
إضـاءة

وضع  إلى  الدعوة  فكرة  لي  عنت 
ميثاق وطني يستمد روافده ومضامينه 
وواقــعــه  شعبنا  ــراث  وتـ تــاريــخ  مــن 
انتمائه  ومــن  وطموحاته،  ومصالحه 
وعقيدته  والقومي  والوطني،  الديني 
بين  يجمع  نظرياً  دليالً  ليصبح  الراسخة 
ال  دقيق  توازن  في  والمعاصرة  األصالة 
اليمنية  بهويتنا  التمسك  بضرورة  يخل 
والعربية واإلسالمية.. وال يلغي حقنا في 
الحضارة  أسباب  من  بالمشروع  األخذ 
التقدم  تحقيق  لنا  يكفل  بما  والمدنية، 
والرقي والتطور وصوالً إلى حياة أفضل، 
بد  ال  وكــان  للشعب،  زاهــر  ومستقبل 
التأكيد والتوكيد  الميثاق من  لمثل هذا 

على مبادئ وأهداف ثورتنا.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح

من نص افتتاحية الميثاق الوطني
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اليمن مع السالم الموهوم والهدنة المزعومة
اليمن ال يزال حتى اللحظة يعاني الويالت في كل أنحائه؛ ويفتقد 
الفوضى  بفعل  النظام  لم يسقط  أرجائه؛  كامل  والسالم  والحرية  لألمن 
والعادات  واألعراف  والحريات  والقيم  األخالق  معه  سقطت  بل  فقط، 
والتقاليد اإليجابية، وبدأ يتساقط الموروث الفكري والثقافي بفعل الضخ 
اإلعالمي الظالمي التخريبي الرهيب من قوى الشر والظالم، بالتزامن مع 

تفاقم الجوع والجهل، والمرض والجريمة بكافة أشكالها وصورها.
تشكل المجلس الرئاسي اليمني بعد سنوات هادي السوداوية وبدأ 
بصيص األمل يتسرب لعقول وأفئدة أبناء الشعب؛ لعل وعسى أن يتنفس 
الوطن الُصعداء، ويتخلص من قيود التشظي واالنقسام، وينعتق من ظلم 
وجور المليشيات اإلرهابية بأوجهها الملونة والمستحدثة في واقع حياة 

الشعب.
والعسكري؛  السياسي  المشهد  في  سائدة  تزال  ال  الضبابية  أن  إال 
بالتزامن مع جهود عربية ودولية لتطبيع الواقع كما هو بدون أي حلول 
كيان  وتعيد  والخوف،  الجوع  من  الشعب  تنقذ  جذرية  معالجات  او 
إجبارية  إمالئية  بكيفية  الهدنة  أتت  للشعب؛  والحامية  الخادمة  الدولة 
من خارج الحدود؛ بعد إضعاف القوى الوطنية المناهضة »لقوى الظالم 

اإلرهابية المليئة بأحقاد وضغائن الماضي والحاضر«.
محل  القرار  واتخاذ  صناعة  في  النسبية  الرئاسي  المجلس  قدرة 
تساؤل شعبي عريض؛ إذ يُظن أنه بين مطرقة الوطنية والواجب وسندان 
باالتفاقات  متقيد  بها  معترف  كشرعية  وأنه  حيث  واإلمالءات؛  التبعية 
تسرح  الحوثية  المليشيات  بينما  منفرًدا؛  بالهدنة  وأخيرا  والمعاهدات 
وتمرح في أماكن سيطرتها؛ وتضاعف من تجهيزاتها العسكرية والفكرية 
والتعبوية، وتتحرك سياسًيا برعاية وإسناد أممي ظاهر وخفي، وتمارس 
يومًيا مئات الخروقات، بل وتقصف معسكرات الشرعية في تعز ومواقع 
الجيش في الحديدة، ومنازل وتجمعات المواطنين في كل من البيضاء 

ومأرب بوقاحة فجة، وعنجهية غير مسبوقة.
الحركة  التغطية:  أو  المداهنة  أو  المراء  تقبل  التي ال  الحقيقة  في 
الحوثية تقتات لحوم أبناء الشعب وتشرب دمائهم، تسلب الممتلكات، 
الموت،  محارق  إلى  والجامعات  المدارس  من  األكباد  فلذات  وتسوق 
عطلت التعليم وتكسبت من بقاياه، وكممت األفواه، وأعادت الطبقية، 
منتسبيها  أن  مع  بالله  التفرد  حتى  وأرادت  والعلم،  الدين  احتكرت 
وإزهاق  الدماء  كسفك  الكبائر  بارتكاب  يوم  كل  الله  حدود  يتجاوزون 
األرواح والسحر، والنهب والهتك، والفتك، والظلم، واالستبداد والعدوان 

على بسطاء الشعب. 
خيرات  افترست  الحوثية  اإلرهابية  الطائفية  الساللية  الحركة 
يعملون  واإلفساد،  الفساد  في  الشيطان  على  وتفوقت  اليمني،  الشعب 
تغطية  ومحاولة  الحقائق،  وتزوير  العام،  الرأي  تظليل  على  نهار  ليل 
مؤسسات  وعطلت  الموظفين،  رواتب  نهبت  بغربال..  الشمس  عين 
الدولة واستبدلتها بهيئات موازية في طيرمانات أباطرتهم الذين سلموا 
إيران سيادة الوطن وسبحوا بحمد سليماني وخامني وإيرلوا وأزلماهم، 
ويمارسون دور الوكيل في التخريب والدمار.. جرعت الشعب الويالت 
والمواطنون  التخمة؛  قياداتها  يعيش  النارية،  السعرية  الجرع  فوق 
يتضورون جوًعا؛ ولم يكتفوا بهذا؛ بل استهدفوا أبناء اليمن في هويتهم 
وأعرافهم وقناعاتهم؛ وفرضوا الجبايات وسلبوا الحريات، ونهبوا الحقوق 
والممتلكات، وعاثوا في األرض فساًدا وتخريًبا حتى بيوت الله لم تسلم 
من أذاهم وعدوانهم.. جامع الصالح لم يسلم من أذاهم وتخريبهم؛ وهو 
َمعلٌم حضاري عصري بارز، يمثل البعد الروحاني ليمن الحكمة واإليمان، 
ويجسد الموروث الفني للعمارة العربية اإلسالمية بأبهى صورة، وأروع 
مظهر وأحكم جوهر، صمم بأيدي يمنية وبدقة فائقة وعناية احترافية 
خبيرة، لن تؤثر فيه عوامل التعرية )النحت والنقل واإلرساب( ما لم تؤثر 
فيه أيديهم اآلثمة الظالمية التخريبية التي ال يعجبها أي جميل، وال تحيا 

إال على الخراب والركام وروائح األشالء والبارود والدخان.
وما  اإلجرامية؟!،  المافوية  العصابة  هذه  مع  السالم  يكون  فكيف 
إنها  منهم؟!  فريق  نبذه  عهًدا  عاهدوا  كلما  وأوباشها  معها  السالم  نوع 
التخلص  اليمن أرًضا وإنسانًا؛ ال يمكن  ونظيراتها بؤر سرطان في جسد 
انتفاضة شعبية  التي تفهمها:  بها؛ وباللغة  التي نمت  بالوسيلة  إال  منها 
تتصرف  والنار  بالحديد  واالستعباد،  واالستبداد  الظلم  من  تحرر  عارمة، 
وتصول وتجول؛ وبهما تنحسر وتوأد وتدفن ويتخلص الشعب من بغيها 
وضاللها وخرافاتها وأوهامها وطالسمها وحيلها وزيفها وتقمصها بالدين 
زيفا وزوًرا؛ فحضيرة خنزير أطهر من أطهرها.. تحيا الجمهورية اليمنية.

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.

املقابر والطالسم والجبايات وااللغام ابرز منجزات املليشيات الحوثية

هشاشة العظام التشخيص والعالج والتجارب الرسيرية "2-2"
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السالليون الطائفيون يلفظهم التأريخ

نظرات وتأمالت )1(

الوطن يف سلة مهمالتهم

واإلشكاليات  الظواهر  بعض  مقاربة  الحلقة سأحاول  من هذه  ابتداء 
والمسائل الفكرية والثقافية وربما الفلسفية وفي مقدمتها المشكلة اليمنية 
اليمن  في  الحالي  الصراع  لمقاربة  محاولتي  وفي  الحضاري.  بعدها  في 
المفيد أن أتحدث عن اإلشكالية  من منظور حداثي، وجدت أنه من غير 
دون مقاربة مفهوم الحداثة باقتضاب واختصار وإلمام يستوعبه الجميع، 
كمدخل ضروري لفهم اإلشكالية القائمة، مع الوعي بأن الحالة اليمنية هي 

محاوالت انتقالية للعبور من التقليد إلى الحداثة.

 بين الحداثة والتحديث
 يُعد بعض الباحثين الفصل بين مفهومي الحداثة والتحديث مدخال 
منهجيا لتعريف الحداثة بصورة علمية، وغالبا ما يرسم الباحثون في ميدان 
فعلى  والتحديث،  الحداثة  مفهومي  بين  فاصلة  حدودا  اإلنسانية  العلوم 
المفهومين،  بين  الكبير  التداخل  يالحظ  العلمي  الترسيم  هذا  من  الرغم 
فغالبا ما يجري استخدام مفهوم تحديث للداللة على الحداثة وعلى خالف 
ذلك، كثيرا ما يستخدم مفهوم الحداثة لإلشارة إلى ظاهرة التحديث )علي 

وطفة. مقاربات في مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة(.
)الحداثة  المصطلحين  بين  والتمييز  التداخل  إشكالية  مناقشة  وفي   
نص  وكأنه  “يبدو  الحداثة  مصطلح  أن  محفوظ  محمد  يرى  والتحديث( 
مفتوح على كل مضامين التقدم المعاصر، بحيث أنك ال تفرق بشكل صارم 
والتقدم  التحديث  مفاهيم  مضامين  وبين  الحداثة  مصطلح  مضمون  بين 
وأنماط  والقيم  المعايير  ليشمل  التداخل  ويمتد  التجديد،  أو  والعصرية 
المطاف  آخر  في  الحياة  مناحي  كل  أي  السكن،  وطراز  واللباس  السلوك 

)محمد محفوظ. اإلسالم، الغرب وحوار المستقبل(.
الحداثة  مفهوم  تمايز  على  )علي وطفة(  يركز  اإلشكالية  ذات  وحول 
Modernity عن مفهوم التحديث Modernization في اللغتين الفرنسية 
واإلنكليزية، ذلك أن الحداثة هي موقف عقلي تجاه مسألة المعرفة وإزاء 
أما  ملموسة،  معرفة  إلى  التوصل  في  العقل  يستخدمها  التي  المناهج 
والمخترعات  التقنية  استجالب  عملية  فهو   Modernization التحديث 

الحديثة حيث توظف هذه التقنيات في الحياة االجتماعية دون إحداث أي 
تغيير عقلي أو ذهني لإلنسان من الكون والعالم.

العلمية  المعاهد  في  يوجدون  المتطرفة  السلفية  التيارات  فأنصار 
ويتعاملون مع التقنية الحديثة دون أن يأخذوا بالروح العلمية أو الفلسفية 
الحداثة يتوجب علينا أن ندركها  التقانة؛ ومن أجل أن نفهم جوهر  لهذه 
كطاقة متجددة متحركة منطلقة تتمثل الماضي والحاضر، وتعيد إنتاجهما 

بروح مستقبلية جديدة.
واستطرادا مع جهد علي وطفة في هذا المضمار، فإن التطورات التي 
تسجل في مستويات اإلنتاج واالستهالك وفي البنية التحتية تشكل صورة 
لعملية تحديث، وشتان ما بين الحداثة والتحديث، فالتحديث يعني مظاهر 
الحداثة وقشورها بينما تعني الحداثة في األصل اللحظة الواعية التي تتمثل 
في انتظام العقالنية والفردية والعلمانية والقيم الحرة في اندفاعة حضارية 
قادرة على إحداث تحوالت عميقة في البنية االجتماعية والبنائية للمجتمع.
ومن جانبه يشدد )عبد الوهاب المسيري( على ضرورة التفريق بين 
مشروع التحديث كمخطط وأمل، والتحديث كظاهرة تحققت في الواقع 
بالفعل؛ فالمشروع التحديثي يقدم متتالية نمذجة مثالية مرغوبا فيها، أما 
التجربة التحديثية فهي متتالية متعينة ومتحققة، إذ تكشفت خالل األربعة 
ورافقتها  العشرين،  القرن  خالل  تبلورا  وازدادت  تدريجيا،  الماضية  قرون 

سلبيات عدة.
ويشير )سيمون تشوداك( إلى أن مصطلح التحديث “يعبر عن عملية 
تقدما  األكثر  األخرى  والصور  المجتمع  نمو  مستوى  بين  القائمة  الفجوة 
وحداثة، والتي تهدف إلى الدخول إلى مستويات أعلى من أنماط السلوك 
والعمل وطرائق التفكير األكثر حداثة وعصرية وأكثر عقالنية ورشدا.. وأكثر 
الروح االجتماعية  الحداثة إذن هي حالة تعتمل في بوتقة  نفعا وفائدة” 
حالة  يكون  فقد  التحديث  أما  االجتماعي،  الجسد  مظاهر  في  وتتجلى 
السيارات  استيراد  مثل:  الحداثة  لشكليات  المنظم  االستيراد  حاالت  من 

والطائرات وأنظمة التعليم وبدع االستهالك االجتماعي.

اآلن فقط بدأ الحديث عن صرف الرواتب موضوعاً شاغالً لطرفي النزاع 
في اليمن، ليس تحفزاً وتفاعالً إيجابياً لصالحه، وإنما للتسابق نحو المزايدة 
الدول  من قبل  للتداول فرضاً  الموضوع  به، بعد أن فرض هذا  والمكايدة 
المتداولة، والتي  الهدن  المتحدة، في مشاورات وتداوالت  الراعية واألمم 

يبدو بوضوح أنها أيضاً مفروضة وخارج إرادتي ومخططات الطرفين..
والذي تثبته األحداث وتكشفه أو تسربه تفاوضات السر والعلن، أنه 
لم يتقدم أحد الطرفين في أي اتفاق طوال األزمة اليمنية، بصرف الرواتب 
ضمن نقاط وتفاصيل مطالبه أو شروطه أو حتى مقترحاته، ألنه ال مصلحة 
ألي من الطرفين في صرف الرواتب، بل على العكس تكمن مصلحة الجميع 
في انقطاع الرواتب، ألنه ساعد ويساعد في تعزيز صفوف مقاتليهم هنا 

وهناك.
التعامل  ذاته  هو  الرواتب  قضية  مع  الطرفين  تعامل  أن  والحقيقة 
وإليها،  منها  الطرقات  وفتح  تعز  مدينة  عن  الحصار  رفع  تجاه  والموقف 
تتم المزايدة والمكايدة به وال أحد يريد تنفيذه، ولو الحظنا جيداً سنجد 
أن الموضوعين اللذين تنشغل الساحة بهما كملهاة جديدة في أزمة اليمن 

واليمنيين، في الوقت الراهن هما قضيتا الرواتب وحصار تعز.
وفي هاتين القضيتين، كملهاة جديدة، ال يعدم فهم موقف الطرفين 
الحقيقي منهما، وتكشف مبالغات كل طرف في دعاواه، كيف أن القضيتين 
باالتهامات  بينهما  الطرفان  ويتقاذف  يتالسن  شرفتين  ذات  عتبة  أصبحتا 
وشعاراتهم  مفلولة  سيوفهم  كل  أن  مع  ساحاتها  في  البطوالت  ويتبنيان 
زائفة ودعاواهم مصبوغة بالكيد السياسي والتحشيد مع وضد كل طرف، 
متناسين أن مجمل الظروف والمتغيرات أثبتت وتثبت من يوم آلخر كيف 
العامة مرمية عنوًة في سلة  الوطن والمواطن وحاجاتهما ومصالحهما  أن 

مهمالت كل طرف.
والخالصة أن اليمن واليمنيين براء من كل هؤالء الزائفين، وأن هذه 
الفوضى التي ينعمون بالنماء تحت سمائها، هي حدث زمني عارض، وقد 
شهد اليمن عبر تاريخه ما هو أشد وأكثر وطأة ونهض في النهاية سليما 
بين  اليوم أصبح عداء  األمر  أن  والتشديد على  التأكيد  معافى، ولكن مع 
اليمن واليمنيين من طرف وبين من يتنازعون ليمزقوا الوطن ال ليبنوه من 

طرف آخر، وهو عداء لن تبرد ناره قبل أن تلتهم من أوقدوها.

وسام عبدالقوي

أ.د/ عبدالحفيظ النهاري

أ/ وسام الدبعي

حكاية الحوثيين مع الدين تشبه حكاية الذي ذبح الثور وقطعه 
للثور..  مربض  أجل  من  ويكابر  يقاتل  ذلك  بعد  من  ورجع  وأكله 
جماعة تتعامل مع الدين تعامالً نفعياً بحتاً، ليس له عالقة بالقداسة 
ووحدانية الرب ونزاهة النهج، بقدر ما هو سبيل أقرب إلى تحقيق 
بعيد في  تمثلت منذ وقت  والتي  الشخصية  المصلحة  أو  المنفعة 

عنصرين هما السلطة والثروة.
أربعة  منذ  فالتاريخ  الراهنة  اللحظة  وليدة  ليست  والقضية 
عشر قرناً وهو يوثق ويدون مثل هذه االنقالبات والتحركات التي 
تحدث الفوضى والقلقالت كعارض، ثم سرعان ما تتالشى عصابات 
ادعاء الفضيلة والتفضيل الرباني، وسرقة أموال الناس تحت شعارات 
باطلة كالحق الرباني والمظلوميات والخزعبالت التي يبتكرونها من 
زمن آلخر، مستفيدين ودائماً من ضعف الدولة التي ينشأون داخلها 

تحت أستار الفضيلة والمدنية.
وحين تلوح لهم الفرصة يظهرون أنفسهم كأصحاب حق تاريخي 
يزورون من أجله ما يمكن تزويره من نصوص حتى مقدسة، ومن 
تاريخ ومن أحداث ماضوية يعيدون صياغتها بالصورة التي تنسجم 
مع مشاريعهم، تلك المشاريع التي لم تتراجع عبر الزمن، ولم تتغير 
عن كونها مشاريع انقالبية ال تحدث برعاية شعبية وجمعية، بقدر 
ما تعتمد على القوة الباطشة وإرغام الناس على التصديق واإليمان 
حتى بما يتنافى مع النهج القويم، تحت أسقف تابوهات تاريخية 

يعبثون فيها كما يحلو لهم.
النحو  ذات  ينحو  تفاصيله  بكل  اليوم  الحوثيون  به  يقوم  وما 
االدعائي القذر تحت شعارات وعناوين فضفاضة ومشبعة بالمثالية، 
أساسي  بشكل  وتعتمد  اعتمدت  التي  الزائفة  المثالية  تلك  ولكنها 
على النفعية أو تميل في مسارها نحو النفعي القذر، لذلك سرعان 
التاريخي،  السياق  في  دائماً  يحدث  كما  وتنكشف  انكشفت  ما 
ومبررات  وجاء  مجرد  إلى  يتبنونه  الذي  المقدس  يتحول  وبالتالي 
مشفوعة بالكذب والزيف عالنية والتدليس والترهيب وإيقاد الفتن 
كالفساد  والبالء  والتجويع  كالجوع  والمحن  والتقتيل  كالحروب 

واإلفساد مهما تظاهرت بغير ذلك.
وجماعة الحوثي من تلك الجماعات أو المكروبات التي تظهر 
في جسم األمة كلما اعتل وضعف وتراجعت مناعته، ولم يعد ذلك 
خافياً على أحد فسبع سنوات عبرت كانت كفيلة بإيضاح وتأكيد تلك 
الصورة السيئة التي مهما حاولوا إخفاءها تحت زي الفضيلة والتدين 
الكاذب والتظاهر بتحقيق العداالت األرضية والسماواتية، محاولين 
اإلقناع بكونهم وحدهم أولياء ووكالء الله والمفوضية منه بتحقيق 

العدالة التي تمثله..
لم وال يسلم من تعكز هذه وتلك  الله سبحانه وتعالى  حتى 
التي تنحصر في  اإلرهابية على قدسيته وعلى مشيئاته  الجماعات 
والرسل ومن  والدنيا  الدين  وكأن  مناهجهم ووالياتهم، ويشعرونك 
وراء كل ذلك الله عال شأنه، لم يكن ليوجد إال من أجل أن يسودوا 
وأموالهم..  دماءهم  ويمتصوا  ويستعبدوهم  البشر  على  ويتميزوا 
وخرافات ودعاوى باتت اليوم مكشوفة للعامة قبل الخاصة وحتى 

لألميين قبل المتعلمين.
ومع ذلك اعتقدت وتعتقد مثل هذه الجماعات أن مثل هذه 
كشف  وكما  ورائجة،  ماضيًة  تزال  ما  الباطلة  والدعاوى  الخرافات 
التاريخ سابقاتها في مواضع كثيرة منه، يكشفها اليوم، ويضعها في 
بدمائها  ما سيغرق  قريباً  منحر  على  اليمنيين  مع  مواجهة صريحة 
ودماء قاداتها وتابعيها كمجموعة من البغاة اللصوص الذين ال حاجة 

للتاريخ بوجودها.

طوارئ  بحالة  يمر  العالم  أن  على  دليل  أوضــح 
الغذائية:  المواد  أسعار  في  الحاد  االرتفاع  هو  غذائية 
قدرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة أن أسعار 
في  المئة  في   23 بنسبة  أعلى  كانت  العالمية  الغذاء 
مايو 2022م مما كانت عليه قبل عام، عالوة على ذلك، 
فهي اآلن أعلى بأكثر من 12 في المئة مما كانت عليه 
في ذروة أزمة أسعار الغذاء العالمية 2008 إلى 2012، 
وهي كارثة أعادت عشرات الماليين من الناس إلى براثن 
البلدان..  عشرات  في  سياسية  اضطرابات  وأثارت  الفقر 
والسياسية  االجتماعية  االضطرابات  كانت  الواقع،  في 
في جميع أنحاء الشرق األوسط التي أدت إلى الفوضى 
العربية 2010-2011 مدفوعة ولو صوريا بارتفاع تكلفة 

الغذاء.
وتشكل الزيادات الكبيرة في أسعار الغذاء مخاطر 
أو  الحاد  التغذية  سوء  ذلك  في  بما  شديدة،  صحية 
حتى المجاعة، ال سيما في العالم النامي؛ وفًقا لبرنامج 
إلى  العالمي )WFP(، هناك عدد قياسي يصل  األغذية 
323 مليون شخص اآلن، أو معرضون لخطر أن يصبحوا 
قريبًا، يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد )المصطلح 
التقني لنقص المدخول الغذائي الذي يضع حياة الشخص 

أو رزقه في حالة خطر(.
مدقع  فقر  في  بلًدا  عشر  اثني  من  أكثر  هناك 
-أفغانستان، وأنجوال، وبوركينا فاسو، وجمهورية إفريقيا 
وإثيوبيا،  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الوسطى، 
السودان،  وجنوب  والصومال،  والنيجر،  وكينيا،  وهايتي، 
ماليين  يعاني  حيث  وزيمبابوي–  واليمن،  والسودان، 
األشخاص بالفعل من االنعدام الشديد في األمن الغذائي، 
وسريعة،  ومناسبة  كافية  إنسانية  استجابة  غياب  ففي 

سيموت الكثير من الناس دون داع.
العالمي؛  النظام  في  الغذاء  من  يكفي  ما  هناك 
فحتى في خضم األزمة الحالية، يبلغ متوسط اإلمدادات 
سعر   3000 من  يقرب  ما  العالمية  اليومية  الغذائية 
من  جراًما   90 و  البروتين،  من  جراًما  و85  ــراري،  ح
احتياجات  بكثير  يتجاوز  ما  وهو  شخص،  لكل  الدهون 
التمثيل الغذائي لإلنسان من أجل حياة صحية؛ فالدوافع 
األساسية للجوع وسوء التغذية هي الفقر وسوء التوزيع، 
وليس  وهدرها،  لألغذية  المفرط  الفقد  ذلك  في  بما 

اإلنتاج الزراعي غير الكافي.
شخص  مليارات  ثالثة  من  يقرب  ما  هناك  اليوم 
نظام  تكاليف  تحمل  يستطيعون  ال  أنهم  لدرجة  فقراء 
غذائي صحي، وربما يعاني مليار شخص آخر قريبًا بنفس 
الفقراء  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  ويؤذي  الطريقة؛ 
بشكل غير متناسب لسبب بسيط هو أنهم ينفقون حصة 
أمان  الغذاء بدون شبكات  أكبر بكثير من دخلهم على 
مناسبة، ويفضل أن يتم تشغيلها تلقائيًا لألشخاص الذين 
أسعار  ترتفع  عندما  أو  معينة،  عتبة  عن  دخولهم  تقل 
المواد الغذائية بشكل كبير، حيث يعاني الناس بال داع.

يُظهر التاريخ واألزمة الحالية لألسف أن ردود فعل 
روتيني  بشكل  تثبت  التقديرية  الغربيين  السياسيين 
أنها غير كافية، بل وقد تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة 
الموجودة مسبًقا.. في أوكرانيا، على سبيل المثال، كانت 
يستحق  بشكل  سريعة  العالمية  اإلنسانية  االستجابة 
التي  البلدان  بين  الثناء؛ ونتيجة لذلك، فهي ليست من 
تواجه حاالت طوارئ غذائية، على الرغم من حقيقة أن 
مليون   12 من  أكثر  نزوح  في  تسبب  الروسي  الهجوم 
أوكراني من ديارهم؛ كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

ال يسبب الجوع الجماعي بين األوكرانيين المشردين.
الذي عانى من حرب أهلية  اليمن،  ومع ذلك، في 
رهيبة لمدة ثماني سنوات، يقدر برنامج األغذية العالمي 
أن 19 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي؛ 
حيث  القدر،  بنفس  كريما  الدولي  المجتمع  كان  وإذا 
الحرب  بالمثل  السمراء  البشرة  ذوى  األشخاص  يواجه 
الغذائي  النظام  فإن  الحاد،  الغذائي  األمن  وانعدام 
لمعالجة  الكافية  اإلمــدادات  لديه  سيكون  العالمي 

المشكلة.
أزمة  معالجة  في  جاًدا  الدولي  المجتمع  كان  إذا 
حاليا  يترك  عالمي  زراعي  غذائي  نظام  وإصالح  الغذاء 
غير  بشكل  عرضة  والمهمشة  الضعيفة  المجتمعات 
أمان  شبكات  بناء  فعليه   - والمجاعة  للجوع  متساو 
أفضل.. ال يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إال إلى سوء التغذية 

الجماعي عندما تكون شبكات األمان غير كافية.. ويمتلك 
بنظام  الجميع  إلطعام  وفيرة  غذائية  إمــدادات  العالم 
الكوارث الطبيعية من  غذائي صحي، حتى في مواجهة 
صنع اإلنسان؛ لكنها تفتقر إلى آليات لتحفيز االستجابات 
مواقع  في  المساواة  قدم  على  األشخاص  تحمي  التي 
أو  أوكرانيا،  عن  الجيوسياسية  الناحية  من  أهمية  أقل 
أقل  تكون  قد  التي  األرضية  الكرة  جنوب  سكان  بين 
يؤدي  أن  يمكن  القيادية؛  الغربية  للحكومات  وضوًحا 
إنشاء شبكات أمان عالمية تلقائية، من خالل مجموعة 
وااللتزامات  الكوارث  الناجمة عن  المالية  الترتيبات  من 
فعالة  ضمانات  بناء  إلى  الحكومات،  بين  التعاهدية 

ومطلوبة بشكل متزايد مع تغير المناخ .
للتو  السبع  الصناعية  الدول  وقد تعهدت مجموعة 
الغذائية  للمساعدات  إضافية  دوالر  مليار   4.5 بتقديم 
لسوء  ولكن  سخية؛  تبدو  قد  والتي  الطارئة،  العالمية 
الحظ، فإن هذا يجعل االلتزامات العالمية تصل إلى 14 
النداءات  إجمالي  ثلث  من  أقل  أي  فقط،  دوالر  مليار 
اإلنسانية الحالية في جميع أنحاء العالم البالغة 46 مليار 
الوباء؛  الدولية وسط  المساعدات  انخفضت  دوالر؛ وقد 
وأدت التكاليف الهائلة التي تحملتها الحكومات لتمويل 
اإلنساني  اإلنفاق  من  الحد  إلى  لـ  المحلية  االستجابات 
في الخارج بشكل مفهوم؛ لكن حتى اقتطاع النذر القليل 
من كوفيد19- قبل أغنى دول العالم من شأنه أن يؤدي 
أن  يمكن  القادمة،  السنوات  في  أزمــات،  حدوث  إلى 
والمعاناة  النقدية  التكلفة  حيث  من  بكثير  أكبر  تكون 

اإلنسانية، من جراء األزمة الحالية.
يجب أن يعمل صانعو السياسات أيًضا على معالجة 
أو  كامل،  الفور وبشكل  على  اإلنسانية  الطوارئ  حاالت 
المخاطرة بأزمات ضد االتجاه التي قد تكون أكثر خطورة 
يجعلها  ال  الغذائية  الطوارئ  حاالت  تجاهل  إن  بكثير؛ 

تختفي وال تجعل معالجتها أقل تكلفة في وقت الحق.
أكثر  الواقع، غالبًا ما يؤدي ذلك إلى مشكالت  في 
صعوبة يصعب معالجتها، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار 

الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  وزيــادة  الغذائية  المواد 
الناس  يصبح  عندما  القسرية؛  بالهجرة  بشدة  المرتبط 
الغالب  في  يخاطرون،  فإنهم  عائالتهم،  إلطعام  يائسين 
عن طريق الفرار من منازلهم؛ يمكن ألي وكالة إنسانية 
أن تشهد بأن تلبية احتياجات النازحين أغلى بكثير من 
الظروف  تجبرهم  أن  قبل  منازلهم  في  الناس  مساعدة 
ففي  االزدياد؛  في  آخذ  النازحين  وعدد  المغادرة،  على 
شخص  مليون   89 بالفعل  هناك  كان   ،2021 عام  نهاية 
 12 دفع  الذي  الروسي  التدخل  قبل  حتى  قسريًا،  نازح 
سبقت  كما  ديارهم،  من  الفرار  إلى  أوكراني  مليون 

اإلشارة.
عالوة على ذلك، هناك تكاليف اجتماعية وسياسية 
باهظة للفشل في تلبية االحتياجات اإلنسانية، سواء في 
التي  البلدان  أو في  المساعدة  إلى  تحتاج  التي  البلدان 
إلى  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  ويؤدي  توفرها؛  قد 
السياسية  الصراعات واالضطرابات  زيادة مخاطر نشوب 
الضعيفة..  االجتماعي  األمان  شبكات  ذات  البلدان  في 
سياسية  اضطرابات  شهدت  دولة  أربعين  من  يقرب  ما 
داخلية أو حربًا أهلية خالل أزمة أسعار الغذاء العالمية 
هايتي،  في  الحكومات  وسقطت  2012م،  إلى   2008
األحيان،  بعض  في  بعنف  وتونس،  ومدغشقر،  وليبيا، 

واندلعت حروب أهلية طويلة األمد في سوريا واليمن.
البلدان  إلى  أيضا  المشكالت  هذه  تمتد  أن  يمكن 
ذات الدخل المرتفع؛ بدأت أزمة المهاجرين في أوروبا 
في عام 2011 مع اضطرابات واسعة النطاق عبر شمال 
إفريقيا وغرب آسيا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ 
وبلغت ذروتها في عام 2015 عندما لجأت موجات من 
السوريين والعراقيين واألفغان وغيرهم من الفارين من 
الحرب األهلية إلى أوروبا؛ لقد بشرت االستجابة السياسية 
ذلك  أعقبت  التي  للهجرة  المناهضة  القومية  المحلية 
بشكل متوقع بتحول يميني واضح في السياسة األوروبية 
الماضي؛  العقد  األمريكية- على مدى  السياسة  -وكذلك 
تكرار  إلى  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يتطلع  ربما 
أزمة المهاجرين في أوروبا من خالل تفاقم أزمة الغذاء 

العالمية الموجودة مسبًقا.

في أجزاء مختلفة من الكوكب يُسمع دوي صفارات 
المشترك  والعامل  الجوية،  الغارات  من  تحذيرا  اإلنذار 
هو  العالم  حول  الساخنة  النقاط  جميع  في  الوحيد 

مشاركة الواليات المتحدة األمريكية.
بعد أيام من زيارة وزير الخارجية األمريكي، أنتوني 
غير  كوسوفو،  سلطات  شنت  كوسوفو،  إلى  بلينكن، 
في  يعيشون  الذين  الصرب  على  هجوما  بها،  المعترف 
المنطقة الشمالية في محاولة لعزلهم عن بقية صربيا، ما 

ينذر بحرب أخرى جديدة في أوروبا.
المتحدة  الــواليــات  تجري  وحولها،  تايوان  في 
األمريكية وحلفاؤها والصين بالتوازي تدريبات عسكرية، 
النواب  مجلس  رئيسة  فيه  قــررت  الــذي  الوقت  في 
تايوان  زيارة  بيلوسي،  نانسي  األمريكي،  بالكونغرس 
عسكريا  صداما  يثير  قد  ما  الطائرات،  حامالت  بصحبة 
استعدادها  عن  إسرائيل  أعلنت  مباشرا..  أمريكيا  صينيا 
حل  في  التقدم  من  استيائها  عن  معربة  إيران،  لضرب 
في  حرب  نشبت  وإذا  اإليراني.  النووي  البرنامج  قضية 
العربية  الدول  كذلك  تطال  أن  المرجح  فمن  الخليج، 
أوكرانيا،  تجاهل  يمكننا  ال  الحال،  وبطبيعة  المجاورة.. 
التي يدججها الغرب باألسلحة حتى تتمكن من مواصلة 

الحرب التي أثارها الغرب مع روسيا.
من جانبها، تقوم أذربيجان، مرة أخرى، بنقل األسلحة 
الثقيلة إلى قره باغ، وربما يندلع في األيام المقبلة تفاقم 
خلفيته  الصراعات  تلك  من  صراع  لكل  لألزمة؛  جديد 
الخاصة، وربما أكثر من سبب للتصعيد؛ ومع ذلك، فكل 
من  وجزء  تفاصيل،  سوى  ليست  الساخنة  النقاط  تلك 
العملية الشاملة لزعزعة استقرار الكوكب، التي تنفذها 

الواليات المتحدة األمريكية عن عمد.
لماذا يحدث ذلك؟ من الواضح، بعد كل شيء، أن 
الواليات المتحدة األمريكية كانت المستفيد الرئيسي من 
حولها؛  المتمحورة  العولمة  إطار  في  بنته  الذي  النظام 
المتحدة  الواليات  النظرية، ستكون  الناحية  لذلك، ومن 

الخاسر األكبر من انهيار ذلك النظام.
الحقيقة أن هذا النظام قد تحول، ولم يعد مربًحا 
أمامها  وأصبح  األمريكية،  المتحدة  للواليات  بالنسبة 
الخسائر،  في  السبب  باعتباره  النظام  تدمير هذا  مهمة 
ولكن القيام بذلك على نحو يجعل الدول األخرى تخسر 
هذه  تدمير  بغرض  نفسها،  المتحدة  الواليات  من  أكثر 
كما  حالها،  على  المتحدة  الواليات  تظل  بينما  الدول، 

التي أصبحت أساسا  الثانية،  العالمية  الحرب  حدث في 
عاما  السبعين  مدار  على  العالم  في  األمريكية  للهيمنة 

التالية.
وقد رأينا الخطوة األولى في هذا االتجاه متمثلة في 
رغبة الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، في فرض 
رسوم إضافية، ووضع حد للعولمة، وإعادة الشركات إلى 
الواليات  كانت  كيف  جميًعا  ندرك  األمريكية..  األراضي 
المتحدة األمريكية، منذ منتصف السبعينيات من القرن 
التجاري  وعجزها  تنتج،  مما  أكثر  تستهلك  الماضي، 
أخرى  دول  بدأت  حيث  ــاد،  االزدي في  آخذ  الخارجي 
وتزيد  األمريكية  المتحدة  الواليات  وكساء  إطعام  في 
السيارات األمريكية بالوقود؛ في ذلك الوقت، قام البنك 
المركزي األمريكي بفك ربط الدوالر بالذهب، وبدأ في 
طباعة الدوالرات الورقية، لشراء السلع والمواد الخام من 

الدول األخرى حول العالم.
كانت  المغطاة،  غير  الورقية  النقود  طباعة  لكن 
الدين  كان  بينما  األمريكية،  للثروة  فقط  واحدا  مصدرا 
المصدر  كان  األولى  المرحلة  وفي  الثاني،  المصدر  هو 
منتصف  من  الوقت،  نفس  ومنذ  أنه،  ونرى  الرئيسي؛ 
سبعينيات القرن الماضي، بدأ الدين األمريكي في النمو، 
والذي وصل اليوم إلى ما يقرب من 30.6 تريليون دوالر.

الحفاظ  الصعب  من  أصبح  الديون،  هرم  نمو  مع 
غير  الورقية  النقود  طباعة  دور  نما  لذلك  بقائه،  على 

المغطاة أكثر فأكثر، منذ أزمة عام 2008م.
ــادة  وزي االنهيار،  تأخير  إلــى  أدى  ذلــك  أن  إال 
االختالالت؛ بدأ عجز التجارة الخارجية للواليات المتحدة 
السالبة  القيم  المنطقة  في  أكثر  التعمق  في  األمريكية 
منذ عام 2020م. لذلك، وعندما شن دونالد ترامب حربا 
مع  األمريكي  التجاري  العجز  كان  الصين،  مع  تجارية 
مليار   450 اآلن  يساوي  وهو  دوالر،  مليار   250 الصين 
دوالر؛ لقد تجاوز النظام نفسه، ولم تعد طباعة النقود 
ما  بقدر  األمريكية  المتحدة  الواليات  تحفز  الفدرالية 

تحفز الصين، وهكذا دواليك.

الورقية  النقود  عالوة على ذلك، فقد بدأت طباعة 
غير المغطاة منذ صيف عام 2020م )وليس منذ بداية 
الحرب في أوكرانيا( في تسريع التضخم العالمي، وبدأت 
أسعار المواد الغذائية والبنزين ترتفع أسرع وأسرع؛ وهو 
ما لفتت عناية القراء األعزاء له، قبل عام من اآلن، في 

هذه المقالة.
طباعة  وقف  الضروري  من  التضخم،  نمو  وإلبطاء 
النقود؛ إال أن ذلك لن ينجح، فاالقتصاد الغربي بالفعل 
في حالة ركود، وللخروج منها، من الضروري طباعة ليس 
فقط مزيدا من النقود، وإنما عشرة أو مئة ضعف من 
التضخم  التي تتم طباعتها اآلن، ما يعني أن  النقود  كم 
هو اآلخر سيبدأ في النمو بجنون، وبأضعاف األضعاف.. 
الورقية  النقود  )طباعة  المصدر  هذا  يعد  لم  باختصار، 
يعد  لم  نفسه،  الوقت  في  موجودا..  المغطاة(  غير 

المصدر الثاني، نمو الديون، هو اآلخر موجودا..
الواليات  القتراض  الرئيسي  المانح  كــان  ــأوال:  ف
المتميزون  واألعضاء  حلفاؤها  هو  األمريكية  المتحدة 
وحتى  واليابان،  أوروبــا  األمريكي:  العولمة  نظام  في 
وقت قريب، الصين؛ وقد اشتروا معظم سندات الخزانة 
األمريكية؛ إال أنه، وبسبب التضخم، وارتفاع أسعار المواد 
الميزان  أوروبــا،  وخاصة  البلدان،  هذه  فقدت  الخام، 
الزائدة،  األموال  فقدوا  فقد  الخارجية،  للتجارة  اإليجابي 
السندات  في  االستثمار  في  يستخدمونها  كانوا  التي 
األمريكية.. وبعد أن كان لدى السندات األمريكية مشتر 
التي  الغرب،  في  المركزية  البنوك  وهو  متبقي،  واحد 
للحكومات،  وتقرضها  والين(  )اليورو  الدوالرات  تطبع 

اختفى هذا المصدر كما أشرنا سابقا.
بريطانيا،  فنزويال من قبل  السطو على  بعد  وثانيا: 
ونهب الغرب لروسيا، لم يعد الدوالر والسندات األمريكية 
في  العالم  دول  معظم  وبدأت  موثوقة،  استثمار  أداة 
المتحدة  الواليات  من  تدريجيا  احتياطياتها  سحب 
األمريكية؛ وأصبحت الواليات المتحدة األمريكية تعاني 
وال  هائل،  تجاري  وعجز  الموازنة،  في  هائل  عجز  من 

توجد أموال لتغطيتها؛ كما لم يعد من الممكن الحفاظ 
على مستوى معيشي مرتفع، وبدأ االقتصاد األمريكي في 
التفكك، ولن يتوقف الركود وال التضخم، بل سيواصالن 

االزدياد.

عالوة على ذلك، ومن أجل مكافحة التضخم، تضطر 
البنوك المركزية الغربية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما 
يكون  أن  دون  الدين،  خدمة  تكاليف  زيادة  إلى  يؤدي 

هناك ما يغطي كل هذه النفقات؛ وأصبحت قضية إفالس 

الغربيين  والمستهلكين  الغربية  والشركات  الحكومات 
مسألة عدة أشهر ال أكثر.

المتحدة  الواليات  تحولت  الظروف،  هذه  ظل  في 

األمريكية إلى آكلة للحوم البشر، تأكل حلفاءها، كطريقة 

وحيدة لتأجيل االنهيار لفترة أطول قليال، بإغراق العالم 
المحيط في فوضى دموية، بحيث تهرب رؤوس األموال 
من جميع أنحاء العالم إلى الواليات المتحدة، والتي ال 

يزال كثيرون يعتبرونها »مالذا آمنا”.

لكن هذا هو اآلخر مجرد تأجيل، فالواليات المتحدة 
قابل  غير  واقتصادها  باالنهيار،  عليها  محكوم  األمريكية 
األمر سيكون سهال  أن  يعني ذلك  للحياة؛ ومع ذلك، ال 

على بقية العالم، فالحديث يدور حول انهيار اقتصادي 

عالمي.
فرصة  األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى  أن  إال 
واالقتصادات  البديلة  القوة  مراكز  كل  بتدمير  للنجاة 

الكبيرة، لربما تمنحها هذه المحاولة فرصة لبدء الدورة 

المتحدة  الواليات  تريد  اآلن:  نراه  ما  أخرى.. وهذا  مرة 
واليابان  روسيا  مع  القتال  على  أوروبا  إجبار  األمريكية 
مع  عمرا  األصغر  ساكسون  واألنغلو  الجنوبية  وكوريا 

الصين؛ ليكون انهيارها بعد ذلك أقل وطأة.

حقيقة أن الواليات المتحدة األمريكية بدأت بنشاط، 
منافسيها،  جميع  استقرار  زعزعة  في  متزامن،  وبشكل 
أبلغ دليل على أن انهيار االقتصاد العالمي قد أصبح على 

بعد عدة أشهر، ولم يعد من الممكن تأجيل ذلك؛ الروس 

يتعين  األمريكية كلب مسعور،  المتحدة  الواليات  يرون 
إطالق النار عليه، قبل أن يقتل العالم كله.

أزمة مزمنة يف األمن الغذايئ العالمي

تساؤل رويس: لماذا تشعل الواليات المتحدة 
األمريكية النار يف العالم اآلن؟

الحوثيون  الحوثيين..  سوى  يخدم  ال  محاوالت  لذلك  يسعى  من 
المستفيدون األكبر من تقسيم المؤتمر وتفتيته.. إن تمكنوا ومعهم بعض 
الرعاع.. المؤتمر ليس مجرد حزب بل أنجح فلسفة وطنية جمعت اليمنيين 
تحت نظريتها، وأكثر رؤية سياسية التف حولها اليمنيون بمختلف مشاربهم 
كحزب  يضمهم  إطاًرا  اليمنيون  يجد  لن  المؤتمر  بانفراط  وتكويناتهم.. 
المؤتمر فاألحزاب اليمنية األخرى عاجزة فكًرا ومنهًجا عن استيعابهم كما 

استوعبهم المؤتمر.
األحزاب المؤدلجة محدودة االستيعاب ذلك أن جمهورها يكون نوعية 
من الجمهور وفقا لشروط أيدولوجيتها؛ بينما المؤتمر بطبيعته مثل إطاًرا 
تقل  ال  المؤتمر  تفتيت  خطط  أن  قلنا  إن  نبالغ  ال  عام..  لجمهور  شعبيا 
خطورة عن خطط االنفصال وتشطير الوطن.. تشطير األوطان يبدأ بتشطير 
األحزاب  من  النوعية  تلك  أن  ذلك  وتفتيتها..  الكبيرة  الوطنية  األحزاب 
كحزب المؤتمر في اليمن تمثل صمام أمان لوحدة األوطان وصد منيع لكل 

محاوالت التشطير والتقسيم.

فإنهم  المؤتمر  تفتيت  في  أولئك  نجح  لو  أنه  يدركون  ال  اليمنيون 
أن  ذلك  المؤتمر؛  كحزب  آخر  حزب  تشكيل  يستطيعوا  لن  عام  ولمائة 
لتراكمات  تتويج  كان  بل  عابرة؛  لحظة  وليد  يكن  لم  وتأسيسه  تشكيله 
من  لعقود  اليمنية  السياسية  الحالة  وتقلبات  وتفاعالت  سياسية  تجارب 

الزمن انتهت لتأسيس ذلك الكيان السياسي الجامع.
لهم  يهيئ  المؤتمر  تشتيت  أن  منوالهم  على  ومن  الحوثيون  يعتقد 
الساحة لترسيخ مشاريعهم وهو ما يقومون به اليوم.. ما يجب أن يدركه 
الساحة  في  قواعده  عن  وإبعاده  وتفكيكه  المؤتمر  إزاحة  أن  اليمنيون 
سيجعلهم يتكتلون مذهبيا وقبليا ومناطقيا وهو ما ينذر بصراعات أقوى 

وأشد مما قد حدث في السابق والحاضر.
األغبياء فقط هم من ينخرطون في تلك الزفة وال يعلمون أنهم يقادون 
هذا  على  للحفاظ  أدعوكم  العينين..  مغمضة  وهي  حتفها  إلى  كالذبيحة 

الحزب الوطني الوسطي المعتدل ذا التجربة السياسية الرائدة والعريقة.

أ/محمد شمار

تمزيق المؤتمر الشعبي العام كارثة وطنية
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ملحوظا  تدهوًرا  والتربوية  التعليمية  العملية  تشهد 
يسير بها نحو الهاوية في مناطق سيطرة الحوثي منذ عام 
2015م، وحتى يومنا هذا؛ فهل هو مخطط ممنهج لتخريب 
عملية التعليم أم سياسة تجهيل متعمدة تتبعها ضد جيل 

المستقبل؟
سيطرة  مناطق  في  التعليم  تدهور  أسباب  أهم  من 

الحوثيين:
لترك  المعلمين  دفع  مما  المعلمين  رواتب  قطع   1-
مدارسهم الحكومية اضطراًرا؛ ألجل البحث عن مصدر رزق 
الخاصة،  المدارس  نحو  اتجه  منهم  فعدد  للعيش،  بديل 
مهنة  خارج  أخرى  مهن  ممارسة  إلى  لجؤوا  منهم  وعدد 
المدارس  في  عمل  فرص  على  حصولهم  لعدم  التدريس 

الخاصة، ولما يتحملوه من مسؤوليات والتزامات حياتية.
نحو  مدارسهم  الطالب من  من  كبير  تسرب عدد   2-
الحكومية  المدارس  معظم  افتقار  بسبب  القتال  جبهات 
إلى وجود المعلمين، وكذلك من خالل نشر ثقافة الحرب 
والكراهية، وغرس األفكار التخريبية في عقول الطالب من 
خالل تكثيفهم لما يسمى بالندوات الثقافية في المدارس 

والتغرير عليهم أن ما سيقومون به هو جهاد.
فرض  بسبب  الطالب  من  به  البأس  عدد  تسرب   3-

للمعلمين  إعطاءها  بحجة  األمور  أولياء  على  مالية  مبالغ 
للمعلم  يصل  ال  والتي  التعليم؛  عملية  في  يستمروا  لكي 
وإلى  من  للمواصالت  حتى  يكفي  ال  فتات  سوى  منها 
المدرسة، ومع مرور السنوات تم زيادة المبالغ المفروضة 
على الطالب وأصبحت بشكل إجباري على كل طالب حتى 
اذا كان غير قادر على دفعها ومهما ارتفعت هذه المبالغ؛ 
المبالغ  وبقية  للغاية  زهيد  مبلغ  سوى  للمعلم  يصل  فال 
أبرزها  عديدة  مبررات  تحت  أخرى  جهات  إلى  تذهب 
مواجهة العدوان الذي يعتبروا هم الوجه القبيح له بنظر 

السواد األعظم من أبناء الشعب.
 فمثال هذا العام تم فرض مبلغ قدرة 17000 على كل 
طالب يتم دفعها خالل مرحلتين 8500 في الترم األول و 
8500 في الترم الثاني؛ بما يسمى بالمساهمة المجتمعية، 
استالمها  على  ــراف  اإلش بنفسه  التربية  مكتب  وتولى 
وجبايتها  بوضع موجه مالي مقيم في كل مدرسة لإلشراف 
على عملية جمع المبالغ من الطالب؛ بحيث تم إصدار قرار 
بإن أي معلم يبلغ نصاب حصصه أقل من 10 حصص ليس 
له الحق في الحصول على أي مبلغ من هذه المساهمة؛ 
باسم  الطالب  على  الكبيرة  المبالغ  هذه  فرض  تم  فلماذا 
المعلمين  من  كبير  التعليمية وحرمان عدد  العملية  دعم 

من الحصول عليها؟!
مؤهل  أغلبهم  متطوعين  بمدرسين  االستعانة   4-
عزوف  بعد  للتدريس،  يؤهلهم  ال  مستواهم  عامة  ثانوية 

مصادر  عن  للبحث  العمل  عن  اضطراًرا  المدرسين  بعض 
دخل لهم وأسرهم بسبب انقطاع الرواتب؛ ولألسف أوكلت 
اللبنة  تعد  التي  األساسية  المرحلة  تدريس  مهمة  إليهم 
مخرجات  على  الحصول  وبالتالي  التعليم،  في  األساسية 

سيئة جدا للتعليم.
-5 استبدال المناهج القديمة بمناهج جديدة تم فيها 
الوطنية؛  وهويتنا  الدينية  ثقافتنا  عن  غريبة  أفكار  وضع 
واللغة  اإلسالمية  والتربية  الكريم  القرآن  مادة  في  خاصة 
رموز  إلى  اإلساءة  فيها  تم  حيث  واالجتماعيات  العربية 
من  شخصيات  وحذف  الوطن  لبناء  الكثير  قدمت  وطنية 
يتم  شخصيات  وضع  وتم  سبتمبر،  من   26 ثورة  أبطال 
تدريس سيرتها للطالب لم تقدم للوطن أي شيء، وكذلك 
تم إلغاء دروس تذكر أهم التحوالت التاريخية التي حدثت 
كتاب  من  اليمنية  الوحدة  درس  حذف  مثل  البلد  في 
الوطنية للصف التاسع، ودرس قيام ثورة 26 سبتمبر؛ وتم  
البدء بالمرحلة األساسية التي ما زالت عقول الطالب فيها 

عجينة لينة ومن السهل تشكيلها كيفما شاءوا.
-6 التركيز على إجراء الفعاليات واألنشطة التي تقوم 
من  الدوام  أيام  أغلب  المدارس  في  الحوثية  أفكار  بنشر 
خالل اإلذاعات المدرسية، وإلقاء المحاضرات على الطالب 
والخاصة،  الحكومية  المدارس  في  الدوام  ساعات  خالل 

والتركيز بشكل أكبر على المدارس الحكومية.
أوائــل  من  الحكومية  الــمــدارس  طــالب  إقصاء   7-

على  والتركيز  والثانوية،  األساسية  الشهادة  في  الجمهورية 

طالب القطاع الخاص؛ فالمالحظ خالل السنوات األخيرة إن 

مراكز  على  يحصلون  الذين  الحكومي  القطاع  عدد طالب 

األوائل ال يزيد عن 2 او 3 وبقية المراكز للمدارس الخاصة 

الموضوع  فأصبح  العكس؛  يكون  أن  المفروض  ان  مع 

تجارة ما بين الوزارة والمدارس الخاصة لعمل دعاية لهذه 

وبالذات  عليها  الطالب  إقبال  على  تحوز  حتى  المدارس 

المدارس الخاصة غير المعروفة.

مؤامرة  وجود  من  نعي  أن  من  بد  ال  األخير  وفي 

سوى  شيء  أي  يفقه  ال  ضعيف  جيل  إلنتاج  متعمدة 

الدينية  ثقافتنا  وعلى  اليمني  مجتمعنا  على  دخيلة  ثقافة 

للوطن وإنما ألشخاص  لله وال  ليس والئه  المعتدلة؛ جيل 

إن  نعي  أن  يجب  منطقي؛  وغير  مؤدلج  معين  ولمذهب 

فهي  العقول  تستهدف  ألنها  جبهة؛  أخطر  التعليم  جبهة 

أخطر من جبهة القتال التي تستهدف األرواح.

هذه  تعالج  أن  الوطنية  القوى  كل  على  واجــب 

المعضلة ألن استمرارها وديمومتها قد يؤثر سلبًا في حياة 

األجيال لعقود من السنين؛ وإن لم يتم تدارك هذه الكارثة 

المستقبل قد تطال كل  اليوم؛ فستكون فاجعة كبيرة في 

بيت.

مسار التعليم يف مناطق سيطرة المليشيات

مشاهد يف الحياة
ا مسلًما يمنًيا خالًصا

ً
حنيف

أ.د/ خالد القيداني

المشهد األول: 

أحد  كنت  صــغــري  فــي 
النهرين  جامع  في  الدارسين 
صنعاء«  في  الزيدية  معقل   «
الكريم  الــقــرآن  أتلو  وكنت 
إشــادة  ونلت  جميل  بصوت 
ــوم مــا تم  ــي ي أســاتــذتــي وف
أكبر  ألحـــد  ــارة  ــ زي بــرمــجــة 
صعدة  في  الزيدية  المراجع 
وتم  النهرين  مــدرســة  ــى  إل

اختياري كأحد النماذج التي ستقابله فتجهزت وأنا في 
غاية الفرح وقمت باالستحمام وحالقة شعري ولم أنم 
إلى  ذهبت  المنشود  اليوم  صباح  وفي  السعادة..  من 
المدرسة فكانت مغلقة وتم إشعاري بأنه تأجل الحفل 

رجعت إلى المنزل متعجبا ومستغربا.. 
للدراسة  للمدرسة  اليوم ذهبت  وفي مساء نفس 
وما أن قعدت حتى فاجأني )م. الم( الذي كان منافسا 
لي بصوته الجميل إال أنني كنت أكثر اتقانا وحفظا منه 
حيث قام بإخراج ثالثمائة ريال في زهو وأخبرني أنها 
أنني  فأخبرته  صباحا؛  المدرسة  زار  الذي  المرجع  من 
جئت وكانت المدرسة مغلقة فقال لي أن الحفل كان 
بالحنق  أصبت  المهم  آخر..  مكان  في  المسجد  في 
والقهر وكدت أنفجر من الغضب فذهبت إلى األستاذ 
)رحمة الله عليه( حانقا باكيا ورأيت في وجهه الحسرة 
)اليوم  الكبيرة وأخبرني أن من استبعدني هو) ع. ع( 
هو طبيب في أحد المستشفيات( فذهبت إليه فكان 
ذلك  فعل  أنه  أخبرني  أنه  ذنبه حيث  من  أقبح  عذره 
حتى يعلم المرجع أنهم يقومون بتأهيل المؤمنين من 
عندها  وحنقي..  قهري  فزاد  بهم..  ويعتنون  البيت  آل 
علمت أن اإليمان في هذه المدرسة محصور في فئة 

معينة.. فخرجت من المدرسة فوًرا وتركت الدراسة.

المشهد الثاني:

أحد األصدقاء الذي كان ينتمي لتنظيم ديني وكنا 
نصلي مع بعض وكان دائم اإلشادة بتواتري على الصالة 
وكان  طفولتي  من  المسجد  في  الفجر  صالة  وخاصة 
يخبرني بأنه يحبني في الله دوما وأبدا وفي كل مناسبة 
كان  العامة  الثانوية  في  ونحن  المهم  مناسبة..  وبال 

يخبرني بأن لديهم دروس تقوية 
خاصة ومجانية وألنني ال أستطيع 
الخصوصية  الدروس  رسوم  دفع 
أدرس  أن  باإلمكان  لو  أخبرته 
تفكير  وبال  ــدروس..  ال تلك  في 
فجة  بطريقة  علّي  رد  وبتجهم 
تنم عن النهر والتهكم قائال تلك 
الدروس للمؤمنين فقط.. عندها 
أدركت أن اإليمان المطلوب هنا 
عندئذ  للجماعة..  باالنتماء  هو 
لله حنيفا مسلما  وجهت وجهي 

وما أنا من المشركين.

المشهد الثالث: 

منزلنا  تحت  دكان  عليه  الله  رحمة  لوالدي  كان 
لدي  يكن  ولم  فيها  ويعمل  يقيمها  من  أنا  وكنت 
الجيران)رحمة  أحد  وكان  بالقراءة  فانشغلت  تلفزيون 
الله عليه(  يعرف نهمي الشديد للقراءة وكان اشتراكي 
ليعلمني  االشتراكية  عن  كتبا  يعطيني  فكان  التوجه 
معنى الوطنية في إطارها األممي وكان يمنيني بمنحة 
لحزبه  انضمام  استمارة  على  وقعت  إذا  روسيا  إلى 
أحد  من  نصيحة  بعد  خائفا  كنت  ولما  االشتراكي؛ 
الجيران أخبرته أنني أريد المنحة لكن بدون االنضمام 
أن  فعلمت  االنضمام..  بدون  منحة  ال  بأنه  فأخبرني 
الوطن عند حزب جاري لن يكون إال باالرتهان الدولي.

المشهد الرابع:

الجيران  أحد  استقطبني  العامة  الثانوية  بعد    
التعاطف  مستغال  القومي  البعث  حزب  في  لالنخراط 
وألن  الثانية،  الخليج  أزمــة  بعد  العراق  مع  الكبير 
التعددية كانت في ذروة االستقطاب قمت بتعبئة أكثر 
ولما  حارتي  في  للحزب  انضمام  استمارة  ثالثين  من 
هممت بتسليم االستمارات له أخبرني أحد اصدقاءه أن 
االستمارات كانت شرطًا عليه من حزب البعث ألرسال 
صارحته  فلما  العظيم  العراق  إلى  كمنحة  أقاربه  أحد 
صاحب  أنا  أكون  ال  لم  أخبرته  ولما  باإليجاب،  أجاب 
المنحة رد علّي أنني لم أصبح عضًوا في الحزب، ولم 
يتم التأكد من وطنيتي بعد.. عندها علمت أن الوطنية 
عندئذ  القومية..  أحضان  في  مرتمية  جارنا  حزب  عند 
يمنيًا  يكون  أن  يجب  دربــي  بأن  وتيقنت  اقتنعت 

خالًصا.. من صفحة الكاتب على الفيس..

آباؤنا وأمهاتنا ملوكنا ومالئكتنا
أ/محمد الدلواني 

نحو  األبناء  نظرة  تتفاوت 
متفاوت  وتقييم  بتقدير  اآلبــاء 
تفاوت  إنكار  أحد  يستطيع  وال 
المحبة من األبناء لآلباء أيًضا؛ فيما 
ماركة  لألبناء  اآلباء  محبة  تظل 
مسجلة وهبة من الخالق للخلق؛ 
والخالق بتلك الميزة أسس وثبت 
للبشر والبشرية؛  الحياة  مداميك 
انعكاسات  من  الرابطة  لتلك  لما 
حياة  الختلت  فلوالها  ومضامين 
المجتمعات، وانخرطت الشعوب 

في بحور من الخالفات بين دائن ومديون، مقدم خدمة 
األفيون  لألبناء هي  اآلباء  محبة  وتظل  ومتلقي خدمات؛ 
الذي ال يمكن االستغناء عنه، والذي ال يبحث الناس فيه 
عن حق أو مقابل إذا لم يجدوا سعادة مبالغة في القيام 
ذلك  في  ووظيفتهم  دورهم  ينتهي  أو  يتأثر  وال  بذلك 

الجانب إال بانتهاء أعمارهم وخروج وفقدان أرواحهم .
أو  يتطاول  من  السرب  خارج  مغرًدا  فيعتبر  ولهذا   
وال  يفتقده  فلماذا  شيئاً،  له  يفعال  لم  والديه  أن  يعتقد 
داعي لالهتمام به إلى هذا الحّد؟ وبعيًدا عن أي تأويالت 
لك  اختارا  والديك  أن  منها:  مسلمات  فهناك  وأطروحات 
اسًما، ومنحوك أسمائهم للتعريف بك، وال يمكنك التنازل 
والديك  اسم  وسيظل  حياتك،  طوال  عنه  االستغناء  أو 

مرتبط باسمك إلى أن يرث الله األرض ومن عليها.

دون  أنهم  ذلــك  إلــى  مضافًا 
بك  واالهتمام  رعايتك  تبنوا  غيرهم 
وكانوا  مقابل؛  ودون  بالغة  بسعادة 
ثانية«  كل  في  »برؤيتك  سعداء 
وكانوا  ومــســاء..  صباح  كل  وفــي 
بأنك  اآلخرين  أمام  بفخر  يتباهون 
قد التحقت بالمدرسة أو العمل مع 
وكانوا  عبئا..  عليهم  يشكل  ذلك  أن 
إليك  ينظروا  عندما  سعادة  أكثر 
تحت  وعافيه  بصحة  نائًما  وأنــت 

مظلة رعايتها.
خطب  أو  معضلة  كل  وفــي 
يركضون  الذين  النتائج، وهم  يواجه  له؛ هم من  تتعرض 
اقترفته من أخطاء أو  إلى جانبك أو بدونك لمعالجة ما 
الليالي  ويسهرون  األيام،  ويسعون  له من ظلم،  تعرضت 

حتى يتأكدوا من حل المشكلة ومعالجة آثارها.
وهم الذين تجدهم األكثر سعادة وراحة إذا عملت 
لهم أبسط الخدمات وأدناها، ومع ذلك تجدهم يقدمون 
أسمى آيات االمتنان وأرق تعابير الشكر على ما تقوم به 

تجاههم ونحوهم.
ومع ذلك هناك من يقول إن دور اآلباء واألمهات قد 
ال يرتقي إلى األهمية التي يتبناها البعض وأن غيابهم لم 
يحدث فارقا وأثرا في حياتهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل؛ 

ورحم الله والدينا ووالديكم..

المادة )54( من دستور الجمهورية اليمنية:
المدارس  مختلف  بإنشاء  للقانون  وفقا  الدولة  تكفله  جميعاً  للمواطنين  حق  التعليم 
والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة األساسية إلزامي، وتعمل الدولة على 
محو األمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية 
النشء وتحـميـه من االنحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف 

المناسبة لتنميـة ملكاته في جميع المجاالت.

المادة )8( من قانون التعليم لعام )1992(م:

المبدأ تدريجياً وفق  الدولة هذا  الدولة وتحقق  التعليم مجاني في كل مراحله تكفله 
خطه يقرها مجلس الوزراء.

إعادة االنتشار بعيدا عن خيمة األمم المتحدة

مصالح الساللة والطائفة عىل حساب حقوق الشعوب
أ/ همدان العليي

في  مؤخًرا  فليته  عبدالسالم  الحوثي  القيادي  ظهر 
إحدى القنوات التلفزيونية متحدثًا عن مشروع المنظومة 
عليهم  ومضفيا  لقادتها  ومسوًقا  المنطقة  في  الخمينية 
المعروف  أسلوبه  الوهم؛ وبالرغم من  القداسة وبطوالت 
أكد  المرة  هذه  أنه  إال  والفهلوة،  والتدليس  الكذب  في 
لمشروعهم  المحرك  )العنصري(  والعرقي  الطائفي  البعد 
ذي المرجعية الخمينية، وهو األمر الذي لطالما أنكره في 

مقابالته.
تفاصيله،  بعض  ومناقشة  اللقاء  هذا  تحليل  وقبل 
توضح  كمقدمة  باختصار شديد  فليته  على  نتعرف  دعونا 
شخصيته باعتباره من أبرز قيادات الجماعة الحوثية، عبد 
أحمد  صالح  الحوثي  المرجعية  نجل  فليته  صالح  السالم 
محافظة  في  العبدين  منطقة  مواليد  من  فليته  عبدالله 

صعدة.
اإليراني  السجاد  لبيع  فليته يملك متجًرا صغيًرا  كان 
أكد  الحكاية،  اسمع  اإليراني؟  السجاد  ولماذا  في صعدة؛ 
غطاء  كان  المتجر  هذا  أن  صعدة  في  محليون  سكان 
العمل  خالل  من  اإليراني  الدعم  على  الحوثيين  لحصول 
مجانًا  إليه  السجاد  ترسل  إيــران  كانت  حيث  التجاري، 
ليقوم ببيعها في اليمن، وهو بدوره يحول عائداتها لصالح 
الذي  والسالح  الذخيرة  لتوفير  تستخدمها  التي  الجماعة 
يقتل اليمنيين منذ العام 2004م؛ وهي ذات الطريقة التي 
دعم  إلى  المهرب  اإليراني  النفط  تحويل  يتم  من خاللها 

وتمويل لعمليات الحوثيين التخريبية في المنطقة.
الدولة  مؤسسات  على  الحوثي  جماعة  سطو  بعد 
ناطق  أنشأ   ،)2014 )سبتمبر/أيلول  صنعاء  العاصمة  في 
التلفزيونية  المسيرة  إدارة شبكة  الجماعة ورئيس مجلس 
الحوثية عبدالسالم فليته شركات تجارية على رأسها شركة 
نفطية باسم يمن اليف )Yemen Life، وهي شركة ذكرها 
في  الصادر  باليمن  المعني  األممي  الخبراء  فريق  تقرير 
لها  أن  يشتبه  التي  الشركات  إلى  إشارته  ضمن  2019م، 
محمد  المعروف  االستقصائي  الصحفي  اغتيال  في  عالقة 
فليته تعد ضمن  أن شركة  التقرير  أكد  إذ  العبسي؛  عبده 
الشركات الحوثية المتورطة في استيراد الوقود الذي يمول 

النزاع بحسب تعبير األمم المتحدة.
هذه  إنشاء  عقب  سنوات  ثالث  من  أقل  وخــالل 
الشركات، أصبح فليته من أثرى أثرياء اليمن الذي يتضور 
الحوثية  التجويع  سياسة  جراء  الجوع  من  سكانه  أغلب 
لفليته ورفاقه  والمفاجئ  الفاحش  الثراء  الممنهجة؛ وهذا 
والمشتقات  السالح،  تهريب  في  للعمل  طبيعية  نتيجة 
النفطية، وتجارة السوق السوداء التي ينشط فيها قيادات 

الحوثي بحسب تقارير دولية مختلفة.
فليته  نفى  لطالما  األخيرة..  المقابلة  إلى  بالعودة 
الذي  والعرقي  الطائفي  البعد  عن  اليمنيون  يــردده  ما 
والتفجير  والنهب  والتهجير  القتل  تمارس  جماعته  يجعل 

في اليمن، لكنه في لقائه األخير أكد ما أنكره مراًرا، فقد 
أشار إلى واحدية معركة عمالء ومرتزقة إيران في المنطقة 
منذ  جماعته  تخوضها  التي  المعركة  أن  وأوضح  العربية، 
2004 ضد الشعب اليمني والمملكة العربية السعودية هي 
امتداد للمعارك التي حدثت قبل قرون ضد الدولة األموية 
والعرب  اليمنيين  بحكم  األحق  أنها  تدعي  لتمكين ساللة 
والمسلمين؛ أي أن حروب المنظومة الخمينية -من ضمنها 
قديًما  حدثت  التي  للحروب  امتداد  هي  اليوم-  جماعته 
ضد الدولة األموية وبقية األنظمة التي لم تكن قائمة على 
أساس نظرية والية البطنين أو حكم الساللة، وبمعنى آخر، 
ليست من أجل اليمنيين وال بهدف تحرير القدس، وإنما 

من أجل تمكين الساللة من حكم المنطقة.
تفاصيل  بالخوض في  األمر، لست معنيًّا  في حقيقة 
معاناة  على  سأركز  لكني  القديمة،  الطائفية  الخالفات 
لقائه  في  فليته  اعتبرهم  عمن  الناتجة  اليوم  الشعوب 
يخوضون  أنهم  وادعى  اإلسالمية،  العربية  لألمة  قيادات 

هذه الحروب من أجل مصلحة وكرامة هذه الشعوب.
يقول فليته: »من هو الذي يواجه االستكبار العالمي 
يتحمل  الذي  ومن  والظلم؟  وإسرائيل  بأمريكا  المتمثل 
الهموم؟ من الذي تشن عليهم الحروب؟ من الذي يُحاصر؟ 
من الذي تأتي أمريكا بقضها وقضيضها لتواجهه؟ من بايدن 
التي  إيران  إيران؟  على  لترتيبات  المنطقة  يزور  عندما 
يقودها علي الخامنئي من أحفاد أبناء علي بن أبي طالب، 
الصهاينة،  مضاجع  يدك  الذي  لبنان  في  نصرالله  وحسن 
واستطاع أن يحرر جنوب لبنان؛ ألن له امتداًدا إلى علي 
اليمن،  في  الحوثي  عبدالملك  إلى  وانظر  طالب،  أبي  بن 

كيف حول اليمن أن يكون متصدًرا على مستوى األمة”.
التاريخية  الجدلية  إلى  فليته  عبدالسالم  يعيدنا 
الحكم  حصر  نظرية  فرض  محاولة  عن  الناتجة  القديمة 
وابنيه  طالب  أبي  بن  علي  ذرية  في  والمكانة  والوالية 
الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي مسألة 
العربية واإلسالمية  الدول  الحوثيون دوًما، فحكام  يرددها 
لهم،  غير شرعيين في نظرهم؛ كونهم قد أخذوا ما ليس 
فهو –كما يقولون- حق أصيل لمن ينتمي إلى هذه الساللة 
أبي طالب رضي  بن  ذرية علي  اختار  قد  الله  وأن  فقط، 
مصالحهم  وإدارة  الناس،  أمور  وتسيير  للحكم  عنه  الله 
بتحديد  معنية  غير  الشعوب  فإن  وبالتالي  وأموالهم، 
حكامها، سواء كانوا رؤساء أو ملوكًا أو سالطين، وبناء على 

هذا المعتقد يحبون، ويكرهون، ويحالفون أو يخاصمون.
إن  يقول  وهو  فليته  تسمع  وأنت  األولــى  للوهلة 
هموم«  »يتحملون  الحوثي  وعبده  الله  ونصر  الخميني 
هذه األمة، تعتقد أن الخميني وأدواته في الدول العربية 
قد نقلوا بلدانهم إلى مصاف الدول المتقدمة، بينما الواقع 

مختلف تماًما.
ولنا أن نعلم أن الخميني بمجرد أن سيطر على إيران 
ازدادت مستويات الفقر والجوع والجهل والخرافة، واتسع 
بسبب  العالم  دول  عن  دولته  وعزلت  األوبئة،  انتشار 
فكرها  فرض  ومحاولة  جيرانها  على  المستمرة  اعتداءاتها 

وسياستها على بقية الدول.
وال  ســوءا،  أكثر  أصبح  فقد  لبنان  في  الوضع  أما 
ال  بأزمات  الله  حزب  تسبب  فقد  فليته،  خطاب  يغطيه 
على  الفاشلة  الدول  من  لبنان  وأصبح  البالد،  في  تنتهي 
كافة المستويات جراء ممارسات ذراع إيران في هذا البلد 

الجميل، واستمراره في بيع الوهم.
وفي اليمن، أشعل الحوثيون حروبًا طاحنة في 2004 
متكرر،  بشكل  الدولة  مؤسسات  على  عدوانهم  نتيجة 
األزمة  أصبحت  بل  اليوم،  الحرب حتى  تتوقف هذه  ولم 
اإلنسانية في اليمن األسوأ في العالم بسبب عبده الحوثي 
بأكبر  تسببوا  تقارير دولية، حيث  وأبناء عمومته بحسب 
مجاعة في العصر الحديث، وأعلى نسبة النتشار الكوليرا 
بين دول العالم، وكانت ممارساتهم سبًبا في عودة األمراض 
واألوبئة التي كانت قد انتهت في اليمن، ولعل هذه هي 

الصدارة التي قصدها فليته.
يدعي الحوثيون أنهم يعانون من حصار.. لكن كيف 
المقابل  الناس، وفي  يفقر عامة  الذي  الحصار  يكون هذا 
يحول الحوثيين إلى أثرياء؟ لماذا هذا الحصار ال يتسبب 
الموظفين من مرتباتهم منذ سنوات بينما  إال في حرمان 
الحوثيين وعقاراتهم في تزايد مستمر؟! وتجدهم  أرصدة 

يتنقلون بين الدول وهم المحاصرون؟!
الذي قدمه هؤالء لشعوبهم؟ لماذا يصرون  إذن، ما 
أن الله انتخب ساللتهم لحكم الشعوب العربية واإلسالمية، 
وما عدا ذلك باطل؟ لماذا ال يحترمون حق الشعوب في 
يحصرون  لماذا  وسالطينهم؟  وملوكهم  رؤسائهم  اختيار 
الحكم في ساللة دون غيرها ويعملون –سرا وعالنية- على 
فرض هذا المنهج على بقية الدول العربية واإلسالمية وهو 
ما تسبب في اندالع الحروب والفتن؟ لماذا يصورون دين 
الله أنه دين عنصري جاء ليقسم الناس إلى سادة وعبيد؟!

فيها  يعيش  التي  عمان  سلطنة  في  فليته  يتفكر  أال 
على  القانون  وسيادة  حكمها؟  شؤون  تدير  وكيف  حاليًّا؟ 
الجميع، فحكامها ال ينتمون إلى ساللة الرسول عليه الصالة 

والسالم؛ ووفق نظريتهم الساللية هم على باطل.
ومن المهم اإلشارة هنا، أن سبب صمت الحوثيين عن 
عمان تحديدا هو ألنهم يستفيدون منها وإال كانوا حرضوا 
الساللة  لذات  ينتمي  ال  حاكمها  ألن  واستهدفوها  ضدها 
العالقة  بينها  من  كثيرة  لديهم  والمبررات  »المقدسة«، 
حتى  الخطوة  هذه  يؤجلون  لكنهم  اإلسرائيلية،  العمانية 
ينتهون من مخطط استهداف اليمن والسعودية؛ تماما كما 
كانوا يفعلون مع األحزاب اليمنية، فقد جاملوها ومدحوها 
ثم  صنعاء  على  السيطرة  من  تمكنوا  حتى  معها  وعملوا 
اجتثوا األحزاب السياسية برمتها.. وكانت المبررات جاهزة: 
وهي  العدوان،  مع  ومرتزقة  وإسرائيل  ألمريكا  عمالء 
السياسية ذاته التي استخدمها الخميني ورفاقه في إيران 

مع بقية المكونات.
مع  تتعامل  الجماعة  أن هذه  جيًدا  اليمنيون  يعرف 
ومصر  وقطر  وعمان  واإلمارات  والسعودية  اليمن  حكام 
باعتبارهم  واإلسالمي  العربي  العالم  دول  وبقية  وتركيا 

التي  اإللهية«  »التوجيهات  ومخالفين  للسلطة  مغتصبين 
وغيرهم  الحوثي  وعبده  وحسن  الخميني  مواالة  أوجبت 

من ذات الساللة.
ويعيش  وتتطور  الــدول  هذه  تتقدم  كيف  لكن.. 
إلى  ينتمون  ال  يحكمونها  ومن  وسالم  رفاه  في  سكانها 
ساللة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويخالفون أوامر 
ومؤلفاتكم  كتبكم  في  الموجود  اعتقادكم  بحسب  الله 
الحديثة؟! بينما الدول التي تسيطرون عليها بقوة السالح 
أنفسهم  الحوثيون  يسأل  ترى  يا  في جحيم؟! هل  تعيش 

هذا السؤال؟!
عداء  سبب  عن  تكشف  الفليتية  اإلشــارات  وهذه 
المنظومة الخمينية لألنظمة أو الجماعات أو األحزاب أو 
العداء  فهذا  واإلسالمية..  العربية  الدول  في  المعتقدات 
والمعتقدات  والجماعات  األنظمة  هذه  رفض  عن  ناتج 
نظرية حصر الحكم والوالية والمال والجاه في ساللة بعينها 
دون بقية المسلمين، وبناء على هذا الموقف، يُعد حليًفا 
من يؤيد حكم وهيمنة المشروع الخميني على المنطقة 
عنصرية  تمييزية  فكرة  كونها  يرفضها  من  أما  العربية، 
تصطدم بأهم مبدأ إنساني وهو المساواة، فهو عدو، ويتم 
علما  الستهدافه،  والشعارات  المبررات  من  كثير  ابتكار 
بأن تجاهلهم اليوم لكثير من الدول العربية واإلسالمية ال 
لرضاهم عنها، لكنها ليست أولوية بالنسبة لهم مثل اليمن 

والسعودية.
المنظومة  يجعل  الذي  هو  الحوثي  الميزان  هذا 
وحراك  الجمهوري  النظام  تعادي  المنطقة  في  اإليرانية 
المالكة  والعائلة  اليمن،  في  التوعوي  الفكري  األقيال 
المملكة  في  يصفوه(  كما  )الوهابي  السني  والمعتقد 
العربية السعودية بشكل دائم؛ ألن هذه األنظمة والتيارات 
الستخدام  رافض  وحاسم  واضح  موقف  لديها  الفكرية 
الدين اإلسالمي الحنيف والخرافة الساللية الستعباد الناس 
والسيطرة على الحكم وأموال المسلمين، ولديها مشروع 

يجعل الناس سواسية في الحقوق والواجبات.
ينطلق الحوثيون وبقية أدوات إيران في المنطقة من 
سبًبا  كانت  وطائفية  عرقية  معتقدات  على  قائمة  قاعدة 
في نشوب أغلب الفتن بين المسلمين تاريخيًّا، وهم في 
في  واضحة  وهي  المسألة،  هذه  يخفون  ال  األمر  حقيقة 
كالم عبده الحوثي، وفي مالزم حسين، وفي مقابلة فليته 
األخيرة ظهر األمر جليًّا، فهم يتعاملون مع الحكام العرب 
والمسلمين كامتداد للحكم األموي الذي أخذ الحكم منهم، 
بهدف  إال  هي  ما  يشعلونها  التي  والفتن  الحروب  وهذه 
غطاء  تحت  لهم  وحق  ملك  أنه  يعتقدون  ما  استعادة 
العالمي«  »االستكبار  ومواجهة  القدس«،  »تحرير  وشعار 
تارة، و«مكافحة الفساد« و«نصرة المظلومين« تارة أخرى.

أما قيادتهم اليوم في إيران، فقد غلفت معركتها ضد 
بحديثها  المتكررة،  تصريحاتهم  بحسب  معاوية«  »أحفاد 
المستكبرين  المستضعفين ضد  المتكرر عن »دعم نضال 
من   )154( المادة  بحسب  العالم«  في  نقطة  أي  في 

الدستور اإليراني.

أ/عبدالستار الشميري

على  الضغط  فنون  كل  األمريكية  واإلدارة  المتحدة  األمم  تمارس 
تثبيت  في  إليران  المكاسب  من  رصيًدا  وتضيف  والتحالف  الشرعية 
من  الحوثي  وتنقل  المنطقة،  في  الجامح  الطامح  اإلقليمي  مشروعها 
مليشيات وعصابة إلى حكم ذاتي، وتضيف كورسات جديدة من الكالم 

المكرر التقليدي لكل مبعوث أتى إلى اليمن.
إجادة  وهي  سابقيه  عن  مختلفة  مهارة  لديه  الجديد  المبعوث 
الهروب إلى األمام نحو ما هو نظري والبحث عن كلمات مطاطة وآمال 

خادعة منذ اتفاق استوكهولم المشؤوم.
التدليس  من  الكثير  سوى  الواقع  أرض  على  شيء  ال  اللحظة  حتى 
والتدبيج لقرارات وبيانات ال تحدث أي اختراق ولو نسبًيا في المعضلة 
اليمنية، رغم أن مجلس األمن معني بتطبيق قراراته ال سيما وبعضها تحت 
البند السابع، ذلك أنه ال وجود إلرادة حقيقية إلنهاء الحرب والضغط في 
سبيل ذلك، فالحرب مناخ استثمار لشركات السالح األمريكي ومصدر مالي 

غزير لمنظمات األمم وأطقمها العاملة.
بحق  »مستوًرا«  دولًيا  اعترافا  إيران  يمنحون  أنهم  األمر  في  ما  كل 
التسلل والهيمنة على العالم العربي من بوابات مختلفة، ويفشلون حتى 
اليمن  النجاح في  التحالف من تحقيق  الملف اإلنساني ويحاصرون  في 
منذ توقف معركة الحديدة تحت الترويج لعملية السالم والبعد اإلنساني.. 

بينما يستمر عبث وقصف الحوثيين على األحياء المكتظة بالسكان في 
الحديدة والبيضاء ومأرب وتعز.

المراوغة  بدعة  هي  األمريكية  الخارجية  اإلدارة  تجليات  إحدى 
لمبادرة  والتصفيق  الخليجي،  الحربي  الجهد  »دعم«  بين  المتراوحة 
المملكة في السالم والمجاملة »النووية« إليران، ومحاولة إمساك العصا 
سلوك  ذات  وهو  الوسط،  الحلول  مساحات  في  والركض  المنتصف  من 

بريطانيا في منطقة الشرق األوسط منذ سنوات.
مساحات  إلى  األمريكي  والهروب  القريب،  في  يبدو  شيء  ال 
الحلول الوسط لن تصل بنا لشيء، وستفضي إلى قضية يمنية لالستهالك 

واالستثمار الدولي، كأفغانستان والقضية الفلسطينية.
التي وحدها  الميدان  إلى خيارات  بجدية  العودة  اآلن  نحتاجه  وما 
لها القول الفصل لتحديد مصير اليمن، وأي ركون على أمريكا لن يكون 
كثيف  رصيد  على  األميركية  الخارجية  السياسة  تنطوي  ما  فغالباً  صوابا، 
تلك  خارجي،  أو  داخلي  هو  ما  منها  عديدة،  ألسباب  التناقضات  من 
التناقضات تفسح المجال أمام الذهاب إلى تحليالت كثيرة حول خلفيات 
المواقف، وطرح أسئلة إذا ما كانت سياسة الواليات المتحدة تتغير بتغير 
يبقى  الذي  المؤسسات هو  دولة  تفرضه  الذي  المسار  أن  أم  األشخاص، 
قلب  في  حاضر  أساسي  عنصر  المراوغة  أن  لنكتشف  ومستمًرا؟،  قائًما 

السياسة األمريكية مهما تبدلت شخوصها وأحوالها وأحزابها.

خارج التاريخ والجغرافيا

أ/ باسل جباري

لم ننس خالفنا معكم اليوم، كي نحاوركم في خالف السقيفة 
قبل ألف سنة. ولن نتنازل عن الدستور كي نتحاور على البطنين. 
لن نترك قبة البرلمان في التحرير لنتحدث عن غدير ُخم في شمال 
القرن  في  نتناقش  كي  والعشرين  الحادي  القرن  نترك  ولن  مكة. 
السادس. ولن ننسى حال اليمنيين كي نتكلم عن حال القرشيين. 

ولم ننس الجمهورية لنتكلم عن الوالية!
فال يهمنا صحة واقعة الوالية من زيفها، وتصديقها من تكذيبها، 
وأولها من آخرها. فخذوها منا قريبة واضحة جلية؛ أن ال تدخلونا 
في حوارات ومناظرات دينية؛ فاليمنيون اليوم ال يتعاملون معكم 
المذاهب  جميع  ويرفضون  مجرمين،  غزاة  كجناة  إنما  كفقهاء، 
بمذهبكم  ابتداء  الدين،  باسم  قتلنا  لكم  تبيح  التي  والطوائف 
وانتهاء بأي مذهب يؤيد خرافة الوالية، أو حتى يحايد ولم يحدد 

موقفاً من كل هذه الفوضى والدمار.
من  سنوات  وعليكم  علينا  واختصروا  والخالفة،  الوالية  انسوا 

الصراع، واعلموا أن اليمن جمهورية إلى قيام الساعة.



صحيفة سياسية إخبارية توعويةصحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحالتصحيحا٤ محرم ١٤٤٤ هـالثالثاء ٢ آب ٢٠٢٢ م ٤ محرم ١٤٤٤ هـالثالثاء  ٢ آب ٢٠٢٢ م 67 طبيةثقافة وأدب

هشاشة العظام التشخيص والعالج والتجارب الرسيرية "2-2"

التشخيص

يستخدم  بجهاز  العظام  كثافة  قياس  يمكن 
نسبة  لتحديد  السينية  األشعة  من  منخفضة  مستويات 
المؤلم،  غير  االختبار  هذا  خالل  العظام،  في  المعادن 
سيُطلَب من المريض االستلقاء على طاولة مبطنة، ويُمرَّر 
ماسح ضوئي فوق جسمه، وفي معظم الحاالت، تُفحص 

عظام محددة فقط، عادًة في الورك والعمود الفقري.

العالج

على  العالج  توصيات  تعتمد  األعم،  الغالب  في 
تقدير لخطورة تعرُّض المريض لكسر في العظام خالل 
األعوام العشرة القادمة، وهذا من خالل معلومات مثل 
عالية،  الخطورة  تلَك  تكن  لم  إن  العظام،  كثافة  اختبار 
فمن الممكن أالَّ يتضمن العالج أي أدوية ويركز ِعَوًضا 
لفقدان  التعرض  خطورة  عوامل  تعديل  على  ذلَك  عن 

العظام والسقوط.

البيسفوسفونات

المتاحة  انتشاًرا  األكثر  العظام  هشاشة  أدوية  إن 
بشكل  المعرضين  والنساء  للرجال  طبية  بوصفة  فقط 
ومن  البيسفوسفونات؛  بكسور هي  اإلصابة  لخطر  أكبر 

أمثلتها:
)Fosamaxو Binosto( أليندرونات

)Boniva( إيباندرونيت
 )Atelviaو Actonel( ريسيدرونات

)Zometaو Reclast( حمض الزوليدرونيك
المعدة  في  وآالم  الغثيان  الجانبية  اآلثار  وتشمل 
حدوثها  احتماالت  وتقل  المعدة،  حرقة  تشبه  وأعراض 
تسبب  ال  الصحيحة،  بالطريقة  الدواء  تناول  حالة  في 
أشكال البيسفوسفونات التي تُحقن عبر الوريد اضطرابًا 
ى وصداًعا وآالًما  في المعدة، ولكن يمكن أن تسبب ُحمَّ

في العضالت.
للبيسفوسفونات  ا  جدًّ النادرة  المضاعفات  من 
ومن  الفخذ،  عظم  منتصف  في  شرخ  أو  كسر  حدوث 
المضاعفات النادرة األخرى تأخر شفاء عظم الفك )نخر 
عظم الفك(، وقد يحدث هذا بعد إجراء عملية متوغلة 

باألسنان مثل خلع سن.

دينوسوماب

دينوسوماب  يحقق  بالبيسفوسفونات،  بالمقارنة 
يتعلق  فيما  أفضل  أو  مماثلة  نتائج   )Xgevaو  Prolia(
بكثافة العظام، ويقلل فرص حدوث جميع أنواع الكسور. 
يُؤخذ دينوسوماب عن طريق حقنة تحت الجلد كل ستة 

أشهر.
مضاعفات  ديــنــوســومــاب  مضاعفات  تشبه 
البيسفوسفونات النادرة التي تشمل التسبب في كسور 
الفك،  عظم  ونخر  الفخذ  عظم  منتصف  في  شقوق  أو 
وفي حال تناولك الدينوسوماب، قد تضطر إلى االستمرار 
الحديثة  األبحاث  تشير  إذ  مسمى،  غير  أجل  إلى  عليه 

إلى احتمالية كبيرة لإلصابة بكسور العمود الفقري بعد 
إيقاف الدواء.

العالج المتعلق بالهرمونات

بدء  عند  وخاصًة  اإلستروجين-  يُساعد  أن  يمكن 
الحفاظ  في  قصيرة-  بفترة  الطمث  انقطاع  بعد  أخذه 
العالج  يَزيد  أن  يمكن  ذلك،  ومع  العظام؛  كثافة  على 
باإلستروجين من خطر اإلصابة بسرطان الثدي وجلطات 
الدم، ومن ثم إمكانية اإلصابة بالسكتات الدماغية؛ لذلك 
للحفاظ على صحة  يُستخَدم هرمون اإلستروجين عادًة 
العظام لدى النساء األصغر سنًّا أو النساء الالتي تتطلب 

أعراض انقطاع الطمث لديهن العالج أيًضا.
المفيدة  التأثيرات   )Evista( رالوكسيفين  يحاكي 
لإلستروجين على كثافة العظام لدى النساء بعد انقطاع 
باإلستروجين،  المرتبطة  المخاطر  بعض  دون  الطمث، 
حيث يُمكن أن يقلل تناُول هذا الدواء من خطر اإلصابة 
ببعض أنواع سرطان الثدي، ومن آثاره الجانبية المحتملة 
خطر  من  رالوكسيفين  يَزيد  قد  كما  الحرارة،  َهبَّات 

اإلصابة بجلطات الدم.
قد ترتبط هشاشة العظام بانخفاض تدريجي مرتبط 
بالنسبة  تستوستيرون  هرمون  مستويات  في  بالعمر 
للرجال؛ ويُمكن أن يُساعد العالج ببدائل التستوستيرون 
في تحسين أعراض انخفاض هرمون التستوستيرون، لكن 

العظام  هشاشة  أدويــة 
بــالــدراســة  ثبتت  ــد  ق
هشاشة  لعالج  كفاءتها 
الرجال،  لــدى  العظام 
توصف  فإنها  وبالتالي 
بدائل  مع  أو  بمفردها 

التستوستيرون.

أدوية بناء العظام

اإلصابة  في حاالت 
الشديدة بمرض هشاشة 
كانت  إذا  أو  العظام 
شيوًعا  األكثر  العالجات 

الطبيب  يقترح  فقد  الكفاية،  فيه  بما  جيًدا  تعمل  ال 
تجربة األدوية التالية:

الدواء  هذا  وForteo(؛   Bonsity( تيريباراتايد 
القوي يشبه هرمون الغدة المجاورة للدرقية ويحفز نمو 
العظام الجديدة، ويُعطى يوميًا عن طريق الحقن تحت 

الجلد لفترة قد تصل إلى سنتين.
مماثل  آخر  دواء  هو   )Tymlos( أبالوباراتايد 
هذا  بأخذ  ويُسمح  للدرقية،  المجاورة  الغدة  لهرمون 

الدواء لمدة عامين فقط.
روموسوزوماب )Evenity( يُعد هذا الدواء أحدث 
دواء لبناء العظام ويُستخدم في عالج هشاشة العظام، 
الطبيب،  عيادة  في  شهريًّا  الحقن  طريق  عن  ويؤخذ 

ويقتصر استخدامه في العالج على عام واحد.
بناء  أدوية  من  دواء  أي  تناول  عن  التوقف  وبعد 
العظام، ينبغي عادًة على المريض تناول دواء آخر لعالج 

هشاشة العظام للحفاظ على نمو العظام الجديدة.

التجارب السريرية

استكِشف التطورات الجديدة في مجال العالجات 
والتدخالت الطبية واالختبارات المستخدمة للوقاية من 

هذه الحالة الصحية وعالجها وإدارتها.
هذه  تقلل  قد  المنزلية:  والعالجات  الحياة  نمط 
اإلصابة  خطر  من  االقتراحات 

بهشاشة العظام أو انكسارها:
التدخين:  عــن  ــالع  اإلقـ
فقدان  التدخين معدالت  يزيد 

العظام وفرص تعرُّضها للكسر.
الكحوليات:  تناُول  تقليل 
من  كوبين  من  أكثر  فتناُول 
المشروبات الكحولية في اليوم 
العظام،  تكوين  من  يقلل  قد 
المشروبات  تأثير  أن  كما 
الكحولية يزيد خطورة التعرض 

للسقوط.
ــِد  ارت السقوط:  تجنُّب 
ذات  منخفض  بكعب  أحذية 

لألسالك  جيًدا  وانتبه  ــزالق،  االن على  تساعد  ال  نعال 
التي  منزلك  في  الزلقة  واألسطح  والسجاد  الكهربائية 
بإضاءة  الغرف  زّود  سقوطك،  في  تتسبب  أن  يمكن 
كافية، وركّب مقابض ارتكاز داخل باب كابينة االستحمام 
وخارجه، وتأكد من قدرتك على صعود السرير والنزول 

منه بسهولة.
قد يقترح الطبيب الخضوع لفحص كثافة العظام، 
يُوَصى بإجراء فحص للكشف عن مرض هشاشة العظام 
تتجاوز أعمارهن 65 عاًما؛ توصي  الالتي  النساء  لجميع 
 ،70 سن  في  الرجال  بفحص  أيًضا  اإلرشــادات  بعض 
أن  يحتمل  صحية  مشكالت  لديهم  كانت  إذا  وخاصة 
تسبب هشاشة العظام؛ إذا أصبت بكسر في العظام بعد 
البسيط، فقد يكون اختبار  إصابة خفيفة مثل السقوط 
لمزيد  تعرضك  خطر  لتقييم  ا  مهمًّ إجراًء  العظام  كثافة 

من الكسور.
إذا كانت نتيجة اختبار كثافة العظام منخفضة جًدا، 
أخرى،  المريض مشكالت صحية معقدة  لدى  كانت  أو 
فقد يحال إلى طبيب متخصص في اضطرابات التمثيل 
الغذائي )اختصاصي الغدد الصماء( أو طبيب متخصص 
)اختصاصي  العظام  أو  والعضالت  المفاصل  أمراض  في 

أمراض الروماتيزم(.
على  المريض  لمساعدة  المعلومات  بعض  هنا 

االستعداد للموعد الطبي؛ كنصيحة للمريض:
دوِّن األعراض التي الحظتها، رغم أنه من المحتمل 

أال تظهر عليك أي أعراض.
اكتُب معلوماتَك الشخصية األساسية، بما في ذلَك 
حياتية  تغييرات  أو  لها  تعرَّضَت  شديدة  ضغوطات  أي 

حدثَت لَك مؤخرًا.
الت  أِعدَّ قائمة بجميع األدوية والفيتامينات والمكمِّ
وقٍت  في  تناولتَها  التي  أو  حاليًّا  تتناولها  التي  الغذائية 
نة الجرعات، من المفيد على وجه التحديد  سابٍق متضمِّ
الت الكالسيوم وفيتامين D وجرعاتها؛  تسجيل نوع مكمِّ
في  المختلفة،  المستحضرات  من  العديد  لتوفُّر  نظرًا 
إليها  يحتاج  قد  التي  المعلومات  من  تأكُّدَك  عدم  حال 
الطبيب، فُخِذ الزجاجات معَك أو التِقْط صورة للملصق 
ْن  دوِّ طبيبك؛  على  واعرْضها  الذكي،  هاتفَك  باستخدام 

أسئلتك لطرحها على طبيبك.

مضاعفات هشاشة العظام:

يسبب ترقق العظام بعض المضاعفات مثل:
صعوبة الحركة: تؤدي صعوبة الحركة إلى اكتساب 
خاصة  العظام  على  الضغط  يسبب  الذي  الزائد  الوزن 
القلب  أمراض  أيضاً  الزائد  الوزن  يسبب  وقد  الركبة، 

والسكر.
االكتئاب: تؤدي صعوبة الحركة إلى عدم االستقالل، 
الفرد ألنشطته، باإلضافة إلى الخوف من  وصعوبة أداء 
في  المريض  يدخل  أن  يمكن  هذا  كل  كسور،  حدوث 

حالة اكتئاب.
لذلك نشدد على المقولة المأثورة »الوقاية خير من 

العالج«.. اهتم بصحتك.

مرض هشاشة العظام يعتبر خطر صامت يزيد 
إحصائية  هناك  به.   السن  كبار  إصابة  نسبة  من 
وجدت   )WHO( العالمية  الصحة  منظمة  عملتها 
أن مرض هشاشة العظام يعتبر مشكلة صحية تُْعنى 
إصابة  نسبة  أن  حيث  السن  كبار  تجاه  بأهميتها 
النساء بكسر في العظام بسبب هذا المرض تتراوح 
بالنسبة  أما  شخص.   100 بين  من   40  –  30 بين 
يقدر  العظام  في  بكسر  اإلصابة  فاحتمالية  للرجال 
بنسبة 13 شخص من بين 100 شخص تقريبا، أو بما 

يعادل مريض واحد من بين خمس مرضى.

الدعوة النقية من شوائب
 الساللية والطائفية واأليديولوجيا المسمومة

مـن أدب األطـفـال

مصطفى لطفي المنفلوطي

ما من قائم يقوم في مجتمع من هذه المجتمعات 
البشرية داعيًا إلى ترك ضاللة من الضالالت، أو بدعة من 
البدع، إال وقد آذن نفسه بحرب ال تُخَمد نارها، وال يخبو 

أوارها حتى تهلك، أو يهلك دونها.
ليس موقف الجندي في معترك الحرب بأحرج من 
موقف المرشد في معترك الدعوة، وليس سلب األجسام 
أرواحها، بأقرب منااًل من سلب النفوس غرائزها وميولها، 
وال يظنُّ اإلنسان بشيء مما تملك يمينه ظنَّه بما تنطوي 
صيانة  دمه  ليبذل  وأنه  المعتقدات،  من  جوانحه  عليه 
سالت  وما  لدمه،  صيانة  عقيدته  يبذل  وال  لعقيدته، 
الدماء، وال تمزقت األشالء في موقف الحروب البشرية، 
من عهد آدم إلى اليوم إال حماية للمذاهب، وذوًدا عن 

العقائد.
 لذلك كان الدعاة في كلِّ أمة أعداءها وخصومها؛ 
ألنهم يحاولون أن يرزُؤها في ذخائر نفوسها، ويفجعونها 
ثابتة،  الناس إلى عزائم  الدعاة أحوج  في أعالق قلوبها، 
التي  والمحن  المصائب  احتمال  على  صابرة  وقلوب 
التي  الغاية  يبلغوا  حتى  الدعوة؛  سبيل  في  يالقونها 
ال  الصادقون  الدعاة  طريقها،  في  يموتوا  أو  يريدونها 
أو  زنادقة  أو  جهلة  أو  خونة  الناس  يُسميهم  أن  يبالون 
أن  بد  ال  ما  ذلك  ألن  كافرين؛  أو  ضالين،  أو  ملحدين، 

يكون.
الله  صلى  محمًدا  أنَّ  يعلمون  الصادقون  الدعاة 
كذابًا، ومات سيد  أعدائه ساحرًا  بين  عليه وسلم، عاش 
العظماء  أمثال هؤالء  يكونوا  أن  يحبون  فهم  المرسلين؛ 
أحياًء وأمواتًا، سيقول كثير من الناس: وما يغني الداعي 
دعاؤه في أمة ال تحسن به ظنًّا، وال تسمع له قواًل، إنَّه 
يضرُّ نفسه من حيث ال ينفع أُّمته، فيكون أجهل الناس، 

وأحمق الناس.

الجاهلين،  للعاجزين  الشيطان  به  يوسوس  ما  هذا 
العلماء،  من  كثير  بنفوس  ألمَّ  الذي  الــداء  هو  وهذا 
عن  نفوسهم  وحبس  الحق،  قول  عن  ألسنتهم  فأمسك 
عمل  ال  فأصبحوا  واإلرشاد،  الهداية  سبيل  في  االنطالق 
لهم إال أن يكرروا للناس ما يعلمون، ويعيدوا عليهم ما 
دت األذهان، وتبلّدت المدارك، وأصبحت  يحفظون، فُجمِّ
العقول في سجٍن مظلم، ال تطلع عليه الشمس، وال ينفذ 

إليه الهواء.
ناٌر  والعلم  العقل،  يغشي  سميك  غشاء  الجهل 
فال  رويًدا،  رويًدا  فتحرِقه  الغشاء  ذلك  تالمس  متأججة 
وبينها،  بينه  الغشاء  دام  ما  لحرارتها،  يتألّم  العقل  يزال 
حتى إذا أتت عليه انكشف له الغطاء، فرأى النار نوًرا، 

واأللم لذة وسروًرا.
ميدان؛  في  الحقَّ  يصرع  أن  الباطل  يستطيع  ال 
ألنَّ الحقَّ وجود والباطل عدم، إنما يصرعه جهل بعض 
به،  النداء  وإغفالهم  غلبته،  من  ويأسهم  بقوته،  العلماء 
الباطل فرد واحد في  والدعاء إليه؛ محال أن يهدم بناء 
عصور  في  متعددون،  أفراد  يهدمه  وإنما  واحد،  عصر 
ثم  أحجاره،  بين  ما  تباعد  هزة  األول  فيهزه  متعددة، 
ينقض الثاني منه حجرًا، والثالث آخر... وهكذا حتى ال 

يبقى منه حجر على حجر. 
الجهالء مرضى، والعلماء أطباء، وال يجمل بالطبيب 
أن يحجم عن العمل الجراحي فراًرا من إزعاج المريض، 
أو خوفًا من صياحه وعويله، أو اتقاء لسبِّه وشتمه، فإنَّه 
وبعد  إليه،  الناس  وأحبَّ  أصدقائه،  أصدق  غًدا  سيكون 
فقليل أن يكون الداعي في األمة الجاهلة حبيبًا إليها إال 
إذا كان خائًنا في دعوته، سالًكا سبيل الرياء والمداهنة 
في دعوته، وقليل أن ينال حظَّه من إكرامها وإجاللها، إال 

بعد أن تتجرع مرارة الدواء، ثم تشعر بحالوة الشفاء.
الفضاء، وكظة  كثيرون ملء  األمة  الدعاة في هذه 
يوجد  يكاد  ال  ولكن  والسماء،  األرض  البطنة-  -الكظة: 

واحد!  شجاع  بينهم  يوجد  ال  ألنَّه  واحــد؛  داع  بينهم 
وخطباء  والمؤلفون  الرسائل  وكتاب  الصحف  أصحاب 
، وكلُّهم  الجامع وخطباء المنابر، كلُّهم يدعون إلى الحقِّ
عن  وينهون  بالمعروف  ويأمرون  وينصحون،  يعظون 
المنكر، ولكن ال يوجد بينهم من يستطيع أن يحمل في 

سبيل الدعوة ضرًّا، أو يالقي في طريقها شرًّا.
الله-  رحم  من  -إال  األمة  هذه  في  الدعاة  رأيت 

أربعة:
فهو  وجبًنا؛  عجزًا  ويكتمه   ، الحقَّ يعرف  رجاًل   -

. ساكت طول حياته، ال ينطق بخير وال شرٍّ
- ورجاًل يعرف الحقَّ وينطق به؛ ولكنه يجهل طريق 
النفوس بما  الحكمة والسياسة في دعوته، فيهجم على 
يزعجها وينفرها، وكان خيرًا له لو صنع ما يصنعه الطبيب 
ليسهل  )برشامة(؛  في  المرَّ  الدواء  يضع  الذي  الماهر 

تناوله وازدراده.
في  يخبط  فهو  باطاًل؛  وال  ا  حقًّ يعرف  ال  ورجاًل   -
دعوته خبط الناقة العشواء في بيدائها، فيدعو إلى الخير 
، والحقِّ والباطل، والضارِّ والنافع في موقف واحد،  والشرِّ
فكأنَّه جواد امرئ القيس الذي يقول فيه: مكرٍّ مفرٍّ مقبٍل 

مدبٍر مًعا.
الباطل  إلى  األمة  ويدعو   ، الحقَّ يعرف  ورجــاًل   -
وأكثرهم  األربعة  أخبث  وهو  المجتهد،  المجدِّ  دعوة 
يبلغ  ال  أنَّه  يرى  هوى،  صاحب  ألنَّه  كالحوثي-؛  غائلة- 
غايته منه، إال إذا أهلك األمة في سبيله، فهو عدوها في 
التلف والهالك، باسم  ثياب صديقها؛ ألنَّه يوردها موارد 
الهداية واإلرشاد، فليت شعري من أي واحد من هؤالء 
أعظم شقاء  ما  األمة رشدها وهداها؟!  تستفيد  األربعة 
هذه األمة، وأشد بالءها! فقد أصبح دعاتها -إال من رحم 
الدعوة،  طريق  لهم  ينيرون  دعاة،  إلى  حاجة  في  الله- 
سبيلها،  في  واالحتمال  الصبر  يكون  كيف  ويعلمونهم 

فليت شعري متى يتعلمون ثم يرشدون؟

الفرق بني الرواية والقصة
هشام شمسان

من المالحظ من خالل قراءتي لبعض ما يسمى 
ال  منهم(  الشباب  )السيما  الكتاب  بعض  أن  روايات 
القصة، والرواية؛ ففي  يفرقون بين مفاهيم وتقنيات 
طويلة،  قصة  مجرد  هي  الرواية  أن  الجزمي  ظنهم 
وكلما طالت كلما استحقت ان تكتسب معنى ومفهوم 
الرواية بظنهم؛ وهذا اعتقاد خاطئ منهم، بحاجة إلى 

تصحيح وتصويب.
بأسلوب،  الحكاء  إطالة  معناها  ليس  الرواية 
وتقنيات القصة القصيرة، أو الطويلة العادية، الرواية 
البد أن تتسم بخصوصيات تميزها عن القصة القصيرة، 

والقصة الطويلة وفي مقدمة ذلك:
الرواية إلى موضوع،  الموضوع: البد أن تصنف 
وإطار يحددهما الكاتب سلفا، لتسير الرواية وفقهما، 
التاريخي،  اإلطار  -كمثال-  ولنأخذ  وانتهاء..  ابتداء 
باعتباره السائد في الروايات العربية المعاصرة، حيث 
يختار، أو يقتطع الكاتب لروايته وأبطالها وشخوصها 
من  معينة  تاريخية  بفترة  محددين  وزمانًا  مكانًا، 
من  الفترة  هذه  وفي  القديم،  أو  المعاصر،  التاريخ 

الزمان والمكان يقوم الروائي بإنجاز عمله الروائي.
وليس من الضروري أن يكون الموضوع تاريخيًا 
روايات  بعض  في  )كما  عاطفيًا  يكون  فقد  محًضا، 
أحالم مستغانمي، مثال( أو دينيًا واجتماعيًا )كما في 
روايات محمد الغربي عمران أو محمد عبد الولي في 
اليمن( أو حتى خياليًا، المهم هو رصد أحداث الرواية 
في تلك الفترة التي يختارها الروائي؛ مع مراعاة ربط 
األحداث بالواقع المعاصر وعكسها عليه.. هذا شرط 
الناحية  رئيسي للرواية الحديثة والمعاصرة؛ هذا من 

الموضوعية، والتأطير، كمثال مختار.
للعمل  التقنية  الناحية  من  أما  التقنية:  الناحية 
فصول،  إلى  الرواية  تقسيم  من  فيه  فالبد  الروائي 
كبير من  روايته على عدد  ويبني  أو وقفات سردية، 
الشخصيات، تتضمن عدًدا من الشخصيات الرئيسية، 
لسرد  الرئيسية  بالشخصية  المرتبطة  والثانوية، 
شخصية  على  تنبني  التي  القصة  عكس  أحداثها؛ 

رئيسية محورية واحدة.
ارتباطًا  مرتبطة  كلها  الرواية  شخصيات  وتكون 
أن  للرواية  يمكن  وال  المحورية  بالشخصية  رئيسيًا 
الشخصية  ألن  ــدة؛  واح رئيسية  بشخصية  تكتفي 
الواحدة ال تخدم أغراض الرواية وتوجهاتها، وال تغطي 

الرسالة التي يود الكاتب إيصالها للمتلقي.
الزمان  حيث  ومن  والمكان:  الزمان  حيث  من 
والمكان، فالرواية البد أن تغطي حقبة زمنية طويلة 
قد  التي  القصة  مثل  وليس  وسنوات،  ألشهر  تمتد 
تقتصر على موقف، أو لحظة أو يوم واحد، وتأتي فيها 
األشهر والسنوات عرضية كمثل قولنا: »مر شهر….« أو 
قولنا: »وبعد عام…« أما الرواية فال عرضية فيها، كما 
القصة، وال بد أن يأخذ الزمن فيها امتداده؛ مشتجرا 
مع األحداث والوقائع، يتشارك فيه المكان الذي يمتد 
أيًضا ليشمل تنقالت مختلفة: مدن، وأرياف، وشوارع، 
القصة  عكس  وحارات…  وأزقة،  وأحياء،  وضواحي، 

التي قد ال تتجاوز المكان الواحد.
الحبكة: وعن الحبكة في الرواية فالبد أن يكون 
فيها حبكة رئيسية، مثلها مثل القصة، لكن االختالف 
هنا هو أن الرواية البد فيها من حبكات فرعية عدة 
السردية،  واالنعطافات  الفواصل  أو  للفصول،  تبًعا 

ونوعية الوقائع واألحداث التي تتخلل السرد.
التوتر  )نقطة  ــذروة  ال عن  يقال  ذلــك  ومثل 

واحدة،  حَدثية  ذروة  على  تقتصر  ال  التي  الصراعي( 
الصراع،  ونقاط  للوقائع،  تبعا  وتتعدد،  تتنوع  وإنما 
ذروة  على  تعتمد  التي  القصة  في  يتوفر  ال  وهذا 

رئيسية واحدة تبعا للحبكة الرئيسية المركزية.
الروايات  أفضل  أن:  هو  إليه  التنبيه  يتم  ومما 
الراوي؛  السارد  وهو  )العالم(  بضمير  كانت  ما  هي 
ليستطيع الروائي أن يدير األحداث كما يشاء ويتحكم 

بها كما يريد.
وكأنه  سبقه  عما  منقطع  فصل  كل  يكون  أن 
قصة منفصلة عما سبقه، ثم تتحد الفصول في نقطة 
الذروة  لتأتي  األحداث،  اتضاح  نقطة  )التالقي( وهي 

واالنفراج.
يتخذه  بحيث  للسرد  هدفا  الحوار  يكون  أال 
وبالتالي  الروائية؛  التفاصيل  لكشف  كغاية  السارد 
تتحول الرواية إلى فصول من الشخصيات المتكلمة: 
وردت،  ورد،  وأجــاب،  وقيل،  وقلت،  وقالت،  )قال، 
قائال،  وهمس  وغمغم،  وتمتم،  وصــرخ،  وتساءل، 

قائلة…إلخ(.
التنبيه إلى أهمية أن يكون الحوار بالتتالي  مع 
وإجابته  القول  يكون  فال  الَسطري،  بالتساوق  وليس 
متتاليًا في سطر واحد.. قال.. أجاب؛ فالحوار هو وسيلة 
والشخوص  الرئيسية  الشخوص  بين  روابط  إليجاد 
وعالمها  الشخصيات  تلك  دواخل  إلى  نفاذا  الثانوية؛ 
النفسي لخلق إحداثيات نصية محددة؛ وليس الغرض 
من الحوار أن نجعله غاية للوصول إلى حبك الوقائع 
الشخوص؛  نتائج حوار  العامة وتسيير األحداث وفق 
ويقلل  ويحجمه  السارد،  مهمة  الحوار  يأخذ  ال  حتى 
الوقفية  االنعطافات  وجمال  المسرود  كفاءة  من 

للمسرودات.

 هـاَجـَر 
َ

ـة
َّ

مـن َمـك
هـاديـنـا

محمد عصام علوش

ِمــن مـكَّـَة هـاجـَر هـاديـنا
في الِهـجـرِة نـوٌر يُْحـيينا

هــَو نــوُر اللِه أضـاَء لــنـا
درَب الـتَّـْوحـيـِد يُـَحـيِّـينا

بَـُه الـقـْوُم بهـا وطََغـْوا عـذَّ
كــان اإلســــالُم لــه ِديـنا

وهــُم األصـنـاُم عـبـادتُـُهْم
كـفــروا بـالخـالـِق باريـنا

بـالـُحسنى كـان يُـحاِوُرُهْم
وُه ُمــعــــاِديــنـا لـِكـْن َردُّ

وا في إيــذائِــِهـُم واْشــَتــدُّ
عـوِة مـاضـونـا وبـَوأِد الـدَّ

أِذَن الـرَّحـمـُن بِهـجــرتِـِه
فـأطـاَع أمـــيـــًنـا مأمـونا

ومـضى لـلـغـاِر بصاحبِه
ْمـُع يُـغـالِــُبـه حـيــنـا والـدَّ

ويـقـوُل أَمـكَّـُة يـا وطني
قـد كـان فـراُقـِك يُـبـكـينا

الَحـَقـه الـقــْوُم بـال َمـلَـٍل
كـْيـمـا يُـؤذوُه َشـيـاطـيـنـا

وقـفـوا بـالـباِب وحيَّرَُهْم
ال يَـظهـُر هـذا َمـسـكـونـا

يُق: فلَْو نظَروا دِّ قال الصِّ
لـَرأَْونـا، َمـن ذا يُـنجـيـنـا؟

قـال: الـرَّحـمـُن بـُقدَرتِِه
وبَحـْوٍل مـنه َسـَيكْـفـيـنـا

ال تحزَْن.. مَعنا خالِـُقـنـا
ما غـْيـُر الخـالِق يُـْؤويـنا؟

وصَل الـمخـتاُر لـُبْغَيِتِه
فـأضاءْت طْيـبـُة تَـْزيـيـنا

ـْت بالنُّوِر َمطاِرُحها شعَّ
وزَهـْت بالـقـائِـِد َمـْيـمونا

عـُد بساحـِتها وأنـاخ السَّ
وتـفـتَّـَح فـيــهـا نِـسـريـنـا

بالهجرِة كانْت ِعزَّتُنا
»أضحى اإلسالُم لـنـا ديـنـا”
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للشيطان سلطان
 عىل ذوي الحاجات

أثر الخوف من الله يف حياتنا

أ.د. سمير مراد

أ/عبدالله الطيار

لقد حد الشرع للعبد طريق الهدى ويسر له أسبابه، وحذره 
من  العبد  داخل  في  وشواهد  أمارات  لذلك  وجعل  تنكبه،  من 
الناس  فطر  التي  الله  )فطرة  تعالى:  قال  كما  الحنيفية،  الفطرة 
متابعتها  ووجوب  صدقها  على  الظاهرة  الدالئل  وأقام  عليها(، 
وعدم الميل عنها، لذا بعث الرسل كما قال تعالى: ) رسال مبشرين 
ومنذرين لئال يكون للناس على الله حجة بعد الرسل (، فإذا تالءم 
الباطن مع الظاهر كان اإليمان بفعل الطاعة واجتناب المعصية، 
عبادي  جعلت  »إني  تعالى:  الله  يقول  القدسي  الحديث  وفي 
حنفاء كلهم؛ فاجتالتهم الشياطين؛ فحرَمت عليهم ما أحللُت لهم، 

وأمرتْهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا«
وهذا إذا لوثت الفطرة، كما جاء في الحديث: »ما من مولود 
إال ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه«، 
أو إذا أرهقت النفس بمطالب الحياة ولوازمها، ما أثقل كاهلها، 
خصوصا مع وجود الذرية، كما قال عليه الصالة والسالم: »األوالد 
ودواعي  الصدقة،  وعدم  البخل  دواعي  من  أي:  مجبنة«،  مبخلة 
الحاجات؛  يغطي  ما  وجود  مع  وهذا  الشجاعة،  وعدم  الجبن 
تتعاضد هموم  الحاجات؛ فعندها  ما يغطي  لم يكن  إذا  فكيف 
فعندها  يمكن،  فال  حاجاتهم  لتحقيق  الذرية  وهموم  الدنيا 
وعندها فقط، تنازع النفس رغبات وحاجات ال بد من توفيرها، 
حتى إذا يئس ولم يكن لديه من التدين والخلق ما يحجزه عن 
مواقعة الخطأ، وتهجم الهموم مع الحرمان، يتصيد الشيطان حينها 
هذه النفس فينصب لها شباكه الهزيلة ليوقعها فيها، وسرعان ما 
عن  عجزها  أمام  النفس  خوران  واتت  الشيطان  فرصة  ألن  يقع 
فيقع  والنفس،  للذرية  البسيطة  الحياة  مبادئ  متطلبات  تحقيق 

في الشباك ألن… للشيطان سلطانا على ذوي الحاجات.
مستشهدا  ومرشدها،  نفسه  مفتي  الواحد  يصبح  قد  بل 
غاب  وحكمه  الشرع  سلطان  يعمل، ألن  ما  على صحة  بالشرع 
أمام سلطان الحاجة مع تسلط الشيطان، فسقطت األولويات لقاء 
ما يخصه، وأسقط األحكام لقاء ما يحتاجه، بل أسقط كثيًرا من 
معطيات الشرع لقاء تلك الحاجات وتحقيقها، فأضحى كل شيء 
مباًحا، العام، الخاص، المشترك، مستغال في ذلك ما له فيه حق، 
الحاجة أعشى  الشيطان مع  له فيه حق، ألن: سلطان  وما ليس 
بصره، فصار يسطو على ما تقع يده أو عينه عليه، وعنده حجة 

شرعية أن: الحاجة تسقط الحرج..
وعالج ذلك في تقوى الله تعالى أوال وآخرا، ثم في التكافل 
بين أفراد المجتمع من جهة، وبين الجهات المسؤولة والمجتمع 
“طوبى  الحديث:  وفي  بالقليل،  ولو  بالرضا  ثم  أخرى،  من جهة 
لمن رزق كفافا، وقنعه الله بما رزقه«، لكن الناس ال يصبرون مع 
الحاجة وتسلط الشيطان، ويريدون أن يكونوا كأصحاب األموال 
في: المطعم والمشرب والمأكل والمسكن، فتعجلوا الرزق الحرام 
من  لكم  الله  أنزل  ما  أرأيتم  )قل  تعالى:  قال  كما  الحالل  بدل 
الله  على  أم  لكم  أذن  آلله  قل  منه حراما وحالال  فجعلتم  رزق 
الصبر  ورزقهم  الضرر،  من  الجميع  تعالى  الله  وقى  تفترون(، 
وحننهم على بعض، بما يدفع حاجتهم فيقطعون على الشيطان 

طريقه ويسقطون سلطانه.

األمة  التي مرت على  األحداث  العديد من  هناك 
اإلسالمي،  التاريخ  في  تحوال مفصليا  اإلسالمية، شكلت 
التي  النبوية  الهجرة  ــداث  األح هــذه  مقدمة  وفــي 
من  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  بهجرة  تجسدت 
مكة إلى المدينة المنورة، باعتبارها بوابة الدخول إلى 

مرحلة نشر الدعوة وقوة اإلسالم.
تقرر  ولماذا  كانت؟  وكيف  الهجرة؟  كانت  متى   
انتقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكان إلى 

مكان آخر في مسار إبالغ رسالته إلى العالمين؟
األسباب  من  العديد  النبوية  للهجرة  أن  شك  ال 
واألهداف، وما تخللها من أحداث في التاريخ اإلسالمي، 
يعد منعرجا لمسار الرسالة التي حملها نبي الله محمد 
كل  سبيلها  في  وتحّمل  وبلغها،  والسالم  الصالة  عليه 

اآلالم والمخاطر.
والمقصود بالهجرة النبوية هو عملية انتقال النبي 
المدينة  إلى  مكة  من  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 
المنورة، وهذا الحدث – ليس كما يتصوره بعض الناس 
فالحدث  آخر؛  إلى  مكان  من  سفر  رحلة  مجرد  أنه   –
المعجزات  من  الكثير  حوله  تجسدت  جلال  حدثا  كان 
الربانية التي أوجدها عز وجل لحماية نبيه محمد صلى 

الله عليه وسلم. 
الهجرة  دوافع  لفهم  دائما  يُطرح  الذي  السؤال 
الله عليه وسلم  الرسول صلى  لماذا هاجر  النبوية هو 
إلى  وذويه  أهله  وسط  رأسه  ومسقط  بلده  مكة  من 
مكان غير معلوم؟ ما هي أسباب ودوافع هذه الهجرة 
أسباب  نحصر  أن  السهل  من  ليس  االنتقال؟  هذا  أو 
واحد،  عليه وسلم في سبب  الله  الرسول صلى  هجرة 
إذ أن الهجرة لها أوجه مختلفة، فهي لها أسباب تتعلق 
باالضطهاد الذي تعرض له المسلمون في مكة، وأسباب 

أخرى لها عالقة بنشر الدعوة خارج مكة ذاتها.
يمكن أن نوجز أهم األسباب التي دعت إلى هجرة 

الرسول والمسلمين من مكة إلى المدينة المنورة:
فبعدما  مكة:  في  للمسلمين  قريش  -اضطهاد 
االزدياد  في  حولها  وما  مكة  في  المسلمين  عدد  بدأ 
لصالح  يميل  سوف  الميزان  بأن  تشعر  قريش  بدأت 
اإلسالم، وذلك بالطبع ضد العديد من مصالحها الدينية 
واالقتصادية واالجتماعية، ألن اإلسالم جاء ليهدم أسس 
النظام االجتماعي القائم على العداوة والبغضاء والظلم، 
والواجبات،  الحقوق  في  والعبيد  السادة  بين  ويساوي 
وما كان ذلك ليرضي سادة قريش، لذا كلما كان يزداد 
عدد األفراد الذين يدخلون يوميًا في اإلسالم كلما اشتد 

إيذاء الكفار لهم.
وقد وصل اإليذاء لدرجة االعتداء على رسول الله 
واإليمان  الدعوة  عن  ويردوهم  يردوه  حتى  وصحابته 
بالله وحده ال شريك له، وليس أشد مما حدث في يوم 
الطائف عندما ذهب الرسول ليدعو أهلها إلى اإلسالم 

فرفضوا ورأى منهم أشد أنواع الرفض واالعتداء.
-نشر الدعوة اإلسالمية خارج مكة: اإلسالم لم ينزل 
أمة  ينذر  لكي  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  على 
واحدة، لكنه أنزل عليه ليكون رسالة لكل األمم ولكل 
البلدان أال تعبد إال الله وحده وال تشرك به شيئًا، لذا كان 
البد لإلسالم أن يبني لنفسه جسورا ينطلق من خاللها 
إلى العالم كله، لذا كانت المدينة المركز األساسي لنشر 
الله قبل  المدينة رسول  بايع األنصار في  الدعوة، وقد 
دخوله، وفيها وجد منهم الطاعة وحب اإلسالم، فكانت 
الهجرة إلى المدينة أمرا ضروريا حتى يجمع المسلمون 

قوتهم ويبدأوا في نشرها إلى العالم كله.
انفرادي  قرار  مجرد  النبوية  الهجرة  قرار  يكن  لم 
حماسي غير مدروس، ولم يكن قرارا يقع تحت طائلة 
كما  ما..  وضع  تغيير  في  رغبة  أو  ما،  فئة  من  غضب 
وإنما  واحدا،  عنصرًا  الهجرة  قرار  في  يتحكم  يكن  لم 
الهجرة  قرار  صناعة  في  العناصر  من  العديد  ساهمت 
عصرنا  في  االستراتيجي  القرار  من  نوعا  شكل  الذي 

الحالي.
والهدف،  المغزى  هي  نفسها  الهجرة  تكن  فلم 
هي  وأهداف  ومالبسات  ظروف  عدة  أن  تبين  وإنما 
تاريخ  الهام في  القرار  لهذا  اإلعداد  التي تحكمت في 
اإلسالم، ومن ثم التخطيط التخاذه في الزمان والمكان 

المناسبين.
شخصا  يكن  لم  الهجرة  قرار  اتخاذ  محور  وألن 
ورسوله  الله  نبي  أجمعين  البشر  خير  كان  بل  عاديا، 
ومعلم،  عظيم،  وقائد  أمين،  صادق  العالمين،  إلى 
المسؤول  ألن  وإلهام..  معجزات،  وصاحب  وقــدوة، 
الرجل، فقد  القرار واتخاذه هو هذا  األول عن صناعة 
حربية  عمليات  بمركز  تكون  ما  أشبه  العملية  كانت 
المتكاملة  البشرية  الرسالة  لنبّي  العامة  القيادة  تحت 
دينيا وحياتيا، الذي رسم الخطط وحدد الخرائط ووضع 
المسارات وأعد العدة التي شكلت الخطوات الرئيسية 

لعملية الهجرة:
-السرية: فقرار الهجرة كان قرارا سريا إلى أقصى 

حد، ودقيقا إلى أبعد مدى.
-اختيار الوقت المناسب للهجرة بعد تحليل البيئة 

الداخلية.
الخطة، فلم ينفرد  -المشاركة والتشاور في وضع 
بل  الهجرة،  قرار  باتخاذ  الله عليه وسلم  الرسول صلى 

أشرك الجميع في صناعة القرار واتخاذه.
)المدينة  إليه  الهجرة  الُمراد  المكان  -تجهيز 
كل  من  الخارجية  البيئة  تحليل  خالل  من  المنورة( 

الجوانب: دينيا وأمنيا واقتصاديا.
-إعداد وسائل ومتطلبات الهجرة من موارد بشرية 

ومادية ومعنوية.
إلى  مكة  من  الخروج  في  الهجرة  آليات  -تحديد 

سبيل  في  المغامرة  ظروف  من  أحاطها  وما  المدينة، 
الحق والعقيدة واإليمان.

-تحديد الهدف األسمى للهجرة، إذ لم يُقرر الرسول 
صلى الله عليه وسلم الهجرة بين ليلة وضحاها، وإنما 
كانت هناك محاوالت لإلصالح والتكيف مع الوضع في 

مكة.
دراسة  خالل  من  الهجرة  طريق  خارطة  -رســم 
مسبقة شملت كل النواحي لعملية انتقال سلس دون 

مخاطر أو مضاعفات.
وفق  والتابعين  الصحابة  على  األدوار  -توزيع 
)مثل:  المناسب  المكان  في  المناسب  الشخص  قاعدة 
األخبار،  وتقصي  االستطالع  في  بكر  أبي  بن  الله  عبد 
أبي  بنت  أسماء  اآلثار،  للتمويه ومحو  فهيرة  بن  عامر 
بكر للمؤونة واإلطعام، عبد الله بن أريقط الليثي وهو 

غير مسلم كدليل طريق..(.
-في مسار عملية الهجرة مثل ما قبلها وما بعدها، 
الشفافية،  أسلوب  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  اتبع 
إلى  سهل  الذي  األمر  والوضوح..  والمرونة،  والواقعية، 

حد كبير من مهمته وساهم في نجاحها.
الله عليه وسلم من مكة  الله صلى  هاجر رسول 
إلى المدينة في اليوم السابع والعشرين من صفر من 
الثالث  اليوم  يوافق  والذي  للبعثة،  عشر  الثالثة  السنة 
عشر من الشهر التاسع من عام ستمئة واثنين وعشرين 

من السنة الميالدية.

زمنيًا: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 
المكرمة ليلة الجمعة، ولبث في غار ثور ليلة الجمعة 
والسبت واألحد، ومن ثمَّ انطلق ليلة اإلثنين في األول 
البعثة،  الرَّابعة عشر من  نة  السَّ الثالث من  الشهر  من 
لعام  التاسع  الشهر  من  عشر  السادس  لليوم  الموافق 
المنوَّرة،  المدينة  إلى  ميالدية  وعشرين  واثنين  ستمئٍة 
الشهر  من  الثامن  اإلثنين،  يوم  في  قباء  إلى  ووصل 
للثالث  الموافق  البعثة،  من  عشر  الرابع  للعام  الثالث 
واثنين  ستمئٍة  لعام  التاسع  الشهر  من  والعشرين 
الثاني  اليوم  في  المدينة  كما وصل  ميالدية،  وعشرين 

عشر من ربيع األوَّل.
الذي  المسار  هو  النبوية:  الهجرة  مسار  يعتبر 
إلى  المكرمة  مكة  من  وصحبه  محمد  النبي  سلكه 
المدينة المنورة تجنبا ألذى زعماء قريش وكيدهم، بدًءا 
من دار السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وفترة االختباء في غار ثور ثالثة أيام حتى منطقة 
النبوي،  الركب  محطات  آخر  المنورة  بالمدينة  قباء 
قطعها  كيلومترا   380 بـ  النبوية  الهجرة  طريق  ويقّدر 

الركب النبوي في ثمانية أيام.
المكانية  المعالم  وصفت  التي  الروايات  وذكرت 
لطريق الهجرة النبوية 29 معلما متفق عليها وتختلف 
في تعدادها من راوي إلى آخر، ووردت في كتب ابن 
اسحاق وابن سعد وابن خرداذبة والطبري وابن حبان 
واألزهري واإلدريسي والحاكم وابن حزم وابن عبد البر 
والنويري  منظور  وابن  والحموي  األثير،  وابن  والبكري 

وابن كثير والذهبي والعصامي واألنصاري والبالدي.
الهجرة لأليام  النبي وصحابته مسير  بعد أن رسم 
الثالثة األولى وبعد أن جّهز أبو بكر الصديق راحلتين 
منذ أكثر من 4 أشهر من اليوم األول للهجرة بدأ طريق 
الهجرة النبوية من منزل السيدة خديجة والحزورة، ثم 
الثالثة  األيام  خالل  ثور  وغار  الصديق  بكر  أبي  منزل 
األولى، إلى غاية اليوم الثامن للهجرة وهو يوم اإلثنين 
الموافق للثامن من ربيع األول في السنة األولى للهجرة، 
وبدأ من الجثجاثة وانتهى بالمبيت في منزل أبي أيوب 
حمراء  جبل  اجتياز  وبعد  المنورة.  بالمدينة  األنصاري 
ثم  العصبة  إلى حي  الموصل  الظبي  ثم طريق  األسد، 
ديار بني أنيف ثم إلى قباء وهي المحطة النهائية في 

مسار الهجرة النبوية.

تساؤالت حول الهجرة النبوية »أني وكيف ومتى«؟

الدروس المستفادة من الهجرة النبوية
ال شك أن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
من مكة إلى المدينة، حملت دروًسا ال تُحصى وال 

تُعد، ومن هذه الدروس:
-1 األخذ باألسباب: لقد بذل رسول الله وصاحبه 
عملية  إلنجاح  طاقتهما  في  ما  كل  الّصّديق  أبوبكر 
المؤمنين،  المطلوب من  الهجرة، وهذا هو اإلعداد 
وا ما يستطيعون، وما فوق االستطاعة ليس  يُِعدُّ أن 

مطلوبًا منهم.
الرسول على  الله: لم يعتمد  -2 االعتماد على 
يعلم  كان  إنما  األسباب،  لرب  األمر  وترك  األسباب 
أن األسباب ال تأتي بنتائجها إال إذا أراد الله، ولذلك 
عظيم  بيقين  تحلَّى  كاملة  أسبابه  بذل  أن  فبعد 
الله سيكون، ظهر ذلك في كلمته  أراده  ما  أنَّ  في 

الرائعة: »َما ظَنَُّك ِباثَْنيِْن اللَُّه ثَالِثُُهَما؟”.
رسول  يفقد  لم  النصر:  في  والثقة  األمل   3-
حياته،  لحظات  من  لحظة  أي  في  األمل  روح  الله 
حتى في هذه الرحلة الخطرة، وهو يخرج من مّكة 
على  يأمن  ال  الرأس،  مطلوب  وهو  الطريقة،  بهذه 
سراقة  يبشر  به  إذا  أصحابه،  حياة  على  وال  حياته 
ليس فقط بظهور اإلسالم على قريش أو على العرب، 
المسلمين،  أقدام  تحت  كسرى  عرش  وبسقوط  بل 
وأَْخذ كنوز كسرى غنيمة، »كَأَنِّي ِبَك يَا ُسرَاقَُة تَلْبَُس 

ِسواَرْي كِْسَرى”.
-4 حرص رسول الله على الصحبة: رأينا حرص 

رسول الله في كل مراحل حياته، وفي كل خطوات 
مّكة  في  حياته  عاش  الصحبة،  مسألة  على  دعوته 
الوفود  وقابل  بصحبة،  الطائف  إلى  بصحبة، وخرج 
بصحبة، وعقد البيعة التي بنيت عليها دولة اإلسالم 
في  صاحبه  عن  جبريل  يسأل  هو  وها  بصحبة، 
الهجرة، كل هذا، وهو من هو، هو رسول الله ، ولكن 
كل الناس يحتاج إلى صحبة، وهو يعلمنا أن نبحث 
الله  رسول  سطَّر  لقد  الصالحة،  الصحبة  عن  دائًما 
َوُهَو  الَْواِحِد،  ِمَع  يْطَاُن  »الشَّ أصيلة:  للتاريخ  قاعدة 

ِمَن االِثَْنيِْن أَبَْعُد”.
-5 رسول الله القائد القدوة: وضح لنا في هذه 
معاناة  يعيش  كان  العظيم  القائد  أن  كيف  الرحلة 
يُطَاردون،  كما  يُطارد  يهاجرون،  كما  يهاجر  شعبه، 
يتعب كما يتعبون، يحزن كما يحزنون، يعيش معهم 

حياتهم بكل ما فيها من آالم وتضحيات.
كيف  رأينا  وزمــان:  مكان  كل  في  الدعوة   6-
وال  فرصة،  يضيع  ال  الله،  رسول  دّم  في  الدعوة  أن 
كيف  رأيناه  يستطيع،  كل من  يدعو  بظرف،  يرتبط 
دعا إلى اإلسالم بريدة وأصحابه من قبيلة أسلم ولم 
الرئيسي كيف يبحث عن وسيلة للهرب  يكن هّمه 

من بريدة.
-7 استعداد الّصّديق للعمل لله تحت أي ظرف: 
لله  للعمل  الّصّديق  استعداد  الرحلة  رأينا في هذه 
تحت أي ظرف، وفي كل زمان ومكان، القضية في 

في حياة  أهم شيء  الّصّديق،  عند  الوضوح  منتهى 
الّصّديق هو أن يرضي الله ورسوله.

-8 حب الّصّديق لرسول الله: رأينا كيف يحب 
أمرًا وال طلبًا،  ينتظر  ال  الله، وكيف  الّصّديق رسول 
له  يجهز  الله،  لرسول  حبِّه  إتقان  في  يجتهد  إنما 
الغار،  له  ينظف  لصحبته،  الفرح  من  يبكي  راحلة، 
من  ذلك  وغير  له،  حماية  وخلفه  أمامه  يسير 

المواقف التي ذكرنا بعضها ولم نذكر أكثرها.
بذل  رأينا  للدعوة:  الّصّديق  وعطاء  بذل   9-
يأخذ  الّصّديق،  وإنفاق  الّصّديق  وعطاء  الّصّديق 
خمسة آالف درهم، هي كل ما يمتلك لينفقها على 
دعوته، وقبلها أنفق خمسة وثالثين ألف درهم في 

سبيل الله.
وعشيرته:  بيته  أهل  مع  الداعية  جهد   10-
معه  نقف  أن  بد  ال  أمرًا  الهجرة  قصة  في  شاهدنا 
وقفة، أرأيتم كيف استعمل الّصّديق عائلته كلها في 
سبيل الله؟ أرأيتم كيف استعمل عبد الله ابنه في 
نقل  في  ابنته  أسماء  استعمل  وكيف  األخبار؟  نقل 
فهيرة  بن  عامر  استعمل  وكيف  والشراب؟  الطعام 

مواله في إخفاء آثار األقدام؟
إنه اإليمان بالله، والسير واالقتداء برسول الله، 

والحرص التام على مرضاة الله.

الله خلق الخلق؛ ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه، ونصب لهم 
اإلجالل،  خوف  ويخافوه  ليهابوه  وكبريائه؛  عظمته  على  الدالة  األدلة 
ليتَّقوه  عصاه؛  لمن  أعدها  التي  عقابه  ودار  عذابه  شدة  لهم  ووصف 
بصالح األعمال، ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار، وما أعده 
فيها ألعدائه من العذاب والنكال، وما احتوت عليه من الزقوم والضريع 
والحميم والسالسل واألغالل، إلى غير ذلك مما فيها من العظائم واألهوال، 
ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه، والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به 
سير  تأمل  ومن  ويأباه،  ويكرهه  عنه  ينهى  ما  واجتناب  ويرضاه،  ويحبه 
لهم  والتابعين  الصحابة  من  واإليمان  العلم  أهل  الصلحاء  من  السابقين 

بإحسان.
علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية واالخبات، وأن 
ذلك هو الذي أوصلهم إلى تلك األحوال الشريفة، والمقامات السنيات؛ من 
شدة االجتهاد في الطاعات، واالنكفاف عن دقائق األعمال والمكروهات، 

فضالً عن المحرَّمات.
الله  الحياة ال غنى له عن أمرين؛ حتى يلقى  إن المؤمن في هذه 
وال  ويخشاه  ويخافه  ويرجوه،  ربه  يحب  فهو  والرجاء،  الخوف  تعالى 
يعصيه، وهما جناحان ال غنى للعبد عنهما، كجناحي الطائر إذا استويا، 
استوى الطير وتمَّ طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا 

صار الطائر في حد الموت.
ولقد جاء في السنة موقف من مواقف تعليم النبي صلَّى الله عليه 
ته عن هذين األمرين؛ لكي يقف العبد عندهما ويجعلهما نُْصب  وسلَّم ألُمَّ
عينيه، فال يغفل عنهما؛ فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلَّى الله عليه 
وسلَّم: دخل على شاب وهو في الموت، فقال: »كيف تجدك«، قال: أرجو 
الله عليه  الله صلَّى  الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول  يا رسول  الله 
وسلَّم: »ال يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن، إال أعطاه الله ما 
نه مما يخاف« )رواه الترمذي، وابن ماجه، وأخرجه األلباني في  يرجو وأمَّ

صحيح الترغيب، وقال حديث حسن صحيح(.
شأن  ِعظَم  على  تدل  كثيرة  آيات  كتابه  في  تعالى  الله  ذكر  ولقد 
إلى رضا  الدنيا؛ لكي يصل  للمؤمن في حياته  الخوف، وأنه منزلة الزمة 

الله تعالى وجنته.
كلما زاد خوف العبد من ربِّه، زاد عمله، وقل ُعْجبه، وقلت معصيته، 
وكلما قلَّ خوف العبد من ربِّه، نقص عمله، وزاد عجبه، وكثرت معصيته.

فالخوف صفة بارزة من صفات عباد الله الصالحين، ال غنى لهم عنها 
الله، وهم خائفون  يؤدون حقوق  فتراهم  تعالى  الله  إلى  في مسيرهم 
وجلون من عدم قبولها، وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن هذه اآلية: »َوالَِّذيَن يُؤْتُوَن َما آتَْوا 
َوقُلُوبُُهْم َوِجلٌَة« المؤمنون: 60، قالت عائشة: هم الذين يشربون الخمر 
ويصلون  يصومون  الذين  ولكنهم  الصديق،  بنت  يا  »ال  قال:  ويسرقون، 
في  يسارعون  الذين  أولئك  منهم،  يُقبَل  أال  يخافون  وهم  ويتصدقون 

الخيرات« رواه الترمذي.
والبعد  رضاه،  إلى  والمسارعة  ربهم،  على طاعة  الناس  أحرص  فهم 
عن معصيته، والفرار من سخطه وغضبه، إال أنهم يخافون من عدم قبول 
المقامات  من  الخوف  »إن  الله:  رحمه  حجر  بن  الحافظ  قال  أعمالهم؛ 
ُمْؤِمِنيَن«  كُْنتُْم  إِْن  »َوَخافُوِن  تعالى:  قال  اإليمان؛  لوازم  العلية وهو من 
 : المائدة  َواْخَشْوِن«  النَّاَس  تَْخَشُوا  »فاََل  تعالى:  وقال   ،175  : عمران  آل 
44، وقال تعالى:  »ِإنََّما يَْخَشى اللََّه ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََماُء« فاطر : 28، وقال 
صلَّى الله عليه وسلَّم: »أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية«، وكلما كان 
العبد أقرب إلى ربِّه، كان أشد له خشية ممن دونه، وقد وصف الله تعالى 
النحل: 50، واألنبياء بقوله:  فَْوِقِهْم«  ِمْن  َربَُّهْم  المالئكة بقوله: »يََخافُوَن 
»الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رَِسااَلِت اللَِّه َويَْخَشْونَُه َواَل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ اللََّه« األحزاب: 
به  يطالب  ال  بما  يطالبون  ألنهم  أشد؛  المقربين  خوف  كان  وإنما   ،39

غيرهم، فيراعون تلك المنزلة«؛ أ.هـ، »فتح الباري«، )11/ 313(.
ولقد كان خوف إمام المرسلين، وقدوة العالمين نبيِّنا محمد صلَّى 
الله عليه وسلَّم عبرة للمسلمين جميًعا؛ كي يتعلموا منه، ويأخذوا حذرهم 
من الغفلة واإلعراض عن الله، وهو َمن هو بأبي هو وأمي صلَّى الله عليه 
وسلَّم الذي ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فعن أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: »إني أرى ما ال ترون، وأسمع 
ما ال تسمعون؛ أطت السماء وُحقَّ لها أن تئط، والذي نفسي بيده، ما فيها 
موضع أربعة أصابع، إال وملك واضع جبهته، ساجد لله، والله لو تعلمون 
ما أعلم، لضحكتم قليالً، ولبكيتم كثيرًا، وما تلذذتم بالنساء على الفرشات، 
ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله«، قال أبو ذر: »يا ليتني كنت 
في  األلباني  ماجه، وحسنه  وابن  والترمذي،  أحمد،  رواه  تعضد«؛  شجرة 

صحيح الجامع، رقم )2449(.
الباب من شدة  الصلحاء مبلًغا عظيًما في هذا  السالفين  بلغ  ولقد 

خوفهم من الله تعالى:

• ُروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: »لو نادى مناٍد 
من السماء: أيها الناس، إنكم داخلون الجنة كلكم إال رجالً واحًدا، لخفت 
فانظروا  النار«؛ البن رجب، ص )17(،  أنا هو«؛ »التخويف من  أكون  أن 
بالجنة  وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  النبي  له  شهد  وقد  الراشد،  الخليفة  لهذا 
يقول إنه يخاف أال يكون من أهل الجنة، فماذا نقول نحن وقد قصرت 
بنا أعمالنا، وغلبت علينا الذنوب والمعاصي، ونحن نأمل دخول الجنة مع 

التقصير في العمل ومحبة طول األمل.
• وُروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: »كان رأس عمر على 
فخذي في مرضه الذي مات فيه، فقال لي: ضع رأسي، قال: فوضعته على 

األرض، فقال: »ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي«.
له: ما  الله عنه بكى في مرضه، فقيل  أبا هريرة رضي  أن  • وُروي 
يبكيك؟ فقال: »أما إني ال أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بُعد 
أدري  نار، ال  أو  أمسيت في صعود على جنة  وإني  زادي،  وِقلَّة  سفري، 
الكالم  هذا  لمثل  الحاجة  أشد  في  والله  ونحن  بي«؛  يُؤخذ  أيتهما  إلى 
أن نستشعره في قلوبنا، فإذا كان هذا الصحابي الجليل وصاحب رسول 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم والحافظ لكثير من أحاديثه، يقول هذا الكالم، 
فما نقول نحن وقد قلَّت طاعتنا، وكثرت ذنوبنا، فإلى الله المشتكى من 

أحوالنا.
• وُروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: »إن المؤمن يرى 
الفاجر  وإن  عليه،  ينقلب  أن  يخشى  أصل جبل،  في  كأنه جالس  ذنوبه 
يرى ذنوبه كذباب مرَّ على أنفه، فقال به هكذا«، ولو نظر كل منَّا لنفسه 
وحاسبها، لوجد أنه يقع في كثير من المعاصي وهو ال يشعر، وهذا من 

الغفلة العظيمة عن محاسبة النفس.
فيقال:  وتغيَّر،  اصفرَّ  توضأ  إذا  كان  الحسين  بن  علي  أن  وُروي   •
نظر  لو  به  فكيف  أقوم؟  أن  أريد  من  يدي  بين  أتدرون  فيقول:  مالك؟ 
لحال بعضنا اآلن وهم داخلون إلى الصالة في ضحك وأحاديث، وانشغال 
بالدنيا! بل يدخل الواحد منَّا إلى الصالة ويخرج، ولم يخشع قلبه أو تدمع 
ْن َخْشيَِة  عينه، فال حول وال قوة إال بالله العلي العظيم.. »إِنَّ الَِّذيَن ُهم مِّ
اَل  ِبَربِِّهْم  ُهم  َوالَِّذيَن  يُْؤِمُنوَن،  َربِِّهْم  ِبآيَاِت  ُهم  َوالَِّذيَن  ْشِفُقوَن،  مُّ َربِِّهم 
َراِجُعوَن،  َربِِّهْم  إِلَى  أَنَُّهْم  َوِجلٌَة  قُلُوبُُهْم  َما آتَوا وَّ يُؤْتُوَن  َوالَِّذيَن  يُْشرِكُوَن، 

أُْولَِئَك يَُسارُِعوَن ِفي الَْخيْرَاِت َوُهْم لََها َساِبُقوَن« المؤمنون: 57 – 61.
اإليمان، وها هو  تدل على قوة  الله درجة عظيمة  الخوف من  إن 
الحسن البصري - رحمه الله - يقول: »إن المؤمنين قوم ذلَّت والله منهم 
والله  وهم  مرضى،  الجاهل  حسبهم  حتى  واألبــدان؛  واألبصار  األسماع 
أصحاب القلوب، أال تراه يقول: »َوقَالُوا الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا الَْحزََن« 
فاطر: 34، والله لقد كابدوا في الدنيا حزنًا شديًدا، وجرى عليهم ما جرى 

على من كان قبلهم«.
وعن عمر بن عبد العزيز، قال: »َمن خاف الله، أخاف الله منه كل 
التيمي:  إبراهيم  الله، خاف من كل شيء«.. وقال  شيء، ومن لم يخف 
ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النار؛ ألن أهل الجنة 
قالوا: »َوقَالُوا الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا الَْحزََن« فاطر: 34، وينبغي لمن 
لم يشفق أن يخاف أال يكون من أهل الجنة؛ ألنهم قالوا: »إِنَّا كُنَّا قَبُْل ِفي 

أَْهلَِنا ُمْشِفِقيَن« الطور: 26.
وقال يزيد بن حوشب: »ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد 

العزيز، كأن النار لم تخلق إال لهما«.
وقال أبو سليمان الداراني: »أصل كل خير في الدنيا واآلخرة الخوف 
، وكل قلب ليس فيه خوف؛ فهو قلب خرب«.. إن الخوف  من الله عزَّ وجلَّ
من الله له فوائد كثيرة يعود أثرها على المؤمن في الدنيا واآلخرة، ومن 

ذلك:
• الفوز بالجنة والنجاة من النار.

• األمن من الفزع األكبر يوم القيامة.
• الخوف من الله دليل كمال اإليمان وحسن اإلسالم.

• الخوف من الله يثمر محبة الله وطاعته.
• وهو سبب لسعادة العبد في الدارين.

• وهو دليل على صفاء القلب وطهارة النفس.
• وهو سبب لهداية القلب.

• الخوف من الله يبعد اإلنسان عن الوقوع في المعاصي والسيئات.
• الخوف من الله يجعل اإلنسان يخلص عمله لله تعالى وأال يضيعه 

بالترك أو المعصية.
• الخوف من الله يورث المسلم الشفقة على الخلق.

وتجنُّب  الحسنة،  باألخالق  التخلُّق  على  المسلم  اإلنسان  يحمل   •
الِكبْر والُعْجب.
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الشعوبية ونظرياتها الباطنية وراء القتل والفنتالباطنية التخريبية الجديدة "حركة العرص"
د. فوز كردي

والمذاهب  ــان  واألدي العقيدة  في  دكتوراه 
المعاصرة

حديثا  امتدادا  الجديد  العصر  حركة  تعد 
تغلغلت  التي  )الغنوصية(  الباطنية  لمذاهب 
الشرقية  والفلسفات  ــان  األدي من  العديد  في 
واألفالطونية  والطاوية  والبوذية  الهندوسية  من 
التي  الباطنية  الطوائف  في  وكذلك  الجديدة، 
القبااله  مثل  السماوية  األديان  داخل  من  ظهرت 
اليهودية والغنوصية المسيحية والتصوف الفلسفي 

واإلسماعيلية اإلسالمية.
إلى  تعود  الحركة  فكر  جــذور  كانت  ولئن 
باعتبارها  نشأتها  أن  إال  البعيدة،  الجذور  تلك 
حركة معاصرة تعود إلى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الميالدي عندما تبنى عدد من مفكري 
الغرب الفكر الباطني للتمرد على الدين النصراني، 
ومحاولة لتفسير طبيعة اإلنسان والخالص بطريقة 
كنموذج  والحكمة«  »الغنوص  على  تركز  أخرى 
كوني  مخلص  انتظار  من  بدال  الفردي  للخالص 
حسب  )المسيح  خارجي  مصدر  من  مبعوث 

اعتقادهم(.
دينية  حركات  أربع  المفكرون  هؤالء  أنشأ 
متزامنة تبنت األصول الفلسفية الباطنية وأسهمت 
فيما بعد بنشوء حركة العصر الجديد، وفيما يلي 

تعريف بهذه الحركات:
الــمــتــعــالــيــة”  ــســفــة  ــفــل “ال حــركــة   1-
Transcendentalism: وتُعد أول حركة فكرية في 
وتعتمد  الشرقية  بالديانات  تتأثر  الشمالية  أمريكا 
على ترجمات الكتب الهندوسية المقدسة، وتقوم 
بين  العالقة  أن  هي:  أساسية  أفكار  أربــع  على 
الوجود،  وحدة  عالقة  هي  والكون  واإلنسان  اإلله 
من  تأتي  التي  الداخلية  الحدسية  المعرفة  وأن 
)العرفان  طريق  عن  والحواس  الفكر  نطاق  خارج 
العقل  من  فيض  لكونها  مقدسة  الغنوصي( 
المقدس، وأن لإلنسان قدرات كامنة غير محدودة 
تمكنه من التعامل مع العالم الغيبي، وأن التناغم 
ويعد  الفضلى،  الحياة  طريقة  هو  الطبيعة  مع 
الشخصية  1803م  عام  المتوفى  إمرسون”  “رالف 
القيادية لهذه الحركة التي وصلت ذروة انتشارها 

في أربعينيات القرن التاسع عشر.
 :New Thought الجديد”  “الفكر  حركة   2-
عام  المتوفى  كويمبي  فينياس  يد  على  ظهرت 
الطبيب  مزمر  فرانز  لفلسفة  امتداد  وهي   ،1866
الروحي  بالعالج  اشتهر  الذي  النمساوي  األلماني 
المغناطيسي،  التنويم  أسماه  ما  وفق  الجماعي 
بالشفاء  تتسبب  حيوية  طاقة  بوجود  معتقدا 
والسعادة، فمزج فينياس هذه الفكرة مع الفلسفة 

المثالية التي تعتبر العقل أصل الحقيقة.
-3 حركة األرواحية Spiritualism: في القرن 
الجيولوجيا  عالم  اهتم  الميالدي  عشر  الثامن 
مع  بالتعامل  سويدنبرغ  إيمانويل  السويدي 
األرواح –بحسب االعتقاد الباطني- وحاول تفسير 
يجمع  تفسيرًا  والنار  والجنة  كالموت  الغيبيات 
تفسير  محاوال  ادعائه،  حسب  والعلم  الدين  بين 
تفسيرًا  والنصارى  اليهود  عند  المقدس  الكتاب 
وعي  والنار حاالت  الجنة  أن  اعتقد  باطنيًا، حيث 
ذهنية يمكن الوصول إليها من خالل »السفر خارج 
الجسد« وحاالت »التأمل الروحاني«، وانتشرت من 

خالله جلسات استحضار األرواح.
الثيوصوفيا”   “ اإللهية  الحكمة  جمعية   4-
من  سيدة  نيويورك  في  أسستها    :Theosophy
)توفيت عام  بالفاتسكي  أصل روسي تدعى هلينا 
1891م(، وقالت إنها تهدف إلى اكتشاف القوانين 

اإلنسان،  في  الكامنة  والقوى  الكون  تحكم  التي 
مع  اإلنسان  بتناغم  الكونية  األخوة  إلى  والدعوة 
دراسة  والعلوم  والفلسفة  األديان  ودراسة  الكون، 

مقارنة.
“اتحاد العصر الجديد« كان يعقد اجتماعات 
السبعينات  خالل  السياسية  القضايا  لمناقشة 
واعتبرت أن »دين الحكمة« أو »الفلسفة الباطنية« 
واليهودية  ــالم  اإلس وأن  األديـــان،  كل  أصــل  هو 
والنصرانية لم تكن سوى تحريفات لهذا الدين من 
قبل األنبياء والحكماء الذين أرادوا تبسيط الحكمة 
على  الناس  تدريب  تريد  أنها  فأعلنت  للعامة، 
الوصول إلى العرفان )الغنوص( بأنفسهم، وزعمت 
الباطنية  المذاهب  أسرار  العلن  إلى  أخرجت  أنها 
التي كانت ممنوعة على العوام، وهي ليست سوى 

تعاليم القبااله السحرية.
األربعة  الباطنية  الحركات  هذه  مهدت  وقد 
حركة  لظهور  ومطبوعاتها  وممارساتها  بمعتقداتها 
في   ”New Age Movement“ الجديد  العصر 
في  البداية  وكانت  العشرين،  القرن  ستينيات 
معهد »إيسالن« بأمريكا الشمالية المختص بالفكر 
الباطني، والذي أجرى أكثر من عشرة آالف دراسة 

األربعين  خالل  الكامنة  القدرات  في  للفرضيات 
سنة الماضية، استنادا إلى المبادئ الباطنية.

ومن أهم أسباب إقبال الغربيين على الطوائف 
الروحانية الشرقية أنها قدمت لهم روحانيات خالية 
من أي التزامات أخالقية أو شرعية، فبعد تخليهم 
عن الدين النصراني لم تعد لديهم رغبة في التقيد 
بالضوابط األخالقية التي تردع شهواتهم، إضافة إلى 
رغبة كثير من الغربيين في التالعب بالوعي دون 
إذ  المخدرات،  أضرار  ثبوت  بعد  العقاقير  تعاطي 
دلت اإلحصاءات على أن ٪96,4 من أتباع الطوائف 
المخدرات  استخدام  لهم  الشرقية سبق  الروحانية 

قبل انضمامهم إليها.

أهم روافد حركة العصر الجديد

ــان  األدي جميع  تصبح  الجديد  العصر  في 
متساوية وتؤدي إلى نتيجة واحدة ألنها تُجرد من 

عقائدها األصلية.
أهم المبادئ والمعتقدات: من خالل مالحظة 
برامج الحركة وفحص أدبياتها نجد أن الوصول إلى 
الطريق  أما  غايتها،  الباطني هو  والعرفان  اإلشراق 

المؤدي إلى ذلك فيعتمد على ثالث أفكار رئيسة، 
هي:

-1 الكل واحد )وحدة الوجود(، فكل شيء هو 
اإلله، واإلله هو كل شيء، على اختالف تصوراتهم 
بين  تتراوح  والتي  وأسمائه،  وحقيقته  اإلله  عن 
الكلي،  والعقل  الكلي،  والوعي  والكلي،  المطلق 
أن  يعني  وهذا  وغيرها،  العظمى  والقوة  والطاو 
الكلي،  لذلك  انطباع  هو  إنما  موجود  هو  ما  كل 
وتجٍل له فليس في الوجود شيء غيره، وهي فكرة 
الطاوية  مثل  عدة  شرقية  فلسفات  من  مأخوذة 
ثم  غنوصية،  طوائف  وعدة  والبوذية  والهندوسية 
أنها  مع  الفلسفي  التصوف  أقطاب  بعض  تبناها 

تتناقض جوهريا مع اإلسالم.
)تأليه  -2 اإلنسان هو اإلله أو جزء من اإلله 
السابقة،  للفكرة  نتيجة  الفكرة  وهذه  اإلنسان(، 
فعندما يتوحد اإلنسان مع »المطلق« يتأله اإلنسان 

نفسه.

-3 اإلنسان ال يموت وإنما يستمر في الحياة 
من خالل التقمص والتناسخ، أي بانتقال الروح بعد 
للتنعم  أعلى  كائن  إلى  بشري  جسد  من  الموت 
الجنة  دخول  من  بدال  وذلك  للتعّذب،  أدنى  أو 
النفس  تتطّهر  حتى  التناسخ  ويستمر  النار،  أو 
فتنعتق من تكرار المولد، وتعود هذه الفكرة إلى 
الطاويين وقدماء الفراعنة واليونانيِّن والفرس قبل 
المتصوفة  بعض  ثم  الهند  فالسفة  يستوردها  أن 

والباطنيين الدروز.
وقيمه  الخاص  واقعه  يخلق  اإلنسان   4-
الوعي  حاالت  خالل  مــراده  ويحقق  ومعتقداته 
المغيرة التي يدخل فيها، وهو بذلك ال يحتاج إلى 
يقدمها  التي  الكبرى  األسئلة  على  لإلجابة  الوحي 
بزعمهم  يخلق  الذي  هو  اإلنسان  أن  كما  الدين، 
محيط حياته ويتحكم بمستقبله وصحته وسعادته 

عن طريق قوة عقله الباطن.
وبالعودة إلى ما ذكرناه عن رؤية بالفاتسكي 
لألديان السماوية، فإن حركة العصر الجديد تؤمن 
أيًضا بوحدة األديان، ألن الباطنيين يرون أن جوهر 
الباطني  المنقول  عليه  ينص  ما  هو  الحكمة  دين 
في جميع األديان، فيزعمون أن الغيبيات من قبيل 
والمالئكة  السماوية(  األديان  في  )المعبود  اإلله 

أمور ال  والقدر هي  اآلخر  واليوم  والرسل  والكتب 
من  تفيد  قد  بحتة  ذهنية  تصورات  كونها  تتعدى 
يعتقد بها، إال أنه ليس لها في الواقع حقيقة ثابتة، 
العامة،  قبل  من  فهمها  ليسهل  األنبياء  ذكرها  بل 
التي  الحقيقة  بنشر  بــدؤوا  أنهم  يزعمون  وهم 
ظلت مخفية عن العامة طيلة قرون وكانت خاصة 
بالنخبة، ما يزيد من تشوق عامة الناس لالستماع 

إلى مرّوجي هذه الحركة.
تعتمد جمعيات العصر الجديد على األساليب 
المتبعة في كل الحركات السرية من حيث التدرج 
الهرمي في طريق المعرفة، بحيث ال يرتقي العضو 
إال بعد استيعابه لقدر ما من المعلومات السرية، 
سيأتي  ما  لتصديق  وتقبّله  بها  اقتناعه  وإثبات 
بعدها؛ لذا فهي تعلن في الظاهر أن الغيبيات ليس 
جميع  يجنح  كي  خرافية،  ذهنية  تصورات  سوى 
والالدينية،  اإللحاد  إلى  الحركات  بهذه  المؤمنين 
لكن العضو الذي يترقى إلى أعلى المراتب تُكشف 
وعبادة  بالشياطين  اإليمان  حقيقة  النهاية  في  له 

إبليس نفسه.
عام  هوليود  أنتجته  الــذي  “لوسي”  فيلم 
2014م يقوم على فكرة عدم استخدامنا ألكثر من 

ُعشر طاقتنا العقلية.
أفكارها  بعض  الجديد  العصر  حركة  وتستمد 
وهي   ،Hermticum الهرمسية  العقائد  من  أيضا 
مشكوك  ورسائل  كتابات  في  مسجلة  اعتقادات 
والثالث  الثاني  القرنين  إلى  تعود  مصادرها  في 
الفلسفات األورفية  بين  تلفيق  الميالد، وفيها  بعد 
والفيزياء  والرواقية  واألفالطونية  والفيثاغورية 
األرسطية والتنجيم الكلداني، وتكّون في مجموعها 
وحي  عن  وصلتهم  أنها  يزعمون  خاصة  معرفة 
وصفه  يمكن  ال  إله  بوجود  تقر  وهي  إشراقي، 
أو  الكون نفسه  بأنه  وال معرفته، ويصفونه أحيانا 
اإلنسان، كما يرون أن النفوس اإلنسانية هي أرواح 
التحرر  ويمكنها  السماوية  األفــالك  من  هبطت 
)الغنوص(،  المعرفة  قوة  عبر  هناك  إلى  والعودة 
ونجد أن الكثير من تطبيقات حركة العصر الجديد 
بصراحة،  تذكرها  أن  دون  الهرمسية  منهج  تعتمد 
والفونغ  والهونا  الماكروبيوتيك  برامج  بعض  مثل 

شوي.

اإلنسانية  الذات  بتعظيم  العتقادهم  ونظرًا 
وتأليهها، فإن الكثير من برامجهم التدريبية وكتبهم 
لإلنسان،  المزعومة  الخارقة  القدرات  حول  تدور 
وقد يستندون في ذلك إلى معلومات غير مؤكدة 
العقل  قدرات  من   90% بأن  القول  مثل  علميًا، 
البشري ال يتم استخدامها مدى الحياة، ومع ذلك 
الكثير  اهتمام  يستقطب  التحفيزي  خطابهم  فإن 
من الناس عبر إقناعهم بوجود قدرات كامنة تنتظر 

االكتشاف والتفعيل.
الباطنية  اليهودية  الصوفية  تأثير  يظهر 
الحديثة،  الباطنية  الحركات  جميع  في  )القبااله( 
اإلنسان  تأليه  على  فلسفتها  أساس  تبني  فالقبااله 
به،  االتحاد  ويمكنه  اإلله  عن  فاض  أنه  باعتبار 
تحتاج  خارقة  كامنة  قدرات  يمتلك  إذن  فاإلنسان 

إلى من يبحث عنها وينميها ويطلقها من القمقم.
»الحكمة«  أســرار  أن  القبّاليون  يزعم  كما 
الحقيقة  األنبياء هي  بالسر عن  إليهم  نُقلت  التي 
الوحيدة لجوهر العالم، وأن ظاهر الوحي المذكور 
التوراة ليس سوى غطاء للحقيقة الكامنة في  في 

باطنه.
إيسالن  معهد  يسّوقه  الذي  الكتاب  هذا  في 
انطالقته واستمراره على  على موقعه يشرح قصة 
مدى أكثر من خمسة عقود في ظل تراجع إيمان 

األمريكيين باألديان

طرق نشر التخريب والتطبيق

بدأت حركة العصر الجديد بالظهور في الغرب 
الناس هناك،  يتناسب مع متطلبات  بما  وتشكلت 

بمجاالت  وربطها  بعناية  برامجها  تصميم  فتم 
وتطوير  والرياضة  كالصحة  المختلفة  الحياة 
الذات والعالج وهندسة الديكور وتصميم المنازل 
وغيرها؛ لتوافق احتياجات معظم الناس بما يحقق 
أمريكا  أنحاء  في  انتشرت  ما  وسرعان  االنتشار، 
ثم وصلت إلى بريطانيا وبقية أوروبا، وفي بداية 
القرن الميالدي الحالي تغلغلت في البالد اإلسالمية 
تحت ستار الطب البديل والتدريب المعتمد بنظام 

المستويات المتعددة.
وال يزال معهد إيسالن )المذكور سابقا( يطور 
متطلبات  يوافق  بما  أفكاره  إطار  ويغيّر  أبحاثه، 
الناس، حيث يعيد اليوم دمج الفكر اإللحادي مع 
المحض  اإللحاد  من  بدال  واالتحاد  الحلول  عقائد 
كما  إله،  بوجود  المؤمنين  الناس  اعتقاد  لتناسب 
ضمن  الغيبية  المؤثرات  في  أبحاثا  المعهد  يتبنى 
ممارسات األديان الشرقية ووثنيات القبائل البدائية 
في أستراليا وغيرها، حيث تُنشر النتائج على أنها 
أتباع الحركة يعتقدون  أبحاث علمية، حتى أصبح 
تتمتع  والسحرية  الخرافية  الممارسات  بــأن 
العلماء  أن  ومع  الرصين،  التجريبي  العلم  بصبغة 
االتجاه  أن  إال  األبحاث  هذه  ترفض  والجامعات 
العام في الغرب بدأ بتقبل الروحانيات واالعتراف 
بتأثيرها ووجودها ومحاولة فهمها علميا، وتساهم 
شبكة  إلى  الولوج  وسهولة  اإلعالم  وسائل  عولمة 

اإلنترنت في نشر تلك األفكار.
حركة  معتقدات  انتشار  إن  القول  ويمكن 
بالروحانيات  غناها  إلى  يعود  الجديد  العصر 
الروحي  الجفاف  لتروي  جــاءت  التي  الغامضة 
في  والملحدين  المحرفة  ــان  األدي أصحاب  عند 
القرن  من  الستينيات  فترة  في  سيما  وال  الغرب، 
العشرين التي شهدت تضخم الرأسمالية المتسارع 
وتسارع  والــروح،  العقل  حساب  على  والمفاجئ 
من  اإلنسانية  إفراغ  درجة  إلى  االستهالك  وتيرة 
األخالقية  القيم  انهيار  عن  فضال  الروحية،  قيمها 
رآه  ما  بعد  الوجودية  والفلسفة  العدمية  وشيوع 
وإبان  العالميتين  الحربين  في  دمار  من  العالم 
الشمالية،  وكوريا  فييتنام  على  األمريكية  الحرب 
فانتشرت في الوقت نفسه موضة “الهيبيز” مع ما 

الزمها مع انحالل أخالقي غير مسبوق.
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تكن  لم  الجديد  العصر  روحانيات  أن  وبما 
تلزم الشباب الغربي بأي عبادات دينية أو مناقشة 
أي عقائد يريدون االقتناع بها فضال عن أن تلزمهم 
كانت  فقد  شهواتهم،  من  تحد  أخالقية  بضوابط 
الخيار األنسب لكل من يبحث عما يمأل به فراغه 

الروحي.
من  العديد  وسقوط  الفوضى  انتشار  ومع 
والعنف  الــحــروب  في  المسلمة  المجتمعات 
حركة  برامج  بعض  بدأت  األخيرة،  السنوات  في 
العصر الجديد بإعادة انتشارها مجددا في أوساط 
مسميات  تحت  أصحابها  يقدمها  حيث  الشباب، 
متنوعة من البرامج التدريبية، والتي تختلط بنسب 
مختلفة مع أمور أخرى مثل تنمية المهارات وفنون 
اإلدارة والعالجات البديلة، ونجد لها أثرًا واضًحا في 
دورات البرمجة اللغوية العصبية والتفكير اإليجابي 
والعالج بخط الزمن، وفي جلسات التنفس التحّولي 
والتأمل االرتقائي واالسترخاء وشحن الطاقة وقانون 

الجذب.
هايني  باتريك  السويسري  الباحث  يرصد 
أسلمة  محاولة  مظاهر  السوق«  »إسالم  كتابه  في 
جديدة،  مسميات  تحت  الجديد  العصر  مفاهيم 
األعمال  وإدارة  البشرية  التنمية  مداخل  وعبر 
هذه  خصائص  أهم  من  أن  ويرى  النفس،  وعلم 
الظاهرة االنفتاح على العالم على حساب الهوية، 
وشيوع النزعة الفرادنية وسيولة المبادئ، والتخلي 
الحركات  تشغل  كانت  التي  الكبرى  المبادئ  عن 

اإلسالمية مثل إحياء الخالفة والحاكمية.

البرامج التدريبية

فيما يلي تعريف موجز بأشهر عناوين البرامج 
أفكار  فيها  تغلغلت  التي  واالستشفائية  التدريبية 
ينتبه  ال  قد  خفية  وبطرق  الجديد  العصر  حركة 
باألديان  المؤمنون  فيهم  بما  الناس،  معظم  لها 

السماوية:
-1 الطاقة: وهي مسمى واحد يشمل مفاهيم 
متعددة في الفلسفات الشرقية القديمة، مثل كي 
ki وتشي chi-Qi وطاو Tao وماكرو Macro وبرانا 
Prana ومانا Mana، أما في برامج العصر الجديد 
فأصبحت تحمل أسماء إضافية مثل “قوة الحياة” 
ال  فلسفية  فكرة  مجرد  وهي  الكونية«،  و«الطاقة 
عالقة لها بالطاقة الفيزيائية التي يتم قياس آثارها 
بالعلم التجريبي، فالمؤمنون بها يعتقدون أنها قوة 
الديانات  أتباع  عند  باإلله  االعتقاد  تقابل  عظمى 

السماوية.
به،  المتدرب  يؤمن  أن  ينبغي  ما  أول  وهي 
به،  الشعور  كيفية  ويمارس  وقوته،  وبأهميته 
في  تدفقه  على  يساعد  ما  وفعل  واستمداده، 

جسده، واتحاده به، ويتجنب ما يبعده عنه.

الين واليانغ

باسم  المقدمة  البرامج  جميع  وتشتمل 
الفلسفة  أصول  من  متفاوتة  نسب  على  الطاقة 
الغنوصية  شرح  بعضها  في  يتم  حيث  الباطنية، 
الشرقية على أنها حقائق كونية تفسر أصل الكون 
ونشأته وانقسامه لثنائيات عظيمة يسمونها )ين/
ثم  الحياة،  جوانب  كل  في  مؤثرة  وأنها  يانغ(، 
تُصاغ الدورات التدريبية في العالقات االجتماعية 
أساس  على  والنفسي  الجسدي  والعالج  واإلدارة 

التوازن بين الين واليانغ.
نظرية  في  أيضا  الفلسفات  هذه  أثر  ويظهر 
إقناع  خاللها  يتم  والتي  السبعة«،  »األجــســام 
الكائنات،  لكل  أجسام  سبعة  بوجود  المتدربين 
وأهمها  البدني،  الجسم  أولها  اإلنسان،  ومنها 
الكونية  الطاقة  خالله  من  تنفذ  الــذي  األثيري 
كما  والصحة،  السعادة  وتمنحها  األخرى  لألجسام 

بهذه  المختصة  الدورات  خالل  من  التدريب  يتم 
النظرية على تقوية »الحاسة السادسة« الكتساب 
من  ذلك  وغير  والعلم،  التأثير  في  خارقة  قدرات 
الممارسات التي تتقاطع مع السحر والمقتبسة من 

القبااله اليهودية.
تزعم  تمارين  التدريبية  الطاقة  برامج  وتقدم 
أنها تفتح منافذ الطاقة )الشاكرات( Chakras  في 
كميات  على  الحصول  بهدف  المتدربين،  أجساد 
أكبر من طاقة قوة الحياة، أو االتحاد بها، ومن ذلك 
التدرب على تمارين وترانيم ووضعيات خاصة هي 
وشيطانية،  وثنية  وطقوس  عبادات  حقيقتها  في 
بالرغم من أنها تُقدم في إطار منفصل عن الدين 
دون أن ينتبه كثير من الناس، وكثيرا ما تتقاطع مع 

تدريبات اليوغا.
ومن المالحظ أن تقديم هذه الفلسفة باسم 
»الطاقة« الذي يشتبه بالمصطلح العلمي المعروف 

يعتقدون  المتدربين  جعل  الطبيعية  العلوم  في 
الناس  من  الكثير  أن  كما  وثنياً،  ديناً  ال  علم  أنها 
اآلسيوي  الشرق  في  يرون  ألنهم  إليها  ينجذبون 

تقدماً بمجاالت الصحة والطب البديل.
ــعــمــيــق  وال ــي  ــول ــح ــت ال ــس  ــف ــن ــت ال  2-
برنامج  هو   :Transformational Breathing
تدريبي أو عالجي يهدف إلى تجميع »طاقة البرانا 
للدخول  الجسم،  في  تدفقها  واستشعار  الكونية« 
ويعد  والنشوة،  العميق  االسترخاء  من  حالة  في 
الوعي  حــاالت  في  للدخول  التنويم  طرق  أحد 
التواصل  عبر  “الالوعي”،  قدرات  وإطالق  المغيّرة 

مع “العقل الكلي” أو “الالوعي الجمعي”.
التغيير  بداية  الحالة  هذه  المدربون  ويعتبر 
عند  يُعرف  ما  تقابل  وهي  والفتح،  واالنطالق 
وعند  »النرفانا«،  باسم  والهندوس  البوذيين 
المتصوفة بـ«الفناء«، بينما يسميها بعض المروجين 

المعاصرين من المسلمين بحالة “الخشوع.

والــتــجــاوزي  االرتـــقـــائـــي  ــل  ــأم ــت ال  3-
أصل هذا  يعود   :Trancsendental Meditation
ويهدف  ماهيش،  مهاريشي  مذهب  إلى  البرنامج 
من  حالة  في  والدخول  الكامل  االسترخاء  إلى 
الالوعي والنشوة »النرفانا«، وفق طرق محددة من 
الترانيم  وترديد  والرموز  األشكال  في  النظر  تركيز 
بتعليمات  االلتزام  جانب  إلى  إليها،  االستماع  أو 

محددة في الطعام واللباس والكالم.
 Neuro العصبية  اللغوية  البرمجة   4-
هذا  أسس  وضع   :Linguistic Programming
وريتشارد  غريندر  األمريكيان جون  الباحثان  الفن 
بيتسون  غريغوري  من  وتنظير  وبدعم  باندلر، 
في  الباحثين  ــرز  أب أحــد  1980م(  عــام  )توفي 
البوذية  المبادئ  على  عاش  والذي  إيسالن  معهد 
ثالثة من  على  المؤسسان  اعتمد  كما  أمريكا،  في 
المتأثرين بالباطنية، وهم ميلتون إريكسون )توفي 

عام 1980م( الذي تميز في التدريب على تقنيات 
المغيرة«  الوعي  »حاالت  إلى  العقل  من  الخروج 
لبوذية زن، وفرتز بيرلز )توفي عام  تطبيقاً مباشراً 
1970م( أحد الباحثين في معهد إيسالن المهتمين 
بفلسفة »وحدة الوجود«، وفرجينيا ساتير )توفيت 
عام 1988م( المعالجة التي عملت بمعهد إيسالن 
وأسست أحد أكبر مراكز حركة العصر الجديد في 

أمريكا ويدعى مركز آفانتا.
خليطا  الفن  لهذا  التدريبية  البرامج  وتتضمن 
من العلوم والفلسفات الهادفة إلعادة صياغة صورة 
تصرّفاته،  على  تنعكس  بحيث  الذهن  في  الواقع 
علم  من  نظرياتها  تجمع  انتقائية  برامج  وهي 
النفس السلوكي والمعرفي وفنون اإلدارة وغيرها؛ 
العالجية  أو  النفسية  التمارين  بعض  تشمل  لذلك 
فرضيات  على  كذلك  تحتوي  أنها  غير  الصحيحة، 
تُقدم  بينما  علمياً  مرفوضة  ونظريات  مثبتة  غير 
تكمن خطورتها في  كما  أنها حقائق علمية؛  على 
وإقناع  الباطنية،  الفلسفة  مفاهيم  بعض  تسريب 
يمكن  التي  المحدودة  غير  باإلمكانات  المتدربين 
“الالوعي”،  الباطن  العقل  طريق  عن  تحصيلها 
وتدريبهم على الدخول في حالة الالوعي إلحداث 

التغيير اإليجابي في النفس دون قيود العقل.
هو   :Macrobiotics الماكروبيوتيك   5-
للتثقيف  برامج  شكل  في  تقدم  باطنية  فلسفة 
الصحي والعالج البديل، وتُشرح فيها بشكل صريح 
بالطاقة  اإليمان  على  باالعتماد  الحياة  فلسفة 
والمأكل  الحياة  نظم  إعــادة  وضــرورة  الكونية، 
يوصل  بما  المنزل  وتصميم  والرياضة  والملبس 
للسمو  والوصول  الكونية  الطاقة  مع  التناغم  إلى 

الروحي والشفاء الجسدي.
تينك في مجلة لوموند »العدد  يصف هنري 
بأنها  الجديد  العصر  حركة  2000م«  مــارس/آذار 
الباطنية  الروحية  مخلفات  تخلط  ضبابية  أفكار 
القديمة مع الطرق الحديثة في التركيز واالسترخاء 
إطار  في  جميعا  وتضعها  اإلنسان،  طاقة  وشحن 
وفتح  غامضة  اإلله  فكرة  إبقاء  مع  معاصر،  وثني 
مثل  مرئية  غير  غيبية  كائنات  لتقبّل وجود  الباب 
األرواح واألشباح والكائنات الفضائية، ونضيف على 

هذه القائمة الشياطين من عالم الجن.
على  برامجها  من  األولى  المستويات  وتركز 
الين  وثنائية  الكونية  الطاقة  مفاهيم  عبر  الغذاء 
واليانغ، وما يتعلق بذلك من اعتماد خصائص غيبية 
المزعومة  الروحانية  الخواص  ربط  مثل  لألطعمة 
أفكار  وهي  للكواكب،  مماثلة  بروحانيات  للنبات 
كانت تُعرف قبل قرون بأنها داخلة في باب السحر 
برامج  تترقى  أنها علم، ثم  اليوم على  تُقدم  لكنها 
في  المتدرب  ليتعمق  التدريبية  الماكروبيوتيك 
الباطنية بشمولها ويمارس تطبيقاتها في  الفلسفة 
كل مجاالت حياته، بهدف استجالب الطاقة الكونية 

لتحقيق الصحة والسعادة.

بعض الموجهات 
لتفادي األفكار 

الظالمية واإللحادية
االنفتاح الذي نعيشه في هذا العصر له ضريبة 
حدة  وكسر  كثيرة،  أفكار  عن  األذهان  فتــّق  كبيرة، 
على  منكفئون  الناس  يعيشها  كان  التي  الذاتية 
ذواتهم بعيداً عن تأثيرات اآلخرين، فلقد كان الناس 
الثقافة  وعولمة  واالنترنت،  المفتوح،  الفضاء  قبل 
الصخب  من  هادئة  حياة  يعيشون  والمعلومات 
صفوها  يعكر  ال  إيمانية  حياة  يعيشون  الفكري، 
فيستقر  العقائد  كتب  يدرسون  المغرضين،  شبهات 
اإليمان في قلوبهم، ورثوا اإلسالم وتعاليمه عن آبائهم 
وأمهاتهم، ال يسمعون أفكاراً تخدش هذا اإليمان، وال 

عقائد تصادمه من أصله.
العلمانية  باألفكار  تأثروا  الذين  أولئك  وكان 
قلة  األمة  أبناء  والماركسية من  والشيوعية  المحضة، 
قليلة، حصلت لهم تغيرات في التفكير بسبب السفر 
إلى البالد الغربية، أو البالد العربية التي تنتشر فيها 
لبعض  المحدود  التسريب  بسبب  أو  األفكار،  تلك 
االلتهاب  بسبب  لها  يتشوفون  جعلتهم  التي  الكتب 
على  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  ووجود  السياسي، 
االستقطاب  وحالة  الناصرية،  الحقبة  إبــان  أشــده 
العالمي للمعسكرين الشرقي الشمولي » الشيوعي »، 
والمعسكر الغربي » الرأسمالي »، والذي شطر العالم 
المعسكرين،  هذين  إلى  وسياسياً  فكريا  اإلسالمي 
منظومتها  سقوط  بعد  الشيوعية  أفكار  تهاوت  ثم 
أعقابهم،  على  حملتها  من  كثير  ونكص  السياسية، 
من  ومنهم  اإلسالمية،  الفكرة  إلى  توجه  من  ومنهم 
والليبرالية  الرأسمالية  الفكرة  إلى  حاد  بشكل  انحاز 
من  ومنهم  اإلنظار،  عن  تالشى  من  ومنهم  الغربية، 
ال يزال يروج لفكرته على استحياء مدعياً أن القضية 

تتعلق بالتطبيق ال بالتنظير.
بعد هذا االنفتاح، وسهولة وصول المعلومة، مع 
الحادي عشر من سبتمبر من خلخلة  أحداث  تال  ما 
ألسس كثيرة، وظهور موجات داخل المجتمع العربي 
في  وتشكيك  الشريعة،  مع  مصطدمة  بأفكار  تنادي 
إلحادية  أفكار  بث  إلى  الحال  وصل  وقد  السنة، 
األمر  هذا  وأصبح  خاصة،  مجالس  في  شباب  من 
مثل  مناقشة  تتيح  النت  في  منتديات  في  ظاهرة 
وجدان  في  عنيفة  هزة  يسبب  مما  األفكار،  هذه 
أعظم قضية  اإلسالم، وتشكيكهم في  إلى  المنتسبين 
اإللحاد،  أفكار  من  وغيرها  الخالق(،  )وجود  عقدية 
من  الناس  ينقل  كبير  مشروع  إلى  يحتاج  األمر  فإن 
االهتمام بالقضايا الجزئية القابلة للتأخير والترك إلى 
أن يهتموا بالمسائل الكبرى، ليحصنوا جيل األمة من 
مزالق األفكار الخطيرة، وخاصة أن النزعة » اإللحادية 
يبشر  هو  بل  اإلنسان،  يتنباها  فكرة  فقط  ليست   «
ويفسد  االجتماعية،  للقيم  خلخلة  ويحدث  بها، 
الزندقة  أفكار  الصف، ويشيع  الدينية، ويشق  الحياة 
في ربوع المؤمنين المطمئنين بإيمانهم وعليه فإننا 
بحاجة إلى طرح كل األفكار الممكنة التي من خاللها 
نستطيع أن نواجه مثل هذه الموجات، ولعلي أذكر 

هنا بعض ما يتيحه الوقت من أفكار :

يناقش  الــذي  العلمي  بالرسوخ  العناية  أوال: 
القديمة  والفكرية  العقدية  القضايا  تفاصيل 
والمعاصرة، وهضم المسائل الفلسفية وأصول األفكار 

بدراسات جادة، ومتخصصة في هذا المجال.
رصد  فــي  المتخصصة  المراكز  فتح  ثانيا: 
الكتاب،  وكتابات  النت  مواقع  في  تبث  التي  األفكار 
ومعالجتها من خالل اجتماع فئات من المتخصصين 
وتعميق  والعلمية  والفكرية  الشرعية  المجاالت  في 

النقاش بها.
ثالثا: رصد القيم العلمية التي تعزز أفكار اإللحاد 
يعتمد  والتي  الحديثة،  العلوم  كشوفات  خالل  من 
لمسائل  نظريتهم  تعزيز  في  المالحدة  هؤالء  عليها 
الخلق والنشأة وسيرورة التكوين، مثل علوم الفيزياء 

واألحياء والجينوم األحفورات التاريخية وغيرها.
بالحد  التحصين »  رابعا: ضرورة بث مشروع » 
على  القائم  اإليمان  ترسخ  التي  القيم  من  األدنــى 
وهذا  المخالفة،  الحجج  يبطل  الذي  العقلي  التأمل 
يعني تجديد مناهج التلقين للعلوم اإلسالمية لتكون 
متوافقة مع تغيرات العصر وأفكاره وما يطرأ فيه من 

قيم علمية وفكرية وفلسفية جديدة.
لرد  متخصصة  النت  في  مواقع  هناك  خامساً: 
الشبهات تحتاج إلى إعادة تقييم وزيادة، مع ضرورة 
وفتح  وطرائقهم،  المناقشين  سلوك  على  اإلشــراف 
جمعيات متخصصة في تحكيم ما يصدر منها وخاصة 
أنها جهود فردية يعتريها النقص واالجتهاد الذي تكون 
نتائجه عكسية على المتلقي وخاصة أنها تخوض في 

مسائل حساسة.
المهتمة  المراكز  مع  الصلة  تعميق  سادساً: 
بجوانب اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة، وتكميلها 
بأبحاث مواجهة اإللحاد حتى تكتمل الصورة في ذهن 

المهتمين في هذا الجانب.
وتهيئتهم  وتدريبهم  كبير  فريق  إعداد  سابعاً: 
علمياً وعقلياً على فنون المناظرة وأصول الجدل في 
وتحصينهم  األفكار،  هذه  مثل  تبث  التي  المنتديات 
وتجهيزهم بكل ما يحتاجون من دعم نفسي وعلمي 
يكون  لو  األفكار، وحبذا  مثل هذه  لمواجهة  وفكري 
هؤالء من المتمكنين في العلم الشرعي والمختصين 

في باب العقائد.
ثامناً: إظهار المباحث المهتمة بالدالئل العقلية 
أفكار  الكتاب والسنة والتي تبطل وترد  والنقلية في 

الدهريين والمالحدة.
تاسعاً: االعتناء بمباحث » دالئل النبوة »، والتي 
واليقين  اإليمان  يرسخ  الذي  اإلعجاز  من  جزء  هي 
مستويات  على  وفرزها  المحمدية،  الرسالة  بصحة 
كثيرة تتوافق مع مستويات األعمار والعقول واألفهام، 

للمبتدئين والعامة والمنتهين في هذا الباب.
نقاش مستمرة ومتواصلة  إعداد حلقات  عاشراً: 
في فرز األفكار اإللحادية، ومناقشتها وإخراج النشرات 

بشكل متتابع ومستمر.
في  المتخصصين  من  االستفادة  عشر:  حادي 
من  كثير  تبسيط  في  العلمية  األقسام 
الفيزياء  في  العلمية  النظريات 
واألحياء  والجيولوجيا  والفلك 
وغيرها حتى يتم االستفادة 
شبهات  رد  في  منها 

المبطلين.
والمعاصرة  التراثية  الكتب  حصر  عشر:  ثاني 
جميعها ومن كافة الفرق اإلسالمية والتي اعتنت في 
الخلص  والفالسفة  والدهريين  اإللحاد  أهل  مواجهة 
ومناقشتهم لتكون في مكتبة يسهل على من يريد أن 

يتخصص في الوصول إليها.
الموضوع  والرؤى حول هذا  األفكار  هذه بعض 
الفكرة  تعزيز  في  الجميع  يسهم  أن  ونأمل  الهام، 
يشهد  سوف  القريب  المستقبل  ألن  بها،  والعناية 
تصاعداً لهذه القضية، وكثرة في معتنقي هذه األفكار 
والتي بدأت تظهر في اآلونة األخيرة بشكل فج ووقح.
والسؤال الذي يضع نفسه بخصوص علم الطاقة: 

هل حقا أنه أي شيء نركّز فيه فإننا نحققه ونخلقه؟
هذا مناف للشرع والعقل معا، فأنا إذا أردت أن 
أرمي سهماً مثالً، فال يسبب انطالق السهم إال الرامي، 
وهذا ضمن مشيئة الله بطبيعة الحال »وما رميَت إذ 
رميَت، ولكن الله رمى«، وال يوجد طاقة روحية مثبتة 
علميا تجعلني أصيب الهدف، وال أن تفكيري اإليجابي 

-هكذا مجرّدا- سوف يجعلني أصيب الهدف.
نعم: إذا ركّزت في الهدف أكثر قد أصيبه بدقة 
على  الدماغ  وتركيز  باالسترخاء  متعلق  وهذا  أعلى 
الهدف، أي علم النفس واألعصاب وليس علم »الطاقة 

الروحية”.
التي  الكامنة  الطاقة  وهي  »طاقة«  يوجد  نعم 
تولدت عند سحبي السهم إلى الوراء )فيزياء( وليست 
فعلها،  »يمكنك  ترديدي  عن  ناتجة  روحانية  طاقة 

يمكنك فعلها”!
فالصواب من جهة الشرع: هو الدعاء بأن أصيب 
الهدف.. وهو مختلف عن التفكير اإليجابي -هكذا-، 
ففي األول أنت تدعو الله العلي القدير، وفي الثاني 
الهالة  أو  الكون  أو  الطبيعة  أو  أن تدعو، قل: نفَسك 
أو الوجود أو الطاقة اإليجابية أو األحجار الكريمة أو 

األصنام أو ما شئت!
على  التدرّب  أيًضا:  والشرع  العقل  جهة  ومن 
على  التركيز  ثم  الخبرة،  واكتساب  األسهم  إطالق 
وهذا  التدرّب«  في  داخل  »وهو  المتحرك  الهدف 
أما  فقط،  الحقيقة  باألسباب  األخذ  تحت  داخل  كله 
هذان  خارج  فهي  الروحانية،  الطاقة  أو  »الطاقة« 

الشرطان الشرعيان العقليان.. وال محل لها.
أفنى  طبيب  يقتنع  أن  جدا  الغريب  من  وإنه 
بالسرطان  مريض  شفاء  أن  واألبحاث  بالدراسة  عمره 
لقد  شفيَت..  لقد  ترديد  طريق  عن  بدقائق  ممكن 
تستغرب  فال  بيقين!،  تقولها  أن  هو..  والّسّر  شفيَت! 
بعلم  مختصون  علماء  صّنف  قد  أنه  يوًما  قرأت  إن 
االجتماع وعلوم اإلنسان، »البرمجَة اللغوية العصبية« 
من  دين  كلمة  تحمله  ما  بكل  دين  شبه  أنها  على 

معنى.
الطبي  العالج  ينفعهم  لم  ممن  كثيرون  يوجد 
ولجأوا لدعاء الله فُشفوا، وهذا بسبب أن الله شفاهم، 
وليس الكون وال الطاقة الروحية، فما جعل الله الشفاء 
إال في الدعاء والطب فقط، ففي القرآن الكريم: )وإذا 
مرضت فهو يشفين(.. هو الله وليس الطاقة بإجماع 
والطاقة  )فتداووا(،  النبوية  السنة  وفي  المسلمين، 

الخفية ليست من الدواء بإجماع األطباء.
تأثير  أو   )placebo effect( يسمى  ما  يوجد 

العقار المزيّف وهو متعلق بالحالة النفسية للمريض 
ومحل بحثه هو: علم النفس نفسه وطرقه في العالج، 
فالطاقة المعنيّة، هي ليست إله وال هي الدواء نفسه، 

فما هي إذن؟
جميعها  الطب  كليات  في  يُعلَّم  أنه  أعتقد  ال 
كله  الشرع  في  وليس  الروحية،  بالطاقة  التشافي 
التشافي بها، وال يمكن لتقني كمبيوتر مثال أن يقتنع 
أنه لو جلس أمام جهازه المعطّل وقال بيقين وصْدق: 
»لقد تم إصالحك، لقد تم إصالحك« أن الجهاز سيعود 
للعمل لوحده بالطاقة الكونية، بل حتى لو دعوت الله 
أن يعود الجهاز للعمل لوحده كلما تعطّل، فهذه خفة 
عقل، ألن الله جعل لكل شيء سببا وهو القادر على 
كل شيء، وليست الطاقة سببا في إصالح الجهاز وال 

في شفاء المرضى وال في سعادة اإلنسان وال شقاءه.
وهنا رأيان، لشيخ ومختص نفسّي:

عن  النابلسي  ــب  رات محمد  الدكتور  سئل 
البرمجة  كعلم  »العلوم«  من  وغيره  الجذب  قانون 
وعلم  اليوغا،  وعلم  الريكي،  وعلم  العصبية  اللغوية 

الميتافيزيقيا.. هل تتعارض مع ديننا الحنيف؟
فأجاب: “الحقيقة أن هذه العلوم ليس لها حكم 
عام، إنما حسنها حسن، وقبيحها قبيح، والمشكلة أن 
ولربما  التمييز،  يستطيعون  ال  ربما  الناس  من  كثيراً 
أخذوا الحسن مع القبيح؛ فتسللت إلى رؤوسهم أفكار 
ال تتوافق مع ديننا وعقيدتنا، وفضالً عن ذلك فبعضها 
يراد منه إدخال السحر والشعوذة إلى حياتنا بطريقة 
جديدة وتحت مسميات متعددة؛ فينبغي التنبه إلى 
هذه  تعلم  في  االستغراق  أن  أرى  هذا  بعد  ذلك، 
العلوم كثيراً ما يبعد اإلنسان عن العلم األساسي الذي 
وجب عليه تعلمه وهو علم الوحيين: الكتاب والسنة.

بشرية  منتجات  في  أعمارنا  ضيعنا  قد  فنكون 
العليم  الخالق  منهج  وتركنا  والروح،  بالنفس  تتعلق 
بقوانين النفس التي خلقها وبما يسعدها أو يشقيها 
من  غيره  قال  وكذلك  العالمين..«،  رب  لله  والحمد 

العلماء بأشّد من ذلك تحذيرا وتنبيها.
علم  النفس  -وعلم  النفس  بعلم  المختص  أما 
صحيح- توماس ويتكوسكي، ذكر في بحث سنة 2009 
بعنوان )خمس وثالثون سنة من البحث في البرمجة 
تحليلي  »يقود  نتيجته:  في  يقول  العصبية(،  اللغوية 
-بشكل ال يقبل اإلنكار- أن البرمجة اللغوية العصبية 
يجب  بحيث  زائــف(  )علم  علمي  شبه  هراء  تمثّل 

إهمالها لألبد«.
في  العلماء  من  األمة  عقالء  إلى  موجه  فالنداء 
الطب والنفس والعلوم الطبيعية باإلضافة إلى علماء 
االعتبار،  بعين  الموضوع  ألخذ  والعقيدة  الشريعة 
والتعليمية  اإلعالمية،  والمؤسسات  الناس  وتوعية 
الرقابية  والهيئات  الحكومية  والجهات  والتربوية، 
بحقيقة هذه الوافدات الفكرية وخطورتها على الدين 
لها؛  التصدي  وضرورة  والمجتمع،  والعقل  والنفس 
أخذت  فقد  ومنبره  وطريقته  تخصصه،  بحسب  كل 
مما  متلونة  وبصور  متنوعة  مظالت  تحت  باالنتشار 
األمة  وقلوب  عقول  لحماية  سريعة  توعية  يتطلب 

والذود عن جناب التوحيد.
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الروبوتات: األيدي الخفية في الفضاء السيبراني

قوانين لعب البيسبول األساسية

تمتلك رياضة البيسبول كغيرها من الرياضات 
الالعبين  ِقبل  من  بها  االلتزام  يتّم  محّددة  قوانين 
ومن  المباراة،  أثناء  الرياضة  في  المعنيين  وكافّة 

أهّم هذه القوانين ما يأتي:
-يتنافس في اللعبة فريقان، ويتكّون كّل فريق 

من 9 العبين.
الملعب من 9  الميداني في  الفريق  -يتكّون 
رامي  مواقع محّددة، وهم:  يتمركزون في  العبين 
الكرة، وملتقط الكرة، ورجل القاعدة األول، ورجل 
القاعدة  ورجل  والشورتستوب،  الثاني،  القاعدة 
األيسر،  الميدان  في  الدفاع  وثالثة العبين  الثالث، 

والميدان األوسط، والميدان األيمن.
-تتكّون المباراة من 9 جوالت يتّمكن الفريق 
وإذا  خاللها،  فقط  واحدة  لمرة  الكرة  ضرب  من 
حدث التعادل بعد هذه الجوالت التسع فقد يتّم 

إضافة جولة إضافية لتحديد الفريق الفائز.
-االلتزام بترتيب الضرب بين الفريقين، حيث 
تبديل  تّم  وإذا  اللعبة،  طوال  تغييره  يُمكن  ال 
بترتيب  االلتزام  فيجب  المباراة  خالل  الالعبين 

الالعب السابق الذي تّم استبداله.
-إذا تمّكن ضارب الكرة من ضربها من جهة 
القاعدة  إلى  الوصول  كليهما  على  فيجب  الرامي 
األخرى  القواعد  إلى  الجري  بإمكانهم  ثم  األولى، 
قبل وضع عالمة عليهم، حيث يجب لمس أّي جزء 

من جسم الضارب بكّل قاعدة من القواعد.
-يُمكن لضارب الكرة الجري نحو قاعدة أخرى 

حال وصوله إلى القاعدة األولى.
ضربه  بعد  اللعبة  من  الكرة  ضارب  -يخرج 
ويفقدها،  معه  الكرة  وتتأرجح  ضربات  لثالث 
وبإمكانه أن يتركها بشكٍل قانوني في حال وجوده 
في منطقة محّددة تُدعى »منطقة الضربة«، وفي 
في  مرات  ألربع  الكرة  ضرب  الضارب  أخطأ  حال 
منطقة الضربة فيُمكنه حينها المشي نحو القاعدة 

األولى.
-يكون طرد الالعبين خارج اللعبة في حاالت 
متعّددة، ومنها عند حصول ضربة خارجية وفقدان 
الالعب في  أو عند فشل  للكرة 3 مرات،  الضارب 
تكوين القاعدة قبل الالعب المدافع، وعند ضرب 
ارتدادها،  دون  بها  اإلمساك  ثّم  الهواء  في  الكرة 
وضع  عند  أّي  األطــراف  على  عالمة  وضع  وعند 
أثناء  المضرب  رجل  على  للكرة  الدفاعي  الالعب 

الجري.

شرح ملعب البيسبول

للبطوالت  المعتمدة  البيسبول  تُعرف مالعب 

العالمية ودوري المحترفين باسم ملعب الكرة، أو 
ألماس البيسبول، ويتحدد بأبعاد محّددة ومسافات 

مدروسة كما يأتي:
-يبعد السياج المركزي ما مقداره 121.9 متراً 
من قمة اللوحة الرئيسية، بينما يبعد السور األيمن 

واأليسر ما مقداره 99 متراً.
-تبعد كّل قاعدة في الملعب عن األخرى ما 
مقداره 27.4 متراً، وتُقاس هذه المسافة من قمة 
اللوحة الرئيسية إلى الزاوية األبعد للقاعدة األولى 
الزاوية األبعد للقاعدة األولى  والثالثة، ومن نفس 

والثالثة إلى مركز القاعدة الثانية.
من  مجموعة  من  البيسبول  ملعب  يتكّون 
ومن  أرضه،  على  الموجودة  واإلشــارات  الخطوط 

أهم هذه الخطوط وداللتها ما يأتي:
أو  باللون األصفر  الخاطئة: وتكون  -الخطوط 
اللعب في  األبيض، وتكون مهّمتها تحديد منطقة 
وحتّى  الداخلي  المربع  من  تمتّد  حيث  الملعب، 
الملعب،  ويسار  يمين  على  الموجودة  األعمدة 
ويكون اللعب قانونياً داخل هذه الخطوط وخاطئاً 

خارجها.
الخطوط  وهـــي  ــة:  ــي ــاس األس ــخــطــوط  -ال
األربعة، وتُعّد  القواعد  بين  الموجودة  المستقيمة 
األولى  القاعدة  بين  الموجودة  األساس  خطوط 
والقاعدة الثانية، والقاعدة الثانية والقاعدة الثالثة 
الخط  يكون  بينما  الملعب،  أرض  على  مرئية  غير 
األولى،  والقاعدة  الرئيسية  اللوحة  بين  األساسي 
مع  متوافقة  الرئيسية  واللوحة  الثالثة  والقاعدة 
الخطوط في  أهمية هذه  الخاطئ، وتكمن  الخط 

جري الالعبين أثناء اللعبة.
-مسار الجري: يبلغ عرض مسار الجري 90 سم 
تقريباً، ويتمركز بجوار الخطوط الخاطئة والقاعدة 
يركضون  الذين  لالعبين  كإشارة  ويُستخدم  األولى، 

نحو القاعدة األولى.
-صندوق المدربين: يكون هذا الصندوق في 
الخاطئة،  الخطوط  عن  بعيداً  الخارجية  المنطقة 
إلى  الخوذة  مرتدين  المدربين  فيها  يقف  حيث 
يجرون  الذين  لالعبين  التوجيهات  إعطائهم  حين 
المعدات مع  تبديل  مهّمتهم  وتكون  اللعبة،  أثناء 

الالعبين وإعطائهم الخوذة وغيرها.
في  محّددة  منطقة  هو  المضارب:  -صندوق 
طوال  المهاجم  الالعب  يتخّذها  الرئيسية  اللوحة 

امتالكه للمضرب.
المحّدد  المكان  وهو  الملتقط:  -صندوق 
مغادرته  يُمكنه  الكرة، حيث  يمسك  الذي  لالعب 

في أّي وقت لوضع الكرة في الملعب.

معلومات عن حكام البيسبول

المباريات  في  البيسبول  حكام  عدد  يكون 
الرسمية 4 حكام أّي حكم لكل قاعدة، كما يكونون 
كوحدة واحدة يتنقلّون في جميع المباريات، وقد 
الدوريات،  في  حكام   3-2 من  عددهم  يتراوح 
مدرسة  إلى  الحكام  جميع  خضوع  إلى  ويُشار 
التحكيم التي يقضون سنوات في تحكيم الدوريات 
والبطوالت الصغيرة، وتتمثّل مهامهم الرئيسية قبل 
بدء المباراة في فحص معّدات الالعبين، وخطوط 
أثناء  وفي  اللعب،  كرات  وعدد  وحالة  الملعب، 
وضبطها،  اللعبة  مراقبة  في  الحكم  يقوم  اللعبة 
التزام جميع الالعبين بقواعد وأنظمة  والتأكد من 
بشأن  النهائي  القرار  اتخاذ  إلى  باإلضافة  اللعبة، 
نتيجة المباراة، وفيما يأتي تسمية الحكام األربعة 

وتحديد مهام كّل واحد منهم:
الذي  وهو  العام(:  )الحكم  اللوحة  -حكم 
إلى  باإلضافة  المباراة،  في  النهائي  القرار  يُحّدد 
كاستدعاء  اللعب؛  أثناء  المتّخذة  القرارات  جميع 
الالعبين وغيرها، ويُمكن لالعبين تقديم استئناف 

عن أّي حكم تّم إقراره برفعه إلى الحكم العام.
في  مسؤوليته  تكمن  األولى:  القاعدة  -حكم 
العّداء  أّن  من  والتأكد  الخاطئة  الكرة  استدعاء 
إبالغ  إلى  باإلضافة  القاعدة،  في  آمناً  األساسي 

الحكم العام من خالل النداء.
القاعدة  حكم  يتّولى  الثالثة:  القاعدة  -حكم 
القاعدة  حكم  يتولّها  التي  المهام  نفس  الثالثة 

األولى بما ينطبق على القاعدة المسؤول عنها.
-حكام الملعب: تتمثّل مهامهم بتحديد وضع 
الالعبين، واستدعاء الكرات الخاطئة، والتعامل مع 

أّي موقف يحصل بين القواعد.

قائمة معدات البيسبول

لممارسة  الالزمة  المعّدات  من  عدد  يوجد 
رياضة البيسبول، ومن أهمها ما يأتي:

الخوذة  تحمي  الكرة:  لضارب  الرأس  -خوذة 
رأس ضارب الكرة وأذنه من الجهة المقابلة للرامي، 
كما تكون مزّودة بواقي لألذن من جهة واحدة، كما 
نظراً  األذنين  لكال  مزدوجة  بواقيات  غالبيّتها  تأتي 
الستخدام بعض الالعبين لليد اليُسرى لضرب الكرة 

والبعض اآلخر يده اليُمنى.
قبّعة  الالعبون  يستخدم  البيسبول:  -قبّعة 
أثناء  الشمس  أشعة  من  العيون  لحماية  الــرأس 
البيسبول  قبعة  شكل  انتشار  إلى  ويُشار  اللعب، 

بين عامة الناس وليس لالعبين فقط.
الخوذة  تكون  الماسك:  لالعب  الرأس  -خوذة 
حارس  قناع  ما  حّد  إلى  يشبه  وجه  بقناع  مزّودة 

مرمى لعبة الهوكي، والذي يعمل على حماية رأس 
الالعب ووجهه، وقد تأتي الخوذة منفصلة عن قناع 

الوجه في بعض األحيان.
الالعبين،  جميع  يرتدي  الموّحد:  ــزي  -ال
والمدربين، والحكام زياً موحداً يتكّون من قميص 
بألوان  خاصاً  زياً  فريق  لكّل  يكون  كما  وسرواالً، 

محّددة وتصميم معين يختلف عن الفريق اآلخر.
شورتاً  الالعبين  بعض  يرتدي  مبطّن:  -شورت 
مبطناً لحماية الفخذ من اإلصابة أثناء االنزالق عند 
كالحزام  يكون  جيب  على  تحتوي  كما  القواعد، 

الرياضي.
خاصًة  مرابطاً  الالعبون  يرتدي  -المرابط: 
بالبيسبول مصنوعة من المطاط أو المعدن، والتي 

تُساعد على جّر أفضل أثناء اللعب.
مضرباً  البيسبول  مضرب  يكون  -المضرب: 
األلومنيوم  أو  الصلب  الخشب  من  مصنوعاً  دائرياً 
عــادًة  التقليدية  المضارب  وتكون  المجّوف، 
خشب  أو  تحديداً،  الدردار  خشب  من  مصنوعًة 

االلقيقب، أو الخيزران.
رياضة  المستخدمة في  الكرة  تُسّمى  -الكرة: 
البيسبول باسم »البيسبول« وتُصنع عن طريق لّف 
عن  أو  البعض،  بعضها  فوق  الخيوط  من  طبقات 
طريق لّف الخيوط فوق على كرة من الفلّين، كما 

يتّم تغطية هذه الخيوط بغطاء جلدي.
قفازات  عــادًة  الالعبون  يرتدي  -القفازات: 
فيها جيب جلدي  ويتوفّر  أيديهم،  لحماية  جلدية 
على  الالعب  لمساعدة  األول  واإلصبع  اإلبهام  بين 

إمساك الكرة بإحكام وسهولة.
ملتقط  يرتدي  الكرة:  ملتقط  الالعب  -قفاز 
مع  متصلة  بجيوب  جلدية  قفازات  عادًة  الكرة 
ومبطنة  عريضة  الجيوب  هذه  وتكون  األصابع، 

بشكٍل أفضل من قفازات الالعبين العادية.
العب  يرتدي  األول:  القاعدة  العب  -قفاز 
وعريضة  طويلة  جلدية  قفازات  األولى  القاعدة 
إلى  باإلضافة  العادية  الالعبين  بقفازات  مقارنًة 
ما  حّد  إلى  وتشبه  اإلضافية،  وحشوتها  استدارتها 
قفاز الالعب ملتقط الكرة من ناحية اتصال األصابع 

األربعة.
الكرة  ضارب  الالعب  يرتدي  الضرب:  -قفاز 
حيث  كلتاهما،  أو  يديه  إحــدى  على  قفازات 
تُساعده على اإلمساك بالكرة وتقليل الضربة على 

اليدين عند ضرب الكرة.

تُعتبر رياضة البيسبول الجماعية لعبًة وطنية في الواليات المتحدة األمريكية، وتُمّثل لدى 
الشعب األمريكي هوايًة محلية على الرغم من انتشارها في أنحاء مختلفة من العالم، حيث 
إنّها محفورًة في نسيج الحياة األمريكية لتكون لعبة أمريكا األولى، وتُمارس رياضة البيسبول 

بين فريقين يتكّون كّل واحد منهما من تسعة العبين.
بيضاء  قواعد  أربع  على  يحتوي  ملعب  في  كّل العب  يرتديها  وقفازات  بمضرب  وتُلعب 

الالعبين  بين  الكرة  تبادل  ويتّم  معيني،  شكٍل  داخل  موضوعة 
العبي  متناول  عن  بعيداً  إخراجها  ومحاولة  المضرب  باستخدام 
استعداداً  القواعد  الالعبين حول  من  كاملة  دائرة  وعمل  الدفاع 
الالعبين من مواقعهم كضاربين  تبديل  يتّم  الجري، كما  لخطوة 
هجوم والعبين دفاع بعد خروج ثالثة العبين منذ بدء المباراة، 
ويُشار إلى الفريق الفائز على أنّه الفريق الذي يُسّجل أكبر عدد 

من الركالت في تسع جوالت محّددة.
هذه الرياضة تشبه إلى حد كبير لعبة الكريكت التي تحدثنا 
عنها العدد السابق من صحيفة التصحيح )33( تستخدم مضرب 

وكرة؛ أعضاء الفريق هم الملتقفون والضاربون والرامون.

الفضاء  وإمكانات  المعلومات  نظم  أضحت 
السيبراني جزءاً ال يتجزأ من عمل جميع الشركات، 
والشخصيات العامة، وقد تحول الجزء األكثر أهمية 
معدات  من  أساسي  بشكل  السيبراني  الفضاء  في 
األكاديمية  والمؤسسات  للحكومات  تابعة  حصرية 

إلى جزء أساسي من مجتمعنا االفتراضي.
من  أساسي  بشكل  اإلنترنت  بداية  نشأت 
تابعة  وكالة  وهي  المتقدم،  البحث  وكالة  مشروع 
وكالة  اليوم  وتسمى  األمريكية،  الدفاع  ــوزارة  ل
تطوير  إلي  وتهدف  المتقدمة،  الدفاعية  األبحاث 
ففي  العسكرية؛  لالستخدامات  الناشئة  التقنيات 
وكالة  شبكة  الوكالة  هذه  أنشأت   ،1969 عام 
مشاريع األبحاث المتقدمة؛ كان الهدف منها يتمثل 
في توفير بنية تحتية لشبكة الحاسب لكي تمكن 
بعضا،  بعضها  االتصال  من  المختلفة  الجامعات 
البحثية،  باألنشطة  يتعلق  فيما  االتصال  وتسهيل 
وقد نجحت هذه الشبكة وانضم إليها المزيد من 
وفي  التالية؛  السنوات  مدار  على  الشبكية  النقاط 
عام 1973، بدأت الدول األوروبية في االنضمام إلي 
والنرويج  المتحدة  المملكة  وكانت  الشبكة،  تلك 

أولى دولتين منضمتين .
الشديد  التكامل  انتشر  ــام2004،  ــ ع فــي 
تدشين  وتم  الويب،  لصفحات  التفاعلي  للمحتوى 
حيث  ويب2.0،  ميديا  أورلي  مؤتمر  2.0في  ويب 
بين  والتعاون  التفاعل   2.0 ويب  مفهوم  عزز 
يولده  ــذي  ال المحتوى  وجعل  المستخدمين، 
فهم  تغيير  تم  ولهذا  االستخدام،  رائج  المستخدم 
األدوار؛ ألن مستخدمي اإلنترنت لم يعودوا مجرد 
إنشاء  في  فاعلون  ولكن  للمحتوى،  مشاهدين 

المحتوى.
السيبراني  التهديد  تطوير  تم  عام 1989،  في 
األول، وذلك قبل أن يقدم اإلنترنت إمكانات وصول 
واسعة جديدة خارج نطاق الجامعات، كان مبتكر 
والذي  موريس،  روبرت  األول  اإللكتروني  التهديد 
ألول  ذاتي  انتشار  آلية  دمج  كيفية  جيًدا  تفهم 
دودة حاسب؛ من خالل هذا التهديد، تم استغالل 
يونيكس،  أنظمة  في  للغاية  ضارة  برمجية  ثغرات 
لالستخدام؛  قابلة  غير  األنظمة  تصبح هذه  بحيث 
النطاق؛  واسع  هجوم  أو  تنفيذ  تم  لذلك،  ونتيجة 
الحاسب؛  أجهزة  من  العديد  تعطل  إلي  أدى  مما 
من  كبير  عدد  تطوير  تم  التالية،  السنوات  في 
الفيروسات والتهديدات السيبرانية األخرى، وبمرور 
الوقت زاد عدد التهديدات بكثرة، على الرغم من 
أن األرقام تتحرك صعوداً وهبوطاً من عام الي آخر .
السيبراني عن طريق  الفضاء  تشكيل  تم  لقد 
وشبكات  المعلومات  أنظمة  بين  البيني  الترابط 
الحاسب، مثل اإلنترنت، حيث يعزز قدرات أنظمة 
المعلومات على نطاق واسع، وتؤدي هذه الشبكات، 
وخاصة اإلنترنت، إلي مجموعة متنوعة من الفوائد 
الشركات،  واستخدامات  الشخصية  لالستخدامات 
حيث يمكن للشركات الوصول إلي عدد هائل من 
المعلومات  تبادل  ويمكنهم  المحتملين،  العمالء 

ثوان،  العالم في خالل  أنحاء  الحساسة في جميع 
وصوالً باستخدامات الذكاء االصطناعي والذي أصبح 
ينضوي ضمن استثمارات وأصول الشركات متعددة 
وأتمتة  برقمنة  بدورها  تقوم  والتي  الجنسيات، 
متفق  الستراتيجيات  وفقا  الجمهور،  مع  التواصل 
أخرى،  أحيان  في  توظيفه  يساء  قد  أنه  إال  عليها، 
علي سبيل المثال توظيفه في ترويج األخبار الزائفة 
عبر الروبوتات  النافعة أو الضارة، والتي تسعى إلي  

الجمهور بمختلف شرائحه .
في  جوجل  شركة  أصدرتها  بحثية  ورقة  في 
الشركة  حذرت  »المدا«  برنامج  حول   2022 يناير 
الدردشة  ربوتات  إلى  يتحدث  قد  البعض  أن  من 
يشاركون  قد  األشخاص  وأن  ذلك،  يعلم  أن  دون 
األفكار الشخصية مع وكالء الدردشة الذين ينتحلون 
صفة البشر، حتى عندما يعلم المستخدمون أنهم 
ليسوا بشرًا، وأقرت الورقة أيًضا أنه يمكن للخصوم 
مضللة«  معلومات  »لزرع  العمالء  استخدام هؤالء 
عن طريق انتحال »أسلوب محادثة أفراد معينين”.
روبوت  أخبار  األخيرة  اآلونــة  في  وتصدرت 
والعالمية  المحلية  اإلعالم  بوسائل  الذكي  الدردشة 
الماضي، وصرح  العام  والذي طورته شركة جوجل 
أن  جوجل  شركة  في  المهندس  ليمون«  »بليك 
حساساً  أصبح   « »المدا  االصطناعي  الذكاء  برنامج 
قيامه  على  الشركة  دفع  ما  العاطفية،  الناحية  من 
دليل  يوجد  ال  أنه  بدعوى  األجر،  مدفوعة  بإجازة 
بتلك  يتمتع  االصطناعي  الذكاء  برنامج  أن  على 

القدرة.
في مقال نشرته مجلة اإليكونوميست يعرض 
مقتطفات من المحادثات غير المسجلة مع المدا، 
الهندسة  من  نوع   - العصبية  الشبكات  بأن  جادل 
وقال  البشري،  الدماغ  تحاكي  التي  المعمارية 
»لقد  جابرييل:  براين   ،  Googleباسم المتحدث 
راجع فريقنا - بما في ذلك علماء األخالق والتقنيين 
- مخاوف »بليك« وفًقا لمبادئ الذكاء االصطناعي 

الخاصة بنا، وأبلغه أن األدلة ال تدعم مزاعمه.”
نتائج  اليوم  الكبيرة  العصبية  الشبكات  تنتج 
واإلبــداع  البشري  الكالم  من  قريبة  تبدو  مبهرة 
الهندسة المعمارية والتقنية  التطورات في  بسبب 
وحجم البيانات، لكن النماذج تعتمد على التعرف 

على األنماط - وليس الذكاء أو الصراحة أو النية.
البالغ  النمو،  هذا  أن  الي  الدراسة  وأشــارت 
على  المتزايد  باالعتماد  مدفوعاً  سيكون   ،169%
من  القنوات  متعددة  بالتجزئة  البيع  استراتيجيات 
قبل مشغلي التجارة اإللكترونية والتكامل المتزايد 

لربوتات الدردشة.
الذكاء  وممارسي  األكاديميين  معظم  ويقول 
إنشاؤها  تم  التي  والصور  الكلمات  إن  االصطناعي 
بواسطة أنظمة الذكاء االصطناعي، مثل المدا تنتج 
ويكيبيديا  بالفعل  البشر  نشره  ما  على  بناًء  ردوًدا 
من  آخر  ركن  وكل  الرسائل  ولوحات  وريدايت 
اإلنترنت؛ وهذا ال يعني أن النموذج يفهم المعنى.

جونيبر  مركز  أجراها  دراسة  وتوقعت  وسبق 

لتطبيقات  اإلجمالي  العدد  يرتفع  أن  لألبحاث 
الشات بوت التي يتم الوصول إليها عالمياً من 3.5 

مليار عام 2022 إلى 9.5 مليار بحلول عام 2026.
وقال كبير علماء مايكروسوفت والباحث في 
علوم الذكاء االصطناعي: أن المدا ليس واعياً، وهو 
 137B معلمات  مع  جًدا  كبير  لغة  نموذج  مجرد 
بيانات  من   1.56T كلمات  على  مسبًقا  ومدرب 
الحوار العام ونص الويب. يبدو وكأنه إنسان، ألنه 

مدرب على البيانات البشرية.
آالن  الرياضيات  عالم  تنبأ  الخمسينيات،  في 
والعشرين  الحادي  القرن  بحلول  أنه  في  تورنج 
االختبار  في  النجاح  من  الحواسيب  ستتمكن 
بنسبة %30 من الوقت، وقد فسره على أنه نسبة 
إلي  اآللة خداعهم، وصوال  على  الذين  المحكمين 
عناوين رئيسية صدرت عام 2014 تزعم أن »تشات 
بوت« في الجمعية الملكية بلندن نجح في االختبار، 
فيما يرى آخرون أن نسبة %50 كافية للنجاح في 
االختبار، ومع ذلك حتى إذا استطاع »تشات بوت« 
أن يخدع كل المحكمين، فإنه لن يخبر في الواقع 
أي شيء عن ذكائه، وهذا ألن  نتائج االختبار تعتمد 
كذلك على مستوى فهم المحكمين التقني، واختيار 

االسئلة مما سيؤثر في تقييماتهم .
»غالباً  البيانات-  لجمع  الذكية  اآلالت  تحتاج 
الي  تحولها  ما  وغالباً  تعمل  كي  بيانات شخصية« 
أجهزة مراقبة، بهدف االقناع، وهو نموذج األعمال 
لكثير من شركات الذكاء االصطناعي بهدف الدعاية.
لم تعد عمليات التشغيل اآللي ببساطة مجرد 
بنفسها،  القرارات  تتخذ  ما  غالباً  إنها  »أدوات«، 
مما  معقدة،  وكلها  الملكية  مسجل  منها  والكثير 
يستلزم  مما  العامة،  للرقابة  خضوعها  يصعب 
ومعرفة  الخوارزميات  مراجعة  المتخصصين  من 
الخفية،  األعمال  عن  الستار  وإزاحة  المستهدفين، 

أو رصد التحيز.
»الدردة  ربوت  مايكروسوفت  أطلقت  حينما 
من  أكثر  األمر  يستغرق  لم   ،2016 عام  في  تاي« 
عدة ساعات قبل أن يبدأ ترديد تعليقات عنصرية 
إيقافه؛  على  مايكروسوفت  أجبر  ما  تويتر،  على 
البرمجيات غير واضح في  تأثير  كذلك، فإن نطاق 

أغلب االحوال.
صفقة  ماسك  أيلون  علق  2022م،  مايو  في 
»تويتر«  شركة  لشراء  دوالر  مليون   44 قيمتها 
على  المزيفة  الحسابات  من  الكثير  وجود  بسبب 
إجمالي  من   5% نحو  إلى  تصل  والتي  الموقع، 
الشركة، وقال  لبيان  الموقع وفقاً  عدد مستخدمي 
إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، إن استحواذه 
مؤقت،  بشكل  معلق  تويتر  موقع  على  المقترح 
بأن  تفيد  تفاصيل  ينتظر  يزال  ال  أنه  ماسك  وغرد 
خمسة  من  أقل  المنصة  على  المزيفة  الحسابات 

في المئة.
برغم الفوائد التي تجلبها التكنولوجيا الرقمية 
أنها تحوي تهديدات وأخطار متنوعة، فالعديد  إال 
من المواقع والتطبيقات على شبكة اإلنترنت، مثل 

محتدماً  صراعاً  تواجه  وغيرها،  وتويتر  فيسبوك 
للحد من استخداماتها في مجال التالعب السياسي 
والتالعب  بالروبوتات،  يرتبط  ما  خاصة  والدعاية، 
واالستهداف  الزائفة،  واألخبار  بالخوارزميات، 
المخصص وغيرها، فقد سبق واستخدمت الروبوتات 
في الدعاية بما يقدر بـ%20 من المحتوى السياسي 
المنشور على تويتر خالل حملة الرئاسة األمريكية 

السابقة.
دعاية  أو  الحاسوبية  الــدعــايــة  وتــعــرف 
أو  مقصودة،  اتصالية  ممارسة  كونها  البرمجيات 
واألتمتة،  للخوارزميات  المتعمد  االستخدام  أنها 
معلومات  نشر  في  البشرية  الرعاية  من  بالتوازي 
مضللة على مواقع الشبكات االجتماعية كفيسبوك 

وتويتر وغيرها.
والتدرجية  اآللي(  )التشغيل  األتمتة  وتعتبر 
)قابلية التوسع( والسرية )التخفي(، من الخصائص 
البارزة للدعاية الحاسوبية، فهي قادرة على توزيع 
وبأسلوب  كبيرة،  بسرعة  الرسائل  من  هائل  عدد 
أو  مصدر  عن  مجيئها  أو  بصدورها  يوحي  متخٍف 
تنخرط  الشبكة، وهنا  داخل  معلنة ومحددة  جهة 
الحاسوبية  الدعاية  وتعتمد  اتجاه،  من  أكثر  في 
آلياً  المهمة  تأدية  في  االجتماعية  الروبوتات  على 
عن  الكشف  يتطلب  لذا  االنتشار؛  توسيع  بموازاة 

مصدر الدعاية في البيئة الرقمية.
استخدام  أنها  على  المتنكرة  الدعاية  وتعرض 
المدركات،  لتشكل  المقنعة  للمصادر  متعمد 
مرغوبة،  نتائج  تحقيق  أجل  من  بها  وتتالعب 
تحليل  نموذج  من  جــذوره  التعريف  ويستمد 
بــO Donnell & Jowett، كما  الخاص  الدعايات 
يعتبر الفعل الدعائي المتخفي نوعا من التالعب، 
الغموض  تكتيكات  على  مهامه  أداء  في  يعتمد 
من  شكل  وهي  آخر،  مصدر  الي  الفعل  ونسب 
أشكال الخداع المستند إلى الهوية بعكس الخداع 

المستند على الرسالة.
التي  األنماط  عدد  إغفال  يجب  ال  ختاما،ً 
الدعاية  خــالل  مــن  التنكر  بخطورة  صعدت 
الحاسوبية على الشبكات، السيما الدور الذي تلعبه 
في  الوهمية،  والحسابات  االجتماعية،  الروبوتات 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  مستخدمي  تضليل 
إلى  تهدف  التي  الدعاية  حمالت  مع  بالتزامن 
المستهدف.  المجتمع  داخل  مضلل  انطباع  تبني 
االنتخابات  حملة  تناولت  دراسة  نتائج  وبحسب 
الرئاسية األمريكية 2016م، بلغت نسبة ما أنتجته 
مجموع  من   19% نحو  االجتماعية  الروبوتات 
المشاركات المنشورة خالل الحملة، كما بلغ عدد 
الحسابات الوهمية المدارة آلياً من قبل الروبوتات 
خالل استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

نحو 13.493 حساب.

رياضة البيسبول أو »كرة القاعدة«
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فوائد حليب التين
يعتبر التين من أكثر الفواكه انتشاًرا وشهرة في العالم، وخاصة في الوطن العربي، ألنه 
ينمو في المناطق الدافئة والحارة مثل: دول البحر األبيض المتوسط   والعديد من الدول العربية 
األخرى، ويحتوي على الكثير من الفيتامينات واألمالح منها: الكالسيوم والبوتاسيوم والعديد من 
المكونات الهامة والحيوية لصحة اإلنسان، وحليب التين له قدرة قوية على عالج العديد من 

المشاكل في الجسم.
“تعزيز صحة الجهاز الهضمي، تحسين صحة القلب، انخفاض الكولسترول، منع سرطان 
القولون، عالج فقر الدم، انخفاض مستويات السكر في مرضى السكري، منع سرطان الثدي، 
الدم،  ارتفاع ضغط  منع  الدم،  ارتفاع ضغط  تنظيم  األكسدة،  بمضادات  غني  العظام،  تقوية 
زيادة القدرة على التحمل الجنسي، يعالج الربو، منع األمراض التناسلية، تقليل آالم الحلق، منع 
التنكس البقعي، تحسين صحة الكبد، ملين طبيعي فعال، عالج البواسير، منع أمراض القلب 

التاجية«

كانت هناك نملة مجتهدة، تتجه صباح كل يوم إلى 
عملها بنشاط وهمة وسعادة

متناهية  بكفاءة  تعمل  األسد  رآها  ولما  وتنجز، 
بكل  تعمل  النملة  كانت  إذا  لنفسه:  قال  إشراف؛  دون 
هذه الطاقة دون أن يشرف عليها أحد؛ فكيف سيكون 
بتوظيف  قام  وهكذا  مشرفاً؟  لها  عينت  لو  إنتاجها، 
ً؛ فكان أول قرار  الصرصار مشرفاً عاماً على أداء النملة 
هو: “وضع نظام للحضور واالنصراف، توظيف سكرتيرة 
لكتابة التقارير؛ عين العنكبوت إلدارة االرشيف ومراقبة 

المكالمات”.
تطوير  منه  وطلب  الصرصار  بتقارير  األسد  ابتهج 
المعطيات  تحليل  بيانية،  بإدراج: “رسوم  التقارير  هذه 
فاشترى  القادم«؛  اإلدارة  مجلس  اجتماع  في  لعرضها 
الذبابة مسؤولة عن قسم نظم  الصرصار كمبيوتر عيَّن 

الجوانب  كثرة  المجتهدة  النملة  كرهت  المعلومات؛ 
كانت  التي  واالجتماعات  الجديد،  النظام  في  اإلدارية 
بوجود  األسد  شعر  وعندما  والمجهود،  الوقت  تضيع 
مشكلة في األداء قرر: “تغيير آلية العمل، تعيين الجرادة 
لخبرتها في التطوير اإلداري«.. فكان أول قرارات الجرادة: 
تعين  تم  الموظفين،  لراحة  سجاد  شراء  أثاث،  “شراء 
اإلستراتيجيات  وضع  في  لمساعدتها  شخصياً  مساعداً 
األسد  راجع  أن  وبعد  الميزانية«،  وإعداد  التطويرية 
تكلفة التشغيل وجد أن من الضروري تقليص النفقات 
وتحقيقاً لهذا الهدف عيّن البومة مستشاراً مالياً؛ وبعد 
الوضع لمدة 3شهور رفعت تقريرها  البومة  أن درست 
إلى األسد توصلت فيه إلى أن القسم يعاني من تكدس 
العمالة الزائدة.. فقرر األسد فصل النملة! هذا المعني 

الحقيقي إلعادة الهيكلة.

األسد والنملة والهيكلة اإلداريةقصة قصيرة

 باإلنجليزية Coma كومه، وتعني باليونانية النوم العميق، 
هي حالة فقدان وعي عميقة، ال يمكن للفرد خاللها أن يتفاعل 
للمؤثرات  االستجابة  أيًضا  يمكنه  وال  به،  المحيطة  البيئة  مع 

الخارجية.
الشبكي؛  التنشيط  نظام  عمل  بفشل  الغيبوبة  تتميز   
الشخص الواقع تحت تأثير الغيبوبة هو شخص على قيد الحياة، 
لكنه ليس نائًما.موجة نشاط الدماغ لشخص في غيبوبة تختلف 
كثيرًا عن تلك لدى شخص نائم، يمكنك إيقاظ شخص من النوم، 

لكن ال يمكنك إيقاظ شخص من حالة غيبوبة.

الغيبوبة 

ضوء  ظهور  الصينيون  شاهد  1054م  عام  في 
النجوم  كل  من  أسطع  كان  السماء،  في  ساطع 
لكنه  نجم جديد؛  أنه  السماء؛ ظنوا  في  الموجودة 
كان عكس ذلك تماًما؛ وضل هذا الضوء يظهر في 

النهار لمدة ثالثة أسابيع، وفي الليل لسنتين.
كان  أنه  الحديث  العصر  في  اكتشف  وقد 
ولد  وقد  األعظم(؛  )المستعر  نوفا  سوبر  انفجار 
هذا االنفجار نجم نابض )نجم نيوتروني( سمي بــ 
في  مرة   30 النجم  هذا  ويدور  السرطان(؛  )نباض 
يعرف  ما  االنفجار  هذا  نتيجة  نشأ  وأيًضا  الثانية؛ 
اليوم بسديم السرطان أو مسييه 1 أو إن جي سي 
1952م، ويبلغ نصف قطره 5.5 سنة ضوئية؛ ويقع 

في كوكبة الثور؛ ويبعد عن األرض مسافة »6523« 
سنة ضوئية.

ويتمدد هذا السديم نحو الخارج بسرعة 1500 
لهذا  الصور  من  العديد  أخذت  وقد  ضوئية؛  سنة 
تحديد  تم  البطيء؛  تمدده  مالحظة  دون  السديم 
التحليل  مع  التمدد  زاوية  بمقارنة  التوسع  سرعة 
يقع  شمسية؛  كتلة   11-9 كتلته  وتبلغ  الطيفي؛ 
سديم السرطان بميل مقداره 1.5 درجة عن مسار 
الكواكب  وأحيانًا  القمر  أن  يعني  وهذا  الشمس. 
الرغم  السديم على  أن تحجب هذا  األخرى يمكن 
من أن الشمس ال تحجبها، لكن يمكن أن تمر هالتها 

من أمامه.

سديم السرطان 


