
إضـاءة

باعتباره  العلم  عن  نتحدث  دوًما  نحن 
اليمني،  المجتمع  لبناء  الحصين  الحصن 
الوطن  أبناء  وكل  األوطــان،  تبنى  فبالعلم 
الجامعات  خرجي  على  كبيرة  أماالً  يعلقون 
المعارف  اكتساب  فرصة  على  حصلوا  الذين 
الجيل  بناء  على  نركز  العلمي...  والتحصيل 
الجديد بناًء نوعًيا٫ وأن نغرس القيم الفاضلة 
العنف  الوطنية٬ ورفض  واالستقامة والوحدة 
والتعصب األعمى٬ فالجيل الجديد ينبغي أن  
الماضي  وإرث  رواسب  كل  من  خالياً  يكون 
واإلخالص  المودة  على  يبنى  وأن  البغيض٬ 
ونبذ البغضاء والكراهية من أجل بناء مجتمع  
يمني  موحد  العقيدة  والمبادئ ومبني على 
وطن  ومبادئ  الصافية٬  اإلسالمية  العقيدة 
الـ26 من سبتمبر والـ14من أكتوبر والـ22من 

مايو.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح
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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.

الشباب بني أعباء الحارض ومسؤوليات المستقبل

وتم  فيها٬  يكونوا طرًفا  لم  كاهلهم قضايا وأحداث  أثقلت  اليمن  شباب 
استغالل براءتهم وبياض صفحاتهم وطاقاتهم من قبل قوى الصراع على النفوذ 
والسلطة.. دفع البعض حياتهم في االشتباكات والمواجهات العسكرية بأكثر من 
جبهة وتحت أكثر من مبرر، والبعض تعرض لجرعات كثيفة من أيديولوجيات 
التعليم  من  حرم  آخر  وجزء  مستنقعها،  في  فغرق  دخيلة  وثقافات  مسمومة 
ونشاطه  جهده  وحرف  عائلته  مسؤوليات  عبء  وتحمل  إلهامه  مصدر  وفقد 
التأهيل  فرص  غابت  يعول..  ومن  له  العيش  لقمة  توفير  في  والكد  للعمل 
والشجعان  لألبطال  البشري  االستنزاف  الدولة٬ وكثر  بغياب  والبناء  والتدريب 

في ميادين المعارك التي لم تفد الشعب ولم تنفع الوطن.
عن  الدفاع  واجب  مع  التعاطي  في  معايير  ازدواجية  هناك  وبالمناسبة 
الشر  لعدم وصول  وطني  درع  وخلق  والتحصين  الحماية  هو  الدفاع  الوطن، 
واستفزاز  التخريب  في  والمشاركة  التسبب  وليس  والوطن،  للشعب  والضرر 
الخارج وجلب األعداء للنيل من الشعب وتخريب المنجزات وانتهاك السيادة 

الوطنية.
العدوان واالستهداف  الجزء األكثر ضرر في معادلة  الحوثية  المليشيات 
لليمن أرضا وإنسانا؛ كونها الداعي والجالب والمبرر للتدخل الخارجي من جهة، 
من  وأخواتها  لوالها  الداخل..  في  ومسخ  تخريب  ومعول  هدم  أداة  ولكونها 
االقليمية  القوى  من  ُمغرِض  تدّخل  ما  اإلخوان(  تفريخات   ( وداعش  القاعدة 
والدولية.. الحوثية واإلخوان واالنفصاليين )اللقاء المشترك( هم الشر المستطير 
الذي أضر باألمن واالستقرار والتنمية، وإيقاف مشروعهم التخريبي االنتقامي 

واجب الجميع بدون استثناء.
االحتياجات الفردية والجماعية للشباب تتمثل بالرعاية والتعليم واستغالل 
ومبادرات  ودورات  برامج  وخلق  المجتمع،  خدمة  في  والقدرات  الطاقات 
وأنشطة وفعاليات وندوات وورش تهدف باألساس لتعريف الشباب بما لهم 
ومستقبلهم؛  وحاضرهم  ووطنهم  وشعبهم  ومجتمعهم  أنفسهم  نحو  وعليهم 
وقدراتهم  مهاراتهم  واستكشاف  واالزدهار،  والتقدم  والتنمية  البناء  أجل  من 
الفطرية والِجبلّّية والعمل على صقلها وقولبتها وتوجيهها في الطريق السليم 
والخط المستقيم لتواكب االحتياجات الحياتية الزمانية والمكانية وتتواءم مع 
االستراتيجيات الخاصة بالدولة أو نخبة الحكماء الذين يقدمون المصلحة العليا 

للشعب والوطن على المصالح اآلنية والذاتية.
ولديه  واالعتدال  بالوسطية  يتمتع  شباب  نجد  وعادلة  منصفة  وبنظرة 
رؤية نافذة وصائبة يحاول جاهًدا تشكيل حضور وفعل إنقاذي وينتمي جغرافًيا 
انتماًء  العام  الشعبي  للمؤتمر  منتمًيا  أو  مستقال  وسياسًيا  الوطن،  ربوع  لكل 
فكريًا ووطنًيا بدون البطاقة العضوية؛ ألنه استقرأ كل األحزاب وبرامجها ورأى 
فانتمى  المشينة،  والسلوكيات  البراقة  األدبيات  بين  منها  تعاني  التي  الفجوة 
والتعايش  والبناء  بالمنجزات  الوطني  تاريخه  المكتظ  الكبير،  الوطن  لحزب 
وتحت  الوطني  البناء  يكمن  أين  الحيرة  يعاني  يزال  ال  والبعض  والسالم٬ 
والتوجيه  للتبصير  يفتقرون  وهؤالء  راحلته٬  وينيخ  فرسه  يربط  مسمى  أي 
العام  المؤتمر الشعبي  بأيديهم ودمجهم مع شباب  الحقائق واألخذ  وإيضاح 
وشباك  مصائد  في  وقع  من  أما  والعملية..  الميدانية  والبرامج  األنشطة  في 
القوى الظالمية وااليديولوجيا فيحتاج برامج حوارية مفتوحة وشفافة ومعلنة 
من  النتشالهم  واألدلــة  والبراهين  الحجج  على  تقوم  ونقاشات  ومناظرات 
علمي  بشكل  وتحذيرهم  الصواب  لجادة  وإعادتهم  والفتنة  الشرور  مستنقع 
من مغبة استمرارهم في درب الغي والضالل واالنحراف٬ فال وهم “الوالية أو 

الخالفة” يُسِمن ويُغني، بل البقاء للوطن وبُناتِه وحماته.
التأهيل  في  والطاقات  الجهود  بذل  عليهم  يتوجب  بدورهم  والشباب 
التطورات،  ومواكبة  المستجدات،  ومتابعة  العلم٬  بأسباب  واألخذ  الذاتي، 
وتملك وسائل البحث العلمي ومناهجه واقتراباته وأدواته ليتسنى لهم الوصول 
بالصواب،  والعمل  اإليجابي،  والتأثير  الفعل  ومحاولة  الواقع  وتقييم  للحقائق 
لما  البصيرة  بعين  والنظر  المتغيرات٬  اختبار  في  والحكمة  العقل  واستخدام 
يحقق األمن االجتماعي والنفسي والغذائي والمائي والطاقوي، ويصنع التقدم 
والوالءات  داخلًيا  والصغيرة  الضيقة  المشاريع  عن  بعيًدا  واالزدهار  والنماء 

والتبعية الخارجية المستهدفة حاضر ومستقبل وخيرات الوطن.
خارج  وتفاهمهم  بعضهم  مع  الشباب  وتكاتف  صدق  بأن  مراًرا  ونؤكد 
أروقة ودهاليز وأوكار البغاة والطغاة والغزاة: سيقلب الطاولة على كل القوى 
حريته  والوطن  للشعب  وسيعيد  والخارج٬  الداخل  في  وأذيالها  الظالمية 
واستقالله وحقه في اختيار قياداته وسلطاته عبر صناديق االقتراع دون جبر 

أو فرض أو إكراه.
والمعتقلين،  لألسرى  والحرية  للوطن،  المجد  اليمنية،  الجمهورية  تحيا 

والشفاء للجرحى٬ والرحمة والخلود للشهداء.
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في  2022م  يونيو  في  انعقدت  التي  الناتو  قمة  كانت 
مدريد، حدثا تاريخيا بكل المقاييس ردا على التدخل الروسي 
مفهوم  عن  النقاب  الناتو  حلف  كشف  حيث  أوكرانيا٬  في 
إلى  لالنضمام  والسويد  فنلندا  ودعا  جديد،  قوي  استراتيجي 
الحلف٬ إنها لحظة تاريخية للبلدين المحايدين تقليديا وبيان 

رئيسي لسياسة »الباب المفتوح« للحلف.
معاناة  األكثر  للبلدين  الغامض  المصير  فإن  ذلك  ومع 
أوكرانيا  من  كل  في  األفق  في  يلوح  الروسي  التدخل  من 
الحلف خالل  في  بالعضوية  الدولتان  وعدت  وقد  وجورجيا٬ 
تزال  الناتو عام 2008 في بوخارست برومانيا، ال  قمة حلف 
كلتاهما خارجه.. واآلن، فإن الخسائر البشرية والمادية الهائلة 
الناجمة عن الحرب في أوكرانيا قد وضعت وعود حلف شمال 
وضع  في  شاملة  بإغاثة  المحققة  وغير  الموسعة  األطلسي 
مخز ال يمحى. وبسبب الغموض الذي حجبته الجوانب الفنية 
الغامضة، كان من الواضح أن فشل الحلف في تزويد أوكرانيا 
للعضوية كان دعوة غير مقصودة،  وجورجيا بمسار ملموس 

لكن يمكن التنبؤ بها إلى الهجوم الروسي.
فإن  باستماتة؛  وطنهم  عن  األوكرانيون  يدافع  وبينما 
الفقر األخالقي واالستراتيجي النضمام أوكرانيا المؤجل أصبح 
مكشوفًا٬ ويتعين على حلف شمال األطلسي وأعضائه اآلن أن 
يدركوا تكلفة النهج السلبي، وأن يعيدوا التفكير في الغرض 
التأسيسي للحلف٬ لم يكن المقصود من الكتلة أبدا أن تكون 
ناديا ريفيا حصريا لألغنياء واألقوياء، بل كانت مرفأ للضعفاء 

والمعرضين للخطر، ويجب أن تكون مرة أخرى.
في إبريل الماضي، بينما كان العالم يراقب االنتخابات 
على  المفجعة  اإلنسانية  األزمة  فرأى  المجرية،  البرلمانية 
حدود أوكرانيا مع المجر وسلوفاكيا، وأطفاال سافروا مسافات 
طويلة مع أسرهم، وهم يمسكون بتذكارات الوطن الصغيرة، 
عبر  ذهابا  سافروا  الذين  األوكرانيين  الفضائيات  عبر  ورأينا 
المدن  إلى  األوروبي  االتحاد  اإلمدادات من  الحدود، وجلبوا 
قدرا  يقدمون  المتطوعين وهم  وإنسانية  األوكرانية،  الغربية 

من الراحة والترحيب بالالجئين المتعبين الذين وصلوا أخيرا 
نره  لم  ما  لكن  األوروبي٬  االتحاد  على حدود  األمان  بر  إلى 
الخط  إلى  تشير  جغرافية  صروح  أو  كبيرة  حواجز  أي  هو 
الذي يخاطر فيه الناتو، من جانب، بحرب نووية للدفاع عن 

أعضائه٬ وعلى الجانب اآلخر في أوكرانيا  لن يحدث ذلك.
مع  التعامل  يتم  ــا،  وأوروبـ المتحدة  الــواليــات  في 
األوروبية  القارة  وبقية  الناتو  بين  الحدود  حول  المناقشات 
أنها قدر  للتغيير جغرافيا كما لو  أنها سمات غير قابلة  على 
محتوم، وكما لو أن بعض الدول والشعوب تمنح القدر اإللهي 
ما  وغالبا  النادر٬  األطلسي  األوروبي  للمنتخب  االنضمام  في 
الحرب  التي سبقت  الفترة  في  اتخذت  التي  القرارات  كانت 
مبررة  أمنية  تقديم ضمانات  أو  الحيوية  المساعدات  بغرض 
على أساس عدم عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، على الرغم 
الرغم  أنه لم يتم توفير مسارات ملموسة للحلف، على  من 

من إعالن عام 2008.
كثيرا ما كانت الفكرة القائلة إن أوكرانيا وجورجيا غير 
مستعدتين أو غير قادرتين على تلبية المعايير الفنية لحلف 
الناتو في أي وقت من  الناتو حجة إشكالية. لم يضع حلف 
األوقات معايير تقنية صارمة للعضوية -معايير واضحة وقابلة 
بذلك  القيام  يؤدي  أن  الممكن  وكان من  للدخول-  للتحقيق 
إلى المخاطرة بأوكرانيا وجورجيا في اجتياز الحشد، مما قد 

يحرج البلدان التي كانت تعارض بشكل قاطع انضمامهما.
من الناحية الواقعية، كان توسيع حلف شمال األطلسي 
دائما قراًرا سياسيا٬ وقد تم إدخال تركيزات أكثر حداثة على 
لتضخيم  الباردة  الحرب  بعد  والعملية  التقني  »االستعداد« 
للقيم  حامل  إلى  الباردة  الحرب  حصن  من  الناتو  تحول 
األوروبية األطلسية وإدارة الطلب المزدهر في أوروبا الشرقية 

على العضوية.
أوروبا  في  للسالم  موسكو  تهديد  أصبح  اليوم،  ولكن 
واضحا جدا مرة أخرى وبشكل مدمر في أوكرانيا، وكذلك في 
أن  األطلنطي  شمال  لحلف  ينبغي  ذلك،  على  وردا  جورجيا٬ 

يتغير مع المشهد االستراتيجي عندما تحترق أوكرانيا وغيرها 
من الشركاء المهددين.

فمع التوسع العدواني، يعتبر حلف الناتو عموما أشبه 
بالحديقة ذات األسوار٬ معقال محميا للسالم النسبي واالزدهار 
تُجبُّ  السمعة  هذه  فإن  ذلك،  ومع  التنبؤ٬  على  والقدرة 
الثورة االستراتيجية الزلزالية التي مثلها تأسيس الناتو وتوسعه 
السوفيتي  التوسع  ومواجهة  النووي  العصر  في  بقوة  المبكر 
القرن  من  األول  النصف  في  مروعتين  قاريتين  حربين  بعد 
هياكل  إنشاء  إلى  المتحدة  الواليات  حيث سعت  العشرين، 
لوقف الدورات المدمرة في أوروبا من حرب القوى العظمى٬ 
وفي مواجهة الخطر الحقيقي لإلمبريالية السوفيتية والحرب 
األطلسي مالذا  أنشأ حلف شمال  المحتملة،  الثالثة  العالمية 

محميا حول أكثر بلدان أوروبا تهديدا وفقرا.
من  فقط  واحد  عام  قبل  ترومان  هاري  الرئيس  وقال 
الحرة في  الدول  األطلسي »إن تصميم  تأسيس حلف شمال 
أوروبا على حماية نفسها سيقابله تصميم متساو من جانبنا 

على مساعدتها«.
وإلنشاء الجنة القائمة على القواعد في أوروبا الحديثة، 
مواجهة  في  خطا  حلفائها  وأقرب  المتحدة  الواليات  رسمت 
الرغم  وعلى  ذلك٬  من  مزيد  ال  وقالت:  السوفيتي،  التوسع 
من عناء الحرب والمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة اإلعمار، 
العسكرية وتصميمهم  قوتهم  األطلسي  جمع مؤسسو شمال 
السياسي، فضال عن المخاطرة بحرب عالمية ثالثة في الدفاع 

عن أوروبا.
لم تكن البلدان التي انضمت إلى االتحاد األوروبى هي 
جميع القوى العسكرية من الدرجة األولى، أو الديناموهات 
منها  العديد  وكان  المستقرة،  الديمقراطيات  أو  االقتصادية، 
اقتصاديا،  ومكسورا  عسكريا،  ومستنزفا  سياسيا،  مستقر  غير 
ديكتاتوريات  كانت  وإسبانيا،  البرتغال  مثل  منها،  والعديد 
عسكرية٬ المقاتلون القاريون الرئيسيون في الحرب العالمية 
الثانية - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - دمروا حرفيا بسبب الحرب 

واستغرقوا عقودا للتعافي.
الناتو  وأعضاء  المتحدة  الواليات  تجادل  لم  ذلك،  ومع 
أوراق  تقلبات  حول  نهاية  ال  ما  إلى  ــرون  اآلخ األصليون 
أو استيعابه لمختلف  المهدد  الديمقراطية للشريك  االعتماد 
الدول  عموما  وقبلوا  العسكرية٬  أو  التقنية  اإلصالحات 
الغربي٬  إلى حماية واشنطن وتوجهها  التي سعت  األوروبية 
لم يكن هذا بسبب الالمباالة الغربية بالديمقراطية، بل كان 
اعترافا بأن التحول الديمقراطي في ظل تهديد سوفيتي وشيك 
أجندة  ابتلعته  الذي  البلد  أساسي، وأن  كان مستحيال بشكل 
موسكو اإلمبريالية ليس لديه فرصة لتقرير المصير الحقيقي 

- ناهيك عن الديمقراطية.
وبالحديث عن هدف حلف الناتو، فإن الواليات المتحدة 
آتشيسون،  دين  الخارجية  وزيــر  بحسب  وصفت  ــذاك  آن
المشروع بأنه »مصمم للمساهمة في استقرار ورفاهية الدول 
األعضاء من خالل إزالة الشعور المؤرق بانعدام األمن« الذي 

تشكله التوسعية السوفيتية.
استغرق األمر بعض الوقت، لكن االستراتيجية حصدت 
والواليات  األطلسي  شمال  حلف  مظلة  وتحت  ثمارها٬ 
وإضفاء  العظمى،  القوى  حرب  تجنب  تم  النووية،  المتحدة 
االتحاد  وتفكيك  وازدهارها،  أوروبا  على  الديمقراطي  الطابع 
السوفييتي وعالمته التجارية االستعمارية، ما أدى إلى تحرير 

عشرات الماليين من الناس.
العسكرية  النزعة  خضم  أخرى  مرة  روسيا  دخول  ومع 
شمال  حلف  تأسيس  رافقت  التي  الظروف  فإن  التوسعية، 
األطلنطي مألوفة للغاية٬ إن التدخل الروسي في قلب أوروبا 
حقيقة ال جدال فيها- كما تشهد بوضوح األراضي األوكرانية 
الغارقة في الدماء- وليس هناك سبب لالعتقاد أو توقع توقف 
المعمعة  هذه  ظل  وفي  إيقافها  يتم  لم  إن  حتى  موسكو 

مستحيل.

حلف الناتو ومآالت سياسة الباب المفتوح

الوثائق عن فساد  المؤيد بعض  حين نشر عبدالرحمن 
مباشرة٬  السجن  في  به  الزج  تم  بصنعاء  الحاكمة  العصابة 
وال  برنامجه  في  الوثائق  عشرات  ينشر  العماد  محمد  بينما 
أحد يعترض٬ محمد العماد هو يد محمد علي الحوثي الذي 
عجز عن اختراق المؤسسة القضائية المحمية بسلطة الدستور 
والحق  كاملة  استقاللية  بموجبه  منحت  الــذي  والقانون 
بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس القضاء والمحكمة العليا دون 
فما  المنتخب  الجمهورية  رئيس  من  حتى  أحد  من  التدخل 

بالك بالمشاط.
القاضي  قتل  منه  الهدف  يكن  لم  المخطط  أن  وربما 
حمران، ولكنه كان مجرد محاولة لتخويفه وهو ما سينعكس 
على بقية القضاة بعد أن عجزت عصابة االنقالب عن تطويعهم 
بالعمل لصالحها٬ ثم سيعملون على احتواء الموقف بالصلح 
لكنهم كلفوا من ال يحسن التدبير٬ أو أنهم أّمُنوا المختطفين 
أن ذلك سيسهل  منهم  يقيناً  بقتله  الضوء األخضر  ومنحوهم 
األعلى  القضاء  مجلس  من  بالنيل  مبتغاهم  تحقيق  عليهم 
وتشويهه ووصم قيادته بالفساد ونهب أموال الناس، وهز ثقة 

أعضاءه ليحتموا بهم.
ثم سيعلنون أن ما حدث كان مجرد جريمة نتيجة خالف 
إنصاف  في  القاضي  لتعنت  »الفاسد«  والقاضي  المجرم  بين 
من يحتكمون إليه خارج المحكمة وعدم رده حقوقهم٬ وهي 
التي  الحجة  العدلية، ونفس  اللجنة  بها  التي تأسست  الحجة 
يروج لها ويتبناها العماد في صفحته وقناته من قبل الجريمة 

بفترة، وهو ما أكده في ظهوره الخاص بهذه القضية بضرورة 
تسليم القضاة واحتكامهم للجنة العدلية.

يقف  بمن  منه  وعي  دون  ضمني  باعتراف  أشبه  وهو 
الفترة  في  سعى  التي  اللجنة  هذه  الجريمة٬  وخلف  خلفه 
الماضية محمد علي الحوثي من خاللها إلى سلب صالحيات 
خالله  من  ليمرروا  موازي،  كيان  بإنشاء  القضائية  السلطة 
دون  والخاص  العام  للمال  ومصادرة  أحكام  من  يريدون  ما 
حسيب أو رقيب٬ ولكنهم عجزوا وتصدى لهم جدار السلطة 
السور  بنخر  العماد  محمد  الفأر  فكلفوا  المتين٬  القضائية 
ينفذوا  أن  حمران  القاضي  خصوم  لبعض  وأوعزوا  وتشويهه٬ 
الساحر٬  انقلب على  السحر  الجريمة بعد تطمينهم٬ غير أن 
القضائية  المؤسسة  تماسك  من  الشهيد  القاضي  دم  وزاد 
وخيب الله مساعي الكهنة٬ وتم إعالن إضراب شامل في كل 
األجهزة القضائية وهي أول خطوة نقابية جريئة بهذه القوة 
تواجه العصابة االنقالبية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء 

وبقية المحافظات.
صنعاء  في  ترتكب  جريمة  ال  أن  يعلم  جميعنا  ختاماً: 
وبهذا الحجم مالم يكن هناك تنسيق وضوء أخضر من كبراء 
الحوثية٬ كون األجهزة األمنية في صنعاء تحكم قبضتها على 
إال  للمجرم  المصور  الفيديو  إظهار  سرعة  وما  شــيء..  كل 
عين  من  أوضح  األمر  خلفه..  يقف  عمن  للتغطية  محاولة 

الشمس٬ والمجرم الحقيقي معروف وطليق.

كل  عقل  في  يــدور  المواطنين،  بين  متداول  ســؤال 
مواطن، هذا السؤال لم يأِت من فراغ؛ بل جاء بعد اإلخفاقات 
الحكومية المتكررة في تحسين األوضاع المعيشية، وتخفيف 
تردي  بسبب  يطاق؛  ال  حًدا  وصلت  التي  الشعب  معاناة 
األوضاع، فالمواطن يعيش في حيرة من أمره؛ حيث لم يعد 

يعرف من سينقذه مما هو فيه.
بسبب  الشديد  القلق  من  حالة  يعيش  المواطن  اليوم 
والغالء  األسعار  وارتفاع  واالقتصادية،  األمنية  األوضاع  تردي 
والحكومة  الرئاسي  والمجلس  به،  يفتك  وحشا  بات  الذي 
يلعبان دور المتفرج فقط، غالء فاحش في السلع االستهالكية 
وانقطاع الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية وتدهور العملة.

عليه؟  هو  مما  المواطن  ينقذ  من  السؤال  أكرر  وهنا 
المواطن  أنقذوا  وطني:  في  قرار  صاحب  لكل  هنا  والتمني 
كونه أساس المجتمع وابحثوا عن الحل لديكم وتداركوه، ألن 

الوضع بات مخجال بسبب أداءكم الركيك، وإن كان هذا الواقع 
للمناصفة الحكومية فاعلموا أن اليمنيين باتوا ساخطين على 
مقولة  نستذكر  وهنا  باتوا ضحية٬  لكونهم  المناصفة  حكومة 
»اتقي شر الحليم إذا غضب« وقتها سوف لن نجدكم ال في 

الحكومة وال في الوطن.
السياسي  المشهد  والمتصدرين  السياسيين  من  البعض 
هم سبب نكبتنا٬ وما حصل بنا ويزايدوا بالسعي للمصالحة، 
وهم من أشعلوا فتيل الفتنة، يقيمون بفنادق العالم الفخمة، 
يركبون مقاعد الدرجة األولى، سرقوا األموال من البنوك عبثوا 
في الوطن وبمقدراته وبأرواح أبنائه التي زهقت، فيما ينعم 
المغرب  منتجعات  في  استجمام  برحالت  وأسرهم  بعضهم 
وتركيا وشرم الشيخ، فكيف سنحاكم هؤالء الذين سرقوا ونهبوا 

وكذبوا على شعب وطني فمن ينقذ المواطن والوطن مًعا؟

زخم إعالمي كبير منقطع النظير يحتفي بالذكرى الـ40 
لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، حزب البناء والتنمية والنهضة 
والمساواة  والديمقراطية  الريادة  حزب  والكرامة،  والحرية 

والعدالة، حزب الشعب الكبير أرًضا وإنسانًا.
المباركة،  والوحدة  والعراقة  العمالقة  المنجزات  حزب 
واالعتدال،  والوسطية  واالزدهار  والرخاء  واالستقرار  واألمن 

والرؤية الوطنية الواضحة٬ الحزب الرائد واألكثر وجوًدا ورصيًدا 
وحضوًرا على الساحة.

وكل  وجسده  الشعب  روح  العام  الشعبي  المؤتمر 
والقبيلة  والدولة  الشعب  وهو  وموروثه،  وقيمه  مفاهيمه 
والربان  السفينة  هو  العامة..  والسكينة  األمن  وهو  والجيش 
والتاريخية خالل  الوطنية  المسؤولية  الذي حمل على عاتقه 
أربعين عاًما من تأسيسه، الحزب الذي ال يجهله أحد، ويشهد 
اليمن من  انتشال  القادر على  له أعدائه قبل أصدقائه، وهو 
محنتها، هو رهان الشعب الوحيد لتحقيق تطلعاته واستعادة 

دولته.
واألدوار  التعريفات  كل  عن  التعبير  نستطيع  لن 
الزعيم  المؤسس  بقيادة  تحققت في عهده  التي  واالنجازات 
الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله تغشاه، لكننا سنكتفي 
المؤتمرية  القيادات  كل  ونهنئ  الذكرى  هذه  في  بالتذكير 
المناسبة  هذه  في  وقواعدها  ومراكزها  مراتبها  بمختلف 

العظيمة.
صفوفهم  ولملمة  جهودهم  لتوحيد  ندعوهم  كما 
ليتسنى لهم القيام بواجبهم تجاه وطنهم وشعبهم٬ وقد حان 
ويعول  لكم  يحتاج  والشعب  الوطن  بدورهم،  للقيام  الوقت 
بكل  الدولة  بكم..  ظنه  حسن  عند  فكونوا  الكثير؛  عليكم 
الحزب  هذا  سياسة  تفتقد  وسلطاتها  ومفاصلها  مؤسساتها 

الرائد والعريق.. ودمتم ودام الوطن.

أ/زين العابدين الضبيبي

أ/فالح أنور

عبدالله المشولي

محاولة تدمري ما تبقى من القضاء

األمريكية  المتحدة  الواليات  حكومة  من  كل  تدرس 
النفط  أسعار  ارتفاع  لمعالجة  سياسات  السبع  ومجموعة 
والتضخم في آن واحد، فضالً عن سيطرة روسيا على أسواق 
لتصدير  المقترح  األمريكي  الحظر  فإن  ذلك،  ومع  الطاقة٬ 
النفط الخام لن يؤدي إال إلى تقليل التضخم، وبدالً من ذلك 
قد يكون له تأثير معاكس يتمثل في زيادة أسعار البنزين في 
الواليات المتحدة بالفعل٬ وبدالً من ذلك، ستعتمد تأثيرات 
الجهات  من  قليل  عدد  على  السبع  مجموعة  أسعار  سقف 
نهاية  في  والهند؛  والصين  روسيا  وهي  الرئيسية،  الفاعلة 
المطاف قد تنخفض مستويات األسعار، ليس بسبب تدخل 
االنكماش  من  المتزايدة  المخاوف  بسبب  ولكن  الحكومة، 

االقتصادي.
لن  األمريكية  الخام  النفط  صــادرات  حظر  أو  فكبح 
البنزين  يزيده٬ يعتمد سعر  التضخم وقد  تقليل  يساعد في 
والديزل في الواليات المتحدة على أسواق الطاقة العالمية، 
الواليات  تصدر  األمريكية..  المحلية  السوق  فقط  وليس 
من  يوميًا  برميل  ماليين  ثالثة  نحو  المتوسط  في  المتحدة 
الصادرات،  هذه  قطع  تم  إذا  أنه  يعني  مما  الخام،  النفط 
ما  العالمية،  األسواق  في  المعروض  في  انخفاض  فسيحدث 

قد يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط.
بأن أسعار غرب تكساس  الصناعة  اعترف بعض خبراء 
األمريكي-  الخام  للنفط  الرئيسي  المعيار   -)WTI(الوسيط
أسعار  فإن  ذلك،  ومع  الصادرات٬  حظر  تم  إذا  تنخفض  قد 
األسعار  تعكس  المتحدة  الواليات  في  البترولية  المنتجات 
الواليات  من  الخام  النفط  صادرات  انخفضت  إذا  العالمية٬ 
أسعار  ترتفع  فقد  العالمي،  العرض  وانخفض  المتحدة 

المنتجات نتيجة لذلك.
االختالفات  الخام  النفط  صادرات  حظر  يتجاهل  كما 
حد  إلى  المتحدة  الواليات  تصدر  الخام٬  النفط  أنواع  بين 
مصافي  تحسين  تم  حين  في  الخفيف،  الخام  النفط  كبير 
ساحل الخليج لمعالجة الخام الثقيل الذي يحتوي على نسبة 
عالية من الكبريت.. تعمل مصافي التكرير األمريكية بالفعل 
بالقرب من طاقتها الكاملة، لذا قد ال تساعد زيادة إمدادات 
النفط الخام األمريكية٬ باإلضافة إلى ذلك، حتى لو كان هناك 
حظر على صادرات النفط الخام األمريكية، فلن يتم تطبيق 
مثل هذا الحظر حاليًا على منتجات النفط المكرر٬ وسيؤدي 

العالمية  الندرة  زيادة  إلى  المكررة  المنتجات  تصدير  حظر 
للمنتجات المكررة، ومن المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار 

منتجات البنزين والديزل األمريكية.
زيادة  إلى  أيًضا  الخام  النفط  صادرات  وسيؤدي حظر 
العجز التجاري للواليات المتحدة٬ وسيؤدي فرض حظر على 
صادرات النفط الخام إلى إزالة منفذ تصدير لمنتجي المنبع 
وقد يؤدي بهم إلى وقف اإلنتاج؛ وبالتالي، فإن االنخفاض في 
إنتاج النفط الخام األمريكي سيؤدي إلى انخفاض في صافي 
والمنتجات  الخام  النفط  من  المتحدة  الواليات  صــادرات 
للواليات  التجاري  العجز  زيادة  إلى  يؤدي  مما  البترولية، 
المتحدة٬ ومن المرجح أيًضا أن يؤدي انخفاض إنتاج النفط 
اعتماًدا  أكثر  المتحدة  الواليات  جعل  إلى  األمريكي  الخام 
الستعادة  كحاجة  الطويل  المدى  على  األجنبي  النفط  على 
اإلنتاج األمريكي المفقود٬ ومع ذلك، يمكن تعويض االعتماد 
المتزايد على النفط األجنبي إذا حلت الطاقة المتجددة محل 

االنخفاض في إنتاج النفط الخام المحلي.
ارتفاع  إلى  سيؤدي  بالطبع  النفط  إمدادات  انخفاض 
األسعار العالمية، وفي نفس الوقت يضر بالمستورد الصافي 
عائدات  ويفيد روسيا، حيث شكلت  األوروبي،  االتحاد  مثل 

النفط والغاز ٪45 من ميزانيتها الفيدرالية في عام 2021م٬ 
الخام  النفط  على  جزئي  حظر  فرض  في  ــا  أوروب بدء  مع 
النفط  إلى  الوصول  سيصبح  الروسية،  البترولية  والمنتجات 
األمريكي أكثر أهمية بالنسبة ألوروبا٬ وفي األشهر التي تلت 
غزو أوكرانيا، وصلت الصادرات األمريكية إلى أعلى مستوياتها 

منذ رفع الحظر على صادرات النفط الخام األمريكية.
مليون   1.4 المتحدة  الواليات  ترسل  أن  المتوقع  ومن 
برميل من النفط يوميًا إلى أوروبا خالل الربع الثالث من عام 
تمثل  الماضي، حيث  العام  ٪ عن   30 قدرها  بزيادة   ،2022
النفط  صادرات  جميع  من   ٪  42 من  يقرب  ما  اآلن  أوروبا 
الخام األمريكية؛ وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض 
أهمية  من  يزيد  مما  الشمال،  بحر  من  النفط  ــدادات  إم

الصادرات األمريكية.
والية  عن  الديمقراطي  )العضو  خانا  رو  واقترح 
كاليفورنيا(، وهو مؤيد لفرض حظر على التصدير، أنه يمكن 
أوروبا  إلى  الصادرات  ألن  نظرًا  ذلك،  ومع  أوروبا٬  استثناء 
فإن  األمريكية،  الصادرات  إجمالي  من  كبيرة  نسبة  تشكل 
اإلعفاء األوروبي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من أي تأثير 

مقصود للحظر.

للواليات  الرئيسيين  الحلفاء  فإن  ذلك،  على  عالوة 
المتحدة  والمملكة  الجنوبية  وكوريا  كندا  مثل  المتحدة، 
الخام  للنفط  الرئيسيين  المستوردين  بين  من  هم  وتايوان، 
األمريكي أيًضا، وسيظلون يتأثرون سلبًا بحظر التصدير، حيث 
بينما  وارداتها،  في  انخفاًضا  بالفعل  المناطق  هذه  شهدت 

تستهلك أوروبا المزيد من النفط الخام األمريكي.
المقترح  النفط  أسعار  تأثير سقف  يعتمد  أسلفنا  كما 
على  كبير  حد  إلى  العالمية  األسواق  في  السبع  لمجموعة 
التأثير  ويعتمد  والهند؛  والصين  روسيا  رئيسية:  دول  ثالث 
المحتمل في أسواق النفط إلى حد كبير على كيفية استجابة 
روسيا لمثل هذا الحد األقصى٬ ومن المحتمل أن يتم تحديد 
والتكلفة  األورال  لمزيج  المخفض  السعر  بين  السعر  سقف 
دوالًرا   40 بنحو  تقدر  والتي  روسيا،  في  للتنقيب  الحدية 
للبرميل٬ تكمن الفكرة في رفع سقف األسعار بدرجة كافية 
بما  منخفضة  ولكن  المستمر٬  والصادرات  اإلنتاج  لتحفيز 
يكفي لتقليل اإليرادات الروسية٬ إذا تم تنفيذ سقف السعر 
بنجاح، فمن المرجح أن تنخفض أسعار النفط العالمية، ومن 
المرجح أيضا أن ينخفض التضخم٬ ومع ذلك، قد ترفض روسيا 
لممارسة  محاولة  في  المحدد،  السعر  مستوى  عند  البيع 

نفوذها ورفع األسعار.
على  والهند  الصين  فعل  لرد  سيكون  روسيا،  وخارج 
أكبر  من  والهند  الصين  تعد  أيًضا٬  تأثيره  األسعار  سقف 
من  البلدان  زاد  وقد  العالم،  في  الخام  النفط  مستوردي 
مستفيدة  األوكرانية،  الحرب  منذ  الروسي  النفط  استهالك 
الحد  الهند والصين على  الحاد٬ إذا لم توافق  التخفيض  من 
االقتراح  يوقف  أن  المحتمل  فمن  المقترح،  للسعر  األقصى 
في مساره٬ وبحسب ما ورد أجرت مجموعة السبع مناقشات 
إيجابية مع كل من الصين والهند فيما يتعلق بسقف السعر، 
مما جعلها وسيلة للدولتين لشراء الغاز الروسي بخصم أكبر.

إن تطبيق حد أقصى للسعر والتأسيس الفعال التحاد 
على  العالمية  النفط  أسواق  يغير  أن  يمكن  للنفط  مشتر 
المدى الطويل، ألنه سيخلق ثقاًل موازنًا التحاد توريد النفط 
في منظمة أوبك٬ كما أن التحول المتسارع للطاقة المتجددة 
من شأنه أن يزيد من جدوىOligopsony من خالل تقليل 

الطلب العالمي على الوقود األحفوري.

أسواق الطاقة ومعالجة األسعار والتضخم

من 2011م إلى اليوم عموما واليمنيون يمارسون 
في حق بعضهم البعض أبشع صنوف المهانة والعذاب 
التي  القطط  من  أمة  وكأننا  المستمر٬  اليومي  والقتل 
بعض  سجون  في  مسجونين  أصبحنا  ابنائها...!  تأكل 
ومعاقين ومرضى نفسيين بسبب بعض٬ ومشردين في 
اليومي  سلوكنا  حتى  البعض،  بعضنا  بسبب  مكان  كل 
المعتاد تجاه بعضنا؛ أصبح سلوكًا متوحًشا، ويفتقر الى 

روح اإلنسانية.
الورطة  واقعين في هذه  الحال  وكلنا في حقيقة 
اآلن  السماء  من  لنا  ينزل  مخلص  إلى  ونحتاج  الكبيرة 

ليخارجنا وليعيد صياغة طريقة حياتنا من جديد.
كذبنا على بعضنا كثيرًا.. واستغفلنا أمتنا المنهكة 
خصومات  كل  لها  جلبنا  داٍع٬  لها  يكن  لم  بحكايات 
بخزعبالت  المعاش  حاضرنا  وسحقنا  السحيق٬  الماضي 
أقرب للعته والهبل؛ سببت لنا كل هذا العماء الذهني 
اآلمنة  الهادئة  الحياة  نعيم  البعض  بعضنا  على  وحرّمنا 
خير  في  تكون  أن  بالدنا  على  واستكثرنا  والمستقرة؛ 

وسالم.
السلطة٬  إلى  الوصول  سبيل  في  المطامع  غرتنا 
وفتحنا عيوننا في اآلخر على بالد بال سلطة واحدة٬ وبال 
واحد..!  شعب  وبال  واحد،  جيش  وبال  واحدة٬  حكومة 
ومش واضح خالص أننا استفدنا من هذا الدرس القاسي 

اللي  المريرة  التجربة  هذه  من  المفيد  تعلمنا  أننا  أو 
عصدت حياتنا.

بعضنا بشراسة  نقاتل  اللحظة  نزال حتى هذه  ما 
الصابرة  اللحظة نذيق شعبنا وأمتنا  إلى هذه  نزال  وما 
مرارات التفتت والتشرذم واالنقسام٬ نعم.. إلى أي حين 
الحال؟  هذا  على  سنستمر  متى  وإلى  هكذا؟  سنبقى 
الله أعلم.. ال مؤشرات مطمئنة في الواقع؛ ألن خطاب 
على  المتحاربة  األطراف  كل  ِقبل  من  السائد  الكراهية 
من  لقليل  حتى  مجاالً  لنا  يترك  لم  عموًما؛  السلطة 
واألحقاد  المشاعة  الكراهية  أصبحت  ولقد  التفاؤل٬ 
السلوك  هي  المستدامة  الخصومة  وروح  المتوارثة 
التواصل  وبمواقع  الشوارع  في  المتداول  العام  اليومي 
وحتى  الساسة،  وحــوارات  المقايل،  وفي  االجتماعي، 

داخل بيوت الله في مساجد الصالة!
هذا بحد ذاته كفيل بمواصلة السير الدؤوب إلى 
بعينين مفتوحتين٬ ال تشاهدان  إليها  الهاوية٬ والهرولة 
اآلخر إال باعتباره الخصم والعدو اللدود الذي ينبغي أن 

يتم تدميره وإنهاؤه من الوجود..!
الكبير لمواصلة هذه  الحافز   وهذا في رأيي هو 
الحرب المجنونة والسير في مجاهلها المظلمة والمميتة 

بال تعقل وبال قليال من اإلحساس بمعاناة الناس.

الشمس؟!  أشعة  تحت  الموت  شعور  يعرف  من 
شعور اللحظة األخيرة حين تأتيك وأنت ترتب السير في 
شوارع الوطن؟! من يعرف هذا الرجل بينما يودع العالم 
من مكان عمله! المساعد محمد صالح الجمالي )رحمة 
الله عليه(..! رجل المرور الذي توفي بسكتة قلبية في 
السير ويمنع االزدحام،  باب السالم بصنعاء، كان ينظم 
كان يلوح بيديه، يذهب ويعود، يرتب الطريق، ويحذر 
القادمين والعابرين، ال شمس شديدة تمنعه، وال أمطار 
غزيرة توقفه، وال إرهاق يرغمه على الجلوس في البيت، 
كان صديق الناس في ذات المكان.. كان الحب والعمل 

عندما يقولون عنهما على قارعة الطريق.. 
كان رجاًل ال يتخلى عن مسئوليته ومهنته، أرًضا ال 
كان  شوارعهم،  في  البسطاء  عن  أحالًما  أبناءها،  تخون 
كان  المطر،  ينزل  حينما  والدفء  االزدحام،  مع  السالم 
كان  اإلخالص،  عن  جميًعا  خياالتنا  في  المهيب  الوطن 
الشكل الطيب عنا وعن الطيبين المجهولين منا عليهم 

السالم.. 
وترك  بسالم،  الجمالي  محمد  المرور  رجل  توفي 

تركه  والرحمة،  الذكريات  بخانة  حزيًنا  ناصًعا  مكانه 
يترحم عليه مع كل العابرين الذاهبين والعائدين، تركه 
بذكرى بيضاء ال يختلف عليها شخصان بينما يمرون من 
إالّ من مالمح ذكرياته ورحمات  فارًغا  مكانه وقد صار 
ولم  عمله،  عن  يتخل  لم  السالم،  عليه  عليه،  العابرين 
في  تتكرر  التي  األوجاع  السابقة،  القلب  بأوجاع  يشعر 
المخفية  أالمه  تمنعه  لم  الجلطات،  قبل  الشخص  ذات 
في  ولو  والوطن  الشعب  يخدم  كان  العمل،  ترك  من 
حدود مهنته.. ال أحد يشبهه من كل هؤالء األدعياء على 

اإلطالق.. ال أحد. 
دعوا العالم يعرف عنا هؤالء الراحلين مع الشرف 
لنجعله  والهروب..  التخلي  زمن  في  الواقفين  والخلود، 
الشعب  يحيي  بينما  مهيبًا  مبتسًما  المدينة  ناصية  في 
رموز  استيراد  من  بدال  الوحيد  رمزهم  كأنه  والجماهير 
عن  شيء  كل  في  لنتذكره  الحدود،  خارج  من  الفتن 
كل  مع  نخلده  دعونا  وبطوالتنا،  وذكرياتنا  مالمحنا 
السباقين منا، مع كل المخلصين لهذا الشعب والوطن.. 

رحمة الله عليه..

العلوم  في  للدكتوراه  أطروحتي  من  مقتطف 
في  للدكتوراه  العالي  للمعهد  المقدمة  االجتماعية 
بعنوان  كانت  والتي   2021 -بيروت  اللبنانية  الجامعة 

العوامل المجتمعية لألزمات السياسية في الدولة.
السلطة  أجل  من  السياسية  الصراعات  »وألن 
نفسها  تغليف  إلى  تلجأ  ما  عادًة  الدول  في  والحكم 
فقد  األصلية،  دوافعها  حقيقة  تخفي  مختلفة  بأغلفة 
كان الغالف الديني هو أبرز تلك األغلفة وأكثرها نجاعة 

وقوة.
لما  مثالياً  نموذجاً  البشري  التاريخ  كل  ويمثل 
تقدم، حيث أن الصراعات السياسية التي لم تنقطع كان 
بأنها  الديني  الكهنوت  جهود  مجرى  في  تصويرها  يتم 
جهود مقدسة إلعالء شأن الدين وتطهير المجتمعات من 

الفساد ومن العقائد المنحرفة.
هذا الغالف الواهن الذي كان يتم تفعيله كمبدأ 
إلى  الوصول  يريد  من  لكل  السياسي  الطموح  إلخفاء 
أن  إذ  للمصداقية  محك  أول  عند  نفسه  يفضح  الحكم 
المجال  بترك  يقوم  السلطة  على  استولى  الذي  الحاكم 

للعبث  وداعميه  واتباعه  مناصريه  أيدي  أمام  مفتوحاً 
ذاته  هو  وذلك  والمجتمع،  الدولة  أموال  في  والنهب 
قبل  التقليدية  القوى  بين  الصراع  عند  يحدث  كان  ما 
إال أن استمراره تحت  الديني،  الكهنوت  ظهور مبررات 
المسمى الديني أو المذهبي أو الطائفي أصبح بشكل 
أكثر عنفا ودموية فقد كرس ذلك الفساد واالنحراف بل 

وقام بشرعنته كونه يمارَس ضد أعداء الرب«.

من ينقذ الوطن مما هو فيه؟!

زخم احتفاالت المؤتمر الشعبي العام

السري إىل الهاوية

ا يف حر الظهرية
ً
بطل من رشطة السري يلقى الله مرابط

رسالة واقعية من رسالة دكتوراة

أ/ فكري قاسم

ماجد الحرازي

أ.د/خالد القيداني
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أ/ إبراهيم الجرفي

أ/ كمال الذيب

التعصب المذهبي والرتاجع الحضاري

مخاطر األيديولوجيا عىل عقول الشباب

السلبية،  اإلنسانية  الصفات  من  عام  بشكل  التعصب  أن  المعلوم  من 
لما  سلبية،  تكون  ما  غالباً  ونتائجه   ، حميدة  غير  سلوكيات  إلى  يقود  ألنه 
البشرية، حيث يحجب عن  النفس  إيجابية على  تأثيرات غير  للتعصب من 
سلبية  بتصرفات  القيام  إلى  اإلنسان  ويدفع  المجردة،  الحقيقة  رؤية  العقل 
وعدائية خارجة عن إرادته وسيطرته، وهو بذلك يذهب باإلنسان بعيداً عن 
الموضوعية والعقالنية، ويترتب على ذلك وقوع اإلنسان المتعصب في براثن 
الضالل والخطأ والزلل، وقد يصبح بذلك أسيراً لفكرٍة ضالة أو لرأٍي منحرف، 
وال تتوقف آثار التعصب السلبية عند هذا الحد، بل قد تصل باإلنسان إلى 
دفع حياته ثمناً للدفاع عن فكرة ضالة أو رأي منحرف، وهنا تتجلى فداحة 

وكارثية التعصب..!! 
اإلنسان  ويحفز  يشجع  التاريخي  اإلنسان  عدو  إبليس  أن  نجد  لذلك 
دائما على التعصب، لمعرفته بما للتعصب من آثار ضارة وخطيرة على دين 
مناقضاً،  موقفاً  يأخذ  اإلسالمي  الدين  أن  نجد  بينما  اإلنسان وفكره وحياته، 
حيث ينهى اإلنسان عن التعصب، ألنه يقود إلى كل السلوكيات السلبية، وكان 
وال يزال وسيظل الفكر الديني الناتج عن اجتهادات العقل البشري من أهم 
أسباب التعصب، ألن الكثير من الناس عادًة ما يتعصبون آلرائهم ومواقفهم 

ومصالحهم، حتى وإن كانت غير صائبة.
تتوقف  العقل  عن  الصادرة  البشرية  واألفكار  اآلراء  بأن  المعلوم  ومن 
نشاهد  ما  فعادًة  واالجتهاد،  الرأي  لصاحب  النفسية  الحالة  حسب  على 
اضطرابات  من  يعانون  أناس  من  تصدر  والمتطرفة  المتشددة  االجتهادات 
أناس  عن  تصدر  والمتوازنة،  المعتدلة  االجتهادات  ونشاهد  نفسية،  عقد  أو 
والحالة  النفسية  الحالة  كانت  وأياً  وهكذا،  مستقرة  نفسية  بحالة  يتمتعون 
أفكارهم  ترتقي  أن  يمكن  ال  الديني،  الفكر  مجال  في  للعاملين  االجتماعية 
الصادرة عن العقل البشري إلى درجة الكمال والوصول إلى مرتبة الحقيقة 

المطلقة، وتظل في مرتبة النسبية.
من  كانت،  أيا  مخلوقات  تمتلكها  أن  يمكن  ال  المطلقة  الحقيقة  ألن 
الله  من  ما جاء  كل  فإن  وبالتالي  تعالى،  الله  المطلقة هو  الحقيقة  يمتلك 
الجدال،  أو  فيها  للنقاش  به كحقيقة مطلقة، ال مجال  اإليمان  تعالى، يجب 
فيما  أنزلت، وخصوًصا  كما  بها  اإليمان  الدين يجب  ثابتة في  قواعد  فهناك 
يتعلق بالمعتقدات والغيبيات، وال يجوز االجتهاد فيها مطلقاً، وهناك قواعد 
اليومية  الحياتية  الناس ومعامالتهم  بأمور  يتعلق  فيما  ثابته، وخصوًصا  غير 
الزمان والمكان، والتي جاءت على صور قواعد عامة، سواء  بتغير  المتغيرة 
في السياسة أو االقتصاد أو المعامالت، لتكون التفاصيل والجزئيات متروكة 
الجتهاد العقل البشري، وهذا ما يعطي تلك القواعد ميزة المرونة ويجعلها 
صالحة لكل زمان ومكان، حتى تتناسب مع احتياجات الناس المتغيرة بتغير 
الزمان والمكان.. وبالتالي فإن االجتهادات البشرية حولها تكون متعددة ألن 
كل مجتهد ينظر إليها حسب ثقافته الدينية، وحسب خبرته الحياتية، وحسب 

حالته النفسية ...الخ. 
يدفعنا  ما  واحدة، وهذا  مسألة  واالجتهادات حول  اآلراء  تتعدد  لذلك 
البشرية  االجتهادات  لتلك  التعصب  والحكمة  العقل  من  ليس  بأنه  للقول 
معها،  التعاطي  لكيفية  والشرعية  السليمة  والطريقة  والمتنوعة،  المتعددة 
هي بعرض تلك االجتهادات على غايات وأهداف الدين العامة وعلى العقل 
والمصلحة  والعقل  الوحي  مع  منها  تطابق  فما  العامة،  والمصلحة  البشري 
العامة أخذنا به، وما تعارض منها مع الوحي والعقل رددناه، وللعلم ال يوجد 
تعارض أو تناقض بين الوحي اإللهي ) القرآن الكريم ( وبين العقل البشري 

وبين المصلحة العامة، بل إنه التكامل واالنسجام.
اجتهادات  أعطوا  أنهم  المسلمين  فيه بعض  الذي وقع  الفادح  والخطأ 

االجتهادات  تلك  من  جعلت  القداسة،  من  هالة  والفقهاء  المذاهب  أئمة 
البشرية ديناً يتم التعبد به، وقد تسبب ذلك في ظهور العديد من االنحرافات 
والتشوهات في مظاهر الدين اإلسالمي بسبب تلك اإلضافات الدينية البشرية 
التي حسبت عليه، كما ساهم ذلك في تسرب العديد من الخرافات واألساطير 
تلك  وجدت  لقد  ولألسف  االسالمي،  الديني  الفكر  إلى  أخرى  ثقافات  من 
نتيجة  المسلمين،  من  لها  يتعصب  من  والخرافات  واالضافات  االجتهادات 
وقد  والتفكر،  والتدبر  البحث  عن  المسلم  العقل  وتعطيل  والتخلف  الجهل 
أدى ذلك الى انقسام األمة الى مذاهب وفرق وطوائف متصارعة ومتنافرة، 
التعصبات  تلك  دعم  في  الحاكمة  السلطات  تدخل  هو  بله  الطين  زاد  وما 
توجهاتها  يتناسب مع  الذي  المذهب  تدعم  واالنقسامات، حيث كل سلطة 

السياسية. 
على  وللداللة  المذاهب،  أتباع  بين  التعصب  وتيرة  زادت  وبذلك 
تقديسهم وتعصبهم لتلك االجتهادات، سخروا وقتهم واجتهادهم للدفاع عنها 
على وصول  داللة  وتوضيحها، وفي  تفسيرها وشرحها  عند  عقولهم  وجمدوا 
المتعصبين  أولئك  قيام  التقديس هو  درجات  أعلى  الى  المذهبي  التعصب 
بإغالق باب االجتهاد واالكتفاء باجتهادات أئمة مذاهبهم، وهو ما قاد األمة 
الى الجمود والتخلف، ألن اغالق باب االجتهاد هو تعطيل للعقل، وتعطيل 
العقل نتيجته الطبيعية: التخلف والجهل والتراجع الحضاري.. وهناك ما هو 
أسوأ؛ حيث ذهب التعصب الديني والمذهبي ببعض فئات المجتمع اإلسالمي 
الدخيلة على  الخرافات واألساطير  لدرجة جعل  والمنطق،  العقل  عن  بعيداً 
سبيل  على  ومنها  الدينية،  معتقداتهم  من  جزء  اإلسالمية  والثقافة  الفكر 
المثال خرافة تقديس وتعظيم البشر، تاركين الوحي اإللهي والعقل والمنطق 
والمشاهدة  المحسوسة  المادية  والعلوم  الكونية  والدالئل  البينات  واآليات 

خلف ظهورهم!
كل ذلك رغم أن الله تعالى قد أوجب على كل مسلم تفعيل عقله من 
الوحي اإللهي، قال تعالى: “أفال يتدبرون  التدبر والتفكر والتأمل في  خالل 
والعقل  الشرع  من  ليس  أنه  يعني  وهذا  أقفالها”،  قلوب  على  أم  القرآن 
كان  فإذا  وتفكر،  تدبر  بدون  اآلخرين  من  تسمع  ما  كل  تأخذ  أن  والمنطق 
التي  المقدسة  آياته  في  يتدبروا  أن  المسلمين  على  أوجب  قد  تعالى  الله 
تحمل في طياتها الحقيقة المطلقة؛ فإنه من باب أولى يجب على كل مسلم، 
لها  يتعصب  أن  قبل  البشرية  واالجتهادات  اآلراء  كل  في  ويتدبر  يتفكر  أن 

ويجعلها ديناً له.
وأشكالها هي  بكل صورها  السلبية  التعصبات  بأن  قلت  إذا  أبالغ  ولن 
التي جعلت األمة اإلسالمية تقبع في مؤخرة الركب الحضاري، وأحرمتها من 
اإلبداع والمساهمة االيجابية في مسيرة الحضارة البشرية، كما أن ما تعيشه 
األمة اإلسالمية وخصوًصا الدول العربية من صراعات مذهبية واقتتال داخلي، 
السبيل  فإن  وبذلك  التعصبات،  لتلك  السلبية  للتراكمات  نتيجة  إال  هو  ما 
الوحيد لألمة للخروج من أزمتها الراهنة والخالص من تخلفها الحضاري: هو 
التحرر من العصبيات بكل صورها وأشكالها، وعلى األمة أن تعلم علم اليقين، 

أن كل ما تعانيه من سلبيات ليست إال نتيجة للتعصبات وتعطيل العقل.
 بذلك يمكنني الخروج من كل ما سبق بخالصة هامة جًدا هي: أن تحرير 
المذهبي،  التعصب  مقدمتها  وفي  السلبية  التعصبات  من  وأفكارنا  عقولنا 
الفكرية  المراجعات  وعمل  والبحث  والتفكر  للتدبر  لها  العنان  وإطالق 
والشوائب  االنحرافات  من  اإلسالمي  الديني  الفكر  لتنقية  الالزمة  والفقهية 
والخرافات واألساطير التي لصقت به هي أول خطوة لنا في الطريق الصحيح.

مراحل سيطرة السلطة 
الخفية للجماعة الحوثية

مطيع المخالفي

ال أحد يستطيع أن ينكر خطورة وخبث الجماعة الحوثية في استخدامها 
قيادات  على  والقضاء  السلطة٬  بسلم  التدرج  في  والطرق  األساليب  ألخطر 
الحفاظ  في  البداية  ومنذ  الجماعة  نجحت  فقد  تدريجياً؛  الدولة  وموظفي 
والتشريعية  القضائية  مؤسساتها  مختلف  في  الدولة  وقيادات  كوادر  على 
الكوادر  تلك  وخبرات  تخصص  من  تستفيد  أن  واستطاعت  والتنفيذية٬ 
البقاء  على  ساعدها  ما  الدولة؛  شؤون  تسيير  مواصلة  في  عليها  واالعتماد 

وعدم السقوط في بداية مشوارها.
ولكن هذا االعتماد في مخطط الجماعة الحوثية لم يكن سوى اعتماد 
موقت ومخصص للمرحلة األولى لسيطرتها ولتمهيد الطريق لتثبيت قياداتها 
كافة مؤسسات  في  وتعيينها كسلطة خفية  وتكوينها  بنائها  في  بدأت  التي 
لما  التابعين  المشرفين  بمسمى  البداية  منذ  ظهرت  التي  الدولة٬  وأجهزت 
يسمى باللجنة الثورية؛ التي أسند لها مهام تعيين المشرفين ليكونوا سلطة 
مختلف  في  مشرفين  تعيين  تم  ولذلك  الحقيقة؛  للسلطة  الموازية  الظل 
الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات ليقوموا بمهام اإلشراف والمراقبة؛ 
والتعرف علي مهام وأعمال القيادات الواقعة في إطار دائرة اإلشراف والبدء 

في السيطرة التدريجية إلى أن تأتي مرحلة االستغناء واالستبدال.
تعتبر هذه السلطة الخبيثة الخفية التي تعمل بموازاة السلطة الرئيسية 
هي السلطة الفعلية والحقيقة لجماعة الحوثية التي تسيطر وتتحكم بمفاصل 
الدولة من أعلى هرمها حتى آخر إدارة عامة في هيكلها؛ ولذلك فإن رئيس 
الدولة المزعوم ال يعد سوى رئيس صوري ال اختصاص وال صالحية له سوى 
الظهور أمام وسائل اإلعالم.. بينما تدير وتسّير أمور الرئاسة قيادة الجماعة 
والوزير  المسؤول  يعد  ال  وكذلك  والكواليس٬  الستار  تعمل من خلف  التي 
والمحافظ والقيادي والمدير والموظف الحكومي سوى موظف مقيد بتسلط 

وتحكم السلطة الخفية للمشرفين التابعين لقيادة الجماعة الحوثية.
السلطة  قيادة  مع  المشرفين  فيها  يعمل  التي  والمرحلة  الفترة  تعد 
الخفية مرحلة إعداد وتهيئة تسبق المرحلة األخيرة التي سيتم فيها االستغناء 

عن كوادر الدولة واستبدالهم بمشرفين وأعضاء وعناصر الجماعة.
وهو ما تعمل من أجله قيادة الجماعة وتبذل جهود جبارة للتسريع في 
إحاللهم في كل أجهزه الدولة ودوائرها الحكومية؛ ومن أجل هذا نالحظ أن 
قيادات الجماعة والمشرفين التابعين لها والمنتشرين في كل مفاصل السلطة 
وتثبيت  الدولة٬  قيادات  واستئصال  لتغيير  ومبررات  أسباب  عن  يبحثون 
قيادتهم وعند عدم توفر األسباب والمبررات فإن الجماعة تلجأ إلى تلفيق 
التهم وتلصيق المخالفات٬ أو االتهام بالخيانة واإلضرار بمصلحة الدولة٬ أو 
التحرش والمضايقة أو التحريض واالختطاف والتصفية التي نشاهدها تتزايد 
بقيادات  واستبدالها  الوطنية  القيادات  إقصاء  إلى  نتائجها  وتؤدي  تدريجيا 

حوثية.
الحكومية  األجهزة  مختلف  في  تتم  التي  التغيرات  على  التركيز  وعند 
بشكل دوري ومستمر وعلى عملية دمج اللجان الشعبية بالجيش يتضح لنا 
اقتراب المرحلة النهائية٬ ويتضح لنا بأن المرحلة الحالية ال تعتد إال مقدمة 
كل  للجماعة  الخفية  السلطة  فيها  ستتولى  التي  النهائية  للمرحلة  وتمهيداً 
مناصب الدولة٬ وعندها سيكون مشرف الوزارة وزيراً ومشرف اإلدارة مديراً 
وكل  للمديرية  مديراً  المديرية  إدارة  ومشرف  محافظاً  المحافظة  ومشرف 

مشرف مديراً للمكتب الذي يشرف عليه.
والتفرد  واالستغالل  واالستبداد  واإلقصاء  واألنانية  واإلجرام  الخبث  إنه 

والعبث بكل ما تعنيه الكلمات من معنى.

ظل  في  العربية  مجتمعاتنا  يواجه  ما  أخطر  بين  من 
المهين،  السياسي  الضعف  فقط  ليس  العارمة  الفوضى 
الكبرى  القوى  قبل  من  وسيادته  العربي  الوطن  واستباحة 
والصغرى والمتوسطة، بل األخطر من ذلك هو هذا االشتغال 
من  ووجدانهم،  الشباب  عقول  على  الكاسح  األيديولوجي 
التي لها امتداد  جماعات ترتبط بمثل هذه األيديولوجيات 

خارجي.
في  تتمثل  العملية  هذه  في  خطورة  األكثر  العامل 
التدخل السافر من قبل اآللة األيديولوجية اإليرانية واإلقحام 
الضاغط للنظريات والرؤى المفارقة للواقع العربي وثوابته٬ 
وما يتناسب معه من الرؤى السياسية الواقعية المشتقة من 
والتاريخية  البشرية  وخصائصها  والقومية  الوطنية  الحياة 

والثقافية.
إن ما يروج من نظريات يراد لها أن تحظى بالقداسة 
الكاملة واكتساح كافة مساحات الحياة، من شأنه أن يفضي 
الدولة  براثن  في  والوقوع  الحرية،  منافذ  جميع  غلق  إلى 

الثيوقراطية ال قدر الله.

يراد  والذي  الضاغط  النهج  هذا  تطبيقات  وأن  خاصة 
أو  الطائفي٬  األيديولوجي  الضغط  خالل  من  ابتالعه  لنا 
واإلعالمية  اإللكترونية  المليشيات  وزرع  بناء  خالل  من 
النظام  أن  إيــران  األصلي  موطنه  في  أثبت  والعسكرية، 
السياسي الثيوقراطي مبني على ادعاء شرعية عليا مقدسة، 
وألي  سياسي،  عمل  واإلنساني ألي  النسبي  للطابع  مفارقة 

سلطة سياسية.
السياسية  بالسلطة  الممسكين  بعض  بإمكان  حيث 
الطائفية، أن يعيقوا أي تطور ديموقراطي إنساني،  الدينية 
على  يضفونه  الذي  المقدس  الطابع  عن  الدفاع  بذريعة 
مبدأ  على  القائمة  واألفكار  القواعد  من  كاملة  سلسلة 
تقديس أشخاص وأفكار غير القابلة للنقاش، أو التداول علًنا 
بين هو سياسي  الكامل  الخلط  وبشكل حر.. وذلك بسبب 
وما هو ديني، وهذا من شانه أن يؤدي إلى انقسام اجتماعي 
وسياسي وطائفي كبير يصل إلى حد الشقاق والتناحر الذي 

يساعد على االحتراب األهلي في النهاية.
فإذا كانت هذه النظرية الطائفية، بتطبيقاتها السياسية 

التوسعية قد أثبتت فشلها في إقامة نظام ديمقراطي مدني، 
وفي بناء شراكة وحرية ومحاسبة في موطنها األصلي، فإنه 
من  وتبنيها  نشرها  يتم  أن  المفهوم  وال  المنطقي  غير  من 
قبل جماعات تعيش في ظل الدولة العربية المستقلة ذات 

السيادة.
تكون  أن  استطاعت  اإليرانية  بصيغتها  النظرية  فهذه 
الدولة  تبنتها  أن  بعد  االيراني  الداخل  في  الحاكمة  القوة 
رسمًيا ومأسستها دستوريًا وقانونًيا، ولذلك أصبح كل معارض 
للرئيس  سبق  وقد  عقيدتها«٬  األمة  »إلرادة  معارًضا  لها 
سياسته  بفشل  علًنا  اإلقرار  خاتمي  محمد  السابق  اإليراني 
اإلصالحية التي هدفت إلى السير بالبالد على طريق التحول 
الديموقراطي مؤكًدا أنه ليس باإلمكان إصالح نظام ديني في 
اتجاه الديموقراطية من دون قراءة جديدة ديموقراطية في 
الدين وعالقاته باالنتخابات العامة٬ فإذا كان األمر كذلك فإن 
الذين يروجون هذه النظرية في عدد من البالد العربية، من 
أي  في مصادرة  يسهمون  طائفية،  سياسية  وقوى  جماعات 

تطور ديمقراطي مدني أو إصالح سياسي حقيقي.

دوائر  في  بعنف  تشتغل  التي  األفكار  ترويج  إن 
بعض الشباب العربي المستلب، تشكل خطورة كبيرة على 
العربي، إذا ما أصبحت مطروحة ضمن  السياسي  المجتمع 
الخيارات السياسية المحتملة، ويدعم هذا االستيالب الفكري 
والسياسي على الصعيد العملي، التدخل اإليراني في شؤون 
لألطماع  ترجمة  ومعلًنا،  مكشوًفا  أصبح  والذي  المنطقة 
المخططات  الثورة، ووضع  تصدير  عبر شعار  الخافية،  غير 
وتوزيع األدوار من خالل نسج توجه أيديولوجي مبني على 
العربية،  لألنظمة  العداء  وتغذية  الطائفية،  النعرات  إثارة 
التوجه  هذا  تغذية  تمت  الماضية  الثالثة  العقود  فطوال 
اإلعالمي  والدعم  بالمال  بمد فكري وديني طائفي منغلق، 
األهداف  تلك  تحقيق  عنها  بالنيابة  ليتولى  والتدريب، 
التوسعية، التي ظهرت خطورتها وإفرازاتها السيئة في عدد 
ولبنان وسوريا  والعراق  البحرين  العربية، ومنها  الدول  من 
المرتبط  الفكر  واليمن، إضافة إلى إنشاء بؤر ومراكز لنشر 
بنظام طهران في دول عربية عديدة من الشرق العربي إلى 

المغرب العربي.

مما ال شك فيه أن إصالح منظومة التربية والتعليم 
الفاعلين  بال  تؤرق  التي  الرئيسية  القضايا  من  أضحى 
الغيورين على قطاع التعليم في شتى أنحاء المعمورة٬ 
إيمانًا منهم بأن تكوين الرأسمال البشري يعد الدعامة 
وتنمية  واجتماعية  اقتصادية  نهضة  لكل  األساسية 

مجتمعية مستدامة.
ترجم هذا في تبني العديد من المقاربات الهوجاء 
عالج  دون  حالت  التي  الوصفات  من  الكثير  وتجريب 
المجهول،  غياهب  في  يقبع  أضحى  الذي  القطاع  هذا 
قصد الوصول به إلى أعلى المستويات٬ وانعكاس ذلك 
على جودة التكوين والتأهيل للموارد البشرية لتمكينها 
من االندماج في محيط عالمي عولمي يتميز بالسرعة 
والتنافسية في شتى المجاالت ومواكبة التطورات التي 
يشهدها العصر مع تنامي اقتصاديات المعرفة والتطور 

الكبير لتكنولوجية المعلومات.
نظرة شمولية  إلى  يحتاج  التعليم  تطوير  أن  غير 

تهم كافة الجوانب والمجاالت، نظرة تتجاوز المقاربات 
الكمي.  البعد  وتتعدى  الترقيعية٬  والحلول  التجزيئية 
النوعية  على  مبنيا  شموليا  يكون  أن  يجب  فالتطوير 

والجودة في مختلف مكونات المنظومة التربوية.
مجال  في  الرائدة  الــدول  أغلب  اختارت  لهذا 
التعليم اعتماد نظام الجودة وإسقاط التسيير المقاوالتي 
أو المؤدلج في بناء منظوماتها التربوية، نظام أبان عن 
نجاعته وفعاليته في تحقيق النتائج المرجوة٬ فما هي 
إذن معايير الجودة في التعليم؟ وما هي آليات تحقيق 

الجودة في معالجة وتطوير وبناء التعليم؟
فالجودة في المجال التربوي تشير إلى مجموعة 
من المعايير واإلجراءات تهدف إلى التحسين المستمر 
المواصفات  إلى  تشير  كما  التعليمي،  المنتوج  في 
والخصائص المتوقعة في هذا المنتوج٬ وفي العمليات 
المواصفات  تلك  خاللها  من  تتحقق  التي  واألنشطة 
المؤسسات  تساعد  متكاملة  وأساليب  أدوات  توفر  مع 

التعليمية على تحقيق نتائج مرضية.
الماضي  القرن  ثمانينات  مع  المفهوم  ظهر  لقد 
وتيرة  ارتفاع  ظل  في  األمريكية  المتحدة  الواليات  في 
اليابانية  الصناعة  وغزو  العالمي  االقتصادي  التنافس 

لألسواق العالمية.
يرتبط  بــاألســاس،  مقاوالتي  مفهوم  فالجودة 
على  التعليم  مجال  إلى  وانتقل  والمردودية  باإلنتاجية 
إلنتاج  مؤسسة  هي  التعليمية  المؤسسة  أن  اعتبار 
واإلبــداع  االبتكار  على  القادرة  والخبرات  الكفاءات 
واللذان بدونهما ال يمكن للمقاوالت الصناعية أن تطور 

إنتاجها وتحسن من منتوجها.
لقد رافق التفكير في بناء التعليم عبر إرساء آلية 
التي من شأنها  الدعامات  اقتراح مجموعة من  الجودة 
مختلف  وتجاوز  التربوية  المنظومة  وضع  تحسين 
العوائق التي جعلت مستوى التعليم متدنيا٬ بل متخلفا.

الجودة يف الرتبية والتعليم" الحل السهل الممتنع"

على  يساعد  ال  مشكالته  بكل  الحالي  العصر 
فعل أي شيء بتركيز حتى المشي في الطريق يمشي 
المتتالية  واألزمــات  همومه(  في  )سرحان  اإلنسان 
تدفع المعلمين دفعا نحو شهادة الزور.. نعم.. شهادة 
الزور فحينما يُنجح المعلم طالبا ضعيفا يصبح شاهد 
زور.. مع أن المعلم يعلم أنه ال يجوز أن يساعد على 
»كلفتة« التعليم وضعفه بتنجيح الراسبين وبالمبالغة 

في التقديرات للطلبة الناجحين بدرجة مقبول. 
الذي ال يعمل في الميدان ال يعلم ماذا يحدث 
طالب  يُمنح  أن  العدل  من  هل  للتعليم؛  مجازر  من 
تقديرا على إجاباته الخاطئة؟! هل يحق ألستاذ الطب 
أن يشهد أن الطالب الضعيف في الطب ممتاز؟! هل 

مدرس  المعلم  أن  يشهد  أن  التربوي  لألستاذ  يحق 
ممتاز وهو ال يستطيع أن يكتب جملة صحيحة أمام 

التالميذ؟!
فرقا  هناك  أن  الطلبة  نعلم  أن  البناء  التعاطف 
وبين  التحصيل  مستوى  على  الدرجات  منح  بين 
التكيف مع طلب  لنساعدهم على  الخاصة؛  الظروف 

العلم وعدم الركون إلى الظروف.
بعض  حتى  الجميع  أن  الكبرى  المشكلة 
المسؤولين ال يفرقون بين مستوى التحصيل والظروف 
تمنح  غذائية  سلة  الدراسة  وكأن  للطالب٬  الخاصة 

بحسب ظروف الشخص.. كارثة والله كارثة..
نتمنى  أخرى:  كارثة  على  نصحوا  قد  ولألسف 

األوان  فوات  قبل  اليمني  القرار  أصحاب  يستيقظ  أن 
يجدون  فلسوف  لم  وإن  األتمتة٬  في  النظر  ويعيدوا 
ال  تماًما؛  عاجزين  والموظفين  المسؤولين  مستقبال 
يستطيعون حتى كتابة كلمة أو وثيقة أو تعميمات أو 
إعالن أو نتيجة فحص مريض أو اسم دواء أو حتى رسم 
خريطة.. سيكون العمل في كل الجهات بدون توثيق٬ 
بدون كتابة٬ بدون فهم٬ بدون إبداع وال حتى تكييف٬ 
ما  فهم  عن  عاجزين  والمواطن  المسؤول  وسيقف 
يدور غير قادرين على إثبات أي شيء كتابة؛ حتى في 
القضايا الحقوقية.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. األتمتة 
عن  تماًما  ناقصة  عندنا  لكنها  المتطور  للعالم  تقليد 

الوصول إلى ما وصل إليه العالم ألنه تقليد مبتور.

لعل أهم عادة عليك تطويرها أثناء سعيك لتصبح 
المسبق٬  التخطيط  هي  وفاعلية  نجاًحا  أكثر  شخًصا 
عن تحقيق الفاعلية يعتمد في األساس على االستعداد 
الجيد. وكما كتب »ميجيل دي سيرفانتس«٬ ذات مرة: 

»االستعداد نصف النجاح«.
ستصبح  أنك  لضمان  فعالة  طريقة  اإلعداد  يعد 
فجأة..  التي ستظهر  التحديات  كانت  أيا  يرام  ما  على 
سبيل  على  المدى..  قصير  اإلعداد  يكون  ما  وأحيانا 
معرفة  أو  مسبقا  االتجاهات  تحديد  يعد  المثال، 
محطات الوقود الموجودة على الطريق وسيلة عظيمة 
أخرى،  أوقات  وفي  الرحلة،  أثناء  المفاجآت  لتجنب 
ينطبق كونك مستعدا على مواقف طويلة المدى. على 

سبيل المثال، يعد اإلعداد للتقاعد من أهم الخطوات 
التي يمكن للشباب القيام بها لتأمين مستقبلهم. رغم 
هذا، يظل التقاعد مرحلة من الحياة ال يخطط لها سوى 

القليل من الناس.
 فقد ذكر مكتب إحصاءات العمل أن %36 من 
األمريكيين الذين بلغوا ِسنَّ الـ 56 أو أكثر من العمر ما 
زالوا يعملون ألنهم لم يخططوا مسبقا للتقاعد عندما 
كانوا شبابًا٬ إذا كنت تريد أن تصبح قادًرا على التقاعد، 
المالية  المطالب  لتلبية  مستعدا  تكون  أن  فيجب 
في  اآلن  الوقت  اقِض  لذلك  ثابت٬  على دخل  للعيش 
تخطط  عندما  للحياة  المتوقعة  التكاليف  في  التفكير 
للتقاعد وضع خطة لالدخار٬ قم بعمل ميزانية والتزم 

بأن  لنفسك  اسمح  المالية،  المفاجآت  يمنع  فهذا  بها، 

تعرف بالضبط أين تنفق مالك.

االستعداد يعني أيًضا التفكير مسبقا في الخطوات 

التي يجب عليك اتخاذها إلنجاز مشروع ما. وبدال من 

رؤية األنشطة أو األحداث كاملة، قسمها إلى أجزاء.

انظر إليها كأنها حروف من أ إلى و؛ أمأل ما بينهما؛ 

كل حرف منها يمثل مرحلة أو موقفاً أو سيناريو مختلفاً 

الكبيرة٬  الصورة  إلى  تنظر  كنت  إذا  عنه  تتغاضى  قد 

لكي تقسم األشياء حتى تستعد لها، تعلم كيفية القيام 

بالبحث، وتصور سيناريوهات، واألهم من هذا، توجيه 

أسئلة عند الشروع في مغامرات جديدة،.

آليات لتعليم التالميذ التحدث الفصحى 
قال تعالى: » َوإِنَُّه لَتَْنِزيُل رَبِّ الَْعالَِميَن٬ نَزََل 
الُْمْنِذِريَن.  ِمَن  لِتَُكوَن  قَلِْبَك  اأْلَِميُن علَى  الرُّوُح  ِبِه 
فالتحدث  الشعراء٬  سورة  ُمِبيٍن«.  َعَرِبيٍّ  ِبلَِساٍن 
على  يقتصر  ال  حياة  ومنهج  سلوك  هو  بالفصحى 
عمر ومرحلة دراسية، وأرى أن يتم التدريب عليه 
من  عرب  فنحن  للطفل٬  األولــى  السنوات  منذ 

الضروري أن نفهم لغتنا.
لألطفال  الفصحى  العربية  اللغة  تعليم 
المرحلة  وفي  األطفال  رياض  مرحلة  في  بالفطرة 
القدرة  استغالل  خــالل  من  ــك  وذل االبتدائية، 
في  اللغات  اكتساب  على  لديهم  الهائلة  الفطرية 

األعمار المبكرة.
من  للحد  المقترحة  التربوية  الحلول  من   
انتشار العاميَّة في المدارس٬ والتحدث بالفصحى:

المدرسة  تالميذ  بين  مــحــاورات  عقد   1-
منتظمة  دورات  وعقد  الُفصحى  على  لتدريبهم 
في  الُفصحى  استخدام  على  المعلمين  لتدريب 
لتقوية  النشاط  بعض حصص  واستثمار  التدريس، 

التالميذ في التحدث السليم.
يتلقونه  وما  الصّفي  الحوار  على  التركيز   2-
من تدريب مستمر على محاكاتها واستعمالها في 

مواقف لغوية مختلفة.

-3 حرص المعلمين على سالمة النطق ورسم 
الحروف مع ضبطها بالشكل نطقا وكتابة.

-4 إعداد برامج تصويرية وتمثيلية قادرة على 
توصيل قواعد اللغة بشكل ميسر ومشوق.

التقليد  حب  التالميذ  نفوس  في  غرس   5-
عن طريق القدوة٬ سواء أكانت من المعلم أو من 
وعززه،  المعلم  عليه  أثنى  الذي  للطالب  تقليده 
كذلك  وسيغرس  مستواه  إلى  يصل  أن  ويحاول 
اللغة في أذهانهم من خالل اإلشادة ببعض  حب 
عباراتهم وتعزيزها وكتابتها بشكل جميل وتعليقها 

أمامهم؛ مما يشعرهم بالفخر واإلنجاز.
-6 يشرح المعلم الدرس بالفصحى مهما كان 
موضوعه لغة عربية، رياضيات، علوم، تربية بدنية، 

تربية فنية... الخ ( .
-7 يسأل المعلم عن محتوى المادة التعليمية 

بالفصحى.
بالفصحى  التالميذ  مع  المعلم  يتواصل   8-
عن  متأخراً  طالب  جاء  لو  مثالً  المواقف٬  كل  في 
ورقة  تأخرت؟،أحضر  لماذا  المعلم  يسأله  الحصة 
إحضار  بالدخول٬  لك  أسمح  حتى  المشرف  من 

الورقة ضروري ...الخ(.
-10 إذا أجاب الطالب بالعامية يعيد المعلم 

إجابة الطالب بالفصحى ويطلب من الطالب إعادة 
اإلجابة بالفصحى.

المعلم  والتزام  التطبيق  من  شهر  بعد   11-
فهم  عدم  يظهر  المعلم  يبدأ  بالفصحى  بالتواصل 
ما يقوله الطالب إذا تكلم بالعامية٬ مثال إذا تحدث 
الطالب بالعامية يقول المعلم أنا ال أفهم؛ فيعرف 

الطالب أن المطلوب أن يتحول إلى الفصحى.
ساحة  في  بالفصحى  التواصل  يكون   12-
ــداد  اإلع أثناء  وفــي  المكتبة،  وفــي  المدرسة، 
الخ، أي في األنشطة   ... للحفالت، وفي المقصف 

والمواقف الحياتية جميعها.
كل  في  قدوة  التخصصات  بمختلف  المعلم 
حركاته وسكناته؛ وال يخفى أنه كذلك قدوة لغوية 
في حسن منطق كالمه وروعة بيانه وعذوبة بالغة 
شخصيته  قدر  من  يحط  أن  به  يليق  فال  حديثه، 
ومبتذال  ركيكا  حديثه  فيصبح  وأسلوبه؛  وقدوته 
قويت  وإذا  الدارجة..  واللهجة  العامة  بكلمات 
فهم  من  سيتمكنون  التالميذ  لدى  العربية  اللغة 
اللغات  سيستوعبون  وحتى  والمعارف  العلوم 

األخرى بسهولة ويُْسر.

التمتع بعقل متفتح
والقيم  المعتقدات  من  مجموعة  لك  يكون  أن  جدا  المهم  من 
لتصبح شخصاً ناجحاً، ألن هذا يتيح لك العمل في ظل قواعد محددة 
المهم  من  ولكن،  والتوتر..  الشدة  أوقات  في  عليها  االعتماد  يمكنك 
أيضا أال تدع هذه المعتقدات تصبح عائقا أمام األشخاص أو التجارب 
التي قد تجعلك شخصاً أذكى وأفضل.. وبالتالي فإن امتالك عقل متفتح 

هو سمة رائعة من سمات الشخص الناجح.
من  التقليل  يتم  التي  الصفات  أكثر  من  العقل  تفتح  يكون  قد 
المستويات  كل  على  جدا  كبيرة  إليها  الحاجة  أن  رغم  اليوم،  قيمتها 
الكبيرة والصغيرة٬ إن عالمنا كبير – يوجد أكثر من 6 مليارات شخص 
يعيشون في 194 دولة – وكل شخص من هؤالء يمثل بنكاً رائعاً من 
العولمة،  أن  وبما  المختلفة٬  والعادات  والخلفيات  والثقافات  األفكار 
السمات  من  صارت  القاري  والتعاون  خارجية،  بمصادر  واالستعانة 
المميزة لعالم األعمال بشكل متزايد، فمن المهم – أكثر من أي وقت 

سابق – أن تصبح واعيا ومتفتحا على الثقافات المختلفة.
إن مزج أفكارنا لم يكن أبدا بالشيء السهل.. بشكل عام، يفهم 
الناس أن تفتح العقل قيمة إيجابية، ولكن عندما يتعلق األمر بتطبيقه 
في حياتنا، فربما ال نرغب في االعتراف بمدى معاناتنا في هذا.. وربما 
يكون السبب هو أننا خائفون من اختيار شيء خارج منطقة راحتنا، 
أو ربما نشأنا في ظل معتقدات معينة وغير مستعدين للتخلي عنها.

في بعض األحيان تبدو البدائل الغريبة عنا خاطئة٬ وبسبب بعض 
هذه األشياء يعد االلتزام باألشياء التي تشعر أنها صحيحة أمرا جيدا.

نظام  بقلب  يتعلق  ال  متفتح  عقل  تطوير  إن  حال  أي  على 
معتقداتك األساسي، ولكنه يتضمن استغراق بعض الوقت في فحص 
األدلة التي تتعارض مع األفكار التي نفضلها٬ عندما نفكر في المشاكل 
استنارة،  أكثر  قرارات  نتخذ  فنحن  جديدة،  أشياء  ونجرب  الجديدة 

وبالتالي أفضل.
عندما تصبح شخًصا متفتح العقل، ستزيد قدرتك على نزع فتيل 
المواقف الملتهبة، وستمتلك مهارات قيادية أقوى، وستستطيع تحييد 
الصراع، وستصبح أكثر نجاحا في العالقات االجتماعية.. في النهاية، إن 

الشخص متفتح العقل هو شخص مراٍع آلراء اآلخرين.

التعليم يف اليمن ُيخنق بثالث قوى
التعليم في  الحوثيين واإلصالح واالنفصاليين دمرت  أيديولوجيا 
اليمن٬ وحولت المدارس من صروح للعلم والمعرفة إلى أوكار تنظيمية 
ومراكز تنشئة عليلة وحوزات لغرس الكراهية واألحقاد والضغائن في 

قلوب وعقول األشبال الصغار.
فلم يعد هناك تربية وطنية٬ وال تربية دينية معتدلة٬ وال صدق 
لزراعة وحصد  الهادفة  التربوية  والواجبات  المهام  أداء  في  وإخالص 

الخير والمحبة واإليجابية والبناء والتنمية.
الويالت  والشعب  الوطن  الحزبية جرعت  المدارس  الثالث  تلك 
والخراب والدمار والتشظي والتجزئة واالنقسام٬ ووسعت دائرة المقابر 

والجريمة والمظالم والجور.
وهنا يأتي دور اآلباء في متابعة أبناءهم ومتابعتهم وامتحانهم 
الجهد  إليهم من تعبئات وسموم وقناعات وأوهام٬ وبذل  فيما يصل 
السموم  تلك  عن  بعيًدا  الرائدة  ومكانته  قيمته  للتعليم  يعيد  فيما 
والكراهية والتخندق٬ لعل وعسى أن يعود الخير ويعم السالم وتتوالى 

النعم ويتحصل التقدم والنماء.

الدكتوراة للباحث اليمني 
جميل ياسني من الهند

على  الهند  إلى  إب  جامعة  موفد  ياسين  الباحث جميل  حصل 
مناقشة  بعد  الهندية  بامو  جامعة  من  الفيزياء  في  الدكتوراه  درجة 
علنية٬ وناجح عن أطروحته الموسومة بـ »تحضير وتحليل الجسيمات 

النانوية الغير عضوية واستخدامها في أجهزة االستشعار الحيوية«.
قّدم الباحث عرًضا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت 
جميل  الباحث  أجاب  المتمّكن٬  الباحث  وجهد  وبأداء  باألطروحة 
ياسين على كل تساؤالت اللجنة والحضور٬ وأعلنت لجنة التحكيم منح 

الباحث درجة الدكتوراه في الفيزياء مع التوصية بنشر األطروحة.

أ.د/ سعاد السبع شهادة الزور يف التعليم

التخطيط المسبق
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أمراض الشبكية األعراض 
واألنواع وعوامل الخطر 

األنواع

المرتبطة  شيوًعا  األكثر  والمشكالت  األمراض  من 
بشبكية العين:

عندما  الشبكية  تمزق  يحدث  الشبكية:  تمزق 
تتقلص المادة الشفافة الشبيهة بالُهالم )الجّل( الموجودة 
الطبقة  وتشّد  الزجاجي(  )الجسم  العين  مركز  في 
)الشبكية(  العين  لمؤخرة  المبطنة  الرقيقة  النسيجية 
الكثير  في  ويصاحبها  النسيج٬  لتمزيق  تكفي  شّد  بقوة 
من األحوال ظهور مفاجئ ألعراض مثل رؤية بقع عائمة 

وومضات ضوء.
بأنه  الشبكية  انفصال  يُعرَّف  الشبكية:  انِفصال 
يمر  عندما  عادة  ويحدث  الشبكية٬  أسفل  سائل  وجود 
عن  الشبكية  ابتعاد  مسببًا  الشبكية  تمزق  عبر  السائل 

طبقات األنسجة األساسية.
كري: إذا كنت مصابًا بالسكري،  اعتالل الشبكية السُّ
)الشعيرات  الدقيقة  الدموية  األوعية  تضعف  فقد 
السائل  وتسرِّب  عينك  مؤخرة  في  الموجودة  الدموية( 
الشبكية  تورم  هذا  ويسبب  منها٬  وأسفل  الشبكية  إلى 
تظهر  وربما  وتشّوشها٬  الرؤية  ضبابية  إلى  يؤدي  الذي 
النزيف  يصيبها  طبيعية  غير  جديدة  شعيرات  لديك 

والتمزق٬ ويؤدي هذا أيًضا إلى تفاقم حالة رؤيتك.
الشبكي عبارة  الغشاء فوق  بكي:  الشَّ الِغشاء فوق 
عن ندبة رقيقة تشبه األنسجة أو غشاء يشبه السيلوفان 
الغشاء  هذا  ويجذب  الشبكية٬  أعلى  يتكّون  المتجعد 
ضبابية  األشياء  ترى  وقد  رؤيتك٬  تشوه  مسببًا  الشبكية 

أو ملتوية.
الثقب البقعي: هو عيب صغير في مركز الشبكية 
هذا  ينتج  وقد  الشبكية(٬  )البقعة  العين  مؤخرة  في 
الثقب عن االحتكاك غير الطبيعي بين الشبكية والجسم 

الزجاجي، أو قد يتبع حدوث إصابة في العين.
التنكس البُقعي: في هذه الحالة يبدأ مركز الشبكية 
مثل  أعــراض  حدوث  في  هذا  ويتسبَّب  الضعف٬  في 
ضبابية الرؤية المركزية أو ظهور بقعة عمياء في مركز 
البقعي  التنكس  هما  منه  نوعان  وهناك  الرؤية٬  مجال 
من  العديد  يصاب  الجاف٬  البقعي  والتنكس  الرطب، 
األشخاص بالنوع الجاف أوالً، والذي قد يتطور إلى النوع 

الرطب في إحدى العينين أو كلتيهما.
باغي  باغي: التهاب الشبكية الصُّ التهاب الشبكية الصُّ
ببطء في  الداء  ويؤثر هذا  تنكسي وراثي٬  داء  هو عن 

الشبكية ويسبب فقدان الرؤية الليلية والجانبية.

األعراض وعوامل الخطر

بعض  في  الشبكية  أمــراض  من  العديد  تتشابه 
مؤشرات المرض واألعراض الشائعة٬ ومنها: “رؤية نقاط 
الرؤية  تََغيُّم  العنكبوت٬  أو خطوط تشبه خيوط  عائمة 
أو تشوُّشها )رؤية الخطوط المستقيمة كأنها متموجة(٬ 
عيوب في الرؤية الجانبية٬ فقدان البصر٬ ربما تحتاج إلى 

محاولة النظر بكل عين على ِحدة لمالحظة ذلك«.
يجب االنتباه إلى أي تغييرات في الرؤية والحصول 
إذا  العاجلة  الطبية  العناية  اطلب  بسرعة٬  الرعاية  على 
شعرَت فجأة بظهور عوائم )أجسام سابحة( أو ومضات 

مؤشرات  هذه  وتمثل  الرؤية٬  على  القدرة  انخفاض  أو 
خطير  مرض  حــدوث  احتمالية  إلى  تشير  تحذيرية 

بالشبكية.
قد تشمل عوامل الخطر ألمراض الشبكية ما يلي: 

م في السن٬ التدخين “التقدُّ
أخرى٬  أمراض  أو  السكري  اإلصابة بمرض  السمنة٬ 

رضوح العين٬ تاريخ عائلي من أمراض الشبكية.

التشخيص

فحًصا  العيون  طبيب  يُجري  التشخيص،  إلجــراء 
شاماًل للعين ويبحث عن أي مشكالت في أي مكان في 
مكان  لتحديد  التالية  االختبارات  إجراء  ويمكن  العين٬ 

المرض ومدى انتشاره:
شبكة  الطبيب  يستخدم  قد  آمسلر:  شبكة  اختبار 
آمسلر الختبار صفاء رؤيتك المركزية٬ وسوف يسألك إذا 
كانت خطوط الشبكة تبدو باهتة أو متقطعة أو مشوهة؛ 
لفهم  الشبكة  التشوه على  حيث سيدوِّن مكان حدوث 
مصابًا  كنت  وإذا  أفضل٬  بشكل  الشبكية  تلف  مدى 

هذا  استخدام  أيًضا  منك  يطلب  فقد  البُقعي،  بالتنكس 
االختبار لمراقبة حالتك ذاتيًا في المنزل.

التصوير المقطعي المتسق البصري )OCT(: هذا 
االختبار أسلوب رائع اللتقاط صور دقيقة للشبكية بغرض 
تشخيص األغشية فوق الشبكية والثقوب البقعية والتورّم 
البقعي )الوذمة(، ومراقبة نطاق التنكس البقعي الرطب 

المرتبط بتقدم السن، ومراقبة االستجابات للعالج.
التألق الذاتي لقاع العين )FAF(: يمكن استخدام 
للكشف   )FAF( العين  لقاع  الذاتي  التألق  اختبار 
البُقعي٬  التنكس  فيها  بما  الشبكية،  أمراض  تطور  عن 
العين )FAF( صبغة شبكية  لقاع  الذاتي  التألق  ويُظهر 
)ليبوفيوسين( تزداد مع تلف الشبكية أو الخلل الوظيفي.
يَستخدم  بالفلورسين:  الدموية  األوعية  تصوير 
الدموية  األوعية  تتسبب في ظهور  االختبار صبغة  هذا 
تأثير ضوء خاص٬ يساعد  الشبكية تحت  الموجودة في 
وتسربات  المغلقة  الدموية  األوعية  تحديد  على  ذلك 
األوعية الدموية واألوعية الدموية الجديدة غير الطبيعية 
تحديًدا  للعين  الخلفي  الجزء  في  الطفيفة  والتغيرات 

دقيًقا.
صبغة  باستخدام  الــدمــويــة  ــة  ــي األوع تصوير 
صبغة  االختبار  هذا  يستخدم  الخضراء:  اإلندوسيانين 
تُظهر  الحمراء٬  تحت  األشعة  لضوء  تعرضها  عند  تضيء 
واألوعية  للشبكية  الدموية  األوعية  الناتجة  الصور 
خلف  والواقعة  رؤيتها  يصعب  التي  العميقة  الدموية 

الشبكية في نسيج يسمى بالمشيمية.
االختبار  هذا  يَستخدم  الصوتية:  فوق  الموجات 
فوق  بالموجات  )التصوير  التردد  عالية  صوتية  موجات 
والمكونات  الشبكية  رؤية  في  للمساعدة  الصوتية( 
معينة  خصائص  تحديد  أيًضا  ويمكنه  للعين٬  األخرى 
العين  أورام  تشخيص  في  المساعدة  يمكنها  للنسيج 

وعالجها.
بالرنين  والتصوير  المحوسب  المقطعي  التصوير 
هذه  التصوير  أساليب  استخدام  يمكن  المغناطيسي: 
في حاالت نادرة للمساعدة في تقييم إصابات العين أو 

أورامها.

العالج

تقّدم  إيقاف  للعالج في  الرئيسية  األهداف  تتمثل 
أو  تحسينها  أو  الرؤية  على  والحفاظ  إبطائه  أو  المرض 
استعادتها٬ وفي كثير من الحاالت، ال يمكن عالج الضرر 
مهًما٬  المبكر  االكتشاف  يجعل  ما  بالفعل،  الذي حدث 
يمكن  عالج..  أفضل  لتحديد  الطبيب  معك  سيتعاون 
بعض  في  وُملًحا  معقًدا  الشبكية  مرض  عالج  يكون  أن 

األحيان.. تشمل الخيارات ما يلي:
إصالح  بالليزر  للجراحة  يمكن  الليزر:  -استخدام 
جراحك  يستخدم  فيها٬  ثقب  رأب  أو  الشبكية  تمزق 
عن  وينتج  الشبكية٬  على  نقاط صغيرة  لتسخين  الليزر 
باألنسجة  الشبكية  )يلحم(  يربط  ما  عادًة  تندب  ذلك 
لتمزق  بالليزر  الفوري  العالج  يؤدي  أن  يمكن  الكامنة٬ 
انفصال  في  تسببه  فرصة  تقليل  إلى  الجديد  الشبكية 

الشبكية.
قد  الطبيعية٬  غير  الدموية  األوعية  -انكماش 
يستخدم طبيبك أسلوب يسمى التخثير الضوئي بالليزر 
المبعثر النكماش األوعية الدموية الجديدة غير الطبيعية 

قد  العين٬  في  نزيف  بحدوث  تهدد  أو  تنزف  التي 

يساعد هذا العالج األشخاص المصابين باعتالل الشبكية 

السكري٬ قد يؤدي االستخدام المكثف لهذا العالج إلى 

فقدان الرؤية الجانبية )الطرفية( أو الليلية.

تثبيت  تسمى  التي  العملية  هذه  في  -التَّجميد: 

الشبيكة بالبرد، يضع الجراح مسبار تجميد على الجدار 

الخارجي للعين لعالج تمزق الشبكية٬ حيث يصل البرد 

وستتندب  الشبكية٬  ويجمد  العين  داخل  إلى  الشديد 

المنطقة المعالجة الحًقا وتضمن تثبيت الشبكية بجدار 

العين.

هذا  يُستخدم  العين:  في  الغاز  أو  الهواء  -حقن 

األسلوب، المسماة بتثبيت الشبكية الهوائي، للمساعدة 

ويمكن  الشبكية٬  انفصال  من  معينة  أنواع  إصالح  على 

التخثير  أو  بالبرد  الشبكية  تثبيت  استخدامه إلى جانب 

الضوئي بالليزر.

بعج  الجراحة  هذه  تُسمى  العين:  سطح  -تحزيز 

وفيها  الشبكية٬  انفصال  وتُستخدم إلصالح  العين،  صلبة 

يُخيط جراحك قطعة صغيرة من مادة السيليكون على 

سطح العين الخارجي )ُصلبة العين( ٬ وهذا اإلجراء يحزز 

ُصلبة العين ويخفف بعًضا من القوة الناتجة عن جذب 

ربطها٬  ويعيد  الشبكية  على  الواقع  الزجاجي  الجسم 

يمكن استخدام هذا األسلوب مع عالجات أخرى.

-تفريغ السائل الموجود في العين واستبداله: في 

هذا اإلجراء، المسمى باستئصال الزجاجية، يزيل جراحك 

السائل الشبيه بالهالم الذي يمأل الجزء الداخلي من عينك 

)الجسم الزجاجي(٬ ثم يحقن هواء أو غاز أو سائل في 

هذا الموضع.

كان  إذا  الزجاجية  استئصال  استخدام  -يمكن 

النزيف أو االلتهاب يغمر الجسم الزجاجي ويعيق رؤية 

الجراح للشبكية٬ يمكن أن يكون هذا األسلوب جزًء من 

اعتالل  أو  الشبكية،  بتمزق  المصابين  األشخاص  عالج 

الغشاء  أو  الشبكية،  البقعة  ثقب  أو  السكري،  الشبكية 

انفصال  العين أو  فوق الشبكي أو َعدوى أو إصابة في 

الشبكية.

أن  الطبيب  يقترح  قد  العين:  داخل  الدواء  حقن 

يتم حقن دواٍء داخل الجسم الزجاجي بالعين٬ قد يكون 

هذا األسلوب فعاالً في عالج األشخاص الذين يعانون من 

أو  السكري  الشبكية  اعتالل  أو  الرطب  البقعي  التنكس 

تكسر األوعية الدموية داخل العين.

زرع شبكية اصطناعية: قد يحتاج األشخاص الذين 

العمى بسبب بعض  أو  الحاد  البصر  يعانون من فقدان 

زرع  يتم  وفيها  الجراحة٬  إلى  الوراثية  الشبكية  أمراض 

تتلقى  الشبكية  في  صغيرة  كهربائي  قطب  شريحة 

النظارات٬  من  زوج  على  فيديو  كاميرا  من  المدخالت 

لم  التي  المرئية  المعلومات  الكهربائي  القطب  يلتقط 

تعد الشبكية التالفة قادرة على معالجتها ويرسلها.

نور عىل نور

كانت تحّبك

من  شكل  هي  النثرية  القصيدة 
من  المتحرر  والتعبير  الكتابة  أشكال 
في  عليه  اعتدنا  الذي  العروضي  الوزن 
األولى  للمرة  أشعارنا، وهو مصطلح ظهر 
القصيدة  على  ليدل  العشرين  القرن  في 
القصيدة  بين  وسطاً  تقع  التي  الشعرية 
النصوص  وبين  نعرفها،  التي  الشعرية 
خصائص  النثرية  وللقصيدة  النثريّة، 
إيقاعاً  لها  أّن  يرون  هواتها  تجعل  عّدة 
تفوق  تجعالنها  داخلية  وموسيقى  خاّصاً، 
القصيدة الموزونة والمقّفاة جماالً وروعة.

خصائص القصيدة النثرية

إّن أّي فن يتطلب من الفرد اإللمام 
بخصائصه التي تميّزه ليتمكن من الكتابة 
ما  النثرية  القصيدة  خصائص  ومن  فيه، 

يأتي:
النثرية  القصيدة  تتسم  التحّرر: 
والمحّسنات  والقافية،  الوزن  من  بالتحّرر 

البديعية في أغلب األحيان.
تعّدد الموضوعات واألغراض: تتميّز 
القصيدة النثرية بتعّدد موضوعاتها، ففي 
القصيدة  أغــراض  تنحصر  الــذي  الحين 
الغزل،  من  محددة  بأبواب  الشعرية 
والرثاء، والمدح مثالً، تتوّسع األغراض في 
القصيدة النثرية إلى أكثر من ذلك بكثير.

السهولة: يؤدي تحّرر هذا النوع من 
القصائد من الوزن، والقافية، والمحسنات 
كونها  إلى  موضوعاتها  واتّساع  البديعية، 
رصف  ويسهل  كتابتها،  تسهل  قصيدة 

المفردات فيها نوعاً ما.
الوسطيّة: تبدو القصيدة النثرية فّناً 

وسطيّاً بين النثر والشعر.
المفردات  تتّسم  اللفظي:  التكثيف 
النثرية  القصائد  كتابة  في  المستخدمة 
منها  يُــراد  حيث  بعمقها،  األغلب  على 
مّما  المذكور،  المعنى  من  أبعد  هو  ما 
لفهم  الوقوف عندها  القارئ  يتطلّب من 

ما يعنيه الشاعر، وما يرمي إليه منها.
النثرية  القصائد  تصلح  تجربة:  نقل 
لنقل التجارب كقصص أو روايات، او أجزاء 

منها.
تعّدد الفقرات: تتكّون قصائد النثرية 

على األغلب من فقرة أو فقرتين.

كيفية كتابة قصيدة نثرية

إّن  الشعرية٬  القصائد  بعض  قراءة 
البدء  قبل  الشعرية  القصائد  بعض  قراءة 
في عملية الكتابة أمر ضروري جداً ليس 
بل  وحسب  الفنون  من  النوع  هذا  في 
في جميعها، فالقراءة هي وسيلة اإلنسان 
هذا  في  سبقوه  من  خبرات  الستشفاف 
واالطالع  فيه،  لدربته  زيادة  وفيه  الفن، 

على ما عرضه الشعراء في قصائدهم من 
وفيها  التكرار،  لتجّنب  وأفكار  موضوعات 
ومن  الفنيّة،  القارئ  لذائقة  تنمية  أيضاً 
النثرية  القصيدة  بفن  ُعرفوا  الذين  أولئك 
الحاج،  وأنسي  الماغوط،  محمد  الشاعر 

وغيرهما.

اختيار الموضوع

النثريّة،  القصيدة  إطار  هو  واسع 
التي  المواضيع  من  الكثير  يضّم  حيث 
أّن  إلى  باإلضافة  فيها،  الكتابة  يمكنك 
هذا النوع من الفن هو حيّز جيد لعرض 
الداخلية،  بإسقاطاتها  الذاتية  التجارب 
أن  إاّل  عليك  ما  نثرية  قصيدة  ولكتاب 
تختار إحداها وتنغمس في جو ما اخترته 
أثّر  معيّناً  موقفاً  يعكس  قد  موضوع  من 
فيك  أثار  تاريخياً  حدثاً  أو  حياتك،  في 

الحماسة، أو غيرها من األمور.

الكتابة وتجسيد األفكار

احصر ما تريد إيصاله في قصيدتك 
سّجل  ثم  ورقة،  على  وقيّدها  أفكار،  من 
إن  قافيتك  تخدم  التي  الكلمات  بعض 

بنظم  وابدأ  القافية،  استخدام  تريد  كنت 
جملك الشعرية على نحو طويل أو قصير 
كما  النثريّة  قصيدتك  واكتب  المدى، 
أو  عائلتك،  أفراد  ألحد  تتحّدث  كنت  لو 
لصديق مقرّب، حيث سيساعدك ذلك على 
نفسك  في  يكتنز  ما  وكل  مشاعرك  بّث 
مدعاة  ذلك  يُعتبر  حيث  وسهولة،  بيسر 
لإللهام الذي يحتاجه كاتب القصيدة، أّما 
إلى  تقّسمها  أن  فلك  بناءها  يخّص  فيما 
فقرات، كل فقرة فيها عبارة عن مجموعة 
من الجمل التي تخدم فكرة معينة، أو أن 
تبقيها كما هي، وعند فروغك من التعبير 
أعد  نفسك  ومكنونات  أفكارك  كل  عن 
فيها  وعّدل  عّدة،  مرات  القصيدة  قراءة 
ما يحتاج إلى ذلك من أفكار، ومفردات، 
-إن  لغوية  أخطاء  من  فيها  ما  وصحّح 
لنسختك  الوصول  حين  إلــى  ُوجــدت- 

األخيرة من قصيدتك النثريّة.

نموذج قصيدة نثرية

قصيدة  الحاج  أُنسي  الشاعر  كتب 
نثرية يوماً قال فيها: “يا ُصعداء الحالمين 
وراء النوافذ.. غيوم، يا غيوم.. علِّميني فَرَح 
الزوال! هل يِحّب الرجل ليبكي أم ليفرح.. 
أسأُل  ال  ليبدأ؟  أم  لينتهي  يعانق  وهل 
المعرفة..  سجون  في  ألصرخ  بل  ألُجاب، 
ليس لإلنسان أن ينفرج بدون غيوم.. وال 

أن يظفر بدون ِجْزية.

قالت: ما شأنهم يتدخلون في حياة األزواج؛ معلنين 
أن الزوجة ال يجب عليها أن تطبخ لزوجها وأبنائها.. قال 
زوجها: يريدون أن يحدثوا شرخاً ما ولو بحجم ذرة غبار.. 
نعم ولن  قال:  قالت: وهل نحن محاصرون ومطاردون.. 
يتركوا أقالمهم السوداء حتى يحدثوا هذا الشرخ٬ قالت: 
فواجب إذن أن تعلن المرأة في كل مكان أنها مستعدة 
للقيام بأعباء البيت ليكون هذا سدا أمام المتطفلين.. قال: 
وهل تظنين أن أعباء البيت هي العقدة التي سينجحون 
بها من إيقاف المنشار عن السير قدما في اإلنتاج؟ أعباء 
البيت هي األسنان األولى التي ينهشون بها الحياة األسرية 
وإن لم تنجح هذه الحيلة فهناك حيل كثيرة قذرة؛ ليست 
البيت؛  ألعباء  مستعدة  أنها  تعلن  أن  إلى  بحاجة  المرأة 
تستمتع  أسر  هناك  و  نفس  عن طيب  بذلك  تقوم  فهي 
بأن يقدم األب المبدع وجبة طعام شهية لهم كل أسبوع 

بل كل يوم)١(.
فهذه مسألة خاصة بالبيوت لن ينجحوا بهدم جدار 
أبواب  على  التشتت  وهذا  قالت:  بها..  المتين  األسرة 

محاكم األسرة هل هو من هؤالء؟)٢(.. قال: ال؛ فكل الحيل 
يسهلون  هم  العنكبوت٬  بيت  من  أوهى  يقدمونها  التي 
واإلرادة..  بالله  اإليمان  ننمي  نحن  ولكن  الفجور  طريق 
هم يفسدون أخالق المجتمع بأفالم وأغان هابطة ونحن 

نسمو بأخالق العفة.
المحاكم  أمام  تهدمت  التي  البيوت  قالت: صحيح؛ 
كانت تشير إلى مأزق حقيقي في حياتنا٬ ولكن كل هذه 
الصلوات في المساجد والبيوت وكل هذا التدين ما كان 
بإزاحة  كفيالن  والتدين  الصلوات  قال:   ٬ بإنقاذنا؟  كفيال 
لله  خالصة  تكون  أن  ينبغي  الصلوات  ولكن  عنا  الشقاء 

وأن تكون خاشعة فيخرج العنيف من صالته هادئاً متزناً 

طاهراً  الشر  وإرادة  واألنانية  بالحقد  المريض  ويخرج 

من كل أمراضه فيتقوى اإليمان ويظهر جلياً على الحياة 

والسلوك.

وكذلك التدين ال بد أن يكون صادقاً متكامالً؛ فخطأ 

عظيم أن يهتم المؤمن بصالته وال يهتم بأخالقه فيخدع 

نفسه ويظن أنه وصل إلى درجة األولياء والحقيقة المرة 

أنه ما زال يسير في خطواته األولى على درب السالكين.

......
)١( كان النبي صلى الله عليه وسلم يساعد أهل بيته في 

شؤون المنزل في صحيح البخاري: قال األسود بن يزيد: )سئلت 

عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في 

بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله؛ فإذا حضرت الصالة٬ خرج إلى 

الصالة( رواه البخاري.. أي: كان في بيته صلى الله عليه وسلم في 

خدمة أهله.

)٢( إشارة إلى ازدياد نسب الطالق في المجتمعات العربية.

ُحِب ْوَضاِء لِلسُّ ِة الضَّ قََفزُْت ِمْن لُجَّ
كُْر بَاِبي إِلَى إِيَوانَِك الرَِّحِب  َوالذُّ

َوالرُّوُح قَْد كََشَفْت َعْن َساِق َضائَِقِتي
 فَأَْسلََم الَْقلُْب ِمْن َشْجٍو َوِمْن َوَصِب 

أَنَا الُْمتَيَُّم ِباأْلَْوَراِد تُؤْنُِسِني
حُر َعفَّ الَْقلَْب ِمْن َعتَِب  رَِفيُفَها السِّ

قَْد َجاَء يُْهِديِه ِمْن َغيِْم الرََّجا نُُسًكا
 َونَّاَسًة َمْهُدَها قَْد َشفَّ ِمْن َعَجِب

أَْمَسى الرَِّضا َعْنَدلِيبًا ِعْنَد َمْن أَنُِسوا
َخِب   يَْشُدو َوَشتَّاَن ِبيَْن اأْلُنِْس َوالصَّ

كَالَْفرِْق بَيَْن الَْجَوى ِفي قَلِْب َمْن َعرَفُوا
َوبَيَْن َما َشبَّ ِباأْلَْهَواِء كَاللَّهِب

لَِبْسَت يَا َسيِِّدي الَْمْجَد الَِّذي أَبًَدا
 ِبِه تََكرَّْمَت ِفي اأْلَرِْضيَن َوالُْحُجِب

َوقُلَْت ِبالِْعزِّ َواأْلَكَْواُن قَْد َشِهَدْت
ا تََعطَّْفَت يَا رَحَمُن ِفي الُْحُقِب  لَمَّ

لَْساِل كَْوثَرَُه فَُذقُْت ِمْن ُحبَِّك السَّ
 ِبَشْهِد ُودٍّ َوإِْن أَدُعوَك يَْنَصِبِب

اَل أَنَْفَد اللُه ِعزَّ الُْودِّ ِمْن كَِبِدي
نُْب ِبالنََّصِب  َواَل ِببُعٍد َدَهانِي الذَّ

َوإِنَّ بَْعَدَك قَلِْبي لَيَْس يُلِْفتُُه
 َما ِجيَئ ِمْن َعَجٍم أَْو ِجيَئ ِمْن َعرَِب

َواِغِل َعْن َمْواَلَي أَْمُقتَُها كُلُّ الشَّ
 يَا َمْن إِلَيِْه تَلُوُذ الرُّوُح ِبالَْهرَِب

اللُه نُوٌر َعلَى نُوٍر تَبَارََك َمْن
بَِب إَِذا قََضى اأْلََمَر اَل تَْسأَْل َعِن السَّ

َوالَْحقُّ أَنَْت َوأَنَْت الَْحقُّ ِفي ُعُمِري
يَِب  وَكُلُّ َخلِْقَك َغرْقَى ِفي لَظَى الرِّ

لَِذا ِبُحبَِّك بَاَت الَْقلُْب ُمْمتَلِئًا
 يَُحبُّ ُحبََّك ِباإْلِْجاَلِل َواأْلََدِب

كـانت تحبُّـَك... فـاستنـزفتَهـا قَلَقـا
اآلَن تسأُل عن أخبارها الطُّرقا..!؟

جاءتَك تبحث في عينيَك عن قَبٍَس
يِح محترِقا عادت هشيماً بكفِّ الـرِّ

ـا آنسـْت أمـالً َهـشٌّ مـداهـا.. ولمَّ
طارت إليِه.. لماذا زدتَها رََهقا..!؟

َك عصفوراً يذوب ِغوًى كانت بكفِّ
يستعذب الظلَم.. والتقييد.. والنَّزَقَا

ضاقت به األرُض فاستهداَك ملتِجئاً
يـَك.. فاختنقا ـُر الـروَح مــن كفَّ ينقِّ

ما استنكَر األسَر.. لكْن رغم لهفتِه
ـا شددَت علـى أضـالعِه انطلقا لمَّ

رًة كـانت تحبُّـَك... فانقادت مخـدَّ
سكرى بحبَِّك تمضي كيفما اتََّفقا

كانت خطاياَك تُطوى دونما عتٍب
نِب مختَلَقا وكان عذرَك قبل الذَّ

وسيَّجتك بما فـي العمر من لََهٍف
فَرُحَت تثقُب في الـ)ال شيَء( منعتَقا

كانت رؤاَك.. على إيقاعها كُِتبَْت
أحلـى القصـائِد فاستبقتَك مؤتلِقا

تلَك القصائد هل ما زلَت تذكرها؟
أم إنَّ وهجـَك أنسـاَك الـذي َسبَقا؟

ْت جذورَك مذ أن شئتَها مطراً َغذَّ
واستمطرتَك فكنَت الِملَْح والَغرَقا

تَك نُْسغاً فلما أن كبُرَت بها روَّ
اقَطت ورقا ت ظاللََك.. ثمَّ اسَّ مدَّ

عاشتَك حلماً فأفنت عمرَها وَمَضْت
تخيُط قلباً عميَق الجرِح منسِحقا

كانت تحبَُّك.. ال تسأْل لَِم انكسرْت
قهرًا يموُت على كفيَّك من صدقا

د/ نورا حلمي

د/ياسر األقرع

ة  الحريَّ
ُ

قرباُن الفراِغ وهبة
المجازي إلطالقِه  التعبير  هذا  من  أصدَق  أجْد  لم 
على الشعِر في هذا الوقِت الخالي إالَّ من انكساِر حلِم 
أنمي ذلَك لشيء  الطقوسيَِّة٬ ال  الشعِر وتقهقِر شموسِه 
الحماِس لقراءِة هذا الفِن الذي  أو سبٍب ُمعيٍَّن كتراجعٍ 
األزماِت  كلِّ  وجِه  في  وصمَد  التاريِخ  فجِر  منُذ  ترعرَع 

العاتيِة والرياِح الزمنيَِّة المجلجلة.
ربما يقوُل البعُض أنَّ هيمنَة الروايِة على المشهِد 
االنحداِر  هذا  في  السبَب  يكوُن  قد  العالمي  األدبــي 
فعالً  فهل  أعرُف...  ال  اللغوي..  والبرِق  المجاز  لشمِس 
بودلير  شارل  الفرنسي  الشاعر  ابتدأها  التي  الحداثَة  أنَّ 
من  والرمزيُّون  السرياليُّون  دعائمها  وأرسى  فرنسا  في 
العالِم  بقاِع  كلِّ  في  وصعاليَك  اميَن  ورسَّ وشعراَء  كتَّاٍب 
قد أقصْت الشعَر عن الوعِي الجماهيري والحسِّ الشعبيِّ 
العامِّ من خالِل إشكالياِت الغموِض واإلبهاِم في القصيدِة 

المعاصرة.. حتى أصبَح فَن النخبَة وتسليتَها بامتياز.
هذا  بمثِل  الحداثة  وَن  يتهمُّ كانوا  الذيَن  أن  أظنُّ 
لهم  فت  تكشَّ أو  بعد  فيما  تراجعوا  قد  الخطيِر  االتهاِم 
وهيَّ  العصوِر  كلِّ  في  باقيٌة  الشعِر  جمرَة  بأنَّ  الحقيقُة 
وهَي  الناِس  وأحاسيِس  ألهواِء  واألخيُر  األوَُّل  المحرُِّك 
نيِر  من  لإلفالِت  توثٍُّب  أو  للحريَِّة  تطلٌُّع  لكلِّ  الوقوُد 
قادرٌة  الشعِر  طاقُة   .. والنفسيِّ الجسدِي  والقمعِ  الظلِم 

الخضراَء  تونَس  أعزٍل كما حصَل في  على تحريٍر شعٍب 
إذ استطاَعت قصيدُة الشاعر أبي القاسم الشابيِّ » إرادُة 
َر الشعَب التونسيَّ من جالديِه بعد مروِر  الحياة » أن تحرِّ

عشراِت السنيِن على كتابتها.
اً في تكويِن  ٌة جدَّ ٌة؛ بل ومهمَّ الحداثُة خميرٌة مهمَّ
نفِس الفناِن أو الشاعِر وشخصيَّاً ال أعتقُد أنَّها كانت عائقا 
بيَن النصِّ والمتلقي أو بيَن اللوحِة والناظِر إليها وكما أنَّ 
للكالسيكيَّة قيماً وشروطاً ودعائَم ومبادئَ فللحداثُة وما 
بعَدها أيضا ما للكالسيكيَّة وأكثر.. يستطيُع أن يقوَل قائٌل 
ام والمتنبي مثال كانا أكثَر حداثًة من الكثيِر من  أنَّ أبا تمَّ
شعراِء العصِر الحديِث٬ ولكنها مسألُة ذكاٍء شعريٍّ فطريٍّ 
في نظري وال مجال للمذاهِب هنا.. فكما نحتفي اليوم 
والغنائيََّة  واإليحاَء  والسرَد  والنثَر  الشعَر  تمزُج  بنصوٍص 
األدبي  بتراثنا  أيضاً  نحتفي  واحدٍة  بوتقٍة  في  والرمزيَّة 
تعبيرِه  أساليبُه وطرائُق  لكِل عصٍر  أنَّ  ونؤمُن  والجمالي 
وال يجوُز أن نخاطَب واقعنا الراهَن بمثِل ما خاطَب بِه 
في  نبحَث  أن  لنا  يجوُز  ال   .. المعيشيَّ راهنهم  أجداُدنا 
المحاِر نفسِه الذي استخرَج آباؤنا منه الجواهَر اللغويََّة 
الفرَق  أن نعي وندرَك  بثمن.. يجُب علينا  ُر  تُقدَّ التي ال 
بيَن أمِس القصيدِة وحاضرها وأن نؤمَن دائماً وأبداً بأنَّ 
وأنَّ  زائفٌة وليسْت حقيقيًَّة..  الشعِر حياٌة  برِق  بال  حياًة 

من  سريعًة  التفاتًة  تستحقُّ  ال  قصيدٍة  بال  شعٍب  حياَة 
تاريٍخ عابر.

تواجهنا اليوَم مشكلتان.. مشكلٌة تتمثَُّل بعدِم هضِم 
الموروِث الجمالي والتراث الفكري اإلنساني بصورٍة تتيُح 
ذرَّاتِه  أنقاِض نصٍّ وعيناُه وفكَّكنا  ا على  نصَّ نبني  أن  لنا 
عن  الغثِّ  بفصِل  تتمثَُّل  وأخرى  واحــدة..  تلَو  واحــدًة 
على  الصفحاِت  فمالييُن  الرقمي..  الزمِن  في  السميِن 
ثقافٍة  إلى  الجيِِّد ونحتاُج  بجانِب  الرديَء  تعرُض  جوجل 
مصقولٍة وثاقبٍة لنعايَن النصَّ المنشوَر في هذا الموقعِ أو 

ٌر أدبيٌّ متمكٌِّن أو بصيٌر بخفايا اللغِة. ذاك حيُث ال محرِّ
فالكثيُر من الشعراِء الدونكيشوتيين الذين يمتطون 
العصوِر  كفرساِن  الوهَم  ويقارعوَن  أقالمهم  صهواِت 
أو  قباني  نزار  شعريَِّة  نجاِح  بسريَِّة  يحلمون  الوسطى 
شيٍء  كلِّ  قبَل  والمرتبطِة  المذهلة  درويــش  محمود 
يحسُّ  الذي  البسيط  والمتلقِّي  والشارِع  الناِس  بأوجاِع 
أن أحالَم القصيدِة تدغدُغ طموحُه وتدفعُه لحمِل روحِه 
على  والثورِة  الردى  مهاوي  في  بها  واإللقاِء  راحتِه  على 

البؤِس السياسي والثقافي.
ومحمود  قباني  كنـزار  الكباِر  الشعراء  كاَن  لقد 
درويش والسيَّاب وأمل دنقل يزرعوَن ما تحصُد الشعوُب 

العربيَُّة اليوَم من ثوراٍت وربيعٍ ومجٍد وحريٍَّة وانتصار.

تختلف أمراض الشبكية اختالفًا كبيرًا، ولكن يتسبب معظمها في ظهور أعراض متعلقة 
بالرؤية٬ يمكن أن تؤثر أمراض الشبكية على أي جزء من شبكية العين، وهي طبقة نسيجية 

رقيقة توجد على الجدار الخلفي الداخلي من عينك.
النبوتية  )الخاليا  للضوء  الحساسة  الخاليا  من  الماليين  من  العين  شبكية  تتكون 
والمخروطية(٬ وغيرها من الخاليا العصبية التي تتلقى المعلومات البصرية وتنظمها٬ وترسل 
على  القدرة  مانحًة  البصري،  العصب  من خالل  الدماغ  إلى  المعلومات  العين هذه  شبكية 
العالج في  أهداف  تتمثل  الحالة٬  وبناًء على  الشبكية٬  أمراض  لبعض  العالج  يتوفر  الرؤية.  
أمراض  بعض  تُركت  إذا  واستعادته٬  وتحسينه  البصر  على  والحفاظ  المرض،  إبطاء  أو  وقف 

الشبكية دون عالج، فقد تسبب فقدانًا شديًدا في الرؤية أو العمى.

كتابة القصيدة النرثية
روابي وقاد

قالت أم البنني
زيد الطهراوي 
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المؤمن القوي خرٌي وأحب إىل الله دورة رشعية
 بـ "حد اإليمان"

ْ
 ُوِسَمت

من واجبات أهل العلم وأهل النفوذ، بيان الحق في المتشابهات، ورد 
الناس إليها، والرد على المضللين عنها، وإن مما أثير قديما وحديثا من أهل 
التطرف الفكري، قضية حد اإليمان، والتي هي في حقيقتها ال تعدو الكالم 

في:
يكن من  ولم  فقط،  له مسلم  يقال  للمسلم مؤمن٬ ومتى  يقال  متى   
بحث العلماء السابقين في ذلك “الشذوذ إلى مسالة التكفير”، بدعوى أن 

المسالة تتعلق أصالة بذلك، بل إن المسالة برمتها اسمها عندهم:
 مسالة الفاسق الملي؛ أي: فاسق بذنبه ملي أي مسلم موحد بتوحيده، 
فجاءت طائفة غابت عنها حقائق العلوم، فأوجدوا رسوما جديدة ال يعرفها 
السابقون، بل جعلوا رسوم الخوارج هي المعول عليها، وجاء في هذا الزمان 
دعاة التكفير أو التكفيريون، ليجعلوا تلك الرسوم والمصطلحات ليست فقط 
هي الصواب؛ بل زينوا بباطل عباراتهم بأنها مذهب السلف وعامة المسلمين، 
ولألسف:  إليه،  ذهبوا  ما  ليؤكدوا  تسجيالت؛  وصوروا  ورسائل  كتبا  وصنفوا 
بمصطلحات  منهم  جهال  إما  بالباطل،  الحق  لبست  علمية  قامات  فمنهم 
المصطلحات،  بتلك  علمهم  مع  للناس،  منهم  تضليال  قصدا  وإما  الموضوع، 

ولكن الله تعالى غالب على أمره..
 ولذا في يوم الجمعة 1444/1/28 الموافق 8/26 2022م٬ أقام موقع 
الشيخ الدكتور سمير مراد دورة مصغرة دولية افتراضية، لبيان ومعالجة هذا 

الموضوع.. وبعد البحث؛ خلص المحاضر للنتائج والتوصيات التالية:

 النتائج:
١. ال يزال الناس تحت تأثير القوى الثورية نفسيًا واجتماعيًا، فمارسوا 

على المجتمعات الثورة، وهي تمارسها.
تضليل  ضد  واإلفتاء  للتعليم  المتصدين  بعض  من  الجهل  وجود   .٢

التكفيريين مما أوجد خلال لصالح التكفيريين.
هو  وإنما  المسلمين  عامة  عليه  ما  تخالف  بصيغة  العلوم  تقديم   .٣
فكر الخوارج والتكفيريين، مما له اآلن محاضن نشطة في بث هذه العلوم 

وتنفيذها.
مجتمع  على  عمليا  وتطبيقها  النظرية،  المقدمات  هذه  أخذ   .٤
العامة للدولة والشعب من دينية وثقافية  المسلمين، مما أضاع المقدرات 
وبنية تحتية وغيرها، بل وتعدى ذلك إلى إشعال نار العداوة والبغضاء في 
المجتمع، بين الشعب والنظام، بما يعرف بالصراع مع األنظمة، بل ومع دول 

أخرى… وبناء على ذلك كانت التوصيات التالية:
من  ولو  وارد  خلل  كل  من  الدين  بحفظ  االهتمام  زيادة  ضرورة   .١  

داخله.
البالء لمصادمتها الضرورات  التكفيرية سبب   ٢. األحزاب والتنظيمات 

الخمس مما يترتب على ذلك ضرورة التصدي لها.
٣. ضرورة التغذية المعرفية الصحيحة مع مراعاة قواعد السلوك والتربية 

لكل طبقات المجتمع ضد الفكر التكفيري خصوًصا وضد غيره عموًما.
الدين  لعمارة  الساعية  المعتدلة  الوسطية  الحواضن  زيادة ورعاية   .٤  

والوطن.
٥. رفد المناهج الدراسية في المراحل األساسية بمواد تحمي أبناءنا من 

الفكر المتطرف.
المغرضة  الدعاية  قنوات  وتضييق  الحسنة  الدعاية  قنوات  توسيع   .٦

السيئة.
٧. تجفيف قنوات التواصل بقدر االستطاعة من قبل الجهات الرسمية 

مما يخص التكفيريين والمتطرفين حماية للمجتمع.
 ٨. تنقية التاريخ من مدخالت الثوريين والباطنيين والمشوهين لحقيقة 

التاريخ اإلسالمي.
 ٩. ربط أواصر المجتمع٬ ببث روح المحبة والتعايش السلمي القائم 

على احترام الحقوق.
 ١٠.زيادة مد الجسور بين المتخصصين في دفع ضرر المتطرفين.

 ١١. وأخيرًا اعتماد المناهج المعرفية األصيلة كمرجعية رسمية في كل 
الميادين: السياسية واالقتصادية وغيرها.. والله أعلم٬ ونسبة العلم إليه أسلم.

ال شك أن تالوة القرآن ومجالسته وتدبره من أشد 
في  ويبعث  والتقوى،  اإليمان  على  المسلم  يعين  ما 
القلب خشوًعا ال يُتحصل عليه من قبل أي عبادة أخرى 
كما يفعل كالم الله، إال أن عوام المسلمين يميلون في 
من  المستخلصة  والعبر  القصص  آيات  إلى  استحسانهم 
للمؤمنين،  وبشرى  سلوى  من  فيها  لما  األنبياء،  حياة 
وهم على صدق استحسانهم هذا، قد ينظرون إلى آيات 
األحكام كآيات المواريث والطالق والشهادة وغيرها على 
أنها تحوي أوامر ونواٍه جامدة وكأنها فقه خالص ال تزكية 
ثنايا  في  الله  لطف  بديع  إلى  نشير  لذا  للنفوس،  فيها 

آيات األحكام، وكيفية تدبر هؤالء اآليات الكريمات.
الروحية..  التجربة  االتباع وصدق  بين  األمر اإللهي 
مفكر  وهو  الرحمن-  فضل  د/  يشير  تعارض؟  من  هل 
أن  »اإلســالم«  كتابه  في  باكستان-  في  ولد  وفيلسوف 
الدعوية  بالمهمة  انشغلوا  عنهم  الله  رضي  الصحابة 
لإلسالم على حساب انشغالهم باألوامر اإللهية ال المعاني 
الروحية، وأنهم عزفوا عن سؤال النبي عن تلك التجارب 
تبليغ  في  هائلة  مسؤولية  من  عليهم  كان  لما  الروحية 
أغلب  يطرح  »لم  فيقول:  األرض؛  أصقاع  إلى  الله  دين 
الصحابة أسئلة كثيرة حول طبيعة هذه المعاني الروحية، 
أساس  على  يقوم  أخالقي  لغرض  مهيئين  كانوا  ألنهم 
ينفرون من  قد جعلهم  أن عملهم  المرجح  ديني، ومن 
البحث في أسرار الروح الغيبية٬ إن ما كان يهمهم إنما 

هو األوامر اإللهية وليس األسرار الصوفية«.
الصحابة  أن  إشكاالت:  لعدة  مــردوٌد  هذا  وقوله 
رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى الدين نظرة إجالل 
وخشوع، وكان ذلك يتضح في تسليمهم التام وخضوعهم 
لله ويتمثل ذلك في قولهم للنبي: »الله ورسوله أعلم« 
التزكية  أو  التصوف  أن  ثانيًا  يطرحه..  سؤال  كل  عن 
للوصول  وسيلة  كانت  بل  الغاية،  تكن  لم  الروحانية 
الغريب أن نضع مساًرا واحًدا على  الله، ومن  إلى رضا 
وأن  وعفوه،  الله  رضا  ينال  حتى  فيه  ليسير  مؤمن  كل 
القرآن  لبعضهم في  يُشهد  أو  بالجنة  يُبشر عشرة منهم 
بالفوز لهو أدعى إلى تصديق أنهم وفقوا في فهمهم عن 
الله بين الظاهر والباطن، ألن االنشغال باألوامر اإللهية 
أن  المفترض  من  بل  الروحية،  التجربة  صدق  ينفي  ال 

في  الفقه  بها  ينشغل  التي  الدقة  إن  إذ  عليها،  يُصدق 
ضبط العبادات والمعامالت على أكمل وجه إنما غرضها 
األول الوصول إلى مرتبة التقوى٬ وإن المسلم إنما ينبغي 
يصل  مًعا حتى  والباطنة  الظاهرة  عباداته  يراجع  أن  له 

إلى مرتبة اإلحسان والتقوى.
الحديث  قبل  إرسائها  من  البد  عامة  قاعدة  هناك 
عن آيات األحكام: هل البد من وجود تعارض بين الظاهر 
والباطن حًقا؟ أم أن الظاهر من شأنه أن يرتقي بالباطن؟ 
االمتناع عن  في  الظاهري  الصيام شقه  من  اقتطعنا  إذا 
سبحانه  الله  يقول  قد  لَم  والنكاح،  والشراب  الطعام 
كما  الصيام  عليكم  كتب  آمنوا  الذين  أيها  »يا  وتعالى: 
البقرة:  تتقون«؟  لعلكم  قبلكم  من  الذين  على  كتب 
183، إن الله يخبرنا أن هذه العبادات الظاهرية كالصيام 
تؤدي في نهاية المطاف إلى تحصيل التقوى. إذن عبادة 
ظاهرية سلوكية تُفضي إلى عبادة قلبية٬ وكذلك المسلم 
ُمستعيًنا  والبغي  والمنكر  الفحشاء  عن  يمتنع  الذي 
الله،  من  تقوى  قلبه  في  ورث  إنما  ذلك،  على  بالصالة 

منعته هذه التقوى من ارتكاب كل تلك المعاصي.
صدقة  أموالهم  من  »خذ  تعالى:  قوله  في  وكذلك 
كان  الصدقة  فإخراج  103؛  التوبة:  وتزكيهم«  تطهرهم 
نتيجته التزكية وتخلص القلب من أدران النفاق ووسيلة 

للتخلق بمقام اإلخالص.
خيرًا  به  الله  يرد  »من  الله:  رسول  حديث  يؤكد 
وتتّبع  األحكام  معرفة  عليه٬  متفق  الدين«  في  يفقهه 
أو من خالل سياق  الفقه  دقتها سواء كانت عن طريق 
يريدها  التي  الخيرية  إلى  ذلك  يحيلنا  الكريمة  اآليات 
ولطفه  بالقسط  وأمره  الله  بعدل  المسلم  ويذكر  الله، 
فمعرفة  الغفلة،  مواطن  في  وحلمه  الشدة  مواطن  في 

الحكم الفقهي غاية ووسيلة إلى ما هو أبعد وأبعد.. إذن 
المسلم في جهاد دائم، مطالب فيه بالتوفيق بين الظاهر 
والباطن، أن تستقيم صالته على أفضل ما يكون ليتحصل 
على التقوى، وأن يجاهد وساوس قلبه دائًما ليرقى في 

صالته إلى مقام اإلحسان، وهكذا دواليك.
يتشدق  ال  الحق  المسلم  إيمانا؟  زادته هذه  أيكم 
بما يتشدق به المنافقون الذين ينظرون إلى آيات الله 
أيكم  يقول  من  فمنهم  سورة  أنزلت  ما  »وإذا  كالصم: 
زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون« التوبة: 124، كل آيات القرآن تنفع أو تبشر 
أو تهدي أو توقظ في القلب معًنا كان مغيبًا من قبل، أو 
تقسم لقارئها من خشية الله ما شاء الله له فيها، بما في 

ذلك آيات األحكام.
وال  وجدكم  من  سكنتم  حيث  من  »اسكنوهن 
تضاروهن لتضيقوا عليهن« الطالق: ٦ ٬ هذه إحدى آيات 
إخراج  عن  الرجال  فيها  الله  ينهى  الطالق،  في  األحكام 
المطلقات من البيوت قبل انقضاء العدة٬ إن لطف الله 
ال  أي  عليهن«  لتضيقوا  تضاروهن  »وال  قوله  في  جلي 
تؤذوهن بالكالم أو الفعل حتى ال تضيق عليهن أنفسهن 
الضيق؛  هذا  من  الخالص  بدافع  حقوقهن  عن  فيتنازلن 
إن اعتداد الله بنفسية أمة نبيه في حالة الفراق، وأمره 
الله،  رأفة  بديع  من  لهو  مطلقته  إلى  باإلحسان  للرجل 
ثم يلتفت الله في بقية الحكم إلى نفسية الرجل الذي 
سينفق من سعته رغم افتراقه عن زوجته: »ال يكلف الله 
نفًسا إال ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا« الطالق: 
6؛ أي أن الله يبشر هذا المنفق رغم ضيق حاله باليسر، 

التباعه رضوان الله في أمر النفقة وبذله من ماله.
ترك  أن  الموت  أحدكم  حضر  إذا  عليكم  “كتب 

على  حًقا  بالمعروف  واألقربين  للوالدين  الوصية  خيرًا 
آيات  من  آلية  آخر  موضع  هذا   ،180 البقرة:  المتقين« 
الموت  عند  عباده  الله  بها  يأمر  المواريث،  أحكام 
بالوصية ألهله إحسانًا لهم، وإحسانًا لله وشكرًا على ما 

آتاه الله في أن يورث ما كان يملك بالمعروف.
أوجب  المتقين«  على  »حًقا  قوله  في  الله  رفق 
الوصية على فئة من عباده، المتقين، الذين يتبدى لهم 
الورثة  يتناحر  أن  يبغون  وال  ناظرهم،  أمام  القيامة  يوم 
من بعدهم في متاع قليل، يعلمون أن ما بين أيديهم هو 

إحدى األمانات التي وكلها الله لهم في الدنيا.
كيف نتدبر آيات األحكام على وجه صحيح؟ التدبر 
القرآني مهمة منوطة بكل مؤمن »أفال يتدبرون القرآن« 
المسلم  لها من شروط، أن يطلع  النساء: 82، لكن البد 
أو من  أواًل  التفاسير  أمهات كتب  على تفسير اآلية من 
اجتهادات العلماء في هذا الصدد، ثم يقرأ اآلية الكريمة 
بداية  المراد، ويتتبع  المعنى  بمفرده بعد فهمه لسياق 
الله  أسماء  ذكر  داللة  عن  ويستفهم  ونهاياتها،  اآلية 

الحسني في نهايات اآليات.
ففي آيات الطالق من سورة البقرة، ينتقل ذكر الله 
إلى  والشهادة  واالطالع  السمع  بين  اآليات  نهايات  في 
في  مكروه  أمر  الطالق  ألن  والحكمة،  والمغفرة  الحلم 
الله  اسم  ذكر  من  البد  فكان  النفس،  على  ثقيل  ذاته، 
حتى  الله  بشهادة  للتذكير  والبصير  والعليم  السميع 
يقوم الناس بالقسط، وكان البد من ذكر اسم الله الحليم 
وال  الله  يعلمها  مشقة  من  الله  أوامر  في  لما  والغفور 

يوفق في استدراكها إال محسن لله.
إن هذا يأخذ بأيدينا إلى القول: إنه ال بُدَّ أن يستن 
المسلم بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أثناء 
قراءته للقرآن، أن يطلب الرحمة في كل موضع رحمة، 
مواضع  في  يسبح  وأن  العذاب،  مواضع  يتعوذ من  وأن 

التسبيح.
بقوة  الكتاب  أخــذ  على  بالصبر  التخلق  وإن 
والمجاهدة في فهم أنواره وهداه، حري بمن فعل هذا 
أن يهديه الله إلى سبيله وأن يبصره ببصائر القرآن، بل 
فينا  »والذين جاهدوا  اجتهاده  ما هو فوق  له  ويحصل 

لنهدينهم سبلنا« العنكبوت: 69.

آيات األحكام فقه خالص أم تزكية؟!
أ/ شيماء مصطفى

أ/ رشا وصفي

جنباتنا،  يغمر  الذي  الشعور  ذلك  فطرتنا  في  ويصحبنا  نولد 
لنا  حماية  برنامج  كأنه  صدورنا،  به  تصدع  واألنفة،  بالعزة  مليء 

ولنفوسنا وضعه المقتدر الجبار فينا وال تقوم لنا قائمة إال بتفعيله.
شعور أكاد أجزم أنه ليس ألحد إال للمؤمن بهذا الدين العظيم 
الذي يدعونا لما يحيينا، يدعونا الستجالب كل أركان العزيمة والقوة 

والطموح، ليستخرج أفضل ما فينا.
لعدة  نتيجًة  مطموسة  تلك  فطرتهم  اليوم  عالمنا  في  كثيرون 
الرجال  يُعرَف بقهر  الظلم والجور والخنوع وما  عوامل، على رأسها 
فطرتهم  جعل  على  الضغوطات  تلك  فعملت  منه-  بالله  -نعوذ 

متنحية غير ظاهرة.
المؤمن القوّي خير: إن هذا الدين العظيم والدستور الرباني ال 
يقوم أصال إال بتفعيل تلك الفطرة، فطرة عدم القبول بالذل والهوان 
والتعدي والتجبر، فهي مزروعة في أوردتنا على لسان نبينا صلوات 
ربي وسالمه عليه حين قال: )المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 

المؤمن الضعيف، وفي كٍل خير( أخرجه اإلمام مسلم.
حياة  لإلنسان  تقيم  التي  القوة  أنواع  كل  تشمل  هنا  والقوة 
والقوة  االقتصادية  والقوة  الجسدية  القوة  فتكون  األرض،  هذه  في 
المادية وقوة الفراسة والقوة الفكرية وقوة الوعي وقوة السالح وقوة 
العتاد والعدد والعدة، وكلما اكتشفَت إحدى تلك الجوانب من القوة 
قام مجد هذا  الطاقة والحيوية، وقد  جعلَْت منك شعلة وكتلة من 

الدين على أكتاف وعقول قوية.
أتخيَّلُني أشاهد سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه وهو يقتحم 
دار األرقم ويبحث عن نبينا الكريم وقد مأل الحق قلبه فأعلن إسالمه 
بعد أسد الله حمزة بثالثة أيام فقط، ليتبدل بعدها حال القوم هناك 
فتصبح الدعوة جهرية أكثر من أي وقت مضى، وما كان من انبهار 

سادة قريش مثل قولهم: والالت لقد أسلم عمر.
شعروا بذلك في هواء مكة، لقد شعروا بتلك القوة والهيبة من 
تصرفات الناس وحالة الوجوه، لقد أسلم عمر!.. القوة تتحدث هنا، 
اآلن في صف  أصبح  بكل هيبته وقوته  عنه  الله  سيدنا عمر رضي 
المسلمين، لقد علموا أنه آن األوان لكل مسلم بالجهر بالدعوة، أي 

مذ أسلم عمر.
وهكذا، فإن أجدادنا بداية من الخلفاء الراشدين الذين وصلوا 
بن  وعمرو  تاشفين  بن  ويوسف  قريش  بصقر  مروًرا  والهند،  السند 
العاص وخالد بن الوليد وغيرهم ممن يأبى التاريخ إال أن يذكرهم، 
فتوحات  وراحاتهم..  أكتافهم  على  الفتوحات  قامت  من  أولئك هم 
نظراتها  بالدعة،  تشعر  وأمة  متقهقرة،  أرجٍل  أكتاف  على  تقوم  ال 
خائرة تائهة ال تعرف ماضيًا وال تكتب حاضرًا، وإنما تقوم على أكتاف 
اق ذوي الفراسة، األقوياء فكريًّا وماديا واقتصاديا وعدة  األقوياء الُحذَّ

وعددا.
حين تتحدث القوة: لقد عمل أعداء اإلسالم من الداخل والخارج 
على حد سواء، لزرع مفهوم مغاير مخالف لمفهوم الدين الذي أنزله 
القادمة- محصوًرا  األجيال  الدين -في عقول  يكون  أن  فأرادوا  الله، 
الكريم،  للقرآن  اللفظية  والتالوة  المساجد  في  الصلوات  أداء  في 
الشعائر  عن  تتحدث  التي  الموحدة  الجمعة  لخطبة  واالستماع 
أن  هي  الحقيقة  أن  إال  بربه،  الفرد  عالقة  على  المتمركزة  الروحيّة 
الدين أكبر وأعظم من ذلك بكثير، فاإلسالم وإن قام جزء كبير منه 
وجل  عز  والله  العبد  بين  تنحصر  التي  الشخصية  العبادات  على 
سيحاسبك  الله  أّن  إال  اآلخرة،  في  تركها  أو  أدائها  على  وسيحاسب 
أيًضا على األثر الذي تركته في هذه الحياة وعلى قدرتك الهائلة التي 
زرعها الله داخلك على التغيير البّناء، والتي أهملتها أو نسيتها أو لم 

تعمل على تفعيلها لخدمة اإلسالم ديًنا في مجتمعك ودنياك.
يد  وفي  الساعة  قامت  »إذا  والسالم:  الصالة  عليه  النبي  قال 
أحدكم فسيلة فإن استطاع أال تقوم حتى يغرسها فليغرسها« أخرجه 

البخاري وأحمد٬ فما معنى هذا الكالم؟
دائم  اإلنسان  كون  وجوب  هو  لألذهان  المتبادر  المعنى  إن 
في  الحركة  تعرف  مثلما  حوله،  فيما  مؤثرًا  فيكون  للفعل،  السعي 
الفيزياء، فيؤثر الفرد على أشخاص من حوله في دائرته القريبة، ثم 
يتحول األثر إلى سلسلة من اآلثار-أو ما يعرف بنظرية أثر الفراشة- 
فتؤثر موجة الدائرة القريبة على الموجة التي تليها٬ ثم الموجة التي 
فتيلها شخص  أشعل  فكرة  من  فكم  تليها،  التي  الموجات  ثم  تليها 
بل  األفراد٬  للعديد من  أن أصبحت منهج حياة  لبثت  ما  ثم  واحد، 

لمجتمعات كاملة.
يرتكُز ديننا على غرس العزة والقوة والكرامة في نفس المؤمن 
التقهقر أو االنكماش والخنوع، ولذلك فإنه  أو  به، ويرفض الضعف 
من المستغرَب أن يؤمن بعض الناس بروايات ومحكيّات هزيلة عن 
برائحة  فإنها تفوح  بعيًدا عن ضعفها،  الله عليه وسلّم،  النبي صلى 

الضعف، كأن يقال إن يهوديا كان يضع القمامة أمام بيت النبي صلى 
الله عليه وسلّم، وأن النبي افتقده حينما لم يجد القمامة أمام بابه! 
فبالله عليكم، هل يعَقل أن يحدث هذا والنبي بين صحبه وقومه، 
عن  عاجزة  تقف  الله وهي  برسول  المؤمنة  الوجوه  تلك  تخيّل  بل 
أفال  منزله،  أمام  القمامة  يضع  واحد  رجل  أذى  نبيها  عن  تدفع  أن 

يحاولون تحريك ساكن على األقل؟!
تقبل  ال  السليمة  الفطرة  إن  بل  عقل،  يصدقه  ال  أمر  هذا  إن 
إلى  القول،  ذلك  صدق  حال  في  الصحابة  جمع  من  التصرف  هذا 
جانب ذلك نرى الكثير من األحداث والمرويات عن األنبياء السابقين 
وصلتنا بطرق اإلسرائيليات والقصص الدخيلة، وهذا -بحد ذاته رغم 
ما فيه- يشعرنا بأهمية علم الحديث الذي يحّقق بدقة في كل ما 
الله عليه وسلم مما يحفظ مقوالته وأفعاله  النبي صلى  وردنا عن 

وسيرته.
 أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: )أرأيت إن 
جاء رجل ليأخذ مالي؟( فقال: ال تُعطه مالك!، فقال الرجل: أرأيت 
إن قاتلني؟ فرد النبي عليه الصالة والسالم قائال: قاتِلُْه! فقال الرجل: 
الرجل:  فقال  فأنت شهيد!  والسالم:  الصالة  عليه  فقال  قتلني؟  وإن 
أرأيت إن قتلته؟ فرّد النبي عليه الصالة والسالم قائال: فهو في النار! 

أخرجه اإلمام مسلم.
لو طُرح هذا السؤال على كثير من العلماء والدعاة في زمننا 
هذا لقالوا: وماذا تساوي الدنيا يا هذا؟ ال تُضيّع نفسك ألجلها، فخير 
لَك أن تصبر يا بُنّي! لماذا أنت قلق!؟ ال شيء يضيع عند الله سبحانه 

وتعالى!
الله  الله صلى  وانظر إلى هذا الخطاب وقارنه بخطاب رسول 
فيعلّم  الكرامة،  عن  الدفاع  مبدأ  لإلنسان  يشّرع  حين  وسلّم  عليه 

اإلنسان ضرورة أاّل يسمح بمّس كرامته.
عليه  الله  صلى  النبي  لقول  شدني  الذي  السبب  جيًدا  أتذكّر 
يوم  وإنها  أمانة  وإنها  امرؤ ضعيف٬  إنك  ذر  أبا  )يا  ذر  ألبي  وسلم 
القيامة خزي وندامة، إال من أخذها بحقها، وأّدى الذي عليه فيها( 
القوة  إلى  تحتاج  واإلدارة  القيادة  أن  وهو  مسلم٬  اإلمام  أخرجه 

واألمانة والثبات.
الدول  أن  لنا  يؤكّد  التاريخ  استقراء  إن  بالقوة:  رهيٌن  النجاح 
عندما  إال  األخرى  بالدول  والتحّكم  للتوسع  تنهض  ال  المتحضرة 
خصومها  لدى  ما  يفوق  واإلرادة  واإلدارة  القوة  من  قدًرا  تمتلك 
السابقة  الدول  مختلف  تاريخ  في  تحقق  ما  وهذا  بها،  والطامعين 
على اإلسالم والالحقة له، فكان فتح المشرق والمغرب والسند والهند 
رهًنا للعقيدة من جهة ولعوامل مختلفة من ناحية أخرى كالتجهيز 
واستغالل  المالية  والقوة  الدقيق  والتخطيط  المتكامل  العسكري 
ثغرات الضعف، وما زال الحال هو هو، فما يتحّكم في العالم اآلن 

إنما هي القوة المالية واالقتصادية والعسكرية.
قياداتهم  موّجًها  المسلمين  وجل  عز  الله  يأمر  أن  غرابة  وال 
ا  مَّ لَُهم  وا  »َوأَِعــدُّ فقال:  األعداء  لمواجهة  للقوة  المستمر  باإلعداد 
َوَعُدوَّكُْم  اللَِّه  َعُدوَّ  ِبِه  تُرِْهبُوَن  الَْخيِْل  بَاِط  رِّ َوِمن  ٍة  قُوَّ ن  اْستَطَْعتُم مِّ
َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم اللَُّه يَْعلَُمُهْم« األنفال:60، وينطبق 

المعنى المعاصر على القوة الفكرية واالقتصادية والعسكرية.
الواقع بما يمكننا من  التعامل مع  توّجهنا نصوص اإلسالم إلى 
جهة  اإلسالم  يغلب  فلم  ومقاصده،  قيمه  على  بناء  عليه  التغلب 
وعباداٍت  روحيّة  شعائر  دين  كان  وإنما  عمليّة،  أخرى  على  روحية 
عملية، وأمرنا بتغليب الحكمة في أحوالنا كلها، ولنا في رسولنا أسوة 
حسنة حينما استمر بدعوته سرا وهو يمكن األركان األساسية لدعوته 
من  يستطيع  ما  وتحقيق  التمكين  بعد  جهرا  بالدعوة  بدأ  ثم  ومن 
القوة المالية والبشرية، وهكذا كان شأنه كلّه في مختلف أحواله في 

المدينة، فكان يجهز لألمر ثم يمضي إليه.
إلى  جاء  عندما  عفان  بن  عثمان  سيدنا  موقف  إلى  انظروا   
ه  النبي أثناء تجهيز جيش العسرة فقدم إليه ألف ديناٍر كانت في كُمِّ
)فنثَرها في ِحجرِه فكان النبيَّ صلَّى اللُه عليِه وسلََّم يُقلِّبُها في ِحجرِه 
ويقوُل ما َضرَّ عثماُن ما عمل بعَد اليوِم( أخرجه الترمذي في السنن.

أال يؤكد لك هذا أن جوهر الزهد ليس الفقد وإنما القدرة على 
الله، فإن ذلك والله وسيلة ليس لها  المال في سبيل  االستغناء عن 
مثيل لدخول الجنة، فينفق على المسلمين ويرفع من شأنهم ويعلي 

هممهم.
وليس  به،  مؤمن  لكل  حٌق  العظيم  الدين  بهذا  االفتخار  إن 
كانوا  وأجدادنا  آباءنا  ألن  وال  به،  مؤمنة  بيئة  في  ولدنا  ألننا  ذلك 
الحق، وحضارته حضارة  اإلسالم هو دين  أهله، ولكن ألن دين  من 
الرحمة والعدل، فاالعتزاز بها اعتزاز باإلسالم، واالعتزاز باإلسالم اعتزاز 
بالعبودية الحقة لذي الِعزّة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة 
»إِنَّ الِْعزََّة لِلَِّه َجِميًعا« يونس: 65، »َولِلَِّه الِْعزَُّة َولِرَُسولِِه َولِلُْمْؤِمِنيَن« 

المنافقون: 8.

لّما كان القرآن كتاب هداية في األساس، فإنه لم 
ينزل ليقيم الحجج العقلية وتفصيل أدلة الحق فحسب، 
إلى  للوصول  اإلنسان  عقل  أمام  الطريق  لوضع  وإنما 
الهدى والخضوع له حبًّا وفهًما؛ إذ إن هداية اإلنسان ال 
تكون ببيان أدلة الحق ودحض خرافات الباطل ببساطة؛ 
وعملية  فحسب،  جافًّا  فلسفيًّا  عقال  ليس  فاإلنسان 
الهداية ليست مجرد برمجة العقل كما تبرمج األجهزة 
فكل  ومشاعر؛  عقل  بين  خليط  اإلنسان  إن  بل  األلية، 
إنسان لديه صراع ما بين العقل والهوى، ولكن يتفاوت 
الناس في حدة هذا الصراع، ويتفاوتون بين من َغلَب 
غلبة  قدر  وعلى  عقله،  هواه  غلب  ومن  هواه  عقله 

أحدهما يكون إخماد اآلخر.

أصل الداء والدواء

منه  للكفر  أقرب  غلبه هواه  الذي  اإلنسان  يكون 
يحّقق  عّما  ويبحث  نزواته  أسير  أصبح  ألنه  لإليمان، 
أما  بباطل،  وال  بحق  ال  مكترٍث  غير  والراحة،  اللذة  له 
اإلنسان الذي يغلب عقله هواه، فيكون أقرب للحكمة 
الهداية،  وسبل  الطريق  معالم  أمامه  وترسم  والرشاد، 
وقد  الشخصية..  وميوله  مشاعره  على  الحق  آثر  ألنه 
لّخص القرآن كل سبل الضالل والهداية في آيتَين، بين 
في أوالهما أن أول طريق الضالل هو االستسالم لنزوات 
الهوى، فقال تعالى: »َواَل تَتَِّبعِ الَْهَوٰى فَيُِضلََّك َعن َسِبيِل 
طريق  أول  أن  إلى  فأشارت  ثانيهما  أما   ،26 اللَّه« ص: 
الهدى يبدأ من مسايسة الهوى وحمل النفس على اتباع 
لََنْهِديَنَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُدوا  »َوالَِّذيَن  تعالى:  فقال  الحق، 

ُسبُلََنا« العنكبوت: 69.
أشار القرآن إلى أصل الداء ومكمن الخطر، ليخمد 
سلطان الهوى وليعلي طاقات العقل٬ ولكن القرآن تفرد 
بالقضية  المعنية  الكتب  إن  إذ  الكتب٬  من  غيره  عن 

ــادة ما  الــوجــوديــة ع
اآلخر  رأي  بنفي  تبدأ 
وإقــامــة األدلــة على 
فهي  إثباته،  الــمــراد 
سفر  ــواز  ــ ج ــك  ــذل ب
يهاجر  حتى  للعقل 
الفكر  دروب  بين 
ولكن  والــفــلــســفــة٬ 
مسلك  له  كان  القرآن 
آخر فريد، إذ إنه قبل 
أن يدعو العقل لحلبة 
ــات  ــراع ــدل وص ــج ال
الوحي  ــدأ  ب الفكر، 
الــعــقــل في  ــوضــع  ب

مواجهة أمام نفسه، وقبل أن تتخطّف عالمات االستفهام 
ذلك العقل فترهقه، فليقف العقل أواًل ليسأل ذاته، من 

أنا؟!

اقرأ باسم ربك

الخالق،  الله  اسم  من  قراءتك  في  وانطلق  اقرأ: 
أن  للقارئ  بد  فال  مكان،  ال  من  تبدأ  ال  القراءة  إن  إذ 
البداية واالنطالق؛  يبدأ من أرضية ما تكون هي نقطة 
فاإلنسان الملحد يؤمن أن عقله نشأ من عملية تطورية 
صدفية عشوائية، ومن ثم، تصعب عليه الثقة في عدد 
النقيضين، وقضيّة  من مبادئ العقل كـ السببية وقبول 
أن البعض أصغر من الكل، ألن المسطرة التي لم تجد 
من يصممها ويضبط معياريتها قياساتها باطلة وال شك!

أما المسلم، فقراءته ال تبدأ إال من نقطة )اإليمان 
العقل  هذا  صمم  إله  وجود  في  الثقة  وهو  اليقينّي( 
اإلله  في صفات  الثقة  فتكون  العقلية،  مبادئه  وأحكم 

العقل  صّمم  الــذي 
التي  المرجعية  هي 
يثق  أســاســهــا  عــلــى 
أحكام  في  اإلنــســان 
عقله وآرائه الشخصية 
األمور  على  وحكمه 
وخطأ  ــواب  صـ بين 

وحق وباطل.
من هنا، ال مكان 
نبعت  إذا  إال  للقراءة 
مسبق  ــان  ــم إي ــن  م
العقل  فـــي  ــة  ــق وث
صفات  فــي  ويقين 
العقل!  هــذا  مصمم 
محض  هي  إنما  االعتقاد  هذا  من  تبدأ  ال  قراءة  وأي 
)الذي خلق(،  الماضي  بصيغة  تأتينا  اآلية  إن  إذ  عبث، 
فاإلنسان كان المرحلة األخيرة في قصة الوجود، بعدما 
جاء  فاإلنسان  فهدى،  وقدر  فسوى،  فخلق  الله،  كان 
متأخرًا ليقرأ عن تفاصيل ما خلقه الله، ودقة تقديره.. 
وال يمكن لقارئ أن يبدأ في القراءة، إال إذا انطلق من 
)هذا  ثم  العقل(،  صّمم  إله  )وجود  المسلمات..  هذه 
اإلله خلق الكون وأحكم مخلوقاته وفق قوانين وسنن 
ما  لكشف  )القراءة  ثم  دراستها(،  يمكن  مطردة  ثابتة 
حدث في الماضي من خلق الخلق وتصميم القوانين، 

ولكنه لم يدخل في مخزوننا المعرفي بعد(.
من  بدال  الوجود  في  يسأل  بفطرته  واإلنسان 
يلح عليه، هو  أكثر سؤال وجودي  ألف، ولكن  السؤال 
باإلجابات  يرضى  وال  ــا؟(..  أن )من  الشخصي  وجــوده 
المادي من عالقة  النسل والسبب  تبيان  السطحية من 
الوحي طرق  نزل من  ما  فأول  بين األب واألم؛  جنسية 

أكثر سؤال أّرق اإلنسان أول ما دب على األرض، من أنا؟ 
من أين؟ وما الذي حدث؟

من علق

تعالى:  الله  قول  إلى  السياق  في  القرآن  ينتقل 
اآلية  هذه  ففي   ،2 العلق:  علق«  من  اإلنسان  »خلق 
إشارة إلى أصل اإلنسان المادي٬ ولكنها في نفس الوقت 
اإلنسان  في  التدريجية  التكوينية  العملية  إلى  تشير 
كما ذكرت في القرآن في غير موضع٬ وهي بشكل غير 
مباشر، تشير إلى خط النهاية الذي تنتهي عنده القصة، 
ومدى  المادية،  وحقيقته  البالغ  اإلنسان  طبيعة  وهي 

تفاعله مع بيئته وهذا الكون المادي المحيط به.
المادية  حواسه  في  اإلنسان  يتفكر  هنا،  ومن 
ولكنه  ويرى،  يسمع  فاإلنسان  عقله وحدوده؛  وطبيعة 
السمعي  للمجال  بالنسبة  ا  جدًّ محدود  وبصره  سمعه 
على  قادًرا  اإلنسان  كان  ولو  أخرى٬  لكائنات  والبصري 
موقعه  بحدود  مقيَّد  النهاية  في  فهو  ويرى،  يسمع  أن 
على  موقعه ووقف  في  اإلنسان  تحّكم  ولو  الجغرافي، 
مرتفع شاهق ليوسع مجال بصره، فهو في النهاية مقيد 

بمحدودية حواسه الخمسة!
وعندي أن إدراك طبيعة الحس وحدود العقل عند 
القارئ أهم وأولى ما يبدأ به؛ ألن اإلنسان الذي يغوص 
في بحار المعرفة دون أن يحكم موقفه اإلبستيمولوجي 
واإلنسان  مكان،  ال  من  معرفة  توجد  ال  أنه  إذ  واهم، 
شاء أم أبى، شعر أم لم يشعر، يقرأ انطالقا من موقف 

معرفي ما، حتى لو لم يقرأ عن الفلسفة سطرا.
ومن يّدعي التبّرؤ من موقف ما في نظرية المعرفة 
هو يلعن الهواء الذي يتنّفسه، فحتى من يّدعي نسبته 
إلى السفسطة متناقض، ألن )إثبات أن السفسطة حق( 

يعني أن المعرفة ممكنة، وأن اإلثبات والنفي ممكن!

الحلقة  األوىل د/ عبدالله حاتم اقرأ وربك األكرم
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تاريخ رياضة الهوكي

األلعاب  من  الجليد  على  الهوكي  رياضة  تعد 
إلى  والكرة  العصا  ألعاب  تعود  إذ  القديمة،  الرياضية 
هذه  شملت  حيث  أوروبا،  في  التاريخ  قبل  ما  عصور 
إصدارات  إلى  باإلضافة  اإليرلندية  الرمي  لعبة  األلعاب 
من  ديسمبر  وفي  الميدانية،  الهوكي  لعبة  من  معينة 
الرياضة السويديان كارل  العام 1769م اكتشف مؤرخا 
جيدين وباتريك هودا الزالجات الجليدية، بعد ذلك قام 
المتحدة  والواليات  كندا  إلى  البريطانيون  المهاجرون 
بجلب ألعاب العصا والكرة معهم ولعبوها على الجليد 
هذه  شهرة  في  ساهم  مما  الشتاء  فصل  في  والثلج 
تطوير  البلدان، وتعد مونتريال مركز  تلك  األلعاب في 

رياضة الهوكي على الجليد المعاصرة.
أول  لعب  تم  العام 1875م  من  مارس  وفي شهر 
حلبة  في  الجليد  على  للهوكي  منظمة  داخلية  لعبة 
بين  مونتريال  في  الجليد  على  للتزحلق  فيكتوريا 
فريقين من تسعة العبين، وكان من أهم هؤالء الالعبين 
ماكجيل،  جامعة  طالب  من  والعديد  كريتون٬  جيمس 
وبحلول  بالتطور  الجليد  على  الهوكي  لعبة  واستمرت 
عام 1893م٬ كان هناك ما يقرب من مائة فريق للعبة 
الهوكي على الجليد في مونتريال وحدها٬ باإلضافة إلى 
ذلك كانت هناك بطوالت الدوري في جميع أنحاء كندا، 
الجليد  على  الهوكي  لعبة  قوانين  مجموعة  وضع  وتم 
لحماية  الكريكيت  منصات  باستخدام  سمحت  التي 

أرجل حارس المرمى بشكل أفضل.

ملعب هوكي الجليد والمعدات المستخدمة

يمتلك ملعب الهوكي الجليدي مجموعة مواصفات 
باإلضافة  عليه،  المقامة  للمباريات  مناسبًا  منه  تجعل 
إلى األدوات الخاصة بهذه اللعبة، ويمكن إجمالها على 

النحو اآلتي:

تفاصيل ملعب الهوكي الجليدي

-يتكون ملعب الهوكي من سطح جليدي بالكامل 
يطلق عليه حلبة أو مضمار التزلج.

مخططة  مناطق  إلى  التزلج  حلبة  تقسيم  -يتم 
باللون األحمر عند مركز الملعب وخطين باللون األزرق.
سطح  مساحة  للهوكي  األمريكي  الملعب  -يأخذ 
متمثلة بطول مقداره 60.9 متر وعرض 25.9 متر وذلك 

في الوضع القياسي.
-تعتبر المالعب األوروبية للهوكي أكبر حجًما لكن 

بفارق قليل نوًعا ما.
والزجاج  األلــواح  من  بمجموعة  الجليد  -يحاط 

المشبك على أطراف الملعب.
إلى  الملعب  تقسيم  -يتم 
عليه  ينطبق  منها  كل  مناطق   3

مجموعة شروط محددة، كاآلتي:
للدفاع  المخصصة  -المنطقة 

ويقع فيها شباك المرمى.
الخطين  بين  الحلبة  -منتصف 
باللون األزرق وتعتبر هذه المنطقة 

محايدة.
-المنطقة التي يقع فيها شباك 
الفريق الخصم وهي منطقة الهجوم 

بالنسبة للفريق اآلخر.
المرمى 1.2 متر وعرض يصل  ارتفاع شباك  -يبلغ 

إلى 1.83 متر، وتصنع الشباك من النايلون.

المعدات المستخدمة في لعبة الهوكي

في  المستخدمة  المعدات  أهم  إجمال  -يمكن 
رياضة الهوكي على النحو اآلتي:

القرص المصنوع من المطاط األسود المغلف.
 7.6 وقطره  سنتيمتر   2.5 القرص  سمك  -يبلغ 

سنتيمتر، ويزن قرابة 186 غراماً.
-يتم تحريك القرص من خالل عصا الهوكي الخاصة 
أو من خالل القدمين، وهنا يجب اإلشارة إلى أنه يمنع 

استخدام اليدين بشكل كامل.

فريق هوكي الجليد

لعدد  المنظمة  القوانين  من  مجموعة  يوجد 
إجمالها  ويمكن  الجليدي،  الهوكي  ملعب  في  الالعبين 

على النحو اآلتي:
الالعبين  من  قائمة  بتجهيز  فريق  لكل  -يسمح 
 12 إلى  المراكز  مقسمين حسب  العباً   20 من  مكونة 
باإلضافة  الدفاع  الهجوم و6 العبين في مركز  في  العباً 

إلى حارسين للمرمى.
-في الوضع الطبيعي يدخل من كل فريق 6 من 
حسب  مقسمين  الهوكي،  ملعب  أرضية  إلى  الالعبين 
خط  في  والعبين  الهجوم  في  العبين   3 إلى  المراكز 

الدفاع باإلضافة إلى حارس المرمى.
-غالبًا ما يستثنى الحارس من العدد٬ لذلك يمكن 
الخماسي للداللة على مشاركة 5  التوزيع  أن يستخدم 

العبين باإلضافة إلى الحارس ليصبحوا 6 العبين.
المخالف  الالعب  يخرج  مخالفة  حدوث  -عند 
لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق ليجلس على مقاعد البدالء 
ويكمل الفريق ب 4 العبين باإلضافة إلى حارس المرمى.

مع  متزامن  بشكل  أخرى  مخالفة  حدثت  -إذا 

يمنع  ولكن  المخالف٬  الالعب  يغادر  األولى  المخالفة 
وجود عدد من الالعبين أقل من 3 في كل فريق داخل 

ملعب الهوكي.
-إذا وصل الفريقان إلى الوقت اإلضافي يشارك من 

كل فريق 3 العبين باإلضافة إلى الحارس.
-إذا حدثت مخالفة في الوقت اإلضافي ال يخرج 
العب٬ بل يضاف العب للفريق الحاصل على المخالفة 
ليلعب الفريق بعدد 4 العبين ويبقى الفريق المخالف 
األساسي  بالقانون  للتقيد  وذلك  العبين،   3 في  يلعب 
الذي يمنع تواجد عدد أقل من 3 العبين في كل فريق.

حكام هوكي الجليد

القواعد  بتطبيق  الهوكي  لعبة  في  الحكام  يقوم 
في  لهم  األخيرة  الكلمة  وتعود  للمنافسات  المنظمة 
ومهام  عدد  على  التعرف  ويمكن  المباريات،  إدارة 

الحكام على النحو اآلتي:
حكام   8 الجليدي  الهوكي  لعبة  في  -يوجد 

ومسؤولين عن المباريات.
وفريق  الرئيسيين،  الحكام  إلى  تقسيمهم  -يتم 
عن  والقاضي  األهـــداف،  حساب  وحكم  الخطوط، 
تسجيل األهداف، باإلضافة إلى مراقب الوقت ومراقب 
وحكم  األهــداف،  تسجيل  ومراقبي  العقوبة،  أوقات 

مراقب الفيديو.
إذا  الصافرة  وإطــالق  يده  برفع  الحكم  -يقوم 
القرص  في  متحكماً  الالعب  وكــان  مخالفة  حصلت 

المطاطي.
مخالفة  وجود  إلى  الحكم  يشير  األوقات  -بعض 
وركلة جزاء بشكل متأخر من خالل رفع يده فقط دون 
فقد  التسلل،  حاالت  في  أيًضا  ذلك  ويحدث  صافرة، 
اإلشارة على وجود تسلل وال يوقف  الحكم في  يتأخر 

اللعب إلى وقت متأخر.
إذا  الهجمة  إكمال  إلى  إشارة  يده  الحكم  -يرفع 
بإيقاف  ويقوم  القرص،  على  مسيطرًا  اللعب  يكن  لم 
ويقرر  اآلخر  الفريق  القرص  يلمس  أن  لمجرد  اللعب 

ركلة الجزاء.
سبب  عن  يعلن  اللعب  الحكم  يوقف  أن  -بعد 
العقوبة ويرفع بيده إشارة على وجود ضربة الجزاء أو 

العقوبة.

قوانين هوكي الجليد األساسية

المبادئ  من  مجموعة  على  الهوكي  قوانين  تنص 
األساسية ويمكن إجمالها على النحو اآلتي:

الالعبين  محاولة  على  الهوكي  مبدأ  -يقوم 
االستحواذ على قرص الهوكي.

-الهدف من الهوكي ببساطة هو تسجيل األهداف 
ويفوز في النهاية من يسجل العدد األكبر من األهداف، 
في  المطاطي  القرص  إدخال  خالل  من  ذلك  ويكون 
استخدام  ويجب  كامل  بشكل  الخط  ليتجاوز  المرمى 

العصا عند التسديد على المرمى الحتساب الهدف.
-تُلعب مباريات الهوكي في ثالثة أشواط مدة كل 
واحد منها 20 دقيقة، ويتم حساب الوقت بشكل دقيق 

جًدا.
-يلعب من كل فريق 6 العبين فقط ويمكن إجراء 

التبديل في أي وقت.
القواعد؛  من  نوعين  على  الهوكي  رياضة  -تنص 
وهي التسلل إذا دخل العب منطقة الدفاع للخصم قبل 
القرص المطاطي، والقاعدة األخرى أن يسدد أي العب 
للفريق  المرمى  خط  منتصف  من  المطاطي  القرص 
الملعب  في  آخر  العب  أي  مالمسة  دون  المنافس 
مرمى  في  ودخولها  أيًضا،  المرمى  ذلك حارس  في  بما 
يقوم  النوع  هذا  من  مخالفة  حدوث  وعند  الفريق، 
الحكم بإيقاف اللعب وإعادة الكرة إلى آخر مكان قبل 

المخالفة وال يحتسب الهدف.
-تعتبر الهوكي من الرياضات البدنية٬ لذلك تنص 
التدخل من األمام والجانب مسموح،  القواعد على أن 
اإلعاقة  أو  الحركة  إلبطاء  الخلف  من  التدخل  ويمنع 

ويؤدي ذلك إلى المخالفة والعقوبة.
بشكل  العصا  استخدام  أو  الضرب  محاولة  -يمنع 
مفرط وزائد عن الحد، أو زيادة التشاحن والتالمس بين 

الالعبين.
-يتم تحديد العقوبات حسب قرار الحكم وتتراوح 
العقوبات البسيطة بين طرد الالعب لمدة دقيقتين إلى 
المباراة،  من  دائم  بشكل  الطرد  ومنها  كبيرة  عقوبات 
الجسدي  االتصال  حاالت  في  الحكم  يقررها  والتي 

المباشر.

أفضل أجهزة الكمبيوتر المكتبية الحديثة لعام ٢٠٢٢م
المكتبية  الكمبيوتر  أجهزة  من  المئات  أصبحت 
تشكل حضور أقوى مما سبق من حيث األداء والسرعة 
تصنيع  شركات  من  الكثير  قامت  فلقد  واإلمكانيات٬ 
معالجاتها  بتطوير  المكتبية  الكمبيوتر  أجهزة  كيسات 
النواة  ثمانية  معالجات  تستخدم  أصبحت  حيث 
وفائقة  جدا٬ً  حديثة  رسوميه  بطاقات  إلى  باإلضافة 
المستخدمة  الشاشات  عرض  دقة  عن  فضالً  التطور 
الكثير من  الصوت في  الوقت وجودة ونقاء  في هذا 
وأصبح  المنزلية٬  والحواسيب  المكتبية   PC األجهزة 
تساعده  التي  األمور  من  بكثير  علم  على  المستخدم 
األشياء  هذه  وكل  كمبيوتر رائع،  جهاز  شــراء  على 
والتطورات كانت غير موجودة في الماضي وكان من 
السابقة،  اإلصدارات  من  العديد  في  تحققها  الصعب 
من أفضل  واحد  على  الحصول  باإلمكان  أصبح  واآلن 
خالل  2022م مــن  لعام  المكتبي  الكمبيوتر  أجهزة 
 ، أحدث األجهزة  مواصفات  عرض  مع  التالية  القائمة 
فإذا كنت تستخدم جهاز الكمبيوتر للعمل أو لأللعاب 
فقط٬  واإلنترنت  الفيسبوك  تصفح  مجرد  حتى  أو 
يمكنك الحصول على أفضل مواصفات جهاز كمبيوتر 
متواجد في األسواق مهما كانت ميزانيتك وعلى حسب 

استخداماتك.
يناسب  مثالي   PC جهاز  تجد  سوف  بالتأكيد 
جميع استخداماتك ويلبي كافة احتياجاتك ولن يكون 
جهاز كمبيوتر عادي٬ بل هو جهاز كامل يمتلك العديد 

من اإلمكانيات والخواص.
التي  الكمبيوتر  أجهزة  من  الكثير  هناك  أن  كما 
الحياة  ومدى  الدوام  سبيل  علي  معك  العمل  يمكنها 
يمكنك  وبالتالي  للتحديث٬  قابلة  ببساطة  وذلك ألنها 
من  وجديد  حديث  دائماً  جهازك  جعل  سهولة  بكل 
تركيب  عبر  مستمر  بشكل  مكوناته  تحديث  خالل 
مكونات جديدة ومحسنة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك 
مثل القرص الصلب ) الهارد ديسك ( أو زيادة مساحة 
العشوائية ( فضالً عن  الوصول  الرامات ) سعة ذاكرة 
إمكانية تحديث بطاقة الرسومية والعديد من الخيارات 

األخرى٬ واألفضل كالتالي:

Dell XPS Desktop Special Edition 1 جهاز-

لهواة ممارسة األلعاب يمكن شراء هذا كمبيوتر 
Dell XPS Desktop Special Edition والذي يمتلك 
 Core i9 أو   Intel Core i5 نوع  من  رائع  معالج 
 NVIDIA نوع من  رسوميات  ومعالج  العاشر  الجيل 
GeForce RTX 3070٬ باإلضافة إلى رامات أو ذاكرة 
وصول عشوائية بسعة 8 جيجا بايت وحتى 64 جيجا 
أفضل  من   Dell XPS جهاز  يعتبر  وبالتالي  بايت، 
حيث  حالياً  األسواق  في  المتواجدة  الكمبيوتر  أجهزة 
يأتي ببطاقة رسومات من نوع RTX 3070 ، ويمكن 
استخدام جهاز كمبيوتر Dell XPS وتحديث مكونات 
الجهاز من  ويبدأ سعر هذا  اإلصدار،  الجهاز في هذا 

1000 دوالر أمريكي.

-2 جهاز iMac بشاشة 24 بوصة

 »الكل في واحد«

أجهزة  أفضل  من  الرائع  الجهاز  هــذا  يعتبر 
شاشة  في  واحد  جهاز  في  الكل  المكتبي٬  الكمبيوتر 
العرض حيث يأتي بالكثير من التحسينات مع إمكانية 
من  والميكرفون  الويب  كاميرا  ومنها  مكوناته  ترقية 
الجهاز  هذا  يأخذ  وال  بها،  الخاص  التحديث  خالل 
أي  في  وضعه  يمكنك  بل  منزلك  في  كبيرة  مساحة 
متعدد  جهاز  أنه  كما  المكتب  في  أو  بالمنزل  مكان 
المستخدم  يقوم  أن  يمكن  والمهام  االستخدامات 
بإنجاز الكثير من مهام عمل حتى ولو كان في المنزل، 
تصميم جديد  يقدم  فهو  الجهاز  لتصميم  بالنسبة  أما 
مغاير للتصميمات السابقة لإلصدارات السابقة لشركة 
من  معالج  بأحدث  الجهاز  يأتي  بالمقابل  ولكن  آبل، 

 Apple M1 ــل  أب شركة 
وهارد ديسك مميز وسريع 
باإلضافة   SSD نــوع  من 
مدمج  شاشة  كــارت  إلــى 
تعمل  كما  النواة  ثماني 
الجهاز  لهذا  الويب  كاميرا 

بدقة 1080 بكسل.
“وحدة  المواصفات: 
من  المركزية  المعالجة 
بعدد   Apple M1 نــوع 
شاشة  ــارت  ك  ..8 أنــويــة 
مدمج من 7 إلى 8 أنوية.. 
العشوائي  الوصول  ذاكرة 

بايت..  جيجا   16  - بايت  جيجا   8 بسعة:  )رامــات( 
سعة ذاكرة التخزين الداخلية: تصل الي 2 تيرا.. شاشة 

.»4.5k بحجم: 24 بوصة وبدقة
داخلية  بتحسينات  الجهاز  “يأتي  المميزات: 
رائعة.. يمكن ترقيته ليصبح جهاز قوي للغاية.. كاميرا 

ويب جيدة”
على  يحتوي  ما..  نوعا  قديم  “تصميم  العيوب: 

منفذين Thunderbolt فقط«.
 1300 حوالي:  الجهاز  سعر  يبلغ  الجهاز:  سعر 

دوالر أمريكي.

 Alienware Aurora Ryzen Edition R10 3 جهاز-

يأتي هذا الجهاز بأحدث مكونات رائعة من شركة 
AMD وضعته في صدارة قائمة أفضل كمبيوتر مكتبي 
لأللعاب لعام 2022م٬ بالتالي يكون أمامك جهاز رائع 
من  مركزي  معالج  على  الجهاز  ويحتوي  مميز  وبأداء 
فأنت  الشاشة  لكارت  وبالنسبة   AMD Ryzen٬ نوع 
لست مقيدا بشركة AMD  حيث يأتي بكروت الشاشة 
 ،NVIDIA GeForce RTX 3080 نوع  من  الرائعة 
بطاقة  من  استفادة  أقصى  تحقيق  فيمكنك  وبالتالي 
الرسوميات الخاصة بك والحصول على تجربة المونتاج 
ويتمكن  مثيل  لها  يكن  ولم  ورائعة٬  مميزة  العاب  أو 
هذا الجهاز من تشغيل ما يقارب 985 لعبة بالمستوى 
الجيد، ومن الجدير بالذكر أن هذا الجهاز أيضا يمتلك 
يمكنك  وبالتالي  بها  بأس  ال  عشوائية  وصول  ذاكرة 
وتقدم  واالحترافية،  المشوقة  األلعاب  كافة  تشغيل 
أداء  المكتبية  الكمبيوتر  أجهزة  من  السلسلة  هذه 
ترقيتها  يمكنك  األلعاب كما  أو  المهام  رائع سواء في 

باستخدام أي من مكونات 
انتل أو AMD كما ذكرنا.

“وحدة  المواصفات: 
تصل  المركزية:  المعالجة 
 AMD Ryzen 9 ــي  ال
شاشة:  ــارت  ك  ..5950X
 NVIDIA ــى  إلـ يــصــل 
 ..GeForce RTX 3080
العشوائي  الوصول  ذاكرة 
الي  تصل  بسعة:  )رامات( 
سعة  بايت..  جيجا   128
الداخلية:  التخزين  ذاكرة 
يصل إلى 2 تيرا بايت من 

.”NVMe SSD و2 تيرا بايت من نوع HDD نوع
المميزات: “أداء عام قوي.. امكانية ترقية الجهاز 

بسهوله«.
سعر  يبلغ  مرتفع«..  الكمبيوتر  “سعر  العيوب: 

الجهاز حوالي: يبدأ من 2000 دوالر أمريكي.

 Intel Hades Canyon NUC 4 جهاز-
كمبيوتر مكتبي صغير ميني.

 Intel Hades Canyon NUC يأتي هذا الجهاز
بحجم صغير جداً ولكن ليس هناك تخوف من حجم 
بوحدة  الشخصي  الكمبيوتر  هذا  يأتي  حيث  الجهاز 
الثامن٬  الجيل   i7 كور  إنتل  نوع  من  مركزية  معالجة 
 AMD Radeon RX Vega  ومعالج رسومات من نوع
M GL – GH ، باإلضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 
أو رامات بسعة 4 جيجا بايت وحتى 64 جيجا بايت 
التخزين  سعة  تبلغ  صلب  بقرص  الجهاز  يأتي  كما 
الداخلية له 128 جيجا بايت وحتى 2 تيرا بايت ومن 
أكثر ما يميز هذا الجهاز كونه ال يأخذ مساحة كبيرة 
على مكتبك ويمكنك ممارسة الكثير من المونتاج أو 
األلعاب على هذا الجهاز ويبلغ سعر الجهاز 800 دوالر 

أمريكي.

Corsair One i160 5 جهاز-

مميز  جهاز   Corsair One i160 جهاز  يعتبر 
وبسيط جداً حيث يمكنك وضعه في غرفة المعيشة 
يأتي  كما  رائــع،  جمالياً  شكالً  ويعطي  بك  الخاصة 
 Intel Core نوع  من  مركزية  معالجة  بوحدة  الجهاز 

9700K-i7 أو 9900K-i9 ومعالج رسوميات من نوع 
 Nvidia GeForce أو Nvidia GeForce RTX 2080
هارد  أو  صلب  قرص  إلى  باإلضافة   RTX 2080 Ti
ديسك بسعة تخزين داخلية تصل إلى 480 جيجا بايت 
وحتى 2 تيرا بايت٬ ويمتلك ذاكرة وصول عشوائي أو 
عن  تبحث  كنت  فإذا  بايت،  جيجا   32 بسعة  رامات 
جهاز كمبيوتر مناسب لغرفة المعيشة الخاصة بك أو 
 Corsair One i160 كمبيوتر منزلي رائع فإليك جهاز
ممارستها  في  ترغب  لعبة  أي  استيعاب  يمكنه  الرائع 

ويأتي هذا الجهاز بسعر 3400 دوالر أمريكي.

 Apple Mac mini 6- جهاز

كان هذا الجهاز Apple Mac mini قد تم إطالقه 
في أواخر عام 2018 ويأتي هذا الجهاز بوحدة معالجة 
إنتل كور i3 - i7 ومعالج رسوميات  مركزية من نوع 
إلى  باإلضافة   Intel UHD Graphics 630 نوع من 
ذاكرة وصول عشوائي أو رامات بسعة 8 وتصل حتي 
64 جيجا بايت مع قرص صلب بسعة تخزين داخلية 
وال  بايت،  تيرا   2 وحتى  بايت  جيجا   128 إلى  تصل 
الجهاز مجرد جهاز كمبيوتر صغير الحجم  يعتبر هذا 
وخواص  بإمكانيات  يأتي  أنه  بل  حجمه  لصغر  نظراً 
رائعة ليست جديدة على شركة أبل حيث أنه مصمم 
بشكل جذاب وراقي للغاية وكل إمكانياته تأتي مقابل 
األخرى  باإلصدارات  مقارنة  األسواق  في  رخيص  سعر 
لذلك فهور فرصة رائعة يجب على الكثيرون الحصول 
عليها كما يمكن ترقية الجهاز فيما بعد بمكونات أكثر 
حداثة وتطوراً ويأتي الجهاز بسعر 500 دوالر أمريكي.

HP Pavilion Wave 7 جهاز-

ومتكامل  ــع  رائ جهاز  على  الحصول  يمكنك 
وبميزانية مناسبة وهذا هو الجهاز الذي نتحدث اليوم 
عنه جهاز HP Pavilion Wave والذي يمتلك وحدة 
 Intel أو   Intel Core i3 نوع  من  مركزية  معالجة 
من  رسوميات  ومعالج  السادس  الجيل  من   Core i5
 AMD Radeon أو Intel HD Graphics 530 نوع
R9 M470 باإلضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 
 1 داخلية  تخزين  بسعة  صلب  وقرص  بايت  جيجا   8
 Bangو ٬ Olufsen تيرا بايت٬ ويأتي الجهاز بسماعات
وبصوت واضح ونقي ويأتي هذا الجهاز بتصميم رائع 
وجذاب يجعله أفضل أجهزة الكمبيوتر المتواجدة في 

األسواق٬ ويبلغ سعر الجهاز 1000 دوالر أمريكي.

-8 جهاز Intel Compute Stick أفضل 
Stick HDMI ًكمبيوتر صغير جدا

يأتي هذا الجهاز Intel Compute Stick بجحم 
البسيط،  وبإمكانيات رائعة مقارنة بسعره  صغير جداً 
ويمتلك هذا الكمبيوتر وحدة معالجة مركزية من نوع 
Intel Atom أو Intel Core m5 ومعالج رسوميات من 
 Intel HD Graphics أو Intel HD Graphics نوع
عشوائية  وصول  ذاكرة  أو  رامات  إلى  باإلضافة   515
بسعة 1 جيجا بايت وحتى 4 جيجا بايت وقرص صلب 
بايت وحتى 64 جيجا  داخلية 8 جيجا  بسعة تخزين 
الجدل  من  الكثير  الجهاز  هذا  يثير  قد  ولكن  بايت٬ 
وذلك بسبب شكله الذي ال يشبه جهاز الكمبيوتر على 
اإلطالق حيث يشبه محرك األقراص ويمكن توصيله بأي 
شاشة مع إدخال HDMI ليبدأ بالتشغيل والعمل من 
1.33 جيجا هرتز  بـسرعة  يعمل  الذي  المعالج  خالل 
ويتميز   Linux بنظام  ويعمل  أتوم٬   انتل  شركة  من 
هذا الجهاز بكونه قادر على إنجاز الكثير من األعمال 
والهامة أثناء تنقل المستخدم بشكل يومي ويبدأ سعر 

هذا الجهاز من 40 دوالًرا أمريكيًا.

يعتبر الهوكي الجليدي 
ضمن قائمة الرياضات 
األكثر شعبية ومتعة في 
العالم، وقد اكتسبت 
هذه الرياضة لسنوات 
طويلة عدداً كبيراً جًدا 
من المتابعين والجماهير 
على جميع المستويات 
واألصعدة، وكما هو الحال 
في جميع الرياضات 
فإنها تمتلك مجموعة من 
القوانين المتعلقة بأساسيات 
اللعبة وطريقة اللعب 
وغيرها من التفاصيل، وفي 
الحقيقة تعتبر الهوكي 
رياضة بسيطة في مبدئها 
المتمثل بتسجيل األهداف 
في الفريق الخصم، لكنها 
تخضع لمعايير مختلفة فيما 
يتعلق بالالعبين والملعب 
وطريقة إدارة المباريات.

رياضة 
الهوكي 
على الجليد
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تعتبر جزيرة البصمة التي تشبه بصمة األصبع تماما أحد الغرائب في 
العالم٬ فهذه الجزيرة المكتشفة تعرف باسم بالجيناك قبالة ساحل كرواتيا، 
الجدران  من  بسلسلة  مغطاة  صغيرة  جزيرة  هي  األدرياتيكي..  البحر  في 
رؤيتها  عند  عمالقة  أصبع  بصمة  وكأنها  تبدو  تجعلها  التي  الجافة  الحجرية 

من األعلى.
الشكل مغطاة بشبكة طولها 23 كيلومترًا من  بيضاوية  الجزيرة  وهذه 
كأنها  مرة  أول  إليها  النظر  عند  الجزيرة  وتبدو  الجافة،  الحجرية  الجدران 
متاهة قديمة، لوال حقيقة أن الجدران بارتفاع الخصر فقط ومصممة لتسهيل 
الزراعة، والتضاريس الصخرية التي بها والرياح القوية تجعلها ليست مثالية 
تماًما لزراعة النباتات، لذلك بنى سكان جزيرة كابريج المجاورة هذه الجدران 
الحجرية لفصل محاصيلهم وتوفير بعض الحماية، وهي تقنية مستخدمة في 
أجزاء أخرى من أوروبا، مثل إنجلترا أو أيرلندا، ولكن ال يوجد مكان آخر تقلد 

فيه هذه الجدران نمط بصمة اإلنسان كما تفعل في جزيرة بالجيناك.
بالجزيرة في االنتشار على اإلنترنت، نمت  الخاصة  الصور  ومنذ ظهور 
في  السياحي  الوجود  نما  كما  كبير،  بشكل  اإلصبع  بصمة  جزيرة  شعبية 
البعض  بالزوار، يشعر  المحليين  السكان  الرغم من ترحيب  المنطقة، وعلى 

بالقلق من األضرار التي لحقت بالجدران على أيدي السياح المشاغبين.
من  بشبكة  كامل  بشكل  ُمغطاة  أنها  خصوصية  الجزيرة  هذه  تمتلك 
عشر  التاسع  القرن  في  بنيت  قد  كانت  والتي  الجافة،  الحجرية  الجدران 
المالك  إلى تحديد مساحات  الرياح، إضافة  العنب من  وذلك لحماية كروم 

المختلفين.

جزيرة البصمة »بالجيناك«

نظرة في العين
انظر إلى عينيك في المرآة، واسحب الجفن السفلي إلحدى العينين 
برفق، والحظ الزاوية الداخلية األقرب إلى األنف٬ هل رأيت هذه الفتحة 

الصغيرة في عينك؟
»النقاط  وتسمى  الجفن  من  العلوي  الجزء  في  أيًضا  موجود  إنها 
الدمعية” وتعرف بأنها فتحات صغيرة في داخل الجفون على بعد 2 مليمتر 

من الزاوية الداخلية لكل جفن.
األنفي  التجويف  في  الدموع  تصريف  هي  الفتحات،  هذه  وظيفة 
لمنع العين من التبلل والدموع طوال الوقت “عند حدوث زيادة في تدفق 

الدموع، ومع امتالء خطوط الصرف، يتم تصريف الفائض إلى الخارج”
لكن كيف يحدث هذا األمر؟!

تتكون الدموع أعلي الجفن في الغدة الدمعية في الطرف الخارجي 
لكل عين٬ ثم تنتقل عبر مقلة العين إلى فتحتين تسمي »النقاط الدمعية 
“بعد ذلك تنتقل الدموع عبر أنفاق دقيقة٬ ثم يتم تجميعها داخل الكيس 
الدمعي٬ ومنه تنتقل إلى القنوات الدمعية التي تنقلها إلى خارج الجسم 
داخل  بسيالن  تشعر  تبكي  فعندما  لذلك  األنفي..  التجويف  طريق  عن 

األنف.. فسبحان الخالق الحكيم الخبير.

أسماك الرقيطة
بخطورتها،  المعروفة  الغضروفية  باألسماك  تسمى  بحرية  كائنات 
وشبه  االستوائية  المناطق  في  وتكثر  والمحيطات  البحار  في  تعيش 
االستوائية٬ وتوجد في المناطق المعتدلة، تفضل المياه الضحلة وخاصة 

الخلجان ذات القاع الرملي.
طويل  ذيل  لها  مستدير،  قرص  شكل  على  مفلطح  جسمها  أسماك 
يصل في بعض األنواع إلى خمسة أضعاف طول الجسم وهو يشبه السوط 
بغشاء  األشواك  وتُغطي  سامة٬  مسننة  شوكة  ذيلها  يحمل  الكرباج،  أو 

مخاطي يحتوي على عدد من الخاليا السامة.
فاعلية  أن  يقال  سم،  من  تحتويه  وما  الشوكة  في  الخطورة  تكمن 
السم تبقى حتى لو تم استخراجه من جسم الضحية بعد المـوت، عند 
شعورها بالخطر تضرب بذيلها في حركة سريعة جداً فتندفع الشوكة بقوة 
في جسم الفريسة٬ تغرس أسنانها الجانبية بين األنسجة٬ ويجعل إخراجها 
صعباً دون إجراء عملية جراحية، من عادتها تبقى ساكنة على قاع البحر، 
تدفن نفسها في الرمال وال يظهر منها سوى العينان وتظل ساكنة لفترات 

طويلة في انتظار فريستها.

إذا كنت تتحّدث لشخص ما وبدأ يرمش عيناه أكثر من 
المعتاد، فهذا في لغة الجسد يعني أنّه توقّف عن االنتباه إلى 

حديثك، لذلك توقّف أنت عن الحديث أيضاً.
خاّصًة  مشاعرهم  إظهار  في  يبالغون  األشخاص  بعض 
مشاعر الحزن، ويميلون إلى الدراما بهدف لفت االنتباه، وهذا 
اضطراب يعاني منه كثير من الّناس ويعرف باسم » اضطراب 

الشخصيّة الهيستيريّة.
ليلة واحدة بدون نوم ستؤثر على دماغك بشكل كبير، 
بال أي محاكمة عقليّة وستنخفض  لدرجة أنّك ستكون تقريباً 

نسبة إدراكك للواقع بشكل ملحوظ.

غّض الّنظر عن المشاكل وعدم الحديث عنها في العالقة 
ستتراكم  المشاكل  ألن  العالقة،  فشل  إلى  يــؤّدي  الزوجيّة 
قد  جسديّة  أو  لفظيّة  عدوانيّة  تصرّفات  إلى  ذلك  وسيؤّدي 

تسبّب بإنهاء العالقة.
الّتي  األحاديث  تذكّر  في  ليلهم  يقضون  الّناس  غالبيّة 
الردود  متخيلين  الماضية،  األيّام  اآلخرين خالل  مع  خاضوها 

الّتي كان يجب أن يقولوها ولم تخطر على بالهم وقتها.
ببطئ،  التحّدث  ما:  نقاش  في  للفوز  األفضل  الطريقة 
وبصوت منخفض هذه الطّريقة ستساعدك على إثارة غضب 
النقاش  خالل  المسيطر  سيجعلك  مّما  واستفزازه،  خصمك 

بشكل كامل تقريباً.
دراسة  وهي  النهامي«  »التعليم  تدعى  حالة  هناك 
معلومات كثيرة في وقت قصير لتجاوز االختبارات فقط، هذا 
النوع من أسوأ أنواع التعلّم ألن الطالب لن يفهم ما قيمة أو 
فائدة المعلومة حيث ينسى سريعاً كل ما قام بدراسته فور 

انتهاء االختبار.
كون الشخص انطوائياً ال يعني بأي شكل من األشكال أن 
الذين  األشخاص  فكثير من  نقطة ضعف في شخصيته٬  ذلك 
وأعمالهم  وفكرهم  بقيادتهم  العالم  في  كبيراً  أثراً  أحدثواً 

وابتكاراتهم كانوا شخصيات انطوائية.

معلومات 

وحقائق في 

علم النفس

دير مار سابا
على سفح قّمة جبليّة في صحراء وادي القدرون، يقع دير مار سابا، الذي 
يبعد مسافة 1500 متر عن بلدة العبيدية، شرق بيت لحم، ويعود تاريخه إلى 
القرن الخامس الميالدي، وتّم بناؤه بطريقة هندسية فريدة خالل العام 484، 
على يد الراهب سابا برفقة مجموعة من الرهبان، وهو بهذا يُعّد واحد من 

أقدم األديرة المأهولة في العالم.
مشهد  به  ويحيط  األثريّة الفلسطينيّة،  المعالم  أبرز  من  الدير  ويعّد 
أقيم  كما  الــوادي،  وتعرجات  التواءات  به  تظهر  الروعة،  في  قّمة  طبيعي 
برج خاص إلى جانب الّدير، يسمى برج يوستنيانوس، والذي بُني في القرن 
السادس بعد الميالد، ويبلغ علّوه ١٨ متراً وكان يستخدم للمراقبة.. الدخول 
إلى الدير يسمح للرجال فقط وبتحديد موعد ُمسبق، ويمكن للنساء االنتظار 
في الخارج والتمتع بالتفاصيل المعمارية المذهلة للمباني التي تشكل هذا 

الدير.
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