
إضـاءة

إن  الكرام  المواطنون  اإلخوة  أيها 

آفاق المستقبل رحبة وواعدة بالخير إن 

وأحزاباً:  أفراداً  الجميع  وعلى  الله،  شاء 

من  والعمل  الصغائر؛  كل  فوق  الترفع 

ونبذ  الوطنية،  الــوحــدة  تعزيز  أجــل 

والتطلع  الماضي،  وممارسات  أساليب 

اليمن  مصلحة  ووضع  المستقبل،  نحو 

مملوء  فالماضي  اعتبار؛  كــل  ــوق  ف

باألحزان واآلالم، ومن المهم أن يستلهم 

التسامح  فضيلة  الماضي  من  الجميع 

للعمل  جديد  مفهوم  وبلورة  والتعايش 

الوطني يجسد المصلحة الوطنية العليا؛ 

المجتمع  في  البناء  النقد  وممارسة 

والمكايدة  التربص  مفاهيم  عن  بعيداً 

السياسية الضارة بمصلحة الوطن وبعيداً 

عن أي ارتهان خارجي.
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هل ُيعقل بيع التأريخ بمزاد علني؟!
الدعوات غير السوية في الربيع المشؤوم بإسقاط النظام؛ وممارسة 
بفروعه  المشترك  اللقاء  قبل  من  ومنظم  ممنهج  بشكل  الدولة  هدم 
أدوار،  وتقاسم  وتخادم  بتكامل  اجتمعت  التي  والمتباينة  المتناقضة 
واتفقت سًرا وجهًرا على تدمير النظام واستهداف رموزه، وإغراق البالد 
بطوفان الفوضى وإعصار الدمار وعاصفة التخريب وزلزلة القيم واألخالق 
والمبادئ وحتى المعتقدات واألعراف والتقاليد؛ بدعم من أجنحة الظالم 
الواهمة  القوى  سفارات  في  اإلجرام  ومكاتب  الجغرافية  الحدود  خارج 

باالستعمار الجديد.
هدموا المعبد على رؤوس الجميع؛ وركنوا إلى الذين ظلموا، وخربوا 
نافل  ومن  الوطن؛  أعداء  وأيدي  بأيديهم  ومنجزاته  الشعب  مكتسبات 
القول أن نبين التفاوت في الجريمة بين مكون وآخر؛ جميعهم أجرموا 
ومشين،  فضيع  هو  ما  كل  بممارسة  تفوقت  الحوثية  المليشيات  لكن 
العزة  أخذهم  والنسل مع  الحرث  وأهلكت  الفساد؛  األرض  في  وعاثت 
باإلثم؛ فباؤوا بغضب من الله ثم من خلقه؛ ونتوقع لهم عاقبة أسوأ من 
عاد وثمود إن لم يعجلوا بالتوبة، ويطلقوا األسرى والمعتقلين، وينصفوا 
أبناء الشعب بجبر الضرر وإعادة ما سلبوه من حقوق وأمالك الشعب 
الخاصة والعامة، وتسليم القتلة والجناة للجان القضاء المحايد والعادل.

استولوا على حاضر الشعب بجبروت وطغيان وهتك وفتك وعدوان، 
الحربية  المتاحف  من  ومصادرتها  اآلثار  ببيع  التأريخ  طمس  وحاولوا 
األسنان  حدثاء  أدمغة  وغسل  الوعي  تزييف  على  مراهنين  والوطنية، 
النشء  عقول  في  المسمومة  أيديولوجيتهم  وغرس  األحالم؛  وسفهاء 
والموظفين  والخبراء  والمؤثرين  واألعيان  الوجهاء  أذرع  ولي  والشباب، 
التأريخ  عجلة  بعودة  طموحهم  تحقيق  في  لمساعدتهم  شتى  بوسائل 
القالع  وسجون  والمراود  والظلم  والمرض  والجهل  والفقر  الخوف  لعهد 
اليمن وصانع  موحد  بطي صفحة  ناهيكم عن هوسهم  البقاع؛  ورهائن 
الشهيد علي عبدالله صالح رغم  الزعيم  األمن والبناء والتنمية والسالم 
مؤسسات  إرشيف  من  وطاقمه  يخصه  ما  كل  أخفوا  إذ  عهده؛  عصرية 
الدولة، وسجالت وغرف المتاحف الوطنية؛ مسخرين أبواقهم بكل وسائل 
اإلعالم لقلب الحقائق واهمين أن بإمكانهم تغطية عين الشمس بغربال.

وتشتت  األحزاب  وتشظي  الشرعية  ذلك ضعف  كل  في  ساعدهم 
واألصدقاء،  األشقاء  وأطماع  الدولة،  مؤسسات  وتعطل  الوطنية،  القوى 
نجوم  وسطوح  الشرفاء،  الوطنيين  وإقصاء  والبغاء،  الشر  قوى  وانتقام 

الهمج والغوغاء.
من الكبائر السياسية والتاريخية والجرائم الوطنية الجسيمة تهريب 
لمافيات  والزئبق  والموميات  الثمينة  والمعادن  واألثار  المخطوطات 
مكوناتها  في  تشبه  مصالح  ولوبيات  خارجية  مخابرات  وأجهزة  دولية 
الدول؛  فوق  والنافذة  للقارات  العابرة  الجنسيات  متعددة  الشركات 
وبكل وقاحة فجة نجد آثار يمنية تباع بمزادات علنية في دول أوروبية 
وأخرى في كواليس ودهاليز السفارات والحقائب الديبلوماسية كظاهرة 
الوطنية  للمسؤوليات  حقيقي  غياب  على  تدل  وفظيعة  وقحة  وضيعة 
في  الشكلية  والسلطات  السلبية  الحكومتين  في  الرسمية  الجهات  لدى 
عدن وصنعاء؛ ومؤشر فعلي لشل قدرات من يملكون قليال من الوازع 

واالنتماء واإلحساس بواجب تجاه الشعب والوطن.
وطنًيا،  والء  ووجدانه  بقلبه  يزال  ال  ممن  ونتعشم  ونرجو  نأمل 
وبكيل  وحاشد  وهمدان  وسبأ  قحطان  ليمن  باالنتماء  حقيقًيا  وشعوًرا 
ومذحج وكندة ولخم وجذام أال يصمت وال يدس رأسه في التراب؛ بل 
يتحرك ضمن الحدود والقنوات المتاحة للتحقيق في جرائم نهب اآلثار 
وتهريبها، وتوثيق ما يمكن من معلومات ونتائج بحث وأرشفتها وتبادلها 
مع الوطنيين الشرفاء التخاذ خطوات جادة وعاجلة وفاعلة معالجة لهذا 

األمر.
يدخروا  ال  أن  المتنوعة  بمكوناته  الرئاسي  المجلس  من  نأمل  كما 
الجاد  والتحرك  الوطنية؛  القضايا  مجمل  تجاه  واجباتهم  بأداء  جهًدا 
والفاعل والعاجل برفع الظلم عن أبناء الشعب؛ أفرادا وجماعات؛ وإعطاء 
الشعب،  وإنقاذ  الدولة  استعادة  في  بمشاركتهم  النبالء  للقادة  مساحة 
واعتاق الشهداء والشرفاء من العقوبات الدولية والوطن من الوصايات 
صناعة  في  والتكاتف  والتكامل  التعاون  لتحقيق  واألممية،  الخارجية 

المستقبل وترميم ما هدم ومعالجة ما اعتل وسقم.

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.

بسبب املليشيات اإلجرامية الحوثية أطفال اليمن 

بن  التجنيد وغسل األدمغة واالستغالل واإلعاقة والتجويع 

التهاب قزحية العني األعراض واألسباب والعالج
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مرسح دمى 
السالم يف اليمن

مواجهة اإلرهاب دعوة ضمري

الرتكيبة العنرصية للحويث

أطفال صنعاء وتداعيات الحرب ظاهرة لها ما بعدها

اسمها  ألمة  والمشردين..  للجوعى  وجمهوريتنا،  لشعبنا  بوفاء  انحزنا 
»اليمن« آخر نقش مسند لها كان قبل ثالثة آالف عام.. أصواتنا وخطابنا 
يمني عروبي، حقوق ومواطنة وعيش كريم للجميع.. ندافع عن صناديق 
تريد  أصواتنا  الحوثي..  مليشيات  نهبته  الذي  الموظف  وراتب  االقتراع 
وألمانيا  وبريطانيا  أمريكا  في  تقعد،  وال  الدنيا  ألجلها  تقوم  التي  العدالة 

والغرب والشرق.
 بينما اليمن يزيد سكّانها عن ثالثين مليون إنسان يبحثون عن القانون 
محافظة  لقرية ومن  قرية  من  ل  التنقُّ والراتب وحّق  االجتماعية  والعدالة 
ألخرى.. السؤال: متى ستحترمون هذا الشعب وتسمعون صوته المجروح؟؛ 
من يسمع معاناته ووجعه؟؛ من يسمع نداء اليمنيين للسالم الذي ترفضه 
المقهورين  والشباب  واألطفال  النساء  يسمع  من  الحوثي؟؛  مليشيات 
اليمني  لحّق  يلتفت  من  عــادل؟؛  قضاء  بدون  السجون  في  والمخفيين 
للسوق،  وأسرته  للمشفى  ومريضه  للمدرسة  طفله  ذهاب  في  المشروع 

وممارسة حياتهم بأمان؟
أكتُب اآلن لإلنسان حيُثما كان، أكتب للذي غابت عنه أخبار خطف 
الصحافيين والناشطين في صنعاء وقتلهم باالغتيال أو التعذيب.. أكتب عن 
محمود العتمي وصابر الحيدري وأكرم الوليدي وعمران والحارث؛ اسمحوا 
لي أن آخذ من وقتكم قلياًل وأختتم؛ نحن في معركة حقيقية ونبيلة، نواجه 

إرهابًا وعنصرية، ومن لم يتفاعل مع قضية شعب يُقاوُم اإلرهاب وأفيونه 
القاتل، فعليه قراءة المشهد كاماًل.. أكتب لعدالة اإلنسانية وضميرها، لِمن 
مرّت عليه جرائم الحوثي كإعالن تجاري ترفيهي.. أتحدُث عن الكلمة التي 

صار صاحبها هدًفا للقتلة واإلرهاب.
مواجهة  يسكنكم،  الذي  واإلنسان  ضميركم  وأخاطب  لكم  أكتُب 
اإلرهاب الحوثي وكل أشكال التطرُّف العنصري ال تقتصر على المقاتل في 
غير  في  اإلنسانية  من  وحشود  أخرى  جيوش  هناك  بل  فحسب،  الميدان 
مواقع مواقفها ال تقل عن مواقف حماة العدالة وتحرير األرض واألطفال 
في ميادين المعارك.. أراهن على وجع األطفال الذين يُعذبون وصور دموع 
أجسادهم..  وصواريخه  ومسيراته  الحوثي  ألغام  مزّقت  َمن  وأحباب  آباء 
المشترك.  ووعيها  اإلنسانية  ودم  والصوت  الكلمة  على  عليكم،  أراهن 
الجرائم  تلك  مشاهدة  أن  أثق  للمقهورين..  تنتصر  جادة  لوقفة  وأدعوكم 
الداخلي  وهجه  لإلنسان  ستعيد  والتضامن،  النجدة  في  مفقوداتنا  ستعيد 

وغضبته المشروعة دفاًعا عن قيمه وفطرته وحريته.
خالصتي: أثُق أنكم أحرار، وأننا جميًعا نؤمن بحياة الناس الذين وقفنا 
حياتنا ألجلهم؛ لذلك، أيها الزمالء األعزاء أينما كنتم، علينا مواجهة اإلرهاب 
الذي تعرفونه حتًما.. وتعرفون مشاريع العنصرية والخرافة واالستبداد وقتلة 
خيانة ألرواحهم،  الصمت  أن  تذكروا  التعذيب؛  تحت  السجون  في  الناس 
والمرور العابر على أخبار الضحايا ُخذالن وطعنة ألسرهم وللوطنية والوطن 

واإلنسانية واإلنسان؛ هذا والسالم.

بل  العنصرية،  من  فحسب  واحًدا  نوًعا  الحوثي  اإلرهاب  يمارس  ال 

مزيًجا من سبعة أنواع:

- عنصرية بيولوجية: ادعاء تميزه العرقي عن بقية البشر.

- عنصرية اجتماعية: فرض تقسيم طبقي يضعه أعلى الهرم االجتماعي 

إضافة إلى التمايز بالتسميات وصيغ المناداة ورفض المصاهرة مع من هم 

خارج الساللة، واحتقار ذوي المهن.

- عنصرية دينية: ادعاء احتكار تمثيل وتأويل الدين، وتكفير اآلخرين.

إسقاط  وهو  لساللته،  الموارد  من   20% فرض  اقتصادية:  عنصرية   -

متعسف لمفهوم »الُخمس”.

- عنصرية فلوكلورية: ارتداء زي مخصص يميزها عن الشعب.

اليمني وتحريفه  الفني للشعب  التراث  - عنصرية فنية: السطو على 

جانب  في  وخصوصا  لساللتهم  والتقديس  التبجيل  بمفردات  وتلغيمه 

الموشحات.

وقبل ذلك وخالله وبعده:

- عنصرية سياسية وتتمثل في ادعائها أن الحكم »حق إلهي« خاص 

بالساللة، ومن يرفض فهو بنظرها كافر منافق عميل.

ال تكتفي الحوثية بممارسة هذا المزيج العنصري المدمر؛ بل تسعى 

لفرضه باإلرهاب وحاليا تستغل إمكانيات دولة ومقدرات شعب الستعباد 

الشعب واذالله وإفقاره.

األهمية، حيث دون  غاية  المقطري مقالة في  )الدكتور( وهاج  أنزل 
ظاهرة تستحق الوقوف أمامها من قبل أساتذة علم النفس واالجتماع في 
أنها تتعلق باجتماع أطفال في حي  الظاهرة رغم  الجامعات؛ هذه  عموم 
سعوان بأمانة )صنعاء(، حيث قام مجموعة من األطفال الصغار باإلمساك 
أعضائها وعظامها مسامير وظلوا  في  عينيها وغرسوا  وفقأوا  بقطة صغيرة 
يقهقهون وهم يشاهدونها تتعذب وتتألم، يقول وهاج إنهم ظلوا على تلك 
الحال وكأن: ما يقومون به هو جزء من لهوهم اليومي ثم تركوها تتعذب 

ففارقت الحياة بعد يوم واحد!
قد يقول البعض إننا لسنا بصدد جريمة حقيقية تستحق الخوض فيها 
الوقوف  تستدعي  مختلفة  زاوية  من  أنا  أراها  الحقيقة  في  لكنني  طويال، 

أمامها طويال!!
في  خراب  من  تحدثه  ما  وأن  قبيحة  مآالت  للحرب  أن  تماما  ندرك 
النفوس أخطر بكثير من كل ذلك الدمار المادي الذي تخلفه في المباني 

اإلسمنتية، ولكن حادثة كهذه قد تعطي ملمحا أكثر وضوحا عن األسباب 

التي  والغريبة  القبيحة  الجرائم  من  العديد  خلف  تقف  التي  النفسية 

نشاهدها اليوم ونتعجب من وسائلها الوحشية!

بسيطة-  الغالبية حادثة  رآها  -لربما  المنطق في حادثة كهذه  أن  إذ 

المنطق يقول من أن طفال يمتلك من النفسية المنحرفة والقسوة ما يجعله 

له وال قوة ثم يغرس مسامير  يتلذذ بفقء عين كائن حي صغير ال حول 

مباٍل  غير  ولهوه  ضحكه  يمارس  وهو  أضالعه  ويكسر  بطنه  في  حديدية 

بداخله  يتبنى  لهو  الموت  بشاعة حتى  بكل  أليف صغير  بتعذيب حيوان 

نفسية منحرفة إلنسان قادم فقد فطرة الرحمة بداخله ولن يجد بعد ذلك 

ارتكاب أي جريمة بشعة لحظة غضٍب مسعور!  اإلقدام على  صعوبة في 

ما  إنما  فهم  اليوم  وقيموا سلوكهم  وبناتكم  أبنائكم  إلى  وانظروا  تأملوها 

تزرعونه اليوم فيهم!!

وعلينا كيمنيين أن نعنى بدراسة مثل هكذا ظواهر قد نندم حين ال 

ينفع الندم والت حين مناص!

أ/ صالح البيضاني

أ/ عبدالكريم المدي

أ/ عادل االحمدي

أ/ حسن الدولة

اليمن  في  الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم  تحركات  تبدو 
قليال،  الظن  أسأنا  إذا  ربما،  أو  الواهنة  الحظ  بقشة  يتعلق  كمن 
تكاليفها  يدفع  من  هناك  سياسية  قمار  لعبة  يمارس  كمن  تبدو 

الباهظة لمجرد التسلية!
إزاء  والدولية  األممية  التحركات  حال  هو  الواقع  في  هذا 
الملف اليمني، التي تراوح مكانها منذ بداية الحرب في 2015 أو 
حتى قبل ذلك بسنوات منذ أن عينت األمم المتحدة جمال بن 
اليمن  المتحدة لشؤون  العام لألمم  لألمين  خاصاً  عمر مستشاراً 
في العام 2011، وكان ذلك نذير شؤم، بالنظر إلى تاريخ التدخالت 
األممية في العالم التي ال تنتهي إال إلى المزيد من التأزم، وهذا 

هو حال اليمن منذ ُفتحت أبوابه أمام المبعوثين الدوليين.
اليمن  في  والدولي  األممي  الفشل  هذا  أسباب  وتتنوع 
بخلفيات  العميقة  المعرفة  عدم  من  تبدأ  عديدة،  أمور  بين 
تفاقم  التي  والتخبط  االرتباك  بمرحلة  وتمر  وجــذوره  الصراع 
غير  أو  الصراع،  ألطراف  منحازين  بمستشارين  واالستعانة  منها 
األمر  وينتهي  استمراره،  من  وربما مستفيدين  لخلفياته  مدركين 
بتحول الحراك الدولي واألممي إلى دائرة مفرغة من السفريات 
والمؤتمرات الفارهة في فنادق خمسة نجوم، وما يرافق ذلك من 
مكافآت تتحول فيها جهود إطفاء الحرب إلى مكسب مادي للفرق 
التي كان يفترض بها أن تقوم بمهمة رجل اإلطفاء الذي يكسب 

رزقه من الحرائق المشتعلة.
وإذا ما تفحصنا قليال دائرة الفاعلين األمميين والدوليين في 
الملف اليمني من منظمات إنسانية ومنظمات إغاثة ودبلوماسيين 
يصرف  الذي  اإلنفاق  على حجم  واطلعنا  ومتقاعدين،  وجنراالت 
اليمن،  بالحرب في  المتعلقة  األنشطة والتحركات  على كل هذه 
من  للكثير  الظالل  وارفة  جنة  باتت  اليمنية  الحرب  أن  نكتشف 
هؤالء الذين ينطبق عليهم قول المثل مع بعض التصرف »مصائب 

اليمن عند المنظمات والمبعوثين فوائد”.
والعاملين  الدبلوماسيين  من  الكثير   على  األمر  يقتصر  وال 
األجانب فقط، حيث نمت في  والدولية  األممية  المنظمات  في 
ظل الحرب اليمنية العشرات من المنظمات اإلنسانية ومنظمات 
اإلغاثة ومراكز الدراسات والبحوث والمبادرات، كلها باتت تجني 
الحرب  ريع  من  والهزلية  الهزيلة  أنشطتها  وتمول  الوفير  رزقها 
وأموال المانحين التي ال يصل منها إال النزر اليسير إلى المنكوبين 
من الحرب، أو ما يكفي اللتقاط الصور، بينما ينتهي بها المطاف 
التي تصرف  المنظمات والمراكز  العاملين في تلك  في حسابات 
بترف لم تعرف له أنشطة اإلغاثة في العالم مثيال، وبأرقام فلكية 
مدرائها  على  والموضة  ــاء  األزي شركات  حتى  مثلها  تصرف  ال 

والعاملين فيها!
وإذا توغلنا قليال في سوء الظن تجاه جدية الجهود األممية 
المندلعة منذ  للحرب  نهاية  اليمنية ووضع  والدولية لحل األزمة 
أكثر من سبع سنوات، سنصل إلى نتيجة مفادها أن العالم بات 
يعرف بعد تلك السنوات الكثير من تفاصيل وخلفيات تلك الحرب، 
وأنه تجاوز مرحلة االستكشاف والوقوع في األخطاء القاتلة، بما 
يكفي لتغيير نمط تحركه لمعالجة آثار هذه الحرب والدفع باتجاه 
تعايشت مع  الجهود  تلك  أن  ما يحدث هو  حلول إلنهائها، لكن 
الحرب اليمنية كما يبدو، بحيث تحولت إلى بند في جدول أعمال 
العالم ويدعى  التي تستضيفها فنادق  بالسفر واللقاءات  مزدحم 
إليها سياسيون وناشطون يمنيون من خارج دائرة التأثير السياسي 

والعسكري في مسار األزمة.
لبحث  تعقد  التي  والمؤتمرات  الندوات  تلك  يتابع  ومن 
المشاركين  وجوه  ويتفحص  اليمن،  في  والحرب  السالم  خيارات 
ونظراتهم  األولــى  الصفوف  في  المدالة  عنقهم  بربطات  فيها 
تشبه  تمثيلية  إزاء  أنه  يدرك  شيء،  عن  تنم  ال  التي  المتفحصة 
حصص المسرح المدرسي، هي في أحسن حاالتها دعوة بريئة إلى 
إنهاء حرب مشتعلة ال يملك طاقم التمثيل أي يد في إيقافها أو 
تغيير مسارها، سوى الدموع والدعاء وحقائب السفر التي تجوب 

فنادق العالم بحثا عن السالم المفقود.

أهمية تايوان لكل من الواليات المتحدة والصني وسياساتهما تجاهها
تعد األزمة بين الصين وجزيرة تايوان أزمة تاريخية 
لدى البحث في جذورها، فعقب هدنة بين القوميين 
الصينيين، الذين يشار إليهما بالكومينتانج، والشيوعيين 
لمواجهة التدخل الياباني بالصين عام 1937، اشتعلت 
الحرب  نهاية  عقب  مجددا  الصينية  األهلية  الحرب 

العالمية الثانية وهزيمة اليابانيين.
قامت  األهلية،  الحرب  من  األولى  للفترة  وخالفا 
اليابان  ضد  التحرير  وحرب  الصينية  الشيوعية  الثورة 
فسيطر الثوار والقوميون الصينيون على أغلب أراضي 
الصين قبل أن يعلن زعيمهم ماو تسي تونج فى أول 

أكتوبر 1949م عن نشأة جمهورية الصين الشعبية.
بإقليم  الشيوعية  القوات  تقدم  مع  وبالتالي: 
الكومينتانج،  قائد  شيك،  كاي  شيانج  غادر  سيشوان، 
خارج الصين الرئيس برفقة مليونين من أتباعه وجنوده 
القوميين ليستقر بجزيرة تايوان، التي كانت حينها جزءا 
من أراضي الصين التاريخية، ويعلن منها مدينة تايبيه 
عاصمة مؤقتة لجمهورية الصين، رافًضا بذلك االعتراف 
ماو  وسلطة  الشيوعية  الشعبية  الصين  بجمهورية 
الوحيدة  الشرعية  السلطة  نفسه  ومصنفاً  تونج،  تسي 
من  انطالقاً  بأكمله  الصيني  للشعب  الرسمي  والممثل 

جزيرة تايوان.
الماضية،  السنوات  مدى  على  آخر،  جانب  من 
يكمن جوهر الصراع بين الصين وتايوان في حقيقة أن 
عنها سيعاد  تايوان مقاطعة منشقة  ترى جزيرة  بكين 
ضمها إليها في نهاية المطاف، وقد حاولت الصين أن 
التاريخي  الصراع  عن  النظر  بغض  تايوان  مع  تتعاون 
تتحسن  وتايوان  الصين  بين  العالقات  وبدأت  بينهما، 
تعرف  صيغة  الصين  طرحت  وقد  الثمانينيات؛  في 
تايوان  بموجبها  تمنح  ونظامان«  واحدة  »دولة  باسم 
الصين؛ ولكن  إعادة توحيد  إذا قبلت  استقاللية كبيرة 
رفضت تايوان الصيغة الصينية واتجهت للعمل بشكل 

منفرد بعيداً عن الصين.
أهمية تايوان للواليات المتحدة:

ينبع االهتمام األمريكي بتايوان انطالقاً من أهميتها 
االستراتيجية،  المنطقة  تلك  في  األمريكية  للمصلحة 
وقناة  تايوان  مضيق  من  لتايوان  الجغرافي  فالموقع 
يربطان  اللذين  الرئيسيين  البحريين  الممرين  باشي 
شمال شرق آسيا بجنوب شرق آسيا والشرق األوسط، 
أهمية  عن  الحديث  عند  ومهم  خاص  محدد  يشكل 

هذه الجزيرة بالنسبة لواشنطن ولحلفائها في آسيا مثل 
اليابان التي تعتبر تايوان مهمة ألمن حدودها الجنوبية، 
وكذلك الفلبين فيما يتعلق بحدودها الشمالية؛ عالوة 
عبر  وتايوان  المتحدة  الواليات  تشترك  ذلــك،  على 

السنوات األخيرة بعدد من المصالح االقتصادية.
تطوير  على  التايوانية  الحكومة  من  تطلع  هناك 
الشراكات السياسية والعسكرية والقنصلية مع الواليات 
التقدمي  الديمقراطي  الحزب  استثمر  فقد  المتحدة، 
عن  لالنفصال  نزوعاً  األكثر  الحزب  وهو  تايوان  في 
الصين األم، والذي حظي بتأييد %57 من سكان تايوان، 
الحركة  نطاق  توسيع  في محاولة  ترامب  الرئيس  فترة 
بعض  في  والدخول  الدولي  المسرح  على  التايوانية 

المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية.
في  األمريكية  اإلدارات  تستثمر  آخر  جانب  ومن 
كان  عقود  وإبرام  لتايوان  عسكرية  مساعدات  تقديم 
عقد  عن  2022م،  أبريل  في  البنتاجون  إعالن  آخرها 
صفقة  على  الموافقة  وتمت  دوالر،  مليون   95 قيمته 
مماثلة بقيمة 100 مليون دوالر لتوفير خدمات لتايوان 
الدفاع  نظام  وتحسين  وصيانة  لدعم  معدات  وبيع 

الجوي »باتريوت« في أوائل فبراير.
األمريكية  السياسة  هذه  من  وانطالقاً  وبالتالي، 
الخالف  تصاعد  األخيرة،  السنوات  خالل  تايوان  تجاه 
بين بكين وواشنطن بسبب عسكرة الواليات المتحدة 
تبدي  واشنطن  بدأت  وكذلك  الجنوبي،  الصين  لبحر 
المحيطين  منطقة  في  الصيني  النفوذ  تنامي  من  قلقاً 

الهندي-الهادي.

لهذا شرعت واشنطن في تبني سياسات عسكرية 
العسكرية في  قدراتها  تعزيز  عبر  أكثر حزماً  ودفاعية 
مع دول  دفاعية  تحالفات  وتأسيس  آسيا  جنوب شرق 
الهندي والهادى، والتي كان آخرها تشكيل  المحيطين 
تحالف »أوكوس«، وكذلك إحياء الحوار الوطني الرباعي 

مع اليابان والهند وأستراليا.
العسكري  واشنطن  اهتمام  إن  القول  ويمكن 
في  واشنطن  رغبة  من  ينبع  تايوان  تجاه  والسياسي 
تحقيق تواجد جيوسياسي في عموم آسيا وشرق آسيا 
خاصة، يساعدها في تقويض مساعي الصين للسيطرة 

االقتصادية والسياسية على بلدان تلك المنطقة.
أهمية تايوان للصين:

تايوان، ليس فقط  بالغ تجاه  الصين اهتمام  لدى 
للجذور التاريخية التي تربط تايوان بالصين ولكن نظراً 
الصين،  بحر  في  واالستراتيجي  الجيوسياسي  لموقعها 
والسيادة  القومي  األمن  في  يؤثر  والــذي  الجنوبي، 
الصينية في تلك المنطقة، وبالتالي يمكن صياغة بعض 
األسباب التي تشكل خطوات الصين في اتجاه المطالبة 

والدفاع عن هذه الجزيرة وفقا لآلتي:
تعتبر  المتحدة؛  الواليات  الصراع مع  ١- جزء من 
القيام بغزوها هو جزء ال يتجزأ  الصين ضم تايوان أو 
من االستراتيجية الصينية في الدفاع عن سيادتها تجاه 
وبالتالي  آسيا،  األمريكية في  المتحدة  الواليات  أطماع 
على  االنتصار  من  نوًعا  يشكل  تايوان  على  السيطرة 

الواليات المتحدة.
وضمها  لتايوان  المتحدة  الواليات  خسارة   -٢

للصين سيضعف من قوة حلفاء واشنطن في آسيا ومنها 
الحركة  مجال  من  وسيقوض  الجنوبية،  وكوريا  الفلبين 

للواليات المتحدة في هذه المنطقة.
٣-إضعاف المصداقية األمريكية؛ ستقوض خسارة 
تايوان مصداقية الواليات المتحدة، حيث إن التحالفات 
بأن  الهادي تقوم على االعتقاد  المحيط  األمريكية في 
واشنطن قادرة وراغبة في حماية حلفائها من الهيمنة 
في  فشلها  أو  واشنطن  إخفاق  حالة  وفي  الصينية، 
تخسر  أن  الطبيعي  من  فسيكون  تايوان  عن  الدفاع 
مصداقيتها أمام حلفائها في جنوب شرق آسيا، خاصة 

اليابان والفلبين وكوريا الجنوبية.
غموض وتناقض استراتيجي أمريكي:

فيما يخص  الرسمي  األمريكي  الموقف  تتبع  عند 
في  وضبابية  اختالف  هناك  أن  يالحظ  تايوان،  ملف 
السياسة  فيما يخص  األمريكية  المؤسسات  بين  الرؤى 
رؤية  له  األمريكي  فالرئيس  تايوان،  تجاه  األمريكية 
رؤية  وكذلك  األبيض،  البيت  رؤية  عن  تختلف  خاصة 

وزارة الدفاع »البنتاجون« لهذا الملف وفقاً للتالي:
 22 يوم  في  بايدن،  األمريكي  الرئيس  صرح   1-
أكتوبر 2021، أن الواليات المتحدة سترد عسكرياً حال 
عبر  األبيض  البيت  حينها  وتدخل  تايوان،  الصين  غزو 
المتحدث الرسمي -فيما يبدو تصحيح لتصريح بايدن- 
وأوضح بأن تصريح الرئيس ال يحمل نوعا من التحول 
عن السياسة األمريكية المعروفة تجاه تايوان ألن أحد 
التشريعات األمريكية تلزم الواليات المتحدة بمساعدة 
والدفاع  التدخل  وليس  نفسها،  عن  الدفاع  في  تايوان 

عنها.
تايوان  تسليم  تأجل  األمريكية  الدفاع  وزارة   2-
نشاط  ظل  في  وهجومية  دفاعية  عسكرية  معدات 
عسكري صيني في بحر الصين الجنوبي ووسط إعالن 
المجال  اخترقت  قد  صينية  مقاتالت  بأن  تايوان  من 

الجوي التايواني.
تناقض  في  بايدن  األمريكي  الرئيس  يصرح   3-
األبيض خالل مؤتمر صحفي  البيت  لتصريحات  واضح 
في  كيشيرا  فوميو  الياباني  الوزراء  رئيس  مع  مشترك 
اليابان في ٢٣مايو الماضي، بأن واشنطن سترد عسكرياً 
بعد  األبيض  البيت  وأوضح  الصين،  هاجمت  حال  في 
تحدث عن  عندما  األمريكي  الرئيس  أن  التصريح  هذا 
تايوان  عن  الدفاع  في  العسكرية  للمشاركة  االستعداد 

كان يقصد توريد أسلحة لتايوان للدفاع عن نفسها.

قابلية الحرب »األوكرانية الروسية« للتمدد الزمني والجغرايف
يجري  لما  اإلعالمية  المسميات  عن  النظر  بغض 
على األراضي األوكرانية، لكن يمكننا تسمية ما يجري 
االعتبار  بنظر  إذا ما أخذنا  ثالثة،  هناك، حرب عالمية 
االصطفاف األمريكي واألوربي، الذي يرتقي إلى وجود 
العراق  على  الحرب  لتحالف  مشابه  تحالف  حالة 

بمشاركة من 35 دولة، عام 2003م.
يجري  ما  يصفون  والمحللين  المراقبين  بعض 
بأنه حرب عالمية، لكن في نفس الوقت، كل األطراف 
المنخرطة في هذا الصراع، يحذرون من الوصول إلى 
نقطة الالعودة باندالع حرب عالمية، ويستبعدون في 
عالمية  حرب  أنها  ذلك  وتفسير  وقوعها؛  تصريحاتهم 
عبر  والناتو،  روسيا  بين  مباشر  عسكري  صدام  بدون 
عارمة  وموجة  بالسالح،  أوكرانيا  لتزويد  جسور  مد 
نحن  بالتالي  اإلعالمية،  والحروب  التصريحات  من 
ما  إذا  خاصة  للتمدد،  قابلة  حرب  رقعة  مشهد  أمام 
أخذنا بنظر االعتبار أن روسيا تجد في أوكرانيا أصولها 
تاريخيا،  البلدين  بين  السالفي  للعمق  نظراً  التقليدية، 
من   %  45  –  40 تشكل  التي  الروسية  والديمغرافية 
أوكرانيا، فضالً عن التالحق الصناعي والزراعي والتجاري 

فيما بينهم.
ال أحد يبرر احتالل روسيا ألوكرانيا، لكن رد فعل 
ببوتين  دفع  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس 
روسيا  وضع  إن  األمر،  نفسر  دعونا  القوة،  الستخدام 
مع  حدودها  على  مقاتل  ألف   140 قوامها  لقوات 
بـ )حافة الحرب(، قبل وقوع الحرب،  أوكرانيا، يسمى 

و )حافة الحرب( هو سالح ذو حدين، ال يمكن العودة 
عن استخدامه ما لم يتم تحقيق الهدف السياسي من 
وراء هذا السالح، ولما فشل بوتين في تحقيق هدفه 

السياسي، ذهب إلى خيار استخدام القوة.
على  أمريكي  رهان  هو  األول:  رهانين،  هناك 
أضعاف روسيا عبر مستنقع أوكرانيا، لدرجة أن تكون 
مستقبالً،  جيرانها  على  باالعتداء  قادرة  غير  موسكو 
وذلك معلن من قبل األوساط الرسمية األمريكية، ولكن 
اقتصادية،  منافع  عن  فيه  تبحث  الوقت،  نفس  في 
بأسعار  األمريكيين  والقمح  للنفط  بيعها  في  تتمثل 
لواشنطن  فرصة  هو  منه،  آخر  جانب  وفي  مرتفعة، 
الغربية  األوربية  للدول  رئيسي  كحليف  موقعها  تعزز 

ضمن إطار الناتو.
تحقيق  على  روسياً  رهاناً  هو  الثاني:  الرهان  أما 
شريطها  من  أوكرانيا  وحرمان  إستراتيجي،  انتصار 
الحكومة  سيضع  الذي  األمر  عليه،  بالسيطرة  البحري 
ستكون  أنها  أي  عليه،  تحسد  ال  وضع  في  األوكرانية 
تطول  قد  حرب  في  عسكرياً  المقاومة  على  ُمجبرة 
من  سياسية  مبادرات  غياب  ظل  في  أثنين،  أو  لسنة 
جانب الواليات المتحدة والناتو ألنهاء الحرب؛ ويعود 
السبب في ذلك الرهان إلى شعور الروس، الذي لطالما 
صرحوا به في أكثر من مناسبة بأن دول الناتو لم تلتزم 
باالتفاقيات المبرمة مسبقاً معهم »اتفاقيات مينسك«، 
وعدم التزامهم بمسألة تمدد الناتو على حدود روسيا 
القومي،  أمنها  في  موسكو  تمس  مسألة  وهي  شرقاً، 

ويسيطر هذا الشعور على الرئيس بوتين، إذ أنه يجد 
اإلتحادية  لروسيا  أساسية  الخارجية هوية  في سياسته 

الجديدة وريثة اإلتحاد السوفيتي.
أول مؤشر في سيناريو حرب عالمية، هو انضمام 
ذلك،  في  قدماً  المضي  قررت  ما  إذا  للناتو،  فنلندا 
فسنكون أمام حرب عالمية مدمرة، فحتى اآلن مؤشرات 
مرتفعة ومتصاعدة واحتماالت امتداد الحرب لمولدوفا 
قطعات  انتشار  ظل  في  تطورها  نستبعد  وال  واردة، 
الطرفين،  من  المتوسط  والبحر  إيجة  بحر  في  بحرية 
إلى  باإلشارة  الرسمية  التصريحات  تزايد  مع  خاصة 
الجانبين؛   كال  من  النووية(  القدرة  استخدام  )إمكانية 
رئاسية  والية  في  ماكرون  فوز  فإن  أيضاً،  فرنسا  وفي 
وتيرة  ظل  في  أكبر  دور  ممارسة  نحو  به  يدفع  ثانية 
أوروبا، وهي حرب تهدد تماسك  حرب متصاعدة في 
اقتصادية متفاقمة، وعدم  أوروبا بسبب وجود أزمات 
رضى شعبي للحرب، واألصعب من ذلك، هو تداعيات 
والتجارة  النقل  حركات  ووقف  المفروضة  العقوبات 

عبر البحر األسود.
األحداث في  إليه  بما ستؤول  التنبؤ  الصعب  من 
المستقبل في ظل فوضى بسبب تداعيات الحرب على 
أوكرانيا، لكن من المؤكد عدم وجود مؤشرات وأدوات 
نحو  التقدم  تحاول  إقليمية  دولة  أي  ردع  على  قادرة 
صعوبة  من  يزيد  والذي  المنطقة،  في  أخرى  دولة 
األمر هو تمدد قوى إقليمية، على سبيل المثال، تركيا 
متعددة  مناطق  في  متمددة  عسكرية  قوة  أصبحت 

وكذلك  سوريا؛  العراق،  شمال  ليبيا،  القوقاز،  في 
سوريا،  العراق،  في  لها  وحلفاء  نفوذ  تمتلك  إيران، 
الفوضى  وهذه  وباكستان؛  أفغانستان  اليمن،  لبنان، 
تم ايجادها بعد حرب العراق عام 2003م، ومنذ ذلك 

الوقت، ال توجد مخارج في ظل صراع القوى الدولية.
أفريقيا،  أصبحت دول غرب آسيا، وشمال وشرق 
مناطق ملتهبة للغاية، بسبب صراع األفكار والنظريات 
بالفوضى  يرغب  من  فهناك  المتضادة،  والسياسات 
من  وهناك  المناطق،  تلك  في  ونفوذ  هيمنة  لفرض 
مسار  اآلن  إلى  نجد  ال  ولكن  االستقرار،  عن  يبحث 
ضمن  حقيقي  استقرار  تحقيق  على  يعمل  سياسي 
سياق السياسات والعمل األممي، خاصة في ظل شلل 
مؤسسات دولية وعدم قدرتها على تحقيق نتائج، على 
سبيل المثال، األمم المتحدة أصبحت مشلولة وال تأثير 

لها.
بالسياسات  مباشر  بشكل  تتأثر  مناطق  وتلك 
ترسمه  ما  على  يعتمد  منها  جانب  وفي  األمريكية، 
متأثرة  بطبيعتها  والتي  سياسات،  من  واشنطن 
في  والبحوث  الدراسات  ومراكز  الضغط  بجماعات 
وسياق  بيئة  مع  تتماشى  ال  وهي  المتحدة،  الواليات 
ضبابية  وزادت  األوســط،  الشرق  منطقة  في  العمل 
أصبحت  حيث  األمريكي،  الدور  تراجع  مع  المشهد 
قواتها عرضة لهجمات الجماعات المسلحة، ولكنها لم 
تعد قادرة على فعل شيء، وهذا بحد ذاته مؤشر على 

تراجع دورها.
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رأس  في  االستثمار  يسمى  هناك شيء 
وتقيَّم  البلدان  تتمايز  به  البشري  المال 
أي  نجاح  فإن  آخر  بمعنى  الدول؛  سياسات 
في  المنَجز  بتقويم  د  يحدَّ دولة  مشروع 
رهان  هناك  حد  أي  وإلى  اإلنسان  مجال 
جدي وحقيقي حول رأس المال البشري في 
أي بلد من البلدان. قد يبدو مثل هذا الكالم 
مغرقاً في المثالية، ولكن بشيء من التمعن 
النهاية  في  هو  اإلنسان  أن  سنجد  والتجرد 
وكل  والسياسات،  للتنمية  األساسي  المحور 
رأس  لفائدة  نظرياً  األقل  على  هو  ينَجز  ما 

المال البشري.
لذلك فإن الدولة هي أكثر طرف معنّي 
ومن واجبها االهتمام برأس المال البشري، ال 
بالربح أساساً  الخاص يهتم  القطاع  سيما أن 
والقيمة الربحية هي الهاجس األول واألخير 

ألي مشروع خاص.
في  االستثمار  فإن  المنطلق  هذا  ومن 
اإلنسان وفي المواطن الفرد وفي األسرة وفي 
األطفال وفي النساء، إنما هو شأن الدول قبل 
القطاعات الخاصة، ومن الخطأ التفريط في 
أصحاب  مشروعية  مصدر  ألنه  الشأن  هذا 
في  يكون  أن  واألساسي  المهم  ومن  القرار 

سلم األولويات.
فالحديث عن االستثمار في رأس المال 

البشري يعني االستثمار في الصحة والتعليم 
اإلنسان  تشكيل  مجاالت  وهي  والثقافة، 
نحو  على  عام  بشكل  البشري  المال  ورأس 
يجعل منه جوهر التنمية وأساسها وهدفها.

الخطة  مــع  الــرؤيــة  هــذه  وتتقاطع 
األممية للتنمية المستدامة التي تدور حول 
أحداً  نترك  »ال  والشهيرة  المفتاح  الجملة 

خلف الركب”.
طبعاً ال تفوتنا اإلشارة إلى أن االستثمار 
جداً  مادياً  مكلف  البشري  المال  رأس  في 
التربية  بأهمية  عميقاً  إيماناً  ويتطلب 
األبعاد  متعدد  وبتصور  والثقافة  والصحة 
التربية  في  االستثمار  أن  ذلــك  للربح. 
إنتاج  على  العمل  يعني  مراحلها  بمختلف 
كقيمة  العمل  ألن  وأذكياء  أكفاء  مواطنين 
والتربية  بالعقل،  إال  أُكله  يؤتي  ال  أساسية 
تعني الرهان على العقل وقدراته؛ فال يمكن 
توقع التقدم والتنمية والرخاء ونسب األمية 
على  قادر  إنسان  بناء  يمكن  وال  مرتفعة، 
على  القادرة  األطر  توفير  دون  من  اإلبداع 
المهارات  وتحفيز  السليمة  التربية  تأمين 
إنتاج  على  قادر  إنسان  وصنع  والكفاءات 
فاليوم  علمياً؛  ــداع  واإلب والحلول  األفكار 
التطور  لقياس  أساسيّة  التعليم  مسألة 
ال  أفــراد  وجــود  مقبوالً  يعد  ولم  والتقدم 

يمتلكون القدرة على القراءة؛ بل إن الرهان 
اليوم على محاربة أشكال جديدة من األمية 
مجال  في  واألمية  الرقمية  األمية  غرار  على 

امتالك اللغات وغير ذلك.
كما أن الرهان على التربية قد اختلف 
اليوم عن الرهان في الستينات والسبعينات 
العقود  تلك  في  إذ  الماضي؛  القرن  من 
الهاجس وال شيء غير  المدرسة هي  كانت 
أصبح  اليوم  الواقع  أن  حين  في  المدرسة، 

تتمثل  األهمية  غاية  في  مسألة  يتناول 
مرحلة  أي  المدرسة،  قبل  ما  التربية  في 
ذات  أصبحت  مرحلة  وهي  األطفال،  رياض 
فيه  أصبح  بشكل  وأساسية  بالمدرسة  صلة 
التحصيل الدراسي للمدرسة يضع في اعتباره 
التربية ما قبل المدرسة في تحديد المضامين 
وأظهرت  االبتدائية.  للمرحلة  التربوية 
دراسات عدة أن األطفال الذين ال يتمتعون 
ُعرضة  األكثر  هم  المدرسة  قبل  ما  بالتربية 
لالنقطاع المبكر عن الدراسة والرسوب. وإذا 
الخاص  للقطاع  المرحلة  هذه  ترك  تم  ما 
فإن النتيجة ستكون صادمة جداً باعتبار أن 
في  وليست  مكلفة  الخاصة  األطفال  رياض 
متناول جميع األسر، ال سيما بعد ما أظهرته 
األزمات وعلى رأسها جائحة »كوفيد - 19« 
من هشاشة ومن ارتفاع معدالت الفقر في 
األطفال  عدد  ارتفاع  ومن  البلدان  من  كثير 
فذاك  النقطة  هذه  على  نركز  وإذ  الفقراء؛ 
وارتباطها  التربية  هذه  أهمية  إلى  يعود 

بمستقبل الطفل الدراسي.
أيضاً التنمية والتقدم والرخاء، كل هذا 
يحتاج إلى جسد سليم من ناحية وإلى بنية 
تحتية تتعلق بالمستشفيات ومرافق الصحة، 
اليوم  أصبحت  التحتية  البنية  هذه  وأيضاً 

مكلفة جداً.

البشري  المال  رأس  في  االستثمار  إن 
يحتم محاربة الفقر ألن الفقر يجعل غالبية 
السكان من مشموالت الدولة وال يستطيعون 
تأمين حاجيات التربية والصحة والثقافة من 
دون مساندة الدولة؛ وفي الوقت نفسه وكما 
أقل قدرة في  باتت  اليوم  الدولة  فإن  نعلم 
أداء الدور االجتماعي األمر الذي يجعل من 
وضع محاربة الفقر هدفاً استراتيجياً مسألة 
ذات أولوية ألن رفع يد الدولة لن يكون إال 
حيث  عليه،  والقضاء  الفقر  من  بالتخفيض 
إنه ساعتها يمكن للفرد أن يعّول على نفسه 
واالستفادة من خدمات القطاع الخاص التي 

هي خدمات بمقابل.
اليوم هي  الدولة األقل عبئاً  لذلك فإن 
التي أنهت حربها ضد الجهل واألمية والفقر، 
في  أوجها  في  الحرب  هــذه  دامــت  ومــا 
على  الضغط  غير  خيار  ال  فإنه  عدة  بلدان 
الموارد وترتيب األولويات بشكل يجعل من 

االستثمار في رأس المال البشري هو األول.
العمومي  االستثمار  مرحلة  استيفاء  إن 
في اإلنسان هي التي تفتح الباب لالستثمار 
والتفريط  القفز  حصل  ما  وإذا  يليه  الذي 
في واجب االستثمار في رأس المال البشري 
واألمية  الجهل  سيهدمه  إنجازه  يتم  ما  فإن 

واحتقان الفقر اليائس.

الدولة واالستثمار برأس المال البرشي

مخلفات  بمخاطر  وتوعيتهم  المواطنين  لتحذير  نهدف 
الهاون  قذائف  مثل  النائمة  الخاليا  نسميها  ما  وهي  الحرب 
الذي تضرب  الطيران والمدفعية  اليدوية ومقذوفات  والقنابل 
والمراعي  والميادين  والمدن  والزراعية  السكنية  األحياء  في 
وعلى  األشجار  وتحت  والوديان  والسهول  والجبال  والطرق 
األرصفة؛ ألنها التعامل معها والعبث بها انتحار حقيقي؛ ولعب 
بالنار واستدعاء للموت؛ ألسباب فنية لم تنفجر حين إطالقها 

لكن خطرها يبقى ويستديم.
وكل من رآها أو اكتشفها أو التبس بأمرها كجسم غريب 
عليه إبالغ الجهات األمنية أو الوحدات العسكرية القريبة منه؛ 
أو من له قدرة أن يتواصل مع الجهات المعنية؛ وإن لم يتمكن 
فعليه التحذير منها؛ والبحث في بيئته عن أحد منتسبي الجيش 
إن  العسكريين  من  المتقاعدين  أو  الالحق  أو  السابق  واألمن 

كان لهم خبرة بذلك وسيتصرفوا هم.
فقد رصدت مراكز بحثية ومنظمات محلية ودولية عشرات 
الضحايا خالل فترات الهدنة من األلغام ومخلفات الحرب؛ وال 
يزال الخطر قائم؛ ويتوجب على جميع مختصي اإلعالم والتربية 
والسلطات المحلية والتنفيذية على مستوى المديريات والعزل 
والقرى في كل مكان توعية الناس بمخاطر وأضرار المخلفات 
القاتلة من المفرقعات بأنواعها؛ فقد تسلب أرواح أطفال بسن 
الزهور، أو مدنيين ال ناقة لهم وال جمل بما يجري من معمعة 

الصراع.
القنابل اليدوية الذي يتداولها بعض العسكريين والمدنيين 
وهي أشد خطورة تعمل بصاعق بالضغط؛ وكذلك جميع أنواع 
القذائف الهاون 60 و80 و120 وصواريخ آر بي جي التي لم 
تعريف  يجب  االشتباكات؛  فيها  تم  الذي  األرض  على  تنفجر 
والمنشورات  والمجالت  والصحف  الفضائيات  عبر  المواطنين 
الحرب  مخلفات  من  تكون  أن  المتوقع  المتفجرات  بأشكال 
تفاديًا  وذويهم  ونساءهم  أوالدهــم  ويحذروا  منها  لينتبهوا 

للكارثة، وفقدان األرواح أو األعضاء ال سمح الله.
والسهول  الوديان  أغرقت  الحوثية  المليشيات  أن  لوحظ 
أبناء الشعب؛ وحقًدا دفيًنا فيهم  انتقاًما من  والجبال باأللغام 
توارثوه ضد اليمنيين؛ من سلم من نيرانهم المباشرة وإرهابهم 
وغسيلهم التعبوي والطائفي لم يسلم من شباكاتهم وألغامهم 

ومصايدهم النسفية.
وسلوكياتهم  وشعًبا؛  أرًضا  لليمن  الحقيقي  العدو  إنهم 
وعتوهم  وظلمهم  واستبدادهم  جرائمهم  يوم  كل  تثبت 

وتفننهم في خلق آالت الموت والدمار؛ واستمرارهم في تلغيم 
الحديدية  دولية  المحرمة  الفردية  األلغام  والعقول..  األرض 
ويزرعوها  يصنعوها  والمزدوجة  والخشبية  بأنواعه  كالبومز 
الناس  على  يصعب  بحيث  خبيث؛  وهمجي  عشوائي  بشكل 
المضادة  وكذلك  مخاطرها؛  وتجاوز  وتفاديها  فهمها  العاديين 
للدروع المدفونة والتي تعمل برفع الضغط عنها أو دوسها أو 

المرور عليها؛ وحينها تحدث الكارثة.
الجهات  وعلى  والوقاية؛  الحذر  الجميع  من  المطلوب 
التوعوي  بواجبهم  القيام  األمور  وأولياء  والتربويين  المسؤولة 
المهتمة  الدولية  المنظمات  على  يتوجب  وكذلك  والرقابي؛ 
كل  تستخدم  أن  اإلنسان  وحقوق  واإلنساني  اإلغاثي  بالعمل 
إمكاناتها ووسائلها للقضاء على ظاهرة زراعة األلغام، وإرغام 
المليشيات بتسليم الخرائط إن وجدت أو رفع ما ارتكبوه من 

حقول إجرامية بحق أبناء الشعب.

لم يعد يخفى على أحد نزعة األطراف 
المتصارعة في اليمن نحو التصعيد والحرب؛ 
وبرودها الشديد نحو السالم، فكل تحركاتها 
ال  فهي  بذلك،  توحي  ومواقفها  وسياساتها 
التي  العدائية  المواقف  اتخاذ  في  تتردد 
العسكري  التصعيد  نحو  بالوضع  تدفع 
العراقيل  صناعة  في  تتردد  وال  والقتالي، 
مبادرات  أي  أمام  والعقبات  والمعوقات 
والعسكرية  السياسية  مواقفها  فكل  للسالم، 
الواضح  ميلها  تؤكد  االقتصادية  وحتى 
نشاهد  بينما  التصعيد،  خيار  نحو  والصريح 
تحركاتها البطيئة والمحدودة نحو كل ما من 
شأنه تخفيض التصعيد والتقدم نحو السالم، 
المؤشرات على  بأن كل  إذا قلت  أبالغ  ولن 
في  المتصارعة  األطــراف  بأن  تؤكد  األرض 
وحيد  خيار  في  أمرها  حسمت  قد  اليمن 
النهاية،  حتى  والحرب  التصعيد  خيار  وهو 
وأي حديث عن السالم ليس أكثر من تكتيك 

وقتي مرحلي استدعته الضرورة!
وكالمي هذا ليس تشاؤماً ولكنه الواقع، 
دون  الثامن  عامها  تدخل  الحرب  هي  فها 
إحراز أي تقدم سياسي يذكر، كل ذلك رغم 
ترعاها  التي  الكثيرة  التفاوضية  الجوالت 
وإصــرار  عــزم  يوحي  ما  المتحدة،  األمــم 
األطراف المتصارعة في اليمن على االستمرار 
في الحرب كخيار وحيد، وبصراحة هذا األمر 
والمنطقية،  العقلية  الناحية  من  طبيعي 
الحد  وجــود  يتطلب  السالم  نحو  فالسير 
وهذا  والتقارب،  التوافق  نقاط  من  األدنى 
نقاط  أي  يوجد  فال  تماماً  وارد  غير  األمر 
توافق أو تقارب بين األطراف المتصارعة في 
اليمن، فالخالف والتنافر والتباعد والعداوة، 
بالقرار  واالستفراد  اآلخــر،  على  والقضاء 
والسلطة هو حال العالقة القائمة فيما بينها، 
وفوق هذا وذاك ارتباط تلك األطراف بقوى 
لها أجنداتها ومشاريعها وأطماعها  خارجية، 
الخاصة، والتي حتماً أنها متناقضة ومتعارضة 

فيما بينها!

كل ذلك يجعل خيار التصعيد والحرب 
حتى النهاية هو الخيار الوحيد المتاح أمام 
األطراف المتصارعة في اليمن سواء الداخلية 
أو الخارجية، والمشكلة أن المواطن اليمني 
يدفع  من  هو  أمره  على  المغلوب  البسيط 
فاتورة تلك الحرب الباهظة، من دمه وقوته 
وماله واحتياجاته، فحتى العملة الوطنية لم 
الحرب،  هذه  أتون  في  بها  الزج  من  تسلم 
عملتين  أصبحت  اليمن  عملة  أن  لدرجة 
بها، وهو ما فتح  الخاص  لكل عمله سعرها 
الباب واسعاً أمام أصحاب النفوس الضعيفة 
للتربح غير المشروع من خالل المضاربة في 
والشراء  البيع  عملية  وخالل  العملة،  أسعار 
والحواالت وغيرها، ليتحمل المواطن اليمني 

البسيط وحده دون غيره تبعات ذلك كله!
هذا الموقف التصعيدي وغيره كثير في 
لألطراف  القوية  النزعة  يؤكد  المجاالت  كل 
في  التصعيد  نحو  اليمن  في  المتصارعة 
ويؤكد  األصعدة،  كل  وعلى  االتجاهات  كل 
التصعيد  نحو خيار  أمرها  قد حسمت  بأنها 
والحرب حتى النهاية، وأي حديث صادر من 
تكتيك  من  أكثر  ليس  السالم  عن  طرف  أي 
وما  إعالمي،  واستهالك  ومرحلي  سياسي 
يؤكد ذلك هو حالة البرود التي تتعامل بها 
تلك األطراف فيما يتعلق بمحادثات السالم، 
والمراوغة  والتسويف  المماطلة  خالل  من 
التعقيبات  خالل  ومن  الوقت،  واستهالك 
والتعليقات واالعتراضات حول نقاط السالم، 
وأهدافها  محتواها  من  تفريغها  إلى  وصوالً 
وتعطيلها،  إفشالها  إلى  وصــوالً  وغاياتها، 
الــمــبــادرات  كــل  ــال  ح سيكون  وهــكــذا 
الواضحة  النزعة  ظل  في  والمفاوضات 
وبرودها  التصعيد  نحو  المتصارعة  لألطراف 
الشديد نحو التخفيض والسالم، ما يعني بأن 
عاد المراحل طويلة ووجه الليل عابس والله 

يكون في عون الشعب اليمني!

الوقاية من مخلفات أطراف الرصاع يف اليمن ونزعات التصعيد
الحرب واألجسام الغريبة

أ/إبراهيم الجرفي 

العقيد/ محمد الهاملي

د/ آمال موسى

إن أكثر األخطاء شيوعاً والتي يقع فيها المديرون في بناء عالقاتهم 
بين وضع حاجز نفسي كبير  تتمثل في طرفي نقيض  الموظفين  مع 
بينهم وبين المرؤوسين والتركيز على العمل مع عالقة باردة ضعيفة 

إنسانياً ودون رعاية أو اهتمام.
وبين أن يتحول الموظف إلى صديق مقرب للمدير وتصبح هذه 
الصداقة مقدمة على التزامات العمل وتضعف التركيز على اإلنجاز أو 

تقديم التغذية الراجعة الدقيقة لألداء.
تطرح الدكتورة ليندا إيه تساؤالً مهماً في كتابها )بصفتك رئيساً( 
المباشرين  مرؤوسيك  تعتبر  هل  والمديرين:  والرؤساء  القادة  على 
أصدقاء لك؟ فبدافع من رغبة أي مدير أن يكون محبوباً ومؤثراً في 
فريق العمل يميل بدافع فطري لحماية عالقته مع المرؤوسين، والخلط 
بين الرغبة في نيل حب المرؤوسين وكسب ثقتهم أو احترامهم أحد 
أكثر السقطات الشهيرة التي تسبب الخلل في أداء المديرين والرؤساء.
يكره بعض المديرين الصراع ويتحاشون أي قول أو فعل يسبب 
توتر اآلخرين ويتخذون قراراً يعتقدون أنه عقالني أن الصداقة والعالقة 
القريبة هي أفضل سبيل للتأثير في اآلخرين والعمل بمبدأ » انجز هذا 
العمل ألننا أصدقاء » والحقيقة أن المدير الذي يسمح بروابط شخصية 
قوية مع المرؤوسين ظناً منه أن ذلك يخدم العمل فسوف يعاني في 

عمله كمدير معاناة ال مثيل لها.
ولن يكون قادراً على اتخاذ القرارات الصعبة والضرورية بخصوص 
األفراد أو تقييم األفراد بصورة دقيقة وتقديم التغذية الراجعة النقدية 

والمفيدة.
في  تقع  فسوف  الجميع  مع  وفاق  على  تبقى  أن  حاولت  إن 
استثناءات ألفراد يراها آخرون غير مستحقة أو غير منصفة؛ العالقات 
باإلحباط لألفراد على  التي تكون شخصية بشكل أساسي ال تعود إال 

المدى البعيد وتجعلك أقل فاعلية.
تتخطى  موظفيك  مع  العالقة  كانت  إن  ما  اكتشاف  أجل  ومن 
حدود القدرة على ضبط العمل؛ يمكن أن تفكر في الموظفين واحداً 
واحداً وتساءل: إن تدهور أداؤه ولم يتحسن فهل سأكون قادراً على 
استبعاده من الفريق؟ إن ارتكب أخطاء كبيرة متكررة رغم التدريب 
لن  بأنه  سأخبره  هل  أم  مسؤولياته  سأقلص  فهل  تلقاه  الذي  الجيد 
شخص  عقوبة  أو  ضبط  في  متردداً  كنت  إذا  المزيد؟  على  يحصل 
بسبب الخوف على عالقتكما فإن هذه العالقة سوف تمنعك من القيام 

بوظيفتك كرئيس للعمل؟
ال  والرئاسة  الصداقة  تجعل  التي  األسباب  تفنيد  يمكن  وهنا 

تتوافقان في معظم األحوال:
أخرى،  غاية  أجل  من  قائمة  ليست  اجتماعي  كمفهوم  الصداقة 
أننا مخلوقات اجتماعية؛  باعتبار  إنما هي متطلب نفسي واجتماعي 
أما العالقة بين الرئيس والمرؤوس فأصل هذه العالقة قائم على غاية 
التقاعس عن إنجاز العمل  إنجاز العمل، وعندما يصر الموظف على 

فإن هذه العالقة ال بد أن تتأثر سلبياً وربما قد تنتهي.

محيط  في  بالتساوي  الشعور  يجمعهم  الحال  بطبيعة  األصدقاء 
عالقتهم، لكن الرؤساء والمرؤوسين ليسوا متساوون داخل المؤسسة ال 
في المسؤوليات وال في الصالحيات؛ حتى لو حافظ الرئيس على إخفاء 
صالحياته وسلطته لكنه سيظل في حاجة الستخدامها أحياناً على نحو 
قد ال يسعد مرؤوسيه، وال يمكن للعديد من الصداقات أن تنجو في 

مثل هذه الحالة من عدم التساوي.
وال  بعضهم؛  تغيير  يحاولون  وال  بعضهم  يقيمون  ال  األصدقاء 
أن  له  بد  ال  الجيد  المدير  لكن  التغيير،  على هذا  يعلقون صداقتهم 
يقيم أداء األفراد وقدراتهم بصورة مستمرة ويضغط عليهم كي يتغيروا 
ويتطوروا، وهذا الضغط النافع على حقيقته مهم للغاية وجزء ال يمكن 

تحاشيه في اإلدارة.
لن تستطيع أن تجعل من جميع الموظفين أصدقاء لك،  واقعياً 
فإن االستلطاف والميل لبعضهم سيفوق البعض اآلخر وسوف تتعاظم 
روابطك مع عدد منهم دون اآلخر ولك أن تتخيل الخراب الذي سوف 

يعصف بجهودك إلدارة متوازنة لفريق العمل.
تحت هذه المسببات عاجالً أو آجالً سيكون عليك اتخاذ قرارات 
أو إجراءات ضد شخص يعمل معك تتطلب نقدا أو شكل من أشكال 
العقوبة أو التوجيه الصارم، وبالنسبة لشخص كان يظن نفسه صديقا 
تنهي  الخيانة وسوف  له كنوع من  بالنسبة  األفعال  لك ستكون هذه 

التزام ذلك الشخص بالعمل.
على  مبنية  والمرؤوس  الرئيس  بين  العالقة  أن  ذلك  يعني  هل 
بالمرؤوس فقط من أجل  الرئيس  اهتمام  المصلحة والتالعب فيكون 
الحصول على العمل، هل هذا شكل آخر من أشكال االستغالل وإزاحة 

العالقات اإلنسانية أثناء العمل؟
أن   « ينباك  ال  د.«كينت  األمريكي  اإلدارة  عالم  هذا  عن  يجيب 
العالقة بين الرئيس والمرؤوس يجب أن ال تفقد جانبها اإلنساني أبداً 
ركائزها  تكون  أن  يجب  العمل، حيث  مصلحة  على  تركز  كانت  وإن 
االهتمام والدعم للموظف، إنها أشبه بعالقة المعلم بطالبه، أو مدرب 
األنواع  لهذه  أقرب  عام  بشكل  فالقيادة  بالالعبين،  القدم  كرة  فريق 
ولكنها  والمرؤوس  الرئيس  بين  الصداقة  تتطلب  والتي ال  العالقة  من 
بدعم  مطالب  فالمعلم  واالهتمام،  والمؤازرة  الدعم  عالقة  تتطلب 
الطالب واالهتمام به ودفعه للتطور والتقدم وتقييمه والوقوف على 
إنه  القدم،  كرة  مدرب  مع  نفسه  الشيء  وكذلك  التعلم  في  أخطائه 
يدفع الالعبين ليقدموا المزيد وال يتوانى عن الضغط عليهم من أجل 
أن يحرزوا تقدماً ملموساً في مستواهم محفوفاً ذلك بالمحبة واالحترام 

واالهتمام.
إن طبيعة عالقة المدير بالموظفين تتمثل بالود والمراعاة، لكن 
تكون عالقة صريحة  أن  األساسي، يجب  الهدف  ليست  ذاتها  العالقة 
وإيجابية لكن البد فيها دائماً بشيء من المسافة، خط ال ينبغي أبداً 
تجاوزه؛ إذا خلق المدير عالقات هدفها الرئيسي هو ديمومة العالقة 
وليس إنجاز العمل فهو بذلك يخلق فخاً سوف يبتلعه عاجالً أو آجال.

العالقة الناجحة بني الرئيس والمرؤوس أرضار مخدر الشبو النفسية والجسدية
يعتبر مخدر الشبو من أخطر المخدرات بصفة عامة، حيث يؤكد الكثير 
من العلماء أن الجرعة األولى من هذه المادة المخدرة هي بداية الطريق 
إلى الموت، لضرره على جسم اإلنسان وفاعليته كمخدر قوي يسيطر على 
قاتل  بشكل  وتدهورها  تدميرها  على  ويعمل  عامة  بصفة  الجسم  أجهزة 

ومميت.
طبيًا  استخدم  أمفيتامين  ميثا  مادة  من  أساسي  بشكل  الشبو  يتكون 
وقانونيًا في عام 1919م، إذ كان يُعتقد أن له استخدامات طبية لعالج بعض 
األمراض، وكذلك تمت تجربته لالستخدام كمنشط؛ وعندما اكتشفت كارثيته 
السوداء؛  السوق  في  انتشر  ولكن  خطورته،  لشدة  حظره  تم  العام  بنفس 
ُمختلفة  بتراكيب  المادي  التكسب  بقصد  المافيات  بعض  صناعته  وبدأت 

تجعل منه أكثر خطورة.
مخاطره النفسية تتمثل باآلتي:

الدخول في حالة البارانويا: وفي هذه الحالة يشعر مريض إدمان الشبو 
باالضطهاد.

الهالوس  من  العديد  الُمتعاطي  يرى  أن  الشبو  أضرار  من  الهالوس: 
السمعية والبصرية أمامه.

االكتئاب: حين يغيب الُمخدر عن الُمتعاطي من الممكن أن يدخل في 
حالة من االكتئاب نظرًا النخفاض نسبة الُمخدر في جسمه.

القلق: يشعر ُمتعاطي الشبو دائًما بالقلق.
من  حالة  في  الدخول  من  الشبو  ُمتعاطي  يُعاني  الشديدة:  العصبية 

العصبية جراء تعاطيه.
أما المخاطر الجسدية فتتمثل بــ:

المخ: يعمل الشبو على تحفيز الدماغ إلنتاج هرمون الدوبامين بشكل 
وهذا  اإلنسان،  عند  السعادة  ُمستويات  عن  مسؤول  هرمون  وهو  ُمفرط 
يترتب عليه العديد من األضرار مثل خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية وتلف 

خاليا المخ.
فإن  الشبو  ُمخدر  في  كثيرة  سامة  مواد  لوجود  نظرًا  والكلى:  الكبد 
الجسم يُحاول بشكل ُمستمر أن يتخلص من هذه السموم عن طريق الكبد 
والكلى، وهذا يُعد مجهود إضافي على وظيفتهم األساسية مما قد يُعرض 

هذه األعضاء إلى فشل في الوظائف وكذلك تليف في الكبد.
القلب: يُعد الشبو ُمخدر خطر على القلب، حيث يتسبب هذا الُمخدر 
أو  االرتفاع  في  سواء  القلب  ضربات  ُمعدل  في  اضطرابات  حدوث  في 

االنخفاض، وهذا يعني عدم استقرار القلب.
الجهاز التنفسي: تتأثر الرئتين بتعاطي الشبو وخصوًصا في الجرعات 

الزائدة.
األسنان  في  تسوس  حدوث  إلى  الشبو  ُمخدر  تعاطي  يؤدي  األسنان: 

وكذلك من الُممكن أن يحدث كسر في األسنان.

الدكتوراة مع التوصية بالطباعة والتبادل

للباحث اليمني/ نشوان ناجي نشوان

حصلت على درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم السياسية واإلدارة العامة من كلية التجارة بجامعة أسيوط 

الرسالة أربع ساعات، حازت على قبول وإعجاب واندهاش وثناء وترحيب من لجنة  العريقة.. استمرت مناقشة 

في  األزمات  إدارة  في  ودورها  اإلستراتيجية  “القيادة  بعنوان:  الرسالة  وسمت  والحاضرين..  والمناقشة  الحكم 

الجامعات اليمنية؛ بالتطبيق على جامعة عدن«؛ أوصت اللجنة بطباعتها والنشر وتبادل األطروحة على مستوى 

الجامعات المصرية والعربية.

الدكتوراه مع التوصية بالطباعة والتبادل
للباحث اليمني/ فواز محمد أحمد الشهاري 

حصل الباحث على درجة الدكتوراه في علم النفس من جامعة بامو)BAMU( الهندية عن رسالته الموسومة 
بعنوان »الصمود النفسي لدى طلبة الجامعات اليمنية وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية.” 

تميز الباحث بعرض رسالته والرد على جميع األسئلة التي وجهت له بكل جدارة.. وأشادت لجنة المناقشة 
اللجنة  النفس، وأوصت  الرسالة واعتبرتها إضافة علمية جديدة في مجال علم  الباحث وبمحتوى  إلقاء  بطريقة 
بطباعة الرسالة وتوزيعها على مكتبات الجامعات الدولية.. الباحث من الطلبة المتميزين الذي نشر لهم عدد من 

البحوث في مجالت دولية محكمة، وشارك في عدد من المؤتمرات العلمية خالل فترة دراسته.
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التهاب قزحية العني األعراض واألسباب والعالج
األعراض:

أو  واحدة  عين  في  القزِحيَّة  الِْتهاب  يحُدث  قد 
كلتا العينين؛ عادًة ما يحُدث فجأة، ويُمكن أن يستمرَّ 
القزِحيَّة  الِْتهاب  رات  ُمؤشِّ ن  لمدة ثالثة أشهر؛ وتتضمَّ
وأعراضه ما يلي: “احمرار العين، االنزعاج أو األلم في 

العين المصابة، الحساسية للضوء، انخفاض الرؤية«.
مدار  على  أو  فجأة،  القزِحيَّة  الِْتهاب  يحُدث  قد 
ساعات أو أيام، ويُعرَف بالِْتهاب القزِحيَّة الحادِّ؛ تُشير 
األعراض التي تحُدث تدريجيًا أو تَبَقى لمدة أطول من 

ثالثة أشهر إلى التهاب القزِحيَّة المزمن.
أسرع  في  العيون  طب  اختصاصي  أحد  راِجــْع 
وقٍت ممكٍن إذا ظهرْت لديَك أعراض الِْتهاب القزِحيَّة؛ 
فالعالج السريع يُساعد في َمْنع المضاعفات الخطيرة؛ 
إذا كنَت لديَك ألم في العين ومشاكل في اإلبصار مع 
راٍت وأعراٍض أخرى، فيجب أن تَطلُب رعاية  ظهور ُمؤشِّ

طبية عاجلة.

األسباب

بالتهاب  اإلصابة  سبب  تحديد  ر  يتعذَّ ما  غالبًا 
التهاب  اقتران  يمكن  الحاالت،  بعض  في  القزحية؛ 
القزحية بإصابة العين، أو العوامل الوراثية، أو أمراض 

معيَّنة؛ تشمل أسباب التهاب القزحية اآلتي:
القزحية  التهاب  يَنتج  أن  يمكن  العين:  إصابة 
عن إصابة كليلة، أو جرح نافذ، أو حرق كيميائي، أو 

حريق.
مثل  الوجه،  على  الفيروسية  العدوى  العدوى: 
قروح الزكام والهربس النطاقي التي تسبِّبها فيروسات 
يمكن  القزحية؛  التهاب  تسبِّب  أن  يمكن  الهربس، 
عن  الناتجة  الُمعدية  باألمراض  اإلصابة  اقتران  أيًضا 
العنبية؛  بالتهاب  األخــرى  والبكتيريا  الفيروسات 
وهي  المقوسات:  داء  تشمل  قد  المثال،  سبيل  على 
داَء  النيء..  الطعام  في  طفيلي  يُسبِّبها  غالبًا  عدوى 
النَّوَسجات: وهي عدوى رئوية تحُدث عندما تستنشق 
جراثيم الفطريات.. السل: والذي يحدث عندما تدخل 
يسبِّبه  الذي  الزهري:  وداء  الرئتين..  إلى  البكتيريا 

انتقال البكتيريا عن طريق االتصال الجنسي.
يصابون  الذين  األشخاص  الوراثي:  االستعداد 
الجينية  التغيُّرات  الذاتية بسبب  المناعة  بأمراض في 
أيًضا  المناعة لديهم؛ قد يصابون  المؤثرة على أجهزة 
من  نوًعا  األمــراض  تشمل  الحاد؛  القزحية  بالتهاب 
ط،  الُمقسِّ الَفقار  التهاب  ى  يُسمَّ المفاصل  التهاب 
والتهاب المفاصل التفاعلي، ومرض األمعاء االلتهابي، 

والتهاب المفاصل الَصدفي.
اللتهاب  شائع  غير  ُمسبِّب  وهو  بهجت:  داء 
القزحية الحاد في البلدان الغربية، وتتميز هذه الحالة 
أيًضا بمشاكل في المفاصل، وتقرُّحات الفم وتقرُّحات 

األعضاء التناسلية.
التهاب المفاصل الروماتويدي اليفعي: يمكن أن 
يحُدث التهاب القزحية المزمن في األطفال المصابين 

بهذه الحالة.
هذا  الذاتية  المناعة  مرض  ينطوي  الساركويد: 
مواضع  في  االلتهابية  الخاليا  مجموعات  نمو  على 

مختلفة في الجسم، ومنها العينان.
أدوية معيَّنة: يمكن أن تكون بعض األدوية سببًا 
نادًرا اللتهاب القزحية؛ مثل المضاد الحيوي ريفابوتين 
للفيروسات  المضادة  واألدويـــة  )الميكوبوتين(، 
بفيروس  العدوى  لعالج  تُستخدم  التي  سيدوفوفير 
أن  يمكن  نادرة  حاالت  في  البشري..  المناعة  نقص 
لعالج هشاشة  المستخَدمة  البيسفوسفونيت  تتسبَّب 
تناول هذه  التوقُّف عن  القزحية؛  التهاب  العظام في 

األدوية عادًة ما يُوقف أعراض التهاب القزحية.

عوامل الخطر

يزيد خطر إصابتك بالتهاب القزحيَّة إذا كان: لدى 
الشخص تغيير وراثي معين؛ فاألشخاص الذين لديهم 

وظيفة  عن  المسئولة  الجينات  أحد  في  معين  تغير 
الجهاز المناعي أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب القزحيَّة، 

.”HLA-B27»ويرمز إلى هذا التغير الجيني بـ
بعض  يصاحب  جنسيًّا:  منقولة  بعدوى  اإلصابة 
نقص  فيروس  أو  الزُهري  داء  مثل  المعدية  األمراض 
لإلصابة  كبيرًة  خطورًة  ــدز(  )اإلي البشرية  المناعة 

بالتهاب القزحيَّة.
إذا كان لدى الشخص ضعٌف في الجهاز المناعي 
مثل  حاالت  ذلك  ويشمل   ، ذاتيٌّ مناعيٌّ  اضطراٌب  أو 
، والتهاب المفاصل التفاعلي. الِتهاب الَفقار االلتصاقيِّ

من  يزيد  التدخين  أن  الدراسات  أظهرت  التبغ 
خطورة اإلصابة.

المضاعفات

مالئمة،  بطريقة  القزحية  التهاب  يُعالج  لم  إذا 
فقد يؤدي إلى:

على  سحابة  تكون  العين:  عدسة  إعتام  حاالت 
المضاعفات  من  العين(  عدسة  )إعتام  العين  عدسة 
المحتملة، وخاصة إذا كنت قد أُصبت بالتهاب طويل 

األمد.

تتسبب  أن  يمكن  منتظمة:  غير  العين  حدقة 
األنسجة الندبية في التصاق القزحية بالعدسة أسفلها 
منتظمة  غير  العين  حدقة  يجعل  مما  القرنية،  أو 
عند  القزحية  استجابة  بطء  إلى  باإلضافة  الشكل 

تعرضها لضوء.
أن  يمكن  المتجدد  القزحية  التهاب  الـــَزَرق: 
يتسبب في اإلصابة بالزَّرق، وهو من األمراض الخطيرة 
العين  داخل  الضغط  بزيادة  تتسم  التي  العين  في 

واحتمالية فقدان البصر.
في  يتسبب  القرنية:  على  الكالسيوم  ترّسبات 

تدهور حالة القرنية وقد يؤدي إلى ضعف البصر.
تورم  تكون  يؤدي  قد  الشبكية:  داخل  التورم 
مؤخرة  في  الشبكية  داخل  بالسوائل  مليئة  وأكياس 
أو  لديك  المركزية  الرؤية  وضوح  عدم  إلى  العين 

ضعفها.

التشخيص

للعين،  كاماًل  فحًصا  العيون  طبيب  سيُجري 
ويشمل ذلك:

قلًما  الطبيب  يستخدم  قد  الخارجي:  الفحص 
نمط  ويتفحَّص  عينيك،  حدقتَي  إلى  للنظر  ُمضيئًا 
كلتيهما، ويبحث عن  أو  العينين  االحمرار في إحدى 

مؤشرات وجود إفرازات غير طبيعية.
رؤيتك  ِحدة  مدى  طبيبك  يختبر  اإلبصار:  ِحدة 
االختبارات  من  وغيرها  العين  مخطط  باستخدام 

القياسية.
خاص  مجهر  باستخدام  قِّي:  الشِّ المصباح  فحص 
عن  بحثًا  عينيك  داخل  الطبيب  ينظر  بضوء،  مزوَّد 
العين  حدقتَي  توسيع  القزحية؛  التهاب  مؤشرات 
باستخدام نوع من قطرات العين يُمكِّن الطبيب من 

رؤية العينين من الداخل بشكل أفضل.
إذا اشتبه الطبيب في أن أحد األمراض أو الحاالت 
هو السبب في التهاب قزحية العينين، فقد يعمل مع 
طبيب الرعاية األولية لتحديد السبب الكامن؛ في هذه 
الحالة قد يحتاج المريض إلى إجراء اختبارات الدم أو 

األشعة السينية لتحديد أو استبعاد أسباب معيَّنة.

العالج

على  للحفاظ  القزحية  التهاب  عالج  تصميم  تم 
التهاب  بالنسبة  وااللتهاب؛  األلم  وتخفيف  الرؤية 
القزحية المرتبط بحالة كامنة، يُعتبر عالج هذا الحالة 
أمرًا ضروريًا كذلك؛ ففي أغلب األحيان، يشمل عالج 

التهاب القزحية ما يلي:
الستيرويدات؛  على  تحتوي  التي  العين  قطرات 
تعمل القشراني السكري، على شكل قطرة للعين، على 

تقليل االلتهاب.
الدموية: يمكن  الموسعة لألوعية  العين  قطرات 
لتوسيع حدقة  المستخدمة  العين  قطرات  تساعد  أن 
أن  كما  القزحية؛  التهاب  آالم  من  تقلل  أن  العين 
من  تحمي  الدموية  لألوعية  الموسعة  العين  قطرات 
حدقة  وظيفة  مع  تتداخل  التي  المضاعفات  تزايد 
تتفاقم،  أنها  يبدو  أو  األعراض،  تختف  لم  إذا  العين. 
قد يصف طبيب العيون أدوية تؤخذ عن طريق الفم، 
األدوية  من  غيرها  أو  الستيرويدات  تشمل  والتي 

المضادة لاللتهابات، وفًقا للحالة العامة.

طرق الوقاية من اإلصابة بالتهاب القزحية

هناك العديد من الطرق الُمستخدمة للوقاية من 
التهاب القزحية، إذ تتضمن هذه الطرق ما يأتي:

اإلصابة  خطر  من  تزيد  التي  الممارسات  تجنب 
بالتهاب القزحية، مثل: التدخين.
حماية العين من اإلصابات.

التقليل من تعرض العين لخطر اإلصابة بالعدوى.
الغنية  الصحية  الغذائية  األنظمة  اتــبــاع 

بالفيتامينات، مثل: فيتامين ج.
ممارسة الرياضة الخالية من اإلجهاد، مثل: اليوغا.

التهاب القزحية هو تورم وتهيج )التهاب( في الحلقة الملونة حول بؤبؤ العين )القزحية(؛ 
وهناك اسم آخر اللتهاب العين وهو التهاب العنبية األمامي.

العنبية هي الطبقة الوسطى من العين بين شبكية العين والجزء األبيض من العين؛ تقع 
العنبية في الجزء األمامي من العين.

إن التهاب القزحية أكثر أنواع التهاب العين شيوًعا؛ التهاب العنبية هو التهاب جزء من 
العنبية أو كلها؛ غالًبا ما يكون السبب غير معلوم؛ قد تنجم عن سبب كامن أو عامل وراثي.

وقد يؤدي عدم عالج الْتهاب القزحية إلى المياه الزرقاء أو فقدان البصر؛ ينبغي زيارة 
الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كان لديك أعراض التهاب القزحية.

أ/ حمدي عابدين

في كتابه »الشعراء الروائيون... قراءات نقدية 
دار  عن  الذي صدر حديثاً  المصرية«  الرواية  في 
عبد  العربي  المصري  الناقد  يدرس  للنشر  الربيع 
الوهاب مجموعة من األعمال الروائية التي كتبها 
شعراء مصريون؛ وذلك من أجل تقصي تأثير اللغة 
شخصياتهم  وحركة  عوالمهم  بناء  في  الشعرية 
العالم  مفارقات  القبض على  في  نجاحهم  ومدى 
واإلمساك بتفاصيله العميقة المفرطة في التعقيد.

اللغة«  »نرجسية  يسميه  ما  أن  يرى  وهو 
نحو  الشعر  مملكة  من  القادمين  الكتاب  تحبس 
بين  مزاوجة  بعمل  يقومون  وتجعلهم  عوالمها، 
منجزات الشعر، في أداء اللغة لتكون قادرة على 
الطرح المكثف للعبارة، مشيراً إلى أن تلك الكتابة 
المتالحق  والتشعير  التخييل،  بعنصر  المزدحمة 
للواقع تبدو واضحة في تجربة الشاعر صالح والي، 
عليكم«،  و»السالم  عاشوراء«،  »ليلة  رواياته  في 
كما  المستقبل«،  و»ذكريات  الضفدع«،  و»نقيق 
تعددت في روايته »عائشة الخياطة« المستويات 
خاللها  من  طــرح  التي  والــحــواريــة،  الشعرية 
العجائبية  والعوالم  والشخوص  المكان  خصوصية 
إنتاج  إلعــادة  سعي  في  القرى،  بها  تزخر  التي 

حكاياتها الشعبية واألسطورية
- مستويات اللغة

»عائشة  في  اللغة  أن  الوهاب،  عبد  وذكر 
الخياطة« ذات مستويات سردية متنوعة، تميزت 
والكنائي،  المجازي  على  يعتمد  شعري  بطابع 
وتمكن من خاللها والي من احتواء الغموض الذي 
يكتنف عالم الرواية، التي تنوعت بين لغة شعرية 
تعتمد على المجاز، وتعمل على »شعرنة« القرية 
وحيوان  إنسان  من  عالمها  ومفردات  بكائناتها 
روحها  في  الحياة  تبث  ونبات وطير وموجودات 
اللغة  أما  السردية.  الوحدات  معظم  وتشكل 
الثقافة  بين  تمزج  ثالثة  »كلغة  فجاءت  الحوارية 
عامية  ومفردات  بعبارات  للشخصيات  الشعبية 

الفصيح،  األداء  وبين  القروي  الوجدان  من  قريبة 
ثقافة الشخوص  وقد تميزت بقدرتها على عكس 
وبلورة ما يموج بعوالمهم الداخلية نفسياً وكشف 

شفرات البنية األسطورية«.
- طغيان السرد

قليلة  روايات  قدموا  روائيون  شعراء  وهناك 
الشاعر  مثل  األساس،  الشعري  مشروعهم  بجانب 
إلى  باإلضافة  عطا،  علي  والشاعر  عيسى،  مختار 
الرواية، مثل الشاعر  شعراء اكتفوا بالمرور بعالم 
محمد سليم الديب. أما الشاعر سمير الفيل، فقد 
طغى مشروعه السردي على الشعري، منذ البداية 

وهو يكتب بالتزامن سرداً وشعراً.
وعلى الجانب اآلخر سيطر المشروع الروائي 
إنتاجيته  على  فياض  الشاعر هشام  عند  السردي 
الشعرية، أما الشاعر أحمد سامي خاطر، فقد قدم 
تجربتين متباعدتين بينهما تباين واضح، في رواية 
تبدو  له،  األولى  التجربة  وهي  الخاطري«،  »براء 
وكأنها مولودة من رحم الشعر، وتحمل قسماته، 
أما الثانية فهي تجربة سردية جادة، تمكنت من 
»اجتراح أرض جديدة، واالعتماد على آليات السرد 
المالح(،  )جس  رواية  في  عميق  بشكل  الروائي 

حيث غلب الشعر والمسرح عليها«.
- جماليات األمكنة

الجدران«  »عــرق  لرواية  الكاتب  وتطرق 
عزيز  محمود  كارم  الدكتور  مؤلفها  يترك  حيث 
مساحة  في  يتحرك  ــراٍو  ل السرد  عملية  مهام 
زمنية ممتدة بين زمن متاح لصبي يافع تفتحت 
العربية،  والوحدة  الوطنية،  األناشيد  على  عيناه 
نكسة  بعد  النكساره  وصــوالً  الناصري،  والحلم 
تاله،  االنفتاح، وما  وانكفائه مع  يونيو )حزيران(، 
وذلك باستخدام عمليات التذكر واالسترجاع، عبر 

منولوجات داخلية قصيرة ذات طابع شعري.
األحداث،  الراوي  يدفع  الرواية،  هذه  وفي 
درامية،  سردية  بنية  لخلق  محركاً  منها  جاعالً 
ذلك  في  النبش  على  قادرة  الذاكرة  تظل  وهكذا 

المدى الزمني، المستتر بقناع اإلشارات التاريخية 
ومقاومة  والنكسة،  العربية،  الوحدة  من  لكل 
)تشرين  أكتوبر  وحــرب  والتهجير،  السويس، 

األول(، واالنفتاح، ونهوض الغابات اإلسمنتية.
األمكنة  أن  ــى  إل ــاب  ــوه ال عبد  ولــفــت 
بشخوصها، وعوالمها، وحنينها الدافق في الرواية 
المعبرة  الذات  مع  تفاعلية  مشاركة  في  تدخل 
عن رحلة البطل/ الكاتب، منذ صباه، وحتى زمنه 

المعاصر.
أما عن التخييل الذي اعتمده عزيز فقد جاء 
عميقة  ورغبة  روائي،  عالم  لخلق  فنية،  كحيلة 
غايتها التعبير عن عواطف فئة المثقفين وحنينهم 
لماض وعالم حقيقي، ضاع ونهض بديالً عنه عالم 

آخر جارح، ومتردٍّ، وشائه.
تجذرت في  التي  الفنية  السمات  أهم  وعن 
تجلت  أنها  المؤلف  يرى  للرواية،  السردية  البنية 
في تحول األصوات من المخاطب لألنا ومن األنا 
للمخاطب في حالة من االسترسال الدائري، حيث 
واتضاح  وبالعكس،  اآلخر،  إلى  طرف  كل  يفضي 
كمساحة  الخطاب  ضمائر  استخدام  في  التنوع 
رؤية  إنتاج  على  تساعد  النظر،  وجهات  لتعدد 

خاصة لكل قارئ.
تقنية  على  الضمائر  تبديل  في  اعتمد  وقد 
والمخاطب  واألنا  الكاتب،  صنو  فالراوي  القناع، 
خمسين  منذ  اليافع  الصبي  ذلك  نفسيهما  هما 
عاماً، فعندما يستعذب الذكريات، يفضي بضمير 
أناه  مع  خالفية  نقاط  إلى  يصل  وحينما  »األنا«، 
على  إياها  الئماً  المخاطب،  ضمير  إلى  يتحول 
زمن  الستعادة  توقف  بال  يسعى  كأنه  ما  تقصير 

مفارق يستحيل عودته.
يكتب  الــوهــاب  عبد  العربي  والمؤلف 
وأصدر  األدبي،  والنقد  والرواية،  القصيرة  القصة 
من  العديد  قدم  كما  وروايتين  مجموعات  ثالث 
القصيدة  في  قــراءات  منها  النقدية  اإلصــدارات 

العربية الحديثة.

»الشعراء الروائيون« أثري اللغة الشعرية مشيئة وأقدار
أ/ خالدة النسيري

ماذا أحدُث عن حلٍم هنا فقدا
                             أخاُف نبض اشتياقي يحرُق الكبدا

لم يبَق لي في أغاني العشِق نافذٌة 
                            تعيُد من في عيوِن الهجِر قد شردا

أصافُح الهمَّ في منفاك يا أمال 
                            أهكذا الحبُّ صاَر اآلن محض ُسدى

سترقُب اآلن أوجاعي وقد كُِتبت
                             فـي كــل نزٍف بــالُد ترقب المددا

منافذ الغيب تغزو كل جارحة 
                            في حبر بوحي تعيُد الفرَح متقدا

هل لي بأن أمتطي أنواَر أمنيٍة
                           يا مقلَة الجرحِ نبضي هاهنا سجدا

أحاول اآلَن أْن أحيــا بال شغٍف
                            فلــي مَع الحبِّ ما ولّى وما نِفدا

أترقُص اآلن أحالمي على وتٍر 
                           أم أنّها الريُح هــزّْت خافقــاً بَرِدا

هزئُت مْن كلِّ أشواٍق تالحقني
                        كـأّن ذنبي بـداِء الحـبِّ قد ُعِقدا

العرب  لهجات  في  تختلف  قد  ومرادفات  مفردات  للعشق 
أو  حبيبين  بين  العشق  مفردة  اعتماد  في  يلتقون  لكنهم  بتفاوت 
)الضاد(  لغة  أبناء  بين  الجامع  بمفهومه  العشق  يقتصر  مغرمين وال 
وليس لهجاتهم على الغرام فحسب؛ فهناك عشقا آخر لجمال أو تميز 
أو ألشياء أخرى؛ وقد نبحث عن مرادفات أخرى للتدليل بأن العشق 
ال يقتصر بتعريفه بمحبة بين ذكر وأنثى؛ ونقول قد يستهوي البعض 

منا حاجة ما لدرجة العشق.
إال أننا باليمن وفي ظل ما نمر به من ظروف غير مسبوقة قد 
طموح  أغلبنا  لدى  يعد  لم  أنه  بالقول؛  والتعبير  الحقيقة  نجافي  ال 
الثانية؛ وباعتقادي أنني لم أكن  باألولى وال أمل حتى بالوصول إلى 
أنوي الكتابة أو استدعاء عنوان كتابة كالعشق كوني لست لغويا، وال 
ضليعا في تعريف المفردات، أو نحويا متمكنا؛ إال أن تبادل تواصل 
بيني وبين صديق عزيز ومهندس مخضرم بالرغم مما تخلل حياته من 
فيه  استوقفني  مختلفة  ولهجات  ولغات  وعالقات  وسفريات  تعارف 

استدعائه لمفردة فن.
ولم يكتفي بذلك بل أنه قد يتجاوز في التركيز للتعبير عما قد 
بتلك  الرجل  يقصده  ما  أعلم  جهتي  من  الفن؛  فن  بكلمتي  يعجبه 
المفردات خصوًصا إني من أبناء بلدته؛ وسبق لي سماعها بمنطقتي 
أنه قد سبق لي سماعها من والده في أكثر من مناسبة  إضافة إلي 
فرائحية أو مميزة؛ وتسنى لي اليوم إبالغه بذلك مؤكًدا له بأن تلك 

المفردات كانت تذكر على لسان والده.
ولم  ذلك؛  على  أثنى  المخضرم  المهندس  أن  نظري  لفت  ما 
يكتف بذلك؛ مضيًفا وجازًما بأن والده اقتبسها من والدته؛ من جهتي 
استحسن النقاش مع الرجل بالرغم من حداثة تواصلنا واذهب أحيانا 
منها وال  بأنه ال جدوى  البعض  إليها  ينظر  أمور جانبية  للخوض في 

أهمية لها، وتلك وجهة نظر.
ومرتبطا  شامال  يظل  والفن  العشق  لمفردتي  مفهومي  أن  إال   
بأحداث وتفاصيل إدارة الحياة؛ فمثال يقال من عشق الشيء اتقنه؛ 
وأن الفن مساحة تطلق على أعمال ومواهب متعددة؛ إال أن كليهما 
أمل  تعطينا  واقعنا  من  للهروب  الخيال  وإطالق  التجلي  حال  في 
بما  ونستمتع  الحياة  فيه  نعشق  الذي  اليوم  سيأتي  بأنه  مستوحى 
وهبه لنا الله فيها من سعادة وجمال وفرح وسرور وخيرات؛ لدرجة 
التمنيات  عن  بعيًدا  إليه؛  للوصول  ونطمح  به  نقوم  ما  فيها  نعشق 
أمامنا  مجال  وال  تأتي  ال  قد  ألزمنة  خياال  كونها  تتجاوز  ال  قد  التي 

للوصول إليها.
بكٍل  خاًصا  آخر  أمال  الفن«  »فن  ووالديه  طارق  مفردة  وتبقى 
وتعابير  توصيف  عن  تعبر  وإجماال  أنها  إال  ومفهومه؛  بفهمه  منهم 
تنثني على أمور تم استحسانها ونالت إعجاب من تحدث عنها؛ كال 
وليس  الدارجة؛  المحلية  بلهجتنا  الفن  أو  بالعشق  سواًء  بطريقته 
بالمفهوم العلمي والشائع والمتعارف عليه في مناطق وشعوب أخرى.

دون أن يفوتنا التنويه بعشقنا لليمن وصنعاء خصوًصا ومحبتنا 
بهم  ونهتم  ونطيعهم  العشق  لدرجة  نحبهم  الذين  لوالدينا  الخالصة 
ونبرهم؛ ونعتبرهم كنوز ثمينة وفن الفن ال يضاهيه غيره من النفائس.

فن الفن: قصة العشق واألمل
أ/ محمد الدلواني

حني يتعرث الحكيم
 أ/زيد الطهراوي 

الذي  الطائر  ذلك  األمينة  الناصحة  أيتها  تذكرين  هل 
جاءك بأذن مفتوحة وقلب متشوق لكل نصيحة تثمر راحة 

بعد تعبه المضني؟
جميع  من  أفضل  أنه  نفسه  يقنع  أن  النصيحة  وكانت 
الطيور وليس هذا فحسب؛ بل يشمر عن ساعد الجد ليحقق 
أفضل  ليكون  إنشاده  ويحسن  أجنحته  فيقوي  القناعة  هذه 

من كل من طار وأنشد.
وكان الفارق في العمر بينكما كبيراً فما كان من الطائر 
المسكين إال أن يتحول إلى كائن منفرد ال هم له إال نفسه؛ 
وكانت هذه المرحلة بداية االرتفاع الذي أسقطه من حيث ال 
يتوقع السقوط؛ وتنبهت الطيور ألجنحته المتكبرة وأناشيده 
عن  فأبعدته  المتراكمة؛  النفسي  الشموخ  بطبقات  المغطاة 
سربها واقتلعت أناشيده من أريج بستانها؛ فانطوى المسكين 
جزءا  تتقن  كانت  ولو  تحسده؛  الطيور  أن  وظن  نفسه  على 
قليال من مواهبه لما نبذته وأسلمته إلى قاع الوحدة المظلم.

ومنهم  واعتدى،  عليه  حقد  من  فمنهم  الجمع  وانقسم 
من أرسل له الضوء ليبصر أنه أخطأ حين أصغى إلى نصيحة 

قاتلة؛ ولكنه كان غارقاً فما رأى الضوء وما اهتدى.
التي  الحكيمة  أيتها  بنصيحتك  الطائر  ظلمِت  وهكذا 
أضاعت األسلوب الحكيم، ولم يكن حسن نيتك عذراً لك في 

إحداث هذه التوترات التي جلبت جباالً من النكبات.
قوى  إذا  الطائر  أن  تؤكد  النفس  علم  دراســات  فكل 
أجنحته وجمل نشيده لكي يجد مكاناً له بين أسراب الطيور 
وجمل  أجنحته  قوى  وإذا  بالمحبة؛  ويحظى  سينجح  فإنه 
بالوسواس  سيصاب  فإنه  الطيور؛  من  أفضل  ليكون  نشيده 

القاتل وسينفر منه المقربون.

ة طرائف لغويَّ
محمد عصام علوش

بن  َمعَمُر  عبيدة  أبو  روى  الربيع  بن  والفضل  المثنى  بن  َمعَمر  عبيدة  أبي  بين 
المثنَّى التَّيميُّ بالوالء، قال: أرسل إليَّ الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه، 
ثمَّ  فرشه...  مع  واستدناني حتى جلسُت  فردَّ  بالوزارة،  عليه  فسلَّمُت  عليه...  فقدمُت 
دخل رجٌل في زيِّ الكاتب وله هيئٌة خشنٌة، فأجلسه إلى جانبي، وقال له: أتعرف هذا؟ 

مُة أهل البصرة، وقد استقدمناه لنستفيد من علمه. فقال: ال. فقال هو أبو عبيدة عالَّ
الله  إليَّ وقال لي: أسألك عن مسألٍة، فقلُت: هاِت، فقال: قال  الرَّجل  التفت  ثم 
ياطيِن« وإنَّما يقع الوعُد واإليعاُد بما ُعرَِف مثلُه، وهذا  تعالى: »طلُْعها كأنَّه رؤوُس الشَّ
لم يُعرَف، فقلُت: إنَّما كلَّم الله تعالى العرب على قدر كالمهم، أما سمعَت كالَم امرئ 

القيس:
أتقـتـلُـني والَمشرفيُّ ُمضاجعي
ومسنونٌة زرٌق كأنـياب أغـواِل؟

ا كان الغول يَهولهم أرعدوا به، فاستحسن الفضُل  ؛ ولكنَّه لمَّ وهم لم يروا الغوَل قطُّ
ذلك، وأزمعُت من ذلك اليوم أن أضع كتابًا في القرآن لمثل هذا وأشباهه، فعملُت كتابي 

يتُه )المجاز  الذي سمَّ
من كتاب مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل الله العمري ج7ـ ص 16 

بتصرف.
ى بالتَّشبيه الوهمي، وهو التَّشبيه  ا يسمَّ قلُت نقاًل عن بعض العلماء: إنَّ هذا ممَّ
بما ال يُدرَك بالحواسِّ الخمس الظاهرة، فإنَّ الله قد بيَّن لهم شجرَة الزَّقُّوم، وعرَّفهم بها، 
وأخبرهم بأنَّها شجرٌة تخرج في أصل الجحيم؛ فأصبحت بهذا معهودًة ومعروفًة لهم، 
يطان صورًة ذهنيًَّة  ياطين، وذلك ألنَّ للشَّ ثم شبَّه الله لهم بعد ذلك ثمرها برؤوس الشَّ
كأنَّ وجهه  فيقولون:  والبشاعة؛  ناعة  والشَّ القبح  ما كان في منتهى  العرب؛ وهي  عند 
، كما أنَّهم  رِّ وء والشَّ اللة على قبح منظره وتناهيه إلى الغاية في السُّ وجه؛ شيطان في الدَّ
الله  أنَّه خيٌر محٌض ال شرَّ فيه، فشبَّهوا به الصورة الحسنة، قال  )الَملَك(  اعتقدوا في 
تعالى واصًفا جمال سيِّدنا يوسف في نظر الّنسوة: »وقُلْن حاَش للِه ما هذا بََشرًا إْن هذا 

إالَّ َملٌَك كريٌم«؛ وهْم لْم يَروا المالئكة فهذا من التَّشبيه التَّخييلي. ا.هـ
وقلت: وما زالت بعض النِّساء حتَّى يومنا هذا يخوِّفن األطفال قبل النَّوم )بالبُعبُع( 
، فيقلن: جاء البُعبُع، ونام البُعبُع،  ة من خيالهنَّ ويستعرن له صورة تخييليَّة وهميَّة مشتقَّ

ولم يَر أحد )البُعبُع( بل ال يوجد مخلوق اسمه البُعبُع.
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صناعة الحضارة 

أ.د. سمير مراد

أ/ كوثر الفراوي

كتب  عدة  في  العلماء  بعض  استعمله  تعبير  ثمة 
وأبحاث هو )التديُّن المغشوش(، وعندما يستعمل هذا 
الممارسات  من  النوع  ذلك  إلى  يشير  فإنه  المصطلح 
الدينية التي ال تنعكس على سلوك المرء أخالقا؛ فعندما 
فإن  شكل،  وإتقان  بدن،  حركات  إلى  التدين  يتحول 
األصيل  المعنى  تتالشى؛  أو  تبعد  وغايته  تضيع  حقيقته 
المراسم  أما  يكون حركة قلب، ويقظة فكر،  أن  للتدين 
الجوفاء والصورة الشاحبة فال داللة لها على شيء، ومن 
أعجز،  سواهما  عما  فهو  ولبّه  قلبه  تصحيح  عن  عجز 
ويوم يتولى عمال ما في المجتمع فسوف يكون نموذجا 
للفشل ألنه لن يدفع تيارات الحياة إلى حيث يجب، بل 
الهزيمة  وهنا  تشاء؛  حيث  إلى  التيارات  هذه  ستدفعه 
الشنعاء للدين والدنيا؛ التدين المغشوش يقدم الهزيمة 

ويصنع التخلف، ويحس الناس معه بالحرج.

كيف نمّيز التديّن المغشوش؟

النوع  المغشوش هو ذلك  التدين  إن  القول  يمكن 
من التدين والسلوكيات الدينية الطقوسية والتي تمارس 
وعليه  األخرى،  الواجبات  إغفال  مع  معينة  أوقات  في 
بل  والمجتمع؛  الفرد  في  بوظيفته  يقوم  ال  التدين  فإن 
يؤدي إلى عكس ذلك، إذ إن صاحب التدين المغشوش 
ينظر إلى الدين إما على أنه طقوس شكلية تؤدى دون 
إلى  فيلجأ  الربح  منظور  من  إليه  ينظر  أنه  أو  غايات، 
تكسبه  رأيه-  حسب  أنها-  يظن  التي  باألعمال  القيام 
حسنات فيكثر منها مع إغفاله لواجبات أخرى؛ وإن كان 

في األولى ثوابًا.
التديّن المغشوش يلعب دوًرا مهما في إبعاد قسم 
أنموذجا غير  لهم  يقدم  أنه  الدين، ذلك  الناس عن  من 
ما  المتدين  يؤدِّ  لم  فإن  الدين،  عن  وغير صحي  سليم 
اللوم سينصب على  فإن  منه من سلوك أخالقي،  ينتظر 
الدين عبر ادعاء أن الدين لم يوفر له أرضية للتصرفات 
القرآن  آيات  قراءة  خالل  من  ندرك  أننا  غير  األخالقية، 
ما  نتساءل  وهنا  األول،  المؤمن  واجب  الخير  عمل  أن 

البديل؟
كلنا يحفظ حديث رسول الله عليه الصالة والسالم: 
»إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق«؛ هذا الحديث يحمل 
بعدا مهما في بيان غاية الدين وهي إتمام بناء األخالق؛ 
وإن صح لنا استخدام هذا التعبير التدين األخالقي فإنه 
الديني  السلوك  هو  األخالقي  التدين  بأن  القول  يمكن 

القائم على مالحظة الواجب األخالقي.
فهم  في  جديدة  طريقة  ليس  األخالقي  التدين 
الدين، بل هو تعبير عن حالة اإلحسان التي أشار إليها 

النبي عليه الصالة والسالم في حديث جبريل المشهور، 
وعي  إلى  إضافة  بالله،  تاما  وعيا  تقتضي  الحالة  وهذه 
بأهمية واجب فعل الخير مع الله عبر استظهار عبوديتنا 
له، وفعل الخير مع اإلنسان، وأخيرًا فعل الخير مع العالم 
في  أمانة  الله  جعلها  وطبيعة  حيوانات  من  حولنا  من 

يدنا.

األخالق والدين توأمان ال ينفصالن ووجهان 
لحقيقة واحدة

النظر  على  تقوم  خاطئة  وتصرفات  اعتقادات  ثمة 
تعتقد  ما  وراء  فتسعى  السوق،  منطق  وفق  الدين  إلى 
أنه سيكسبها حسنات أو ثواب أكثر، وهذا يؤدي إلى أن 
يغيب عن منطقها ونظرها بعض الواجبات المهمة، وهذا 
وتراتبية  الواجبات  لهرم  الشخص  إدراك  عدم  إلى  عائد 
األخالق في  الحديث عن  يأتي  األعمال وعالقاتها؛ وهنا 
الناحية نقطة مهمة؛ فاألخالق  الدين، حيث تمثل هذه 
منا،  واحد  كل  داخل  في  بالواجب  الشعور  عن  تعبر 
نفسه،  اإلنسان  يتجاوز  أن  يقتضي  بالواجب  والشعور 
بتعبير آخر فإن جوهر األخالق الدينية ضد األنانية، ألن 
األنانية تقتضي التمركز حول الذات، فال حديث عن كرم 
أو محبة أو شفقة أو إيثار، أما جوهر األخالق اإلسالمية 
القائم على التجاوز يعني أن يتجاوز اإلنسان نفسه لينظر 
الخير غير  إلى ما حوله، لذلك فإن فعل  الواجب  بعين 
محدود، فكلما فعلت خيرًا فثمة خير آخر يمكن فعله، 
وهذا األمر مرتبط بعدة أمور أهمها معرفة الله ومحبته 
عنده  كبرت  اإلنسان  قلب  في  األمر  هذا  عظم  فكلما 
دائرة الخير، وفي ضوء هذا األمر نفهم مسارعة أبي بكر 
أن  إال  الحاجة،  أثناء  كله  بماله  للتصدق  عنه  الله  رضي 

التديُّن قد ينفصل عن األخالق.
فقد يكون التزام صورة من صور التدين في بعض 
األوقات منافياً للواجب األخالقي كما لو قام شخص بكثير 
النوافل في وقت عمله في حين أن واجب الوقت  من 
ثمَة  يكون  فقد  النوافل؛  تلك  من  أولى  يكون  قد  لديه 
ُعماله  يستغلُّ  وهو  المساجد  بناء  من  يكثر  غنيٌّ  رجل 
في مصنعه بأبخس األجور؛ بل إنهم رغم األجر في وضع 

يحتاجون فيه ألموال من الزكاة.
 في الظاهر هذه األعمال تبدو محمودة، لكن وألن 
ظرف زمانها يقتضي فعل غيرها فقد انتفت عنها -برأيي- 
بأنها حسن  فإذا عرفت األخالق  الكمال األخالقّي،  صفة 
للزمان  تقدير  إلى  يحتاج  التعامل  حسن  فإن  التعامل، 
والمكان واألشخاص، وإن لم يكن ثمة تقدير حكيم لهذه 

األشياء فقد انتفت صفة كمال األخالق عنها.
ولعلنا نجد في بعض األحاديث النبوية ما يدل على 
الله  صلى  النبي  زوج  عائشة،  فعن  إليه  يلمح  أو  ذلك 
عليه وسلم قالت: »دخلت على خويلة بنت حكيم بن 
أمية بن حارثة بن األوقص السلمية وكانت عند عثمان 
بن مظعون قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبذ هيئة خويلة؟  يا عائشة، ما  بذاذة هيئتها، فقال لي 
يصوم  لها  زوج  ال  امرأة  الله،  رسول  يا  فقلت:  قالت: 
النهار، ويقوم الليل فهي كمن ال زوج لها، فتركت نفسها 
وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى عثمان بن مظعون فجاءه، فقال: يا عثمان، أرغبت 
سنتك  ولكن  الله،  رسول  يا  والله  ال  فقال:  سنتي؟  عن 
وأنكح  وأفطر،  وأصوم  وأصلي،  أنام  فإني  قال:  أطلب، 
النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن ألهلك عليك حقا، وإن 
لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر، 

وصل ونم« أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
إن تصرف الصحابي ورغبته في العبادة الكثيرة كان 
في غير موضعه ألنه أدى إلى تقصير أخالقي في جانب 
مهم، ونفهم من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أن 
عليه  لسنته  ُمناٍف  وأنه  محله  في  ليس  الصحابي  فعل 
التعامل وأن لكل  الصالة والسالم، وأن سنته هي حسن 
مقام مقال ولكل ظرف زماني ومكاني خلق وفعل يجب 
القيام به؛ وفي بعض األحاديث رأينا الرسول يخفف من 
صالته -التي نوى أن يطيل بها- ألنه يسمع بكاء الطفل، 
وفي هذا إشارة إلى أن الواجب األخالقي يفرض اعتبارات 

ال بد من اعتبارها والسير على أسسها.

أثر العبادات في أخالق اإلنسان

أهم وصف لإلنسان المؤمن هو العبودية، فهو عبٌد 

إن  إذ  وتنوعها،  اختالفها  بالعبادات على  يقوم  لله، ألنه 

ولكن  تعالى،  الله  من  اإلنسان  يقرب  طريٌق  العبادات 

هذه الوظيفة المهمة للعبادات مقترنة بتحقيق أهدافها، 

يتم  الهدف  وهذا  أخالقي،  هدف  عبادة  لكل  أنه  ذلك 

وعبر  به،  اإلنسان  وعي  عبر  مراحل  على  إليه  الوصول 

محاسبته وبذله الجهد.

األخالقية  الوظيفة  تناقش  وأحاديث  آيــات  ثمة 

االهتمام  عدم  من  تحذر  الوقت  نفس  وفي  للعبادات، 

المفروضة  الصالة  عبادة  ففي  األخالقية،  األهداف  بهذه 

الله  يقول  والليلة  اليوم  في  مرات  خمس  تتكّرر  التي 

عن  تنهى  الصالة  »إن  األخــالقــي:  أثرها  عن  تعالى 

الصيام يقول  )العنكبوت: 45(، وفي  الفحشاء والمنكر« 

عليكم  كتب  آمنوا  الذين  أيها  »يا  عنه:   تعالى  الله 

الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون« 

يُنتَظَر  وروحيّة  أخالقية  درجة  فالتقوى   ،)183 )البقرة:  

يشير  أخرى  أحاديث  وفي  إليها،  الوصول  الصائم  من 

النبي عليه الصالة والسالم إلى أهمية أن ينتبه اإلنسان 

فقال  العبادات  من  المقصود  األخالقي  الكمال  لغايات 

والعمل  الزور  قول  يدع  لم  »من  المثال-:  سبيل  -على 

أخرجه  وشرابه«؛  صيامه  يدع  أن  حاجة  لله  فليس  به 

البخاري، وقال: »رب صائم ليس له من صيامه إال الجوع 

الحديث  وهذا  ماجه،  وابن  النسائي  أخرجه  والعطش« 

األخير مهم في بيان أن العبادة ال تؤدي مبتغاها اإليماني 

ما لم تحقق هدفها في التكامل األخالقي.

تشكِّل  روًحا  للعبادات  أن  تخبرنا  األحاديث  هذه 

بأداء  االهتمام  يجب  كما  وأنه  الفاضل،  اإلنسان  سلوك 

الجانب الظاهرّي المفروض من العبادة؛ فإنه ال بد من 

في  والمتمثل  لها  الروحي  األثر  إلى  بالوصول  العناية 

أهداف التكامل األخالقي.

األخالق الفاضلة هي ثمرة الدين وأحد أهم غاياته، 

وكما أن الشجر قد يثمر وقد ال يثمر، فإن التدين قد يثمر 

وقد ال يثمر، ومن أجل إثمار شجرنا ال بد من بذل الجهد، 

فالله تعالى يقول: »والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا« 

)العنكبوت: 69(،

إن تديننا وسلوكنا يعكس فهمنا للدين، غير أن ذلك 

الذي  الدين  عن  الكثير  للناس  يشرح  نفسه  الوقت  في 

نؤمن به، لذلك فإن التدين المغشوش مسؤول عن كثير 

من المشاكل التي نعيشها سواًء في حياتنا الفردية أو في 

حياتنا االجتماعية.

لعمارة  المؤدية  األلفة  منشؤه  كريم،  لعيش  تتطلع  الشعوب  تزال  فال 
الدنيا واآلخرة، متعايشين بروح الود والرحمة قال تعالى: )وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا(، أي: لتتعاونوا على عيش حياة كريمة قائمة على التعارف؛ 
أي التعاون بتفعيل المشتركات، بما يشمل اللفيف العرقي والجنسي والديني 
بصفات  يتمتع  مجتمعي صحي  مكون  وإظهار  آخره، إلشهار  إلى  والطائفي 
)لكم  تعالى:  قال  النظر،  تباين وجهات  والعمارة، رغم  الحضارة  وأخالقيات 

دينكم ولي دين(.
شريطة مراعاة ثوابت الدستور الوطني القائم على حماية جناب الدين 
وعدم إكراه اآلخرين على اعتناقه، وكذلك ال بد من مراعاة عدم تثوير عواطف 
المجتمع الدينية، بحجة دفع خطر ما إال بما يكفل بقاء الوحدة الوطنية، ذلك 
بالقرآن  يتعلق  بما  خصوصا  الدينية،  العاطفة  نحو  المائلة  النزعة  إثارة  أن 
والرسول، قد يثير العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، ولذا ال بد من اختيار 
قيام وثبات  أن مقومات  األكثر سالمة في ذلك، ونحن حين ندري  الطريق 
الله تعالى وعدم اإلشراك به  الدولة، يقوم على: )حماية الضعيف، وتوحيد 

مراعاة ثبات األتباع(.
الوطن  إلنشاء  جميًعا  ننطلق  والمحركات،  الثوابت  هذه  خالل  من 

وحمايته، وال وطن بال مواطن.. هذا ويراعى أمران أيضا:
عمرانية  ألنها  المدينة،  أخالقيات  أعني  المدني؛  المكون  تفعيل  األول: 
العلمي  التنافس فيما بينها على كل األصعدة، من  أكثر من غيرها، لعوامل 

والثقافي والتجاري والطبي وغير ذلك، في منأى عن العصبية غير المنظمة.
الثاني: االهتمام بالعصبية، أي العشائرية المنظمة، ضمن قانون تسيير 
وحماية، ألنه بذلك نوجد الحماية العصبية التي بدونها قد نفقد تلك الحماية، 

أو نجعلها تنحه غير الوجهة الوطنية.
الدنيا،  وعمارة  الدين  عمارة  على  تقوم  الدولة  عمارة  أن  من  وال شك 
التي  الصحيحة  الدينية  والعالقات  والعقائد  واألخالق  العلوم  بغرس  وذلك 
ترعى الوطن والمواطن، في ايجاد دولة مدنية حضارية، تقارن الدول الكبرى 
المنتج  العلم والعمل  في ذلك، وال يقوم هذا إال على كوادر تنظر بمنظار 
حضاريا دون أقصاء، ودينيا دون طرد، وتعايشا وطنيا دون نظرة دونية، أما 
الدنيوي  السقوط والتردي  ترك األمور ألطراف وأن كثرت، لكنها تنحى نحو 
والديني، فال هم يبنون بل هم يهدمون، وإن ظل حالهم كذلك، فهذا مؤذن 
بخراب ويباب ومهانة، بل مؤذن بفتنة وطنية تهدم كل المقومات التي بقي 

الشرفاء يبنونها سنين طواال، وحينها ال ينفع ندم.
وثقافيا  دينيا  والجزر  للمد  المؤدي  التمايز  وجود  الطبيعي  من  نعم 
واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لكن إن كان ذلك بضوابط دينية ووطنية ألجل 
عمارة الوطن، فال بد أن ننشئ تنافسا شريفا يزيل الفجوات، ويبني وال يهدم، 
هذا وإن كل ثقافة قامت على مؤهالت صحيحة منضبطة، فهي وال بد ستكون 
معيارا صحيحا للبناء والتعايش، وهذه المهارات والمؤهالت، ان لم تبن على 

قواعد كلية دينية ووطنية، فإنها ستكون سبب هدم ال عامل بناء.
وعليه فكل غلواء دينية أو دنيوية، ستكون سبب وعامل هدم للوطن 
القائم  الضيق  اإلطار  في  إال  تعايش  أال  عن  األمر  وسينكشف  والمواطن، 
على اعتبار الموافق وإقصاء المخالف، مع أن حقيقة العمارة، سعة الصدر 
للمخالف، واعتبار خالفه البناء، والتعاون معه في ذلك، وضم كل زمر عمل 
المجتمع الوطني إلى بعضها، ليكون الوطن في صدارة الدنيا، أما غير ذلك؛ 

فحينها هزلت حتى بدا كالها؛ وصرنا كما قيل:
أوردها سعد وسعد مشتمل

ما هكذا تورد يا سعد اإلبل

االلزتام بني الواقع والتصورات

الحديث عن أي موضوع أو قضية يقتضي اإلحاطة واإللمام بالصورة 
الكاملة لها، ووضعها ضمن محددات وسياق يوضح معالمها بشكل ينزع 

أي لبس محتمل عنها، وإال غدت منزوعة المعنى، مشّوهة المبنى.
بكل تأكيد فإن األمر يصبح ذا خطورة أكثر إن كانت هذه الصورة 
ضة- تضرب في صميم عقيدة الفرد منا، بحيث يختل  المجتزأة -أو المبعَّ
أو يعيش بتصور أجوف ضبابّي على  الثوابت والمتغيرات عنده  ميزان 

أساس أنه الصواب الذي ال غبش فيه.
– والتدين  االلتزام  عن  المغلوطة  التصورات  في  جليًّا  هذا  يظهر 

بشعلة  مقباًل  فتراه  أحيانًا،  البعض  بعضنا  بها  يؤمل  قد  التي  عموًما- 
ًرا أن مجرد التدين سيفتح له أبواب الرزق ويكفيه  حماس متقدة، متصوِّ
مؤنة السعي والطلب، حتى إذا ما ُشرع الباب أمامه وأبانت الطريق عن 

وعورتها ولَّى مدبرًا كأنما سيق مكرها إليها.
ومن المعلوم أن اإلنسان -بطبعه- عندما يذوق حالوة شيء ما، بعد 
لغوب طويل أصابه، تجده يسارع القتسام ما ذاقه مع من يحبهم أو من 
الكلمات والعبارات  يرتعون في ذات الوسط الذي خرج منه! فتزدحم 
في فمه، محاوالً جاهًدا اختيار أجملها وأطيبها لسحبهم إليه؛ لكن كل 
األنصاري  د/فريد  قال  كما  مرامه، وهذا  لبلوغ  تسعفه  قد ال  العبارات 
راجع إلى كون أن »كل حقائق الذوق في الحسيات والمعنويات ال تُدرَك 
إال بالتجربة؛ فلتدرك الحقيقة كما أُدركها أنا، يجب عليك أن تذوق أنت 
أيًضا« ولتوضيح الفكرة يضرب مثااًل بالموت، فاإلنسان ال يذوق الموت 
ذلك  على  يقاس  أن  بالتالي  ويمكن  يموت؛  عندما  إال  حقيقته  ويدرك 

سائر الحقائق، وااللتزام أحدها!
إال أن هذا األمر مما قد ال ينجح صاحبنا المذكور في إيصال تصور 
الحقيقة  تلميع  إلى  يلجأ  قد  الشديد  حرصه  من  أنه  كما  عنه،  واضح 
وإلباسها ثوبًا من الرخاء والراحة على نحو مبالغ فيه حتى يكاد يصور 

االلتزام وكأنه الجنة التي ال يظمأ اإلنسان فيها وال يعرى وال يشقى!

»ال تجعل الحقيقة عضين« إن الصورة الكاملة لواقع االلتزام، أكبر 
تشعل  التي  العبارات  من  وغيرها  والطمأنينة  الراحة  في  اختزالها  من 
فتيل الرغبة في التدين واللحاق بركب السرور والحبور، وكأنه التعويذة 

السحرية لحل سائر مشاكل الحياة!
فيكون الدافع والمحرك ابتداًء هو تحصيل اللذة الحاضرة والسكينة 
المتشعبة  الواقع  األزلية-المزعومة- دونما نظر إلى ما تمليه معطيات 
الذي يقتضي المجاهدة و«أن تذوق كل نفس حظها من االبتالء وحظها 
من المحنة، ألن المحنة أشبه ما تكون بالنار التي تبرد الحديد وتصفي 

الذهب«.
المجاهدة  ضرورة  تشمل  كما  الراحة  تشمل  الكاملة  فالصورة 
والسعي، وإال سيكون المآل الحتمي لهذا التصور المجتزأ هو سهولة ترك 
الفرد-المتديّن الجديد- للطريق عند أول صدمة تهدد راحته ألن رياحها 

أتت على غير ما أِمل فيه.
عز وجل  به  الله  أمر  لما  وتسليم  مجمله خضوع  في  االلتزام  إن 
َواإْلِنَس  الِْجنَّ  َخلَْقُت  “َوَما  قوامه:  بناء  وهو  أنثى،  أو  ذكر  من  عباده 
عنه،  للحديث  وتصّدرت  حصل  إن  لذا   ،)56 )الذاريات:  لِيَْعبُُدوِن”  إاِلَّ 
فأخبر مستمعك الحقيقة كاملة وال تجعلها عضين، فالواقع سيمحق كل 
المقابل  للطرف  تبسط  أن  بك  فحري  بداخله،  زرعه  على  حرصت  ما 
ق، ودع مسطرة الصدق تأخذ مجراها، فإن  الحقائق على وجه غير منمَّ
وال  وراءها  روحه  تظمأ  ال  رشفة  عن  باحثًا  مكبّاًل  مجروًرا  جاء  صدق 

تشقى.
أما أن تزيف الحقيقة له ظنًّا مّنك أنّك مددته بطوق النجاة، فأنت 
وحملته  تتلّقفه،  األوهام  ألمواج  سلّمته  أن  على  تزد  لم  الحقيقة  في 
مفاهيم  زرعت  إنك  حيث  الغرق!  مآله  متهالك  مخروق  قارب  على 
مغلوطة في ذهنه، وسرت مدفوًعا بعاطفة ال عقال لها، أما ما تسّميه 

رفقا ورحمة به-ريثما يعتاد- فهو تصّور أجوف سرعان ما ستكشف األيام 
نقصه وعورته.

فمثال: مظاهر من الخطاب المجتزأ ثمة الكثير من المظاهر التي 
تظِهر لنا آليات اجتزاء الخطاب الدعوي المحّسن لضرورة االلتزام، من 
في  الحياِة  من  وتيّسر  تجّمل  صوٍر  أو  شعارات  ضمن  اختزاله  خالل 
ساغب  شخص  رؤية  كلنا  يضيرنا  ستجد«  “تفاءل؛  منها:  االلتزام،  إطار 
الغب، متعب الروح وذابل المحيّا؛ بل كل يحاول تعزيته ومواساته قدر 
وسحب  الفرصة  اغتنام  حرصه-  لشدة  يحاول-  من  وهناك  المستطاع، 
الناس من طريق الضالل إلى سبيل الرشاد، فيمأل وسطه الدعوي بعبارات 

من قبيل )حاشا، أتدعوه وال يستجيب؟(، أو )تفاءل ستجد(!
منه،  الناس  لمنع  السعي  أو  التفاؤل  في جمال  ليس  هنا  واللبس 
فليس ثمة إشكال في أن يتفاءل اإلنسان ويوقن باالستجابة؛ وإنما في 
الطبيعة التي تكسو هذا التفاؤل والصورة الوردية التي ال ينفك المرء عن 

تصويرها وزرعها في نفوس الناس من حوله.
إن التفاؤل مطلوب، لكن من الحري على اإلنسان والداعية أن يضعه 
ضمن صورة واضحة المالمح!، فالتفاؤل بالشر- على غير السائد- األصل 
والعذاب،  الشقاء  ظاهره  مداه  بلغ  مهما  الشر  هذا  بأن  االعتقاد  فيه 
لم  وإن  معه  التكيّف  ومحاولة  قبوله  إلى  يفضي  مما  الرحمة  وباطنه 

تظهر بوادر الخير والحكمة الكامنة فيه.
أما التفاؤل السائد بمعناه السطحي المتفلّت من عقال الواقعية، 
المحمل باآلمال واألمنيات التي ال حدود وال سقف لها، فسرعان ما يهوي 
بصاحبه إلى واٍد سحيق! وبهذا بدل أن ينقذ صاحبه، فإنه يسحبه من 

فجٍّ إلى فج أعمق.
وبهذا يكون الخطاب موافًقا لهوى اإلنسان، وغير محكوم بضوابط 
التشريعات  تحتكم  أن  وبدل  المعقولية،  دائــرة  من  االنفالت  تقيه 
للمسطرة اإللهية، فإنها تحتكم لما يمليه هوى اإلنسان؛ فينأى الخطاب 
عن معيار »وال يُعبَد الله إال بما أمر وشرع ال بأهواء الناس وموضاتهم«.

بين الجهل والعاطفة واألنا
اآلخر،  الفرد  حياة  في  مفصلية  تفاصيل  عن  للحديث  التصدر  إن 
وتقديمي  كالمي  هل  بصدق:  نفسه  يسأل  أن  المتصّدر  على  يوجب 
للموضوع مبني على علم أم جهل؟ إذ أنه من الجدير اإلشارة إلى أن 
ا بالقدر الكافي من  اإلنسان حال خوضه غمار اإلقناع عليه أن يكون ملمًّ
أو أشباهها، فيجد نفسه في  المعلومات  العلم! فال تكفي هنا أنصاف 
المحصلة يسد الثغرات بالمتاح حتى يتمم البناء، فالجهل يمكن اعتباره 
أول عوامل هذا الخطاب المجتزأ، ثم تأتي العاطفة غير المنضبطة سببًا 
مهوَّل  نحو  على  النعيم  سقف  رفع  إلى  المخاِطب  تُلجئ  حيث  ثانيًا، 
فيه بما يتناسب مع رغبة اآلخر وأهوائه، أماًل في أن تستقيم رؤيته مع 
الوقت ولو من باب االحتمال وهو ما قد يحصل، كما قد ال يحصل لو 

باحتمال ١٪.
فهو  والواقع  التصور  بين  الفجوة  اتساع  في  الرئيس  المعول  أما 
حب الظهور على حساب الدين! واتخاذه جسرًا لبلوغ المآرب الدنيوية 
وحشد الجموع بإلقاء عبارات تدغدغ مشاعر المتلقي مع التركيز على 
ترسيخ أّن »الدين يُْسٌر«! ولذا فإن التجرد والصدق عامل مهم في اكتمال 

منظومة بناء الرؤية الواضحة.
خطاب  أن  نجد  المحّصلة  في  تريد«  كما  ال  أُِمرت  كما  »استقم 
االلتزام البعيد عن اإلحاطة بكامل الصورة، أقرب إلى كونه خطابًا أجوف 
يُسِكن الفرد في برج عاجي محفوف باألمنيات واألماني، ومن ثم يغدو 
نزوله إلى أرض الواقع شاقًّا ومضنيًا، بل ربما تأتي النتائج ضمن شكل 
إلى  أخيرًا  به  يفضي  تعيس  متدين  أو  ملتزم  كل  بأن  يقضي  عكسي 
التساؤل: ما الذي دفعني لاللتزام؟ بل حتى إن كانت النوايا سليمة في 

األصل غير أن: الغاية ال تبرر الوسيلة؛ ألن الثمن غال.

بما ال  ننشغل  أال  ويعلّمنا؛  القرآن  يهّذبُنا  يا ولدي: 
القرآن أن  ينبّهنا  يعيننا وينفعنا، وبما ال يزكّينا ويرفعنا؛ 
نستذكَر المعاني في آياته: )وال تقُف ما ليَس لَك بِه علٌم؛ 

إّن السمَع والبصَر والفؤاَد كلُّ أولئَك كاَن َعنُه مسؤوالً(.
ومرتَعاً  للفضول،  باباً  قلبك  في  تفتح  ال  ولدي:  يا 
لسارقي األوقات، فربّما إذا فُتح ذاك الباُب ال يغلُق أبداً، 
فتجرُّ بذلك نفسَك لباِب بالٍء كبير، وتعتاُد على االنغماِس 
فيما حولك من أحداث، والبحِث عن أحواِل الناس، وتتبّعِ 
قالوا وما  ما  أيامهم، واالنجراِر وراَء  عوراتهم، ومجَريات 

فعلوا.
يتهافُت  الذي  العجيب؛  الزمِن  هذا  في  ولدي:  يا 
فيه الناُس لنشِر يومياتهم، وحيثياِت وتفاصيِل كّل حدثٍّ 
مشاعرهم  وكّل  خصوصياتهم،  نشِر  وحتى  حياتهم،  في 
وأحوالهم؛ ترفَّع يا ولدي عن التهافِت لرؤية ما يفعلون، 
ينُشرون؛  ما  بكّل  اللحاِق  وعن  يَصنعون،  ما  ُصنعِ  وعن 

وال تجعل حياَة غيرِك هي معيارُك في رضا الله عنك، أو 

غيرك  مع  للمقارناِت  تجعل  وال  نفسك،  عن  رضاَك  في 

متّسعاً في عقلك؛ وتذكّر دوماً: أّن وقتك وما تصنُع فيه، 

فيه  نقُف  يوٍم  في  السؤاِل  )أجوبة(  هو  يوماً  سيكوُن 

وتفكيٍر  لله،  مضى  وقٍت  بيَن  وشتاَن  فرادى..  الله  أمام 

مضى  وقٍت  وبين  عباده،  ونفعِ  دينه  رفعِة  في  ُصرَف 

فانظر  للناس وتفكيٍر ُصرَف فيما فعل فالن وقال فالن؛ 

ذاك  البرايا في  بها ربَّ  تجيُب  أجوبِة سؤالك، حين  في 

الموقِف المهيب.

يا ولدي: هّذب نفسك، لكيال يصبح اهتماُمك بحياة 

تتخلّى،  وأن  تتخّفف،  أن  تعلّم  حياتك..  من  أكثر  اآلخر 

فإّن االمتالَء بالدنيا يتعُب الّنفس، ويثقُل القلب، ويحرُِف 

البوصلَة عن أصلها، تعلّم يا ولدي أن تساِبَق نفسك بدالً 

من الناس، وأن تصنَع في غِدك ما يزيُد في القيمِة عن 

حاِضرك وإال كنَت أنت الزيادة.. تعلّم أن ترّمَم ما ُهدم 

تعجز،  وال  بالله  مستعيناً  وامِض  أحالم،  من  داخلك  في 

إّن الطريَق لك!

يا ولدي: تعلّم فقَه االستدراك، فال تجلِس شاكياً على 

ما فاَت منك، ناِدماً على ما فرّطت، فتقعَد مع القاعدين 
ترثي حالك؛ وإنّما كن مَع الُمستدرِكين؛ من فِقهوا قيمَة 
روا  فشمَّ عاتقهم،  على  التي  المسؤولية  وِعظَم  أوقاتهم، 
وعلى  أنفسهم  على  بالله  واستعانوا   ، الِجدِّ ساعِد  عن 
العقباِت في طريقهم؛ من يستغفرون على ما مضى من 
المضّي  على  يوٍم  كلَّ  الله  يعاهدوَن  لكّنهم  تَقصيرهم، 
قُُدماً في استدراٍك يُرضي الله عنهم.. تعلّم أن تُتبَع كّل 
وكّل  بذرة،  ذبوٍل  وكّل  إنجاز،  تقصيٍر  وكّل  حَسنة،  سيئٍة 
خموٍل عمل، وليَكن رفيقك في كّل ذلك تذللاّلً لله وشكراً، 
فيه  تستدرُك  عمرك،  من  جديد  يوٍم  إشراَق  وهبَك  بأن 

ما فات.
فيها  تقيّم  ساعًة،  نومك  قبَل  لك  اجعل  ولدي:  يا 
أفعالَك في يومك، وتحاسُب فيها نفسك، وال تنَس سؤاالً 
فعلُت  ماذا  عينك:  تغفى  أن  قبَل  بدمِعك  إجابته  تخّط 

اليوَم كّي يحبّني الله؟.

التدني األخالقي والتدني المغشوش
د/ محمد صديق

وصايا مهمة من والد لولده

المسلمين  أن  تعني  اإلسالم  في  المساواة  كلمة 
متساوون أمام الشرع في أحكامه وتكاليفه، فهو دين 
ال يعرف التفريق ما بين أبنائه فيما يتعلق بالحدود وال 
يفرق أيضا ما بين الرجل والمرأة ويعاقب كال منهما 
إذا أخطأ بما يستحقه من جلد أو رجم، والسنة النبوية 
الشريفة مليئة باألحاديث العملية عن ذلك مثل قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم »وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها« مما يعني أن 
أي شخص مسلم قد يعاقب بغض النظر عن أي شيء 
آخر، وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث 
آخر قال فيه )إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف 
ليهدم  جاء  اإلسالم  أن  يعني  مما  الحد(  عليه  أقاموا 

األفكار الباطلة التي كانت قبله.
اهتماما  اإلسالم  أعطاها  التي  القضايا  أبرز  ومن 
كبيرا هي أوجه المساواة بين الرجل والمرأة، وقد ورد 
نص قرآني في سورة النحل قال الله تعالى: )من عمل 
حياة  فلنحيينه  مؤمن  وهو  انثى  أو  ذكر  من  صالحا 
يعملون(،  كانوا  ما  بأحسن  أجرهم  ولنجزينهم  طيبة 
من  ذلك  واتضح  جانبان،  لها  المساواة  هذه  ولكن 
ألن  وذلك  كاألنثى(،  الذكر  )وليس  تعالى:  الله  قول 
المرأة تحتاج لولي في الزواج والرجل ال يحتاج، كذلك 
القوامة للرجل ال للمرأة، والطالق بيد الزوج ال الزوجة، 
النساء،  دون  الرجال  على  واجبان  والجهاد  والجماعة 
في  األخــرى  الفروق  من  العديد  وجود  على  عالوة 
الدية والعقيقة والميراث، وما علينا أن نعلمه أن هذه 
المساواة لم تأت في صف الرجال دائًما بسبب وجود 
في  جاء  كما  باألب  وصية  أضعاف  ثالثة  باألم  وصية 

حديث أبي هريرة المتفق عليه في حديث: )من أحق 
الناس بصحبتي قال: أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال 

ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك(.
المساواة في اإلسالم لديها عدة جوانب: المساواة 
الشريعة،  أمــام  والمساواة  اإلنسانية،  القيم  في 
المسلمين  بين  والمساواة  القضاء،  أمام  والمساواة 
المساواة  مثل  مظاهر  عدة  له  أن  كما  الذمة؛  وأهل 
في  والمساواة  التوظيف،  في  والمساواة  الخراج،  في 
أن  على  حريًصا  كان  واإلسالم  المال،  ببيت  االنتفاع 
الناس  أن  فقرر  صورها؛  أروع  في  المساواة  تكون 
ألحدهم  فضل  فال  والواجبات  الحقوق  في  سواسية 
األمة،  خدمة  من  يقدمه  وبما  بالتقوى  إال  آخر  على 
وقد قال تعالى: »ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في 
البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيال«؛ 
للمساواة  تأكيدا  عمران  آل  سورة  في  أيضا  ويقول 
عمل  أضيع  ال  أني  ربهم  لهم  »فاستجاب  اإلنسانية: 

بعض«،  من  بعضكم  أنثى  أو  ذكر  من  منكم  عامل 
والمساواة في اإلسالم شاملة في مدلولها ومعانيها بما 
يعني مساوات الفقير والغني واألبيض والسود والقوي 
والضعيف؛ والدليل على ذلك غضب الرسول صلى الله 
عليه وسلم غضبًا شديدا عندما نادى أبو ذر الغفاري 
)طف  حينها:  في  وقال  السوداء؛  بابن  رباح  بن  بالل 
الصاع، طف الصاع( مما يعني أن األمر قد جاوز حده 
إال  فضل  السوداء  ابن  على  البيضاء  البن  ليس  ألنه 

بالتقوى والعمل الصالح.
قرر  ــالم  اإلس فــإن  السابقة،  الشرائع  وبخالف 
الحقوق  في  المساواة  قدم  على  الناس  يعامل  أن 
التعاقد  حق  لهم  المدنية  الحقوق  ففي  والواجبات، 
التعليم  حق  لهم  العامة  الحقوق  وفي  والتملك، 
المساواة  اإلسالم  يقيم  وهكذا  والعمل،  والتثقيف 
ويحترمها، ال فرق في ذلك بين شريف ووضيع، غني 
وفقير، قريب وبعيد، مسلم وغير مسلم، وال بين رجل 

يطبق  واحد  ميزان  لها  اإلسالمية  فالشريعة  وامــرأة، 
النص  المساواة  هذه  يؤكد  والذي  الناس  جميع  على 
القرآني الصريح من سورة النساء »يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين واألقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى 
بهما، فال تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا 
الكريم  والقرآن  خبيرا«؛  تعملون  بما  كان  الله  فإن 
مبدأ  على  المؤمنين  تحث  كلها  كثيرة  آيات  يتضمن 
المساواة؛ فيكفي الرجوع إلى سورتي المائدة والنساء، 
»إنا  بقوله:  الباب  هذا  في  رسوله  الله  خاطب  فقد 
أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 

الله، وال تكن للخائنين خصيما..«.
أن  على  يحث  دائما  كان  الكريم  الرسول  حتى   
أفراد األمة اإلسالمية وغيرهم؛  المساواة جميع  تسود 
أمة ال يؤخذ  تفلح  الصالة والسالم »ال  قال عليه  فقد 
للضعيف فيها حقه من القوى«؛ ولم ينته أمر المساواة 
بانتهاء الوحي أو بموت الرسول، بل استمر هذا المبدأ 
على  والدليل  المسلمين،  شؤون  يتولون  لمن  شعارا 
ذلك فعل الخليفة الجليل أبو بكر الصديق)رضي الله 
بقوله  له على ذلك  الذي حث في أول خطاب  عنه( 
له  الحق  آخذ  حتى  الضعيف  عندي  أقواكم  إن  »أال 
وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه«، ونجد 
عمر يخاطب الناس بنفس المعنى قائال: »أيها الناس: 
إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى 
آخذ الحق له وال أضعف عندي من القوي حتى آخذ 

الحق منه«.

اإلسالم دني 
المساواة
أ/ آمنة سلطان
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األرضية  بالقوات  إسوة  بالغة  أهمية  الجو  لسالح 
والقوات البحرية، وهو أحد أسس كل جيش حديث في 
العالم؛ ظهر سالح الجو في بدايات القرن التاسع عشر مع 
ظهور الطائرات؛ حيث تم استعمالها أساساً في عمليات 
هذه  كانت  حيث  العدو؛  قوات  وقصف  االستكشاف 
الطائرات تابعة للقوات األرضية؛ وبعد أن أثبتت الطائرات 
أهميتها تنبهت الدول إلى ضرورة تشكيل أجهزة مستقلة 

الستغالل هذا القطاع الحيوي.
ما ورد  أبرز  نتناول  التي  الروسية  القاذفة  ذلك  من 
عنها؛ إذ زود أول نموذج تم تطويره مؤخرًا للقاذفة )تو-

للطائرة  الخلفي، ستسمح  للرصد  رادار  -160إم( بمحطة 
للدفاع  العكسي  اإلطالق  بصواريخ  يسمى  ما  باستخدام 
النفس ضد صواريخ جو- جو، وصواريخ أرض- جو؛  عن 
وهي  العكسي،  لإلطالق  مخصصة  بصواريخ  كذلك  وزود 
المقاتلة  وراء  توجد  أهدافا  ستصيب  جو،  جو-  صواريخ 

)تو- 160 إم( باالستعانة برادار مثبت بالذيل.
استخدام رادار الرصد الخلفي على القاذفات الثقيلة 
يعد األنسب، ألن مثل هذه الطائرات منخفضة المناورة، 

وقد ال يتسع لها الوقت لتوجيه مقدمتها نحو العدو”.
ال يوجد رادار خلفي في اإلصدار الرئيس للقاذفات 
يمكن  العكسي  اإلطالق  وصواريخ  160؛  تو-  طراز  من 
أن تصيب أهدافا في نصف قطر الدائرة األمامية؛ وعند 
إصابة أهداف في نصف قطر الدائرة الخلفية، وبحسب 
مؤشرات رادار الذيل، فإنها تغير اتجاهها 180 درجة أثناء 

الطيران.
كانت أول حاملة قاذفة استراتيجية من طراز »تو – 
160 إم«   أعيد بناؤها من الصفر قد قامت برحلتها األولى 
وزودت  العام؛  هذا  من  يناير   12 في  يقة  ق د  30 لمدة 
وإلكترونيات طيران مطورة،  بمحركات  لجديدة  ا الطائرة 

باإلضافة إلى أنظمة جديدة للتحكم في األسلحة.
ثانيا  جويا  اختبارا  حقق  »قــازان«  صنع  م أن  يذكر 
لطائرة »تو160- إم« التي طّورها مع تزويدها بمحركات 

جديدة من طراز » إن كا32--02”. 
شركة  بأن  الروسي  اإللكتروني   bmbd موقع  وأفاد 
الموحدة  المحركات  لمؤسسة  التابعة  وف«  س »كوزنينت
الروسية ورّدت عام 2020م لمصنع »قازان« دفعة أولى 
4 محركات؛ ووفقا  تضم  كا32--02«  إن   « من محركات 
عليها  الدفاع  وزارة  مع  الشركة  وقعتها  التي  ة  لالتفاقي
إنتاج 30 محركا من هذا النوع لتزود بها 15 قاذفة »تو-

المطورة و10 طائرات جديدة سينتجها مصنع  -160إم« 
»قازان« مستقبال.

وكانت وسائل اإلعالم الروسية قد أفادت في وقت 
سابق بأن محرك » إن كا32--02« يتميز بمواصفات جيدة، 
بما فيها تلك التي تسمح للطائرة باستهالك كمية الوقود 
األقل زيادة مدى تحليقها بـ1000 كيلومتر، وأضافت إلى 
بأجهزة  ستزود  المطورة  »تو-16-إم«  طائرات  ن  فإ ذلك 

االتصال والمالحة والقيادة الحديثة.
الطائرة  بــأن  سنوات  ستة  قبل  نشر  د  ق ــان  وك
العالم،  في  استراتيجية  قاذفة  أقوى   »-160 ف »توبولي
ودخلت في صفوف القوات الجوية الروسية منتصف عام 
1980، وتعتبر فريدة من نوعها لما تمتلكه من تكنولوجيا 
وأقوى  أكبر  فهي  المسبوقة،  غير  والهندسة  ت  الطائرا

طائرة في تاريخ الطيران العسكري والطائرات األسرع من 
الصوت، فهي تقوم بقصف أهدافها والعودة إلى قواعدها 

بسرعة تفوق سرعة البرق.
لشكلها  نظرًا  البيضاء«  »البجعة  لــروس  ا يسميها 
وقامت  روسيا،  بحيرات  في  البجع  يشبه  لذي  ا ولونها 
موسكو بصناعتها رًدا على البرنامج األمريكي المتقدم من 

الطائرات االستراتيجية المعروفة »بي - 1”.
والمشروع  الروسية  المقاتلة  بين  نة  ر وبالمقا
في  األفضل  هي  الروسية  المقاتالت  فإن   ، ي األمريك
الخصائص القتالية والسرعة، وقامت روسيا برفع الكفاءة 
الخاصة بها.. عرضت القاذفة الروسية سابًقا في المنتدى 
الدولي العسكري التقني، وأعلن عن التحديث المرتقب 

لهذه القاذفة العمالقة.
عند  وزنها  يبلغ  التي  ــو160-«،  »ت طائرة  تستطيع 
االقالع، 275 طنًّا، ان تحلق بسرعة تتجاوز 2000 كيلومتر 
في الساعة، حاملة أسلحة يبلغ إجمالي وزنها 40 طّناً من 
النووية،  القنابل  فيها  بما  أنواعها،  اختالف  على  بل  ا القن
والصواريخ الجوالة االستراتيجية، القادرة على حمل رؤوس 

نووية »اكس55-«، أو الصواريخ البالستية »اكس15-”.
بأسلحتها  المحملة  »توبوليف160-«  ستطيع  ت كما 
كيلومتر،  آالف   10 علي  تزيد  لمسافة  تحلق  أن  ملة  الكا
أو لمسافة 16 ألف كيلومتر بدون سالح؛ وتشمل عملية 
التطوير والتحديث تجديد االلكترونيات، وتهيئه الطائرات 
المستقبل  فيها صواريخ  بما  الجديدة  األسلحة  الستخدام 

»اكس101-/اكس102-”.
 وتعرف »توبوليف160-« المتطورة باسم »تو160- 
ام«، ومن المتوقع أن تظل طائرات »توبوليف 160 إم« 
الـ21  القرن  الثالث من  العقد  أواسط  لخدمة حتى  ا في 
حينما تبدأ القوات الجوية الروسية بتسلم طائرات حديثة 

من هذا النوع.
طائرات  إلى  باإلضافة  »تــو160-«  طائرات  ل  تشك
الرئيسة لسالح  القوة  و-22-إم3« و«تــو-95-إم إس«  ــ »ت
القوات  وتملك  الروسي؛  المدى  بعيد  الستراتيجي  ا الجو 
الجوية الروسية نحو 120 طائره »تو160-« و«تو22-ام3« 

و«تو95-ام اس”.
طائرة  أقوى  البيضاء«  »البجعة  أو  و160-«  ت « تعد 
هذه  لتنتج  روسيا  وستعود  العالم،  في  يجيه  ت استرا
»تو160-  باسم  المعروفة  المطّور  شكلها  في  رات  الطائ
الموجهة  الصواريخ  لـها  األساسي  السالح  يتمثل  و إم«، 
نووية؛  برؤوس  تجهيزها  يمكن  التي  التصويب  ة  ق الدقي
ويمكن أن تحمل طائره »تو-160-إم« قنابل نووية أيًضا.
بالنسبة لروسيا فإن القاذفة الصاروخية من طراز تو-

160إم لها أهمية خاصة: فقد بدأ تطوير سلسلة الطائرات 
من طراز تو160- ومنصات الهيكل في العهد السوفييتي 
كما أسلفنا، وفي الوقت نفسه كان جزء كبير من العمل 
على بناء الهيكل تم االنتهاء منه؛ ثم تم تحديث معظم 
تجهيزها  وإعادة  تو160-إم  الحديثة  الروسية  ات  ف القاذ

على أساس النظام األساسي القديم.
بعد انهيار االتحاد السوفييتي، فقدت روسيا الطاقة 
أن  من  الرغم  على  160؛  توبوليف  للطائرة  جية  ا اإلنت
في  يقع  الطائرة  هذه  محركات  إلنتاج  الرئيسي  ع  المصن
مدينة قازان الروسية، إال أن العديد من منشآت البحث 

ومكونات  الرئيسية  الفرعية  لألنظمة  والتصنيع  والتطوير 
القاذفة تقع في أوكرانيا وبلدان أخرى، وبالتالي لم تعد 
تنتمي إلى روسيا، حسبما ذكرت صحيفة »سينا« الصينية.

على سبيل المثال، تم تطوير وتصنيع مشغل هوائي 
السوفييتي،  االتحاد  انهيار  بعد  ذلك،  ومع  وكرانيا؛  أ في 
لمكونات  التوريد  سلسلة  في  المؤسسات  ت  أوقف
توبوليف 160 واحًدا تلو اآلخر اإلنتاج، أو غيرت تخصصها، 
االقتصادي  الوضع  تأثير  تحت  تماًما  أغلقت  ى  ت ح أو 
كان  المؤسسات،  الدول؛ دون دعم هذه  بين  والعالقات 
للتحكم  األساسية  القدرات  حتى  تحقيق  لمستحيل  ا من 

في طيران الطائرات.
إنتاج  أثناء  إيل76-،  مشروع  حالة  في  كما   ، لذلك
وتحديث تو160-الجديدة، كان من الضروري أيًضا إنشاء 
مرافق إنتاج وبنية تحتية مساعدة في روسيا؛ ومع ذلك، 
بالمقارنة مع إيل76-، فإن تو160- هي قاذفة استراتيجية 
تفوق سرعة الصوت مع جناح اكتساح متغير، والتي تتميز 
بتصميم أكثر تعقيًدا ومعدات متطورة على متن الطائرة، 

وبالتالي، فإن إنتاجها يتطلب بنية تحتية أكثر تعقيًدا.
منصة  وتحديث  صيانة  أصبحت  ذلك،  وء  ض في 
ومكونات  الفرعية  األنظمة  واستبدال  الحالية،  ذفات  القا
وتطوير  إنشاء  وكذلك  الزمن،  عليها  عفا  التي  دات  المع
لروسيا  الرئيسية  المهام  من  الصلة،  ذات  سسات  المؤ
لتحقيق هدف استعادة الطاقة اإلنتاجية لتوبوليف 160 

على مدى العشرين عاًما الماضية.
إلى  ماسة  حاجة  هناك  كانت  أخــرى،  احية  ن من 
الحقيقية  القتالية  القوة  على  للحفاظ  أيًضا  المهام  هذه 
إطالق  من  الرغم  على  الخدمة؛  في  القتالية  للمركبات 
مشروع تو160- في الستينيات، إال أن اإلنتاج المتسلسل 
وتسليم الطائرات للجيش لم يتم إال في نهاية الثمانينيات.

هناك  كانت  السوفييتي،  االتحاد  انهيار  أثناء  حتى 
العديد من المشكالت المرتبطة بتصميم وإنتاج القاذفة، 
الطائرة  متن  على  الموجودة  المعدات  أداء  حيث  ومن 
اإللكترونية  والحرب  والمالحة  االتصاالت  أنظمة  ة  )خاص
عن  تخلفت  بجدية  روسيا  المعقدة(،  المهام  لجة  ومعا
المتقدمة في  المقاتلة  المنتجة للطائرات  الدول األخرى 

ذلك الوقت.
في  تو160-  كانت  العوامل،  كل هذه  لوجود  نظًرا 
حالة  في  الطائرة  ظلت  طويلة؛  لفترة  االختبار  ة  مرحل
االتحاد  انهيار  حتى  فقط  ليس  والتحديث«،  ختبار  »اال
أصدر  عندما   ،2005 عام  حتى  أيًضا  ولكن  وفييتي،  الس
فالديمير بوتين رسميًا مرسوًما يأمر بتزويد القوات الجوية 

الروسية بقاذفات استراتيجية.
ومع ذلك، فإن هذا ال يعني أنه بحلول ذلك الوقت 
تم حل جميع مشاكل التصميم واكتمل تحديث سلسلة 

الطائرات من طراز تو160-.
منذ عام 2005، تم تحسين القاذفة بشكل مستمر؛ 
عالوة على ذلك، نظرًا للوضع الداخلي في روسيا والوضع 
الدولي في ذلك الوقت، وخاصة الحرب الشيشانية الثانية، 
العالمي؛  الطيران  تاريخ  في  حًقا  نادرة  ظاهرة  حدثت 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين شخصيًا في رحلة  شارك 
جوية بسرعة تفوق سرعة الصوت وعلى ارتفاعات عالية، 
الجو  بالوقود في  الصواريخ والتزود  إلى إطالق  باإلضافة 

واختراق االرتفاعات المنخفضة واختبارات أخرى.
يمكننا القول إنه في عام 2005، لم تكن تو160- في 
تزويد  عاٍل عن  بصوت  الرئيس  إعالن  كان  ممتازة؛  حالة 
القوات الجوية بقاذفات استراتيجية على األرجح إلظهار 

اإلرادة السياسية القوية.
تشغيل  بدء  تم  الحًقا،  المنشورة  للبيانات  وفًقا 
هذه  لكن   ،2006 تموز  يوليو/  في  »المحدثة«  تو160- 
الترقية كانت محدودة نوًعا ما؛ على الرغم من أن الطائرة 
يمكن أن تلبي احتياجات العمليات العسكرية باستخدام 
األسلحة التقليدية، إال أن هدف تحسين جميع المعدات 
مسبًقا،  تحديده  تم  الذي  الطائرة،  متن  على  الموجودة 

لم يتحقق بعد.
تم   ،2005 عام  بعد  تم  الذي  التحديث،  سياق  في 
إطالة عمرها  إلى  أدى  الطائرة، مما  لهيكل  إجراء صيانة 
التشغيلي، كما تم االهتمام بتحديث أكثر أنظمة االتصال 

والمالحة الالزمة.
في عام 2014، تم االنتهاء من الرحلة األولى للطائرة 
إلكترونية  ومعدات  محدث  رادار  مع  160إم  توبوليف 
من  االنتهاء  يتم  لم  الوقت  ذلك  في  ولكن  متنها،  على 
األولى  المرحلة  خطة  إطار  في  المحددة  المهام  جميع 

من تحديث الطائرة.
الروسي  ــدفــاع  ال وزيــر  أعلن   ،2015 ــام  ع فــي 
القاذفة  إنتاج  استئناف  سيتم  أنه  رسميًا  شويغو  سيرغي 
 50 عن  يقل  ال  ما  إطالق  المخطط  ومن  االستراتيجية، 
إنتاج  أن خطة  إلى  اإلشارة  تماًما؛ وتجدر  وحدة جديدة 
الجيل  تطوير  خطة  مع  تتعارض  ال  الجديدة  تــو160- 
باك  االستراتيجية  القاذفة  الصواريخ  حاملة  من  الجديد 
دا؛ هاتان الطائرتان في عالقة متوازية ومتكاملة؛ ستكون 
طائرات سلسلة تو160-إم   هي الدعامة األساسية لسالح 
لقاذفات باك  الهائل  اكتمال اإلدخال  الروسي حتى  الجو 

دا في الخدمة.
استئناف  تم   ،2017 الثاني  نوفمبر/تشرين   16 في 
إنتاج سلسلة الطائرات من طراز تو160-، والذي كان حدثًا 
معلومات  اإلعالم  وسائل  نشرت  الروسي؛  للطيران  مهًما 
تفيد بأن القاذفة سيتم بناؤها على أساس جسم الطائرة 
غير المكتمل من الحقبة السوفييتية؛ وهذا يعني أنه تم 
المساعدة  والمرافق  الرئيسية  التقنيات  معظم  استعادة 
إلنتاج المعدات على متن الطائرة، وستتلقى روسيا قريبًا 
مجموعة كاملة من مرافق اإلنتاج إلنشاء توبوليف 160 

الجديدة.
إنتاج  بدأ   ،2019 عام  في  قصير،  بوقت  ذلك  بعد 
االستراتيجية  القاذفة  كليًا،  الجديدة  تو160-إم    القاذفة 
الحاملة للصواريخ المذكورة، والتي اكتمل اختبارها هذا 

بداية هذا العام.
وأداؤها  تقليدية،  استراتيجية  قاذفة  هي  تو160- 
الطائرة  تتميز  نسبيًا؛  واضحان  المحتمل  وتصميمها 
الجديدة تو160-إم   بأنها اجتازت بنجاح اختبارات اإلنتاج 
والتشغيل، مما يعني استعادة إمكانات روسيا في تطوير 
القاذفات االستراتيجية إلى حد كبير؛ هذه بال شك أخبار 
من  الجديد  للجيل  المستقبلي  ر  ي والتطو للبحث  جيدة 

قاذفات الصواريخ باك دا.

فن ورياضة كراف ماغا القتالية المذهلة»تو160-إم« الطائرة الحربية الجديدة »ملكة« القاذفات االستراتيجية
على  قائم  وفعال  بسيط  النفس  عن  دفاع  نظام 
العملية  والتقنيات  الغريزية  الحركات  على  يركز  الواقع 
القوية  لتقنياته  يمكن  الواقعية؛  التدريب  وسيناريوهات 
وسهلة التعلم أن تمّكن المتدرب وتجعله أكثر ثقة، وتوفر 

له األدوات الالزمة لحماية نفسك وعائلتك.
تم بناء في األصل من قبل وزارات الدفاع في عدد 
بأنه  العالم  أنحاء  جميع  في  اآلن  ويُعرف  البلدان،  من 
أحد أفضل الطرق للدفاع ضد تهديدات العالم الحقيقي؛ 
النظام بأكمله متجذر في التطبيقات اليومية، مما يساعد 

على البقاء على استعداد للعمل في أي لحظة. 
التدريب عليه مهم أن يكون في بيئة آمنة وخالية 
من األنا؛ حيث يمكن أن يتعلم المتدرب شيئًا جديًدا كل 

يوم ويشعر بالدعم خالل كل خطوة من العملية.
قوية  ضربات  توجيه  على:  الرياضة  هذه  تساعد 
للمهاجم من أي مكان؛ تحسين الوعي باألوضاع والتفاعل 
في أي لحظة؛ يعتمد على االستراتيجيات الغريزية لتكون 
أكثر كفاءة وفعالية في كل حركة؛ المحافظة على الهدوء 
على  المدربون  ويساعد  التوتر؛  الشديدة  المواقف  في 

رؤية نتائج الجسم بالكامل للمتدرب.
النفس  عن  الدفاع  عن  كل شيء  تعني  ماغا  كراف 
مواجهة  في  السالمة  هو  نعلمه  شيء  كل  من  والغرض 
العنف في العالم الحقيقي؛ لكن هذا ال يعني أن التمارين 

ليست صعبة.
المدربون يساعدون على تحقيق أقصى استفادة من 
الجسم؛ من خالل تعليمات باستخدام عمليات المحاكاة 

الواقعية ودفع المتدرب لتقديم كل ما لديه.
التركيز بشدة على تحسين المهارات في الدفاع عن 
النفس لدرجة أن المتدرب لن يدرك مدى صعوبة الرياضة 
وجذابة  شيقة  الرياضة  كون  التدريب،  من  يمل  ولن 

وخادمة من أول يوم للجاد في تعلمها.
القوة  تفعيل:  واجبات  على  الرياضة  هذه  ترتكز 
الوظيفية في جميع أنحاء الجسم؛ وحرق الدهون وفقدان 
الوزن ليكون الجسم صحي ومستدام؛ تحسين القدرة على 
التحمل وصحة القلب؛ وخلق شعور كبير بالثقة بالنفس 
نفسك  تحتاجه  ما  كل  على  والحصول  موقف؛  أي  في 

لتحقيق النجاح بشرط المتابعة وااللتزام.
في  الجودة  مستويات  أعلى  الرياضة  هذه  توفر 
فنون الدفاع عن النفس وتعليم الدفاع عن النفس للرجال 
والنساء واألطفال؛ لكونها أنشأت خصيًصا لالستخدام في 
الشارع، حيث ال توجد قواعد؛ تم تصميم تقنيات الدفاع 
على  أبًدا  تعتمد  وال  الجميع،  ليستخدمها  النفس  عن 

الحجم أو القوة أو مستوى اللياقة.
ضد  الضربات  تقنيات  استخدام  ذلك  في  السبب 
الملعب؛  األكثر ضعًفا؛ وبالتالي تسوية  المهاجم  أهداف 
يتم تدريس الدفاعات ضد العديد من المهاجمين الُعزَّل 
السجال  ويعد  األسلحة،  يستخدمون  الذين  والمهاجمين 
جانبًا مهًما من التدريب؛ يتم زيادة اللياقة البدنية والثقة 

بالنفس والقوة من خالل التدريب المستمر الملتزم.
الدفاع عن  بأنه غالبًا ما يتم تشويه طيف  ونالحظ 
النفس بسبب الملخصات اإلعالمية والترفيهية والرياضية؛ 
أفضل  فهماً  التالية  التعليمية  المعلومات  توفر  أن  نأمل 

لسيناريوهات العالم الحقيقي ودفاعاته. 
وشديدة  وخطيرة  بالغة  أهمية  الرياضة  ولهذه 
الخصوصية لدى كثير من دول العالم؛ مثال المدرب ديفيد 
كان درب رسميًا جميع الفروع الخمسة للجيش األمريكي، 
اإليطالية،  البحرية  ومشاة  الملكية،  البحرية  ومشاة 
والوالئية  الفيدرالية  القانون  إنفاذ  وكاالت  إلى  باإلضافة 
والمحلية؛ في العديد من دور مدارس التدريب المركزية؛ 
عن  الدفاع  لفنون  التميز  مدرسة  المدارس  هذه  تشمل 
النفس في مشاة البحرية ميك، وقيادة التدريب المتقدم 
الجيش  ومدرسة  )كورونادو(،  الخاصة  البحرية  للحرب 
للمقاتلين )فورت بينينج(؛ باإلضافة إلى ذلك، قام ديفيد 
التحقيقات  مكتب  في  األكاديمية  مدربي  بتدريب 
والية  وشرطة  المخدرات،  مكافحة  وإدارة  الفيدرالي، 
فيالدلفيا،  وشرطة  بنسلفانيا،  والية  وشرطة  جيرسي،  نيو 
وهيئة ميناء نيويورك نيوجيرسي، ومجموعة من الوكاالت 

األخرى.
هو  مما  بأكثر  أبًدا  تقوم  ال  ماغا  كراف  فلسفة  إن 
الحركة،  في  واقتصاد  بسرعة،  تتفاعل  أن  بل  ضــروري؛ 
وبقوة مضادة معقولة موضوعيًا؛ إذا كان الموقف رهيبا، 

للتغلب  هو ضروري  ما  بكل  القيام  المدافع  على  يجب 
على التهديد؛ قد يشمل ذلك ضربات متعددة على الفخذ 
والحلق والكليتين، أو زرع إصبع في العين، أو الصراخ في 
المهاجم  أو كسر مرفق  الرأس،  بعقب  أو  المهاجم،  أذن 
باستخدام اختالف في الذراع، أو عضة في الرقبة، أو خنق 

المهاجم في الالوعي.
صممت  والروح.  والعقل  الجسم  تبني  ماغا  كراف 
والقدرات  واألحجام  األشكال  جميع  من  الناس  إلفادة 
نفس  النظام  يستخدم  العمر؛  عن  النظر  بغض  البدنية 
اللبنات األساسية من أبسط الدفاعات إلى التقنيات األكثر 
تقدًما؛ وتشمل هذه الدفاعات الفارغة، ونزع السالح ضد 
األسلحة البيضاء واألسلحة النارية والقنابل اليدوية وحتى 

الصخور.
وطبيعتها  ببساطتها  الرياضة  هذه  تتميز  باختصار 
والقدرة  الفرصة  أسلحة  واستخدام  وفائدتها  الغريزية 
في  منغمسة  فقط  وليست  والكفاءة؛  التكيف  على 
مع  جنب  إلى  جنبًا  المدنيين  لحماية  العريقة  التقاليد 

أفراد الشرطة والجيش، ولكنها تواصل التكيف بنشاط مع 
النفس  الدفاع عن  المتغير باستمرار الحتياجات  المشهد 

اليوم.
األول  المستجيب  تدريب  الرياضة:  هذه  مهام  من 
على التكتيكات الدفاعية؛ والتدريب على التحليل األمني 
النشطة  الرماية  وبرمجة  التكتيكية؛  والبرمجة  والقيادة 
والمرافق  والشركات  العبادة  وأماكن  المدارس  لحراس 
الدفاع والمراقبة؛ وتطوير مناهج  العامة؛ وبرمجة ضباط 
الدفاع عن النفس، وتحويل الدفاع ضد الخصم إلى هجوم 

مضاد وفاعل وشديد التأثير.
فإن كنت من بين العديد الذين يشاهدون األحداث 
حول العالم ويفكرون بجدية في السالمة الشخصية؛ قد 
فيه  يتزايد  عالم  في  واألخير  األول  دفاعك  خط  تكون 
وممارستها  الرياضة  هذه  عن  البحث  فعليك  العنف؛ 
لنفسك  لتوفر  محترفين  مدربين  عبر  أو  فردي  بشكل 
حل الدفاع بشكل فعال للغاية؛ ويمكن ألي شخص لديه 
مهارات جسدية متوسطة أن يتعلمه ويستخدمه إلحباط 

العنف.
المقاومة هي أن المهاجم ال يتعاون مع جهود الدفاع 
عن النفس؛ سيشن المهاجم هجوًما منسًقا بدون توقف 
وتعطيله؛  الهجوم  بتحييد  تقم  لم  ما  قتلك  أو  إلصابتك 
عالوة على ذلك، قد يتم تدريب المهاجم ويشن هجوًما 
من  العديد  إحباط  ذلك  في  بما  لهزيمته  يتدرب  ماهرًا 
المهاجمين؛ بمعنى آخر كيفية هزيمة مقاتل ومتخصص 
للغاية في فنون مثل المالكمة الغربية، المالكمة الصينية، 
كالي،  إسكريما،  الجودو،  برازليان؛ جوجيتسو،  تاي،  موي 
كاراتيه، المصارعة الغربية ، المصارعة الرومانية اليونانية، 

أو المصارعة المختلطة األكثر شهرة. فنون نوع المقاتل.
لهزيمة  صممت  التحديد  وجه  على  الرياضة  هذه 

اإلرهابيين الذين يستخدمون السكاكين والبنادق.
مفترسين  أي وقت مضى  من  أكثر  اآلن  نواجه  إننا 
لجلب  شريرة  نوايا  لديهم  الذين  وأولئك  ومهاجمين 
يتغير  النفس ال  الدفاع عن  اإلرهاب والموت؛ إن مشهد 
فقط، ولكن معظم أنظمة الدفاع عن النفس غير مجهزة 
التكتيكية  المنطقية  الوتيرة  على  للحفاظ  جيد  بشكل 

للسالمة والدفاع.
من  لألشخاص  الرياضة  هذه  صممت  أسلفنا  كما 
النظر  بغض  البدنية  والقدرات  واألحجام  األشكال  جميع 
ماغا  كراف  تقنيات  تدريس  يتم  الجنس؛  أو  العمر  عن 
والنساء؛  الرجال  من  لكل  طفيفة  تعديالت  مع  نفسها، 
ومع ذلك، فإن التركيز على تقنيات معينة يمكن أن يكون 
مختلًفا؛ الحجم والقوة عامالن يجب على المدافع - ذكراً 
االعتبار؛ هذا صحيح بشكل  أخذهما في   - أنثى  أم  كان 

خاص حيث يكون الوصول إلى األطراف عامالً حاسماً.
العضالت  بناء  على  القتالية  الفنون  تساعد ممارسة 
بعد  الالعب  به  يشعر  ما  أهم  من  أن  حيُث  لالعبين، 
بالنفس؛  بالثقة  الشعور  هو  النفس  عن  الدفاع  ممارسة 
وهناك الكثير من الالعبين غير واثقين من قدراتهم على 
الفنون  تدريبات  إلى  انتمائهم  قبل  أنفسهم،  عن  الدفاع 
القتالية، وهذا اإلحساس يمكن أن يكون عائد إلى التجربة 
فكل  الالعب،  واجهها  التي  السيئة  والمواقف  الشخصية 
الحماية،  بعدم  يشعرون  الالعبين  تجعل  التجارب  هذه 
الثقة،  بناء  على  القتالية  الفنون  دروس  تساعد  حيث 
الالعب؛  داخل  بالنفس  الثقة  لتطوير  فهي طريقة جيدة 
متنوعة  مجموعة  تضم  حيُث  متعددة؛  القتالية  والفنون 
للفنون القتالية التي يُعد منشأها الصين واليابان وقدامى 

المحاربين العرب.
وأخيرًا الكراف ماغا تعني القتال المباشر أو القتال 
من  خليط  النفس؛  عن  للدفاع  قتالي  كفن  باالشتباك 
المالكمة  وألن  الشوارع..  وقتال  والمصارعة  المالكمة 
في  الشرس  الحقيقي  للقتال  كافية  غير  والمصارعة 
الشوارع، وخصوصاً ضد الهجمات باآلالت الحادة والعصي، 
تم اختراع هذا الفن القتالي؛ للحماية ولكي يصبح مناسب 
لالحتياجات العسكرية للقوات تم استدعاء مجموعة من 
واإلضافات،  التطورات  بعض  لعمل  مغا  الكراف  خبراء 
اتحاد  نمط  ولكل  مغا  للكراف  أنماط  مجموعة  وظهرت 
دولي خاص إال أن هذه األنماط جميعها متصلة ومتشابهة 
الكثير  قبل  من  يستعمل  أنه  كما  والمبادئ،  الهدف  في 

من أفراد الشرطة وقوات النخبة في جميع دول العالم.
يهتمون  المدنيين  من  كبيرة  شريحة  يوجد  وكذلك 
ماغا  للكراف  الداخلية  المبادئ  ماغا؛  الكراف  بممارسة 
مغا  الكراف  قتال  ويرتكز  لالعب،  الفطرية  الغريزة  هو 
على التحكم بالمناطق الضعيفة في جسم الالعب بشكل 
سريع وبسيط وممكن، باالعتماد على الهجوم المعاكس 
المرافق مع الدفاع؛ وليس الكراف مغا هو الفن القتالي 
مع  المتزامن  المضاد  الهجوم  على  يركز  الذي  الوحيد 

الدفاع، فهذه التقنية تشبه تقنية من فن الوينغ تشون.
وتطوير  دراســة  أيًضا  التدريب  يشمل  أن  يمكن 
وتعلم  الشخص،  محيط  فهم  لتطوير  الظرفي  الوعي 
التهديدات  وتحديد  الشوارع،  في  المواجهة  نفسية  فهم 
طرق  أيًضا  يشمل  وقد  الهجوم؛  حدوث  قبل  المحتملة 
التعامل مع األساليب الجسدية واللفظية لتجنب العنف 
كلما أمكن ذلك؛ كما أنه يعلم الصالبة العقلية، باستخدام 
سيناريوهات محكومة لتقوية الثبات العقلي حتى يتمكن 
بشيء  القيام  وعدم  االندفاع  في  التحكم  من  الطالب 
متهور، ولكن بدالً من ذلك يهاجمون فقط عند الضرورة 

وكمالذ أخير.
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)بلجيكا(،  بروكسل  مدينة  في  تاريخي  مبنى  وهو 
الذي ُشيد في األصل لمعرض إكسبو 58 في عام 1958. 
بلوري حديدي،  المبنى جزيء  يمثل  اآلن متحف؛  أصبح 
أيًضا أن  الفردية، ويقال  الذرات  إلى  حيث ترمز كل كرة 
الهيكل يمثل تسع مقاطعات في بلجيكا، وقد تم تصميمه 
بالفرنسية  الناطقة  المناطق  بين  االنسجام  لتحقيق 
والفلمنكية في البالد.. االستخدام السلمي للطاقة الذرية 
هو ما يحدد شكل أتوميوم بشكل خاص )ارتفاع 102م(، 
مع تسعة كرات مترابطة، فإنه يمثل وحدة خلية الحديد 
المكعبة، ُمكبرة 165 مليار )ألف مليون( مرة مرتكز على 

إحدى الذرات.

مدينة  في  السكان  لجميع  شهرة  األكثر  الرمز  إنه 

في  تواجدك  أثناء  تجنبه  يمكن  ال  مزار  فهو  بروكسل، 

وأثر  العمارة  تاريخ  في  فريدة  فنية  تحفة  إنه  بروكسل. 

هنا  توجد  كما  بروكسل.  في  العالمي  للمعرض  رمزي 

إكسبو  معرض  في  بناؤها  تم  التي  العمالقة  الفضة  ذرة 

المبنى من  إلى قمة  التوجه  عام 1958م، والتي تستحق 

المدينة، وهي عبارة  رائع عبر  الحصول على منظر  أجل 

والكرات  مرة؛  مليار   165 تضخمت  حديدية  بلورة  عن 

الفوالذية الضخمة هي غرف موصولة بدرج كهربائي فيما 

بينها، ويمكن رؤيتها من مسافة بعيدة جداً.

هيكل أتوميوم

لماذا ُسمي كوكب المشترى بالمشتري و جوبيتر 
و حامي المجموعة الشمسية ؟!

الفعل  المشتري: تم اشتقاق اسم المشترى من 
العربي يستشري، أي يتهادى ويسير في دربه دون أن 
يكل أو يمل، وهذا بالضبط هو حال كوكب المشترى، 
فهو يدور في مداره منذ بداية السديم الشمسي إلى 
يومنا هذا دون أي تغيير، حتى أن بعض العلماء يظنه 
التي  التغيرات  ألن  وذلك  التشكيل،  طور  في  مازال 

طرأت عليه منذ ذلك الحين طفيفة جداً.

أسم  عليه  فيطلق  الغربية  اللغات  في  أمــا 
وإله  القديمة  الرومانية  اآللهة  أكبر  وهو  »جوبيتر« 
البرق والرعد عند اليونانيين القدامى، هذا إن دل على 
شيء يدل على مدى عظمة وهيبة هذا الكوكب بين 

باقي كواكب المجموعة الشمسية.
لحجمه  نتيجة  الشمسية؛  المجموعة  حامي  اما 
الهائل حيث إنه يقوم بامتصاص الكثير من المذنبات، 
ومنع اقترابها من باقي الكواكب خاصة األرض، وذلك 

بسبب جاذبيته العالية.

كوكب المشتري

هو أحد أنشط البراكين في العالم، ويكاد 
يكون في حالة مستمرة من االنفجارات؛ وهي 
بأنها  عموما  تعّد  ال  لكن  جدا،  مدمرة  أحيانا 
يعيشون  الناس  من  واآلالف  الخطورة،  بالغة 
إن  بها؛  المحيطة  والمناطق  المنحدرات  على 
التربة البركانية الخصبة تساعد على التوسع في 
والبساتين  الكروم  انتشار  مع  الزراعية،  الرقعة 
الواسعة  قطانية  وسهول  الجبال  سفوح  في 
مؤخرا  النشط  تاريخه  بسبب  الجنوب؛  إلى 
المتحدة  األمم  صنفته  فقد  للسكان  والقريب 

على أنه بركان عقدي.
عاودت   2019 عام  من  يوليو  شهر  في 
البركان،  فوهة  من  التدفق  البركانية  الحمم 
 1.5 إلى  وصل  شديدا،  ارتفاًعا  الحمم  وبلغت 
التخاذ  ذلك  وأّدى  االنبعاث؛  نقطة  من  كلم 
كإغالقها  والسالمة  لألمن  إجــراءات  الشرطة 
صقلية،  جزيرة  في  كاتانيا  بمدينة  مطارين 
نشاط  مركز  من  المناطق  أقرب  تعد  والتي 

البركان.
عاود   2021 العام  من  فبراير  شهر  وفي 
العاشر من شهر مارس  البركان نشاطه، وحتى 
مرة   11 والرماد  الحمم  إطالق  البركان  واصل 

خالل 3 أسابيع.

تحليق
 الطيور  

المهاجرة على 
V شكل حرف

مسافة  أكبر  تقطع  الطيور  تجعل  الطريقة  هذه 
الهوائي  الدفع  مجمل  من  االستفادة  طريق  عن  ممكنة 
الذي يشكله السرب كامالً، وبالتالي التقليل من المجهود 

المبذول أثناء الطيران.
يعني ذلك أن كل طائر عندما يضرب الهواء بجناحيه 
يولد طاقة تساعده على التحليق كما تساعد الطائر الذي 
يليه، مما يمكن كامل طيور السرب من التعاون في عملية 

الطيران.
الدراسات بينت أن هذا التشكيل في الطيران يمكن 

كامل السرب من قطع مسافة تبلغ %71 أكثر مما لو طار 
أن  الباحثون  بل وجد  ليس هذا فحسب؛  منفردا؛  الطائر 
بطريقة عجيبة؛  السرب  في  أماكنها  تتناوب على  الطيور 
فعندما يشعر أحد الطيور بالتعب يعود إلى الوراء بحيث 
ككل،  السرب  من  الناتج  الهوائي  التيار  استغالل  يمكنه 
ثم  درجة،  ألقصي  المبذول  المجهود  من  يقلل  وبالتالي 
الطريق  مفسًحا  أخرى  مرة  مكانه  إلى  يعود  فترة  بعد 
لطائر آخر كي يستريح؛ فسبحان الخالق الحكيم والملهم 

العظيم.

أحد  هو  الـــوردي؛  المسجد  باسم  أيضاً  يعرف   
بوترا جايا  بحيرة  يقع على  ماليزيا؛  المساجد في  أجمل 
 15 من  ألكثر  ويتسع  كوااللمبور  مدينة  في  االصطناعية 

ألف مصل، وقد تم االنتهاء من بنائه في العام 1999م.
من  اللون  زهرية  القبة  ذو  بوترا  مسجد  شيد 
مصِل  ألف   15 من  ألكثر  ويتسع  اللون  وردي  الجرانيت 
في آٍن واحد؛ ويُشبه جدار األساس لهذا المسجد إلى حد 
كازابالنكا  بمدينة  حسن  الملك  مسجد  في  نظيره  بعيد 

)الدار البيضاء( في المغرب.
وهي  رئيسية  أجــزاء  ثالثة  من  المسجد  يتألف 
التعليمية  المرافق  المصلى والصحن باإلضافة إلى بعض 

واألناقة  بالبساطة  المصلى  ويمتاز  المناسبات؛  وقاعات 
ويدعمه 12 عموًدا، ويصل ارتفاع أعلى نقطة تحت قبة 

المسجد إلى 250 قدًما فوق مستوى سطح األرض.
الصحن بما يحيط به من مناظر مائية زخرفية  أما 
وما يحده من أروقة فهو يوفر مكانًا رحبًا للصالة يضفو 

عليه الجمال ويشجع على إقامة الصالة بسالم.
تصميمها  في  األخاذة  المسجد  مئذنة  تأثرت  ولقد 
بمئذنة مسجد الشيخ ُعمر السهروردي في بغداد؛ وتعد 
هذه المئذنة واحدة من أكثر المآذن ارتفاًعا في المنطقة 
خمس  من  وتتألف  مترًا،   116 إلى  ارتفاعها  يصل  إذ 

طبقات تجسد أركان اإلسالم الخمسة.

مسجد بوترا
بركان إتنا


