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الـكنـديـة يجـعل من الـسـهل على األزواج
احلصول على حقوق األبوة لطفل من أم
بديـلـة. إضافـة لذلك وعـلى عـكس بعض
الــبـــلــدان األخــرى تــفــتح كــنــدا اجملــال
ــثـــلــيـــ واألشـــخــاص غـــيــر لـألزواج ا
ـتـزوجـ مـن شـخص آخـر بـالـوصـول ا

إلى أم بديلة.
ويعد تأجـير األرحام أمرا يـحظى بقبول
أخالقي لدى بعض الـناس كمـا يعد أقل
تـكلـفـة مقـارنـة بـالدول الـتي يـكون فـيـها
تأجير األرحام جتاريًا كما هو احلال في

تحدة األمريكية. الواليات ا
وتقول ماريسا: "أرى الكثير من األمهات
الــبــديالت في أمــريــكـا يــتــقــاضـ آالف
الدوالرات بينـما في كندا ال نـفعل شيئا

كهذا".
وفي هــذه احلـــالــة ال حتــصل األمــهــات
الـبــديالت إال عـلى جـزء من تــعـويـضـات
ـــتــعـــلـــقــة بـــاحلــمـل مــثل الــنـــفـــقــات ا
الفيتـامينات ومالبس احلـمل والبقالة
وتــكـالـيف الــسـفـر لـلــفـحـوص الــطـبـيـة
وكــذلك أجــور تــعــوض عن الــغـيــاب عن

العمل ألسباب طبية.
لــكن عــلــيــهن االحــتــفــاظ بــإيــصـال لــكل

النفقات.
تـقـول ماريـسـا: "ال نـقوم بـذلك كـوظـيـفة

إنه شيء نقوم به من صميم القلب".
اجلن الـذي ينـقل إلى رحم األم البـديلة
هو نـتاج تـخصـيب بويـضة في مـختـبر
وهي بويضة امرأة أخرى وال تكون أبدا

بويضة األم البديلة.
هناك مـا ال يقل عن  900 أم بديلـة وفقا
لـــتــقــديـــرات وســائل اإلعالم الـــكــنــديــة
ويــــصـــعـب الـــوصـــول إلـى إحـــصـــاءات
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قــضت مـــاريــســا مــوزيل  16ســاعــة في
اخملـاض لــتـلـد طــفـلـة. وكــانت قـد عـانت
اإلقـيئ الـصـبــاحي احلـاد أثـنـاء حـمـلـهـا
سـتشـفى مرت واضطـرت إلى دخول ا

وأخــذت طـوال أشـهــر حـقــنـا هـرمــونـيـة
بشكل يـومي وحتمـلت في السابق أربع

عمليات فاشلة لزرع أجنة في رحمها.
فـعــلت كل هـذا مـن أجل طـفل لــيس لـهـا.
وتبـلغ مـاريسـا من العـمر  32 عاما هي
ـئات أم بـديلـة في كـندا حـيث تـتطـوع ا
من النسـاء لتلدن أطـفاالً لينـضموا ألسر

أشخاص آخرين.
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وتـقـول مـاريـسـا ضـاحـكـة وهي ال تـزال
تــتـعــافى من تــأثـيــر غـرفــة الـوالدة بــعـد
تــسـلــيم مـولــود جـديــد لـوالـدي الــطـفل
وهمـا زوجان مـثلـيان من إسـبانـيا: "لـقد
أنــشــأت عــائـــلــة ... عــائـــلــة ألشــخــاص

آخرين".
هــنـاك ارتــفـاع مــتـزايــد في الـطــلب عـلى

تأجير األرحام على مستوى العالم.
ـــوًا هـــائالً في هـــذا وشــــهـــدت كـــنـــدا 
اجملـال; حـيث تـشــيـر بـعض الـتـقـديـرات
إلى زيــادة بـنـســبـة تــزيـد عـلى  400 في

اضي. ئة في العقد ا ا
وتـــأجـــيــر األرحـــام هــنـــا هـــو نــو ع من
ــعـــنى أن الــنــســاء الالتي "اإليــثــار" - 
كن أن يحققن يحملن أطفال غيرهن ال 
مكسبًا ماليًا من ذلك. وكندا ليست البلد
الوحـيد الـذي يـسري فـيه هذا الـنوع من
تأجـير األرحـام - فـهذا هـو احلال أيـضا

ثال. تحدة على سبيل ا ملكة ا في ا
ــقــاطــعـات لــكـن الـتــشــريـع في مــعــظم ا

ـا بـ 25 الـنـفـايـات اإللـكـتـرونـيـة 
ي على ئة من الطلب العا و 30في ا

الذهب.
وتـقـول هـولـشـكـو الـتي شـاركت في
تـــأســـيـس مـــركــــز لالســـتــــفـــادة من
الــنــفــايـات اإللــكــتـرونــيــة بـجــامــعـة
بريـتيـش كولـومبـيا إن اإلحـصاءات
"تـشــيـر بـوضـوح إلـى وجـود فـرصـة

جتارية جيدة".
ــــرة األولى الــــتي ولــــيــــست هــــذه ا
ـبـيـة مـعـادن ـيـدالـيـات األو حتـوي ا
ــبـيـاد ريـو أعـيــد تـدويـرهــا فـفي أو
ئة من  2016جاء قرابة  30في ا
رايا ستخدمة من نفايات ا الفضة ا
واللحـام وصفـائح أشعة إكس و40
ــئــة مـن الــنــحــاس الــداخل في في ا
ســـبـك الــبـــرونـــز مـن نــفـــايـــات صك
ـبــيـاد فــانـــــكــوفـر الــعـمــلـة.وفـي أو
الـشـتـويـة عـام 2010 كـانت الـبـدايـة
ــئــة من رمـــزيــة بــنـــســبــة  1,5في ا
ـيـداليـات من مـواد أعـيـد تـدويـرها ا

وكان مصدرها من بلجيكا.
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لـكـن مـبــادرة طـوكــيـو 2020 فـريـدة
لسـببـ أوال ألنـها تـهدف ألن تـكون
عاد تـدويرها ـواد ا يدالـيات من ا ا
ــئــة وثــانــيــهـا بــنــســبـة  100في ا
العـتـمـادهـا بـالـكـامل عـلى الـنـفـايـات

ضيف. الواردة من اليابان البلد ا
ــشـــــــروع الــيـابــاني وقــد انــطــلق ا
بـــــــــــنــــــــــــــجـــــــــــاح فـــــــــــحـــــــــــتـــــى
يـونـيـــــو/حـــــزيران  2018 جمـعت
مــحـــال االتــصــاالت  4,32 مــلـــيــون
مــحـــمـــول مــســـتــخـــدم تـــبــرع بـــهــا
اجلمهور وتـلقت البلـديات نحو 34
ألف طن مـن األجـهــزة اإللــكـتــرونــيـة
الــصــغـيــرة.وتــقـول امــرأة يــابـانــيـة
مـــســنــة في مــقـــطع مــصــور لــوزارة
اخلــارجــيــة الــيــابــانــيــة : "أسـهــمت
ـــة غـــيـــر بـــخـــمـــســـة هــــواتف قـــد
ـا قـدمته مـستـخـدمة وأنـا سـعـيدة 
كن اسـتـخالص غرام بـيـاد".و لألو
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هم كثـيرون الذين تـعلمـوا من الله والله هـداهم وعلمـهم الكثـير كالـرسل واالنبياء
والـعـلـمـاء وهـا نــحن الـيـوم نـعـيـش ونـحـيي ثـورة االمـام احلـســ بن عـلي "عـلـيه
ـا فـعـلـته ايـاديـنـا بـأسف شـديـد ونسـمع الـسالم" ودمـوعـنـا جتـري علـى خديـنـا 
كلمـات وعبارات مثيرة ومؤثرة وقد تعلم غـاندي من احلس الكثير حتى انتصر
دون ان يبـكي أخذ الـسيـرة الصـادقة فـنجح وبـقي جناحه نـورا يذكـره جيل بـعد
هـاتما غاندي قـبل والدتي بسنـ "البد من ان تكون انت الـتغيير جيل فـقد قال ا
الـذي تـرغب في ان تـراه". قـالـهـا غـانـدي الـذي قـاد الـتـحـرر من االسـتـعـمـار في
الهـند والذي الـهم حركة حـقوق االنسـان في العـالم. قالهـا ورأيناه يـجسد ذلك
بـدأ الصعب من خالل حياته البسيطة التي اعتمدت على نبذ العنف. لقد عانى ا
سـلحـ ضد االمـبراطـورية غانـدي سنـوات السـجن لكـنه صمـد ضد اعـدائه ا
االنكـليزية نفسها بال سالح. تذكرت غـاندي وانا اتابع احد اجليران في البناية
التي اسكـنها يقود حروبا غير نظيفة ضـد بقية السكان ويلوث سمعة من يحب
 ويـرفض دفع نـصيـبه من صـيانـة البـيت الـذي نسـكنه جـميـعـا. وتذكـرت معـاناة
كائـد والكـمائن. واتـذكر مـقولـة غاندي صديقـة طفـولتي في عـملـها الـذي يعج بـا
كلما سمعت الشاك الباك (وما اكثرهم) ينعون سوء حظهم في احلياة بينما
كـان بامـكـانهم ان يـوجهـوا طـاقة الـشكـوى تلـك الى عمل مـفيـد بـامكـانه ان يغـير
الـعـالم أو يـضيف الـيه جـديـدا. البد من ان نـكـون نـحن الـتغـيـير الـذي نـتـمنى ان
ـتلك ا يـفـكر بـعض الـنـاس في اننـا لـسنـا غـانـدي واننـا ال نـراه في الـعالـم. ر
ـا نـظن ان الـفـعل الـذي سـنـقـدم عـلـيه لن يـسـهم في شـجـاعـته والقـوة ارادته. ر
تغـيير العالم النه جـد صغير. لكن غـاندي نفسه يرد قائـال: "ان ما ستفعله شيء
صـغـير وغـير مـهم لـكن علـك ان تفـعله". لـقـد كان غـانـدي طالـبا عـاديـا ولم يكن
محامـيا ناجحا. يـبدو ان طموحاته لم تكن كـبيرة. لكنه اسس لفـلسفة في احلياة
شديـدة البساطة وشديدة الصعوبة في الـوقت نفسه. لقد اقسم ان يقول الصدق
في كل االحوال وعـاش حيـاة مـتواضـعة الحتـلم برفـاهـية وال مـال وكره الـعنف
باد في كل فعل صدر عنه اصبح ا كراهية. والنه نفذ القسم والتزم بتلك ا ا
غـاندي اسـطورة نـعود الـيهـا دوما نـستـلهـمهـا ونذكـر انفـسنـا ان بإمـكاننـا نحن
ايضا ان نـغيـر العـالم. نعم بـامكـاننا ان نـغيـر العـالم لكن البـد اوال من منـاقشة
تعريف الـتغيير. فلو تصورنا ان تغيير الـعالم يعني تغيير السياسات التي حتكم
الـعـالم أو اسـتـبـدال رؤساء أو هـيـئـات بـرؤسـاء وهـيئـات اخـرى. لـو تـصـورنا ان
تـغـيـيـر العـالم يـعـني احالل الـسالم والـتـوقف عن اسـتـغالل الـفـقـراء والـضـعـفاء
والـنـسـاء. فـنـحـن مـخـطـئـون. واخلـطـأ لـيس فـي ان نـحـلم هـذا احلـالم ولـكن في
ـا بأنـفسـنا. الطـريق الذي نـسيـره من اجل حتـقيـقه. نـحن ال نبـدأ بـ"العـالم" وا
تـغيـير الـعالم –حـسب فـلسـفة غـانـدي- يبـدأ بقـدرتـنا عـلى تغـيـير انـفسـنا وهي
مـهـمـة صعـبـة وشـاقـة وقد تـأخـذ مـدى طـويال بطـول وجـودنـا عـلى هذه االرض.
ـارسـة عــلـيـنـا في الـبــدايـة ان نـتـأمل انـفــسـنـا بـصـدق شـديــد ان نـتـوقف عن 
االالعـيب الـنـفـسـيـة تصـور لـنـا انـنـا دومـا عـلى صـواب وان االخـر هـو اخملطئ
اخلـطـوة التـالـيـة هي ان نـفـهم اننـا لـسـنـا احلـكم االفضل عـلى انـفـسـنـا. نحن ال
نعـيش في فراغ ومن ثم علـينا ان نـرى انفسـنا بصـدق في عيون من حـولنا ان
قـربـ عن رأيـهم فـيـنـا في قـرارات وافـعـال قـمـنـا بـها. وتـلك نـتـعـلم ان نـسـأل ا
الـرؤيـة ألنـفـسـنـا مـن اخلـارج سـوف تـصـبح مع الـوقت مــرتـكـزا يـسـاعـدنـا عـلى
كن ان نشـتغل علـيه حتى نعالج مـشكالتنا ا  تشكـيل رؤية صادقـة ألنفسنـا و
الداخلـية ونتطور بصفتنا بشرا. عـندما النخجل من اللجوء الى اخرين وعندما
ـنـاطق الضـعف فـيـنـا فنـحن نـلـهم اخرين ـنـتهـى الصـدق ألنـفـسنـا  نـعتـرف 
نشجـعهم على ان يسيروا مثلنا على الـدرب نفسه. لسنا بحاجة الى ان نحاضر
االخرين كـيف يتطورون أو يواجـهون مشكالتـهم الن لهم عقوال وعيـونا تتابع ما

حدث وما يحدث لنا من تغير. 
واحلـيـاة تـعيـد تـأكـيـد ذات الـفـكـرة كـلمـا سـطـعت حـقـيـقـتـنا
اصــبــحــنــا مــنــبع الــهــام مـن دون ان نــقــصــد وهــذا هـو
الـصــحـيـح. ويـجب ان يــحــارب عـمــلـيــا واخــيـرا فــهـمت
وتيـقنت ان أية فـكــــــرة أو مبدأ او عـقيدة مـالم يكن لها
رجال يـطــــــبقونـها على االرض يـــــراهـا النـــــاس كما

هي في التنظــــــير ها هي بالتطبيــــق فال فائدة منها.

عـنـدمــا تـكـون الـوحــدة هـدفـاً من اهـداف الـقــوة الـسـيـاســيـة الـديـنـيــة والـقـومـيـة
واليسـارية فأن من الضروري لها توحـيد االحزاب والتيارات الدينـية والعلمانية
سـاهـمـة الـفـاعـلـة للـخـروج بـالـشـعب من مـحـنته في بـرنـامج مـتـكامل مـن اجل ا
الراهنـة وبنـاء دولة العـراق وقيـام حكـومة وطنـية مـستـقلة تـمثل جـميع مـكونات
العراق الـسياسيـة والدينية والـعلمانـية ويكون من مهـماتها اعـادة اعمار العراق
وهـيـبـة مــؤسـسـاته الـتـنـفــيـذيـة والـتـشـريــعـيـة والـقـضـائـيــة وحتـقـيق االسـتـقالل
السيـاسي واالقتصـادي الكامل واستـثمار ثرواتـه الوطنيـة والنظر بـعقالنية الى
االوضاع احملـلية واالقلـيميـة والدولية الـتي الزالت تعمل عـلى حتويل العراق الى
اقـالـيم ودويالت (محـميـات) حتت مـسمـيات طـائفـية وعـنـصريـة واثنـية. ان فـكرة
تـوحيـد مـكونـات العـراق الـسيـاسيـة والـدينـيـة والعـلمـانـية تـؤكـد مرحـلة اولى في
مسار تـوحيد الـقوى العـراقية وهي فـكرة اصيلـة نابعـة من وحدة العـراق بعيداً
عن الـتـســلط والـشـوفـيـنــيـة والـعـنـصـريـة والــطـائـفـيـة انـهــا لم تـنـشـأ كـاالحـزاب
الـسـياسـية في مـقار ومـكـاتب وابنـية واثـاث جاهـز تـشغـلهـا احزاب وحـركات لم
تـكشـف عن برامـجهـا واسمـاء قيـاداتـها وتـمنح الـوالء للـمـحتل وتـتصـارع فيـما
بـيـنهـا طـمـعـاً في الـسـلطـة ونـيل احلـقـائب الـوزارية وهـي فكـرة اسـاسـهـا وحدة
ـة لـلـشـعب الـعـراقي ـتـفـاعل مع الـتـجـربـة الـنــضـالـيـة الـقـد الـنـضـال الــوطـني ا
رحـله الراهـنه التي افرزتـها احملنه سـتمر واالقـتراب من مـتطلـبات ا والنـضال ا
عانـات العراقيه لذلك ان هـذه الفكره مسـتمده مقوماتـها النضالـية من هيمنة وا
بـعض الـتـيارات الـسـيـاسـية الـتي يـشـجـعـها االحـتالل عـلى مـسخ هـويـة الـعراق

وتمزيقه واعتباره خارجاً من محيطة العربي.
فتوحـيد القوى العراقية يستوجب نضاالً وتضامناً ب كافة مكونات العراق ان
فاهـيم والتيـارات السيـاسية فكرة تـوحيد الـقوى الـوطنيـة لم تكن رد فعل عـلى ا
ا التـي ولدت بـعد احـتالل الـعراق او كـانت في داخـله او جاءت من اخلـارج وا
شاكل التي يتعرض ة جديدة واصيلـة وضعت يدها على اخطـر ا هي فكـرة قد
لها الـعراق فـالدعوة الى بـناء حتـالفات واقـامة جـبهة وطـنيـة بعيـداً عن االقصاء
ـشـرق لـوطن والـشـلل والـتـشـتت والـتـنـظـيـرات والـشـعـارات. ورسم عـالم الـغـد ا
سمـيات والزعامات والتـقسيمات التي حتـمل روحاً فصالية موحد بـعيداً عن ا
واالبتـعاد عن مـنح الوالءات الـشخـصيـة لالحتالل والـنضـال من اجل بـناء دولة
عـرافيـة تتـيح جلـميع الـعراقـي نـيل حقـوقهم الـوطنـية كـاملـة دون تدخل اجـنبي.
وكم نــتـمـنـى ان تـتـوحــد االحـزاب الــسـيــاسـيـة واالسـالمـيـة الــعـربــيـة والــكـرديـة
صلـحيـة والذرائـعية ـبرمج بـعيـداً عن ا شـروع الوطني ا والتركـمانـية في هـذا ا
واالنتـهازية وتكون حتت نظرة شـاملة من االخوة والتسـامح واالنسانية وسيادة
الـقـانـون. فـالـعـراق امـانه في اعـنـاق جـمــيع اخلـيـرين من عـلـمـاء وحـوزة عـلـمـيـة
وشخـصيات وطنية اخرى ولكي اليتحـول العراق الى افغانستان او صومال او
لـبنـان او فلـسـط جـديدة عـليـنـا ان النسـمح لغـير الـعـراقيـ بالـتدخل بـشؤون
الـعـراق وحـفظ ثرواتـه ووحدته الن مـسـتـقبـل العـراق يـعـتمـد عـلى وحـدته وقـيام
حكومـة عراقية وطـنية مستـقلة وفق الدسـتور وذي سيادة وتعـددية وحرية الرأي

االخر. 
حكومـة تنظـر بعقالنـية الى االوضاع الـدولية واالقـليمـية واحمللـية لتـجنب العراق
ـتـحـدة االميـركـية من االجنـرار لـلصـراعـات الـقائـمـة.. فـالصـراع بـ الـواليات ا
وايـران يـحتم عـلى الـقـيـادة السـيـاسـية فـي العـراق الـتـعامل وفـق نظـرة عـقالنـية
تضع في مـقدمتهـا مصلحـة العراق الوطـنية والـتي تقتضي ان اليـكون طرفاً في
هــذا الـصـراع والتــكـون ارضه سـاحــة لـلـمـواجــهـات وتـصــفـيـة احلــسـابـات بـ

تنازعة. االطراف ا
ـواقف احلكيـمة تـبعدنـا عن تداعـيات هذا الـصراع وعـلى احلكومـة ان توحد فا
باشرة والتي واجهة ا وقف والـقرارت ويكون في مقدمتها قرار االبـتعاد عن ا ا
(الناقـة لنا فـيهـا او جمـل) وحتديـد التـصريحـات بحـيث تـكون حـصراً بـاجلهات
ـغـرضـة الـتي تـريـد جـر الـعـراق الى هـذه ـسـؤولـة كـمـا حتـذر من الـعـنـاصــر ا ا

الصـراعات حتت مـبررات واهـية وكـذلك تمـنع الـتصـريحات
ـنــحــازة وتـــــــــكــون الـتــصــريــحــات من قــبل كـــــــــبـار ا
ـوضـوع لـكل من سـؤولـ واليـتـرك الـتـعـامل في هـذا ا ا
هب ودب.. وانــــا ارى (ان االبل مـــاعــــادت تـــمـــشي وراء

كبارها)

تـقـول جـانـيت: "تـبـدأ الـعالقـة مع هـؤالء
األشــخـــاص كــغـــربــاء ثم يـــصــبـــحــون
أصدقاء وفي النهاية يصبحون عائلة".
تــتــفق هــؤالء الــنــســاء عــلى أن تــأجــيـر
األرحام جتربة تغير احلياة وهذا ما قد
ـاذا تـتـخلـى الـنسـاء عن يـفـسـر جـزئـيـاً 
وقــتـهن وحــيـاتــهن اخلــاصـة ويــعـرضن

أجسادهن خلطر محتمل.
تقـول جانـت وهي أم خلمـسة أطـفال: "ال

أستطيع تخيل حياة دون أطفال".
في حـ تـقـول مـاريـسـا: "أعـتـقـد أن ذلك
يـــعــيـــد األمل إلى الــعـــالم. أحـــمل طــفالً
لـهـؤالء األشخـاص لـكـنـني أيـضًـا أصنع
كن أن يـكـون الـطريق إرثًا".ومـع ذلك  
إلى إجنـاب طــفل عـبـر أم بـديــلـة طـويـلًـا

وصعبًا.
هـناك عـدة جـوالت من عمـلـيـات التـلـقيح
الصناعي وعـمليات فاشـلة لزرع األجنة

وحاالت إجهاض.
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وتـقـول جــانـيت: "كـنت مـريــضـة لـلـغـايـة
خالل فـــتــرة احلـــمل  لــذا كـــان لــزوجي
هـامي. كان داعمًا لـلغاية وكذلك يقوم 

كان أطفالي".
أمــا مـاريـســا فـتــقـول: "في حــالـتي كـان
الوقت صعـبا بسـبب خطيـبي - لم يفهم

اذا كنت أقوم بذلك". أبدا 
كــمــا أن مــاريــسـا تــعــرضت النــتــقـادات
اجليـران ألنـها من بـلـدة ريفـيـة صغـيرة:
كـيف "ســمــعت تـعــلــيـقــات كـثــيــرة مـثل '
اذا ـكـنك الـتــخـلي عن هـذا الـطـفل? ' '
تضـح بـحيـاة عائـلتك لـطفـلك الذي لن
تربـيه?"وتـقول: "إذا أردت أن تـكـوني أما
ـبــادئك: إنه بــديــلـة فــعــلـيـك الـتــمــسك 
جسـمك إنه خـيـارك".ففي إطـار الـنظـرية
ــثــال هــنـاك الــنــســويــة عــلى ســبــيل ا

رسمية بهذا اخلصوص.
وتــقـول لــيـا ســوانـبــرغ وهي مـؤســسـة
شـركــة اسـتـشــارات خـصـــــوبــة كـنـديـة:
"قبل  11عـامًـا عـنـدمـا أسـست الـشـركة
ولد 8 أطفـال من أمـهات بـديالت في تلك

السنة. 
ـاضي وحــــــده ولـد أكـثر وفي الـشـهـر ا

من 30 طفال وطفلة".
تـطوعـات لـتقـييـمات يجب أن تـخـضع ا
طبية ونـفسية ويـجب أن يكن قد أجن

طفال واحدًا على األقل.
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تـفـحـصـهن لـيال سـوانـبـرغ وهي ذاتـهـا
كــانت أمـال بــديــلــة تـســاعــد فـي تــأمـ
التعارف بـينهن وب األبـوين احملتمل

من جميع أنحاء العالم.
وتقـول جـانيت هـاربيك (33 عاما) وهي
اآلن حامل بطـفلة: "األمـر يشبه الـتعارف
عـبـر اإلنـتـرنت. عـلـيك ملء مـلف تـعـريف
ـــلــــفـــات لــــآلبـــاء بك ثم تــــرسل هــــذه ا

." احملتمل
وتــضــيف: "األمــر صــعـب دائــمًــا; فــعـدد
األزواج أكبر من عدد األمـهات البديالت
سؤولـية كبـيرة. كيف لذا فأنت تـشعـر 
ـــكـــنـــني االخـــتـــيـــار? هـــنـــاك شـــعــور
بالتواصل حتسه ببـساطة عندما جتري

أول اتصال".
أجنــبت جـانــيت أول طــفـلــة بـديــلـة لــهـا
ــاضي لـزوجــ فــرنــســيـ ثم الــعــام ا
حمـلت مـرة أخرى بـعـد أربعـة أشـهر من
الــوالدة. تـــقــول: "أحب أن أكـــون حــامالً

ويتعافى جسدي جيدًا فلم ال?"
وتبـقى كثـيـر من األمهـات البـديالت على

اتصال مع األسر.

مدرسة فـكرية تـرى أن هذا اإلجراء شكل
من أشكال استغالل اجلسد األنثوي.

ــيــة كــاتي فــولــفــر من جــامــعـة األكــاد
واتــرلــو جتــري أبــحـاثــا حــول تــأجــيـر
األرحـام وتـقـول إنه عـلى الـرغم من أنـها
عـمــلـيـة غـيـر مــدفـوعـة األجـر فـإن ذلك ال

ينفي وجود استغالل.
ــقـــارنــة بــ ـــكن ا وتـــقــول: "أرى أنه 
تأجير األرحام والدعارة ألنهما يرتبطان

باجلسد الذي يبيعه الناس".
وتضيـف: "حقيـقة أن النـساء ال يـحصلن
عـــلى مـــقـــابل مـــادي أمـــر إشــكـــالي ألن
اخلصوبة هنا صنـاعة ربحية واجلميع
يـحــصل عـلى رواتب. فـلــمـاذا ال حتـصل

األم البديلة على أجر?"
وحتصـل األم البـديـلة عـلى تـعويض عن
الـــنـــفــقـــات فــقط فـي حــ تُـــدفع رســوم
لـلوكـاالت واألطـبـاء واحملامـ وعـيادات
اخلصوبة أي أن العملية محاولة مكلفة
لآلبـاء واألمهـات وقـد يصل مـا يدفـعونه

إلى أكثر من  56ألف دوالر أمريكي.
وتقـول لـيا سـوانبـرغ صـاحبـة الوكـالة:
ا أن الـتـعويض مـحـظور يـكـون حتى "
إرســال األزهــار إلـى األم الــبــديــلــة أمــرا
ـكن أن يُـعـرِّض الوالـدين لـلـمـسـؤولـية

اجلنائية".
وقــد يــؤدي خــرق الــقــانــون إلى غــرامــة
تــــــصل إلـى أكـــــثــــــر من 370 ألف دوالر
ــدة 10 أمـــريـــكي أو حـــكم بـــالـــســجـن 
سـنــوات. وهـنـاك حـالـيــا مـحـاولـة جـادة

لتغيير هذا التشريع.
تــقـول مــاريـســا: "يــنـبــغي الـتــفـكــيـر في
مــوضــوع تـأجــيــر األرحــام وكـأنـه شـكل
مـتــقـدم جـدا جملـالـســة األطـفـال إذ عـلى
ـنــزل لــوالـديه في الــطـفل الــعــودة إلى ا

نهاية اليوم. هذا كل ما في األمر".
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تــعــمل طــوكــيــو عــلـى إعــادة تــدويـر
أجهـزتها اإللـكترونـية الـباليـة لصنع
ـبــيـة مــيـدالــيــات دورة األلـعــاب األو
التي تضيـفها عام 2020 فهل حتمل
الـــيــابــان مــشــعـل إعــادة اســتــخــدام

النفايات اإللكترونية في العالم?
ــكن أن نــتـخــيــله عـنــدمـا مــا الـذي 
بية? يدالية أو يتعلق األمر بالفوز 
قد يكون ذلك صورة رقمية لطفلة في
التاسعة تبتسم في حوض السباحة
بعد الـفوز أو رسالـة نصيـة لالعب
ــة لـالســتــعـــداد لــلــتــدريـب أو مــكــا
هــاتـــفــيـــة ألب مــحب يـــقــول لـــولــده

"أحسنت صنعا!"
فـالــنـجـاح يـحــمل كل تـلك الــتـعـابـيـر
وأكـــثـــر قــــبل بـــلــــوغ الـــصـــدارة في
مــضــمـار الــريــاضـة أمــا بــالـنــســبـة
ــبـــيـــاد طــوكـــيــو 2020 ألبـــطـــال أو
فــســـوف تــضم مــيــدالــيــاتــهم ذاكــرة

. الي من الياباني ا
وذلك ألن هـنـاك مواد أعـيـد تـدويـرها
ــــة من هـــــواتف مـــــحــــمــــولـــــة قــــد
لــلــيــابــانـيــ ســتــدخل في صــنــاعـة
ـيـدالـيـات الـتي سـيـتـقـلـدهـا أبـطال ا
ـبـيـاد مع تـعـهـد البـالد بأن ذلك األو
ـيداليات الذهبية يقتصر سبك تلك ا
والفـضية والـبرونـزية التي تـمنـحها
نظـمة في طوكـيو (وعددها اللجـنة ا
خــمــســة آالف مـيــدالــيــة) عــلى مـواد
معاد تدويرها من نفايات إلكترونية.
واحلـقيـقـة أن النـفـايات اإللـكـترونـية
ومــا حتـــويه من بـــطــاريــات وأسالك
وغيره باتت الرافـد األسرع تضخما
نـزلية في العالم كما ب النفايات ا
تعد الـنفـايات اإللكـترونيـة على شدة
سمـيتـها مـنجـما مـهمال يـخفي ذهـبا
ومـعادن أخـرى نـفـيـسة بـانـتـظار من

يكتشفها.
أمير قطر يتـلقى دعوة من السعودية
حلــضـــور قــمـــة مـــجــلـس الــتـــعــاون

اخلليجي في الرياض
بياد نظمة ألو وقد انتبهت اللجنة ا
طــوكــيـو 2020 لــهــذا الــكــنـز فــدعت
ــواطـــنــ لـــلــتـــبــرع بـــأجــهـــزتــهم ا
ـبـياد ـة خلدمـة األو احملـمولـة الـقـد
لــتـضـرب عــصـفــورين بـحــجـر واحـد
بــالـــتـــخـــلص اآلمـن من الـــنـــفـــايــات
ـهــمـلــة وتـوفــيـر اإللــكـتــرونـيــة ا

قبل. يداليات للعرس الرياضي ا ا
فبـعـد مضي عـام وأشـهر مـنذ إطالق
اضي شـروع في إبـريل/نيـسـان ا ا
ــــنـــــظــــمـــــون عــــلى 16,5 حــــصـل ا
كيلوغرام من الذهب أي ما يزيد عن
طـلـوبة لـسبك نصف كـمـية الـذهب ا
ـــيــدالـــيـــات والــتي تـــقــدر بـ 30,3 ا
كيـلوغرام من الـذهب فضال عن ألف
و 800 كــيــلـوغــرام من الــفــضـة (أي
ــئـــة من الــفــضــة نــحــو  43,9 في ا
ــطـلــوبــة) فـضـال عن كـامـل كـمــيـة ا
ـطلوب ويـبلغ ألف و700 البرونز ا

كيلوغرام.
تحدث بلسان ويقول ماسا تاكايا ا
بـياد طـوكيو  2020 في تصريح أو
لــبي بي سـي فــيـــوتــشـــر بــالـــبــريــد
بـادرة "فـرصة اإللكـتـروني إن تـلك ا
لـلـجـمـيع في الـيـابـان لـلـمـشاركـة في

بياد". األو
ـــشــروع بـــارقــة أمل كـــمــا يـــعــطي ا
جلـــهــود الــتـــخــلص من الـــنــفــايــات
اإللــكــتـــرونــيـــة إذ يــهــدد إدمـــانــنــا
لإللـكـترونـيـات بـإغراق مـجـتـمعـاتـنا
بــاألجــهــزة الــتي لم يــعــد لــهـا نــفع
ـتـحدة بـيـنمـا تـشـيـر بيـانـات األ ا
إلى إنـــتــاج الــعـــالم عــام  2016 مـا
يـــــقــــدر بـ 44,7 مـــــلـــــيـــــون طن من
الـنـفـايــات اإللـكـتـرونـيـة وهـو الـرقم
ـــئــة ـــتـــنــامي بـــنـــحــو  3و4 في ا ا

سنويا.
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عـرفة مدى ضـخامة تـلك النـفايات و
تـــخــيل أنك تُـــحــمّل شـــاحــنــات زنــة
الـواحـدة مــنـهـا  40 طـنـا من ذوات
الــعـجالت الــثـمــاني عـشــرة لـتــمـتـد
كــأســاطـيل جــرارة تــنـاهــز مــلـيــونـا
و 230ألف شاحنـة بطول طريق من
حـارتي ســيـر من سـنــغـافـورة شـرقـا
إلى بــاريس غــربـا. ومـع ذلك يــتـوقع
أن تـربـو الـنـفـايـات عـلى  52مـلـيون

طن بحلول 2021.
ومعظم النفايات ال جتد طريقها إلى
مراكز التجـميع سواء في اليابان أو
تـحدة غيـرهـا ويقـدر تقـريـر لأل ا
ــئــة فـقط مــنــهـا يــجـري أن  20في ا
تـــدويـــره والـــبـــاقي إمـــا يـــلـــقى في
ـكـبـات الــعـامـة أو يـنـقل من بـلـدان ا

مـن الـــــذهب مـن نـــــحــــو 35 إلى 40
هاتـفـا محـمـوال أي سُدس الـغـرامات
بية الستة التي تـشترط اللجـنة األو
ـيـدالـيـة الـذهـبـية الـدولـيـة احـتواء ا
الواحدة عليها والباقي من الفضة.
ـــــســـــاعي وتـــــتـــــعــــلـق األنـــــظــــار 
استخالص الذهب وقـد تبرع أبطال
ـة بل ســابـقــون بــأجـهــزتـهـم الـقــد
أسـهم وزيـر اخلــارجـيـة الـبـريـطـاني
الــــســـابق بـــوريـس جـــونـــســـون في
ـبــادرة خالل زيــــارته لــطــــــوكـيـو ا

عام 2017.
ـشروع رمـزيا ورغم ذلك يبـقى ثـقل ا
باألسـاس إذ لن يعـالج سوى إحدى

بياد. التبعات الضخمة لألو
فاألجهزة اإللـكترونيـة اجملمعة حتى
ـئة من اآلن تمـثل أقل من ثالثة في ا
نـاجت الـيـابـان سـنـويـا من الـنـفـايات
اإللــكــتــرونــيــة والــذي تــقــدره األ

تحدة بنحو مليوني طن. ا
ــطـــروحــة ـــســـائل األخـــرى ا ومن ا
ـكـونـات األخـرى لـلــنـقـاش مـصـيــر ا
ـعـادن والـتي تـشمل لألجـهـزة غيـر ا
كل شيء بـخالف الــقـلـيل من الـذهب
ــعـادن والــبالديــوم وغـيــرهـمــا من ا
الــقـــيــمـــة.وتــقـــول هــولـــشــكـــو: "لــو
عـادن وألقـينـا الباقي استـخلـصنـا ا
في مكبات الـنفايات فسـيظل التلوث
ضـخـمـا" وبـ مـا تـتـبـنـاه الـبـاحـثة
خالل عــمـلـهــا اجلـامـعي هــو إيـجـاد

سبل لتدوير هاتف ذكي بالكامل.
ـبـياد ـنظـمـة ألو وال تـقـبل اللـجـنـة ا
طـوكـيـو 2020 من جـهــات الـتـدويـر
ســوى الــذهب والــفــضــة والــبــرونـز
سـبـوك من النـحـاس والزنك) وال (ا
ـا ينـتهي إلـيه حال يسـعهـا اجلزم 
تحدث باسم كونات.ويقول ا باقي ا
ـبـياد: "سـمـعنـا أن هـناك ألـعاب األو
كـونات شركـات تـعمل عـلى تـدويـر ا
الــبـاقـيــة بـاسـتــخـدام وســائل الـفـرز
ـعــتـادة " لـكــنه ال يـقــدم ضـمـانـات ا
عـلى ذلك.وتـتــعـدد األسـئـلـة بـالـنـظـر

ــسـتــقـبل مــجـتــمـعــاتـنـا مـع شـيـوع
األجهـزة اإللكـترونـية ويـقدر كـير أن
ي من يـــتــــضــــاعف الــــنـــاجت الــــعــــا
النفـايات اإللكـترونيـة ليصل إلى 80

مليون طن خالل عقود قليلة.
ويقول إنـه يتعـ تغيـير الـنظرة إلى
اإللكـترونـيات وطـريقـة استـخدامـها
ومن ذلك الكف عن استبدال األجهزة
باستمرار دون أن يعني ذلك التخلف
عن الـركب الـرقـمي ويـتـسـاءل قائال:
قدمة بدال اذا ال نشتري اخلدمات ا "
من شـــراء األجـــهــزة?"ومـن شــأن ذلك
اتباع نظام أشبه بـاالستئجار بحيث
ــنـتج بل يــتـوافـر له ـلـك الـفـرد ا ال 
حق اســـتــخــدام خــدمــات الــتــواصل
احملمول من آبل أو سامسونغ مقابل
ال وفي حـالة تعـطل اجلهـاز تقوم ا
الــشــركــة بـــتــبــديــله حلــ إصالحه
وحـ يــنـقــضي أجل اجلـهــاز يـكـون
احلـل األمــثـل اســـتــرجـــاع الـــشـــركــة
ـــنــــتـــجـــة لـه إلعـــادة االســــتـــفـــادة ا
ـــكــونـــاته في خـــطــوط إنــتـــاجــهــا

مجددا.
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وســـيــتــطـــلب ذلك تــخـــطي عــشــرات
العـقـبات ومـنـها نـحو 80 ليون طن
ا من النفايات التي تنتظر حال ور
بـادرت الـيـابـان بـاحلل فـهي مـسـقط
رأس عــمــالــقــة اإللـكــتــرونــيــات مـثل
هــــيــــتـــاشـي ومـــيــــتــــســــوبـــيــــشي
وباناسـونيك وسوني - هـكذا يعـتقد
كيـر الذي اسـتكـمل دراساته لـشهادة
الـــدكـــتــوراة في طـــوكــيـــو.لــكـن تــلك
الــصــورة تــتــخــطى حــدود مــشــروع
مـيـدالــيـات طـوكـيـو  2020وتـتـطـلب
اسـتـراتيـجـيـة دولـيـة أما فـي الوقت
الــراهن فـإن خــمــسـة آالف مــيـدالــيـة
بية من معادن مُـدوَّرة فتعد بداية أو
ال بـأس بــهـا.وتـقـول هــولـشـكـو: "أنـا
ـا تفعله الـيابان; إذ تبرهن سعيدة 
عــــــلـى جـــــــدوى االســــــتــــــفـــــــادة من

اإللكترونيات بإعادة تدويرها".
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بية نحو نصف كيلوغرام ويتع أال يقل الذهب فيها عن ستة غرامات يدالية الذهبية األو –¼V∫ تزن ا

مـــتـــقـــدمـــة لــبـــلـــدان أفـــقـــر لـــيـــعــاد
اسـتخـدامه أو يـوارى الـتـراب خلف

أدراج مغلقة.
ـثـله ذلك الـوضع من ونـاهـيك عـمـا 
ـواد الــسـامـة داخل حُـمـق بـيـئي; فــا
اء ما اإللكـترونيـات تلـوث التربـة وا
لم تعالج بشكل صـحيح وهذا أيضا
عـ ضخم لبـلدان تفـتقر إلى إهدار 

خامات طبيعية.
ويقـول روديغـر كير خـبيـر النـفايات
ـتـحدة اإللـكـترونـيـة بـجـامعـة األ ا
تحدة إن شارك في تقرير األ ا وا
اليابـان من تلك الـبلـدان "التي تفـتقر
لـلـمـوارد الــطـبـيـعـيـة ولـيس أمـامـهـا
ـوارد ســبــيل آخــر لالســتــفـادة مـن ا
الـقـيمـة والـنـادرة غيـر اسـتـخالصـها
من النفـايات".وتقـول ماريا هـولشكو
سـاعدة بجامـعة بريتيش األستاذة ا
كولـومبـيا إن قـيمـة الطن الـواحد من
من الــنـفــايـات اإللــكـتــرونـيــة يـنــاهـز
أحـيـانـا مـئـة ضـعف من الـطن اخلـام

للمناجم.
فبـينـما ال يـعطي
ـنـجم طن خـام ا
إال مـا ب ثـالثة
وأربعة غرامات
ذهب فـإن الـطن
من الــــهــــواتف
احملــمـــولــة قــد
يــــــعـــــطـي مـــــا
يـــــــــــــصـل إلـى
 350غراما
من الذهب.

ويــعــني هــذا
إلـى جــــــــانب
التخلص من
الـــنـــفـــايـــات
احلـــــــاجـــــــة
لــعــمــلــيــات
تـعـدين أقل
وتـــــــــقـــــــــدر
هولشكو إمكانية أن تفي


