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السعودية
�شهد

املهرجان الوطني للرتاث والثقافة
«اجلنادرية  »32الذي نظمته وزارة
احلر�س الوطني ،رعاية خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،وح�ضوره ،حفظه
اهلل ،مع عدد من �أمراء دول اخلليج العربية
و�شيوخها ،وذلك لت�أكيد �أهمية هذا احلدث
الثقايف الذي يتيح الفر�صة لأبناء الوطن للغو�ص
يف �أعماق تاريخ الأجداد ومعاي�شة املا�ضي
بتفا�صيل ناب�ضة باحلياة.
وقد ك ّرم خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز الفائزين اخلم�سة
الأوائل يف �سباق الهجن ،الذي ُيعد �أحد �أ�شهر
�أن�شطة مهرجان اجلنادرية .كما �شهد ،حفظه
اهلل ،مع وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الهندية
�سو�شما �سواراج ،التي تعد بالدها �ضيفة �شرف
املهرجان� ،أوبريت اجلنادرية الذي جاء هذا
م�ستعر�ضا
العام حتت عنوان «�أئمة وملوك»،
ً
تاريخ اململكة العربية ال�سعودية من الت�أ�سي�س
حتى الع�صر احلا�ضر.
متثل رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،يف حفل
العر�ضة ال�سعودية كل عام ،حد ًثا مه ًما � ً
أي�ضا
�ضمن ن�شاطات مهرجان اجلنادرية� .إذ حر�ص،
�أ ّيده اهلل ،هذا العام على امل�شاركة مع �أ�صحاب
ال�سمو الأمراء يف هذا احلفل ،حام ًال �سيفه
وم�ؤد ًيا العر�ضة ال�سعودية امل�ستمدة من �إرث
اململكة العريق.
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الجنادرية 32
إرث تليد ومجد ال ينقضي
عاشت العاصمة الرياض ثالثة أسابيع تحتفي بالتراث والثقافة،
في مهرجان الجنادرية الوطني بحضور خادم الحرمين
الشريفين وعدد من أمراء دول الخليج
العربية وشيوخها .وكانت الهند ضيف الشرف في هذا
بدءا
المهرجان بدورته الثانية والثالثين .وقد تألقت صور للوطن ً
من تاريخه وتراثه وإرثه خالل أوبريت «أئمة وملوك» ،ولوحات
شعبية ،وحرف يدوية ،وأزياء تراثية ،وعمران تقليدي عاشها
الجمهور خالل أيام المهرجان.

الصور ( :و ا س )
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العرضة النجدية
ُ�سجلت �ضمن قائمة الرتاث العاملي �أحد
الفنون الإن�سانية املهمة .فهي رق�صة حرب
وفرح ووعد باالنت�صار .العر�ضة النجدية
من �أهم الرق�صات ال�شعبية يف مهرجان
اجلنادرية� .إنها لوحة براقة حتكي عن تاريخ
الن�صر وتوحيد اململكة العربية ال�سعودية.
على م�سرح الفنون ال�شعبية يف اجلنادرية،
ومن جناح منطقة الق�صيم تكررت هذه
اللوحة يوم ًيا �أمام الزوار.
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زي وزينة
الأزياء التقليدية جزء مهم من الرتاث
الذي البد من احلفاظ عليه .فكل قطعة
يف الزي التقليدي لها ا�سم ودور.
منطقة ع�سري يتحلى �أبنا�ؤها مبالب�س
زاهية ت�أ�سر الناظرين ،فـ«امل�صنف»
قطعة من الن�سيج امللون الزاهي،
كل منطقة يف جنوب اململكة ترتديه
بطريقتها .فهناك من يجعله وزا ًرا،
وهناك من يتحلى به على الكتف ،مع
خنجر يتمنطق به.
يف اجلنادرية كان لهذه الأزياء التقليدية
م�ساحة من االحتفال والبهجة.

(واس)
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السعودية

خادم الحرمين الشريفين ُيك ِّرم

«السعودية»

تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل،
بقبول هدية تذكارية تمثل لوحة فنية تجسد رعاية الملك عبدالعزيز آل سعود ،رحمه اهلل،
ودعمه لصناعة النقل الجوي في المملكة.

قدمت

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية فائق ال�شكر
واالمتنان خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،لتف�ضله بتكرمي اخلطوط
ال�سعودية خالل رعايته الكرمية الفتتاح املهرجان
الوطني للرتاث والثقافة «اجلنادرية» لدعمها
املهرجان ،ورعاية الأوبريت الرئي�س «�أئمة وملوك»
�ضمن �أن�شطة حفل االفتتاح.
وتف�ضل ،حفظه اهلل ،بقبول هدية تذكارية من
الناقل الوطني ،ت�شرف بتقدميها ملقامه الكرمي ،رئي�س
جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة ،الدكتور غ�سان بن عبدالرحمن
ال�شبل ،ومدير عام امل�ؤ�س�سة ،املهند�س �صالح بن نا�صر
اجلا�سر ،وذلك مبنا�سبة رعايته ،حفظه اهلل ،النطالق
12
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ن�شاطات املهرجان يف دورته الثانية والثالثني.
�أكد املهند�س �صالح اجلا�سر �أن اخلطوط
ال�سعودية تفخر بامل�شاركة يف دعم املهرجان الوطني
للرتاث والثقافة ورعايته منذ بداياته ،انطال ًقا من
دورها وم�س�ؤولياتها ب�صفتها الناقل الوطني للمملكة،
و�إميا ًنا ب�أهمية هذا املهرجان ودوره يف تعزيز االنتماء
للوطن والتعريف برتاثه وثقافته وفنونه عرب كثري من
الأن�شطة املتنوعة.
و�أ�ضاف« :بهذه املنا�سبة ت�شرفت اخلطوط
ال�سعودية بتقدمي �إهداء خلادم احلرمني ال�شريفني،
حفظه اهلل ،يتمثل يف لوحة فنية جت�سد مرحلة مهمة
من مراحل توحيد هذا الوطن وبنائه ،وانطالق برامج
التطوير التي و�ضع لبناتها الأوىل امللك امل�ؤ�س�س،

طيب اهلل ثراه ،و�أكمل امل�سرية من بعده �أبنا�ؤه الربرة،
رحمهم اهلل ،و�صو ًال للعهد الزاهر خلادم احلرمني
ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،حفظه اهلل».
تجُ �سد اللوحة الفنية رعاية امللك عبدالعزيز ،رحمه
اهلل ،ودعمه لت�أ�سي�س �صناعة النقل اجلوي يف اململكة
ون�ش�أته يف مرحلة مبكرة من ت�أ�سي�س هذه البالد،
حيث يظهر يف اللوحة وهو ينظر من نافذة الطائرة
عاما،
مت�أم ًال مدينة الريا�ض قبل �أكرث من �سبعني ً
وك�أمنا يفكر كيف يجب �أن تكون ،م�ست�شر ًفا امل�ستقبل
الزاهر لهذا الوطن الغايل الذي وفقه اهلل لتوحيده
وب�سط الأمن يف ربوعه والبدء يف بنائه.
كانت الطائرة التي ي�ستقلها امللك عبدالعزيز
من نوع « ،»DC/3وقد �أهداها جلاللته الرئي�س

الرحلة الجوية األولى للملك المؤسس جسدت
				
نواة الخطوط السعودية وبداية
			
النهضة الشاملة في المملكة
					

جناح اخلطوط ال�سعودية يف القرية الرتاثية مبهرجان اجلنادرية.

الأمريكي روزفلت عقب اجتماعهما التاريخي يف
البحريات املرة بقناة ال�سوي�س عام 1364هـ املوافق
1945م .وكانت �أول رحلة جوية قام بها امللك
عبدالعزيز على منت هذه الطائرة يوم � 25شوال
1364هـ ،املوافق � 4أكتوبر 1945م ،وذلك من عفيف
�إىل احلوية بالطائف ،وهي �أول رحلة طريان له،
طيب اهلل ثراه .و�صحبه من �أبنائه يف هذه الرحلة
امللك فهد ،رحمه اهلل ،والأمري بندر بن عبدالعزيز.
ومل تكن تلك الرحلة التاريخية نواة اخلطوط
ال�سعودية و�صناعة النقل اجلوي يف اململكة فح�سب،
أي�ضا بداية النه�ضة ال�شاملة
ولكنها ج�سدت � ً
للمملكة ور�ؤية امللك امل�ؤ�س�س ،طيب اهلل ثراه،
لتوحيد �شتات بلد بحجم قارة مرتامية الأطراف،
وبناء وطن م�ستقر ومزدهر ينعم بالأمن والأمان
والرفاهية ،وهو ما تعي�شه اململكة منذ عقود ،وهلل
احلمد .ويتجدد البناء على �أ�س�س قوية وحديثة يف
العهد الزاهر خلادم احلرمني ال�شريفني و�سمو ويل
عهده الأمني ،حفظهما اهلل.
13
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اقتحام ثلج الجبل
يف غرينالند ،يف منطقة �إيلولي�سات �آي�سفيورد التي تعد �ضمن مواقع الرتاث الإن�ساين على قائمة اليوني�سكو ،يبدو زورق يطفو بني
قطع الثلج املن�شقة عن جبل جاكوب�شافن �إ�سرباي الثلجي.
Photograph by: Michael Nolan

© 2018 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.
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قلعة عراد

بنيت

القلعة يف القرن اخلام�س
ع�شر يف بلدة عراد
البحرينية بهدف �إن�شاء ح�صن دفاعي
على الطراز الإ�سالمي يف هذه البقعة.
وقد �صممت القلعة على �شكل مربع،
برجا
ت�ضم كل زاوية من جدرانها ً
�أ�سطوان ًيا تعلوه فتحات متثل من�صة
�إطالق للرماة مع نظرياتها التي جرى
توزيعها على �أعلى جدران القلعة من
خمتلف االجتاهات.
�أحيطت القلعة بخندق �صغري
مليء باملاء من الآبار التي حفرت
خ�صي�صا لهذا الغر�ض .تقع القلعة
ً
حال ًيا بالقرب من مطار البحرين
الدويل ،وت�شرف على خمتلف املمرات
البحرية جلزيرة املحرق ،وقد �أعيد
ت�أهيلها اعتمادًا على املواد الأ�صلية
من احلجارة والرمال للحفاظ على
قيمتها التاريخية.
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 24ساعة

 24ساعة
في

برلين

ُتعد العاصمة األلمانية برلين
ً
مفتوحا ،وتصنف على
متنزها
ً
أنها إحدى أكثر المدن األلمانية
التي تتمتع ببساط أخضر
ممتد من الحدائق والغابات
والمحميات الطبيعية ،إضافة
إلى األنهار والبحيرات والممرات
المائية ،فض ً
ال عن كثير من
المعالم التاريخية واألثرية.
ويطلق عليها مدينة المتاحف
الشتمالها على عدد كبير من
المتاحف العريقة.

أين تسكن؟
Hotel Adlon Kempinski
يف منطقة ميتا بقلب العا�صمة برلني يقع هذا
الفندق الذي يطل على بوابة براندنبورغ ،وميكن
الو�صول �إىل كل من متحف نقطة تفتي�ش �شاريل،
امل�سمى على ا�سم نقطة العبور ال�شهرية على جدار
برلني ،و�ساحة باريزر بالت�س ،يف غ�ضون  10دقائق
�س ًريا على الأقدام من الفندق .ويزيد من فخامة
هذا الفندق وتف ّرده الطرا ُز املعماري الراقي املتبع
يف ت�صميمه� ،إ�ضافة �إىل الأثاث العتيق واللم�سات
الرخامية التي تكت�سى بها بع�ض مرافقه .يحتوي
الفندق على عدد من املرافق الفريدة ،منها مرافق
ريا�ضية ت�صل �إىل م�ساحة  800مرت مربع .ويقدم
الفندق �سل�سلة من الأطباق ال�شهية واللذيذة عرب
املطعم العاملي  ،Quarréومطعم Sra Bua by Tim
 Raueالذي يقدم �أف�ضل امل�أكوالت الآ�سيوية.
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أين تذهب؟
ت�صنف جزيرة املتاحف على كونها من �أجمل
الوجهات ال�سياحية يف برلني ،فهي �أكرب جممع
للمتاحف يف العامل ،كما �أنها مدرجة يف قائمة
اليون�سكو ملواقع الرتاث العاملي .وتتكون اجلزيرة من
خم�سة متاحف تاريخية ،تعر�ض �أكرث من  6000عام
من تاريخ الفن والثقافة.
ونتوجه من املتاحف �إىل حدائق العامل يف مارت�سان
التي ت�ضم نباتات وزهو ًرا من ال�صني ،واليابان،
وكوريا ،وبايل ،ومن �أوروبا وال�شرق .ومن احلدائق
املعروفة احلديقة النباتية بوتاني�شر غاردن ،التي
ت�ضم � 22ألف نوع من النباتات ،وحتت�ضن عجائب
النباتات الربية ،مثل نباتات جبال الهيمااليا� .أما
ا َمل ْع َلم ال�شهري بوابة براندنبورغ التي بنيت يف القرن
الثامن ع�شر فتُعد رمزً ا للوحدة الأملانية .وللراغبني
يف احل�صول على �إطاللة �ساحرة ميكنهم التوجه �إىل
برج غرونه فالد الواقع على نهر هافل وغابة غرونه
فالد .فقد ُ�شيد هذا املبنى يف عام  1897مبنا�سبة
مرور  100عام على ميالد القي�صر فيلهلم الأول.

ماذا تتسوق؟
ُيعد �سوق �شارع  17يونيو بحي �شارلوتنبورغ من
�أ�شهر مناطق الت�سوق يف برلني ،وال يكاد يخلو دليل
�سياحي منه .ففي هذه ال�سوق تكرث جتارة التحف
القدمية .ويف قلب حي فريدري�ش�سهاين توجد �سوق
تقام كل يوم �أحد يف ميدان بوك�سهاغرن بالت�س
لبيع الكتب ،وقطع الأثاث ،والأ�سطوانات ،واحللي
وامل�شغوالت اليدوية ،واحلقائب ،واملالب�س .وهناك
�سوق �شارع ريفالر  99يف فريدري�ش�سهاين ،و�سوق
حديقة جدار برلني التي ميكن �أن تت�سوق منها
حقائب من �أكيا�س القهوة.
من ال�شوارع التجارية � ً
أي�ضا �شارع كورفور�ستندام،
وهو �أحد �أ�شهر �شوارع الت�سوق يف �أملانيا ،فعلى
جانبي ال�شارع ت�صطف املتاجر واملحالت ال�شهرية
واملراكز التجارية الفخمة التي تبيع �أ�شهر العالمات
التجارية العاملية .و�شارع تاونت�سني الذي يقع به
�أكرب املراكز التجارية يف غرب برلني ،وهو مركز
«كا دي يف» ،ويحتوي على معظم ال�سلع الفاخرة من
عطورات ،و�أدوات جتميل ،و�أزياء ،وغريها .ومن
امليادين التجارية � ً
أي�ضا ،ميدان �ألك�سندر بالت�س
وميدان بوت�سدامر بالت�س .كما ي�ضم �شارع �شلو�س
بحي �شتيغليت�س مراكز ت�سوق كربى� ،إ�ضافة �إىل دور
ال�سينما ،و�أماكن لعب الأطفال.

من هنا وهناك

مزرعة لكل مدينة
انت�شر

على نحو وا�سع يف ال�سنوات
الأخرية ما يعرف بالزراعة
العمودية ،بو�صفها �أحد احللول املهمة
للأزمة الغذائية العاملية املتزايدة.
يعتمد هذا النوع من الزراعة على
�إعداد طبقات زراعية ب�شكل ر�أ�سي،
ت�سهم يف احل�صول على ناجت �أكرب بكثري
من طريقة الزراعة التقليدية.
�إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة يف
بناء املزارع العمودية تقوم ببناء هذه
املزارع حول كل مدينة يف العامل يزيد
تعدادها عن مليون ن�سمة ،ويبلغ عددها
تقري ًبا نحو  500مدينة .وترى ال�شركة
�أن هذا لن ي�سهم فقط يف تعزيز املوارد
الغذائية على م�ستوى العامل ،بل �إنه
�سي�سهم � ً
أي�ضا يف احلد من االنبعاثات

ال�ضارة باجلو نتيجة نقل املحا�صيل من
املناطق الريفية �إىل املناطق احل�ضرية.
التقنية التي تعتمدها بلنتي تعتمد
قدما،
على بناء �أبراج ر�أ�سية بارتفاع ً 20
تختلف عن تلك الأرفف التي ت�ستخدم
يف طرق الزراعة الأفقية .وهذه الأبراج
م�صنوعة من زجاجات بال�ستيكية
معاد تدويرها وال حتمل تربة ،ويجري
تغذيتها باملياه من �أعلى الربج ،بينما
ت�ستمد النباتات ال�ضوء من م�صابيح
من نوع  ،LEDلتنتج هذه املزارع
ما ي�صل �إىل � 350ضعفًا من �إنتاج
امل�ساحة نف�سها �إذا ما ُزرعت بالطريقة
التقليدية� ،إ�ضافة �إىل ا�ستهالك نحو
 %1فقط من كمية املياه التي ت�ستخدمها
الطريقة العادية.

تحديات العمل عن ُبعد
هناك

عدد كبري من العاملني الآن
ب�إمكانهم ممار�سة عملهم عن
ُبعد ،ال �سيما يف ظل ما ي�شهده العامل من
تقدم يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت،
الأمر الذي �أتاح لكثري منهم �إمكانية �إجناز
�أعمالهم من �أي مكان يذهبون �إليه .وتقدّر
منظمة العمل الدولية ن�سبة َمن يعملون عن
ُبعد بنحو  %30من �أ�صحاب العمل املكتبي
على الأقل .من املتوقع �أن ترتفع هذه
الن�سبة يف غ�ضون الأعوام املقبلة �إىل نحو
 %70من موظفي املكاتب.
لكن امل�شكلة يف العمل عن بعد ح�سب
الدرا�سة ،هو حدوث ت�آكل بني حدود العمل
واحلياة ال�شخ�صية ،ال �سيما مع ا�ضطرار
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بع�ض العاملني �إىل ممار�سة العمل يف
الليل يف �أوقات مت�أخرة للرد على الربيد
الإلكرتوين الوارد ،وهو ما ي�ضطرهم �إىل
تقلي�ص �أوقات راحتهم ،والبقاء يف حالة
ت�أهب للرد الفوري على الر�سائل ،حتى يف
�أيام العطالت ونهاية الأ�سبوع.
و�سط هذه ال�ضغوط وامل�س�ؤوليات التي
يعي�شها العاملون عن ُبعد ،يرى بع�ض
مديري ال�شركات التي توظف هذه الفئة
من العاملني �أنه ينبغي �أن تكون هناك
تعليمات وا�ضحة �صادرة للعاملني وفق
هذه الطريقة بعدم الرد على الربيد
الإلكرتوين يف وقت مت�أخر من الليل� ،أو يف
�أوقات العطالت.

النفايات اإللكترونية
يف

الوقت الذي يتوجه فيه العامل
يوما �إىل تبني التقنية
يوما بعد ً
ً
واالعتماد عليها على نحو متزايد،
تتعاظم املخلفات الإلكرتونية للأجهزة
التي ي�ستخدمها الإن�سان يف خمتلف
الدول .ففي عام  2016وحده بلغت كمية
النفايات الإلكرتونية نحو  44.7مليون طن
مرتي ،وهي بذلك تعادل ت�سعة �أ�ضعاف
كتلة �أهرامات اجليزة امل�صرية.
يتوقع اخلرباء ،وفقًا لتقرير ر�صد
النفايات الإلكرتونية العاملية لعام ،2017
ال�صادر عن جامعة الأمم املتحدة،
واجلمعية الدولية للنفايات ال�صلبة ،تزايد
معدالت النمو يف كمية النفايات على نحو
�سنوي بن�سبة  .%4 - %3وتُعزى �أ�سباب
هذه الزيادة �إىل ارتفاع الدخل يف كثري
من البلدان النامية ،واعتماد الب�شر على
دورات ا�ستبدال �أق�صر للهواتف املحمولة
واحلوا�سب ،وغري ذلك من �أجهزة.
يو�صي التقرير ببع�ض الإجراءات
لل�سيطرة على النفايات الإلكرتونية� ،إذ �إنه
يف عام � 2016أعيد تدوير نحو  %20فقط

من النفايات الإلكرتونية عرب القنوات
املنا�سبة .وهذه هي املعلومات املتاحة من
 41بلدً ا ،يف ظل افتقار معظم البلدان �إىل
بيانات موثوقة عن النفايات الإلكرتونية،
مع ما حتمله هذه النفايات من مواد خطرة
كالزئبق ،والر�صا�ص ،والكاديوم.
هذه النفايات ال حتمل مواد خطرة فقط،
و�إمنا حتتوي على مواد عالية القيمة � ً
أي�ضا
مثل الذهب ،والف�ضة ،والنحا�س ،والبالتني،
والبالديوم ،وهي مواد قابلة لال�سرتداد.
وقد قدرت قيمتها يف العام الأخري بنحو 55
مليار يورو .وهو رقم كبري جدً ا ،ويتجاوز
الناجت الإجمايل لكثري من دول العامل.
يو�صي التقرير ب�إدارة املخلفات
الإلكرتونية ب�صورة �أف�ضل للحفاظ على
املوارد وتقلي�ص النفايات ،مع ت�أكيد �أن
توافر البيانات يمُ ّكن �صانعي ال�سيا�سات
من تقومي التطورات اخلا�صة بهذه
النفايات ،وحتديد الأهداف وتقوميها،
ومن ثم و�ضع �أف�ضل املمار�سات املمكنة
للتعامل مع هذه النفايات على نحو يعزز
الو�ضع البيئي واالقت�صادي.

فوائد المشي
تظهر

الدرا�سات احلديثة بني
حني و�آخر �أهمية ممار�سة
الن�شاط البدين يف حت�سني ال�صحة العامة
للأ�شخا�ص ،وهو الأمر ذاته الذي تو�صلت
�إليه درا�سة حديثة �أكدت �أن ممار�سة
التمارين الريا�ضية خم�سة �أيام يف الأ�سبوع
ملدة  30دقيقة ،يقلل من احتمالية الوفاة
املبكرة ب�سبب �أمرا�ض القلب ،حتى و�إن مل
جتر التمارين يف مركز ريا�ضي متخ�ص�ص.
قاد فريق الباحثني �سكوت لري
املتخ�ص�ص يف �أمرا�ض القلب يف م�ست�شفى
�سانت بول يف كندا ،ووجد الفريق
ا�ستجابة اجل�سد ب�سرعة ملمار�سة التمارين
الريا�ضية على نحو �إيجابي .وتو�صلت
الدرا�سة �إىل هذه النتائج بعد تتبع نحو
� 130ألف �شخ�ص يف  17دولة من خمتلف
الطبقات االجتماعية� ،إذ ُوجد �أنه �سواء
كان ال�شخ�ص مي�شي من منزله �إىل العمل،
�أو يذهب للرتي�ض م�ش ًيا على الأقدام� ،أو

ي�سعى ما�ش ًيا لق�ضاء خدماته قرب منزله،
ف�إن هذا ي�ساعده على �أن يحيا حياة �أكرث
�صحة وعافية.
تعد �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
ال�سبب الرئي�س للوفاة يف العامل ،ومتثل عب ًئا
اقت�صاد ًيا كب ًريا يف العالج والرعاية� .إذ
ت�سببت يف وفاة حوايل  9.5مليون �شخ�ص يف
العامل عام  .2016وتو�صي منظمة ال�صحة
العاملية البالغني الذين ترتاوح �أعمارهم بني
� 18سنة و� 64سنة مبمار�سة الن�شاط البدين
معتدل ال�شدة ملدة  150دقيقة على الأقل كل
�أ�سبوع� ،إ�ضافة �إىل ممار�سة متارين تقوية
الع�ضالت يومني يف الأ�سبوع على الأقل.
يرى فريق الدرا�سة �أن نتائجهم ت�شري
�إىل �أنه �إذا ما ا�ستوفى ال�سكان هذه
املبادئ ال�صحية ،ف�إن واحدً ا من كل 12
حالة وفاة يف العامل ميكن جتنبها� ،إ�ضافة
�إىل تقليل نحو  % 4.6من حاالت الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب.

العال
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العال

عاصمة
التاريخ
تاريخ تحتضنه الجبال وبشائر
مستقبل سيضعان العال على خارطة
السياحة العالمية.

عبدالعزيز محمد العريفي

م�شاعر

ت�ساورك كلما تبدت لك مالمح مدينة تاريخية كمدينة العال وطبيعتها اخلالبة .فتعرتيك رغبة جاحمة الكتناه تاريخها وتراثها
ُر�سخ مكانتها التاريخية،
ال�ضارب يف القِ دم .تطالعك فيها جتليات م�شروعات طموحة� ،ست�أخذ بها �إىل �آفاق بات�ساع امل�ستقبل ،ت ِّ
وجتعلها قبلة لل�سياحة العاملية ،مبا ت�ضمه من �آثار و�أماكن �سياحية ،وف�ضاءات �ساحرة تبوح مبا يو�سع �أحداق الده�شة ،حيث ترت�سم على خدود �صحرائها
�أخاديد الأودية التي تعانق كثبانها ورمالها الذهبية ،بجالميدها الأ�شبه بالتماثيل املهيبة ،وبت�ضاري�س ك�أمنا تنتمي �إىل عامل �آخر ،كجبل ورد ،وجبال
�شرعان ال�شاهقة التي تنبج�س من بع�ض �صخورها الينابيع الرقراقة ،لتلتحف بخ�ضرة نخيل البرَ ين واحللوة ،ومزارع الفاكهة واخل�ضراوات.

ول َقدْ أَجُ ُّر ال َّذي َْل في وادِي ال ُقرَى
يل
َن ْشوانَ َب ْينَ َم َزا ِرعَ و َنخِ ِ
مشروعات العال المستقبلية | ُ�شرع يف
تنفيذ حزمة من امل�شروعات ال�سياحية والرتاثية
يف حمافظة العال �ضمن مبادرتي برنامج خادم

ت�صوير :ريا�ض اجلرعي

الموقع والتاريخ | العال واد خ�صب ،يقع
يف اجلزء ال�شمايل الغربي من جزيرة العرب،
بني املدينة املنورة وتبوك ،وفيه تقبع مدينة
العال وادعة حتيط بها اجلبال ال�شاهقة ،وتبعد
عن املدينة املنورة بنحو  300كيلومرت ،مب�ساحة
تقارب ثالثني �ألف كيلومرت مربع ،وبتعداد �سكاين
يتخطى �سبعني �ألفًا .كما تعرف ب�أنها بالد مو�سى
ابن ن�صري اللخمي فاحت الأندل�س ،وتُعد ملتقى
للح�ضارات القدمية ،ومن مراكزها املهمة ،نظ ًرا
لوقوعها على الطريق الرئي�س لقوافل التوابل يف
تلك احلقب .ويذكر �أن ابن بطوطة قد زارها
وا�ستح�سن طبيعتها و�أهلها .وقد حدد علماء
التاريخ �أربع ممالك قامت يف العال �أ�سهمت يف

تكوين ح�ضاراتها ،ابتدا ًء من القرن ال�ساد�س
قبل امليالد ،وهي :مملكة ديدان ،ومملكة حليان،
ودولة معني ،ودولة الأنباط ،ومدينة قرح .ثم
�أ�صبح الوادي يعرف بوادي القرى بد ًال من وادي
ديدان .ولقد ذكرها جميل بثينة الذي ترعرع يف
تلك الأر�ض اجلميلة يف �شعره �إذ قال:

احلرمني ال�شريفني للعناية بالرتاث احل�ضاري،
ومبادرة تطوير العال ،وذلك بهدف �إبراز مقومات
الأبعاد احل�ضارية ،والثقافية ،والطبيعية ،متا�ش ًيا مع
�أهداف ر�ؤية اململكة .2030
تتمثل امل�شروعات اجلديدة يف �إن�شاء متحف
العال اجلديد ،وتطوير موقع مدائن �صالح وت�أهيله،
وموقع املابيات ،و�صيانة مباين حمطة �سكة احلديد،
وقالع مغرياء وزمرد والبئر ،وطريق احلج ال�شامي،
وطريق احلج امل�صري بالعال ،ف�ض ًال عن موقع
اخلريبة ،وموقع عكمة ،وموقع �أم درج الأثرية
وت�أهيلها ،وتهيئتها لل�سواح.
كما �سيجري �إن�شاء م�شروع م�سارات �سياحية،
مع م�سار �سياحي بني مزارع العال القدمية ،وربط
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ت�صوير :عبدالعزيز الدجماين

1

أبرز الوجهات السياحية في العال | ت�شتهر
حمافظة العال بوجهات �سياحية ومواقع تاريخية
عاملية ،تُعد حمط �أنظار ال�سياح من جميع �أنحاء
العامل ،من �أهمها:
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.2

القلعة العبا�سية� ،أن�ش�أها العبا�سيون خلدمة احلجاج.

.3

�إطاللة على العال من متنزه امللك عبدالعزيز
(مطل حرة عوير�ض).

.4

م�شهد على البلدة التاريخية و�سط العال.

2

ت�صوير :عبدالعزيز العريفي

امل�سارات باخلريبة والبلدة الرتاثية� ،إ�ضافة �إىل
م�شروع ت�أهيل نحو  100مبنى �أثري وترميمها،
وحتويلها �إىل مالذات تراثية يف احلي القدمي،
بالإ�ضافة �إىل فتح الباب على م�صراعيه لال�ستثمار
ال�سياحي كالفنادق ،والقرى الرتاثية ،واملنتجعات
ال�صحراوية ،واملقاهي ،واملطاعم ال�شعبية.

الحِ جْ ر «مدائن صالح» | تُعد احلِ ْجر واحدة
من �أكرب مواقع الآثار على م�ستوى العامل ،مب�ساحة
تتجاوز  1620هكتا ًرا ،وتتفرد بواجهات �صخرية
منحوتة يف اجلبال تحُيرّ الأذهان ،وذكر �أنها منطقة
ثمود قوم �صالح ،عليه ال�سالم ،وتبعد عن حمافظة
العال نحو  23كيلومرتًا جهة ال�شرق .وهي بيوت
ومقابر منحوتة يف �أ�صل اجلبال بطريقة هند�سية
مذهلة .كما تعد امتدادًا حل�ضارة الأنباط ،وعا�صمة
جنوبية لدولتهم ،كون البرتاء يف الأردن عا�صمة

.1

مقابر الأ�سود يف منطقة اخلريبة التاريخية.

3

ت�صوير :جورج بونتينو

4

يبلغ عدد البيوت المنحوتة في مدائن صالح  153بي ًتا،
		
تعود في الغالب إلى القرن األول قبل الميالد،
منها قصر الفريد الذي ُسمي بذلك النفراده بصخرة
			
عظيمة نحت فيها بواجهة أخاذة
		
�شمالية لهم .وكان يربط بينهما درب ا�شتهر با�سم
البكرة .ولقد �أدرجتها اليوني�سكو من بني قائمة
الرتاث العاملي.
يبلغ عدد البيوت املنحوتة يف مدائن �صالح  153بيتًا،
تعود يف الغالب �إىل القرن الأول قبل امليالد ،منها ق�صر
الفريد الذي ُ�سمي بذلك النفراده ب�صخرة عظيمة نحت
فيها بواجهة �أخاذة ،وق�صر البنت الذي يتميز بات�ساع
غرفه من الداخل ،وق�صر العجوز بواجهته امللكية،
والديوان ب�سقفه املرتفع وواجهته املهيبة.
وقد عرف عن الأنباط مهارتهم يف هند�سة املياه
وجتميعها وتخزينها وفق نظم غاية يف الدقة ،حيث
احل ْجر �أكرث من  150بئ ًرا نبطية ،نحت بع�ضها
وجد يف ِ
داخل ال�صخر بطريقة هي �أقرب �إىل الإعجاز.

متنزه الملك عبدالعزيز «مطل حرة
عويرض» | مطل �سياحي فوق اجلبال يعلو
�سقف التوقعات ،ويرتفع لأكرث من  1100مرت فوق
�سطح البحر ،ويعد من �أهم املواقع ال�سياحية يف
العال التي يتداعى لها ال�سياح والأهايل .ي�ضم هذا
املطل عددًا من اجلل�سات املجهزة لل�سياح على
امتداد احلرة ،ب�إطاللتها املبا�شرة على مدينة العال.
البلدة التاريخية | تعود البلدة التاريخية �أو
احلي العتيق �إىل القرن ال�سابع الهجري ،وتقع و�سط
حمافظة العال ،وال يزال عمرانها قائ ًما يتحدى
الزمن ،تزهو مب�ساجدها ،و�أزقتها ،ومنازلها،
و�أ�سواقها ،و�أ�سوارها ،التي بنيت من احلجر امل�شذب
والطني ،حتفها املزارع والينابيع الطبيعية .وقد
ردحا من
تعاقبت عليها الأجيال من �أهايل العال ً
الزمن يزيدون يف عمرانها و�إعمارها ،حتى طوقتها
احلداثة ،و�أغرت �سكانها بالهجرة ،فهجروها قبل
ن�صف قرن تقري ًبا.
البلدة من املواقع التي ال تكتمل رحلة العال �إال
بالوقوف عليها ،وت�ضم ما يربو على الألف بيت،
تتخللها �أزقة �ضيقة ر�صفت باحلجارة بع�ضها

ت�صوير :بندر اجللعود

الخريبة «مقابر األسود» | ت�ضم اخلريبة �آثار
�أطالل مدينة دادان القدمية ،ومملكة حليان التي
�أعقبتها يف حكم املنطقة ،ومقابر الأ�سود الأربعة،
املنحوتة يف ال�صخر على �شكل �أ�سود ،كما يوجد
نحت للب�ؤة تر�ضع وليدها .وت�ضم اخلريبة � ً
أي�ضا
ً
حو�ضا دائر ًيا منحوتًا بال�صخر بدقة عالية يعرف
با�سم حملب الناقة.
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م�سقوف ،يتوه الزائر يف مالمح متيزها ،وزواياها
التي تكاد ت�شي ب�أ�سرار من هجرها.
ُيعد م�سجد العظام �أ�شهر جوامع البلدة ،وقد بني
باحلجارةُ ،
وغطيت جدرانه الداخلية بالطني.
الساعة الشمسية «الطنطورة» | تطالعك
«الطنطورة» ب�شموخ جنوب احلي العتيق ،وهي
مزولة �شم�سية تتكون من بناء هرمي دقيق على
�شكل م�سلة ،غر�س �أمامه حجر �صغري .وظيفتها
الرئي�سة حتديد دخول ف�صول ال�سنة ،بح�سب ميالن
ال�شم�س ،وذلك خلدمة املزارعني يف الدرجة الأوىل،
حيث يتعامد ظل ال�ساعة ال�شم�سية على احلجر يف
اليوم الأول لدخول ف�صل ال�شتاء يف  21من دي�سمرب.
وال تزال ت�ستخدم ال�ساعة حتى اليوم لهذا الغر�ض.
وميكن للزوار اال�ستمتاع مب�شاهدة هذا احلدث،
الذي ال يتكرر �إال مرة واحدة كل عام.
المابيات أو َقرْ ح | موقع املابيات �أو َق ْرح
ميا الواقع على م�سافة  20كيلومرتًا جنوب
قد ً
مدينة العال ،كان يعد من �أهم املواقع الإ�سالمية

الهيئة الملكية لمحافظة العال

ت�صوير :جورج بونتينو

�ستكون حمافظة العال ،مع جميع مقوماتها
الطبيعية والثقافية والرتاثية ،ويف ظل وجود
�أهم موقع �أثري �سعودي ،مدائن �صالح ،وجهة
�سياحية عاملية ،ما جعلها �ضمن تطلعات ر�ؤية
 .2030فمنها �ستتحقق م�صلحة اقت�صادية،
وذلك با�ستهدافها لأكرث من مليون �سائح.
لذا كان �إن�شاء هيئة ملكية لهذه البقعة الغنية
مبقوماتها �أم ًرا البد منه� ،إذ حتتاج املنطقة
�إىل دفعة مليئة باحليوية ،والقوة ،والن�شاط
تنقلها يف �أ�سرع وقت متاح نحو ال�سياحة
العاملية ،ومبا يتنا�سب مع قيمتها التاريخية.
�أن�شئت ،ب�أمر ملكي �أ�صدره خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يف
يوليو  ،2017هيئة ملكية ملحافظة العال
ير�أ�سها �صاحب ال�سمو امللكي ،ويل العهد،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وزير الدفاع
الأمري حممد بن �سلمان ،على �أن يكون الأمري
بدر بن عبداهلل بن حممد بن فرحان �آل
ً
حمافظا للهيئة ،وع�ضوية كل من� :سعود
�سعود
القحطاين ،ود .حمد �آل ال�شيخ ،وم� .إبراهيم
ال�سلطان ،ود .فهد تون�سي ،ود .عبداهلل
ال�صويان ،ود .عيد اليحيى.
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صخرة الفيل
�صخرة الفيل �صخرة عظيمة ،حتمل مالمح حتاكي في ًال عمال ًقا .وهي جم�سم طبيعي
ل�صخرة ت�شكلت بفعل عوامل التعرية على هذا ال�شكل البديع .ي�صل ارتفاعها �إىل 50
مرتًا ،وتتكون من �شقني رئي�سني� :شق �أدق �سم ًكا يحاكي اخلرطوم ،بينما ال�شق الآخر
من ال�صخرة والأكرب حج ًما ميثل باقي ج�سم الفيل .تقع �صخرة الفيل على ُبعد �سبعة
كيلومرتات �شرق حمافظة العال ،حتيط بها جمموعة من اجلبال غريبة التكوين.

ت�صوير :عبدالعزيز العريفي
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ت�صوير :جورج بونتينو

حمطة �سكة قطار احلجاز يف حمى مدائن �صالح

شرع في تنفيذ حزمة من المشروعات
			
السياحية والتراثية إلبراز مقومات األبعاد
الحضارية ،والثقافية ،والطبيعية،
			
تماش ًيا مع أهداف رؤية المملكة 2030
					
يف وادي القرى ،يف غ�ضون احلقبة الزمنية
الواقعة بني القرنني الثاين والرابع الهجريني.
�إذ كانت تعد من �أكرب املدن الإ�سالمية يف
ذلك الوقت .واملوقع زاخر باملكونات الأثرية،
واحل�ضارية ،والأزقة ،والدكاكني ،واملنازل ذات
الأبواب اخل�شبية التي زينت واجهاتها بنقو�ش
كتابية وج�صية.
محطة سكة حديد الحجاز | على مقربة
من مدينة العال ،ويف مدائن �صالح بالتحديد ،تقع
حمطة �سكة قطار احلجاز التي ت�أ�س�ست يف والية
ال�سلطان العثماين عبداحلميد الثاين ،خلدمة
احلجاج ،ف�ض ً
ال عن ربط �أقاليم الدولة العثمانية.

وقد بد�أ العمل يف ال�سكة عام  ،1900وافتتحت
عام  ،1908وامتد اخلط من منطقة املزيريب يف
حوران يف �سورية ،واعتمد يف م�ساره على طريق
احلج الربي القدمي ،من دم�شق حتى املدينة
املنورة .يقبع القطار العجوز حتت �سقف كبري
بني يف الغالب من ال�صفائح احلديدية املقاومة
ً
حماطا بعدد من عربات الركاب
لل�صد�أ� ،شاخمً ا
كرا�س خ�شبية جميلة .وقد
املثبت يف داخلها ٍ
جرى �إعادة ت�أهيل املحطة وترميمها و�صيانتها
برمتها دون العبث مبكوناتها الأ�سا�سية ،وتهيئتها
ال�ستقبال ال�سياح على مدار العام ،مع ر�صف
املنطقة وتعبيدها و�إنارتها وفق �أحدث املعايري
ال�سياحية العاملية.

قلعة الحِ جْ ر العباسية | قلعة حجرية متقنة
البناء تكتنز باجلمال� ،أن�ش�أها العبا�سيون عام
375هـ 985م خلدمة حجاج بيت اهلل احلرام ،تعد
حتفة معمارية زادت املنطقة بها ًء وجما ًال وملأتها
بعبق التاريخ ،وتعك�س مدى االهتمام باحلجاج
واملعتمرين �إبان الع�صر العبا�سي.
قلعة موسى بن نصير | قلعة �أن�ش�أها
القائد امل�سلم مو�سى بن ن�صري على جبل �شاهق
و�سط مدينة العال ،يف احلي القدمي ،وال تزال
بع�ض �أبنيتها قائم ًة �شاهد ًة عليها ،تت�سم بروعة
الإن�شاء وجمال املعمار ،تعود �إىل القرنني ال�سابع
والثامن الهجريني.
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إبداع النساء

اللون يأسر المرأة فتتخذ منه مادة ألزيائها وأدوات زينتها،
ً
قائما بذاته
ا
شغف
وربما تجاوز ذلك ليكون مادة ألثاث بيتها ،ولكن أن يكون اللون
ً
للمرأة العسيرية فذاك هو فن َ
الق ِّ
ط.

عبير الفوزان

تصوير :منصور محسن

30

2018
 -مارس 2018

الفنون

لغة تنقل �إح�سا�س الفنان من �أعماقه
الداخلية بطريقة تعبريية مغايرة
للمعتاد يكتنفها اجلمال وعمق احل�س .يظل هذا
الإح�سا�س ماث ًال يف خميلة املتلقني ،وي�صعب جتاهله،
�أو ن�سيانه .لذا كانت ال�شعوب تلج�أ �إىل الفنون.
ال َق ُّط زخارف تهامية �أقرب �إىل الفن التجريدي
ظهر يف جنوب اململكة العربية ال�سعودية على يد املر�أة
الع�سريية ف�أبدعت فيه �أميا �إبداع.
ما هو ال َق ُّط؟ | �سمي هذا النوع من النقو�ش
بال َق ِّط� ،أو الز ّيان ،حيث يزين جدران البيوت بالألوان
الهند�سية املتداخلة .كل جزء يف هذا النق�ش له ا�سم
وغر�ض ولون .فمنه ال َب َنا ْه ،وهو يرمز �إىل الأنثى،
احلظية وهو نق�ش ي�شبه
وي�أتي يف �أعلى ال َق ِّط .ومنه ِ

�شجرة م�ستندة �إىل قاعدة مثلثة ،كما �أنه ي�شبه اجلبال
املرتا�صة .ومن فن ال َق ِّط نق�ش الأريا�ش وهو على �شكل
نباتَّ ،
وال�شبكة وهي �أ�شكال هند�سية متداخلة معينات
�أو مربعات ذات لون واحد .ومنه � ً
أي�ضا املحاريب وهو
�شكل املحراب ،والركون وهو �شكل مثلث كبري يحتوي
على نقو�ش متعددة يف داخله .ومنه كذلك البل�سنة ،وهي
دوائر �صغرية ومنقطة ت�أتي يف نهاية القدم يف احلظية.
كذلك هناك نق�ش الأم�شاط ت�شبه �أ�سنان امل�شط ،وهي
خطوط متوازية تتجه للأعلى �أو �إىل الأ�سفل يف نهاية
احلظية� .أما نق�ش التعذيق فهو ثالث نقاط ت�شبه عذوق
الذرة .وهناك نق�ش يف ال َق ِّط ُي�س ّمى «�سنكر ويل» على
�شكل حماريب متجاورة متوازية ،لكنه ي�أتي يف اجتاه
ً
خطوطا متوازية تكون يف �أ�سفل
اليمني .كما �أن هناك
النق�ش وت�س ّمى باملثالث �إذا كانت ثالثة� ،أو باملخام�س،

وهذه ت�أتي منفردة �أحيا ًنا يف �أماكن حمددة من البيت،
وي�شبهها الكف ،وهي جمموعة خطوط متوازية تكون يف
�أ�سفل اجلدار �أو يف ال�سالمل.
فن عالمي | دخل فن ال َق ِّط الع�سريي العاملية،

وذلك بعد �أن �أدرجته منظمة اليوني�سكو عام 2017

�ضمن قائمة الرتاث الثقايف غري املادي .وهو ُيعد من
الفنون املهمة يف جنوب اململكة العربية ال�سعودية.
ُعرف منذ مئات ال�سنني يف بالد تهامة ،وتطورت
�ألوانه و�أ�شكاله مع مرور الزمن .مل تكن الألوان
عائ ًقا ،بل كانت ت�ستخدم من حميط البيئة الب�سيطة.
فالأ�سود من فحم املوقد مع �إ�ضافة ال�شمع لثبات
اللون� .أما اللون الأحمر فهو م�سحوق احل�سن ،الذي
كانت الن�ساء ت�ستخدمه للزينة يف مفارق ال�شعر،
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.2

جدارية الق َِّط يف مبنى الأمم املتحدة يف نيويورك.

.3

نق�ش الكف هو خطوط متوازية يف �أ�سفل اجلدار.

.4

جزء من لوحة الق َِّط يف فندق �أبها.

2
وي�ضاف �إليه ما يخفف حدة لونه� .أما اللون الأخ�ضر
فكان ي�ؤخذ قد ًميا من الزرنيخ الأخ�ضر والطلح
الأبي�ض� .أما اللون الأزرق في�ؤخذ من الزرنيخ الأزرق
لي�ضاف �إىل الطلح الأبي�ض .ولقد برع يف هذا الفن
ن�ساء ي�شار لهن بالبنان مثل فاطمة �أبو قحا�ص،
رحمها اهلل ،وهي من �أ�شهر الن�ساء املتميزات يف
فن ال َق ِّط يف رجال �أملع .وكان �آخر عمل قامت به
عام  ،2001وذلك يف منزل البنها يف رجال �أملع� .أما
يف كتاب «حا�ضرة رجال» لعلي مغاوي فقد ذكر �أن
ال�سيدة جحاحة بنت بريدي كانت الأوىل يف هذا
الفن .وعندما يذكر هذا ال َق ُّط ال بد �أن تذكر براعة
جحاحة التي كانت �أ�ستاذة يف فنها .ومل ي�ستطع كثري
من الن�ساء جماراة دقتها يف النق�ش الذي ظل بع�ض
�أثره ماث ًال يف بيوت رجال �أملع.
ال َق ُّط اليوم | تتزين جدران فندق ق�صر �أبها
اليوم بلوحة فنية من َق ِّط �سيدة ال َق ِّط فاطمة بنت علي
�أبو قحا�ص ،وحتظى بنظرات �إعجاب مهمة حول هذا

3
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فن الق َِّط زينة البيوت يف منطقة ع�سري.

 -مارس 2018

4

َ
الق ُّط العسيري دخل العالمية بعد أن
أدرجته منظمة اليونيسكو عام 2017
		
ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
				
النق�ش الفني الذي كان يزين البيوت الع�سريية ب�أنامل
ن�سائها .فقد �أ�سهم جمال هذا الفن يف بقائه ،مع
توافر الألوان والأ�صباغ الآمنة التي �أ�صبحت يف متناول
اجلميع ،فعمدت فتيات عدة �إىل تعلمه .وظهر منهن
�أ�سماء عديدة جتيد ال َق ِّط برباعة ال�سيدات الع�سرييات
الأوليات مثل :املدربة املعتمدة فاطمة الأملعي ،وزهرة
فايع ،و�شريفة مهدي ،وفوزية بارزيق .ومل يتوقف ال َق ُّط
حك ًرا على اجلدران فقط .بل جتاوزها لي�صل �إىل
املقتنيات ،والطباعة على املفرو�شات ،حتى الأزياء .لكن
وجوده على اجلدران مكانه الأول هو الأ�صالة وعنوان
الفن اجلميل يف منطقة ع�سري .فلم تخ ُل املزارات
ال�سياحية من جدارياته .ولقد عر�ضت عام  2015يف
مبنى الأمم املتحدة يف نيويورك جدارية بطول  18م ًرتا،
من ال َق ِّط الع�سريي� ،شارك فيها عدد من الفنانات
البارعات يف هذا ال َق ِّط ،وكانت با�سم «منزل �أمهاتنا».
وقد القت �إعجابًا الف ًتا .وكانت تلك اجلدارية مبنزلة
الدليل املادي على وجوب ت�سجيل هذا الفن �ضمن
الرتاث الثقايف الإن�ساين.
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الحزام
ذاكرة من عشق
«في باريس احتميت بقريتي أحملها
كنار ال تنطفئ ،كتبت الحزام أللقي السالم بالصوت الذي
يمكن أن يسمعوه ،إذ عرفت بعد
سنوات عديدة أن الشعوب القارئة ال تسمع إال
الصوت المكتوب».

رائدة نيروخ

تصوير :محمد سعيد آل مالح
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«روت لي أمي أن قريتنا كانت في البدء أغنية فريدة
تمامًا كالشمس والقمر».
 -أحمد أبو دهمان

ات�سمت منازل قرية �آل خلف بخ�صو�صية معمارية ،اعتمدت على الطني يف البناء .وجاءت �أغلب منازلها متعددة الأدوار ومت�شابكة،
م�ستمدة ذلك من �إرث العمارة الع�سريية.

حني

يتحول حب القرية �إىل �أهزوجة ع�شق،
ويعزف احلنني �أ�شواقه عرب كلمات تنفذ
�إىل �أعماق الروح امل�سترتة بدثار الوله ،عندها
مت�سي الذاكرة وعاء يحفظ تراث الأر�ض ورائحتها،
ي�ستقي من مطر ال�سماء مداده ،ويعيد ن�سج حكايتها
لتحفظها الأجيال القادمة .ف�أمة بال ذاكرة هي �أمة
ميتة ال م�ستقبل لها.
من ذكريات الطفولة ،ين�سج الكاتب �أحمد �أبو
دهمان خيوط روايته ،يف قرية �آل خلف يف �سراة

عبيدة يف جبال ع�سري .هناك حيث تعانق ال�شم�س
قمم اجلبال« ،وي�صعد» املطر �إىل ال�سماء« ،حيث
يولد الأطفال وهم مبللون بالغناء» ،يخط حكايته
باللغة الفرن�سية وين�شرها يف باري�س .يحتفي
باحلكاية املجتمع الفرن�سي ،وتدر�س يف عدد من
املدار�س واجلامعات الفرن�سية ،بعد �أن �أم�ضى يف
وهياما
عاما ،مل تزده �إال ول ًها
ً
فرن�سا �أكرث من ثالثني ً
بقريته الع�سريية ،فكانت روايته «احلزام» معزوفة
ع�شق يحتمي بها من �ضياع هويته وان�صهارها يف

بوتقة االغرتاب القريب والبعيد ،وي�ؤكد فيها �أ�صالة
الذات والرتاث .فكما لباري�س تاريخها ف�إن لقريته
� ً
أي�ضا تاريخها وعراقتها.
ال ميكننا �أن نتحدث مبو�ضوعية حني يتعلق
الأمر بالإف�صاح عن امل�شاعر فهي موطن لكل ما هو
طبيعي وخا�ص ،وال ميكن �أن ن�شاركها مع الآخرين
على �أكمل وجه .مع ذاك فقد حاول �أبو دهمان �أن
ي�شارك القارئ بع�ض ذكريات طفولته يف قريته،
التي منحها بعدً ا �أ�سطور ًيا .فكما يقول الفيل�سوف
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الفرن�سي غا�ستون با�شالر�« :إن البيوت التي فقدناها
�إىل الأبد ،تظل حية يف داخلنا وهي ُت ِّلح علينا لأنها
تعاود احلياة وك�أنها تتوقع منا �أن مننحها تكملة ملا
ينق�صها من حياة».
�إننا ال نتذكر الأماكن وذكرياتنا كما كانت ب�صورة
خا�صا حني
جمردة .بل ن�ضفي عليها لو ًنا �شخ�ص ًيا ً
نتذكرها .ونعيد يف �أحيان كثرية ت�شكيل ذاكرتنا
لتحمل معنى �شاعر ًيا يغذي احلنني �إىل موطن
طفولتنا .هنا مي�سي احلديث عن املكان حدي ًثا
مكثفًا عن الزمن � ً
أي�ضا .فاملكان يختزل الزمن.
من هذا املنطلق ميكننا تفهم تلك النزعة ال�شعرية
التي طغت يف رواية «احلزام» .ي�صف الكاتب قريته
قائ ًال« :هكذا بنى �أجدادنا القرية :كل حجر،
كل بئر ،كل ق�صيدة ،كل ورقة ،وكل خطوة حتمل

�أنفا�سهم وع�شقهم� ،آمالهم و�شقاءهم ،انك�ساراتهم
وانت�صاراتهم� ،أولئك الذين كانوا كل �صباح ي�شيدون
قريتهم وك�أن لي�س �أمامهم �إال نهار واحد لتخليدها».
تلك القرية التي ميتد تاريخها اىل �أكرث من ٥٠٠
عام ،بحقولها التي تالم�س قبة ال�سماء ،ونظامها
املعماري املميز ببيوتها ذات الأدوار املتعددة
املتال�صقة� ،أو كما يوثق ذلك الن�سق املعماري
بقوله« :القرية كانت ك�إن�سان واحد .حتى البيوت
املتداخلة على هيئة �أبناء العم ،لكل بيت مدخالن،
�أحدهما على الأر�ض والآخر على ال�سطح ،بحيث
كان يف �إمكاننا �أن ندخل كل بيوت القرية من
�سطوحها» .الهند�سة املعمارية جاءت متنا�سقة مع
نظام القرية االجتماعي املت�شابك .تعرب عن روح
الت�آلف و التعا�ضد بني �سكانها .فالفرد فيها ميثل

ت�ضم قرية �آل خلف كث ًريا من الأبراج التي كانت ت�ستخدم خمز ًنا للحبوب واملنتجات
الزراعية .وكانت ت�ستخدم � ً
أي�ضا للحماية واملراقبة.
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املجموع وتقع على عاتقه املحافظة على �شرفه
وعزته لأنه �شرف للقرية �أجمع .و�أي �أذى يطال
�أي فرد من �سكانها فك�أنه يطالهم جمي ًعا .لهم �أن
يفاخروا بنجاح �أي من �أبناء قبيلتهم وك�أنه جناحهم
ال�شخ�صي .هنا تذوب الأنا يف روح اجلماعة،
وتتحمل م�س�ؤوليتها الأخالقية جراء هذا االنتماء
القبلي .ويتعلم كل فرد �أن يحفظ ن�سبه «من يحفظ
ن�سبه يرفع �صوته» كما يقول الكاتب .هذا احلفظ
يتجاوز مرحلة تعداد �أ�سماء الأجداد �إىل امل�ضي
قدما على نهجهم يف ال�شجاعة والعزة.
ً
للمر�أة ح�ضور بارز يف رواية «احلزام» :فالأم
ق�صيدة �أبدية .فهي �شاعرة اجلبل تنب�ض باحلكمة
لدي يقني عميق ب�أن
حيث ي�صفها الكاتب« :كان ّ
النجوم لي�ست �إال كلمات ،وما على �أمي �إال قطفها

و�صياغتها �أغنيات» .والأخت ي�صفها الكاتب ب�أنها
ذاكرته .وحني عاتبت الأم ابنها على �ضربه �أخته
قالت له�« :أختك �أغنية .قل يل كيف ميكن لأحد �أن
ي�ضرب �أغنية؟» واحلبيبة يف قريته هي قو�س قزح،
بكل ما حتمله الداللة اللونية من انبعاث للحيوية
بطيفها اللوين املتعدد ،وبرمزية اخلري واخل�صب.
فقو�س قزح ال ي�أتي �إال بعد املطر.
هذه ال�صورة امل�شرقة الناب�ضة باحلياة والتقدير
واالحتفاء باملر�أة ،عرب عنها كثري من احلكايات
والأ�ساطري ال�شعبية التي �أوردها �أبو دهمان يف
روايته .كما يف �أ�سطورة حتول الفتيات �إىل قو�س
قزح ،و�أ�سطورة ال�شم�س والقمر عندما حتابا،
وفيها ال�شم�س متثل املر�أة ،والرجل ميثل القمر.
هذه الق�ص�ص ال�شعبية تعك�س �إر ًثا ح�ضار ًيا زاخ ًرا

تعد الأبراج بناء متق ًنا ب�أدوار متعددة ت�صل �إىل �سبعة
�أدوار ،تعتمد على �أ�سا�سات حجرية.
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«هكذا بنى أجدادنا القرية :كل حجر ،كل بئر ،كل قصيدة ،تحمل أنفاسهم
وعشقهم ،آمالهم وشقاءهم».
 -أحمد أبو دهمان

م�شهد لقرية �آل خلف التاريخية وتبدو من خلفها �أ�ضواء القرية اجلديدة التي ا�ستوطنها �أهلها كامتداد عمراين يف الع�صر احلديث .تقع
يف مقدمة ال�صورة املناطق الزراعية التي اعتمد فيها ال�سكان على الأمطار ب�شكل رئي�س.

باخليال ،ومتفاع ًال مع الطبيعة من حوله.
�أما عن حزام الذي ُ�سميت الرواية با�سمه ،فقد
كانت �أكرب خماوفه �أن يهجر ال�شباب القرية وتفقد
بذلك ذاكرتها .لقد ك ّر�س حياته كلها لتغذية الفتية
بق�ص�ص القرية .كان يع ّد العدة ليتقلد اجليل
القادم حمل �أعباء الذاكرة .قد تبدو �شخ�صيته
ذات �أبعاد �أ�سطورية جتمع املتناق�ضات بني ثناياها.
بني انتقا�صه من �ش�أن احلب واملر�أة وع�شقه للعمل
واحلقل واحتفائه بالرجل ،كان يرى �أن «الرجل
�سكني ،كله �سكني :نظراته� ،أفعاله� ،أقواله ،حتى
38

 -مارس 2018

نومه يجب �أن يكون حادًا كال�سكني� .سكني الرجل
هي قلبه وعقله ،حياته وموته ،يف حني ال ميكن �أن
نلوم املر�أة على �شيء».
هذه ال�شخ�صية التي ا�ست�شعرت التوج�س والريبة
عندما زحفت مظاهر احل�ضارة املدنية لت�صل �إىل
القرية ،كان يتخوف �أن تبدل املدر�سة نظام القرية
الرتبوي .ومع مقت حزام ال�شديد لها �إال �أنه قد �أر�سل
ابنه �إليها ،مدر ًكا �أن العلم هو حقل �أبناء القرية
اجلديد الذي عليهم �أن يح�سنوا زراعته ورعايته .تلك
ال�شخ�صية هي التي ح ّملت الكاتب م�س�ؤولية �صون

ذاكرة القرية ،فا�ستحقت �أن حتمل الرواية ا�سمه.
تتعدد الدالالت الرمزية مل�سمى احلزام الذي
اختاره الكاتب لروايته .احلزام هاهنا «يك�شف عن
�شاعرية الن�ساء وكربياء الرجال وزهوهم» .وليعرب
عن اخلط الفا�صل بني امنحاء الذات واندثارها
وبني زينتها حني تتقلدها طوق الذاكرة .احلزام يف
العرف القبلي يحمل �سكني الرجل وميثل �شرفه.
وك�أنه هنا يقابل حمل ذاكرة القرية التي ميثل
�ضياعها �ضياع وجوده .ويبقى احلزام ينتظر من
يح�سن حمله ب�أمانة �إىل الأجيال القادمة.
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متاحف

اللوفر أبوظبي

نخلة التاريخ الباسقة
يعرض المتحف أعما ًلا فنية تمتلك أهمية تاريخية
وثقافية واجتماعية تنتمي إلى أقدم العصور حتى الزمن المعاصر،
إلى جانب متحف لألطفال ومكتبة.

رحاب أبوزيد
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عندما

ت�سلمت دعوة هيئة الثقافة وال�سياحة يف
�أبو ظبي حل�ضور افتتاح متحف اللوفر،
انتابتني بهجة م�شوبة بت�سا�ؤل كبري :ما الذي يعنيه
هذا يف هذا املوقع يف الوقت الراهن؟ وعندما و�صلت
�إىل متحف اللوفر يف �أبوظبي ت�ساءلت :ما الذي
يعنيه ت�صميم املبنى على هذا النحو؟ وملاذا ا�ستغرق
�إن�شا�ؤه ع�شر �سنوات �إىل �أن حان موعد التد�شني
الر�سمي؟ احلقيقة �أن �شي ًئا واحدً ا ي�ضاهي عمق
املخيلة العمرانية يف الت�صميم هو التعقيد البليغ يف
تكوين املحتوى .ومبا �أننا منر ب�أزمة حمتوى عربي

عموما ف�إن مقتنيات هذا املتحف الإماراتي اخلليجي
ً
جديرة بزيارات عدة لقراءة االنفتاح ونوع احلوار
احل�ضاري بني الثقافات ،ناهيك من تغذية متوا�صلة
لعامل املعرفة.
البساطة في قمة التعقيد | يقع املتحف يف
قلب املنطقة الثقافية بجزيرة ال�سعديات ،مطلاً
على اخلليج العربي وجماو ًرا ملتحف مهم �آخر حتت
الإن�شاء هو متحف ال�شيخ زايد .جرى تطوير اللوفر
�أبوظبي بال�شراكة بني وكالة فرن�سا للمتاحف ومتحف

اللوفر بباري�سُ .و ِّقعت االتفاقية يف عام  2007و�شرع
املتحف �أبوابه على ف�ضاءات العامل يف عام .2017
حر�ص املعماري جان نوفيل ،احلائز جائزة بريتزكر
العاملية ،وهي مبنزلة جائزة نوبل للهند�سة املعمارية،
على �أن يكون ت�صميم متحف «اللوفر �أبوظبي»
انعكا�سا للأ�سواق العربية التقليدية .ولقد ا�ستخدم
ً
النخلة من حيث كونها فكرة جمالية وثقافية بارزة
يف القبة واملمرات ويف ذلك قال�« :أردتُ لهذا املبنى
�أن ي�شكل منطقة حممية تنتمي �إىل العامل العربي
وتتوافق مع اجلغرافيا املحيطة» .ي�شرح ال�صدر حقًا
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1

.2

�إبريق م�صنوع من عرق الل�ؤل�ؤ يعود �إىل الفنان
�أورازيو �سكوبا يف والية غوجرات الهندية.

.3

ت�سريحة حمراء ب�أدراج �أمامية �صممها املبدع
برينارد الثاين فان رايزنبريغ ،ومت ت�صديرها
من فرن�سا �إىل ال�صني.

.4

تعد لوحة فين�سينت فان غوخ التي �أبدعها عام
 1878با�ستخدام الألوان الزيتية على القما�ش،
من الأعمال املعارة �إىل متحف اللوفر �أبو ظبي
من جانب املتاحف الفرن�سية.

.5

�صندوق مث ّمن الأ�ضالع ُ�صنع من درع ال�سلحفاة
املطعم بعرق الل�ؤل�ؤ وخرز العنرب .يعود �إىل
ميا.
�أ�سرة تانغ التي حكمت ال�صني قد ً

2
�أن جتد نف�سك عند املدخل الذي يحتذي بال�صحراء
يف ات�ساعها واحتوائها ،وي�أخذك �إىل �أروقة �شا�سعة
تعلوها قبة يبلغ قطرها  180مرتًا بوزن �سبعة �آالف
طن من احلديد ،وهو وزن برج �إيفيل نف�سه يف
باري�س ،حمملة على �أربعة �أعمدة خر�سانية ،تعك�س
�أ�شعة ال�شم�س كتقاطع �أطياف النور عرب �سعوف
النخيل ،وك�أن نخلة كبرية تظلل املكان.
بصمة الشيخ زايد | يف لوحة بور�سالن مربعة
تنفرد على نحو متميز على حائط الردهة الأوىل،
ت�ستقبلك ب�صمة ال�شيخ زايد �آل نهيان ،رحمه اهلل،
حمو ًرا لكون متخيل ونقطة ارتكاز مل�ستقبل حلم به
قائد عظيم �أحب �شعبه وجمع �شملهم على االحتاد.
مقابل الب�صمة ،يتوقف الزائز �أمام اجلداريات
املنحوتة من رخام وحجارة بي�ضاء منقو�ش عليها
ن�صو�ص وكتابات بلغات عدة كال�سومرية والأكادية،

3
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�صنعت قبة املتحف من احلديد بقطر  180مرتًا.
تعك�س القبة �أ�شعة ال�شم�س من بني ثنايها وك�أنها
نخلة كبرية تظلل املكان.

 -مارس 2018

5

4

يقع المتحف في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات،
		
اً
مطل على الخليج العربي ومجاو ًرا لمتحف مهم
آخر تحت اإلنشاء هو متحف الشيخ زايد
				
�إ�ضافة �إىل �أن بع�ضها م�ستوحى من مقدمة
ابن خلدون ،وجمموعة مكتبة عاطف �أفندي يف
�إ�سطنبول ،ومن كتابات الفرن�سي مي�شيل دي مونتني
من مكتبة بلدية بوردو .وكانت الفنانة الأمريكية
جيني هولزر والفنان الإيطايل املبدع غبو�سيبي
بينوين قد توليا حتويل هذا الطوب اخلرا�ساين
الأ�صم �إىل �أياد مرحبة بالقادمني و«قوامي�س �ضوئية»
للعارفني وطالبي املعرفة� ،إذ كان الهدف و�سيبقى هو
حماولة التعرف �إىل الإن�سان باللغات كافة.
وكانت هذه اجلداريات العمل الفني الوحيد الذي
مل ُينقل �إىل املتحف ،بل مت اال�شتغال عليه يف موقعه.
القاعات االثنتا عشرة وعناوين جديدة
على الخارطة | لفت نظري �أن خط �سري
الرحلة اال�ستك�شافية والت�أملية بد ًءا من �أوىل
اً
و�صول �إىل القاعة الأخرية ،مرو ًرا
قاعات العر�ض
بعدد كبري من املنحوتات واللوحات واملج�سمات
وال�صناديق الزجاجية ،تت�سم بطابع ال يتبع
الت�سل�سل الزمني يف العر�ض .ومل ينطلق من بداية
ع�صر الكالم والنحت يف الع�صر احلجري كما هو
طابع كثري من املتاحف التقليدية .بل �أطلقت على

ال�صاالت م�سميات تعك�س �سمة م�شرتكة �أجمعت
عليها املقتنيات.
قاعة العرض  :1القرى األولى | تقدم
املعرو�ضات يف هذه القاعة الإن�سان البدائي ومتاثيل
الن�ساء ال�صغرية ،من بينها امر�أة برداء �صوف تعود
حل�ضارة �أوك�سو�س يف �آ�سية الو�سطى قبل حواىل
� 2000 – 1700سنة قبل امليالد� .إىل جانب جم�سمات
لكائنات تتعبد مبا ميكن تف�سريه من خالل خ�شوع
الكفني بع�ضهما فوق بع�ض يف و�ضعية �صالة.
قاعة العرض  :2القوى العظمى األولى |
تقدم احل�ضارة امل�صرية منحوتات متناهية الدقة
لب�شر بر�ؤو�س ثعابني ومنور .واملثري هنا وقوفك على
مدى التما�سك بني الروح واجل�سد الذي كان يظن
ذاك الإن�سان �أنه هو بالغه .و�سيطول الت�أمل يف
كناج
ق�سمات متثال رم�سي�س الثاين فرعون م�صر ٍ
�شامخ من ح�ضارة تعود �إىل �آالف ال�سنني.
قاعة العرض  :3الحضارات
واإلمبراطوريات | نعر�ض يف هذه القاعة

واحدة من �أندر لوحات الر�سم الكال�سيكي
العاملي اخل�شبية ،وهي لوحة ل�شخ�صية من
�شخ�صيات الفيوم� ،أو ما ي�سمى مبومياوات
الفيوم ،وهي لوحة من اللوحات الواقعية ر�سمت
على توابيت م�صرية.
قاعة العرض  :4األديان العالمية | هنا
تت�صفح عينا الزائر تاريخ الكتابة وال�سرد والعد.
ومن �أجمل املعرو�ضات خط عربي من �صفحة نادرة
من القر�آن الأزرق ،عالوة على ن�سخة من جز�أين
للإجنيل مرتج ًما للغة القوطية.
قاعة العرض  :5طرق التبادل التجاري
اآلسيوية | يحتوي املعر�ض على كثري من الآثار
العراقية العظيمة ،من �أهمها جم�سم لكوديا �أمري
لك�ش وهو واحد من �أ�شهر امللوك ال�سومريني ل�ساللة
لك�ش والتي كانت تعي�ش يف جنوب بالد الرافدين.
قاعة العرض  :6من المتوسط إلى
األطلسي | ال ينبغي حقًا �أن يتعجب �أحدنا
�إذا ما �شعر فج�أة �أنه حماط ب�أرواح يعرفها
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نافورة ال�ضوء التي �صنعها الفنان
ال�صيني �إي ويوي عام  2016من الزجاج
والفوالذ املقاوم لل�صد�أ.
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خوذة فوالذية ُط ِّعمت
بالف�ضة والزخارف
الذهبية ،تعود �إىل زمن
الدولة العثمانية يف
القرن اخلام�س ع�شر.

.7

جم�سم تاريخي للكرة
الأر�ضية �صنعه الإيطايل
فين�سينزو كورونيللي.

7

6

تعد مقتنيات هذا المتحف جديرة بزيارات عدة،
			
لقراءة االنفتاح ونوع الحوار الحضاري بين الثقافات،
ناهيك من تغذية متواصلة لعالم المعرفة
					
وتعرفه .فالعامل ي�ؤرخ هنا ملفهوم العائلة
الواحدة� .ستقود اجلولة الزائر م�أخوذً ا �إىل
مفرتق طرق بني �صاالت العر�ض ات�شح با�سم
«علم �أو�صاف الكون» ما يجعل الزائز متحفزً ا
ال�ستعادة قدرته على الربط بني اخليال والواقع،
بني املح�سو�س والالمرئي ،بني الر�سائل التي
طواها �أ�صحابها ور�سائل مل تف�ض بعد وحتتمل
ريا من الت�أويل.
كث ً

قاعة العرض  :9أسلوب جديد للعيش |
ع�شاق الفن الت�شكيلي �سيطيلون البقاء يف هذه
البقعة من املتحف الحتوائها على لوحات �شخ�صية
بديعة ،ولوحات عظيمة وك�أننا �أمام �شا�شات لوجوه
وتفا�صيل حقيقية .بع�ضها يخرب ق�صة و�أخريات
تبعث ر�سائل �أو و�شايات وحكايات احتفظت
بغمو�ضها وتف�سرياتها بني ري�شة �أ�صحابها
ووجدانهم.

قاعة العرض  :7العالم من منظور جديد |
حماولة لقراءة التاريخ ت�شبه تركيب لعبة ال�صور
املبعرثة ،لأن قط ًعا ناق�صة ال تعني �أن اللوحة ال
قيمة لها ،وال تعني � ً
أي�ضا �أن امل�شهد كامل ،كالتاريخ
الذي ت�صل ق�ص�صه �إلينا مبتورة النهايات .بع�ض
قطع التماثيل واملعرو�ضات �شهدت حماوالت كثرية
لإ�صالحها وترميمها لتجد �أن الك�سور والت�شققات
تظهر �أكرث مما تخفي.

قاعة العرض  :10عالم حديث | يندمج هنا
اجلزء الع�صري بالرتاث يف اقرتاب ذكي جدً ا من
�أكرث منطقة يهددها تهافت الأجيال احلديثة على
االعتماد على التقنية والأ�ساليب احلياتية ال�سريعة
واملقت�ضبة ،وما ينطوي عليه ذلك من تهديد للمعنى
والقيمة� .إال �أن متحفًا من هذا النوع ،كمتحف اللوفر
�أبوظبي ،يوثق ما بذله الإن�سان املعا�صر والقدمي من
جهود يف �سبيل احلياة والتعبري عن احلياة ،لإثبات
جوهره املكنون و�سر �إبداعاته الالنهائية.

قاعة العرض  :8في بالط األمراء | العمل
الفني ال�شامل «خيول ال�شم�س» ال ميكن �أن ي�صنف
على �أنه منحوتة فقط ،وهو لي�س جم�س ًما فح�سب!

قاعة العرض  | 11الفت للنظر وجدير
بالتقدير احلر�ص على الرتابط ون�سج خيوط من

التوافق والتتابع واالنتقال التدريجي بني القطع
متاما مع االنتقال
واللوحات يف تناغم مت�سق ً
التدريجي للقاعات .هنا يجيء عنوان القاعة
«احلداثة مو�ضع ت�سا�ؤل» ،الأمر الذي �سيفرت
ابت�سامة عن ثغرك بال �شك .فاحلداثة ب�صورها
كافة ال تزال مو�ضع �صراعات فكرية بني املثقفني
يف كل �أ�صقاع الأر�ض.
قاعة العرض  :12منبر عالمي | مبهرة
هي «نافورة ال�ضوء»� ،أو الرثيا ذات املالمح
اللولبية واملدالة بربيق بلوري ي�أ�سر الأنظار.
�إنها من �إنتاج الفنان �إي ويوي عام  2016بني
متاما على احلائط
برلني وبكني .تعتلي مقابلها ً
بعر�ضه الكامل لوحة من ت�سع �صور بعنوان:
«�شجرة العائلة» لت�شانغ هوان التي �أجنزت عام
 2000مقدمة من مركز بومبيدو املتحف الوطني
احلديث ،تدل على �أن العوملة ال تعني تبادل
ال�سلع واملعلومات فح�سب بل ت�شمل الهجرة
الب�شرية ،يف �إعالن �صريح عن تالقي اجلذور
ومتدد ال�شبكات االجتماعية يف ان�صهار وتفاعل
ب�شري مل ي�سبق له مثيل يف التاريخ.
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و�صف عنرتة بن �شداد ال�شاعر اجلاهلي خيله الأدهم يف املعلقة امل�شهورة
من الع�صر اجلاهلي قبل نحو خم�سة ع�شر قر ًنا من الزمن .ويف حني تناول
عنرتة مو�ضوع كالم احليوانات من منطلق عاطفي يبدو �أن للعلم احلديث كلمة �أخرى
يف مو�ضوع توا�صل الب�شر مع احليوانات.
قبل االنطالق يف التجارب العلمية للتوا�صل مع احليوانات ،يعلمنا اهلل ،عز وجل ،يف
القر�آن الكرمي �أنه ما من دابة يف الأر�ض وال طائر يطري بجناحيه �إال �أمم �أمثالنا .ويف
ق�صة �سليمان ،عليه ال�سالم ،جند �أن مبادرة الهدهد كانت �سب ًبا يف �إي�صال ر�سالة
التوحيد لقوم �سب�أ و�إميان ملكتهم بلقي�س .وكيف �أن النملة حر�صت على �سالمة بني
قومها كي ال يحطمنهم �سليمان ،عليه ال�سالم ،وجنوده.
هنا يطرح ال�س�ؤال :هل انتهى التخاطب املبا�شر بني الب�شر واحليوانات بعد الأنبياء،
عليهم ال�سالم؟ يف الواقع كانت هنالك ،وال تزال ،حماوالت جادة يف هذا ال�صدد،
ومن �أ�شهرها جتربة ال�شامبانزي لو�سي ،التي عا�شت يف املدة بني  1964و  ،1987حيث
رباها العامل موري�س تيمرلن من جامعة �أوكالهوما وزوجته جني منذ طفولتها كما
لو كانت طفلة من الب�شر .فتعلمت اجللو�س �إىل املائدة ،وا�ستخدام �أدوات الطعام،
ولب�س الثياب مبفردها ،وت�صفُّح املجالت وغريها .والأهم من هذا كله �أنها تعلمت
 140كلمة من لغة الإ�شارة الأمريكية .ولكن بعد �أن و�صل عمر لو�سي �إىل � 12سنة
�أ�صبحت ت�صرفاتها عنيفة داخل املنزل ما ا�ضطر العائلة �إىل نقلها �إىل غامبيا لتعي�ش
يف حممية متخ�ص�صة هناك .ولكن واجهت لو�سي �أوقاتًا ع�صيبة مل تتمكن فيها من
االندماج مع ال�شمبانزي ومل تنجب �أبناء .وهذا بحد ذاته م�ؤ�شر قوي �إىل مدى قوة
التوا�صل العاطفي الذي و�صلت �إليه لو�سي مع عائلتها الب�شرية.
ننتقل �إىل جتربة �أخرى مع الغوريال الأنثى هانابيكو التي ولدت عام ،1971
وجرى تدريبها وتعليمها ،بحيث �أ�صبحت قادرة على التخاطب عرب ا�ستخدام 1000
كلمة من لغة الإ�شارة الأمريكية ،وفهم  200كلمة �إجنليزية منطوقة ،وفق الفريق
املخت�ص يف حديقة حيوانات �سان فران�سي�سكو .يف الأ�سطر الآتية نقتب�س من الكاتبة
اليابانية تاكي�ؤوت�شي كوميكو يف كتابها« :النظرية الطفيلية اليابانية :الفريو�سات
وعقلية اليابان» التي �أوردت فيه حوا ًرا دار بني الغوريال واملدرب بلغة الإ�شارة عن
مفهوم على النحو الآتي:
املدرب :هذا الغوريال على قيد احلياة� ،أم ميت؟
وداعا.
الغوريال هانابيكو :ميوت ً
املدرب :عندما ميوت الغوريال كيف ت�شعر؟ خوف� ،سعادة� ،أم حزن؟
الغوريال هانابيكو :ينام.
املدرب :عندما ميوت الغوريال �إىل �أين يذهب؟
وداعا.
الغوريال هانابيكو :راح حفرة ً
وبالرغم من عدم اقتناع عدد من املخت�صني بهذه القدرات �إال �أن املو�ضوع طرح
يف �أبحاث علمية من�شورة ،ون�شرت عنه جملة نا�شيونال جيوغرافيك مرتني يف
عامي  1978و.1985
عاما
ننتقل �إىل جزر الباهاما حيث قامت الباحثة ديني�س هريزينج على مدى ً 29
بر�صد اللغة ال�صوتية واجل�سدية للدالفني ودرا�ستها ،وا�ستطاعت ت�سجيل �أ�صوات
معينة ،وتف�سري معانيها� ،إىل درجة متكنها من م�شاركة الدالفني يف �إحدى الألعاب،
والتوا�صل عرب �إطالق تلك الأ�صوات امل�سجلة ،التي ا�ستجابت لها الدالفني .وجا ٍر الآن
تطوير بدل مائية تقنية متقدمة متكن الب�شر من ر�صد �أ�صوات الدالفني وترجمتها،
وحماولة �إطالق هذه الأ�صوات للتوا�صل معها.
لكم �أن تت�صوروا كيف �سيكون مات ًعا �أن منتلك القدرة على التوا�صل مع املخلوقات
الأخرى العاقلة على كوكبنا الأزرق الذي ا�ستخلفنا اهلل ،عز وجل ،عليه .ومن �أب�سط
اال�ستخدامات التي ميكن التفكري فيها:
• التحذير املبكر من وقوع الهزات الأر�ضية ،واالنفجارات الربكانية التي متتلك
احليوانات قدرة ا�ست�شعار فائقة جتاهها.
• �أعمال البحث و�إغاثة ال�ضحايا.
• معرفة �أ�سرار املحيطات واملناطق غري امل�أهولة ،وا�ستك�شاف خرياتها.
• التطبيقات الأمنية والع�سكرية كاملراقبة والتج�س�س وغريهما.
�أكرث ما يثريين يف هذه الدرا�سات هو ما يقوله فينت كريف� ،أحد العلماء الذين
طوروا �أ�سا�سيات الإنرتنت� :إن هذه الأبحاث ملحاولة تعلم منطق احليوانات ومعرفته
�ستكون مفيدة لنا عند التوا�صل امل�ستقبلي مع الكائنات الف�ضائية يف الكواكب الأخرى،
�أو عندما ت�صل �إىل كوكبنا.
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اقتصاد

العولمة التي تبعث
على سخطنا
هناك ثالث مقاربات تقف وراء السخط
العالمي على العولمة.
جوزيف ستيغلتز •
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قبل

عاما ،ن�شرت كتاب «العوملة
خم�سة ع�شر ً
ومنغ�صاتها» (Globalization and Its
 ،)Discontentوهو الكتاب الذي حاولت فيه
�شرح الأ�سباب التي تقف وراء ذلك القدر الكبري
من اال�ستياء وعدم الر�ضا جتاه العوملة يف الدول
النامية .ويقف وراء ذلك بب�ساطة اعتقاد كثري
عمدا» للعمل
من النا�س �أن النظام كان «مرت ًبا ً
�ضدهم ،و�أن اتفاقيات التجارة العاملية كانت غري
عادلة ب�شكل وا�ضح.
حركت الآن حالة ال�سخط من العوملة موجة من
ال�شعبوية يف الواليات املتحدة ويف دول �أخرى ذات
اقت�صادات متقدمة ،بقيادة �سا�سة يزعمون �أن
النظام غري عادل لدولهم .ففي الواليات املتحدة،
ي�صر الرئي�س دونالد ترمب على �أن املفاو�ضني
التجاريني عن �أمريكا هُ ِزموا يف مواجهة نظرائهم
الذين تفاو�ضوا با�سم املك�سيك وال�صني .كيف � ًإذا
حتول �شيء كان يفرت�ض �أن يعود بالنفع على اجلميع،

إذا لم نتمكن من إدارة العولمة على النحو الذي
يجعل فوائدها تعم الجميع ،فمن المحتم
أن تزداد ِح ّدة ردود األفعال العنيفة من ِق َبل
		
الساخطين الجدد في الشمال والساخطين
القدامى في الجنوب

project Syndicate

©

يف الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء� ،إىل مو�ضع
للذم يف كل مكان تقري ًبا؟ وكيف ميكن التفاقية
جتارية �أن تكون غري عادلة لكل الأطراف؟
يرى �أولئك يف الدول النامية �أن تلك املزاعم
تبعث على ال�ضحك .فقد �صاغت الواليات املتحدة يف
الأ�سا�س قواعد العوملة و�أن�ش�أت م�ؤ�س�ساتها .ويف بع�ض
هذه امل�ؤ�س�سات ،مثل �صندوق النقد الدويل ،ال تزال
الواليات املتحدة تتمتع بحق النق�ض ،على الرغم من
تراجع دور �أمريكا يف االقت�صاد العاملي...
ومن منظور �شخ�ص ،مثلي ،كان يراقب املفاو�ضات
التجارية عن كثب لأكرث من ربع قرن من الزمان ،فمن
الوا�ضح �أن املفاو�ضني التجاريني الأمريكيني ح�صلوا
على �أغلب ما كانوا يريدون .فقد كانت امل�شكلة تتعلق
مبا كانوا يريدون ،و�صاغت ال�شركات �أجندة املفاو�ضني
خلف �أبواب مغلقة .وكانت �أجندة مكتوبة بو�ساطة
�شركات كبرية متعددة اجلن�سيات ول�صاحلها ،على
ح�ساب العاملني واملواطنني العاديني يف كل مكان.

يف الواقع ،كث ًريا ما بدا الأمر وك�أن العاملني،
الذين ر�أوا �أجورهم تنهار ووظائفهم تتال�شى ،مل
يكونوا �سوى �أ�ضرار هام�شية .فهم �ضحايا �أبرياء لكن
ال ميكن جتنب الإ�ضرار بهم يف م�سرية عنيدة �صوب
التقدم االقت�صادي .غري �أن هناك تف�س ًريا �آخر ملا
حدث ،وهو �أن �أحد �أهداف العوملة كان يرمي �إىل
�إ�ضعاف القدرة التفاو�ضية التي يتمتع بها العاملون،
وكانت ال�شركات تريد عمالة �أرخ�ص� ،أ ًيا كانت
طريقة احل�صول عليها.
ي�ساعدنا هذا التف�سري على �شرح بع�ض اجلوانب
املحرية لالتفاقيات التجارية .فلماذا ،على �سبيل
املثال ،تنازلت الدول املتقدمة عن واحدة من �أكرب
مزاياها ،وهي �سيادة القانون؟ يف واقع احلال،
�أعطت ال�شروط الواردة يف �أغلب االتفاقيات التجارية
الأخرية امل�ستثمرين الأجانب حقو ًقا �أكرث من تلك
التي يح�صل عليها امل�ستثمرون يف الواليات املتحدة.
فهم يعو�ضون ،على �سبيل املثال� ،إذا تبنت احلكومة
تنظي ًما يلحق ال�ضرر ب�صايف دخولهم ،مهما كان
ذلك التنظيم مرغو ًبا فيه ،ومهما كان حجم ال�ضرر
الذي قد تت�سبب فيه ال�شركات يف غيابه.
هناك ثالث مقاربات لل�سخط العاملي على العوملة.
تتلخ�ص الأوىل ،التي ميكن �أن نطلق عليها م�سمى
ا�سرتاتيجية ال�س فيجا�س ،يف م�ضاعفة الرهان على
العوملة كما كانت تُدار على مدى ربع القرن املا�ضي.
وي�ستند هذا الرهان ،مثله يف ذلك مثل كل الرهانات
�إىل �سيا�سات ثبت �إخفاقها (كاقت�صاد تقاطر الرثوة
�إىل الأ�سفل)� ،إىل الأمل يف جناح ال�سيا�سات نف�سها
بطريقة �أو ب�أخرى م�ستقب ًال .وتتمثل املقاربة الثانية
يف «الرتمبية» ،وهي �أن تبعد نف�سك عن العوملة،
�أم ًال يف �أن ي�ؤدي ذلك على نحو ما �إىل �إعادة عالمَ
وىل وم�ضى .لكن تدابري احلماية لن تُفلِح ،فوظائف
الت�صنيع �آخذة يف االنحدار يف خمتلف �أنحاء العالمَ ،
ذلك بب�ساطة لأن منو الإنتاجية جتاوز منو الطلب.
حتى لو عاد الت�صنيع ،فلن تعود الوظائف .ذلك
�أن تقنية الت�صنيع املتقدمة ،مبا يف ذلك الروبوتات،
تعني �أن الوظائف القليلة التي �ستن�ش�أ يف امل�ستقبل
تتطلب مهارات عالية و�سوف تكون يف مواقع خمتلفة
عن مواقع الوظائف املفقودة .ويبدو �أن هذا النهج،
مثله كمثل نهج م�ضاعفة الرهان ،حمكوم عليه
بالف�شل ،وهذا من �ش�أنه �أن يزيد من حدة ال�سخط
التي ي�شعر به من ت ُِركوا وراء الركب.
�سوف يف�شل ترمب حتى يف حتقيق هدفه املعلن
املتمثل يف خف�ض العجز التجاري ،والذي يحدده
التفاوت بني املدخرات املحلية واال�ستثمارات .والآن

بعد �أن حقق اجلمهوريون مرادهم وجنحوا يف
�سن ت�شريع التخفي�ض ال�ضريبي ل�صالح �أ�صحاب
املليارات� ،سوف تنخف�ض املدخرات الوطنية ويرتفع
العجز التجاري ،نظ ًرا لزيادة قيمة الدوالر( .يتحرك
العجز املايل والعجز التجاري م ًعا ب�شكل وثيق عادة،
حتى �إن اخلرباء يطلقون عليهما و�صف «العجزان
التو�أم») .وقد ال يروق هذا لرتمب ،لكن كما يتبني
له ببطء الآن ،هناك بع�ض الأمور التي ال ي�ستطيع
حتى ال�شخ�ص الذي ي�شغل �أقوى من�صب يف العالمَ �أن
ي�سيطر عليها.
�أما املقاربة الثالثة فهي احلماية االجتماعية دون
اللجوء �إىل تدابري احلماية التجارية ،وهو النهج
الذي تبنته دول ال�شمال ال�صغرية يف �أوروبا .فقد
�أدركت �أنه من حيث كونها دو ًال �صغرية فال بد �أن
تظل منفتحة .لكنها �أدركت � ً
أي�ضا �أن بقاءها منفتحة
من �ش�أنه �أن يعر�ض العاملني للخطر .وعلى هذا،
جل�أت �إىل �إن�شاء عقد اجتماعي �ساعد العاملني على
االنتقال من الوظائف القدمية �إىل وظائف جديدة
ومدهم ببع�ض العون يف الفرتة االنتقالية.
الواقع �أن دول ال�شمال الأوروبي جمتمعات
دميقراطية را�سخة ،لذا �أدركت �أن العوملة لن ت�ستمر ما
مل ي َر معظم العاملني �أنها تعود بالفائدة عليهم .كما
�أدرك الأثرياء يف هذه الدول �أن الفوائد �ستكون كافية
لكي تعم اجلميع �إذا ما عملت العوملة كما ينبغي لها.
ات�سمت الر�أ�سمالية الأمريكية يف ال�سنوات الأخرية
بج�شع جامح ،و�أكدت الأزمة املالية التي اندلعت يف
عام  2008هذه احلقيقة بو�ضوح .غري �أن اقت�صاد
ال�سوق ،على ما ك�شفت عنه بع�ض الدول ،رمبا يتخذ
�أ�شكا ًال ت�ساعد على تخفيف جتاوزات الر�أ�سمالية
م�ستداما،
والعوملة ،وتوفر يف الوقت نف�سه من ًوا
ً
وم�ستويات معي�شية �أعلى لأغلب املواطنني .وبو�سعنا
�أن نتعلم من هذه النجاحات ماذا يتعني علينا �أن
متاما مثلما ن�ستطيع �أن نتعلم من �أخطاء
نفعلهً ،
وا�ضحا،
املا�ضي ما ال ينبغي لنا �أن نفعله .وكما بات
ً
�إذا مل نتمكن من �إدارة العوملة على النحو الذي يجعل
فوائدها تعم اجلميع ،فمن املحتم �أن تزداد حِ دّة
ردود الأفعال العنيفة من ِق َبل ال�ساخطني اجلدد يف
ال�شمال وال�ساخطني القدامى يف اجلنوب.
* جوزيف �ستيغلتز� :أ�ستاذ يف جامعة كولومبيا وكبري
االقت�صاديني يف معهد روزفلت ونائب �سابق رئي�س
يف البنك الدويل وحائز جائزة نوبل يف العلوم
االقت�صادية عام .2001
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إسالميات

مخاطر اإلفساد في األرض
إن كل ما يقوم به المفسدون من جرائم مخالف لمنهج
اإلسالم في حفظ الدماء وصيانة الحقوق .فاإلسالم دين التسامح والعدل ،يدعو إلى كل خير
وفضيلة ،ويمقت كل شر وبغي ورذيلة.

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

خلق

اهلل تعاىل الإن�سان على الفطرة �سلي ًما
من �أي انحراف ،وح َّب َب �إليه ال�سلم،
وبغ َ
َّ�ض �إليه النفرة وال�شر واملف�سدة ،و�أكد �إقامة
العالقات بني النا�س على املودة والوئام ،واملحبة
والرتابط واالن�سجام ،وحذره من كل ما ي�ؤدي �إىل
�إيغار ال�صدور ،و�شحن النفو�س ،و�إيقاع العداوة
والبغ�ضاء بني بني الإن�سان ،و�أكد �أن ال�سالم يجب
ً
مرت�سخا يف
�أن ي�شيع يف املجتمعات ،و�أن يكون
نفو�س الأفراد ،و�أن يحول دون بواعث ال�شر ،ومنابع
الفنت ،وم�صادر الإف�ساد ،قال تعاىل} :ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜ{ (ف�صلت.)34 :

�إن الإ�سالم يريد من كل فرد من �أفراده �أن يكون
مفتاحا للمحامد والف�ضائل ،مغال ًقا
منب ًعا لل�سالمً ،
لل�شرور والرذائل ،حاجزًا مينع الف�ساد ،وميحق
اجلرمية والإف�ساد ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :امل�سلم
َمن َ�س ِلم امل�سلمون من ل�سانه ويده» متفق عليه.
وال�شريعة الإ�سالمية ت�ؤكد �إقامة املجتمع الآمن،
وت�ؤكد توفري االطمئنان للأفراد كافة ،والإح�سا�س
بال�سعادة والهناء والأمن النف�سي للإن�سان ،ف�إذا ما

جعل اهلل تعالى اإلنسان خليفة في األرض
ليعمرها ،ويستغل منافعها،
ويستمتع بما سخر اهلل له من فضائلها،
وال يمكن تحقيق ذلك إال بالحفاظ على
		
األمن االجتماعي ،وحماية النوع البشري
كل ما يقع من قتل وتدمير ،ونشر للبغي والجريمة،
مصادم لما جاء في النصوص الشرعية
المؤكدة أهمية وجوب المحافظة
			
على حقوق اإلنسان وفي مقدمتها
حقه في الحياة والعيش اآلمن
		

توافر له ذلك متكن من القيام مبا ُك ِّلف به يف هذه
احلياة من التكاليف ال�شرعية ،و�أدى دوره يف احلياة
االجتماعية ،وقام بوظائفه ُك ِّلها يف ارتياح تام،
وا�ستقرار وت�آلف مع الآخرين وان�سجام.
وجاءت مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية لتحقق
م�صالح العباد ،ودرء كل ظلم ُي َع ِّكر �صفو حياتهم �أو
ف�ساد .واملرجع يف معرفة معيار امل�صلحة واملف�سدة
ال يعود �إىل الرغبات ال�شخ�صية� ،أو الأهواء وامليول
الفردية ،و�إمنا يقررها ميزان ال�شريعة ،وتدل عليه
ن�صو�صها ،وفق نظرة من �أويل الألباب والنهى،
وذوي الب�صرية والفهم والهدى ،قال تعاىل} :ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ{ (امل�ؤمنون.)71 :

�إن هدي ال�شريعة الإ�سالمية وا�ضح املعامل ،حمكم
الثوابت ،يهدف �إىل حتقيق ال�سعادة الإن�سانية ،وحماية
احلياة الب�شرية ،و�صيانة الدماء ،واحلفاظ على حقوق
الإن�سان كافة ،وت�أكيد حرمتها ،و�شرع الإ�سالم كل ما
ر�سخ هذه احلقوق ،ويحميها من االنتهاك واالعتداء
ُي ِّ
عليها ،ويلزم اجلميع باحرتام قد�سيتها ،واالبتعاد عن
انتقا�صها� ،أو النيل منها و�إهدارها.
الإ�سالم يحرم كل �إف�ساد يف الأر�ض ،ومينع
كل اعتداء يوقع ال�ضرر بالإن�سان ،وينهى عن �أي
ت�صرف ي�ؤدي �إىل �إ�شعال نار العنف ،و�إذكاء �شرارة
التطرف والإرهاب.
يقول احلق جل وعز} :ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖ{ (هود ،)85 :ويقول تعاىل

ذكره} :ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯣ{ (الأعراف:
من الآية  ،)56والنهي عن الف�ساد ي�شمل كل �أنواعه،
ويع ُّم جميع �صوره و�أ�شكاله ،ف�أي ف�ساد �أو �ضرر يقع
على املواطنني الآمنني ،واملقيمني يف ظالل الدولة
وحمايتها ،فهو حم َّرم مقته الإ�سالم ،وحذر منه ،و�أعد
عقوبات �صارمة للمف�سدين ،وجزا ًء قا�س ًيا للمجرمني.
قال تعاىل} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
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ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟ{ (املائدة.)33 :

فتنطبق هذه العقوبات على كل من مار�س الف�ساد
والأذى �أ ًيا كانت �صورته� ،أو طريقة �إيقاعه ،حيث
يتناول من ق�صد ترويع املطمئنني ،وزعزعة �أمن
املجتمع باالعتداء على الأرواح و�إزهاقها ،و�سفك
الدماء املع�صومة وقتلها ،ون�شر الرعب يف النفو�س.
�إن هذه العقوبات التي ن�صت عليها الآية
الكرمية هي املنا�سبة للأفعال الإرهابية التي
يقرتفها املجرمون ،وميار�سها البغاة املعتدون،
فهي عقوبة �صارمة تالئم جرائمهم ،وتط َّبق عليهم
دون تردد وال حرج ،وال �شفقة �أو رحمة ،وهي كافية
لقمع غريهم من املف�سدين يف الأر�ض ،وتخلي�ص
املجتمع من بغيهم و�شرهم ،و�إراحة النا�س من
خطرهم ،وا�ستئ�صال �ش�أفتهم ،والق�ضاء على
عدوانهم و�إف�سادهم.
�إن اهلل تعاىل جعل الإن�سان خليفة يف الأر�ض
ليعمرها ،وي�ستغل منافعها ،وي�ستخرج خرياتها،
وي�ستمتع مبا �سخر اهلل له من ف�ضائلها ،و�أراد
اخلالقَّ ،
جل وعز ،بقاء النوع الإن�ساين ،وا�ستمرار
تنا�سله على هذه الأر�ض لت�سري عجلة احلياة،
وتنه�ض الأمم واملجتمعات ،وال ميكن حتقيق ذلك
�إال باحلفاظ على الأمن االجتماعي ،وحماية النوع
الب�شري ،وكل ما يقع من قتل وتدمري ،و�سفك
للدماء ،ون�شر للبغي واجلرمية ،كل ذلك م�صادم
ملا جاء يف الن�صو�ص ال�شرعية امل�ؤكدة �أهمية وجوب
املحافظة على حقوق الإن�سان ،ويف مقدمتها حقه يف
احلياة والعي�ش الآمن.
قال اهلل تعاىل} :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜ{ (البقرة� .)27 :إن كل ما

يقوم به املف�سدون يف الأر�ض من جرائم خمالف
ملنهج الإ�سالم يف حفظ الدماء و�صيانة احلقوق،
والنهي عن الظلم والبغي والإجرام .فالإ�سالم
دين الت�سامح والعدل ،يدعو �إىل كل خري وف�ضيلة،
وميقت كل �شر و�إف�ساد وبغي ورذيلة ،وي�ؤكد ال�سعي
لن�شر املحامد والق�ضاء على املفا�سد ،قال تعاىل:
}ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ

ﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ{ (املائدة :من الآية .)2
لقد ابتليت الأمة الإ�سالمية ببع�ض من ينت�سبون
�إليها ممن يف�سرون ن�صو�ص ال�شريعة وفق �أهوائهم،
وعلى �ضوء ما يخدم �أهدافهم وخمططاتهم ممن
جتردوا من الإن�سانية ،فاختاروا م�سلك الإف�ساد
واجلرمية لتنفيذ مقا�صدهم ،والو�صول �إىل غاياتهم،
فتجاوزوا �أحكام ال�شريعة ،وعاثوا يف الأر�ض ف�سادًا،
وقت ًال ودما ًرا ،وتخري ًبا و�إف�سادًا.
لقد ّ
وم َق َت ُه و َبينَّ َ
حذر الإ�سالم من الإف�سادَ ،
ونتائجه اخلطرية على الأفراد
ال�سلب ّية،
َ
�آثا َره َّ
واملجتمعات ،فالإ�سالم يرف�ض �أي م�سلك ي�ؤدي
�إىل تعري�ض حياة الآخرين و�أموالهم للخطر،
ومينع كل و�سيلة من �ش�أنها �أن ت�سلب �أمن النا�س
وراحتهم واطمئنانهم ،وميقت كل عمل ي�ؤدي �إىل
�إتالف الأموال واملمتلكات� ،أو يعرقل تنمية املجتمع،
و ُي َبدِّ د م�صالح الأمم والأفراد ،قال تعال} :ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ{ (البقرة.)12 -11 :

مصطفى صادق الرافعي

نابغة األدب

ُيعد

عب ِة
الأدب �أحد �أهم املجاالت املُ ِرّ
عما يجري يف َنف ِْ�س الأديب ،وما
يدور يف خَ َلجاتِه من عواطف وانفعاالت ملا
َر�سخَ يف نف�سه من �أنه
يجري حو َله ،وما ت ّ
القلب الناب�ض ،الذي يحمل �آمال الأمة
آالمها ،وما يمُ ليه عليه �ضمريه مِ ن وجوب
و� َ
قيامه مب�س�ؤوليته جتاه ن�شر القيم ال�سامية،
ب عنه �إمنا
والآداب الراقية ،و�أن ما ُي َع ِرّ ُ
يعك�س ثقافة بيئته وجمتمعه.
و ُيعد الأديب م�صطفى �صادق الرافعي
من �أبرز الأدباء يف تاريخ الأدب العربي ،بل
�أحد �أقطابه يف الع�صر احلديث ،حيث تن ّو َع
نتاجه الزاخر يف الأدب وال�شعر ،واملقالة
والبالغة ،وغري ذلك.
الرافعي �سنة 1298هـ املوافق
ولد
ّ
1881م بالقرب من القاهرة .ون�ش�أ يف
تر�سخت فيه الروح
بيت علم وثقافة ،حيث ّ
الإ�سالمية ،والآداب الفا�ضلة ،وت�أ ّثر بذلك
ت�أث ًرا ظهر يف جميع مراحل حياته ،و�أحلقه
والده باملدر�سة االبتدائية يف دمنهور،
حيث كان �أبوه قا�ض ًيا فيها ،ونال �شهادتها
بتفوق ،ثم �أ�صيب مبر�ض الزمه �سنني
عديدة ،وحني �أكمل الثالثني من عمره فقد
متاما.
�سمعه ً
وعلى الرغم من �أن الرافعي مل
يح�صل �سوى على ال�شهادة االبتدائية،
�إال �أن مواهبه الأدبية املتعددة ظهرت يف
�شخ�صيته مبك ًرا ،حيث عكف يف مكتبة
والده ،التي كانت زاخرة ب�شتى م�صادر
العلم واملعرفة ،وكان مي�ضي �ساعات
طويلة فيها.
يف الع�شرين من عمره� ،أخذ ين�شر
مقاالته النرثية ،ومقاطعه ال�شعرية يف عدد
من املجالت ،فبد�أت �شهرته ،وذاع �صيته،
و�أقبل الق ّراء على متابعة كتاباته ،فنال
ا�ستح�سانهم ،حيث كانت ال�سمة الإ�سالمية
بارزة يف �أدبياته ونقده وثقافته .ونظ ًرا
لتميز نتاجه الأدبي ،و�سمو معانيه ،وجزالة
�ألفاظه ،و�أ�صالة مبانيه ،جعلت كثريين
يرون �أنه فاق �أدباء زمانه ،فال يوجد من

معا�صريه ،من يقاربه يف لغته و�أ�سلوبه،
الأمر الذي �أدى �إىل معاداته من بع�ض
�أدباء ع�صره.
للرافعي �إ�سهامات بارزة يف
وقد كان
ّ
ال�شعر ،حيث بد�أ يقر�ضه يف �سن مبكرة،
وت�أ ّلق جنمه ،ولفت الأنظار �إليه ،ونال
حفاوة كربى من املهتمني به ،و�أ�صدر
�أربعة دواوين �شعرية ،منها ديوانه ال�شهري
اجتاها �آخر يف
«النظرات»� .إال �أنه اجته
ً
�أدبياته ،حيث ان�صرف عن ال�شعر ،وركز
على الكتابة النرثية ،وبرزت عبقريته
و�إبداعاته يف هذا امليدان ،وو�صل �إىل
مكانة عالية يف الأدب العربي املعا�صر،
«وحي
و�أ�صدر كث ً
ريا من امل�ؤلفات ،منها ُ
القلم» وهو مقاالت متنوعة ،م�ستوحاة
من احلياة االجتماعية املعا�صرة ،و«حتت
راية القر�آن» ،و«�أوراقُ الورد» ،و«�إعجا ُز
القر�آن والبالغة النبوية».
•
•
•
•
•
•
•

ومن �أقواله النرثية ال�شهرية:

ال�صديق :هو الذي �إذا ح�ضر ،ر�أيتَ كيف
نف�سك لتت�أمل فيها ،و�إذا غاب،
تظهر لك ُ
�أح�س�ستَ �أن جز ًءا منك لي�س فيك.
�إن مل تزد على احلياة �شي ًئا ،ف�أنت
زائ ٌد عليها.
الثوب ال َقذِ ر� ،أن تنزل
يف�ضح
�أ�ش ّد ما
َ
فيه رقع ٌة نظيف ٌة ،لها ِج َّد ٌة ورونق.
اليوم الذي يكون فيه كل النا�س عقالء
يف الر�أي ،يكون كل النا�س جمانني يف
احلقيقة.
الأُ َّم ُة ال تحَ ْ َيا �إذا مات َْت ُلغتُها ،و َلنْ تمَ وتَ
ُلغ ُة �أُ َّم ٍة ح َّية.
يوما باق ًيا من العمر ،هو للم�ؤمن
� َّإن ً
ُعم ٌر ما ينبغي �أن ُي�ستهانَ به.
�إن ال�سكوت من �أكرب ف�ضائل املر�أة،
وقلي ًال ما وفقت �إليه!

تويف م�صطفى �صادق الرافعي :يوم
الإثنني 1356/2/29هـ1937/5/10 ،م،
رحمه اهلل رحمة وا�سعة.
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صحة

خشونة المفاصل
سبل الوقاية والعالج
يسهم التشخيص المبكر للمرض
وتلقي التعليمات الخاصة بالوقاية من المضاعفات
المستقبلية في حماية الغضاريف من التآكل ،أو تراجع
الحالة الصحية للمرضى.

د .طارق تركي
استشارى جراحة العظام والعناية بالقدم
والقدم السكري
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تعاين

�شريحة وا�سعة من مر�ضى العظام ما
ُيعرف بخ�شونة املفا�صل .وي�صنف هذا
املر�ض �أحد الأمرا�ض املزمنة وا�سعة االنت�شار ،التي
تت�سبب يف تكدير �صفو حياة امل�صابني به ،ب�سبب
ما يلقيه من قيود على حريتهم يف احلركة ،وما
ي�سببه من �آالم مع كل ن�شاط �أو ممار�سة يف حياتهم
اليومية ،الأمر الذي يدفعهم �إىل البحث عن الو�سائل
العالجية التي ت�ساعد على تقليل م�ضاعفات املر�ض
وحت�سني جودة احلياة.
تبلغ ن�سبة الإ�صابة بخ�شونة املفا�صل نحو  % 30يف
عاما ،وترتفع الن�سبة �إىل  % 70بعد
عاما– ً 65
عمر ً 45
�سن اخلام�سة وال�ستني .وتعد الن�ساء الأكرث ً
تعر�ضا
للإ�صابة بخ�شونة املفا�صل يف ال�سن املتقدمة.
الغضاريف وحماية العظام | تت�سم
الغ�ضاريف بالقوة واملرونة ،وهي م�س�ؤولة عن
حماية العظام من الت�آكل ب�سبب االحتكاك الناجت
عن حركة املف�صل .كما �أنها تعمل على امت�صا�ص

ال يلجأ الطبيب إلى استخدام المفاصل الصناعية
إال بعد نفاد جميع الوسائل العالجية األخرى،
وذلك الرتفاع تكلفة المفصل الصناعي،
وضرورة تبديله عن طريق عملية جراحية أخرى
بعد نحو عشر سنوات
			
ال�صدمات التي يتعر�ض لها املف�صل� ،إ�ضافة �إىل
�إك�سابه �سهولة احلركة و�سال�ستها .واملالحظ �أن
هناك مناطق حمددة يف املفا�صل �أكرث عر�ضة
للخ�شونة من غريها ،وهي مف�صل الركبة ،ومف�صل
الفخذ ،ومف�صل الر�سغ ،والفقرات العنقية ،و�أ�سفل
العمود الفقري.
كيف تحدث الخشونة؟ | يت�سبب التحميل
الزائد على املف�صل الطبيعي يف حدوث اخل�شونة،
وعلى الرغم من متتع بع�ض النا�س بوزن مثايل �إال �أن
اخل�شونة قد حتدث لديهم .ويرجع ال�سبب يف ذلك
�إىل وجود مف�صل م�صاب من الأ�سا�س .وتت�سبب قلة
احلركة يف حدوث خ�شونة يف املفا�صل ملا تخلفه من
�ضرر على الغ�ضاريف التي تتغذى يف �أثناء ال�ضغط
واالنب�ساط اللذين يحدثان يف احلركة� ،إذ متت�ص
ال�سكر والربوتني من الأن�سجة املحيطة ،ولذلك ف�إن
الك�سل وقلة احلركة تت�سبب يف قلة تغذيتها ومن ثم
جعلها عر�ضة للخ�شونة.
املعلومات ال�سابقة ال تعني �أن يتجه البدناء الذين
يفوق وزنهم 120
كيلوجراما �إىل ممار�سة متارين
ً
اجلري قبل �إنقا�ص وزنهم ،لأن ممار�سة الريا�ضة
يف هذه الظروف قد ت�ؤدي �إىل حدوث �ضغط كبري
على الغ�ضاريف ي�صيبها بالت�آكل والتلف .فال�سمنة
املفرطة� ،أو زيادة الوزن وما يخلفانه من حتميل
دائم على املف�صلُ ،يعد من الأ�سباب اجلوهرية يف
حدوث اخل�شونة.
من الأ�سباب الأخرى التي قد ت�سبب اخل�شونة
حدوث �إجهاد للمف�صل ب�سبب ظروف العمل القا�سية،
�أو تكرار الإ�صابة يف املف�صل نف�سه �أكرث من مرة،
�إ�ضافة �إىل عوامل تقدم ال�سن.
أعراض مزعجة | تظهر متاعب اخل�شونة
و�أعرا�ضها يف �صورة �أمل م�صاحب حلركة املف�صل،
كما يعاين املري�ض تيب�س املف�صل عند اال�ستيقاظ
�صباحا� ،إ�ضافة �إىل تورم نتيجة لاللتهاب،
من النوم
ً
وحمدودية مدى املف�صل عند احلركة .وقد تزداد
الأعرا�ض حتى ت�صل �إىل �أن ي�صبح املري�ض طريح
الفرا�ش� ،أو الكر�سي املتحرك يف الأحوال املتقدمة
من املر�ض.
عادة ما ي�ؤدي ت�أخر املري�ض يف تلقي العالج �إىل
حدوث م�ضاعفات قد جتربه �أحيا ًنا على ترك عمله،
�أو تغيريه بعمل �آخر ال يتطلب املجهود ال�سابق نف�سه،

وذلك لتفادي التعر�ض للأمل� ،أو حدوث امل�ضاعفات
التي تزيد احلالة �سو ًءا.
أعمال المنزل | تفر�ض احلياة املعا�صرة كث ًريا
من االلتزامات والقيود التي حتول دون القدرة على
ممار�سة التمارين الريا�ضية ،ما يجعل حركاتنا
مق�صورة طوال اليوم على ال�سري بني املكاتب �أو
احلجرات .ون�سمع كث ًريا من ربات البيوت �أنهن يعملن
طوال اليوم ،وعلى الرغم من ذلك تعتل ع�ضالتهن
ومفا�صلهن ،وتعاين ال�ضعف ال�شديد والت�آكل.
احلقيقة �أن كل تلك احلركات امل�ستمرة وغري
املنتظمة ،ال ت�ضيف �إىل قوة ع�ضالت املر�أة ،بل رمبا
تكون �سب ًبا يف �ضعفها .فالركبتان مث ًال �إذا ا�ستمرت
ال�سيدة العاملة �أو ربة املنزل يف ا�ستهالكهما بحركات
خاطئة غري حم�سوبة ،ومل حتر�ص على ممار�سة
متارين تقوية الع�ضالت املحيطة بهما ،ف�إنها بذلك قد
تتعر�ض اللتهابات مف�صلية غري ظاهرة �سرير ًيا ،ولكن
مع تكرار حدوثها �ستتكون بدايات التهاب مف�صلي
ظاهرة ،تكون نواة حلدوث خ�شونة الغ�ضاريف الح ًقا.
يجدر التو�ضيح �أن خ�شونة املفا�صل ال تُعد ً
مر�ضا
وراث ًيا ،و�إن كانت هناك بع�ض العوامل الوراثية التي
قد ت�ؤدي �إىل رفع احتمالية الإ�صابة باخل�شونة ،مثل
ال�سمنة� ،أو الروماتويد املف�صلي.
تختلف املفا�صل الأكرث عر�ضة للإ�صابة باخل�شونة
من �شخ�ص �إىل �آخر ح�سب طبيعة العمل� ،أو التاريخ
ال�سابق يف التعر�ض للإ�صابة يف مف�صل معني.
فبينما تكرث الإ�صابة باخل�شونة يف مف�صلي الركبة
يف ال�سيدات املتقدمات يف ال�سن الالئي يعانني
وز ًنا زائدً ا ،جند �أن ن�سبة الإ�صابة بخ�شونة مفا�صل
اليدين ترتفع بن�سبة �أكرب يف ال�سيدات امل�صابات
بالروماتويد.
الوقاية من الخشونة | تتعدد الأمرا�ض
التي ت�صيب املفا�صل ،ولكن تبقى اخل�شونة �أكرث
�شيوعا على الرغم من �إمكانية
هذه الأمرا�ض ً
الوقاية منها وجتنب حدوثها .فالأمل ،عادة ،يكون
ً
ب�سيطا يف البداية ،وال ميثل عائقًا لأن�شطة احلياة
املختلفة� ،إال �أن الت�شخي�ص املبكر يف هذه املرحلة
وتلقي التعليمات اخلا�صة بالوقاية من امل�ضاعفات
امل�ستقبلية� ،أو احل�صول على العالج حتت �إ�شراف
الطبيب املخت�ص ،تبقى جميعها اخليارات الأمثل يف
التعامل مع حاالت اخل�شونة يف بداياتها� .إذ يحر�ص

الطبيب على الت�أكد من و�ضع املري�ض بعد اال�ستماع
�إىل �شكواه و�إجراء الفح�ص ال�سريري وعمل الأ�شعة
املطلوبة على املف�صل ،حتى يتمكن من اتخاذ
الإجراء الأن�سب مع احلالة.
العالج | معرفة املري�ض بطبيعة مر�ضه جتعله
�أكرث قدرة على تفهم طرق العالج .وتعد ممار�سة
التمارين الريا�ضية ب�صفة يومية هي �إحدى �أ�شهر
طرق العالج ،ال �سيما ريا�ضة امل�شي ملدة ن�صف �ساعة
يوم ًيا بانتظام� .إذ ت�سهم هذه املمار�سة �إىل جانب
ما حتققه من فوائد عامة للج�سم ،يف التخل�ص من
الوزن الزائد على نحو تدريجي ،وتقلي�ص ال�ضغط
على الغ�ضاريف .كما ينبغي على املري�ض � ً
أي�ضا �أن
يحر�ص على التخل�ص من وزنه الزائد عرب �أنظمة
التغذية ال�صحية ،و�أال يتبع الأنظمة الغذائية القا�سية
التي رمبا تُ�ضعف الع�ضالت والأربطة املحيطة
باملفا�صل ،ومن ثم تزيد من �سرعة ت�آكل الغ�ضاريف
وحدوث اخل�شونة املبكرة.
يعتمد العالج الدوائي خل�شونة املفا�صل على
جمموعة م�ضادات االلتهاب التقليدية لتخفيف
الأمل وااللتهاب ،ولكن تبقى لهذه الأدوية م�ضاعفات
جانبية ،ومنها حدوث حمو�ضة و�أمل باملعدة،
والإح�سا�س بالغثيان ،وامليل للقيء ،وغري ذلك من
م�ضاعفات.
هناك طريقة �أخرى للعالج تعتمد على تقليل الأمل
الناجت عن خ�شونة املفا�صل دون م�ضاعفات ،وذلك
باحلقن املو�ضعي للمفا�صل بعقارات تعيد تن�شيط
الغدد املوجودة يف الغ�شاء املبطن للمف�صل ،وهو
ما يجعلها تفرز ال�سائل املف�صلي ،وتذيب التليفات
املوجودة داخل املف�صل ،وتُزيد مدى حركته على
نحو �أكرب ،وبذلك حتميه من زيادة الت�آكل .وت�سهم
هذه الطريقة يف �شفاء ن�سبة كبرية من املر�ضى دون
احلاجة �إىل التدخل اجلراحي.
التدخل الجراحي | يعمد �إىل التدخل اجلراحي
لإزالة الزوائد العظيمة والت�آكالت داخل املف�صل
متاما من الأمالح الروماتيزمية املرت�سبة
وغ�سله ً
داخله .وال يلج�أ الطبيب �إىل ا�ستخدام املفا�صل
ال�صناعية �إال بعد نفاد جميع الو�سائل العالجية
الأخرى ،وذلك الرتفاع تكلفة املف�صل ال�صناعي،
وكذلك �ضرورة تبديله مبف�صل �آخر بعد نحو ع�شر
�سنوات عن طريق عملية جراحية �أخرى.
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البروتين النباتي
ضرورة أم خيار؟
تقليل اللحوم ،وزيادة األطعمة
النباتية المحتوية على
البروتينات هما طريقتان صحيتان
لتغذية اإلنسان.

أماني الددا
اختصاصية تغذية عالجية

من ال�شائع اتباع كثري من النا�س للنظام
الغذائي النباتي ،ويجري ذلك عادة
بعد درا�سة لتعلم التوازن بني الأطعمة لتجنب
امل�شكالت ال�صحية التي تنتج عن عدم تناول
�أنواع حمددة من الطعام .ولكن بع�ض النا�س
نوعا من التغيري
يتبعون هذا النظام الغذائي ً
فقط� ،أو ت�شب ًها بغريهم.
من �أكرث العنا�صر التي ت�شكل اختال ًفا يف النظام
الغذائي النباتي الربوتينات .فاختيار الربوتينات
النباتية بد ًال من احليوانية ميثل العامل الأهم الذي
يدعم نظرية فوائد النظام النباتي للج�سم� .إذ
�إن تناول الربوتينات احليوانية ب�إفراط وال �سيما
اللحوم احلمراء قد يزيد من احتماالت الإ�صابة
بت�صلب ال�شرايني بح�سب بع�ض الدرا�سات� ،إ�ضافة
�إىل داء النقر�س ،وااللتهابات ،وتَ�ش ُّكل احل�صوات،
بل الإ�صابة بال�سرطان.
فكيف ندخل الربوتني النباتي �إىل حياتنا،
ونقلل من الربوتني احليواين ،دون خ�سارة
العنا�صر الغذائية املفيدة؟ وهل �إدخال الربوتني
النباتي �ضرورة؟
ما أهمية البروتين للجسم؟ | من �أجل
احلفاظ على �صحة اجل�سم ،من املهم احل�صول
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على كل الفيتامينات واملغذيات الكفيلة بتزويدنا
بالطاقة ووقايتنا من الأمرا�ض .ونح�صل على
هذه املغذيات عرب املجموعات الغذائية الثالث:
الربوتني ،والدهون ،والكربوهيدرات .عندما
نتحدث عن احل�صول على الربوتني يف النظام
الغذائي فهذا ال يعني اللحوم وم�شتقات احلليب
فقط ،بل �سنجدها يف املك�سرات ،وبع�ض �أنواع
احلبوب ،والبقوليات .تتكون الربوتينات من
كثري من الأحما�ض الأمينية ،ومتد الإن�سان
بالطاقة املفيدة ل�صحته .ويدخل الربوتني
يف تركيب ال�شعر ،والأظفار ،وخاليا اجل�سم
وع�ضالته املختلفة.
تلعب البروتينات دورًا مهمًا في:
• ال�شفاء من الأمرا�ض ،والت�سريع من التئام
اجلروح.
• جتديد �أن�سجة اجل�سم و�إ�صالح التالفة
منها ،ال �سيما �آثار الندبات �أو احلروق.
• �إنتاج الإنزميات والهرمونات ،التي تقوم
بكثري من الوظائف احليوية ال�ضرورية
جل�سم الإن�سان.
• الوقاية من الإ�صابة برتقق العظام �أو ه�شا�شتها،
ال �سيما يف املراحل املتقدمة من العمر.

زيادة األطعمة النباتية | �أو�ضحت منظمة
ال�صحة العاملية �أن تقليل اللحوم ،وزيادة الأطعمة
النباتية املحتوية على الربوتينات هي طريقة �صحية
�أف�ضل ،وذلك الحتوائها على ن�سبة كبرية من الدهون
غري امل�شبعة التي تقي من الكولي�سرتول .كما �أنها متد
اجل�سم بالألياف ،والفيتامينات ،والإنزميات التي
يحتاج �إليها .ولكن يجدر التو�ضيح ب�أن هناك نحو 20
نوعا من الأحما�ض الأمينية التي ي�ستخدمها ج�سم
ً
الإن�سان لبناء الربوتينات ،وت�صنف هذه الأحما�ض
الأمينية �إما كاملة �أو غري كاملة .وتكون الربوتينات
املوجودة يف اللحوم واملنتجات احليوانية الأخرى
بروتينات كاملة� ،أي �أنها تقدم جميع الأحما�ض
الأمينية التي ال ي�ستطيع اجل�سم �صنعها بنف�سه� .أما
الربوتينات النباتية فهي بروتينات غري كاملة� ،أي يجب
�أن ت�ضاف �إليها بروتينات �أخرى كي يح�صل اجل�سم
على جميع الأحما�ض الأمينية الالزمة له.

البروتين الحيواني أم النباتي؟

بعض المغذيات هي أكثر وفرة في البروتين الحيواني مثل:

•
•
•
•
•

فيتامني «د» املوجود يف الأ�سماك الزيتية ،والبي�ض ،والألبان .وحتتوي الربوتينات النباتية على
فيتامني «د» � ً
أي�ضا ،ولكن ّ
يف�ضل اجل�سم امل�صدر احليواين لأنه �سهل االمت�صا�ص.
فيتامني «ب »١٢املوجود يف الأ�سماك ،واللحوم ،والدواجن ،ومنتجات الألبان.
�أوميجا  ٣املوجود يف الأ�سماك الدهنية ،وهي مهمة جدً ا ل�صحة املخ.
احلديد :يوجد يف اللحوم احلمراء ،وكذلك يف البقولياتّ ،
ويف�ضل اجل�سم احلديد احليواين
عن النباتي ل�سهولة امت�صا�صه.
الزنك املوجود يف م�صادر الربوتني احليواين ،مثل :حلم البقر ،وحلم ال�ض�أن ،كما �أنه
ي�سهل امت�صا�صه يف اجل�سم �إذا كان من م�صادر الربوتني احليواين.

على الرغم من أهمية البروتين النباتي لإلنسان،
		
إال أن الجسم يحتاج ً
أيضا إلى البروتين الحيواني .لذلك ينبغي علينا
تحقيق التوازن في اختياراتنا للطعام
		
لتجنب المشكالت الصحية الناتجة عن اإلفراط
في تناول أطعمة محددة
				
مصادر البروتين النباتي وفوائدها

من بني امل�صادر اجليدة للح�صول على الربوتني النباتي جند املك�سرات ،وزبدة املك�سرات ،والبذور� ،إ�ضافة �إىل عائلة البقوليات ،مثل :العد�س ،والبازالء املجرو�شة،
واللوبيا ،والفول ،و�أنواع �أخرى من البقوليات ،مثل :الفا�صولياء ،واحلم�ص .وفيما ي�أتي فوائد بع�ضها وكمية الربوتني التي حتتويها:

الفاصولياء
تُعد �أحد امل�صادر
الرئي�سة للربوتني،
وت�سهم على نحو كبري
يف �إمداد اجل�سم
باالحتياجات اليومية
املو�صى بها من
الربوتني� ،إذ حتتوي
الفا�صولياء ال�سوداء
واحلم�ص على ما
جراما
يقرب من ً 15
من الربوتني لكل كوب،
كما �أنها م�صدر ممتاز
للألياف.

فول الصويا
يحتوي على ما ن�سبته
جراما �إىل 29
ً 22
جراما من الربوتني
ً
لكل  1كوب مطبوخ ،كما
�أنه غني بالأوميجا 3
والأحما�ض الدهنية غري
امل�شبعة ،التي ت�سهم يف
تعزيز �صحة القلب،
وتقليل االلتهابات.

العدس
م�صدر كبري للربوتني،
ال �سيما يف منطقة
البحر الأبي�ض
املتو�سط .ويقدم ثالث
�أكرب كمية من الربوتني
من امل�صادر النباتية،
حيث يحتوي كل كوب
جراما من
على نحو ً 15
الربوتني ،وهو � ً
أي�ضا
م�صدر كبري لفيتامني
ب.1

الكينوا
م�صدر جيد للربوتني،
حيث يوفر جميع
الأحما�ض الأمينية
الأ�سا�سية ،ويوفر كوب
واحد مطبوخ من
الكينوا نحو  8جرامات
من الربوتني.

الفول السوداني
من البقوليات التي
متثل م�صد ًرا ممتازًا
للربوتني� ،إذ توفر ما
بني  7جرامات �إىل 9
جرامات من الربوتني
لكل �أوقية .و�أظهرت
الدرا�سات �أن من
يتناول الفول ال�سوداين
غري اململح ،مرتني يف
الأ�سبوع� ،أقل عر�ضة
لزيادة الوزن بن�سبة
 % 30من الذين ال
يتناولونه على الإطالق.

اللوز
يحتوي على ما يقرب
من  6جرامات من
الربوتني لكل �أوقية ،كما
�أنه ي�ساعد على نحو
كبري على �صحة القلب،
الحتوائه على كثري من
املواد امل�ضادة للأك�سدة.

اخلال�صة �أن االعتدال هو احلل حلياة �صحية ،فكما �أن الربوتني النباتي مهم ،كذلك يحتاج اجل�سم �إىل الربوتني احليواين .ف�إذا توازن اختيارنا للطعام ف�إننا جننب
�أنف�سنا امل�شكالت ال�صحية الناجتة عن الإفراط يف بع�ض الأطعمة .و�أخ ًريا ف�إن الربوتني النباتي هو اختيار �سليم و�ضرورة �إذا تناولناه بطريقة �صحيحة� ،أي بدمج عدة �أنواع
نباتية م ًعا �أو مع الربوتني احليواين ،للح�صول على جميع الأحما�ض الأمينية التي يحتاج �إليها اجل�سم.
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أسرة

تقنيات مفيدة
لرعاية أطفالنا
أسهمت التطبيقات واألجهزة الذكية في
تعزيز أساليب الرعاية والمتابعة وتأدية المهام
المنزلية على نحو فاعل.

فهد بن فيصل الحجي
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ارتباط

التقنية بالطفولة يف �أذهاننا تطغى
عليه ال�سلبية ل�سبب ما .فالتقنية هي
«الوح�ش املرعب» الذي يفتح لأطفالنا بوابات ال�شر
واجلحيم ب�شتى �أنواعها .و�صراعنا اليومي معهم
يدور حول كيفية التقليل من ا�ستخدامهم للتقنية،
ودفعهم دف ًعا للأمور الأخرى التي ن�ش�أنا عليها
كاملهارات اليدوية ،والقراءة ،وغريهما.
املو�ضوع و�صل بكثري من الآباء والأمهات ليحلموا
بحياة من غري تقنية� .إذ يرون �ش َّرها �أكرث من
خريها ،و�أنه من ال�صعب �ضبط بوابات ال�شر التي
ت�أتي بها التقنية .ولكن يف الوقت نف�سه الذي نرى
فيه التقنية خط ًرا على �أطفالنا ،ف�إننا نرى �أن
التقنية جعلت حياتنا �أ�سهل ،يف االت�صاالت والنقل
واملعرفة وال�صناعات وغريها من الأمور ،مبا يف ذلك
امل�ساعدة على تربية �أطفالنا.
هنا بع�ض التقنيات احلديثة التي ميكن لها �أن
ت�ساعد على �أداء املهام اليومية يف عملية الرتبية.

النجدة! لقد فقدت ابني!
م َّر كثري من الآباء بهذه التجربة املريعة� .أن يكون يف
مركز جتاري� ،أو حديقة� ،أو على الكورني�ش� ،أو يف
املالهي� ،أو يف احلرم املكي �أو املدين ،ويلتفت حوله
ليفاج�أ ب�أن ابنه ال�صغري الذي كان يلعب �إىل جواره
منذ ثوان قد اختفى.
من التقنيات املفيدة التي تعمل على احلماية من
هذه املواقف ال�صعبة هي تقنية التتبع� ،سواء كانت
عن طريق نظام التتبع  ،GPSوهو �أ�شهرها� ،أو عن
طريق تقنيات �أخرى �أب�سط .كل ما على الوالد �أن
يفعله هو �أن ي�ضع هذا اجلهاز ال�صغري يف مالب�س
قدر اهلل ،حدث هذا املوقف ،يرفع
الطفل ،ولو ،ال َّ
ال�شخ�ص جواله ليعرف موقع ابنه على الفور.
كثري من ال�شركات حول العامل �أنتجت �أجهزة
تتبع للأطفال ،منها جهاز ا�سمه  .PINGيتميز هذا
اجلهاز مبزايا عدة جتعل ا�ستخدامه عمل ًيا ،منها
�إمكانية التتبع عرب نظام  GPSوالبلوتوث ،وعرب
�شريحة جوال ميكن �إ�ضافتها �إىل اجلهاز ،ما يجعل
نطاق التتبع فعل ًيا يف العامل كله .كما �أن بطارية
مقاوما
اجلهاز تدوم لثالثة �أ�سابيع ،و ُيعد اجلهاز
ً
للماء .وميكن ا�ستخدام �أكرث من جهاز تتبع مع
الهاتف يف الوقت نف�سه.

تساعد تقنيات التتبع على حماية األبناء من الفقد،
ويجري ذلك عبر جهاز صغير يُوضع في مالبس الطفل،
ُيم ِّكن الوالد من العثور على ابنه عبر هاتفه الجوال
مساعد منزلي رقمي
مع كرثة الأعباء املنزلية ال �سيما يف ظل وجود
الأطفال ت�شعر كثري من الأمهات بحاجتهن �إىل
امل�ساعدة ليتابعن �أطفالهن ويطبخن ويقمن بت�أدية
�أعمال املنزل ،وغري ذلك من الأعباء اليومية ،هذا
�إن مل تكن الأم � ً
أي�ضا لها حياتها العملية اخلا�صة.
هنا يربز دور امل�ساعد ال�شخ�صي الرقمي الذي
بد�أ ينت�شر يف الآونة الأخرية .هذا امل�ساعد هو جهاز
منزيل� ،أ�شبه بال�سماعة الكبرية ،يقوم بتنفيذ
جمموعة من املهام عن طريق �إلقاء الأوامر ال�صوتية
عليه .من الأمور التي ميكن للم�ساعد ال�شخ�صي
الرقمي تنفيذها ،ت�شغيل �إنارات �أماكن معينة يف
املنزل �أو �إطفا�ؤها� ،أو ت�شغيل �أجهزة مثل �أجهزة
التكييف �أو التلفاز وغريها �أو �إطفا�ؤها .من املمكن
�أن يقوم امل�ساعد ال�شخ�صي بجدولة موعد معني
يف وقت معني� ،أو �إ�ضافة مهمة �إىل قائمة املهام� ،أو
ميكن �س�ؤاله عن املواعيد واملهام ليقوم ب�سردها على
ال�سائل �صوت ًيا .كما ميكن �أن يقوم باالت�صال ب�أي
�شخ�ص� ،أو معرفة معلومات معينة عامة .كل ذلك
يجري مبخاطبته �صوت ًيا فقط.
�أ�شهر امل�ساعدات املوجودة يف الأ�سواق حال ًيا،
والتي تتناف�س بقوة هي ثالثة :جهاز  HomePodمن

�شركة �أبل ،وجهاز  Google Homeمن �شركة جوجل،
وجهاز  Echoمن �شركة �أمازون .وتختلف فيما بينها
عموما
يف موا�صفاتها التف�صيلية ،ولكن الأف�ضل منها ً
هو ما يتوافق مع الأجهزة الذكية التي ي�ستخدمها كل
�شخ�ص يف منزله .ف�إن كنت ت�ستخدم �آيفون مث ًال،
ف�إن امل�ساعد ال�شخ�صي اخلا�ص ب�شركة �أبل �سيكون
اخليار الأف�ضل لك ،وهكذا.
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أسرة

الرضيع ال يتنفس
يواجه بع�ض الأطفال الر�ضع خطر
التوقف عن التنف�س يف �أثناء النوم ،ال
�سيما الأطفال ا ُ
خلدّج .ولذلك يعي�ش
بع�ض الآباء والأمهات �أ�شه ًرا عدة من
اخلوف والقلق حتى يكرب طفلهم قلي ًال
ويتجاوز هذه املخاطر.
قدمت �إحدى ال�شركات م�ؤخ ًرا
اخرتاعا مه ًما ا�سمه  ،Snuzaوهو جهاز
ً
�صغري ُيع َّلق على حفا�ض الر�ضيع يف
�أثناء النوم .ويرتبط هذا اجلهاز بهاتف

الأب �أو الأم .يعمل هذا اجلهاز على
مراقبة تنف�س الر�ضيع ،و�إذا ما توقف
التنف�س خلم�س ع�شرة ثانية ،ي�صدر
�إنذا ًرا على الفور ،لينتبه الوالدان
ويتمكنا من تدارك طفلهما.
يقوم هذا اجلهاز مبهام �أخرى،
من بينها مراقبة نوم الر�ضيع
و�إعطاء معلومات عن ذلك ،مثل
مدة النوم ،ومدى ا�ستغراق الطفل
يف النوم ،التي لها فوائد �أخرى يف
مراقبة مدى جودة نوم الطفل.

الفكرة في استخدام الواتساب هي أن يكون وسيلة
تواصل حيوية خاصة بين الوالدين،
ومخصصة لألطفال
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توظيف الواتساب
ميكن ا�ستغالل تطبيق وات�ساب يف حت�سني م�ستوى
رعاية الأبناء ولكن بطريقة خمتلفة قلي ًال .فرعاية
الأبناء مهمة م�شرتكة بني الأب والأم ،وكل منهما له
دوره املحوري الذي ال غنى عنه .ولكن يحدث كث ًريا
�أن ت�ضيع التفا�صيل ،ويخت ّل التن�سيق بينهما ،ما
ينعك�س �سل ًبا على حياة الأبناء.
تكت�شف الأم مث ًال يف ال�صباح �أن الطفل يحتاج
�إىل م�شرتيات معينة ،كاحلليب �أو احلفا�ضات �أو
�أي �شيء �آخر .ما يح�صل عادة �أنها ت�ؤجل االت�صال
بالأب لأنه دائ ًما م�شغول ،ثم تنتظره ليعود من عمله
لتخربه بذلك .ولكنها تن�سى مع كرثة ان�شغاالتها،
لتتذكر �آخر الليل بعد �أن يكون الأب قد نام.
الفكرة يف ا�ستخدام الوات�ساب هي �أن يكون و�سيلة
توا�صل حيوية خا�صة بني الوالدين ،وخم�ص�صة
للأطفال .فحينما تعرف الأم بحاجتها �إىل �أ�شياء
معينة للطفل ،وحينما يعرف الأب بن�شاط معني
للطفل ،ما عليهما �إال �أن يكتبا ذلك فو ًرا لبع�ضهما
ً
بع�ضا على الوات�ساب .وهكذا �ستقل فر�ص ن�سيان
�شراء الأغرا�ض ،والرتتيب للم�شروعات ،حتى
التخطيط ملا هو مهم للأطفال يف م�ستقبلهم القريب.
الأف�ضل هنا �أن يقوم الأب والأم ب�إن�شاء جمموعة
وات�ساب ،ت�ضمهما فقط ،وتكون خم�ص�صة للأطفال،
بحيث ال يكتبون فيها �إال ما يخ�ص الأطفال من
�أمور يحتاجون �إىل �إبالغها لبع�ضهما ً
بع�ضا ،حتى
ال تختلط هذه الر�سائل بر�سائلهم اخلا�صة ،فت�ضيع
وتذهب بني متعلقات احلياة اليومية.

عالم الرجل

تطور تقني
ت�ستعد

دار بوم �إيه مر�سييه هذا العام لطرح �ساعتها الأكرث تطو ًرا على الإطالق على امل�ستوى التقني .حتمل
ال�ساعة اجلديدة ا�سم  ،Clifton Baumaticوتعد هند�ستها املبتكرة بتعزيز دقة �آلية قراءة الوقت ومتانة
املعيار احلركي وا�ستقاللية وظائفه بنحو ثالثة �أ�ضعاف .و�إن كانت ال�ساعة ،التي �صيغت يف علبة من الفوالذ املقاوم
لل�صد�أ بقطر  40ملليمرتًا مييزها ميناء �أبي�ض تغلب عليه خطوط نقية فيما تغيب عنه الزخارف امل�سرفة ،تعك�س
بت�صميمها طاب ًعا كال�سيك ًيا عتيق الطراز يكر�س �سمته الأبرز� ،أي الو�ضوح يف قراءة الوقت ،ف�إن هذا الت�صميم يعك�س
بدوره الو�ضوح الذي �أرادته بوم �إيه مر�سييه لآلية قيا�س الوقت كما لقراءته .يف �سابقة هي الأوىل من نوعها لدى
الدار ،اعتمد ال�صانع يف م�أثرته اجلديدة معيا ًرا حرك ًيا ذاتي التعبئة مل يقت�صر ا�ستخدام مادة ال�سيليكون فيه على
ناب�ض التوازن كما هو احلال يف �ساعة  ،Clifton Manualبل �شمل � ً
أي�ضا عجلة التوازن ومقب�ض الرافعة يف ت�صميم
هند�سي معزز يح�سن �آلية انتقال الطاقة عرب الذراع الرافعة من عجلة االنفالت �إىل عجلة التوازن .وقد �سمح �أي�ضاً
ا�ستخدام مادة ال�سيليكون يف هذه الرتكيبة بتعزيز مقاومة ال�ساعة لت�أثريات احلقول املغناطي�سية على نحو يرقى بدقة
�أدائها ،مبوازاة تعزيز احتياطي الطاقة فيها �إىل � 5أيام.
www.baume-et-mercier.com
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عالم المرأة

نبض الزهر
نحتت

دار �شانيل هذه املرة على خد زهرة الكاميليا،
التي ت�ض ّوع عبقها ذات زمن يف يوميات الآن�سة
كوكو وا�ستوطن بع�ض �أجمل �إبداعاتها ،تفا�صيل وقت يتهادى
عذ ًبا يف مدارات الأنوثة .يف �ساعة Première Camélia
 ،Skeletonامل�شغولة يف علبة من الذهب الأبي�ض عيار
ً
قرياطا ،ا�ستنبت حرفيو الدار �شذا الكاميليا ونب�ضها
18
بتالت تخالها بفعل ت�صميمها الهيكلي تطفو يف الفراغ فيما
تهم�س تارة برباعة الت�شكيل احلريف لت�صميم الزهرة ثالثي
الأبعاد ،وطو ًرا بح�س ابتكار يخدم تعقيدات الوقت بقدر ما
يرقى بجماليات الت�صميم .فبعيدً ا عن امل�ساومة على البعد
الوظيفي لل�ساعة� ،أتقن مهند�سو الوقت لدى الدار الفرن�سية
تن�سيق �آليات الوقت يف املعيار احلركي يدوي التعبئة مبا
ي�ضمن �إبراز �شكل الزهرة ،فبدت �صفائحه امل�صقولة
بالروديوم �أقرب ما يكون �إىل بتالت تفتحت نقاء و�سط
انعكا�سات حبيبات الأملا�س التي تز ّين القر�ص والعقربني
(وعددها � 104أملا�سات للقر�ص و� 92أملا�سة للعقربني) .ويك ّمل
ال�ساعة �سوار �ساتاين �أ�سود مز ّود ب�إبزمي مزدوج من الذهب
مر�صع مبا جمموعه � 30أملا�سة ب ّراقة.
الأبي�ض ّ
www.chanel.com

جاذبية آسرة
تطلق

دار مون بالن �ضمن جمموعتها اخلا�صة Muse
 ،Editionاحتفاء بذاك احل�ضور الآ�سر الذي
مت ّيزت به جنمة هوليوود ال�شهرية مارلني مونرو� ،إ�صدا ًرا
جديدً ا ي�ستلهم �أناقة املمثلة واملغنية اال�ستعرا�ضية� .صيغ
قلم -الذي تذ ّكر هند�سته بكعوب الأحذية املف�ضلة لدى
مونرو -من الراتينج بلون �أحمر ي�ستلهم مل ّمع ال�شفاه الذي
كانت ت�ستخدمه النجمة و�سط تفا�صيل ت�ش ّع بربيق ذهبي
يوما عن دائرة
ك�أمنا لتعيد ا�ستح�ضار وهج جنمة مل تغب ً
ال�ضوء .ويف حني اعتمدت الدار يف قاعدة الأ�سطوانة
املمهورة بن�سخة من توقيع مارلني ً
نقو�شا �أملا�سية ال�شكل يف
�إ�شارة �إىل �أغنيتها ال�شهرية Diamonds Are a Girl’s Best
� Friendأو «الأملا�س �أف�ضل �صديق للمر�أة» ،ز ّينت م�شبك
غطاء القلم بحبة ل�ؤل�ؤ تعيد �إىل الأذهان �صورة مارلني
التي اعتادت �أن تز ّين جيدها ب�صف من لآلئ �أكويا كانت
قد تلقتها هدية من زوجها جنم ريا�ضة كرة القاعدة جو
دمياجيو� .أما ري�شة القلم امل�صقولة بالذهب ،فتحمل ً
نق�شا
بدي ًعا لوجه احل�سناء الأ�سطورية.

www.montblanc.com
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تقنية

الذكاء االصطناعي
فوائده في الجواالت

تعمل هذه التقنية على التنبؤ
باحتياجات المستخدمين ،لتكون أكثر سرعة
واستعدادً ا في تنفيذ األوامر.

خلدون غسان سعيد

انت�شرت

يف الآونة الأخرية جمموعة من
الهواتف التي تقدم تقنيات الذكاء
جديدا يف قطاع الهواتف
اال�صطناعي ،الأمر الذي يعد ً
الذكية ،لت�صبح �أكرث ذكاء مقارنة بال�سابق .ويطفو
بعيدا عن
ت�سا�ؤل عن فوائد هذه التقنية للم�ستخدمني ً
التفا�صيل التقنية ،و�أثرها يف اال�ستخدامات اليومية.
ت�ستخدم هذه الهواتف احلديثة وحدة خا�صة
بالذكاء اال�صطناعي Neural Processing Unit
 NPUتزيح ال�ضغط عن املعالج الرئي�س وترفع
الأداء ،لتتمكن من تقدمي م�ستويات كفاءة و�أداء
�أ�ضعاف قدرة الأجهزة الأخرى .وتركز هذه الوحدة
على تطوير جتربة الت�صوير ،ورفع م�ستويات الأداء،
وخف�ض ا�ستهالك البطارية ،و�سي�ستفيد امل�ستخدم
منها يف منط الت�صوير عرب خا�صية التعرف �إىل
امل�شاهد وعنا�صر ال�صورة ،ولتعرف ما �إذا كان
امل�ستخدم يرغب يف ت�صوير �أزهار� ،أو منظر عام،
�أو �شخ�ص� ،أو حيوان �أليف� ،أو طعام ،ليقوم النظام
بتعديل البعد الب�ؤري وح�سا�سية م�ست�شعر الإ�ضاءة
وفتحة العد�سة يف �أقل من ثانية واحدة من توجيه
�آلة الت�صوير نحو العن�صر امل�ستهدف .وي�ستطيع
أي�ضا تكبري ال�صورة دون
الذكاء اال�صطناعي � ً
فقدان الدقة ،مع �سهولة ت�صوير الأج�سام املتحركة
ب�سرعة ،وتغيري �إعدادات الت�صوير لتتنا�سب معها.
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وميكن عرب هذه التقنية احل�صول على �صور تبدو
ك�أنها من ت�صوير مهني حمرتف ،حتى �إن مل يكن
ريا يف عامل الت�صوير .وت�ستخدم
امل�ستخدم خب ً
الوحدة معالج �إ�شارات ال�صور Image Signal
 Processorلتعزيز هذه الإمكانات.
ي�ستطيع نظام الذكاء اال�صطناعي امل�ساعدة
على الرتجمة الفورية للن�صو�ص ،لتقدمي ترجمة
تفاعلية �أ�سرع و�أكرث دقة عرب توجيه �آلة الت�صوير
نحو الن�صو�ص املراد ترجمتها ،لتجري العملية فو ًرا
حتى لو مل يكن هناك ات�صال بالإنرتنت للرتجمة
ال�سحابية .و�سرياقب نظام الذكاء اال�صطناعي كيفية
تفاعل امل�ستخدم مع هاتفه ونزعات العمل لتحديد
املوارد الالزمة قبل طلبها ،مثل معرفة �أن امل�ستخدم
يقوم بالتفاعل مع الآخرين عرب تطبيقات الدرد�شة
الفورية ،ومن ثم ي�شاهد مقاطع يوتيوب بكثافة،
ل ُي�شغّل الهاتف تطبيق يوتيوب يف اخللفية و ُيج ّهز
وحدة االت�صال بالإنرتنت لتعمل ب�سرعات عالية يف
�أثناء قيام امل�ستخدم بالدرد�شة مع الآخرين ،وذلك
ليح�صل امل�ستخدم على جتربة �أكرث �سرعة يف كل مرة
ميار�س فيها ا�ستخداماته اليومية.
أي�ضا مراقبة ت�صرفات
ت�ستطيع هذه التقنية � ً
امل�ستخدم مع مرور الوقت ،وا�ستباق الأوامر يف
اخللفية قبل طلبها ،مثل مراقبتها �أن امل�ستخدم

يفتح امللفات املرفقة يف بريده الإلكرتوين عرب
هاتفه اجلوال لكل ر�سالة حتتوي على ملف مرفق،
لتتعلم ذلك وتقرر فور فتح الر�سائل الالحقة ،كون
امل�ستخدم �سيفتح امللف املرفق بعد قليل ،لتفح�ص
امللف وتفتحه يف اخللفية يف �أثناء قراءة امل�ستخدم
لن�ص الر�سالة ،ولتظهر معلومات امللف املرفق فور
عو�ضا عن انتظار قيام امل�ستخدم
ال�ضغط عليه ً
بت�شغيل الربنامج املرتبط بامللف املرفق.
جتري هذه العملية دون م�شاركة �أي بيانات مع �أي
جهة يف الإنرتنت ،ذلك �أن تقنية الذكاء اال�صطناعي
تعمل يف وجود ات�صال بالإنرتنت �أو عدم وجوده.
وميكن ا�ستخدامها لت�شغيل تطبيقات كتابة الوثائق
والربيد الإلكرتوين يف اخللفية لدى قراءة ر�سالة
�إلكرتونية حتتوي على ملف مرفق ميكن للم�ستخدم
�أن يفتحه ،دون �أن ي�شعر ب�أي بطء يف �أي حلظة.
من الهواتف التي تقدم تقنيات الذكاء
اال�صطناعي هواوي مايت  10ومايت  10برو (لتطوير
جتربة اال�ستخدام من خالل معالج كريين ،)970
و�آيفون ( 10للتعرف �إىل ب�صمة الوجه من خالل
معالج �إيه  )11وهاتف غوغل بك�سل للتفاعل مع
الأوامر ال�صوتية للم�ستخدم ،مع توقعات ب�إطالق
املزيد من الهواتف التي تدعم تقنية الذكاء
اال�صطناعي يف العام اجلاري.

تطبيقات مختارة
Color Accent

يوفر تطبيق  Color Accentالذي يعمل على
الأجهزة بنظام الت�شغيل  iOSم�ؤثرات ر�سومات
احرتافية ،بحيث ي�سمح الرتكيز على عن�صر حمدد يف
ال�صورة وعر�ضه ب�ألوانه الطبيعية ،وعر�ض العنا�صر
الأخرى باللونني الأبي�ض والأ�سود بهدف الرتكيز
على العن�صر الأول و�إبرازه .وي�ستخدم التطبيق �أداة
بحث ذكية ودقيقة حتدد �أطراف العنا�صر املرغوبة
وتف�صل �ألوانها .كما ي�سمح التطبيق بتعديل �ألوان
ال�صورة وحتريرها ،مع تقدميه جمموعة من املر�شحات
( )Filtersم�سبقة الإعداد .يبلغ �سعر التطبيق 0٫99
دوالر ،وميكن حتميله من متجر �آيتونز الإلكرتوين.

Cinegraph

تقنيات الشحن الالسلكي
و بال�س و
ت�سمح هذه التقنيات ب�شحن الهاتف
و  ،ولوميا
وامللحقات املختلفة ال�سلك ًيا

وال�سفر ب�أقل قدر ممكن من الأ�سالك
املختلفة ،ذلك �أنه يكفي و�ضع الهاتف �أو
ال�سماعات �أو اجلهاز الال�سلكي فوقها لتبد�أ
فو ًرا ب�شحن الهاتف .لكن يجب ا�ستخدام
هاتف يدعم هذه التقنية مع من�صة يو�ضع
أي�ضا.
الهاتف فوقها تدعم التقنية نف�سها � ً
وتوجد حال ًيا تقنيتا �شحن ال�سلكي ،هما Qi
و ،PMAمع انت�شار  Qiب�شكل �أكرب وان�ضمام
ال�شركات التي تدعم معيار � PMAإىل
معيار  Qiبداية العام احلايل.
�إن مل يكن هاتفك يدعم هذه التقنية،
فهناك جمموعة من امللحقات التي ت�سهم
يف دعم هذه التقنية ،ومنها �شاحن Lion
الال�سلكي الذي يقدم هيك ًال يحيط
بالهاتف ي�سمح ب�شحنه ال�سلك ًيا لدى و�ضعه
على من�صة خا�صة .ويدعم ال�شاحن
هواتف غاالك�سي نوت  5و 8و�إ�س � 6إيدج
و� 6إيدج بال�س و 7و� 7إيدج و 8و 8+و�آيفون

 10وغوغل نيكز�س  7و 6و5
8 8
 920و 928و�إت�ش تي �سي � 8إك�س
4
ودرويد دي �إن �إيه وريزاوند و�إنكريديبيل
 4جي ،وموتو درويد توربو ،و�إل جي جي ،2
وبالكبريي زيد .30
يدعم ال�شاحن تقنية حماية البطارية
من الكهرباء الإ�ضافية بهدف عدم رفع
أي�ضا معيار Qi
درجة حرارتها ،ويدعم � ً
لل�شحن الال�سلكي الذي يقدم �سرعات
�شحن �أعلى بنحو  1٫4مرة مقارنة
بال�شحن التقليدي .ونذكر كذلك �شاحن
�سطحا
 SurgeDiskالأنيق الذي يقدم ً
دائر ًيا خ�شب ًيا فاخ ًرا بوزن خفيف ،مع
توفري م�صابيح  LEDخم�ص�صة تخرب
امل�ستخدم بحالة ال�شحن ،وهي منخف�ضة
الإ�ضاءة لرتيح امل�ستخدم يف �أثناء النوم.
أي�ضا،
وتدعم هذه املن�صة تقنية ً � Qi
وين�صح با�ستخدام �أغلفة الهواتف التي
تقل �سماكتها عن  5ملليمرتات للح�صول
على �أعلى كفاءة �شحن ممكنة.

ي�ستطيع تطبيق  Cinegraphاملتوافق مع الأجهزة
التي تعمل بنظام الت�شغيل  iOSحترير عرو�ض الفيديو
وال�صور املتحركة وجعل جزء منها ثابتًا والآخر متحركًا،
وفقًا للر�ؤية الفنية ،وذلك للرتكيز على عن�صر حمدد
يف ال�صورة .وميكن ا�ستخدام عرو�ض الفيديو وال�صور
املتحركة املوجودة يف �ألبوم �صور امل�ستخدم وفيديوهاته
يف جهازه ،مع �سهولة اختيار العن�صر الذي يرغب
امل�ستخدم يف تثبيته �أو حتريكه يف ال�صورة ،و�إ�ضافة
�إطار متحرك للت�صميم ،والتحكم يف �أ�سلوب العر�ض
املتحرك و�سرعته ،مع دعم حترير ال�صور بالدقة
الفائقة  .4Kيبلغ �سعر التطبيق  1.99دوالر ،وميكن
حتميله من متجر �آيتونز الإلكرتوين.

YouCam Perfect

يتميز تطبيق  YouCam Perfectاملجاين على
الأجهزة التي تعمل بنظام الت�شغيل �آندرويد بتقدمي
جمموعة متكاملة من الأدوات اخلا�صة بالت�صوير
وحترير ال�صور ،والتي ت�شمل امل�ؤثرات املبا�شرة التي
تعر�ض �أثر التعديل قبل التقاط ال�صورة ملعاينتها ،مع
تقدمي املر�شحات املدجمة التي ت�شبه تلك امل�ستخدمة
يف تطبيق �سنابت�شات� ،إ�ضافة �إىل �أداة حلذف اخللفية،
وتدوير ال�صورة ،وتعديل الألوان بتقنية املجال العايل
احليوي  ،High Dynamic Range HDRوالتمويه
ال�ضبابي ،و�إزالة عيوب الوجه.
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شذرات

لغتنا

آللئ من بحور الشعر

ال َّر ْوعة

 قال البحرتي وقد حمله ال�شوق �إىل مدينة املتوكلية:

� َ��ش�� ْو ٌق �إل��ي ِ��ك ت ُ
َفي�ض م��ن�� ُه الأد ُم���� ُع
وهَ ������� ًوى تجُ َ ����������دِّ ُد ُه ال���ل���ي���ايل ك�� َّل��م��ا
أق�صى ال��� ُو ِّد َغ�ْي رْ َ ُم َق ِّل ٍل
�أُ ْ�ص ِ
فيك � َ
أراك � ْأح َ�����س��نَ َم��نْ �أرا ُه و�إنْ َب��دا
و� ِ
���ك َف�� َي��غْ�� َت��ل��ي
َي��ع��ت��ادُين َط��� َرب���ي �إل���ي ِ

قال ابن منظور يف معجم ل�سان العرب:
َ
راعني الأم ُر َيرُوعُ ني
ال َّر ْو ُع وال ُّرواع والترَّ َ ُّوع :ال َف َزعَُ ،
َروْعً ا .قال الليث :كل �شيء يَروعُ ك منه جمال و َكرثة
تقول راعني فهو رائع .وال َّر ْوع ُة ال َفزْعة .ويف الدعاء:
«اللهم � ِآمنْ َروعاتي» ،هي جمع َر ْوعة وهي امل ّرة الواحدة
من ال َّر ْوع ال َفزَع.
وقولهم يف املثل� :أ ْف َر َخ َروْعُ ه �أي ذهب َف َزعُ ه
وانك�شف و�س َكن .قال �أبو عبيد� :أ ْف ِرخ َروعك ،تف�سريه
ِل َي ْذهَ ْب ر ُْع ُبك وف َزعُ ك ف�إنَّ الأمر لي�س على ما تحُ ِاذر.
وال ُّروع مو�ضع ال َّر ْوع وهو القلب .قال الأزهري:
ُوعه .وقال غريه:
راعه �أ ْم ُر كذا �أي ب َلغ ال َّر ْو ُع ر َ
وقالوا َ
راعني ال�شي ُء �أعجبني .والأ ْر َو ُع من الرجال :الذي
ُي ْع ِج ُبك ُح ْ�سنه .والرائ ُع من ا َ
جلمال :الذي ُي ْع ِجب رُوع
َمن ر�آه ف َي ُ�س ُّره .وال َّر ْوع ُة ا َمل ْ�سح ُة من اجلمال ،وال َّر ْوقةُ:
ا َ
جلمال الرائق.
وفر�س رائ ٌع وامر�أة رائعة كذلك ،و َر ْوعاء َب ِّينة ال َّر َو ِع
من ن�سوة َروائ َع ورُوع.
وال�صدق.
واملُ َر َّوع :الذي �أُلقي يف رُوعه ال�صواب ِّ
وكذلك املُ َحدَّث ك�أنه ُحدِّ َث باحلق الغائب فنطق به.

مقدمة ابن خلدون
البن خلدون (ت808هـ)

وذهب مث ًال
َما هُ َو إال َغ َر ٌق أو َش َر ٌق

قال

امليداين يف مجَ ْ َمع الأمثال:
فال َغ َرق� :أن يدخل املاء يف جمرى
ال َّن َف�س في�سده فيموتَّ .
وال�ش َر ُق� :أن يدخل املاء
يف احلنجرة وهي جمرى التنف�س � ً
أي�ضا ،ف�إذا
َ�ش ِر َق ومل يتدارك مبا ُي َح ِّل ُل ذلك هلكَّ .
فال�ش َر ُق
وال َغ َر ُق خمتلفان وكادا يكونان متفقني.
ُي�ضرب يف الأمر يتع َّذر من وجهني.
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عليك ت َِ�ضيقُ من ُه ال ْأ�ض ُل ُع
وج��� ًوى ِ
َ
ال�سنونَ َف�َي�رَ ْ ِج�� ُع
َق��د َُم ْ��ت و ُت�� ْر ِج�� ُع��ه ِّ
أق�صى ال�� ُو ِّد عندَ ِك َي ْن َف ُع
�إنْ ك��ان � َ
و�ص ُل ِك � ْأج َم ُع
ِ
منك ُّ
ال�صدُو ُد وب��انَ ْ
����واك ف���أتْ�� َب�� ُع
َو ْج����دي و َي ْ
���د ُع���وين ه ِ

هو

ويل الدين �أبو زيد عبدالرحمن بن خلدون
احل�ضرمي ،تعود �أ�صوله �إىل الأندل�س .ن�ش�أ
يف عدد من مدن �شمال �أفريقيا ،كما ترحل بني عدد
من املدن العربية .ويعرف ابن خلدون بكونه �أهم
م�ؤرخ عربي يف زمنه ،و ُيعد من الرواد الأوائل يف علم
االجتماع ب�سبب اهتمامه باحلياة االجتماعية� ،إذ
مل يتوقف عند فهم امل�سائل االجتماعية و�إدراكها،
بل اهتم � ً
أي�ضا بالبحث االجتماعي ،واملنهج العلمي،
و�صياغة عدة قوانني ،و�ساعده ذلك على تعزيز
الربط بني �أ�صول البحث العلمي و�أ�س�سه ،وعلم
االجتماع والفل�سفة.
هذا الكتاب هو يف الأ�صل مقدمة ل�سفر �ضخم
�أ َّلفه ابن خلدون و�س َّماه «العرب وديوان املبتد�أ واخلرب
يف �أيام العرب والعجم والرببر ومن عا�صرهم من
ذوي ال�سلطان الأكرب» .ثم عُ دَّت هذه املقدمة م�ؤل ًفا

منف�ص ًال ذا طابع مو�سوعي .فهي ت�شتمل على كثري
من املعارف كالتاريخ ،وال�شريعة ،واالقت�صاد،
واجلغرافية ،والعمران ،واالقت�صاد ،وال�سيا�سة،
والطب ،واالجتماع ،واللغة ،وغري ذلك .كما تناول
فيها امل�ؤلف �أحوال النا�س ،واختالفات البيئة و�أثرها
يف الإن�سان ،ون�شوء الدولة ،وتطور ال�شعوب والأمم.
وهي ت�شتمل على �ستة �أبواب:
الباب الأول :حتدث فيه ابن خلدون عن
العمران الب�شري و�أ�صنافه .ويف الباب الثاين ذكر
العمران البدوي والقبائل والأمم .ويف الباب الثالث
حتدث عن الدول ،واخلالفة ،وامل ْلك ،كما ذكر
املراتب ال�سلطانية .ويف الباب الرابع تناول ق�ضية
العمران احل�ضري ،والبلدان والأم�صار .وتناول
يف الباب اخلام�س ال�صنائع ،واملعا�ش ،والك�سب
ووجوهه .ويف الباب ال�ساد�س حتدث عن العلوم
واكت�سابها وتع ّلمها.
ينظر ابن خلدون �إىل الظواهر االجتماعية
من �أفق وا�سع ،ولذلك جعل من املجتمع الإن�ساين
كله مادة لبحوثه وم�شاهداته ،وخل�ص لنا امليادين
التي تنبثق منها ظواهر املجتمعات الإن�سانية.
اعتمد ابن خلدون يف مقدمته على �أن خال�صة
الظواهر االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
ف�سر بالعمران ،و�أن العمران ُيعد خال�صة
والبيئية ُت َّ
النتاج الإن�ساين يف املجتمع.
لعلم مل ي�سبقه �إليه
ا
أ�سا�س
لقد و�ضع ابن خلدون �
ً
ٍ
�أحد� ،سماه علم العمران ،و ُيو�صف �أحيا ًنا ب�أنه علم
الثقافة واحل�ضارة ،وعلم التمدن �أو علم االجتماع.
وهو يف هذا امليدان فذ ،كما �أن كتابه ُيعد مفخرة
من مفاخر العرب.
إعداد :محمد التجاني رملي

األجندة

مارس 2018
 25-1مارس 2018

 7-5مارس 2018

 7-6مارس

مهرجان الزهور والحدائق الثاني عشر – ينبع
يمثل المهرجان ،إلى جانب كونه تظاهرة بيئية
ترفيهية ،مساح ًة لغرس القيم وتثقيف المجتمع
وتوعيته في قالب حضاري جاذب ،لالهتمام
بالتشجير ،والحفاظ على البيئة والترشيد
واإلنتاج .يشهد المهرجان إنشاء سجادة
زهور ضخمة يحقق عبرها أرقامًا قياسية من
حيث مساحة العرض.
www.yanbuflowers.com

منتدى اإلدارة واألعمال التاسع – جدة
ينعقد المنتدى في فندق لي مريديان ،ويشهد
مناقشة أوراق عمل علمية تستعرض النظريات
واألطروحات المتخصصة في اإلدارة واألعمال ،إضافة
إلى استعراض التجارب اإلدارية والعلمية التي من
شأنها إثراء هذا القطاع عبر المناقشات ،وورش
العمل ،والدورات التدريبية.
www.bsforum9.com

المنتدى الخامس للصناعات التحويلية
السعودية – ينبع
يعرض المنتدى الذي جرى تنظيمه في مركز الملك
فهد الحضاري بينبع الصناعية إمكانات المملكة
االستثمارية في هذا القطاع ،ويجذب المعرض
الدولي المصاحب نحو ً 60
عارضا في كل عام .يبرز
المنتدى دعم المملكة العربية السعودية لالستثمار
األجنبي واالستقرار الموثوق بالسوق السعودية.
www.saudidownstream.com

 8-6مارس

 13-11مارس 2018

 14-12مارس

المؤتمر الدولي الثالث لخبراء اإلعاقة
والتأهيل – عنيزة
يتضمن المؤتمر محاور عدة منها المحور الصحي
في مجال اإلعاقة والوراثة والتدخالت الطبية ،إضافة
إلى المحور التربوي والتعليمي والسلوكي ،ومحور
المسؤولية االجتماعية نحو ذوي اإلعاقة .يناقش
هذه المحاور متحدثون بارزون في مجال اإلعاقة
على المستوى الدولي.
www.taheelconf.org

معرض جدة الدولي للتعليم – جدة
يشهد هذا المعرض مشاركة محلية ودولية من
المؤسسات والشركات التعليمية والتدريبية ،وينعقد
في فندق هيلتون جدة .يُعد المعرض فرصة مميزة
للمؤسسات التعليمية المحلية والدولية للمشاركة
في تطوير التعليم وفق رؤية  2030التي تهدف إلى
تحقيق نهضة تعليمية مستدامة.
www.jetexjess.com

المؤتمر السعودي للحوسبة عالية األداء – جدة
يركز المؤتمر على تناول القضايا المتعلقة بتطور
الحوسبة والثورة المستقبلية في عالم البيانات
الضخمة والتطبيقات .يتبادل المشاركون والمتحدثون
الدوليون األفكار والخبرات فيما بينهم في عالم تقنية
المعلومات ،وذلك في جامعة الملك عبدالعزيز.
www.hpcsaudi.org

 24–14مارس

 19-18مارس

 30مارس

معرض الرياض الدولي للكتاب – الرياض
يستقطب المعرض شريحة كبيرة من جمهور
القراءة واألدب والثقافة من الفئات العمرية كافة،
يتوافدون من داخل المدينة وخارجها في زيارات
فردية أو عائلية .يُعد المعرض واحدًا من أهم
معارض الكتب في المنطقة ،ويشهد مئات اآلالف من
الزيارات ،ويحقق مبيعات قياسية.
www.riyadhbookfair.org.sa

منتدى جدة االقتصادي السادس عشر – جدة
ينعقد المنتدى في فندق الريتز كارلتون ،ويمثل
منصة دولية لتبادل اآلراء واألفكار التي يطرحها
صُ ناع القرار االقتصادي في نحو  60دولة تمثل قارات
العالم .كما يشهد المنتدى مشاركة سياسيين
وشخصيات عامة ،تؤثر على نحو مباشر أو غير
مباشر في صناعة السياسات االقتصادية الدولية.
www.jef.org.sa

المعرض الدولي للقهوة والشوكوالته – جدة
يجمع المعرض أقطاب صناعة القهوة والشوكوالته
وتجارتها في العالم ،ومجموعة من أهم الشركات
المحلية العامة في هذا القطاع ،إضافة إلى الشركات
العربية الرائدة .يحتضن الحدث مركز جدة الدولي
للمعارض والمؤتمرات.
www.coffeechoco-expo.com
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حديث شريف
عن �أن�س ,ر�ضي اهلل عنه ,قال :جاء رجل �إىل
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 �إىل 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 �إىل �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 �إىل مكة ف�صلى ركعتني ،ركعتني ،حتى رجعنا �إىل 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 �إىل 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 حممد 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 �إىل 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 �إىل 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 للأوىل 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 تعاىل �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 �إىل 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 �إىل اليمني و�إىل الي�سار « »5مرات يف كل ناحية ،وكذلك يثني جذعه �إىل الأمام من الو�ضع املعتدل
« »5مرات �أي�ض ًا.
تمارين اليدين
(�أ )

�أ •
ب•
ج•
د•

تمارين القدمين
(ب )

(ج )

توجيه راح��ة الكف �إىل 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 �إىل 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 �إىل 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 �إىل الفكني.
ال�ضغط على احلاجبني بالأنامل ومقدمة �سبابتي الأ�صابع.
ا�ستخدام �إ�صبع واح��دة لتدليك العظام ح��ول العينني من
الأعلى �إىل الأ�سفل على جانبي الأنف.
ا�ستخدام �أطراف الأنامل يف تدليك �أ�سفل الفكني.
تدوير الفكني �إىل الي�سار خم�س مرات ثم �إىل اليمني خم�س
مرات.
�شد الأذنني بقوة ثالث مرات نحو الأعلى واخلارج والأ�سفل
و�إىل الأمام واخللف.

(هـ )

(و)

�أ • تدوير الرقبة ببطء خم�س مرات يف كل اجتاه وجتنب �شدها بقوة.
ب • رفع الكتفني �إىل الأعلى نحو الأذنني ونفث الهواء خالل ذلك و�إنزالهما �إىل الأ�سفل وتكرار ذلك
خم�س مرات.
ج • تدوير الكتفني �إىل اخللف ثم �إىل الأمام خم�س مرات.
د • االلتفات بالر�أ�س �إىل اخللف نحو املقعد دون حتريك الكتفني واالجتاه �إىل الي�سار ثم �إىل 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 �إىل ( �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 �إىل �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 �إىل 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 حمطة 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.

اﺳﻄﻮل
ﺑﻮﻳﻨﺞ ٣٦٨ - ٧٧٧

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٤١٣ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٨٣ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣٨١ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ ::ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٥١ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٣٠٥ :ﻣﻘﺎﻋﺪ ٢٤ :ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٤٥ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ٢٩٠ :ﻣﻘﻌﺪاً ١٢:ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٤٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٥٩ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٧٨٫٨٦ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٢١٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٤٫٨٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٣ :ﻋﻘﺪة ) ٥٦٧ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩١٣ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(
اﳌﺪى ٧٩٣٠ :ﻣﻴ ًﻼ ) ١٤٫٦٨٥ﻛﻢ(.

ﺑﻮﻳﻨﺞ ٢٦٨ - ٧٧٧

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٢٣٢ :ﻣﻘﻌﺪاً ٢٤ ،ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ٣٨ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٧٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٣٤١ :ﻣﻘﻌﺪاً ١٤ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٢٧ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٩ :أﻗﺪام ) ٦٣٫٧٣ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ٢٠٠ :ﻗﺪم ) ٦٠٫٩٤ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٠ :ﻋﻘﺪة ) ٥٦٣ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩٠٥ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٥٫٢٤٠ :ﻣﻴﻞ ٩٫٧٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٣٠ - ٣٠٠

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ٢٩٨ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٦ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٦٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ٢٨٨ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٦ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٥٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ٣٣٠ :ﻣﻘﻌﺪاً ٣٠ :ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٣٠٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٩ :أﻗﺪام ) ٦٣٫٧٣ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١٩٨ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٠٫٣٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٧٠ :ﻋﻘﺪة ) ٥٣٧ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٧١ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٥٫٨٥٠ :ﻣﻴﻞ ١٠٫٨٣٠) ،ﻛﻢ(.

ﺑﻮﻳﻨﺞ  ٩ - ٧٨٧درﳝﻼﻳﻨﺮ

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ٢٩٨ :ﻣﻘﻌﺪاً.
 ٢٤ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٢٧٤ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ٢٠٦ :أﻗﺪام ) ٦٢٫٨ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١٩٧ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٦٠٫١ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٩٠ :ﻋﻘﺪة ٥٦٧) ،ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٩١٢ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤٣٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١٣٫١٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٨٣٠٠ - ٨٠٠٠ :ﻣﻴﻞ ١٥٫٣٧٢ - ١٤٫٨٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢١

اﻟﺴﻌﺔ اﳌﻘﻌﺪﻳﺔ ١٦٥ :ﻣﻘﻌﺪاً.
 ٢٠ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،و  ١٤٥ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٤٦ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٤٤٫٥١ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٢ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٤٫١٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٤٧ :ﻋﻘﺪة ) ٥١١ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٨ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٠٠٠ :ﻣﻴﻞ ٥٫٦٠٠) ،ﻛﻢ(.

إﻳﺮﺑﺎص ٣٢٠ceo

اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ١١٦ :ﻣﻘﻌﺪاً  ٢٠ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ٩٦ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ١٣٢ :ﻣﻘﻌﺪاً  ١٢ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٢٠ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٢٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٧٫٥٧ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٢ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٤٫١٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٤٤٧ :ﻋﻘﺪة ) ٥١١ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٨ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ(.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٣٦٫٠٠٠ :ﻗﺪم ) ١١٫٠٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٢٠٠ :ﻣﻴﻞ ٥٫٩٠٠) ،ﻛﻢ(.
اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ١٤٤ :ﻣﻘﻌﺪاً  ١٢ -ﻟﺪرﺟﺔ اﻷﻋﻤﺎل ١٣٢ ،ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ.
اﻟﻄﻮل ١٢٣ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٧٫٥٧ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳉﻨﺎﺣﲔ ١١٧ :ﻗﺪﻣ ًﺎ ) ٣٥٫٨٠ﻣﺘﺮ(.
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻮاء ٥١٥ :ﻣﻴﻞ/ﺳﺎﻋﺔ ٨٢٩ ،ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ.
اﻻرﺗﻔﺎع اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺳﺘﻮاء ٤١٫٠٠٠ – ٣٩٫١٠٠ :ﻗﺪم ) ١٢٫٥٠٠ – ١١٫٩٠٠ﻣﺘﺮ(.
اﳌﺪى ٣٫٣٠٠ :ﻣﻴﻞ ) ٦٫١٠٠ﻛﻢ(.

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, 132 Guest Class
)Length: 259 ft (78.86 m
)Wingspan: 213 ft (64.80 m
)Cruising speed: 493 knots (567 mph, 913 km/h
)Maximum Cruising Altitude: 43,000 ft (13,100 m
)Range: 7,930 nautical miles (14,685 km

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
)Cursing speed: 515 mph (829 km/h
)Max Cruising Altitude: 39,100 – 41,000 ft (11,900 – 12,500 m
)Range: 3,300 nautical miles (6,100 km
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معلومات مفيدة
دليل اإلرشادات للمواطنين الراغبين
في السفر للخارج
عزيزي املواطن ،عزيزتي املواطنة..
�إر�شادات مهمة:
�أو ًال :عند الرغبة يف ال�سفر عليك الت�أكد مما يلي:
• �سريان �صالحية جواز �سفرك ملدة ال تقل عن «�ستة �أ�شهر»،
و�أن يكون جميع �أفراد �أ�سرتك الذين ال يحملون جوازات
منفردة م�ضافني يف اجلواز نف�سه ،ويكون �سفرهم برفقة
�صاحب اجلواز ال�صادر با�سمه.
• هناك دول تطلب من قا�صدها احل�صول م�سب ًقا على ت�أ�شرية
دخول من ممثلياتها يف اخلارج ،وت�أكد من �أن ي�شار �إىل عدد
�أفراد عائلتك امل�ضافني يف اجلواز نف�سه يف الت�أ�شرية ال�صادرة.
• احر�ص على التعامل يف حجوزاتك اخلا�صة بال�سفر،
وال�سكن ،والتنقالت مع مكاتب مرخ�صة.
• بع�ض الدول متنع دخول الأغذية واملعلبات ،لذا جتنب حملها
داخل �أمتعتك.
• معرفة النظام املعمول به يف الدولة التي تق�صدها فيما يخ�ص
�إدخال النقود ،والقيود عليها ،واملجوهرات ،واملتعلقات
ال�شخ�صية الثمينة ،ومن الأف�ضل عدم حمل مبالغ نقدية
كبرية ،وي�ستح�سن ا�ستخدام بطاقات االئتمان.
ثان ًيا :عند الو�صول �إىل الدولة التي تق�صدها:
• تعبئة مناذج الدخول بكل حر�ص ومراعاة الدقة عند الإجابة
عن ا�ستف�سارات م�س�ؤويل اجلوازات والهجرة يف منافذ
الدخول عن �أي معلومات ،والإجابة قدر ال�س�ؤال فقط.
• احرتام �أنظمة الدولة التي تق�صدها وقوانينها.
• الإف�صاح بدقة ملوظف اجلمارك عند الو�صول عن كل ما
يوجد داخل الأمتعة ،وتذكر �أن بع�ض الدول حتتم على القادم
ت�سجيل ما لديه من جموهرات ،ونقود ،و�شيكات �سياحية،
وغريها من املتعلقات ال�شخ�صية �إذا جتاوزت حدًّا معي ًنا.
• حافظ على جواز �سفرك ،فهو وثيقة خا�صة بك ،كذلك
تذاكر الطريان ،واملتعلقات ال�شخ�صية ،واحر�ص على حفظها
يف �أماكن �آمنة.

اإلذاعة والتلفاز
ت�شرف وزارة الثقافة والإعالم على جهازي الإذاعة والتلفاز .وهناك
برامج �إذاعية بعدة لغات ،ف�ض ًال عن الربامج التي تذاع باللغة العربية.
ويتم الإر��س��ال التلفازي عرب ت�سع قنوات هي :القنـاة الأول�ـ��ى ،القنـاة
الثانيـة ،ال�ق�ن��اة الريا�ضية ،ال�ق�ن��اة الإخ �ب��اري��ة ،ق�ن��اة �أج �ي��ال ،قناة
االقت�صادية ال�سعودية ،قناة القر�آن الكرمي ،قناة ال�سنة النبوية ،القناة
الثقافية .ويغطي �إر�سالها �أنحاء اململكة كافة ،ومعظم �أنحاء العامل عرب
الأقمار ال�صناعية.
العطالت األسبوعية
اجلمعة هو يوم العطلة الأ�سبوعية� ،إال �أن مرافق الدولة تغلق يوم ال�سبت كذلك.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك عطلتان ر�سميتان هما عيد الفطر ،وعيد الأ�ضحى.
العملة السعودية
الوحدة النقدية ال�سعودية هي الريال ،ويتكون من مئة هللة ،ويعادل
ال��دوالر الأمريكي حوايل  3٫75ري��ال .وتوجد �أوراق نقدية من فئات:
ريال ،خم�سة رياالت ،ع�شرة رياالت ،خم�سني ريا ًال ،مئة ريال ،وخم�س
مئة ريال� .أما العمالت املعدنية فهي من فئات :خم�س هلالت ،ع�شر
هلالت ،خم�س وع�شرين هللة ،خم�سني هللة ،مئة هللة.
الخدمات المالية والمصرفية
يوجد باململكة عدد كبري من امل�صارف التجارية تعمل جميعها حتت
�إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ورقابتها ،ولهذه امل�صارف
كثري من الفروع املنت�شرة يف �أنحاء اململكة ،ومرخ�ص لها ،كما توجد
ال�شبكة ال�سعودية للمدفوعات ،م�شرتكة بها امل�صارف كافة العاملة
باململكة لت�سديد امل�شرتيات العامة ،بالإ�ضافة �إىل وجود عدد كبري من
مكائن ال�صرف الآيل يف اململكة.
خدمات االتصاالت
مركز العناية بعمالء STC
        900
تتوافر يف اململكة العربية ال�سعودية �أحدث نظم االت�صاالت العاملية ففي
جمال االت�صاالت الهاتفية ميكن االت�صال مبا�شرة ب�أكرث من  245دولة
يف العامل ،ومنها:
• خدمة اجليل الرابع املطور عايل ال�سرعة.
• خدمات « Fiberبرود باند» من الهاتف.
• خدمة الرقم املوحد (.)9200

• خدمة  IPVPNلقطاع الأعمال.
• خدمة الربقية الهاتفية :وهي خدمة �إر�سال الربقية التلك�سية عرب
الهاتف مبا�شرة يف �أي وقت ،ولأي مكان عن طريق االت�صال مبركز
الربقية الهاتفية على الرقم ( )969للر�سائل العربية ،وعلى الرقم
( )968للر�سائل الإجنليزية.
• خدمة االت�صال املجاين ( ،)800وهي خدمة تقدم للجهات وال�شركات
الكربى ،ليتمكن املت�صل من االت�صال املجاين،
جوا
عدم السماح بحمل السوائل ً

طب ًقا للتعليمات الدولية ال�صادرة عن املنظمة الدولية
للطريان املدين والهيئة العامة للطريان املدين باململكة،
يحظر حمل املواد ال�سائلة ،والهالمية ،وامل�ضغوطة �ضمن
الأمتعة املحمولة يدو ًيا من ِق َبل الركاب ال�ضيوف على
الرحالت الدولية من مطارات اململكة ،وي�شمل ذلك
ال�سوائل كافة املعب�أة يف عبوات زجاجية� ،أو بال�ستيكية،
�أو معدنية التي تزيد �أحجامها وكمياتها على 10
مللرت ،وحتتوى مواد �سائلة �أو غازية م�ضغوطة كاملياه،
وامل�شروبات ،والع�صائر ،والعطور ،والزيوت ب�أنواعها،
وكذلك املواد الهالمية ،وامل�ستح�ضرات التجميلية
كالكرميات ،واجلل ،وال�شامبو ،ومعجون الأ�سنان،
بالإ�ضاف ًة �إىل العبوات امل�ضغوطة املعدة لال�ستخدام يف
�شكل رذاذ مثل :معطرات الهواء ،وبخاخات النظافة
وال�صحة العامة ،عل ًما �أنه لن يتم رف�ض هذه ال�سوائل،
و�إمنا �سيتم �شحنها �ضمن العف�ش املوزون.
ا�ستعالمات الدليل
�شركة زين  -مركز خدمة ال�ضيوف
ال�ساعة الناطقة
�شركة موبايلي -مركز موبايلي للعناية بخدمة ال�ضيوف
مركز العناية بعمالء الربيد ال�سعودي

وسائل النقل والترحال في المملكة

املطارات الداخلية
النقل اجلوي هو �أف�ضل و�أن�سب
و�سيلة للرتحال يف اململكة العربية
ال�سعودية ،حيث تف�صل بني
مدنها امل�ساحات ال�شا�سعة ،لهذا
�سخرت «ال�سعودية» �شبكة �شاملة
من اخلطوط الداخلية ،ت�صل كل
مدن اململكة ببع�ضها ،ف�أ�صبحت
مدينة «الريا�ض» ال تبعد عن
«جدة» �سوى �ساعة ونيف ،بينما
�أ�ضحى الو�صول �إىل �ساحل
اخلليج منها عند مدينة «الدمام»
ال ي�ستغرق �سوى  45دقيقة .ويبلغ
عدد املطارات املحلية يف اململكة
�سبعة وع�شرين مطارًا.

املطارات الدولية
املطارات الدولية يف اململكة هي:
مطار امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة،
ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض،
ومطار امللك فهد الدويل بالدمام،
و مطار الأمري حممد بن عبد العزيز
الدويل باملدينة املنورة.
وت�ستوعب هذه املطارات عددًا كب ًريا من خطوط الطريان الدولية� ،إىل جانب
اخلطوط ال�سعودية .وتوجد يف كل املطارات الرئي�سة خدمات �سيارات «الليموزين»
ال�ستئجارها �إىل داخل املدن.

احلافالت
�أدخ�ل��ت ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي
خدمة احلافالت لنقل الركاب يف داخل املدن،
وبني بع�ض املدن ،واملراكز الكبرية يف اململكة.

الطرق
تتمتع اململكة العربية ال�سعودية ب�شبكة �شاملة
من الطرق تربط بني خمتلف مدنها ومناطقها
املرتامية الأطراف ،وتعد هذه ال�شبكة من
�أحدث �شبكات الطرق و�أرقاها يف العامل.
خدمات القطار
هناك  6رحالت يومية للقطارات بني مدينتي
الريا�ض ،والدمام على �شاطئ اخلليج ،وبها
مركبات مكيفة ،وخدمات الدرجة الأوىل.

ت�أجري �سيارات
وتوجد �سيارات للإيجار يف معظم مدن اململكة،
وعلى الزائر ا�ستخدام الرخ�صة الدولية �أو التي
ا�ستخرجها من موطنه.

رقم الطوارئ الموحد في
المملكة العربية السعودية
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USEFUL INFORMATION
RADIO AND TELEVISION
The Saudi Ministry of Culture and Information
supervises the national radio and TV institutions.
Several radio programs are broadcasted in numerous
languages, in addition to other programs that are
broadcasted in Arabic. TV Transmission is streamed
via nine channels: Channel One, Channel Two,
the Sport Channel, Al Ekhbaria , a news channel,
Ajyal Children Channel, Al Eqtisadiyah, a business
and financial news television, Al Quran, Al Sunnah
Channel, and Al Thakafiyah , the Saudi cultural
channel. Satellite Transmission ranges of all channels
cover the whole Kingdom, and most parts of the world.
OFFICIAL HOLIDAYS
Friday is the weekly day of rest, but government
offices are also closed on Saturdays. There are also
two public holidays every year: the
Eid al-Fitr, which is over a week long, and Eid alAdha, which is ten days.
WORKING HOURS
Government working hours are generally from 7:30
a.m. to 2:30 p.m. Private business concerns are
generally open from 9:30 a.m. around
2:00 p.m., with an evening session from 17:00 p.m.
until 20:00 p.m.
HOSPITALS
There are many general and specialized hospitals
in the Kingdom, as well as clinics, infirmaries and
private clinics offering their services to the public.
CURRENCY
The Saudi Arabian monetary unit is the Riyal, which
is divided into 100 halalahs.
Notes are in 1,5,10, 50,100 and 500 Riyal
denominations. The Riyal is quoted in US Dollars but
is based on Special
Drawing Rights (SDR). As the SDR/Dollar rate
varies, so the official Riyal/Dollar rate is revalued at
intervals to keep within a narrow band with
US$ 1 = SR 3.75.
BANKING
There are eleven licensed commercial banks
operating in the Kingdom. These are regulated

and supervised by the Saudi Arabian Monetary
Agency (SAMA). The banks have a large branch
network spread throughout the Kingdom.
Development of banking services was further
enhanced with the establishment of the Saudi
Payments Network (SPAN) with the participation
of all banks in the Kingdom. SPAN is connected
to 1,800 automatic teller machines (ATM’s) and
more than 15,890 Points of Sales (POS) installed
at commercial stores and shopping centers with
the objective of payment for purchases from such
centers through ATM cards. At present, visitors
to Saudi Arabia may use their credit cards such as
Visa and Master card to withdraw money directly
through SPAN via its on- line ATMs. They may
also use these cards at POSs for payment for their
purchases.
Beside these, SAMA has provided further
international services (inside the country), eg.,
Visa’s Plus Electron and Cirrus Maestro to
meet the requirements of travelers and visitors
both at international airports and in local
markets.
STC SERVICES
In the Kingdom of Saudi Arabia, The latest
Telecommunication Systems are available. In the field
of Telephone Communication direct dialling can be
made without operator assistance to more than 245
Countries worldwide.
Services available are:
High-speed 4G coverage
Fiber Broadband
Toll-free call (9200)
IPVPN for the Customers Corporate Sector
Phonogram Service:
For direct Telex messages at anytime to anywhere
around the world.You can contact the phonogram
service center by dialling 969 for Arabic messages and
968 for English messages.
(800) FREE CALL
A service made available to large companies enabling
callers to dial toll- free.

HAZARDOUS LIQUIDS BANNED
FROM CARRY-ON BAGGAGE
In conformity with the safety regulations
and instructions issued by both the
International Civil Aviation Organization
(ICAO) and the Saudi General Authority of
Civil Aviation, some hazardous items such
as liquids, aerosols and gel products, are not
allowed in carry-on baggage accompanied
by international flight passengers travelling
to, from or via Saudi airports. Other
banned items comprise all liquids packed
in plastic, glass, or metal containers of a
more than 10 ml capacity. Any container
having liquid or gas substances such as
water, drinks, juices, perfumes, and different
oils are not allowed in carry-on baggage or
passenger cabins. Gel products, cosmetics
and personal hygiene items such as lotions,
creams, toothpaste, hair gel, and shampoos
are banned as well. Pressure aerosol
Containers such as air fresheners and
general hygiene sprays are other items that
fall under this ban. However, these items
would not be totally rejected, but passengers
would have to carry them in checked
baggage only.

STC Customer care center
Directory
Zain Customer services
Speaking Clock
Mobily Services
Saudi Post Service

TRANSPORT IN THE KINGDOM OF SAUDI
International Airports

Air

Considering the long
distances which separate
the main towns of the
Kingdom, air travel
can often prove to be
the most convenient
and practical means
within the borders. Saudi
Arabian Airlines, the flag
carrier of the Kingdom
of Saudi Arabia, operates to a vast network of
domestic and international destinations. A
fleet of various types of
aircraft is also available
for charter flights.

Saudi Arabia has three international airports:
King Abdul Aziz Int’l. Airport in Jeddah
King Khaled Int’l. Airport in Riyadh
King Fahd Int’l. Airport in Dammam
Saudi Arabian Airlines and a large number
of international airlines operate from these
airports. A taxicab service, a limousine service, and buses are available for
transfers between the airports and the city centre or hotels, etc.
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ARABIA
Roads

The Kingdom of Saudi
Arabia enjoys a
comprehensive road
network linking its cities
and widespread areas. It
is considered one of the
finest and most modern networks in the world.

Car Rental

Self-drive car rental is
available in most cities
in Saudi Arabia.

Buses

A new and efficient bus service has been
introduced by the Saudi Arabian Public
Transport Company (SAPTCO) to operate
within and between all the major towns in
Saudi Arabia in addition to international
trips to some of the neighboring countries.

Rail

Six trains service with
first-class air-conditioned carriages runs
daily between Riyadh
and Dammam on the
Gulf coast.

EMERGENCY PHONE NUMBER
IN SAUDI ARABIA

911

" SAUDIA would like to notify you that your comments are highly appreciated, you are able to contact customer relations department by the following channels:
Unified number (920003777), For customer comments and suggestion, Fax(+966126863150)
To contact us through Saudia website and submit an electronic form on the following link ( www.saudiairlines.com/crform),
There is specified Email for baggage claims (scrbag@saudiairlines.com) , and Fax (+966126863140)
Mail address: Customer Relations (contact Center) CC:772 P.O Box:620, Jeddah 21231, Kingdom of Saudi Arabia
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If we do not manage globalization
so that it benefits all, the backlash – from the 				
				New Discontents in the
		 North and the Old Discontents in the South – is 		
						
at risk of intensifying
So how could something that was
supposed to benefit all, in developed and
developing countries alike, now be reviled
almost everywhere? How can a trade
agreement be unfair to all parties?
To those in developing countries,
Trump’s claims are laughable. The US
basically wrote the rules and created the
institutions of globalization. In some
of these institutions – for example, the
International Monetary Fund – the US
still has veto power, despite America’s
diminished role in the global economy (a
role which Trump seems determined to
diminish still further).
To someone like me, who has watched
trade negotiations closely for more than
a quarter-century, it is clear that US trade
negotiators got most of what they wanted.
The problem was with what they wanted.
Their agenda was set, behind closed
doors, by corporations. It was an agenda
written by and for large multinational
companies, at the expense of workers
and ordinary citizens everywhere.
Indeed, it often seems that workers,
who have seen their wages fall and jobs
disappear, are just collateral damage –
innocent but unavoidable victims in the
inexorable march of economic progress.
But there is another interpretation
of what has happened: one of the
objectives of globalization was to
weaken workers’ bargaining power.
What corporations wanted was cheaper
labor, however they could get it.
This interpretation helps explain
some puzzling aspects of trade
agreements. Why is it, for example,
that advanced countries gave away one
of their biggest advantages, the rule
of law? Indeed, provisions embedded
in most recent trade agreements give
foreign investors more rights than are
provided to investors in the US. They
are compensated, for example, should
the government adopt a regulation
that hurts their bottom line, no
matter how desirable the regulation
or how great the harm caused by the

corporation in its absence.
There are three responses to globalized
discontent with globalization. The first –
call it the Las Vegas strategy – is to double
down on the bet on globalization as it
has been managed for the past quartercentury. This bet, like all bets on proven
policy failures (such as trickle-down
economics) is based on the hope that
somehow it will succeed in the future.
The second response is Trumpism: cut
oneself off from globalization, in the hope
that doing so will somehow bring back a
bygone world. But protectionism won’t
work. Globally, manufacturing jobs are on
the decline, simply because productivity
growth has outpaced growth in demand.
Even if manufacturing were to
come back, the jobs won’t. Advanced
manufacturing technology, including
robots, means that the few jobs created will
require higher skills and will be placed at
different locations than the jobs that were
lost. Like doubling down, this approach
is doomed to fail, further increasing the
discontent felt by those left behind.
Trump will fail even in his
proclaimed goal of reducing the
trade deficit, which is determined
by the disparity between domestic
savings and investment. Now that the
Republicans have gotten their way
and enacted a tax cut for billionaires,
national savings will fall and the trade
deficit will rise, owing to an increase in
the value of the dollar. (Fiscal deficits
and trade deficits normally move so
closely together that they are called
“twin” deficits.) Trump may not like
it, but as he is slowly finding out, there
are some things that even a person
in the most powerful position in the
world cannot control.
There is a third approach: social
protection without protectionism, the
kind of approach that the small Nordic
countries took. They knew that as small
countries they had to remain open. But
they also knew that remaining open
would expose workers to risk. Thus, they

had to have a social contract that helped
workers move from old jobs to new and
provide some help in the interim.
The Nordic countries are deeply
democratic societies, so they knew
that unless most workers regarded
globalization as benefiting them, it
wouldn’t be sustained. And the wealthy
in these countries recognized that if
globalization worked as it should, there
would be enough benefits to go around.
American capitalism in recent
years has been marked by unbridled
greed – the 2008 financial crisis
provides ample confirmation of that.
But, as some countries have shown, a
market economy can take forms that
temper the excesses of both capitalism
and globalization, and deliver more
sustainable growth and higher standards
of living for most citizens.
We can learn from such successes
what to do, just as we can learn from
past mistakes what not to do. As has
become evident, if we do not manage
globalization so that it benefits all, the
backlash – from the New Discontents in
the North and the Old Discontents in the
South – is at risk of intensifying.
* Joseph E. Stiglitz, recipient of the Nobel
Memorial Prize in Economic Sciences in
2001 and the John Bates Clark Medal in
1979, is University Professor at Columbia
University, Co-Chair of the High-Level
Expert Group on the Measurement
of Economic Performance and Social
Progress at the OECD, and Chief
Economist of the Roosevelt Institute. A
former senior vice president and chief
economist of the World Bank and chair of
the US president’s Council of Economic
Advisers under Bill Clinton, in 2000 he
founded the Initiative for Policy Dialogue,
a think tank on international development
based at Columbia University. His most
recent book is Globalization and Its
Discontents Revisited: Anti-Globalization
in the Era of Trump.
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The Globalization of
Our Discontent

There are three responses to globalized discontent with globalization.
Joseph E. Stiglitz *

ago, I published
Fifteen years
Globalization and Its

Discontents, a book that sought to explain
why there was so much dissatisfaction
with globalization within the developing
countries. Quite simply, many believed
that the system was “rigged” against them,
and global trade agreements were singled
out for being particularly unfair.
Now discontent with globalization has
fueled a wave of populism in the United
States and other advanced economies,
led by politicians who claim that the
system is unfair to their countries. In the
US, President Donald Trump insists that
America’s trade negotiators were snookered
by those from Mexico and China.
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When we look down from space, we really can’t see

the political subdivisions, and we wonder, why us
meaning everybody that’s on spaceship Earth, why we can’t
learn to work with each other and get along
How about when you were free-floating in space? Were
you more aware of the planet below you?

and I think that’s a good thing. We are on the verge of starting
commercial crew launch, but I think it is the role of the government to pioneer. George Bush, on July 20, 1989 — with me in the
audience and thousands of others — pledged to go back to the
moon and on to Mars in 30 years; 2019 is 30 years from then. I’m
sure we’re not going to be headed to Mars by then.
[NASA’s next-generation space capsule] Orion is gearing up
and should eventually take us to the moons of Mars. They’re
probably the first step, because they are a lot easier to get to and
from there, you can control things on the surface with almost
zero time delay. Plus, when you land people on Mars, you
already need to have a good idea of whether there’s life on Mars.
With no offense intended, people are dirty.

Do you think we’ll ever go back to the moon, or to Mars?

*

With regard to my flying in the MMU, I’ve gotta be honest with
you, I did not look down very much. My frame of reference
was the space shuttle Challenger, and I oriented myself with
respect to Challenger, like one airplane flying in formation with
another. At one point, I did look down just to see if I could
recognize anything, and by the luck of the draw or by chance,
we happened to be passing over Florida. There is no feature on
Earth that resembles the peninsula of Florida — its distinctive
shape, Lake Okeechobee — so it was immediately and
unequivocally recognizable. From there, we blew down along
the Bahamas and across the South Atlantic and came ashore
again over Namibia.
Transportation from the Earth’s surface is being commercialized,

Nadia Drake, is a science journalist who writes the National
Geographic blog No Place Like Home.
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Interviews
1. A towering exhaust plume cuts across
the sky as the space shuttle Challenger
carries Bruce McCandless and his
crewmates into orbit.
2. Astronaut Bruce McCandless poses for
his official space shuttle portrait wearing
the MMU.

1

2

are McCandless’ thoughts about that photo, recorded during his
last interview with National Geographic in July.

What do you think of when you see yourself in that
photo?

I had my sun visor down, in reality, for no particular reason
other than keeping the sun out of my eyes, and so it could
be just about anybody in there. And I think that’s part of
the attraction. I guess it’s fair to say I’ve been amazed by the
number of different folks who’ve come up to me and said, Hey,
I have your picture in my bedroom. It’s really become iconic of
the space program, and in some ways, it seems to represent the
embodiment of humanity’s desire to be free from gravity and to
be able to fly around in the cosmos.

I know a million people have asked you this, but …

What was it like out there? The single thing that disturbed me
the most was when I got away from the shuttle, I got extremely
cold. Shivering, teeth chattering. The reason for that is that the
H, or hot, position on the life support system isn’t really hot.
It’s just sort of minimal cooling, and the suit was designed to
keep an astronaut cool and comfortable in a warm environment
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3. The record-setting spacewalk was made
possible by the Manned Manuevering
Unit, or MMU, which Bruce McCandless
was taking for a test flight.

when working hard. [On this untethered walk], you’re really
not doing any significant labor. Flying the MMU is like moving
your fingertips. You’re not generating a significant amount
of metabolic heat, and the remedy for that is just to turn the
cooling system off completely.

Was it fun being out there anyway?

It was fun. But I tell you, I thought it would be sort of
ethereal in terms of quietness, and I was wrong. I had radio
communications, and there were three different people talking
to me. … It was anything but peaceful and quiet.

You’ve been in space twice. Is it true that seeing Earth
from space can alter an astronaut’s perception of the
planet?

As a blanket statement, I believe I’m OK in saying that just
about everyone who has flown in space and looked down on
the Earth has altered their perception of it. And the prevailing
feeling seems to be that when we look down from space, we
really can’t see the political subdivisions, and we wonder, why
us — meaning everybody that’s on spaceship Earth — why we
can’t learn to work with each other and get along.

NASA
In addition to the free-flying spacewalk, Bruce McCandless field tested the Mobile Foot Restraint on the end of shuttle’s
robotic arm, designed to hold astronauts in place while they perform delicate tasks.

© 2018 National Geographic Society

Photos

of a dummy named Starman casually taking a
luxury car on a spin through space may have
captivated Earthlings on Feb. 6, but 34 years ago, a similarly
surreal photo of an actual astronaut commanded attention.
On Feb. 7, 1984, Bruce McCandless became the first human
to float free from any earthly anchor when he stepped out of
the space shuttle Challenger and flew away from the ship. In
a still-startling NASA image from that mission, untethered
McCandless hangs 320 feet from Challenger, suspended
above our impossibly blue planet and appearing paradoxically
powerful and fragile against the yawning vastness of the cosmos.
McCandless, who died on Dec. 21, 2017, had a long and
storied history in NASA’s space program. Before his famous
spacewalks, he was mission control communicator during
1969’s Apollo 11 moonwalk. That experience left him famously
grumpy with Neil Armstrong for not revealing ahead of time
what Armstrong planned to say when his boots first hit moon
dust. He later helped deploy the Hubble Space Telescope into
orbit from the space shuttle Discovery in 1990.

But McCandless’s most memorable spacewalks, immortalized by a photo taken later during the mission, took place
on his very first spaceflight. He’d been asked to test a new
300-pound Manned Maneuvering Unit, or MMU, which is
basically a nitrogen-powered jetpack that allows astronauts to
twist and turn through space as George Clooney’s character did
in the movie Gravity. But this was no feature film, and to say
that people were nervous about an unrecoverable malfunction
is no overstatement.
So, McCandless decided to crack an inside space joke as he
began talking with mission control in Houston.
“I think I can assert that my comment — that it may have
been one small step for Neil, but it’s one heckuva of a big leap
for me — was a) consciously thought out, b) a form of revenge
for Neil not sharing his thoughts on stepping on the moon
with me, and c) a way to say that things are going OK, don’t
worry about it,” McCandless said. “It set the right tone, and on
we went.”
Here, on the anniversary of his first untethered spacewalk,
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Bruce’s Big leap
Outside the Earth

Astronaut Bruce McCandless offers his thoughts on an iconic photo in
his last-ever interview with National Geographic.
Nadia Drake *

NASA

Astronaut Bruce McCandless
hangs high above Earth during
an untethered spacewalk in
February 1984.
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Yanbu’s old town remains
fascinating in terms of both
		
architecture and culture
its fish. With restaurants catering to both
tourists and locals, you can be assured
of a good meal for a reasonable price, as
long as you enjoy fish.
No visit to Yanbu al-Bahr would be
complete, however, without a visit to
its famous fish market. Getting there
early, as the sun rises, is to witness the
controlled mayhem of a fish auction,
with people shouting bids, and fish being
taken at speed from seller to buyer. All
kinds of fish are seen, and sold, with
buyers then having the fish cleaned and
prepared for them on-site. Stepping
away from the fish market is also to
see fishermen head out to sea, with
provisions for several days, as they aim
to catch their allocated quota. A quiet
moment of reflection and contemplation
to start a busy day of sightseeing in
Yanbu al-Bahr.
Yanbu al-Bahr has also, in the past
few years, become a destination for
domestic tourists in Saudi Arabia. Many
come to enjoy its costal situation, and
especially its long and wide seafront
corniche, as well as the food and other

amenities of a seaside town. In Yanbu
al-Bahr, as the sun sets, you can find
all kinds of people and families out
to enjoy the sea breeze after a warm
day, strolling, running, playing, and
generally enjoying life.
Located to the West of Yanbu al-Bahr
is its industrial city, and primary area
of economic activity, known as Yanbu
al-Sinaiyah or the Yanbu Industrial City.
Managed by the Royal Commission for
Jubail and Yanbu (RCJY), this city is
meant to act as a central collection point
for the oil and gas pipelines that bring
the fossil fuel resource from the Eastern
province, for refining and shipment to
outside markets via the Red Sea.
The main attraction in this part of
Yanbu comes in the form of the annual
flower festival held by the RCJY in the
residential part of Yanbu al-Sinaiyah
at Celebration Park. Held in March,
the flower festival is a riotous display
of colour, replete with fragrant scent
of fresh flowers. In 2017, among the
displays and flower ornamentation,
was also a record breaking flower

carpet, which when viewed from the
air spelled out the logo for “Vision
2030”, Saudi Arabia’s plan for its future
economic success. The Guinness
World Book of Records has certified
the flower carpet as being the world’s
biggest, and crowds queued up to view
it from specially built platforms. And
with over 2 million flowers of over
19 varieties and of many colours, it is
certainly a sight to behold.
Additionally, the event also featured
a butterfly garden, as well as numerous
stalls selling garden and flower related
items. All in all, a fantastic event for
families, especially with sunset and the
flowers glowing as the soft evening light
touches upon them.
Yanbu al-Bahr retains a seaside charm
and quietness, which coupled with
good food, interesting history, and a
well-timed to a flower festival, provides
enough reason to visit and enjoy.

*

Leah Schmidt and William Bauer are travel
writers and photographers.
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Yanbu al-Bahr retains
a seaside charm and quietness, 			
		 which coupled with good food,
interesting history, and a well-timed to a flower festival,
			provides enough reason to
						visit and enjoy
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In the future, exploring the remains
of Yabu al-Bahrs Historical Area will
be much easier, owing to planned
renovation works that will restore the
area to its former glory and provide
exhibits detailing its history. In the
meantime, visiting the area, beyond
the one or two houses already restored,
requires a guide who knows the
structures, as some are very unsafe to
venture in without expert knowledge.
Facing the Historical Area is a road
that has been recently reconverted into
an open-air, pedestrian plaza. There,
as the sun sets in the evening, lights
are switched on and food carts rolled
out. The atmosphere is very warm and
welcoming, with cafes, restaurants, and
shops run by local people adding to the
things to do and see in Yanbu.
It is also here, just outside the historic
area and in front of the commercial port,
that some of the best grilled fish can be
had. Having such rich fishing grounds
offshore in the Red Sea, Yanbu al-Bahr
is renowned for the quality and taste of
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1. Yanbu waterfront.
2. Sunset at the Yanbu corniche.
3. One of the many sculpture in Yanbu.
4. A restored house in historic Yanbu.

1

2
structures are habitually tall and narrow,
with about two or three stories, and
outfitted as a matter of course with wooden
shutters known as ar-rawasheen.
These wooden shutters are integral
to the traditional architecture of the
Hijaz region, covering with their lattice
framework the windows of individual
houses. These provide at once shelter
from heat and light, as well as from the
gazes of passersby on the streets. Privacy
and comfort were provided for by this.
The material used to make these
houses was typically fossilized coral,
which gives them a uniformity of colour
and a simplicity of architecture that
draws the eye toward the elegant style
in which they were built. Visiting each
building, clear distinctions can be drawn
in terms of what is public space, and
what used to be private space for family.
Incidentally, whereas in central Saudi
Arabia at that time courtyards were
highly important, in Yanbu the outdoor
space for houses was a mix of courtyards
and rooftop terraces.

3
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the coast, 350
Nestled onkilometers
north

of Jeddah and 225 kilometers west of
Madinah al- Munawwarah, Yanbu alBahr has long held a reputation for its
commercial port, fine fish, pleasant
coastline, and for the many Saudi
holidaymakers who flock to it, for
relaxation.
However, Yanbu al-Bahr is also a city
of great importance to the history of
commerce in the Red Sea region. Due
to its being located in a strategic area
offering natural shelter, water, as well as
stone for construction, Yanbu al-Bahr
has seen human activity for thousands of
years and this has created a rich legacy.
Going back over two millennia, Yanbu
was at the center of the ancient trade
route of incense and spices from Asia,

westwards to Europe and beyond. This
trade, known as the incense route, saw
intense activity and trade by the various
peoples of the Red Sea region over the
course of 2,500 years, and brought great
riches to many of the peoples that traded
on this route.
Over the course of time, the people
of Yanbu al-Bahr built up a tradition
of seafaring prowess, which led their
port city to become a city of strategic
commercial importance. Wealth was
generated for its inhabitants, and it
even became a key staging point for
pilgrims to gather before heading to the
Holy Cities of Islam. This past wealth
meant that Yanbu al-Bahr developed
architecturally interesting residential
structures for its inhabitants, many of
which can still be viewed today.

In the Yanbu Historical Area, opposite
the seaport in the al-Sour district, visitors
can see the legacy of this commercial
success. Currently in a state of mostly
disrepair, Yanbu’s old town remains
fascinating in terms of both architecture
and culture. Plans are afoot for extensive
renovations by the Saudi Arabian
authorities, but in the meantime the old
town still retains a charm and is worth a
guided visit.
Stepping into its narrow streets, with
crumbling buildings and structures
undergoing renovation, is to be carried
back into time. Although many structures
are nominally intact, most are in a state of
poor repair. However, it is possible to see
the care with which they were initially built
by their inhabitants, and the architectural
style of the Hijaz that was adhered to. The
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Yanbu al-Bahr

Historical Town of Commerce
Going back over two millennia, Yanbu was at the
center of the ancient trade route of incense and spices from
Asia, westwards to Europe and beyond.

Photograph By Jaser AlHarbi

By Leah Schmidt and William Bauer *
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SKYPRIORITY.
THE ONLY WORD YOU NEED TO KNOW FOR SEAMLESS TRAVEL.
SkyTeam’s iconic red SkyPriority signs guide you through airports across the globe with speed
and ease. From priority check-in, boarding and baggage handling to priority lanes at ticket
offices, transfer desks, security and immigration – it’s all seamless. And it’s all automatic for
SkyTeam Elite Plus, First and Business Class travelers. Find out exactly what’s on offer for your
next trip with the SkyPriority Finder on our app or skyteam.com

SkyTeam
Seoul, South Korea

6 Destinations

For a Colorful Spring

The first days of spring can be the best time to discover a new
destination. To celebrate the warmer weather,
SkyTeam is offering a 15% discount on its Go Round the World Pass if
purchased before 31 March, 2018. SkyTeam has picked
seven places from around its network that are perfect to
explore at this time of year.

Haarlem, Holland

It’s not Spring without an
abundance of flowers. Holland
has one of the largest and
most impressive parade of
blooms, which works its way
around the Bulb Region or
‘Bollenstreek’ over several
days. The Flower Parade of the
Bollenstreek takes in 60 floats
and vehicles and bands that
happens between 18-22 April.

Seoul, South Korea

If you thought the cherry
blossoms only covered Japan
in shades of pink every year
you’d be wrong. South Korea’s
Seoul also holds a cherry
blossom festival early April
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each year. The Yeongdeungpo
Yeouido Spring Flower
Festival celebrates the pretty
pink blooms with cultural
performances and arts.

Aix-en-Provence, France

Nowhere does Spring like
southern France. Windy old
alleyways and sunlit cafe
terraces - no wonder the artist
Cezanne loved this place
so much. No matter where
you’re jetting in from, the
wafts of lavender will restore
anyone’s soul.

Tulum, Mexico

One of the coolest places in
Mexico, Tulum is all yoga

studios, eco hotels and azure
blue seas. Check out what
makes this seaside spot
in the Yucatan the hottest
Spring break in 2018. Think
jungle covered restaurants,
white sand beaches and
ancient Mayan ruins. Hello
Instagram.

Yunnan, China

The warm season is the perfect
time to take in the glistening
famous terraced rice paddies,
the endless miles of yellow rape
fields and tiny hilltop villages of
this rural south west province.
Long a domestic secret, let
the beauty of this Chinese
landscape overtake you.

St Petersburg, Russia

By April the snow has melted
away and St Petersburg comes
alive, ready for its annual
White Nights Festival which
begins in May. Musicians
return to the streets and the
city wakes from its winter
slumber. April’s a great time to
explore the cultural heritage of
the Russian Czars.

SkyTeam’s Go Round the World
Pass is available on itineraries
of between two and 15 stops, on
economy and business travel,
available for all SkyTeam members.
Book online at SkyTeam.com via
the easy-to-use planning tool or
through your travel agent.

© 2017 National Geographic IMAGE LIBRARY - Distributed by The New York Times Syndicate.

Mon Petit Lupine
Lupine flowers watch over the
waterfall of Hjalparfoss in Iceland.
Hjalparfoss is located north of
the stratovolcano Hekla, near the
confluence of the Thjorsa and
Fossa rivers.
Photograph By Frans Lanting
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