
إضـاءة

ثقتنا  عن  نعبر  اإليمان  عمق  من 
ومستقبله،  اليمني  الــوطــن  بحاضر 
ينتصر  أن  على  شعبنا  باقتدار  ونتفاءل 
نحو  يتقدم  وأن  المعوقات،  كل  على 
فداحة  حجم  نغفل  أن  دون  المستقبل 
أو  الحياة  بمسار  تحدق  التي  المخاطر 
تواجهه..  التي  والتحديات  الصعوبات 
أنه  في  تتجسد  التفاؤل  هذا  واقعية 
ينبع من عمق اإلدراك لمعنى التحديات 
والحرية  الوحدة  بمسار  تحيط  التي 
اقتدار  على  والرهان  والديمقراطية.. 
سالمة  من  أساساً  نابع  ووعيه  الشعب 
وعي الجماهير اليمنية العريضة لمعنى 
الحرية ومعنى العبودية، وإدراكا للفرق 
الديمقراطية  بين  والجوهري  الهائل 
الفرق  ذلك  والالمسؤولية،  والفوضى 
الحق  وبين  والشر  الخير  بين  الفاصل 

والزيف.
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الهدنة األممية بني الفرصة والتهديد
المليشيات  قبل  من  العسكرية  للهدنة  اليومية  الخروقات  مئآت 
من  وتملص  سلبية،  حوارية  ومــنــاورات  مواقف  وتصلب  الحوثية؛ 
االلتزامات، واستخفاف بالجانب اآلخر الذي نفذ ما عليه من بنود الهدنة؛ 
إذ تم فتح مطار صنعاء وأفرج عن سفن ميناء الحديدة وتم االعتراف 
بجوازات صنعاء؛ فلم يرفع الحصار عن تعز ولم تصرف رواتب الموظفين، 

مع استمرار التعبئة والحشد وتجنيد األطفال والنساء.
تحتمل  ال  عاجلة  مشاكل  ومعالجة  إنساني  إلنقاذ  يحتاج  الشعب 
التأخير؛ فمن معاني الهدنة التي فهمها: تطبيع الواقع المعاش واستدامته 
نير  البقاء تحت  واستمرار  معاناة وضبابية ال سلم وال حرب،  في حالة 
المخالفة  االستبدادية  وسلوكياتها  المليشيات  ووطأة  الحكومي  الفساد 

لألعراف والتقاليد اإلنسانية والقوانين واألعراف المحلية والدولية.
المواطن اليمني يسأل األمم المتحدة كيف: »سيؤثر تجديد الهدنة 
اليمن، بعد  إيجابي على سالمة ورفاهية األطفال وعائالتهم في  بشكل 
مستمر  والنزوح  يزعمون؛ خصوًصا  كما  المعاناة«؟!  من  طويلة  سنوات 
وتُحوِّلها  المليشيات  تصادرها  اإلنسانية  والمساعدات  األسر؛  لمئات 
بين  حقيقًيا  حاجزًا  يقف  والغالء  الرواتب؛  عن  بدال  مقاتليها  لعائالت 
بجانب  بقائه؛  وضــرورات  حياته  مقومات  من  يشتهي  وما  المواطن 
المحافظات  وباألخص  والكهرباء؛  الماء  ومشاريع  الدواء  من  الحرمان 
الساحلية يشتوي أبناؤها بحر الصيف؛ وأطراف الصراع واألمم المتحدة 
ال يعنيها شيء؛ المتعاطف يندد ويشجب دون أن يوجد شيء ملموس 

لعالج هذه المعضالت اإلنسانية.
المأمول في  السياسي  الهدنة والحل  كل هذا وغيره يضع مشروع 
مهب الريح؛ وعلى شفا جرف هار؛ وذلك ما يفتح المجال للخيار الثاني 
المتمثل بالحسم العسكري؛ »كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتاُل َوُهَو كُرٌْه لَّكُْم َوَعَسى 
الخروقات  في  مستمرة  فالمليشيات  لَّكُْم«؛  َخْيٌر  َوُهَو  َشْيًئا  تَكْرَُهوا  أَن 
قادمة؛  لمواجهات  والتهيئة  صفوفها؛  ترتيب  إلعادة  الهدنة  واستغلت 
بتغطية ظالمية من خارج الحدود؛ وتواطؤ أممي ظاهر للعيان وكاشف 
حياة  واستهداف  للتخريب  أجنبية  أداة  باعتبارها  المليشيات  لحقيقة 

شعب ومقدرات وطن.
القوى  الحكومي ومن يسانده من  الجانب  الذي يتطلب من  األمر 
الرافضة للمليشيات اإلرهابية وممارساتها الظالمة تجهيز العدة والعتاد 
بالكف لعهد  الكف  السواعد، ووضع  السيوف، وتشمير  والعدد؛ وصقل 
تتمثل  شكلية،  ال  حقيقية  عسكرية  استراتيجية  ورسم  ينقض؛  ال  وفاء 
التجارب  من ضوء  المبتكرة  األساسية  العسكرية  القواعد  على  باالتفاق 
خالل سنوات الحرب الماضية مع عناصر التمرد واإلرهاب الحوثي؛ وبدال 
يستتب؛   حتى  لزمن  يحتاج  الذي  واالنصهار  الدمج  برامج  معمعة  من 
فالمهمة العسكرية تقتضي اعتبار األطراف فيالق عسكرية أو مناطق أو 
ِفَرْق؛ يتم تقاسم الجبهات والزحف الجاد نحو صنعاء بال رجعة وال تهاون؛ 
وكال يثبت جدارته وإرادته في الميدان؛ ويكون الحوار القادم بين القوى 

الوطنية في الصالة المغلقة بصنعاء أو حتى في منصة السبعين.
كلما تأخر موضوع الحسم تفاقمت معاناة أبناء الشعب؛ وترسخت 
والشباب  النشء  وعقول  قلوب  في  وأعمق  أكثر  الحوثية  األيديولوجيا 
وأحقاد  والكراهية  الطائفية  التعبئة  من  متدفق  لسيل  وا  تعرض  الذين 
التاريخ وأوهام الحاضر من خالل المراكز الصيفية والمعسكرات التدريبية 
 11 قبل  أطفاال  كانوا  فالذي  المحلية؛  اإلعالم  ووسائل  المدارس  وحتى 
عاًما من الفوضى والتخريب أصبحوا يانعين وال يوجد في عقولهم غير 
مفرقعات الطائفية وثقافة المليشيات المسمومة؛ ويملكون على األقل 
الحد األدنى من استخدام السالح الشخصي والمتوسط؛ وهؤالء هم وقود 
الحرب وآلة اإلجرام بيد كبراء المليشيات الساللية المقيتة؛ فكلما تأخر 
أمر الحسم تعمقت جذور المشكلة أكثر وأكثر؛ وما داموا يصرون على 
عدم التفاهم والتقارب والتحول لمكون سياسي مدني والعودة للصواب؛ 

فالحرب خير لغة؛ وآخر العالج الكي.

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.

تنفيًذا للهدف الثاين من أهداف ثورة 26 سبتمرب 1٩62م وبأيدي الرشفاء تم بناء جيش 

وطني قوي حتى طالته يد الهيكلة املشؤومة ونالت من متاسكه وبنيته ومزقته

جلطة الدماغ أو السكتة الدماغية: المضاعفات والتشخيص والوقاية
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تجديد الهدنة 
والمكاسب صفر

الحوثيون والتعلق بأستار الهدنة

رساب الحل السيايس وحقائق الحرب

كل ما يحدث من تحركات على سطح هذا الصراع المزمن ليس أكثر من 
دبلوماسية دولية وأممية رومانسية ناعمة تمنح الحوثي شعورا مضاعفا بأنه 
ابتزاز المجتمع الدولي؛ وهو ما يدفعه بالتالي  القادر على  الطرف المدلل 
دولية  جهود  أّي  وجه  في  التعنت  من  المزيد  وإبداء  مطالبه  سقف  لرفع 

للسالم الضائع في اليمن.
التعاطي األممي والدولي مع الملف اليمني يفضي في نهاية المطاف 
صراًعا  ويؤجل  المتشابكة،  اليمنية  األزمنة  وتعقيدات  أسباب  ترحيل  إلى 

محتوًما لم يتم إطفاء جذوته.
وعلى هذا المنوال يمكن تفسير تمديد الهدنة لشهرين إضافيين مؤخرًا 
والرهان الدولي على تحويلها إلى وقف دائم إلطالق النار، على الرغم من أن 
أبسط تقييم لواقع تنفيذ بنود هذه الهدنة يشي بأنها لم تنفذ إال من طرف 
من  أّي  لتنفيذ  كامل  مقابل رفض حوثي  في  الشرعية،  الحكومة  واحد هو 

بنود الشق اإلنساني والعسكري فيها، وفي مقدمة ذلك ملف رفع الحصار 
عن مدينة تعز وفتح الطرقات المغلقة وهي إحدى أبرز نقاط الخالف التي 

تهدد بنسف الهدنة.
اليمن  في  لالنقالب  المناهض  اليمني  الشارع  استفزاز  اليوم  يثير  وما 
يبديها  التي  الوقاحة  هو  هدنة،  هكذا  مثل  جدوى  عن  يتساءل  ويجعله 
الحوثيون في التعامل االنتقائي معها، كما هو حال كل االتفاقات السابقة، 
بما في ذلك اتفاق ستوكهولم، حيث يحصي الحوثيون أنفاس الهدنة األممية 
الهدنة  من  لهم  المتبقية  الرحالت  عدد  معها  ويحصون  يوم،  كل  الهشة 
السابقة، وعدد سفن المشتقات النفطية التي تأخرت قليال قبل دخول ميناء 
التزاماتهم تجاه هذه  ينفذوا شيئًا يذكر من  الذي لم  الوقت  الحديدة؛ في 
أنهم يسعون لتحويلها  إلى  التقارير  بأستارها، وتشير  يتعلقون  التي  الهدنة 
الفرعية  الطرق  المزيد من  العسكرية وشق  قواتهم  نشر  إلى غطاء إلعادة 
ذات األغراض العسكرية حول مدينة تعز التي كان يفترض بهم فتح الطرقات 
الموصدة إليها منذ العام 2015، إضافة إلى تجديد وتنويع مصادر تمويلهم 

والمضي قدما في خطة العبث بالهوية الثقافية والتحشيد العقائدي.

لو افترضنا أن الحرب التي تدور رحاها في اليمن، منذ ثماني سنوات 
ستحل سياسيا، ولو اعتقدنا أن هذا الحل ليس بعيد المنال، وأنه في متناول 
اليد، ولو صدقنا أن جهود األمم المتحدة ستكلل بالنجاح، في تحقيق حل 
سلمي للحرب في اليمن، فلن يكن هذا الحل إال كأي حل بين قوى متحاربة، 
ونتاج موازين قوى قائمة على األرض، وانعكاس للعالقات األميركية اإليرانية 

من جهة، والعالقات الخليجية من جهة أخرى.
لنجاح أي حل سياسي للحرب في اليمن، ال بد من توفر شرطين:

األول: ضرورة وجود تغيير جدي وملموس في سياسة الغرب وبالذات 
اليمني  الشعب  لمصالح  عدائية  أقل  لتكونا  إيران  سياسة  وفي  أمريكا، 

وجيرانه.
الثاني: هو تغير موازين القوى في الداخل لصالح الشرعية، فال يكفي 

مطالبة الحوثيين بالتراجع عن انقالبهم، ما لم يحدث تغيير عسكري جدي 
ووطنه  دولته  استعادة  يريد  الذي  الشعب،  إلرادة  االنصياع  على  يجبرهم 

المسلوب.
تكتفي األمم المتحدة والدول الغربية بالتنظير بأن الحل السياسي هو 
الممكن والوحيد، في مقابل حل عسكري ينظر إليه بأنه مستحيل، وتكتنفه 
مخاوف من احتماالت الخروج عن السيطرة، وكأن المليشيات الحوثية تحت 

السيطرة أو كأنها لم تتسبب في خروج الوضع الكلي للبالد عن السيطرة.
أليست ثماني سنوات من التفاوض والحوار كافية؟! كي نقتنع بعبث 
التحاور مع مليشيات تتخذ السالح بديال للبرنامج السياسي، والرصاصة بديلة 
وتدعمه  له  تروج  الذي  السياسي  الحل  أن  المؤكد  من  أصبح  لقد  للفكرة، 
الدوائر الغربية هو إنشاء ورعاية جماعة مذهبية عنصرية، تكن سيًفا مسلطًا 
على الشعب اليمني، وخنجرًا في خاصرة الخليج؛ منفذة ألجندة إيران حين 

تريد وكيفما تريد.

أ/ عبدالستار 

سيف الشميري

د/ وليد الماس

أ/محمد عبدالله السراج

أ/ صالح البيضاني

أ/ عبد الواسع الفاتكي

في  المدنيين  بعض  عليه  يحصل  الذي  االنفراج  بعض  باستثناء 
بمكاسب  والثانية  األولى  الهدنتان  تبدو  مطارها،  عبر  للسفر  صنعاء 
اإلنساني،  الشأن  مجمل  في  األمر  يبدو  وكذلك  الشرعية،  لدى  صفر 
وكأنها منحة مجانية إقليمية ودولية لحصد الكثير من المال والسالح 
أمر  كسلطة  معه  الدولي  والتعاطي  صفوفه  ترتيب  وإعادة  للحوثي 

واقع حاكم، وطرف أساسي في معادلة اليمن.
باالنسحاب من  التلويح  أمام شرعية رخوة لم تستطع  إذاً  نحن 
»ستكهولوم« أو إعادة تأهيل ميناء المخا بديالً عن الحديدة كي يدر 

دخالً يدفع على شكل رواتب الموظفين.
إلى  يفضي  طريق  الميدان  دون  والحوارات  والمبادرات  الهدن 
خسران، وطريق الهدن الممددة طريق ثالث طويل يعني ال حرب وال 
سلم وال مصالحة وال أفق سياسي، هو ترحيل مميت يجعل الحوثي 

يتمدد ويقوى والتعامل العسكري الحقاً معه يبدو شاقاً وطويالً.
ودوران  األمام،  إلى  متعمد  هروب  سابقتها  كما  الهدنة  هذه 
في حلقة مفرغة، هكذا تفصح السنوات الثماني العجاف من حرب 

اليمنيين دون تحقيق الحسم.
والجيش  السابقة  الرئاسية  المؤسسة  وإخفاق  الميداني  الواقع 

وضعنا أمام طاولة حوار مهزوزة، وضعيفة تقبل بكل الضغوط.
عسكري  فيلسوف  قالها  األقوى«  المدفع  صاحب  مع  الله  “إن 
البشري  الصراع  تاريخ  لنقل  بل  البشري  للتاريخ  قراءته  كعصارة 

والتاريخ معظمه صراع.
يبدو المشهد في اليمن قاتماً وموجعاً، وتبدو الخيارات محدودة 

واآلفاق مسدوة.
المعركة  هامش  في  تفاصيل  في  منشغل  الرئاسي  والمجلس 

وليس في متنها، والتحالف يريد إغالق الملف اليمني.
ليس أمام الشرعية والتحالف سوى الذهاب إلى حل سريع دون 
ضياع الوقت ودون خسائر أكثر بحسم أمره واتخاذ القرار األهم وهو 
بناء وحدات نوعية عسكرية على شاكلة العمالقة وغيرها، وهو ليس 

صعب المنال.
الخيار العسكري لم يستنفد قدراته، ولم يعط فرصته بعد، ويجب 
أن يكون تشكيل لجنة الدفاع واألمن األخير من 59 عضواً بداية طريق 
التحرير،  استئناف خيارات  لتقدير موقف  ومكاناً  شكلياً  إطاراً  وليس 

فهو الطريق الوحيد وغيره يعني »صفر« مكاسب.

محافظة  قدمت  اليمنية  الوحدة  عمر  في  وحدوية  خطوة  أول  منذ 
أبناء تعز األبية أنصع لوحات  تعز التضحيات الجسيمة والغالية؛ فقد رسم 
الفرح الوحدوي، والحماس الصادق في استقبالهم التاريخي لفخامة الشهيد 
من  عودته  بعد  ثراه،  الله  طيب  صالح  عبدالله  على  القائد/  الوحدوي 
30من  في  الوحدوي  االتفاق  على  التوقيع  عقب  الباسم،  اليمن  ثغر  عدن 
استقبالها  في  رائع  مشهد  ذاك  آن  تعز  محافظة  ورسمت  نوفمبر1989م، 
الكبير  ابتهاجهم  عن  تعبيراً  الهائلة  بالحشود  صالح  عبدالله  على  الزعيم/ 
وفرحتهم الغامرة بقرب يوم إعالن تحقيق الوحدة اليمنية، والتي لم تلبث 
عربي  تاريخ  ظل  في  المعجزات،  تاريخ  في  تاريخية  حقيقة  صارت  حتي 

وعالمي يهيمن عليه الضعف والتمزق.
لتنهض اليمن دولة وحدوية ديمقراطية تمأل الخارطة اليمنية وتسموا 
عالياً بمكانة اليمن.. وتصحح المسار التاريخي والمعاصر في الطريق القويم؛ 
وسعت  لغاية  راسخة  تبقي  كي  الوجود  تحديات  ألكبر  وتتصدي  ولتواجه 

خيراتها ومنجزاتها التنموية في كل المجاالت الميادين.
مملوءة  كانت  والتي  عشناها،  التي  الوحدوية  األجواء  تلك  أروع  ما 
بالتفاؤل، الزاخرة بمشاعر الحب والوئام والتكامل والتكافل والثقة بالمستقبل 

الواعد؛ ليمن الوحدة والديمقراطية والتنمية واألمن واالستقرار.
ما أروع أن يعتز اليمانيون بوطنهم الكبير؛ وبوحدتهم الشامخة.

ذكرى  في  الوطن  أبناء  فيها  يلتقي  كان  التي  الجميلة  األيام  أبهى  ما 
لوطنهم  ووالئهم  انتمائهم  صدق  عن  ليعبروا  الرائعة  بالحشود  الوحدة؛ 

ووحدتهم المباركة.

وما أقبح وما أشنع أن يشذ بين الصفوف الوطنية بعض المرضي الذين 
ممن  المندسين  وبعض  الشخصية  مصالحهم  فقدوا  ممن  للوطن  تنكروا 
والبغضاء  والكراهية  الحقد  بثقافة  مجتمعنا؛  على  دخيلة  بأفكار  تشبعوا 

والمنكر وثقافة التخريب والتدمير.
التي لم يعرفها شعبنا من قبل، ولم يقتنع بها أي إنسان  الثقافة  تلك 
يمني أصيل ينتمي إلى تراب اليمن الطاهر، وتاريخ اليمن الوحدوي المجيد، 
لتاريخهم  تنكروا  بل  الوحدوي؛  التحرري  والنضالي  الكفاحي  ورصيدنا 
وهويتهم الوطنية؛ غير مدركين بأن من ال تاريخ وال هوية له، ال يمكن أن 

يكون له مستقبل.
الحالمة تعز يفتقر أبناؤها اليوم ككل الوطن لالتحاد والتآلف والتالق 
والتعايش؛ ويحلم أبناؤها بإعادة فتح المطار كصنعاء، وفتح الطرق والمعابر 
مستديم..  واستقرار  وأمن  سائدة  وطنية  وحدة  ظل  في  رائدة  مدينة  كأي 

عاشت وحدة اليمن 22 من مايو حرة أبية، تحيا الجمهورية اليمنية.

دوافع توسع الناتو 
واالنعكاسات األمنية األوروبية المحتملة

األوكرانية،  باألراضي  الروسى  التصعيد  استدعى 
روسيا  أجرتها  التي  العسكرية  المناورات  عن  فضال 
على  العسكرية  الُمقدرات  واستعراض  وبيالروسيا، 
حدود روسيا مع حلف شمال األطلسي؛ دعم الخطوات 
الجادة نحو توسيع عدد أعضاء الحلف، وتقييم آليات 

الدفاع األمني بالكتلة األوروبية، وذلك بالنظر إلى:
اختبرت  حيث  األوروبــي:  الحياد  سياسات  فشل 
التي  الحياد  بسياسات  التمسك  مدى  األوكرانية  األزمة 
العالمية  الحرب  بعد  فيما  األوروبية  الكتلة  تبنتها 
االنقسام  حالة  إلى  بالنظر  فشلها  أثبت  التي  الثانية، 
حول تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف لموازنة 
التفوق الروسي.. فعلى سبيل المثال في إطار التصعيد 
السالح  تدفق  رصد  تم  األوكرانية،  باألراضي  الروسي 
الفنلندي إلى كييف، فضال عن إغالق هلسنكي المجال 

الجوي لها أمام الطائرات الروسية.
تاريخ  يُشكل  إذ  األمنية:  األولويات  في  التغيير 
أمنية،  منعطفات  »الناتو«  األطلسي  شمال  حلف 
للتدخل  آليات  تدشين  إلى  يهدف  كان  البداية  ففي 
لتقوية  الباردة  الحرب  بعد  فيما  أوروبا  في  المشترك 
وإصالح القوات العسكرية في أوروبا الوسطى تمهيًدا 
واالتحاد  الناتو  إلى  المطاف  نهاية  في  النضمامها 
األوروبي؛ بيد أن أجندة التدخل األمريكي عمدت إلى 
تغيير المسار عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، 
لتتجه نحو تعزيز قدرة تلك الدول على المشاركة في 
أعضاء  بصفتها  منطقتها  خارج  الدائرة  القتال  عمليات 
إنتاج  إعادة  تم  حاليا،  بينما  أمريكية،  ائتالفات  في 
التوترات األمنية على خلفية التحرك الروسي نحو إعادة 
يلزم معه صياغات  ما  الحيوي، وهو  بمجاله  التموضع 

أمنية جديدة تتوافق وتهديدات المرحلة.
تعزيز االستقطاب الجيوسياسي: وذلك بالنظر إلى 
مآالت التصعيد الروسي باألراضي األوكرانية، ومستقبل 
األوروبية، والتخوف  الجيوسياسية لألراضي  التهديدات 
من احتماالت التطور نحو منطقة البلطيق، نظراً لوجود 
أسلحة روسية دفاعية وهجومية متطورة على الحدود 
المشتركة، مثل منطقة »كالينينجراد أوبالست« مقارنة 
إذ  البلطيق،  دول  لدى  المحدودة  الدفاعية  بالقدرات 

تطرح تلك اإلشكالية تحديات كبيرة أمام حلف الناتو.
االنعكاسات ُمحتملة:

األوروبية  الدول  من  عدد  تحركات  إلى  بالنظر 
نحو تفعيل خاصية االنضمام إلى الناتو، وسعي الحلف 
الشمال والشرقي، فثمة عدد من  الجناح  للتوسع نحو 
للكتلة  األمنية  الترتيبات  على  الُمحتملة  االنعكاسات 

األوروبية، أبرزها:
تحركات موسمية: إذ إن حالة الهلع من التصعيد 
ورسائل  األوكــرانــيــة،  بــاألراضــي  المستمر  الــروســي 
استعراض القوة بذكرى عيد النصر الـ77، أضفت المزيد 
من التخوف لدى الكتلة األوروبية، وهو ما دفع بالعديد 
»الشراكات  خاصية  تفعيل  عن  بالحديث  التحرك  نحو 
األطلسية« بحلف الناتو؛ وبالرغم من ذلك، فإن التوسع 
التغيير  يضفى  ال  قد  الناتو  لحلف  االنضمام  بخرائط 
المأمول بموازين وحسابات القوى العسكرية للحلف، 
الغربي،  السياسي  للدعم  أقرب  تبدو  المسألة  لكن 

ومحاصرة الطموحات الروسية بالمنطقة.
التحركات  إلى  بالنظر  وذلك  مؤجلة:  ترتيبات 
نحو  والشرقي  الشمالي  الجناحين  جانب  من  الفعلية 
إعالن  من  الرغم  على  إنه  إذ  الناتو،  لحلف  االنضمام 

يُنظر  أنه  إال  األطلسية«،  »الشراكة  في  الرغبة  البعض 
للخارج،  أو  للداخل  سواء  تفاوضية،  أوراق  كأنها  إليها 

وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات، أبرزها.
»ماهية  تجاه  األوروبية  الرؤى  تطابق  عدم  أوال: 
في  االختالف  إلى  بالنظر  وذلك  األطلسية«،  الشراكة 
درجة التهديدات األمنية المباشرة.. فعلى سبيل المثال، 
أكثر  تجعلها  روسيا  مع  مباشرة  بحدود  ترتبط  فنلندا 
أخرى  لدول  خالفا  العضوية  متطلبات  إلنجاز  جاهزية 

تُبدى رغبتها في االنضمام.
ثانيا: التفاوض حول »المقاربة النرويجية«، وذلك 
عبر تفعيل العضوية شريطة عدم وجود قواعد عسكرية 

على أراضي الدولة العضو وال رؤوس نووية.
ورقة  استخدام  عبر  داخلية  بروباجندا  ثالثا: 
الداخلية..  األجندات  خدمة  في  األطلسية«  »الشراكة 
االنتخابات  حالة  إلى  بالنظر  المثال،  سبيل  فعلى 

سبتمبر  في  انعقادها  والمقرر  السويدية  التشريعية 
2022م، يتم استخدام ورقة االنضمام إلى حلف شمال 
التيارات  بين  االنتخابية  الحمالت  ببروباجندا  األطلسي 
عنه  تسفر  عما  فضال  السويدية،  واليسارية  اليمينية 
نتائج االنتخابات من تكوينات سياسية قد تُدعم عملية 

البت بعضوية السويد من عدمه.
ردع ُمحتمل: وذلك بالنظر إلى التغير في سياسات 
موسكو الخارجية نحو إعادة التموضع بمجالها الحيوي، 
إذ من الُمحتمل أن يكون هناك »ردع روسي« رًدا على 
األطلسي،  شمال  بحلف  األوروبية  األمنية  الترتيبات 
البلطيق  حيث سيكون هناك في األغلب رد ضد دول 
الرئيس  لدى  المتاحة  الخيارات  إلى  ينقلنا  ما  وفنلندا، 
بوتين، ومنها على سبيل المثال: احتمالية تفعيل »خيار 
والهجرة،  الالجئين  بورقة  والضغط  النووي«،  الردع 

والمقايضة بورقة العقوبات االقتصادية.

إرهاب »الذئاب المنفردة«
واقع جديد يفرض أدوات مواجهة جديدة

بشكل  المنفردة«  »الذئاب  ظاهرة  شيوع  دوافع  ترجع 
أساسي إلى تراجع قدرة تنظيم »داعش« على تدبير اعتداءات 
واسعة النطاق يتم التخطيط لها مركزيا، من ثم بات التنظيم 
مستقلة  بصورة  يعملون  افتراضيين«  »مدربين  على  يعتمد 
وحثهم  منفردة«  »ذئاب  لتوجيه  الجهادي  التنظيم  قيادة  عن 
على تنفيذ هجمات محدودة، فقد وجد التنظيم في مساندة 

وتبني هجمات الذئاب المنفردة متنفًسا جديًدا لالدعاء بوجود 
انتصارات، ورفع الروح المعنوية بين الكوادر الموجودة، وإلهام 

عناصر جديدة لالنضمام للتنظيم.
كما  الهجمات،  تلك  خلف  دائًما  التنظيم  وقف  لذلك، 
انتشار تلك الظاهرة، فمنذ  التكنولوجيا الحديثة في  ساهمت 
ظهور وسائل التواصل االجتماعي أصبح المجال رحبًا أمام نشر 
األفكار المتطرفة، ووصولها إلى القاصي والداني، مما زاد من 
ظاهرة الذئاب المنفردة؛ على سبيل المثال؛ فإن أحد اإلرهابيين 
المشاركين في قتل كاهن بكنيسة في شمال فرنسا في يوليو 
2016، يُقال إنه أعلن عن نيته القيام بذلك عبر وسائل ومواقع 

التواصل االجتماعي.

الواليات  من  كل  في  الشأن  هذا  في  الدولية  التجارب 
صعوبة  مدى  الي  تشير  فرنسا  بريطانيا،  األمريكية،  المتحدة 
االنتحارية،  اإلرهابية  العمليات  من  النمط  هذا  مثل  مواجهة 

وهو ما يتطلب اآلتي:
علي  القائم  االستباقي«  »األمــن  مفهوم  تفعيل  أوالً- 
التجميع  خــالل  من  والمتواصلة  المستمرة  المعلوماتية 
الخاصة  والبيانات  للمعلومات  المستمر  والتحديث 
اتصالهم،  ودوائر  بهم  والمشتبه  التنظيمية  بالعناصر 
الجماعات،  لتلك  المختلفة  التنظيمية  واألنشطة 
وأماكن وجودها ومقار تدريباتها، وهياكلها التنظيمية، 
تلك  داخل  البينية  للعالقات  المستمر  التحليل  كذلك 
التنظيمات، والعالقات البينية الخارجية بين التنظيمات 
العمليات قبل أن  وبعضها بعًضا، وذلك إلجهاض تلك 

تبدأ.
والفكرية  الدينية  المراجعات  فكر  تفعيل  ثانياً- 
حديثي  العناصر  مع  خاصة  االحتجاز،  فترات  خالل 
األقرب  أيضاً  هم  للتجنيد  األقرب  هم  فكما  السن، 
المتطرفة؛  األفكار  وتصحيح  لمراجعة  قابلية  واألكثر 
التصحيح  »حضانات  عليه  نطلق  أن  يمكن  فيما 

واالعتدال”.
على  تقوم  استراتيجية  تفعيل  على  العمل  ثالثاً- 
عزل الذئب المنفرد وجعله وحيًدا، وبعيًدا عن االتصال 
تفاعال  أقل  المنفرد  الذئب  كان  فكلما  اإلرهابية،  بالجماعات 
مع الجماعات المتطرفة التي تقدم له التدريب والتوجيه، كان 

أقل خطورة.
واختراق  لمراقبة  األمنية  األجهزة  توجيه  ضرورة  رابعاً- 
الضغط  اإللكترونية للجماعات اإلرهابية، وممارسة  الحسابات 
القيود  لتشديد  وتويتر  فيسبوك  مثل  الخاصة،  الشركات  على 
المفروضة على تلك الحسابات، ومراقبة مستخدميها بانتظام، 
وسائل  مراقبة  إن  حيث  الضرورة؛  عند  حساباتهم  وتعليق 
أماكن  معرفة  من  المسؤولين  يُمكِّن  قد  االجتماعي  التواصل 
بالجماعات  سابقة  صالت  لهم  ليس  الذين  الجهاديين  تمركز 

اإلرهابية.

الهويات الجغرافية االفرتاضية
وجود  كيفية  يشرح  مستحدث  مصطلح 
حياة  في  جديدة  افتراضية  جغرافية  حــدود 
أو  االفتراضية  الممالك  ظهور  بعد  الشعوب 
الجمهوريات االفتراضية التي تحكم وتتحكم في 
لهم  وتضع  أصيل؛  بشكل  متابعيها  أو  شعوبها 
الجهات  من  الوعي  تحد  التي  المعرفية  الحدود 
لها محرك  إقليم  أو  المختلفة فنرى أن كل دولة 
وجوجل  اليمن  جوجل  فلدينا  بها  خاص  بحثي 
فلكل  المتحدة  المملكة  جوجل  ويوجد  مصر 
دولة  لكل  تبث  خاصة  معلومات  بحثي  محرك 

على حدة.
المحركات  تلك  تقوم  الشأن  نفس  وفــي 
إقليم  بكل  الخاصة  المعارف  بتجميع  والوسائط 
طبيعي لتحويلها إلى إقليم معرفي بحدود معرفية 
جغرافية جديدة، حتى الشخص الُمستخِدم نفسه 
استنباطها  باهتماماته تم  له معارف خاصة  تُبث 
بالتنازل عنها في  من المعلومات التي أقر كتابياً 
تحرير  آخر  بمعنى  أو  له،  حساب  إنشاء  مقابل 
سند انتمائه لتلك المملكة، وبطاقة هوية رقمية 

بعد أن كانت بطاقة رقم قومي.
في  األصدقاء  من  مجموعة  قرر  ما  فــإذا 
عن  البحث  مختلفة  دول  أو  متباعدة  مناطق 
موضوع واحد أو نفس الجملة، سيحصل كل منهم 
المتفاعلة،  المعطيات  وفق  مختلفة  إجابة  على 
إقليم،  بكل  الخاص  االصطناعي  الذكاء  من خالل 
حتى  محدد،  موضوع  عن  البحث  رغم  مختلفة 
أن  بالضرورة  ليس  اإلقليم  نفس  من  األصدقاء 
وفق  وذلك  البحث،  نتيجة  نفس  على  يتحصلوا 

اهتمامات كل فرد منهم.
لالستفادة  يسعى  االصطناعي  فالذكاء 
من  أيضاً  واالستفادة  بياناتنا  كل  من  القصوى 
ولغة  وجوهنا  وإيماءات  أفعالنا  ردود  تحليل 
حتى  ورغباتنا  وعواطفنا  وانفعاالتنا  أجسادنا 
يستطيع تعديلها والحفاظ على الُمستخِدم داخل 

النطاق الجغرافي االفتراضي الموضوع له.

إن من أهم الوظائف في الممالك االفتراضية 
وعلم  اإلقناع  علم  مختصو  الرقمية هم  والبيئات 
تكنولوجيا  توفير  عن  المسئولون  فهم  األخالق؛ 
تساعد في تطويع السلوك اإلنساني نحو المزيد 
الممالك  هذه  فرغبة  والسيطرة،  المكاسب  من 
ليس في أنك تكون ُمشترى للتطبيق، بل يسعى 
جاهدا للسيطرة على عقلك الالواعي ليزرع داخلك 
عادة غير واعية أيضاً، فيعاد برمجة المخ البشرى 
أو  اإللكترونية  البيئة  تشعر؛  أن  دون  جديد  من 
الرقمية الجديدة غرضها األساسي هو التالعب بك، 
وتعديل أرضية السلوك اإلنساني، فهي ليست أداة 
في انتظار استخدامك غير النمطي لها؛ ولكن لها 
أهدافها الخاصة ووسائلها الخاصة لتحقيق ذلك، 

وهى استغالل سيكولوجيتنا ضدنا.
استخدام  خــالل  ــن  م بــاإلمــكــان  أصــبــح 
على  المنشورة  البيانات  تحليل  خوارزميات 
السوشيال ميديا مثالً، دراسة األفكار، واالتجاهات 
واألوضــاع  والمشكالت  والنفسية،  الفكرية 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  والحركات 
واالخــتــيــارات  األذواق  عــن  فضال  لإلنسانية، 
أيًضا  مــاب  جوجل  يستخدم  كما  والعالقات، 
وتتيح  مالءمة،  األكثر  الطرق  القتراح  خوارزميات 
من  السائقين  وتحذر  ــرادارات،  ال مواقع  معرفة 

زيادة السرعة لتفادي المخالفات المرورية.
منصة  تقدم  االصطناعي  الذكاء  وبفضل   
أفالم  لمشاهدة  وتوصيات  اقتراحات  نتفلكس 
مبنية على تحليل ما يفضله المشاهد، وتستخدم 
لتحديد  االصطناعي  الذكاء  تقنية  أمازون  شركة 
بشرائها  ترغب  أن  يمكن  التي  البضائع  ماهية 
لقد  بشري،  تدخل  أي  دون  أمامك  ويظهرها 
لتأثيرات  خاضعة  وخياراتنا  حياتنا  أصبحت 
من  ذلك  وكل  الذكية،  التكنولوجيا  برمجيات 
السياسات  رسم  في  به  يُستعان  ما  وأهم  أثمن 
بالمجتمعات  للتحكم  الكبرى  واالستراتيجيات 

والدول.

من السهولة بمكان إسقاط مؤسسات الدولة، لكن من الصعوبة 
إعادة بنائها، إسقاط أي دولة أمر ممكن وبسيط ويحدث من خالل 
لألهواء،  واالحتكام  الفوضى  وتعميم  واألنظمة  القوانين  على  التمرد 
وتوظيف اإلعالم بصورة معكوسة من خالل نشر الشائعات واألكاذيب 
بعض  واستخدام  الناس،  بين  الفرقة  أشكال  وبث  المضللة،  واألخبار 
لخدمة  صحيحة  غير  بصورة  معانيها  تأويل  بعد  الدينية  التعاليم 
ارتباط  على  دين  لرجال  أمرها  وإيكال  المرتقب،  الهدم  مشروع 

بجهات سياسية داخلية أو خارجية.
وتحول  العارمة،  الفوضى  يعني  هيبتها  وذهاب  الدولة  سقوط 
القوة  معايير  تحكمها  غابة  إلى  والسالم  للتعايش  واحة  من  البلد 
االجتماعية،  والعدالة  العامة  والخدمات  األمن  فيغيب  واالستبداد، 
للعودة  الرغبة  فتبرز  والجريمة،  والفساد  الظلم  مظاهر  وتنتشر 
والعرقية،  والمذهبية  والمناطقية  القبلية  األولية  بالهويات  للتمسك 
فتصبح بديل مثالي للهوية الوطنية الجامعة، فتطفو االحقاد وتتشكل 
المليشيات كبديل للجيش الوطني، فينزلق البلد في أتون الصراعات 
األهلية المريرة، صراعات ال بوادر عن نهاية قريبة لها، عندها يبلغ 

مخطط الغرب االستعماري ذروته فيما يُسمى بـ )الفوضى الخالقة(.

مظاهر الفوىض 
الخالقة

الحالمة ودورها الوطني
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الكونية  والمواصالت  االتصاالت  لوسائل  نتيجة 
العابرة للحدود األرضية والفضاءات السماوية والمخترقة 
في  والثقافية  والسياسية  واالقتصادية  البيئية،  للجدران 
على  ومعتمدة  ببعضها،  متصلة  المختلفة  العالم  دول 
المحلي  مجتمعه  في  مواطنا  الطالب  يعد  وال  بعضها، 
فقط، ولكنه أصبح مواطنا في مجتمع دولي، ومن هنا 
أو  الدولية،  التربية  في  مقررات  بإعداد  االهتمام  زاد 
بينها  المختلفة، ومن  المقررات  إلى  عالمي  بعد  إضافة 

الدراسات االجتماعية.
الدراسات  مقررات  إلى  عالمي  بعد  إضافة  إن 
لدى  العالمي  الوعي  تنمية  على  سيساعد  االجتماعية 
الطالب، ويساعدهم على فهم العالم على أنه مجموعة 
من النظم البشرية والطبيعية المتصلة والمعتمدة على 
األخرى  الشعوب  عادات  على  التعرف  وعلى  بعضها، 

وثقافاتها.
دول  حول  يدور  ما  كل  إلى  العالمي  البعد  يشير 
العالم األخرى غير الدولة األم من موضوعات في الكتب 
الدراسية  المراحل  صفوف  على  المقررة  المدرسية 
الشعوب  تفهم  أن  العالمية  بالتربية  ويقصد  المختلفة؛ 
بعضها، بهدف نشر المحبة، واأللفة، والتسامح، واالحترام 
الشعوب  جميع  بين  والسالم  والتعاون،  المتبادل، 
واألجناس؛ وتهدف إلى إعداد المتعلم للعيش في عالم 

متداخل التبعية، ومتعدد األديان والثقافات.
وتعد التربية العالمية أوسع من التربيتين القومية 
والوطنية، وأعمق منهما، وال بأس من أن يتوفر لدى الفرد 

وهناك  نفسه،  الوقت  في  وعالمي  وقومي  محلي  فكر 
عبارة تقول: “تصرف محليًّا، وفكر عالميًّا«.

للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  تأسست  أن  ومنذ 
والتعليم والعلوم والثقافة )الينسكو( عام 1946م، وهي 
ميثاقها  في  جاء  وقد  الدائم،  السالم  إقرار  بقضية  تهتم 
عبارة تقول: “لما كانت الحروب تتولد في عقول البشر، 
ففي عقولهم يجب أن تبني حصون السالم؛ وعليه فإن 
على  يساعد  أن  يجب  المستويات  جميع  في  التعليم 
بين دول  المتبادل  االعتماد  العالمي تجاه  الوعي  تنمية 
أجل  من  التفاهم  وتنمية  وشعوبها  المختلفة  العالم 

التضامن، واحترام الثقافات، ونشر رايات السالم.
لليونسكو  العام  المؤتمر  اعتمد  1976م  عام  وفي 
توصية تنص على أن التربية يجب أن تهدف إلى إنماء 
شخصية اإلنسان إنماء كامال، وإلى تعزيز احترام حقوق 
والتسامح  التفاهم  وتنمية  األساسية،  وحرياته  اإلنسان 

والصداقة بين الشعوب جميعها. 
الــدراســات  لمناهج  يمكن  السياق  هــذا  وفــي 
االجتماعية أن تساعد في تنمية قدرة الطالب وإدراكها، 
واحد؛  عالمي  مجتمع  في  أعضاء  أنفسهم  فهم  وعلى 
على  االجتماعية  الدراسات  منهج  يؤكد  أن  يجب  كما 
العقيدة،  بسبب  الجماعات  أو  األشخاص  معاداة  عدم 
أو العنصر، أو الجنس، وعلى الوعي بأسباب المشكالت 
الدولي  مجتمعنا  منها  يعاني  التي  العالمية  والصراعات 
المعاصر وكيفية التوصل إلى حلول مناسبة لها، وكذلك 
االهتمام بذکری األحداث العالمية مثل يوم السابع عشر 

من تموز )يوم السكان العالمي(، والثامن من آذار )يوم 
المرأة العالمي(، والثامن عشر من أكتوبر )اليوم العالمي 
العالمي  اليوم  أيلول  من  والثامن  النفسية(،  للصحة 
لمحو األمية(، والسابع من إبريل )يوم الصحة العالمي(، 

والخامس عشر من مارس)اليوم العالمي للمستهلك(.
كما يجب إعداد المتعلم للعيش في عالم متداخل 
وهدف  والثقافات؛  األديان  ومتعدد  التبعية  متبادل  أو 
التربية العالمية المساهمة الثقافية في صنع هذا العالم، 
وحقوق  الترابط،  على  يركز  عالمي  منظور  تكوين  وفي 
أساس  على  الشعوب  بين  والتعاون  والتفاهم،  اإلنسان، 

السالم العادل والشامل.
ضمن  والتعليم  التربية  وزارات  تسعى  أن  ويجب 
الدولي،  التفاهم  مفاهيم  إدخال  إلى  التربوية  خططها 
والمساواة،  العدل،  على  المبني  العالمي  والسلم 

تضمن  التي  اإلنسانية  القيم  وبناء  المتبادل،  واالحترام 
ومحاربة  الشيخوخة،  ورعاية  وكرامته،  اإلنسان،  حقوق 
الدراسية وتعزيزها،  المناهج  الواسطة والمحسوبية إلى 
أجزاء  ببقية  واالهتمام  الوطن،  خصوصية  يراعي  مما 

العالم؛ من ذلك:
حقوق اإلنسان: وتشمل المفاهيم المتعلقة بالحق 
في الحياة والحرية والمساواة، والكرامة واألمن، والتملك، 
والتكافل،  والتعليم،  والعمل،  االجتماعية،  والتأمينات 

وحق تكوين األسرة، والعدالة، والحماية القانونية.
ثقافة السالم: وتشمل مناهج التسامح، ونبذ العنف، 

والتعريف بأبعاد النزاعات، وبآليات صنع السالم.
القيم العالمية المشتركة: وتشمل التربية والحداثة 

والديمقراطية وحماية البيئة وحماية التراث اإلنساني.

الرتبية العالمية واقع قرسي وشديد األهمية

قد يستغرب البعض من المواقف الفرنسية واألوروبية 
الداعمة دائماً للنظام اإليراني، وهذا االستغراب هو النتيجة 
واجتزاء  المواقف،  واجتزاء  األحــداث،  الجتزاء  الطبيعية 
التاريخ، خصوًصا لدى العقل السياسي العربي، الذي دائماً 
مجتزأ،  والمواقف  لألحداث  وتحليله  تفكيره  يكون  ما 
ما ينظر إلى ما يدور حوله بنظرة قصيرة عشوائية  ودائماً 
مزاجية ارتجالية انفعالية، دون أن يكلف نفسه عناء البحث 

والتفكير العميق، وعناء استقصاء األحداث من كل جانب.
من  قليالً  نفسه  العربي  السياسي  العقل  كلف  ولو 
عن  والبحث  الموضوع،  هذا  حول  واالستقصاء،  البحث 
حقيقة العالقة بين الدول األوربية عموًما وفرنسا على وجه 
فإنه  أخرى،  اإليراني من جهة  والنظام  الخصوص من جهة 
الخميني  التي احتضنت  الدولة  سوف يجد بأن فرنسا هي 
والدعم،  الرعاية  كل  وجد  وفيها  النظام،  هذا  مؤسس 
أدار  الفرنسية،  المخابرات  وبمساعدة  أراضيها  داخل  ومن 
كبيرة،  فرنسية  وحماية  وبرعاية  الشاه،  نظام  ضد  ثورته 
أجندته  ولتنفيذ  السلطة،  الستالم  إيران  إلى  الخميني  عاد 

الثورية، تحت مسمى الثورة اإلسالمية.
وبمزيد من البحث والدراسة حول ما سبق من األحداث 
العربي  للعقل  يمكن  السياسية،  المواقف  ومن  التاريخية، 
أن يستنتج العالقة القوية والمتينة بين فرنسا وبين النظام 
لفرنسا،  والوالء  التبعية  على  القائمة  العالقة  تلك  اإليراني، 
واستيالئه  ونجاحه  النظام  هذا  لنشأة  األول  الفضل  كون 
ففي  لفرنسا،  أساسي  بشكل  يعود  إيران  في  السلطة  على 
انطلق،  أحضانها نشأ وترعرع، ومنها تحرك وخطط، ومنها 
ليستلم  عاد  وبدعمها  ثورته،  أدار  مخابراتها  أروقة  ومن 
ودعمها  حمايتها  ظل  وفي  ثورة،  كقائد  إيران  في  السلطة 
وتوسعت طموحاته  النظام،  تطور هذا  األصعدة،  كل  على 
وأصبح العباً إقليمياً، وأصبح يصدر أفكاره الثورية المذهبية 

والطائفية إلى خارج حدود إيران.
في  خصوصاً  استعمارية،  دولة  فرنسا  ألن  ذلك  كل 
كدولة  دورها  الستعادة  وحنينها  األوسط،  الشرق  منطقة 
استعمارية، دفع بسياستها الخارجية إلى ضرورة تبني نظام 
الذي  الذراع  بمثابة  يكون  المنطقة،  هذه  في  لها  موالي 
وأجنداتها  االستعمارية،  أطماعها  تنفيذ  خالله  من  يمكنها 
السياسية، وقد وجدت ضالتها في رجل الدين اإليراني آية 
الله الخميني، المعارض لنظام الشاه، فلم تتردد فرنسا في 
احتضان هذا الرجل على أراضيها، وتقديم كل صور الدعم 
له، ولم يتردد الخميني في قبول االرتماء في أحضان فرنسا، 
متوجاً  الخميني  عاد  الفرنسية  الطائرة  متن  على  وبالفعل 

حاكماً إليران.
المذهبي  بفكره  الخميني  تحتضن  وهــي  فرنسا 
الُبعد  ذلك  بخطورة  تجسد معرفتها  بذلك  فإنها  والطائفي، 
العربي واالسالمي، وذلك  العالم  المذهبي والطائفي، على 
في  تغلغلها  نتيجة  الخارجية،  سياستها  خطورة  على  دليل 
المجتمع العربي واالسالمي، خالل حقبة استعمارها للعديد 
من دول المنطقة، ومعرفتها بنقاط الخالف بين المسلمين، 
ومن أهم تلك النقاط الخالف المذهبي والطائفي، فوجدت 
الفكر  في  ووجــدت  مرادها،  اإلسالمي  التشيع  دعم  في 

الخميني المتشدد للتشيع االسالمي ضالتها.
التاريخية،  األحداث  تلك  استدعاء  وبعد  بأنه  أعتقد 
الحميمية  العالقة  واضحاً  بات  السياسية،  المواقف  وتلك 

بين فرنسا والنظام االيراني، وبات واضحاً عمق تلك العالقة، 
وبات واضحاً سبب تدليل أوروبا والغرب الزائد لهذا النظام، 
وبات واضحاً لماذا يحرص األوربيون دائماً على حماية هذا 
النظام، وعلى حماية مصالحه في المنطقة، والوقوف دائماً 
الرافض بشدة  األوروبي  الفرنسي   الموقف  في صفه، وما 
وغيرها  إيران،  مع  النووي  االتفاق  لتقويض  محاوالت  ألي 
بأن  واضحاً  وبات  ذلك  على  دليل  خير  إال  المواقف،  من 
االيراني  النظام  يرفعها  التي  للغرب،  المعادية  الشعارات 
واالستهالك  االعالمي،  للتضليل  شعارات  مجرد  إال  هي  ما 

المحلي، وهنا يكمن الدهاء والذكاء السياسي.
الدول  نشاهد  أن  جــداً  الطبيعي  من  فإنه  وبذلك 
لتقديم  المواقف  كل  في  تبادر  وهي  والغربية،  األوروبية 
كل  على  االيراني  للنظام  وأشكاله  صــوره  بكل  الدعم 
المستويات، وعلى كل األصعدة، وفي كل المحافل الدولية، 
ولن تتردد في بذل كل جهدها إلنقاذ هذا النظام، لكنها لن 
تستطيع أن تقف أمام اإلدارة األمريكية، إذا كانت جادة في 
وسياساته  اإليراني  النظام  مواجهة  بشأن  األخيرة  تحركاتها 
وإن  نظرها،  المنطقة من وجهة  في  العدائية ضد حلفائها 
كان الكثير من المراقبين يعتبرون كل ذلك مجرد استهالك 

اعالمي البتزاز دول المنطقة.
 والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن، هل ستتمكن السياسة 
الخارجية الفرنسية واألوربية من إنقاذ النظام اإليراني من 
كل  المتزايدة  والعالمي  واإلقليمي  الداخلي  االستياء  حالة 
يوم ضده، نتيجة سياساته التدخلية السلبية في شئون الدول 
األخرى؟، وهل ما تقوم به أمريكا من سياسات رافضة للنظام 
فرنسا؛  وبين  بينها  أدوار  تبادل  مجرد  أم  حقيقية  اإليراني 
الستغالل واستنزاف الدول الخليجية، ولتنفيذ مخطط الشرق 
األوسط الجديد؟ األيام القليلة القادمة كفيلة باإلجابة على 
التي  األولى  الدامغة  الحقيقة  تظل  لكن  التساؤالت..  هذه 
بأن  السياسية،  والمواقف  التاريخية،  األحداث  عليها  تؤكد 
نظام والية الفقيه اإليراني هو صنيعة المخابرات الفرنسية 
ومؤثرة،  فاعلة  إقليمية  دولة  أصبح  وبرعايتها  والغربية، 
في شئون  الواضحة  السلبية  والتدخالت  السياسات  تمارس 
الدول األخرى بكل أريحية، لتصبح الداعم الرئيس لمعظم 

الصراعات والحروب في المنطقة.
حوله،  يجري  ما  يدرك  أن  أراد  إذا  العربي  والعقل 
األحداث  بين  الربط  وما يخطط ضده من مؤامرات، عليه 
التاريخية، وعليه الربط بين الوقائع، والربط بين المواقف، 
وعقد بعض المقارنات البسيطة، فعلى سبيل المثال: مجرد 
مفاعل  بناء  الراحل صدام حسين  العراقي  الرئيس  فكر  أن 
نووي في العراق تم قصفه وتدميره على الفور، بينما ها هي 
برنامجه  اإليراني يعمل على تطوير  السنوات تمر والنظام 
النووي على مرأى ومسمع العالم، وهذا دليل واضح على 
للغرب، وهذا  البرنامج ال يمثل أي تهديد حقيقي  أن هذا 
يستدعي من العقل السياسي العربي التوقف عن العشوائية 
اتخاذ  وفي  التفكير،  في  واالرتجالية  واالنفعالية  والمزاجية 
أراد  إذا  المتغيرات واألحداث،  التعامل مع  القرارات، وفي 
أن يدرك ما يجري حوله، لكي ال يتعرض للتضليل والخداع 
واالبتزاز واالستنزاف، وحتى ال يكون األمن القومي العربي 
عرضة لالختراق، وحتى ال تكون المصالح والخيرات العربية، 

عرضة للنهب واالستنزاف.

من أين جئت؛ وأّي أرض أنجبتك؛ وكل ما 
في األفق أشالء ونار.

على  طفل  وكأنني  الصغير:  الطفل  يجيب 
يموت  شيخ  وكأنني  ــودوه؛  ع يوًما  ــزان  األح
وعاش  عش  بال  طير  وكأنني  كبلوه؛  وباألماني 

ليصلبوه.
أيها الطفل الصغير: مازلت أذكر في الربيع 
واألغنيات  للزهر؛  عبيًرا  صغناها  أيام  عهودنا؛ 
وغفا  بخمرها  الزمان  سكر  بسحرها؛  الحالمات 
القدر؛ أنا ال أصدق أن يكوَن الدمُّ آخَر ما تبقى؛ 
من زماِن الحِب واألشعاْر؛ أنا ال أصدُق أن تكون 
نهايَة األوطان؛ أشالٌء وقتٌل وانتحاْر؛ أنا ال أصدُق 
آخر  والفوضى في  والطغياُن  الجوُع؛  يسود  أن 

المشواْر.
أتعس  ما  يقول:  وهو  الصغير  الطفل  يرد 
الدنيا إذا احترقت زهور العمر في ليل الجفاء؛ 
واألغنيات  القمر،  يد  بالظالم  يقطع  الليل 
عين  وأغمضت  النسيم  فوق  توقفت  الحائرات 
الوتر؛ يا ليل ال تعتب علي؛ فلقد نزفت رحيق 
عمري في يديك؛ وشعرت باأللم العميق يهزني 
في راحتيك؛ وشعرت أني طالما ألقيت أحزاني 
عليك.. أيها الليل: دعنا نعيش ولو ليوم واحد؛ 
ونحب كالطفل الصغير، دعنا نحس بأن أعمارنا 
نحدق  دعنا  كالغدير؛  يمضي  الناس  كل  مثل 
في عيون الفجر؛ يحملنا إلى صبح منير؛ فلقد 

سئمنا الحزن واأللم المرير.

في  مبرحة  آالم  إلى  يؤدي  الفت  إدمــان 
عضلة  في  شديد  عصبي  وشّد  الرقبة  فقرات 
يسبب  اليد  ساعد  حتى  ممتداً  األيسر  الكتف 

في كثير من األوقات إلى دوخة مزعجة.
معرفي  هدف  ال  مملّة  طويلة  منشورات 
منها سوى التباهي بالمعرفة، واستعراض القوى 
قراءتها  عند  تؤدي  العميقة ألصحابها؛  الفكرية 

إلى زغللة في العين وضيق نََفس مفاجئ.
في  بذيئة  وكلمات  وقذف  سّب  حمالت 
التعليقات والردود ضد أصحاب الطرح الديني؛ 
الرأي  وحرية  المعارف  تقويض  إلى  تهدف 
والتأمل  التفكير  جذوة  وقتل  اآلخــر،  والــرأي 
والتبعية،  التلقي  شوائب  من  السليم  والفكر 
العقل،  إلحياء  األول  العنوان  المعرفة  باعتبار 
والتي أتت كفعل أمر من الله للعالمين )اقرأ(.

والدكترة  والثقافة  الكلمة  رموز  إحجام 

التفاعل والمشاركة في منشورات  والنضال عن 
الفكري  للتمايز  تكريًسا  المتواضعة  أمثالي 
وإقامة  المكانة،  وفوقية  العلمية  واألفضلية 
ذلك الحاجز النفسي الذي يباعد من االستفادة 
من  المعلومات  تبادل  أن  برغم  والمعرفة؛ 

صفات األنقياء ال من الِكبر واالستكبار. 
البذيئة  والتعليقات  المنشورات  ظاهرة 
باسم االنفتاح والحرية الشخصية، وهي ال تدل 
لغة  وتأثير  التربية  وقلة  األخالق  إال على سوء 
في  تعبت  التي  الذاتية  سيرهم  على  الشوارع 

تسطيرها بيوتهم الطيبة.
الناس  يرى  و)كــٌل  النية  حسن  صدمات 
هذا  يرون  وهم  البعض،  تجاه  طبعه(  بعين 
عن  بعيًدا  فقط؛  أدوارهم  ألداء  مسرًحا  العالم 

ثبات المبدأ في التعامل واقعا أو افتراًضا.

أيها الطفل الصغري
التدليل األورويب

 الغريب للنظام اإليراين

تعريفات صادمة عن عالم 
انه

ّ
الفيس وسك

أ/ فاروق جويدة

أ/سامية العنسي

أ/إبراهيم الجرفي

منذ سنوات وربما في حياتي كلها لم اهتم بموضوع 
نزول المطر من عدمه، ولم أشتاق لهطوله ونسماته ورائحته 
مثل هذه المرة، ولم انتظر وأترقب نزوله بهذه اللهفة حتى 
المس المشاعر وهز الكيان وحرك االماني بالتضرع والدعاء 

المستمر.
الناس  وشكاوى  الشديدة،  الحرارة  درجــات  ارتفاع 
المتبقي،  رزقهم  بانقطاع  المزارعين  وتضرر  المتزايدة، 
انعدام  من  رافقها  وما  القرى،  في  الشرب  مياه  وشحة 

المرتبات والكهرباء؛ هي من حركت هذا االهتمام، وولدت 

هذا االنتظار والشعور بما يعانيه اآلخر. 

المطر  انحباس  من  المترتب  والضرر  كله  الضيق  هذا 

أصبح واضًحا وال يحتاج إلى كتابة أو رسالة؛ وقد وصل كل 

بيت يمني في القرية والمدينة، ولم يحرك مشاعر السلطة، 

ولم يالمس نخوة المسؤولين، ولم يقدموا شيًئا في الوقوف 

بجانب المواطن في محنته.

يف انحباس المطر
د/ طه حسين الروحاني

العوامل المؤثرة يف تنمية
 أو تعويق اإلبداع عند التالميذ

أثبتت الدراسات العلمية أن اإلبداع يتبع في نموه نمطًا يمكن التنبؤ به، 
فهو يظهر مبكرًا ويالحظ في تعبيرات األطفال ومن خالل ألعابهم، ثم يظهر 
بعد ذلك في أنشطتهم المختلفة داخل المدرسة، وخارجها وتشير نتائج بعض 
الدراسات إلى أن نمو وارتقاء هذه القدرات يمتد من سن الطفولة المتأخرة 
إلى بداية المراهقة وتتجه بعض هذه القدرات إلى االنخفاض ابتداًء من فترة 
المراهقة بدرجات متفاوتة بينما يستمر اآلخر في النمو بثبات، ولكن بمعدل 

نمو أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة السابقة.
يرجع كثير من أسباب زيادة أو قلة اإلنتاج اإلبداعي إلى أساليب التنشئة 

االجتماعية الخاطئة، وعدد من الظروف األخرى مثل:
االستقاللية  األطفال من فرص  للذكور من  يمنح  ما  إن  الجنس:  اختالف 
المبادرات  على  والمدرسين  اآلباء  تشجيع  من  به  يتمتعون  وما  والمخاطرة، 
لكن  اإلنــاث؛  من  إبداًعا  أكثر  الطفولة  مرحلة  في  الذكور  يجعل  األصلية 
أساليب  تحدثه  الذي  األثر  حول  الشك  أثار  قد  الحقة  دراسة  في  )تورانس( 
التنشئة في جعل اإلناث أقل إبداًعا نظرًا لعدم حسم ذلك بالدراسات العلمية.

المستوى  ذوي  األطفال  أن  تالحظ  االقتصادي:  االجتماعي  المستوى 
االجتماعي  المستوى  ذوي  من  إبداًعا  أكثر  المرتفع  االقتصادي  االجتماعي 
االقتصادي المنخفض، وذلك بسبب توفر الجو الديموقراطي في تنشئة األطفال 
ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي المرتفع إلى جانب توفر مختلف وسائل 

المعرفة إال أن ذلك ال يصدق على إطالقه.
ترتيب الطفل داخل األسرة: يتأثر نمو القدرات اإلبداعية بترتيب الطفل 
المتوسط والطفل  داخل االسرة، ويرجع ذلك إلى أسباب اجتماعية، فالطفل 
لديهم؛  اإلبداع  قدرات  لنمو  أكبر  فرص  لديهم  يكون  الوحيد  والطفل  األخير 
نظرًا لما يتعرض له الطفل األول والطفل الوحيد من أساليب تربوية تعكس 
مدى حرص اآلباء ورغبتهم في أن يحققوا في تربيته ما يتمنون أن يكون عليه.
القدرات  لنمو  أزيد  فرًصا  يحقق  األبناء  من  القليل  العدد  األسرة:  حجم 
اإلبداعية لدى هؤالء األبناء؛ ألن زيادة عدد األبناء يحتاج إلى زيادة الضبط 
يمكن  فال  الكبير،  العدد  هذا  على  الموزعة  المالية  الموارد  قلة  مع  والربط 
لألسرة إال أن توفر الحد الضروري من مستلزمات الحياة فتقل التنبيهات التي 

تستثير قدرات الخلق واالبتكار.
أكثر  بفرص  يتمتعون  المدينة  أطفال  المدينة:  ومجتمع  القرية  مجتمع 
لنمو قدراتهم اإلبداعية من أطفال القرية بسب طرق التربية التقليدية وقلة 

التنبيهات البيئية الحافزة على االبداع في مجتمع القرية.
لدى  اإلبداع  بين  العالقة  عن  رمزي(  )ناهد  دراسة  نتائج  أشارت  وقد 
اإلناث وعوامل التنشئة االجتماعية حيث اختارت ثالث عينات من مستويات 
حضرية مختلفة: إلى أن القدرات اإلبداعية تنمو من خالل قنوات متعددة، 
يتميز به من  الحضاري للمجتمع وما  المستوى  القنوات  وكانت إحدى هذه 
خاصية االتصال؛ بمعنى أن توفر خصائص االتصال في مجتمع معين بغيره من 
المجتمعات؛ وما يتجه ذلك االتصال من انفتاح على التنبيهات البيئية؛ يؤدي 

إلى نمو واضح في قدرات االبداع لدى أفراده.

والمسؤول  المناسب  االستخدام  معايير  إلى  الرقمية  المواطنة  تشير 
للتكنولوجيا؛ يتعرض متعلم القرن الحادي والعشرين للتكنولوجيا الرقمية 
في العديد من جوانب حياته اليومية، والتي لها تأثير عميق على تصرفاته، 
بما في ذلك مواقفه ونهجه في التعلم بشكل عام، المواطن الرقمي أكثر 
قابلية للتكيف وأسرع للتكيف مع التقنيات الناشئة؛ األدوات هي جزء من 
أنماط حياته؛ نتيجة لتربيته وخبراته في مجال التكنولوجيا، يتمتع المواطن 
السابقة  األجيال  تختلف عن  تعليمية معينة  أنماط  أو  بتفضيالت  الرقمي 

من الطالب.
المتحدة  الواليات  في  الطالب  الجيل من  ماتون: »هذا  بينيت  يقول 
هو المجموعة األكثر تنوًعا عرقيًا عبر التاريخ، وهم »يقبلون تماًما التنوع 
هم  عام،  بشكل  السابقة.  األجيال  مثل  االنقسامات  نفس  عادًة  يرون  وال 
الوحيدة،  واألبوة  النهارية،  الرعاية  من  مجموعة  بسبب  تماًما،  مستقلون 

والمطلقين، واآلباء العاملين«.
مع تقدم التكنولوجيا يحتاج المعلم إلى التعرف على أنماط التعلم 
ديناميكيات  لتحسين  الرقمية  التكنولوجيا  وإمكانات  للمتعلمين  المتغيرة 
التعلم يفضل المواطن الرقمي، على سبيل المثال، النتائج السريعة ويجد 
لهم  المتاحة  المختلفة  البحث  باستخدام محركات  التعلم  األسهل  أنه من 

بدالً من القاموس.
يجب على المعلمين تشجيع هذا النهج العملي، والذي يسمى أيًضا 
البنائية؛ تم تأسيس علم أصول التدريس البنائية على أساس خلق المعرفة 
وإنشاء  االنعكاسي،  والتعلم  النشط،  بالتعلم  المدعومة  التعلم  بيئات  في 
الدراسي  الفصل  في  التعاوني؛  والتعلم  السياقي،  والتعلم  األصيلة،  المهام 
النموذج  في  الطالب  إلى  المعلم  من  التحول  إلى  التركيز  يميل  البنائي، 
البنائي، يتم حث الطالب على المشاركة بنشاط في عملية التعلم الخاصة 

بهم.
على  سيتعين  أنه  يعني  الدراسي  الفصل  في  البنائية  إدخــال  إن 
المواطن  تعلم  كيفية  حول  التفكير  في  جديدة  طريقة  تبني  المدرسين 
وموجهة  نشطة  عملية  باعتباره  التعلم  إلى  البنائي  المعلم  ينظر  الرقمي؛ 
نحو المجموعة حيث يقوم المتعلم ببناء فهم للمعرفة يمكن استخدامه في 
مواقف حل المشكالت؛ كمرشد يدمج المعلم البنائي الوساطة والنمذجة 
والتدريب مع توفير بيئات وخبرات غنية للتعلم التعاوني؛ يطرح المعلم 
الصفية؛  المناقشات  في  ويتوسط  األنشطة  على  ويشرف  األسئلة  البنائي 
تربط  أدلة  وتقديم  األسئلة  تتضمن طرح  والتي  السقاالت،  أيًضا  يستخدم 

المعرفة السابقة بالتجربة الجديدة.
الوعي  لتعزيز  المحتملة  الطرق  من  العديد  الرقمية  التقنيات  تقدم 
العالمي  التعليم  العالمي في الفصول الدراسية؛ من خالل إدخال كل من 
والتكنولوجيا في تدريس الدراسات االجتماعية وتعلمها، يمكن للمعلمين 
أنحاء  جميع  في  الشعوب  بين  المتبادلة  للعالقات  الطالب  فهم  تعزيز 
العالم، وبالتالي إعداد الطالب للمشاركة بشكل هادف كمواطنين عالميين.

خالل  من  األجنبية  واللغات  الثقافية  الكفاءة  تعلم  أيًضا  يمكن 
ليست  التكنولوجيا  فإن  ذلك  الثقافية، ومع  االفتراضية  الميدانية  الرحالت 
بديالً عن التعليم الجيد؛ إن المدرس الناجح في التدريس، مثل المعلم ذي 
التوجه البنائي، سيكون أكثر عرضة لمساعدة طالبه على التعلم باستخدام 
التكنولوجيا إذا كان بإمكان المعلمين االعتماد على خبراتهم الخاصة في 

التعلم باستخدام التكنولوجيا.
تتيح تطبيقات مثل محرر مستندات Google و Padlet للمستخدمين 
وجدول  الدراسي  الفصل  حدود  يتجاوز  بشكل  المستندات  في  التعاون 
المدرسة؛ توفر التكنولوجيا الرقمية فرًصا للطالب الستخدام إبداعهم إلظهار 

ما يعرفونه.
تتيح تطبيقات مثل Skype و Google Hangouts للطالب التواصل 
مع أقرانهم في جميع أنحاء العالم؛ على الرغم من أن المدرسين يلعبون 
دوًرا مهًما عند التدريس باستخدام التكنولوجيا، فإن الشاغل األساسي في 
تكامل التكنولوجيا هو أن يذهب المعلم إلى ما هو أبعد من الكفاءة التقنية 
الستخدامهم  النقدي  والتحليل  التربوية  باالستخدامات  الطالب  لتزويد 
الفعال في سياقات مختلفة؛ على وجه التحديد: يجب على المدربين وضع 

كفاءاتهم الفنية ضمن أهداف تعليمية واسعة أو أطر تربوية مرغوبة.
عند  الهامة  التعليمية  التقنيات  مراعاة  يجب  بأنه  البعض  ويجادل 
زيادة  يتضمن  الذي  الدراسي  الفصل  في  التكنولوجيا  غرس  في  التفكير 
معرفة الطالب بمفاهيم الموضوع وطرق التدريس، وخلق فرص للممارسة 
في  الطالب  لدعم  حاسمة  استراتيجيات  وتطوير  والتربوية،  المهنية 

ممارستهم المهنية وفي استخدام التقنيات الرقمية التعليمية.
وتعليمهم  الطالب  إلشراك  ممتازة  وسيلة  الرقمي  السفر  جواز  يعد 
وجذابة  تفاعلية  طريقة  الرقمية  السفر  جوازات  تعد  الرقمية،  المواطنة 
لتعليم واختبار أساسيات السالمة الرقمية وآداب السلوك والمواطنة خاصة 

في الصفوف االبتدائية.
المهام  لتعيين  الطالب  مجموعات  وإضافة  إنشاء  للمعلمين  يمكن 
من  األساسية  المهارات  الطالب  يتعلم  وتخصيصها،  ومراقبتها  للطالب 
خالل  من  تعلمهم  تعميق  مع  اإلنترنت،  عبر  الفيديو  ومقاطع  األلعاب 
الرقمي  السفر  جواز  يستخدم  باإلنترنت،  المتصلة  غير  التعاونية  األنشطة 
الفيديو واأللعاب لتعليم الطالب عبر اإلنترنت والخصوصية والسالمة واألمن 
واالستخدام المسؤول للهاتف الخلوي وحقوق الطبع والنشر، يربح الطالب 

شارات إلكمالهم بنجاح كل مرحلة من مراحل برنامج.
يجب أن تسعى برامج تعليم المعلمين جاهدة لتوفير التدريب على 
»األخبار  استهالك  المثال،  سبيل  على  الرقمية،  المعلوماتية  األمية  محو 
الذين لديهم مهارات معرفة رقمية  المعلمين والطالب  الكاذبة« من قبل 
المهارات وتحسين  الطالب الكتساب  توجيه  بالمعلومات؛ يجب  محدودة 
عبر  المصادر  من  المعلومات  واستخدام  وتقييم  تحديد  على  قدرتهم 

اإلنترنت.
التكنولوجيا ستكون أداة مهمة إلعادة تصميم التعلم في القرن الحادي 
التوعية إلى تجربة نقلة نوعية  والعشرين؛ ومع ذلك سيحتاج اختصاصيو 
في رؤيتهم للتكنولوجيا في التعليم؛ عالوة على ذلك يحتاجون إلى تغيير 
معتقداتهم في عمليات التعلم؛ فإمكانات التكنولوجيا الهائلة لن تتحقق إال 
إذا تمكنا من إنشاء رؤية جديدة لكيفية تغيير التكنولوجيا للطريقة التي 
نحدد بها التدريس وكيف نعتقد أن التعلم يمكن أن يحدث؛ إن الحد الذي 
المختلفة  الحريات  مدى  على  يتوقف  اإلبداعي  اإلنتاج  تمايز  عنده  ينمو 
التي تمنحها حضارة ما ألفرادها ومدى تشجيعها لهم على التمايز والتغاير 

بالقدر الذي يتيح لهم حرية تقديم الجديد.

جاريد كينجويالمعلم والمواطنة الرقمية!
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جلطة الدماغ أو السكتة الدماغية "2"
تأثيرات السكتة الدماغية

سكتة  من  يعانون  الذين  المرضى  معظم  في 
ما  عادة  العضو  وظيفة  فقدان  فإن  إقفارية،  دماغية 
يكون أعظميًا بعد حدوث السكتة الدماغية فوًرا؛ ولكن، 
السكتة  فإن  المرضى،  من   20٪ إلى   15 َحوالى  عند 
ا يَتسبَّب في خسارة وظيفة  الدماغية تكون مترقية، ممَّ
العضو بشكل أكبر بعد يوم أو يومين؛ يسمى هذا النوع 
المترقية؛  الدماغية  بالسكتات  الدماغية  السكتات  من 
عادًة ما تفقد وظيفة العضو بشكل تدريجي على مدى 
من  يعانون  الذين  المرضى  عند  ساعات  إلى  دقائق 

سكتة دماغية نزفية.
جزئيًا  العضو  وظيفة  المريض  يستعيد  ما  وعادًة 
الرغم من تموُّت  إلى أشهر، ألنه على  أيام  على مدى 
بشكل  يتأذى  اآلخر  بعضها  أن  إال  الدماغ،  بعض خاليا 
يمكن  كما  من جديد؛  العمل  ويعاود  ويتعافى  بسيط 
القيام  إلى  أحيانًا  تتحول  أن  الدماغ  مناطق  لبعض 
وهي  التالف،  الجزء  إلى  سابًقا  موكلة  كانت  بوظائف 
لآلثار  يمكن  لكن  التكيفية؛  تسمى  عليها  يُطلق  ميزة 
أن  الشلل،  ذلك  في  بما  الدماغية،  للسكتة  المبكرة 
بشكل  تستخدم  ال  التي  العضالت  ألن  دائمة؛  تصبح 
وقد  ومتصلبة،  دائم  بشكل  متشنجة  تصبح  اعتيادي 
وقد  العضالت؛  في  مؤلمة  بتشنجات  المريض  يشعر 
أو  البلع،  أو  المشي،  المريض  على  الصعب  من  يبقى 
نطق كلمات واضحة، أو القيام بنشاطاته اليومية؛ وقد 
تستمر مشاكل المريض المختلفة مع الذاكرة والتفكير 
واالنتباه والتعلم والسيطرة على العواطف؛ وقد يصبح 
مشاكل  والدوار  الرؤية،  أو  السمع  وضعف  االكتئاب، 
على  السيطرة  فقدان  يصبح  أن  يمكن  كما  مستمرة؛ 

األمعاء أو المثانة مشكلة دائمة.

مضاعفات السكتة الدماغية

يتضخم  شديدة،  الدماغية  السكتة  تكون  عندما 
الدماغ، ويزداد الضغط داخل الجمجمة؛ يمكن لزيادة 
الضغط داخل الجمجمة أن تلحق ضرًرا مباشرًا بالدماغ، 
أو ضرًرا غير مباشر عن طريق دفع الدماغ إلى أسفل 
الجمجمة؛ قد يندفع الدماغ من خالل البنى التشريحية 
الصلبة التي تقسم الدماغ إلى حجرات، مما يؤدي إلى 

مشكلة خطيرة تسمى الفتق.
على  تسيطر  التي  المناطق  في  الضغط  يؤثر 
)المنطقة  الدماغ  جذع  في  والتنفُّس  بالوعي  التحكم 
أن  يمكن  الشوكي(؛  والحبل  المخيخ  بين  تصل  التي 
وعدم  والغيبوبة،  الوعي،  فقدان  إلى  االنفتاق  يؤدي 
عن  الناجمة  لألَعرَاض  يمكن  والوفاة؛  التنفُّس،  انتظام 

السكتة الدماغية أن تؤدي إلى مشاكل أخرى.
إذا واجه المريض صعوبًة في البلع، فقد يستنشق 
لهذا  يمكن  الفم؛  من  اللعاب  أو  السوائل  أو  الطعام 
يكون  قد  ما  وهو  رئويًا،  التهابًا  يسبب  أن  االستنشاق 
خطيرًا؛ كما يمكن لصعوبة البلع أن تتداخل مع األكل، 
وتؤدِّي إلى سوء التغذية والتجفاف؛ قد يواجه المرضى 

صعوبًة في التنفُّس.
ومع مرور الوقت وعدم تمكن المريض من الحركة، 
فيمكن أن يُصاب بقرحات الضغط، وضمور العضالت، 
الخثرات  وتشكل  “تقفعات”  للعضالت  الدائم  والقصر 
موية في األوردة العميقة في الساقين وأعلى الفخذ  الدَّ
)الخثار الوريدي العميق(؛ يمكن للجلطات الدموية أن 
تنحل، وتغادر موقعها وتنتقل ضمن المجرى الدموي، 

لتصل في النهاية إلى الرئة« صمة رئوية”.
إذا عانى المريض من فقدان السيطرة على المثانة، 

فقد يزداد خطر إصابته بالتهابات المسالك البولية.

التشخيص

»تقييم الطبيب؛ التصوير المقطعي الُمحوسب أو 
بما  المخبرية  الفحوص  المغناطيسي؛  بالرنين  التصوير 
فيها تلك التي تقيس مستوى السكر في الدم«؛ يمكن 
لألَعرَاض أن تساعد على تشخيص الحالة، ولكن البد من 

إجراء بعض االختبارات لمساعدة الطبيب على تحديد 
ما يلي: “ما إذا كانت السكتة الدماغية قد حدثت أم 
ال؛ هل الحالة إقفارية أو نزفية؛ هل من الضروري عالج 
لمنع حدوث  أفضل طريقة  ما هي  ال؛  أم  فوًرا  الحالة 
السكتة الدماغية في المستقبل؛ هل هناك حاجة إلى 
العالج الفيزيائي، وإذا كان األمر كذلك، فما الذي ينبغي 

أن يشمله.
م على الفور، وذلك  يجري قياس مستوى سكر الدَّ
م؛ قد يُسبب أحيانًا  ألن انخفاض مستوى السكر في الدَّ
أعراًضا مشابهة لتلك التي تُسببها السكتة الدماغية، مثل 

الشلل أحادي الجانب.
يُستخدم التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير 
إذا  ما  “تحديد  بهدف:  للدماغ  المغناطيسي  بالرنين 
ما  تحديد  ال؛  أم  حدثت  قد  الدماغية  السكتة  كانت 
إذا كانت السكتة الدماغية إقفارية أو نزفية؛ اكتشاف 
يمكن  بخثرة  الكبيرة  الشرايين  أحد  في  انسداد  أي 
استئصالها ميكانيكيًا؛ ينبغي التحري عن عالمات زيادة 

الضغط داخل الجمجمة )الضغط داخل القحف(.
الكشف  على  الشعاعية  االختبارات  هذه  تساعد 
بعض  باستثناء  النزفية،  الدماغية  السكتات  معظم  عن 
هذه  تساعد  كما  العنكبوتية؛  تحت  النَّزف  حاالت 
االختبارات أيًضا على الكشف عن العديد من السكتات 
الدماغية اإلقفارية، ولكن أحيانًا ليس قبل بضع ساعات 

بعد ظهور األَعرَاض.
تصوير  على:  األخرى  التصوير  اختبارات  تشتمل 
األوعية بالرنين المغناطيسي، وتصوير األوعية المقطعي 
المحوسب، وتصوير األوعية الدماغية باستخدام أنبوب 
الشرايين  أحد  في  إدخاله  يجري  )قثطار(  مرن  رفيع 
وتمريره إلى أحد شرايين الرقبة؛ وبما أن تصوير األوعية 
المقطعي المحوسب أقل بضًعا، فقد حل محل تصوير 

األوعية الدماغية إلى حد كبير.
من  متخصص  ــوع  ن يُــجــرى  قــد  الــلــزوم  وعند 
بالرنين  التصوير  يُدعى  المغناطيسي،  بالرنين  التصوير 
يُساعد  والذي  االنتشار،  بعامل  الموّزن  المغناطيسي 
على إظهار نسج الدماغ التي تضررت بشدة وتعطلت 
وظيفتها؛ يمكن للتصوير بالرنين المغناطيسي الموّزن 
تمييز  على  غالبًا  األطباء  يساعد  أن  االنتشار  بعامل 
النوبة اإلقفارية العابرة عن السكتة الدماغية اإلقفارية؛ 
ومع ذلك ال يتوفر التصوير بالرنين المغناطيسي بالوزن 

المنتشر دائًما.
والدم  الدموية  واألوعية  القلب  الطبيب:  يُقيّم 
عند المرضى الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية، ويتحرى 
السكتة مجدًدا  تساهم حدوث  قد  التي  المشاكل  عن 
مستوى  تدني  أو  القلبية،  العدوى  مثل  تسببها،  أو 
االختبارات  تُجرى  الجفاف..  أو  الدم،  في  األُكِسجين 
حال  البلع  على  القدرة  تقييم  يجري  الحاجة؛  حسب 
االشتباه في السكتة الدماغية؛ في بعض األحيان تُجرى 
رؤيتها  يمكن  مادة  ابتالع  بعد  ينية  السِّ ة  باألشعَّ صور 
ينية )عامل تباين ظليل لألشعة(،  ة السِّ على صور األشعَّ
مثل الباريوم؛ تُجرى المزيد من االختبارات بعد تحديد 

نوع السكتة الدماغية بهدف معرفة سببها.

من  موحدة  مجموعة  األطباء  يستخدم  ما  غالبًا 
المعايير لتحديد شدة السكتة الدماغية وكيف يتعافى 
الوعي،  مستوى  تقييم  المعايير  تلك  تشمل  المرضى؛ 
والقدرة على اإلجابة على األسئلة، والقدرة على إطاعة 
والساق،  الذراع  ووظائف  والرؤية،  البسيطة،  األوامر 

والقدرة على الكالم.

المآل

كلما كانت معالجة السكتة الدماغية أسرع، كلما 
تراجع احتمال حدوث ضرر شديد في الدماغ، وكانت 

فرص التعافي أفضل.
يمكن لبعض الَعواِمل أن تقلل من فرص التعافي 
التي  الدماغية  الدماغية؛ يمكن للسكتات  بعد السكتة 
من  كبير  جزء  في  تؤثِّر  التي  تلك  أو  الوعي،  تُضعف 
قد  اللغة(  عن  )المسؤول  الدماغ  من  األيسر  الجانب 

تكون خطيرة بشكل خاص.
التي  كلما تحسن المرضى بسرعة أكبر في األيام 
التعافي  فرص  تحسنت  كلما  الدماغية،  السكتة  تلي 
أشهر  ستة  حتى  عادة  التحسن  يستمر  النهاية؛  في 
بعد السكتة الدماغية؛ إذا استمرت مضاعفات السكتة 
الدماغية اإلقفارية حتى 12 شهرًا بعد اإلصابة بها لدى 
البالغين، فغالبًا ما ستكون دائمة، أما عند األطفال فإن 
التحسن يستمر ألشهر عديدة؛ يتضرر كبار السن جراء 
األصغر  األشخاص  من  أكبر  بشكل  الدماغية  السكتة 
سًنا؛ بالنسبة لمرضى السكتة الذين كانوا يعانون سابًقا 
من اضطرابات خطيرة أخرى )مثل الخرف(، فإن فرص 

التعافي تكون محدودة أكثر وأكثر.
شديدة،  النزفية  الدماغية  السكتة  تكن  لم  إذا 
فإن  ا،  جــدًّ مرتفًعا  الدماغ  داخــل  الضغط  يكن  ولم 
الدماغية  السكتة  أفضل من  تكون  منها  التعافي  فرص 
الدم  إن  حيث  المشابهة؛  ــراض  األع ذات  اإلقفارية 
المتسرب )في السكتة الدماغية النزفية( ال يُلحق الضرر 
َماغ أكثر ما من نقص التروية الدموية )في  بأنسجة الدِّ

السكتة الدماغية اإلقفارية(.
الدماغية،  السكتة  بعد  االكتئاب  يحدث  ما  غالبًا 
معالجة  الممكن  من  ولكن،  الشفاء؛  في  يؤثر  وقد 
أصيب  الذي  المريض  على  ينبغي  ولذلك  االكتئاب؛ 
يشعر  كان  إذا  ما  الطبيب  يخبر  أن  الدماغية  بالسكتة 
بالحزن بشكل غير اعتيادي أو تراجع اهتمامه بنشاطات 
معينة، أو فقد إحساس السعادة عند القيام بنشاطات 
كان يستمتع بها؛ بعد ذلك يمكن للطبيب أن يقرر ما 

إذا كان المريض يعاني من االكتئاب، وبالتالي يعالجه.

الوقاية

مما ال شك به بأن الوقاية من السكتات الدماغية 
من  للوقاية  األمثل  واالستراتيجية  عالجها؛  من  خير 
الخطر  عوامل  ضبط  هي  األولــى  الدماغية  السكتة 
الرئيسية؛ أما إذا كان المريض قد تعرض سابًقا للسكتة 
الدماغية، فال بد من اتخاذ إجراءات إضافية للوقاية من 

حدوث سكتة دماغية أخرى.

ضبط عوامل الخطر

الدم  ضغط  ارتفاع  من  كل  على  السيطرة  ينبغي 
في  الكوليسترول  مستويات  قياس  ينبغي  والسكري؛ 
الدم، وإذا كانت عالية، فينبغي استخدام أدوية لخفضها 
خطر  من  للحد  وذلك  للشحوم(،  الخافضة  )األدويــة 

تصلب الشرايين.
اإلدمان  وعالج  التدخين  عن  اإلقالع  ينبغي  كما 
تناول  من  والحّد  الكوكايين،  أو  األمفيتامينات  على 
المشروبات الكحولية؛ ممارسة الرياضة بشكل منتظم، 
وإذا كان الشخص يعاني من زيادة وزن، فإن تخفيف 
الَوزن يساعد على السيطرة على ارتفاع كل من ضغط 

الدم ومستويات السّكري والكولستيرول.
تحديد  على  منتظمة  بفحوصات  القيام  يساعد 
الدماغية، بحيث يمكن عالجها  الخطر للسكتة  عوامل 

حاال.

َفيحات األدوية الُمضادَّة للصُّ

دماغية  سكتة  من  عانى  أن  للمريض  سبق  إذا 
أن  للصفيحات  مضادات  دواء  لتناول  فيمكن  إقفارية، 
يقلل من احتمال إصابته بسكتة دماغية إقفارية ثانية؛ 
الصفيحات  جعل  على  الصفيحات  مضادات  تساعد 
وهو  الخثرة،  وتشكيل  للتجمع  قابلية  أقل  الدموية 
اإلقفارية؛  الدماغية  بالسكتة  لإلصابة  الشائع  السبب 
تشبه  صغيرة  جسيمات  هي  مويَّة  الدَّ َفيحات  )والصُّ
تخثره  على  وتساعد  م  الــدَّ في  تسبح  وهي  الخاليا، 
الدموية(؛  األوعية  أحد  في  ضرر  لوجود  كاستجابة 
الُمضادَّة للصفيحات األكثر  يُعد األسبرين أحد األدوية 
األسبرين  جرعة  تبلغ  وصفه؛  يَجِري  ما  وعادة  فعالية، 
اليومية قرص واحد من األقراص المخصصة للبالغين أو 
)يحتوي  لألطفال  المخصصة  األقراص  من  واحد  قرص 
األسبرين  قــرص  في  الموجودة  الجرعة  ربــع  على 
المخصص للبالغين(؛ ويبدو أن كال الجرعتين مفيد في 
يبدو  كما  الدماغية بشكل جيد؛  السكتات  الوقاية من 
من  منخفضة  جرعة  على  يحتوي  قرص  استخدام  بأن 
أكثر  يكون  )ُمضاّد صفيحات(  وديبيريدامول  األسبرين 

فعالية بقليل من تناول األسبرين وحده.
كما قد يُوصف دواء كلوبيدوغرل )مضاد صفيحات( 
لألشخاص الذين ال يستطيعون تحمل األسبرين؛ إذا كان 
المريض يُعاني من نوبة إقفارية عابرة أو سكتة دماغية 
بسيطة، فإن تناول كلوبيدوغريل مع األسبرين قد يقلل 
من  أكثر  المستقبل  في  الدماغية  السكتات  خطر  من 
الثالثة  األشهر  في  فقط  ولكن  وحده،  األسبرين  تناول 
األولى بعد السكتة الدماغية؛ وبعد ذلك ال يكون لهذه 
المشاركة الدوائية أيَّة فائدة إضافية على أخذ األسبرين 
وحده؛ باإلضافة إلى ذلك، تزيد المشاركة الدوائية بين 
كلوبيدوغريل واإلسبرين من خطر النَّزف بمقدار ضئيل.

يعاني بعض المرضى من الحساسية تجاه مضادات 
يمكنهم  ال  وبالتالي  المماثلة،  األدوية  أو  الصفيحات 
من  يعانون  الذين  المرضى  على  ينبغي  كما  تناولها؛ 
الُمضادَّة  الهضمي عدم تناول األدوية  الجهاز  نزف في 

للصفيحات.

مضادَّات التخثُّر

النوبة  أو  اإلقفارية  الدماغية  السكتة  كانت  إذا 
فقد  قلبية،  دم  جلطات  عن  ناجمة  العابرة  اإلقفارية 
تخثر  حدوث  لمنع  تخثر(  )مضادة  الوارفارين  يُعطى 
مضاد  آخر  ودواء  الوارفارين  استخدام  أن  وبما  الدم؛ 
للصفيحات يزيد بشكل كبير من خطر النَّزف، فنادًرا ما 
تستخدم هذه األدوية مًعا للوقاية من السكتة الدماغية.

التخثر  مضادات  من  جديدة  أجيال  ظهرت  وقد 
مثل دابيغاتران، وأبيكسابان، وريفاروكسيبان، وتستخدم 

أحيانًا كبديل عن الوارفارين.

كثير من اآلهات يحتويها صدري.. تجمح،  آآآه وآه وكم 
أخرى؛  بآهات  فتصطدم  الفضاء  في  فتنطلق  فمي  لها  افتح 
يمكنني تمييز كل آهة عن األخرى هناك اختالف في الصوت 
أخاها  على  تنوح  عــذًرا  لفتاة  آهات  وصــراخ..  مبحوح  بين 
العسل!!  شهر  في  زال  ال  الذي  فتاها  تنعي  وأخرى  الشهم.. 
ولكن بحق أكثر ما يدمي القلب ويجعل الدمع مدرار: آهات 
تلك األم العجوز تبكي ولدها الوحيد.. وذلك الشيخ السبعيني 
يبكي أبنائه الذي يتساقطون كأوراق الخريف، كم كان يحبهم 
لبرهم وعالقة اإلخاء المتبادلة التي تكسر حاجز رسمية األبوة.

أما أنا فأسأل محاجر عيناي لماذا كل هذا الجفاف؟! لماذا 
كل هذا التمسك واالنحباس؟! لم نعد نستطع أن نذرف الدمع 
هل  المنطق  أسأل  نفقدهم..  من  تجاه  بمشاعرنا  ونفضفض 
في صحتي  اختالل  يعد  هل  حقهم؟!  في  تقصير  ذلك  يعتبر 
العقلية ولكن؛ قد أموت كيف ما كان ختام حياتي البائسة ال 
أتمنى أن يبكيني يرثيني يفقدني أحد، اعتقد أن الرحيل إلى 
دفئ باطن األرض في هذا الوقت هو رحلة جميلة وسفر أشبه 

بالهروب إلى أالّ عودة من حياة الموت البطيء..
تماًما  مثلي  كانوا  كثيرًا  أغبطهم  مدرستي  في  أصدقائي 
تائهون في هذه الحياة؛ يقتاتون على األخضر في الخالء في 
األماكن المقفرة المهجورة..  وجدوا مبتغاهم في هذا الفاصل 

الزمني -الحرب- المقيت.
الكون  ناموس  هو  ولكن  الموت  يتمنوا  لم  حقيقة  لكن 
-زوال كل حي- أن نموت وحينها تمنوا موت يسمونه الشهادة؛ 
عائد  للشهداء دون  والثناء  المديح  عبارات  إال  أعرف  أكن  لم 
ذلك  أن  أعتقد  ولكن  واأليامى؛  واألرامل  الثكالى  يكفل  مادي 
أسنان  فيها  ترتص  أفواه  في  إال  ذلك  أر  لم  ألنني  نفاق  كله 
معدلة ناصعة البياض وكروش مترهلة وثياب ومظهر ومقتنيات 
تنم عن الثراء والترف؛ أنهم »السياسيين« ينعمون مع أبنائهم 
الذي هم في سن الرفاق الذابلين، حياة ال يسمعون فيها إال 
الدالل والحنان؛ حنان يزيد  عبارات مختلطة باإلنجليزية فيها 
بما  نحلم  حين  المدافعين  معشر  نحن  ونفتقده  حده،  عن 
يمرر ليلة على بطوننا الصغيرة وهي شبعى..  بماذا يمتازون 
بهم، ال  ترفرف  توجد معهم جنحان  الراحلين؟! ال  رفاقي  عن 
توجد أنوار بيضاء في جباههم، أما إذا كانوا يعتقدون العيش 
ولندن  ودبي  والقاهرة  وباريس  ان  وعمَّ الرياض  في  الرغيد 
وصرواح  والعبدية  »الجوبة  عن  كثيرًا  يفرق  وأمستردام... 
ورغوان ورحبة والجبل وماهلية«... فهذه مقارنة وتمايز باطل 
ألننا بصدد أن نبعث روح التطور واالزدهار في صحاري النقعة 
وروضة  الحمرا  ووادي  ورحوم  وخرفان  أبلح  وجبال  والعرض 

جهم وصحاري األعيرف ومركز الكولة..إلخ..
  صحيح أن ما يجري في هذه الوديان والشعاب والفيافي 
والجبال ينذر بأبدية التعاسة والفقر والبؤس والحرب..!!؛  ولكن 
سخر الله قلمين يكتبان، قلم إنقاذ من الجهل وكاتب الحياة 
والوعي  العلم  أوراق  على  الرصاص  قلم  إنه  األحياء؛  للموتى 
واإلنقاذ من ظالم الجهل.. وقلم الرصاص القاتل يحفظ الكرامة 
ويدفع القطعان عن األرض ويكبح شهوات الذئاب عن العرض 

ويكسر األنامل التي تحاول خربشة الهوية.
على  النصر  خطاب  تلقوا  ال  الُقّواد:  أيه  أرجوكم  ولكن 
الجوع  إال  يملكون  ال  كانوا  الذين  المسحوقين  الفقراء  رفات 
وبندقية قديمة تحفظ كرامتهم؛ قد ال نكون أدركنا الجميع ما 
هو الخطر الحقيقي الذي يعاود كالورم في الجسم الضعيف 
كل عقد أو عقدين، ولكن نعرف خطابات الدغدغة أو الصادقة 
حين  وآالمنا  وقبورنا  جراحنا  الثعابين..  رؤوس  على  كالرقص 
تسمعكم تسألنا بمن بعثنا أن نضع في أفواهكم ما يقينا حر 
القيض حين المشي في الفالة تسكتكم؛ ولكن  حتى األحذية 
التي من خاللها أهلك جرذ  الثغرة  لم نعد نملكها حتى نسد 

الكهف الحرث والنسل.

القاسم ابن علي الحريري

سيف األغبس

أ/زيد الطهراوي 

المقامة الرقطاء
سوقَِي  حلَلُْت  قال:  هّماٍم  بُن  الحارُث  حّدَث 
األهواِز، الِبساً ُحلَّة اإلْعواِز، فلِبثُْت فيها ُمّدًة، أُكاِبُد 
تَمادَي  رأيُت  أْن  إلى  مسَوّدًة،  أياماً  وأزَّجي  ِشّدًة، 
القالي،  بَعيِن  االنِتقاِم، فرَمْقتُها  َعواِدي  الُمقاِم، من 
وفارَقتُها ُمفارقََة الطّلَِل البالي، فظَعْنُت عن وَشلِها، 
إذا  حتى  الِغزاِر،  المياِه  إلى  راكِضاً  اإلزاِر،  كَميَش 
تراءْت  ليلَتَيِن،  ُسَرى  ِسرُْت منها مرحلَتَيِن، وبَُعْدُت 
آتِيِهما  فقلُت:  مشبوبٌَة،  وناٌر  َمضروبٌَة،  خيَمٌة  لي 

لَعلّي أنَقُع َصًدى، أو أِجُد على الّناِر ُهًدى.
فلّما انتَهيُت إلى ِظّل الَخيَمِة رأيُت ِغلَمًة ُروقًَة، 
وشارًَة مرْموقًَة، وشيْخاً علَيِْه بزٌّة َسنيٌّة، ولَديِه فاكهٌة 
وأحسَن  إلّي،  فضِحَك  تحاَميتُُه،  ثّم  فحيّيْتُُه،  َجنيٌّة، 
فاكَِهتُُه،  تَروُق  َمْن  إلى  أال تجلُِس  الرّدَّ علّي، وقال: 
ال  ُمحاضرَتِِه،  الغِتناِم  فجلَْسُت  ُمفاكَهتُُه؟  وتَشوُق 
اللِْتهاِم ما بحْضرَتِِه، فحيَن سَفَر عن آداِبِه، وكَشَر عن 
أنياِبِه، عرَفُْت أنُه أبو زيٍد بُحسِن ُملَِحِه، وقُبِْح قلَِحِه، 
ولْم  ساعتَئٍذ،  فرَْحتاِن  بي  وحّفْت  حيَنئٍذ،  فتَعارَفْنا 
أْدِر بأيِّهما أنا أْضفى فرَحاً، وأْوفى مرَحاً: أبإْسفارِِه، 
مْن ُدُجّنِة أْسفارِِه؟ أم بِخْصِب رِحالِِه، بعَد إمحالِِه؟ 
وتاقَْت نفسي إلى أن أفُّض ختَْم ِسرِّه، وأبطَُن داِعيََة 

يُْسرِِه.
انِسيابَُك،  أيَن  إلى  إيابَُك،  أيَن  مْن  له:  فقلُت 
وِبَم امتألْت ِعيابُك؟ فقال: أّما الَمْقَدُم فِمْن طوَس، 
وأما الَمقِصُد فإلى الّسوِس، وأما الَجَدُة التي أَصبْتُها 
ِدخلتَُه،  يَفرَُشني  أن  فسألتُُه  اقتََضبْتُها،  رِسالٍَة  فِمْن 
حرُْب  َمراِمَك  دوَن  فقال:  رِسالتَُه،  علّي  ويْسرَُد 
إليْها  الّسوِس، فصاَحبتُُه  إلى  تَصحبَني  أو  البَسوِس، 
كاساِت  يَُعلّني  بها شْهراً، وهَو  علَيِْه  قَْهراً، وعكْفُت 
حِرَج  إذا  حتى  التأميِل،  أِعّنَة  ويُِجرّني  التّعليِل، 
لَك  يبَْق  لْم  إنُه  له:  قلُت  صبْري،  وِعيَل  صْدري، 
ِعلٌّة، وال لي في الُمقاِم تَِعلٌّة، وفي غٍد أزُْجُر ُغراَب 
للِه  حاشا  فقال:  ُحَنيٍن،  بُخّفْي  عنَك  وأرَْحُل  البيِن، 
أْن أحّدثََك، إال  أُخالَِفَك، وما أرْجأُت  أُْخلَِفَك، أو  أْن 
ألُلَبّثََك، وإذا كُنَت قِد استربَْت بِعَدتي، وأْغراَك ظَنُّ 
الُممتّدِة،  سيرَتي  لَقَصِص  فأِصْخ  بُمباَعَدتي،  السوء 
لُه:  فقلُت  الّشدِة،  بْعَد  الفَرِج  أْخباِر  إلى  وأِضْفها 

هاِت فما أطَوَل طيَلََك، وأْهَوَل حيَلََك!
إلى  ألْقاني  الَعبوَس،  الدْهَر  أّن  اْعلَْم  فقال:   
طوَس، وأنا يوَمِئٍذ فَقيٌر َوقيٌر، ال فَتيَل لي وال نَقيٌر، 
يِن، فاّدنُْت  ِق بالدَّ فألجأني صَفُر اليََديِن، إلى التطوُّ
وتوّهْمُت  األْخالِق،  َعِسُر  هَو  مّمْن  االتّفاِق،  لسوء 

أفَْقُت  فما  اإلنْفاِق،  في  فتوّسْعُت  النَّفاِق،  تَسّنَي 
ُه،  ُمستَِحقُّ ُه، والزََمني  لزَِمني حقُّ َديٌن  بَهظَني  حتى 
ُعْسري،  على  َغريمي  وأطلَْعُت  أمري،  في  فِحرُْت 
َجّد  بْل  إرْهاقي،  عْن  نَزَع  وال  إْمالقي،  يَُصّدْق  فلْم 
في التّقاضي، ولَّج في اقِْتيادي إلى القاضي، وكلّما 
خَضْعُت له في الكالم، واستْنزَلُت منُه رِفَق الِكراِم، 
إلى  يُنِظرَني  أو  بُمياسرٍَة،  لي  ينظَُر  أْن  في  ورّغبْتُُه 
ميسرٍَة، قال: ال تطَْمْع في اإلنْظاِر، واحِتجاِن النُّضاِر، 
تُريَني سبائَِك  أو  الَخالِص،  تَرى مسالَِك  ما  فَوحّقَك 

الِخالِص!
 فلّما رأيُت احِتداَد لََدِدِه، وأْن ال َمناَص لي مْن 
يِدِه، شاَغبْتُُه، ثّم واثبْتُُه، ليُراِفَعني إلى والي الَجرائِِم، 
مْن  بلََغني  كان  لِما  المظالِم،  في  الحاكِِم  إلى  ال 
ِد القاضي وبُْخلِِه، فلّما  إفْضاِل الوالي وفْضلِِه، وتشدُّ
حَضرْنا باَب أميِر طوَس، آنَْسُت أن ال بأَس وال بوَس، 
رقْطاَء،  رِسالًة  وأنشأُت  وبَيْضاَء،  َدواًة  فاستَْدَعيُْت 
وقُربُُه   ، يُلَبُّ وبَعْقَوتِِه   ، تَُحبُّ سيِّدنا  أخالُق  وهَي: 
نَصٌب،  وقَطيَعتُُه  نَسٌب،  وُخلّتُُه  تلٌَف،  ونأيُُه  تَُحٌف، 
وَغْربُُه َذلٌِق، وُشْهبُُه تأتَلُِق، وظَلُْفُه زاَن، وقَويُم نهِجِه 

باَن، وذهُنُه قلَّب وجرَّب، ونْعتُُه شرَّق وغرَّب:
ٌب َسـبـوٌق ُمـِبـرٌّ  سّيٌد ُقلَـّ

فِطٌن ُمغرٌِب َعزوٌف َعيوُف
ُمخلٌِف ُمتلِـٌف أَغـرُّ َفـريٌد 

ناِبٌه فاِضـٌل ذكـيٌّ أَنـوُف
ُمْفلٌِق إْن أبـاَن طَـبٌّ إذا نـاَب

 ِهياٌج وجلَّ خطٌْب َمخوُف
يِكُف،  ِحبائِِه  وُشؤبوُب  تأتَلُِف،  شرَِفِه  َمناِظُم 
ونائُِل يَديِْه فاَض، وُشحُّ قلِبِه غاَض، وِخلُْف َسخائِِه 
فلََج  لِّفُه  لّف  َمْن  يُحتَرَُب،  ِعياِبِه  وذَهُب  يُحتلَُب، 
هْضِم  عْن  كفَّ  وخلََب،  جلَب  باِبِه  وتاِجُر  وغلََب، 
، وقرََن لِيانَُه بِعّز، ونّكَب  ، وبَرئَ من دنَِس َغويٍّ بَريٍّ
عْن مْذَهِب كَّز، ليَس بَوثّاٍب عنَد نُْهزَِة َشّر، بل يِعّف 

ِعّفَة بَّر:
فلِذا يَُحبُّ ويُسَتَحـقُّ َعـفـاُفـُه

َشَغفاً بـِه فـلُـبـابُـُه َخـالُّب
أخالُقـُه ُغـٌر تـرِفُّ َوُفـوُقـُه

ُفوٌق إذا نـاضـلْـَتـُه َغـالُّب
ُسُجٌح يِهّش وذو تاَلٍف إْن َهـفـا

ِخلٌّ فلـْيَس بـحـّقـِه يُرْتـاُب
ال باِخـٌل بـْل بـاِذٌل ِخـْرٌق إذا

يُْعـَتـرُّ بَـْرٌز ال يَلـيِه بــاُب

إْن عّض أْزٌل َفّل غرَْب ِعضاِضِه
بَمناِبِه فانْـَحـّت مـْنـُه نـاُب

أْن  وشطََن،  وقَرَُب  وفطََن،  لَّب  بَمْن  وَجديٌر 
أْذَعَن لَقريعِ زَمٍن، وجاِبِر زَمٍن، ُمْذ رِضَع ثْدَي لِبانِِه، 
فأبَْهَج،  وضافَر  وفّرَج،  نعَش  تْهتانِِه،  بإفاَضِة  ُخّص 
سيَلي،  َمْن  أتَْعَب  أبْلََج،  بَحقٍّ  وفاَء  فأزَْعَج،  ونافَر 

وقُرَّظ إْذ ُهّز وبُلَي، وتّوَج ِصفاتِِه، بُحّب ُعفاتِِه:
فال َخال ذا بْهَجٍة يمَتدُّ ِظلُّ ِخْصِبِه
فإنُه بَرٌّ بـَمـْن آنَس ضْوَء ُشْهِبِه
زاَن َمزايا ظَرِْفِه بلُْبِس خوِف ربِّه

وَجلّْت،  تأثثّلَْت  بَمفاِخَر  فوزُُه  سيَّدنَا  فلْيَْهِن 
حضرَتِِه،  قُرَْب  وياُلئُِم  ونّمْت،  تّمْت  بصنائَِع  وفْوتُُه 
غْوُث رِقِّه بحظٍّ مْن ُحظَوتِِه، فإنُه تَليُد نْدٍب، وَشريُد 
جْدٍب، وَجريُح نَوٍب أثّرْت، وناِظُم قالئَد تسيّرَْت، إذا 
جاَش لُخطبٍَة فال يوَجُد قائٌل، ثّم قُسٌّ ثم باقٌل، فإْن 
حبَّر قلَت ِحبٌَر نُِنَمْت، وِخلَْت ِرياضاً قد نمْت، هذا 
ثّم ِشْربُُه برٌْض، وقوتُُه قرٌْض، وفلَُقُه غَسٌق، وِجلْبابُُه 
َغريٍم غاِشٍم، يستَحثُّه بحقٍّ  لتَوغُِّر  قلَِق  خلٌَق، وقْد 
الزٍِم، فإْن مّن سيُدنا بكّفِه، بِهباِت كّفِه، توّشَح بمْجٍد 
َسجايا  خلَْت  ال  َوثاٍق،  مْن  فّكي  بأْجِر  وباَء  فاَق، 

. ، حيٍّ أبَديٍّ ُخلِْقِه، ترِفُد شائَِم برِْقِه، بَمّن ربٍّ أزَليٍّ
الّسرَّ  األميُر آلليها، ولمَح  استَشّف  فلّما  قال:   
َديْني، وفَصَل  الحاِل بقضاء  أوَعَز في  المودََع فيها، 
لُمكاثرَتِِه،  استَْخلََصني  ثّم  وبيْني،  خْصمي  بيَن 
في  أنَعُم  ِسنيَن  بْضَع  فلِبثُْت  بأثَرَتِِه،  واْختَّصني 
غَمرَتْني  إذا  حتى  رافَِتِه،  ريِف  في  وأرتَُع  ضيافَِتِه، 
مواِهبُُه، وأطاَل ذيْلي ذَهبُُه، تلطّْفُت في االرتِحاِل، 

على ما تَرى مْن ُحْسِن الحاِل.
لُْقياَن  لَك  أتاَح  لَمْن  ُشكراً  لُه  فقلُْت  قال:   
الَغريِم!  ضْغطَِة  مْن  بِه  وأنقَذَك  الَكريِم،  الّسْمِح 
فقال: الحمُد للِه على سعاَدِة الَجّد، والُخلوِص مَن 
أُحذيََك  أْن  إليَْك  أَحبُّ  أيُّما  قال:  ثّم  األلَّد،  الخْصِم 
فقلُت:  الرّقْطاء؟  بالرّسالَِة  أُتِحَفَك  أْم  الَعطاء،  مَن 

إْمالُء الرّسالَِة أَحبُّ إلّي!
 فقال: وهَو وحّقَك أفُّ علّي، فإّن نِْحلََة ما يلُِج 
في اآلذاِن، أْهَوُن مْن نِحلَِة ما يخُرُج مَن األرْداِن، ثّم 
كأنُّه أنَِف واستَْحيا، فجَمَع لي بيَن الرّسالَِة والُحْذيا، 
وأُبُْت  بُغْنَميِن،  عنُه  وفصلُْت  بَسْهَميِن،  منُه  فُفزُْت 
الرّسالِة  مَن  ُحــزُْت  ِبما  العيِن،  قَريَر  وطَني  إلى 

والَعيِن.

تمازج الدمع مع فخر يعاضده
وأذعن القلب لألقدار مطواعا

غفران سارت إلى األهوال صامتة
ترنو إلى الحق وضاءاً وصداعا

ما كمم السجن أفواهاً مجلجلة
وموطن الحر في األعماق ما ضاعا

أهدت ألرض العلى نفساً بال ثمن 
والله يرفع عبداً جاء منصاعا

والنفس غالية لكنها رخصت
فلتمأل الكون تحليقا وإبداعا

وليعلم الغاصب المأفون أن لنا)١(
شعباً يكافح في األعداء أطماعا

ولو نزفنا نهوراً كي نحطمه
اعا لن نعدم البحر لألنذال وضَّ

تشبث الطفل باألرض التي نبتت
فيها البطوالت والتقتيل قد شاعا

يد أنّا لن نسالمهم)٢( قد أجمع الصِّ
حتى نحرر أرضاً طهرها ذاعا

)1( المأفون: ناقص العقل، ضعيف الرَّأي.
يِد: مفردها أصيد وهو األبّي الشجاع. )2( الصِّ

كثري من اآلهات

رثاء غفران ورانسة
 سارت إىل األهوال

فقدان الثقة بأمانة الموثوق
وأثرها عىل الرتابط المجتمعي

أ/حمزة الشوابكة 

إن مما يزيد تماسك المجتمع وترابطه، ويوطّد أوصال المحبة والتقارب والتآخي بين أفراده؛ 
حفظ وصون األمانة بشتى صورها وأشكالها، فاألمانة من أثقل األحمال واألوزان التي يحملها الشخص 
على ظهره، فهي حمل ال تطيقه الجبال، ومسؤولية يخفق لها القلب في الحل والترحال؛ خوفاً من 
فقدان السيطرة على شهوات وملذات النفس، فتخدش جسدها وأنت ال تدري، األمر الذي يجعل منك 
شخصاً غير مؤهل بأن تكون محل الثقة عند صاحبها، ما يعّقد ويضيّق الخناق على من هم أهل لها، 

فتقتطع جزءا من حقهم في حملها وصيانتها، وتجعلهم عرضة للمراقبة والشكوك والظنون.
األمر الذي يترقبه شياطين اإلنس والجان، الستخدام هذه الهفوة من أجل توسيع هّوة التقارب 
والترابط المجتمعي، لزيادة الشحناء والبغضاء بين أفراد المجتمع، واألخذ بأفراد المجتمع إلى حمل 

الحكم في القرارات على سوء الظن دون حسنه، ما ذهب بالناس إلى محيطات الحيرة والهلع. 
النفوس  أصحاب  استغالل  في  كثيرا  ساهم  به،  المؤّمن  تجاه  األمانة  أصحاب  نوايا  حسن  إن 
أفراد  من  بالكثير  أخذ  الذي  األمر  الشيطانية!  النفس  أطماع  لتلبية  المتلونين،  الممثلين  المريضة 
المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر، والتفكير والتدقيق قبل اختيار من يستحق أن يكون جنديا من 

جنود أبواب األمانات،
سواًء أكانت مادية أم معنوية، فذهب بهم في بعض األحيان إلى طوفان الشك، الذي ساهم 
في تراجع حسن الظن، فازدادت الفجوة بين أفراد المجتمع، األمر الذي ساهم في تصّدر سوء الظن 
والحقد والحسد والكره، فوضعت األمانة بين أيدي الخونة، ليتالعبوا بها كيفما وأينما أرادوا، ففرحت 
وتمتعت عيون قلوب أهل الضالل والضاللة، ما جعلنا نعيد حساباتنا في معتقداتنا ورؤيتنا، لنعيد 
حافلة حسن الظن والمحبة والوّد والتآخي، لتقّل كل شخص سقط منها بعد صعوده على ظهرها؛ حال 
دخولها عاصفة لم ينُج منها إال من بقي داخلها، فالله أسأل بأن يقينا من تلكم الفتن، وأن يجعلنا ممن 
يدعمون ويعملون بحسن الظن وحفظ األمانات، فمن كان يظن بأنه أفلت في الدنيا، أفال فكرت يوما 

بأنك واقف بين يدي ربك؟!
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تأبى الُحروُف وتْستعصي معانيها
حّتى ذكَرْتُك فانْهالْت قوافيها

)محّمٌد( ُقلُْت فاْخضرّت ُربى لُغتي
وساَل نَْهُر ُفراٌت في بواديها

فكيَف يْجِدُب َحرٌْف أنَْت ُملِهُمُه
وكيَف تظمأ روٌح أنَت ساقيها

تفتحْت زهرُة األلفاِظ فاَح بها
ِمْسٌك من الُقّبة الخضراء يأتيها

وضّج صوٌت بها دّوى فزلزلها
وفجّر الغار نبًعا في فيافيها

تأبّدْت أمٌم في الشرِك ما بقيْت
لو لْم تكُن يا رسول الله هاديها

أنقذتَها من ظالم الجهِل سرَْت بها
إلى ُذرى النور فانجابت دياجيها

أشرقَت فيها إماما للُهدى، علَماً
ما زال يخِفُق زهًوا في سواريها

وّحْدت بالدين وااليمان موقفها
ومْن سواك على ُحب يؤاخيها

كُنت اإلماَم لها في كّل مْعَترٍَك
وكنت أسوة قاصيها ودانيها

في يوم بدر دحرَت الشرَك مقتدًرا
طوًدا وقْفَت وأعلى من عواليها

رميّت قبضة حصباِء بأْعُينها
فاّساقطْت وارتوت منُها مواضيها

وما رميَت ولكّن القدير رمى
ولْم تُِخب رمية ٌ الله راميها

هو الذي أنشأ األكواَن ُقدرتُُه
طّي السجل إذا ما شاء يطويها

يا خاتَم االنبياِء الفذ ّ ما ُخلقْت
أرٌض وال تُّبتْت فيها رواسيها

إالّ ألنك آتيها رسوَل ُهدًى
طوبى لها وحبيب الله آتيها

حقائُق الكون لم تُدرْك طالسُمها
لوال الحديُث ولم تُكشْف خوافيها

ُحبيَت مْنزلة ًال شيَء يْعدلُها
ألّن رّب المثاني الّسبع حابيها

ورْفعًة مْن جبين الشْمس مطلُعها
ال شيء في كوننا الفاني يُضاهيها

يا واقفاً بجوار العرْش هيبُتُه
مْن هيبة الله ال تُرقى مراقيها

مكانة لم ينلها في الورى بشٌر
سواَك في حاضر الُدنيا وماضيها

بنيت للدين مجًدا أنت هالُتُه
ونهضة لم تزل لليوم راعيها

مفهوم الوسطية:

مصطلح الوسطية ليس مصطلًحا هالميًّا، وال نظريًا 
وال خيالًيا؛ حتى يذهب فيه كل إنسان حيث شاء وبما 
إليها  دعا  التي  التوفيقية؛  التعادلية  هو  فليس  شاء، 
بعض الكتاب والمفكرين، وليس هو الحياد السلبي، أو 
المكاني بين طرفين؛  الوسط  المحافظة على وضع  هو 
كثمرة للعقل الهروبي من المسئولية والفعل، وإنما هو 
إطار  داللة شرعية؛ هي  ذو  وأمانة،  وتكليف  مسؤولية 
القيم، يرتكز  من  ُسلَّماً  اإلنسان، يتطلب  مرجعي لفعل 
والمساواة  والتوحيد،  بالله  اإليمان  مقدمتها  في  عليها 
التي تقتضي الحرية، والعدل ومواجهة الظلم واالنحراف 
النسب  وضبط  التسلط،  وإيقاف  والتمييز،  والتحريف 
والرقابة،  المسئولية  واستشعار  واالعتدال،  والتوازن، 
وإعطاء كل ذي حق حقه، والسهر على ذلك والمسؤولية 

عنه بإيمان واحتساب.
من  الحياة  أمور  كل  في  االعتدال  هي  الوسطية 
تصورات ومناهج ومواقف، وهي تحرٍّ متواصل للصواب 
مجرد  ليست  فالوسطية  واالختيارات،  التوجهات  في 
فكري  منهج  هي  بل  واالنحالل؛  التشدد  بين  موقف 
وموقف أخالقي  وسلوكي، كما ذكر في القرآن الكريم:« 
اَر اآلِخرََة َوالَ تَنَس نَِصيَبَك ِمَن  َوابَْتغِ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ
نَْيا َوأَْحِسن كََما أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك َوالَ تَْبغِ الَفَساَد ِفي  الدُّ
األَْرِض إِنَّ اللََّه  الَ  يُِحبُّ الُمْفِسِديَن« حيث تشير تلك 
الحياة.  التوازن في  الوسطية وتحقيق  إلى أهمية  اآلية 
العلم من كل  الله عليه وسلم: »يحمل هذا  قال صلى 
وانتحال  الغالين  تحريف  عنه  ينفون  عدوله،  خلف 

المبطلين وتأويل الجاهلين”

ضوابط المنهج الوسطي:

-1 المالءمة بين ثوابت الشرع ومتغيرات العصر.
-2 فهم النصوص الجزئية للقرآن والسنة في ضوء 

مقاصدها الكلية.
-3 التيسير في الفتوى والتبشير في الدعوة.

-4 االلتزام الصارم باألصول والكليات، والتيسير في 
الفروع والجزئيات.

-5 الثبات في األهداف والمرونة في الوسائل.
حفظ  من  التراث  في  ما  أفضل  من  االستفادة   6-
المتصوفة،  وروحانية  المتكلمين،  وعقالنية  المحدثين، 

وإتباع األثريين، وضبط الفقهاء واألصوليين.
-7 الحرص على الجوهر قبل الشكل، وعلى الباطن 
قبل الظاهر، وعلى أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح. 
-8 مالحظة تغير أثر الزمان والمكان واإلنسان في 

الفتوى والدعوة والتعليم والقضاء.
-9 التعاون بين الفئات اإلسالمية في المتفق عليه، 

والتسامح في المختلف فيه.
اآلخرين  وحوار  بالحكمة،  المسلمين  دعوة    10-

بالحسنى.
مع  والتسامح  للمؤمنين،  الوالء  بين  الجمع   11-

المخالفين.
لمن  والمسالمة  للمعتدين،  واإلعداد  الجهاد   12-

جنحوا للسلم.
-13  الجمع بين استلهام الماضي ومعايشة الحاضر 

واستشراف المستقبل.
لقد أكَّد اإلسالم حقيقة الحياة الدنيا القائمة على 
ع في كافة المجاالت، وبيَّن أن االختالف الذي جبل  التنّوْ
عليه اإلنسان هو من آيات الله الحاثة على التبصر، وأن 
االختالف ال ينفي الجوامع؛ فكل الناس من أصل واحد 
مهما اختلفت ظواهرهم، وبينهم مشركات كثيرة ينبغي 

أن يبرزوها حتى تستقيم حياتهم ويسودها السالم.
المشتركات  إلعــالء  يسعى  الوسطية  منهج  إن 

على  ويركز  بالخصوصيات،  االعتراف  مع  اإلنسانية، 
الجزئيات  في  االختالف  تفهم  مع  والمقاصد  الكليات 
والوسائل، ويستصحب النافع من العطاء اإلنساني بمنهج 

يوفق بين األصل والعصر وال يلفق بين المتناقضات.
والمرونة  القطعية،  الثوابت  على  يقوم  منهج  إنه 
في الوسائل، واالجتهاد في التعامل مع المستجدات، مع 

البصيرة والدعوة بالتي هي أحسن.

التحديات التي تواجه منهج الوسطية:

-1 انتشار تيارات الغلو والتطرف.
-2 تأثير الثقافة الوافدة.

-3 شيوع المفاهيم الخاطئة.
-4 إسقاطات الماضي على الحاضر.

-5 التعصب للرأي.
-6 ضعف أدوات وإمكانات دعاة الوسطية.

-7 تجذر ثقافة التقليد والجمود.

الوسطية في مواجهة قضايا العصر:

الوسطية منهج اإلسالم في كافة المجاالت؛ فعقائد 
تعددية  على  منها  حد  في  تقوم  الغيبيات  في  البشر 
الوجود..  وحدة  على  تقوم  اآلخر  الحد  وفي  اآللهة، 
اإلسالم يقوم على عقيدة اإلله الواحد، وعلى الكون أي 
ثنائية الوجود؛ ويقول قوم: بالالهوتية المطلقة، أي أن 
اإلنسان مجرد متلق، ويقول آخرون بناسوتية مطلقة أي 
لطيف  توفيق  على  يقوم  اإلسالم  كل شيء؛  مؤلف  أنه 
والعقل؛ ومن  الوحي  بين  أي  والناسوت،  الالهوت  بين 
ويقوم  جماعي،  هو  ما  ومنها  فرداني  هو  ما  النحل 
والجماعية،  الفردانية  بين  لطيف  توفيق  على  اإلسالم 
وفي األخالق يقوم اإلسالم على أن خير األمور أوسطها.

 آيات كتاب الله تنطق بهذه الوسطية في القضايا 
ًة  المختلفة وتصف بها أمة اإلسالم )َوكََذلَِك َجَعلَْناكُْم أُمَّ

َوَسطًا(؛ الوسطية هي نسيج اإلسالم وهي منهجه.
كما  الوطني  الواقع  لقبول  دعوة  الوسطية  ليست 
هو؛ بل هي دعوة للمعالجة والتجديد بأسلوب يحقق 
المحيطة، وليست  الظروف  الفاعلية في  أعلى درجات 
دعوة  هي  بل  القائم؛  الدولي  الواقع  لقبول  دعــوة 
إلصالحه بأسلوب يحقق أعلى درجات التحرر والعدالة 

والسالم القائم على العدل والحرية.
فيما يلي ألخص ما سجله شيخنا الصادق المهدي 
رحمه الله فيما يتطلبه ميزان الوسطية في التعامل مع 

أهم تسع قضايا تواجه األمة.

أوال: التعامل مع الوافد من الماضي: 

بشري  واجتهاد  وحي  قسمان:  الماضي  من  الوافد 
انبروا  قد  السلف  إن  المقلدون  قال  نصوصه؛  فهم  في 
الوحي وبوسائل االجتهاد الصحيحة من قياس  لنصوص 
ملزمة  فصارت  واألحكام  المبادئ  استنبطوا  وإجماع 
رسالة  تجاوز  قد  الزمن  إن  المعطلون  وقال  للكافة؛ 
بالحضارة  نتمسك  أن  علينا  فإن  ننهض  ولكي  اإلسالم، 
الموقف  اإلنسانية..  مستقبل  تمثل  ألنها  الحديثة؛ 
من  وداللة  ورودا  القطعي،  أن  هو  الصحيح  الوسطي 
حقائق الوحي، ملزم للكافة؛ ولكن بعض مفردات الوحي 
ظنية الورود كما في أغلب السنة وبعضها ظنية الداللة 
الوحي نفسها توجب  القرآن والسنة؛ ونصوص  كما في 
ومستخدمين  المقاصد  معتبرين  تدبرها  الناس  على 
والسياسة  واإللــهــام،  والمنفعة،  والعقل،  الحكمة، 
الشرعية، ما يمكننا من التوفيق بين التزامنا بقطعيات 

الوحي واستصحاب المستجدات.

ثانيًا: التعامل مع الوافد من الخارج: 

وأنه  كل شيء  يشمل  هدينا  أن  يرون  المنكفئون 
عكس  يرون  والمستلبون  لسواه؛  يحتاج  ال  بذاته  قائم 
أن  هو  السليم  الوسطي  الموقف  ولكن  تماًما؛  ذلك 
عليه  الله  صلى  النبي  وسنة  نفسه  المسطور  كتابنا 
يفتح  كتابي  وإخاء  إنساني  إخاء  يؤكدان وجود  وسلم، 
كتاب  نفسه  الكون  أن  ويؤكدان  ومقاربة،  مقارنة  باب 
َماَواِت َواألَْرَض  منشور أودعه الله سننا: )َوَما َخلَْقَنا السَّ
باكتشاف  مكلفة  واإلنسانية   ) ِبالَْحقِّ إاِلَّ  بَْيَنُهَما  َوَما 
لإلنسان  تكليف  وأنه  وتسخيرها؛  لمعرفتها  السنن  تلك 
تبادل  وينبغي  ملله ونحله،  اختلفت  اإلنسان مهما  كل 

المعرفة بها وبوسائل تسخيرها بين الناس أجمعين.

ثالثا: اختالفات أهل القبلة:

فرًقا  مختلفون  القبلة  أهل  أن  هو  الحال  واقع 
من  ينطلق  القبلة  أهل  بعض  واجتهادات؛  ومذاهب 
نصوص  ومن  لنفسه،  ويدعيها  الناجية  الفرقة  عبارة 
قرآنية معينة يخرجها من سياقها، وعلى أساسها يصدر 
أحكام التكفير للفرق والمذاهب األخرى؛ أهل الشهادة 
بها  يؤمنون  قطعيات  وهنالك  واحــدة،  أمة  بموجبها 

جميًعا ويختلفون فيما عداها.
اختالفات أهل القبلة نوعان: نوع اختالف اجتهادي 
الفهم؛  قائم على سوء  اجتهادي  يبرره، واختالف  ما  له 
هذا النوع ينبغي أن يجري فيه حوار جاد لتوسيع دائرة 
النوع  هذا  تجاوزه،  يصعب  اختالف  من  ونوع  الوفاق؛ 

فيه،  اختلفوا  فيما  بعضهم  الجميع  يعذر  أن  ينبغي 
الواجب على علماء األمة ومفكريها إجالء هذه األمور 

وإصدار نداء المهتدين المؤسس إلخائهم.

رابعا: الموقف من البناء السياسي:

شرعي؛  بسقف  مرتبطة  ديمقراطية  هي  الشورى 
تضبطها  بمؤسسات  مرتبطة  شورى  هي  والديمقراطية 
واالثنان يتفقان على أربعة مبادئ: المشاركة ـ المساءلة 
هي  المبادئ  هذه  القانون؛  حكم  سيادة  ـ  الشفافية  ـ 
المطلوبة للحكم الراشد؛ والوسطية تؤمن بالحكم الراشد 
ملكية  الملكية  النظم  تصير  بحيث  لتحقيقه  وتعمل 

دستورية والنظم الجمهورية جمهورية ديمقراطية.

خامًسا: اإلصالح االقتصادي:

التنمية البشرية التي تحقق نموا اقتصاديًا وتوفيًرا 
هدف  للثروة  عادال  وتوزيعا  االجتماعية،  للخدمات 
إسالمي؛ مثلما هو هدف إنساني، والوسطية تتطلع لها 

وتعمل على تحقيقها.

سادسا: العالقة مع اآلخر الملي والدولي:

اإلسالم يعترف بالتعددية الدينية والدولية والفهم 
ألحكام  انتقائي  فهم  الطلب  بجهاد  المقترن  الهجومي 
يِن  اإلسالم: )ال يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِفي الدِّ
وُهْم َوتُْقِسطُوا إِلَْيِهْم إِنَّ  ن ِديَارِكُْم أَن تََبرُّ َولَْم يُْخرُِجوكُم مِّ
اللََّه يُِحبُّ الُْمْقِسِطيَن(، واإلسالم يوجب االلتزام بالعهود 
مهما اختلفت العقائد؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»ثالثة الكفر واإليمان فيهن سواء منها: من عاهدته أوفي 
والتعايش  التسامح  كافرا« واجبنا  أو  بعهده مؤمنا كان 
مع الملل األخرى على أساس المعاملة بالمثل، كما أن 
والسالم؛  بالعدالة  الملتزمة  الدول  مع  التعاون  علينا 
الديني  الواجب  فإن  والمحتلين؛  المعتدين  ولكن 
والقانوني هو التصدي لهم: )أُِذَن لِلَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم 

ظُلُِموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى نَْصرِِهْم لََقِديٌر(.

سابًعا: اإلرهاب:

للمعنى،  صحيحة  غير  ترجمة  ــاب  إره عبارة 
ضوابط  له  اإلسالم  في  العنف  اإلرعاب؛  هو  والصحيح 
هي أن يوجه ضد الظلم والعدوان وأال يطول األبرياء؛ 

اإلسالم براء من إرعاب خال من هذه الضوابط.

ثامنا: العلمانية: 

العلمانية اشتقاق على غير قياس من العالم، وهي 
نحلة ترى أن الحقيقة مستمدة من عالم الشهادة وحده 
أي العالم الزماني المكاني؛ العلمانية بهذا الفهم تناقض 
الدين. ولكن التجربة زحزحت العلمانية من هذا الفهم 
في  الوسطية  مع  تلتقي  المعتدلة  العلمانية  المتعدي؛ 
للكافة،  المواطنة  حقوق  وكفالة  األديان،  حرية  كفالة 

والتناوب السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة.

تاسعا: العولمة:

اإلنسان  إنجاز  من  جديدة  حلقة  تمثل  العولمة 
نتيجة لثورة المعلومات واالتصاالت والسوق الحر، ولكن 
االقتصادية  القوة  فإن  العالم؛  الحالية في  الظروف  في 
واإلستراتيجية واإلعالمية جيرت العولمة لصالح الواليات 
المتحدة أو الغرب؛ فصيرتها أمركة أو تغريب، الوسطية 
من  واالحتماء  العولمة  مع  اإليجابي  التعامل  توجب 

التغريب واألمركة والحرص على الخصوصية الثقافية.
هكذا فإن منهج الوسطية يسعفنا في التعامل مع 
للتحرير  دعوة  والنتيجة  وغيرها،  الهامة  القضايا  هذه 
من التقليد، ومن االستالب، ومن الهيمنة األجنبية، ومن 

الحكم االستبدادي.

التطرف انحراف
 يف الفكر وعالجه

 يف منهج الوسطية )٣(
د/ عبدالمحمود أبّو

خاتم األنبياء رحمة للعالمني ال نبي بعده وال عصمة لغريه يِن َحِنيًفا ِفطْرََة اللَِّه الَِتي َفطََر النَّاَس َعلَْيَها الَ تَْبِديَل  اإلسالم دين الفطرة، بنص اآلية الكريمة:« َفأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
يُن الَقيُِّم َولَِكنَّ أَكَْثَر النَّاِس الَ يَْعلَُموَن«)الروم:30(. لَِخلِْق اللَِّه َذلَِك الدِّ

بعض  مفاهيم  جاءت  فبينما  اإلنسان،  مع  تولد  التي  والغرائز  والميول  االستعدادات  مجموع  تعني  والفطرة 
العقائد مصادمة للفطرة، وأخرى منساقة لغرائزها، جاء اإلسالم منسجًما مع مطالب الفطرة، ومهذبًا لغرائزها، وضابطًا 

لميولها.
الروحي،  الجانب  في  موغلة  بعضها  نجد  بينما  المادية،  للجوانب  منحازة  األديان  بعض  تشريعات  وجاءت 
اإلنساني  الفكر  التي شغلت  الثنائيات  كافة  بين  موفًقا  اإلسالم  جاء  لقد  عليهم،  كتبت  ما  رهبانية  أتباعها  فابتدع 
ردًحا من الزمان: الروح والمادة، والعقل والنقل، المثال والواقع، الدنيا واآلخرة... ونجد في تعاليم اإلسالم تشريعا 
لكل المواضيع التي تشكل أهمية في حياة اإلنسان، وفق ضوابط تحدد لكل موضوع مجاله وحدوده، كما جاءت 

التشريعات اإلسالمية مكملة ألحكام الرساالت السابقة ومصدقة لها ومعترفة بشرعيتها التاريخية.
إن المتعمق في اإلسالم يدرك بوضوح صلته الرحمية بالرساالت السابقة، ومراعاته للطبيعة البشرية المحاطة 

بعوامل الضعف، ودعوته للتأمل والتفكر والتدبر لمعرفة سنن الكون وتسخيرها لوظيفة االستخالف.

الصالة والسالم مضرب  ابن عبدالله عليه  محمد 
اآلداب،  أحسن  في  وقدوة  الخلق،  حسن  في  المثل 
ومدرسة في أروع الشمائل، رمز الحلم والرفق والرحمة 
والعفو عند المقدرة، والحب للخير واإلعمار والسالم، 
إال  األذى  كثرة  مع  يزده  لم  الذي  الكريم  المتسامح 
لربه  الشكور  حلماً،  إال  الجاهل  إسراف  وعلى  صبراً، 
عريكة،  وألينهم  لهجة،  الناس  أصدق  األمين  الصابر 
القرآن،  خلقه  كان  حياء،  وأشدهم  ذمة،  وأوفاهم 
له  مخاطباً  تعالى  الله  قال  تأديبه،  فأحسن  ربه  أدبه 
يرضى  ال  الذي  عظيم(  خلق  لعلى  عليه:)وإنك  مثنياً 
للعالمين إال الجنة، ويصف ويمهد طريقها بكل كرم 
كضوِء  يدعو؛  بالخير  مصطفى  أميٌن  وطيب..  وحرص 

البدِر زايله الظالُم.
والسالم:  الصالة  عليه  سجاياه  من  قطرة  إليكم 
لقد ُشّجت وجنتاه وكُسرت رباعيته ودخل »المغفر« 
في رأسه صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: »اللهم 
اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون”.. لم ينتصر لنفسه من 

مظلمة يوماً قط؛ ما لم تكن حرمة من محارم الله.
فتجاوز  المنافقون،  عليه  تآمر  سحره؛  عمن  عفا 
واألذى  باإلحسان،  اإلساءة  يقابل  وسامحهم؛  عنهم 
على  إنسان  أشجع  بل  ضعيًفا؛  يكن  ولم  باإلكرام؛ 
حمي  إذا  المجاهدون  به  يتقي  كان  فقد  اإلطــالق، 
البأس واشتد الحنق؛ لم يتراجع عن معركة قط، وكان 
كان  إال  كتيبة  لقي  وما  العدو،  إلى  المقاتلين  أقرب 
والشيوخ  النساء  قتل  عن  نهى  وقد  يضرب،  من  أول 
الكبار والولدان، وإزهاق األنفس المعصومة دون حق، 

وكذا نهى عن إتالف الزرع، وقطع الطريق، واإلفساد 
في األرض.

محمد عليه الصالة والسالم نبينا وحبيبنا وقدوتنا: 
كان دائم البشر، لين الجانب ليس بفظ، وال غليظ، وال 
صّخاب، وال فّحاش، وقد زكت نفسه عن الرياء واإلكثار 
وما ال يعنيه، ال يذم أحًدا، وال يعبره، وال يطلب عورته، 
وال يتكلم في غير حاجة، بل فيما يرجو عند الله تعالى 

ثوابه.
وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أباً، وصاروا 
ويرحم  الكبير،  يوّقر  متقاربين،  الحق  في  عنده 
الصغير، ويرفد ذا الحاجة، ويؤنس الغريب، وال فضل 

ألحد عنده إال بالتقوى.
فقيراً،  يحقر  وال  ويجالسهم،  المساكين  يحب 
بين  يتميز  أن  يمشي خلفه، وال يحب  أحداً  يدع  وال 
أصحابه، يتفقد أصحابه، ويؤلف بينهم وكان في خدمة 

أهله.
له شكراً  وأكثرهم  تعالى خشية،  لله  الناس  أشد 
وتواضعاً، ومع أنه أقربهم عنده منـزلة، مع هذا يقول 
على  »هون  رعدة:  منه  أصابته  وقد  عليه  دخل  لمن 
نفسك فإني لست ملكاً وإنما أنا ابن امرأة من قريش 

تأكل القديد”.
مع كل هذا ال يريد إطراء، أو تجاوزاً في الثناء، 
بل ال يرضى منا قوالً في حق نفسه إال الشهادة بأنه 

عبد الله ورسوله فحسب.
توقير النبي عليه الصالة والسالم واحترامه واجب 
آَمُنوا  )...َفالَِّذيَن  تعالى:  الله  يقول  هذا  وفي  أكيد، 

َمَعُه  أُنِْزَل  الَِّذي  النُّوَر  َواتََّبُعوا  َونََصُروُه  ُروُه  َوَعــزَّ ِبِه 
أما  اآلية157(،  من  )ألعراف:  الُْمْفلُِحوَن(  ُهُم  أُولَِئَك 
االستخفاف به وبما جاء به فما هو من الكفر ببعيد، 
بل هو كفر عتيد، وعقوبته شديدة حتى لدى المسلم 
أَِباللَِّه  »...ُقْل  يقول سبحانه:  مؤمناً؛  فاعله  كان  لو  أو 
َوآيَاتِِه َوَرُسولِِه كُْنُتْم تَْسَتْهزِئُوَن، ال تَْعَتِذُروا َقْد كََفرْتُْم 

بَْعَد إِيَمانِكُْم«)التوبة: 66-65(.
يقول توماس كارليل في كتاب األبطال: »أرى في 
محمد صلى الله عليه وسلم آياٍت على أشرف المحامد 
وأكرم الخصال، وأتبين فيه عقاًل راجًحا، وفؤاًدا صادًقا، 
أو  فحاًل،  شاعًرا  لكان  شاء  لو  عبقريًّا،  قويًّا  ورجــاًل 
أصناف  أي صنف من  أو  ملكًا جلياًل،  أو  بطاًل،  فارًسا 
األبطال«.. »لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير؛ ابن 
النفس،  العظيم  المقلتين،  المتوقِّد  والفلوات  الِقفار 
المملوء رحمة وخيًرا وحنانًا وبرًّا وحكمة وحجى وإربة 
ونهى؛ أفكاٌر غير الطمع الدنيوي، ونوايا خالف طلب 

السلطة والجاه«
فأرغم األعداء على االنقياد له واالعتراف بجميل 
أهل  هم  فها  سيرته،  يتأمل  لمن  ذلك  ويظهر  خلقه، 
من  أصحابه  وأذاقــوا  وطــردوه،  وعذبوه  بوه  كذَّ مكة 
تارة  حر  وبالسِّ تارة  بالجنون  واتهموه  ألوانًا،  العذاب 
النبي  فقال  الله،  به  ه  يسمِّ لم  بما  وه  وسمَّ أخــرى، 
صلى الله عليه وسلم: »أال تعجبون كيف يَصرُِف الله 
ًما، ويلعنون  عني شتَم قريٍش ولْعَنهم، يشتمون مذمَّ

ًما، وأنا محمد«. مذمَّ

من درر النظم 
يف حق المصطفى

من القصيدة
 المحمدية للماوردي

ٌد أَْشرَُف األْعَراِب والَعَجِم ُمَحمَّ
ٌد َخْيٌر َمْن يَْمِشي َعلَى َقَدِم ُمَحمَّ

ٌد باِسُط الَمْعُروِف َجاِمَعة ُمَحمَّ
ٌد صاِحُب اإلِْحساِن والكَرَِم ُمَحمَّ

ٌد تاُج ُرْسٍل اللِه قاِطَبة ُمَحمَّ
ٌد صاِدُق األٌْقَواِل والكَلِِم ُمَحمَّ

ٌد ثاِبُت الِميثاِق حاِفظُُه ُمَحمَّ
َيِم ٌد طيُِّب األْخالِق والشِّ ُمَحمَّ

ٌد ُخِبَيْت بالنُّوِر ِطيَنُتُه ُمَحمَّ
ٌد لَْم يََزْل نُوراً ِمَن الِقَدِم ُمَحمَّ

ٌد حاِكٌم بالَعْدِل ُذو َشرَف ُمَحمَّ
ٌد َمْعِدُن اإلنْعاِم َوالِحكَِم ُمَحمَّ

ٌد ِذكْرُُه ُروٌح ألَنُْفِسَنا ُمَحمَّ
ٌد ُشكْرُُه َفرٌْض َعلَى األَُمِم ُمَحمَّ

حجية السنة ووجوب االقتداء بالرحمة المهداة
إلى  اللجوء  دون  القرآن  فهم  يُتصور  ال  إنــه 
الشارح  هو  فحديثه  به،  جاء  الذي  الرسول  حديث 
السنة  فبواسطة  األدلة،  من  كثير  ذلك  وعلى  للقرآن، 
أخذ الصحابة أفعال الصالة ومواقيتها، إذ ال يوجد في 
القرآن تفصيل لمواقيت الصالة أو أحكامها، إنما اكتفى 
القرآن بإيجاب الصالة على المؤمنين فقال: »إن الصالة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا«، بينما نجد تفصيل 
أحكامها في السنة وفقا لحديث النبي صلى الله عليه 

وسلم: »صلوا كما رأيتموني أصلي« أخرجه البخاري.
الحج،  فرضية  عن  باإلخبار  القرآن  اكتفى  كما 
شرحها،  النبوية  السنة  فتولت  التفصيلية  أحكامه  أما 
عني  »خذوا  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قال  حيث 
مناسككم«، وكذلك الحال في الصيام وبقية العبادات، 
القرآن  نفهم  أن  نستطيع  ال  إننا  نقول  ذلك  وعلى 
بدون السنة، وما يقال من أن القرآن اشتمل على كل 
القواعد والمبادئ  بهذا االشتمال هو  فالمقصود  شيء 
التي  العامة  القواعد  يعرض  القرآن  أن  أي  األساسية، 
فهي  والتطبيقات  التفصيالت  أما  الدين،  عليها  ينبني 
متروكة للسنة بدليل قوله تعالى: »وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم« النحل: 44، فاآلية واضحة 

الداللة على مهمة الرسول في شرح القرآن وتفصيله.
وقد اتفق علماء األمة على أن السنة بمجموعها 
حجة ومصدر من مصادر األحكام واستدلوا على ذلك 
عصر  في  عاشوا  الذين  الصحابة  وإجماع  القرآن،  من 

النبي وتلقوا عنه مبادئ الدين.
أما أدلة القرآن التي توجب اتباع النبي فنذكر منها 

األمثلة اآلتية:
إِال  ُهَو  إِْن  الَْهَوى،  َعِن  يَْنِطُق  »َوَما  تعالى:  قال 
َوْحٌي يُوَحى« النجم: 3-4، فاآلية دليل على أن أقوال 
آتَاكُُم  أيًضا: »َوَما  إلهي؛ وقال  النبي صادرة عن وحي 
إِنَّ  اللََّه  َواتَُّقوا  َفانَْتُهوا  َعْنُه  نََهاكُْم  َوَما  َفُخُذوُه  الرَُّسوُل 
واضحة  اآلية  وداللة   ،7 الحشر:  الِْعَقاب«  َشِديُد  اللََّه 
على وجوب األخذ بكل ما أمر به النبي وما نهى عنه 

دون تفريق بين كونه قرآنا أو سنة.
َفاتَِّبُعونِي  اللََّه  تُِحبُّوَن  كُْنُتْم  إِْن  »ُقْل  أيضا:  وقال 
عالمة  جعلت  فاآلية   ،31 عمران:  آل  اللَُّه«  يُْحِبْبكُُم 
قوله  ومثلها  به،  والتأسي  النبي  اتباع  في  الله  محبة 
النساء:  اللََّه«  أَطَاَع  َفَقْد  الرَُّسوَل  يُِطعِ  »من  تعالى: 
80، وقوله: »َفال َوَربَِّك الَ يُْؤِمُنوَن َحتَّى يَُحكُِّموَك ِفيَما 
ا َقَضْيَت  َشَجَر بَْيَنُهْم ثُمَّ الَ يَِجُدوا ِفي أَنُْفِسِهْم َحرًَجا ِممَّ

َويَُسلُِّموا تَْسلِيًما« النساء: 65.
الصحابة  ومواقف  األحاديث  من  كثير  دّل  وقد 
ومنها  الكريم،  القرآن  آيات  عليه  دلت  ما  مثل  على 
بُسّنتي  »فعليكم  وسلم:  عليه  الله  صلى  النبي  قول 
أبو داوود  الَمْهِديِّين« أخرجه  الراشدين  الخلفاء  وُسّنة 
أنه  عنه  فروي  ترك سنته  النبي من  كما حذر  وغيره، 
ث  قال: »يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته يحدَّ
الله،  كتاب  وبينكم  بيننا  فيقول  حديثي  من  بحديث 
فما وجدنا فيه من حالل استحللناه، وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه، أال وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
هذا  في  فالتحذير  والدارمي؛  ماجه  ابن  أخرجه  الله« 
الحديث واضح من ترك سنته والعدول عنها والقول بأن 

القرآن وحجه يكفي.
مواقف  في  فيتضح  الصحابة  إجماع  دليل  وأما 
أنهم كانوا يبحثون عن أحكام للمسائل  عديدة تثبت 
لم يجدوها بحثوا في  فإن  القرآن،  تواجههم في  التي 
سنة النبي بعد وفاته، ومنها قصة أبي بكر في ميراث 
وسألته  خالفته  في  إليه  جّدة  جاءت  حيث  الجّدة، 
ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت 
شيًئا،  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  سنة  في  لك 
فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  حضرت  شعبة:  بن 
السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد  أعطاها 

بن  المغيرة  قال  ما  مثل  فقال  األنصاري  مسلمة  بن 
شعبة، فأنفذه لها أبو بكر.

تكتسب السنة أهميتها من صدورها عن الرسول 
كان  فإذا  الله،  عن  مبلغا  بصفته  أي  الرسولية،  بصفته 
عن  يصدر  فما  الخالق  اإلله  بصفته  الله  هو  المشرع 
الرسول بصفته الرسولية هو في الحقيقة صادر عن الله 
بحكم  الرسول  عن  تصدر  التي  التصرفات  أما  تعالى، 
السنة،  تعريف  في  داخلة  فليست  البشرية  طبيعته 
كان  المثال  سبيل  فعلى  واًجبا،  ليس  بها  واالقتداء 
القرع(، وهذا ال يجعل  الدبّاء )أي  الرسول يحب أكل 
من أكل الدباء سنة ُمتبعة.. أما عالقة السنة بالقرآن من 

جهة التشريع فتتنوع على ثالثة أنواع، هي:
يأتي  أن  بمعنى  الكريم:  للقرآن  السنة  تأكيد   1-
أيضا  ذلك  من  السنة،  تؤكده  ثم  القرآن  في  أمر  ذكر 
قول الله تعالى: »إِنََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة« الحجرات: 10، 
ومنها  كثيرة،  أحاديث  في  تأكيده  جاء  المعنى  فهذا 
المسلم«  أخو  »المسلم  وسلم  عليه  الله  صلى  قوله 
توادهم  في  المؤمنين  »مثل  وقوله:  البخاري،  أخرجه 
وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى 
والسهر«  بالحمى  األعضاء  باقي  له  تداعى  عضو  منه 

أخرجه مسلم.
أي  الكريم:  القرآن  في  جاء  لما  السنة  بيان   2-
عاما،  أو  القرآن مجمال  في  جاء  أمراً  السنة  تفّصل  أن 
السنة ألحكام الصالة، فالله تعالى يقول في  كتفصيل 
الَة كَانَْت َعلَى الُْمْؤِمِنيَن ِكَتابًا َمْوُقوتًا«  كتابه: »إِنَّ الصَّ
الَة« النور: 56، كما  النساء: 103، ويقول: »َوأَِقيُموا الصَّ
على  محافظتهم  حيث  من  المؤمنين  تعالى  يمتدح 
الصالة فيقول: »َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلََواتِِهْم يَُحاِفظُوَن« 
ركعاتها  وعدد  الصالة  أوقات  بيان  أما  المؤمنون:9، 
وأركانها وواجباتها وشروطها فال نجد له تفصيال إال في 
السنة الشريفة، فلوال بيان السنة ما عرفنا كيف نصلي.
القرآن:  في  ليست  جديدة  أحكام  تشريع   3-
»أن  الحديث:  في  ورد  فقد  الفطر،  ذلك صدقة  مثال 
الفطر  زكاة  فرض  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
والحر،  العبد  على  شعير  من  صاًعا  أو  تمر  من  صاًعا 
والذكر واألنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر 
أخرجه  الصالة«  إلى  الناس  خروج  قبل  تؤدى  أن  بها 
ومع  القرآن،  في  موجوًدا  ليس  الحكم  فهذا  البخاري، 
ذلك فحكمه واجب بإجماع المسلمين بناًء على هذا 

الحديث الصحيح.
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هي رياضة تتكون من عدة مهارات فنيه مختارة ضد 
المهارات الفنية لعدة ألعاب الدفاع عن النفس« الكراتيه، 

المالكمة، المصارعة، الجو دو، الكيك بوكسنغ .
تـــــــــاي  مقاطع:  ثالث  من  كلمه  والتايكونجتسو 
جتســــو  قبضـــة،  وتعني  كــــــوان  قـــــــدم؛  وتعني 

وتعني قتال الشوارع.
والتايكونجتسو: هي عبارة عن مجموعة من حركات 
ومسكات وتكسير مفاصل وتخليص سالح وفيها شيء من 
الجمباز، وهي من األلعاب الخطيرة ألنها تعتبر من قتال 

الشوارع.
وتعتبر التايكونجتسو دفاعية قبل أن تكون هجومية 
األخرى  القتالية  الرياضات  وبين  بينها  فرق  وهناك 
الهجومية، ومثال ذلك: إذا وقع العب في رياضة هجومية 
المأزق  هذا  من  التخلص  يستطيع  لن  فإنه  مأزق؛  في 
بسهولة وسرعة، بعكس فن التايكونجتسو حيث يستطيع 
عندما  أو  الخصم،  به  يمسك  عندما  الهجوم  بدأ  الالعب 
اللعبة في  السالح، لقد بدأت وانتشرت هذه  يرفع عليه 
من  كل  إلى  توسعت  كما  كبير  بشكل  الشقيق  األردن 

إيطاليا وكندا.
لقد تم ابتكار رياضة التايكونجتسو ووضع األساليب 
والخبير  المدرب  قبل  من  النفس  عن  للدفاع  المهارية 
الدولي الماستر أحمد أبو عثمان، وكان له الفضل الكبير 
في وضع حجر األساس لهذه اللعبة من أجل استخدامها 
للدفاع عن النفس أثناء القتال في الشارع، وكان ذلك في 
عام 1983م، وقد تتضمن أسلوب قتال الشوارع مزيج من 
بعدة  الخصم  ورمي  الخصم  ومسك  والركالت  اللكمات 

طرق وأساليب فنية.
المعارك  في  الرياضة  هذه  استخدام  الممكن  ومن 
اليد  استعمال  الجندي  بمقدور  يكون  حيث  والحروب 
ضد  للدفاع  عالية  فنية  ومــهــارات  بأساليب  والقدم 
فن  الجندي  يتعلم  كما  والسيف(  والسكين  )المسدس 

استخدام العصا والننشاكو للدفاع عن النفس.
أسلوب  بنشر  عثمان  أبو  العربي  الكابتن  بدأ  لقد 
التايكونجتسو من خالل التدريب في مدينة )تريسا( في 
تتلمذ على يديه مدربين قادرين على نشر  إيطاليا وقد 

هذه اللعبة بأساليبها الفنية.
رياضة  بتدريب  بــدأ  األردن  إلــى  عودته  وبعد 
م1996  عام  حتى  ومراكز  أنديه  عدة  في  التايكونجتسو 
وأجنبية  عربية  دول  عدة  من  تالميذ  بتدريب  قام  كما 
لرياضة  سفراء  فأصبحوا  األردن  في  وجودهم  خالل 
التايكونجتسو في بلدانهم »سوريا، مصر، فلسطين، ليبيا، 
السويد،  إيطاليا،  الفلبين،  اإلمارات،  السعودية،  العراق، 

أوزبكستان، كندا”.
وفي عام )1997م( تم وضع قواعد القانون الدولي 
لرياضة التايكونجتسو للدفاع عن النفس، وذلك من أجل 
طريقة  على  يحتوي  للمنافسات،  حلبة  نظام  اعتمادها 
الفئات  حسب  الفوز  وأحكام  النقاط  واحتساب  اللعب 
الدولي  القانون  قواعد  وضع  تم  كما  وأوزانها  العمرية 
يحتوي  والذي  الفردي  اإليقاعي  القتالي  الجمباز  لنظام 
الفوز  وأحكام  النقاط  واحتساب  المباريات  نظام  على 

حسب الفئات العمرية وأوزانها.

حركات التايكونجتسو وأساليبها

“المراوغة والليونة والجمباز، التخلص من أي مسكة 

باليد  القتال  األسلحة؛  ضد  القتال  المفاصل،  تكسير  مع 
والقدم.

لباس رياضة التايكونجتسو

الشوارع؛  قتال  في  استعماله  يتم  األحمر  »اللون 
اللون  الالعـــــــــب؛  ضد  استعماله  يتم  األزرق  اللون 

األسود خطين احمر وازرق لالحتــــــــــــراف.

حركات الهجوم والدفاع

األساسية  الحركات  تقسم  التايكونجتسو  رياضة  في 
وأساليبها إلى عدة أقسام:

20حركة؛  القدم  حركات  30حركة؛  البنش  “حركات 
20حركة؛  المسدس  حركات  20حركة؛  السكين  حركات 
حركات العصا 15حركة؛ حركات الكرسي 15حركة؛ حركات 
150حركة؛  الالعب  ضد  حركات  50حركة؛  المسكات 

حركات االحتراف 50حركة.

األحزمة لرياضة التايكونجتسو

بعد  األصفر  الحزام  األبيض؛  بالحزام  الالعب  “يبدأ 
شهرين؛ الحزام األخضر بعد األصفر بثالثة شهور؛ الحزام 
األزرق بعد األخضر بثالثة شهور؛ الحزام البني بعد األزرق 
بستة  البني  بعد  العادي  األسود  الحزام  شهور؛  بأربعة 
العادي  األسود  بعد  زرقاء  نجمة  األسود  الحزام  شهور؛ 
األسود  بعد  أزرق  نجمتين  األسود  الحزام  بثمانية شهور؛ 
بعد  زرقاء  نجم  ثالث  األسود  الحزام  بسنة؛  زرقاء  نجمة 
ثالث  بعد  حمراء  نجمة  األسود  الحزام  بسنة؛  نجمتين 
بعد  احمر  نجمتين  األســود  الحزام  بسنة؛  زرقــاء  نجم 
حمراء  نجم  ثالث  األسود  الحزام  بسنة؛  الحمراء  النجمة 
بعد نجمتين احمر بسنة؛ الحزام األسود نجمة فضية بعد 
ثالث نجم حمراء بسنة؛ الحزام األسود نجمة ذهبية بعد 
النجمة الفضية بسنتين؛ الحزام الذهبي الكامل يتوسطه 
الحزام  وهذا  األحزمة؛  بعدد  سوداء  نجمة  عشر  خمسة 
للتايكونجتسو  العالمية  المنظمة  لرئيس  إال  يعطى  ال 

المؤسس فقط.
في  للعبة  فني  عرض  إقامة  تم   )2005( عام  وفي 
للجنة  الفنية  اللجنة  بإشراف  األردنية  الجامعة  صالة 
األولمبية األردنية، وقد نال هذا العرض إعجاب الحضور، 
اللعبة  العتماد  الرسمية  اإلجراءات  عمل  ذلك  بعد  وتم 

رسميا تحت مظلة أحد اتحادات الدفاع عن النفس.
وقد وافق االتحاد األردني للجودو على تشكيل لجنة 
لرياضة التايكونجتسو بجلسته رقم 2 تاريخ 2006/5/2م.

رياضة التايكونجتسو للدفاع عن النفس للهواة

من  النفس  عن  للدفاع  التايكونجتسو  رياضة  تعتبر 
من  مترابطة  بأساليب  تتميز  التي  الحديثة  الرياضات 
الناحية الهجومية والدفاعية حيث يمتزج الهجوم والدفاع 
لهذه  الممارسين  على سالمة  يحافظ  دولي  قانون  ضمن 

الرياضة.
اللكمات  على  الرياضة  لهذه  الممارس  يتدرب 
الصاعدة  الجانبية،  »المستقيم،  مثل  اليدين  بواسطة 
تلك  بتوجيه  الخصم فقط؛ حيث ال يسمح  باتجاه جسم 
الممارس  يتدرب  وكذلك  والــرأس،  الوجه  إلى  اللكمات 
أنواعها  بشتى  الركالت  أداء  على  التايكونجتسو  لرياضة 

حيث يسمح للضارب توجيه تلك الركالت باتجاه الوجه، 
الرأس، الرقبة، الجسم من األمام، الفخذ.

مركبة  فنية  مجموعات  وضع  تم  لذلك  باإلضافة 
دفاعية مضادة للكمات والركالت تعتمد على أسلوب فني 
مهاري يعتمد على مسك اليد أو القدم التي تؤدي المهارة 
وتثبيته  رميه  أو  الخصم  وضرب  الركلة  أو  اللكمة  مثل 
فن  نظام  ضمن  ذلك  وكل  الدولي  القانون  قواعد  ضمن 

الحلبة للهواة.
لرياضة  الفنية  المهارات  من  الثاني  النوع  أما 
القتالي  الجمباز  هو  النفس  عن  للدفاع  التايكونجتسو 
اإليقاعي الفردي والذي يتضمن أداء حركات جمباز قتالية 

أساسية ضمن قانون دولي خاص بهذا النظام.
لرياضة  أردنية  لجنة  تشكيل  تم   2006 عام  في 
االتحاد  مظلة  تحت  النفس  عن  للدفاع  التايكونجتسو 
ما  تتضمن  عمل  خطة  وضعت  والتي  دو  للجو  األردني 

يلي:
ترقية(  إنعاش،  )صقل،  للحكام  دورات  عقد   1-

للجنسين.
ترقية(  إنعاش،  )صقل،  للمدربين  دورات  عقد   2-

للجنسين.
لمختلف  السوداء  األحزمة  اختبارات  إجــراء   3-

الدرجات.
-4 تشجيع اللقاءات الودية والبطوالت بين المراكز 

واألندية الممارسة لرياضة التايكونجتسو.
-5 وضع جدول للبطوالت الرسمية الخاصة باللجنة 
األندية  بطولة  المفتوحة،  المملكة  بطولة  ومنها  األردنية 

والمراكز، والبطوالت االحتفالية بالمناسبات الوطنية.
-6 وضع خطة إعالمية لتسويق اللعبة ونشرها من 

أجل جلب الموارد المالية للنهوض باللعبة.
عالمية  منظمة  تسجيل  تم  أيضا  2006م  عام  وفي 
األسماء  ضمن  النفس  عن  للدفاع  التايكونجتسو  لرياضة 
التجارية العالمية في وزارة الصناعة والتجارة تحت اسم 
)المنظمة األردنية العالمية لرياضة التايكونجتسو( حيث 
أجل  من  سنتين  لمدة  مؤقت  إدارة  مجلس  تشكيل  تم 
للدفاع  التايكونجتسو  رياضة  وتطوير  نشر  على  العمل 
والحكام  للمدربين  دورات  عقد  خالل  من  النفس  عن 
في األردن والدول الممارسة لهذه الرياضة؛ كان آخر تلك 

الدورات للحكام والمدربين في سوريا خالل شهري آذار 
وأيار لعام 2006م.

الحلبة:

-1 تتألف الحلبة من البساط األرضي مربع الشكل، 
على أال يقل طول الضلع فيه عن 6 أمتار مربعة وأال يزيد 
المباريات على حلقة  إقامة  عن 8 أمتار مربعة، ويمكن 
ومحكمة  مجدولة  حبال  بأربعة  محاطة  الشكل  مربعة 
للحماية  ملونة  بدروع  المغطاة  الزوايا  عند  تثبت  الشد 
و 80سم  األول  للحبل  الحلبة 40سم  أرضية  مرتفعة عن 
الثالث و150 سم للحبل  الثاني و120 سم للحبل  للحبل 
الرابع وتحكم بواسطة الصقين على كل جانب من الحلقة.
-2 يجب أن تكون الطبقة األرضية للحلبة أو الحلقة 
عن  تقل  ال  بسماكة  المضغوط  اإلسفنج  من  مرن  بسان 

5سم وان ال تزيد عن 7سم.
-3 الخدمات التي يجب توفرها عند كل زاوية من 

زاوية المتبارين في الحلبة:
أ/3 – لكل متباري سطل ماء فارغ وكرسي وزجاجة 

ماء وأدوات إسعاف أولية.
للقضاة  طاوالت  البطولة:  على  للمشرفين   – ب/3 
حول الحلبة أو الحلقة، طاوالت للجنة الحكام و)الجوري( 
والطبيب والميقاتي، مذياع داخلي، ساعتي توقيت، أوراق 
تسجيل للقضاة، قرطاسيه لجنة الحكام، قرطاسيه اللجان 

المشرفة واللجنة اإلعالمية والصحافة.
-4 يتم وضع خطين متوازيين في الحلبة أو الحلقة 
على يمين ويسار لجنة التحكيم )الجوري( على بعد 3م 
صغيرة  دائرة  وضع  ويتم  الطرفين  من  النهاية  خط  من 

للحكم بينهما باتجاه لجنة الحكام )الجوري(.
حمراء  واحدة  زوايا  أربعة  الحلقة  أو  للحلبة   5-
لالعب  زرقاء  وواحدة  األحمر،  بالركن  الموجود  لالعب 
الموجود بالركن األزرق، باإلضافة لزاويتين باللون األبيض 
تكون  حيث   ) محايدة  زوايا  البيضاء  الزوايا  وتعتبر   (
مخصصة لدخول الطبيب عند الحاجة ودخول الحكم قبل 

دخول الالعبين الى الحلقة.

باختصار(   GPU )أو  الرسومات  معالجة  وحــدة 
األجزاء  من  نقله  يتم  ما  كل  مع  التعامل  عن  مسؤولة 
المتصلة؛  الشاشة  إلى  الشخصي  للكمبيوتر  الداخلية 
سواء كنت تلعب أو تعدل فيديو أو تحدق ببساطة في 
خلفية سطح المكتب، يتم عرض كل شيء بواسطة وحدة 

معالجة الرسومات.
بالضبط،  الرسومات  معالجة  وحدة  ماهية  سننظر 
وكيف تعمل وأفضل بطاقة رسومات لأللعاب والتطبيقات 

التي تحتاج وحدة معالجة رسومية متقدمة.
لعرض  متقدمة  بطاقة  إلى  الواقع  في  تحتاج  ال 
كمبيوتر  جهاز  لديك  كان  إذا  الشاشة؛  على  المحتوى 
معالجة  وحدة  على  يحتوي  أنه  األغلب  فعلى  محمول، 
مجموعة  من  جزء  أنها  اي   – مدمجة   )GPU( رسومات 
قوة  واألقل  األصغر  الحلول  هذه  تعد  المعالج؛  شرائح 
منخفضة  واألجهزة  المكتب  سطح  لبيئة  مثالية  واألكثر 

الطاقة.
المحمول  الكمبيوتر  ألجهزة  بالنسبة  الحظ  لسوء 
قد  الكمبيوتر،  أجهزة  مالكي  وبعض  اللوحي  والكمبيوتر 
بهم خيار  الخاص  الرسومات  ترقية معالج  ال يكون خيار 
متاح؛ سيؤدي ذلك إلى ضعف األداء في األلعاب )وتحرير 
الفيديو، وما إلى ذلك( ويتطلب ذلك منك ضبط إعدادات 
جودة الرسوم للحد األدنى؛ بالنسبة ألولئك الذين لديهم 
كمبيوتر شخصي، سيكون ترقية البطاقة الرسومية ممكنا، 

وستتمكن من نقل تجربة اللعب إلى المستوى التالي.

CPU vs GPU المعالج الرسومي والمعالج العادي

يحوي الحاسب )على اختالف أنواعه( وحدة معالجة 
كان  إذا   GPU إلى  نحتاج  فلماذا   ،CPU قوية  مركزية 

لدينا بالفعل وحدة معالجة مركزية قوية؟
التعامل  الرسومات  ببساطة يمكن لوحدة معالجة   
األرقام والحسابات؛ هذا هو سبب  الكثير من حيث  مع 
االعتماد عليها لتشغيل »مخ« اللعبة وكل ما يأتي معه، أو 
تطبيق مكثف مثل مجموعة تحرير الفيديو، يمكن للعدد 
الهائل من النوى الموجودة على لوحة GPU التعامل مع 

جميع العمليات في وقت واحد.
هذا هو السبب في أن منجمي البيتكوين يعتمدون 
على معالج الجرافيكس الموثوق بهم للحصول على القوة 
معالجة  وحدة   GPGPU بـ  يعرف  ما  وهذا  المطلقة، 
المعالجة  وحدة  من  كل  تعد  العامة؛  لألغراض  الرسوم 
المعالجات  من  الرسومات  معالجة  ووحــدة  المركزية 
الدقيقة القائمة على شرائح السليكون، لكنهما مختلفتان 
لكن  مختلفة؛  ألدوار  استخدامهما  ويتم  أساسي  بشكل 
دعونا ال نشغل وحدة المعالجة المركزية كثيرًا؛ لن تقوم 
الرسومات؛  معالجة  وحدة  على   Windows بتشغيل 
كمبيوتر  جهاز  أي  عقل  هي  المركزية  المعالجة  وحدة 
أمر  المعقدة، وهو  المهام  وتتولى مجموعة متنوعة من 

ال تستطيع وحدة معالجة الرسومات القيام به بكفاءة.
ووحدة  المركزية  المعالجة  وحــدة  أن  في  فكر 
سيكون  فاألول  والقوة،  الدماغ  تشبه  الرسومات  معالجة 
الحسابية  العمليات  من  العديد  على  العمل  على  قادًرا 
الرسومات  معالجة  تكليف وحدة  بينما سيتم  المختلفة؛ 

النوى  الرسومات وتركيز جميع  البرنامج بتقديم  بواسطة 
المتاحة على مهمة محددة في متناول اليد.

يتم تشغيل بطاقة الرسومات عندما تحتاج إلى قدر 
هائل من الطاقة في مهمة واحدة )لكنها معقدة للغاية؛ 

ألن الرسومات والبرامج الهندسية غاية في التعقيد(.

أهم الشركات المصنعة للمعالجات الرسومية

معالجة  وحدة  سوق  على  كبيران  اسمان  يهيمن 
الرسومات: AMD و NVIDIA. كان سابًقا ATI وبدأ في 
األصل بعالمة Radeon التجارية في عام 1985م، ظهرت 
NVIDIA وأصدرت أول GPU في عام 1999م، انقضت 
AMD واشترت ATI مرة أخرى في عام 2006م، وهي 
اآلن تنافس NVIDIA و Intel على جبهتين مختلفتين؛ 
في الواقع لم يكن يوجد الكثير الذي يفصل بين AMD و 
NVIDIA عندما يتعلق األمر بوحدة معالجة الرسومات 
فقد كان األمر يتعلق بشكل أساسي بالتفضيل الشخصي.

خالل  من  األمــور  تحسين  في   NVIDIA بــدأت 
 AMD التي تم إصدارها حديثًا، ولكن GTX 10 سلسلة
تطرح  أن  المتوقع  ومن  معقولة  بأسعار  منافسين  تقدم 
في  ما  وقت  في  بها  الخاص  المتطور  الرسومات  حل 
طريق  على  عموًما  الشركات  تعمل  القريب؛  المستقبل 
لمعالجة  الخاصة  حلولهما  كالهما  وتطلق  مواٍز،  سريع 
سبيل  على  التزامن،  ومراقبة  الرسومات  معالجة  وحدة 
الذين   Intel مثل  دوًرا  األخرى  األطراف  تلعب  المثال: 
نفكر  عندما  لكن  بهم،  الخاص  الرسومات  حل  يطبقون 
أو   AMD بين نختار  فإننا  بطاقة رسوميات،  بشراء  اآلن 

.NVIDIA

نظرة إلى داخل المعالج الرسومي

نتفق اآلن أن وحدة معالجة الرسومات )GPU( هي 
أقوى مكون داخل الكمبيوتر، ويأتي جزء كبير من قدرتها 
من احتوائها على VRAM أي ذاكرة الوصول العشوائي 

بتخزين  للوحدة  هذه  الذاكرة  وحدات  تسمح  للفيديو؛ 
المرور عبر  إلى  الحاجة  البيانات واستالمها بسرعة دون 
العشوائي  الوصول  ذاكرة  إلى  المركزية  المعالجة  وحدة 
للفيديو  العشوائي  الوصول  ذاكرة  األم؛  باللوحة  المتصلة 
منفصلة  بك  الخاصة  الرسومات  بطاقة  تستخدمها  التي 
جهاز  عليها  يعتمد  التي  العشوائي  الوصول  ذاكرة  عن 

الكمبيوتر.
من   DDR4 ذاكــرة  يدعم  الذي  النظام  يستطيع 
العشوائي  الوصول  ذاكرة  مع  رسومات  بطاقة  تشغيل 
على  الموجودة   VRAM ذاكــرة  تُستخدم  GDDR5؛ 
بطاقة الرسومات لتخزين البيانات والوصول إليها بسرعة 
لعرض  المؤقت  التخزين  إلى  باإلضافة  البطاقة،  على 
أيًضا في  الذاكرة  تساعد  الشاشة؛  لعرضها على  اإلطارات 
مكافحة التعرجات لتقليل تأثير »الحواف الخشنة« على 
الشاشة من خالل تقريب البيانات ومحاولة جعل الصور 

تبدو أكثر سالسة.
البكسل  وحدات  جعل  تعني  الشاشة  دقة  زيادة 
البشرية  العين  أكثر عدًدا وأصغر، وبالتالي يصعب على 
 Apple من ”Retina“ تمييزها عن بعضها، فكر شاشات
إال إذا نظرت عن كثب؛ يتطلب عرض محتوى مثل األلعاب 
بدقة أعلى مزيًدا من الطاقة من وحدة معالجة الرسومات 
نظرًا ألنك تحتاج إلى الوحدة بشكل أساسي لضخ المزيد 
من البيانات، وكل هذه البيانات تتطلب الكثير من األنوية 

أو المعالجات.
هذا هو السبب في أن بطاقات الرسومات الحديثة 
األساسي  العدد  يعد  النوى؛  هذه  من  ومئات  مئات  بها 
معالجة  وحدة  يجعل  الذي  الرئيسي  السبب  هو  الهائل 
الرسومات أقوى بشكل كبير من وحدة المعالجة المركزية 
مع العدد المحدود من النوى عندما يتعلق األمر بإخراج 
البكسل؛ في حين أن النوى نفسها غير قادرة على تشغيل 
مجموعة متنوعة من العمليات الحسابية التي يجب أن 
تقوم بها وحدة المعالجة المركزية كل ثانية، إال أنها رائدة 

في عمليات الرسومات الخاصة بها.

التبريد في المعالجات الرسومية

االستفادة من كل هذه القوة الحسابية الخام يعني 
أن هناك الكثير من الكهرباء التي تمر عبر وحدة معالجة 
الرسومات، والكثير من الحرارة؛ يتم قياس كمية الحرارة 
التي تنتجها بطاقة الرسومات )أو المعالج لهذه المسألة( 
بوحدة الطاقة الحرارية )أو TDP لالختصار( والواط، هذا 
ليس مقياًسا مباشرًا الستهالك الطاقة، لذلك إذا كنت تنظر 
 180W الجديد الالمع ورصدت تصنيف GTX 1080 إلى
TDP، فهذا ال يعني أنه سيتطلب 180 واط من التيار من 

مزود الطاقة الخاص بك.
تحتاج  ألنك  ببساطة  القيمة  بهذه  تهتم  أن  يجب 
إلى معرفة مقدار التبريد الذي ستحتاجه داخل البطاقة 
مع  الرسومات  معالجة  وحدة  رمي  يتسبب  قد  وحولها، 
TDP أعلى في علبة محكمة مع تدفق هواء محدود في 
حدوث الكثير من المشاكل، خاصة إذا كنت تملك وحدة 
ربما  الحالة  معالجة مركزية قوية ومبرًدا ألنك في هذه 
تستخدم أقصى خرج لوحدة الطاقة )مزود الكهرباء( في 

الحاسب الخاص بك.

معايير اختيار معالج رسومي

التقنية(  )أو  األساسي  النظام  المعمارية:  الهندسة 
التي تعتمد عليها وحدة معالجة الرسومات، يتم تحسين 
أجيال  مدى  على  الشركات  قبل  من  عام  بشكل  هذا 
البطاقات، ومن األمثلة على ذلك هندسة Polaris الخاصة 

.AMD بـ
مدى  هذا  يحدد  للذاكرة:  الترددي  النطاق  عرض 
من  االستفادة  في  الرسومات  معالجة  وحــدة  كفاءة 
ذاكرة  كل  لديك  يكون  أن  يمكن  المتاحة،   VRAM
GDDR5 في العالم، ولكن إذا كانت البطاقة ال تحتوي 
فعال،  بشكل  جميًعا  الستخدامها  الترددي  النطاق  على 
الذاكرة  واجهة  بأخذ  محسوبة  الزجاجة،  عنق  فستواجه 

في الحسبان.
معدل تعبئة النسيج: يتم تحديده من خالل الساعة 
المتوفرة  الخرائط  رسم  وحدات  في  مضروبة  األساسية 
في  تركيبها  يمكن  التي  البكسالت  عدد  إنه   )TMU(

الثانية.
)أو  المتوازية  النوى  عدد  المعالجات:   / النوى 

المعالجات( المتوفرة على البطاقة.
وحدة  ساعة  لسرعة  مطابقة  األساسية:  الساعة 
المعالجة المركزية، بشكل عام، كلما زادت هذه القيمة 
في   )GPU( الرسومات  معالجة  وحــدة  سرعة  زادت 
نهائية  مقارنة  األحوال  من  حال  بأي  ليست  إنها  العمل، 

بين البطاقات، ولكنها مؤشر قوي.
SLI / CrossFire: فلمن يحتاج إلى مزيد من القوة 
لتقديم  وربطهما  متوافقين   GPU وحدتي  بشراء  يقوم 
هي   CrossFire و   SLI البكسل  وحــدات  من  المزيد 
تقنيات NVIDIA و AMD التي تسمح لك بتثبيت أكثر 

من بطاقة GPU وتشغيلها جنبًا إلى جنب.

رياضة وفن التايكونجتسو القتاليةوحدة المعالجات الرسومية أو المعالج الرسومي
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من المعروف أن اإلبل تأكل العشب، ولكن في بعض األحيان قد يضطر إلى أن يأكل أفعى في حاالت 
الماء لكنه ال يشربه لئال يسري السم في  بالعطش الشديد بسبب حرارة السم، فيقف على  نادرة، فتشعر 

جسده ويموت.
وتبقى اإلبل متحملة الظمأ لثمان ساعات حتى تفرز عينه عصارة الدمع فتخزنه في خور )كيس صغير( 

داخل جفن العين يخزن دموع العين المتكونة من حرارة أكل األفعى.
هذا الدمع يختلف عن كل الدموع، حيث جعل الله فيه خاصية طبية، فقطرة واحدة من هذا الدمع 

تعالج لدغة األفعى!
هذه الحقيقة المكتشفة اليوم اختزلتها المعرفة والثقافة العربية قبل اثني عشر قرناً ومن خالل التجربة: 

»ودمع اإلبل ترياق مجرب لعضة األفعى«.

تتكون األرض من سبع طبقات، وتتمثل الطبقات السبعة للكرة األرضية في القشرة األرضية الرقيقة على 
السطح، والتي ال يتجاوز سمكها في قاع المحيطات ال ٨ كيلومتر مربع، وتسمى القشرة المحيطية، بينما يبلغ 

سمك القشرة األرضية تحت القارات حوالي 3٠ كيلومتر مربع وتسمي القشرة القارية.
ثم تأتي الطبقة الثانية لألرض وهي الغالف الصخري، ويليه ثالث طبقات وهي طبقات الوشاح )الوشاح 
األعلى، والوشاح األوسط، ومن ثم الوشاح السفلي( ثم تأتي النواة الخارجية كطبقة سادسة من طبقات األرض 

السبعة ثم النواة الداخلية، وهي الطبقة السابعة والتي تعطي األرض المجال المغناطيسي لها.

من الغرائب
طبقات األرضدموع اإلبل ترياق لدغ األفاعي

حصل الباحث اليمني محمد محمد عيسى على درجة الدكتوراه في 
اإلدارة العامة من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة مع مرتبة 
الشرف األولى، عن رسالته الموسومة ب » أثر الحوكمة اإللكترونية في 
والتأمينات  المدنية  الخدمة  وزارة  حالة  )دراسة  البشرية:  الموارد  تنمية 

في اليمن(.

حصل الباحث األستاذ المساعد بكلية التربية جامعة صنعاء على درجة  
اآلداب  كلية  من  القرآن  وعلوم  التفسير  في  األولى  الشرف  بمرتبة  الدكتوراه 

جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية عن أطروحته الموسومة بعنوان:
» تعزيز األمن الفكري في القرآن الكريم« دراسة في التفاسير المعاصرة”.

الرسالة  على  والحكم  المناقشة  لجنة  أشادت  العلنية  المناقشة  وفي 
مهما  مرجًعا  البحث  عدت  حيث  الباحث،  بذله  الذي  العلمي  بالمجهود 
ينبغي للباحثين أن يستفيدوا منه، وأوصت بطباعته وتوزيعه على الجامعات 
بتعزيز  تمثل  األهمية  وشديد  معاصرًا  علميًا  موضوًعا  تناول  كونه  المختصة، 

األمن الفكري في القرآن الكريم.

 الباحث كان مديرًا ألمن تريم، حصل الخميس الموافق 2022/6/9م، 
على درجة الدكتوراه في علوم الشرطة من كلية الدراسات العليا بأكاديمية 
عن  بالتبادل  والتوصية  الشرف  مرتبة  مع  جدا«  »جيد  بتقدير  الشرطة، 
رسالته الموسومة »الدور الوقائي للشرطة في مكافحة التطرف الفكري- 

دراسة مقارنة”
وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالبحث والباحث وجهوده العلمية 
ومنحها  وبقبولها  بنشرها  وأوصت  الدراسة  إليها  توصلت  التي  وبالنتائج 

الدرجة العلمية.. 

الدكتوراه مع مرتبة الشرف
 للباحث اليمني العقيد/ عبد العالم حسين الفقيه

الدكتوراه مع مرتبة الشرف 
للباحث اليمني محمد محمد عيسى

الدكتوراة مع مرتبة الشرف
 للباحث اليمني على صالح المسوري

وتنظيم  الجسم،  في  السوائل  مستويات  على  المحافظة  في  تساهم 
دوراً  تلعب  كما  الخلية؛  وخارج  داخل  والفضالت  الغذائية،  العناصر  حركة 
إلى  باإلضافة  العضالت،  وانقباض  القلب،  انتظام ضربات  على  المحافظة  في 
استجابة الخاليا العصبية؛ يمكن أن تقلل من خطر تكّون حصوات الكلى؛ ضبط 
مستويات السكر في الدم: يحتوي الموز على البكتين وهي ألياف تعطي الموز 

قوامه وهيأته.
أحدها  بنوعيها؛  لأللياف  جيًدا  الموز مصدراً  يعتبر  الهضم:  تعزيز صحة 
النشا المقاوم الموجود في الموز غير الناضج وال يتم هضمه، بل يتحول لغذاء 
للبكتيريا النافعة في األمعاء، واآلخر وهو البكتين الموجود في الموز الناضج 

والذي يُعتقد بأنه يساهم في الوقاية من سرطان القولون.
إنقاص الوزن: يمكن اعتبار الموز من الفواكه قليلة السعرات الحرارية، 
والمغذية في آن معاً، كما أنه غني باأللياف المرتبطة بتعزيز اإلحساس بالشبع، 

مما يساهم في إنقاص الوزن؛ والوقاية من أمراض الكلى: أّن األشخاص الذين 
 50% بنسبة  الكلى  بأمراض  إصابتهم  خطر  قل  أسبوعياً،  موزات   6-4 تناولوا 

مقارنة مع الذين لم يتناولوها.
يُعرف  الرياضية:  للنشاطات  المصاحبة  العضلية  التشنجات  من  الوقاية 
وكربوهيدرات  معادن  يحتويه من  لما  للرياضيين،  المثالي  الغذاء  بأنّه  الموز 
منها  يعاني  التي  العضلية  بالتشنجات  اإلصابة  من  يقلل  الهضم، حيث  سهلة 
العديد من األشخاص، كما يُوفر تغذية مالئمة ومثالية قبل ممارسة التمارين 
الرياضية، وخاللها، وبعدها، وخصوصاً تلك الرياضات التي تعتمد على التحمل.

تعزيز صحة القلب: يحتوي الموز على عناصر غذائية مهمة جداً لصحة 
القلب، كفيتامين ج، والبوتاسيوم، وفيتامين ب6، والمغنيسيوم، ويعتبر تناول 
البوتاسيوم، وتقليل تناول الصوديوم أحد األنماط الغذائية لتعزيز صحة القلب 

واألوعية الدموية، وتخفيض ضغط الدم.

فوائد 
فاكهة 

الموز


