
ــادل  ــوري ع ــم جمه ــة حك ــا وإقام ــتعامر ومخلفاته ــتبداد واالس ــن االس ــرر م 1- التح
ــات. ــن الطبق ــازات ب ــوارق واالمتي ــة الف وإزال

2- بناء جيش وطني قوي لحامية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.
3- رفع مستوى الشعب إقتصاديا وإجتامعيا وسياسياً وثقافياً.

4- إنشــاء مجتمــع دميقراطــي تعــاوين عــادل مســتمد أنظمتــه مــن روح االســالم 
الحنيــف.

5- العمل عىل تحقيق الوحدة الوطنية يف نطاق الوحدة العربية الشاملة.
6- إحــرام مواثيــق االمــم املتحــدة واملنظــامت الدوليــة والتمســك مببــدأ الحيــاد 
ــاز والعمــل عــىل إقــرار الســالم العاملــي وتدعيــم مبــدأ  االيجــايب وعــدم االنحي

التعايــش الســلمي بــن األمــم.

أهداف
 ٢٦ سبتمبر 

١٩٦٢م

التأمــل الصــادق والعميــق، وتفعيــل البصــرة يف توصيــف وتحليــل 
ودراســة الواقــع املعــاش، وصقــل روح االنتــامء للوطــن، وتعزيــز 
العقيــدة الدينيــة والوطنيــة؛ بإمكانهــا أن تعالــج املشــكالت الجاريــة، 

ــاء والتقــدم والنــامء. وتبلســم الجــراح، وتــذيك جــذوة البن
ــد الجانــب اإلنســاين يف املجتمــع؛ لــن نجــد متســول  فعندمــا يتول
ــع  ــامء لليمــن “منب ــا روح االنت ــد يف أعامقن ــا نتفق ــع.. وعندم وال جائ
الحضــارة وأســاس األمجــاد” ســنجد أنفســنا أمــام مســؤوليات تتمثــل: 
ــة  ــة العام ــق املصلح ــر يف تحقي ــقاق، والنظ ــزاع والش ــوة الن ــردم ه ب
قبــل الخاصــة، والتفكــر العمــي فيــام يخــدم املواطــن اليمنــي فــوق 
كل أرض وتحــت أي ســامء، وتســخر كافــة املــوارد الوطنيــة يف ضــامن 

األمــن الغــذايئ واملــايئ واالجتامعــي والســيايس والقومــي.
ــذ  ــا أن نأخ ــن بأيدين ــدار؛ لك ــن األق ــر م ــًدا أن ال مف ــح ج صحي
فــرص،  إىل  والتهديــدات  منــح،  إىل  املحــن  ونحــول  باألســباب 
والصعوبــات إىل دوافــع إلثبــات الجــدارة والقــوة يف صدهــا وتذليلهــا.
ــن  ــا االســتثنائين الذي ــّس الحاجــة فقــط ألبنائه ــوم بأَم اليمــن الي
ــوق  ــدرات ف ــذة وق ــرة ناف ــة وبص ــة ثاقب ــة ورؤي ــون إرادة صلب ميلك
العاديــة؛ أولئــك الذيــن تتملكهــم رغبــة خدمــة الشــعب وإنقــاذ 
ــوة  ــباب والق ــة والش ــرة والتجرب ــور الخ ــم بن ــع قلوبه ــن، وتش الوط
ــوا  والنبــل والصفــاء، جربتهــم اليمــن يف زمــن الرخــاء والشــدة؛ فأثبت

ــت. ــن أنجب ــم خــرُ م أنه
األخــالق تحــدد ســلوك النبــالء يف الحــرب والســلم، والبأســاء 
ــرات والظــروف؛  ــرات املؤث ــا متغ ــم ال تقطــع فيه ــراء، فمعادنه وال
هــدف حياتهــم خدمــة املجتمــع اليمنــي وتوفــر احتياجاتــه وحاميتــه 
وتأمينــه وتطويــره واالرتقــاء بــه؛ مــن وجهــة نظــر مينيــة بحتــة ال متــت 
بصلــة ألجنــدات غريبــة أو دخيلــة بــل مبــادئ عاشــها اآلبــاء العظــامء 

وترســخت يف كيانهــم كفــرع متــن مــن أصــل تُبَّعــٍي راســخ.
ــام  ــوه أم ــذي تل ــم ال ــوا بالقس ــن حنث ــر مم ــرى كث ــل ن وباملقاب
ــوا  ــة، وتناس ــم الوطني ــؤولياتهم وواجباته ــن مس ــوا ع ــعب، وتخل الش
شــعبهم ووطنهــم، وترامــوا يف أحضــان األجنــدة الخارجيــة واملشــاريع 
الدخيلــة؛ وناقضــت أقوالهــم أفعالهــم، وفقــدوا مــاء الوجــه، وعكســوا 
ــار وآالت  ــاول هــدم وأدوات دم ــى صــاروا مع ــة حت ــم الواجب مهامته
ــم اآلمثــة، وال  ــه أيديه ــي إال وطالت ــق منجــز وطن ــم يتب ــب.. فل تخري
مــورد شــعبي إال واســتغلوه لخدمــة أنفســهم وأســيادهم ومصالحهــم 
ــوا يف  ــة؛ مل يراع ــتوردة والدخيل ــة املس ــاريعهم الظالمي ــة ومش الضيق
اليمــن وأبنائــه إالً وال ذمــة؛ بعضهــم حولــوا املؤسســات الرســمية 
واملناســبات ملصــادر جبايــة غــر مرشوعــة، وبعضهــم بيــادق صوريــة 
مبناصــب فارغــة مــن املضمــون واملحتــوى؛ خــروا دنياهــم وأخراهــم 

مبــا كســبوا فبئــس هــم ومــن عــىل شــاكلتهم ويف دائرتهــم.
الشــعب يعــي مــا يجــري ويســتطيع متييــز الصديــق مــن العــدو 
والصــادق مــن الــكاذب والضــار مــن النافــع.. نســمع الجميــع يف 
ــة وصــدق “ســالم  ــردد بقناع ــرب ي ــرشق والغ ــوب وال الشــامل والجن
اللــه عــىل عفــاش” بعــد أن تكشــفت الحقائــق؛ وظهــر زيــف ومكــر 
قــوى الــرش والبغــي والظــالم.. واســتطاع كل مواطــن أن يجــري مقارنــة 
ــة األركان  ــة مكتمل ــه دول ــي رأى في ــب املــرشق الت ــن املــايض القري ب
ــد  ــا بع ــاش حالي ــع مع ــن واق ــتقرار؛ وب ــان واس ــا بأم ــش يف ظله يعي
نكبــة 2011م يف ظــل كنتونــات صغــرة، ومكونــات مجــزأة، ومشــاريع 

ــاب للمســؤوليات. ــوق وغي ــاع للحق ــب منظــم، وضي ــة، وتخري ضيق
لذلــك ال يــزال املواطــن يعيــش األمــل برغــم املعانــاة؛ واثًقــا 
باللــه ومترًعــا بالدعــاء أن يعيــد لليمــن مجدهــا واســتقاللها وأمنهــا 
ــباب  ــئ األس ــا، وأن يهي ــك بنيه ــا ومتاس ــظ وحدته ــتقرارها ويحف واس
لرجــال اليمــن البواســل يك تُنَقــُذ ســفينة الوطــن وتُخــَرُج إىل بــر 

ــان. األم

بقلم رئيس التحرير 

أ / عمر الشلح مانهاتن اليمن شبام االفتتاحية
حضرموت التاريخية

ص 
َ
السياسة الخارجية في ن

الميثاق الوطني

العدد
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إضاءة

مثلــام  عــام  شــعبي  مؤمتــر   يــا 
وغــرت  وتحديــت  صمــدت 
مهــام  أمامــك  ان  املوازيــن 
املوازيــن..  لتغيــر  مســتقبلية 
واملرحلــة القادمــة هــي األخطــر 
الحــارض  مــن  خطــورة  وأكــر 
مؤمترنــا  يــا  متاســك  واملــايض.. 
عــىل  حافــظ  العــام،  الشــعبي 
متاســكوا  الوطنيــة،  وحدتــك 
ــان يشــد بعضــه  ــان أو كالبني كالبن
يخدعونكــم  ال  متاســكوا،  بعضــاً، 

املزيــف... باإلعــالم 
ســلمتُّ الســلطة طواعيــة، مــش 
باالعتصامــات، وال بقطــع الطرقات، 
وال  النفــط،  أنابيــب  بتفجــر  وال 
بقطــع الكهربــاء.. ســلمتها طواعيــة 
ــي، وحرصــا ًمــن املؤمتــر  حرصــاً من
ــة  ــدم إراق ــىل ع ــام ع ــعبي الع الش
ــي  ــدم اليمن ــي، ألن ال ــدم اليمن ال
ــىل  ــريس، أغ ــن الك ــىل م ــاِل، أغ غ
ــاه،  ــن الج ــىل م ــلطة، أغ ــن الس م
أغــىل مــن املــال؛ هــذا دم مينــي...

إذا كنــت تحلــم بالســلطة، فعــر 
إىل  تعــال  االقــراع،  صناديــق 
ــات  ــة، إىل انتخاب ــات برملاني انتخاب
رئاســية..  انتخابــات  إىل  محليــة، 
تعالــوا عــر الصناديــق، امتنعــوا 
عــن العنــف واإلرهــاب، وقطــع 
الطــرق، وتفجــر أنابيــب النفــط 

والغــاز.

الزعيم الشهيد/ علي عبداهلل صالح
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تطوير الهوايات
 الشخصية لدى النشء

النازحون وزُر الكراء وأمانة يف رقاب الجميع

التكافل اإلنساين يضمن حياتهم

الفروسية رياضة الماضي والحاضر والمستقبل
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شبام حضرموت التاريخية
وادي  مــدن  إحــدى  شــبام  مدينــة 
حرمــوت يف اليمــن القديــم واملعــارص، 
بنيــت عــىل تلــة ترابيــة تحيــط بهــا 
أرايض زراعيــة )أشــجار النخيــل( مــن كل 
جهــة تقريبــاً، ونظــراً ملحدوديــة املســاحة 
األفقيــة انطلــق بنائهــا إىل عنــان الســامء، 
ــدن  ــم م ــن أه ــبام م ــة ش ــر مدين وتعت
العــامل الحديــث وأول ناطحــات ســحاب 
يف العــامل بنيــت مــن الطــن، حيــث يصــل 

ــق. ــعة طواب ــا إىل تس ــاع مبانيه ارتف
تقــع مدينــة شــبام يف قلــب وادي 
حرمــوت الخصيــب، يحارصهــا مجــاري 
ــبب  ــذا الس ــة، وله ــن كل جه ــيول م الس
مل تتمكــن املدينــة مــن التوســع األفقــي، 
التوســع  وازداد  بســور  حاميتهــا  وتــم 
الــرأيس فيهــا، فاملوقــع االســراتيجي الهام 
ملدينــة شــبام قــد ســمح لهــا بالســيطرة 
الكاملــة عــىل املنطقــة املحيطــة وأهلهــا؛ 
ــراتيجياً يف  ــاً واس ــب دوراً هام ــا تلع ألنه
جميــع األحــداث التاريخيــة التــي مــرت 
ــون  ــا ألن تك ــم أهله ــام اهت ــوادي، ك بال
يف  أهميــة  األكــر  التجاريــة  املدينــة 

ــوت. حرم
للمدينــة  املعــامري  التخطيــط  إن 
ــل  ــط كت ــىل من ــق كان ع ــاره الضي يف إط
)مبــاين  العاليــة  املنــازل  مــن  صغــرة 
البعــض؛  ببعضهــا  متالصقــة  برجيــة( 
ــة،  ــة وأمني ــات اجتامعي ــتجابة ملتطلب اس
ــا  ــن بعضه ــكنية ع ــل الس ــل الكت وتنفص
البعــض بواســطة شــوارع ضيقــة )أزقــة( 
معظمهــا شــبه مســتقيم، تتخلــل الكتــل 
ببعــض  تربطهــا  مســاحات  الســكنية 
األزقــة التــي تســمح بالحركــة واالنتقــال 
الصغــرة  املنافــذ  املدينــة وإىل  داخــل 
ــول  ــة إىل الحق ــور املؤدي ــودة بالس املوج

املجــاورة.
ــاحات  ــس س ــة خم ــد يف املدين ويوج
فســيحة ذات مســاحات مختلفــة موزعــة 
توزيعــاً جيــداً، ولهــذه الســاحات دوراً 
حيــث  االجتامعيــة،  الحيــاة  يف  هامــاً 
ــة،  ــبات العام ــراح واملناس ــتخدم لألف تس
فضــالً عــن أنهــا تســاعد عــىل مــرور 
الريــاح يف األزقــة وعــىل التهويــة وانتشــار 

ــة(. ــاءة الطبيعي ــمس )اإلض ــعة الش أش
ــة  ــة مرابط ــاين برجي ــن مب ــون م تتك
بعضهــا ببعــض مكونــة كتــل ســكنية 
عاليــة، ويتميــز املنــزل الشــامي عــن 
غــره مــن املنــازل األخــرى يف تقســيم 
ــتخدم  ــث ال يس ــة، حي ــارصه الوظيفي عن
إذ  ســكنية،  ألغــراض  األريض  الــدور 
يحتــوي عــىل املدخــل الرئيــي الــذي 
ــح  ــة املســاحة تفت ــة ضيق ــؤدي إىل غرف ي
عــىل الشــارع، وتســتخدم أحيانــاً كــدكان 
)محــل للبيــع(، أمــا بقيــة املســاحة فهــي 
ــالف  ــب واألع ــازن للحط ــة كمخ مخصص
واملــواد الغذائيــة، ويخصــص جــزء ملبيــت 

ــر  ــدور األريض مم ــد بال ــوايش، ويوج امل
يــؤدي إىل ســلم يرتكــز عــىل عمــود كبــر 
والــذي يشــكل دعامــة املبنــى األساســية 
ــى،  ــن املبن ــا م ــود إىل األدوار العلي للصع
للمدينــة  الداخليــة  الشــوارع  وتتميــز 
ــة، ويكــون  ــة ثابت باتجاهــات مســار رؤي

ــار. ــىل املس ــودي ع ــال عم االنتق
أســتاذ  مارشــاند،  لريفــور  وفًقــا 
األنروبولوجيــا االجتامعيــة يف مدرســة 
لنــدن للدراســات الرشقيــة واإلفريقيــة 
ومؤلــف كتــاب الــراث املعــامري لليمــن، 
فتحديــد وقــت بنــاء مدينة شــبام بشــكل 
ــث إن  ــتحيل، حي ــرب إىل املس ــع أق قاط
ــن  هــذه املبــاين املبنيــة مــن الطــوب اللِّ
باســتمرار  ترميــم وترميــم  إىل  تحتــاج 
ملنعهــا مــن الخضــوع للعوامــل القاســية، 
ولكــن مصــادر العصــور الوســطى تؤكــد 
أن هــذه املبــاين تعــود للحضــارة اليمنيــة 
التــي صعــدت بالقــرن الثالــث امليــالدي.

تُضــم  التــي  شــبام،  مدينــة  تعــد 
ــع  ــد مواق ــن، أح ــحاب اليم ــات س ناطح
قبــل  مــن  املحميــة  العاملــي  الــراث 
ــر  ــام 1٩٨2م، وتعت ــذ الع ــكو من اليونس
موطًنــا ملبــاٍن مكتظــة بالســكان، بارتفــاع 

يتأرجــح مــا بــن 4 إىل ٨ طوابــق.
ــت  ــة أضح ــذه املنطق ــد أن ه ويعتق
ــام 300  ــن ع ــدًءا م ــكان ب ــة بالس مأهول
ــن  ــاء م ــم االنته ــن ت ــالد، ولك ــد املي بع
 1532 عــام  بعــد  الغالــب  يف  بنائهــا 
ميالديــا، وبفضــل جــدار دائــري محصــن، 
ــن 2000  ــرب م ــام يق ــة م ــت املدين نجَّ
عــام عــىل الرغــم مــن موقعهــا غــر 
ــوادي  املســتقر بجــوار الســهل الفيــي ل

حرمــوت.
كــام  الصحــراء«،  »مانهاتــن  كانــت 
تُلقــب، تقــع عــىل طريــق تجــارة التوابــل 
بالعــامل القديــم، ولذلــك، ظهــرت كمنــارة 
اليمنيــة  العربيــة  الهضبــة  يف  للــروة 
ــذب  ــا يج ــًرا مثالًي ــدت مق ــة، وب الجنوبي
العائــالت املتنافســة التــي تســعى إىل 
الهيبــة والســلطة السياســية والحاميــة 

ــدو. ــوص الب ــن اللص م
مــا  رسعــان  املنطلــق،  هــذا  ومــن 

أصبحــت فكــرة اإلســكان املكــدس هــي 
املطبقــة  املعامريــة  العمــل  طريقــة 
يف  بــدأت  وبالتــايل  املنطقــة،  بهــذه 
ــات مــن ناطحــات الســحاب  تشــييد املئ
ــاورة  ــراج مج ــة إىل أب ــن، إضاف ــن الط م
لحاميــة املدينــة مــن أي هجــوم محتمــل، 
ويف نفــس الوقــت، إظهــار ثروة الســكان.

ُشــّيد  الــذي  املجمــع  تدمــر  تــم 
يبــق  ومل  تقريًبــا،  العــام 300  بحلــول 
ســوى شــظايا قليلــة مــن أقــدم بنــاء 
يف املدينــة، مبــا يف ذلــك مســجد بنــي 
عــام ٩04 وقلعــة بنيــت عــام 1220، 
لكــن أعيــد بنــاء املدينــة عــام 1532، 
وعــىل الرغــم مــن موقعهــا االســراتيجي، 
تعرضــت شــبام يف كثــر مــن األحيــان 
اســتدعى  الــذي  األمــر  للفيضانــات، 

الخارجيــة. جدرانهــا  تحصــن 
صحفــي  وولفــري،  ألورليــك  طبًقــا 
زار  فحــن  الريطانيــة،  اإلذاعــة  هيئــة 
وأنــه  ظــّن  اليمــن،  يف  شــبام  مدينــة 
ــدم أن  ــه ُص ــورك، لكن ــل ديب أو نيوي وص
شــاهدها  التــي  الضخمــة  اإلنشــاءات 
هنــاك كانــت يف مــكان مــا بــن 300 
و500 عــام وتــم بناؤهــا مــن الطــن، وزاد 
اندهاشــه حــن أدرك أن ارتفــاع بعــض 
ــل إىل  ــن يص ــحاب يف اليم ــات الس ناطح

حــوايل 30 مــرًا.
مدينــة شــبام، التــي أطلــق عليهــا 
األنجلــو-  املستكشــف  فاريــا«  »دام 
يف  الصحــراء  مانهاتــن  اســم  إيطــايل، 
ثالثينيــات القــرن املــايض، عبــارة عــن 
الخصبــة  بــاألرايض  محاطــة  منطقــة 
باســتخدام  الزراعــة،  يف  املســتخدمة 
نظــام حــري متكامــل لتوليــد املــواد 
البنــاء يف آن واحــد؛  الغذائيــة ومــواد 
األرض  مــن  املحاصيــل  حصــاد  فبعــد 
للبنــاء  الربــة  جمــع  يتــم  املحيطــة، 
داخــل املدينــة املســورة، حيــث عمليــات 
البنــاء مســتمرة، ألن ناطحــات الســحاب 
تكــون يف حاجــة  الغالــب  يف  اليمنيــة 
لعمليــات صيانــة عــر اســتعامل طبقــات 

طينيــة جديــدة.
باالحــرام  شــبام  مدينــة  تحظــى 

التخطيــط  أســاليب  بســبب  تاريخًيــا 
الحــري املبتكــرة، وخاصــًة الهندســة 
ــكان  ــع الس ــجم م ــي تنس ــة الت املعامري
اإلســالمية  بالثقافــة  بعمــق  املتأثريــن 
التقليديــة، وميكــن مالحظــة التجســيد 
املبكــر لـــ العــامرة اإلســالمية يف املدينــة 
عــىل املســتويات العليــا مــن الهيــاكل 
بينــام تــم مــلء املســتويات األرضيــة مــن 
ــام أدى إىل إنشــاء نظــام  ــن، م ــل األم قب
ــكان  ــة الس ــن لحامي ــبه الحص ــاع يش دف
يعــد  مــا  وهــو  الداخــل،  يف  األثريــاء 

ــر. ــت كب ــذ وق ــا من ــًدا متبًع تقلي
ــة«  ــبام اليمني ــة ش ــىل مدين ــق ع يطل
»مانهاتــن  أو  الصحــراء«  شــيكاغو 
للمؤرخــن  قدمــت  ألنهــا  الصحــراء«، 
ــا  ــة وأكره ــدم األمثل ــد أق ــن أح واملدني
ــىل  ــم ع ــارم القائ ــط الص ــاماًل للتخطي ك
مبــدأ البنــاء الــرأيس، بــل إنهــا تعتــر 
يف  ســحاب  ناطحــات  ألول  موطًنــا 
التاريــخ، مــا جعلهــا رمــزًا لصعــود ثقافــة 
الــرشق األوســط ومرونتهــا يف خــراب 

املحيطــة. الصحــراء 
طبًقــا للمختصــن، فاملهــارات التــي 
ــة شــبام بهــا عــىل  ــراج مدين ــاء أب ــم بن ت
االنقــراض، حيــث أصبــح مــن  وشــك 
النــادر أن يتــم تشــييد مــدن بأكملهــا 
ــىل  ــد ع ــذي يعتم ــراز، ال ــذا الط ــىل ه ع
مبــان مــن 6 أو 7 طوابــق مبنيــة مــن 

الطــوب اللــن املجفــف بالشــمس.
ومــن أجــل حاميــة هــذه املعرفــة 
»داوان«،  مؤسســة  تعمــل  املعامريــة، 
األســلوب  عــىل هــذا  املحافظــة  عــىل 
ــواد  ــتخدام امل ــجيع اس ــاء، وتش ــن البن م
ــاط  ــن األمن ــدال م ــة ب ــرق التقليدي والط
البنايــات  هــذه  ألن  نظــًرا  الحديثــة، 
الشــاهقة متثــل فخــًرا للمنتمــن للمدينة، 
ورابطــا حقيقيــا بينهــم وبــن أجدادهــم.

بشــبام  التاريخيــة  املبــاين  تتعــرض 
ــبب  ــتمر بس ــآكل املس ــن الت ــد م للتهدي
الريــاح والحــرب والرصاعــات االقتصاديــة 
االعتنــاء  مــن  العائــالت  متنــع  التــي 
ويف  صحيــح،  بشــكل  الهشــة  مبنازلهــا 
عــام 2020م، أجــرت منظمــة اليونســكو 
مســًحا لنحــو ٨000 مــن هــذه األعاجيب 
املعامريــة واســردت 7٨ منهــا كانــت 
عــىل وشــك االنهيــار، وتبــذل منظمــة 
اليونســكو قصــارى جهدهــا إلنقــاذ أكــر 

ــاين. ــن املب ــن م ــدد ممك ع
ــا  ــابه، لرمب ــي مش ــع تاريخ ــأي موق ب
ــة شــبام  ــح مدين تكاتفــت الجهــود لتصب
ــة  ــة منطق وناطحــات الســحاب التاريخي
أثريــة، إال أنــه لســبب مــا، ال تــزال مجــرد 
بيــوت يســكنها أصحابهــا، الذيــن تتوقــف 
ــم  ــا عــىل ظروفه ــم عليه مســألة حفاظه

ــة املتغــرة. الحياتي

مانهاتن اليمن
ــب  ــن تلع ــت اليم ــة، كان ــل تاريخي ــر مراح ع
ــم  ــط بحك ــرق األوس ــة ال ــة يف منطق أدواراً فعال
ــا  ــم كثافته ــراتيجي وبحك ــرايف االس ــا الجغ موقعه
الســكانية يف شــبه الجزيــرة العربيــة والخليــج 
أكــر  تــؤدي دوراً  اليــوم أن  اليمــن  وتســتطيع 
العربيــة  الســاحة  يف  ملموســاً  أثــراً  وتــرك 
والدوليــة.. وال بــد لنــا أن نؤكــد بــأن قــدرة بالدنــا 
قــد تزايــدت فعاليتهــا يف املجالــن العــريب والــدويل.
وحتــى تكــون لنــا سياســة خارجيــة ثابتــة ذات 
أثــر ملمــوس ال بــد أن تكــون متوازنــة ومتطابقــة 
مــع سياســتنا الداخليــة التــي تضمنهــا هــذا امليثاق 
ــك أن  ــة؛ ذل ــورة اليمني ــداف الث ــن أه ــاً م انطالق
قيــام الدولــة عــى أســس دميقراطيــة ومؤسســات 
املواطنــن  وكرامــة  حريــة  وصيانــة  دســتورية 
ــة  ــاء والرفاهي ــق الرخ ــتقرار وتحقي ــد االس وتوطي
ــذ  ــاد عــى النفــس ونب ــي واالعت للمجتمــع اليمن
التــواكل وإزالــة مظاهــر وأســباب التخلــف يجعــل 
ــة  ــهلة ومفهوم ــة س ــي عملي ــا الخارج ــن تحركن م
ومقبولــة وفعالــة؛ وال بــد أن نضــع منهجــاً واضحــاً 
ألســلوب التطبيــق العمــي لتلــك السياســة العامــة 
ــة  ــة والواضح ــا الصادق ــع مواقفن ــج م ــى تنس حت
مــن قضايانــا الوطنيــة والعربيــة واإلنســانية ذلــك 
أن العالقــات الخارجيــة اليــوم أصبحــت يف منتهــى 

ــد والحساســية.   التشــابك والتداخــل والتعقي
االقتصاديــة  املصالــح  اختلطــت  فقــد 
والسياســية بالتيــارات الفكريــة املتنوعــة اختالطــاً 
ــال  ــامل يف مج ــح املع ــج واض ــد منه ــل تحدي يجع
الصعوبــة  غايــة  يف  أمــرًا  الخارجيــة  السياســة 
وقــد زاد مــن هــذه الصعوبــة تطــور وســائل 
الفواصــل  جعلــت  التــي  الحديثــة  االتصــاالت 
ــة  ــة شــبه منعدم ــة والحضاري ــة والفكري الجغرافي
ــق  ــة أن تنغل ــى أي دول ــن املســتحيل ع وصــار م
وتتقوقــع عــى نفســها أو أن متنــع نفســها وشــعبها 
مــن التفاعــل والتعامــل مــع بقيــة دول وشــعوب 

ــامل. الع
مبــادئ  وضــوح  أصبــح  فقــد  هنــا  ومــن 
ــده  ــي وح ــة ال يكف ــة الخارجي ــاليب السياس وأس
الــدول  وبــن  بيننــا  متكافئــة  عالقــات  لقيــام 
األخــرى إذ ال بــد مــع ذلــك أن نبقــى يف غايــة 
ــع دون أن  ــى ال نق ــف حت ــس املره ــة والح اليقظ

ــذي  ــد ال ــوذ االســتعار الجدي نشــعر فريســة لنف
ــة  ــة املادي ــة الراق ــن األقنع ــر م ــر وراء الكث يتس
لالســتعار  القبيــح  الوجــه  ليخفــي  والفكريــة 

ــم. القدي
ــد  ــع مل تع ــتعار املقن ــن االس ــوع م ــذا الن وه
ــدول الكــرى وحدهــا ألن دوالً صغــرة  متارســه ال
تابعــة لهــا اعتقــدت أن مــن حقهــا هــي األخــرى 
مــا  الخــاص  لحســابها  نفــوذ  مناطــق  إيجــاد 
ــة أو  ــة أو الحزبي ــا املادي ــادرة بإمكاناته ــت ق دام
العســكرية عــى مزاولــة أســاليب اســتعارية 

أو  نفوذهــا  تبســط  مكشــوفة  أو  مقنعــة 
تســتويل عــى أرض الغــر أو تزاولهــا 

معــاً وكمثــال عــى ذلــك 
بعــد  إرسائيــل  دور 

قلــب  يف  زرعهــا 
العــريب. الوطــن 
لــك  لذ و
أن  يجــب 
ــا  تكــون عالقتن
جيــة  ر لخا ا

مــع جميــع 
ل  و لــد ا
ضحــة  وا

كل 
ح  ضــو لو ا

عــى  وقامئــة 
ــرام املتبادل  االح

املشــركة  واملصالــح 
باملثــل. التعامــل  ومبــدأ 

وملــا كان ارتباطنــا باألمــة العربيــة 
قــدراً ومصــراً فإنــه يتوجــب علينــا أن نواصــل 
ــة  ــاين وطموحــات األم ــع كل أم ــا الجــاد م تفاعلن
العربيــة يف تطويــر وتنميــة مجتمعاتهــا وتوظيــف 
طاقاتهــا مــن أجــل بنــاء املجتمــع العــريب القــوي 
ــه  ــكة بعقيدت ــه املتمس ــائل حيات ــكاره ووس يف أف

ــه. وقيم
ــا  ــا أن يكــون لن ــة تفــرض علين وهــذه الحقيق
تفكــر خــاص بأولويــة العالقــات القامئــة فبحكــم 
ــات  ــا عالق ــون لن ــد وأن تك ــا؛ ال ب ــا وواقعن موقعن
ــة  ــرة العربي ــزة باألشــقاء يف دول شــبه الجزي متمي

والخليــج تقــوم عــى الوضــوح والتعامــل املتكافــئ 
ــة  ــة األخوي ــور باملارس ــادل وتتط ــرام املتب واالح
إلبــراز املصالــح املشــركة مــن خــالل مشــاريع 
وإعالمــي  ثقــايف  وتعــاون  وتجاريــة  اقتصاديــة 
واجتاعــي تســاعد يف مرحلــة مــن املراحــل عــى 
ــة  ــدة العربي ــن رصح الوح ــة األوىل م ــع اللبن وض
املنشــودة ألننــا جميًعــا جــزء ال يتجــزأ مــن األمــة 
العربيــة إميانــاً بوحــدة الوطــن العــريب كمبــدأ 
بلــوغ  أجــل  مــن  ونضالنــا  يتزعــزع  ال  راســخ 
ــة. ــا القومي ــة أهدافن الوحــدة املنشــودة يف مقدم
كــا أنــه ينبغــي أن نكــون ســنداً قويــاً 
أمتنــا  قضايــا  لــكل  حقيقيــاً  ودعــاً 
ســيا  ال  العادلــة  العربيــة 
التــي  فلســطن  قضيــة 
مقدمــة  يف  تعتــر 
املصريــة  القضايــا 
الــروري  ومــن 
ــا  ــون لبالدن أن يك
يف  أســايس  دور 
ــن العــريب  التضام
مي  ســال إل ا و
وأن نجعــل 

مــن 
هــم  لتفا ا
ر  و لتحــا ا و
لحــل  أساســاً 
بــن  املشــاكل 
العربيــة  الــدول 
مــن  بــدالً  واإلســالمية 
اســتخدام الوســائل التــي ال يســتفيد 
واإلســالمية. العربيــة  األمــة  أعــداء  إال  منهــا 
وملــا كان الســالم هــو هــدف البريــة وغايتهــا 
الرخــاء  يســود  أن  ميكــن  ظلــه  ويف  املنشــودة 
والعــدل وأن تنتــر الرفاهيــة يف كافــة أصقــاع 
املعمــورة فإننــا نــرى أن الســالم القائــم عــى 
ــط  ــع ضواب ــق إال بوض ــن أن يتحق ــدل ال ميك الع
متنــع الــدول الكــرى مــن اســتمرار اســتغالل 
الــدول الصغــرة وتوقــف مارســة عــدوان أي 

ــرى. ــة أخ ــى دول ــة ع دول
ــدول  ــة ال ــاق جامع ــإن التمســك مبيث ــذا ف وله

ــن دول  ــدة وتضام ــم املتح ــاق األم ــة وميث العربي
عــدم  مببــادئ  التــام  وااللتــزام  الثالــث  العــامل 
االنحيــاز وتحقيــق املزيــد مــن التضامــن بــن 
مــن  الثالــث  العــامل  ودول  اإلســالمية  الــدول 
شــأنه أن يوجــد معادلــة مقبولــة لحفــظ التــوازن 
ــو  ــالً نح ــر مي ــا أك ــى ويجعله ــدول العظم ــن ال ب
ــه  ــم ب ــادل تنع ــالم ع ــر س ــة توف ــليم بأهمي التس

البريــة.
الــدول  مــع  متضامنــن  نعمــل  أن  علينــا 
ــد  ــي جدي ــادي عامل ــام اقتص ــاد نظ ــة إليج النامي
يحقــق قيــام عالقــة اقتصاديــة متكافئــة قامئــة 
عــى تبــادل املنافــع يلــزم الــدول الغنيــة والــدول 
ــدول  ــاعدات لل ــم املس ــة بتقدي ــة املتقدم الصناعي
ــا مــن اســتيعاب التقــدم العلمــي  ــة وميكنه النامي
والتكنولوجــي واالســتفادة منــه يف جميــع املجاالت 
ــن اللحــاق بركــب  ــدول م ــى تتمكــن هــذه ال حت

الحضــارة الحديثــة.
ــي أن  ــة ينبغ ــتنا الخارجي ــإن سياس ــايل ف وبالت
ــاح يف التعامــل  ــاج سياســة االنفت ــوم عــى انته تق

ــة: ــس التالي ــار األس ــدول يف إط ــف ال ــع مختل م
التعامــل كرامــة الدولــة  1- أال ميــس هــذا 
ووحــدة  واالقتصــادي  الســيايس  واســتقاللها 

وشــعبها.  أراضيهــا 
ــرام  ــاس االح ــى أس ــات ع ــوم العالق 2- أن تق
ــادل والتعامــل املتكافــئ وأال تتجــاوز حــدود  املتب

ــالد. ــية للب ــح األساس املصال
3- أن تكــون العالقــات املتميــزة مــع دول شــبه 
الجزيــرة العربيــة والخليــج واضحــة ومتكافئــة، 
ــق  ــل لتحقي ــعي املتواص ــائل الس ــن وس ــيلة م وس
الوحــدة  بقضيــة  يدفــع  تعــاون عــريب شــامل 

ــام. ــوات إىل األم ــاملة خط ــريب الش الع
الحيــاد  بسياســة  التزامنــا  يســتمر  أن   -4
ــة،  ــات الدولي ــاز يف الرصاع ــدم االنحي ــايب وع اإليج
وأن نواصــل دعــم مبــادئ التعايــش الســلمي، وأن 
يكــون لنــا وجــود فعــال يف لقــاءات وجهــود دول 
العــامل الثالــث ودول عــدم االنحيــاز ويف نطــاق 

ــا. ــة له ــات التابع ــدة واملنظ ــم املتح األم
5- أن يســتمر تأييــد حــق الشــعوب يف تقريــر 

مصرهــا ورفــض سياســة التمييــز العنــرصي.

صِ الميثاق الوطني
َ
السياسة الخارجية في ن

الكثــر مــن اآلثــار اليمنيــة القدميــة تتعــرض للتهريــب، وتبــاع يف 
مــزادات علنيــة حــول العــامل؛ بــل وعــى شــبكة اإلنرنــت؛ بغيــاب الدولــة 
أصبحــت كثــر مــن املواقــع األثريــة ال تــرف عليهــا أيــة حراســة، 
ــبب  ــا بس ــوم بعمله ــتطيع أن تق ــها ال تس ــة نفس ــات األثري ــل إن البعث ب
االضطرابــات والــرصاع، وعــدم إدراك البعــض بشــكل عــام ألهميــة وقيمــة 
ــار للحصــول عــى مطامعهــم. ــكاد يجــازف لصــوص اآلث ــار، بال هــذه اآلث

ــاًرا  ــوي آث ــي تح ــال والت ــى الجب ــة ع ــبئية املنحوت ــور الس ــال القب مث
ــزة  ــام ألجه ــاب ت ــة واإلهــال وســط غي ــة، معرضــة للرسق ــة األهمي بالغ
ــة لدراســتها، اليمــن  ــة آمن ــار وتوفــر بيئ األمــن للحفــاظ عــى هــذه اآلث
ــا  ــدو وكأنه ــار تب ــة اآلث ــألة حاي ــل مس ــا يجع ــة، م ــروف صعب ــر بظ مي
ــورة  ــم ص ــى رس ــاعد ع ــار يس ــذه اآلث ــى ه ــة ع ــن املحافظ ــة، لك ثانوي
واضحــة للمســتقبل واألهــم أنــه يحفــظ التاريــخ مــن محــاوالت التزويــر 

ــه. ــد تصيب ــي ق ــويه الت والتش
منــذ نكبــة 2011م وتصاعــد الحــرب األهليــة يف مــارس 2015م، بســبب 
ــة وتشــظيها  ــة الدول ــار منظوم ــوع الوطــن، وانهي ــر املليشــيات يف رب تنم
ــة لليمــن القدميــة للتدمــر املمنهــج  ــع األثري ــر مــن املواق تعرضــت الكث
ــات  ــب املنظــم بواســطة مافي ــة والتهري نتيجــة للقصــف الجــوي وللرسق

ــاً  ــر 23 موقع ــم تدم ــط ت ــر 2015م فق ــة نوفم ــة؛ إىل غاي ــة ودولي محلي

أثريــاً عــى األقــل فــا بالكــم مبــا بعدهــا، وفقــا لرويــرز، »ســكان قالــوا 

بــأن املليشــيات الحوثيــة اســتخدمت عدد مــن املواقــع لتخزين األســلحة«، 

وكأن هنــاك تعــاون خفــي بــن املليشــيات الظالميــة الداخليــة واملافيــات 

اإلقليميــة التــي تتحكــم ببعــض مصــادر النفــوذ والقــرار يف اإلقليــم.
توريــط  مــن  األطــراف  املتحــدة حــذرت جميــع  األمــم  أنَّ  غــر 
املواقــع التاريخيــة يف الحــرب، وقالــت إيرينــا بوكوفــا، أمــن عــام منظمــة 
اليونســكو: أن الهجــات عــى هــذه املواقــع تحــرم اليمنيــن مــن ثقافتهــم 
ــن  ــر مث ــتيفاء ومدخ ــدر اس ــم، مص ــن هويته ــل م ــزء أصي ــي ج ــي ه الت

ــتقبلية. ــة املس ــاء والتنمي للبن
بإهــال هــذا املوضــوع والتهــاون فيــه؛ يفقــد اليمــن جــزء مــن 
ــات أخــرى  ــار ونســبها لجه ــر اآلث ــم تزوي ــق واملــرق، ويت تأريخــه العري
مبقابــل مــادي وأمثــان نســتطيع وصفهــا مهــا كانــت قيمتهــا أنهــا 
بخســة؛ ألن التأريــخ ال يقــدر بثمــن؛ بــل هــو مبثابــة الوجــه الــذي يصــف 
صاحبــه؛ تأريخنــا هويتنــا؛ فــكل الدراســات التأريخيــة القامئــة عــى األدلــة 
والراهــن تثبــت أن اليمــن أقــدم الحضــارات عــى اإلطــالق.. بينــا 
ضعــاف النفــوس وميتــوا الضائــر يتاجــرون بالتاريــخ، ويبيعــون الحــارض 
ولــو بإمكانهــم ســيبيعون املســتقبل؛ ألن روح االنتــاء منعدمــة لديهــم أو 
ســقيمة ال تتجــاوز االســم عــى الهويــة؛ تــم ويتــم الرصــد وحتــا ســيأيت 

ــارم. ــرادع والص ــم ال ــون جزاءه ــال املتورط ــب لين ــوم املناس الي

غتفر
ُ
بيع وتهريب اآلثار جريمة ال ت
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العــامل يواجــه حاليــا نقطــة تحــوُّل 
ــاخ  ــرُّ املن ــل تغ ــث ميثِّ ــبوقة حي ــر مس غ
ــذي  ــاء ال ــاً للرخ ــاً وداه ــداً حقيقي تهدي
يتمتّــع بــه الكثــر اليــوم ومــا تطمــح 
إليــه املاليــن وتعمــل مــن أجــل تحقيقــه 
غــداً.. ولكــن األمــر يتجــاوز هــذا الوضــع 
بطبيعــة الحــال، ألنــه يتعلـّـق مبجــرد بقــاء 
ــتضعافاً  ــب اس ــذا الكوك ــي ه ــر مواطن أك
عــى قيــد الحيــاة، وهــو أنــه يتصــل أيضــاً 
والتنــّوع  اإليكولوجيــة  الُنظــم  بحايــة 

ــه. ــا تأمين ــنَّ علين ــذي يتع ــايئ ال األحي
ــالً  ــزال متواص ــاخ ال ي ــرُّ املن ــك تغ كذل
االنبعاثــات  جــرّاء  مــن  كبــر  حــٍد  إىل 
الوقــود  أنــواع  احــراق  مــن  املتأتيــة 
األحفــوري وبرغــم وجــود الكثــر مــن 
العوامــل املهمــة األخــرى التــي تســاهم يف 
هــذا األمــر، ومــن أجــل الحــّد مــن تغــرُّ 
ــتهالكنا  ــض اس ــا أن نخفِّ ــإن علين ــاخ ف املن
مــن هــذه املحروقــات الكثيفــة الكربــون، 
دة فيمكــن، ويجــب،  أمــا الطاقــات املتجــدِّ
هــذه  مــن  محوريــاً  جــزءاً  تكــون  أن 

الخطــة.
ومــن شــأن تزايــد انتشــار أنــواع الطاقة 
ــد  ــن فوائ ــدوره ع ــفر ب دة أن يُس ــدِّ املتج
ــة  ــات الطاق ــار أن تكنولوجي ــرى، باعتب أخ
املتجــددة تــؤّدي إىل خلــق فــرص العمــل 

ــد  ــى الُصع ــواء ع ــّوث اله ــن تل ــّد م والح
ــات  ــة، فضــالً عــن الحاجــة إىل كمي املحلي
أقــل مــن امليــاه؛ بــل إن تكنولوجيــات 
تــكاد تقتــرص عــى  املتجــددة  الطاقــة 
اســتخدام املــوارد املحليــة مــا يســاعد 
ــات  ــن الصدم ــا م ــة اقتصاداتن ــى حاي ع

ــة. ــن الطاق ــق بأم ــا يتعلّ ــة في الخارجي
متثِّــل الطاقــة املتجــددة إحــدى الطـُـرق 
األرسع الكفيلــة بتوســيع إتاحــة الكهربــاء 
ــي  ــر الت ــي الكب ــع النمط ــث أن الطاب حي
تتســم بــه كثــر مــن هــذه التكنولوجيــات، 
الشمســية  األمنــاط  ســيا  وال 
الفولطاضوئيــة والريــاح الشــاطئية، تعنــي 
ــاع  ــخ قط ــرة يف تاري ــه، وألول م ــك أن كذل
ــوم  ــال يق ــة دور فع ــح مثّ ــاء، أصب الكهرب
بــه األفــراد واملجتمعــات فيــا يتصــل 
بتزويدهــم مبــا يحتاجونــه مــن الكهربــاء، 
الطاقــة  تكنولوجيــات  وبهــذا أصبحــت 
املتجــددة تتصــّدر عمليــة تغيــر تطــرأ 
عــى نظــام يتســم مبزيــد مــن الدميقراطيــة 

يف توزيــع الطاقــة.
إن فوائــد الطاقــة املتجــددة عديــدة 
بالوضــوح  يتســم  مــا  بقــدر  وواضحــة 
ــن  ــا وب ــول بينن ــي تح ــز الت ــاً الحواج أيض
وغيــاب  الســوق،  فهيــاكل  اســتيعابها؛ 
املتجــددة  للتكنولوجيــات  الفهــم 

الناشــئة، إضافــة إىل صعوبــة الحصــول 
ــف  ــاع تكالي ــك ارتف ــل، وكذل ــى التموي ع
التنظيميــة  األُطــر  ونقــص  التمويــل 
ــل اإلحــالل محــل  ــآت مقاب ــاب املكاف وغي
الخارجيــة  األحفــوري  الوقــود  أنــواع 
ــة  ــات الكربوني ــالً االنبعاث ــك مث ــن ذل )وم
ــة( وِصغــر حجــم  ــات الهــواء املحلي وملّوث
ــط السياســات املتبعــة، كل  األســواق وتخبّ
هــذا لَعــب دوراً يف الحيلولــة دون انتشــار 
الطاقــات املتجــددة، ولكــن لُُحســن الحظ، 
ــب  ــن جان ــة م ــود اليقظ ــوء الجه ويف ض
دوائــر الصناعــة والحكومــات ومؤسســات 
التمويــل والجهــات التنظيميــة، فــإن كثــراً 
مــن هــذه الحواجــز أصبحــت تتداعــى يف 

ــة. ــدول العربي ــض ال بع
توليــد  تكنولوجيــات  أن  والحاصــل 
ــل أكــر مــن  الطاقــة املتجــددة ظلــت متثِّ
نصــف جميــع إضافــات قــدرة التوليــد 
الكهربيــة الجديــدة يف كل ســنة منــذ عــام 
ــداً  ــاك 164 بل ــح هن ــوم أصب 2011م. والي
تتوّخــى أهدافــاً تتعلّــق بالطاقــة املتجددة 
ــام  ــال يف ع ــه الح ــّا كان علي ــادة ع وبزي
2005 الــذي شــهد 43 بلــداً فقــط؛ وهنــاك 

ــى 130  ــد ع ــة تزي ــية مرتفع ــبة قياس نس
غيغــاواط مــن الطاقــة املتجــددة متــت 
إضافتهــا إىل مجموعــة الطاقــة العامليــة يف 
ــتثارات يف  ــا زادت االس ــام 2014م، في ع
هــذا القطــاع مــن 55 بليــون مــن دوالرات 
الواليــات املتحــدة يف عــام 2004م إىل أكــر 
مــن 260 بليــون دوالر يف عــام 2014م. 
ويف عــام 2014م اســتجدت أيضــاً إضافــات 
ــا الشمســية  ــدة مــن الخالي ــة الجدي الطاق
قياســياً  رقــاً  ل  لتســجِّ الفولطاضوئيــة 
ــا كان  ــاواط، بين ــم 40 غيغ ــداً بحج جدي
قياســية  بدورهــا ســنة  الريــاح  لطاقــة 

ــاواط. ــت 52 غيغ ــث أضاف حي
يتــم  يك  الوقــت  حــان  وباختصــار 
التعجيــل  تتيــح  التــي  الفرصــة  اغتنــام 
بانتشــار املصــادر املتجــددة مبــا يكفــل 
ــل يف  ــي تتمثّ ــا املشــَرَكة الت ــة أهدافن تلبي
ــل إىل قطــاع للطاقــة املســتدامة  التوصُّ
بيئيــاً ويتســم بأنــه قطــاع آمــن وموثــوق 
وميســور التكاليــف؛ فلــم يســبق مــن 
ــل  ــى مث ــر ع ــذا األم ــوى ه ــل أن انط قب
ــح  ــه أصب ــا أن ــة، ك ــة القليل ــذه الُكلف ه
بصــورة متزايــدة الخيــار الــذي ســوف 
ــوم أو  ــوال املســتهلكن ســواء الي ــر أم يوفِّ

يف األجــل الطويــل.

التحوُّل المرموق نحو الطاقة المتجددة
أ/ عدنان أمن

تتجــه الربيــة الحديثــة وتحديــدا التعليــم نحــو 
ــور العمليــة التعليميــة إلعــداد  ــاره مح املتعلــم باعتب
العقليــة  النواحــي  جميــع  مــن  متكامــل  متعلــم 
واألخالقيــة  واملهاريــة  واالجتاعيــة،  والنفســية 
ــور  ــل إىل تط ــريف الهائ ــار املع ــة.. أدى االنفج والوجداني
ــة  ــس حديث ــة إىل طــرق تدري ــس التقليدي طــرق التدري
توظــف التكنولوجيــا واســراتيجيات التعلــم الــذايت، 
ــة  ــا للعملي ــا وميــرسا وموجه ــم مرف ــح دور املعل فأصب

التعليميــة.
يختلفــون يف قدرتهــم  الطلبــة  أن  املعــروف  مــن 
جــاء  وهكــذا  التعلــم،  يف  ورسعتهــم  وإمكانياتهــم 
النمــوذج التفاعــي ليتناســب مــع الفــروق الفرديــة 
للطلبــة، فهــو منــوذج هرمــي منظــم ذاتيــا، يســر 
وفــق خطــوات صغــرة متسلســلة، مــن البســيط إىل 
املركــب، ويتــم فيــه عــرض املحتــوى عــى شــكل خرائــط 

مفاهيميــة.
يتــم االعتــاد فيــه بشــكل أســايس عــى نشــاط 
ــارة  ــم وإث ــج التعل ــق نتائ ــه يف تحقي ــم، وإيجابيات املتعل
دافعيــة الطالــب مــن خــالل توظيــف الرائــح واألفــالم 
تغذيــة  وتقديــم  الورقيــة  واملطبوعــات  والكمبيوتــر 

ــه. ــن أدائ ــب ع ــة للطال ــة فوري راجع

انتبــاه  جــذب  إىل  التفاعــي  النمــوذج  ويهــدف 
املتعلــم مــن خــالل عــرض صــور وفيديوهــات ومؤثــرات 
صوتيــة وخرائــط مدعمــة بالصــور، وتعريفــه باألهــداف 
التــي عليــه أن يحققهــا، مــا يزيــد مــن دافعيتــه نحــو 
تحقيــق األهــداف ذاتيــا، حيــث يســر فيــه املتعلــم 
حســب رسعتــه، خطــوة بخطــوة، مــن البســيط إىل 

ــب. املرك
ــن أداء  ــة ع ــة فوري ــة راجع ــع كل خطــوة تغذي وتتب
الطالــب، لدعــم نقــاط القــوة وتعزيزهــا، وتقويــم نقــاط 
الضعــف وتصحيحهــا لــدى الطالــب، ويهــدف أيًضــا إىل 
ــم األكــر  ــا، مــن املفاهي ــوى تنظيــا هرمي ــم املحت تنظي
األمثلــة،  إىل  األقــل عموميــة  املفاهيــم  إىل  عموميــة 
ذهنــه،  يف  املعرفــة  تنظيــم  عــى  املتعلــم  ليســاعد 

ــه. ــول يف ذهن ــدة أط ــات مل ــاظ باملعلوم واالحتف
 « بــــ:  فتتمثــل  التفاعــي  النمــوذج  مراحــل  أمــا 
ــة، عــرض  ــارة الدافعي ــي، إث ــط والعصــف الذهن التخطي
األهــداف للمتعلمــن، اســتدعاء التعلــم الســابق لربطــه 
بالالحــق، التنظيــم وعــرض محتــوى الــدرس، مــع تقديــم 
اإلرشــاد واملســاعدة، أنشــطة ومتاريــن، وتتبعهــا تغذيــة 
راجعــة فوريــة، غلــق الــدرس مــن خــالل تقييــم نهــايئ 

ــم. ــم املتعل ــداع، تحك ــكل هــدف، اإلب ل

لدراســة فئــة الطــالب بطيئــو التعلــم أهميــة كــرى؛ نظــرًا 
ألنهــم يشــكلون نســبة كبــرة مــن الطــالب بجميــع مــدارس 
التعليــم العــام عــى مســتوى العــامل )نســبتهم مــن 15- %17( 
وهــم بذلــك يزيــدون عــن مجمــوع حــاالت طــالب الربيــة 
الخاصــة مبــدارس التعليــم العام )اإلعاقــة الذهنيــة – التوحد- 
ــة مــن  ــك الفئ ــإن تل ــك ف ــة إىل ذل ــم(، إضاف ــات التعل صعوب
ــات طــالب  ــدرج مبعظــم دول العــامل ضمــن فئ الطــالب ال ت
ــل  ــة. وميث ــة واملتابع ــتحق الرعاي ــي تس ــة الت ــة الخاص الربي
الطــالب بطيئــو التعلــم معظــم املترسبــن مــن املــدارس وإذ 
ــم  ــون معظ ــم ميثل ــب فإنه ــة والتدري ــم الرعاي ــر له مل تتوف
العاطلــن عــن العمــل وأصحــاب املشــاكل املجتمعيــة وهــو 

مــا يتطلــب تقديــم الرعايــة والدعــم لهــم.

سامت وخصائص الطالب بطيئو التعلم

ــي  ــون امل ــاآليت: »يتعلم ــم ب ــاتهم وخصائصه ــل س تتمث
والتحــدث متأخريــن مقارنــة بأقرانهــم العاديــن.. يواجهــون 
مشــكالت أكادمييــة يف ريــاض األطفــال ومــا بعدهــا مــن 
ســنوات الدراســة.. يلعبــون مثــل أقرانهــم إال أنهــم يفضلــون 
اللعــب مــع مــن هــم أصغــر منهــم ســًنا.. يكونــون صداقــات 
مؤقتــة ال تــدوم طويــاًل.. يترصفــون ترصفــات أقــل مــن ســنهم 
بكثــر.. ال يحتفظــون طويــاًل مبــا تعلمــوه.. لديهــم صعوبــة يف 
اتبــاع التعليــات متعــددة التوجيهــات.. ضعــاف بشــكل عــام 
يف القــراءة والكتابــة.. ليــس لديهــم أهــداف طويلــة املــدى.. 

قــرص فــرة االنتبــاه وضعــف مهــارات الركيــز لديهــم.

أساليب التدريس للطالب بطيئو التعلم

منهــا: »تجزئــة املعلومــات واملهــام األكادمييــة مبــا يناســب 
ــى  ــد ع ــية تعتم ــراتيجيات تدريس ــتخدام اس ــم.. اس قدراته
ربــط املعلومــات بواقــع الحيــاة واســتخدام وســائل تعليميــة 
هيكليــة تربــط بــن املعلومــة والتطبيــق العمــي.. التحفيــز 
واملكافــآت التعليميــة واســتخدام اســراتيجيات تدريســية 
ــذكاء  ــاط ال ــتثار أمن ــاف واس ــران.. اكتش ــم األق ــل تعل تفع
ــم.. تشــجيع التواصــل  ــو التعل ــدى الطــالب بطيئ املتعــددة ل
والتفاعــل الشــفهي أكــر مــن الكتــايب لتلــك الفئــة مــن 
ــن  ــهلة ميك ــيطة وس ــة بس ــداف تعليمي ــع أه ــالب.. وض الط

ــا. ــالب تحقيقه للط

بطيئو التعلم
 السمات والعالج

د/ طارق عبداملجيد  

النموذج التفاعلي في التربية
أ/ نداء عبد الباسط

أ/ محمد سعد

تطوير الهوايات الشخصية لدى النشء

الهوايــات الشــخصية مــالذا آمنــا لصحــة ووقــت 
ــة، فهــي متكــن مــن  األفــراد داخــل املجتمعــات الحديث
ــص  ــة، والتخل ــس البري ــات النف ــات ورغب ــة حاج تلبي
مــن ضغــوط الحيــاة العمليــة، وإبــراز أو اكتشــاف 

مواهــب وقــدرات األفــراد.
ــر إىل  ــال بالنظ ــبة لألطف ــر بالنس ــا أك ــرز أهميته وت
ــلوكهم  ــدرايس وس ــم ال ــى تحصيله ــايب ع ــا اإليج تأثره
ــى  ــل ع ــة الطف ــا، فربي ــت أيض ــة والبي ــل املدرس داخ
مارســة هوايــة أو تحبيبهــا لــه تدخــل ضمــن العوامــل 

ــن شــخصيته املســتقبلية. األساســية والحاســمة يف تكوي
الهوايــة نشــاط منتظــم أو اهتــام ميــارس يف الغالــب 
ــات الفــراغ بقصــد املتعــة أو الراحــة، وهــي  خــالل أوق
تشــمل هوايــات الجمــع والفنــون، حيــث تــؤدي إىل 
اكتســاب مهــارات ومعرفــة كبــرة وال يقصــد بهــا تحقيق 
األجــر وإمنــا املتعــة؛ أو هــي مارســة فعــل معــن تحبــه 
النفــس مــع الحــرص عــى إتقانــه والتفنــن فيــه، ومتــارس 
الهوايــة برغبــة عفويــة وذاتيــة، وقــد تكــون إمــا عــادة 

فطريــة أو مكتســبة.

ــاط  ــدة نق ــخصية يف ع ــات الش ــة الهواي ــرز أهمي ت
منهــا: » قضــاء وقــت الفــراغ بشــكل يعــود عــى الفــرد 
ــن  ــل م ــل؛ التقلي ــات العم ــف ضغوط ــدة؛ تخفي بالفائ
ــاء  ــية؛ إنش ــاة القاس ــروف الحي ــن ظ ــج ع ــر النات التوت
عالقــات اجتاعيــة وصداقــات جديــدة؛ تعلــم مهــارات 

ــدة. ــرات جدي وخ
ولها أنواع تتمثل باآليت:

ــروين –  ــن اإللك ــة – التدوي ــراءة – الكتاب ــة: الق أدبي
ــعر. ــف – الش التألي

اآلالت  عــزف  تعلــم   – اللغــات  تعلــم  ثقافيــة: 
. ملوســيقية ا

فنية: الرسم – النحت – التصوير.
ركــوب   – الســباحة   – الجــري   – املــي  بدنيــة: 

الدرجــات.
الزراعــة   – األليفــة  الحيوانــات  تربيــة  حركيــة: 

املنــزل(. )حدائــق  البســيطة 
ذهنية: الشطرنج – ألعاب الورق – سودوكو.

ســياحية: الســفر- الرحــالت الريــة والبحريــة – زيــارة 
األماكــن األثريــة والتاريخية.

التصميــم   – إلكرونيــة  مواقــع  تصميــم  تقنيــة: 
الهواتــف. إصــالح   – الجرافيــي 

لذلــك ميكــن للفــرد أن ميــارس هوايــة وينميهــا عــن 
ــاق  ــول، االلتح ــات واملي ــى الرغب ــرف ع ــق:« التع طري
ــدة؛  ــم أنشــطة جدي مبراكــز لالســتفادة مــن دورات تعلِّ
متنوعــة؛  وخــرات  هوايــات  ملارســة  والتخطيــط 
تحديــد  وتطوعيــة؛  اجتاعيــة  أنشــطة  يف  املشــاركة 
ــة  ــخصية؛ محاول ــات الش ــة الهواي ــدد ملارس ــت مح وق
الشــخصية؛  الهوايــات  أنــواع  يف  والتنويــع  التجديــد 

مشــاركة اآلخريــن يف مارســة الهوايــات.

ــق  ــي تطل ــي الداخ ــي الحقيق ــة الوع إن بداي
ــم  ــا، وفه ــه وتصحيحه ــان لعيوب ــم اإلنس ــن فه م
اإلنســان ملخاوفــه ومحاولــة تجاوزهــا، وفهــم 
ــل  ــم مراح ــن أه ــكاره، وم ــاعره وأف ــان ملش اإلنس
الســيايس  الوضــع  إدراك  الخارجــي  الوعــي 
التاريــخ،  وفهــم  واالجتاعــي  واالقتصــادي 

وتجنبهــا. الخارجيــة  واملخاطــر  والثقافــة 
اإلنســان  األمــور بدورهــا توجــه  كل هــذه 
نحــو هدفــه يف الدنيــا ومحاولــة البحــث عــن 
تحتــاج  الحيــاة  هــذه  أن  فالحقيقــة  ســبل، 
ــة  ــم الوثني ــون إىل التعالي ــدؤوب ال الرك العمــل ال

والتأمــالت املؤثــر ســلبًا يف درجــات الوعــي.
ولنــرب مثــاالً بســيطًا، فلــو أننــي أردت بنــاء 
ــوم  ــاب عل ــع أصح ــدين جمي ــن يفي ــا، فل ــت م بي
ــيفيدين  ــا س ــدر م ــاين بق ــي الروح ــة والوع الطاق

املهندســون والعــال املتمرســون يف البنــاء.

ــرى تقصــرًا  ــريب واإلســالمي ن ــا الع يف مجتمعن
كبــرًا مــن بعــض املشــايخ الذيــن ينفصلــون عــن 
ــن  ــًدا ع ــاطهم بعي ــال نش ــرصون مج ــع ويق الواق
فهــم التغــرات الجاريــة يف الدنيــا، إىل جانــب 
فئــات أخــرى كاألدبــاء والشــعراء والفنانــن الذيــن 
يركــزون عــى جوانــب ال تفيــد حياتنــا املعــارصة، 
ــة فــال ميكــن ملجموعــة مــن  ــا أمــة قوي وإذا أردن
يقودوهــا،  أن  واملتبتلــن  واملكتئبــن  العشــاق 
ــان  ــة باإلمي ــة ممتلئ ــا نخب ــب أن تقوده ــل يج ب

ــاز. ــب اإلنج ــاري وح ــي والحض ــدم التقن والتق
إن إرهــاب الفكــر الباطنــي الحديــث يبــدأ 
بطغيــان هــذه املفاهيــم عــى نظــرة اإلنســان 
ــه  ــتغر توجه ــايل س ــه وبالت ــه وواقع ــه ودين لذات
ــه منهــا، واإلنســان هــو  ــاة وإدراكــه لغايت يف الحي
ــه  ــدأ من ــذي تب ــو ال ــز األهــم يف الوجــود، فه الكن

األرسة واألمــة والحضــارة.
يف  املشــكالت  مــن  العديــد  لدينــا 
الحيــاة ومتطلبــات الحيــاة يف تزايــد ســواء 
عــى املســتوى الشــخيص أو املجتمعــي 
أو العاملــي، ودور األبطــال هنــا املبــادرة 
ــل  ــس التبت يف حــل هــذه اإلشــكاليات ولي
ــة مــن الســكينة  ــوس للوصــول لحال والجل
ال  أنــه  رغــم  الواقــع،  عــن  واالنفصــال 
ــي  ــي النف ــب العالج ــكار الجان ــا إن ميكنن
ــم  ــب مه ــو جان ــل ه ــي ب ــاد النف واإلرش
ــن  ــن م ــادة ولك ا خاصــة يف عــرص امل جــدًّ
قبــل املختصــن وليــس صانعــي الوهــم 

ــة. ــة والدهاقن ــن الكهن م

الجانب االجتماعي السياسي للترند

ــاج  ــوم اإلنســانية عــى أســاس أن اإلنســان نت ــات العل تقــوم إحــدى نظري
لتشــكالت اجتاعيــة تظهــر ضمــن اللغــة والثقافــة والديــن والعــادات، فهــو 
ــذا  ــر يف ه ــه، ويؤث ــأ في ــه ونش ــد علي ــذي وج ــدد ال ــوذج املح ــع النم إًذا يتب
الســائد القــرار الســيايس واالجتاعــي عــر املؤسســات التابعــة إمــا للســيايس 

ــاري. أو للتج
إن خطــورة هــذه النظــرة ليســت لكونهــا تفــرس الواقــع مــن منظــور معــن، 
بــل ألنهــا تعطيــه بعــًدا فلســفيا مســتنًدا عــى النســبية األخالقيــة، أي أن أي 
ُخلــق يعتمــد عــى مــكان النشــأة وكيفيتهــا وليــس لــه عالقــة بــأي بعــد آخــر، 
ــه  ــق علي ــا أن كل مــا يطل ــك اعترن ــإذا ســلمنا بذل ــا تكمــن الخطــورة، ف وهن
أنــه ُخلــق مثــل العــدل والصــدق، هــو أمــر نســبي، فإنــه ال يكــون ذا قيمــة 
ــرد  ــا الف ــي نشــأ فيه ــة الت ــا للســائد يف املجتمــع أو الثقاف ــا تبًع ــه وإمن يف ذات

فتكــون القيمــة نفســها نفعيــة.
وهــذا الســائد ليــس بريئـًـا جــاء مــن تلقــاء نفســه بــل مثــة أيــٍد تتحكــم بــه 
وفيــه، وإذا كانــت القــوة تســتطيع أن تغــر املعرفــة لــدى النــاس فهــي أيضــا 
تســتطيع أن تخلــق معرفــة أو مســلات ســائدة بــن النــاس يصعــب فكهــا إذا 

مل تأخــذ بعــض الوقــت للتدبــر والتفكــر فيــا يحــدث.
إن العــامل الغــريب اليــوم ال يريــد إعــادة اإلنســان إىل إنســانيته، بــل إنــه يريد 
تحويلــه إىل إنســان اآللــة والبهيمــة، وحتــى الخطــاب املوجــه إىل نفســه مبنــيٌّ 

عــى هــذا التوجــه ذاتــه.
إن العجيــب كل العجــب أن أصــداء مفــردة اإلنســانية والشــغف، والبحــث 
ــات  ــرة يف مجتمع ــذه الك ــودة به ــت موج ــا كان ــا، م ــة وغره ــن الحقيق ع
الشــباب العــرب قبــل خمســة عــر ســنة تقريبًــا، فلــاذا ظهــرت اآلن بهــذه 

الكثافــة؟
إن كل مــا يحــدث يجــري تحــت ضغــط الثقافــة العامليــة الغالبــة، وهــي 
بتســللها إىل كل إنســان عــر وســائل التواصــل االجتاعيــة تجعلــه- إن مل يكــن 
ــا ملــا يحــدث حولــه- يفكــر بعقــل األورويب ويــرى العــامل حولــه بعيــون  فطًن

خــراء أو زرقــاء أي عيــون األســياد املتحكمــن بالعــامل.

الوعي الذي ال يمكن تغافله
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أسوأ الخيبات خيبة الظلم
أعالمهــا،  نصبــت  قــد  الدنيــا  إن 
طريقهــا،  وخطــت  رواقهــا،  وفتحــت 
وأظهــرت جنباتهــا، فــكان لــكل مــن ذلــك 
وجهــة الخــر والحســنة والعــدل، ووجهــة 
كل  وســعى  والظلــم،  والســيئة  الــر 
ــر  ــرص الخ ــن أب ــه، فم ــل مأرب ــد لني واح
نــال الحســنة وســلك طريــق العــدل، 
غــره-  أال  -وظــن  الــر  أبــرص  ومــن 
ــأرشع يف  ــق، ف ــب الطري ــه وتنك ــي ب عم
ــاب  ــد خ ــم، )وق ــق الظل ــر ويف طري ال
مــن حمــل ظلــا(، وكتــب عــى قفــا 
ــم  ــه )اســتحوذ عليه ــم انحراف نفســه بقل

الشــيطان(.
ومســالك الشــيطان كلهــا ظلــات، 
وأعظمهــا ظلمــة الــرك، وإن مــن الظلــم 
ــق، وإن  هضــم الحــق بالتكــر عــى الخل
ــات  ــم ظل ــم- “والظل ــم الظل ــن أعظ م

يــوم القيامــة”-، ســفك الــدم الحــرام: ”ال 
ــا مل  ــه م ــد يف فســحة مــن دين ــزال العب ي
يصــب دمــا حرامــا”، أي دم هــو، والجــرأة 
ــات  ــل مركب ــة، ب ــأيت دفع ــدم ال ت ــى ال ع
فغــل  وكــر؛  -عجــب  بعضهــا،  تتبــع 

ــل. ــم فع ــتحالل ث ــظ؛ فاس ــد وغي وحق
اإلســالم،  يف  الــدم  تحريــم  وتقريــر 
شــامل كل دم، ملســلم وغــره، ألن الــرب 
جــل وعــال قــد أوجــد العبــد، وبــث فيــه 
ــا  ــا لــه، )ولقــد كرمن مــن روحــه تكرمي
ــه  ــد الل ــى عن ــل عي ــي آدم(، )إن مث بن
ــه  ــإن الل ــه ف ــل آدم(، ” …، ال ترب كمث

ــه”. ــى صورت ــق آدم ع خل
وهذا التكريم يستوجب:

ــه وعرضــه  ــظ دم اإلنســان ومال * حف

وأدبياته.
ــه  ــة واحرام ــه املعنوي ــظ حقوق * حف

ــزازه. ــره وإع وتقدي
* حفــظ كرامتــه ولــو حــال موتــه، 

لبقــاء تكرميــه.

* مراعاة حقه العام.
عنــه،  الظلــم  صــور  كل  دفــع   *
ــه،  ــت علي ــا إن وقع ــى رفعه ــل ع والعم
مكانهــا. واإلحســان  العــدل  وإحــالل 

العــدل  تثبيــت قواعــد وقــرارات   *
األرسي، بدفــع ورفــع الظلــم عــن األرسة.

الوطــن واملواطــن، ببــث  * حايــة 
ــى  ــاظ ع ــايب، والحف ــاون اإليج روح التع
مقــدرات األوطــان املاديــة واملعنويــة، 
ورعايــة وتفعيــل كل عوامــل اإلنتــاج، 
والعمــل عــى توزيــع الــروة بالعــدل 
مــن  لننجــو  الخلــق عمومــا،  ورحمــة 

الوقــوع يف خيبــة الظلــم:
ــا(، أي  ــل ظل ــن حم ــاب م ــد خ )وق
شــكل مــن أشــكال الظلــم كان، ألننــا 
عندهــا ســنكون ممــن: )اســتحوذ عليهــم 

ــل. ــز وج ــه ع ــوذا بالل ــيطان(، ع الش

أ.د/ سمر مراد

ملــا اعتــى ســدة عــرش العلــم 
العلــم؛  يف  دعاميــص  والديــن 
والتخلــف،  بالجهــل  جهابــذة 
ــى  ــة ع ــة الخاص ــت املصلح قُّدم
بــن املصالــح  العامــة، وُخلِــط 
واملفاســد، حتــى أصبــح تتبــع 
رخــص العلــاء أســاس قيــادة 
الجهلــة حافلة، إلشــباع شــهواتهم 
الفــوىض  وخلــق  ورغباتهــم، 
ــاس،  ــن الن ــوى ب ــة يف الفت العلمي
حتــى جعلــوا الواحــد منهــم يظن 
حــالل  عــى  قائــم  الديــن  أن 

وحــرام فقــط، فخلطــوا بــن الصغائــر والكبائــر، حتــى 
أخــذت الصغائــر عندهــم حكــم الكبائــر، فصــارت كل 

معصيــة أو ذنــب كبــرة.
ــروه  ــذ املك ــروه، فأخ ــرم واملك ــن املح ــوا ب وخلط
حكــم الحــرام فأصبــح محرمــاُ، وخلطــوا بــن مــا يحّكــم 
الــرع فيــه، وبــن مــا تحّكــم العــادات فيــه واألعــراف 

رشعــا، فأوصلــوا النــاس إىل: إمــا حــالل وإمــا حــرام!
ــدوب  ــروه واملن ــاح واملك ــف املب ــل وأوق ــا عط  م
ــالم  ــطية اإلس ــن وس ــاد ع ــك إىل االبتع ــره، أدى ذل وغ
ــن  ــات وم ــه األولوي ــن فق ــن أن م ــر مدرك ــه، غ وأهل
أســس مقاصــد الديــن، دفــع كبــرة بصغــرة، ألن دفــع 
الــرر أوىل مــن جلــب املصلحــة؛ إذ دفــع الــرر 
ــد  ــر الواح ــد يضط ــال: ق ــط مث ــه، أبس ــة بذات مصلح
ــم  ــاء يف حك ــالف العل ــع اخت ــه- م ــق لحيت ــأن يحل ب
ــن  ــدم م ــا يُق ــه، فأيه ــة عمل ــبب سياس ــا- بس حلقه
حيــث املصلحــة، تــرك العمــل مــن أجــل اللحيــة 

فيلحقــه دمــار أهلــه وعيالــه، 
أم حلقهــا مــع املحافظــة عــى 

ــه؟! ــه وأهل نفس
األمــور،  تقــاس  هــذا  عــى 
بخــالف مــا يدنــدن عليــه البعــض 
لجهلهــم وابتعادهــم عــن الفقــه 
ــا  ــم م ــن بعظ ــر آبه ــه، غ وأهل
وأنفســهم،  أيديهــم  اقرفــت 
مســتغلن جهــل العامــة وحســن 
ــة  ــا أدى إىل والدة ثل ــم، م نواياه
مــن املتشــددين بــال علــم وفقــه؛ 
فخلطــوا بــن الفقــه وأصولــه، 
ــر  ــن الصغائ ــة، وب ــة الرعي ــد والسياس ــن املقاص وب
األحــكام  وبــن  واملبــاح،  املكــروه  وبــن  والكبائــر، 
رعــاة  الجهلــة  لهــؤالء  فمــن  والدنيويــة،  الدينيــة 

الضــالل والضاللــة؟!
وملــا أصبــح هــذا الجاهــل يف صلــب القضيــة، تغــر 
رأيــه يف الحكــم عــى األمــر، ألن املعطيــات عنــده 
ــج،  ــج الحج ــم وتخري ــاء الته ــدأ بإلق ــرت، فب ــد تغ ق
لينقــذ نفســه مــا وقعــت فيــه مــن تغــر قــول ورأي 
لتغــر الحــال، فلــاذا مل يضــع نفســه -مجــازا- يف 
ــم  ــا حك ــر م ــره؛ بغ ــا لغ ــم عليه ــي حك ــكلة الت املش
ــدل  ــا ي ــى يشء، فإمن ــذا ع ــا لنفســه؟!! إن دل ه عليه
عــى جهلــه، وأنــه ليــس أهــال ملــا يظــن نفســه أهــال 
ــرة  ــات، فالع ــهادات والدرج ــى الش ــال أع ــه، وإن ن ل
ــه عــى اســتنباط  ــه عــى فهــم الواقــع، ومقدرت بقدرت
األحــكام بفقــه أهــل الفقــه، وشــهادة مــن يُشــهد لهــم 

ــة. ــم والحكم بالعل

الحكم بجهل واالنسحاب بصمت
أ/ حمزة الشوابكة

موعظة من خطبة 
للشيخ/ عمر ابن حفيظ

إنَّ ِمــن أعظــِم مجــاالِت تقــوى 
ــاِد  ــزاِن يف االعت ــَة املي ــه إقام الل
ــاِء  ــه، وااللتج ــوكُّل علي ــه، والت علي
بريعِتــه  والعمــِل  إليــه، 
األســباِب  وإقامــِة  وتوجيهاتــه، 
ــَق  ــإنَّ خال ــاس؛ ف ــذا األس ــى ه ع
ــِده  ــن بي ــاب َم األســباِب ربَّ األرب
ملكــوُت كلِّ يشء جعــل منــاَط 
التكليــِف بُقــدرات يعطينــا إيَّاهــا 
واســتطاعاٍت يهبُنــا إيَّاهــا، يف بحــر 
ــا يدخــل  أســباٍب ومســبَّبَات؛ في
ــارات  ــف واالختي ــِر التكلي يف دوائ

املوهوبــات لهــذا الصنــِف مــن املخلوقــات ِمــن اإلنــِس والجــنِّ عــى ظهــِر 
هــذه األرض.

 وبترصُِّفهــم يف اختياراتِهــم تصــدُر جميــُع أعالِهــم، ومنهــا مــا يحصــل 
عــى ظهــِر األرض ِمــن عالقــات، وِمــن نزاعــات وخصومــات، وِمــن حــروٍب 
ــن  ــٍة وخشــيات، وِم ــن إناب ــاٍت يف الشــهوات، وِم ــن انطالق ــالت، وِم ومقاتَ
أعــاٍل صالحــاٍت وطاعــات، وِمــن ِقيَــٍم ومــكارَم وعبــاداٍت؛ كل هــذا 
جــاٍر عــى ظهــِر األرِض باســتعاِل اإلنــِس والجــنِّ لِــا أوتــوا ِمــن اختيــاٍر 
ــاَب  ــزل الكت ــاوات، وأن ــن والس ــا ربُّ األرض ــم إيَّاه ــتطاعات أعطاه واس
وأرســل الرســَل الذيــن ختَمهــم بســيِِّد األحبــاب صــى اللــه عليــه وســلم.

ــَه إال  ــن شــهَد أن الَّ إل ق وأنــاَب ممَّ فوجــب عــى كُلِّ َمــن آمــَن وصــدَّ
ــاِة عــى االعتــاِد  ــُه وأنَّ محمــداً رســوُل اللــه أن يبنــَي مســارَه يف الحي الل
عــى اللــه واالســتناِد إليــه، وااللتجــاِء إليــه والتــوكُِّل عليــه، والتفويــِض لــه 
-َجــلَّ جاللــه- عامــالً يف كُلِّ مســتطاِعه يف شــؤوِن حياتـِـه، مطَعــاً ومَربــا، 
وملبَســاً ومنَكحــاً، ومســكناً ومركبــاً، وبيعــاً ورشاًء، وأخــًذا وعطــاًء.. وجميــُع 
ــًة للــه  مــا ينطلــق بــه، عــى نورانيــِة منهــِج اللــِه مقيــاً لألســباب؛ عبوديَّ
ــي  ــتقامُة الت ــُل االس ــاة، وتحص ــتقرُّ الحي ــك تس ــه، وبذل ــى الل ــداً ع معتم
ــِن  ــم لزي ــوِل ربِّك ــود يف ق ــورِة ه ــالِة يف س ــَم الرس ــيََّب خات ــا ش ــر به األم
ــا  ــُه مِبَ ــْوا ۚ إِنَّ ــَك َواَل تَطَْغ ــاَب َمَع ــن تَ ــرَْت َوَم ــَا أُِم ــتَِقْم كَ ــود: ﴿فَاْس الوج

ــٌر﴾. ــوَن بَِص تَْعَملُ

أســاء اللــه الحســنى هــي األســاء التــي 
لنفســه  -تعــاىل-  اللــه  اختارهــا ورضيهــا 
ــالم؛  ــالة والس ــه الص ــي علي ــه النب ــا ل وأثبته
ــي  ــه، وهــي الت ــة ب ــاس معرف ــه أكــر الن ألنّ
صّدقهــا املؤمنــون وآمنــوا بهــا، وأّمــا عددهــا 
فهــو يف علــم اللــه -تعــاىل-، قــال رســول 
اللــه -صــّى اللــه عليــه وســلّم : »مــا أصــاب 
عبــًدا قــط هــمٌّ وال حــزٌن فقــال : اللهــم إين 
عبــُدك، وابــُن عبــِدك وابــُن أمِتــك، ناصيتــي 
بيــِدك، مــاٍض يّف حكُمــك، عــدٌل يّف قضــاُؤك، 
ــه  ــميَت ب ــك، س ــو ل ــٍم ه ــكلِّ اس ــألُك ب أس
نفَســك، أو علمتــه أحــًدا مــن خلِقــك، أو 
اســتأثرت بــه يف علــِم الغيــِب عنــدك أن 
تجعــَل القــرآَن ربيــَع قلبــي، ونــوَر صــدري، 
ــي إال  ــي وغم ــاَب هم ــزين، وذه ــالَء ح وج
ــه  ــه مكان ــه وأبدل ــه وغمَّ ــُه همَّ ــب الل أذه
ــوَل  ــوا: أفــال نتعلمهــن يــا رس ــا«، قال فرًح
ــمُعهن  ــن يس ــي مل ــل ينبغ ــال : »ب ــِه، ق الل
ــان  ــن حب أن يتعلَمهــن« أخرجــه أحمــد واب

ــراين. والط
اللــه  أســاء  معرفــة  أهميّــة  تكمــن 
ــأيت: ــا ي ــا م ــرة، ومنه ــور كث ــنى يف أم الحس
معرفــة أســاء اللــه الحســنى واالشــتغال 
بفهمهــا، هــو أعــى املطالــب التــي يشــتغل 
ــّد أرشف  ــا يُع ــم به ــون العل ــد؛ لِك ــا العب به
باللــه  متعلــق  ألنّــه  واملعــارف  العلــوم 
-تعــاىل، لــذا حــرص نبينــا الكريــم عــى 
ــّا  ــة م ــه للصحاب ــه وتوضيح ــاء ببيان االعتن

منع اختالفهم فيه كاختالفهم يف األحكام.

معرفــة أســاء اللــه الحســنى وفهــم 

معانيهــا هــو الطريــق ملعرفــة اللــه والتقــرّب 

محبّتــه  إىل  بــدوره  يــؤّدي  وهــذا  منــه، 

ــة  ــق الســعادة الحقيقيّ وخشــيته، مــّا يُحّق

ــان  ــل اإلمي ــك أص ــون ذل ــة لك ــد، إضاف للعب

العبــد  معرفــة  ازدادت  فكلّــا  وغايتــه؛ 

ــه  ــه وثقت ــه الحســنى ازداد إميان بأســاء الل

بــه، وكونهــا تشــمل أنــواع التوحيــد الثالثــة: 

األســاء  وتوحيــد  واأللوهيــة،  الربوبيــة، 

والصفــات.

ــد  ــم األســاء الحســنى اشــتغال العب  عل

فحقيقــة  أِلجلهــا؛  ُخلِــق  التــي  بالغايــة 
اإلميــان ال تتوقّــف عــى التلّفــظ بألفــاظ 
اإلميــان فقــط فحســب، إمّنــا مبعرفــة العبــد 
لخالقــه وعبادتــه عــى أكمــل وجــه، وال 
ــك إاّل بإشــغال النفــس يف معرفــة  يكــون ذل
وفهــم أســاء اللــه الحســنى؛ كونهــا األصــل 
يف معرفــة كّل معلــوم؛ ســواًء كان خلقــاً 
أو أمــراً للــه، أو كان علــاً مبــا كّونــه أو 
رشعــه لعبــاده؛ فمصــدر كّل معلــوم مرتبــط 

ــنى. ــه الحس ــاء الل ــارشة بأس مب
قــال تعــاىل يف ســورة اإلرساء اآليــة )110(: 
ــا  ــَنۖ  أَيًّــا مَّ “قـُـِل اْدُعــوا اللَّــَه أَِو اْدُعــوا الرَّْحَمٰ
ــْر  ــَنٰى ۚ َواَل تَْجَه ــَاُء الُْحْس ــُه اأْلَْس ــوا فَلَ تَْدُع
ــَك  ــْنَ َذٰلِ ــغِ بَ ــا َوابْتَ ــْت ِبَه ــَك َواَل تَُخاِف ِبَصاَلتِ

ــِبياًل«. َس
فكلــا حقــق العبــد أســاء اللــه وصفاته 
ــدا،  ــل توحي ــم وأكم ــال كان أعظ ــا وعم عل
ومنهــا: الصــر عــى املكروهــات واملصائــب 
النازلــة بالعبــد، فهــو ســبحانه حكيــم عليــم، 
ــم أحــدا فمــن عــرف  حكــم عــدل، وال يظل
ــه وقــدره. ورد  ــك صــر عــى قضائ ــاً كذل رب
الفضــل  الريفــة  النبويّــة  األحاديــث  يف 
العظيــم الــذي ينالــه املســلم بحفــظ أســاء 
ــك مــا ورد عــن أيب  ــه الحســنى ومــن ذل الل
ــه  ــه- عــن رســول الل ــه عن ــرة -ريض الل هري
ــِه  ــال: )لِلَّ ــه ق ــه وســلّم- أنّ ــه علي -صــّى الل
ــًدا، ال  ــٌة إالَّ واِح ــًا، ِمئَ ــُعوَن اْس ــَعٌة وتِْس تِْس

ــَة(. ــَل الَجنَّ ــٌد إالَّ َدَخ ــا أَح يَْحَفظُه

أسماء اهلل الحسنى وفضلها

القناعــات واملعتقــدات هــي الدوافــع للســلوك واملارســات، 
وهــي أس وأســاس األهــداف والغايــات يف الحيــاة؛ فنظــرًا 
ــم بحــق  ــة مــن مظــامل وجرائ ــه املليشــيات الحوثي ملــا تقــوم ب
اإلنســانية والديــن والوطــن؛ يجــب عــى الجميــع معرفــة 
ــم  ــن أفكاره ــباب م ــشء والش ــن الن ــه لتحص ــدون ب ــا يعتق م
ــا  ــل موجزه ــي يتمث ــمومة، والت ــم املس ــوداوية ومعتقداته الس

ــاآليت: ب
1- اإلمامــة أو الخالفــة: تعــد أعظــم األركان بعــد الشــهادتن، 
ــة  ــب، ولألمئ ــن أيب طال ــي ب ــة لع ــى أن اإلمام ــص ع ــي تن وه
ــة  ــارق األم ــي أن يف ــه، وال يجــوز للنب ــن ذريت ــي عــر م االثن
دون تعيــن اإلمــام مــن بعــده ألنهــا ال تخضــع للــرأي واملشــورة، 
وتعــّد اإلمامــة كالنبــّوة مــن حيــث العصمــة مــن جميــع 
الّذنــوب منــذ الــوالدة، ويجــب أن ينــص اإلمــام الســابق عــى 

ــاب. ــف وال االنتخ ــن ال بالوص ــق بالع الالح
2- العصمــة: يــرى الشــيعة االثنــى عريــة أن اللــه أعطــى 
ــت  ــن أهــل البي ــي عــر م ــة االثن ــم لألمئ ــاء ث ــة لألنبي العصم
ليكونــوا دليــال للمســلمن، بحيــث ال يقــع منهــم خطــأ وال 
ــاء  ــغ بعضهــم وجعــل مرتبــة اإلمــام فــوق األنبي ســهو، بــل بال
ــة  ــة فلســفية “ألن عصم ــك بأدل ــات ذل ــاول إثب ــة، وح واملالئك
املعصــوم إمنــا كانــت بســبب املنزلــة العاليــة واملقــام املحمــود 
ــي مرســل، وأيضــا بســبب  ــك مقــرب وال نب ــذي ال يبلغــه مل ال
ــع  ــيطرتها جمي ــا وس ــع لوالياته ــي تخض ــة الت ــه التكويني خالفت
ــي، ص 52«. ذرات هــذا الكــون” »الحكومــة اإلســالمية الخمين
ــظ  ــيعة بحف ــن الش ــر م ــد كث ــم: ال يعتق ــرآن الكري 3- الق
القــرآن الكريــم مــن التحريــف والزيــادة والنقصــان، وقــد جمــع 

ــاً  ــرآن كتاب ــف الق ــات تحري ــريس يف إثب ــوري الط ــم الن محدثه
ــف  ــات تحري ــاب يف إثب ــل الِخط ــّاه: »فْص ــم س ــاً الحج ضخ
كتــاب رب األربــاب« وجمــع فيــه أكــر مــن ألفــي روايــة تنــص 
ــاء  ــن فقه ــر م ــوال الكث ــه أق ــع في ــا جم ــف، ك ــى التحري ع

ــك. ــروا بذل ــن أق ــن الذي ــن واملتأخري الشــيعة املتقدم
4- انتظــار املهــدي: وهــو لــدى االثنــي عريــة محمــد 
والقائــم،  الحجــة  أســائه  ومــن  العســكري،  الحســن  بــن 
ويقولــون إنــه ولــد ســنة 255هـــ واختفــى يف رسداب رُسَّ مــْن 
رأى )ســامراء( ســنة 265هـــ، وســيخرج يف آخــر الزمــان وينتقــم 
مــن أعدائهــم، كــا ســيُخرج الصحابــة مــن قبورهــم ويعذبهــم 

ــا. ــه عنه ــر ريض الل ــر وعم ــو بك ــم أب ــم، وأوله ويحرقه
ويرقــب الشــيعة الفــرس أن ينتقــم املهــدي لهــم مــن 
العــرب أيضــا، فيقولــون “عــن أيب عبــد اللــه أنــه قــال: إذا خــرج 
القائــم مل يكــن بينــه وبــن العــرب وقريــش إال الســيف” »بحــار 

ــي، 355/52«. ــوار للمجل األن
5- تكفــر معظــم الصحابــة: مــع أن هنــاك خالفــا بــن 
أن  إال  الصحابــة،  مــن  موقفهــم  بشــأن  الشــيعة  طوائــف 
ــردة،  ــم بال ــة ويصفونه ــرون معظــم الصحاب ــم يكّف ــر منه الكث
ــال  ــددا قلي ــان، ويســتثنون ع ــر وعث ــر وعم ــا بك وخصوصــاً أب
مــن الصحابــة “املنتجبــن”، وقــد ال يزيــد عددهــم عــن ثالثــة 
ــو ذر  ــود وأب ــن األس ــداد ب ــم املق ــم- وه ــد بعضه ــط –عن فق

الغفــاري وســلان الفــاريس.
ــيدة  ــيعة أن الس ــرى الش ــي: ي ــات النب ــن يف زوج 6- الطع
عائشــة زوجــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم خالفــت الــرع 
وخرجــت عــى اإلمــام عــي ومل تحقــن دمــاء املســلمن، ومبــا 

ــم قصصــا  ــد وضــع بعضه ــر أيضــا فق ــه أيب بك ــت ابن ــا كان أنه
تتهمهــا بالتآمــر عــى النبــي وإيذائــه، بــل ومارســة الفاحشــة، 

ــور. ــم بّرأهــا يف ســورة الن مــع أن القــرآن الكري
يقــول محمــد بــن حســن الشــرازي القمــّي “مــا يــدل عى 
إمامــة أمئتنــا االثنــي عــر أن عائشــة كافــرة مســتحقة للنــار” 

»األربعــن يف إمامــة األمئــة الطاهريــن للقمــي، ص 615«.
ــوازم االعتقــاد،  7- التقيــة: تعــد مــن أصــول الديــن ومــن ل
ــم،  ــر منه ــد الكث ــه عن ــة ل ــن ال تقي ــان مل ــن وال إمي ــل ال دي ب
ــه “إن تســعة أعشــار  حيــث يــروون عــن جعفــر الصــادق قول
الديــن يف التقيــة، وال ديــن ملــن ال تقيــة لــه”، وهــذا االعتقــاد 
مــن  فهــو  الشــيعة عقيــدة رسيــة،  يجعــل مــن مذهــب 
املعتقــدات النــادرة التــي تدعــو أتباعهــا إىل إخفــاء معتقداتهــم 

وإظهــار نقيضهــا دون رضورة.
8- زواج املتعــة: يخالــف الشــيعة عامــة املســلمن بإباحتهــم 
ــه  ــات عــن فضل ــم رواي ــل وينســبون إىل أمئته ــة ب ــزواج املتع ل
ــن  ــح ب ــا: “روى صال ــادة، ومنه ــن العب ــوع م ــه ن ــه، وكأن وثواب
عقبــة عــن أبيــه عــن أيب جعفــر عليــه الســالم، قــال قلــت لــه: 
للمتمتــع ثــواب؟ قــال: إن كان يريــد بذلــك وجــه اللــه تعــاىل 
ــه  ــب الل ــة إال كت ــا كلم ــا، مل يكلمه ــن أنكره ــى م ــاً ع وخالف
ــه  ــه ل ــا إال كتــب الل ــده إليه ــه بهــا حســنة، ومل ميــد ي تعــاىل ل
حســنة، فــإذا دنــا منهــا غفــر اللــه تعــاىل لــه بذلــك ذنبــاً، فــإذا 
ــّر مــن املــاء عــى شــعره،  ــا م ــه بقــدر م ــه ل اغتســل غفــر الل
قلــت: بعــدد الشــعر؟ قــال: نعــم بعــدد الشــعر” »مــن ال 

ــدوق، 302/3«. ــه، الص ــره الفقي يح

أهم معتقدات االثنى عشرية التي تنتمي لها جماعة الحوثي
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املصنعــة  العلميــة  الــركات  تتنافــس 
للروبوتــات البتــكار منــاذج متطــورة ميكنهــا 
ــة،  ــن االحتياجــات املختلف ــد م ــة العدي تلبي
ــن  ــا م خصوصــا يف مجــاالت الطــب، وغره

ــة. ــاالت املختلف املج
والهائــل  الكبــر  التطــور  ويســاهم 
والرقائــق  الصناعــي  الــذكاء  مجــال  يف 
املدّعــم  واملعقــد  الدقيــق  وامليكانيــك 
زيــادة رسعــة  املتطــورة يف  بالتكنولوجيــا 
أصنافهــا  وتعــدد  الروبوتــات  تطــور 
وأحجامهــا، األمــر الــذي أنتــج سلســلة مــن 
ــا: ــذه أبرزه ــدا، وه ــة ج ــات الغريب الروبوت

روبوت »ميتا برد«
ــة  ــوت »METABIRD« مبثاب ــر روب يعت
طائــرة مــن دون طيــار، يــكاد ال ميكــن متييزه 
عــن الطيــور الحقيقيــة، ويعتمــد عــى مبــدأ 
املحــاكاة الحيويــة مــن »BIONIC BIRD«؛ 
ويعتــر مبــدأ املحــاكاة الحيويــة عبــارة عــن 
تكــرار خصائــص أو آليــات عمــل األشــياء 
بنجــاح  الطبيعــة  يف  بالفعــل  املوجــودة 

ودقــة.
ــي تأخــذ شــكل الطــر  ــرة الت ــزن الطائ ت
أقــل مــن 10 غرامــات وال تحتــوي عــى 
للمنــاورة،  آمنــة  يجعلهــا  مــا  مــراوح، 
ــن  ــة م ــة مصنوع ــة مرن ــا زودت بأجنح ك
ــون والبوليمــرات الكريســتالية  ــاف الكرب ألي
الســائلة، أمــا بالنســبة للجســم نفســه فهــو 
ــو ال  ــك فه ــة، لذل ــوة متين ــن رغ ــوع م مصن
يتأثــر بامليــاه والصدمــات، وزود ببطاريــة 
تســاعده عــى التحليــق ملــدة 10 دقائــق 
جهــاز  خــالل  مــن  بــه  التحكــم  ويتــم 

الهاتــف الجــوال ببســاطة.

)BAT BOT( »روبوت »بات بوت
كاليفورنيــا  معهــد  يف  باحثــون  قــام 
للتكنولوجيــا وجامعــة إلينــوي يف أوربانــا 
طــران  آليــات  إنشــاء  بإعــادة  شــامبن 
الخفافيــش الرئيســية وتضمينهــا يف روبــوت 

»بــات بــوت”.
ــا ويطــر  ــوت حــوايل 93 غراًم ــزن الروب ي
ــيليكوين  ــاء س ــن غش ــة م ــة مصنوع بأجنح
قابــل للتمــدد بســهولة. ميكــن للروبــوت 
ــا  ــا ويفكه ــة ويثنيه ــكل األجنح ــر ش أن يغ

الكتفــن  طــي  يســتطيع  كــا  ببســاطة، 
واملرفقــن واملعصمــن والســاقن.

وأجهــزة  الكمبيوتــر  تضمــن  وتــم 
ــد  ــوت«، وتوج ــات ب ــعار يف رأس »ب االستش
خمســة محــركات دقيقــة عــى طــول العمود 
الفقــري، تؤمــن لــه القــدرة عــى تقليــد 
ــد مــن خــالل  ــرة بشــكل جي ــات الطائ الثدي

التحكــم بــه بجهــاز خــاص.
ــة  ــل األجنح ــه بفض ــون أن ــرح الباحث يق
املرنــة، فــإن الخفافيــش اآلليــة أكــر كفــاءة 
يف اســتخدام الطاقــة مــن الروبوتــات الطائرة 
األخــرى؛ فهــي خفيفــة الــوزن ورشــيقة، 
حيــث  مفيــدة  الروبوتــات  هــذه  تعتــر 
رباعيــة  املروحيــات  تصطــدم  أن  ميكــن 
املــراوح التقليديــة باألشــياء أو األشــخاص 
مســببة الــرر أو اإلصابــة، كــا هــو الحــال 

يف مواقــع البنــاء.

روبوت السلمندر »بلوروبوت«
 ،»PLEUROBOT« لروبــوت  ميكــن 
الــذي أنشــأه باحثــون يف املدرســة الفيدرالية 
 ،)EPFL( لــوزان  يف  التطبيقيــة  للفنــون 
ــاء  ــت امل ــباحة تح ــى األرض والس ــي ع امل
والتنقــل بــن االثنــن بنجــاح ماثــل للكائــن 
الروبــوت،  ولتطويــر  الســلمندر،  الرمــايئ 
الســينية  األشــعة  العلــاء  اســتخدم 
للســمندر ودرســوا كيفيــة عمــل هيكلــه 

العظمــي أثنــاء الحركــة.
ــذي  ويؤمــن مركــز الثقــل املنخفــض، وال
ــى أرض  ــرك ع ــان اآليل بالتح ــمح لإلنس يس
وعــرة دون أن يفقــد التــوازن، القــدرة عــى 
ــه أداة  ــا ميكــن أن تجعل ــا ك الســباحة أيًض

ــاذ. ــات البحــث واإلنق ــدة لعملي مفي
لدراســة  أيًضــا  الباحثــون  ويخطــط 
والجســم  الشــويك  الحبــل  بــن  التفاعــل 
أوليــك  املــروع،  لقائــد  وفًقــا  والبيئــة، 
ــل  ــذا التفاع ــم أســاس ه ــإن فه أيســرت، ف
وأجهــزة  عالجــات  تطويــر  يف  سيســاعد 
بشــلل  للمصابــن  لألعصــاب  تعويضيــة 

وبــر. نصفــي 

روبوت الثعبان املايئ »إيلوم«
يســمح الجســم الــذي يشــبه الثعبــان 
للروبــوت بالتحــرك بفعاليــة ليــس فقــط 

عى األرض، ولكن أيًضا يف املاء.
الروبوتــات  رشكــة  واســتعارت 
 »EELUME« لقــب  الرنويجيــة 

ف  تصميــم بهــد
ذايت  الحركــة روبــوت 
 ، مســتقل و

منحــه  حيــث 
جســمه النحيــف 

القــدرة  واملــرن 
يف  العمــل  عــى 

الضيقــة  األماكــن 
تســتطيع  ال  حيــث 

ــت  ــة تح ــات التقليدي املركب
فيهــا. الدخــول  املــاء 

الروبــوت  ويعتــر 
الثعبان »EELUME« مناســبًا 

لعمليــات التفتيــش واإلصالحــات 
املــاء  تحــت  للهيــاكل  الخفيفــة 
البحريــة  الريــاح  مــزارع  مثــل 
ومــزارع األســاك ومنشــآت النفط 

والغــاز وخطــوط األنابيــب، يتكــون الجهــاز 
مــن وحــدات ميكــن أن تكــون مرابطــة 
يف مجموعــات مختلفــة حســب املهمــة، 
ويتــم شــحن الروبــوت مــن محطــة اإلرســاء 
ــن أن  ــث ميك ــر بحي ــاع البح املوجــودة يف ق
يظــل تحــت املــاء باســتمرار وال يعتمــد عــى 

الجويــة. األحــوال 

»CRAM« روبوت الرصصور
كاليفورنيــا  جامعــة  يف  باحثــون  طــور 
لروبــوت  أوليــا  منوذجــا  »بــركي«، 
واســتوحى  الرصصــور،  يشــبه   »CRAM«
ــة  ــن الطريق ــوت م ــم الروب ــاء تصمي العل
ــن  ــا م ــرات ومناعته ــة الح ــدة لحرك الفري

التلــف.
ويحتــوي الروبــوت عــى هيــكل خارجــي 
مكــون مــن ألــواح قويــة وغطــاء ناعــم 
ــع  ــف م ــكل والتكي ــر الش ــه بتغي ــمح ل يس
ــل هــذا  الفجــوات الضيقــة جــًدا؛ ميكــن ملث
عــن  البحــث  يف  يســاعد  أن  الروبــوت 
األنقــاض  تحــت  وإنقاذهــم  األشــخاص 
ــزالزل  ــر وال ــة األعاص ــكلت نتيج ــي تش الت

واالنفجــارات.

»PARO« الروبوت العالجي
ــات  ــم الروبوت ــن أه ــر »PARO« م يعت

والــذي  لإلنســان  املصاحبــة  العالجيــة 

مــن  شــيباتا،  تاكانــوري  الدكتــور  طــوره 

ــة  ــوم الصناعي ــاين للعل ــي الياب املعهــد الوطن

املتقدمــة. والتكنولوجيــا 

إال  لألطفــال،  لعبــة  الروبــوت  ويشــبه 

أنــه يحتــوي عــى مستشــعرات الصــوت 

والضــوء ودرجــة الحــرارة، واملوضــع وأجهــزة 

 ”PARO“ االستشــعار واللمــس؛ يســتطيع

تحريــك ذيلــه وزعانفــه، وفتــح عينيــه عنــد 

مداعبتــه، وتقليــد أصــوات صغــر فقمــة 

ــة. حقيقي

ويتفاعــل مــع الكلــات التــي يســتخدمها 

صاحبهــا بشــكل متكــرر وميكنــه التعبــر 

عــن املشــاعر مثــل املفاجــأة والســعادة 

.”TRENDS“ والغضــب، بحســب موقــع

الروبــوت  مــع  التواصــل  ويعتــر 

»PARO« لــه نفــس تأثــر العــالج الــذي 

حيــث  الحقيقيــة،  الحيوانــات  تقدمــه 

أظهــر املــرىض تحســنا يف العوامــل النفســية 

النشــاط  عــن  فضــال  والفســيولوجية، 

االجتاعــي.

أغرب ٦ روبوتات توصل إليها العلم
مصطلــح  األشــخاص  مــن  الكثــر  يســتخدم 
“متعلــم” كداللــة عــى الثقافــة، ولكــّن الواقــع 
يقــول: إن التعليــم والثقافــة ليســا مرادفــن ملعنــى 
ــم  ــن التعلي ــه م ــون حظ ــد يك ــف ق ــد، فمثّق واح
بســيطًا، واملتعلــم قــد يكــون شــديد االنغــالق 
ــع  ــا أن نض ــة، وإن أردن ــع الثقاف ــن مناب ــًدا ع وبعي
ــي  ــة فه ــاه الثقاف ــوة األوىل باتج ــوق الخط ــا ف يدن
األدب، حيــث نجــد دور األدب يف تعميــق الثقافــة 

ــوم. ــى الي ــدم وحت ــذ الق ــّذر من ُمتج
هنالــك مبــادئ شــديدة االنتشــار يف الكثــر 
ــل مــن دور األدب يف تعميــق  مــن املجتمعــات تقلّ
الثقافــة، فالروايــة، والقصــة القصــرة، والشــعر، 
تعتــر  األدبيــة  األنــواع  مــن  وغرهــا  والبالغــة 
الكتــب  بــأن  االعتقــاد  يســود  بينــا  للرفيــه، 
ــا  ــات الخالصــة هــي م ــة للمعلوم ــة الحامل الرسديّ

يبنــي ويعّمــق الثقافــة.
والحقيقــة أن هــذه النظــرة غــر موضوعيّــة، 
ــاك  ــس هن ــر رديء ولي ــد وآخ ــاب جي ــك كت فهنال
ــره،  ــن غ ــة م ــل أهمي ــل أق ــكل كام ــون أديب بش ل
فالكتــاب الــرسدّي الجــدّي العميــق قــد يحمــل مــن 
املعلومــات مــا هــو مغلــوط أو مــا يــدّس الُســّم يف 

ــه. ــن نفع ــر م العســل فيكــون رضره أك
ــة  ــة أو قص ــكل رواي ــاب األديب يف ش ــا الكت بين
ــري  ــا ي ــة م ــع الثقاف ــن مناب ــد يحــوي م قصــرة ق
معرفــة الفــرد مبراحــل، ناهيــك عــن أنــه ال يوجــد 
قانــون مينــع تحصيــل الثقافــة مــع االســتمتاع، فــال 

ــا. ــًا لتكــون مثقًف يجــب أن تكــون متجه
إن نظرنــا للحضــارات الســابقة ســنجد األدب 
يــرب عميًقــا يف أساســها، فــال توجــد حضــارة 
واحــدة؛ مينيــة، مرصيــة، بابليــة، يونانيــة، آشــورية، 
ــاطر  ــص واألس ــى القص ــَن ع ــة... مل ت ــا، صيني ماي
وهــي الجــد البعيــد لألعــال األدبيــة بشــكلها 

ــايل. الح
فهــذه األســاطر عنــد تحليلهــا وقراءتهــا بعنايــة 
ســنجد أنهــا تؤســس للقيــم، لبنــاء املجتمعــات، بــل 
ــن  ــث ع ــر للبح ــاوالت الب ــو مح ــا ه كان بعضه
ــكار  ــن األف ــر م ــل الكث ــداء، ب ــن واالهت ــه والدي الل
العلميــة بــدأت كقصــة يف أســطورة أدبيــة قــرر 
ــن  ــذا فم ــق، ل ــة والتحّق ــا للتجرب ــامل أن يخضعه ع
األدب نشــأت املعرفــة البريّــة التــي بنيــت عليهــا 
ثقافــة البــر مســتقباًل، ومــن هنــا كان دور األدب 

ــة. ــق الثقاف يف تعمي
اللغــة هــي أحــد أهــم العوامــل املشــركة بــن 
ــوع أديب  ــاء أي ن ــن إنش ــال ميك ــة، ف األدب والثقاف
إال باســتخدام جيــد وســليم للغــة، فــاألدب بــال 
ــكار،  ــا وال أف ــة فيه لغــة هــو رّص لكلــات ال جزال
الصعــب عــى مــن ال  والثقافــة كذلــك، فمــن 

يعــرف القــراءة والكتابــة أن يتثّقــف.
ولغتــه  جــودة  أكــر  األدب  كان  فكلــا  لــذا 
ــد  ــه بالجدي ــارف قارئ ــرى مع ــا أث ــا، كل ــى رقيًّ أع
مــن املعــارف، فهــذه صــور بيانيــة مبدعــة يف 
ــت  ــيقي يف بي ــرس موس ــذا ج ــّوقة، وه ــة مش رواي
شــعر، فتســمو روحــك أكــر وأكــر ليتفتــح عقلــك 
عــى اســتيعاب الجــال وتــذّوق املعنــى، وانفتــاح 

ــد. ــم وجدي ــو قي ــا ه ــى كل م ــل ع العق

معرفــة  بــن  يخلطــون  أخــرى  مــرة  الكثــر 
ــر  ــول نه ــل: أط ــابقات، مث ــج املس ــات برام معلوم
يف العــامل، وأقــدم مدينــة يف التاريــخ، وعــدد عظــام 
ــوع مــن  ــذا الن ــة، فه ــن الثقاف جســم األنســان، وب
ــو  ــة، ه ــن الثقاف ــون ع ــا يك ــد م ــو أبع ــة ه املعرف
فقــط حفــظ جيــد ملعلومــات ميكــن الحصــول عليها 
قدميًــا بإخــراج املوســوعة مــن رّف املكتبــة، وحديثـًـا 

ــل. ــث جوج ــرك بح ــر مح ــة ذر ع بضغط
أمــا الثقافــة فهــي قدرتــك عــى قــراءة مــا وراء 
ــي  ــى التخطّ ــم، ع ــل والفه ــى التحلي ــطور، ع الس
ملــا هــو أعمــق مــن ســطح النصــح الواضــح لعمــق 
معانيــه وترتيــب أفــكاره، هــي فهــم فلســفة الحيــاة 
ــل وتخــرج  ــم وترصــد وتحلّ ــى أن تفه ــك ع وقدرت

بــرأي نابــع مــن داخلــك ومــن عقلــك أنــت.
لــذا أي نبــع ميكنــه أن يأخــذك معــه لتفهــم 
ــوات  ــق يف حي ــن األدب، لتتعّم ــة م النفــس البري
البــر ودوافعهــم، جملهــم القريبــة والتــي ترمــي 
ــّص األديب  ــت يف الن ــواء تعّمق ــد، فس ــو أبع ــا ه مل
نفســه بحكايتــه وحــواره وشــخوصه، يف مأســاة 
ــت  ــم، أو تعمق ــم ودوافعه ــه ورؤاه ــاة أبطال ومله
يف مقصــد األديــب مــن النــص، يف رؤيتــه يف منهجــه 

ــك. ــا لعقل ــد أن يوصله ــي يري ــالته الت ورس
كل هــذا هــو دور األدب يف تعميــق الثقافــة 
ــا، فــاألدب يعمــل كاملعلّــم والصديــق واملــدرب  حقًّ
ــد اســتخدام  ــأن تجي ــة ليصــل بــك ب يف هــذه الحال

ــة. ــك الخاص ــروج برؤيت ــر للخ ــك يف التفك عقل
األدب باســتطاعته أن يرحــل بــك بعيــًدا دون أن 
ــة  ــل مــن معرف ــوم تنه ــت الي ــادر مقعــدك، فأن تغ
أخيــل  أبطالــه  مــع  تعيــش  وأنــت  هومــروس 

وهكتــور وأجامنــون يف اإلليــاذة.
ــرك  ــي لت ــع دانت ــم م ــب إىل الجحي ــًدا تذه وغ
وراءك كل أمــل كــا تقــول النقــوش عــى جدرانــه، 
أمــا اليــوم فســتعيش مــع أرسة صينيــة بســيطة يف 
ــث تعــاين مــع  ــة حي فــرة املجاعــة يف األرض الطيب
خيــال بــرل بــاك، وتعيــش الوطــن يف أبيــات أحمــد 

مطــر.
يف  الحريــة  أجــل  مــن  العبيــد  مــع  تقاتــل 
مقامــر  مشــاعر  عــى  وتتعــرف  ســبارتكوس، 
ــر”  ــة يف “املقام ــورد التهلك ــرة م ــه املقام ــودي ب ت
لديستوفيســي، تعيــش تناقــض رجــل األرسة القــوي 
يف بيتــه واملتناقــض خارجــة يف الثالثيــة بــن حــروف 
نجيــب محفــوظ، وتتعــرّف عــى نكبــة األندلــس يف 

ــور. ــوى عاش ــكار رض ــة وأف ــة غرناط ثالثي
ــن  ــل م ــاب أديب تنه ــع كل كت ــد م ــذا تج وهك
أفــكاره أنــك ازددت ثقافــة ومعرفــة، بالتاريــخ 
ــفة  ــا والفلس ــة بالجغرافي ــس البري ــامل والنف والع
ــع  ــن نب ــل م ــل لتنه ــاب ترح ــوم، ويف كل كت والعل

ــة. ــة ثقاف ــر معرف ــت أك ــود وأن ــكار لتع األف
منــذ  كان  الثقافــة  تعميــق  يف  األدب  دور  إن 
األزل ولــن ينتهــي حتــى تجــّف كافـّـة األحبــار عــى 
وجــه البســيطة، وتجــف قريحــة البــر عــن إبــداع 

ــن األدب. ــد م املزي

دالالت ومعاني التعلم والثقافة واألدب

أّن  املعاجــم  تظهــر 
كلمــة ثقافــة مرتبطة من 
ــة  ــى والدالل ــث املعن حي
ــذي  ــف” ال ــل “ثق بالفع
ــم،  ــذق، والفه ــد الح يفي
واملهــارة،  والفطنــة، 
التعليــم،  وحســن 
والخلــق  والتقويــم، 

. ملســتمّر ا
أدب  كلمــة  وأّن 
حيــث  مــن  مرتبطــة 
ــالث  ــة بث ــى والدالل املعن
ــدأب  ــات “األدب وال كل
الدعــاء،  أي  واألَدب”، 

والعجــب، والدعــوة إىل الطعــام، وإىل املحامــد، وتــرك املقابــح، وإىل 
ــد، وإىل التحــّي بالظــرف، وباألخــالق الكرميــة، وفــق  العمــل الجي
مــا جــاء يف حديــث الرســول )عليــه الصــالة والســالم(: “أّدبنــي ريّب 
فأحســن تأديبــي“، فأفــادت الكلمــة، باالســتناد إىل ثالثــة: األصــول 
املتايــزة لفظًــا، واملتّفقــة داللــة، مفهــوم العمــل والســعي إىل 
إغنــاء الفكــر مــن أجــل التعايــش وتطويــر الحيــاة املؤّسســة عــى 
ــانيّة،  ــًا إنس ــرّي قي ــاج فك ــح أيَّ نت ــي متن ــدة الت ــالق الحمي األخ
ــعي  ــذات بالس ــات ال ــدي و إثب ــوة إىل التح ــاس الدع ــا األس غايته

الدائــم والهــادف إىل الخلــق والتطويــر.
تؤكّــد الــدالالت املعجميّــة أّن الثقافــة، واألدب يتقاطعــان يف 
ــب،  ــف، والتهذي ــا للتثقي ــة أساًس ــّكل مركزيّ ــة تش ــة اصطالحيّ دالل
ــة  ــال ثقاف ــر، ف ــن، والتطوي ــل، والتحس ــعي، والعم ــق، والس والخل
مــن دون أدب، وال أدب مــن دون ثقافــة، وبقــدر مــا تكــون 
كيائيّــة االندمــاج، والتوليــد فاعلــة بقــدر مــا يكــون املنتــج 
أكــر قــدرة عــى التأثــر والتأســيس، وعــى تكريــس الُهويّــة 
ــدرة األدب  ــن ق ــا م ــي تكتســب خصوصيّته ــزة الت ــة املتاي الثقافيّ
ــة، والسياســيّة،  ــة، والنفســيّة، والدينيّ عــى رســم األطــر االجتاعيّ
والحضاريـّـة ملجموعــات بريـّـة، لهــا قيمهــا، وعاداتهــا، وتقاليدهــا، 
ومعتقداتهــا، وأمنــاط تفكرهــا، وأســاليب عيشــها، فيتقّمــص هــذا 
ــة جديــدة تعــّر عــن  ــة أدبيّ ــة، ويلبســها حلّ املنتــج الــروح الثقافيّ
ــّي،  ــّي، وعــن املســتوى الفكــرّي، والعلم ــراك االجتاع طبيعــة الَح

ــة. ــارّي لألّم والحض
ــة  ــة الثقافيّ اســتناًدا إىل مــا ســبق ميكــن القــول إّن ضيــاع الُهويّ
ــل األديّب  ــاب الفع ــّي، وغي ــل األديّب اإلبداع ــّر الفع ــن تع ــج م نات
اإلبداعــّي يف أّمــة مــن األمــم ســببه تشــويه الُهويّــة الثقافيّــة، 
ــة  ــعى العومل ــك تس ــارّي، لذل ــرّي، والحض ــا الفك ــش دوره وتهمي
ــة  ــة القري ــا يف ثقاف ــة، وحرصه ــات الثقافيّ ــّوع الُهويّ ــاء تن إىل إلغ
الكونيّــة املزعومــة التــي تفــرض والدة أدب مــن دون ُهويـّـة ذاتيّــة، 
فكــر الــكالم عــى األدب التفاعــّي الهــادف إىل إلغــاء الفــرادة 
ــاء  ــر إىل االنت ــط يفتق ــود لقي ــّص إىل مول ــل الن ــة، وتحوي اإلبداعيّ
ــل  ــة التفاع ــن عمليّ ــد يحتض ــّي واح ــر إبداع ــة، وإىل مخت والُهويّ
الكيميــايّئ بــن مرجعيّــات ثقافيّــة، ومقــوالت أدبيّــة تقدحهــا 
ــود  ــايّئ مول ــض عــن هــذا الفعــل الكيمي ــة؛ فيتمّخ ــات إبداعيّ طاق
أديّب/ فكــرّي جديــد عــى غــر مثــال، فتشــّكل فرادتــه أصــالً يَِعــُد 
بــوالدة الجديــد األكــر قــدرة عــى التحويــل والتطويــر؛ مــّا الشــّك 
فيــه أّن الفــرادة اإلبداعيّــة قــادرة عــى فــرض التحــّوالت الفكريّــة، 

ــيّة. ــة، والسياس واالجتاعيّ

كيمائية الثقافة 
واألدب والتحواّلت

أ.د/ مها خربك نارص
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د/ نادية طوالبه

الفروسية رياضة الماضي والحاضر والمستقبلاألمراض الجلدية لكل داء دواء
ــى  ــه ع ــر ل ــان ويُنظ ــم اإلنس ــو يف جس ــر عض ــد أك ــر الجل يعت
أنــه مــرآه ملــا يحصــل داخــل الجســم، نــرز لكــم بعــض الحــاالت ايل 

ــه؟ ــراض الجلدي ــن تخصــص األم ــدرج ضم تن
- حب الشباب بأنواعه املختلفة.

.URTICARIA الحكة مبختلف مسبباتها ومنها الرية -
 - حاالت فرط التعرق.

ــة  ــدوى الفروســية والبكتري ــن الع ــج ع ــدي النات ــح الجل -  الطف
ــة. والفطري

- الطفح الجلدي الناتج عن الحساسية الدوائية.
- االكزميا بأنواعها التأتبية والدهنية وغرها.

الجلــد  التصبــغ يف  الناتجــة عــن نقــص أو فــرط  - األمــراض 
الكثــر. وغرهــا  كالبهــاق، 

- الصدفية و توابعها.
- الشامات والوحات.

- األورام الجلدية الحميدة والخبيثة.
- كل ما يتعلق بالشعر واألظافر.

- الحــاالت الخاصــة باألطفــال كالوحــات الدمويــة وغرهــا مــن 
الوحــات، وطفــح الحفــاظ واالكزميــا.

- أمراض الجلد الفقاعية.
الذئابيــة  كالحمــى  الرثويــة  لألمــراض  الجلديــة  األعــراض   -

وغرهــا. والروماتيــزم 
- الظواهــر الجلديــة الناتجــة عــن مــرض الســكري وأمــراض الكبــد 

والــكى املختلفــة ونقــص الفيتامينــات واملعــادن.
- األعــراض الجلديــة لإلصابــات الرياضيــة وللعوامــل املحيطــة 

كارتفــاع أو هبــوط درجــات الحــرارة يف البيئــة املحيطــة.
مــع التأكيــد عــى أن هــذه بعــض وليــس جميــع الحــاالت التــي 
يغطيهــا تخصــص األمــراض الجلديــة، ولــكل داء دواء، وال يخفــى عــى 

مختــص إهــال هــذه األمــراض وانعكاســاتها عــى الصحــة والبقــاء.

أ/ نعامن عبدالغني عاليــة  مكانــة  الفروســية  احتلــت 
عنــد العــرب منــذ أقــدم األزمــان، وجــاء 
ــا  ــة ويكمله ــذه املكان ــزز ه ــالم ليع اإلس
متكاملــة  قيميــة  منظومــة  إطــار  يف 
ــول  ــى الرس ــا األع ــا ومنوذجه كان قدوته
األكــرم صــى اللــه عليــه وســلم، بشــائله 
ــر  ــذي يع ــم ال ــه العظي ــامية وخلق الس
عنــه الحديــث الريــف إمنــا »بعثــت 
ــده  ــذي أك ــالق«، وال ــكارم األخ ــم م ألمت
ــك  ــاىل: »وإن ــه تع ــم بقول ــرآن الكري الق

ــم«. ــق عظي ــى خل لع
الصــالة  عليــه  الرســول  أوىل  وقــد 
للفروســية  خاصــة  عنايــة  والســالم 
حيــث  وترويضهــا،  بالخيــل  واهتامــا 
ورد عــن عبــد اللــه بــن عمــر ـ ريض 
اللــه عنهــا ـ أن النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم »كان يضمــر الخيــل يســابق بهــا« 
وانــه كان ينعــم عــى الفائزيــن بالجوائــز.
»الخيــل  الريــف  الحديــث  ويف 
يــوم  إىل  الخــر  نواصيهــا  يف  معقــود 
الفروســية  معنــى  ويرتبــط  القيامــة«. 
بالشــجاعة  العــامل  لغــات  مختلــف  يف 
وتعــد  بالنفــس،  والثقــة  والشــهامة 
الفروســية  منشــأ  العربيــة  الجزيــرة 
شــخصية  وللفــارس  األول،  ومهدهــا 
متميــزة عنــد العــرب، اقرنــت بالبطولــة 
الرفيعــة،  واألخــالق  األصيلــة  والشــيم 
واتســمت بالخصــال الحميــدة واملزايــا 
الكرميــة وعــزة النفــس واإلبــاء والشــموخ 

والنخــوة. والحميــة  والرفــع 
الســجايا  ســمح  العــريب  والفــارس 
ســهل املعــر، ال يبغــي عــى غــره لكنــه 
ــتكن. ــي وال يس ــم والبغ ــل الظل ال يحتم
املشــهورين  العــرب  فرســان  ومــن 
الفــارس الشــهم عنــرة بــن شــداد الــذي 
يصــف الفروســية بأنهــا »الصــر عــى 
واآلالم«،  املشــاق  وتحمــل  الشــدائد 
ومــن ســات الفرســان حــب الشــعر 
ونظمــه، حيــث نجــد معظــم فرســان 
العــرب شــعراء مجيديــن ومتميزيــن، ومل 
ــريب ويف  ــخ الع ــية يف التاري ــن الفروس تك
الثقافــة العربيــة اإلســالمية مجــرد إطــار 
ــفاه  ــا الش ــر به ــعارات تتع ــريف أو ش زخ
وتقــف عنــد حدودهــا، وإمنــا كانــت 
ركيــزة أساســية مــن مكونــات الشــخصية 
تنتظــم  محوريــة  وقيمــة  املجتمعيــة 
بهــا وتــدور حولهــا كل أوجــه الحيــاة 
والعمــل، ثقافيــا واجتاعيــا وسياســيا.

للخيــل تاريــخ أصيــل ضــارب يف عبــق 
التاريــخ والعراقــة، أقســم بهــا رب العــزة 
فقــال )والعاديــات ضبحــا، فاملوريــات 
قدحــا(؛ وحــث نبينــا محمــد صــى اللــه 
عليــه وســلم عــى تعلــم ركوبهــا، وكلــف 
جــاء  فقــد  ألبنائهــم،  تعليمــه  اآلبــاء 
الســباحة  أوالدكــم  )علمــوا  األثــر:  يف 
ــزاً  ــت رم ــل(، كان ــوب الخي ــة ورك والرماي

للعــزة واإلبــاء، والفخــر و الكريــاء، ال بــد 
مــن أن يخدمهــا ســائس، وال يثبــت عــى 

ظهرهــا إال فــارس، وقــد قــال املتنبــي:
أعز مكان يف الدىن رسج سابح
وخر جليس يف الزمان كتاب

جلســائك  مــن  الكتــاب  وهــذا   
كان  الوســطى،  العصــور  يف  الصالحــن 
ويونــان  رومــا  يف  االرســتقراطيون 
القدميتــن ينظــرون بإعجــاب واجــالل 
اىل الفرســان ونبلهــم، وكانــت الفروســية 
وقيمهــا هدفــا يســعى اليــه الجميــع. امــا 
بريطانيــا فهــي أقــدم الــدول التــي بــدأت 
ــول بشــكلها الحــايل. ــا ســباقات الخي فيه
قــال  اللــه  رســول  أن  مســلم  ويف 
اركبــي  اللــه  خيــل  يــا  حنــن:  يــوم 
فإنّهــا مــراث  الَخيــل  وقــال: »اركبــوا 
ــي  ــابَق النب ــد س ــاعيَل«، وق ــم إس أبيك
أيًضــا عــى الجــال فســابَق عــى ناقتــه 
الَعضبــاء وكانــت ال تســبَق، فجــاء أعــرايب 
ــك عــى  ــود فســبَقها، فشــّق ذل عــى قَع
املســلمن فقــال النبــي ـ صــى اللــه عليــه 
ــا عــى اللــه أاّل يرفـَـَع مــن  وســلم: »إنَّ حقًّ
ــاري،  ــه« رواه البخ ــيئًا إال َوَضَع ــا َش الدني
والتبيــن  البيــان  يف  الجاحــظ  وذكــر 
األمصــار  إىل  كِتابَــه  أرســل  عمــر  أن 
ــباحة،  ــم الّس ــوا أوالَدك ــه: علِّم ــول في يق
ــوا  ــم يَِثبُ ــة وُمروه ــيّة، ويف رواي والفروس
عــى الخيــل َوثبًــا، وَروُّوهــم مــا ســاَر مــن 

ــعر. ــن الش ــن م ــل وَحَس املث
يرتبــط معنــى الفروســية يف كل لغــات 
والثقــة  والشــهامة  بالشــجاعة  العــامل 
بالنفــس، وتعــرف الفروســية بأنهــا القدرة 
عــى ركــوب وترويــض الجــواد والتحكــم 
يف حركاتــه والقــدرة عــى التجانــس معــه 

ــن الحــركات. يف وحــدة متناســقة م
ــة  ــذه الرياض ــالم ه ــجع اإلس ــد ش وق
ومثَّنهــا غاليــاً ورفــع مــن شــأنها الرتباطهــا 
بالجهــاد يف ســبيل اللــه ويف إعــداد القــوة 
واملنعــة للدفــاع عــن األمــة والوطــن. 
قــال تعــاىل: )وأعــدوا لهــم مــا اســتطعتم 
ــون  ــل ترهب ــاط الخي ــن رب ــوة وم ــن ق م

به عدو الله وعدوكم(، 
عــن جابــر بــن عبــد اللــه وجابــر بــن 
ــال:  ــي ق ــا أن النب ــه عنه ــر ريض الل عم
»كل يشء ليــس مــن ذكــر اللــه فهــو 
لهــو ولعــب إال أن يكــون أربعــة: مالعبــة 
ــه، وتأديــب الرجــل فرســه،  الرجــل امرأت
ــم  ــن، وتعلي ــن الغرض ــل ب ــي الرج وم
الرجــل الســباحة«. واملــي بــن الغرضــن 

ــي. ــهم املرم ــدف الس ــن، ه أي الهدف
وعــن عبــد اللــه بــن عمــر ريض اللــه 
الخيــل  يضمــر  كان  النبــي  »أن  عنهــا 

ــا”. ــابق به يس
النبــي  »ســابق  قــال:  أيضــاً  وعنــه 
بــن الخيــل التــي ضمــرت فأرســلها مــن 
الــوداع،  ثنيــة  أمدهــا  وكان  الحيفــاء 
ــال:  ــك؟ ق ــن ذل ــم ب ــوىس: وك ــت مل فقل
ســتة أميــال أو ســبعة، وســابق بــن الخيل 
التــي مل تضمــر فأرســلها مــن ثنيــة الوداع 
وكان أمدهــا مســجد بنــي زريــق، فقلت: 
ــوه.  ــل أو نح ــال: مي ــك؟ ق ــن ذل ــم ب فك
وكان ابــن عمــر ممــن ســابق فيــه » رواه 

ــاري. البخ
وعــن أيب هريــرة أن النبــي قــال: » 
مــن احتبــس فرســاً يف ســبيل اللــه إميانــاً 
بوعــده فــإن شــبعه وريّــه  وتصديقــاً 
ــة«  ــوم القيام ــه ي ــه يف ميزان ــه وبول وروث

رواه البخــاري والنســايئ.
مــن  وســباقاتها  الخيــل  ركــوب  إن 
ــة  ــاء األم ــداً يف بن ــة ج ــات الهام الرياض
يف  لحصولهــا  ونظــراً  أفرادهــا،  وقــوة 
الهــواء الطلــق وحصــول البــدن عــى 
فهــي  األكســجن  مــن  وافــرة  كميــة 
الدمويــة  والــدورة  التنفــس  تنشــط 
ــات  ــة يف رضب ــادة معتدل ــؤدي إىل زي وت
الرياضــة  هــذه  تعمــل  كــا  القلــب، 
عــى زيــادة االنتبــاه وتحســن القــدرة 
ــاظ  ــدن والحف ــركات الب ــط ح ــى ضب ع
الجهــاز  تنشــط  وهــي  توازنــه،  عــى 
ــة  ــة أملاني ــرت دراس ــد أظه ــي وق العصب

فوائــد الفروســية يف عــالج أمــراض الظهــر 
القــوام. وعيــوب  واملفاصــل 

عالــج  مــن  أول  أبقــراط  كان  وقــد 
ــة  ــة مبزاول ــراض املزمن ــن األم ــد م العدي
ركــوب الخيــل والتــي تنشــط معظــم 
ــة بانتقــال حركــة  ــدن الداخلي أجهــزة الب
ــإن  ــه، وبشــكل خــاص ف الجــواد إىل راكب
حــركات االهتــزاز الدامئــة تضغــط الكبــد 
ــاً  ــن ضغط ــالت البط ــاء وعض ــن األحش ب
لينــاً متتابعــاً كمســاج لطيــف يــؤدي إىل 
تنشــيط اإلفــراز الصفــراوي ووظائــف 
الكبــد ويحســن الــدورة الدمويــة يف هــذا 

ــدن. ــن الب الجــزء م
ســباقات  نظــم  الكريــم  النبــي 
الخيــل وأرشف عليهــا بنفســه صلــوات 
ــن  ــى الفائزي ــم ع ــه، وكان ينع ــه علي الل
بالجوائــز التــي تليــق بهــذه الرياضــة، 
عــن عبــد اللــه بــن عمــر ريض اللــه 
عنهــا »أن النبــي ســابق بــن الخيــل 
وجعــل بينهــا ســبقاً وجعــل فيهــا محلــالً 
وقــال ال ســبق إال يف حافــر أو نصــل”.

ــن،  ــل وراه ــن الخي ــابق ب ــي س فالنب
لكــن ضمــن قواعــد الريعــة الغــراء، 
ــابقن  ــن املتس ــداً ب ــح أب ــان ال يص فالره
أنفســهم بــأن يدفــع الخــارس، وال بــن 
املتفرجــن بالرهــان عــى مــن يربــح، 
وإمنــا يكــون الرهــان مــن طــرف ثالــث، 
كأن يكــون اإلمــام أو مــن يقــوم مقامــه، 
تشــجيعية؛  كجائــزة  للفائــز  يدفــع 
ــخرها  ــي س ــات الت ــن املخلوق ــل م فالخي
عجيــب  مــن  وذلّلهــا،  لإلنســان  اللــه 
ــخره  ــذي س ــوان ال ــذا الحي ــص ه خصائ
اللــه لإلنســان تكرميــاً لــه أنــه قــوي 
ــى  ــع الُخط ــمع وقْ ــل تس ــمع، فالخي الس
قبــل أن تــرى الــذي ميــي، وتســمع وقــع 
حوافــر خيــل أخــرى قبــل أن تتبــدى لهــا 
ــه صاحبهــا، هــذه خاصــة  يف األفــق، وتنبِّ
تفــوق مــا عنــد اإلنســان مــن خصائــص، 
ــا عــى التناســل  ــد قدرته ــل ال تفق والخي
إن تقدمــت يف الســن، الخيــل رسيعــة 
الشــفاء مــن جروحهــا، تلتئــم كســور 
ــي  ــة جــداً، ويكف ــة عجيب ــا برسع عظامه
الحصــان علــف قليــل ليقــوم بجــري 
كثــر، يضــاف إىل هــذه الخصائــص أن 
جهــاز الحصــان التنفــي قــوي جــداً، 
ــداً،  ــعة ج ــة واس ــة هوائي ــو ذو قصب فه
وقفــص صــدري واســع جــداً يعينــه عــى 
ــة مــن األوكســجن،  استنشــاق أكــر كمي
الجــري  عــى  الكميــة  هــذه  لتعينــه 

ــون أداة. ــأ ليك ــه مهي ــل، ألن الطوي
وهوايــة  متعــة  الخيــل  ركــوب  إن 
وأروع  أرشف  مــن  وهــي  رائعــة، 
الرياضــات التــي مارســها اإلنســان، فهــي 
ــا  تكســبه جــاالً ورشــاقة إضافــة إىل أنه

تقــوي الرئتــن وتنقــي الــدم.

ــة هــي إجــراء يتضمــن  القســطرة القلبي
توجيــه أنبــوب رفيــع ومــرن )القســطرة( 
عــر أحــد األوعيــة الدمويــة وصــواًل إىل 
ــة  ــراض قلبي ــالج أم ــب لتشــخيص أو ع القل
ــدم  ــن أو ع ــداد الراي ــل انس ــددة، مث مح
انتظــام رضبــات القلــب، وتقــدم القســطرة 
القلبيــة لألطبــاء معلومــات مهمــة عــن 
وأوعيتــه  وصاماتــه  القلــب  عضلــة 

الدمويــة.
وأثنــاء إجــراء القســطرة القلبيــة، يتمكــن 
قلبيــة  اختبــارات  إجــراء  مــن  األطبــاء 
مختلفــة، أو توصيــل العــالج إىل القلــب، 
القلــب  نســيج  مــن  جــزء  اســتئصال  أو 
عالجــات  لبعــض  ميكــن  كــا  لفحصــه، 
أمــراض القلــب، مثــل رأب األوعيــة التاجيــة 
وتركيــب الدعامــة التاجيــة، أن تُجــرى أيًضــا 

القلــب. باســتخدام قســطرة 
عــادًة مــا تكــون مســتيقظًا أثنــاء إجــراء 
ــة  ــاول أدوي ــك تتن ــة، ولكن ــطرة القلبي القس
ــراء  ــز إج ــرخاء، ويتمي ــى االس ــاعدك ع تس
التعــايف  مــدة  بقــرص  القلبيــة  القســطرة 

ــات. ــرض ملضاعف ــر التع ــاض خط وانخف
ملاذا يتم إجراء القسطرة؟

القســطرة القلبيــة هــي إجــراء شــائع 
يهــدف إىل تشــخيص أو عــالج مجموعــة 
فعــى  القلبيــة،  املشــاكل  مــن  متنوعــة 
ــال، قــد ينصحــك الطبيــب بهــذا  ســبيل املث
ــب  ــات قل ــا برب ــت مصابً ــراء إذا كن اإلج
غــر منتظمــة )اضطــراب النظــم القلبــي( أو 
أمل بالصــدر )ذبحــة( أو مشــاكل يف صامــات 

ــك. ــر ذل ــب أو غ القل
ــاء  ــة أثن ــطرة القلبي ــراء القس ــن إج وميك

ــة: ــاالت التالي ــالج الح ــخيص أو ع تش
أمراض الريان التاجي.
أمراض القلب الخلقية.

فشل القلب.
أمراض صامات القلب.

أمراض القلب الوعائية الدقيقة.
ــة، ميكــن  ــاء إجــراء القســطرة القلبي وأثن

للطبيب:
انســداد  أو  تضيُّــق  موقــع  تحديــد 
األوعيــة الدمويــة الــذي قــد يُســبب أملـًـا يف 

الوعائيــة(. )الصــورة  الصــدر 
ــجن  ــط واألكس ــتويات الضغ ــاس مس قي
يف أجــزاء مختلفــة مــن القلــب )تقييــم 

ديناميكيــة الــدم(.
تحديــد كفــاءة القلــب يف ضــخ الــدم 

)صــورة البُطــن األميــن أو األيــرس(

القلــب  أنســجة  مــن  عينــة  أخــذ 
. ) لخزعــة ا (

املوجــودة  القلــب  مشــاكل  تشــخيص 
منــذ الــوالدة )عيــوب القلــب الخلقيــة(

تشخيص أمراض صامات القلب.
بحثًــا عــن  الدمويــة  األوعيــة  فحــص 

دمويــة. جلطــات 
ــة يف آن  ــطرة القلبي ــراء القس ــن إج وميك
ــل: ــة أخــرى، مث واحــد مــع إجــراءات قلبي

متضيّــق  رشيــان  توســيع 
تركيــب  مــع  وعــايئ(  )رأب 

بدونهــا. أو  دعامــة 
عــالج عــدم انتظــام رضبات 
أو  الحــرارة  بطاقــة  القلــب 
ــي(. ــرودة )االســتئصال القلب ال
ــب  ــوب يف القل ــالق الثق إغ
القلبيــة  العيــوب  وإصــالح 

األخــرى. الخلقيــة 
توســيع صامــات القلــب 
الصــام  )رأب  املتضيِّقــة 

لبالــوين(. ا
ترميــم صامــات القلــب أو 

اســتبدالها )جراحــة صامــات القلــب(.
مخاطر القسطرة:

ــراءات  ــم اإلج ــال يف ُمعظ ــو الح ــا ه ك
ــة،  ــة الدموي ــب واألوعي ــذ يف القل ــي تُنفَّ الت
بعــض  عــى  القلبيــة  القســطرة  تنطــوي 
حــدوث  النــادر  مــن  ولكــن،  املخاطــر، 

خطــرة. ُمضاعفــات 
ــة  ــطرة القلبي ــة للقس ــر املحتمل فاملخاط

هــي:
الدمويــة،  الجلطــات  “النزيــف، 
الكدمــات، تــرر الريــان أو القلــب أو 
مــن  القســطرة  أُدخلــت  التــي  املنطقــة 
خاللهــا، النوبــة القلبيــة، العــدوى، اضطــراب 
الســكتة  الــكى،  تلــف  القلبــي،  النظــم 
ســية تجــاه صبغــة  الدماغيــة، تفاعــالت تحسُّ

األدويــة” أو  التبايــن 
كيفية القسطرة:

ــة  ــادًة يف غرف ــب ع ــَرى قســطرة القل تُج
باملستشــفى مــزودة بأجهــزة خاصــة لألشــعة 
الســينية والتصويــر. ومثلــا يكــون األمــر يف 
ــطرة  ــر قس ــون مخت ــات، يك ــة العملي غرف

مــة. القلــب منطقــة ُمعقَّ
ــا مــن خــالل  ســيُدِخل االختصــايص أنبوبً
الوريــد يف ســاعدك أو يــدك ويعطيــك دواًء 
مهدئـًـا ملســاعدتك عــى االســرخاء، وتعتمــد 
كميــة التخديــر الالزمــة لإلجــراء عــى حالتك 
ــراء.  ــوع لإلج ــبب الخض ــى س ــة وع الصحي
فقــد تكــون واعيًــا متاًمــا أو تحــت تأثــر 
مهــدئ بســيط أو تخديــر عــام )نامئـًـا متاًمــا(.
يُجــرى  القلبيــة،  القســطرة  إجــراء  يف 
ــر ومتريرهــا  إدخــال قســطرة واحــدة أو أك
عــر وعــاء دمــوي يف األربيــة أو الرســغ 
ــم  ــراء، ث ــبب اإلج ــى س ــاًء ع ــة، بن أو الرقب

توجيههــا إىل القلــب.
ويخضــع املوضــع الــذي تُدَخــل فيــه 
ــب  ــِدث الطبي ــم يُح ــر، ث ــطرة للتخدي القس
ــاء الدمــوي،  شــًقا صغــرًا للوصــول إىل الوع
ــر  ــتيكيًا ع ــًدا بالس ــب غم ــّرر الطبي ــم مي ث

ــطرة. ــال القس ــن إدخ ــن م ــق ليتمك الش

القسطرة القلبية دواعيها وكيفيتها ومخاطرها
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الكبــد يف الناحيــة اليمنــى مــن البطــن، واملعــدة يف الناحيــة اليــرسى مــن البطــن؛ والكبــد 
مــن أكــر أعضــاء الجســم؛ واملعــدة هــي أول مــن يســتقبل األكل النــازل مــن املــريء.

الكبــد مملــوء بالــدم مــا يجعــل وزنــه ثقيــل، واملعــدة يســتمر فيهــا األكل أكــر مــن 
أربــع ســاعات.

فعندمــا ينــام اإلنســان عــى جانبــه األيــرس فقــد يضغــط الكبــد عــى املعــدة اململــوءة 
بــاألكل، وبالتــايل قــد يزيــد الضغــط داخــل املعــدة.

وبالتــايل قــد ينفتــح الصــام بــن املــريء واملعــدة، الــذي قــد يــؤدي إىل ارتجــاع باملــريء؛ 
وخاصــة لــو نــام اإلنســان بعــد األكل مبــارشة؛ وقــد يرتجــع الحمــض مــن املعــدة إىل أعــى 
ــن؛  ــض إىل الرئت ــن الحم ــزء م ــزل ج ــد ين ــنان وق ــى اإلس ــر ع ــدر؛ ويؤث ــبب أمل بالص ويس

ويســبب رشقــه وضيــق يف التنفــس والتهــاب رئــوي.
امــا النــوم عــى الجانــب األميــن؛ فيجعــل الكبــد يف مكانــه ويعمــل مثــل املخــدة للمعــدة 
التــي تســريح عليــه وتهضــم األكل وهــي مســتمتعة ومرتاحــة، وهــو مــا أوىص بــه نبينــا 

األعظــم عليــه الصــالة والســالم.

مواقع المعدة والكبد في الجسم

الصمت وقت الفوز: ثقة.
الصمت وقت الغضب: قوة.
الصمت وقت العمل: إبداع.

الصمت وقت اإلساءة: حكمة.

الصمت وقت السخرية: تَرَفْع.
الصمت وقت االستفزاز: انتصار.
الصمت وقت النصيحة: أدب.

الصمت وقت الحزن: شكوى لله وحده.
ال تنطق بالكالم إال إذا كان كالمك خر من صمتك.

الصمت
أ/ نداء الشناق

أ/ أمة الله الحجي

ال يكــون اإلنســان متحــًرا إذا بــى ألجــل قطــة تدهــس يف الشــارع قــرب 
ــم ســحلهم أو ذبحهــم أو  ــن يت ــاس الذي ــه جفــن ألشــالء الن ــرف ل ــه، وال ي منزل

قتلهــم أو هدمــت منزلهــم قذائــف طائشــة او صواريــخ عميــاء!
اإلنسانية ال تتجزأ .

ــا  ــاء؛ إم ــى نش ــا مت ــا ونرتديه ــاب نخلعه ــت ثي ــالق وليس ــانية أخ اإلنس
ــل أو  ــة القات ــن هوي ــر ع ــض النظ ــده؛ بغ ــل أو ض ــع القت ــون م أن تك

املقتــول، ولكــن أن تكــون معــه يف بلــد وضــده يف بلــد آخــر فهــذا 
ــدأ ال استنســاب! انتقــاء واستنســاب؛ والتحــر مب

اإلنسانية 
ليست مجزأة

باختصــار عــن فوائــد قــرش الليمــون وكيــف أن رشكات األدويــة تخبــئ عــن املــرىض فوائــد 
قــرش الليمــون وخاصــة الصغــر الحجــم العطري. 

ــع  ــرش، وض ــح بالق ــع رشائ ــم بتقطي ــم ق ــة ث ــه يف الثالج ــون ووضع ــل الليم ــم بغس ق
هــذه الرشائــح عــىل كل أنــواع الطعــام الــذي تتناولــه مــن خضــار، أو لحــوم، أو ســمك، أو 

ــم. ــس كري ــى اآلي ــوربة أو حت الش
الفائدة املوجودة يف قرش الليمون

تســاوي عــرشة أضعــاف فائــدة عصــر الليمــون نفســه، وهــذا القــرش أقــوى يف القضــاء 
ــون  ــرش الليم ــل أن ق ــاموي؛ ب ــالج الكي ــف الع ــرشة آالف ضع ــة بع ــا الرطاني ــىل الخالي ع
ــا  ــة فقــط؛ بينــام يقــوم العــالج الكيــاموي بالتأثــر عــىل كل الخالي ــا الرطاني يدمــر الخالي

ــا. املريضــة والســليمة مًع
ــة  ــوم رشكات األدوي ــى تق ــاؤه رًسا حت ــم إبق ــنة 1٩70م، وت ــم يف س ــاف ت ــذا االكتش وه
مبضاعفــة مكاســبها مــن بيــع العقاقــر، وتجنــى مــن ورائهــا املليــارات؛ بــل أن قــرش الليمــون 
ــات  ــع امليكروب ــة جمي ــا مبحارب ــوم أيًض ــان، يق ــواع الرط ــالج كل أن ــة لع ــوم باإلضاف يق
ــة  ــدورة الدموي ــدان، وينظــم ال ــات والدي ــات والطفيلي ــك الفطري ــا الضــارة، وكذل والبكتري

ــة والنفســية. ــات العصبي ــة االضطراب ــوم مبقاوم ــك يق كذل
ــح  ــه رشائ ــزر وتقطعي ــه يف الفري ــون ووضع ــل الليم ــك بغس ــن ذل ــا م ــتفد جميًع فلنس

ــه إىل األكل. ــون وإضافت ــرش الليم ــرش ق ــن ب ــه، وميك ــا كل ــىل طعامن ــا ع ووضعه

قشر الليمون


