
إضـاءة

طليعتها  فــي  عظيمة  مهام  أمامنا 
لقد  والسالم..  واالستقرار  التنمية  معركة 
التنمية  مجاالت  في  الكثير  الشيء  تحقق 
أجل  من  الجهود  مواصلة  وعلينا  والبناء 
هم  اليوم  شباب  اليمني،  اإلنسان  بناء 
وأكتوبر  سبتمبر  جيل  المستقبل،  جيل 
سوف يتسلم زمام األمور في الغد ويتولى 
الوحدة  على  والحفاظ  التنمية  مسيرة 
أحث  أنني  كما  والديمقراطية..  الوطنية 
بالعلم،  كبيراً  اهتماماً  تولي  أن  الحكومة 
العام  بالتعليم  الخصوص  وجــه  وعلى 
بإنشاء  واالهتمام  والجامعي،  والمتوسط 
الحواجز المائية والسدود، والحد من الحفر 
العشوائي للمياه في مختلف المناطق لما 

قد يلحق من ضرر بالغ بمواردنا المائية.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح

14 أكتوبر 1998م
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الشعب يريد 

إعادة الدولة وبناء النظام
مخرجات  من  إال  ليس  اليمني  مجتمعنا  في  ونراه  نعايشه  ما  كل 
الفوضى واألحقاد: أسقاٌم وعلل، وشٌر مستطير، وأوجاع بالُجَمل، وخراب 
الفوضى  خطيئة  أنتجته  واقع  وبشع..  وقح  واستغالل  وقتل  وتدمير، 
وحماقة البعض الثورجية المستوردة من جغرافيا مختلفة بأهداف مغايرة 
والموغورة،  الحاسدة  العليلة  النفوس  إلشباع  محاولة  غبي  باستنساخ 
والطامحة لتخريب المنجزات وإرضاء النزوات الشيطانية الظالمية بدون 

اعتبار لمصلحة الشعب ومصيره ومستقبل أجياله.
أن  بإمكاننا  »ميازين«  الحكيم  الشرع  بجانب  والقانون  الدستور 
نُخِضع كل القوى لالختبار لنعي ماذا قدمت األطراف السياسية والحزبية 
لليمن من 2011م إلى اليوم.. سلطُة انتخبت قانونًيا وبظروف استثنائية 
المليشيات وقدمت  الظنون؛ شجعت  لكنها خيبت  اآلمال  علقت عليها 
الهيكلة،  باسم  الجيش  ومزقت  واالنفصال،  التمرد  لقوى  اعتذارها 
الشعبي  التمثيل  ومنقوصة  مؤهلة  وغير  كفؤة  غير  عناصر  واصطفت 
أبجدياتها من  أتت  ي وطني وشامل صادق على وثيقة  ُسمِّ لعقد حوار 
وتجزئة،  تقسيم  نوايا  عن  أسفرت  االنعقاد؛  قبل  مسبًقا  الحدود  خارج 
وبدأت  والشمول؛  والموضوعية  والعدالة  الحكمة  مضمونها  عن  غابت 
تتطبق بتقاسم الوطن بين القوى اإلسالمية اليسارية )الحوثية( واليمينية 
القوى االنفصالية بطغمتها وزمرتها من جهة  )اإلصالح( من جهة، وبين 
أخرى، وترعرع التطرف وبلغ ذروته وخرج عن السيطرة، وضاع الوطن 

بين مصالح الكبراء ومشاريع الدهاقنة والكهان وأجندة الخارج.
تحرك  ومباركة  ثانية،  جريمة  السابع  البند  تحت  اليمن  إدخال 
العسكرية  المؤسسة  وتحييد  ثالثة،  جريمة  نفوذها  وتوسع  المليشيات 
بل تشتيتها وعجن تشكيالتها  الوطنية وتخديرها  واجباتها  واألمنية عن 
لتدمر  خارجية  قوى  باستدعاء  الكبائر  تلك  تكللت  ثم  ثالثة؛  جريمة 
التحتية ومراكز  الوطن  المخزون االستراتيجي للجيش ومؤسساته وبنية 
في  المليشيات  على  القضاء  ومبرر  بدعوى  والتراث؛  والثروة  التاريخ 
مباشر،  غير  بشكل  وتمكينها  المليشيات  ترسيخ  به  يتم  الذي  الوقت 
معالم  طمس  ومحاولة  التاريخية  وقياداته  الوطن  رموز  واستهداف 
الدولة ومنجزات ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر؛ وتحقيق أهداف ظالمية 

خارجية ال تمت لمصلحة الشعب والوطن باي صلة.
ومن زاوية أخرى ماذا قدمت المليشيات الحوثية لليمن غير الخوف 
والجوع والفقر والمرض والمظالم والجبايات والغالء والموت والتخريب 
والتسبب  واالبتزاز  واالستغالل  والطبقية  والساللية  والعنصرية  والدمار 
بكل األعباء التي أتت من غيرها بمشاركتها.. تقول ما ال تفعل، وتمارس 
غير ما تعلن، حولت الشعب لفسطاطين: مصطفين سادة قتلة وطغاة؛ 
إرضاًء  أكبادهم  وفلذات  بأنفسهم  يضحون  ضعاف  رعاع  همج  وعكفة 
التشظي  مليشيات  ومثلهم  وجورهم..  الستبدادهم  وترسيًخا  لهؤالء 
المطالبة باالنفصال؛ قد ال يسع المجال هنا لسرد كل الجرائم المرتكبة 
بحق الشعب اليمني وحاضره ومستقبله من شركاء الفوضى والتخريب 

في الداخل ونظرائهم من خارج الحدود.
اليوم وجبت ثورة الشعب وانتفاضته على كل هذا العبث واإلجرام؛ 
المآسي وزادت األحزان واألوجاع واآلالم..  الوقت تفاقمت  تأخر  فكلما 
والسيادة  والوحدة  والديمقراطية  واألمن  والحرية  االنعتاق  تنشد  ثورة 
الوطنية.. ثورة تنادي »الشعب يريد إعادة الدولة وبناء النظام وتطبيق 
لخدمة  وتشارك  تعاون  ثورة  وبناء..  تصحيح  ثورة  والقانون«..  الدستور 
الشعب والوطن ال لتقاسم النفوذ والسلطة.. ثورة تبني وال تهدم.. ثورة 
العالم  المجرمين والقتلة.. ثورة شعبية عارمة سيؤيدها كل  تحاكم كل 
ألنها ضرورة بعد نفاد صبر.. فقد بلغ السيل قمة الربى؛ وضاق الحال ولم 
يعد هناك فرق في التضحية بين مواجهة الطغاة أو انتظار الموت بجبن 
األمن  ليعم  ومقصد  غاية  والطغيان  البغي  ضد  الثورة  وخور؛  وانكسار 
الثورة..  الوطن..  الله..  الوطن..  ويحفظ  الشعب  ويحيا  السالم  ويعود 

الوحدة.. وال نامت أعين الجبناء.

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.

الجوع واملرض 

ومساربات عى الغاز والبرول والخبز

الميلشيات انجازات  من 
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فساد وكاالت األمم 
المتحدة باليمن

أ/ فهد المحرقي

تجويع ماليين إلىمنيين ليست الجريمة الوحيدة، بل إن استخدام مقرات المنظمات اإلنسانية 
وسياراتها والحماية التي يتمتعون بها لتهريب ونقل قيادات حوثية يعد بمثابة جريمة حرب من 
الدرجة األولى، أغلب المنظمات اإلغاثية التابعة لألمم المتحدة في الحقيقة حّولت مقراتها لمراكز 

عسكرية حوثية بحسب مصادر محلية وموظفين فيها.
وفي وقت سابق من العام 2019م كشف مسؤولون في األمم المتحدة لـ«الشرق األوسط« 
عن وجود تحقيقات سارية بالفعل، ولكنهم قالوا إنها سرية، وإنهم ليسوا متأكدين إذا ما كان سيتم 

رفع السرية عنها أو عن نتائجها.
ونرى من الضرورة وجوبًا أن يُكشف عن تفاصيل هذه التقارير والتحقيقات كاملة وإظهارها 
للرأي العام ومعاقبة المتسببين، وقبل ذلك على الجهات الرسمية والخدمية تغيير طريقة وإلىة 

التعامل مع كل هذه المنظمات حتى تتأكد من المسار الصحيح لها.
الفضيحة الكبيرة تكمن في بقاء مكاتب األمم المتحدة مصرّة على العمل من داخل صنعاء، 
أنه ال  إلىمنيين الموضحة وجود فساد كبير، مؤكدين  الناشطين  أكثر  التحذيرات من  تتإلى  رغم 
يمكن أن يسمح الحوثيون للمنظمات بالعمل من دون أن تكون الجماعة مستفيدة، وجود األدلة 
اآلن يجعل مصداقية تقارير األمم المتحدة على المحّك، فكيف يمكن أن نصدق أن التقارير هذه 
الماضية من قبل جماعة الحوثي اإلرهابية ومن تواطأ معهم من  الفترة  لم يتم تسييسها خالل 

العاملين على رأس هذه المنظمات الديكورية.
الفساد، خاصة في دول  المتحدة على مكافحة  األمم  تأكيد مرجعيات  والعجيب  والغريب 
الصراعات والنزاعات، إال انها في إلىمن تخلت عن جميع هذه المرجعيات األخالقية والقانونية، 
الذي  إلىمني  المواطن  والضحية هو  الصراع،  لطرفي  المحلي  الفساد  مع  وتشابك فساد هيئاتها 

تتفاقم معاناته كل يوم ويستثمرها طرفا الحرب.
الفساد  المتحدة في منظومة  األمم  استقصائية واعالمية عديدة كشفت عن ضلوع  تقارير 
في إلىمن، في ظل مخالفات، وممارسات نهب وفساد واضحة في عملها في إلىمن واستثمارها 

لمعاناة إلىمنيين.
ففي تحقيق لها، كشفت وكالة »أسوشيتد برس« األميركية عن تورُّط أكثر من عشرة عمال 
مع  بالتعاون  اتهامات  إلى  إضافة  وفساد،  نهب  بقضايا  إلىمن  في  المتحدة  لألمم  تابعين  إغاثة 
المتحاربين من مختلف أطراف النزاع لالستفادة من مليارات الدوالرات من المساعدات المتبرع 
إنّها حصلت على وثائق تحقيقات داخلية لمنظمات  الوكالة والتي قالت  لليمن، مما اضطر  بها 
األمم المتحدة، أن تقول ان منظمة الصحة العالمية تحقق في عدد من المزاعم، بينها توظيف 

أشخاص غير مؤهلين برواتب عإلىة.
وأكدت التقارير أن المنظمات األممية تنفق أكثر من ثلث المساعدات على النفقات اإلدارية، 
والتغاضي عن سطو ونهب المليشيات الحوثية على أغلب المعونات لتقديمها للموإلىن لها إلى 

جانب تسخير جزء كبير منها لمقاتليها في الجبهات.
مجاعة  من  وتحذيراتها  إلىمن  في  وبرامجها  األممية  للمنظمة  المتكرر  الحديث  ظل  وفي 
وشيكة، فإنها ال تغير من الواقع شيئا على األرض، كترشيد النفقات التشغيلية أو تخفيض مرتبات 
موظفيها، وانما تحاول استعطاف المانحين لتحصيل تبرعات ومنح جديدة تعود لجيوب وأرصدة 

القائمين على تلك المنظمات والمتعاونين معها من طرفي الحكومة إلىمنية ومليشيات الحوثي.
تقرير وكالة اسوشيتدبرس لم يكن الوحيد الذي كشف عن فساد االمم المتحدة ومبعوثها 
التي تتحصل عليها األمم  المبالغ  إلىمنيين، والتي أكدت أن كل  إلىمن على حساب  الخاص في 
المتحدة ومنظماتها من قبل المانحين والداعمين والتي كان من المفترض أن يقدموا تلك األموال 
لليمنيين لتحسين الوضع المعيشي واإلنساني، إال أنها لم تورد للبنك المركزي إلىمني في عدن 

من قبل الداعمين والمانحين.
وأصبح إلىمن يعيش أسوأ مجاعة إنسانية ومعيشية نتيجة عدم تقديم العون والمساعدة إذ 
أن تلك البعثات والمنظمات األممية تتحصل على مساعدات باسم إلىمن وإلىمنيين ولم تحقق أي 
شي لصالح إلىمنيين في تحسين اإلغاثة اإلنسانية والوضع المعيشي نتيجة تدهور العملة المحلية 

وعدم وجود العملة الصعبة في البنك المركزي.
التقارير االميركية أكدت وجود تالعب يمارسه مكتب الصحة العالمية وإلىونيسف في صنعاء، 
األدوية  أطنانا من  وان  المطلوبة،  األوراق  المشبوهة دون  العقود  الموافقة على عشرات  شمل 
والوقود المتبَرع بهما ذهبت في ِعداد المفقودين وكان من بين المتهمين بالتالعب، رئيس مكتب 
الصحة العالمية في صنعاء نيفيو زاجاريا، حيث كتب التقرير إّن مكتب الصحة العالمية عندما 
كان تحت قيادة زاجاريا كان مليئا بالفساد والمحسوبية، وانه استعان بموظفين مبتدئين سبقوا ان 
عملوا معه في الفلبين ورفعهم إلى وظائف ذات رواتب عإلىة رغم أنهم غير مؤهلين وأن اثنان 

منهم كانت مهمتهما رعاية كلب المسؤول األممي.
بمساعدة  جافيد  خورام  يدعى  إلىونيسف  منظمة  في  موظف  قيام  عن  التحقيق  وتحدث 
للقيادات  الجوية بل وسمح  الغارات  التحرُّك وحمايتهم من  الحوثية في  ميليشيات  قيادات من 
الحوثية باستخدام مركبات تابعة للوكالة األممية، وأعطى فعليا، بحسب تحقيق الوكالة، الحماية 

الرسمية للقيادات الحوثية من الغارات الجوية.
بمعيارين،  تكييل  ال  أن  المتحدة  األمم  على  يجب  أعظم؛  كان  خفي  وما  ظهر  الذي  هذا 
بإنسانية  تعمل فعال  األرض، وأن  اإلعالمي على  التي تسوقها في خطابها  األخالقيات  وأن تطبق 
وحياد، وعلى موظفيها أن يخجلوا من ضمائرهم وأنفسهم باعتبارهم وسيط متطوع وأن يعطوا 
المتضررين من الحرب والنازحين والالجئين كامل حقوقهم التي اعتمدت لهم من قبل الداعمين؛ 
ليكونوا ممثال فعليا لإلنسانية والتكافل واإلغاثة واإلنقاذ؛ وأن يتعففوا من الرشاوى والمماكسة مع 
أطرف الصراع، ويجسدوا العدل والقيم في ممارساتهم العملية، أو يخضعوا للمحاكمة والمسؤولية 

من الجهات الدولية المختصة وال داعي لوجودهم شكال دون المضمون.

األسس الصحيحة للحوار الوطني

انتشرت  بعدما  الرعب،  من  حالة  العالم  يعيش 
أن دوال تطور عدًدا  إلى  األخير تشير  اآلونة  تقارير في 
العالم،  دول  على  للتجسس  واإلمكانات  الوسائل  من 
صحيفة  فيه  ــدت  أك ــذي  ال الوقت  في  ذلــك  ويأتي 
االستخبارات  وكالة  أن  األمريكية  بوست«  »واشنطن 
األمريكية تسعى إلى توسيع قدراتها في مجال التجسس 
واسعة  هيكلة  إلعــادة  عملية  إطــار  في  اإللكتروني، 
لمختلف األجهزة االستخباراتية؛ ودعا مدير وكالة األمن 
تسوية  إلى  روجرز،  مايكل  األميرال  األمريكية  القومي 
جوالة  هواتف  باختراق  االستخبارات  ألجهزة  تسمح 
ضمن  اإلرهــاب  مكافحة  بهدف  الضرورة  عند  مشفرة 
»إطار قانوني« يضمن حماية حقوق المستخدم. وترصد 

»الوطن« طرق وأساليب تجسس أمريكا على العالم:
سي«  بي  »بي  شبكة  أوضحت  الهواتف:  شفرة   -
األمريكية  االستخبارات  أن  لها،  تقرير  في  اإلخبارية 
والبريطانية تمكنت من سرقة شفرة الهواتف من شركة 
»Gemalto«، وهي إحدى الشركات الكبرى التي تصنع 
التجسس على  بإمكانها  الهاتفية، وبذلك أصبح  الشرائح 
المكالمات الصوتية والبيانات بشكل مباشر، حسبما ورد 

في تقرير نشره موقع The Intercept االستقصائي.
»نيويورك  صحيفة  قالت  الالسلكي:  موجات  ـ 
تايمز«، في تقرير نشرته شبكة »بي بي سي« اإلخبارية، 
إن وكالة األمن الوطني األمريكية استخدمت تكنولوجيا 
سرية ووضعت برامج في نحو 100 ألف جهاز كمبيوتر 
بالتجسس  لها  يسمح  نحو  على  العالم  أرجاء  شتى  في 
وتوفير طريقة سريعة رقمية لشن هجمات إليكترونية؛ 
سنودن،  إدوارد  سربها  بوثائق  الصحيفة  واستشهدت 

األمريكية،  الوطني  األمن  وكالة  مع  السابق  المتعاقد 
شبكات  عبر  البرامج  معظم  زرعت  الوكالة  إن  وقالت 
كمبيوتر وأنها استخدمت تكنولوجيا تسمح لها باختراق 
أجهزة حتى غير متصلة بشبكة اإلنترنت، وأوضحت أن 
التي  الالسلكي  موجات  على  تعتمد  التكنولوجيا  هذه 
)يو. وبطاقات  الصغر  متناهية  دوائر  لوحات  من  تبث 

إس.بي( وضعت سرًا في أجهزة الكمبيوتر.
الصلبة »هارد ديسك«:  األقراص  أعماق محركات  ـ 
باحثين  اكتشاف  إلى  اإلخبارية  »رويترز«  وكالة  أشارت 
أجهزة  في  سابقين  وعمالء  اإللكتروني  األمن  مجال  في 
األمن القومي أن وكالة األمن القومي األمريكية توصلت 
إلى كيفية إخفاء برمجيات تجسس في أعماق محركات 
األقراص الصلبة »هارد ديسك«، التي تنتجها شركات من 
كبار المصنعين، ما وفَّر للوكالة الوسائل للتجسس على 

أغلبية أجهزة الكمبيوتر في العالم.
اإلنترنت: نشرت صحيفة »األهرام«  التنصت عبر  ـ 
الرقمية ما قاله المحلل االستخباراتي إدوارد سنودن من 
المراقبة  برامج  األمريكية  القومي  األمن  وكالة  استخدام 
السرية )أبرزها برنامج برايزم Prism(، يتتبع االتصاالت 

عبر اإلنترنت.
من  البيانات  استخراج  البصرية:  األلياف  كابالت  ـ 
الموجودة  البحرية«  »الكابالت  البصرية  األلياف  كابالت 
عن  بدورها  المسؤولة  والمحيطات،  البحار  مياه  تحت 
تلك  تعالج  ثم  العالم،  دول  لجميع  اإلنترنت  توصيل 
لجهاز  التابعة  الجهات  إحدى  إلى  وتمريرها  البيانات، 
األمريكي  القومي  األمن  البريطاني، ووكالة  االستخبارات 
بما في ذلك المكالمات الهاتفية من خالل صحون القطة 

تعمل بنظام األقمار الصناعية، وبالتالي اختراق الكابالت 
البحرية.

»كاسبيرسكي«  شركة  نشرت  الخبيثة:  -البرمجيات 
وكالة  استخدام  يوثق  تقريرًا  المعلومات  ألمن  الروسية 
خبيثة  برمجيات  تستخدم  األمريكية  القومي  األمــن 
الكمبيوتر،  أجهزة  من  اآلالف  إلصابة  للغاية،  متطورة 
ونجحت من خاللها في سرقة بيانات من 30 دولة حول 
الباحثون العاملون في الشركة بأن هناك  العالم، وحدد 

أسماء رمزية لتلك البرمجيات الخبيثة.
- السيارات: أشارت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
األمريكية إلى أن وزارة العدل األمريكية تتعقب بالزمن 
الحقيقي حركة السيارات في الواليات المتحدة من خالل 
المعلومات  لجمع  سري  برنامج  ضمن  بيانات  قاعدة 
السيارات  ماليين  لوحات  مسح  من خالل  االستخباراتية 

وسائقيها بحسب وثائق حكومية ومسؤولين سابقين.
- خدمة »لينكدإن«: كشفت صحيفة »دير شبيغل« 
األمن  وكالة  تعاون  تظهر  مسربة  وثائق  عن  األلمانية 

القومي األمريكية مع االستخبارات البريطانية للتجسس 
إن«،  »لينكد  خدمة  خالل  من  األوربي  أوبك  مقر  على 
وأشارت الصحيفة إلى أن وكالة االستخبارات البريطانية 
خدمة  موقع  على  مزيفة  صفحات  صممت   GCHQ
الشبكات االجتماعية »لينكدإن«، التي لديها 260 مليون 
مشترك في 200 بلد؛ الختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة 

بموظفين في مقر »أوبك« بالعاصمة النمساوية فيينا.
األمريكية  الحكومة  أن  تقارير  أفادت  طائرات:   -
مزودة  المتحدة  الواليات  فوق  تحلِّق  طائرات  تستخدم 
المحمولة،  الهواتف  ماليين  من  بيانات  لجمع  بمعدات 
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  نشرته  لتقرير  ووفقا 
أجهزة تسمى »ديرت  الحكومة تستخدم  فإن  األمريكية 
تضعها  النقالة،  الهواتف  إرسال  أبراج  تحاكي  بوكس« 
موقع  عن  بيانات  نقل  يجري  خاللها  ومن  بالطائرات، 
المستخدم وهويته الخاصة، وتنقل تلك األجهزة بيانات 

جميع األشخاص.

الحرب اإللكرتونية
رعب خفي ورصاع مستديم

الحرب اإللكرتونية
رعب خفي ورصاع مستديم

أرسار عسكرية فوق العادة
مهماً  نشاطاً  الكتاب  هذا  يتناول 
من األنشطة العسكرية السرية، وتكاد 
محور  حول  تــدور  األساسية  مادته 
السرية  الرسائل  استراق  وهو  واحد 
العليا  األلمانية  العسكرية  للقيادة 
خالل الحرب العالمية الثانية، وحل 
رموزها وتسليمها لقيادات الحلفاء 

العسكرية.
الكتاب  أهــمــيــة  تكمن 
الناحية  لهذه  معالجته  فــي 
البريطانيون  تمكن  إذ  المهمة، 
ترميز  آلة  على  الحصول  من 
الرسائل األلمانية )أنيغا(، وبتضافر جهود 
الكثير من المتخصصين في الرياضيات والفيزياء واإللكترونيات 
تمكنوا من حل الرسائل األلمانية وفك رموزها؛ حيث كانت هذه الرسائل تصل بعد 
أقل من ساعة على إرسالها من قبل القيادة األلمانية العليا إلى أيدي قادة الحلفاء 
مبدأ في  أهم  تحقيق  األلمان من  منع  الحلفاء من  تمكن  وقد حلت رموزها.بهذا 
الحرب، وهو المباغتة كما نجحوا في عمليات التضليل والخداع طيلة تلك الفترة، و 
وضعوا ترتيباتهم الدفاعية وعملياتهم العسكرية على ضوء المعلومات التي تصلهم 
عبر الرسائل األلمانية بعد أن يفكوا رموزها، و بالرغم من مضي ما يقارب نصف قرن 
الكتاب  الثانية، فإن قيمة هذا  العالمية  الحرب  الزمان على أحداث ومجريات  من 
يتعلق  فيما  البحتة وخاصة  العسكرية  الناحية  أساسيتين هما:  ناحيتين  في  تكمن 
بالمعلومات األساسية عن عمليات الحرب العالمية الثانية، وأهمية استراق الرسائل 

السرية لألعداء وحل رموزها واتخاذ اإلجراءات على ضوئها.
المخادعة  عمليات  في  الحلفاء  نجح  حيث  والخدعة  الغش  عمليات  كذلك 
والتضليل لكبار القادة األلمان، والناحية الثانية تكمن في كشف هذا الكتاب للكثير 
ظلت  والتي  الثانية  العالمية  الحرب  سير  عن  األساسية  والحقائق  المعلومات  من 

غالبيتها في الكتمان.

ــدة  ــي ــق ــع ــاب ال ــتـ مرجعي كـ دليل  العسكرية 
تشابمان،  بــيــرت  مفيدا مؤلفه  مرجعيا  دليال  الكتاب  هذا  يعد 

للضباط على جميع المستويات، وللمؤرخين، وعلماء السياسة، وصانعي 
العسكري،  بالشأن  المهتمين  القومي، وللباحثين  القرار في مجال األمن 
لدى  العسكرية  العقيدة  بأهمية  ووعيه  فهمه  تنمية  يريد  من  ولكل 
بوصف  الكتاب  يبدأ  والدولي.  المحلي  المستويين  على  العالم  جيوش 
العالمية  الحرب  بعد  العسكرية  العقيدة  تاريخ  في  الرئيسية  المعالم 
الثانية في عدد كبير من دول العالم، ثم يتناول التطورات المحتملة في 
عقيدة كل منها؛ بناء على التغيرات السياسية واالقتصادية والتكنولوجية 
بالمصادر  مفصلة  وفهارس  قوائم  المهتم  للقارئ  يقدم  كما  المستمرة، 
المزيد  اإلنترنت(، للحصول على  الرجوع عليها )عن طريق  التي يمكن 
القادة  الدولية، وأفكار  المعلومات عن سياسات الدول والمنظمات  من 
واألدبيات  العسكرية  العقيدة  عن  األكاديميين  والباحثين  العسكريين 

والوثائق الرسمية الخاصة بها.

قراءات يف العقيدة العسكرية

والوحدة  كالجمهورية  الوطنية  الثوابت  على  الحفاظ 
واالستقالل الوطني التام، وتشخيص المشكالت والقضايا على 
للقضاء  الجنائية  الملفات  وتسليم  والقانون؛  الدستور  أسس 
لكل  المشروعة  والحاجيات  المطالب  ووضع  فيها؛  ليبت 
أو  استقواء  أو  تماد  دون  شفافة  زجاجية  طاولة  على  طرف 
تنفيذ أجندة أو فرض رؤى؛ ففي السابق اعتمدت استراتيجية 
رؤيته  كل طرف  يقدم  أن  على  الماضي  في  إلىمني  الحوار 

مكتوبة حول قضايا الحوار.
لجذور  رؤى  تقديم  األولــى  المرحلة  في  يتم  بحيث 
يتم  مشتركة  رؤيــة  لبلورة  ومناقشتها  القضية،  ومحتوى 
للحلول  رؤيته  طرف  كل  تقديم  ثانية  كمرحلة  ضوئها  على 
هذه  وأفادت  ما حدث؛  تكرار  عدم  وضمانات  والمعالجات 
االستراتيجية في اختصار كثير من الوقت في الجدال والنقاش 
الشفهي، وعززت إلى حد ما بناء الثقة وتخفيف حدة التوتر 

بين األطراف المتصارعة.
لتصورات  مهًما  نظريًا  تراكًما  أوجدت  ثانية  ناحية  من 
حلها،  وسبل  ومحتواها  القضايا  لجذور  المختلفة  األطراف 
الصيغة  من  تماًما  تخُل  لم  الرؤى  هذه  من  العديد  أن  مع 
الدبلوماسية، وحسابات المصالح الخاصة بموازين القوى بين 
األطراف الرئيسية، ومحاولة بعضها التقارب مع البعض اآلخر 
التقليديين،  خصومه  ضد  تحالفات  لبناء  صفه،  إلى  وكسبه 
عن  فضالً  الحوار  قضايا  بعض  في  الموضوعية  على حساب 

سعي أطراف لمحاولة خلط األوراق والتمترس حول جوانب 
العامة  الصياغات  تعمد  أو  توافق  إلى  الوصول  لمنع  معينة 
غير  بقاءها  مصلحتها  من  أن  تعتبر  قضايا  تجاه  للحلول 
يخدم  معين  قوى  توازن  على  للحفاظ  وتؤدي  محسومة، 

مصالحها في المرحلة االنتقإلىة بعد الحوار.
تطبيق  نظري  وجهة  من  لها  حصر  ال  قضايا  هناك 
أبًدا  تحتاج  لها؛ وهي ال  األمثل  الحل  والقانون هو  الدستور 
كل هذا التهويل والتعقيد؛ وإن وجد اتفاق على تغيير دستور 
مهامه  أول  لتكون  ينتخب  جديد  نواب  مجلس  عبر  فيكون 
تعديل دستور الجمهورية إلىمنية كعقد اجتماعي بما يتفق 
إخراج  الدولي  بالمجتمع  واألولى  إلىمني،  الشعب  ومصالح 
إطالق  بوقف  األطراف  كل  وإلزام  السابع،  البند  من  إلىمن 
بفعل  جوًرا  ضدهم  اتخذت  من  عن  العقوبات  ورفع  النار، 
المكايدات السياسية؛ وتهيئة الواقع السياسي النتخابات حرة 
مع  بالتزامن  الوقت؛  بنفس  ومحلية  ونيابية  رئاسية  ونزيهة 
تشكيل فريق دولي ومحلي من الخبراء لدراسة إعادة إعمار 
ما دمرته الحرب وإطالق كافة األسرى والمعتقلين ومعالجة 
تشكيالت  في  وضمهم  المليشيات  تأهيل  وإعادة  الجرحى، 
وإيرادات  عائدات  بكل  الدولة  خزينة  ورفد  محلية،  شرطة 

الثروة إلىمنية، وستحتل األمور بإذن الله.
يصب  التي  واألجندة،  باإلمالءات  الزاخرة  اللقاءات  أما 
فيها الزيت على النار، ويُناقش في دهإلىزها قضايا هامشية 
لها  معنى  ال  فردية  وشخصيات  ومكونات  أحزاب  ومصالح 

ومصيرها الفشل كسابقاتها.. المجد لليمن وشعبها الصامد.

انعدام سبل الحياة في بالدنا أهان األشخاص المحترمين، 
الخروج  على  المرموقة  اليمنية  الهامات  من  الكثير  وأرغم 
للبحث عن حاجات حياتهم، خصوًصا الشخصيات التي آثرت 
الوطن ورفضت المغادرة، مثقفين وأدباء ودكاترة ومسئولين 
يسعهم  ال  السن  في  كبار  ونماذج  وقدماء  شرفاء  وقيادات 
على  ليحصلوا  بالفعل  خرجوا  واالنتظار،  بيوتهم  في  البقاء 
سنوات  منذ  يحفر  والعجز  البقاء  عيالهم،  ورزق  سبيلهم 
الموت  أمنيات  ويبعث في رؤوسهم  ويقتلهم،  نفوسهم  في 

واالنتهاء من الحياة أذا كان ما تبقى فيها مهانة ومذلة.. 

أعضاء من مجلس النواب ال يملكون قيمة المواصالت، 
ما  األدنى  بالحد  يمتلكون  ال  بيوتهم  وفي  بعضهم،  أعرف 
يكفي عيالهم ويومهم، وآخرين من دكاترة جامعات وقيادات 
الفقر  أرغمهم  وحالية  قديمة  وعسكرية  مدنية  مؤسسية 
الدولة  لتصبح  البيوت،  في  واالنطواء  الحياة  انعزال  على 
والنسب،  بالقوة  عليها  للمسيطرين  ومؤسساتها  وسياقاتها 
ليس هذا عداًل وخيااًل، أنه واقعنا ومصيرنا، وليس في موارد 
صفوفهم  في  يموت  ولمن  لهم،  إلنها  ألحد،  نصيب  الدولة 

وصرخاتهم.

كانت  ببعيد  ليس  وإلى وقت  اليمن  بأن  فيه  مما الشك 
ما  وهو  العام،  مدار  على  األمطار  بغزارة  تمتاز  خضراء  يمنا 
إلى  المناخ، يضاف  رائعة  جعل منها واحات، وجبالها خضراء 
تنوعها المناخي والجغرافي الذي يمثل إضافة استثنائية مقارنة 
محمية  أيضا  اليمن  كانت  اإلقليم؛  شعوب  بقية  بجغرافية 
الطبيعية،  الحياة  من  متعددة  وثروات  كنوزًا  تمتلك  طبيعية 
وأعداًدا ال تحصى من الحيوانات والطيور االستثنائية وشالالت 
الجمال،  في  آية  خضراء،  قطعة  منها  جعل  ما  وهو  متناثرة، 

وبيئة خصبة لكثير من األحياء البرية، وأسراب الطيور.
شبه  تعتبر  التي  المحدودة  البلدان  من  اليمن  كانت 
ومشتقاتها،  واأللبان  واللحوم  المزروعات  من  ذاتيًا  مكتفيه 
إلهام  الخصوص مصدر  على وجه  وبالقرى  بها  الحياة  وكانت 
لكثير من الكتاب والشعراء والمبدعين، بالرغم من  أنهم كانوا 
وساكنيه،  البلد  على  مفروضة  كانت  التي  العزلة  نتيجة  قلة 

يعتبره  أن  المرء  يستطيع  لدرجة  التعليم  مستوى  وتدني 
منعدًما وغير موجود في أغلب المناطق، وهو ما فتح المجال 
المنجمين والمشعوذين غير  بيئة خصبة لقطعان من  وأوجد 
المتعلمين وعديمي الخبرة في مجال الطب، وادعائهم القدرة 
على معالجة مختلف األمراض للعامة من الناس دون تعلم أو 

وازع أو رحمة.
أكثر  ابتدعوها وذهبوا  التي  التطبيب  بمهنة  يكتفوا  ولم 
من ذلك من خالل ادعاء قدراتهم على التنجيم، وهو ما فتح 
المجال واألبواب أمامهم الستغالل تدني التعليم، وعدم وجود 
كانت  التي  األعمال  تلك  بمثل  القيام  لمنع  مختصة  جهات 
تستنزف الكثير من األسر واألفراد في ممتلكاتهم؛ ناهيكم عن 
األضرار التي قد تلحق بهم لدرجة أن الكثيرون كانوا يفقدون 
أولئك  طريق  عن  بهم  يلحق  ما  نتيجة  وعقولهم  أرواحهم 

المشعوذين والمنجمين من الرجال والنساء.

زفرة من وهج المعاناة
أ/ ماجد زايد 

الجهل وأالعيب الكهنة

أ/ صدام األموي

أ. محمد الدلواني 
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أ/صفية مهدي

الطاقة الشمسية للزراعة 
نعمة أم نقمة عىل المياه

يعاني اليمن بجانب الحرب، من الجفاف ونقص الطاقة، أكثر قطاع يتأثر بارتفاع أسعار 
ناجعا  بديال  جاءت  الشمسية  والطاقة  بديلة،  مصادر  عن  يبحث  الذي  الُمزارع  هو  الطاقة 

لتشغيل مضخات المزارع لكنها تتسبب بمشاكل أكبر بسبب عدم الترشيد.
لكن التوسع زراعياً في استخدام الطاقة المتجددة، يثير في المقابل مخاوف من زيادة 
بين الدول  استنزاف المياه الجوفية، في بلٍد مهدٍد بالعطش ويحتل المرتبة عشرين عالمياً 

التي تعاني من الجفاف.
أزمة الوقود، سواء من حيث التوفر أو ارتفاع األسعار، جعلت المزارع »يبيع من المال 
للحراثة  الوقود  إلى  األسمدة  من  الجوانب  جميع  من  الزراعة  على  صرفها  أجل  من  حقه 

والسيارة وغيرها«.
اعتباراً من النصف األول من العام 2015، عقب تصاعد الحرب وبدء عمليات التحالف 
الستخدام  اليمنيون  اتجه  الكهرباء،  كانقطاع خدمات  تحوالت،  من  ذلك  رافق  وما  العربي، 
الطاقة الشمسية على نطاق واسع كخيار إجباري لتغطية احتياجات المنازل، قبل أن يتوسع 

االستخدام تدريجياً إلى الزراعة ومجاالت حيوية أخرى.
الطاقة  إنتاج  تزايد  المتحدة،  لألمم  التابعة  الطاقة  احصائيات  شعبة  بيانات  وتظهر 
الشمسية في اليمن خالل الفترة 2011 وحتى 2019، زيادة في االستخدام من 3 كيلو واط/ 

ساعة في العام 2011 إلى أكثر من 484 كيلو واط/ساعة.
والغاز  الديزل  استخدام  في  تراجع  إلى  الفاو،  والزراعة  األغذية  منظمة  بيانات  وتشير 
للري في الزراعة من 18 بالمائة في العام 2010 إلى 3 بالمائة في العام 2018، في حين 
أسعار الديزل بلغت في العام 2021 أكثر من ألف ريال يمني للتر الواحد في مناطق سيطرة 
الحكومة المعترف بها دولياً، ونحو 850 رياالً يمنياً في مناطق سيطرة جماعة )الحوثيين(، 
حيث سعر الصرف أعلى، وهي زيادة مضاعفة عما كانت عليه األسعار قبل تصاعد األزمة 

في البالد.
وفقا لبيانات أطلس المياه، فإن اليمن ضمن أكثر 30 دولة في العالم تعاني من الجفاف، 
السحب  إجمالي  من   17 المرتبة  تحتل  كما  بالمائة(،   80-40( بفئة   20 المرتبة  في  وتقع 
المحلي للمياه بفئة عالية، والمرتبة 11 من إجمالي السحب الصناعي بفئة مرتفعة للغاية 80 

بالمائة، والمرتبة 18 من إجمالي السحب للري.
كما أن اإلجهاد المائي الذي يعاني منه اليمن، يأتي في المرتبة العاشرة عالميا؛ ففي 
حين أن مقدار اإلجهاد األخطر يأتي بين 3 إلى 5 درجات، فإن اإلجهاد الزراعي في اليمن هو 
األعلى 4.9 والمحلي 4.8 والصناعي 4.8، وتحتل حضرموت وشبوة والمهرة وأمانة العاصمة 
صنعاء، على التوالي، أعلى المحافظات في اإلجهاد المائي بفئة مرتفع للغاية، يليها خمس 

محافظات مرتفع بفئة عالية بين 40 و80 بالمائة، وهي صعدة، الضالع، ذمار، لحج وإب.
في  اآلبار  مياه  على  السحب  زيادة  صنعاء،  في  الزراعة  وزارة  بيانات  تحليل  ويظهر 

السنوات األخيرة، من 27 بالمائة في العام 2013 إلى 38 بالمائة في العام 2019م.
وفي الوقت الذي يتفق فيه الخبراء والمسؤولون اليمنيون على كون أزمة المياه خطراً 
كبيراً يجب اتخاذ اإلجراءات والقرارات الكفيلة بالحد من استنزافها، يتباين التقييم المتعلق 

بأثر استخدام الطاقة الشمسية في الزارعة على استنزاف المياه.
يشار إلى أن قانون المياه اليمني للعام 2002، اشتمل على قواعد تنظيمية للتحكم في 
ترخيص  الجوفية دون  المياه  موارد  استغالل  منع  ذلك  بما في  واستدامتها،  المائية  الموارد 
مسبق من الهيئة العامة للموارد المائية، ومع ذلك، فإن القانون ال يجد طريقه إلى التنفيذ 

كما يفتقر إلى تفاصيل تعزز اإلدارة المائية.
أياً كانت التباينات، يبقى استخدام الطاقة الشمسية، قضية تعود بالفائدة على المزارع 
والمستهلك في آن، ولكن في ذات الوقت، فإن التحذيرات من زيادة استنزاف المياه وهي 
مشكلة ال ترتبط بالضرورة بالطاقة الشمسية، بقدر ما تفرض وفق خبراء التوجه نحو فرض 
األثر  من  يحد  الذي  النحو  على  النظيفة  الطاقة  واستغالل  بتشجيع  تسمح  ضوابط وحلول، 

المناخي المتعلق بالمياه.

رضي  الخطاب  بن  عمر  الراشد  الخليفة  يكرهون 
القادسية  المجوسية في معركة  نار  أطفأ  الله عنه؛ ألنه 
كانوا  لو  أي  اإلسالم،  إلى  فارس  بالد  وأدخل  والمدائن 
من  أخرجهم  إلنه  عمر  لقدسوا  مسلمين  حقاً  الفرس 

الظلمات الى النور.
مسلم  أبو  قتل  ألنه  المنصور  جعفر  أبو  يكرهون 

الخرساني، وأنهى نفوذ الفرس في الدولة العباسية.
يكرهون خالد بن الوليد ألنه قتل هرمز.

قتل  ألنه  الشيباني  حارثة  بن  المثنى  ويكرهون 
بهمن.

ويكرهون هشام بن عتبة ألنه قتل الهرمزان.
ويكرهون هالل بن علقمة التميمي ألنه قتل رستم، 
»قتلت رستم ورب  المشهورة:  الذي صاح صيحته  وهو 

الكعبة«.
قتل  ألنه  التميمي؛  عمرو  بن  القعقاع  ويكرهون 

الفيرزان على مشارف همدان في معركة نهاوند.
جيش  قائد  إلنــه  مقرن  بن  النعمان  ويكرهون 
المعارك  من  تعتبر  التي  نهاوند  معركة  في  المسلمين 
فارس؛  بالد  في  اإلسالمية  الفتوحات  تأريخ  في  الفاصلة 
هذه  وقوع  تاريخ  ويعود،  الفتوح  بفتح  ُسّميت  لذلك 
الخطاب،  بن  عمر  الراشد  الخليفة  عهد،  إلى  المعركة 
الكائنة  نهاوند  بلدة  مشارف  على  للهجرة   21 سنة  في 

حيث  ــارس؛  ف بــالد  من  همدان  محافظة  شمال  في 
وجيوش  الساسانيين  الفرس  جيوش  بين  المعركة  كانت 

المسلمين بقيادة النعمان بن مقرن.
جيش  قائد  ألنه  وقــاص؛  ابي  بن  سعد  ويكرهون 
»خالي  هذا:  قائالً  الرسول  به  تباهى  الذي  القادسية 

فليرني كل أمرؤ خاله«.
ويكرهون هارون الرشيد؛ ألنه قضى على البرامكة 

الفرس.
حكم  أنهى  ألنه  األيوبي؛  الدين  صالح  ويكرهون 

الدولة الفاطمية في مصر.
الفرس نسجوا لكل واحد منهم  لذلك نجد دهاقنة 
لتشويه  والتدليس  الكذب  من  رواية  وألف  قصة،  ألف 
تأريخ أعالم ورموز العرب الذين نشروا نور اإلسالم في 
أقصى بقاع األرض؛ فضالً عن دور اآلخرين من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم جميعاً؛ الذين لهم الفضل في 

كثير من المحطات المضيئة في التأريخ اإلسالمي…
لهذا يكرهون العرب؛ ألنهم دكوا قالع الشرك، وأنهوا 

دولة المجوس.

يعتمد  حيث  للديمقراطية،  مطلٌق  مفهوٌم  يوجد  ال 
مفهوم الديمقراطية على الوقت والمكان والظروف التي 
اسُتخدم فيها، ولكن كما هو شائٌع أّن الديمقراطية تعني 
الحكم من قبل الشعب، وعدم الخضوع إلى قوٍة مركزيٍة 

تصدر القوانين وحدها.
من المفاهيَم العامٍة للديمقراطية: أّن الديمقراطية 
بشكٍل  العليا  السلطة  الشعب  فيها  يمارس  حكومٌة  هي 
النسبي،  التمثيل  نظام  خالل  من  مباشر  غير  أو  مباشٍر، 
، وأيًضا من  الذي يقتضي عقد انتخاباٍت حرة بشكٍل دوريٍّ
على  تشتمل  سياسيٌة  وحدٌة  أنها  الديمقراطية:  تعاريف 
حكومٍة ديمقراطيٍة، ويُعرّفها البعض: بأنها الحكومة التي 
تنعدُم فيها االمتيازات الطبقية والتمييز العنصري؛ إضافًة 
إلى ذلك الديمقراطية: هي نظام حكٍم يُحدد فيه الشعب 
الرئيسية  والمهمات  والسياسات،  والقوانين،  القيادة، 

للدولة.
توجد عّدة أنواعٍ أو أشكاٍل للديمقراطية تختلف تبًعا 
الرئيسية  األنواع  الضوء على  الحكومات، نسلط  الختالف 

للديمقراطية التي نراها اليوم:
من  النوع  هذا  يسمُح  المباشرة:  الديمقراطية 
ممثلين  أّي  دون  مباشرًة  الحكم  للشعب،  الديمقراطية 
وسيطين، أو مجالَس برلمانيٍة؛ ويسمح لهم بالمشاركة في 

الحياة السياسية إلى حٍد كبيٍر.
شيوًعا  األكثر  الشكل  وهو  النيابية:  الديمقراطية 
انتخاب  ويعني  العالم،  أنحاء  جميعِ  في  للديمقراطية 
الشعب من سيمثله في البرلمان، وينقسم هذا النوع إلى 
والديمقراطية  الليبرالية،  الديمقراطية  فرعيين:  قسمين 

غير الليبرالية.
في  الدولة  رئيس  يتمتُع  الرئاسية:  الديمقراطية 
هذه الديمقراطية بقدٍر كبيٍر من السلطة على الحكومة، 
وينتخبه المواطنون بشكٍل مباشٍر، أو غير مباشر، ويُعتبر 
رئيس الدولة في الديمقراطية الرئاسية هو رئيس الحكومة 

في آٍن واحٍد.
للهيئِة  السلطة  تُعطي  البرلمانية:  الديمقراطية 
التنفيذية  السلطة  فيه  وتستمد  أكبر،  بدرجٍة  التشريعية 

شرعيتها من الهيئة التشريعية فقط.
أيًضا:  الديمقراطية  مــن  ــرى  أخ أنـــواع  ويــوجــد 

كالديمقراطية التشاركّية، والديمقراطية االجتماعية...
مبادئ  أربعة  إلى  تستند  الليبرالية  الديمقراطيات 

أساسيٍة هي:
. اإليمان بالفرد: بمعنى اإليمان بأنه أخالقٌي، وعقالنيٌّ

النمو  بأّن  االعتقاد  أي  والتقدم:  بالعقل  اإليمان 
والتطور هما الحالة الطبيعية للبشرية.

تاٌم  مجتمٌع  وتعني  التوافقي:  بالمجتمع  اإليمان 
االضطراب  على  وليس  التعاون،  على  وقائٌم  بالتراضي، 

والصراع.
بالقوة  الثقة  وعدم  المشتركة:  بالسلطة  اإليمان 
أو  الجماعات،  أو  األفراد،  قبل  من  كانت  سواء  المركزة 

الحكومات.
أما المبادئ التي أجمعت عليها األسرة الدولية بغض 

الطرف عن مدى تطبيقها فهي كالتالي:
حرية  األساسية..  والحريات  اإلنسان  حقوق  احترام 
إمكانية  والــرأي..  التعبير  حرية  للجمعيات..  االنضمام 
الوصول إلى السلطة وممارستها في إطار سيادة القانون.. 
االقتراع  أساس  على  نزيهة  حرة  دورية  انتخابات  تنظيم 
الشعب..  إرادة  عن  تعبيراً  السري  والتصويت  العام 
والمنظمات..  السياسية  األحزاب  لتعددية  نظام  إيجاد 
الفصل بين السلطات.. استقالل القضاء.. توفير الشفافية 
والمساءلة في اإلدارة العامة.. تهيئة وسائط لإلعالم تتسم 

بالحرية واالستقالل والتعددية.
والمجتمع  الفرد  على  كبيرة  أهمية  للديمقراطية 

والدولة بشكل عام ومنها ما يلي:
تعمل على تحقيق االستقرار السياسي واالقتصادي.. 
ظل  في  واالستبدادية  الدكتاتورية  األنظمة  وجود  عدم 
واإلداري  السياسي  الفساد  نسبة  تقليل  الديمقراطية.. 
في الدولة.. تؤثر بشكل كبير في تقليل مستويات الفقر 
لذلك  بالدول؛  النهوض  على  تعمل  العالم..  في  والجوع 
تقدماً  األكثر  الدول  هي  الديمقراطية  الدول  أن  نالحظ 
في العالم.. تعمل على تحسين االقتصاد الوطني ونمّوه 
بشكل ملحوظ.. تحقق المساواة والعدالة االجتماعية بين 
أفراد المجتمع.. تحمي حقوق اإلنسان وحرياته العامة.. 
تتسع دائرة العمل الرقابي في ظل األنظمة الديمقراطية.

أسباب الحقد الفاريس عىل العرب

مفهوم الديمقراطية ورضورتها لتلبية حاجات الشعوب

د/ نبيل العتوم

وتتغيّر  لألهل  كبيراً  تحديّاً  التربية  تشّكل 

كان  فما  بالتأكيد،  آخر  إلى  عصر  من  أنماطها 

يجوز منذ خمسين سنة، ليس بالضرورة مقبوالً 

من  بّد  ال  واألمومة  األبوة  أنماط  أّن  بما  اليوم 

أسلوب  على  الطارئة  التغييرات  مع  تتكيّف  أن 

وكيف  الحديثة  التربية  ركائز  هي  ما  حياتنا. 

تطبّقها؟

المتوازنة  العالقة  بالتوازن  نعني  التوازن: 

والتوازن  سلوكهم  إلى  باإلضافة  واألّم  األب  بين 

األّم  على  ينبغي  أخرى،  بكلمات  بتصرّفاتهم؛ 

واألب أن يكونا متّفقان على أسلوب التربية فال 

يُفرطا بالتشّدد وال بالتساهل.

عــّززوا  اإليجابيّة:  والمشاركة  التشجيع 

شّجعوه  طفلكم،  عند  بالنفس  والثقة  النقاش 

ترّدد  أو  خوف  بدون  نفسه  عن  التعبير  على 

ضمن قواعد االحترام المتبادل؛ ال تجبروه على 

القيام بنشاط ترفيهّي أو فّنّي معيّن بل ساعدوه 

على معرفة ما يحّب واكتشاف مواهبه.

انتبهوا إلى طريقة كالمكم معه وال تعتمدوا 

بل  سبب؛  بدون  القسوة  شديدة  عقاب  طرق 

العقاب منطقيّاً، على أن يكون  فّسروا له فكرة 

فرصة  امنحوه  نفسه..  على  سلباً  يؤثّر  ال  هادفاً 

ثانية بعد أن توضحوا له خطأه قبل أن تعاقبوه.

التي  المواضيع  ناقشوا  والتعبير:  الحوار 

أن  بما يقول؛ يمكن  تهّم طفلكم معه واهتّموا 

تكونوا متعبين، ولكن ال تظهروا أنّكم مللتم أو 

غضبتم؛ قولوا له ما الوضع وال تنسوا أن تسألوه 

هذا  الحديث؛  لمتابعة  الموضوع  عن  الحقاً 

بينكم  التفاهم  ويزيد  عالقتكم  يوطّد  األسلوب 

والتعبير  بأقواله  التفكير  على  الطفل  ويحّفز 

أيضاً  تترّددوا  ال  إليكم!  االستماع  واألهّم،  عنها 

عن التعبير عن مشاعركم وإظهار بعض الحنان 

له من خالل االبتسامة والمعانقة من وقت إلى 

آخر.

حيث  من  لطفلكم  المثال  كونوا  القدوة: 

السلوكيّات الصحيحة والقيم األخالقية؛ فاألطفال 

يراقبون ويقلّدون أهلهم كثيراً؛ ال تكتفوا بالكالم؛ 

بل افعلوا المزيد لتربية طفلكم.

أصول الرتبية الحديثة تربية اآلباء لرتبية األبناء
التربية:  بمهمة  للقيام  الكافي  الوالدين  استعداد 
والتشكل سواء  للتغيير  الكامل  استعدادهم  يشمل ذلك 
في الشخصية أو أسلوب الحياة أو المبادئ، بما يتناسب 
تمام  مقتنعين  كانوا  فإذا  العصرية  التربية  مبادئ  مع 
تربية  على  بالضرورة  قادرين  سيكونون  بذلك  االقتناع 

األطفال تربية عصرية وتنشئتهم بشكل سليم.
وعي الوالدين بأن التربية ليست حكرًا على فرد أو 
جهة بعينها: صحيح أن دور الوالدين من األهمية بمكان 
أصبح  فإنه  نفسه  الوقت  في  ولكن  التربية،  عملية  في 
التي تدخلت في  العديد من المؤسسات والقوى  هناك 
في  فعال  بشكل  وتساهم  شتى  بأشكال  التربية  عملية 
المسألة  أن  يعيا جيًدا  أن  الوالدين  التربية؛ على  مسألة 
من  المزيد  بذل  عليهما  وأن  سبق،  كما  سهلة  تعد  لم 
التفاعل  بمكان  األهمية  الراهن.. من  الوقت  في  الجهد 
والتنسيق مع هذه الجهات للحصول على نتيجة مؤثرة 

في هذا الصدد.
المجتمعي  المحيط  تفحص  على  الوالدين  قدرة 
الثقافية  القصور  وأوجه  القوة  أوجه  بتحديد  لألبناء: 
واالجتماعية والسلوكية واألخالقية وتدعيم الصالح منها، 
مجتمعي  محيط  لتشكيل  وتغييره؛  منها  الطالح  ورفض 
التربية  في  الوالدين  مساعدة  على  قادر  لطفل  مميز 

بشكل إيجابي.
تطوير الوالدين ألنفسهم تربويًا وثقافيًا ولمهاراتهم 
سليمة  تربية  ينشدان  الوالدين  كال  ألن  االجتماعية: 

بأصول  ومعرفة  وعي  إلى  يحتاج  ذلك  فإن  ألبنائهما؛ 
التربية الحديثة ومقوماتها وما يجب فعله وما ال يجب 
الوالدين  تطوير  الحال  بطبيعة  ذلك  ويقتضي  فعله، 
لمهارتهما المختلفة حتى يستطيعا في النهاية االضطالع 

بمسؤولية التربية.

رسالة في أذن كل أب وأم من أجل تربية أسمى
أهم  من  ممكن  وقت  أطول  أبنائك  مع  وجــودك 
فغياب  أهمها،  يكن  لم  إن  ومبادئها  التربية  أصــول 
الوالدين عن أبنائهم يكسبهم السلوكيات السلبية ويؤثر 
وعلى  المختلفة  للظروف  استجابتهم  طريقة  على  سلبًا 
قدرتهم على القيام باألنشطة المختلفة ومواصلتها، كما 
الوالدين إلى زيادة غضب األطفال وزيادة  يؤدي غياب 
ضمنها  ومن  السيئة  السلوكيات  الكتساب  استجابتهم 
لإلصابة  يؤدي  ما  السليمة،  غير  الغذائية  السلوكيات 
العصبية  االضطرابات  عن  فضال  ومضاعفاتها،  بالسمنة 
المدى  على  سلبًا  مؤثرة  نفسيتهم  تؤذي  التي  والنفسية 

الطويل.
اعلم جيًدا أن لكل طفل من أطفالك نمطًا مختلًفا 
في التفكير، فاحرص على معرفته للتعامل معه بالشكل 
باستخدام  وألعاب  أنشطة  خلق  على  احرص  األنسب.. 
األلفة  من  جو  لخلق  فيها  وشاركه  المنزل  من  أشياء 
مع  وتواصل  الحوار  من  جًوا  أخلق  بينكما..  والمودة 

أطفالك واسألهم عن أحوالهم باستمرار.

السليم  والتقويم  الصحيحة  التربية  أن  شك  ال 
التربوية  والمؤسسات  الوالدان  فيه  يتشارك  الذي 
بشكل مباشر وغير مباشر من: مدرسة ومسجد وإعالم 
والمجتمع؛  الفرد  على  أهميتها  لها  وغيرها  وأصدقاء 
فإن صلحت التربية صلح المجتمع بأسره، وإن فسدت 
تربية الفرد فسد المجتمع بأسره؛ وللتربية آثارها على 

الفرد والمجتمع نوجزها فيما يلي:

على مستوى الفرد
االعتمادية  من  التحول  في  الطفل  مساعدة 
واالتكالية لالستقاللية: ألنه يجب أن تشمل التربية في 
أسسها ومبادئها على هذا الهدف السامي الذي يُحول 
االستقاللي؛  للسلوك  االعتمادي  السلوك  من  األفراد 
مواجهة  في  فعاال  فرًدا  يصير  أن  الطفل  يمكن  الذي 
عليها  والتغلب  بل  صعوباته؛  واستقبال  المجتمع 

والوقوف من جديد.
اإلنساني  الطابع  على  الحفاظ  في  المساعدة 
للفرد وتفاعالته وعالقاته بغيره ومجتمعه والبعد عن 
طابع األنانية واكتساب القيم واألخالق الحميدة، لذلك 

فللتربية وسيلة تفاعلية أيًضا.
تشكيل اتجاهات الفرد وتكوين شخصيته وسلوكه 

وردود فعله وتنظيمها بما يتناسب مع الموقف.
في  فعاال  ــرًدا  ف سيصبح  الــذي  الطفل  ــداد  إم
لمواجهة  الالزمة  والمهارات  بالخبرات  المجتمع 

المجتمع وتحدي صعابه.
من  يستطيع  التي  اللغة  مهارة  الطفل  إكساب 
خاللها التواصل مع أقرانه ومحيطه بالشكل المطلوب.
الديني  الجانب  الفرد تشكيال سليًما في  تشكيل 
بتنشئته على القيم والسلوكيات التي نص عليها الدين 
والصالحة لكل زمان ومكان، وكذلك الجانب الدنيوي 
آخر  جانب  وعلى  صالًحا  مواطًنا  ليكون  بإعداده 

تعليمه كيفية العمل وجلب الرزق.

على مستوى المجتمع
بها،  والرقي  األمة  لتغيير  نواة  الفرد  تربية  إن 

نحو  األساس  حجر  يعتبر  سليمة  تربية  الفرد  وتربية 
أردنا  إذا  لذلك  قويم،  مجتمع  وبالتالي  سليمة  أسرة 
التقدم والرقي علينا أن نعي جيًدا أن األمر يبدأ بتربية 

الطفل ومن ثم الفرد.
المجتمع  بقاء  وسائل  من  وسيلة  التربية  تعتبر 
بقية  مع  وعالقاته  تفاعالته  على  الفرد  فيها  يحافظ 
وتحقيق  المجتمع  بقاء  يضمن  بما  المجتمع  أفراد 

التوازن البيئي والقيام بمصالح الكون وعمارة األرض.
العصور  مر  على  لألجيال  الثقافي  التراث  نقل 
والمحافظة عليه وتعزيزه: كما أن التربية تساهم في 
في  أيًضا  تساهم  فإنها  المجتمع  بقاء  على  الحفاظ 
الثقافي من جيل آلخر وللمحافظة عليه  التراث  نقل 
من االنهيار؛ فما بُني في ماليين السنوات يحتاج بال 
وتتمثل  عليه،  للمحافظة  كبيرًا  األفراد جهًدا  شك من 
عملية المحافظة عليه في التربية، بل ويمكن أن تقوم 
التراث  التربية بمهمة جليلة وتتمثل في تطوير هذا 

من  وحمايته  عليه  المحافظة  مجرد  وليس  الثقافي 
الضياع.

من  إال  يتم  ال  األبناء  إلى  اآلباء  من  العلم  نقل 
الوالدين غرس  التي تقتضي من  التربية  خالل عملية 
أو  الهمجية  عن  الطفل  تُبعد  التي  والمبادئ  القيم 
العنف أو العدائية ليتحول سلوكه إلى المحبة واإليثار 
تنتقل  ال  التي  الجميلة  القيم  من  وغيرها  والسالم 
للطفل بالوراثة وإنما من خالل عملية التربية للحفاظ 
صراعاته  وتقليل  النهاية  في  المجتمع  سالمة  على 

ونزاعاته.
االقتصادية  التنمية  عوامل  من  مهم  عامل 
واالجتماعية والبناء الذي يتماشى مع الحضارة وإرساء 
وسيلة  والتربية  تكون،  أن  يجب  كما  الديمقراطية 
الوحدة  التماسك االجتماعي وأحد دعائم  من وسائل 

الوطنية والقومية.
لحظة: هل يعني هذا أننا بحاجة إلى التركيز على 

التربية أكثر مما مضى؟
اإلجابة: نعم، نحن بحاجة ماسة لذلك ألن البيئة 
الحالية أصبحت شديدة التعقيد نظرًا لالنفتاح الواسع 
بوسائله  واإلعالم  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
المختلفة ومجتمعات األصدقاء في المدرسة أو النادي 
وغيرها؛ كل هذه األسباب تستدعي من الوالدين ومن 
أكثر  التركيز  كافة  التربية  في  المشاركة  المؤسسات 
مما مضى في عملية التربية وتوليتها االهتمام الكبير؛ 
خاصة أننا في عصر يحرص فيه الوالدين على تحقيق 
النجاح األسري؛  التركيز على  أكثر من  المهني  النجاح 
فيكون نجاحهم هذا نجاًحا بطعم الفشل! وهو ما ال 

يجب أن يكون عليه الحال.
السليمة  القويمة  التربية  بذور  اليوم  فازرعوا 
وعلى  أنفسهم  أطفالكم  على  ثمارها  غدا  تحصدوا 
)كلكم  لهم ألن  تربيتكم  في  تتهاونوا  مجتمعكم، وال 

راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته(.

أهمية الرتبية للفرد والمجتمع
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خضراء هارون

نوار الشاطر

التهاب املعدة واألمعاء الفريوسي 
)إنفلونزا املعدة(

ليس كل المكياج 

للتجميل

جوالت يف واحات النرث

»إمرأة النخيل«
يا  ــدروب،  ال أمنيات  على  ترفرف  ــزان؛  اإلح قيثارة  جلمود 
مكلومة األحالم، يا زيزفون الذكريات، لك باتت أكاليل الزهر، تندب 
الفؤاد، وأعيت سماء  اندثر بطيب ثغرها، موت  يا من  الحسرات، 
الكون، يا سماء الكون: بنت النخيل تعشق خوض النهايات، فراق 
ركبتيه،  الزمان على  قد مضغ  الحروف،  أحشاء  تعطل وسط  لكي 
بقايا شموعك، وأنت هناك تزفين الربيع، يا ابنة النخيل، يا سجادة 
يهز جنبات حمقه، على  الخاشعين، قمر  ألك في دروب  األحالم، 
يا  السجون،  كتاب  وسط  سيرته،  أقحم  شجونا  يا  العيون،  غصن 
ياسمين  تمر على  الوطن،  يعبر على جيدك  النساء،  مفترق حياة 

عطرك كيانات واهمات.
الواهن األشعث، من يلملم غبار  أنا  كيف ترمقين معضلتي، 
الحضارات، أنا سقيم أوردتك يا ابنة النخيل، يا سيمفونية الكلمات، 
يا شرارة روحي: بثي بجنبات أضرحة الوطن بضًعا من الصلوات، 
وانفضيني  عودي  العامرات،  العلم  أروقة  بالحب،  صنعت  لك 
بطيب  ألوذ  أحزاني على وجبتك، كي  بهار  أضيفي  كمالءة صبح، 

العيش وسط يديك القادرات.

*حروف ضاق بها الفؤاد*
وانتشى  قناعاتي،  أنامل  تصدعت  نفاق،  هناك  يكون  ال  كي 
جريدتي،  محابر  جفت  مذ  واعتراض..  ذبول  في  الوديعة،  سطر 
وانتقص حق الضحية، من حسرات حنظلتي، أنا أيقظت شمسي، 
اليوم يا خنساء، نديم سم؛ وقد  وهدمت حلمي المراد، ألك بعد 

خيط باألبناء سم المنايا، وأخيك قد ضاق عليه الفؤاد؟
ترمق  الحروف  أنس  يا  أوردتي،  حمرة  في  أغنيتي  طريق  يا 
مخيلتي، والدفء صقيع المهد، يضيع كمالءة الغافالت.. أحضريني 
في محكمة الهباء، واصفعي غضبي، واعدمي خصالت روحي، كما 
كنت تنتزعي الوداد، يا ابنة الشفق القديم تيممي ببراءة أنفاسي؛ 
النار  تنجب  كما  عقيمة  اختياراتي،  أدمنت  قيودك  ثرى  فعلى 
احتراقي  يرضيني  سهاد..  مقلتيك  نور  عدا  ما  شيء  وكل  الرماد.. 

الرذائل  رحم  من  الحمقى  والدة  إال  شاقني،  وما  الحروف  بألسنة 
أسياد.. دعيني أتوفى وأجهش في السكون؛ فما قدمت من األزل، 
إال ألحيا في خفوق المنايا، أثور وقد انحبس في شرنقة، كل ذي 
شرف من األوالد.. هناك قد دفن رهاني، واقتلعت وشاح الشعور، 
بكائي،  على  السنين  شرف  فانفضي  اللقاء؛  انبعاث  أمهد  وحيدا 

أليني لي دروب النجاة، يا جدة البالد.

“هناك الشروق “
بالصقيع،  إال  ننعم  ال  الجسد،  ببرعم  الخيال،  أوجدنا  حيث 
صهوة  عن  ترجل  باألكباد؛  التعلق  أعمدة  ويا  التاريخ  أنسجة  يا 
لحظ  الصحو،  دقائق  بعت  فقد  األحياء؛  شرارة  وأنقذ  الحروف، 
قد سجدت  كلنا صحراء  األفئدة؛  تجمد  يكفيك  ال  الوالدة..  دقات 
الفقير  أنا  أرغفتي؛  صحن  في  الصوم  أعلن  العبادة..  أروقة  في 
أفطر في المنام، وأطلب الزيادة؛ دعنا في صمت مدائن التهجد، 
السعادة..  لغز  نحل  الغاضبين،  أساطير  نراقص  الصياغة،  نعيد 
نعشق نعيق األنامل على فقاقيع القالدة، حلمنا بمنحوتة الوجدان 
ننفضها، نقوم اعوجاج أزمنتنا فرادة.. ونحن القانطين نرعى صهيل 
التباهي، وقد ضاقت دماء الحر عليه، حتى تبرع بالزيادة.. ونمأل 
نعاله  الظروف  قبعة لص سليل  يرتدي  بترف  الزمان؛  أنين حدود 
قطن الوسادة.. وإن حل بنا هشاشة الشدو، نبدع بذم القلب نلعنه 
مرادة؛ لنا الفضل في غوص الثرى، نجمد األوردة تغنينا البشاعة.. 
نجود بلحظ الجميل، ونبخل بسم الذل، نطلبه سهادة.. ما لنا تكللنا 
وأدمت  الولوع،  صنف  منا  فاطمة؛  أفنت  قد  لنا  وما  والخطوب، 
قهرا؛  باألعراب  فجيء  المنادة..  سئم  قد  عدي  يا  فجدك  مقلتيها؛ 
يا إبن  النعي  يا منقذ الشرق أصرف قاتلي؛ وارأف بحمقي فداك 
وجمال  السمراء،  وقداسة  لك  ما  الوفاة،  شرنقة  ابن  يا  الشهادة؛ 
اقتالع  رحال  لك  بالعيادة..  ترقص  الغرب  ابنة  إن  لك  وما  سيناء، 
الصبي  فيشقى  أمتي؛  قداسة  الرمال  فوق  تصب  حين  الضريح، 
بئسا  المتاحف،  تزين جدران  المساكين  وأرغفة  فؤاده..  ويطلقها 
بنوادي  بيعت  رجولة وطن؛  يا  المسار  فلك  عبادة؛  نقدرها  ال  لنا 

العبودية فنام؛ وأسر أنوثة حرف بالده.

هي تكثر من طبقات األساس- الفونديشين- ال لتبدو أكثر إشراقاً؛ كل ما في 
األمر أنها تحاول جاهدة أن تخفي الكدمات البنفسجية  )امرأة معنفة(.

تكثر من خافي العيوب- الكونسيلر- ال لتبدو جميلة أكثر؛ هي تخفي هاالت 
الخيبة وآثار اإلرهاق )امرأة مجهدة(.

هي تسرف في وضع- الكونتور- لتحصل على وجه مثالي الشكل؛ ليكون بطاقة 
العبور إلى قلبه.. الحب الحقيقي ال يحتاج إلى أقنعة )امرأة يائسة(.

هي تكثر من الظالل البراقة -اآلي شادو-وتضاعف طبقات الماسكرا المضادة 
عينيها..  إلى  البريق  تعيد  أن  تحاول جاهدة  العربي  الكحل  ببراعة  ترسم  للدموع 
تلك اللمعة غالباً أطفأها رجل شرقي خطبت له أمه غيرها؛ أكثر مايفضح المرأة في 

الحب وخيباته عيونها )امرأة مكسورة(.
أُغتيلت  الشفاه  تلك  أجل طلة مميزة؛  ليس من  الشفاه  أحمر  تبالغ في  هي 
حريتها وحكم عليها بالصمت المؤبد؛ علموها أن صوتها عورة وأن السكوت عالمة 
األدب، والسكوت في عرف النساء عالمة الوجع، هل رأيتم امرأة طبيعية ال تثرثر ال 

تغني ال تضحك!.؛ لذا فهي تصرخ بالطريقة المباحة لها )امرأة موؤودة(.
هي ال تضع حمرة خدود فاألنوثة حياء )امرأة خجولة(.

كل ليلة تحرص على وضع طالء األظافر األحمر، أظافرها هشة متكسرة، هي 
تطلي هشتاشتها تلون التعب، تثبت لنفسها أنها مازالت أنثى )امرأة عاملة(.

تصبغ شعرها كل أسبوعين، تستحم بماء الورد، ترش العطر ببذخ شديد، تخفي 
رائحة الحزن المتصاعدة من هشيمها، تخاطب نفسها؛ لم أذبل بعد وإن غزا الشيب 

كل خصالتي )امرأة منسية(.
ربما عندما تتصالح المرأة مع عمرها، ويقتنع الرجل أن المرأة الحقيقية ليست 
ل بقلب سليم وفكر منير؛ عندها  مجرد دمية جميلة؛ وإنما هي روح والروح تتجمَّ

لن تلجأ لعمليات التجميل وستتناغم مع خطوط الزمن المرتسمة على وجهها.

ان؛ أبو  بين أبي المغيِث موسى بِْن إبراهيَم الرَّافقّي، ومحمد بن حسَّ

دمشَق  إمرَة  َولَِي   ، اإلفريقيُّ ويقال  الرَّافقيُّ  إبراهيَم  بُْن  موسى  المغيِث 

اٍم فيه َمدٌح  من ِقَبِل المعتصم، وَولِي حمَص في خالفِة المتوكِّل، وألبي تمَّ

كثيٌر، وأبياٌت في االعتذار منها:

أأُلِْبُس َهجَر القْوِل َمن لْو هَجْوتُُه 

إًذا لَهجاني عنه َمعـروُفُه عـنـدي

كريٌم متى أمَدْحُه أمَدْحه والورى

معي، ومتى ما لُـْمُتُه لُْمُتُه َوحدي

وإْن يَُك ُجرٌم َعنَّ أْو تـُك َهـفـوٌة

على خطٍأ منِّي فعذري على َعْمِد

أبو  فوعده  ومدحه،  ان  حسَّ بن  ُد  ُمحمَّ اعُر  الشَّ قصده  أْن  وحَدَث 

ُد: المغيِث بثواٍب فتأخر عنه، فكتب إليه ُمحمَّ

َوَعـدَت بالـَمطِْل َوعًدا َرفَّ ُمـورُِقُه

حتَّى لقد َجفَّ منه الماُء والعوُد

ُسـْقـيا لِـلُطـِفـَك ما أحـلى مخـارَجُه

لـْوال َعـقـارُب في أثـنـائِه ُسوُد

فأجابه أبو الُمغيِث:

ال تعَجلَـنَّ على لَـْومي فـقد َسبَقـْت

ِمنِّي إلـْيـَك بما تهوى الـَمواعيُد

فإْن صبرَت أتاَك النُّجُح عن كََثٍب

وكـان طالِـَعـُه َسـعـٌد وَمـسعـوُد

صلَـْت وفي الـكـريِم أنـاٌة ربَّـما اتَـّ

إْن لْم يُعامْل بصبٍر أيَْبَس العوُد

)معجم الشعراء للمرزباني ج1 ص379 ومصادر أخرى بتصرُّف.. 

ة  ِشعريَّ
ٌ

مطارحات

هذي المواِجُع ما تَغيََّر طبُعها 
هذي الحياُة لئيَمٌة ولَعوُب 

يا أيها العربيُّ أنَت ُمَخَصٌص 
للنائباِت.. وكْم غَشْتَك خطوُب

فاركْض على االٔدغاِل والَوثَِن الذي 
تُفضي إليِه شواِهٌد ودروُب

فوَق امتداِد الموِت أنَت فريسًة 
ومصيرَُك المحتوُم والمغلوُب 

ُقْل ما اشتهيَت بأن تقوَل وإنما 
سيظلُّ صوتَُك في مداَك ئووُب 

هذا امتداُدَك غيمٌة نَبَتْت على 
دمعِ الطريِق.. ووعُدَك المكتوُب 

َسَتُمرُّ في حزِن المدائِن ُمجَبراً 
وعلى خياِم النازحيِن َغضوُب 

َوتَقوْل كم عدُد الهزائِم صار في 
ُعْمِر الشتاِت.. وترْتَمي وتَلوُب 

َوتَُعدُّ ما قال المذيُع بنشرِة ال
أخباِر عنَك..وكْم هناَك حروُب 

سقَط الشهيُد...وما علِمَت بإسمه 
قد خانََك الّتمييُز واالُٔسلوُب 

رَْت  يا داُر..َمْن مّنا يداُه تَكَسَّ
وأسًى يـــدوُخ مرارًة ويجوُب 

هذا الذي خبزاً يُِعدُّ بقلِبِه 
يطهـــو هنــاَك وجوُعُه أيّوُب 

من ناَم في جنبيَك يا وطني الندي 
اإل الطغـاُة وفاجٌر مجلوُب؟ 

من ذا سيفهُم ما تقوُل قصيدتي 
وعلى الحروِف نَِبيِّها مصلوُب؟

 الوطن والشبابنجاة بشارة
ِظلِّي فؤادي يا رعاِك الرَّاعي

                   ِحنِّي عليِه وَخففي أوجاعي
شنِّي بهطلِك يا سحابة واسكبي

                حتى تَعوَد إلى الحياِة َمراعي
أنا عاشٌق هامت جميع جوارحي

                     بمرابعي وَمدائني وقالعي
رى ال يَرتقي وطٌن ويجتاز الذُّ

باِب الواعي                 إال على أيِدي الشَّ
لن تلقى ِمن بلٍد تََخلََّف وانزوى

ِم ساعي                  ولُه شباٌب في التَقدُّ
باَب هُم البناة ألرضهم إنَّ الشَّ

               وهم الُحماة إذا دعاهم داعِ
باُب لجهلِه فإذا غوى هذا الشَّ

                  فابِك عليها وانعها يا ناعي
ٍة إالَّ إذا ما أفلحت ِمن أُمَّ

باِب َمساعي                بذلت بتعليِم الشَّ
فالِعلم نوٌر في الحياِة وُمرشٌد

              كالنجِم يَهدي في ضياِء ُشعاعِ
وأنا أقول لهاجسي وقريحتي

               وخواطري وقصائدي ويَراعي:
باَب ليبذلوا مجهودهم نادوا الشَّ

             ُقولوا لهم:ُهبُّوا أجيبوا الداعي
ُقولوا لهم: إنَّ البالَد أمانٌة 

              فلتحفظوها ِمن ُشروِر ضياعِ
وي ونافسوا رب السَّ سيروا على الدَّ

              وتسابقوا في الِعلِم واإلبداعِ
ال تُخدعوا بجماِل زيِف َمظاهٍر

            فلقد حوت ثوب الَجماِل أَفاعي
وخذوا ِمن الماضي الُمولِّي ِعبرًة

                   ولتعلموا أْن للنجاحِ دواعِ

األعراض
على الرغم من أن التهاب المعدة واألمعاء يشيع 
تسميته بإنفلونزا المعدة، فإنه يختلف عن اإلنفلونزا، 
إن اإلنفلونزا الحقيقية )اإلنفلونزا( ال تصيب إال جهازك 
التنفسي؛ أي األنف والحلق والرئتين، على خالف ذلك، 
فإن التهاب المعدة واألمعاء يهاجم األمعاء؛ مما يسبب 

عالمات وأعراض مثل:
اإلسهال  إن  إذ  عــادًة؛  دموي  غير  مائي  إسهال 
وأكثر  مختلفة  بعدوى  إصابتك  عادًة  يعني  الدموي 
خطورة.. ألم وتقلصات في البطن.. الغثيان أو الَقيء 
أو كِلَيهما.. آالم في العضالت أو صداع بصورة عرضية.. 

ُحّمى خفيفة.
بحسب السبب، فقد تظهر أعراض التهاب األمعاء 
والمعدة الفيروسي في غضون يوم إلى ثالثة أيام بعد 
الخفيفة  بين  ما  حدتها  تتراوح  أن  ويمكن  اإلصابة، 
والمزمنة، عادًة ال تستمر األعراض سوى يوم أو يومين 
فقط، لكنها قد تستمر في بعض األحيان حتى عشرة 

أيام.
بين  الخلط  السهل  فمن  األعراض،  لتشابه  نظرًا 
اإلسهال الفيروسي واإلسهال الذي تسببه البكتيريا مثل 
القولونية،  واإلشريكية  لْمونيلَة  والسَّ العسيرة  المطثية 

أو الطفيليات مثل الجيارديا.

للمرأة
الحاالت  في  الطبيب  فاسألي  بالغة،  كنِت  إذا 
اآلتية: إذا لم تكوني قادرة على الحفاظ على السوائل 
في المعدة لمدة 24 ساعة.. إذا كنِت تُعانين من القيء 
كنِت  إذا  دًما..  تتقيئين  كنِت  إذا  يومين..  من  ألكثر 
تعانين من الجفاف، حيث إن أعراض الجفاف تشمل 
العطش المفرط والفم الجاف والبول الشديد االصفرار، 
أو البول القليل أو انعدامه، والضعف الشديد، والدوار 
كنِت  إذا  البراز..  في  دًما  ما الحظِت  إذا  الدوخة..  أو 
فهرنهايت  درجات   104 تتجاوز  التي  ى  الحمَّ تعانين 

)40 درجة مئوية(.

ع واألطفال للرُّضَّ
الطفل  كان  إذا  الفور  على  الطبيب  زيارة  يجب 
 102 يبلغ  حرارة  درجة  في  ارتفاع  اآلتي:  من  يعاني 
فهرنهايت )38.9 درجة مئوية( أو أعلى.. يبدو خاماًل 
الراحة  عدم  من  بكثير  يشعر  االنفعال..  غاية  في  أو 
يعاني  أنه  يبدو  دموي..  إسهال  من  يعاني  األلم..  أو 
ع المرضى  من الجفاف- تاُلَحظ عالمات الجفاف للرضَّ
التي  السوائل  كمية  مقارنة  طريق  عن  واألطفال 
إذا  لهم..  المعتادة  الكمية  البول مع  يشربونها وكمية 
كان لديك طفل رضيع، فتذكر أنه بينما يُعتبر القشط 
كذلِك،  يَُعد  ال  القيء  فإن  لطفلك،  يوميًّا  يحُدث  أمرًا 
ع نتيجة أسباب مختلفة؛ قد يتطلب  يتقيأ األطفال الرضَّ
االتصال  يجب  لذا،  طبي؛  فحص  إجراء  منها  العديد 

بالطبيب المعالِج لطفلك على الفور إذا كان الرضيع:

عدة  من  ألكثر  المستمر  التقيؤ  من  يعاني 
ساعات.. لم يبلِّل حفاضته لمدة ست ساعات.. يعاني 
من البراز الدموي أو اإلسهال الشديد.. يعاني من وجود 
بقعة ناعمة غائرة أعلى رأسه/رأسها )اليافوخ(.. يعاني 
من جفاف بالفم أو يبكي من دون دموع.. يعاني من 

النعاس أو الكسل أو عدم االستجابة غير المعتادة.

األسباب
على األرجح تتم إصابتك بالتهاب المعدة واألمعاء 
الفيروسي عندما تأكل أو تشرب طعاًما أو ماًء ملوثًا، أو 
إذا قمت بمشاركة األواني، أو المناشف أو الطعام مع 
شخص مصاب.. يمكن أن يسبب عدد من الفيروسات 

اإلصابة بالتهاب المعدة، بما في ذلك:
والبالغين  األطفال  من  كل  يتأثر  النوروفيروس: 
شيوًعا  األكثر  السبب  وهو  بالنوروفيروس،  بإصابتهم 
جميع  في  األغذية  طريق  عن  تنتقل  التي  لألمراض 
بالنوروفيروس  للعدوى  يمكن  حيث  العالم،  أنحاء 
المحتمل  ومن  والمجتمعات،  العائالت  تجتاح  أن 

في  األشخاص  بين  خاص  بشكل  العدوى  تنتشر  أن 
األماكن الضيقة، في معظم الحاالت، تُصاب بالفيروس 
من الطعام أو الماء الملوث، على الرغم من إمكانية 

انتقاله من شخص إلى آخر.
األكثر  السبب  هذا  يُعد  العجلية:  الفيروسية 
الفيروسي  واألمعاء  المعدة  بالتهاب  لإلصابة  شيوًعا 
لإلصابة  يتعرضون  ما  عــادًة  والذين  األطفال،  لدى 
عندما يضعون أصابعهم أو غيرها من األجسام الملوثة 
بالفيروس في أفواههم، وتكون اإلصابة بالعدوى أكثر 
أي  تظهر  ال  قد  الصغار،  واألطفال  الرضع  لدى  حدة 
العجلية،  بالفيروسية  المصابين  البالغين  على  أعراض 
ولكنهم ما زالوا قادرين على نشر عدوى المرض؛ وهو 
المؤسسية  األوساط  في  خاص  بشكل  القلق  يثير  ما 
نقل  يستطيعون  علمهم  دون  المصابين  البالغين  ألن 
الفيروس إلى أشخاص آخرين، يتوفر اللقاح ضد التهاب 
في  بما  الدول،  بعض  في  الفيروسي  واألمعاء  المعدة 
الوقاية  في  فعال  أنه  ويبدو  المتحدة،  الواليات  ذلك 

من العدوى.

غير  أو  النيئ  المحار  وخاصًة  المحار:  بعض 
أيًضا، على  بالمرض  يُصيبك  أن  المطبوخ جيًدا، يمكن 
الرغم من أن مياه الشرب الملوثة هي سبب اإلصابة 
انتقال  باإلسهال الفيروسي، في كثير من الحاالت يتم 
الفيروس من خالل مسار االنتقال من البراز إلى الفم؛ 
الطعام  بتحضير  يقوم  بالفيروس  مصابًا  أن شخًصا  أي 
الذي تتناوله دون غسل يديه بعد استخدام المرحاض.

عوامل الخطر
يحدث التهاب المعدة واألمعاء في جميع أنحاء 
واألعراق  األعمار  جميع  من  الناس  ويصيب  العالم 
والخلفيات، يتضمن األشخاص الذين قد يكونون أكثر 

عرضة لإلصابة بالتهاب المعدة واألمعاء:
مراكز  في  األطفال  يكون  قد  الصغار:  األطفال 
خاصة  بصفة  معرضين  االبتدائية  المدارس  أو  رعاية 
وقتًا  يستغرق  لألطفال  المناعي  الجهاز  ألن  لإلصابة؛ 

لينضج.
كبار السن: يتجه جهاز المناعة لدى البالغين إلى 

أن يصبح أقل كفاءة في المراحل المتقدمة من العمر، 
على  التمريض  مراكز  في  سًنا  األكبر  البالغون  ويعد 
وجه الخصوص أكثر عرضة لإلصابة؛ ذلك أن جهازهم 
أقرانهم  من  بالقرب  ولمعيشتهم  يضعف،  المناعي 

الذين قد ينقلون الجراثيم.
الشعائر  تجمعات  رواد  أو  الــمــدارس  أطفال 
الدينية، أو سكان مدن الطلبة: يمكن ألي مكان تتجمع 
مزدحمة  مناطق  في  مًعا  الناس  من  مجموعات  فيه 

وعن قرب أن يصبح بيئة لنقل العدوى المعوية.
إذا  المناعي:  الجهاز  ضعف  من  يعاني  فرد  أي 
كانت مقاومتك للعدوى منخفضة- على سبيل المثال، 
إذا َضُعف جهازك المناعي جراء فيروس نقص المناعة 
طبية  حالة  أو  الكيميائي،  العالج  أو  البشرية/اإليدز، 

أخرى- فقد تكون معرًضا للخطر بشكل خاص.
لكل فيروس من فيروسات الجهاز الهضمي موسم 
يكون فيه بأكثر حاالت نشاطه؛ على سبيل المثال، إذا 
األرضية،  الكرة  الشمالي من  النصف  تعيش في  كنت 
فمن المرجح أن تعاني حاالت عدوى نوروفيروس أو 

الفيروسية العجلية بين شهري أكتوبر وأبريل.

المضاعفات
المعدة  اللتهاب  الرئيسية  المضاعفة  تتمثل 
فقدان  حالة  وهو  الجفاف،  في  الفيروسي  واألمعاء 
كنت  إذا  الضرورية،  واألمالح  والمعادن  للماء  شديد 
بصحة جيدة وتتناول الماء بما يكفي لتعويض السوائل 
المفقودة في القيء واإلسهال، فمن المفترض أال يمثل 

الجفاف مشكلة.
يمكن أن يتعرض كل من األطفال والبالغين ممن 
يعانون كبت الجهاز المناعي إلى الجفاف الشديد عند 
يمكن  تعويضه،  يمكنهم  مما  أكثر  سوائل  فقدانهم 
الحاجة إلى االحتجاز بالمستشفى للتمكن من تعويض 
الجفاف  يؤدي  أن  يمكن  وريديًا،  المفقودة  السوائل 

إلى الموت، ولكن في حاالت نادرة.

الوقاية
الَمعوية  العدوى  انِتشار  لتجنُّب  طريقٍة  أفضل 

هي االلِتزام باالحتياطات اآلتية:
أعِط طفلَك اللِّقاح: يتوفَّر اللِّقاح الُمقاِوم اللتهاب 
في  الِعجلية  الفيروسة  عن  الناِجم  واألمعاء  الَمِعدة 
يُعطى  المتحدة،  الواليات  ِضمِنها  من  البالد،  بعض 
ال للِوقاية  لألطفال في العام األول، فاللِّقاح يبدو أنه فعَّ

من األعراض الحادَّة لهذا الَمرَض.
اغِسل يديك جيًِّدا: وتأكَّد من أنَّ أطفالك يفعلون 
كيف  علِّمهم  ِسّنا،  أكبر  أطفالك  كان  إذا  أيًضا؛  ذلك 
الِمرحاض،  استخدام  بعد  ة  وخاصَّ أيديهم،  يغِسلون 
يديك  وافرُك  والصابون  الدافئ  الماء  اسِتخدام  ل  يُفضَّ
تغِسل  أن  تذكَّر  األقــل،  على  ثانية   20 لُمدة  بقوَّة 
اليَدين،  وتجاعيد  األظافر  وتحت  الزائد،  الجلد  حول 
اليدين  َم  ُمعقِّ واستعِمل  جيًِّدا،  ابون  الصَّ اشطُف  ثم 
مة من أجل المرَّات التي ال  الُكحولي أو المناديل الُمعقَّ

ابون. يَتوافَر فيها الماء والصَّ
منزلك:  في  الُمنفِصلة  ة  الخاصَّ أدواتك  استخِدم 
أو  رب  الشُّ أكواب  أو  الطعام،  آنِية  ُمشاركة  تجنَّب 

األطباق؛ استخِدم الَمناِشف الُمنفِصلة في الِمرحاض.
حافظ على المسافة التي تتبعها: تجنَّب التواُصل 

القريب مع أيِّ شخٍص ُمصاب بالفيروس، إن أمكن.
لبة: إذا كان لديك شخص ُمصاب  طهِّر األسطح الصُّ
طهِّر  منزلك،  في  الفيروسي  واألمعاء  المعدة  بالتهاب 
ومقابض  والحنفيَّات  الشبابيك،  مثل  لبة،  الصُّ األسطح 
 0.47( كوب   2 من  مكوَّن  خليٍط  باسِتخدام  األبواب، 
من  لتر(   3.8( جالون   1 إلى  يُضاف  الكلور  من  لتر( 

الماء.
تحقَّق من مركز رعاية طفلك: تأكَّد من أنَّ المركز 
ُمنفِصلة عن ُغرف  اض  الحفَّ لتغيير  يحتوي على ُغرَف 
بها  التي  الُغرفة  تحتوي  أن  يِجب  الطعام،  تحضير 
ي  صحِّ ومكان  حوٍض  على  اض  الحفَّ تغيير  ِمنضَدة 

اض. للتخلُّص من الحفَّ

التهاب المعدة واألمعاء الفيروسي هو عدوى معوية تتمُّ مالحظتها باإلسهال المائي وتقلُّصات البطن والغثيان أو 
ى في بعض األحيان. القيء، والُحمَّ

أكثر طرق اإلصابة بالتهاب المعدة واألمعاء الفيروسي شيوًعا- وغالًبا ما تُعرَف باسم إنفلونزا المعدة- تكون عبر 
ح أن تتماثَل للشفاء  االتصال بشخٍص مصاب أو بتناُول ماء أو طعام ُملوَّث، إن كنَت سليًما بخالف ذلك، فمن المرجَّ
ع والمسنِّين  دون حدوث مضاعفات، ولكن يمكن أن يُؤدِّي التهاب المعدة واألمعاء الفيروسي إلى الوفاة في الرُّضَّ

واألشخاص ذوي األجهزة المناعية الضعيفة.
ال اللتهاب المعدة واألمعاء الفيروسي؛ لذا تَُعدُّ الوقاية أمًرا أساسيًّا، باإلضافة إلى تجنُّب المياه  ال يوجد عالٌج فعَّ

ر أفضل وسيلة للدفاع. ثًا، ويَُعدُّ غسيل اليدين بشكل شامل ومتكرِّ والطعام الذي يُمكن أن يكون ملوَّ

من نام يف 

جبينك يا وطني؟!
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سالمة الطوية من 
أوثق ُعَرى اإليمان!!

 أ. عبد المالك واضح

نقض البيعة 
بدعوى اقتصادية

أ.د. سمير مراد

دينيةدينية

ُسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أّي الّناس أفضل؟ قال: “كّل 
مخموم القلب صدوق اللّسان”، قالوا: صدوق اللّسان نعرفه، فما مخموم 

القلب؟ قال: “هو التّقّي الّنقّي، ال إثم فيه وال بغي وال غّل وال حسد”.
سالمة الّصدر من أعظم الخصال وأشرف الخالل، وهي خلّة ال يقوى 
عليه وسلم:  الله  دعائه صلى  كان من  ولذلك  الرّجال،  إاّل فحول  عليها 
“اللّهّم إنّي أسألُك الثّبات في األمر، والعزيمة على الرّشد، وأسألُك شكر 
نعمتك وُحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليًما ولسانًا صادقًا، وأسألُك من 
خير ما تعلم، وأعوذ بك من شّر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم”، وكان من 
دعائه أيًضا: “رّب أِعّني وال تُِعن علّي، وانُْصرني وال تَنُصر علّي، واْمُكر لي 
ر الهدى إلّي، وانُْصرني على َمن بغى علّي،  وال تَمُكر علّي، واْهِدني ويَسِّ
ُمْخِبتًا،  إليك  ِمطواًعا،  لك  رّهابًا،  لك  ذكّاًرا،  لك  شّكاًرا،  لك  اجعلني  رّب 
لك أّواًها ُمنيبًا، رّب تقبّل توبتي، واغسل حوبتي، وأِجب دعوتي، وثبِّت 

د لساني، واْسلُل سخيمة قلبي”. ُحّجتي، واْهد قلبي وَسدِّ
فسالمة الطوية خلّة عظيمة ومنقبة جليلة، قليل هم الّذين يتحلّون 
عن  تتنازل  وأن  حظوظها،  من  تتجرّد  أن  الّنفس  على  عسير  ألنّه  بها؛ 
حقوقها لغيرها، هذا مع ما يقع من كثير من الّناس من التّعّدي والظّلم، 
فإذا قابل المرء ظلم الّناس وجهلهم وتعديهم بسالمة صدر، ولم يقابل 
إساءتهم بإساءة، ولم يحقد عليهم، نال مرتبة عالية من األخالق الرّفيعة 
والّسجايا الّنبيلة، وهو عزيز ونادر في الّناس، ولكّنه يسير على من يّسره 

اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم«. اَها إالَّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّ الله عليه: »َوَما يُلَقَّ
سالمة الطوية ونقاء السريرة صفة من صفات أهل الجّنة: »َونَزَْعَنا 
َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعلَى ُسُرٍر ُمتََقاِبلِيَن«، ومّما يعين على 
في  والزّهد  الله  عند  فيما  الّرغبة  وهو  اإلخالص،  العظيمة  الخلّة  هذه 
يفتح  الرّضى  )إّن  القيم:  ابن  قال  له،  الله  بما قسم  العبد  الّدنيا، ورضا 
َغل والِغّل،  للعبد باب الّسالمة، فيجعل قلبه سليًما نقيًا من الغّش والدَّ
وال ينجو من عذاب الله إاّل من أتى الله بقلب سليم كذلك، وتستحيل 
سالمة القلب مع الّسخط وعدم الرّضى، وكلّما كان العبد أشّد رضى كان 

قلبه أسلم(.
فمن تدبّر كتاب الله تعالى علم ما أعّده الله تعالى لمن سلمت 
صدورهم، وقد وصف الله التّابعين بإحسان بأن من دعائهم أاّل يجعل 
َربََّنا  يَُقولُوَن  بَْعِدِهْم  ِمْن  َجاُءوا  »َوالَِّذيَن  آمنوا:  للّذين  غاًل  قلوبهم  في 
اْغِفْر لََنا َوإِلِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَُقونَا ِباإْلِيَماِن َوال تَْجَعْل ِفي قُلُوِبَنا ِغال لِلَِّذيَن 
آََمُنوا«، ومّما يعين على سالمة الّصدر ونقاء الّسريرة أيًضا قراءة القرآن 
وتدبّره، فهو الّدواء لكّل داء، والمحروم من لم يتداو بكتاب ربّه ومواله، 
الحساب  تذكّر  وكذا  َوِشَفاٌء«،  ُهًدى  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  ُهَو  »قُْل  تعالى:  قال 
أنّه  أيقن  فمن  َعِتيٌد«،  رَِقيٌب  لََديِْه  إاِلَّ  قَْوٍل  ِمْن  يَلِْفُظ  »َما  والعقاب: 
محاسب ومسئول عن كّل شيء هانت الّدنيا عليه، وزهد بما فيها، وفعل 
للّنفس ولألقارب والمسلمين  الّدعاء،  ما ينفعه عند ربّه، ومن األسباب 

عموًما.
الكلمات  وحمل  الظّّن،  ُحسن  كذلك  المعينة  األسباب  ومن 
والمواقف على أحسن المحامل، قال الفاروق رضي الله عنه: ال تحمل 
أخاك على المحمل الّسيّئ وأنت تجد له في الخير سبعين محماًل، ومنها 
إفشاء الّسالم: “ال تدخلون الجّنة حتّى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتّى تحابوا، 
أََوالَ أُدلُُّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا الّسالم بينكم”، ومن 
يكون  )ال  العربي:  ابن  قال  للمسلمين،  الخير  محبّة  المعينة  األسباب 

القلب سليًما إذا كان حقوًدا حسوًدا معجبًا متكبّرًا(.
قال  األّول:  الّرعيل  أهل  عند  الّصدر  سالمة  من  رائعة  صور  هذه 
أخبرني  علّي(:  أصحاب  من  )وكان  بشير  ألبي  قلت  دينار:  بن  سفيان 
كثيرًا،  ويؤجرون  يسيرًا  يعملون  كانوا  قال:  قبلنا؟  كان  من  أعمال  عن 
قلت: ولم ذاك؟ قال: لسالمة صدورهم؛ وقال زيد بن أسلم: ُدخل على 
له:  فقيل  يتهلّل،  وجهه  وكان  مريض  وهو  عنه  الله  رضي  ُدجانة  أبي 
اثنتين،  من  عندي  أوثق  شيء  عملي  من  ما  فقال:  يتهلّل؟  لوجهك  ما 
أّما إحداهما: فكنُت ال أتكلّم فيما ال يعنيني، وأّما األخرى: فكان قلبي 

للمسلمين سليًما.
قال ابن القيم ما رأيُت أحًدا أجمع لخصال الّصفح والعفو وسالمة 
الّصدر من شيخي، فقد جاءه يوًما أحد تالميذه فبّشره بموت أكبر أعدائه 
الّذين آذوه، فنهره وغضب عليه، واسترجع وقام من فوره، فعزَّى أهل 
الميت، وقال لهم: إنّي لكم مكانه؛ فسالمة الّصدر ليست سذاجة وضعًفا، 
إيمان، ونقاء قلب، وصفاء سريرة، ودليل إخالص، وإرادة  بل هي قّوة 

خير للخليقة، والله ولّي التّوفيق.

الحمد لله تعالى جعل المواثيق، وغلّظ فيها دفعاً للمفاسد، قال 
تعالى: )أوفوا بالعهود(، وقال عز وجل: )وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً(، 
وقال سبحانه: )ومن نكث فإنما ينكث على نفسه(، بعد قوله: )إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم(، وقال عليه 
الصالة والسالم: “من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية” 
الذي لكم” في نهيه عن نقض  الله  الذي عليكم وسلوا  وقال: “أدوا 

البيعة.
وأحببت أن أسلط الضوء على حديث شريف عظيم، فيه سمة 
»مؤكدة لما ذكرته، محذرة من ضده« يقول فيه عليه الصالة والسالم: 
“الصالة المكتوبة إلى الصالة التي بعدها كفارة لما بينهما،…، إال من 
قال:  السنة«،  وترك  الصفقة،  ونكث  بالله،  اإلشراك  من  إال  ثالث،…، 
قلت: يا رسول الله، أما اإلشراك بالله فقد عرفناه، فما نكث الصفقة؟ 
قال: فأن تبايع رجالً ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، 

فالخروج من الجماعة” رواه اإلمام أحمد.
البيعة  فضل  في  كثير  وغيرها  مجتمعة،  النصوص  وهذه  قلت: 
لولي األمر وفضل الثبات عليها، بل وفضل الذود عنها وحمايتها، ولو 
حال الخطأ، كون ثبوت حكم البيعة خير من النقض، لما في النقض 
من جر ويالت وويالت على الناس عموما، لكنني سأسلط النظر من 
بين هذه النصوص، على النص األخير أعني الحديث الذي رواه اإلمام 
أحمد، بل وأسلط النظر على تلك اللفظة دون غيرها: “نكث الصفقة” 

الذي يعني: الخروج على الحاكم.
بال  يكون  ال  النكث،  نتيجة  هو  الذي  الخروج  أن  المعلوم،  من 
كونه  من  وال  كونه صحيحاً،  السبب  ادعاء  من  يلزم  ال  لكن:  سبب، 
صحيحاً إباحة الخروج فضالً عن لزومه، ألن الخروج يجب أن يكون 
األحزاب  بدعوى  العلم، ال  أرباب  عند  فيه  الحاكم ال شك  لكفر من 
األخطاء  يتصيدون  الذين  والمتطرفين،  التكفيريين  أو  والتنظيمات 
ال  مفاسد  الخروج مع شرطه  ينتج عن  وأال  الحكم،  على  لالنقضاض 
قبل لألمة بها، وعليه فما نراه يوماً بعد يوم، هو من الباطل والوهم، 

ال من الحقيقة في شيء.
ونحن حين نريد التنظير في ذلك، ال بد من رعاية الحق القائم 

على تحقيق المصالح ودفع المفاسد.
وحين ندرك أن صنوف الداعين للمعارضة أو الخروج أو “نكث 

الصفقة”، إما أن يكونوا:
-1 أدعياء حق، لكن التمسوا وسائل خطأ، وهم ندرة وقلة يغلب 
عليهم الجهل، كما كان من حركات قديمة، غلب عليهم معرفة رواية 
النص دون فهمه، ما أنتج غالة في التدين والتعبد، ما جعلهم يظنون 
أنهم بذلك أصحاب حق، وأصحاب طريق سوي في التغيير، وال يزال 

لهؤالء امتداد إلى يومنا هذا.
وطنية،  غير  خارجية  وانتماءات  )أجندات(  برامج  أصحاب   2-
نصرة  بدعوى  المادية  النفعية  عليها  يغلب  وأهداف  مآرب  لتحقيق 

الدين.
هذه  تطبيق  يريدون  خاطئة،  أو  خطأ  مفاهيم  أصحاب   3-

المفاهيم على واقع مغلوط.
األنظمة  إلسقاط  والوطن،  الدين  ضد  مؤامرات  أصحاب   4-

المعتدلة، وإحالل التطرف محلها.
محكم،  بتجهيز  قاموا  خاللها  من  سوداوية،  نظرة  أصحاب   5-
إلثارة المآخذ ضد الحكم، إما إلحداث الفوضى، وإما إلسقاط الحكم.

تعشعش  كما  إال  أفئدتها،  في  يعشعش  ال  النماذج،  هذه  وكل 
بل  المال،  الحقيقة سوى  في  وال شيء  الطيور،  أعشاش  في  األفعى 
كدعوى  لذلك،  للوصول  متعددة  وسائل  اتخذوا  وإن  وحده،  والمال 
تكفير الحاكم، أو خيانته، أو استئثاره بالمال دون غيره من المسلمين.

وإن مما يزيد في ذلك، فضالً عما ذكرته قبل قليل، قضايا خطيرة 
منها:

المجتمع، فيثير  البعض، فيحاول زعزعة  الذي يعيشه  البطر   1-
بحجة:  عليها،  الناس  حمل  ويريد  نظره،  في  المخالفات  من  أنماطاً 

الجوع والشبع، ومما يساعده على ذلك.
أن  ذلك  أفكاره،  صد  على  للقدرة  المجتمع  أهلية  عدم   2-

مجتمعاتنا خليط من:
• الثقافات وأخص منها الثقافات الثورية المتطرفة.

• األخالق غير السوية والتي همها صب سوء أخالقها في الناس، 
أعني  بقبولهم  يأذن  ما  والجاهل،  ونصفه  المثقف  فهناك  وكذلك: 
والدين،  والوطن  للمجتمع  المخالفة  الثقافات  لهذه  المجتمع  أفراد 
ولذا: فالتكوين الثقافي الذي نعيشه، عامل قوي لقبول التطرف، ألن 

الحصانة الدينية والثقافية واألخالقية، غير كافية وعليه:
– فالمجتمعات مع كل ذلك، أرضية خصبة لنشر هكذا دعايات، 
ولذا فالمتطرفون يحرصون على إنعاش الطبقية دوماً، ألن بها تجتث 
ولألسف  والمجتمع،  الناس  بين  المفرقة  العصبية  وتنشأ  األخــوة، 

فالمجتمع دوماً هو كبش الفداء.
بالمحيط  متأثرة  مجتمعاتنا،  تعيشها  التي  اإلنسانية  المآزق   –
القريب والبعيد، ما يؤجج النفوس على حب المعارضة، وقبول أطراف 

بال تحفظ.
إن كل ذلك جاء من رجسية مقولة الخوارج: “أدركوا بيت المال، 
ال تُسبقون إليه”، كلمة ال يزال صداها يصدح ويعلو، حتى يكون آخر 

آثارها…. مع الدجال.
وعليه: فإن محاصرة هذا الفكر، وهذه الدعاوى، واجب شرعي 
على كل قادر، ولو بكلمة صالحة، أو بصدقة صغيرة، قبل أن يستفحل 
األمر فنقول: أال ليت وأال ليت، فلنجتمع، ولِنكون حصناً لألمة، فقد 
زاد هؤالء، وكثر واشتد خطرهم، وقويت دعوتهم، وذلك نذير سوء، 
من وصمٍة  َخَورُنا وجبننا عن مواجهتهم، خوفاً  فتوتهم  أسباب  ومن 
بأننا: ُعبّاد الدنيا، وَحمولة السلطان، مع أن الحقيقة الغائبة، المستورة 
وعباد  الدرهم  عباد  هم  أهله،  من  وحمايته  الدين  نصرة  بدعوى 

الحكم، ألن عملهم مرد مصلحته لغير اإلسالم واألهل والوطن.
والتوفيق  بالصالح  للجميع  وجل  عز  الله  أسأل  الختام،  وفي 
والسداد، واحذروا من الدعوة من “أدركوا بيت المال” واحذروا من 
عثمان  وقته  في  الناس  سيد  قتل  كان  بسببها  أنه  وتذكروا  إشاعتها، 
الفاحشة  تشيع  أن  يحبون  الذين  )إن  تعالى:  يقول  عنه،  الله  رضي 
في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا واآلخرة والله يعلم وأنتم 

ال تعلمون(.

من كلمات التفاؤل واألمل يف القرآن الكريم
 من الكلمات الجميلة في القرآن: عسى، ولعل«: فهي تبعث 

في النفس التفاؤَل واالطمئنان، وتزرع فيها األمل في حياة أفضل.. 

قُلُوِبِهْم  ِفي  الَِّذيَن  فَتََرى   « تعالى:  قوله  في  ذُكِرت  »عسى«  كلمة 

َمرٌَض يَُسارُِعوَن ِفيِهْم يَُقولُوَن نَْخَشى أَْن تُِصيبََنا َدائِرٌَة فََعَسى اللَُّه أَْن 

ِبالَْفتِْح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه فَيُْصِبُحوا َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَنُْفِسِهْم  يَأْتَِي 

نَاِدِميَن« )المائدة: 52(؛ وكلمة: »لعل« ذُكِرت في قوله تعالى: » اَل 

تَْدِري لََعلَّ اللََّه يُْحِدُث بَْعَد َذلَِك أَْمرًا« )الطالق: 1(.

كلمات قرآنية تبعث على التفاؤل واألمل: قال تعالى: “قُِل اللَُّهمَّ 

ْن تََشاُء؛ َوتُِعزُّ  َمالَِك الُْملِْك؛ تُؤْتِي الُْملَْك َمْن تََشاُء؛ َوتَْنِزُع الُْملَْك ِممَّ

تََشاُء” )آل عمران: 26( هذه خمس صفات..  َمْن  َوتُِذلُّ  تََشاُء؛  َمْن 

ومن يملك هذه الصفات الكاملة، فهو جديٌر بأن ندعوه، ونخاطبه 

والتفاؤل،  البشارة  في  غايٌة  كلمٌة  وهي  الخير”؛  “بيدك  بقولنا: 

وتحقيق المطلوب؛ ألن َمن بيده الخيُر هو على كل شيء قدير.

اإليمان  هو:  غيرهم  على  المسلمون  فيه  تفوَّق  شيء  أعظُم 

واليقين؛ ولهذا منَّ الله به على المسلمين عندما قال: »يَُمنُّوَن َعلَيَْك 

أَْن أَْسلَُموا قُْل اَل تَُمنُّوا َعلَيَّ إِْساَلَمُكْم بَِل اللَُّه يَُمنُّ َعلَيُْكْم أَْن َهَداكُْم 

لإِْلِيَماِن إِْن كُْنتُْم َصاِدِقيَن » )الحجرات: 17(.

لَْت؛ لِيَْوِم الَْفْصِل؛ َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم  قوله تعالى: »أِلَيِّ يَْوٍم أُجِّ

الَْفْصِل« )المرسالت: 12 – 14(:  يا من يرتُع في مهاوي الظلم، استعدَّ 

لتناَل جزاءك في يوم الفصل؛ فهناك الموعد، ألم تسَمْع قول الحق 

سبحانه: »إِنَّ يَْوَم الَْفْصِل كَاَن ِميَقاتًا« )النبأ: 17(، ويوم الفصل هذا 

بلسٌم لجراح كلِّ مظلوم في األرض!

 من طرق الفالح: قال تعالى: “يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا 

َوَراِبطُوا َواتَُّقوا اللََّه« )آل عمران: 200(، هذه أربُع صفات، إذا اتَّصف 

بها العبد أفلح، ألم يَُقل تعالى: »لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن« )آل عمران: 200(؟

ث عن الفتن،  اآليات العشر األولى من سورة العنكبوت تتحدَّ

وأن الحكمَة منها تمييز الصادق من الكاذب، قال تعالى: »أََحِسَب 

 ،)2 )العنكبوت:  يُْفتَُنوَن«  اَل  َوُهْم  آَمنَّا  يَُقولُوا  أَْن  يُتْرَكُوا  أَْن  النَّاُس 

وِذكرُها في هذه السورة إشارة واضحة إلى أنها واهيٌة مهما بَدْت 

دة، وأن القائمين عليها ضعفاء وإن ظهروا  للناس أنها محبوكٌة ومعقَّ

بمظهِر القوة، وأن مثلَهم كمثل بيت العنكبوت؛ قال تعالى: »َمثَُل 

بَيْتًا  اتََّخَذْت  الَْعْنَكبُوِت  كََمثَِل  أَْولِيَاَء  اللَِّه  ُدوِن  ِمْن  اتََّخُذوا  الَِّذيَن 

َوإِنَّ أَْوَهَن الْبُيُوِت لَبَيُْت الَْعْنَكبُوِت لَْو كَانُوا يَْعلَُموَن« )العنكبوت: 

أعاصير  أمام  الحقِّ  على  الثَّبات  يعلِّمنا  سبحانه  الحقَّ  وكأن  41(؛ 

من  طويلة..  أنها  بَدْت  مهما  زوال  إلى  وأنها  ْت،  اشتدَّ مهما  الفتن 

أهمِّ المبادئ في التعامل مع كتاب الله تعالى: التعظيم الذي يليُق 

بقدسيَّته، قال تعالى: َذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم َشَعائَِر اللَِّه فَِإنََّها ِمْن تَْقَوى 

القرآن من  الدهلوي تعظيَم  اإلمام  )الحج: 32(، وقد عدَّ  الُْقلُوِب« 

أهم المقاصد الكلية للتشريعِ.

َوأَلَْوانُِكم« )الروم: 22(: جعل  أَلِْسَنِتُكْم  قال تعالى: »َواْخِتاَلُف 

الله كلَّ فرد من الناس مختلًفا عن اآلخر في صورته ومواهبه، وزمانه 

وتزداد  متميز،  وطعم  خاصة،  بنكهٍة  جديدة،  نسخٌة  فهو  ومكانه، 

حسًنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله تعالى:  «َوالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحبًّا لِلَِّه« )البقرة: 165(: حبُّ 

الله سبحانه شفاء من العلل واألوهام؛ وسلوٌة األحزان؛ ال سيما في 

هذه األزمان؛ يكفيك أنك تشاهد في النهار آثارَه؛ وفي الليل تشهد 

بين يديه أنوارَه.

قوله تعالى: »َوالَْعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه يُِحبُّ الُْمْحِسِنيَن« آل 

ل بها اإلنسان أجمل من العفو  عمران: 134(: ما رأيت صفًة يتجمَّ

ه! ومن يتَّصف بها يكون من أحباب الله  عن أخطاء الناس في حقِّ

سبحانه.

َقلــبي ِبرَحَمِتـــَك اللَـــُهمَّ ذو أُنُـــِس
في الِسرِّ َوالَجهِر َواإلِصباحِ َوالَغلَِس

ما تََقلَّبـــــُت ِمن نَـومي َوفي سَنتي
إِاّل َوِذكــرَُك بَيَن الـــــَنفِس َوالـَنَفِس

لََقـــــد َمَننـــَت َعــلى َقلبي ِبَمعـرَِفٍة
ــــَك اللَُه ذو اآلالِء َوالـــــــُقدِس ِبأَنَـّ

َوَقــــــد أَتَيُت ُذنــوبًا أَنـــَت تَعـلَُمها
َولَم تَكُن فاِضحي فيها ِبِفعِل ُمســي
َفامــــُنن َعلَيَّ ِبِذكِر الصالِحــيَن َوال
تَجَعــل َعلَيَّ إِذاً في الديِن ِمن لََبِس
َوكُـن َمعي طـــــوَل ُدنياَي َوآِخرَتي

َويَوَم َحشـــري ِبما أَنَزلَت في َعَبِس

ترضع ودعاء

با فلقْد عداَك زمانُه فَدعِ الصِّ
و ازَهْد فُعمرَُك مرَّ منُه األطَيـُب

ذهَب الشباُب فما له مْن عودٍة 
و أتَى المشيُب فأيَن منُه الَمهرُب

با  َدْع عنَك ما قد كاَن في زمِن الصِّ
و اذكُر ذنوبََك و ابِكها يـا ُمذنـُب

و اذكُْر مناقشَة الحساِب فإنه
البَـدَّ يُحصى ما جنيَت و يَكُتُب

لم يمُحُه الملَكـاِن حيـَن نسيَتـُه
بـل أثبتـاُه و أنـَت الٍه تلعـُب

وُح فيَك وديعـٌة أُوِدعَتهـا و الرُّ
ها بالرغِم منَك و تُسلَـُب سَتردُّ

و غروُر دنيـاَك التي تسعى لها 
داٌر حقيقُتهـا  متـاٌع يذهـُب

و الليُل فاعلـْم و النهـاُر كالهمـا
أنفاُسنـا فيهـا تُعـدُّ و تُحسـُب

 و جميُع مـا خلَّفَتـُه و جمعَتـه
حقاً يَقيناً بعـَد موتِـَك يُنهـُب

تَبًّاً لـداٍر ال يـدوُم نعيُمهـا
و َمشيُدها عّما قليـٍل يَـخـرُب

فاسمْع ُهديـَت نصيحًة أوالكَها
بَـرٌّ نَصـوٌح لألنـاِم ُمجـرُِّب

َصِحَب الزَّماَن و أهلَه ُمستبصراً
و رأى األموَر بما تؤوُب و تَعُقُب

هـَر فإنـُه ال تأَمنّن الدَّ
ُب مـا زاَل ِقْدمـاً للرِّجـاِل يُـؤدِّ

اتِهـا و عواِقُب األياِم في َغصَّ
َمَضٌض يُـَذلُّ ِبِه األعزُّ األنَْجـْب

فعليَك تقوى اللِه فالْزَْمهـا تَُفـْز
إنَّّ التَّقـيَّ هـَو الَبهـيُّ األهَيـُب

و اعمْل بطاعِتِه تنْل منـُه الرِّضـا
إن المطيـَع لـُه لديـِه ُمقـرَُّب

و اقنْع ففي بعِض القناعِة راحٌة
و اليأُس مّما فاَت فهَو الَمطْلـُب

فإذا طَِمعَت كُسيَت ثوَب مذلٍَّة
فلقْد كُِسي ثوَب الَمذلَِّة أشعُب

َك بالتحّيـِة و لَتكُـْن و ابـدأْ َعـدوَّ
منـُه زمانَـَك خائفـاً تتـرقَّـُب

مـاً و احـذرُه إْن القيَتـُه ُمَتَبسِّ
فالليُث يُبدي نابَـُه إْذ يْغـَضـُب

إنَّ العدوُّ و إْن تقاَدَم عهـُدُه
يُب دوِر ُمغَّ فالحقُد باٍق في الصُّ

ديـُق لقيَتـُه ُمتملِّقـاً  و إذا الصَّ
ـُه يُتجـنَّـُب فهـَو العـدوُّ و حـقُّ

ال خيَر في ودِّ امـريٍء ُمتملِّـٍق
ُحلـِو اللسـاِن و قلُبـُه يتلهَّـُب

يلقاَك يحلُف أنـه بـَك واثـٌق
و إذا تـواَرى عنَك فهَو العقرَُب

يُعطيَك من طَرَِف اللِّساِن حالوًة
و يَروُغ منَك كمـا يـروُغ الّثعلـُب

َو ِصِل الكراَم و إْن رموَك بجفوٍة
فالصفُح عنهْم بالتَّجاوِز أصـَوُب

و اختْر قريَنَك و اصطنعُه تفاخراً
إنَّ القريـَن إلى الُمقارِن يُنسُب

و اخفْض جناَحَك لألقارِب كُلِّهـْم
بتذلُّـٍل و اسمـْح لهـْم إن أذنبوا

و دعِ الكَذوَب فال يكُْن لَك صاحباً
إنَّ الكذوَب يشيـُن ُحـراً يَصحُب

و زِن الكالَم إذا نطقـَت و ال تكـْن
ثرثـارًة فـي كـلِّ نـاٍد تخطُـُب

و احفْظ لسانََك و احترْز من لفِظِه
فالمرُء يَسلَـُم باللساِن و يَعطَُب

ّر فاكتمُه و ال تنطُـْق بـِه و السِّ
إنَّ الزجاجَة كسرُها ال يُشَعُب

و كذاَك سرُّ المرِء إْن لـْم يَطِوه
تنشرُه ألسنـٌة تزيـُد و تكـِذُب

ال تحرَِصْن فالِحرُص ليَس بزائٍد
في الرِّزق بل يُشقي الحريَص و يُتِعُب

و يظلُّ ملهوفـاً يـروُم تحّيـالً
زُق ليَس بحيلٍة يُستجلَُب و الـرِّ

كم عاجٍز في الناِس يأتي رزُقُه
رَغـداً و يُحـرَُم كَيِّـٌس و يُخيَّـُب

و ارَع األمانَة و الخيانَة فاجتنْب
و اعِدْل و ال تظلْم يَطْب لَك مكسُب

و إذا أصابَك نكبٌة فاصبـْر لهـا 
مـن ذا رأيـَت مسلَّماً ال يُْنكُب

و إذا رُميَت من الزماِن بريبـٍة 
أو نالَك األمـُر األشقُّ األصعُب

فاضرْع لربّك إنه أدنى لمْن
يدعوُه من حبِل الوريِد و أقرُب

كُْن ما استطعَت عن األناِم بمعِزٍل
إنَّ الكثيَر من الَوَرى ال يُصحُب

و احذْر ُمصاحبَة اللئيم فإنُّه 
يُعدي كما يُعدي الصحيَح األجرُب

و احذْر من المظلوِم َسهماً صائباً
و اعلـْم بـأنَّ دعـاَءُه ال يُحَجـُب

زَق َعزَّ ببلـدٍة و إذا رأيَت الرِّ
و خشيَت فيها أن يضيَق المذهُب 

فارحْل فأرُض اللِه واسعَة الَفَضا
طوالً و َعرضاً شرُقهـا و المغرب

،
فلقْد نصحُتَك إْن قبلَت نصيحتي

فالنُّصُح أغلى ما يُباُع و يُوَهـُب .

صالح عبد القدوسمنابع الحكمة

للتداعي  حسًما  الخصومات  في  الناس  بين  الفصل  القضاء: 
والسنة«..  الكتاب  من  المتلقاة  الشرعية  باألحكام  للنزاع  وقطًعا 
القضاء إلقامة العدل الذي هو من أعظم مقاصد الدين، قال تعالى: 
لِيَُقوَم  َوالِْميزَاَن  الِْكتَاَب  َمَعُهُم  َوأَنْزَلَْنا  ِبالْبَيَِّناِت  رُُسلََنا  أَرَْسلَْنا  »لََقْد 
النَّاُس ِبالِْقْسِط«)الحديد: 25(، وقال سبحانه: »إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل 

َواإلِْحَساِن«)النحل: من اآلية 90(.
الحاكم مسؤول عن إقامة القضاء بنفسه أو غيره: »َوأَِن اْحُكْم 
بَيَْنُهْم ِبَما أَنْزََل اللَُّه َوال تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذرُْهْم أَْن يَْفِتُنوَك َعْن بَْعِض 
َما أَنْزََل اللَُّه إِلَيَْك فَِإْن تََولَّْوا فَاْعلَْم أَنََّما يُِريُد اللَُّه أَْن يُِصيبَُهْم ِببَْعِض 

ُذنُوِبِهْم َوإِنَّ كَِثيرًا ِمَن النَّاِس لََفاِسُقوَن« )المائدة: 49(. 
أول من تولى القضاء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المدينة: »إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار 
يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عزَّ وجل، وإلى محمد رسول الله«.

إرسال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة إلى األمصار: فعلي 
بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل إلى اليمن، عتاب وبن أسيد إلى مكة«
القضاء مسؤولية عظيمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »َمْن 
َولَِي الَْقَضاَء فََقْد ُذِبَح ِبَغيِْر ِسكِّيٍن« رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

 اختيار القضاة على معايير الشرع: قال ابن عباس رضي الله 
رجالً  عليهم  فاستعمل  شيئًا  المسلمين  أمر  من  تولى  »من  عنهما: 
وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة 
رسول الله، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين«، وقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: »إِنَّا َواللِه ال نَُولِّي َعلَى َهَذا الَْعَمِل أََحًدا َسأَلَُه، 
َوال أََحًدا َحرََص َعلَيِْه« متفق عليه، وروي عن النبي صلى الله عليه 

وسلم: »َمِن ابْتََغى الَْقَضاَء َوَسأََل وُكَِل إِلَى نَْفِسِه َوَمْن أُكْرَِه َعلَيِْه أَنْزََل 
ُدُه« )رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه(. اللَُّه َعلَيِْه َملًَكا يَُسدِّ

ورع السابقون عن تولي القضاء خشية التقصير: ذكر أبو عمر 
بن يوسف في كتاب »الوالة وكتاب القضاة« أن: »يزيد بن حاتم أراد 
أن يولي حيوة بن شريح القضاء فامتنع فدعا له بالسيف، فلما رأي 
ذلك أخرج مفتاًحا كان معه وقال: هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى 

لقاء ربي، فلما رأى األمير عزيمته تركه«.
أنواع القضاة )عادل ـ جائر ـ جاهل(: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: »الُقَضاُة ثاَلثٌَة: قَاِضيَاِن ِفي النَّاِر َوقَاٍض ِفي الَجنَِّة: رَُجٌل قََضى 
ِبَغيِْر الَحقِّ فََعلَِم َذاَك فََذاَك ِفي النَّاِر، َوقَاٍض ال يَْعلَُم فَأَْهلََك ُحُقوَق 
النَّاِس فَُهَو ِفي النَّاِر، َوقَاٍض قََضى ِبالَحقِّ فََذلَِك ِفي الَجنَِّة« رواه أبو 

داود والترمذي
القاضي العادل مؤيد من الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
يْطَاُن«  »إِنَّ اللََّه َمَع الَقاِضي َما لَْم يَُجْر، فَِإَذا َجاَر تََخلَّى َعْنُه َولَزَِمُه الشَّ

)رواه الترمذي
القاضي الجائر أظلم الناس: قال النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الله تعالى: »يَا ِعبَاِدي إِنِّي َحرَّْمُت الظُّلَْم َعلَى نَْفِسي، َوَجَعلْتُُه بَيَْنُكْم 
ُمَحرًَّما، فاَل تَظَالَُموا« رواه مسلم، فكيف بظلم القاضي المسلط على 

الدماء واألموال واألعراض؟! 
القاضي الجاهل مهلك لنفسه ولغيره: قال علي بن أبي طالب 
الناسخ  تعرف  »هل  الناس:  بين  يقضي  كان  لرجل  عنه  الله  رضي 
أمثال  في  الله  مراد  على  أشرفت  هل  قال:  ال،  قال:  والمنسوخ؟ 

القرآن؟ قال: ال، قال: إذن هلكَت وأهلكْت«.

مكانة القضاء يف اإلسالم
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التركيز والتفكير، والتي يتم  الرياضات واأللعاب الذهنية، تحتاج إلى  رياضة أو لعبة الشطرنج من أشهر 
لعبها على قطعة أو لوحة مقسمة إلى أربعة وستون مربعاً )8×8( ملونة باللونين األبيض واألسود أو األبيض 
والبنّي، بحيث تكون ملّونة باللونين كّل مربع من لون، ويمتلك كّل العب ستة عشر قطعة أو حجر، وكل قطعة 
تتحرك باتجاهات معينة ومحددة، وهذه القطع لكل العب هي كالتالي: الملك أو الشاه، والوزير أو الملكة، 
والجنود، أو البيارق، وحصانين، وقلعتان، وفيلّة عدد اثنان، ويكون الهدف من هذه اللعبة هو القدرة على حصر 

الملك بحيث ال يستطيع التحرك ألّي اتّجاه وهنا تنتهي اللعبة بهذه الخطوة.

تاريخ الشطرنج
لعبة معروفة في جميع دول  الشطرنج  أن  رغم 
العالم، فإنه حتى اآلن ليس هناك مصدر دقيق لمعرفة 
المنشأ األصلي لها.. يعتقد البعض أّن للشطرنج جذوراً 
صينيّة، وأّن اختراعه تّم قبل الميالد بـ 200 عام، من 
هان-  ساللة  أفراد  أحد  وهو  شين  هان  القائد  ِقبل 
التي حكمت  الصين  اإلمبراطورية في  السالالت  ثاني 
من عام 202 قبل الميالد حتى تفككها في عام 221 
ميالدي- وقد شهدت الصين خالل هذه الفترة تقدماً 
ملحوظاً في العلم واالختراعات بفضل تطبيق تعاليم 
وفق  وذلك  الحاكمة،  األسرة  ِقبَل  من  كونفوشيوس 
وتقول  بالشطرنج..  المتخصص   ،Ichesموقع ذكره  ما 
الرواية إّن هان كان أحد القادة وقد اخترع اللعبة من 
أجل تمثيل خطة إلحدى المعارك، ويقال أيضاً إّن هذه 
المعركة كانت واحدة من المعارك المهمة في التاريخ 
الصيني، لكن اسمها لم يذكر ولم يعرف ضد َمن كانت.
يعود  أصلها  أن  هي  شيوعاً  األكثر  الرواية  ولكن 
القرنين  بين  ما  فترة  في  اخترعت  حيث  الهند،  إلى 
الخامس والسابع الميالدي، على يد رجل هندي حكيم 
الحكيم  أّن  الرواية  تحكي  داهــر..  بن  صصه  يدعى 
شهرام  المستبد  الهندي  للملك  يثبت  أن  أراد  صصه 
فاخترع  المملكة،  في  يعيشون  الذين  الناس  أهمية 
هذه اللعبة التي تتكون من الملك، والوزير واألحصنة 
جميع  أهمية  اللعبة  خالل  وأثبت  والجنود،  والفيلة 
والمملكة..  الملك  حماية  أجل  من  العناصر  هذه 
اللعبة، وفهم خاللها أهمية  الملك شهرام أحّب هذه 
جميع األشخاص الموجودين في مملكته، وأمرهم بأن 
يلعبوا هذه اللعبة بشكل دائم، إضافة لعرض الذهب 
والفضة على الرجل الحكيم صصه بن داهر الذي رفض 
والفضة،  الذهب  هدايا  الحكيم  رفض  عندما  الهدية.. 
صصه  فطلب  يشاء،  ما  يتمنى  أن  عليه  الملك  عرض 
أول  له حبة قمح على  أّن توضع  وهو  متواضعاً  طلباً 
مربع من رقعة الشطرنج، وأن تتم مضاعفتها بمتوالية 
عددية، أي )1، 2، 4، 8، 16.. إلخ( حتى تنتهي مربعات 
صصه،  الحكيم  بطلب  شهرام  الملك  استهان  الرقعة.. 
إذ بدا له في الوهلة األولى أنه طلب سهل التحقيق، 

وطلب من خدمه تحضير الطلب له.
ملكم،  أمرهم  ما  بتنفيذ  الخدم  بدأ  وعندما 
القمح  من  األرضية  الكرة  محصول  كل  أّن  وجــدوا 
هو  إليه  وصلوا  ــذي  ال فالرقم  كافياً،  يكون  لن 
عشر  )ثمانية   18,446,744,073,709,551,615
و73  تريليون  و744  كوادريليون  و446  كوينتليون 
مليار و709 مليون و551 ألف و615 حبة قمح(.. أدرك 
الملك أن الرجل الحكيم أعطاه درساً ثانياً، تماماً مثل 
األحجار في الشطرنج، يجب أال نقلل من قيمة األشياء 
الصغيرة في الحياة، فزاد إعجابه به وقال له: »ال أدري 

مما أعجب أكثر أِمن الشطرنج أم من األمنية؟«.
التفكير إلى  انتقلت لعبة  الهند والسند  من بالد 
أحبوها  الذين  العرب  إلى  انتقلت  ومنها  فارس،  بالد 
العباسي،  العصر  خالل  الكتب  فيها  وألفوا  وأتقنوها 

مثل »كتاب الشطرنج« ألبي العباس أحمد بن محمد 
بالله  المعتضد  علّم  الذي  السرخسي  الطبيب  بن 
بيوت  »تضاعيف  وكتاب  بغداد..  في  الحسبة  ه  ووالَّ
الشطرنج« ألبي يوسف المصيصي، وكتاب »الشطرنج« 
ألبي زيد البلخي، وكتاب »منصوبات الشطرنج« ألبي 

إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح.
اإلسالمي  العالم  إلى  الشطرنج  وصل  عندما 
من  خاصة  كبيراً،  رواجاً  اللعبة  هذه  القت  والعربي 
ِقبل الخلفاء العباسيين هارون الرشيد وابنه المأمون، 
وذلك ألهمية اللعبة وقدرتها على تنمية العقل وتقوية 
المأمون  الخليفة  أّن  ويحكى  المعرفي..  التدقيق 
كان  الخالفة  عرش  وتسلمه  خراسان  من  قدومه  بعد 
الشطرنج معهم..  يستحضر كبار أهله من أجل لعب 
جاريته  مع  الشطرنج  يلعب  ما  دائماً  كان  أنه  كما 
وأدباً  وجهاً  الناس  أحسن  من  كانت  التي  »عريب« 
حتى  عصره  في  الشطرنج  شاع  وقد  وشعراً..  وضرباً 
أصبح جزًء من الحياة العامة والنمط الحضاري القائم.

بعد ذلك انتقلت لعبة الشطرنج إلى أوروبا عبر 
القرن  حوالي  لألندلس  اإلسالمي  الفتح  مع  إسبانيا 
من  ابتداء  أوروبــا  كامل  في  انتشر  وبعدها  العاشر 
إمارة  عبر  انتشرت  إنها  ويقال  عشر،  الحادي  القرن 
صقلية جنوب إيطاليا، إذ إّن إحدى الروايات تقول إن 
الملك شارلمان تلقى مجموعة قطع شطرنج هدية من 

عند الخليفة هارون الرشيد.

حركة القطع في لعبة الشطرنج
تتكون لعبة الشطرنج من 16 قطعة لكل العب، 
أي بما مجموعه 32 قطعة، والتي قد تُسمى أحجاراً، 

ولكل قطعة حركة خاصة بها، وهي كما يأتي:
القطع  أضعف  البيدق  أو  الجندي  يعد  الجندي: 
في لعبة الشطرنج إذ إن قيمته تساوي نقطة واحدة 
في اللعبة، وتكون حركة الجندي خطوة واحدة فقط 
فيها  التحرك  فيمكنه  األولى  الحركة  باستثناء  لألمام 
للخلف  الرجوع  يستطيع  ال  أنه  كما  لألمام،  خطوتين 
أو القفز فوق القطع األُخرى، وعند وصوله إلى نهاية 
اللوح ألي من الطرفين )الصف رقم 8 للجندي األبيض 
والصف رقم 1 للجندي األسود( فيُمكن استبداله بأي 
قطعة يختارها الالعب سواء ملكة، أو قلعة، أو حصان، 

أو فيل.
الحصان: يُعد الحصان من القطع القوية في لعبة 
ويتحرك  نقاط،  ثالث  تساوي  قيمته  إّن  إذ  الشطرنج؛ 
مربعين  بمقدار  يتحرك  أي   ،)L( حرف  شكل  على 
بشكٍل عامودي ومربع بشكٍل أفقي أو العكس، وهو 
قطع  فوق  القفز  تستطيع  التي  الوحيدة  القطعة 
المربع  إلى  ينتقل  أن  الشطرنج األخرى فهو يستطيع 
مساره،  في  قطعة  أي  إلى  النظر  دون  المطلوب 

ويُفّضل استخدامه في بداية اللعبة.
القوية  القطع  من  الفيل  يُعد  الضابط:  أو  الفيل 
نقاط،  إّن قيمته تساوي ثالث  إذ  الشطرنج؛  لعبة  في 
ويستطيع الحركة فقط بشكل قُطري وبعدد اختياري 

من المربعات دون أن يقفز فوق أي قطعة أُخرى؛ كل 
مربع  على  يوضع  أحدهما  بفيلين  اللعبة  يبدأ  العب 
أبيض واآلخر على مربع أسود، ومن الجدير بالذكر أن 
فيه  بدأ  الذي  المربع  لون  نفس  على  يبقى  فيل  كل 

حتى نهاية اللعبة، وذلك بسبب حركته القطرية.
إّن  إذ  القوية؛  القطع  من  القلعة  تُعد  القلعة: 
قيمتها تساوي خمس نقاط، وتتحرك في خط مستقيم 
عدد  وبأي  وعمودياً  أفقياً  االتجاهات  جميع  وفي 
القطع  فوق  القفز  يمكنها  ال  إنه  إال  المربعات،  من 
األُخرى، ويُفّضل عدم استخدام القلعة في بداية اللعبة 
أن  الممكن  ومن  ستعيق حركتها،  األُخرى  القطع  ألن 

يخسرها الالعب إذا بدأ بها.
اللعبة  في  األقوى  القطعة  الوزير  يعد  الوزير: 
فقيمتها تساوي تسع نقاط، إذ يستطيع الحركة بشكل 
اتجاه  أي  وفي  مستقيم  خط  شكل  على  أو  قطري 
المربعات،  من  عدد  وبأي  أفقياً،  أو  عمودياً  سواًء 
وهذا يجعله يجمع بين حركات القلعة والفيل، ولكنه 
على  الوزير  يوضع  الحصان.  مثل  الحركة  يستطيع  ال 
لونه الخاص عند إعداد لوح الشطرنج، فالوزير األبيض 
يوضع على المربع األبيض، والوزير األسود يوضع على 

المربع األسود.
الملك: يعد الملك أهم قطعة في لعبة الشطرنج، 
هو  لتحقيقه  الالعبَون  يسعى  الذي  الهدف  إن  إذ 
الوصول إلى ملك الالعب المنافس وأسره، وفي نفس 
يتحرك  إنه  إذ  القطع،  أضعف  الملك  يُعد  الوقت 
بمقدار حركة واحدة باتجاه مربع مجاور له، ويمكن 
أو  عامودياً  أي  اتجاه،  أي  في  الحركة  هذه  تكون  أن 
أفقياً أو قطرياً، وأسر قطع الخصم الموجودة بطريقه 
واحتجازها، إال أنه ال يستطيع الحركة باتجاه مربع عليه 
قطعة من نفس لونه، ومن الُمهم عدم تحريك الملك 
نحو األماكن التي تجعله مهدداً أو األماكن التي تُعرِّضه 
للهجوم، حيث يمكن أسر الملك من خالل محاصرته 
بقطع الخصم، كما ال يمكن وضع الملك بجانب الملك 
اآلخر مباشرًة، ألنه في هذه الحالة سيتم أسره من ِقبل 

الملك الخصم، مما يُسبب انتهاء اللعبة.

فوائد لعبة الشطرنج
تنمية مهارة التركيز: تتطلب لعبة الشطرنج تركيزاً 
أيضا  وتساعد  الالعب  بها  يقوم  خطوة  كل  في  كبيراً 
التفكير  تنشيط عملية  التركيز، مع  مهارة  تنمية  على 

وتشجيع الشخص على حل المشاكل والتعامل معها.
الشطرنج  لعبة  االجتماعي:  العالقات  توطيد 
متنوعة  خلفيات  من  الناس  بين  العالقات  وطدت 

وأعمار مختلفة وثقافات مختلفة خالل فترة انتشارها 
وتطورها في أنحاء العالم.

من  األشخاص  يتعلم  الفوز:  استراتيجيات  تعلم 
الرغم  الخسارة، على  تقبل  إلى  الشطرنج  خالل لعب 
الشطرنج  العب  أن  حيث  الفوز،  في  طموحهم  من 
يستطيع التعلم من الهزيمة واالستفادة منها واالبتعاد 
عن الطرق المؤدية لها، ليصبح جاهزًا لمواجهة الفشل 

والتحلي بالحكمة.
القدرة على إدراك التصرفات: من خالل المحاولة 
مع  الشخص  فإدراك  للفوز،  الحركات  أفضل  واختيار 
إذ  للغاية،  مهم  أمر  اختياراته  في  والتفكير  الوقت 
يعتمد على طريقة تفكيره بالنتائج سواء كانت جيدة 
أو سيئة، فالتسرع يؤدي بشكل عام إلى عواقب سيئة.

الشطرنج هي  لعبة  المهارات:  من  العديد  تعلم 
األعمار  لجميع  ومناسبة  التكاليف  منخفضة  لعبة 

خاصة ذوي االحتياجات الخاصة إذ أنها سهلة التعلم.
الشطرنج  لعبة  تساعد  بالنفس:  الثقة  تعزيز 
الخصم،  لدى  والضعف  القوة  نقاط  إليجاد  الشخص 
أيًضا  الفوز تساعد  أو  الخسارة  أسباب  ومحاولة شرح 
منافسة  خالل  من  الالعب  لدى  الثقة  تنمية  على 

األخرين.
إظهار ابداع الالعب: تساهم الشطرنج في إظهار 
والتحركات  الخطط واالستراتيجيات  اإلبداع من خالل 
حسب  ولكل  اللعب،  أثناء  الشخص  بها  يقوم  التي 

طريقته الشخصية.
الممارسة  خالل  من  المهارات:  بعض  تطوير 
مهارات  الشخص  واكتساب  الشطرنج  للعبة  الدائمة 
مختلفة يمكن تطبيقها في حياته اليومية، إذ أن هذه 
اللعبة تتطلب القدرة على مواجهة الصعاب والمشاكل 
الذي  الفوز  والتفكير في حلها بشكل سليم من أجل 

يتطلب الصبر وعدم التسرع في اتخاذ القرار.
على  الشطرنج  لعبة  تساعد  الدماغ:  تنشيط 
الحفاظ على صحة الدماغ، وهي من أفضل التمارين 
المناسبة للدماغ، من خالل القدرة على اتخاذ القرارات 
خالل  من  والبصري  التحليلي  بالجانبين  المتعلقة 

تدريب كال الجانبين في الدماغ.
الفوز  يعتبر  الضغط:  ومواجهة  بالهدوء  التحلي 
في الشطرنج من أهم األشياء في هذه اللعبة، حيث 
يتطلب الحفاظ على الهدوء والتركيز في نفس الوقت، 
فمهما تعرض الالعب للضغط ال ينبغي عليه التسرع 
بل عليه الحفاظ على الهدوء ليتخذ القرارات السليمة،  
لمواجهة  الواقعية  الحياة  في  ذلك  تطبيق  يمكن 

الضغوط المختلفة التي يتعرض لها الشخص.

رياضة الشطرنج الذهنية
 لعبة الساسة والملوك والعباقرة

لقد كان التطور التكنولوجي الهائل هو 
وقد  العشرين،  القرن  في  الفريدة  السمة 
أجمع الخبراء على أن أهم تطور تكنولوجي 
اختراع  هو  القرن  من  األخير  النصف  في 
تطويرها  أدى  فقد  السيليكون،  الكترونيات 
الصغرية،  بالشرائح  يسمى  ما  ظهور  إلى 
جميع  في  تقنية  ــورة  ث إلــى  أدت  والتي 
والطب،  والحوسبة،  كاالتصاالت،  المجاالت 

وغيرها.
ففي عام 1950م، لم يوجد غير التلفاز 
عشرة  فقط  هناك  كانت  واألســود،  األبيض 
حواسيب في العالم أجمع، ولم تكن هناك 
هواتف نقالة أو ساعات رقمية أو االنترنت، 
كل هذه االختراعات يعود الفضل فيها إلى 
الطلب  ازدياد  أدى  والتي  الصغرية  الشرائح 
َسهَّل  بشكل  أسعارها  انخفاض  إلى  عليها 
االلكترونيات  جميع  تصنيع  في  دخولها 

االستهالكية التي تحيط بنا اليوم.
برز  الفائتة،  القليلة  السنوات  خالل 
إلى األضواء مصطلح جديد ألقى بثقله على 
كبير،  بشكل  االهتمام  محط  وأصبح  العالم 
النانو«..  »تكنولوجيا  هو  المصطلح  هذا 
هائلة  بقفزة  تبشر  الواعدة  التقنية  فهذه 
ويرى  والهندسة،  العلوم  فروع  جميع  في 
كافة  على  بظاللها  ستلقي  أنها  المتفائلون 
العالمي  واالقتصاد  الحديث  الطب  مجاالت 
اليومية  الحياة  وحتى  الدولية  العالقات  و 
ستمكننا  بساطة  وبكل  فهي  العادي؛  للفرد 
من صنع أي شيء نتخيله؛ عن طريق صف 
البعض  بعضها  جانب  إلى  المادة  جزيئات 
ممكنة،  كلفة  وبأقل  نتخيله  ال  بشكل 
فلنتخيل حواسيباً خارقة األداء يمكن وضعها 
ولنتخيل  والدبابيس،  األقــالم  رؤوس  على 
الطبية  النانوية  الروبوتات  من  أسطوال 
ابتالعها  أو  الدم  في  حقنها  لنا  يمكن  التي 
لتعالج الجلطات الدموية واألورام واألمراض 

المستعصية.
يهتم  الذي  العلم  هو  تكنولوجي  نانو 
ومعالجتها  الصغر  متناهية  المادة  بدراسة 
الجزيئي والمادي، والعمل على  النحو  على 
ووسائل  متطورة  تقنيات  أحــدث  ابتكار 
النانو  ابعادها بما يسمى  جديدة قد تقاس 

جًدا  وضئيلة  جًدا  دقيقة  أبعاد  وهي  متر، 
مقارنة بالبكتريا والخلية الحية. 

النانو متر هو وحدة قياس تم تقديرها 
بجزء من األلف من الميكرو متر، وهو جزء 
متر  النانو  أن  أي  المليمتر،  من  األلف  من 
وتهتم  الميليمتر،  المليون من  هو جزء من 
هذه التقنية بخواص المواد على نطاق واسع 
أشباه  اختالف مجاالتها من  الرغم من  على 
المواصالت إلى ابتكار طرق حديثة متطورة 

قد تعتمد على التجمع الجزيئي.
المجاالت  أحــد  هــي  التقنية  هــذه 
الوثيق  وارتباطها  العلمية،  بالمواد  الخاصة 
الهندسة  العلوم المختلفة مثل  بالعديد من 
والفيزياء  الكيميائية  والهندسة  الحيوية 
والهندسة الميكانيكية، والتي تشكل العديد 
بدراسة  وتهتم  الفرعية  التخصصات  من 
متناهي  المستوى  المادة على  كافة خواص 

الصغر. 
رغبة  في  الــدول  من  الكثير  حاولت 
خاصة  ودراسات  علمية  أبحاث  عمل  منها 
حول هذه التقنية، وفي نفس الوقت سعت 
الكثير  بعمل  األخــرى  الــدول  من  العديد 
العلمية  والــدراســات  للبحوث  مراكز  من 
النانو،  لتقنية  تخصيصها  تم  قد  وجامعات 
والعلماء  الخبراء  من  نخبة  تكليف  تم  وقد 
لدراسة  العالية  الكفاءات  ذووا  المتميزين 

هذه التقنية ومحاولة تطورها. 
من  الكثير  التقنية  ــذه  ه ــواجــه  ت
وصعوبة  الذرات  تجزئة  بسبب  الصعوبات، 
السيطرة على كافة المواد التي تتكون منها، 
دقة  أكثر  أجهزة  إلى  ذلك  يحتاج  حيث 
الخاصة  الرؤية  وطــرق  الحجم  حيث  من 
بالجزيئات، هذا وتستخدم هذه التقنية في 
كالمجاالت  المختلفة  المجاالت  من  الكثير 
الزراعية والصناعية والبيئية وأيًضا العسكرية.
أي ظواهر  تتعامل مع  النانوية  التقانة 
مثل  الــنــانــوي؛  المستوى  على  بُنى  أو 
تتضمن  ان  يمكن  النانوية  الظواهر  هذه 
ظواهر  إلــى  ــؤدي  ت التي  كمومي  تقييد 
للمادة  جديدة  وبصرية  الكترومغناطيسية 
التي تقع في الوسط بين الجزيئات النانوية 
الظواهر  تتضمن  الضخمة؛  الصلبة  والمادة 

وهو  غيبس-تومسون-  تأثير  أيضا  النانوية 
انخفاض درجة انصهار مادة ما عندما يصبح 
قياسها نانويا، أما عن البنى النانوية فأهمها 

األنابيب النانوية الكربونية.
العلوم النانوية والتقانة النانوية إحدى 
هذه  واتصاالت  المواد  علوم  امــتــدادات 
الميكانيكية،  الهندسة  الفيزياء،  مع  العلوم 
الكيميائية  والهندسة  الحيوية،  الهندسة 
تشكل تفرعات واختصاصات فرعية متعددة 

ضمن هذه العلوم.
يبلغ  التي  األبعاد  يشمل  النانو:  قياس 
نانو  الـ100  غاية  إلى  واحدا  نانومترا  طولها 

متر.
علم النانو: هو دراسة المبادئ األساسية 
التي ال يتجاوز قياسه  للجزيئات والمركبات 

الـ100 نانو متر.
العلوم  لهذه  تطبيق  هو  النانو:  تقنية 

وهندستها إلنتاج مخترعات مفيدة.
أن  هو  النانو  مقياس  في  الفريد  األمر 
واآلالت  للمواد  األساسية  الخصائص  معظم 
كالتوصيلية والصالبة ودرجة االنصهار تعتمد 
على الحجم بشكل ال مثيل له في أي مقياس 
المثال  سبيل  فعلى  النانو،  من  أكبر  آخر 
يتبع  ال  الحجم  النانوي  الموصل  أو  السلك 
بالضرورة قانون »أوم« الذي تربط معادلته 
على  يعتمد  فهو  والمقاومة!؛  والجهد  التيار 
كما  السلك  في  االلكترونات  تدفق  مبدأ 
ال  فاإللكترونات  النهر؛  في  المياه  تتدفق 
ذرة  عرضه  يبلغ  سلك  عبر  المرور  تستطيع 
اآلخر..  بعد  الكترونا  عبره  تمر  بأن  واحدة 
باإلضافة  باالعتبار  الحجم  مقياس  أخذ  إن 
والفيزياء  للكيمياء  األساسية  المبادئ  إلى 
النانو  علم  فهم  إلى  المفتاح  هو  والكهرباء 

الواسع.

بعض تطبيقات تكنولوجيا النانو:
تمكن علماء ألمان من اكتشاف وسيلة 
المخطوطات  حفظ  بغية  جديدة  نانوية 
القديمة وحمايتها من التلف وتأثير العوامل 

الخارجية.
حقق  الهندسي  الميكانيك  عالم  في 
السيطرة  مجال  في  مذهلة  نتائج  الباحثون 

والتآكل  والصدأ  االهــتــراء  عمليات  على 
مجال  في  وكذلك  والكيميائي،  الميكانيكي 
حيث  الميكانيكي  االحتكاك  على  التغلب 
سيتم االستغناء عن مواد التزييت والتشحيم، 
وهذا ما يساعد على إطالة عمر اآللة وزيادة 

كفاءتها.
في مجال صناعة السيارات تم استخدام 
مجاالت  في  جديدة  نانوية  ومــواد  طرق 
في  والمساهمة  والعزل  والتغليف  الطالء 
صالدتها  ــادة  وزي السيارات  وزن  تخفيف 
الوقود؛  من  مصروفها  تخفيض  وبالتالي 
وهناك العديد من األبحاث في مجال تطوير 
ستكون  والتي  السيارات  عجالت  وتصنيع 
ظروف  مع  األتوماتيكي  التالؤم  خاصية  لها 
الخارجية  والعوامل  األرض  وطبيعة  الطقس 

األخرى.
تخزين  من  األلمان  الباحثون  تمكن 
المعلومات في ذرات قليلة وقراءتها، وإذا ما 
استمر النجاح في هذا االتجاه فإنه سيصبح 
قريبًا من الممكن تخزين كل ما تم إنتاجه 
من األدب العالمي على رقاقة بحجم الطابع 

البريدي.
آفاقاً  النانوية  التكنولوجيا  فتحت  لقد 
جديدة في المجال الطبي والجراحي، هناك 
روبوتات  تطوير  أجل  من  عديدة  دراسات 
الجسد  إلى  إرسالها  يمكن  والتي  نانوية 
وترميمها  المريضة  الخاليا  على  للتعرف 
األمــراض  محرضات  على  التعرف  وكذلك 
واألورام  المستعصية  ــراض  األم ومعالجة 

الخبيثة.
يمكن من خالل تقنية النانو تكنولوجي 
صنع سفينة فضائية في حجم الذرة يمكنها 
عملية  إلجــراء  اإلنسان  جسد  في  اإلبحار 
وقد  جراحة،  دون  من  والخروج  جراحية 
ورد في بعض البرامج التسجيلية أنه يمكن 
صناعة خاليا أقوى 200 مرة من خاليا الدم، 
بـ  ويمكنك من خاللها حقن جسم اإلنسان 
من  فتمكنه  الخاليا  بهذه  دمه  من   %  10

العدو لمدة 15 دقيقة بدون تنفس!!
تستطيع هذه التكنولوجيا الدخول في 
التي  الكهرومغناطيسية  الموجات  صناعات 
تتمكن بمجرد مالمستها للجسم على إخفائه 

يراها  ال  ثم  ومن  السيارة  أو  الطائرة  مثل 
من  تتمكن  كما  اختفاءها؛  ويعلن  الــرادار 
في  وطائرة  الحشرة  حجم  في  سيارة  صنع 
وغير  لألتربة  طارد  وزجاج  البعوضة  حجم 
التي  األقمشة  وأيًضا صناعة  للحرارة  موصل 
خروج  سهولة  من  بالرغم  الماء  يخترقها  ال 

العرق منها.
في  المتخصصة  كرافت  شركة  أنشأت 
األقسام  اتحاد  الماضية  السنوات  األغذية 
البحوث العلمية الختراع مشروبات مبرمجه؛ 
وال  له  لون  ال  مشروب  شراء  يمكننا  فقريبا 
والطعم  للون  جزيئات  نانو  يتضمن  طعم 
تردد  على  المكروييف  في  نضعه  عندما 
معين يصبح عندنا عصير ليمون وعلى تردد 
آخر يصبح هو نفسه شراب التفاح، وهكذا.

من  جيش  إطــالق  بإمكاننا  سيكون 
الرواصف غير المرئية لتتجول في بيتنا على 
السجاجيد والرفوف واألوعية محوله الوسخ 
إلى  إعادة تركيبها  إلى ذرات يمكن  والغبار 
محارم وصابون وأي شيء آخر بحاجه إليه ».
النانوية  األغلفة  تستخدم  كذلك 
المطلية بالذهب لتدمير الخاليا السرطانية، 
حوالي  النانوية  األغلفة  هذه  طول  ويبلغ 
خلية  حجم  من  أصغر  وهذا  نانومتر   120
السرطان بمقدار 170 مرة، وعند حقن هذه 
تلتصق  فإنها  الجسم  النانوية داخل  األغلفة 
يتم  ثم  ومن  السرطانية،  بالخاليا  تلقائياً 
تعريض تلك الخاليا ألشعة ليزر تحت األحمر 
ورفع  الذهب  تسخين  على  تعمل  والتي 
تلك  احتراق  إلى  يؤدي  مما  حرارته  درجة 
الخاليا وموتها، وتمتاز هذه الطريقة بالدقة 
النانوية  األغلفة  لصغر  نظراً  والموضعية 
المريضة  بالخاليا  وتركُزها  للخاليا  بالنسبة 
فقط مما يجعل الخاليا السليمة بعيدة عن 

مخاطر اآلثار الجانبية.
عن  عبارة  الحيوية،  النانو  مولدات 
بتوليد  تقوم  نانوية  كهروكيميائية  أجهزة 
الجسم  في  الدم  جلوكوز  من  كهربية  قدرة 
تشغيل  في  القدرة  هذه  تستخدم  ثم  ومن 
جسم  داخل  مزروعة  أخرى  نانوية  أجهزة 
اإلنسان مثل أجهزة ضبط النبض أو روبوتات 

حقن السكر النانوية.

تقنية النانو المذهلة حولت المستحيل إلى واقع
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يا من جنحت إلى البريق 
وتركت مرآة الوفاء، وصرت توغل في المرايا

يحتاجك البذل المنزه والطريق
رَِك المعبأ بالمزايا فانهض من الشَّ

تجوال قلبك في طريقك مرهق لكنه ُزبَُد العقيق
وحقولك الخضراء ملكك أنت تغرسها فتكتنز الخبايا

يا أيها الموعود بالمجد المعتق والرحيق
ال تخسرنَّ شعاعك الوضاء يودي بالرزايا

واقطع حبال الفتنة العمياء منسجماً مع الحبل الوثيق

إلى  فصل  من  الفصول  تقلب  بعد  األرض  أن  ذكر 
فصل، أي من الشتاء إلى الصيف أو العكس.. تبدأ بلفظ 
الله  فيرسل  العالم؛  ألهلكت  تركت  لو  وحشرات  أمراض 
الغبار؛ فتقوم هذه األتربة والغبار بقتلها، وتتراوح حجم 
حبة الرمل بحسب الحشرة فبعضها صغير يدخل عيونها، 
في  وبعضها  جوفها،  في  وبعضها  أنوفها،  يدخل  وبعضها 
أذانها، فتميتها؛ وأيًضا تلفظ األرض األمراض بعد الرطوبة 
خالل فصل الشتاء فال يقتلها ويبيدها إال الغبار.. فسبحان 
تكرهوا  أن  عسى  البالغة،  الحكمة  وله  التدبير  بيده  من 

شيًئا وهو خيًرا لكم.

هزاع المطريزيد الطهراوي 
وهج 

البصرية
الحكمة

 من الغبار  

وقفات تستحق التأمل
إذا أتتك رسالة تغضبك: تأخر في الرد عليها وال ترد عليها مباشرة؛ 
فبعد يوم ستجد نفسك ترد عليها رداً حكيماً أو أنك سترى أنها تافهة 

ال تستحق الرد.
سيقوم  القسوة  إال  بنفسك،  شيء  كل  ستتعلم  الحياة  هذه  في 

شخص آخر بتعليمها لك فال تجعله ينجح في ذلك.
أسِعدوا َمن تُحبُّون؛ قَبل أن تبُكوا َعلى َوداِعهم.

طالما أني لم أؤذ أحداً ال يهمني إن أحبني أحدهم أو لم يحبني، 
أنا لست على هذه األرض لتسلية البشر.

عادياً، واآلخر يراك  األذواق ليست متساوية  فأحدهم يراك شيئاً 
الجمال بعينه.

بعض األشخاص ليسوا مخلصين لك هم مخلصين الحتياجهم لك؛ 
بمجرد أن تتغير احتياجاتهم يتغير إخالصهم لك.

البعض رغم صغر سنه يفاجئك بنضجه وأسلوبه، والبعض اآلخر؛ 

رغم كبر سنه، يناقشك فيصدمك بصغر عقله.

هناك قلوب في عز جرحها تداويك؛ في عز ضعفها تقويك؛ في 

عز حاجتها تعطيك؛ في عز ألمها تبتسم لك؛ في عز شتاتها تلملمك؛ 

هنيئا لمن عثر عليها.

على من  تحنو  وال  أهانك،  من  تكرم  ال  النفس:  عزة  قوانين  من 

قسى، وال تحن لمن باع، وال تلجأ لمن أضل طريقك عمداً، ال تشتاق 

إلى من استغنى عنك.

 مشاعر الحزن واألحداث الُمحبطة، ليست سيئة في كل أحوالها 

فربما تكون هي الحافز الذي يدفعك إلى التغيير.

نحاول أن نُخفي مشاعرنا وننسى أن أعيننا تتحدث.

ثمة نوعان من الشقاء: األّول أالّ تحصل على ما تتمّناه، والثاني أن 

يأتيك وقد تأّخر الوقت وتغيّرت أنت، وتغيّرت األمنيات!

الفيتامينات المقوية للنظر الحامية للعني

نقصه   :  A فــيــتــامــيــن 
العين..  يسبب اإلصابة بجفاف 
الكبد،  في  الغذائية:  مصادره 
صفار البيض، السبانج، منتجات 

األلبان، والجزر .
عن  عبارة   :  E فيتامين 
مجموعة من مضادات األكسدة 
حماية  دورها  للذوبان،  القابلة 
الموجودة  الدهنية  األحماض 
األكــســدة..  من  العينين  في 
ــذور عباد  الــلــوز، ب مــصــادره: 

الشمس، زيت بذر الكتان.
على  يساعد   :  C فيتامين 
بإعتام  اإلصــابــة  من  الوقاية 
النظر..  وضعف  العين  عدسة 
كبيرة  بكميات  يوجد  مصادره: 
مثل  والخضروات  الفواكه  في 
القرنبيط،  اللفت،  الجوافة، 

والفلفل الحلو.

أفضل األوقات لرشب الماء
 بعد االستيقاظ من النوم مباشرة: حيث إن شرب الماء على الريق 
بل  فحسب،  الدموية  الدورة  وأنظمة  الداخلية  الجسم  أعضاء  ينشط  ال 
يجدد أيًضا الماء الذي فقده الجسم خالل النوم؛ وباإلضافة لتغذية الجسم 

والخاليا يساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي وحرق الدهون.
شرب الماء قبل النوم: وخاصة الماء الدافئ إذ يساعد على تخليص 
الجسم من السموم والفضالت وتحسين عملية الهضم كما ينشط الدورة 

الدموية ويبقي الجسم رطبا طوال الليل ويخفف آالم وتقلصات المعدة.
شرب الماء قبل االستحمام: حيث ينصح بشرب كوب من الماء الفاتر 
قبل االستحمام لألشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم؛ وذلك ألنه 

يساعدهم على خفضه بشكل جيد.
شرب الماء قبل تناول الطعام بنصف ساعة: ألنه يحسن صحة الجهاز 
الهضمي ويمنح شعوًرا بالشبع بالنسبة للذين يبحثون عن تخفيف الوزن.

للرياضيين والذين يواظبون على التمارين فشرب الماء بعد التدريب 
والتمارين مهم جًدا للجسم ألنه يجدد النشاط عن طريق تجديد السوائل 
التي خسرها الجسم خالل التمرين، كما يساعد الجسم على البقاء رطبا 
ويعيد معدل ضربات القلب إلى طبيعتها، باإلضافة لتخفيف الوزن، حيث 

أن شرب الماء يعزز الشعور بالشبع.

قانون الغاب أو رشيعة الغاب 
المقصود بقانون الغاب هو الحالة التي يحصل فيها الشخص صاحب القوة 
والنفوذ والوسائط والمصالح المشتركة، على ما يريد، في مقابل الشخص األقل 
قوة.. أي القوي يأكل الضعيف.. والبيئة التي تتوافق مع معنى قانون الغاب، هي 

البيئة التي يضيع فيها الحق.
كل  أن  بسبب  موجودة  تكون  التي  الفوضى  إلى  الغاب  قانون  يشير 

من  يتصرف  شخص 
بدون  نفسه  تلقاء 
بالقانون،  االستعانة 
مـــن أجــــل صــون 

الحقوق.
الغاب  شريعة 
عبارة يقصد بها حالة 
حيث  الفوضى  من 
شخص  كــل  ــوم  ــق ي
يريد  كما  بالتصرف 
بنفسه؛  حقه  وأخــذ 
ألسباب مختلفة منها 
ضعف األمن أو سوء 

السلطة.. سوء السلطة: سوء اإلدارة واستشراء الفساد.
القانون  هذا  وتحت  القوة!  قانون  سوى  قانون  يوجد  ال  الغاب  عالم  في 
الطيور  الغابة!  الحياة في  القوي محوَر  كائنات! ويظل  وتتسيَّد  كائنات،  تموت 
الصغيرة تتعرض أعشاُشها لغزوات من الطيور الجارحة، والحيوانات األليفة تعاني 
َعسف الحيوانات المفترسة، كما يحاول اإلنساُن- في الغابة- أن ينأى بنفسه عن 
قانون القوة، بالسكنى في أعالي األشجار أو في الكهوف المحيطة بالغابة والتي 

ال تصلها الحيوانات المفترسة. وهكذا تظل الغابة بال حق وال عدل وال جمال.
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