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زايد الالحم

تنتشر في أرجاء المملكة ،وتتعدد
مهامها تاريخيًا بين حصون للحماية
والرماية عند اندالع الحروب ،وقصور
للسكن في أزمنة السلم.
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تتربع على قائمة أفضل مدن العالم
التي يمكن العيش فيها ،وتقدم مزي ًجا
متناغ ًما بين تاريخها اإلمبراطوري
وأسلوب الحياة األوروبي المعاصر.
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بحثًا عن رأسمالية جديدة
الوقت يداهم العالم

ليس الوقت مناسبًا اآلن لمناقشة ما إن
كان إحراز تقدم نحو أهداف عالمية يتعلق
بمسألة ما إذا كان نصف الكوب فار ًغا أو
ممتلئًا .عما قريب ،لن يكون هناك حتى
كوب ينتابنا قلق حياله.
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يجري تداول معلومات غير موثوقة
في وسائل التواصل االجتماعي حول
أساليب التربية الحديثة تساهم في
نشر مفاهيم تربوية مغلوطة تضر
بشخصية األطفال.
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البكتيريا النافعة
فوائد صحية

تناول بعض أنواع األطعمة يساهم في
تحسين البكتيريا النافعة في األمعاء،
وتعزيز عملية الهضم ،ودرء البكتيريا
المسببة لألمراض.
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جبل ُأ ْثرُب
جمال التضاريس ال يحده شوك الشجر ،وال وعورة
الطريق نحو جبل أثرب أعظم جبال منطقة الباحة.
تتناثر فوق سفحه القرى ،وتكثر العقبات ،وتحده
المحافظات وهو شامخ بجمال.

تصوير :ياسر الغامدي
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سماء صيّر
جمال شاطئ البحر والليل ومجرة درب التبانة
التي تضيء سماء قرية صيّر إحدى قرى جزر
فرسان الواقعة في جنوب البحر األحمر.

تصوير :خالد زاروق
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القارة القطبية الجنوبية
جبل جليدي بتكوينات ساحرة يطفو
على الجانب الغربي من القارة القطبية
الجنوبية .هذه القارة التي جرى رصدها
ألول مرة عام  ،1820حينما أبحر ويليام
سميث ،وإدوارد برانسفيلد عبر ما
يعرف اليوم بمضيق برانسفيلد.

Photograph by: Michael Melford

11

حول العالم

شالالت وسط الجليد
يتسبب ذوبان الجليد صي ًفا في تشكيل
شالالت من المياه المتدفقة عبر كتلة جليدية
في جزيرة سفالبارد النرويجية الواقعة على
مقربة من القطب الشمالي.

Photograph by: Ralph Lee Hopkins
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حصاد الشمس
مشهد جوي أللواح الطاقة الشمسية في حديقة
فالدبولينز ،التي تقع خارج مدينة اليبزيغ في ألمانيا،
في موقع كان مخصصً ا لقاعدة عسكرية ساب ًقا.
تصنف ألمانيا في مركز متقدم عالميًا من حيث
قدرتها على إدارة أنظمة الطاقة الشمسية.

Photograph by: Michael Melford
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معالم

قلعة هوهينزوليرن
 - Hohenzollernألمانيا

تعد

قلعة هوهينزولرين �إحدى القالع
الأملانية ذات التاريخ احلافل ،وواحدة
من �أقدم القالع العظيمة على م�ستوى العامل.
تقع على بعد  50كيلومرتًا �إلى اجلنوب من مدينة
�شتوتغارتُ .بنيت القلعة �أوائل القرن احلادي
ع�شر على ارتفاع  855مرتًا عن �سطح البحر فوق
قمة جبل هوهينزولرين.
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د ُِّمر املبنى الرئي�س للقلعة عام 1423م ب�سبب
ح�صار ع�سكري ،ثم �أعيد بناء القلعة مرة �أخرى
بهيكل �أكرب و�أكرث ثباتًا يف عام 1454م ،ومع
ا�ستمرار احلروب تهدمت �أجزاء �أخرى من
مبانيها ليعاد بنا�ؤها للمرة الثالثة والأخرية على
منط العمارة القوطية بني عامي  1846و 1867من
قِبل امللك فريدري�ش ويلهلم الرابع ملك برو�سيا.

حتولت القلعة �إلى مزار �سياحي ي�ضم
عددًا من القطع الأثرية اخلا�صة بتاريخ
الإمرباطورية ،ومن ذلك الآثار ال�شخ�صية
للملك فريدري�ش ،و�أبرزها التاج امللكي .مع
وجود مكتبة داخل القلعة ،وبع�ض احلوائط
املزينة باجلداريات الكبرية التي حتكي تاريخ
هذا احل�صن العتيق.

 24ساعة

 24ساعة
في

الرياض
العاصمة المترامية والمتألقة لي ً
ال.
صيفها حار ،وشتاؤها بديع .تستحق
الرياض عاصمة المملكة العربية
السعودية أن تزار أكثر من 24
ساعة ،وفي أكثر من موسم ،ألن
لكل موسم أماكنه ،ومساكنه،
كما لكل موسم سوقه وبضائعه.

أين تذهب؟
�إن كانت زيارتك للريا�ض �صيفًا فاجعل زيارة
الأماكن الأثرية م�ساء بعد مغيب ال�شم�س .ال تفوت
زيارة ق�صر امل�صمك يف و�سط الريا�ض والأ�سواق
املحيطة به ،وق�صر املربع ،واملتحف الوطني
واحلدائق املحيطة به يف حي املربع� ،أو زيارة
حي البجريي يف الدرعية والوقوف على الدرعية
التاريخية «حي الطريف» امل�سجلة �ضمن مواقع
الرتاث العاملي� .أما يف ال�صباح فالريا�ض تزخر
مبراكز ت�سوق عاملية جتابه حر ال�صيف بقوة،
وتوفر �أماكن بديعة مثل :مركز اململكة التجاري،
الريا�ض بارك ،والنخيل مول ،و�سنرتيا مول .كما �أن
العا�صمة املرتامية حتتوي على عدد كبري من مراكز
الت�سوق والبالزات املفتوحة التي يرتادها الأهايل
م�ساء يف ال�صيف.

أين تسكن؟
أجنحة الفيصلية
تقع هذه الأجنحة اخلا�صة يف برج الفي�صلية،
وتطل على طريق امللك فهد ال�سريع من جهة،
و�شارع العليا العام من اجلهة الأخرى .تتميز
الأجنحة بت�صميم فاخر وت�شعرك وك�أنك جنم
عاملي محاط بالأناقة والرفاهية .يتوافر فيها نادٍ
�صحي خا�ص ،وم�صففو �شعر عند الطلب� .أما
املذاقات فمتنوعة حيث يتوافر يف الفندق الذي
تتبع له هذه الأجنحة امل�ستقلة يف برج خا�ص ،عدد
من املطاعم العاملية ،مثل :الكوت�شينا الإيطايل،
وبالقرب من �إل تريازو الربازيلي الذي يقع يف
الربج املقابل.
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ماذا تتسوق؟
هناك الأ�سواق ال�شعبية يف منطقة ق�صر احلكم
التي ت�شتهر ببيع امل�شالح ،والأحذية الرجالية املميزة
وامل�صنوعة يدو ًيا .كذلك يوجد يف املنطقة ذاتها
�أنواع الطيب ال�شرقية ،والبخور امل�ص َّنع محل ًيا،
بالإ�ضافة �إلى التحف وال�سلع الكثرية� .أما مراكز
الت�سوق احلديثة فتحتوي على كل ما هو جديد
ح�سب خطوط موا�سم الأزياء العاملية� .شراء الذهب
من الريا�ض واملُ�ص َّنع محل ًيا فر�صة فاغتنمها �إذا
�أتيحت ،حيث ال يقت�صر بيع الذهب يف املحالت
العاملية للجواهر ،بل هناك كثري من محال الذهب
املحلية التي تتميز بقطع جواهر جميلة وذات �سعر
يف متناول اجلميع.

من هنا وهناك

كوبنهاغن مدينة الدراجات
ت�ضم

العا�صمة الدمناركية كوبنهاغن نحو � 675ألف دراجة
هوائية ،يف مقابل � 120ألف �سيارة� ،أي ما يعادل خم�سة
�أ�ضعاف عدد ال�سيارات ،يف الوقت الذي ت�ستحوذ فيه رحالت
الدراجات على نحو  %29من �إجمايل عدد الرحالت اليومية التي
يجري قطعها يف املدينة.
ي�شري تقرير ن�شره موقع املنتدى االقت�صادي العاملي �إلى �أن �أحد
الأ�سباب الرئي�سة ل�شعبية الدراجات يف الدمنارك هي �شبكة امل�سارات
املخ�ص�صة للدراجات ،مبا يف ذلك اجل�سور املبتكرة التي تعد مبنزلة
طرق �سريعة ال�ستخدام الدراجات عرب �شوارع املدينة ،ما �أ�ضفى �أما ًنا
على رحالت ركاب الدراجات ،وهو الأمر الذي ُيف�سر ال�سبب يف كون
كوبنهاغن واحدة من �أكرث املدن �أما ًنا لركوب الدراجات� .إذ ارتفعت
ن�سبة الأمان من � %53إلى  %76بني عامي  2006و .2016ولكن جمل�س
املدينة يريد �أن ت�صل الن�سبة �إلى  %90بحلول عام .2025
لإدراك �شعبية الدراجات يف كوبنهاغن يكفي �أن نعرف �أن
الدراجات متثل فقط  %3من �إجمايل الرحالت التي يقطعها �سكان
العا�صمة الفرن�سية باري�س ،وهو معدل منخف�ض للغاية مقارنة
باملعدالت ال�سائدة يف �شمال �أوروبا .ولكن احلكومة الفرن�سية تعتزم
ا�ستثمار نحو  350مليون يورو يف البنية التحتية لركوب الدراجات على
مدى ال�سنوات املقبلة ،لتعزيز مفهوم االعتماد عليها موا�صل ًة مفيدة
داخل املدينة بحلول عام .2024

الطاقة المتجددة أرخص في 2020

تتوقع

الوكالة الدولية للطاقة املتجددة � IRENAأن تكلفة م�صادر
الطاقة املتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية
�ست�صبح �أقل من تكلفة الوقود الأحفوري التقليدي بحلول عام ،2020
لت�صل �إلى �أقل من ثالثة �سنتات لكل كيلو واط�/ساعة يف كثري من
بلدان العامل.
جاء ذلك يف تقرير ُن�شر على موقع  Green Mattersاملتخ�ص�ص يف
طرح املو�ضوعات املتعلقة باال�ستدامة واالبتكارات البيئية� .إذ ا�ستعر�ض
التقرير متو�سط تكاليف �إنتاج م�شاريع الطاقة املتجددة منذ عام
 ،2010حيث كانت تكلفة الطاقة الكهرومائية هي الأرخ�ص عند خم�سة
�سنتات لكل كيلو واط�/ساعة ،والرياح عند �ستة �سنتات� .أما الطاقة
ال�شم�سية فكانت عند ع�شرة �سنتات .هذه التكاليف �شهدت انخفا�ضات
بلغت ن�سبتها  %73للطاقة ال�شم�سية ،و %23لطاقة الرياح .حيث و�صلت
�أ�سعار م�شاريع الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح الربية �إلى �أقل من
ثالثة �سنتات لكل كيلو واط يف ال�ساعة ،يف بع�ض املدن والبلدان مثل
دبي يف دولة الإمارات ،واملك�سيك ،وت�شيلي ،والربازيل ،وكندا ،و�أملانيا.
تقول الوكالة الدولية للطاقة املتجددة �إن ال�سبب وراء انخفا�ض
�أ�سعار الطاقة املتجددة يكمن يف التح�سينات التقنية التي ت�شهدها هذه
ال�صناعة ،بالإ�ضافة �إلى عمل املطورين الأكرث خربة يف هذا املجال،
ووجود ال�سوق التناف�سية التي تدفع بالأ�سعار �إلى �أدنى م�ستوياتها.
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مدن الهند األسرع نم ًوا
ذكر

معهد �أبحاث � Oxford Economicsأن قائمة املدن
الأ�سرع من ًوا يف الناجت املحلي الإجمايل بني عامي
 2019و 2035تت�صدرها املدن الهندية وعلى ر�أ�سها مدينة
�سورات� ،إحدى املدن الكربى يف والية غوجارات ال�شمالية
الغربية يف الهند.
�ستحقق �سورات ن�سبة منو �سنوي �إجمايل تبلغ ،%9.2
ويرجع ذلك �إلى كونها مرك ًزا ملعاجلة الأملا�س واالجتار به،
�إ�ضافة �إلى انتعا�ش قطاع تقنية املعلومات فيها� .أما املرتبة
الثانية فتحتلها مدينة �أغرا التي �ستحقق ن�سبة منو تبلغ %8.6
على �أ�سا�س �سنوي .بينما �ستحقق بنغالور من ًوا بن�سبة %8.5
�سنو ًيا ب�سبب ازدهارها بالتقنية وامل�شاريع النا�شئة� ،إذ ُتعرف
با�سم وادي ال�سيليكون يف الهند.
املدينة الرابعة هي حيدر �أباد ،وهي مركز تقنية �آخر يف
الهند ،ومن املتوقع �أن حتقق من ًوا ن�سبته  .%8.47وعلى الرغم
من ن�سب النمو املرتفعة يف املدن الهندية �إال �أنها تظل �صغرية
من حيث الناجت االقت�صادي الإجمايل ،عند مقارنتها مع مدن
مثل نيويورك� ،أو طوكيو.
من املتوقع بحلول عام � ،2027أن يتجاوز �إجمايل الناجت
املحلي الإجمايل جلميع املدن الآ�سيوية �إجمايل الناجت املحلي
ملدن �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا م ًعا .وبحلول عام � 2035ستبلغ
تفوق مدن �آ�سيا من حيث الناجت الإجمايل نحو .%17
ن�سبة ُّ

أكثر موانئ العالم ازدحا ًما
ت�صدر

ميناء �شنغهاي ال�صيني قائمة �أكرث موانئ
العامل ازدحا ًما ،يف قائمة ن�شرها موقع فيجوال
كابيتالي�ست .هذه القائمة �شهدت ح�ضو ًرا بار ًزا لعدد من
املدن ال�صينية ،التي حققت خالل ال�سنوات الأخرية من ًوا
مطردًا يف حجم �أعمالها.
يعد ال�شحن البحري الو�سيلة الرئي�سة يف ت�سهيل التجارة
العاملية بن�سبة ت�صل �إلى  .%90ومع ازدياد حجم التجارة،
تعمل املوانئ املزدحمة على تعزيز كفاءتها وقدرتها
اال�ستيعابية لتلبية الطلب املتزايد عليها.
حلت �سنغافورة يف املرتبة الثانية بني �أكرث موانئ العامل
ازدحا ًما ،بينما جاءت مدينة �شينزين ال�صينية يف املركز
الثالث ،ومن بعدها نينبو-زهو�شان يف ال�صني � ً
أي�ضا� .أما
خام�سا ،بينما جاءت
ميناء بو�سان يف كوريا اجلنوبية َ
فح َّل ً
هونغ كونغ يف املركز ال�ساد�س ،ومن بعدها غوانغزو يف
ال�صني ،ثم ميناء كينجداو ال�صيني ،ومن بعده ميناء جبل
علي بالإمارات ،و�أخ ًريا ميناء تياجنني ال�صيني.
�أول ميناء �أوروبي يف القائمة كان روتردام يف هولندا الذي
ح َّل يف املركز الثاين ع�شر عامل ًيا ،ثم ميناء �أنتويرب البلجيكي
يف املركز الرابع ع�شر ،وتاله ميناء هامبورغ الأملاين يف املركز
ال�سابع ع�شر .بينما مل ت�سجل موانئ �أمريكا �أي ح�ضور يف
املراكز الع�شرين الأولى �إال عرب ميناء لو�س �أجنلو�س الذي حل
يف املرتبة الثامنة ع�شرة.
19
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يرجع تاريخ ق�صر كاف الأثري �إلى نحو  100عام� ،إذ
ُبني من احلجارة اجلريية� ،إال �أن طابعه املعماري جعل
خ�صو�صا مع �أبراجه التي جعلته
منه معل ًما مميزًا،
ً
�أقرب �إلى القلعة �أو احل�صن احلربي .يقع الق�صر يف
القريات �شمال اململكة العربية ال�سعودية ،وقد جرى
ت�سليمه �إلى امللك عبدالعزيز �آل �سعود ،طيب اهلل ثراه،
عام 1344هـ ،حيث �أ�صبح مق ًرا للحكم ال�سعودي يف
املنطقة الح ًقا.
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قالع المملكة
مجد شاهد على التاريخ
تنتشر في أرجاء المملكة ،وتتعدد مهامها تاريخيًا بين
حصون للحماية والرماية عند اندالع الحروب ،وقصور
للسكن في أزمنة السلم.

عبدالعزيز محمد العريفي

القالع والحصون رموز لألمن والقوة الدفاعية ،تشي بذلك
ُطرزها في العمارة التي تكفل صد األعداء ورد الهجوم.
للقالع تاريخ ي َّ
ُسطر وجمال يستوقف ،إذ تجمع بين القصر
والثكنة ،وأحيا ًنا تكون أشبه ببلدات بأسرها فتسكنها عوائل
مجتمعا يكتفي بذاته.
متنامية ُتكوِّ ن
ً
في المملكة العربية السعودية ،وعلى مدى قرون وعقود
وفي مناطقها المتعددة ،هناك قالع وحصون أثرية تستحق
الوقوف والزيارة ،فلكل واحدة من تلك القالع طراز وتاريخ.

ت�صوير :زايد الالحم
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قلعة تاروت
حامية الشرق
تقع قلعة �أو ح�صن تاروت الأثري على تل يتو�سط جزيرة تاروت يف
�شرق محافظة القطيف مبنطقة الأح�ساء .ويعود تاريخ بناء القلعة �إلى
عهد الدولة العيونية .وقد قام الربتغاليون برتميم القلعة �إبان احتاللهم
للقطيف يف القرن ال�ساد�س ع�شر امليالديُ .بنيت القلعة على �شكل �شبه
بي�ضاوي م�ساحته تقرب من  600مرت مربع ،يحيطها �سور عري�ض �شيد
بالطني واجل�ص واحلجارة ،ولها �أربعة �أبراج ،انهار واحد منها.
�أن�شئ جوارها عدد من املن�ش�آت ،مثل حمام عني تاروت الكربيتية،
وحمام عني العودة ،ودكاكني للحرفينيُ .رممت القلعة يف العهد ال�سعودي
عام 1984م .واكت�شف يف نطاقها كثري من التماثيل واللقى التي تعود �إلى
ع�صر ال�سالالت والعبيديني ،وح�ضارة دملون.
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ت�صوير :ح�سني بو حليقة
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قلعة تبوك األثرية
صمود الزمن
تعد قلعة تبوك الواقعة يف �شمال �شرق مدينة تبوك بحوايل 250
كيلومرتًا ،واحدة من �أهم محطات طريق احلج ال�شامي بني ال�شام
واملدينة املنورة ،وجت�سد �أ�صالة ح�ضارة �شمال اململكة بروعة بنائها .وهي
�شاهد باقٍ على �أ�صحاب الأيكة الذين ورد ذكرهم يف القر�آن الكرمي.
يعود تاريخ بناء القلعة �إلى  3500عام قبل امليالد ،وقد جددت مرات
عديدة عرب التاريخ ،ثم رممت القلعة يف العهد ال�سعودي عام 1370هـ،
1950م ،و�أجريت عليها �إ�صالحات �شاملة عام 1413هـ1992 ،م.
القلعة مكونة من دورين .يف الدور الأر�ضي عدد من احلجرات،
وم�سجد ،وفناء مك�شوف ،وبئر ،و�سالمل ت�ؤدي �إلى الأبراج والدور العلوي،
الذي ي�ستخدم للحرا�سة واملراقبة.
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ت�صوير :بدر العنزي
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قلعة مويلح
محطة الحجاج
تقع يف قرية املويلح على �شاطئ البحر الأحمر ،حت ُّفها �أ�شجار النخيل.
وتتبع محافظة �ضباء يف منطقة تبوك ،وتبعد عنها بنحو  45كيلومرتًا.
كانت فيما م�ضى �إحدى املحطات املهمة على طريق احلج ال�ساحلي.
خ�صو�صا القادمني
ُبنيت عام 968هـ لت�أمني طريق احلجاج وخدمتهم،
ً
من م�صر ،ثم جرت تو�سعتها يف العهد العثماين ،وتعد من �أكرب القالع
باململكة �إن مل تكن الأكرب.
ترب�ض القلعة فوق مرتفع باحلجارة الرملية امللونة ،ولها �أربعة �أبراج
�ضخمة .وقد ُجهزت �سطوحها بفتحات للمدافع ،ولها نوافذ �صغرية على
طول �سورها ،وبداخلها ما يقارب �سبعني غرفة ،ف�ض ًال عن م�سجد ،و�آبار،
ومخازن �أخرى.
�س ّلم امللك ال�شريف علي بن احل�سني قلعة املويلح �إلى الدولة ال�سعودية
�ضمن اتفافية ت�سليم احلجاز بينه وبني امللك عبدالعزيز �آل �سعود ،طيب
اهلل ثراه ،عام 1344هـ1925 ،م يف مدينة جدة.
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قلعة أعيرف
أيقونة حائل
تنت�صب قلعة �أعريف �شامخة فوق جبل �أعريف الذي يتو�سط مدينة
حائل ،وتعد �أيقونة تاريخية للمدينة .تتناغم م�شارفها مع طبيعة املكان
اخلالبة ،ف�ض ًال عن املباين الع�صرية التي حتيط باجلبل .و�أعريف جبل
�صغري تتدرج �ألوان �صخوره بني احلمرة وال�سمرة .بنيت قلعة �أعريف
�أو ًال باحلجر قبل الإ�سالم لأغرا�ض ع�سكرية ،ويف نحو القرن الثالث
ع�شر الهجري �أعيد بنا�ؤها باحلجر والطني املخلوط ب�أعواد التنب
والبح�ص على النمط النجدي يف البناء .و�أجريت لها �صيانة كبرية يف
العهد ال�سعودي.
بنيت القلعة من طابقني على �شكل م�ستطيل يتواءم مع ارتفاعات
اجلبل وانخفا�ضاته ،بطول  40مرتًا وعر�ض  11مرتًا ،ب�سقف من
�أخ�شاب الأثل و�سعف النخيل ،وله برج دائري .وقد زينت الأ�سوار
بال�شرف املك�سية بطبقة من اجلب�س .تنت�شر على جدران الأ�سوار ك َّوات
وفتحات مراقبة ،بينما �صنعت البوابات من اخل�شب املزخرف .يتو�سط
القلعة م�سجد ذو رواق واحد له خم�سة �أعمدة ،وفناء �صغري ت�ستهوي
الزائر تكويناته رغم ب�ساطتها.

ت�صوير :جورج بونتينو
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قلعة زعبل
إباء وشموخ
على قمة جبل �صغري يف الطرف ال�شمايل الغربي ملدينة �سكاكا يف
منطقة اجلوف تقع قلعة زعبل ،التي ُبنيت لأهداف ع�سكرية قبل نحو
 400عام على �أنقا�ض مبنى يعود للحقبة النبطية .جاء البناء من احلجر
والطني .وللقلعة �أربعة �أبراج يف زواياها الأربع ،ويف داخلها غرفتان
ومدخل رئي�س وحو�ض كبري جلمع املاء.
ميكن الو�صول �إلى القلعة عن طريق درب �ضيق متعرج م�ش ًيا على
الأقدام ،تتخلله بع�ض الأدراج ال�صخرية .وقد وقفت تلك القلعة �صامدة
ردحا من الزمن ،وذلك لقوة حت�صيناتها و�صعوبة الو�صول
حلماية املدينة ً
�إليها .تقع بالقرب منها بئر �سي�سرا التاريخية املنحوتة يف �أ�صل ال�صخر،
والتي تعود �إلى الفرتة النبطية.
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ت�صوير :زايد الالحم
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قلعة مارد
الحصن العصي
تقع قلعة مارد على جبل �صغري و�سط حي الدرع القدمي يف محافظة دومة
اجلندل مبنطقة اجلوف ،وتنت�صب �أيقونة ل�شموخ تاريخ املنطقة .بنيت
من ال�صخور امل�صقولة ب�إتقان مده�ش ،وترجع �إلى القرن الثالث امليالدي،
حيث بقيت �صامدة �أمام موجات الأعداء عرب التاريخ ،لتح�صينها احلربي
املتمر�س .تتكون القلعة من ثالثة طوابق ب�سالمل �صخرية ُ�شيدت ب�إتقان ،تعج
بالغرف واملجال�س ،ولها �أربعة �أبراج مخروطية يف زواياها الأربع ترتفع لنحو
 12مرتًا .وقد حفرت بئر عميقة داخل القلعة ال تزال عامرة باملياه العذبة،
وطويت من الداخل بال�صخور امل�شغولة.
�أغارت زنوبيا ملكة تدمر يو ًما على دومة اجلندل وا�ستع�صت قلعة مارد
عليها فقالت قولتها امل�شهورة :مترد مارد وعز الأبلق .والأبلق ح�صن �آخر يف
تيماء .وقد توالت ترميمات احل�صن على مدى �ألفي �سنة تقري ًبا.
ت�ستمد قلعة مارد �أهميتها من املكانة التاريخية لدومة اجلندل .وقد زار
القلعة عدة م�ست�شرقني ووقفوا عليها� ،أبرزهم الفنلندي جورج �أوغ�ست
فالني ،والليدي �آن بلنت �صاحبة الكتاب ذائع ال�صيت «رحلة �إلى بالد جند»،
والربيطاين وليام بالغريف.
جرت تهيئة قلعة مارد وحي الدرع ب�أكمله لل�سياح عرب ترميم املباين
القدمية ،ور�صف املمرات ،لت�سهيل الو�صول �إلى القلعة.

ت�صوير :زايد الالحم
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قلعة المرقب
ماض مجيد
ٍ

�إلى الغرب من مدينة املجمعة يف �إقليم �سدير تقع قلعة املرقب �أو ح�صن
ُم ِنيخ� .شيدها م�ؤ�س�س املجمعة عبداهلل الويباري ال�شمري عام 830هـ على
جبل منيخ حلماية البلدة .بنيت باحلجارة والطني املخلوط بالتنب ،ويرتفع
برجها الأ�سطواين «املرقب» �إلى �أحد ع�شر مرتًا .كما �أن لها برجني
�آخرين �أ�صغر من املرقب يف جهتيها اجلنوبية والغربية ،وبها عدة غرف.
ويحيط بالقلعة �سور �سميك بني بالطني واحلجارة .ا�ستخدمت القلعة
قد ًميا ليتمركز بها الرماة وللمراقبة عند اندالع احلروب .وكانت الغرف
ت�ستخدم لتخزين الذخرية وامل�ؤن .وبعد توحيد اململكة حتولت القلعة �إلى
معلم يروي ما�ضي املجمعة املجيد.
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ت�صوير :عبد العزيز العريفي
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قلعة موسى بن نصير
حصن العال
ت�سمى قلعة مو�سى بن ن�صري �أو قلعة العال ،وتقع يف محافظة العال على
الوادي اخل�صيب ،يف غرب اململكة .يعود تاريخ بنائها �إلى القرن ال�ساد�س
قبل امليالد ،وتعد من �أقدم مباين العال� .سميت بقلعة مو�سى بن ن�صري،
لأن القائد العظيم مو�سى بن ن�صري �أقام بها يف �إحدى رحالته.
بنيت القلعة باحلجر امل�شذب فوق ه�ضبة �صغرية حلماية البلدة ،وكانت
ت�شرف على طريق رئي�سة لقوافل احلج .م�ساحتها ال تتجاوز  180مرتًا
مرب ًعا ،بارتفاع  45مرتًا عن م�ستوى الأر�ض .يف �أ�سوارها عدد من فتحات
املراقبة والرماية ،وبها بئر محفورة يف ال�صخر �أ�سفل اجلبل ،ولها َد َر ٌج
طويل مر�صوف ب�إتقان مي ِّكن الزوار من ال�صعود �إليها .وقد مرت مبراحل
جتديد متعددة عرب الع�صور.
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ت�صوير :جورج بونتينو
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فيينا

فيينا
إرث إمبراطوري
تتربع على قائمة أفضل مدن العالم التي يمكن
متناغما بين تاريخها
مزيجا
العيش فيها ،وتقدم
ً
ً
اإلمبراطوري وأسلوب الحياة األوروبي المعاصر.

فتحي سمير
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ما

�أن تط�أ قدما الزائر �أر�ض العا�صمة النم�ساوية
فيينا حتى يدرك يف طريقه من مطارها
الدويل �إلى و�سط املدينة� ،أنه قد ولج للتو �إلى واحة
خ�ضراء و�سط الغابات املرتامية على جنبات نهر
الدانوب الذي يرافقه �إلى وجهته نحو قلب فيينا التي
تغطي امل�سطحات اخل�ضراء نحو ن�صف م�ساحتها،
ما يجعلها املدينة الأوروبية الأكرث خ�ضرة.
ت�صدرت فيينا هذه ال�سنة قائمة مري�سر
لال�ست�شارات ،بو�صفها �أف�ضل مدينة ميكن العي�ش
فيها يف العامل .وهو الت�صنيف الذي ت�صدرته

فيينا خالل الأعوام الع�شرة الأخرية مع ما تقدمه
من مزيج فريد من الإبداع املعا�صر ،والرتاث
الإمرباطوري امل�ستمد من تاريخها املمتد لقرون
خلت� ،شهدت املدينة خاللها تغريات عميقة ال�سيما
على مدار القرن املا�ضي ،لتتحول من عا�صمة
�إمرباطورية متباهية �إلى مركز حديث لأ�سلوب
احلياة الأوروبي املعا�صر.
موطن الفنون | تبد�أ اجلولة من احلي الأول،
قلب فيينا الناب�ض وكنزها الأ�سطوري ،من �أمام

دار الأوبرا ذات املبنى التاريخي املهيب الذي ُبني
عام  ،1869والتي تعد �إحدى �أعرق دور الأوبرا على
م�ستوى �أوروبا ،بل رائدة يف هذا الفن على النطاق
العاملي .على ركحها ُعزفت �أجمل الأعمال املو�سيقية
لأ�شهر املو�سيقيني يف بلد الفن واملو�سيقا .حول هذا
املبنى العريق ترتا�صف املعامل املهمة يف العا�صمة
النم�ساوية ،ومنها متحف �ألربتينا ،الواقع �إلى اجلهة
اخللفية من الأوبرا وي�ضم �أكرب جمموعة من فن
الغرافيك يف العامل ،مع ما يقرب من � 50ألف لوحة
فنية ونحو � 900ألف مطبوعة.

39

فيينا
� .1أُن�شئت عجلة فريي�س عام  1897يف متنزه براتر،
حيث يرتقي النا�س عربها مل�شاهدة فيينا من
ارتفاع كبري.
 .2جت�سد املدر�سة الإ�سبانية للفرو�سية الواقعة يف
قلب فيينا ،معل ًما �سياح ًيا بار ًزا يزوره ال�سياح
و�سط املدينة.
 .3ي�صطف ال�سياح �أمام كافيه �سنرتال ليحظوا
بفر�صة تناول الطعام واحللوى فيه ،ب�سبب �شهرته
الوا�سعة منذ القدم كمقهى �أدبي ذي تاريخ عريق.
ُ .4بنيت دار �أوبرا فيينا عام  ،1869وتعد �إحدى �أعرق
دور الأوبرا على م�ستوى �أوروبا ،ورائدة يف هذا
الفن على امل�ستوى العاملي.

2

1
يدرك الزائر �إذا ما جتول لي ًال يف محيط دار
الأوبرا ولع �أهل فيينا بالفنون ،وذلك حينما ي�شاهد
جموعا من النا�س ي�ستعدون للولوج �إلى الدار
ً
لال�ستمتاع بعرو�ضها .بينما يجل�س جمع �آخر من
محبي هذا الفن �أمام مدخل املبنى حيث ُن�صبت
�شا�شة عر�ض كبرية �أمامها مقاعد جمانية ي�شاهد
من يرغب من خاللها ما يجري عر�ضه داخل الأوبرا
يف �أثناء مروره يف ال�شارع يف �أجواء فنية خال�صة.
تتمتع فيينا ب�شهرة كبرية حول العامل بو�صفها
مدينة املو�سيقا .وهي تتفرد يف كونها املدينة
الوحيدة التي حفيت بهذا املقدار الكبري من امل�ؤلفني
املو�سيقيني العامليني املرموقني ،ف�شوبرت ،و�شرتاو�س،
و�شوينبريغ ،و�ألبان بريغ ،جميعهم ولدوا يف فيينا.
بينما اختار موتزارت ،وبيتهوفن ،وهايدن ،وبرامز،
ومالر ،العي�ش فيها.
كارتنر وغرابن | مع ا�ستكمال اجلولة يف �شارع
كارترن الذي تقع دار الأوبرا على نا�صيته� ،سيجد
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4

تغطي الغابات والمساحات
			
الخضراء والحدائق العامة نحو نصف مساحة فيينا،
		
ما يجعلها المدينة األوروبية األكثر خضرة
				
الزائر نف�سه و�سط ح�شد كبري من �أ�شهر العالمات
التجارية العاملية التي تكتظ بها املنطقة ،مانحة
املتجولني فر�صة �شراء الهدايا التذكارية .ومع
التوغل �أكرث يف كارترن ،تظهر كاتدرائية القدي�س
ا�ستيفان ال�شهرية التي يرجع تاريخها �إلى القرن
الثاين ع�شر ،وتتميز مبعمارها الروماين القوطي.
يف هذه ال�ساحة يلتقي �شارعا كارترن وغرابن ،حيث
ت�ستمر رحلة الت�سوق و�سط زخم املتجولني يف جنبات
املحال التجارية واملقاهي التي تنت�شر يف كل مكان
لتمنح من �أ�صابه التعب فر�صة التقاط الأنفا�س
واحت�ساء قهوته املف�ضلة.

يف نهاية �شارع غرابن تتبدى قبة مدخل ق�صر
هوفبورغ الإمرباطوري .هناك حيث تقف عربات
الفياكر التي جترها الأح�صنة يف محطة انطالقتها
لتحمل ال�سائحني يف �أرجاء الق�صر الإمرباطوري
وو�سط فيينا للتعرف �إلى �أبرز معامل املدينة
التاريخية .هذه العربات جت�سد عالمة را�سخة،
وملمحا مه ًما يف طبيعة احلياة يف فيينا حتى �أ�صبح
ً
من ال�صعب اليوم تخيل املدينة من غريها.
واحة خضراء | على ر�أ�س حدائق املدينة ترتبع
حديقة �شتادبارك التي ت�ضم التمثال الذهبي ال�شهري

ليوهان �شرتاو�س ،ي�ضاف �إليها غابات فيينا وكرومها
ومزارعها ،والأرا�ضي الندية لنهر الدانوب .وال يبعد
الفردو�س الطبيعي يف براتر� ،سوى ثالثة كيلومرتات
فقط عن قلب فيينا ،حيث الف�ضاء املثايل للم�شي
�أو الرك�ض �أو ركوب الدراجة .ي�ضم متنزه براتر
مركزًا ترفيه ًيا� ،أبرز مواطن جاذبيته عجلة فريي�س
العمالقة ،التي تُوا�صل منذ �إن�شائها  1897االرتقاء
بالنا�س �إلى ارتفاع كبري مل�شاهدة فيينا من الأعلى.
يف ف�صل ال�صيف تنت�شر نحو  200مليون نحلة
يف �أجواء املدينة ،حيث ُي�سمع �صوت طنينها يف
�أرجاء فيينا ،كونها موئ ًال طبيع ًيا مثال ًيا لهذه
41

فيينا

يف �أروقة ق�صر �شونربون يقف الزائر على تاريخ
النم�سا الإمرباطوري يف جولته من غرفة �إلى �أخرى،
�إ�ضافة �إلى التنزه يف حدائق الق�صر ال�شهرية التي
حتتل م�ساحة �شا�سعة من اجلانب اخللفي.
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يكتظ �شارع كارترن ب�أ�شهر العالمات
التجارية العاملية ،ويعد �أكرث �شوارع
ً
اكتظاظا
العا�صمة النم�ساوية
باملت�سوقني �إلى جانب �شارع غرابن.

يعكس قصر شونبرون عظمة اإلمبراطورية النمساوية
		
وإرث عائلة هابسبورغ في غابر الزمان.
				
ويضم القصر حدائق كبيرة تمثل وجهة تنزه رئيسة
				
النحالت .وقد ا�ستقر نحل مدينة فيينا يف معظم
الأماكن املده�شة والأكرث برو ًزا� ،إذ ميكن العثور
على خاليا النحل على �سطح دار الأوبرا ،و�سطح
متحف كون�سثي�ستوري�شي�س.

فيينا للفنون اجلميلة �أكرب جمموعة يف العامل من
لوحات الر�سام ال�شهري بروغل ،ف�ض ًال عن حجرة
الفن كون�ستكامر التي ت�ضم جمموعة فريدة من
القطع الأثرية واملقتنيات الغريبة.

إرث إمبراطوري | منذ عام  1278حكمت عائلة
هاب�سبورغ الإمرباطورية النم�ساوية ملدة تربو على
�ستة قرون .لذلك تتميز املدينة بطرزها املعمارية
التي تعود �إلى العهد الباروكي جت�سدها كثري من
مالمح ق�صر هوفبورغ ومنه املدر�سة الإ�سبانية
لتعليم الفرو�سية الواقعة داخله .غري �أن العمارة
الإمرباطورية يف فيينا لي�ست وحدها ما يجعل منها
مدينة اجلمال ،فهي تزدهي � ً
أي�ضا مبتاحف و�أعمال
فنية �شهرية على م�ستوى العامل�.إذ ي�ضم متحف

في قصر شونبرون | للوقوف على �إرث املدينة
يوما كام ًال لزيارة
الإمرباطوري يخ�ص�ص ال�سياح ً
ق�صر �شونربون الإمرباطوري الذي تعك�س �إطاللته
الأولى عظمة الإمرباطورية النم�ساوية يف غابر
الزمان و�إرث عائلة هاب�سبورغ .يف �أروقة الق�صر
ي�ستمع الزائر يف جولته من غرفة �إلى �أخرى �إلى
�أبرز الأحداث التاريخية التي �شهدتها كل قاعة
وغرفة بالق�صر.
إبداعا وف ًنا
�
الو�صف
تفوق
وزخارف
تفا�صيل
ً

�صيغت على مدى قرون ويف عهود مختلفة لأباطرة
النم�سا ،وحكايات للإمرباطورة ماريا ترييزا وابنتها
ماري �أنطوانيت قبل زواجها من ملك فرن�سا،
وغريهما ممن عا�شوا يف جنبات هذا الق�صر ،الذي
انتهى تاريخه الإمرباطوري يف  1918بعد �أن تداعى
حكم الإمرباطور كارل الأول ،و�أُجرب على التنحي
عن العر�ش.
م�ساحات هائلة تغطيها احلدائق املحيطة
بالق�صر ،حيث الأنواع الفريدة من الزهور
والأ�شجار ،فيما تنت�شر النوافري والتماثيل على
اجلانبني لتعك�س مهابة هذه احلقبة من تاريخ حكام
النم�سا� .أما حديقة احليوان ،التي حتتل حيزًا كب ًريا
من حدائق الق�صر ،فتعد فر�صة منا�سبة الختتام
الرحلة يف هذا املوقع التاريخي.
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شوارد

هل يأجوج ومأجوج
من كوكب آخر؟
د .م .عصام أمان اهلل بخاري
@essambukhary
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تو�صلت

الب�شرية �إلى �إطالق الأقمار اال�صطناعية،
و�صار ب�إمكان كل واحد منا ،عرب
التطبيقات مثل خرائط جوجل ،البحث كيفما ي�شاء يف
املواقع املختلفة على خارطة كوكبنا .وبالرغم من ذلك
كله فلم نتمكن من حتديد موقع ي�أجوج وم�أجوج .وحتاول
ال�سطور التالية �أن تطرح فر�ضيات ،وتبحث �أين هم
ي�أجوج وم�أجوج؟
بداية يجب �أن �أ�ؤكد �أن كل ما يطرح هنا اجتهادات
قد ت�صيب ،وقد تخطئ ،ويبقى العلم عند اهلل عز وجل.
وملحدودية م�ساحة املقالة ف�سي�صعب عر�ض جميع الآراء
والتعمق فيها .ونبد�أ بعر�ض االحتماالت وهي:
أوالً :المغول هم يأجوج ومأجوج :اجتهد عدد من
علماء امل�سلمني يف ع�صور ما�ضية وظنوا �أن ي�أجوج وم�أجوج
خرجوا حني قويت �شوكة املغول بقيادة جنكيز خان،
و�أ�سرفت يف القتل والتنكيل يف البالد .والأدلة كثرية على
بطالن هذه الفكرة.
ثان ًيا :في مكان ما على سطح األرض :يف القرن الثالث
الهجري ر�أى اخلليفة العبا�سي الواثق باهلل يف املنام �أن
�سد ذي القرنني انهدم فبعث �سالم الرتجمان ومعه �ستون
من الرجال ،ومعهم الزاد واخليول �إلى الأ�صقاع ال�شمالية
يف �آ�سيا يف رحلة ا�ستغرقت �ستة ع�شر �شه ًرا ذها ًبا ،واثني
ع�شر �شه ًرا �إيا ًبا ،وو ِّثقت �أحداث الرحلة يف كتاب الإدري�سي
«نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق» وكتاب ابن خرداذيه
«امل�سالك واملمالك» ،حيث يروي �سالم �أنه ر�أى �سد ذي
القرنني وقابل حرا�س ال�سد الذين كانوا يتحدثون العربية
والفار�سية .وي�شار �إلى �أن الرحالة الإدري�سي يف خريطة
الأر�ض التي ر�سمها قبل ع�شرة قرون حدد مكان ي�أجوج
وم�أجوج �شمال �سيبرييا .وحدد بع�ضهم مكان ال�سد بني
�أرمينيا و�أذربيجان .وبع�ضهم ربط الردم ب�سور ال�صني
العظيم .وهذا غري مقبول تاريخ ًيا وال منطق ًيا ،حيث مل
ي�ستخدم احلديد والنحا�س يف �سور ال�صني .ومنهم من قال
بالقطب ال�شمايل والقطب اجلنوبي ومنهم د .م�صطفى
محمود ،رحمه اهلل .الذي �أ�شار �إلى الآية الكرمية} :ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ { (الكهف .)90 :ووفق هذا الر�أي
فهذا املوقع قد يكون يف القطب ال�شمايل حيث ال �سرت لهم
من ال�شم�س على مدار ن�صف عام يختفي فيه الليل يف تلك
املناطق .ولكن رغم تق ُّدم تقنيات الأقمار ال�صناعية التي
باتت تر�صد كل �شيء تقري ًبا فلم ن�ستطع العثور على ردم
ذي القرنني.
ثال ًثا :في باطن األرض :وما ت�سمى علم ًيا «نظرية الأر�ض
املجوفة  .»Hollow Earth Theoryبب�ساطة ،تفرت�ض
النظرية �أن الأر�ض جموفة يف داخلها ككرة القدم بحيث
حتوي عاملًا �آخر يف الداخل .وبع�ض املفكرين امل�سلمني
حت َّم�س لهذه النظرية وربطها بالأرا�ضني ال�سبع .ومن
املفرت�ض �أن هنالك عد ًدا من البوابات بني العاملني ومن
�أهمها يف القطبني .وتتعار�ض هذه النظرية مع حقائق قوة

قيا�سا حلجم الأر�ض� ،إ�ضافة �إلى جتارب املوجات
اجلاذبية ً
الزلزالية التي تقت�ضي �أن الأر�ض لي�ست جموفة.
راب ًعا :يأجوج ومأجوج ظواهر طبيعية :جند �أن
بع�ضهم حاول تف�سري ي�أجوج وم�أجوج ب�أنهم ظواهر طبيعية
كال�سيول ،و�أن ذي القرنني بنى الردم ليحمي �أولئك القوم.
وا�ست�شهد بالآية} :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ{ (الأنبياء )96 :حيث �إن اهلل،
عز وجل� ،أ�شار �إلى �أن ي�أجوج وم�أجوج تُفتح ومل يقل يفتح
على .ولكن الرد على ذلك ب�أن احلديث لو كان عن �سيول ملا
ا�ستدعى الأمر بناء الردم من ُز َبر احلديد و�إفراغ القطر
عليه .كما �أن الأحاديث الواردة يفهم منها �أنهم �أقوام
ولي�سوا ظواهر طبيعية.
خامسا :في العالم الموازي :بح�سب نظرية الأوتار
ً
الفائقة فلي�س هنالك كون واحد ،بل �أكوان متداخلة عديدة
مت�صلة بع�ضها ببع�ض ،بحيث يكون احليز الواحد م�شغو ًال
ب�أكرث من ج�سم وعوامل مختلفة .وهذا بال�ضبط هو و�ضعنا
مع املالئكة الكرام ،واجلن الذين يعي�شون ويوجدون معنا
وال نراهم .وجند يف �أفالم اخليال العلمي بوابات الأبعاد
على �شكل دائري ما قد ينطبق عليه و�صف الآية الكرمية
الأحداب التي �سين�سل منها ي�أجوج وم�أجوج.
سادسا :في كوكب آخر :يف مقالة كتبها �أحمد من�صور
ً
بتاريخ  2012/8/31يطرح �أن رحلة ذي القرنني ف�ضائية.
ويعلق على الآية الكرمية }ﭜﭝﭞ{ (الكهف)85 :
ب�أن ال�سبب ارتبط يف القر�آن الكرمي بال�سماء كما يف الآيات
}ﮖ ﮗ{ (غافر} ،)37 :ﰍﰎﰏﰐ
ﰙ{ (احلج :من الآية  )15و}ﯛﯜﯝ ﯞ{
(�ص :من الآية  .)10من ناحية �أخرى يرى �أن مغرب ال�شم�س
ومطلع ال�شم�س �أ�سماء لكواكب �أخرى و�أرا�ضني �أخرى .كما
يربط الأحداب التي ين�سل منها ي�أجوج وم�أجوج باملراكب
الف�ضائية «اليوفو» ،وي�ستدل من احلديث القد�سي يف خطاب
اهلل ،عز وجل ،لعي�سى ،عليه ال�سالم ،بعد خروج ي�أجوج
أخرجت (ويف لفظ� :أنزلت) عبا ًدا يل من
وم�أجوج «�إين قد �
ُ
عبادي ال َيدانِ ل ٍ
أحد ِب ِقتَالهم ».ويف برنامج «املقام الأمني»،
حلقة ي�أجوج وم�أجوج ،يطرح ال�شيخ �صالح املغام�سي ر�أي
ال�شيخ ابن �سعدي ،رحمه اهلل ،حول قول اهلل ،عز وجل:
}ﮉﮊﮋﮌﮍ{ (الأنبياء :من الآية  )96يف
تعليقه« :اهلل �أعلم هل كان هذا ل�سرعتهم �أم لآالت �سخِّ رت
لهم؟» ولكي ال ي�ساء فهمي فال �أزعم �أن ال�شيخ قال �إن ي�أجوج
وم�أجوج �سي�أتون على مركبات ف�ضائية ،و�إمنا �أوردت القول
من باب اال�ستئنا�س فقط.
�أخ ًريا ،فمع �إمياننا وت�صديقنا بي�أجوج وم�أجوج كما ورد
يف القر�آن الكرمي وال�سنة فنحن ملتزمون بالن�ص واهلل
�أعلم عن اجلواب ال�صحيح حول م�س�ألة �أين هم؟ وكما
يقول د .م�صطفى محمود ،رحمه اهلل ،ف�أ�صدق الكالم
ب�أن هذه الآيات ت�أويلها حدوثها .ورغم الف�ضول العلمي
فالأف�ضل من ذلك هو اال�ستعداد لذلك اليوم بالأعمال
ال�صاحلة ،فذلك هو كالم العارفني واهلل �أعلم.
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اقتصاد

ً
بحثا عن رأسمالية جديدة

الوقت يداهم العالم

ليس الوقت مناسبًا اآلن لمناقشة ما إن كان إحراز تقدم نحو أهداف
ً
فارغا أو ممتل ًئا.
عالمية يتعلق بمسألة ما إذا كان نصف الكوب
عما قريب ،لن يكون هناك حتى كوب ينتابنا قلق حياله .هناك
أدلة دامغة منظمة إلظهار أن آثار االحترار العالمي ،التي تزيد على
 1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ،ستكون
مدمرة لمليارات الناس حول العالم ،فهل سنلحق بالركب؟
برتران بادريه •
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يبدو أن كثي ًرا من الناس يشعرون
بقلق متزايد إزاء التحذيرات الصارخة المتزايدة من األمم المتحدة
		
والهيئات األخرى بشأن االنقراض المتزايد لألنواع،
			
وانهيار النظام البيئي ،واالحترار العالمي
						

يف

عام  ،2015بذل املجتمع الدويل جهدً ا
جمددًا ملعاجلة حتديات عاملية جماعية
حتت رعاية جدول �أعمال الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة ،واالتفاقية الإطارية حول تغري املناخ
( .)COP21لكن بعد موجة اهتمام �أولية ،ت�ضاءل
التقدم الذي جرى �إحرازه نحو حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة والت�صدي لتغري املناخ .يف
جميع �أنحاء العامل ،يبدو �أن كث ًريا من النا�س
ي�شعرون بقلق متزايد �إزاء التحذيرات ال�صارخة
املتزايدة من الأمم املتحدة والهيئات الأخرى
ب�ش�أن االنقرا�ض املتزايد للأنواع ،وانهيار النظام
البيئي ،واالحرتار العاملي.
الآن لي�س الوقت املنا�سب ملناق�شة ما �إن كان
�إحراز تقدم نحو �أهداف عاملية يتعلق مب�س�ألة ما
�إذا كان ن�صف الكوب ً
فارغا �أو ممتل ًئا .عما قريب،
لن يكون هناك حتى كوب ينتابنا قلق حياله.
على الرغم من التغطية الإخبارية العاملية للعمل
املدين وال�سيا�سي ملعاجلة �أزماتنا املتنامية� ،إال �أن
االجتاهات الأ�سا�سية مخيفة للغاية.
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هل سنلحق بالركب؟ | يف الأ�شهر الأخرية،
جمعت الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
املناخ (� )IPCCأدلة دامغة منظمة لإظهار �أن �آثار
االحرتار العاملي ،التي تزيد على  1.5درجة مئوية
فوق م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية� ،ستكون
مدمرة ملليارات النا�س حول العامل.
ُيعد تقرير �صدر م�ؤخ ًرا عن املنرب احلكومي
الدويل للعلوم وال�سيا�سات حول التنوع البيولوجي
وخدمات النظم البيئية مبنزلة نداء �آخر
لال�ستيقاظ .يخل�ص التقرير �إلى �أن الأن�شطة
الب�شرية قد ع ّر�ضت مليون نوع خلطر االنقرا�ض
على نحو غري م�سبوق .كما �أن املحيطات التي توفر
الغذاء و�سبل العي�ش لأكرث من �أربعة مليارات �شخ�ص
�أم�ست عر�ضة للخطر � ً
أي�ضا� .إذا مل نتخذ �إجرا ًء
فور ًيا لعك�س هذه االجتاهات ،فمن املحتمل �أن ت�صبح
حتديات اللحاق بالركب الح ًقا عقبة يتعذر جتاوزها.
النظام الرأسمالي غير مقبول | اعتمدت
معظم االقت�صادات الكربى ،لعقود من الزمان،

على �شكل من �أ�شكال الر�أ�سمالية ،ما �ساعد على
حتقيق فوائد كبرية .لكننا ن�شهد اليوم تداعيات
املقولة ال�شهرية لالقت�صادي ميلتون فريدمان
احلائز جائزة نوبل« :تهدف امل�س�ؤولية االجتماعية
للم�شاريع التجارية �إلى زيادة �أرباحها� ».إن منوذج
حوكمة ال�شركات على �أ�سا�س زيادة قيمة امل�ساهمني
�سيطر �إلى حدٍّ كبري على نظامنا االقت�صادي ،ما
�شكل �أُ ُطرنا احل�سابية ،و�أنظمتنا ال�ضريبية ،ومناهج
كليات �إدارة الأعمال.
لكننا و�صلنا الآن �إلى نقطة يت�ساءل عندها
مفكرون اقت�صاديون بارزون عن �أ�سا�سيات النظام
ال�سائد .يقدم كتاب بول كولري The Future
« of Capitalismم�ستقبل الر�أ�سمالية» ،وكتاب
جوزيف �إي �ستيغليتز People, Power, and Profits
«النا�س ،وال�سلطة والأرباح» ،وكتاب راغورام جي.
راجان « The Third Pillarالركن الثالث» ،تقييمات
نظاما ر�أ�سمال ًيا ،منف�ص ًال
�شاملة للم�شكلة� .إن ً
عن معظم النا�س وغري ذي �صلة بالأرا�ضي التي
يعمل فيها ،مل يعد مقبو ًال� .إن الأنظمة ال تعمل يف
عزلة .يف النهاية ،ت�ؤكد احلقيقة نف�سها� :إذ تظهر
التوترات التجارية العاملية مرة �أخرى ،ويفوز
القوميون ال�شعبويون بال�سلطة ،وتنمو الكوارث
الطبيعية بتواتر وح ّدة.
باخت�صار ،فاقمت مقاربتنا للر�أ�سمالية من
م�شاكل اجتماعية وبيئية كانت قيد ال�سيطرة �ساب ًقا،
وبذرت انق�سامات اجتماعية عميقة� .إن االنفجار يف
عدم امل�ساواة والرتكيز على النتائج ق�صرية الأجل
(�أي ،الأرباح الف�صلية) هما جمرد َع َر َ�ضني من
متداع.
نظام ٍ
�أعرا�ض ٍ
نظرة مستقبلية مهمة | �إن املحافظة على
اقت�صاد �سوق ح�سن الأداء ويدعم م�صالح �أ�صحاب
امل�صلحة� ،إمنا تتطلب منا حتويل تركيزنا �إلى املدى
البعيد .يف بع�ض اجلوانب ،يحدث هذا ح ًقا .لكننا
بحاجة �إلى توجيه اجلهود الإيجابية اجلارية �إلى
حملة من�سقة لدفع الإ�صالحات النظامية لكي تتجاوز
النقطة الفا�صلة .عندها فقط �سنكون قد �أجنزنا
و�سيلة توجيه مرتابطة تكافئ الأ�ساليب طويلة الأجل
وامل�ستدامة للأعمال.

االهتمام بالجوهر ال المظهر | الأهم من
ذلك� ،أنه ال ينبغي لنا �أن ن�ست�سلم للر�ضا عن النف�س.
�إن التوترات ق�صرية املدى حول التجارة وق�ضايا
�أخرى �ستجذب حت ًما انتباه النا�س واحلكومات .لكن
ال�سماح لآخر عناوين الأخبار ب�صرف انتباهنا عن
الكوارث البيئية واالجتماعية الو�شيكة ،لريقى �إلى
اهتماما بالق�شور عن اللباب.
كونه
ً
�أما وقد قلت ذلك ،ف�إنه ال ميكن �أن يكون الدافع
من وراء تغيري �إيجابي قائ ًما على اخلوف� .إن
الأزمات املحدقة حقيقية ومرعبة على حدٍّ �سواء،
لكن التحذيرات املتكررة بهذا املعنى لها تداعيات
موهنة .لقد �أ�صبح النا�س مح�صنني �ضد الواقع.
ينبغي � ًإذا �أن ي�أتي تغيري ،على املدى البعيد ،من
طريق �إعادة �ضبط ال�سوق و�أطرنا التنظيمية .على
الرغم من �أنه ينبغي للم�ستهلكني ،وامل�ستثمرين،
وامل�شاركني الآخرين يف ال�سوق ،اال�ستمرار يف تثقيف
�أنف�سهم والدفع نحو التغيري� ،إال �أن ثمة حاجة � ً
أي�ضا
�إلى �إعادة فح�ص �شامل و�سريع للقواعد واملعايري
التي حتكم الر�أ�سمالية اليوم.

حوافز وعقوبات من أجل تغيير
إيجابي | �إننا بحاجة �إلى فر�ض تكاليف
حقيقية على امل�شاركني يف ال�سوق ممن ال يغيرِّ ون
�سلوكهم .وهذا لن يحدث من خالل اخلطب
والتعليقات والتقارير ال�سنوية� .إن اقت�صاد ال�سوق
قوة هائلة حتتاج �إلى اجتاه ،واملنظمني وامل�شاركني
يف ال�سوق �أنف�سهم هم �أولئك الذين يحملون
البو�صلة .لقد حان الوقت للتعاطي بجدية �إزاء
و�ضع احلوافز املالية املبا�شرة وفر�ض العقوبات
املطلوبة لدفع تغيري نظامي� .إنه ميكننا ،بعد
القيام بذلك فح�سب� ،أن نبد�أ يف مناق�شة ما �إذا
كان ن�صف الكوب ً
فارغا �أو ممتل ًئا.
• برتران بادريه  :Bertrand Badréاملدير العام
ال�سابق للبنك الدويل ،الرئي�س التنفيذي ملنظمة
Blue Like an Orange Sustainable Capital
وم� ّؤ�س�سها .م�ؤلف كتاب ?Can Finance Save
the World
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بسبب وسائل التواصل

أخطاء تربوية
شائعة
يجري تداول معلومات غير موثوقة
في وسائل التواصل االجتماعي
حول أساليب التربية الحديثة
تساهم في نشر مفاهيم تربوية
مغلوطة تضر بشخصية األطفال.

فهد بن فيصل الحجي
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أسرة

على الرغم من أن االهتمام بالطفل إلى درجة
مفهوما جمي ًال،
أن يكون مرك ًزا لحياة األسرة يبدو
ً
إال أنه مفهوم خاطئ تربو ًيا ،ويمكن أن ينعكس سلب ًيا على الطفل،
ومن ذلك أنه سينشأ على األنانية وحب الذات
				

يعتمد

الوالدان يف تربية �أبنائهم على
اال�ستفادة من خربات غريهما من
محيطهما� ،أو مما يتلقيانه عرب و�سائل الإعالم
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،ليقوما بعد ذلك
مبحاولة الو�صول �إلى اخللطة الرتبوية اخلا�صة
بهما� .إال �أنهما يف ال�سبيل �إلى ذلك قد يرتكبان
�أخطاء تربوية ،ن�ستعر�ضها يف هذا التقرير ،قد تبدو
متاما يف نظر كثري من النا�س.
�صحيحة ً

التعامل مع الطفل على أنه محور العائلة
| وف ًقا ملفاهيم الرتبية احلديثة يف املجتمعات والتي
تدور ب�شكل كبري حول منح كل طفل كث ًريا من االهتمام
والرعاية ،ويف ظل الر�سائل التي تنت�شر عرب قنوات
التوا�صل االجتماعي وو�سائله التي تفرط يف املثالية يف
�أ�ساليب الرتبية� ،أ�صبح اهتمام بع�ض الآباء ب�أبنائهم
ً
مفرطا �إلى درجة �أن ي�صبح الطفل مركزًا حلياتهم.
وبالرغم من �أن االهتمام بالطفل �إلى درجة �أن
يكون مركزًا حلياة الأ�سرة يبدو مفهو ًما جمي ًال� ،إال �أنه
مفهوم خاطئ تربو ًيا ،وميكن �أن ينعك�س �سلب ًيا على
الطفل .من ذلك �أن الطفل �سين�ش�أ على هذا املفهوم،
�أنه محور الكون ،و�سيد العائلة ،ي�أمر ف ُيطاع ،يطلب
في�أتيه ما يريد .بذلك �سين�ش�أ الطفل على الأنانية،
وحب الذات ،وعدم االكرتاث لرغبات الغري ،وحينما
يكرب �سيجعله ذلك ي�صطدم بالواقع حوله .فالعامل لن
ي�سري ح�سب رغباته ،بالتايل �إما �أن ي�صبح الطفل �أنان ًيا
ً
مح�ضا� ،أو �أن تتحطم نف�سيته متا ًما مما �سيواجهه.
تج ُّنب الوالدين الجدال أمامه | يتفق كثري
من الآباء والأمهات حينما يرزقون ب�أول طفل �أن
يج ّنبوا ابنهم �أي م�شكالت �أو نقا�شات حت�صل بينهم،
ويرون ذلك من ح�سن الرتبية ،حتى يكون جو البيت
ومريحا ،بعيدً ا عن �أي ت�شنج وتوتر ،و�أن يظهر
هاد ًئا
ً
دوما يف �صف واحد متجان�س �أمام االبن.
الأب والأم ً
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ولكن الدرا�سات احلديثة �أظهرت �أن ذلك لي�س
متاما ،لأن ما يفعله الأب والأم هو خالف ما
�صحيحا ً
ً
يحدث يف العامل اخلارجي ،الذي حتكمه اخلالفات
وامل�شكالت والتوتر ،لذلك قد يتعود الطفل ال�صغري
دوما ،و�أن هذا هو الو�ضع
�أن الكبار متجان�سون ً
الطبيعي .ولكن ذلك قد ال يجعله يت�أقلم مع العامل
اخلارجي حينما يكرب� ،أو يجعله ال يفهم معنى
اخلالف وم�ستوياته ،و�أنه من الطبيعي مث ًال �أن
يختلف مع �صديقه وتبقى �صداقتهما ،بل جتعله يظن
�أن �أي خالف ب�سيط معناه انتهاء �صداقاته فو ًرا.
ال�صحيح �أن هناك ما ي�سمى باخلالف ال�صحي،
وهذا يعني �أنه من الطبيعي �أن يكون هناك خالف
بني الأب والأم �أمام الطفل ،ولكن لي�س �أي خالف .بل
ً
من�ضبطا ب�أمرين .الأول� :أن يكون اخلالف
يكون خال ًفا
ً
ً
ب�سيطا� ،أو متو�سطا ،ولي�س من النوع احلاد الذي قد
تنتج عنه م�شكالت كربى يف العائلة .الأمر الآخر� :أال
يكون اخلالف فيه تقليل االحرتام بني الوالدين ،و�أن
يلتزم كل منهما ب�آداب احلوار والنقا�ش.
على الوالدين �أن يدركا �أن خو�ضهما لنقا�ش �أمام
ابنهما هو عملية تربوية بحد ذاتها ،و�أن ي�ضعا يف
احل�سبان �أن ابنهما �سيتعلم منهما ،لذلك يتوجب عليهما
احلر�ص على النقا�ش بهدوء ،وعلى احرتام الآخر.
إجبار الطفل على إكمال طعامه | يقوم
بع�ض الآباء ب�إجبار �أبنائهم على �إكمال الطعام ،رغم
�صحيحا من �أوجه عدة� .أحدها
�أن ذلك لي�س ت�صر ًفا
ً
ً
�أن الأطفال مييلون �أحيانا �إلى عدم تناول طعامهم
على �سبيل املعاندة مع الوالدين .فقد �أظهرت درا�سة
�أجريت قبل �سنوات �أن ال�صغار ي�أكلون �أكرث حينما
ال يكون هناك حولهم من يطلب منهم �أن يتناولوا
طعامهم� ،أو ي�أمرهم ب�أال يغادروا املائدة �إال بعد �أن
ي�أكلوا كل ما يف الطبق �أمامهم ،و�أن من يتم ال�ضغط
عليهم لي�أكلوا �أكرث ف�إنهم ي�أكلون فعل ًيا �أقل من غريهم.

من �أهم الأ�سباب التي جتعل الأطفال يكرهون
بع�ض �أنواع الطعام ال�صحي كاخل�ضراوات مث ًال هو �أن
الأب �أو الأم ي�ضغطان على طفلهما كث ًريا لكي يتناولها،
ما قد يجعله يرف�ض �أكلها على �سبيل العناد فقط.
وا�ستمرار ذلك يجعل الطفل يتعود بالفعل كره هذه
الأطعمة .واخليار ال�صحيح هنا �أن يتم و�ضع طعام
�صحي متنوع �أمام الطفل لي�أكل منه ما ي�شاء ويرتك ما
ي�شاء ،وبالكمية التي يريد ،دون �أي �ضغط �أو تهديد.
منح الطفل الثقة مبكرًا | من الأخطاء
الرتبوية التي انت�شرت كث ًريا يف ال�سنوات الأخرية
مع انت�شار الأجهزة الإلكرتونية مفهوم «منح الثقة»
للطفل ،حيث يعمد الأب والأم �إلى توفري ما ميكن من
�أجهزة ذكية البنهما وتركه يلعب بها كما ي�شاء دون
�أي رقابة �أو توجيه .ويرى بع�ض الآباء بذلك �أنهم
مينحون ابنهم الثقة التي يحتاج �إليها لينمو ب�شكل
�سليم بال عقد ال�ضغوط �أو التوجيه.
يف هذا املفهوم مغالطة كبرية وخطرة ،و�ضرب
يف �أ�سا�سيات الرتبية .فالطفل لي�س �إن�سا ًنا را�شدً ا ،بل
هو �إن�سان ينمو ،ويكرب ،ويتعلم ،وبحاجة �إلى حماية
ورقابة م�ستمرة يختلف م�ستواها وطبيعتها من �سنة
�إلى �أخرى حتى ي�صل �إلى �سن الر�شد وي�صبح �إن�سا ًنا
قاد ًرا على اتخاذ قراراته بنف�سه ،وعلى حماية نف�سه
من املخاطر.
على �سبيل املثال ال ميكن للوالدين �أن ي�سمحا
البنهما مب�صاحبة من يريد من �أ�شخا�ص ،حتى و�إن
كانوا غري منا�سبني بحجة منحه الثقة .وهذا بال�ضبط
ما يح�صل يف عامل الأجهزة املت�صلة بالإنرتنت� ،سواء
عرب برامج التوا�صل االجتماعي� ،أو الألعاب اجلماعية
على الإنرتنت .فمفهوم منح الثقة مبك ًرا للطفل لي�س
مفهوما تربو ًيا على الإطالق .ال�صحيح هو الرعاية،
ً
واحلماية ،والتوجيه ،ومنح تدريجي للثقة مع منو
الطفل واقرتابه من �سن الر�شد.

إسالميات

المسؤول َّية االجت َماع َّية
ّ
كل إنسان راع فيما اس ُترعِ ي عليه،
ومسؤول عما تحت يده من شؤون رعيته.

أ .د .عبدالكريم بن صنيتان العمري
الجامعة اإلسالمية  -المدينة المنورة

االهتمام

ب�أمر امل�سلمني ,والعناية بهم,
ورعاية م�صاحلهم ,والدفاع
عنهم ,م�س�ؤولية الفرد واجلماعة .فالفرد امل�سلم
ال يدور حول ذاته ,بل تت�سع حلقة امل�س�ؤولية لديه,
لت�شمل دائرة �أو�سع من محيطه الذي يعي�ش فيه.
وقد ربى ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم� ،صحابته
على امل�س�ؤولية االجتماعية ,واالهتمام ب�ش�ؤون
امل�سلمني ماد ًيا ومعنو ًيا ,ويف جماالت احلياة كافة,
مبا يعود بالنفع والفائدة ,ويحقق امل�صلحة ل�سائر
�أفراد املجتمع.
والقيام بامل�س�ؤولية مما �أكده الإ�سالم ,من خالل
�إبرازه لأهميتها ,ودعوته �إلى االت�صاف بها ,وجاءت
ووج َه
ر�سخها يف النفو�سّ ,
ِ�ضمن ِق َيمِ ِه النبيلة التي َّ
�إلى تربية الأجيال عليهاَّ ,
وح�ض جمي َع الأفراد
واالت�صاف ب�شمائلها ,ملا لها من
على التح ّلي بها,
ِ
نتائج �إيجابية,
وثمرات يانع ٍة طيبة ,جتعل الإن�سانَ
ٍ
َ
يعي�ش حيا ًة هانئ ًة �سعيدة ,مطمئن الف�ؤاد ,مرتاح
ال�ضمري ,حيث تتنوع جماالت امل�س�ؤولية ,لت�شمل

م�س�ؤولي َة بناء الأ�سرة والعناية ب�أفرادها ,وتن�شئتهم
تن�شئ ًة �إ�سالمي ًة� ,سليم ًة من االنحرافات واملنغ�صات,
وم�س�ؤولية �إتقان العمل ,والإتيان به على الوجه
الأكمل ,وم�س�ؤولية التوعية االجتماعية ,والقيام
نافع يف التوجيه والتنمية واالزدهار ,وم�س�ؤولية
بدو ٍر ٍ
التعاون على الرب والتقوى ,ون�شر الآداب الفا�ضلة,
وال�سلوكيات احلميدة ,والأخالق احل�سنة ,واخل�صال
الطيبة ,وم�س�ؤولية القيام برت�سيخ العالقات
االجتماعية ,والروابط القوية التي جتعل املجتمع
أمن و�أمان ,وا�ستقرا ٍر واطمئنان.
يعي�ش يف � ٍ
وامل�س�ؤولية االجتماعية تت�سع جماالتها,
وتتعدد جوانبها لت�شمل كل الفئات ,على اختالف
درجاتهم ،وتباين وظائفهم ,وتفاوت مراتبهم،
فك ُّل فردٍ من �أفراد املجتمع ،مهما كانت مكانته،
قد �أُنيطت به م�س�ؤولية� ,صغري ًة كانت �أو كبرية,
ؤوليات وفق منظوم ٍة
إ�سالم تلك امل�س� ِ
حيث وزَّع ال ُ
وا�ضحة املعامل .فقد روى عبداهلل بن عمر ،ر�ضي
اهلل عنهما ،قال� :سمعت ر�سول اهلل� ،صلى اهلل

إن استشعا َر أفراد المجتمع لمسؤولياتهم
نحو أنفسهم ،ونحو مجتمعهم عنصرٌ أساس،
وقاعد ٌة مهم ٌة في الحياة االجتماعية،
		
ودونه تصبح الحياة فوضى ،وتكثر النزاعات والخالفات،
وحب الذات
ويتسلّ ُط األقويا ُء على الضعفاء ،وتسو ُد األنانية ُّ
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عليه و�سلم ،يقول« :كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن
رعيته ،الإمام راع وم�س�ؤول عن رعيته ،والرجل راع
يف �أهله وم�س�ؤول عن رعيته ،واملر�أة راعية يف بيت
زوجها وم�س�ؤولة عن رعيتها ،واخلادم راع يف مال
�سيده وم�س�ؤول عن رعيته ،وكلكم راع وم�س�ؤول عن
رعيته ».متفق عليه.
ُ
منهج
و�سلم،
عليه
اهلل
�صلى
الر�سول،
َفبينَّ َ
َ
الإ�سالم يف حتمل امل�س�ؤولية ,و�أن كل فرد م�س�ؤول
مهما كان دوره ً
ب�سيطا ،ومهما كان حجم امل�س�ؤولية
التي ي�ضطلع بها ،و�أنّ ك ّل �إن�سان راع فيما ا�سترُ ِعي
عليه ،وم�س�ؤول عما حتت يده من �ش�ؤون رعيته،
وبذلك يربز �أ�صل من �أ�صول الرتبية الإ�سالمية,
املتمثل يف �أنّ حياة امل�سلم قائمة على ال�شعور
بامل�س�ؤولية ،ومن ثم �أداء احلقوق والقيام بالواجبات.
وتعاليم الإ�سالم وتوجيهاته ومبادئه اخلالدة
ت�ؤكد �ضرورة الإح�سا�س بامل�س�ؤولية ,واال�ضطالع بها
نحو ِّ
فئات املجتم ِع ومك ِّونا ِته .فعن
كل َمن حوله ِمن ِ
النعمان بن ب�شري ،ر�ضي اهلل عنهما ،قال :قال ر�سول
اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم« :مثل امل�ؤمنني يف توادهم
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل اجل�سد الواحد �إذا
ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد باحلمى
وال�سهر ».متفق عليه.
ومما ُي ِرب ُز �أهمي َة ا�ست�شعار امل�س�ؤولية االجتماعية
نحو �أفراد املجتمع وعنا�صره ,وبخا�صة غ ُري
القادرين� ,أو ذوو الإمكانات ال�ضعيفة� ,أن اهلل،
رب ,والو�صول
تعالى ،جعل الإ�سهام يف �أعمال ال ّ
الت
م
مك
ن
�إلى ذوي احلاجة ,والعناية بهمِ ،م ّ ِ
الإميان ,قال تعالى} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

يري
أبو َ
إسحاق اإلل ِب ّ

والحك َمة
شا ِع ُر ال ّزه ِد ِ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ{ (�سورة البقرة :الآية .)177

ففي الآية َحف ٌز لأفرا ِد املجتمع ,ودعو ٌة لهم �إلى
املبادر ِة نحو ا�ست�شعا ِر م�س�ؤولياتهم االجتماعية
جتاه الآخرين ,ممن يخالطونهم ,ويتعاملون معهم,
ويعي�شون يف �أو�ساطهم ,و�أن يبذلوا جهودهم يف
م�ساعدتهم ,و�إعانتهم ،وي�سارعوا لتوثيق العالقة
خدمات وعونٍ وتكافل.
معهم مبا يقدمونه لهم من
ٍ
�إن امل�ساجدَ هي املنب ُع الرئي�س الذي يتلقّى فيه
التوجيهات التي حت ّث َه على ا�ست�شعار م�س�ؤولي ِته
امل�سلم
ِ
ُ
َ
االجتماعية ,فهي منابع ث َّر ٌة تفي�ض بالأمان ،ومراكز
وتر�سخ يف
إ�شعاع ت�ضيء الطرق لهداية الإن�سانِّ ،
� ٍ
نف�سه ال�شعو َر باالرتياح واالطمئنان ،لي�صبح املجتمع
�آم ًنا م�ستق ًرا ،وتقوى ال�صلة بني �أفراده ،وتتوطد
العالقة بني �أبنائه ،ويعي�ش اجلميع حيا ًة �سعيدة يف
ظالله الوارفة.
ومن �أهم جماالت ا�ست�شعار امل�س�ؤولية
االجتماعية ,حتلي الأفراد مبنهج الو�سطية
إيجابي على ن�شاط
واالعتدال ,ملا لذلك من
ٍ
انعكا�س � ٍّ
الفرد وتعامالته مع الآخرين .وهذا وا�ض ٌح يف منهج
الإ�سالم الداعي لأفراد املجتمع كافة �أن ي�ست�شعروا
دعوتَه �إلى التوازن واالعتدال.
�إن ا�ست�شعا َر �أفراد املجتمع مل�س�ؤولياتهم نحو
�أنف�سهم ,ونحو جمتمعهم عن�ص ٌر �أ�سا�س ,وقاعد ٌة
مهم ٌة يف احلياة االجتماعية ,ودونه ت�صبح احلياة
فو�ضى ,وتكرث النزاعات واخلالفات ,ويت�س ّل ُط
وحب الذات,
الأقويا ُء على ال�ضعفاء ,وت�سو ُد الأنانية ُّ
وتنت�شر املح�سوبيات وتقد ُمي امل�صالح اخلا�صة,
العمل التطوعي واخلريي ,لذلك
إ�سهام يف ِ
وي�ض ُع ُف ال ُ
ٌ
إيجابي
�
و�صف
االجتماعية
ؤولية
�
بامل�س
ف�إنَّ ال�شعو َر
ٌّ
يدف ُع الفرد �إلى القيام بواجبه نحو �أفراد �أمته,
وحتمله نتائج �أعماله و�أن�شطته� ,سع ًيا منه لإ�صالح
نف�سه وجمتمعه.

للح�ضار ِة

الإ�سالمي ِة دو ٌر بار ٌز
تاريخ
ُ
ومهِ ٌم يف ِ
أندل�سي ,و ُر ِق ِّي ِه وازدهارِه ,فقد
الأدب ال
ّ
�صروحا
�ش َّي َد �أدبا ُء امل�سلمني ومثقفوهم
ً
العربي بكل
�شامخ ًة َح َوت مظاه َر الأدب
ِّ
مكوناته واجتاهاته.
أ�شهر ال�شعراء الذين فا�ضت
ومن � ِ
والتح ِّلي
ُ
قرائحهم بالدعوة �إلى الإ�سالمَ ,
ال�سامية ,والآداب الفا�ضلة,
بالقِ َي ِم َّ
�شاع ُر الزُّهد وال َو َرع� ,أبو �إ�سحاق
�إبراهيم بن م�سعود بن �سعد الإلبريي,
املولود بغرناطة �سنة 375هـ 985/م.
ودر�س على علمائها مختلف
وبها ن�ش�أ َ
العلوم
بتح�صيل
وعن َِي
ِ
العلوم واملعارفُ ,
ِ
الدينية والأدبية .فكان فقي ًها َور ًِعا
ً
معر�ضا عن الدنيا وملذاتها
زاهدً ا,
و�شهواتِها .وبرزت موهب ُت ُه ال�شعر َّي ُة يف
الفكري
�سِ نٍّ مبكرة ,وازداد مخزو ُن ُه
ُّ
والثقا ُّ
يف ,وذاع �صيتُه ,وا�شتُهر يف
الأندل�س وامل�شرق العربي ,حتى �أ�صبح
�أديب الأندل�س وف�صيحها .وتناقل
ق�صائده التي َ
نظ َمها يف الرقائق
النا�س
َ
ُ
والزهد ,والوعظ واحلكمة .وقد حازت
ق�صيد ُت ُه التي َ
خاط َب بها اب َنه �أبابكر,
ال�سبق ,حيث احتلت منزلة
َق َ�ص ِب ّ
متقدمة يف م�ضامينها ومقا�صدها ,مِ نَ

احل�ض على طلب العلم ,وبيان ف�ضله,
ّ
وع ُل ّو الهمة ,و�ض َّمنها
والعناية بهُ ,
أدبي
حِ ك ًما غالية ،و َن َ�س َجها يف ِ
ثوب � ٍّ
َق�شِ يب ،وا�شتهرت مبنظومة �أبي �إ�سحاق
الإلبريي� ،أو تائ َّية الإلبريي ,يقول يف
مطلعها:
الَ َّيـ َــا ُم َف ـ ـ ـ َّتــا
َت ـ ُفــتُّ ُفـ ـ�ؤَاد ََك ْ أ
َ
ال�سا َعاتُ َن ْح َتا
َو َتنْحِ تُ جِ ْ�س َمك َّ
َو َت ْدع َ
ُوك مْالَنُونُ ُدعَا َء ِ�صد ٍْق
َ
ُ
َ
َ
اَ
�أل َيـ ــا َ�ص ـ ــا ِح �أ ْنـ ــتَ �أ ِري ـ ـ ُد �أ ْن ـ ـ ـ َتا
ب َلغَت ق�صائدُ ُه �أك َرث من �أربعني
تعك�س �شِ عر ُه الزُّهدي ,وت�أ ُّمالتِه
ق�صيدةًُ ,
العقلية ,وثقافتَه الدين َّية والتاريخ َّية,
وعمق
وجت ُر َبتَه الوا�سعة يف احلياةُ ,
نظرته للم�ستق َبل وامل�صري .وقد ُعني
بدرا�س ِة �شِ عره وحياتِه الباحثون العرب,
واهتم بها امل�ست�شرقون .فقد حظِ َي
ِ�شعر ِه احلافل
مبكان ٍة راقيةٍ ,وت ََ�ش ُّوقٍ ل ِ
إعجاب ب�شخ�صيته
باملعاين الرفي َعة ,و� ٍ
التَق َّية ال َنق َّية.
إلبريي يف �إلبرية
تويف �أبو �إ�سحاق ال ّ
ال�شرقي من �إ�سبانيا,
التي تقع يف اجلنوب
ّ
وذلك يف حدود عام 460هـ 1068/م،
رحمه اهلل رحم ًة وا�سعة.
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حصوات الكلى

الوقاية والعالج
اإلكثار من شرب المياه يساعد على
التخلص من األمالح الزائدة ،ويمنع ترسبها
في الكلى مكوّ نة الحصوات.

أ .د .خالد العتيبي
استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية
زميل كلية الجراحين الملكية
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر
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يجري تفتيت الحصوات عن طريق الموجات التصادمية،
كما يستخدم منظار الحالب في بعض الحاالت.
		
استخداما
أما الجراحة فهي آخر الحلول وأقلها
				
ً

تتكون

ح�صوات الكلى نتيجة تر�سب �أمالح
يفرزها اجل�سم عن طريق الكلى يف
البول ،وعندما يرتفع تركيز هذه الأمالح ترتاكم
م�سببة احل�صوات .ومن الأمالح التي يتم التخل�ص
منها عن طريق الكلى :الكال�سيوم ،والأوك�سيالت،
واليوريا ،وال�سي�ستني ،والفو�سفات .وتختلف �أحجام
هذه احل�صوات فمنها ما ي�صل �إلى حجم البذرة،
ومنها ما ي�صل حجمها �إلى بي�ضة الدجاجة.
والرجال �أكرث عر�ضة لتك ُّون ح�صوات الكلى� ،إذ
ت�صل ن�سبة امل�صابني من الرجال �إلى  ،%11بينما
تنخف�ض الن�سبة لدى الن�ساء �إلى .%6
أسباب تكوُّن الحصوات | يعد نق�ص ال�سوائل
واجلفاف من الأ�سباب الرئي�سة يف تك ُّون ح�صوات
الكلى ،ومن امل�سببات الأخرى التي ت�ؤدي �إلى تك ُّون
احل�صوات:
• ان�سداد جمرى البول ،ب�سبب ت�ضخم حجم
الربو�ستاتا �أو االن�سدادات املزمنة ،حيث تتكون
ح�صوات املثانة.
• امل�صابون ب�أمرا�ض القولون املزمن عر�ضة
للإ�صابة بح�صوات الكلى .وامل�صابون بالنقر�س
� ً
أي�ضا عر�ضة لذلك �إذ يعانون ارتفاع �أمالح
اليوريك �أ�سيد .كما �أن امل�صابني ب�أمرا�ض
الغدة اجلار درقية ،التي ت�سبب ارتفاع هرموناتها
ارتفاع ن�سبة الكال�سيوم يف الدم �أكرث عر�ضة
للإ�صابة باحل�صوات من غريهم .وهناك فئة
�أخرى من املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض الكلى
املزمنة ممن ترتفع احتماالت تك ُّون احل�صوات
لديهم.
• ي�ؤدي ا�ستخدام بع�ض الأدوية �إلى تك ُّون
ح�صوات الكلى.
• زيادة الوزن � ً
أي�ضا قد تكون من عوامل الإ�صابة
بح�صوات الكلى ،و�أولئك الذين قاموا بعمليات
تخفيف الوزن� ،أو من يعانون الإ�سهال املزمن،
وامل�صابون بااللتهابات املتكررة للجهاز البويل.
كما �أن وجود تاريخ مر�ضي يف العائلة يرفع
احتماالت الإ�صابة بح�صوات الكلى.
الحصوات األكثر شيوعًا | من �أكرث �أنواع
�شيوعا ،ح�صوات الكال�سيوم .فالكال�سيوم
احل�صوات ً
الزائد يف اجل�سم يجري �إفرازه عن طريق الكلى

يف البول ،ويحدث تفاعل بينه وبني بع�ض الأمالح
الأخرى املوجودة بالكلى مكو ًنا احل�صوات .لذلك
ف�إن الإكثار من �شرب املاء يعد عام ًال �أ�سا�س ًيا لذوبان
هذه الأمالح قبل �أن يرتفع تركيزها وي�ؤدي �إلى تك ُّون
احل�صوات.
عندما يكون تركيز البول حم�ض ًيا ب�سبب الإكثار
من �أكل اللحوم احلمراء ،مثل حلوم البقر واملاعز
يت�سبب ذلك يف ارتفاع ن�سبة اليوريك �أ�سيد يف الدم،
ومن ثم يف البول مكو ًنا ح�صوات اليوريك �أ�سيد.
أعراض اإلصابة بحصوات الكلى | متنع
ح�صوات الكلى تدفق البول يف اجلهاز البويل،
خ�صو�صا احلالب الذي يعد �أنبو ًبا �ضي ًقا ي�صل بني
ً
الكلى واملثانة ،ما يف�ضي �إلى الت�سبب يف حدوث �آالم
�شديدة.
ومن الأعرا�ض الأخرى� ،شعور املري�ض ب�أمل �أ�سفل
الظهر واخلا�صرة والبطن .هذا الأمل يعرف باملغ�ص
الكلوي ،وعادة يكون �شديدً ا جدً ا ب�سبب مرور
احل�صوة يف مكان �ضيق يف احلالب ،ما ي�ؤدي �إلى
الكلية ويتبعه حدوث نوبات الأمل
ارتفاع ال�ضغط يف ِ
والغثيان والقيء ب�سبب الآالم ال�شديدة ،وارتفاع
درجة احلرارة .وعند اقرتاب احل�صوة من املثانة
�أ�سفل احلالب ت�ؤدي �إلى رغبة املري�ض ال�شديدة
يف التبول املتكرر مع نزول كمية قليلة من البول.
وقد يعاين مري�ض ح�صوات الكلي نزول دم ،وهذا
املري�ض يحتاج �إلى فح�ص البول الذي رمبا يتحول
لونه �إلى لون ال�شاى الداكن ،وذلك ب�سبب اجلروح
التي حتدثها احل�صوة بالداخل.
الوقاية | للوقاية من ح�صوات الكلى ين�صح
باحلر�ص على �شرب ما ال يقل عن  2.5لرت من
خ�صو�صا املياه .فال�سوائل ت�ساعد
ال�سوائل يوم ًيا،
ً
على التخل�ص من تراكم املواد التي ت�سبب ح�صوات
الكلى .كما �أن الإكثار من �شرب املاء ي�ساعد
على �إذابة الأمالح وطردها ب�شكل م�ستمر مع
كرثة التبول .وين�صح بتقليل تناول كميات امللح
«ال�صوديوم» يف النظام الغذائي ،والتقليل من تناول
اللحوم احلمراء.
األدوية | ميكن عالج الأمل احلاد الذي يتطلب
زيارة غرفة الطوارئ ،عن طريق الأدوية الوريدية

املخدرة ،والأدوية الوريدية امل�ضادة لاللتهابات،
والعقاقري الوريدية لعالج الغثيان .وميكن عالج
احل�صوة التي ت�سبب �أملًا �أقل با�ستخدام عقار م�ضاد
لاللتهابات .لكن يجب االلتفات �إلى �أن تناول عقاقري
معينة قد يزيد من خطر الف�شل الكلوي �إذا �أُخذ
خ�صو�صا يف
يف �أثناء نوبة حادة حل�صوات الكلى،
ً
�أولئك الذين لديهم تاريخ مر�ضي مع �أمرا�ض الكلى،
والأمرا�ض املرتبطة بها مثل مر�ض ال�سكري وارتفاع
�ضغط الدم .وهنا ميكن �إعطاء �أدوية �أخرى لإرخاء
احلالب.
خيارات العالج | هناك طرق عالجية عدة
للتخل�ص من ح�صوات الكلي:
• تفتيت الحصوات بالصدمة :يجري تفتيت
احل�صوات عن طريق املوجات الت�صادمية
ولي�ست بحاجة �إلى تخدير عادة .فاملوجات
ت�ساعد على تفتيت احل�صوات ومن ثم ميكن
خروجها بكل �سهولة عرب امل�سالك البولية.
• منظار الحالب :لتنفيذ هذا الإجراء ،يتم
�إدخال �أداة �صغرية ،ت�سمى منظار احلالب يف
جمرى البول عرب املثانة .وي�سمح املنظار بر�ؤية
احل�صوات وا�ستعادتها يف «�سلة» جراحية �أو
تفكيكها با�ستخدام الليزر.
• منظار الكلية الجانبي :يتم �إدخال منظار �إلى
الكلية عن طريق اجللد ،عندما ي�صعب عالج
ح�صوات الكلى عن طريق الإجراءات الأخرى،
�إما ب�سبب وجود عدد كبري جدً ا من احل�صوات،
�أو ب�سبب كرب حجم هذه احل�صوات� ،أو ب�سبب
موقعها .ويجري عرب هذه الطريقة �إدخال
�أنبوب مبا�شرة �إلى الكلى من خالل �شق �صغري
يف �أحد اجلانبني .و�إذا كانت احل�صوات كبرية
يتم �إدخال م�سبار املوجات فوق ال�صوتية �أو
الليزر لتفتيت احل�صوات ،ويتم �شفط �أجزاء
من احلجارة املُفتتة بحيث ال يكون هناك
حاجة �إلى متريرها من خالل البول� ،أو �إزالتها
عرب الأنبوب الذي مت �إدخاله من خالل اجللد
والكلية.
• جراحة الحصوات المفتوحة :ناد ًرا ما يتم �إجراء
عملية جراحية مفتوحة ،وهي من العمليات
اجلراحية الكبرية .وهذه العملية يتم اللجوء
�إليها لعالج ن�سب �ضئيلة جدً ا من احلاالت.
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غذاء

البكتيريا النافعة
فوائد صحية
تناول بعض أنواع األطعمة يساهم
في تحسين البكتيريا النافعة في
األمعاء ،وتعزيز عملية الهضم ،ودرء
البكتيريا المسببة لألمراض.

أماني الددا

اختصاصية تغذية عالجية
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ي�ؤثر

عمل اجلهاز اله�ضمي يف جميع �أع�ضاء
عموما والدماغ ب�صورة خا�صة.
اجل�سم ً
�إذ تو�ضح الأبحاث التي �أُجريت يف جامعة هارفارد
�أن الأمعاء والدماغ مرتابطان ،وهي �شراكة ت�سمى
«حلف الدماغ والأمعاء» .هذا االرتباط يجري عرب
الإ�شارات الكيميائية احليوية بني اجلهاز الع�صبي يف
اجلهاز اله�ضمي «اجلهاز الع�صبي املعوي» واجلهاز
الع�صبي املركزي ،الذي يت�ضمن الدماغ.
ت�ؤدي بكترييا الأمعاء النافعة دو ًرا مه ًما يف
احلفاظ على اجلهاز اله�ضمي وحت�سني عمله ،ما
ينعك�س �إيجاب ًيا على الدماغ والأع�ضاء الأخرى.
ولهذا ال�سبب ت�سمى البكترييا النافعة بكترييا
ال�سعادة .ذلك �أن بكترييا الأمعاء النافعة تتكون
من ِبنية معقدة تبلغ تريليونات الكائنات احلية
الدقيقة التي تعي�ش يف القولون ،من �أهم �أدوارها
امل�ساعدة على ه�ضم الطعام الذي نتناوله،
وا�ستقالب الفيتامينات ودرء البكترييا امل�سببة
للأمرا�ض� ،إ�ضافة �إلى �أدوار �أخرى .من هنا يربز
الت�سا�ؤالت حول كيفية اال�ستفادة من عالقة الدماغ
واجلهاز اله�ضمي ،وكيف ي�ؤثر اجلهاز اله�ضمي
يف املزاج؟ وهل بالإمكان تعزيز بكترييا ال�سعادة
يف اجل�سم؟
الجهاز الهضمي | ت�سمى الأمعاء �أحيا ًنا
بالدماغ الثاين ،لأنها تنتج عددًا من الناقالت
الع�صبية نف�سها التي ينتجها الدماغ ،مثل
رئي�سا
ال�سريوتونني والدوبامني ،ويلعب ذلك دو ًرا ً
يف تنظيم احلالة املزاجية .ويقدر �أن  %90من
ال�سريوتونني� ،أو هرمون ال�سعادة ،يجري �إفرازه يف
اجلهاز اله�ضمي .فعندما ي�ست�شعر العقل مب�شكلة �أو
ب�ضغط نف�سي ما ،ف�إنه ير�سل �إ�شارات حتذير �إلى
القناة اله�ضمية .وهذا هو ال�سبب يف �أن الأحداث
الع�صيبة ميكن �أن ت�سبب م�شاكل يف اجلهاز اله�ضمي
مثل ا�ضطراب يف املعدة �أو اجلهاز الع�صبي .ويف
املقابل ت�ؤدي م�شاكل اجلهاز اله�ضمي مثل متالزمة
القولون الع�صبي «� ،»IBSأو مر�ض كرون� ،أو الإم�ساك
املزمن �إلى �إثارة القلق �أو االكتئاب.
بكتيريا السعادة والجهاز المناعي | الأمعاء
هي اجلزء امل�س�ؤول عن امت�صا�ص جميع العنا�صر

الغذائية التي يحتاج �إليها اجل�سم لكي يعمل ،وتعد
مركز اجلهاز املناعي� .إذ تقوم الأمعاء ب�إنتاج الناقالت
الع�صبية وغريها من الربوتينات التي يحتاج �إليها
اجل�سم .وتوجد الآن نظريات قوية مدعمة بالدرا�سات
حول فائدة تلك البكترييا النافعة يف الوقاية �أو عالج
بع�ض الأمرا�ض �أو تخفيفها مثل الإ�سهال ،ومر�ض
ال�سرطان ،وارتفاع الكولي�سرتول ،وعالج بع�ض �أمرا�ض
الكبد ،وبع�ض �أمرا�ض الن�ساء ،وتقليل �آثار الإجهاد.

•

بكتيريا األمعاء والوزن الزائد | ت�ساعد
الأمعاء على تنظيم ال�شهية عن طريق �إخبار املخ
عندما يحني وقت التوقف عن الأكل .بعد 20
دقيقة تقري ًبا من تناول الطعام ،تنتج امليكروبات
املعوية بروتينات ميكنها كبح ال�شهية ،والتي
تتزامن مع الوقت الذي ي�ستغرقه الأ�شخا�ص غال ًبا
يف ال�شعور بال�شبع.
مشاكل الجهاز الهضمي والمناعة | هناك
عدة �أعرا�ض ت�شري �إلى �أن اجلهاز اله�ضمي غري
�سليم ومنها:
• امل�شاكل اله�ضمية مثل االنتفاخ ،والغازات،
والإ�سهال.
• احل�سا�سية الغذائية.
• القلق واالكتئاب ،وتقلُّب املزاج وعدم
اال�ستقرار.
• م�شاكل اجللد مثل الأكزميا.
• داء ال�سكري.
• �أمرا�ض املناعة الذاتية.
• االلتهابات املتكررة.
• �ضعف الذاكرة والرتكيز.

خطوات لتحسين البكتيريا النافعة
تناول الربوبيوتيك�س ،وهي البكترييا النافعة
متاما البكترييا اجليدة املوجودة
التي ت�شبه ً
يف الأمعاء .ت�ساعد الربوبيوتيك�س على حت�سني
البكترييا اجليدة �أو �إعادتها لتحقيق التوازن يف
الأمعاء ،ما ي�ساعد على تعزيز مناعة اجل�سم
وال�صحة العامة ،وبخا�صة �صحة اجلهاز
اله�ضمي .فقد جرى �إثبات فعاليتها لعالج
متالزمة القولون الع�صبي ،وكذلك �أظهرت

•

•

•

تشير الدراسات إلى فوائد البكتيريا النافعة
في الوقاية من بعض األمراض أو عالجها،
			
وتقليل آثار اإلجهاد عند كثير من الناس
			

ت�أث ًريا يف منع ظهور �أعرا�ض بع�ض �أنواع
احل�سا�سية ،وعدم القدرة على حتمل الالكتوز
وغريها من الفوائد.
�أين جندها؟
• منتجات الألبان املخمرة تعد مخز ًنا
للربوبيوتيك� ،إ�ضافة �إلى الزبادي
والكفري �أو ما يعرف بالفطر الهندي.
ومنتجات الأجبان املعتّقة التي حتتوي
على البكترييا احلية واجليدة (البيفيدو�س
والالكتوبا�سيلو�س).
• مخلل امللفوف (.)Kimchi, Sauerkraut
• ال�شاي احللو (.)Kombucha
• امليزو (ال�صويا �أو الأرز) وم�شروبات
ال�صويا.
تناول الربيبايوتك�س وهي مكونات غذائية
طبيعية غري قابلة لله�ضم ،وت�ؤدي دو ًرا مه ًما
يف تعزيز منو البكترييا املفيدة �أو النافعة يف
الأمعاء .بب�ساطة �إنها املحرك الداعم للبكترييا
النافعة يف اجل�سم فلي�ست كل �أنواع البكترييا
�سيئة .ت�ساعد الربيبايوتك�س على حت�سني عمل
اجلهاز اله�ضمي و�صحته ،كما �أنها من املمكن
�أن تعزز امت�صا�ص الكال�سيوم.
�أين جندها؟
• يف املوز ،والب�صل ،والثوم ،والكراث،
والهليون ،واخلر�شوف ،وفول ال�صويا،
والأطعمة امل�صنوعة من القمح الكامل.
تناول الفالفونويدات والتي �أظهر عدد من
الدرا�سات فائدتها يف حت�سني عمل بكترييا
الأمعاء النافعة وزيادة عددها ،وتخفيف
التهابات الأمعاء وتقوية جدار الأمعاء ،وذلك
لكونها م�ضادة للأك�سدة وااللتهابات والبكترييا.
�أين جندها؟
• يف اخل�ضراوات الورقية ،والفلفل الرومي،
والطماطم ،والب�صل الأحمر والأخ�ضر،
والكرف�س ،والبامية ،والربوكلي.
خ�صو�صا الفراولة والتوت الربي،
• الفاكهة
ً
والبخارى والعنب الأحمر.
• ال�شوكوالته الداكنة ،والبهارات والتوابل،
وبخا�صة الزعرت والكركم.
غراما من
تناول ما ال يقل عن ً 25
غراماً 30 -
الألياف يوم ًيا ،و�شرب كمية كافية من املياه،
«نحو � 8أكواب يوم ًيا».
�أين جندها؟
• يف جميع �أنواع الفا�صولياء ،والبازالء،
والعد�س ،واحلبوب الكاملة كال�شوفان.
فمن ال�سهل �إدخال �شوربة العد�س� ،أو
ال�شوفان� ،أو احلم�ص بالطحينة �إلى جدول
الطعام اليومي.
• اخل�ضراوات الورقية اخل�ضراء كالهندباء
وامللوخية وال�سبانخ .ومن النماذج املنا�سبة
�سلطة ال�سبانخ مع الطماطم الكرزية
مث ًال� ،أو الهندباء املحمو�سة مع الب�صل.
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تقنية

شبكات الجيل الخامس 5G

ثورة في عالم االتصاالت

جدا لالتصال ونقل البيانات ،وتدعم
تقدم الشبكات سرعة عالية ً
جسمة بين المستخدمين،
الم ّ
االتصال عبر تقنية «هولوغرام» ُ
وتساهم في تطوير كثير من الخدمات المتاحة حاليًا.

خلدون غسان سعيد

�أُثري

احلديث كث ًريا يف الآونة الأخرية عن �شبكات
اجليل اخلام�س وبدء �إطالقها يف بع�ض
البلدان حول العامل ،وتطوير �شركات االت�صاالت
ل�شبكاتها احلالية لتدعم هذه التقنية .فما هي هذه
التقنية؟ ومبا تتميز عن �شبكات اجليل الرابع؟
هذه ال�شبكات هي البديل ل�شبكات االت�صاالت
احلالية ،اجليل الرابع  ،4Gوتعد بتقدمي �سرعات
جدا وا�ستجابة عالية� ،إلى جانب
ات�صال مرتفعة ً
دعمها الت�صال كثري من الأجهزة بنقطة واحدة دون
�أي تداخل �أو تباط�ؤ يف جودة االت�صال و�سرعته،
وتبادل البيانات.
تتميز هذه ال�شبكات عن اجليل الرابع ب�أنها
تدعم البث املبا�شر للمنا�سبات والفعاليات حتى
العرو�ض التلفازية عرب الإنرتنت ب�سرعات عالية
جدا ،مع دعم بث املنا�سبات احلية بتقنية الواقع
ً
االفرتا�ضي  Virtual Realityلي�شعر امل�شاهد وك�أنه
يف املباراة� ،أو الفعالية املو�سيقية� ،أو بني اجلمهور
بعد ارتداء نظارة الواقع االفرتا�ضي .كما تدعم هذه
ال�شبكات احلديثة نقل عرو�ض الفيديو بدقة 8K
ب�سرعات غري م�سبوقة للح�صول على جودة �صورة
�أعلى من ال�سابق ب�أ�ضعاف املرات ،ودون �أي ت�أخري
لتحميل العرو�ض من الإنرتنت.
ميكن من خاللها حتميل كمية بيانات �ضخمة
جدا ت�شمل الربامج الكبرية ،وملفات
ب�سرعة كبرية ً
العمل ،والألعاب الإلكرتونية ال�ضخمة ،وعرو�ض
الفيديو فائقة الدقة .كما ميكن عرب هذه ال�شبكات
اللعب مع الأهل والأ�صدقاء عرب الإنرتنت ب�سرعات
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جدا دون �أي ت�أخري يف تبادل البيانات
عالية ً
الالزمة بني الطرفني ،الأمر الذي �سينجم عنه
ظهور فئة جديدة من �أجهزة الألعاب املحمولة
املتقدمة واملت�صلة بالإنرتنت .كما ميكن �إجراء
ج�سمة «هولوغرام» مع الأهل والأ�صدقاء
املكاملات املُ ّ
با�ستخدام �أجهزة متخ�ص�صة ت�صور طريف املكاملة
من جميع الزوايا ،وتنقل ال�صورة ب�سرعات عالية
�إلى اجلهة الأخرى وتعر�ضها ب�شكل مجُ ّ�سم ،وبكل
�سهولة.
�ست�ؤثر هذه التقنية بالإيجاب يف ال�سيارات ذاتية
القيادة التي تعتمد على ا�ستخدام م�ست�شعرات
عديدة من حولها واالت�صال مع املركبات املحيطة بها
وامل�ست�شعرات املوجودة يف الطرق لتبادل معلومات
ال�سري وتفادي الأزمات واحلوادث املرورية .كما
�ستتطور املنازل واملدن لت�صبح �أكرث ذكاء ب�سبب
دعم تقنية �إنرتنت الأ�شياء Internet of Things
 IoTالتي تعتمد على تقدمي وظائف وفقًا للبيانات
التي حت�صل عليها من �أعداد كبرية من امل�ست�شعرات
املختلفة ،مثل معلومات ن�سبة تلوث الهواء ،والرطوبة،
واحلرارة ،والوقت ،وحركة امل�شاة واملرور ،وب�سرعة
جدا.
عالية ً
أي�ضا تطوير تقنية الواقع
من �ش�أن هذه التقنية � ً
املعزز  Augmented Realityالتي تعتمد على
االت�صال بالإنرتنت جللب البيانات وعر�ضها على
�شا�شة امل�ستخدم وفقًا للبيئة من حوله ،والتفاعل
معها ب�صورة �أف�ضل .ومن �ش�أن وجود ات�صال �سريع
بالإنرتنت تطوير جتربة امل�ستخدمني وجعلها فورية
ودون �أي تقطع خالل عملية حتميل البيانات.
يف املنطقة العربية ،طورت بع�ض �شركات
االت�صاالت �شبكاتها لتدعم اجليل اخلام�س ،وهي
تعمل حال ًيا يف الكويت والإمارات ،ويتوقع �أن تعمل
يف ال�سعودية خالل الأ�شهر القادمة .يذكر �أنه يجب
�أن يدعم الهاتف الذكي هذه التقنية للح�صول على
ال�سرعات العالية لالت�صال ،وهي تقنية غري موجودة
يف كثري من الهواتف املوجودة الآن .ونذكر بع�ض
الهواتف التي تدعم هذه التقنية ،منها ZTE Axon
 ،10 Pro 5Gو ،Galaxy S10 5GوOnePlus 7 Pro
 ،5Gو ،Oppo Reno 5Gو ،LG V50 ThinQ 5Gو
 ،Mate 20Xو ،Mate Xو.Xiaomi Mi Mix 3 5G

فرشاة أسنان ذكية لألطفال
نظ ًرا

لأهمية تنظيف الأ�سنان بعد كل وجبة ،وب�سبب ملل
الأطفال من ذلك وعدم وجود �أي طريقة تفاعلية
جتذب انتباههم ،ف�إن فر�شاة الأطفال الرقمية  Playbrushالتي
ت�ستهدف الأطفال ت�شجعهم على تنظيف الأ�سنان ب�شكل م�ستمر
وبكفاءة ،وذلك من خالل االت�صال مع هاتف ذكي �أو جهاز لوحي
بتقنية بلوتوث ،وت�شغيل تطبيق خا�ص بها يعر�ض جتربة تفاعلية
يتناف�س فيها الطفل يف �ألعاب �إلكرتونية مختلفة يعتمد الفوز فيها
على فعالية تنظيف الأ�سنان با�ستخدام الفر�شاة.
ميكن تركيب الهاتف اجلوال �أو اجلهاز اللوحي على اجلدار
من خالل حامل خا�ص موجود يف علبة الفر�شاة ،لي�ستطيع
الطفل اتباع التعليمات والبدء بعملية التنظيف املاتعة والتفاعلية.
الفر�شاة متوافرة يف �إ�صدارين ،الأول عبارة عن مقب�ض ذكي
�صغري ميكن تركيب �أي فر�شاة �أ�سنان تقليدية عليه لتتحول �إلى
فر�شاة ذكية ،بينما يقدم الإ�صدار الآخر فر�شاة كهربائية تدعم
تلك الوظائف.

تطبيقات مفيدة

Firefox Screenshot Go

ي�ساعد هذا التطبيق املجاين على الأجهزة
التي تعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد على التقاط
�صور ل�شا�شة الهاتف  Screenshotومن ثم
ترتيبها يف جمموعات والتعرف �إلى الن�صو�ص
املوجودة فيها بتقنية Optical Character
 Recognition OCRوحتويلها �إلى ن�صو�ص
ميكن ن�سخها وتعديلها ،وم�شاركتها مع
الآخرين عرب تطبيقات الدرد�شة والتوا�صل� ،أو
الربيد الإلكرتوين ،بكل �سهولة.

Tor

يتيح هذا التطبيق املجاين على
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل �أندرويد
بعيدا عن �أعني
الت�صفح الآمن للإنرتنت ً
�شركات الإعالنات� ،أو مراقبة ال�شبكات
االجتماعية ،واخلدمات املختلفة للموقع
اجلغرايف للم�ستخدم �أو ال�صفحات التي
يزورها .ي�ستخدم التطبيق قناة توجيه رقمية
لبيانات الإنرتنت اخلا�صة بامل�ستخدم عرب
�شبكة التطبيق امل�شفرة املكونة من عدد من
احلوا�سب الآمنة حول العامل ،وذلك بهدف
املحافظة على خ�صو�صية امل�ستخدمني .وميكن
حتميل التطبيق من متجر «غوغل بالي»
الإلكرتوين.

Fenix

باحلديث عن مت�صفحات الإنرتنت ،ف�إن
هذا املت�صفح املجاين على الأجهزة التي تعمل
بنظام الت�شغيل �أندرويد ،يدعم منط العر�ض
املظلم  Night Modeيف املت�صفح وعرب جميع
ال�صفحات والقوائم ،وتقدمي �شريط �أدوات
الت�صفح يف املنطقة ال�سفلية للو�صول ال�سريع
�إلى الوظائف املطلوبة بيد واحدة� ،إلى جانب
جدا وحفظ Tabs
تقدمي �سرعة ت�صفح عالية ً
جلل�سات الت�صفح ،وغريها.
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شذرات

لغتنا
الح ْل َقة
َ
قال �أبو حف�ص عمر بن خلف بن مكي ال�صقلي
ُ
وتلقيح
«تثقيف الل�سان
اللغوي (ت 501هـ) يف
ُ
َ
اجلنان»:
تقول العامة َ
حل ْلقة الباب وغريهاِ :ح ْل َقة .وتقول
اخلا�صةَ :ح َل َقة.
وال�صوابَ :ح ْل َقة ،بفتح احلاء ،و�إ�سكان الالم.
وح ْلقة اخلياطة ،وك ُّل
وكذلكَ :ح ْلقة العلمَ ،
م�ستدير.
قال �أبو عمرو ال�شيباين :ال يقال َح َلقة بفتح
الالم ،يف �شيءٍ من الكالم �إال يف َح َلقة َّ
ال�شعر..

آللئ من بحور الشعر
حبيب بن �أو�س بن احلارث
يقول «�شاعر الع�صر» كما و�صفه الإمام الذهبي� ،أبو متام ُ
الطائي َ
احل ْوراين اجلا�سمي الأديب (ت231 :هـ):
دم����������نٌ �أ َّمل ب����ه����ا ف������ق َ
����س��ل�ام
������ال �
ُ
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����������ام
ذ ْك���������� ُر ال������� َّن������� َوى ،ف����ك�����أ َّن���� َه����ا �أ َّي ُ
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�����ج�����وىً َ�أ�������س ً
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ف�����ك������أ َّن�����ه�����ا وك���������أ َّن�������� ُه ْ

ُك َّن َ
اش ُة ال َّنوادر
عبدال�سالم هارون (ت1408 :هـ)

وذهب مث ًال
« َر َماه بثالث ِة األ َثا ِفي»
قال �أبو هالل الع�سكري (ت395 :هـ) يف:
«جمهرة الأمثال» وغريه:
قولهم َر َماه بثالثة الأثايف� :إِذا َر َماه بداهي ٍة
عظيمة ،وثالث ُة الأثايف القط َعة من اجلبل
ُيجعل �إلى جنبها �أثفيتان �أي حجران ،وتن�صب
أمر عظيم مثل
القدر عليها ،ومعناه� :أنه َر َماه ب� ٍ
قطعة جبل.
وقيل معناه� :أنه َر َماه بالأثايف �أثفية بعد �أثفية،
حتى رماه بالثالثة ،فلم يبق غاية ،واملراد �أنه
رماه َّ
بال�ش ِّر ُك ِّله.
قال خفاف بن ندبة« :فلم َيك طبهم جب ًنا
ولكن ...رميناهم بثالثة الأثايف».
وقال البديع الهمذاين« :ويل ج�س ٌم كواحد ِة
املثاين ...له كب ٌد كثالثة الأ َثافيِ » .يريد القطع َة
من اجلبل.
وقد قيل يف الأثايف �أمثال عدة منها:
• �أ�ش ُّد من َوخْ ِز الأثايف.
• �أَ ْ�صبرِ من الأثايف على ال َّنار.
• هو �إحدى الأثايف -ي�ضرب ملن ُيع ُني العد َو
على �صاحبه.
ال�سوايف من ثالثة الأثايف.
• هو �أ�صرب على َّ
ي�ضرب ملن تع َّو َد َ
هالك مال ِه .وال�سواف
بالفتح وال�ضم هَ ُ
الك املال.
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َ
ال�سفر اللطيف ا�س ُمه « ُك َّن َا�ش ُة
�أول ما يلفتُ
القارئ لهذا ِّ
النوادر» الذي جعله �أ�ستاذ املحققني عبدال�سالم محمد
هارون عنوا ًنا لكتابه الفريد ،وال ُك َّنا�شة كما يقول
املرت�ضى الزَّبيدي �صاحب «تاج العرو�س» هي« :الأ�صول
التي تت�شعب منها الفروع ،نقله ال�صاغاين عن ابن
عباد .قلتُ  :ومنه ال ُك َّنا�شة لأوراق تجُ عل كالدفرت،
ُيقيد فيها الفوائ ُد وال�شوار ُد لل�ضبط ،هكذا ي�ستعمله
فاملكتوب ظاه ٌر من عنوانه بعد بيانه.
املغاربة»� .إذن
ُ
«فرتاثنا العربي زاخر ب�أنواع �شتى من املعارف -كما
يقول امل�ؤلف يف مطلع الف�صل الأول -بها جال ٌء لكث ٍري
بالطرائف وغذا ِء
غوام�ض العلم ،كما �أنه م�شحو ٌن
من
ِ
ِ
والل�سان � ً
أي�ضا.
والروح
الذهن
ِ
ِ
وقد كان من �سوالف الأق�ضي ِة �أن �أق ِّي َد تلك ال�شوار َد ما
احلكيم العربي كان
ا�ستطعت �إلى ذلك �سبي ًال ،ف�إن
َ
ُ
يقول ،وقوله حق« :العلمُ �صي ٌد والكتاب ُة قيدٌ» .و�إذا �ضا َع
ذهب ال�صيدُ.
القي ُد َ
وكث ًريا ما يقر�أ الإن�سان �شي ًئا فيعج ُبه ،ويظنُّ �أنه قد عَ ِل َق
الغد قد �ضا َع منه العلم ،و�ضا َع معه
بذاكرت ِه ،ف�إذا هو يف ِ
مفتاحه ،فانتهى �إلى حري ٍة يف ا�ستعادته وا�سرتجاعه».
كان كتابنا هذا ح�صيل َة عمل ود�أب يف حتقيق كتب
الرتاث ملا يقرب من خم�سني �سنة،
ق�ضاها الأ�ستاذ عبدال�سالم هارون
بني عبق الأوراق وغبارها ،ما �أتاح له
االطالع على نوادر الكتب واملخطوطات
وحتقيق ثلة فريدة منها ،فجمع منها يف
ُك َّنا�شته ما ند َر من جواهرها وطرفها
و�شواردها ،ما �ض َّم ُه يف هذه الطاق ِة
الفواح ِة بالإرث واحل�ضارة واملعرفة.
يقول الأ�ستاذ عبدال�سالم يف مقدمة
ُكنا�شتهَ « :ق َّيدتُ يف هذه ال ُك َّنا�شة على

مدى ا�شتغايل بالبحث والتحقيق زهاء ن�صف قرن نحو
ثالثة �آالف مذكرة ،هي ر�ؤو�س م�سائل� ،أرجو �إن ُم َّد يل
يف �أجل احلياة �أن �أن�شرها ُم َف َّ�صل ًة على هذا النحو الذي
�أ�شرف بتقدميه».
ثم �أبان عن فحوى ما جمع فيه بقوله« :فمن طريف
ما ق َّيد ُته يف هذه ال ُك َّنا�شة :تفكري �أ�سالفنا القدماء يف
�أمور ح�ضارية ،يزهو بها ع�صرنا احلا�ضر ،ويعدها
من مفاخره» .فالكتاب يتحدَّث عن طفرات احل�ضارة
وفذلكات العلم وطرفه التي نعي�شها اليوم؛ ليخربنا �أن
�أ�سالفنا قد �سلفوا �إليه قبل ردح من الزمان فابتكروا
و�أبدعوا ،ومن �شذرات الكتاب :التبكري بالتعليم ،وتنظيم
خدمة الزبائن ،وخيال الظل ،والإر�شاد ال�صحي،
واجلراحة الدقيقة ،والإح�صاء املدين ،وقا�ضي الق�ضاة،
والربيد ال�صوتي ،واجلريدة ،وقيا�س �إب�صار العني،
وطريقة برايل ،وغريها من النوادر ال�شائقة التي �ضمتها
دفتا هذا الكتاب.
افتتح الأ�ستاذ كتابه بق�صة عجيبة عن �أول عملية �إزالة
دهون جرت يف تاريخنا القدمي ،وكان بطلها ال�صحابي
املغوار املقداد بن الأ�سود ،ويروي الأ�ستاذ خربها فيقول:
«جراحة التجميل :جاء يف ترجمة ال�صحابي اجلليل
املقداد بن الأ�سود الكندي �أنه كان عظيم
البطن ،وكان له غالم رومي ،فقال له:
�أ�شق بطنك ف�أخرج �شي ًئا من �شحمه
حتى تلطف� -أي ت�صري ر�شي ًقا -ف�شقَّ
بط َنهُ ،ثم خاطه .فمات املقداد! وهرب
الغالم!!
ولعل هذا �أول تفكري يف جراحة البطن
للتجميل ن�سمع به يف عاملنا العربي
القدمي ،الذي �سبق العامل الغربي يف
كثري من �أمهات احل�ضارة» ا.هـ.
إعداد :د .عماد ريحاوي
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إلى
النبي� ,صلى اهلل عليه و�سلم ,فقال :يا ر�سول
اهلل� ,إين �أري��د �سف ًرا ف��زودين .ق��ال« :زودك
اهلل التقوى» قال :زدين ،قال« :وغفر ذنبك»،
قال :زدين ب�أبي �أنت و�أم��ي ،قال« :وي�سر لك
اخلري حيثما كنت».

دعاء السفر
«اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب ،اهلل �أكرب� ،سبحان الذي �سخر لنا هذا،
وما كنا له مقرنني ،و�إنا �إلى ربنا ملنقلبون ،اللهم �إنا ن�س�ألك يف
�سفرنا هذا الرب والتقوى ،ومن العمل ما تر�ضى ،اللهم هون
علينا �سفرنا هذا واط ِو عنا بعده ،اللهم �أنت ال�صاحب يف ال�سفر،
واخلليف ُة يف الأهل ،اللهم �إين �أعوذ بك من وعثاء ال�سفر ،وك�آبة
املنظر ،و�سوء املنقلب يف املال والأهل».

صالة المسافر وصومه
صالة المسافر ركعتان ما عدا املغرب فهي ثالث من حني �أن يخرج من بلده �إلى �أن يرجع �إليه ،لقول عائ�شة ر�ضي اهلل عنها�« :أول ما فر�ضت
ال�صالة فر�ضت ركعتني ،ف�أقرت �صالة ال�سفر و�أمتت �صالة احل�ضر» .ويف رواية زيد يف �صالة احل�ضر ،قال �أن�س بن مالك ،ر�ضي اهلل عنه« :خرجنا
مع النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم ،من املدينة �إلى مكة ف�صلى ركعتني ،ركعتني ،حتى رجعنا �إلى املدينة» .لكن �إذا �صلى مع �إمام يتم ال�صالة �أرب ًعا،
�سواء �أدرك ال�صالة من �أولها� ،أم فاته �شيء منها ،لعموم قول النبي� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا �سمعتم الإقامة فام�شوا �إلى ال�صالة وعليكم ال�سكينة
والوقار ،وال ت�سرعوا فما �أدركتم ف�صلوا وما فاتكم ف�أمتوا» .فعموم قوله« :ما �أدركتم ف�صلوا وما فاتكم ف�أمتوا» ي�شمل امل�سافرين الذين ي�صلون وراء
الإمام الذي ي�صلي �أرب ًعا وغريهم .و�سئل ابن عبا�س« :ما بال امل�سافر ي�صلي ركعتني �إذا انفرد و�أرب ًعا �إذا ائتم مبقيم؟» فقال« :تلك ال�سنة».
ف�ضيلة ال�شيخ محمد بن �صالح العثيمني رحمه اهلل

وحول ما يلزم لأداء ال�صالة يف الطائرة� ،سواء كانت امل�سافة قريبة �أم بعيدة ،و�سواء كان الوقت ميتد �إلى وقت هبوط الطائرة �أو ال
ميتد ويخرج الوقت قبل النزول ،ف�إنه �إذا حان وقت ال�صالة والطائرة ما زالت م�ستمرة يف طريانها ،وكانت من ال�صلوات التي ال جتمع مع ما
بعدها ،ك�صالة الفجر� ،أو الع�صر �أو الع�شاء ،ويخ�شى امل�سافر خروج وقت ال�صالة �إذا �أخر �أداءها حتى تهبط الطائرة وينزل منها ،ف�إنه ال يجوز
قياما مع الركوع
له ت�أخريها حتى يخرج وقتها ،بل يجب عليه �أدا�ؤها يف الطائرة قبل �أن يخرج وقتها ،ح�سب اال�ستطاعة ،ف�إن ا�ستطاع �أداءها ً
جال�سا ويومئ
وال�سجود يف مكانه �أو يف �أي مكان من الطائرة ،ف�إنه يجب عليه ذلك ،و�إن مل ي�ستطع القيام وكان يف ذلك م�شقة عليه ،ف�إنه ي�صلي ً
بالركوع وال�سجود ،ويكون ال�سجود �أخف�ض من الركوع� .أما االجتاه �إلى القبلة يف �صالة الفري�ضة ف�إنه يجب على امل�سافر االجتاه �إليها يف جميع
ال�صالة ،ح�سب اال�ستطاعة ،ف�إنه �إذا انحرفت الطائرة عن القبلة يف �أثناء ال�صالة ف�إنه يتوجه للقبلة كلما دارت ،لأن ا�ستقبال القبلة �شرط يف
�صحة ال�صالة ،و�إن مل ي�ستطع الدوران للقبلة فال حرج عليه و�صالته �صحيحة� ،إن �شاء اهلل .وب�إمكان امل�سافر معرفة اجتاه القبلة من قائد الطائرة
وم�ساعديه ،ف�إن مل يتمكن من معرفة اجتاه القبلة ف�إنه يجتهد يف حتريها.
وكذلك �إذا كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها ،وال ميكن للم�سافر �أدا�ؤها بعد النزول من الطائرة يف �آخر وقت الثانية ،بحيث ي�ستمر ال�سفر حتى
يخرج وقت الثانية ،ف�إنه يجب عليه �أداء ال�صالتني ق�ص ًرا يف الطائرة كما �سبق ،ويجوز له اجلمع يف وقت �إحداهما وال يجوز ت�أخريها حتى يخرج
وقت الثانية� .أما �إن كانت ال�صالة جتمع مع ما بعدها ،كاملغرب مع الع�شاء والظهر مع الع�صر ،وميكن �أدا�ؤها بعد النزول من الطائرة يف �آخر
وقت الثانية ،ف�إن الأف�ضل ت�أخريها حتى ي�صليهما على الأر�ض ،لأن وقت الثانية وقت للأولى يف هذه احلالة ،ولأن يف ذلك �أداء لل�صالة بال�صفة
الكاملة .وكذلك �إذا كان ال�سفر ق�ص ًرا ال ي�ستغرق وقت ال�صالة ،بحيث يتمكن من �أداء ال�صالة يف وقتها بعد انتهاء ال�سفر ف�إن الأف�ضل ت�أخريها
يف �آخر وقتها حتى ت�ؤدى على الأر�ض ،لكن لو �صلى امل�سافر ال�صالة التي دخل وقتها على الطائرة يف �أول وقتها ،ح�سب اال�ستطاعة ،فال ب�أ�س بذلك.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وال تسقط �صالة اجلماعة عن امل�سافر ،لأن اهلل تعالى �أمر بها يف حال القتال ،فقال} :و�إذا كنت فيهم ف�أقمت لهم ال�صالة ،فلتقم طائفة
منهم معك ولي�أخذوا �أ�سلحتهم ،ف�إذا �سجدوا فليكونوا من ورائكم ولت�أت طائفة �أخرى مل ي�صلوا فلي�صلوا معك{ «الن�ساء  .»102وعلى هذا ف�إذا
كان امل�سافر يف بلد غري بلده وجب عليه �أن يح�ضر اجلماعة يف امل�سجد �إذا �سمع النداء� ،إال �أن يكون بعيدً ا �أو يخاف فوت رفقته ،لعموم الأدلة الدالة
على وجوب �صالة اجلماعة على من �سمع النداء �أو الإقامة.
وأما التطوع بالنوافل ،ف�إن امل�سافر ي�صلي جميع النوافل �سوى راتبة الظهر واملغرب والع�شاء ،في�صلي الوتر و�صالة ال�ضحى وراتبة الفجر
وغري ذلك من النوافل غري الرواتب امل�ستثناة� .أما اجلمع ،ف�إن كان �سائ ًرا ،فالأف�ضل له �أن يجمع بني الظهر والع�صر ،وبني املغرب والع�شاء� ،إما
جمع تقدمي �أو جمع ت�أخري ح�سب الأي�سر له ،وكلما كان �أي�سر فهو �أف�ضل .و�إن كان ناز ًال فالأف�ضل �أال يجمع ،و�إن جمع فال ب�أ�س ل�صحة الأمرين عن
ر�سول اهلل� ،صلى اهلل عليه و�سلم.
وأما صوم امل�سافر يف رم�ضان ،فالأف�ضل ال�صوم ،و�إن �أفطر فال ب�أ�س ،ويق�ضي عدد الأيام التي �أفطرها� ،إال �أن يكون الفطر �أ�سهل له .فالفطر
�أف�ضل لأن اهلل يحب �أن ت�ؤتى رخ�صه.

تمارينك الرياضية في أثناء السفر
�إن متعة التحليق يف الف�ضاء ،وروعة اال�سرت�سال ،و�إمعان النظر يف الأجواء املحيطة بالطائرة �أو تلك
التي تكون على بعد� ،أو حتى التفكري الهادئ يف �أغرا�ض تلك الرحالت ،قد ُتفقد ب�سبب ال�شعور ببع�ض
امل�ضايقات النف�سية �أو الآالم اجل�سدية .ولتكون عزيزي امل�سافر م�ستمت ًعا ما عليك �إال �إ�ضافة بع�ض التمرينات
الريا�ضية �إلى جدول رحالتك ،والتي ميكنك القيام بها يف مقعدك �أو خارجه بكل ي�سر و�سهولة .و�إليك عزيزي
امل�سافر ن�ستعر�ض تلك التمارين:
تمارين الظهر
يقف امل�سافر بني الآونة والأخرى ويداه على خا�صرتيه ويثني جذعه �إلى اليمني و�إلى الي�سار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه �إلى الأمام من الو�ضع املعتدل
« »5مرات �أي�ض ًا.
تمارين اليدين
(�أ )

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

توجيه راح��ة الكف �إل��ى الأ�سفل وم��د الإب��ه��ام نحو الر�سغ
وا�ستن�شاق الهواء ونفثه خالل ذلك وتكرار التمرين مع الكف
الأخرى.
توجيه راح��ة الكف �إل��ى الأعلى ومد كل �إ�صبع نحو الأ�سفل
وا�ستن�شاق الهواء ونفثه كل مرة.
ت��دوي��ر الر�سغني ع�شر م���رات ب��اجت��اه ع��ق��ارب ال�ساعة ثم
باالجتاه املعاك�س.
ب�سط اليدين ون�شرهما.

(�أ )

(ب )

(ب )

(ج )

�أ • تدوير الكاحلني ع�شر مرات باجتاه عقارب ال�ساعة وباالجتاه املعاك�س.
ب • ب�سط مقدم �أ�صابع القدمني �إلى الأعلى ثم �شدها نحو الأ�سفل وتكرار ذلك ع�شر مرات لكل قدم.
ج • ب�سط القدمني على الأر�ض ورفع العقبني ثم �إرخائهما وتكرار ذلك ع�شرين مرة.
تمارين الرقبة والكتفين
(�أ )

(ب )

(جـ )

تمارين الرأس
(�أ )

(ب )

(د )

(هـ )

(جـ )

(د )

�أ •
ب•
ج•
د•
هـ •
و•
ز•

(و)

النقر بالأ�صابع نقرات خفيفة على قمة الر�أ�س وجانبيه.
ا�ستخدام الأنامل يف تدليك الوجه من ال�صدغني �إلى الفكني.
ال�ضغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �سبابتي الأ�صابع.
ا�ستخدام �إ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى �إلى الأ�سفل على جانبي الأنف.
ا�ستخدام �أطراف الأنامل يف تدليك �أ�سفل الفكني.
تدوير الفكني �إلى الي�سار خم�س مرات ثم �إلى اليمني خم�س
مرات.
�شد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�سفل
و�إلى الأمام واخللف.

(هـ )

(و)

�أ • تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �شدها بقوة.
ب • رفع الكتفني �إلى الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك و�إنزالهما �إلى الأ�سفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
ج • تدوير الكتفني �إلى اخللف ثم �إلى الأمام خم�س مرات.
د • االلتفات بالر�أ�س �إلى اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني واالجتاه �إلى الي�سار ثم �إلى اليمني
وتكرار ذلك خم�س مرات يف كل جانب.
وكما �أن هذه التمارين ت�شعرك بالراحة يف �أثناء �سفرك ف�إنها يف الوقت نف�سه تقيك الكثري من
وخ�صو�صا يف الرحالت الطويلة .ونذكر ب�أن للتمرينات الريا�ضية فوائد كثرية لي�ست
املتاعب
ً
للم�سافر فح�سب بل للجميع.
ونن�صح عزيزي امل�سافر ببع�ض الن�صائح الطبية املهمة قبل الرحلة ويف �أثنائها:
 • 1التحرك بني �آونة و�أخرى.
 • 2اجتناب ارتدء مالب�س �ضيقة.
 • 3ارتداء �أحذية وا�سعة خالل الرحلة ب�سبب جتمع الدم يف القدمني عند اجللو�س ل�ساعات طويلة.
 • 4جتنب تعاطي القهوة وال�شاي بكميات كبرية.
 • 5االعتناء ب�شرب كميات كثرية من املاء وع�صري الفواكه.
 • 6جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة �أو خاللها.
 • 7االكتفاء ب�أغذية خفيفة قليلة الدهون وال�سكر وامللح.

خدمات الضيوف
موقع «السعودية على اإلنترنت»

www.saudia.com

إدارة عالقات الضيوف

تود «ال�سعودية» �إبالغكم باهتمامها البالغ مبالحظاتكم ،وميكنكم التوا�صل مع �إدارة عالقات ال�ضيوف عرب الو�سائل التالية:
الرقم املوحد ( )+966920003777ملالحظات ال�ضيوف الكرام واقرتاحاتهم ،الفاك�س ()+966126863150
للتوا�صل �إلكرتون ًيا عن طريق موقع «ال�سعودية» على �شبكة الإنرتنت ميكنكم تعبئة النموذج اخلا�ص على الرابط ()www.saudia.com/crform
Twitter: @Saudia_care

يف حال عدم و�صول �أمتعتكم �أو ت�ضررها ن�أمل منكم �إبالغ موظف خدمات الأمتعة مبحطة الو�صول.
�أما بريد ًيا فيمكنكم املرا�سلة بالكتابة �إلى ( �إدارة عالقات ال�ضيوف باخلطوط ال�سعودية مركز تكلفة  769و�صندوق بريد  620جدة  21231اململكة العربية ال�سعودية).
الطيران الخاص SPA

فالكون

ألنه األسرع واألسهل
في المملكة

Falcon 7X

رقم موحد للحجز:

ال�سعة املقعدية  14مقعدً ا.
حلجز طائرتك اخلا�صة
�أو املزيد من املعلومات:
هاتف+966 9200 13310:
بريد �إلكرتوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

920022222

أرقام الحجز
من خارج
المملكة

هوكر Hawker 400XP

ال�سعة املقعدية  6مقاعد.
حلجز طائرتك اخلا�صة
�أو املزيد من املعلومات:
هاتف+966 9200 13310:
بريد �إلكرتوينspa@spa.sa :
املوقعwww.spa.sa :

عطالت السعودية  ..عش
لتكتشف

الخطوط السعودية للشحن

املوقع الر�سمي

www.saudiacargo.com

B747-8F

cargocic@saudia.com

B747-8F

الربيد الإلكرتوين
الهاتف املوحد:

خلدمة مبيعات رحالت ال�شحن امل�ؤجرة حتويلة رقم 3 #

من�صة �إلكرتونية متقدمة
ت�ساعد ال�ضيوف على التخطيط
الأمثل حلجز العطالت اخلا�صة بهم وب�أ�سعار تناف�سية من خالل املوقع الإلكرتوين
B747-8Fاخلا�ص بعطالت ال�سعودية  ،holidaysbysaudia.comحيث يوفر املوقع باقة متنوعة
من العطالت واملتوافرة �ضمن عدد من اخلدمات املتكاملة من رحالت الطريان
B747-8Fوالفنادق� ،إ�ضافة �إلى �إمكانية ا�ستئجار �سيارة� ،أو حجز جوالت �سياحية.
�أرقام االت�صال:

من داخل اململكة920033136 :

+966 92000 1668

خلدمة معلومات العمالء حتويلة رقم 1 #
خلدمة املطالبات حتويلة رقم 2 #

Italy: 06895848
Switzerland: 0848006600
Germany: 01803698888
Spain: 902534444

USA: 1-800-472-8342
Jordan: 065777766
UK: 03712004433
France: 0820200505

B777-Fمن بقية الدول+966115114676 :
B777-F

B777-Fالربيد الإلكرتوينsupport@holidaysbysaudia.com :

B777-F

وجبات خاصة

تقدم «ال�سعودية» ت�شكيلة وا�سعة من الوجبات اخلا�صة
للذين يتبعون نظام حمية لأي �سبب �صحي.

• مركز العناية ب�أع�ضاء الفر�سان
Alfursan Care Center

هاتفTel: +966 14 847 9797 :

• خدمات احلجز و�إ�صدار مكاف�آت تذاكر الفر�سان يف اململكة العربية ال�سعودية
Alfursan Reward Tickets in Kingdom of Saudi Arabia

رعاية األطفال المسافرين وحدهم

تقبل «ال�سعودية» �سفر الأطفال غري امل�صاحبني من �سن اخلام�سة ،والذين مل يبلغوا بعد
�سن الثانية ع�شرة امل�سافرين مبفردهم� ،أو مع �شخ�ص �آخر عمره خم�س ع�شرة �سنة �أو �أقل،
وذلك عند طلب اخلدمة قبل � 24ساعة من موعد الرحلة يف �أثناء �إجراءات احلجز.
ضيوفنا الكرام

خ�صو�صا العائالت،
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ..تود �أن تنبه ال�ضيوف الكرام،
ً
ب�أن طاوالت الطعام قد �أعدت لغر�ض معني ،وال حتتمل �أوزا ًنا ب�أكرث مما خ�ص�صت له،
حيث درج بع�ض �ضيوفنا الكرام على رفع �أطفالهم عليها للرتويح
عنهم عندما ي�شعرون بامللل.
ننبه �إلى ذلك ً
حفاظا على �أطفالنا وممتلكاتنا ،ونثق متا ًما ب�أن
�ضيوفنا الكرام يقدرون ذلك ويحر�صون عليه.
مع �أمنياتنا برحلة �سعيدة جلميع �أفراد العائلة.

هاتف• Tel: 9200 22222 :
• خدمات مكاف�آت الفر�سان خارج اململكة

فاك�سTel: +966 14 847 9480 :

Alfursan Reward Tickets outside Kingdom of Saudi Arabia
هاتفTel: +966 12 686 1010 :

alfursan@saudia.com

إرشادات األمتعة

• جلعل �سفرك �أكرث راحة و�سهولة ت�أمل «ال�سعودية» الت�أكد من ا�ستالم
�أمتعتكم اخلا�صة بكم يف محطة الو�صول ،وذلك مبطابقة الأرقام
التي على بطاقات الأمتعة املوجودة لديكم بالأرقام املوجودة على
الأمتعة ،ولي�س بال�شكل واللون.
• يف حال عدم و�صول �أمتعتكم �أو ت�ضررها ،ن�أمل منكم �إبالغ موظف خدمات
الأمتعة مبحطة الو�صول.

For more information, please contact Alfursan care center

األسطول
بوينج 368 - 777

املجموعة األولى 413 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 383 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 381 :مقعداً 30 ::لدرجة األعمال 351 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة 305 :مقاعد 24 :للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 245 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الرابعة 290 :مقعداً 12:للدرجة األولى 36 ،لدرجة األعمال 242 ،لدرجة الضيافة.
الطول 259 :قدم ًا ( 78٫86متر).
املسافة بني اجلناحني 213 :قدم ًا ( 64.80متر).
السرعة عند االستواء 493 :عقدة ( 567ميل/ساعة 913 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر)
املدى 7930 :مي ًال ( 14.685كم).

بوينج 268 - 777

املجموعة األولى 232 :مقعداً 24 ،للدرجة األولى 38 ،لدرجة األعمال 170 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 341 :مقعداً 14 ،لدرجة األعمال 327 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 200 :قدم ( 60٫94متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة ( 563ميل/ساعة 905 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43٫000 :قدم ( 13٫100متر).
املدى 5٫240 :ميل 9٫700( ،كم).

إيرباص 330 - 300

املجموعة األولى 298 :مقعداً 36 :لدرجة األعمال 262 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 288 :مقعداً 36 :لدرجة األعمال 252 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثالثة 330 :مقعداً 30 :لدرجة األعمال 300 ،لدرجة الضيافة.
الطول 209 :أقدام ( 63٫73متر).
املسافة بني اجلناحني 198 :قدم ًا ( 60٫30متر).
السرعة عند االستواء 470 :عقدة ( 537ميل/ساعة 871 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 5٫850 :ميل 10٫830( ،كم).

بوينج  9 - 787درميالينر

السعة املقعدية 298 :مقعداً.
 24لدرجة األعمال 274 ،لدرجة الضيافة.
الطول 206 :أقدام ( 62٫8متر).
املسافة بني اجلناحني 197 :قدم ًا ( 60٫1متر).
السرعة عند االستواء 490 :عقدة 567( ،ميل/ساعة 912 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 43.000 :قدم ( 13.100متر).
املدى 8300 - 8000 :ميل 15.372 - 14.800( ،كم).

إيرباص 321

السعة املقعدية 165 :مقعداً.
 20لدرجة األعمال ،و  145لدرجة الضيافة.
الطول 146 :قدم ًا ( 44٫51متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫000 :ميل 5٫600( ،كم).

إيرباص 320ceo

املجموعة األولى 116 :مقعداً  20 -لدرجة األعمال 96 ،لدرجة الضيافة.
املجموعة الثانية 132 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 120 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37٫57متر).
املسافة بني اجلناحني 112 :قدم ًا ( 34٫10متر).
السرعة عند االستواء 447 :عقدة ( 511ميل/ساعة 828 ،كم/ساعة).
االرتفاع األقصى لالستواء 36٫000 :قدم ( 11٫000متر).
املدى 3٫200 :ميل 5٫900( ،كم).
املجموعة الثالثة 144 :مقعداً  12 -لدرجة األعمال 132 ،لدرجة الضيافة.
الطول 123 :قدم ًا ( 37.57متر).
املسافة بني اجلناحني 117 :قدم ًا ( 35.80متر).
السرعة عند االستواء 515 :ميل/ساعة 829 ،كم/ساعة.
االرتفاع األقصى لالستواء 41.000 – 39.100 :قدم ( 12.500 – 11.900متر).
املدى 3.300 :ميل ( 6.100كم).

FLEET
Boeing B777-368ER
A: 413 seats – 30 Business Class, 383 Guest Class
B: 381 seats, 30 Business Class, 351 Guest Class
C: 305 seats – 24 First Class, 36 Business Class, 245 Guest Class
D: 290 seats, 12 First Class (Suites), 36 Business Class, 242 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

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

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

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

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

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
)Cruising 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

Given today’s enormous business challenges,
environmental issues, equality and diversity
concerns, and growing dissatisfaction with
capitalism are just a few, I would argue that
business executives need to understand
corporate finance now more than ever
thanks to social media and other online
tools enabling the far-flung masses to
mobilise quickly and effectively.
Still, pleasing external stakeholders
is no guarantee of success. Consider
the Saturn Corporation, a subsidiary of
General Motors founded in 1985 with the
aim of creating “a different kind of car”
that could keep up with nimble overseas
competitors. Throughout the 1990s,
Saturn was consistently top-rated in
customer satisfaction. Employees were so
happy with their working conditions that
they rejected the standard labour contract
from their international union. To top
it off, Saturns were flying off the lot; in
1995, there were just 400 unsold from the
previous year. But all that approbation
could not make up for the US$6 billion
GM spent to develop, manufacture and
market the Saturn. The brand never
really had a chance, due to poor financial
management from day one.
It is ironic, therefore, that so much
ink has been spilled on a putative
shareholder/stakeholder divide at the
moment when this divide has never
been more tenuous. Indeed, evidence
shows that firms that please customers
and employees also generate value for
their owners. Across all industries, the
companies atop Fortune’s Most Admired
Companies ranking for 2019 – criteria
include innovativeness, quality of
management, social responsibility and
ability to attract talent – significantly
outperformed S&P 500 averages over the
preceding ten years. The least-admired
companies on Fortune’s list produced
negative returns for their owners during
the same ten-year period.
What does all this mean? Sound
financial management looks beyond
short-term share price increases and
cost control. It entails a holistic approach
encompassing all relevant stakeholders.
And given today’s enormous business

challenges – environmental issues,
equality and diversity concerns, and
growing dissatisfaction with capitalism
are just a few – I would argue that
business executives need to understand
corporate finance now more than ever.

Basics of corporate finance |

Giving managers a basic grounding
in corporate finance is the purpose of
the textbook I co-wrote with the late
Claude Viallet, Finance for Executives:
Managing for Value Creation, now in its
sixth edition. As we describe in the book,
making optimal financial decisions for
your firm can be a complicated art, but
the basic principle is as simple as it gets.
Ultimately, it concerns just two numbers:
the cost of capital (i.e. what it costs to
finance your firm’s investments) and the
return on those investments. The extent
to which the latter number exceeds the
former is the key to value creation
in the form of a higher firm value.
If, however, return on investment is
consistently lower than the cost of capital
(as happened with Saturn), value is
destroyed and the firm value falls. The
concept is completely straightforward,
yet you would be surprised at how many
clever, experienced managers take it as a
revelation when it’s explained to them.
Where the complexity comes in,
of course, is that cost of capital is not
always easy to calculate. It consists of
the average of two components: the cost
of debt capital (borrowed money) and
the cost of equity capital (money invested
by owners in the firm). The former is not
usually difficult to estimate. If your firm
has taken on debt, the interest rate of the
loan(s) basically equates your firm’s cost
of debt. Determining the cost of equity
is the challenging part. It is the return
– either dividends or higher share price
– that shareholders demand in exchange
for the investments they have put into the

company. It is a risk-based calculation
because the more risk investors are
exposed to, the greater the return on
investment they will expect. As such, any
shift in business conditions (within or
outside the firm) that raises or lowers risk
will also affect the cost of equity, which
requires that this cost be continually
revisited.
Managers who are familiar with the
various models of corporate finance
will be better able not only to engage
with the CFO to determine the cost
of capital, but also to collaborate
with him or her to create a system
that keeps track of its fluctuations
going forward. For the CFO, the main
challenge becomes structuring the
firm’s finances in order to minimise the
cost of capital. From a value creation
perspective, this can be as impactful as
the usual managerial preoccupation of
minimising the cost of operations – e.g.
supply chain, labour costs and so on.
When managers know their way
around corporate finance principles, they
are plugged into the primary source of
value creation, rather than its secondary,
often-distorted reports such as quarterly
sales figures and short-term earnings.
They can then make smart decisions
with confidence as to the likely outcomes
for all stakeholders as well as for the
firm’s financial prospects. This ability
gives managers the strategic flexibility
they need to respond effectively to our
ever-less-predictable world.
* Gabriel Hawawini is a Professor of
Finance at INSEAD and the former Dean
of INSEAD from 2000 to 2006. Professor
Hawawini spearheaded the school’s
expansion from Europe into Asia with the
opening of the INSEAD Asia Campus in
Singapore in 2000. He is the author of The
Internationalization of Higher Education
and Business Schools: A Critical Review.
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Now More Than Ever,
Need to
Understand

Corporate Finance
Sound business strategy isn’t about
shareholders vs. stakeholders,
but about holistic vs. narrow value creation.
Gabriel Hawawini *
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With

the recent re-intensification
of the shareholder vs.
stakeholder debate, the concept of value
creation has become more ambiguous.
On whose behalf should organisations
generate value? For owners, employees,
upstream and downstream partners, or
local communities immediately affected
by organisational activities?
Both shareholders and stakeholders
have solid claims. Financial managers are
understandably fixated on share price as
an index of market value. A stubbornly
slumping share price means the loss of
real wealth for the firm’s owners, and less
ability to attract capital to fund the firm’s
activities. Without some form of equity
capital, a company cannot survive.
At the same time, the increasingly
urgent global war for talent raises
the stakes for companies that pursue
narrow financial objectives at the
expense of employees. Further,
customers and civil society groups
have a louder voice than in the past,

Around the world, many seem to have developed
an allergy to increasingly stark warnings
		 from the UN and other bodies about
accelerating species extinctions, ecosystem collapse,
							 and global warming

©

project Syndicate

In

2015, the international community
launched a renewed effort to
tackle collective global challenges under
the auspices of the United Nations
Sustainable Development Agenda and
the Framework Convention on Climate
Change (COP21). But after an initial
flurry of interest, the progress that
has been made toward achieving the
Sustainable Development Goals and
tackling climate change has tapered off.
Around the world, many seem to have
developed an allergy to increasingly
stark warnings from the UN and other
bodies about accelerating species
extinctions, ecosystem collapse, and
global warming.
Now is not the time to debate
whether progress toward global goals
is a matter of the glass being halffull or half-empty. Soon, there will
no longer even be a glass to worry
about. Despite global news coverage
of civic and political action to address
our mounting crises, the underlying
trends are extremely frightening. In
recent months, the Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC) has
marshaled overwhelming evidence to
show that the effects of global warming
in excess of 1.5oC above preindustrial
levels will be devastating for billions of
people around the world.
A recent report from the
Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services serves as yet another wakeup call. Human activities, the report
concludes, have put an unprecedented
one million species at risk of extinction.
The oceans that supply food and
livelihoods to more than four billion
people are under threat. If we do not take
immediate action to reverse these trends,
the challenges of playing catch-up later
will probably be insurmountable.

For decades, most of the major
economies have relied on a form of
capitalism that delivered considerable
benefits. But we are now witnessing
the implications of the Nobel
laureate economist Milton Friedman’s
famous mantra: “the social responsibility
of business is to increase its profits.”
A corporate-governance model based
on maximizing shareholder value has
long dominated our economic system,
shaping our accounting frameworks, tax
regimes and business-school curricula.
But we have now reached a point
where leading economic thinkers are
questioning the fundamentals of the
prevailing system. Paul Collier’s The
Future of Capitalism, Joseph E.
Stiglitz’s People, Power, and Profits,
and Raghuram G. Rajan’s The
Third Pillar all offer comprehensive
assessments of the problem. A
capitalist system that is disconnected
from most people and unmoored from
the territories in which it operates
is no longer acceptable. Systems do not
work in isolation. Eventually, reality
asserts itself: global trade tensions
reemerge, populist nationalists win
power and natural disasters grow in
frequency and intensity.
Simply put, our approach to capitalism
has exacerbated previously manageable
social and environmental problems
and sowed deep social divisions. The
explosion in inequality and the laser
focus on short-term results (that
is, quarterly earnings) are just two
symptoms of a broken system.
To maintain a well-functioning market
economy that supports all stakeholders’
interests requires us to shift our focus
to the long term. In some ways, this
is already happening. But we need to
channel the positive efforts underway
into a concerted campaign to push

systemic reforms past the tipping point.
Only then will we have achieved a
feedback loop that rewards long-term,
sustainable approaches to business.
Most important, we must not succumb
to complacency. Short-term tensions
over trade and other issues will inevitably
capture the attention of people and
governments. But to permit the latest
headlines to distract us from impending
environmental and social catastrophes is
to miss the forest for the trees.
Having said that, the impetus for
driving positive change cannot be based
on fear. The looming crises are both real
and terrifying, but repeated warnings
to that effect have diminishing returns.
People have become immune to reality.
Long-term change, then, must come
from a readjustment of the market and
our regulatory frameworks. Although
consumers, investors, and other market
participants should keep educating
themselves and pushing for change,
there also needs to be a thorough and
rapid re-examination of the rules and
norms governing capitalism today.
We need to impose real costs on
market participants who do not change
their behavior. That won’t happen
through speeches, commentaries, and
annual reports. The market economy is
a powerful force that needs direction,
and regulators and market participants
themselves are the ones holding the
compass. It is time to get serious
about establishing the direct financial
incentives and penalties needed to drive
systemic change. Only after those are in
place can we begin to debate whether the
glass is half-empty or half-full.
* Bertrand Badré: A former Managing
Director of the World Bank, is CEO of Blue
like an Orange Sustainable Capital. He is
the author of Can Finance Save the World?
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For decades, most of the major economies
have relied on a form of capitalism that
delivered considerable benefits.
Bertrand Badré *
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Dubai

Old town market, Souk, in Dubai downtown.

A Season for Shopping | Attracting
fashionistas and bargain-hunters alike,
Dubai’s Summer Surprises, held from June
21 to August 3, is one of the city’s biggest
shopping events. Featuring over 300
brands and 3,500 retailers, the 6-week long
shopping bonanza offers deep discounts
on merchandise, free family entertainment
at Modhesh World, held at Dubai World
Trade Center, live concerts and other
activities. What could be better than a
leisurely day of air-conditioned comfort
snagging deals on designer goodies?
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The place to go for those in the know,
Ripe Market, a collective of organic
farmers, artists, craftsmen and designers,
is guaranteed to impress even the
most discerning shoppers. Featuring
the best in locally made products and
food, during the summer months Ripe
Market’s creative cadre moves from
its regular al-fresco locale at Police
Academy Park to air-conditioned Times
Square Center and Spring Souk. From
organic eats, unique decor, up-andcoming designer duds, handmade

jewelry and accessories, Ripe Market is
where to find Dubai’s talent on show.
Maybe it’s the desert dust paired with
summer’s scorching temperatures which
provide the perfect technicolor filter or
perhaps it’s the muggy marine layer, but
whatever the reason, Dubai sunsets are
breathtaking. With its sleek glimmering
skyline sprinkled with iconic
skyscrapers, endless entertainment
options, miles of powdery-sand beaches
and posh shops— it’s always a good time
to plan a getaway to Dubai..
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For those looking for a more luxurious
beach outing, most of the city’s five-star
hotels offer day-passes, so you don’t
have to splurge on a pricey hotel room
to enjoy a blissful beach experience.
Drift Beach Club at One & Only Royal
Mirage, Burj Al Arab’s Terrace and
Waldorf Astoria Palm Jumeriah are three

of the most decadent choices and dayuse fees range from several hundred to
a few thousand Emirati Dirhams. Spend
the day in style in a luxury beach cabana
or enjoy a lavish lunch poolside taking
in panoramic views of the city. It’s well
worth the price of admission.
No beach getaway would be complete

without a visit to a water park and
AquaVenture at Atlantis The Palm
guaranteed fun for all ages. With 17
hectares of water slides, meandering
river rides, private beaches and Lost
Chambers Aquarium, Dubai’s largest,
AquaVenture Waterpark is the epitome
of summertime entertainment.

Summer in Dubai is all about dipping your toes in the sand,
lazing away the day sipping a cold fruity beverage and
		 practicing your backstroke in the placid
						aqua waters of the Gulf
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A scenic aerial view of Dubai modern architecture with downtown skyscrapers.
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Dubai city fun parachuting water activities, a tourist attraction at Dubai Marina.

Summer in Dubai is all about dipping your toes in the sand,
lazing away the day sipping a cold fruity beverage and
		 practicing your backstroke in the placid
						aqua waters of the Gulf
Quintessential Sand and Sea
Experiences | Summer in Dubai

is all about dipping your toes in the
sand, lazing away the day sipping a
cold fruity beverage and practicing
your backstroke in the placid aqua
waters of the Gulf. There are a dizzying
array of beachfront hotels and clubs
to choose from in Dubai, so if you
tire of your hotel’s swathe of sand and
want to check out where the locals go,
then head to The Beach at Jumeirah
Beach Residence (JBR). The city’s most
popular public beach is flanked by a 1.5
km pedestrian-zone called JBR Walk
and features loads of restaurants and
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shops. What sets JBR beach apart from
the other beaches? It offers everything
you could ever dream of for a day of
beach fun.
For a fee, The Beach by Meraas beachclub offers day-use loungers, plush beds,
restroom facilities and a small shaded
water park for children or opt to bring
your own blanket and umbrella and soak
up the sun for free. Along JBR’s golden
stretch of sand, you’ll find a myriad of
water-sports activities, from jet-skis and
boat rentals to flyboards and hydrojetpacks, that will get you out of your
beach chair and into the water. Also,
within view of Skydive Dubai’s drop-

zone, The Beach at JBR is a great place
to watch skydivers and their brightly
colored parachutes gently drift through
the sky over Palm Jumeirah.
The beach’s biggest, literally its
biggest, and the best highlight is its
backdrop—a perfect view of the Ain
Wheel. Located on Bluewaters Island
by Meraas, the 210 meters high Ferris
wheel is the world’s tallest observation
wheel and the latest awe-inspiring
addition to Dubai’s many landmarks.
Set to debut during Expo 2020, the
giant wheel isn’t yet operational, but
nonetheless delivers a dramatic accent
to any photo, especially at sunset.

Dubai

is the city with wow-factor
like no other. Synonymous
with glamour and superlative
experiences, it’s no wonder why it has
become one of the most popular tourist
destinations on the globe. According to
LonelyPlanet.com’s 2018 list of The 10
Most Popular Cities for Travellers, Dubai
ranked fourth with over 15 million
visitors annually. While the summer
months are considered tourism’s lowseason, don’t be put off by desert heat.
Despite the searing temps of summer,
July and August are two of the best
months to explore United Arab Emirates’
most populated city.
As temperatures rise, prices begin to
fall and everything from luxury hotels,
tours and retail items are discounted.
Another reason to visit the Pearl of
the Gulf in summer is when the heat
index soars to its yearly crescendo, the
city’s large population of expats make
their seasonal exodus which translates
to fewer crowds at the malls and city
attractions, as well as less traffic.
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Dubai

The Ultimate
Summer Getaway

With its iconic skyscrapers, endless
entertainment options, miles of powderysand beaches and posh shops— it’s always a
good time to plan a getaway to Dubai.
By Elizabeth Davis
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The Old Gates in Al-Balad area of Jeddah still mark where the old city wall once stood.

The city reflects the growth of the Indian Ocean sea
trade after the opening of the Suez Canal in 1869
			 and the introduction of steamboats that linked
					 Europe with India and Asia in olden days
These rituals are aesthetic features of
the city, especially during the month of
Ramadan. The city, even today, wears
a festive look during the month of
Ramadan; mainly because of the influx
of a large number of pilgrims from
around the world; who come for Umrah
during this month.
It is important to mention here that a
massive expansion and restoration plan
is underway for Jeddah city. According
to a published report, Custodian of The
Two Holy Mosques King Salman bin
Abdulaziz had issued a Royal Order
approving a proposal by Crown Prince
Mohammed bin Salman to restore and
preserve old Jeddah. This major step

comes within the framework of the
initiative to preserve the heritage. The
Historical Old Jeddah or otherwise
called the downtown Jeddah is located in
the heart of the present city.
On top of this, the Jeddah Waterfront
project is still underway, which is a
part of a $4.8 billion project to develop
Jeddah downtown. Jeddah development
will be completed over 10 years and is
a part of a strategy to support Jeddah’s
ambition of becoming one of the world’s
top 100 cities. This includes expansion of
the Jeddah Waterfront to accommodate
more promenades, parks, and boulevards
open in the coming months. Additional
food, beverage, and retail outlets, as well

as an aquarium and botanical gardens,
will be set up as part of this project.
This will give a new boost to the
economy of the city. In fact, Jeddah has
long been a commercial city. Almost
all capital cities of the Middle East and
North Africa are within two hours
flying distance of Jeddah, making it a
major commercial centre of the region.
The headquarters of the Organization
of Islamic Cooperation (OIC), an
international organization founded in
1969, consisting of 57 Muslim member
states, is located in Jeddah. A US consulate
is also located in Jeddah along with the
diplomatic missions and consulates of
about 70 other foreign countries.
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The 150-year Nassif House Museum serves as a treasure house of culture and heritage.

The first wall in Jeddah was
built in 10 AD when the city became
			
a centre of power
busy with tourists. The city is a blend of
antiquity and modernity. If you are looking
for some special relaxed time with your
loved ones, then visit Jeddah Corniche. A
beautiful, peaceful, yet relaxing destination
for families and friends, Corniche offers
unbelievable charm.
The floating mosque is yet another
amazing spot to watch for those visiting
the city. The rays falling on the massive
structure during the sunset is a breathtaking experience, which one would
cherish for long. Not very far from the
city centre is Fakeih Aquarium, which
will give you a view of beautiful aquatic
life under the sea water. This is where
you will find a real attraction, a lifetime
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experience of deep-sea diving without
getting drenched. The Corniche, which
includes an open museum, is recorded in
the Guinness Book of World Records as
the largest open museum in the world.
Apart from the seafront, ancient
houses in old Jeddah represent a
distinctive architectural style of the Hijaz
region and are noted for their strength
and durability. These houses shed light
on the Kingdom’s original heritage found
in its four old quarters. The most notable
ancient buildings are Dar Al-Jamjoom in
Harrat Al-Yemen (The Yemeni District),
Dar Al-Ba’ashin, Dar Al-Qabil and AlShafi’i Mosque in Harrat. These buildings
have stood the test of time due to their

durability and sturdy construction.
Along the facades of closely aligned
houses, windows and winding, narrow
alleys, there are opportunities to explore
and walk along the endless lines of
markets. The most popular are Souk Al
Alawi, Souk Al Baddu, Souk Gabils and
Souk Al Nada, which feature the rich
traditional heritage of the Kingdom.
As crossroads between ancient trade
routes, the people of Jeddah have a long
business tradition that is kept alive in its
old markets.
The city is also known for welcoming
guests. When a guest arrived, the host
and his family would, in the good olden
days, sing songs to celebrate them.

King Fahd Fountain is the highest fountain in the world.

		 A large number of historic buildings
and sculptures also line the streets of this city,
			 which serves as a gateway to the two holy cities
owner, Omar Effendi Nassif, gifted
the house to the country after it was
restored and reconstructed. Some other
old buildings have also been restored
in the vicinity, which vividly explain
the heritage of the Tihamah region in
particular and ancient Arabia in general.
The Khuzam Palace Museum, part of
the King Abdul Aziz Palace, is another
important museum famous for its
architectural marvel. It is also the first
building in the old city, built some 85
years ago using concrete. It is also where
late King Abdul Aziz bin Abdul Rahman
Al Saud spent some time, and he used
the Khuzam Palace as a diwan, where
he used to receive the country’s guests,
officials and senior citizens.

To this end, it is important to
mention that the King Abdul Aziz
Palace witnessed the signing of the
oil exploration accord between the
Saudi government and Standard Oil of
California in 1933, as well as agreements
to establish diplomatic relations with
other countries. The palace complex has
an office, a majlis and a prayer room of
late King Abdul Aziz. Another major
landmark is Souq Al Alawi, which
connects the city’s port and Bab Makkah
(Makkah Gate), where pilgrims earlier
sailed from, as they were on their way
to the holy city. On their return, they
entered the city through Bab Makkah
during the days when camel caravans
transported pilgrims.

Jeddah has also many science
museums, and most notably the ‘Al
Tayebat City Museum’, which is the
largest museum in the city, with an area
of 10,000-square meters. The “Darat
Safeya Binzagr Museum,” which displays
Jeddah’s heritage, customs and traditions,
is decorated with paintings, while the
“Castle Museum of Arts Heritage”
contains archaeological artefacts,
traditional clothing, and a library.
The Jeddah Wall is another fascinating
destination. The first wall in Jeddah was
built in 10 AD when the city became
a centre of power. But today, Jeddah
is known to be the most modern city
equipped with amazing architecture, hot
spots to visit and a place that is always
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An aerial view of Jeddah Corniche, which is considered as one of the most beautiful tourist spots in the Arab world.

Jeddah, dubbed as the cultural capital
of Saudi Arabia, is a city well-known for its diverse
cultures, breath-taking beaches, and ancient souks
in Jeddah, the busiest airport of the
Kingdom with a huge Hajj Terminal, can
handle up to 80,000 passengers at a time.
The city with a dazzling skyline is
also well-connected by road and by rail.
The port of Jeddah, popularly known as
Jeddah Islamic Port, is the largest in the
Arab world. Hence, the city today boasts
of a world-class infrastructure, besides
an expanded road network and railroad
connection to the two holy cities of
Makkah and Medinah. A large number
of historic buildings and sculptures also
line the streets of this city, which serves
as a gateway to the two holy cities.
This is the reason that the Jeddah
Historical Area was declared a World
Heritage Site by UNESCO. Excavations
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in the old city suggest that Jeddah was
founded as a fishing village. The city
came into prominence around 647 AD,
when Uthman Ibn Affan, the third
caliph, converted it into a port. Jeddah,
which is located in the Kingdom’s Red
Sea coastal plain, came under the control
of the Al-Saud dynasty in 1925.
In fact, historic Jeddah had a
symbolic role as a gate to the holy city of
Makkah for Muslim pilgrims reaching
Arabia by boat since the 7th century,
when the 3rd Caliph Othman ibn Affan
made it the official port of Makkah. This
led Jeddah to become a cosmopolitan
population, where Muslims from
different countries of the Middle East,
Asia, and Africa resided and worked,

contributing to the city’s growth and
prosperity.
The city reflects the growth of the
Indian Ocean sea trade after the opening
of the Suez Canal in 1869 and the
introduction of steamboats that linked
Europe with India and Asia in olden
days. This massive movement of traders
and pilgrims brought enormous wealth
to many merchants, who built lavishly
decorated houses in different parts of old
Jeddah. Today, several ancient buildings
and traditional souqs can be found in the
old city called Al-Balad.
One of Jeddah’s key sites is the 150year old ‘Nassif House Museum’. A
70-year old “Neem Tree” is also located
in front of the museum. Its hospitable

as the cultural
Jeddah, dubbed
capital of Saudi Arabia,

is a city well-known for its diverse
cultures, breath-taking beaches and
ancient souks (markets) reflecting the
history and heritage of the Kingdom of
Saudi Arabia. On the one hand, a visitor
to Jeddah can see and understand the
great culture of Arabia by wandering
along the old meandering streets, while,
on the other hand, he/she can experience
the sunset and the sunrise along with the
sound of rushing waves on the beaches
of this beautiful city.
In fact, Jeddah is a city that never
sleeps. To discover Jeddah, a tourist
or a businessman will have to sail its
raging coasts, visit the Corniche, taste
popular seafood delicacies, watch its
majestic palaces as well as historical
and archaeological landmarks. This

port city is the second largest city of the
Kingdom boasting the biggest waterfront
area popularly known as the Jeddah
Corniche, which covers a sprawling
30-kilometer long coastal segment along
the Red Sea.

There are several recreational areas
and pavilions along the coastline
beside the King Fahd’s Fountain, the
highest fountain in the world. Once
you are in Jeddah, there are lots of
bed and breakfast accommodation,
hotels and restaurants to cater for all
your requirements. When it comes to
connectivity, the city is well-connected
with major world’s capitals by air. The
King Abdulaziz International Airport

86

Jeddah

Jeddah
A Mix of Culture
and
Coastline
A traditional heritage listed by UNESCO,

Jeddah is a city that never sleeps. It is known
as the bride of the Red Sea.
By Ghazanfar Ali Khan

Island Mosque off the
northern Jeddah Corniche.
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We are the face
of seamless travel.

No matter where you’re heading in the world, SkyTeam member airlines offer you more convenient connections, more
fast-track services than any other alliance thanks to SkyPriority, the broadest set of loyalty benefits at 940+ airports
around the globe.
To learn more about how SkyTeam can make your travel smoother visit SkyTeam.com

SkyTeam

HAPPY ANNIVERSARY

TO US!

We’re

celebrating our anniversary at SkyTeam – we
turned 19 years old in June. To mark the
occasion, here are seven things that make SkyTeam the best
network to travel with, for business or leisure.

SkyTeam’s Round the World Planner

Members and Network

SkyTeam Rebooking

SkyTeam Lounges

Airport Maps

The SkyTeam journey began in 2000 with Aeromexico, Air
France, Korean Air and Delta. Today, our global network of
19 member airlines covers 90% of the world’s traffic flows and
takes care of more than half a million customers every year.
We opened the very first SkyTeam lounge in London
Heathrow’s T4 10 years ago. In the decade since, we’ve
launched five more SkyTeam branded lounges and will open
two more in 2019, in Istanbul and Santiago in Chile. Our
customers have access to 750+ affiliated and member lounges
across the world.

SkyPriority Airport Services

We offer the most comprehensive priority services of any
alliance with SkyPriority, available at more than 940 airports
worldwide. Customer feedback helps shape the future of
SkyPriority via our SkyPriority Panel app.
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Going further than from A - B? Enlist the help of our Round
the World planning tool, which lets you stop in up to 15
destinations across the world on a single ticket.
If your flight is delayed, canceled or diverted, SkyTeam
Rebooking helps you get back on track. It’s available across all
19 members and will be available in more than 100 airports by
the end of 2019.
Never get lost again with our updated airport maps, available
on skyteam.com and the app. It covers 39 major hubs, and it
is available in multiple languages and can be viewed offline, so
you can browse the facilities without WI-FI (download maps
in advance).

Recognition and Rewards

Four million of our members’ Elite Customers are benefiting
from SkyTeam’s enhanced recognition technology, which
recognizes them at every single step of their journey.

For more information on SkyTeam’s lounges visit www.skyteam.com
or find us on Instagram @skyteamalliance

U Can’t Touch This
A western grey kangaroo, or Macropus
fuliginosus, stands in the grass of
Kangaroo Island, Australia. The land
owes its name to the endemic presence
of this kangaroo subspecies.

© 2019 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Photograph by: Jak Wonderly
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Around the World
Beyond the Wall
The silhouette of a man against the ice formations in
Eiskogelhoehle, in the Austrian Alps. This ice cave
was discovered in 1877 by Eduard Richter.

Photograph by: Robbie Shone
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Around the World

Birds of a Feather
Two northern gannets preen themselves in a
synchronized movement in Great Saltee Island,
Ireland. Gannets spend most of their lives at
sea flying long distances in search of food.

Photograph by: Jasper Does
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is Running Out of Time

For decades, most of the major
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of capitalism that delivered
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