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هوامش

كما كل عام ،يستقبل خليج بريدافيوردور ،قبالة الساحل الغربي أليسلندا ،مئات المزارعين الباحثين عن ريش بط العيدر القطبي
ذي الزغب الناعم الذي يباع بمبالغ كبيرة جدًا

ريشه يباع بآالف الدوالرات (ريموند لينكي)Getty/

ريش البط

باختصار

رحلة البحث عن الثروة المتروكة
عـ ـل ــى جـ ـ ــزيـ ـ ــرة تـ ـق ــع فـ ـ ــي خ ـل ـيــج
ب ــري ــداف ـي ــوردور ،قـبــالــة الـســاحــل
الغربي أليسلندا ،ينشط العمل
بـحـثــا عــن ري ــش بــط ال ـع ـيــدر الـقـطـبــي ذي
الزغب الناعم ،إذ إن الكيلوغرام الواحد من
هذا الريش الفاخر ُيباع بآالف الدوالرات،
ُ
وتصنع منه أفضل اللحف في العالم.
وكـمــا فــي كــل صـيــف ،يفتش مــا يـقــرب من
 400مـ ــزارع أيـسـلـنــدي فــي ج ــوف صخرة
أو فــي الــرمــال أو العشب الطويل للعثور
عـلــى بـضــع حـفـنــات مــن الــريــش الــرمــادي
لـهــذا ال ـنــوع مــن الـبــط القطبي ال ــذي يبدأ
ال ـت ـع ـش ـي ــش م ـن ــذ مـ ــايـ ــو /أي ـ ـ ــار فـ ــي ه ــذه
امل ـن ـط ـقــة ذات امل ـن ــاظ ــر ال ـب ـحــريــة الــرائ ـعــة
والكثافة السكانية املنخفضة.
وت ــوض ــح رئ ـي ـســة ش ــرك ــة «ك ـي ـنــغ إي ـل ــدر»،
ّ
املصدرة لهذا الريش
إحدى أبرز الشركات
فريدريكسدوتير ،لوكالة
في الـبــاد ،إرال
ً
«فرانس برس» ،قائلة« :عندما يكون هناك
ب ـي ــض ،ال ن ــأخ ــذ سـ ــوى جـ ــزء م ــن ال ــزغ ــب.
وعندما يغادر طائر العيدر العش ،نأخذ
كل شيء».
ويـ ـت ــرك ب ــط الـ ـعـ ـي ــدر ال ـق ـط ـب ــي ،وه ـ ــو مــن
ال ـط ـيــور الـبـحــريــة ف ــي امل ـنــاطــق الـقـطـبـيــة،
وراءه كـنـزًا طبيعيًا ملــن يـنـشــدون ال ــدفء
خالل الطقس البارد ،إذ ُيصنع من ريشه

ن ــوع م ــن األلـ ـي ــاف الـطـبـيـعـيــة ُيـعـتـبــر من
األك ـثــر دف ـئــا فــي ال ـعــالــم ،ويـتـمـيــز بخفته
وقدرته الشديدة على العزل الحراري في
آن واحد.
وتـفـصــل أنـثــى ه ــذه الـطـيــور ،ذات الــريــش
البني الداكن املحاط باألسود ،الزغب عن
صدرها لتفرش به عشها بهدف عزله في
أثناء فترة الحضانة.
وي ـس ـت ـلــزم إن ـت ــاج ك ـي ـلــوغــرام م ــن الــريــش
االس ـت ـعــانــة ب ـح ــوال ــى س ـتــن ع ـش ــا ،كــذلــك
إن صـنــع كــل ل ـحــاف يتطلب مــا بــن 600
و 1600غرام من هذا الريش تبعًا للنوعية
املطلوبة.
وال ي ـت ـجــاوز امل ـح ـصــول ال ـعــاملــي م ــن هــذا
املنتج الفاخر للغاية أربعة أطنان ،ثالثة
مـنـهــا تــأتــي م ــن أي ـس ـل ـنــدا ،ال ـتــي تـتـصــدر
بـفــارق كبير قائمة الـبـلــدان املنتجة لهذا
الــريــش أمــام كندا ودول أخــرى قريبة من
القطب الشمالي.
تنظيف دقيق

فــي جــزيــرة بيارنيار ،ينشغل سكان كثر
م ــن مـخـتـلــف األجـ ـي ــال ف ــي رصـ ــد أي أثــر
لــأع ـشــاش ،فــي تقليد محلي ُي ـ َّ
ـرج ــح أنــه
بدأ في أيسلندا خالل استعمار الفايكينغ
الــذيــن أت ــوا مــن ال ـن ــروج فــي نـهــايــة الـقــرن

ال ـتــاســع.وم ـنــذ ع ــام  ،1847تـحـظــى طيور
العيدر بحماية كاملة في أيسلندا ،حيث
ُيحظر صيدها واستخدام بيضها.
لـكــن ه ــذه ال ـط ـيــور تــواجــه مــع ذل ــك خطرًا
م ــن حـ ـي ــوان ــات م ـف ـتــرســة ك ـث ـي ــرة ،بـيـنـهــا
طيور النورس والغربان والنسور واملنك
والـثـعــالــب ،إال أن خـبــراء فــي هــذا الجنس
الحيواني يؤكدون أن طيور العيدر تعرف
كيف تحمي نفسها.
ويـقــول جــون فــريــدريـكـســون ،شقيق إرال:
«نشعر بأن البط يحب أن يبني أعشاشه
بالقرب منا ،حيث نعيش ( ،)...لذلك نعتقد
بأن الحيوانات املفترسة تظل على مسافة
بعيدة بفضلنا».
وفــور حـصــادهُ ،يجفف الريش في الهواء
الطلق ملنع تعفنه ،ثم يبدأ العاملون في
الشركة التي تديرها إرال املرحلة األولــى
مــن التنظيف فــي فــرن ضخم على حــرارة
 120درجة مئوية ملدة ثماني ساعات.
ويـ ــوضـ ــح ب ـ ــال ي ــونـ ـس ــون ،امل ـ ـسـ ــؤول عــن
اآلالت فـ ــي املـ ـشـ ـغ ــل ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي مــدي ـنــة
ستيكيشوملور الـصـغـيــرة املـ ـج ــاورة ،أنــه
«عندما يصل الريش إلى هنا ،يكون مليئًا
بالعشب وقشور البيض وأمور شتى من
امل ـحـيــط .نـضـعــه فــي ال ـفــرن لـلـقـضــاء على
أي كائن حـ ّـي ،وهــذا أيضًا يجعل العشب

يفتش ما يقرب من
 400مزارع أيسلندي
في جوف صخرة أو
في الرمال أو العشب
الطويل للعثور على
بضع حفنات من
الريش الرمادي لهذا
النوع من البط القطبي
■■■
يترك بط العيدر
القطبي ،وهو من
الطيور البحرية في
املناطق القطبية،
وراءه كنزًا طبيعيًا
ملن ينشدون الدفء
خالل الطقس البارد ،إذ
ُيصنع من ريشه نوع
من األلياف الطبيعية
■■■
يستلزم إنتاج
كيلوغرام من الريش
االستعانة بحوالى
ستني عشًا ،كذلك إن
صنع كل لحاف يتطلب
ما بني  600و1600
غرام من هذا الريش
تبعًا للنوعية املطلوبة

أكثر تفتتًا» .وفي مرحلة الحقة ،تزيل آالت
دوارة األوس ـ ــاخ األخـ ــرى ع ــن ال ــري ــش من
خالل ضغطه على شبكة سلكية رفيعة.
أياد خبيرة
أما اللمسة األخيرة ،فتتوالها ٍ
ال يـمـكــن َّ
ألي آل ــة ال ـح ـلــول مـحـلـهــا ،وهــي
مرحلة الفرز النهائي :وحتى لألشخاص
األكثر خبرة ،يستغرق التنظيف اليدوي
للكيلوغرام من ريش العيدر ما بني أربع
وخمس ساعات.
أسعار باهظة

ُ َّ
ويعقم
فــي النهايةُ ،يغسل الــريــش بــاملــاء
يــدويــا مــرة أخ ــرى قبل عـصــره وتجفيفه.
ويـشـكــل إن ـتــاج ري ــش طــائــر الـعـيــدر ذائــع
ال ـص ـيــت عــامل ـيــا ،نـقـطــة ف ــي ب ـحــر اإلن ـت ــاج
العاملي للريش املقدر بنحو  175ألف طن
س ـنــويــا ،بـحـســب مـكـتــب ال ــزغ ــب والــريــش
الدولي.
وإض ــاف ــة إل ــى ن ــدرت ــه ال ـج ـغــراف ـيــة ،يفسر
املـ ـس ــار ال ـ ــذي يـسـلـكــه ريـ ــش ال ـع ـي ــدر ،من
التجميع الـيــدوي إلــى التنظيف الدقيق،
س ـع ــره ال ـب ــاه ــظ ،إذ ي ـب ــاع ل ـح ــاف بسيط
يـحـتــوي عـلــى  800غ ــرام مــن ه ــذا الــريــش
بسعر  640ألــف كــرونــة أيسلندية (5100
دوالر).
وعـ ــن ه ــوي ــة زب ــائ ــن هـ ــذا امل ـن ـتــج ال ـفــاخـ ًـر،
ت ــوض ــح إرال ف ــري ــدري ـك ـس ــدوت ـي ــر ،ق ــائ ـل ــة:
«غــالـبــا مــا يـكــونــون مــن مـحـبــي الطبيعة
واملهتمني بالبيئة» ،ألنه «النوع الوحيد
الذي ُي َ
حصد ،فيما األنــواع األخــرى غالبًا
ما تكون منتجات ثانوية لصناعة املواد
ال ـغــذائ ـيــة» .وت ـصـ ّـدر الـشــركــات الصغيرة
وامل ـتــوس ـطــة األيـسـلـنــديــة ه ــذه املـنـتـجــات
بشكل رئيسي إلى اليابان وأملانيا.
(فرانس برس)

وأخيرًا
الالجئون السوريون ...أفكار للمناقشة
خطيب بدلة

ليست هــذه األف ـكــار موجهة إلــى شخص مـعــن ،أو
جهة مـحـ ّـددة .يستطيع الذين يهمهم أمــر الالجئني
ومنظمات إنسانية،
السوريني ،من أشخاص ،ودول،
ٍ
أن يستفيدوا منها ،كلها أو بعضها ،أو أن يهملوها.
إن ـهــا أف ـك ـ ٌـار ذات طـبـيـعــة ط ــوب ــاوي ــة ،ح ــامل ــة ،ولكنها
مـشــروعــة ،تــأتــي مشروعيتها مــن كــونـهــا ص ــادرة
ع ــن ك ــات ــب /م ــواط ــن سـ ــوري ،مـهـتــم بــال ـشــأن ال ـعــام.
ً
ُ
الطعن بنزاهتها ،ألن
وليس سهال ،من جهة أخرى،
لصاحبها مساهمات في الثورة واملعارضة.
تكمن الفكرة في السؤال :هل يمكن تجريد قضية
السياسية ،وتخليصها من
الالجئني من االعتبارات
ً
تعقيدات الواقع ،واعتبارها قضية إنسانية بحتة؟
ّ
عن
األط ــراف املتنازعة رفضت ،حتى اآلن ،التخلي َ
ـرف مسؤولية
تسييسها ،فـعــدا عــن تحميل كــل ط ـ ٍ
التهجير لألطراف األخرى ،تضاءلت القضية ،حتى
أصبح أصغر إج ــراء فيها (إدخ ــال املـســاعــدات إلى
ً
مـخـيـمــات الــاج ـئــن ،م ـث ــا) يـحـتــاج تـفــاهـمــات بني
ال ــدول الـكـبــرى تـجــري تحت تهديد رفــع الفيتو في

مجلس األم ــن وإعـ ــادة القضية برمتها إل ــى املــربــع
ّ
األول .يتلخص املقترح الطوباوي الذي يراودني في
أن ُت ّ
خصص منطقة ،أو أكثر ،على األرض السورية،
ُ
ُيعاد إليها الالجئون ،بإشراف األمم املتحدة ،وتبنى
فيها مدينة نموذجية ،أو أكثر ،على غرار مدينة الثورة
التي بنيت بجوار قرية الطبقة أيام بناء سد الفرات،
ُ
أرض متاخمة
واألفـضــل أن تبنى هــذه املدينة على
ٍ
ملناطق النظام ،وللمناطق الخارجة عن سيطرته في
آنّ .
تحدد مدة إقامة الالجئني العائدين في هذه املدينة
ّ
بخمس سنوات أو عشر ،يحق لهم ،بعدها االنتقال
مكان في األرض السورية ،وهناك شرطان
إلــى أي
ٍ
أساسيان للعودة :عــدم مساءلة العائدين أمنيًا من
أحد .أن يمنح أبناؤهم الذكور الذين بلغوا سن الخدمة
ّ
الحق في دفع بدل نقدي ،يذهب ُ
ريعه إلى
العسكرية
ميزانية املدينة املحدثة ،ويجب االعتراف بهذا اإلبدال،
ُ
فال ُيطلب امل ْب َدل ألداء خدمة العلم الحقًا ..وال يجوز
مقيم في املدينة ،أن يمتلك
مهاجر عائد ،أو أي
ألي
ٍ
ٍ
الحق بحمل السالح ،أو تشكيل األحزاب السياسية،
إذ إنـ ـن ــا ،ه ـن ــا ،ن ـك ــون أم ـ ــام ت ـجــربــة تـقـنـيــة مــؤق ـتــة،
والناس يحتاجون األمان حاجتهم الخبز واملاء.

إنشاء البنى التحتية للمدينة (ماء وكهرباء وإنترنت
ومجارير صــرف صحي) يحتاج أم ــواال ،تأتي من
مصادر ّ
متعددة ،كاألمم املتحدة ،وبعض الدول التي
يمكن أن ّ
تتبرع للمشروع ،ورجال األعمال السوريني،
ّ
أو غـيــر ال ـســوريــن ،تـبــرعــا صــرفــا ،أي مــن دون أن
يكون للمال املدفوع أي مقابل .وإذا كــان الالجئون
العائدون يعيشون في دول الجوار (األردن ،لبنان،
تركيا ،مصر) ،يعفون من دفع أي شيء ،باستثناء
ال ـبــدل الـنـقــدي لـلـشـبــان ،أم ــا إذا كــانــوا عــائــديــن من
أوروبا أو دول الخليج ،فال بأس أن ُيفرض على كل
ٌ
فرد منهم مبلغ ،يعود إلى صندوق املدينة.
ٍ

الحقوق المدنية موضوع
لب الكارثة التي
أصبح يمثّل ّ
حلت بالمواطن السوري

هناك مــوضــوع آخــر يتعلق بالحقوق املــدنـيــة ،فهذا
ّ
املوضوع أصبح يمثل ّلب الكارثة التي حلت باملواطن
الـ ـس ــوري ،ف ـقــد خ ـســر ق ـســم كـبـيــر م ــن ال ـســوريــن
مـمـتـلـكــاتـهــم ،م ــن دور س ـك ــن ،وم ـح ــات ت ـجــاريــة،
وأراض ،بــالـقـصــف ،أو ب ــامل ـص ــادرة ،أو بـبـقــاء هــذه
ٍ
ُ
منطقة ال يجرؤ مالكها على دخولها
العقارات في
ٍ
بالغة
بعد هجرته (أو تهجيره) منها ..وهذه عملية
ً
ـول لـهــا سـيـكــون مقدمة
الـتـعـقـيــد ،ولـكــن إي ـجــاد ح ـلـ ٍ
ٍّ
سياسي يمكن أن تقدمه الشرعية الدولية
ألي حل
للقضية ال ـســوريــة فــي قــابــل الـسـنــن ،ف ــإن لــم يكن
تعويضات
هناك إمكانية ،في الوقت الحاضر ،لدفع
ٍ
ألصحاب البيوت ّ
صكوك
إصدار
املهدمة ،فال بد من
ٍ
ّ
تتضمن اعترافًا بأن هذه امللكية تعود لهذا املواطن،
ويجري تحصيلها في الوقت املناسب .وأمــا الذين
ما تــزال ممتلكاتهم قائمة ،أي غير ّ
مهدمة ،فالعدل
يقتضي أن يسمح لـهــم ببيعها أو تــأجـيــرهــا (عــن
ُب ـع ــد) ،أي بــالــوكــالــة .وبــاخـتـصــار شــديــد ،ال يجوز
للنظام ،وال للسلطات التي تحكم املناطق األخــرى،
اعتبار مال أي مواطن سوري (مهما تكن قوميته أو
دينه أو مذهبه) غنيمة.
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