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رسالة »السعودية«
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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 
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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
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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

اإلعالنية نمو
NUMU ADVERTISING

دبي
هاتف: 4390596 4 00971

فاكس: 4456728 4 00971

إحدى شركات

جشتاد
سياحة الثلج

يوفر منتجع جشتاد تجربة فريدة 
في االستمتاع بالسياحة الشتوية، 

بطبيعته الساحرة التي يستمدها 
من جمال جبال األلب.

األعشاب
فوائد جمة

تؤدي األعشاب دوًرا مهًما في مقاومة 
عالمات تقدم العمر بفعل مكوناتها 

الصحية التي تعزز من ترطيب البشرة 
والحماية من األمراض.

24

تعد صحراء الربع الخالي أكبر صحراء 
رملية متصلة في العالم، وتقع أغلبها 

داخل المملكة العربية السعودية.

الربع الخالي
رمال من تاريخ
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ذكرى البيعة

ذكرى البيعة
نهضة الحاضر والمستقبل

شهدت المملكة العربية السعودية 
تحوالت كبرى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك 

سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، عززت من 
موقعها الريادي إقليمًيا ودولًيا.

تحوالت استراتيجية عاشتها المملكة العربية السعودية 

في السنوات الثالث األخيرة، على المستويين السياسي 

واالقتصادي، عززت من موقعها الريادي ودورها على الساحتين 

اإلقليمية والدولية، بسبب دورها المتعاظم والحنكة السياسية 

في إدارة مختلف الملفات على امتداد الجغرافيا العربية والدولية. 

لقد أسست المملكة لواقع جديد شهد إقامة التحالفات 

اإلسالمية والدولية، وفق نظرة ثاقبة رصدت التحديات التي 

تتربص بالحاضر والمستقبل، وعملت على مجابهتها بكل حنكة 

واقتدار، تستلهم تفاصيلها من رؤية خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، الذي يحتفي أبناء 

الوطن بذكرى مبايعته ملًكا للبالد.
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خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بويع 

ابن عبدالعزيز، حفظه اهلل، يف الثالث من 

ربيع الآخر عام 1436، املوافق 23 يناير 2015. ويف 

هذه املنا�صبة الغالية يتجدد عهد الوفاء واللُّحمة بني 

ال�صعب الأبي وقيادته احلكيمة، التي تقود دفة البالد 

نحو التحول اإىل م�صتقبل تبدت مالحمه احل�صارية 

واملدنية يف �صورة م�صروعات تنموية عمالقة، يجري 

العمل على التخطيط لها وتنفيذها. ويتج�صد كل ذلك 

وفق روؤية خادم احلرمني ال�صريفني، امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز، احلكيمة، التي قاد بها منذ وقت مبكر 

التحول الكبري الذي �صهدته الريا�ض اإبان مدة اإمارته 

عليها، التي امتدت نحو خم�صة عقود، حتولت فيها 

الريا�ض على يديه من جمرد مدينة �صغرية ي�صكنها 

نحو مئتي األف ن�صمة، اإىل حا�صرة عاملية يقطنها ما 

يربو على خم�صة ماليني ن�صمة.

ُيعرف عن خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 

ابن عبدالعزيز، حفظه اهلل، حكمته وروؤيته الثاقبة 

رها  وخرباته ال�صيا�صية والإدارية املحنكة، التي �صخَّ

يف خدمة وطنه والأمة الإ�صالمية والعربية واملجتمع 

الإن�صاين. فقد قال، اأيده اهلل، يف كلمته التي األقاها 

بعد توليه مقاليد احلكم: »اأ�صاأل اهلل اأن يوفقني 

خلدمة �صعبنا العزيز وحتقيق اآماله، واأن يحفظ 

لبالدنا واأمتنا الأمن وال�صتقرار، واأن يحميها من كل 

�صوء ومكروه«.

نهج قويم   |   مل يحد خادم احلرمني ال�صريفني 
امللك �صلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، عن نهج 

القائد املوؤ�ص�ض امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، 

طيب اهلل ثراه، يف الدعم ال�صيا�صي واملعنوي واملادي، 

وال�صعي اجلاد واملتوا�صل لتحقيق تطلعات الأمتني 

العربية والإ�صالمية، وُن�صرة ق�صاياها العادلة. اإذ 

يلخ�ض ذلك، حفظه اهلل، بقوله: »�صنظل بحول اهلل 

وقوته متم�صكني بالنهج القومي، الذي �صارت عليه 

�ض  هذه الدولة منذ تاأ�صي�صها على يد امللك املوؤ�صِّ

عبدالعزيز، رحمه اهلل، وعلى اأيدي اأبنائه من بعده، 

رحمهم اهلل، ولن نحيد عنه اأبًدا، فد�صتورنا هو كتاب 

اهلل تعاىل، و�صنة نبيه، �صلى اهلل عليه و�صلم«.

سرعة اإلنجاز   |   وقد �صهدت اململكة منذ 
تويل امللك �صلمان بن عبدالعزيز مقاليد احلكم 

اأ�صلوًبا مغايًرا ملا عهدته �صابًقا، من جانب 

الإجناز يف زمن قيا�صي، ور�صم نهج جديد على 

امل�صتويني ال�صيا�صي والقت�صادي، بهدف املواكبة 

والن�صجام مع واقع التحولت الدولية التي 

ي�صهدها العامل. وقد ا�صتدعى ذلك اإعداد روؤى 

وبرامج حديثة تعمل على حتقيق النقلة املطلوبة 

يف اململكة اقت�صادًيا، ما ا�صتوجب اإعادة تنظيم 

موؤ�ص�صات الدولة لتعمل على نحو متناغم ميهد 

الطريق لتحقيق ما ت�صبو اإليه حكومة اململكة، 

فجرت اإعادة ت�صكيل جمل�ض الوزراء لي�صهد 

ان�صمام كثري من الأ�صماء ال�صابة، التي ُمنحت 

الفر�صة للقيادة والتغيري، اإىل جانب اإن�صاء 

جمل�صني متخ�ص�صني، هما جمل�ض ال�صوؤون 

ال�صيا�صية والأمنية، وجمل�ض ال�صوؤون القت�صادية 

والتنمية، الذي يرتاأ�صه ويل العهد �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري حممد بن �صلمان، حفظه اهلل.

مشروعات عمالقة   |    متيز حكم خادم 
احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز 

باإطالق م�صروعات تنموية عمالقة. من بني هذه 

امل�صروعات، م�صروع البحر الأحمر الذي ي�صتهدف 

حتويل ال�صاحل ال�صمايل الغربي للمملكة اإىل موقع 

�صياحي فريد، يعزز جتربة ال�صياحة الداخلية، بل 

يرقى برتتيب اململكة على خارطة ال�صياحة العاملية، 

عرب ما يقدمه امل�صروع من خدمات غري م�صبوقة.

ا عن م�صروع القدّية  كما جرى الإعالن اأي�صً

الرتفيهي الذي ُيعد اأكرب مدينة ثقافية وريا�صية 

وترفيهية من نوعها على م�صتوى العامل. ويلخ�ض 

هذا امل�صروع توجهات اململكة واآلية عملها يف تعزيز 

اجلوانب القت�صادية والتنموية داخل املجتمع، 

واإيجاد م�صادر جديدة للدخل، تقلِّ�ض من اإنفاق 

املواطنني لع�صرات املليارات من الريالت على 

الرتفيه خارج اململكة �صنوًيا، ليعاد توجيهها مرة 

اأخرى اإىل الداخل.

ومنذ عهد قريب اأعلن ويل العهد �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري حممد بن �صلمان، حفظه اهلل، عن 

م�صروع مدينة نيوم امل�صتقبلية، التي من املقرر 

اإن�صاوؤها �صمال غرب اململكة العربية ال�صعودية، 

بو�صفها اأ�صخم امل�صروعات ال�صعودية املمتدة بني 

ثالث دول هي ال�صعودية وم�صر والأردن، وت�صهد 

�صخ ا�صتثمارات تبلغ 500 مليار دولر. وتركز على 

جموع املواطنني يبايعون خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل.
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   رسمت المملكة مالمح جديدة 
لسياستها الخارجية عبَّرت فيها عن رؤية ثاقبة لمواجهة   

التحديات واألخطار التي تعصف بالمنطقة 
وما تشهده من تداعيات      
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رؤية فريدة

قام خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، تتويًجا ملا بذلته احلكومة من ر�صم لتوجهات الدولة امل�صتقبلية، وا�صتحداث اخلطط 

والربامج احلديثة لتح�صني الأداء يف جميع املرافق احلكومية، ولتوفري البنى التحتية املتكاملة لعدد من امل�صاريع الكربى، واملدن ال�صناعية والقت�صادية 

والتعليمية وال�صحية بجميع امل�صتويات - بدفع هذه امل�صرية نحو الأمام عرب مباركته اإطالق روؤية ال�صعودية 2030، التي تقدم بها �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

حممد بن �صلمان، ويل العهد، وحدد اأهدافها بقوله: »ي�صرين اأن اأقدم لكم روؤية احلا�صر للم�صتقبل، التي نريد اأن نبداأ العمل بها اليوم للغد، بحيث تعربِّ عن 

طموحاتنا جميًعا وتعك�ض قدرات بالدنا«. بداأْت ِفرق العمل املتخ�ص�صة مهامها وفَق الروؤية اجلديدة، باإعادة هيكلة الوزارات والهيئات، وموؤ�ص�صات املجموعة 

القت�صادية كافة لتوحيد الأداء، وتنويع م�صادر الدخل غري النفطية، وجلاأت اإىل تبني اأفكار متقدمة، و�صيا�صة جديدة ت�صع اململكة على خارطة الدول الأكرث 

تطوًرا يف العامل، مبا متلكه من موارد وقدرات وموقع جغرايف يف قلب العامل، اإ�صافة اإىل ما تتمتع به من اأمن وا�صتقرار حاز ثقة الدول كلها.
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عدد من القطاعات ال�صتثمارية املتخ�ص�صة، 

كم�صتقبل الطاقة واملياه والتنقل، وم�صتقبل 

التقنيات احليوية والغذاء والعلوم التقنية والرقمية، 

وم�صتقبل الت�صنيع املتطور، والإعالم والرتفيه 

واملعي�صة. وهي بذلك تتيح خدمات متقدمة 

ومتفردة من نوعها على م�صتوى العامل، �صت�صكل 

بيئة جاذبة للمواهب والعقول املبتكرة واحلاملني من 

املبدعني، ملخ�صة اأحد اأهداف الروؤية التي ت�صعى 

اململكة اإىل حتقيقها يف امل�صتقبل.

السياسة الخارجية   |   ر�صمت اململكة 
ت فيها  مالمح جديدة ل�صيا�صتها اخلارجية عربَّ

عن روؤية ثاقبة ملواجهة التحديات والأخطار التي 

تع�صف باملنطقة، وما ت�صهده من تداعيات. فكانت 

ل�صيا�صات خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز احلكيمة اأن اأ�صهمت يف جتنيب اململكة 

هذه الآثار ال�صلبية، ومن ذلك قراراته الع�صكرية 

التي كان هدفها الأول تر�صيخ دعائم ال�صتقرار 

والأمن يف املنطقة، والق�صاء على التهديدات 

املحتملة. ومن هنا جاءت تلبية اململكة لنداء القيادة 

ال�صرعية يف اليمن ملواجهة النقالبيني، مع دول 

التحالف التي اأطلقت عمليتي عا�صفة احلزم واإعادة 

الأمل ن�صرة لل�صعب اليمني.

ويف خطوة تاريخية غري م�صبوقة، اأن�صاأت اململكة 

حتالًفا اإ�صالمًيا ع�صكرًيا ي�صم 41 دولة بقيادة 

اململكة العربية ال�صعودية، ي�صتهدف مواجهة 

الإرهاب، واأن�صئت غرفة عمليات م�صرتكة مقرها 

الريا�ض. ويعمل هذا التحالف على حماربة الفكر 

املتطرف، وين�صق اجلهود ملجابهة التوجهات 

الإرهابية، عرب مبادرات فكرية واإعالمية ومالية 

وع�صكرية. كما احت�صنت اململكة الجتماع الأول 

لوزراء دفاع دول التحالف الإ�صالمي للتباحث حول 

ق�صايا الإرهاب. ومل تِلن عزمية خادم احلرمني 

ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز يف توحيد 

ال�صفوف العربية والإ�صالمية ملواجهة هذا الفكر 

ال�صال، كما مل ينفد �صربه يف حماربة الإرهاب 

والغلو والتطرف.

بقيْت فل�صطني يف مقدمة اهتمام امللك �صلمان بن 

عبدالعزيز وملفاته ال�صيا�صية، اإذ قال: »اإن الق�صية 

الفل�صطينية يف مقدمة اهتماماتنا، وموقف اململكة 

العربية ال�صعودية يظل كما كان دائًما، م�صتنًدا اإىل 

ثوابت ومرتكزات تهدف جميعها اإىل حتقيق ال�صالم 

ال�صامل والعادل يف املنطقة، على اأ�صا�ض ا�صرتداد 

احلقوق امل�صروعة لل�صعب الفل�صطيني، مبا يف ذلك حقه 

امل�صروع يف اإن�صاء دولته امل�صتقلة وعا�صمتها القد�ض 

ال�صريف«. كما كانت الأزمة ال�صورية حا�صرة يف كل 

املنا�صبات، واأ�صدر توجيهاته الكرمية لتقدمي كل ما 

يخفف من معاناة ال�صعب ال�صوري املنكوب واآلمه، 

م�صدًدا، رعاه اهلل، على اأن اأي جهد لإنهاء املاأ�صاة 

ال�صورية يجب اأن ي�صتند اإىل اإعالن موؤمتر جنيف الأول.

خت جولت خادم احلرمني ال�صريفني  ور�صَّ

�صرًقا وغرًبا عالقات اململكة مع الدول العظمى 

والقوى الإقليمية، وفتحت اآفاًقا جديدة للتعاون 

يف �صتى املجالت القت�صادية والع�صكرية، ومنها 

زياراته اإىل الوليات املتحدة الأمريكية، ورو�صيا، 

وال�صني، واليابان، وماليزيا، واإندوني�صيا، وتركيا، 

وم�صر، واملغرب.

بينما مل تتوقف قوافل امل�صاعدات الإن�صانية التي 

اأطلقها مركز امللك �صلمان الإغاثي مل�صاعدة الأ�صقاء 

والأ�صدقاء واملحتاجني يف كل مكان ملواجهة اجلوع 

والفقر، ولعالج املر�صى واإغاثة املنكوبني يف النوازل 

والكوارث، وذلك من اأجل مد ج�صور التعاون واخلري 

للدول وال�صعوب املنكوبة. وقد ح�صل خادم احلرمني 

ال�صريفني على ع�صرات الأو�صمة والأو�صحة واجلوائز 

العاملية، وذلك نظرًيا جلهوده، وتقديًرا ملكانته 

الرفيعة بني كبار القادة يف العامل.

تحوالت مجتمعية   |   حر�ض خادم احلرمني 
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز على حتقيق 

نه�صة اجتماعية توازي النه�صة القت�صادية التي 

يجري التخطيط لها، فكان اأمره امللكي القا�صي 

باعتماد تطبيق اأحكام نظام املرور ولئحته 

التنفيذية، مبا فيها اإ�صدار رخ�ض القيادة للذكور 

والإناث على حد �صواء، وت�صكيل جلنة على م�صتوى 

عال من وزارات الداخلية واملالية والعمل والتنمية 

الجتماعية، لدرا�صة الرتتيبات الالزمة لإنفاذ 

ذلك، لي�صهد عام 2018 لأول مرة قيادة املراأة 

ال�صعودية لل�صيارة.

هذا القرار التاريخي اأخذ يف احل�صبان ما 

يرتتب من �صلبيات على عدم ال�صماح للمراأة 

بقيادة املركبة، والإيجابيات املتوخاة من ال�صماح 

لها بذلك، مع مراعاة تطبيق ال�صوابط ال�صرعية 

الالزمة والتقيد بها.

وي�صتهدف هذا القرار تعزيز الدور الريادي 

الفاعل للمراأة ال�صعودية يف املجتمع، ويدعم 

م�صاركتها يف حتقيق م�صرية النه�صة امل�صتقبلية التي 

تتقدم نحوها اململكة، كما يعزز ما نالته املراأة من 

مكت�صبات يف عهده، حفظه اهلل، تن�صجم مع الواقع 

اجلديد الذي تعي�صه اململكة وروؤيتها التنموية.

مكافحة الف�صاد

حر�ض خادم احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان 

ابن عبدالعزيز، حفظه اهلل، على مكافحة 

الف�صاد، فاأ�صدر اأمًرا ملكًيا يق�صي بت�صكيل جلنة 

عليا برئا�صة �صمو ويل العهد حل�صر املخالفات 

واجلرائم والأ�صخا�ض والكيانات ذات العالقة يف 

ق�صايا الف�صاد العام، بناًء على ما تقت�صيه امل�صلحة 

لها يف خدمة هذه  العامة، اأداًء لالأمانة التي حتمَّ

البالد ورعاية م�صالح املواطنني يف جميع املجالت، 

وتر�صيًخا لنهج النزاهة، وا�صت�صعاًرا منه، اأيده اهلل، 

بخطورة الف�صاد واآثاره ال�صيئة يف الدولة �صيا�صًيا، 

واأمنًيا، واقت�صادًيا، واجتماعًيا.

اإننا نعاي�ض اليوم واقًعا جديًدا بالفعل يك�صف عن 

حجم الطموح والإجناز الذي ت�صعى اإليه حكومة 

اململكة العربية ال�صعودية، طلًبا لنه�صة الوطن 

ورفعته، وو�صعه يف اأرفع املراتب التي ي�صتحقها، بعد 

اأن حتولت اململكة اإىل قبلة لقادة العامل وزعمائه 

رون الدور الكبري الذي يوؤديه خادم  الذين يقدِّ

احلرمني ال�صريفني امللك �صلمان بن عبدالعزيز، 

حفظه اهلل، يف تعزيز ال�صتقرار والأمن، واحليز 

الكبري الذي ت�صغله اململكة على ال�صاحة الدولية، 

الذي يتعاظم يوًما بعد اآخر. 

                 أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قراره التاريخي 
بالسماح بإصدار رخص القيادة للسيدات، 

تعزيًزا للدور الريادي الفاعل للمرأة السعودية   
في المجتمع، وما نالته المرأة من 

مكتسبات في عهده، حفظه اهلل     

  نعيش اليوم واقًعا جديًدا يكشف عن 
حجم الطموح واإلنجاز الذي تسعى   

        إليه حكومة المملكة العربية السعودية 
             طلًبا لنهضة الوطن ورفعته  
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حول السعودية

الجبال الخضراء 

الت�صاري�ض ال�صعبة ل تقف عائًقا اأمام احلياة، بالقرب من مدينة اأبها 

وعلى اجلبال ال�صم التي تتحول بفعل املدرجات اإىل مناطق زراعية جند 

دوحة خ�صراء متباينة بني م�صتوى واآخر.

تصوير: عبداهلل آل شجاع



تصوير: فواز الشريف
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حول السعودية

مسجد وقصر

ق�صر اإبراهيم التاريخي يعد من اأهم املواقع الأثرية يف حمافظة 

الأح�صاء، يقع يف حي الكوت الأثري وي�صتهر بقبابه وعمارته الإ�صالمية، 

حيث ت�صميمه على ن�صق ت�صميم امل�صجد امللحق به.

تصوير: وجدي المنصري



15

ضباب ومطر 

اأ�صبه باحللم هذه اللوحة من بالد بلل�صمر، اأحد اأقدم 

مراكز اإقليم تهامة، يف منطقة ع�صري، حيث ال�صباب يف الأفق، واأثر 

املطر يغطي الأر�ض. فما بني ال�صباب واملطر يبزغ امل�صهد 

عن �صجرة ِعْلب خ�صراء.

تصوير: عبداهلل آل شجاع
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حول العالم

  -  يناير  162018
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عناق األوراق

اأ�صكال جميلة لعروق متناهية الدقة تبدو يف اأوراق نبات »امللكية«، وذلك يف غابة بانييب يف ولية فيكتوريا يف اأ�صرتاليا. 

هذا النوع من النبات الورقي ي�صتوطن اأ�صرتاليا، ونيوزيالندا، ومنطقة جنوب البا�صيفيك.



  -  يناير 182018

معالم

املركز املايل العاملي يف يعد 

مدينة �صنغهاي ال�صينية 

اأطول ناطحة �صحاب يف البالد، 

واأحد اأطول الأبراج على م�صتوى 

العامل. يبلغ ارتفاع هذا الربج نحو 

492 مرًتا، وافتتح يف عام 2008، 
ويقع يف منطقة بودونغ يف �صنغهاي، 

م�صرًفا على نهر هوانغبو.

يبلغ عدد الطوابق يف الربج 101 

طابق فوق الأر�ض، وثالثة طوابق 

حتت الأر�ض. وقد بلغت تكلفة 

بنائه نحو 1.2 مليار دولر. ويقدم 

الربج خدمات فندقية ومكتبية، 

وقاعات موؤمترات، ومتحًفا، اإىل 

جانب خدمات الت�صوق، وذلك عرب 

م�صاحات اإجمالية متاحة تبلغ اأكرث 

من 381 األف مرت مربع.

ا�صتغرق بناء الربج نحو 12 

عاًما، اإذ بداأت عمليات الإن�صاء 

يف عام 1997، ولكن الأزمة املالية 

الآ�صيوية يف ذلك الوقت ت�صببت يف 

تعرث عملية التمويل، فتوقف البناء 

بعد البدء يف مرحلة الأ�صا�صات. 

ويف عام 2003 تقرر تغيري ت�صميم 

املبنى، وحتديد عدد الطوابق 

احلايل له، وهو ما تطلب العمل على 

الأ�صا�صات املن�صاأة بالفعل لتواكب 

التعديل اجلديد. 

مركز شنغهاي 
المالي العالمي
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24 ساعة

ماذا تتسوق؟
ُيعد �صوق جالن �صورابايا، من الأ�صواق ال�صعبية 

التي يحر�ض زوار جاكرتا على زيارتها. اإذ ميتد 

ال�صوق  على م�صافة ت�صل اإىل كيلو مرت، وت�صطف 

فيه املحال التي تبيع الهدايا التذكارية، والتحف 

واملنحوتات ال�صخرية واخل�صبية، وال�صلع ال�صعبية 

التي ُتعربِّ عن الثقافة الإندوني�صية. ومن املناطق 

ال�صعبية الأخرى منطقة مينتينج التي تقع و�صط 

جاكرتا، وت�صم معامل تاريخية، ومراكز ترفيهية، 

ومتنزهات، ومطاعم وحمالت جتارية، ومراكز 

اأ�صعارها زهيدة مقارنة باملناطق الأخرى. كما 

ُخ�ص�ض �صوق تاناه اأباجن لبيع الأقم�صة والن�صيج. 

وُيعد حي الأعمال املركزي من الأحياء الراقية، 

وي�صم املجمع التجاري العمالق بالزا �صيمانغي، 

الذي يعر�ض العالمات التجارية العاملية، وفيه يجد 

الزائر كثرًيا من حمال الت�صوق الفاخرة. 

أين تذهب؟
تتوافر يف جاكرتا اأنواع خمتلفة من الن�صاطات 

ال�صياحية: من ال�صياحة البحرية اإىل �صياحة 

املتنزهات، وال�صياحة الدينية يف امل�صاجد ذات 

التاريخ العريق، مثل م�صجد ال�صتقالل الذي ُيعد من 

اأكرب امل�صاجد يف جنوب �صرق اآ�صيا، وم�صجد الأنوار 

التاريخي املعروف لدى ال�صعب الإندوني�صي مب�صجد 

اأنكى، اإذ ُيعد امل�صجد من اأقدم امل�صاجد التي اأن�صئت 

يف جاكرتا، ويعود تاريخ تاأ�صي�صه اإىل عام 1761.

من اأهم املزارات ال�صياحية يف جاكرتا املناطق 

الأثرية، ومتثلها منطقة �صوندا كيالبا، وحتكي تلك 

املنطقة ن�صاأة جاكرتا، وهي من املزارات التاريخية 

التي حتتوي على متحف بحري لتاريخ احل�صارة 

اجلاوية. ومن املناطق التي ل ينبغي تفويت زيارتها، 

منطقة اأن�صول الواقعة يف �صمال جاكرتا، هناك 

حيث ميكن الإبحار فيها اإىل اجلزر القريبة، عن 

طريق اليخوت، اأو القوارب التي تنت�صر بكرثة يف 

تلك املنطقة. كما اأنها ت�صم �صاطًئا ممتًدا وم�صارح 

مفتوحة، وملعًبا للغولف. اأما متنزه عامل البحار فيعد 

من اأبرز الأماكن التي ت�صتحق الزيارة يف منطقة 

اأن�صول، حيث ي�صم املتحف البحري باملتنزه اأكرث من 

5 اآلف نوع من الكائنات البحرية، من اأبرزها �صمك 
القر�ض، وال�صرطانات البحرية، وال�صالحف.

أين تسكن؟
 Ascott  Jakarta, Indonesia 

ميثل الفندق خياًرا مثالًيا لالإقامة يف جاكرتا، اإذ 

يقع على بعد دقائق من اأهم مراكز الت�صوق واملعامل 

ال�صياحية، التي منها مركز جراند اإندوني�صيا للت�صوق، 

ومركزا بالزا �صينايان، و�صينايان �صيتي للت�صوق. 

ويبعد الفندق م�صافة 12 كيلو مرًتا من مطار حليم 

بريدانا كو�صوما. وي�صرف الفندق باإطاللة رائعة 

على املدينة، ويقدم اخلدمات التي ت�صعر النزلء 

بالرفاهية، كامللعب املخ�ص�ض للتن�ض. كما يتاح 

للزوار ال�صتمتاع بتناول وجبتي الغداء والع�صاء يف 

مطاعم الفندق املتنوعة، التي تقدم اأ�صهى املاأكولت 

الإندوني�صية، والآ�صيوية، والعاملية.

ُتعد العاصمة اإلندونيسية جاكرتا 
من أبرز الوجهات السياحية 

العالمية، لما تتميز به من مقاصد 
متنوعة، من أهمها الجزر التي 

تتوافر فيها طبيعة بحرية ساحرة. 
إذ تتكون إندونيسيا من نحو 4 

آالف جزيرة، منها نحو ألف جزيرة 
تضمها العاصمة جاكرتا تمنح 
الزوار شواطئ رملية، وشالالت، 

وبحيرات، ومعالم أثرية، وحدائق، 
ومدًنا ترفيهية، ومتنزهات، وأسواًقا 

تجارية حديثة. 

24 ساعة
في

جاكرتا

wafi.housing.sa
اصدر رخصتك من خالل الرابط التالي

بإمكان المطورين أو المسوقين العقاريين اآلن إصدار رخص 
التسويق و العرض لمشاريعهم العقارية على الخارطة إلكترونيًا 

زِد استثمارك بتسويق وعرض 
عقــارك علــى الخــارطــة

عقارك وافي!



wafi.housing.sa
اصدر رخصتك من خالل الرابط التالي

بإمكان المطورين أو المسوقين العقاريين اآلن إصدار رخص 
التسويق و العرض لمشاريعهم العقارية على الخارطة إلكترونيًا 

زِد استثمارك بتسويق وعرض 
عقــارك علــى الخــارطــة

عقارك وافي!
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من هنا وهناك

تقنيات المستقبل

ُتعد 
املدن املحرك الرئي�ض لالقت�صاد 

العاملي، ويف الوقت نف�صه ت�صتهلك 

كميات �صخمة من املوارد، كما اأنها توؤوي 

اأغلب �صكان العامل. وعلى الرغم من 

احلقائق التي نعرفها عن هذه التجمعات 

احل�صرية، اإل اأن امل�صتقبل �صيكون مغايًرا 

على نحو كبري، اإذ �صتتمدد هذه التجمعات 

احل�صرية لت�صبح مدًنا عمالقة يتجاوز 

تعداد �صكانها 50 مليون ن�صمة اأو اأكرث، 

لتلتهم هذه التجمعات موارد هائلة من 

الغذاء والطاقة واملواد، وتتجاوز بع�ض 

املدن يف ا�صتهالكها دوًل كثرية.

هذه الروؤية امل�صتقبلية التي يتوقع 

حدوثها يف العقود املقبلة، قدمتها موؤ�ص�صة 

راكونتري الإعالمية يف جمموعة من ال�صور 

البيانية التي ت�صرح نوع التطور الذي 

ين�صجم مع هذه التجمعات احل�صرية حتى 

ت�صبح موؤهلة اأكرث ل�صتيعاب هذا العدد 

الهائل من ال�صكان. فمع انت�صار اإنرتنت 

الأ�صياء بفعل البتكارات رخي�صة الثمن 

يف تقنية ال�صت�صعار والتحليالت التنبوؤية، 

اأ�صبح من املمكن معاجلة كل الق�صايا 

والتحديات احل�صرية.

ت�صمل قائمة املبادرات التي يعمل 

عليها خمططو املدن الذكية والتجمعات 

احل�صرية الكربى عدًدا من املحاور 

الأ�صا�صية، تت�صمن الطرق الذكية التي 

جرى فيها مراقبة م�صتويات تدفق 

ال�صيارات والدراجات وامل�صاة، وذلك 

بهدف اإجراء عمليات التحويل اإىل الطرق 

البديلة وفًقا لظروف الكثافة والزدحام. 

كما �صت�صبح املباين اأكرث ذكاًء وان�صجاًما 

مع البيئة اخل�صراء، لت�صم حدائق على 

الأ�صطح، اأو غطاًء نباتًيا على جوانب 

املباين، ف�صاًل عن حت�صني ا�صتخدام 

الإ�صاءة والطاقة عرب دمج توربينات 

توليد الطاقة عرب الرياح يف ت�صاميم 

املباين اجلديدة.

كما �صتتح�صن عملية اإدارة جمع 

املخلفات على نحو اأف�صل عرب اأنظمة 

ذكية تر�صد م�صتويات القمامة يف 

احلاويات اخلا�صة بها على مدار ال�صاعة 

لتح�صني طرق جمعها. و�صيجري تعزيز 

ما يعرف بال�صبكات الذكية، وذلك 

ملراقبة ا�صتهالك الطاقة واإدارتها، عرب 

ا�صتخدام التقنية يف حتديد كميات 

ال�صتهالك، واتخاذ الإجراءات املنا�صبة 

فيما يتعلق باأي تغيري يطراأ عليها.

أكثر المدن سكاًنا

معدلت النمو ال�صكاين على حتقق 

م�صتوى العامل معدلت �صخمة 

تدعو لال�صتعداد لها ب�صكل اأكرث كفاءة. 

ففي حلول عام 2050، �صينمو تعداد الب�صر 

اإىل 10 مليارات ن�صمة على الكوكب، وهي 

اأرقام اعتاد كثري من النا�ض التنبوؤ بها منذ 

�صنوات، ولكن ال�صوؤال امللح هو :اأين تتحقق 

هذه الزيادات الكربى؟ واأي املدن �صتتحول 

اإىل مدن كربى يف غ�صون ال�صنوات املقبلة؟

تعد العا�صمة اليابانية طوكيو اليوم هي 

اأكرث املدن تعداًدا لل�صكان على م�صتوى العامل، 

اإذ يعي�ض فيها نحو 38 مليون ن�صمة، بينما 

ت�صنف مدينة نيويورك الأمريكية �صمن اأكرث 

ع�صر مدن �صكاًنا يف العامل بنحو 8.5 مليون 

ن�صمة. لكن هذه الأرقام �صتتغري خالل العقود 

الثالثة املقبلة. اإذ اإنه يف الوقت الذي ت�صهد 

فيه معدلت النمو ال�صكاين يف اأوروبا واأمريكا 

ركوًدا فاإنها ت�صهد تزايًدا مطرًدا يف بلدان 

ال�صرق الأو�صط، واآ�صيا، واأفريقيا.

مع ذلك، فاإنه بحلول عام 2030 �صتظل 

طوكيو مرتبعة على قائمة اأعلى املدن 

اكتظاًظا بال�صكان، بتقديرات ت�صري اإىل 

37.2 مليون ن�صمة، تليها دلهي يف الهند بنحو 
36.1 مليون ن�صمة، ثم �صنغهاي يف ال�صني 

بنحو 30.8 مليون ن�صمة، ومن بعدها مومباي 

بحوايل 27.8 مليون ن�صمة، ثم العا�صمة 

ال�صينية بكني مبقدار 27.7 مليون ن�صمة، 

تليها العا�صمة البنغالية داكا التي �صت�صم 

نحو 27.4 مليون ن�صمة، ثم مدينة كرات�صي 

الباك�صتانية التي من املتوقع اأن ت�صم نحو 

24.8 مليون ن�صمة.
العا�صمة امل�صرية القاهرة �صتكون 

املدينة العربية الوحيدة �صمن اأكرث ع�صر 

مدن اكتظاًظا بال�صكان يف 2030، بنحو 

24.5 مليون ن�صمة، وتليها يف الرتتيب مدينة 
لجو�ض يف نيجرييا ومدينة مك�صيكو �صيتي.

مومباي
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القراءة الورقية أم اإللكترونية؟

يتعاظم 
الدور الذي توؤديه التقنية 

احلديثة التي حققت 

انت�صاًرا وا�صًعا يف العقد الأخري، وانعك�صت 

اآثارها على نحو وا�صح على انت�صار اأجهزة 

احلا�صب مبختلف اأنواعها، وعلى راأ�صها 

احلوا�صب اللوحية التي باتت م�صدًرا رئي�ًصا 

للقراءة لدى عدد كبري من امل�صتخدمني، 

وهو ما دفع بكثري من ال�صركات املتخ�ص�صة 

اإىل اإنتاج اأنواع متخ�ص�صة من القارئ 

الإلكرتوين، ميكن من خاللها حتميل الكتب 

الرقمية وقراءتها عرب هذه الأجهزة.

هذا الدور املتنامي لالأجهزة اللوحية 

عززته القوانني احلديثة التي اأ�صدرتها 

بع�ض الدول ومنها الوليات املتحدة التي 

اأ�صدرت عام 2009 يف ولية كاليفورنيا 

قانوًنا يطلب اإتاحة جميع الكتب الدرا�صية 

اجلامعية يف �صورة رقمية بحلول عام 

2020. بينما اأقر امل�صرعون يف فلوريدا 
ت�صريعات تقت�صي من املدار�ض احلكومية 

حتويل كتبهم املدر�صية اإىل ن�صخ رقمية.

وبينما يفرت�ض املعلمون والطالب واأولياء 

الأمور ووا�صعو ال�صيا�صات التعليمية اأن معرفة 

الطالب وتف�صيلهم للتقنية �صيرتجم اإىل نتائج 

تعليمية اأف�صل، خرجت درا�صة حديثة اأعدتها 

الباحثتان بجامعة مرييالند الأمريكية، 

باتري�صيا األك�صاندر، ولورين �صنجر، توؤكدان 

اأن ذلك لي�ض �صحيًحا بال�صرورة. اإذ خُل�صت 

النتائج اإىل اأن الطالب اأقدر على الفهم على 

نحو اأف�صل يف قراءة الن�صو�ض املطبوعة، ل 

�صيما تلك التي يزيد طولها عن �صفحة.

ا�صتخل�صت الدرا�صة النتائج بعد 

مالحظة قدرة الطالب امل�صاركني على و�صف 

الفكرة الرئي�صة للن�صو�ض التي قروؤوها 

عرب مقطعني اأحدهما على الإنرتنت والآخر 

مطبوع. ولكن بالتعمق يف تفا�صيل فهمهم 

للن�ض ات�صح اأن الأداء الأعلى كان ملن قروؤوا 

الن�صو�ض املطبوعة ولي�صت الرقمية.

وبالرغم من هذه احلقيقة خرجت 

الدرا�صة مبجموعة حقائق توؤكد اأن الأغلبية 

ال�صاحقة للطالب يف�صلون القراءة 

الرقمية، حيث كانت القراءة على الإنرتنت 

اأ�صرع على نحو ملحوظ. لكن الفهم العام 

للن�صو�ض املقروءة كان اأف�صل للن�صو�ض 

املطبوعة، ولي�صت الن�صو�ض الرقمية.

المدن العالمية األكثر أماًنا

رمبا 
يظن كثري من النا�ض اأن املدن 

الكربى غري اآمنة بال�صرورة، وهو 

ت�صور يجانب ال�صواب، اإذ اإن ات�صاع رقعة 

املدن وتعدادها ال�صكاين يرتب حتديات 

اأمنية بالفعل، ولكن ذلك ل يجعلها 

مدًنا غري اآمنة، بل اإن بع�ض اأكرث املدن 

اأماًنا على م�صتوى العامل هي تلك املدن 

الكربى التي تكون معدلت اجلرمية فيها 

منخف�صة، وحتقق اأعلى م�صتويات الأمان.

�صنف موؤ�صر الإيكونومي�صت للمدن 

الآمنة لعام 2017، �صتني مدينة معتمًدا 

على عدد من العوامل لتحديد موقعها 

العاملي بو�صفها مدينة اآمنة. واعتمد املوقع 

على عوامل، مثل: الأمان ال�صخ�صي الذي 

ياأخذ يف احل�صبان اجلرائم يف الأماكن 

احل�صرية واأنواع العنف الأخرى، والأمن 

الرقمي الذي يقي�ض معدل التهديدات 

الرقمية التي يتعر�ض لها ال�صخ�ض، والأمن 

ال�صحي الذي يقي�ض القدرة على تلقي 

العالج يف امل�صت�صفيات واأق�صام الطوارئ، 

اإ�صافة اإىل اأمن البنى التحتية.

تربعت العا�صمة اليابانية طوكيو على 

راأ�ض املدن الأكرث اأماًنا يف العامل مبعدل بلغ 

89.8%، وتلتها �صنغافورة مبعدل مقارب 
بلغ 89.64%، فيما حلت مدينة اأو�صاكا 

اليابانية يف املرتبة الثالثة، وتلتها تورنتو 

الكندية، ثم ملبورن يف اأ�صرتاليا.

حّلت يف املرتبة ال�صاد�صة العا�صمة 

الهولندية اأم�صرتدام، تلتها مدينة �صيدين 

يف اأ�صرتاليا، ثم العا�صمة ال�صويدية 

ا�صتوكهومل. وجاءت يف املركز التا�صع 

مدينة هونغ كونغ، ثم مدينة زيورخ 

ال�صوي�صرية، ومن بعدها فرانكفورت يف 

اأملانيا يف الت�صنيف احلادي ع�صر.

طوكيو
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تعد صحراء الربع الخالي
 أكبر صحراء رملية متصلة في العالم، 

وتقع أغلبها داخل 
المملكة العربية السعودية.

الربع الخالي
رمال من تاريخ

د. تنيضب الفايدي

تصوير: هيثم الشنفري

25

ا با�صمه الربع اخلايل،  ويعرف اأي�صً

التاريخي �صحراء 

الأحقاف. هو �صحراء رملية تقع يف جنوب �صرق 

اجلزيرة العربية وتغطي ربع م�صاحتها تقريًبا، وتعد 

من اأكرب ال�صحاري الرملية بالعامل. يتبع جزء من 

الربع اخلايل املنطقة ال�صرقية اإدارًيا، اأما اجلزء 

الآخر فيتبع منطقة جنران. 

تبلغ م�صاحة الربع اخلايل نحو 600 األف كم2، 

ويقع نحو 80% من رماله داخل اململكة العربية 

ال�صعودية. وقد اخُتلف يف م�صدر الت�صمية، اإذ يرى 

بع�ض الباحثني واملوؤرخني اأن م�صدر هذه الت�صمية 

عربي قدمي، لورودها يف كتاب البحار العربي ال�صهري 

اأحمد بن ماجد »الفوائد يف اأ�صول علم البحر 

والقواعد، 895 هـ«، بينما يرى اآخرون اأنها معربة من 

ال�صم الأجنبي )The Empty Quarter( التي وردت 

يف كتب بع�ض الرحالة وامل�صت�صرقني.
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واحة يبرين
تقع واحة يربين يف الطرف ال�صمايل الغربي من 

الربع اخلايل اأق�صى جنوب حمافظة الأح�صاء. 

ويربين بلدة كبرية وحا�صرة ملجموعة من القرى 

والهجر، تقع يف اأر�ض منخف�صة عما حولها، 

ومتثل واحة زراعية قدمية. قبل عقود عدة كانت 

يربين حممية ب�صور من احلجارة والطني، بينما 

كان منط ال�صتيطان يف الواحة يت�صم بعدم 

ال�صتقرار الدائم. ولعلها كانت ُت�صكن غالًبا خالل 

مو�صم جني حم�صول النخيل يف اأ�صهر ال�صيف.

بالرغم من طبيعة منط ال�صتيطان يف الع�صور 

املتاأخرة يف هذه الواحة، من حيث حمدودية 

م�صاحة الأر�ض ومدة ال�صتقرار الق�صرية، فاإن 

الأدلة الأثرية املكت�صفة اأظهرت اأن يربين كنت 

اآهلة بال�صكان منذ ع�صور ما قبل التاريخ. وتوجد 

بقايا اآثار ا�صتيطان ب�صري تنت�صر على نطاق 

وا�صع تتناثر داخل الواحة، ويف بطن وادي يربين، 

وعلى �صفوح اجلبال القريبة. ويعود اأقدم تاريخ 

مت توثيقه يف الواحة اإلـى الع�صر احلجري، حيث 

ُعرث على اأدوات حجرية �صناعية. اإنها واحة 

يف قلب �صحراء الربع اخلايل، يجد فيها من 

اأعياه ال�صفر الراحة واملاء والظل، وهذا اأغلى ما 

يتمناه من تاه يف مفازات كثبان الربع اخلايل. 

كما اأن واحة يربين كانت حمور ارتكاز املوؤ�ص�ض 

امللك عبدالعزيز اآل �صعود، طيب اهلل ثراه، 

حيث اتخذها نقطة انطالق لتوحيد هذا الكيان 

ال�صامخ، اململكة العربية ال�صعودية، لذلك متثل 

رمًزا تاريخًيا يف �صفحات الوطن الغايل.
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الجغرافيا والمناخ   |   مناخ الربع اخلايل قارّي، 
حار جًدا يف ال�صيف وبارد يف ال�صتاء والأمطار فيه 

قليلة بل نادرة. تهب العوا�صف الرملية على مدار 

ال�صنة، لذا تعد �صحراء الربع اخلايل من اأكرث الأماكن 

ذات الظروف املناخية ال�صعبة يف العامل. وبالرغم 

من ذلك تدب احلياة يف اأرجائها، اإذ تعي�ض فيها 

العنكبوتيات والقوار�ض وبع�ض احليوانات، كاجلرابيع 

والأرانب والزواحف، مثل ال�صب والأفاعي، اإىل 

جانب انت�صار اأنواع خمتلفة من النباتات، حيث تنمو 

ا يف وقت الربيع. ال�صجريات والأع�صاب خ�صو�صً

ازداد الت�صحر يف هذه املنطقة خالل الألفية 

الأخرية، ما جعل مرور القوافل عرب الربع اخلايل 

�صعًبا للغاية. وقبل اأن يتعر�ض املكان لهذه الظروف 

اجلغرافية واملناخية القا�صية، داأبت قوافل جتارة 

البخور على ا�صتخدام هذه ال�صحراء عرب طرق 

ا قاحلة واملرور بها  وم�صافات اأ�صبحت اليوم اأر�صً

اليوم يكاد يكون م�صتحياًل.
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   تقع واحة يبرين على الطرف الشمالي الغربي من 
الربع الخالي، وتعد بلدة كبيرة وحاضرة لمجموعة من القرى     

والهجر، تمثل واحة زراعية قديمة       
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  ضمت صحراء الربع الخالي قدامى الصيادين الذين كانوا 
يتحركون خلف طرائدهم من الوعول والغزالن والنعام،    

وُعثر على نماذج متفرقة من األدوات الحجرية 
المستخدمة في الصيد فيها       
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ثروة تحت الرمال   |   اأر�ض الربع اخلايل غنية 
بالنفط والغاز، ومن تلك احلقول، حقل �صيبة الذي 

يعد من اأكرب احلقول النفطية يف ال�صعودية، ويقع يف 

الطرف ال�صمايل من الربع اخلايل. كذلك حقل الغوار 

الذي يعد اأكرب حقل نفطي يف العامل، وميتد لي�صل 

جنوبه اإىل الأجزاء ال�صمالية من الربع اخلايل. 

ب�صبب كون الربع اخلايل م�صب اأودية جند، 

وبع�ض اأودية ع�صري واليمن وُعمان، فاإن هناك 

اعتقاًدا وا�صًعا بوجود خمزون كبري من املياه حتت 

رماله. اأما من حيث التاريخ فيوؤكد علماء الآثار اأن 

ح�صارة عاد ال�صاربة يف القدم والتي و�صفها القراآن 

الكرمي {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ} 

)الفجر: الآيتان: 7و8( مدفونة حتت رمال هذه 

ال�صحراء غري اأنها مل جتد من يكت�صفها كما اكُت�صفت 

معظم اآثار الفراعنة على يد الأوروبيني بعد قرون من 

اندثارها حتت رمال وادي النيل.

تاريخ قديم   |   لطاملا ُعرف الربع اخلايل قدمًيا 
برمال وبار، وهي بقعة �صحراوية هائلة من الرمال 

ال�صفراء املتحركة، ول يوحي املظهر العام لهذه 

ال�صحراء بوجود اأي �صكل من اأ�صكال احلياة الب�صرية 

القدمية، اأو اأي مظهر من اأ�صكال ال�صتقرار. والواقع 

اأن الأعمال ال�صتك�صافية مل�صارف هذه ال�صحراء 

وجماهلها الداخلية اأظهرت عك�ض هذه النظرية 

متاًما. فالربع اخلايل ي�صم اأقدم مو�صع ارتاده 

الإن�صان باملنطقة ال�صرقية.

�صمت �صحراء الربع اخلايل قدامى ال�صيادين 

الذين اأقاموا خميمات موؤقتة لل�صيد، وكان هوؤلء 

ال�صيادون يتحركون خلف طرائدهم من الوعول 

والغزلن والنعام. وقد عرث على مناذج متفرقة من 

الأدوات احلجرية امل�صتخدمة يف ال�صيد فيها.  
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ت�صري 
ال�صواهد التاريخية ل�صتيطان الإن�صان 

يف اجلزيرة العربية اإىل ع�صور غابرة. 

وتتمثل تلك ال�صواهد يف اأدوات حجرية اأثرية، عرث 

ا  عليها يف ال�صويحطية التي تقع �صمال �صكاكا، واأي�صً

يف منطقة بئر حما الذي يقع على بعد ١٣٠ كيلو مرًتا 

تقريًبا من جنران، اإذ يحتوي على كثري من النقو�ض 

الثمودية، وال�صبئية، ونقو�ض خط امل�صند، اإ�صافة اإىل 

ر�صوم اآدمية لل�صيد والرعي.

تعد هذه املكت�صفات والقطع الأثرية خري �صفري 

حل�صارة ال�صعوب وعظمتها، فتبوح بعراقة التاريخ 

واحل�صارة التي ازدهرت على اأر�ض اجلزيرة 

العربية، وهو ما �صلط عليه ال�صوء ملتقى اآثار اململكة 

العربية ال�صعودية الأول، الذي جرى تنظيمه موؤخًرا 

يف املتحف الوطني بالريا�ض.

اأقيم امللتقى حتت رعاية خادم احلرمني ال�صريفني 

امللك �صلمان بن عبدالعزيز، حفظه اهلل، وافُتتح بكلمة 

له األقاها نيابة عنه، يف افتتاح امللتقى، �صاحب ال�صمو 

امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز، اأمري 

منطقة الريا�ض، رئي�ض جمل�ض التنمية ال�صياحية يف 

املنطقة. واأكد خادم احلرمني ال�صريفني يف كلمته اأن 

اململكة تعاقبت عليها احل�صارات منذ بدايات التاريخ 

اإىل اأن نزل القراآن الكرمي على نبي الأمة حممد، 

�صلى اهلل عليه و�صلم، وانطلقت منها اأعظم ر�صالة 

للب�صرية. ويوؤكد التاريخ املرتاكم وامل�صتك�صفات الأثرية 

لأر�ض اململكة اأن الإ�صالم خرج من اأر�ض عريقة 

و�صاخمة، ولي�صت فارغة من احل�صارات اأو التداول 

الجتماعي والقت�صادي وال�صيا�صي.

معروضات بارزة   |   �صهد امللتقى اإقامة عدد من 
املعار�ض الفرعية، اأبرزها معر�ض املكت�صفات الأثرية 

احلديثة والقدمية، الذي اأّرخ لدور اململكة يف الربط بني 

قارات العامل القدمي، ودورها البارز يف التجارة العاملية 

على مدار قرون متعاقبة، اإذ اكت�صبت اململكة هذا الدور 

من موقعها اجلغرايف الفريد يف ربط القارات، ما 

جعلها فاعاًل رئي�ًصا يف التاريخ قدميه وحديثه.

املتجول داخل املعر�ض يلم بكثري من احلقب 

استهدف الملتقى رفع الوعي وتثقيف النشء 
 بماهية اآلثار، والتعريف بمكانة  المملكة على المستوى المحلي واإلقليمي 

والعالمي من الجانب التاريخي والحضاري.

ملتقى آثار المملكة العربية السعودية األول
شواهد إرث حضاري

معارض
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التاريخية التي تعاقبت على اململكة. وحكت القطع 

املعرو�صة، والتي بلغ عددها اأربًعا واأربعني قطعة، 

معلومات مهمة عن  الدور الذي قامت به اململكة يف رواج 

التجارة، لي�ض على امل�صتوى الإقليمي فح�صب بل العاملي.

ت�صمنت املعرو�صات يف هذا اجلناح: جرة فخارية 

متو�صطة احلجم كروية ال�صكل بها زخارف مموجة، 

واآنية فخارية �صبه كروية وعليها بع�ض الزخارف امللونة، 

واأداة حربية م�صنوعة من الربونز 50 �صم × 5 �صم، 

وقطعة من احلجر الرملي 23 �صم × 28 �صم، رمبا كانت 

ت�صتخدم حلرق البخور وبها جتويف من الأعلى، وعلى 

واجهة تلك القطعة نق�ض حلياين غائر مكون من 16 

�صطًرا، مت العثور عليها يف موقع اأم درج مبحافظة العال. 

معارض متنوعة   |   �صم ملتقى اآثار اململكة الأول 
عدًدا من املعار�ض الأخرى مثل: معر�ض روائع اآثار 

اململكة، ومعر�ض الآثار الوطنية امل�صتعادة من الداخل 

واخلارج، ومعر�ض عناية واهتمام ملوك اململكة 

بالآثار والرتاث الوطني، ومعر�ض م�صور عن م�صروع 

ترميم حمطة �صكة حديد احلجاز باملدينة املنورة، 

ومعر�ض هيئة امل�صاحة اجليولوجية، ومعر�ض الطوابع 

التذكارية، ومعر�ض ال�صور التاريخية، ومعر�ض 

رواد العمل الأثري، ومعر�ض الكتب املتخ�ص�صة يف 

جمال الآثار، ومعر�ض احلرف وال�صناعات اليدوية، 

ومعر�ض الفنون الت�صكيلية.

حلقات العمل   |   من اأن�صطة امللتقى املهمة اإقامة 
حلقات عمل، ومنها حلقة اأقيمت حتت عنوان: 

حماية الآثار، الأنظمة والت�صريعات، والتجارب 

الدولية. وفيها مت ا�صتعرا�ض اأهم الأنظمة التي 

ت�صتهدف من خاللها الدولة املحافظة على الآثار، 

وجتارب الدول الأخرى يف هذا الإطار. بينما 

ُنظمت حلقة اأخرى بعنوان: الروؤية واملعوقات 

واحللول لدرا�صة الآثار باخلارج. ومل تغفل حلقات 

العمل م�صاألة الرتميم والتقنيات احلديثة يف 

جمال الآثار. اأما حلقة اأهمية توثيق الآثار عرب 

عد�صات امل�صورين، فا�صتعر�صت دور امل�صورين 

الفوتوغرافيني يف اإبراز جماليات الآثار واأهميتها. 

كما ا�صتعر�صت حلقة عمل اأخرى الآثار وامل�صتقبل 

وفر�ض العمل يف الرتاث الثقايف.

و�صهد امللتقى تنظيم ملتقى علمي �صم جل�صات 

ا�صتعر�صت حماور خمتلفة دارت يف جمملها 

حول الآثار الإ�صالمية واآثار ما قبل الإ�صالم، 

واآثار ما قبل التاريخ، والر�صوم ال�صخرية، وطرق 

التجارة واحلج، والرتاث الوطني، والآثار الغارقة، 

والتجارب الدولية يف الآثار، والنقو�ض والكتابات، 

والدرا�صات الأثرية احلديثة، والعمارة والفنون، 

والع�صور اجليولوجية، والرتاث الثقايف. وقد بلغ 

عدد امللخ�صات التي قامت اللجنة العلمية للمتقى 

العلمي بقبولها 104 ملخ�صات. 
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جشتاد

جشتاد
سياحة الثلج

يوفر منتجع جشتاد تجربة 
فريدة في االستمتاع 

بالسياحة الشتوية، بطبيعته 
الساحرة التي يستمدها من 

جمال جبال األلب.

  -  يناير 322018
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منتجع ج�صتاد جنوب غرب �صوي�صرا يف بلدية يقع 

�صانن، وي�صتهر باأجوائه ال�صتوية الفريدة 

ا  واأن�صطته املاتعة التي يقدمها لزواره، خ�صو�صً

الطاحمني لال�صتمتاع بالثلج، وريا�صة التزلج على 

اجلليد. كما يعد املنتجع نقطة التقاء للباحثني 

عن ال�صتمتاع باإجازة فريدة حافلة بالأن�صطة غري 

املاألوفة يف ظل اأجواء وطبيعة �صاحرة تاأ�صر الألباب، 

يعاي�صها ال�صياح و�صط الُنزل اجلميلة املتناثرة على 

�صفحة اجلليد البي�صاء التي تغطي ف�صاء املكان.

احتفظت هذه املنطقة على الرغم من تاريخها 

ال�صياحي الطويل والذي يرجع اإىل اأكرث من 100 

�صنة وقيمتها الثمينة، بطابعها الأ�صيل واأنها اإحدى 

اأجمل البقاع الطبيعية الواقعة على �صل�صلة جبال 

الألب ال�صاحرة.

التزلج   |   جتربة التزلج على اجلليد ليوم واحد 
للمتزجلني املبتدئني اأو عدميي اخلربة، يتم 

ممار�صتها يف هذا املنتجع حتت اإ�صراف مدربني 

اأْكَفاء، مينحون املتزجلني فر�صة التدريب ملدة 

�صاعتني ملمار�صة هذه الريا�صة، وال�صتمتاع 

بتجربتها يف مناطق خم�ص�صة للمبتدئني، اإذ 

ي�صتهر هذا املنتجع بكرثة امل�صارات املخ�ص�صة 

للتزلج للمبتدئني، اإىل جانب م�صارات اأخرى 

للمحرتفني.

فوندو الند   |   ي�صتمتع الزوار بوجبة الفوندو 
ال�صهرية يف �صوي�صرا، املكونة من خليط اجلنب 

املذاب، خالل م�صاهدة املناظر الطبيعية للجبال 

املحيطة يف فوندو لند. هذه التجربة يعي�صها الزوار 

يف اأثناء جلو�صهم يف وعاء كاكيلون الكبري الذي يت�صع 

       يمنح منتجع جشتاد الفرصة لزواره الراغبين 
في االستمتاع بتجربة التزلج على الجليد، وممارستها   

على أيدي مدربين متمرسين     
في مسارات تزلج مخصصة للمبتدئين        
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لثمانية اأ�صخا�ض، وهو جمل�ض دائري ي�صم طاولة 

يف املنت�صف، وقد مت ت�صميه على �صكل وعاء طهي 

الفوندو ليجل�ض الأ�صخا�ض بداخله.

ل يتوجب على الزائر اأن يغفل جتربة التجول يف 

املنتجع عرب العربات التي جترها الأح�صنة، والتي 

تزور اأماكن خمتلفة عرب ال�صري على زلجات. اإىل 

جانب جتربة عبور اجل�صر املعلق الذي يربط بني 

قمتني مرتفعتني، ويوفر م�صهًدا جمياًل جلبال الألب.

تجارب فندقية مثيرة   |   ل ي�صنف فندق ق�صر 
ج�صتاد نزًل فاخًرا للزوار فح�صب، بل قيمة تاريخية 

ا، اإذ افتتح هذا الق�صر عام 1913 على اأنه اأول  اأي�صً

فندق فخم يف ج�صتاد. وي�صتمتع الزوار بتجربة فريدة 

وخمتلفة يعي�صها ع�صاق ال�صياحة عرب ا�صتخدام 

الطائرات املروحية التي تقدم جتربة تناول الغداء على 

متنها، وهي فر�صة متميزة يحر�ض كثري من الزوار 

على تكرارها ملا فيها من متعة واإثارة وت�صويق. اإذ تبداأ 

الرحلة من �صانني ذهاًبا واإياًبا، وتدور حول منطقة 

ماترهورن، مع غداء ي�صم الأطباق الإقليمية التقليدية.

ت�صم ج�صتاد �صاليهات ونزًل �صكنية فندقية 

وحمالت جتارية راقية، مت بناوؤها من اخل�صب 

بهدف احلفاظ على عنا�صر الت�صميم 

التقليدية التي ي�صتهر بها املنتجع.

يعي�ض الزوار جتربة مثرية بعبور اجل�صر 

املعلق الذي يربط بني قمتني مرتفعتني.

ي�صتهر املنتجع مب�صارات التزلج للمحرتفني 

واملبتدئني الذين ميار�صون التجربة حتت اإ�صراف 

مدربني متخ�ص�صني. 
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كما ي�صم هذا املنتجع كثرًيا من ال�صاليهات 

والنزل ال�صكنية، اإىل جانب الفنادق ال�صغرية 

التي مت بناوؤها من اخل�صب بهدف احلفاظ على 

عنا�صر الت�صميم التقليدية التي ت�صتهر بها ج�صتاد. 

كما وظفت ج�صتاد رمزها املحلي املتمثل يف ماعز 

�صانن اجلبلي الذي ي�صتوطن هذه املنطقة، خلدمة 

جتربتها ال�صياحية التي تقدمها للزوار الباحثني عن 

ال�صرتخاء. فمن خالل زيارة فندق اأرميتاج وناديه 

ال�صحي، ي�صتمتع الزوار بتجربة عالج متميزة لكامل 

اجل�صم من التق�صري با�صتخدام القفازات امل�صنوعة 

من �صعر املاعز، تعقبه م�صحة ناعمة من كرمي زبدة 

املاعز التي ت�صهم يف ترطيب اجل�صم.

ا عدًدا من العالجات  يوفر فندق ذي األبينا اأي�صً

املتنوعة عرب غرف متخ�ص�صة تقدم خدمات 

غري معهودة، منها غرف لعالج القولون باملاء، 

واأخرى للعالج بالألوان، والعالج بالأمالح، وخم�ض 

غرف متعددة الأغرا�ض للعالجات الفردية. كما 

توجد بركة �صباحة داخلية، واأخرى يف الهواء 

الطلق يف احلديقة، مع حو�صي جاكوزي، ومنطقة 

  تفاجئ جشتاد زوارها بوجهها الحديث الذي تعكسه 
مجموعة من المحال الفاخرة ألبرز العالمات التجارية التي     

تجعل تجربة التسوق في المنتجع فريدة ومتكاملة  

خم�ص�صة للعب الأطفال يف غرفة امللح. كما ميكن 

لالأطفال ال�صباحة يف بركة ال�صباحة اخلا�صة بهم 

التي ت�صم منزلقات مائية �صغرية.

وجه حديث   |   رغم الطبيعة اخلالبة التي يتميز 
بها هذا املنتجع اإل اأنه يقدم وجًها اآخر يت�صم 

باحلداثة، يتج�صد يف �صل�صلة من املحال الفاخرة 

لكربى العالمات التجارية العاملية يف عامل الأزياء اإىل 

جانب املطاعم واملعار�ض الفنية.

الوصول إلى جشتاد   |   ا�صتهرت ج�صتاد يف القرن 
التا�صع ع�صر بالزراعة، ولكنها �صهدت يف بدايات 

القرن الع�صرين التحول نحو جعلها وجهة �صياحية، 

فتم بناء طريق ال�صكك احلديدية مونرتو- اأوبرلند 

برانو عام 1905، كما مت متهيد م�صارات التزلج داخل 

املنتجع يف الفرتة نف�صها، وافتتحت مراكز التدريب 

على التزلج يف العقود الالحقة، اإىل جانب التو�صع 

يف الفنادق وعدد الأ�صّرة التي ي�صمها املنتجع، حتى 

اأ�صبحت وجهة رئي�صة لل�صياحة ال�صتوية. 
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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

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

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

+966 11 212 8050
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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

تاريخ موجز

ين يف ال�سيا�سة  الدِّ

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

+966 11 212 8050

شوارد

د. م. عصام أمان اهلل بخاري

@essambukhary

»بالرغم 
من ف�صل جميع اأ�صلحة الب�صر واأجهزتهم يف مقاومة الغزاة فالتدمري 

واملوت كانا م�صريهم على يد اأ�صغر الكائنات التي خلقها اهلل 

بحكمته على كوكب الأر�ض!«. يف رواية اخليال العلمي »حرب العوامل« التي كتبها 

الكاتب الربيطاين هربرت جورج ويلز عام 1897 متكن الب�صر من النت�صار على الغزاة 

الف�صائيني القادمني من املريخ ب�صبب الفريو�صات التي ا�صتن�صقوها ومل ميتلكوا املناعة 

�صدها بعك�ض الب�صر الذين امتلكوا املناعة �صد فريو�صات كوكبهم عرب اآلف ال�صنني. يف 

ال�صطور التالية ن�صتعر�ض تاريخ عالقة الب�صر بالفريو�صات وواقع الأ�صلحة الفريو�صية.

نتعرف بداية اإىل خطورة الفريو�صات القاتلة، فننطلق اإىل خم�صينيات القرن 

الع�صرين حني تويف حوايل اأربعة ماليني �صخ�ض حول العامل نتيجة اإنفلونزا اآ�صيا. اأما 

التجربة الأق�صى يف عام 1918 فهي حني انت�صر يف اأوروبا ومناطق اأخرى من العامل 

ما ي�صمى وباء الإنفلونزا الإ�صبانية، واأ�صيب به حوايل 500 مليون اإن�صان، وق�صى هذا 

الوباء على حياة حوايل 100 مليون منهم، اأو ما يعادل 5% من الب�صر يف ذلك الوقت.

وبالرغم من انتهاء تلك الأزمة وقتها فمن املهم الطالع على ما طرحه لني 

كلوتز، الباحث يف مركز العلوم الأمريكية ل�صبط الت�صلح ومنع النت�صار، يف بحث 

من�صور عام 2012 اأن هنالك اثنتني واأربعني موؤ�ص�صة تقوم باأبحاث لتطوير واحد 

اأو اأكرث من فريو�صات قد تكون قاتلة كاجلدري، وال�صار�ض، وH5N1. واخلطر 

احلقيقي هو اأن احتمالية ت�صرب اأحد تلك الفريو�صات القاتلة من املعامل اإىل عام 

2025 ت�صل اإىل حوايل %80!
لنتحدث باأمثلة واقعية، قام فريق بحثي يف جامعة وي�صكان�صني– مادي�صون موؤخًرا 

بتوليف فريو�ض اإنفلونزا طيور �صبيه بالإنفلونزا التي ت�صببت يف وباء الإنفلونزا الإ�صبانية 

عام 1918 من خالل عملية ت�صمى الوراثية العك�صية )Reverse Genetics(، ولكن ما 

هدفهم من ذلك؟

اأو�صح قائد الفريق البحثي كاواوؤوكا يو�صيهريو، املتخ�ص�ض يف فريو�ض اإيبول 

والإنفلونزا، اأنهم اأجروا اختبارات على قوار�ض ملعرفة ما اإذا كان هذا الفريو�ض الذي 

مت توليفه يف املعامل ميتلك م�صتوى خطورة الفريو�ض الأ�صلي لوباء 1918 نف�صه اأم ل؟ 

والنتيجة هي اأن الفريو�ض اجلديد له القدرة على اأن يكون �صبًبا لأمرا�ض وبائية مهولة. 

وهنالك تقديرات بوفاة 400 مليون �صخ�ض اإذا ما ت�صرب الفريو�ض وو�صل اإىل م�صتويات 

انت�صار �صبيهة مبا ح�صل عام 1918. وما يجعل الأمر اأكرث خطورة هو عدم تطوير اأي 

لقاح م�صاد لهذا الفريو�ض اإىل الآن!

وبالرغم من اعرتا�صات كثري من العلماء واملتخ�ص�صني حول العامل على هذه 

الأبحاث واملطالبة باإيقافها فوًرا اإل اأن الفريق العلمي يف جامعة وي�صكان�صني يوؤكد اأن 

الأنظمة املطبقة متنع دخول الهواء اأو خروجه، ناهيك من اأن الو�صول للمعامل يتطلب 

عبور بوابتني حمكمتي الإغالق.

يف الواقع، لي�ض القلق من انتقال الفريو�صات ال�صناعية من هذه املعامل وحدها 

يها ب�صكل طبيعي. ومن ذلك ما ح�صل  فقط، بل هنالك خطر انتقال الفريو�صات وتف�صِّ

مع ارتفاع درجة حرارة الأر�ض وذوبان اجلليد ب�صيبرييا، حيث اكت�صفت بعثة علمية 

فرن�صية اأحد اأنواع الفريو�صات القدمية والتي جتمدت حتت طبقات الثلج منذ ثالثني 

ا اإىل ظهور هذه  األف �صنة. ول ن�صتبعد اأن يوؤدي ذوبان اجلليد يف القطب ال�صمايل اأي�صً

الفريو�صات القدمية للعامل من جديد.

اأخطر ال�صيناريوهات الطبيعية هو انتقال فريو�صات خا�صة باحليوانات اإىل الب�صر. 

وعلى �صبيل املثال اإنفلونزا الطيور التي انت�صرت منذ عدة �صنوات. ولكن ما يحول دون 

انت�صار هذه الفريو�صات اختالف درجة احلرارة بني اأج�صاد احليوانات واأج�صامنا، حيث 

ت�صل درجة حرارة الطيور اإىل 42 درجة، بينما معدل درجة حرارتنا نحن الب�صر هو 36 

درجة ما يجعلنا بيئة غري �صاحلة لفريو�صات الطيور. ولكن اأحد الأ�صباب التي ت�صاعد 

الفريو�صات على ك�صر هذا احلاجز هو اجل�صد الو�صيط حليوان اآخر، حيث ت�صل درجة 

حرارة بع�ض اأنواع املوا�صي اإىل 39 درجة، وهذا ي�صكل بيئة قابلة لتطوير فريو�صات طيور 

ت�صتطيع اأن تتكاثر يف درجات حرارة اأج�صام الب�صر. 

ختاًما، يرى العامل الربيطاين �صتيفن هوكينج اأن خطر الفريو�صات املعدلة وراثًيا 

ل يقل عن خطر احلروب النووية املفاجئة يف قدرتها على اإنهاء احلياة على كوكبنا 

م  الأزرق. ولكي نتمكن من التعامل مع هذا اخلطر فاإننا نحتاج اإىل قوانني دولية حترِّ

تطوير هذه الفريو�صات القاتلة �صناعًيا لأي غر�ض كان، اإ�صافة اإىل تكثيف اجلهود 

بتعاون اجلميع لتطوير الأدوية واللقاحات الالزمة لعالج تلك الأمرا�ض التي ت�صببها 

الفريو�صات القاتلة. باخت�صار، ل ل�صناعة الأ�صلحة الفريو�صية! 

سالح اسمه 
الفيروسات
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اقتصاد ومالية

كثرًيا 
ما ُيطَرح على القت�صاديني من اأمثايل 

جمموعة من الأ�صئلة املتكررة التي رمبا 

ت�صاعد على توجيه خيارات ال�صركات والأفراد 

واملوؤ�ص�صات يف جمالت مثل ال�صتثمار والتعليم 

والوظائف، ف�صاًل عن توقعاتهم ال�صيا�صية. ويف 

اأغلب احلالت، ل توجد اإجابة قاطعة حا�صمة. لكن 

بال�صتعانة بالقدر الكايف من املعلومات، ي�صتطيع 

املرء اأن مييز الجتاهات فيما يت�صل بالقت�صادات 

والأ�صواق والتقنية، واأن يتو�صل اإىل تخمينات معقولة.

من املرجح اأن ُيذَكر عام 2017 يف العامل املتقدم 

باأنه مدة من التناق�ض ال�صارخ، حيث �صهدت 

اقت�صادات عديدة ت�صارًعا يف النمو، جنًبا اإىل جنب 

مع الت�صتت ال�صيا�صي وال�صتقطاب والتوتر على 

امل�صتويني املحلي والدويل. ومن غري املرجح اأن يكون 

الأداء القت�صادي يف الأمد البعيد حم�صًنا من قوى 

االقتصاد العالمي في عام 2018

بين مد وجزر

مايكل سبنس •

سيواجه االقتصاد العالمي تحديات بالغة الخطورة في الشهور والسنوات المقبلة، 
ويلوح في الخلفية جبل من الديون يجعل األسواق متوترة، ما يزيد 

من تعرض النظام للصدمات المزعزعة لالستقرار. ومع ذلك، يبدو أن السيناريو 
األساس في األمد القريب هو االستمرارية، من غير أن تلوح 

في األفق أي تغييرات مفاجئة.
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    تحتل الصين مركز الصدارة في أنظمة الدفع عبر اإلنترنت. 
ومع تحول قسم كبير من سكان البالد مباشرة من النقد إلى الدفع عبر اإلنترنت،

وتخطي الشيكات وبطاقات االئتمان،       
يتسم نظام المدفوعات في الصين بالقوة         
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الطرد ال�صيا�صية والجتماعية. ومع ذلك، جتاهلت 

الأ�صواق والقت�صادات حتى الآن ال�صطرابات 

ال�صيا�صية، ويبدو خطر حدوث انتكا�صة كبرية يف 

الأمد القريب �صئياًل ن�صبًيا.

ال�صتثناء الوحيد هنا هو اململكة املتحدة، التي 

تواجه الآن م�صاألة اخلروج من الحتاد الأوروبي 

التي ت�صودها الفو�صى واحل�صا�صية. ويف مكان اآخر 

يف اأوروبا، تكافح امل�صت�صارة الأملانية اأجنيال مريكل 

لت�صكيل حكومة ائتالفية. ول �صيء من هذا يب�صر 

بخري للمملكة املتحدة اأو لبقية اأوروبا التي حتتاج 

ب�صدة اإىل العمل التعاوين املن�صق بني فرن�صا واأملانيا 

لإ�صالح الحتاد الأوروبي.

تتعلق اإحدى ال�صدمات املحتملة التي حظيت بقدر 

كبري من الهتمام بت�صديد ال�صيا�صات النقدية. ففي 

�صوء الأداء القت�صادي املتح�صن يف العامل املتقدم، 

ل يبدو من املرجح اأن ي�صكل الرتاجع التدريجي عن 

ال�صيا�صة النقدية املت�صاهلة عقبة كربى اأو �صدمة لقيم 

الأ�صول. ولعل التقارب الت�صاعدي بني الأ�صا�صيات 

القت�صادية، الذي طال انتظاره، لإ�صفاء امل�صروعية 

على تقييمات ال�صوق �صار يف املتناول الآن.

يف اآ�صيا، اأ�صبح الرئي�ض ال�صيني �صي جني 

بينج يف و�صع اأقوى من اأي وقت م�صى، وهو ما 

ي�صري اإىل اإمكانية توقع املزيد من الإدارة الفعالة 

لختاللت التوازنات، واملزيد من النمو الذي يحركه 

ا عازمة  ال�صتهالك والإبداع. ويبدو اأن الهند اأي�صً

على احلفاظ على منوها وزخم الإ�صالح. ومع منو 

هذه القت�صادات، تنمو اقت�صادات اأخرى يف خمتلف 

اأنحاء املنطقة وخارجها.

ا التقنية  عندما يتعلق الأمر بالتقنية، خ�صو�صً

الرقمية، يبدو من الوا�صح عزم ال�صني والوليات 

املتحدة على ال�صيطرة على هذا املجال ل�صنوات 

قادمة، حيث توا�صل كل منهما متويل البحوث 

الأ�صا�صية وجني فوائد كبرية مع ت�صويق الإبداعات 

جتارًيا. كما ُتَعد كل من الوليات املتحدة وال�صني 

موطًنا ملن�صات كربى للتفاعل القت�صادي 

والجتماعي التي ت�صتفيد من تاأثريات ال�صبكة واإغالق 

الثغرات املعلوماتية وقدرات الذكاء ال�صطناعي 

والتطبيقات التي ت�صتخدم وتعمل على توليد 

جمموعات �صخمة من البيانات القيمة.

هذه املن�صات لي�صت مربحة يف حد ذاتها، ولكنها 

ا جمموعة من الفر�ض لن�صوء مناذج اأعمال  تنتج اأي�صً

جديدة تعمل داخلها وحولها، مثلما هو عليه احلال 

يف جمال الإعالنات واخلدمات امل�صاندة والتمويل. 

على هذا، فاإن القت�صادات التي تفتقر اإىل مثل هذه 

املن�صات، مثل الحتاد الأوروبي، ت�صبح يف و�صع 

غري موؤات. فاأمريكا الالتينية لديها من�صة حملية 

مبدعة للتجارة الإلكرتونية Mercado Libre، ونظام 

.Mercado Pago للمدفوعات الرقمية

حتتل ال�صني مركز ال�صدارة يف اأنظمة الدفع عرب 

الإنرتنت. ومع حتول ق�صم كبري من �صكان البالد 

مبا�صرة من النقد اإىل الدفع عرب الإنرتنت، وتخطي 

ال�صيكات وبطاقات الئتمان، يت�صم نظام املدفوعات 

يف ال�صني بالقوة.

يف ال�صهر املن�صرم، يف يوم العزاب، وهو مهرجان 

�صنوي لال�صتهالك املوجه لل�صباب والذي اأ�صبح اأكرب 

حدث للت�صوق ي�صارك فيه العزاب يف العامل، قامت 

من�صة الدفع الإلكرتوين ال�صينية الرائدة على �صبكة 

الإنرتنت، علي بابا، مبعاجلة ما يقرب من 256 

األف حالة دفع يف الثانية، با�صتخدام بنية احلو�صبة 

ا جمال مبهر لتو�صيع  ال�صحابية القوية. وهناك اأي�صً

اخلدمات املالية، من التقييمات الئتمانية اإىل اإدارة 

الأ�صول والتاأمني، على من�صة علي بابا، ورمبا يكون 

تو�صعها اإىل بلدان اآ�صيوية اأخرى عن طريق ال�صراكات 

جارًيا على قدم و�صاق الآن.

�صوف ت�صطر القت�صادات املتقدمة والنامية 

ا يف ال�صنوات املقبلة، اإىل العمل بجدية للتحول  اأي�صً

نحو اأمناط اأكرث �صمولية للنمو. وهنا اأتوقع اأن تتخذ 

احلكومات الوطنية مقعدها خلف ال�صركات وحكومات 

الأقاليم والنقابات العمالية واملوؤ�ص�صات التعليمية 

ا يف  وغري الربحية، يف دفع عجلة التقدم خ�صو�صً

اأماكن اأ�صرت بها النق�صامات ال�صيا�صية ف�صاًل عن 

ردة الفعل ال�صلبية �صد النظام ال�صيا�صي.

من املرجح اأن يتفاقم هذا النق�صام. فمن 

الوا�صح اأن الت�صغيل الآيل،الأمتتة، �صيعمل على 

دعم، بل ت�صريع، التغيري على جانب الطلب يف 

اأ�صواق العمل، يف جمالت ترتاوح بني الت�صنيع 

واخلدمات اللوج�صتية والطب والقانون، يف 

حني �صتكون ال�صتجابات على جانب العر�ض 

اأبطاأ كثرًيا. ونتيجة لهذا، واإذا ما اكت�صب 

العمال قدًرا اأعظم من الدعم خالل التحولت 

البنيوية )يف هيئة دعم للدخل وخيارات اإعادة 

التدريب(، فمن املرجح اأن تنمو اأ�صكال عدم 

التوافق يف �صوق العمل، ما يزيد من ات�صاع 

فجوة التفاوت، وي�صاهم يف تفاقم ال�صتقطاب 

ال�صيا�صي والجتماعي.

ومع ذلك، هناك من الأ�صباب ما يدعو اإىل 

التفاوؤل احلذر. فبادئ ذي بدء، يظل الإجماع قائًما 

يف خمتلف القت�صادات املتقدمة والنا�صئة على 

ا�صت�صواب احلفاظ على اقت�صاد عاملي مفتوح ن�صبًيا.

ال�صتثناء امللحوظ هنا هو الوليات املتحدة، واإن 

كان من غري الوا�صح يف هذه املرحلة ما اإذا كانت 

اإدارة الرئي�ض دونالد ترمب تعتزم حًقا الن�صحاب 

من التعاون الدويل، اأو اأنها بب�صاطة تعيد التمركز 

لإعادة التفاو�ض على �صروط اأكرث ان�صجاًما مع 

م�صالح الوليات املتحدة. غري اأن الأمر الوا�صح 

هنا، يف الوقت الراهن على الأقل، اأن الوليات 

املتحدة ل ميكن العتماد عليها لال�صطالع بدور 

الدولة الراعية الرئي�صة واملهند�ض لنظام عاملي 

يتطور مبني على قواعد يف اإدارة العتماد املتبادل 

بني دول العامل بنزاهة.

والو�صع مماثل عندما يتعلق الأمر بتخفيف 

التاأثريات املرتتبة على تغري املناخ. فقد اأ�صبحت 

الوليات املتحدة الآن الدولة الوحيدة غري امللتزمة 

باتفاق باري�ض للمناخ، الذي ُعقد على الرغم من 

ان�صحاب اإدارة ترمب. وحتى داخل الوليات املتحدة، 

اأ�صارت املدن والوليات وال�صركات، ف�صاًل عن 

جمموعة من منظمات املجتمع املدين، اإىل التزام 

موثوق بالوفاء بالتزامات املناخ يف اأمريكا، يف وجود 

احلكومة الحتادية اأو غيابها.

مع ذلك، يظل الطريق اأمام العامل طوياًل، 

حيث ل يزال اعتماده على الفحم عالًيا. وكانت 

�صحيفة فاينان�صال تاميز قد ذكرت اأن ذروة الطلب 

على الفحم يف الهند �صوف تاأتي يف غ�صون ع�صر 

�صنوات تقريًبا، يف ظل منو متوا�صع بني احلا�صر 

وامل�صتقبل. ويف حني ينطوي هذا ال�صيناريو على 

جانب اإيجابي حمتمل، اعتماًدا على انخفا�صات 

اأ�صرع لتكلفة الطاقة اخل�صراء، فاإن العامل ل يزال 

على ُبعد �صنوات من النمو ال�صلبي يف انبعاثات ثاين 

اأك�صيد الكربون.

يوحي كل هذا اإىل اأن القت�صاد العاملي �صيواجه 

حتديات بالغة اخلطورة يف ال�صهور وال�صنوات املقبلة. 

ويلوح يف اخللفية جبل من الديون يجعل الأ�صواق 

متوترة، ما يزيد من تعر�ض النظام لل�صدمات 

املزعزعة لال�صتقرار. ومع ذلك، يبدو اأن ال�صيناريو 

الأ�صا�ض يف الأمد القريب هو ال�صتمرارية. �صوف 

ت�صتمر القوة والنفوذ القت�صاديان يف التحول 

من الغرب اإىل ال�صرق، دون اأي تغيري مفاجئ يف 

اأمناط الدخل والوظائف وال�صتقطاب ال�صيا�صي 

ا يف الدول املتقدمة، اإذ ل تلوح  والجتماعي، خ�صو�صً

يف الأفق اأي تغيريات مفاجئة. 

مايكل �صبين�ض: اأ�صتاذ القت�صاد يف كلية �صترين   *
لالأعمال يف جامعة نيويورك، واحلائز جائزة نوبل يف 

القت�صاد. وهو زميل زائر متميز يف جمل�ض العالقات 

اخلارجية، وكبري زمالء الأبحاث يف موؤ�ص�صة هوفر 

يف جامعة �صتانفورد والرئي�ض امل�صارك للمجل�ض 

ال�صت�صاري للمعهد الآ�صيوي العاملي يف هونغ كونغ.
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السلوك التنظيمي

التأثير السيئ 
للمديرين العدوانيين

تأثير المديرين العدوانيين ال تقتصر نتائجه 
السيئة على الموظفين، بل يدفع بمساعديهم 

إلى التشبه بهم أيًضا.

مانفريد كيتس دي فرايس •

يكن ديريك، نائب رئي�ض اإحدى ال�صركات مل 

الهند�صية، مديًرا ل يطاق فح�صب، بل كان ذا 

مزاج متقلب يت�صرف ت�صرًفا انفعالًيا، ول يرتدد 

يف توبيخ اأي موظف يقابله يف طريقه. ف�صاًل عن 

اأن عادته ال�صيئة يف اأن ين�صب الف�صل لنف�صه يف 

اأعمال الآخرين، اأثارت ا�صتياًء كبرًيا داخل ال�صركة. 

ونظًرا لأ�صلوبه القيادي ال�صيئ، كان مروؤو�صوه دائًما 

يت�صاءلون متى ياأتي الدور عليهم ليقعوا فري�صة له. 

ام متف�صًيا للغاية، حتى اإن اأفعاله  فقد كان �صلوكه ال�صَّ

اأّثرت يف الروح املعنوية ملوظفي ال�صركة. وما زاد 

الأمر �صوًءا، اأن اأ�صلوبه القيادي ال�صيئ انعك�ض على 

�صلوك بع�ض م�صاعديه الرئي�صني حتى قاموا مبحاكاة 

اإ�صاءاته. فقد انهمك هوؤلء املروؤو�صون يف تطوير 

اأ�صاليب لرتويع من هم اأقل منهم مرتبة.
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المحاكاة بوصفها آلية دفاع تطورية   |   بينما اأخذ 
بع�ض املوظفني يف حماكاة الأ�صلوب العدواين الذي 

ميار�صه ديريك �صدهم، كانوا يظهرون �صلوًكا نف�صًيا 

مماثاًل لالأ�صخا�ض الذين يجدون اأنف�صهم يف مواقف 

�صعيفة. ذلك اأن الت�صبه ب�صخ�ض ميثل تهديًدا على 

غريه، من �صاأنه اأن ي�صمح للمت�صبهني بالتعاطي مع 

جتارب موؤملة وجمهدة للغاية، ذلك اأن هذا الت�صبه 

يوفر لهم و�صيلة لقهر خماوفهم من خالل حماكاتهم 

ملثل هذا ال�صخ�ض العدواين.

وقد ا�صتحدث م�صطلح »الت�صبه بالعدواين« لأول 

مرة، بو�صفه اآلية للدفاع عن النف�ض، من قبل اثنني 

من كبار املحللني النف�صيني الذين يدر�صون �صلوك 

الأطفال هما املحلل �صاندور فريينت�صزي، واملحللة اآنا 

فرويد. حيث وجد فريينت�صزي اأدلة على اأن الأطفال 

الذين ي�صعرون بالرعب من اأ�صخا�ض كبار خارجني 

عن ال�صيطرة، »�صيخ�صعون اأنف�صهم تلقائًيا لإرادة 

العدواين«. بينما اأ�صارت املحللة اآنا فرويد اإىل اأن 

الطفل، عندما ينتحل �صخ�صية العدواين، فاإنه يحول 

د. د اإىل �صخ�ض ُمهدِّ نف�صه من �صخ�ض ُمهدَّ

يف ال�صكل الأخف، ميكن النظر اإىل م�صطلح 

»الت�صبه بالعدواين« على اأنه اآلية دفاع �صحية، واأنه 

ا تطورًيا. ذلك اأنه يتيح للنا�ض  رمبا يخدم غر�صً

التكيف مع مواقف ينظر اإليها على اأنها متثل 

تهديًدا. ومع ذلك، وكما هو مبني يف املثال املتقدم، 

فاإن »الت�صبه املزمن بالعدواين ميكن اأن يحّول 

ال�صحايا اأنف�صهم اإىل عدوانيني«. واإن الأطفال 

ا اأولئك الذين تعر�صوا ملمار�صات �صديدة  خ�صو�صً

الختالل يف طفولتهم، من املرجح اأن يكونوا اأكرث 

عر�صة لنتهاج الأمناط ال�صلوكية ال�صلبية ذاتها 

يف مرحلة �صن الر�صد كا�صرتاتيجية للبقاء. والأمر 

الأكرث اإثارة للقلق هو اأنه، مع مرور الوقت، رمبا 

يفقد النا�ض، املعر�صون لإ�صاءات العدوانيني، 

اإح�صا�صهم بالذات. فهوؤلء النا�ض الذين ي�صكنهم 

القلق، ي�صبحون متيقظني يقظة مفرطة لأولئك 

الذين يخوفونهم.

التشبه بالعدواني نقطة ضعف إنسانية   |   مثلما 
اأظهرت جتارب خبري علم النف�ض الأمريكي �صتانلي 

ميلغرام ال�صادمة واملزعجة، فاإن معظمنا على 

ا�صتعداد تام للتخلي عن ا�صتقالليته عندما نواجه 

�صخ�صيات قوية و�صالعة. ومن العدل افرتا�ض اأن 

عادة الت�صبه بال�صخ�ض العدواين تعمل ب�صكل خفي، 

لكنها منت�صرة يف احلياة اليومية لكثري من النا�ض. 

لكن عندما نكون يف �صحبة اأفراد موثوق بهم، فاإننا 

�صرعان ما نتخلى عن اأفكارنا وم�صاعرنا وت�صوراتنا 

واأحكامنا، ونعمل ونفكر ون�صعر كما هو متوقع منا.

كسر النمط   |   كيف ميكن اإًذا، مقاومة هذا 
ال�صلوك املختل؟ تكمن اخلطوة الأوىل يف ك�صر هذا 

النمط العدواين يف اإدراك اأننا �صقطنا يف فخ الت�صبه 

بالعدواين. فالآخرون، عادة، هم الذين يجعلوننا 

ر، اأفعال  نرى النور. وعندما ندافع عن، اأو نربِّ

�صخ�ض ما ي�صيء اإلينا، فاإن هذا يجعل اأولئك الذين 

يعرفوننا يوجهون لنا النتقادات.

وال�صوؤال على هذا هو: كيف ميكن اأن نه�صم 

الآراء واملقرتحات املقدمة لنا حول ذلك؟ هل نحن 

م�صتعدون ملواجهة احلقيقة البغي�صة باأننا اأ�صبحنا 

العدوانيني؟ ذلك اأن حترير النف�ض من و�صف مثبت 

عليها لي�ض اأمًرا �صهاًل. ورمبا اأن النا�ض الذين يقعون 

فري�صة للو�صف باأنهم عدوانيون، ب�صبب ردود الفعل 

املخزية والآثمة، يلجوؤون اإىل الإنكار.

مما يوؤ�صف له اأن التعر�ض ملدير خميف فرتة 

طويلة من الوقت ميكن اأن يوؤثر يف �صخ�صية �صخ�ض 

ما، لدرجة اأن التغيريات ال�صلوكية ميكن اأن تظل 

قائمة حتى خارج نطاق مدار ال�صخ�ض املخيف.

واإذا كان هذا هو احلال، فاإن التدريب، اأو 

العالج، ميكن اأن يلعب دوًرا مهًما وي�صاعدنا على 

فهم اأن هناك ديناميات نف�صية معقدة، واأن �صلوك 

التقليد م�صتمد من ا�صرتاتيجية اإن�صانية اأ�صا�صية 

للبقاء. ولن ن�صتطيع ال�صيطرة اإل من خالل اإدراك 

م�صدر هذه الديناميات.

وبالعودة اإىل مثال ديريك، هل كان من املحتم اأن 

يقلده م�صاعدوه؟ وهل كانت هناك �صبل اأخرى بناءة 

للتعاطي مع مثل هذا املدير املخيف؟

عدم االستسالم   |   اإحدى ال�صبل لتكوين »ح�صانة« 
�صد اأ�صخا�ض مثل ديريك هي ال�صطفاف مًعا 

وتكوين »جمموعة دعم«. فبدًل من اأن يقاوم 

الأ�صخا�ض كلٌّ مبفرده ب�صكل منعزل عن الآخرين، 

ميكن اأن توفر لهم »جمموعة الدعم« القوة 

والطمئنان، ف�صاًل عن و�صع �صوابط واقعية ميكنها 

اأن ت�صاعد على منع الأع�صاء من الت�صبه بالعدواين. 

وهناك تدبري ا�صتباقي اآخر يكمن يف بناء »�صبكة 

�صيا�صية« داخل ال�صركة بغر�ض نهائي هو التخل�ض 

من املدير ال�ّصام.

من املهم اأن يعرف املوظفون الآخرون يف 

ال�صركة العواقب املدمرة لأ�صلوب القيادة الذي 

ينتهجه ديريك. وما نتوقعه، هو اأنه اإذا عرف عدد 

كاف من املوظفني بالتكاليف الب�صرية واملالية 

ل�صلوكه، فاإن كبار املديرين �صيحاطون علًما بذلك 

و�صيحملون على اخل�صوع للم�صاءلة. وقد يكون من 

احلكمة توثيق وقائع اإ�صاءة معينة لبناء ملف ق�صية 

)اإذا كان ذلك �صرورًيا( حت�صًبا لحتمال اتخاذ 

اإجراءات ق�صائية.

باخت�صار، يتعني علينا اأن نذّكر اأنف�صنا باأنه يف اأ�صواأ 

ال�صيناريوهات، من املمكن دائًما البتعاد عن انتهاج 

مثل هذا ال�صلوك. ومهما فعلنا، فينبغي علينا اأن ن�صع 

يف احل�صبان مقولة ماركو�ض اأوريليو�ض: »النتقام 

الأكرث اكتماًل ل يكمن يف الت�صبه بالعدواين«. 

مانفريد كيت�ض دي فراي�ض، اأ�صتاذ مميز للتطوير   *
القيادي والتغيري التنظيمي يف معهد اإن�صياد. وهو 

موؤ�ص�ض مركز القيادة العاملي يف املعهد، ومدير برنامج 

حتديات القيادة الذي يعد اأحد اأهم الربامج يف املعهد. 

وقد �صدر له عدد من الكتب حول ق�صايا التطوير 

القيادي واإدارة الأعمال.

  معظمنا على استعداد تام للتخلي عن استقالليته عندما      
     نواجه شخصيات قوية وضالعة. 

ومن العدل افتراض أن عادة التشبه بالشخص 
                         العدواني تعمل بشكل خفي،

             لكنها منتشرة في الحياة اليومية لكثير من الناس  
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مقال

علي إبراهيم مغاوي

مل 
يكن على قنوات التنمية الدافقة يف روح اململكة العربية ال�صعودية 

اأن تقي�ض اأبعاد املواطنة والنتماء يف همم اأبناء الأر�ض وولءات 

اإن�صانها، بل كانت التطلعات تّواقة ملا بني اجلهد واجلدوى املاثلة 

بح�صابات ده�صة املنجز والزمن، وَمن ل يعلم فلي�ض بحجة على من 

يدرك الفعل والأثر يف اأر�صنا عطرة الطني وعاتية احلب.

�صحيح اأن ملنطقة ع�صري ن�صيًبا من ا�صمها يف وعورة ت�صاري�صها، 

ولكن جمالها الأّخاذ َعّلَم الع�صريين غوايات الألوان، واأنا�صيد 

الع�صايا، ون�صوة م�صاءات اأحلان اخلطوة، وهمم �صباحات الفالحني. 

و�صحيح اأن امتدادها ل يبداأ من اأطراف بيئات ال�صحراء يف �صرقها، 

ول ينتهي عند �صطاآن الدفء على �صواحلها الغربية فاتنة ال�صتاء. 

ا اأن هذا التنوع الرثي كان قاب روحني من احلياة،  ولكنه �صحيح اأي�صً

اأو قاب اإرادتني من احلب.

اأبها هذه املدينة العتيقة التي و�صمها التاريخ مبدينة اإيفا، وهي 

�صواد العني من خمالف جر�ض يف اأق�صى �صرق القلب، على مرمى 

الب�صر من مدينة اأحد رفيدة راهنت على مراحل تاريخ حافل 

بالتجارة، والعمران، والفالحة، والرعي، واأنها ا�صتهوت اأفئدة الرّحالة 

الذين �صكنوها على مرِّ الأزمنة، ولكنها اليوم حالة ح�صارية طافرة 

بتفا�صيل الأحداث واحلكايات التاريخية مثلما اأنها حالة ح�صرية 

وع�صقية عميقة جًدا وخا�صة جًدا.

مذ كان خيار ا�صتدامة زخمها الأثري والرتاثي واملدين �صريبة 

ماتعة م�صتهدفة طبيعتها وبناها الأ�صا�صية قبل اأن يولد مفهوم ال�صياحة 

التاأ�صيل وال�صتثمار واإعادة تاأهيل قراها، وقبل اأن ت�صبح الطبيعة 

واملناخ وكل اأن�صاق حياة اإن�صانها رهان اجلذب ال�صياحي الأول.

فمدينة اأبها فاتنة ا�صت�صلمت لقبالت املحبني من اأبنائها، حتى 

اأفاقت على �صاللت من �صمو�ض الدفء، وا�صتوعبت معطيات 

الع�صر الراهن الذي ا�صتحقت فيه اأن تكون جاذبة كربى لالإن�صان 

بن�صاطاته املختلفة.

واأبها التي ا�صتوعبت كل الوافدين، وتاآثرت معهم متاًما مثلما بكاها 

الراحلون، حتيط بها اأجمل القرى وكاأنها عقد يطوق عنق احل�صناء 

فتزيده ده�صة وجماًل. اأبها التي ما زال النا�ض ي�صافهون بع�صهم من 

كابر لكابر عن اإرثها حيث حملت منها القوافل هدايا ملكة اليمن 

بلقي�ض بعد اكتمال �صنعها ودقة اإتقانها.

َرُد بن عبداهلل ال�صحابي اجلليل  واأبها التي حث اخلطى �صُ

و�صحبته، ر�صوان اهلل عليهم، اإىل املدينة املنورة طلًبا لالإ�صالم. وما 

َنَعة �صمال غرب مدينة اأبها،  رد بن عبداهلل يف قرية امَل�صْ زال قرب �صُ

حتف بقربه اآثار منازله واأهله، وتطرز النقو�ض ال�صخرية بلغات ر�صم 

يفك دللتها العارفون بالتاريخ والآثار وهي غري حممية مبا يحفظ 

للقادمني هذا الإرث اجلميل.

واأبها التي يحت�صن �صرقها قرب ذي القرنني، هذا ما يتناقله 

�صكانها دون درا�صات دقيقة. وت�صم قمة جبل الن�صب القريب جًدا 

من قرية ال�صودة هو اأعلى نقطة ارتفاع يف اململكة العربية ال�صعودية، 

اإذ يبلغ 3018 مرًتا فوق �صطح البحر، حيث يعتم بال�صباب يف كل 

�صباحات ف�صول عامها. 

أبها
فاتنة الغيم
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إسالميات

سداد الديون
َت المقترض النية الصادقة بوفاء ديونه وقروضه، وأداء ما عليه من حقوق، فإن اهلل  إذا َبيَّ

تعالى، يكون معه في ذلك، ويعينه عليه.

أ.د عبدالكريم بن صنيتان العمري

الجامعة اإلسالمية المدينة المنورة

      من الناس من يكون من عادته التوسع في 
الشهوات، وتستهويه المظاهر الخادعة، 

ومجاراة األثرياء في حياتهم المعيشية،    
فيسارع إلى االستدانة والقروض المتعددة المتتابعة، وال يخطر في   

باله العواقب الوخيمة التي تنتظره   
حين َيِحل موعد سداد األموال التي اقترضها     

بع�ض النا�ض يف حالت خا�صة، اإىل اقرتا�ض يلجاأ 

�صيء من املال، اأو ال�صتدانة من الآخرين، 

حتى يتهياأ له اإعادتها، ويي�صر اهلل �صدادها، وذلك 

اأمر مباح، بل هو من باب الرفق بامل�صلم، والتعاون، 

وتفريج الكرب الذي حث عليه النبي، �صلى اهلل 

َج عن م�صلم كربة من  عليه و�صلم، بقوله: »ومن َفرَّ

َج اهلل عنه بها كربًة من كرب يوم  كرب الدنيا، َفرَّ

القيامة« متفق عليه.

من النا�ض ممن اأنعم اهلل عليهم بنعمة املال، 

ل يرتدد يف اإجابة اأخيه، وق�صاء حاجته واإعانته، 

احت�صاًبا لالأجر والثواب، وطلًبا للخري والربكة 

والزيادة من الرب الوهاب، قال، �صلى اهلل عليه 

و�صلم: »اإن هلل خلًقا خلقهم حلوائج النا�ض، يفزع 

اإليهم النا�ض يف حوائجهم، اأولئك الآمنون من عذاب 

النار« رواه الطرباين.

واإذا كان ذلك من الأمور امل�صروعة، والتي يوؤجر 

فيها املقِر�ُض والدائُن لإعانته املحتاج وتفريج كربته، 

ين يتعلق به كثري من الأحكام، التي يجدر بنا  فاإن الدَّ

اأن نقف على اأهمها، يف هذه الوقفات.

ين الواردة يف �صورة  الوقفة األولى   |   اأن اآية الدَّ
ين، وتوثيقه  البقرة، قد دلت على م�صروعية ت�صجيل الدَّ

بالكتابة، قال تعاىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ} )البقرة: من الآية 282( 
فينبغي تو�صيح مقدار املبلغ الذي ا�صتدانه، وبيان 

نوع الدين و�صفته، وحتديد املدة التي اتفق الطرفان 

عليها، واأن يكون ذلك بيًنا وا�صًحا ل لب�ض فيه، لأنه 

قد يحدث اإ�صكال بني الطرفني فيما بعد، فيلجاأ اإىل 

ين، فيزول الإ�صكال،  الوثيقة التي ُكِتَب عليها الدَّ

ويرتفع اللب�ض احلا�صل بينهما.

ين بال�صهادة،  الوقفة الثانية   |   توثيق الدَّ
لقوله تعاىل: {ڈ ژ ژ ڑڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳۀ}     
)البقرة: من الآية 282(. 

وذلك لتكون ال�صهادة وثيقة احتياط، لأن 

اإثبات الدين ب�صهادة ال�صهود تنفي اأي �صك، وترفع 

اأدنى خالف اأو نزاع يح�صل بني الطرفني، وهي 

طريقة ل�صالمة الدائن واملدين، وملزمة لكل 

منهما مبا ت�صمنته.

الوقفة الثالثة   |   اأن يبادر املديُن اأو املقرت�ض 
ين عند حلول الأجل املتفق عليه، واأل  اإىل �صداد الدَّ

مياطل دائنه مع قدرته على ال�صداد، لأن اأمر الدين 

عظيم، فقد يفاجئه املوت، وياأتي الأجل وهو م�صتمر 

يف مماطلته، فتبقى حقوق النا�ض يف ذمته، وقد بني 

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، خطورة ذلك، وحث على 

التعجيل يف ق�صاء الدين.

بل اإنه، �صلى اهلل عليه و�صلم، كان ي�صتعيذ من 

الدين ابتداء، قالت عائ�صة، ر�صي اهلل عنها، كان 

ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم، يدعو يف ال�صالة: 

»اللهم اإين اأعوذ بك من املاأثم واملغرم« فقال له قائل: 

يا ر�صول اهلل، ما اأكرث ما ت�صتعيذ من املغرم، فقال، 

ث  �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإن الرجل اإذا َغِرم حدَّ

فكذب، ووعد فاأخلف« رواه البخاري وم�صلم.

و�صدد، �صلى اهلل عليه و�صلم، يف اأمر الدين، وبنيَّ 

اأنه من حقوق الآدميني التي يجب ق�صاوؤها، واأن دخول 

اجلنة متوقف على ق�صائه، فقد قال، �صلى اهلل عليه 

و�صلم، لأ�صحابه مرة، وقد و�صع راحته على جبهته: 

»�صبحان اهلل، ماذا اأْنِزَل الليلة ِمن الت�صديد«، ف�صكت 

ال�صحابة، ر�صي اهلل عنهم، وخافوا ثم �صاألوه من 

الغد: يا ر�صول اهلل، ما هذا الت�صديد الذي نزل؟ فقال، 

ين، والذي نف�صي بيده،  �صلى اهلل عليه و�صلم: »يف الدَّ

لو اأن رجاًل ُقتل يف �صبيل اهلل، ثم اأحيي، ثم ُقتل، ثم 

اأحيي ثم ُقتل، وعليه دين مل يق�صه اأو يق�صى عنه، ما 

دخل اجلنة حتى ُيق�صى عنه« رواه الن�صائي.

كما اأن امل�صلم اإذا مات وعليه دين، مل يق�صه، 

ى عنه، ُيخ�صى عليه من عذاب القرب، فاإن  اأو ُيْق�صَ

النبي، �صلى اهلل عليه و�صلم، ملا امتنع يف بداية 

الأمر من ال�صالة على من عليه دين، وتكفل اأبو 

قتادة، ر�صي اهلل عنه، باأدائه، ولقيه من الغد، 

قال: ما فعل الديناران؟، فقال: يا ر�صول اهلل، 

اإمنا مات اأم�ِض ثم لقيه يف اليوم التايل، وقال: ما 

فعل الديناران؟ فقال: يا ر�صول اهلل، قد ق�صيتها، 

فقال، �صلى اهلل عليه و�صلم: الآن بردت جلدته، 

رواه اأحمد، ويف احلديث الآخر قال، �صلى اهلل عليه 

و�صلم: »نف�ض املوؤمن معلقة بدينه حتى يق�صى عنه« 

رواه اأحمد والرتمذي.

الوقفة الرابعة   |   اأن على من احتاج اإىل اأخيه 
باقرتا�ض �صيء من ماله، اأو ال�صتدانة منه، اأن ُيبّيت 

النية احل�صنة ب�صداد الدين، واإعادة املال املقرت�ض 

عند حلول اأجله، اأو توفر املال لديه، واأل ينوي 

ا�صتغالله ومماطلته واأكل ماله، فاإنه اإن نوى ذلك، 

�َض نف�َصه للعقوبة، قال ر�صول اهلل، �صلى اهلل  فقد َعرَّ

عليه و�صلم: »من اأخذ اأموال النا�ض يريد اأداءها اأدى 

اهلل عنه، ومن اأخذ اأموال النا�ض يريد اإتالفها اأتلفه 

اهلل« رواه البخاري.

فاإن كان يف نيته الأداء، اأعانه اهلل، تعاىل، 

ر رّدها بالتي هي اأح�صن، ووفقه لذلك، وهياأ  وَي�صَّ

ه،  له من الأ�صباب ما يعينه على ق�صاء الدين وَردِّ

ُ
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واإن كان يف نيته غري ذلك، �صلَّط اهلل عليه عقوبة 

يف نف�صه وماله، بكرثة امل�صائب، وحمق الربكة، 

واجلزاء من جن�ض العمل.

َت املقرِت�ُض النّية ال�صادقة بوفاء ديونه  واإذا َبيَّ

وقرو�صه، واأداء ما عليه من حقوق، فاإن اهلل، 

تعاىل، يكون معه يف ذلك، ويعينه عليه، ويي�صره 

له مهما كرث ما عليه، ول �صيما اإذا كانت ديونه 

ل�صروريات احتاج اإليها، كالنفقة على نف�صه واأولده، 

اأو لتكاليف عالج ونحوه، بخالف من ي�صتدين 

لتوفري كماليات ل داعي لها، وميكن اأن ي�صتغني 

عنها، اأو ي�صتدين لرتكاب خمالفات اأو ال�صتعانة 

باملال على ارتكاب املعا�صي، فاإنه ل يعان على �صداد 

ما عليه، قال ر�صول اهلل، �صلى اهلل عليه و�صلم: 

»كان اهلل مع الدائن حتى يق�صي دينه ما مل يكن 

فيما يكره اهلل تعاىل« رواه ابن ماجه، وعن ميمونة، 

ر�صي اهلل عنها، قالت: قال النبي، �صلى اهلل عليه 

ان ديًنا فعلم اهلل اأنه يريد  و�صلم: »ما من اأحد َيدَّ

ق�صاءه اإل اأداه اهلل عنه« رواه الن�صائي.

من النا�ض من يكون من عادته التو�صع يف 

ال�صهوات، وال�صعي اإىل اأن يعي�ض حياة املرتفني، 

وت�صتهويه املظاهر اخلادعة، واملناظر الزائفة، والبذخ 

والإ�صراف املتناهي يف احلفالت، واإقامة منا�صبات 

مفتعلة، وحمبة الظهور الكاذب، وجماراة الأثرياء يف 

حياتهم املعي�صية، رغم عدم قدرته املالية، في�صارع اإىل 

توفري الأموال التي تو�صله اإىل ذلك بالديون الكبرية، 

والقرو�ض املتعددة املتتابعة، ول يخطر يف باله العواقب 

الوخيمة التي تنتظره يف م�صتقبل اأيامه، حني َيِحلُّ 

موعد �صداد الأموال التي اقرت�صها، فيقع فيما ل 

حتمد عقباه.

لقد انت�صر يف الآونة الأخرية بني كثري من 

املقرت�صني وامل�صتدينني ظاهرة عدم وفاء القر�ض 

اأو وفاء الدين، فتجد ال�صخ�ض ياأتي اإىل اأخيه يف 

بداية الأمر، ليطلب منه �صلفة نقدية، اأو �صلعة 

ين، ويظهر له ح�صن النية بكالم  ي�صرتيها بالدَّ

َقة، واأنه �صي�صدده يف الوقت  مع�صول، وعبارات ُمَنمَّ

الذي يحدده املقِر�ض، وهو يف احلقيقة ي�صمر 

خالف ذلك، ثم ياأخذ املال، ومتر عليه �صهور، ورمبا 

�صنوات، دون اأن يعتذر منه، اأو يطلب ف�صحة يف 

الأجل. وهذا لي�ض من خلق امل�صلم، ولي�ض من الأدب 

الإ�صالمي يف �صيء. فاإن ديننا يحث على رد اجلميل، 

واملكافاأة للمعروف مبثله اأو اأح�صن منه، والدعاء 

ل�صاحبه، قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »خري النا�ض 

اأح�صنهم ق�صاء« متفق عليه.

فعلى امل�صلم اأن يتقي اهلل تعاىل يف ذلك، ويخ�صى 

عقوبته ووعيده الذي اأخرب به �صلى اهلل عليه و�صلم، 

وليبادر اإىل رد القر�ض، واأداء الدين عند حلوله، 

دون ت�صويف اأو مماطلة، فاإن ت�صييع حقوق النا�ض، 

واأكل اأموالهم بالباطل، خمالفة �صريحة للن�صو�ض 

ال�صرعية، التي حت�ض على وجوب اللتزام بالوفاء، 

واإعادة املال ل�صاحبه، ولذلك ل ينبغي ملن لي�ض 

لديه القدرة على ال�صداد اأن يتو�صع يف القرتا�ض 

وال�صتدانة، وتكليف نف�صه ما ل تطيق، وُيقِحَم نف�صه 

بالدخول يف هذا الباب ال�صائك، الذي قد يجد نف�صه 

ُل  يف يوم من الأيام عاجًزا عن الوفاء وال�صداد، فُيَحمِّ

َته ما ل طاقة لها به يف حياته وبعد مماته. ِذمَّ

ْيـب َمالُِك بُن الرَّ
الشاعر الذي رثى نفسه

يدر يف َخَلِدِه اأن ق�صيدته اليائية مل 

الوحيدة، التي ختم بها حياته، وفا�صت 

روحه عند نهاية اآخر اأبياتها، �صتكون �صبًبا 

يف �صهرته، وتناُقل اأخباره وتدوين �صريته، 

وحتليل �صخ�صيته، واإبراز مواطن اجلمال 

ومكامن القوة يف ق�صيدته، واإظهار عواطف 

الأ�صى واحلزن لقرب رحيله، واإثارة م�صاعر 

الُفرقة واأحا�صي�صها، وقدرته على انتقاء 

الألفاظ التي ت�صّور َلوَعة الفراق، وحلظات 

الوداع املريرة القا�صية، والنك�صار الذي 

وّدع به هذه احلياة، فجاءت ق�صيدته كاأنها 

وليدُة ع�صرنا احلا�صر، وكاأنه مل يقلها قبل 

ع�صرات القرون.

ُوِلَد مالك بن الّريب بن حوط املازيّن 

التميمّي، يف بادية الب�صرة، ون�صاأ فيها، 

وكان يتنقل بينها وبني وادي الغ�صا يف جند، 

حيث م�صاكن اأهله وع�صريته، وا�صتهر عنه 

ممار�صته لقطع الطريق وال�صعلكة مع ثالثة 

من الذين اتخذوا ذلكم الن�صاط و�صيلة 

للتك�صب، والعبث والإف�صاد يف الأر�ض، وبقي 

على ذلك �صنوات طويلة، يطوف اأرجاء 

اجلزيرة العربية �صلًبا ونهًبا، وتهديًدا حلياة 

امل�صافرين والقاطنني، ل ينام اإل متو�صًحا 

�صيفه، وكان جريًئا مقداًما على غمرات 

املوت، �صجاًعا ل يهاب احلوادث واخل�صوم، 

�صعب النقياد، وقد ك�صف عن هذه ال�صفات 

التي اختزنتها �صخ�صيته ال�صلبة املتمّردة، 

فيقول يف يائيته:

�سَداين َبارَك اهللُ فيُكما وال َتْ

عا ِليا من االأر�ِض ذاِت العر�ِض اأن ُتو�سِّ  

ايِن بثوبي اإليُكما ُخَذايِن َفُجرَّ

َــا ْعًبا ِقياِديــ فقْد كنُت َقبَل اليوِم �سَ  

ا�صتمر مالك بن الّريب على هذا النهج 

يف �صلب القوافل، وامتهان الل�صو�صية حتى 

جاءت اللحظة احلا�صمة التي غرّيت جمرى 

حياته. يف �صنة 56 هـ وىلَّ معاويُة، ر�صي 

اهلل عنه، على خرا�صان، �صعيَد بَن عثماَن 

ابَن عفان، وبينما كان �صعيٌد، رحمه اهلل، يف 

الطريق بني املدينة املنورة والب�صرة، َلِقَي 

يب، فراأى من جماله وح�صن  مالَك بَن الرَّ

منظره ما اأعجبه ب�صخ�صيته، فقال معاتًبا 

له: ويحك يا ماِلك، ُتف�ِصُد نف�َصك بقطع 

الطريق! وما يدعوك اإىل ما يبلغني عنك 

من العبث والف�صاد، وفيك هذا الف�صل؟ 

فقال ماِلك: يدعوين اإليه العجز عن املعايل، 

وم�صاواة ذوي املروءات، ومكافاأة الإخوان، 

قال: فاإن اأنا اأغنيتك، وا�صت�صحبتك، اأتكف 

عما كنت تفعل؟ قال: اإي واهلل اأيها الأمري، 

اأكف كًفا مل يكف اأحد اأح�صن منه، ف�صحبه 

َبه يف اجلهاد، واأجرى له مكافاأًة  معه، ورغَّ

دورية، فح�صنت حاُله، و�صارك مع �صعيد يف 

عدد من الفتوحات. يف حدود �صنة )58 هـ- 

675م( َقَفَل راجًعا اإىل دياِره يف جند، ويف 
ا �صديًدا، واأ�صرف  طريق عودته، مِر�ض مر�صً

على املوت، وكان معه رجالن، فقال ق�صيدته 

ه  اليائية، يرثي بها نف�صه، فيذكر مر�صَ

ُر نهايَته املحتومة، بعاطفة  وِّ وغربَته، وُي�صَ

�صادقة، منبعثة من م�صاعر اختزنتها ذاكرُته 

يف �صابق الأعوام، من الفرو�صية وال�صجاعة، 

ومباهاته ب�صموده وم�صابرته، وحنينه اإىل 

وطنه، و�صوقه لأحبته، ونحو ذلك من ال�صور 

الأدبية التي ت�صمنتها الق�صيدة، التي تعد 

من عيون ال�صعر العربي، ومنها:

اأَال َليَت �ِسعري َهل اأَبيَتَّ َليلًَة

ِبَجنِب الَغ�سا اأُزجي الَقال�َض النَّواِجيا  

الَلَة ِبالُهدى اأََل َتَرين ِبعُت ال�سَّ

َواأَ�سَبحُت يف َجي�ِض ِابِن َعّفاَن غاِزيا  

َتَذكرُت َمن َيبكي َعلَي َفلَم اأَِجد

مـِح الُرَديِنيِّ باِكيا يِف َوالرُّ �ِسوى ال�سَّ  

َفيا �ساِحبي َرحلي َدنا املَوُت َفِانزال

ِبراِبَيٍة اإِّنـي ُمقيــٌم َليــاِليا  

َوقوما اإِذا ما ا�ستلَّ روحي َفَهيِّئا

ِلَ ال�ّسدَر َواالأَْكفـَاَن ِعنَد َفناِئيــا   

ََّّ

َْ
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صحة

الأمرا�ض الروماتيزمية �صائعة احلدوث اإىل حد اإن 

ل يكاد يوجد �صخ�ض اإل وقد اأ�صيب يف مدة من 

حياته باأحد هذه الأمرا�ض. ويعاين امل�صاب بها عادًة 

اآلًما مربحة تق�ضُّ م�صجعه، ومتنعه عن احلركة 

والنوم. وُيعّرف الروماتيزم باللغة العربية بالرثية، 

ولكن كلمة روماتيزم اأكرث انت�صاًرا بني النا�ض. 

فالروماتيزم هو ا�صطالح عام لو�صف اأي ا�صطرابات 

موؤملة للمفا�صل والع�صالت وبع�ض اأن�صجة اجل�صم 

الأخرى، ولكن التهاب املفا�صل نظري الرثوي اأو ما 

يعرف بالروماتويد، هو مر�ض التهابي ي�صيب معظم 

املفا�صل، كما ي�صيب اأجهزة اأخرى من اجل�صم.

ُيعد الروماتويد اأكرث الأمرا�ض الروماتيزمية 

انت�صاًرا بعد خ�صونة املفا�صل. كما اأنه اأكرثها �صدًة 

واأملًا، اإذ اإنه يوؤدي اإىل تدمري املفا�صل وت�صوهها اإذا 

ا مناعًيا،  مل ُيعالج مبكًرا. وُيعد هذا املر�ض مر�صً

اأي عندما يبداأ املر�ض فاإن بع�ض الأج�صام امل�صادة 

وخاليا اجلهاز املناعي للج�صم تعمل بن�صاط زائد 

يف الروماتويد، فتهاجم الن�صيج املف�صلي، ومن َثم 

يحطم اجلهاز املناعي نف�صه، لذلك �ُصمي باملر�ض 

املناعي الذاتي. وهذا الن�صاط قد ي�صبب لحًقا التهاًبا 

م�صتمًرا لباطن املف�صل اأي التهاب الغ�صاء املف�صلي.

طبيعة المرض   |   يت�صف الروماتويد باأنه التهاب 
مزمن ي�صيب مفا�صل عدة، ويبداأ عند نحو ثلثي 

املر�صى تقريًبا على نحو تدريجي مع تعب و�صعف 

عام، مبا يف ذلك ال�صعف اجلن�صي، مع اأعرا�ض 

ع�صلية هيكلية مبهمة، اإىل اأن يبدو اللتهاب الزليل 

وا�صًحا. وقد ت�صتمر هذه العالمات املبهمة اأ�صابيع اأو 

�صهوًرا دون ت�صخي�ض. اأما الأعرا�ض اخلا�صة فاإنها 

تظهر عادة على نحو تدريجي بحيث ت�صيب مفا�صل 

متعددة ل �صيما مفا�صل اليدين، واملع�صم، والركبة، 

والقدمني، وتكون الإ�صابة متناظرة. وكما اأنه ي�صيب 

الكبار فهو كذلك ي�صيب الأطفال حتى يف ال�صنوات 

الروماتويد

ُيعد من أكثر األمراض 
الروماتيزمية انتشاًرا، 

ويتسبب في حدوث آالم 
مبرحة عبر تسببه في 

حدوث التهاب مزمن يصيب 
المفاصل.

د. ضياء الحاج حسين 

استشاري أمراض الروماتيزم

العالج المبكر يقلل 
المضاعفات
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نصائح لمريض الروماتويد
يتوجب على مري�ض الروماتويد اأن يتبع 

عدًدا من الن�صائح والحتياطات الطبية، 

ومنها على �صبيل املثال اأن يبادر بالت�صال 

بالطبيب املخت�ض املعالج فور حدوث اأي 

تاأثريات جانبية لالأدوية، اأو عند حدوث 

اأعرا�ض مر�صية جديدة ت�صيب املري�ض لأول 

مرة. وين�صح املري�ض بعدم تناول الربوتينات 

اأو التقليل منها، وتقليل تناول القهوة 

وال�صكريات، ومينع �صرب املياه الغازية، 

وتناول مك�صبات الطعم واللون والرائحة. 

كما ينبغي احلفاظ على الوزن املثايل، لأن 

زيادة الوزن للمري�ض متثل عبًئا اإ�صافًيا على 

املفا�صل امللتهبة، ل �صيما مفا�صل الكعب 

والركبتني. وينبغي األ يقلق املري�ض ما دام 

ت�صخي�ض املر�ض مبكًرا، كما ينبغي اللتزام 

بتناول الدواء وكميته املحددة.

لبد من اللتزام بالراحة التامة عند 

حدوث ن�صاط للمر�ض، لأنها متنع ن�صاط 

العوامل املوؤك�صدة للمفا�صل، التي تزيد من 

اللتهاب، اإذ تزيد احلركة من ن�صاط الدورة 

الدموية للمف�صل.

اأما الطريقة احلديثة يف عالج الروماتويد 

فهي جتمع بني و�صائل الطب احلديث، 

مثل الأدوية امل�صادة للروماتويد، ولي�صت 

امل�صكنات، مع و�صائل الطب التكميلي مثل 

الإبر ال�صينية، والليزر، والعالج الطبيعي، مع 

برنامج غذائي حمدد، بالإ�صافة اإىل البتعاد 

عن ال�صغوط النف�صية.

     تعمل أدوية عالج الروماتويد ببطء أحياًنا، 
وقد تستغرق شهوًرا لكي تظهر نتائجها المرجوة،   

     لذلك يجب التحلي بالصبر 
وعدم ترك العالج في األشهر األولى        

الأوىل من اأعمارهم، لذا يجب على الأم النتباه اإىل 

بع�ض الأعرا�ض التي ي�صكو منها الطفل، مثل اآلم 

املفا�صل، والنتفاخ والتيب�ض ال�صباحي. وميكن اأن 

ي�صيب الإن�صان يف اأي مرحلة من مراحل العمر، ولكن 

غالًبا ما تكون الإ�صابة لدى نحو 80% من املر�صى بني 

�صن 25 �صنة اإىل 35 �صنة، وي�صيب الن�صاء اأكرث من 

الرجال، وترتفع ن�صبة الإ�صابة اإىل �صتة اأ�صعاف عند 

الن�صاء بني �صن 60 �صنة اإىل 64 �صنة. 

العوامل الوراثية   |   قد يكون التاأهب للمر�ض 
وراثًيا، اإذ ثبت علمًيا اأن ن�صبة كبرية من امل�صابني 

بالروماتويد ميلكون فئة خلوية خا�صة موجودة 

على �صطح اخلاليا، وهي غالًبا ما تكون من نوع 

HLADR4، ويف بع�ض العوامل قد ي�صاب اأ�صخا�ض 
عدة باملر�ض، وتزداد ن�صبته اإىل اأربعة اأ�صعاف عند 

الأقارب من الدرجة الأوىل، ولكن قد يتجاوز هوؤلء 

الأقارب في�صيب اجليل الثاين مثل ابن البنت اأو ابنة 

البن، واأحياًنا قد ل ي�صيب املر�ض اأحًدا يف العائلة 

غري هذا املري�ض.

السبب مجهول   |   اأما �صبب الروماتويد فال يزال 
جمهوًل، ويعتقد باأنه قد يكون ظاهرة ناجتة عن 

عن�صر التهابي عند ال�صخ�ض املهياأ وراثًيا. وقد اقرتح 

عدد من العوامل ال�صببية املحتملة، وت�صمل الفطريات 

واحلميات، فريو�صات، مثل: فريو�ض اأب�صتاين بار، 

والفريو�ض امل�صخم للخاليا، وفريو�ض احل�صبة 

الأملانية، ولكن مل يثبت دليل قوي مقنع على اأن اأًيا من 

هذه العوامل ي�صبب الروماتويد. وهناك بع�ض العوامل 

التي تلعب دوًرا مهًما يف تفاقم املر�ض اأو حدوث النوبة 

احلادة، ومنها ال�صدمة النف�صية اأو اجل�صدية. ففي 

اأثناء احلديث اإىل كثري من املر�صى عن مدى التاأثري 

النف�صي يف املر�ض، ات�صح اأن ن�صبة كبرية منهم قد 

حدثت له �صدمة نف�صية قبل حدوث املر�ض بعدة 

اأ�صهر، مثل وفاة اأحد الأقارب اأو الطالق.

الغذاء   |   ل نن�صى دور الغذاء، فقد ي�صعر بع�ض 
املر�صى ب�صعور اأف�صل عند جتنب بع�ض اأنواع 

الأطعمة، مثل: القمح، اأو منتجات الألبان، اأو الفواكه 

احلم�صية، اأو اللحم الأحمر. وميكنك معرفة تاأثري 

الغذاء يف املري�ض، وذلك بتناول الأطعمة التي ل 

ت�صبب ح�صا�صية، مثل: الأرز، واجلزر، والكمرثى، 

وال�صمك، ثم ي�صاف اإليها تدريجًيا �صنف اآخر 

من الطعام كل عدة اأيام. وينبغي ت�صجيل اأي تطور 

للمر�ض، لكي يتمكن املري�ض من ا�صتبعاد الطعام 

امل�صبِّب لالأمل. ومن الطريف ما حلظه بع�ض الباحثني 

ر ذلك  من قلة انت�صار الروماتويد يف الإ�صكيمو، وُف�صِّ

لتناولهم ال�صمك فقط. وعلى كل حال اإذا اأردت 

اإجراء حمية معينة ملدة طويلة فال جتتهد باأ�صلوبك 

اخلا�ض، واإمنا يجب ا�صت�صارة الطبيب اأوًل، لأنك رمبا 

حتتاج اإىل فيتامينات اأو معادن اإ�صافية.

ا دور الإدمان على القهوة، فقد ن�صرت  ل نن�صى اأي�صً

جملة درا�صات اأمرا�ض الروماتيزم الربيطانية 

)Annals of Rheumatic Disease( درا�صة اأعدها 

اأطباء من معهد ال�صحة العامة يف هل�صنكي. وقد 

ا�صتنتج الباحثون اأن عدد فناجني القهوة امل�صتهلكة 

يومًيا ارتبط ب�صكل طردي مع ظهور العامل 

الروماتيزمي. فمثاًل �صرب اأربعة فناجني قهوة 

يومًيا اأو اأكرث، قد يزيد من احتمال ن�صبة الإ�صابة 

بالروماتويد اإىل اأكرث من ال�صعف. ول يعرف العلماء 

�صبب زيادة هذا الحتمال ولكن يتوقعون اأن القهوة 

حتتوي على مادة غري معروفة ت�صبب اإنتاج العامل 

الروماتيزمي، الذي يك�صف ظهوره عن وجود اأج�صام 

م�صادة للمر�ض يف اجل�صم.

الشفاء   |   بع�ض املر�صى يعتقد اأنه ل ميكن ال�صفاء 
من الروماتويد، لكن ات�صح اأن من كل 100 مري�ض 

ي�صفى 30% �صفاًء تاًما بعد �صنوات قليلة باإذن اهلل، 

و5% يتطور املر�ض لديهم ب�صدة، وقد تنتج عنه 

اإعاقة. اإن اأهداف العالج احلديث هي ت�صكني الآلم، 

وحفظ القدرة الوظيفية وحت�صينها، والوقاية من 

الت�صوه، وت�صحيح الت�صوه املوجود، واأخرًيا وقف تقدم 

املر�ض اإن اأمكن. اإذا ا�صتطعنا اأن نحقق هذه الأهداف 

فاإننا �صن�صاعد املري�ض على اأن يعي�ض حياة طبيعية 

اأو قريبة من الطبيعية. ولكي يح�صل املري�ض على 

نتائج جيدة فمن املهم التحدث ب�صراحة مع طبيب 

الأمرا�ض الروماتيزمية، واملحافظة على مواعيده 

بانتظام، واللتزام باإر�صاداته، والتقيد بالربنامج 

املو�صوع من ِقبله. وينبغي اأن ُيفهم اأن التح�صن �صيكون 

بطيًئا، واأن الأدوية تعمل ببطء، واأحياًنا قد حتتاج 

اإىل �صهور لكي تظهر النتائج املرجوة، واأن معظم 

التح�صن يعتمد على املري�ض نف�صه، فكلما زاد فهم 

املري�ض حلالته اأ�صبح قادًرا على تعوده اإياها، ما يعمل 

على وقف تطور حالة املر�ض. ول بد اأن ي�صعر املري�ض 

بعناية الآخرين به، فهذا �صيعزز من فر�ض �صفائه.

تق�صم الأدوية امل�صتعملة يف عالج الروماتويد 

اإىل نوعني هما: الأدوية امل�صادة لاللتهاب، والأدوية 

امل�صادة للروماتويد. اإ�صافة اإىل كون الأدوية امل�صادة 

لاللتهاب م�صكنة لالآلم، اإل اأنها ل توقف املر�ض، 

وتاأثريها موؤقت. اأما الأدوية امل�صادة للروماتويد 

فت�صاعد على تخفيف �صكاوى املفا�صل، وتوؤثر يف تطور 

�صري املر�ض نف�صه، وت�صاعد على منع تقدم املر�ض، ما 

يوؤدي اإىل �صعور املري�ض بالراحة �صريًعا. 
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غذاء

األعشاب
فوائد جمة

تؤدي األعشاب دوًرا مهًما في 
مقاومة عالمات تقدم العمر 

بفعل مكوناتها الصحية التي تعزز 
من ترطيب البشرة والحماية من 

األمراض.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية

يعد تقدم العمر هاج�ًصا عند كبار ال�صن فقط، بل اأ�صبح ال�صاغل الأكرب مل 

عند معظم النا�ض، فنجد الفتيات يبحثن عن عمليات التجميل التي 

ُت�صمى بعمليات اإزالة عالمات تقدم العمر، كاخلطوط فوق اجلبني وحول الفم 

والرقبة، عن طريق احلقن بالبوتك�ض والفيلر وغريهما. اإذا قارنا بني اأجدادنا 

وبيننا جند الفرق بني معدل العمر واملظهر يف ال�صابق والآن، واإذا بحثنا عن 

الأ�صباب قد ُنرجع ذلك اإىل النظام الغذائي غري ال�صحي الذي ي�صيطر على 

منط حياتنا اليوم. فقد اأهملنا معظم الأطعمة املغذية واملفيدة التي كانت هي 

العن�صر املقاوم لتقدم العمر وامللجاأ الطبيعي لتح�صني ال�صكل واملظهر. ومن 

تلك الأطعمة بع�ض الأع�صاب املوجودة يف كل منزل، التي اأظهرت الدرا�صات 

فوائدها ال�صحية املتعددة يف حماربة ال�صيخوخة والأمرا�ض. لذلك ُين�صح 

باإدخال هذه الأع�صاب جمدًدا اإىل منط حياتنا اليومي، فملعقة �صغرية طازجة 

منها اأو جمففة قد حتدث تاأثرًيا اإيجابًيا غري متوقع يف ال�صحة.

 الريحان أو الحبق

 ُيعرف الريحان مَبلك الأع�صاب، لفوائده 

اجلمة على ال�صحة، فهو غني مب�صادات 

الأك�صدة، التي ميكن اأن حتمي اخلاليا 

من اجلذور احلرة ال�صارة، التي توؤدي اإىل 

اأمرا�ض القلب، وال�صرطان، وه�صا�صة العظام، 

ومر�ض األزهامير. وي�صاعد الريحان على:

الأكزميا. مر�ض  من  التخل�ض   •
• التخفيف من ظهور الروؤو�ض ال�صوداء.

على  لحتوائه  ال�صيخوخة،  مكافحة   •
م�صادات الأك�صدة التي حتارب التجاعيد.

بزيت  اجل�صم  تدليك  عرب  الب�صرة  انتعا�ض   •
ورق الريحان خالل احلمام الدافئ.

والبثور. ال�صباب  حب  من  التخفيف   •
الب�صرة. تفتيح   •

التي  امللوثات  من  التخل�ض  يف  • يفيد 
تتعر�ض لها الب�صرة لحتوائه على 

خ�صائ�ض م�صادة للبكترييا.

المريمية

 ت�صاعد على حماربة اللتهاب الذي ُيعد ال�صبب الرئي�ض يف ظهور عالمات تقدم 

العمر، ولها فوائد اأخرى منها:

اجل�صم. يف  الدموية  الدورة  تن�صط   •
التجدد. على  الب�صرة  خاليا  حُتفز   •

جتدد  على  ي�صاعدان  اللذين  الكال�صيوم،  ومعدن  اأ،  بفيتامني  بغناها  تتميز   •
اخلاليا.

اجلذور  عن  الناجت  ال�صرر  ُتكافح  التي  لالأك�صدة  امل�صادة  املواد  على  حتتوي   •
احلرة يف اجل�صم، ومن َثم ُتخفف من التجاعيد واخلطوط الرفيعة، 

وغريهما من عالمات ال�صيخوخة.
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 القرفة

 ُتعد من اأهم امل�صتح�صرات الطبيعية 

التي ت�صاعد على التخل�ض من العالمات 

والت�صبغات الداكنة التي ت�صيب اجللد 

بفعل عوامل عدة، كالتعر�ض املبا�صر لأ�صعة 

ال�صم�ض، كما ت�صهم القرفة يف حتقيق الآتي:

من املمكن اأن ت�صهم يف التخل�ض من   •
احلبوب والبثور، ل �صيما حب ال�صباب، 

وُتعيد اإىل الب�صرة ن�صارتها.

الروؤو�ض  م�صكلة  تخفف  اأن  املمكن  من   •
ال�صوداء فوق مناطق عديدة، ل �صيما 

الأنف وذلك عرب مزجها مع الع�صل.

ت�صاعد القرفة على التخل�ض من   •
عالمات ال�صيخوخة، ل �صيما التجاعيد 

منها، كونها تزيد اإىل حد كبري من 

معدل اإنتاج بروتني الكولجني الذي 

ي�صمن جتدد خاليا الب�صرة ويحافظ 

على �صبابها وحيويتها.

وتخفف  الب�صرة  جروح  �صفاء  يف  ت�صهم   •
اللتهابات.

الأك�صجني  وترفع  الدم،  حُت�صن من تدفق   •
اإىل ال�صطح اخلارجي للجلد.

ت�صاعد القرفة على اإزالة خاليا اجللد   •
امليتة، وت�صاعد على ا�صتعادة اجللد 

تاألقه وليونته. 

 الكركم

اأظهرت درا�صات حديثة اأن معدل الإ�صابة 

بال�صرطان )ل �صيما يف القولون(، وبالزهامير 

هي اأقل ١٠ مرات يف الهند مقارنة مع 

الوليات املتحدة الأمريكية. ويعزو الباحثون 

اإىل اأن ذلك ب�صبب تناول مادة الكركم بكرثة 

يف الهند. الكركمني هي املادة الفعالة يف 

الكركم، وُتعد من م�صادات الأك�صدة الفعالة 

جًدا يف مقاومة اللتهابات. اإ�صافة اإىل الآتي:

يفيد الكركم يف اإزالة اخلاليا امليتة عن   •
الب�صرة عرب التق�صري.

َحب  م�صكلة  من  التخفيف  يف  يفيد   •
ال�صباب، وذلك لحتوائه على مواد 

م�صادة لاللتهابات والبكترييا، ما يخل�ض 

الوجه من م�صكلة احمرار الب�صرة الناجت 

عن اللتهابات يف الوجه.

ُيعد الكركم مادة مبي�صة، لذلك يكرث   •
ا�صتخدامه يف خمتلف الو�صفات الطبيعية، 

فهو يفتح املناطق الداكنة والبقع الغامقة 

يف اجل�صم.

حروق  �صفاء  ت�صريع  على  الكركم  ي�صاعد   •
الوجه، كونه ي�صاعد على جتديد خاليا 

ا التجاعيد. الب�صرة، ويح�صن اأي�صً

الخزامى

 يحتوي على مركب »اللينالول« الذي يهدئ اجللد، ومينع تدهور الأن�صجة، 

ويحافظ على اجللد متما�صًكا وم�صدوًدا. كما ي�صهم يف حتقيق ما ياأتي:

من  يحتويه  ما  ب�صبب  ال�صيخوخة،  ملكافحة  ممتاًزا  عاماًل  ميثل   •
»ال�صيتوفيالكتيك«، الذي يعزز جتديد اخلاليا اجلديدة.

غري  لوًنا  ت�صبب  التي  ال�صم�ض  اأ�صعة  من  الناجتة  احلروق  عالج  يف  ي�صتخدم   •
مرغوب فيه ل �صيما لدى ال�صيدات.

عرب  وذلك  ال�صوائب،  من  الب�صرة  وتنقية  ال�صباب  حب  عالج  على  ي�صاعد   •
عمله على قتل البكترييا التي ت�صبب ظهور حب ال�صباب.

ي�صاعد على عالج ت�صققات الب�صرة، وجفاف اجللد عرب منح الب�صرة الرتطيب الكايف.  •

البابونج

 ُيعد م�صدًرا ممتاًزا ملركب قوي ُيدعى »األفا 

بي�صابولول«، الذي ُيعتقد اأنه فاعل يف ت�صريع 

عملية �صفاء اجللد، ويف احلد من حدوث 

التجاعيد وعالمات التقدم بالعمر، اإ�صافة 

اإىل ما ياأتي:

فمن  الزكية،  رائحته  جانب  اإىل   •
ا اأن للبابوجن خوا�ض  املعروف اأي�صً

م�صادة للتهيج واللتهابات، كما اأنه 

مفيد يف التخفيف من احل�صا�صية 

والأكزميا.

عالمات  ظهور  من  البابوجن  يوؤخر   •
تقدم �صن الب�صرة وال�صيخوخة املبكرة، 

ويحافظ على �صباب الب�صرة وحيويتها.

يخفف من م�صكلة الهالت ال�صوداء التي   •
تظهر حتت منطقة العيون، كما يخفف 

من حدة النتفاخ.

ويحول  الالزمة،  الرطوبة  الب�صرة  مينح   •
دون تعر�صها للجفاف، الذي ينتج عنه 

التجاعيد واخلطوط، واملظهر غري 

ال�صحي للجلد.

      ُينصح بإدخال األعشاب إلى 
نظامنا الغذائي اليومي، 

لما تحدثه من تأثيرات إيجابية في 
الصحة العامة  
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الأطفال تتطلب كثرًيا من اجلهد رعاية 

ا ال�صغار منهم.  والرتكيز، خ�صو�صً

تتطلب اأن نتابع الأطفال ونراقبهم يف كل �صكناتهم 

وحركاتهم، ننتبه اإىل ما يواجهونه من خماطر 

يف املنزل اأو خارجه، ونعمل على حمايتهم منها. 

ولكن، كيف ميكن لالأب اأو الأم الرتكيز يف متابعة 

اأبنائهما وهما يحمالن الهاتف اجلوال يف اأيديهما 

وين�صغالن بر�صائل جمموعات العائلة والأ�صدقاء على 

الوات�صاب؟ اأو بنقا�ض �صاخن على تويرت؟ اأو مبتابعة 

�صور جديدة على الإن�صتغرام؟

اأ�صبحت الأجهزة الإلكرتونية يف اأيدي الوالدين 

ت�صكل خطًرا ج�صيًما على ال�صغار حينما تقوم 

باإ�صغال الوالدين عن مراقبة �صالمة اأطفالهما 

واأمنهما، قد يحدث ذلك حينما تاأتيك ر�صائل بريد 

اإلكرتوين وتريد قراءتها »على ال�صريع« حينما يكون 

للجواالت مخاطر غير مباشرة على 
األطفال، عندما تكون األخيرة بيد األب أو 

األم، وليس الطفل!

جوال الوالدين
أخطار محتملة وأضرار متعددة

فهد بن فيصل الحجي
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الطفل يلعب بالقرب منك يف ال�صالة يف الدور الثاين 

بالقرب من الدرج، اأو حينما تريد اإر�صال ر�صالة 

باجلوال واأنت تقود �صيارتك وطفلك معك، اأو حينما 

تريدين اأن ت�صوري لأخواتك ما تقومني بطبخه على 

الغداء وطفلك قريب من موقد الغاز ومقالة الزيت 

احلارة، اأو تتابعني جنمتك املف�صلة على ال�صناب �صات 

واأنت ت�صرتخني يف حو�ض املنزل بالقرب من امل�صبح 

وطفلك يلعب لي�ض بعيًدا عنك ول عن امل�صبح.

العلم اأثبت وجود هذه املخاطر. فقد اأظهرت 

الدرا�صات يف اأمريكا اأن حوادث اإ�صابات الأطفال 

زادت بن�صبة 10% منذ اخرتاع الهواتف الذكية، 

يف حني اأن هذه الإ�صابات كانت ترتاجع على مدى 

ال�صنوات التي �صبقت ذلك. لقد اأكدت الدرا�صات اأن 

الآباء والأمهات الذين يقولون اإنهم �صيلقون نظرة 

على هاتفهم لثوان مل�صاهدة ر�صالة واردة مثاًل، 

يق�صون على الأقل ثالث دقائق وهم م�صتغرقون مع 

جوالتهم، واأكرث. وهذه الدقائق القليلة قد ت�صكل 

خطًرا كبرًيا على ابنك ال�صغري اإن كان يف مكان 

حتيط به الأخطار. قد ي�صع الأطفال يدهم على 

املوقد احلامي، اأو مكواة املالب�ض ال�صاخنة، قد يلعبون 

باأدوات التنظيف ال�صامة، اأو يقعون من على الدرج، 

اأو يقعون يف امل�صبح، اأو مي�صكون بال�صكني، اأو يبتلعون 

�صيًئا ي�صبب لهم الختناق.

هناك درا�صة اأخرى اأجريت على 55 عائلة وهم 

يتناولون ع�صاءهم يف مطاعم الوجبات ال�صريعة، 

حيث قام الباحثون مبراقبة اإىل اأي درجة ي�صتخدم 

الآباء والأمهات جوالتهم يف اأثناء تناول العائلة 

للوجبة. وكانت النتائج اأن 40 عائلة من هذه العائالت 

قام الأب اأو الأم فيها با�صتخدام جوالتهم، واأن %40 

من هوؤلء ق�صوا كل مدة الوجبة وهم ي�صتخدمون 

جوالتهم دون النتباه كثرًيا لأطفالهم. ما ح�صل كان 

موؤ�صًرا خطرًيا، حيث اإن كثرًيا من حالت الختناق 

ا ال�صغار  عند الأطفال حت�صل ب�صمت، خ�صو�صً

منهم، وقد ل ينتبه لها الأب اأو الأم، معر�صني 

اأطفالهم خلطر كبري.

وقد يكون خطًرا على التربية!   |   بعيًدا عن 
قيام الأجهزة باإلهاء الآباء والأمهات عن اأبنائهم 

ما يعر�صهم للخطر، قد يكون ل�صتخدام الوالدين 

لالأجهزة اأثر �صلبي يف اأخالقيات الطفل وتطوره ومنوه.

تتطلب تربية الأطفال من الوالدين رعاية كاملة، 

ح�صية ومعنوية، وهذا ما يحتاج اإليه الطفل لينمي 

عنده القدرات النف�صية، وامل�صاعر والأحا�صي�ض، 

ومينحه التطور الجتماعي الكايف ليتوا�صل مع 

حميطه. ولكن ما يوؤكده العلماء اأن الأطفال ومن �صن 
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�صغرية جًدا ميكنهم اأن يعرفوا ما اإذا كان الأب اأو 

الأب يعطونهم الهتمام والرعاية الكافيني، اأو اأنهم 

من�صغلون عنهم باأمور اأخرى. يرى العلماء اأن ان�صغال 

الوالدين بالأجهزة �صيجعلهم مق�صرين اأحياًنا يف 

التفاعل الإيجابي الرتبوي مع اأطفالهم. فالأطفال 

مثاًل يف حاجة اإىل تعلم النظام والأخالق. فاإن 

ان�صغل الأب والأم بهواتفهما كثرًيا عن طفلهما فاإن 

هذا �صيمنح الطفل �صعوًرا باأنه اأقل اأهمية من هذه 

الأجهزة، ما قد مينحه �صعوًرا بالإحباط والوحدة، 

و�صعف التوا�صل مع والديه.

حينما ين�صغل الأب اأو الأم بالرد على ر�صالة 

بريد اإلكرتوين مثاًل، ويدخل عليهما ابنهما ال�صغري، 

فاإنهما ل يعرفان م�صبًقا هل �صي�صاأل �صوؤاًل عادًيا، اأو 

�صيطلب �صيًئا ب�صيًطا، اأو اأن الأمر بالفعل مهم جًدا. 

ومن ال�صعب يف هذه احلالة اأن ينف�صال متاًما وب�صكل 

مفاجئ عن الأمر الذي كانا يقومان باأدائه على 

اأجهزتهما ويتجاوبا مع طفلهما بالقدر الكايف والكامل 

من الهتمام والرعاية واحلنان، وغالًبا ما �صتكون ردة 

فعلهم اإما عادية اأو اأحياًنا متعجلة اأو بنهر الطفل، 

وهذا لي�ض يف �صالح تربيته اأبًدا.

ما يزيد الطني بلة اأن الطفل حينما يحاول اأن 

ي�صد انتباه اأمه اأو اأبيه الغارقني يف اأجهزتهما فاإن 

الرد الذي يلقاه هو ال�صراخ يف وجهه اأو نهره، 

ا اأنه من الطبيعي الإ�صاءة مل�صاعر  ليتعلم اأي�صً

الآخرين ملجرد اأنك م�صغول بجوالك. وهذا ما 

ا يف الدرا�صة ال�صابقة التي متت على  ح�صل اأي�صً

55 عائلة يف املطعم، حيث وجدوا اأنه كلما ازداد 
ا�صتغراق الأب اأو الأم يف ا�صتخدامهما جلوالتهما 

زادت حدتهما يف التعامل مع اأطفالهما، اإما 

بال�صراخ املبا�صر، اأو بالردود امل�صكتة احلازمة.

اأجرى مركز بو�صطن الطبي درا�صة اأو�صحت 

جانًبا �صلبًيا اآخر لالأجهزة، وهو اأنها ت�صاهم يف 

     ال بد أن يعي كل أب وكل أم مدى خطورة 
انشغالهم باألجهزة عن أطفالهم،  وال بد أن يتعاملوا مع التقنية 

بوعي.  األبوة واألمومة مسؤولية،    
ولألطفال حق على كل أب وأم.    

وانشغال الوالدين باألجهزة عنهم إخالل صريح     
بحقوق أطفالهما في التربية السليمة   

الصحية الصحيحة      

رفع الت�صرفات ال�صلبية وال�صراخ عند الأطفال. 

فحينما ي�صعر الأطفال اأن الآباء ل يعطونهم 

الهتمام الكايف لأنهم م�صغولون بجوالتهم، فاإنهم 

يحاولون لفت انتباههم اإما برفع ال�صوت، اأو 

بالت�صرف بت�صرفات هم يعلمون اأنها تثري حفيظة 

والديهم، وكل ذلك حتى يح�صلوا على النتباه بدًل 

من ان�صغال الآباء بالأجهزة.

ويف درا�صة �صملت 1000 طفل، من الطفولة 

املبكرة حتى اأواخر املراهقة، ذكر اأغلب هوؤلء 

الأطفال اأنهم ي�صعرون بالتوتر والغ�صب وهم يحاولون 

جذب انتباه اآبائهم واأمهاتهم الذين ان�صغلوا عنهم 

باأجهزتهم، وكان الأطفال يتكلمون عن هذه الأجهزة 

وكاأنهم يتكلمون عن مناف�ض لهم ياأخذ منهم �صيًئا 

يعدونه من حقوقهم.

ا اأن ان�صغال الوالدين  من الإ�صكالت اأي�صً

بالأجهزة يقلل من التوا�صل املبا�صر بينهما وبني 

اأطفالهما، وهذا التوا�صل مهم جًدا للتطور اللغوي 

للطفل يف بداية حياته، فكلما تكلم الآباء والأمهات 

اأمام اأطفالهم وجًها لوجه، �صاعد ذلك على دعم 

تطور اللغة عند الطفل وزاد من حم�صلته اللغوية.

ي�صاف اإىل ذلك اأن ان�صغال الآباء عن اأطفالهم 

يجعلهم يفقدون كثرًيا من حلظات التوا�صل 

العاطفي. فالأطفال يحتاجون اإىل البت�صامة، 

والت�صجيع، واإىل من يالحظ اأفعالهم واإجنازاتهم. 

وكل ذلك ي�صبح اأقل حينما حتتل الأجهزة وقًتا 

اأكرب عند الوالدين.

ما الحل إًذا؟   |   ل بد من و�صع حدود 
ل�صتخدامك اجلوال والأجهزة. فاإن كان الطفل 

ر�صيًعا اأو �صغرًيا ويحتاج اإىل كل النتباه منك 

يف اأثناء وجودك معه فعليك اأن تن�صى الأجهزة 

متاًما واأنت معه. واإذا ما ا�صطررت اإىل ا�صتخدام 

الأجهزة املحمولة فاإنه ينبغي اأن تكون متاأكًدا من 

تاأمني طفلك، اأو تكليف غريك بالنتباه له. اأما 

اإن كان الطفل اأكرب قلياًل فال بد من تخ�صي�ض 

�صاعات يف اليوم تكون بال اأجهزة على الإطالق، 

حتى ميكنك التوا�صل مع ابنك بال�صكل الكامل، 

ويح�صل الطفل على حاجته من احلب، واحلنان، 

والتوا�صل العاطفي والجتماعي.

ل بد اأن يعي كل اأب وكل اأم مدى خطورة 

ان�صغالهم بالأجهزة عن اأطفالهم، ول بد اأن 

يتعاملوا مع التقنية بوعي. الأبوة والأمومة م�صوؤولية، 

ولالأطفال حق على كل اأب واأم. وان�صغال الوالدين 

بالأجهزة عنهم اإخالل �صريح بحقوق اأطفالهما يف 

الرتبية ال�صليمة ال�صحية ال�صحيحة. على الوالدين 

باخت�صار، حتمل م�صوؤوليتهما الرتبوية بالكامل.

كما اأنه ينبغي اأن يكون من بني قوانني املنزل 

منع الأجهزة منًعا باًتا يف اأوقات اجتماعات العائلة 

وجل�صاتها الر�صمية، مثل اجتماع العائلة على الغداء 

اأو الع�صاء. وهذا املنع ينبغي اأن يكون الوالدان اأول 

من يلتزم به. اجل�صوا مًعا وجوالتكم بعيدة عنكم. 

هذه الأوقات العائلية هي من اأثمن اللحظات التي 

متنح الطفل �صعور الحتواء الكامل، وت�صاعده على 

تنمية مداركه، ومنوه النف�صي والجتماعي. وتتاأكد 

هنا �صرورة امتناع الوالدين عن ا�صتخدام اجلوال يف 

اأثناء قيادة ال�صيارة على الإطالق. 
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عالم الرجل

دقة في الترحال

عندما 
ك�صفت دار جيجر-لوكولرت �صنة 2007 عن عجلة التوازن 

املعروفة با�صم »جريولب« واملتمايزة ب�صكل غري دائري يتيح 

خف�ض معدل الحتكاك الهوائي اإىل حد ملحوظ، �صكل هذا الإجناز الثوري 

الذي ا�صتغرق حتقيقه ثماين �صنوات من الأبحاث والختبارات معلًما اأتاح 

للدار ال�صوي�صرية الرتقاء بدقة ابتكاراتها. وقد اعتمدت الدار هذه العجلة 

املبتكرة جزًءا ل يتجزاأ من �صاعات جمموعة Geophysic اجلديدة والتي 

�صكلت خري خلف ل�صاعة كرونوميرت بالغة الدقة كانت لوكولرت قد ابتكرتها 

عام 1958 على �صبيل الحتفاء بال�صنة الدولية لعلم فيزياء الأر�ض. وتربز 

 Geophysic Universal Time صمن اأحدث البتكارات يف املجموعة �صاعة�

امل�صغولة يف علبة من الفولذ املقاوم لل�صداأ يكملها �صوار قابل للتبديل. 

جتمع ال�صاعة بني الأناقة والطابع العملي، ل �صيما لكثريي الرتحال الذين 

يتيح لهم ميناء ال�صاعة ذو الزخارف امل�صفرة واملطلي بطالء اللك الأزرق، 

قراءة وا�صحة للوقت يف 24 منطقة زمنية خمتلفة، اإىل جانب عر�ض الثواين 

الفعلية، وموؤ�صر التوقيت ال�صيفي، وموؤ�صر الليل والنهار عرب مقيا�ض مدرج 

يف�صل بني مناطق التوقيت العاملي والر�صم املركزي خلارطة تبني ن�صف 

الكرة الأر�صية، وجتتذب الأنظار اإىل الغو�ض يف التفا�صيل املتنا�صقة بني 

زرقة البحار والزخرفة ال�صم�صية لنق�ض القارات. اأما ما يزيد يف متيز 

ال�صاعة، فهو �صهولة �صبطها.  ميكن �صبط ال�صاعة، خالًفا ملثيالتها من 

ا عن زر �صاغط  ال�صاعات، على الوقت املطلوب با�صتخدام تاج واحد عو�صً

لكي تتغري اإذ ذاك املناطق الزمنية دون امل�صا�ض بالتوقيت العاملي.

www.jaeger-lecoultre.com      

ورد وبخور

جمموعة Le Gemme من بولغري، عمل �صانع العطور يف 

ال�صهري جاك كافالييه على الإتيان باأربعة ابتكارات ت�صكل 

جمتمعة ما ي�صبه تاأوياًل عطرًيا لطبيعة حجارة كرمية اآ�صرة، 

واحتفاء بنخبة من كبار القادة وال�صالطني الذين حفظ التاريخ 

فتوحاتهم، و�صجل املوؤرخون ارتباطهم العاطفي بحجارة نفي�صة 

كانت ترافقهم يف معاركهم. ويف عطر Garanat حتديًدا، 

ت�صتح�صر الدار الرومانية تفرد حجر الغارنيت الأحمر الذي يعود 

اأ�صله اإىل منطقة البو�صفور، والذي يعك�ض وهجه القرمزي امل�صع يف 

حلكة الليل قوة وباأ�ًصا يعيدان اإىل الأذهان جراأة ال�صلطان العثماين 

�صليمان العظيم، بطل فتوحات القرن ال�صاد�ض ع�صر. من عامل 

ال�صلطان الذي انتقى حجر الغارنيت هدية نفي�صة لزوجته اإذ اأ�صره 

توهج انعكا�صاته الذهبية، من عامل ذاك املحارب الذي ُعرف 

ا بحبه للفنون، �صكل كافالييه نفحات العطر ال�صرقي تالحًما  اأي�صً

اأخاًذا بني �صذا الورد الدم�صقي والبخور املدخن، واأ�صكنها قارورة 

يتوج �صوادها حجر اأحمر وهاج.

www.bulgari.com   
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عالم المرأة

إيحاءات بديعة 
من انق�صاء ما يزيد على �صتة واأربعني عاًما على رحيل غابريال �صانيل، تلك امل�صممة الأ�صطورية التي اأحدثت باإبداعاتها ثورة يف عامل الأزياء، اإل اأن بالرغم 

فل�صفتها الإبداعية كما اأ�صلوبها احلياتي اخلا�ض ل ينفكان يح�صران اإىل يومنا هذا يف كل ابتكار جديد يبدعه امل�صممون واحلرفيون يف دارها. يف جمموعة 

Coco Avant Chanel على �صبيل املثال، يجاور بريق الأملا�ض فتنة الالآلئ، واأحجار املورغنيت والإ�صبنيل، وحجر القمر والياقوت يف تراكيب متقنة تتوزع على اأحد ع�صر 
طقًما من اجلواهر البديعة، كل طقم فيها يحمل ا�صم امراأة كان حل�صورها يف حياة الآن�صة كوكو قبل ع�صرينيات القرن الفائت وقع موؤثر. ويف كل طقم، يح�صر بع�ض ما 

�صغفت به امل�صممة الأ�صطورة ذات زمن، �صرائط مر�صعة باجلواهر، تارة تن�صاب رقيقة، وطوًرا تنعقد يف حلقات مذكرة ب�صرائط مماثلة كانت تزين قبعات غابريال يف 

�صباقات اخليل، وتفا�صيل كاأنها حيكت من الدانتيل فوق بتالت زهرة الكاميليا. اأما يف طقم Marthe، فثمة مت�صع يف بريق الأملا�ض ودفء اللوؤلوؤ ملزيد من احلكايا عن رحلة 

امراأة قلما فارقت الالآلئ جيدها، وقلما تنكرت لتالحم الأبي�ض والأ�صود يف يومياتها.

www.chanel.com   
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تقنية

ي�صادفنا 
كثري من الإعالنات يف اأثناء 

ت�صفحنا لل�صبكات الجتماعية، 

ا في�صبوك، باأمور تثري اهتمامنا اأو ترتبط  خ�صو�صً

مب�صائل تعجبنا. ولكن هذا الأمر لي�ض م�صادفة، اإذ 

اإن ال�صركات ت�صتهدفك وفًقا لهتماماتك وال�صفحات 

التي اأعجبتك، اأو حتى املواقع التي زرتها يف ال�صابق. 

ويجب فهم اآلية العمل هذه ملعرفة كيف ت�صل اإليك 

الإعالنات واإىل ال�صريحة امل�صتهدفة بكل �صهولة 

و�صرعة، دون دفع مبالغ كبرية.

العامل الأول هو معرفة ال�صريحة امل�صتهدفة، 

اإذ توفر من�صة في�صبوك الأدوات الالزمة لتعريف 

املُعلن بال�صريحة امل�صتهدفة، ومن ثم حفظها داخل 

املن�صة. وميكن اإيجاد عدة �صرائح م�صتهدفة 

واختيار كل اإعالن وال�صرائح امل�صتهدفة التي �صيظهر 

الإعالن اأمامها مبا�صرة من تلك القائمة، وبكل 

�صهولة. هذا الأمر بالغ الأهمية، ذلك اأنه يوفر على 

امل�صتخدمني الوقت باإعادة ا�صتخدام ال�صريحة 

امل�صتهدفة نف�صها اأو جمموعة من ال�صرائح لعدة 

اإعالنات، مع توفري القدرة على مقارنة نتائج 

ا�صتخدام �صريحة مقابل اأخرى ملعرفة اهتمامات 

اجلماهري الرقمية وقيا�ض ن�صبة تفاعلها مع 

خدماتك ومنتجاتك.

وكمثال على ذلك، ميكن اإيجاد �صريحة جمهور 

للذكور واأخرى لالإناث يف الدولة نف�صها، وقيا�ض 

�صعبية احلملة بني الرجال والن�صاء، مع توفري 

القدرة على اختيار مناطق جغرافية خمتلفة وفئات 

عمرية عديدة، وغريها. وت�صمح املن�صة با�صتهداف 

�صكان منطقة جغرافية حمددة، مثل الدولة اأو 

املدينة، مع توفري القدرة على اختيار عدة مناطق 

جغرافية يف اآن واحد، اأو ا�صتثناء منطقة حمددة، 

مثل �صكان دولة ما عدا مدينة حمددة فيها، وفًقا 

للرغبة اأو احلاجة. وتقدم املن�صة كذلك القدرة 

على ا�صتهداف مناطق �صكنية حمددة داخل 

املدينة الواحدة، اإل اأن دقة هذه العملية �صتنخف�ض 

مع زيادة حتديد املنطقة اجلغرافية ب�صبب عدم 

م�صاركة غالبية امل�صتخدمني عنوان �صكنهم. وميكن 

كذلك ا�صتهداف الفئات العمرية بني قيمتني 

حمددتني، وجن�ض الفئة امل�صتهدفة، مثل الذكور 

الذين ترتاوح اأعمارهم بني 35 عاًما و45 عاًما، اأو 

الإناث بني 18 عاًما و25 عاًما، اأو اأي جن�ض يف عمر 

يفوق 50 عاًما مثاًل. وُيعرف هذا الأمر بال�صتهداف 

الدميوغرايف، ودقته عالية ب�صبب اأن هذه البيانات 

اأ�صا�صية للت�صجيل يف ال�صبكات الجتماعية املختلفة، 

ا في�صبوك. خ�صو�صً

امليزة التالية التي توفرها املن�صة هي الت�صنيفات 

العامة للم�صتخدمني واهتماماتهم، بحيث ميكن 

ا�صتهداف الأفراد ذوي م�صتوى علمي حمدد، مثل 

اجلامعيني اأو الأطباء اأو طالب املدار�ض، وغريهم، 

مع القدرة على اختيار تخ�ص�صاتهم وحالتهم 

الجتماعية والوظيفية وتاريخ امليالد. ونظًرا لأن هذه 

املعلومات اختيارية لدى الت�صجيل يف في�صبوك، فاإنها 

غري موجودة يف ح�صابات كثري من امل�صتخدمني، ومن 

ثم �صينخف�ض حجم ال�صريحة امل�صتهدفة مع ازدياد 

اختيار التفا�صيل غري الإلزامية للت�صجيل.

امليزة املثرية لالهتمام هي القدرة على ا�صتهداف 

امل�صتخدمني الذين �صغطوا على زر الإعجاب ب�صفحة 

ما، مثل حمبي مطعم ما، اأو كتاب حمدد، اأو ال�صفحات 

املعنية بال�صفر اأو القت�صاد اأو الإعالم، مثاًل.

تقدم املن�صة القدرة على اختيار من اأعجب 

ب�صفحة حمددة ومل يعجب باأخرى، اأو من اأعجب 

بال�صفحتني، مثاًل. وعلى الرغم من اأن هذا 

التحديد يف ال�صريحة امل�صتهدفة �صيخف�ض العدد 

النهائي للم�صتخدمني الذين قد ي�صاهدون اإعالنك، 

اإل اأن احتمال اهتمامهم وتفاعلهم معك �صيزداد. 

وميكن ا�صتهداف امل�صتخدمني الذين زاروا موقعك 

خالل الفرتة الأخرية، على الرغم من اأن املوقع 

غري مرتبط ب�صبكة في�صبوك، وذلك من خالل 

 Facebook اإ�صافة ما يعرف بفي�صبوك بيك�صل

Pixel، وهو ن�ض برجمي تتم اإ�صافته اإىل موقعك 
بهدف تعريف في�صبوك مبن زار املوقع وا�صتخدام 

هذه املعلومات ل�صتهداف امل�صتخدمني عند 

الإعالن يف في�صبوك.

خلدون غسان سعيد

تساعد األساليب التي يتيحها 
الموقع على استهداف شرائح 

محددة، بشكل يعزز وصول 
اإلعالنات األكثر توافًقا مع اهتمامات 

المستخدم.

إعالنات فيسبوك
وسائل مبتكرة 

الستهداف المستخدمين
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تطبيقات مختارة

Maki 
�صيبهرك هذا التطبيق املجاين على الأجهزة التي 

تعمل بنظام الت�صغيل اأندرويد، لأنه �صيقدم جتربة ت�صفح 

اأ�صرع ل�صبكتي في�صبوك وتويرت مقارنة بالتطبيقات 

املنف�صلة لهذه ال�صبكات. ويجمع التطبيق ا�صتخدام 

ال�صبكتني يف وقت واحد، مع قدرته على فتح الر�صائل 

والدرد�صة دون احلاجة اإىل ا�صتخدام تطبيق الدرد�صة 

اخلا�ض بفي�صبوك الذي يحتاج اإىل م�صاحة تخزين 

كبرية بع�ض ال�صيء. ويتميز التطبيق باأن حجمه يبلغ 

10 ميغا بايت فقط، مع توفريه اإمكانية تغيري األوان 
في�صبوك وتويرت من الأزرق التقليدي اإىل الأحمر، اأو 

الوردي، اأو الأ�صود لتوفري الطاقة، مع تقدمي اأكرث من 

50 واجهة ا�صتخدام خمتلفة Theme لتغيري خلفيات 
في�صبوك وتويرت، ول يعر�ض اأي اإعالنات مزعجة خالل 

ال�صتخدام. وي�صتطيع امل�صتخدم قراءة الإ�صعارات 

الواردة من في�صبوك وتويرت بكل �صهولة، والرد على 

ر�صائل الأهل والأ�صدقاء، مع اإمكانية ا�صتخدام الب�صمة 

كرمز للمرور بهدف حماية البيانات ال�صخ�صية واحلفاظ 

على خ�صو�صية امل�صتخدم. وي�صتطيع التطبيق كذلك 

العمل يف منط توفري الطاقة للحفاظ على عمر بطارية 

الهاتف ملدة اأطول، وحفظ ال�صفحات املف�صلة التي زارها 

امل�صتخدم يف قائمة خا�صة لزيارتها مرة اأخرى. وميكن 

حتميل التطبيق من متجر غوغل بالي الإلكرتوين.

تزال خيارات ال�صماعات الال�صلكية ل 

حمدودة يف مرحلة تتحول فيها 

الهواتف اجلوالة اإىل ا�صتخدام هذه 

التقنية و�صيلة رئي�صة لال�صتماع اإىل 

املو�صيقا، وعرو�ض الفيديو، اأو التحدث 

مع الآخرين. تتميز ال�صماعات الال�صلكية 

بقدرتها على حترير امل�صتخدم من 

الأ�صالك يف اأثناء التنقل، الأمر الذي 

ميثل اأهمية خا�صة لرجال الأعمال، اأو من 

ميار�صون الريا�صة.

تقدم بع�ض ال�صماعات القدرة 

على ت�صغيل ال�صوتيات فقط، مع قدرة 

بع�صها على ت�صغيل ال�صوتيات، وتقدمي 

ميكروفون مدمج للتحدث مع الآخرين. 

بينما يقدم بع�صها الآخر القدرة على 

ال�صتماع اإىل املو�صيقا دون احلاجة اإىل 

الت�صال بحا�صوب امل�صتخدم، ذلك 

اأنها حتتوي على �صعة تخزينية مدجمة 

ميكن تخزين املو�صيقا عليها. ت�صتطيع 

بع�ض ال�صماعات قيا�ض العالمات 

ال�صحية للم�صتخدم وقت ممار�صة 

الريا�صية، مثل معدل نب�صات القلب 

وحرارة اجل�صم، مع القدرة على قيا�ض 

امل�صافة املقطوعة يف اأثناء الهرولة، اأو 

ركوب الدراجة الهوائية، وقيا�ض معدل 

ال�صعرات احلرارية املحروقة. تت�صمن 

هذه ال�صماعات بطارية مدجمة تكفي 

للعمل لفرتات مطولة من ال�صتخدام. 

 Air »ونذكر منها �صماعات »اإير نانو

NANO التي تقدم جودة �صوتية عالية 
دون اخلروج من اأذن امل�صتخدم يف اأثناء 

القيام بالأعمال اليومية، و�صماعات 

Samsung Gear IconX الريا�صية 
التي تعمل دون احلاجة اإىل الت�صال 

ا م�صاعًدا  بهاتف امل�صتخدم، وتقدم اأي�صً

�صخ�صًيا يف اأذن امل�صتخدم ي�صجعه على 

ممار�صة الريا�صة، وتعمل ملدة 7 �صاعات 

للمحتوى ال�صوتي. نذكر كذلك �صماعات 

AirPods لهواتف اآيفون التي ت�صتخدم 
حوايل 5 �صاعات.

سماعات السلكية متقدمة

Mi Drop 
اإن كنت ترغب يف م�صاركة ملفات كبرية يف جهازك 

املحمول مع الآخرين من حولك، فت�صتطيع القيام بذلك 

ب�صرعات مبهرة من خالل تطبيق ماي دروب املجاين 

على الأجهزة التي تعمل بنظام الت�صغيل اأندرويد، والذي 

ي�صل اأداوؤه اإىل 200 �صعف �صرعة نقل امللفات عرب 

�صبكات بلوتوث الال�صلكية، ذلك اأنه ي�صتخدم �صبكات 

واي فاي الال�صلكية املبا�صرة دون احلاجة اإىل الت�صال 

بالإنرتنت اأو ا�صتخدام بيانات �صبكات الت�صالت. 

و�صي�صنف التطبيق امللفات وفًقا لنوعها من ملفات 

املو�صيقا وال�صور وغريها، على �صكل تبويبات خا�صة، 

وهو يدعم اإكمال اإر�صال امللفات يف حال توقف العملية 

لأي �صبب كان اأو اإذا وجد خطاأ ما، ول يعر�ض اأي 

اإعالنات خالل النقل. وميكن حتميل التطبيق من متجر 

غوغل بالي الإلكرتوين. 
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شذرات

إعداد: محمد التجاني رملي

موؤلِّف 
هذا الكتاب هو اأحمد بن عبداهلل بن 

�صليمان التنوخي، ال�صهري باأبي العالء 

املعري، اأحد اأعالم الأدب العربي. كان عاملًا 

لغوًيا، وما يتهياأ ل�صاعر يبني الق�صيد نظًما فخًما 

ون�صًجا حمكًما اإل يكون قد �صرب يف اللغة ب�صهم، 

ونهل من مادتها مبا يو�صع حمفوظه من �صيغها، 

ويغزر علمه مب�صائلها، حتى ت�صتوي له ملكة الإبانة 

وتنف�صح اأمامه طرق التعبري.

لأبي العالء املعري نظٌم ونرٌث ي�صهدان باأنه قد 

و�صع اللغة مبحًثا ولفًظا، وَبُعَد �صاأوه فيها روايًة 

وحفًظا، ويزيد على ذلك اأنه اأودع اآثاره املنثورة 

اأطراًفا من املباحث تقطع باأنه قد �صارك اللغويني يف 

علمهم وت�صرفهم، وجاذبهم الراأي يف مو�صوعات 

النحو والت�صريف وال�صتقاق. قال عنه ياقوت 

احلموي يف معجم الأدباء: »كان اأبو العالء عاملًا 

باللغة حاذًقا بالنحو«. وقال عنه طه ح�صني يف 

عدد خا�ض من جملة الهالل يف ثالثينيات القرن 

املا�صي: »اأبو العالء �صاعٌر يف فل�صفته، وفيل�صوٌف يف 

ل الفل�صفة مبا اأ�صبغ عليها من الفن،  �صعره. قد جمَّ

ومنح ال�صعَر وقاًرا ورزانة مبا اأ�صاع فيه من الفل�صفة. 

وهو من هذه الناحية فذ يف اأدبنا العربي«.

يف عهد املعري بلغ علم ال�صرف الذروة 

الق�صوى يف معرفة الأبنية و�صبطها، وو�صع 

املقايي�ض ورعايتها، والقدرة على البحث عن اأ�صول 

الكلمات وا�صتقاقها، ومعرفة ال�صاذ والنادر منها، 

وما �صاكل ذلك من امل�صائل التي تدل على �صعة يف 

املدارك ومنو يف امللكات وغزارة يف املادة. وهذا 

الكتاب ميثل لنا �صورة تامة عما و�صل اإليه علم 

ال�صرف يف ذلك الع�صر. ا�صتملت هذه الر�صالة 

على اإحدى وع�صرين مادة، وقد اأراد اأبو العالء اأن 

يجعل لهذه املواد، ب�صعة خياله واأ�صلوبه الق�ص�صي، 

منا�صبات جتعل منها وحدة جامعة. ر�صالة املالئكة 

تاأليف لغوي حمكم يف ا�صتقاق اأ�صماء املالئكة 

وغري ذلك من الأ�صماء املرتبطة بالدار الآخرة، 

وقد عالج املعري مو�صوعاتها باأ�صلوب ماتع ترتاح 

اإليه النف�ض. اأكرث املوؤلف يف هذا الكتاب من اإيراد 

الأ�صباه والنظائر فيما يريد اإثباته اأو نفيه، كما 

اأورد اأبياًتا لأكرث من �صتني �صاعًرا، اإ�صافة اإىل ما 

اأتى به من اآيات قراآنية واأمثال �صائرة وغري ذلك.

هذا كتاب جليل، واأثر من تراثنا العربي 

النفي�ض، و�صاحبه مالأ الدنيا �صعًرا ونرًثا، وهو 

�صادق حني قال:

وإنِّي وإْن كنُت األخيَر زماُنه
                  آلٍت بما لم تْستِطْعه األوائُل

رسالة المالئكة
لأبي العالء املعري )ت449هـ(

لغتنا

وذهب مثاًل

 قال 
َمع الأمثال: امليداين يف جَمْ

 قال اأبو ُعَبيد: الأجناء هم اجُلناة، 

والأبناء: الُبناة، والواحد جاٍن وباٍن.

 واأ�صل املثل اأن ملًكا من ملوك اليمن غزا 

وخلَّف بنًتا، واأن ابنته اأحدثْت بعده بنياًنا قد كان 

اأبوها يكرهه، واإمنا فعلْت ذلك براأي قوم من 

نوه عندها. فلما  اأهل مملكته اأ�صاروا عليها وزيَّ

قدم امللك واأخرِب مب�صورة اأولئك وراأيهم اأمرهم 

باأعيانهم اأن يهدموه، وقال عند ذلك: اأجناوؤها 

اأبناوؤها، فذهبت مثاًل.

 ُي�صرب يف �صوء امل�صورة والراأي، وللرجل يعمل 

ة ثم يحتاج اإىل نق�ض ما عمل  ال�صيء بغري رويَّ

واإف�صاده. ومعنى املثل اأن الذين َجَنوا على هذه 

الدار بالهدم هم الذين َعَمروها بالبناء.

أجناؤها أبناؤها

 قال 
الإمام اأبو من�صور الثعالبي يف فقه اللغة 

واأ�صرارالعربية:

 اإذا كانت املراأة �صابَّة ح�صنَة اخَلْلق فهي َخْوٌد. 

كوَرٌة. فاإذا  فاإذا كانت دقيقَة املحا�صن فهي مَمْ

ب فهي ِخْرَعَبٌة.  نة الَق�صَ كانت ح�صنَة القّد ليِّ

فاإذا كانت لطيفَة الَبطن فهي َهْيَفاُء. فاإذا 

كانت لطيفَة الك�صحني فهي َه�صيم. فاإذا كانت 

ر مع امتداد القامة فهي مم�صوقة.  لطيفَة اخَل�صْ

فاإذا كانت طويلَة الُعُنق يف اعتداٍل وُح�ْصٍن فهي 

ُعْطُبوٌل. فاإذا كان بها ُفُتور عند القيام فهي اأناٌة 

وَوْهَناَنٌة. فاإذا كانت ناعمة جميلة فهي َعبَقَرٌة. 

عمة فهي َغْيداُء  فاإذا كانت ُمَتَثنيًة من اللِّني والنِّ

عر فهي َفْرَعاُء. وغاَدة. فاإذا كانت تامَة ال�صَّ

آللئ من بحور الشعر

 قال لبيد بن ربيعة العامري:

ــا ــه ــاّلُم ــَض بــيــنــنــا َع ــ� ــاي ــع ــَم امل ــصَ ــ� ق

ــاُمــهــا ــنــا َقــ�ــصَّ ـــــى بــاأفــ�ــصــِل حــظِّ اأوَف

ــهــا ــاُم ــــم ُحــكَّ ــهــا وُه ــــم فــوار�ــصُ وُه

عــاُمــهــا تـــطـــاوَل  اإذا  واملُــــْرِمــــالِت 

ِلئاُمَهـا ــُدّو  ـــ ــَع ال مــع  مَيــيـــــَل  اأْن  اأو 

ــُك فــاإمنــا ــي ــَم املــل ــصَ ــْع مبـــا قــ� ــَن ــاق ف

َمْع�َصر يف  ــمــْت  ُقــ�ــصِّ الأمـــانـــُة  واإذا 

ْفِظَعْت
ُ
اأ الَع�صريُة  اإذا  َعاُة  ال�صُّ وُهم 

ـــمـــجـــاور فــيــهــم ـــل ـــــــم ربــــيــــٌع ل وُه

حا�صٌد ــَئ  ُيــَبــطِّ اأْن  الــَعــ�ــصــريُة  وُهـــم 

)1( اأ�صيبت باأمر فظيع. )2( الالتي مات اأزواجهن.

ُ

)1(

)2(
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11-13 يناير
الملتقى الرابع للطيران العام - الرياض

يشهد مطار الثمامة تنظيم هذا الملتقى الذي يهدف 
إلى التعريف بأنشطة الطيران العام والرياضي. 

ويصاحب الملتقى عروض أرضية وجوية، يستمتع 
بها الزوار خالل أنشطة الملتقى، بينما يتم تنظيم 

معرض مصاحب لكل ما يتعلق بعالم الطيران.

28-30 يناير
المعرض السعودي الدولي إلنترنت 

األشياء - الرياض
يأتي هذا المعرض ضمن مبادرة إلنشاء منصة تركز 

على اإلمكانات الهائلة لثورة إنترنت األشياء، ومواجهة 
التحديات والتعرف إلى الفرص الفعلية التي يتضمنها 

مفهوم إنترنت األشياء. يتم تنظيم المعرض في 
مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

www.saudiiot.com

10-13 يناير
المؤتمر الدولي الرابع لطب العيون - جدة
يحتضن فندق جدة هيلتون هذا المؤتمر الذي 

يعد محطة َتَواصل ألطباء العيون في العالم، إذ 
يستقطب عدًدا من المتحدثين الدوليين والالمعين 

في مجال طب وجراحة العيون، إضافة إلى أنه 
يشهد تنفيذ أحدث الدورات الطبية، وحلقات العمل 

التي تناقش آخر تطورات التخصص.

10-19 يناير
مهرجان الزيتون - سكاكا

يهدف المهرجان إلى تسويق منتجات الزيتون 
عالية الجودة، وتوفير االهتمام الكافي بهذا المنتج 

وشجرته، وزراعتها ورعايتها وتسويق الفرص 
االستثمارية لها، إضافة إلى إتاحة فرص عمل في هذا 
المجال. ويتضمن المهرجان أنشطة ترفيهية شبابية 

وثقافية، وجوائز، وفرًقا استعراضية.
www.olivefestival.org.sa

1 يناير 2018
مهرجان الملك عبدالعزيز لإلبل - الرياض

تنظم المهرجان دارة الملك عبدالعزيز في القرية 
السعودية لإلبل بمنطقة صياهد الدهناء في رماح. 

ويهدف إلى المحافظة على التراث واألصالة، وتوعية 
األجيال الناشئة بأهمية اإلرث والتقاليد السعودية 

والخليجية. يتضمن المهرجان كثيًرا من المسابقات، 
والنشاطات التراثية، والثقافية، والترفيهية.

alaibilfestival.com

10 يناير
مهرجان ازرع فكرة - الدمام

يقام المهرجان على كورنيش الدمام، ويعد مدينة 
متكاملة لتنمية الفكر واإلبداع، وتشجيع المواهب عند 
األطفال، عن طريق تجهيز أركان تعليمية، مثل ركن 

المهندس، وركن المخترع، وركن اللغة العربية، وركن 
النجارة، وغيرها من األركان التي يبلغ عددها 26 ركًنا، 

تهتم بالطفل وتنمي مهاراته.

11 يناير
مهرجان الغضا – عنيزة

مهرجان شتوي يقام سنوًيا في قرية الغضا التراثية، 
وتنظمه مؤسسة رامة شمس. هو مهرجان 

مناسب لشرائح المجتمع كافة، ويتضمن نشاطات 
األسر المنتجة، وأكشاًكا متنوعة لمبيعات المأكوالت 

والمشروبات، والمطاعم.
www.ghada.sa

10-30 يناير
ويا التمر أحلى - األحساء

يحتضن المهرجان المعرض التجاري الدولي 
باألحساء. ويشهد المهرجان بيع التمور ومنتجاتها، 

وعرض األعمال الحرفية الخاصة بمنتجات النخيل، 
إلى جانب تنظيم معرض تشكيلي، ومعرض للجهات 

الحكومية والخاصة، ومسرحيات للكبار والصغار، 
وفلكلور شعبي، ومسابقات وجوائز.

14-16 يناير
المعرض الدولي السعودي للتبريد والطاقة 

ومعالجة المياه  – جدة
يتم تنظيم المعرض في مركز جدة للمنتديات. ويقدم 

المعرض منتجات ودورات تدريبية، وحلواًل تعليمية 
لمجال التدفئة والتهوية، وتكييف الهواء والتبريد، ويوفر 

منصة تسمح بالتواصل مع اآلالف من المشترين 
الذين يبحثون عن أحدث المنتجات والخدمات في مجال 

التدفئة والتهوية، وتكييف الهواء والتبريد.



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 •
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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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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 ا�سطول

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, 132 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 ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ 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 ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ 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 ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ 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 ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ 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)

٣٢٠ceo إيرباص
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

املجموعة الثالثة: ١٤٤ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ 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)



FLEET ا�سطول

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, 132 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 ٧٧٧ - ٣٦٨
املجموعة األولى: ٤١٣ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٨٣ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٨١ مقعداً:: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٥١ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٠٥ مقاعد: ٢٤ للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٥ لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة: ٢٩٠ مقعداً:١٢  للدرجة األولى، ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٤٢ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٥٩ قدمًا (٧٨٫٨٦ متر).
املسافة بني اجلناحني: ٢١٣ قدمًا (٦٤٫٨٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٩٣ عقدة (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٣ كم/ساعة).
 االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر)

املدى: ٧٩٣٠ ميًال (١٤٫٦٨٥ 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 ٧٨٧ - ٩ درميالينر
السعة املقعدية: ٢٩٨ مقعداً.

٢٤ لدرجة األعمال، ٢٧٤ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٦ أقدام (٦٢٫٨ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١٩٧ قدمًا (٦٠٫١ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة، (٥٦٧ ميل/ساعة، ٩١٢ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٨٠٠٠ - ٨٣٠٠ ميل، (١٤٫٨٠٠ - ١٥٫٣٧٢ كم).

بوينج ٧٧٧ - ٢٦٨
املجموعة األولى: ٢٣٢ مقعداً، ٢٤ للدرجة األولى، ٣٨ لدرجة األعمال، ١٧٠ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ٣٤١ مقعداً، ١٤ لدرجة األعمال، ٣٢٧ لدرجة الضيافة.
الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).

املسافة بني اجلناحني: ٢٠٠ قدم (٦٠٫٩٤ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٩٠ عقدة (٥٦٣ ميل/ساعة، ٩٠٥ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٤٣٫٠٠٠ قدم (١٣٫١٠٠ متر).
املدى: ٥٫٢٤٠ ميل، (٩٫٧٠٠ 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 ٣٠٠ - ٣٣٠
املجموعة األولى: ٢٩٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٦٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية: ٢٨٨ مقعداً: ٣٦ لدرجة األعمال، ٢٥٢ لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة: ٣٣٠ مقعداً: ٣٠ لدرجة األعمال، ٣٠٠ لدرجة الضيافة.

الطول: ٢٠٩ أقدام (٦٣٫٧٣ متر).
املسافة بني اجلناحني: ١٩٨ قدمًا (٦٠٫٣٠ متر).

السرعة عند االستواء: ٤٧٠ عقدة (٥٣٧ ميل/ساعة، ٨٧١ كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).

املدى: ٥٫٨٥٠ ميل، (١٠٫٨٣٠ 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 ٣٢١
السعة املقعدية: ١٦٥ مقعداً.

٢٠ لدرجة األعمال، و ١٤٥ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٤٦ قدمًا (٤٤٫٥١ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٠٠٠ ميل، (٥٫٦٠٠ 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)

٣٢٠ceo إيرباص
املجموعة األولى: ١١٦ مقعداً - ٢٠ لدرجة األعمال، ٩٦ لدرجة الضيافة.

املجموعة الثانية: ١٣٢ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٢٠ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٢ قدمًا (٣٤٫١٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٤٤٧ عقدة (٥١١ ميل/ساعة، ٨٢٨ كم/ساعة).

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٦٫٠٠٠ قدم (١١٫٠٠٠ متر).
املدى: ٣٫٢٠٠ ميل، (٥٫٩٠٠ كم).

املجموعة الثالثة: ١٤٤ مقعداً - ١٢ لدرجة األعمال، ١٣٢ لدرجة الضيافة.
الطول: ١٢٣ قدمًا (٣٧٫٥٧ متر).

املسافة بني اجلناحني: ١١٧ قدمًا (٣٥٫٨٠ متر).
السرعة عند االستواء: ٥١٥ ميل/ساعة، ٨٢٩ كم/ساعة.

االرتفاع األقصى لالستواء: ٣٩٫١٠٠ – ٤١٫٠٠٠ قدم (١١٫٩٠٠ – ١٢٫٥٠٠ متر).
املدى: ٣٫٣٠٠ ميل (٦٫١٠٠ 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)



فيينا (فرجينيا) 

VIENNA (VIRGINIA)

CTO 83397101-5, Fax 83397109 , A/P Svcs 66073543 , SV Mgr. 88329923

83397101 5833971096607354388329923
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معلومات مفيدة

وسائل النقل والترحال في المملكة

اإلذاعة والتلفاز
وهناك  والتلفاز.  الإذاعة  جهازي  على  والإعالم  الثقافة  وزارة  ت�صرف 

برامج اإذاعية بعدة لغات، ف�صاًل عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.

القن�اة  الأول�����ى،  القن�اة  هي:  قنوات  ت�صع  عرب  التلفازي  الإر���ص��ال  ويتم 

قناة  اأج��ي��ال،  ق��ن��اة  الإخ��ب��اري��ة،  ال��ق��ن��اة  الريا�صية،  ال��ق��ن��اة  الثاني�ة، 

القناة  النبوية،  ال�صنة  الكرمي، قناة  القراآن  ال�صعودية، قناة  القت�صادية 

الثقافية. ويغطي اإر�صالها اأنحاء اململكة كافة، ومعظم اأنحاء العامل عرب 

الأقمار ال�صناعية.

العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�صبوعية، اإل اأن مرافق الدولة تغلق يوم ال�صبت كذلك. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك، هناك عطلتان ر�صميتان هما عيد الفطر، وعيد الأ�صحى.

العملة السعودية
ويعادل  هللة،  مئة  من  ويتكون  الريال،  هي  ال�صعودية  النقدية  الوحدة 

فئات:  من  نقدية  اأوراق  وتوجد  ري��ال.   3٫75 حوايل  الأمريكي  ال��دولر 

ريال، خم�صة ريالت، ع�صرة ريالت، خم�صني رياًل، مئة ريال، وخم�س 

ع�صر  فئات: خم�س هلالت،  فهي من  املعدنية  العمالت  اأما  ريال.  مئة 

هلالت، خم�س وع�صرين هللة، خم�صني هللة، مئة هللة. 

الخدمات المالية والمصرفية
حتت  جميعها  تعمل  التجارية  امل�صارف  من  كبري  عدد  باململكة  يوجد 

امل�صارف  ولهذه  ورقابتها،  ال�صعودي  العربي  النقد  موؤ�ص�صة  اإ�صراف 

لها، كما توجد  اأنحاء اململكة، ومرخ�س  املنت�صرة يف  الفروع  كثري من 

العاملة  كافة  امل�صارف  بها  م�صرتكة  للمدفوعات،  ال�صعودية  ال�صبكة 

باململكة لت�صديد امل�صرتيات العامة، بالإ�صافة اإىل وجود عدد كبري من 

مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة. 

خدمات االتصاالت 
STC مركز العناية بعمالء

تتوافر يف اململكة العربية ال�صعودية اأحدث نظم الت�صالت العاملية ففي 

جمال الت�صالت الهاتفية ميكن الت�صال مبا�صرة باأكرث من 245 دولة 

يف العامل، ومنها:

ال�صرعة. عايل  املطور  الرابع  اجليل  •	خدمة 
Fiber »برود باند« من الهاتف. •	خدمات 

.)9200( املوحد  الرقم  •	خدمة 

 ا�صتعالمات الدليل

�صركة زين - مركز خدمة ال�صيوف

 ال�صاعة الناطقة

�صركة موبايلي- مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�صيوف 

                                                   مركز العناية بعمالء الربيد ال�صعودي

 905

959

1222

0560101100

920005700

911

رقم الطوارئ  الموحد في 
المملكة العربية السعودية

عدم السماح بحمل السوائل جًوا
ا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية  طبًقً

للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة، 

يحظر حمل املواد ال�صائلة، والهالمية، وامل�صغوطة �صمن 

الأمتعة املحمولة يدوًيا من ِقَبل الركاب ال�صيوف على 

الرحالت الدولية من مطارات اململكة، وي�صمل ذلك 

ال�صوائل كافة املعباأة يف عبوات زجاجية، اأو بال�صتيكية، 

اأو معدنية التي تزيد اأحجامها وكمياتها على 10 

مللرت، وحتتوى مواد �صائلة اأو غازية م�صغوطة كاملياه، 

وامل�صروبات، والع�صائر، والعطور، والزيوت باأنواعها، 

وكذلك املواد الهالمية، وامل�صتح�صرات التجميلية 

كالكرميات، واجلل، وال�صامبو، ومعجون الأ�صنان، 

بالإ�صافًة اإىل العبوات امل�صغوطة املعدة لال�صتخدام يف 

�صكل رذاذ مثل: معطرات الهواء، وبخاخات النظافة 

وال�صحة العامة، علًما اأنه لن يتم رف�س هذه ال�صوائل، 

واإمنا �صيتم �صحنها �صمن العف�س املوزون.

IPVPN لقطاع الأعمال. •	خدمة 
التلك�صية عرب  الربقية  اإر�صال  وهي خدمة  الهاتفية:  الربقية  •	خدمة 
مبركز  الت�صال  طريق  عن  مكان  ولأي  وقت،  اأي  يف  مبا�صرة  الهاتف 

الرقم  وعلى  العربية،  للر�صائل   )969( الرقم  على  الهاتفية  الربقية 

)968( للر�صائل الإجنليزية.

وال�صركات  للجهات  • خدمة الت�صال املجاين )800(، وهي خدمة تقدم 
الكربى، ليتمكن املت�صل من الت�صال املجاين،

دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج

عزيزي املواطن، عزيزتي املواطنة..

اإر�صادات مهمة:

اأوًل: عند الرغبة يف ال�صفر عليك التاأكد مما يلي:

تقل عن »�صتة اأ�صهر«،  ل  ملدة  �صفرك  جواز  �صالحية  •	�صريان 
واأن يكون جميع اأفراد اأ�صرتك الذين ل يحملون جوازات 

منفردة م�صافني يف اجلواز نف�صه، ويكون �صفرهم برفقة 

�صاحب اجلواز ال�صادر با�صمه.

احل�صول م�صبًقا على تاأ�صرية  قا�صدها  من  تطلب  دول  •	هناك 
دخول من ممثلياتها يف اخلارج، وتاأكد من اأن ي�صار اإىل عدد 

اأفراد عائلتك امل�صافني يف اجلواز نف�صه يف التاأ�صرية ال�صادرة.

بال�صفر،  اخلا�صة  حجوزاتك  يف  التعامل  على  •	احر�س 
وال�صكن، والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.

دخول الأغذية واملعلبات، لذا جتنب حملها  متنع  الدول  •	بع�س 
داخل اأمتعتك.

النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�س  •	معرفة 
اإدخال النقود، والقيود عليها، واملجوهرات، واملتعلقات 

ال�صخ�صية الثمينة، ومن الأف�صل عدم حمل مبالغ نقدية 

كبرية، وي�صتح�صن ا�صتخدام بطاقات الئتمان.

ثانًيا: عند الو�صول اإىل الدولة التي تق�صدها:

حر�س ومراعاة الدقة عند الإجابة  بكل  الدخول  مناذج  •	تعبئة 
عن ا�صتف�صارات م�صوؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ 

الدخول عن اأي معلومات، والإجابة قدر ال�صوؤال فقط.

وقوانينها. تق�صدها  التي  الدولة  اأنظمة  •	احرتام 
ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما  بدقة  •	الإف�صاح 

يوجد داخل الأمتعة، وتذكر اأن بع�س الدول حتتم على القادم 

ت�صجيل ما لديه من جموهرات، ونقود، و�صيكات �صياحية، 

ا معيًنا. وغريها من املتعلقات ال�صخ�صية اإذا جتاوزت حدًّ

وثيقة خا�صة بك، كذلك  فهو  �صفرك،  جواز  على  •	حافظ 
تذاكر الطريان، واملتعلقات ال�صخ�صية، واحر�س على حفظها 

يف اأماكن اآمنة.

خدمات القطار

هناك 6 رحالت يومية للقطارات بني مدينتي 

وبها  �صاطئ اخلليج،  والدمام على  الريا�س، 

مركبات مكيفة، وخدمات الدرجة الأوىل.

املطارات الداخلية

النقل اجلوي هو اأف�صل واأن�صب 

و�صيلة للرتحال يف اململكة العربية 

ال�صعودية، حيث تف�صل بني 

مدنها امل�صاحات ال�صا�صعة، لهذا 

�صخرت »ال�صعودية« �صبكة �صاملة 

من اخلطوط الداخلية، ت�صل كل 

مدن اململكة ببع�صها، فاأ�صبحت 

مدينة »الريا�س« ل تبعد عن 

»جدة« �صوى �صاعة ونيف، بينما 

اأ�صحى الو�صول اإىل �صاحل 

اخلليج منها عند مدينة »الدمام« 

ل ي�صتغرق �صوى 45 دقيقة. ويبلغ 

عدد املطارات املحلية يف اململكة 

�صبعة وع�صرين مطاًرا.

املطارات الدولية

املطارات الدولية يف اململكة هي:

مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، 

ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�س، 

ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، 

و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز 

الدويل باملدينة املنورة.

وت�صتوعب هذه املطارات عدًدا كبرًيا من خطوط الطريان الدولية، اإىل جانب 

اخلطوط ال�صعودية. وتوجد يف كل املطارات الرئي�صة خدمات �صيارات »الليموزين« 

ل�صتئجارها اإىل داخل املدن.

احلافالت

اجلماعي  للنقل  ال�صعودية  ال�صركة  اأدخ��ل��ت 

خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن، 

وبني بع�س املدن، واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق

تتمتع اململكة العربية ال�صعودية ب�صبكة �صاملة 

من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها 

املرتامية الأطراف، وتعد هذه ال�صبكة من 

اأحدث �صبكات الطرق واأرقاها يف العامل.

تاأجري �صيارات 

اململكة،  مدن  معظم  يف  لالإيجار  �صيارات  وتوجد 

التي  اأو  الدولية  الرخ�صة  ا�صتخدام  الزائر  وعلى 

ا�صتخرجها من موطنه.

 900         

 USEFUL INFORMATION



T R A N S P O R T   I N   T H E   K I N G D O M   O F   S A U D I    A R A B I A

Air
Considering the long 
distances which separate 
the main towns of  the 
Kingdom, air travel 
can often prove to be 
the most convenient 
and practical means 
within the borders. Saudi 
Arabian Airlines, the flag 
carrier of  the Kingdom 
of  Saudi Arabia, oper-
ates to a vast network of  
domestic and interna-
tional destinations. A 
fleet of  various types of  
aircraft is also available 
for charter flights.

International Airports
Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number 
of  international airlines operate from these 

airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for 
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.

Buses
A new and efficient bus service has been 
introduced by the Saudi Arabian Public 
Transport Company (SAPTCO) to operate 
within and between all the major towns in  
Saudi Arabia in addition to international 
trips to some of  the neighboring countries.

Rail
Six trains service with 
first-class air-condi-
tioned carriages runs 
daily between Riyadh 
and Dammam on the 
Gulf  coast.

Roads
The Kingdom of  Saudi 
Arabia enjoys a
comprehensive road 
network linking its cities 
and widespread areas. It 
is considered one of  the 

finest and most modern networks in the world.

Car Rental
Self-drive car rental is 
available in most cities 
in Saudi Arabia.

RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of  Culture and Information 
supervises the national radio and TV institutions. 
Several radio programs are broadcasted in numerous 
languages, in addition to other programs that are 
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed 
via nine channels: Channel One, Channel Two, 
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel, 
Ajyal  Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business 
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah 
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural 
channel. Satellite Transmission ranges of  all channels 
cover the whole Kingdom, and most parts of  the world.
OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of  rest, but government 
offices are also closed on Saturdays. There are also 
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid al-
Adha, which is ten days.
WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30 
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are 
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m. 
until 20:00 p.m.
HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals 
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and 
private clinics offering their services to the public.
CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which 
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal 
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but 
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate 
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at 
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.

BANKING
There are eleven licensed commercial banks 
operating in the Kingdom. These are regulated 

and supervised by the Saudi Arabian Monetary 
Agency (SAMA). The banks have a large branch 
network spread throughout the Kingdom. 
Development of  banking services was further 
enhanced with the establishment of  the Saudi 
Payments Network (SPAN) with the participation 
of  all banks in the Kingdom. SPAN is connected 
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and 
more than 15,890 Points of  Sales (POS) installed 
at commercial stores and shopping centers with 
the objective of  payment for purchases from such 
centers through ATM cards. At present, visitors 
to Saudi Arabia may use their credit cards such as 
Visa and Master card to withdraw money directly 
through SPAN via its on- line ATMs. They may 
also use these cards at POSs for payment for their 
purchases.
Beside these, SAMA has provided further 
international services (inside the country), eg., 
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to 
meet the requirements of  travelers and visitors 
both at international airports and in local 
markets.

STC SERVICES
In the Kingdom of  Saudi Arabia, The latest  
Telecommunication Systems are available. In the field 
of  Telephone Communication direct dialling can be 
made without operator assistance to more  than 245 
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector 

Phonogram Service: 
For direct  Telex messages at anytime to anywhere 
around the world.You can contact the phonogram 
service center by dialling 969 for Arabic messages and 
968 for English messages. 
(800) FREE CALL 
A service made available to large companies enabling 
callers to dial toll- free.

 USEFUL INFORMATION

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED 
FROM CARRY-ON BAGGAGE

In conformity with the safety regulations 
and instructions issued by both the 
International Civil Aviation Organization 
(ICAO) and the Saudi General Authority of  
Civil Aviation, some hazardous items such 
as liquids, aerosols and gel products, are not 
allowed in carry-on baggage accompanied 
by international flight passengers travelling 
to, from or via Saudi airports. Other 
banned items comprise all liquids packed 
in plastic, glass, or metal containers of  a 
more than 10 ml capacity. Any container 
having liquid or gas substances such as 
water, drinks, juices, perfumes, and different 
oils are not allowed in carry-on baggage or 
passenger cabins. Gel products, cosmetics 
and personal hygiene items such as lotions, 
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos 
are banned as well. Pressure aerosol 
Containers such as air fresheners and 
general hygiene sprays are other items that 
fall under this ban. However, these items 
would not be totally rejected, but passengers 
would have to carry them in checked 
baggage only.

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)

To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)

Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of  Saudi Arabia    

900
905
959
1222
0560101100
920005700

STC Customer care center
Directory 
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service

911

EMERGENCY PHONE NUMBER 
IN SAUDI ARABIA
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The one exception is the United 
Kingdom, which now faces a messy and 
divisive Brexit process. Elsewhere in 
Europe, Germany’s severely weakened 
chancellor, Angela Merkel, is struggling 
to forge a coalition government. None 
of this is good for the UK or the rest of 
Europe, which desperately needs France 
and Germany to work together to reform 
the European Union.

One potential shock that has received 
much attention relates to monetary 
tightening. In view of improving 
economic performance in the developed 
world, a gradual reversal of aggressively 
accommodative monetary policy does 
not appear likely to be a major drag or 
shock to asset values. Perhaps the long-
awaited upward convergence of economic 
fundamentals to validate market 
valuations is within reach.

In Asia, Chinese President Xi Jinping 
is in a stronger position than ever, 
suggesting that effective management 
of imbalances and more consumption- 
and innovation-driven growth can be 
expected. India also appears set to sustain 
its growth and reform momentum. As 
these economies grow, so will others 
throughout the region and beyond.

When it comes to technology, 
especially digital technology, China 
and the United States seem set to 
dominate for years to come, as they 
continue to fund basic research, reaping 
major benefits when innovations are 
commercialized. These two countries 
are also home to the major platforms for 
economic and social interaction, which 
benefit from network effects, closure 
of informational gaps, and, perhaps 
most important, artificial-intelligence 
capabilities and applications that use and 
generate massive sets of valuable data.

Such platforms are not just lucrative 
on their own; they also produce a 
host of related opportunities for new 
business models operating in and around 
them, in, say, advertising, logistics, and 
finance. Given this, economies that lack 
such platforms, such as the EU, are at a 
disadvantage. Even Latin America has a 
major innovative domestic e-commerce 
player (Mercado Libre) and a digital 
payments system (Mercado Pago).

In mobile online payments 
systems, China is in the lead. With 
much of the country’s population 

having shifted directly from cash to 
mobile online payments – skipping 
checks and credit cards – China’s 
payments systems are robust.

Earlier in December on Singles’ Day, 
an annual festival of youth-oriented 
consumption that has become the single 
largest shopping event in the world, China’s 
leading online payment platform, Alipay, 
processed up to 256,000 payments per 
second, using a robust cloud computing 
architecture. There is also impressive scope 
for expanding financial services – from 
credit assessments to asset management 
and insurance – on the Alipay platform, 
and its expansion into other Asian 
countries via partnerships is well underway.

In the coming years, developed and 
developing economies will also have 
to work hard to shift toward more 
inclusive growth patterns. Here, I 
anticipate that national governments 
may take a back seat to businesses, 
subnational governments, labor 
unions, and educational and non-
profit institutions in driving progress, 
especially in places hit by political 
fragmentation and a backlash against 
the political establishment.

Such fragmentation is likely to intensify. 
Automation is set to sustain, and even 
accelerate, change on the demand side 
of labor markets, in areas ranging from 
manufacturing and logistics to medicine 
and law, while supply-side responses will 
be much slower. As a result, even if workers 
gain stronger support during structural 
transitions (in the form of income support 
and retraining options), labor-market 
mismatches are likely to grow, sharpening 
inequality and contributing to further 
political and social polarization.

Nonetheless, there are reasons to be 
cautiously optimistic. For starters, there 
remains a broad consensus across the 
developed and emerging economies on 
the desirability of maintaining a relatively 
open global economy.

The notable exception is the US, 
though it is unclear at this point whether 
President Donald Trump’s administration 
actually intends to retreat from 
international cooperation, or is merely 
positioning itself to renegotiate terms 
that are more favorable to the US. What 
does seem clear, at least for now, is that 
the US cannot be counted on to serve as 
a principal sponsor and architect of the 

evolving rules-based global system for 
fairly managing interdependence.

The situation is similar with regard to 
mitigating climate change. The US is now 
the only country that is not committed to 
the Paris climate agreement, which has 
held despite the Trump administration’s 
withdrawal. Even within the US, cities, 
states, and businesses, as well as a host of 
civil-society organizations, have signaled 
a credible commitment to fulfilling 
America’s climate obligations, with or 
without the federal government.

Still, the world has a long way to go, 
as its dependence on coal remains high. 
The Financial Times reports that peak 
demand for coal in India will come in 
about ten years, with modest growth 
between now and then. While there 
is upside potential in this scenario, 
depending on more rapid cost reductions 
in green energy, the world is still years 
away from negative growth in carbon 
dioxide emissions.

All of this suggests that the global 
economy will confront serious challenges 
in the months and years ahead. And 
looming in the background is a mountain 
of debt that makes markets nervous and 
increases the system’s vulnerability to 
destabilizing shocks. Yet the baseline 
scenario in the short run seems to be 
one of continuity. Economic power and 
influence will continue to shift from 
west to east, without any sudden change 
in the pattern of job, income, political, 
and social polarization, primarily in the 
developed countries, and with no obvious 
convulsions on the horizon. 

* Michael Spence, a Nobel laureate in 
economics, is Professor of Economics 
at NYU’s Stern School of Business, 
Distinguished Visiting Fellow at the Council 
on Foreign Relations, Senior Fellow at the 
Hoover Institution at Stanford University, 
Advisory Board Co-Chair of the Asia Global 
Institute in Hong Kong, and Chair of the 
World Economic Forum Global Agenda 
Council on New Growth Models. He was the 
chairman of the independent Commission on 
Growth and Development, an international 
body that from 2006-2010 analyzed 
opportunities for global economic growth, 
and is the author of The Next Convergence 
– The Future of Economic Growth in a 
Multispeed World.©
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The global economy will confront serious 
challenges in the months and years ahead, and 

looming in the background is a mountain of debt 
that makes markets nervous – and that thus 

increases the system's vulnerability to 
destabilizing shocks. Yet the baseline scenario 
seems to be one of continuity, with no obvious 

convulsions on the horizon.

The Global Economy in 2018
Expected Changes and 

Challenges

Michael Spence *

Economists like me are 
asked a set of 

recurring questions that might inform 
the choices of firms, individuals, and 
institutions in areas like investment, 
education, and jobs, as well as their policy 
expectations. In most cases, there is no 
definitive answer. But, with sufficient 
information, one can discern trends, 
in terms of economies, markets, and 
technology, and make reasonable guesses.

In the developed world, 2017 
will likely be recalled as a period of 
stark contrast, with many economies 
experiencing growth acceleration, 
alongside political fragmentation, 
polarization, and tension, both 
domestically and internationally. In the 
long run, it is unlikely that economic 
performance will be immune to 
centrifugal political and social forces. 
Yet, so far, markets and economies have 
shrugged off political disorder, and the 
risk of a substantial short-term setback 
seems relatively small.
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over time, people who identify with their 
aggressor may lose their sense of self. 
Haunted by anxiety, they become hyper-
attentive to people who intimidate them.

Identification with the aggressor is a 
human foible   |   As Stanley Milgram’s 
disturbing electric shock experiments 
showed, most of us are all too willing to 
give up our autonomy when confronted 
with forceful, strong-armed figures. It’s 
fair to assume that identification with the 
aggressor (on a smaller scale) operates 
invisibly but pervasively in the everyday 
lives of many people.

In the company of authoritative 
individuals, we quickly put our own 
thoughts, feelings, perceptions and 
judgements aside, and instead, do—and 

more importantly think and feel—as we 
are expected to.

Breaking the pattern   |   How can 
we resist this dysfunctional behaviour 
process? The first step in breaking a 
victimisation pattern is recognising that 
we have fallen into the trap of identifying 
with the aggressor. It is usually others 
who make us see the light. When we are 
defending or rationalising the actions of 
someone who is mistreating us, it takes 
people who know us well to call us out.

The question then is, how do we digest 
the feedback given to us? Are we ready 
to face the unpleasant truth that we have 
become the aggressor? Freeing oneself 
from an identification bond isn’t easy. 
People prone to identifying with an 

aggressor may, due to shame and guilt 
reactions, resort to denial.

Unfortunately, lengthy exposure 
to an intimidating boss can affect 
someone’s personality, to the extent that 
behavioural changes endure outside 
the intimidating person’s orbit. If that’s 
the case, extensive coaching or therapy 
can play an important role and help 
us understand that there are complex 
psychological dynamics at play and that 
mirroring behaviour derives from a basic 
human survival strategy. Only through 
recognising the source of these dynamics 
will we be able to exert control.

Going back to Derek’s example, was it 
inevitable that his lieutenants would come 
to mirror him? Could there have been 
other, more productive ways of dealing 
with such an intimidating boss?

Fighting back   |   One way to build up 
“immunity” against people like Derek 
is to band together and create a support 
group. Instead of individuals coping in 
isolation, a support group can provide 
strength and reassurance, as well as 
a reality check that can help prevent 
members from identifying with the 
aggressor. Another proactive measure 
could be to build up a political network 
inside the organisation with the ultimate 
purpose of getting rid of the toxic boss.

It’s important to let other people in the 
organisation know about the destructive 
consequences of Derek’s leadership style. 
The expectation is that, if enough people 
realise the human and financial costs of 
his behaviour, senior leaders will take 
notice and be forced into accountability. 
It may be wise to document specific 
incidents of abuse to build a case (if 
necessary) for potential legal proceedings.

In sum, we should remind ourselves 
that in the worst-case scenario, it’s always 
possible to walk away. And whatever 
we do, we should keep in mind Marcus 
Aurelius’s remark: “The most complete 
revenge is not to imitate the aggressor.” 

* Manfred Kets de Vries is the Distinguished 
Clinical Professor of Leadership 
Development & Organisational Change 
at INSEAD and the Raoul de Vitry 
d’Avaucourt Chaired Professor of Leadership 
Development, Emeritus. He is the Founder 
of INSEAD’s Global Leadership Centre and 
the Programme Director of The Challenge 
of Leadership, one of INSEAD’s top 
Executive Development Programmes.
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Derek, a senior VP in an 
engineering firm, had a 

legendary temper and no qualms about 
publicly castigating anyone who got in 
his way. He was an insufferable micro-
manager and his habit of taking credit 
for other people’s work created great 
resentment. Given his leadership style, his 
subordinates were perpetually on edge, 
always wondering when it would be their 
turn to be his target. His toxic behaviour 
was so pervasive that his actions impacted 
the morale in the company.

To make matters worse, Derek’s 
leadership style had led to copycat 
behaviour, with some of his key 
lieutenants mimicking his abusiveness. 
Like Derek, they had developed a knack 
for terrorising their juniors.

Mirroring as an evolutionary defence 
mechanism   |   By identifying with 
their aggressor, Derek’s colleagues were 
exhibiting a psychological behaviour 
typical of people who find themselves 
in a weak position. Mirroring a person 
who represents a threat allows people to 
deal with painful and extremely stressful 
experiences. It gives them a way to conquer 
their fears by becoming like that person. 

“Identification with the aggressor” as 
a psychological defence mechanism was 
first introduced in the context of child 
development by two psychoanalysts: 
Sándor Ferenczi and Anna Freud. 
Ferenczi found evidence that children 
who are terrified by out-of-control 
adults will “subordinate themselves like 
automata to the will of the aggressor”. 

Anna Freud noted that by impersonating 
the aggressor, “the child transforms 
himself from the person threatened into 
the person who makes the threat”.

In its mildest form, identification with 
the aggressor can be seen as a healthy 
defence mechanism and may serve an 
evolutionary purpose. It allows people 
to adjust to situations perceived as 
threatening. However, as illustrated in the 
opening example, chronic identification 
with the aggressor can lead victims 
to become aggressors themselves. In 
particular, children who have been 
exposed to highly dysfunctional childhood 
practices are in adulthood more likely 
to adopt the same negative behaviour 
patterns as a survival strategy.

What’s even more troublesome is that, 

Identifying with an aggressor is a basic 
strategy for human survival. It’s time to call it 

out in the workplace.

The Bad Influence of
Aggressive Bosses

Manfred Kets de Vries  *
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    A prominent Islamic artifact displayed 
  at the museum is a milestone on the road to
     Mecca recovered from Hail, Saudi Arabia during 
        700-900 AD  

funerary jars from Afghanistan in 2800 
BCE are on display.

As you make your way through the 
museum, you can witness the spread 
of human civilizations, starting with 
East African settlements in 10,000 
BCE to the appearance of the first 
kingdoms, and a subsequent rise to 
power in Mesopotamian and Egyptian 
kingdoms. A life-like statue of King 
Ramesses II from 1279 BCE, seated in 
the conventional pose attests his role 
and authority as pharaoh. 

Universal religions spread through 
trade routes between continents, with 
the Islamic civilization at the heart of 
this trade network. A prominent Islamic 
artifact displayed at the museum is a 
milestone on the road to Mecca recovered 
from Hail, Saudi Arabia during 700-900 

AD. The milestone was used to indicate 
the distance to the holy site of Kaaba in 
Mecca. It reads ‘seven miles’ in the early 
Kufic script in calligraphy. 

Voyages around the world broadened 
horizons and offered new perspectives 
on art, culture, and philosophy. 
Alongside the Renaissance in Europe, 
the Arab-Islamic world was in the midst 
of an artistic and intellectual movement. 
The ‘Young Emir Studying,’ a painting 
from Istanbul in 1878 is an alluring 
artwork from the period of Orientalism. 

The modern world continues to 
redefine, reinvent, and transform. 
The world, as we know it today has 
transformed into a global village 
that is multicultural, diverse, and 
universal— coming a full circle, 
right from where we started. 

Multimedia Guide 
Information:

 iPad minis are available for 
additional context to the 
artwork. You can also download 
the free Louvre Abu Dhabi app 
before visiting the museum. 
Two profiles— child and adult— 
are available, which provides 
content tailored to each profile. 
The auto-guided tours will 
help you explore the museum’s 
masterpieces and an interactive 
map will help you find your way 
around the galleries.

Turban Helmet: 
made of steel, 
inlaid with 
silver and gold 
traces from the 
Aq-Qoyunlu 
or Ottoman 
dynasty.

Fountain of Light: a monument 
made of stainless steel and glass by 

Chinese artist, Ai Weiwei.
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MaléThe Louvre Abu Dhabi

Encapsulating the history of 
humanity within twelve galleries and 
620 pieces of artwork (with 300 items 
on-loan from leading French museums) 
Louvre Abu Dhabi invites visitors to ‘see 
humanity in a new light.’ Artifacts from 
different cultures and civilizations are 
thematically linked— demonstrating 
our common humanity, rather than 
the things that divide us. The museum 
displays archaeological finds, paintings, 
sculptures, and installations from 
different periods in global history. In 
the Great Vestibule, for example, you 
can witness universal themes of birth, 
prayer, and death. Maternity figures 
from Ecuador dating back to 6000-5100 
BCE, figures in prayer from Syria in 
2500-2400 BCE, and funerary rites like 
encasing the dead in gold masks and 

76
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Mother-of-pearl ewer: attributed to Orazio Scoppa. 
Retrieved from Gujarat, India.

Ottoman dagger: gold and steel dagger with a 
damascened blade, likely crafted in Tabriz or Herat.

Octagonal box: made of tortoiseshell, inlaid 
with mother-of-pearl and painted amber beads 
from the Tang dynasty, China.

Globe: by Vincenzo Coronelli. Venice, Italy.6.

7.

8.

9.
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5

4

Nouvel, the architect behind the 
project, uses elements in nature— 
land, water, and sun— to create an 
architectural masterpiece. 

With a narrative of peace, tolerance, 
and cultural understanding, the 
museum serves as a meeting point for 
those who admire the arts and culture. 
A first of its kind in the Arab world, 
Louvre Abu Dhabi transcends the 
notion of one culture or people. Rather, 
it brings together the culture, history, 
and art of different civilizations and 
periods under one roof to emphasize 
the multicultural heritage and diversity 
that UAE stands for.  

    Louvre Abu Dhabi invites visitors to ‘see humanity in a new light.’   
    Artifacts from different cultures and civilizations are thematically 
linked— demonstrating our common humanity, 
            rather than the things that divide us  
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1

3

2

3

A traditional ceramic dish (Medicis Porcelain): with blue 
and white flower patterns, produced in Florence, Italy. 

Outer section of the Louvre Abu Dhabi: The 
waves of the Arabian Gulf lap against the outer 
sections of the museum, making for a scenic 
and serene promenade.

Reliquary Chest: a reliquary chest made of silver-
gilt, rock crystal, and pearls from the cathedral of 
Moûtier-en-Tarentaise. 

Gare Saint-Lazare by Claude Monet: One of the 
twelve paintings of the Gare Saint-Lazare train 
station, painted by Claude Monet.

Red lacquered dresser: chest of drawers by 
Bernard II Van Risenburgh, imported from 
France to China.

Ewer of Persian shape: a white Chinese-porcelain 
ewer with floral designs. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Major cities of the world 
are home to some 

of the most iconic man-made 
structures. The Pyramids of Giza, 
the Colosseum in Rome and 
Sydney Opera House in Sydney, 
— these iconic structures capture 
the essence of the city and create a 
distinctive identity for the country. 
Putting Abu Dhabi on the map 

as a center for art and cultural 
excellence is the newly-opened 
museum, the Louvre Abu Dhabi. 

The museum-city seems to float 
on Saadiyat Island, off the coast of 
Abu Dhabi. The dome-like structure 
is made of eight layers of stainless 
steel and aluminum, latticed in 
Arabesque patterns to create a ‘rain 
of light’ that infiltrates sunlight 

into the museum’s corridors and 
courtyards. Akin to the shade 
of palm trees, the copula spans 
over 260,000 square feet over the 
museum-city. The waves of the 
Arabian Gulf lap against the outer 
sections of the museum, making 
for a scenic and serene promenade. 
With a modern take on the low-
lying settlements of Arabia, Jean 

Visiting the Louvre Abu Dhabi: 
The twelve galleries of the museum are: The Great 
Vestibule, The First Villages, The First Powers, Civilizations 
and Empires, Universal Religions, Ancient Trade Routes, 
From the Mediterranean to the Atlantic, Cosmography, 
The World in Perspective, The Magnificence of the 
Court, A New Art of Living, A Modern World, Challenging 
Modernity, and A Global Stage.

80
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The Louvre Abu Dhabi
 A Universal Museum in the Arab World

Shaistha Khan

In a sublime oasis of global 
civilizations, the Museum brings history, cultures, and arts 

under a majestic architecture. 

The Louvre Abu Dhabi
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of the traditional buildings. During 
the process of development, the 
Saudi Commission for Tourism and 
National Heritage submitted the Turaif 
neighbourhood to UNESCO’s World 
Heritage List. Six years ago, UNESCO 
accepted it as part of their World 
Heritage List, and recognised the global 
historical importance of the area.  

Historical Diriyah is made up of 
several different areas, all of which are 
undergoing extensive work. The Turaif 
quarter was the main area of the former 
city and sits above the rest of the city. 
Surrounded by a high wall meant for 
both protection and observation this 
was the physical centre of Diriyah at its 
height of its power. 

While this area is still not fully 
ready for visitors, when open it will 
showcase some of the most important 
buildings of the area. These include the 
Salwa palace once the seat of power 

and the largest of the palaces in the 
area. Standing four stories in height 
it was built over a period of time and 
it is thought to have been completed 
actually by Prince Saud ibn Abdul Aziz 
ibn Muhammed ibn Saud. The other 
palaces, guest houses and bath houses 
are important not only for historical 
reasons but also the unique architecture 
styles used to build them. 

The other main quarter of the city 
and one that is currently opened to the 
public is the Bujairy Quarter. This area 
contains remains of Qoran schools, 
mosques and former home of Sheikh 
Mohammed bin Abdul Wahab. It was 
also the location for the first university 
in Najd, which at its height attracted 
and educated numerous Islamic 
scholars. Now there are many facilities 
for visitors including art galleries, 
cafes, restaurants and picnic areas with 
views towards the walls and towers 

of the Turaif neighbourhood. Even in 
the heat of the summer it has plenty 
of cool areas to relax under the palm 
trees and streams. 

At first blush it might appear that 
Diriyah has nothing more to offer than 
the remnants of a city long forgotten. 
However, this would be incorrect, for 
Diriyah is a reminder of Saudi Arabia’s 
past, and how far it has come since. 
The juxtaposition of this old seat of 
power recently renovated, with the 
distant skyscrapers and glass buildings 
of Riyadh is a stark contrast that 
merits reflection. Any visit to Diriyah, 
especially as more and more is opened 
up to the public would provide ample 
opportunity to learn from, reflect on, 
and marvel at the past. 

*  Leah Schmidt and William Bauer are travel 
writers and photographers.

One of the large palaces with towers in 
Samhan neighborhood in Diriyah.

  Any visit to Diriyah, especially as more 
   and more is opened up to the 
public would provide ample opportunity 
   to learn from,  
  reflect on, and marvel at the past 
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  Any visit to Diriyah, especially as more 
   and more is opened up to the 
public would provide ample opportunity 
   to learn from,  
  reflect on, and marvel at the past 

A part of the well-
known Bujairy 

neighborhood in 
Diriyah.
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Diriyah silently stood at the edge of 
ever expanding Riyadh. Then, nearly 
a hundred years ago many people 
moved into the area as they began 
to move away from their former 
nomadic lifestyle. By the late 1970s 
a new city was founded in the same 

area, today a small town with its own 
governate that surround the ruins of 
the original city. 

These days, those ruins have 
undergone extensive renovation and 
reconstruction by the Saudi government. 
Work started on the restoration almost 

twenty years ago, and has continued 
since then with the project being of an 
especially challenging size. 

When the renovations are complete, 
there will be several museums, 
shops, cultural centres and even 
accommodation for visitors in some 

   Religious, political, business and military reforms     
      attracted people from all over the Gulf 
  to trade in Diriyah’s markets, 
         live within its walls, and study in its schools  
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Diriyah

1

3

2

3

Makkah al-Mukarama. It controlled 
more than just trade with the areas 
of Darmain to the west and Aba Al 
Kabash to the north under its power. 
In other words, it was an area of 
significant historical and commercial 
importance during that time period. 

Arguably the most important years 
for Diriyah were between 1157-1233 
AH when Sheikh Imam Mohammad bin 
Saud, the future founder of the First Saudi 
Arabian state, joined forces with the 
Sheikh Mohammad bin Abdul Wahab. 
Together these two men grew Diriyah 
into a well-known and powerful city in 
the Najd region, the capital for the first 
iteration of contemporary Saudi Arabia.

The ensuing religious, political, 
business and military reforms attracted 
people from all over the Gulf to trade 
in Diriyah’s markets, live within its 
walls, and study in its schools. During 
this era of prosperity and power, a 
number of major cities were brought 
under the control of Diriyah.

For many years, the ruins of 

One of the palaces of the 
Ghosaybah neighborhood 
from the inside.

The gardens of Bujairy 
neighborhood in Diriyah.

A palace in the neighborhood of 
Samhan in Diriyah.

1.

2.

3.
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Close to 10 kilometres from the 
bustling downtown centre 

of Saudi Arabia’s capital city Riyadh, lie 
the remains of a small town that would 
have faded into history as the modern 
city of Riyadh grew around it. However, 
the descendants of the town’s founder 
were the future royal family of Saudi 
Arabia and creators of the modern state 
of Saudi Arabia. 

Diriyah is found in the approximately 
one-hundred-and-twenty kilometre long 
valley that cuts through Riyadh called 

Wadi Hanifa. This valley has always 
been full of water, a critical resource in 
such an arid, desert landscape land, and 
this very fertile valley had historically 
attracted numerous tribes to come and 
establish settlements in the area. Seeking 
sustenance and survival, they came to 
settle, stay, and build. 

Even today Wadi Hanifa is of critical 
importance to the city of Riyadh’s water 
supply security, and the government 
has done extensive work rehabilitating 
the natural wetlands, creating areas for 

recreation and continuing to supply 
water to the farmers in the area. These 
farmers still grow dates on the banks 
of the wadi, and the extra water is used 
to water the public parks and gardens 
scattered throughout Riyadh. It is a 
pocket of greenery and rural calm in 
the midst of a world capital hosting six 
million people. 

Ideally located, Diriyah helped 
to connect the western and eastern 
parts of the Arabian Peninsula and 
was essential for control of the road to 

86



By Leah Schmidt and William Bauer  *
Photos by Abdulaziz M. Alarify

Diriyah is a reminder of Saudi Arabia’s past, and 
how far it has come since. 

Diriyah
The Ancient Capital of

 Saudi Arabia
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For more inspiration check out:
www.skyteam.com/en/round-the-world-planner

Explore the world with
SkyTeam
It’s the start of another year, which means there’s no better time to start dreaming 

and planning about your next trip. SkyTeam’s 20 member airlines have you 
covered with a range of incredible new destinations added to the network. The only 
difficult part is deciding where you want to go in 2018.
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Sheepish Behavior

A herd of sheep ventures through a narrow lane in Foulksmills, Ireland. 
According to 2016 census and 

livestock data,  the country is home to more sheep 
(5.2 million) than people (4.8 million). 

Photograph By James A. Sugar
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Guardians of the 
Galaxy

Six of the giant dishes 
forming the Atacama Large 

Millimeter/submillimeter 
Array (ALMA). Located in the 
Atacama Desert of northern 

Chile, this interferometer 
of radio telescopes is 

expected to provide insight 
on star birth during the 

early universe and detailed 
imaging of local star and 

planet formation. 

Photograph By Dave Yoder

Enchanted Forest

Treelike structures known as 
Supertrees in  Garden by the 

Bay, a nature park 
of reclaimed land in central 

Singapore.  At night, 
the Supertrees come alive with 

a light and music show. 

Photograph By Gavin Hellier
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Trees of Life

Baobabs at sunset in the Makgadikgadi Pan, Botswana. 
The pan, which is all that remains of the Lake Makgadikgadi, is one of 

the largest salt flats in the world.

Photograph By Frans Lanting
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