروعة 

بالنخيل فيها %14 
من إجمالي املساحة 

املزروعة هناك.

■ ■ ■
يوجد في الواحة 

وحدها 13 مصنعًا 
للتمر وتغليفها 

وتهيئتها للتصدير، 
ومنها مصانع 

تتضمن مجمع التمور 
ومشتقاته.

■ ■ ■
من املشكالت التي 

تواجه صناعة التمور 
في مصر قلة أعداد 
األصناف املزروعة.

باختصار

في هذه األيام، تعيش واحة سيوة المصرية موسمها السنوي إلنتاج التمور. تشتمل الواحة على حوالي 750 ألف نخلة، ما 
يجعل لها دورًا كبيرًا في تطور اقتصاديات النخيل، زيادة على اإلقبال السياحي

هوامش

سما حسن

نقرأها،  التي  السيئة  األخــبــار  مــن جملة  خبر صغير 
وترفع ضغط دمنا كل يوم، حتى اعتدنا على مقياس 
ضــغــط دم مــعــن، هـــو فـــي ارتـــفـــاع دائـــمـــا. الــخــبــر  أن 
الفلسطيني األسير، بسام السايح، يحتضر في سجن 
لالحتالل اإلسرائيلي، يعني أنه سيموت في لحظة ما 

في هذا السجن، يجود بأنفاسه األخيرة وحيدا فيه.
ثم مات في سجنه، بسام السايح، أحد األبطال األسرى. 
انتهت ملحمة بطولته بموته في السجن، وهو معتقل 
منذ أكتوبر/ تشرين األول في العام 2015، حيث يتهمه 
من  األّول  مساء  عملية   لتنفيذ  بالتخطيط  االحــتــالل 
أكتوبر من عام 2015، وأسفرت عن مقتل مستوطنْن 
 
ً
بإطالق نار من نقطة صفر. واعتبرت العملية بطولية

ِتل رجل وامرأة إسرائيليان، ولم يصب 
ُ
، حيث ق

ً
ونوعية

أيٌّ من األطفال في السيارة التي كانا يستقالنها بأذى.
 األسير السايح يعاني من سرطان العظم 

ّ
سنوات، ظل

رت مؤسساٌت تعنى 
ّ
الكبد. وحــذ م في 

ّ
والــدم، وتضخ

ُربــع طاقته،  أّن قلبه ال يعمل بأكثر من  باألسرى من 
ومـــن تــجــّمــع املــيــاه فــي جــســده وعــلــى رئــتــيــه، ولــكــن ال 

حياة ملن تنادي، فلم يؤخذ باالعتبار وضعه الصحي 
املترّدي. وقد أفاد نادي األسير بأن السايح واحد من 
بن أكثر من سبعمائة أسير يعانون أوضاًعا صحية 
يــقــارب 160 أســيــًرا بحاجة  سيئة وخــطــرة، منهم مــا 
بعض  إن  الحقيقة،  وفــي  مستمرة.  طبية  متابعة  إلــى 
بحقهم  مــمــن صـــدرت  وغالبيتهم  املــرضــى،  األســــرى 
بذريعة عدم  الطبية،  غلقت ملفاتهم 

ُ
أ قد  أحكام عالية، 
وجود عالج لهم.

فــي الــجــانــب اآلخـــر مــن قــصــة األســيــر الشهيد بسام 
الــســايــح، هــنــاك ســيــدة تــدعــى مــنــى  أبـــو بــكــر الــســايــح، 
قمر  لقب  تــزوجــهــا  الـــذي  الــرجــل  عليها  يطلق  كما  أو 
تعمل  وكانت  مواليد 1980،  الشابة من  تلك  األحـــرار، 
فــي عـــدة مــؤســســات عــامــة تــعــنــى بـــاألســـرى وحــقــوق 
بسام  األسير  الصحافي  إلــى  تعّرفت  اإلنــســان، حتى 
السايح نهاية عام 2007 ليبدآ معا مشوار الكفاح من 
أجل الوطن، وقد دفعا ثمنه غاليا، لكن ذلك لم يزعزع 

صرح الحب قيد أنملة.
خـــاض األســـيـــر بــســام وزوجـــتـــه مــعــركــة كــبــيــرة مــعــا، 
لكي يصمد حبهما، ولكي يستمرا معا. ومما ترويه 
مرات  منحها تصاريح  اإلسرائيلي  االحتالل  أن  منى 

الــرغــم مــن أن قوانينه  لــزيــارة بــســام فــي سجنه، على 
 

ّ
صارمة في هذا األمــر؛ ألنها أسيرة سابقة، وال يحق

لألسير السابق زيارة األسرى، ولكن إصدار تصاريح 
وإدخـــال  وعزيمتها،  همتها  لتثبيط  يــكــون  لــزيــاراتــهــا 
مــزيــد مــن الــحــزن واألســــى عــلــى قــلــب بــســام، املــريــض 
خــصــوصــا، كــأنــهــم يتعّجلون نــهــايــتــه، فــفــي كــل مــرة، 
املــتــرّدي،  الصحي  بوضعه  تفاجأ  تـــزوره  منى  كــانــت 
الكالم بسهولة، وأصبح  قــادر على  وبأنه أصبح غير 
مــحــمــوال بــن أيـــدي األســــرى، ويــدفــعــونــه عــلــى كرسي 

متحّرك، ولكنه ظل محتفظا بابتسامته حتى النهاية، 
األعــداء،  قبل  األصدقاء  قلوب  أوجعت  التي  االبتسامة 
يا  قــويــا،  الحب سيبقى  إن  للجميع  فيها  يقول  وكــان 

منى، وإن السجن لألبطال.
مات األسير السايح في سجنه أمام صمت العالم، وعدم 
وجود تحّرك دولي إلنقاذ حياته، مجّسدا بكل وضوح 
مشاركة جماعية في جريمة موت بطيء، تجري على 
بأعمارهم  فــقــد ضــّحــوا  األســــرى وأجــســادهــم؛  أرواح 
وحريتهم من أجل أوطانهم. وقد كانت الحالة املرضية 
أيــام من إتمامه عامه  الــذي مــات بعد  السايح  لألسير 
السادس واألربعن )مواليد 31 أغسطس/ آب 1973( 
تعد األســوأ في سجون االحتالل اإلسرائيلي، بسبب 
الواحد منها أخطر  التي  كــان يعاني منها،  األمــراض 
ــــذي يــلــيــه، وكــلــهــا مــتــالحــقــة، ونــتــيــجــة طبيعية  مـــن الـ
إلهــمــال الــعــالج واملــســاومــة عــلــى تــقــديــمــه، حــتــى رحــل 
بسام وحيدا من دون أن ُيمسك بيده أحد، لكي ينطق 
بالشهادة، من دون أن يغلق عينيه أحد، ومن دون أن 
التي  الوفاء  تطبع زوجته قبلة دافئة على جبينه، قبلة 
هي عنوان قصة حب بن الجدران، لن ينساها التاريخ، 

وسجلتها جدران الزنازين.

... ومات األسير في سجنه

وأخيرًا

مات األسير بسام السايح 
في سجنه أمام صمت العالم، 

وعدم وجود تحرّك دولي 
إلنقاذ حياته
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