
إضـاءة

واألمن  السالم  تنشد  اليمنية  الجمهورية 
وأشقائها  جيرانها  ولكل  لها  واالستقرار 
العنف  وضد  الحرب،  تنبذ  وهي  وأصدقائها، 
بكل أشكاله، وتؤمن بالحوار لحل كافة القضايا 
وتجاوز كافة المشكالت والخالفات... الشعب 
اليمني طوال تاريخه المديد لم يركعه الفقر 
الحاجات  تذله  أو  الحياة  وشظف  والجوع 
للمواجهة  سبيالً  كانت  وإنما  المعيشية.. 
بعمق  فإنه  الحضارة؛  ولبناء  لالبتكار  وحافزاً 
إيمانه وحكمته وبتوظيف إمكانيات اقتداره 
أفراداً ومجتمعاً ودولة قادر على التغلب على 
المفروضة  واالقتصادية  المعيشية  المعاناة 
عليه من قبل من يناصبونه العداء، وبالتعاون 
الذين  واألصدقاء  األشقاء  كل  مع  الصادق 
والتعاون  ــاء  اإلخ ــر  أواص بشعبنا  تربطهم 
دائماً  القابلة  المشتركة  المصالح  وروابــط 

للتوسع والنماء.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح
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اليمن وثالثي الهدنة والحرب والسالم
ال تزال الضبابية تخيم على المشهد السياسي اليمني رغم تصريحات 
المكونات  فيما  واإليجابية،  التفاؤل  طابع  عليها  غلب  التي  الكثير 
تحقق  منتظرة  المؤقت  بالكمون  لعناصرها  توعز  المؤدلجة  السياسية 
الضمانات التي التزمت بها القوى اإلقليمية والدولية الراعية للمشاورات 
الضعف  من  الشديدة  المعاناة  مع  والمكولسة،  المعلنة  والمفاوضات 
للسلطة  للوصول  الهوجاء  واالستماتة  الحمقاء  التصرفات  جراء  واإلذالل 
الوطنية  الرؤية  وغياب  المواقف،  تقدير  وسوء  مشروعة،  غير  بطرق 

الخادمة للشعب والحامية للوطن.
وبالنسبة للمليشيات الحوثية فهناك من يقول بأنها على ما يبدو من 
خالل حرب السنوات الماضية: أنها حصان طروادة، الذي تمت صناعته 
والحفاظ عليه وترسيخ وجوده لتحقيق مشروع الشرق األوسط الجديد 
الشواهد  ولعل  العربية؛  الجزيرة  جنوب  من  الجغرافية  المساحة  في 
التحالف  يحقق  لم  عندما  خصوًصا  تصور؛  هكذا  مثل  تؤكد  المعاشة 
من  والتخلص  الشرعية  بدعم  يذكر  شيء  المعلنة  أهدافه  من  العربي 

المليشيات اإلرهابية الحوثية.
تدويل اليمن جًوا وبًرا وبحًرا، ونزع االستقاللية عنها؛ وإدراجها تحت 
والتنافس  العقيم،  والصراع  الداخلية،  الخالفات  عن  ناتج  السابع؛  البند 
غير الشريف على السلطة من قبل قوى ضعيفة أخالقًيا، هزيلة وطنًيا ال 
تمتلك قرارها وال مشروعها وال تقرير مصيرها وال حتى ضمانات »بقاءها 
ربيع  في  النظام  على  انقلبت  ومموليها«؛  رعاتها  استدامت  وال  الذاتية 
وقت  من  الدولة  منظومة  اختراق  مارست  أن  بعد  المشؤوم؛  2011م 
واإلرهاب  بالمؤامرات  وأخرى  والديمقراطية  الشراكة  باسم  تارة  مبكر؛ 
تحتاج  وال  للعيان  واضحة  حمقها  نتائج  هي  وها  واالرتــزاق؛  والعمالة 

لشرح أو تفصيل؛ يدركها العام قبل الخاص.
تحمل  مع  والندم  األمور،  ضبط  بإعادة  كفيل  اليوم  وحده  السالم 
نقية  بنوايا حسنة صافية  وتدمير،  تخريب  من  بدر  ما  على  المسؤولية 
المتزامن مع قبول اآلخر والتعايش ضمن  مصحوبة باالعتراف باألخطاء 
الثوابت الوطنية المتمثلة بالجمهورية والوحدة والديمقراطية واالستقالل، 
الوطنية  للقضايا  فداًء  وأرواحهم  بذلوا دماءهم  الذين  للشهداء  والوفاء 
وحتى المغرر بهم هنا وهناك، فقد أرووا األرض اليمنية بدمائهم الزكية، 

والله يتولى السرائر، وأمام عدله يتقاضى الخصوم.
الجنوح للسلم بالتوافق أو باإلمالء إيجابي؛ من الضرورة أن يلحقه 
التي  وباألخص  والقضايا  اإلشكاالت  لكافة  عاجلة  معالجة  مبادرات 
الفوري  كالوقف  ذكرها  نجدد  المواطنين؛  حياة  مباشر  بشكل  تمس 
الموظفين  رواتب  وصرف  الوطنية،  العملة  ودعم  النار،  إلطالق  والتام 
وتوفير  الجرحى،  ومعالجة  والمعتقلين،  األسرى  وإطالق  رجعي،  بأثر 
خطاب  ووقف  األلغام،  ونزع  الغذائية،  والمواد  واألدوية  المحروقات 
من  ضير  وال  وجًوا،  وبحًرا  بًرا  الدولية  المعابر  وفتح  والكراهية،  الفتنة 
الرقابة الدولية واإلقليمية مؤقًتا؛ ورفع العقوبات الدولية عن المظلومين؛ 
للداخل،  التنفيذية  السلطة  وعودة  السابع،  البند  من  اليمن  وإخراج 
والضغط على القوى والمكونات السياسية بتسمية مرشحيهم لالنتخابات 
بما فيهم المليشيات؛ وتفعيل مجلس النواب ألداء آخر مهامه الوطنية، 
الحقوق  إعادة  مع  أضرار،  من  به  تسببوا  ما  مسؤولية  الجميع  وتحمل 
والممتلكات ألصحابها؛ وإعادة موظفي الدولة للمؤسسات الرسمية مع 
التقيد التام باللوائح واألنظمة حتى يتم البت في اتفاقات جوهرية لكافة 
والقانون  الدستور  ضوء  على  الدولة  ومهام  وشكل  أطر  ورسم  القضايا، 

المعمول به ما قبل 2011م....
واآلالم  األوجــاع  صناعة  في  شاركوا  واألصدقاء  األشقاء  دام  وما 
والمعاناة والكوارث للشعب بشكل مباشر وغير مباشر؛ يتوجب عليهم 
الصعداء  تنفس  للشعب  ليتسنى  باليمن؛  خاص  مارشال  مشروع  إنشاء 
وعودة الروح؛ فيضمن عالقات ندية ودية أخوية، وصداقات تبادل مصالح 
واستثمارات استراتيجية؛ وتعاون اقتصادي وأمني يحقق الرخاء واالزدهار 
واألمن القومي  واالستقرار المحلي واإلقليمي والعالمي؛ مع تضافر جهود 
الجميع لرفض ومحاربة التطرف واإلرهاب والتعدي والطغيان، واللجوء 
للمحاكم الدولية لفض النزاعات وحل المشكالت الحالية والمستقبلية إن 
طرأت كجزء من نظام عالمي متكامل ومنضبط، الجميع فيه متساوون 

في الحقوق والواجبات العامة والخاصة.

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.

مؤسسة الصالح االجتامعية تدشن مرشوعها الخريي 

السنوي ملساعدة األرس اليمنية النازحة جراء الحرب

»اإلنسانيات الرقمية« رهانات المجال البحثي واألكاديمي
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الوطن
 بني األمل واآلالم

حقيقة افتقار الهوية للهوية
 وانتاجها للسموم واألوبئة

المعاناة اإلنسانية يف اليمن
كارثة مكتملة األركان

محمد العماد وعبر صفحته الموبوءة بالكراهية، يدعو ليلة 
أمس الى اعتقال جميع المعارضين السياسيين ومنتقدي الفساد 
والتنطع  الوشاية  من  متقدمة  كحالة  صنعاء!  في  المتواجدين 
ورغبة اإلنتقام.. حالة مرضية لم تحدث قط عبر تاريخنا اليمني 
يبدو  ما  على  اليوم  ولكنها  والقادمة،  والحالية  الماضية  وفتراته 
والتشكيك،  واالتهام  والمكر  والخبث  واألنانية  النكاية  من  نوع 
بغرض النّيل من بقايا أصوات الشعب المكملة للعملية السياسية 
المنغلق،  الديني  بشكله  والمتطرف  الفاسد  الواقع  مواجهة  في 
تبث  وشخصية  والصحافة،  لإلعالم  مسيء  صوت  العماد  محمد 
الوسط  في  المتعمد  بالتخوين  والمغاالة  والكراهية  الفتنة 
السياسي والنخبويي، وانتماءه ألي سلطة يجعل منها شكاًل رديًئا 
العماد  والمجتمعية..  الشعبوية  الثنايا  في  ومكروًها  ووضيًعا 
وعبر مملكته اإلعالمية يحاول منذ سنوات إزاحة من تبقى في 
تتجاوز  ال  بأساليب  قضاياهم،  وتصدر  الناس  واجهة  صنعاء عن 
النذالة والتخوين والمرض السيكولوجي المؤثر جًدا على أصحاب 

النفوس المغرضة والمريضة.
الخوف  من  جنونية  حالة  يعيش  أيام  ومنذ  الشخص  هذا 
هادي  منصور  عبدربه  إقالة  بعد  خصوًصا  والتوجس،  والهذيان 
عن رئاسة الشرعية، وهو والد الرجل الذي يمّول قناته الفضائية 
ووفًقا  سابقين،  بحسب صحفيين  المعلومة  هذه  سنوات..  منذ 
أو  هــادي،  جالل  وأخــرى..  فترة  بين  تأكيدها  يتم  لتسريبات 
الممّول الفعلي لمحمد العماد سيكون مع قادم األيام واألعوام بال 
سلطة وبال فخامة وبال موارد ضخمة، ليستمر تمويله لقناة الهوية 
مجنون..  كل  رأس  في  الجنون  يبعث  أمر  بحق  وهو  الفضائية، 
ولكن وبدون االهتمام كثيًرا لشخصية أي معتوه دعوني أخبركم 
شيًئا عن أصوات السياسيين والمثقفين المتواجدين في صنعاء، 
على  والتهديد  والتشكيك  والمصالح  التخوين  وموجة  خصوًصا 

عيالهم،  وبين  بيوتهم  في  الباقين  المناضلين  أرقى  عن  أوجها.. 
عن الصادقين والمرتبطين بقضايا شعبهم ومجتمعهم، ومع كل 
المغريات والعروضات لم يختاروا ذواتهم وأبناءهم، ولم يفضلوا 

النجاة بأنفسهم من مغبة ما صنعه المتحاربون بالوطن.
كما  الخارج،  من  التمويل  عبر  يأتي  ال  الحقيقي  النضال 
رحم  من  دائًما  ينبثق  االستبداد  ضد  والكفاح  العماد،  يفعل 
التنميق  المضطهدين، ما سوى هذا مغاالة في  الواقع ومجتمع 
الكاذب للذات المهزومة، وتكريس برجماتي مبتذل لطموحاتهم 
التقدم  أو  السياسي  للنضال  الحقيقي  المغزى  المستقبلية؛ 
حينما  بفاعلية  يتشكل  والتهديدات  العواقب  لمواجهة  الشجاع 
بين  من  الداخل،  من  الشعبي،  الوسط  من  قادًما  الفعل  يكون 
وحماسة  بجراءة  والمحاصرين،  المسحوقين  ومجتمع  الجماهير 
وشجاعة ال تتكرر، وتمثيل الناس المنتظرة لمن يتقدمها ويتصدر 
مواقفها، هو الضمير الباقي، وهو القول الصادق، وهو الشجاعة 
الفذة، وهو الجهاد العظيم، وهو الحرية االستثنائية، وهو ما ال 

يعلم عنه العماد شيًئا، وما ال يمكنه تذوقه طيلة حياته!
محمد العماد سبق وأن هددني ذات يوم، لكنه شكل عاجز 
جبانة  وطريقة  سافر  وتنطع  والمروءة،  األخالق  معاني  كل  عن 
لم تعد تخيف األخرين، ومع هذا كله عليه أن يتذكر بأن الناس 
يعرفون جيًدا من هم األبواق الخسيسة، ومن هي األصوات الباثة 
للكراهية والحقد والفتنة بين فئات الشعب وتشكيالته المختلفة، 
والمخونين  والموبوئين  المتسلطين  بقية  مع  جميًعا  هؤالء 
ألصدقاءهم وأقرانهم يذهبون للنسيان دائًما، وعاقبتهم مزرية، 
وصفحات أسماءهم ملطخة بالكثير من العار، وسيأتي يوم قادم 
أولئك  واحًدا من  اليوم  تعرفون  قائلين: هل  الناس  فيه  يتساءل 
المعتوهين؟ سيجيب الجميع بصوتهم الشعبي الواحد: كال كال، 
لقد طمسهم الشعب من خياالتهم وعقولهم وذاكرتهم، ولم يبَق 
من أشكالهم شيًئا سوى العار والنذالة والكثير من الفتنة والخيانة 

وتهديد األبرياء.

أهم  من  هي  النسانية  المعاناة  أن  عليه  المتعارف  من 
واآلالم  المآسي  إن  بل   ، والصراعات  الحروب  وإفــرازات  نتائج 
لن  لذلك  للحرب،  األبرز  العنوان  هي  أنواعها  بكل  واألحــزان 
وتاريخ  حياة  في  المطلق  الشر  هي  الحرب  بأن  قلت  إذا  أبالغ 
البشر، فخاللها تسفك الدماء وتتعطل القوانين والشرائع، وتنتهك 
ويتيتم  النساء  وترمل  المحرمات،  وتباح  والحريات،  الحقوق 
األطفال، وتصبح السلبية والحقد والكراهية والعنف هي السائدة 
المعاناة  تتبلور  سوداوية  أجــواء  هكذا  ظل  وفي  والحاكمة، 
اإلنسانية كواقع مخيف ومرعب، يجتاح حياة الشعوب المنكوبة 
الحرب وهم من  وقود  فهم  الشعب،  وعامة  البسطاء  وخصوصاً 
تدور رحاها فوق رؤوسهم، وهم من يدفعون فاتورتها الباهظة 

من دمائهم ودموعهم وأوجاعهم ..!! 
الفقر  من  اليوم  اليمني  الشعب  أبناء  غالبية  يشهده  وما 
الطبيعية  النتيجة  هو  اإلنسانية،  والمعاناة  والفاقة  والجوع 
لتراكمات سبع سنوات من الحرب، التي عطلت حياتهم وأغلقت 
أبواب الرزق في وجوههم، وأحرمتهم من أبسط مقومات الحياة، 
ولن أبالغ إذا قلت بأن أحوالهم لم تعد تسر ال عدو وال صديق، 
األبرز لحياتهم، بعد أن فقدوا  العنوان  الفقر هو  لقد أصبح  بل 
فعلى  وحقوقهم،  مرتباتهم  من  حرموا  ان  وبعد  الرزق،  مصادر 
سبيل المثال من كان يعتمد على مرتبه الشهري وجد نفسه بين 
ومع  أطفاله،  وقوت  قوته  يجد  ال  معدماً  فقيراً  وضحاها  عشية 
مرور سنين الحرب وتطاولها تعمقت معاناتهم وزادت مآسيهم، 
الفقيرة  الطبقة  توسع  حساب  على  المتوسطة  الطبقة  لتتآكل 

المسحوقة، التي باتت تشكل غالبية سكان اليمن.
كارثة  اليمن  في  اإلنسانية  المعاناة  من  يجعل  ذلك  كل 
مكتملة األركان، كارثة بكل ما تعنية الكلمة من معنى، في ظل 

األممية،  والمنظمات  الدولي  المجتمع  وصمت  وتغاضي  تهاون 
وال مباالة األطراف المتصارعة، كل ذلك يجعل من وقف الحرب 
والجوع  الفقر  ويالت  من  إلنقاذ شعب  عاجلة،  إنسانية  ضرورة 
المعاناة  فحاالت  ومعالجتها،  تخفيفها  على  والعمل  والمعاناة، 
والفقر والفاقة قد وصلت لدرجة حرجة جداً، ال يمكن السكوت 
يعاني  شعب  على  ومأساوية  كارثية  ستكون  نتائجها  ألن  عنها، 
االقتصادية  الموارد  نتيجة شح   ، القومي  الدخل  تدني  أصالً من 
األمور  تلك  كل  السكانية،  الكثافة  وزيــادة  والمائية  المادية 
المعاناة  جعلت  الحرب،  من  سنوات  لسبع  باإلضافة  مجتمعة 
أبناء  غالبية  على  المهيمنة  الحالة  هي  صورها  بكل  اإلنسانية 
لمشروع  يحتاج  وكارثي  مأساوي  وضع  وهكذا  اليمني،  الشعب 
عربي وإقليمي وأممي لإلنقاذ، كمشروع مارشال الذي قامت به 
نقطة  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  أوروبا  وإنقاذ  لدعم  أمريكا 

آخر السطر..!!

أ/ حاشد أبو شوارب

أ/ أمين منصور

أ/ ماجد الحرازي

أ/  إبراهيم ناصر الجرفي

بالرغم من تخفيض بعض الدول إنفاقها العسكري 
اإلنفاق  مجمل  في  االرتفاع  ظل   ،2021 عام  في 
العسكري العالمي هو االتجاه المهيمن على توجهات 
اإلنفاق  ارتفاع  في  انعكس  الذي  األمر  وهو  الدول، 
الشمالية  أمريكا  باستثناء  األقاليم،  بكافة  العسكري 
النخفاض  نتيجة  فيها  العسكري  اإلنفاق  تراجع  التي 
أن  إغفال  يمكن  وال  األمريكي؛  العسكري  اإلنفاق 
من  بعدد  ترتبط  العسكري  اإلنفاق  في  الزيادة  هذه 

المحفزات والدوافع الرئيسة المتمثلة فيما يلي:
الروسية:  التحركات  من  األوروبــي  التخوُّف   –1
خالل  ــا  أوروب شــرق  في  الروسية  السياسة  ــارت  أث
في  روسيا  تدخل  بعد  وخاصًة  الماضية،  السنوات 
الكثير  2014؛  عام  القرم  جزيرة  شبه  وضمها  أوكرانيا 
من الهواجس األوروبية، وخصوصاً أن موسكو استمرت 
في مسار التصعيد عبر التهديد بتنفيذ عملية عسكرية 
األولى  والشهور   2021 عامي  مدار  على  أوكرانيا  ضد 
السياق  هذا  شكَّل  عليه،  وبناًء  2022م،  عام  من 
المأزوم في شرق أوروبا محفزاً على اإلنفاق العسكري 
السنوات  خالل  الزيادة  في  استمر  الذي  األوروبــي، 
كورونا؛  جائحة  تداعيات  عن  النظر  بصرف  الماضية 
األوروبي  العسكري  اإلنفاق  كان  المثال،  سبيل  فعلى 
ر بـ299.2 مليار  خالل أعوام 2019 و2020 و2021 يُقدَّ
دوالر  مليار  و350.845  دوالر  مليار  و313.48  دوالر 

على التوالي.
يستمر  أن  توقعات  ثمة  فإن  السياق،  هذا  وفي 
إلى  نظراً  الزيادة،  في  األوروبــي  العسكري  اإلنفاق 
من  العديد  اعتقاد  وإلى  الروسية،  السياسات  طبيعة 
على  القدرة  تمتلك  روسيا  أن  الناتو  حلف  مسؤولي 
وربما  متعددة،  مواقع  في  متنوعة  تحديات  خلق 
متماسكة  استجابة  تشكيل  على  الحلف  قدرة  تقوض 
وسريعة، وهو أمر ال يقتصر على شرق أوروبا ومناطق 
بعض  إلى  يمتد  بل  فقط،  لروسيا  التاريخي  النفوذ 
حيث  الشمالي؛  القطب  غرار  على  األخرى،  المناطق 
قلق  التحتية هناك  البنية  في  الروسي  االستثمار  يثير 
تركيز  إعادة  يفسر  ما  هذا  ولعل  الناتو،  حلف  دول 
وزيادة  القدرات  تطوير  على  الغربية  الدول  انتباه 
التدريبات؛ وذلك من قبيل تدريبات االستجابة الباردة 
cold response التي من المزمع أن تُجَرى في ربيع 
دول  من  جندي  ألف   40 نحو  بمشاركة   2022 عام 
حلف الناتو؛ وذلك بقيادة النرويج، وهي المناورة التي 

عسكرية  مناورة  أكبر  تكون  قد  بأنها  البعض  يصفها 
داخل القطب الشمالي منذ نهاية الحرب الباردة.

الدولي:  النظام  قيادة  على  التنافس  تصاعد   –2
ال يزال التنافس على قيادة النظام الدولي واحداً من 
اإلنفاق  التزايد في  الرئيسية على استمرار  المحفزات 
الصادرة  والتصريحات  فالوثائق  العالمي؛  العسكري 
عن القيادة األمريكية تؤكد ضرورة مواجهة التهديدات 
التي تمثلها كل من روسيا والصين؛ وذلك مع التركيز 
بصورة رئيسية على بكين التي ينظر إليها العديد من 
صانعي القرار في واشنطن على أنها التهديد الرئيسي 
وزير  ث  يتحدَّ وهنا،  العالمي..  ونفوذها  لواشنطن 
الردع  مفهوم  عن  أوستن”  “لويد  األمريكي  الدفاع 
إلى  يُشير  الذي   integrated deterrence المتكامل 
والدبلوماسية وكذلك  االقتصادية  األدوات  بين  الجمع 
سياسة التحالفات في إطار شامل للتعامل مع صعود 

الصين وردعها.
األمريكي  العسكري  اإلنفاق  تراجع  من  وبالرغم 
خالل عام 2021 فإن الواليات المتحدة ال تزال الدولة 
الصين  عن  شاسع  بفارق  اإلنفاق  حيث  من  الكبرى 
تطمح  األمريكية،  الرؤية  هذه  مقابل  وفي  وروسيا، 

الصين  ــن  م ــل  ك
تعزيز  إلى  وروسيا 
في  حــضــورهــمــا 
الــدولــي،  النظام 
اقتناعهما  ظل  في 
تمتلكان  بأنهما 
الــــقــــدرة عــلــى 
في  ــة  ــارك ــش ــم ال
النظام،  هذا  قيادة 
وبناًء عليه حرصت 
على  الــدولــتــان 
قدراتهما  تطوير 

خالل  من  أو  المخصصات  بزيادة  سواء  العسكرية، 
تطوير منظومة التسليح، وامتالك أسلحة أكثر تقدماً.

3– اتجاهات تعزيز الحضور في الهندوباسيفيك: 
الدول  األخيرة عن طموحات بعض  السنوات  كشفت 
مناطق  في  واألمني  العسكري  حضورها  تمديد  نحو 
منطقة  ذلك  على  األهم  النموذج  ولعل  مختلفة.. 
من  عدد  اهتمام  استقطبت  التي  الهندو–باسيفيك 
عدد  بدأ  إذ  األوروبية؛  القوى  ومنها  الدولية،  القوى 
أمني  لدور  رؤيتها  صياغة  في  األوروبية  الدول  من 
سبيل  فعلى  والهادي؛  الهندي  المحيطين  منطقة  في 
المثال، تنص وثيقة استراتيجية الهندو–باسيفيك لعام 
2021 الخاصة بفرنسا على أنها تهدف إلى زيادة قابلية 
التعاون مع الشركاء اإلقليميين، بما في ذلك أستراليا 
والهند واليابان والواليات المتحدة، مع إجراء عمليات 
انتشار وتدريبات.. كما نشرت ألمانيا خطوطاً عريضة 
لسياستها في الهندو–باسيفيك في عام 2020، وتعتزم 
التدريبات وعمليات  في  نطاق وجودها  توسيع  أيضاً 
أن  المزمع  الصدد، من  اإلقليمية.. وفي هذا  االنتشار 
 Pitch تمرين  في   ،2022 عام  خالل  ألمانيا،  تشارك 
Black الذي تقوده أستراليا، كما تخطط برلين لتعزيز 
ــات الــدفــاع  شــراك
الثنائية مع أستراليا 
وجه  على  واليابان 
ومن  الخصوص.. 
تتعاطى  جهتها، 
مع  ــا  ــي ــان ــط ــري ب
الهندو– منطقة 

كمنطقة  باسيفيك 
حيوية بالنسبة إلى 
األمنية  المصالح 

واالقتصادية لها.
تصاعد   –4

التوترات في الشرق األوسط وآسيا: ال ينفصل استمرار 
عن  العالمي  العسكري  اإلنفاق  معدالت  في  التزايد 
منطقة؛  من  أكثر  في  المحتدمة  اإلقليمية  الصراعات 
الصراعات محتدمة في  الشرق األوسط، ال تزال  ففي 
المنطقة بالرغم من حالة التهدئة العسكرية في بعض 
الملفات على غرار الملف الليبي، وخاصًة مع مواصلة 
السياسة اإلقليمية إليران وطموحات التوسع المهيمنة 
شهد  اإليراني  العسكري  اإلنفاق  أن  والالفت  عليها.. 
ارتفاعاً واضحاً، حسب تقرير التوازن العسكري، خالل 
عام 2021 ليصل إلى 25 مليار دوالر مقارنًة بـ16.55 
اإلنفاق  مليار دوالر في عام 2020. وفي مقابل هذا 
اإليراني، عملت إسرائيل –التي تنظر إلى إيران كتهديد 
عام  العسكري خالل  إنفاقها  زيادة  على  لها–  رئيسي 
بـ17.23  مليار دوالر مقارنًة  إلى 20.23  ليصل   2021
ديناميات  كانت  كما   ..2020 عام  خالل  دوالر  مليار 
التنافس اإلقليمي حاضرة في النطاق اآلسيوي؛ فدولة 
الذي   ،2021 في  العسكري  إنفاقها  زادت  الهند  مثل 
ر بـ65.08 مليار دوالر مقارنًة بـ63.51 مليار دوالر  يُقدِّ
خالل عام 2020، وهو التوجه المرتبط بالصراع القائم 
على  عــالوًة  والصين،  باكستان  من  وكل  الهند  بين 
لسيطرة  المحتملة  االرتــدادات  من  الهندي  التخوف 

حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.
غير  من  الفاعلين  تهديدات  حدة  تزايد   –5
موجة  بزوغ  عن  الماضية  السنوات  كشفت  الدول: 
جديدة من التهديدات غير التقليدية أمام الدول، وفي 
غير  من  العنيفين  الفاعلين  تهديد  تصاعد  مقدمتها 
المسلحة  الميليشيات  المتنوعة من  والنماذج  الدول، 
أسلحة  تمتلك  باتت  التي  اإلرهابية  والتنظيمات 
المثال  ولعل  الدول؛  أمن  تهديد  على  قادرة  متطورة 
األبرز على ذلك ميليشيا الحوثي، والتطور الحادث في 
قدراتها التسليحية؛ وعالوًة على ذلك، فقد باتت الدول 
السيبرانية  التهديدات  من  متنوعة  مجموعة  تواجه 
العسكرية  قدراتها  تطوير  إلى  الدول  دفعت  التي 
التغير المناخي الذي يعد  السيبرانية؛ ومن ذلك أيضاً 
سيما  ال  للدول،  التقليدية  غير  التهديدات  من  واحداً 
أنه قد يلعب دوراً محفزاً إضافيّاً على نشوء صراعات 
ونفقاتها  الدول  جيوش  على  جديدًة  ضغوطاً  تفرض 

العسكرية.

يأتي تحليل عالقات القوة عبر تحليل دور القوة 
في العالقة الثنائية بين دولتين أو عدة دول، أو تحديد 
على  يتوقَّف  ال  ما، وهو  تأثيرها في صراع  اتجاهات 
على  وإنما  ونوعيتها،  واحد  طرف  قوة  عناصر  حجم 

شكل ميزان القوة بين قدرات الطرفين ومضمونه.
فالقدرات التي تمتلكها دولة من الدول، مقارنة 
األساسية  العناصر  من  تعتبر  األخرى،  الدول  بقدرات 
جوهر  تشكل  التي  المياومة  أو  التفاوض  عملية  في 
موازين  فأهمية  وحوارها؛  الدولية  اإلرادات  صدام 
القوة كمفتاح لفهم التفاعالت الدولية تأتي من عدم 
وجود قواعد ملزمة وأدوات تنفيذية عامة في معظم 
القوانين  مثل  الدول،  عالقات  تحكم  التاريخ  فترات 
الدول  داخل  الجريمة  أو  فالمخالفة  الدول،  داخل 
ال  فذلك  الدولي  المستوى  على  أما  بالعقوبة،  تواجه 
يحدث إال في حاالت استثنائية ال يمكن الركون إليها، 
تحاصرها  أو  األخــرى،  األطــراف  تقصف  قد  فالدول 
بالضرورة  اقتصاديًا، وربما تغزوها، من دون أن تجد 

ما يوقفها.
إال أن العقود األخيرة شهدت تحوالً بارزًا وبخاصة 
أسس  فيها  تتشكَّل  التي  الباردة  الحرب  نهاية  بعد 
يسمى  لما  التبلور  من  نوًعا  شهدت  والتي  العولمة، 
وتنظِّم  الدول،  بسلوكيات  تحيط  لعبة  قواعد  مجازًا 
كالتدخل  عالمية  قيم  ظل  في  عالقاتها  أنماط  بعض 
واالعتماد  التسلح  وضبط  الجماعي،  واألمن  اإلنساني 
يصل  لم  الدولية  العالقات  انضباط  لكن  المتبادل. 
التي تجعل من العالم أشبه بدولة ذات  إلى الدرجة 
حكومة مركزية فال تزال القوة تستخدم استناًدا على 
ر  رؤى الدول لمصالحها الخاصة، وال يزال من المتعذِّ
وبالتالي  أخالقياتهم،  أو  اآلخرين  نوايا  على  االستناد 

ظلَّت قدرات الدول هي المعيار األكثر استقراًرا.
العالقة  به  يقصد  االستراتيجي:  التوازن  مفهوم 
بين محصلة القوة ألطراف عالقة دولية ما، وهو بهذا 

الشائع  العسكري  الميزان  مفهوم  يتخطَّى  المعنى 
وثقافية  اقتصادية  أبعاًدا  ن  يتضمَّ إذ  االستخدام، 
حالة  فهو  العسكري؛  البعد  إلى  إضافة  وسياسية، 
التوازن الناتجة عن قياس عناصر القوة القومية لطرف 
الطرف اآلخر،  العناصر نفسها لدى  بقياس  ما مقارنة 
الثنائية  وعالقاتها  الدولية  تحالفاتها  ذلك  في  بما 
والمتعددة األطراف في النظام اإلقليمي الذي ينتميان 

إليه.
القوى  في  التكافؤ  أو  التعادل  أو  التوازن  فحالة 
تخلق موقًفا من الشعور بالقدرة على الحركة، وإمكان 
متعددة؛  وبدائل  فرًصا  وتتيح  والمساومة،  المناورة 
أما حالة االختالل اإلستراتيجي فتخلق وضًعا مختلًفا، 

األمور  حسم  بوسعه  أن  األطراف  أحد  يشعر  ففيها 
تغامر  لن  األخرى  األطــراف  أو  الطرف  وأن  بالقوة، 
معروفة  النتيجة  كون  بحكم  السالح،  إلى  باللجوء 
مسبًقا؛ أما الطرف اآلخر فيجد نفسه في مأزق عليه 
أن يكافح باستمرار للبقاء في إطار اللعبة بأقل خسائر 

ممكنة.
الردع  من  نوع  إلى  التوازن  حالة  تؤدى  وبينما 
المتبادل والحسابات الدقيقة لكل طرف قبل اإلقدام 
الطريق  تفتح  االختالل  حالة  فإن  حادة،  على خطوة 
إلى احتماالت عدم االستقرار في ظل رغبة طرف في 

الهيمنة، ومقاومة الطرف اآلخر لذلك.
أشهر  فيعتبر  العسكري:  الميزان  مفهوم  أما 

العنصر األساس في  إذ يشكل  القوة  مفاهيم عالقات 
باعتباره  الشديدة،  االصطدامات  خالل  التأثير  عملية 
العنف  واستخدام  اإليذاء  على  القدرة  عامل  د  يحدِّ
أو  التفاوض  عملية  خالل  به  التهديد  أو  المسلَّح 
المساومة، لذا ال توجد موازين اقتصادية أو ثقافية أو 

دبلوماسية وإنما عسكرية فحسب.
يعنى الميزان العسكري الوضع الناتج عن قياس 
عناصر القوة العسكرية، تقليدية كانت أم غير تقليدية 
الطرف  لدى  بمثيالتها  مقارنة  األطــراف  من  لطرف 
اآلخر، فهو محصلة األوزان المقارنة لتلك العناصر بين 
دولتين، وهو مصطلح محايد ال يشير إلى حالة معيَّنة 

لعالقات القوة كالتوازن أو االختالل.
تكمن أهمية المفهوم في أن الميزان العسكري 
يمثِّل مفتاح البحث في إمكان نشوب حرب أو عدم 
يقوم  ال  األضعف  فالطرف  ما،  منطقة  في  نشوبها 
الميزان  واقع  بحكم  المسلحة  القوة  باستخدام  عادة 
الذي يميل ضده، أما الطرف األقوى فإنه يمتلك خيار 
ما  الخاصة لحجم  تقديراته  بالحرب في ظل  التهديد 
يمكن أن يحصل عليه مقابل خسائره المحتملة، وهي 

قاعدة صحيحة بشكل عام.
تحديًدا،  النووية  األسلحة  ظهور  أدى  لقد 
القوة بمستواها االستراتيجي  ودخولها ضمن عالقات 
والعسكري، إلى جعل مفهوم القوة ذاته أكثر تعقيًدا، 
إلى  التكنولوجية تؤدي كل خمسة أعوام  فالتطورات 
بألفاظ  تواجه  والدول  التسليح،  نظم  في  انقالبات 
دون  من  المؤكد  والتدمير  والتوازن  التفوُّق  مثل 
تفسير واضح ألهميتها في مجال التطبيق من الناحية 
نه  العسكرية، وبالذات من دون اتفاق على ما تتضمَّ
األسلحة  ومعها  النووية  األسلحة  تزال  وما  سياسيًا؛ 
والكيميائية  كالبيولوجية  النووية  غير  اإلستراتيجية 
موازين  إلى  بالنسبة  لها  نهاية  ال  لتعقيدات  مصدًرا 

القوة.

التوازن االسرتاتيجي والمزيان العسكري

أسباب ودوايع
 تدافع القوى الدولية لسباق التسلح

ساسة اليمن لألسف البالغ اقتصرت سياستهم على متابعة ما ينشره المفسبكون؛ 
أخطائهم  ليُصلحوا  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  يُنشر  مما  يستفيدوا  وليتهم 
تضيع  البالد  تركوا  لكنهم  المسؤولة؛  غير  وقراراتهم  تصرفاتهم  في  النظر  ويعيدوا 
يُعاني دون أن يكون لهم موقف واضح وصريح تجاه ذلك، وتجاه كل ما  وشعبها 
يجري بالساحة اليمنية، تناسوا مهامهم ومسؤولياتهم وكأن وضع الوطن والمواطن 

ال يعنيهم.
كلنا ندرك بأن الفاشلين دائماً يعتمدوا على ناشطيهم من المطبلين لتمجيدهم 
الشبكات  ومواقع  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  العام  الرأي  أمام  وتلميعهم 
عنهم  أعمالهم  وتتحدث  بصمت  يعملوا  الذين  هم  الناجحين  أما  اإلخبارية.. 

وبصماتهم تشهد لهم بما أنجزوه وحققوه لبلدهم.
ونالحظ بأنه مازال الكثير من المتواجدين على صفحات الفيسبوك يمارسون 
نشر ثقافة العداء بين اليمنيين؛ في منشوراتهم التي لم تتغير، وتتناقض مع دعوات 
الخيرين من أبناء هذا الوطن المخلصين والحريصين على سالمته وأمنه واستقراره؛ 
ال يعرفون أن الوطن يمر بمرحلة عصيبة تتطلب تظافر الجهود إلنقاذه قبل فوات 
األوان بعيًدا عن الحزبية والعصبية والمناطقية والطائفية المقيتة التي أوصلتنا إلى 
التي لم  الفاشلة  المتردي؛ في ظل الصمت المخزي للدولة وحكوماتها  الحال  هذا 
األمور  أن  يدركوا  أن  الجميع  وعلى  اليوم،  وحتى  تشكيلها  منذ  تقدم  أدنى  تحقق 
أصبحت خطيرة جًدا؛ وال يعتقد أحد أن المسألة بسيطة وأن بقدرة شخص بعينه 
أحوال  تصلح  ولن  وتتوسع؛  تتزايد  مالمحها  بدأت  التي  الدوامة  هذه  من  إخراجنا 
اليمن إال بصالح أبنائها جميًعا وتقبل بعضهم البعض قوال وعمال؛ بعيًدا عن أدوات 
القتل؛ ألنها لن تزيد البالد إال مآسي؛ وذلك ما يخدم أعداء اليمن، فلنعتبر مما جرى 

ويجري في دول أخرى فالمخطط واحد والعدو واحد. 
فمن لم يستطيع أن يُقدم نفعاً للناس؛ ال يكون سبباً في تعاستهم واإلضرار بهم، 
ومن لم يستطيع أن يقول كلمة الحق؛ فال يُصفق للباطل؛ وال يُعين عليه، ومن لم 

يستطيع أن يترك أثراً جميالً في القلوب؛ فال يزرع فيها ألماً ال يُنسى.
فبتنا  الرؤية؛  طهارة  أقذاره  شوشت  عالم  في  جيداً  أنفسكم  تروا  أن  المهم 
تلك  لنا  صاغت  وقد  اإلحساس  حتى  بل  والمعتقدات؛  واألفكار  األخالق  صراع  في 

الصراعات أخالق أخرى بتبريرات الواقع المر.
من يُريدوا أن يُسجلهم التاريخ في صفحاته البيضاء فليُراعوا مصلحة الشعب 
إلى  فليذهبوا  مالم  الوطنية  والهوية  الجغرافيا  على  ويُحافظوا  المواطن  وحقوق 
الجحيم غير مأسوفاً عليهم.. نسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظ اليمن من 

الفتن وشعبها من المحن ويحقن دمائهم ويهدي الجميع إلى سواء السبيل.

الوقوف
 عىل نغم الجراح

وقفوا على نغِم الجراحِ وأوجفوا

وتذارفوا دمَع األنين وأسرفوا

وبكوا على آهاٍت شعٍب قد هوا

وسَط الجحيم لينصروه ويَنِصفوا

ورموا عليه وعودهم ووعيدهم

وكأنهم حبل السماِء تغلّفوا

فتزلّفوا وتلّبسوا ب “محمٍد”

وعلى ضفاِف اآلي كم استنزفوا

أوما يرون الناس تلعُن حالها

وترى المماَت خالصهم هل يعرفوا؟

ال يسمعون سوى المديَح ودونه

بين التآمر يسلخوُه ويعصفوا

ال يقبلون نصيحٍة من ناصحٍ

حتى وإن كان الَنصوَح ُمعرَُّف

حتى الذين بحزبهم إن حاولوا

أن يُرشدوهم للحقيقِة.. يُخسفوا
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دور اإلعالم الجديد يف خلق دافعية السلوك

تنبثق أهمية األسرة في أي مجتمع من كونها لبنة تشكل الخلية األولى للمجتمع، 
ارتكازه، فأي ضعف  البشري ونقطة  الجنس  لبقاء  فهي أساس االستقرار وضرورة حتمية 
العالقات  وتدهور  الفكري  االنحطاط  من  المجتمع  معاناة  في  يساهم  الخلية  هذه  في 
على  ضروًسا  حربًا  »اإلنسانية«  تشهد  واليوم،  االجتماعي…  التكامل  وغياب  اإلنسانية 
األسرة ووظيفتها في المجتمع، ومن يقف وراء هذه الحرب يعمل بدأب إلى إعادة هيكلة 
وظائف المجتمع بكل شرائحه وفق منظور إلغاء الثنائية )الذكر واألنثى( وإحالل النوع 
االجتماعي محله، وإغراق لبنة األسرة في مستنقع فوضى األدوار، وحرية التصرف بالجسد، 
وحرية قتل األِجنَّة وضمان الفاحشة، وتغير الجنس تحت عنوان »حرية االختيار«، وغيرها 

الكثير والكثير جًدا.
لوصول هؤالء الذين يقفون وراء هذه الحرب إلى تحقيق أهدافهم، عملوا منذ زمن 
التشريعات  فيها، وتقديم  تنفيذ مخططاتهم  تمكِّنهم من  التي  التربة  إيجاد  طويل على 

بشكل رسمي ليصبح األمر قانونيًّا، له صفات أممية ومن دون معارضة تذكر.
المقروءة والمسموعة  المختلفة منها  المجال لعب اإلعالم، عبر وسائطه  وفي هذا 
والمرئية، دوًرا محوريًّا في هذه الحرب، فكان من أهم أسلحتها؛ ألن اإلعالم أصبح ملتصًقا 
باإلنسان كالتصاق الثوب بالبدن، ومنتشًرا بين كل طبقات المجتمع من متعلمين وغير 
إمكاناته  كلَّ  ًرا  ومسخِّ أوقاتهم،  جلَّ  ومستغرًقا  وكباًرا،  صغاًرا  وأغنياء،  فقراء  متعلمين، 
ين لنشر االنحالل الفكري والخلقي، والتحلُّل من  وحاشًدا لجيوشه من الموظفين المختصِّ

جميع القيم والمفاهيم واألخالقيات التي يتمتع بها اإلنسان بفطرته.
 نحن نعلم أن اإلعالم دخل كل بيت، ووصل إلى كل يد، وأصبح رفيق الدرب في 
العلن والخصوصية، من دون أي اعتبار لعمر أو جنس أو أي أمر آخر… وأنه أصبح يؤثر 
والسلوك  الفكر  أنماط  ويغير  جديدة،  مفاهيم  عليهم  ويفرض  المشاهدين،  حياة  على 
مقتلها؛  حيث  إلى  يتبعونها  وتجعلهم  تخدرهم  التي  باع  الضِّ فريسة  ويجعلهم  لديهم، 
والواضح أن القائمين على مثل هذا النوع من اإلعالم يديرون مؤسسات إعالمية عالمية 
العالم، وهم لم  أو غير مباشر في  كبرى تسيطر على كل مفاصل اإلعالم بشكل مباشر 
يكتفوا بتحقيق األرباح الخيالية التي بلغت فيها ثرواتهم أعلى سلَّم الثراء في العالم، بل 

نراهم يمتلكون عقواًل شيطانية تريد أن تخضع العالم كله لشرِّها.
وسائل اإلعالم تمتلك قدرة هائلة على التأثير في عموم الناس، وتغيير نظرتهم إلى 
أنفسهم وإلى العالم من حولهم، وتستطيع دعم التدافع الغريزي لديهم بشكل حيواني 
قيم  في  خلل  إحداث  وتستطيع  وتصرفاتهم؛  تصوراتهم  على  المفاهيم  تأثير  عن  بعيًدا 
يقول  بسهولة؛  وتضليلهم  عليهم  والكذب  البشر  بعقول  والتالعب  عام،  بشكل  الشعوب 
مؤسس جريدة نيويورك تايمز: »أعط أي إنسان معلومات صحيحة ثم اتركه وشأنه، سيظل 
معرًضا للخطأ في رأيه، ربما لبعض الوقت ولكن فرصة الصواب سوف تظل في يده إلى 
محشوَّة  أو  ناقصة  أو  مشوَّهة  إليه  مها  قدِّ أو  إنسان  أي  عن  المعلومات  واحجب  األبد، 

بالدعاية والزيف؛ إًذا فقد دمَّرت جهاز تفكيره ونزلت به إلى ما دون مستوى اإلنسان”.
ومن أساليب عملهم في إحداث التأثير هو جعل الشباب من الجنسين على سبيل 
طريق  عن  الجديدة  المختلفة  الموضات  تفكير،  حتى  أو  وعي  بدون  يواكبون  المثال 
مشاهير وأبطال األفالم والمسلسالت، وتقليدهم بشكل أعمى في كل شيء كقصات الشعر 
ما هو خليع  يلبسون  اليوم  فنجد شباب  الكالم وغيرها؛  والوشم وحتى طريقة  واللباس 
هذا،  وتفعل  تقول  أبطالهم  ألن  بالذنب؛  إحساس  أو  حياء  دون  سفيه  هو  ما  ويقولون 
الواقع  أرض  إلى  اإللكترونية  األجهزة  واألقوال من شاشات  األفعال  كل  نقل  يتم  وبذلك 
وكأنها شيء طبيعي نابع من طبيعة المجتمع، مع أنها في واقع األمر مرفوضة ومنافية 
لقيمه، بل واألسوأ من ذلك أن اإلعالم يجعل المشاهدين يتعاطفون مع البطل الذي يمثل 
دور الضحية بكل حاالته، مهما كانت قبائحه وأخطاؤه، فيبكون على بكائه ويتألمون على 
وآثارها  الخبيثة  النتائج  هذه  إلى  ونظًرا  خيانته…  ويبرِّرون  قصته  مع  ويتماَشون  ألمه 
السلبية؛ فقد أصبحت البيوت وِهنة متفككة، وهذه أمثلة قليلة من ماليين األمثلة التي 

تمارس على مجتمعاتنا كل يوم.
في ظل مثل هذا اإلعالم أصبح اإلنسان مكشوًفا مفضوًحا منغمًسا فيه وال يستطيع 
على  ببرامجه  يعمل  وهو  عنه…  االستغناء  يمكنه  ال  عليه  مدمًنا  عنه،  بسهولة  الفكاك 
الشذوذ  واستسهال  األخالقي  االنحالل  وإحداث  واالجتماعية  اإلنسانية  العالقات  تفكيك 
بكل أنواعه، ويعمل وفًقا أليديولوجيات وأجندات خاصة مدروسة بعناية فائقة ومؤثِّرة 
ذلك، وضمن  كل  وراء  تقف  يخدم مخططات شيطانية  ما  إلى  الكامل  الوصول  لتحقيق 
سياسة منظَّمة ذات أهداف خفيَّة ترمي إلى تدمير العقائد والقيم المجتمعية والتربوية 
والخلقية وترمي إلى جعل العالم كله يتلوَّن بلون واحد من صور التهتُّك والتحلُّل، ويدين 

بدين واحد جديد يغلب بمفاهيمه كل األديان النمطية السابقة، بحسب زعمهم.
والدولية  العامة  اإلعالمية  المنصات  بين  معلن  غير  تنسيًقا  هناك  أن  ويالحظ 
المشهورة وأروقة التشريع في منظمة األمم المتحدة؛ فاألولى تعمل على تهيئة التربة 
لنشر وقبول األفكار المنحرفة، بينما تقوم الثانية بفرضها على الحكومات على اعتبار أنها 
مواثيق دولية، وتفسح المجال لمنظمات مشبوهة أن تكون أدواتها التنفيذية على األرض 
مثل منظمات المجتمع المدني، وتفرض على الحكومات إعطاء هذه المنظمات الحق في 
صنع القرار الذي يحمل أجنداتها، وهذا المشهد التآمري الخبيث يكتمل عندما نرى ارتباط 
يديها  بين  تضعها  التي  الطائلة  األموال  تخصيص  وبالتالي  بالسفارات،  المنظمات  هذه 

لتخدم أجنداتها السياسية والفكرية واالقتصادية في كل بلد تعمل فيه.
أفراد األسرة والمجتمع، ويحيوا  القيم في  يربوا  أولياء األمور أن  فما يتوجب على 
المبادئ الفاضلة، ويحرصوا على ترسيخ الصدق واألمانة وحسن األخالق؛ فالوضع لم يعد 
يحتمل؛ وال ندري كيفية المستقبل إذا ما استمر التهاون والتخاذل وإهمال األبناء وأفراد 

األسرة.

فيها  يعيش  التي  المواطنة  دولة  تعني  الحديثة  الدولة 
الجميع بتساٍو في الحقوق والواجبات، وهي دولة المؤسسات 
يتم  التي  الديمقراطية  الدولة  وهي  السلطات،  بين  والفصل 
تداول السلطة فيها بسلمية مطلقة بقوة وملكية اإلرادة الحرة 

للجماهير عبر الصناديق االنتخابية.
اإلقليمي  التي تمثل جزءا فاعال من محيطها  الدولة  هي 
أساس  على  العالم  دول  جميع  مع  عالقات  وتقيم  والدولي، 
المصالح المشتركة لشعوبها، وتشارك بفاعلية في حفظ األمن 
يسعد  العالم  من  جزء  هي  كما  العالمي  واالستقرار  والسلم 
وينعم بما يسعد به العالم، وتتألم لما يتألم له العالم، وشريك 

فاعل في اهتماماته وأولوياته وحاجاته.
هذه هي الدولة المدنية الحديثة التي تعد خالصة الفكر 
الحديث، والتي يحلم  البشري االجتماعي واإلداري والسياسي 
بها الجميع كموطن قومي خاص ضمن مكون إقليمي وعالمي 

عام في تجانس وتناغم عام يحقق الصالح اإلنساني المشترك.
من أهم وأخطر المراحل التي يمر بها بناء الدولة الحديثة 
الديمقراطي  النظام  استعادة  من  األولي  التحول  مراحل  هي 

الذي يحقق رسم وبناء وتمكين البنية األساسية للدولة.
-1632( لوك  جون  اإلنجليزي  والمفكر  للفيلسوف  وفًقا 

1704 م(؛ فإّن الدولة هي العقد االجتماعي الذي يتفق األفراد 
فيه على عدم التعدي على الحقوق الطبيعية لبعضهم )الحق 

في الحياة والحرية والملكية(.
أيضا  تتمثل  الجامعة  الواحدة  الوطنية  الهوية  عبقرية 
في: قدرتها الكامنة على تحويل التعدد والتنوع الطبيعي إلى 
ثروة وطنية لتنمية ونهضة المجتمع، وتحويل التقاطع والصراع 
نزع  واحدة..  وطنية  بوصلة  نحو  منظم  احتشاد  إلى  الطائفي 
فتيل المفجر النفسي والذهني الخاص بالخوف لدى كل فصيل 
حقوقه  من  والحرمان  اإلقصاء  خشية  ومستقبله  حاضره  على 
الخاصة والعامة، والذي يدفع اإلنسان والتجمع البشري بفطرته 
وتقويتها  تحصينها  محاوالت  ثم  ذاتــه،  حول  التقوقع  نحو 
تمهيدا للصراع مع اآلخر، مما يحول المجتمع إلى جزر منعزلة 
المدمر  الصلب  ثم  الناعم  للصراع  جاهزة  المصالح  متقاطعة 
النفسية  والقوة  الطاقة  هذه  وتحويل  المجتمع،  لمقومات 
تعد  التي  الخائفة  القلقة  النفوس  داخل  المشحونة  السلبية 
نفسها وتحشد مواردها وطاقتها للصراع المحتوم المقبل في أي 
لحظة، تحوله إلى طاقة إيجابية من الحب والتعاون والتكامل 

لبناء وتنمية الوطن.

النافذة  والقوانين  المدون  الدستور  هي  الوطنية  الهوية 
ليحافظوا عليه ويعودوا له في حال الخالف أو النزاع والصراع، 
في  والمتجسدة  الكائنة  اإليجابية  والتقاليد  العادات  وكذلك 
ويحافظوا  ويطبقوها  فليعتنقوها  الواحد  الوطن  أبناء  نفوس 

عليها كجزء من تكوينهم الوجداني والذهني والنفسي.
تضافر جهود األكثرية مع األقليات، وتذويب التعدد في 
مرشد  طموح  إلى  ليتحول  للمجتمع  الواحدة  الوطنية  الهوية 
وموجه بدقة لتحقيق األهداف العليا للوطن، والذي سيدفعها 
لتحقيق  لديها  ما  أفضل  لتقديم  مقدراتها  كل  تسخير  إلى 
أهداف الوطن، والذي ستتحقق معه أهداف كل الفصائل بغض 

النظر عن حجمها.
صلب  جــزء  من  تتشكل  للمجتمع  الوطنية  فالهوية 
وهو  مرن  وآخــر  للمجتمع،  التاريخي  والتراث  اللغة  وهو 
وأهدافه  رؤيته  إلى  باإلضافة  المجتمع  لهذا  الحاكمة  القيم 
المستقبلية.. ومن ركائز الهوية الوطنية: االعتراف الكامل بكل 
المكونات الطائفية الموجودة في المجتمع وحقها الكامل من 
الجميع؛  مع  والواجبات  الحقوق  متساوية  الحقيقة  المواطنة 
كذلك االستناد إلى الوجود التاريخي كأحد المكونات التاريخية 
المتعارف  العالمية  اإلنسانية  القيم  ومنظومة  المجتمع،  لهذا 
والعدل  اإلنساني  واإلخــاء  والتسامح  بالحرية  عالميا  عليها 
والمساواة والتراحم والتي تعزز احترام وحماية حقوق اإلنسان 
والعامة  الخاصة  الحريات  وتعزيز  وصيانة  السلمي  والتعايش 
واالستقرار  األمن  يضمن  بما  القانون  وتطبيق  وتمكين  وإعالء 

المجتمعي.
الواحد  المجتمع  مكونات  لكافة  المشتركة  القيم  كذلك 
الواحد،  المجتمع  بناء  في  الصلبة  االرتكاز  نقطة  تمثل  والتي 
ومنظومة القيم الفرعية التفصيلية لقيمة المواطنة )االحترام، 
والعدل، والمساواة، وااللتزام واالنضباط، والمؤسسية( كقيمة 

عامة حاكمة لسلوك وأداء المجتمعات الحرة الحديثة.
مقدمتها  وفى  الشعبية  الرقابة  قيم  لمجموعة  إضافة 
واليقظة،  والوعي،  والحكمة،  والمبادرة،  والتطوع،  اإليجابية، 
تعزز  والتي  الخاصة،  على  العامة  والمصلحة  الهم  وتقديم 
أطر  في  وضعها  يتم  عندما  خاصة  الشعبية،  اإلرادة  تمكين 
مؤسسية متنوعة لمؤسسات ومجاالت عمل المجتمع المدني 
ومعزز  لها،  ومراقب  الحكومة،  ومهام  ألدوار  وداعم  كمكمل 

ألدائها ولخدمة مصالح الجماهير.

“ميدي”  منطقة  من  ممتداً  بحرياً  ساحالً  اليمن  تمتلك 
األحمر،  للبحر  الغربي  الشمال  في  حجة  لمحافظة  التابعة 
وصوالً إلى سواحل محافظة المهرة الواقعة بالبحر العربي؛ يبلغ 

طول السواحل اليمنية تقريباً 2,200 كيلومتر مربع.
اليمن  امتالك  إلــى  البحري  االمــتــداد  هــذا  أدى  وقــد 
لمجموعة كبيرة من الجزر واألرخبيالت البالغ عددها أكثر من 
186 جزيرة يمنية.. تنتشر الجزر اليمنية على 3 قطاعات بحرية 
بحسب  العربي.  والبحر  عدن  وخليج  األحمر  البحر  يمنية: 

التقرير الوطني للتنوع البيولوجي للعام 2014.
لكن  السنين،  ماليين  منذ  وجدت  الجزر  هذه  معظم 
العدم،  من  حديثاً  ولــدت  الجزر  هذه  أصغر  أن  المدهش 
العقد  سنوات  خالل  األحمر  البحر  قاع  من  للسطح  وظهرت 
األخير.. وما يزال بعضها ينمو حتى وقت قريب جراء األنشطة 
البركانية في القشرة األرضية في أعماق البحر األحمر بحسب 

تصنيف علماء الجغرافيا.
من هذه الجزر اليمنية الثرية والقابلة للحياة واالستثمار؛ 
كم،   0,30 مساحتها  تبلغ  حجة،  ميدي  في  الطواق:  جزيرة 
وتبعد عن الساحل اليمني 12,5كم.. المنحس الكبير.. المنحس 
الصغير.. بعرور.. الحريم.. بكالن.. توكاله.. الدنح.. المغلوق..

ابوفهر.. البيضاء.. البوحيل البيضاء.. الفشت.. مروين.. رامين.. 
ربا..  عرضين..  البري..  زمهر..  الرافع..  جاد..  أبو  سانا..  سحر.. 
صيرربا: والتي مساحتها 5,84 كم، وتبعد عن الساحل اليمني 
العاشق  دريب..  ثالث..  ذو  سيا..  بكالن..  ظهرة  كم..   61,25
الصغير.. العاشق الكبير.. ظهره.. الزبير.. عكرم.. جبل الزبير.. 
الحجر..  الكتف.. ذو طفر..أم  معولتين.. آمنة.. أم األصل.. أم 

الغربي..  الساحل  عن  وتبعد1كم  نحل:  ريحا..  ذي..  باقل.. 
أبو  مقمار..  قويطعه..  الساحل..  من  12كم  وتبعد  بحيص: 
طفقاش  طفقاس/  تبعد11كم..  غراب:  19كم..  تبعد  شجرة: 
“انتوفش”.. صبا.. جبل الطير: مساحتها7,44كم وتبعد 89,0كم 
العليا..  عيل..  ابو  الخارجية..  الزاوية  أبوعلي..  فنار..  وعليها 
التانج  “القرش”..  تبلغ مساحتها 120كم.. قريب.. شارك  زقر: 
الكبرى..  حنيش  الصغرى..  حنيش  الصغرى..  التانج  الكبرى.. 
كم..   50 تبعد  حيسوك  المشاجرة..  الدارعيل..  المنخفضة.. 
سيول حنيش.. مستديرة..  جزيرة كمران: وفيها محمية شمال 
جزيرة كمران الطبيعية، مساحتها 35 ميل بحري.. المرك: والتي 
تبعد 2,5 ميل بحري عن الساحل.. كتامه.. تالوين.. بوارد.. حمر: 
تبلغ مساحتها 30,61 كيلومتر.. جواء.. باري.. رافع.. حريب.. 
دهابر.. زحا.. أرطين.. صهر مادوجو.. الفوشت.. سانع.. الكال.. 
المعاشق..  الخماد.. حريرانوال..  أم  البري.. ذوحراب..  سمير.. 
أيضاً جزيرة  الدوران.. رشا وتسمى  المناخ..  المجاملة..  أبين.. 
رضا.. البضي.. عقبان.. عكبان.. كدمان الكبير.. كدملن الصغير.. 
وتتكون  وارخبيلها:  سقطرى  ميون..  المفلوق..  جبل  اريان.. 
جزيرة سقطرى أساساً من 4 جزر: سقطرى نفسها وهي الجزيرة 
األكبر، يسكنها 50 ألف نسمة؛ وجزيرة عبد الكوري، يسكنها 
370 نسمة، وجزيرة سمحة “األخوين” ويسكنها 200 نسمة، 
مساحة  وتبلغ  بالسكان؛  مأهولة  غير  وهي  درسه:  وجزيرة 
جبل  جزر  ثمان  جديد..  شوالن..  كيلومتر..   3,625 سقطرى 
الدويمة..  الجبول..  الزبير.. ديليبك.. تكفاش.. سخى.. صيال.. 
الجحب:  عدن..  عزيزي:  الحنشان..  البربرية..  عدن..  النوبة: 

عدن..الغضرين: شبوة.. وجزيرة دنافة: عدن.

أهمية الهوية الوطنية يف بناء الدولة

نظرة عىل الجزر اليمنية

أ/ علي فؤاد علي 

أ/ محمد آمين

كيفية تدريب الطفل عىل النظافة والرتتيب
أ/ سارة الوحيدي

 أوالً وقبل أي شيء يجب أن يكون األبوين قدوة؛ فاألطفال يتعلمون 
بالمشاهدة؛ لذلك يجب أن أكون مرتبة ونظيفة ومهتمة بتفاصيل منزلي؛ 

وهم سيقتبسون مني فوراً.
الخارج  من  عودتنا  حين  أطفالي  مع  أعاني  اليوم  حتى  لذلك 
ألنهم  لماذا؟!  لها..  المخصص  الدوالب  أحذيتهم  إدخال  في  مماطلتهم 
تكون  البيت  ترجع من خارج  عندما  أحياناً  األم  أنه  بأعينهم  يُشاهدون 

منهكة؛ فال تنفذ هي ما طلبت منهم.
فالواقع خير برهان يثبت لهم صدق كالمي وأهميته من عدمه؛ ولن 

ينضبطوا تماماً حتى أنضبط.
الجنة؛  في  إليها  تطمح  التي  ودرجتك  باإلسالم  النظافة  قيمة  ربط 
مهم جداً أن يعلم صغارنا أن إماطة األذى عن الطريق صدقة.. والتنظيف 
لعبة  معهم  نلعب  فمثالً  لهم..  حقيقي  تدريب  وميدان  ذهبية  فرصة 
جمع الصدقات عن األرض.. ونُقيم لهم مسابقات الرابح األكبر في جمع 
أن  دون  حقه  ونعطيه  الرابح  ونُكافئ  وهناك..  هنا  المتناثرة  الصدقات 

نُشفق على إخوته الذين ضيعوا الفرصة..
مثل هذه المسابقات تُدّربهم على مهارات مهمة في الحياة؛ ومهم 
أن نُعلّمهم سر الحوقلة وكنوزها.. فنقفز معهم أثناء جمع األلعاب ونحن 

نُرددها ُموقنين بأثرها.
مهم أن يربطوا بين النظافة واإليمان.. وأن الجمال والترتيب سعادة.. 

وأن الله جميل يحب الجمال.. ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده..
من المشّوق لهم تخصيص مالبس معينة يرتدونها خاصة بالتنظيف.. 
وغيرها..  والمكتبات  المكبر  والتعليم  آيكيا..  من  مثالً  الطبخ  مراييل 
الصغير  حجمهم  تناسب  صغيرة  حقيقية  تنظيف  أدوات  لهم  ونشتري 

إن تيسر.
أمتع  من  التنظيف؛  أثناء  فرحاً  يرفرفون  وهم  برؤيتهم  واستمتعوا 
مرة..  كل  والمسابقات  األلعاب  في  جددوا  الماكرة..  التربوية  الحيل 

فاألطفال يملّون سريعاً.. لذلك من الضروري أن نبتكر لهم أشياء جديدة 
من فترة ألخرى.. من ضمن األلعاب التي نلعبها أثناء التنظيف.. كلعبة 

السباق مثال.
كل شيء مكانه الخاص به: فال بد أن يكون ألي بيت نظام محدد 
األهل..  يُزعجوا  أن  دون  المساعدة  األطفال  يستطيع  بحيث  وواضح.. 
فلألقالم صندوق خاص بها.. وللكتب مكان محدد.. وللشنط مكان خاص.. 
تصنيف  وله  ُمقّسم  شيء  كل  االكسسوارات..  خاص..  مكان  وللقبعات 

خاص..
عندما  وحتى  المنزل..  في  من  لجميع  مريحاً  األمر  يُصبح  هكذا 
نستعين بالغير من خارج البيت فاألمر واضح أمامه الجميع وال يحتاج 

لشرح كثير..
تُناسب  به  خاصة  مهمة  واحد  كل  وإعطاء  بينهم  المهام  تقسيم 
قدراته.. يا بطل أنت عليك هذا الجزء.. ويا أميرة أنت عليك هذا الجزء.. 
وانا علّي هذا المكان.. وبابا عليه هذاك المكان.. وسنبدأ كل واحد ينطلق 

لمهمته بعد رقم ثالثة..
استعمال الخيال أثناء التنظيف.. نتخيل مثالً أن هذه الوسادات على 
األرض نجوم سقطت من السماء.. علينا أن نُعيد كل نجمة لمكانها؛ أو 
هذه األوراق على األرض أطفال ضاعوا من أمهم.. الزم يرجعوا ألمهم.. 
أمهم مين؟ الكيس الكبير اللي سنجمع فيه كل ما يجب علينا التخلص 
عالمهم  والخيال  وعناد  براءة  كمية  فيهم  األطفال  مثال..  كالقمامة  منه 

المفضل.

رمضان تربية للنفوسنـــموذجان دوليان لربامج الدعم الرتبوي
من  عــدداً  التربوي  بالشأن  المهتـمون  صــاغ  لقد 
الـدعم  بيــداغوجيا  النمـوذجات واالستراتيجـيات في مجال 
تجد  نظرية  مرجعية  من  تنطلق  وهي  والتحكم،  والتصحيح 
أساسها في المقاربتين الفارقية؛ التي تقوم على مراعاة مبدأ 
التي تتعامل مع  المتعلمين، والنَسقية؛  الفردية بين  الفروق 

الظاهرة التربوية بوصفها نسقاً دينامياً مترابَط العناصر.
فدعم التربية بحقيقة الموضوع هو دعم للمعرفة التي 
الضوء  تسليط  وسنحاول  بالزوال؛  مجتمعاتنا  تتهدد  بدونها 

على أهم هذه االستراتيجيات النموذجات:

CARROL“ / 1963:“11“ أ- نموذج كاّرول-
من  انطالقا  األعّم،  الغالب  في  التلميذ،  مستوى  د  يُحدَّ
زمنية  مساحة  خالل  معينة  مهاّم  إنجاز  على  قدرته  مدى 
أن  مفاُدها  ينطلق من فرضية مغايرة  كارول  محددة؛ ولكن 
تبايُن مستويات التالميذ َمرْجُعه إلى ُمتغيِّر رئيس، يكمن في 
ص لهم للتحكم في إنجاز مهاّم معينة..  الغالف الزمنى المخصَّ
ومن هنا، يحدد كارول التعلم بأنه »تطور من عدم التحكم 
إلى التحكم في مهام معينة مروراً بمقاطع مرحلية ضرورية؛ 
بيد أن هذا المروَر يتم في زمن يختلف من شخص إلى آخر 
فيها  تم  التي  الفعلية  والشروط  المعلم،  حسب خصوصيات 

التعليم...”
الزمنية  بالمدة  التعلم  نتائج  تربط  كاّرول  فرضية  إن 
يعود  التلميذ  تفّوق  أن  بمعنى  التعليمي-التعلمي.  للنشاط 
الدراسي  إلى تالؤم زمن تعليمه مع زمن تعلمه، وأن فشله 

يعزى إلى وجود بَْون بين الزمنين.
أن  وهو  واضــح،  باقتناع  النموذج  هذا  قارئ  ويخرج 
المدة  نفس  في  أي  الوتيرة؛  بنفس  يتعلمون  ال  التالميذ 
الزمنية؛ بل إنهم يختلفون اختالفاً شـــديداً في هذا الصدد؛ 
ذلــك بأن منهم َمن يتعلم في زمن قصير، ومنهم َمن يتعلم 
يتردد  زمناً  تعلُمه  يستغرق  من  ومنهم  طــويل،  زمن  في 

التلميذ  الِقَصر والطول؛ وتتحكم في ذلك كله مؤهالت  بين 
ومكوناته وقدراته الخاصة، وانطالقاً من هذا األمر، فمن الالزم 
على المخطِّطين ومنظِّمي العملية التعليمية أن يأخذوا في 

اعتبارهم الكامل متغيّر الزمن، والسيما زمن التعلم.

”BLOOM“ / 1968: ”12“ ب- نموذج بلوم-
استراتيجية  اليهودي،  األصل  ذو  بلوم،  بنيامين  يَقترح 
على  تتأسس  الثغرات،  من  خاٍل  تربوي  لنسق  بيداغوجية 

متغيرات ثالثٍة، كاآلتي:
الخاص  تاريَخه  تلميذ  التالميذ: أي إن لكل  خصوصيات 
المتشكل من مكتَسباته المعرفية السابقة وسماته الُوْجدانية 
الفروقات  فإن  متماثال،  التالميذ  تاريخ  كان  فإذا  »الحوافز«؛ 
بينهم على مستوى النتائج ستكون ضعيفة؛ وإذا كانت بينهم 
هذه  ستعكس  النتائج  فإن  التعليم،  قبل  شاسعة  فروقات 
الفروقات؛ ولذلك، فإن كل نسق تربوي بدون ثغرات يستلزم 

تصحيح هذه الفروقات قبل مباشرة عملية التعليم.
بهذا  ويراد  وأدوات:  ووسائل  كطرائق  التعليم  قيمة 
المتغيّر درجة مالءمة التعليم لخصوصيات التلميذ؛ ويذهب 
التعليم تمّكن من تقليص الفروقات بين  بلوم إلى أن قيمة 
المتعلمين على مستوى نتائج التعلم؛ وبالتالي، تحقيق نتائج 
متماثلة بدرجة كبيرة؛ وال سبيَل إلى تحقق ذلك إال إذا كانت 
طرائُق التعليم ووسائله مبنية على أساس التشخيص المستمّر 
من  والتدخل  التعلمية،  العملية  ولثغرات  الفردية  للفروقات 
رْصدها  وقع  التي  الثغرات  وتصحيح  الفروقات  تقليص  أجل 

مسبَّقاً.
بمعاييَر  بلوم،  نموذج  في  وتوَصف  التعلم:  نتائج 
زمنياً،  التعلم  وسرعة  المردودية،  درجة  هي:  رئيسٍة؛  ثالثة 
بالمتغيريْن  المعايير  هذه  وتتحدد  ُوْجدانياً؛  التعليم  وآثار 
منطلقات  نفسه،  الوقت  في  يشكالن،  اللذين  المتقدمين 

لتعلم جديد.
النموذج،  هــذا  من  وانطالقاً 
أساسية  خالصة  إلى  التوصل  يمكننا 
داعمة  بيداغوجيا  كل  أن  مفادها 
ثالثة  اعتبارها  في  تأخذ  أن  ينبغي 

معطيات رئيسة، هي: 
- تحكم التلميذ في المكتسبات 
تعلم  ألى  منطلًقا  تعد  التي  السابقة 

جديد.
للمشاركة  التلميذ  تحفيز   -
صنوف  بشتى  التعلم  َسيْرورة  في 

التشجيع.
لمستوى  التعليم  مــالءمــة   -
والوسائُل  الطرائُق  من حيث  التلميذ 
الموظَّفة، والتي يلزم أن تكون متِّسمة 

بَميَْسم المرونة. 

د/ محمد البشاري

نعلق  عــام،  كــل  رمــضــان  بمجيء 
نوافذ  بها  مزينين  هالله،  في  المقل 
حبه  لغرس  األطفال،  وحجرات  البيوت 
إيانا  لمشاركتهم  وتهيئة  نفوسهم،  في 
التي  العادة  وجه  على  وإفطاره  سحوره 

من  والشراب  الطعام  عن  االمتناع  تقتضي 
لكن،  الشمس..  غروب  لحين  اإلمساك،  وقت 
على  للصوم  بأنفسنا  الدفع  بنا  األحرى  أليَس 
وجه الحقيقة ال العادة، وبذلك نكون قد نقلنا 
ألبنائنا ومن تبعهم الصوم الحق، دون االقتصار 
والبذخ  واإلسراف  الطعام  صور  تكديس  على 

في مخيلتهم، ومنظومتهم الفكرية.
نفسه  مع  لوهلة  توقف  منا  من  ثم 
مقارناً بين ما يؤدي وما يجب أن يؤدي خالل 
الحديث  في  الحق  يقول  المعدودات؟  األيام 
القدسي: »عن أبي ُهَريْرََة رَِضَي اللَُّه َعْنُه يَُقوُل 
قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم قَاَل اللَُّه 
َوأَنَا  لِي  فَِإنَُّه  يَاَم  الصِّ إاِلَّ  لَُه  آَدَم  ابِْن  َعَمِل  كُلُّ 
َصْوِم  يَْوُم  كَاَن  َوإَِذا  ُجنٌَّة  يَاُم  َوالصِّ ِبِه  أَْجِزي 
أََحٌد  َسابَُّه  فَِإْن  يَْصَخْب  َواَل  يَرْفُْث  فاََل  أََحِدكُْم 
نَْفُس  َوالَِّذي  َصائٌِم  اْمُرٌؤ  إِنِّي  فَلْيَُقْل  قَاتَلَُه  أَْو 
ِعْنَد  أَطْيَُب  ائِِم  الصَّ فَِم  لَُخلُوُف  ِبيَِدِه  ٍد  ُمَحمَّ
ائِِم فَرَْحتَاِن يَْفرَُحُهَما  اللَِّه ِمْن ِريِح الِْمْسِك لِلصَّ
ِبَصْوِمِه«  فَِرَح  َربَُّه  لَِقَي  َوإَِذا  فَِرَح  أَفْطََر  إَِذا 
هذا  يقدم خالل  ما  أجر  عاله  في  جاعالً جل 
ألجرها،  تحديد  بال  العبادات  من  الشهر 
في  المخلصين  طموح  إلنعاش  وجد  وكأنه 
التوقف  وعدم  ذلك  في  وللمثابرة  العبادات، 
قائمة  عبادة  الصوم  أن  ذلك  قدر معين،  عند 
يعد  الذي  األداء  قبل  النية  في  اإلخالص  على 
للناس، فال تقع فيها رياء  جله باطناً ال ظاهراً 
كغيرها، وحين خص الله هذه العبادة لنفسه، 
دلنا ذلك على قدر هذه العبادة ومحبة الخالق 
عند  بالله  الظن  حرية  لك  أن  عن  فضالً  لها، 
التفكير بجزائها، ومع ذلك كله يبقى – لألسف 
– كثر منا لم يبصر الحكمة العظيمة من ذلك 

ولم يحاول الوصول إليها بعد.
من  المباركة  األيــام  هذه  تحويه  ما  إن 
خصوصية، تحتم علينا النظر في صفحتنا خالل 
من  داخلها  أنفسنا  خط  وإعادة  مضت،  سنة 

جديد، من خالل معايشة أيامه بطريقة فريدة، 
كاملة،  سنة  شوائب  لتصفية  محطة  باعتباره 
في  والنظر  الصياغة،  إلعادة  عريضة  وفرصة 
محصول الفرد وإنعاش مكوناته اإلنسانية من 
روح ونفس وجسد، واستلهام القوة من أجوائه 
اإليمانية، ونهاره العامر باألعمال الصالحة مما 
يدفع بنا لقمع الباطل، وتدريب وتقوية »نعمة 
اإلرادة« في اإلنسان، التي تقلب موازين نفسه 
وتحقيق  ابتغاء  في  جوارحه  على  لتنعكس 
روحية  عروق  من  لما جف  وإنعاشاً  األفضل، 

قبل أن تكون جسدية.
التي  المثمرة،  كالشجرة  رمضان  ولعل 
»أستاذتنا«  اليانعة،  أوراقها  مالحظة  من  البد 
ناضجة،  وثمارها  والعطاء،  والخير  البذل  في 
بعداً  واالهتداء،  الهداية  لنواميس  »منارتنا« 
وإنكاراً لكل فكرة فاسدة، وسعياً لنضوج فكري 
وِمْعَولُه  نحن  مرآته  ــار،  وازده لعلو  يسوق 
تكون-  أن  -المفترض  بحكوماتها  أوطاننا 
األفضل،  على  العازمة  ومؤسساتها  الرشيدة، 
الخضرة،  دائمة  أرواحنا  من  يجعل  رمضان 
من  سيئ  لكل  إسقاطاً  إال  خريفاً،  تشهد  ال 
خضراء  لبراعم  إحالالً  والسلوكيات،  العادات 

وتبقى كذلك.
رمضان يجعلنا نبصر بقلوبنا، تلك األغصان 
الهزيلة باهتة المالمح مربيًة ألنفسنا، ومرددًة 
أنفساً  منا  لتجعل  النعم«،  تألفوا  »ال  ثالثاً: 
طاهرة، تبحث بحرص على أٍخ إنسان نتقاسم 
إال  تبحث  ال  عجولًة  نفساً  ال  تمرة،  معه شق 
عن »مائدة«، تفسد لذة رشاقة الصائم، وتطمر 
من نشاطه، وتنهي رمضانه بعد دقائق من كل 
أذان مغرب! وأخيراً علينا أن نعي ونتدارك ما 
يكرمنا  التي  المباركة،  األيام  هذه  من  تبقى 
الله برحابها بتجديد فرصة، لتجديد »إنسان« 
مبني على »وعي«، يقول ويصدق حين ينطق: 
»ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن 

شاء الله«.
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صادًما  حادثًا  اإلنسان  يعيش  عندما 
أو  »الفرار  نوع  من  استجابة  المخ  يُطلق 
ولكن  ذاتيا  يتعافون  المرضى  أغلب  القتال« 
البعض منهم يمكن أن يعانوا من اضطرابات 
 )TSPT( الجرحيّة  الصدمة  بعد  ما  رهق 
تكون اللوزة، المنطقة من المخ التي تتحّكم 
في المشاعر في حالة نشاط مفرط ويتقلّص 
المنطقة  وهي  الجبهي  الفّص  قشرة  نشاط 
القرار؛ ويتضاءل قرن  اتّخاذ  التي تشارك في 

آمون )البصلة الوريدية السفلى(.

إّن الحركة نافعة للجسم والّدماغ، 
إلى  ــّدم  ال الرياضيّة  التمارين  تضّخ 
والغذاء،  باألكسجين  يأتي  الذي  المّخ 
التي  البروتينات  تحرير  أيضا  ويُنّشط 
للخاليا  الجيّدة  الصّحة  على  تُحافظ 
أظهرت  جديدة؛  أخرى  ونمو  الّدماغيّة 
أن  يمكن  البدني  النشاط  بأّن  األبحاث 
يُنّمي األجزاء من المّخ التي تتحّكم في 

التفكير والّذاكرة.

غّي المخ
ُ

األمراض أو النشاطات التي ت
اضطرابات رهق ما بعد الصدمة

شاط البدين
ّ
الن

يمكن لالكتئاب أن 
يُسبّب انخفاًضا لنشاط 
المّخ  األجزاء من  بعض 
الفصوص  فيها  بــمــا 
تُشارك  التي  الجبهيّة 
التفكير  عملية  فــي 
واألحكام؛  والشخصيّة 
الّدراسات  إحدى  بيّنت 
الذين  األشــخــاص  أّن 
عانوا من االكتئاب مّدة 
ازدادت  قد  10 سنوات 
على  االلتهابات  لديهم 
مستوى المّخ بنسبة 30 % وهو ما يمكن أن يؤّدي إلى فقدان الخاليا 
الّدماغيّة ويزيد من خطر اضطرابات الّذاكرة واختالل العقل )العته(.

يمكن لالكتئاب أن يُسبّب انخفاًضا لنشاط بعض األجزاء من 
التفكير  عملية  في  تُشارك  التي  الجبهيّة  الفصوص  فيها  بما  المّخ 
الذين  األشخاص  أّن  الّدراسات  إحدى  بيّنت  واألحكام؛  والشخصيّة 
االلتهابات  لديهم  ازدادت  قد  مّدة 10 سنوات  االكتئاب  عانوا من 
المّخ  مستوى  على 
وهو   %  30 بنسبة 
ــؤّدي  ي أن  يمكن  مــا 
الخاليا  فــقــدان  ــى  إل
من  ويزيد  الّدماغيّة 
ــات  ــراب ــط خــطــر اض
ــالل  ــرة واخــت ــّذاكـ الـ

العقل )العته(.

دماغيّة  أضــراًرا  الدماغيّة  الدمويّة  األوعيّة  حوادث  تُسبّب 

األعراض  وتختلف  الوفاة،  أو  العجز  إلى  تؤّدي  أن  يمكن  مستمرّة 

حسب الجزء الذي يصيبه حادث األوعية الّدماغيّة.

إضرابات في الرؤية واضطرابات في النطق وفقدان الّذاكرة… 
إّن آثار الكحول على المّخ معروفة؛ يمكن للكحول أن يُدّمر خاليا 
بعض  يُتلف  أن  الُمفرط  ويمكن الستهالكه  الوقت،  مرور  مع  المّخ 

أجزاء الّدماغ والتي يتقلّص حجمها.
واألشـــخـــاص 
من  يُعانون  الذين 
الكحول  ــان  ــ إدم
آمون  قــرن  يكون 
الوريديّة  )البصلة 
لديهم  الّسفلى( 
أصـــغـــر حــجــًمــا 
مــن مــثــلــه لــدى 
ال  الذين  األشخاص 
يتعاطون الكحول.

الكيميائيّة  اإلشــارات  بوساطة  بينها  فيما  العصبونات  تتّصل 

مرض  يُحدث  الجسم؛  باقي  إلى  الرسائل  بتمرير  فتسمح  والكهربائيّة؛ 

الزهايمر )فقدان الّذاكرة( 

التواصل؛  هذا  في  عطبًا 

من  التلف  هــذا  وينشأ 

خارج  من  رواسب  تراكم 

بيتا  للبروتين  الخاليا 

أميلويد ومن رواسب من 

للبروتين  الخاليا  داخــل 

يشّوه  تشابكا  مولّدا  “تو” 

الرّسائل العصبونيّة.

الّدماغي  ــدم  األم يتعلّق 
المخ،  شريان  لجدار  بتمّدد 
شكل  فيصير  ــا؛  دمـ ينتفخ 
معلّقة  بتوتة  شبيها  الشريان 
األمادم  تتشّكل  رقيقة؛  بساق 
غالبًا على الشرايين الواقعة عند 
تنقطع  وعندما  المّخ..  قاعدة 
نشاهد  أن  فيمكن  ــادم؛  األمـ
أسفل  للّدماغ  داخليًا  نزيًفا 
الغشاء العنكبوتي؛ هذه األمادم 
أن  يمكن  الّنازفة  الّدماغيّة 
وتُحدث  الّرأس؛  في  بآالم  تبدأ 

الغثيان واالختالج والوفاة.

األشخاص  يملك 
بالفصام  الُمصابين 
من  مختلًفا  ــا  ــًخ ُم
عن  البنيويّة  الناحية 
األشخاص  لدى  المخ 
يُعانون  ال  ــن  ــذي ال
االضطراب  هذا  من 
وبالفعل  العقلي؛ 
ــت عــمــلــيــات  ــن ــيّ ب
المسح فقدانًا للمادة 
والبيضاء  الرماديّة 
بالُفصام،  للمصابين 
حيث تتناقص الماّدة 

الرماديّة في البداية ثّم تختفي الماّدة البيضاء مع مرور الزمن.

األشخاص  ــدى  ل
بالُصداع  الُمصابين 
الّنصفي تتفاعل بعض 
بشكل  ــاب  ــصـ األعـ
العوامل  مع  ُمفرط 
الرّهق  مثل  الُمسبّبة، 
والـــضـــوء الــّســاطــع 
من  موجة  ُمحدثة 
ــؤّدي  نــشــاط زائـــد ت
األوعية  انكماش  إلى 
مّما  للُمّخ،  الدموية 
في  آالم  عنه  ينجّر 

مرور  ومع  وِحسيّة…(  وبصريّة  )هضميّة  أخرى  وأعراًضا  الرأس 
الوقت يمكن أن يُؤدي الُصداع الّنصفي الُمزمن إلى فقدان الماّدة 

الّرأس  على  ضربة  أو  سيّارة  حادث  مثل  الحوادث  من  عدد 
يمكن أن تسبّب ارتجاجا دماغيّا؛ عند الصدمة ينزلق المخ ويحتك 
بالجمجمة؛ يمكن لهذا أن يُضّر بالمّخ ويمزّق النسيج العصبي؛ كما 

االرتجاجات  تُحدث 
اخـــتـــالال لــلــمــواد 
بالمخ؛  الكيميائية 
عمل  ــّوش  ــ ــش ــ وت
العصبيّة  الخاليا 
وتُسبّب االلتهابات.. 
ومع أّن المخ يُشفى 
الممكن  فمن  ذاتيّا 
عنها  تــنــجــم  أن 

أضراًرا دائمة.

فيس(
ّ
االكتئاب )اإلعياء الن

فيس(
ّ
االكتئاب )اإلعياء الن

حوادث األوعية الّدماغّية

استهالك الكحول

اكرة )الزهايمر(
ّ

مرض فقدان الذ

الورم الرشياين الّدمايغ )األمدم الّدمايغ(

صام(
ُ
انفصام الشخصّية )ف

صفي )الشقيقة(
ّ
الُصداع الن

االرتجاجات الدماغّية

محمد ابن علي الحريري

المقامة الصنعانية

األتْراِب،  الَمتَربَُة عِن  االغتراب، وأنْأتْني  اقتَعْدُت غارَِب  لّما  قال:  َهّماٍم  الحارث بن  حّدث 
بادَي اإلنْفاِض، ال أملُك  الِوفاِض،  اليََمِن، فَدَخلْتُها خاوَي  الزمِن، إلى صْنعاء  طّوحت بي طوائُح 
بُلَْغًة، وال أِجُد في ِجرابي ُمْضَغًة؛ فطَِفْقُت أجوُب طُرُقاتِها ِمثَل الهائِِم، وأجوُل في َحْوماتِها َجَوالَن 
الحائِِم، وأُروُد في َمسارِح لَمحاتي، وَمساِيِح غَدواتي وَرْوحاتي، كريماً أُْخلُِق لُه ديباجتي، وأبوُح 
المطاِف،  خاتمُة  أّدتْني  ُغلّتي، حتى  ِروايتُه  وتُْروي  ُغّمتي،  رؤيَتُه  تَُفّرُج  أديباً  أو  بحاجتي،  إلَيِْه 
وهَدتْني فاتِحُة اإللْطاِف، إلى ناٍد رَحيٍب، ُمحتٍَو على زِحاٍم ونَحيٍب، فَولَْجُت غابَة الجْمعِ، ألْسبَُر 
رنُّة  وله  الّسياَحِة،  أُْهبَُة  عليِْه  الِخلَْقِة،  شْخَت  شْخصاً  الَحلَْقِة،  بُْهرَِة  في  فرأيُت  الّدْمعِ،  َمْجلَبََة 
النِّياَحِة، وهَو يطْبَُع األْسجاَع بجواِهِر لفِظِه، ويْقَرُع األسماَع بزواجِر وْعِظِه، وقْد أحاطت به أخالُط 

الزَُّمِر، إحاطََة الهالَِة بالَقَمِر، واألكْماِم بالثّمِر.
فَدلَْفُت إليِه ألقْتَِبَس من فوائِده، وألْتَِقَط بْعَض فرائِده، فسمعتُُه يقوُل حيَن خّب في مجالِه، 
َجهاالتِِه،  في  الجامُح  ُخيَالئِِه،  ثْوَب  الّساِدُل  ُغلَوائِِه،  في  الّساِدُر  أيّها  ارتِجالِه،  َشقاِشُق  وَهَدرَْت 
الجانُِح إلى ُخزَْعِبالتِه، إالَم تْستَمرُّ على َغيَّك، وتَستَْمرئُ مْرَعى بْغِيَك؟ وَحتّاَم تتَناَهى في زهِوَك، 
وال تَْنتَهي عن لَهِوَك؟ تُباِرُز بمعصيتَك، مالَِك ناِصيَِتَك! وتْجتَِرئُ بُقبِْح سيرَتِك، على عالِِم سريرتَِك! 
وتَتَواَرى َعن قَريِبَك، وأنَت بمرأى رقيِبَك! وتَستَْخفي ِمن مْملوكَِك وما تَْخفى خاِفيٌَة على َمليِكَك! 
أتَظُنُّ أْن ستَْنَفُعَك حالَُك، إذا آَن ارتِحالَُك؟ أو يُْنِقُذَك مالَُك، حيَن توِبُقَك أعمالَُك؟ أو يُْغني عْنَك 
َمَحّجَة  انتََهْجَت  َمْحَشرَُك؟ هالّ  يُضّمَك  يوَم  عليَْك معَشرَُك،  يْعِطُف  أو  قَدُمَك؟  زلّْت  إذا  نَدُمَك، 
اهِتدائَِك، وعّجلَْت ُمعالَجَة دائَِك، وفَلَلَْت َشباَة اعِتدائَِك، وقَدْعَت نْفَسَك فِهَي أكبُر أعدائَِك؟ أما 
الِحمام ميعاُدَك، فما إعداُدَك؟ وبالَمشيِب إنذارَُك؛ فما أعذارَُك؟ وفي اللّْحِد َمقيلَُك، فما ِقيلَُك؟ 
فتقاعسَت!  الوْعُظ  فتَناَعْسَت، وجذبَك  الّدهُر  أيَْقظََك  طالما  نصيرَُك؟  فَمن  َمصيرَُك،  اللّه  وإلى 
وتجلّْت لَك الِعبَُر فتَعاَميَْت، وَحْصَحَص لَك الحقُّ فتماَريَْت؛ وأذْكَرََك الموُت فتناسيَت، وأمكَنَك أْن 
تُؤاِسي فما آسيَْت! تُؤثُِر ِفلساً توِعيِه؛ على ِذكٍْر تَعيِه، وتَختاُر قَْصراً تُْعليِه، على ِبٍر تُولِيِه، وتَْرَغُب 
َعْن هاٍد تَْستَْهِديِه، إلى زاٍد تَستَْهديِه، وتُغلُِّب ُحّب ثوٍب تْشتَهيِه، على ثواٍب تْشتَريِه، يَواقيُت 
َدقاِت،  الصَّ ُدقاِت، آثَُر عنَدَك من ُمواالِة  الصَّ الّصالِة، وُمغاالُة  بَقلِبَك مْن َمواقيِت  أْعلَُق  الِت،  الصِّ
وِصحاُف األلْواِن، أْشهى إلَيَْك مْن َصحائِِف األْدياِن، وُدعابَُة األقراِن، آنَُس لَك مْن تاِلَوِة الُقرْآِن! 
تْغشاُه،  ثْم  الظُلِْم  عِن  وتُزحِزُح  تَتحاماُه!  وال  النُّْكِر  عِن  وتَْحمي  ِحماُه،  وتَنتَِهُك  بالُعرِْف  تأُمُر 

وتْخَشى الناَس واللُه أحقُّ أْن تْخشاُه! ثّم أنَْشَد:
                      تباً لطالِـِب ُدنْـيا 

ثَنى إلَيها انِصبابَْه
                     ما يْستَفيُق َغراماً

بها وفَرَْط َصبابَْه
                      ولْو َدرى لَكَفـاُه

مما يَروُم ُصبابَْه
ثم إنُه لبَّد َعجاَجتَُه، وغيَّض ُمجاجتَُه، واْعتََضَد شْكَوتَُه، وتأبَّط ِهراَوتَُه؛ فلّما رنَِت الَجماَعُة 
بَُه لُمزايَلَِة مركَزِِه، أْدَخَل كٌل منُهْم يَدُه في جيِْبِه، فأفَْعَم لُه َسْجالً مْن َسيِْبه،  زِِه، ورأْت تأهُّ إلى تحفُّ
ُمثِْنياً،  عْنُهم  وانْثَنى  ُمغِضياً،  منُهم  فقِبلَُه  رُفَْقِتَك،  على  فرّقُْه  أو  نفَقِتَك،  في  َهذا  اْصرِْف  وقال: 
وجَعَل يودُِّع َمْن يُشيُّعُه، ليَْخَفى علَيِْه َمْهيَُعُه، ويُسرُّب مْن يتْبَُعُه، لَكْي يُْجَهَل مْربَُعُه، قال الحارُِث 
بُن َهّماٍم: فاتّبْعتُُه ُمواِرياً عْنُه ِعياني، وقَفْوُت أثرَُه مْن حيُث ال يَراني، حتّى انْتَهى إلى َمغارٍَة، 
فانْساَب فيها على َغرارٍَة، فأْمَهلْتُه ريثَما خلََع نْعلَيِْه، وغَسل رِجلَيِْه، ثّم هَجْمُت علَيِه؛ فوجدتُُه 
ُمشاِفناً لِتلْميٍذ، على خبِْز َسميٍذ، وَجْدٍي َحنيٍذ، وقُبالَتَُهما خابيُة نبيٍذ، فقلُت لُه: يا هذا أيَكوُن ذاَك 
خبرََك، وهذا َمْخبَرََك؟ فزَفََر زفْرََة الَقيِْظ، وكاَد يتميُّز مَن الغيِْظ، ولْم يزَْل يَحْملُِق إلّي، حتّى ِخْفُت 

أن يسطَُو علّي، فلّما أن خبَْت نارُُه، وتَواَرى أُوارُُه، أنَْشد:
لِبْسُت الَخميصَة أبغي الَخبيَصـْه

وأنَْشبُْت ِشّصَي في كل ِشيَصـه
وصيّرُت وْعـظـَي أُحـبـولًَة

أُريُغ الَقنيَص بها والَقـنـيَصـه
وألْجأني الّدْهُر حتـى ولَـْجـُت

بلُطِْف احِتيالي على اللّيِث عيَصه
على أنّني لـم أَهـْب صـرفَـُه

وال نبََضْت لي ِمْنـُه فَـريَصـه
وال شَرعت بي عـلـى َمـورٍِد

يُدنُّس ِعرضَي نْفٌس َحـريَصـه
ولو أنَْصَف الّدهُر في ُحكـِمـِه

لَما ملَّك الُحْكَم أهَل الّنقـيَصـه
ثّم قال لَي: اْدُن فُكْل؛ وإْن ِشئَْت فُقم وقُْل، فالتََفّت إلى تِلميِذه وقُلُت: عزَْمُت عليَْك بَمن 
األَدباء؛  الُغَرباء، وتاُج  ِسراُج  روجيُّ  السَّ أبو زيٍْد  َمْن ذا، فقال: هذا  لتُْخبرَنّي  بِه األذى،  تستَدِفُع 

فانصرَفُْت من حيُث أتيُت؛ وقَضيُْت العَجَب مّما رأيُْت.

األرض والغالت
أ/ زيد الطهراوي 

تشدو كالماً غريباً في تمرده
معطراً بشعاع الحب والصبر

فهيأت قبرها األحزان وانتشرت
في األرض صيحة أمجاد بال قهر

غيمات وعدك للبيداء قد ذرفت
وأنت تحمل هاالت من الشعر

فالشعر ال يحمل األغالل مكتسحاً
كالريح تكسر أغصاناً بال عذر

تطالب األرض بالغالت في زمن
تشكي الطيور به من هجمة النسر

يا أرض رفقاً فقد حادت سفينتنا
فطالبي الجمع باإلنصاف والطهر 

حين الصباح مضى عن وجه غربتنا
داهمت يومك باألشعار والعطر

الوطن أول الحب وآخره
أ/ نجاة بشارة

يا أوَل الحبِّ في قلبي وآِخرَُه 
يا سورَة العشِق من قيثاَرتي تُتلى 

من بعِد ما استوطَنْت في الروحِ عاصفٌة
قد ِجئَت تَحِملُنْي للشرفِة األحلى 

يا شاعرْي الـْ جئَت من أقصى الَمدى َشَغفاً
والعمُر يُبِحُر فينا.. ُربّما َولّى 

إنّي التي في الهوى ما ُخضُت تَجِربًة 
كَاّل.. وال اسَتْعَذبَْت نيرانَُه.. كَاّل 

ُعمرْي...ويكْلَُؤَك الرّحمن يا وطناً 
فيِه األماِكُن تُرخي ُحسَنها ِظاّل 

ُعمري.. َوتَغرُِس في دّمْي سناِبلُها 
يا من جعلَت هواَك الُمْشَتهى َحقال 

إني أتيُتَك والمعنى يَُهدِهُدنْي 
على ذراعيَك في قلِب الرؤى جذلى 

نَْم فوَق صدري أيا طفالً أالِطُفُه
َودغِدَغ الّروَح كيما تُْنِبُت الُفاّل 

نََم فوَق رِمشْي الذي اسَتْعَذبَْتُه َسكَناً 
يا أجمَل الشعرا..  يا ُعمرَي األغلى 

شكراً لها اللّيلَُة الـْ/ جاَءْت بأْمِنَيتي 
أحلى األماني التي.. تُهدى لَنا ليال

أراد أحد الشباب أن يتزوج فأرسل إلى شيخه يطلب 
منه أن يدله على زوجًة بمواصفاٍت يراها الزمة في زوجته، 

وصفها القائل:

بعث الرجل ألبي عزيزة مرًة
برسالة يُبكي ويُضحك ما بها

فيها يقول أريد منك صبيًة
حسناء معروٌف لديكم أصلها

وأديبًة ولطيفًة وعفيفًة
 وحليمًة ورزينًة في عقلها

قد أحرزت في العلم غير شهادٍة
وعلي النسا طراً تفوق بفضلها

وتكون أيضاً ذات ماٍل وافٍر
تُعطيِه من بعد الزواج لبعلها

وأريد منها أن تكون مطيعًة

أمري فتتبعني وتهجر أهلها

فأجابُه شيخه أبو عزيزًة على الفور قائال:

وافى كتابَك سيدي فقرأتُه

وعرفت هاتيَك المطالَب كلها

لو كنُت أقدُر أن أرى من تشتهي

طلقُت أم عزيزٍة وأخذتها!

نيله؛  يمكن  ال  الكمال  أن  داللــة  القصة  هذه  في 

مستحيل  والمواصفات  والمطالب  األمور  في  والمبالغة 

تحقيقها؛ وال يُنسى حديث الحبيب المصطفى عليه الصالة 

والسالم« تنكح المرأة ألربع... فاضفر بذات الدين...«.

عليها  تقوُم  مفاهيٍم  أربعَة  هناَك 
الهندوس  البراِهَمِة  ِمَن  القوِم  ُمعتقداُت 
والكارما  الدارما  وهي  والجينية،  والبوذيِة 

والسامسارا والموكشا، وتعريفها كما يلي:
إلى  تُشيُر  كَــلِــَمــٌة  هــي  ــا:  ــدارم -ال
اإلنساِن  على  ُب  يَتََوجَّ الَّتي  الَمسؤولِيَِّة 
الِقياُم ِبها ِمن ِجَهِة أنَّ ُهناَك عالَماً فالخارِج 
يَِجُب َضبطُُه بالقوانيِن واألنظمِة، وهي ما 
في  الشرائُع  وتؤَخُذ  »بالشريعة«  يُعرَُف 
يََضُعها  الَّتي  َسِة  الُمَقدَّ الُكتُِب  ِمَن  دينهم 

ُحَكماؤهُم الُملَهموَن بََحدِّ زَعِمِهم.
-الكارما: هي كَلَِمٌة تُشيُر إلى األفعاِل 
سواًء  َحياتِِه  في  اإلنساُن  ِبها  يَقوُم  الَّتي 
ُل  كانت خيراً أو َشرَّاً، والَمردوُد الَّذي يَتََحصَّ

ِمن تِلَك األعماِل من َسلٍب أو إيجاب.
الى  تُشيُر  كَلَِمٌة  هي  -السامسارا: 

بَسبَِب  الروُح  فيها  تَُمرُّ  الَّتي  التَوالُِد  ِمَن  نِهائيَِّة  الالَّ وراِت  الدَّ
في  تَتَوالَُد  فَتَبقى  منها،  قَيِدها  فَكَّ  تَستَِطع  لَم  الَّتي  الكارما 
ُه  تَستَِحقُّ الَّذي  جزاءها  تأُخَذ  حتَّى  ُمختَلَِفٍة  وعوالٍِم  أجساٍد 
فتُعطى فُرَصًة أخرى من جديد في َجَسٍد إنساني لَِكي تستطيَع 

الخالص، فإذا فََشلَت أعادت الَكرََّة َمرًَّة أخرى.
مفهوٌم  وهَو  »الَخالص«،  إلى  تُشيُر  كَلَِمٌة  هي  -الموكشا: 
على  ُب  يَتََوجَّ أنَُّه  إذ  اإلنسان،  ِمَن  الروحي  بالجانِب  ُمتََعلٌِّق 
الخروِج  و  العالَم،  ربقِة هذا  الَخالِص من  إلى  الَسعُي  اإلنساِن 

نِهائيَّة »السامسارا”. من دورِة التوالُِد الالَّ
ُمعتََقداتِِهم  بَحَسِب  الَقوُم  يراها  إرشاداٌت  َمفهوٍم  ولُِكلِّ 
أنَّها هي األمثَُل في تحصيِل تِلَك المفاهيم، ولهذا اختلفت هذِه 
في  تختلف  لم  ولكنها  المفاهيِم  هذِه  تفاصيِل  في  الدياناُت 
األساس، و إنَّما اختلفت في كَيِفيَِّة الِقياِم بها، وعلى هذا قامت 
بعضها  تختلُف عن  نواهي  و  أواِمَر  على  تَُنصُّ  ُمختَلِفة  شرائُع 
البعض، ولكنَّها تَهِدُف إلى نفِس النتيجِة النِّهائيَّة.. }َواللَُّه يَُقوُل 

ِبيَل{. الَْحقَّ َوُهَو يَْهِدي السَّ

قصة قصية 

“المبالغة يف اختيار الزوجة”

المفاهيم األربعة يف الديانات الهندية
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تزكية  في  مهم  معلَم  رمضان  شهر  أن  في  شك  ال 
النفس، ففيه من العبادات واألعمال الصالحة ما يجعل 
النفوس تنقاد إلى رب العالمين، فتزكو النفوس، وتطهر 
القلوب، وتعيش األرواح أجواء إيمانية مفعمة بالبركات 
شهر  دور  عن  الكالم  روائع  من  قيل  ومما  والرحمات.. 
رمضان في تربية النفس، ما كتبه ابن القيم حيث قال: 
“لَّما كَاَن َصاَلُح الَْقلِْب َواْسِتَقاَمتُُه َعلَى طَِريِق َسيْرِِه إلَى 
َشَعِثِه  َولَّم  اللِّه  َعلَى  َجْمِعيِّتِه  َعلَى  ُمتََوقّفاً  تََعالَى  اللِّه 
ِبِإقْبَالِِه ِبالُْكلّيِّة َعلَى اللِّه تََعالَى، فَِإّن َشَعَث الَْقلِْب اَل يَلُّمُه 
إاّل اإْلِقْبَاُل َعلَى اللِّه تََعالَى، وَكَاَن فُُضوُل الطَّعاِم َوالّشرَاِب 
َوفُُضوُل ُمَخالَطَِة اأْلَنَاِم َوفُُضوُل الَْكاَلِم َوفُُضوُل الَْمَناِم ِمّما 
يَِزيُدُه َشَعثاً، َويَُشتّتُُه ِفي كُّل َواٍد َويَْقطَُعُه َعْن َسيْرِِه إلَى 
اللِّه تََعالَى، أَْو يُْضِعُفُه أَْو يَُعوقُُه َويُوِقُفُه اقْتََضْت رَْحَمُة 
الَْعِزيِز الرِّحيِم ِبِعبَاِدِه أَْن َشَرَع لَُهْم ِمْن الّصْوِم َما يُْذِهُب 
أَْخاَلَط  الَْقلِْب  ِمْن  َويَْستَْفِرُغ  َوالّشرَاِب،  الطَّعاِم  فُُضوَل 
الّشَهَواِت الْمعوقِة لَُه َعْن َسيْرِِه إلَى اللِّه تََعالَى، َوَشْرِعِه 
ِبَقْدِر الَْمْصلََحِة ِبَحيُْث يَْنتَِفُع بَْه الَْعبُْد ِفي ُدنْيَاُه َوأُْخرَاُه 
َواَل يَُضرُّه َواَل يَْقطَُعُه َعْن َمَصالِِحِه الَْعاِجلَِة َواآْلِجلَِة، َوَشَرَع 
لَُهْم ااِلْعِتَكاَف الِّذي َمْقُصوُدُه َوُروُحُه ُعُكوُف الَْقلِْب َعلَى 
َعْن  َوااِلنِْقطَاُع  ِبِه  َوالَْخلَْوُة  َعلَيِْه  َوَجْمِعيّتُُه  تََعالَى،  اللِّه 
ِبَحيُْث  ُسبَْحانَُه؛  َوْحَدُه  ِبِه  َوااِلْشِتَغاُل  ِبالَْخلِْق  ااِلْشِتَغاِل 
ِبِه،  كُلُّه  الَْهّم  َويَِصيُر  بََدلََها،  َواإْلِقْبَاُل  َوُحبُّه  ِذكْرُُه  يَِصيُر 
َوالَْخطَرَاُت كُلَّها ِبِذكْرِِه، َوالتَّفّكِر ِفي تَْحِصيِل َمرَاِضيِه َوَما 
ِبالَْخلِْق  أُنِْسِه  َعْن  بََداًل  ِباَللِّه  أُنُْسُه  فَيَِصيُر  ِمْنُه؛  يَُقرُّب 
اَل  ِحيَن  الُْقبُوِر  ِفي  الَْوْحَشِة  يَْوَم  ِبِه  أِلُنِْسِه  ِبَذلَِك  فَيَُعّدُه 
ااِلْعِتَكاِف  َمْقُصوُد  فََهَذا  ِسَواُه  ِبِه  يَْفَرُح  َما  َواَل  لَُه  أَنِيَس 

اأْلَْعظَم”
واألعمال  الصيام  تأثير  يُضعف  ما  هناك  أن  إال 
الطيبة عند كثير من الناس، فال يستفيدون من رمضان، 
فيخرجون منه كما دخلوا فيه، وفي أحيان كثيرة تكون 
يتركوها  فلم  الشهر،  بعد  لما  فقط  مؤّجلة  المعاصي 
الله منها، بل هي فقط مؤّجلة  إلى  ويبغضوها ويتوبوا 
إلف  هو  هذا  في  الرئيس  والسبب  رمضان،  بعد  لما 

العادة!

إلف العادة من اآلفات الخطيرة

والعادة،  اإللف  آفة  العبادات:  آفات  أعظم  إن من 
فعندما يعتاد المرء العبادات وتصبح جزءاً من برنامجه 
اليومي كالصالة، واألسبوعي كالجمعة، والسنوي كرمضان 
وأقوال  أفعال  إلى مجرد  العبادات  تتحّول هذه  والحج؛ 

متكررة ال تُضيف جديداً إلى حياة الفرد.
بعد  األعظم  الدين  ركن  في  النظر  يدقق  َمن  وإن 
توحيد الله تعالى، وهو الصالة، التي وصفها الله سبحانه 
بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فقال سبحانه: “اتُْل َما 
الَة تَْنَهى َعِن  الَة إنَّ الصَّ أُوِحَي إلَيَْك ِمَن الِْكتَاِب َوأَِقِم الصَّ
45(؛  )العنكبوت:  أَكْبَُر”  اللَِّه  َولَِذكُْر  َوالْـُمنَكِر  الَْفْحَشاِء 
العادات عند كثير منا،  إلى عادة من  أنها تحّولت  يجد 
بل صارت  المنكر!  وال  الفحشاء  عن  تنهى  ال  فأصبحت 
أشبه بجهاز تسجيل، يكبر المسلم ليدخل صالته، 
التي  المحفوظات  لسانه  فيكرر 
اعتادها بال تفكير منه فيما يقرأ 
ويخرج  ألذكارها،  تدبّر  وال 
منها كما دخل، فال خشوع 
إال  قرب،  وال خضوع وال 

من رَِحَم الله تعالى.
صيام  في  وكــذا 
رمـــــضـــــان، 
لمالحظ  فا
في  أننا 
كـــل 

سنة نستقبل شهر رمضان ثم نودعه، نسمع قبله بقليل 
عن فضل هذا الشهر وأهميته ومكانته، وما يجب علينا 
فلم  وآياته،  أحاديثه  الناس  حفظ  حتى  اغتنامه،  من 
كذلك  نسمع  رحيله  بعد  ثم  فيها،  ويفكروا  يتدبروها 
بعض المواعظ في وداعه والحزن على فراقه، حتى أصبح 
أحداث  عبر  ألفناها؛  وقضية  تعودناها  عادة  األمر  ذلك 
األسبوع  وفي  الشهر  وفي  السنة  في  علينا  تتكرر  رتيبة 
وفي اليوم، ولئن كان االعتياد على كثير من شؤون حياتنا 
الدنيوية مقبوالً، فإن من غير المقبول أن ينسحب ذلك 
لذلك  سبحانه..  الله  إلى  بها  نتقرب  التي  عباداتنا  على 
ينبغي لنا أن نتذكر جيداً أن من آفات العبادات الخطيرة 
العظيمة أن تتحول العبادة إلى عادة، يؤديها الواحد منا 

دون أن تترك أثراً في نفسه أو سلوكه.

عبرة في استقبال رمضان:

قبل عام وّدعنا شهر رمضان، ثم ها هو يقبل اآلن، 
وربما لم يشعر كثير منا بقيمة الزمن الذي طُويت فيه 
األيام والشهور، وأننا مسافرون إلى الله، ولكل عبد نهاية 
وال بد، قال الله تعالى: “َوأَنَّ إلَى َربَِّك الْـُمنتََهى” )النجم: 
42(. وقد ذكر ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون األودي 
أنه قال: قام فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: “يا 
بني أْود، إني رسوُل رسوِل الله إليكم، تعلمون أن المعاد 

إلى الله، إلى الجنة أو إلى النار”.
فمما يجب على العبد المسلم أن يبحث عن الزاد 
الطريق موحش  إن  تعالى؛ حيث  الله  إلى  يقّربه  الذي 
وطويل، وال بد فيه من زاد، وقد جعل الله تعالى شهر 
وغفران  والعيوب  الخطايا  من  القلوب  لتطهير  رمضان 
الذنوب، فهل استقبلنا رمضان بتوبة تغسل عنا الذنوب؟! 
أيامه،  اغتنام  فنحسن  القلوب  من  الران  يُزال  ثم  ومن 
يكون  فقد  أدرانــا  وما  ذنــوب،  بال  رمضان  من  لنخرج 

رمضان األخير في حياتنا.. فاغسل ذنوبك قبل مماتك.
الشهر  يستقبل  من  الناس  من  فإن  األسف،  ومع 
بعدم اهتمام وعدم اكتراث، كأنه شهر من الشهور، وقد 
أخطأ من ال يفرق بين رمضان وغير رمضان، وأن يجعل 
يوم صومه كيوم فطره؛ وهناك من يعرف للشهر فضله 
ومكانته، لكنه ال يستقبله بتوبة نصوح، وعزم أكيد على 
وعدم  بفتور  يستقبله  بل  ولياليه،  أيامه  في  االستقامة 

جدية وقلة نشاط.

تحصيل النفس على التقوى

من  والخوف  التقوى  تحقيق  على  النفس  تدريب 
من  بطاعته؛  وااللتزام  مساخطه  وتجنب  سبحانه  الله 
أسمى أهداف فريضة الصيام، قال تعالى: “يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
ِمن  الَِّذيَن  َعلَى  كُِتَب  كََما  يَاُم  الصِّ َعلَيُْكُم  كُِتَب  آَمُنوا 

قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن”)البقرة: 183(.
ْوَم  الصَّ أَنَّ  الَْكاَلِم  ِبَهَذا  ُسبَْحانَُه  “بَيََّن  الرازي:  قال 
ْهَوِة َوانِْقَماِع الَْهَوى؛  يُورُِث التَّْقَوى لَِما ِفيِه ِمَن انِْكَساِر الشَّ
لذات  ويهون  َوالَْفَواِحِش،  َوالْبَطَِر  اأْلََشِر  َعِن  يَرْدَُع  فَِإنَُّه 
الْبَطِْن  َشْهَوَة  يَْكِسُر  ْوَم  الصَّ أِلَنَّ  َوَذلَِك  ورئاستها؛  الدنيا 
ْت  أَْمُر َهَذيِْن َوَخفَّ َعلَيِْه  ْوَم َهاَن  أَكْثََر الصَّ َوالَْفْرِج، فََمْن 
لَُه َعِن ارْتَِكاِب الَْمَحارِِم  َعلَيِْه ُمؤْنَتُُهَما، فََكاَن َذلَِك َراِدعاً 
َوَذلَِك  نْيَا  الدُّ ِفي  يَاَسِة  الرِّ أَْمَر  َعلَيِْه  ناً  َوُمَهوِّ َوالَْفَواِحِش، 
َجاِمٌع أِلَْسبَاِب التَّْقَوى فَيَُكوُن َمْعَنى اآْليَِة فَرَْضُت َعلَيُْكُم 
يَاَم لِتَُكونُوا ِبِه ِمَن الُْمتَِّقيَن الَِّذيَن أَثَْنيُْت َعلَيِْهْم ِفي  الصِّ

كِتَاِبي”.

 رمضان فرصة للتوبة

عبر عام طويل يحمل العبد على 

ظهره العديد من الذنوب والمعاصي ويقع في مخالفات 
األنوف،  يزكم  وغبارها  القلوب،  تميت  والذنوب  كثيرة، 
غماره،  في  وخاض  استسهله  الذنب  العبد  اعتاد  وإذا 
الله  اللَِّه صلى  رَُسوِل  َعْن  ُهَريْرََة،  أَِبي  َعْن  قلبه،  فيظلم 
َخِطيئًَة نُِكتَْت ِفي  عليه وسلم قَاَل: “إِنَّ الَعبَْد إَِذا أَْخطَأَ 
ُسِقَل  َوتَاَب  َواْستَْغَفَر  نََزَع  ُهَو  فَِإَذا  َسْوَداُء،  نُْكتٌَة  قَلِْبِه 
قَلْبُُه، َوإِْن َعاَد ِزيَد ِفيَها َحتَّى تَْعلَُو قَلْبَُه، َوُهَو الرَّاُن الَِّذي 
يَْكِسبُوَن”  كَانُوا  ا  مَّ قُلُوِبِهم  َعلَى  َراَن  بَْل  اللَُّه” “كَالَّ  ذَكََر 

)المطففين: 14(.
قال المباركفوري: “وقوله: )نُْكتٌَة َسْوَداُء( أَْي ُجِعلَْت 
أَثٌَر قَلِيٌل كَالنُّْقطَِة َشبَُه الوسخ  أَْي  ِفي قَلِْبِه نُْكتٌَة َسْوَداُء 
َحَسِب  َعلَى  َويَْختَلُِف  ونحوهما،  والسيف  المرآة  في 
الَْمْعِصيَِة َوقَْدرَِها، َوالَْحْمُل َعلَى الَْحِقيَقِة أَْولَى ِمْن َجْعلِِه 
ِمْن بَاِب التَّْمِثيِل َوالتَّْشِبيِه؛ َحيُْث ِقيَل َشبََّه الَْقلَْب ِبثَْوٍب 
َغايَِة  ِفي  ِبَشْيٍء  َوالَْمْعِصيََة  َوالْبَيَاِض  النََّقاِء  َغايَِة  ِفي 
َذلَِك  يُْذِهُب  أَنَُّه  ُرورَِة  فَِبالضَّ اأْلَبْيََض  َذلَِك  أََصاَب  َواِد  السَّ
َصاَر  الَْمْعِصيََة  أََصاَب  إَِذا  اإْلِنَْساُن  وَكََذلَِك  ِمْنُه،  الَْجَماَل 

َواُد ِفي َذلَِك الْبَيَاِض”. كَأَنَُّه َحَصَل َذلَِك السَّ
فتسيء  الــجــوارح،  على  ينعكس  القلب  وســواد 
على  “السواد  العدوي:  قال  القبائح،  وترتكب  األفعال، 
القلب يمنع اإليمان ونور اإليمان من الخروج من القلب 
إلى الصدر، فتجد الصدر مظلماً، كما أن المشكاة تكون 
مظلمة إذا كانت الزجاجة سوداء، فتجد اليد تتحرك في 
في  تنظر  والعين  الظلمات،  في  تخطو  والرجل  ظلمة، 
القلب  كان  إذا  عمياء  كبهيمة  يتحرك  الظلمات، وهكذا 

قد اسود من المعاصي”.
ولذلك كان تحصيل المغفرة من أهم معالم تربية 
مغفور  غير  رمضان  من  خرج  فمن  رمضان،  في  النفس 
قَاَل:  ُهَريْرََة،  أَِبي  فَعْن  فالوعيد في حقه شديد،  الذنب 
رَُجٍل  أَنُْف  “َرِغَم  الله عليه وسلم:  اللَِّه صلى  قَاَل رَُسوُل 
، َوَرِغَم أَنُْف رَُجٍل َدَخَل َعلَيِْه  ذُكِرُْت ِعْنَدُه فَلَْم يَُصلِّ َعلَيَّ
رََمَضاُن ثُمَّ انَْسلََخ قَبَْل أَْن يُْغَفَر لَُه، َوَرِغَم أَنُْف رَُجٍل أَْدرََك 

ِعْنَدُه أَبََواُه الِكبََر فَلَْم يُْدِخاَلُه الَجنََّة”.
أَْي:  رَُجٍل(  أَنُْف  )َرِغَم  “وقَْولُُه:  المباركفوري:  قال 
َوُهَو  الرََّغاِم  الذل؛  َعْن حصول  كَِنايًَة  ِبالتُّرَاِب  أَنُْفُه  لَِصَق 
لِّ َوالَْعْجِز َعِن  التُّرَاُب َهَذا ُهَو اأْلَْصُل ثُمَّ اْستُْعِمَل ِفي الذُّ

ااِلنِْتَصاِف َوااِلنِْقيَاِد َعلَى كُرٍْه”.
َوَهَذا إِْخبَاٌر أَْو ُدَعاٌء َوالَْمْعَنى بَِعيٌد َعلَى الَْعاِقِل أَْن 
يَتََمكََّن ِمْن إِْجرَاِء كَلَِماٍت َمْعُدوَدٍة َعلَى لَِسانِِه فَيَُفوَز ِبَها 
فَلَْم يَْغتَِنْمُه فََحِقيٌق أَْن يُِذلَُّه اللَُّه، ثُمَّ انَْسلََخ رََمَضاُن أَِي 
يَُعظِّْمُه  لَْم  أَْو  يَتُْب  لَْم  ِبأَْن  أَْي  لَُه  يُْغَفَر  أَْن  قَبَْل  انَْقَضى 
الَْجنََّة  يُْدِخاَلُه  فَلَْم  لَُه،  يَْغِفَر  َحتَّى  الطَّاَعِة  ِبالُْمبَالََغِة ِفي 

ِهَم. لَِعُقوِقِه َوتَْقِصيرِِه ِفي َحقِّ
وقال المناوي: “رغَم أنُف من علم أنه لو كّف نفسه 
عن الشهوات شهراً في كل سنة، وأتى بما ُوِظَف له فيه 
فقّصَر  الذنوب،  من  سلف  ما  له  ُغِفَر  وقيام،  صياٍم  من 
ولم يفعل حتى انسلَخ الشهُر ومضى، فمن وجَد فرصًة 
عظيمًة بأن قام فيه إيماناً واحتساباً، عظمه الله ومن لم 

يعظمه حقره الله وأهانه”.
والمغفرة،  الرحمة  فيها  ثمينة  نادرة  فرصة  رمضان 
ودواعيها متيّسرة، واألعوان عليها كثيرون، وعوامل الفساد 
دون، ولله عتقاء في كل  محدودة، ومردة الشياطين مصفَّ
ليلة، وأبواب الجنة مفتحة، وأبواب النيران مغلقة، فمن 
لم تنله الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن؟! وإذا لم 
يُغفر له في رمضان فمتى يُغفر لمن ال يُغفر له في هذا 
الشهر؟! ومتى يُقبل من رُّد في ليلة القدر؟! ومتى يصلح 

في رمضان؟ ومتى يصلح من َمن ال يصلح 
فيه  والغفلة كــــان  الجهالة  داء  من 
فرط في الزرع في وقت مرضان؟ َمن 

ــم الــبــدار  يحصد ل

يوم الحصاد غير الندم والخسارة.
الله سبحانه في رمضان  حصول العبد على مغفرة 
ميسرة، متعددة الطرق والوسائل، فَعْن أَِبي ُهَريْرََة قَاَل: 
قَاَل رَُسوُل اللَِّه صلى الله عليه وسلم: “َمْن َصاَم رََمَضاَن، 
َم ِمْن َذنِْبِه”، وزاد اإلمام  إِيَماناً َواْحِتَساباً، ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ
ابن حجر:  الحافظ  قال  تأخر”؛  “وما  مسنده  في  أحمد 
بِْن  ُعبَاَدَة  َحِديِث  ِفي  أَيْضاً  يَاَدُة  الزِّ َهِذِه  َوقََعْت  “قَْد 

اِمِت ِعْنَد اإْلَِماِم أَْحَمَد ِمْن َوْجَهيِْن َوإِْسَناُدُه َحَسٌن” الصَّ
وبيَّنت هذه األحاديث أن للمغفرة شرطين، اإليمان 
قال  عنده،  األجر  واحتساب  له  واإلخالص  سبحانه  بالله 
الحافظ ابن حجر: “قوله )احتساباً( ألن الصوم إنما يكون 
ألجل التقرب إلى الله، والنية شرط في وقوعه قربة، أي: 
فرضية  بحق  االعتقاد  باإليمان  والمراد  محتسباً،  مؤمناً 
صومه، وباالحتساب طلب الثواب من الله تعالى. وقال 
على  يصومه  أن  وهو  عزيمة،  أي  )احتساباً(  الخطابي: 
معنى الرغبة في ثوابه طيّبة نفسه بذلك غير مستثقل 

لصيامه، وال مستطيل أليامه.

 تربية النفس على العفو والصفح:

من األمور التربوية التي يجب أن يخرج بها العبد 
من رمضان؛ أن يبتعد عن أذى الناس، ويسلم المسلمون 
من لسانه ويده، فال ينبغي للعبد أن يصوم رمضان وهو 
واقع في الغيبة والنميمة والسّب والشتم والكذب، وهي 
معاٍص يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره؛ إذ 
إنها تجرح الصوم وتُضعف األجر؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: “من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، 
ولقوله  وشرابه”،  طعامه  يدع  أن  في  حاجة  لله  فليس 
صلى الله عليه وسلم: “الصيام ُجّنة، فإذا كان يوم صوم 
قاتله  أو  أحد  سابه  فإن  يصخب،  وال  يرفث  فال  أحدكم 

فليقل: إني صائم”.
والشراب  الطعام  اإلمساك عن  ليس مجرد  فالصوم 
فهناك  كال،  الشمس،  غروب  حتى  الفجر  من  والِجماع 
ِحَكم وأسرار هذا بعضها، لكننا نرى كثيراً من الناس تصوم 
المباح،  الحالل  عن  فيصوم  جوارحه،  تصوم  وال  بطنه 
وفعل  الزور  كقول  المنكرات  من  الله  حرم  ما  ويتناول 
الله، وال يغض بصره  الزور، فال يتورع بلسانه عما حرم 
كذلك عن المحرمات، ويقع بيده ورجله في المحرمات، 
بل ربما يفطر عند إفطاره على كسب محرم.. وال حول 

وال قوة إال بالله.
وإن مما يستجلب العبد عفو الله عنه بعفوه عن 
فعن  لهم،  الجناح  وخفض  معهم،  الجانب  ولين  الناس، 
أَنََّها قَالَْت: )يَا رَُسوَل اللِه أََرأَيَْت إِْن َوافَْقُت لَيْلََة  َعائَِشَة 
الَْقْدِر َما أَْدُعو؟ قَاَل: تَُقولِيَن: اللُهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ الَْعْفَو 

فَاْعُف َعنِّي(.
قال ابن رجب: “والعفّو من أسماء الله تعالى، وهو 
الماحي آلثارها عنهم،  عباده،  يتجاوز عن سيئات  الذي 

عــبــاده، وهو يحب العفو، فيحب  عــن  يعفو  أن 
أن  عباده  من  يعفو بعضهم عن بعض؛ ويحب 
عن  بعضهم  عفا  ــإذا  بعفوه، ف عاملهم  بعض 
من  إليه  أحب  عقوبته”.وعفوه 

معالم تزكية النفس يف ظالل رمضان
أ/ عبدالعزيز مصطفى

الشيخ/ عمر ابن حفيظ

التقوى من أجل تقويِة عموِدها وتثبيِت بنيانها فُرض عليكم 
الصيام في هذا الشهر الفضيِل المبارِك األنور، الطيِب األزهر األغر، 
ساَد الشهوَر بفائِض فضِل ربِّكم العزيِز الغفور جل جالله وتعالى 
يَاُم  في عاله، وقال في ذلكم: »يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ
الغايَة  فجعل  تَتَُّقوَن«  لََعلَُّكْم  قَبْلُِكْم  ِمن  الَِّذيَن  َعلَى  كُِتَب  كََما 
تتَّصلون  تتقون«  »لعلكم  والحكمة:  والفائدة  والنتيجَة  والثمرَة 
بحقيقِة التقوى، وتُثبِّتون عموَدها في القلوب، فتسري سرايتَه إلى 
ُمتَِّقيْن، وإلى آذانكم، فتصير آذان متقين،  عيونِكم فتصيَر عيوَن 
وفروِجكم  بطونِكم  وإلى  متَِّقين،  أيدي  فتصير  أيديكم،  وإلى 
والشهادة  الغيِب  عالَِم  يخافون  متَّقين،  أعضاَء  فتصيَر  وأرجلِكم، 
زاَده،  القصير  العمر  ِمن  منهم  كلٌّ  ويأخُذ  العبادة  في  ويَْدأبُون 
يَعُمُر به نهايتَه وعاقبتَه وآخرتَه ومعاَده، فيرقَى إلى ُذرى السعادة.

بُلِّغتُُم الشهَر بفضٍل ِمن ربِّكم، وكم ِمن ظانٍّ كان يظنُّ أن 
يُْدرِك الشهَر، فما جاء شهرُكم هذا إال وهو تحَت التراب، قد نُقل 
ِمن الُقصور إلى الُقبور، والقَى ما عمل وانتهت الفرصة أن يعمَل 
أو أن يرتفَع بالعمِل الصالح  أو أن يناَل أجراً  أو أن يكسَب خيراً 
قدراً؛ فإنما الفرصُة ِمن بدايِة اإلدراِك إلى حيِن الَغرغرة، فإذا كانت 
الغرغرة طُِويت الصحف وانقطع عمُل اإلنسان إال ما كان تسبَّب 
فيه من ولٍد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم يُنتفع به، أو 
َورَّث خيراً من ُمصحف ونحوه يُقرأ فيه َمن بعده؛ قال ربكم »إِنَّا 
َمن  فوز  ويا   »... َوآثَارَُهْم  ُموا  قَدَّ َما  َونَْكتُُب  الَْمْوتَى  نُْحِيي  نَْحُن 
فيها  ويُعمل  ويُطاُع  الله  بها  يُعبُد  بعده  ِمن  الطيبة  اآلثاَر  خلََّف 
بما يُرضيه، وويل لميٍت انقطع عملُه وبقي أثُر سوٍء ِمن بعده: آلٌة 
محرَّمة، وأجهزة تُستعَمل في الشرور، وخلَّف ِمن بعده ذنباً ِمن 

الذنوب يُعَمل به يأتي إليه ِوْزرُه إلى قبرِه والعياُذ بالله.
تسويالِت  قون  ويصدِّ الحياة  بزُخرِف  يغترُّون  الناس  إنَّ 
النفوس وإيحاءات الشياطين، فيغفلون عن المقِصد األعظم ِمْن 
َخلِقهم وإيجاد هذا الكوِن وتكويِنه من ِقبَل خالٍق واحٍد ال شريَك 
له؛ خلق وأوجَد ورزق - سبحانه وتعالى - وأشَقى وأسعد، ووهَب 
وقرََّب وأبعد، وله األمُر كلُّه وإليه يرجُع األمر كلُّه، وال يهلك على 
الله  صلى  المالك،  إلِهنا  حبيِب  أمة  ِمن  خصوصاً  هالك؛  إال  الله 
عليه وسلم. ال يهلك إال َمن َشرََد على الله ُشراَد البعير النادِّ على 
للهوى  وتَبَعاً  األمارة  للنفس  استجابًة  الله،  رسوُل  قال  كما  أهلِه 
الشهر  في  حتى  ذنٍب  عن  يرعوي  ال  أعداؤه.  عليه  يُمليه  ولما 
الفضيل؛ يقيُم أسباَب الحرمان والعياذ بالله في شهٍر قال عنه نبيُّنا 
يكم  المصطفى محمد: »أتاكم شهُر رمضان شهُر خيٍر وبركٍة يُغشِّ
فيه  ويستجيب  خطاياكم  ر  ويكفِّ رحمتَه  عليكم  فيُنزل  فيه،  اللُه 
الدعاء، وينظُر فيه إلى تنافِسكم ويباهي بكم مالئكتَه، فأُروا اللَه 

ِمن أنفِسكم خيرًا«.
مواسُم بسطَها الرحمُن لتَْربََح أمُة محمد؛ كل َمن أناب منهم 
وكلُّ َمن عاد إلى إدراِك الحقيقة وحكمِة خلِقه وخلِق الوجود ِمن 
غيرِه  ألهويِة  وال  األمارة  للنفس  وال  للهوى  يُستعبَد  ولم  حواليه 
ِمن الناس يعيشون في  ِمن بني آدم ِمن شراِر الخلق؛ فإنَّ كثيراً 
أجزاء من حياتِهم مستَعبدين ألهِويِة فاجر أو كافر أو يهودي أو 
نصراني أو ُمفِسد ِمن المفسدين يَْنُشر لهم أفكارَه 
فيتابعونَها؛  برامَجه  لهم  ينشر  فيأخذونها 
صار  وشرِفها  لله  العبوديِة  فبَدَل 
ساقٍط  بغيض  لبعيٍد  ُمستعبَداً 
هابٍط أََخَذ عقلِه ولبِّه ثم ادَّعى 
يعمل  أنه  م  توهَّ أو  ظنَّ  أو 
التي  الحريُة  بئست  بحريَّته؛ 
لِساقط؛.  فيها  تُْستَْعبَُد 
الحرية  بئست 
التي تمنُعك 
الدرجاِت 
لُعلى  ا

ُد وجَهك يوم تبيضُّ  ومرافقِة خيِر الَمال؛ بئسِت الحريُة التي تسوِّ
جباِر  لغضِب  تعرِّضك  التي  الحرية  بئست  وجوه؛  وتسودُّ  وجوٌه 
السماوات واألرض.. أي حرية هذه؟ إنها أقاويُل أباطيُل وأضاليل، 
قها َمن ليس له وعٌي وَمن لم يتنوَّر قلبُه  تَبْتَثُّ بين الناس فيصدِّ
َوالَِّذيَن   ...« عنهم:  الله  قال  قوماً  ويتبع  والتنزيل؛  الَوحي  بنوِر 
ال  لَُّهْم«  َمثًْوى  َوالنَّاُر  اأْلَنَْعاُم  تَأْكُُل  كََما  َويَأْكُلُوَن  يَتََمتَُّعوَن  كََفُروا 
يعرف قدَر األشهر وبُلوَغها في شهٍر قال عنه صلى الله عليه وسلم 
فيما جاء في الصحيحين وغيرهما: »إذا كان رمضان فُتحت أبواُب 
عنه  ويقول  الشياطين.«  دت  وُصفِّ النيران  أبواب  وُغلِّقت  الجنان 
صلى الله عليه وسلم: » أتاكم شهُر رمضان شهر خير وبركة، فرض 
اللُه عليكم صياَمه، وفيه ليلٌة خيٌر ِمن ألف شهِر َمن ُحرِمها فقد 
ُحرم،« وفي الرواية األخرى يقول »وال يُحرُم الخيَر فيه إال محروم«.. 
من ُحرم فيه الخير فقد ُحرم؛ فإنَّ عالمَة الطرِد والبُعد التَّمادي في 
أو  رحٍم  قطيعة  ِمن  جاللُه  جل  الربِّ  معصيِة  على  رمضان  شهِر 
رات المسكرات التي  عقوق والدين أو شرِب خمور وتناُول المخدِّ
الملحدين  وبعض  اليهود  بعض  ِمن  ومعه جنوده  إبليس  يجتهد 
في  وخصوصاً  المسلمين  بين  لِبَثِّها  يتجنَّدُون  النصارى،  وبعض 
البلدان التي بقي فيها أثُر ُمحافظٍة على اإلسالم لِيُطِْفئوا نوَر الله 
بوا أنَّ الذي يُذِهب بهاَء اإليمان ويُردِّي الناس  وألنهم علُِموا وجرَّ
رات، التي إذا وقع في  إلى أنواٍع ِمن القبائِح بسرعة، هي المخدِّ
ومالَه  وعرضه  وأهلَه  ديَنه  يبيَع  أن  مستعّداً  إنسان صار  شبكِتها 
يبيُع عرَضه ويبيع كرامتَه  التَّمادي فيها. بل  ألجل أخِذها وألجل 

وشرفَه.
الُمْفِسدات  هذه  ونَْشِر  الحركات  بهذه  أنهم  َعلِموا  ولقد 
وكم  ثرواتِهم؛  وِمن  ديارهم  وِمن  المسلمين  رقاِب  ِمن  يتمكَّنون 
يُظِهَر  أن  بُد  ال  خالٌق  ملٌك  إلٌه  الخلق  وفوَق  حصل،  ما  َحَصَل 
نبيَّه وديَنه على الدين كلِّه ولو كره المشركون؛ ولكن يَْخَسُر َمن 
وضاللِهم  َغيِّهم  شبكات  في  والوقوع  الخاسرين  بتصديِق  يخسر 
المبارك يُصرُّ على مثل ذلك أو يرَضى لقلِبه  في الشهِر المُصون 
أن يحمل الشحناء على َمن يقول ال إله إال الله، صغيراً أو كبيراً، 
أو أنثى، وافقك في رأي أو خالفك، وافقك  أو بعيداً، ذكراً  قريباً 
إله  ال  يقول  َمن  الشحناَء على  تحمُل  ال  أو خالفك،  في مذهب 
الذنوب  يمنع مغفرَة  الجبّار، ومرٌض  يُْغِضُب  َمرٌَض  فإنه  الله؛  إال 
َجلَّ  اإلله  يقبلُها  فال  عليه  العابِد  عبادُة  به  يُرَدُّ  ومرض  واألوزار، 
َجاللُه؛ ويََدُع أهَل الحقِد بحقِدهم كما قال في ليلة النصف من 
شعبان؛ ويغفر اللُه في آخِر ليلٍة ِمن رمضان لجميعِ المسلمين، إال 
شارَب الخمر وعاقَّ الوالدين وقاطَع الرحم والمشاحَن الذي في 

قلِبه شحناُء لمسلم.
جاءك القرآن وبالُغ سيد األكوان وأدَركَْت شهَر رمضان فهو 
مستشفى التَّطَهُّر للقلب والجنان عن هذه األدران؛ فإن لم تتطهَّر 
فأين تتطهر ومتى تتطهَّر؟ يمضي عليك الثلث ِمن هذا الشهر في 
يوِمك هذا وال تبقى إال ثلثين؛ إن لم يكن لك لنداِء الحقِّ استماع 
وإنصات واتباع، فمتى يكون منك صالُح الحال وكيف تتهيأ لُحسن 
الكبير  وعزَِّة  ال  والليال؟  األياَم  تَُمرُّ  عبثاً  أنها  تحسب  أم  المآل؟ 
لَمن  أبواُب حسرٍة وندامٍة  اغتنَم وإنها  لَمن  إنها غنائم  المتعال؛ 

أعرَض وتكبَّر وخالَف الملَك األعظم.
أتتَك المداواة، وأتتَك الفرصة وأتتَك النعمة، وأتتَك النفحات، 
ما  على  تُِصّر  وال  تَْجَحد  وال  تُعرِض  فال  ربِّك،  ِمن  الِهبات  وأتتك 
في  للنعيم  والتهيؤ  الجسيِم  والخيِر  العظيم  الفضِل  عن  يقطُعك 

داِر النعيم المقيم.
دت طُرقُه وروايتُه عن نبيِّك أَْخبََر أّن جبريَل  في حديٍث تعدَّ
والعياذ  حق  والسَّ بالبُعد  األمة  هذه  ِمن  أصناٍف  ثالثِة  على  دعا 
بالله.. يقول في كلِّ واحد »رغَم أنُفه«، ويقول في كلِّ واحد في 
الرواية  الله«، ويقول في كل واحد في  »أبعده  األخرى  الرواية 
الثالثة »أبعده الله وأسحَقه« َمن هؤالء الثالثة؟ عسى أال يكوَن 

في بيتك أحٌد منهم وأنت في رمضان 

تُودِّع ثلثه األول؛ عسى أال يكوَن في أوالِدك أحٌد منهم؛ هؤالء َمن 
األمِر  معاندِة  على  رمضان  في  أصرَّ  له؛  يُغفر  فلم  رمضان  أدرك 
المحرَّمة في  المناظِر  ُرْؤيَِة  يَْنَكفُّ عن  النبوي؛ ال  اإللهيِّ والبالِغ 
أجهزتِه حتى في ليالي المغفرة، حتى في ليالي الرحمة، حتى في 

ليالي الخشوع والبكاء. يدخل رََمَضان ويخرج وما دمعت له دمعٌة 
ِمن عينه؛ قاسي القلب، غير ُمستشعٍر عظمَة الرب؛ ال يعرف البكاَء 
لم  الفاني؛  الَمتاع  ِمن  فَْوت حطام  أو  أو وجعٍ  ألٍم  أو  لَِضرٍْب  إال 
يعرف قلبَه عظمًة لإلله ِمن أجلِها يبكي، لم يعرف َخطََر المصيِر 
والرجوِع إليه، وكل عيون الورى باكيٌة يوَم القيامة، كلُّ عين باكيٌة 
وعين  الله،  سبيِل  في  سهرَت  عيٌن  عيون:  ثالَث  إال  القيامة  يوَم 
ت عن محارِم الله، وعين بَكت ِمن خشية الله. فال تبكي يوَم  َغضَّ
القيامة؛ وغيرُها باكية وإن كان رئيَس دولة، وإن كان رئيَس وزارة، 
وينحبُون  يبكون  حزب،  رئيَس  كان  وإن  جماعة،  سيد  كان  وإن 
الَملَِك يحُكم،  وال تنفعهم وزارتُهم وال رئاستُهم وال حزبيَّتهم، إنَّ 
صاحب الملك الحق، وما للخلِق في األرض إال ُصَور الُملك، ُملٌك 
حادث، ملك زائل، ملٌك يَْمرَض صاحبُه، ملٌك يموُت صاحبه، ملٌك 
ال يجري فيه األمر على ُمراد ذلك المالك، ُملٌك يتعرَّض به الملك 
للغضب، فما ِمن واٍل يلي أمر ثالثمائة رجل، ثالثمائة فرد من األمة 
فأكثر إال جاء يوم القيامة ويَداه مغلولتان إلى عنِقه، فَكَُّه َعْدلُه أو 
أَْوبََقُه َجورُه؛ المملكة فوقَها َملٌِك عظيم يجمع األوَّلين واآلِخرين 

فيقضي بينهم.
إلى  وسفسطة،  وكذٍب  ُمخادعات  إلى  العباِد  أمُر  يرجُع  ال 
والله،  ال  الناس؛  بألفاظ  تُسمى  كبرى  دول  وإلى  أمٍن  مجالس 
الخيانُة فيهم والكذُب فيهم والخداُع فيهم واالستبداُد على ثرواِت 
الناِس وُمعاداة أديانهم فيهم، والتعادي بينهم بعد أن عاثوا فساداً 
في األرض وضربوا المسلمين بعَضهم ببعض فكراً وسلوكاً وسياسة 
واقتصاداً.. ضربوا المسلمين ببعِضهم البعض، وألَّبوا بعَضهم على 
بعض، وال بدَّ أن يعوَد إليهم ما فعلوا بعباِد الله، ولكن يهلك َمن 
قَهم والذي عظَّمهم والذي ظنَّ أنهم  يهلك ِمن المسلمين الذي َصدَّ

شيء وليسوا بشيء وال على شيء.
ما  عبيُد  إنهم  والسلطات؛  والشهوات  األهواء  عبيُد  إنهم 
وال  الخلق،  بدماِء  فيها  يُبالون  ال  التي  القوميات  ِمن  به  صرَّحوا 
بقتِل األطفال وال النساء، وال بالفتنة بين ذا وذاك في سبيل تحقيق 
غرٍض تافٍه دنيٍء، يعود على أحٍد منهم؛ هذا شأنهم على ظَْهر هذه 
الخلق؛  سيَد  به  وبعَث  الحق  أنزلُه  فيما  إال  َحقٍّ  من  وما  األرض 
فَلَن  ِديناً  اإلِْسالَِم  َغيَْر  يَبْتَغِ  »َوَمن  اإلِْسالَُم«  اللِّه  ِعنَد  يَن  الدِّ »إِنَّ 

يُْقبََل ِمْنُه ...«
فأِفق أيها المؤمن واعلَم قدر بلوِغك لشهر رََمَضان، وعظيم 
صلِتك بالرحمن، فال أشرَف منها، ال ِصلَتك بنفسك، وال بأهلك وال 
بأصدقائك وال ِبِحزٍب تتصل به، وال بأرباب ألعاٍب تتصل بهم، وال 
بمسؤولين تتصل بهم، ماذا تساوي هذه الصالت عند صلِتك بَمن 
هي،  كيف  فانظر  الشأن؛  يدور  عليها  والسماوات؟  األرض  خلَق 
وال تعتدَّ بغيرِها فغيرُها في قبضِته وآخٌذ بنواصي أرباِبها، يقلِّب 
قلوبَهم كيف يشاء؛ فَُخذ ِصلًَة بحيٍّ ال يموت؛ ُخْذ ِصلًَة ِبَقيُّْوٍم قادٍر 
بيِده ملكوُت كلِّ شيء؛ ُخْذ صلًة بَمن يُحييك ويُميتك، وَمن إليه 
َمرِْجُعك وَمْن بيِده إنقاذُك وإسعاُدك.. اللهم امأل قُلوبَنا باإليماِن 
على  وكَرَِمك  فيه  وُجْوِدَك  هذا  رمضان  ِمن  حظَّنا  وَوفِّر  واليقين، 
أهليه وأيِقظ قلوبَنا وقلوَب أمِة نبيِّك محمد َصلَّى اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم 
وجنِّبنا الفتَن واآلفات والعاهات ظاهراً وباطناً يا مجيب الدعوات.

أو  المصحف  أكمَل  قد  َمن  جــوارك  وفي  بلدتِك  في  إنَّ 
كتاِب  تََدبُِّر  ِمن  نصيبك  فما  الماضية  األيام  خالل  المصحَفيْن 
لِِه  الُك آكد عليك في تأمُّ الله؟  ال تُهمل ال تُْعرِْض ال تتساهل، أََجوَّ

إليه  ربِّك؟ والنظر  كتاِب  وِمن  ربِّك  كالِم  ِمن 
إلى تــنــظــر إلــيــه  تصُل  قد  مرات  اليوم  في 
ــرات،  ــش ــع وال تحمل المصحَف مرتين؟ ال

ــي وال تنظر  ــاِب ف ــتـ كـ

ق؟ أهذه  الله مرة؟ أهذه معاملُة َمن آمن؟ أهذه معاملُة َمن صدَّ
أُْولُوا  َولِيَتََذكََّر  آيَاتِِه  بَُّروا  »لِّيَدَّ إليه؟  يرجع  أنه  أيقَن  َمن  معاملة 
كٍِر« »أَفاََل يَتََدبَُّروَن  دَّ كِْر فََهْل ِمن مُّ رْنَا الُْقرْآَن لِلذِّ اأْلَلْبَاِب« »َولََقْد يَسَّ

الُْقرْآَن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَقَْفالَُها«
ما أسَعَد الُمقبَل ِمّنا على عالِم السرِّ وأخفى في هذه الليالي 
واأليام؛ َمن أقام أمَر الله في نفسِه وأهله وولِده ونَظََر في عالقِته 
لُُه َعْن  باألصدقاء فلم يرَض بغير التُّقى وعلم أن كُلَّ صديٍق يَُكسِّ
القدر  بها  له  يُرفَع  للحق  يسجُدها  َسَجدات  عن  التراويح،  َصالِة 
وينال الجزاء المليح، مثبط وليس بصديق، مهما َضِحَك لك وضحك 
فال، ُهو مثبط، َحرََمك خيراً مؤبداً ونوراً وهدى، وثواباً ال ينفد أبداً، 
هو صديق أم ال؟ هو في الحقيقة ضار وأن ضاَحَكك وإن مازَحك، 

فليس بصديق وال بُمِحب وال برفيق على الخير.
نبيك  وِذكَر  ِذكْرَه  كتاَب ربك، واصحب  في رمضان اصحب 
محمد قدوتِك الذي كان يجتهُد في رمضان ما ال يجتهُد في غيره، 
وهو سيُد المجتهدين، صلوات ربي وسالمه عليه؛ األعبد، األرشد، 
كُنَت  وسلم،  عليه  الله  صلى  عبودية،  األعظم  األرجى،  األخَوف، 
به في خيَر أمة، وقد بلَّغَك وبيَّن لك، فاسلُك خيَر مسلك. فكيف 
بصديٍق يوقُعك في عقوِق والدين، فكيف بصديٍق يستجرُّك إلى 
والعياذ  الصلوات؟  تَرْك  في  يوِقُعك  بصديق  فكيف  المخدرات، 
ر فريضة عن وقِتها كُتب  بالله تعالى؛ يُعرِّضك لَِمْقِت الله، وَمن أَخَّ
النار  النار »فالن ابن فالن« ال بد له ِمن دخوِل  اسُمه على باب 

أو يتوب الله عليه.
أال وإنَّ َمن زيَّنت لهم أنفُسهم أو تبعوا في ذلك رُفقاَء لهم، 
بعراقيِبهم  يُعلَّقوا  أن  أنفَسهم  عرَّضوا  رمضان،  أيام  في  فأفطروا 
أسنانُهم  ر  وتُكسَّ وتُرَضخ  وقيحاً  دماً  وتسيُل  أشداقُهم  وتَُشقَّق 
بحجارة من نار، جزاء ما تجرَّأوا على الجبار؛ َمن أفطر يوماً في 

رمضان بغير عذٍر، لم يقِضه عنه صيام الدهر ولو صاَمه.
بَُه إليك  عظّم فرائض الله، واشُكر َمن وفقك لهذا الخير وقرَّ
ويّسَر لك الطاعة ليُثيبَك وليُعلَي قدرَك؛ إنك عبُده ال عبد سواه؛ 
ولك الشرف بالعبودية له والحرية عن أن يستعبَدَك أحٌد غيره، ال 
َماَواِت َواأْلَرِْض  إله إال هو وحده ال شريَك له »إِن كُلُّ َمن ِفي السَّ
ا. وَكُلُُّهْم آتِيِه يَْوَم  ُهْم َعدًّ إاِلَّ آتِي الرَّْحَمِن َعبْداً، لََّقْد أَْحَصاُهْم َوَعدَّ

الِْقيَاَمِة فَرًْدا«
خذ تطهيراً وتنقيًة وتنويراً بصوٍم ُمصدقاً ُمْحتِسبا؛ فَمن صام 
رمضان إيماناً واحتساباً ُغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان 
إيماناً واحتساباً ُغفر له ما تقدم من ذنبه. قال أهل العلم: ومن 
حافَظ على الجماعِة في الصلوات وصلَّى صالَة التراويح كلَّ ليلة 
ن قام رمضان. فإذا فعل ذلك  عشرين ركعة وصلى الوتَر فهو ممَّ
إيماناً وتصديقاً ويقيناً واحتساباً أي طلباً لألجر من الله وحَده ال 
تقدم  ما  له  أمه وُغفر  ِمن ذنوبه كيوم ولدته  لغرٍض آخر، خرج 
من ذنبه. فمن صاَمه وقاَمه إيماناً واحتساباً، ُغِفَر له ما تقدم من 
ذنبه وخرج من ذنِبه كمن ولدته أُمه. ومن فطَّر فيه صائماً كان 
مغفرًة لذنوبه وعتقاً لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم. 
ليس كلنا - قال الصحابة - يجد ما يَُفطِّر به الصائم، قال يعطي 
الله ذاك الثواب لمن فطََّر صائماً ولو على شربِة ماء أو مذقِة لبن.
المؤمنين،  عن  البالء  وادفعِ  المسلمين،  قلوَب  اللهمَّ  أيِقظ 

أحسِن  إلى  أحوالَهم  طاَل وحّول  العالمين؛  رب  يا  األحوال 
طالت المناُم في قلوبهم فأيِقظهم  العميق؛  بات  السُّ ِمن 
وردَّهم  فذكِّرهم  ألِّف ذات الغفلُة  إلى أقوِم طريق؛ 
مرضاهم  ــِف  واش كيَد بينهم  ورُدَّ  مبتالهم  وعــاِف 

يا قويُّ يا متين.أعدائهم في نحورِهم 

ره  ته وتحرُّ سموُّ وجهة المؤمن وتبعيَّ
واغتنامه لرمضان ومواسم اإلحسان
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»اإلنسانيات الرقمية« رهانات المجال البحثي واألكاديمي

السياق التاريخي لإلنسانيات الرقمية

الرقمية  اإلنسانية  العلوم  تشير  شديد،  باختصار 
الحديثة  واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  بين  الجمع  إلى 
وتخصصات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفنون واآلداب، 
وهي ظاهرة علمية فريدة مرت بثالث فترات متتالية ميزت 
اآللية  والمعالجة  اإلنسانية  العلوم  بين  العالقات  تطور 

للبيانات:
وهي   :)1980-1960( المحوسبة  اللسانيات  مرحلة 
بداية حوسبة العلوم اإلنسانية من خالل معالجة النصوص 
كظاهرة إحصائية: تعود الريادة في هذا المجال إلى القس 
عاًما  قام على مدى 34  الذي   Roberto BUSA اإليطالي
بفهرسة 10,631,980 كلمة استخرجها من 179 نًصا تركزت 

على المنشورات حول القس توماس األكويني.
مرحلة التحالف بين العلوم االنسانية وعلوم الحاسوب 
)1980-1994(: قد عرفت هذه الفترة بترقيم البيانات من 
وسم  لغات  وانتشار  الحروف  على  الضوئي  التعرف  خالل 
 GML, ODA,( المهيكلة  المستندات  بلغات  النصوص 

.)SGML
اللحظة(:  وحتى   1994( الرقمية  اإلنسانيات  مرحلة 
لقدرات  وحثيث  تدريجي  بتطور  تميزت  فترة  وهــي 

تكنولوجيا المعلومات.

اإلنسانيات الرقمية كمجال علمي مجدد:

نوعية  نقلة  شكلت  الرقمية  الثورة  أن  شك  من  ما 
بكافة  اإلنسانية  للعلوم  والمنهجي  العلمي  المجال  في 
تفريعاتها. وتتجلى هذه النقلة النوعية في عدة أوجه نذكر 

منها:
اإلنسانيات الرقمية كأداة دراسة معرفية في مجاالت 
التكنولوجي  التطور  ساهم  لقد  واألدبية:  اإلنسانية  العلوم 
“حوسبة  مجرد  من  اإلنسانيات  انتقال  في  كبير  بشكل 
األبعاد؛  متعددة  الرقمنة  فكرة  نحو  اإلنسانية”  العلوم 
بمعني أن الحوسبة لم تعد مجرد إمكانية تحويل المخزون 
إلى أوعية مرقمة  التناظرية  المادية  اإلنساني من طبيعته 
ثنائيًا، بل تعدت ذلك إلى معالجة هذه البيانات واستخراج 

القيمة المضافة منها بسبل البحث والتحليل المتطورة.
والعلوم  الرقمنة  بين  هــذه  التقاطع  منطقة  في 
اإلنسانية، يتم إعادة تحديد أساليب إنتاج المعرفة ونشرها 
ومن  محدثة؛  علمية  بمناهج  وتعزيزها  وحفظها  وتلقيها 
للعلوم  المبتكرة  الجوانب  في  النظر  فكرة  تأتي  أيًضا  هنا 
اإلنسانية واالجتماعية، فضالً عن االنتقادات التي يمكن أن 

توجه إليها.

للرقمنة في العلوم اإلنسانية طريقتي 
استخدام مختلفتين:

نشر المعرفة وتقاسمها وتعزيزها: وهي مناهج عملية 
والتوثيق  والمكتبات  المعلومات  علوم  مجال  في  متبعة 

والنشر اإللكتروني.
دراسة معرفية لألدبيات الرقمية )والتناظرية( بمناهج 
يقوم  االختصاصات  متعددة  بحثية  مناهج  وهي  مجددة: 
بها الباحثون في عديد المجاالت من أجل دراسة الظواهر 

والمفاهيم.
أكثر  المعرفية  الدراسة  تبدو  التوجهين،  هذين  بين 
موضع  هي  ومخرجاتها  البحوث  تبقى  إذ  لالهتمام  إثارة 

التساؤل في مجال العلوم اإلنسانية الرقمية.
مع  االستقاللية  أو  الدمج  بين  الرقمية  اإلنسانيات 
المجاالت العلمية األخرى: شكلت اإلنسانيات الرقمية أيضا 
طرح  حيث  من  المعرفي  المجال  هيكلة  في  نوعية  نقلة 
العلوم  باقي  مع  االندماج  أو  بذاتها  االستقاللية  مسألة 
اإلنسانية. وهذا يطرح في حد ذاته غموض آخر بين أمرين:

أدوات  كمجموعة  الرقمية  اإلنسانيات  مع  التعامل 
الجارية  التخصص  يتم دمجها في مجاالت  ومناهج عملية 
بذاته  مستقل  كنظام  تصورها  أم  اإلنسانية،  العلوم  في 

يعتمد على نظرياته ومناهجه الخاصة.
وهذا الغموض الجاري يطرح السؤال المحوري التالي: 
هل هناك رغبة في تكوين ارتباطات بين تخصصات العلوم 
اإلنسانية الحالية حول مشروع معرفي مشترك )رقمي(، أم 
هنالك باألحرى رغبة في إنشاء مجال معرفي جديد مستقل 

بذاته؟
يصعب الرد على هذا التساؤل لوجود تيارات سائدة 
مفهوم  بأن  اإلنكار  يمكن  ال  أنه  البعض  يرى  إذ  متضاربة 
العلوم كافة وصار  اكتسح مجاالت  الرقمية قد  اإلنسانيات 
وآفاق  الرقمية  الثورة  مع  تتوافق  جديدة  منهجية  يتطلّب 
مسألة  فقط  ليست  أنها  اآلخر  البعض  يرى  بينما  تطورها 
إتاحة رقمية للموارد في مجاالت العلوم اإلنسانية، بل هي 

مسألة تحديث وتوحيد للمناهج والسبل العملية.
إلى  العمودي  االختصاص  من  الرقمية  اإلنسانيات 
التجديد  يكمن  والتعليمية:  البحثية  االختصاصات  تعددية 
النصف  منذ  واألكاديمية  العلمية  الهياكل  تعرض  في  هنا 
جهات  قبل  من  انتقادات  إلى  العشرين  القرن  من  الثاني 
أو  نشيطة  طالبية  حركات  أو  مبتكرون  )باحثون  فاعلة 
البيروقراطي  طابعها  استنكروا  خارجية(  مجموعات ضغط 
الصارم مطالبين بفتح اآلفاق البحثية والمناهج البيداغوجية، 
وقد نتج عن ذلك انتشار مفهوم تعدد التخصصات واالنتقال 
من نظام التخصص العمودي إلى عصر التعددية والتداخل 

األفقي بين التخصصات.
 فبدأ يتم منذ ذلك الوقت تقديم اإلنسانيات الرقمية 
الدراسات  ربط  إلى  يهدف  التخصصات  متعدد  كمجال 
المتعددة  التخصصات  في  العملية  واإلنجازات  النظرية 
المعرفة، وقد  وإنتاج  العلمي  للنشر  الجديدة  األنماط  مع 
تهيمن  الذي  النموذج  من  نوعي  انتقال  ذلك  عن  نتج 
ملزم  اختيار  في  المستقلون  والباحثون  التخصصات  فيه 
لموضوعات البحث، إلى نمط بحثي أكثر “سياقًا” وتشاركية 

ها نحو حل القضايا المعقدة. ومن فوائد ذلك: موجَّ
العلوم  وتدريس  البحث  مناحي  صياغة  -إعــادة 

اإلنسانية في أطر تكنولوجية مجددة.
بهدف  التخصصات  متعددة  تعليمية  برامج  -إنشاء 

تحسين التشغيلية.
-توفير مناخ مالئم لالبتكار العلمي.

اإلنسانيات الرقمية من االختصاصات إلى الدراسات:
انفتاح  عن  الناجمة  األكاديمية  التحوالت  جملة  من 
نذكر  بعضها  على  الرقمية  اإلنسانيات  في  االختصاصات 
والممارسة  البحث  أساليب  في  عميق  تحول  بالخصوص 

من  المرور  أهمها  من  األهداف؛  تحديد  وفي  التطبيقية 
البعد النظري إلى المجال التطبيقي ومن العمل االنفرادي 
التحول  هذا  البعض  ويصف  التشاركية،  المبادرات  إلى 
بتحول من “جمهورية العلوم” أي التخصص األكاديمي إلى 
منهجين  خالل  من  للعلوم”  االجتماعية  “الوظيفة  نموذج 

أساسيين:
مفهوم  انتشار  ثم  ظهور  نتيجة  “الدراسات”:  منهج 
تعدد التخصصات؛ مثال: تعليم الثقافة التي تشكل تقاطعا 
والفلسفة  الثقافية  واألنثروبولوجيا  االجتماع  علوم  بين 

واألدب وعلم الوساطة والفنون إلخ.
المهارات  جملة  وهي  المندمجة”:  “الكفاءات  منهج 

للتصرف بكفاءة في مجال معين.
لإلنسانيات  المعرفي  المجال  هيكلة  في  نوعية  نقلة 
العلمية  التجمعات  تتأخر  لم  التأسيس:  الرقمية من حيث 
المؤسسي  الطابع  إضفاء  في  الرقمية  اإلنسانيات  حول 
إنجازات  عدة  خالل  من  األكاديمية  األوساط  في  ألعمالها 

وتظاهرات علمية من أهمها:
الخطاب  من  كنوع  الرقمية”  اإلنسانيات  -“بيان 
الجماعي يحاول من خالله الناشطون التعبير عن فكرة أو 

قضية قادرة على تحويل مجال العمل األكاديمي.
-تحالف المنظمات اإلنسانيات الرقمية على المستوى 

الدولي في هيئات ومؤسسات مختصة.
والهياكل  الرقمية  اإلنسانية  العلوم  مراكز  -إنشاء 

التنظيمية لها.
ومنح  التكوين  وبرامج  والمجالت  الكتب  -إصــدار 

البحث األكاديمي.
معسكرات  شكل  في  والندوات  المؤتمرات  -تنظيم 

ذات طابع خاص الالمؤتمرات.

الخصائص التقنية لإلنسانيات الرقمية: لغات 
الشيفرة النصية

التقنيات  من  جملة  على  الرقمية  اإلنسانيات  تعتمد 
العامة والخاصة يتم تطبيقها ألغراض بحثية وتطبيقية على 

األعمال األدبية، منها:
عامة  بلغات  النصوص  تكويد  االلكتروني،  التحرير 
العلمي  االتصال  وتنقيبها،  النصوص  تحليل  خاصة،  وأخرى 

والنشر، األدب االلكتروني، البيانات المرئية.
يقرؤها  عالمات  إضافة  في  النصوص  توكيد  ويتمثل 
النظام اآللي للتمكن من التحكم في هيكلتها ومحتوياتها، 
الرقمية  اإلنسانيات  في  النصوص  تكويد  عملية  وتختلف 
الترميز  لغة  إن  المتعددة من حيث  الوسائط  تقنيات  عن 
الداللية المعتمدة في لغات كلغة XML تهدف إلى تحديد 
النصوص وليس شكل مظهرها.. وبالتالي  وظائف مكونات 
تحديد  التقنيات في  أهم  تعتبر من  التقسيمات  دقة  فإن 
ويتم  المخرجات،  وإثراء  البيانات  في  التحكم  دقة  مدى 
الداللية  للوسوم  ومدروس  دقيق  اختيار  خالل  من  ذلك 
التي تحدد تجزئة النصوص مع التأكيد على ضرورة توحيد 
عالمات الوسم المستعملة من أجل توحيد اإلجراءات بين 
المجموعات البحثية محليا ودوليا إلثراء التبادل للمحتويات 

ودعم التوافقية بين النظم اآللية للمعلومات.
مجال  في  اليوم  الحاسوبية  اللغات  أهم  من  ولع 

 Text Encoding Initiative(( اإلنسانيات الرقمية هي لغة
توافقات  على  كبير  حد  إلى  تستند  التي  المعيارية   TEI
للنصوص..  الداللي  الوسم  في  والسابقة  الحالية  الممارسة 
لغة  تعتبر  التي   XML لغة  عن  تتفرع  األصل  في  وهي 

اإلنترنت بامتياز.
 تنبني لغة TEI على الخصائص التالية: معالجة األبعاد 
أو  تشغيل  نظام  أي  عن  االستقاللية  الشكل؛  قبل  الداللية 
 Community( متصفح؛ يتابعها مجتمع دولي للممارسين
of practice(، تحظى بتحالف دولي ينظم ملتقيات سنوية 
مرجعية  أدلة  )TEI Consortium(لها  الخبرات   لتبادل 
توفر   ..)TEI P5 Guidelines( متطورة  عمل  وأدوات 
لعديد  افتراضية   )Schemas( هيكلية  أنماطا  لمستعمليها 

النماذج المرجعية: أدب، شعر، رواية.
هي  المعيارية  االفتراضية  الهيكلية  األنماط  هذه 
)تركيبة(  نمطية  مع  تتالءم  التي  الوسوم  من  مجموعة 
)كالمقال  المادية  المراجع من حيث هيكلتها  العديد من 
والمخطوط  والتدوية  الصورة  أو  األطروحة  أو  الكتاب  أو 
شعر،  )روايــة،  الداللية  هيكلتها  أو  الصوتي(  والتسجيل 

موسيقى، مسرحية، …(.
المناهج البحثية والبيداغوجية في اإلنسانيات الرقمية

تنقلها  التي  المالمح  أهم  من  البحثي  الجانب  في 
هو  معها،  تتفاعل  التي  العلوم  إلى  الرقمية«  »اإلنسانيات 
مجاالت  في  الباحثين  بين  الجماعي  العمل  على  التشديد 
صياغة  على  العمل  في  التشاركية  هذه  وتهدف  مختلفة؛ 
لغة مشتركة بهدف دعم عملية اإلنتاج المعرفي المشترك.. 
أما في البعد البيداغوجي يجري البحث تشاركيًا أيًضا عن 
العلوم  في  وإدخالها  المعلوماتية  لتعليم  مناسبة  طُرُق 
لهذا  مناسبة  تعليمية  منهجيات  لوضع  المتنّوعة  اإلنسانية 

النوع من التفاعل.
لإلنسانيات  المجددة  والمناهج  األدوات  حيث  من 
الرقمية، هنالك أمثلة من األدوات والمنهجيات الرقمية التي 
يمكن تطبيقها في مجالي البحث والتدريس كالتنقيب عن 
البيانات، الدراسات اإلحصائية، رسم الخرائط الرقمية، النشر 
عبر اإلنترنت، األفالم الرقمية، المشاريع متعددة الوسائط، 

التعلم عن بعد، ألعاب الفيديو، الواقع االفتراضي.
عن  للتساؤل  قوية  بدايات  هنالك  عامة  كخالصة 
اإلنسانية؛  للعلوم  الموروث  األكاديمي   التنظيم  مستقبل 
اختراع  اإلنسانية  العلوم  تستعيد  أن  جدا  المنتظر  فمن 
العلوم  عن  تنفصل  أن  دون  اإلعالمية  خالل  من  نفسها 
األخرى إذ ليس لها أن تكتفي بـ “رقمنة” أساليبها وبياناتها 
القيمة  عن  تؤكد  أن  يجب  ما  بقدر  دراستها،  وأغــراض 
إلى  يحيلنا  وهذا  الرقمنة؛  خالل  من  لمقارباتها  المضافة 
بعض التوصيات البرقية في هذا المجال بالنسبة للجامعات 

العربية:
-تنظيم األنشطة التحسيسية حول اإلنسانيات الرقمية.

اإلنسانيات  حول  الدولية  التظاهرات  في  -المشاركة 
الرقمية.

-إدراج اإلنسانيات الرقمية في البرامج التكوينية على 
المستوى النظري والتطبيقي.

-تأسيس تجمعات أكاديمية تهتم باإلنسانيات الرقمية، 
وإصدار مجالت ودوريات متخصصة.

تكتسب اإلنسانيات الرقمية شعبية متزايدة بين أخصائي العلوم اإلنسانية من خالل 
مجموعة واسعة من أدوات البحث الرقمية ومن خوارزميات متطورة في اللسانيات 
ومعالجة البيانات؛ وهي في الواقع مصطلح موروث من مجاالت معرفية سابقة ظهرت 
منذ الستينات تحت مسميات مختلفة لم تتوصل أي منها إلى تعريف موحد يشمل كافة 
مظاهرها كسائر العلوم األخرى، ولعل تلك واحدة من الخصائص التي تتميز بها اإلنسانيات 
الرقمية عن غيرها بشموليتها وتعدد اختصاصاتها.
اإلنسانيات الرقمية هي في النهاية جمع بين الرقمنة والعلوم اإلنسانية أو بمعنى 
أخر تقاطع الحوسبة والبحث والتدريس في مجاالت العلوم اإلنسانية؛ وبمعنى أدق، 
يمكن فهًما على أنها مصطلح يشمل عدًدا من األنشطة المختلفة التي تحيط بالتكنولوجيا 
والعلوم اإلنسانية مثل وسم النصوص وهيكلة الموارد والتنقيب عن البيانات والحفظ 
الرقمي والتحليل اإلحصائي واالسترجاع المرئي للمعلومات والعديد من األنشطة األخرى.

ماهية رياضة الجودو

الدكتور  يد  على  اليابان  في  نشأت  تقليدية  مصارعة 
باللغة  وتعني  عام 1882،   )Jigoro Kano( كانو  جيجورو 
أحد  الجودو  رياضة  وتعد  اللطيفة”،  “الطريقة  اليابانية 
فنون القتال التقليدية، التي أصبحت فيما بعد أكثر فنون 
الدفاع عن النفس انتشاراً في العالم وثاني أكثر الرياضات 

ممارسة بعد كرة القدم.
أو  الخصم  رمي  الجودو  رياضة  من  الهدف  ويعتبر 
الضغط على مفاصل  السيطرة عليه، عن طريق  أو  تثبيته 

الذراع أو الرقبة إلجبار الخصم على االستسالم.

تاريخ رياضة الجودو

عرفت رياضة الجودو قديماً في اليابان باسم جوجتسو 
طورها  والتي   ،“ للخضوع  “الطريق  وتعني   )Jujutsu(
واستخدمها الساموراي وطبقة المحاربين اإلقطاعيين على 
وتميزت  الميالد،  قبل   775 عام  منذ  السنين  مئات  مدى 
بالقسوة والخشونة إلى درجة قتل أحد المتنافسين لينتصر 

اآلخر.
كانو  جيجورو  الدكتور  1882م؛  عام  في  جاء  أن  إلى 
)Kanō Jigorō( حيث أجرى دراسة شاملة ألشكال الدفاع 
عن النفس القديمة ودمج أفضل هذه األشكال في رياضة 
الجودو، واستبعد الضربات الخطيرة وإمكانية قتل المنافس 
على  الجودو  رياضة  تقوم  وأصبحت  الخصم،  إيذاء  ودون 

االنضباط الذاتي واحترام الذات واآلخرين.
عام  )دوجو(  الجودو  لتعليم  مدرسة  أول  كانو  افتتح 
المدارس على  الرياضة في  اعتمدت  1882، وبعد سنوات 
بطولة  أول  ونظمت  ورياضية،  بدنية  تربية  أنها  أساس 

وطنية في الجودو عام 1936.
وعالمياً  محلياً  اللعبة  انتشار  على  ساعد  ذلك  كل 
إدراج  وتم  المختلفة،  والمباريات  البطوالت  تنظيم  مع 
مسابقات الجودو للرجال ألول مرة في األلعاب األولمبية 
بينما   ،1972 من  بانتظام  وعقدت   1964 عام  -طوكيو 
بدأت بطولة الجودو العالمية للسيدات في 1980، وبدأت 

المنافسة األولمبية للسيدات عام 1992.  

رياضة الجودو لألطفال

ونظام  البدنية  للتربية  وسيلة  الجودو  رياضة  تعد 
ينعكس  مما  حياة،  وأسلوب  النفس  عن  للدفاع  موثوق 
تعليمه  قررت  حال  في  الطفل  حياة  على  إيجابي  بشكل 
تعليمه  خالل  من  وعاطفياً  جسدياً  تطوره  فهي  الجودو، 
مع  رياضية  بيئة  في  اللعب  وكيفية  واالنضباط  االحترام 
عند  آمنة  الجودو  في  التقنيات  جميع  أن  كما  اآلخرين، 
ضرر  أي  تسبب  ال  وبالتالي  صحيح،  بشكل  ممارستها 
لألطفال، كما تحقق رياضة الجودو لألطفال الفوائد التالية:

والتفاهم-  التعاطف  التركيز-  االنضباط-  »الثقة- 
اللياقة البدنية- احترام اآلخرين”

تطوير  على  األطفال  الجودو  رياضة  تساعد  كما 
والتغلب  الشدائد  مواجهة  كيفية  وتعلمهم  شخصيتهم، 
عليها، وكيف يكونوا مهذبين ومحترمين مع بعضهم البعض.

فوائد تعلم الجودو

توفر رياضة الجودو مساحة جيدة لممارسة التمارين 
مما  الدموية،  واألوعية  القلب  تمارين  وخاصة  البدنية 
يحسن القدرة على التحمل والصحة العامة واللياقة البدنية.
للجودو فوائد أخالقية تنعكس على المشتركين فيها، 
إنسانية  وفلسفة  صارمة  أخالقية  مدونة  كانو  وضع  حيث 
الذات واآلخرين وحسن  الرياضة، تقوم على احترام  لهذه 

الخلق والسلوك.
تعزيز الثقة: يتم تعزيز الثقة واحترام الذات مع تقدم 
الجودو  العبي  لجميع  تضمن  التي  الرتب،  عبر  الالعب 
أي  مهارة  مستوى  عن  النظر  بغض  بعضهم  مع  التنافس 
العب، حيث يمكن لالعب صغير بالعمر أن يهزم آخر أكبر 
منه مما يعزز ثقته بنفسه، ويدفعه لمحاولة تحقيق الفوز 

دائماً. 
نفوس  في  االحترام  الجودو  رياضة  تغرس  االحترام: 
بين  التقليدية  المصافحة  تتضمن  حيث  المتنافسين، 
عن  النظر  بغض  المسابقة  ونهاية  بداية  في  الالعبين 

النتيجة.

الدفاع عن النفس

المواقف  ضد  النفس  عن  للدفاع  مثالياً  شكالً  تعتبر 
األساسية في  المهارات  تعلم  بعد  لها، وذلك  نتعرض  التي 

رياضة الجود.

رياضة الجودو للمبتدئين

حيث  صعباً،  ليس  تعلمها  لكن  قوية  رياضة  هي 
ذلك  في  بما  الجودو  أساسيات  تعلم  للمبتدئين  يمكن 
مبادئها وتقنياتها ومهاراتها وكيفية اللعب أمام الخصم عبر 
التسجيل في المراكز أو المدارس المختلفة التي تعمل على 
للمبتدئين  يمكن  كما  العالم،  في  ونشرها  الجودو  تعليم 
تعلم الجودو عن طريق االنترنيت حيث تنتشر العديد من 
إذ  اليوتيوب  عبر  وكذلك  ذلك،  على  تساعد  التي  المواقع 
توجد الكثير من القنوات التي تقدم دروساً لتعليم رياضة 

الجودو.
النفس  عن  للدفاع  مفيد  للجودو  المبتدئين  تعلم 
واكتشاف المهارات المخفية والكامنة داخل الجسم، إضافة 

إلى الفوائد البدنية وتعلم االحترام واالنضباط.

رياضة الجودو في العصر الحديث

تنتشر رياضة الجودو بكثرة في العالم حاليًا، لما لها 
البدني واألخالقي مما يساعد في  الصعيد  من فوائد على 
الجودو  أن  إلى  إضافة  اآلخرين،  واحترام  السلوك  تحسين 
مواقف  أي  ضد  النفس  عن  بالدفاع  يساعد  حياة  أسلوب 
او تصرفات قد نتعرض لها، لذلك تم افتتاح مدارس ومراكز 
تعليم لرياضة الجودو لمختلف األعمار، وتعتبر الجودو هي 
الشكل الحديث لرياضة “الجوجتسو” التي طورها الدكتور 
من  والطرق  التقنيات  من  العديد  وتتضمن  كانو  جيجورو 

أجل تثبيت الخصم والسيطرة عليه.

طريقة رياضة الجودو

العقلي  التركيز  على  الجودو  رياضة  طريقة  تعتمد 
والقوة البدنية، من أجل تحقيق الفور وهزيمة الخصم عبر 
السيطرة عليه إما بتثبيته أو رميه على األرض، ويتم ذلك 
ومن  توازنه  الخصم  إفقاد  على  تعمل  حركات  طريق  عن 

ثم طرحه أرضاً.
قوانين رياضة الجودو: ال يجوز تعمد إيذاء الخصم؛ ال 
يسمح بدفع الرأس نحو الخصم أي حركة “غوص الرأس”، 
من غير المسموح لكم أو ركل الخصم، ال يجوز لمس وجه 
معدني  جسم  بارتداء  يسمح  ال  المباراة،  خالل  المنافس 

صلب خالل المنافسة. 
كال  على  المباراة  بداية  في  الجودو:  تحية  تأدية 
عبر  التحية  وتأدية  الملعب،  ساحة  في  الوقوف  الالعبين 
اليدين  ضم األرجل وتشكيل األقدام على شكل 7، ووضع 
التحية لآلخر  االنحناء، ويؤدي كل العب  الجانين ثم  على 
وللحكم ويمكن للجمهور، ومع نهاية المباراة يكرر الالعبان 
لوناً  العب  كل  ويرتدي  القطن،  من  يتكون  الزي:  التحية. 
ويبلغ  للتمزق  قابلة  غير  مادة  من  يصنع  الحزام:  مختلفاً، 

عرضه حوالي 4ـ5 سم.

كيف تسير المباراة وكيف يكون الفوز؟

هدف الالعب الرئيسي هو إسقاط الخصم على األرض 
بتنفيذ  ذلك  ويكون  ممكنة،  مدة  أكبر  تثبيته  ومحاولة 
حركات معينة تفقده التوازن ثم طرحه أرضا بكل سهولة؛ 
مع محاولة تحقيق ثالثة عناصر في الرمية: السرعة، القوة، 
السقوط الكامل على الظهر؛ وتحسب النقاط على الشكل 

التالي:
المباراة،  بها  تنتهي  كاملة  نقطة   )ippon( أيبون 

وتكون إما بــ:
-طرح الخصم أرًضا بحركة بها تجمع العناصر الثالث 

السالف ذكرها.
-تثبيت الخصم على األرض لمدة 30 ثانية.

-استسالم أحد الالعبين.
-حصول أحد الالعبين على الطرد.
-الحصول على نصف نقطة مرتان.

ثالث  من  أكثر  له  الطبيب  ودخول  الالعب  -إصابة 
مرات.

وزاري )wazari( نصف نقطة، وتكون إما بــ:
أو  بسرعة  ليس  ولكن  الظهر  على  الالعب  -سقوط 

بقوة.
-تثبيت الخصم على األرض لمدة 25 ثانية.

-أخذ الالعب 3 إنذارات.
يوكو )yuko( ربع نقطة، وتكون إما بـ:

-سقوط الالعب على جانبه.
-حصول الالعب على إنذارين.

-تثبيت الخصم على األرض لمدة 15 ثانية.
كوكا )koka( ثمن نقطة، وتكون إما بــ:

-سقوط الالعب على المقعدة.

-عند حصول الالعب على إنذار.
-تثبيت الخصم على األرض لمدة 10 ثانية.

تُلعب المباراة لمدة 5 دقائق للرجال فوق 20 سنة و 
4 دقائق للناشئين و السيدات.

وقت  إضافة  يتم  بالتعادل  األصلي  الوقت  انتهى  إذا 
إضافي، ويفوز الالعب بالرمية الذهبية إذا قام بإحراز أقل 

نتيجة وبذلك تنتهي المباراة.

البدلة

تكون مصنوعة من القطن أو أي مادة مشابهة وتكون 
قوية وفي حالة جيدة، أما الحزام فيكون مصنوع من مادة 
متينة عرضه من 4 إلى 5 سم، وطريقة ربطه تكون بطريقة 
سالمة  وتضمن  غيرها،  عن  الرياضة  هذه  تميز  خاصة 

الالعبين أثناء ممارسة الرياضة.

أحزمة الجودو

مهارته،  مستوى  الالعب  يرتديه  الذي  الحزام  يُحّدد 
التي  القتالية  الرياضات  أولــى  الجودو  رياضة  وتُعتبر 
الدفاع  باقي رياضات  إلى  اعتمدت نظام األحزمة ونشرته 
عن النفس األخرى، ويتّم تصنيف العبين الجودو ِوفقاً للون 
الحزام إلى مجموعتين، وهما: Kyu، وDan، ويكون ترتيب 

ألوان األحزمة تصاعدياً كما يأتي:
اللون األبيض: الالعب المبتدئ.

.Kyu اللون األصفر: المرتبة التاسعة من مجموعة
من  والسابعة  الثامنة  المرتبة  البرتقالي:  اللون 

.Kyu مجموعة
من  والخامسة  السادسة  المرتبة  األخضر:  اللون 

.Kyu مجموعة
مجموعة  من  والثالثة  الرابعة  المرتبة  األزرق:  اللون 

.Kyu
مجموعة  من  واألولى  الثانية  المرتبة  البني:  اللون 

.Kyu
اللون األسود: من المرتبة األولى وحتّى الخامسة من 

.Dan مجموعة
السادسة  المرتبة  من  والحمراء:  البيضاء  الخطوط 

.Dan وحتّى الثامنة من مجموعة
اللون األحمر: المرتبة التاسعة والعاشرة من مجموعة 

.Dan

رياضة الجودو
طريقة القتال اللطيفة

على  المعروفة  القديمة  اليابانية  القتال  فنون  أحد  الجودو  رياضة 
أن  قبل  وانطالقها  تأسيسها  مركز  اليابان  كانت  حيث  العالم،  مستوى 
تنتشر في مختلف الدول، وتمثل الجودو مدرسة لتعلم االنضباط واحترام 

الخصوم واالبتعاد عن إيذائهم إضافة إلى فوائدها الصحية.
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أطماع مشتركة

عدائية  حول  و)إسرائيل(  )إيــران(  أهداف  تتمحور 
ثرواتها  على  والسيطرة  العربية  والمنطقة  اإلسالمي  العالم 
وقوتهما  نفوذهما  استغالل  الهدف حاوال  وفي سبيل هذا 
الطائفية،  والنعرات  المشاكل  وإثارة  األمة  على  للسيطرة 
األمنية  األجهزة  لصالح  تعمل  عمالء  خاليا  ونشر  وتجنيد 
بعض  في  كانت  )إسرائيل(  ولكن  البلدين،  لكلتا  التابعة 
األحيان تسخر )إيران( لخدمة أهدافها، وتركز على تقسيم 
فإن  المثال،  سبيل  وعلى  حدة  على  كال  العربي  العالم 
على  ركزت  السياسة  علماء  يذكره  ما  وبحسب  )إسرائيل( 
تقويض قوة مصر كونها أكبر دولة عربية ويمكن أن تمثل 
وسعت  قوي،  وجيش  حدود  تمتلك  بصفتها  عليها  خطرًا 
إلى تدمير مصر داخليا من خالل الفوضى األمنية والفتنة 
الطائفية، باإلضافة إلى سعيها لفصل وعزل مصر عن العالم 
اإلسالمي والعربي من خالل اتفاقات كام ديفيد التي جعلت 
تواطؤها  العرب بسبب  منبوذة عند بعض  من مصر دولة 
من  جزء  يأتي  وهذا  القضايا،  من  عدد  في  )إسرائيل(  مع 
لها  أصبح  )إسرائيلية(  مخابراتية  منظومة  يشمل عمل  كل 
خيوط في دول إسالمية كثيرة تقوم بإثارة الفتن واختالق 
للتنبه  الفرصة  العرب والمسلمين  النزاعات، حتى ال تمنح 
أهداف  ثالث  تحقيق  بهدف  ذلك  وكل  الحقيقي  للخطر 

صهيونية وهي :
- تجميع اليهود وإقامة دولة ووطن لهم في فلسطين، 
االستعمارية  القوى  مع  بتعاون  ذلك  في  نجحوا  وقد 

الصليبية الحاقدة.
- توسيع )إسرائيل( لتصبح )إسرائيل الكبرى( لتشمل 
األراضي الواقعة بين النيل والفرات وتشمل المدينة المنورة 

وخيبر.
العالم  يخضع  حيث  العالمية،  اليهودية  المملكة   -
العالمية  المملكة  أورشليم عاصمة  اليهود وتكون  لسيطرة 
برتوكوالت  في  مذكور  وهذا  يهودي،  ملك  يحكمها  التي 

حكماء بني صهيون.
وقامت )إسرائيل( منذ نشأتها على العنف والمنظومة 
وفي  مليشيات مسلحة،  إطار  في  الشعب  وتنظيم  األمنية 
هذا الصدد يقول بن جوريون أحد مؤسسي )إسرائيل(: ) إن 

إسرائيل ال يمكن أن تبقى إال بقوة السالح (.
الشرطة  موقع  فإن  السالم،  حصول  إلمكانية  وكنفي 
بشكل  ودعا  العرب  ضد  تحريضية  دعوة  نشر  اإلسرائيلية 
تصريحات  إلى  باإلضافة  أيام  قبل  العرب  لقتل  صريح 
ثعابين يجب  العرب  تعتبر  التي  يوسف  الحاخام عوفادية 

قتلها، وعندما زار مناحم بيجن القاهرة بعد توقيع اتفاقية 
هؤالء   ( وقال:  الجيزة  أهرامات  أمام  وقف  ديفيد،  كام 
بناة األهرام (، وكذلك سرقت ثم قامت)إسرائيل(  أجدادنا 
بسرقة  آثاراً مصرية وآثاراً عراقية،  وأقامت لها معرضا في 
وشارك  عامين،  مدى  على  له  اإلعداد  تم  أن  بعد  النمسا، 
)بنيامين  وافتتح  نمساوية،  هيئة   )58( المعرض  دعم  في 
نتنياهو( المعرض وسط دعاية إعالمية مكثفة ، وكان عنوان 

معرض اآلثار المسروقة هو :« آثار أرض التوراة “.
)إسرائيل(  إليه  تصبو  ما  أوضحنا  الموجز  هذا  في 
وهو  الثاني  الطرف  أهــداف  في  الكبير  التشابه  ولكن 
بما ال يدع للشك بصدقية كل ما نشر في  )إيران( يوضح 
لخدمة  الطرفين  بين  تحالف  وجود  إمكانية  حول  اإلعالم 
أهدافهما.. ، وبعيًدا عن األقوال التي تشير إلى أن مؤسس 
أسلم،  ثم  يهوديًا  سبأ  بن  عبدالله  كان  الشيعي  المذهب 
التي  الدالالت  من  يكفي  ما  هناك  اليوم  عالمنا  في  ولكن 
تؤكد أن المصالح متوافقة بين الكيانين، بدأ بكراهية العرب 
احتالل  ذلك من خالل  كان  أرضيهم سواء  في  واالستيطان 
لــ  بالنسبة  لبنان  جنوب  من  وأجزاء  والجوالن  فلسطين 
من  اإلمارات  وجزر  العربية  األحواز  احتالل  أو  )إسرائيل( 
قبل إيران، أما عن األهداف، فإيران تريد دولة فارسية تمتد 
العربي.. ويؤكد ما نقوله تقرير روسي  الخليج  على مسار 
نشر في وسائل اإلعالم أثناء الحرب التي شنتها السعودية 
في  القائم  النظام  أهداف  بأن  الحوثيين  على  معها  ومن 
طهران هو إقامة »إمبراطورية ذات نزعة مذهبية تمتد من 
إيران عبر العراق ونحو سورية ولبنان«، وحسب تقديراته 
فإن إيران »تهيمن اآلن عمليا من خالل حلفائها على جنوب 

العراق”.
اإلسالمي  العالم  على  نفوذها  فرض  إيران  وتحاول 
وقيادته من خالل التغلغل في أعماقها وفقا لعدة محاور، 
المناهضة  المسلحة  المقاومة  حركات  استغالل  أولها 
لـــ)إسرائيل( وأمريكا وتقديم الدعم لها وتدريب عناصرها 
لكسب والءاتهم، وكذلك من خالل إرسال رجال مخابراتها 
لتأسيس شبكات وخاليا نائمة يمكن إيقاظها وقت الحاجة 
الجاليات  خالل  من  تجارية  مؤسسات  وتأسيس  إليها، 

اإليرانية الموجودة في الخليج.
العالم  رفض  في  تسببت  مهمة  عوامل  عدة  هناك 
هذا  قيادة  تتولى  بأن  لها  السماح  وعدم  إليران،  اإلسالمي 
العالم وهي األول: أن إيران فارسية وليس عربية، والثاني: 
سوى  سنة  بها  يوجد  وال  الشيعة  من  سكانها  غالبية  أن 
عام  منذ  إيران  وتحتله  »األحواز«  يسمى  عربي  إقليم  في 

1925م، وكذلك احتاللها ألرضي عربية سلف الحديث عنها.
نقلت   2011/03-28 بتاريخ   فإنه  ورد  لما  إثباتا  و 
مسؤولين  عن  تصريحات  الدنماركية  أيند(  )ويك  صحيفة 
في الخارجية اإليرانية قالوا فيها: » بأن العرب بدو وهمج 
الصحراء وحضارتهم طارئة قامت بعد اكتشاف النفط، أما  

الحضارة الفارسية فهي ممتدة منذ آالف السنين.
وتابعت الصحيفة نقال عنهم: » إيران تحترم إسرائيل 
وتتعاطف معها بعكس العرب، وما التصريحات التي تطلق 

معادية إلسرائيل سوى لكسب تأييد العالم اإلسالمي”..
الهدف  الخارجية اإليراني: »أن  ونقل عن نائب وزير 
تأييد  كسب  هو  إلسرائيل  المعادية  التصريحات  من 
التي  الخمينية  الثورة  هدف  لتحقيق  اإلسالمية  الشعوب 

انطلقت عام1979 بالسيطرة على العالم اإلسالمي”.
هو  العربية  المنقطة  في  إليران  األساسي  الهدف  إذا 
قيادته،  وتولي  اإلسالمي  العالم  على  المذهبية  السيطرة 
وكذلك السيطرة على األماكن الدينية والمقدسة، والموارد 
أمجاد  إلعادة  العربية  المنطقة  في  واالقتصادية  النفطية 

األمة الفارسية”.

التحالف الغادر:

العالقات  في  أستاذ  بارسي«  »تريتا  الغربي  الكاتب 
كتاب  في  تناول  هوبكينز«،  »جون  جامعة  في  الدولية 

متخصص العالقات اإليرانية-اإلسرائيلية.
المثلث  بين  العالقة  فــإن  بارسي  اعتقاد  ــق  ووف
اإلسرائيلي- اإليراني- األمريكي تقوم على المصالح والتنافس 
األيديولوجيا  على  وليس  والجيو-استراتيجي  اإلقليمي 

والخطابات والشعارات التعبوية الحماسية...الخ.
في إطار المشهد الثالثي لهذه الدول، تعتمد إسرائيل 
يكون  الذي  الطرف«  »عقيدة  على  إيران  إلى  نظرتها  في 
بعيدا عن المحور، فيما تعتمد إيران على المحافظة على 
قّوة االعتماد على »العصر السابق« أو التاريخ حين كانت 
القريبين  الجيران  لتطال  تمتد  إليران  »الطبيعية«  الهيمنة 

منها.
الذي  األمريكي  الالعب  دور  يأتي  وذاك  هذا  وبين 
يتالعب بهذا المشهد ويتم التالعب به أيًضا خالل مسيرته 

للوصول إلى أهدافه الخاّصة والمتغيّرة تباعاً.
ليست  الثيوقراطية  إيران  فإّن  الكتاب،  إلى  استناداً 
»خصًما ال عقالنيا« للواليات المتّحدة و)إسرائيل( كما كان 
بقيادة  وأفغانستان  صّدام  بقيادة  للعراق  بالنسبة  الحال 
الطالبان؛ فطهران تعمد إلى تقليد »الالعقالنيين« من خالل 

سياسية  كرافعة  وذلك  االستهالكية،  والخطابات  الشعارات 
التصريحات  تستخدم  فهي  فقط؛  ديبلوماسي  وتموضع 
متهور  بأسلوب  عليها  بناًء  تتصرف  ال  ولكنها  االستفزازية 
توقع  فيمكن  وعليه  نظامها؛  يزعزع  أن  شأنه  من  وأرعن 
تحركات إيران وهي ضمن هذا المنظور »ال تشّكل »خطرًا 

ال يمكن احتواؤه« عبر الطرق التقليدية الدبلوماسية.
إلى  تميالن  البلدين  كلتا  فــإن  الكاتب  وبحسب 
جيرانهم  على  متفوقتين  أنّهما  على  أنفسهما  تقديم 
العرب، )superior( إذ ينظر العديد من اإليرانيين إلى أّن 
من  شأنا  منهم  أقل  والجنوب  الغرب  في  العرب  جيرانهم 
الناحية الثقافية والتاريخية وفي مستوى دوني؛ ويعتبرون 
و  تحّضرهم  في  ساعد  تخومهم  على  الفارسي  الوجود  أن 

تمّدنهم و لواله لما كان لهم شأن يذكر.
على  متفوقين  أنّهم  اإلسرائيليون  يرى  المقابل  في 
العرب بدليل أنّهم انتصروا عليهم في حروب كثيرة، ويقول 
أحد المسؤولين اإلسرائيليين في هذا المجال لبارسي »إننا 
نعرف ما باستطاعة العرب فعله، وهو ليس بالشيء الكبير« 
في إشارة إلى استهزائه بقدرتهم على فعل شي حيال األمور.

الوضع  النظر في  أمعّنا  ما  إذا  أننا  إلى  الكتاب  يشير 
و)إسرائيل(  إيــران  من  كل  تعيشه  الذي  الجيو-سياسي 
أيًضا حاليًا  يلتقيان  أنهما  العربي، سنالحظ  المحيط  ضمن 
في نظرية »ال حرب، ال سالم«.. اإلسرائيليون ال يستطيعون 
أنهم  يظنون  من  مع  دائم  سالم  عقد  على  أنفسهم  إجبار 
أّن  طالما  أيًضا خوض حروب  يريدون  وال  شأنًا  منهم  أقل 
الوضع لصالحهم، لذلك فان نظرية »ال حرب، ال سالم« هي 
توّصل  فقد  المقابل  في  اإلسرائيلي؛  المنظور  في  السائدة 
اإليرانيون إلى هذا المفهوم من قبل، واعتبروا أّن »العرب 

يريدون النيل مّنا”.
أنّهما  يعتقدان  الطرفين  أّن  كلّه،  هذا  من  األهــم 
اإلسرائيليين  اثنيا  وسياسيًا..  ثقافيا  المنطقة  عن  منفصالن 
بالمسلمين  محاطين  ودينيا  العرب،  من  ببحر  محاطين 
هم  عرقيًا  نسبيًا؛  مشابه  فاألمر  إليران  بالنسبة  أما  السّنة؛ 
إلى  خاصة  عربي  غالبها  األعراق  من  بمجموعة  محاطين 
المسلمين  من  ببحر  محاطين  وطائفيًا  والغرب،  الجنوب 
السّنة؛ يشير الكاتب إلى أنّه وحتى ضمن الدائرة اإلسالمية، 
إتّباع  عبر  نفسها عن محيطها  تميّز  أن  اختارت  إيران  فإن 

التشيّع بدال من المذهب السني السائد والغالب.
يكشف الكتاب اّن اجتماعات سرية كثيرة عقدت بين 
إيران و)اسرائيل( في عواصم أوروبية اقترح فيها اإليرانيون 
تحقيق المصالح المشتركة للبلدين من خالل سلة متكاملة 

بعد  فيما  االجتماعات  الطرفان  تابع  كبيرة،  صفقة  تشكل 
وكان منها اجتماع »مؤتمر أثينا« في العام 2003م، والذي 
بدأ أكاديميًا وتحول فيما إلى منبر للتفاوض بين الطرفين 

تحت غطاء كونه مؤتمراً أكاديمياً.
وثائق  عبر  أيًضا  الكتاب  يكشف  ما  ضمن  من 
ومعلومات سرية جدا وموثقة فيه، أّن المسؤولين الرسميين 
اإلدارة  لكسب  الوحيدة  الفرصة  أّن  وجــدوا  اإليرانيين 
األمريكية تكمن في تقديم مساعدة أكبر وأهم لها في غزو 
ما  مقابل  تحتاجه؛  لما  االستجابة  عبر   2003 العام  العراق 
ستطلبه إيران منها، على أمل أن يؤدي ذلك إلى عقد صفقة 
البلدين  بين  بموجبها  الطبيعية  العالقات  تعود  متكاملة 

وتنتهي مخاوف الطرفين.
من  نيسان  في  العراق  يغزون  األمريكيون  كان  بينما 
»اقتراح«  إعداد  على  تعمل  إيران  كانت  2003م،  العام 
ليكون  المهمة  المواضيع  جميع  يتضمن  ومتكامل  جريء 
التفاوض  عند  األمريكيين  مع  كبيرة«  لعقد »صفقة  أساًسا 

عليه في حل النزاع األمريكي-اإليراني.
ودليالً على عمق العالقة بين الواليات المتحدة فلماذا 
إلى  مسجلة  فيديو  رسالة  أوباما،  األمريكي  الرئيس  يوّجه 
»عيد  بمناسبة   2009/3/20 يوم  اإليراني  والنظام  الشعب 
السادسة  الذكرى  )وهي  اإليرانية،  السنة  رأس  أو  النيروز« 
لغزو العراق(، يؤكد فيها التزام إدارته الدبلوماسية، والسعي 
إلقامة عالقات بنَّاءة بين الواليات المتحدة وإيران واألسرة 

الدولية؟!
الكاتب  كوهين  روجر  يقول  أيًضا،  لذلك  تصديقا   
هيرالد  »اإلنترناشيونال  صحيفة  في  الدولية  الشؤون  في 
والبراجماتية(:«أعتقد  واليهود  )إيران  مقاله  في  تريبون« 
في  تكمن  قوتها  أن  تعرف  التي  اإليرانية،  البراغماتية  أن 
التصميم على بقاء الثورة؛ لقد أدت البرجماتية اإليرانية إلى 
التعاون مع إسرائيل في أيام الحرب الباردة، وأنهت حرب 
قُتل  عندما  عام 1998م،  أفغانستان  وتجنبت غزو  العراق، 
دبلوماسيون إيرانيون هناك؛ وحققت تعاوناً مع أميركا بعد 
أحداث 11 سبتمبر )أيلول( في قضية أفغانستان، وتوّضح 
أهمية  عام 1979، مدى  منذ  الليبرالي  والجزر  المد  حركة 

وجود اليهود فيها.”

التعاون العسكري

يديعوت  صحيفة  نشرة  2006م  عام  أبريل   11 في 
المواصالت  أحرونوت اإلسرائيلية خبرًا قالت فيه إن وزارة 
اإليرانية طلبت شحنة مؤلفة من 15 ألف جهاز إنذار من 
تسوق  صينية  شركة  من  بوساطة  اإلسرائيلية،  الصناعات 
منتوجات شركة »سونار« التي يقع مقرها في مدينة رمات 

هشارون الواقعة شمال )تل أبيب( في وسط )إسرائيل(.
الحكومة  بين  تمت  الصفقة  فإن  للصحيفة  وطبقا 
وزارة  عن  مندوب  زيارة  بعد  الصينية  والشركة  اإليرانية 
الصين  اإلنذار في  اإليرانية في معرض ألجهزة  المواصالت 

وأعجب بالمنتج اإلسرائيلي.
أنباء  وكالة  ذكرت  العام  نفس  من  ديسمبر   6 وفي 
اإلسرائيلية  »هارتس«  عن صحيفة  نقال  الروسية  نوفوستي 
إيران  بين  عاما   20 منذ  مستمرة  مفاوضات  هناك  بأن 
منحها  قد  كان  التي  المليونية  الديون  حول  و)إسرائيل( 

الشاه )إلسرائيل(.
وطبًقا لما جاء في النبأ إن القضية التي تشمل مئات 
العليا  األوربية  المحكمة  تعكف  الدوالرات  من  الماليين 
إلى ثالثة ملفات  القضية  متابعتها سرًا، ويتم تقسيم  على 
من  عدد  قبلت  الذي  األول  الملف  من  االنتهاء  تم  حيث 
شركات الوقود االسرائيلية بالتزاماتها وذكرت )هارتس( بأنها 
ترفض  إسرائيلية  و  سويسرية  مصادر  من  النبأ  هذا  نقلت 

الكشف عن هويتها.
أنشأ  قد  كان  بأنه  اإلسرائيلية  الصحيفة  وأضافت 
 Trans Asiatic Oil باسم  مشتركة  وقود  شركة  الجانبين 

تعمل في مجال تصدير النفط إلى )إسرائيل(.
تجدر اإلشارة إلى أنه بالرغم من قطع العالقات بين 
البلدين لقد تم تزويد إيران بأسلحة إسرائيلية أبان الحرب 
العراقية هو إفراج أرشيف األمن القومي األمريكي في 10-

التي  الفضيحة  بهذه  تتعلّق  جديدة  وثائق  عن   2006-11
تعرف باسم ايران-كونترا.

عند  اإليراني  اإلسرائيلي  العسكري  التعاون  يقف  لم 
حد بل وصل إلى ما يشبه الجنون حين أقدمت إيران على 
من  لبنان  جنوبي  في  المصادر  الفلسطيني  السالح  شراء 
المقاومة الفلسطينية ودفعت قيمته ماال ونفطا فقد ذكرت 
مجلة ) ميدل ايست ( الشهرية البريطانية في عدد تشرين 
بين  ما  تجري  مباحثات  أن  م   1982 عام  نوفمبر  الثاني- 
إيران و)إسرائيل( تقضي بتوريد نفط ايراني إلى )إسرائيل( 
بأسعار مخفضة في مقابل أن تمد )إسرائيل( إيران بأسلحة 

فلسطينية صادرتها في لبنان .
الحظر  فبسبب  وبديهيًا  طبيعيًا  ذلك  يبدو  ولقد 

إليران  األسلحة  تصدير  على  والظاهري  الرسمي  األمريكي 
على  القادر  الوحيد  المصدر  تظل  وحدها  )إسرائيل(  فإن 
تأمين استمرارية الجيش اإليراني ألنها الدولة الوحيدة التي 
تملك األسلحة والمعدات نفسها وبكميات تسمح لها بعقد 

صفقات ضخمة مع إيران.
على  خفية  تكن  لم  الطرفين  بين  العالقات  طبيعة 
ففي  المجال  هذا  في  الباحثين  أو   اإلسرائيلي  المجتمع 
بين  السرية  )التعامالت  المشتركة،  المصالح  حلف  كتاب 
إيران وإسرائيل والواليات المتحدة األمريكية( لتريتا بارزي، 
أبيب،  تل  جامعة  من  مناشري  ديفيد  البروفيسور  يقول 
والخبير األول في الشؤون اإليرانية في )إسرائيل(، » طوال 
فترة الثمانينات، لم يقل أحد في )إسرائيل( شيئاً عن وجود 
خطر إيراني، لم يتفوه أحد حتى بهذه الكلمة« ففي ذروة 
إيران، كانت تخشى )إسرائيل(  الحماسة اإليديولوجية في 
إيديولوجي  خطر  وجــود  واستبعادها  عراقيًا،  انتصاًرا 
إيراني، والجهود التي بذلتها )إسرائيل( الستعادة إيران في 
)إسرائيل(  قيام  أمام  الطريق  مهد  المحيطي،  المبدأ  إطار 
التوترات بين واشنطن  إيران، والسعي إلى خفض  بتسليح 
على  )إسرائيل(  اعتماد  صحة  أثبتت  والحرب  وطهران، 
المبدأ المحيطي، واستمر عدد كبير من قيادات )إسرائيل( 
إيقاف  كان  طبيعي)إلسرائيل(،  حليف  إيران  بأن  باالعتقاد 
تلبية  ذلك  يعني  كان  و«إذا  أهمية،  األكبر  الهدف  صدام 
طلبات األسلحة الذي يريد شرائها اإليرانيون كسبب لمنع 
المدير  كيمشي  ديفيد  ذلك«  ليكن  عراقي  انتصار  حدوث 

العام لوزارة الخارجية اإلسرائيلية.
دخول  على  أيام  ثالثة  مرور  بعد  الكتاب:  يواصل 
ديان  موشى  قطع  اإليرانية،  األراضــي  العراقية  القوات 
فيه  طالب  صحفي  مؤتمر  وعقد  فيينا،  إلى  خاصة  زيارة 
الواليات المتحدة بمساعدة إيران«، بعد ذلك بيومين صرح 
لصحيفة  زيبوري  مورداخاي  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  نائب 

معاريف بأن إسرائيل ستقدم مساعدات عسكرية إليران”.
تلغراف  صنداي  صحيفة  نقلت  األيــام  تلك  في 
بصور  استعان  اإلسرائيلي  الجيش  بأن  قالت  البريطانية 
المفاعل  على  الهجوم  لتنفيذ  إيرانية  وخرائط  فتوغرافية 
النووي  المفاعل  قصف  من  شهر  وبعد  العراقي«؛  النووي 
أسلحة  تنقل  كانت  أرجنتينية  طائرة  تحطمت  العراقي 
إسرائيلية متوجهه إلى إيران بالقرب من الحدود السوفيتية 

التركية.
في  اإلستراتيجية  للدراسات  بافي  مركز  بحسب 
جامعة تل ابيب فإن )إسرائيل( باعت إيران أسلحة بقيمة 
500مليون دوالر في الفترة ما بين عام 1980-1983، وتم 
سداد المبلغ من خالل تسليم شحنات من النفط اإليراني 

إلى )إسرائيل(.
اإلسرائيلي«  الدفاع  »وزير  أعترف   1982 مايو  وفي 
بي سي(  )ان  لمحطة  شارون خالل حديث صحفي  أرئيل 
بأن )إسرائيل( زودت إيران باألسلحة ألنها اعتبرت أن صدام 
خطر على عملية السالم في الشرق األوسط« في حينها قال 

العراقيون إن إيران تخوض حربا إسرائيلية.

الصفقة الكبرى

قبل  من  العراق  واحتالل  األلفية  هذه  بداية  مع 
الواليات المتحدة وقوات دولية أصبحت إيران تبحث عن 
فرصة للتوغل أكثر في تحقيق أطماعها من خالل استغالل 
حالة الضعف والتفرقة التي يمر بها العالم اإلسالمي واألمة 
تمهد  المتحدة  الواليات  على  صفقة  وطرحت  العربية، 

لمرحلة جديدة في العالقات بين الطرفين.
حيث تّم إرسال العرض اإليراني أو الوثيقة السريّة إلى 
واشنطن، وجاء في عرض االقتراح اإليراني السّري مجموعة 
في  إيران  بها  ستقوم  التي  السياسية  التنازالت  من  مثيرة 
يتناول  وهو  الكبرى«  »الصفقة  على  الموافقة  تّمت  حال 
النووي، سياستها تجاه  برنامجها  المواضيع منها:  عددا من 

)إسرائيل(، ومحاربة القاعدة.
عمل  مجموعات  ثالث  إنشاء  الوثيقة  عرضت  كما 
»خارطة  على  للتفاوض  بالتوازي  أمريكية-إيرانية  مشتركة 
طريق« بخصوص ثالث مواضيع: »أسلحة الدمار الشامل«، 

»اإلرهاب و األمن اإلقليمي«، »التعاون االقتصادي”.
هي  الورقة  هذه  فإّن  بارسي«  »تريتا  للكاتب  وفقا  
مجرّد ملّخص لعرض تفاوضي إيراني أكثر تفصيال كان قد 
علم به في العام 2003 عبر وسيط سويسري )تيم غولدمان( 
نقله إلى وزارة الخارجية األمريكية بعد تلّقيه من السفارة 

السويسرية أواخر نيسان / أوائل أيار من العام 2003م.
هذا و تضّمنت الوثيقة السريّة اإليرانية لعام 2003 و 

التي مرّت بمراحل عديدة منذ 11 أيلول 2001 .
تتمثل  كانت  العرض  هــذا  في  الكبرى  المفاجأة 
)بإسرائيل( كدولة شرعية،  اعترافها  إيران تقديم  باستعداد 
الجدد  المحافظين  لجماعة  كبيرا  إحراًجا  ذلك  سبّب  لقد 
إيران  »تدمير  مسألة  على  يناورون  كانوا  الذين  والصقور 

إلسرائيل« و«محوها عن الخريطة”.
األمريكية  اإلدارة  أّن  كتابه  في  »بارسي«  وينقل 
المتمثلة بنائب الرئيس األمريكي ديك تشيني ووزير الدفاع 
االقتراح  هذا  تعطيل  وراء  كانا  رامسفيلد  دونالد  آنذاك 
التحّدث  ترفض  األمريكية  اإلدارة  »أن  اعتبار  على  ورفضه 
إلى محور الشر«؛ بل إن هذه اإلدارة قامت بتوبيخ الوسيط 

السويسري الذي قام بنقل الرسالة.
يشير الكتاب أيًضا إلى أّن إيران حاولت مرّات عديدة 
التقرب من الواليات المتّحدة لكن )إسرائيل( كانت تعطّل 
هذه المساعي دوًما خوفًا من أن تكون هذه العالقة على 

حسابها في المنطقة.
اللوبي  أّن  أيًضا  الكاتب  يذكرها  الذي  المفارقات  من 
اإلدارة  نصحوا  الذي  أوائل  من  كان  أمريكا  في  اإلسرائيلي 
التصريحات  تأخذ  ال  بأن  الثمانينيات  بداية  في  األمريكية 
ظاهرة  ألنها  االعتبار  بعين  المرفوعة  اإليرانية  والشعارات 
العرض  وكان  اإليرانية،  السياسة  في  لها  تأثير  ال  صوتية 

اإليراني مكون من النقاط التالية:
-1 عرض إيران استخدام نفوذها في العراق لـ )تحقيق 
األمن واالستقرار؛ إنشاء مؤسسات ديمقراطية، وحكومة غير 

دينية(.
االطمئنان  لتوفير  كاملة(  )شفافية  إيران  عرض   2-  
بما  وااللتزام  شامل،  دمار  أسلحة  تطّور  ال  بأنّها  والتأكيد 
ودون  كامل  بشكل  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تطلبه 

قيود.
-3 عرض إيران إيقاف دعمها للمجموعات الفلسطينية 
ضّد  العنيفة  عملياتها  إليقاف  عليها  والضغط  المعارضة 
المدنيين اإلسرائيليين داخل حدود )إسرائيل( العام 1967.

-4 التزام إيران بتحويل حزب الله اللبناني إلى حزب 
سياسي منخرط بشكل كامل في اإلطار اللبناني.

التي طرحت  العربية  المبادرة  بإعالن  إيران  -5 قبول 
في قّمة بيروت عام 2002، أو ما يسمى »طرح الدولتين« 
طبيعية  بعالقات  والقبول  دولتين  إقامة  على  تنص  والتي 
وسالم مع )إسرائيل( مقابل انسحاب )إسرائيل( إلى ما بعد 

حدود 1967.
أما بخصوص التهديدات التي يطلقها اإليرانيون حول 
سحق )إسرائيل( فإن بعض المحللين ربطها بلعبة تجارية 
كبرى  من  كونها  النفط  أسعار  رفع  إيران  ورائها  من  تريد 
المصدرين للنفط والغاز في العالم،  وكذلك فإن أي حرب 
مقبلة مع إيران فإنها محسومة سلفاً لصالح )إسرائيل( لذلك 
القادة اإليرانيين يعلمون ذلك جيًدا كون )إسرائيل( تمتلك 
قادرة  بالستية  وصواريخ  نووي  رأس   250 إلى   200 من 
لضربة،  تعرضت  حال  وفي  إيران  عمق  إلى  الوصول  على 
فإنها تمتلك غواصات ألمانية تستطيع إطالق رؤوس نووية 
من  للضرب  تعرضت  حال  في  استخدامها  في  تتوانى  لن 
)إيران(  مع  العالقة  طبيعة  لذلك هي حسمت  إيران  قبل 
من خالل معادلة القوة إن لم يكن بمعادلة المصالح في 

منطقة الشرق األوسط.

العالقات الودية والتحالف السري بين إيران وإسرائيل
لم تكن )إسرائيل( و)إيران( معزولتين عن بعضهم البعض بسبب البعد الجغرافي، 
أو نبرة العداء المزورة التي يطلقها من حين آلخر أتباع النظام اإليراني الحاكم، فمن 
التاريخ شواهد عديدة تثبت شيئاً واحدا أال وهو أن )إسرائيل( كيان عنصري متطرف ينظر 
للبشرية بدونية ويتعايش مع أمثاله بسهولة، وما يظهر حالًيا من تناقضات في المواقف 
بين الطرفين ما هو إال ستار لعالقات وطيدة امتدت وتطورت على مدار تاريخ طويل، 
فلِما ال يكون تحالفا غادرا يهيمن ويسيطر على كل ما يحيط به، ويتبادل رواده األدوار 
في المنطقة العربية لكي يتمكنوا من تسهيل مهمات بعضهم البعض..

فبداية التعارف بين اإليرانيين واليهود تعود إلى ألفين وسبعمائة وخمسين عاًما، وما 
يؤكد قدم هذه الرابطة هو وجود بعض الشواهد التاريخية واللغوية والدينية الموجودة 
في أسفار عزرا، نحميا، استر، ودانيال وتواريخ األيام؛ كذلك ما ورد حول المخلص أو 
المنقذ لليهود والتصريح باسمه على لسان الرب في كتاب النبي عزرا )الباب األول 
والثاني( بأنه كورش ملك إيران العادل، ومع فتح بابل على يديه وتحريره بني إسرائيل من 
قبضة ملوكها ودخول اليهود أرض إيران، تأثر اليهود باإليرانيين وقبلوا بعض معتقداتهم، 
كاالعتقاد باليوم اآلخر وظهور المهدي في آخر الزمان.

فأرض إيران بالنسبة لهم هي أرض كورش مخلصهم، وعليها ضريح استر ومردخاي، 
وفيها توفي النبي دانيال ودفن النبي حبقوق، هي دولة شوشندخت الزوجة اليهودية 
الوفية للملك يزدجرد األول، وتحوي أرضها جثمان بنيامين شقيق سيدنا يوسف عليه 
السالم، لذا يكن يهود العالم وافر التبجيل لهذه األرض. ومنذ فتح بابل على يد الملك 
كورش، وتوجه العديد من اليهود إلى إيران، ترفض تلك الطائفة دعوة العودة إلى 
فلسطين، وفاق حبهم إليران حبهم ألورشليم، ورغم قيام حكومة إسرائيل الصهيونية، 
التي عملت على تشجيع يهود إيران على الهجرة إليها، إال أنهم رفضوا ترك إيران، وكان 
عدد اليهود الذين انتقلوا من الدول األوروبية إلى إسرائيل يفوق بكثير عدد اليهود الذين 
انتقلوا من إيران إلى فلسطين.
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دعاٌء من مصادر التشريع
أوال: أدعية من القرآن الكريم

الظَّالِِميَن{  ِمَن  كُْنُت  إِنِّي  ُسْبَحانََك  أَنَْت  إِال  إِلََه  }اَل 
}َربََّنا ظَلَْمَنا أَنُْفَسَنا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لََنا َوتَرَْحْمَنا لََنكُونَنَّ ِمَن 
الَْخاِسِريَن { }َربََّنا َعلَْيَك تََوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أَنَْبَنا َوإِلَْيَك الَْمِصيُر{ 
}َربََّنا اَل تَْجَعلَْنا ِفْتَنًة لِلَِّذيَن كََفُروا َواْغِفْر لََنا َربََّنا إِنََّك أَنَْت 
الرَُّسوَل  َواتََّبْعَنا  أَنَْزلَْت  ِبَما  آَمنَّا  }َربََّنا  الَْحِكيُم{  الَْعِزيُز 
َواْرَحْمَنا  لََنا  َفاْغِفْر  آَمنَّا  }َربََّنا  اِهِديَن{  الشَّ َمَع  َفاكُْتْبَنا 
اِهِديَن{  َمَع الشَّ َفاكُْتْبَنا  الرَّاِحِميَن{ }َربََّنا آَمنَّا  َوأَنَْت َخْيُر 
}َربََّنا  النَّاِر{  َعَذاَب  َوِقَنا  ُذنُوبََنا  لََنا  َفاْغِفْر  آَمنَّا  إِنََّنا  }َربََّنا 
أَتِْمْم لََنا نُوَرنَا َواْغِفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر{ }َربََّنا 
اْغِفْر لََنا َوإِلِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبُقونَا ِباإْلِيَماِن َواَل تَْجَعْل ِفي 
ُقلُوِبَنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم{ }َربََّنا تََقبَّْل 
ِميُع الَْعلِيُم ، َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمْيِن لََك  ِمنَّا إِنََّك أَنَْت السَّ
َعلَْيَنا  َوتُْب  َمَناِسكََنا  َوأَرِنَا  لََك  ُمْسلَِمًة  ًة  أُمَّ يَِّتَنا  ُذرِّ َوِمْن 
لِلَْقْوِم  ِفْتَنًة  تَْجَعلَْنا  اَل  }َربََّنا  الرَِّحيُم{  اُب  التَّوَّ أَنَْت  إِنََّك 
}َربََّنا  الْكَاِفِريَن{  الَْقْوِم  ِمَن  ِبرَْحَمِتَك  َنا  َونَجِّ  ، الظَّالِِميَن 
اْغِفْر لََنا ُذنُوبََنا َوإِْسَراَفَنا ِفي أَْمرِنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمَنا َوانُْصرْنَا 
َوَهيِّْئ  َرْحَمًة  لَُدنَْك  ِمْن  آتَِنا  الْكَاِفِريَن{ }َربََّنا  الَْقْوِم  َعلَى 
يَّاتَِنا  َوُذرِّ أَْزَواِجَنا  ِمْن  لََنا  َهْب  }َربََّنا  َرَشًدا{  أَْمرِنَا  ِمْن  لََنا 
ُقرََّة أَْعُيٍن َواْجَعلَْنا لِلُْمتَِّقيَن إَِماًما{ }َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعَذاَب 
َجَهنََّم إِنَّ َعَذابََها كَاَن َغَراًما ، إِنََّها َساَءْت ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاًما{ 
نَْيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  }َربََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
النَّاِر{ }َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفَرانََك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصيُر{ }َربََّنا 
اَل تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسيَنا أَْو أَْخطَأْنَا َربََّنا َواَل تَْحِمْل َعلَْيَنا إِْصًرا 
اَل  َما  لَْنا  تَُحمِّ َواَل  َربََّنا  َقْبلَِنا  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى  َحَملَْتُه  كََما 
َمْواَلنَا  أَنَْت  َواْرَحْمَنا  لََنا  َواْغِفْر  َعنَّا  َواْعُف  ِبِه  لََنا  طَاَقَة 
بَْعَد  ُقلُوبََنا  تُِزْغ  اَل  }َربََّنا  الْكَاِفِريَن{  الَْقْوِم  َعلَى  َفانُْصرْنَا 
اُب ،  إِْذ َهَديَْتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدنَْك َرْحَمًة إِنََّك أَنَْت الَْوهَّ
َربََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاِس لَِيْوٍم اَل َريَْب ِفيِه إِنَّ اللََّه اَل يُْخلُِف 
الِْميَعاَد{ }َربََّنا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطاًل ُسْبَحانََك َفِقَنا َعَذاَب 
النَّاِر ، َربََّنا إِنََّك َمْن تُْدِخِل النَّاَر َفَقْد أَْخَزيَْتُه َوَما لِلظَّالِِميَن 
ِمْن أَنَْصاٍر ، َربََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يَُناِدي لِإْلِيَماِن أَْن آِمُنوا 
ْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتََوفََّنا  ِبَربِّكُْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر لََنا ُذنُوبََنا َوكَفِّ
َمَع اأْلَبَْراِر ، َربََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتََنا َعلَى ُرُسلَِك َواَل تُْخزِنَا يَْوَم 
َولَِوالَِديَّ  لِي  اْغِفْر  }َربََّنا  الِْميَعاَد{  تُْخلُِف  اَل  إِنََّك  الِْقَياَمِة 
أَْشكَُر  أَْن  أَْوِزْعِني  }َربِّ  الِْحَساُب{  يَُقوُم  يَْوَم  َولِلُْمْؤِمِنيَن 
نِْعَمَتَك الَِّتي أَنَْعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا 
}َربِّ  الِِحيَن{  الصَّ ِعَباِدَك  ِفي  ِبرَْحَمِتَك  َوأَْدِخلِْني  تَرَْضاُه 
يَِّتي َربََّنا َوتََقبَّْل ُدَعاِء{ }َربِّ  اَلِة َوِمْن ُذرِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم الصَّ
أَْوِزْعِني أَْن أَْشكَُر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنَْعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالَِديَّ 
يَِّتي إِنِّي تُْبُت  َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَرَْضاُه َوأَْصلِْح لِي ِفي ُذرِّ
إِلَْيَك َوإِنِّي ِمَن الُْمْسلِِميَن{ }َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَْفِسي َفاْغِفْر 
َواْحلُْل   ، أَْمِري  لِي  ْر  َويَسِّ  ، َصْدِري  لِي  اْشَرْح  }َربِّ  لِي{ 
ُعْقَدًة ِمْن لَِسانِي ، يَْفَقُهوا َقْولِي { }َربِّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك أَْن 
أَْسأَلََك َما لَْيَس لِي ِبِه ِعلٌْم َوإِالَّ تَْغِفْر لِي َوتَرَْحْمِني أَكُْن 
الِِحيَن  ِمَن الَْخاِسِريَن{ }َربِّ َهْب لِي ُحكًْما َوأَلِْحْقِني ِبالصَّ
، َواْجَعْل لِي لَِساَن ِصْدٍق ِفي اآْلِخِريَن ، َواْجَعلِْني ِمْن َوَرثَِة 
بَْيِتَي  َدَخَل  َولَِمْن  َولَِوالَِديَّ  لِي  اْغِفْر  }َربِّ  النَِّعيِم{  َجنَِّة 
ُمْؤِمًنا َولِلُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمَناِت َواَل تَزِِد الظَّالِِميَن إِال تََباًرا{ 
َعاِء{  يًَّة طَيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ }َربِّ َهْب لِي ِمْن لَُدنَْك ُذرِّ
لِي  َهْب  الَْواِرثِيَن{ }َربِّ  َخْيُر  َوأَنَْت  َفرًْدا  تََذْرنِي  اَل  }َربِّ 
اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَْت َخْيُر الرَّاِحِميَن{  الِِحيَن{ }َربِّ  ِمَن الصَّ
َياِطيِن ، َوأَُعوُذ ِبَك َربِّ أَْن  }َربِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمزَاِت الشَّ
يَْحُضُروِن{ }َربِّ زِْدنِي ِعلًْما{ }َربِّ أَْدِخلِْني ُمْدَخَل ِصْدٍق 
ُسلْطَانًا  لَُدنَْك  ِمْن  لِي  َواْجَعْل  ِصْدٍق  ُمْخَرَج  َوأَْخرِْجِني 
الُْمْنِزلِيَن{  َخْيُر  َوأَنَْت  ُمَباَركًا  ُمْنزاًَل  أَنِْزلِْني  }َربِّ  نَِصيًرا{ 
}َربِّ ِبَما أَنَْعْمَت َعلَيَّ َفلَْن أَكُوَن ظَِهيًرا لِلُْمْجرِِميَن{ }َربِّ 

انُْصرْنِي َعلَى الَْقْوِم الُْمْفِسِديَن{
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َماَواِت َواألَْرِض،  »اللَُّهمَّ َربََّنا لََك الَحْمُد، أَنَْت َقيُِّم السَّ
، َولََك  َماَواِت َواألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ َولََك الَحْمُد أَنَْت َربُّ السَّ
أَنَْت   ، ِفيِهنَّ َوَمْن  َواألَْرِض  َماَواِت  السَّ نُوُر  أَنَْت  الَحْمُد، 
 ، الَحقُّ َولَِقاُؤَك   ، الَحقُّ ــُدَك  َوَوْع  ، الَحقُّ َوَقولَُك   ، الَحقُّ
اَعُة َحقٌّ اللَُّهمَّ لََك أَْسلَْمُت،  ، َوالسَّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ َوالَجنَُّة َحقٌّ
َوِبَك  َخاَصْمُت،  َوإليَك  تَوَكَّلُْت،  َوَعلَيَك  آَمْنُت،  َوِبَك 

ــَرْرُت  َوأَْس ــرُْت،  أَخَّ َوَما  ْمُت  َقدَّ َما  لِي  َفاْغِفْر  َحاكَْمُت، 
ِبِه ِمنِّي ال إلََه إالَّ أَنَْت«. متفق  َوأَْعلَْنُت، َوَما أَنَْت أَْعلَُم 
ِفيَمْن  َوَعاِفِني  َهَديَْت،  ِفيَمْن  اْهِدنِي  عليه. »اللَُّهمَّ 
أَْعطَْيَت،  ِفيَما  لِي  َوبَارِْك  تََولَّْيَت،  ِفيَمْن  َوتََولَِّني  َعاَفْيَت، 
َوِقِني َشرَّ َما َقَضْيَت، إِنََّك تَْقِضي َواَل يُْقَضى َعلَْيَك، وإِنَُّه اَل 
َربََّنا  تََباَركَْت  َعاَديَْت،  َمْن  يَِعزُّ  َوالَ  َوالَْيَت،  َمْن  يَِذلُّ 
ِفي  آتَِنا  »اللَُّهمَّ  والترمذي.  داود  أبو  أخرجه  َوتََعالَْيَت«. 
النَّاِر«.  َعَذاَب  َوِقَنا  َحَسَنًة،  اآلِخرَِة  َوِفي  َحَسَنًة،  نَْيا  الدُّ
َوالكََسِل،  الَعْجِز  ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ  عليه.  متفق 
َوالُجْبِن َوالَهرَِم َوالُبْخِل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقْبِر، َوِمْن 
ِمْن  ِبالله  »يتعوذ  عليه.  متفق  َوالَمَماِت«.  الَمْحَيا  ِفْتَنِة 
َوَشَماتَِة  الَقَضاِء،  َوُســوِء  َقاِء،  الشَّ َوَدرَِك  الَبالِء،  َجْهِد 
ُهَو  الَِّذي  ِديِني  لِي  أْصلِْح  األَْعَداِء«. متفق عليه. »اللَُّهمَّ 
ِعْصَمُة أَْمِري، َوأْصلِْح لِي ُدنَْياَي الَِّتي ِفيَها َمَعاِشي، َوأْصلِْح 
لِي آِخرَتِي الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل الَحَياَة ِزيَاَدًة لِي ِفي 
«. أخرجه  لِي ِمْن كُلِّ َشرٍّ َراَحًة  الَموَت  َواْجَعِل  كُلِّ َخيٍر، 
َوالَعَفاَف  َوالتَُّقى  الُهَدى  أَْسأَلَُك  إنِّي  »اللَُّهمَّ  مسلم. 
َوالِغَنى«. أخرجه مسلم. »اللَُّهمَّ إنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الَعْجِز 
َوالكََسِل، َوالُجْبِن َوالُبْخِل، َوالَهرِم َوَعَذاِب الَقْبِر، اللَُّهمَّ آِت 
َولِيَُّها  أَنَْت  َزكَّاَها،  َمْن  َخْيُر  أَنَْت  َوَزكَِّها  تَْقَواَها،  نَْفِسي 
َوَموالَها، اللَُّهمَّ إنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعلٍْم ال يَْنَفُع، َوِمْن َقلٍْب 
يُْسَتَجاُب  َدْعَوٍة ال  َوِمْن  تَْشَبُع،  نَْفٍس ال  َوِمْن  يَْخَشُع،  ال 
ْدنِي« »اللَُّهمَّ إنِّي  لََها«. أخرجه مسلم. »اللَُّهمَّ اْهِدنِي َوَسدِّ
َداَد«. أخرجه مسلم. »اللَُّهمَّ إنِّي أَُعوُذ  أَْسأَلَُك الُهَدى َوالسَّ
أخرجه  أَْعَمْل«.  لَْم  َما  َشرِّ  َوِمْن  َماَعِملُْت،  َشرِّ  ِمْن  ِبَك 
َوالَعْجِز  َوالَحَزِن،  الَهمِّ  ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ  مسلم. 
يِْن، َوَغلََبِة الرَِّجاِل«.  َوالكََسِل، َوالُجْبِن َوالُبْخِل، َوَضلَعِ الدَّ
أخرجه البخاري. »ال إلََه إالَّ الله الَعِظيُم الَحلِيُم، ال إلََه إالَّ 
َماَواِت،  السَّ َربُّ  الله  إالَّ  إلََه  الَعِظيِم، ال  الَعرِْش  َربُّ  الله 
َوَربُّ األَْرِض، َوَربُّ الَعرِْش الكَِريِم«. متفق عليه. »اللَُّهمَّ 
أخرجه  طَاَعِتَك«.  َعلَى  ُقلُوبََنا  َصرِّْف  الُقلُوِب  ُمَصرَِّف 
ِمَن  ِبَك  َوأَُعوُذ  الُجبِن،  ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ  مسلم. 
الُبْخِل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن أَْن أَُردَّ إلَى أَْرَذِل الُعُمِر، َوأَُعوُذ ِبَك 
الَقْبِر«. أخرجه البخاري. »اللَُّهمَّ  نَْيا َوَعَذاِب  ِفْتَنِة الدُّ ِمْن 
إنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الكََسِل َوالَهرَِم، َوالَمْغرَِم، َوالَمأْثَِم، اللَُّهمَّ 
إنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوِفْتَنِة النَّاِر، َوِفْتَنِة الَقْبِر، 
َوِمْن  الَفْقِر،  ِفْتَنِة  َوَشرِّ  الِغَنى،  ِفْتَنِة  َوَشرِّ  الَقْبِر،  َوَعَذاِب 
اِل اللَُّهمَّ اْغِسْل َخطَايَاَي ِبَماِء الثَّلْجِ  جَّ َشرِّ ِفْتَنِة الَمِسيحِ الدَّ
األَبَْيُض  الثَّوُب  ى  يَُنقَّ كََما  الَخطَايَا  ِمَن  َقلِْبي  َونَقِّ  َوالَبرَِد، 
نَِس، َوبَاِعْد بَْيِني َوبَيَن َخطَايَاَي كََما بَاَعْدَت بَيَن  ِمَن الدَّ
ظَلَْمُت  إنِّي  »اللَُّهمَّ  عليه.  متفق  َوالَمْغرِِب«.  الَمْشرِِق 
نُوَب إالَّ أَنَْت، َفاْغِفْر لِي  نَْفِسي ظُلْماً كَِثيراً، َوال يَْغِفُر الذُّ
الرَِّحيُم«.  الَغُفوُر  أَنَْت  إنََّك  َواْرَحْمِني  ِعْنِدَك،  ِمْن  َمْغِفرًَة 
َوَعلَيَك  آَمْنُت،  َوِبَك  أَْسلَْمُت،  لََك  »اللَُّهمَّ  عليه.  متفق 
أَُعوُذ  إنِّي  اللَُّهمَّ  َخاَصْمُت،  َوِبَك  أَنَْبُت،  َوإلَيَك  تَوَكَّلُْت، 
ال  الَِّذي  الَحيُّ  أَنَْت  تُِضلَِّني،  أَْن  أَنَْت  إالَّ  إلََه  ال  ِبِعزَّتَِك 
»اللَُّهمَّ  عليه.  متفق  يَُموتُوَن«.  َواإلنُْس  َوالِجنُّ  يَُموُت، 
اْغِفْر لِي َخِطْيَئِتي َوَجْهلِي، َوإْسَراِفي ِفي أَْمِري، َوَما أَنَْت 
َوَخطَِئي  َوَهْزلِْي،  ْي  ِجدِّ لِي  اْغِفْر  اللَُّهمَّ  ِمنِّي،  ِبِه  أَْعلَُم 
َوَما  ْمُت  َقدَّ َما  لِي  اْغِفْر  اللَُّهمَّ  ِعْنِدي  َذلَِك  َوكُلُّ  َوَعْمِدي 
رُْت، َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعلَْنُت، َوَما أَنَْت أَْعلَُم ِبِه ِمنِّي،  أَخَّ
ُر، َوأَنَْت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َقِديٌر«.  ُم َوأَنَْت الُمَؤخِّ أَنَْت الُمَقدِّ

نِْعَمِتَك،  َزَواِل  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ  عليه.  متفق 
َسَخِطَك«.  َوَجِميعِ  نِْقَمِتَك،  َوُفَجاَءِة  َعاِفَيِتَك،  َوتََحوُِّل 
َواْهِدنِي،  َواْرَحْمِني،  لِي  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ  مسلم.  أخرجه 
َعْبُدَك  إنِّي  »اللَُّهمَّ  مسلم.  أخرجه  َواْرزُْقِني«.  َوَعاِفِني، 
وابُْن َعْبِدَك َوابُْن أََمِتَك، نَاِصَيِتي ِبَيِدَك، َماٍض ِفيَّ ُحكُْمَك، 
ِبِه  ْيَت  َسمَّ لََك،  ُهَو  اْسٍم  ِبكُلِّ  أَْسأَلَُك  َقَضاُؤَك،  ِفيَّ  َعْدٌل 
نَْفَسَك، أَْو أَنَْزلَْتُه ِفي ِكَتاِبَك أَْو َعلَّْمَتُه أََحداً ِمْن َخلِْقَك، أَْو 
اْسَتأْثَرَْت ِبِه ِفي ِعلِْم الَغيِب ِعْنَدَك، أَْن تَْجَعَل الُقرآَن َرِبيَع 
ي«.أخرجه  َقلِْبي، َونُوَر َصْدِري، َوَجالَء ُحزنِي، َوَذَهاَب َهمِّ
أحمد. »يَا ُمَقلَِّب الُقلُوِب ثَبِّْت َقلِْبي َعلَى ِديِنَك«. أخرجه 
أحمد والترمذي. »إْسأَلُوا الله الَعْفَو َوالَعاِفَيَة، َفإنَّ أََحداً 
لَْم يُْعَط بَْعَد الَيِقيِن َخيراً ِمَن الَعاِفيِة«. أخرجه الترمذي. 
بََصِري،  َشرِّ  َوِمْن  َسْمِعي،  َشرِّ  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ 
َوِمْن َشرِّ لَِسانِي، َوِمْن َشرِّ َقلِْبي َوِمْن َشرِّ َمِنيِّي«. أخرجه 
الَبرَِص  ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ  والنسائي.  الترمذي 
َوِمْن َسيِِّئ األَْسَقاِم«. أخرجه أبو داود  َوالُجَذاِم  َوالُجُنوِن 
األَْخالِق  ُمْنكََراِت  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ  والنسائي. 
َواألَْعَماِل َواألَْهَواِء«. أخرجه الترمذي. »َربِّ أَِعنِّي َوال تُِعْن 
 ، ، َواْمكُْر لِي َوال تَْمكُر َعلَيَّ ، َوانُْصرنِي َوال تَْنُصْر َعلَيَّ َعلَيَّ
 ، ِر الُهَدى لِي، َوانُْصرْنِي َعلَى َمْن بََغى َعلَيَّ َواْهِدنِي َويَسِّ
اباً، لََك ِمطَْواعاً،  َربِّ اْجَعلِْني لََك َشكَّاراً، لََك َذكَّاراً، لََك َرهَّ
َواْغِسْل  تَْوبَِتي،  تََقبَّْل  َربِّ  ُمِنيباً  اهاً  أَوَّ إليَك  ُمْخِبتاً،  لََك 
لَِسانِي،  ْد  َوَسدِّ ِتي،  ُحجَّ َوثَبِّْت  َدْعَوتِي،  َوأَِجْب  َحْوبَِتي، 
داود  أبو  أخرجه  َصْدِري«.  َسِخيَمَة  َواْسلُْل  َقلِْبي،  َواْهِد 
َعاِجلِِه  كُلِِّه،  الَخيِر  ِمَن  أَْسأَلَُك  إنِّي  »اللَُّهمَّ  والترمذي. 
رِّ  َوآِجلِِه، َما َعلِْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَْم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ
كُلِِّه، َعاِجلِِه َوآِجلِِه، َما َعلِْمُت ِمْنُه َوَما لَْم أَْعلَْم، اللَُّهمَّ إنِّي 
أَْسأَلَُك ِمْن َخيِر َما َسأَلََك َعْبُدَك َونَِبيَُّك، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ 
َما َعاَذ ِبِه َعْبُدَك َونَِبيَُّك، اللَُّهمَّ إنِّي أَْسأَلَُك الَجنََّة وَما َقرََّب 
إلَْيَها ِمْن َقوٍل أَْو َعَمٍل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما َقرََّب إلَْيَها 
ِمْن َقوٍل أَْو َعَمٍل، َوأَْسأَلَُك أَْن تَْجَعَل كُلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه لِي 
ِمْن  لََنا  اْقِسْم  »اللَُّهمَّ  ماجه.  وابن  أحمد  أخرجه  َخْيراً«. 
َما  َوِمْن طَاَعِتَك  َمَعاِصيَك،  َوبَيَن  بَْيَنَنا  يَُحوُل  َما  َخْشَيِتَك 
ُن ِبِه َعلَيَنا ُمِصيَباِت  تَُبلُِّغَنا ِبِه َجنََّتَك، َوِمَن الَيِقيِن َما تَُهوِّ
أَْحَيْيَتَنا،  َما  تَِنا،  َوُقوَّ َوأَبَْصارِنَا،  ِبأَْسَماِعَنا،  َوَمتِّْعَنا  نَْيا،  الدُّ
َواْجَعلُْه الَوارَِث ِمنَّا، َواْجَعْل ثَأَْرنَا َعلَى َمْن ظَلََمَنا، َوانُْصرْنَا 
َعلَى َمْن َعاَدانَا، َوال تَْجَعْل ُمِصيَبَتَنا ِفي ِديِنَنا، َوال تَْجَعِل 
َنا، َوال َمْبلََغ ِعلِْمَنا، َوال تَُسلِّْط َعلَْيَنا َمْن ال  نَْيا أَكَْبَر َهمِّ الدُّ
ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ  الترمذي.  أخرجه  يَرَْحُمَنا«. 
الَغرَِق  ِمَن  ِبَك  َوأَُعــوُذ  التَّرَدِّي،  ِمَن  ِبَك  َوأَُعــوُذ  الَهْدِم، 
ِعْنَد  ْيطَاُن  الشَّ يََتَخبَّطَِنَي  أَْن  ِبَك  َوأَُعوُذ  والَهرَِم،  َوالَحرَِق 

الَموِت، َوأَُعوُذ ِبَك أَْن أَُموَت ِفي َسِبيلَِك ُمْدِبراً، َوأَُعوُذ ِبَك 
أَْن أَُموَت لَِديغاً«. أخرجه أبو داود والنسائي. »اللَُّهمَّ إنِّي 
ِمَن  ِبَك  َوأَُعوُذ  ِجيُع،  الضَّ ِبْئَس  َفإنَُّه  الُجوعِ  ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ 
الِخَيانَِة َفإنََّها ِبْئَسِت الِبطَانَُة«. أخرجه أبو داود والنسائي. 
لَِّة، َوأَُعوُذ ِبَك  »اللَُّهمَّ إنِّي أَُعوُذ ِبَك من الَفْقِر، َوالِقلَِّة َوالذِّ
ِمْن أَْن أَظْلَِم أَْو أُظْلََم«. أخرجه أبو داود والنسائي. »اللَُّهمَّ 
َمُد، الَِّذي لَْم يَلِْد  إنِّي أَْسأَلَُك يَا الله ِبأَنََّك الَواِحُد األََحُد الصَّ
َولَْم يُولَْد، َولَْم يَكُْن لَُه كُُفواً أََحٌد أَْن تَْغِفَر لِي ُذنُوِبي إنََّك 
أَنَْت الَغُفوُر الرَِّحيُم«. أخرجه أبو داود والنسائي. »اللَُّهمَّ 
بَِديُع  المنَّاُن  أَنَْت  إالَّ  إلََه  الَحْمُد، ال  لََك  ِبأَنَّ  أَْسأَلَُك  إنِّي 
َماَواِت َواألَْرِض، يَاَذا الَجالِل َواإلكَْراِم، يَا َحيُّ يَا َقيُّوُم  السَّ
إنِّي  »اللَُّهمَّ  والنسائي.  داود  أبو  أخرجه  أَْسأَلَُك«.  إنِّي 
األََحُد  أَنَْت  إالَّ  إلََه  ال  الله  أَنَْت  أَنََّك  أَْشَهُد  ِبأَنِّي  أَْسأَلَُك 
َمُد الَِّذي لَْم يَلِْد، َولَْم يُولَْد، َولَْم يَكُْن لَُه كُُفواً أََحٌد«.  الصَّ
أخرجه الترمذي وابن ماجه. »َربِّ اْغِفْر لي َوتُْب َعلَيَّ إنََّك 
اُب الرَِّحيُم«. أخرجه الترمذي وابن ماجه. »اللَُّهمَّ  أَنَْت التَّوَّ
َعلِْمَت  َما  أَْحِيِني  الَخلِْق،  َعلَى  َوُقْدَرتَِك  الَغْيَب،  ِبِعلِْمَك 
الَحَياَة َخيراً لِي، َوتَوفَّني إَذا َعلِْمَت الَوَفاَة َخْيراً لِي، اللَُّهمَّ 
كَلَِمَة  َوأَْسأَلَُك  َهاَدِة،  َوالشَّ الَغيِب  ِفي  َخْشَيَتَك  َوأَْسأَلَُك 
الَفْقِر  ِفي  الَقصَد  َوأَْسأَلَُك  َوالَغَضِب،  الرَِّضا  ِفي  الَحقِّ 
ال  َعيٍن  ُقرََّة  َوأَْسأَلَُك  يَْنَفُد،  ال  نَِعيماً  َوأَْسأَلَُك  َوالِغَنى 
الَعْيِش  بَرَْد  َوأَْسأَلَُك  الَقَضاِء،  بَْعَد  الرَِّضا  َوأَْسأَلَُك  تَْنَقِطُع، 
وَق إلَى  َة النَّظَِر إلَى َوْجِهَك، َوالشَّ بَْعَد المْوِت، َوأَْسأَلَُك لَذَّ
لَِقائَِك، ِفي َغْيِر َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوال ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ َزيِّنَّا 
ِبِزيَنِة اإليَماِن، َواْجَعلَْنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن«. أخرجه النسائي. 
»اللَُّهمَّ َمتِّْعِني ِبَسْمِعي َوبََصِري، َواْجَعلُْهَما الَوارَِث ِمنِّي، 
أخرجه  ِبَثأِري«.  ِمْنُه  َوُخْذ  يَظْلُِمِني،  َمْن  َعلَى  َوانُْصرْنِي 
َوِفي  ثَِمارِنَا  َوِفي  َمِديَنِتَنا  ِفي  لََنا  بَارِْك  »اللَُّهمَّ  الترمذي. 
نَا َوِفي َصاِعَنا، بََركًَة َمَع بََركٍَة«. أخرجه مسلم. »اللَُّهمَّ  ُمدِّ
َوَشَماتَِة   ، الَعُدوِّ َوَغلََبِة  يِن،  الدَّ َغلََبِة  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  إنِّي 
أَُعوُذ  إنِّي  »اللَُّهمَّ  والنسائي.  أحمد  أخرجه  ــَداِء«.  األَْع
ِبَعظََمِتَك أَْن أُْغَتاَل ِمن تَْحِتي«. أخرجه أبو داود والنسائي. 
»اللَُّهمَّ إنََّك َعُفوٌّ كَرِىٌم تُِحبُّ الَعْفَو َفاْعُف َعنِّي«. أخرجه 
الترمذي وابن ماجه. »اللَُّهمَّ إنََّك َعُفوٌّ تُِحبُّ الَعْفَو َفاْعُف 
َعنِّي«. أخرجه أحمد وابن ماجه. »اللَُّهمَّ أَُعوُذ ِبرَِضاَك ِمْن 
ال  ِمْنَك  ِبَك  َوأَُعوُذ  َعُقوبَِتَك،  ِمْن  َوِبُمَعاَفاتَِك  َسَخِطَك، 
أُْحِصي ثََناًء َعلَيَك، أَنَْت كََما أَثَْنْيَت َعلَى نَْفِسَك«. أخرجه 

مسلم.

وعلنية،  سرية  ومستمرة،  قائمة  ثنائية  العالقات 
الرسمي  الطابع  إضفاء  تم  تركيا؛  وجمهورية  إسرائيل  بين 
عندما  مارس 1949،  التركية في  اإلسرائيلية  العالقات  على 
بدولة  تعترف  مسلمة  أغلبية  ذات  دولة  أول  تركيا  كانت 
الكيان الصهيوني؛ أعطى كال البلدين أولوية عالية للتعاون 
مشاركة  مع  والدبلوماسي،  واالستراتيجي  العسكري 
المخاوف فيما يتعلق بعدم االستقرار اإلقليمي في الشرق 
األوسط، ومع ذلك، تدهورت العالقات ظاهريًا بين البلدين 

بشكل متزايد في العقد الماضي.
بن  دافيد  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وقع   ،1958 في 
اتفاقية  مندريس  عدنان  التركي  الوزراء  ورئيس  غوريون 
الشرق  في  السوفيتي  االتحاد  ونفوذ  التطرف  ضد  تعاون 
بعالقات  إسرائيل  ودولة  تركيا  جمهورية  ترتبط  األوسط، 
الحكومة  عينت   1986 وفي  متميزة،  وعسكرية  اقتصادية 
 ،1991 وفي  أبيب،  تل  في  باألعمال  كقائم  سفيراً  التركية 
تبادلت الحكومتان السفراء، وفي فبراير وأغسطس 1996، 
عسكري،  تعاون  اتفاقيات  وإسرائيل  تركيا  حكومتا  وقعت 
على  بير  چڤيق  الجنرال  التركي  األركان  رئيس  وقع  وقد 
ومناورات  مشتركة،  إستراتيجية  أبحاث  مجموعة  تشكيل 
البحر  عروس  تدريب  منها  البلدين،  جيشي  بين  مشتركة 
يناير  في  بدأت  بحرية  تدريبات  وهي  عليها،  المعتمد 
البلدين،  لكال  الجوية  للقوات  أورتشارد  والعملية   ،1998
القوات  في  إسرائيليون  عسكريون  مستشارون  يوجد  كما 
إسرائيل  من  تركيا  جمهورية  وتشتري  التركية،  المسلحة 
بتحديث  إسرائيل  دولة  تقوم  وكذلك  األسلحة  من  العديد 
 1 ومنذ  حربية؛  وطائرات  دبابات  من  التركي  الجيش 
الحرة  التجارة  اتفاقية  أصبحت   ،2000 الثاني/يناير  كانون 

اإلسرائيلية التركية سارية.
رحبت  فقد  اللحظة  وليدة  العالقات  هذه  تكن  ولم 
السلطان  جهود  بسبب  اليهود  بالالجئين  العثمانية  الدولة 
أوقاٍت  في  اليهود  نجاة  في  ساعد  والذي  الثاني،  بايزيد 
عصيبة، ولذلك كان اليهود يدينون بالوالء للدولة العثمانية، 
وقد فر الكثير من اليهود إلى الدولة العثمانية عند اندالع 
الثورات في البلقان ضد العثمانيين في نفس الوقت الذي 
اإلمبراطورية  في  شديد  اضطهاد  من  اليهود  فيه  عانى 
الروسية وأوروبا الغربية؛ طلب تيودور هرتزل من السلطان 
حلمهم  يحققوا  حتى  فلسطين  أرض  الثاني  الحميد  عبد 

بالعودة إلى صهيون لكن السلطان رفض ذلك وبشدة.
التاسع  القرن  أواخر  في  التركية  القومية  صعود  مع 
عشر، بدأ اليهود يواجهون الضغوطات حيث كانت حكومة 
تركيا الفتاة مصممة على تتريك جميع الرعايا غير األتراك 
العالمية األولى بدأت  الحرب  اندالع  اليهود؛ مع  بما فيهم 
وقامت  اليهود،  تجاه  تسامحها  تفقد  العثمانية  الدولة 
الذين  اليهود  الرعايا  بعض  ورّحلت  علنا  عليهم  بالتضييق 
اتُّهموا بالتعاون مع اإلمبراطورية البريطانية كما كان يُشتبه 
معظم  كان  حيث  للروس  عمالء  أنهم  اليهود  بعض  في 
فلسطين حينئٍذ من روسيا مما  إلى  الذين هاجروا  اليهود 
أدى في النهاية إلى ترحيلهم أيًضا على الرغم من محاوالت 
دافيد بن غوريون وإسحاق بن تسفي للتحالف مع األتراك؛ 
ازداد عداء اليهود ضد الدولة العثمانية فقاموا بإنشاء نيلي 
العثمانيين وقد كُشف  وهي شبكة تجسس يهودية تقاتل 
عنها عام 1917 وقد تدخلت ألمانيا والفاتيكان سياسيًا حتى 
التجسسية؛  الشبكة  هذه  معاقبة  من  العثمانيين  تمنعا 
كانت آخر حلقة في سلسلة العداء بين العثمانيين واليهود 
هو ترحيل األجانب من تل أبيب ويافا الذي قام به جمال 

باشا رًدا على الخلية التجسسية، وقد انتهى الصراع العثماني 
اليهود مما جعل هذه  القتلى من  بسقوط آالف  اليهودي 
الحالي  الوقت  لعالقات وطيدة في  دافعيًا  تأثيرًا  األحداث 

بين إسرائيل وتركيا.
خالل التسعينيات أتاح المناخ اإليجابي لعملية السالم 
القرن  من  التسعينيات  أوائل  في  الفلسطينية  اإلسرائيلية 
أخرى  مرة  المتبادلة  الدبلوماسية  العالقات  رفع  الماضي 
إلى مستوى السفراء، وقدم سفير تركي أوراق اعتماده إلى 
الرئيس حاييم هرتسوغ، في 23 مارس 1992، في تل أبيب.

تركيا:  في  دبلوماسيتين  ببعثتين  إسرائيل  احتفظت 
تقع سفارتها في العاصمة أنقرة، وتقع قنصليتها العامة في 
اسطنبول، أكبر مدن تركيا، حتى انخفاض مستوى العالقات 
ليفي،  غابي  هو  تركيا  في  اإلسرائيلي  السفير  كان  مؤخرًا، 
وكان القنصل العام اإلسرائيلي هو مردخاي عميحاي، هذه 
القنصلية  اإلسرائيلية  الشؤون  عن  المسؤولة  هي  البعثات 
البحر  من  الغربي  والجزء  الشرقية  تراقيا  إيجة،  لمرمرة، 

األسود مناطق تركيا.
في انتخابات عام 2002 في تركيا، حقق حزب العدالة 
طيب  رجب  ــوزراء  ال رئيس  زار  ساحًقا؛  فــوزًا  والتنمية، 
يكون وسيطا  أن  عام 2005م عارضا  إسرائيل في  أردوغان 
للسالم في الشرق األوسط ويتطلع إلى بناء عالقات تجارية 
وعسكرية، أحضر أردوغان مجموعة كبيرة من رجال األعمال 
في رحلته التي استغرقت يومين، والتي تضمنت محادثات 
أرييل شارون والرئيس موشيه كاتساف،  الوزراء  مع رئيس 
كما وضع أردوغان إكليالً من الزهور على النصب التذكاري 
حزبه  إن  لشارون  أردوغان  قال  فاشيم؛  ياد  للهولوكوست، 
العدالة والتنمية يعتبر معاداة السامية باعتبارها »جريمة 
ضد اإلنسانية«؛ وأضاف أن طموحات إيران النووية تشكل 
تهديدا ليس فقط إلسرائيل ولكن »للعالم بأسره”. ليكسب 

ود إسرائيل، ويكون األقرب لهم من إيران.
الخارجية  وزارة  وصفت   ،2006 عــام  ــل  أوائ في 
تم  »مثالية«،  بأنها  تركيا  مع  بالدها  عالقات  اإلسرائيلية 
تطوير منطقة صناعية إسرائيلية فلسطينية مشتركة تحت 
رعاية تركيا؛ ألقى الرئيس اإلسرائيلي شيمون بيريز ورئيس 
الجمعية  أمام  كلمة  عباس  محمود  الفلسطينية  السلطة 
الوطنية الكبرى لتركيا بعد يوم واحد، ووصف بيريز تركيا 
للواليات  بالنسبة  األوسط  الشرق  في  مهم  »العب  بأنها 
»بحسب  نحن  وكذلك  والفلسطينيين  وسوريا  المتحدة 
وزارة  باسم  متحدثة  بوستقالت  جيروزاليم  في  تقرير 
الخارجية السورية إن تركيا تعمل »كقناة اتصال« بين سوريا 

وإسرائيل.
في زيارة استمرت ثالثة أيام ألنقرة في نوفمبر 2007، 
التركي  بالرئيس  بيريز  شيمون  اإلسرائيلي  الرئيس  التقى 
عبد الله جول، وألقى كلمة أمام الجمعية الوطنية الكبرى 
لتركيا، وعد غول تقديم المساعدة لإلفراج عن ثالثة جنود 
إسرائيليين مخطوفين وهم: جلعاد شاليط، ايهود غولدفاسر 

والداد ريغيف.
الضفة  من  أراض  لضم  خطتها  إسرائيل  كشف  مع 
الغربية، انكشفت عورات تركيا أمام المجتمع الدولي فلم 
يمنع  أو  أراضيهم  في  الفلسطينيين  حق  يضمن  ما  تقدم 

فعليا قرارات الضم.
التركية اإلسرائيلية عام  العالقات  انطلقت  أسلفنا  كما 
1949، ولم تتأثر بتولي حكومة العدالة والتنمية اإلخوانية 
بقيادة  الحزب  ليعمل  تركيا عام 2002؛  الحكم في  مقاليد 
غير  إسرائيل،  مع  السابقة  االتفاقات  تعزيز  على  أردوغان 

آبه بتناقض خطابه الذي يظهر حماسه للقضية الفلسطينية، 
أبيب  تل  العسكرية مع  والعالقات  للتجارة  تعزيزا  ويبطن 

كما تفعل إيران وأذيالها بالضبط.
ولم يقتصر تعاون أردوغان مع إسرائيل على االتفاقيات 
فحتى  »االستراتيجية«،  مرحلة  إلى  العالقة  لينقل  السابقة 
مسرحيته باالنسحاب من قمة دافوس في 2009، لم تؤثر 
تجعل من  والتي  البلدين،  بين  العسكرية  االتفاقيات  على 

إسرائيل المورد األول لألسلحة بالنسبة لتركيا.
المتحدة  الواليات  بعد  دولة  ثاني  تُعد  التي  تركيا 
زادت  اإلسرائيلي،  للجيش  أسلحة  مصانع  أكبر  تحتضن 
على  األتراك  استيالء  منذ  أبيب  تل  مع  العسكري  التعاون 
عقوبات  إلى  أدى  والذي   ،1978 عام  قبرص  شمال جزيرة 
أنقرة  واعتمدت  العسكري  قطاعها  على  أوروبية  أمريكية 

آنذاك على الجانب اإلسرائيلي في تحديث الجيش.
 F( ظلت االتفاقيات العسكرية التي بدأت بـتحديث
مليون   900 بتكلفة   )F - 5( وطائرات  تركيا  فانتوم   )- 4
 M60A1 دبابات  من  لـ170  إسرائيل  بترقية  مرورا  دوالر، 
لتركيا مقابل 500 مليون دوالر، قائمة، وصوالً لالتفاق الذي 
مرات   8 البلدين  بين  العسكريين  الطيارين  بتبادل  يقضي 

في السنة.
هذا االتفاق الذي يعمل على تدريب وصقل قدرات 
الفلسطينيين  رؤوس  على  ليصوبوا  اإلسرائيليين  الطيارين 
بدقة، في تناقض مربك لموقف الرئيس التركي وحزبه تجاه 

القضية الفلسطينية.
على  مؤشر  أحدث  ضمن  2020م،  أيار  مايو/  وفي 
التقارب بين تركيا وإسرائيل، حطت طائرة تابعة للخطوط 
الجوية اإلسرائيلية في مطار إسطنبول، ألول مرة منذ عشر 

سنوات إبان اقتحام سفينة »مافي مرمرة« ومقتل أتراك.
الجوية لم  الرحالت  لكن ما ال يعرفه كثيرون هو أن 
التركية تسير ما يقارب  البلدين، ألن الخطوط  تنقطع بين 
إلى  إضافة  أبيب،  وتل  إسطنبول  بين  يومية  رحالت  عشر 

رحالت الشحن. 
وتشير بيانات المالحة إلى أن شركة الخطوط التركية 
عال«  »إل  شركة  بعد  إسرائيل  في  جوي  ناقل  ثاني  هي 
بين  »ظاهريا«  العالقات  توترت  عندما  وحتى  اإلسرائيلية، 

البلدين لم تنقطع هذه الصلة الوثيقة.
تعتبر إسرائيل واحدة من أهم 5 أسواق تسّوق فيها 
وصل  اإلسرائيلية:  معاريف  صحيفة  وفق  بضائعها؛  تركيا 
الجانبين إلى 6 مليارات دوالر  التجاري بين  التبادل  حجم 
في 2019، علما بأنه كان أكثر بقليل من مليار دوالر فقط 

عندما قدم أردوغان إلى الحكم.
إنهم  واألتـــراك  اإلسرائيليون  المسؤولون  ويقول 
يطمحون لرفعه إلى 10 مليارات دوالر في غضون السنوات 

الخمس المقبلة.
بلومبرج  وكالة  كشف  2020م،  أبريل/نيسان  وفي 
إلى  أنقرة  من  طبية  مساعدات  شحنة  عن  األمريكية 
إسرائيل.. ونقلت الوكالة عن مسؤول تركي، لم تسمه، أن 
أقنعة  تشمل  طبية  معدات  شحنة  على  صّدقت  الحكومة 
وأضاف  إلسرائيل؛  معقمة  وقفازات  واقية،  وبدالت  الوجه، 
أنه من المتوقع أن تحط ثالث طائرات من إسرائيل بقاعدة 

إنجرليك الجوية لتسلم الشحنة.
على  التركي  النظام  ينفقها  التي  األمــوال  كل  ورغم 
القضية  يدعم  أنه  وهمية  فكرة  لخلق  اإلعالمي  الترويج 
تقرير  يأتي  غيره،  من  أكثر  والفلسطينيين  الفلسطينية 
صادر عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا( التابعة 

ويفضح  األقنعة،  كل  ليسقط  المتحدة  األمــم  لمنظمة 
المتاجرين بالفلسطينيين وقضيتهم.

أهم  أعوام  أربعة  قبل  صدر  الذي  التقرير  ويرصد 
على  منهم  والالجئين  للفلسطينيين  والداعمين  المتبرعين 
مستوى العالم، ومن بين أهم 20 داعما ومتبرعا ال يظهر 
اسم تركيا وال قطر وال إيران على اإلطالق؛ وحتى في قائمة 
الفلسطينيين  لالجئين  حكومي«  »غير  داعما   20 أكبر 

عالميا، اختفت أسماء قطر وتركيا وإيران.
وعلى الرغم من التصريحات التي يصدرها مسؤولون 
أتراك، على رأسهم أردوغان ضد إسرائيل، إال أن سفارة أنقرة 
في تل أبيب ال تتوقف عن تنظيم الفعاليات التركية هناك.

فمن معرض لألثاث تنظمه وزارة االقتصاد التركية في 
تل أبيب، إلى احتفال السفارة بـ«اليوم التركي« في القدس 
اليهودي،  »الحانوكاه«  بعيد  االحتفال  إلى  وصوال  الغربية، 
يظهر التناقض الكبير بين األقوال التي يطلقها األتراك وعلى 

رأسهم أردوغان، وبين األفعال على األرض.
دعم  في  بالصياح  اكتفى  لطالما  الــذي  أردوغــان 
الفلسطينيين ال يتوانى كذلك عن تعميق هوة االنقسام في 
وتجاهل  »حماس«،  لحركة  المستمر  الدعم  عبر  صفوفهم 
التعامل مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز التبادل 

التجاري والعسكري مع عدوهم الذي يحتل أرضهم.
وال تنفصل لعب أردوغان بالقضية الفلسطينية والتي 
وصفها وزير االستخبارات والمواصالت اإلسرائيلي، يسرائيل 
كاتس، في حديثه لصحيفة »معاريف« العبرية في سبتمبر 
طموحه  عن  العدو،  الصديق  أي  بـ«فريمني«  2020م 
تنظيمات  أجنحة  على  العربية  المنطقة  على  بالسيطرة 

اإلسالم السياسي المنبوذة.
فالوزير اإلسرائيلي يشير إلى أنهم ال يأبهون لعنتريات 
أردوغان ضدهم خالل وسائل اإلعالم، طالما أنها ال تمنعه 
من جعل حجم التجارة عبر حيفا نحو %25 من تجارة تركيا 

مع دول الخليج العربي.
ويشير إلى أن إسرائيل تتعايش مع أردوغان، بالرغم 
اإلخوان  قائد  نفسه  يعتبر  أنه  تعي  وهي  مسرحياته،  من 

المسلمين بالعالم ويحاول أن يقود العالم اإلسالمي؛
كما أن خطابات أردوغان الشعبوية بخصوص القضية 
الفلسطينية ال تختلف كثيرا بحسب محللين عن هتافات 
جماعة اإلخوان اإلرهابية التي يرعاها أردوغان ممنيا نفسه 

بخالفة ووهم عودة الماضي.
أردوغان على  التركي في عهد  الدعم  اقتصار  وكذلك 
اإلرهابيين  لتجمعات  أنقرة  واستضافة  »حماس«،  حركة 
تلفزيونية  بث  ومحطات  إلذاعات  وإنشائها  المطلوبين 
للتبشير بمشروع اإلخوان القائم على هدم الدولة الوطنية 
االرتجالية  أردوغان  مواقف  هتافيته  في  يماثل  الحديثة، 
النقاط  هذه  من  أي  في  إسرائيل،  مع  العالقة  بخصوص 

يحتشد بآالف التناقضات.
آخرون  نظائر  ولهما  وتركيا  إيران  بأن  القول  ونخلص 
جزء من المنظومة الدولية التي تستهدف الوجود والثروة 
والتأثير العربي، عبر دغدغة عواطف العرب كال بما يملك 
هم  بينما  مبتغاهم،  لتحقيق  وثعلبة  وأساليب  حيل  من 
العداء  روح  للعرب  ويكنون  العالمية،  الصهيونية  من  جزء 
المصحوبة بسيل اللعاب لتقاسم النفوذ والسيطرة والثروات 

العربية؛ لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. 

العالقات التركية اإلسرائيلية عميقة وطويلة المدى
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قوانين علم النفس االثنى عشر
 قد تغير حياتك جذرًيا

»قانون الراحة النفسية«
يقدر  ال  الفوضى  من  االنسحاب   

بثمن.
“قانون الذكاء العقلي” 

 التجاهل يعيد كل شخص إلى حجمه 
الطبيعي مهما كان.

»قانون االستغناء”
خسارة،  عنه  تستغني  ما  كل  ليس   

بعض األمور االستغناء عنها بداية أفضل.
»قانون تطوير الذات”

 أوجد لك مكان في القمة؛ ففي القاع 
ازدحام شديد.

»قانون إثبات الذات “
بتحديث  وحــيــن  حين  بين  قــم   
واضحاً  تصبح  حتى  وأسلوبك  قوانينك 

ومميزاً للجميع.
»قانون التمييز “

قمة  في  وأنــت  بأسلوب  تبدع  أن 

االسترخاء ويقلدك الجميع.
»قانون التحدي “

الكبار،  بين  مكانا  لــك  توجد  أن 
ويعترف به.

» قانون إدارة الوقت “
بين  تمشي  التي  كالسفينة  كن   

األمواج بالعلم والمعرفة.
»قانون األهداف “

 حياة من غير هدف، مثل جسد من 
غير روح، االثنين ليس لهما قيمة.

»قانون الوعي “
تتعلم  فلن  أخطائك  تــدرك  لم  إن   

الصواب.
»قانون التعلم “

 إن لم تتألم لن تتعلم.
»قانون التغيير “ 

 إن لم تتغير فأنت تخسر حياتك.

مرض يصيب الفرد بآالم حاده في منطقة الكتفين 
القلب  من  ومصدره  أورطــي  شريان  عن  عبارة  وهو 
وبدوره يحافظ على صحة الجسم، كما أنه يعتبر مغذياً 
الشريان  هذا  ويقابل  الجسم،  أجزاء  لجميع  رئيسيًا 
عبارة  األبهر  ومرض  باألبهر؛  سمي  لذلك  )األبهر(  عرق 
ويسمى  الكتف  عضالت  لوحي  بين  شد  أو  التواء  عن 

)الغولنج(.
أسبابه:

-التعرض للبرد أثناء االستحمام بين لوح الكتف.
- وجود عقدة عضلية ناتجة عن التهاب سابق.

-النوم بوضعيات خطأ.
-قلة الحركة والخمول.

-الجلوس على الكمبيوتر والمكتب كثير.

-استخدام الهاتف مع نزول الرأس فترة طويلة.

-التوتر والضغوط النفسية.

-ضعف العضلة.

-ألم الرقبة.

-مشاكل بفقرات الرقبة.

عالجه: أفضل عالج هو التدليك؛ إذ يقوم التدليك 

منطقة  في  المريض  جسم  تلين  على  أساسي  بشكل 

ذلك  به،  العضلي  الشد  تخفيف  على  ويعمل  األلم، 

يؤدي إلى تخفيف الضغط الواقع على عضالت وأنسجة 

الجسم ويتدفق الدم إليها بطريقة أفضل.

األبهر الوثاب

مشروب يميل لونه إلى األصفر، يستخرج من جذوع أشجار النخيل، مذاقه لذيذ وحلو بنكهة التمر، هو 
غني جدا بالمعادن والكربوهيدرات إضافة إلى عديد الفيتامينات حيث تتغذى منه الشجرة؛ تغنى بجودته 
بعض الفنانين واستطاع منافسة العصائر الطبيعية للفواكه األخرى، إنه عصير الالقمي الذي ال يغيب عن 

موائد إفطار سكان الواحات في تونس والجزائر خالل شهر رمضان، لقدرته على مقاومة العطش من خالل 
تزويد الجسم بالسوائل والسكريات التي يحتاجها طيلة اليوم.

وفي المناطق التي تشتد فيها حرارة الطقس، تحرص العائالت، قبل أيام من بدء شهر رمضان الذي 
يتزامن مع موسم الحر على التزود بكميات كافية من هذا المشروب الذي ال يتجاوز ثمنه دوالرا من باعة 

الالقمي، أو ما يطلق عليهم بـ«الالقمية«، وتخزينها، حتى يكون حاضرا على مائدة اإلفطار أو في وجبة 
السحور.

يقول خبراء التغذية، إن لهذا المشروب فوائد غذائية كبيرة، نظرًا الحتوائه على السكريات سريعة 
االمتصاص، بشكل يساعد الصائم على؛ تعويض ما فقده جسمه من هذه المادة في وقت قصير، فضال عن 

أنه يعدل السكر في الدم ويصفي المعدة، ويساهم في تنظيف المجاري البولية.

اجعل طفلك يرأف بالعصفور، ويحّب الكلب، ويطعم القطّة، ويسقي الزهرة، ويُقبِّل أوراق الشجرة، وال 
يدوس علٰى الوردة.

أخبر طفلك بأنُّه ال يجوز ضرب الحيوان، وأّن عليه أن يتركه يأكُل وال يركض وراءه، وال يُفِسد عليه نومه، إنَّ 
الدين ُمعاَملة.

علِّمه أن يتعامل َمع اإلنسان والحيوان والنبات علٰى َحدٍّ سواء، ويَحرص علٰى الطبيعة، ويراعي المخلوقات، 
اْزَرع في قلِب طفلك الرأفة والرحمة واإلحساس باآلخر وجمال َخلق الله البديع، ال تدعه ينفر ويكرَه ويعبث 

ويؤذي ويستهين بالروح والَزرع.
َعلِّم طفلك أنَّ الكون بيته األوسع فال يوّسخ الشارع، وال يقطع الورد، وال يبصق في أيِّ مكان، وال يؤذي 

الرفاق في العيش معه إن كانوا بَشرًا أو نَباتًا أو حيوانات.. علمه أّن الحياة بدون التقدير والُحّب ال تُعاش.

عصير الالقمي

غرس حالوة الحياة في البراعم

أسباب تلوين كبسوالت األدوية

أحدهما   ،\ من جزئين  تتكون  الدواء  فكبسولة  الظاهرة؛  لهذه  أسباب  عدة  لذلك   
ملء  عند  الغطاء(؛  )ويسمى  قلياًل  وأوسع  أقصر  واآلخر  الحاوية(،  )يسمى  ورفيع  طويل 
الكبسولة تقوم اآللة بوضع المسحوق الدوائي في الحاوية، ثم يتم تغطيته بالغطاء، لذا 
فتلوين الجزئين بألوان مختلفة يسهل على الفنيين في المصنع التفريق بينهما، ويختصر 

الكثير من الوقت.
لديه،  التي  المختلفة  األدوية  بين  التفرقة  المريض  على  أيًضا  تسهل  العملية  هذه 

وهي مفيدة حًقا في كبار السن وَمن ال يستطيعون القراءة أو َمن يعانون ضعف النظر.
يميل الناس عموًما إلى تناول الكبسوالت الملونة عن ذات اللون الواحد، كما يميلون 
عام  اجريت  دراسات  حسب  اللون  داكنة  عن  الفاتحة  األلوان  ذات  الكبسوالت  لتناول 

2013م.


	_Hlk100777203

