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القاهرة ـ العربي الجديد

ــقــــدور األســـــــــرة املــــصــــريــــة، ال  ــمــ ــم يـــعـــد بــ ــ لـ
الحياة  أعباء  الفقيرة منها، تحّمل  سّيما 
الكافي،  الطعام  توفير  وبالتالي  اليومية 
األمر الذي تؤكده اإلحصاءات الرسمية التي تشير 
 أكثر من 30 مليون مصري يعيشون تحت 

ّ
إلى أن

خط الفقر. ووسط الحالة املتردية وصعوبة توفير 
االحتياجات األساسية من طعام ودواء ومصاريف 
املــــــدارس واملــــواصــــات، يــتــحــايــل املـــصـــريـــون على 
األريــاف  في  خصوصًا  واقعهم،  ملواجهة  ظروفهم 
تــبــقــى األّم  فــيــمــا  الــفــقــيــرة بمعظمها،  حــيــث األســــر 

املصرية »البطل الحقيقي« في األزمات.
 
ّ
 عائاتهن

ّ
تــقــّر أمــهــات وربـــات بــيــوت كــثــيــرات بـــأن

 املحدودة، 
ّ
 دخول أزواجهن

ّ
تعيش »األسوأ« في ظل

 هــذا الغاء من قبل ولم 
َ
 لم يشهدن

ّ
ــهــن

ّ
مــؤكــدات أن

 بالعجز والحاجة مثل اليوم.
َ
يشعرن

أّم هاني واحـــدة مــن هــؤالء الــنــســاء، وهــي مــا زالــت 
تــعــمــل فـــي الــخــدمــة املــنــزلــيــة بــهــدف »تــوفــيــر قــوت 
ها تستمّر في 

ّ
اليوم«. وتخبر »العربي الجديد« أن

عملها »مـــن أجـــل أحـــفـــادي. فــأنــا لـــدّي ثـــاث بنات 
 غير 

ّ
وابـــن واحـــد، والــبــنــات مــتــزّوجــات وأزواجـــهـــن

قادرين على توفير احتياجات الحياة اليومية. أنا 
 
ً
ر دخا

ّ
 غياب فرص العمل التي توف

ّ
أعذرهم في ظل

إلى  »أنــا مضطرة  وتــؤكــد:  بأكملها«.  عائلة  يكفي 

العمل، خصوصًا بعد زيــادة الخافات بني بناتي 
 معّرضات للطاق بسبب الحاجة، 

ّ
. هن

ّ
وأزواجهن

وأحاول القيام بما أستطيع«.
رقّية مصرّية أخرى تجد نفسها مضطرة إلى بيع 
الــدولــة لاستفادة مــن فــارق  التموين املــدعــوم مــن 
ني بعدما 

َ
يها الصغيرت

َ
السعر واإلنفاق على طفلت

ــه كــان مــن عّمال 
ّ
توفي زوجــهــا فــي حــادثــة، علمًا أن

»الــيــومــيــة« وال تــســتــفــيــد عــائــلــتــه مـــن أّي مــعــاش. 
بفضل  صامدات  »نحن  الجديد«:  »العربي  لـ تقول 
 األمل معدوم«، 

ّ
مساعدة أهل الخير والجيران، لكن

ه »في بعض األحيان أشتري هياكل 
ّ
مشيرة إلى أن

الدواجن لصنع املرق حتى أعّد الطعام. والحمد لله 
ها ذهبت في مــّرة إلى 

ّ
أهــي ماشية!«. وال تخفي أن

فرفضوا.  ــّي، 
َ
والبــنــت لــي  معاش  لطلب  »التأمينات 

ـــف املـــســـؤول عــشــريــن جنيهًا 
ّ
وقــــد أعــطــانــي املـــوظ

 
ً
)نحو دوالر أميركي واحد( من ماله الخاص، قائا

لي: هذا ما أستطيع تقديمه لِك«.
هــنــد، أّم مــحــمــود، اتــفــقــت مــن جهتها مــع زوجــهــا، 
»تناول  على  الجديد«،  »العربي  تخبر  ما  بحسب 
ــــي وجــبــة  ــام الــــعــــاديــــة، وهـ ــ ــ ــدة فــــي األيـ ــ ــ ــبـــة واحـ وجـ
الغداء«، مضيفة »ونتدّبر أمرنا في الصباح كيفما 
 »الغاء تزايد وكذلك وطأته على 

ّ
فق«. وتؤكد أن

ّ
ات

األسر، خصوصًا تلك التي لديها أوالد في املدارس 
إلــــى دروس خـــصـــوصـــيـــة«، شــارحــة  ويـــحـــتـــاجـــون 
ــف األســــر الــكــثــيــر فتضطر 

ّ
ــدروس تــكــل ــ  »تــلــك الــ

ّ
أن

 حّد«. 
ّ

بالتالي إلى خفض ميزانية الطعام إلى أقل
مــريــم رّبـــة مــنــزل أخـــرى تضطّر إلــى التحايل على 
الظروف الصعبة للبقاء على قيد الحياة، وهي أّم 
ألربعة أطفال وقد توفي زوجها في حادثة. تقول 
ــنــي مضطرة إلــى العمل، 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ألن لـــ

 
ّ
فــقــد صـــرت أقــصــد نــســاء مــقــتــدرات وأشـــتـــري لهن

 
ّ
الــخــضــروات مــن الــســوق، كــذلــك أعـــّد املــحــشــي لهن

فـــي مــقــابــل خــمــســة جــنــيــهــات )نــحــو 0.30 دوالر( 
ــنــي أحــشــو نحو 

ّ
أن الــواحــد، علمًا  الكيلوغرام  لــقــاء 

عــشــريــن كــيــلــوغــرامــًا فــي الـــيـــوم، خــصــوصــًا يــوَمــي 
العمل   »هــذا 

ّ
أن األحــد والخميس«. وال تنكر مريم 

 ونهارًا لتأمني 
ً
شاق جدًا، فهو يجعلني أعمل ليا

 
ّ

 »الطلب خف
ّ
ها تلفت إلى أن

ّ
حاجة زبوناتي«. لكن

 
َ
لن

ّ
 يفض

َ
لألسف، فكثيرات من رّبــات البيوت صرن

 
ّ
 بــهــدف الــتــوفــيــر. كــذلــك فــإن

ّ
إعــــداد ذلـــك بــأنــفــســهــن

اإلقبال على املحاشي عمومًا لم يعد كما كــان في 
ة الدخل«.

ّ
السابق بسبب قل

أّم زينب لم تنصفها الحياة، وها هي تكّد لتكسب 
ــقــهــا زوجــهــا 

ّ
قــوتــهــا مـــن عـــرق جــبــيــنــهــا بــعــدمــا طــل

همها 
ّ
وتــزّوج عليها، تاركًا لها ثاث بنات. فهو ات

ها ال تنجب األبناء الذكور، هربًا من مسؤولية 
ّ
بأن

اإلنفاق على بيته. تخبر »العربي الجديد«: »أعمل 
مـــع أحــــد مـــحـــات الــــخــــضــــروات، فـــأشـــتـــري لـــرّبـــات 
ه في مقابل بعض الجنيهات أو 

َ
البيوت ما يحتجن

ه »على الرغم 
ّ
كمية من الطعام لبناتي«، مؤكدة أن

 الخير ما زال 
ّ
 الجميع يشكو من الغاء، فإن

ّ
من أن

ق مــن فضل الــلــه. إحنا 
َ
رز

ُ
فــي قــلــوب الــنــاس. وأنـــا أ

أحسن من غيرنا، رّبنا يرزقني برزق بناتي«.
شيماء لــم تــَر مــفــّرًا مــن العمل فــي الخدمة املنزلية 
لــحــادثــة منعته مــن العمل  بعدما تــعــّرض زوجــهــا 
»العربي  لـ تقول  العائلة.  حاجة  يكفي  ال  ومعاشه 
الـــجـــديـــد«: »الـــلـــي يــشــوف بــلــوة غــيــره تــهــون عليه 
لقاء  مــن عملي  الــرغــم  ــه »على 

ّ
أن بلوته«، موضحة 

ــنـــي قـــــــادرة عـــلـــى ســـّد  ـ
ّ
ــإن أجـــــر يـــومـــي مــــتــــواضــــع، فـ
احتياجات أوالدي األربعة«.

مجتمع
الطرق  بــاملــنــازل وشبكة  واســعــًا  دمـــارًا  أيـــام،  منذ  املستمرة  »بــافــان«  اإلعــصــاريــة  العاصفة  ألحقت 
الرئيسية في محافظة »سقطرى« اليمنية، جنوب شبه الجزيرة العربية في املحيط الهندي. وقال 
اليمني، فهد كفاين، إن »العاصفة بافان تضرب أرخبيل سقطرى، وتتحول  الثروة السمكية  وزير 
 
ّ
إلــى منخفض مــداري، وســط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وريــاح شــديــدة«. وأفــاد بأن

سقطرى تشهد منذ أربعة أيــام أمطارًا غزيرة وسيواًل، مشيرًا إلى أن أضــرارًا كبيرة لحقت بشبكة 
)األناضول( الطرق واملنازل واملنشآت الخدماتية. وأضاف أن العديد من منازل املواطنني تهدمت. 

أجلت السلطات اإلندونيسية 4 آالف شخص في مدينة باندونغ التابعة ملقاطعة جاوة الغربية، 
من جراء هطول أمطار غزيرة منذ يوم أول من أمس. وقال ديدن رضوانية، رئيس وكالة البحث 
واإلنقاذ في باندونغ، إن األمطار الغزيرة بدأت مساء أول من أمس، وتسببت في حدوث فيضانات 
في مناطق بنجاران، وكيرتاساري، وسيباراي، وبنغالينغان. وأوضح أن ارتفاع املياه بلغ نحو 
متر واحــد في املناطق التي شهدت سيواًل جارفة. أضــاف أن فــرق البحث واإلنــقــاذ أجلت 4 آالف 
)األناضول( شخص إلى مناطق آمنة. وغمرت السيول الجارفة عشرات املنازل والسيارات. 

إجالء 4 آالف شخص بسبب السيول في إندونيسياالعاصفة »بافان« تضرب سقطرى وتسبّب دمارًا كبيرًا

فأعباء  الشكوى،  سوى  شيء  وال  يشكو  »الكّل 
تلك  خصوصًا  األســـر،  لمعظم  مرهقة  الحياة 
العيش في مستوى  الظروف  التي فرضت عليها 
معيّن وهي غير قادرة على أقّل من ذلك«. وتشير 
شيماء، وهي مواطنة مصرية، إلى أنّه »في أيام 
بل  اليومي، ال  أتمّكن من تحصيل أجري  كثيرة، ال 
يّدعيَن، أوفر  ألنّني، بحسب ما  ثّمة من يحسدني 

حظًا منهّن«.

حسد رغم الفقر

داخل أسوار قاعة نادي املشتل الرياضي، وسط 
مدينة غــزة، يتجمع فــي ســاعــات املــســاء عــدٌد من 
الــفــتــيــات، بـــأعـــمـــاٍر مــتــفــاوتــة، مـــرتـــديـــات مــابــس 
بيضاء خاّصة برياضة الكاراتيه، مزودة بأحزمة 
الفتيات صوت  فيها  تنتظر  دقــائــق  تــمــّر  مــلــونــة. 
صفارة املــدرب، الــذي ما إن ينطلق حتى يشكلن 
دائرة كاملة تزين املكان بشكلها، ويقدمن تحية 
البداية، ثم يشرعن في تمارين اإلحماء التي تسبق 

بذلك  ليصنعن  تدريٍب جديدة،  في جولة  الدخول 
التي  املحلية،  الرياضات   مختلفة في عالم 

ً
بصمة

ت على مدار سنواٍت طويلٍة حكرًا على الرجال. 
ّ
ظل

يقول حسن الراعي )41 عامًا(، وهو مدرب فريق 
الفتيات، إّن عددهن يزيد على العشرة، وأعمارهن 

تراوح ما بني 4 و25 عامًا. 
عــاٍل من  تركيز ومجهود  إلــى  الــتــدريــب  ويحتاج 
الفتيات، الفتًا إلى أن أكثر ما يؤرقهن في الفترة 

ــت« إســرائــيــل فــي إصـــدار تصاريح 
ّ
الحالية »تــعــن

التنقل والحركة خارج حدود القطاع. 
وبالنسبة إلـــى الــحــركــات الــتــي تــؤديــهــا عــضــوات 
يتدربن على حركات  هن 

ّ
أن الراعي  الفريق، يذكر 

اإلحـــمـــاء الــتــي تــحــتــاج منهن مـــّدة خــمــس دقــائــق 
ــم، وبــعــد ذلـــك يــبــدأن 

ّ
قــبــل الــبــدء فــي جـــوالت الــتــعــل

إلى جوالت  ينتقلن  ثّم  الفردي،  االستعراض  في 
القتال التنافسية التي تتطلب منهن فطنة عالية. 

التي  عــامــًا(   19( زقـــوت  ياسمني  الاعبة  وتــقــول 
إنها  ســنــوات،  ثــاث  قبل  الكاراتيه  مجال  دخلت 
ــا ظــهــر  تــــجــــاوزت نـــظـــرة املــجــتــمــع مــــن خـــــال مــ
التقدم.  النفس وإصـــرار على  في  ثقة  عليها من 
تضيف: »الرياضة تمنح الشخص شعورًا رائعًا 
 ما 

ّ
وقــوة خيالية يمكن أن يواجه من خالها كل

يعترضه«. 
)األناضول(
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)علي حسن/ األناضول(



تحّولت ساحة التحرير في بغداد حيث تستمر احتجاجات العراقيين 
م  منذ أكتوبر/ تشرين األول المنصرم، إلى ملجأ للفقراء، فالطعام يقدَّ
مجانًا للمشاركين في التظاهرات وكذلك لقاصدي المكان باختالفهم

80 في المائة منهم يعيشون في الدول النامية

تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة في مؤتمر الدوحة

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

لون 
ّ
يتكف الــذي  العراقيون  هم  كثر 

املــأكــوالت  أنــــواع  بــتــقــديــم مختلف 
وكــــذلــــك الـــحـــلـــوى والـــعـــصـــائـــر فــي 
ــداد،  ــغــ ــــي الـــعـــاصـــمـــة بــ ــة االحــــتــــجــــاج فـ ــاحــ ســ
والــهــدف إدامــــة الــتــحــّركــات االحــتــجــاجــيــة إلــى 
نظام  بتغيير  الــشــعــب  مــطــالــب  تحقيق  حــن 
الحكم وبدء مرحلة جديدة تقوم وفق دستور 
مـــعـــّدل بــمــا يـــرونـــه صــحــيــحــا. رحــيــم الـــزيـــدي، 
عون املأكل واملشرب 

ّ
من املتطّوعن الذين يوز

 
ّ
بأن الجديد«  »العربي  يخبر  العراقين،  على 
»فقراء كثيرين يقبلون على النقاط التي ُيَعّد 
فيها الطعام، فيزّودهم القائمون على توزيعه 
بما يحتاجون وعائالتهم إليه. نؤّمن لهم ما 
يــكــتــفــون«، موضحا  حــتــى  حــاجــتــهــم  به 

ّ
تتطل

ــه »مستمّر فــي إعـــداد الطعام وتــوزيــعــه في 
ّ
أن

ساحة االحتجاج، أّما الكلفة فهي من صندوق 
يه مجموعة 

ّ
تغذ الغرض  لهذا  عــّد خصيصا 

ُ
أ

 
ّ
مــن أصــدقــائــي وأقـــاربـــي«. يضيف الــزيــدي أن
رونه 

ّ
يوف الــذيــن  هــم  فكثيرون  وفــيــر،  »الطعام 

 »هــدفــنــا هـــو تــقــديــم خــدمــة 
ّ
هـــنـــا«، مـــؤكـــدًا أن

لوا املبيت 
ّ

للمتظاهرين واملحتجن الذين فض
وراحتهم،  بأعمالهم  مضّحن  املكان  هــذا  في 
وغــيــرهــم مــن الــذيــن يــشــاركــون فــي االحتجاج 
لوقت محدود. فجميعهم يؤّدون دورًا وطنيا 
ـــه »نــظــرًا إلــى وفـــرة الطعام 

ّ
مــهــمــا«. ويــتــابــع أن

ع مــجــانــا هــنــا، راح يــحــضــر فــقــراء 
ّ
الــــذي يـــــوز

لــتــنــاول مــا يــشــبــع جــوعــهــم. وهــــؤالء شريحة 
كـــان يتوّجب  إذ  الــحــكــومــة،  قــبــل  مظلومة مــن 

عليها توفير عيش كريم لهم«.
»املـــــواكـــــب« مــصــطــلــح مــســتــخــدم فــــي الـــعـــراق 

للعائلة«. ورســن الــذي يقطن على بعدة نحو 
ــد مـــن ســاحــة الــتــحــريــر، يخبر  كــيــلــومــتــر واحــ
ه »منذ أكثر من شهر صرت أقصد الساحة 

ّ
بأن

ر 
ّ
حيث املتظاهرين ألتناول فطوري. هنا تتوف

ع مــجــانــا 
ّ
ــوز ــ ــ ــواع مــخــتــلــفــة مــــن األطـــعـــمـــة تـ ــ ــ أنـ

 مـــن يــحــتــاجــهــا. 
ّ

عــلــى املــتــظــاهــريــن وعــلــى كــــل
وأنــا أطلب كذلك كمّية إضافية أحملها معي 
ألتناولها عند شعوري بالجوع، فأنا أقضي 
نهاري على رصيف شــارع قريب من الساحة 
ــبـــل مــغــيــب  حـــيـــث اعــــتــــدت بـــيـــع الـــســـجـــائـــر. وقـ
ــى الــســاحــة ألتـــنـــاول وجــبــة  الــشــمــس، أعــــود إلـ
عــنــد عــودتــي  الــعــشــاء وأحــمــل كمية لعائلتي 
 »ثــّمــة أطــعــمــة كثيرة 

ّ
ــنـــزل«. ويــكــمــل أن إلـــى املـ

وأنواعا من الفاكهة لم تتناولها عائلتي منذ 
انطالق  منذ  لنا  ر 

ّ
تتوف طويلة، صـــارت  فــتــرة 

ــنـــاس الــذيــن  ــم الـ االحـــتـــجـــاجـــات. فــكــثــيــرون هـ
يقّدمون أنواعا مختلفة من الطعام والشراب، 

ويغدقون علّي من دون أن أطلب منهم ذلك«.
فــي الــســيــاق، يــشــّدد الــنــاشــط حــيــد العقابي 
ــات  ــاحــ ــــي ســ فــ الـــــفـــــقـــــراء   »وجـــــــــــود 

ّ
أن ــلــــى  عــ

الطعام  على  الحصول  أجــل  مــن  التظاهرات 
سبب مهّم للتغيير الذي ننشده ونبذل الدم 
»العربي الجديد«،  ألجله«، الفتا في حديث لـ
 »الــفــســاد الـــذي تــغــرق فــيــه الحكومة 

ّ
إلـــى أن

وسرقتها  الحكم  على  املسيطرة  ــزاب  واألحــ
ــارات الـــــــــدوالرات ســـنـــويـــا، هو  ــيـ ــلـ عـــشـــرات مـ
السبب في ارتفاع البطالة وعيش عدد كبير 
 
ّ
ــد أن ــن الــشــعــب تــحــت خـــط الـــفـــقـــر«. ويـــؤكـ مـ

»هؤالء الفقراء الذين نراهم بيننا هم ضحية 
كذلك،  للفقراء  هي  ثورتنا  الحكومة.  لفساد 
حــتــى يــنــالــوا حقوقهم مــن خــيــر الــبــلــد الــذي 

ُيسرق منذ 16 عاما«.

الوصمة الملتصقة 
باألشخاص ذوي اإلعاقة، 

تتزايد في كّل بقاع العالم

نظرًا إلى وفرة الطعام 
المجاني يحضر فقراء كثر 

لتناول ما يسّد جوعهم

م فــيــه الطعام  لــإشــارة إلـــى املــوقــع الـــذي ُيــقــدَّ
والشراب مجانا في أيــام خاصة من العام، ال 
سّيما أيام ذكرى وفاة أحد األئمة من آل بيت 
النبوة، وذلك في واحد من الطقوس التقليدية 
املتوارثة في البالد والتي يحرص املواطنون 
عــلــى إقــامــتــهــا. وبــعــد انــطــالق االحــتــجــاجــات، 
الَحظ في ساحات 

ُ
راحت مثل تلك »املواكب« ت

االحتجاج املختلفة.
جـــواد الــفــتــالوي يــشــرف على واحـــد مــن تلك 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ــــب«، يـــقـــول لــــ ــــواكـ »املـ
»غاية َمن يقيم املواكب هي األجر والثواب«، 
أنواعا معروفة  يعّدون  »املعنّين   

ّ
أن مضيفا 

على  لتوزيعها  كبيرة  وبكميات  الطعام  من 
 »املــــواكــــب فـــي ســاحــات 

ّ
ــنــــاس«. ويـــؤكـــد أن الــ

الــفــقــراء  االحــتــجــاج جعلتها مــكــانــا يــقــصــده 
لعائالتهم«.  طعام  حصص  على  ليحصلوا 
فـــقـــراء يقضون   »ثـــّمـــة 

ّ
الــفــتــالوي أن ويــتــابــع 

لياليهم في الشوارع عادة، يرون في مواسم 
فيها والحصول  للمبيت  لهم  املواكب فرصا 
على الطعام الجّيد مجانا. وهــذا ما وجدوه 

كذلك في ساحات التظاهر«.
ــع الـــطـــعـــام عــلــى الـــنـــاس طــلــبــا لــأجــر  وتــــوزيــ
ُينظر  العراق، لذلك ال  أمر شائع في  والثواب 
إلـــى مـــن يــقــبــل عــلــى هـــذا الــطــعــام أو يــتــنــاولــه 
ــّد فــقــيــرًا  ــ ــَعـ ــ فــــي املــــواكــــب بــطــريــقــة دونــــيــــة، وُيـ
أجبره الجوع على تناول هذا املأكل تحديدًا. 
ــزواًل عند  ــ فــالــجــمــيــع يــأكــل مـــن هـــذه املـــوائـــد نـ
رغبة أصحابها الذي يبادرون إلى ذلك أحيانا 
عــلــى خــلــفــيــة نـــــذور تــحــقــقــت. بـــالـــتـــالـــي، فــإنــه 
الــطــعــام في  الــنــاس  مــن الطبيعي أن يــتــنــاول 
ساحات االحتجاج. ويقول عالء حمادي، الذي 
يشارك من جهته في توزيع الطعام في ساحة 

 »ثّمة 
ّ
»العربي الجديد«، إن التحرير ببغداد، لـ

فـــقـــراء مـــن الـــذيـــن يــســكــنــون قــريــبــا مـــن ســاحــة 
االحـــتـــجـــاج يــصــطــحــبــون عــائــالتــهــم لــتــنــاول 
وجبة طعام ساخنة بداًل من حمل كميات من 
في  هنا  »املعنين   

ّ
أن إليها«. يضيف  الطعام 

ــار، يــخــّصــصــون األفــضــل للمحتاج  ــ هـــذا اإلطـ
ويزّودونه بكميات كافية إذا كان رّب عائلة«.

 مكان حول العالم، من 
ّ

وفي العراق كما في كل
السهل التعّرف على فقير أو مشّرد من خالل 
هيئته. بالتالي، يمكن تمييز هؤالء األشخاص 
 بعضا 

ّ
بوضوح في ساحات التظاهر. ُيذكر أن

ــداد  ــود أعــ ــ ــفـــادة مـــن وجـ ــتـ مــنــهــم يـــحـــاول االسـ
كبيرة من الناس في الساحات لبيع السجائر 
أو املــكــّســرات أو الــحــلــوى وغــيــرهــا مــن السلع 
على  وعرضها  حملها  يمكن  الــتــي  البسيطة 
الــنــاس. شــهــاب رســـن، واحـــد مــن هـــؤالء، وهو 
مصاب بإعاقة في يده تمنعه من مزاولة أعمال 
»أكسب من  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  كثيرة، 
بيع السجائر في اليوم الواحد نحو 10 آالف 
دينار عراقي )نحو ثمانية دوالرات أميركية(، 
وهي تكفيني لتوفير الغذاء اليومي البسيط 
فة من زوجة وولَدين«، الفتا إلى 

ّ
لعائلتي املؤل

لتأمن  بالغرض  تفي  الخّيرين  »مساعدة   
ّ
أن

بدل إيجار املنزل وتكاليف احتياجات أخرى 

تقيم العاصمة 
القطرية، الدوحة، 

مؤتمرًا في مناسبة 
»اليوم الدولي لألشخاص 

ذوي اإلعاقة« بعنوان 
»مؤتمر الدوحة الدولي 

لإلعاقة والتنمية«، وذلك 
منذ أمس السبت حتى 

االختتام، اليوم األحد

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

نــاصــر، مؤِسسة  بــنــت  مـــوزا  دعـــت الشيخة 
إلى  االجتماعي،  للعمل  القطرية  املؤسسة 
ضـــــرورة االســتــثــمــار فـــي األشـــخـــاص ذوي 
اإلعاقة لتمكينهم من أداء دورهم التنموي 
البتكار  التعاون  على  وأكــدت  املجتمع،  في 
آلــيــات قــــادرة عــلــى وقـــف الــهــدِر الــنــاجــم عن 
ــيــــاب االســـتـــثـــمـــار فــــي األشـــــخـــــاص ذوي  غــ
ـــم  دوِرهـ أداء  مـــن  تمكينهم  ــدم  وعــ اإلعـــاقـــة، 
التنموي، وذلــك من خالل التوظيف املهني 
ــداد الــكــبــيــرة مــن املــهــمــشــن ذوي  ــ لــهــذه األعـ

املواهب.
أمس  ناصر،  بنت  مــوزا  الشيخة  وافتتحت 
ــة الـــدولـــي لــإعــاقــة  الــســبــت، مــؤتــمــر الـــدوحـ
»حتى  عنوان  تحت  يقام  والــذي  والتنمية، 
ــركــــب«، بــمــركــز قطر  ــتـــرك أحــــد خــلــف الــ ال ُيـ
األحد،  اليوم  للمؤتمرات، ويختتم  الوطني 
ــاع 

ّ
بــمــشــاركــة نــحــو 1500 شــخــص مـــن صــن

الــقــرار واألكــاديــمــيــن والــخــبــراء املختصن 
مـــن قــطــر والـــعـــالـــم. ودعــــت فـــي كلمتها إلــى 
إعــــادة تــعــريــف اإلعـــاقـــة ومــعــالــجــة التمييز 
بــــن شـــخـــص وآخــــــر عـــلـــى أســــــاس اإلعـــاقـــة 
 املــفــاهــيــم 

ّ
بــمــفــهــومــهــا املـــغـــلـــوط، وأكـــــدت أن

تــتــأســس عــلــى اإلعــاقــة الــظــاهــرة وتتجاهل 
اإلعاقة الخفية، متسائلة: »أال يعاني األّمي 
مـــن إعـــاقـــة تــعــلــيــمــيــة؟ ألــيــس الــجــهــل إعــاقــة 
مــعــرفــيــة؟ ألــيــســت هــنــاك إعـــاقـــة ســيــاســيــة؟ 
أليس االعتداء على الغير إعاقة أخالقية؟«. 
ــه  ــ

ّ
ــافــــت الـــشـــيـــخـــة مــــــوزا بـــنـــت نـــاصـــر أن أضــ

ــدول الــنــامــيــة  ــ ــ ــــى حـــصـــة الـ عـــنـــدمـــا نــنــظــر إلـ
مـــن األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة والـــتـــي تــزيــد 
على 80 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي عــددهــم في 
 نــســبــة اإلعــاقــة 

َّ
ــح حــقــيــقــة أن

ّ
الـــعـــالـــم، تــتــض

الخطط  فــي  بها  لالسترشاد  اإلعــاقــة  ذوي 
إلـــى دمــجــهــم مجتمعيا.  الــرامــيــة  الــوطــنــيــة 
وشـــــــددت عـــلـــى ضـــــــرورة أن تـــكـــون قــضــيــة 
دمــــج األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة مـــن ضمن 
أولـــويـــات املــيــزانــيــات الــوطــنــيــة، ودعـــت إلــى 
دعم األشخاص ذوي اإلعاقة في الصراعات 

والحاالت اإلنسانية. 
بــدوره، قال املدير اإلقليمي لصندوق األمم 
لؤي  العربية،  املنطقة  في  للسكان  املتحدة 

في  اإلعاقة   
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ شبانة، 

أبــعــاد،  ثــالثــة  ذات  مشكلة  العربية  املنطقة 
األول ســيــاســاتــي وخــدمــاتــي، فـــالـــدول غير 
جاهزة، والخدمات التي تقدمها الحكومات 
ــاع الــــخــــاص ال تــأخــذ  ــطـ ــقـ واملــــؤســــســــات والـ
االعتبار احتياجات األشخاص ذوي  بعن 
اإلعاقة، وهذا يشكل عائقا أساسيا أمام أي 
شخص ذي إعــاقــة ليحقق ذاتـــه. أمــا البعد 
الـــثـــانـــي فــيــتــعــلــق بـــمـــدى تـــوفـــر املــعــلــومــات 
والــــدراســــات والــبــيــانــات الــتــي تــبــن مــا هو 
مخفي، فاملعاناة الصامتة لأشخاص ذوي 
والبعد  شديدة.  العربي  الوطن  في  اإلعاقة 
الثالث هو السجون املتعددة، فالشخص ذو 
 

ّ
اإلعاقة موجود في مجموعة سجون، وكل

ه الجئ، 
ّ
منها أكبر من غيره؛ السجن األول أن

ه 
ّ
أن ه ذو إعاقة، والثالث 

ّ
أن الثاني  والسجن 

يعيش فــي دولـــة فــقــيــرة، والــرابــع دولـــة لها 

ــاع إنــســانــيــة، وبــالــتــالــي فــاملــعــلــومــات  ــ أوضـ
إعاقة فحسب،  ذا  املتوفرة تعتبره شخصا 
بينما هو في الواقع هو الجئ وإنسان غير 
إلــى حقوقه األساسية.  الوصول  قــادر على 
ــم غـــيـــاب الــنــمــوذج  ــ ــاف شـــبـــانـــة: »األهــ ــ وأضــ
األشخاص ذوي  التعامل مع  في  الحقوقي 
األساسية  الحاجات  هي  فاملتوفر  اإلعــاقــة، 
األشخاص  يعزل  الــذي  الــخــاص،  كالتعليم 
ذوي اإلعاقة، ما يزيد من املعاناة واإلحباط، 

 األساس االندماج الكامل«. 
ّ
ألن

ــام لــأمــم  ــعــ ـــك، قـــــال مـــبـــعـــوث األمــــــن الــ ــذلـ كــ
ــد بــن  ــمـ ــة، أحـ ــيـ ــانـ ــلـــشـــؤون اإلنـــسـ املـــتـــحـــدة لـ
 قطر 

ّ
»العربي الجديد« إن محمد املريخي، لـ

ســّبــاقــة إلـــى اســتــضــافــة املــؤتــمــرات املــمــيــزة، 
ومنها هذا املؤتمر الهام الذي له داللة على 
الشراكة الحقيقية بن دولة قطر ومنظمات 
 
ّ
ــا أن األمـــــــم املــــتــــحــــدة املـــخـــتـــلـــفـــة، خـــصـــوصـ

الدوحة تستعد الفتتاح مكاتب للمنظمات 
التي تواجه  التحديات  أبــرز  أما  اإلنسانية. 
ها 

ّ
األشخاص ذوي اإلعاقة فأكد املريخي أن

تفتح  التي  القوانن  غياب  وأهمها  كثيرة، 
الباب أمامهم ملزيد من العطاء، ولالستفادة 
منهم وتوظيفهم وتوفير األماكن املناسبة 
لهم في املرافق العامة، لدمجهم في املجتمع 
هم مختلفون عن البيئة 

ّ
وعدم إشعارهم بأن

واملجتمع.
عــدد من قصص  الضوء على  املؤتمر  ألقى 
إعاقة  ذوي  ألشــخــاص  الشخصية  النجاح 
مــن داخــل قطر وخــارجــهــا، وقــد رويــت هذه 
قــدرة  لتؤكد  أبطالها  لــســان  على  القصص 
الـــتـــفـــوق  ــى  ــلـ عـ اإلعـــــاقـــــة  األشـــــخـــــاص ذوي 
والـــنـــجـــاح واســتــحــقــاقــهــم الـــحـــصـــول عــلــى 
املــســاواة الكاملة فــي املــجــاالت كــافــة، أســوة 
بــغــيــرهــم، وهــــي الــقــنــاعــة الـــتـــي يـــؤمـــن بها 

املؤتمر ويهدف إلى نشرها وترسيخها. 
وكـــانـــت مـــن أبــــرز نـــمـــاذج األشـــخـــاص ذوي 
ــة الــتــي شـــاركـــت فـــي املــؤتــمــر، خــلــود  ــاقـ اإلعـ
أبو شريدة، التي سردت قصة نجاحها في 
التعليم، وكيف تغلبت على جميع العوائق 
التي واجهتها بالرغم من إعاقتها البصرية 
الكاملة منذ والدتها، فاستطاعت الحصول 
على درجة املاجستير والحصول على عمل 

والتقدم حاليا لنيل درجة الدكتوراه.

ــارًا لـــتـــقـــدم الــــــــــدول، وقــــــد بـــات  ــيــ ــعــ تـــمـــثـــل مــ
ُر 

ّ
والتحض التقّدم  يتراجع  حيثما  واضحا: 

واالستقرار تزداد نسبة اإلعاقة، مشيرة إلى 
ـــه عــلــى املــســتــوى الــعــربــي، هــنــاك أربــعــون 

ّ
أن

مليونا مــن األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، أكثر 
مــن نصفهم مــن األطـــفـــال واملـــراهـــقـــن، أّدت 
الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات، إلـــى تــزايــد كــبــيــٍر في 
أعـــدادهـــم، كما يــحــدث فــي الــعــراق منذ عام 

1980 وسورية وليبيا واليمن منذ 2011. 
وقــالــت نــائــبــة األمـــن الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، 
أمــيــنــة مــحــمــد، فـــي كــلــمــة خــــالل االفـــتـــتـــاح، 
 الــوصــمــة املــلــتــصــقــة بــاألشــخــاص ذوي 

ّ
إن

 بقاع العالم، وتقترن 
ّ

اإلعاقة، تتزايد في كل
هـــذه الــوصــمــة بــســوء فــهــم حقوقهم وقيمة 
ملجتمعاتهم.  يقدمونها  الــتــي  اإلســهــامــات 
وحــثــت الـــدول على بــذل مــزيــد مــن الجهود 
لــتــحــســن الــبــيــانــات املــتــعــلــقــة بــاألشــخــاص 

العراق: ساحات 
التظاهر ملجأ للفقراء

جوزيفين محرومة من 
تعويض نهاية خدمتها

تشكر اهلل أّن أهلها 
تركوا لها بيتهم القديم 

في بلدتها مغدوشة 
حتى تعيش فيه

صيدا ـ انتصار الدنان

 هـــذه 
ّ

»لـــــم يـــعـــد الـــعـــمـــر يـــكـــفـــي لــتــحــمــل كـــــل
املــــــرارة الـــتـــي نــعــيــشــهــا. كـــبـــرت، وتـــجـــاوزت 
السبعن مــن عــمــري، ومــا زلــت أبــحــث عّمن 
يكفلني ويحميني ويضمن لي الكرامة في 
أواخـــر العمر. عملت أكــثــر مــن ثــالثــن عاما 
فـــي املـــؤســـســـات املــخــتــلــفــة عــامــلــة بــســيــطــة، 
ــي الــنــهــايــة تــقــاعــدت،  ــي عـــائـــلـــة، وفــ ــ كـــي أربـ
ــاول الــحــصــول على مبلغ  ي مــا زلــت أحـ

ّ
لكن

الوطني للضمان  الصندوق  التعويض من 
االجتماعي الذي ال بّد من أن يقدم لي عند 
انتهاء خدمتي ووصولي إلى سن التقاعد«. 
قسطنطن  جوزيفن  اللبنانية،  تبدأ  هكذا 
ــام 1948، فـــي بـــلـــدة مــغــدوشــة،  ــودة عــ ــولــ املــ
شرقي مدينة صيدا، جنوب لبنان، كالمها 
ــتـــي تــبــيــع  ــــى »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«. هــــي الـ إلـ
كــي تتمكن من  الــيــوم  والــقــصــعــن  الصعتر 

تأمن قوت يومها.
لــم تـــأِت جــوزيــفــن إلـــى ســاحــة إيــلــيــا، حيث 
ــثــــر ضـــــــّد الـــطـــبـــقـــة  يـــعـــتـــصـــم لــــبــــنــــانــــيــــون كــ
السياسية الفاسدة، إال لترفع الصوت عاليا، 
وتطالب بحقها في تعويض نهاية الخدمة 
مـــن الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، الـــــذي مـــا زالـــت 
تسعى إلــيــه مــنــذ أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات. 
ــارك مــغــدوشــة  ــعــ تـــقـــول جــــوزيــــفــــن: »فـــــي مــ
فــي الــعــام 1986 )جــــزء مــن الــحــرب األهــلــيــة 
وتوليت  وزوجــهــا،  أختي  قتلت  اللبنانية( 
تـــربـــيـــة أوالدهــــــــــا، فــعــمــلــت فــــي مـــؤســـســـات 
مـــن أجــــل اإلنـــفـــاق عــلــيــهــم. تــخــصــصــي كــان 
فــي غير  ــنــي عملت 

ّ
لــكــن املـــــدارس،  إدارة  فــي 

تخصصي بسبب حاجتي للعمل. انتسبت 
يــومــهــا إلـــى الــضــمــان االجــتــمــاعــي مــن أجــل 
حفظ حقوقي. مّر أربعة وعشرون عاما على 
انتسابي إلى الصندوق واسمي مــدرج في 
الجدول. وعندما لم أعد قادرة على العمل، 
الضمان،  مــن  أن أسحب تعويضي  ارتــأيــت 
فعملت على ذلك مع زميلة لي، وذهبنا إلى 
وبينما  الـــالزم،  بالطلب  فتقدمنا  الضمان، 
تمكنت زميلتي من سحب مبلغ التعويض 
بعد مضي ستة أشهر فقط، لم أتمكن حتى 

يومنا هذا من تقاضي تعويضي«.
مثلي  أمضت  التي  زميلتي  »سألت  تتابع: 
الفعلية  الخدمة  في  عاما  من عشرين  أكثر 
تستحقه  الـــــذي  الــتــعــويــض  مــبــلــغ   

ّ
أن )أي 

يــعــادل 100 فــي املــائــة مــن الــراتــب الشهري 
مــضــروبــا بـــــ20( كــيــف اســتــطــاعــت تحصيل 
ساعدها  قريبا  لديها   

ّ
إن لــي  فقالت  املبلغ، 

ــا مــنــذ خــمــس ســـنـــوات أعــانــي  ــك، وأنــ فـــي ذلــ
ذهابا وعودة إلى املركز الرئيس للصندوق 
في بيروت، حتى أحصل على حقي املهدر، 
وال نــتــيــجــة«. تــضــيــف: »كــلــمــا ذهـــبـــت إلــى 

املركز ألقابل املسؤول في التفتيش تطردني 
الـــدخـــول. وهــذا  الــســكــرتــيــرة وتمنعني مــن 
األمــــر يــتــكــرر مــعــي كــلــمــا ذهــبــت ألســــأل عن 
حقي، وأنا اليوم هنا من أجل إيصال صوتي 
إلى املعنين من أجل أن يعيدوا لي حقي«. 
ــّت كــبــيــرة فــي الــســن، ولــيــس لــدّي  تــتــابــع: »بـ
 مرة 

ّ
كــل مــن ينفق علّي أو يساعدني، وفــي 

إلــى مركز الضمان االجتماعي  أذهــب فيها 
في بيروت أتكلف مبلغا قدره عشرون ألف 
ثمنا  أمــيــركــيــا(  دوالرًا   13( لــبــنــانــيــة  لـــيـــرة 
أجل  أبــوابــا عديدة من  للمواصالت. طرقت 

مساعدتي، لكن ال أحد تجاوب معي«.
تـــضـــيـــف: »بـــعـــد مــــحــــاوالتــــي الــــعــــديــــدة فــي 
الدخول إلى مكتب املدير في مركز الضمان 

ــواي، اعـــــتـــــدت عـــلـــّي  ــ ــكــ ــ ــــرض شــ ــ ــل عـ ــ ــ مـــــن أجـ
الــســكــرتــيــرة بـــالـــضـــرب، فـــعـــدت مـــن بــيــروت 
إلى صيدا وأنا في حالة سيئة، واضطررت 
ــــى املــســتــشــفــى، عـــنـــدهـــا أجــــري  لـــلـــدخـــول إلـ
االدعـــاء  املحقق مني  مــعــي، وطــلــب  تحقيق 
عــلــى الــســكــرتــيــرة لـــدى الــشــرطــة، فتوجهت 
إلى مخفر الرملة البيضاء في بيروت )يقع 
مركز الضمان في نطاقه( وتقدمت بشكوى 
الشكوى في أحد  ضدها، وبالطبع حفظت 
ذهبت  وعندما  أشــهــر.  خمسة  منذ  األدراج 
زالــت  مــا  الشكوى   

ّ
أن أخــبــرونــي  للمراجعة، 

قائمة، وجرى منعي من الدخول إلى مكتب 
املدعي العام إلطالعه على الشكوى«.

تــتــابــع جـــوزيـــفـــن: »كــنــت قـــد وفــــرت مبلغا 
ــن أجـــل  ــــرف، مــ ــــصـ ــي املـ صـــغـــيـــرًا وضـــعـــتـــه فــ
 الـــفـــائـــدة بــاتــت 

ّ
ــفــــاق عــلــى نــفــســي، لـــكـــن اإلنــ

ضئيلة، وهكذا بّت بال مدخول، فاضطررت 
ني 

ّ
بأن العلم  الصعتر والقصعن، مع  لبيع 

مريضة وأحتاج إلى أدوية دائمة«.
ــن حــــــاالت الـــقـــهـــر الــتــي  جـــوزيـــفـــن حـــالـــة مــ
اليوم  فهي  حقها،  على  بالحصول  تطالب 
في سن التقاعد، بعد عملها الطويل. تريد 
نــهــايــة خدمتها  تــعــويــض  عــلــى  أن تحصل 
ها لم 

ّ
كي تعيش حياة كريمة نوعا ما، لكن

وتحتاج  حــتــى،  حقها  تحّصل  أن  تستطع 
إلـــى واســـطـــة ال تــمــلــكــهــا، فـــي هـــذا الــســبــيــل. 
وحتى مع امتالكها مبلغا صغيرًا من املال 
لن يكفيها  في املصرف، واضطرت لسحبه 
ــا يــجــعــلــهــا عــرضــة  ــرة، مــ ــيـ غـــيـــر فـــتـــرة قـــصـ

للجوع مجددًا.
 أهــلــهــا تــركــوا لها 

ّ
جــوزيــفــن تشكر الــلــه أن

بيتهم الــقــديــم فــي بــلــدتــهــا مــغــدوشــة حتى 
تعيش فــيــه. على األقـــل، لــن تــكــون األرصــفــة 
الذين  املــشــرديــن  ســريــرهــا كما كثيرين مــن 
فقدوا املأوى كما فقدوا الحيلة في الحصول 
على املال في بلد ال يقدم شيئا مجانيا، بل 
جوزيفن  تجد  وهكذا  أبنائه.  حقوق  يأكل 
نفسها، تستنجد باملعنين للحصول على 

حقها، وليس أكثر من ذلك.

الــوقــت قد  أن  عــام 2020، وهـــذا يعني  يقترب 
حــــان لــلــبــدء فـــي الــتــفــكــيــر فـــي كــيــفــيــة تحسن 
صــحــتــك وعــمــلــك وعـــالقـــاتـــك وحــيــاتــك بشكل 
ــار، يــعــرض مــوقــع »بــزنــس  ــ عــــام. فــي هـــذا اإلطـ

إنسايدر« بعض النصاح، وهي:
ك تملكه؟ 

ّ
1 - »اسأل نفسك ما الذي تريده لكن

ماذا أيضا؟ ما الذي تريده حقا؟
ما زاد إدراكك لذاتك، كان من األسهل عليك 

ّ
»كل

التمييز بن ما تحب وما تريد الحصول عليه 
األميركية  النفسية  الطبيبة  تــقــول  بالفعل«، 
التمييز؟  يمكننا  كيف  »لكن  شافلر.  كاثرين 
كبشر، نحن معتادون على الرغبات الكثيرة... 
ــام، املـــزيـــد مـــن املــــــال، املــزيــد  ــعـ املـــزيـــد مـــن الـــطـ
مــن األصـــدقـــاء، املــزيــد مــن الــجــنــس، املــزيــد من 
األشياء، املزيد من الوقت، املزيد من االهتمام. 

ل من األشياء التي نريدها؟ 
ّ
فكيف نقل

2 - تــوقــف عـــن الــضــغــط عــلــى زر املــنــبــه الـــذي 
يوقف الجرس لبعض الوقت

ــزر قد  رّبـــمـــا تــشــعــر بـــأن الــضــغــط عــلــى هـــذا الــ
ــك، لــكــن  ــة لـــتـــبـــدأ يــــومــ ــيـ ــافـ يــمــنــحــك راحــــــة إضـ
الحقيقة هي أن هذا يضر أكثر مما ينفع. عند 
االستيقاظ، يبدأ نظام الغدد الصماء في إفراز 
هرمونات اليقظة استعدادًا ليوم جديد. وفي 
حال عدت إلى النوم، فأنت تبطئ هذه العملية. 
إضــافــة إلــى ذلــك، فــإن تسع دقــائــق إضافية ال 
 لــلــحــصــول على 

ً
تــمــنــح جـــســـدك وقـــتـــا طـــويـــال

النوم العميق واملريح الذي يحتاجه.
»ساعة طاقة« 3 - ابدأ يومك بـ

»ســـاعـــة الــطــاقــة« هـــي عــنــدمــا تــعــمــل مـــن دون 
أولــويــة بالنسبة  انقطاع إلنــهــاء مــشــروع ذي 

العديد  مؤلفة  فاندركام،  لــورا  وتوصي  إليك. 
ــة،  ــيـ ــاجـ ــتـ ــوقــــت واإلنـ الــ إدارة  ــن  عــ الـــكـــتـــب  ــن  مــ
بــضــرورة جــدولــة األمـــور األســاســيــة لساعات 
، خصوصا 

ً
الصباح األولـــى. هــذا ليس ســهــال

حن تصل إلى املكتب لتجد أن مديرك قد كلفك 
بمهمة جديدة.

لكن إذا كنت ال تخطط لقضاء الدقائق الستن 
األولـــى مــن يــومــك إلنــجــاز أمــر مــهــم، فقد تجد 
اإللكتروني،  البريد  رسائل  بن  تتنقل  نفسك 
وتــضــيــع وقــتــك فــي أشــيــاء ليست بــالــضــرورة 

مهمة أو عاجلة.
4 - تــحــّدث إلــى شريكك ملــدة 10 دقــائــق حول 
أي شيء باستثناء العمل واألطفال واألعمال 

املنزلية
تـــقـــتـــرح أســـــتـــــاذة عـــلـــم االجــــتــــمــــاع وخـــبـــيـــرة 

الـــعـــالقـــات، تـــيـــري أوربـــــــوش »قــــاعــــدة الــعــشــر 
دقائق«. وتشرح في كتابها »خمس خطوات 
بسيطة لنقل الــزواج من الجيد إلى العظيم«، 
الشريك يوميا  »الجلوس مع  القاعدة هي  أن 
تـــحـــت أشــــعــــة الـــشـــمـــس عـــلـــى ســـبـــيـــل املـــثـــال 
والتحدث في أمــور ال تشمل األطفال والعمل 

واملهام املنزلية واملسؤوليات«.
5- اكتب ثالثة أشياء تشعرك باالمتنان

يــقــول مـــارتـــن ســيــلــيــغــمــان، مــؤســس حــركــة 
علم النفس اإليجابي: »بعد ستة أشهر من 
متابعة مشاركن في دراسة كانوا يكتبون 
ــاء إيــجــابــيــة قــبــل ذهـــابـــهـــم إلــى  ــيـ ثـــالثـــة أشـ
النوم كل ليلة، بدوا أنهم أكثر سعادة وأقل 

شعورًا باالكتئاب«.
)ربى أبو عمو(

نصائح 
للعام الجديد

محمد أحمد الفيالبي

الصيدلية، توقفت قربنا »ركــشــة«. والركشة دراجــة  أمــام  حيث كنا نقف 
منها  ترجل  والبشر،  للبضائع  نقل  لتصبح وسيلة  تطويرها  تم  بخارية 
األلــوان، وتوّجه نحو  أكياسًا بالستيكية مختلفة  رجل خمسيني يحمل 
الطريق، عبارة عن أكياس كبيرة تبقى  نقطة تجميع نفايات على قارعة 
النقل املخصصة لتحملها إلى أحد املكّبات  في املكان ريثما تصل عربة 
ب ويضع في كل كيس شيئًا ما. ثم 

ّ
خارج الحي السكني. وراح الرجل ينق

مللم ما تبعثر منه، وأعاد إحكام إقفال األكياس الكبيرة، ومضى إلى نقطة 
تجميع أخرى. انتظرته ألسأله، فكانت إجابته أن في هذه النفايات ثروات 
وفاكهة  وخضار  خبز  »بقايا   - له  والحديث  ـ  »هنا«  فـ العامة،  يدركها  ال 
للدواجن واألغــنــام. وهنا زجــاج، وهنا بالستيك، وهنا  أصنع منها علفًا 
اشني« 

ّ
»النك أحد  هو  للمصانع«، ومضى.  أبيعها  هذه  وكل  معدنية،  قطع 

والفقر  النفايات  تراكم  بفضل  األخيرة  اآلونــة  في  أعدادهم  تزايدت  الذين 
م السياسية التي 

ُ
ظ

َ
وانعدام الوظائف. وتراكمت النفايات بسبب تخلف الن

»وفــق  اللطيف،  عبد  عيسى  الدكتور  البيئي  الخبير  يــورد  كما   - حكمت 
عقلية البدوي الذي يعيش في فضاءات رحبة، حيث تقوم البيئة بمعالجة 
ــتــي غــالــبــًا مــا تــكــون عــضــويــة. وتــفــاقــم الــفــقــر نتيجة  نــفــايــاتــه الــقــلــيــلــة، وال
السياسات التنموية »الخرقاء« التي جعلت أهل البادية يسكنون املدن من 
دون أن يصاحب انتقالهم الجغرافي انتقال حضاري ويؤكد الكاتب عبد 
ل ميزة اإلنسان األساسية التي يتكئ عليها 

ّ
الله الفريجي، أن الوعي »يشك

في ممارسة الحياة والحفاظ عليها دون بقية املوجودات«، كما أن »الوعي 
الذي يمارسه اإلنسان سيتأثر بأدوات تكوينه«. بدأت ظاهرة النكاشني من 
خالل أطفال من هامش املدينة يجمعون القوارير البالستيكية من نقاط 
تجميع النفايات وسط األحياء السكنية، وألنهم يقومون ببعثرة محتويات 
ونفايات  عــارمــة،  فوضى  وراءهـــم  يخلفون  فإنهم  املصنفة،  غير  القمامة 
هنا وهناك، وأوراقًا وأكياسًا تتطاير، األمر الذي يصّعب مهمة عمال نقل 
النفايات، ويزيد من مشكلة تراكم النفايات، ما جعل املواطنني وربما عمال 
أماكنها. ثم ظهرت فئة أخرى تهتم بكل  أنفسهم يحرقونها في  النظافة 
ماهو معدني من علب مشروبات إلى أسالك وغيره، إلى جانب من يهتم 
الزيوت  في جمع  ومجموعة تخصصت  الجافة،  والخضار  الخبز  ببقايا 
املستخدمة )زيوت الطعام، وزيوت محركات السيارات( ينقلونها بواسطة 
الدراجات إلى حيث يعاد استخدامها أو تدويرها. كل هذا النشاط لم يحرك 
ساكنًا لدى مسؤولي املحليات ليقوموا بدورهم في التوعية حول كيفية 
إدارة النفايات، وتعميم ثقافة الفرز. فاالستثمار في فرز وجمع النفايات، 
اإلنتاج  استراتيجية  على  ُيبنى  اللطيف،  عبد  عيسى  الخبير  يؤكد  كما 
واالستهالك املستدام التي تقلل من إنتاج النفايات إلى أدنى حد. هل نحلم 
التقليل،  تعني سوى  ال  التي  نفايات(  استراتيجية )صفر  نحو  بالتوجه 
النهائي؟ ما يعني االستفادة  التخلص  وإعــادة االستخدام، والتدوير قبل 

من كل ما يمكن االستفادة منه؟ وما دامت هناك بداية.. ملا ال نطّورها؟
)متخصص في شؤون البيئة(

صفر نفايات

إيكولوجيا تحقيق

مشاركة نحو 
1500 شخص 
في المؤتمر 
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