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حتويل املعسكرات 
واملشاتل
 إلى منازل

تعاني الدولة من نقص 
شديد في األراضي السكنية 
للمواطنني، فاضطرت معها 

للخروج بعيدا، حتى وصلت 
إلى قرب احلدود اجلنوبية 

»مدينة صباح األحمد«، 
وقرب احلدود الشمالية 

شمال املطالع »مدينة نواف 
األحمد«، وذلك لتوفير 

القسائم السكنية، وحتقيق 
أهداف استراتيجية عديدة. 
وأطلقت عليها كلمة »مدن« 

لكبرها وسعة خدماتها كمدن 
كبرى.

وبني احلني واآلخر تفاجئنا 
اجلهات املعنية بطرح قسائم 

سكنية جديدة، أو أعيد 
تأهيلها، كما في قسائم 

خيطان واجلليب املثمنة، 
فإذا كنتم تريدونها سكنية 

فلم ثمنتموها وهي سكنية؟! 
ثم.. ملن سيتم طرحها؟! هل 

حلديثي التقدمي، أم متنح 
منحا لألحباب واألصدقاء؟!
وعلى هذا املنوال، فهناك 

مساحات وأراض ميكن إعادة 
تأهيلها كمناطق سكنية، مثل 

منطقة اجليوان العسكرية، 
فوجود مثل هذا املعسكر 

وسط البلد أصبح أمرا 
سلبيا، فجميع املعسكرات 

في العالم تكون خارج 
املدينة، وبعيدة عن االزدحام، 

ألسباب أمنية. وأعتقد أنه 
قد آن األوان خلروج وزارة 

الدفاع وكلية الشرطة 
»أكادميية سعد العبداهلل 

للعلوم األمنية« واملعسكر 
من هذا املكان، وحتويله إلى 

منطقة سكنية منوذجية.
ومعلوم أن تلك املباني قدمية 
جدا، وال بد من تأهيل مباني 

جديدة تتالءم ومستجدات 
العمل العسكري، العلمي 

والعملي وامليداني، فاألفضل 
أن تكون الوزارة بالقرب من 

املؤسسات احلكومية ذات 
الصلة، وبناء أكادميية جديدة 

تليق باسم حاملها، وتوفير 
معسكرات حديثة، بعيدة عن 

املدينة.
أما املباني والصاالت التي 
بنيت فيها مؤخرا، فيمكن 
تسليمها لوزارة التربية، 

أو هيئة الرياضة، أو هيئة 
الشباب.

ويجري احلال على سوق 
اجلمعة، واجلواخير وسوق 

الغنم والطيور، واملباني 
املتهالكة أمامه، واملشاتل 

العشوائية، واألسواق 
احملاذية، فينبغي نقلها جميعا 
إلى منطقة بعيدة، وحتويلها 

إلى منطقة سكنية.
وإذا لم يتيسر حتويلها إلى 
مناطق سكنية مراعاة لتجار 

العقار، فيمكن حتويلها 
إلى مناطق صحية، فيها 

مستشفيات خاصة، وخدمات 
صحية منوعة، أو مناطق 

تعليمية، فيها جامعات 
ومدارس خاصة، وسط 

احلاجة امللحة لتوفير قسائم 
لهم، وأمام التوجه احملموم 

للخصخصة والتأمني 
الصحي والتعليمي على 

حساب احلكومة ملصلحة 
التجار أيضا »ياهلل.. فتحنا 

لكم باب رزق آخر«.
وهذا اقتراح أخير لهيئة 

اإلسكان، وهو توفير قسائم 
جديدة مبساحة 300م2، 

والتسليم فوري.
أعتقد أن هناك بدائل 
كثيرة لتوفير قسائم 

سكنية للمواطنني، حتتاج 
إلى شفافية وتضحية 

ومصداقية، واهلل يوفق 
اجلميع لكل خير.

> > >
قال رسول اهلل ژ: »إن اهلل 

قسم بينكم أخالقكم كما 
قسم بينكم أرزاقكم، وإن اهلل 

يعطي الدنيا من يحب ومن 
ال يحب، وال يعطي اإلميان 

إال من أحب، فمن ضن باملال 
أن ينفقه، وخاف العدو أن 

يجاهده، وهاب الليل أن 
يكابده، فليكثر من قول: 

سبحان اهلل، واحلمد هلل، وال 
إله إال اهلل، واهلل أكبر، فإنهن 
مقدمات مجنبات ومعقبات، 
وهن الباقيات الصاحلات«. 

رواه مسلم.

آن األوان

لم أكن أتصور صدق مقولة »قالوا 
للحرامي احلف قال جاك الفرج«، لذلك 

فإن القانون الكويتي ال يطلب من 
أي متهم أن يقسم اليمني على التهم 
املوجهة له، ولكنه يطلب من الشاهد 

ترديد القسم بعد اإلدالء ببياناته 
الشخصية وقد أتى اليوم الذي أصبح 

حلف اليمني سهال جدا بل أسهل بكثير 
من »شرب ماء«. 

ولكل من جعل اهلل عرضة إلميانه عليه 
أن يتذكر احلـديث النبـوي الشــريف 
حني ذكر ژ آيات املنافق التي حددها 
بثالث صفات بأنه »إذا حدث كذب وإذا 

وعد أخلف وإذا اؤمتن خان« فليحذر 
احلالفون بالكذب من هذا احلديث الذي 

ان فهموه أرعبهم.
يفرح البعض بأن كفارة اليمني هي 
عشرة دنانير يتصدقون بها، ولكن 

األمر الذي أريد التنبيه عليه أن حسب 
الفهم الواضح من حديث سيدنا محمد 

عليه الصالة والسالم أن مجرد احلديث 
بأمر غير حقيقي هو كذب، والوعد 

بأمر أن تفعله أو ال تفعله هو من آيات 
النفاق.

وعلى ذلك القياس مبن وصفهم رسولنا 
احلبيب وهم لم يقسموا اليمني قد قال 

عنهم ژ ووصفهم بتلك الصفة وأنهم 
منافقون فحتما أن الذين يقسمون باهلل 
هم شيء أكبر من املنافقني بدرجات وال 

أعرف لهم وصف أو صفة.
لكل من يصدق احلالفني باهلل وهم 

يكذبون بأن ينتبهوا من تسلسل 
الصفات في احلديث الشريف فقد حدد 
عليه الصالة والسالم بأن حديثهم كذب 
ووعوده إخالف فعليكم أن حتذروا من 

أن تولوهم أي أمانة فهم ال يؤمتنون.
أدام اهلل الصادقني مع ربهم ومع الناس، 

وال دام أي منافق مهما بلغ وضعه 
االجتماعي والسياسي.

رغم أن القطاع الصناعي يعد األهم لدى الدول 
املتقدمة لدوره البارز في رفع مستوى معيشة 
األفراد، وملا يوفره من رفاهية لهم، إلى جانب 
كونه وعاء الستيعاب األيدي العاملة الفائضة 

من القطاعات األخرى، ووسيلة لتطوير 
النشاط االقتصادي مبا يقدمه من منتجات 

أساسية، إال أن هذا القطاع في الكويت يعاني 
من عقبات ومعوقات كثيرة.

ففي الفترة األخيرة شهدت الكويت ظاهرة 
هجرة صناعها، والهجرة هنا تعني انتقال 

شخص أو مجموعة من مكان إلى آخر 
ألسباب اضطرارية وبحثا عن الفرص 

االستثمارية التي ال تقف عند حدود.
أغلب شباب الكويت وجدوا أنفسهم مقيدين 

في مشاريعهم الصناعية نتيجة الظروف 
القاسية التي يعانيها القطاع الصناعي 

الكويتي املهمل منذ سنوات ألسباب عدة 
أهمها شح األراضي الصناعية، إضافة إلى 

غياب تشريعات اقتصادية وصناعية واضحة 
تنظم العمل في هذا القطاع حلماية الصناع 

من التالعب واحملسوبية، وكذلك غالء أسعار 
مواد اخلام وغياب الرقابة البرملانية، فالقوانني 

أغلبها غير مفعل، باإلضافة إلى عدم حرص 

اجلهات املختصة على الدفاع عن منتجاتنا 
الوطنية ومكافحة اإلغراق بسبب فقدان 

السياسة االقتصادية السليمة، ما أدى إلى 
تدهور هذا القطاع.

نتيجة لذلك هجر صناعنا ومستثمرونا 
وطنهم وجلأوا إلى دول تتميز ببيئة 

استثمارية صحية وذات مناخ اقتصادي سليم 
بهدف جني األرباح وحماية مشاريعهم من 

اخلسائر.
في عام 2009 بدأت مبمارسة هوايتي في 

مجال الفاشن عبر موقعي اإللكتروني، وخالل 
سنة واحدة فقط حصلت على عروض عدة 
من محالت جتارية داخل الكويت وخارجها 

لعرض منتجاتي في معارضهم، وكان شرطهم 
وضع عالمة »صنع في الكويت« تنفيذا 

لقرارات اجلهات املختصة، فكان ذلك مدعاة 
فخر كبير لي حني شاهدت منتجاتي مزينة 

بهذه العالمة رغم أنها كانت منتجات محدودة، 
فما بالكم بصناعاتنا الوطنية الكبيرة واملهمة 
والتي لألسف يتم تصديرها حتت اسم دول 

أخرى!
ملاذا حترم الكويت ويحرم أبناؤها الصناعيون 

من متعة الفخر بالصناعات الوطنية؟!

هي غصة في القلب حني أرى هذه احلرب 
اخلفية ضد منتجاتنا احمللية، واألكيد أن 

أهدافها خبيثة، فمن يسعى إلى إفشال أي 
دولة يبدأ بإبعاد أبنائها، وها نحن محاربون 

في وظائفنا وفرص عملنا ومنتجاتنا 
وصناعاتنا ومشاريعنا، كل ذلك أدى إلى 

هجرة عدد ال يستهان به من الكويتيني بحثا 
عن فرص العمل واالستثمار.

وفي الوقت الذي تسعى فيه غالبية الدول مبا 
فيها النامية إلى تعزيز صناعاتها وتشجيعها 

ودعمها والدفاع عنها، جند التطفيش في 
الكويت هو السياسة املسيطرة!

ولكن رغم ذلك كله هناك أمل، فنحن في 
عهد جديد كل ما نحتاجه فيه هو الضمير 

واإلحساس باملسؤولية لتحقيق رؤية صاحب 
السمو حفظه اهلل ورعاه بتحويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري، وعودة املستثمر 
الكويتي لنستطيع جذب املستثمر األجنبي، 

وإعادة بناء الكويت من جديد بعد دمارها 
بسبب فوضى العهد السابق التي كانت تهدف 

إلى حتقيق مكتسبات شخصية حتت شعار 
وهمي وهو محاربة الفساد فانعكس أثرها 

سلبا على اقتصادنا.

شخصان تخّرجا بنفس التخصص الدراسي 
ومن الكلية ذاتها ومن جامعة واحدة، أحدهما 

توظف في إحدى مؤسسات الدولة ووزاراتها، 
أما اآلخر فقد التحق بإحدى شركات القطاع 

اخلاص.
في أغلب األحيان، عندما تلتقي األول بعد 
عامني، فتجده منزوع الطموح، غائبا عن 

التطلع، فاقدا لألمل وخامال محبطا غير منتج 
وغير مقتنع بالبيئة التي يعمل بها وينتظر 

التقاعد.
أما الثاني، فتجده غالبا عنصرا فعاال، منتجا 
في عمله ووظيفته، قد اكتسب خبرة مميزة 
تؤهله للترقي والتقدم إلى األمام، ينظر إلى 

املستقبل ويفكر في املرحلة التالية وينتظرها 
بشغف.

ولنا أن نطرح سؤاال مهما: أين اخللل بني 
االثنني؟ هل هو في األشخاص؟ أم في النظام 

اإلداري واملؤسسي؟
كثيرا ما نسمع أن املوظف احلكومي غير 

فعال، حقيقة نتلمسها عند الدخول الى 
اجلهات احلكومية، ولكن ليس املوظف هو 
السبب، بل بيئة العمل التي قتلت الطموح 

لدى الشباب من خالل أسباب عدة.
أهم هذه األسباب، غياب احملاسبة عند 

التقصير، وغياب العدالة في الترقي 
واملكافآت، فجميع املوظفني يحصلون 

على امتيازات ومكافآت بنهاية العام، إذا لم 

يتجاوز احلد األقصى من الغياب والتأخير، 
دون مراعاة إلنتاجية املوظف وعطائه داخل 
املؤسسة، وينطبق عليهم املثل الكويتي »إن 

حبتك عيني ما ضامك الدهر«.
غياب التدريب احلقيقي في القطاع احلكومي، 

من أسباب اجلمود والرتابة وعدم تطور 
املوظف، وإن كان هناك برنامج تدريبي، 
فيكون مبنزلة إجازة للموظف، دوام أقل 
وعدم التزام، وذلك ألنها دورات جتارية 

تعتمد على األقل سعرا وال تعتمد على تنمية 
حقيقية للمهارات املكتسبة للموظف وال 

معلومات جديدة للمتدرب.
عدم تفعيل الوصف واملسمى الوظيفي في 

القطاع احلكومي، ما يؤدي الى ضبابية العمل، 
وتداخل املسؤوليات، فمسمى منسق إداري 

جتده ألغلب موظفي الدولة دون حتديد 
األعمال املنوطة بهم.

قاعدة أن املوظف في القطاع احلكومي ال 
يطرد من وظيفته إال في حاالت نادرة، وهو 

شيء عزز الالمباالة في العمل.
زيادة املوظف في القطاع احلكومي 8 دنانير 

سنويا بعد خصم التأمينات مضمونة في 
أغلب األحيان، سواء عمل أو لم يعمل، 

والترقيات على األقدمية ال على الكفاءة، ما 
يعزز اخلمول واجلمود والروتني.

أما في القطاع اخلاص، فالوضع عكس ما 
سبق ذكره بالكامل، ولذلك جتد املوظف 

منتجا، يعمل بجد واجتهاد، بيئة العمل 
تساعده على اإلبداع واإلنتاجية، ونظام 

احلوافز يشجع املوظف على بذل كل طاقته 
للحصول على املكافآت السنوية.

السؤال هنا، متى تكون لدينا إدارة حكومية 
بعقلية القطاع اخلاص تستطيع النهوض 

بالقطاع احلكومي املترهل؟
مما ال شك به أن اإلجابة هي عندما نهتم 

باإلنتاجية من خالل التدريب اجلدي 
واستثماره في تطوير األداء احلكومي، 

سنلتمس الفارق ونحصل على قطاع حكومي 
فعال.

ال شك أن املسؤولية تقع على اإلدارات 
احلكومية التي عليها غرس القيم الوظيفية 

الناجحة، وعلى رأسها اخلدمة املدنية وجهاز 
تطوير األداء احلكومي الذي نسمع به وال 
نراه، وفي احلقيقة ان مشكلتنا ليست في 
األشخاص، بل في اإلدارة والنظام العقيم 

املتبع والقائمني عليهما.
لذلك، ال ألوم الكثير من املوظفني احلكوميني 
الذين وجدوا أنفسهم في بيئة محبطة، وفي 
نظام فاشل ومحطم للطموح ال يستطيعون 

تغييره أو تطويره.
واذا استمر احلال كما هو عليه فسوف نسير 

من فشل الى فشل أكبر، فإما أن نتطور 
وننفض الغبار ونصلح، وإال ال طبنا وال غدا 

الشر.

االحتفاظ بأهل الكفاءة واخلبرة والنزاهة 
والقدرة على العطاء لصالح األوطان يحدث 
في املجتمعات املتقدمة دون حرج، وهذا ال 
ميس نهائيا الدماء اجلديدة بل هو ضرورة 
لنقل التجارب واخلبرات للموظفني اجلدد، 
وال نعلم ملاذا الكويت أصبحت بيئة طاردة 
ألهل الكفاءة بهذا الشكل؟! حتى أصبحنا 

بكل أسف نسير عكس عجلة املنطق 
وعكس كل ما يؤدي إلى التطور.

وقد امتلك الكثير من أبناء وطننا القدرة 
الفائقة على تشويه صورة كل مخلص 
ومجد في عمله، وكأن هناك تخطيطا 

مدبرا الستئصال أصحاب الكفاءة 
والوطنية في هذا الوطن - طبعا الكل 

عرف ماذا أعني هنا - وحتى ال يحمل 
كالمي على محمل الظنون أقول بكل يقني 

ال توجد بيني وبني وكيل وزارة الداخلية 
سليمان الفهد أي صلة وال صداقة وال أي 

ارتباط من أي نوع ما، ولكن كلمة احلق 
يجب أن تقال فهذا الرجل يجب التمسك 

به ليس لشخصه بل خلبراته الطويلة 
وإلجنازاته في وزارة الداخلية، وبكل 

صدق هذا الرجل ال يستحق هذه الهجمة 
الشرسة التي فاقت احلدود، وإذا كنا دائما 
نشجع الدماء اجلديدة في جميع مؤسسات 

الدولة لكن في املقابل ال يجوز أن نضع 
من متيزوا بقدراتهم العالية في أعمالهم 

فوق مقصلة اإلعدامات الوظيفية.
والسؤال الذي ال يحتاج إلعمال العقل 
كثيرا: ما املانع من التمديد ملن حتتاج 

الدولة جلهودهم وعطائهم؟ ونحن كرجال 
قانون نؤكد أن القوانني وضعت أساسا 

للمصلحة العامة، إذن القوانني ال بد أن 
تتمتع بقدر من املرونة حتى ال تكون 

أداة لعرقلة مصلحة البلد عندما حتتاج 
لشخصيات لها بصماتها الواضحة.

وفي هذا اإلطار، نقول إن القوانني ليست 
بقرآن حتى ال يتم تعديلها للمصلحة 

العامة، ألم تنسخ آيات كرمية في القرآن 
الكرمي ما قبلها وفقا للمستجدات وملصالح 

املسلمني، فهل القوانني أعلى شأنا من 
القرآن الكرمي؟! وفي األخير أرى ضرورة 

أن يكون التمديد بيد نواب السلطة 
التشريعية، فهم ممثلو الشعب وهذه هي 
أصول اللعبة الدميوقراطية وال مانع من 

تعديل قانون التقاعد لتفادي هذه الثغرات، 
خاصة أن البلد ال يتحمل ذبح الكفاءات 

الوطنية أكثر من ذلك.

saad.almotish@hotmail.com

@Al_Derbass
Tariq@Taqatyouth.com

Majedaburamya@hotmail.com
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خالد العرافة 

صالح الساير

تطرقت قبل أسبوعني إلى إصالح وزارة الصحة وطالبت من خالل زاويتي 
بالوقوف الى جانب وزير الصحة د.جمال احلربي.

طلبت من النواب تأجيل املساءلة السياسية ومنح الوزير الفرصة إلصالح 
حال الوزارة التي تعج بالفساد اإلداري واملالي بناء على تقارير ديوان 

احملاسبة.
الوزير لوح باالستقالة واجلميع رفض استقالته ومتت مطالبته باالستمرار 

في نهج اإلصالح وبعد جهد جهيد انتهت األزمة بالوزارة بتقدمي وكيل 
وزارة الصحة استقالته. 

االصطفاف خلف الوزير من قبل أبناء الشعب الكويتي ودعوته لالستمرار 
هو أكبر دليل على محاربة الفساد مهما كان سواء على بند العالج 
السياحي الذي ساهم في حرمان العديد من املرضى احلقيقيني من 

احلصول على حقوقهم بسبب الدلع السياحي وليس العالج كما يدعي 
البعض.

الدولة خسرت  أكثر من مليار دينار خالل عام واحد وما زالت تسدد 
التزامات املستشفيات اخلارجية عن طريق بنود إضافية للميزانية.

البعض من املتمصلحني ال يتمنون استمرار الوزير في موقعه ومهاجمته 
بسبب توقيف حنفية العالج األمر الذي على أثره أنصف املستحق في 

العالج عن غيره. 
طالبت سابقا مجلس الوزراء بالوقوف الى جانب الوزير ودعمه بإصالحاته 

ألن أهل مكة أدرى بشعابها في أي قرار يتخذه داخل وزارته بالفعل 
جتاوب املجلس مشكورا وجعل كل األمور بالوزارة حتت تصرف الوزير، 
األمر الذي ساهم في دعم موقفه وإعالنه االستمرار في منهجه اإلصالحي 

خاصة بعد ان تراجع النائب يوسف الفضالة عن استجوابه املقدم لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ونزع فتيل األزمة املتوقعة 
بني احلكومة واملجلس بعد قبول استقالة الوكيل. الفضالة في تصريح 

صحافي وصف اخلطوة بأنها مقبولة ويجب أن تتبعها خطوات أخرى من 
خالل التحقيق في التجاوزات. مطالبا مبحاسبة كل من تسبب في فساد 

بوزارة الصحة وساهم في ضياع األموال العامة ومحاسبة املتسببني. 
النائب  د.جمعان احلربش طالب من جانبه  بتشكيل جلنة حتقيق في عقود 

التأمني الصحي على املتقاعدين )عافية( وتعيني رؤساء املكاتب اخلارجية 
وملف العالج باخلارج وملف عقود التمريض وعقد مستشفى العدان، حيث 

سيتم تقدمي الطلب  في اجللسة املقبلة من قبل عدد من النواب.
تلك امللفات في حال مناقشتها  باستطاعة الوزير بعد ثبوت إدانة أي من 

القياديني إحالته الى اجلهات املعنية، كما يجب على الوزير التريث في 
اختيار الوكيل القادم للوزارة ألن املواطن بالفعل وخاصة في الصحة 

بحاجة الى مسؤولني يفتحون أبوابهم دون اللجوء الى فالن وفالن حتى 
يستقبلهم وهذا االمر ال يخفى على معاليكم، أما فيما يخص الوضع 

الصحي فالشعب الكويتي يأمل من وزير الصحة االستعجال في إصالح 
الوضع في املستشفيات والذي يعج باحملسوبية والواسطة وإعادة الثقة 

باخلدمات الطبية وخاصة فيما يخص التشخيص الطبي للمرضى. 
كما يتمنى الكثيرون فتح االستثمار للمستشفيات العاملية في الكويت 
أسوة بدول املنطقة التي فتحت أفرع ملستشفيات عاملية ساهمت في 

ابتعاث احلاالت للعالج باخلارج وهذا األمر اجلميع يتمنى أن يشاهده على 
أرض امليدان اضافة الى اإلسراع في تخصيص مستشفى جابر للمواطنني 

بعد تسليمه الى ادارة أجنبية تديره.
لذلك على  الوزير أن يحسن  اختيار نوعية األطباء في املستشفيات 

واملراكز الصحية، حيث إن البعض منهم دون املستوى وخاصة اللوكم 
الذي تعج به املستشفيات يأتون بزيارة ومن ثم يتم تعيينهم  فورا دون 
تقييم ملستوى الطبيب وإمنا يكتفى فقط بتوصية رئيس القسم والذي 

غالبا تدخل احملسوبية في دعم هذا وذاك الطبيب من أبناء جلدته في 
القسم الطبي.

وزيرنا العزيز نحن نبحث عن الكيف وليس الكم، علما ان لدينا كفاءات 
طبية نفتخر بها في تخصصات طبية أخرى مثل القلب والعيون ولكن 
نحن نطمع ان نرى حتى األطباء املتقاعدين معهم ذوي مستوى متميز 

وهذا ليس بصعب حيث انك طبيب ومارست العمل وتعلم جيدا مستوى 
بعض األطباء.

كما أن قضية املواعيد في العيادات اخلارجية واالزدحام في أقسام 
الطوارئ ومواعيد األشعة والعمليات ما زالت مسيطرة على الوضع 

الصحي بسبب طوابير االنتظار لتلك األقسام وتقدمي مريض على مريض 
آخر بسبب الواسطة. 

نحن وهلل احلمد في دولة لم تقصر مع »الصحة« في شيء فامليزانية 
مفتوحة واألجهزة موجودة ولكن مع األسف التشخيص مفقود لدى بعض 

األطباء، هذا األمر الذي نتمنى من منكم إجنازه في عهدك ألنه ليس كل 
مواطن يستطيع أن يذهب للخارج للبحث عن تشخيص حلاالته استثمروا 
مراكز عاملية متخصصة حتى نقول بالفعل: خدماتنا الصحية تنافس الدول 

العاملية وهذا األمر ال يحتاج الى معجزة وإمنا الى عمل وإصرار وهذا 
الشيء نراه متوافرا في معاليكم الكل ينتظر ازدهار اخلدمات الصحية 
في عهدك ألن املواطن الكويتي يستاهل التفضيل بديرته حتى باخلدمة 

الصحية. 

يعتقد اخلبراء في علوم اإلنسان واألحياء أن أفريقيا كانت موطن اإلنسان 
األول، وحتديدا أفريقيا االستوائية التي مير بها خط االستواء واملعروفة 

بالطقس احلار املشبع بالرطوبة. وهناك، وبقدرة اخلالق سبحانه، فقد 
اإلنسان شعره الكثيف تدريجيا وأصبح جلده عاريا، بسبب حاجته للتعرق. 

ومبرور الوقت حتول لون اجللد الطبيعي )األحمر( إلى اللون األسود 
لقدرته على مقاومة التأثير السلبي لألشعة فوق البنفسجية وحماية حمض 
الفوليك الضروري لنمو األجنة في األرحام. بيد أنه بعد الهجرات البشرية 

األولى التي وصلت إلى املناطق الباردة حتولت بشرة الناس إلى اللون 
األبيض بغرض إنتاج ڤيتامني D ذلك أن اللون األسود يعتبر واقيا طبيعيا 

من أشعة الشمس.
> > >

يضيف البحث الذي قام بوضعه مجموعة علماء في »أكادميية كاليفورنيا 
للعلوم« أن املهاجرين القدماء من أفريقيا الوسطى إلى أفريقيا اجلنوبية 

واملعروفني باسم »اخلويزان« يتميزون بلون أفتح من جلد سكان أفريقيا 
الوسطى التي قدموا منها، وقد حدث هذا التحول ليتالءم لون اجللد مع 

املستوى األقل من األشعة فوق البنفسجية املتوافرة في املكان اجلديد. كما 
يشير البحث إلى أن لون بشرة جماعة »الزولو« أكثر قتامة من »اخلويزان« 

بسبب حداثة هجرة الزولو إلى اجلنوب )قبل ألف عام( وأنهم لم ميضوا 
املدة الزمنية الكافية ليتغير لون بشرتهم وتصبح كمثل من سبقهم!

> > >
اجلماعات البشرية التي سكنت الضفة الغربية للبحر األحمر )ناحية 

السودان وإثيوبيا( متيزت بلون جلد داكن وذلك ملقاومة احلرارة واحلد 
من تأثير األشعة فوق البنفسجية، بعكس العرب الذين استوطنوا الضفة 

الشرقية حيث املناخ ذاته غير أنهم قاوموا املناخ بوسائل حضارية كارتداء 
املالبس الواقية التي لوالها ألصبح لونهم أسود. أما النتيجة األغرب في 
البحث فهي إشارته إلى اللون الداكن جللد شعب »االنويت« في االسكا 
)الباردة التي يحتاج فيها اإلنسان إلى بشرة بيضاء تنتج ڤيتامني D من 

أشعة الشمس( ويفسر العلماء هذه الظاهرة الغريبة بأنها تعود إلى تناولهم 
األسماك الغنية بڤيتامني D، ولهذا السبب فإن التطور اللوني لم يحدث لهم 

بسبب عدم حاجة اجلسم. 

الشعب 
والوزير اإلصالحي

امللونون

إطاللة

السايرزم


