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> من رحم المعاناة تولد األفكار، وتأتي 
الحلول لتساعد كثرًا على نيل آالف الفرص. 
في قصة الشاب السعودي خالد الخضيري، 
أكب���ر مثال على ذلك، فمعاناة ش���قيقته بعد 
تخّرجها بشهادة عالية، وعدم مقدرتها على 
تقديم ش���هادتها إلى الجهات الحكومية أو 
الخاصة، قادته إلى ابتكار حّل بسيط، يجمع 
صاحب العمل بطالب العمل من خالل موقع 

إلكتروني على شبكة اإلنترنت. 
س���رعان ما تطّور الموقع إلى أن أصبح 
ش���ركة ُيش���ار إليها عند الحدي���ث عن عمل 
المرأة في الس���عودية، بمس���ّمى »غلوورك« 

 .)Glowork)
انطل���ق خال���د الخضيري ال���ذي التقته 
»الحياة« للحديث عن ش���ركته التي أسسها، 
من مكتب صغير بعدد محدود من الموظفين 
في عام 2011، إلى مكتب كبير في أحد أفخم 
شوارع العاصمة السعودية الرياض، يضّم 
عش���رات الموّظفين تش���ّكل النس���اء 85 في 

المئة منهم. 
لم يكن الرئي���س التنفيذي للعمليات في 
إحدى الشركات العمالقة في السعودية، لديه 
القدرة على  المغامرة بترك وظيفته التي كان 
يعمل فيه���ا، والدخل الثابت واألجر العالي، 
لوال مساعدة جمعية »أشوكا« العالمية التي 
تقّدم دعمًا للراغبين في تأس���يس مش���اريع 
ُتعنى بريادة األعم���ال، إذ تعمل على توفير 
جمي���ع التكاليف التي يحتاجها الش���خص 
للعيش بوضعه السابق نفسه، في حال قّرر 
ترك الوظيفة ليؤّس���س عمله الخاص، وذلك 

لمدة ثالثة أعوام. 
يرى الخضي���ري أن الفجوة بين طالبي 
العمل وش���ركات القط���اع الخ���اص، وعدم 

وص���ول الطرفي���ن إل���ى بعضهم���ا، ش���ّكال 
الفرصة التي سنحت له واستغّلها في شكل 
أمثل، ليض���ع حاًل من خالل إيجاد وس���يط 
يربط هذي���ن الطرفين مع بعضهما البعض. 
تم ذلك من خ���الل موقع إلكتروني تضع فيه 
طالبة العمل س���يرتها الذاتية، ومن ثم يأتي 
صاحب العمل ويختار الموّظفة التي تناسب 

الوظيفة الموجودة لديه.
س���رعان ما تطّورت الش���ركة، وأصبحت 
توفر وظائف تناسب طالبي العمل من جهة، 
وأصحاب العمل م���ن جهة أخرى، من خالل 
تشجيع الشركات على توظيف النساء للعمل 
م���ن بعد، من طريق نظام يس���تطيع فيه رب 
العمل مراقبة الموظفات في شكل آلي، وهذا 
ما س���يوفر على الش���ركة مصاريف تدفعها 
للموظفي���ن كبدل للنقل. ما يعتبره خالد حاًل 
لكثير من المش���كالت التي واجهت النس���اء 
في الحصول على وسيلة نقل تساعدهّن في 

االستمرار في الوظيفة من دون عناء.
اعتمدته���ا  الت���ي  القواني���ن  س���اهمت 
الس���عودية بهدف مساعدة النساء، اللواتي 
يش���ّكلن الغالبية العظمى م���ن العاطلين من 
العمل، في تقديم الدعم في شكل غير مباشر 
إلى »غلوورك«، ما حّقق لها التطّور الس���ريع 
وقف���زات ربحي���ة كبي���رة زادت م���ن إيمان 

الخضيري وفريقه بنجاح الشركة.
مع مضي الوقت، اس���تطاع  الخضيري 
اس���تقطاب مس���تثمرين لزي���ادة رأس م���ال 
الش���ركة الس���تغالل أفضل لألوض���اع التي 
تشّجع على توظيف المرأة، وللتوّسع الكبير 
في المش���اريع التي تراها »غلوورك« فرصًا 
ذهبية، خصوصًا مع رؤية الدولة التوّسعية 
لزي���ادة دعم الش���ركات التي تس���اندها في 
توظيف الم���رأة، إذ علمنا أن معدل توظيف 
النساء من طريق الشركة يصل إلى 25 عاملة 

يومي���ًا، حيث تق���ام المقابالت الش���خصية 
للوظيف���ة  المناس���بة  الموظف���ة  واختي���ار 

المتاحة.
ال ينك���ر الخضي���ري أنه اس���تفاد كثيرًا 
من تش���جيع الدولة له، لكنه يرى أن تركيزه 
عل���ى إيجاد وظائف للمرأة في الس���عودية، 
تحديدًا م���ن دون الرجال، س���اهم في زيادة 
خبرت���ه التي نقلها إلى القطاعات الحكومية 
المعنية بإيجاد الوظائف للنس���اء، وذلك من 
خالل القيام بدراس���ات وأبحاث واستطالع 
آلراء المتقّدم���ات لطل���ب العم���ل، وأيض���ًا 
للش���روط التي قد يضعه���ا رب العمل. حتى 
أن »غلوورك« كانت تقّدم الحلول للش���ركات 
التي تريد المس���اهمة في توظي���ف المرأة، 
ولك���ن ال توجد لديه���ا الخب���رة الكافية في 
تأهي���ل المكان أو العق���ود أو وضع األجور 

المناسبة لها.
يق���ول الخضيري: »لم يكن س���هاًل إقناع 
الش���ركات ف���ي توظي���ف المرأة، لك���ن بناء 
قصص نجاح لموظفات س���عوديات س���اهم 
في تحس���ين صورة عمل المرأة، إضافة إلى 
توّجه الدولة العام في دعم توظيف المرأة«.

كان م���ن أب���رز األعم���ال الت���ي أطلقه���ا 
الخضي���ري عبر ش���ركته، مع���رض توظيف 
للنس���اء بعن���وان »خطوة قب���ل التوظيف«، 
والذي تقيمه الش���ركة كل ع���ام في أكثر من 
منطق���ة بالمملكة، وتحضره عش���رات آالف 
الراغب���ات ف���ي العم���ل، ومئات الش���ركات، 
ويحظى برعاية من أمراء المناطق. ويهدف 
ال���ى التركيز على الس���عوديات الخريجات، 
ومن هّن في الس���نوات األخي���رة من مرحلة 

الدراسة الجامعية.
يس���اهم المعرض ف���ي تعري���ف المرأة 
بأهمي���ة العمل له���ا، وكيفي���ة التغلب على 
الصعوب���ات التي ق���د تواجهها، إضافة إلى 
تعليمها مهارات كتابة السيرة الذاتية الذي 
يعتبرها الخضيري »الهوي���ة األهم للمرأة« 

للحصول على وظيفة تناسبها.
أب���رز نصيح���ة يقّدمه���ا الخضيري الى 
كّل راغ���ب في خوض تجربة عمل مش���روع 
خ���اص له: »لكي تنجح، علي���ك أن تحّول كل 
التحديات التي تعترضك إلى فرص«، إضافة 
إلى االهتمام بأهمية نظرة المجتمع وكيفية 

تلبية ما يطلبه في الشكل المناسب.
ُيذكر أن بيانات رسمية سعودية صادرة 
أخيرًا، أشارت الى تس���جيل مؤشر البطالة 
انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بآخر المسوحات 
ع���دد  مؤش���ر  اس���تقّر  حي���ث  المعتم���دة، 
السعوديين العاطلين والعاطالت من العمل 
ف���ي المملكة عند قرابة ال�651 ألفًا)258 ألف 
رجل و392 ألف امرأة(، يش���ّكلون ما نسبته 

11.7 في المئة.  
وكان العديد من التشريعات والتنظيمات 
والمب���ادرات الخاصة بعمل المرأة صدر في 
القطاع الخاص، م���ا كان له الدور اإليجابي 
ف���ي فتح مجاالت وف����رص عم�ل للمواطنات 
ف���ي الكثي���ر م���ن الق��طاع���ات، مث���ل قطاع 
التجزئ���ة وقط���اع المصانع، حي���ث تجاوز 
عدد العامالت في محالت بيع المس���تلزمات 
النس���ائية والمصان���ع للع���ام الماضي، 12 
ألف عامل���ة وفق بيانات صن���دوق الموارد 

البشرية.

كريستيان دي بواريدون

> غالبًا ما نشعر أننا وسط كٍم هائل من 
األخبار اليومّية التي تنذر بالكارثة. وال شّك 
أن وسائل اإلعالم تضطلع بدور يقوم على 
إعالمنا وتحذيرنا منها. بيد أّن الصحافّيين 
ينقلون أيضًا مب���ادرات إيجابّية، فيلهموننا 

ويضعون في متناولنا وسائل للتحّرك.
 Impactو  Sparknews استحدثنا  لقد 
صحاف���ة  لتش���جيع   Journalism Day

الحلول هذه )أو صحافة األثر(، والس���ماح 
بالتالي لوسائل اإلعالم بنقل أخبار إيجابّية 
أكثر من ذي قبل، لتحمل في طّياتها رسالة 

أمل وتغيير. 
اليوم، تنش���ر 45 صحيف���ة رائدة في 
ال���دول التي تص���در فيها ملحقًا مكّرس���ًا 
لالبت���كار االجتماعي، وت���ورد ذكر رجال، 
أو نس���اء، أو مؤسس���ات أو منّظمات مّمن 
س���محت مبادراته���م، أو مش���اريعهم أو 
ابتكاراتهم بترك أثر إيجابّي في المجتمع. 
تلقى هذه المبادرة الفريدة زخمًا متزايدًا، 
بالنظر إلى أّن عدد وسائل اإلعالم الشريكة 
تضاعف في ظرف سنتين. ويبدو أّن صحافة 
الحلول تتماشى أيضًا مع تطّلعات القّراء، إذ 
إّن غالبّية الصحف سّجلت ارتفاعًا في رقم 
 Impact Journalism مبيعاتها خالل حدث
Day األخير، وكش���ف لنا البعض أّنهم قّلما 

حصلوا على هذا الكّم من النتائج اإليجابّية، 
حّتى أّن عددًا من فرق التحرير أطلق جوالت 
عمل هدفه���ا جعل هذه المقارب���ة جزءًا من 

واقعها اليومي. 
في أيلول )س���بتمبر( المقبل، سنجمع 
رؤس���اء التحرير في باريس كي يشاركونا 
تجرب���ة Impact Journalism Day، كم���ا 

اختبروها، ويس���اهموا في بناء مس���تقبل 
صحافة الحلول. 

 Impact Journalism ت���رك  وكذل���ك، 
Day أثرًا في المش���اريع التي تّم اإلخبار 

عنه���ا، فتأّت���ت عنها اس���تثمارات، ورعاية 
للمه���ارات، ومنح، وحّت���ى عملّية تكرار في 

دول أخرى!
الصحافّيون يلتزم���ون... وأنتم؟ اليوم، 
أصبحتم 120 مليون قارئ يكتش���فون هذه 
المش���اريع الملهمة. فما رأيكم بمشاركتها 
م���ع محيطكم، عب���ر إهدائكم نس���خًا عن 
الصحيفة لآلخرين، أو عبر نشركم المقاالت 

على شبكة اإلنترنت؟
بإمكانك���م أيضًا االنضمام إلى مجتمع 
الق���ّراء عبر نش���ر ص���ورة »س���يلفي« مع 
صحيفتكم على مواقع التواصل االجتماعي 
 ImpactJournalism, @sparknews,#(
وأن   ،)  @VOTRE JOURNAL

تحضروا جلس���ات تبادل أفكار من تنظيم 
MakeSense، لمس���اعدة المش���اريع على 

خ���وض التحّديات بنجاح، فتكون مناَس���بة 
للقاء صّناع تغيي���ر آخرين. وكذلك، تابعوا 
Impact Journalism Day عل���ى صفحة 

ش���ريكتنا AXA، التي ما كانت مغامرتنا 
facebook. لتنج���ح لواله���ا، على عن���وان

.com/AXAPeopleProtectors

وأيض���ًا، إن كنتم على علم بمش���اريع 
تس���تحّق اهتمام وسائل اإلعالم، أرسلوها 

.sparknews.com/ijd على موقع
نتمّنى لكم قراءة ممتعة...

impact@sparknews. عل���ى:  راس���لونا 
com
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استغلّ الفجوة بني العاطالت من العمل وأصحاب املؤسسات 

 »غلوورك« من موقع إلكرتوني إىل شركة توظيف السعوديات

»يوم الصحافة املؤثرة«
50 مقاالً عن حلول ستغري العامل

خالد اخلضريي
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} صنعاء - علي سالم

> يح���ل الظالم فتش���رع وفاء الريمي )19 س���نة( 
بإش���عال فانوس���ها الشمسي فيما تس���مع في الحي  
ضجة مولدات  كهربائية  تعمل  بالوقود االحفوري.  

يضط���ر يمنيون كثر الى ش���راء  مولدات صغيرة  
لمواجهة انقط���اع التيار الذي يص���ل أحيانًا إلى 18 
س���اعة في الي���وم، وتح���اول الريم���ي وزميالتها في 
»كرييتيف جينريشن« )جيل مبدع( وهي شركة طالبية 
قيد التاس���يس، المس���اهمة في حل مش���كلة انقطاع 
التي���ار والح���د من تل���وث الهواء بغاز أول أوكس���يد 
الكربون الناتج عن انتش���ار مح���ركات رخيصة الثمن 

وغير مطابقة  للمواصفات.
ف���ي 2012 ابتكرت وف���اء و15 طالبة من زميالتها 
في مدرسة السيدة زينب الثانوية للبنات في صنعاء، 
3 منتج���ات تعم���ل بالطاقة الشمس���ية. المنتج األول 
عبارة عن مظلة يحتوي س���قفها على خاليا شمس���ية 

موصول���ة بمنظم ومقاب���س تمكن من ش���حن أجهزة 
الهاتف الخليوي وإضاءة مصباح  صغير. والمنتجان 
اآلخران هما مروحة تعمل بالطاقة الشمسية وفانوس 
يشحن بواسطة لوح شمسي صغير يمكن وضعه على 

النافذة. 
وحازت المبتكرات على المركز األول في مس���ابقة 
طالبية اقيمت عام 2012 في العاصمة القطرية وشارك 
فيه���ا طالب يمثلون دول الش���رق األوس���ط وش���مال 

افريقيا في مجال ريادة األعمال. 
وتقول الريمي ل� » الحي���اة« ان المنتجات الثالثة 
صنعت من طريق التجمي���ع مع اضافة مواد للحماية 
والعزل لضمان س���المة ش���حن المنتجات بواس���طة 
الطاقه الشمسية، مش���يرة الى أن فكرة ابتكار أجهزة 
تعمل بالطاقة الشمس���ية طرأت ل���دى فريق الطالبات  
من وحي المعاناة العامة وبس���بب اس���تمرار ظاهرة 
انقط���اع التي���ار الكهربائي والحروب التي يش���هدها 
البلد ما أدى الى نزوح  مئات اآلف السكان خصوصًا 

من محافظتي صعدة وأبين.
وف���ي البلد األفقر في الش���رق األوس���ط وش���مال 
افريقي���ا حيث يصل عدد الذين يحصلون على 2 دوالر 
في اليوم اكثر من 50 في المئة من اجمالي الس���كان، 
تضاع���ف مش���كلة نقص الطاق���ة من معان���اة الفقراء 

وتعيق خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
وتغطي خدمات المؤسس���ة الوطنية للكهرباء  60 
في المئة  فقط من حاجة السكان المقدر عددهم ب� 26 
مليون نسمة. ويقدر متوس���ط استهالك الفرد اليمني 
من الكهرباء ب� 190 كيلو وات  مقابل  متوسط عالمي 

قدره 2751 كيلو وات.
ويمكن المنتجات الجديدة التي ترّوج لها ش���ركة 
»جي���ل مبتك���ر« أن توفر للفق���راء ومح���دودي الدخل 
فرص���ة الحص���ول عل���ى طاق���ة كهربائي���ة مضمونة 
ونظيف���ة خصوصًا في ضوء ارتفاع أس���عار منظومة 
الطاقة الشمس���ية المنزلية، وغياب المؤش���رات على 
امكان تحس���ن الخدمة التي تقدمها مؤسسة الكهرباء 

الرسمية وارتفاع تعرفة االستهالك.
وف���ي الوق���ت الذي يته���م  نظام التعليم الس���ائد 
بالتخلف واالفتقار لقي���م حفز التفكير واالبتكار تذكر 
الريم���ي أن المش���روع ما كان ليتحقق لوال مس���اعدة 
مؤسس���ة »انجاز اليمن« وهي مؤسس���ة غير حكومية 
تعنى باكتش���اف ودع���م الطالب أصحاب المش���اريع 
الريادي���ة في مجال االعمال من خ���الل برنامج  ُأطلق 
عليه »الش���ركة الطالبي���ة«. ويقول المدي���ر التنفيذي 
لمؤسس���ة انجاز اليمن ماجد الش���ميري أن مش���روع 
الطالب���ات المؤسس���ات لش���ركة »جيل مبتك���ر« قدمن 
نموذج���ًا جيدًا على رغم أنهن كن م���ا زلن في الصف 
الثالث الثانوي ويعشن ظروفًا صعبة تشهدها البالد 

عمومًا.  
وأوضح الش���ميري أن الطالب���ات تمكن من أنتاج 
كمية بسيطة من منتجهن وبيعها، مشيرًا الى أن نمط 
االنتاج العائلي هذا يمك���ن أن يكون بدياًل موقتًا الى 
ان تتمكن الش���ركة من الحصول عل���ى رأس مال كاف 

لتدشين خط انتاجي. 
وبحس���ب رئيسة الش���ركة وفاء الريمي فإن المال 
العائد من بي���ع االجهزة المنتجة عائليًا ذهب لصالح  
االشخاص الذين ساهموا في جمع رأس المال. وفيما 
اش���ارت الريمي الى صعوبات بعضها يتعلق بصغر 
س���ن الطالبات في ذل���ك الوقت وقلة وع���ي المجتمع 
بأهمية الطاقه الشمسية وتأخر تسليم شركة القطاع 
الخ���اص الت���ي تعه���دت  بتمويل تأس���يس الش���ركة 
بتس���ليم المال، يأخذ الش���ميري على القطاع الخاص 
اليمني عدم امتالكه الش���جاعة لتدريب ودعم أصحاب 

المبادرات الخاصة والشركات الطالبية.
ويش���هد اليمن من���ذ 2011 صراعًا مس���لحًا على 
الس���لطة ما تسبب في توقف عجلة االقتصاد وتدهور 
الخدمات. وكانت منش���آت توليد الطاقة هدفا ألطراف 
الص���راع وف���ق الباحث ماج���د المذحج���ي، الفتًا الى 
ارتباط الصراع السياس���ي بالفساد في ما بات يطلق 

عليه االتجار بالظالم.

»جيل مبدع« يبحث عن حلول 

طالبات مينيات يبددن الظالم وينشرن الطاقة النظيفة

} باريس- بولين فريور 

> ق���د تبدو على نيكوال هوش���يه 
مالم���ح المراه���ق اله���ادئ في س���ن 
الحادي���ة والثالثين، لكّن ذلك ال يعني 
أّن���ه ال يجب أخذه عل���ى محمل الجد. 
والواقع أّن مهندس الصوت الش���اب 
هذا ه���و من بي���ن عش���رة »مبتكرين 
دون سن الخامس���ة والثالثين«، مّمن 
كّرمهم أخيرًا »معهد ماساشوس���تس 
الراق���ي  األميرك���ي  للتكنولوجي���ا« 
للبح���وث، مطلقًا علي���ه لقب »صاحب 
الفرنس���ي  االجتماعّية«  االبت���كارات 
ال���ذي  الرج���ل  إن���ه   .2015 للع���ام 
ابتك���ر ذراع »بيونيكوهان���د« اآللي���ة 
إنتاجها  يمك���ن  التي  االصطناعي���ة، 
مقابل كلفة رخيصة باستعمال أدوات 
متوافرة بكث���رة )كالطابعات الثالثية 
األبع���اد(، باالس���تناد إل���ى تصاميم 
س���تصبح في متن���اول الجميع على 

شبكة اإلنترنت.  
وكان هوشيه خسر ذراعه اليمنى 
في سّن الثامنة عش���رة، خالل حادث 
عم���ل. ويتذّكر قائ���اًل: »م���ا إن رأيت 
األط���راف االصطناعية الت���ي قّدمتها 
هيئ���ة الخدم���ات الصحي���ة الوطنّية 
الفرنس���ية، عرفت أنها ل���ن تعجبني 
يومًا، مع أّنها خّولتني القيام ببعض 
األمور«، ناظرًا إلى ذراع س���يليكونّية 

منّمقة بلون البشرة على حضنه. 

فريق من عشرين متطّوعًا
مّر عش���رون عامًا إضافّيًا قبل أن 
يطلق هوش���يه المش���روع الذي بّدل 
حيات���ه كّلي���ًا. ويش���رح قائاًل:«بقيُت 
أرف���ض إعاقتي طوال س���نوات، ولم 
أك���ن مهتّم���ًا ألمرها فعلّي���ًا. ولم أبدأ  

إظه���ار اهتمام���ي بها إال ف���ي العام 
2012، عندم���ا تنّبه���ت إل���ى ظه���ور 
متعّددة  رقمّي���ة  اصطناعّية  أط���راف 
في الس���وق، ت���ّم تزويده���ا بأصابع 
تتح���ّرك بطريق���ة مس���تقّلة، ما يعني 
أنها تخّول مستخدميها القيام بأمور 
على غرار ربط ش���ريط الحذاء. وكنت 
أتوق للحصول على ذراع كهذه«. ومع 
أّن األط���راف االصطناعّية المتوافرة 
الصحي���ة  الخدم���ات  هيئ���ة  ل���دى 

الوطنّية تمنح مس���تخدميها قدرًا من 
االس���تقاللّية، تكون أش���به بالمالقط، 
لم يكن ش���راء هذا النم���وذج الرقمي 
المتعدد الراقي خي���ارًا على اإلطالق 

بالنسبة إلى هوشيه. 
أّما مش���روعه، فانطلق في أعقاب 
زي���ارة قام بها لمختبر تصنيع مدينة 
ري���ن »ري���ن ف���اب الب« )وه���و عبارة 
ع���ن حلقة دراس���ية إنتاجية مفتوحة 
للعموم«. وقال في ش���أنها: »صادفت 

ف���ي طريق���ي طابعة ثالثي���ة األبعاد، 
جعلتني أفّكر في احتمال إنتاج ذراع 
آلية سبق أن عثرت على تصاميم عنها 
معروض���ة للعم���وم عل���ى اإلنترنت«. 
وق���د واف���ق مصّم���م ال���ذراع اآللّي���ة 
)إينموف(، وهو فرنس���ي آخر اس���مه 
غايل النجيفان، على تقديم المش���ورة 
لهوش���يه حول كيفي���ة تحويلها إلى 

طرف اصطناعي.
بمساعدة نحو عش���رين متطّوعًا 

في مختب���ر التصنيع، قّدموا خبرتهم 
في مج���االت على غرار اإللكترونيات، 
والتش���فير، والتش���غيل اآلل���ي وعلم 
األعض���اء االصطناعّي���ة، تّم إرس���اء 
نموذج أساس���ّي في غضون خمس���ة 
أش���هر مقابل تكلف���ة 300 يورو. وفي 
مدمج���ة  مجّس���ات  تعم���ل  س���ياقه، 
ف���ي الس���اعد عل���ى تحوي���ل الطاقة 
الناتجة من ش���ّد العضل إلى إشارات 
أم���رًا  األصاب���ع  تعط���ي  كهربائّي���ة 

ذراع  نش���أت  وبالتال���ي،  بالتح���ّرك. 
»بيونيكوهاند«. 

»حنن حنّب الرتكيب«
عند لقائنا هوشيه في مقر مشغل 
»ب���ي أن ب���ي باريب���ا« ف���ي باري���س، 
ي���وم حفل���ة تس���ليم جوائ���ز »معهد 
ماساشوس���تس للتكنولوجيا«، خاب 
أملن���ا بع���ض الش���يء، ألّنه ل���م يكن 
يضع ذراعه اآللّية. ولكّنه ش���رح قائاًل  
إّن »النم���وذج الحالي لي���س متطّورًا 
بما فيه الكفاية لالس���تعمال اليومي، 
ويبق���ى من الض���روري العم���ل على 

تطويره«. 
وتاب���ع قائ���اًل: »تكم���ن قيمته���ا 
الرئيس���ية في إثب���ات المفهوم الذي 
تقوم عليه، ما يدعونا إلطالق مرحلة 
ثانية من العمل، تهدف إلى تحس���ين 
ذراع »بيونيكوهاند«، آخذين حاجات 
ف���ي  المس���تقبلّيين  المس���تخدمين 
الحس���بان. ومن الضروري أن تكون 
ال���ذراع المذك���ورة خفيف���ة ال���وزن، 
وس���ريعة الحرك���ة، وقوّي���ة، وعملّية 

ومقبولة من وجهة جمالّية«. 
تأسس���ت مؤسس���ة »ماي هيومن 
كي���ت« به���دف دع���م الفري���ق العامل 
عل���ى المش���روع، ال���ذي يجد نفس���ه 
مضط���رًا إلى تخط���ي صعوبات غير 
مس���بوقة. ويش���رح قائ���اًل إّن »صنع 
أط���راف اصطناعي���ة آلية ه���و عادًة 
عملية تس���تخدم تقنية عالية ولكّنها 
ف���ي حالتن���ا ه���ذه عملية تس���تخدم 
»تقنّي���ة منخفض���ة«، كونن���ا نحاول 
استبدال المكّونات ببدائل أقّل ثمنًا، 
يمك���ن إيجاده���ا في متاج���ر أجهزة 

الكومبيوتر. ونحن نحّب التركيب«. 
ولف���ت هوش���يه إل���ى أّن تخّطي 
الصعوبات التكنولوجّية جعله يشعر 
بالحماس���ة حيال الطريقة التي قلب 
فيها هذا المش���روع حياته رأسًا على 
عقب. وق���ال:« إعاقتي اآلن اكتَس���بت 
بنفس���ي.  ثقتي  واس���تعدُت  معن���ى، 
والواق���ع أنن���ي أعم���ل عل���ى تخّطي 
مرحل���ة صعبة وطويلة م���ن حياتي، 
على الصعيدين المهني والشخصي. 
وبالتالي، كان هذا المش���روع بمثابة 
»دواء«، منحني رغبة في تغيير واقع 

األشخاص المعّوقين«. 

خمترب »هانديالب« جديد
 ينتج وسائل مساعدة للمعّوقني

س���مح الش���غف الذي ألهمته ذراع 
»بيونيكوهان���د« بفت���ح ف���رص جديدة 
أم���ام مؤسس���ة »م���اي هيوم���ان كيت« 
التي تس���تعد لتطوير وسائل لمساعدة 
المعّوقي���ن ألهداف تجارّي���ة على األمد 
المتوّسط. وأّكد هوشيه أّن »المؤسسة 
ستوّس���ع نطاق عملها، ليش���مل شّتى 
لمس���اعدة  المس���تعملة  الوس���ائل 
المعّوقين، وذلك بفضل خمسة مشاريع 
متح���ركًا،  كرس���يًا  تش���مل  مختلف���ة، 
وآلة مس���اعدة على الس���مع وش���فاهًا 
إلكترونّية. وس���تكون جميع التصاميم 
متوافرة على ش���كل مستندات مفتوحة 
المصدر، ولكننا س���نبيع أيضًا نماذج 
جاه���زة. وس���تكّلف النس���خة النهائّية 
م���ن ذراع »بيونيكوهاند« ما بين 1000 
و1500 ي���ورو،  مقارنة ب� 11000 يورو 
بالمع���ّدل للنماذج البدائي���ة المتوافرة 
حاليًا في السوق.  وسيكون األمر ممكنًا 
مع إنش���اء مختبر »هانديالب« للبحوث 
والتطوي���ر  ال���ذي س���يكرس أعمال���ه 
المعوقي���ن،  لمس���اعدة  آالت  إلنت���اج 
لن تك���ون مفتوحة أم���ام العموم منذ 
البداية، بعكس منتج���ات المختبرات 
التصنيعّية. ويش���رح هوش���يه قائاًل: 
»في البدء، س���يتمّثل هدفن���ا بتطوير 
خبرتن���ا عب���ر التعاون ع���ن كثب مع 
مجتم���ع دولّي من مختبرات التصنيع 
أفراده إلحراز  والباحثين، سيتعاضد 
تقّدم في المجال«. وتلقى رغبة هوشيه 
في حف���ظ التكاليف منخفضة تحفيزًا، 
بمعظمه���ا، م���ن حاجات األش���خاص 
المعّوقي���ن في الدول النامية. ويش���ار 
إلى أّن المؤسسة، التي تستعّد حالّيًا 
لتعيي���ن مهن���دس، تعمل الي���وم على 
إط���الق حمل���ة جمع أم���وال، لتحويل 
ه���ذا المش���روع الجديد إل���ى حقيقة. 
وم���ن الالفت أاّل تش���مل جوائز »معهد 
ماساشوس���تس للتكنولوجيا« مكافأة 
نقدّي���ة، في حين أّن التقديرات تش���ير 
إل���ى أن المش���روع س���يتطّلب تموياًل 
بقيمة تراوح بين 160 الف و200 ألف 

يورو سنويًا. 

عن صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية

يد إصطناعية مطبوعة بثالثة أبعاد 

»معهد ماساشوستس للتكنولوجيا« يكرّم فرنسيّاً  طوّر مشروعاً إلنتاج آالت تساعد املعوّقني 

} بنغالدش - أميتافا كار

> تغّيرت طريقة توفير الرعاية الصحية األولية في بنغالدش، إحدى أفقر دول العالم، إلى األبد 
في العام 2002، عندما حّولت رونا خان سفينة نهرّية قادها إيف مار من فرنسا إلى بنغالدش في 

العام 1994، إلى أّول مستشفى عائم في البالد.
لم يسبق لهؤالء الناس أن تلّقوا مساعدًة من أّي كان ألنهم كانوا فقراء للغاية، حّتى أن المنّظمات 
غير الحكومّية لم تس���تطع مس���اعدتهم. لكّن األمر لم يكن كذلك بالنسبة إلى رونا خان التي شرحت 
وجهة نظرها قائلة: »رأيت أّمًا ُترِضع طفلها في الظالم. ورأيت طفاًل مصابًا بحروق، بقي يبكي طوال 
ثالثة أيام، ألّنه تعّذر الوصول إلى دواء خافض للحرارة، على غرار الباراس���يتامول، للتخفيف من 
ألمه. وتمّلكني ش���عور بالغضب والظلم حيال هذا كّله، وشعرت بالمسؤولّية التي تلزمني التصّرف، 

ألّن حقوقهم هي كحقوقنا تمامًا«. 
لكّن سرعان ما استوقفتها أسئلة كثيرة، ولم تحصل في المقابل على أجوبة كافية. من أين تبدأ؟ 
كان ه���ؤالء الناس محرومين كّل الحرمان ومحتاجين إلى كّل ش���يء. م���ا جدوى الكالم عن حقوق 
إنسان عندما يكون المرء جائعًا إلى درجة عجزه عن الوقوف على قدميه حّتى؟ قّررت أن تستحدث 
لهم وظائف، وبنت مدارس، ووّفرت إمدادات المياه، وقّدمت لهم الرعاية بعد الكوارث، وأعطتهم أغلى 

ما في الوجود - الكرامة واألمل. 
لعّل���ه الفارق بينها وبين عاملي التطوير اآلخرين. وأفضت قائلة: »نعمل مباش���رًة مع الس���ّكان 
والجهات المانحة. وال نعمل على أس���اس المش���روع الواحد، بل نعتمد مقاربة ش���املة نتعاون في 
سياقها مع المجتمعات، بهدف التأّكد من أّن أحوالهم ستكون أفضل مما كانت عليه عندما بدأنا«. 
والي���وم، تعمل منّظمتها، »فرندش���يب«، ف���ي أبعد جزر بنغالديش، وكذلك على ضفاف ش���مال 

بنغالدش وعلى الحزام الساحلي البعيد جنوبًا.
لقد تسّلحت »فريندشيب« بأسطول يضّم ثالث سفن مستشفيات تعمل بكامل قدراتها، وُتجرى 
عل���ى متنها حّتى جراحات عظام وترميم، وتملك أكثر من 25 س���فينة وزورق إس���عاف نهريًا. وقد 
طّورت المنّظمة نظام رعاية صّحية يندرج على ثالثة مصراعات، يشمل أطراف تشغيل من المجتمع 
المحّلي، ومساعدات طّبية ثانوية بتعاون 556 طبيبًا مساعدًا من مجتمع »فريندشيب«، و550 عيادة 
متفّرعة من مؤّسس���ات كبرى، يديرها فريق من 22 طبيبًا داخليًا وأكثر من 200 اختصاصي طب 
متط���ّوع أجنبي. وفي ظل مش���روع الرعاية الصّحية هذا، تطّور منظمة »فريندش���يب« للمرة األولى 
مفه���وم توفير خدمات رعاية صحي���ة أولية متنقلة، آملًة بتقديم الخدم���ات الطبية في الحاالت التي 

تستدعي رعاية. 
ال ت���زال بع���ض الصعوبات التي واجهته���ا رونا في البداية قائمة. وتقول ف���ي هذا الصدد: »لم 
يص���ّدق أحد أنني قادرة على ذلك، فلطالما ش���ّكل التمويل تحّديًا. ومع ذل���ك، كان أكثر ما يؤلمني 
يومّيًا أن أضطر إلى اتخاذ قرار حول من علّي مساعدته ومن علّي تركه. فهل أساعد فتى يافعًا في 
حاجة إلى عملية قلب غالية التكاليف، أم أعيد الرؤية لمئات األشخاص، أم أشفي نساء من سرطان 

عنق الرحم؟«
مع أّن هذا الس���ؤال قد يطرح س���ياًل من المش���اكل األخالقية، لم ُتظِهر رونا خان أّي اهتمام 
بهذا المنطق المقَتَطع. وتوضح قائلة: »إن كنت متعاطفًا ومتس���امحًا في قلبك، ستجد طريقة إلنجاز 
األمور«. يبدو أن العالم تنّبه لتضحياتها. فقد فازت بجائزة »المقاول« من مؤسسة »شواب« في العام 
2012، وبجائزة تمّيز النس���اء المقاوالت من »مجلس غرفة النساء المقاوالت في رابطة جنوب آسيا 
للتع���اون اإلقليمي« في العام 2010، وبجائزة »البنك اإلس���المي للتنمية« في العام 2008، وبجائزة 

»رولكس« في العام 2006، وبمنحة »أشوكا« في العام 1994. 
عندما ال تكون رونا خان منهمكة بإنقاذ حياة الناس، تنكّب على التأليف - وفي رصيدها سّتة كتب 
حول التعلي���م، وقّصتان خيالّيتان لألطفال. وكذلك، تترأس منّظمة »غلوبال ديجنتي« في بنغالديش، 
التي أطلقها ولّي عهد النروج، إضافة إلى كونها مؤسس���ة منّظمة »فريندش���يب إنترناشيونال« التي 

تدير عملّياتها في خمس دول. 
اّتهم كثيرون رونا خان »بإفس���اد الس���وق« عبر توفير عدد كبير من الحاجات األساسية مّجانًا، 
وقد رّدت على الُتهم قائلة: »إن لم تساعدهم الحكومة أو أي منظمة غير حكومية، سنساعدهم نحن«.  
ما الس���بيل لتوفير رعاية صحية ميّس���رة للفقراء؟ تؤّكد رونا خان إّن »الس���ؤال الواجب طرحه هو 
عن كيفية توفير خدمات رعاية صحية فّعالة لمن هم في حاجة ماّس���ة إليها، اذ إّن الرعاية الصحية 
والتعليم هما حّق عالمّي لهم، وال جدوى للنقاش حول ما إذا كانوا قادرين أو غير قادرين على تحّمل 
التكاليف. وس���أكافح بكّل ما لدّي من قّوة ليكون بوس���ع األشخاص العاجزين عن تكّبد المصاريف 
النفاذ إلى هذه الحقوق األساس���ّية.  ُتعَتبر رونا خان من األش���خاص الذين يرمون بأنفس���هم في 

النيران إلنقاذ أحدهم، بداًل من الهروب. 
/http://www.friendship-bd.org :تفاصيل المشروع

عن صحيفة »ديلي ستار« البنغالية

املرأة اليت لبّت النداء 

»فريندشيب« أو أسطول مستشفيات صديقة لفقراء بنغالدش

B ALHAYAT SATURDAY 20 JUNE 2015 ISSUE NO 19069السبت 20 حزيران )يونيو( 2015 املوافق 3 رمضان 1436 ه�/ العدد 19069 ب



نيالجنانا بوميك

> في كلية »بيرفوت كوليدج« في الهند، 
تتعّل���م النس���اء الريفيات صناع���ة األلواح 
الشمس���ية وصيانتها، به���دف جلب الطاقة 
النظيفة إلى قراهن واستحداث فرص العمل 

لمن لم يكن يتمّتع بأي مهارة في السابق.
ي���ؤّدي طري���ق ترابي غير معّب���د، تحّده 
من الطرفين ش���جيرات ونباتات شائكة، إلى 
الح���رم الجامعي المترام���ي األطراف، وإلى 
قاعة الصّف الواس���عة الممل���وءة باأللواح 
الشمس���ية والمعدات ذات الصل���ة بالطاقة 
الشمس���ية. هنا، وقفت اخي���رًا جيتا ديفي، 
وهي س���ّيدة في سّن الخامس���ة واألربعين، 
ترتدي الس���اري األحمر المطّرز، وفي أنفها 
حلق فّضي، تش���رح دائ���رة ًكهربائيًة، تبدو 
معّقدة للوهلة األولى، لمجموعة من النس���اء 
المذه���والت اللوات���ي تحّلقن ح���ول طاولة 
عمل تكّدس���ت عليه���ا الدوائ���ر الكهربائية 

والمصابيح.
ديف���ي هي مهندس���ة طاقة شمس���ية. أو 
باألحرى، هي مهندسة طاقة شمسية تخّرجت 
في كلية »بيرفوت كوليدج«، شأنها شأن مئات 
النساء في العقد الثالث أو الرابع من عمرهن 
)وغالبيتهن أصبح���ن جّدات(، اللواتي أتين 
من بعض أكثر المناط���ق الهندية نأيًا، وقد 
تم تدريبهن في »بيرفوت كوليدج« على صنع 
األلواح الشمسية وتزويد قراهن بالكهرباء، 
ألن تغطي���ة الش���بكة الكهربائية التقليدية ال 
تشملها.  إلى جانب إيصال التيار الكهربائي 
إل���ى الق���رى، أصب���ح البرنام���ج أداًة مهّمًة 
لتمكين النس���اء الريفيات، وهن بغالبيتهن 

أّمي���ات. وهك���ذا، تغّيرت حياة ديف���ي تغّيرًا 
جذريًا. ففي الماضي، لم تكن شخصًا مثيرًا 
لالهتم���ام، إذ اقتصرت حياته���ا على زراعة 
األرض ورعي الماش���ية واالهتمام بعائلتها. 
أما اليوم فقد أصبحت مستقّلًة ماّديًا بفضل 
دورها التعليمي ف���ي الكّلية، حيث تتقاضى 
راتبًا ش���هريًا زهيدًا. وبذلك، كسبت احترام 
أف���راد مجتمعه���ا وأصبحت امرأًة يس���عى 

اآلخرون لألخذ برأيها. عّلقت ديفي على هذه 
النقطة قائلًة: »اليوم، أصبحُت ذات شأن«.

وتج���در اإلش���ارة إل���ى أنه تم تأس���يس 
»بيرف���وت كوليدج« في مطلع الس���بعينات، 
على يّد الناش���ط االجتماعي سانجيت بانكر 
روي، لتعليم كيفية توليد الكهرباء من الطاقة 
الشمس���ية منذ الع���ام 1989. ويقع المعهد 
ف���ي تيلوني���ا، وهي بل���دة صغي���رة هادئة، 

تّتسم بالحقول الخضراء الباهتة والروابي 
المرصوفة في صحراء والية راجستان، على 
مس���افة مئة كيلومتر تقريب���ًا من عاصمتها 
جايبور. لقد تركت كّلي���ة »بيرفوت كوليدج« 
بصمتها على النس���اء المحليات أواًل، ومن 
ثّم وّس���عت نش���اطها ليطاول بقية المناطق 
الهندية، وقد امتّد هذا النشاط اليوم إلى 64 
دولة أخرى. وبالتالي، ب���ات للكّلية حرم في 

س���يراليون خارج نطاق نشاطها األساسي، 
وحرم جديد في زنجبار، وثّمة خطط الفتتاح 
المزيد في كّل من جنوب السودان، وتنزانيا، 
وبوركين���ا فاس���و، والس���نغال، وليبيري���ا 
وغواتيماال. وأفاد روي بأن سياسة »بيرفوت 
كوليدج«، كما جاء على لسان مهاتما غاندي، 
ه���ي »أن تطاول أبع���د رجل أو ام���رأة على 
وج���ه األرض«. ما زال ع���دد رّواد الكلّية هو 
األكبر في تيلونيا، ففي كّل عام، ُتدّرب الكّلية 
100 ام���رأة من الهند و80 أخرى من آس���يا 
وأفريقي���ا وأميركا الالتيني���ة، على دفعتين 
تمت���ّد كّل منهما س���تة أش���هر. وف���ي العام 
2008، اعترفت الحكومة الهندية بالبرنامج 
التعليم���ي، وهي منذ ذلك الحين تغطي كلفة 
تدري���ب الطاّلب ونفقات س���فرهم. أما وزارة 
الشؤون الخارجية في الهند، فتدفع حوالى 
150 ألف روبية )أي م���ا يعادل 2500 دوالر 
أميرك���ي( إضافة إل���ى تكاليف الس���فر لكل 
ج���ّدة أجنبية، في حين تدف���ع وزارة الطاقة 
الجديدة والمتج���ددة حوالى 70 ألف روبية 
ل���كل متدّرب محّل���ي. ويس���اعد التمويل من 
األفراد والمؤسس���ات الخاصة على تسديد 
كلف���ة المعدات الخاصة بالطاقة الشمس���ية 

وغيرها من النفقات.
وف���ي ه���ذا الس���ياق، تتعّل���م كّل ج���ّدة 
كي���ف تصنع األل���واح الشمس���ية وتجمعها 
وعندم���ا  بصيانته���ا.  وتق���وم  وتصّلحه���ا 
يس���مح الوقت، تتعّل���م أيضًا كي���ف تصنع 
الفوط الصحّية والناموس���يات والش���موع. 
ويبقى بع���ض الطالب المحليين وقتًا أطول 
ليتعلموا كيفية تصنيع األفران وس���ّخانات 

المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.
تمتّد كّلية »بيرفوت كوليدج« على حرمين 
- واألح���دث بينهم���ا م���زّود كّلي���ًا بالطاقة 

الشمس���ية - وقد استهّلت نش���اطها بتعليم 
النس���اء والرجال على حّد س���واء. ولكن في 
الع���ام 2005، الح���ظ روي أن النم���وذج قد 
يحق���ق نجاح���ًا أكبر إذا تم تدريب النس���اء 
وحده���ن. وقد ش���رح وجه���ة نظ���ره قائاًل: 
»لحّل مس���تدام على األمد الطويل، وجدنا أن 
تدريب النس���اء في سّن متقّدمة هو استثمار 
حكيم في الموارد البش���رية. فج���ّل ما يردن 
ه���و العي���ش بالقرب م���ن األرض وأوالدهن 
والحيوان���ات، إضافة إلى نقل مهارتهن إلى 

الجيل األصغر سنًا«.
يدرس الطالب األجانب في الحرم القديم 
ال���ذي يق���ع عل���ى بع���د كيلومت���ر واحد من 
الحرم الجديد. وأتت جوس���لين ماتيو دياز، 
وهي جّدة عمرها 41 س���نة، م���ن جمهورية 
الدومينيكان إلى الهند في ربيع العام الحالي 
لتتعّلم كيف تمّد قريتها بالطاقة الشمس���ية، 
بعدم���ا تم تزويد القرية المجاورة بالكهرباء 
أخيرًا. وقالت واالبتس���امة ال تفارق ثغرها: 
»لقد نسيتنا الحكومة، وأمنيتي الوحيدة أن 

أدرس مع أحفادي في الليل«.
قريبًا، تحقق جوسلين أمنيتها، هي التي 
تعّلمت القراءة بنفسها، فال تجد صعوبًة في 
متابعة الدروس الت���ي ُتعطى بلغة إنكليزية 
مبّسطة، باس���تخدام دوائر كهربائية ملّونة 
ولغة اإلش���ارات. وعندما تعود إلى ديارها، 
سيدفع لها سكان القرية مرّتبًا شهريًا رمزيًا 
لتغطية كلفة خدماته���ا، إلى جانب مكّونات 

األلواح الشمسية وقطع الغيار.  
ثمة 1.3 بليون نسمة في العالم ال تصلهم 
الطاقة الكهربائية، ومنهم 300 مليون نسمة 
يعيش���ون في الهند، حيث يبلغ معّدل تغذية 
المناطق الحضري���ة بالطاقة الكهربائية 75 
في المئة، في حين ال تتعّدى تغذية المناطق 
الريفية ال� 67 في المئة. أما األمر الذي يثير 
القلق فعاًل فهو أن حوالى 800 مليون هندي 
ما زالوا يعتمدون على الوقود الملّوث الذي 
ينبعث منه الكرب���ون. وحتى اآلن، تخّرج ما 
يناهز 750 جّدة من كلي���ة »بيرفوت« للطاقة 
الشمس���ية حول العالم، وقد جلبن الكهرباء 
إلى 1160 قرية تقريبًا. وفعليًا، تساهم هذه 
الخطوة بتقلي���ص انبعاثات الكربون بواقع 
13 طنًا متريًا تقريبًا يوميًا، وتوّفر 500 ألف 

ليتر كيروسين سنويًا.
أما األهم من ذلك فهو أنه بالعمل ساعات 
أطول، بفضل اإلض���اءة التي توّفرها الطاقة 
الشمس���ية، يمكن العائالت الفقيرة أن تزيد 
دخله���ا. فالقرى الهندية التي تصلها الطاقة 
الكهربائية التقليدية ال يمكنها أن تعتمد على 
تغذية بالتّيار الكهربائي على مدار الساعة. 
وق���ال روي: »ف���ي القرى التي تت���م تغذيتها 
بالطاقة الشمسية ال تنقطع الكهرباء أبدًا«. 

وف���ي الحرم الجديد، أش���ارت ديفي إلى 
النساء المتحّلقات حول الطاولة، وبعضهن 
ما زال ينظر بغرابة إل���ى األلواح المتعددة. 
وقالت: »دائمًا يس���ألنني: هل سأتمّكن يومًا 
م���ن القيام بذلك؟ فأجيب: لق���د فعلت قبلكن، 

لذا، يمكنكن النجاح أيضًا«.
http://www. المش���روع:  تفاصي���ل 
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} بريتوريا )جنوب أفريقيا( - ريابيتسوي ماشيغو

> تجّسد ريابيتسوي نغواني، وش���ريكة أعمالها تاتو كغاتالنيه، مفهوم 
ريادة األعمال االجتماعّية المتداول على نطاق واس���ع. واكتشف هذا الثنائي 
حاًل مبتَكرًا إلحدى المش���اكل األكثر إلحاحًا في المجتمع - مش���كلة الطاقة 
الميّس���رة في المجتمعات الراكدة اقتصادّيًا والعاجزة عن النفاذ إلى الطاقة 
الكهربائّي���ة بطريق���ة موثوقة. وبفضل ش���ركتهما »ريت���اكا«، صّممتا حقائب 
مدرس���ّية ال تقتص���ر مهّمتها على حم���ل الكتب - بل وتس���اعد األوالد على 

قراءتها. 
تعمل ش���ركة »ريت���اكا« على تدوير أكياس البالس���تيك - التي يس���هل 
إيجادها على أراضي جنوب أفريقيا - وتحّولها إلى حقائب مدرس���ّية مزّودة 
بحزم طاقة شمس���ّية مدمجة، يتم ش���حنها طوال اليوم تحت أشّعة الشمس، 
عندما يكون األوالد في المدرسة، لتكون مشحونة بالكامل عند المغيب، فتوّفر 
ة - أو السير  للتالميذ اإلنارة التي يحتاجون إليها إلتمام فروضهم المدرس���يّ

إلى البيت آمنين. 
وكان ه���ذا الحل الذكي والبس���يط لمش���كلة مس���تعصية حصيلة فرض 
مدرسي. فقد خطرت الفكرة لتاتو كغاتالنيه، وال عجب أن يكون قد تّم ترشيح 
هذه المرأة الشابة لنيل جائزة »أنزيشا« للعام الماضي )2014(، علمًا أّن هذه 

الجائزة، التي ُتمَنح للسنة الخامسة على التوالي، تكافئ أصحاب المشاريع 
الش���ّبان القادمين م���ن أفريقيا، لتطويرهم وتنفيذهم حلواًل مبتكرة لمش���اكل 

اجتماعية، أو إطالقهم شركات ناجحة في مجتمعاتهم. 
وبصفتها مرشحة أولى، حصلت كغاتالنيه على مبلغ بقيمة 15 ألف دوالر 
أميركي )150 ألف راند(، فاعتبرته رأس مال تأسيس���ّيًا س���مح لها بتحويل 
الحل الذي اقترحته إلى ما هو عليه اآلن - أي شركة ناجحة، أرست جذورها 
في مجتمع الش���مال الغربي، وذلك بمساعدة ش���ريكتها في األعمال نغواني 
التي تفيد بأّن شركتها ال تكتفي بإنارة درب المتعّلمين، بل وتستحدث أيضًا 
وظائف في مجتمعها في مقاطعة ش���مال غربي جن���وب أفريقيا. وتقول إّنها 
وش���ريكتها اس���تحدثتا بهذه الطريقة حالًّ واحدًا لمش���كلتين اجتماعّيتين - 

يساعد األوالد على التعّلم ويسمح باستحداث الوظائف في المنطقة. 
وقالت نغواني: »لدينا حالّيًا ثمانية موّظفين مس���ؤولين عن سائر مراحل 
العملّية، بدءًا بجمع أكياس البالستيك، وغسلها وفرزها، ومرورًا باإلجراءات 

النهائّية المتمّثلة بخياطة الحقائب المدرسّية المزدوجة الهدف وتسليمها«. 
يتواصل إبداع الشريكتين صاحبَتي اإلنجاز، وتعمالن حالّيًا على تطوير 
مجموعة حقائب يد راقية باستعمال النوع عينه من النفايات المتوافرة بكثرة. 
وتمامًا كما هي الحال في أّي ش���ركة قابلة لالس���تدامة، تواصالن االبتكار. 
وتقول نغواني: »نستعّد طبعًا لمشاريع مستقبلّية، هدفها استحداث منتجات 

مبتك���رة، ومس���تدامة وفّعالة. ولكن في الوقت الراهن، نفّضل توس���يع نطاق 
إنتاج الحقائب المدرسّية المزدوجة الهدف«. 

تعمل مابيفو مايتوفي في ش���ركة »ريتاكا«، ولكّنها أيضًا من مس���تهلكي 
المنتج الذي تس���اعد على تصنيعه. ويسّرها العمل لمصلحة الشركة، وتؤّكد 
أّن الحقائب المدرس���ّية انعكست بطريقة إيجابّية ومباشرة على تعليم ابنتها. 
وأضافت مايتوفي أّن الحقيبة لم تكتِف بجلب الفائدة لعائلتها، بل وساعدتها 

أيضًا على خفض موازنة أسرتها. 
وشرحت قائلة: »س���محت الحقائب التي ننتجها بصنع فرق على صعيد 
تعليم ابنتي، التي باتت اليوم تملك حقيبة مدرس���ّية، وتستطيع االستفادة من 
اإلنارة بالطاقة الشمسّية لياًل، فيتسّنى لها أن تدرس وتنهي فروضها، ونحن 

نّدخر المال الذي كّنا سنصرفه لشراء المزيد من الشموع. 
في جن���وب أفريقيا، حيث يتس���ّبب االفتقار إلى الطاق���ة بانقطاع التّيار 
الكهربائ���ي مداورًة كّل أس���بوع، قد تكون الحقائب المدرس���ّية التي تنتجها 
»ريتاكا« الحل األمثل لكّل ش���خص يضطّر إلى الس���هر إلى ما بعد منتصف 
الليل للدراس���ة والعمل. وحّتى بالنسبة إلى من حالفهم الحظ ولم يعانوا يومًا 
من انقطاع الكهرباء، قد تشّكل الحقائب حاًل أمثَل ألّي فرد يرغب في تخزين 
الطاقة في أّي مكان - ألّن أشّعة الشمس مّجانّية ونظيفة - وهذا ما سُيعَرف 

به مستقبل الطاقة عالميّاً. 

طاقة مشسيّة داخل حقيبة مدرسية من جنوب أفريقيا
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} بيلينزونا )سويسرا( -
 سيمونيتا كاراتي

> من الممكن أن تتعايش الشعائر 
الدينية والمعتقدات حول الحياة وما 
بعده���ا على رغم  اختالفها الش���ديد. 
إنه���ا المعجزة الرائع���ة التي تحدث 
يومي���ًا في بي���ت األدي���ان الواقع في 
ضواحي العاصمة السويس���رية برن 

المعروفة بتعددها الثقافي. 
في زمن ينتش���ر في���ه الخوف من 
اإلره���اب الجه���ادي ف���ي كّل أوروبا، 
يجّس���د بيت األديان ذّرة أمل مزروعة 
في قلب سويسرا المحايدة: إنه واحة 

للحوار.
وتحت سقف واحد تجتمع خمس 
دور عبادة: مسجد، ومعبد هندوسي، 
وبي���ت جمع عل���وي، ومعب���د بوذي، 
وكنيسة )تس���تخدمها ثماني طوائف 
مختلف���ة، بم���ا يش���مل األثيوبيي���ن 

والمرافيين(.
يض���ّم مجّم���ع جدي���د مبن���ي من 
الزجاج والصلب، ومؤّلف من طبقتين، 
دور العب���ادة الخم���س تل���ك )الت���ي 
المجتمعات(. وثمة  تمّولها وتنّظمها 
مساحات مش���تركة لكل المجموعات، 
تش���تمل عل���ى قاع���ات للمحاضرات 

ومكتبة ومطعم.
يقف خلف هذه المبادرة العجائبية 
ثالثة رجال من ديانات مختلفة: كاهن 
موراف���ي وإمام وحاخ���ام، فمنذ أكثر 
من عشرة أعوام، عندما هّزت ضربات 

الحادي عشر من أيلول العالم بأسره، 
وتح���ّول تركي���ز وس���ائل التواص���ل 
االجتماعي إلى الفوارق الثقافية، كان 
له���ؤالء الرجال حلم واح���د، أال وهو 

التعايش السلمي بين األديان.
واليوم، بدأت ذّرة األمل تلك تعطي 
براعمها. ولم تكن األمور سهلًة. ولعّل 
أحد األمثل���ة المعّبرة، وم���ا أكثرها، 
رّد فعل مس���ؤول إداري في برن عقب 
اطالعه عل���ى فكرة المش���روع للمّرة 
األول���ى، إذ قال: »هذا المش���روع غير 

ضروري وفشله محّتم«.
ال ش���ّك ف���ي أن تنفيذ المش���روع 
تطّل���ب الكثي���ر م���ن الوق���ت والنّية 
الحس���نة واإلصرار، ولكن، في نهاية 
المطاف، أتت النتيجة مرضية تمامًا. 
أما الركيزتان اللتان بني عليهما 
بيت األديان في برن، فلم تقتصرا على 
تخّطي الخ���وف ممن ه���م مختلفون 
عّنا، بل ش���ملتا أيضًا تحويل التحّيز 
واألحكام المسبقة إلى تسامح، وذلك 

عبر الحوار.
إذ  طوي���اًل،  الطري���ق  كان  لق���د 
استغرق تنفيذ المشروع عشرة أعوام. 
وشرحت غيردا هاوك، رئيسة جمعية 
»بيت األديان- حوار الثقافات«، األمر 
قائل���ًة: »ل���ن نخّلص العالم، ولس���نا 
بُرس���ٍل، إال أنن���ا نتح���اور، وحوارنا 
ليس ذلك الحوار المبهم بين األديان، 
بل هو حوار ملموس بين أش���خاص 
من مختلف الديانات، قاموا ببناء دور 
العبادة خاصتهم تحت س���قف واحد، 

مش���تركة.  مس���احات  ويتقاس���مون 
طبعًا، لم َتخُل المسيرة من المشاكل، 
فقد واجهنا أزمات عّدة، إال أننا تمّكنا 

من إيجاد الحلول«.
وتجدر اإلشارة إلى أن المقاربات 
المختلفة لممارس���ة الشعائر الدينية 
ق���د ُتس���ّبب مش���كالت، فعلى س���بيل 
المثال، ق���د يوّلد ي���وم احتفال ديني 
عند طائفة ما شعورًا باالستفزاز عند 
طائف���ة أخرى، لم���ا يمّثله من تدنيس 

لمعتقداتها.
وتابع���ت ه���اوك الش���رح قائل���ًة: 
»نحول دون أن تعرقل طائفة ما نشاط 
أخ���رى. لقد ح���دث بع���ض االحتكاك 
أحيان���ًا، إال أننا توّصلن���ا إلى اتباع 
قاعدة تفيد بضرورة التناقش وإيجاد 
الحل���ول ضمن مهلة زمني���ة محّددة، 

ولطالما نجح األمر«.
الهندوس���ي  الق���ّس  وأّك���د 
ساسيكومار ثارمالينغام األمر، وقال: 
»احتفاالتن���ا الدينية عبارة عن تالوة 
صلوات بصوت عاٍل وصخب وضّجة 
وضوض���اء، وهي طق���وس تتعارض 
تمامًا مع ش���عائر الدين اإلس���المي. 
لقد ح���دث في الماض���ي أن اختلفنا، 
غير أنن���ا تعّلمن���ا أن نتناقش ونجد 
الحل���ول«. والح���ال أن الق���س البالغ 
من العمر 38 س���نة، يقيم االحتفاالت 
س���ت مّرات يوميًا ويتب���ع 450 عائلة 
هندوسية، تاميلية بنوع خاص. وفي 
المعب���د المزّين بأل���وان كثيرة، يبرز 
تمث���ال لش���يفا، باإلضاف���ة إلى 350 

تمثااًل آخر من الجّص، نحتها فنانون 
أتوا من تاميل نادو.

وأضاف القّس الهندوس���ي قائاًل: 
»للوهل���ة األولى، بدت فك���رة العيش 
جنب���ًا إلى جن���ب، على عتب���ة الباب 
نفسه، مع المسلمين أو المسيحيين، 
فك���رًة غريب���ة، إال أنها ممكن���ة، فثمة 
نقاط مش���تركة بين األديان، إذ تبّشر 
كّله���ا ب���أن الل���ه محّب���ة.« تتعارض 
األل���وان الفاقعة والمثيرة للبهجة في 
هذا المعبد مع االنطباع الهادئ الذي 
ينبعث من الطاب���ق األعلى، وتحديدًا 
من بيت الجم���ع العلوي، وهو عبارة 
ع���ن غرف���ة جدرانها باهت���ة البياض 
وخالية من الصور، تتوّسطها طاولة، 
وق���در، و12 مزارًا ف���ي الحائط بعدد 

الفالسفة التي يمّثلها.
المس���جد أنيق ولكن هادئ، وهو 
مؤّلف من طبقتين: الطبقة الس���فلية 
وق���د  للنس���اء،  والعلوي���ة  للرج���ال 
ُعّلقت على الجدران رس���وم هندسية 
عل���ى خلفي���ة م���ن اللونين األس���ود 
والبنفس���جي، ُكتب���ت عليها أس���ماء 
األنبياء البالغ عددهم 28. وفي وسط 
القاعة، تتدّلى من السقف ثريا ضخمة 
من الكريس���تال )تم اس���تقدامها غير 

مرّكبة من تركيا(.
وفي هذا الس���ياق، قال مصطفى 
ميميتي: »نح���ن نموذج من التعايش 
بي���ن األدي���ان، وس���ط انع���دام الثقة 
الش���ائع بالمسلمين، ال سّيما بين من 
ال يعرفن���ا. لذا، من المهم جدًا نش���ر 

المعرفة عن مختلف األديان، فتستفيد 
األجيال القادمة من اآلثار اإليجابية«. 
ولإلمام األلباني وجهة نظر خاّصة 
ب���ه ومفادها: »نحن ندعو إلى الحوار 
وليس إلى االخت���الط. فكّل واحد مّنا 
يحافظ عل���ى هوّيته الدينية في مكان 
العبادة الخاص به«. المسجد متاخم 
للمرك���ز البوذي، وهو عبارة عن قاعة 
كبيرة يغلب عليها لون حصائر اليوغا 
البرتقالي ول���ون تمثال بوذا الذهبي 
الهادئ، الذي يوح���ي بأنه يراقب كّل 
ش���يء. وقد تّم اس���تقدام التمثال من 

تايالند، وهو الرم���ز الديني الوحيد 
ف���ي القاعة. وق���ال مارك���و جينتيكي 
روس، نائب رئيس الجمعية البوذية 
الثقافي���ة البيني���ة ف���ي ب���رن: »غالبًا 
ما نتلّق���ى الزيارات مم���ن ال ينتمون 
إلى دي���ن محّدد، بل يس���عون إليجاد 
طريق���ة للعيش بش���كل أفضل. فنحن 
نعّل���م منهجيات، على غ���رار التأّمل، 
وهي مفيدة لمحاربة التشّنج، وليس 
هدفنا أن ندفع ب���أي كان العتناق أي 
من معتقداتنا«. وخت���م قائاًل: »ُيعتَبر 
بيت األديان منّص���ة اجتماعيًة مهّمة 

لتعزيز الحوار ونش���ر المعرفة حول 
مختلف األديان. ول���كّل منا معتقداته 
وش���عائره المختلفة، ولكّل منا مكانه 
الخاص ومميزات���ه الخاصة، إال أننا 
نلتقي ويتعّرف بعضنا إلى بعض في 

القاعات المشتركة«.
تفاصيل المشروع

https://www.haus-der-
/religionen.ch

عن صحيفة »الريجوني تيتشينو«

مخسُ ديانات حتت سقف واحد يف سويسرا

} رام الله – بديعة زيدان

> بدأت فك���رة المجالس المحلية 
الش���بابية في فلس���طين العام 2009، 
بالمجال���س  آن���ذاك  س���ميت  حي���ث 
وقامت  المساندة...  الشبابية  المحلية 
فكرة المش���روع، بمبادرة مشتركة من 
منتدى »ش���ارك« الش���بابي، ومؤسسة 
»مجتمع���ات عالمي���ة« )CHF(، لتكون 
موازية للهيئات المحلية في تركيبتها 

ووظائفها وأعمالها. 
انبث���ق المش���روع م���ن الحاج���ة 
الفعلية لتوفير السبل واآلليات لزيادة 
انخ���راط فئ���ة الش���باب ف���ي الخدمة 
المجتمعية المدنية، عبر إطار شبابي 
قادر على االنخراط المسؤول في مجال 
الحك���م المحلي، وتمثي���ل احتياجات 
الشباب وطموحاتهم المستقبلية على 

المستوى المحلي.
وحققت المجالس المحلية الشبابية 
نجاح���ات عدة م���ن خ���الل مبادراتها 
والنش���اطات الت���ي قامت به���ا خالل 
تل���ك الفترة، فهناك رؤس���اء للمجالس 
الش���بابية تولوا رئاس���ة البلديات في 
مواقعهم لمدة ثالثة أيام )كما حدث في 
أريحا وبديا(، وهناك من تولى اإلدارة 
التنفيذي���ة لمؤسس���ات أهلي���ة، فيما 
عملت المجالس المحلية الشبابية على 
تعميق العالقة بمؤسس���ات المجتمع 
المحلي���ة، من خالل التش���بيك وإقامة 
التطوعية، فضاًل  النش���اطات  عشرات 
عن حمالت ش���بابية ركزت على خدمة 
المجتمع المحلي )حيث شارك الشباب 
على س���بيل المثال في الحد من األزمة 
المروري���ة ف���ي منطقة ال���رام- قلنديا، 
وحملة أخرى نفذها الشباب لمساعدة 

متضرري الفيضان في عنبتا(. 
ولم تقتص���ر نش���اطات ومبادرات 
عل���ى  المحلي���ة  المجال���س  أعض���اء 
ف���ي عضوي���ة  المنضوي���ن  الش���باب 
الهيئات العام���ة، فقد عملت المجالس 
المحلية على إنش���اء ش���بكات شبابية 
على المس���توى المحلي، ت���وازن بين 
االحتياج���ات المحلي���ة، واهتمام���ات 
الشباب، وقد توس���عت هذه الشبكات 
والمجموع���ات الش���بابية، وت���رك لها 
المج���ال القتراح النش���اطات، والعمل 
من خالل المجلس عل���ى تأمين الدعم 

الالزم لها.

جتارب شبابية
وقال���ت الش���ابة أديب���ة علق���م من 
مجل���س محل���ي »ش���باب بي���ت أمر« 
في محافظ���ة الخليل، جن���وب الضفة 
الغربي���ة: »التدريبات الت���ي تلقيناها 
كانت مفيدة جدًا، وس���ببًا أساسيًا في 
إيجاد عمل لي،... مجلس »ش���باب بيت 

أمر« هو الوحيد ف���ي محافظة الخليل 
اآلن، بالنسبة لنا ال نحتك بمواضيع لها 
عالقة بالسياسة في شكل مباشر، ولكن 
االحتالل يعيق عملنا أحيانًا من خالل 
اعتقال الشباب من أعضاء المجلس... 
المجالس الش���بابية فك���رة معممة في 
كل الوطن فإجم���ااًل نحن غير معنيين 
في ش���كل كبي���ر بتعاون المس���ؤولين 
معنا بقدر أهمية النش���اطات نفس���ها 
الت���ي نقوم به���ا، والش���يء األهم أننا 
أصبحنا مجموعات فاعلة. أما الشاب 
داود عثمان، من مجلس محلي »شباب 
قلقيلية«، فوص���ف التجربة بال�«فريدة 
م���ن نوعها ف���ي العالم تقريب���ًا«... بدأ 
مجلس »شباب قلقيلية« العمل في العام 
2010، و«من نشاطاتنا تجهيز خريطة 
س���ياحية لزوار المدينة، اشتملت على 
لوحات تعريفي���ة، إضافة إلى فعاليات 
أخرى ترفيهية ألبناء الشهداء واألسرى 
ولأليتام... ه���ذه المجالس أتاحت لنا 
الفرصة للتعرف إل���ى بعضنا البعض 
واالتص���ال والتواصل مع ش���باب في 

محافظات أخرى«.

على نطاق وطين
وقال بدر زماعرة، المدير التنفيذي 
لمنت���دى »ش���ارك« الش���بابي: »ك���ون 
فكرة االنتخاب���ات الوطنية، الموصلة 
منتخبة  ش���بابية  مجال���س  لتش���كيل 
على المس���توى المحلي، هي فكرة تتم 
عل���ى نطاق وطني، وتس���عى أساس���ًا 
لتكون قناة لمش���اركة الشباب، الفاعلة 
والش���رعية، فإن قائمة الش���ركاء تضم 
الفاعلي���ن من المؤسس���ات الرس���مية 
واألهلي���ة، والذين يتقاس���مون األدوار 
والمسؤوليات كل حسب دوره ونطاق 
عمله، وهدف الش���راكة أساسًا أن تقدم 
لتمكينهم  الكاملة  التسهيالت  للشباب 
م���ن تش���كيل مجالس���هم، وممارس���ة 
أنش���طتهم باستقاللية تامة، بعيدًا عن 

أي وصاية ألية جهة كانت«.
وأضاف: »يتمثل الهدف الرئيس���ي 
للمجال���س بتعزيز مش���اركة الش���باب 
على مختلف المس���تويات، وفي جميع 
المواقع المحلية، وصواًل إلى مشاركة 
أوس���ع وأكثر تأثيرًا في كل ما يتعلق 
بالش���أن الع���ام، أما أهمي���ة وجودها 
فتنب���ع من الحاجة الملحة للمش���اركة 
السياسية القوية للشباب وانخراطهم 
ف���ي  والمس���ؤول  والفاع���ل  الواع���ي 
الديموقراطي���ة، وكونها  الممارس���ات 
مجالس منتخبة فذلك يعطيها شرعية 
احتض���ان الفع���ل الش���بابي، كم���ا أن 
تش���كيل تلك المجالس عبر انتخابات 
وطني���ة، من ش���أنه مواجهة أش���كال 
اإلقصاء والتهميش، وتعيد لهم دورهم 
الحيوي في جميع المجاالت السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية، وهي تأكيد 
على العملية الديموقراطية. 

وأش���ار زماع���رة إل���ى أن جه���ود 
منتدى »ش���ارك الشبابي«، تركزت على 
ثالثة مح���اور: بناء ق���درات األعضاء، 
ونسج شبكة من العالقات مع المجتمع 
المحل���ي، وتنفيذ عدد م���ن المبادرات 

الشبابية على المستوى المحلي.

جمتمعات عاملية
من جهتها قالت مدير عام مؤسسة 
»مجتمع���ات عالمي���ة« لنا أب���و حجلة: 
المحلي���ة  المجال���س  مب���ادرة  »أت���ت 
الشبابية كنمو وتطور طبيعي للجهود 
الحثيث���ة الت���ي تبذل في س���بيل بناء 
هيئ���ات الحك���م المحل���ي ودعمها في 
ظل التحديات الكبي���رة التي يفرضها 
الواقع«، مؤكدة أن »أهم عناصر البناء 
في النس���يج الفلس���طيني هو عنصر 
الش���باب ال���ذي ال بد من إش���راكه في 
معترك العمل البناء وتحضيره لدوره 

القيادي مرحليا ومستقبليًا«.
وأك���دت أب���و حجل���ة أن »تغيي���ب 
الشباب في العملية التنموية سيشكل 
ف���رص  ويتخط���ى  المعيق���ات  أكب���ر 
النج���اح، مبينة عم���ق التأثي���ر الذي 
الش���بابية  المحلية  المجالس  أحدثته 
في مجتمعاته���ا وإيجابية التأثير في 
الشباب والش���ابات الذين أتيحت لهم 
فرصة المشاركة في العملية التنموية 
الفاعلة في  لمجتمعه���م والمس���اهمة 
تش���كيل صورة الغد المشرق«، مشيدة 
بتجربة المجالس المحلية الش���بابية 
والت���ي ت���رى أنها »تس���تحق الوقوف 
وتوفير كافة س���بل الدع���م لتطويرها 
وضم���ان الحفاظ على قيمه���ا النبيلة 
والعمل على مأسس���تها ضمن الوعي 
العام كمكون أساس���ي م���ن المجتمع 
يه���دف إل���ى خل���ق ح���راك إيجاب���ي 
بن���اء يع���زز روح المواطن���ة والعم���ل 

المجتمعي«.
م���ن الجدير ذكره أنه ف���ي احتفال 
خ���اص عقد ف���ي مدينة نيوي���ورك في 
الع���ام  نهاي���ة  المتح���دة،  الوالي���ات 
الماض���ي، كرم���ت هيئة جائ���زة جون 
مكنلتي العالمية للقيادة المميزة، التي 
تقدمها مؤسس���ة مكنلت���ي، أبو حجلة 
لدوره���ا القي���ادي في تطوي���ر وتنفيذ 
مب���ادرة المجالس المحلية الش���بابية 
في فلس���طين، التي تس���عى بالشراكة 
مع الهيئات المحلية لتعريف الش���باب 
إلى أس���اليب الحكم الرش���يد، وتعزيز 
مش���اركتهم ف���ي العملي���ة االنتخابية 
الديموقراطي���ة، وإعطائه���م الفرص���ة 
للقيام بأدوار قيادي���ة في مجتمعاتهم 
لتحضيره���م كقيادات مس���تقبلية في 

قطاع الحكم المحلي وغيره.

اجملالس احمللية الشبابية يف فلسطني
... حبث عن الدميوقراطية واحلكم الرشيد 

ميلدراد شريفيلز

> يكم���ن ه���دف أمي���ن ريجي األساس���ي في 
الحؤول دون غرق الناس في البحر. وسوف يكون 
تغيير النظرة إلى الطائرات من دون طّيار س���ببًا 
جديدًا ومرّحبًا به للنجاح، بالنس���بة إلى مهندس 
الروبوت���ات اإليراني، البالغ من العمر 28 س���نة، 
والذي يس���عى إلى اس���تحداث روبوت إنقاذ هو 

األول من نوعه في السوق العالمية.
وُصّمم هذا الروبوت أساسًا ليطير فوق البحر 
ويرمي حتى ثالث عوامات إنقاذ لضحايا الغرق، 
إال أن الصيغة المج���ّددة لروبوت اإلنقاذ البحري 
التي استحدثها ريجي يمكن أن تتحّول إلى مركبة 

عائمة وتعيد ضحية غرق محتملة إلى الشاطئ. 
ويق���ول ريجي، وهو يعمل فعليًا من مس���احة 
عمل مشتركة في لندن، تمتّد على 250 مترًا مكّعبًا، 
ومخّصصة للش���ركات الناش���ئة، تعّج بالش���باب 
النشيطين والطموحين، »نعتقد أّنه بإمكاننا الحّد 

من حاالت الغرق وإنقاذ حياة الناس«.
وعلى رغ���م االس���تعمال المتزاي���د للطائرات 
المدنّي���ة من دون طيار في ش���ّتى القطاعات، بدءًا 
بإنت���اج األفالم وم���رورًا بالعق���ارات والزراعة، ال 
يزال الناس ينظرون إليها بش���يء من الشّك. وجّل 
م���ا يريده ريجي هو إضافة مي���زة »إنقاذ الحياة« 
إل���ى مجموع���ة المف���ردات الُمس���تخدمة لوصف 
هذه الطائرات من دون طيار، الش���ائعة على نحو 
متزايد، ويتصّور مستقباًل الختراعه هذا، ُيسَتعَمل 
في���ه لمس���اعدة الضحايا الذين يقع���ون عن متن 
الس���فن، وضحايا حوادث الس���ير، والفيضانات، 
والحرائق، أو الجرحى نتيجة المش���ي مس���افات 

طويلة، أو العالقين على حفارات النفط.
ويقول ريجي:« نفّكر بتطوير طائرات من دون 
طي���ار يمكنها أن تكون جزءًا من عمليات اإلنقاذ«، 
مشيرًا إلى أن غالبية الطائرات التجارية من دون 

طيار ال يمكنها االضطالع إاّل بدور مراقبة.
أما الطراز الجديد الذي ابتكره ريجي، والذي 
أطلق عليه اس���م »روبوغ���ارد«، فهو ض���د الماء، 
ويتمّي���ز بالقدرة على الهبوط على س���طح البحر 
واإلق���الع منه، وحمل حت���ى 15 كلغ من المعدات، 
والطيران بس���رعة 50 كلم في الس���اعة. وس���وف 
تكون عمليات اإلنقاذ ألبعد مس���افًة ممكنة بفضل 
بطارية تدوم 15 دقيقة. ومن الممكن تجهيز الطراز 
المج���ّدد بكاميرات حراري���ة ضرورية في عمليات 
اإلنق���اذ الليلي���ة، وه���و مجّهز بذراعي���ن قابلتين 
للفص���ل، ويعم���ل باس���تقاللية أكب���ر، باالعتماد 
عل���ى جهاز »ج���ي ب���ي أس« للتموض���ع والذكاء 
االصطناعي أكثر منه عل���ى التحّكم اليدوي. وفي 
نهاية المطاف، يأمل ريجي بأن يتم تزويد الطائرة 

بمنصة للهبوط تعمل على الطاقة الشمسية.
خالل موس���م الصيف من���ذ س���نتين، ُأقيمت 
تج���ارب ناجح���ة في بح���ر قزوين، حي���ث يغرق 
المئات س���نويًا، اشتملت على سباق بين الطائرة 
من دون طيار وحارس الش���اطئ. أما هذا النموذج 
األول الذي ُأطلق عليه اس���م »بارس«، تيّمنًا باسم 
اإلمبراطوري���ة الفارس���ية القديم، فق���د تمّكن من 
الوص���ول إلى ضحية محتملة ثالث مرات أس���رع 
من نظيره البش���ري، أي في 22 ثانية بداًل من 90 
ثانية. وبعد نجاح هذه التجارب، تلّقى ريجي أكثر 
من مئة رس���الة إلكترونّية م���ن 32 دولة مختلفة، 
ُأعِرب فيها عن االهتمام بالفكرة. إال أنه لم يستطع 
الرّد فورًا على األسئلة بسبب قلة الموارد. واليوم، 
تخضع طائ���رة اإلنقاذ من دون طي���ار إلى إنتاج 

تجريب���ي، ومن المتوقع أن يتم إنتاج عدد محدود 
م���ن الطائ���رات، التي يناهز عدده���ا المئتين، في 
الصيف الجاري. وتجدر اإلش���ارة إلى أن موزعين 
من كل من المكس���يك والبرازيل وإيطاليا اشتروا 
النم���وذج الذي تبلغ قيمت���ه حوالى 8 آالف يورو، 
فيم���ا ُتفاوض دول أخ���رى، على غ���رار الواليات 

المتحدة والتفيا وأستراليا على عملية الشراء. 
أطلق ريجي ش���ركته »آر أس ت���ي آيدياز« في 
إي���ران، إال أنه نقله���ا إلى لندن بعدم���ا تم قبوله 
ف���ي برنامج »س���يريوس«، ال���ذي يجلب أصحاب 
األفكار والمشاريع الشباب إلى المملكة المتحدة، 
لمس���اعدتهم على إط���الق مش���اريعهم الخاصة. 
والي���وم، يتلّق���ى ريجي الم���ال لتغطي���ة تكاليفه 
المعيش���ية، ويحصل على مس���احة للعمل، وعلى 

خدم���ات توجيه، ويحظ���ى بفرصة للتع���ّرف إلى 
المس���تثمرين. ولديه ش���ريك اس���مه أمير مهدي 
الطاهري، يبلغ من العمر 27 س���نة، وقد التقاه في 

تشرين األول )أكتوبر( عند انطالق البرنامج.
ويضي���ف ريجي قائ���اًل: »أعتقد أنن���ا أضعنا 
الكثير من الوقت في إي���ران«، مثنيًا على الموارد 
القيمة التي ُوِضَعت بتصّرفه في المملكة المتحدة. 
ويضي���ف: »كّلما أضعنا الوقت، مات عدد أكبر من 
الناس«. نش���أ ريجي ف���ي كنف عائل���ة تتأّلف من 
ثالثة أوالد، وهو يعيد فض���ل نجاحه إلى والديه 
اللذي���ن عمال على تنمية اهتمامه بالتكنولوجيات 
الجدي���دة وعال���م الروبوتات من���ذ المراهقة، وقد 
تكّف���ال بمصاريف البحوث األولّي���ة التي أجراها، 
وش���ّجعاه على اغتنام فرصة الس���فر إلى لندن، ال 
س���ّيما حين كان على وش���ك االستس���الم وتغيير 
المجال الدراس���ي. ومنذ س���نة تقريبًا، ومن دون 
علم أهله، بدأ ريجي العمل لحس���اب ش���ركة على 
اإلنترن���ت تبيع مصابيح ليد على الطلب لكس���ب 
المال، بعدم���ا نضبت م���وارده وتوّقفت البحوث 

الخاصة بطائرة اإلنقاذ من دون طيار.
يتحدث ريجي بابتسامة متواضعة وشيء من 
الحنين عن األوق���ات العصيبة التي مّر بها، وعن 
المباريات التي فاز بها وخس���رها، وعن التجارب 
التي قام بها، وعن الروبوتات التي طّورها، إضافة 
إلى الفشل الذريع الذي تكّبده، بما فيه خيبة األمل 
التي أصيب بها نتيجة عدم اختياره للمشاركة في 

مسابقة »طائرات من دون طيار للخير« الحديثة.
يؤمن ريجي بكّل ش���غف ب���أن نجاحه مرتبط 
بق���درة إلهية وبالعقيدة اإلس���المية ومفادها بأن 
الشخص الذي ينقذ الحياة ينقذ البشرية جمعاء. 
وعن األرباح قال إنها ليس���ت دافعه األول، بل إن 
خبر غرق تالمذة ستة في بحر قزوين خالل مخّيم 

صيفي يحّضه على بذل المزيد من الجهود.
تفاصيل المشروع:

http://www.rtsideas.com

 »درون« لإلنقاذ البحري 

إيراني يغري النظرة إىل الطائرات من دون طيار

Dد ALHAYAT SATURDAY 20 JUNE 2015 ISSUE NO 19069السبت 20 حزيران )يونيو( 2015 املوافق 3 رمضان 1436 ه�/ العدد 19069


