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الـــتي طــرأت عـــلى أشــكـــال الــعالقــات
األسـريـة.إذ اعتـمد جـيري بـراون حاكم
واليـــة كــالــيـــفــورنـــيــا في عــام 2013
تشريعا جديدا يجيز اشتراك أكثر من
شــخـصـ في أبـوة أو أمـومـة الـطـفل.
كـما أجازت واليات أمريكية أخرى هذا
اخلـيار إمـا بإصـدار تشـريعـات جديدة

أو أحكام تشكل سوابق قضائية.
في واليـة أونـتـاريـو الـكـنـديـة بـات من
حق الـوالـدين الـطـبـيـعيـ عـقـد اتـفاق
مـع أطراف أخـرى لالشتـراك في تربـية
طـفلـهمـا شريـطة أال يـزيد عـدد أطراف

االتفاق على أربعة.
تحدة كـان إثبات نسب ـملكـة ا وفي ا
الـطـفل يقـتصـر عـلى أبوين فـقط ولكن
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ـهدي بـعد ـتـعسـرة حلكـومـة السـيد عـادل عـبد ا انتـظرنـا كـثيـراً الوالدة ا
ـكــلف بـتــشـكـيل اتـفـاق ســلس جـداً مــهَـدَ لألخ رئــيس مـجـلـس الـوزراء ا
احلـكـومـة بـأتـفـاق ثالثي بــ الـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر  وهـادي الـعـامـري
رجـعية الـدينـية بالـنجف  وقُـلنا في أنـفسـنا ان االمور تـسير باركـة ا و
بشـكل ميـسر وتـلك داللة عـلى ان احلكـومة الـقادمـة ستـكون حـكومـة بناء
ــهـجـرين الى ديــارهم والـقـضــاء عـلى الـبـطــالـة  وبـنـاء واعـمـار واعـادة ا
اقـتـصـاد مـتـ من خالل تـنـشـيـط الـقـطـاع اخلـاص والـعـمل عـلى تـفـعـيل
وزارات الدولة بكافة تشكيالتها وتوظيف جهدها الوطني للعمل اجلماعي
هـدي في لـلـخـروج بنـتـائج إيـجـابـيـة  وهـذا مـاتـطـرق الـيـة الـسـيـد عـبـد ا

برنامجة احلكومي. 
تَشـكـلت احلـكومـة بـطـريقـة  (الـتـنقـيط ) اي كل ثالثـة اسـابـيع تَمُـن علـيـنا
الكتل ورئيـس الوزراء بوزير او اثـن  وكأنـهم يختـارون رجال فضاء او
مالئكة من السماء  بل وكأن نساء العـراق عقمن فلم تنجب اال تلك الثلة
القليلة التي شـاركت في كل الفتوحات االسالميـة عبرَّ التأريج فجاء وقت
اجلزاء وعلى قادة الكتل ورئيس مـجلس الوزراء تمريرهم بأي  شكل من
االشـكـال وبــسـرعـة الـبــرق دون الـعـودة لـتــحـصـيـلــهم الـدراسي أو مـدى
دى صالتهم بالتنظـيمات االرهابية التي دمرت كفاءتهم ومهنيتـهم وحتى 
العراق من اقصاه الى اقصاه وحرقت الزرع والضرع  كل ذلك سباقا"
مع الـوقت السـتـكـمـال الـتـشـكيـلـة الـوزاريـة بـأي صـورة كـانت  ومع ذلك
هدي والى يومنا ومنذ يوم التكليف (2018/10/2)  للسيد عادل عـبد ا
هذا لـم تسـتـكـمل الـكـابيـنـة الـوزاريـة  بل وهنـاك شـكـوك وفـضـائح تمس
وزراء  تمـريرهم ضـمن الـكابـينـة احلكـوميـة ووجـودهم في حكـومة عـبد
هدي يعطي اشارة واضحة على سرعة انـهيار احلكومة لعدم جتانسها ا
ــشـبـوهـة لـبــعض وزارائـهـا وهـو تــنـاولـته كل وسـائل اوالً ولالرتـبـاطـات ا

االعالم ومواقع التواصل االجتماعي . 
هـدي ; نتـحدث عن الـتكنـوقراط ونـختار من عجائـب حكومـة السـيد عـبدا
ر وزير دون االتفاق كن ان  متحزب  نتحدث عن حـيادية الوزراء وال
عـلـيه من كـتل مـعـيـنـة لـضـمـان حـسن سـيـرة وسـلـوك الـوزيـر وانضـبـاطه
والتزامـة مع تلك الـكتلـة السـياسيـة دون النـظر  للـمصـلحة الـعلـيا للـبلد 
وأخرهـا نفاجـأ بتـمريـر مرشـحة وزارة التـربيـة وما رافـقهـا من لغط كـبير
حول ارتـباط احـد اخوانـها بـتنـظـيم داعش االرهابي ? مـالكم ايـها الـقادة
صير بلد بأكمله وشعب منهك ودماء كيف حتكمون .. كيف تستهزءون 
زكية أنهـالت شالالت على ارض العـراق من اجل احلفاظ عـلى كراسيكم
 بـيــوت دمـرت ومــدارس فـجــرت ومـســاجـد حتــول الى اطالل   وأنـاس
مهجـرين واخرين الجـئ  كل ذلك كـي نحافظ  عـلى العـملـية الـسيـاسية
وضمان استمتـاعكم بامتيـازاتها ونحفظ للـعراق وحدته وصالبة وصمود
ـعـجـزة في حـكـومـة شـعـبه الـذي خـسـر كل شيء عـلـى أمل ان حتـصل ا
هـدي .. فـهل اجلـزاء يـكـون حكـومـة عـرجـاء متـهـمـة بـشتى السـيـد عـبـد ا
التهم تسـيطر عليـها كتل سيـاسية واحزاب نـافذة وعوائل متـمددة التنظر
اال حلجـم  االموال الـتي جتـمـعـها  وكـأن الـعـراق حتـول الى غنـيـمـة بـيد
مجـموعـة انتـصروا باحلـرب ضد اهـلهم  نـعم انتـصر عـلى مال ابـيكم
ـعاق والشهداء  لـترضوا غرائزكم وتعززوا واخيكم واموال اليتامى وا

تمددكم.
هدي.  بجلة ياسيد عبد ا تلك هي حكومتك ا

فهل هذا ماكنا ننتظره من رجل حكيم واقتصادي وزاهد مثلك ? 
اعـتـقــد لـقـد وقــعت سـيــدي الـعـزيــز في احملـظـور  والــيـوم انت في وضع
تـعسرة الحتسد عـليه  فخـضوعك لرغـبات الكـتل جعل والدة حكـومتك ا
والدة ميتة وقبرت احالمنا حتت الـتراب  وصرنا نخشى من اجليد ومن

السيء في حكومتك 
ـهـمـته ومن سـيـنـقـلب عـلـينـا بـاي حلـظـة بـسـبب ارتـبـاطاته ومن سـيـقوم 

شبوهة . ا
تعارف علـية ; أن الدول الناجـحة تدار باحلكمـة والروية واالختيار فمن ا
تـواصل من اجل تـخـفيف السـلـيم لـرجال الـدولـة القـادرين عـلى الـعـمل ا

شدة االزمات واالنهيارات التي اصابت كل اركان الدولة  
ونــحن عــلى اعــتــاب عــام 2019 حــيث االمــنــيــات بــعـــام تــتــحــقق به كل
طمـوحات وامـال واحالم الـعراقـي  نـنتـظـر من جنـابك بـصفـتك رئيـسا"
جملـلس الـوزراء ان تــتـخـذ قــرارات شـجـاعــة ومـفـصـلــيـة وغـيــر خـاضـعـة
للمـساومـة النك اليوم تـمثل الـعراق وشـعبه .. فال العـراق وال شعـبه يقبل
ساومة على مسـتقبله ووحدته وثـرواته التي اصبحت بأيـاد غير امينة  ا
فاطرد من هو مرتبط باي تنظيم ارهابي  وحارب الفساد بقوة  واضرب

بيد من حديد فأنك مستأمن على ثروات الشعب   
واسعى الخـتيـار شخـصـيات تـمثل الـعراق ولـيس لـها ارتـباط ال بـاحزاب

افيات الفساد   السلطة وال 
واخرج من صومعة اخلضوع واخلنـوع لرغبات فالن وفالن الى الفضاء
االرحب »فضـاء الـوطن   «فـبدون  ذلـك اعـتقـد انـك شاركـت في تـأخـير
الـبلـد وتـسـلـيـمه لـلـمجـهـول وبـالـتـاكـيد هـذا االمـر اليـقـبـله شـخص يـحمل
اخالقك وتــاريــخك وبــالــتـاكــيــد انت حــريص عــلى ان تــكــون لك بــصــمـة
شخـصـية في انـقـاذ العـراق ولـيس بـصمـة شـخصـيـة في ضيـاع الـعراق

السمح الله.
القرارات الشجاعة هي الطـريق االمثل العادة العراق الى جادة الصواب
ــصـيــريـة الــتي اليـقــبل اجملـامــلـة ســتـكــون الـدافع واحلـسم فـي االمـور ا

ستقلة   الرئيسي الجناح  حكومتك ورسم شخصيتها ا
ا اليحمـد عقباه فـأن كنت غير وما دون  ذلك فأنك لن تفـلح وستتسـبب 

قـادر عــلى اتــخــاذ تـلك االجــراءات فــاتـخــذ الــقـرار
الـوطــني الـذي ســيـحــفظ لك صــورة مـشــرفـة في
عقول الـعراقـي وقـدم استـقالـتك  والتي سـتكون
حـتـمـا"  طـوق الـنــجـاة لك ولـلـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة

برمتها . 
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درس كـل من جــــوزف بــــور الــــبــــاحث في
جـامـعـة أكـسفـورد وتـومـاس نيـمـيـتـشيك
الـباحث في قـسم البـيئـة والبيـئة الـزراعية
في زوريـخ بسويسـرا التأثـيرات البـيئية لـ

منتجا غذائيا رئيسيا تمثل اجلزء 40
تناولة حول العالم. األكبر من األطعمة ا
ـواد عـلى ـان تـأثــيـرات هــذه ا وقــدّر الـعــا
ـسـبـبــة لالحـتـبـاس انــبـعـاثـات الـغــازات ا
ـــيـــاه ومــســـاحـــات األراضي وكـــمـــيـــات ا
ا في ـستخدمة في كل مـراحل انتاجها  ا

عاجلة والتعليب والنقل. ذلك عمليات ا
وتــمـكن بـور ونــيـمـيــتـشـيك بــعـد أن حـلال
ـعلـومات الـتي اتيـحت لهـما من 40 ألف ا
مـزرعة تقـريبا و1600 مـصنعـا للمـعاجلة
والــتـــعــلــيب اضـــافــة الى عــدد كـــبــيــر من
الــبــائـعــ من تــقـديــر كــيف أن ألســالـيب
ـواقـع اجلـغــرافــيــة اخملـتــلــفـة االنــتــاج وا
تأثيرات مختلفة جدا على صحة الكوكب.
درس الـبـحث الـتـأثـيـر البـيـئي لـكـيـلـوغرام
ـــنــتــجـــات الــغـــذائــيــة واحـــد من أي من ا

اخملتلفة.
ـقـال حــولت هـذه ومـن أجل كـتــابـة هــذا ا
الـكـميـات إلى تأثـيرهـا لـكل وجبـة اعتـمادا
عــلى تـقـديـرقــديـر أحـجـام الــوجـبـات الـتي
تـعـمل بـهـا جـمـعـيـة التـغـذيـة الـبـريـطـانـية
وأحـجام الوجبات الصحـية التي تعتمدها
شـركة بوبـا للتـأم الصـحي في بريـطانيا

.(BUPA )
ـعيارين ـوجب هذين ا أحـجام الـوجبات 
أصــغــر في أغــلب األحــيــان من الــوجــبـات
ـطاعم أو تـلك الـتي يتـوقعـها ـقـدمة في ا ا

الـناس عمـوما ولذا فاألرقـام التي تنـتجها
احلـاسبة حول تأثير االستهالك الشخصي

لألفراد أقل من احلقيقة على األرجح.
اسـتخدمت في تقدير تأثير األطعمة الغنية
بــــالـــبــــروتـــيــــنـــات نــــتـــائج دراســــة بـــور
ونـيميتشيك لتأثير  100غم من البروت

اضـافة إلى األرقـام التي تـعتـمدهـا جمـعية
الـتغذية الـبريطانيـة لكمية الـبروتينات في
الوجبة الواحدة وذلك لتجنب الفروق ب

طبوخة. طبوخة وغير ا األطعمة وا
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ــســـبــبــة تـــقــاس انـــبــعــاثـــات الــغـــازات ا
لالحـتـبـاس احلـراري بـالـكـيـلـوغـرامات من
ـعـادلـة لـثـاني أكـسـيـد الـكـربون الـغـازات ا
(CO2eq). حتـول هـذه الـوحدة تـأثـيرات
ــيـثـان غــازات االحـتــبـاس اخملـتــلـفــة - كـا
وأكـسـيـد الـنـيـتـروجـ - إلى مـا يـعـادلـهـا

حجما من غاز ثاني أكسيد الكربون.
كـيف قدر ما يـعادل الطعـام الذي أتناوله
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يـقدر الـتأثـير الـسنوي لـتنـاول طعـام مع
بـضرب تأثير وجبة واحدة من ذلك الطعام
ــتـــنــاولــة في ســنــة في عـــدد الــوجــبــات ا
اعـتـمـادا عـلى الـتـقـديـرات الـتي يـدلـي بـها

ستخدم اسبوعيا. ا
تـأتـية وتـقـارن هذه األرقـام بـاالنـبعـاثـات ا
عن الـنـشـاطـات الـيـومـيـة األخـرى. وحسب
تـقـدير وكـالة الـبيـئـة األوروبيـة فإن قـيادة
سـيارة تعمل بـالبنزين الـعادي تنتج 392
غــرامـا من مـعــادل ثـاني أكـسـيــد الـكـربـون
ــيـل الـــواحــد فـي فـــتــرة (CO2eq) فـي ا
ـتأتية عن ا في ذلـك االنبعاثات ا عـمرها 
عـمــلـيـات صـنع الـسـيـارة وتـكـريـر الـوقـود

وانبعاثات عادمها لكل ميل.
ثـيرة لالهتـمام تلك ومن األرقـام األخرى ا
الـقائلـة إن تدفئة مـنزل عادي في بريـطانيا
ــعــادلـة تــنــتج  2,34طــنــا من الــغـازات ا
(CO2eq ) لـــثـــاني أكـــســـيــد الـــكـــربــون
ســنــويــا وذلك حــسـب مــعــلــومــات جلــنـة
نـاخي في بريـطانـيا بيـنمـا يبلغ الـتغـير ا
ـسافر واحد في حـجم البصـمة الكربـونية 
رحـلـتي ذهـاب وأيـاب بـالـطـائـرة بـ لـندن
ومــــلــــغــــا في اســــبــــانـــيــــا حــــوالي 320

CO2eq  اعتمادا على أرقامCarbon
Neutral.

ـساحات األراضي فـمساحة أمـا بالنـسبة 
ــســتــخــدمــة النــتــاج االســتــهالك األرض ا
ساحة الـسنوي لـكل من األطعمة قـورنت 

ملعب تنس ( 261مترا مربعا).
ـيـاه وأخــيـرا نـأتـي إلى تـقـديــر كـمـيــات ا
ــيـاه الـتي ــسـتـخــدمـة ومـقــارنـة ذلك بـا ا
يــسـتــخـدمــهــا الـفــرد في أخـذ دوش وذلك
اعــتــمـادا عــلى فـرضــيــة تـقــول إن الـدوش
ـــعــدل 8 دقـــائق الـــواحــد يـــســـتــغـــرق بــا
ـاء. ولم ويــسـتــخـدم نــحـو 65 لــتــرا من ا
" أي يـاه الزرقاء حتـتسب في األرقـام إال "ا
تـلك التي يـكون مـصدرها األنـهار أو جوف

األرض.

جــيــرانـا عــلى مــقــربــة من بــعـضــهــمـا
البعض.

ــعـــارضــ أيـــضــا أن ويـــرى بــعـض ا
األطفال قد يفتقدون عالقة الود واحلب
ــتــبــادل بـ األبــوين الــتي يــألــفــهـا ا
األطــفـال في األســر الـتــقـلــيـديــة. ولـكن
هـــوب تـــقـــول إن هــذه اخملـــاوف غـــيــر
مـبررة ألن األطـفال سـيرون هـذا النوع
ـــــتــــبـــــادل بـــــ آبــــائـــــهم مـن احلب ا
وشــركــائــهم في مــنــزل كل مــنــهــمـا أو
ن ـتــزوجــ وغـيــرهم  يــشــاهــدون ا
تـربطهم عالقة غـرامية في كل مكان من

حولهم.
وال توجد حتى هذه اللحظة إحصاءات
رسـمية عن حجم انتشار هذه الظاهرة
ــواقـع اخلــاصـة ولــكن اإلقــبــال عــلى ا
ـشـتـركـة للـطـفل دون إقـامة بـالـرعـاية ا
عالقـة جـنـسـية قـد زاد خالل الـسـنوات

اضية. العشر ا
ويـقـول إيفـان فـاتوفـيك مـؤسس موقع
"مـــوادمـــيـــلي" إنه فـــعـل هــذا فـي عــام

بعد أن الحظ أن الكثير من 2011
أصـدقـائه وزمالئه يـرغـبـون في إجناب
أطـفال وتكوين أسر ولـكنهم لم يجدوا
ـكـنـهم ـنـاسب الـذي  شـريك احلـيـاة ا

العيش معه في منزل واحد.
ــنــصــة اآلن  25 ألـف عــضـو وتـــضم ا
نـشط من جـمـيع أنـحاء الـعـالم. ويـقول
ـــوقع ســـاعـــد في ربط فـــاتـــوفـــيك إن ا
ــشـتـركـ بــبـعـضـهم في الــكـثـيـر من ا
عـالقات تـمـخـضت عـن نـحو  100طـفل
شترك في وطـفلة. ويضيف أن عـدد ا
كـل مـــواقـع اإلنــــتــــرنت ذات الــــصــــلـــة
ــشــتــركـة لـألطــفـال مــثل بــالــرعــايــة ا
"فـامـيـلي بـاي ديـزاين" و"كـو بـيـرنـتس
دوت كوم" بلغ نحو  10آالف شخص.
وقـــد أخـــذت الــقـــوانـــ في الـــواليــات
ــتــحــدة وغــيــرهــا من بــلــدان الـعــالم ا
تـتغـير تـدريجـيا اسـتجـابة لـلتـطورات
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فـي عـــام 2014 أراد تــــشـــارلـــز بـــورن
ثـلي الـذي يـعيش مع زوجه ـمـرض ا ا
ـتحدة في واليـة فيالدلـفيـا بالـواليات ا
األمـريـكـيـة أن يـصـبح أبـا بـعـدمـا بلغ
مـن العـمر  43 عـامـا. في الـبـدايـة كان
يــرى أن احلـل الــوحــيــد هــو الــتــبــني
ولــكن صــديــقــا له اقـتــرح عــلــيه فــكـرة
"الـتربـية األفالطـونيـة لألطفـال" والتي
تـعني اتفاق شـخص على تـربية طفل

دون أن تكون بينهما عالقة جنسية.
ومـن ثم قـرر بــورن أن يــنـشـئ حـســابـا
ـوقع "موداميـلي" وهو موقـع يساعد
فـي الــربط بــ الــراغـــبــ في تــكــوين

أسرة.
وفي ســبـتـمـبـر/ أيــلـول من ذلك الـعـام
ـوقع تُـدعى تــواصـلت مـعـه عـضـوة بــا
ـة نــفس كـانت نــيـشــا نـايـاك وهـي عـا
حـيـنـهـا في األربـعـ من عـمـرهـا. وفي
األشـهـر الالحـقـة الـتـقى االثـنـان مرات
ـنـاقـشة قـاهي  ـطـاعم وا عـديـدة في ا

رغبتهما في أن يصبحا أبوين.
وفي نــوفــمــبــر/ تــشــرين الــثــانـي عـام
خضعت ناياك لعملية تخصيب 2015
صــنــاعي وحــمــلت بــتــوأم. ويــشــتـرك
بـورن ونـايـاك حـاليـا في رعـايـة الـتوأم
إيـال وفون وهـمـا في العـام الـثاني من

عمرهما.
وتـــــتــــــعـــــدد الـــــدوافـع الـــــتـي حتـــــمل
األشـخـاص عـلى اتـخاذ قـرار االشـتراك
فـي تــربــيــة أطــفــال دون إقــامــة عالقــة
جـنــسـيـة مع الـشـريك. فـأحـيـانـا يـرغب
شــريــكــان مــثــلــيـان فـي تــكـويـن أسـرة
تــخـتــلف عن شــكل األسـرة الــتـقــلـيـدي
ـكـون من أب وأم كـما هـو حـال بورن ا
ونـاياك التي تعرّف نفسها بأنها مثلية

أيضا.
وفـي حـاالت أخــرى قـد يــقــرر رفـيــقـان
حـمـيـمـيـان أن يشـتـركـا في رعـايـة طفل

أحـدهـمـا سويـا كـمـا هو حـال نـاتـاشا
بـخت ولـيـندا كـولـينـز وهـمـا كنـديـتان
خـاضـتـا مـعـارك قـضـائـيـة السـتـصـدار
حــكم عُـدّ سـابــقـة قـضـائــيـة في قـانـون
األسـرة بوالية أونـتاريو. ويـقضي هذا
احلـكم بـاالعـتراف بـكـولـينـز كـأم لـطفل

ناتاشا.
ولم يــكن الــقــانــون الـكــنــدي قــبل هـذا
احلـكم يـعتـرف بحق الـشريـك الـلذين
لم يـقيـما عـالقة زوجـية أو مـا شابـهها
فـي أبـــوة أو أمـــومــــة الـــطـــفـل. ولـــكن
الـسـيدتـ أقنـعـتا هـيئـة احملـلفـ بأن
إثـبات أمـومة كـوليـنز لـلطـفل يتـماشى
مع مـبدأ قانـوني ينص علـى "التصرف

ا يحقق أفضل مصلحة للطفل".
إال أن هــذا الـــشــكل اجلــديــد لــلــعالقــة

األسرية لم يسلم من االنتقادات.
إذ يـرى الـبـعض أن تـنـقل األطـفـال ب
األبــوين الـلـذين يــعـيـشــان في مـنـزلـ
مـختـلفـ يشـكل ضغـطا نـفسـيا كـبيرا
عـلـيـهم. ويـبـعـد مـنـزل بـورن عـن مـنزل
ــضي كل نــايـاك نــحـو 20 دقــيــقـة و
ــقـدار من الـوقت الـذي مــنـهـمـا نـفس ا
ــضـيه اآلخـر مع الـطــفـلـ كـمـا هـو

طلقات. طلق وا حال ا
ويـتشـاوران معـا في األمور احلـساسة
الــتي قـد تــؤثـر عــلى صـحــة الـطــفـلـ
ـنـزلـ الــنـفـسـيـة مــثل الـتـنـقـل بـ ا
ـســاعـدة مــسـتــشـار وغــيـرهــا وذلك 

لشؤون األسرة.
وتــقـول ريـتـشـيل هــوب مـؤلـفـة كـتـاب
ـشاركة "كـيف تخـتار أسرتك بـنفسك: ا
فـي رعــايــة الــطــفـل دون إقــامــة عالقــة
جـنــسـيـة" إنـهـا ربت طـفـلـهـا األول مع
شـريك لهـا في رعايـة الطـفل يعيش في
بنى. وترى شقة مستقلة داخل نفس ا
أن احلـل األمــــــثـل هــــــو أن يـــــــعــــــيش
الـشريكان في منزل مستقل على أن
يــظـلـلـهــمـا سـقف واحــد أو أن يـكـونـا

حـكـمـا قـضـائـيا صـدر مـؤخـرا بـإثـبات
نـسب طـفـل ألبويـن أجنـباه دون عـالقة
جــنـســيــة رغم أن كالهـمــا يــعـيش في
مــنــزل مـســتـقل إذ ال يــشــتـرط قــانـون
الـزواج الـبـريـطـاني أن يـعـيش األبوان
في مـسكن مشترك إلثـبات نسب الطفل

لهما.
تـقـول هـوب إن تـنـامي هـذا الـشـكل من
أشـكـال الـعالقـات األسريـة الـقـائم على
ـتـبادل أكـثـر منه الـتـفـاهم واالحتـرام ا
عـــــلى احلـب ســــيـــــؤدي إلى ظـــــهــــور
مــصـــطــلــحــات ومــرادفــات جــديــدة لم

نعهدها من قبل.
ـرادفـات وتــردف قـائـلـة "لـيس لــديـنـا ا
الــكــافـيــة الــتي تـصـف بـدقــة طــبـيــعـة

الـعالقـة بـ أفراد هـذه األسـر فعـنـدما
يـسمع الناس كلمة 'زوج 'قـد يظنون أن
هـذا الـشـخص هـو أبـو الـطـفـل بـيـنـما

الواقع ليس كذلك".
ــعــمـاري وتــرى هــوب أن الـتــصــمـيم ا
نـاطق السـكنـية قد لـلمـنازل نـفسهـا وا

يتغير مع الوقت.
نازل التي نعيش فيها حاليا وتـقول "ا
ـكـونـة من مــصـمـمـة لــتـنـاسب األســر ا
ـــــا في زوجـــــ وأطـــــفـــــال ولـــــكن ر
ــسـتــقـبـل قـد نــحـتــاج إلى جتـمــعـات ا
ســكـنـيـة مــخـصـصـة لــآلبـاء واألمـهـات
الـذين ال تـربـطـهم عالقـة جنـسـيـة حتى
يـتـمـكـنـوا من تـربـيـة أطـفـالهـم معـا في

منازل مستقلة ولكن متالصقة".
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نـنتـجه من غـازات االحتـباس (أو بـصمـتنا

. الكربونية) من الطعام بحوالي الثلث
وفـي حــديـث مع بي بـي سي قـــال جــوزف
بـور وهــو أحـد مـعـدي الـدراسـة "الـطـعـام
الـذي نـتنـاوله يـعد من أقـوى عـوامل الدفع
ــشـاكل الــبـيــئـيــة الـتي ــعـظم ا ــسـبــبـة  ا
ـناخي إلى يـواجـههـا الـعالم من الـتـغيـر ا

خسارة التنوع احلياتي."
ومــضى الــبـاحث بــور لـلــقـول "إن تــغـيــيـر
أنـواع الـطعـام التـي تتـناولـهـا قد يـكون له
أثـر كبير على بصـمتك البيئيـة الشخصية
اء أو خفض إن كان ذلك في مجال توفير ا

التلوث أو فقدان الغابات."
وأضـــاف مــفـــســـرا "من شــأن ذلـك خــفض
مـــســاحــات األراضي الـــضــروريــة النــتــاج
ئة الـطعام الذي تستهلكه بحوالي  75با
وهـو انـخفـاض هائل خـصوصـا اذا حسب

على نطاق العالم بأسره."
ـداوم عـلى الـسفـر جوا "فـإذا كـنت من ا
فـاستبـدال الطائـرة بوسائط نـقل أخرى قد
يـــكـــون له تــأثـــيـــر أكـــبــر عـــلى بـــصـــمــتك
الـكـربـونيـة من تـأثـير تـغـيـير نـوع الـطـعام
الـذي تـتنـاوله. فـالبـصـمة الـكـربونـيـة التي
سـافـر جوا ذهـابـا فقط من لـندن يـتـركهـا ا
إلـى نـــيــــويــــورك تــــقل عـن نـــصـف طن من

غازات االحتباس بقليل. 
أمـا استبدال سـيارتك التي تعـمل بالبنزين
بـأخـرى تــعـمل بـالـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة فـقـد
ـكـنك مـن توفـيـر ضـعف تـلـك الـكمـيـة في

سنة واحدة.
وال يــقل عن ذلك أهـمـيـة مــعـرفـة أين تـنـتج
األطـعـمـة الـتي تـتـنـاولـهـا والـكـيـفـيـة الـتي
واد كن أن تـكـون لنـفس ا تـنـتج بهـا إذ 
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خــلــصت دراســات أجــريت مــؤخـرا إلى أن
جتـنب تناول اللحـوم واأللبان يعد من أهم
الـطرق الـتي نستـطيع أن نقـلل بواسطـتها

من اآلثار السلبية التي نسببها للبيئة.
ولـــكـن مـــا هـــو الـــفـــرق بـــ حلم الـــبـــقـــر
والـدجـاج? وهل يـنـتج طـبق من الـرز كـمـية
ــســبـبــة لالحــتــبـاس أكــبــر من الــغـازات ا
ـا يـنـتـجه صـحن من الـبـطـاطا احلـراري 
ـقلية? وهل يعد الـنبيذ أكثر رفـقا بالبيئة ا

من البيرة?
ـنــاخــيـة من أجـل اكـتــشــاف الـتــأثــيــرات ا
ـشـروبـات الـتي تـتـنـاولـهـا لـلـمـأكـوالت وا
ـدرجة في واد الـ  34ا اخـتر واحـدة من ا
احلاسبة أدناه ثم اختر كم تتناول منها.
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حـسب مـا خـلـصت إلـيه دراسـة أجريت في
جـامـعـة أكـسفـورد بـبـريـطانـيـا فـإن انـتاج
الـطـعـام هو سـبب ربع انـبـعاثـات الـغازات
ــسـبــبــة لالحـتــبــاس احلـراري ويــسـاهم ا
بـــشــكل كـــبــيـــر في ارتــفـــاع درجــة حــرارة

كوكبنا.
ولــكن الــبــاحــثــ الــذين أجــروا الــدراسـة
تــوصــلــوا إلـى أن الــتــأثــيــرات الــبــيــئــيــة
ـتنـوعة تـختـلف اختالفـا كبـيرا لألطـعـمة ا

جدا.
فـقد دلت النتـائج التي توصلـوا إليها على
ـــنـــتـــجـــات أن الـــلـــحـــوم وغــــيـــرهـــا من ا
احلــيـوانـيـة مـسـؤولــة عن انـتـاج أكـثـر من
ـتــأتـيـة عن نــصف االنـبـعــاثـات الـغــازيـة ا
األطـعمـة التي يتـناولهـا البشـر بالرغم من
ـتـنـاولـيـهـا أكـثـر من خـمس أنـهـا ال تـوفـر 
ـئــة) عـدد الــســعـرات احلــراريـة (20 فـي ا

التي يتناولونها.
وتــوصــلت الــدراســة أيــضـا إلـى أن حلـوم
الـبـقـر والغـنم هي األكـثـر اضـرارا بالـبـيـئة

من كل األطعمة التي جرى حتليلها.
وتـؤكــد نـتـائج الـدراسـة الـتـوصـيـات الـتي
أصــدرتـهــا الـلــجـنــة احلـكــومـيــة لـلــتـغــيـر
ـنـاخي عن الـكـيـفيـة الـتي يـتـمـكن األفراد ا

بواسطتها من تقليل هذا التغير.
فـفيما يتـعلق بالطعام الـذي نتناوله تقول
الــلـجـنــة احلـكـومــيـة إن عــلـيـنــا اسـتـهالك
كـميـات أقل من اللـحوم واحلـليب واجلـبنة
والــزبـدة كــمــا عـلــيـنــا اإلكــثـار من تــنـاول
نـتجـة محلـيا واحلد وسمـية ا األطـعمـة ا
من كـميات الـطعام الـتي نتخـلص منها في

القمامة.
كـمــا تـوصي الـلـجـنـة احلـكــومـيـة لـلـتـغـيـر
ــواد الــعــازلـة ــنــاخي بــأن نــســتــخــدم ا ا
لـــلــحـــرارة في مـــســاكـــنــنـــا وأن نــســـتــقل
الـــقــطـــارات واحلــافـالت بــدل الـــســيــارات
اخلـاصة والطائرات وأن نستخدم تقنيات
ـؤتمـرات بدل شد الـفيـديو لـلمشـاركة في ا

الرحال إلى بلدان بعيدة حلضورها.
تـقول دراسة جامـعة أكسفـورد التي نشرت
نــتـائـجـهـا في نــشـرة (سـايـنس) إن جتـنب
تــنـاول الــلــحـوم واأللــبـان قــد يـخــفض مـا

الغذائية فروق كبيرة في تأثيرها البيئي.
ـاشـيـة التي ـثـال تـسـبب ا فـعـلى سـبـيل ا
ــزالــة من تــرعـى عــلى أراضي الــغــابــات ا
ـسـبـبـة لالحـتـبـاس  12ضـعف الـغــازات ا
اشية التي ترعى في احلقول الطبيعية. ا
ـنـتـجـة في وتـؤدي حلـوم الـبـقـر الـعـاديـة ا
أمـريـكـا الالتيـنـية إلى انـبـعاث  3أضـعاف
ـسـببـة لالحـتبـاس التي كـمـيات الـغازات ا
ـنـتـجـة في أوروبـا تـعـزى لـلـحـوم الـبـقـر ا
وتــســتــخــدم عــشــرة أضــعــاف مــســاحـات

األرض من أجل ذلك.
واد الـغـذائـية ولـيـست الـلحـوم واأللـبـان ا
الـوحيـدة التي قـد تؤدي خـياراتـك بشـأنها

إلى فروق كبيرة.
نـتجة في أراضي فـالشـوكوالته والقـهوة ا
زالـة تنتج كـميـات أكبر طريـة ا الـغابـات ا

سببة لالحتباس. نسبيا من الغازات ا
ألجـل أن تــتـــأكـــد من أن الـــطـــمـــاطم الـــتي
تــتـنـاولــهـا مــنـتـجــة بـأســلـوب أكـثــر رفـقـا
بـالـبيـئـة أختـر تـلك التي تـزرع في الـهواء
الــطــلـق أو في الــبــيــوت الــزجــاجــيــة ذات
تطورة بدال من تلك التي تزرع الـتقنيات ا
في البيوت الزجاجية التي تستخدم النفط

أو الغاز في تدفئتها. 
أمـا شاربـو البـيرة الذيـن يهتـمون بـالبـيئة
أيـضـا فقـد يـهمـهم أن يـعرفـوا بـأن البـيرة
ـضــخـات (درافت) الــتي تــقـدم بــواسـطــة ا
مـــســــؤولـــة عن انــــتـــاج كـــمــــيـــات أقل من
ــعــبـأة فـي قـنــاني االنــبــعــاثــات من تــلك ا

زجاجية أو عبوات معدنية.
وحـتى أكثـر خيارات الـلحـوم رفقا بـالبـيئة
تـنـتج مـن غـازات االحـتـبـاس كـمـيـات أكـبر
ـا تـنتـجه مصـادر البـروتـينـات النـباتـية

دعك من شـراك االحبـاط ... انـتـفض عـلى اجـواء الـعتـمـة .. مـزق جـلـباب
اخليبة ابتسم كي تعيد لالفق بهجته ..تعلم صناعة االمل ..تيقن من عدم

عبثية اخللق .
ـة ... فـاالمـال والـوعـود لـيـست سـحـيـقـة وال وان هـنـالك ارادة لـيـست ظـا
ـطيـة محدودة ـتنـمي على امـنيات  سخيـفة وال حـبيـسة في اطار عـقلك ا
التـفـكـير هـنـا او هـناك.. فـافق الـعـالم اوسع وارحب وسـبل الـنجـاة بـعدد
انفـاس اخلالئق .. فـوراء هـذه الغـيـوم الداكـنـة هنـاك حـتمـا فـضاء اوسع
وارحب وهو قريب .. وان ب الصـخور الصماء قـطرات ماء ..وان البرك

االسنة تدب فيها احلياة ..
وان عامك اجلديـد فيه فرص احـدث واجدد .. علـيك ان تستـثمر خالصة
ـمـكن وبـعـيـد عن طـوبـاوية الـعقـلـنـة وحتـسن الـتـجريـب الواقـعي في ظل ا
االستسالم ... كفـكف مدرار الدمع وادر ظهـرك للماسـاة .. وحتلى بعبق
كن ان جتـعـله والدة احلـياة الصـبـر وحـسن الـتطـلع واقـتـطف كل جـزء 

كنة فضال عن سعادتها ..  فيه 
فـانك عـلى اعـتـاب عـام جـديــد وواقع اجـدد .. ارجـوه ان يـكـون لـنـا ولـكم
ـا مـضى وامــضى سالح نـكــسـر فــيه ارادة االسـتـسالم بـاذنه افـضـل 
واخلـنـوع .. فـاعـلم انك لـست جـرمـاً صـغـيـراً .. بل كـائن عـنـد الـله كـر
وفيك انطـوى العـالم االوسع وقدرتك غـير محـدودة وظروفك لـيست سـيئة

.. فانت افضل من غيرك .. 
وهنا تكمن عبـرة التغيير .. انه عام  .... 2019 عام
امل وتـطــلع نــحـو ســمــاوات تـكــمن فــيـهــا اسـرار
احلـيـاة وهي لـيــست بـعـيـدة عــنـا وال عـصـيـة وال
محـصـورة لغـيـرنا.. وذلـك جزء من عـدالـة اخللق
وسـعـة فـرص اخملــلـوقـ ..دمـتم ودمــنـا ونـلـقـتي

على اخلير اجميعن ..

فاهيم التقليدية عن األسرة آثر بعض الناس تربية أطفالهم مع شركاء ال تربطهم بهم عالقة جنسية rO¼UH∫ مع تغير ا
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ط حـيــاة خـال من نــطـمح كــلـنــا إلى 
الــضــغــوط خـاصــة في أيــام الــشــتـاء

ظلمة. القصيرة ا
لــكن بــلــوغ الــتــوازن بــ مــتــطــلــبـات

احلــيــاة اخملــتـلــفــة مع احلــفــاظ عـلى
االهــتــمـام بــأنــفـســنــا أمـر صــعب في

أغلب األحوال.
وتــقــول خــبـيــرتــا الــصــحـة الــبــدنــيـة

والـنفسية ناديا ناراين وكاتيا ناراين
ـارسـة بعض الـطـقوس فـيـلـيبس إن 
كن أن تـساعـدنا الـبـسيـطة بـانتـظـام 
في إبــطــاء وتـيــرة احلـيــاة الــعـصــريـة

تسارعة واستعادة توازننا. ا
وتــشــاركـنــا األخــتـان مــؤلــفـتــا كــتـاب
"طــــقـــــوس لــــكل يــــوم" هـــــنــــا بــــعض
سـاعـدتـنـا في اسـتـعادة نـصـائـحـهـمـا 

الشعور بأنفسنا خالل موسم البرد.
اوال- حلظات من التأمل عند حتضير 

القهوة
ـــا يـــصــعـب عــلـــيـــنـــا إيــجـــاد وقت ر
نـسـتـمتع فـيه بـبـعض الـهدوء في وقت
ـزدحم باألعمـال ولكن السر الـصباح ا
يــكــمن في اقــتــنـاص حلــظــة هـدوء مع

شيء تؤديه بالفعل.
ــكــنك أن تــتــوقف وأنت تــنــتــظـر إذ 
اء وتسترق حلظة للتأمل بدال غاليـة ا
من مــواصـلـة عـمـلك الـصـبـاحي جـيـئـة

ـقـصـود هـو أن تـتـوقف فال وذهــابـا.وا
تفعل شيئا وتستغرق في أفكارك.

فـنـحن نـنتـبه كـثـيرا إلى مـا حـولـنا في
اخلـــارج قـــبـل أن نـــغـــادر الـــبـــيت في
الـصـباح فـإذا قضـيـنا حلـظـات للـتأمل
فــيـمــا نـشــعـر به داخــلـنـا فــإن ذلك قـد

يغير شعورك طوال اليوم.
ثانيا- رتب سريرك

هـذا واحد من تـلك الـطقـوس الصـغيرة
ـة األهــمـيـة لـكـنه من الــتي تـبـدو عـد
الـقـوة بحـيث يسـتطـيع تـغيـير مـسارك

خالل ما تبقى من اليوم.
وبــتـرتـيـبك سـريــرك وغـرفـة نـومك قـبل
ـنزل فـإنك تمـارس نوعا من مـغادرتك ا

احترام الذات والعناية بها.
وتـترك عملية العناية بنفسك ومحيطك
بـصمـتهـا على كل شيء آخـر تفـعله في
يــومـك.عــدا عن ذلك أنت تــتــرك غــرفــة
جــذابـة لــتــسـتــقـبــلك حــ عـودتك إلى

ـنزل وهو شيء سيـكون له أثر طيب ا
في مساء بارد ومظلم.

- تخلص من مالبس العمل ثالثاً
ــنـزل من الــعـمل في حــ تـعــود إلى ا
طبخ أو ساء قد تتجه مباشرة إلى ا ا

تقضي بعض الوقت مع األطفال.
لـكن لو فعـلت هذا ستـفقد ذلـك الشعور
ـــــريـح الـــــذي حتـــــصل عـــــلـــــيـه لــــو ا
اســتــرخـيـت قـلــيال بــعـد خــلع مالبس

البس البيت. العمل واستبدالها 
من أجـل االسـتـمـتـاع بـأمـسـيـة لـطـيـفـة
اجــعل تـبـديـل مالبـسك أول مـا تــفـعـله

نزل. بعد أن الدخول إلى ا
رابعا- االستحمام في الصباح 

يشعرك بالسالم
نـحك شعورا االسـتحـمام الصـباحي 
بــالــسالم والــهــدوء خالل الــيـوم. وفي
ـنـحـك ذلك جـرعـة من فــصل الـشـتــاء 
الـدفء أيضا.أما لو كان احلمام مضاء

بـالـشـمـوع فـسـيـغـريك ذلك بـالـقراءة أو
إزالة الشعر الزائد.

ـــكـــنـك أيـــضـــا أن تـــضـــيف بـــعض و
اء االستحمام. األمالح والزيوت 

- العطاء لآلخرين  خامساً
الــعــطــاء هــو أحـد مــفــاتــيح الــعــنــايـة
بـالنـفس ألنه يسـاعدك عـلى الرؤية من

منظور خارج ذاتك.
ـال عن طـريق مؤسـسـة ما والـتـبـرع با
يـــــحــــرمـك من الـــــتـــــواصل مع الـــــذين
يـحتاجـون إلى مساعـدتك ولذا احتفظ
ن ـنــحـهـا  ــال في جـيــوبك  بــبـعض ا

يحتاجونها مباشرة.
ــال وإذا كـــنت ال تــفــضل الـــتــبــرع بــا
فـــاحـــتــــفظ بـــشيء بـــســــيط تـــمـــنـــحه

للمشردين.
واجـعل عـمـل اخليـر جـزءا من روتـيـنك
الـيـومي فـهو سـيـسـاعدك عـلى مـعـرفة

قيمة األشياء في حياتك. نح إحساسا بالدفء uFý—∫ العطاء شعور جميل 

مخطط يوضح التأثير البيئي للحوم البقر


