
التمييز العنصري والتعدد الثقافي أن
كـلـنـا ورثـنـا عن آبـائـنـا بـعض الـتـحـيز
والـــتـــحـــامل ضـــد اآلخـــر ســواء عـــلى
ــيــول أســاس الـــعــرق أو اجلــنـس أو ا
اجلـــنــســـيـــة.وإذا وجه لك شـــخص مــا
الـلوم بـسـبب مـا صدر مـنك من تـصرف
أو كالم جـارح فـلــتـصغ إلـيـه وتـصـبـر
وال تـــنـــفـــعل أو تـــدافع عن نـــفـــسك من
الــلـحــظـة األولى بل اســأله عن اخلـطـأ
الذي ارتـكبته أو تـفوهت به حـتى تفهم
ما يـقوله.ويقـول سو: "عـلينـا أن نصلح
أنـفــسـنـا أوال ونــدرك حتـيـزاتــنـا فـإذا
اتـضـحت لـنـا سـلـوكـيـاتـنـا الـتـمـيـيـزيـة

سنتمكن من معاجلتها".
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وقـــد دُشن مـــوقع "مـــايــكـــرو أغـــريــشن
بـروجكت" عـلى اإلنـتـرنت في عام 2010
ـبـاشـر. وهـذا حملـاربـة الـتـمـيـيـز غـيـر ا
ـثــابـة مــنـصــة يـعــرض فـيــهـا ــوقع  ا
ـشـاركـون أشـكــال اإلهـانـة والـتـمـيـيـز ا

التي يتعرضون لها يوميا.
ـوقع أمثلة تفوق وقد عُرض على هذا ا

 15ألف حالة تمييز غير مباشر.
وقع: ويقول ديفيـد زو أحد مؤسسي ا
ــشــاركـــون الــذين تـــعــرضــوا "هـــؤالء ا
ألشـكـال الـتـمـيــيـز يـنـتـمـون إلى جـمـيع
ـهـمـشـة تـقـريـبـا في اجملـتـمع الـفـئـات ا
الغربي من األقليات العرقية والنساء
تـحـولـ جنـسـيا ومـثـلـيي اجلنـس وا
هـاجرين إلى الـطبـقـات االجتـماعـيـة وا
وذوي اإلعاقة".تقول شـاندراسيكيرا إن
ـوظفـ احملـبطـ أو الـذين تعـرضوا ا
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جـــنـــوب أفــريـــقـــيــا يـــدعى بي إم
سـميت ونـشـرتهـا أول مـرة مجـلة
النسـيت عام  ?1958وحيـنهـا كان
يـكـروبـيـة لـألمـعاء دور الـبـيـئـة ا
في الـــصــحـــة الـــعــامـــة مـــا يــزال

مبهما.
وعندها قرر سميت فحص أطفال
مصـاب بنـوع من سوء التـغذية
فـوجـد أن ثمـة شـيئـا مـختـلـفا في
قارنة مع أمعاء من ال أمعائهم با
يــعــانــون من ســوء الــتــغــذيـة إذ
ـصـابـ كــانت مَـعـدات األطـفـال ا
تــضم عــدة أنـواع مـن الـبــكــتــريـا
الـــــتي تــــســـــكن عـــــادة األمــــعــــاء
الــغـلـيـظـة وهـو مـا رجح ارتـبـاط
ــــا يــــعــــانــــونـه من نــــقص ذلك 
الـوزن.كمـا جرب سـمـيت عالجات
إلصـالح اخلـلل مـن قـبــيل إعــطـاء
األطـفـال مـضـادات حـيـويـة لـلـحـد
من الــبـكـتــريـا الــضـارة وخــمـائـر
منـشطـة للبـكتـريا النـافعة وأورد
حتــســنــا مــلــحـوظــا انــعــكس في
سرعة جتاوز آثار سوء التغذية.
غــيـر أن الـتـجـارب الـتي بـاشـرهـا
سـمــيت كـانت مـحـدودة ولم تـأت
مـحاوالت الحـقة السـتخـدام نفس
ـاثـلـة. كذلك الـعالجـات بـنتـائج 
لم تتوافر التقنية الكافية للعلماء
ـــكــنــهم في زمن ســـمــيت إذ لم 
حتـديـد أنـواع الـكـائنـات الـدقـيـقة

إال عـبـر الـعـيـنـات الـبـيـولـوجـيـة
ومن ثم زرعــهــا في اخملــتــبــر في

عملية طويلة ومعقدة.
واآلن مع تــوافـر آلـيــات الـفـحص
اجلــيــني غــدت الــعـمــلــيــة أيــسـر
كثيـرا إذ يقول جيـفري برايدس
الــبـاحث بــقـسم األطــفـال بــكـلــيـة
بــايــلـــر لــلــطب في تــكــســاس: "ال
يلزمـنا اآلن عمل مـزرعة للبـكتريا
ــكـنــنـا حتــديـد لــدراسـتــهـا بل 
جرد الكائنات الدقيـقة بالعينة 
تـتـبع سـلـسـلـة احلـمـض الـنووي
لــهـــا وهــو تـــقـــدم مــلـــحــوظ ألن
الغـالبـية الـعظـمى من ميـكروبات
ـــوهــــا في األمـــعــــاء يــــصـــعـب 

اخملتبر".
ومن ثـم أدى تـــــــوافــــــر وســـــــائل
بــحـثـيـة أيـسـر إلى اتـسـاع دائـرة
الـــبـــحث فـي أثـــر الـــبـــكـــتـــيـــريــا

الصديقة على صحة اإلنسان.
عـــــــروف اآلن أن أنـــــــــواعا وا
ــفـــيـدة مــــــثل من الـبـكــــــتـريـا ا
الــــبــــكــــتــــريـــا الــــلــــبــــــــــــــنــــيـــة
 Bi-) العــــــــصويـة وبكـــــــــتريا
fidobacterium)تعمل كمضاد

لاللــــتــــهـــاب وتــــقـــوي احلــــاجـــز
عوي وبـإمكانها هضم عدي-ا ا
كربوهـيدرات وبروتيـنات معقدة
واألهم مـــســاعـــدتــهــا فـي إنــتــاج
وامـتـصاص األحـمـاض األميـنـية

األساسية للنمو.
…—U{  UÐU «

ـنـافع في وتــتـضح أهـمـيــة تـلك ا
ـو اخلاليا الـعـصبـيـة الحتـياج
ـغــذيـات الـدمــاغ لــكم هـائل مـن ا

وه. أثناء 
واألكـثـر أهـمـيـة أن تـنـوع الـبـيـئة
الـــدقـــيـــقـــة داخـل األمـــعـــاء يـــقي
اجلـــــسم مـن إصـــــابـــــات ضــــارة
تـسبـبهـا بكـتيـريا مـثل "الشـيغال"
و"الليـستريا" و"السـلمونيال" ألن
وجـودة في األمعاء ال البـكتريـا ا
تــفــسح اجملـــال لــنــمــو بـــكــتــريــا

جديدة ضارة.
كما أن وجود الـبكتريـا النافعة -
أو عـــلـى األقل غـــيـــر الـــضـــارة -
بـكثـافة في األمـعاء يـعزز اجلـهاز
ــنـاعـي ويـســاعــد في مـكــافــحـة ا

عدوى البكتريا الضارة.
وح تـنقص أعداد الـبكـتريا في
األمــعــاء - والــتي تــشــكل حــائط
صـــد طــــبـــيــــعي - جــــراء نـــقص
الغـذاء الصحي يـقع األطفال في
دائـرة مفـرغة يـشـرحهـا جونـاثان
سـاعـد لـلبـيـئة سـوان األسـتـاذ ا
الدقـيقة بـكلـية إمبـيريال كـوليدج

ــصـابـ بـلــنـدن بـأن "األطــفـال ا
بسوء الـتغذية يعـيشون عادة في
بـــيـــئـــات مــعـــرضـــة لـــكـــثــيـــر من
األمراض ومع تعرضـهم للمرض
وضـعف مـقاومـتـهم تـتمـكن مـنهم
ـــا يـــؤدي لـإلســـهــال الـــعـــدوى 
ـزمن ويــضـر والـتــهـاب الــبــطن ا
األمـــعــاء ووظـــيــفـــتــهـــا" ومن ثم

يتفاقم سوء التغذية.
ويـــــفـــــتــــــقـــــر هـــــؤالء األطـــــفـــــال
فـيدة التي تـساعد للـميكـروبات ا
في هـضم الـغذاء ويـقـول ديـدييه
راو الــــبـــــاحث بــــجـــــامــــعــــة ايه
مــارســيـلــيـا: "عــمــلـيــة الــهـضم ال
تــكـتــمل وهــو مــا يــؤدي لــنـقص
ـطــلـوب في امـتــصـاص الــغـذاء ا

قام األول". ا
وتظهـر اآلثار احملتملـة للخلل في
األمـعــاء مع تــفـاقم تــبـعــات سـوء
التغذية وهي آثار يسعى غوردن
لتـأكيـدها علـميـا من خالل بحوث
يــجـــريــهــا في دكــا بـــبــنــغالديش
ومـاالوي ويــعـاونـه فـيــهـا أطــبـاء
ـرضـون محـلـيـون نـاهيك عن و
ــتـضــررين الـذين أسـر األطــفـال ا
يــحــرصــون رغم الــصــعــاب عــلى
ــرة تــلـو اصــطــحــاب أطـفــالــهم ا
ـواصــلـة األخــرى لـلــمــسـتــشـفـى 
الـبــحث.ومن تــلك الــبـحــوث أخـذ
عــيــنــات شــهــريــة لــبــراز أطــفــال
أصـيـبـوا بـسـوء الـتـغـذيـة احلـاد.
ومع االسـتــعـانــة بـحـســاب دقـيق
ومتطور لرسم السالسل اجلينية
لـــلـــكــائـــنـــات الــدقـــيـــقــة فـي تــلك
العـينات ورصـد الفريق  24نوعا
أســاسـيــا من الـبــكـتــيـريــا ارتـبط

وجودها بالنمو الصحي.
ـقـدم ـكـثف ا واألهم أن الـطـعـام ا
لـــلـــمــــصـــابـــ فــــشل في إصالح
ـــــدى الــــطـــــويل اخلـــــلل عـــــلى ا
ــتــعـلــقـة ــشـكالت ا واســتـمــرت ا

بالنمو تصاحب األطفال.
وإلثبات اآلثار طويلة األمد أجرى
غوردن جتارب على الـفئران التي
ربـاهــا في بـيـئــات "مـعــقـمـة" أدت
الفـــتـــقـــار أجـــســـادهم لـــلـــبـــيـــئــة
ـيــكـروبــيـة الــداخـلـيــة ثم غـذى ا
ــيـكـروبـات من أمـعـاء بـعـضـهـا 
ســـــلــــيـــــمـــــة والـــــبــــعـض اآلخــــر
يكـروبات أطفال مـصابة بسوء
التغـذية وهو مـا سمح للـباحث
ـيـكروبي بـتـحـديـد آثار الـتـنـوع ا
ـعزل عن أي ـو الـفـئـران  عـلى 
عــوامل أخـــرى.وأظــهــرت دراســة
هي األولى من نــوعــهــا أجــرتــهــا
ـعـاونة لـورا بالنـتون الـبـاحـثة ا
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احلـــيــويــة بــجــامـــعــة واشــنــطن
ــرء "نــتـاج بـســانت لــويس إن ا
عــــنـــــاصــــر بـــــشــــريـــــة وأخــــرى
مـــيــكــروبـــيــة" واألخـــيــرة تــضم
أعــدادا هـائــلـة من "حــلــفـاء غــيـر
" يـعـتـقـد اآلن بـأهـمـيـتـها مـرئيـ

القصوى للصحة العامة.
وتـعد تـلك الـبـكـتـيـريـا الـصـديـقة
مــهـــمـــة جــدا حـــتى أن عـــلـــمــاء
كـغـوردن بــاتـوا يـشـيــرون إلـيـهـا
كـ"عــضــو قــائم بــذاته" في جــسم

اإلنسان.
وبحـسب النـظريـة التي يـتبـناها
غــوردن تـرتــبط تــبــعـات طــويــلـة
األمــد لـســوء الــتــغـذيــة بــصـورة
مـبــاشـرة مع مـا يـطـرأ عـلى عـمل

تلك البكتيريا.
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وقــد تـــلــقى غــوردن تـــمــويال من
مـؤســسـة بـيل ومــلـيـنــدا غـيـتس
ـــتــــابــــعــــة دراســـات رائــــدة في
مــاالوي وبـــنــغالديش الخـــتــبــار
صحـة نظـريته وحـتى اآلن تبدو

النتائج األولية واعدة.
واحلـقـيـقـة أن ثـمـة حـاجـة مـاسة
لــتـبــني تـوجه أفــضل إذ يـعـاني
حالـيا أكـثر من  200 ملـيون طفل
دون اخلامسة من سوء التغذية.
وظهـرت بوادر النـظريـة اجلديدة
في دراســـة أجــراهـــا طــبـــيب من
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عــلى مــدى عــقــود ظل الــســبــيل
ـصاب بسوء ساعدة الرضع ا
الــــتـــغــــذيـــة حــــول الـــعــــالم هـــو
تــغـــذيـــتـــهم بـــأطـــعــمـــة عـــالـــيــة
الـسـعـرات والـبـروتـ لـتـعويض

كن. اجلسم بأسرع وقت 
ورغم أن تلك األطعمة تساعد في
إبـعـاد اخلـطـر الـفـوري واحلـفـاظ
عــلى حـــيــاة الــطــفل إال أنــهــا ال

طلوبة. تقدم كافة احللول ا
وقـد يــتـعــرض الـطــفل الـصــغـيـر
لـسـوء الــتـغـذيـة لـبــضـعـة أشـهـر
فــقط لــكـن عــواقب تــلك الــفــتــرة
ـا تالزمه طـيـلـة حـيـاته إذ قد ر
تـؤدي إلى نــقص الــنـمــو بــشـكل
عـــام خالل الــطــفـــولــة والــبــلــوغ
والـــعــــرضــــة أكــــثــــر لــــلــــعـــدوى
واإلصــابـات نــاهــيك عن تــأثــيـر
وه اإلدراكي من قبيل ذلك على 
تــدني الـذكـاء وعــدم الـقـدرة عـلى
الـتــحــكم في الــدوافع مــا يـؤدي

لتأخره دراسيا.
غـيـر أن بـحـثـا جـديـدا يـشـير إلى
ـــــا أُغـــــفِل جــــانـب أســـــاسي ر
ويــتـــمــثل فـي تــريـــلــيـــونــات من
الـبـكـتـيريـا الـنـافعـة الـتي تـعيش

في أمعاء اإلنسان.
ويــقــول جـيــفــري غــوردن مــديـر
مـركـز عـلـوم اجلـيـنـوم واألنـظـمـة
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ـباشر يُـعرف الـتمـييـز اخلفي أو غـير ا
بـــأنه اإلســـاءة لـــلـــبـــعض وإهـــانـــتـــهم
بـعبـارات أو سـلـوكـيـات غـيـر مـتـعـمدة
تنم عن التمييز ضد الفئة التي ينتمون
إلــيـــهــا.قــد يــجـــرح الــبــعـض مــشــاعــر
ـهمـشة - اآلخـرين - ال سـيمـا الـفئـات ا
بأسئلة مقتضـبة أو تعليقات عابرة أو
سلوكـيات متـكررة على مـدار اليوم تدل

باشر. على التحامل والتمييز غير ا
كـأن تـسـأل مـثال رئـيسـة تـنـفـيـذية: "هل
ــكــنــنـي الــتــحــدث إلى رئــيــسِك?" أو
ـــمـــرض: "هــذا رائع لـــيس من تـــقــول 
ـــعــتـــاد أن يــعـــمل الــرجـــال في ســلك ا
الـتـمــريض" أو أن تـقـول ألحــد مـثـلـيي
ـتحـولـ جنـسـيا: "أنت ال اجلـنس أو ا

." ثلي تتحدث كا
أو قــد يـوجه مــوظف سـؤاال لــزمـيل من
ذوي الــبــشــرة غــيـر الــبــيــضــاء الـذين
ــكــتب: "من أين ــثـــلــون أقــلــيــة فـي ا
تــنـحــدر? أعــني بــلــدك األصــلي". أو قـد
يــسـأل آخـر شــخـصـا من ذوي األصـول

اخملتلطة: "ما هو عِرقك".
ويحـذر البـاحثـون من هذه األشـكال من
ـبـاشـر الـتي قـد يؤدي التـمـيـيـز غـير ا
تــكـرارهــا إلى ضـعف الــثـقــة بـالــنـفس
والـشـعـور بـاإلقصـاء والـتـهـمـيـش وقد
تــسـبب في الــنـهــايـة مـشــاكل نـفــسـيـة
نــاهـيك عن أنـهـا تــشـيع الـعـداوة داخل
مــكــان الــعـمل.إال أن ثــمــة خــطــوات قـد
واقف تـسـاعدك في الـتـعـامل مع هـذه ا
احملــرجــة ســواء كـــنت أنت الــشــخص
الذي تـعرض لإلهانـة أو الذي يـتسبب

في إهانة اآلخرين دون أن يدري.
عــلى عــكـس خــطــاب الــكـــراهــيــة فــإن
ـبــاشـر أو اخلـفي هـو الـتــمـيـيـز غــيـر ا
إيــذاء الــغـــيــر عن غــيــر قــصــد رغم أن
كالهــمــا يُـــحــدِث نــفس األثــر في نــفس

اآلخر.
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ـباشـر على وال يـقتـصر الـتـميـيز غـير ا
ـا قـد عــبـارات يــتـلـفـظ بـهــا الـقـائـل إ
يتجسـد أيضا في شكل سـلوكيات قد ال
ـا ال يــطـرأ يالحـظــهـا احملــيـطــون ور

على بالهم أنها مسيئة.
فــقـــد يُــعـــد عــدم اجلـــلـــوس إلى جــوار
شـخص بـعيـنه في الـقـطار أحـد أشـكال
التـمييـز وكذلك مـقاطعـة زميل في أحد
االجـتـمـاعات أو الـلـقـاءات أو افـتراض
أن شخصا ما يتـحدث نفس اللغة التي
تـتـحـدثـهـا جملـرد أنه يـنـتـمي إلى نـفس
الـعـرق الـذي تـنـتـمي إلـيـه أو افـتراض
أنه لـن يــتــحــدثــهــا ألنه ال يــنــتــمي إلى
نـفس الــعــرق أو الـتــحــديق في كل من
يبدو مختلفا عنك عند مروره بجانبك.
كل هـذه الـتـصـرفـات جتـعـل األشـخاص
الـذين يـتـعــرضـون لـلـتـمـيـيـز يـشـعـرون
بـأنـهم مخـتـلفـون أو غـرباء أو مـثـيرون

اختزان األلم في داخلـنا لكن اجلسم ال
يـــنــســـاه. لــذا إذا تـــعــرض الـــشــخص
ــوقف مـشــابه فـيــمـا بــعـد ســيـنــفـجـر
غـضـبه".وتــضـيف شـانــدراسـيـكـيـرا أن
الــتــمــيــيـز الــضــمــني يــســبب مــشــاكل
نفسـية ويؤدي في الـنهايـة إلى التوتر
واإلجــهـاد أو عــلى أســوأ األحـوال قـد
يؤدي إلى إدمان اخملدرات أو الكحول.
كــيف نــتـــصــرف إذا صــدر من شــخص
تـصرف أو تـعلـيق ينم عـلى تمـييـز غير
مــبــاشـر عــلى مــرأى ومــســمع مــنـا في
مـكــان الـعــمل?تـقـول شــانـدراسـيــكـيـرا:
"أفضل تـصرف في هـذه اللحـظة هو أال
تنكر التميـيز. فالشخص الذي يتعرض
للـتميـيز يشـعر بأنه وحـيد. ويسـتشيط
ـوقف قد تـكـرر مرارا غـضـبا ألن هـذا ا
من قـبل". وتنـصح شـاندراسـيـكيـرا بأن
تسأل الـشخص في هـذه احلالة إن كان
على ما يرام أو إن كان يريد أن يتحدث
إليك.وتـقول: "إن مـسانـدة الشخص في
هـــذه احلــــالـــة واالطــــمـــئــــنـــان عــــلـــيه
سـيـجـعالن الـشـخص يـشـعـر بـأنه جزء
من اجملــــتـــمـع وهـــذا ســــيـــســــاهم في
حمايته من األذى النفسي".أما إذا كنت
أنت الــطـرف الــذي تـعــرض لـلــتـمــيـيـز
فيقترح سو أن ترد ردا سريعا وموجزا
وذكيـا تخـفف به من وقع اإلساءة وفي
ـسيء الـوقت نـفـسه تـبــيّن لـلـشـخص ا
خطـأه" وخير مـثال عـلى ذلك ح قال
سـو لــلـطـالـب إنه مـولــود في الـواليـات

تحدة. ا
ـتـخـصص في أشـكـال ويــذكّـرنـا سـو ا

لـلتمـييز سـتزيـد احتمـاالت تغـيبهم عن
الـعـمل ولن يـبذلـوا أقـصى طـاقـتهم في
الــعـمل يــومــيـا.لــذا يــتـعــ عـلى إدارة
وارد الـبشـرية أن تتـعامل بـجدية مع ا
ـوظفـ بصـدد التـميـيز غـير شـكاوى ا
ــــبـــــاشـــــر في مـــــكـــــان الــــعـــــمل وال ا
يــعــتـبــرونــهـا ردود فــعل مــبـالـغ فـيــهـا

لتعليقات معتادة.
وتـــقـــول شـــانـــدراســـيـــكـــيـــرا إن عـــدد
ـوظفـ في كنـدا الـذين يتـغيـبون عن ا
ــشــاكل الــعــمل بــاســتــمـــرار بــســبب ا
الـــنــفـــســـيـــة يـــبـــلغ  500ألف مـــوظف.
وتـضـيف أن ضــعف الـهـمــة في الـعـمل

شاكل النفسية. يعد من ا
بـاشر ال يقـتصر إال أن التـميـيز غيـر ا
عـلى أمـاكن الـعـمل فـقط كـمـا أنه لـيس
مــصــطـــلــحـــا جــديــدا إذ صـــاغه أحــد
األســاتـذة بــجــامــعـة هــارفــارد لـوصف
هـمشون في اإلهانـات التي يواجـهها ا
ــــتــــحــــدة وأضـــــيف إلى الــــواليـــــات ا
قــوامـيس الــلـغــة اإلجنـلــيـزيــة في عـام

2015.
ويقول زو: "يتعـرض الناس في احلياة
الـيـوميـة خملتـلف أشـكال الـتمـيـيز غـير
ـصـطـلح ـبـاشـر وال يـحتـاج الـنـاس  ا
جــديــد حـتـى يـدركــونــهــا. إذ ســاهـمت
ردود أفـعـال من يــنـتـمــون إلى الـفـئـات
ـهـمـشـة حـيـال أشـكـال الـتـمـيـيـز غـير ا
ـنـاسب ــبـاشـر في وضع الـتــعـريف ا ا
سـيئة لـهذه السـلوكـيات والـعبـارات ا
وهـذا يـدل عـلى حـجـم انـتـشـار أشـكـال

باشر في اجملتمعات". التمييز غير ا

للريبة أو اخلوف.
يـقـول دكـتـور ديـرالـد ويـنغ سـو أسـتاذ
علم النفس والتربية بجامعة كولومبيا
دينـة نيويورك والذي وُلـد في مدينة
بــورتالنـد بــواليــة أوريــغــون وهـو من
أصـول آسيـوية أمـريكـية: "عـندمـا يقول
لـقـد لـي أحـد الـطـالب بـعــد احملـاضـرة '
نـاسـبة أعـجـبنـي عرضك لألفـكـار وبـا
أنت تتحـدث اإلجنليـزية بطالقة 'أجيب
بالقول: 'أشكرك على هذا الثناء لكنني

تحدة."' وُلدت في الواليات ا
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باشر ال يرى البعض أن التمـييز غير ا
يــســتــحق هــذه الـضــجــة الــتي أثــيـرت
حوله مؤخرا وأنه مـجرد أحد جتليات
ـضـنـيـة لـضبط وتـقـيـيـد لـغة اجلـهود ا

اخلطاب لتجنب اإلساءة لآلخرين.
ويقـول آخـرون إن االهـتـمـام بـالـتـمـيـيز
ـبـالـغة في ـبـاشر سـيـؤدي إلى ا غـيـر ا
احلـــذر وحتـــري الــدقـــة الـــشـــديــدة في
انــــتــــقــــاء األلــــفـــاظ. بـل وزعم بــــعض
ــــعــــارضــــ أنه يــــغـــذي الــــشــــعـــور ا
بـاالضـطـهـاد وتعـظـيم أخـطـاء الـبعض
الستعطاف الناس والفوز باحترامهم.
ويـقـول سـو: "أتـفـهم رأي الـنـاس الـذين
يقولون 'ال تكن كثير الشكوى 'أو 'عش
الـواقع ?'لــكـن هــؤالء ال يـدركــون كــيف
يرى أصحاب البشرة غير البيضاء هذا

ثال". الواقع على سبيل ا
ولـعل الــطـالـب الـذي أثــنى عـلى إتــقـان
ســو لــلــغـة اإلجنــلــيــزيــة كـان يــظن أنه
ــدحه. لـكن الـتـعـلـيق الـذي صـدر مـنه
في احلــقـيــقـة يــحـمـل رسـالــة ضـمــنـيـة
مفادها أن سو أجنبي رغم أنه أمريكي
ولـد. وألنه قد سمع تـعليـقات من هذا ا
الـنـوع مرارا وتـكـرارا في حيـاته يـقول

سو إنه يشعر أنه غريب في وطنه.
ـشكـلـة في الـتـميـيـز غـير وهنـا تـكـمن ا
ـبـاشـر فـهـذه األخـطـاء أو الـسـقـطات ا
تـــتــراكم مع الـــوقت وتــتــعـــاظم كــكــرة

الثلج وتسبب ضررا جسيما.
تـقــول أوبـاال شـانــدراسـيـكــيـرا مـديـرة
الـسيـاسـات الـعـامـة بـجمـعـيـة الـصـحة
ديـنة تورونتـو بكندا: "(إذا النفـسية 
ثـار الـشـخص بـســبب تـعـلـيق يـنـطـوي
عــلى تــمــيــيــز غــيــر مــبــاشــر) قــد يـرى
اآلخــرون أن رد فـعـله كـان مـبـالـغـا فـيه
فـقد يـبـرر الشـخص الـذي وجه اإلساءة
موقفه بأنه لم يقل هذا التعليق إال على
سـبـيل الـدعـابــة أو اجملـامـلـة. لـكن هـذا
الــغــضب في احلــقــيــقــة كــان رد فــعل
ــواقف مـشــابـهــة حــدثت مـنــذ أيـام أو

شهور أو سنوات".
وتقـول شـانـدراسـيـكـيـرا إنـنـا ال نـنسى
ـرة األولى الـتي تـعـرضـنـا فـيـهـا أبـدا ا
لـلتـميـيز في حـياتـنا. وتـضيف: "يـلحق
التمييز بالشخص أذى نفسيا ويجرح
مـــشــاعــره ثم يــنــتـــهي بــنــا األمــر إلى

أي قـراءة منصفة حلجم الهجوم الـكوني الذي تعرضت له سوريا  يخرج
بـاسـتـنـتــاج مـفـاده بـان ســوريـا كـونـهـا ظــلت تـمـثل عــمق االرادة الـعـربـيـة
ية في معظم تغيـرات الذي احدثته الكونوليالـية العا الـوحيدة  فأن عالم ا
الية وارد البشـرية الوحشية وا نطقة  حتتم تهـيئة وتوظيف كل ا بـلدان ا
ـشـروع والـعـسـكـريـة ضـدهــذا الـبـلـد لـكي يـتـســاوى اجلـمـيع في خـدمـة ا
االمـريـكي الــغـربي وتــأمـ الـتــواصل والـعـالقـات الـطــبـيـعــيـة مع الــكـيـان
االسـرائيـلي لـكي يـكون جـزء من احلـالة ومـؤثـر في سيـاقـاتهـا الـسيـاسـية

واالقتصادية .
ـتــوحـشـون الى تـخـوم دمـشـق  وصـمـدت الـقـيـادة واجلـيش فـقـد وصل ا
الحظ إن ـقاومة  وبـدء العـد التنـازلي للـمشـروع الكوني  وا والـشعب وا
مـاتـعرضـت له دمشـق ومدنـهـا ومـحـافظـاتـهـا  هـو ذاته الـذي تـعرضت له
قـاومـة وبعـض قطـعـات اجليش بـغداد ومـدنـهـا ومحـافـظـاتهـا  وتـدخلـت ا
والـشرطة االحتادية والشعب و ابعاد اخلـطر الذي استهدف العاصمة 
وجـاءت الفتوى من النجف االشرف باجلـهاد الكفائي وانخرط الشعب كل

عارك الوطنية في التاريخ احلديث . الشعب في أهم ا
ـتوحشـون يدركـون بان أي تغـييـر في الشام مـولون وا كـان اخملططـون وا
يـجب أن يالزمه تغـييـر في بالد الرافـدين لكـون احلالـت من حـيث القـيمة
االنـسانـيـة والـوطـنـيـة والـعـروبـيـة واجلغـرافـيـة والـتـاريـخـيـة يـشـكالن حـالة

مشتركة  لذلك كان االستهداف واحدا .
في هـذا الــوقت عــادت سـوريــا حـيـث كـانت  وبــقي الــبـنــاء فـان اجلــهـات
الـسورية شـرعت السواعـد وبدأت الـعمل  وهذا مـايسر الـنفس  فنالحظ
دمره دن ا ـعنية بـتبليطـها وا الـشوارع التي  تدميـرها قامت اجلهات ا
اشـتركت الدولة والقطاع اخلاص بالعمل فيها  والسياحة باشرت باحياء
( 50) فـندقا في مديـنة حلب وحدهـا استعـدادا الستقبـال السياحـة فيها
ـدينة التي تعرضت القسى الهجـمات االرهابية والدولية  ولكن مع وهي ا
الي افضل ولم يـتعرض حلـصار خانق االسف في الـعراق رغم الـوضع ا

مثل سوريا فأنه يكثر احلديث دون العمل ?  . 
ـعـركــة مع سـوريـا عـام (215)وكـانـت فـاعـلـة مـؤثـرة في روسـيــا دخـلت ا
تـحـدة  وامريـكا مع الـعراق اجلـانب الداخـلي والـدولي ومنـظمـات اال ا
تـربطـها شراكـة موقـعة بـ الطـرف ولم تـمنع مـئات الـسيـارات الداعـشية
وصل ولم تفعل مافـعلته روسيا الـقادمة من احلدود السـورية الى مدينـة ا
لـسوريا  بل كان موقفهـا منافيا للمـوقف الروسي  والنريد هنا أن ندخل
بـالتـفاصـيل كونـها مـعروفـة للـجمـيع  وما يـهمـنا عـودت سوريـا الى حيث

كانت .
ـديـنـة الـرمـثـا االردنـيـة هي مـعـركـة اجلـنـوب الـسـوري في درعـا احملـاذيـة 
الــفــيــصل في نــهـايــة االرهــاب ومــابـقـي من شــراذم تـتــنــاقــلـهــا االجــهـزة
اخملـابـراتـيـة االمـريـكـيــة الـغـربـيـة مـاهي سـوى تــعـبـيـر عن الـيـأس من قـوة

االنتصار السوري .
كـتب موك في االردن  ونـعتـقد لـقد عـبرت مـعركـة درعا عن نـهايـة كـاملـة 
سـتكون االيام القادمة بداية لعـودة اخلط الرابط ب درعا والرمثا وتسيير
نـتجـات الزراعـية االردنـية لدول اخلـليج  الـعجالت احملـملـة بالـبضـائع وا
ـنتـجـات اللـبنـانـية  نـعتـقد وستـدخل لـبنـان طرفـا في تـسيـير الـبـضائع وا
ـعـطيـات بـان سـوريا خـرجت من أزمـة كـبـرى وهي في طريق وعـلى وفق ا
تـدخلون في الشأن الـعودة الى حيث كانت  ومن بـ االوراق التي كان ا
الـسـوري يـتالعـبـون بـهـا هي اوراق الـنـازحـ  واالن عـاد الـنـازحـون من
االردن وكـذلك مـعـظم نـازحي لـبـنـان الى بـلـداتـهم وقـراهم  وسـقطـت هذه
الـورقة التي راهنوا عليها كثيرا سيما الدول احمليطة بسوريا . لقد حققت

ســــوريـــا الــــدولــــة واجلـــيـش والـــشــــعـب والـــقــــيـــادة
ـعــركـة وحـلــفــائـمــهــمـا اروع واهم انــتــصـار فـي ا
يــقـيـنــا سـوريـا هي الـكـونــيـة االرهـابــيـة الــكـبـرى 
جــوهـرة الــعــرب  وبــدونــهــا الشيء يــذكـر اســمه

العرب .  

ـفـاهـيم األقـلـية ـتـعـلـقـة  من يـقرأ الـكـتـابـات والـدراسـات األدبـيـة والـفـقـهيـة ا
قـراطـيـة في ظل احلـياة ـبـاد الـد واألكـثـريـة يعـتـقـد أنـها  من اهم الـقـيم وا
الـسـياسـيـة والتـعـددية الـتي تـضمـن وجود الـكـتل واألحزاب الـسـياسـيـة التي
تنبـثق منها للـتنافس على السلـطة من خالل االنتخابات الـدورية النزيهة أو –

أكثر األحيان  –غير النزيهة .
إنّ مـقـيـاس مـبــدأي األقـلـيـة واألكـثــريـة يـقـوم عـلى أســاس وجـود أكـثـريـة في
احلركة الـسياسيـة ترسم منهجـاً سياسيـاً معيناً تـطرح فيه مشـروعاً يتناسب

وأيديولوجيتها التي تؤمن بها وحتقق أهداف األصوات التي انتخبتها .
أمــا األقـلـيــة فـهي صـاحــبـة مـشـروع وطــني ومـنـهـج سـيـاسي أيــضـاً تـطـرحه
بـاالجتـاه اآلخـر إالّ أنه لـم يـحـصل عـلى أكـثـر أصـوات الـنـاخـب  ,غـيـر أنـهـا
تتـطلع في سـياسـتهـا وإقدامـها وبقـائهـا الحتالل مـوقع األكثـرية والـسبب في
ذلك يـعـود إلى أن األقـلـيـة أو األكـثــريـة لـيـست دائـمـة في الــلـعـبـة الـسـيـاسـيـة
ـواقع واإلدارة والسلـطة خالل الدورات االنتـخابية ـقراطية فـقد تبادل ا والد

تعاقبة. ا
قراطية والتعـددية أقلية دائمة أو أكثرية دائمة إذ ال توجد فـي السياسة والد

إالّ في األنظمة االستبدادية  التي تسمح لألديان التدخل في السياسة .
ثل فاجملـتمع الذي يقـوم في أغلبيـته على قوميـة أو طائفة أو مـذهب مع ال 
ثل أكثـرية واقع قومي أو طائـفي أو مذهبي مفروض ا  أكثـرية سياسيـة وإ
األمـر الـذي يـجـعل هذه األكـثـريـة فـرض وجـودهـا وسـياسـتـهـا عـلى األقـلـيات
ـا ينـسحب إلى الـبلدان األخرى  ,وهذا ال يـنحـصر في بلـد أو قطـر مع وإ

األخرى .
تواصل لآلخرين من ستـمر ا إنّ النتـيجة احلتمـية لهذا التنـافس هو العداء ا
ا النـتمـاء فكـري أو عقـائدي من جـهة جهـة  وتهـميـشهم ال لـذنب اقتـرفـوه وإ
ــقـراطــيــة بل يـتــوافق مع الــنــظـام أخــرى وهـذا ال يــتــوافق مع األنــظــمـة الــد
ـكروه الـذي يـعمل عـلى فرض سـياسـته ومـبادئه عـلى اآلخرين االستـبدادي ا

بالقوة .
فهومي األقلية واألكثرية تعمل على إنّ هذه النظرة الضيقة العدائية السوداء 
هـنيـة اخملـتلـفـة وهجـرتـهم وعدم إحـبـاط القـوى الـوطنـيـة والكـوادر اإلداريـة وا

استقرارهم  ,واللجوء إلى العنف واالنتقام .
ـقدسة حـيث قال اللهُ وهذا األمـر عبّرَ عـنه القرآن الـكر في كثـير من آياته ا
ؤمنـــــون  70) – وقــــــــوله تعـالى في األكثرية (وأكثرهم للحق كارهون) (ا
ـائدة – (وأكـثـرهم ال يعـلـمـون ) (األنـعام  37) – ( أكـثـرهم ال يعـمـلـون ) ( ا
 (103) و  وما يـؤمن أكثرهم بالله وهم مشركون ) و ( وإنّ كثيراً من الناس
ائدة  ) ( 49 –وأكثـرهم ال يعقلـون ... ال يعلمـون ال يفقهون الـفاسقون ) ( ا

... ال يشكرون  ... الخ ) .
أما فيما يتعلق باألقلية قال اللهُ تعالى :

(ومـا آمن معه إالّ القـليل) ( هـــود 40) – وقـوله ( قليل مـن عبادي الـشكور)
( سـبأ  13 – ) و (إنه لن يـؤمن من قـــــومك إالّ مــــن آمن ) (هـــود 36) –

و (ثلة من األول وقليل من اآلخرين ) ( الواقعة 14 –).  
وتهم وأكثـرُ من كل هذا إن معظم القـادة واألنبياء قتـلوا بسيوف األكـثرية  و

تبكي عليهم األكثرية .
وهنـا ال يجوز بأي حـال من األحوال أن نبني مـستقبل اإلنـسان أو األمة على
التـوقعات والتـصورات العدديـة واالنقسامـات العقـائدية كمـا يصار ذلك عادة
ــا يـجـب أن تـكـون في االسـتــفـتــاءات واالنـتــخـابـات وصــنـاديـق االقـتـراع وإ

القاعدة كما قال اإلمامُ علي (ع ) : 
(ال تكن عـبداً لغيـرك وقد جعلك الـلهُ حراً ) وكما قـال فولتير
: (إني ال أوافـق اطالقــاً عــلى مــا تــقـــوله ولــكــني أدافع

وت عن حقك فيما تقوله) . حتى ا
ستبد  – كـما يقول جبران خليل وويل ألمـة حتسب ا

ذلّ رحيماً . جبران  – بطالً وترى الفاحتَ ا
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لـغـوردن أن الـفـئـران الـتي تـلقت
ـصابـة أصيبت عيـنات األطـفال ا
الحــقــا بــتــوقـف الــنــمــو مــقــارنـة
بالتي تـلقت عينـات صحية وهو
ما أكد أن أي خلل البيئة الدقيقة
ـشكالت داخل األمـعاء قـد يـؤدي 

طويلة األمد تلحق بالنمو.
كـمــا وصل فـريق غـوردن لـنـتـائج
ــاثـلــة بـإجــراء الـتــجـربــة عـلى
صـــغــار اخلــنــازيــر الـــتي تــشــبه

البشر من الناحية البيولوجية.
وحـازت تـلك الــنـتـائج عــلى ثـنـاء
لـكـية كـبـير وحـدت بـاجلـمعـيـة ا
ــنــحه جــائـزة لــتــكـر غــوردن 
كـوبـلي في وقت سـابق مـن الـعام
احلـــالي - وهـي جــائـــزة ســـبـــقه
إلــيــهــا بــاحـثــون مــنــهم دوروثي
هـودجــكن الــتي تــمـكــنت من فك
شـفرة هـرمـون األنسـولـ فضال

. عن ألبرت أينشت
…dz«œ qO UHð

والـعـمل لم يــنـته بـعــد إذ يـشـيـر
بــرايــدس إلـى ضــرورة الــوقــوف
ــفـرغـة عـلى تــفـاصــيل الــدائـرة ا
التي يقع فـيها األطـفال ب رحى
سوء التغذية والعدوى. ولكن مع
مــا تـــأكــد من ارتـــبــاط قــوي بــ
األمــــرين انــــتــــقل فــــريق غـــوردن
لــــلـــبـــحث عن عـالج لـــلـــخـــلل في
الــبــيــئــة الــدقــيــقــة داخـل أمــعـاء
ـصـاب بــغـيـة اسـتـعـادة الـطـفل ا
الــنـــمـــو الــصـــحـــيح قـــبل فــوات
األوان.ومـــــــرة أخــــــرى يـــــــركــــــز
ـــــــشـــــــروع اجلـــــــاري فـي دكــــــا ا
بـالـتـعـاون مـع الـسـكـان احملـلـي
على إيجاد أطـعمة مكثـفة محببة
عاجلة سوء ومقبولـة اجتماعيـا 
التغـذية وذات نفع اقـتصادي في
ــــشــــروع الــــوقت ذاته.ويــــبــــدأ ا
قـدمة لألطفال بفحص األطـعمة ا
خالل الـــفــطـــام ومن ثم انـــتــقــاء
ـكنـها أطـعمـة متـوافـرة وسهـلة 
ـــــيــــــكــــــروبي إصالح اخلــــــلـل ا
واســتــخــدامــهــا كــطــعــام مـكــثف
لـعالج سـوء الـتـغـذيـة.وقـد عرض
غوردن بعضا من نتائجه األولية
عــلـى جـــمـــعــيـــة طـب األعـــصــاب
بـواشـنـطن في نــوفـمـبـر/تـشـرين
الـثاني  2017وقـدم فريـقه مـؤخرا

ورقة بحثية إلحدى الدوريات.
وال يـزال أمـام الـبـاحـثـ الـكـثـيـر
والــكــثــيــر لــفـــهم هــذا "الــعــضــو
اجلــديــد" بــجــسم اإلنــســان. ولـو
ــبـذولـة في هـذا كــلـلت اجلـهـود ا
الــصـدد بــالــنـجــاح فـقــد تــخـفف
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