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مجتمع
ر رئيس البعثة اإلقليمية للجنة الدولية للصليب األحمر في منطقة دول مجلس التعاون لدول 

ّ
حذ

 »انتشار الكوليرا في اليمن يأخذ منحى خطيرًا 
ّ
الخليج العربية، يحيى عليبي، أمس اإلثنني، من أن

 
ّ
وسريعًا فــي ضــوء الــحــرب التي يشهدها اليمن«. وقــال فــي حديث إلــى وكــالــة األنــبــاء الكويتية إن

»الكوليرا من األمراض التي تنتشر بسرعة وتزداد احتماالت انتشارها أثناء الحروب بسبب سوء 
 »أصعب التحديات 

ّ
الخدمات الصحية وصعوبة إيصال األدوية واللقاحات إلى املصابني«، مؤكدًا أن

)كونا( التي تواجهنا حاليًا هي صعوبة الوصول إلى بعض املناطق والقرى«.  

 األشخاص الذين يعّدون أنفسهم 
ّ
توّصلت دراسة حديثة في جامعة »ستانفورد« األميركية إلى أن

أقل صحة من اآلخرين معّرضون لخطر الوفاة مبكرًا، مهما كان نمط حياتهم نشطًا. وشّددت على 
»وجوب املساواة بني الشعور اإليجابي والعمل به«. وكشفت مؤلفة الدراسة الدكتورة علياء كروم، 
 »التفكير اإليجابي يعزز الصحة النفسية ويطيل العمر. فاألشخاص 

ّ
وهي أستاذة في علم النفس، أن

 نشاطًا من غيرهم كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة قد تصل إلى 71 في 
ّ

الذين يعّدون أنفسهم أقل
)قنا( ون أنهم أكثر نشاطًا من أقرانهم.  

ّ
املائة باملقارنة مع األشخاص الذين يظن

التفكير اإليجابي يقلل خطر الموت المبكر انتشار الكوليرا في اليمن يأخذ منحى خطيرًا

الزائدة،  السمنة  بمضار  يخبرك  الجميع 
الحمية األفضل  البحث عن  فتبدأ عملية 
الــتــي تــتــحــول فــي كثير مــن األحــيــان إلــى 
تخفيض  فــي  لــه  فعلية  نتيجة  ال  هـــوس 
الــوزن. الجسم املثالي عــادة ما يكون هو 

ه هدف خيالي غالبًا.
ّ
الهدف، لكن

للسمنة  تشجيع  عــن  نتحدث  هنا  لسنا 
 موقع مجلة »ريدرز دايجست« 

ّ
الزائدة لكن

 الــنــقــاش حــول 
ّ
األمــيــركــيــة يــشــيــر إلــــى أن

الفوائد املحتملة للسمنة الزائدة مستمر 
ـــر الــصــحــة والــعــنــايــة  مــنــذ عــقــود فــي دوائـ
 
ّ
أن إلــى  الــدراســات تشير  الطبية. فبعض 

ــذيـــن لــديــهــم ســمــنــة زائــــدة  األشــــخــــاص الـ
يعيشون فترة أطول. على الضفة املقابلة، 
تــشــيــر دراســـــة أجـــريـــت عــلــى 3.5 مــايــني 
بـــريـــطـــانـــي، ونـــشـــرت هــــذا الـــعـــام بـــالـــذات 
البدينني تزيد لديهم   األشــخــاص 

ّ
أن إلــى 

ــتـــمـــاالت تــطــويــر مــشــاكــل صــحــيــة من  احـ
والنوع  والجلطات،  القلب،  أمــراض  قبيل 
الثاني من السكري، باملقارنة مع أصحاب 

الوزن غير الزائد.
 دراســـة جــديــدة أجــراهــا أطــبــاء القلب 

ّ
لكن

في »مركز يو تي ساوث ويسترن الطبي« 
الــواليــات  فــي  التابع لجامعة »تــكــســاس« 

املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، تــشــيــر إلــــى نــتــائــج 
األشــخــاص   

ّ
أن الــدراســة  تقترح  مختلفة. 

إفــراط  زائـــدة مــن دون  ممن لديهم سمنة 
يــمــيــلــون إلــــى الــعــيــش حـــيـــاة أطـــــول بعد 

نجاتهم من نوبة قلبية.
 األشـــخـــاص 

ّ
إلـــــى أن الـــــدراســـــة  تـــوصـــلـــت 

 كانوا خال ثاث سنوات 
ً
البدينني قليا

بثاثني  أكثر  قلبية  بنوبة  إصابتهم  من 
في املائة قدرة على االستمرار، كما كانوا 
أقل بمثل هذه النسبة إمضاء للوقت في 
املستشفيات خال املدة نفسها، باملقارنة 
الذين أصيبوا  البدينني  مع املرضى غير 

ــة الــــوزن  بــنــوبــات قــلــبــيــة. تـــعـــّرف الــــدراســ
ه امتاك مؤشر 

ّ
الزائد من دون إفــراط بأن

كتلة جسم )BMI( من 30 إلى 35، مع العلم 
يتطلب قسمة  املــؤشــر  هـــذا  احــتــســاب   

ّ
أن

الوزن بالكيلوغرام على الطول باملتر، ثم 
قسمة النتيجة على الطول باملتر مجددًا. 
 شخصًا طوله 1.80 

ّ
وكمثال على ذلك، فإن

مــتــر ووزنــــه 100 كــيــلــوغــرام لــديــه مؤشر 
 مثل 

ّ
كتلة جسم تعادل 30.86. وبذلك، فإن

التي  بــاملــواصــفــات  يتمتع  الشخص  هــذا 
تتحدث عنها الدراسة.

 
ّ
ــر أن ــ ــك، ال يــعــنــي األمـ ــ  ذلـ

ّ
ــل بــالــرغــم مـــن كــ

الــقــلــب )أو غــيــرهــم حـــتـــى( ممن  مـــرضـــى 
لـــديـــهـــم وزن عــــــادي يـــتـــوجـــب عــلــيــهــم أن 

يسعوا إلى زيادة وزنهم. 
ــك، يــــقــــول املــــؤلــــف الـــرئـــيـــس فــي  ــ ــ وعـــــن ذلـ
ــد، وهــــــو طــبــيــب  ــيــــانــ الـــــــدراســـــــة، آيــــــــان نــ
ــز وأســـــتـــــاذ مـــســـاعـــد فــي  ــ ــركـ ــ ــي املـ ــ قـــلـــب فـ
التي  األهــم  »الرسالة  »تكساس«:  جامعة 
إذا  ــــك 

ّ
أن الــنــتــائــج  هـــذه  مـــن  نستخلصها 

 
ّ
كــنــت بــديــنــًا وأصـــبـــت بــنــوبــة قــلــبــيــة، فـــإن
إجــبــارك على  يفترض  ال  بعدها  عــاجــك 

خسارة الوزن بسرعة وضراوة«.
عصام...

هل للسمنة الزائدة فوائد غير متوقعة؟

عصام سحمراني

ملاذا ننسى، أو ملاذا نتذكر؟ بل ملاذا نريد 
أن ننسى، وملاذا نريد أن نتذكر؟ وهل في 
؟ عجيبة الذاكرة... 

ً
اإلمكان أن ننسى فعال

تلك اآللية الدماغية املرتبطة عضويًا بالخاليا 
العصبية فيه. وعجيب ذلك الذهن القادر 

على تشكيل عوالم كاملة في شكل ذكريات 
حقيقية، وأخرى يمعن في تعديلها كما 

يشتهي، قبل أن تخرج فجأة ذكريات لطاملا 
حاول أن يخفيها ويدفنها في أعماق أعماقه، 

أو يركلها بعيدًا مثل كرة.
تخرج تلك الذكريات بالرغم من محاوالت 

التعديل الكثيرة ومحاوالت النسيان 
املستميتة، أشبه ما تكون بأغنية أم كلثوم 

»فكروني« )1966، كلمات عبد الوهاب 
محمد، وألحان محمد عبد الوهاب(. تلك 

الكلمات التي لها في صوت أم كلثوم موعد 
مع الذاكرة يضرب جدران القلب بقوة 

نه من 
ّ
ويمعن في هدمها بالكامل لحظة تمك

اختراقها ولو بشرخ بسيط.
األغنية تتحدث عن حّب سعت صاحبته 

إلى نسيانه بالكامل، وما إن يذكر الحبيب 
في حديث ما حتى تعود الذاكرة بالكامل 

 تلك األيام التي أمضياها معًا 
ّ

إلى كل
بفرحها وحزنها، وبمتعتها وأملها. تبقي 

األغنية في مقطعها ما قبل األخير احتمال 
النهاية السعيدة قائمًا في لقاء الحبيبني... 
تلك الخاتمة امللحمية التي منها كثير في 

السينما التجارية.
لكّن املقطع األخير أكثر صدقًا واقترانًا 

بالواقع. فالذهن إذ يعلن عجزه عن إخفاء 
الذكريات بفرحها وأملها وتعديلها بما 

يتيح التحرر من املاضي في هذه اللحظة 
بالذات واالنطالق نحو املستقبل أكثر خفة، 

 
ّ

يستسلم لتدفق الذكريات وجرفها كل
السدود واملحاوالت الالحقة لها، والسابقة 

لهذه اللحظة بالذات.
يستنكر ذلك املقطع األخير النسيان من 
أصله: »فكروني ازاي؟ هو أنا نسيتك!؟« 

قرب 
َ
ويصل إلى التوصيف النهائي: »إنت أ

ا يا َهنايا... حتى وانت بعيد َعلّيا  ِمني ِليَّ
و معايا« ثم إلى الحكم املبرم املتحالف مع 

َ
أ

ذكريات ال تمحى واقتران أثيري ضوئي قد 
ه روحي، لكن ال ضرورة الرتباطه 

ّ
يقال إن

بالوصال الجسدي... ارتباط قد يدوم الحّب 
 كما كان في الذاكرة وحال 

ً
فيه مشتعال

عودته لحظة التذكر، وفي املستقبل مع 
التسليم الكامل هذه املرة بالتخفف من 

محاوالت النسيان الفاشلة، تلك املحاوالت 
التي تصنع قيودًا متعبة للقلب ونبضه 

وللبال وراحته وللذهن وفيضه: »تنتهي 
َبْد 

َ
ا... وانَت حّبْك ِلأل

ّ
يام وتطوي الُعمر من

َ
األ

ما لوش نهاية... حّبْك انَت ما لوش نهاية«.
ما أكثرهم من يفشلون في النسيان، أكان 

نسيان شخص أم حالة. وما أكثرهم من 
يتأذون إذ يحاولون مرة بعد مرة أن ينسوا. 
 إيالمًا 

ّ
ها الذكريات في فيضها الحّر أقل

ّ
لعل

 ذلك الحّب النابع من الذاكرة 
ّ

لهم. ولعل
املمتنع على الواقع لكن الذي »ما لوش نهاية« 

.
ً
هو الحقيقة الوحيدة الباقية فعال

ما لوش نهاية

مزاج

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

الخطف شبح أطفال مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

ــفــــال عـــــادت إلــــى مصر  جــريــمــة خــطــف األطــ
فــي الــفــتــرة األخــيــرة، ووصــلــت إلــى حــّد بتر 
أعضاء من األطفال لاتجار بها، وذلك عبر 
الباغ  بــات  الــوقــت نفسه،  فــي  جماعات متخصصة. 
عن اختفاء طفل لدى أقسام الشرطة ومديريات األمن 
اإلسكندرية  محافظة  احتلت  إذ  يومية،  شبه  حــالــة 
 في الفترة 

ً
املرتبة األولى في تلك الباغات بـ30 طفا

األخيرة فحسب. كذلك، عثر على أربــع جثث ألطفال 
مطعونة البطن وفي حالة تعفن بمحافظة القليوبية. 

املتردية أدت إلى تعاظم الفكر اإلجرامي لدى بعض 
الخاطفني، الذين يحاولون كسب املال إما من خال 
فدية من أهل الطفل املخطوف، أو التسول باألطفال 
الســتــعــطــاف املــجــتــمــع، أو قــتــل الــطــفــل لــبــيــع أعــضــاء 
 هـــذا املــلــف بـــات يثير رعبًا 

ّ
مــن جــســده. ويــوضــح أن

كــبــيــرًا بــني أســـر مــصــريــة كــثــيــرة، خــصــوصــًا الفقيرة 
يسببها  التي  االجتماعية  املشكلة  عن   

ً
فضا منها، 

ــفـــال فـــي عــمــلــيــات الـــتـــســـّول، إذ وصــل  اســتــغــال األطـ
عددهم إلى أكثر من 20 ألف طفل متسول، معظمهم 

ما بني 5 سنوات و10.
فــي اإلطــــار نــفــســه، يــشــيــر أســتــاذ عــلــم االجــتــمــاع في 
 
ّ
ــلــــوان« الـــدكـــتـــور مــحــمــود حــســن إلــــى أن جــامــعــة »حــ
الحالة االقتصادية املتردية والفقر يتصدران قائمة 
دوافع تفاقم الجريمة في اآلونة األخيرة داخل الباد، 
ــاء وخــطــف  وهــــو مـــا أدى إلــــى زيـــــادة تـــجـــارة األعـــضـ
األطفال إما للفدية أو أغــراض أخــرى. يطالب الدولة 
ــزم عـــلـــى الــخــاطــفــني،  ــ ــانـــون بـــشـــدة وحــ ــقـ بــتــطــبــيــق الـ
فــاملــعــانــاة مــن الفقر تــدفــع للسير فــي طــرق إجرامية 
 عن »الحياة غير اآلدمية 

ً
إلشباع احتياجاتهم، فضا

املــصــري ما  املجتمع  فــي  الــتــي يعيش فيها كثيرون 
يدفعهم إلى االنتقام«. يتابع: »نعيش حالة من عدم 
الـــرادعـــة«. ويلفت  الــقــوانــني  االهــتــمــام نتيجة غــيــاب 
املنوط بها،  الداخلية ال تقوم بدورها   وزارة 

ّ
أن إلــى 

ــددًا مــن األطــفــال املختطفني   عـ
ّ
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن

يــعــودون بعد الــفــديــة، وبعد مواصلة أولــيــاء األمــور 
البحث عنهم.

الفدية  مــا بــني طلب  تتنّوع دوافـــع خاطفي األطــفــال 
أو  التسول،  في  االستغال  أو  األثــريــاء،  أبناء  مقابل 
 ذلـــك يشير إلــى 

ّ
 كـــل

ّ
الــقــتــل لــاتــجــار بــاألعــضــاء، لــكــن

موقف واحد تجاه عمليات خطف األطفال املتزايدة 
»أمــام ظاهرة خطيرة وتحتاج  نا 

ّ
أن في مصر، وهــو 

إلى وقفة«، كما يقول مصدر أمني.

وتــكــرر املــشــهــد فــي مــحــافــظــات الــشــرقــيــة والــســويــس 
الشيخ،  وكفر  وبورسعيد  والدقهلية  واإلسماعيلية 

فيما ندرت الحاالت في محافظات الصعيد.
ه جريمة تحتاج 

ّ
أن يصف أمنيون اختفاء األطفال 

دقيقة  توفر إحصائيات  عــدم  وقــفــة، مؤكدين  إلــى 
ــــول مــــعــــدل اخـــتـــفـــاء األطـــــفـــــال فــــي مــــصــــر. لــكــن،  حــ
ــاالت اخــتــفــاء  وبــحــســب مــعــلــومــات أمــنــيــة تـــقـــّدر حــ
األطفال منذ بداية عام 2017 بنحو 1700 سجلتهم 

باغات رسمية.
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــشـــعـــبـــي، بـــاتـــت الــقــضــيــة مــــن أهـــم 
الــقــضــايــا الــتــي تــــؤرق املـــواطـــنـــني فـــي مــصــر، بــعــدمــا 
تحّولت إلى ما يشبه الكابوس لآلباء واألمهات، بل 
أدت إلى رفض أسر كثيرة نزول أبنائها الصغار إلى 

الشارع أو النادي بمفردهم.
تــعــتــبــر »املــــؤســــســــة املـــصـــريـــة لـــلـــنـــهـــوض بــــأوضــــاع 
 أســــبــــاب انـــتـــشـــار 

ّ
الـــطـــفـــولـــة« )مـــجـــتـــمـــع مــــدنــــي( أن

حــاالت خطف األطفال في مصر متعددة، من بينها 
»محاربة اإلرهاب« وتقديم األوضاع  انشغال األمن بـ
السياسية في الباد على حساب الوضع الجنائي، ما 
أدى إلى ازدياد حّدة الجريمة في مصر التي من بني 
أنواعها خطف األطفال. تؤكد العضو في املؤسسة، 
 غــيــاب اإلحــصــائــيــات الــدقــيــقــة يــزيــد 

ّ
ــــودة، أن أمـــل جـ

الطفل   
ّ
أن إلــى  خطورة قضية خطف األطــفــال. تشير 

يختفي بصورة سريعة، وبالبحث عنه يختفي أثره. 
باتت مقولة »خرج ولم يعد« شعارًا لعدد من األسر. 
تتهم جـــودة أجــهــزة األمـــن بــعــدم الــتــحــرك بــعــد بــاغ 

األهل، إاّل إذا كان املختفي ابنًا لعائلة ثرية.
من جانبه، يقول رئيس »الجمعية املصرية ملساعدة 
األحــداث وحقوق اإلنسان« )مجتمع مدني( محمود 
 خــطــف األطـــفـــال مـــعـــروف فـــي مــصــر منذ 

ّ
بـــــدوي، إن

ــه تــفــاقــم أخــيــرًا وازدادت حدته 
ّ
ســنــوات طــويــلــة، لــكــن

 األوضــاع االقتصادية 
ّ
أن الجاري. يؤكد  العام  خال 

يوّضح الخبير األمني المصري اللواء محمد 
قد  األطــفــال  خطف  عقوبة  أّن  يوسف 
قانون  بحسب  شنقًا  ــدام  ــ اإلع ــى  إل تصل 
العقوبات إذا تسبب الجاني في إزهاق روح 
الطفل، مؤكدًا أّن العبرة ليست في تغليظ 
أّن  إلــى  يشير  تطبيقها.  في  بل  العقوبة، 
ارتكاب شخص الجريمة في سّن ما دون 18 
عامًا يسمح له بالتهرب من عقوبة اإلعدام 
ألّن قانون الطفل هو ما يطبق عليه وليس 

قانون العقوبات العام.

تطبيق العقوبة

)Getty /أسباب انتشار خطف األطفال متعددة )كريس ماكغراث



تعاونيات عائلية وغير عائلية فيعملون في 
ويستفيدون  خاصة،  لشركات  تابعة  حقول 
أكثر من »سلسلة« الورد، أي قطفه وتقطيره 

وصنع مستحضرات منه وبيعه. 
مع انطاق مشروع مخطط »املغرب األخضر« 
اكتست زراعة الورد مفهومًا عصريًا وبدأت 
زراعــتــه عــلــى هيئة صــفــوف طــولــيــة، وأدخـــل 
الــفــاحــون آلــيــات جــديــدة لــلــرّي، فــبــات حجم 
اإلنــتــاج السنوي يصل إلــى 3 آالف طن وفق 
فـــي ورزازات  لــلــفــاحــة«  الـــجـــهـــوي  »املـــكـــتـــب 

)جنوب شرق(.
أحمد ومعظم  وفاطمة  تزكزاوين  بو  فاطمة 
ــقـــرى الـــرابـــضـــة عــلــى ضــفــتــّي وادي  نـــســـاء الـ
دادس، يسعني إلى رفع مدخولهن عبر البيع 
املباشر للورد أو االنضمام إلى التعاونيات. 
تــــقــــول أحــــمــــد بــــاألمــــازيــــغــــيــــة، وتـــــشـــــرح بــو 
 الصغيرة 

ّ
 تعاونيتهن

ّ
تزكزاوين بالعربية، إن

ــــورد  الـ لــتــقــطــيــر  وآالت  أدوات  ــــى  إلـ تـــحـــتـــاج 
وتــصــنــيــعــه. تــضــيــفــان: »نـــحـــن حــالــيــًا نبيع 
ع الصابون 

ّ
الورد فقط. ونريد األدوات لنصن

العطري والكريمات وماء الورد والزيت«.
للتجهيز  الـــورد  مــوســم  على  النساء  تعتمد 
لــأعــراس أو شــراء املــابــس، ويتداولن عادة 
 بالَدين حتى يحني 

ّ
 يشترين ما يلزمهن

ّ
أنهن

موسم الــورد، وبمشهد مهيب تغني النساء 
هم 

ّ
باألمازيغية أثناء القطف أو الحصاد: »الل

ي على النبي... أحسن ما ُيقال
ّ
صل

يا حقل يا جناين... عقبى للعام املقبل... نحيا 
ويــحــيــا، ويــعــيــش أصــحــاب الــحــقــل... لــو كــان 
الــفــاحــني...  أفــضــل  الــبــيــدر قريبًا مني لكنت 
امنحني يا الله طقسًا لطيفًا بداًل من الحرارة 
الــحــارقــة... ال إلــه إاّل الــلــه يــا دار اآلخــــرة،  ما 

مصيري هناك؟«
فاطمة  الحاجة  تقول  مــكــون،  إيغل  قرية  مــن 
مــن حقلها  عــائــدة  وهــي  الجديد«  »العربي  لـ
تحمل كيلوغرامًا تقريبًا من الورد الدمشقي 
ما أصبح 

ّ
الـــورد كل ــهــا تقطف 

ّ
فــي مــنــديــل، إن

جــاهــزًا لــلــقــطــاف، وســتــعــود إلـــى الــحــقــل مــرة 
ثــم ســتــذهــب به  أخــــرى. مــا قطفته ستجففه 
إلى السوق الحقًا: »ال أعرف كم يبيعونه في 

السوق، ابني يتكفل بذلك«.
أكثر  وتبلغ  عصا  على  تتوكأ  التي  الحاجة 
ها أمضت طفولتها 

ّ
من ثمانني عامًا تتذكر أن

في حقول القمح والورد. واليوم، ربما يصل 
دخلها من بيع الــورد سنويًا إلى نحو ألفي 

درهم )210 دوالرات( بحسب املوسم.  تلجأ 
الفاحية  »الــتــعــاونــيــة  مصنع  إلـــى  »الروم« 
لــعــطــور الــجــنــوب« لبيع الــــورد الـــذي تقطفه 
نـــســـاء قـــريـــة آيــــت بـــن يــحــيــى. هـــنـــاك يــجــري 
تقطيره واســتــخــراج مــاء الـــورد والــزيــت منه 
حـــرارة وكميات معينة من  درجـــات  بحسب 
املاء. يشرح محمد، العامل في املصنع طريقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــفــرز الـــورد  التقطير لـــ
ح لديه قــدرة على 

ّ
عند وصوله، فالورد املفت

إخراج املاء والزيت أكثر من الورد املضموم«. 
ر ماء الورد عن طريق البخار 

ّ
يضيف: »ُيقط

وليس تسخني املاء مباشرة بحرارة معتدلة 
فـــي آالت  مــئــويــة و40،  بـــني 36  مـــا  ــتــــراوح  تــ
مصنوعة مــن الصلب الــذي ال يــصــدأ. يكفي 
100 كــيــلــوغــرام مـــن الـــــورد الســتــخــراج عــدة 
لــتــرات مــن املـــاء املــقــطــر. أّمـــا الــزيــت العطري 
أطــنــان  إلـــى خمسة  الــثــمــن فنحتاج  الــبــاهــظ 

الستخراج 5 لترات من الزيت«.

ارتفاع السعر
ــــت حــــّدو  مــــن جــهــتــهــا، أنــــشــــأت إدريـــســـيـــة آيـ
للنساء  مكونة  قلعة  فــي  األولـــى  التعاونية 
الــعــامــات فــي قــطــاف الــــورد وتصنيعه عــام 
العائلية  التعاونيات  استولت  بعدما   2011
ــات الــــخــــاصــــة، كـــمـــعـــمـــل الــتــقــطــيــر  ــ ــركـ ــ ــــشـ والـ
الفرنسي وبعض املعامل األخرى، على قطاع 
الــــورد. لــم يكن أمـــام آيــت حـــّدو، ابــنــة دادس، 
الــتــي عــمــلــت مــســتــشــارة تــنــمــويــة فــي تمكني 
النساء مع منظمة »تحدي األلفية« من خيار 
فرض وجود النساء اللواتي يحملن املوسم 
 طوال العام من خال تعاونية 

ّ
على أكتافهن

الخاصة  منتجاتها  بتسويق  اآلن  وصــلــت 
إلى دول بعيدة كسويسرا وأملانيا وهولندا 
وكندا والصني وحتى إلى الواليات املتحدة 

األميركية قريبًا.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــوســـم الـــورد  تــقــول لـــ
الـــورد، بل موسم  ليس مجرد زراعــة وقطف 
ــا، ويــعــمــل فيه  ــدادنـ ثــقــافــي تــوارثــنــاه عــن أجـ
الــرجــال والــنــســاء مــن الــســادســة إلــى الثامنة 
ــــورد أو  ــدار شــهــر، وُيـــبـــاع الـ صــبــاحــًا عــلــى مــ
القاطفات  فتجني  الــتــعــاونــيــات  إلـــى  ُيــرســل 
والـــعـــامـــات مـــدخـــواًل مـــنـــه«. تــعــيــش الــنــســاء 
فــي واحــــة دادس ظــروفــًا صــعــبــة، فــهــن لسن 
ــن الـــــــورد بــــالــــدرجــــة األولـــــى  املـــســـتـــفـــيـــدات مــ
بالرغم من تعبهن. تشرح آيــت  حــدو: »كان 

قلعة مكونة ـ وصال الشيخ

قــطــف الــــورد طــقــس عــمــل نسائي 
جــمــيــل بــالــقــرب مـــن مــديــنــة قلعة 
ــنـــوب شـــرق  مـــكـــونـــة الــجــبــلــيــة، جـ
حـــة تــخــرج مـــن بــيــت طــيــنــّي 

ّ
 فـــا

ّ
ــغـــرب. كــــل املـ

وتمشي  خفيفًا،   
ً
مــنــديــا معها  تحمل  قــديــم 

في مسالك ترابية فتقطع النهر تحت أشجار 
الـــجـــوز الــضــخــمــة ثـــم تــصــل إلــــى شــجــيــرات 
الـــــــــورد الـــدمـــشـــقـــي وتـــمـــضـــي ســـاعـــتـــني فــي 
القطاف، لتعود محّملة ببضعة كيلوغرامات 
)1.5 دوالر  بــــ15 درهــمــًا  الــواحــد منها  تبيع 

أميركي(.
ــة  املــشــهــد الـــحـــالـــم ال يــغــيــب عــلــى طــــول واحـ
ونهرها  بــاألمــازيــغــيــة،  »آســـامـــر«  أو  دادس، 
فــــي الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي لـــلـــمـــغـــرب. فــــي قــريــة 
الجديد«  »الــعــربــي  إلــى  تتحدث  آيــت يحيى 
فـــاطـــمـــة بــــو تــــزكــــزاويــــن وفـــاطـــمـــة أحـــمـــد مــع 
يــرّوج  حــات أخــريــات يعملن بعيدًا عــّمــا 

ّ
فــا

والتعاونيات  السنوي  الــورد«  »مهرجان  له 
الـــورد في  والــشــركــات املسيطرة على قــطــاع 

قلعة مكونة.
لتعاونية  نساء  عشر  مع  الفاطمتان  تنضم 
الـــورد  يقطفن   

ّ
جميعهن الــحــديــثــة،  »الروم« 

الـــدمـــشـــقـــي »دامـــســـكـــيـــنـــا« ويـــبـــعـــنـــه بــهــدف 
تزكزاوين  بو  . مات زوج 

ّ
مساعدة عائاتهن

وتــرك لها 5 أبــنــاء أعالتهم وحــدهــا مــن بيع 
الــورد ومــواســم مختلفة. كذلك، تعيل أحمد 
أحفادها. تنضم إلى التعاونية نساء أرامل، 
وفــتــيــات عـــازبـــات مــمــن يــطــمــحــن فـــي حــيــاة 

أفضل.
قبل طلوع  آيــت يحيى  فــي  النساء  تستيقظ 
الفجر. هو شرط أساسي في القطاف لتجنب 
الــــحــــرارة املـــرتـــفـــعـــة، وذلـــــك مـــا يــمــّكــنــهــن من 

الحصول على ورد جيد.
يشكل الــورد املــزروع على طول واحــة دادس 
موسمًا قديمًا، عززته الحماية الفرنسية من 
خال إنشاء أول معمل للتقطير سنة 1938. 
انتقلت الوردة ذات األصل الهندي عبر إيران 
وســوريــة إلـــى املــغــرب بــواســطــة الــحــجــاج أو 
الــقــوافــل الــتــجــاريــة. لــكــن، لـــم تــتــطــور آلــيــات 
التقليدي،  قــالــبــهــا  الــقــطــاف وحــافــظــت عــلــى 
أي بــاســتــخــدام الــكــفــنّي، وقـــد تــضــع الــنــســاء 
في أيديهن كفوفًا للحماية من شوك الورد، 
احــتــيــاط، بل  أي  وأحــيــانــًا »ال نتخذ تجاهه 
نــســتــخــدم املــلــقــط إلزالـــتـــه الحــقــًا« كــمــا تقول 
البتات في كيس من  بو تزكزاوين. يضعن 
مليء  منديل  فــي  أو  الباستيك  أو  الخيش 

بالثقوب يسمح بدخول الهواء. 
 

من أجل العيش
مـــا زال الــــــورد كـــــأّي مــحــصــول زراعــــــي آخــر 
بالنسبة ملعظم الفاحني يؤّمن لهم مدخواًل 
بل  الرئيسي،  املحصول  ليس  فهو  إضافيًا. 
كسياج  يستخدم  أو  عشوائيًا  يــزرع  بالكاد 
 صنفًا آخر من الفاحني 

ّ
لحماية الحقول. لكن

والــــفــــاحــــات وبـــنـــســـب قــلــيــلــة انـــضـــمـــوا إلـــى 

نساء الورد
مغربيات 

يسعين إلى 
حياة أفضل

الشمس  شروق  قبل  الحقول  إلى  ينزلن  النساء  مشهد 
بهي جدًا، ال أجمل منه في قرية آيت يحيى المغربية. 
يقطفنها  الزهور،  وسط  اليومي  عملهن   هو 
ويبعنها بكامل عطرها وألقها وجمالها ألجل تأمين 

دخل ضئيل

تغيّرات كثيرة أحدثتها 
حرب اليمن األخيرة في 

المجتمع. ولعّل بعضها 
َتمثّل في العودة إلى 
تقاليد وعادات قبلية 
بهدف تنظيم شؤون 
الحياة، في ظّل غياب 

المؤسسات الرسمية 
المعنيّة بتسيير أمور 

المواطنين

العرف القبلي يفّض نزاعات اليمنيين

الورد المفتّح لديه قدرة 
على إخراج الماء والزيت 
أكثر من الورد المضموم

أنشأنا وحدة تقطير 
الورد، وساعدتنا 

الحكومة بتوفير اآلالت

االحتكام يكون إلى كبير 
األسرة أو شيخ القبيلة أو 

عاقل الحّي في المدن

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

عوامل مختلفة أّدت إلى اندثار حكم القانون 
فــي املــجــتــمــع الــيــمــنــي، ال ســّيــمــا مــع تصاعد 
العوامل  الباد. ومن  تلك  في  الدائرة  الحرب 
الشرطة  أقسام  في  األمنية  العناصر  اختفاء 
في  واملــحــاكــم  العامة  النيابات  أداء  وضــعــف 
مــعــظــم املـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة مـــن جــــــّراء الــحــرب 

وانقطاع الرواتب منذ شهور عّدة. 
أداء وظــيــفــتــهــا  عـــــن  الــــــدولــــــة  عــــجــــز  وأمــــــــــام 
لــبــســط ســلــطــة الـــقـــانـــون فـــي مــنــاطــق الــيــمــن، 
 

ّ
أضــحــى الــعــرف القبلي  أفــضــل الــطــرق لفض

واملناطق  املــدن  في  اليمني  املجتمع  نــزاعــات 
البدوية  املجتمعات  كانت  بعدما  الحضرية، 
 والــريــفــيــة هــي الــتــي تــحــافــظ عــلــى االســتــقــرار 
والــتــمــاســك املــجــتــمــعــي داخــلــهــا بــاعــتــمــادهــا 

 الخافات.
ّ

األعراف القبلية كمرجع لحل
املــدن الحضرية،  أبناء  عبد السام عبيد من 
ــن يـــعـــّدون  ــذيــ ــن املـــنـــتـــقـــديـــن الــ كـــــان واحـــــــدًا مــ
الــقــبــائــل ســبــبــًا مـــن أســـبـــاب عــــّدة تـــــؤّدي إلــى 

الــحــرب بحسب   
ّ
للقانون، لكن االمــتــثــال  عــدم 

ــا يـــقـــول »أرغـــمـــت  كــثــيــريــن مـــن ســـكـــان تلك  مـ
في  القبلية  الطريقة  إلــى  الــلــجــوء  املـــدن على 
إلــى فعاليتها في هذه  النزاعات، نظرًا   

ّ
فــض

الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  عبيد  يضيف  البيئة«. 
 »مجتمعات ريفية كثيرة في الشمال، مثل 

ّ
أن

ما  محافظات عمران وحجة وريــف صنعاء، 
من  الرغم  على  باستقرار  أمني  ع 

ّ
تتمت زالــت 

غياب الدولة أو السلطات القانونية إلى حّد 
كــبــيــر، فــيــمــا نــســب الــتــعــلــيــم والــتــنــمــيــة فيها 
 »املــشــهــد األمــنــي 

ّ
مــتــدنــيــة«. ويــشــيــر إلــــى أن

 يــخــتــلــف تــمــامــًا فـــي مــــدن تــفــتــقــر إلــــى بسط 
سلطة القانون مثل صنعاء وعدن وإب وتعز 
حــيــث تــتــكــرر الــجــرائــم األمــنــيــة أو  الــخــافــات 
ويــــرى بعض  مــتــزايــدة.  بــصــورة  املجتمعية 
ــراف فـــي غـــيـــاب الـــقـــانـــون وتـــوقـــف عمل  ــ ــ األطـ
املحاكم  فرصة ملمارسة األعمال االستغالية 
والفوضوية من أجل الحصول على مكاسب 

غير شرعية«. 
ــرة فــــي الــــبــــاد،  ــ ــيـ ــ مــــذ انـــدلـــعـــت الــــحــــرب األخـ

نزحت إلى املدن عشرات آالف األسر الريفية 
مراجع  تعّد  التي  القبلية  زعاماتها  ومعها 
أطــراف  إليهم  فيحتكم  القبلية  ــراف  األعــ فــي 
ــاح األرحـــبـــي  ــ ــزاع. ويـــشـــرح املــــواطــــن وضـ ــنــ الــ
 »املــعــنــيــني يــمــثــلــون أمــــام تــلــك الــزعــامــات 

ّ
أن

تعامل الناس مع هؤالء الزعماء واعتبارهم 
أن يكون هــؤالء على معرفة  محّكمني، يجب 
تــــامــــة بـــأحـــكـــام الــــعــــرف الـــقـــبـــلـــي والـــشـــرعـــي 

وموجباته وحاالته وعقوباته.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــشـــيـــر الـــشـــيـــخ الـــقـــبـــلـــي حــســني 
 هذه األحكام باتة وغير قابلة 

ّ
العليي إلى أن

مع  باملقارنة  التنفيذ  وسريعة  لاستئناف 
ويقول  املحاكم.  التي تصدرها  األحــكــام  تلك 
 »الــــعــــرف الــقــبــلــي 

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــ

يعالج كل الخافات والنزاعات املدنية، مثل 
ــــزواج والشتم  املــشــاكــل األســـريـــة وعـــاقـــات الـ
التي  الجنائية  الــشــؤون  وكــذلــك  والتشهير، 
يــنــتــج عــنــهــا عــنــف مــثــل االعــــتــــداء والــســرقــة، 
بإصابات  كالتسبب  العمدية  غير  والحاالت 
جسدية أو صحية من دون قصد. وُيستثنى 
الجهات  إلــى  فُيحال  بأنواعه،  القتل  ذلــك  من 

الحكومية املعنية«.
وفي حني تقترب أحكام املحّكمني من األحكام 
القانونية بصورة الفتة في املنازعات املدنية، 
 أحــــكــــام املــــنــــازعــــات الــجــنــائــيــة تــخــتــلــف 

ّ
ــإن ــ فــ

هي  »كثيرة   
ّ
أن العليي  ويــوضــح  عنها.  كليًا 

الــيــمــن، وكلما وقعت  الــتــي عاشها  الــحــروب 
ــة مــعــهــا، فــيــســّيــر الــنــاس  حـــرب تــنــهــار الـــدولـ
القبلي  الــعــرف  بــنــاًء على  الحياتية  أمــورهــم 
ــّد مــن  ــ ــحـ ــ ــتـــمـــع ويـ الــــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى املـــجـ
والضعفاء«.  الفقراء  وظلم  الجريمة  انتشار 
 »العرف القبلي يهتم بحقوق 

ّ
ويشّدد على أن

والنساء  املهّمشني  مثل  الضعفاء  املواطنني 
 »عقوبات بغرامات 

ّ
 إن

ً
«، قائا

ّ
وصغار السن

القبيلة  فــي  الــفــرد  ــفــَرض على 
ُ
ت مالية كبيرة 

الــــــذي يـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة عـــنـــف ضـــــّد فـــــرد مــن 
أدنــى مستوى،  أو من فئات قبيلة  املهّمشني 
يــعــمــل عــــادة فــي مــهــن بسيطة مــثــل الــحــاقــة 

والجزارة وخدمة أفراح األعراس«.
ــدام  ــفــَرض عــقــوبــات مــثــل الــســجــن واإلعــ

ُ
وال ت

نقدية  هــي عقوبات  بــل  القبلية،  الحلول  فــي 
املفروضة  العقوبة  تكون  وعـــادة،  ومعنوية. 
عــلــى األطـــــــراف املــخــتــلــفــة بــعــد صـــــدور قـــرار 
التحكيم ذبح حيوانات )أغنام وأبقار(، وذلك 

وفقًا لحجم الجرم املرتكب وطبيعته.

شارحني قضاياهم، فيما يضع كل من أطراف 
النزاع قطعة ساح واحدة أو عددًا من القطع 
بــحــســب حــجــم الــقــضــيــة، كــتــأكــيــد قــبــلــي على 
احترام الحكم أيًا كان واالستعداد لتنفيذه«. 
يضيف األرحبي الذي يؤّيد »ضرورة الرجوع 
إلى العادات والتقاليد بهدف تنظيم الحياة 
ــه »حني 

ّ
بني اليمنيني حتى تعود الــدولــة«، أن

ني، ُيصار إلى 
َ
يقع خــاف بني فرَدين أو طرف

القبيلة  أو شيخ  األســـرة  كبير  إلــى  االحتكام 
وأحــيــانــًا عــاقــل الــحــّي فــي املـــدن. ويــعــرض كل 
ــني 

َ
مــعــنــّي قــضــيــتــه، وبـــنـــاًء عــلــى أقــــوال الــطــرف

ــة يــصــدر الــحــكــم الــنــهــائــي،  ـــ والـــشـــهـــود واألدلـ
 
ّ
وعــلــى الجميع اإلذعــــان لـــه«. ويــشــيــر إلـــى أن
»الــشــيــخ أو املــحــّكــم يــــؤّدي دور الــقــاضــي في 

املحكمة«.
وقد شّجع هذا األمر في اآلونة األخيرة زعماء 
ــال الــحــارات( فــي صنعاء واملــدن 

ّ
األحــيــاء )ُعــق

الحضرية األخرى على أداء تلك األدوار، بداًل 
مــن بقائهم مــجــّرد هــمــزة وصــل بــني األحــيــاء 
وأقسام الشرطة والنيابات واملحاكم. وبهدف 

 الورد 
ّ
عمل النساء متعبًا من دون نتائج ألن

بأثمان هزيلة  للشركات واملعامل  ُيباع  كان 
 
ّ
 أن

ّ
إذ ال يصل إلى 5 دراهم )نصف دوالر( إال

ثمنه تغير بعد عام 2011 وبات الكيلوغرام 
للكيلو  درهــمــًا  بــــ18  للتعاونيات  ُيــبــاع  منه 

غرام )نحو دوالرين(«.
آيــت حــدو على  بالرغم من التحسن، تأسف 
ــغــــرب األخـــضـــر  ــروع املــ ــشــ »عــــــدم تــشــجــيــع مــ
الفاحني على االنخراط بالتعاونيات بشكل 
صــحــيــح. تنتشر بــشــكــل كــبــيــر الــتــعــاونــيــات 
الــعــائــلــيــة بـــرقـــم يــصــل إلــــى 15 وتــســتــحــوذ 
 
ّ
ــا«. تــشــيــر إلــــى أن ــم الـــدولـــة وحــــدهــ عــلــى دعــ

التعاونيات غير  النساء من  استفادة  نسبة 
الــعــائــلــيــة مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــن يــحــصــلــن على 
حاجياتهن  شـــراء  فــي  تــفــيــدهــن  مستحقات 

األساسية. 

»حباتو«
التي  دادس«  »نــســاء  تعاونية  إلــى  انــضــّمــت 
ــة إحــــدى  ــدايــ ــبــ ــــت حـــــــدو، فــــي الــ أســـســـتـــهـــا آيــ
وعشرون امرأة، وتنتظر اآلن خمسون امرأة 
أخــــرى االنــضــمــام. مــعــظــم هــــؤالء الــنــســاء لم 
يدرسن أو يصلن إلى مراتب عليا بالدراسة، 
وهــــن فـــقـــيـــرات، وال يــلــقــني دعــمــًا اقــتــصــاديــًا 
 في املجتمع. تشرح آيت 

ّ
كافيًا يبرز دورهــن

حدو منظومة عمل املرأة في الواحات: »تعمل 
املرأة في الحقل فتجني اللوز وتقطف الورد 
وتــحــصــد وتــجــمــع األعـــشـــاب لــلــمــواشــي، ثم 
تعمل في البيت وتؤدي مهام منزلية. فيصل 

إلـــى 15 ســاعــة، وقـــد يساعدها  وقـــت عملها 
ه مضطر إلى الخروج من الواحة 

ّ
الرجل لكن

للبحث عن عمل آخر أو الهجرة إلى املدن«.
 
ّ
ــاء إلــــــى مــــســــاعــــدة بــعــضــهــن ــنــــســ تـــضـــطـــر الــ

فـــي الــقــطــاف أو الــحــصــد انــطــاقــًا مـــن القيم 
وبالرغم  الواحات.  في  السائدة  االجتماعية 
 جــهــودهــم 

ّ
 لـــكـــن

ّ
مـــن مـــســـاعـــدة الــــرجــــال لـــهـــن

ال تــــــقــــــارن بـــعـــمـــل امـــــــــــرأة واحـــــــــــدة تـــتـــعـــدد 
ــلـــى الــــرجــــل الــــذي  مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا. يـــطـــلـــق عـ
يتولى مهام املرأة في الحقل أو خارجه لقب 
»ْحــبــاتــو«، وهــو لقب يعيب الــرجــال ويخفي 
املــــرأة فــي أدوار أو مهن  تــبــرز  وجـــودهـــم إذ 

صعبة وحدهن. 
تعمل بعض نــســاء مكونة فــي حــقــول تعود 
لشركات كبرى، وينظم العاقة بني الطرفني 
عقد عمل، أّما األغلبية فتعمل باملناولة )أي 

 الخاصة.
ّ
تضمني األراضي( أو في حقولهن

بــات شركة  الــذي  الفرنسي األول  فــي املعمل 
وظف نساء يعملن 

ُ
خاصة بأسهم مغربية، ت

طــــوال الـــعـــام فـــي حــقــول ورد خـــاصـــة. تــقــول 
 معالجة شجيرات 

ّ
آيــت حــّدو: »مــن مهامهن

ــة األعــشــاب الــضــارة،  الـــورد وتشذيبها وإزالـ
ــدة شـــهـــر، ثم  لــيــســتــأنــفــن عــمــلــيــة الـــقـــطـــاف ملــ
يـــجـــري اســـتـــدعـــاؤهـــن لــاهــتــمــام بــالــحــقــول 

وزرع ما يلزم من الورد«. 
 150« 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ يفيد مــصــدر 

ــقــــول الــــشــــركــــة كـــانـــت  ــــي حــ امـــــــــرأة يـــعـــمـــلـــن فـ
)7.3 دوالرات(  70 درهمًا  تتقاضى  الواحدة 
الخريف  مقابل 12 ساعة عمل في موسمّي 

 يــحــصــلــن عـــلـــى )60 
ّ
ــاء. ســـابـــقـــًا كـــــن ــتــ ــشــ والــ

درهمًا(، وحصلت بعض العامات قبل ثاث 
 
ّ
ســنــوات عــلــى بــطــاقــة عــمــل تــثــبــت الــتــزامــهــن

مــع الــشــركــة، لــكــن انــتــزعــت منهن هـــذا الــعــام 
 بهذه 

ّ
بعد مطالبة عامات أخريات بحقهن

الصحية.  التغطية   
ّ
لهن توفر  التي  البطاقة 

بـــات الــعــمــل مــفــتــوحــًا، أي حــصــول الــقــاطــفــة 
 كيلوغرام من الورد، 

ّ
على درهمني مقابل كل

وارتفع األجر هذا العام إلى درهمني ونصف. 
يستحيل هنا على القاطفة أن تصل إلى 25 
كيلوغرامًا خال 10 ساعات يومية، بالترافق 
مع احترام شروط الشركة في القطاف التي 
تتطلب احــتــرام خــطــوط الــــورد، وعـــدم قطف 

الوردة املضمومة«. 
ــاء  ــلــــى إنــــشــ تـــفـــتـــقـــد الــــنــــســــاء الـــــعـــــازمـــــات عــ
ــادي، بــحــســب آيــت  ــ تــعــاونــيــات إلـــى الــدعــم املـ
في  ضعيفًا.  تشجيعًا  الــنــســاء  »تلقى  حـــدو: 
تــعــاونــيــتــنــا أنـــشـــأنـــا وحـــــدة تــقــطــيــر الـــــورد، 
 
ّ
وســاعــدتــنــا الــحــكــومــة بــتــوفــيــر اآلالت، لــكــن

فاقترضت  الكفاح،  منا  يتطلّب  استمرارها 
بــعــض الــنــســاء مــبــالــغ مــالــيــة مـــن أجـــل بــنــاء 
الوحدة وسّوت أرباح السنوات األربع األولى 
بـــدأت النساء  ديــونــنــا. فــي مطلع عــام 2015 
يــســتــفــدن مـــن فـــائـــض املــبــيــعــات ويــحــصــلــن 
على أجرة بحسب ساعات العمل، باإلضافة 
إلــى تعويض ســنــوّي«. احــتــاجــت آيــت حدو 
والعامات معها جهودًا عظيمة حتى تصل 
كثيرا  ذلــك  كلفهن  الــخــارج.  إلــى   

ّ
منتجاتهن

املــال للحصول على شــهــادات للتصدير  من 

والـــجـــودة والـــشـــهـــادات الــبــيــولــوجــيــة. تنتج 
ر وزيت 

ّ
»نساء دادس« حاليًا ماء الورد املقط

الــــورد األســاســي الــبــاهــظ الــثــمــن، بــاإلضــافــة 
ــــواد الــتــجــمــيــل خــصــوصــًا الــصــابــون.  إلــــى مـ
التعاونية  فــي  الــعــضــوة  يــتــجــاوز دخـــل  وال 
في موسم الورد ألفّي درهم )210 دوالرات(. 
لــكــن، يختلف مــــردود امــــرأة عــن أخـــرى وفــق 

مجهودها.
 منتجات نساء هذه 

ّ
أن إلــى  تجدر اإلشـــارة 

ــورد تــواجــه مــنــافــســة كبيرة  املــنــاطــق مــن الــ
في السوق العاملي للنباتات العطرية. فهذا 
وتركيا  كفرنسا  دول  عليه  تسيطر  السوق 
ــن الـــــــدول املـــعـــروفـــة  ــا مــ ــيـــرهـ ــلـــغـــاريـــا وغـ وبـ

بإنتاج الورد.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

يوميًا، ينعم أهالي قطاع غزة بساعات 
النعمة  وهــذه  الكهرباء.  من  فقط  قليلة 
ــق نـــهـــارًا، بــل فــي منتصف 

ّ
قــد ال تــتــحــق

وا 
ّ
الليل، ما يعني أن األطفال لن يتمكن

ــــوات املـــخـــّصـــصـــة  ــنـ ــ ــقـ ــ مـــــن مــــشــــاهــــدة الـ
ــع، يــحــرم  ــواقــ ــذا الــ  هــ

ّ
ــل لـــأطـــفـــال. فـــي ظــ

مئات آالف األطــفــال في مدينة غــزة من 
أو  تستهويهم،  التي  البرامج  مشاهدة 

االستماع إلى أغنيات األطفال. 
وتـــــحـــــّول االنــــقــــطــــاع املـــســـتـــمـــر لــلــتــيــار 
ــــوس بــالــنــســبــة  ــابـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــي إلــــــى كـ
للغزيني، خصوصًا األطفال، الذين أنهوا 
عامهم الدراسي على نور الشموع. وفي 
العطلة الصيفية، يحرمون من مشاهدة 
البحر،  أمــا  الكرتون.  مسلسات وأفــام 
فملوث. كما أن األماكن الترفيهية قليلة. 
ــــون )9 أعــــــوام(  ــــدهـ مـــنـــذ كـــــان أحـــمـــد املـ
أصـــغـــر ســـنـــًا، يـــــدرك أن الـــكـــهـــربـــاء غير 
مــتــوفــرة دائــمــًا فــي قــطــاع غــــزة. وكــثــيــرًا 
ما يسأل أهله:  »كم هي عدد الساعات 
الــتــي تــنــقــطــع فــيــهــا الــكــهــربــاء فـــي دول 
الــكــهــربــاء ال   

ّ
ــم؟«، وال يـــصـــدق أن ــالـ ــعـ الـ

تنقطع فــي عـــدد مــن الــــدول، بــل يعتقد 
على  ينسحب  غــزة  على  ينطبق  مــا  أن 
 
ً
ــه تابع مسلسا

ّ
أن دول أخـــرى. ال يذكر 

 على التلفزيون، بل عادة 
ً
كرتونيًا كاما

مــا يــشــاهــد نــصــف الــحــلــقــات، عــلــمــًا أنــه 
شــغــوف جـــدًا بــاملــســلــســات الــكــرتــونــيــة. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أشــعــر  ــقـــول لـ ويـ
بالغضب ألن بعض مسلسات الكرتون 
عرض خــال وجــود الكهرباء. أحب 

ُ
ال ت

تلك  حتى  الكرتونية،  الشخصيات  كــل 
املوجودة في الكتب املدرسية«. 

)6 ســنــوات( يعتقد أيضًا  شـــادي مهنا 
ــل دول  ــ ــــي كـ ــكــــهــــربــــاء تـــنـــقـــطـــع فـ بــــــأن الــ
ه 

ّ
العالم، كما هو الحال في مدينته. لكن

يـــكـــره شـــركـــة الــكــهــربــاء كــثــيــرًا، بـــل هي 
عــدوتــه األولــــى. ويــشــيــر إلـــى أنـــه يــراهــم 
مـــن شــقــتــه يــنــزلــون املــقــبــض الــحــديــدي 
لــتــقــطــع الــكــهــربــاء عـــن املــنــطــقــة. يــقــول: 
»أحب سبونج بوب وماشا، وهي فتاة 
 أحمر وتحب أن تلعب«. 

ً
ترتدي منديا

ويــتــمــنــى أن يـــكـــون مـــغـــامـــرًا مــثــلــهــمــا، 
ويــــزور األمـــاكـــن الــتــي يـــزورونـــهـــا. ففي 
ــــزة، تــنــقــطــع الــكــهــربــاء فـــي كـــل مــكــان،  غـ
فيها  تنقطع  ال  أمــاكــن  فــي  هــمــا  بينما 
الــكــهــربــاء.  تــحــرص عائلة شـــادي على 
تــجــنــيــبــه نــــشــــرات األخــــبــــار أو غــيــرهــا 
إلبعاده قدر املستطاع عن أخبار القتل 
والــدمــار، وتــرى أن مسلسات الكرتون 
ــد شـــادي  ــ ــقـــول والـ مــفــيــدة لـــأطـــفـــال. ويـ
ليتأّكد  الكرتون  إنه يشاهد مسلسات 
أيــة كلمات مسيئة. لكن  أنــه ليس فيها 
 إبنه ال يستطيع مشاهدة ما 

ّ
املشكلة أن

يحّبه بسبب االنقطاع املتكّرر للكهرباء، 
وهو ما يغضبه كثيرًا. 

ــيـــشـــان )5 أعـــــــــــوام(، فــتــحــّب  ــة عـ ــ ــا آيــ ــ أمــ
االســتــمــاع إلـــى أغــنــيــات األطـــفـــال، التي 
ــقــــنــــوات املــتــخــصــصــة  ـــهـــا بـــعـــض الــ

ّ
تـــبـــث

مـــدة   
ّ
أن ــال. والــــســــبــــب  ــ ــفــ ــ بــــبــــرامــــج األطــ

ــرة، مـــــا يـــعـــنـــي أنـــهـــا  ــيــ ــــات قــــصــ ــيـ ــ ــنـ ــ األغـ
إليها خال وجود  االستماع  تستطيع 
الكرتون  مسلسات  بعكس  الــكــهــربــاء، 
حرم من 

ُ
التي عادة ما تكون أطول، وقد ت

معرفة النهاية إذا ما انقطعت الكهرباء. 
ــــروي لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« عـــن آخــر  وتـ
فــيــلــم كــرتــونــي تــابــعــتــه قــبــل شــهــر، عن 
مملكة الديناصورات، الفتة إلى انقطاع 
الــــكــــهــــربــــاء بـــعـــدمـــا عــــــاد الـــديـــنـــاصـــور 

األصلي  موطنه  إلــى  والــبــطــل  الصغير 
الــــذي كـــان قـــد تـــاه عــنــه. وبــعــد انــقــطــاع 
الكهرباء، بكت لساعات وهي تطلب من 
والدها  ويشرح  الفيلم.  تشغيل  والدها 
أن إبنته ظنت أنه املسؤوال عّما حدث. 

النفسية،  املعالجة  توضح  جهتها،  من 
واملتخصصة في شؤون املرأة والطفل، 
إيمان جبر، أنه خال متابعتها حاالت 
ــال، الحـــظـــت أن الــحــرمــان  ــفــ بــعــض األطــ
ــة، أو  ــيــ ــاضــ ــريــ ــــن األنــــشــــطــــة، كـــتـــلـــك الــ مـ
ــا، يــزيــد  ــرهـ ــيـ مـــشـــاهـــدة الــتــلــفــزيــون وغـ
مــن االكــتــئــاب والــعــنــف لــديــهــم. وتشير 
إلى أن عــددًا كبيرًا من األهالي يشكون 
مـــن حــفــظ األطـــفـــال بــعــض الــكــلــمــات أو 
العبارات »املسيئة«، على حد وصفهم، 
أفــامــًا تنتشر على  خـــال مــشــاهــدتــهــم 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أو تلك 
إلى  الفتة  أمامهم،  الكبار  يرددها  التي 
ــر فيهم فــي ظــل غــيــاب بــرامــج 

ّ
أنــهــا تــؤث

هــــادفــــة يــمــكــن لـــهـــم مــتــابــعــتــهــا بــســبــب 
ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي. تــضــيــف  ــتـ ــقـــطـــاع الـ انـ

ــنــــاك حـــرص  ــيـــس هــ ــر: »لـــــأســـــف، لـ ــبــ جــ
كاٍف على األطفال، ومنعهم على سبيل 
ــــام أو  ــال مـــن مـــشـــاهـــدة بــعــض األفــ ــثـ املـ
البرامج الخاصة بالكبار. لطاملا أشرنا 
إلـــى أهــمــيــة الــكــرتــون وأغـــانـــي األطــفــال 
خــصــوصــًا أنـــهـــا قــريــبــة مـــن أعـــمـــارهـــم، 
حتى لو اختلفنا مع بعضها. واملشكلة 
ــزة يــــولــــدون كــــبــــارًا، ألنــهــم  ــال غــ ــفـ أن أطـ
ــع الـــحـــيـــاة  ــ ــبــــرون عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مـ مــــجــ

الصعبة في القطاع«.
ملنظمة  امليداني  املكتب  رئيسة  وكانت 
األمم املتحدة للطفولة في غزة، بيرنيل 
ــد، قــــد أعـــلـــنـــت اســـتـــنـــادًا إلـــى  ــايـ ــسـ ــرنـ إيـ
دراسة أعدت في عام 2016، أن نحو 400 
 
ً
ألــف طفل فــي غــزة يواجهون مستقبا

معتمًا بفعل الصدمات التي واجهوها 
بعد العدوان األخير على غزة. أضافت 
إليهم  بالنسبة  بــات أصعب  الــواقــع  أن 
ـــى تــأمــني  ــات يـــهـــدف إلــ ــ ــنـــضـــال بـ ألن الـ
ــة ولـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ حــــقــــوق األطــــــفــــــال األسـ

الترفيه عنهم. 

أطفال يكرهون شركة الكهرباء

يتلهون في الزقاق الضيق )محمد الحجار(

يحاولون الترفيه عن أنفسهم )محمد الحجار( 

عودة إلى العادات والتقاليد 
لتنظيم الحياة في غياب 

الدولة )العربي الجديد(

تعتمد النساء على موسم الورد للتجهيز لألعراس أو شراء المالبس )كريم أشلحي(

يتعايش أطفال غزة 
مع االنقطاع المستمر 

للتيار الكهربائي. إال 
أن هذا ال يمنعهم 

من الغضب، إذ 
يحرمون من مشاهدة 
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