
إضـاءة

وتحديات  الماضي  ــدروس  لـ استجابة 

ورديفها  اليمنية  الوحدة  جــاءت  المستقبل 

الثورة  أهداف  وأعظم  أغلى  كأحد  الديمقراطية 

اليمنية 26سبتمبر و 14 أكتوبر الخالدة؛ لتجسد 

إحــداث  على  وقدرتها  وديمومتها  حيويتها 

والشعب؛  الوطن  حياة  في  الشاملة  التحوالت 

وعامالً  إضافية  وحصانة  قوة  مصادر  وتشكل 

وتعزيز  االجتماعي  واألمــن  لالستقرار  حاسماً 

وتجييشها  اإلمكانات  وتوحيد  الوطنية  الوحدة 

الصراعات  عن  عوًضا  التنموي  البناء  مجرى  في 

للشعب؛  الخالقة  القوى  واستنهاض  الشطرية، 

المستقلة؛  والفكرية  السياسية  خياراتها  وتعزيز 

لممارسة فعلها البناء بروح الوحدة والديمقراطية 

األكثر  الغد  لبلوغ  المثمر  اإلبداعي  والعمل 

إشراقاً.

الزعيم الشهيد/ علي عبدالله صالح

25/ سبتمبر/2003م
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االفتتاحية
أ. عمر الشلحبقلم رئيس التحرير

الدول التي تمتلك

 أسلحة نووية

انهيار وشيك لمشروع 

الحوثية وانكشاف أقنعتهم

الشيطان وجنده يتآمرون 

إلضالل البشرية وخلق الفوضى
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11رياضة المالكمة المميزة والعريقة

المسؤولية الوطنية 

مهام وواجبات
معنيون أوال ببالدنا التي تتآكل من الداخل كل يوم؛ وتصيبها عوامل 
بمآسي وويالت ال حصر  والنقل واإلرساب«  »النحت  الخارجية  التعرية 
لها؛ بينما يعاني كبراءها من فصام بالغ، إذ ال يخطر على بالهم خدمة 
إليهم؛ فالبشرية  الموكولة  المناصب والمسؤوليات  الشعب مطلًقا رغم 
كلها تعاني من مشكالت سياسية وعسكرية واجتماعية وفكرية وعقدية 

لكنها لم تصل لمستوى معاناتنا وأوجاعنا.
أن  إثبات  وال  البوليساريو،  مشكلة  بمعالجة  فعال  معنيون  لسنا 
أوكرانيا  عن  الدفاع  وال  سيبيريا،  سكان  تدفئة  وال  يهود،  البروتستانت 
االتحاد  دول  واحتواء  الغرب  بمواجهة  أسلوبه  بتغيير  بوتين  وإقناع 
السوفيتي السابق، وال إرساء نظام دولي متعدد األقطاب أو منع أمريكا 
من التدخل بشؤون تايوان.. لدينا مهمة كبيرة ومسؤولية عظيمة تجاه 
علموا  إذا  الحبيب  الوطن  في  التجار  أن  البالغ  لألسف  ووطننا،  شعبنا 
تردد  وإذا  وعدن؛  صنعاء  في  األسعار  رفعوا  أالسكا  في  قنبلة  بانفجار 
ألسماعهم اسم المجاعة في الصومال احتكروا المواد الغذائية وكنزوها؛ 
لم يراعو أن الحرب قضت على مصادر الدخل ألغلب السكان؛ وانقطعت 
رواتب الموظفين ألكثر من خمسة أعوام؛ وأن الحرب الحمقى ال تزال 

مشتعلة في ربوع الوطن وآثارها تصل إلى كل بيت.
كما ال يجب أن نغفل الفساد المستشري في التحكم بموارد الدولة 
السوداء؛ وإغراق  السوق  إلى  والتحول  المليشاوية،  العصابات  قبل  من 
الوطن بالمخدرات واألفكار المتطرفة والمعتقدات المسمومة، بالتزامن 
مع تكميم أفواه الشرفاء، والضغط على المحترمين من األساتذة والفقهاء 
وإغالق  المحلية،  السلطات  ومهام  نفوذ  وسحب  والمشايخ،  والعقال 
اإلذاعات المستقلة ومصادرة معداتها، وتسخير مقدرات الدولة وسائل 
إعالمها لصالح التخندق والوالءات الضيقة، وإذكاء نيران الفتنة، وترويج 

الثقافات الدخيلة، وبرامج االنحطاط والتردي.
الدولة  مراكز  إلى  العربي  الربيع  بها فوضى  أتت  التي  المليشيات 
وطني  منجز  تدع  لم  اليسارية  ونظيراتها  والقاعدي  الحوثي  بوجهيها 
نظمها  عن  وخرَّجتها  مسارها  إال وحرفتها عن  وال مؤسسة  إال وخربته، 
والتنمية  واالستقرار  باألمن  المشرق  الماضي  طمس  محاولة  ولوائحها، 
وأفعال  األستار  والدمار وهتك  الخراب  يكن  لم  إن  بال شيء  لتستبدله 

الشنار.
بالقوة  أضعافها  انتزاع  ويحاولون  حقوقهم  عن  يبحثون  مسؤولون 
ومسؤولياتهم  واجباتهم  ويتجاهلون  وينسون  شرعية،  غير  وبطريقة 
ومهامهم تجاه الشعب والوطن؛ وحتى عند حديثهم عن الحوار والتصالح 
على  والتسابق  والتقاسم  بالمحاصصة  السياسية  طلباتهم  بطرح  يبدؤوا 
مؤسسات الموارد ليس لضبطها وتطويرها واالرتقاء بها ولكن الستغاللها 
يكاد  الحدود،  وأسيادهم من خارج  لصالح جماعتهم  وتحويلها  الفردي 
واستماتتهم  هؤالء  طريقة  من  ِبِحيرته  يحترق  والحليم  يجن  العاقل 
ورغبتهم العارمة بالنفوذ والسلطة إلشباع نزواتهم ورغباتهم فقط دون 

تقديم أي شيء للوطن الذي ال يعنيهم بشيء.
كان الزعيم علي عبدالله صالح في قمة الوعي واإلدراك بهم، فكم 
إن  تحداهم  ذلك  وآخر  نفسياتهم،  ومعالجة  تربيتهم  وحاول  داهنهم 
من خطر  الجميع  نّبه  واحًدا؛  أسبوًعا  يحكموا حتى  أن  بغيهم  استمروا 
الفوضى ومؤامرات تشطير الوطن، ودعا لطاولة الحوار العلني وتحكيم 
كتاب الله، لكن الطمع والحقد أعماهم والشيطان سوَّل لهم وأملى لهم، 
وقاموا بكل هذا الخراب والقتل والدمار خدمة ألعداء الوطن والطامعين 
بخيراته والمنتقمين من تاريخ الشعب العريق ومواقفه القومية السامية.

اليوم حري بنا أن نعيد النظر فيما يجب علينا فعله تجاه الشعب 
والخبراء  واألكاديميين  الساسة  على  عائد  الجمع  وضمير  والوطن، 
ونساء،  رجاال  واإلعالميين،  والناشطين  والوجهاء  والعقالء  والعلماء 
مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني، ومتطوعي العمل الحقوقي 
وكيف  الويالت؟،  المآسي  هذه  كل  من  الوطن  ننقذ  كيف  واإلنساني.. 
نتقاسم المسؤوليات والمهام قبل الحقوق؟، بلسمة الجراح ال تعميقها، 
تصالح وتسامح على أسس الدستور وأحكام الشرع والقانون، حوار مبني 

على الثوابت ومرتكز على العدل واإلنصاف، اليمن أوال.

صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا

1- التحــرر مــن االســتبداد واالســتعامر ومخلفاتهــا وإقامــة حكــم جمهــوري 
عــادل وإزالــة الفــوارق واالمتيــازات بــن الطبقــات.

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

ــن روح  ــه م ــتمد أنظمت ــادل مس ــاوين ع ــي تع ــع دميقراط ــاء مجتم 4- إنش
ــف. ــالم الحني االس

5- العمــل عــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف نطــاق الوحــدة العربيــة 
الشاملة.

ــة والتمســك  ــم املتحــدة واملنظــامت الدولي ــق االم 6- إحــرام مواثي
مببــدأ الحيــاد االيجــايب وعــدم االنحيــاز والعمــل عــى إقــرار الســالم 

العاملــي وتدعيــم مبــدأ التعايــش الســلمي بــن األمــم.

هذا ما صنعته الفوضى في عالمنا العربي

»لعنة الَبْيَرُكوت«:

 أوزار الحرب التي 

ال تعرف الجغرافيا

نظرات شرعية 

للنجاة من الفتن

سباق التسلح في 

مجال التكنولوجيا 

النووية
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الجماعات الدينية سياسًيا نماذج 
مستوردة غري سوية

أ/ علي ناصر األعرج

نكبة فبراير 2011م جمعت بين شقي الجماعات الدينية الشيعية والسنية، وكان 
واستهداف  النظام،  بإسقاط  لينادوا  اجتمعا  أنهما  إال  وأهدافه  طموحه  منهما  لكل 
منظومة الدولة البشرية والمؤسساتية؛ واستخدموا لذلك كل وسيلة وسبيل، جماعة 
كطرفي  تعمل  وداعش  الحوثي  العربي؛ وظلت جماعة  العالم  في  انهارات  اإلخوان 
نقيض ظاهرًا مع بقاء الزواج الكاثولوكي السري بينهما؛ وتحت مبرر محاربة التطرف 
أمام العالم الخارجي ولو بتطرف نمت الحوثية وترعرت بدعم وتغطية إيران وقوى 

ظالمية وأجهزة استخبارات دولية.
واألزمة  اليمنية،  الدولة  مؤسسات  وضعف  القاعدة،  ضد  الدولية  الحرب  مع 
فالواليات  ملموسة؛  جّمة  مكاسب  الحوثية  الجماعة  حققت  المتفاقمة،  السياسية 
المتحدة لم تتردد في التعامل معهم، على رغم أنهم يرفعون شعار »الموت ألميركا«، 

انطالقاً من االفتراض أنهم يمثّلون حليفاً قيّماً ضد الجهاديين.
لم تغب الصراعات السياسية عن تاريخ اليمن المعاصر، لكن تواتر االنقالبات 
والصراعات السياسية رغم كل ما شابه من تأثيرات وأجندات خارجية )شيوعية شرقية 
ورأسمالية غربية( ظل دائما يدور داخل الحدود اليمنية حتى في سنوات االنقسام، 
اليمن إلى »مصدر« لخطر إرهابي  اليمنية حتى يتحول  الوقائع  الذي تغير في  فما 

يهدد جيرانه؟
تصدير  بشعارات  اليمن  وصل  الذي  اإليراني  الوجود  أن  هو  الوحيد  المتغير 
الثورة ومقاومة االستكبار العالمي بحث لنفسه عن أداة تحقق أجنداته فوجد ضالته 
في الجماعة الحوثية، ولذلك استشعرت الدول العربية الخليجية مبكرا أن الجماعة 
الخطر  المترتب عن  الوضع  وتعاملت مع  إيران،  بالوكالة عن  الحوثية تخوض حربا 
بالحدود  المتربص  اإليراني  الخطر  ألن  إقليمي  خطر  أنه  على  اليمن  في  الحوثي 

العربية وبمصالح دول الخليج يتمثل بهذه الجماعة الحمقى والثلة الغبية.
تمتلك  ال  الجماعة  تلك  المنطقة،  دول  لسائر  تهديدا  تمثل  الحوثية  الجماعة 
مشروعا سياسيا أو اقتصاديا قابال للحياة، بل هي مجرد ميليشيا إيرانية بوجوه يمنية 

تخوض معاركها في اليمن وخارجه بالوكالة على الراعي اإليراني.
األهم من كل ذلك أن هذا التخبط الحوثي اإليراني أقام الدليل على أن أزمة 
تيارات اإلسالم السياسي ال تتصل فقط بالتيارات اإلسالمية السنية، بل تتوسع وتمتد 
لتطال كل التيارات اإلسالمية بشقيها السني والشيعي، التي تشترك في اإلفالس الفكري 

واالقتصادي والسياسي وفي معاداتها لألوطان وللحضارة والتقدم والتقدم.
لعل االنكفاء الحوثي في اليمن يمثل بدوره عينة على التراجع اإليراني في سائر 
دول المنطقة، في العراق وفي لبنان وفي سوريا، حيث عجزت إيران، عبر وكالئها، عن 
تقديم نموذج اقتصادي وسياسي ناجح، أو بديل تنموي يفيد شعوب المنطقة، بل كان 
الخراب وطغيان  إيران عبر وكالئها وميليشياتها مقتصرا على  الذي صدرته  النموذج 
التقسيم المذهبي والطائفي، ما أوصل شعوب المنطقة إلى إجماع واسع بأن الوجود 

اإليراني في المنطقة أصبح مرادفا للفقر والفوضى واالحتراب.
مع  بدأتها  التي  المفاوضات  إحياء  مجددا  السعودية  تختار  قد  البعض  يقول 
وفي  2016م؛  العام  في  السعودية  الحدودية  الجنوب  ظهران  مدينة  في  الحوثيين 
الوقت نفسه، ومع قدٍر من الواقعية، سعت الرياض إلى اقناع القادة الحوثيين بقطع 
عالقاتهم مع إيران، في مقابل الدعم السعودي الكامل لخيار اشتراك الحوثيين في 
اإلمامة  لنظام  الرئيس  الداعم  كانت  فالمملكة  الحرب،  بعد  ما  السلطة خالل حقبة 
لها  الحليفة  الجمهورية  والقوات  النزاع مع مصر  الزيدية خالل  الهاشمية  والعائالت 
في الفترة بين 1962 و1967م، مثل هذا االتفاق يبدو وارداً بالفعل؛ وقد أبدت دول 
الخليج مؤخراً استعداداً للوصول إلى حل وسط مع حلفاء إقليميين آخرين لطهران، 
إيران،  فيها مع  روابط ال جدال  لهم  الحوثيين  أن  السوري وفي حين  النظام  خاصة 
إال أنهم ينفون أنهم مجرد بيادق في يدها؛ وبالفعل، هذا ما جعل بعض المحللين 
رحلة  في  هامشي  دور  سوى  تلعب  لم  طهران  مع  روابطهم  أن  يرون  المغفلين 

صعودهم إلى مدارج السلطة.
لكن الحقيقة األوضح هي أن المليشيا الحوثية لن تقبل بترك سالحها والذهاب 
إلى انتخابات مهما كلفها ذلك، ألن من يكرس في أتباعه بأن االنتخابات تناقض حكم 
» الوالية » وأن الحاكم األول واألخير هو حفيد رسول الله المزعوم بأمر السماء لن 
يسمح بذهاب أنصاره إلى صندوق االنتخابات.. طهران من جهتها لن تسمح بفقدان 
إلى  عسكريا  ستصعد  بل  سياسية  تسوية  في  األحمر  والبحر  اليمن  على  السيطرة 
حد جاهزيتها لتكرار نموذج سوريا واستقطاب مقاتلين طائفيين أجانب ونقلهم إلى 

اليمن.
نراهن على تزايد الوعي الشعبي بأن الجماعة الحوثية ال تملك مشروعا ينطق 
أن  تؤكُد  كلها  للمجتمع ولالقتصاد،  أو حلوال  بدائل  لديها  تتوفر  المستقبل وال  بلغة 
المشروع اإليراني في المنطقة سيذهب أدراج الرياح، وعلى دول المنطقة وشعوبها 
التفكير في ترميم أثر الوجود اإليراني على األقطار والشعوب التي مر بها، والتفكير 
والمذهبية  الدينية  الجماعات  مشاريع  كل  من  المنطقة  شعوب  تحصين  في  أيًضا 

والطائفية التي لم تترك سوى الخراب والدمار.
الضرورة أن  الحوثية جماعة إرهابية مؤخرًا ومن  اعتبار  الدولي  المجتمع  نجح 
يتعامل معها على هذا األساس، ما لم فالنتيجة ستكون إيراناً أخرى أكثر انفالتا على 
واحد من أهم ممرات التجارة والمالحة الدولية ووضع آبار النفط وطرقها تحت رحمة 

»اإلمبراطورية الفارسية« القادمة بطبيعتها اإلرهابية.
كل المؤشرات تؤكد أنه دون إنهاء مشروع إيران عسكريا، فإن اليمن سيبقى في 
معارك مستمرة ولن يكون هناك أي انفراج قريب، فالسالم المنشود لن يتحقق إال 
بالقضاء على مشروع خرافة الوالية واستعادة روح التعايش والسالم في اليمن على 
أسس وطنية تكفل للجميع الشراكة في الحكم والقرار وفق آليات ديمقراطية شفافة 

ونزيهة؛ وهذا ما يسلكه ويعتقده ويؤمن به كل الشرفاء واألحرار.

تأسست حركة عدم االنحياز من 29 دولة 
حضرت في مؤتمر باندونج في اندونيسيا عام 
مؤيدة  قرارات  المؤتمر  اتخذ  حيث  1955م، 
سيطرة  تحت  تعيش  كانت  التي  للشعوب 

االستعمار الغربي.
الحالة  ــرازات  إف من  الحركة  هذه  تعد 
واقع  ظل  في  العالم  عايشها  التي  السياسية 
منقسم بين صراع الواليات المتحدة وحلفائها 
في المعسكر الغربي من جهة »حلف الناتو« 
يقوده  الذي  االشتراكي  الشرقي  والمعسكر 
حلف  آخــر”  جانب  من  السوفيتي  اإلتحاد 
العالمية  الحرب  نتائج  إلى  باإلضافة  وارسو”.. 
بداية  وكذلك  الباردة،  الحرب  وبداية  الثانية 
التي  االستعمارية  الحالة  ضد  عارمة  ثورات 
كانت تعيشها منطقة الشرق األوسط في تلك 

الفترة الزمنية.
الغاية من إنشاء هذه الحركة: إنشاء كيان 
المستعمرة  الدول  عن  يدافع  دولي  سياسي 
االستعمارية،  الدول  سطوة  وجه  في  ويقف 
من  كثير  نجاح  في  الحركة  جهود  وتسببت 
حريتها  على  الحصول  في  والشعوب  الدول 
وتحقيق استقاللها، وتأسيس دول جديدة ذات 

سيادة.
اإلعالن  تم  أن  باندونج  مؤتمر  نتائج  من 
المبادئ التي تحكم العالقات بين الدول،  عن 
ُعرفت  التي  المبادئ  وهي  وصغيرها،  كبيرها 
جرى  والتي  العشرة«،  باندونج  »مبادئ  باسم 
رئيسية  ومقاصد  كأهداف  بعد  فيما  اتخاذها 
تحقيق  أصبح  ولقد  االنحياز..  عدم  لسياسة 
للعضوية  األساسي  المعيار  هو  المبادئ  تلك 
في حركة عدم االنحياز؛ بل إنها أصبحت تعرف 
عقد  بداية  حتى  الحركة«  »جوهر  يسمى  بما 

التسعينيات من القرن الماضي.
في عام 1960م، وعلى ضوء النتائج التي 
دول  حركة  قيام  حظي  باندونج،  في  تحققت 
الــدورة  أثناء  حاسمة  بدفعة  االنحياز  عدم 
العادية الخامسة عشرة للجمعية العامة لألمم 
دولة   17 انضمام  شهدت  والتي  المتحدة، 

إفريقية وآسيوية جديدة.

بعض  رؤســـــاء  وكــــان 
في  الحكومات  أو  الـــدول 
بدور  قاموا  قد  الوقت؛  ذلك 
وهم  العملية،  تلك  في  بارز 
مصر،  من  الناصر  عبد  جمال 

وقوامي نكروما من غانا، وشري 
جواهرالل نهرو من الهند، وأحمد 

وجوزيب  أندونيسيا،  من  سوكارنو 
الذين  يوغوسالفيا،  مــن  بروزتيتو 

أصبحوا، فيما بعد، اآلباء المؤسسين للحركة، 
ورموز قادتها.

بستة  باندونج  مؤتمر  بعد  ذكرنا  وكما 
االنحياز  عدم  دول  حركة  تأسيس  تم  أعــوام 
على أساس جغرافي أكثر اتساًعا، أثناء مؤتمر 
القمة األولى الذي ُعقد في بلجراد خالل الفترة 
المؤتمر  حضر  وقد   ،1961 سبتمبر   6-1 من 
واليمن،  والجزائر،  أفغانستان،  هي:  دولة   25
والكونغو،  وسريالنكا،  وكمبوديا،  وميانمار، 
وغانا،  وإثيوبيا،  ومصر،  وقــبــرص،  وكــوبــا، 
ولبنان،  والعراق،  واندونيسيا،  والهند،  وغينيا، 
العربية  والمملكة  ونيبال،  والمغرب،  ومالي، 
وسورية،  والسودان،  والصومال،  السعودية، 

وتونس، ويوغوسالفيا.
المؤتمر  المؤتمرات حتى  توالى عقد  ثم 
فنزويال،  مارغريتا،  في  2016م  عام  األخير 
2011م  عام  الحركة  في  األعضاء  عدد  ووصل 
 18 من  مكون  رقابة  وفريق  دولة،   118 إلى 

دولة و10 منظمات.
األساسية  ــداف  األه ركــزت  هــذا،  وعلى 
حق  تأييد  على  االنحياز،  عدم  حركة  لدول 
والسيادة،  الوطني،  واالستقالل  المصير،  تقرير 
الفصل  ومعارضة  للدول؛  اإلقليمية  والسالمة 
العسكرية  لألحالف  االنتماء  وعدم  العنصري، 
عدم  حركة  دول  وابتعاد  األطراف،  المتعددة 
الدول  بين  والصراعات  التكتالت  عن  االنحياز 
الكبرى، والكفاح ضد االستعمار بكافة أشكاله 
واالستعمار  االحتالل،  ضد  والكفاح  وصــوره، 
والسيطرة  واالحتالل  والعنصرية،  الجديد، 

األجنبية، ونزع السالح، وعدم التدخل في 

بين  والتعايش  للدول،  الداخلية  الشئون 
جميع الدول، ورفض استخدام القوة أو التهديد 
وتدعيم  الدولية،  العالقات  في  باستخدامها 
الديمقراطي  الطابع  وإضفاء  المتحدة،  األمم 
االقتصادية  والتنمية  الدولية،  العالقات  على 
واالجتماعية، وإعادة هيكلة النظام االقتصادي 
الدولي على قدم  التعاون  العالمي، فضال عن 

المساواة.
والثمانينيات  السبعينيات  عقدي  وإبّان 
عدم  دول  حركة  لعبت  الماضي،  القرن  من 
اقتصادي  نظام  إلنشاء  أساسيًا  دوًرا  االنحياز 
العالم  شعوب  لجميع  يسمح  جديد،  عالمي 
الطبيعية،  ومواردها  ثرواتها  من  باالستفادة 
تغيير  إجراء  أجل  من  واسًعا  برنامًجا  ويقدم 

أساسي في العالقات االقتصادية الدولية.
بها  خــرج  التي  الحركة  مــبــادئ  ومــن 
اإلنسان  حقوق  احترام  باندونج  مؤتمر  إعالن 
وسيادة جميع الدول وسالمة أرضيها، كما دعا 
مبدأ  إقرار  إلى  المؤتمر  أعضاء  اإلعالن جميع 
المساواة بين جميع األجناس، والمساواة بين 
المبادئ  من  وصغيرها؛  كبيرها  الدول،  جميع 
التدخل  عدم  اإلعالن  عليها  نص  التي  العشرة 
حقوق  واحترام  للدول  الداخلية  الشؤون  في 
الدول في الدفاع عن أرضيها، وعدم استخدام 
كما  خاصة؛  مصالح  لتحقيق  الدولية  األحالف 
دعا اإلعالن إلى تعزيز السلم العالمي والتعاون 

المشترك بين دول العالم.

حركة عدم االنحياز

الزتامات بريست من أجل المحيطات
أعرب ممثلو أكثر من مئة بلٍد، حضروا من 
ويمثّلون  العالم  في  البحرية  األحواض  جميع 
نصف المناطق االقتصادية الخالصة في العالم، 
من  المحيطات  حفظ  على  تصميمهم  عن 
خالل اإلسهام في »التزامات بريست من أجل 
المحيطات«، إلى جانب األمين العام لمنظمة 
لمنظمة  العامة  والمديرة  المتحدة  األمــم 
البحرية  للمنظمة  العام  واألمين  اليونسكو 

الدولية.
إبّان  الحازمة  االلتزامات  هذه  وقُطعت 
في  ُعقد  الذي  الواحد  المحيط  قمة  مؤتمر 
شباط/فبراير   11 إلى   9 من  بريست  مدينة 
مؤتمر  وضّم  فرنسية،  مبادرة  على  بناًء   2022
القمة 41 دولًة وممثلين عن المجتمع المدني 
تُنظّمه  ــارزًا  ب حدثًا  يمثّل  وهو  والمنشآت، 
األوروبي  االتحاد  لمجلس  الفرنسية  الرئاسة 
انتهاج  أجل  ومن  المناخ  أجل  من  الملتزمة 

سياسة أوروبية ناجعة لفائدة المحيطات.
بريست  في  المجتمعون  القادة  والتزم 
على العمل على نحو جماعي وسريع وعملي 
من أجل وضع حد لتدهور المحيطات، وذلك 
إدراكًا منهم أن المكانة التي تحتلها المحيطات 
اليوم  ترتقي  ال  الدولية  السياسية  الخطة  في 
إلى الدور الذي تؤّديه المحيطات في تحقيق 
واالجتماعية  والبيئية  المناخية  التوازنات 

الكونية وال توازي حجم المخاطر التي تتعرض 
لها الحياة البحرية.

الحفاظ  على  العمل  المجتمعون  وقرر 
على التنّوع البيولوجي، والحّد من اإلفراط في 
التلّوث  ومكافحة  البحرية،  الموارد  استغالل 
تغيّر  وطأة  من  والتخفيف  أوجهه،  بمختلف 

المناخ.
فرنسا وشاركت هذه  دعوة  بلًدا   41 لبّى 
مؤتمر  في  المستوى  رفيعة  مشاركة  البلدان 
قمة المحيط الواحد، وهي: ألمانيا، وباربادوس، 

وجزر  وكولومبيا،  وقبرص،  والصين،  وكندا، 
القمر، والكونغو، وكوريا الجنوبية، وكوستاريكا، 
وإسبانيا،  ومصر،  وكرواتيا،  ديفوار،  وكــوت 
وغابون،   ، األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
وأيرلندا،  وإندونيسيا،  والهند،  واليونان،  وغانا، 
ومدغشقر،  واليابان،  وإيطاليا،  وآيسلندا، 
وموناكو،  والمكسيك،  والمغرب،  ومالطة، 
وبابوا  وباناما،  ــاالو،  وب والنرويج،  وناميبيا، 
غينيا الجديدة، والبرتغال، والمملكة المتحدة، 

والسنغال، وسيشيل، وتنزانيا، وتونغا، وتونس.

الدول التي تمتلك
 أسلحة نووية

انهيار وشيك لمرشوع الحوثية وانكشاف أقنعتهم

الجيب  ــروع  ــش م الــحــوثــي 
وجنوب  اليمن  ــل  داخ ــي  ــران اإلي
الله«  »حــزب  غــرار  على  الخليج، 
اللبنانية،  الدولة  على  يسيطر  الذي 
عسكًريا  اإليرانيون  ويستخدمه 
ألغراضهم  إسرائيل  ضد  ظاهريًا 
أصبحت  الصورة  هذه  السياسية؛ 
ممن  كثيرون  بها  ويقبل  واضحة 
مع  صحتها  في  يشككون  كانوا 
كانوا  مثلما  اليمن  حرب  بدايات 
إيران  وجود  روايات  في  يشككون 
عسكًريا في سوريا، والحقا اعترفت 

طهران بذلك رسًميا.
لن  فاشل،  مشروع  الحوثيين 
في  الله«  »حــزب  نموذج  يكونوا 

لبنان العتبارات متعددة، رغم أن طهران عملت كل ما يتطلبه المشروع 
مشابها،  اسما  المسلح  تنظيمهم  على  أطلقت  فهي  التشابه،  لخلق 
»أنصار الله« مثل »حزب الله« وعلمتهم يرفعون صرخة دعائية مشابهة 
»الموت ألميركا الموت إلسرائيل«، وقامت بتدريس مناهجها الدينية في 
مدارسهم وحوزاتهم، وتولت تدريبهم واختيار قياداتهم، وإنشاء وسائل 
دعاية لهم، وتدريبهم عسكًريا على القتال، وتزويدهم باألسلحة والمال 

والذخائر والخبراء.
فإن  فاعل  عسكري  جيب  خلق  على  اإليراني  اإلصرار  هذا  رغم 
كلبنان،  ليس  اليمن  أن  هي  اإليرانيين  تواجه  التي  الكبيرة  العقبة 
كبير،  سكاني  مجتمع  في  صغيرة  أقلية  الحوثيون  عنه؛  كثيرا  يختلف 
وتاريخهم أسود، وخالل السنوات المقبلة، سواء استمرت الحرب أو حل 

السالم، لن يكون سهالً عليهم فرض 
مع  فنسبتهم  مهيمنة،  قوة  أنفسهم 
ال  السكان  إجمالي  المتحوثيين من 
على  المائة  في  خمسة  عن  تزيد 
على  قدرتهم  سيجعل  وهذا  األكثر، 
على  ومهيمن  محوري  دور  لعب 
شبه  مهمة  التضاريس  صعب  بلد 
الكامل  استيالئهم  دون  مستحيلة، 
دولية  ــروف  ظ فــي  الحكم  على 

مواتية.
بعقائد خارجة  تؤمن  الجماعة 
المذهب  الــزيــديــة،  إجــمــاع  عــن 
الرئيس في شمال اليمن؛ وسر قيام 
احتالل  هو  الله«  »حــزب  ونفوذ 
إسرائيل جنوب لبنان أعطاه مبررا وادعاء شرعية المقاومة، وهذا أمر 

ال يتوفر للحوثيين.
التي  فهي  الحرب  أما  سيضعفهم،  اليمن  في  االستقرار  أن  أجزم 
تمنحهم دورا وقيمة، وعند التعاون الجاد مع قيادات اليمن السياسية 
ونزع  وجودهم،  تقليص  الحقاً  سيمكن  والمؤثرة  الفاعلة  والدينية 

أسنانهم، وخلع مخالبهم وتقزيمهم أكثر مما كانوا عليه.
القناع، وثبت تورطهم مع قوى ظالمية دولية بما  انكشف عنهم 
فيها أجنحة داخل بريطانيا وأمريكا وإسرائيل والخليج، وثبت للجميع 
عمالتهم الخارجية الهادفة لتدمير منظومة الدولة اليمنية والقضاء على 
مؤسسات الجيش واألمن وشل هيئات الدولة اإلدارية، والسيطرة على 
رموز  وتصفية  االستراتيجية،  األسلحة  من  واحتياطها  المالية  مدخراتها 

اليمن وقادتها المعروفين األفذاذ.

د/ منال الفقيه

وثيقة تجسيًدا للوالء الوطني تتضمن
 توجيهات قيادة المؤتمر الشعبي العام باعتماد شعار

»بالروح بالدم نفديك يا يمن، نفديك يا صنعاء، نفديك يا عدن«
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مفهوم الدولة المركبة

المركبة  الدولة  تعريف  المبحث  هذا  في  نتناول 
ثاني،  كمطلب  القديمة  االتحادات  وإلى  أول  كمطلب 

واالتحادات الجديدة كمطلب ثالث.

المطلب األول: تعريف الدولة المركبة

إلى دول بسيطة في  باإلضافة  التاريخ  تسبب تطور 
ظهور بما يعرف بالدول المركبة أو اإلتحادية، وقد انتشرت 
األنظمة اإلتحادية في النصف الثاني من هذا القرن بصور 
خاصة بعد أن أحست الدولة بما يحققه اإلتحاد من مزايا 

وفوائد للدول األعضاء.
التي  الدولة  تلك  أنها  المركبة  الدولة  تعرف  وكما 
اإلتحاد  هذا  أن  غير  أكثر،  أو  دولتين  أتحاد  من  تتكون 
وطبيعة  نوع  اختالف  بسبب  أشكال  عدة  إلى  ينقسم 
في  تنحصر  التي  الــدول  هذه  بين  يقوم  الذي  اإلتحاد 
اإلتحاد الشخصي واإلتحاد الحقيقي أو الفعلي واالستقاللي 

أو التعاهدي واإلتحاد المركزي.

المطلب الثاني: االتحادات القديمة

أوال: اإلتحاد الشخصي:

بحيث  أكثر  أو  دولتين  بين  الشخصي  اإلتحاد  ينشأ 
واحد،  شخص  لحكم  اإلتحاد  في  الداخلة  الدولة  تخضع 
على أن تحتفظ كل دولة باستقاللها الخارجي وبشخصيتها 
حكمها  وبنظام  الداخلي  وباستقاللها  الكاملة،  الدولية 
وتنفيذية  تشريعية  من  العامة  وسلطاتها  بدستورها  أي 

وقضائية.
على ذلك فإن اإلتحاد الشخصي ال يعمل على خلق 
دول  من  دولة  لكل  سيستبقي  إنه  دام  ما  جديدة  دولة 

اإلتحاد ذاتيتها الكاملة المستقلة إزاء األخرى.
أما مظهر اإلتحاد بين هذه الدول المستقلة بعضها 
يكون  حيث  الدولة،  رئيس  وحدة  في  فيظهر  بعض  على 

هنالك رئيس واحد بالنسبة لدول هذا اإلتحاد.
لالتحاد  والمميز  الوحيد  المظهر  هو  الدولة  فرئيس 
الشخصي، األمر الذي يجعل منه اتحادا عرضيا موقوتا يزول 

وينتهي بمجرد انتهاء أو اختالف شخص رئيس الدولة.
ويترتب على اإلتحاد الشخصي النتائج اآلتية:

يتمثل  الشخصي،  لالتحاد  الوحيد  المظهر  كان  أ-إذا 
شخص  لرئاسة  اإلتحاد  في  الداخلة  الدولة  خضوع  في 
يمارس  الرئيس  هذا  أن  يعني  ال  األمر  هذا  فإن  واحد؛ 
سلطاته بصفته رئيسا لالتحاد.. ولكن هذه الممارسة تتم 
اإلتحاد  الداخلة في  الدول  رئيس ألحدى  إنه  أساس  على 
ويعني  آخر؛  حينا  األخرى  للدولة  رئيسا  وبصفته  حينا، 
ذلك أن نفس الشخص الطبيعي تكون له شخصية قانونية 

مزدوجة أو متعددة بحسب الدول الداخلة في اإلتحاد.
دولية  شخصية  الشخصي  اإلتحاد  من  يتكون  ب-ال 
جديدة، بل تظل لكل دولة شخصيتها الدولية الخاصة بها؛ 
الخارجية،  وينتج عن ذلك أن تستقل كل دولة بسياستها 
وبممثليها الدبلوماسيين، وبمعاهداتها الخاصة مع الدول 
عن  الدولية  بمسؤوليتها  دولة  كل  تستقل  كما  األخرى، 

تصرفاتها القانونية.
فيما يتعلق بعالقات بين الدول التي يضمها، اإلتحاد 
بالنسبة  أجانب  يعتبرون  دول  كل  رعايا  فإن  الشخصي، 
الدول  إحدى  بين  الحرب  كانت  وإذا  األخــرى،  للدولة 
األخرى  الدول  فإن  أجنبية،  ودولة  اإلتحاد  في  الداخلة 
األعضاء في اإلتحاد تبقى على الحياد.. إذا نشبت الحرب 
بين دولتين داخلتين في اإلتحاد، فإنها تعتبر حربًا دولية 

ال حربا أهلية.
الداخل،  في  السياسي  بنظامها  دولة  كل  ج-تحتفظ 
وال يتأثر نظام الحكم فيها بقيام اإلتحاد الشخصي؛ ولهذا 
ال يشترط وجود تماثل بين األنظمة السياسية في الدول 
دولة  كل  نظام  يختلف  ما  كثيرا  بل  اإلتحاد،  في  الداخلة 
يقوم  فقد  األعضاء؛  األخرى  الدول  نظام  عن  بينا  اختالفا 
اإلتحاد بين دولة تأخذ بالنظام الملكي البرلماني وأخرى 

تخضع للملكية المطلقة.
إنكلترا  بين  اإلتحاد  الشخصي:  اإلتحاد  أمثلة  من 

أمير هانوفر  تولى  الذي تم عام 1714م، عندما  وهانوفر 
عرش إنكلترا وانتهى هذا اإلتحاد عام 1837م، عندما تولت 
الملكة )فيكتوريا( عرش إنكلترا، ألن قانون توارث العرش 
إذا  إال  العرش  اإلناث  بتولي  يسمح  يكن  لم  هانوفر  في 

انعدم الذكور تماما في جميع فروع األسرة المالكة.
وكذلك اإلتحاد الذي حدث بين هولندا ولوكسمبورغ 
لوكسمبورغ،  الحكم في  بتولي ملك هولندا  عام 1815م، 
عرش  )ولهيمينا(  الملكة  تولت  عندما   1890 عام  وانتهى 
هولندا، ألن قانون لوكسمبورغ لم يكن يبيح لإلناث تولي 

الحكم.

ثانيا: اإلتحاد الحقيقي أو الفعلي:

انضمام  من  الفعلي  أو  الحقيقي  اإلتحاد  يتكون 
واحد،  دولــة  لرئيس  جميعها  تخضع  أكثر،  أو  دولتين 
وتندمج في شخصية دولية جديدة، مع استقالل كل دولة 

من الدول األعضاء بنظامها السياسي الداخلي الخاص.
ال  الفعلي  أو  الحقيقي  اإلتحاد  أن  إلى  ذلك  ويرجع 
في  الحال  هو  كما  الدولة  رئيس  شخص  بوحدة  يكتفي 
األعضاء  بين  قويًا  رباطًا  يقيم  وإنما  الشخصي،  اإلتحاد 
الوحيدة  الدولة  تعتبر  التي  اإلتحاد  شخصية  طريق  عن 
وإدارة  الخارجية  الشؤون  وتتولى  الدولي،  الصعيد  على 
العمليات  والدبلوماسية، والدفاع، وقيادة  الدولية  شؤونها 
في  األعضاء  الــدول  اندماج  على  ويترتب  العسكرية؛ 
التمثيل  وكذلك  الخارجية،  السياسة  تتوحد  أن  اإلتحاد، 
من  اإلتحاد  يعقده  بما  األعضاء  يتقيد  وأن  الدبلوماسي، 

معاهدات واتفاقات دولية.
ويترتب على ما تقدم عدة نتائج:

لرئيس  بالنسبة  الحقيقي  اإلتحاد  مظاهر  أ-تتركز 
الدولة الذي له حق رئاسة جميع الدول األعضاء؛ وكذلك 
الدول  من  دولة  كل  تفقد  إذ  الخارجية،  للناحية  بالنسبة 
الداخلة في اإلتحاد شخصيتها الخارجية وتندمج جميعها 
في شخصية دولية واحدة هي الشخصية الدولية لالتحاد 

نفسه التي تكون وحدها مظاهر السيادة الخارجية.
التي  الذكر  سالفة  الخارجية  الوحدة  عن  ب-ينتج 
للدول  المستقلة  الدولية  الشخصية  زوال  على  تعمل 
واحدة  خارجية  شخصية  في  جميعا  واندماجها  األعضاء 
أعضاء  لجميع  الخارجي  التمثيل  وحدة  لالتحاد؛  تثبت 
اإلتحاد، وتقيد األعضاء جميعا بكافة التصرفات الخارجية 
التي يمارسها اإلتحاد وتحمل مسؤولية نتائجها بأن تتقيد 
األعضاء جميعهم مثال بالمعاهدات التي يعقدها اإلتحاد.. 
جميع  تشمل  عليه  تعلن  أو  اإلتحاد  يعلنها  التي  الحرب 
دول اإلتحاد، وإذا ما نشبت الحرب بين هذه الدول فإنها 

تعد حربا أهلية.
بسيادتها  اإلتحاد  دول  من  دولــة  كل  ج-تستقل 
الداخلي، أي بدستورها  الداخلية، فتحتفظ بنظام حكمها 
الخاص وبسلطاتها العامة من تشريعية وتنفيذية وقضائية.

ومن أمثلة اإلتحاد الحقيقي أو الفعلي: اإلتحاد بين 
السويد والنرويج ابتداًء من عام 1815م تحت حكم ملك 
انفصلت  عندما  1905م  عام  حتى  استمر  الذي  السويد، 
الدولتان بمعاهدة استكهولم؛ وكذلك اإلتحاد الذي تم بين 

النمسا والمجر في الفترة بين عام 1867م وعام 1918م.

المطلب الثالث: االتحادات الحديثة

أوال: اإلتحاد التعاهدي أو االستقاللي:

 هو اتحاد يضم دولتين وأكثر على أن تبقى كل دولة 
ويرمي  الخاص  ورئيسها  والخارجية  الداخلية  سيادتها  لها 
هذا اإلتحاد أساًسا، الذي يقوم بناء على اتفاق، إلى توحيد 
وتنسيق الشؤون االقتصادية واالجتماعية أو العسكرية أو 
بعضها فتنشأ هيئة تسمى مجلس أو مؤتمر تكون مهمتها 

تحقيق األغراض التي أنشئ من أجلها اإلتحاد.
وال  المتحدة  الدول  حكومات  تختارها  الهيئة  هذه 
يقوم أفراد هذه الدولة بانتخابها، لذلك فإنها تتسم بالطابع 
عليها  وافقت  إذا  إال  ملزمة  قراراتها  تكون  فال  السياسي، 
الدول األعضاء، كما أنها ال تعبر عن رأيها وإنما على رأى 

الدول التي تمثلها.

ووفقا لما سبق فإن سلطتها ال تمتد إلى رعايا دول 
ال  اإلتحاد  لكون  نظرًا  ملزمة  ليست  وتوصياتها  اإلتحاد، 
فوق  ليست حكومة  الهيئة  أن  كما  دولة جديدة؛  يشكل 
الحكومات؛ وعليه: فإن الدول المتحدة تبقى مستقلة عن 
عن  البحث  في  تقتصر  مهمتها  الجديدة  والهيئة  بعضها، 
أجله؛  من  أنشئت  الذي  الهدف  لتحقيق  الكفيلة  السبل 
عن  تخرج  أن  دون  بذلك  المتعلقة  التوصيات  فتقدم 
نصوص المعاهدة وإلى أن تتقبلها جميع الدول األعضاء؛ 
فمهمتها تبقى محصورة فيما نصت عليه المعاهدة إلى أن 

تعدل ويترتب على ما سبق عليه:
داخليا  مستقلة  تبقى  اإلتحاد  في  األعضاء  -الدول 
وخارجيا عن بعضها البعض، لها عالقات دولية خاصة، ولها 

دستور خاص بها، ويخضع أفرادها لجنسيتها دون غيرها.
-قيام هذا اإلتحاد ال يتطلب تشابه أنظمة الحكم.

-الحرب إذا قامت بين دولة أجنبية ودولة داخلية في 
اإلتحاد ال تعد حربا على االتحاد ككل.

-الحرب التي تقوم بين دولتين في اإلتحاد هي حرب 
دولية وليست أهلية.

االنفصال  حق  عنه  ينتج  المتحدة  الدول  -استقالل 
عنه متى أراد أي عضو ذلك.

-عدم التقيد بما ورد في المعاهدة يمكن أن يؤدي 
من  المعاهدة  بنصوص  يلتزم  لم  الذي  العضو  فصل  إلى 

قبل األعضاء باألجماع.
اإلتحاد:  من  النوع  هذا  على  أمثلة  إيراد  يمكن  و 
ويجد  سنة1815م؛  قام  الذي  السويسري  اإلتحاد  أولهما 
هذا اإلتحاد بدايته سنة 1291م عندما قامت ثماني دول 
صغيرة بإقامة عالقات سنة 1647م الذى نص على وحدة 
وقدمت  عليهم،  المعتدين  عن  ودفاعهم  اإلتحاد،  أعضاء 
مع  الجنرال  بونبارت  قبل  من  عسكرية  مشاريع  عدة 
بعضها، واعتناق التحكيم لحل خالفاتهم، ثم صدر ميثاق 
اإلثنين والعشرين مقاطعة  باإلجماع  اإلتحاد ووافق عليه 
دول  خمسة  إليهم  انظمت  1815م،  أغسطس   7 يوم 
أخرى؛ بعد قرن ونصف ظهر على إثر ذلك اإلتحاد نتيجة 
برون؛  األسفاق  ميثاق  منها  خاصة  ومعاهدات  اتفاقيات 
كلها لم تحض بالقبول أو تجد قابلية للتطبيق، الذي تعرض 
لتعديل بوضع دستور 12 سبتمبر 1948م، وعلى أثر ذلك 
المقاطعات  فيه  فقدت  فدرالي  اتحاد  إلي  اإلتحاد  تحول 

العديد من االختصاصات.
األمريكية  الواليات  بين  قام  الذي  اإلتحاد  وثانيهما 
بعد االستقالل 13 مقاطعة عن بريطانية بإعالن االستقالل 
في 4 يوليو 1776م، ودخل اإلتحاد التعاهدي حيز التنفيذ 
في مارس 1781م، وتحول إلى اتحاد فدرالي سنة 1787م 

بعد اإلجماع الذي وقع في ماي 1787 في فالدلفي.
سنة  من  استمر  الذي  الجرماني  التعاهدي  وثالثهما 
منه  جزًء  النمسا  كانت  والذي  1866م  سنة  إلي  1815م 
عن  المفصولة  الشمالية  ألمانيا  اتحاد  اليوم  محله  وحل 
الجرماني  اإلتحاد  وهذا  براغ،  معاهدة  بموجب  النمسا 
سنة  وكون  الجنوب  دول  بعض  إليه  أضيفت  الشمالي 

1871م اإلمبراطورية الفدرالية األلمانية.

ثانيا: اإلتحاد المركزي:

إال  أكثر،  أو  دولتين  بين  كغيره  اإلتحاد  هذا  ينشأ 
انصهارا  أكثر  كونه  في  السابقة  االتحادات  يتميز عن  أنه 
بين الدول المتحدة و أقواها ارتباطا، و يظهر هذا التمايز 
وسيادتها  الدولية  لشخصيتها  األعضاء  الدول  فقدان  في 
الخارجية، وقيام شخصية دولية جديدة مكانها هي دولة 
اإلتحاد المركزي بسيادتها الخارجية الكاملة وتمتعها بجزء 
من السيادة الداخلية لكل الدويالت المنشئة لالتحاد، وهذا 
والمتمثل  اإلتحاد،  دستور  عليه  ينص  فيما  ينحصر  الجزء 
ذو  وهو  للدويالت  المشتركة  المصالح  في  بالخصوص 
طبيعة مزدوجة باعتباره يمثل من جهة دولة موحدة على 
المستوى الخارجي و دول متحدة على المستوى الداخلي.

لذلك فأن أي نزاع يقوم بين الدويالت أو بينها وبين 
وليس  الدستور  نصوص  حسب  حله  يتم  اإلتحاد  دولة 
هي  اإلتحاد  دولة  أن  ذلك  عن  وينتج  الدولي..  القانون 
دولة صاحبة السيادة في المجال الدولي، أما الدويالت فال 

سيادة لها في الخارج، وتبعا لذلك فإن رعايا اإلتحاد تكون 
لهم جنسية واحدة هي جنسية دولة اإلتحاد.

مشتركة  فهي  الداخلية  بالسيادة  يتعلق  فيما  أما 
عن  يميزها  ما  وهذا  المركزية  والدولة  الدويالت  بين 
ال  الدويالت  ألن  ذلك  الموحدة،  والدولة  الفعلي  اإلتحاد 
تستقل استقالال تاما بسيادتها الداخلية كما هو الشأن في 
في  الحال  هو  كما  كلها  تفقدها  ال  كما  الفعلي؛  اإلتحاد 
الدولة الموحدة، غاية ما في األمر أن الحكومة المركزية 
تتمتع بجزء من السلطة على حكومة الدويالت وإقليمها 

ورعاياها.
ووفقا لذلك فإن كل دويلة يكون لها دستورها الخاص 
ومحدد  مقرر  هو  لما  طبقا  الثالث  سلطتها  وبالتالي  بها 
سلطة  من  األخرى  هي  تتكون  التي  اإلتحاد  دستور  في 
والثاني  الشعب  ينتخبه  أحدهما  مجلسين  لها  تشريعية 
يتكون من ممثلين عن الدويالت وسلطة تنفيذية وسلطة 

قضائية.

كيفية نشأة ونهاية اإلتحاد المركزي: ينشأ 
اإلتحاد المركزي بطريقتين:

إقامة  أو أكثر من أجل  أولهما: هي انضمام دولتين 
المتحدة  كالواليات  مركزي  اتحاد  شكل  في  واحدة  دولة 

األمريكية وسويسرا وكندا وأستراليا.
ثانيهما: تفكك دولة موحدة إلى عدة دويالت وتكوين 

اتحاد مركزي كاالتحاد السوفيتي سابقا والمكسيك.
وينتهي أيًضا بطريقتين كانهيار الدول؛ ووفقا لقواعد 
القانون الدولي كان تقع تحت سلطة أجنبية أو تتحول من 
اتحاد مركزي إلى نوع آخر من اإلتحاد كاالتحاد التعاهدي، 
أو يتحول إلى دولة موحدة أو ينقسم إلى دول مستقلة 

ذات سيادة مثلما حدث لالتحاد السوفيتي سنة 1991م.

خصائص اإلتحاد المركزي:

باختصار  أشرنا  أن  كما سبق  المركزي  اإلتحاد  يتميز 
شديد عن غيره من أشكال الدولة بعدة خصائص أساسية 

نجملها في اآلتي:
المركزية  الحكومة  بين  االختصاصات  تــوزيــع 
وفقا  تلك  االختصاصات  وتتوزع  الواليات:  والحكومات 
للطرق األتية: إما أن تحدد على سبيل الحصر اختصاصات 
الطريقة  للواليات، وهي  يترك  المركزية والباقي  الحكومة 
التي اتبعها كل من الواليات المتحدة األمريكية وسويسرا 
واإلتحاد السوفيتي.. وإما أن تحدد اختصاصات حكومات 
الواليات وما بقي يترك للحكومة المركزية وهو ما سارت 

عليه كندا.
بين  االختصاصات  توزيع  إن  مكتوب:  دستور  وجود 
ضرورة  يقتضي  الواليات  وحكومات  المركزية  الحكومة 
وجود دستور مكتوب يلجأ إليه لبيان توزيع السلطة بين 
الهيئات المركزية والهيئات المحلية في الواليات المشكلة 

لالتحاد.
قضاء  وجــود  إن  فيديرالي:  قضاء  وجــود  ضــرورة 
مركزي يضع حدا للمشاكل التي يمكن أن تنشأ من جرائها 
الواليات  وحكومات  المركزية  الحكومة  بين  منازعات 

فيتدخل القضاء المركزي للفصل فيها.
من  لالتحاد:  التشريعية  الهيئة  في  الدويالت  تمثيل 
دستورية،  كوحدة  الواليات  بقاء  استمرار  تأكيد  مظاهر 
تمثلها في الهيئة التشريعية لالتحاد وال يهم وجود تفرقة 

بين هذه الواليات.
شخص  فظهور  واحدة:  بجنسية  اإلتحاد  رعايا  تمتع 
اتحدت  التي  الدول  رعايا  كل  تمتع  يستتبع  دولي جديد 

بجنسية واحدة هي جنسية دول اإلتحاد.
قيام عالقات معقدة بين دول اإلتحاد والواليات يحقق 
الحرية: إن قيام عالقات معقدة داخل اإلتحاد بين مختلف 
الدول تكون لصالح الحرية؛ فإذا كان اإلتحاد يسمح بقيام 
سلطة مركزية قوية تشعر بقوتها في الخارج؛ فإنها تكون 
بدون خطر في الداخل نتيجة لتداخل الصالحيات بحيث 
أن السلطة المركزية تكون مجبرة غالبا على التفاوض مع 
الدويالت الداخلية في اإلتحاد بدال من إصدار أوامر إليها؛ 

مثل على ذلك النظام الفيدرالي السويسري.

الدولة االتحادية المركبة ثاين 
أشكال الدولة يف النظم السياسية

الحلقة الثانية

العنف واالعتداءات الجسدية 

غالبا ما تسبب مشاعر العار الشعور بارتكاب الذنب 
الذي يشعر به الشخص بأنه ارتكب شيئا يستحق اإلساءة، 
لدى  يكون  وقد  المعتدي،  باحترام  جدير  يكن  لم  وأنه 
من  كبير  قدر  المعاملة  سوء  من  عانوا  الذين  األشخاص 

التوتر واالكتئاب، إضافة لضعف الشخصية.

األقران السلبيين

أو  أبويك  بها  يعاملك  التي  بالطريقة  تتأثر  أنك  كما 
يعاملك  التي  بالطريقة  أيضا  تتأثر  فإنك  عليك؛  األوصياء 
بها أقرانك وأصدقائك بشكل سلبي، فهذه األمور تجعلك 
تشعر بأنك محطا لإلعجاب هي أن تفعل ما يريده منك 
يؤثر على  وقلبك، وهذا  إلى عقلك  تستمع  اآلخرون، وال 

نظرتك لذاتك.

الخيارات السيئة السابقة

في بعض األحيان نحبس في نقطة معينة من صنع 
القرار والتمثيل، ربما لم تكن صديقا جيدا في السابق، أو 
ربما قد شاركت في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، أو لم 
أنه ال  الجيدة في مدرستك، وتعتقد  النتائج  تحصل على 
يمكن التغير اآلن، لذلك لن تحاول، ولكنك سوف تستمر 
السلبية  نظرك  وجهة  تقوي  التي  الخيارات  اتخاذ  في 

لشخصك.

التفكير السلبي

عندما تريد التفكير والتحدث عن شخصيتك بطريقة 
األفكار  بهذه  تفكر  كنت  إذا  أنه  أي  عادة،  يصبح  معينة 
غير اإليجابية وتقول أشياء سلبية عن ذاتك، فمن المرجح 
إال  دائما،  الطريقة  هذه  بنفس  التفكير  في  تستمر  أن 
السلبية  أفكارك  تحدي  بواسطة  الحلقة  هذه  كسرت  إذا 
ومشاعرك عن نفسك وأن تحولها ألفكار إيجابية تعزز من 

ثقتك بنفسك.

عالمات ضعف الشخصية

فقدان جرأة التحدث عن الرأي خاصة إذا كان مخالفا 
لآلخرين.. الشعور بالضعف واإلحباط عندما يواجه بعض 
أو  اآلخرين،  مواجهة  من  الخوف  الجارحة..  الكلمات 
تنفيذ طلبات اآلخرين دون تفكير  التعامل معهم..  حتى 
الصعبة.. عدم  المواقف  والهروب من  الكذب  تأخير..  أو 
الشعور بالرغبة وعدم وجود أهداف يسعي لنيلها، وعدم 
تخص  قرارات  اتخاذ  على  قدرته  عدم  واإلبداع..  التطوير 
حياته واللجوء لآلخرين.. الشعور باالنكسار والضعف عند 
دون  والمشاعر  العواطف  وراء  السعي  الناس..  مواجهة 

التفكير بالنتائج المترتبة على ذلك.

اضطرابات مرتبطة بضعف الشخصية

تتميز  استجابة  هو  االكتئاب  االكتئاب:  اضطراب 
الشخص  به  يشعر  الذي  العجز  وبحالة  الشديد  بالحزن 
باإلعياء  دائما  والشعور  الرضا،  وعــدم  البؤس  وبحالة 
الجسدي، فدائما الشخص المريض بضعف الشخصية يجد 
القرارات  اتخاذ  على  قدرته  لعدم  صعبة  حالة  في  ذاته 
الخاصة به في حياته، أو العيش بمفرده وبمعزل عن أوامر 
اآلخرين وتحكمهم به، مع عدم القدرة على الرفض منهم، 

فيرى نفسه مثيرا للشفقة فيعيش في دوامة االكتئاب.
دائما  الضعيفة  الشخصية  صاحب  القلق:  اضطراب 
والتهديد  الشر  يتوقع  فهو  مريحة،  غير  حالة  يعيش 
لشخصه وهذا هو تعريف القلق، كما يرافق هذه الحالة 

التوتر من سيطرة وحكم اآلخرين عليه.

خطوات وطرق لتقوية الشخصية الضعيفة

كن مثقفا واقرأ كتبا كثيرة في مجاالت الحياة، لكي 
تستطيع التحدث مع اآلخرين بثقة قوية.. مارس الهوايات 
األنشطة  اآلخرين من خالل  مع  وتفاعل  لقلبك،  المحببة 
المختلفة كممارسة الرياضة مثال.. ال تهتم بأشخاص على 
تكون  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  الخاصة،  مصلحتك  حساب 
دائما  ردد  يستغلونك..  األخرين  تجعل  ال  ولكن  أنانيا، 
الكلمات االيجابية كأنا قوي وأنا قادر، وعارض ما ال تؤمن 
به وال تريده.. ال تتأثر بكالم الناس، وال تظهر أي مواقف 
عفوية، وخذ وقتا في التفكير فبل أن تتكلم، وكن قويا، وال 
تجعل عملية استفزازك سهلة.. حدد الهدف الذي تريده 
وال  عالقاتك،  ومن  نفسك  من  وطور  تنفذه،  أن  وحاول 
تتهاون في زيادة خبراتك.. احترم ذاتك وتقبلها، وال تقلل 
من شأنك فأنت بالتأكيد تستطيع أن تكون شخصا محبوبا 
عليك، وتجاهلها،  تؤثر  للسلبيات  تتدع مجال  ومميزا.. ال 
وأبدلها بمشاعر إيجابية، وابحث عما بداخلك من قدرات 

ومهارات وقم بتقويتها حتى يصبح لديك ما يميزك.

كيفية زيادة الثقة بالنفس عند المراهقين

إظهار  خالل  من  وذلك  ــان؛  واألم بالثقة  اشعارهم 
يساعدهم  الذي  الشيء  لديهم،  المشروط  غير  الحب 
بالشعور باألمان، ويزيد على قدراتهم على حل المشاكل 
التي يوجهونها دون التدخل واالعتماد على غيرهم.. توفير 
فرص لتحقيق النجاح، فهي من أفضل الطرق لغرس الثقة 
القوية بالنفس عند المراهق، وتوفر لديه خبرات ومواقف 
تمكنه من اكتشاف نقاط قوته، وتحقيق النجاح؛ من خالل 
الثناء  بها..  يتقدموا  التي  العالية  بالمسؤوليات  تكليفه 
والتشجيع يساهم في زيادة الثقة بالنفس بشرط أن يكون 
الثناء حقيقي، والصبر من سمات الثقة القوية بالنفس إلى 
وقت قد يصل لسنوات عديدة.. يجب أن يشعر المراهق 
الشعور  خالل  من  تواجهه  التي  العقبات  على  بالتغلب 
واكتساب  إليها  والنظر  األمور،  هذه  لمواجهة  باإليجابية 
الخبرات من ورائها.. التواجد باستمرار من خالل الوالدين 
األوقات،  إلى جانبه في جميع  باألمان، ووقوفهم  يشعره 
ومساعدته في تحديد اختياراته وتشجيعه على تحقيقها.

صفات الشخصية القوية

المحن  يواجه  الذي  الشخص  ألن  والفطنة:  الذكاء 
ذكي..  شخص  هو  المخاوف  ويتحدى  الصعبة  والظروف 
إن  حيث  الواسعة،  والمدارك  المنفتحة  بالعقلية  يتميز 
منفتحة  لشخصية  تحتاج  التفكير  في  الواسعة  اآلفاق 
القوية  الشخصية  صاحب  نرى  إليها..  للوصول  العقل 
بل  اآلخرين،  تفكير  وفق  يسير  ال  األسلوب  في  متفرد 
التصرف  في  خاصا  أسلوبا  لنفسه  يصنع  أن  يستطيع 
والتفكير، وطريقة التعبير عن مشاعره.. الشجاعة والجرأة 
على  والقدرة  السليمة،  والخيارات  القرارات  اتخاذ  على 
عالية  بمهارة  يتمتع  القوية  الشخصية  فصاحب  االقناع، 
أو في  أسرته،  أو مع  المهني  االقناع سواء في عمله  من 
األنسب  القوية هو  الشخصية  التجارية.. صاحب  عالقاته 
واألنشطة..  العمل  في  المجموعات  وترؤس  القيادة  في 
وينظر  القوية،  الشخصية  سمات  من  الحسنة  األخالق 
األخالق  أن  كما  القوة،  موقع  في  أنه  على  المجتمع  له 

الحميدة تعد دافعا نحو التميز والتطور.

التخلص من ضعف الشخصية 
واكتساب الثقة بالنفس

سعاد طه

قد تظهر عالمات ضعف الشخصية منذ الصغر حتى مرحلة البلوغ نتيجة ألحداث صادمة، أو 
وسط غير داعم من أن تعيش حياة صحية وطبيعية، إليك بعض األسباب التي تؤدي لضعف الشخصية 

وانخفاض الثقة بالنفس:

د/ رشا نور الدين

مثلما يبحث الولد في هذه المرحلة ويسعى إلى تحقيق رجولته وإثبات ذاته كرجل؛ 
كذلك الفتاة في هذه المرحلة تسعى إلى اظهار وتثبيت أنوثتها وذاتها ومهارتها في هذا 
المجال؛ وخصوصا أن الفتيات في هذه المرحلة تكون أكثر عاطفية وإقبال على الجنس 

اآلخر أكثر من الفتيان.

أوال: توعيتها بأقسام الزينة

-1 الزينة المباحة: وهي كل زينة أباحها الشرع وأذن فيها للمرأة مما فيه جمال وعدم 
ضرر، ويدخل في ذلك لباس الحرير والحلى والطيب.

-2 الزينة المستحبة: وهي كل زينة رغب الشرع فيها وحث عليها، ويدخل في هذا 
القسم سنن الفطرة كالسواك ونتف اإلبط ونحو ذلك.

النساء زينة  الشرع وحذر منه ومما تعتبره  المحرمة: وهي كل ما حرمه  الزينة   3-
كالنمص ووصل الشعر والتطيب عند الرجال األجانب...

علينا ان نحث فتياتنا على عدم اإلسراف في مطالب الزينة وإضاعة الوقت فيها.. ففي 
هذه المرحلة يزداد ميل الفتاة إلى االهتمام بمظهرها الخارجي؛ فعلى الوالدين توجيهها 
دائًما إلى عدم المبالغة واإلفراط وأن التوازن واالعتدال مطلوب في كل شيء، وكما حض 
اإلسالم ورغب فيها؛ فقد حذر من اإلفراط والمبالغة فيها فقال تعالى: »َوالَِّذيَن إَِذا أَنَْفُقوا 
لَْم يُْسرِفُوا َولَْم يَْقتُُروا وَكَاَن بَيَْن َذلَِك قََواًما«؛ وأن عليها أن تصرف هذه الزينة في محلها 
الماء،  الطيب  أطيب  نفسها،  األم  تنسى  األم كقدوة؛ فال  يأتي دور  للزوج، وهنا  الشرعي 

وأروع الزينة الكحل، ونضارة الوجه والبشرة هي مرآة لتقوى القلب وصالح النفس.

ثانيا: تعويد الفتاة على الزي الشرعي ومواصفاته:

أن يستوعب جميع البدن.. أال يكون زينة في نفسه.. أال يكون مبخرًا أو مطيبًا.. أال يكون 
ضيًقا يصف شيئا من جسمها.. أال يشبه لبس الرجال.. أال يكون لباس شهرة.. وعلينا التدرج 
عند تربية البنت على حب الحجاب والتمسك به منذ الطفولة من خالل توجيهها إلى حب 
الله وطاعته طمًعا في جنته، وكما توجه إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى 
طــاعــة والــديــهــا؛ 
عز  الله  أن  وتلقن 
المرأة  أمــر  وجــل 
بالحجاب.. يعودها 
الستر  على  األبوان 
يسمح  فال  والحياء 
لها بإظهار العورات 
المغلظة حتى أمام 
تعويدها  النساء.. 
شعرها  تغطية 
ــا خــرجــت  ــم ــل ك
منذ  البيت  ــن  م
تعتاد  حتى  الصغر 
وتعويدها  ــك،  ذل
ــدم الـــدخـــول  ــ ع
غير  الرجال  على 
ترغب  المحارم.. 
المحارم، وأفضل وسيلة  الذكور غير  األقارب  االنفراد مع  أو  الحجاب وعدم االختالط  في 
القدوة الحسنة وهي األم؛ تلقن آيات الحجاب واألحاديث التي تأمر به، ويبين لها كلما 
كبرت مضار التبرج التي تعود على الفتاة في الدنيا واالخرة.. تلقن فضيلة الحجاب وفوائده 
في الدنيا واآلخرة، مثل حفظ المرأة من أيدي السوء، ودخول الجنة في اآلخرة، وتشجيع 
ارتداء  على  تواظب  عندما  وتكافأ  لعمرها،  المناسبة  الهدايا  بتقديم  ارتدائه  على  البنت 
الحجاب.. تحذيرها من السفور ومن أضراره، أولها غضب الله؛ فإذا تركت الحجاب ينبغي 
إذا كانت  التحدث معها كتأديب، حتى  التربوية وعدم  إلى مقاطعتها  الترهيب  أن يصل 
كبيرة وتهاونت فيه.. تعويدها أن تكون قدوة بأخالقها وآدابها والتزامها وعفتها وإنسانيتها 

وعلمها وحسن معاملتها.

ثالثا: االعداد الطيب ألم المستقبل:

هذا األمر كثير من اآلباء واألمهات يغفله؛ ابنتك هي زوجة وأم المستقبل؛ عليكما أن 
تعدوها لذلك.. أن تكون طباخة ماهرة، علميها فن الطبخ وفن النظافة والتنظيم المنزلي 
وفن اتكيت الطعام والشراب.. علميها كيف تكون مثال الزوجة الصالحة من خالل تحليها 
بآداب الحوار وإعانة الزوج وحسن معاشرته، وفن الكالم، وفن األنوثة، وفن معاملة أهل 
الزوج واحتوائهم وغيرها من األمور.. علميها كيف يفكر الرجل، وكيف يهتم باألمور، وكيف 
يعبر، ومتى تكلمه، ومتى تغمره بحبها وأنوثتها، ومتى تبتعد عنه ألن في بعدها احترام 
إلرادته ورجولته وكينونته، وتعليمها فن احتواء الزوج والمشكالت من حولها.. علميها فن 
تربيه زوجته، ولكنكم ال  أحيانًا وخير من  يربى  فالزوج  بالزوج واألوالد؛  التربية والعناية 
تعلمون.. وإن لم تعرفي ذلك وتكوني قدوة لها فعليك أن توجيهيا إلى ما يعلمها ويفيدها 
وعدم  المراهقة  تقبلي سخط  مهارات..  من  حياتها  باقي  في  تمارسه  ما سوف  ألن هذا 
استقرارها.. ال تتصرفي بفهم شديد وتعالي وال تجمعي األخطاء.. ابتعدي عما يضايق االبنة 
األوالد  يصلح  وربنا  االستقالل،  اكتساب  على  وساعديها  واحترمي خصوصياتها،  المراهقة 

فتيان وفتيات..

كيف تتعامل مع بنتك يف سن المراهقة ؟
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حياة الياقوت أ/ عبدالله عبدالوهاب

الجهاز العصبي
“املاهية والتشريح وطرق الحماية” قد  أنّها  اطمأنت  ما  نافذة، متى  كلعنة  »دانيا«  الحرب  تالحق 

»لعنة  رواية  في  مجددا،  الشطون  رأسها  لها  أبرزت  منها،  أفلتت 
موضوع  الخليلي  محيو  رانيا  اللبنانية  الروائية  تعالج  الَبْيَركُوت« 
الحرب، تسبر أغوارها، وتلتقط أفاعيلها، تعايش »دانيا« بطلة الرواية 
الحرَب األهلية اللبنانية، فتفّر مع أسرتها إلى الكويت، حيث تنتظرها 
نكبة أخرى؛ الغزو العراقي، ومن هنا جاءت »الَبْيَركُوت« وهي مزج 

من بيروت والكوت )التي ُصّغرت الحقا لتكون اسم الكويت(.
تدور  حيث  بيروت  في   1989 أغسطس  في  الرواية  تبدأ 
المرحلة  في  الطالبة  دانيا  على  اللبنانية  األهلية  الحرب  طواحين 
بسكان  تدفع  الطائشة  والقذائف  الحرب  ألواء  وأسرتها..  الثانوية 
الروائية كيف  لنا  التجمع في ملجأ واحد، وهنا تعرض  إلى  البناية 
تذوب الفروقات بين السكّان، ليظهر الخيط اإلنساني الرفيع الذي 
والقلق..  الخوف  ويتشاطرون  االحتياجات،  يتقاسمون  يشبكهم.. 
في خضّم ذلك، تتوثق عالقة دانيا بجارهم رياض الصحافي صاحب 
المبادئ الذي يلحظ موهبة دانيا في الكتابة ويتبناها ثقافيا.. يتفّرق 
آمنة.  أماكن  إلى  بالرحيل  أو  بالموت،  إما  الملجأ،  قاطني  معظم 
يحصل والد دانيا على عرض من الشركة التي كان يعمل فيها لينضم 

لفرعها في الكويت..
في الكويت، تكافح دانيا إلكمال دارستها وهي التي ألفت اللغة 
المعاهد،  أحد  في  زميلتها  الكويتية  هندا  دانيا  تصادق  الفرنسية.. 
ويتطور األمر إلى أن يخطب شقيق هندا فاضل دانيا.. يعّد الخطبان 
أغسطس  من  الثاني  في  ينهار  شيء  كل  أّن  إال  الزوجية،  عش 
قد  عائلته  فاضل  أّن  تكتشف  حين  دانيا  خيبة  تتضاعف  1990م.. 

اختفوا من الكويت!
يضرب الهرب مع دانيا موعدا جديدا، لكن هذه المرة عودًة من 
الكويت إلى بيروت، تالحقها اللعنة ذهابا وإيابا، تتناسى دانيا فاضل 
الذي ال تعرف مكانه، تكمل دراستها الجامعية في العلوم السياسية 
أنا  أنا لست مغرورة،  تعلمون،  لو  »آه  نفسها:  في  وتقول  منعزلة، 
على  أقوى  أعد  فلم  وحطمتني  الحروب  جرحتني  لقد  مجروحة! 
االنخراط في ضجيج الحياة مجددا، خوفا من أن أذبح هذه المرة.”

تلتقي  جامعية،  ندوة  وفي  الدراسة،  من  األخيرة  سنتها  في 

له  تأتي  أن  رياض  منها  يطلب  المرموق،  الصحافي  السعيد  غسان 
اغتيل  الذي  الراحل عارف  الصحافي  ابن صديقه  فهو  برقم غسان، 
في بداية الحرب في السبعينات، تتطور األمور إلى أن يحّث رياض 
غسانا على توظيف دانيا في وكالة األنباء التي يديرها، تظهر دانيا 
مهارتها في العمل، وتخفي في نفسها مشاعرها تجاه غسان الذي لم 

يبد مكترثا بها ظاهريا.
تعود الحرب لتالحق دانيا، في 2003م تطلب دانيا من غسان أن 
يبعثها لتنقل أنباء الحرب في العراق ميدانيا، يوافق، لكنه يفاجئها 
بأنه سيبعثها لتنقلها من الكويت ال العراق، وحين نزولها في مطار 
الكويت يُقبض عليها ألنها مطلوبة أمنيا! كانت تلك طريقة فاضل 
للقاء بها، فقد لمح اسمها على قوائم طالبي التأشيرات بحكم عمله 
في المطار، ودبّر هذه الحيلة ليلتقي بها ويشرح لها سبب اختفائه 
البحث عنها؛ لقاؤها به وعائلته وزوجته وأبناءه كان  وجهوده في 
لقلبها  العاطفية  والشجاعة  الحياة  مياه  أعاد  لكنه  متأخرا،  خالصا 
الجريح، وفي الكويت، يأتيها النبأ من أسرتها المقيمة في دبي؛ لقد 

تقدم غسان يطلب الزواج بها.
لكن  بائع في مكتبة،  بكلمة سمعها من  رياض جريحا  يموت 
رياض  باسمه،  ابنهما  وغسان  دانيا  يسمي  حين  باقية  تظل  ذكراه 
كان  كما  الحرب،  لعنة  تربص  من  دانيا  عليه  تخشى  الذي  الصغير 
حلقة  وتدور  لبنان،  إسرائيل  تجتاح   2006 في صيف  معها،  الحال 

الحرب تالحق دانيا مجددا.
»لعنة البيركوت« رواية تتخطى حواجز الجغرافيا، رواية تتقصى 
كلما  البشر،  ينكب  الذي  والدمار  والخوف  للحرب  الحقيقي  الوجه 
في  الكاتبة  قالت  وكما  بذور حرب جديدة،  ومعه  جاء  جيل،  جاء 
الرواية: »إنهم مستعدون لخوض أعنف الحروب ألنهم لم يعيشوها 
قبال«.. تناولت رانيا محيو الخليلي الموضوع بلغة سلسة، وأحداث 

محبوكة، وبسرد متقن، ال إمالل فيه وال إخالل.

كلمات وطنية عتيقة 
متجددة تالمس الوجدان 

املؤوا الدنيا ابتساما، وارفعوا في الشمس هاما
واجعلوا القوة والقدرة في األذرع الصلبة خيراً وسالما
واحفظوا للعز فيكم ضوءه، واجعلوا وحدتكم عرشاً له

واحذروا أن تشهد األيام في صفكم تحت السماوات انقساما
وارفعوا أنفسكم فوق الضحى أبداً عن كل سوء تتسامى

أيها الخيُر الوفيُر: أرضنا واحة خيٍر؛ كل خير على أجنابها قد أمرعا
أيها المجُد الكبيُر: أرضنا ساحة مجٍد؛ كل مجد دنا تحت سماها اجتمعا

؛ كل شر تحدى الخير فيها انصرعا أيها الشُر المغيُر: أرضنا أرض تحدٍّ
كم أبيٌّ قبلنا فيها أبى.. أن يرى للقهر فيها ملعبا

فإذا ما البغُي فيها طالبا.. فيئًة في الظل القى اللهبا
كم عليها من جذوع عانقت.. جسم شهم فوقها قد ُصلبا

والشهادات بها كم شاهدت.. جدثاً قد ضم ابناً وأبا
لم يجيء يوم بخلنا بالدماء.. فيه أو كنا نكصنا عن عطاِء
أو ركعنا في هوان الضعفاِء.. أو حملنا فيه رجس الجبناِء

يا بساالت الفداِء: إننا شعب فدا؛ أحالمنا نبتت فوق قبور الشهداِء
يا جالالت العطاِء: إننا شعب ندى؛ أيامنا لم تلد غير نفوس الكرماِء

يا رساالت السماِء: إننا شعب ُهدى؛ إسالمنا أزهرت فيه أماني األنبياء
أنت يا أرض السماحات التي أنفقت أرواحنا بذالً وجودا

إن رجفنا الساحات بنضاالتنا، أو عكفنا في المحاريب سجودا
لن يضيع الفجر من آفاقنا، فيك لن نرجع للّيل عبيدا

نحن أتباع ضالل وهدى، أن أتى رشٌد رآنا ُرَشدا
أو أتى غيٌّ مضى فينا ُسدى، ما لوى زنداً وال شّل يدا

مات في أنفسنا معنى الضياع، وانتفت من بيننا روح الصراع
وتساوى َقْدُرنَا في االرتفاع

رت لالنتفاع لم نعد صنفي صمت أو رعاع.. أو رعايا ُسخِّ
إن مشى الحق على ساحاتنا.. ينصف األكواخ من ظلم القالع

وت«:
ُ

ك »لعنة الَبرْيَ
 أوزار الحرب التي ال تعرف الجغرافيا

برزت المرأة رغم العديد من المكبالت االجتماعية 
وطبيبة  وسياسية  وموظفة  كعاملة  محدودة  أطر  في 
وأديبة أيضا؛ فعلى المستوى األدبي أنجبت اليمن )10( 
الـ)90(  طيلة  ظهرن  اللواتي  من  األقل  على  روائيات 
عاًما من االشتغال اليمني بالرواية وهن األستاذة رمزية 
عزيزة  واألستاذة  الصرحي  سلوى  واألستاذة  االرياني 
ونبيلة  عمارة  وأم  االرياني  بلقيس  واألستاذة  عبدالله 
الكوكباني وهند هيثم  ونادية  المقطري  وبشرى  الزبير 
ولمياء االرياني.. صحيح أن العدد ضئيل مقارنة بالرقعة 
الروائي  بالنتاج  مقارنة  وأقل  لليمن  )المجتمغرافيا( 
الذكوري إذ لم تصدر الروائية اليمنية سوى )21( رواية 
خالل الفترة الممتدة )19 2012-م( بما يمثل ما نسبته 
العام  الصادر حتى  الروائي  النتاج  إجمالي  من   12.5%

2013م.
لقد انفتح الباب واسعا مطلع الستينيات من القرن 
المنصرم أمام الروائية لتقدم نتاجها وسط حقل من ألغام 
تمكنت  المحافظة  والعادات شديدة  والتقاليد  التحفظ 
رمزية االرياني من إصدار روايتها األولى” القات يسمم 
سردي  محتوى  في  1969م..  في  ناشر  دون  حياتنا”.. 
كشف عن تطلعات وآمال المرأة اليمنية في التحرر من 
يتعاطاها  والتي  القات  شجرة  وإدانة  “البابوية”  ربقة 
مجتمعية  أضرار  وقوع  في  وتتسبب  اليمنيين  غالبية 

واقتصادية وصحية كارثية على اإلنسان اليمني.
بأشهر  لقد تعرضت رمزية في حديث قبل وفاتها 
كتابة  في  تجربتها  تكن  لم  إذ  القهر  صنوف  لمختلف 
الرواية محل نقد لمحتواها الذي يدين التخلف ويدعو 
وتعرضها  شخصيا  استهدافها  بل  راقية  مدنية  لحياة 

للمطاردة والتشنيع كونها امرأة !!
المجال  واقتحمت  رمزية  نجحت  الرواية  بتلك 
بنتائجه  عابئة  غير  الكتابة  واصلت  واثقة  وبخطى 

الكارثية على شخصها!
للبعض  مزعجة  مسألة  والعددية  النسبية  القراءة 
الروائي؛ لكن  النوعي والمضمون  البعد  كونها ال تراعي 

بوضع  كفيلة  وحدها  الحسابية  االستخالصات  مصداقية 
االصدار المناسب في الميزان المناسب!!

في  منشور  و)3(  مطبوع  منها   )18( رواية   )21(
الروائي  اإلنتاج  إجمالي  هي  روائيات  لـ)9(  الصحف 

للمرأة اليمنية !!
وتشير مراجعة جملة إصدارات االنثى الروائية إلى 
ثالثينيات-  العقود –عشرينيات-  لنتاجها في  تام  غياب 
متدرج  حضور  مقابل  خمسينيات-  أربعينيات- 
وتصاعدي خالل العقود التالية.. اذ شهد عقد الستينيات 
صدور رواية نسوية واحدة مقابل روايتين وشهد عقد 
السبعينيات صدور )13( رواية واحدة فقط كاتبتها امرأة 
بنسبة %1.20 عن الكاتب الرجل وشهد عقد الثمانينات 
لكاتبات..  منها  ثالث  رواية   )13( إذ صدر  فتحا جديدا 
خمس  رواية   )21( صدور  فشهد  التسعينيات  عقد  أما 
منها لكاتبات بنسبة %27.25 فيما شهد العقد األلفيني 
صدور )47 ( رواية ثمان منها لكاتبات بنسبة 18.91%.

أزاحت المرأة المبدعة بقيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر 
قليال من شرشف الموت والجهل المحلي عن كاهلها لم 
يمكنها من البدء إذ ظل االتجاه العام للمجتمع اليمني 
 - )قصة  أنواعه  ببقية  المعاصر  واألدب  بالشعر  مرتبطا 
النسوية  الرواية  رواية- مسرح( محصوًرا فيه ولم تنشأ 

وتتطور إال عبر عدة مراحل ألخصها في اآلتي:
خالل  اليمني  المهجر  في  اليمنية  الرواية  بروز 

الفترة )1931-1927(.
بروز الرواية المحلية خالل الفترة )1957-1939(.

مقيد  غير  كفن  المحلية  القصيرة  القصة  بــروز 

واإليحائية  الرمزية  وقدرته  وشروطه  الشعر  بضوابط 
في آن معا عن التعبير عن مشاعر المرأة خالل الفترة 

.)1965-1957(
كزهرة رحمة  المتمكنات  القاصات  من  بروز عدد 
الله وشفيقة زوقري وأخريات وتهيئتهن األرضية األدبية 

النطالق الرواية النسوية خالل الفترة )70-60(.
وتهيأت األرضية وتمكنت الساحرة من عبور ثقب 
المحرمات المجتمعية.. اقتحمت رمزية االرياني المجال 
وتبدع  الرواية  لتكتب  للمرأة  المجال  وهيأت  بالفعل 
رواية  األولى  روايتها  إلى جانب  أضافت  وكتأكيد  فيها، 
القلم  دار  تعز   1970 الجشع..  بـ)ضحية  عنونتها  ثانية 
للطباعة والنشر( ولكن المناخ كان أصعب من أن تظهر 

روائية أخرى على األقل لعشر سنوات تالية!
المرأة  لدخول  بمؤشرات  الستينيات  عقد  انتهى 
مجال الرواية.. بروز خجل للروائية في عقد السبعينيات 
إجمالي  من   %  1.20 نسبته  ما  المرأة  احتلت  إذ 
الجشع”  “ضحية  برواية  ذلك  وتجلى  العقد  إصدارات 
هذا  أن  الالفت  لكن  االرياني  عباس  رمزية  للروائية 
اإلصدار اليتيم لم يتم تعزيزه بأسماء نسائية أخرى.. لقد 
والخسارة  متكافئة  غير  والكفة  صعبة  المواجهة  كانت 

فادحة على كل حال!!
شهد عقد الثمانينات تصاعًدا كمياً في إنتاج المرأة 
لكن  واحــدة  روايــة   )1( مقابل  ــات  رواي  )3( السردي 
النتاج لم ينه آخر متطلبات  الملفت هنا أيًضا أن هذا 
عدة رواية إذ لم تصدر الروايات الثالث في إصدار وهي 
»وأشرقت الشمس ″1984 و ”صراع مع الحياة 1985″ 

)سلوى  واحدة  لكاتبة  وهن   ”1986 األمل  ”ويبقى  و 
في صحيفة  على حلقات  نشرت جميعها  بل  الصرحي( 
الثورة اليومية.. وهي صحيفة رسمية تصدر من العاصمة 

صنعاء.
من  التسعينيات  عقد  شهده  وهام  نوعي  تصاعد 
وظهرت  بقوة  الروائية  المرأة  برزت  إذ  المنصرم  القرن 
نبيلة«  »أحالم  رواية  أهمها  جيدة  وأعمال  عدة  أسماء 
السلطنة« لرمزية عباس  الله، ورواية »دار  لعزيزة عبد 
لعزيزة  والية«  »طيف  ورواية  الفقيه«  »أركنها  ورواية 

عبد الله.
إذ  اليمنية  الروائية  مسيرة  في  أخرى  نوعية  نقلة 
أصدرت في العقد )13( رواية وهي رواية “تهمة وفاء” 
الزبير  لنبيلة  جسدي”  أنه   ” ورواية  الله  عبد  لعزيزة 
“ملوك«  ــة  ورواي مالك،  لبلقيس  الجثث«  و«معرض 
هند محمد هيثم، ورواية “الوشاح” ألم عمارة، ورواية 
الوالد”  “عرس  وروايــة  هيثم،  لهند  الخشب”  “حرب 
عمارة،  ألم  المجد”  “سفوح  ورواية  الله،  عبد  لعزيزة 
امرأة   ” ورواية  الكوكباني،  لنادية  “عقيالت”  ورواية 
لنادية  االرياني، ورواية “حب ليس إال”  للمياء  ولكن” 
لبشرى  الشمس”  “خلف  روايــة  وأخيًرا  الكوكباني، 

المقطري.
اليمنية هدفت من  المرأة  إن  القول حصًرا  يمكن 
قضايا  ثالث  على  التركيز  إلى  السردية  نتاجاتها  خالل 
حيوية وهي آمالها الشخصية بالتحرر من ربقة البابوية 
والسلطوية الذكورية التي تنظر إليها كربة بيت وجنس؛ 
وفاء  وتهمة  الشمس  وأشرقت  روايات  في  يتضح  كما 
وإنه جسدي.. وإدانة شجرة القات المعروفة في اليمن 
بتعاطيها من قبل الرجال.. كما في رواية القات يسمم 
تناول  عن  الكامل  شبه  الغياب  يالحظ  فيما  حياتنا.. 

القضايا العاطفية والتاريخية!
وخالل العقد الماضي نشرت دور الكتاب المحلية 
بعض  األديبات  اليمن  بنات  من  لمجموعة  والدولية 

الروايات الهادفة في أكثر من مجال.

الرواية النسوية اليمنية
مروة محمود

الجهاز العصبي شبكة اتصاالت داخلية في جسم 
اإلنسان والحيوان تساعده على التواؤم مع التغييرات 
ماعدا  حيوان  كل  ويمتلك  به؛  المحيطة  البيئية 
الحيوانات األولية البسيطة نوًعا من األجهزة العصبية

تشريح الجهاز العصبي

الدماغ  من  ويتكون  المركزي:  العصبي  -الجهاز 
الجهاز  على  تحكم  مركز  ويعمل  الشوكي،  والحبل 
ويحلل  الحواس؛  من  المعلومات  يستقبل  العصبي.. 
لها؛  الجسم  استجابة  كيفية  ويقرر  المعلومات،  هذه 

ثم يرسل تعليمات تطلق التفاعالت المطلوبة.
القرارات  بعض  المركزي  العصبي  الجهاز  يتخذ 
الرأس  توجيه  مثل  الشوكي  الحبل  عبر  البسيطة 
القرارات  هذه  وتسمى  حــار؛  جسم  عن  لالبتعاد 
القرارات  ومعظم  الشوكية؛  المنعكسات  البسيطة 
تصدر من الدماغ.. الدماغ مجموعة هائلة التعقيد من 
دقيقة؛  أنماط  في  معا  المرتبطة  العصبونات  باليين 
وتمكن تلك األنماط الدماغ من التفكير والتذكر، وكثير 
من نشاط الدماغ يحدث على مستوى الوعي؛ فنحن 
نعي القرارات المتخذة على هذا المستوى ونستطيع 
التحكم فيها إراديا، وهناك أنشطة أخرى تحدث دون 
الملساء،  العضالت  عمل  تنظم  األنشطة  هذه  وعي.. 

ولكننا ال نتحكم فيها إراديا.
-الجهاز العصبي المحيطي: يتكون من األعصاب 
من  جزء  بكل  المركزي  العصبي  الجهاز  تصل  التي 
العصبونات  من  كال  األعصاب  هذه  وتشمل  الجسم؛ 
العصبي  الجهاز  إلى  المعلومات  تحمل  التي  الحسية 
التعليمات  تنقل  التي  الحركية  المركزي؛ والعصبونات 
العصبونات  تربط  المركزي..  العصبي  الجهاز  من 
العصبي  والجهاز  الحسية  األعضاء  بين  الحسية 
المركزي؛ واألعضاء الحسية لها عصبونات حسية خاصة 
تسمى المستقبالت؛ وتترجم المستقبالت المعلومات 
عن البيئة الداخلية أو الخارجية إلى دفعات عصبية؛ 
تستطيع  كهربائية  ــارات  إش هي  الدفعات  وهــذه 
األعصاب حملها؛ وللجسم أنواع كثيرة من مستقبالت 
الحس؛ فمستقبالت الرؤية في العينين تحول موجات 
تحول  مشابهة  وبصورة  عصبية..  دفعات  إلى  الضوء 
إلى  الصوت  موجات  األذنين  في  السمع  مستقبالت 
دفعات عصبية؛ وتحول مستقبالت الرائحة في األنف 
إلى  المعلومات  اللسان  في  ــذوق  ال ومستقبالت 
الجلد  في  المستقبالت  وتستجيب  عصبية؛  دفعات 
وترسل مستقبالت  واأللم؛  والضغط  والبرودة  للحرارة 
األحوال  الجسم معلومات عن  داخل  العميقة  الحس 
الداخلية؛  الجسم  ألنسجة  والفيزيائية  الكيميائية 
وتنتقل الدفعات العصبية من مستقبالت الحس على 

طول عصبونات حسية إلى الجهاز العصبي المركزي.
المعلومات  المركزي  العصبي  الجهاز  يحلل 
هناك حاجة  كان  فإن  التفاعالت ضرورية؛  أي  ويقرر 
لالستجابة يبعث الجهاز المركزي بالتعليمات؛ وتحمل 
المحيطي  العصبي  للجهاز  الحركية  العصبونات 
التعليمات من الجهاز العصبي المركزي إلى األنسجة 

المناسبة.
من  خاص  جزء  هو  التلقائي:  العصبي  -الجهاز 
الجهاز العصبي المحيطي يحمل الرسائل من المستوى 
الالواعي للدماغ إلى األعضاء الداخلية؛ وينظم الجهاز 
مثل  للجسم  المستقلة  المهام  التلقائي  العصبي 

ضربات القلب وحركة الغذاء عبر الجهاز الهضمي.

 تركيب الجهاز العصبي

 يتألف الجهاز العصبي من عدد كبير من الخاليا 
 )Neurons( العصبونات  كذلك  تدعى  التي  العصبية 

»العصبة«  العصبي هي  الجهاز  في  البنائية  والوحدة 
)Cell Body(؛  الخلية  جسم  أوال:  من:  تتألف  وهي 
التغصنات  ثالثا:  (؛    Axon( المحور االسطواني ثانيا: 

. ) Dendrites ( الشجرية

أنواع الخاليا العصبية

المحاور  لعدد  بالنسبة  العصبية  الخاليا  تقسم   
األسطوانية إلى ثالثة أنواع:

1. عصبونات وحيدة القطب: لها محور أسطواني 
واحد.

2. عصبونات ذات قطبين: لها محوران أسطوانيان.
3. عصبونات كثيرة األقطاب: لها شجيرات عصبية 

غزيرة و بعضها له محور أسطواني.
أما حسب الوظيفة فتقسم الخاليا العصبية إلى 

ثالثة أنواع رئيسية هي:
نقل  على  تعمل  حسية:  عصبية  خلية   .1
العصبي  الجهاز  إلى  االستقبال  اإلحساسات من عضو 
كالعين  حسية  وأعضاء  الجلد  على  وتنتشر  المركزي 

واألذن واللسان واألنف.
2. خلية عصبية محركة: تعمل على نقل األوامر 
غير  أو  إرادية  تكون  قد  التي  االستجابة  أعضاء  إلى 

إرادية كالعضالت المخططة أو الملساء أو الغدد.
ربط  على  تعمل  موصلة:  عصبية  خلية   .3

العصبونات المتجاوزة.
تجدر اإلشارة إلى أن الجهاز العصبي ال يتكون كليا 
العصبونات  بين  هناك  بل  فقط  العصبية  الخاليا  من 
خاليا بنائية مختلفة األشكال والوظائف تدعى الدبق 

العصبي ) Glia (؛ وظيفتها نقل األغذية واألوكسجين 
إلى العصبونات؛ ونقل الفضالت من العصبونات إلى 

الدم.

أجزاء الجهاز العصبي المركزي

1. الدماغ.
بجذع  الشوكي  الحبل  يتصل  الشوكي:  2.الحبل 

الدماغ ويمر عبر القناة الشوكية.
تخرج الجذور العصبية من الحبل الشوكي وتمتد 

الشوكي  الحبل  الجسم؛  من  الجانبين  كال  إلى  لتصل 
وينقلها  وإيابا  ذهابا  )رسائل(  عصبية  إشارات  يحمل 
أنحاء  على  المتوزعة  الطرفية  واألعصاب  الدماغ  بين 

الجسم.

سالمة الجهاز العصبي

جسم  في  األجهزة  أهم  من  العصبي  الجهاز   
اإلنسان أوجده الله لإلنسان كي يشعر بالمحيط الذي 
يعيش به؛ وهو المسؤول عن كل ما يقوم به اإلنسان 
من أفكار وأحاسيس وحركات وانفعاالت لذلك يجب 
الحفاظ على صحته وسالمته ليقوم بدوره على أكمل 
وجه دون أي خلٍل قد يحدث فيؤثر على باقي الجسم 

كله.
صحة  على  الحفاظ  في  تساعدنا  طرق  هناك 

الجهاز العصبي تتمثل أبرزها باآلتي:
فهناك  المتوازنة:  الغذائية  بالعناصر  تزويده 
طبقة دهنية تسمى الميالين وتحيط بالدماغ والحبل 
الدهنية  الطبقة  هذه  وتوفر  واألعصاب،  الشوكي 
الحماية للجهاز العصبي، وعند تعرضها للتآكل أو ألحد 
األعصاب  فإن  اللويحي  التصلب  مرض  مثل  األمراض 
والجهاز العصبي يتعرضان للضعف؛ مما يسبب ضعف 
العضالت واأللم المزمن الذي ال يمكن تفسير أسبابه 

وضعف الرؤية.
الدهون  قليل  متوازن  غذاء صحي  تبني  األفضل 
يحتوي على فيتامين ب6 وفيتامين ب 12 وفيتامين 

لها دور كبير  العناصر  الفوليك، وكل هذه  د وحمض 
عليه؛  والحفاظ  العصبي  الجهاز  حماية  في  وأساسي 
وتناول  الطازجة  والفواكه  الخضار  تناول  أن  كما 

الحبوب الكاملة يساعد أيضا في ذلك.
السوائل  نقص  ألن  بكثرة:  والسوائل  الماء  شرب 
يسبب  الــذي  الجفاف  يسبب  الجسم  في  والماء 
ولمنع  العصبي  الجهاز  واضطراب  الذاكرة  فقدان 
الجفاف يجب تناول 8-10أكواب من الماء والسوائل 
خالل  أو  الحار  الطقس  في  خاصة  يوميًا  األخــرى 
عن  االبتعاد  يجب  كما  الرياضية؛  التمرينات  ممارسة 
المشروبات التي تحتوي على الكافيين التي تزيد من 

نسبة الجفاف وتؤثر على النوم.
العصبي:  بالجهاز  الخاصة  التمرينات  ممارسة 
صحة  على  الحفاظ  في  مهمة  التمرينات  فممارسة 
الجسم ورفع جهاز المناعة له وفي وقاية الجسم من 
التي يمكن أن تصيبه،  األمراض والعدوى وااللتهابات 
ومن التمرينات المهمة في الحفاظ على سالمة الجهاز 
على  الكتابة  في  ربع ساعة  يقارب  ما  قضاء  العصبي 

الورقة مع مراعاة أشد درجات التنسيق والدقة.
والكحول  التبغ  ومنتجات  التدخين  عن  االبتعاد 
والمخدرات واألدوية التي يمكن أن تؤثر على الجهاز 

العصبي.
أداء  انخفاض  تسبب  التي  باألمراض  االهتمام 

الجهاز العصبي مثل مرض السكري وضغط الدم.

أية  وجود  ألن  والبصر؛  للسمع  الدوري  الفحص 
في  على وجود خلل  مؤشرًا  تكون  قد  فيهما  مشكلة 

الجهاز العصبي.
أخذ قسط كاٍف من النوم والراحة.

حماية  وخاصة  السقوط  من  الجسم  حماية 
منطقة الرأس من أية إصاباٍت.

االبتعاد عن التوتر والضغوطات النفسية الشديدة 
والقلق واالبتعاد عن المواقف التي تستدعي انفعاالٍت 

شديدة.

ضيق التنفس والدوخة

الشعور بضيق التنفس المرتبط مع الدوخة يعتبر 
من  الكثير  منها  يعاني  التي  الشائعة  األعــراض  من 
األشخاص وذلك نتيجة لعدة أسباب؛ من ناحيٍة طبيٍة 
ال يمكن اعتبار الدوخة وضيق التنفس مرًضا في حد 
ذاته وإنما عرض لمرٍض آخر أو لعدة مشاكل عضوية 
تصيب الجسم؛ حيث يشعر المريض باالختناق وعدم 
بفقدان  يشعر  كما  األكسجين؛  سحب  على  القدرة 
التوازن والدوار: وهذان عرضان متالزمان في العادة، 
الشفتين  زرقة  مثل  أخرى  أعراض  أحيانًا  وترافقهما 
وزيادة  الرؤية  في  تشويش  الجلد وحدوث  وشحوب 

تعرق الجسم.
الشعور بالدوخة يتمثل بقلة وصول الدم وتدفقه 
إلى الدماغ وبالتالي نقص األكسجين الواصل إليه، مما 
على  القدرة  وعدم  واإلغماء  بالدوار  المريض  يشعر 

التنفس والشعور بالرغبة في السقوط على األرض.

أسباب ضيق التنفس والدوخة

التهاب  مثل:  الرئة  في  عضوية  مشاكل  حدوث 
القصبات أو اإلصابة بااللتهاب الرئوي الحاد أو مرض 
تجمع  أو  الرئة  في  سرطانية  أورام  وجود  أو  السل 
في  الدموية  بالجلطات  اإلصابة  الرئة..  في  البلغم 
واإلصابة  والشرايين  القلب  في  أمراض  وجود  الرئة.. 
في  اضطرابات  وجود  أو  القلب،  عضلة  في  بقصور 
ضربات القلب، أو أمراض الشريان التاجي، أو ضعف 
وارتفاع  الدرقية  الغدة  نشاط  القلب.. فرط  صمامات 
في مستوى هرموناتها.. فقر الدم الشديد »األنيميا«.. 
الرئتين  في  السوائل  وتجمع  الكلوي  بالفشل  اإلصابة 
بالضغط  اإلصابة  الرئتين..  في  األكسجين  تبادل  وقلة 
والتعرض  واإلحباط  والقلق  والتوتر  الشديد  النفسي 
النفسية  واالنهيارات  الشديدة  العاطفية  للتقلبات 
سواء  الدماغ  في  ورم  وجــود  الشديد..  واالكتئاب 
بالسكتات  اإلصابة  حميدا..  ورما  أو  خبيثا  ورما  كان 
الجهاز  إصابة  القلبية..  للنوبات  التعرض  أو  الدماغية 
العصبي بمرٍض ما.. وجود مشاكل عضوية في الكبد.. 
اإلصابة بالنزيف الدموي الحاد ونقص كمية الدم في 
وتراكم  مفرطٍة  لدرجٍة  الجسم  وزن  ارتفاع  الجسم.. 
مثل  سامة  أو  ملوثة  لغازات  التعرض  فيه..  الدهون 
الشديد..  والغبار  الميثان  وغاز  الكربون  أكسيد  أول 
اإلصابة بمرض الربو التحسسي.. انخفاض نسبة السكر 
في الدم.. تناول مواد سامة سواء كانت مواد كيميائية 
في  بارتجاج  اإلصابة  سامة..  عضوية  مواد  أو  خطيرة 
من  السقوط  أو  ما  ضربة  الرأس  تلقي  نتيجة  المخ 
مكاٍن مرتفعٍ.. انخفاض ضغط الدم أو ارتفاعه بشكٍل 
بحيث  واألدويــة  العقاقير  أنواع  بعض  تناول  كبيٍر.. 
مثل  لها  جانبيا  عرضا  والدوخة  التنفس  ضيق  يكون 
المسكنات وأدوية األمراض النفسية.. وجود التهابات 
الداخلية..  األذن  أو  الوسطى  أو  الداخلية  األذن  في 
الجسم  إصابة  »الشقيقة«..  النصفي  بالصداع  اإلصابة 
التعرض للتعب  بعدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية.. 

واإلجهاد الشديدين.
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وجهان لعملة واحدة
أ/ حمزة الشوابكة

دينيةدينية

اعُة حتَّى  السَّ تَقوُم  عليه وسلم:) ال  الله  قال صلى 
اُل… ولْن يَكوَن  جَّ ابًا، آِخرُُهُم األَعوُر الدَّ يَخُرَج ثاَلثون كذَّ
أَنُفِسُكم،  في  َشأنُها  يَتفاقَُم  أُموًرا  تََرْوا  كذلَك حتَّى  ذلَك 
ِذكْرًا(  ِمنها  لُكم  ذَكََر  نبيُُّكم  كان  هل  بيْنُكم:  وتَساَءلون 
على  صحيح  حديث  “هذا  وقال:  والحاكم  أحمد  رواه 
الله عليه وسلم  الشيخين.. إذن فقد أخبرنا صلى  شرط 
أن  لدرجة  الشأن  عظيمة  أموراً  العالم  أنه سيحدث في 
يتفاقم شأنها في نفوس المسلمين ثم ال يجدون ملجئاً 
وال تفسيراً لها إال عند من ال ينطق عن الهوى؛ فيعودون 
إلى أنفسهم ويتساءلون فيما بينهم: هل ذكرها لنا صلى 
ويدلنا  لنا  يفسرها  ما  كالمه  في  فنجد  وسلم  عليه  الله 

على كيفية النجاة منها.
العالم وقتها سيكون في ضالل  هذا يدلنا على أن 
عميق قد التبست فيه األمور بحيث يصعب على اإلنسان 
الوصول إلى الحقيقة إال بعد استفراغ الوسع في البحث 
عنها، مع امتالك البصيرة لسبر أغوار ما يبث للناس من 
ضالالت وأوهام في وسائل إعالم ذلك الزمان؛ وال عالج 

للفتن إال باآلتي:
أوالً: باتباع هدى الله: وهذا هو أول ما أمر الله به 
ِمْنَها َجِميًعا ۖ  آدم عندما أُهبط إلى األرض )قُلَْنا اْهِبطُوا 
نِّي ُهًدى فََمن تَِبَع ُهَداَي فاََل َخْوٌف َعلَيِْهْم  ا يَأْتِيَنَُّكم مِّ فَِإمَّ
يتأكد  األمر  وهذا   ،38 البقرة  سورة  يَْحزَنُوَن(  ُهْم  َواَل 
إال  تكون  ال  منها  النجاة  أن  إذ  الفتن  وقت  وأكثر  أكثر 
بااللتصاق بطاعة الله حتى نكون من الذين يتوالهم الله  
الِِحيَن(  )إِنَّ َولِيَِّي اللَُّه الَِّذي نَزََّل الِْكتَاَب ۖ َوُهَو يَتََولَّى الصَّ

سورة األعراف 196.
آياته  القرآن البد أن نحرر  ولكن لكي نهتدي بنور 
من قيود الزمان والمكان فنتعامل معها على أنها موجهة 
وتهتم  واقعنا  عن  وتتحدث  حياتنا  تصف  نحن،  إلينا 
بمشكالتنا وليست آيات تتحدث عن زمان مضى وانتهى؛ 
وأن نقرأ القرآن بقلوبنا وليس بألسنتنا فقط؛ فإذا وجدنا 
أمراً من الله لنا أطعناه مهما كلفنا ومهما عارضه هوانا، 
وإذا وجدنا نهياً من الله انتهينا وتوقفنا عند حدود الله.

فكم مررنا على آيات تأمرنا بأمر نحن مخالفون له 
الذنوب  إدمان  عليه من  نحن  ما  نغير  ولم  نلتفت  ولم 
والمعاصي، وكأننا قد أمنا مكر الله وظننا أننا ناجون من 

عذابه وعقابه.

ثانياُ: باالهتداء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الفتن:

وعن  وعالماتها  وأوقاتها  أنواعها  عن  أخبرنا  فقد 
طرق النجاة منها؛ فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
َمَقاًما،  َوَسلََّم  عليه  اللَُّه  َصلَّى  اللِه  رَُسوُل  ِفيَنا  )قَاَم  قال: 
اَعِة، إالَّ  ما تَرََك شيئًا يَكوُن في َمَقاِمِه ذلَك إلى ِقيَاِم السَّ
َث به، َحِفظَُه َمن َحِفظَُه َونَِسيَُه َمن نَِسيَُه، قْد َعلَِمُه  َحدَّ
ْيُء قْد نَِسيتُُه فأَراُه  أَْصَحاِبي َهؤاَُلِء، وإنَّه لَيَكوُن منه الشَّ
فأذْكُرُُه، كما يَْذكُُر الرَُّجُل َوْجَه الرَُّجِل إَذا َغاَب عْنه، ثُمَّ إَذا 
رَآُه َعرَفَُه( صحيح مسلم؛ وقال أبو زيد األنصاري: )َصلَّى 
بَنا رَُسوُل اللِه َصلَّى اللَُّه عليه َوَسلََّم الَفْجَر، َوَصِعَد الِمْنبََر 
َصِعَد  ثُمَّ  فََصلَّى،  فََنزََل  الظُّْهُر،  َحَضرَِت  حتَّى  فََخطَبََنا 
الِمْنبََر، فََخطَبََنا حتَّى َحَضرَِت الَعْصُر، ثُمَّ نَزََل فََصلَّى، ثُمَّ 
ْمُس، فأْخبَرَنَا بما  َغَربَِت الشَّ الِمْنبََر، فََخطَبََنا حتَّى  َصِعَد 
كاَن َوِبما هو كَائٌِن فأْعلَُمَنا أَْحَفظَُنا( صحيح مسلم؛ وقال 
حذيفة رضي الله عنه: والله ما أدري أنَِسَي أصحابي أو 
تناَسوا، والله ما ترك رسوُل الله صلَّى اللُه عليه وسلَّم من 
ثالثمئة  معه  َمن  يَبلُُغ  الدنيا  تنقِضَي  أن  إلى  ِفتنٍة  قائِد 
فصاعًدا، إالَّ قد سماه لنا باسِمه واسِم أبيه واسِم قبيلته. 
رواه أبو داوود في سننه وابن حجر في تخريج مشكاة 
المصابيح.. ثم قد أخبرنا رسوُل الله صلَّى اللُه عليه وسلَّم 
أن: )خيُر الناس في الفتن رجٌل آخٌذ بِعنان فرِسه خلف 
أعداء الله يخيفهم ويخيفونه، أو رجل معتزٌل في بادية 

يؤدي حق الله الذي عليه( صحيح الجامع
وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه: )يُوِشُك أْن يَكوَن 
وَمواِقَع  الِجباِل  َشَعَف  بها  يَتْبَُع  َغَنٌم  الُمْسلِِم  ماِل  َخيَْر 
إذن فغاية  البخاري؛  الِفتَن( رواه  ِمَن  بِديِنِه  يَِفرُّ  الَقطِْر، 
المسلم أن يفر بدينه من الفتن.. وأحاديث رسولنا هي 
عالمات الطريق الهادية التي نسترشد بها إذا حزب األمر.

الصحارى  إلى  بالدين  فالفرار  النصيحة  لهذه  وفقاً 
أصحاب  فعله  ما  وهذا  الفتن؛  وقت  الحل  هو  والجبال 
بدينهم؛  فراراً  جبل  في  كهف  إلى  لجئوا  الذين  الكهف 
الفرار  ونحن أو أوالدنا أو أحفادنا قد نضطر لمثل هذا 

والهروب كي نحافظ على ديننا.
ولكي نكون مؤهلين ألخذ ذلك القرار والفرار بديننا 
إلى أماكن غريبة علينا، وحياة لم نتعود عليها في الجبال 
والصحارى، البد أوالً أن نكون في جانب اإليمان الذي ال 

َهيماِء،  نفاق فيه.. قال صلى الله عليه وسلم: )ثم فتنُة الدُّ
ال تَدع أحًدا من هذه األمِة إال لطَمتْه لطمًة، فإذا قيل: 
ويُمسي  مؤمًنا،  فيها  الرجُل  يصبُح  تماَدْت،  انقَضْت، 
كافرًا، حتى يصيَر الناُس إلى فسطاطَين، فسطاُط إيماٍن 
كان  فإذا  فيه،  إيماَن  ال  نفاٍق  وفُسطاُط  فيه،  نفاَق  ال 
الحاكم  رواه  غِده(  أو  يوِمه  من  اَل  جَّ الدَّ فانتِظروا  ذاكم 
اإلسناد  صحيح  وقال  الصحيحين،  على  المستدرك  في 

وصححه األلباني في صحيح الجامع.
فتقوية اإليمان هو حجر األساس حتى نصل إلى بر 
األمان أال وهو الجنة؛ سلعة الله الغالية.. قال رسول الله 
إن  أال  غالية،  الله  إن سلعة  )أال  عليه وسلم:  الله  صلى 
بالثبات  ذلك  ويكون  الجنة( حديث حسن..  الله  سلعة 
وبين  بينها  تعارض  حدث  إذا  واختيارها  الطاعة  على 
المعصية التي تحبها النفس ويدعو إليها الهوى؛ فإنه )إذا 
أذنَب العبُد نُِكتت في قلِبِه نُكتٌة سوداُء فإن تاَب ونزَع 
واستغفَر ُصِقَل قلبُُه، وإن زاَد زيد فيها حتى يعلو قلبَُه 
فذلَِك الرَّاُن الَّذي قال اللَُّه تعالى كَالَّ بَْل َراَن َعلَى قُلُوِبِهْم 
َما كَانُوا يَْكِسبوَن( حديث صحيح.. و)تعرض الفتن على 
نكتت  أشربها  قلب  فأي  عودا،  عودا  كالحصير  القلوب 
فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت له نكتة بيضاء، 
حتى يصير على قلبين: أبيض مثل الصفا، فال تضره فتنة 
ما دامت السماوات واألرض، واآلخر أسود ِمربادَّا كالكوز 
مجخيا ال يعرف معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من 

هواه( رواه مسلم.
فتأمل مدى بركة إنكار المنكرات وعدم الرضا بها، 
وطبيعي،  واقع  أمر  أنها  على  إليها  النظر  عدم  وبالتالي 
الزمن،  ذلك  في  الفتن  أنكرت  قد  صافية  قلوب  فهذه 
القيامة..  يوم  إلى  الساعة  تلك  بعد  عنها  الله  فحفظها 
الذنوب  غلفتها  التي  القلوب  فهناك  المقابل  وفي 
عن  فضالً  الفتن  تقاوم  أن  لها  فكيف  سوداء؛  وجعلتها 
أن تعرفها وتميزها.. ففعل الطاعات وترك المعاصي هي 
في  فأنت  الفتن؛  من  للنجاة  ووسيلة  غاية  نفسها  في 
معركة حقيقية مع الشيطان في كل لحظة من حياتك، 
فهو العدو الحقيقي وهو خلف كل فتنة ومعه حزبه من 

الكفار والمنافقين وسائر أعداء، الدين.
هناك أهمية العلم بالواقع والتاريخ وأحكام الشرع؛ 
إذ البد من اكتساب القدرة على تمييز الحق من الباطل.. 

األمور  في  تعالى  الله  حكم  بمعرفة  إال  ذلك  يمكن  ال 

بحقيقة  الوعي  مع  والسنة  القرآن  في  جاء  ما  حسب 

العالم والواقع الذي نعيش فيه والتاريخ الذي أنتج هذا 

الواقع.

 فلو علم اإلنسان الواقع على حقيقته بكل دقائقه 

فيه كان حكمه على  الله  وتفاصيله بدون معرفة حكم 

األمور مجانباً للصواب؛ ولو علم اإلنسان الحكم الشرعي 

معرفة  بدون  بكامله  الفقة  ودرس  واألحوال  األمور  في 

للحكم  الوصول  أيضاً  لم يستطع  الفعلية  الواقع  حقيقة 

الصحيح على األمور.

عند التأمل نجد أن نمط حياتنا اآلن قائم على الترف 

والملبس  المأكل  في  الحياة،  مناحي  كل  في  الشديد 

وغيرها،  والتنزه  والترفيه  المنزل  ــاث  وأث والمسكن 

وأنها  حولها  شيء  كل  وجود  على  النفوس  فتعودت 

الكماليات  صارت  بل  عليه،  حصلت  شيئاً  اشتهت  كلما 

من ضرورات الحياة، وسيطرت الغفلة على القلوب مع 

ومبلغ  همنا  أكبر  هي  الدنيا  وأصبحت  للترف،  اإلخالد 

علمنا وتأجل العمل لآلخرة، بل يتم في معظم األحوال 

دينه  المرء  ويبيع  الدنيا،  أغراض  أجل  من  به  التضحية 

بعرض من الدنيا قليل؛ كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم: 

)بَاِدُروا باألْعَماِل ِفتًَنا كَِقطَعِ اللَّيِْل الُمظْلِِم، يُْصِبُح الرَُّجُل 

ُمْؤِمًنا َويُْمِسي كَاِفرًا، أَْو يُْمِسي ُمْؤِمًنا َويُْصِبُح كَاِفرًا، يَِبيُع 

نْيَا(. ِديَنُه بَعرٍَض ِمَن الدُّ

واالختيار  العمل  وقــت  ــان  وح الجد  جد  ــإذا  ف

وفسطاط  فيه،  نفاق  ال  إيمان  )فسطاط  بين  الحقيقي 

نفاق ال إيمان فيه( حالت الغفلة والترف دون االختيار 

إلى  لالنحياز  الشيطانية  المبررات  وأُوِجــدت  الصحيح 

النبوي  الحل  وكان  الفتن  جاءت  وإذا  النفاق؛  فسطاط 

لها هو تتبع  شعف الجبال ببعض الغنمات لم يستطع 

الدنيا؛  متاع  إلى  أخلدوا  قد  ألنهم  ذلك  فعل  المترفون 

فإذا جاءت فتنة الدجال الذي )َمْن اتَّبََعُه أطَْعَمُه وأكَْفرَُه، 

يجدون  ال  المؤمنون  وصار  وَمَنَعُه(  َحرََمُه  عصاه  وَمْن 

طعاماً و)يكفيهم ما يكفي المالئكة من التسبيح والتكبير 

فيها؟  ماذا سيكون حالهم  فيا ترى  والتحميد(،  والتهليل 

عافانا الله وإياكم من شرها.

نظرات شرعية للنجاة من الفتن

بأبعاد  وعينا  يكتمل  لكي  منها  بد  ال  ستة  ثوابت 
والسالم؛  الطمأنينة  حياة  لنعيش  اإلبليسية؛  المؤامرة 

تتمثل باآلتي:
والتحسب  عقيدتنا،  المؤامرة جزء من  معرفة  أوالً: 
يْطَاُن كََما أَْخَرَج  لها أمر رباني” يَا بَِني آَدَم اَل يَْفِتَننَُّكُم الشَّ
على  القرآن  يطلق  )األعــراف/27(،  الَْجنَِّة”  َن  مِّ أَبََويُْكم 
مؤامرة الشيطان أسماء من بينها: عمل الشيطان، وكيده، 
وفتنته، وخطواته، وعبادته، وأُخوته، وواليته..الخ.. وكون 
مؤامرات  من  سواها  ما  على  تهيمن  الشيطان  مؤامرة 

صغيرة واحد من أهم جوانب الوعي بالمؤامرة.
ثانياً: ليست المؤامرة ضد فئة بعينها من الناس، بل 
على  تقوم  المؤامرة  أن  والمأساة  بأسرها،  البشرية  ضد 
استخدام الناس أنفسهم أدوات لها، واستعدائهم بعضهم 
أحدهما  ويناصب  إال  يبقى شخصان  ال  بعض حتى  ضد 

اآلخر العداء.
ضدك  موجهة  المؤامرة  أن  تدرك  أن  ضرورة  ثالثا: 
أبى  إْن  لوحدك  فيها  تنتصر  أن  ويمكنك  شخصياً،  أنت 
تخسر  أن  ويمكن  لها،  التصدي  في  المشاركة  اآلخرون 
أنت معركتها وإْن ربحها اآلخرون؛ لذلك ال مجال لليأس 
والتباكي واتهام اآلخرين بالتخاذل؛ في التصدي للمؤامرة 
و”عليكم  )المدثر:38(،  رهينة”  كسبت  بما  نفس  “كل 
أنفسكم، ال يضركم من ضل إن اهتديتم” )المائدة/105(، 

و ”ال تزر وازرة وزر أخرى” )النجم/38(.
بعضهم  البشر  بنو  يحيكها  مؤامرات  هناك  رابعاً: 
تكتيكية  “مؤيمرات”  إال  ليست  هذه  لكن  بعض،  ضد 
تخدم المؤامرة اإلستراتيجية العظمى المتمثلة في خطة 

ومن  الضالل؛  على  وإهالكهم  البشر  إلغواء  الشيطان 
والصهيونية  الماسونية  نشاط  الصغيرة  المؤامرات  هذه 
الشوفينية،  واألطماع  اإلمبريالية،  والقوى  والمستنورين، 

والــمــتــطــرفــيــن 
واإلرهــابــيــيــن 
الظالمية،  والقوى 
ــك من  وغــيــر ذل
الشريرة  القوى 
الــــواضــــحــــة 
ــة..  ــيـ ــفـ ــخـ والـ
من  ونــســتــفــيــد 
ــه يجب  أن ــك  ذل
تــنــســيــنــا  أال 
“الــمــؤيــمــرات” 
التحسب  ضرورة 
للمؤامرة  الدائم 

الصغرى  المؤامرات  أن  دائماً  نتذكر  أن  علينا  الكبرى.. 
يمكن  ال  وبالتالي  الكبرى،  المؤامرة  إلى  تفضي  حلقات 
إلحاق الهزيمة بها جميعها، والنجاة من شرها جميعها، 
باستهداف  إال 
الكبرى  المؤامرة 
ــي الــمــقــام  ــ ف
بعبارة  األول.. 
ــرى: عــدونــا  ــ أخ
واألخطر،  األول، 
هو  ــض  ــح ــم وال
وكل  الشيطان، 
غيره  آخــر  عــدو 
المحل  في  يأتي 

الثاني.
خامساً: بدالً 
وراء  االنجرار  من 

التخوين واتهام اآلخرين باالنتماء للماسونية وقوى الظالم 

والشر مثال، يجب، في المقام األول، أن يتأكد كل واحد 

منا كل يوم من أنه شخصياً ال يخدم المؤامرة بطريقة ما 

ويقيس حجم عالقته بالله، ومدى حجم استعداده للقاء 

الله، وبياض ملفه من الكبائر والذنوب.

بالوسوسة  فقط  يتم  ال  لنا  الشيطان  إغواء  سادسا: 

في صدورنا؛ فالشيطان يقوم بعمل مادي يصل إلى حد 

بخيلك  عليهم  “وأجلب  وراجلين:  راكبين  الجنود  حشد 

لكن  الوسوسة،  نعرف  نحن  )اإلســـراء/64(؛  ورجلك” 

القرآن الكريم ذكر العشرات من الطرق التي يستخدمها 

بنا،  ويوقع  ويأمرنا،  يدعونا،  فهو  إلغوائنا،  الشيطان 

ويزيّن  بيننا،  وينزغ  وينسينا،  علينا،  ويستحوذ  ويصدنا، 

ويعدنا،  لنا،  ويوحي  روعنا،  في  ويلقي  ويحزننا،  لنا، 

ويسّول  ويتخبّطنا،  ويتبعنا،  ويستزلنا،  ويمسنا،  ويمنينا، 

لنا، ويضلنا، ويستفزنا، ويستهوينا، ويحضرنا، ويشاركنا…

الخ، وغير ذلك مما نّص عليه القرآن الكريم.

هو  الرئيس  المتآمر  نعرف  أن  علينا  األمر:  خالصة 

نعرف  وأن  ــواء؛  اإلغ وهي  خطته،  نعرف  وأن  إبليس؛ 

ثم  الله؛  إلى  الفرار  منه، وهي  للنجاة  الوحيدة  الوسيلة 

بعد ذلك – وليس قبل ذلك – يمكننا أن نلتفت لمقارعة 

بالتحصين والوقاية والتفادي والصد كونهم  أعداء دنيانا 

حولوا حياتنا المعاصرة إلى خزي مستمر وهزائم متتالية 

بسبب عدم فرارنا إلى الله من الشيطان الرجيم باتباع ما 

ننتصر على  أمر به واجتناب ما نهى عنه؛ حيئنذ سوف 

أنفسنا وعليهم نصراً مبيناً.

الشيطان وجنده يتآمرون 
إلضالل البرشية وخلق الفوىض

الريح عبدالقادر محمد عثمان

الطائف  من  وسلم  عليه  الله  صلى  النبّي  عاد 
مهموماً مغموماً بعد أن صده أهلها وآذوه أشد اإليذاء 
حتى سال الدم الزكي من أقدامه الطاهرة، فتوجه إلى 
ربه مناجياً بكلمات يقول فيها: )اللهّم إنّي أشكو إليك 
ضعف قّوتي، وقلّة حيلتي، وهواني على الّناس، يا أرحم 
الّراحمين، أنت رّب المستضعفين، وأنت ربّي، إلى من 
تكلني؟ إلى بعيد يتجّهمني، أم إلى عدّو ملّكته أمري؟ 
إن لم يكن بك غضب علّي فال أبالي، ولكّن عافيتك هي 
أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الّذي أشرقت له الظّلمات، 
الّدنيا واآلخرة أن تنزل بي غضبك، أو  وصلح عليه أمر 
يحّل علّي سخطك، لك العتبى حّتى ترضى، وال حول وال 

قّوة إاّل بك(.
صلى  الله  رسول  قلب  من  الكلمات  هذه  خرجت 
الشريف،  لسانه  من  تخرج  أن  قبل  وسلم  عليه  الله 
يدور  وسلم  عليه  الله  النبّي صلى  هّم  أن  نعلم  ومنها 
على رضا الله تعالى، وأال يكون ما حّل به من التعذيب 
الصالة  عليه  فهّمه  ربه،  من  غضب  سبب  والتكذيب 
وإنّما هّمه وغّمه  به،  ألمَّ  ألٍم  لم يكن بسبب  والسالم 
كان على قومه الذين يدعوهم إلى النور والهدى، وهم 

يبارزونه بالعداء.
في  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  تحمل  لقد 
سبيل دعوته ما لم يتحمله أي نبي قبله، وكان كلما زاد 
عليه قومه بالتعذيب واالبتالء زاد عليهم بالحلم والعفو، 
فكان حقاً رحمة للعالمين، وصدق حين قال عن نفسه 
فها  المهداة(،  الرحمة  أنا  )إنّما  وسلم:  عليه  الله  صلّى 
هو جبريل يأتيه ومعه ملك الجبال بأمر من الله تعالى 
إن  الجبال:  ملك  له  فيقول  قومه،  شأن  في  يطيعه  أن 
الموقف  هذا  وفي  األخشبين،  عليهم  ألطبقّن  شئت 
وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  رحمة  تتجلى  العصيب 
في أبهى صورها، فهو لم يرض بعذاب قومه وهالكهم 
فحسب، بل ها هو يدعو لهم ويقول: ال يا أخي جبريل، 
فعسى الله أن يخرج من أصالبهم من يوحد الله، فقد 
كان لسانه يردد يوما يقول: )اللهم اهِد قومي فإنهم ال 
يعلمون(، ولست أبالغ حينما أقول إّن سيدنا رسول الله 
الذي  الله ورسله  أنبياء  الوحيد من بين  النبّي  كان هو 
استخدم دعوته المستجابة لتكون شفاعة منه ألمته يوم 
أقوامهم  على  دعوا  فقد  األنبياء  من  غيره  أما  القيامة، 
أُولي  سيد  يكون  أن  استحّق  وبذلك  والدمار،  بالهالك 

العزم من األنبياء والرسل.
التي  والمعاناة  القاسية  الظروف  هذه  ظل  في 
عاشها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتظر لذلك 
بدالً أو مكافأة من أحد، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى 
تعالى، فهذه  بالله  الناس  تعالى، وألنه أعرف  الله  ألنه 

والسالم  الصالة  عليه  للنبي  حققت  التي  هي  المعرفة 
تعالى،  لله  عبداً  حقاً  فكان  العبودية،  معاني  أسمى 
واستحّق أن يرفعه الله تعالى إلى أعلى المراتب، فكانت 
إلى  رفعته  في  سبباً  تعالى  لله  تذلّلـه  وغاية  عبوديته 
الدرجات العلى إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، فكان 

قاب قوسين أو أدنى.
النبي  لفؤاد  تثبيتاً  والمعراج  اإلسراء  فجاءت رحلة 
لما حققه  له  ورفعة  له  وتسلية  وسلم  عليه  الله  صلى 
الله  صّدر  ولذلك  تعالى،  لله  الخالصة  العبودية  من 
تعالى سورة اإلسراء بقوله: »ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى ِبَعْبِدِه« 

)اإلسراء: 1(.
نبيه  فيها  تعالى  الله  أرى  التي  الرحلة  هذه  في 
رأى  الكبرى،  آياته  من  وسلم  عليه  الله  صلى  محمداً 
الله تعالى  الله عليه وسلم بأم عينه آيات  النبي صلى 
يعلمها  كان  أن  بعد  اليقين  عين  رآها  قدرته،  ومظاهر 
إليه،  الناس  يدعو  كان  الذي  الغيب  رأى  اليقين،  علم 
فصار الغيب بالنسبة له شهادة، فكانت رحلة تعليمية 
الكثير من  الله عليه وسلم  الله صلى  تعلّم فيها رسول 
المعارف، فكان صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل في 
كل مرحلة من مراحلها ويجيبه جبريل عليه السالم، فقد 
مّر في رحلته على أرض يثرب التي علم رسول الله صلى 
الشام  ببالد  ومّر  موعداً،  معها  له  أّن  وسلم  عليه  الله 
ومن فوق ثرى األردن، فنالت هذه البالد من بركة رسول 
إلى  نالها، وأثناء عروجه  ما  الله عليه وسلم  الله صلى 
الذين  والمرسلين  األنبياء  بعض  رأى  العلى  السموات 
اآليات  استقباله حتى ال يستوحش من عظم  كانوا في 
التي سيراها؛ ورأى أصنافاً من الناس تعذب، وكان يسأل 
عنها فيخبره جبريل، فرأى أكلة الربا والزناة، ومن يقع 
ذلك،  وغير  بالغيبة  لحومهم  ويأكل  الناس  أعراض  في 
ورأى ألواناً من النعيم، ورأى قصراً في الجنة فسأل عنه، 

فقيل له: هذا قصر عمر بن الخطاب، ورأى رضوان خازن 
الجنة ومالكاً خازن النار، ورأى نهر الكوثر الذي اختصه 

الله به وغير ذلك من اآليات الباهرات.
ولم  حقيقية،  رؤية  عن  ذلك  بعد  دعوته  فصارت 
تكن عن علم غيبي فحسب، فنبينا رأى كل هذه اآليات 
إليها، ففي حين يطلب  من غير طلب منه وال تشوف 
يحيي  كيف  يريه  أن  ربه  من  السالم  عليه  إبراهيم 
يريه  أن  ربه  من  السالم  عليه  موسى  ويطلب  الموتى، 
عليه  الله  صلى  الله محمداً  فإّن رسول  المقدسة،  ذاته 
منه  طلب  غير  من  وغيرها  اآليات  هذه  أعطي  وسلم 

وال تشوف.
في رحلة اإلسراء والمعراج؛ كان الربط اإللهي بين 
صعد  الذي  الوحيد  النبي  هو  فنبينا  والسماء،  األرض 
المنتهى،  سدرة  وإلى  السابعة  السماء  إلى  األرض  من 
الله  صلى  النبي  فتشرف  أدنى،  أو  قوسين  قاب  فكان 
من  مشافهة  ومحبوبه  ربه  مع  بالتحدث  وسلم  عليه 
نبّي مرسل، وال  قبله  ينلها  لم  غير حجاب، ونال منزلة 
الربانية  والمنح  اإللهية  العطايا  من  ونال  مقرب،  ملك 
ما تعجز عن وصفه الكلمات، ولم تكن أمته في معزل 
فجاءنا  بالصالة،  تعالى  الله  فخّصها  العطايا،  هذه  عن 
بالصالة التي فرضها الله علينا من السماء لتكون معراجاً 
يومياً لنا تعرج فيها أرواحنا إلى السماء كما عرج نبينا 
صلى الله عليه وسلم إليها، فكانت الصالة خير العطايا 
وخير المنح التي أكرمنا الله تعالى بها، فهي منحة إلهية 

سماوية وليست مجرّد عبادة أرضية.
في  بقعتين  أقدس  بين  رابطاً  الرحلة  وكانت  هذا 
األرض وأقدم مسجدين وضعا للناس لعبادة الله تعالى، 
بين بيت المقدس وبين بيت الله العتيق لتعود التوأمة 
ليكون  السابق،  في  كانت  كما  المكانين  هذين  بين 
وليعرف  األقصى،  المسجد  صنو  الحرام  المسجد  بذلك 
أّن  فكما  واحدة،  حرمة  هي  المكانين  حرمة  أّن  بذلك 
الكعبة هي قبلة المسلمين فالمسجد األقصى هو قبلة 
النبي  يؤمر  أن  عجباً  يكن  لم  ولذا  والمرسلين،  األنبياء 
المسجد  إلى  بالتوجه  عليه الصالة والسالم وتؤمر أمته 
ليكون  األمر،  أول  صالتها  في  المقدس  وبيت  األقصى 
نبينا عليه  الموحدين، ولكن  المسجد األقصى قبلة كل 
الصالة والسالم أراد ألمته التميز على غيرها من األمم، 
فتوجهت نفسه للكعبة المشرفة قبلة المالئكة، فجمعت 
هذه األمة بين الشرفين والعزين، عز بيت الله الحرام 

وشرفه وعز بيت المقدس وشرفه.
وبين أول األنبياء وآخرهم كانت فرحة اللقاء بينهم 
في بيت المقدس، فاكتمل بذلك البناء وشّد بعضهم أزر 
بعض، وسلمت الراية إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم، 

ونال األنبياء جميعاً شرف السالم على رسولنا والتعرف 
على  والزعامة  السيادة  شرف  األمة  هذه  ونالت  عليه، 
جميع األمم، فصارت خير أمة أخرجت للناس، ألّن نبيها 
سيد ولد آدم، فآدم ومن دونه تحت لوائه عليه الصالة 

والسالم.
الرحلة  عليه وسلم من هذه  الله  النبّي صلى  عاد 
دعته  في  سبباً  الرحلة  هذه  تكن  فلم  باألمل،  مفعماً 
نشاطه  وحركت  للدعوة،  همته  من  زادت  بل  وراحته، 
إليها، فما أن بزغ نور الفجر حتى كان النبي صلى الله 
رحلته  عن  عشيرته  وأهل  أصحابه  يخبر  وسلم  عليه 
باهرات  ومعجزات  آيات  من  فيها  رأى  وما  المباركة، 
الناس  ليعرّف  قالها  وإنما  تفاخراً،  يقلها  لم  ساطعات، 
وتوحيده،  عبادته  إلى  يدعوهم  الذي  المعبود  بعظمة 
قلوب  النبي  وليمحص  شيء،  يعجزها  ال  قدرته  وأن 
أتباعه، ويميز القوي من الضعيف، فقويهم كأبي بكر لم 
يتشكك في رواية النبي صلى الله عليه وسلم أبداً وصّدق 
به بمجرد قوله، وقال: إذا كنت أصدقه في خبر السماء، 
إمام الصديقين،  أفال أصدقه في خبر كهذا؟ فكان حقاً 
واستحّق بذلك أن يكون أبا بكر الصديق، وترّدد بعضهم 
ولكنه لما أمعن النظر وفكر وتدبر وعلم أنه صادق فيما 
يخبر جزم بصدق هذه الرواية، وأما ضعفاء اإليمان فقد 
ارتد بعضهم ولم يستوعب ما قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم، فكانت هذه المعجزة ابتالًء ابتلي به المؤمنون 
وزلزلوا زلزاالً شديداً، فزاد إيمان أكثرهم، وما ضّر النبي 

صلى الله عليه وسلم ردة بعضهم.
عليه  الله  صلى  النبّي  مكانة  الرحلة  هذه  عرفتنا 
الله تعالى  بها كيف أن  الله تعالى، وعرفنا  وسلم عند 
فهي  عليهم،  األرض  تضيق  عندما  وعباده  رسله  ينصر 
أن  ومظلوم:  ومغموم  مهموم  كل  إلى  وتسلية  رسالة 
ال تفقد األمل والثقة بالله تعالى، فمن فرج عن النبّي 
محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج له من الظلمة نوراً، 
ومن الهّم مخرجاً، ال يترك عباده همالً، فهو ربهم الذي 
يلجأ  أن  إال  للعبد  وليس  والعناية،  بالرعاية  يتعهدهم 
من  ويرى  حليماً،  رحيماً  الله  فيجد  الملّمات  في  إليه 
فضله وإحسانه ما تقّر به العيون وتطمئن به القلوب، 
مهما  مؤمن  عبد  قلب  إلى  واليأس  القنوط  يتسلّل  فال 
أيها  فتكون  الهموم،  وتعاظمت  الخطوب  به  اشتدت 
ويكون  في جميع شؤون حياتك،  متفائالً  قوياً  المؤمن 
قدوتك في ذلك كله صاحب هذه الذكرى سيدنا محمد 

صلى الله عليه وسلم.

نفحات من ذكرى اإلسراء والمعراج

د/ أحمد الحسنات

سريَت من حرٍم ليالً إلى حــــــــــرٍم
كما سرى البدر في داجٍ من الظـلم

وِبتَّ ترقى إلى أن نلَت منزلــــــــــًة
من قاب قوسين لم تُدرك ولم تُــرَم

وقدمتك جميع األنبياء بهـــــــــــــــا
والرسل تقديم مخدوٍم على خـــــدم
وأنت تخترق السبع الطباق بهــــــم
في موكب كنت فيه صاحب العلــــم
حتى إذا لم تدع شأواً لمســـــــــتبٍق
من الدنوِّ وال مرقًى لمســــــــــــتنم
خفضت كل مقاٍم باإلضـــــــــــافة إذ
نوديت بالرفع مثل المفرِد العلــــــم
كيما تفوز بوصٍل أّي مســـــــــــتتٍر
عن العيون وسٍر أّي مكتتــــــــــــم
فحزت كل فخاٍر غير مشـــــــــــترٍك
وجزت كل مقاٍم غير مزدحــــــــــم

وجل مقدار ما وليت من رتــــــــــٍب
وعز إدراك ما أوليت من نعــــــــِم

بشرى لنا معشر اإلسالم إن لنـــــــا
من العناية ركناً غير منهــــــــــدم

لما دعا الله داعينا لطاعتــــــــــــــه
بأكرم الرسل كنا أكرم األمــــــــــم

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم

ومضات
 ثناء وحنني 

اختيار د/ بدري الروسي

الحكم  أصبح  أكبر وأوسع الزدياد صغره،  العالم  لما صار 
الموازين  قلب  إلى  أدى  ما  وأسهل،  أصعب  الشخوص  على 
الُحكمية، فصار الواحد يصدر حكما قابال للتعديل! لجهله بواقع 
الحال الذي صار العالم إليه؛ بسبب صغره الكبير، وكبر عقله 
الصغير! ولما ُركن األمر لغير أهله، أصبح الحكم أسهل وأسرع 
الفوضى  ونصبت  العدل،  بكسر  الظلم  فرفع  صعوبته،  لعظم 
جملة  الحقيقي  الحكيم  وأصبح  واألمــن،  السكينة  جر  على 
معترضة!! فإلى أين نصير؟! إلى اقتراب ظهور الدجال؟! أم إلى 

صدق دجل من سيكونون أتباعه؟!
شاكلتهم،  على  ومن  األحــزاب  حمقى  من  الكثيرين  إن 
ال  أنهم  بدعوى  والحكام  الحكومات  على  الخروج  إلى  يدعون 
جهة  من  واليهود  الربيع،  في  جرى  كما  الله  بشرع  يحكمون 
هؤالء  ودعم  المنطقة؛  بلدان  أمن  زعزعة  إلى  تسعى  أخرى 
بشكل مباشر وغير مباشر، األمر الذي يجعلنا ندرك أن الطرفين 

-اليهود والخوارج- وجهين لعملة واحدة!
المنطقة،  واستقرار  أمن  زعزعة  إلى  يسعون  فاليهود 
ندرك  يجعلنا  الذي  األمر  بني جلدتنا،  من  األمة  أعداء  وكذلك 
خطر هؤالء الخوارج، الذين يدعمون مشروع إسرائيل الكبرى 
-وبعضهم ال يدري-، ما يدفعنا للحذر والتحذير منهم، ومحاربة 

هؤالء الثلة من أصحاب الضالل والضاللة.
وإن مما يدمع له القلب، أن هناك أناًسا يسبون ويكفرون 
بالخيانة  ويصفونهم  وغيرهم،  اليهود  قتالهم  لعدم  حكاًما 
والخوف! وتسأل الواحد منهم عن هروبه من مشكلة أناس مع 
الناس إليه- فيرد قائال: ال  أخيه أو ابن عمه...الخ -وهم أقرب 
أريد أن أنجر وأبنائي إلى المشكلة، محدثا اتساعا في المشكلة 
لتقليل  بينهم  الصلح  أحاول  لكن  بعضهم،  أو  أبنائي  وخسارة 
الخسائر، سبحان الله.. في مصلحته الخاصة تصرف ما يتصرفه 

وال  نفهم،  ولن  ال  أصبحنا  وكأننا  العامة،  أمر  في  الحكام 
ولن نعتبر إال أن نجرب ما جربه غيرنا، وإن أكثر )ما 

أناًسا مقربين وغيرهم،  أن تشاهد  القلب(،  يؤلم 
يَُرّوجون لفكر، لو خرج عليهم الّدجال وهم 

سوف  أنهم  أقسم  أكــاد  له؛  ــَرّوجــون  يُ
يكونون أول أتباعه، كالحوثيين مثال...
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سباق التسلح في مجال 
بالَقبضة التكنولوجيا النووية قديًما  كانت تسمى  التي  المالكمة  تُعتبر 

تاريخ  ويعود  تاريخيًا،  وعريقة  فعال  ُمميزة  رياضة 
نقوش  أظهرت  حيث  الميالد،  قبل   30 للقرن  المالكمة 
هذا  ممارسة  على  واضحة  أدلة  السومريّة  الحضارة 
كحدث  المالكمة  رياضة  وانضمت  الرياضة،  من  النمط 
في األولمبياد عام 688 قبل الميالد، وهي رياضة يقوم 
فيها العبين خصمين بالهجوم على بعضهما البعض من 
اللَّكمات، كما يدافع كل منهما عن نفسه  خالل توجيه 

من خالل تفادي اللكمات الموجهة إليه من الخصم.
يبدأ السن المناسب للمالكمة من عمر 10 سنوات 
فمن الجيد أن يمارس األطفال رياضة المالكمة كهواية؛ 
بشرط أن يلعبوا مع منافسين من نفس فئتهم العمرية، 
توجد  ال  إذ  لإلصابة  تعرُّضهم  حول  للقلق  داعي  وال 
احتمالية بأن يتسببوا ألنفسهم بإصابات بالغة، باإلضافة 
إلى ارتدائهم لباًسا مخصًصا يحميهم من أي ضربات من 
المالكمة  بممارسة  البدء  وإن  عليهم،  تؤثر  أن  الممكن 
في عمر مبكر مناسب جًدا الكتساب المهارة والوصول 

لالحتراف.
المالكمة  القانوني للمشاركة في رياضة  العمر  أما 
االحترافية في األلعاب األولمبية يتراوح بين )18 - 40( 

عاًما.
الرياضية  الممارسات  من  المالكمة  رياضة  تعتبر 
الحضارة  في  عليها  دالئــل  شوهدت  التي  القديمة 
باليد  اللكمات  المتنافسين  بتوجيه  وتتمثَّل  السومرية، 

باتجاه بعضهما البعض وتفاديها.
التي  المهارات  من  نوعين  على  المتباريين  يعتمد 
على  ليحرص  وجيد  متزامن  بشكل  العب  كل  يؤديها 

الفوز، وهي كما يأتي:
الالعب على  الهجومية: تتمثل في قدرة  المهارات 
توجيه الضربات بقبضة يديه بشكل سريع واستراتيجي 
وجه  باتجاه  اللكمات  تسدد  حيث  الخصم،  لُمفاجئة 
الخصم عندما يقوم بإبعاد يديه عن وضع الحماية الذي 
يمنع به وصول خصمه إلى وجهه، وتوجد أربعة أنماط 
اللكمة  الخطَّاف؛  لكمة  السريعة،  اللكمة  يلي:  كما  لها 

المستقيمة، واللكمة العمودية.
المهارات الدفاعية: تتمثل في تفادي اللكمات من 
الخصم برفع اليدين، وتحريك الرأس في كل االتجاهات.

مدة  تتراوح  جوالت،  شكل  على  المالكمة  تلعب 
كل  بين  استراحة  دقيقة  مع  دقائق،   )3-2( منها  كل 
جولة والتي تليها، وفي المباريات االحترافية يصل عدد 
الجوالت إلى 15، أما المباريات العادية فقد تكون بين 
)3-5( جوالت، ويتم تحديد الفائز في المباراة بناء على 
العب  كل  بتقييم  يقومون  حيث  مختصين،  حكام  قرار 
في كل جولة بشكل منفرد لتحديد الفائز فيها، ثم تجمع 
هو  المباراة  في  والفائز  العب،  لكل  الجوالت  درجات 

الحاصل على درجات أعلى أو فاز في جوالت أكثر.

أهم قوانين رياضة المالكمة

تحسب  كيف  تبين  التي  القوانين  أهم  يأتي  فيما 
من  الجوالت  في  الالعبين  ودرجــات  المالكمة،  نقاط 

مباريات المالكمة االحترافية:
أو  حكام،  ثالثة  قبل  من  الالعبين  يُقيَّم  التقييم: 
تقييًما  يعطي  وكل حكم  البطولة،  نظام  خمسة حسب 

منفصاًل ثم تقارن التقييمات.
إعطاء الدرجات في الجولة: يعطي كل من الحكام 
بناًء  درجة  المباراة  جوالت  من  جولة  كل  في  الالعبين 
على مقياس من 10 درجات، وأحيانا يكون التقييم من 

20 درجة أو 5 درجات.
فائز أو خاسر: يعطى الالعب الفائز في الجولة 10 
درجات، أما الخاسر فيحصل على 9 أو 8 درجات حسب 
مجريات الجولة، وفي حال التعادل يعطى الالعبين 10 

درجات.
تحديد الالعب الفائز بناء على عدة أمور: منها عدد 
اللكمات الصحيحة الموجهة، المخالفات، المسيطر في 

المباراة، والعنف.
السقوط أو االستسالم: في حالة سقوط العب على 

األرضية لمدة أكثر من 10 ثوان، أو إيقاف الجولة بطلب 

منه أو من الحكم الطبي يخسر الجولة وتسجل للخصم.

المصافحة  تتم  األولمبية  األلعاب  في  المصافحة: 

بين الالعبين قبل المباراة وبعد النتائج.

تتمثَّل قوانين المالكمة في تسجيل تقييم من 10 

درجات لكل العب في كل جولة من قبل ثالثة حكام، 

وغالبًا يكون الفائز في كل جولة هو الالعب الذي يسدد 

أكثر عدد من اللكمات ويرتكب أقل عدد من المخالفات.

المالكمة  منظمات  حسب  الالعبين  تقسيم  يتم 
 17 األوزان  فئات  عدد  ويبلغ  أوزان،  لفئات  المختلفة 

والحد األقصى من الوزن لكل فئة كما يأتي:
الذبابة  وزن  كغ..   45 أقصى  حد  األدنــى:  الــوزن 
الخفيف: بحد أقصى 49 كغ.. وزن الذبابة: بحد أقصى 
51 كغ.. وزن الذبابة الممتاز: بحد أقصى 52 كغ.. وزن 
الممتاز:  الديك  وزن  كغ..   53.5 أقصى  بحد  الديك: 
الريشة: بحد أقصى 57 كغ..  بحد أقصى 55 كغ.. وزن 
كغ..   59 أقصى  بحد  الممتاز:  الريشة  وزن 
الوزن الخفيف: بحد أقصى 61 كغ.. الوزن 
كغ..   63.5 أقصى  بحد  الممتاز:  الخفيف 
وزن  كــغ..   67 أقصى  بحد  الويلتر:  وزن 
الويلتر الممتاز: بحد أقصى 70 كغ.. الوزن 
الوزن  كغ..   72.5 أقصى  بحد  المتوسط: 
كغ..   76 أقصى  بحد  السوبر:  المتوسط 
الوزن الثقيل الخفيف: بحد أقصى 79 كغ.. 
الوزن  كغ..   91 أقصى  بحد  الثقيل:  الوزن 

فوق الثقيل: الحد األقصى غير محدد.

مالبس المالكمة

ات ُمخصصة  تُمارس رياضة المالكمة بمالبس ومعدَّ
يأتي:  كما  وهي  ارتدائها،  الالعبين  كال  على  يجب 
القفازات: ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية؛ 
القصيرة:  السراويل  غراًما..   283 عن  وزنها  يزيد  فال 
ويشترط في األلعاب األولمبية أن يرتدي أحد الالعبين 
اللون األحمر واآلخر لون أزرق.. ضمادات األيدي.. حامي 
الفم.. حامي الرأس: وهو إجباري في مباريات الالعبين 

غير المحترفين فقط.
الشكل  ُمربَّعة  المالكمة  حلبة  تكون  أن  يجب 
مفروشة بأرضية ناعمة ترتفع 100 سم، وُمحاطة بأربعة 
بين  وتتراوح مساحتها  أربعة حبال،  عليها  تمتد  أعمدة 
)30.25 - 44.89( متر مربع، أما الحلبة األولمبية فتبلغ 
عالمية  قياسات  توجد  مربع.  متر   )37.21( مساحتها 
الشكل  مربعة  تكون  أن  يجب  حيث  المالكمة،  لحلبة 

وطول كل جانب منها يتراوح بين )5.5 - 6.7( مترًا.
في  مرة  ألول  المالكمة  رياضة  قوانين  ظهرت 
الحضارة اليونانية، وكانت المباراة بال جوالت؛ فتنتهي إما 
باستسالم أحد الالعبين أو عدم قدرة اآلخر على استكمال 
المباراة، ولذلك كانت تعتبر من أنواع الرياضة المؤذية، 
حيث قد تتسبَّب في إصابة المتبارين بإصابات بالغة أو 
موتهم أحيانًا، ثم تطورت بعد ذلك الرياضة في الحضارة 
اللعب،  أثناء  القفازات  تلبس  أصبحت  حيث  الرومانية 
أو  المصارعة،  ساحات  في  إما  المباريات  تُقام  وكانت 
في الصاالت الرياضية، ومع ظهور المسيحية توقف هذا 

النوع من الرياضة لقرون.
عام  بريطانيا  في  للظهور  المالكمة  رياضة  عادت 
1681م، حيث كانت ال تزال لعبة غير ُمنظَّمة، وفي عام 
قوانين  أول  بوضع  برايتون  اإلنجليزي جاك  قام  1743م 
المالكمة، وتم تحديثها عام 1838م  لرياضة  وتنظيمات 
باالنتقال  بدأت  ثم  بريطانيا  في  تطبيقها  انتشر  حيث 
إلى الواليات المتحدة األمريكية، ثم قام جون تشامبرز 
رياضة  وتكتيكات  مهارات  تنظيم  بإعادة  1867م  عام 
 )The Queensberry Rules( المالكمة تحت ما يسمى

التي ساهمت بشكل كبير في تطور رياضة المالكمة.
العليا في والية  وفي نفس العام أعلنت المحكمة 
ماساشوستس في الواليات المتحدة األمريكية عن جعل 
رياضة المالكمة قانونية بشكل رسمي، أصبحت رياضة 
للثراء  طريق  العشرين  القرن  بدايات  في  المالكمة 
في  وبالتحديد  ينمو  جمهورها  كان  حيث  هرة،  والشُّ

الواليات المتحدة األمريكية.

فوائد وأضرار رياضة المالكمة

عديدة،  فوائد  لها  أخرى  رياضة  كأي  المالكمة 
وممارستها بشكل غير صحيح يتسبب باألضرار.

من فوائدها: تساعد الجسم على التوازن.. تساعد 
على استقامة العمود الفقري.. تزيد قوة تحمل الجسم.. 

تُحسن المزاج.. تزيد من سرعة البديهة.
في  وإصابات  أضرار  في  تتسبَّب  قد  أضرارها:  من 
الدماغ.. إصابات في الوجه والعيون خصوًصا.. قد تشّجع 
على العنف خارج الحلبة.. االضطراب النفسي.. إصابات 

في اليدين.
من أشهر أبطال المالكمة للوزن الخفيف: روبيرتو 

ديوران. جوليو سيزر تشافيز. بيني ليونارد.
من أشهر المالكمين في الوزن الثقيل: محمد علي. 

مايك تايسون. جو لويس.
ممارسة تمارين رياضة المالكمة بشكل فردي في 
تمارينها  أن  حيث  بالتأكيد،  الجيدة  األمور  من  منزلك 
تنعكس بشكل إيجابي على الّصحة الجسدية والنفسية، 
جميع  تمرّن  كونها  بالحيوية  ومليئة  ُممتعة،  وتمارينها 
إجراءات  يتخذ  أن  الشخص  الجسم ولكن على  عضالت 
الوقاية والسالمة وخاصة في حال لعب األطفال.. تعتبر 
تمارين رياضة المالكمة من األنشطة المفيدة لصحتك، 

لذلك ينصح بأدائها في المنزل بشكل دوري.

رياضة المالكمة المميزة والعريقة

دول النادي النووي:

العالم لعام 2018م هي:  الرسمية في  النووية  القوى 
روسيا والواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والهند 
وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية.. وكانت الجمهوريات 
قد  وبيالروسيا-  وكازاخستان  أوكرانيا  السابقة-  السوفيتية 
التسعينات  أوائل  النووية في  األسلحة  تخلت طواعية عن 
القوى  جميع  توفرها  التي  األمنية  الضمانات  مقابل  في 
كانت  الوقت  ذلك  في  ذلك،  على  عالوة  الكبرى؛  النووية 
العالم،  في  نووية  ترسانة  أكبر  ثالث  تملك  أوكرانيا 

وكازاخستان الرابعة.

األسلحة النووية األمريكية: التاريخ واألزمنة الحديثة

الواليات المتحدة هي أول بلد في العالم ابتكر أسلحة 
نووية، وقد بدأت التطورات في هذا المجال خالل الحرب 
أفضل  اختيار  وتم  مانهاتن«(،  )»مشروع  الثانية  العالمية 
األمريكيون  كان  الغرض؛  لهذا  والفيزيائيين  المهندسين 
يطور  من  أول  سيكونون  النازيين  أن  من  للغاية  خائفين 
لدى  أصبح  1945م،  عام  صيف  وبحلول  نووية؛  قنبلة 
منها  اثنين  إلقاء  تم  نووية،  المتحدة ثالث شحن  الواليات 

على هيروشيما وناغازاكي.
الدولة  هي  المتحدة  الواليات  كانت  سنوات،  لعدة 
النووية؛  باألسلحة  التي كانت مسلحة  العالم  الوحيدة في 
االتحاد  أن  من  واثقين  األمريكيون  كان  ذلك،  على  عالوة 
السوفيتي لم يكن لديه الموارد والتكنولوجيا الالزمة لصنع 
فإن  لذلك،  القادمة؛  السنوات  في  به  خاصة  نووية  قنبلة 
كانت  نووية  قوة  هو  السوفييتي  االتحاد  أن  حول  األنباء 

صدمة حقيقية للقيادة السياسية لهذا البلد.
النووية  الرئيسي من األسلحة  النوع  البداية، كان  في 
النووية  لألسلحة  الرئيسي  والحامل  القنابل،  هو  األمريكية 
طائرات الجيش؛ ومع ذلك في الستينات، بدأ الوضع يتغير: 
للقارات  العابرة  القذائف  الطائرة«  »الحصون  محل  حل 

البرية والبحرية.
اختبارات  المتحدة  الواليات  أجرت  1952م،  عام  في 
على أول جهاز نووي حراري في العالم، وفي عام 1954م، 
قوة  األكثر  األمريكية  النووية  الحرارية  الشحنة  تفجير  تم 
اإلجمالية  القوة  بلغت  1960م،  عام  بحلول  ميغاطن..   15
ميغاطن،  ألف   20 المتحدة  الواليات  في  النووية  لألسلحة 
وفي عام 1967 كان لدى البنتاغون أكثر من 32 ألف رأس 
حربي، وبحلول نهاية الثمانينيات، انخفض هذا العدد بنسبة 
المتحدة  الواليات  وقعت  2010م،  عام  في  تقريبًا.  الثلث 
الطرفان  تعهد  بموجبها  والتي   ،3 ستارت  اتفاقية  وروسيا 
بخفض عدد الشحنات النووية إلى 1550 وحدة في غضون 
عشر سنوات، والعدد اإلجمالي للقذائف التسيارية العابرة 
للقارات والقاذفات االستراتيجية إلى 700 قطعة.. الواليات 
المتحدة األمريكية، بال شك، هي في طليعة النادي النووي: 
هذا البلد مسلح )بنهاية عام 2018( ب 1367 رأس نووي 

و681 ناقل استراتيجي.

االتحاد السوفيتي واالتحاد الروسي: التاريخ 
والحالة الراهنة

بعد ظهور األسلحة النووية في الواليات المتحدة، كان 
النووي؛ وكانت  السباق  السوفييتي أن يدخل  على االتحاد 
هذه المنافسة بالنسبة لدولة دمر اقتصادها بسبب الحرب، 
االتحاد  في  نووي  جهاز  أول  تفجير  تم  للغاية..  مرهقة 
السوفييتي في 29 أغسطس 1949م، وفي أغسطس 1953م، 

تم اختبار الشحنة النووية الحرارية السوفيتية بنجاح؛ كان 
حقا أبعاد الذخيرة التي يمكن استخدامها عمليا.

في عام 1961م، تم تفجير قنبلة حرارية نووية قوية 
النفايات في  مدافن  ميغاطن في  أكثر من 50  يعادل  بما 
نوفايا زيمليا؛ في أواخر الخمسينات، تم إنشاء أول صاروخ 

باليستي عابر للقارات إر7-.
جميع  روسيا  ورثت  السوفيتي،  االتحاد  انهيار  بعد 
ترساناته النووية؛ حاليا )في بداية عام 2018( روسيا لديها 
1444 من الرؤوس الحربية النووية و 527 حامالت؛ وتملك 

روسيا اليوم ثالوث نووي األكثر تقدما وتقنية في العالم.

البرنامج النووي البريطاني والترسانة:

أجرت إنجلترا أول تجاربها النووية في أكتوبر 1952م 
على جزيرة مرجانية بالقرب من أستراليا، في عام 1957م، 
تم  بولينيزيا،  في  بريطانية  نووية  ذخيرة  أول  تفجير  تم 
االختبار األخير في عام م1991؛ منذ أيام »مشروع مانهاتن«، 
كانت لبريطانيا العظمى عالقات خاصة مع األمريكيين في 

في  أنه  المستغرب  من  ليس  فإنه  ولذلك  النووي؛  المجال 
الصواريخ  إنشاء  البريطانيون عن فكرة  تخلى  عام 1960م 

الخاصة بهم، واشتروا نظام من الواليات المتحدة.
النووية  الترسانة  حجم  عن  رسمية  بيانات  توجد  ال 
يقرب من 220 شحنة  ما  أن  يعتقد  البريطانية؛ ومع ذلك 
الوحيد  والمكون  تأهب؛  حالة  في   160-150 منها  نووية، 

للثالوث النووي البريطاني هو الغواصات.

فرنسا وبرنامجها النووي:

توجهت  السلطة،  إلى  ديغول  الجنرال  وصول  بعد 
فرنسا نحو إنشاء قواتها النووية؛ وفي عام 1960م، أجرت 
وبعد  الجزائر،  في  التجارب  موقع  في  نووية  تجارب  أول 
في  المرجانية  الجزر  استخدمت  المستعمرة،  فقدان هذه 
المحيط الهادئ لهذا الغرض.. انضمت فرنسا إلى معاهدة 

أنه  يعتقد  فقط؛  1998م  عام  في  النووية  التجارب  حظر 
في هذه اللحظة يوجد في البالد حوالي 300 شحنة نووية.

األسلحة النووية الصينية:

الخمسينات  أواخر  في  الصيني  النووي  البرنامج  بدأ 
من  نشطة  بمساعدة  تمريره  وتم  الماضي،  القرن  من 
االتحاد السوفيتي؛ تم إرسال آالف المتخصصين السوفييت 
المفاعالت،  بناء  في  ساعدوا  الذين  الشيوعية  الصين  إلى 
واأللغام، وإجراء اختبارات؛ في نهاية الخمسينيات، عندما 
تدهورت العالقات بين االتحاد السوفييتي والصين، سرعان 
فتحت  بالفعل:  متأخرا  كان  الوقت  لكن  التعاون،  انهار  ما 
في  النووي  النادي  أبواب  1964م  عام  النووية  التجربة 
الشعبية  الصين  بكين؛ في عام 1967م، نجحت جمهورية 

في اختبار شحنة نووية حرارية.
على  النووية  األسلحة  على  اختبارات  الصين  أجرت 
1996م..  عام  في  كان  آخرها  لوبنور؛  موقع  في  أراضيها 
الترسانة  حجم  تقدير  الصعب  من  البالد  تكتم  بسبب 

النووية لجمهورية الصين الشعبية؛ رسميا تعتبر بكين لديها 
250-270 من الرؤوس الحربية؛ أيضا يشمل الثالوث الصيني 
الطيران االستراتيجي، تستطيع سو30-، التي اشترتها الصين 

من روسيا، حمل أسلحة نووية تكتيكية.

الهند وباكستان: على بعد خطوة واحدة من 
الصراع النووي

القنبلة  على  للحصول  أسباب وجيهة  الهند  لدى  كان 
النووية الخاصة بها: التهديد من الصين )النووية( والصراع 
بين  حروب  عدة  إلى  أدى  والذي  باكستان،  مع  المستمر 
أسلحة  على  الحصول  على  الهند  الغرب  ساعد  ــدول..  ال
قبل  من  البالد  في  األولــى  المفاعالت  توفير  تم  نووية؛ 
أجرى  الثقيل،  بالماء  األمريكيون  وساعد  وكندا،  بريطانيا 
الهنود االختبار النووي األول على أراضيهم في عام 1974م.. 

نيودلهي لفترة طويلة جدا لم تكن تريد االعتراف بوضعها 
من  سلسلة  بعد  1998م  عام  في  فقط  ذلك  تم  النووي؛ 
ما  تمتلك  الهند  أن  حاليا  ويعتقد  التجريبية؛  االنفجارات 
يقرب من 120-130 شحنة نووية، هذا البلد لديه صواريخ 
وكذلك  كم(،   8000 إلى  يصل  )ما  المدى  بعيدة  بالستية 
 Dassault Mirage 2000و »سو30-«  وطائرات  غواصات 

قادرو على حمل أسلحة نووية تكتيكية.
بدأت باكستان العمل على أسلحتها النووية في أوائل 
السبعينات؛ في عام 1982م، تم االنتهاء من مصنع تخصيب 
أتاح الحصول  اليورانيوم، وفي عام 1995م المفاعل، الذي 
على البلوتونيوم المستخدم في صنع األسلحة؛ أُجري اختبار 
ألسلحة باكستان النووية في أيار/ مايو 1998م؛ ويعتقد أن 

إسالم أباد حاليا لديها 120-130 شحنة نووية.

كوريا الشمالية…القنبلة »تشوتشهو”:

القصة األكثر شهرة المتعلقة بتطوير األسلحة النووية 
بدأت  الشمالية؛  لكوريا  النووي  البرنامج  شك  بال  هي 
كوريا الديمقراطية في تطوير قنبلتها النووية في منتصف 
هذا  في  المساعدات  أكثر  على  وحصلت  الخمسينيات، 
من  متخصصين  بمساعدة  السوفييتي؛  االتحاد  من  األمر 
مركز  افتتاح  تم  السوفيتية،  االشتراكية  الجمهوريات  اتحاد 
كان  حيث  البالد،  في  نووي  مفاعل  على  يحتوي  أبحاث 
اليورانيوم في كوريا  يبحثون عن  السوفييت  الجيولوجيون 

الشمالية.
في منتصف عام 2005م، فوجئ العالم باكتشاف أن 
أجرى  التالي  العام  وفي  نووية،  قوة  الديمقراطية  كوريا 
الكوريون االختبار األول لقنبلة نووية تبلغ 1 كيلو طن؛ في 
تمتلك  بالده  أن  العالم  أون  كيم جونغ  أخبر  عام 2018م، 
بالفعل أسلحة حرارية نووية في ترسانتها؛ ويعتقد أن بيونغ 
يانغ الحالية قد يكون لديها 10-20 شحنة نووية.. في عام 
2012م أعلن الكوريون عن إنشاء صواريخ باليستية عابرة 

للقارات »Hwaseong-13« بمدى  7.5 ألف كم.

برنامج إسرائيل النووي:

ال تعترف إسرائيل رسميًا بأسلحتها النووية، ولكن في 
جميع أنحاء العالم يعرفون أنها ال تزال تمتلكها.. ويعتقد 
أن البرنامج النووي اإلسرائيلي بدأ في منتصف خمسينيات 
أواخر  في  نووية  شحن  أول  استالم  وتم  العشرين،  القرن 
دقيقة  معلومات  توجد  ال  السبعينيات؛  أوائل  الستينيات 
عن اختبارات األسلحة النووية اإلسرائيلية، في 22 سبتمبر 
ومضات  »فيال«  األمريكي  الصناعي  القمر  رصد  1979م، 
غريبة فوق الجزء الصحراوي من جنوب المحيط األطلسي، 
كان  أن هذا  ويعتقد  نووي،  انفجار  بنتائج  يذكرنا  ما  وهو 

اختبار األسلحة النووية اإلسرائيلية.
من المفترض أن إسرائيل لديها حالياً حوالي 80 شحنة 
نووية، باإلضافة إلى ذلك، تمتلك هذه الدولة ثالوثًا نوويًا 
مداها  يبلغ  التي   3 أريحا  النووية:  األسلحة  لتوصيل  كاماًل 
6.5 ألف كم، وغواصات من نوع دولفين، قادرة على حمل 
.F-15I Ra’am صواريخ كروز برأس حربي نووي، وقاذفات

في  سباق  من  يجري  لما  دقيقة  إحصائية  توجد  وال 
عالم األسلحة الفتاكة المطلق عليها أسلحة التدمير الشامل، 
الدول،  عليها  تتكتم  وأمنية  واقتصادية  سياسية  ألسباب 
انتشار  حضر  بمعاهدات  وااللتزام  الدولية  للرقابة  وتفاديًا 
هذه  على  للحصول  الطامحة  فالدول  النووية؛  األسلحة 

التكنولوجيا كثيرة.

 في 16 يوليو/ تموز عام 1945، بدأ عهد جديد في تاريخ اإلنسانية في والية نيومكسيكو على 
أراضي قاعدة عسكرية، تم تفجير الشحنة النووية األولى Gadget في العالم لألسلحة النووية.

 Little Boy كان الجيش راٍض عن نتائج االختبارات، وفي أقل من شهرين تم إسقاط أول قنبلة
على مدينة هيروشيما اليابانية، ومحى االنفجار تقريبا المدينة كلها من على وجه األرض، وبعد ثالثة 

أيام عانت ناجازاكي من مصير مماثل من ذلك الحين سالح الدمار النووي الشامل يهدد البشرية.
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أوال: مدح اآلباء للطفل: يحب الطفل طريقة تعامل 
والديه بالمدح والشكر عندما يقوم بأي عمل جيد؛ وهذا 
الثناء والمدح يشعر الطفل بأنه يعيش في أمان واستقرار 
ومحبة من والديه؛ أيضا من الممكن عندما يقوم الطفل 
التي  بالهدية  يكافأ  أن  الوالدين  فيه عند  بعمل مرغوب 
رياضة  أي  بممارسة  أو  النادي  إلى  بالخروج  أو  يحبها، 
المنتزهات والحدائق، ولكن  إلى  الذهاب  أو  هو يحبها، 
فيجب  بعمل سيء؛  بالقيام  الطفل  قام  لو  ذلك  بمقابل 
على الوالدين أن يعاقبوه عن طريق منعه من المصروف، 
أو منعه للذهاب إلى أصدقائه، عدا عقاب الضرب؛ فيجب 
على الوالدين أن يتجنبوا هذا العقاب ألن عقاب الضرب 
وغير  والجبن  واالكتئاب  العزلة  حاالت  خالله  من  ينتج 

ذلك من مشاكل ال يحمد عقباها.
ثانيا: تقسيم مهام الطفل:

هناك مهام وأمور يجب أن يتبعها الطفل ويقسمها 
عن طريق مساعدة اآلباء له؛ فمثال وقت المذاكرة يجب 
أن يكون بعد الرجوع من المدرسة بفترة مناسبة، بمعني 
باالسترخاء  يقوم  أن  يجب  مدرسته  من  العودة  بعد  أنه 
لفترة قصيرة ثم يتناول الطعام، وبعد ذلك تسأل األم ابنها 

لو كانت عليه واجبات؛ فمن الممكن أن تجلس بجانبه 
االنتهاء  بعد  الواجبات،  حل  في  مساعدته  في  وتشاركه 
من المذاكرة ممكن أن تعطيه بعض الوقت للترفيه عن 
نفسه بواسطة مشاهدة أي فيلم هادف، أو ممارسة لعبة 
بعض  إلى  تأخذه  الممكن  من  المساء  وفي  يحبها،  هو 

األقارب أو األصدقاء.
ثالثا: احترام قرارات الطفل:

يجب على األب واألم أن يظهروا االحترام والتقدير 
للطفل من حيث قراراته التي تخصه وأن يتقبلوها؛ أيضا 
لو كان الطفل ال يحب أو ال يرغب في أكلة معينة؛ فيجب 
باإلكراه  يتناولها  أن  عليه  االلحاح  وعدم  رغبته  احترام 
حتى نتجنب عناده.. يجب أن نتعامل مع الطفل بالنقاش 
الهادئ وأن نتعاون معه ونشاركه في األفكار التي تدور 
بخاطره؛ يجب أال نتجاهل مشاعر طفلنا حتى نزرع الثقة 
في نفسه، ولكن لو أخذ الطفل قرار غير صحيح في شيء 
يقنعوا  حتى  بهدوء؛  معه  يتناقشوا  أن  الوالدين  على  ما 
يستجيب  وبذلك  صحيح  غير  الشيء  هذا  بأن  الطفل 

الطفل ويرجع لقرار والديه.

ثالث نقاط أساسية للتعامل مع الطفل العنيد

معلومة فيزيائية بنكهة إيمانية 

سبحان الله: ألنه يطفو في سائل النخاع الشوكي، والقاعدة الفيزيائية تقول: » كل جسم 
يُغمر في سائل يفقد من وزنه بقدر وزن السائل المزاح« ولذلك ال نشعر بوزنه وثقله، 
فيصبح وزن الدماغ 50 غرام.. وهذا من تقدير الخالق عز وجل، ومن أفضال حركة الصالة 
من  نوع  فيعطي  والركوع؛  السجود  عند  واألسفل  لألعلى  يتحرك  المزاح  السائل  هذا  أن 

المساج للدماغ، وهذا  هو أحد أسباب الراحة النفسية بعد الصالة.

الحقيقي  الوزن  إن 
الجمجمة  داخل  للمخ 
1700 جرام )2 كيلو إال 
ال  فلماذا  تقريبا(،  ربع 
نشعر بهذا الثقل الهائل 

في رأسنا؟! 

تقول جانين سوفرونت، اختصاصية التغذية في Care Health Plan: »ما نأكله أمر أساسي حقا لصحتنا 
العامة، وهذا يشمل جهاز المناعة؛ إن تناول األطعمة الصحية والغنية بالمغذيات، يمكن أن يساعد جسمك 
كعالج  الغذائية  العناصر  أو  األطعمة  هذه  على  االعتماد  يمكن  ال  بالطبع،  ولكن  األمراض«..  مقاومة  على 
معجزة للمرض، ولكنها ستكون معززة للصحة والمناعة جنبا إلى جنب مع اعتماد بعض السلوكيات الوقائية، 
أنه ال يوجد طعام أو مكمل واحد يمكن أن يمنع  اللقاحات.. في حين  اليدين والحصول على  مثل غسل 
العناصر  على  تحتوي  التي  األطعمة  تضمين  من خالل  المناعة  جهاز  دعم  يمكنك  أنه  إال  مباشرة،  المرض 
الورقية  والخضار  الحمضيات،  ثمار  منها:  والتي  وسالمتها«.  األنسجة  صحة  في  دورا  تلعب  التي  الغذائية 
الخضراء، والفلفل األحمر، والزبادي، والشاي األخضر، والزنجبيل، والثوم، والكركم، البروكلي والسبانخ، اللوز 

واللحوم والدواجن واألسماك.. بشرط نسبها المأوية واالنضباط مع الصيام المتقطع، وشرب الماء والسوائل.

أطعمة تعزز جهاز المناعة


