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هديتك مع تحيات »السعودية« جمادى األولى 1440 - فبراير 2019 

عضو تحالف "سكاي تيم"

سدير
فصول من
تاريخ نجد

Member of SkyTeam Alliance

February  2019      Your Complimentary Copy from «Saudia«

Hejaz Railway
The Iron Road







تصدر شهرًيا عن االتصال المؤسسي 
الخطوط الجوية العربية السعودية

ص.ب 620 جدة 21231
المملكة العربية السعودية

www.saudia.com

مدير عام الشؤون اإلعالمية
مدير التحرير 

منصور البدر

رسالة »السعودية«

أن نكون ناقاًل جوًيا عالمًيا حريًصا على  إرضاء ضيوفه، يعمل 
بقدرات تنافسية، وفق أسس تجارية، رافًعا بفخر شعار الوطن 

حول العالم بسواعد ُمحّفزة  عالية التأهيل.

جميع الحقوق محفوظة، ال يجوز إعادة إصدار أي جزء من هذه المطبوعة، أو 
اختزانه في نظام حفظ معلومات، أو نقله، أو إرساله بأي صورة أو بأي وسيلة 

إلكترونية كانت، أو التسجيل، أو خالفه دون إذن كتابي مسبق من الناشر.

اآلراء والمعلومات المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر 
الخطوط الجوية العربية السعودية، أو الناشر، إنما يتحمل مسؤوليتها كاتبوها 

أو الجهة التي وفرت هذه المعلومات.

mbalotaibi@saudia.com

 هاتف : 1676 686 12 966+

مدير عام 
الخطوط الجوية العربية السعودية

صالح بن ناصر الجاسر

ISSN

ردمد:1319-1543

مساعد المدير العام لالتصال المؤسسي
رئيس التحرير

فهد بن عبداهلل باهديله



Integrated ServicesIntegrated Services

Integrated Services
Integrated Services

Integrated Services

Ground 
Handling

Your Aircraft is the Center
of our Attention

Your SPA in the SKY

Maximizing the assets of your aircra� 
operating without trouble

Our professional certi�ed and quali�ed engineers 
will keep your aircra� airworthiness all the time

Aircraft 
Charter

Aircraft 
Management

Aircraft 
Maintenance

Integrated ServicesIntegrated Private Aviation Services
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عضو تحالف "سكاي تيم"

سدير
فصول من
تاريخ نجد

سدير
فصول من تاريخ نجد

يقع اإلقليم وسط المملكة ويتبع منطقة 
الرياض. يشتهر بزراعة النخيل، ويضم 

كثيًرا من القرى والمدن ذات التاريخ الثري.

فلورنسة
مدينة الفنون والتاريخ

تزخر بإرث ثقافي فريد وثروة فنية 
هائلة، وتشتهر بآثارها القيمة وروائع 
فنية خّلفها أعظم فناني عصر النهضة.



الناشر

المدير العام
محمد محمود العمر
alomar@sspc.com.sa

توجه المراسالت إلى :

ص.ب: 65701
الرياض: 11566

المملكة العربية السعودية

هاتف: 2128005 11 00966
فاكس: 4401367 11 00966

الرقم المجاني: 6666 758 800

aws@sspc.com.sa

الرياض
هاتف: 4412555 11 00966

فاكس: 4401466 11 00966
advertising@sspc.com.sa

advertising@csmedia.ae

اإلعالنات

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات 52

48

36

البذور والنظام الغذائي
فوائد صحية

تقدم البذور الصحية فوائد عدة لصحة 
الجسم، وتقيه من كثير من األمراض، 

وتفي باحتياجاته الغذائية الضرورية.

األطفال واألجهزة الذكية
ُسبل االستخدام اآلمن

تقع على عاتق الوالدين مسؤولية متابعة 
استخدام أبنائهم لألجهزة الذكية، 

ومناقشتهم في طبيعة أنشطتهم 
ومشاركتهم في التفاصيل لضمان 

تحييدهم للمخاطر المختلفة.

االقتصاد الحقيقي
للهجرة

بدالً من االعتراف بالهجرة بوصفها 
محرًكا للنمو يُنظر إليها اليوم على أنها 

تشكل تهديًدا اقتصاديًا وثقافيًا، وتصطف 
ضدها الدول التي هي في أمّس الحاجة 

إليها لتعويض أثر انهيار معدالت الخصوبة.

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

SPECIALIZED MEDIA
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 جبل محجة

يف طريق احلج القدمي، غرب مدينة حائل، ترتاءى هذه 

ن لوحات مغايرة مع  الت�صكيالت ال�صخرية البديعة لتكوِّ

ال�صوء والظل. يف كل وقت لها ُبعٌد خمتلف.

تصوير: صخر عبد اهلل

7
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حول السعودية

وادي المشقر

ا ورو�صات مزهرة،  ين�صاب الوادي بطول 100كم من ال�صمال الغربي ملحافظة املجمعة، خمرتًقا فيا�صً

ثم يتدفق ماوؤه البارد من �صد املجمعة مكوًنا بحرية ربيعية ت�صر الناظرين.

تصوير: ثامر الثميري
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طائر الُذعرة

نتها الأمطار يف حمافظة العال، غرب اململكة العربية ال�صعودية.  طائر الُذعرة مطمئٌن على �صفحة ماء كوَّ

نة �صورة جميلة مطمئنة لطائر مل يذعر وهو ذعرة. تنعك�س �صورة الطائر ال�صغري املهاجر مكوِّ

تصوير: فواز الشريف



  -  فبراير 102019

حول العالم

وسط الضباب

م�صهد �صبابي لبحرية مالرين يف ال�صباح الباكر.

تقع هذه البحرية غرب العا�صمة ال�صويدية ا�صتوكهومل، 

وتعد ثالث اأكرب بحرية للمياه العذبة يف ال�صويد.

Photograph by: Mattias Klum
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حول العالم

الينابيع الساخنة

يقف ال�صقر ب�صموخ اأمام التكوينات ال�صخرية التي تتدفق عليها املياه من الينابيع ال�صاخنة يف حمام دباغ �صمال �صرق اجلزائر. 

لطاملا ظل هذا احلمام وجهة �صياحية �صهرية للتداوي باملياه املتدفقة من الأعماق منذ العهد الروماين.

Photograph by: Babak Tafreshi



13

حدائق ماجوريل

تقع هذه احلدائق البديعة يف مدينة مراك�س باملغرب. 

وقد امتلكها م�صمم الأزياء اإيف �صان لوران، ورفيق 

جناحه بيري بريغي يف ثمانينيات القرن املا�صي، 

ولكنها افتتحت قبل نحو ع�صر �صنوات لعامة اجلمهور 

لزيارتها وال�صتمتاع باأجوائها.

Photograph by: Robert Harding
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اخلطوط ال�صعودية خالل عام 2018 حققت 

اأرقاًما قيا�صية جديدة، واأداًء مميًزا 

لعملياتها الت�صغيلية على �صبكة رحالتها الدولية 

املتنامية، وجنحت يف حتقيق قفزة كبرية بن�صبة تزيد 

على 11% يف اأعداد ال�صيوف املنقولني دولًيا مقارنة 

بالعام ال�صابق، لتوا�صل بذلك النمو الكبري والتو�صع 

يف الت�صغيل الدويل عرب تد�صني وجهات دولية جديدة، 

وزيادة الرحالت وال�صعة املقعدية اإىل الوجهات التي 

ت�صهد اإقباًل على ال�صفر وفق خطط ت�صويقية وت�صغيلية.

لأول مرة يف تاريخ »ال�صعودية« منذ تاأ�صي�صها 

جتاوز عدد ال�صيوف على الرحالت الدولية عدد 

�صيوف القطاع الداخلي، الأمر الذي يعك�س توجه 

الناقل الوطني للتو�صع يف الت�صغيل الدويل، وتعزيز 

مكانته بني �صركات الطريان العاملية، وزيادة ح�صته 

يف �صوق النقل الدويل، حيث اأبان تقرير الأداء 

الت�صغيلي ل�صركة اخلطوط ال�صعودية للنقل اجلوي 

للعام املن�صرم نقل اأكرث من 17 مليون �صيف على 

القطاع الدويل من اإجمايل عدد ال�صيوف الذين 

جرى نقلهم خالل عام 2018، والذي جتاوز 34 

مليون �صيف، موا�صاًل بذلك النمو املتوا�صل بن�صبة 

كبرية تبلغ �صعف معدل النمو العاملي يف حركة النقل 

اجلوي الذي يرتاوح بني 5% و%6.

السعودية

»السعودية«
قفزات تشغيلية في 2018

نقلت الخطوط السعودية 34 مليون ضيف على 214 ألف رحلة خالل العام الماضي.
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اأظهر التقرير منو عدد الرحالت خالل العام 

املا�صي، حيث جرى ت�صغيل اأكرث من 214 األف رحلة 

داخلية ودولية، وحّلقت طائرات »ال�صعودية« احلديثة 

التي يبلغ عددها حالًيا 154 طائرة يف الأجواء ما 

يقارب من 500 األف �صاعة طريان.

واأعرب مدير عام املوؤ�ص�صة العامة للخطوط 

اجلوية العربية ال�صعودية املهند�س �صالح بن نا�صر 

اجلا�صر عن �صعادته واعتزازه مبا حققته »ال�صعودية« 

خالل العام املا�صي من معدلت ت�صغيلية متنامية، 

واأرقام جديدة تعك�س النمو املت�صاعد وال�صامل الذي 

ت�صهده املوؤ�ص�صة و�صركاتها ووحداتها ال�صرتاتيجية 

يف اإطار برنامج التحوُّل الذي يجري تنفيذه حاليا 

�صًقا مع برنامج التحوُّل الوطني. متِّ

واأو�صح اجلا�صر اأن الركائز الرئي�صة لربنامج 

التحول ويف مقدمتها ال�صتثمار يف العن�صر الب�صري، 

وحتديث الأ�صطول وتنميته، وتطوير اخلدمات 

واملنتجات، ورفع الكفاءة الت�صغيلية، وال�صتثمار 

الأمثل لالأ�صطول احلديث اأف�صت، بعد توفيق اهلل، 

اإىل حتقيق هذه الأرقام القيا�صية عرب تنفيذ خطط 

ت�صويقية وت�صغيلية قل�صت كثرًيا من عدم توافر 

احلجوزات واملقاعد على الرحالت الداخلية، 

اإذ جرت زيادة ال�صعة املقعدية للقطاع الداخلي، 

واأ�صهمت يف التو�صع يف الت�صغيل الدويل كهدف رئي�س 

وا�صرتاتيجي للخطوط ال�صعودية يف هذه املرحلة.

واأكد مدير عام اخلطوط ال�صعودية اأن الأداء 

املميز والنمو الكبري يف الأداء الت�صغيلي خالل العام 

املا�صي واكبه تطوير �صامل ملنظومة اخلدمات 

يف مواقع اخلدمة كافة، م�صرًيا اإىل اأن اخلطوط 

ال�صعودية تطبق برناجًما لتطوير اخلدمة ال�صاملة، 

�صواء اخلدمات الإلكرتونية، اأو يف �صالت املغادرة 

والو�صول، واخلدمة اجلوية املتنوعة على الطائرة 

ومنها اأنظمة الت�صال والرتفيه اجلوي.

واأ�صاف: »خالل العام املا�صي مت اإطالق برنامج 

TOP5 ال�صرتاتيجي لتطوير خدمات ال�صيافة على 
رحالت اخلطوط ال�صعودية مب�صتوى خم�صة جنوم 

تقديًرا وتكرمًيا ل�صيوف »ال�صعودية«، وتعزيًزا ملكانتها 

بني نخبة �صركات الطريان العاملية. ويجري تنفيذ 

الربنامج وفق خدمة بي�صرتو العاملية اإىل وجهات 

اأوروبية منتقاة متهيًدا لتعميمه على الوجهات 

الأخرى. وقد حقق الربنامج جناًحا كبرًيا يف مرحلته 

الأوىل، ونتطلع لتحقيق املزيد خالل العام احلايل. 

كما جرى تد�صني تقنية الت�صالت الف�صائية 

املتقدمة، والإنرتنت عايل ال�صرعات، والبث التلفازي 

املبا�صر على عدد من الطائرات، ويجري تباًعا 

توفريها على جميع طائرات الأ�صطول. كما يجري 

ب�صكل متوا�صل حتديث برامج الرتفيه على منت 

الطائرات، وزيادة املحتوى وتنويعه مبا ينا�صب �صرائح 

ال�صيوف كافة، وغري ذلك من اخلدمات التي نثق اأنها 

�صتحقق تطلعات �صيوف الناقل الوطني«.

وعربَّ املهند�س �صالح اجلا�صر عن ثقته مبوا�صلة 

منو الأداء الت�صغيلي للناقل الوطني، وحتقيق اأرقام 
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    ألول مرة في تاريخ »السعودية« منذ تأسيسها
تجاوز عدد الضيوف على الرحالت الدولية عدد ضيوف القطاع الداخلي،

           األمر الذي يعكس توجه الناقل الوطني
للتوسع في التشغيل الدولي وتعزيز مكانته     

15

جديدة خالل العام احلايل 2019، ُم�صيًدا بجهود 

جميع القطاعات الت�صغيلية وال�صركات والوحدات 

ال�صرتاتيجية وم�صاركتها يف حتقيق الأداء املميز 

والأرقام القيا�صية خالل العام املا�صي، موؤكًدا 

حر�س املوؤ�ص�صة على تطوير �صبكة الرحالت الداخلية 

والدولية للناقل الوطني، مبا ي�صهم يف خدمة الطلب 

املتزايد على ال�صفر بتوفري خدمات النقل اجلوي 

ملختلف �صرائح ال�صيوف على القطاعني الداخلي 

والدويل، وتطوير الأداء واملنتجات واخلدمات، 

وزيادة ال�صعة املقعدية داخلًيا، والتو�صع يف الت�صغيل 

الدويل، وامل�صاهمة يف تطوير �صناعة النقل اجلوي 

يف اململكة، اأحد القطاعات امل�صتهدفة بالتطوير 

وال�صتثمار يف روؤية اململكة 2030.

يذكر اأن الأداء الت�صغيلي للخطوط ال�صعودية 

ي�صجل منًوا متوا�صاًل وفق اأهداف اخلطة 

ال�صرتاتيجية SV2020 ومبادرات برنامج التحول 

الذي مت اإطالقه منت�صف عام 2015. ومن هذه 

املبادرات اأكرب برنامج لتحديث الأ�صطول وتنميته 

يف تاريخ املوؤ�ص�صة بهدف زيادته اإىل 200 طائرة 

بنهاية عام 2020. وقد جرى خالل اأقل من ثالثة 

اأعوام ا�صتالم اأكرث من 75 طائرة جديدة من 

اأحدث ما اأنتجته م�صانع الطائرات يف العامل، 

و�صاهم ان�صمام املزيد من الطائرات اجلديدة اإىل 

اأ�صطول »ال�صعودية« يف متكينها من حتقيق اأهدافها 

ال�صرتاتيجية ب�صخ املزيد من ال�صعة املقعدية على 

القطاع الداخلي والتو�صع يف الت�صغيل الدويل. 
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معالم

دار أوبرا
غوانغزو

فني ثقايف بت�صميم عمراين مبدع معلم 

قدمته املعمارية الراحلة زها حديد يف 

خمططاته الهند�صية الأوىل حتت ا�صم م�صروع 

»احل�صاة املزدوجة«، وذلك ن�صبة اإىل ال�صخور 

ال�صلدة املتناثرة على �صفاف نهر بريل حيث 

تقع الأوبرا. ا�صتوحت املهند�صة حديد من تلك 

ال�صخور ال�صكل العمراين الفريد للدار.

تعد اأوبرا غوانغزو اأكرب مركز عر�س فني 

جنوب ال�صني، كما تعد ثالث اأكرب دار اأوبرا يف 

عموم جمهورية ال�صني ال�صعبية. �صيد املبنى على 

م�صاحة تبلغ 70 األف مرت مربع، ولقد و�صع له حجر 

الأ�صا�س يف عام 2005، ثم جرى افتتاحها 2010 

بتكلفة بلغت 200 مليون دولر.

ين�صاب املبنى من الداخل، وكاأنه نحت الأنهار 

والريح يف الأودية ال�صحيقة، بت�صميم على منط 

العمارة التفكيكية التي حتطم الفروقات بني 

النحت والر�صم وجتعلهما يف بوتقة واحدة. ول 

عجب فزها حديد كانت رائدة يف هذا النمط 

العمراين احلديث الذي ين�صجم كثرًيا  مع اأوبرا 

غوانغزو العاملية التي ُبنيت قاعتها الكربى دون 

اأعمدة، فكانت جماليتها يف العالقة الت�صكيلية 

بني احلجم والُكتل والفراغات بعيًدا عن الزخرفة 

والأمناط الكال�صيكية. اأما الإ�صاءة الطبيعية فهي 

�صيدة املكان نهاًرا، حيث تن�صاب اأ�صعة ال�صم�س 

من زجاج على �صكل مثلثات يلتحفها جزء من 

املبنى الفريد.

الرقة والإتقان ووهج الطبيعة �صمات تطوف 

بدار اأوبرا غوانغزو التي كانت ول زالت م�صدر 

اإلهام لكثري من الفنانني، وب�صمة من ب�صمات 

معمارية �صيخلدها التاريخ. 
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟ 
التذكارات الأندل�صية الآ�صرة هي ما ميكن 

اأن حتمله من غرناطة، اأو من اجلنوب الإ�صباين 

عموًما. يف غرناطة عدد من مراكز الت�صوق، ولكن 

 Alcaiceria ت الفر�صة يف زيارة القي�صرية ل تفوِّ

الذي كان يف الأ�صل �صوًقا للحرير التقليدي املغربي 

بالإ�صافة اإىل التوابل ال�صرقية، وعدد من ال�صلع 

التقليدية.  بازار القي�صرية يقع يف منطقة ذات 

تاريخ غني وثقافة حملية، حيث ل تزال معرو�صاته 

مثرية لل�صائحني. توجد فيه اأواٍن من ال�صرياميك 

املطلية تقليدًيا باألوان مبهجة، والتحف اخل�صبية 

املطعمة بال�صدف والف�صة، وم�صابيح الزجاج امللون 

واملع�صق. ي�صاف اإىل ذلك كله دكاكني تلة البيازين 

التي يوجد فيها كل ما ي�صي بالثقافة الإ�صبانية 

من مراوح، واأزياء الفالمنكو، والأم�صاط املطعمة 

بال�صدف، وال�صالت احلريرية. 

أين تذهب؟
ل �صيء يف الأندل�س ي�صاهي ق�صر احلمراء، 

ت الفر�صة يف زيارة هذا الق�صر التاريخي  فال تفوِّ

البديع بكل ما فيه بدًءا من بنيانه املتني حتى حدائقه 

اخلالبة. كل ما عليك فعله هو احلجز امل�صبق من 

خالل املوقع الإلكرتوين لق�صر احلمراء. 

اأما الوجهة الثانية يف غرناطة فهي ال�صعود 

بال�صيارة عرب جبال �صريا نيفادا، ويف الطريق �صتقابل 

قرى اأندل�صية واأ�صجاًرا مثمرة بالزيتون، وامل�صم�س، 

والدراق، بالإ�صافة اإىل التني ال�صوكي طوال الطريق 

الذي ينعطف مع �صل�صلة اجلبال اخلالبة. 

أين تسكن؟
Gar Anat Hotel Boutique 

من اأجمل الفنادق التي ميكن اأن ت�صكنها و�صط 

غرناطة، ل�صيما ال�صغرية منها والتي كانت يف 

الأ�صل بيوًتا اأندل�صية. يعود هذا الفندق اإىل القرن 

ال�صابع ع�صر. جرى ترميمه بعناية للحفاظ على 

كثري من ال�صمات الأ�صلية للبناء، بعدها جرى 

حتويله اإىل فندق �صغري �صاحر وع�صري يتمتع 

مبوقع مركزي، بالقرب من تلة البيازين املطلة على 

ق�صر احلمراء. ل تزيد عدد غرفة على 20 غرفة، 

كل غرفة منها لها �صمت خا�س. اأما بابه اخل�صبي 

الذي يعود عمره لأكرث من 500 عام فهو حتفة فنية 

يبقى ملم�صه و�صكله حمفورين يف ذاكرة ال�صائح. 

ميكن تناول الإفطار فيه كعائلة على طاولة طعام 

واحدة جتمع �صاكني هذا الفندق الأندل�صي اجلميل.

24 ساعة
في

غرناطة

مدينة تاريخية ودرة من درر 
األندلس، عاصمة إحدى أهم 
مقاطعات أندلوثيا، ووجهة 

سياحية بامتياز. في كل فصول 
السنة ال تخلو من عابر إليها عندما 

يكون الجنوب اإلسباني مقصده.
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إبداعات الترجمة العربية

الصين والتعامل االبتكاري مع النفايات

اأعلنت 
جائزة ال�صيخ زايد للكتاب، اإحدى اجلوائز العربية املرموقة 

التي حتتفي مببدعي الثقافة العربية واإجنازاتهم، عن 

القائمة الطويلة لفرع الرتجمة يف دورتها الثالثة ع�صرة. 

�صمت القائمة 12 عماًل من اأ�صل 107 اأعمال مرتجمة من اللغات 

الإجنليزية والفرن�صية والأملانية. وقد نالت اجلائزَة جمموعة اأعمال، منها: 

ترجمة اأحمد بوح�صن من املغرب لكتاب حم�صن جا�صم املو�صوي: »م�صارات 

الق�صيدة العربية املعا�صرة«، وترجمة د. حمزة بن قبالن املزيني من 

ال�صعودية، لكتاب: »هل بع�ُس اللغات اأف�صُل من بع�س؟« لعامل الل�صانيات 

روبرت ديك�صون، وترجمة جنيب احل�صادي لكتاب الفيل�صوف كارل بوبر: 

»امل�صكالن الأ�صا�صيان يف نظرية املعرفة«، وترجمة كتاب: »العنف: خمتارات 

فل�صفية« لفيتوريو بوفت�صي، وترجمة »نظرية يف العدالة« للفيل�صوف جون رولز، 

وترجمة »ثالث مدن م�صرقية: �صواحل البحر الأبي�س املتو�صط بني التاألق 

والهاوية«، للموؤرخ الربيطاين فيليب مان�صيل، وكتاب: »اجلني تاريخ حميم« 

من تاأليف �صيدهارتا موكرجي، وترجمة اإيهاب عبداحلميد من م�صر.

كما نالت ثالثة اأعمال مرتجمة من الفرن�صية اإىل العربية جائزة 

ال�صيخ زايد، هي: ترجمة فتحي اإنقّزو لكتاب: »اأ�صول التاأويلية«، 

للفيل�صوف الفرن�صي جورج غو�صدورف، وترجمة جان جبور لكتاب: »بحر 

اخللفاء- تاريخ املتو�صط الإ�صالمي يف الع�صور الو�صطى«، لكري�صتوف 

بيكار، وترجمة حممد ازويتة لكتاب: »ما هو النقد؟« ملي�صال فوكو.

ا كان لها ح�صور يف اجلائزة، اإذ نال عمالن  اللغة الأملانية اأي�صً

مرتجمان عن الأملانية اإىل العربية اجلائزة، هما: »اليهود العرب يف 

اإ�صرائيل- روؤية معرفية«، و»تاريخ علم الكالم الإ�صالمي من النبي 

حممد حتى الوقت احلا�صر« تاأليف تيلمان ناغل. 

وفًقا 
ملوقع املنتدى القت�صادي العاملي فاإن ال�صني التي تعد اأكرب 

مولِّد للنفايات يف العامل تعمل على ال�صيطرة على تدفق 

النفايات عرب اإن�صاء املزيد من املحارق للتخل�س منها، اإل اأن كثرًيا من 

خملفات البالد تنتهي يف الأنهار ومياه املحيط. وبحلول عام 2030، 

�صيتجاوز حجم ما ُتخّلفه ال�صني من نفايات �صعف حجم النفايات التي 

ُتخّلفها الوليات املتحدة الأمريكية.

تعد ال�صني قوة رائدة يف اقت�صاد العامل الرقمي، ما يجعلها من بني 

اأف�صل الأماكن يف العامل لبتكار احللول الرقمية املتعلقة بالنفايات، 

بهدف احلد منها. ومن ال�صناعات الأ�صرع منًوا يف ال�صني تنوع 

البتكارات يف جمال �صناديق القمامة الذكية التي تف�صل النفايات 

من ورق اأو بال�صتيك، اأو زجاج، اأو معادن ب�صورة اأوتوماتيكية ليجري 

جمع كل مادة على حدة، الأمر الذي ي�صهل عملية تدوير النفايات. من 

جانب اآخر حتر�س ال�صني على تقلي�س تغليف الأطعمة اإىل اأبعد حد، 

وا�صتخدام مواد �صديقة للبيئة يف �صنعها، ف�صاًل عن معاجلة ف�صالت 

الطعام من ماليني الأطنان التي ُيخلفها ال�صتخدام الب�صري.

اأ�صبحت ال�صني بالفعل قوة ابتكارية يف هذا املجال، حيث كانت 

واحدة من اأوائل الدول التي ناق�صت التحول اإىل اقت�صاد اإعادة التدوير 

يف عام 2002. ويبدو اأنها باتت جاهزة الآن ل�صتخدام حمرك البتكار 

لديها جلعل تلك الروؤية ممكنة.

من هنا وهناك



أكثر الدول إنفاًقا على البحث العلمي

أكثر الدول األوروبية إنفاًقا على الثقافة

موقع HowMuch.net، الذي قارن الإنفاق على البحث ر�صد 

والتطوير يف بلدان يف العامل، وفًقا لبيانات معهد اليون�صكو 

لالإح�صاء ترتيب كل دولة ح�صب ما تنفقه من مبالغ على البحث 

والتطوير. وجاء ملخ�س النتائج وفًقا لالآتي:

ت�صدرت الوليات املتحدة الأمريكية معدلت الإنفاق العاملي بنحو 

476.5 مليار دولر اأي ما يعادل 26.4% من الإنفاق العاملي. وعلى الرغم 
من ذلك اإل اأن الوليات املتحدة حلت عا�صرة من حيث ن�صبة معدل 

الإنفاق مقارنة مع معدل الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة 2.7% يف مقابل 

كوريا اجلنوبية التي خ�ص�صت ن�صبة 4.3% من اإجمايل معدل الناجت 

املحلي الإجمايل لها للبحث العلمي، اأي مبا يعادل 73.2 مليار دولر 

لت�صبح الأوىل عاملًيا من حيث الإنفاق مقارنة مبعدل الناجت املحلي 

الإجمايل، رغم وقوعها خام�صة على قائمة اأكرث الدول اإنفاًقا على 

البحث العلمي يف العامل ب�صكل عام.

جاءت ال�صني يف املرتبة الثانية من حيث الإنفاق على البحث العلمي 

بنحو 370.6 مليار دولر بن�صبة 20% من اإجمايل الإنفاق العاملي، وحلت 

اليابان ثالثة باإنفاق بلغ 170.5 مليار دولر بن�صبة 9.5% من الإنفاق العاملي، 

ثم اأملانيا بنحو 109.8 مليار دولر بن�صبة 6.1% من الإنفاق العاملي. 

يف املرتبة ال�صاد�صة حلت فرن�صا باإنفاق بلغ 60.8 مليار دولر، ثم 

الهند باإنفاق بلغ 48.1 مليار دولر، ومن بعدها اململكة املتحدة 44.2 

مليار دولر، ثم الربازيل باإنفاق بلغ 42.1 مليار دولر، ثم رو�صيا يف 

املرتبة العا�صرة باإنفاق بلغ 39.8 مليار دولر. تال ذلك دول اإيطاليا، 

وكندا، واأ�صرتاليا، واإ�صبانيا، وهولندا باإنفاق متقارب. بينما بلغ جمموع 

اإنفاق بقية دول العامل نحو 249.8 مليار دولر.

معظم الأ�صر يف الحتاد الأوروبي على الكتب وال�صحف تنفق 

واملكتبات اأكرث مما تنفق يف ق�صاء العطالت اجلماعية. كانت 

هذه اإحدى الإح�صاءات التي اأ�صدرها الحتاد الأوروبي مبنا�صبة يوم 

الكتاب العاملي العام املا�صي.

اأظهرت الدرا�صة ال�صتق�صائية التي جرى اإجراوؤها لأ�صخا�س تراوح 

اأعمارهم من 20 اإىل 74 عاًما يف 15 دولة من دول الحتاد الأوروبي بني 

عامي 2008 و2015 اأن متو�صط الوقت امل�صتغرق يف قراءة الكتب يراوح 

من دقيقتني يف اليوم يف فرن�صا اإىل 13 دقيقة يف اإ�صتونيا.

يف عام 2016، اأنفقت الأ�صر يف الحتاد الأوروبي اأكرث من 107 

مليارات دولر على الكتب وال�صحف واملكتبات، اأي ما يعادل 0.6% من 

الناجت املحلي الإجمايل لالحتاد الأوروبي، اأو حوايل 240 دولًرا لكل 

مواطن. وعلى الرغم من ذلك، فاإن اإنفاق الأ�صر على هذه املواد كان اأقل 

من ن�صف الإنفاق على اخلدمات الرتفيهية والثقافية الأخرى.

اأنفق ال�صلوفاك اأكرث من غريهم على الكتب وال�صحف واملكتبات 

بن�صبة بلغت نحو 2.1% من دخل الأ�صرة، ثم الأملان بن�صبة 1.6% من 

دخل الأ�صرة، ثم البولنديون بن�صبة %1.4.

يذكر اأن الن�صاء كن اأكرث اإقباًل على قراءة الكتب مقارنة بالرجال 

يف جميع الدول التي �صملتها الدرا�صة، اإل اأن الرجال عندما يقروؤون 

مي�صون وقًتا اأطول من الن�صاء.
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سدير

كتابة وتصوير: عبد العزيز العريفي

سدير
فصول من تاريخ نجد

يقع اإلقليم وسط المملكة 
ويتبع منطقة الرياض. يشتهر بزراعة 

النخيل، ويضم كثيًرا من 
القرى والمدن ذات التاريخ الثري.

سدير
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بوادي �صدير �صحراء الدهناء �صرًقا، حتيط 

ونفود الثويرات �صماًل، ووادي العتك 

جنوًبا، ووادي اجلريفة غرًبا. تف�صله هذه الت�صاري�س 

الغنية عن بقية الأقاليم ليكون �صدير اإقليًما متميًزا 

باأر�صه، وبحدوده الطبيعية الالفتة عند الرحالة 

الأوائل واملوؤرخني.

�صدير يف الأ�صل ا�صم لقرية قدمية تقع �صمن نطاق 

الإقليم غلب عليه ا�صمها لي�صمله كله، وال�صم يف الأ�صل 

ت�صغري لل�صدر ال�صجر املعروف. قال نابغة بني �صيبان:

�أرى �لبنانة �أقَوت بعد �ساكنها

فذ� �ُسَدير و�أقوى منهم �أُُقر  

يقع اإقليم �صدير يف اجلهة ال�صمالية من مدينة 

الريا�س، ويبعد عنها نحو 180 كيلومرًتا. وقد جرى 

م�صح لإقليم �صدير ومراكزه يف عام 1417هـ، قامت 

به وكالة الآثار واملتاحف ال�صعودية قبل دجمها 

بالهيئة العامة لل�صياحة والرتاث الوطني، تبنّي فيه 

ما يثبت ا�صتيطان �صدير يف العهود القدمية ال�صابقة 

لظهور الإ�صالم، ف�صاًل عن ا�صتيطان �صدير يف العهود 

الإ�صالمية. فقد �صكن وادي �صدير قبائل عربية عدة، 

من بادية وحا�صرة يف الع�صر الإ�صالمي وما قبل 

الإ�صالم، مثل قبائل عكل، و�صبة، وعدي، وال�صمان، 

ومتيم. كونها من اأ�صهر الأقاليم الزراعية منذ 

الِقدم، خل�صوبة تربتها، ووفرة مياهها، حيث تزخر 

بالآبار والعيون، وتتعدد غاّلتها الزراعية من حبوب 

وفواكه، اإل اأن الغالب فيها هو زراعة النخيل. يقول 

الهمداين يف كتابه »�صفة جزيرة العرب«: ثم مت�صي 
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سدير

يف بطن الفقي- والفقي هو امل�صمى القدمي لوادي 

�صدير- وهو واٍد كثري النخل والآبار. ثم ي�صهب يف 

ذكر النخيل والزروع والآبار فيه. ولكرثة اإنتاج �صدير 

من احلبوب والتمور املجففة، ابتكر اأهلها مكياًل 

ا بهم، ذاع �صيته فيما بعد، و�ُصمي ب�صاع �صدير.  خا�صً

أشهر أودية سدير   |   وادي �صدير اأو وادي 
الفقي قدمًيا، هو واٍد ينحدر من اأعايل جبال طويق، 

وميتد من الغرب اإىل ال�صرق، ويقع على �صفتيه عدد 

ا  من القرى والبلدات. وقد اأن�صاأت عليه احلكومة �صدًّ

ُيعد من اأكرب �صدود املنطقة الو�صطى. كما يوجد يف 

الإقليم اأودية اأخرى ل تقل اأهمية عن وادي �صدير، 

مثل وادي اأراط. اأما وادي اأبا املياه، فقد �ُصمي بهذا 

ال�صم لكرثة املياه يف منخف�صاته، بينما ُيعد وادي 

الكلبي من الأودية املهمة ملزارع مدينة املجمعة، 

وهو اأحد روافد وادي امل�صقر الكبري. وينحدر وادي 

امل�صقر من جبال طويق، ويتجه �صرًقا ماًرا مبحافظة 

املجمعة، ومدينة حرمة، لي�صتمر يف اجلريان باجتاه 

تقع قلعة املرقب اأو ح�صن ُمنيخ، على جبل ُمِنْيخ يف اإقليم 

�صدير. وقد قام بت�صييد القلعة موؤ�ص�س املجمعة عبداهلل بن 

�صيف الويباري ال�صمري عام 830هـ.

باب حويط يف القرية الرتاثية مبدينة حرمة.

تعد مدر�صة اأحمد ال�صانع اإحدى املدار�س القدمية 

مبدينة املجمعة، ومن اأبرز معاملها.

يجمع امل�صهد مدينة املجمعة احلديثة مع اإرثها العريق الذي 

متثله املنازل الطينية املتاخمة للمنطقة احل�صرية، وقد 

التقطت ال�صورة من ح�صن ُمنيخ املرتفع.
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ال�صمال مبحاذاة جبال طويق الغربية م�صافة تقارب 

مئة كيلومرت، ويعد من اأجمل اأودية اململكة، وي�صبه يف 

ات�صاعه وجريانه الأنهاَر العظيمة، وكثرًيا ما ي�صتمر 

باجلريان اأ�صهًرا عديدة. يقول اأبو ذوؤيب الهذيل 

يرثي نف�صه وذاكًرا لوادي امل�صقر:

حتى ك�أيّن للحوادث مروٌة

ب�شف� امل�شّقر كل يوم ُتقَرُع  

مدن وقرى   |   ي�صم اإقليم �صدير مدًنا وقرى 
يتجاوز عددها اخلم�صني، مثل املجمعة، وحرمة، 

ورو�صة �صدير، وحوطة �صدير، وعودة �صدير، والتومي، 

والعطار، والدالة، وجوي، واحل�صون، واملع�صبة، 

وع�صرية �صدير، واخلطامة، والتومي، واجلنيفي، 

وجنوبية �صدير، وحائر �صدير، وجالجل التي ح�صلت 

على جائزة اأف�صل املدن ال�صحية، نظري اجتيازها 

لتقومي منظمة ال�صحة العاملية ملعايري املدن ال�صحية.

المجمعة   |   هي عا�صمة الإقليم، ومركز 
حمافظة املجمعة، واأكرب مدنها، وبها جامعة 

املجمعة. تاأ�ص�صت املجمعة عام 820هـ، لكن الآثار 

واملعامل التاريخية، مثل مقابر بني هالل، ف�صاًل 

عن النقو�س والكتابات التي تزخر بها املدينة، تدل 

على ِقدمها وتوغلها يف عمق التاريخ. يوجد فيها 

ما ي�صتحق الزيارة غري الت�صاري�س. هناك البلدة 

الرتاثية التي جرى تاأهيلها يف و�صط املجمعة 

لتكون وجهة �صياحية ملحبي الرتاث والعمارة 

الطينية القدمية.

حرمة   |   تقع مدينة حرمة �صمال املجمعة، وهي 
مدينة �صغرية مبالمح املدن الكربى، يحت�صنها 

وادي الباطن حيث يلتقي عنده كلٌّ من وادي الَكْلبي 

ووادي امل�صقر يف بحرية �صدِّ حرمة، وهو �صدٌّ 

كبري يبلغ طوله نحو 400 مرت، �صّيده اأهايل حرمة 

باحلجارة منذ مئات ال�صنني، ثم نّظمت وزارة 

الزراعة ت�صريف �صيوله عرب قنوات ا�صطناعية 

                       ينحدر وادي سدير من أعالي جبال طويق، 
من الغرب إلى الشرق، ويقع على ضفتيه عدد    ويمتد  

من القرى والبلدات. وقد أنشئ عليه 
سدٌّ ُيعد من أكبر سدود المنطقة الوسطى     
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سدير

منارة جامع القرية الرتاثية امل�صهورة يف بلدة عودة �صدير.



27

اإىل مزارع حرمة، ويف�صل هذا الوادي مدينة 

حرمة عن مدينة املجمعة.

روضة سدير   |   تقع جنوب املجمعة، وكانت 
منتجًعا يرده العرب، وتلّقب باملدينة اخل�صراء، ملا 

تتمتع به من وفرٍة يف املياه العذبة ف�صاًل عن ات�صاع 

الرقعة الزراعية فيها، اإىل جانب كرثة حدائقها 

ومتنزهاتها املبهجة وطبيعتها البكر. ت�صم املدينة 

عدًدا كبرًيا من املباين الأثرية والرتاثية، ل�صيما 

امل�صاجد واملدار�س القدمية.

من اأبرز معامل رو�صة �صدير �صد ال�صبعني وهو 

�صد تاريخي. بناه الفار�س رميزان بن غ�صام عام 

1079هـ، اأي يف القرن ال�صابع ع�صر امليالدي. وهو 
مكون من 70 فتحة على �صكل قناطر، وقد بني من 

الأحجار وبهند�صة قل مثيلها يف ذلك الزمن ويف 

تلك الأماكن. وقد كان الأهايل ي�صربون به الأمثال 

فيقولون: »�صبة ال�صبعني«، دللة على قوة ال�صيل 

الذي ي�صب من بني فتحاته. واليوم، اأ�صبح �صد 

ال�صبعني معلًما تراثًيا وهند�صًيا �صاهًدا على حقبة 

م�صت. وقد جرى بناء �صدِّ رو�صة �صدير احلديث 

عام 1977، وُيعد من اأكرب �صدود اململكة العربية 

ال�صعودية يف املنطقة الو�صطى.

     يشتهر إقليم سدير بكثرة الروضات والفياض التي تكتسي 
حلًة خضراء، تزهو جمااًل ربيعًيا مزهًرا في كل عام 

بعد مواسم األمطار، لتغدو متنفًسا ألهالي المنطقة كافة    

عودة سدير   |   هي موطن ال�صاعر الأموي الكبري 
ذي الّرمة، �صاعر احلب وال�صحراء، الذي اأجاد 

و�صف الطبيعة ال�صحراوية بحيواناتها ونباتاتها 

وجبالها ورمالها، وفيه قال اأبو عمرو بن العالء: 

»ختم ال�صعر بذي الّرمة، والرجز بروؤبة بن العجاج«. 

وقال جرير: »لو خر�س ذو الّرمة بعد قوله ق�صيدته 

التي اأولها - ما بال عينك منها املاء ين�صكب- لكان 

اأ�صعر النا�س«. اأعيد ترميم كثري من بيوت العودة 

�ّصد  وق�صورها واأبراجها الطينية، حتى باتت جُتَ

املا�صي بكل اأبعاده، واأ�صحت مزاًرا �صياحًيا جاذًبا 

لكلِّ َمن يع�صق الرتاث وما�صي الأجداد.

أشهر رياض سدير   |   ي�صتهر اإقليم �صدير 
بكرثة الرو�صات والفيا�س التي تكت�صي بحلل 

اخل�صرة الربيعية والأزهار يف كل عام بعد مو�صم 

الأمطار، فتغدو متنف�ًصا لأهايل �صدير على وجه 

اخل�صو�س، وملنطقة الريا�س قاطبة، مثل رو�صة 

التنهات، ورو�صة مطربة واخلفي�صة، ورو�صة الزلعاء، 

ورو�صة زيدة، ورو�صة املجمع، ورو�صة النظيم، 

ورو�صة اخل�صم، ورو�صة ال�صبلة، ورو�صة حطابة، 

ورو�صة املزيرعة، ورو�صة احلريا، وريا�س احلمادة، 

وريا�س العبلة، ورو�صة بناء. 

سدير 
موقع رصد األهلة

ُيعرف اإقليم �صدير باأنه املوقع الذي يجري 

فيه ر�صد الأهلة وترائيها، ل�صيما هالل 

رم�صان. وقد جرى اختيار املوقع بناًء 

على معطيات فريق علمي متخ�ص�س 

من اأ�صاتذة الفلك بجامعة امللك �صعود، 

وفريق علمي متخ�ص�س من املركز 

القومي الفلكي الياباين، الذي زار جامعة 

املجمعة اإبان افتتاح املر�صد، واأكدوا 

ح�صن اختيار املوقع بو�صفه اأف�صل موقع 

للر�صد، يقوم با�صتخدام ثالثة تل�صكوبات 

فلكية اإلكرتونية متخ�ص�صة، اإىل جانب 

الدرابيل واملناظري ال�صغرية، حيث ُيقّدم 

املر�صد جملًة من اخلدمات املتخ�ص�صة 

كاحل�صابات الفلكية، والتقاومي الهجرية، 

واجتاه القبلة، وغري ذلك.

جانب من املنازل القدمية يف القرية الرتاثية بعودة �صدير التي متت اإعادة ترميمها.
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فلورنسة

فلورنسة
مدينة الفنون والتاريخ

تزخر بإرث ثقافي فريد وثروة فنية هائلة، 
وتشتهر بآثارها القيمة وروائع فنية خّلفها 

أعظم فناني عصر النهضة.

جان بروشيني

فلورنسة
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ل 
توجد مدينة، اإل نادًرا، حتوي، اإىل جانب 

جمالها الطبيعي الأخاذ، واأجوائها ال�صاحرة، 

مثل هذا املوروث الثقايف الغزير، واملقدار الهائل من 

املعامل والأعمال الفنية الفريدة مثل مدينة فلورن�صة 

الإيطالية عا�صمة اإقليم تو�صكانا، والتي حتتل مراكز 

متقدمة اأوروبًيا من حيث عدد الزوار.

المدينة المزهرة   |   تنق�صم املدينة التي يعربها 
نهر اأرنو اإىل اأربع مناطق، هي: �صانتا ماريا نوفيال، 

و�صان جيوفاين، على ال�صفة اليمنى للنهر، و�صانتو 

�صبرييتو و�صانتا كروت�س، على اجلانب الآخر منه.

وقد كان لعائلة ميديت�صي، اإحدى اأثرى 

عائالت فلورن�صة التي لعبت دوًرا رائًدا يف تاريخ 

املدينة والإقليم مًعا يف ع�صر النه�صة، ف�صل 

كبري يف التطور الهائل الذي عرفته تو�صكانا ما 

بني القرنني الثالث ع�صر وال�صاد�س ع�صر، ما اأدى 

ل املدينة  اإىل تغري جذري يف جميع املجالت، حوَّ

اإىل مقاطعة حتكمها العوائل الغنية وتهيمن 

عليها الرثوة والولع بالفن، وتتباين فيها الأفكار 

والأمناط والأذواق.

هذه العنا�صر ذاتها، جذبت اإليها اأكرث الفنانني 

�صهرة واأهمية، من اأمثال مايكل اأجنلو الذي كان 

نحاًتا ور�صاًما ومهند�ًصا معمارًيا و�صاعًرا يف الآن 

ذاته، كما ا�صتهر يف جمال الت�صميم والتخطيط 

احل�صري. وليوناردو دا فين�صي رمز ع�صر النه�صة 

الذهبي، الذي جمع بني الفن الت�صكيلي والهند�صة 

29
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فلورنسةفلورنسة

وفنون الر�صم والعلوم، ورافايللو �صانزيو الر�صام 

واملهند�س البارز يف ع�صر النه�صة.

المدينة السياحية القديمة   |   ل تزال ديومو 
املنطقة الأكرث مركزية يف فلورن�صة، والأ�صد 

ازدحاًما والأعلى تكلفة. يحلو التنزه يف �صوارعها 

اخلالبة التي تكر�س الهند�صة املعمارية الإيطالية 

الأ�صيلة، وتعك�س طراز ع�صر النه�صة بامتياز، 

وتوؤرخ لتطور الفنون والهند�صة املعمارية يف اإيطاليا 

ويف اأوروبا قاطبة منذ تلك احلقبة. ميثل هذا احلي 

القلب التاريخي للمدينة، وي�صم اآثاًرا مهيبة منها 

�صاحة ديومو، اأهم �صاحة �صياحية يف فلورن�صة، 

وق�صر فيكيو، ومعر�س اأوفيزي وق�صر ِبيِتي. كما 

تنت�صر يف �صوارع احلي املطاعم الكربى واملقاهي، 

ومتاجر احلرفيني، وامل�صغولت التقليدية، و�صاغة 

الذهب. يقع هذا احلي على مقربة من املركز 

التاريخي باملدينة.

.1

.3

.4

.2

تقع فيال ميديت�صي يف منطقة كا�صتيلو الريفية، 

وتطل على الوادي الذي ي�صم مدينة فلورن�صة.

ت�صم حديقة غياردينو بارديني كثرًيا من التماثيل 

واملج�صمات يف اأنحائها، ومتنح املتنزهني اإطاللة 

�صاحرة على املدينة.

يحلو التنزه يف �صوارع املدينة اخلالبة التي

تكر�س الهند�صة املعمارية الإيطالية الأ�صيلة، وتوؤرخ 

لتطور فنونها.

ُبني ق�صر فيكيو يف بداية القرن الرابع ع�صر، 

وي�صم املكاتب الإدارية والقانونية لبلدية فلورن�صة.

12

3
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روائع فلورنسة   |   ت�صم فلورن�صة روائع معمارية 
مل ينل منها الزمن، ظلت مق�صًدا للزوار يجدون متعة 

يف الوقوف عندها والتاأمل يف بديع �صنعتها وعبقرية 

من�صئيها. وعلى راأ�س هذه املعامل: اجل�صر القدمي.

يعتلي ج�صر بونتي فيكيو القدمي، ال�صفاف 

اجلنوبية لنهر اأرنو، ويج�صد اأ�صهر مواقع فلورن�صة 

واأكرثها �صهرة وجذًبا لل�صياح، ويعد اأقدم مراكز 

الت�صوق يف املدينة. ميثل هذا اجل�صر املُغّطى �صارع 

امل�صاة الأقدم يف املدينة، اإذ يرجع اإن�صاوؤه اإىل القرن 

الرابع ع�صر، وميثل مركًزا مهًما ل�صناعة اجلواهر 

و�صياغة الذهب الفاخر لي�س يف املدينة فح�صب، بل 

على م�صتوى اإيطاليا كلها.

قصر فيكيو   |   يعد ق�صر فيكيو اأو الق�صر 
القدمي، اأحد اأجمل معامل املدينة، وي�صم مبنى 

البلدية. وقد �صممه الفنان جورجيو فا�صاري باأ�صلوب 

فاخر اأنيق يف بداية القرن الرابع ع�صر يف �صاحة 

ا با�صمها، لي�صم املكاتب  �صينيوريا التي يعرف اأي�صً

الإدارية والقانونية للمدينة. وقد اأ�صبح فيما بعد 

مقًرا حلكومة فلورن�صة. ي�صم الق�صر برًجا �صاهًقا 

مينح من ي�صعد اإليه اإطاللة رائعة على النهر 

واملدينة احلاملة.

ميدان سينيوريا   |   خّلفت الأحوال اجلوية 
متها الذهبية املعتَّقة على جدران مباين ميدان  ب�صْ

�صينيوريا ال�صاخمة التي تكر�س معايري هند�صة 

معمارية خالبة، لتعزز هيبة هذا امليدان العريق الذي 

ل رمًزا لل�صلطة وال�صيادة يف القرن الثالث  طاملا �صكَّ

ع�صر، وت�صفي على األوانها اخل�صبية الأ�صلية �ُصمرة 

باهتة مّتحي يف خَفٍر اأمام زرقة ال�صماء ال�صافية.

  جذبت فلورنسة إليها أكثر الفنانين شهرة وأهمية،
      من أمثال مايكل أنجلو وليوناردو دا فينشي، ورافايللو سانزيو،

ليخلِّفوا مع غيرهم إرثا فنًيا عظيًما يحيا في ذاكرة المكان        

4

ً
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يقع ج�صر بونتي فيكيو على ال�صفاف اجلنوبية لنهر اأرنو، ويرجع 

تاريخه اإىل القرن الرابع ع�صر. ميثل اجل�صر املغطى اأحد اأ�صهر 

املواقع ال�صياحية يف فلورن�صة، ومركًزا رئي�ًصا للت�صوق و�صراء 

اجلواهر والذهب والهدايا الثمينة.

فلورنسة
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اتخذ متحف اأوفيزي الفني من اأحد اأعرق الق�صور الفلورن�صية مقًرا له، لُيوؤوي بني اأجنحته، منذ عام 1765، تراًثا فنًيا ُيعد من اأقدم ما خلفته احل�صارات يف العامل واأ�صهره.

متحف أوفيزي   |   اتخذ هذا املتحف الفني 
ال�صهري من اأحد اأعرق الق�صور الفلورن�صية، 

ق�صر اأوفيزي، مقًرا له، لُيوؤوي بني اأجنحته منذ 

عام 1765، تراًثا فنًيا ُيعد من اأقدم ما خّلفته 

احل�صارات يف العامل واأ�صهرها، ومنه جمموعة 

من اللوحات الإيطالية، اإحدى اأروع املجموعات 

الرتاثية الفنية يف العامل، واأعمال كبار الفنانني 

الأوروبيني منذ األربخت دورر حتى فران�صي�صكو 

دي غويا.

قصر مايكل أنجلو   |   يتو�صط الق�صر �صاحة 
حتمل بدورها ا�صم نحات ع�صر النه�صة الإيطالية 

مايكل اأجنلو، جرى ت�صييدها على هيئة �صرفة 

ت�صكل اأحد اأف�صل املواقع التي متنح اإطاللة 

بانورامية على النهر واجل�صور والآثار الفلورن�صية 

املذهلة، وعلى تالل �صتينيانو وفيازويل التي تطوق 

املدينة. تزين ال�صاحَة التي يت�صّوع منها عبق 

حديقة الورود البديعة املجاورة ويق�صدها اآلف 

ال�صياح، ن�صخ برونزية من اأ�صهر منحوتات مايكل 

اأجنلو الرخامية املتناثرة يف خمتلف اأنحاء مدينة 

متلك تاريًخا اآ�صًرا من الروائع الفنية التي مالأت 

الروايات ودور ال�صينما.

جرت اإعادة هيكلة ال�صاحة يف الآونة الأخرية، 

يف اإطار تثمني جمال ف�صاءاتها ومنح الزوار فر�صة 

اأكرب لال�صتمتاع باأجواء فلورن�صة الهادئة من 

املرتفعات التي تطل عليها.

جداريات ومعالم متنوعة   |   ل تقت�صر 
فلورن�صة على هذه الروائع ول ميكن و�صع قائمة 

ح�صرية بالأماكن اجلديرة بالزيارة فيها، بل ت�صم 

اأحياوؤها معامل وحتًفا فنية ت�صكل رحلة ثقافية 

حقيقية تقتفي تاريخ اإيطاليا وجمدها القدمي، 

وتخلد ت�صاميم رواد الفن املعا�صر ونحوتهم 

ور�صومهم واأعمالهم. ومنها حي �صان لورنزو و�صان 

ماركو القريب من ال�صوق الرئي�صة، والذي تزدان 

اأغلب مبانيه بلوحات برونيليت�صي، ودوناتيلو، 

ومايكل اأجنلو اجلدارية، لتن�صر اأجواء مريحة تعّمق 

اإح�صا�س الزائر باأنه يف قلب جتربة �صياحية ثقافية 

ماتعة وفريدة، جتمع بني �صحر املكان وعظمة الإرث 

التاريخي واملنجز الإن�صاين. 

    ال تزال ديومو المنطقة األكثر مركزية في فلورنسة، واألشد ازدحاًما
واألعلى تكلفة. إذ يحلو التنزه في شوارعها الخالبة التي تكرس

الهندسة المعمارية اإليطالية األصيلة، وتعكس طراز عصر النهضة بامتياز    
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 1787 عام  الد�ستوري  املوؤمتر  يف  �ساركوا  الذين  املفو�سون  منع 
يحولوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  اأنهم  بيد  وطنًيا،  ديًنا  امل�سيحية  اإقامة 
بني الدين وال�سيا�سة الأمريكية. فمنذ انتخابات عام 1800، حني 
حمل رجال الدين الحتاديون على الربوبي توما�س جفر�سون باأنه 
بع�س  يتطلع  اإذ  اليوم،  حتى  م�سيحية«،  »اأم��ة  يقود  لأن  ي�سلح  ل 
املتدين  بالي�سار  ي�سمى  ما  لتبني  الدميوقراطي  احلزب  اأع�ساء 
يزال  ل  احلني  ذلك  منذ  املتدين-  واليمني  اجلمهوريني  ملناف�سة 

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه هذا عن الرواية الآ�سرة للعالقات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأ�سي�س  منذ  وال�سيا�سة  الدين  بني 
حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ 
الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا حزبًيا، واأن 
ياأتي  الدينية.  الأهداف غري  مع  دوًما  تداخلت  الدينية  الأهداف 
وبروؤية  نادر  تاريخي  بت�سور  الأمريكية  ال�سيا�سة  الدين يف  كتاب 
متب�سرة يف مو�سوع كان مهًما ومثرًيا للجدل يف عام 1776، متاًما 

كما هو عليه احلال اليوم.

فرانك المربت هو اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بريدو الأمريكية. من بني 
يف  الدين  ومكانة  املوؤ�س�سون  والآباء  الرببر،  حروب  الأخرى:  موؤلفاته 

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.

فرانك المربت

نقله اإىل العربية 

عبد اللطيف مو�صى اأبو الب�صل
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الأمريكية

فرانك المربت

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة الأمريكية الدِّ

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة 
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ 
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا 

حزبًيا، واأن الأهداف الدينية تداخلت دوًما مع الأهداف غري الدينية.

يف الأ�سواق
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شوارد

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

الذي كان �صيفعله عمر بن عبدالعزيز، ر�صي اهلل عنه، لو اأدرك زماننا وعرف ما 

اأن 11 طفاًل ميوتون كل دقيقة من اجلوع حول العامل؟ يف الواقع لو �صاألت عن 

اأكرب اأ�صباب الوفيات فلن يكون اجلواب هو احلروب، ول الأمرا�س الوبائية ول الكوارث 

الطبيعية، بل هو اجلوع! وبح�صب الإح�صائيات فاإنه ميوت 22 األف طفل يومًيا حول 

العامل ب�صبب اجلوع، ول ميلك 870 مليون �صخ�س حول العامل طعاًما كافًيا ليتناولوه. كما 

ميوت مليونا طفل �صنوًيا ب�صبب عدم قدرتهم على �صراء اأدوية لأمرا�س ميكن عالجها 

كالإ�صهال وال�صل نتيجة الفقر. لذا فال ت�صتغرب مقولة الزعيم الهندي غاندي: »الفقر هو 

اأ�صواأ اأ�صكال العنف.«

قبل اأن نعود بالزمن اإىل القرن الهجري الأول لزمن اخلليفة الأموي عمر بن 

عبدالعزيز، ر�صي اهلل عنه، ت�صتعر�س ال�صطور التالية جهود املعا�صرين للحرب على 

الفقر واجلوع، ونحلِّق اإىل قارة اأمريكا اجلنوبية يف مطلع القرن احلادي والع�صرين، حيث 

كانت الربازيل تعاين تف�صي الفقر واملجاعات. و�صط هذه التحديات ويف عام 2002 تبنى 

الرئي�س الربازيلي لوي�س دا �صيلفا، اأو »اأبو الفقراء« كما كانوا ي�صمونه، �صيا�صات جديدة 

متثلت يف ا�صتحداث برنامج دعم حكومي لتح�صني الأو�صاع الجتماعية للعوائل الفقرية 

بتاأمني حد اأدنى من الدخل كاإعانات ت�صل اإىل 160 دولًرا تقريًبا، ما اأ�صهم يف اإخراج 

20 مليون برازيلي من خط الفقر. اأنفقت الربازيل على هذا الربنامج ما يقارب 34 بليون 
دولر، جرى تاأمني جزء كبري منها عرب برنامج �صرائب خا�س على الأفراد واملوؤ�ص�صات. 

وا�صرتطت احلكومة على العوائل امل�صتفيدة اأن ي�صمحوا لأبنائهم مبوا�صلة تعليمهم.

املحطة التالية يف فرن�صا، حيث اتفقت جمموعة من الدول عام 2006 على تخ�صي�س 

�صندوق مل�صاعدة املحتاجني يقوم على التربعات املحددة يف عمليات ال�صراء �صمن 

مبادرة اأطلق عليها »وحدات التربع«، وجرى فر�س يورو واحد على كل تذكرة يف الدرجة 

ال�صياحية، و40 يورو على كل تذكرة يف الدرجة الأوىل على جميع الرحالت املغادرة من 

الأر�س الفرن�صية. نتيجة لذلك جرى جمع ما يقارب ملياري دولر ت�صتخدم يف بناء 

امل�صت�صفيات يف الدول التي تعاين املجاعات. كما تتفاو�س هذه املوؤ�ص�صة لتخفي�س اأ�صعار 

الدواء وجنحوا يف تخفي�س اأ�صعار بع�س الأدوية.

ماذا عن عمر بن عبدالعزيز، ر�صي اهلل عنه، الذي ا�صتطاع يف �صنتني اأن يق�صي على 

الفقر، وي�صل بالدولة ملرحلة ل يحتاج فيها اأحد اإىل الزكاة؟! هنالك كثري من الأ�صاليب 

والدرو�س، ولكن ميكن تلخي�س اأهمها يف الآتي:

األولوية للتنمية البشرية   |   ومن الأمثلة الوا�صحة عندما طلبت منه ميزانية 
لتجديد ك�صوة الكعبة فاأجاب: »اإين راأيت اأن اأجعل ذلك يف اأكباد جائعة، فاإنها اأوىل بذلك 

من البيت«. نعم فاملوارد الب�صرية هي الأهم، ودعم الفئات املحرومة، وذوي الحتياجات 

اخلا�صة، والتعليم مقدم على النفقات الإدارية التي ميكن تقليلها.

تطوير فريق العمل الناجح   |   ل يجب اأن نن�صى فريق العمل املتميز من الوزراء 
ا على  والولة على اأقاليم امل�صلمني. وكان عمر بن عبدالعزيز، ر�صي اهلل عنه، حري�صً

املتابعة والتقومي ب�صوؤال زائري عا�صمة اخلالفة عن اأمور الرعية يف الأقاليم، والتاأكيد 

على الولة بالتقوى، والعدل. وعلى قدر تقتريه على نف�صه واأهل بيته فقد كان �صخًيا يف 

النفقة اخلا�صة بعّماله، فكان يعطيهم املئة دينار واملئتي دينار من مبداأ تفريغهم لأ�صغال 

امل�صلمني اإذا كانوا يف كفاية.

االستثمار في البيئة الداعمة للتميز   |   جند اأن اهتمام اخلليفة عمر بن 
عبدالعزيز، ر�صي اهلل عنه، بفر�س العدالة، ورد املظامل، خلق بيئة جاذبة لال�صتثمارات 

بلغة ع�صرنا. كما �صجع، ر�صي اهلل عنه، على النه�صة الزراعية عرب �صيا�صات الإ�صالح 

واإحياء الأر�س املوات، كما انتع�صت احلركة التجارية نتيجة اإن�صاء ا�صرتاحات على الطرق 

بني ال�صرق والغرب.

ل�صك اأن هنالك جهوًدا حثيثة عربًيا، واإ�صالمًيا، وعاملًيا للحرب على الفقر، الأمر 

الذي جعل امليلياردير بيل غيت�س، �صاحب املبادرات يف م�صاعدة الفقراء يقول: »لن تبقى 

دولة فقرية يف العامل عام 2035.« ومع ذلك فالتحدي ل يزال كبرًيا. ولنتذكر كلمات 

اأر�صطو: »الفقر هو اأبو الثورة واأبو اجلرمية.« 

عمر بن عبدالعزيز 
والحرب على الفقر
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 1787 عام  الد�ستوري  املوؤمتر  يف  �ساركوا  الذين  املفو�سون  منع 
يحولوا  اأن  ي�ستطيعوا  مل  اأنهم  بيد  وطنًيا،  ديًنا  امل�سيحية  اإقامة 
بني الدين وال�سيا�سة الأمريكية. فمنذ انتخابات عام 1800، حني 
حمل رجال الدين الحتاديون على الربوبي توما�س جفر�سون باأنه 
بع�س  يتطلع  اإذ  اليوم،  حتى  م�سيحية«،  »اأم��ة  يقود  لأن  ي�سلح  ل 
املتدين  بالي�سار  ي�سمى  ما  لتبني  الدميوقراطي  احلزب  اأع�ساء 
يزال  ل  احلني  ذلك  منذ  املتدين-  واليمني  اجلمهوريني  ملناف�سة 

الدين جزًءا من ال�سيا�سة الأمريكية.

يك�سف فرانك لمربت يف كتابه هذا عن الرواية الآ�سرة للعالقات 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تاأ�سي�س  منذ  وال�سيا�سة  الدين  بني 
حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ 
الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا حزبًيا، واأن 
ياأتي  الدينية.  الأهداف غري  مع  دوًما  تداخلت  الدينية  الأهداف 
وبروؤية  نادر  تاريخي  بت�سور  الأمريكية  ال�سيا�سة  الدين يف  كتاب 
متب�سرة يف مو�سوع كان مهًما ومثرًيا للجدل يف عام 1776، متاًما 

كما هو عليه احلال اليوم.

فرانك المربت هو اأ�ستاذ التاريخ يف جامعة بريدو الأمريكية. من بني 
يف  الدين  ومكانة  املوؤ�س�سون  والآباء  الرببر،  حروب  الأخرى:  موؤلفاته 

اأمريكا، واخرتاع ال�سحوة الكربى.
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يك�سف فرانك لمربت يف كتابه عن الرواية الآ�سرة للعالقات بني الدين وال�سيا�سة 
منذ تاأ�سي�س الوليات املتحدة الأمريكية حتى القرن احلادي والع�سرين. وهو اإذ 
ي�ستدعي اأمثلة من التاريخ الأمريكي فاإنه يبني اأن الدين غدا اأمًرا طائفًيا اأو اأمًرا 

حزبًيا، واأن الأهداف الدينية تداخلت دوًما مع الأهداف غري الدينية.

يف الأ�سواق
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اقتصاد

النقا�صات الدائرة حول الهجرة توؤرق 

دميقراطيات العامل. يف �صياق التح�صري 

لنتخابات التجديد الن�صفي للكونغر�س الأمريكي 

عام 2018، �صعى الرئي�س دونالد ترمب اإىل ح�صد 

قاعدته ال�صعبية باإثارة م�صاألة »قافلة« من فقراء 

دول اأمريكا الو�صطى كانت تقطع الطريق �صرًيا 

على الأقدام اإىل احلدود اجلنوبية. يف اململكة 

املتحدة، دعمت حتذيرات، من هجرة جماعية 

و�صيكة ملواطنني اأتراك، الت�صويت خالل �صهر يونيو 

حزيران عام 2016 ل�صالح اخلروج من الحتاد 

الأوروبي. يف اإيطاليا واملجر والنم�صا وغريها، 

اأحكم ال�صعبويون قب�صتهم على ال�صلطة عن 

طريق ت�صيي�س تدفقات املهاجرين وطالبي اللجوء 

القادمني من ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. يف 

اأملانيا، ت�صاءل فريدري�س مريت�س، ع�صو احلزب 

الدميقراطي امل�صيحي الذي ياأمل يف اأن يخلف 

امل�صت�صارة اأنغيال مريكل، اأخرًيا عما اإذا كان يتعني 

ا عليه يف د�صتور اأملانيا  اأن يظل حق اللجوء من�صو�صً

ما بعد احلرب. 

   بينما ارتفعت موجة مناهضة الهجرة
انخفضت األعداد اإلجمالية للمهاجرين،                 

وأدى ذلك إلى نمو أضعف، ما شكل مخاطر مالية واجتماعية جديدة  

بداًل من االعتراف بالهجرة بوصفها محرًكا للنمو ُينظر إليها اليوم على 
أنها تشكل تهديًدا اقتصادًيا وثقافًيا، وتصطف ضدها الدول التي هي 

في أمّس الحاجة إليها لتعويض أثر انهيار معدالت الخصوبة.

إيان غولدن •، بنجامين نابارو •

االقتصاد الحقيقي للهجرة

  -  فبراير 362019

مع اأن الو�صع يختلف من دولة لأخرى، اإل اأن 

الالجئني اأ�صبحوا مرادفني، على نحو متزايد، 

للمهاجرين الذين يهاجرون لأ�صباب اقت�صادية، 

واحتلت كلتا الفئتني مركز ال�صدارة يف النقا�صات 

املحتدمة حول الهوية الوطنية والقيم ال�صخ�صية. 

لكن على الرغم من اأن الهجرة كان لها اآثار كبرية 

يف القت�صاد الكلي يف كثري من الدول الأع�صاء يف 

منظمة التعاون القت�صادي والتنمية يف ال�صنوات 

زال ال�صيا�صي  الأخرية، فلم يثبت يف اأي مكان اأن النِّ

انقاد للتحليل الرا�صد للدور القت�صادي احلق 

للمهاجرين يف الدميقراطيات الغربية. كلما اأ�صبحت 

الهجرة اأكرث تركيًزا يف �صيا�صات ثقافية اأو�صع 

نطاًقا، زاد احتمال اأن تنجر ال�صتجابات ال�صيا�صية 

لعتبارات غري اقت�صادية. قد تكون النتائج ُمعطلة، 

ومهددة للنمو القت�صادي، الأمر الذي يهدد مبزيد 

من ال�صخط ال�صيا�صي.

سرقة سياسية   |   ل يرجع الظهور احلايل 
لق�صية الهجرة غري النظامية لتغيري مفاجئ 

يف قواعد الهجرة النظامية، ول حتى لجتاهات 

جمتمعية متغرية جتاه الهجرة غري النظامية، بل 

يرجع ذلك اإىل �صيا�صاتنا الراهنة. فم�صائل مثل 

الهجرة النظامية واأ�صلوب معاملة اأقليات قومية اأو 

دينية ميكن اأن تتحول ب�صهولة اإىل ق�صية �صاخنة 

قادرة على احل�صد والتعبئة. عندما ت�صتغل اأحزاب 

وحركات �صيا�صية جديدة، بداية من دعوى ترامب 

»اأمريكا اأوًل« اإىل حركة ليغا يف اإيطاليا بقيادة 

ماتيو �صالفيني، ق�صية الهجرة لت�صكيل قاعدة 

جماهريية لها، جتد اأحزاب التيار الرئي�س نف�صها 

م�صطرة اإىل الرد، ما ي�صع الق�صية يف �صدارة 

ال�صيا�صات النتخابية. 

اأ�صبح ينظر اإىل الهجرة لأ�صباب اقت�صادية على 

وجه اخل�صو�س، يف �صياق اجلدل الدائر اليوم، 

بح�صبانها اإما خرًيا وفرًيا واإما �صًرا م�صتطرًيا. مع 

ذلك، فاإننا لن نتمكن، من غري مزيد من الفهم 

الدقيق لالأثر القت�صادي والجتماعي للهجرة، من 

�صياغة �صيا�صات تدعم النمو وت�صمن رفاه املواطنني 

واملهاجرين على حد �صواء.
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اقتصاد

  وجدنا، يف درا�صة حديثة، اأن الهجرة �صاهمت 

على نحو كبري يف النمو يف اقت�صادات دول منظمة 

التعاون القت�صادي والتنمية منذ الأزمة املالية عام 

عة مل توزع بالت�صاوي  2008، غري اأن الفوائد املجمَّ
على املناطق وفئات الدخل. يقدم بحثنا كذلك دلياًل 

جديًدا على الهوة املت�صعة بني الت�صورات املتعلقة 

بالهجرة وواقع احلال. فقد ات�صح اأنه كلما ارتفعت 

موجة مناه�صة الهجرة انخف�صت الأعداد الإجمالية 

للمهاجرين، واأدى ذلك اإىل منو اأ�صعف، ما �صكل 

خماطر مالية واجتماعية جديدة.

  من اأجل فهم تداعيات تراجع الهجرة على 

القت�صادات املتقدمة، ينبغي اللتفات اإىل اأن ثلثي 

معدل النمو الأمريكي يف الفرتة من عام 2011 اإىل 

عام 2016 اإمنا كان �صببه تاأثريات املعرو�س يف �صوق 

العمل من العمال املهاجرين. يف اململكة املتحدة، 

ت�صري تقديراتنا اإىل اأنه لو ُجمدت الهجرة النظامية 

يف عام 1990، لكان القت�صاد اأقل حجًما مبا ن�صبته 

9% يف عام 2014، ما يعني �صمًنا خ�صارة حقيقية 
)مع ح�صاب تاأثري الت�صخم( ملا يزيد على 175 مليار 

جنيه ا�صرتليني )215 مليار دولر اأمريكي( يف 

الناجت املحلي الإجمايل بح�صب اأ�صعار عام 2016. 

اأما يف اأملانيا، وفًقا للت�صور ذاته، فاإن اخل�صارة كانت 

لتبلغ ما ن�صبته 6%، اأو ما يزيد على 155 مليار يورو 

)206 مليارات دولر( بح�صب اأ�صعار عام 2010.

عائدات مرتفعة   |   يرجح اأن تبخ�س هذه 
التقديرات اأثر جتميد الهجرة، لأنها تاأخذ يف 

احل�صبان فقط التاأثريات املبا�صرة للوافدين 

اجلدد على املعرو�س يف �صوق العمل. مع ذلك فاإن 

ا مزايا اأو�صع نطاًقا واأطول اأمًدا.  للهجرة اأي�صً

هناك، على �صبيل املثال، اأدلة على اأنها تزيد حجم 

املعرو�س من القوة العاملة الن�صائية، عن طريق 

زيادة معدل امل�صاركة يف قوة العمل من قبل ذوات 

املهارات املنخف�صة، وزيادة عدد �صاعات عمل 

الن�صاء الأكرث مهارة. 

هذا، وتدعم الهجرة اأي�صا البتكار. فاملهاجرون، 

يف الوليات املتحدة واململكة املتحدة، يتفوقون 

على املواطنني الأ�صليني مبقدار �صعفني اأو ثالثة 

اأ�صعاف يف احتمال اإطالق م�صاريعهم اخلا�صة اأو 

قيادة �صركة اإىل منزلة »�صركة متخ�ص�صة« )اأي 

�صركة تبلغ قيمتها ال�صوقية مليار دولر اأمريكي(، اأو 

الفوز بجائزة نوبل اأو بجائزة من جوائز الأو�صكار، 

اأو ت�صجيل براءة اخرتاع. زيادة على ذلك، هناك 

موؤ�صرات اإىل اأن املهاجرين ي�صهمون يف منو 

الإنتاجية الكلية. لكن اجلهود املبذولة لقيا�س 

هذه الظاهرة اأحبطتها حقيقة اأن النمو الأعلى 

لالإنتاجية قد يكون �صبًبا يف الهجرة اأو اأثًرا  لها. 

لكن تغلبنا، يف درا�صتنا، على هذا التحدي املتاأ�صل 

با�صتخدام القت�صاد القيا�صي وحددنا تاأثريات 

اإيجابية قوية للهجرة. وهكذا، تعزز النتائج التي 

تو�صلنا اإليها الأدلة التجريبية واملتعلقة بالقت�صاد 

اجلزئي التي تظهر اأن ال�صيا�صات التي تهدف اإىل 

ت�صجيع هجرة العمالة املاهرة ميكن لها حًقا اأن 

تدعم البتكار املحلي. 

بوجه عام، تنبع فوائد الهجرة على الإنتاجية 

من عمال ذوي مهارات عالية )مع اأن العمال غري 

املاهرين ومتو�صطي املهارة ميكن اأن يقدموا كذلك 

اإ�صهاًما �صافًيا اإيجابًيا(. يف مدن ناجحة يف اأنحاء 

العامل كافة، يوؤدي املهاجرون ذوو املهارات العالية 

دوًرا تكاملًيا يف حلقة مثمرة من البتكار والنمو، 

جتتذب بدورها مزيًدا من املواهب. على هذا، 

اأ�صبحت معظم البتكارات بالغة التطور ترتكز على 

نحو متزايد يف جتمعات اقت�صادية اإقليمية ت�صم 

اأعداًدا كبرية من ال�صكان املهاجرين.

ميثل املهاجرون، على �صبيل املثال، ما ن�صبته 

45% من �صكان تورونتو وفانكوفر، ونحو 35% من 
�صكان لندن وملبورن، وت�صل ن�صبتهم اإىل 95% يف 

دبي. وترتكز هجرة العمال املاهرين، على وجه 

اخل�صو�س، بدرجة كبرية يف عدد حمدود من املدن 

�صمن جمموعة �صغرية من »وجهات« اقت�صادية. 

من الناحية التاريخية، ا�صت�صافت الوليات املتحدة 

وحدها تقريًبا نحو ن�صف عدد العمال املهاجرين 

من ذوي املهارات العالية يف دول منظمة التعاون 

القت�صادي والتنمية، وا�صت�صافت نحو ثلث اإجمايل 

ذوي املهارات لعليا على م�صتوى العامل)وفًقا لبيانات 

عام 2010(.

يوؤدي املهاجرون دوًرا رئي�ًصا غري متنا�صب 

يف البتكارات املذهلة التي باعدت بني بع�س 

القت�صادات الإقليمية. وكلما ارتقت مكانة املهاجر 

يف توزيع املهارة اأو »النجاح«، زاد معدل تباين 

اإ�صهامه اأو اإ�صهامها. ولقد ارتبط حتقيق اإجنازات 

بارزة يف الدرا�صات الأكادميية، اأو يف ريادة الأعمال، 

اأو يف ال�صناعات الثقافية، اأو يف قيادة امل�صاريع 

التجارية، ارتباًطا قوًيا بهجرة العمالة املاهرة. 

اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن ال�صوق العاملية لهجرة ذوي 

املهارات متكاملة للغاية، ما يعني اأن العمال الأعلى 

اإنتاجية مييلون للذهاب اإىل اأي مكان تكون فيه 

املكافاآت والفر�س هي الأعظم. ي�صتحدث هذا 

النتقال للمواهب، على هذا، �صبكة عاملية متنامية 

لن�صر الأفكار والتقنيات اجلديدة.

دائرة انعدام الثقة   |   تدح�س مراكز البتكار 
اليوم فكرة اأن امل�صتويات املرتفعة للهجرة، بحكم 
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   إذا عمد صناع السياسات الوطنيون إلى التقليل
من تدفق المهاجرين، فإن مدًنا مثل لندن ونيويورك  

ستتكبد خسائر عظيمة        

طبيعتها، ل حُتتمل يف املجتمعات امل�صيفة. عندما 

تتمتع مدن اأو مناطق بالفوائد املبا�صرة للهجرة، 

فاإنها ت�صبح على نحو مفهوم اأكرث ت�صاحًما. تكمن 

امل�صكلة يف اأن كثرًيا ممن ُتركوا خارج مثل تلك 

املجموعات التي تت�صم باحليوية، اأ�صبحوا يربطون 

اإق�صاءهم وعزلتهم، على الأقل جزئًيا، باملهاجرين 

الذين يرونهم يف الداخل. لكن بينما يبدو اأن 

املهاجرين من اأنحاء العامل كافة يتزايدون يف 

املراكز اجلديدة العاملية، ل ي�صتطيع عدد متزايد من 

النا�س من مدن وبلدات بائ�صة العثور على وظائف 

اأو احلفاظ م�صتوى لئق من املعي�صة. اأوجد مثل هذا 

ا خ�صبة لل�صيا�صيني  التباين الوا�صح يف املناطق اأر�صً

الذين ي�صعون اإىل ح�صد ال�صاخطني. 

اإذا عمد �صناع ال�صيا�صات الوطنيون اإىل التقليل 

من تدفق املهاجرين، فاإن مدًنا مثل لندن ونيويورك 

�صتتكبد خ�صائر عظيمة. قد يت�صبب تعطيل حاد 

للهجرة بتاأثريات �صلبية ممتدة كذلك، نظًرا اإىل اأن 

جمموعات البتكار يف املناطق تت�صبب بن�صبة اأعلى 

من منو الإنتاجية الكلية. غري اأن فوائد هذا النمو  

ل حُت�ّس عرب القت�صاد كله. والتحدي الذي يواجه 

�صناع ال�صيا�صات، اإًذا، هو �صمان حدوث ذلك. 

اإذا ما جرى تقا�صم فوائد الهجرة على نحو اأو�صع 

نطاًقا، فاإن الربوز ال�صيا�صي مل�صاألة الهجرة �صيبداأ 

يف الذبول، الأمر الذي �صيقلل من خماطر ال�صيا�صات 

املقيدة واملثبطة للنمو. يف ظل الظروف الراهنة، 

من امل�صتبعد اأن يقتنع عامل من الطبقة الكادحة 

جرى ت�صريحه يف ولية وي�صكون�صن بحجج جمردة 

حول ف�صائل الهجرة اأو مزايا العي�س يف بالو األتو. 

فيما يتعلق مبثل هوؤلء العمال، اأ�صبح الو�صع املعتاد 

اجلديد يتمثل يف دخل راكد، وفر�س عمل تزداد ندرة، 

وم�صادر دخل مرتفعة وعدم ت�صاٍو يف توزيع الرثوة، 

ولقد فاقم من ذلك كله الأزمة املالية يف عام 2008. 

تكمن اخلطوة الأوىل يف الت�صدي مل�صاعر 

مناه�صة املهاجرين يف العرتاف باأن املهاجرين 

لي�صوا بال�صرورة دائًما مفيدين لكل الفئات. وكما 

هو احلال فيما يتعلق بتحرير التجارة وغري ذلك 

من اإ�صالحات �صيا�صية، فاإن »الفوائد الإجمالية« 

التي قد تتحقق ل تعني اأن »اجلميع ي�صتفيد«. �صتكون 

هناك دوًما جمموعات اأو مناطق معينة يف حاجة اإىل 

احلماية اأو التعوي�س.

الهجرة بين الميسورين والمعوزين   |   
وجدنا يف درا�صتنا اأنه بينما تعزز الهجرة من 

امل�صتويات الإجمالية للدخل والنمو، اإل اأنها تركت 

العمال من اأهل البالد الأ�صليني ذوي املهارات 

املتدنية، على وجه اخل�صو�س، يف و�صع غري موؤات. 

فما برح املهاجرون يف عدد من القت�صادات 

املتقدمة يتناف�صون مع العمال املحليني ذوي املهارات 

املتدنية، بينما يتكاملون مع العمال ذوي املهارات 

الأعلى، ما يت�صبب بتوجيه الفوائد الإجمالية على 

هذا نحو ذوي الدخول املرتفعة. ومع ذلك، فاإن 

مما يجدر ذكره اأن العمال الأكرث عر�صة لأن يحل 

حملهم مهاجرون يف كثري من احلالت هم اأنف�صهم 

مهاجرون. يف الواقع، ثبتت �صحة هذه املالحظة 

يف اململكة املتحدة، حيث تراجع منو الأجور بني 

املهاجرين باملقارنة مع ال�صكان الأ�صليني منذ تزايد 

الهجرة التي بداأت نحو عام 2004. مع ذلك، حتى 

لو كان العمال املحليون ذوو املهارات املتدنية لي�صوا 

يف خطر كبري على نحو خا�س لفقدان وظائفهم 

مل�صلحة املهاجرين ذوي املهارات املتدنية، فاإنه يحل 

حملهم اأحياًنا مهاجرون من ذوي املهارات العالية 

ممن يقبلون مبهن تقل عن موؤهالتهم. عموًما، فاإن 

النتائج التي تعزز من عدم امل�صاواة غالًبا ما تكون 

نابعة من �صعف املهارات، واأثر ذلك هو تعر�س 

العمال ذوي املهارات املتدنية ملناف�صة غري متكافئة 

يف �صوق العمل مع املهاجرين.

بناء على ذلك، فاإن التدابري التي ت�صاعد 

املهاجرين على العثور على عمل يتالءم ومهاراتهم 

�صتوؤدي اإىل اإيرادات اأعلى للعمال املحليني ذوي 

املهارات املتدنية، ونتائج حم�صنة للمهاجرين 

اأنف�صهم، واأداء اأف�صل لالقت�صاد الكلي. وجدنا يف 

درا�صتنا اأن قدًرا كبرًيا من »حتديد اأجور املهاجرين« 

مرتبط بعدم قدرة املهاجرين على اللتحاق مبهن 

ذات اأجور اأعلى )حتى بعد اأخذ اأثر التعليم يف 

احل�صبان(. اإمنا املطلوب هو �صياغة �صيا�صات للتغلب 
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  إذا جرى تقاسم فوائد الهجرة على نحو أوسع نطاًقا،
          فإن البروز السياسي لمسألة الهجرة سيبدأ في الذبول،

األمر الذي سيقلل من مخاطر السياسات المقيدة والمثبطة للنمو    

على العوائق املتعلقة باحل�صول على املعلومات مثل 

قوائم العمل اخلا�صة. لتحقيق ذلك، تقدم �صيا�صات 

�صوق العمل الن�صطة يف اأملانيا منوذًجا ناجًعا.

يف ظل غياب �صيا�صات تربز م�صاهمات املهاجرين 

يف املجتمع بكامله )ومعاجلة جمموعة من العلل 

الجتماعية الأخرى(، �صت�صتمر املقرتحات ال�صعبوية 

لتقييد الهجرة يف اكت�صاب زخم وت�صكيل تهديد 

لالقت�صادات الغربية. فمجتمعات امل�صنني حتتاج اإىل 

املهاجرين لدفع ال�صرائب وامل�صاهمة يف القت�صاد، 

ا عندما تقع هذه املجتمعات حتت وطاأة اأعباء  خ�صو�صً

ديون مرتفعة للقطاع العام ومنو اإنتاجية متباطئ. 

حتى لو مل يكن الأمر كذلك، فاإن املهاجرين اإمنا هم 

دافعو �صرائب مثاليون. فهم عادة ما يتلقون تعليمهم 

يف اأماكن اأخرى ويهاجرون من بلدانهم قبل �صن 

التقاعد، لذلك يدفعون �صرائب لبلدهم اجلديد اأكرث 

مما يح�صلون عليه من مزايا.

تكمن امل�صكلة يف اأن كثرًيا من الناخبني يف 

القت�صادات املتقدمة ل يدركون ذلك. ففي اجلدل 

الدائر حول الهجرة تكرث املفاهيم اخلاطئة. ُينظر 

اإىل الهجرة على نطاق وا�صع على اأنها اأكرث ات�صاًعا 

واأقل اإنتاجية مما هي عليه يف الواقع. يف الوليات 

املتحدة واململكة املتحدة واأملانيا، يبالغ امل�صاركون 

يف ا�صتطالعات الراأي يف تقدير معدل البطالة بني 

املهاجرين لي�صلوا به اإىل خم�صة اأ�صعاف، ويف تقدير 

ن�صبة الأ�صر املهاجرة ذات الدخل املتدين مبقدار 

ال�صعفني. لكن مع تغري املواقف اأخرًيا، فقد تركز 

ذلك بني جمموعات فرعية حمددة.

التهديدات الحقيقية والمتخيلة   |   ثمة 
عامالن يوجهان املواقف جتاه الهجرة. الأول هو 

درجة الت�صامن الوطني، التي ت�صف اإىل اأي مدى 

يتعاطف النا�س مع ذوي جن�صية خمتلفة ويعك�س 

مدى تعريف النا�س لأنف�صهم على اأ�صا�س قومي. 

العامل الآخر هو الت�صور ال�صائد عن الندرة: اأي 

الدرجة التي ُيرى فيها اأن املوارد القت�صادية 

الرئي�صة، مثل اخلدمات العامة والوظائف، وما اإىل 

ذلك، تتعر�س لل�صغط.

تو�صلنا يف درا�صتنا اإىل وجود عالقة وثيقة 

بني الأثر املتخيل للمهاجرين يف مثل هذه املوارد 

واملواقف جتاه الهجرة. مع ذلك ل توؤخذ اآراء النا�س 

على اأنها م�صلمات. ت�صري جتربة اليابان اإىل اأنه 

بت�صحيح الت�صور املغلوط ال�صائد عن اأن املهاجرين 

ي�صتهلكون موارد اأكرث من ا�صتهالكهم احلقيقي، 

ميكن لوا�صعي ال�صيا�صات ال�صروع يف ح�صد دعم عام 

ل�صيا�صات هجرة اأكرث قبوًل.

لكن من اأجل ت�صحيح الت�صورات املغلوطة، �صتكون 

ا لإجراء واقعي. على �صبيل املثال،  هناك حاجة اأي�صً

عندما تتعر�س اخلدمات العامة لل�صغط، مييل دعم 

الهجرة اإىل الرتاجع يف اأو�صاط جميع فئات املجتمع. 

ت�صبح فكرة اأن هناك مقداًرا حمدًدا فقط من 

ا  بع�س اخلدمات يجري تداولها، والتي تعرف اأي�صً

مبغالطة »املقدار الثابت« اأو مغالطة »كتلة العمل« يف 

حالة الوظائف، اأكرث حدة. عادة ما تتزايد املواقف 

املناه�صة للمهاجرين عندما تتزايد املخاوف ب�صاأن 

اخلدمات العامة والوظائف. ا�صتناًدا اإىل هذه 

املعطيات، رمبا كان ل�صيا�صات التق�صف التي طبقت 

يف الدميقراطيات الغربية خالل العقد املا�صي اأثر، 

ا يف املجتمعات الأكرث فقًرا التي �صعرت باأ�صد  خ�صو�صً

ال�صغوط. اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن ذوي امل�صتويات الأدنى 

يف التح�صيل العلمي هم الأكرث عر�صة للتاأثر بالركود 

القت�صادي واللتزام بهويتهم القومية على نحو اأ�صد. 

إنها السياسة   |   على الرغم من اأن الظروف 
القت�صادية وال�صكانية توؤثر يف املواقف جتاه 

املهاجرين، اإل اأنها ل تف�صر ال�صبب، كون الهجرة 

باتت م�صاألة تن�صوي على تعبئة �صيا�صية اإىل هذا 

احلد. يف الواقع، اأ�صبحت املواقف جتاه املهاجرين 

اأكرث تقباًل على املدى الطويل يف اململكة املتحدة. 

لكن �صياغة ال�صيا�صات اأ�صبحت، يف الوقت نف�صه، 

اأكرث ح�صا�صية جتاه املواقف املناه�صة للمهاجرين، 

مما كانت عليه يف ال�صابق. اأحد الأ�صباب التي تقف 

وراء ذلك، يف حالة اأوروبا على الأقل، اأنه مع تقارب 

اأحزاب ي�صار الو�صط وميني الو�صط التقليدية حول 

م�صائل ال�صيا�صة القت�صادية والجتماعية، احتلت 

باطراد اأحزاب جديدة، قائمة على اأ�صا�س الهوية، 

الف�صاء الذي خّلفوه. على عك�س اأحزاب التيار 

الرئي�س »اخليمة الكبرية«، �صكل هوؤلء الوافدون 

اجلدد على ال�صاحة ال�صيا�صية حتالفات على اأ�صا�س 

ق�صايا ثقافية �صيقة النطاق.

ُتعد الهجرة واحدة من تلك الق�صايا، لأنه 

ميكن و�صعها يف اإطار يجعلها ت�صتفيد من النوازع 

املتجذرة امل�صتندة اإىل القيم. هذا ال�صتخدام 

ال�صرتاتيجي للق�صية ينبغي اأن يكون ماألوًفا لكل 

من تابع �صعود الأحزاب اليمينية القومية يف 

خمتلف اأرجاء اأوروبا يف ال�صنوات الأخرية. اإ�صافة 

اإىل ذلك، حظيت احلركات القومية بدعم كبري 

منذ الأزمة املالية التي ا�صتهلت عهًدا جديًدا من 

مناه�صة النخبوية والت�صكك يف املوؤ�ص�صة ال�صيا�صية 

واخلربات املتخ�ص�صة. 

�صاعد هذا الندماج مع النزعة املناه�صة للنخبوية 

املر�صحني اليمينيني املناه�صني للهجرة على نحو غري 

متكافئ �صواء يف الوليات املتحدة اأو اأوروبا. بالنظر 

اإىل الهجرة بح�صبانها ت�صكل تهديًدا للهوية الوطنية، 

غرّي ال�صعبويون الآن م�صطلحات اجلدل. فكون 

اجلدل الدائر الآن، على �صبيل املثال، يرتكز متاًما 

على التهديد املفرت�س للتكامل الثقايف مل يعد الف�صل 

امل�صت�صري يف التمييز بني �صيا�صات اللجوء و�صيا�صات 

الهجرة م�صاألة مهمة. اأ�صبح �صيا�صيو التيار الرئي�س 

اإما يتحركون باجتاه اليمني فيما يتعلق بالهجرة، كما 

فعلت هيالري كلينتون بدعوتها اأوروبا »لو�صع مقب�س 

على الهجرة« واإما  يتجنبون امل�صاألة برمتها. وقد تكون 

هذه امل�صاألة حا�صمة يف انتخابات الربملان الأوروبي يف 

مايو اأيار املقبل.

مهما يكن، فاإنه من الوا�صح اأن ال�صيا�صات 

القومية وال�صعبوية بلغت امل�صتوى الذي يبقي على 

الهجرة ق�صية رئي�صة يف التناف�س بني اأحزاب 

»اخليمة الكبرية« وتلك القائمة على اأ�صا�س الهوية. 

ولهذه احلقيقة وحدها تداعيات خطرية على �صنع 

ا يف اأوروبا، حيث  ال�صيا�صات القت�صادية، خ�صو�صً

تعد حرية احلركة، اأي الهجرة الداخلية، واحدة من 

الركائز التي ي�صتند اإليها الحتاد الأوروبي. 

يتعني، بطريقة اأو باأخرى، معاجلة هموم 

املواطنني جتاه الهجرة، كما ينبغى اللتفات اإىل 

الأ�صباب اجلذرية لبواعث قلقهم القت�صادي. كما 

تظهر درا�صتنا، فاإن الأثر القت�صادي للهجرة اإمنا 

يعتمد على ال�صيا�صات القائمة للتعاطي معها. يحتاج 

املهاجرون اإىل اأن يكون بو�صعهم الو�صول اإىل فر�س 

عمل تالئم مهاراتهم، ويحتاج اإ�صهامهم يف النمو  

اإىل اأن يحظى مب�صاركة اأو�صع نطاًقا.

لكن يف الع�صر احلايل، تتعار�س املواقف العامة 

جتاه املهاجرين يف كثري من الدول مع مثل هذه 

الأهداف، فبدًل من العرتاف بالهجرة بو�صفها 

حمرًكا للنمو، ُينظر اإليها اليوم على اأنها ت�صكل 

تهديًدا اقت�صادًيا وثقافًيا. وت�صطف �صدها الدول 

التي هي يف اأم�ّس احلاجة اإليها لتعوي�س اأثر انهيار 

معدلت اخل�صوبة.

ل ي�صعى ال�صيا�صيون، الذين يتناف�صون يف اإظهار 

ت�صلبهم جتاه الهجرة، ل�صتقطاب الناخبني 

يف خمتلف اأرجاء العامل الغربي فح�صب، اإنهم 

ا يف �صياغة ا�صرتاتيجية تهدد باإخراج  ينهمكون اأي�صً

اقت�صاديات بالدهم عن م�صارها. 
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  التوازن المتناغم بين القوة الموجهة نحو الداخل والخارج هو 
        ما أسميه القوة الحكيمة. إنها احتضان الثنائيات التي تساعدنا على مالقاة العالم في 

        منتصف الطريق: بين ما نريد، وما ُيقدم لنا. فالقوة الحكيمة 
       هي فن المفاجأة، وهي أبعد ما تكون عن وهم السيطرة الكاملة  

اأحد املفاهيم ال�صارة ال�صائعة اليوم عن القيادة اإن 

هو اخللط بني القوة وال�صيطرة اخلارجية. اإذ 

اإننا يف كثري من الأحيان نتخيل القوة على اأنها القدرة 

على توجيه �صلوك الآخرين اأو التاأثري فيه، اأو فر�س 

م�صار على الأحداث ليتوافق مع خمطط معد من قبل.

لكّن هناك نوًعا اآخر من القوة، وعلى القدر نف�صه 

من الأهمية، وهو ما يبذل يف اجتاه الذات. اإذ يت�صح 

اأن القوة اإمنا هي القدرة على التكيف مع العامل من 

حولنا، بقدر ما هي حول ت�صكيل العامل. ومع ازدياد 

تعقيد امل�صهد التجاري العاملي، اأ�صبحت قدرتنا على 

الك�صف عن ح�صورنا وكرامتنا ل تنف�صم عن ال�صلطة.

اإن التوازن املتناغم بني القوة املوجهة نحو الداخل 

واخلارج هو ما اأ�صميه القوة احلكيمة. اإنها احت�صان 

الثنائيات التي ت�صاعدنا على مالقاة العامل يف 

منت�صف الطريق: بني ما نريد، وما ُيقدم لنا. فالقوة 

احلكيمة هي فن املفاجاأة، وهي اأبعد ما تكون عن وهم 

ال�صيطرة الكاملة.

اإًذا ما هي القوة احلكيمة؟ اإنها، اأ�صا�ًصا، القدرة 

على التحكم بالقوى الأعمق التي توؤثر يف العامل، اأو 

يف منظمة ما، اأو فريق، اأو فرد، اأو �صمري، ل تلك 

التي توؤثر يف الظواهر ال�صطحية فح�صب. اإذ يلتفت 

القادة الذين يك�صفون عن قوتهم احلكيمة اإىل القوى 

الأ�صا�صية التي ت�صكل بيئتهم واأنف�صهم. اإنهم ل يوؤَتْون 

ب�صهولة من قبل التهديدات اأو التحديات. ومبا اأن 

تفكريهم ل يتحكم به حتامالت واأمناط �صلوك 

متاأ�صلة فاإن مبقدورهم اأن يبتكروا حلوًل اأكرث فاعلية 

واأكرث فائدة.

تتمثل اخلطوة الأوىل يف اكت�صاب القوة احلكيمة 

بتخفيف قب�صتنا العقلية والعاطفية على الأدوات التي 

وقفت وراء جناحنا حتى الآن، وهي معرفتنا وخربتنا، 

ومهاراتنا، وفل�صفتنا، وما اإىل ذلك.  هذه الأدوات 

التي يتاأتى العتماد عليها ميكن الإبقاء عليها، بل اإنها 

يف احلقيقة جزٌء منا، ول ميكن ال�صتغناء عنها، بيد 

اأنه ينبغي لنا اأن نكون م�صتعدين يف اأي وقت حلفظها 

والتمكن من الأدوات اجلديدة. ميكن اأن تتطلب القوة 

احلكيمة، ل�صيما عند القادة ذوي الإجنازات الكبرية 

الذين اعتادوا تاأكيد الإرادة، األ يحّملوا الأ�صياء اأكرث 

مما حتتمل.

 

المبادئ الثالثة   |   ثمة ثالثة مبادئ على وجه 
اخل�صو�س تعد ركيزة لتطوير التحكم بالذات الذي 

يغذي القوة احلكيمة:

اأولها، ثنائيُة عقٍل تدرك اجلوانب املتعددة من 

م�صاألة ما، بدًل من النحبا�س على اجلانب الذي 

يتوافق وروؤيتنا امل�صبقة لالأ�صياء. يتاأتى لنا، مع حكمة 

العقل، اأن من�صي اإىل ما هو اأبعد من ذلك، والتغلب 

على امليل الطبيعي للعقل خللق معار�صات غري 

مرنة. اإذ نتعلم كيف نرى عاملًا كبرًيا مبا يكفي لي�صع 

التناق�صات التي ي�صوبها توتردون فر�س حّل، اأي: 

عقلية التالقي ل الفرتاق. وعرب اإدراكنا للطريقة 

ا من  التي ننظر بها اإىل الأ�صياء، فاإننا نطّور اأي�صً

قدرتنا على اختيار كيفية النظر اإليها.

ثاين املبادئ، ن�صٌج عاطفٌي مُيّكننا من التعامل 

مع الأ�صياء غري ال�صارة، متاًما مثلما ناأن�س طبيعًيا 

اإىل الأ�صياء الأخرى. فالعامل ي�صتمل على كثري يف 

اجلانبني. اإن امليل اإىل اأن نناأى عن الأ�صياء التي ل 

تعجبنا يقلل من اإح�صا�صنا بالواقع، ثم، بالتبع، من 

يقظتنا الذهنية. فالن�صج العاطفي يطور من قدرتنا 

على معرفة ما نحب، وما ل نحب، وقبولها من حيث 

كونها م�صاعر ن�صقطها على العامل، ل اأنها خ�صائ�س 

فطرية لالأ�صياء. ل�صنا يف حاجة اإىل التخلي ، ول حتى 

مقاومة اأحكامنا الطبيعية عن احُل�صن اأو ال�صوء، بل 

اإننا يف حاجة اإىل اأن نكون على دراية كاملة بها حتى 

نتمكن من اإيجاد بع�س امل�صافة بيننا وبينها. ولأنه 

ميكننا اأن ن�صعر دون اأن ت�صيطر علينا م�صاعرنا، فاإننا 

نتعلم اأن نوؤثر يف عواطفنا بينما نكون متاأثرين  بها.

املبداأ الثالث هو  كرُم روح يتغذى على الأحالم 

لإلهام عمل حقيقي وحتفيزه. عندما نكون مت�صلني 

متاًما باأحالمنا وتطلعاتنا الأ�صا�صية، نكون اأكرث 

قدرة على حتويل النعطاف غري املتوقع اإىل فر�صة. 

وبدًل من اأن ن�صتجيب لكل الأ�صياء التي قد حتول دون 

حتقيق اأهدافنا، فاإننا نتعلم متى ينبغي لنا تغيري 

اأهدافنا للنجاح يف احلياة، وكيف يتاأتى لنا ذلك. 

اإن تغافلنا عن الأهداف املوؤقتة يقلل من اخلوف من 

الف�صل، والقلق من املجهول. وبدًل من اأن نكون اأ�صرى 

لأهدافنا، نحلم مبا هو اأكرب منها، ونتعلم كيف نتقن 

فن املفاجاأة الذي ميكن اأن تكون عليه احلياة.

المبادئ ممارسة   |   لناأخذ مثاًل عملًيا: كيف 
ميكننا تطبيق مبادئ القوة احلكيمة على م�صكلة 

جتارية تنطوي على ابتكار تقني، على �صبيل املثال؟ 

اأوًل، متكننا اليقظة الذهنية التي تاأتي مع مبداأ 

ثنائية العقل من فهم اأف�صل لأ�صباب كون البتكار 

نعمة ونقمة يف الوقت ذاته. يف الواقع، يعد البتكار 

م�صدًرا رئي�ًصا للميزة التناف�صية يف الأعمال، ومع 

ذلك فقد ي�صكل خطًرا على البيئة اأو على املجتمع، 

ما يحب�صنا يف خيارات تقنية هي، يف الواقع، �صارة 

على املدى الطويل.

زيادة على ذلك، قد تكون التقنيات اجلديدة 

خميفة يف الغالب لأنها حتمل يف طياتها خطر 

زوالنا. ي�صاعدنا الن�صج العاطفي على اإدراك 

اأن اخلوف من التقنية له جوانب جيدة، مثل 

احل�صا�صية جتاه اإ�صارات الإنذار املبكر، وات�صاق 

الهوية، والت�صكك ال�صحي من البدع العابرة، وما 

اإىل ذلك. بتقبل هذه العواطف، ميكننا جتنب اأن 

ن�صبح اأ�صرى البتكار. وتغذي مواجهة خماوفنا 

على هذا عملية تهذيب ح�صافتنا احلكومية.

اإًذا ما هو الهدف من التقنية؟ ما هو احللم 

الذي يجاوز البتكار؟ لهذه الأ�صئلة اأهمية حا�صمة. 

وبو�صفنا قادة، فاإن قدرتنا على الإجابة عنها بتب�صر 

متثل م�صدر قوة للموؤ�ص�صات. اإنها تخلق الدافع وتطور 

�صغًفا للم�صتقبل. اإنها جتذب املواهب وحتتفظ بها. اإن 

قوة احللم ت�صاعدنا على اإيجاد هدف حقيقي ومعنى 

للتقنية. اإنها توجه ابتكارنا التقني نحو عامل اأف�صل 

بدًل من جعل البتكار غاية يف حد ذاته.

مقاربة أكثر حكمة إلدارة األزمات   |   
ت�صاعدنا القوة احلكيمة يف اإدارة الأزمات اخُللقية 

املحتملة. ففي مواجهة اتهام خطري بارتكاب 

خمالفات موؤ�ص�صية مثل الف�صاد اأو ممار�صة اأعمال 

غري م�صروعة، فاإن املبداأ الأول، ثنائية العقل، يدفعنا 

اإىل تق�صي احلقائق. وبدًل من رف�س التهام على 

الفور لأنه ل ين�صجم مع ما نعرفه عن املنظمة، 

نحتاج اإىل البحث عن جميع املعلومات املتاحة. وبدًل 

من اللجوء اإىل الإنكار الالواعي، قد يطلب القادة 

احلكماء ممن يتهم ال�صركة قائلني: »اآه، اإذا كنت 

تعلم �صيًئا ل اأعلمه فاأخربين بكل �صيء، فقد ل اأكون 

على علم تام بالأمر«.

املبداأ الثاين، الن�صج العاطفي، ي�صجع على 

التعاطف. فبدًل من الت�صرف يف حالة من الغ�صب، 

قد نقول للمتِهم: »ما تخربين به ي�صوءين جًدا، 

و�صاأقوم ب�صيء ما حياله«. اإن الإقرار بالعاطفة 

واإف�صاح مكان لها ل يوؤ�ص�س لأر�صية م�صرتكة 

ا، وهذا ما يك�صر  فح�صب، بل يبني م�صداقية اأي�صً

حلقة ردود الفعل من العنف )اللفظي اأو غريه( 

الذي قد يزيد الطني بلة.

اأما املبداأ الثالث، كرم الروح، في�صري اإىل الطريق 

ُقدًما. فبو�صفنا قادة اأكرث حكمة، فاإننا ندرب اأنف�صنا 

لإعطاء م�صمون للردود مثل: »ما نريده يف نهاية 

املطاف هو اأن تكون ال�صركة مفيدة للمجتمع«. واإذا 

ما ثبت اأن التهام �صحيح فيمكن اتخاذ اإجراء 

لإعادة ثقافة املنظمة و�صلوكها مرة اأخرى كي 

تن�صجم مع قيمها الأ�صلية. ميكن لالأزمة اأن ت�صبح 

فر�صة لإعادة الهدف من العمل اإىل مكانه ال�صحيح 

يف قلب الن�صاط التنظيمي ذاته. ومن املرجح اأن 

تخرج املنظمة من عا�صفة نارية اأقوى من ذي قبل، 

ومع اإح�صا�س متجدد بالهدف.

بالقوة احلكيمة، نهتم بالنتائج النهائية بينما نتعلم 

ر�صم م�صارنا اخلا�س، مبا يتما�صى مع ما هو الأهم 

لنا، وبروؤية وغاية اأبعد من الهدف املبا�صر. 

مارك لو ميني�صرتيل: اأ�صتاذ زائر متخ�ص�س يف حوكمة   *
ال�صركات وا�صتدامتها يف معهد اإن�صياد.



إسالميات

مه، واأوجده يف خلق  اهلل، تعاىل، الإن�صان، وكرَّ

اأح�صن �صورة، واأجمل هيئة، يقول اهلل 

تعاىل: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ} )التني: 

4(، ومّيزه عن �صائر املخلوقات الأخرى، فوهبه 
العقل، الذي به يعبد اهلل، تعاىل، حق العبادة، ومييز 

به بني الأ�صياء، ويدرك �صائر ما ينفعه، ويعرف 

احلق واحل�صن، وال�صحيح والنافع، وي�صلك الطريق 

الأمثل، واملنهج الأقوم، يقول اهلل تعاىل: {ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ} 

)الإ�صراء: 70(.

وكّرمه اهلل، تعاىل، با�صتخالفه يف الأر�س، 

واأفا�س عليه نعمه، من القدرة على النطق والبيان، 

واإدراك حقائق الأمور وخ�صائ�س الأحكام، ومعرفة 

كثري من احِلَكم والأ�صرار واكت�صافها، يقول اهلل 

تعاىل: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ} )اآل عمران: 190(. 
َر الإ�صالم لالإن�صاِن حقوًقا كثرية، واأثبتها،  وقرَّ

فاأعطاه حق التعلم، بل حثه عليه، واأمره به، ورفعه 

بالت�صاف به، يقول اهلل تعاىل: {مب ىب يب 

جت حت خت مت ىت يت مج} )املجادلة: 
من الآية 11(.

واأمره بالعمل والك�صب، واأعطاه حق التملك، 

 اإنفاقه يف الوجوه غري 
ِ
َهه حلفِظ ماله وعدم ووجَّ

امل�صروعة، وحرم العتداء على ماله، قال ر�صول 

اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإن دماءكم واأموالكم 

حرام عليكم اإىل اأن تلقوا ربكم« رواه م�صلم.

 فريٍد من 
ٍ
وو�صع الإ�صالم حقوَق الأ�صرة يف نظام

نوعه. فللوالدين حقوُقهما، وللزوج حقوقه، وللزوجة 

حقوقها، ولالأبناء والبنات حقوقهم، لأن الأ�صرة 

هي اإحدى اللبناِت التي يتكون منها املجتمع، بل اإن 

الدين احلنيف ُعني باملعاقني واهتم بهم، واأعطاهم 

حقوًقا خا�صة ليعي�صوا مع غريهم من الأ�صوياء يف 

هذه احلياة.

كما حفظ الإ�صالم للمرء حق العي�س والعمل، 

ووهبه اهلل، تعاىل، حّق احلياة ليوؤدي دوره فيها، 

فلي�س لأحد اأن يعتدي على الإن�صان، وي�صلب منه 

حياته بغري حق، يقول اهلل تعاىل: {ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ىئ} )الأنعام: من 
الآية: 151(.

والإ�صالم بت�صريعاته العادلة، حفَظ حقوق 

الإن�صان، واأكد وجوب حمايتها، ويف مقدمتها حق 

احلياة، لكونه اأ�صا�س احلقوق، فاإذا �ُصِلَب حقُّ احلياة 

تهاوت بقية حقوق الإن�صان، لذلك عدَّ الإ�صالم �َصْلَب 

حياِة الإن�صان وم�صادرتَها، اأب�َصَع �صورة لالعتداء 

انية، وَهَبها  على النف�س الإن�صانية. فاحلياُة منحٌة ربَّ

اخلالق، جلَّ وعال، ليتمتع ِبها �صاحبها، وَيْعَمَل على 

حفظها حتى ياأتي اأَجُلها املحدود، وم�صرُي انتقالها 

املحتوم، فاهلل، تعاىل، اأَمدَّ النف�َس باحلياة، لتوؤدي 

دورها يف احلياة، وتقوم بوظيفتها املنوطة ِبها.

ولذلك كانت عقوبة القاتل يف الإ�صالم بجن�س 

فعله، فيعاقب مبثل ما ارتكب من القتل، جزاًء 

وفاًقا، فكما اأنه �َصَلَب حياَة القتيل، فاإنه ي�صتحق 

اأن ُيحَرَم منها، جزاء ما اقرتفت يداه، وُيطبق 

عليه حكم اهلل، تعاىل، الذي جاء بقوله جل �صاأنه: 

{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ڭ} 

)البقرة: من الآية 178(.

لقد ُعني الإ�صالُم بحماية حقوق الإن�صان، 

لكون ذلك عن�صًرا رئي�ًصا يف احلفاظ على ال�صالم 

الجتماعي، ودعامة كربى يف تر�صيخ الأمن 

وال�صتقرار للمجتمعات، واأكد اأهمية اإعداد الفرد 

املوؤمن، لأن الإميان يعد حاجًزا قوًيا يحفظ املوؤمن 

من الوقوع يف اجلرمية، اأو �صلوك الطريق الأعوج 

الذي يوؤدي اإىل اإثارة الفو�صى، ون�صر اخلوف 

والعتداء على حرمات الآخرين.

املتاأمل يف حقوق الإن�صان يف الإ�صالم يجد اأنها 

حقوٌق �صرعيٌة اأبدية، ل تتغري ول تتبدل مهما طال 

الزمن، ل يدخلها ن�صٌخ ول تعطيل، ول حتريٌف ول 

تبديل. لها ح�صانة ذاتية، لأنها من لدن حكيم 

عليم. فاهلل، تعاىل، اأعلم بخلقه، ومب�صالح عباده 

من اأنف�صهم، فهي اأحكاٌم اإلهيٌة تكليفية، اأنزل 

اهلل، تعاىل، بها كتبه، واأر�صل بها ر�صله، وفوق 

ذلك كله فر�س اهلل، جل وعال، على العباد حماية 

هذه احلقوق ورعايتها فيما بينهم، من اأجل اأن 

يعي�س الإن�صان يف اأمن وطماأنينة، وعزٍة وكرامة يف 

احلياة وبعد املمات. فحقوق الإن�صان يف الإ�صالم 

م َحيًّا  مل تقت�صر على حياته فقط. فالإن�صان ُمكرَّ

أ. د. عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية - المدينة المنورة
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اإلسالُم وُحقوُق اإلنَسان
سبق اإلسالم إلى تقرير حقوق اإلنسان، قبل المنظمات الدولية،

والقوانين الوضعية، فجالها في صوٍر تمنح اإلنسانيَة األمَن والسعادة،
وتجعل لإلنساِن حقوًقا ينعم بها في مختلف مراحل حياته.

             إن المنطلق الرئيس لتحقيق األمن والسالم
واالطمئنان، هو توقير الحقوق التي تحفظ

إنسانية اإلنسان، وتحمي كرامته، وهذا ما قرره    
اإلسالم. إذ تعد هذه الحقوق في الشريعة     

اإلسالمية جزًءا من صلب العقيدة،  
    وممارستها نوًعا من العبادة التي يترتب عليها الثواب
         في الفعل، والعقاب في االمتناع  

ّ



ًتا. ول تقت�صر عليه يف حال ال�صحة، بل هو  وَمِيّ

م يف حال ال�صحة واملر�س، ويف الغنى والفقر،  ُمكرَّ

ويف ال�صعة وال�صيق.

اإن املنطلق الرئي�س لتحقيق الأمن وال�صالم 

والطمئنان، توقري احلقوق التي حتفظ اإن�صانية 

الإن�صان، وحتمي كرامته، وهذا ما قرره الإ�صالم. 

فاإن حقوق الإن�صان يف ال�صريعة الإ�صالمية جزء من 

�صلب العقيدة، وممار�صتها نوع من العبادة التي 

يرتتب عليها الثواب يف الفعل، والعقاب يف المتناع.

ومل يجعل الإ�صالم حقوق الإن�صان جمرد 

قناعاٍت فكرية، وو�صايا اآدمية، ومواعَظ اأخالقية 

يلتزم بها من اأراد، ويتخلى عنها من ي�صاء، 

واإمنا قررها الإ�صالم بت�صريعاٍت ملزمة، وحّدد 

عقوباٍت �صارمة ملن اأخل بها وخرج عن دائرتها، 

واأحاطها ب�صياج يحول دون العتداء عليها، اأو 

انتهاك �صيء منها.

اإن حقوق الإن�صان يف الإ�صالم مميزٌة وفريدة، 

ت�صمنتها الن�صو�س ال�صرعية من امل�صدرين 

الأ�صا�صني، الكتاب وال�صنة، ما ُيظِهُر حر�س 

ال�صريعة الإ�صالمية ال�صمحة على حماية حقوق 

الإن�صان يف املجالت كافة، وعّدها واجباٍت حتمية، 

حممية بال�صمانات الت�صريعية والتنفيذية، وتوؤكد 

متتع كل اإن�صان بحقوقه كافة، ب�صرف النظر عن 

لونه، ولغته، وعن�صره.

اإنَّ الإ�صالم �صبق اإىل تقرير حقوق الإن�صان، قبل 

املنظمات الدولية، والقوانني الو�صعية، حيث جاّلها 

يف �صوٍر متنح الإن�صانيَة الأمَن وال�صعادة، وجعل 

لالإن�صاِن حقوًقا ينعم بها يف خمتلف مراحل حياته، 

قبل ولدته وبعدها، ويف حياته كلها، وبعد اأن ميوت، 

فقد ميزه اهلل بتكرمي ل نظري له.

فهل يت�صور اإعالٌن اأو�صح، وبياٌن اأف�صح، ُيربز 

�صموَّ الإن�صان، ويعلى مكانَته ويجعله يف اأمٍن واأمان، 

وا�صتقراٍر واطمئنان، اأ�صمى من اإعالِن الإ�صالم 

ره ِبِديٍن �صعاُره التوحيد، وهل فاز الإن�صاُن  الذي قرَّ

بهذه املكانِة ال�صامقة، واملنزلِة الرفيعة ال�صامية 

 يف العامَلِ 
ٍ
يف اأيِّ ديانٍة اأو فل�صفة، اأو ميثاٍق اأو نظام

القدمِي واحلديث؟

ليلى األْخيلِيَّة

اِعرُة الَبليَغة الشَّ
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ا�صُتِهر بالف�صاحُة كثرٌي ِمن رجال العرِب ون�صاِئهم يف التاريخ العربي، 

ودّونت خطبهم ومقاماِتهم يف دواوين العرب ومعاجمهم، وحوت كتُب 

ا من حياتهم ومواقفهم الأدبية. التاريخ �ِصرَيً

وِمن فوا�صِل الن�صاء الالئي تناقلت الأجيال اأخباَرها، وبالغَة 

حديثها، وف�صاحَة مقالها، وجزالة اأ�صعارها: ليلى بنت عبداهلل بن 

الّرحال الأخيلية العامرّية، وُن�صَبت اإىل جّده »الأخَيل«، فار�ٌس من 

اأ�صهر فر�صان اجلاهلّية، اأدرك الإ�صالم واأ�صلم. وعا�صت ليلى الأخيلية 

ُجزًءا ِمن ع�صر اخلالفة الرا�صدة، و�صدًرا من الدولة الأموية، حيث 

ُوِلَدت يف حدود �صنة 35 هـ.

ُتَعدُّ ليلى الأخيلية �صاعرًة خم�صرمة ذِكّيًة، امتازت بف�صاحتها، 

و�صرعة بديهتها، وقّوِة �صخ�صيتها، وُعذوَبِة منطقها، حيث ا�صتطاعت 

ِمن خالل جتاربها النا�صجة اأن تتفوق على كثرٍي من �صعراء ع�صرها 

وبلغائهم، الذين كانوا يحتكمون اإليها يف اأ�صعارهم، فتحكم بينهم. 

واأ�صاد ب�صعرها وقوة بيانها كثرٌي من فحول ال�صعراء كاأبي متام، 

والفرزدق، واأبي نوا�س وغريهم. وهذه الإ�صادات املهمة من هوؤلء 

اأته من مكانة �صامقة، ومرتبة عالية بني  القامات تدل على ما تبوَّ

اأقرانها، مل حت�صل عليها �صاعراُت اأخريات.

وقد بلغ من مكانتها تلك املواقف التي كانت لها مع خلفاَء واأمراَء، 

مادحًة و�صاكَية، تخاطبهم بكل ثقٍة ورباطِة جاأ�س، وكان لها معهم 

مواقف دونتها كتُب الأدب والرتاجم والتاريخ.

َب بها، وبعد  من ذلك اأنها دخلت على احلجاج بن يو�صف فرحَّ

جلو�صها، �صاألها عن �صبب جميئها، فقالت: لل�صالم على الأمري، 

ه، والتعر�س ملعروفه. ثم قال لها: وكيف َتَركِت قوَمك؟،  قِّ والق�صاء حِلَ

فقالت: تركتهم يف حاٍل ِخ�صب، واأمٍن، َوَدَعة. اأما اخِل�صُب ففي 

َعة، فقد  نهم اهلل عّز وجّل، واأما الدَّ الأموال والَكالأ، واأما الأمُن فقد اأمَّ

خامرهم من خوِفك ما اأ�صلح بينهم، ثم اأن�صَدت:

وبعد انتهائها، اأكرمها، واأمر لها مباٍل كثري، فلما خرجت، قال 

احلجاج جلل�صائه: هلل ما اأ�صعرها! واهلل ما راأيُت امراأة اأف�صح واأبلغ، 

ول اأح�صن اإن�صاًدا منها. ومل يكن احلجاج يظهر ب�صا�صته ول �صماحته 

للّنا�س اإل يف ذلك اليوم الذي دخلت عليه ليلى الأخيلية. كانت وفاتها 

�صنة )80هـ / 704م( رحمها اهلل تعاىل. 

غــ�يـة اأعـــــطـ�ك   
َ
اهلل اإن  اأحــــجــ�ُج 

ًة َمري�شَ ـــ�  اأْر�ـــشً ـــ�ُج  احَلـــجَّ ــَط  ــَب َه اإذا 

مـن�هم الــعـــــ�ــشــ�َة  تــعِط  ال  اأحـــجـــ�ُج 

َمــــــــداَهــ� اأََراَد  َمــــــــن  َعـــــْنــهــ�  ــر  ُيــقـــــ�ــشّ

َفـ�شـــَف�َهــ� دائـــــهـــــ�  ــى  اأقــــــــ�ــشَ َتتــبَع 

ــ� ــ�َه ــن ُم ــ�ة ِ ِلــْلــُعــ�ــشَ ــعــطــي  ُي  
هُّ

اهلل وال 
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صحة

السمنة 
سبل العالج األمثل

أثبتت الدراسات العلمية أن مواجهة السمنة بفريق 
متعدد التخصصات تعين على إنقاص وزن المريض 

بنسب جيدة على المدى الطويل.

د. عثمان القصبي 

المدير التنفيذي لمركز الجراحات المتميزة

مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية
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   تعد السمنة أحد أهم األسباب المؤدية إلى اإلصابة بأمراض
السكري والقلب واألوعية الدموية،    

فضاًلَ عن تأثيرها في الجهاز الهضمي والتنفسي        

وفًقا 
ملنظمة ال�صحة العاملية فاإن ن�صبة 

انت�صار ال�صمنة يف املجتمع ال�صعودي 

مرتفعة، ويعزز ذلك الإح�صاءات املحلية التي 

ر�صدت ن�صب البدانة املتعاظمة يف الدرا�صات 

التي ر�صدتها بدًءا من املرحلة العمرية 15 

�صنة وما فوقها.

ترتبط الإ�صابة بالبدانة بعوامل عدة 

خمتلفة، منها التدخني وقلة الن�صاط البدين 

والتاريخ املر�صي املتعلق باأحد الأمرا�س 

املزمنة. وتعرف منظمة ال�صحة العاملية البدانة 

على اأنها ارتفاع ن�صبة اخلاليا الدهنية يف 

اجل�صد، والتي تقا�س با�صتخدام موؤ�صر كتلة 

اجل�صم »BMI« والذي عادة ما يكون 30 اأو اأعلى 

وفًقا لهذا املقيا�س، بينما عندما تكون الن�صبة 

بني 25 و30 يعد ال�صخ�س م�صاًبا بال�صمنة.

تعد ال�صمنة اأحد اأهم الأ�صباب املوؤدية 

اإىل الإ�صابة باأمرا�س كال�صكري، واأمرا�س 

القلب والأوعية الدموية، وتوؤثر يف عدة اأجهزة 

حيوية يف اجل�صم، م�صببة م�صاكل يف اجلهاز 

اله�صمي، والتنف�صي، واجلهاز الع�صلي 

العظمي، وم�صاكل يف احلمل والإخ�صاب، كما 

ترفع ن�صبة الإ�صابة باجللطات الدماغية، 

وه�صا�صة العظام، وبع�س اأنواع ال�صرطان، 

بالإ�صافة اإىل اأنها توؤثر ب�صورة كبرية يف 

ال�صحة اجل�صدية والنف�صية للفرد، اإذ اإنها 

ترفع من احتمالت الإ�صابة بالكتئاب والأرق 

وانخفا�س الن�صاط البدين وقّلة جودة احلياة.

المواجهة   |   للتعامل مع حالت ال�صمنة 
يتطلب الأمر فريًقا طبًيا متكاماًل، بالإ�صافة 

اإىل مري�س ميلك احلافز الداخلي للت�صايف 

والتح�صن. وتختلف اأدوار الفريق تبًعا لكل 

حالة وما تواجهه من م�صكالت. وعادة ما تكون 

الأهداف الأ�صا�صية مرتبطة بتغيري ُمكثف 

يف النظام احلياتي، بحيث يقوم على حمية 

متوازنة، ون�صاط بدين، وتغيري �صلوكي. وينبغي 

اأن تت�صمن هذه التغيريات املبادئ الآتية:

ال�صعرات  وعدد  البدين  الن�صاط  متابعة   •
احلرارية املتناولة يومًيا.

بني  م�صرتك  ب�صكل  الأهداف  حتديد   •
اأع�صاء الفريق.

با�صتخدام  املتعلقة  ال�صلوكية  العادات  تغيري   •
الطعام حمفًزا ومكافاأة.

حالة  تتح�صن  بعدما  الرتاجع  من  الوقاية   •
ال�صخ�س.

أهمية الفريق متعدد التخصصات   |   اأثبتت 
الدرا�صات العلمية التي اأجريت يف عام 2013 

اأن مواجهة البدانة بفريق يت�صمن تخ�ص�صات 

متعددة قادر على اإنقا�س وزن املري�س بن�صبة %5 

اإىل 10% على املدى الطويل. ويجب اأن يت�صمن 

الفريق املتابع حلالة ال�صخ�س الذي يواجه البدانة 

طبيًبا ا�صت�صارًيا نف�صًيا اأو اخت�صا�صًيا نف�صًيا، 

ماء، ومعه فريق م�صاند  وا�صت�صارًيا يف الغدد ال�صّ

من اخت�صا�صيي العالج الطبيعي والتغذية، وعدد 

من املخت�صني يف املجالت املختلفة التي ترتبط 

بهذه احلالة مثل اأمرا�س الأوعية الدموية والقلب، 

وم�صاكل اجلهاز اله�صمي.

الطبيب والتمريض   |   يعمل هذا الفريق 
حجر اأ�صا�س يف بداية التقييم واملتابعة خالل 

الربنامج للمري�س، بحيث يجري عمل جميع 

الفحو�صات الالزمة، وجمع التاريخ املر�صي، 

وحتديد امل�صار الذي يحتاج اأن يكون فيه، 

بالإ�صافة اإىل متابعة الأدوية التي يتناولها.

استشاري الغدد الصماء   |   اأحد 
التخ�ص�صات التي تعنى بتقييم امل�صاكل الناجتة 

عن وجود خلل يف الغدد، والذي يوؤثر ب�صكل 

مبا�صر على معدلت حرق الدهون وال�صهية، 

ومعاجلتها. بالإ�صافة اإىل التحكم يف م�صتويات 

الن�صاط، وكثري من  وظائف اجل�صد التي قد 

يوؤدي اأي خلل فيها اإىل ارتفاع الوزن.

االستشاري النفسي، أو الفريق 
النفسي   |   يقوم هذا الفريق بتقييم اجلانب 
النف�صي للمري�س، وحتديد ما اإذا كان يواجه اأي 

م�صكالت نف�صية اأ�صا�صية، اأو مرتتبة على احلالة 

التي يواجهها، بالإ�صافة اإىل متابعة الأدوية 

النف�صية، واإذا ما كان ي�صتخدم اأًيا منها. كما اأن 

الخت�صا�صي النف�صي يعمل مع امل�صاب لدعمه 

يف رحلة عالجه، وم�صاعدته على تخطى اأي 

م�صكالت يواجهها يف حياته.

اختصاصي العالج الطبيعي   |   يقوم 
بتقييم احلالة احلركية، والقدرة على 

التنقل واحلركة يف البيئة الأ�صا�صية، ويبني 

بال�صرتاك مع املري�س برنامج ن�صاط بدين 

وريا�صي مالئم للم�صتوى الذي يكون فيه 

خالل رحلة العالج.

اختصاصي التغذية   |   يعمل على تقييم 
حمية �صحية متكاملة وبنائها، وم�صاعدة 

امل�صاب على اإيجاد بدائل �صحية ومراجعة 

عاداته الغذائية املتبعة خالل حياته، 

بالإ�صافة اإىل تثقيف املري�س وتعليمه كيفية 

ح�صاب كمية ال�صعرات احلرارية ويتابعها معه.

الطريقة المثلى إلدارة العالج   |   توجد 
برامج عدة ملتابعة مثل هذه احلالت، ولكن 

امل�صار املثايل عادة ما يخ�صع فيه امل�صاب 

بال�صمنة اإىل تقييم اأويل وفح�س �صامل، ومن 

ثم يتم حتويله اإىل امل�صار الذي يالئم حالته، 

ليجري التعامل معه اعتماًدا على معدل كتلة 

اجل�صم، بالإ�صافة اإىل امل�صاكل املرتتبة على 

زيادة وزنه. رمبا يكون امل�صار برنامج اإنقا�س 

الوزن وتعديل �صلوكي، اأو برناجًما دوائًيا، اأو 

رمبا جراحًيا. وقد دعت التو�صيات الأخرية 

من اجلمعية الأمريكية للقلب منظمة البدانة 

الأمريكية اإىل دفع الأ�صخا�س الذين يكون موؤ�صر 

كتلة اجل�صم لديهم 25 اإىل اإنقا�س وزنهم اإذا ما 

كانت هنالك حالة م�صاحبة واحدة، مثل ارتفاع 

�صغط الدم اأو ال�صكري، بعد اأن كانت مثل هذه 

التو�صيات تكون ملن هم باملعدل نف�صه ولكن مع 

وجود حالتني �صحيتني، اإذ جرى تعديلها حلالة 

واحدة فقط حتى يتم تاليف زيادة امل�صاعفات 

واحلفاظ على �صحة الفرد. 
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غذاء

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

تقدم البذور الصحية فوائد عدة 
لصحة الجسم، وتقيه من كثير 
من األمراض، وتفي باحتياجاته 

الغذائية الضرورية.

البذور والنظام الغذائي

فوائد صحية

قد 
يت�صاءل بع�صنا من اأين تاأتي فائدة 

البذور؟ اأو ملاذا اأ�صبحت الدرا�صات تدعو 

لتناولها؟ يكمن ال�صر يف اأن البذور حتتوي على 

جميع العنا�صر الغذائية التي حتتاج اإليها النبتة 

للنمو، ولذلك فاإنها تعد مادة مغذية جًدا. 

حتتوي البذور على مقدار عال من الألياف، 

والدهون اأحادية الإ�صباع ال�صحية، والدهون 

غري امل�صبعة وغري امل�صرة، والفيتامينات، 

واملعادن وم�صادات الأك�صدة. فكيف ت�صاعد هذه 

البذور على حماية القلب وال�صرايني، وانخفا�س 

معدل ال�صكر و�صغط الدم؟ وهل لتناولها بكرثة 

اأي اأ�صرار جانبية؟
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هل لتناول البذور أعراض جانبية؟

مثل كل اأنواع الأطعمة، ل ين�صح بالإفراط يف تناول البذور جتنًبا لأي م�صاعفات. 

ول يجب تناولها مبا�صرة مع الأدوية كي ل تتعار�س مع اأي من مكوناتها. وقد يوؤدي 

تناول كمية كبرية من البذور اإىل انتفاخ يف البطن، واأحياًنا الغازات، لذا ينبغي تناولها 

باعتدال لال�صتفادة منها دون التعر�س لأي اأ�صرار.

    تعطي بذور الشيا شعوًرا بالشبع،
             ألنها غنية باأللياف والبروتين، كما يكبر حجمها بالمعدة

ويساعد بطء هضمها على الشعور بالشبع لفترة أطول   

بذور الكتان: للكوليسترول وأمراض 
القلب وتجنب السرطان  |  اإنها م�صدر عال 
ا حم�س األفا–  من الألياف والأوميغا 3 خ�صو�صً

لينولينيك. يرتكز وجود الأوميغا 3 يف الق�صرة 

اخلارجية من بذور الكتان وهي �صعبة اله�صم، 

لذلك من املهم طحنها للح�صول على اأكرب قدر من 

الفوائد. حتتوي بذور الكتان على م�صادات الأك�صدة، 

من ذلك مادة الليغنان التي ت�صاعد مع الألياف 

والأوميغا 3 على تقليل ن�صبة الكولي�صرتول واأمرا�س 

القلب وال�صرايني. ويف درا�صة تناولت خال�صة 28 

درا�صة اأخرى تبني اأن تناول بذور الكتان يخف�س 

معدل الكولي�صرتول ال�صيئ بالدم بن�صبة 10 مغ/ل 

تقريًبا. ويف ملخ�س اآخر �صمل 11 درا�صة، تبني 

فائدتها خلف�س �صغط الدم عند تناول البذور 

ا يف  كاملة ملدة 12 اأ�صبوًعا. تفيد بذور الكتان اأي�صً

ا �صرطان الثدي  خف�س الإ�صابة بال�صرطان، خ�صو�صً

عند الن�صاء، و�صرطان الربو�صتات عند الرجال. 

ا على الزنك، واملغني�صيوم،  حتتوي هذه البذور اأي�صً

وفيتامني ب 1، والنحا�س. ومتنح 28 غراًما من بذور 

الكتان نحو 152 �صعرة حرارية، وين�صح بتناولها 

مطحونة، مع نرثها على الزبادي اأو ال�صلطة، اأو 

ال�صوفان، اأو مع املخبوزات.

بذور الشيا للقلب والسكري والبشرة  |  
حتتوي بذور ال�صيا على ن�صبة عالية من الأوميغا 

3، واملغني�صيوم والفو�صفور اإىل جانب الكال�صيوم، 
واحلديد، والثيامني والنيا�صني. فمن النادر اأن 

حتتوي بذور ال�صيا على هذه الباقة من الفيتامينات 

واملعادن والأوميغا 3. ونتيجة لهذه الرتكيبة الفريدة 

اأظهرت درا�صات عديدة اأن اإدخال بذور ال�صيا 

اإىل النظام الغذائي ال�صحي قد يخفف من خطر 

الإ�صابة باأمرا�س القلب وال�صرايني من خالل حت�صني 

�صغط الدم وتقليل الكولي�صرتول ال�صيئ وال�صحوم 

الثالثية يف الدم. كما تقلل م�صتوى ال�صكر بالدم بعد 

تناول الوجبة مبا�صرة.

ا اأنها تعطي �صعوًرا  من فوائد بذور ال�صيا اأي�صً

بال�صبع، لأنها غنية بالألياف والربوتني، كما يكرب 

حجمها باملعدة بن�صبة 12%، وي�صاعد بطء ه�صمها 

على ال�صعور بال�صبع لفرتة اأطول. ونظًرا لكونها 

غنية بالفو�صفور والكال�صيوم واملنغنيز فمن املمكن 

اأن ت�صاعد وب�صكل كبري يف �صحة العظام والأ�صنان 

والأظفار، كما ت�صاعد على احلفاظ على ن�صارة 

الب�صرة و�صحة ال�صعر لحتوائها على جمموعة 

فيتامني ب وكمية عالية من املعادن. يحتوي 28 

غراًما من بذور ال�صيا )ما يعادل ملعقتي طعام 

تقريًبا( على 138 �صعرة حرارية. ومن املمكن تناول 

بذور ال�صيا نيئة اأو منقوعة باملاء اأو بع�صري الفاكهة 

الطبيعي، اأو تر�س على الزبادي اأو اللنب اأو احلليب. 

ا وو�صعها مع اأي حبوب اأخرى،  وميكن طحنها اأي�صً

ويف اأي كيك اأو خبز.

بذور القنب: للقلب والشرايين واألكزيما  
|  حتتوي هذه البذور على ن�صبة عالية من الربوتني 

ت�صل اإىل 30% من مكوناتها، وما مييزها اأنها تقدم 

جميع اأنواع الأحما�س الأمينية »20 نوًعا« ل ي�صتطيع 

اجل�صم �صنعها، وهي مفيدة ل�صحة اجل�صم وبخا�صة 

الع�صالت. ويعد هذا الربوتني من اأف�صل اأنواع 

الربوتينات مقارنة بجميع امل�صادر النباتية الأخرى. 

حتتوي بذور القنب على كمية جيدة من الأوميغا 3 

والأوميغا 6. وبالتايل هي م�صادة لاللتهابات فت�صاعد 

على �صحة القلب وال�صرايني، وتخفف من الأكزميا 

وجفاف اجللد، وذلك وفًقا لدرا�صة اأجريت على 

اأ�صخا�س تناولوا زيت بذور القنب ملدة 20 اأ�صبوًعا.

حتتوي 28 غراًما من بذور القنب على 155 �صعرة 

حرارية. ومن املمكن اإ�صافتها اإىل ال�صلطة والع�صائر 

ا للمخبوزات. والزبادي. كما تعطي ملم�ًصا خا�صً

بذور السمسم لمقاومة االلتهابات، وتجنب 
سرطان الثدي وللحفاظ على العضالت  |  
ت�صتخدم بذور ال�صم�صم ل�صنع الطحينة التي تعد 

مكوًنا رئي�ًصا لكثري من الأكالت العربية كاحلم�س 

واملتبل. حتتوي هذه البذور على املنغنيز، والنحا�س، 

والكال�صيوم، والربوتني والألياف، مثل بذور 

ا على مادة  الكتان. وحتتوي بذور ال�صم�صم اأي�صً

الليغنان وحتديًدا ال�صي�صامني، وهي مادة م�صادة 

لاللتهابات وتتحول ملادة ت�صبه برتكيبتها هرمون 

الإ�صرتوجني، وبالتايل فهي ت�صاعد على تقليل ن�صبة 

الإ�صابة ب�صرطان الثدي عند ال�صيدات، وتخفف من 

جريت تبني اأن 
ُ
اأمرا�س القلب. ويف درا�صات عدة اأ

تناول 40 غراًما اإىل 50 غراًما من بذور ال�صم�صم 

املطحونة يومًيا خلم�صة اأ�صابيع �صاعد على انخفا�س 

الكولي�صرتول يف الدم والتهاب املفا�صل. كما ي�صاعد 

تناول هذه البذور على تخفيف ت�صرر الع�صالت عند 

الريا�صيني. حتتوي 28 غراًما من بذور ال�صم�صم 

على 160 �صعرة حرارية، وت�صتخدم البذور على 

اخلبز، والكعك. ومن املمكن ا�صتخدام الطحينة مع 

احلم�س، والباذجنان.
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تقنية

اأ�صبحت 
اأجهزة العر�س اجلديدة متلك 

القدرات على عر�س الأفالم 

على اجلدران بجودة ت�صاهي اأف�صل التلفازات. 

هذا الأمر ممكن عرب تقنيات الليزر يف اأجهزة 

الإ�صقاط ال�صوئي Projector حديثة التقنية، 

والتي تتفوق على التلفازات القيا�صية يف كثري من 

املجالت. اإذ ت�صتطيع هذه الأجهزة عر�س �صورة 

بحجم كبري ي�صل اإىل 100 بو�صة من م�صافة 

ق�صرية للغاية ل تتجاوز 5 �صنتيمرتات فقط.

متتاز هذه الأجهزة بكونها ل ت�صتخدم 

امل�صابيح ال�صوئية يف عر�س ال�صورة، واإمنا تقنية 

الليزر، ما يجعل اعتماديتها اأف�صل كثرًيا مقارنة 

باأجهزة الإ�صقاط ال�صوئي التقليدية. وتدوم هذه 

الأجهزة ملدة تراوح من 20 األف اإىل 30 األف �صاعة 

عر�س دون احلاجة اإىل تغيري م�صباح العر�س، 

وهو ما ُيقدر بنحو 20 عاًما من العمل مبعدل 

ا�صتخدام يبلغ 4 �صاعات يومًيا. وتدعم جميع 

الأجهزة اجلديدة التي بداأ طرحها نهايات العام 

املا�صي والعام اجلديد، تقنية العر�س عايل الدقة 

 High Dynamic 4 واملجال العايل الديناميكيK
Range HDR، وغريها من اأعلى معايري جودة 

ال�صورة احلالية، الأمر الذي يجعل جودة ال�صورة 

مطابقة متاًما للتلفازات احلديثة.

لي�صت هناك حاجة اإىل اأي جتهيزات اأو 

م�صاحة حُمددة لت�صغيل اجلهاز، اإذ مُيكن و�صع 

هذه الأجهزة على من�صدة م�صتوية مال�صقة 

للجدار ومن خلفها �صا�صة �صوداء �صديدة النحافة. 

وهذا كل ما يحتاج اإليه امل�صتخدم يف منزله، 

وميكنه تغري مكان التلفاز يف اأي وقت دون 

اإعدادات خا�صة.

تتفوق هذه الأجهزة على التلفازات احلالية 

مبرونة عالية، اإذ مُيكن للُم�صتخدم اختيار حجم 

ال�صورة املعرو�صة وفًقا لرغبته. كما تدعم معظم 

الأجهزة اجلديدة عر�س ال�صورة بقطر يراوح 

بني 75 بو�صة و125 بو�صة، وهي خيارات مكلفة 

جًدا للتلفازات املنزلية التقليدية. كما تتميز هذه 

الأجهزة بحجمها ال�صغري، ذلك اأن امل�صاحة 

الالزمة لعمل هذه الأجهزة اأقل بكثري مقارنة 

بالتلفازات التقليدية احلديثة، كما اأنها اأكرث 

�صهولة يف النقل. ميزة اأخرى هي اأن اعتماديتها 

عالية جًدا، اإذ حتتاج اأغلب التلفازات الكال�صيكية 

احلالية اإىل �صيانة اآلية عر�س ال�صورة اأًيا كانت 

بعد مرور عدد من �صاعات الت�صغيل اأقل بكثري مما 

توفره هذه الأجهزة.

تعمل هذه الأجهزة باأنظمة ذكية متكاملة، 

ذلك اأنها حتتوي على جميع عنا�صر التلفازات 

الذكية من ات�صال بالإنرتنت، وحتميل التطبيقات، 

وم�صاهدة العرو�س عرب الإنرتنت، وممار�صة 

الألعاب الإلكرتونية، وجت�صيم ال�صوتيات مع 

النظم ال�صوتية ال�صلكية والال�صلكية، اإذ يقدم 

بع�صها �صماعات متقدمة مدجمة، والتفاعل مع 

امل�صتخدم عرب الأوامر ال�صوتية، وغريها من 

املزايا الأخرى. وت�صتطيع هذه الأجهزة تطوير 

جودة ال�صورة ورفع و�صوحها من خالل النظم 

املدجمة، مع القدرة على م�صاهدة ال�صورة 

املعرو�صة بو�صوح كبري من اأي زاوية يف الغرفة، 

على خالف التلفازات التقليدية.

خلدون غسان سعيد

تلفاز الليزر
جودة متناهية

أصبحت أجهزة العرض 
الحديثة »بروجيكتور« ذات 

تقنيات متفوقة تعمل بالليزر 
أجهزة تلفاز تقدم عروًضا 

متناهية الدقة على الجدران.
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تطبيقات
إدارة المصاريف

امل�صافر قراءة الكتب ي�صتطيع 

الإلكرتونية يف اأثناء 

رحلته عرب ا�صتخدام حامل الأجهزة 

 Seat Back اللوحية والهواتف الذكية

Tablet Phone Mount الذي ميكن 
تعليقه على الكر�صي املوجود اأمامه يف 

الطائرة، وو�صع هاتفه الذكي اأو جهازه 

اللوحي فيه ليحمله بالنيابة عنه دون 

اإزعاج من يجل�س يف ذلك الكر�صي. ذلك 

اأنه يو�صع فوق قفل من�صدة الكر�صي، 

وبكل �صهولة. وي�صمح هذا امللحق بتدوير 

ال�صا�صة وفًقا للرغبة، اأو ميكن و�صعه 

فوق املن�صدة ليعمل حاماًل خلفًيا 

للجهاز. ويلت�صق اجلهاز بامللحق من 

خالل مغناطي�صني قويني، وي�صمح بحمل 

الأجهزة ب�صا�صات حتى 10.1 بو�صة.

ملحق ذكي للقراءة خالل السفر

Monefy 
ي�صمح التطبيق الذي يعمل على الأجهزة 

بنظامي الت�صغيل اآندرويد وiOS برتتيب 

امل�صاريف ومعرفة اأين مت اإنفاقها، اإذ 

يدعم حتديد امليزانية ومراقبتها. وي�صتطيع 

التطبيق مزامنة البيانات على اخلدمات 

 Dropbox ال�صحابية املختلفة، مثل

وغريها، وهو جماين يف متجر »جوجل 

بالي« وتبلغ قيمته دولًرا واحًدا يف متجر 

اآيتونز الإلكرتوين.

My Expenses 
تطبيق جماين على الأجهزة التي تعمل 

بنظام الت�صغيل اآندرويد يتميز باإمكانية 

و�صع خطط للو�صول اإليها مالًيا ثم تتبعها 

ومراقبتها. ويدعم التطبيق حفظ ن�صخ 

احتياطية ويحتوي على اآلة حا�صبة، ويدعم 

العمل مع اأكرث من خم�صة ح�صابات يف وقت 

واحد. وميكن حتميل التطبيق من متجر 

جوجل بالي الإلكرتوين.

Daily Expenses 3 
ميكن للم�صتخدم تتبع ال�صجالت اليومية 

مل�صاريفه عرب هذا التطبيق املجاين على 

الأجهزة التي تعمل بنظام الت�صغيل اآندرويد، 

وحذف ال�صجالت وتعديلها يف اأي وقت. 

و�صيعر�س التطبيق ال�صجالت يف فرتات 

متباعدة ميكن احل�صول عليها يف اأي وقت، 

كما يدعم Widget التي ميكن و�صعها على 

ال�صا�صة الرئي�صة، وميكن حتميل التطبيق 

من متجر »جوجل بالي« الإلكرتوين.
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فهد بن فيصل الحجي

تقع على عاتق الوالدين مسؤولية 
متابعة استخدام أبنائهم لألجهزة 
الذكية، ومناقشتهم في طبيعة 

أنشطتهم ومشاركتهم في التفاصيل 
لضمان تحييدهم للمخاطر المختلفة.

األطفال
واألجهزة الذكية

ُسبل االستخدام 
اآلمن
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ق�صية ا�صتخدام ال�صغار لالأجهزة �صتبقى 

الإلكرتونية ت�صغل بال كل اأب 

واأم، وتتزايد مع تقدم التقنية وارتفاع معدلت 

ا�صتخدامها وَت�َصعُّب طرقها وو�صائلها. م�صكلة 

هذه التقنيات اجلديدة اأنها تتغري با�صتمرار، واأن 

ا، وتظهر على الدوام  خماطرها على هذا تتغري اأي�صً

خماطر جديدة مل تكن على البال مطلًقا.

كان الآباء والأمهات ي�صكون يوًما من اأجهزة 

»بالي�صتي�صن« مثاًل، ولكن خماطرها اأ�صبحت 

حمدودة مقارنة بالأجهزة املحمولة والهواتف النقالة. 

وقد ياأتي يوم يتمنى فيه الوالدان اأن يقت�صر ا�صتخدام 

ابنهم اأو ابنتهم على جهاز حممول مع ظهور تقنيات 

جديدة قد تكون اأكرث خطًرا عليهم منها.

من املوؤكد اأن النقطاع عن التقنية لي�س هو احلل، 

كما اأن الوالدين يعرفان ما هو الأف�صل لعائلتهم، وما 

هي الطرق التي تزيد من مهارات اأبنائهم وبناتهم 

وتعليمهم، عرب الغو�س يف بحر التقنية. ولكن تبقى 

خماوف الوالدين م�صتمرة، وقلقهم ل يتوقف.

هنا خم�س ن�صائح عامة للوالدين حول كيفية 

تعاملهم مع ا�صتخدام اأبنائهم للتقنية. هذه الن�صائح 

مفيدة مهما كان نوع التقنية املهيمنة والتي ت�صبب 

قلًقا للوالدين:

1. شارك أبناءك في استخدامهم للتقنية  |  
بع�س اأولياء الأمور يوفرون لأولدهم احلوا�صيب، اأو 

الألعاب املت�صلة بالإنرتنت. ي�صرتونها لهم واآخر ما 

يت�صاركون فيه مع اأبنائهم يف هذه الأجهزة هو حلظة 

اإعطاء اجلهاز لالبن اأو البنة، اأو فتح �صندوق اجلهاز 

مًعا. ثم ل مينحون اأبناءهم حلظات ولو قليلة ليجل�صوا 

مًعا على هذه الأجهزة.

نحن قدوة لأبنائنا، وما نفعله اأمامهم يوؤثر ب�صكل 

كبري يف ت�صرفاتهم، كما اأن اأبناءنا يف الأغلب 

يبحرون يف عوامل التقنية دون اأي توجيه، اأو منوذج 

مثايل يدلهم على الطرق املثلى لال�صتخدام، 

فيقودهم يف ذلك ما ي�صمعونه من اأقرانهم وزمالئهم 

واأ�صدقائهم، وما يكت�صفونه باأنف�صهم.

ا�صتخدام هذه الأجهزة مع الأبناء له فوائد كثرية، 

منها اأن يعرف البن امل�صارات ال�صليمة يف ال�صتخدام 

والت�صرفات ال�صيئة. حتى لو كان ا�صتخدام البن 

لهذه الأجهزة مثالًيا، فاإن م�صاركة الوالدين له اأحياًنا 

متنحه الثقة فيما يفعل. ونتذكر هنا مقولة ترتدد 

كثرًيا يف اأن جزًءا كبرًيا من »الأبوة« اأو »الأمومة« هو 

اأن نكون حا�صرين مع اأبنائنا فيما يفعلونه.

لنجرب املرة القادمة اأن نلعب مع اأبنائنا األعابهم 

املف�صلة، اأو اأن ن�صاهد مًعا مقاطع خمتلفة على 

اليوتيوب، اأو نختار األعاًبا جديدة لتحميلها، ولنكن 

جزًءا من عاملهم.
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          حماية األبناء من مخاطر التقنية ليست خطوات يؤديها الشخص لمرة واحدة،
بل هي عمل مستمر. وعلى الوالدين أن يكونا مواكبين للتطور التقني   

          لمعرفة مستجدات المخاطر التي تحيط بأبنائهم، وكيفية حمايتهم منها   

2. ناقش أبناءك في استخدامهم للتقنية  |  
من الأمور التي تاأخذ وقًتا من جل�صاتنا مع الأ�صدقاء، 

نقا�صنا يف بع�س اأمور التقنية اجلديدة، والربامج 

املفيدة، اأو خ�صائ�س جديدة اكت�صفناها يف الهاتف 

الذي نحمله، اأو الكماليات امل�صاعدة يف ا�صتخدام 

الهواتف والأجهزة اللوحية، اأو نقا�س يف تف�صيل هاتف 

معني على هاتف اآخر. ولكن من منا يفتح نقا�صات 

مماثلة مع اأبنائه؟

ملاذا يتوجب فعل ذلك؟ لأن هذه النقا�صات تزيد 

من انفتاحهم على احلوار معنا فيما يواجهونه 

من م�صاعب يف عامل التقنية. وهذا مهم للغاية 

يف معرفة تفا�صيل الأمور التي نغفل عنها، اأو قد 

ت�صادفهم وهم وحدهم مع الأجهزة. كما اأن مثل 

هذه احلوارات تبني لهم اأن هناك اجليد وال�صيئ يف 

هذه العوامل. ولي�س كل �صيء له عالقة بالتقنية نقبل 

به دون نقا�س اأو ت�صكيك.

3. األجهزة اللوحية موقًدا  |  الأجهزة اللوحية 
لي�صت األعاًبا عادية ميكن للوالدين اأن يرتكوا الطفل 

يلعب بها وحده لفرتات طويلة بكل اأمان. الأجهزة 

اللوحية لي�صت لعبة ليغو، اأو �صيارات، اأو دمية باربي، 

بل هي �صيء اآخر. لذلك ي�صبهها بع�صهم باملوقد، 

ويت�صاءلون: هل ميكنك اأن ترتك ابنك مع املوقد 

وحده وتذهب؟ بالطبع ل، �صتبقى معه، لتحميه من 

اأي خطر قد يواجهه، وتبعده عنه اإن كان خطره 

وا�صًحا اأو اإن مل يكن مبقدورك، فعلى الأقل �صتبقى 

معه لرتاقبه وحتميه.

الأجهزة الذكية اأ�صبحت مهارة مهمة لالأطفال 

عليهم اأن يتعلموها، ولكن لبد من املراقبة الدائمة، 

والإر�صاد، والتوجيه، واحلماية، وذلك ح�صب عمر 

الطفل. فاإن كان �صغرًيا فال ميكنك تركه وحده مع 

املوقد على الإطالق. واإن كان اأكرب فيمكنك اأن ترتكه 

لفرتات على اأن تبقى حوله وعينك تراقبه.

4. مهمة مستمرة بال توقف  |  حماية 
الأبناء من خماطر التقنية لي�صت خطوات يوؤديها 

ال�صخ�س ملرة واحدة، بل هي عمل م�صتمر. وعلى 

الوالدين اأن يكونا مع اأبنائهما با�صتمرار ملحاورتهم 

ا اأن يكونا مواكبني للتطور  ومناق�صتهم. بل عليهم اأي�صً

ا يف الأجهزة املتوافرة لالأبناء،  التقني، خ�صو�صً

ملعرفة م�صتجدات املخاطر، وكيفية حمايتهم منها. 

اأما بخ�صو�س اخلطوات التقنية للحماية فينبغي 

مراجعتها با�صتمرار للتاأكد من اأنها تعمل كما جرى 

و�صعها، لأن بع�س هذه اخلطوات قد ُتلغى تلقائًيا 

مع بع�س التحديثات والتغيريات، اأو يقوم الأطفال 

اأنف�صهم باإلغائها.

5. »ال« أقل وأنشطة أكثر  |  من تبعات 
انت�صار الأجهزة يف املنازل انت�صار الكالم ال�صلبي 

ا. حيث اإن احلياة اليومية لكثري من العائالت  اأي�صً

اأ�صبحت �صراًعا حول الأجهزة. اإذ تكرث طلبات 

الأبناء من جهة، ويكرث الرف�س من جانب الوالدين. 

كما تزيد حدة املراقبة من قبل الوالدين ما ُيزيد 

من الرف�س والتدخل واملقاطعة التي تخلق كلها جًوا 

�صلبًيا يف املنزل. وي�صبح الرف�س وال�صد واجلذب 

واحلدة وال�صيق والبكاء اأغلب ما يطبع كل يوم.

من احللول اجلميلة لهذه امل�صكلة اإ�صافة اأن�صطة 

اأخرى لليوم بعيًدا عن الأجهزة الإلكرتونية، كاأن 

يكون هناك مثاًل وقت للعب اجلماعي بلعبة من 

الألعاب التقليدية اأو الألعاب اجلديدة، كاملونوبويل 

مثاًل، اأو الربج اخل�صبي، اأو كلودو، وغريها من 

الألعاب العائلية. هذا الأمر من �صاأنه اإ�صافة جو 

من املرح يجعل الأطفال يتحم�صون لها دون اأن يلقوا 

ا  باًل حينها لالأجهزة الإلكرتونية. ومن ذلك اأي�صً

ت�صجيل ال�صغار يف اأن�صطة ريا�صية واجتماعية 

وثقافية، بحيث يخرج الطفل من املنزل ل�صاعتني 

اأو ثالثة ملمار�صة الريا�صة التي تعد بحد ذاتها اأمًرا 

ا بطريق غري مبا�صر جتعله  مفيًدا، ولكنها اأي�صً

يبتعد عن الأجهزة يف هذا الوقت. واملجال وا�صع 

هنا لتباع اأن�صطة تقليدية اأو ابتكار اأفكار جديدة 

و�صائقة لذلك.

تطبيق فكرة الأن�صطة الإيجابية �صيمالأ يوم الطفل 

اءة، و�صتجعل وقت الأجهزة اأقل  باأن�صطة مفيدة وبنَّ

يومًيا ب�صكل تلقائي دون احلاجة اإىل كثري من ال�صد 

واجلذب، والأجواء ال�صلبية.
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Montblanc

إلهام فني
لطاملا احتفت مون بالن يف اإ�صداراتها املحدودة 

بالأفراد املميزين، الذين كان حلياتهم واأعمالهم 

اأثٌر كبري على الإن�صانية. وهي الآن ت�صيف اإىل هذه 

الإ�صدارات جمموعة من اأحدث اأدوات الكتابة التي 

ا�صتلهمت ت�صميمها من الفنان ال�صينمائي جيم�س 

بايرون دين الذي تويف عام 1955 عن 24 عاًما، 

لكنه على الرغم من وفاته يف �صن مبكرة ترك 

اإرًثا فنًيا من اأدوار قدمها يف جمموعة من اأعماله، 

حقق عربها �صهرة طاغية يف فرتة مل تتجاوز عاًما 

ون�صف العام فقط، األهم بها الأجيال الالحقة ملا 

يقرب من �صتة عقود.

ت�صهد تفا�صيل الت�صميم يف اأداة الكتابة اجلديدة 

على كثري من اللمحات التي ا�صُتلهمت من حياة دين 

واأعماله الفنية، ومن ذلك الراتنج الثمني الأحمر 

للغطاء والأنبوب الذي ي�صتح�صر اللون الأحمر الناب�س 

ملعطف دين يف اأحد اأفالمه. كما ي�صور النمط الفني 

للنقو�س تركيبة اجلينز الذي كان يف�صله الراحل.

يتوافر الإ�صدار اجلديد بقلم حرب �صائل، 

وقلم حرب براأ�س دوار، وقلم حرب جاف، ا�صرتكت 

جميعها يف جوهر الإلهام، واختلفت يف اإطاللة 

اللون والت�صميم، لكنها حُتيي ملحات عدة من 

الأعمال الفنية جليم�س دين، ومن ذلك �صكل 

امل�صبك املطلي بالروثينيوم اإ�صارة اإىل البندقية 

التي حملها يف اأحد م�صاهده ال�صهرية. كما ياأتي 

نق�س حمفور لنمط ورقة الدولر اأعلى الغطاء 

املطلي بالبالتينوم، لُيخّلد م�صهًدا اآخر. كما جرى 

نق�س اأحد الأقوال الأكرث �صهرة لهذا الفنان على 

القلم: »احلم كما لو اأنك �صتعي�س اإىل الأبد، وع�س 

كما لو اأنك �صتموت غًدا«. لقد عا�س جيم�س دين 

حياة مليئة باملغامرات، وحمفوفة باملخاطر، واأحب 

ال�صرعة و�صباقات ال�صيارات حيث كان يحلم باأن 

يكون يوًما ما �صائًقا يف �صباقات اجلائزة الكربى 

لل�صيارات. ولقى جيم�س دين حتفه يف �صن مبكرة 

وهو يف �صيارته »بور�صه 550 �صبايدر« بعد تعر�صه 

حلادث ب�صبب ال�صرعة.

www.montblanc.com    

Salvatore Ferragamo

مستقبل فلورنسا

 UOMO تروي الدار الإيطالية �صلفاتوري فرياغامو حكاية عطر

ة ت�صت�صرف م�صتقبل فلورن�صا. ميثل بطل  اجلديد يف �صورة ق�صّ

الق�صة رجاًل طموًحا ومقداًما يفر�س �صخ�صيته القوية ويج�صد 

اأ�صلوب الدار، وتدور اأحداثها مع هذا العطر اجلديد يف فلورن�صا 

بعد اأكرث من 100 عام وحتديًدا يف عام 2127، وهو تاريخ 

يحمل دللة كبرية، اإذ ُي�صادف مرور 200 عام على الرحلة 

التي اأعادت فرياغامو من كاليفورنيا اإىل تو�صكانا، حيث بداأ 

بالتاأ�صي�س لنجاح العالمة التي حتمل ا�صمه.

يف اإطار هذه الروؤية امل�صتقبلية تاأتي عبوة العطر لتحمل من 

مكنوناتها ما ينطوي على نفحات تعرب عن وحي التقاليد 

ال�صائدة يف فلورن�صا عرب اجللد، ونفحات جذابة من �صذا النب 

وفول التونكا. ي�صتهل العطر ال�صرقي اإطاللته بنفحات احلام�س 

الإيطايل املنع�س التي توحي بجزر كالبريا الربية، فيما يتداخل 

جوهر فاكهة الليمون الهندي واملندرين مع الفلفل الوردي. 

وتغلب على قلب العطر نفحات خ�صبية موؤلفة من خ�صب ال�صرو 

والهال والقرفة. بينما تاأتي النفحات الأ�صا�صية ناب�صة بالرجولة 

مع مزيج من التونكا، والقهوة، والبات�صويل، واجللد.

www.ferragamo.com     
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Ermenegildo Zegna

تآلف الثقافات
اختارت دار اإرمنيجيلدو زينيا اأن تعر�س اأحدث اأزيائها 

الرجالية يف حمطة ميالنو املركزية للقطارات يف اإيطاليا، اأحد 

اأ�صهر املعامل يف املدينة. اأفراٌد من خمتلف الأعمار والطبقات 

يعربون هذه النقطة منذ قرابة قرن من الزمن ذهاًبا واإياًبا، يف 

كل �صاعة من كل يوم. ومل جتد الدار خرًيا من هذا املكان الذي 

ُي�صّكل عنواًنا للتنّوع كي تعر�س فيه جمموعة حمورها التنّوع.

احلّيز الأكرب يف مو�صم �صتاء 2019 كان لالأزياء الر�صمية، مبا 

يجاري وقع احلياة يف املدينة وُيلّبي احتياجات الزبائن يف ع�صر 

�صريع ودائم احلركة. تختلط فئات املالب�س بع�صها ببع�س 

وتكت�صب �صمات جديدة. فال�صرتات ت�صمل جيوًبا كاملعاطف، 

والقم�صان ُت�صبح اأ�صبه بال�صرتات ب�صبب اأحجامها الكبرية 

والعملية، فيما ُت�صاف الياقات اإىل القم�صان الريا�صية، 

وتظهر ال�صراويل الف�صفا�صة املزّودة بجيوب بحّلة ر�صمية اأكرث. 

ّممت يف م�صاغل اخلياطة  حتى ال�صرتة املنفوخة واملبّطنة �صُ

الر�صمية، فتاأّلقت بلم�صة راقية.

متّيزت ال�صرتات بطولها، و�صّحاباتها املخفّية وجيوبها 

الهند�صية، فيما ال�صراويل جاءت �صّيقة من الأ�صفل مع حواف 

مطاطية. تتجّلى طاقة التوا�صل التي تنب�س بها املجموعة يف 

مزيج النق�صات، فيظهر قما�س اجلاكار على كل قطعة، ويختلط 

الك�صمري بالورق واجللد. اأما ال�صعارات وم�صاهد املدينة فتتحّول 

اإىل �صور تظهر على �صكل طبعة اأو نق�صات من اجلاكار.

www.zegna.us
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عالم المرأة

Versace

فرائد راقية

ُي�صّكل تطّور اأ�صلوب فري�صات�صي يف �صياغة اجلواهر توازًنا بني 

الكال�صيكي واحلديث. اإذ تقرتن اخلطوط البارزة والأ�صكال 

الأنيقة باملواد الثمينة والأحجار النفي�صة امل�صّممة بِحَرفية 

عالية. ُتعرّب ت�صاميم فري�صات�صي عن الفخامة التي ُتراعي 

الدّقة يف التفا�صيل، ما يعك�س تقاليد الدار واأ�صلوبها الذي يجمع 

املهارة مع الرتاث، ويتج�صد ذلك يف جمموعاتها اجلديدة.

  Iconic اأطلقت الدار ثالث جمموعات جديدة، الأوىل هي جمموعة

حمدودة الإ�صدار، التي ا�صتمدت اإلهامها من اأوىل ابتكارات 

فري�صات�صي، واأ�صافت اإليها دوناتيال فري�صات�صي ب�صمتها املمّيزة 

لت�صافر عرب الزمن اإىل املا�صي، حيث اأ�صول الدار وتراثها العريق 

يف كل قطعة م�صنوعة من الذهب الأ�صفر املحاط بف�صو�س 

الأملا�س الرّباقة. حملت �صال�صل الذهب عيار ثمانية ع�صر قرياًطا 

عت بالأملا�س.  نق�صة املفتاح اليوناين، وُر�صّ

اأما جمموعة Gorgon Claw فتحمل �صفات املراأة التي تختار 

ت�صاميم الدار، التي تتمثل يف القوة وال�صلطة وال�صخ�صية 

املمّيزة وال�صغف. وُي�صّكل املخلب، الذي يرمز اإىل القوة، م�صدر 

الوحي وراء ت�صميم كل جوهرة من هذه املجموعة. 

اأما املجموعة الثالثة Virya فتنب�س بالقوة والأنوثة، وتر�صم 

معامل جديدة يف عامل اجلواهر، باأحجارها الثمينة، واأ�صكالها 

ممت بذكاء اعتماًدا على تقنية  الهند�صية الدقيقة، التي �صُ

تر�صيع ممّيزة، ُت�صهم يف تالعب ال�صوء والألوان على الذهب 

عة  امل�صقول. وتتاألف املجموعة من عقود وخوامت واأقراط مر�صّ

باأحجار كرمية نادرة، كالعقيق الأ�صود، واجلم�صت و ال�صيرتين 

ع بالأملا�س. الع�صلي، وتتوافر باإ�صدار مر�صّ

www.versace.com   
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Vogue

رؤية خاصة

تقدم نظارات فوغ احللول للمراأة الباحثة عن روؤيتها 

اخلا�صة للحياة بكل ثقة، لت�صتمد منها حريتها 

وانطالقتها يف اأجواء املدينة بكل اأناقة. تدور اأحدث 

جمموعة نظارات لفوغ حول املظهر اجلميل الذي 

تتاألق به املراأة، عرب اأ�صكال م�صتوحاة من حجر 

العقيق اإىل الألوان ثالثية التدرج، ومن اأمناط الألوان 

اخلارجية التي ت�صفي اإطاللة لفتة لالأنظار على 

الأمناط العاك�صة الناعمة والرائجة، لتخرج جمموعة 

�صاملة من النظارات متنح املراأة حرية الختيار. 

تعك�س فوغ عرب نظاراتها روؤية كل امراأة تبحث عن 

التاألق ِبُطُرز من النظارات ي�صافر بع�صها عرب الزمن 

اإىل خم�صينيات القرن املا�صي لت�صتدعي اأمناًطا 

فريدة من اجلمال، وبع�صها الآخر ُيعرّب عن اأق�صى 

درجات احلداثة، اإر�صاًء لذوق امراأة ل تر�صى اإل 

بحداثة ُمعا�صرة.

 www.vogue-eyewear.com

Ecco

إطاللة متكاملة

ت�صافر جمموعة الكماليات اجللدية التي تقدمها اإيكو للمراأة 

الع�صرية اإىل اأحدث اجتاهات عامل الأزياء، ب�صناعتها الراقية 

وت�صاميمها املريحة، وخيارات تلبي احتياجات املراأة يف املنا�صبات 

الر�صمية اأو غري الر�صمية.

لطاملا حر�صت اإيكو، العالمة التجارية الرائدة يف عامل الأحذية 

واحلقائب، على اجلمع بني احلداثة والراحة يف ت�صاميمها، بجلود 

عالية اجلودة، فجاءت املجموعة اجلديدة حمتفظة باملعايري ذاتها 

املاألوفة عن الدار.

جرى تن�صيق الأحذية وحقائب الكتف ال�صغرية مع خمتلف اأنواع 

الف�صاتني واملالب�س ذات الطرز ال�صباحية، اأو احلفالت امل�صائية، 

لتف�صح املجال اأمام املراأة لختيار ما يالئمها من قطع فريدة. اأما 

ا ل�صيما مع طرح  اخليارات يف جمال احلقائب فجاءت متنوعة اأي�صً

جمموعة من حقائب الظهر التي متنح املراأة املزيد من احلرية يف 

انطالقتها اإذا ما عززتها باملالب�س الريا�صية، واختيار الأحذية 

امل�صطحة من املجموعة اجلديدة لإطاللة �صهلة واأداء �صريع.

www.ecco.com
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شذرات

إعداد: د. عماد ريحاوي

وذهب مثاًل

آللئ من بحور الشعرلغتنا

اجة العرب، الأع�صى »ميمون بن قي�س بن جندل، اأبو ب�صري )ت 7هـ – 629م( هو من  نَّ �صَ

�صعراء الطبقة الأوىل يف اجلاهلية، ومن اأ�صحاب املعلَّقات، عا�س عمًرا طوياًل، واأدرك 

ب بالأع�صى ل�صعف ب�صره. وعمي يف اأواخر عمره. مولده ووفاته  الإ�صالم ومل ي�صلم. وُلقِّ

يف قرية منفوحة باليمامة، قرب مدينة الريا�س التي امتدت اإليها لحًقا و�صرّيتها اأحد 

اأحيائها، وفيها داره. وبها قربه«. يقول الأع�صى من البحر الب�صيط:

ين اليو�صي يف »زهر  قال نور الدِّ

الأكم يف الأمثال واحِلكم«:

املثل لأكثم بن �صيفي حكيم العرب، 

ومعناه: اأّنك ل ت�صتح�صل من 

ال�صرِّ خرًيا، ول تكت�صب من الف�صاد 

�صالًحا، كما اأنَّ العنَب لي�س بخارٍج 

ا اأو  من ال�صوك. فاإذا اأوقعَت �صرًّ

ظلمَت اأحًدا فقد غر�صَت �صوًكا، ول 

حت�صده اإل �صوًكا. ويف احلكمة: َمن 

يزرع خرًيا يح�صد غبطًة، وَمن يزرع 

ال�صرَّ يح�صد الندامة.

»هذا الكتاٌب ي�صلح ل�صائر طبقات النا�س، فاإنه 

ين وعلى الدنيا، ومرقاًة للذة  ي�صلح عوًنا على الدِّ

العاجلة، ولذة العقبى، وفيه من ذكر اأق�صام املحبة، 

واأحكامها ومتعلقاتها، و�صحيحها وفا�صدها، واآفاتها 

وغوائلها، واأ�صبابها وموانعها، وما ينا�صب ذلك من 

نكت تف�صريية، واأحاديث نبوية، وم�صائل فقهية، 

واآثار �صلفية، و�صواهد �صعرية، ووقائع كونية، ما يكون 

ممتًعا لقاريه، مرّوًحا للناظر فيه.

فاإن �صاء اأو�صعه جًدا واأعطاه ترغيًبا وترهيًبا، واإن 

�صاء اأخذ من هزله وِمَلِحِه ن�صيًبا، فتارة ي�صحكه، 

وتارة يبكيه، وطوًرا يبعده من اأ�صباب اللذة الفانية، 

وطوًرا يرغبه فيها ويدنيه، فاإن �صئَت وجدته واعًظا 

نا�صًحا، واإن �صئت وجدته بن�صيبك من اللذة 

وال�صهوة وو�صل احلبيب م�صاحًما«.

بهذه الكلمات قّدم ابن القيم اجلوزية لكتابه »رو�صة 

املحبني ونزهة امل�صتاقني« الذي كتبه يف ال�صنوات 

ال�صت الأخرية من عمره، مبيًنا عن م�صمونه 

وغر�صه من تاأليفه، فانتقى فيه من 

الأخبار والأ�صعار والآثار اأف�صلها، 

هه عن الفح�س واملجون وما يخل  ونزَّ

بالآداب. ليم�صي القارئ بني دفتي 

الكتاب رحلة ماتعة مع الفائدة، 

فجاء الكتاب م�صتماًل على مقدمة 

و29 باًبا، اأولها: باٌب يف اأ�صماء 

املحبة، واآخرها: باٌب يف َذمِّ الهوى 

وما يف خمالفته من نيل املنى.

انفرد كتاب رو�صة املحبني عن غريه 

روضُة المحبين ونزهُة المشتاقين

مما كتب يف هذا الباب بتعليقات ابن القيم القيمة 

على ما ورد فيه من اأخبار واأ�صعار واآثار، و�صروحه 

عليها، وا�صتخراج الدرو�س والعرب منها، مع كثري من 

الفوائد والنكت وامل�صائل يف التف�صري واحلديث والفقه 

وال�صلوك. كما قّدم ملعظم اأبواب الكتاب وف�صوله 

د به لذكر الأخبار والآثار الواردة  هِّ بكالم مفيد مُيَ

فيها، فهو مل يقت�صر على انتقاء اأف�صل ما ذكر يف 

هذا ال�صاأن، بل كان له راأي ظاهر يف جميع الق�صايا 

ز فيه على التحذير  التي تناولها بالبحث. كما ركَّ

من احلرام وما يف�صي اإليه من مفا�صَد واآلم، مع 

ه اهلل �صبحانه للموؤمنني من نعيم  الرتغيب مبا اأعدَّ

ُفه التوفيق فيه بني القلب  اجلنة. حاول فيه موؤلِّ

والعقل وعقد امل�صاحلة بينهما لي�صريا متوافقني، 

َع َعقد ال�صلح بني  فقال: »و�صعنا هذا الكتاب َو�صْ

الهوى والعقل، واإذا متَّ عقُد ال�صلح بينهما �َصُهل على 

ف�ِس وال�صيطان، واهلل امل�صتعان وعليه  العبد حماربُة النَّ

التُّكالن«. ثم ختم كتابه بذكر طرق التخل�س من 

الهوى ملن ابتلي به عرب اأمور كثرية، 

فغدا الكتاب من اأنفع ما كتب عن 

احلب، حيث جمع ابن القيم اإىل 

لغة احلب وفل�صفته ومذاهب النا�س 

فيه لغَة ال�صريعة وحكمتها واآدابها، 

فينتقل القارئ يف هذه الرو�صة 

املوؤنقة من فائدة لغوية اإىل قاعدة 

اأ�صولية، ومن نكتة اأدبية اإىل م�صاألة 

فقهية، حيث �ُصحن الكتاب بكلِّ 

معنًى جميل، وقوٍل عفيف.

حممد بن اأبي بكر بن اأيوب، ابن قيِّم اجلوزية )ت: 751هـ(

»إنَّك ال تجني

من الشوِك العنب«

ا�س«: ة الَغوَّ قال ابن منظور يف »تهذيُب اخَلوا�س من ُدرَّ

يقولون: �صبعُة ُبُحور وَثالثُة �ُصهور. والختيار اأن ُيقال: 

ْبُحر؛ ليتنا�صَب نظُم الكالم، 
َ
ثالثُة اأ�ْصُهر و�صبعُة اأ

ويتطابق العدد واملعدود، ويف التنزيل العزيز: {ڀ 

ڀ ڀ ٺ ٺ ڤ} )التوبة: 2(، وفيه: {ىئ 
ىئ ی ی ی ی ىب} )لقمان: 27(. والِعلَُّة 

َع  يف هذا الختيار اأنَّ العدَد من الثالثة اإىل الع�صرة ُو�صِ

للِقلَّة، فكانت اإ�صافُته اإىل مثال اجلمع القليل امل�صاكِل لُه 

ْلَيَق به واأ�صبه.
َ
اأ

بُحور وأْبُحر وُشهور وأْشُهر

ِرقـا
َ
اأرعـى النـجوَم َعمـيًدا ُمثــَبـًتا اأ ، وِبــتُّ اللـيَل ُمـرَتــِفـــقا  نـاَم اخَلــِليُّ

باَنت بقلبي واأم�صى عــنَدها َغــِلـقا �صـهو ِلَهـّمـي ودائي فـهَي ُت�صــِهُرين 
َ
اأ

ـــَفـــقا وكـــاَن ُحــــبٌّ وَوجــــٌد داَم َفِاتَّ يا َليَتـها َوَجـَدت بي مـا َوَجـدُت بـها 

ا َطـرُفُه َخِرقـا َترعى اأَغـنَّ َغ�صـي�صً �صاَدْت ُفوؤادي ِبَعيَني ُمغِزٍل َخَذَلْت 

غّوا�ُس داريَن َيخ�صى دوَنها الَغَرقا ٌة َزهـــــراُء اأخـــرَجــــــهــا  ــهـا ُدرَّ نَّ
َ
َكــاأ

وما َتـَعــلَّــقـَت اإل الـَحـــنَي واحَلــَرقـا تـلَك الـتي َكلََّفـْتـَك النـفـ�ُس َتاأُمـُلـها 
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األجندة

فبراير 2019

4-6 فبراير
المعرض السعودي الدولي لالمتياز 

التجاري- الرياض
يستضيف مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض هذا الحدث الذي ُيشكل منصة 

أعمال ألصحاب حقوق االمتياز التجاري 
الراغبين في النمو في المملكة العربية 

السعودية، إذ تتاح الفرصة لرواد األعمال 
للتواصل مع الشركات العارضة المانحة 

لحقوق االمتياز التجاري.
www.saudifranchiseexpo.com

4-6 فبراير
معرض ديكوفير- الرياض

تنطلق النسخة العاشرة للمعرض هذا 
العام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض. ويشكل المعرض منصة 
تجارية للشركات الدولية والمحلية الرائدة 

في صناعة األثاث والتصميم وتجارته، ومجال 
المهندسين المعماريين، والمصممين، 
والمستثمرين، والمتخصصين في عالم 

الضيافة.
www.decofair.com

6-7 فبراير
مؤتمر التأمين الصحي السعودي- الرياض
تنطلق نشاطات المؤتمر في فندق الفيصلية 
بالرياض إلبراز الجهود المبذولة في تطوير 
صناعة سوق التأمين الصحي، واستعراض 

التجارب الناجحة، ومعايير الجودة، وأمن 
المعلومات، وخصوصية البيانات في قطاع 

التأمين الصحي.
www.shic.org.sa

13-15 فبراير
المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثاني إلنترنت 

األشياء- الرياض
يمثل المعرض منصة رائدة في تسليط الضوء على النمو 
في قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية واإلقليم 
وتطوره، السيما ما يتعلق بالفرص المتاحة، والتطبيقات 

والخدمات في عالم إنترنت األشياء. يستضيف هذا الحدث 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

saudiiot.com

13-15 فبراير
معرض جدة الدولي للسياحة والسفر- جدة

يمثل هذا الحدث، الذي ينعقد في فندق هيلتون 
جدة، فرصة فريدة للمتخصصين في قطاع 

السياحة لعقد الصفقات، وتقديم مجموعة من 
الخدمات المتعلقة بقطاع السياحة والسفر 

للجمهور في السوق السعودية الواعدة، التي 
تعد إحدى أسرع األسواق نمًوا في العالم وفًقا 

إلحصاءات منظمة السياحة العالمية.
www.jttx-sa.com

19-28 فبراير
معرض المنطقة الشرقية للكتاب- الظهران

يشهد مركز معارض الظهران الدولي 
استضافة هذا الحدث الذي ينعقد في دورته األولى 

بمشاركة أكثر من مئتي دار نشر. يشهد 
المعرض إقامة كثير من األنشطة ومنها الندوات 
الثقافية، واألمسيات الشعرية، ومعارض الصور، 

بمشاركة الُكّتاب، والمثقفين، ومحبي القراءة.

5 فبراير - 30 مارس
مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين اإلبل- رماح

يهدف المهرجان السنوي، الذي يقام في منطقة 
الصياهد الجنوبية للدهناء برماح، إلى تأصيل تراث 

اإلبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية 
واإلسالمية، وتوفير وجهة ثقافية، وسياحية، 

ورياضية، وترفيهية، واقتصادية عن اإلبل وتراثها. 
كما يشهد تنظيم مسابقات بجوائز مالية ضخمة.

alaibilfestival.com

5-6 فبراير
المنتدى الخامس للصناعات التحويلية

السعودية- ينبع
تنظم الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، بمشاركة 

أكثر من ستين شركة متخصصة في الصناعات 
التحويلية، وبرعاية كبرى شركات سابك وأرامكو 

وسيمنز، هذا المنتدى بهدف إبراز إمكانات المملكة 
االستثمارية في هذا القطاع، والتشجيع على 

تطوير الصناعات التحويلية.
www.saudidownstream.com

11 - 23 فبراير
معرض "الفهد.. روح القيادة" - الكويت

يستضيف مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي بدولة 
الكويت هذا المعرض الذي يوثق رحلة الملك فهد 

بن عبدالعزيز، رحمه اهلل، ومنجزاته على الصعيد 
المحلي, والخليجي, والعربي, والدولي، إضافة إلى 

عرض مقتنياته الشخصية، وذلك بأسلوب احترافي 
يراعي التناسق في المراحل، والتواريخ، والمحتوى.



صالة المسافر وصومه

وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�صافر، لأن اهلل تعاىل اأمر بها يف حال القتال، فقال: {واإذا كنت فيهم فاأقمت لهم ال�صالة، فلتقم طائفة 
منهم معك ولياأخذوا اأ�صلحتهم، فاإذا �صجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاأت طائفة اأخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك} »الن�صاء 102«. وعلى هذا فاإذا 

كان امل�صافر يف بلد غري بلده وجب عليه اأن يح�صر اجلماعة يف امل�صجد اإذا �صمع النداء، اإل اأن يكون بعيًدا اأو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة 

على وجوب �صالة اجلماعة على من �صمع النداء اأو الإقامة.

وأما التطوع بالنوافل، فاإن امل�صافر ي�صلي جميع النوافل �صوى راتبة الظهر واملغرب والع�صاء، في�صلي الوتر و�صالة ال�صحى وراتبة الفجر 
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�صتثناة. اأما اجلمع، فاإن كان �صائًرا، فالأف�صل له اأن يجمع بني الظهر والع�صر، وبني املغرب والع�صاء، اإما 

جمع تقدمي اأو جمع تاأخري ح�صب الأي�صر له، وكلما كان اأي�صر فهو اأف�صل. واإن كان نازًل فالأف�صل األ يجمع، واإن جمع فال باأ�س ل�صحة الأمرين عن 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم.

وأما صوم امل�صافر يف رم�صان، فالأف�صل ال�صوم، واإن اأفطر فال باأ�س، ويق�صي عدد الأيام التي اأفطرها، اإل اأن يكون الفطر اأ�صهل له. فالفطر 
اأف�صل لأن اهلل يحب اأن توؤتى رخ�صه.

صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني اأن يخرج من بلده اإىل اأن يرجع اإليه، لقول عائ�صة ر�صي اهلل عنها: »اأول ما فر�صت 
ال�صالة فر�صت ركعتني، فاأقرت �صالة ال�صفر واأمتت �صالة احل�صر«. ويف رواية زيد يف �صالة احل�صر، قال اأن�س بن مالك، ر�صي اهلل عنه: »خرجنا 

مع النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، من املدينة اإىل مكة ف�صلى ركعتني، ركعتني، حتى رجعنا اإىل املدينة«. لكن اإذا �صلى مع اإمام يتم ال�صالة اأربًعا، 

�صواء اأدرك ال�صالة من اأولها، اأم فاته �صيء منها، لعموم قول النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا �صمعتم الإقامة فام�صوا اإىل ال�صالة وعليكم ال�صكينة 

والوقار، ول ت�صرعوا فما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا«. فعموم قوله: »ما اأدركتم ف�صلوا وما فاتكم فاأمتوا« ي�صمل امل�صافرين الذين ي�صلون وراء 

الإمام الذي ي�صلي اأربًعا وغريهم. و�صئل ابن عبا�س: »ما بال امل�صافر ي�صلي ركعتني اإذا انفرد واأربًعا اإذا ائتم مبقيم؟« فقال: »تلك ال�صنة«.

ف�صيلة ال�صيخ حممد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

ل  اأو  الطائرة  اإىل وقت هبوط  الوقت ميتد  كان  و�صواء  بعيدة،  اأم  قريبة  امل�صافة  كانت  �صواء  الطائرة،  ال�صالة يف  لأداء  يلزم  ما  وحول 
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول، فاإنه اإذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�صتمرة يف طريانها، وكانت من ال�صلوات التي ل جتمع مع ما 

بعدها، ك�صالة الفجر، اأو الع�صر اأو الع�صاء، ويخ�صى امل�صافر خروج وقت ال�صالة اإذا اأخر اأداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها، فاإنه ل يجوز 

له تاأخريها حتى يخرج وقتها، بل يجب عليه اأداوؤها يف الطائرة قبل اأن يخرج وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فاإن ا�صتطاع اأداءها قياًما مع الركوع 

وال�صجود يف مكانه اأو يف اأي مكان من الطائرة، فاإنه يجب عليه ذلك، واإن مل ي�صتطع القيام وكان يف ذلك م�صقة عليه، فاإنه ي�صلي جال�ًصا ويومئ 

بالركوع وال�صجود، ويكون ال�صجود اأخف�س من الركوع. اأما الجتاه اإىل القبلة يف �صالة الفري�صة فاإنه يجب على امل�صافر الجتاه اإليها يف جميع 

ال�صالة، ح�صب ال�صتطاعة، فاإنه اإذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف اأثناء ال�صالة فاإنه يتوجه للقبلة كلما دارت، لأن ا�صتقبال القبلة �صرط يف 

�صحة ال�صالة، واإن مل ي�صتطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة، اإن �صاء اهلل. وباإمكان امل�صافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة 

وم�صاعديه، فاإن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة فاإنه يجتهد يف حتريها.

وكذلك اإذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، ول ميكن للم�صافر اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر وقت الثانية، بحيث ي�صتمر ال�صفر حتى 

يخرج وقت الثانية، فاإنه يجب عليه اأداء ال�صالتني ق�صًرا يف الطائرة كما �صبق، ويجوز له اجلمع يف وقت اإحداهما ول يجوز تاأخريها حتى يخرج 

وقت الثانية. اأما اإن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها، كاملغرب مع الع�صاء والظهر مع الع�صر، وميكن اأداوؤها بعد النزول من الطائرة يف اآخر 

وقت الثانية، فاإن الأف�صل تاأخريها حتى ي�صليهما على الأر�س، لأن وقت الثانية وقت لالأوىل يف هذه احلالة، ولأن يف ذلك اأداء لل�صالة بال�صفة 

الكاملة. وكذلك اإذا كان ال�صفر ق�صًرا ل ي�صتغرق وقت ال�صالة، بحيث يتمكن من اأداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�صفر فاإن الأف�صل تاأخريها 

يف اآخر وقتها حتى توؤدى على الأر�س، لكن لو �صلى امل�صافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف اأول وقتها، ح�صب ال�صتطاعة، فال باأ�س بذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

دعاء السفر
لنا هذا،  الذي �صخر  اأكرب، �صبحان  اأكرب، اهلل  اأكرب، اهلل  »اهلل 

وما كنا له مقرنني، واإنا اإىل ربنا ملنقلبون، اللهم اإنا ن�صاألك يف 

هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن  والتقوى،  الرب  هذا  �صفرنا 

علينا �صفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر، 

واخلليفُة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء ال�صفر، وكاآبة 

املنظر، و�صوء املنقلب يف املال والأهل«.

حديث شريف 
عن اأن�س، ر�صي اهلل عنه، قال: جاء رجل اإىل 

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا ر�صول 

ق��ال: »زودك  ف��زودين.  �صفًرا  اأري��د  اإين  اهلل، 

اهلل التقوى« قال: زدين، قال: »وغفر ذنبك«، 

»وي�صر لك  قال:  واأم��ي،  اأنت  باأبي  قال: زدين 

اخلري حيثما كنت«.



تمارينك الرياضية في أثناء السفر
اإن متعة التحليق يف الف�صاء، وروعة ال�صرت�صال، واإمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة اأو تلك 

التي تكون على بعد، اأو حتى التفكري الهادئ يف اأغرا�ض تلك الرحالت، قد ُتفقد ب�صبب ال�صعور ببع�ض 

امل�صايقات النف�صية اأو الآلم اجل�صدية. ولتكون عزيزي امل�صافر م�صتمتًعا ما عليك اإل اإ�صافة بع�ض التمرينات 

الريا�صية اإىل جدول رحالتك، والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك اأو خارجه بكل ي�صر و�صهولة. واإليك عزيزي 

امل�صافر ن�صتعر�ض تلك التمارين:

تمارين الظهر
 يقف امل�صافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه اإىل اليمني واإىل الي�صار »5« مرات يف كل ناحية، وكذلك يثني جذعه اإىل الأمام من الو�صع املعتدل 

»5« مرات اأي�صًا.

تمارين اليدين

تمارين الرأس

تمارين القدمين

تمارين الرقبة والكتفين

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الراأ�س وجانبيه.

ا�صتخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني اإىل الفكني.

ال�صغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �صبابتي الأ�صابع.

من  العينني  ح��ول  العظام  لتدليك  واح��دة  اإ�صبع  ا�صتخدام 

الأعلى اإىل الأ�صفل على جانبي الأنف.

ا�صتخدام اأطراف الأنامل يف تدليك اأ�صفل الفكني.

اليمني خم�س  اإىل  ثم  مرات  الي�صار خم�س  اإىل  الفكني  تدوير 

مرات.

والأ�صفل  واخلارج  الأعلى  نحو  مرات  ثالث  بقوة  الأذنني  �صد 

واإىل الأمام واخللف.

اأ •

ب •

ج •

د •

هـ •

و •

ز •

تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �صدها بقوة.

رفع الكتفني اإىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك واإنزالهما اإىل الأ�صفل وتكرار ذلك 

خم�س مرات.

تدوير الكتفني اإىل اخللف ثم اإىل الأمام خم�س مرات.

اللتفات بالراأ�س اإىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني والجتاه اإىل الي�صار ثم اإىل اليمني 

وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.

وكما اأن هذه التمارين ت�صعرك بالراحة يف اأثناء �صفرك فاإنها يف الوقت نف�صه تقيك الكثري من 

ا يف الرحالت الطويلة. ونذكر باأن للتمرينات الريا�صية فوائد كثرية لي�صت  املتاعب وخ�صو�صً

للم�صافر فح�صب بل للجميع.

 ونن�صح عزيزي امل�صافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف اأثنائها:

التحرك بني اآونة واأخرى.

اجتناب ارتدء مالب�س �صيقة.

ارتداء اأحذية وا�صعة خالل الرحلة ب�صبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�صاعات طويلة.

جتنب تعاطي القهوة وال�صاي بكميات كبرية.

العتناء ب�صرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.

جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة اأو خاللها.

الكتفاء باأغذية خفيفة قليلة الدهون وال�صكر وامللح.

اأ •

ب •

ج •

د •

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6

• 7

الر�صغ  نحو  الإب��ه��ام  وم��د  الأ�صفل  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف 

الأخرى.

الأ�صفل  نحو  اإ�صبع  كل  ومد  الأعلى  اإىل  الكف  راح��ة  توجيه 

وا�صتن�صاق الهواء ونفثه كل مرة.

ثم  ال�صاعة  ع��ق��ارب  ب��اجت��اه  م���رات  ع�صر  الر�صغني  ت��دوي��ر 

بالجتاه املعاك�س.

ب�صط اليدين ون�صرهما.

اأ •

ب •

ج •

د •

تدوير الكاحلني ع�صر مرات باجتاه عقارب ال�صاعة وبالجتاه املعاك�س.

ب�صط مقدم اأ�صابع القدمني اإىل الأعلى ثم �صدها نحو الأ�صفل وتكرار ذلك ع�صر مرات لكل قدم.

ب�صط القدمني على الأر�س ورفع العقبني ثم اإرخائهما وتكرار ذلك ع�صرين مرة.

اأ •

ب •

ج •

)ج� ()ب ()اأ (

)و( )ه� ( )د (

)ج ()ب ()ب ()اأ (

)جـ ()ب ()اأ (

)و( )هـ ( )د (

)ج ()ب ()اأ (



خدمات الضيوف
www.saudia.com  »موقع »السعودية على اإلنترنت

تود »ال�صعودية« اإبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم، وميكنكم التوا�صل مع اإدارة عالقات ال�صيوف عرب الو�صائل التالية:

الرقم املوحد )966920003777+( ملالحظات ال�صيوف الكرام واقرتاحاتهم، الفاك�س )966126863150+(

)www.saudia.com/crform( للتوا�صل اإلكرتونًيا عن طريق موقع »ال�صعودية« على �صبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�س على الرابط

Twitter: @Saudia_care
يف حال عدم و�صول اأمتعتكم اأو ت�صررها ناأمل منكم اإبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.

اأما بريدًيا فيمكنكم املرا�صلة بالكتابة اإىل ) اإدارة عالقات ال�صيوف باخلطوط ال�صعودية مركز تكلفة 769 و�صندوق بريد 620 جدة 21231 اململكة العربية ال�صعودية(.

رعاية األطفال المسافرين وحدهم
تقبل »ال�صعودية« �صفر الأطفال غري امل�صاحبني من �صن اخلام�صة، والذين مل يبلغوا بعد 

�صن الثانية ع�صرة امل�صافرين مبفردهم، اأو مع �صخ�س اآخر عمره خم�س ع�صرة �صنة اأو اأقل، 

وذلك عند طلب اخلدمة قبل 24 �صاعة من موعد الرحلة يف اأثناء اإجراءات احلجز.

ضيوفنا الكرام 
ا العائالت،  اخلطوط اجلوية العربية ال�صعودية.. تود اأن تنبه ال�صيوف الكرام، خ�صو�صً

باأن طاولت الطعام قد اأعدت لغر�س معني، ول حتتمل اأوزاًنا باأكرث مما خ�ص�صت له، 

حيث درج بع�س �صيوفنا الكرام على رفع اأطفالهم عليها للرتويح 

عنهم عندما ي�صعرون بامللل.

ننبه اإىل ذلك حفاًظا على اأطفالنا وممتلكاتنا، ونثق متاًما باأن 

�صيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.

مع اأمنياتنا برحلة �صعيدة جلميع اأفراد العائلة.

SPA الطيران الخاص
Falcon 7X  فالكون

ال�صعة املقعدية 14 مقعًدا.

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

الخطوط السعودية للشحن
املوقع الر�صمي 

www.saudiacargo.com
الربيد الإلكرتوين 

cargocic@saudia.com
الهاتف املوحد: 

+966  92000  1668
خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم # 1

خلدمة املطالبات حتويلة رقم # 2

خلدمة مبيعات رحالت ال�صحن املوؤجرة حتويلة رقم # 3

وجبات خاصة 
تقدم »ال�صعودية« ت�صكيلة وا�صعة من الوجبات اخلا�صة 

للذين يتبعون نظام حمية لأي �صبب �صحي.

ألنه األسرع واألسهل 
في المملكة

رقم موحد للحجز:

920022222

USA:  1-800-472-8342

Jordan:  065777766

UK:  03712004433

France:  0820200505

Italy:  06895848

Switzerland:  0848006600

Germany:  01803698888

Spain:  902534444

أرقام الحجز 
من خارج 
المملكة

Hawker 400XP هوكر

ال�صعة املقعدية 6 مقاعد. 

حلجز طائرتك اخلا�صة

اأو املزيد من املعلومات:

+966  9200 هاتف:13310 

spa@spa.sa :بريد اإلكرتوين

www.spa.sa :املوقع

إرشادات األمتعة
ا�صتالم  من  التاأكد  »ال�صعودية«  تاأمل  و�صهولة  راحة  اأكرث  �صفرك  جلعل  	•

اأمتعتكم اخلا�صة بكم يف حمطة الو�صول، وذلك مبطابقة الأرقام 

التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على 

الأمتعة، ولي�س بال�صكل واللون. 

خدمات  موظف  اإبالغ  منكم  ناأمل  ت�صررها،  اأو  اأمتعتكم  و�صول  عدم  حال  يف  	•
الأمتعة مبحطة الو�صول.

مركز العناية باأع�صاء الفر�صان

Alfursan Care Center
   Tel: +966 14 847 9797 :هاتف 

خدمات احلجز واإ�صدار مكافاآت تذاكر الفر�صان يف اململكة العربية ال�صعودية

Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 14 847 9480 :فاك�س    •   Tel:  9200 هاتف: 22222 

خدمات مكافاآت الفر�صان خارج اململكة

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
   Tel: +966 12 686 1010 :هاتف

alfursan@saudia.com

	•

	•

	•
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B747-8F
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B747-8F
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B747-8F

B777-F

إدارة عالقات الضيوف

عطالت السعودية .. عش 
لتكتشف 

من�صة اإلكرتونية متقدمة 

ت�صاعد ال�صيوف على التخطيط 

الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وباأ�صعار تناف�صية من خالل املوقع الإلكرتوين 

اخلا�س بعطالت ال�صعودية holidaysbysaudia.com، حيث يوفر املوقع باقة متنوعة 

من العطالت واملتوافرة �صمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان 

والفنادق، اإ�صافة اإىل اإمكانية ا�صتئجار �صيارة، اأو حجز جولت �صياحية.

اأرقام الت�صال:

من داخل اململكة: 920033136

من بقية الدول: 966115114676+

support@holidaysbysaudia.com :الربيد الإلكرتوين







FLEET األسطول

Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class

B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class

C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class

D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class

Length: 259 ft (78.86 m)

Wingspan: 213 ft (64.80 m)

Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 7,930 nautical miles (14,685 km)

بوينج 777 - 368
املجموعة األولى: 413 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 383 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 381 مقعداً:: 30 لدرجة األعمال، 351 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 305 مقاعد: 24 للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 245 لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: 290 مقعداً:12  للدرجة األولى، 36 لدرجة األعمال، 242 لدرجة الضيافة.

الطول: 259 قدمًا )78٫86 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 213 قدمًا )64٫80 متر(.

السرعة عند االستواء: 493 عقدة )567 ميل/ساعة، 913 كم/ساعة(.
 االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(

املدى: 7930 مياًل )14٫685 كم(.

Boeing B787-9 Dreamliner
Seating Capacity: 298 seats

24 Business Class, 274 Guest Class

Length: 206 ft 1 in (62.8 m)

Wingspan: 197 ft 3 in (60.1 m)

Cruising speed: 490 knots (567 mph, 912 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 8000-8300 nautical miles (14,800-15,372 km)

بوينج 787 - 9 درميالينر
السعة املقعدية: 298 مقعداً.

24 لدرجة األعمال، 274 لدرجة الضيافة.
الطول: 206 أقدام )62٫8 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 197 قدمًا )60٫1 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة، )567 ميل/ساعة، 912 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 8000 - 8300 ميل، )14٫800 - 15٫372 كم(.

بوينج 777 - 268
املجموعة األولى: 232 مقعداً، 24 للدرجة األولى، 38 لدرجة األعمال، 170 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 341 مقعداً، 14 لدرجة األعمال، 327 لدرجة الضيافة.
الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 200 قدم )60٫94 متر(.
السرعة عند االستواء: 490 عقدة )563 ميل/ساعة، 905 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 43٫000 قدم )13٫100 متر(.
املدى: 5٫240 ميل، )9٫700 كم(.

Boeing B777-268
A: 232 seats 24 First Class, 38 Business Class, 170 Guest Class

B: 341 seats – 14 Business Class, 327 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 200 ft (60.94 m)

Cruising speed: 490 knots (563 mph, 905 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m)

Range: 5,240 nautical miles (9,700 km) 

إيرباص 300 - 330
املجموعة األولى: 298 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 262 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: 288 مقعداً: 36 لدرجة األعمال، 252 لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: 330 مقعداً: 30 لدرجة األعمال، 300 لدرجة الضيافة.

الطول: 209 أقدام )63٫73 متر(.
املسافة بني اجلناحني: 198 قدمًا )60٫30 متر(.

السرعة عند االستواء: 470 عقدة )537 ميل/ساعة، 871 كم/ساعة(.
االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.

املدى: 5٫850 ميل، )10٫830 كم(.

Airbus A330-300
A: 298 seats, 36 Business Class, 262 Guest Class

B: 288 seats, 36 Business Class, 252 Guest Class

C: 330 seats, 30 Business Class, 300 Guest Class

Length: 209 ft (63.73 m)

Wingspan: 198 ft (60.30 m)

Cruising Speed: 470 knots (537 mph, 871 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 5,850 nautical miles (10,830 km)

إيرباص 321
السعة املقعدية: 165 مقعداً.

20 لدرجة األعمال، و 145 لدرجة الضيافة.
الطول: 146 قدمًا )44٫51 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫000 ميل، )5٫600 كم(.

Airbus A321
Seating Capacity: 165 seats

20 Business Class, 145 Guest Class

Length: 146 ft (44.51 m)

Wingspan: 112 ft (34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,000 nautical miles (5,600 km)

320ceo إيرباص
املجموعة األولى: 116 مقعداً - 20 لدرجة األعمال، 96 لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: 132 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 120 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 112 قدمًا )34٫10 متر(.
السرعة عند االستواء: 447 عقدة )511 ميل/ساعة، 828 كم/ساعة(.

االرتفاع األقصى لالستواء: 36٫000 قدم )11٫000 متر(.
املدى: 3٫200 ميل، )5٫900 كم(.

املجموعة الثالثة: 144 مقعداً - 12 لدرجة األعمال، 132 لدرجة الضيافة.
الطول: 123 قدمًا )37٫57 متر(.

املسافة بني اجلناحني: 117 قدمًا )35٫80 متر(.
السرعة عند االستواء: 515 ميل/ساعة، 829 كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: 39٫100 – 41٫000 قدم )11٫900 – 12٫500 متر(.
املدى: 3٫300 ميل )6٫100 كم(.

Airbus A320ceo
A: 116 seats – 20 Business Class, 96 Guest Class

B: 132 seats – 12 Business Class, 120 Guest Class

Length: 123 ft 3 in (37.57 m)

Wingspan: 112 ft ( 34.10 m)

Cruising speed: 447 knots (511 mph, 828 km/h)

Maximum Cruising Altitude: 36,000 ft (11,000 m)

Range: 3,200 nautical miles (5,900 km)

C: 144 seats – 12 Business Class, 132 Guest Class

Length: 123 ft  3 in (37.57 m)

Wingspan: 117 ft  5 in (35.80 m)

Cursing speed: 515 mph (829 km/h)

Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m)

Range: 3,300 nautical miles (6,100 km)
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talk about it; you tweet about it.” To be 
a part of that buzz, become a member 
of a book club at a local library or 
bookstore, or a digital one such as Our 
Shared Shelf, the feminist group started 
in 2016 by actress and United Nations 
representative Emma Watson (it has 
215,765 members and counting).

For good recommendations without 
a commitment (and to delve into genres 
you’re not normally drawn to), explore 
what Lucas calls “the bookternet,” 
and find blogs like parnassusmusing.
net, from Nashville’s Parnassus Books 
owners Ann Patchett and Karen Hayes; 
brainpickings.org, by Maria Popova; 
and lithub.com, created by Grove 
Atlantic and Electric Literature. The site 
themillions.com previews noteworthy 
releases and does monthly top 10 lists. 
And podcasts such as “Book Riot” and 
“What Should I Read Next?” feature 
lively literary discussions. Then pay 
it forward — and become the book 
whisperer in your circle — by sharing 
your picks on social media or goodreads.
com, a site that lets you track what you’ve 
read on a virtual shelf, upload reviews 
and correspond with other bookworms. 
(Kids can log onto biblionasium.com, a 
similar community for children.)
Revisit the library   |   Supporting indie 
bookstores is always worthy, but for an 
endless feast of free reads, head to your 
local temple of literature, the public 
library. Even more instantly gratifying: 
Download the e‑reader app Libby, 
which lets you link multiple library 
cards and borrow both audiobooks and 
e‑books (which you can enjoy on your 
smartphone or Kindle).
Another effortless idea   |   Do regular 
swaps with friends and co‑workers to 

keep your reading momentum going. 
And if you’re a fan of subscription 
services, consider the Book of the Month 
Club (tag line: “Read. Love. Repeat.”), 
which is 92 years old but thoroughly 
modern. It costs about the price of a 
paperback per month, and members get 
to select from five recently published, 
smartly curated titles.

Nurture Little Minds
Begin at birth   |   The most critical 
years for brain development are 
from 0 to 3 years old. Reading aloud 
to children from infancy not only 
helps them develop language and 
early‑literacy skills; it’s another kind 
of cuddle time that comforts them 
by engaging their minds and their 
imaginations. Recognizing this, in 
1989 two pediatricians at Boston 
Medical Center launched Reach Out 
and Read, which provides books 
(like Margaret Wise Brown’s classic 
“Goodnight Moon” and John Steptoe’s 
“Mufaro’s Beautiful Daughters”) 
to doctors, who then give them 
to parents, starting at newborns’ 
checkups, along with a prescription to 
read together. Today, the organization 
is nationwide and has given 7.2 million 
books to 4.7 million children.

If you don’t have kids, or yours are 
grown up, make a difference by signing 
up to be a reader at select pediatric 
clinics, or collecting books to donate to 
waiting rooms through Reach Out and 
Read. More great resources: Reading 
Partners and AARP Foundation’s 
Experience Corps both train volunteers 
to help tutor children with reading in 
schools.
Fill their world with books   |   Whether 

they’re your own or borrowed from the 
library, their mere presence in the home 
can work wonders. A 2010 University of 
Nevada study showed that having a large 
collection has a greater effect on the 
level of education a child will attain than 
whether her parents are rich or poor, 
university grads or high school dropouts. 
As few as 20 can make an impact, says 
study leader and professor Mariah 
Evans. Also, listen to family‑friendly 
audiobooks in the car, take kids to 
age‑appropriate author readings and 
continue reading aloud to older kids as a 
comforting ritual. 

But simplest of all, be the reader you 
want your children to be. Let them 
see you get as excited about turning a 
page as you are about turning on the 
TV, because “children who grow up in 
households where reading is modeled 
and valued are going to want to read 
as well,” says John Hutton, M.D., an 
assistant professor at the Reading 
& Literacy Discovery Center of the 
Cincinnati Children’s Hospital.
SPREAD THE WORD   |   In cities 
across the country, the National Book 
Foundation is working to get books 
into the hands of low‑income kids and 
families. Its Book Rich Environments 
initiative distributes free volumes, 
donated by publishers to public‑housing 
authorities, who then give them 
out at housing units, libraries and 
community centers so all children can 
lose themselves in a story. And the 
foundation’s BookUp program hires 
authors to lead after‑school reading 
groups and bring middle schoolers on 
field trips to libraries and stores, even 
giving them a stipend to fill up their own 
shelves at home. 

  Reading aloud to children from infancy 
not only helps  them develop language

 and early‑literacy skills; it’s another
 kind of cuddle time that comforts

them  by engaging their minds and
their imaginations  
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A Novel Idea
Read, read and read.

Reading has many educational,
cultural, psychological and cognitive benefits.

Author: Eleni N. Gage

A richer vocabulary, a deeper 
understanding of others and a 

longer life span (by nearly two more 
years, according to a 2016 Yale School 
of Public Health study) are all at your 
fingertips if you do one simple thing: 
Read a book for at least 30 minutes a 
day. The habit has also been shown to 
reduce symptoms of depression, make 
us feel part of a community and help 
stave off dementia. For children, the 
rewards are even greater: A 2013 British 
study found that reading for pleasure 
has more impact on the cognitive 
development of adolescents than their 
parents’ level of education. And for 
humans of every age, it offers an instant 
escape, opening doors to faraway worlds 
and experiences. But here’s the most 
surprising fact of all: 24% of Americans 
didn’t read a single book last year.

As science continues to illuminate 
the power of reading, a handful of 
organizations and resources are making 
it easier to discover wonderful books, 
access them instantly and spread the 
word to your friends — as well as foster 
that same passion in your kids.

Nurture Your Mind
Redirect some time   |   For starters, 
replace clickbait with an engrossing 
thriller — or memoir, or whatever lights 
up your neurons — while you commute, 
stand in line or wind down at bedtime. 
You’ll be polishing off a book a week, 
and feeling positive results, in no time.
Join a club   |   “Reading is a 
solitary enterprise, but it can also 
be collaborative,” says Lisa Lucas, 
executive director of the National Book 
Foundation, in New York City. When 
you’ve finished a book you love, “you 
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  In successful global cities around the world,
high‑skilled migrants play an integral part

in a virtuous cycle of innovation and growth,
which, in turn, attracts more talent 

reflects the extent to which people define 
themselves in a nationalist manner. 
The second factor is the perception 
of scarcity: the degree to which key 
economic resources – public services, 
jobs, and so forth – are believed to be 
under strain.

In our study, we found a close 
association between the perceived 
impact of migrants on such resources 
and attitudes toward migration. Yet 
people’s views are not set in stone. Japan’s 
experience suggests that by correcting 
the widespread misperception that 
migrants consume more resources than 
they actually do, policymakers can 
begin to build public support for more 
accommodative immigration policies.

To correct misperceptions, however, 
substantive action will also be required. 
For example, when public services are 
under pressure, support for migration 
tends to decline across all cohorts. The 
idea that there is only a given quantity 
of some service to go around – also 
known as the “fixed quantity” fallacy or 
the “lump of labor” fallacy in the case 
of jobs – becomes more acute. Anti‑
migrant attitudes typically intensify 
when concerns about public services and 
jobs grow.

Against this background, the austerity 
policies enacted across Western 
democracies over the past decade may 
have had an impact, particularly among 
poorer communities that felt the tightest 
squeeze. Moreover, those with lower 
levels of educational attainment are more 
likely to have felt the effects of economic 
stagnation and to identify more strongly 
with their national identity.

It’s the Politics, Stupid
Though economic and demographic 
conditions factor into attitudes toward 
migrants, they do not explain why 
migration has become such a mobilizing 
political issue. In fact, in the UK, 
attitudes toward immigrants have 
actually become more accepting over the 

long term. At the same time, however, 
policymaking has become much more 
sensitive to anti‑immigrant attitudes 
than in the past.

One reason for this, at least in the 
case of Europe, is that as traditional 
center‑left‑ and center‑right parties have 
converged on matters of economic and 
social policy, new identity‑based parties 
have steadily occupied the space left 
behind. Unlike mainstream “big tent” 
parties, these political newcomers have 
built coalitions on the basis of narrow 
cultural issues.

Migration is one such issue, because 
it can be framed in such a way as to 
tap into deeply held, value‑based 
dispositions. This strategic use of the 
issue should be familiar to anyone 
who has watched the rise of right‑
wing nationalist parties across Europe 
in recent years. Moreover, nationalist 
movements have enjoyed a notable 
boost since the financial crisis, which 
ushered in a new era of anti‑elitism and 
skepticism toward the establishment and 
specialized expertise.

This combination with anti‑elitism 
has served right‑wing anti‑immigrant 
candidates disproportionately well in 
both the US and Europe. By framing 
migration as a threat to national identity, 
today’s populists have altered the terms 
of debate. For example, because the 
debate is now focused squarely on the 
supposed threat to cultural integrity, 
the widespread failure to distinguish 
between refugee and immigration 
policies no longer matters. Mainstream 
politicians either move to the right on 
immigration, as Hillary Clinton recently 
showed by calling for Europe to “get a 
handle on migration,” or avoid the topic 
altogether. In the European Parliament 
elections next May, the issue could prove 
decisive.

Whatever happens, it is clear that 
nationalist and populist politics have 
reached the point that migration will 
remain a central issue in the contest 

between big‑tent and identitybased 
parties. This fact alone has dangerous 
implications for economic policymaking, 
particularly in Europe, where freedom of 
movement – internal migration – is one 
of the pillars on which the EU stands.

One way or another, citizens’ concerns 
about immigration need to be addressed, 
as do the root causes of their economic 
anxiety. As our research shows, the 
economic impact of migration depends 
on the policies that are in place to 
manage it. Migrants need to be able to 
access jobs that match their skills, and 
their contributions to growth need to be 
widely shared.

In the current era, however, public 
attitudes toward migration in too 
many countries are at odds with such 
objectives; rather than being recognized 
as an engine of growth, migration is now 
seen as an economic and cultural threat. 
Countries in desperate need of migration 
to offset collapsing fertility rates are 
lining up against it. The politicians vying 
to prove their toughness on immigration 
are not just polarizing electorates 
across the Western world. They are also 
engaging in a strategy that threatens to 
derail their countries’ economies. 

*  Ian Goldin, Professor of Globalization and 
Development and Director of the Oxford 
Martin Programme on Technological 
and Economic Change at the University 
of Oxford, is the author of The Pursuit of 
Development: Economic Growth, Social 
Change, and Ideas; Exceptional People: 
How Migration Shaped Our World 
and Will Define Our Future, and Age 
of Discovery: Navigating the Risks and 
Rewards of Our New Renaissance, and the 
co‑author of The Butterfly Defect: How 
Globalization Creates Systemic Risks, and 
What to Do About It.

*  Benjamin Nabarro is a Senior Associate 
in the Global Strategy and Macro Group 
at Citigroup, and a co‑author of Migration 
and the Economy: Economic
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competition from migrants.
Accordingly, measures that help 

migrants find employment that is 
appropriate to their skills would 
lead to higher incomes for low‑skill 
native workers, improved outcomes 
for migrants themselves, and better 
aggregate economic performance. In 
our study, we found that a substantial 
part of the “migrant wage penalty” 
is tied to immigrants’ lack of access 
to higher‑paying occupations (even 
after controlling for education). What 
is needed are policies to overcome 
informational barriers such as private 
work listings. To that end, Germany’s 
active labor market policies offer a 
serviceable model.

In the absence of policies that spread 

migrants’ contributions across the 
whole of society (and address a range 
of other social ills), populist proposals 
to curtail immigration will continue to 
gain steam and pose a threat to Western 
economies. Aging societies need 
immigrants to pay taxes and contribute 
to the economy, especially when they 
have high public‑sector debt burdens 
and slowing productivity growth. 
And even if that were not the case, 
immigrants are ideal taxpayers. Because 
they typically are educated elsewhere 
and emigrate before retirement, they 
pay more in taxes to their new country 
than they take out in benefits.

The problem is that many voters 
in advanced economies don’t realize 
this. In the ongoing debate over 

immigration, misconceptions abound. 
Migration is widely seen as more 
extensive and less productive than 
it really is. Across the US, the UK, 
and Germany, survey respondents 
overestimate the unemployment rate 
among migrants by a factor of five, 
and the proportion of low‑income 
migrant households by a factor of 
two. Still, insofar as there has been a 
recent change in attitudes, it has been 
concentrated among specific subgroups.

Threats, Real and Imagined
Two factors drive attitudes toward 
migration. The first is the degree of 
national solidarity, which describes 
the extent to which people empathize 
with those of a different nationality and 
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patent. Moreover, there are indications 
that migrants contribute to aggregate 
productivity growth. Efforts to measure 
this phenomenon have been frustrated 
by the fact that higher productivity 
growth can be both a cause and an 
effect of migration. But in our study, we 
overcame this endogeneity challenge 
econometrically and identified strong 
positive effects from migration. 
Our findings thus corroborate 
microeconomic and experiential 
evidence showing that policies designed 
to promote skilled migration can indeed 
boost domestic innovation.

Generally speaking, the productivity 
benefits from migration stem from high‑
skilled workers (though unskilled and 
semi‑skilled workers can also make a 
positive net contribution). In successful 
global cities around the world, high‑
skilled migrants play an integral part in a 
virtuous cycle of innovation and growth, 
which, in turn, attracts more talent. 
Hence, most cutting‑edge innovation 
has become increasingly concentrated 
in regional economic clusters with large 
migrant populations.

For example, migrants make up 
45% of the population in Toronto and 
Vancouver, around 35% in London 
and Melbourne, and as much as 95% 
in Dubai. And skilled migration, in 
particular, is heavily concentrated in a 
handful of cities within a small set of 
“destination” economies. The US alone 
has historically hosted almost half of all 
high skilled migrants in the OECD, and 
one‑third of all high‑skilled migrants 
worldwide (based on 2010 figures).

Migrants play a disproportionate 
and central role in the breakthrough 
innovations that have set some regional 
economies apart. And the higher 
the migrant’s standing in the skill 
or “success” distribution, the more 
disproportionate his or her contribution 
becomes. Breakthroughs in scholarship, 
entrepreneurship, cultural industries, 
and business leadership are all strongly 

correlated with skilled migration.
Moreover, the global market for 

skilled migration is highly integrated, 
which means that the most productive 
workers tend to go wherever the rewards 
and opportunities are the greatest. 
This movement of talent then creates a 
growing global network for the diffusion 
of new ideas and technologies.

The Circle of Distrust
Today’s innovation hubs rebut the 
idea that high levels of immigration 
are inherently intolerable to host 
communities. When cities or regions 
enjoy the direct benefits of migration, 
they are understandably more tolerant. 
The problem is that many of those left 
outside such clusters of dynamism 
have come to associate their exclusion 
and alienation at least partly with the 
immigrants they see inside. While 
migrants from around the world appear 
to be thriving in the new centers of 
cosmopolitanism, a growing number of 
people from declining cities and towns 
cannot find jobs or sustain a decent 
standard of living. Such pronounced 
regional disparities have created fertile 
ground for politicians seeking to 
mobilize the disaffected.

Were national policymakers to limit 
the flow of immigrants, cities like 
London and New York would have 
the most to lose. A severe disruption 
to migration might also have negative 
spillover effects, given that regional 
innovation clusters tend to drive 
a higher proportion of aggregate 
productivity growth. And yet the 
benefits of that growth are not being felt 
across the entire economy. The challenge 
for policymakers, then, is to ensure that 
they are.

If the benefits of migration were 
shared more widely, the political 
salience of immigration would start to 
weaken, reducing the risk of growth‑
inhibiting restrictive policies. As matters 
stand, a laid‑off blue‑collar worker in 

Wisconsin is unlikely to be swayed by 
abstract arguments about the virtues 
of migration or the benefits of living 
in Palo Alto. For such workers, the 
new normal is stagnating income, 
increasingly scarce opportunities, and 
rising income and wealth inequality – all 
of which have been compounded by the 
2008 financial crisis.

The first step in pushing back against 
anti‑immigrant sentiment, then, is to 
acknowledge that migrants are not 
necessarily always beneficial to all 
groups. As with trade liberalization and 
other policy reforms, the “aggregate 
benefits” that may result do not mean 
that “everyone benefits.” There will 
always be particular groups or regions in 
need of protection or compensation.

Migration Haves and Have-Nots
In our study, we found that while 
immigration boosts overall levels of 
income and growth, it has left native‑
born low‑skill workers, in particular, 
at a disadvantage. Migrants across a 
number of advanced economies have 
been competing with low‑skill workers 
while complementing higher‑skill 
workers, thus skewing the aggregate 
benefits toward higher earners. Still, it 
is worth noting that in many cases, the 
workers most at risk of being substituted 
for migrants are migrants themselves. In 
fact, this observation has been borne out 
in the UK, where wage growth among 
migrants has lagged that of natives since 
the increase in immigration that began 
in around 2004.

Nonetheless, even if low‑skill native 
workers are not at a particularly high 
risk of losing out to low‑skill migrants, 
sometimes they are replaced by higher‑
skill migrants entering occupations 
for which they are overqualified. 
Generally speaking, outcomes that 
boost inequality are often driven by 
poor skill recognition, the effect of 
which is to subject lowskilled workers 
to disproportionate labor‑market 

  In a recent study, we found that migration has made a 
substantial contribution to growth in OECD economies

since the 2008 financial crisis, but that the aggregate
benefits have not been distributed equally

across regions and income groups 
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without a more nuanced understanding 
of the economic and social impact 
of migration, we will be unable to 
formulate policies that support growth 
and safeguard the welfare of citizens and 
migrants alike.

In a recent study, we found that 
migration has made a substantial 
contribution to growth in OECD 
economies since the 2008 financial 
crisis, but that the aggregate benefits 
have not been distributed equally 
across regions and income groups. 
Our research also provides fresh 
evidence of the widening disconnect 
between perceptions about migration 
and the reality. It turns out that as the 
anti‑immigrant tide has risen, overall 

migration has fallen, and this has 
translated into weaker growth, posing 
new fiscal and social risks.

To understand the implications 
of falling migration in advanced 
economies, consider that around two‑
thirds of US growth between 2011 and 
2016 was due to the labor‑supply effects 
of immigrant workers. In the UK, we 
estimate that if immigration had been 
frozen in 1990, the economy as of 2014 
would have been 9% smaller, implying 
a real (inflationadjusted) GDP loss of 
more than £175 billion ($215 billion) 
in 2016 prices. In Germany under the 
same scenario, the loss would have been 
around 6%, or over €155 billion ($206 
billion) in 2010 prices.

High Returns
These estimates likely understate the 
impact of freezing immigration, because 
they account only for newcomers’ direct 
labor‑supply effects. Yet migration 
also has wider long‑term benefits. For 
example, there is evidence that it adds 
to the female labor supply, by increasing 
the workforce‑participation rate of low‑
skilled women, and the hours worked 
among higher‑skilled women.

Migration also drives innovation. In 
the US and the UK, migrants are 2‑3 
times more likely than native‑born 
citizens to start their own business, 
lead a firm to “unicorn” status (a $1 
billion valuation), win a Nobel Prize 
or Academy Award, or register a 
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  If the benefits of migration were shared
more widely, the political salience

of immigration would start to weaken, 
reducing the risk of growth-inhibiting restrictive policies 

Debates about immigration 
are roiling the world’s 

democracies. In the run‑up to the US 
midterm elections this year, President 
Donald Trump sought to rally his base 
by making an issue out of a “caravan” 
of impoverished Central Americans 
making its way on foot to the southern 
border. In the United Kingdom, 
warnings of imminent mass immigration 
of Turkish people contributed to the 
June 2016 vote in favor of leaving the 
European Union. In Italy, Hungary, 
Austria, and elsewhere, populists 
have tightened their grip on power 
by politicizing flows of migrants and 
asylum seekers from the Middle East 
and North Africa. And, in Germany, 
Friedrich Merz, a Christian Democrat 
who hopes to succeed Chancellor Angela 
Merkel, recently questioned whether the 
right to asylum should remain enshrined 

in Germany’s post‑war constitution.
Though the situation differs from 

country to country, refugees have 
increasingly become synonymous with 
economic migrants, and both have 
taken center stage in heated debates 
about national identity and personal 
values. But, even though migration has 
had significant macroeconomic effects 
across many OECD countries in recent 
years, nowhere has the political struggle 
proved amenable to cool‑headed analysis 
of migrants’ actual economic role in 
Western democracies.

The more immigration becomes 
central to a broader cultural politics, the 
more likely it is that policy responses 
will be driven by non‑economic 
considerations. The results may be 
disruptive, threatening economic 
growth and, in turn, risking further 
political discontent.

A Political Heist
The migration issue owes its current 
salience not to a sudden change in 
immigration patterns, nor even to 
changing societal attitudes toward 
migration, but rather to our current 
politics. Issues like immigration and 
treatment of national or religious 
minorities can easily be turned into a 
galvanizing hot‑button issue. When 
new political parties and movements 
– from Trump’s “America First” 
faction to Lega in Italy under Matteo 
Salvini – seize on immigration to carve 
out a constituency for themselves, 
mainstream parties feel forced to 
respond, moving the issue to the center 
of electoral politics.

In the context of today’s debate, 
economic migration, in particular, has 
come to be seen as either an unalloyed 
good or an irreconcilable bad. And yet, 
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In the current era, rather than being recognized
as an engine of growth, migration is now seen as

an economic and cultural threat.
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leaders accustomed to emphasising the 
will, wise power requires letting go.

Three principles   |   Three principles, in 
particular, are key to developing the self‑
mastery that nurtures wise power.

First, a duality of mind that compre‑
hends multiple sides of an issue, rather 
than being restricted to the side that con‑
forms to our pre‑existing vision of things. 
With wisdom of the mind, we can go even 
further, overcoming the mind’s natural ten‑
dency to create inflexible oppositions. We 
learn to see a world large enough to hold 
contradictions in tension without forcing 
resolution – i.e. a both/and instead of 
either/or mentality. By being conscious of 
the way we look at things, we also develop 
our ability to choose how to look at things.

Second, an emotional maturity that 
allows us to cope with distasteful things 
just as well as we naturally warm to other 
things. The world, after all, contains plenty 
on both sides. The tendency to shrink 
from things we dislike diminishes our 
sense of reality and, by extension, our cog‑
nitive agility. Emotional maturity develops 
our ability to know both our likes and 
dislikes and to recognise them as feelings 
that we project onto the world, not innate 
properties of things. We needn’t abandon, 
nor even resist our natural judgements of 
goodness and badness. Instead, we need 
to be fully aware of them so that we can 
create some distance. Because we can feel 
without being controlled by our feelings, 
we learn to influence our emotions while 
we are influenced by them.

Third, a generosity of soul that feeds 
on dreams to inspire and motivate real 
action. When we are well‑connected with 
our fundamental dreams and aspirations, 
we are more susceptible to shift an unex‑
pected turn of events into an opportunity. 
Instead of reacting to all the things that 
can make us fail to reach our goals, we 
learn when and how we must change our 
goals to succeed in life. Loosening our 

grip on transitory goals reduces fear of 
failure and discomfort with the unknown. 
Instead of being prisoners of our goals, we 
dream beyond them and learn to master 
the art of surprise that life can be.

The principles in practice   |   Let’s take 
a practical example. How could we apply 
the principles of wise power to a business 
problem involving, say, technological in‑
novation? First, the cognitive agility that 
comes with duality of mind allows us to 
better understand why innovation could 
be both a blessing and a curse. Indeed, in‑
novation is a major source of competitive 
advantage for business, yet it can also pose 
a risk for the environment or for society, 
locking us into technological choices that 
are in fact detrimental over the long term.

Moreover, new technologies can often 
be frightening, as they carry the threat 
of our own obsolescence. Emotional ma‑
turity helps us recognise that the fear of 
technology has good sides, e.g. sensitivity 
to early warning signals, consistency of 
identity, healthy scepticism toward fads, 
etc. By accepting these emotions, we 
can avoid becoming the prisoners of in‑
novation. Facing our fears thus feeds the 
process of cultivating wise prudence.

So what is the purpose of technology? 
What is the dream beyond innovation? 
These questions are of crucial importance. 
As leaders, our ability to answer them with 
a vision is a powerful asset for organisa‑
tions. It creates motivation and develops 
a passion for the future.  It attracts and 
retains talent. The power of a dream helps 
us find a genuine purpose and a meaning 
in technology. It guides our technological 
innovation towards a better world rather 
than making innovation an end in itself.

A wiser approach to crisis manage-
ment   |   Wise power also helps in 
managing potential ethical crises. In the 
face of a serious accusation of organ‑
isational wrongdoing (e.g. corruption 

or illicit business practice), the first 
principle – duality of mind – compels 
curiosity. Rather than immediately dis‑
missing the accusation as inconsistent 
with what we know of the organisation, 
we need to seek out all available infor‑
mation. Instead of resorting to reflex‑
ive denial, wise leaders may ask the 
company’s accuser, “Oh, if you know 
something that I don’t, tell me every‑
thing. I may not be fully aware.”

The second principle – emotional ma‑
turity – encourages compassion. Instead 
of reacting in outrage, we might say to 
the accuser, “What you tell me makes 
me feel very bad. I want to do something 
about it.” Acknowledging and making 
space for the emotion not only estab‑
lishes common ground, but it also builds 
credibility. This breaks the feedback loop 
of violence (verbal or otherwise) that can 
make a bad situation even worse.

The third principle – generosity 
of soul – points the way forward. As 
wiser leaders, we train ourselves to give 
substance to responses such as, “What 
we ultimately want is for the company 
to be useful to society.” If the accusation 
proves to be true, action can be taken to 
bring the organisation’s culture and con‑
duct back in line with its original ideal. 
The crisis can become an opportunity 
to return the purpose of the business 
to its rightful place at the very core of 
organisational activity. The organisation 
is likely to emerge from the firestorm 
both stronger than before and with a 
renewed sense of purpose.

With wise power, we care for end 
results while learning to forge our own 
path, aligned with what is most impor‑
tant to us and with a vision and purpose 
beyond the immediate goal. 

*  Marc Le Menestrel is a Visiting 
Professor of Corporate Governance and 
Sustainability at INSEAD.

    A harmonious balance of inward‑ and outward‑directed 
power is what I call wise power. It is the embrace of 
 dualities that helps us meet the world halfway: in between 
what we want and what is offered to us. 
    Beyond the illusion of full control, 
     wise power is an art of surprise 
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One of today’s damaging and 
common leadership mis‑

conceptions is the confusion of power 
with external control. All too often, we 
think of power as the ability to direct or 
influence the behaviour of others, or to 
force the course of events to conform to a 
predetermined scheme.

But there is an equally necessary kind 
of power, which is exerted inwardly. It 
turns out that power is as much about 
the ability to adapt to the world around 
us as it is about shaping the world. As the 
global business landscape becomes in‑
creasingly complex, our ability to develop 
our presence and gravitas has become an 

indispensable companion of authority.
A harmonious balance of inward‑ and 

outward‑directed power is what I call 
wise power. It is the embrace of dualities 
that helps us meet the world halfway: 
in between what we want and what is 
offered to us. Beyond the illusion of full 
control, wise power is an art of surprise.

So what is wise power? Fundamentally, 
it is the ability to master the deeper dy‑
namics – not just the surface phenomena 
– affecting the world, an organisation, a 
team, an individual, a conscience. Lead‑
ers developing their wise power train 
their attention towards the underlying 
forces shaping their environment and 

themselves. They are not as easily blind‑
sided by threats or challenges. As their 
thinking is not beholden to entrenched 
prejudices and patterns of behaviour, 
they can devise more effective and more 
meaningful solutions.

The first step towards cultivating wise 
power is to loosen our mental and emo‑
tional grip on the tools that enabled our 
success thus far: our knowledge, experi‑
ence, skills, philosophy, etc. These depend‑
able tools can still be retained – actually, 
they are part of us and could not be dis‑
carded anyway – but we must be prepared 
at any time to stow them and grab hold 
of the new. Especially for high‑achieving 

The 
Three Principles 

of 
Wise Power

If you know how to harness 
the power of your 

mind, heart and soul, you will 
be wiser in the face 

of surprises 
and disruption.

Marc Le Menestrel  *
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or less for protecting the railroad and 
passengers; and in most of these stations 
there were provisions for water supply.

The Madain Saleh train station, built 
in 1907, is still an example of how the 
stations were designed at that time. 
It consists of 16 buildings, including 
administrative buildings, a police sta‑
tion, a health center, workers’ accom‑
modation and rest houses.  A train 
maintenance workshop as well as fuel 
storage buildings can still be seen at the 
Madain Saleh station.

The station was used by pilgrims to 
take rest and to dine in restaurants. Tour‑
ists visiting Saudi Arabia today travel 
to Madinah region to see the remains 
of the Hejaz Railway, which have been 
assembled and converted into a museum, 
where one can see the main building of 
the station and the train maintenance 
workshop besides other facilities.  

The museum consists of 14 halls fea‑
turing the history and heritage of Madi‑
nah from prehistoric times until today. 
But the story of the Railway does not end 
here. Saudi Arabia remained without rail‑
ways until 1951, after the Hejaz Railway 
was destroyed. In 1951, a 15‑km standard 
gauge line opened between Dammam 
and Dhahran. This was later extended to 
Riyadh, the capital city which is 450 km 
away from Dammam.

Another line was opened on a longer 
but more easily graded route between Ri‑
yadh and Hofuf. This laid the foundation 
of the modern railway in Saudi Arabia. 
In 2012, another rail link covering a dis‑
tance of 1400 km from Al‑Jalamid in the 
north of the country to Ras Al‑Khair on 
the Gulf coast was inaugurated. This was 
followed by a few major rail projects.

The Haramain High Speed Line 
between Makkah and Madinah was 
completed early 2018, which was inaugu‑
rated recently by Custodian of the Two 
Holy Mosques King Salman Bin Abdu‑
laziz. The Haramain High Speed Railway 
will be of great help for the pilgrims from 
next year. Another major railway project 
in the pipeline is the Landbridge Project, 
a 945‑km railway from Jeddah to Riyadh.

This is in addition to international 
links, including the Gulf Railway 
Project, which will be one of the largest 
cross‑border rail networks in the world. 
The GCC Railway has plans to connect 
all the Gulf nations with a railway track 
running through the key cities. The 
GCC Railway Project is targeted to be 
completed by 2021. 
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 built in 1907, is still an 
example of how the stations were designed 
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   Many of the beautiful stations of the 
Hejaz Railway can still be visited 
in several cities including Madain Saleh and Tabuk,
  where abandoned locomotives used at 
        those times can be seen  
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Hejaz Railway

the British took over Egypt and captured 
the Suez Canal. The construction of this 
railway line also facilitated at that time 
exchange of commercial goods as trains 
were plying several times in a month to 
and from Madinah.

At times, the frequency of train ser‑
vices was increased to three times in a 
week between Damascus and Madinah, 
covering the whole distance in 72 hours. 
An entire wagon of the train was used as 
a mosque in which pilgrims and people 
used to pray. Moreover, the railway travel 
was comparatively very secure as forests, 
mountains and hostile terrain posed 

greater risk to lives, while riding the 
camel to reach Madinah.

The original plan was to link other 
cities also. But, the Hejaz Railway could 
not link Makkah because the first world 
war broke out, and all construction 
works were stopped abruptly. Today, 
large sections of the railway lie aban‑
doned, and they can be seen in the des‑
ert in the Madinah region. The plan to 
identify and define the route of the Hijaz 
Railway was made by a senior Ottoman 
official named Haji Mukhtar Bey.

The Hejaz Railway was an important 
component of modern Arabia, indicating 

the growth and prosperity of the nations 
at that time. But, the Hejaz Railway was 
destroyed and completely abandoned in 
1917. Whatever the case may be, even 
today the debris of this great railway net‑
work including the train stations, which 
are still standing intact, tell the story of 
the grandeur and the magnificence of 
this vital railway network.

Many of the stations are restored, and 
many of them in Turkey and Syria are still 
in operation. In fact, the planners of Hejaz 
Railway built a number of halting points 
on the way from Damascus to Madinah. 
A station was established every 20 km 
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locomotives used at those times can be 
seen. It is interesting to note here that 
Madinah’s Ottoman Railway Station has 
now become the Hijaz Railway Museum, 
which display and depict different as‑
pects of this age‑old railway system.

In fact, it will be about a century since the 
Hejaz Railway served the vital route across 
the desert. Reportedly, more than 30,000 
pilgrims were initially using the Hejaz Rail‑
way for pilgrimage, indeed a technological 
feat in those olden days. The annual passen‑
ger loads exceeded 300,000 in 1914, mainly 
because of the fact that the Turkish army 
started using the railways for transportation 
of its manpower and supplies.

As long as the history of the Hejaz 
Railway is concerned, it was way back 
in 1900 that the Ottoman Sultan Abdul 
Hamid II made an appeal to Muslims of 
the world to support the building of a 
railway connecting Damascus to the holy 
cities of Makkah and Madinah. Built by 
public support and with the technical 
advice of German engineers, the Hejaz 
Railway connected Damascus with Madi‑
nah precisely in 1908.

At that time, the construction of this 
vital railway link brought many benefits 
to the Ottoman Empire and hundreds 
of thousands of pilgrims chose train 
journey to travel to the Saudi holy cities. 

To this end, it is important to note that 
the railway link replaced the old camel 
caravans that used to take more than 40 
days to reach Madinah from Damascus.

The rail link, in fact, reduced the travel 
time between Damascus and Madinah 
from about 40 days to five days.  These 
two cities Madinah and Damascus 
besides several cities on the way, where 
railway stations were constructed, be‑
came meeting points for pilgrims from 
different regions and nations including 
Anatolia, central Asia, and Russia.

Another advantage was to facilitate the 
transport of infantry and supplies be‑
tween Hejaz and Yemen at a time when 
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Hejaz Railway

  Built in the year 1908, the Hejaz Railway 
   had the original purpose of 
 connecting Istanbul and Hejaz for ensuring 
  a safer journey for pilgrims traveling to the holy   
     cities of Makkah and Madinah 

G
eo

rg
e 

Po
nt

in
o 

Jr.

- February 201985



Immortalized by Holly‑
wood’s Law‑

rence of Arabia, the remnants of Hejaz 
Railway can be seen even today in the 
Kingdom’s Madinah region, explicitly 
explaining different aspects of the history 
and heritage of Arabian Peninsula. Built in 
the year 1908, the Hejaz Railway had the 
original purpose of connecting Istanbul 
and Hejaz (a region in the west of Saudi 
Arabia) for ensuring a safer and quicker 
journey for pilgrims traveling to the holy 
cities of Makkah and Madinah during the 
early days of the 20th century.

The Railway was built on the initiative 
of late Ottoman Sultan Abdul Hamid II to 
facilitate pilgrimage to the holy cities. Un‑
fortunately, the Railway was severely dam‑
aged during World War 1 and the Railway 
operation was completely stopped. 
But today, it is one of the most popular 
tourist spots in the Kingdom because 
it has been restored, preserved, rebuilt and 
kept as original as possible.

A careful study of this huge railway 
project undertaken in Arabian Peninsula 
more than a century ago sheds new light 
on the history and heritage of the region 

in particular and the countries adjoin‑
ing the Kingdom in general. Although 
the Hejaz Railway replaced the camel 
caravans as mode of transportation for 
pilgrims, it at the same time served for 
ferrying troops and provisions between 
Istanbul and Hejaz until 1918.

This Railway line also gave a new boost 
to the commercial and economic links 
between the regions and the countries 
of the network. Many of the beautiful 
stations of Hejaz Railway can still be 
visited in several cities including Madain 
Saleh and Tabuk, where abandoned 

8686

    More than 30,000 pilgrims were 
initially using the Hejaz Railway for pilgrimage 
   every year, indeed a technological feat
   in those olden days  
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For your next trip with SkyTeam visit our Lounge Finder on SkyTeam.com
*Our lounges are open to Elite Plus, First and Business Class customers flying on any SkyTeam airline.

SkyTeam Lounges* are the perfect place for you to do whatever you want to do – work, relax, snack, shower – or simply do 

nothing at all. Choose from more than 600 lounges offered by our member airlines worldwide.

The perfect place
to do it all.
Or do nothing at all.
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SkyTeam

A New Year of Travel
Whether you’re on your way to 

visit friends, family or 
business associates this Lunar New 
Year, SkyTeam’s 19-strong member 
airlines will help you travel smoothly 
and efficiently across Asia. As a broad 
and integrated network, our mem-
bers fly to some of the biggest and 
most exciting cities in the Far East. 

Here are just a few of SkyTeam’s top 
destinations and what to do and see 

when you get there: 
As China’s largest city and financial 

center, Shanghai is served by two inter‑
national airports, making it SkyTeam’s 
busiest destination in the region,  with 
2423 combined departures weekly. 11 
SkyTeam members offer routes to Shang‑
hai’s Pudong International Airport, also 
the home of China Eastern, as well as 
Shanghai Hongqiao International Air‑
port.  Shop souvenirs on Nanjing Road 
or marvel at the city’s futuristic skyline. 

Soekarno–Hatta International Air‑
port serves the Greater Jakarta area on 
Java, Indonesia. It’s our second busiest 
destination with eight SkyTeam mem‑
bers flying to the airport. Jakarta is an 
exciting mix of cultures, best experi‑

enced through the street food markets.
The capital of Yunnan Province, Kun‑

ming is known as ‘the City of Eternal 
Spring’ due to its leafy scenery and 
pleasant climate. Its airport, Kunming 
Changshui International, is our third 
busiest Asian hub. Fly there with one 
of four SkyTeam members, including 
China Eastern.

If you’re traveling to China’s Shaanxi 
Province or the wider Guanzhong area, 
you’ll pass through Xi’an Xianyang 
International, a facility served by five 
SkyTeam members. While visiting Xi’an 
make sure to visit the world‑famous 
Terracotta Army.

With its vibrant shopping scene, 
high tech theme parks, and ancient 
temples, South Korea’s capital Seoul has 
something for everyone. 13 SkyTeam 
member airlines fly there using the new 
Terminal 2 at ICN International, clock‑
ing up 1070 departures weekly.

Beijing is full of wonders such as the 
Forbidden City and the Great Wall. 
China’s capital welcomes 10 SkyTeam 
member airlines to Beijing Capital 
International Airport. The brand new 
Beijing Daxing Airport will become 
the new base for SkyTeam member 

airlines when it opens in 2019.
Four SkyTeam members fly to Xia‑

men, the home of Xiamen Air. Xiamen 
Gaoqi International Airport serves the 
port city located in China’s Fujian Prov‑
ince. The best way to see everything is 
with a leisurely cycle on the world’s lon‑
gest elevated cycling route, the Xiamen 
Cycling Skyway. 

French inspiration is everywhere in 
Ho Chi Minh City, from the architec‑
ture to the flaky baguettes used in iconic 
Bánh Mì sandwiches. Seven SkyTeam 
member airlines offer routes to the city 
formerly known as Saigon.

Taipei, the capital of Taiwan, is a 
huge metropolis with plenty to explore, 
including night markets and skyscrap‑
ers such as the 509m‑tall Taipei 101. 
Get there on one of seven SkyTeam 
members, who fly to Taiwan Taoyuan 
International Airport.

This is just a look at some of the 445 
destinations that SkyTeam alliance mem‑
bers serve – our network stretches far 
and wide across Asia to ensure you reach 
your destination with ease and comfort. 
Wherever you’re headed this holiday 
season, we wish you a very happy and 
prosperous Lunar New Year. 
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Green Lines

The Inca constructed agricultural terraces on the steep hillsides of the Andes. 
Today’s farmers in the region are rediscovering this ancient practice along 

with other productive farming techniques of yore. 

Photograph by: Jason Edwards
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Artistic Premises

A view of the whimsical Casapueblo villa on the sunny, cliff‑lined southern 
coast of Punta Ballena, Uruguay. The home was built by Uruguayan artist 

Carlos Páez Vilaró with whitewashed concrete and stucco in a style
inspired by the mud nests of local hornero birds.

Photograph by: Mike Theiss
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