
إضـاءة

الثورة  شرارة  تفجير  بذكرى  نحتفل 

الخالدة  التي أنهت وإلى األبد من حياة 

شعبنا ليالً دامس الظالم، وحقبة طويلة 

والجهل  والحرمان  والبؤس  الطغيان  من 

جديداً  عهداً  أمامه  وفتحت  والتخلف، 

الكبيرة  المشرقة  الحرية والتحوالت  من 

النضالية؛  ومسيرته  الوطن  تاريخ  في 

االحتفال  بتجدد  العظيمة  الدالالت  فإن 

ديمومة  عن  يعبر  إنما  المناسبة  بهذه 

ونهجها  فكرها  وتجدد  وحيويتها  الثورة 

وروحها المتوثبة لألمام، وتواُصل عطائها 

السخى من أجل اإلنسان في هذا الوطن 

الغالي الذى ظل هو غاية البناء والتنمية 

ووسيلة النهوض الوطني وأساس التقدم.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح

٢٦ سبتمرب ٢٠٠٢م
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أهداف
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1962م
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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.

الذكرى الستون للثورة اليمنية العظمى
بتمادي  قوبلت  السالم  آفاق  وفتح  الهدنة  تمديد  باتجاه  الدولية  الضغوط 
وترتيب  والتهيئة  والنفير  والتعبئة  التحشيد  في  غيها  واستمرار  الحوثية  المليشيات 
ثقافة  وغرس  اليمني،  الشعب  أبناء  ضد  جديدة  معركة  لخوض  والصفوف  األوراق 
فارسية قسرية في عقول النشء والشباب، واستغالل المؤسسات الرسمية لالستعراض 

الخاوي من المعنويات والبعيد كل البعد عن الروح الوطنية أو االنتماء لليمن.
الوجه اإلمامي المستجد يمارس أبشع جرائم الظلم واالستبداد والنهب والسلب 
والجبايات غير المشروعة بحق الشعب في مناطق سيطرته، ويعكف ليال ونهاًرا في 
مسخ وتجريف الهوية اليمنية، وإشاعة المصطلحات الثورية اإليرانية، بالتزامن مع 
المحافل والفعاليات واألروقة  المباشرين في  المباشرين وغير  نشر أبواقه وممثليه 
اليمني،  واإلنسان  األرض  بحق  جرائمه  على  للتغطية  والمنظماتية  الرسمية  الدولية 
الدولي لصفهم، وإجراء صفقات سرية ومعاهدات مع  الجانب  ومحاولة استعطاف 
في  وغاياتهم  مآربهم  كل  لتحقيق  تخريبية  ومنظمات  عابرة  وشركات  مافوية  قوى 
اليمن مقابل ضمان بقاء سلطة المليشيات واالعتراف بهم؛ وتخفيف الضغط التحرري 
عليهم من القوى اليمنية المناهضة لهم وتمييع مواقف التحالف المساند للشرعية.

الوطنية،  بالمسؤوليات  الحكومة  واستهتار  الشرعية  داخل  المستشري  الفساد 
على  والتنافس  الصغيرة،  والمشاريع  الحزبية  كالمحاصصات  جانبية  جبهات  وخلق 
الرسمية  المؤسسات  وَحــرْف  خارجية،  لبنوك  الدولة  موارد  وتحويل  المكاسب، 
للمصالح الفردية، وعدم توفير الخدمات المباشرة للمواطنين في المناطق المحررة، 
الواجب الوطني، والتهاون في “تحديد المصير واتخاذ  التعامل مع  والعشوائية في 
المناهضة  القوى  من  جعل  والتثبيط...  والتخاذل  ومدروس”  شجاع  بشكل  القرار 
محرج  موقف  في  الجمهوري  النظام  عن  الدفاع  لمشروع  والحاملة  للمليشيات 

ومخزي أحيانًا، ومشين أمام الشعب والخارج.
نقترب من الذكرى الستين الشتعال جذوة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
الذي  الوقت  في  والظالم  المستبد  اإلمامي  النظام  ضد  1٩62م  عام  في  المجيدة 
ترعرعت فيه اإلمامة بوجهها األسود الجديد وبشياطينها وطواغيتها األكثر خبًثا وعتًوا، 
واألجرأ في ارتكاب جرائم الحرب، واألبشع في ممارسة االنتهاكات والقهر والسلب 

والنهب.
وخلق  المجيدة،  السبتمبرية  الثورة  أهداف  قراءة  إعادة  منا  يستدعي  مما 
بالغالي  الثورة، والتضحية  الجمهورية، وتجديد إشعال فتيل  بين قوى  روابط متينة 
والنفيس في سبيل استعادة الدولة وإنقاذ الشعب، ثم تحكيم الدستور والقانون في 
معالجة كافة القضايا االجتماعية والسياسية بعيًدا عن التخندق أو االستقواء بالخارج 

أو اللجوء للعنف.
تفتقر  وال  حاصلة،  السبتمبرية  الثورة  أهداف  تفعيل  وأسباب  دواعي  كل 
واألدوار  المهام  وتقاسم  وخططها  برامجها  ورسم  والتعاضد،  والترابط  لإلرادة  إال 
العملياتية على األرض، خصوًصا أن أبناء الشعب القابعين تحت سيطرة المليشيات 
قد بلغ بهم الظلم والجور الذروة، وينتظرون الوقت المناسب لالنعتاق والتخلص من 
كل عناصر الطاغوت الحوثي وأفكاره الظالمية وأحقاده التاريخية وثقافته المسمومة 
الدخيلة، نعم.. إن الثورة ضد الكهنوت ستنطلق من صنعاء وصعدة وعمران وذمار 
وحجة والجوف وإب وتعز والمحويت والحديدة وريمة والبيضاء بقلب رجل واحد، 
ألن الدماء ال تتحول ماء، والرفض لقوى العمالة واالرتزاق والطغاة والغزاة معتقدات 

إيمانية وصفات فطريّة ِجبلّية في كل مواطن يمني منذ نعومة أظافره.
ثبت للشعب اليمني بما ال يدع مجاال للشك أن المليشيات الحوثية غزو فكري 
وضد  العروبة،  وضد  اليمني،  الشعب  أبناء  ضد  دخيل  إيراني  وعسكري  وسياسي 
العقيدة اإلسالمية الصافية والنقية، تدفعهم وتقف وراءهم وتدعمهم قوى ظالمية 
مدائن  فتحوا  الذي  اليمنيين  من  واالنتقام  والعربية  اليمنية  الهوية  لمسخ  دولية 
الله عنه في  ابن الخطاب رضي  الفاروق عمر  الفرس بقيادة  كسرى، وكسروا شوكة 
فجر اإلسالم األول، بدليل ما يصدر عنهم من خطابات وأدبيات عليلة وخبيثة توضح 
مكامن ما يجري في عقولهم ويسري في دمائهم من حقد دفين وعداء صارخ لليمن 

وشعبها األلين قلوبًا واألرق أفئدة.
مكونات  في  حلفاؤهم  هم  المليشيات؛  وساند  ساعد  من  أن  البالغ  ولألسف 
وكذلك  قائم،  بينهم  التخادم  يزال  وال  المشؤوم،  الربيع  شركاء  المشترك،  اللقاء 
المخدرات  وتجار  السوداء،  السوق  ومافيات  المشروعة،  غير  المصالح  لوبيات 
السجون  ونزالء  والقانون،  النظام  عن  الخارجون  وكل  والمهربون،  البيضاء،  واللحوم 
واألغرب  واألعجب  واألسود،  المشين  والتاريخ  والسادية  اإلجرامية  السجالت  ذوي 

والمضحك مناداة بعضهم لبعض بأولياء الله وهم أسوأ بكثير من أولياء الشيطان.
إن الذكرى الستون للثورة اليمنية العظمى تتطلب مزيًدا من الصدق والتعاون 
والكفاح والتخطيط والتكاتف وتقاسم المهام واألدوار ووحدة القيادة الشابة النقية 
يخدم  من  ديمقراطية  بأسس  ونتنافس  الوطن  ونستعيد  الشعب  لننقذ  والصادقة 

الشعب أكثر ويدافع عن الوطن بشكل أكمل وأصدق.
اليمنية وال نامت  الجمهورية  لليمن، والرحمة والخلود للشهداء.. تحيا  المجد 

أعين العمالء والجبناء.

تكنولوجيا 
الطاقة النووية 

واستخدامها 
لخدمة البرشية

هل الحرام أصل 
الترشيع؟ 

)ويضع عنهم 
إرصهم(

األرضار الناتجة 
عن التنمر 
اإللكرتوين 

وأساليب عالجها
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7اعتالل عضلة القلب التوسعي

11 رياضة سباق الرايل الخطرية والممتعة

االفتتاحية
بوتني ويش يدافعان عن »عالم 

عادل وديمقراطي ومتعدد األقطاب«

التحديات االقتصادية التي تواجه 
اليمن يف زمن الحرب والرصاع

نحن أمام احتالل
 بقلب فاريس وبزة ساللية
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انطلقت، الخميس، في مدينة سمرقند األوزبكية أعمال 
قمة رؤساء البلدان المنضوية في »منظمة شنغهاي للتعاون«، 
وباء  تفشي  منذ  مباشر  بشكل  تعقد  التي  ــى  األول وهي 
المنظمة  في  »الشركاء«  تجمع  قمة  أول  أنها  كما  »كورونا«، 
أوكرانيا  في  الحرب  اندالع  منذ  والصين  روسيا  تقودها  التي 
في  مسبوقة  غير  غربية  وقيود  عقوبات  موسكو  ومواجهة 

تاريخها.
وكان من الطبيعي أن تسيطر المواجهة الغربية الروسية 
المتفاقمة على أجواء القمة، التي سعى الكرملين من خاللها 
أن  وتأكيد  روسيا،  عزل  في  الغرب  فشل  مستوى  إظهار  إلى 
في  االقتصادية  قدراتها  لتعزيز  أخرى  مسارات  موسكو  لدى 

مواجهة العقوبات.
الروس  المسؤولين  تصريحات  في  التوجه  هذا  وبرز 
وتغطيات وسائل اإلعالم الحكومية، التي عقدت مقارنات بين 
الكبار«، مؤكدة كما  مجموعة »شنغهاي« ومجموعة »السبع 
كتبت وكالة أنباء »نوفوستي« الحكومية في تعليقها السياسي، 
القرارات  تبني  على  أهمية وقدرة  أكثر  باتت  أن »شنغهاي« 
الصناعية  الدول  الدولية من مجموعة  السياسة  والتأثير على 
مقارنات مع حلف  الروس  أخرى، عقد  الكبرى، وفي حاالت 
»نصف  تضم  »شنغهاي«  أن  إلى  إشارة  في  األطلسي،  شمال 
بلدانها االقتصادية والعسكرية  الكرة األرضية وقدرات  سكان 
الكرملين  التي سعى  اإلشارات  وانعكست هذه  تضاهى«،  ال 
إلى تعزيزها على جدول أعمال اليوم األول من أعمال القمة، 
التي تم تخصيص الجزء األكبر منه للقاءات ثنائية بين القادة 

الحاضرين.
الرئيس  حرص  برز  جينبينغ،  شي  مع  اللقاء  وخــالل 
الروسي على وضع التحديات التي تواجهها موسكو وبكين في 
إطار موحد، إذ شدد على إدانة استفزازات الواليات المتحدة 
والسياسة التي تنتهجها تجاه ملف تايوان، مشيرا في الوقت 
ذاته إلى التقييم العالي لبالده تجاه »موقف الصين المتوازن 

بشأن األزمة األوكرانية«.
وبكين  موسكو  بين  التوافق  أن  الروسي  الرئيس  وأكد 

واإلقليمي،  العالمي  االستقرار  ضمان  في  رئيسيا  دورا  يلعب 
عادل  عالم  تشكيل  عن  مشترك  بشكل  ندافع  »نحن  وقال: 
الدولي  القانون  أساس  على  األقطاب  ومتعدد  وديمقراطي 
القواعد  بعض  على  وليس  المتحدة،  لألمم  المركزي  والدور 
إليها طرف ما ويحاول فرضها على اآلخرين من  التي توصل 
دون توضيح ماهيتها، وأضاف أن محاوالت إنشاء عالم أحادي 
القطب اتخذت مؤخرا شكال قبيحا وغير مقبول على اإلطالق 
بالنسبة للغالبية العظمى من الدول على هذا الكوكب، وهو 
أمر رد عليه الرئيس الصيني بتأكيد أنه في مواجهة التغيرات 
مع  استعداد  على  نحن  المسبوقة،  وغير  عصرنا،  في  الهائلة 
زمالئنا الروس لنضرب مثاال لقوة عالمية مسؤولة، قادرة على 
أن تلعب دورا رائدا، إلحداث تغيير سريع في العالم من أجل 

إعادته إلى مسار التنمية المستدامة واإليجابية.
في الملف االقتصادي، ركز بوتين على اآلفاق اإليجابية 
لتطوير التعاون مع بكين، وقال إن حجم التبادل التجاري بين 
مستوى  إلى  2022م  العام  نهاية  في  سيصل  والصين  روسيا 
قياسي جديد، وسوف يتجاوز في المستقبل 200 مليار دوالر، 
بلدينا  بين  األوجــه  متعددة  »العالقات  أن  بوتين  وأوضــح 
زادت  الماضي  العام  في  بنشاط..  تتطور  والصين(  )روسيا 
دوالر،  مليار   140 وتجاوزت  المائة  في   35 بنسبة  التجارة 
وخالل األشهر السبعة األولى من هذا العام، زاد حجم التبادل 
نهاية  بحلول  بأنه  مقتنع  أنا  المائة،  في   25 بنسبة  التجاري 
وفي  جديدة،  قياسية  مستويات  إلى  سنصل  )2022م(  العام 
المستقبل القريب، كما هو متفق عليه، سنزيد حجم التداول 

التجاري السنوي إلى 200 مليار دوالر أو أكثر«.
الدائمة لروسيا لدى  المندوبة  وفي وقت سابق، قالت 
أمانة منظمة شنغهاي للتعاون إن هذه القمة ستكون فرصة 
الدولية  الرئيسية،  القضايا  لبحث  المشاركة  الدول  لقادة 
واإلقليمية، وأعربت عن أملها في أن تعزز القمة دور منظمة 

شنغهاي للتعاون ومكانتها في نظام العالقات الدولية.
على صعيد مواز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفن 
مشتركة  دوريات  أطلقت  الصينية  وكذلك  الروسية  البحرية 

إطار  »في  ــوزارة:  ال وقالت  الهادي،  المحيط  في  الخميس 
تنفيذ برنامج التعاون العسكري الدولي، تقوم السفن الحربية 
التحرير  لجيش  البحرية  والقوات  الروسية  للبحرية  التابعة 
المحيط  في  الثانية  المشتركة  بالدورية  الصيني  الشعبي 
الهادي«، وتمثلت البحرية الروسية بمفرزة من سفن أسطول 
المحيط الهادي تتكون من الفرقاطة المارشال شابوشنيكوف، 
وطرادات، وناقالت متوسطة، بينما تشارك من الجانب الصيني 
المدمرة »نيان تشانغ«، والسفينة »يانغ تشن«،  الدورية  في 
الروسية  األطقم  وستعمل  بينغهو«،  »دونغ  اإلمداد  وسفينة 
مناورات  على  الروسية  الدفاع  وزارة  لبيان  وفقا  والصينية 
المجموعة،  سفن  بين  االتصاالت  وتنظيم  مشتركة  تكتيكية 
وإجراء سلسلة من التدريبات بإطالق نيران المدفعية يرافقها 

تحليق مروحي.
وتتمثل مهام الدورية، وفقا للبيان، في »تعزيز التعاون 
البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السالم واالستقرار 

في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ومراقبة المنطقة البحرية، 
للبلدين«،  البحري  االقتصادي  النشاط  أهداف  وكذلك حماية 
المحيط  في  نوعه  من  الثاني  المشترك  النشاط  هذا  ويعد 
الهادي، وتم تنفيذ أول دورية مشتركة لسفن البحرية الروسية 
والبحرية الصينية في العام الماضي خالل الفترة بين 17 إلى 

23 أكتوبر )تشرين األول(.
مركب  في  نفسها  وضع  إيران  تحاول  المفارقات  ومن 
الصين وروسيا٬ فمع اللقاء األهم الذي جمع الرئيس فالديمير 
بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ، برز في صدارة أعمال 
القمة احتفاء خاص بحضور الرئيس اإليراني الذي وقعت بالده 
مذكرة االنضمام رسميا إلى مجموعة شنغهاي، بعدما كانت قد 
حصلت على العضوية فيها في وقت سابق هذا العام، وهذا 
مؤشر خطير يجب على العرب وضعه بعين االعتبار والتحرك 
الديبلوماسي المناسب لدفع آثاره السلبية المتوقعة، فجرائم 

إيران ال حصر لها ويجب إيقافها بأية وسيلة.

بوتني ويش يدافعان عن »عالم عادل وديمقراطي ومتعدد األقطاب«

الربيع  أحداث  تدشين  مع  أعوام وخصوًصا  ثمانية  منذ 
أزمة  إلى  اليمن  وصلت  2011م،  عام  في  باليمن  المشؤوم 
أبعاد  لها  لتكون  الظروف  هذه  تعددت  خطيرة،  سياسية 
على  كارثية  كنتيجة  وأتت  تشكلت  أمنية  وأزمة  ومخاطر، 
االقتصاد  في  انهيار  إلى  أدت  معقدة  آثارها  وكانت  اليمن، 

اليمني.
أقل  أو  إلى 50 ٪  للفرد  المحلي اإلجمالي  الناتج  وصل 
مما كان عليه في السابق، فيما أدى الصراع الحالي إلى اتساع 
رزقهم،  مصادر  فقدوا  األشخاص  من  اآلالف  فمئات  الفقر، 
ولم  منخفضة  مازالت  والرواتب  متوفرة،  تعد  لم  والوظائف 
على  االقتصادي وال  الواقع  على  ال  ملحوظ  تطور  أي  يحدث 
النزاع احتكرت موارد  المعيشية؛ فيما قوى  الظروف  مستوى 

البالد لنفسها واستخدمتها كدعم حربي لها لمواصلة الحرب.
المتحدة  األمــم  من  التحذيرات  من  العديد  صــدرت 
والتقارير الدولية عن الوضع االقتصادي الحرج الذي تواجهه 
اليمن، تقديرات األمم المتحدة وضحت أن 24 مليون مواطن 
يقارب  ما  وأن  والمرض،  المجاعة  لخطر”  “معرضون  يمني 
المساعدات،  إلى  ملحة  بحاجة  منهم  شخص  مليون   14 من 
وقد أدى التراجع في قيمة الريال اليمني الذي شهدته اليمن 
أدت  متدنية؛  قياسية  مستويات  إلى  2021م  عام  أوائل  منذ 
إلى زيادات كبيرة ألسعار المواد الغذائية، وهوت بمزيد من 

السكان في براثن الفقر المدقع.
التي  الكوارث  أكثر  ليست  المباشرة  اإلنسانية  المعاناة 
االقتصادي،  الجانب  في  اليمنيون  يواجه  فما  اليمنيين  تهدد 
هو ما يستدعي القلق مع التدهور والتدمير التدريجي الذي 
والسلطة  واإليرادية،  االقتصادية  المؤسسات  لكل  يحدث 
المباشرة من قبل قوى الصراع على تلك المؤسسات ومصادرة 
الدائرة  عن  بعيداً  ونهبها  المؤسسات،  تلك  ــرادات  إي لكل 

االقتصادية والمالية المفروض أن تورد إليها تلك الموارد.
ليس هناك أي مؤشرات على تحسن الوضع االقتصادي 
والهدنة  اليمن  في  الجارية  المزعوم  السالم  جهود  مع  حتى 
الصورية القائمة برعاية دولية وأممية، فاليمن ال تزال بحاجة 
إلى جهود أكبر فيما يتعلق بتوسيع نطاق االستجابة اإلنسانية 
خطوط  جميع  طول  على  اليمني  للمواطن  واالقتصادية 
أن هناك  الحرب والمواجهات، كما  األمامية ومناطق  التماس 
إشكاليات وتحديات في قيود التمويل لتلك االستجابة، وهناك 
عبثًا ملحوظًا في كثير من المشاريع الممولة دوليًا لمساعدة 
هذه  تقدمه  ما  على  يعتمد  أصبح  الذي  اليمني  المواطن 
فهناك  كافي؛  غير  مالي  ومردود  ومشرب  أكل  من  المشاريع 
المشاريع  تلك  يشوب  كبير  فساد  عن  تتحدث  كثيرة  تقارير 
اإلنسانية التي أتت لمساعدة اليمن نتيجًة للوضع االقتصادي 
الحرج، وغياب دور الجانب الحكومي هنا ضاعف من الفساد 
في هذه المشاريع المحسوبة على تحسين الوضع االقتصادي 

والمعيشي لإلنسان اليمني.
إلى  أدى  2015م،  مارس  في  اليمن  في  الحرب  اندالع 
اليمني على نطاق واسع، بعد  النفط والغاز  توقف صادرات 
قبل  من  خاللها  من  النفط  تصدير  يتم  التي  الموانئ  إغالق 
حوالي  تمثل  النفط  إيرادات  كانت  والتي  العربي،  التحالف 
 % 80 من ميزانية الحكومة اليمنية، حتى أصبحت اليمن تعتمد 
بشكل شبه كامل على ثالثة مصادر خارجية ورئيسية لتأمين 

من  االقتصادي  النشاط  وتحفيز  األجنبية  العمالت  تدفقات 
خالل تقديم المساعدات اإلنسانية األجنبية والعربية، والدعم 

المالي الخليجي المقدم إلى الحكومة اليمنية الشرعية.
التحويالت المالية من المغتربين اليمنيين لم تعد مؤثرة 
التحويالت  التي تقوم به السعودية حيال  التضيق  خاصة مع 
عام 2018م  منذ  الخام  النفط  تصدير  إعادة  وتم  والسعودة، 
شبوة  محافظة  في  جديدة  تصدير  موانئ  عبر  الخارج  إلى 
مأرب  محافظات  من  المنتج  الخام  النفط  لكل  وحضرموت، 
الف   150 حوالى  إلى  يصل  قد  والذي  وحضرموت،  وشبوة 
برميل يوميًا، حيث يتم توريد تلك العوائد المالية إلى البنك 
المركزي  البنك  إلى  تورد  وال  الخارج  في  السعودي  األهلي 
اليمني، وليس هناك رقابة أو شفافية حول صرف تلك العوائد، 
وال أحد يعرف كيف يتم استثمار تلك العوائد المالية من بيع 
تشرف  والذي  المنهار،  اليمني  االقتصاد  لدعم  الخام  النفط 

عليه حكومة الشرعية اليمنية في الخارج!.
نصف سكان اليمن تقريباً كانوا يعانون من انعدام األمن 
الحرب  ولكن  الحالي،  المسلح  النزاع  نشوب  قبل  الغذائي 
والصراع الدائر سرعت من وتيرة االنهيار االقتصادي، ودفعت 
الملحة  الحاجة  دائــرة  إلى  اليمنيين  من  آخرين  بماليين 
والشديدة لمساعدات غذائية طارئة، للبقاء على قيد الحياة، 
هذا النقص الحاد حالياً في مصادر العمالت األجنبية له آثار 
تمويل  على  البالد  وقدرة  اليمني  الريال  قيمة  على  عميقة 
استمرار  أن  المؤكد  ومن  األساسية..  والسلع  الوقود  واردات 
األزمة  تفاقم  إلى  يؤدي  أن  قد  عليه  هو  كما  الحالي  الوضع 

اإلنسانية على نحو سريع وخطير.
أي حلول اقتصادية إلخراج اليمن من الواقع الذي وصلت 
إليه يستوجب حلول داخلية، ومنع التدخالت الخارجية خاصة 
االقتصادي  الواقع  فشل  من  جزء  أن  الواضح  ومن  اإلقليمية، 
غير  من  العليا  المناصب  في  والتعينات  التدخالت  مع  يأتي 
االقتصادية  الظروف  بقاء  عزز  وهذا  والمؤهلين،  الكفاءات 
دون أي تطور مع غياب المعالجات، وصعوبة التغير فغياب 
تركت  الخارجي  والتمويل  القرار  واستقالل  السياسية  اإلرادة 

فراغ هائل في عملية اإلصالحات.
يعلم اليمنيون واقعهم جيدا ويدركون أن الفساد الهائل 
سيطرة  تحت  اليمن  تدير  التي  والمؤسسات  الحكومة  في 
ومع  االقتصادي،  لإلصالح  اجراء  أي  عّقد  الصراع  أطراف  كل 
ذهاب المليارات من الدوالرات من عوائد النفط الخام الذي 
عدم  فإن  السعودية،  األهلي  للبنك  اليمنية  الشرعية  تبيعه 
وصولها للبنك المركزي فرض ظروف قاسية وأوجد العديد من 
التعقيدات إليقاف تداعيات اآلثار التي شكلت انهيار الظروف 
الذي  التضخم  مستوى  وارتفاع  العملة،  وتردي  المعيشية 
صعب من حصول اليمنيين على المواد الضرورية مع ارتفاع 
يستمر  اليمني  الواقع  سيجعل  العملة  سعر  وتدني  أسعارها 
دون أي تطور، فمستوى تحديد وضع االقتصاد اليمني تكشف 
اقتصادية  إعادة رسم خطة  في  يتحدد  اليمن  يحتاجه  ما  أن 
شاملة، واصالح واقع االقتصاد اليمني بآلية مختلفة ودقيقة مع 
ضرورة مواجهة الفساد، في أكثر من مجال واختيار الكفاءات، 
الحرب،  أطراف  قبل  من  للموارد  المستمر  النهب  ومواجهة 
المليشيات،  نهج  على  المؤسسات  بإدارة  وجودها  واستمرار 

والمتفيدون على حساب الوطن والمواطن.

م/حسين سعد العبيدي

التحديات االقتصادية التي تواجه 
اليمن يف زمن الحرب والرصاع

دولتي  بين  والقديمة،  الجديدة  االشتباكات  تكشف 
حرب  إلى  تنزلق  أن  يمكن  بينهما  المشكالت  أن  القوقاز، 
العدائية  األعمال  وأرمينيا  أذربيجان  تبادلت  قديًما  شاملة.. 
ألسباب عرقية ودينية وسياسية، لكن قضية مرتفعات قره باغ 
هي أكبر عقبة قائمة بين البلدين.. هذا االختالف تاريخي، إذ 
تعيش في أذربيجان أغلبية مسلمة مع وجود تركي مكثف، 
أرمن  يسكنها  مسيحية  أغلبية  ذات  دولة  أرمينيا  تعد  بينما 

بشكل أساسي.
كان ذلك قبل أن يضم االتحاد السوفيتي سابًقا أذربيجان 
وأرمينيا، وأُنشئت منطقة مرتفعات قرة باغ المستقلة داخل 
1924م..  عام  السوفيتي  االتحاد  بواسطة  أذربيجان  حدود 
وبعد تفكك االتحاد السوفيتي أواخر الثمانينيات، بدأ الخالف 
االشتباكات  أول  وبدأ  المنطقة،  مستقبل  حول  الدولتين  بين 

في عام 1988، واستمرت بشكل متقطع حتى 1991.
تقول أذربيجان إن جارتها أرمينيا تحتل نحو %20 من 
التي  األراضي  وتضم   ..1992 عام  منذ  األذربيجانية  األراضي 
يتكون  الذي  باغ،  قره  إقليم  من  أجزاء  أرمينيا  عليها  تسيطر 
من خمس محافظات.. ورغم وجود اتفاق لوقف إطالق النار 
مبرم بين البلدين في 1994، فإن أذربيجان وأرمينيا تستمران 
الحدود  وعلى  اإلقليم  بشن هجمات حول  االتهامات  بتبادل 

بينهما.
وأذربيجان  أرمينيا  بين  الحدودية  االشتباكات  أعادت 
التساؤالت حول مصير وقف إطالق الهش بين البلدين التي 
السنين، وفشل عملية  كبيرة من عشرات  تجمعهما خصومة 
العام..  بداية هذا  األوروبي  االتحاد  يرعاها  كان  التي  السالم 
وأعلن سكرتير مجلس األمن األرميني أرمين غريغوريان، صباح 
الخميس الماضي، عن وقف بالده إلطالق النار مع أذربيجان، 
وسائل  ولكن  عليه،  ترد  أو  باكو  تؤكده  لم  الذي  األمر  وهو 

اإلعالم الروسية تحدثت عن التوصل التفاق بين البلدين.
إعادة  أيًضا،  الماضي  األربعاء  أذربيجان،  عرضت  بينما 
االشتباكات  في  قتلوا  إنهم  قالت  أرميني  جندي   100 جثث 
حسن  ــداء  إب إطــار  في  البلدين،  بين  األخيرة  الحدودية 
إن  بيان،  في  األذربيجانية،  الحرب  أسرى  لجنة  وقالت  النية، 
»أذربيجان تدعو إلى وقف إطالق النار وهي مستعدة لتسليم 

جثث 100 جندي أرميني من جانب واحد إلى أرمينيا«.
بين  ــة  األزم الحتواء  الدبلوماسية  الجهود  تتواصل 

بحث  هدنة،  عن  روسيا  أعلنت  فبعدما  وأرمينيا،  أذربيجان 
مجلس منظمة األمن والتعاون الجماعي األزمة، قبيل جلسة 

أخرى مرتقبة بمجلس األمن الدولي.
البلدين،  جيشي  من  المذكورين  الجنود  مقتل  وبعد 
عامين،  قبل  بينهما  األخيرة  الحرب  منذ  المعارك  أعنف  في 
أكد رئيس اللجنة الدولية لمجلس االتحاد الروسي غريغوري 
الوزراء  ورئيس  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أن  كاراسين 
على  هاتفية  محادثة  في  اتفقا  باشينيان  نيكول  األرميني 
األمن  معاهدة  منظمة  والتقت  النار«..  إطالق  وقف  »تنفيذ 
من  وتتكون  روسيا  تقوده  عسكري  تحالف  وهي  الجماعي، 
دول سوفياتية سابقة وتضم أرمينيا وليس أذربيجان لمناقشة 

الوضع.
وقالت األمانة العامة للمنظمة إن رئيس روسيا فالديمير 
بوتين أبلغ أعضاء لجنة المنظمة بالخطوات العملية اإلضافية 
مجلس  أن  مضيفة  للتهدئة،  الروسي  الجانب  اتخذها  التي 

األمن الجماعي للمنظمة سيرسل بعثة إلى أرمينيا.
الرئيس  وقبيل االجتماع، أعلن يوري أوشاكوف مساعد 
الروسي أن المنظمة ستعقد الجلسة بناء على طلب أرمينيا، 
بين  التصعيد  سيناقشون  االجتماع  في  المشاركين  وأن 

أذربيجان وأرمينيا.
وتابع »ندعو أذربيجان وأرمينيا لممارسة ضبط النفس، 
وااللتزام تماما بوقف إطالق النار، وبشكل عام مراعاة البيان 
الثالثي المعروف لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا الذي يعود 
إلى نوفمبر تشرين الثاني 2020م، وكذلك يناير كانون الثاني، 

ونوفمبر تشرين الثاني 2021م«.
بسبب  للغاية«  »قلقة  موسكو  أن  أوشاكوف  وأوضح 
على  الطرفين  مع  وثيق  اتصال  على  وأنها  الوضع،  تفاقم 

الصعيدين العسكري والدبلوماسي.
شنغهاي  قمة  أن  إلى  الروسي  الرئيس  مساعد  ولفت 
للتعاون ستكون »ذات طبيعة خاصة«، مضيفا »هناك تحول 
سريع ال رجوع فيه للمجموعة الكاملة من العالقات الدولية، 
الكرملين  باسم  المتحدث  وقال  واالقتصاد«..  والسياسة، 
ديمتري بيسكوف للصحفيين »من الطبيعي أن يبذل الرئيس 
تهدئة  في  للمساعدة  جهده  قصارى  بوتين(  )فالديمير 
التوترات على الحدود«.. وقالت وزارة الخارجية الروسية في 
بيان إن الصراع بين أرمينيا وأذربيجان »يجب حله حصريا من 

خالل الُسبل السياسية والدبلوماسية«.
اتخاذ  واتفقا على  أرمينيا وروسيا،  دفاع  وتحدث وزيرا 

أجرى  حين  في  الحدود،  على  االستقرار  لتحقيق  خطوات 
مع  اتصاال  أوغلو  جاويش  مولود  التركي  الخارجية  وزير 
نظيره األذربيجاني جيهون بيراموف، ودعا أرمينيا إلى »وقف 

استفزازاتها«.
واتهم رئيس الوزراء األرميني نيكول باشينيان أذربيجان 
بمهاجمة البلدات األرمنية ألنها ال تريد التفاوض بشأن وضع 
حدة  »خّفت  البرلمان  أمام  كلمة  في  وقال  باغ،  قره  إقليم 
األعمال القتالية لكن الهجمات على جبهة أو جبهتين انطالقا 

من أذربيجان مستمرة«.
الواليات  أن  تضمن  األبيض  البيت  في  صحفي  مؤتمر 
المتحدة تجري اتصاالتها مع الطرفين لحل األزمة، وقال وزير 
قلقنا  »يثير  للصحفيين  بلينكن  أنتوني  األميركي  الخارجية 
دائما أن تحاول روسيا بطريقة أو بأخرى إثارة الوضع لتشتيت 
موسكو  بإمكان  أن  مضيفا  أوكرانيا«،  في  يجري  عما  االنتباه 

أيضا استخدام نفوذها للمساعدة في »تهدئة الوضع«.
األميركية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  قال  بدوره، 
نيد برايس في مؤتمر صحفي »ال شك في أن تصعيد األعمال 
العدائية لن يكون في مصلحة موسكو«، مضيًفا أن روسيا لديها 

»تأثير ونفوذ فريدان يمكنها استخدامهما إلنهاء الصراع«.
النفوذ  ذلك  الستخدام  روسيا  دعت  بالده  أن  وأضاف 
القتالية،  لألعمال  وقف  تحقيق  في  تساعد  بطريقة  والتأثير 
وتابع »من الصعب علينا أن نتصور من هنا كيف سيكون نزاع 
آخر على حدود روسيا في مصلحة أي شخص، بما في ذلك 

مصالح أولئك الموجودين في موسكو«.
من جهته، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم األمين 
العام لألمم المتحدة إن أنطونيو غوتيريش يشعر بقلق عميق 
األذربيجانية..  األرمنية  الحدود  طول  على  القتال  تجدد  إزاء 
تهدئة  إلى  الطرفين  يدعو  غوتيريش  أن  دوجاريك  وأضاف 
أي  وحل  النفس،  ضبط  درجات  أقصى  وممارسة  التوترات، 

قضايا عالقة عبر الحوار.
جبهات متعددة حول روسيا وطموحها قابلة لمزيد من 
االشتعال في أية لحظة لصالح أجندة األمريكان وحلفائهم، فال 
الروس  إذا أسند األرمن من  مجال النتصار األذر على األرمن 
وستدخل تركيا المسرح مجبرة إضافة لجبهات اليونان والقرم 

وانتهاء لوزان.

أذربيجان وأرمينيا عالقات معقدة واشتباكات متجددة

من يقرأ في التاريخ السياسي البشري سوف يجد 
بأنه حافل بالكثير الكثير من الثورات ضد أنظمة الحكم 
اإلنسان  ألن  وذلك  المختلفة،  والقمعية  االستبدادية 
واالستبداد،  الظلم  يقبل  وال  الحرية  يعشق  بطبيعته 
الظلم  على  للثورة  المناسبة  الفرصة  يجد  أن  وبمجرد 
والظلمة، فإنه ال يتردد في المشاركة فيها، وال يتردد في 
التضحية بأغلى ما يملك في سبيل نيل حريته والتخلص 
من جالديه وظالميه، ومهما استكان اإلنسان وتحمل جور 
نتيجة ضعفه وقلت حيلته، إال أن جذوة  الحكام  وظلم 

التحرر والخالص منهم ال تنطفئ في صدره.
االستبداد  من  المزيد  السلطات  مارست  كلما 
في  واشتعاالً،  اتقادا  التحرر  جذوة  زادت  كلما  والظلم؛ 
والمشاركة  والبروز  للظهور  المناسبة  اللحظة  انتظار 
العملية في الثورة على أنظمة الحكم االستبدادية، وهو 

ما يعرف بالديناميكية الثورية المتجددة. 
الثوري تتوقف على مقدار الحقوق  وقيمة الفعل 
التغيير  حجم  وعلى  للشعب،  يمنحها  التي  والحريات 
مقدار  وعلى  الناس،  حياة  في  يحدثه  الذي  االيجابي 
العدالة والمساواة التي يحققها لهم، فكلما كان المؤشر 
أكثر صعودا في االتجاه اإليجابي كلما كان للفعل الثوري 
والعكس  الجماهير  قلوب  في  العالية  ومكانته  وقعه 
حوله  والتفافهم  الثوري  للفعل  الشعب  فدعم  صحيح، 
من  فكم  حياتهم،  في  اإليجابية  نتائجه  على  يتوقف 
أفعال ثورية ترتب عليها نتائج كارثية وسلبية على حياة 
الشعوب )نكبة الربيع العربي أنموذجاً(، والفعل الثوري 
قوة  أكثر  يكون  وطنية  إلرادة  استجابة  يكون  عندما 
الفعل  بعكس حال  والتفاف جماهيري،  وتفاعل  ونجاح 
الثوري المدعوم من قوى خارجية والذي يأتي استجابة 

لمشاريع خارجية. 
التجسيد  هي  1962م  سبتمبر  من  ال26  وثــورة 
الحقيقي للفعل الثوري العظيم والخالد والناجح والمؤثر 
في  وكبير  هائل  إيجابي  تغيير  أحدثت  فقد  واإليجابي، 

حياة أبناء الشعب اليمني في كل المجاالت، فقد حررتهم 
من ظلم وجور وبطش وجهل وتخلف واستبداد النظام 
يحطمون  وجعلتهم  البائد،  الكهنوتي  الرجعي  اإلمامي 
نسمات  ويستنشقون  اإلمامية  والكهانة  العبودية  قيود 
الحرية وينعمون بها ليعيشوا تحت سماء وطنهم أحرار 
والتعليم  العلم  آفاق  نحو  بهم  ودفعت  وكرماء،  وأعزاء 
التقدم  بركب  اللحاق  من  ومكنتهم  الواسعة،  والمعرفة 
المكانة  الثورة  هذه  منح  ما  وهو  الحضاري،  والتطور 
األحــرار،  اليمن  أبناء  كل  قلوب  في  والرفيعة  العالية 
وجعلهم يلتفون حول أهدافها العظيمة حباً وامتناناً لما 

أحدثت في حياتهم من تغيير إيجابي كبير. 
ليست  الثورية  األفــعــال  عظمة  ــإن  ف وبــذلــك 
مبادئها  بفرض  وال  اإلعالمي  بالتسويق  وال  بالشعارات 
وأهدافها بالقوة، بل بمنجزاتها ومكاسبها وبحجم التغيير 
الجماهير،  حياة  في  وتحدثه  أحدثته  الذي  اإليجابي 
ومهما  حولها،  والتفافهم  لها  وامتنانهم  بحبهم  وكذلك 
في  عظمته  أن  إال  الثوري،  الفعل  ذلك  سنين  تباعدت 
الشعب تتجدد وتزداد وتتعاظم كل لحظة،   أبناء  قلوب 
الخالدة  ثورتهم  مع  اليمني  الشعب  حال  هو  وهذا 
والعظيمة ثورة ال26 من سبتمبر، ففي كل ذكرى لهذه 
الثورة يزداد أبناء اليمن التفافاُ وعشقاً وتمجيداً وتمسكاً 
ما  وهو  والحضارية،  اإلنسانية  ومبادئها  وبأهدافها  بها 
يمنح هذه الثورة الريادة والتميز واألحقية والجماهيرية 
عن غيرها من األفعال الثورية، فالثورة أفعال وانجازات 
سلبي،  وليس  إيجابي  تغيير  والثورة  شعارات،  وليست 
محبة  والثورة  واستغالل،  أخذ  وليست  عطاء  والثورة 
وتطور  تقدم  والثورة  وأحقاد،  كراهية  وليست  وتسامح 
وحرية،  ومساواة  عدل  والثورة  وتخلف،  تراجع  وليست 
سمو  والثورة  واستبداد،  عنصري  وتمييز  ظلم  وليست 
ونهب  وفساد  سقوط  وليست  وشفافية،  وأخالق  ورقي 
وسلب، والثورة رحمة وليست نقمة، والثورة إرادة وطنية 

وليست عمالة خارجية، والثورة خير وليست شر.

التمديد  رغم  مستعرة  التزال  اليمن  في  الحرب 
فحالة  المتحاربة؛  األطراف  بين  الهدنة  التفاق  الثالث 
والدولي  االقليمي  التدخل  رغم  قائمة  تزال  ال  الحرب 
والمساعي إلقناع الطرفين بالتوقف عن الحرب ولو كحالة 
انسانية، والدخول في مفاوضات جادة للتوصل إلى حل 

شامل ونهائي.
السياسية  التحركات  تلك  من  النتيجة  أن  إال 
أية  إلى  للتوصل  تؤدِّ  ولم  نفعا،  تجِد  لْم  والدبلوماسية 
نتائج على األرض، هذا ما يعطي انطباع بأن تلك الجهود 
ما هي إال مساعي غير ذو جدوى إليجاد الحل الحاسم، 
ففي  يحترب،  اليمن  »اتركوا  يقول  حالهم  لسان  وكأن 

الحرب تكمن مصالحنا وتتحقق أهدافنا«.
أن  ينسى  أال  والدولي  اإلقليمي  المجتمع  على  إن 
الحرب من  استمرار  ثمن  يدفع  اليمني هو من  الشعب 
دماء أبنائه، وهو من يعاني مما يترتب على الحرب من 
الحرب  أن  من  يقين  على  نحن  ثرواته..  ونهب  خراب 
والدولية  اإلقليمية  المحاور  بأزمات  مرتبطة  اليمنية 
أبرزها االتفاق النووي االيراني الغربي، واستكمال تطبيع 
األزمة  حل  يعيق  ما  هذا  اإلسرائيلية،  العربية  العالقات 

اليمنية، بانتظار حل تلك األزمات االقليمية والدولية.

من  تصدر  التي  البيانات  أن  هو  اليوم  نلمسه  ما 
المجتمع الدولي ما هي إال حبراً على ورق، ألنها تفتقد 
للخلفية الصادقة ولآللية التنفيذية الفاعلة، بمثل ما كان 
في  اليوغسالفية  الحرب  لحسم  الدولي  الموقف  عليه 
تسعينيات القرن الماضي، إننا نتطلع إلى دور فاعل وقوي 
من المجتمع األوربي وصوال إلى حل سياسي يراعي األمر 
الواقع على األرض وتوازنات القوى السياسية والعسكرية 

الفاعلة.
أما على األرض فإن المليشيات تعتبر الهدنة مجرد 
استراحة مقاتل، للتهيئة واإلعداد والتحشيد لحرب قادمة، 
الرماد،  تحت  تلعج  زالت  ما  النار  أن  على  يدل  ما  هذا 

بانتظار من يشبها باتجاه الحرب والمواجهات الدامية.
قوى  مصالح  أن  إلى  تشير  دولية  تقارير  هناك 
النفوذ الدولية والفاعلين االقليميين والدوليين في الحرب 
الخالفات  توسعت  وبالتالي  تقاطعاتها،  تزايدت  اليمنية، 
فيما بينهم، والنتيجة هي إمكانية أن تندلع الحرب في أي 
لحظة فيما بينهم، وفي هذه المرة بشكل مباشر وعلني، 
لتغطي الممرات الدولية في خليج عدن والبحر األحمر، 
)الحرب  األســود  البحر  من  المستعر  للصراع  كامتداد 

االوكرانية الروسية( وصوال إلى البحر األحمر.

ثورة ودولة ومدنية،  كـ  نفسه  اإلصالح قدم  تجمع 
نفسه  وقدم  الثورة،  ومفهوم  والمدنية  الدولة  فنسف 
االنفصال،  وسيطر  الوحدة  فنسف  يمنية،  وحــدة  كـ 
الجمهورية وأعاد  وقدم نفسه كطرف جمهوري، فنسف 
الملكية، وقدم نفسه كـ 26 سبتمبر، فنسف التاريخ وظهر 
فتحقق  كحكومة،  نفسه  وقدم  سبتمبر،   21 بالمقابل 
الطيران  فحلق  أمنية،  كقوات  نفسه  وقدم  االنقالب، 
كـ  نفسه  وقــدم  ومسمياته،  قواته  ونسف  الخارجي، 
طريق للجنة، فظهرت الجحيم ونسفت مخيالته وأحالمه، 

واستحوذت على كل التفاصيل الوطنية. 

هذا الحزب ال يقدم نفسه بشيء إالّ وينسفه تماًما، 
والتواري  الحل  سوى  حقيقي  شيء  من  لهم  يتبق  لم 
عن اإلنظار، لم يعد بمقدور أحد أن يتقبلهم، أو يتقبل 
محاوالتهم للبقاء، ال خير في حزب ينسف كل شيء يريده 
الشعب، لم يعد لهذا الشعب من أحالم حقيقية بعد أن 
سحق اإلصالح بمبرراته وادعاءاته كل شيء جميل، بعدها 
يتهمون اآلخرين بالتسبب فيما جرى، هكذا في كل مرة.

سقوطهم  من  وسئمنا  حًقا،  منهم  سئمنا  لقد 
الشعب  على  كبيرًا  عبئًا  صاروا  لقد  عليهم،  والشفقة 

والوطن، ولم يعد بمقدور أحد التحمل أكثر.

والهالك  المعاناة  من  أعوام  ثمانية  من  يقرب  ما  بعد 
الشعب  ويعيشه  عاشه  الذي  المتواصل  والعذاب  والتنكيل 
قد  وأننا  الحياة  قيد  على  نعد  لم  بأننا  أشك  بدأت  اليمني، 
انتقلنا إلى حياة أخرى وإلى عالم آخر يمتلئ بالتعب والمشقة 
والجروح وبحار  الدماء  بأنهار من  والعذاب، ومليء  والهموم 
من الوجع واأللم ومحيطات من الكوارث والماسي والمعاناة 

التي ال بداية لها وال نهاية. 
أنواع  من  ونوًعا  وشاقًا  صعبًا  أصبح  هنا  شيء  فكل 

العذاب بمختلف أصنافه الروحية والنفسية والجسدية. 
وصنف  وشاقة  صعبة  والخارجية  الداخلية  التنقالت 
والمياه  العيش  لقمة  على  والحصول  العذاب،  أصناف  من 
أقل  على  الحصول  يمكن  ال  متعب  عمل  الغذائية  والمواد 
القليل منها إال بعد مشقة وكفاح، والعيش يوًما واحًدا بأمن 
الكهرباء  والحصول على  األحالم،  أنواع  نوع من  أصبح  وأمان 
وخدمات االتصاالت واإلنترنت والدواء والخدمات الصحية ال 

يأتي إال بعد جهد وشقاء، والتعبير عن الرأي والتحرك بحرية 
إلى  القيادات اإلجرامية تقود  الفساد ومخالفة توجه  وانتقاد 

المعتقالت والسجون وإلى العقاب بأشد العقوبات. 
لقد تحملت طاقاتنا من العذاب ما يفوق تحملها بمئات 
المرات، وماتت أجسادنا وأرواحنا من تخمة الهموم والعذاب 

وآالف الموتات. 
يعد  ولم  الحياة،  مقومات  كل  فقدنا  كله،  هذا  وبعد 
هناك ما يؤكد أو يثبت أننا مازلنا على قيد الحياة؛ فكل األدلة 
والبراهين تشير إلى أننا قد أصبحنا في عالم آخر وفي حياة 

أخرى تشبه حياة ما بعد الممات. 
فرحمة الله علينا إن كنا قد غادرنا الحياة الدنيا ونعيش 

حياة الحساب والعقاب؛ 
ورحمة الله على كل من يرى أننا مازلنا أحياء، ويأتي بما 

يثبت أننا مازلنا على قيد الحياة.

أ/مطيع المخالفي

هل ما نزال يف اليمن عىل قيد الحياة؟!

الفعل الثوري يف حياة ووجدان الشعوب 

»هدنة اليمن« النار تحت الرماد

نموذج األحزاب المؤدلجة وصناعة التخريب

أ/ علي البجيري

أ/إبراهيم الجرفي

أ/ ماجد الحرازي
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أ/عبدالستار الشميري

د/ صادق القاضي

نحن أمام احتالل بقلب فاريس وبزة ساللية

“نشوان” حويث ضد اإلمامة

يبدو أن النظام اإليراني بطبيعته الدينية وعقده المذهبية نجح في تصدير نفسه 
واستنساخ نسخته في اليمن.. هكذا تقول وقائع األرض والهدن وجوالت المباحثات التي 
فشلت، هذا التصدير له كلفته الباهظة على األجيال القادمة وعلى المنطقة، وال تزال 
طموحات إيران في البحر األحمر وبحر العرب ومنطقة الخليج ومضيق باب المندب 

وقناة السويس طموحة وجموحة ولن تتوقف. 
لقد تدفقت كل أنواع األسلحة اإليرانية واأللغام، ولم نتعرف على كثير من هذه 
األسلحة والطائرات المسيرة والصواريخ البالستية إال عبر وكالء النظام اإليراني في لبنان 

واليمن والعراق وسوريا وغيرها، واالستعراضات الحوثية األخيرة تشي بشيء من ذلك.
 كما أن المال كان يتدفق عبر وسائل مختلفة وعبر منح وهدايا النفط، السيما بعد 
فتح ميناء الحديدة على مصراعيه بعد الهدن األخيرة، ليس من المبالغة القول إن نظام 
الخميني السياسي الممزوج بالمذهب هو محنة الشعوب العربية في العصر الحديث، 

منذ الحرب العراقية حتى اليوم وهو الخطر األبرز دون كل األخطار على كثرتها.
ذلك  تعدى  لقد  منذ عقود،  يطرح  كان  كما  الثورة  تصدير  على  األمر  يقتصر  لم 
وهرطقاتها  بها  الحقة  وتشوهات  مهازل  من  الثورة  أنتجته  وما  الثورة  تصدير  ليصبح 
منذ  أقطابه  معظم  ويعارضها  الشيعي  الفكر  حتى  يرفضها  والتي  تاريخياً،  المتراكمة 
أربعين عاماً حتى اليوم.. لقد كانت الوفرة المالية هي المفتاح السحري لهذا التصدير 

األبشع في منطقتنا.
اإليراني  الشعب  فإن  التصدير  العربية وقودا وضحايا هذا  الشعوب  كانت   وكما 
تم  وثرواته  اإليراني  الشعب  أموال  ومعظم  والنفط  الغاز  فعائدات  أيضا،  ضحية  كان 
تسخيرها كي تصنع الخمينية أجنحة تطير بفكرها وتصدر نموذجها إلى دول مختلفة 

أهمها الدول العربية.
كان المنتج اإليراني النهائي يحمل ختم وبصمة »الخميني« باسم »الولي الفقيه« 
لدفن »المهدي المنتظر«، كواحدة من أساطير الماضي التي لطالما استهوت »القطيع 

الشيعي« لعقود وعلق عليها كل اآلمال وأنفق في سبيلها األموال.
النسخة الحوثية من هذا النظام هي األسوأ على اإلطالق، وهي ذات النسخة التي 
اسُتعبد بها الشعب اإليراني، تم تصديرها إلى اليمن التي وقع عليها االختيار باكرا كي 
تكون مستقرا ومقرا لهكذا إنتاج وتصنيع، وذلك لوجود كل المناخ الرخو الذي يجعل 
ذلك ممكنا ابتداًء بالشخصيات »الزيدية« المتطرفة والطامحة بدور سياسي أوسع أو ما 

يمكن تسميته ب«الزيدية السياسية«، وعبر بعض شخوصها الذين همشوا داخل الدائرة 
العلمية الزيدية، وأسقط مشروعهم السياسي بسقوط »الملكية« في اليمن التي كانت 

تنهل من ذات الطموح وتتكئ عليه.
لقد تم اجتذاب تلك الشخصيات إلى الحوزات اإليرانية كي تبرمج بحقل معرفي 
الحوثي األب ثم االبن حسين، وخالل ذلك عدد كبير من األسماء  مذهبي جديد منذ 
العشر  في  اإليراني  للنظام  إنجازا  أكبر  الحوثي  النموذج  يعد  عبدالملك،  إلى  وصوال 
سنوات األخيرة، والبعض يراه أهم من ورقة ونموذج »حزب الله« أو أنه يوازيه على أقل 

تقدير، لقد كان نجاًحا لم يتوقعه النظام اإليراني نفسه.
المنطقة  في  جغرافية  رقعة  أهم  في  وعسكرية  مذهبية  ورقة  أهم  فالحوثيون 
الممزوجة بجهل أعمق ووالء مطلق،  النسخة  اإليراني.. هذه  النظام  يمتلكها  العربية، 
تطوق السعودية والخليج وباب المندب، وتثير اإلشكاالت والمناوشات بأسلحة إيرانية 
قدر لها أن تجرب في مصادفة من الزمن سقطت فيها الدولة الممانعة في اليمن لهكذا 

طموح.
ال شك أنها نسخة وورقة مغرية، ولذلك تحاول إيران بأسرع وقت ممكن إصباغ 
لجعل  والسعي  الحوثية،  اإلعالم  ووسائل  والمساجد  المدارس  عبر  لها  التشيع  مناهج 
شيعيا  حقال  عليها  يسيطرون  التي  المناطق  في  المفاهيمي  والجهاز  الجمعي  الحقل 
خمينيا خالصا بكل مفرداته وألوانه وطقوسه وتماثالته، وتؤسس لوقائع »دويلة« داخل 

الدولة اليمنية وتقتطع جزءاً منها.
ليس ذلك فحسب، بل تتعداه لتتحرش وتطمع بباقي المناطق اليمنية المحررة في 
تهامة والوسط والجنوب لتضمها إليها، كي تقضي على كل اآلمال وكل ما ناضل ألجله 
جموع اليمنيين عبر أجيال متعاقبة، وما وصلوا إليه عبر مخرجات الحوار الوطني، في 
الحلم بدولة مدنية وظنوا أنهم غادروا مربع المذهبيات والهويات المغلقة والتعصب 

الديني وإلى األبد. 
على سبيل الختم: نحن في اليمن نعيش مواجهة مكشوفة مع احتالل كامل بقلبه 
الفارسي وبزته الساللية يقتضي عودة المجلس الرئاسي إلى خيارات أخرى أهمها الخيار 
العسكري، وهذا يقتضي سرعة التوجه إلى الملف األهم وهو إعداد وحدات نوعية من 

الجيش وتوحيد منظومة األمن وإدراك أن ذلك هو الرهان الوحيد.

طمس الشعارات الحوثية
 تمسك بالهوية الوطنية

أ/ وليد مكرد

مشاهد اندفاع الناس لطمس شعارات وآثار مليشيا الحوثي 
في المناطق المحررة مؤخراً، تؤكد أن ذلك سيحدث في كل البالد 
بمجرد انكسار عصاها التي تحمي بها هذه الخرافات وربما أكثر 
ناتًجا عن  المليشيا كسلطة أمر واقع ليس  من ذلك؛ فبقاء هذه 
قناعات المجتمع بها وفكرها وخرافتها وشعاراتها التي لوثت بها 
هوية  تسود  أن  يمكن  فال  ونشرتها  روجتها  من  فهي  ركن؛  كل 

الخميني شعًبا حضارته ضاربة في جذور التاريخ.
الوالية  شعارات  أن  ويدركون  الناس،  وعي  ارتقى  لقد 
وملصقات الدعاية اإلعالمية ال تصل ألمير المؤمنين »علي« رضي 
الله عنه؛ ولكنها استعطاف للناس للوقوف والتضحية بأنفسهم من 
أجل كاهن الكهف وزعيم الخرافات؛ تبعية مليشيا الحوثي للنظام 
الديني  والتعصب  السياسي  المشروع  على  تقتصر  ال  اإليراني 
المتمثل في الشحن الطائفي وثقافة االصطفاء؛ بل تجاوزت ذلك 

إلى أبعد بكثير مما يتصور البعض.
قياداتها  من  مجموعة  المليشيا  هذه  نواة  تكوين  كان 
الخميني  النهج  ومــوروث  وفكر  بثقافة  وشحنهم  المؤسسين 
تُدار  التي  الخبيثة  الشجرة  هذا  ليشكلوا  وإعادتهم  المؤدلج، 

أغصانها عبر الريموت كنترول لتنفيذ ما أُنشئت ألجله.
على  وتمردها  المليشاوية  الجماعة  هذه  إعالن  فبمجرد 
الدولة، باشرت بتنفيذ ما تلقته من إيران، فبدأت تّدعي القداسة 
واألحقية في الحكم وطلب الُخمس، وتقسم المجتمع إلى طبقات 
حاولت  زائفة  بشعارات  الناس  غررت  الدخيل  وبفكرها  ساللية، 
غرسها في أذهانهم تحت شعار الموت ألمريكا وإسرائيل ونصرة 
اإلسالم، وأخذت تعبئ الشباب للجهاد من أجل مشروعها الكارثي.
ومع توسع رقعة المناطق التي سيطرت عليها في البداية، 
الدينية  المرافق  كل  وتحضير  اإليرانية،  النسخة  بإسقاط  بدأت 
الحائطية  الملصقات  وعمل  الحسينية  بزراكش  األحياء  وتزيين 
أجل  من  نزلت  أنها  للناس  توحي  التي  القرآنية  اآليات  واقتباس 

آل البيت.
ومع مرور األيام، أحيت المناسبات التي يحتفل بها الشيعة 
الخمينية، وجعلت من مناطق سيطرتها  الطريقة  في إيران على 
عبارات  لغرس  الفرصة  تنتهز  مناسبة  كل  في  إيرانية  نسخة 
من  زاويــة  كل  وفي  ومعتقدات،  وعــادات  مختلفة  وشعارات 

األماكن العامة والخاصة »هات يا رنج، وهات يا طباعة!«
وشعارات:  تطبيل  من  حولهم  ما  كل  أن  اليمنيون  يشعر 
لكنهم  السليمة؛  ومعتقداتهم  الوطنية  ثقافتهم  على  دخيلة 
يعجزون عن المساس بها أو التعبير عن رفض ما يجري حولهم من 
عبث؛ بسبب بطش وجبروت هذه المليشيا التي تحكم بالحديد 

والنار وبكل طغيان وتجبر وترفع شعار المستضعفين.
إلى  ويهرعون  الصعداء  الناس  سيتنفس  اندحارها،  بمجرد 
طمس كل ما خلّفته من فوضى.. ال تتكيف أنفسهم مع ما ُفرض 
فيما  عليهم  أُمليت  التي  الطريقة  رافضين  السالح؛  بقوة  عليهم 
يسمى حب النبي وآل بيته، ال يتوانى الجميع عن المشاركة في 
وشعاراتها  فهي  البسطاء،  بها  تخدع  التي  الخرافات  كل  طمس 

وأوهامها وخرافاتها إلى زوال.

ربما ال يوجد يمني لم يسمع باسم »نشوان«، فهو اسم يمني شائع، وعلى مستوى 
آخر، »نشوان« رمز متوهج بالداللة التي قد تنصرف ألول وهلة إلى رمزية »نشوان« في 

القصيدة الشهيرة لسلطان الصريمي، غناء »محمد مرشد ناجي«:
نشوان ال تفجعك خساسة الحنشان

وال تبّهر إذا ماتت غصون البان
الموت يا ابن التعاسة يخلق الشجعان

فكّر بباكر وال تبكي على ما كان
»نشوان« هنا هو اإلنسان اليمني النقي األعزل الذي يكافح كل محاوالت المحو 
واالستالب في كل عصر، وخاصًة في مواجهة من يسمون أنفسهم اليوم »حنشان الظمأ«، 
الذاكرة  الرمز من  الكبير، هذا  المثقف  الصريمي«، وهو  الشاعر »سلطان  امتشق  وقد 
قضيته  منه  جعلت  الذي  الحميري«  »نشوان  ومنها  بالرموز،  الغزير  اليمني  والتراث 
للثورة  الخالدة،  اليمنية  الرموز  ألمع  أحد  عصره  في  اإلمامة  مع  الصراع  في  وتجربته 

والمقاومة.
وألن التحديات التي يواجهها اإلنسان اليمني اليوم هي نفسها التي واجهها »نشوان 
تبدو  اإلمامة  مع  اليمنية  صراعاتنا  وألن  قرون،  تسعة  قبل  هـ(   573 )ت:  الحميري« 
سرمدية؛ فكل مقاربة لتراثنا اليمني لها عالقة، بدرجة من الوضوح، بقضايانا وهمومنا 

السياسية الراهنة مع الحوثيين.
كان نشوان شاعًرا ولُغويًا وعالًما موسوعًيا، أشهر مؤلفاته وأضخمها على اإلطالق، 
من  غزيرة  مادة  ويتضمن  الكلوم(.  من  العرب  كالم  ودواء  العلوم،  )شمس  كتاب  هو 
األبنية اللغوية، والمعارف الموسوعية، بجانب آرائه الفقهية السياسية التي ضّمنها فكره 

الثوري السياسي، ورأيه حول نظام اإلمامة الزيدية، ووالية آل البيت.
أّما أشهر قصائده فهي »القصيدة الحميرية« وفيها وفي كل مؤلفاته األخرى، كان 
نشوان كثير الثقة بنفسه، واالعتداد بلقبه »الحميري« ونسبه الذي يصله بـ«حسان ذي 
الهاشميين«، ويجسد  الذي يبرز تميزه عن »األئمة  مراثد من ملوك حمير«، وبالشكل 
دخيلة  واجتماعية  وسياسية  دينية  كنظرية  السياسية«  لـ«الهاشمية  المطلق  رفضه 

عنصرية ال يمكن لإلنسان اليمني أن يتعامل معها إال بطريقتين:
أقل  مخلوق  أنه  ويقتنع  كرامته،  عن  يتخلى  أن  عليه  وبموجبها  العبيد:  بطريقة 

إنسانية، ويسمع ويطيع ويقّبل أقدام الذين يعتبرون أنهم هم السادة.
أو بطريقة األحرار: أبناء البلد وسادتها منذ أقدم العصور، وهي طريقة غالبية أبناء 
الشعب اليمني منذ البداية، وإن كان بعضهم مثل »نشوان الحميري«، لهم وعي أعمق، 
التحدي وكانوا رموًزا ومنارات لغيرهم  وتعرضوا للمحنة بشكل مباشر، وتوهجوا بروح 

في طريق الثورة والمقاومة.
»قال القفطي: كان »نشوان« يفضل قومه اليمنيين على الحجازيين، ويفاخر عدنان 
بقحطان، وله في ذلك نقائض مع األشراف«، ومن وجهة نظري فقد تمادى نشوان في 
القحطانيين  يفضل  عندما  ذروتها  تصل  التي  العرقية  العنصرية  حد  لقحطان  التعصب 

ليس على العدنانيين فحسب، بل على البشر أجمعين، باعتبارهم ُجبلوا من مادة أرقى 
من التي ُجبل منها بقية البشر، وذلك في مثل قوله:

فافخر بقحطاٍن على كل الورى .. فالناس من طيٍن وهم من جوهِر!
وفي  والعباهلة«،  »األقيال  أنفسهم  يسمون  من  لدى  اليوم  نجده  تطرف  وهو 
االتجاه  في  وضحالة.  تطرًفا  أكثر  عنصرية  على  فعل  رد  التطرف  هذا  كان  الحالتين 
بثها  إلى  السلطة، ويسعون  يتبنونها في  الهاشمية  الحكام دعاة  المقابل، كان وما زال 

كدين في أوساط الشعب. 
»حوث«  بمنطقة  المكانية  عالقته  فقط  هو  »حوثًيا«  الحميري  نشوان  يجعل  ما 
من بالد حاشد، شمالي صنعاء، فقد ُولِد بها وشب فيها، وثار منها على األئمة، واستولى 
في  تقع  منطقة  وهي  إليها،  بعضهم  ينسبه  التي  »صبر«،  منطقة  على  الوقت  لبعض 
صعدة، وقد التبست على ياقوت الحموي في )معجم البلدان( مع جبل صبر »المطل 

على قلعة تعز«، فتوهم ياقوت أن نشوان حكم في تعز!
وثار  واجههم  الذين  األئمة  هم  من  اليوم  يعرف  أحد  ال  المتخصصين،  باستثناء 
الحميري بطاًل خالًدا  بينما ظل وسيظل نشوان  انقرضوا،  الحميري، لقد  ضدهم نشوان 
حاضًرا بقوة في كل معارك اليمنيين ضد اإلمامة والكهنوت اإلمامي، وبينما ترك نشوان 

وراءه الكثير من المعرفة، لم يترك األئمة وراءهم ما يدل عليهم غير الخراب.
 وبالمناسبة لم يجد أئمة المملكة المتوكلية ما يحتفون به من الماضي اليمني غير 
إعادة طباعة كتاب »شمس العلوم« لنشوان الحميري، فهو كمعجم أبنية يمثل رقًما مهًما 
بين المعاجم العربية، بجانب كونه موسوعة معرفية شاملة، وفي سياق ذلك ُحقق وطُبع 
الدين،  ألول مرة بواسطة األستاذ »عبدالله الجرافي«، بتكليف من اإلمام يحيى حميد 
ًرا  وطُبع في دار إحياء الكتب المصرية، القاهرة، في خمسينيات القرن الماضي، مصدَّ

بإهداء لإلمام أحمد الذي طُبع الكتاب في عهده.
كانت تلك الطبعة يعتريها الكثير من القصور، ألسباب تقنية وفنية حسب ما ذكره 
المحقق في مقدمته، ولإلنصاف يُحسب لإلمامين يحيى وابنه أحمد، السماح بتحقيق 
هذا الكتاب وطباعته، مقارنة بالحوثيين الذين كان يمكن أن يحرقوا مخطوطات هذا 
الكتاب وغيره من كتب نشوان الحميري، بما ُعرف عنه من تاريخ ثوري مناوئ لألئمة 
الزيدية، سياسًيا وفكريًا وفقهًيا وعرقًيا، وثورته وقصائده المسلطة عليهم.. اإلمامة سيئة، 

وال أسوأ منها إال نسختها الحوثية.
الجمهوري سوى في وقت متأخر كثيًرا، ألهمية  النظام  كان األمر، لم يلتفت  أياً 
هذا الكتاب وإعادة تحقيقه بشكل يليق بأهميته، فأُعيد تحقيقه على أيدي مجموعة 
من األساتذة المؤرخين، منهم مطهر اإلرياني، ويوسف محمد عبدالله، وطُبع في دار 
الفكر المعاصر، بيروت، عام »1999م« مصّدًرا بإهداء لرئيس الجمهورية »علي عبدالله 

صالح« رحمه الله.

أ/ موسى محمد الشيخ

المعلومات منحتنا  اإلنترنت وثورة االتصاالت وتقنية 
وحققت لنا فرصا ال يمكن أن تكون لوال وجود هذه التقنية 
التي لم تعد ترفا، بل ضرورة حياتية، لذلك علينا أن ندرك 
أهميتها والوقاية من خطرها اإللكتروني بصوره المتعددة.

من  لنا  البد  أنفع  والمعرفة  أكبر  الفائدة  ولتكون 
فنحن  المتعددة،  وتقنياتها  لإلنترنت  المتوازن  االستخدام 
التقني الهائل، نعرف  نتعامل مع جيل حديث من التطور 
فعله في  بأدوار كل منهم وما يجب عليهم  وبناتنا  أبنائنا 
حال تعرضهم ألي مشكلة إلكترونية مهما كانت واألساليب 
يتعامل  الحديث  فالنشء  ذلك،  اتجاه  يستخدموها  التي 
ويتفاعل مع التقنية بصورة سريعة وكبيرة كسرعة تطورها، 
بالبرامج  وتزويدهم  بينهم  الوعي  نشر  واجبنا  من  لذلك 

الثقافية التي تحد من وقوعهم في التنمر اإللكتروني.
عنها  ينتج  اإللكتروني  للتنمر  متعددة  أشكال  هناك 
أجريت  التي  الدراسات  وأغلب  الدرجات،  مختلفة  أضرار 
بالتحديد،  المراهقين  وفئة  المدارس  طالب  على  كانت 
حيُث تكون التغيرات النفسية والجسمية لديهم في أوجها 
وتعرضهم لصدمات عاطفية كبيرة، واستعدادهم للقيام بأية 
يمكن  األضرار  هذه  من  المتنمر،  الطرف  اتجاه  فعل  ردة 

أن نذكر:
-فقدان المعلومات والبيانات الهامة.

-اختراق األنظمة والقوانين.
-يؤدي إلى تفكير الضحية في المشكلة مما يسبب له 

تأخر دراسي أو فقدان عمله أو عالقته االجتماعية.
-التشهير باآلخرين والسخرية منهم.

-العزلة عن المجتمع المحيط.
-فقدان كلمات الدخول الخاصة والحسابات المهمة.

-قد يقوم المتنمر بالدخول الغير مشروع على الصور 
الخاصة باآلخرين ونشرها دون علمهم.

-اختراق الهواتف الذكية.
-في الغالب يتسبب المتنمر باإليذاء النفسي للطرف 

اآلخر.

ترتبط  اإللكتروني  التنمر  عالج  ألساليب  وبالنسبة 
المجتمع،  المدرسة،  اإللكتروني مثل  التنمر  بتعدد مصادر 
القريب ومصادر بعيدة، كان على كل جهة ذات  المحيط 
عالقة باألمر وضع تعريف يتناسب وطبيعة الفئة العمرية 
والبيئة المحيطة، فاألسرة تعرف أبنائها على التنمر بأسلوب 
اإلنترنت  استخدام  ضبط  قواعد  وعلى  األبناء،  يفهمه 
التواصل  برامج  خالل  من  اآلخرين  مع  التواصل  وآلية 
اتجاه  بدورها  تقوم  أن  يجب  المدرسة  كذلك  المختلفة، 
االجتماعية  التنمية  لجان  إلى  باإلضافة  اإللكتروني،  التنمر 

والجمعيات التعاونية.

دور المدرسة من خالل

الحاالت  على  المختلفة  المدرسية  الكوادر  -تدريب 

التي قد تنجم عن حدوث التنمر اإللكتروني.
ماهية  تشرح  التي  الثقافية  التوعوية  البرامج  -إعداد 

التنمر اإللكتروني.
-االستفادة من البرنامج الصباحي )اإلذاعة المدرسية( 

في التعريف بالتنمر اإللكتروني.
مهام  له  توضع  وقائي  مؤهل  مدرسي  فريق  -إعداد 
المالحظات  جمع  على  ويعمل  تحقيقها،  على  يعمل 
والظواهر التي تدل على وجود التنمر اإللكتروني بالمدرسة.

حاالت  عن  اإلبالغ  في  ثقتهم  وكسب  الطالب  -حث 
التنمر اإللكتروني التي قد يتعرضون لها.

القانونية  العقوبات  عن  المدرسة  إدارة  من  -اإلعالن 
التي قد تطال الفاعل.

-زيادة الرقابة في األماكن التي يمكن حدوث التنمر 

التي  الغرف  مثل  غيرها  من  أكبر  بصورة  بها  االلكتروني 
يوجد بها أجهزة الحاسب )معامل الحاسب، ومراكز مصادر 

التعلم(.

دور أولياء األمور يتمثل باآلتي

اإللكترونية  لألجهزة  استخدامهم  عند  األبناء  -مراقبة 
وبرامج التواصل المختلفة.

-استعراض المواقع اإللكترونية التي يزورونها باستمرار 
والتعرف على ماهية المادة التي تقدمها تلك المواقع.

حدوث  من  الحد  لها  يمكن  أسرية  قوانين  -وضع 
اشخاص  مع  الحديث  عدم  مثل  إلكتروني  تنمر  حاالت 

مجهولين، عدم فتح أية رسالة من جهة مجهولة.
في حال حدوث حاالت  الوالدين  أحد  إبالغ  -أهمية 

تنمر إلكتروني مهما كانت.
-تحديد أوقات الستخدام األجهزة اإللكترونية وبرامج 

التواصل االجتماعية وال يكون األمر على مصراعيه لألبناء.
-أهمية التعاون والتواصل مع إدارة المدرسة في هذا 

الشأن.

دور المنظمات يتمثل بـ:

أفراد  بين  اإللكتروني  التنمر  بخطورة  الوعي  -نشر 
المجتمع من خالل برامج توعوية.

المعاهد  مثل  العالقة  ذات  الجهات  مع  -التعاون 
المتخصصة والجامعات في إقامة الندوات.

إلى  وتؤدي  البعض  لبعضها  مكملة  األدوار  -جميع 
وفاعل  مناسب  بشكل  تقديمها  حال  في  إيجابية  نتيجة 
الجميع  عاتق  على  المهمة  وتقع  الشرائح،  مختلف  بين 
أمرا  كونه  يتجاوز  األمر  وأن  اإللكتروني  التنمر  في حاالت 
نادر الحدوث، ونجد أن األطفال والمراهقين يتماشون مع 
أن  ولك  البالغين،  من  بكثير  أكثر  التقني  والتطور  التقنية 
تتخيل االختصارات في التواصل التي يفهمها المراهقون في 

التواصل مع اآلخرين من خالل برامج التواصل المختلفة.

األرضار الناتجة عن التنمر اإللكرتوين وأساليب عالجها

الرتبية مدى الحياة يف المجتمعات النامية
التعلم مدى الحياة هو مفتاح الدخول إلى القرن الحادي والعشرين، وهو يتجاوز التمييز 
به،  االهتمام  يزداد  ما  كثيرا  بمفهوم  ويلتقي  المستمر،  والتعليم  األولي  التعليم  بين  التقليدي 

وهو مفهوم مجتمع التعلم الذي يتيح كل شيء فيه فرصة للتعلم وتنمية المواهب والقدرات.
مراحل  ُمختلف  في  الدراسية،  المناهج  تكييف  أسس  على  تقوم  الحياة  مدى  فالتربية 
التي  بالمهارات والقدرات  المالئم، وتزوده  التكوين  المتعلم  تُكوِّن  أن  التعليم، حتى تستطيع 
تساعده على أْن يكون ُمعلَِّم نفسه بعد الحياة المدرسية، وتجعله باحثًا عن الثقافة والتعليم بما 
يتالءم والعصر الذي يعيش فيه، والبيئة التي يحيا فيها؛ حتَّى ال يغدو متخلًِّفا عن ركب عصره، 
ومجتمع  العولمة  به عصُر  يتميز  الذي  التِّقني  والرُّقي  الحضاري  م  بالتقدُّ ينبض  والعالم حوله 

المعرفة واقتصاد المعرفة.
وهي تُراعي طبيعته، وتتماشى معها في نطاق قُدراتها، وتُحاول أْن تدفع الفرد إلى تحقيق 
ذاته وتنمية طاقاته إلى أقصى درجة ُممكنة، ثم إنَّها تربية تهدف إلى نُُمو الفرد بصورة ُمستمرة، 
فهي عمليَّة يتطور فيها الفرد؛ ليكوَن صالًحا للعمل في مجتمعه طوال حياته، وهي تَمتدُّ حيثما 
يكون نشاط الفرد وميدان عمله، كما أنَّها تشمل مختلف مواقف حياته في العمل وفي األسرة، 
وفي المجتمع الخاص والمجتمع العام على السواء، وإلى جانب هذا فإنها تترك الباب مفتوًحا 

أمام المتعلم لالستفادة من كُلِّ الوسائل التربوية، التي تُتاُح له في أي وقت وفي أي مكان.
تطبيق التربية مدى الحياة في المجتمعات النامية يحتاج إلى البيئات التمكينية التي من 
شأنها تعزيز االستمرار في طلب التربية والتكوين؛ ولن يتأتى لهدف التربية مدى الحياة أن يجد 
طريقه إلى التطبيق في هذه األقطار، وواقع نظام التربية والتكوين يعيش أوضاعه الحالية في 
تقييد ووضع الشروط القاسية أمام الراغبين في ولوج مؤسسات التعليم على اختالف مستوياتها 
الستكمال معارفهم وتطوير كفاياتهم، الشيء الذي ال يشجع على نشر التعليم بقدر ما يبعد 

المقبلين عليه.
وحتى تستطيع هذه الدول توطين مفهوم التربية مدى الحياة، فإنه ينبغي في نظرنا، أن 

تتحقق فيها لعامة أفراد الشعب الشروط التالية:
-جعل التعليم والتدريب المستمر للتأهيل للعمل، شعاراً اجتماعياً يتبناه المجتمع بأسره؛ 
بشكل  للفرد  والقدرات  المعارف  وبناء  وتجديد  التأهيل  إعادة  مواصلة  برامجه  تتضمن  وأن 
يجعله قادرا على التكيف مع متغيرات سوق العمل المهني، وهي تغيرات متسارعة بحكم ثورة 

المعرفة والتكنولوجيا.
تنمية  على  الخاص  والقطاع  الدولة  داعمة وحافزة إلشراك  واستراتيجيات  -بناء سياسات 

منظومة التربية مدى الحياة.
-إعطاء مؤسسات التعليم مساحة أكبر من الحركة والدعم وتمكينها من الموارد المادية 

الكافية وخاصة الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.
-ضرورة تعزيز دور شبكات االتصال في العملية التعليمية واالستفادة من تقنيات التعليم 

االلكتروني والتعليم عن بعد، مما يعطي فرصة أكبر للراغبين في التعلم.
-ضرورة تفعيل دور المنظمات المحلية والمجتمع المدني في فتح ونشر دور الثقافة في 

مختلف األحياء لتقريب مواد الثقافة ومصادرها من الساكنة.

سبتمرب شهر اليمن 
وموسم الجمهوريني

أ/أمين الوائلي

كل سبتمبر هو 26 سبتمبر، وعدة الشهور 12 سبتمبرا، والله 
لقامت  الكهنوت،  ليل  عصابات  جماجمنا  وأحرقت  طحنت  لو 
الرفاة من الرفاة ولنهض فينيق الجمهورية ونسرها السبئي يمأل 
اليمن نورا ونهارا وسبتمبرا.. لقنوا أوالدكم عهد سبتمبر ووصية 
نوقد  الستين، بل  العيد  نوقد شمعة  الجمهوري، ال  الله واليمن 
المارد  لخطوات  مآقينا  ونفرش  والدنيا  أرواحنا  الستين  للعيد 

السبتمبري العظيم في حضوره األوكد واألوجب واألجد... 
نتجدد ونجدد  الدماء في شرايين سبتمبر، وإنما  ال نجدد 
الوالء واالنتماء إلى الدماء الساخنة منذ 60 موسما لم تبرد ولن 

تبرد.
نحن جيل األمانة وصنائع معروف آباء أمناء سلبوا ضحى 
الشمس كحالً “لعيني أم بلقيس”.. السبتمبريون: يمنيون ال أقل؛ 
وكعبتهم  وقضيتهم  ورايتهم  ومسجدهم  وبيتهم  حزبهم  اليمن 

وقدس أقداسهم.
وانتماء  وهوية  ولواء  راية  كلُّ  أيلول،  فلذات  أقدام  تحت 
وشعار وعنوان دون اليمن وأقل من اليمن.. على الوعد والعهد 

يا سبتمبر.

األساليب المثالية للتنشئة االجتماعية يف األرسة
أ/ رشيد التلواتي

داخل  االجتماعية  للتنشئة  المثالية  األساليب  أهم  تتجلى 
األسرة في:

لألطفال  الفرصة  إعطاء  والمشاركة:  والتقليد  -المالحظة 
المهام  ببعض  وتكليفهم  ومشاعرهم،  مواقفهم  عن  للتعبير 

الصغيرة.
-القدوة الصالحة: يجب أن تحرص األسر على تقديم القدوة 
الجيدة، فال جدوى، مثال، أن يقول أب ُمدخِّن ألطفاله أن التدخين 

مضر بالصحة.
غير  وتجنُّب  المحمود،  السلوك  لتعزيز  والعقاب:  -الثواب 

المرغوب فيه.
الطفل: فالطفل يحاول دائما تفسير  -التفاعل مع تساؤالت 

واكتشاف ما يجري حوله.
-تعريف األبناء بالقواعد التربوية: قبل الوقوع في الخطأ.

-االبتعاد عن أساليب التنشئة 
األطفال  إهمال  مثل  الخاطئة: 

وتركهم ُعرَضة للشارع.
االهتمام  على  ــرص  ــح -ال
المعرفي  النمو:  نواحي  بمختلف 
واألخالقي؛  والصحي  واالجتماعي 
بالطعام  تُشبع  ال  الطفل  فحاجات 

والماء فقط.
وتزويد  الجنسية:  -التربية 
الجنسين بالمفاهيم الصحيحة في 

هذا المجال.
تكليف  المسؤولية:  تحمل   -
المنزليّة  الواجبات  ببعض  األطفال 
وجمع  الطعام،  طاولة  كتنظيف 

الكتب واللعب وترتيب السرير.
يشاهد  بــمــا  ــام  ــم ــت -االه
الطفل: عبر اختيار األفالم والرسوم 
التليفزيون  وبــرامــج  المتحركة 

التربوية  البرامج غير  المناسبة، وإبعاده عن  والمجالت والقصص 

والهدامة.

-تجنب المقارنة بين األطفال: فهو أسلوب ثبت أنه ال يخلق 

سوى العداوة والغيرة والكراهية.

-التقليل من المدح: الثناء على الطفل على كل عمل يؤديه 

قد تكون له نتيجة عكسية، تجعل الطفل ينتظر مقابال في كل مرة.

-تكليف الطفل بما هو في متناوله: وذلك لتجنب اإلحباط 

والشعور بالفشل.

تُْستثَمُر  يومية  مواقف  تعليمية:  مواقف  واعتماد  -تصميم 

إلكساب األطفال الِقيم والسلوكيات المرغوب فيها.

-اللعب: للعب أهمية كبيرة في نمو األطفال وتوازنهم، لهذا 

ينبغي الحرص على توفير اللعب الكافية دون تفريط وال إفراط.

- تنفيذ الوعود التي تُعطى لألطفال: احترام مبدأ الثقة.
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األعراض

ال تظهر أي مؤشرات أو أعراض لدى العديد من 
التوسعي  القلب  عضلة  باعتالل  المصابين  األشخاص 
في المراحل المبكرة من المرض.. من مؤشرات اعتالل 
“اإلرهاق..  يلي:  ما  وأعراضه  التوسعي  القلب  عضلة 
عند  أو  األنشطة  ممارسة  أثناء  وخاصًة  النفس،  ضيق 
الرياضة..  ممارسة  على  القدرة  ضعف  االستلقاء.. 
تورُّم )وذمة( في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو 
الصدر..  منطقة  في  انزعاج  أو  بألم  الشعور  البطن.. 
عنيفة  أو  متذبذبة  أو  سريعة  قلب  بضربات  الشعور 

)الخفقان(”.

األسباب

قد يكون من الصعب تحديد سبب اعتالل عضلة 
القلب التوسعي، ولكن يوجد الكثير من العوامل التي 
يمكن أن تسبب توسع البطين األيسر وضعفه، ومنها:

»بعض أنواع العدوى.. مضاعفات مراحل الحمل 
األخيرة.. داء السكري.. فرط الحديد في القلب وأعضاء 
الدموية(.. مشكالت  األصبغة  )ترسب  األخرى  الجسم 
ارتفاع ضغط  القلبي(..  النظم  )اضطراب  القلب  نظم 

الدم.. السمنة
الصمام  ارتجاع  مثل  القلب:  صمامات  اعتالل 

التاجي أو الصمام األورطي.
القلب  عضلة  العتالل  األخرى  األسباب  وتشمل 

التوسعي:
السامة  للمواد  التعرض  الكحوليات..  “إدمــان 
مثل الرصاص والزئبق والكوبالت.. أخذ أدوية سرطان 
الكوكايين  مثل  الممنوعة  المخدرات  تعاطي  معينة.. 

أو األمفيتامينات”.

عوامل الخطر

تشمل عوامل خطر اإلصابة باعتالل عضلة القلب 
التوسعي: ضرر عضلة القلب الناتج عن أمراض معينة، 
العائلي  التاريخ  الدموية..  األصبغة  ب  ترسُّ داء  مثل 
لإلصابة باعتالل عضلة القلب التوسعي أو فشل القلب 
أو توقُّف القلب المفاجئ.. مرض صمام القلب، التهاب 
المناعي؛  الجهاز  اضطرابات  عن  الناتج  القلب  عضلة 
مثل الذئبة.. اإلفراط في شرب الكحوليات أو تعاطي 
ارتفاع  الطويل..  المدى  المشروعة على  العقاقير غير 
ضغط الدم على المدى الطويل.. االضطرابات العضلية 

العصبية؛ مثل ضمور العضالت”.

المضاعفات

تشمل مضاعفات اعتالل عضلة القلب التوسعي 
ضخ  من  القلب  يتمكن  ال  القلب،  “فشل  يلي:  ما 
أن  ويمكن  الجسم،  حاجة  لتلبية  الدم  من  يكفي  ما 
مهددة  تعالَج  لم  التي  القلبي  الفشل  حالة  تكون 
صمامات  )ارتجاع  المسربة  القلب  صمامات  للحياة.. 
إلى صعوبة  القلب  اعتالل عضلة  يؤدي  قد  القلب(.. 
للخلف  الدم  يتسرب  وقد  القلب..  صمامات  إغالق 
من خالل أحد صمامات القلب.. عدم انتظام ضربات 

القلب )اضطرابات النظم القلبي(.. يمكن أن تتداخل 
القلب..  نظم  مع  وشكله  القلب  حجم  في  التغيرات 
توقف القلب المفاجئ، يمكن أن يتسبب اعتالل عضلة 
النبض بشكل  القلب عن  التوسعي في توقف  القلب 
تجمع  يؤدي  أن  يمكن  الدموية:  الجلطات  مفاجئ.. 
تكّون  إلى  اليسرى  السفلية  القلب  حجرة  في  الدم 
مجرى  إلى  الجلطات  دخلت  وإذا  دموية،  جلطات 
الدم، فقد تعوق تدفق الدم إلى األعضاء األخرى، بما 
في ذلك القلب والدماغ، ويمكن أن تسبب الجلطات 
الدموية سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو تلحق الضرر 
النظم  اضطراب  يتسبب  قد  كما  األخــرى،  باألعضاء 

القلبي في جلطات دموية«.

الوقاية

في  الصحي  الحياة  نمط  عــادات  تساعدك  قد 
التوسعي  القلب  عضلة  اعتالل  مضاعفات  تخفيف 
التالية  الذكية  االستراتيجيات  جرّب  منها،  الوقاية  أو 
المفيدة لصحة القلب: »توقف عن ُشرب الكحوليات 
أو قلل من ُشربها.. امتنع عن التدخين.. تجنب تعاطي 
الكوكايين أو غيره من العقاقير المحظورة.. اتبع نظاًما 
غذائيًا صحيًا منخفض الملح )الصوديوم(.. احصل على 
قسط كاٍف من النوم والراحة.. مارس الرياضة بانتظام.. 

حافظ على وزن صحي.. سيطر على التوتر«.

التشخيص

لتشخيص اعتالل عضلة القلب التوسعي، سيجري 
الطبيب فحًصا بدنيًا ويطرح أسئلة عن التاريخ الطبي 
السماعة  الطبيب  وسيستخدم  والعائلي،  الشخصي 
الطبية لالستماع إلى نبضات القلب ونشاط الرئتين، قد 
يحيل المريض إلى طبيب متخصص في أمراض القلب.

الفحوصات

تتضمن اختبارات تشخيص اإلصابة باعتالل عضلة 
القلب التوسعي ما يلي:

-مخطط صدى القلب: هذا المخطط هو االختبار 
القلب  عضلة  اعتالل  لتشخيص  المستخدم  الرئيسي 
التوسعي، وفيه تلتقط الموجات الصوتية صوًرا للقلب 
أثناء حركته، ويُظهر مخطط صدى القلب كيفية تدفق 

أن  ويمكنه  وخارجه،  وصماماته  القلب  داخل  الدم 
يوضح ما إذا كان البطين األيسر متضخًما أم ال.

مختلفة  دم  تحاليل  إجراء  يمكن  الدم:  -تحاليل 
للتأكد من عدم وجود أي عدوى أو مواد أو أمراض قد 
تكون سببًا في اعتالل عضلة القلب التوسعي، مثل داء 

ب األصبغة الدموية. السكري أو داء ترسُّ
تصوير  يُظهر  السينية:  باألشعة  الصدر  -تصوير 
والرئتين  القلب  شكل  السينية  باألشعة  الصدر 
داخل  الكشف عن وجود سوائل  ويمكنه  وحالتيهما، 

الرئتين أو حولهما.
االختبار  هذا  يسّجل  القلب:  كهربية  تخطيط 
ويبيِّن  للقلب،  الكهربائي  النشاط  والسهل  السريع 
القلب  ضربات  سرعة  مدى  القلب  كهربية  تخطيط 
على  الكهربائية  اإلشارات  أنماط  وتساعد  بطئها،  أو 

تشخيص اعتالل نظم القلب أو انخفاض تدفق الدم.
جهاز هولتر: يُمكن ارتداء جهاز تخطيط كهربية 
لتسجيل  أكثر  أو  واحد  ليوم  هذا  المحمول  القلب 

نشاط القلب أثناء ممارسة األنشطة اليومية.
اختبار الجهد: يتضمن هذا االختبار عادًة السير 
مراقبة  مع  ثابتة  دراجة  ركوب  أو  المشي  على جهاز 
القلب،  باستخدام جهاز تخطيط كهربية  القلب  حالة 
طبيعة  عن  الكشف  على  الجهد  اختبارات  وتساعد 
تعذر  حال  وفي  البدنية،  لألنشطة  القلب  استجابة 
أداء التمارين الرياضية، يمكن إعطاؤك أدوية يحاكي 

تأثيرها على القلب تأثير بذل الجهد.
المحوسب  المقطعي  بالتصوير  القلب  فحص 
االختبارين  لهذين  يمكن  المغناطيسي:  بالرنين  أو 
الدم  ضخ  حجرات  حجم  عن  يكشفا  أن  التصويريين 
في القلب وكفاءتها في أداء وظائفها، ويستخدم فحص 
من  مجموعة  المحوسب  المقطعي  بالتصوير  القلب 
األشعة السينية لتكوين صور مفصلة للقلب، في حين 
يستخدم فحص القلب بالتصوير بالرنين المغناطيسي 

المجاالت المغناطيسية وموجات الراديو.
قسطرة القلب: أثناء هذا اإلجراء، يُدخل الطبيب 
والمرنة  الرفيعة  األنابيب  من  أكثر  أو  واحًدا  أنبوبًا 
ما  عادًة  الدموية،  األوعية  أحد  عبر  قسطرة(  )أنبوب 
يكون في األُربية، ويوجهه إلى القلب، وتتدفق صبغة 
عبر أنبوب القسطرة إلظهار شرايين القلب بمزيد من 

الوضوح في صور األشعة السينية، وأثناء عملية قسطرة 
القلب، تُؤخذ عينة من األنسجة )خزعة( للكشف عن 

وجود أي تلف في عضلة القلب.
الفحص أو االستشارات الوراثية: يمكن أن ينتقل 
)بالوراثة(؛  العائالت  أفراد  بين  القلب  عضلة  اعتالل 
فاسأل الطبيب عما إذا كان اختبار الجينات مناسبًا لك 
الجينات  اختبار  أو  العائلي  الفحص  يشمل  قد  ال،  أم 
واألشقاء  اآلباء  أي  األولى؛  الدرجة  من  األقارب  فحص 

واألبناء.

العالج

يعتمد عالج اعتالل عضلة القلب التوسعي على 
سبب اإلصابة به، ويهدف العالج إلى تقليل األعراض 
قد  القلب،  تلف  تفاقم  ومنع  الدم  تدفق  وتحسين 
األدوية  التوسعي  القلب  عضلة  اعتالل  عالج  يشمل 
أو الجراحة لزرع جهاز طبي يساعد القلب على ضخ 

الدم.

األدوية

اعتالل  لعالج  أدويــة  عدة  بين  الجمع  يمكن 
مضاعفات،  أي  حدوث  ومنع  التوسعي  القلب  عضلة 
وتُستخدم األدوية لما يلي: “التحكم في نظم القلب، 
ضغط  خفض  الدم،  ضخ  على  القلب  قدرة  تحسين 
السوائل  تقليل  الدموية،  الجلطات  من  الوقاية  الدم، 

في الجسم”.
أو  القلب  فشل  لعالج  الُمستخدمة  األدوية  من 

اعتالل عضلة القلب التوسعي:
أدوية ضغط الدم: يمكن استخدام أنواع مختلفة 
الدم  تدفق  الدم وتحسين  لخفض ضغط  األدوية  من 
األدوية  هذه  وتشمل  القلب،  عن  العبء  وتخفيف 
حاصرات بيتا ومثبطات اإلنزيم المحول لألنغيوتنسين، 

وحاصرات مستقبل األنغيوتنسين 2.
هذا  يجمع   :)Entresto( ساكوبتريل/فالسارتان 
األنغيوتنسين ونوع  بين حاصرات مستقبل  ما  الدواء 
آخر من األدوية لمساعدة القلب على ضخ الدم إلى 
العقار  هذا  ويُستخدم  أفضل،  بصورة  الجسم  سائر 

لعالج المصابين بفشل القلب المزمن.
ُمِدرَّات  تعمل  البول(:  ــِدرَّات  )ُم المياه  أقراص 
البول على طرد السوائل واألمالح الزائدة من الجسم؛ 
فتراكم السوائل بكميات كبيرة في الجسم يؤدي إلى 

إجهاد القلب وصعوبة التنفس.
ديجوكسين )Lanoxin(: يعمل هذا الدواء على 
تقوية قدرة عضلة القلب على االنقباض، ويبطئ أيًضا 
الديجوكسين  القلب، ويمكن أن يقلل  سرعة ضربات 
القدرة على مزاولة  القلب ويُحسن  أعراض فشل  من 

النشاط.
الدواء  هذا  يُستخدم   :)Corlanor( إيفابرادين 
في حاالت نادرة لعالج فشل القلب الناتج عن اعتالل 

عضلة القلب التوسعي.
على  األدوية  هذه  تساعد  الدم:  تخثر  مضادات 

منع تكوُّن الجلطات الدموية.

يا دهر رق عىل فؤادي

جاذبية الّروح ال تُشترى، هي منحة الله لمن يستحقها.. 
الّنقاء من قلب  نور  انطفأ  إذا  إالّ  الّروح  بريق  ال ينطفئ 
يوجد  وال  الّنفس  عزّة  أعظم من  ثراء  يوجد  ال  صاحبها.. 
جاذبيتهم  روحاً  الجميلون  الــروح..  فتنة  يفوق  جمال 
ولكنهم  كثيرة،  أشياء  يفعلون  ال  فاتنة  وإطاللتهم  طاغية 
يعشقون  قلباً  الجميلون  كبيرة..  بدرجة  القلوب  يرِبكون 
الفرح بكل أبجدياته، يتناغمون مع إيقاعات البهجة في 
كل حاالتهم، ألنهم يدركون أّن القوة تكمن في السعادة.. 
بهدوء  ويغادرون  لديهم  ما  أجمل  يقدمون  الرائعون 
الجمال  في  ينحصر  شغفهم  باألروع!  محّملين  ليعودوا 

والعطاء لذلك ال يستأذنون أحد.
فقط،  الخارج  من  األشياء  رونق  يدهشهم  ال  الجميلون 
كُنه  الكامن في  الجمال  بإدراك ذلك  قلوبهم شغوفة  بل 
أّن  يعتقدون  ال  الجميلون  الجوهرية..  ومعانيها  األشياء 
هناك أعداء في حياتهم، وال يظّنون أّن هناك من ينتظر 

سقوطهم!! هم ليسوا متفّرغين إالّ لصناعة الحّب.
بكل  لحظة،  بكل  االحتفال  يعشقون  بأرواحهم  الرائعون 
األحداث  وال  المناسبات  ينتظرون  ال  شهر،  وبكل  يوم 
السارة!، لديهم شغف للفرح ال محدود، يدركون جيداً أن 
االحتفاء في كل وقت هو بهجة الحياة، ألنهم يعرفون أن 
بأبسط تفاصيلها، فالقدرة  تُعاش  تُشترى؛ بل  السعادة ال 

على الفرح قوة ال تتمته بها إال القلوب الممتلئة بالنقاء.
أعداًء ألحد، هم  وليسوا  أنفسهم  أعداء  ليسوا  الجميلون 
إنسانية!  هم  فرح،  هم  جمال،  هم  محبّة،  هم  سالم، 
لُطف  هم  روحاً  الجميلون  شروط..  بال  البشر  يُسعدون 
ساقه الله إلينا.. يبعثون األمان للنفوس، والبهجة للقلوب 
هم ضياء للّروح.. ما تزرعه في مخيلتك، تتفتح أزهاره في 
روحك!! تصّورات الجمال قدرة إبداعية تجلب ماورائيات 

الجمال الُمدرك.

هو  روحك؛  لصوت  اإلنصات  فن  تتقن  أن  اإلبداع  قمة 
الكون في داخلك، ولكنك  نافذه  إنها  يُخِبرك بكّل شيء! 
ال تدري.. السكون معزوفة رائعة تهدأ مع ترانيمها الّروح 
استشعار  في  أنت  وتبدأ  األفكار؛  ايقاعاتها  مع  وتغادر 
السالم وتجليّات الجمال.. القوة هي الوجه اآلخر لجمال 
وحكمتك،  صبرك  مقياس  هي  القوة  الحقيقي،  روحك 
القوة أن تتزّهر وأنت في قلب الّشدة.. تُزهر الروح عندما 
فيه  تسري  عندما  القلب  ويبتهج  الّسماء،  وجهتها  تكون 

تجليّات الدعاء، فكن منصتاً للنداء.
ونفسياً  فكرياً  األسوياء  األصحاء  صفة  هي  الّروح  خّفة 
وإشراقك  ولياقتك  إليجابيتك  انعكاس  هي  وجسدياً، 
الجميل  حياتك  نمط  تعكس  ــّروح  ال خّفة  الــروحــي.. 
كل  وانــزع  جسدك  يخدم  ال  طعام  كل  اترك  والسليم، 
عقلك..  تُرهق  فكره  كل  واهجر  قلبك  يُسعد  ال  شعور 
بها!  تتظاهر  أن  يمكن  التي  الرفاهيات  من  ليس  الفرح 
الفرح ليس باستطاعتك أن تتجّمل به ألنه باختصار حالة 
روحك والروح ال تكذب.. تخلو األماكن أحياناً من أولئك 
األحباب الرائعون بأرواحهم ولكنهم يتربّعون على شرفات 
القلب دائماً وأبدا.. روعتك تكمن في حرصك الّدائم على 
تختار  أن  عقالً وروحاً وجسداً،  ُمتشافياً  أن تكون شخصاً 
الّصحة والبهجة والقّوة والغنى في كّل شيء.. األشياء التي 
ال تالمس روحك وال تحاكي ذوقك لن تناسبك! كرّم ذاتك 
أنت  خاص  تميّز  ولكنه  كبرياًء٬  األمر  ليس  يُشِبهها  بما 
ستراهم  حياتهم  نمط  تجديد  في  المبدعون  تستحقه.. 
متألقين مستمتعين مبتهجين ألنّهم يعرفون قيمة  دائماً 
مرافقة  بإبداع..  ِعش  حياتهم،  في  الجميلة  اللّحظة 
السعداء سعادة إضافية، ال تستهين بالعالقات التي تحلّق 
الرّحبة، غادر بال ترّدد مساحات  الفرح  بك إلى فضاءات 

بخالء القلوب.

الحقيقية،  لِلياقتك  ترجمة  روحك  وخفة  جسدك  خفة 
رأسك  من  امتأل  حيويّاً،  الحياة  على  ُمقبالً  مبتهجاً  ابَق 
يلهمونك  من  البشر هم  أرقى  وعافيًة..  ُحبّاً  قدميك  إلى 
ابتسامة نقيّة، نظرة مخلصة،  باألشياء الجميلة من خالل 

كلمات نبيلة وبهدوء يشيّدون فيك وطناً من األمان.
يستجيب  ال  فكرة،  أي  يلتقط  ال  الواعية!  الّروح  صاحب 
بإحساس  األشياء  يدرك  ظاهرة،  بأي  يتأثّر  ال  تيّار،  ألي 
بزمان  ترتبط  ال  الّروحانيّة  رفيع!  بفكر  ويفطن  عميق 
وال بمكان!!هي محبّة في قلبك وصفاء نفسك وشفافيّة 

روحك في كل لحظة تحياها.
المترقرق  بالحّب  الممتلئ  الكبير  للقلب  القلب  ينجذب 
بالعطاء وتنجذب الروح للروح القوية بشموخها، الجميلة 
بالشغف  روحك  تمأل  عندما  برقّتها..  اآلسرة  بهجتها،  في 
وترتسم فيها مدائن رائعة الجمال فائقة الحسن! ال تنتظر 
من سيليق به مشاركتك جمالها! انطلق واغنم لحظاتك.. 
كن وفيّاً لمن يخاطبون روحك فهم نور يُرسله الله إليك 
من  أّن  واعلم  عنك؛  نورهم  تحجب  فال  تدري؛  أن  دون 
روحك  رقّي  قدر  على  كُثُر!!  هم  نفسك  هوى  يُخاطبون 
يبعث الله لك من يفقهون سمّوها! ومن هنا يبدأ اإللهام 

وتبدأ التجليات طريقها بينك وبينهم.
لتمتلك  اقرأ  الفاتنة!  للحياة  ُمرشدك  إنّه  عقلك  تُهمل  ال 
مكان..  كل  في  البهجة  صّناع  من  وكن  الجميلة  الّروح 
الّروح السامية ال يعتريها اليأس وال تلوح أمامها الّضبابيّة! 
هي مشرقه بحضورها ومتنّعمه بجمالها وبهجتها.. بعض 
األرواح االلتفاف حولها هو الحياة، شذاها وجمالها كالزّهر 
ُمجبراً  لست  تُختَصر..  المعاني  كل  معها  كالمطر  ورقّتها 
وال  يُشبهك  ال  مظهر  بأّي  اآلخرين  أمام  الظّهور  على 
حقيقتك  تمثّل  عندما  وأجمل  وأغلى  أرقى  أنت  يمثّلك، 

التي تميّزك.

تكّدرت النفوُس وال شفاء
              لقلبي من بلّيِة ما يعاني

أتوق لذكرياٍت كنت فيها
              هنيَّ البال، مبتهَج األماني

كأّن الروح قد خلقت لوجٍد
         فحيث ترى الـمواجع قد تراني

كتمت تألّمي حّتى تجلّى
                   فصيًحا بالبالغة والبياِن

حملُت من المآسي كّل لوٍن
            وأدمى مهجتي غدُر الزماِن

إذا وازنُت عمري بالباليا
           وزِْدت العمَر دهًرا، ما كفاني

يحّيرني الذي أصبحت فيه
               شريدَة مقلٍة، دون اتّزاِن

على وتر األنين يبوح حرفي
      جماُل الشعر في صدق المعاني

أعدُّ طيوَف من غابوا تباًعا
         وأسمع همَسهم.. ماذا دهاني؟

أال يا دهُر رقَّ على فؤادي
         أيُْشجيَك الذي يوًما شجاني؟

أترضى طوَل سهدي في الليالي؟
           وجلُّ الناِس تَْغفو في أماِن

عليُل الشوق يَْشفى في وصاٍل
         وسهم البعد في عمقي َرماني

أال من يحتويني في مداه
             ويُْثلِج خافقي مّما اعتراني

وَهْل يزهو الربيع وتشرق الشمُس
        من بعد انكساٍف يا زمانـي؟

أ/ هالة إدريس

الحياة يف أحاسيس األدباء
الناس خانت، وعليها العهود هانت، وأصبحت عكس ما كانت؛ أجري بكل الطفولة  كلما 
ومن  يأسي  يغتال  جديد  بأمل  فتبعث  بؤسي؛  نيران  أعماقها  في  أطفئ  نفسي،  ألحضان 
روحي كل وعد زائف يلفظ، فذاتي ال غير الحياة تليق بيها، وغير الحياة هي ترفض، وفي 

دروب هذا الوجود، دائما تركض؛ فأغمض عيني برهة، ثم أفتحها، وأنهض.
من خالل الحرف وعبر القصيدة؛ أريد اختراع ثورة جديدة؛ هي ثورة الحب

وبعثرت السالم في كل قلب، في كل درب؛ فالرب قال: إن الدين عند الله اإلسالم؛ فسالم 
الناس ولله سلّم؛ كن تلميذاً في هذه الدنيا؛ كن أيضاً للذات معلّم

وحين تخرج من بيتك؛ صافح كل الوجوه بقلبك؛ دع عطر الحب فيك يفوح؛ ويتناثر في 
أرجاء الروح، كن أنت وال تتبع ذاك القطيع؛ عش خليفة باختالفك

فهذه األرض للجميع.
يا أنت، يا من خنت، يا من خنت كل ما كنت، لست أنا من هان عليك؛ بل أنت من عليك 
رسمك؛  الروح  في  وخنت  وخنت جسمك؛  اسمك؛  وخنت  نفسك؛  خنت  فقد  هنت؛  قد 
فواصل في خيانة ذاتك؛ خن كل تفصيل من تفاصيل حياتك؛ يا من أنت إيماني؛ خن إيمانك 
الراسخ؛ ولطخ في وحل الخيانة كبريائك الراضخ؛ واصل وسر بال مستقر؛ ربما هي أيام تمر، 

ولكن خيانة الذات ذنب ال يغتفر، يا وطنا على سفر.
ونحن  يهدم،  الناس  في  الحب  معبد  مريم:  ابن  »يا  نقتطف:  األديان  أدب  تداخل  ومن 
أصبحنا أشباه بشر، وسالم بحجارة الحرب يرجم، الشر يستفحل بالقلوب، والخير ها هو 
يهزم.. يا مسيح: العالم صار جدا قبيح، الظلم يستشري بنا، والعدل فينا ذبيح، الدنيا بنا 
يا يسوع: األرض أضحت موت وجوع، وظالم ساكن عمق  تضيق، ما عاد معنى للفسيح، 
الذوات، نحتاج نورك فينا يضوع.. يا عيسى: نحتاجك أن تعود، فابن آدم قد خان العهود، 
قد صلب أرواح إخوته، وكبل تلك المحبة بالقيود، وقبل أن تأت، قل لمحمد حبيبك وحبيبنا 
أن يأت معك!! قل له أن اإلنسان لطريق الهالك قد سلك، قل لخير خلق الله: أن ابن آدم، 

قد وقع بالشرك!!
هي صور فجأة تستوقفك، تستدركك، تستنطقك، تزعجك، تربكك، وصور أخرى، تستعطفك، 
لتلك وذاك،  تنهمر، من هنا وهناك؛  السفر، وصور  أعياها  تندثر، وصور  تستحلفك، صور 
الروح  تنثر، وسالم في  للحب  أنا: صور  يا  لنا،  عنا؛ وصور  بعيدا  منا، رحلت  كانت  وصور 

تنشر، هي صور.
صور  هي  وجداننا،  وتهز  روحنا  تلمس  صور  هي  فينا،  ذكراهم  وتحي  تحيينا  صور  هي 
تبكينا تفرحنا، وهناك صور نهز الرأس اين هي من أمانينا، صور من هنا ومن هناك تبعثرنا 

وتجمعنا، ولكنها تبقى صور.
يا أيها الرّب العظيم، بحق كتابك الكريم، أنقذ أرضنا، من كل هذا الجحيم، من كل فاسد، 
من كل جاحد، من كل شيطان رجيم، بحق الحبيب محّمد، من فيه اإلسالم تجّسد، أعد دفق 

السالم بأرضنا، فالحب في القلوب تجّمد، يا رب عطفك، بجالل عرشك، يا الله يا رحيم.
في األوقات التي أكون فيها عاجزا عن الكتابة، عاجزا في ذاتي عن فتح أي بوابة؛ هي أوقات 

أغوص فيها في بحر من كآبة؛ تتوه فيها أحاسيسي وحيدة
في حضن غابة؛ فكتابتي هي سندي في خيمة هذا الوجود، هي وتدي؛ فكل سطر أكتبه، 

هو ولدي؛ فكل حرف أرسمه، فلذة من كبدي؛ ففي حروفي حياتي، وفي غيابها كمدي.

أحد أنواع أمراض عضلة القلب التي تسبب ترقق جدران حجرات القلب )البطينين( 
وتمددها وتضخمها، وعادة ما تبدأ هذه الحالة في الحجرة الرئيسية التي تضخ الدم من القلب 
)البُطين األيسر(، ويعوق اعتالل عضلة القلب التوسعي قدرة القلب على ضخ الدم إلى بقية 
أعضاء الجسم.

قد تتشابه أعراض اعتالل عضلة القلب التوسعي- مثل اإلرهاق وضيق النفس- مع حاالت 
َمرَضية أخرى، وربما ال يالحظ المصاب باعتالل عضلة القلب التوسعي أي أعراض في البداية، 
إال أن اعتالل عضلة القلب التوسعي قد يصير مهدًدا للحياة، وهو سبب شائع لحدوث فشل 
القلب.

تشيع اإلصابة باعتالل عضلة القلب التوسعي بين الرجال أكثر من النساء، ومن العالجات 
الممكنة العتالل عضلة القلب التوسعي األدوية أو جراحة زرع جهاز طبي يتحكم في ضربات 
القلب أو يساعد القلب على ضخ الدم، وقد تستدعي بعض الحاالت زرع قلب.

جمال الروح رس السعادة

اعتالل عضلة القلب التوسعي

إطاللة دولية من رشفة المزنل
يُنقل عن الناشطة االمريكية هيلن كيلر المصابة منذ الطفولة بالعمى 
والصمم قولها )الشيء الوحيد األسوأ من العمى أن تكون تبصر ولكن 
بدون رؤية( وفي أجواء الحظر المنزلي التي مررنا بها، األمر الذي يزيد 
من مرارة األسر أن تكون شرفة منزلك تطل على منظر بديع ولكن ال 
الشعوري  النقص  وسد  )التعويض(  في  الرغبة  إليه.  الذهاب  تستطيع 
قادتنا  للمنزل  االلزامية  المرابطة  واالنعتاق من  االنطالق  بإشباع رغبة 
التواصل  وسائل  عبر  الفوتوغرافية  والصور  الفيديو  مقاطع  تبادل  إلى 
االجتماعي لبعض المعالم السياحية والطبيعية التي كان يصعب رؤيتها 

من بعيد بسبب تلوث هواء الغالف الجوي.
المشرفة  المنازل  لسكان  باإلمكان  أصبح  مره  ألول  إنه  يقول  البعض 
على كورنيش مدينة الخبر مشاهدة أطياف األبراج الشاهقة في مدينة 
واحترافي  بديع  مقطع  يتداول  كما  البحرين،  مملكة  عاصمة  المنامة 
لمصور أردني يوثق من مرتفعات البلقاء )شمال مدينة عمان( مشهد 
ثالث دول هي فلسطين السليبة وأطراف حدود سوريا ولبنان باإلضافة 
للصور الشيقة لمدينة نابلس الفلسطينية ولزهرة المدائن القدس.. أما 
من أعلى جبال فيفا فقد قام أحد المواطنين الكرام بالتصوير المنزلي 
بيته لمعالم مدينتي صبيا وأبو عريش وغيرها من حواضر  من سطح 

سهل تهامة باإلضافة لقمم جبل رازح من أرض اليمن.
أثر تاريخي خالب أو  االطاللة الجميلة على منظر طبيعي منساب أو 
في  وتزيد  الروح  تنعش  التي  األشياء  من  هي  جذاب؛  معلم حضاري 
والممالك  الدول  مستوى  على  وحتى  الدار..  قيمة  أو  الفندق  رونق 
أو  متدفق  نهر  على  قدم إلطاللة  موطئ  على  تتزاحم  نجدها  الكبرى 
بحيرة فسيحة ولهذا لن نستغرب عندما نعلم أن شالالت المياه الكبرى 
كثيرا ما تتشارك في االطاللة عليها أكثر من دولة.. كما هو الحال في 
تقاسم الواليات المتحدة االمريكية وكندا لشالالت يوثق من مرتفعات 
السليبة  البلقاء )شمال مدينة عمان( مشهد ثالث دول هي فلسطين 
نابلس  لمدينة  الشيقة  للصور  باإلضافة  ولبنان  سوريا  حدود  وأطراف 
الفلسطينية ولزهرة المدائن القدس. أما من أعلى جبال فيفا فقد قام 
أحد المواطنين الكرام بالتصوير المنزلي من سطح بيته لمعالم مدينتي 
صبيا وأبو عريش وغيرها من حواضر سهل تهامة باإلضافة لقمم جبل 

رازح من أرض اليمن.
أثر تاريخي خالب أو  االطاللة الجميلة على منظر طبيعي منساب أو 
في  وتزيد  الروح  تنعش  التي  األشياء  من  هي  جذاب  حضاري  معلم 
والممالك  الدول  مستوى  على  وحتى  الدار.  قيمة  أو  الفندق  رونق 
أو  متدفق  نهر  على  قدم إلطاللة  موطئ  على  تتزاحم  نجدها  الكبرى 
بحيرة فسيحة ولهذا لن نستغرب عندما نعلم أن شالالت المياه الكبرى 
كثيرا ما تتشارك في االطاللة عليها أكثر من دولة. كما هو الحال في 

تقاسم الواليات المتحدة االمريكية وكندا لشالالت نياجارا، وإطاللة كال 
كال من سكان  واشتراك  فيكتوريا؛  على شالالت  وزيمبابوي  زامبيا  من 
الهائلة  إجوازو  شالالت  بسلسلة  بالتمتع  االرجنتين  وأهالي  البرازيل 

والمذهلة.
الفريدة  الطبيعية  المعالم  هذه  حول  الدولي  التزاحم  هذا  وبسبب 
تتقارب كثيرا الحدود بين الدول لدرجة أن تتالقى أطراف ثالثة دول في 

نقطة واحدة ليست بعيدة عن تلك الشالالت.
 فمثال على بعد عدة كيلومترات فقط من شالالت إجوازو تقع مدينة 
باإلطاللة  فقط  ليس  سكانها  يتمتع  التي  األرجنتينية  جواسيو  بويرتو 
الخالبة على منظر نهر بارانا المتدفق الذي يغذي الشالالت؛ ولكن أيضا 
موقع هذه المدينة الفريد يمكن سكان المدينة من االطاللة المباشرة 
من نوافذ منازلهم على أراضي البرازيل؛ وكذلك حدود دولة الباراجواي.

قد تكون االطاللة من شرفة منزلك على دولتين مختلفتين أمر يستحق 
التفاخر به فما بالك إذا كان توجد نقطة جغرافية تجتمع فيها حدود 

أربع دول دفعة واحدة.
غير بعيد عن شالالت فيكتوريا تقع مدينة كازنقوال على نهر زامبيزي 
أي  فيها  تشاركه  ال  فريد  بأمر  الصغيرة  الزامبية  المدينة  هذه  وتتميز 
تلك  من  الجنوبية  الضاحية  سكان  إن  حيث  العالم  في  أخرى  مدينة 
المدينة بإمكانهم االنفراد بالنظر إلى أراضي ثالث دول هي زيمبابوي 

وناميبيا وبوتسوانا.
الثالثية  الحدودية  بالنقطة  تدعى  التي  الجغرافية  المناطق  شك  بال 
يكون لها بريق خاص؛ وغالبا ما تصبح مناطق وأقاليم سياحية مميزة؛ 
وهي وإن كانت جاذبة للسياح واألموال؛ إال أنها أحيانا قد تكون جاذبة 
للمصائب والخراب. خذ على سبيل المثال مدينة بان سوب رواك في 
ألنها  السياحية؛  الناحية  من  انتعاشها  بعد  والتي  تايلند  شمال  أقصى 
العديد من  لتمتع  نهري رواك ونهر ميكونغ؛ وكذلك  ملتقى  تقع عند 
الصين  )وما  بورما والوس  دولتي  أراضي  على  بإطاللة  منازلها  فنادقها 
عنهم ببعيد( إال أن هذه المنطقة بالذات أصبحت نقطة جذب مكثف 
لتجار المخدرات لدرجة أن اشتهر تسميتها )بالمثلث الذهبي( لسهولة 

تهريب وتوزيع المخدرات بها.
وبحكم أن هذه المنطقة أصبحت إحدى أكثر المناطق في العالم في 
دولية  بسمعة  وحظيت  مشبوهة  منطقة  أصبحت  المخدرات  تجارة 
تسمية  عليها  أطلق  من  هي  االمريكية  االستخبارات  أن  لدرجة  سيئة 
االمريكية  الحملة  خالل  وذلك  المخدرات  لتجارة  الذهبي  المثلث 

للحرب على المخدرات.
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أكتفي  كثيرة،  الجنة  ُغرَف  إِلى  الموصلة  اأْلَْسبَاب 
بما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ 
ِمْن  وبُطُونَُها  بُطُونَِها،  ِمْن  ظُُهورَُها  تَُرى  ُغرَفاً  الجنة  في 
ظُُهورَِها ، فقام أعرابيٌّ فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: 
لَِمْن أطاَب الكالَم، وأطعَم الطعاَم، وصلى بالليل والناُس 
نيام«، وقد أشار اإلمام المناوي إلى أنَّ الَعطف ِبالَواو في 

هذا الحديث يقتضي اْشِترَاط اجتماع األمور المذكورة.

أوال: إطعام الطعام

بهذه  والمسانيد  الصحاح  الكتب  أصحاب  اهتم 
اإلمام  بوب  كتبهم، حيث  في  بابا  لها  ووضعوا  المسألة 
تحته  وذكر  اإلِْسالَِم«،  ِمَن  الطََّعاِم  إِطَْعاُم  »باب  البخاري 
حديث َعبِْد اللَِّه بِْن َعْمٍرو رَِضَي اللَُّه َعْنُهَما، أَنَّ رَُجاًل َسأََل 
أعمال  َخيٌْر)أي  اإلِْسالَِم  أَيُّ  َوَسلََّم:  َعلَيِْه  اللُه  َصلَّى  النَِّبيَّ 
الََم  السَّ َوتَْقَرأُ  الطََّعاَم،  »تُطِْعُم  قَاَل:  ؟  نفعا(  أكثر  اإلسالم 
في  الله  جعله  وقد  تَْعرِْف«،  لَْم  َوَمْن  َعرَفَْت  َمْن  َعلَى 
الله  قال  ونعيمها،  للجنة  الموجبة  األسباب  من  كتابه 
َويَِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعلَى  الطََّعاَم  عز وجل: »َويُطِْعُموَن 
َوأَِسيرًا، إِنََّما نُطِْعُمُكْم لَِوْجِه اللَِّه اَل نُِريُد ِمْنُكْم َجزَاًء َواَل 

ُشُكوًرا« اإلنسان: 8 – 9«.
قال ابُْن َعبَّاٍس َوُمَجاِهُد في تفسير )على ُحبِِّه(: أي 
يَّاُه َوَشْهَوتِِهْم لَُه، وقيل: على ُحبِّ اللَِّه،  على ِقلَِّتِه َوُحبِِّهْم إِ
ُخثَيْم  بن  ِبيُع  الرَّ وكان  الطََّعاِم،  إِطَْعاِم  ُحبِّ  على  وقيل: 
يُِحبُّ  ِبيَع  الرَّ فَِإنَّ  ُسكَّرًا  أَطِْعُموُه  قال:  ائُِل  السَّ َجاَءُه  إَِذا 

كَّر. السُّ
يَْحُضُر  كان  يَِتيًما  أَنَّ  البصري:  الَحَسِن  َعِن  وروي 
الْيَِتيَم  ِبطََعاِمِه، وطَلََب  يَْوٍم  َذاَت  فََدَعا  ُعَمَر،  ابَْن  طََعاَم 
فَلَْم يَِجْدُه، وجاءه بعد ما فََرَغ ابُْن ُعَمَر ِمْن طََعاِمِه فَلَْم 
يَِجِد الطََّعاَم، فََدَعا لَُه ِبَسِويٍق َوَعَسٍل، فََقاَل: ُدونََك َهَذا، 
فََواللَِّه َما ُغِبْنَت«؛ يعني لم تفتك فرصة األكل معي، فلك 

عندي ما هو خير منه.
أو  الحنطة  دقيق  من  يصنع  طعام  والَسِويٍق:   
ي بذلك النسياقه في الحلْق.. ويتأكد إطعام  عير، ُسمِّ الشَّ
وأفضل  خصوصاً،  وللجيران  والمضطر  للجائع  الطعام 
بذلك  تعالى  الله  كما وصفه  الحاجة  مع  اإليثار  أنواعه: 
أَنُْفِسهم  على  )ويُؤثِروَن  فقال:  عنهم  الله  رضي  األنصار 
يفطر  ال  الصالحين  بعض  وكان  َخَصاَصٌة(،  بهْم  كاَن  ولو 
إال  يأكل  ال  كان  ومنهم من  والمساكين،  اليتامى  مع  إال 

مع ضيف له، ومنهم من كان يعمل األطعمة الفاخرة ثم 
يطعمها الفقراء، واشتهى أحدهم حلواء، فلما ُصِنَعْت له 
تأكل!.  ولم  أتعبتنا  أهله:  له  فقال  فأكلوا،  بالفقراء  دعا 
فقال: ومن أكله غيري! وقال آخر منهم -وجرى له نحو 
من ذلك-: إذا أكلته كان في الُحشِّ )بيت الخالء(، وإذا 

أطعمته كان عند الله مذخوراً«.
أربعين  المحدثين  العلماء  بعض  فيه  جمع  وقد 
الذكر في  حديثا في شأن فضله، وفيه مع األجر: شرف 
من  على  جبلت  القلوب  فإن  له،  العباد  ومحبة  الدنيا، 
حاتم  ذكر  صار  ولذلك  عليه،  الثناء  وعلى  إليها  أحسن 
الطائي في كل مكان، وضربت بجوده األمثال كل لسان، 
مع  ــرة،  واآلخ الدنيا  في  باألجر  فائز  الطعام  فمطعم 

تعويض له فيما ينفقه، ومغفرة الله له«.
في  ورد  ما  بين  تعارضا  هناك  أنَّ  ظان  يظن  وقد 
عليه  الله  صلى  النبي  قول  وبين  الطعام،  إطعام  فضل 
 ..» وسلم: »ال تَُصاِحْب إال ُمْؤِمناً، وال يأكُْل طََعاَمَك إال تَقيٌّ
قال اإلمام الخطابي )ت: 388هـ(: هذا إنما جاء في طعام 
الله سبحانه قال:  الحاجة، وذلك أن  الدعوة دون طعام 
َوأَِسيرًا«  َويَِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعلَى  الطََّعاَم  »َويُطِْعُموَن 
اإلنسان: 8، ومعلوم أن أسراهم كانوا كفاراً غير مؤمنين 

وال أتقياء.
عن  وزجر  بتقي،  ليس  من  من صحبة  حذر  وإنما 
مخالطته ومؤاكلته، فإن الُمطاعمة توقُع األلفَة والمودَة 
في القلوب، يقول: ال تُؤالف َمن ليَس ِمن أهل التقوى 
والورع، وال تتخذه جليساً تُطاعمه وتُنادمه«، وقيل: هذا 
حث على األولى واألرجح، وإْن جاز خالفه، فليس المراد 
من هذا الحديث حرمان غير التقي من اإلحسان، فإطَْعام 
الطََّعام لكل أحد من بّر َوفَاِجر وصديق وعّدو مطلوب، 
وينفي  والحسد  الحقد  حــرارة  يطفئ  للنفس  ِبٌر  ألنه 
المؤلفة  وأعطى  المشركين  أطعم  والنبي  الغل،  مكامن 

قلوبهم.

ثانيا: الكالم الطيب

طيب،  بكالم  تكلم  أي  )الكالم(  بأطاب  المقصود 
ويدخل فيه: مخاطبة الناس باللين، ومالطفتهم، وطالقة 

الوجه معهم، وتجنب الغلظة والفظاظة ونحو ذلك.
وفي رواية: » إفشاء السالم »، وهو داخل في لين 
الكالم، وقد وردت نصوص كثيرة في فضل طيب الكالم، 
وقوله:  أحسُن(،  هَي  بالتي  )ادفْع  تعالى:  قوله  منها: 
)ويدَرُؤن بالحسنِة السيئَة(، وقوله: )وقل لعبادي يقولوا 
التي هي أحسُن(، وقوله: )وجادلهم بالتي هي أحسُن(، 

وقوله سبحانه: )وقُولوا للناس ُحسناً( البقرة: 83.
قال اإلمام القرطبي )ت: 671هـ(: وهذا كله حض 
على مكارم األخالق، فينبغي لإلنسان أن يكون قوله للناس 
غير  من  والفاجر،  البر  مع  طلقا  منبسطا  ووجهه  لينا، 
مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكالم يظن أنه يرضي 
مذهبه، ألن الله تعالى قال لموسى وهارون: »فَُقوال لَُه 
يَْخَشى« طه: 44، فالقائل ليس  أَْو  يَتََذكَُّر  لََعلَُّه  لَيًِّنا  قَْوال 
من  بأخبث  ليس  والفاجر  وهارون،  موسى  من  بأفضل 
فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه؛ والقول اللين 
هو القول الذي ال خشونة فيه، فإذا كان موسى أمر بأن 
يقتدي  بأن  أحرى  دونه  فمن  لينا،  قوال  لفرعون  يقول 
بذلك في خطابه و كالمه؛ والنصوص المذكورة دخل فيها 

اليهود والنصارى فكيف بالمسلم!.
وربما كان معاملة الناس بالقول الحسن أحب إليهم 
من اإلحسان بإعطاء المال، كما قال لقمان البنه: يا بُنّي! 
إلى  أحب  تكن  منبسطاً،  ووجهك  طيبة،  كلمتك  لتكن 
الناس ممن يُعطيهم الذهب والفضة؛ وروي عن ابن عمر 

أنه كان ينشد:
! إّن البرَّ شيٌء هيٌِّن بَُنيَّ

وجٌه طليٌق وكالٌم ليٌِّن

ثالثا: الصالة بالليل والناس نيام

الناس  غفلة  حــال  الليل  جــوف  في  التهجد  أي 
واستغراقهم في لذة النوم، وذلك هو وقت الصفاء وتنزل 

الرحمات.
فقال  بالليل،  المتهجدين  تعالى  الله  مدح  وقد 
َربَُّهْم  يَْدُعوَن  الَْمَضاِجعِ  َعِن  ُجُنوبُُهْم  »تَتََجافَى  تعالى: 
نَْفٌس  تَْعلَُم  فاَل  يُْنِفُقوَن،  َرزَقَْناُهْم  ا  َوِممَّ َوطََمعاً  َخْوفاً 
يَْعَملُوَن«  كَانُوا  ِبَما  َجزَاًء  أَْعيٍُن  قُرَِّة  ِمْن  لَُهْم  أُْخِفَي  َما 
السجدة: 16، 17، وقال تعالى: »َوالُْمْستَْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر« 
َما  اللَّيِْل  ِمَن  قَلِيالً  آل عمران: 17، وقال سبحانه: »كَانُوا 
يَْهَجُعوَن، َوِباأْلَْسَحاِر ُهْم يَْستَْغِفُروَن« الذريات: 17، 18، 
َوِقيَاماً«  داً  ُسجَّ لَِربِِّهْم  يَِبيتُوَن  »َوالَِّذيَن  سبحانه:  وقال 
اللَّيِْل  آنَاَء  قَانٌِت  ُهَو  ْن  »أَمَّ الفرقان:64، وقال جل شأنه: 
َهْل  قُْل  َربِِّه  رَْحَمَة  َويَرُْجو  اآْلِخرََة  يَْحَذُر  َوقَائِماً  َساِجداً 
»َوِمَن  تعالى:  وقال   ،9 الزمر:  يَْعلَُموَن«  الَِّذيَن  يَْستَِوي 

اللَّيِْل فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحُه لَيْالً طَِويالً« االنسان:26.
وقالت عائشة رضي الله عنها لرجل: »ال تَدْع قيام 
الليل، فإن رسوَل الله صلى الله عليه وسلم كان ال يََدُعُه، 
الليل  قيام  وفي  قاعداً«،  صلى  كَِسَل  أو  َمرِض  إِذا  وكان 
من الفوائد أنه: يَُحطُّ الذنوب كما يَُحطُّ الريح العاصف 
الورق الجاف من الشجرة، وينور القبر، ويحسن الوجه، 
ويذهب الكسل، وينشط البدن، وترى المالئكة موضعه 

من السماء كما يتراءى الكوكب الدري لنا من السماء.
وإنما فضلت صالة الليل على صالة النهار ألنها:

- أبلغ في اإلسرار وأقرب إلى اإلخالص.
الليل  فإن  النفوس؛  على  أشق  الليل  صالة  وألن   -
مع  النوم  فترُك  بالنهار؛  التعب  من  والراحة  النوم  محل 
أفضل  بعضهم:  قال  عظيمة؛  مجاهدٌة  إليه  النفس  ميل 

األعمال ما أُكرهت عليه النفوس.
التدبر؛  إلى  أقرب  الليل  صالة  في  القراءة  وألن   -
فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو 
واللسان على الَفهم كما قال تعالى: »إِنَّ نَاِشئََة اللَّيِْل ِهَي 
الليل هي  المزمل:6؛ إن ساعات  ِقيالً«  َوأَقَْوُم  َوطْئاً  أََشدُّ 

أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قواًل.
السماء  أبواب  التهجد هو وقت فتح  - وألن وقت 
واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين.. نسأل الله 
الجنة،  من  العلى  الدرجات  يرزقنا  أن   - وَكَرَِمِه  ِبَمنِِّه   –

والنعيم المقيم الذي ال يحول وال يزول، اللهم آمين.

رف الجنة
ُ
الطريق القويم الموصل إىل غ

د/ أحمد عبدالمجيد

المعرفة بين األساس والسلوك

آيات  أول  في  المعرفة  أسس  إلى  التطرق  وفي 
إلى  يميل  بطبعه  اإلنسان  ألن  بالغة،  حكمة  الوحي 
الكبر والغرور وبالفرح ما أوتي من علم كما بين القرآن 
في غير موضع، كما في قوله تعالى: »قَاَل إِنََّما أُوتِيتُُه 
ا  »فَلَمَّ تعالى:  وقوله   ٬  78 القصص:  ِعْنِدي«  ِعلٍْم  َعلَى 
َن ٱلِْعلِْم«  َجآَءتُْهْم رُُسلُُهم ِبٱلْبَيَِّنِٰت فَرُِحواْ ِبَما ِعنَدُهم مِّ
زُْخرُفََها  اأْلَرُْض  أََخَذِت  إَِذا  »َحتَّٰى  وقوله:   ٬  83 غافر: 
يََّنْت َوظَنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُروَن َعلَيَْها أَتَاَها أَْمرُنَا لَيْاًل  َوازَّ
بُواْ ِبَما لَْم يُِحيطُواْ  أَْو نََهاًرا« يونس:24 ٬ وقوله: »بَْل كَذَّ
غرق  ولو   ،  39 يونس:   « تَأِْويلُُه  يَأْتِِهْم  ا  َولَمَّ ِبِعلِْمِهۦ 
اإلنسان في العلوم والمعارف عن الكون والحياة قبل 
علمه  وقلة  حواسه  ومحدودية  عقله  حدود  يعلم  أن 
ببساطة  الغيب  وألنكر  منه!  العظمة  أوهام  لتمّكنت 
وهو  اإللهية  األقدار  إلى  ولنظر  بحواسه،  يراه  ال  أنه 
خصيم مبين لمجرد أن عقله ال يفهم منتهى الحكمة.. 
شيء  بكل  أحاط  قد  عقله  أن  يظن  الذي  فاإلنسان 
علما ال يمتلك مساحة للتصالح مع أي فجوة معرفية 
بداخله، بل إن إحالة تلك الفجوة إلى الخرافة والعبثية 

هي هوايته ودأبه.
فمن يعتقد في عقله المحدودية يمتلك مساحة 
للتواضع أمام المطلق، أما من يعتقد في عقله اإلطالق 
فهمه،  من  أعمق  هو  ما  كل  لتسطيح  جاهدا  يسعى 
ولعن كل ما ابتعد عن علمه! وعندي أن إشارة القرآن 
لطبيعة اإلنسان ومحدوديته هو لحفظ اإلنسان الذي 
في  به  يلقي  قد  منزلق  أكبر  من  القراءة  على  يوشك 

ظلمات الضالل، وهو الكبر!
اللَِّه  آيَاِت  ِفي  يَُجاِدلُوَن  الَِّذيَن  »إِنَّ  تعالى:  قال 
ا ُهم  مَّ كِبٌْر  إاِلَّ  ُصُدورِِهْم  ِفي  إِن   ۙ أَتَاُهْم  ُسلْطَاٍن  ِبَغيِْر 
عباس:  ابن  فسرها  ما  وبحسب   ٬  56 غافر:  ِببَالِِغيِه« 
نفسه  في  اإلنسان  يعتقد  أن  أي  يبلغوها،  لم  عظمة 

مكانه هو في حقيقة األمر أقل منها وأحقر!
وال يصل القارئ إلى تلك المرحلة إال بعدما يبدأ 

بالقراءة عن كل شيء، قبل أن يقرأ عن نفسه هو؛ ففي 
اآلية، نجد أن اإلنسان هو القارئ الذي يقرأ عن نفسه، 
فيكون هو الدارس والمدروس! وهو الذي يرتل قوله: 
»َخلََق اإلنساَن« العلق: 2 ٬ في حين أنه هو اإلنسان؛ 
فيخرج عن ذاته ليرى نفسه كأنه غائب، أو كأنه من 
بصره  أسر  من  يتحرر  فقط  هنا  ومن  أخرى..  فصيلة 
وطباع جبلته ودونية طينيته التي تهبط به إلى األرض، 

وال  تجامل  ال  التي  الحق،  الواقعية  بعين  ذاته  ليرى 
تداهن! ويدرس حواسه وعقله ويكأنه يدرس كائن ما 
من فصيلة نادرة.. ويخلص لحقيقة نفسه فور علمها، 

قبل علم أي شيء، وقبل أن يحترف اإلخالص لألشياء!

وربك األكرم

فالقارئ الذي بدأ بالقراءة عن حقيقة نفسه هو 
األكثر حكمة، واألنضج وعيًا، والقارئ الذي بدأ بالقراءة 
عن كل شيء عدا حقيقته هو األقرب للغرور واألكثر 

كبرا!
موقف  رهن  والضالل  الهداية  قضية  كانت  ولما 
للدواء  القرآن  أّصل  قلبه،  وأمراض  هواه  من  اإلنسان 
الوحي،  من  آيات  ثالث  أول  في  والمعرفي  النفسي 
بالتواضع،  والتحقق  الكبر  من  الصدر  سالمة  ففيها 
ويكفي بتجرد اإلنسان من ميوله لنفخ ذاته ليرى نفسه 
على حقيقتها مجاهدة للنفس وزهد في اتباع الهوى، 

وعليه مدار الهداية والضالل.
تأصيل  من  الثالث  اآليات  هذه  فيه  بما  ويكفي 
القراءة والمعرفة٬  إبستيمولوجي لموقف اإلنسان من 
هنا فقط، تكون القراءة ذا نفع.. وتقّل قصص من ضلوا 
بسبب ما قرأوا، وتزداد قصص المهتدين بالقراءة.. ومن 
بين كل أسماء الله الحسنى، يتجلى اسم الله )األكرم( 
ال اسم الله )الكريم(.. إذ إن األكرم هو اسم تفضيل من 
وسع الكرم، إذ أن القارئ يقف على باب الكرم اإللهي 
واإلرشاد  الفضول،  وإرواء ظمأ  الفهم،  في  توفيق  بين 
في عالم تتخطّفه الظلمات، وتظل الدعوة قائمة، في 

أبدية القول اإللهي: »اقَْرأْ، َوَربَُّك اأْلَكْرَُم«.

الحلقة  الثانية د/ عبدالله حاتم اقرأ وربك األكرم

أثر الدني يف حياة العرب
وبداية  العرب،  تاريخ  في  حدث  أعظم  اإلسالم  ظهور  كان 
والسياسية  واالجتماعية  الدينية  حياتهم  في  خطير  تحول 
والفكرية، وكان له أكبر األثر في حياتهم بحيث أّدي إلى انقالب 
تام في معالم هذه الحياة، وتبدل في مقاييسها ونُظُمها ومرافقها، 

كما بّدل من نفسية العربي وشخصيته ونمط تفكيره.
على الصعيد الديني: قضي اإلسالم علي الوثنية وقرر التوحيد 
المطلق للّه في الذات والصفات والتوجه له بالعبادة وحده، قال 
أفاد  الرَّحيُم »  الرَّحمُن  ُهَو  إالّ  إلَه  إلٌه واِحٌد ال  تعالى: »وإلُهُكْم 

المؤمن من عقيدة التوحيد:
-االستقالل والحرية، فليس ألحٍد عليه سلطان.

-صفتي األنفة والعّفة، من اعتقاده أن ال رزاق إالّ اللّه.
اللّه  هو  يملكه  الذي  ألّن  الموت؛  هيبة  وعدم  -الشجاعة 
وحده، وبذلك ارتفع إلي العزّة واإلباء واالستشهاد في سبيل الحق.
حارب الشرك باللّه؛ ألنّه وليد الجهل والوهم: »َوَمْن يُْشرِْك 
باللّه ِ فََقْد َضلَّ َضالالً بَِعيداً«. كما دعا إلى آن وراء هذه الحياة 
حياة أخرى، يحاسب فيها كّل إنسان على ما أتي من خير أو شر، 
فاإلنسان يعّز عليه أال ينال الخير أجره، وأن ال يلقى الشر جزاءه، 
واالعتقاد بوجود إله عادل يستتبع حتماً جزاء علي الخير والشر، 
فأن لم يتم العدل في عالم األرض؛ فالبّد أن يتم هناك في عالم 
آخر: »أفََحِسبْتُم أنّما َخلَْقناكُم َعبَثاً وأنَُّكم إلينا ال تُرَْجُعون«، و«للّه 
أو  أنُْفِسُكم  في  ما  تُبُْدوا  وإْن  األرِْض،  في  وما  مواِت  السَّ في  ما 
يَشاُء،  َمْن  َويُعّذُب  يَشاُء  لَِمْن  فَيَْغِفُر   ،ُ اللّه  بِه  يُحاِسبُْكم  تُْخُفوُه 

واللّه ُ علي كُلِّ شيٍء قَِديٌر«.
وااليمان بالمالئكة يوجب االعتقاد بأّن لإلنسان حياة روحية، 
وأنّه يجب عليه تنشيط هذه الحياة، وال استجابة لعوامل الخير 
التي أودعها اللّه فيه، والغرض من ذلك التسامي باإلنسان والرقي 
به إلى أعلى درجات الكمال، ولهذا جعل اإلسالم اإليمان بالمالئكة 
أُنْزَِل  بما  الرُّسوُل  »آَمَن  تعالي:  اللّه  قال  الدين،  ركائز  من  ركيزة 

اليِه ِمن ربِّه والمؤمُنوَن، كُلٌّ آمَن باللّه ِ ومالئكِتِه وكُتُِبِه ورُُسلِِه«.
التي  الكتب  من  سبقه  وبما  بالقرآن  اإليمان  أوجب  كما 
أنزلت على رُسل األُمم الماضية في صورتها الحقيقية، واالعتقاد 
ببعثة الرسل وتصديقهم، ووجوب االقتداء بهم في سيرهم، وهي 
من  غيره  وبين  بينه  التوفيق  بها  وأراد  اإلسالم؛  بها  اختص  ميزة 
شعوب  بين  والوحدة  واإلخاء  للتعارف  أساساً  ووضع  األديــان، 
عليه  الله  صلي  محّمد  الرسل  هؤالء  بخاتم  واالعتقاد  األرض، 
وسلم، وأن رسالته إلى الناس كافة، جميع شعوب األرض: »قُْل يا 

أيُّها الناُس إنّي رَُسوُل اللّه إليُكم َجميعاً... »، وجعلها اللّه خاتمة 
جميع الرساالت السابقة، وناسخة لما تقدم منها، ومكملة ومتممة 
عليُكم  وأتَْمْمُت  دينُكْم  لكم  أكملُت  »اليوَم  السابقة،  لألديان 
ِديناً«، وفرض اإلسالم علي معتنقيه  لُكُم اإلسالَم  َورَِضيُت  نِْعَمتي 
عبادات جديدة ربطت بين قلوبهم ووحَّدت صفوفهم، كالصالة 

والصيام والزكاة والحّج.
الروحية  بالقوى  اإلنسانية  الجماعة  تمد  التي  هي  فالصالة 
التي البّد منها لصالح المجتمع، وتخلق في اإلنسان عقيدة إطاعة 
أوامر اللّه وتدعوه إلى التماس العون من اللّه، إضافة إلى وقوف 
المسلمين دون فارق أو تمييز يؤدون حركات واحدة ويبتهلون 

ابتهاالت واحدة متجهين إلى قبلة واحدة.
من  فيها  بما  الصوم  فريضة  المسلمون  يؤدي  رمضان  وفي 
صفاء للنفوس وتطهير للقلوب، فهي طريقة عملية لتربية الرحمة 
في النفس وتقوية اإلرادة، وعالج نافع لكثير من األمراض النفسية 

واالجتماعية باإلضافة إلى ما فيه من الفوائد الصحية.
وهم يؤدون الزكاة التي تجعل للفقير حقاً معلوماً في أموال 
األغنياء؛ ليكون ضماناً اجتماعياً ثمرته حفظ التوازن بين طبقات 

األمة.
وفي الحج يجتمع المسلمون من كل حدب وصوب في بيت 
اللّه تأكيداً علي عمق إيمانهم ورسوخ عقيدتهم، وسعياً للرحمة 
والغفران؛ والحج مؤتمر عام لتوحيد غايات المسلمين وتوجيههم 
من  شعوبهم  بعض  يقتبسه  بما  الصحيحة  الحياة  مصادر  إلى 
الروحية واألدبية  الفوائد  البعض اآلخر، ووسيلة لتحقيق  ثقافات 

واالجتماعية واالقتصادية.
اإليمان  بما يعمله، وأن  إالّ  قرر اإلسالم أن ال قيمة إلنسان 
»من  الدنيوي:  النعيم  إلى  وسيلة  الصالح  بالعمل  المصحوب 
طيّبًة  حياًة  فَلَُنْحِييَنَُّه  ُمؤِمٌن  َوُهَو  أنْثي  أو  ذَكٍَر  من  صالحاً  َعِمَل 
َولََنْجِزيَّنُهم أْجرَُهم بأْحَسِن ما كانُوا يَْعملُوَن »، كما أن ليس خير 
الناس أكثرهم ماالً وال أعزّهم نفراً: »إنَّ أكرَمُكم ِعْنَد اللّه أتْقاكُم«،

وكان لهذه العقائد والتعاليم الجديدة أثرها الواضح في رفع 
المستوى العقلي للعرب، فتغيرت قيمة األشياء واألخالق في نظر 
وأصبحت  أخرى،  قيم  وانخفضت  أشياء  قيمة  فارتفعت  العرب، 

مقومات الحياة في نظرهم غيرها باألمس.

استبدل اإلسالم رابطة المجتمع القبلي القائمة علي 
الدم والنسب، وأحّل محلّها رابطة اإليمان واالشتراك في 
فأكرمهم  سواسية  المسلمين  جعل  كما  الواحد،  الدين 
وتنظيمه،  المجتمع  بناء  في  اعتني  أتقاهم..  اللّه  عند 
فوضع له القواعد المحكمة التي توطّد الصلة بين أفراده 

على أساس من المودة والرحمة والتعاون.
كما اهتم اإلسالم بالدعامة األولى للمجتمع )وهي 
األسرة( التي من شأنها أن تؤدي إلى صالح البناء كله، أي 
المجتمع بأسره؛ وبعد تنظيم هذه الدائرة الضيقة انتقل 
اإلسالم إلى تنظيم دائرة أوسع، وهي دائرة األقارب وذوي 
األرحام، يهدف من وراء ذلك إلى أن يكون الذين يمت 
بعضهم إلى بعض بأواصر األبوة أو األخوة أو المصاهرة، 
أساس  على  بينهم،  فيما  متضامنين  متواسين  متعاونين 

من البر واإلحسان والتعاطف والمودة.
الجوار  آصــرة  اإلســالم  نظم  القرابة  دائــرة  وبعد 
كثيرة، وأوصى  للجار حقوقاً  على صورة واسعة، فجعل 

بمراعاة حرمة الجوار.
وبعد هذه الدوائر المتقاربة تجيء دائرة العالقات 
الكبرى التي تجمع األمة كلها، وقد أحكم اإلسالم تنظيمها 
القواعد  لها مجموعة من  والحديث، ووضع  القرآن  في 
أحوال  إلى صالح  اتباعها  يؤدي  التي  السامية  األخالقية 

المجتمع ونهضته ورفعته.
وحّددت  الروابط،  فيه  توثقت  مجتمع  فأسس 
عاماً  الحقوق والواجبات، ووضع اإلسالم له دستوراً  فيه 

للعبادات والمعامالت والجنايات واألحوال الشخصية.
وأقام أهدافاً عليا لصيانة المجتمع اإلسالمي، وهي 
اإلنسان  نسل  على  تحافظ  تتطور،  وال  تتغير  ال  ثابتة 
)بفرض حّد الزني(، وعلى العقل )في حّد شارب الخمر(، 
القذف(، وعلى نفس  الكرامة اإلنسانية )في حّد  وعلى 
اإلنسان )في عقوبة قتل العمد(، وعلى الملكية الفردية 
)في حّد السرقة( وعلى الدين )في حّد المرتد(، وعلى 
األمن )في حّد قطّاع الطرق(، وعلى الدولة )في حّد أهل 

البغي(.

تزيد  التي  االجتماعية  الشرائع  من  كثيراً  وشّرع 
والصدقة  كالزكاة  وقوته،  اإلسالمي  المجتمع  وحدة  في 
على  االعتداء  وحرم  والحّج،  الجماعة  وصالة  واإلحسان 
وحارب  وحرياتهم،  ودمائهم  وأعراضهم  الناس  أموال 
والخرافات  الفاسدة  والعادات  االجتماعية  الرذائل 

الكاذبة، وعصبية الجاهلية، واستبدل بها دعوة الدين.
بقصد  الدينية  روحه  وفق  المرأة  حرية  وعالج 
كرامتها  لها  وأعاد  قبل،  ذي  من  شأنها  ورفع  صيانتها 
تساؤل،  وكل  جدل  كل  حاسماً  إليها،  النظرة  وصحح 
أن المرأة كائن إنساني له روح إنسانية كالرجل  معتبراً 
اتُّقوا  الناُس  أيُّها  »يا  البشرية؛  نواة  وأنّها  بسواء،  سواء 
َربَُّكم الذي َخلََقُكم ِمن نَفٍس واِحدٍة َوَخلََق ِمْنها َزْوَجها 
َوبَثَّ ِمْنُهما رِجاالً كَِثيراً َونِساًء« كما أعلن الرسول الكريم 
الرجال«  »النساء شقائق  بكلمة موجزة:  المرأة  إنسانية 
كأنهّن  والطبائع  الخلق  في  وأمثالهم  نظائرهم  أي 
شققن منهم. وعلى ضوء ذلك أعطى اإلسالم المرأة حقاً 
جميع  في  ورسوله  اللّه  حرم  ما  بغير  مقيد  غير  كامالً 
الحق  فلها  والشخصية،  واالقتصادية  المدنية  التصرفات 
حق  ولها  مقداره،  عظم  مهما  المال  لحيازة  واألهلية 
العقار والكسب  اإلرث والهبة والوظيفة والدين وتملك 
تحوز  فيما  والتصرف  والمصالحة  والتقاضي  والتجارة 
وتملك من مال أياً كان نوعه، اتفاقاً وبيعاً وعتقاً وهبة 
ووصية »لِلرِّجاِل نَِصيٌب مّما اكْتََسبُوا، ولِلنِّساِء نَِصيٌب ِمّما 

اكْتََسبَْن«.
حق  علي  صريحاً  نصاً  الكريم  القرآن  نص  كما 
له  )الزوج(، ومساواتها  اختيار شريك حياتها  المرأة في 
في الحقوق والواجبات، وحّقها في الطالق متي توافرت 
ظروفه، كما أعطاها الدين االسالمي حق التعليم وطلبه 
والسعي لتحصيله، مثلها في ذلك مثل الرجل وذلك في 

قوله تعالي: »يَرْفَع اللّه ُ الذيَن آَمُنوا ِمْنُكم والذيَن أوتُوا 
الِعلم َدرَجات«.

كما حث القرآن الكريم المرأة والرجل على العمل، 
ولم يفرق بينهما، كل وما يخصه وحسب مقدرته، وذلك 
َعَملُكم   ُ اللّه  فََسيَري  اعملوا  »وقل  تعالي:  قوله  في 
َورَُسولَُه والُمْؤِمُنوَن«؛ فخصص الرجل بمسؤوليات فردية 
تثقل كاهله كاإلنفاق على المرأة ورعايتها والدفاع عنها، 
وترك لها إدارة شؤون البيت وتربية األطفال وغير ذلك 

من ضرورات الحياة.
فرفع اإلسالم من مستوى المرأة، ووهبها من القوة 
والنشاط ما هيأها لتسير نحو المثل العليا، وتكون في 
طليعة المربيات الناجحات في الحياة، مرتكزة في ذلك 
على دينها القويم وايمانها العظيم كما حثها على طلب 

العلم والمعرفة ونظم األمور.
ودعا إلى تحرير الرقيق وحذر من إساءة معاملتهم، 
واستقامت  العتق  فكثر  لتحريرهم،  كثيرة  أبواباً  وفتح 
أعطى  وقد  ورحمته،  اإلسالم  رفق  في  الرقيق  معاملة 
مثالً عملياً الرسول األمين عليه الصالة والسالم حين آخي 
بين عّمه حمزة وزيد مواله، وحين زوج زيداً ابنة عمته 

زينب.
الوحدة  أســاس  الجنس  وحــدة  ــالم  اإلس واعتبر 
العنصرية  مفهوم  اإلسالم  مجتمع  يعرف  فلم  اإلنسانية، 
والقومية، بل صهر اإلسالم ذلك كله وأقام منهجه الخالص، 
فارتقي الفرد وانتظمت شؤون االسرة، واسست الجماعة 
على قواعد صالحة تتضمن بقاءها ورقيها، وأقيم مجتمع 
ذو دعائم متينة من الحب واإلخاء والمساواة والتكافل 
واحدة  أسرة  لكأنّهم  حتى  والبر،  والرحمة  االجتماعي 
والجنسية،  القبلية  الفوارق  كل  أفرادها  بين  محيت 

وفوارق الشرف والسيادة الجاهلية.

العالقة  أراد بها اإلسالم إحكام  التي  الفضائل  ومن 
ما بين اإلنسان والخلق، وإحكام ما بين اإلنسان وخالقه، 
التقوى والتي جعلها المحور لكل الصفات الخيّرة،  هي 
الرحيب،  ملكها  في  كلها  الفضائل  تدور  التي  والفضيلة 
ولهذا وصف اللّه المتقين بأنّهم الذين تحلوا بالفضائل 
ِقبََل  ُوُجوَهُكم  تَُولُّوا  أن  الِبرَّ  »ليَس   : الحّقة  اإلنسانية 
واليوِم   ِ باللّه  آمَن  من  الِبرَّ  ولكنَّ  والَمْغرِب،  الَمْشرِِق 
علي  الماَل  وآتي  والنبييَن،  والكتاِب  والمالئكِة  اآلخِر، 
بيِل  السَّ وابَن  والمساكيَن  واليتاَمي  الُقربي  َذوي  ُحبِّه 
الزكاة،  وآتي  الصالة  وأقــاَم  الرِّقاِب،  وفي  والسائليَن 
البأساِء  في  والصابريَن  عاهُدوا،  إذا  ِبَعْهِدِهم  والُموفُوَن 
ُهُم  وأولئَك  َصَدقُوا  الذيَن  أولئَك  البأِس،  والّضراِء وحيَن 

الُمتُّقوَن«.
الصفات،  القرآن علي هذه  التقوى في  وال تقتصر 
التقوى؛  من  فالعدل  التالية:  الصفات  إليها  يضاف  بل 
قال اللّه تعالى: »اعِدلُوا ُهَو أقَرُب للتقوى«؛ والعفو من 
التقوى أيضاً، قال اللّه تعالى: »وأْن تَْعُفوا أقرُب للتقوى؛ 
والصدق في قوله تعالى: »يا أيُّها الذيَن آمُنوا اتُقوا اللّه 
قال  التقوى،  من  فرع  واألمانة  الصادقيَن«؛  مَع  وكُونُوا   َ
ربّه«،  اللّه  وليتق  أمانته،  اؤتمن  الذي  »فليؤد  تعالى: 
وإصالح ذات البيت مرتبط بها في قوله تعالى: »فاتُّقوا 
اللّه َ واصلُحوا ذاَت بينكم«، والكسب الحالل متصل بها 
وَذُروا  اللّه،  اتُّقوا  آمُنوا  الذين  أيُّها  »يا  تعالى:  قوله  في 
با، وهكذا عشرات الخصال الحميدة إنّما  ما بَقَي ِمَن الرِّ

هي وليدة التقوى.
وما من شك في أّن الذي يتقي ربه يحبه ويطيعه 
به  ينزل  عما  ويكف  ثوابه،  عليه  يستحق  ما  ويعمل 
وثراء من  نفس، وصالح عمل،  فيحيا في طهارة  عقابه، 
الخير والحق، وينفر من كل شر، ويتجافى عن كل رذيلة 

ونقيصة،
ولن يكون التقي إالّ كريماً شجاعاً عادالً أميناً عفيفاً 
من  مبرأ  فضيلة،  بكل  متحلياً  غيوراً  رحيماً  وفياً  صادقاً 
الجبن والبخل والفجور والغدر والكذب ومن كل رذيلة.

البناء االجتمايع يف الرشيعة

هل الحرام أصل الترشيع؟ 
)ويضع عنهم إرصهم(

أ.د/ سمير مراد

الحمد لله تعالى الذي خلقنا وبالعلم المحتف بالرحمة خصنا، وجعل لنا الحياة ميدان 
عمرانها وعمران اآلخرة معها، فكان ما يعلق بالدنيا ال حرام فيه إال ما حرمه الشرع، وما 
يعلق باآلخرة )الدين( ال طلب فيه إال ما طلبه الشرع، والحمد لله تعالى أن باب الحرام 
تمننا  أي:  منه(  جميعا  األرض  في  ما  لكم  )خلق  تعالى:  قال  واسع،  الحالل  وباب  ضيق، 

وتفضال وتعطفا.
وقال سبحانه: )كلوا من طيبات ما رزقناكم(، والحمد لله تعالى أن الطيب النافع هو 
الغالب من طعام وشراب ولباس ومال ومسكن وحيوان ونبات وغير ذلك، والخبيث الضار 
إصرهم  عنهم  ويضع  الخبائث  عليهم  ويحرم  الطيبات  لهم  )يحل  تعالى:  قال  القليل،  هو 

واألغالل التي كانت عليهم(، إذا صار عندنا أصالن:
األول: ما يطلب على وجه الدين والعبادة وال يتلقى أصالة إال من الشرع نصا أو معنى.
الثاني: ما يطلب تركه من الدنيا وال يثبت أيضا إال من الشرع نصا أو معنى. أقول: 
وهذان اإلطاران- الدين والدنيا- ليسا على مقاس واحد كما صوره البعض ممن ال يحسن 
علما، األمر الذي أوصلهم إلى تصنيف يشمل اإلطارين معا، فاشتبه عليهم أمر المطالب 
اإلطارين بال ضوابط لكل واحد،  القرينة: منع تخطي  الدنيوية وصارت  بالمناهي  الدينية 
حتى صار األمر أن المنع؛ أي التحريم أصل التشريع عند هؤالء، وهذا المشرب وإن سبق 
بعض هؤالء المعاصرين بعض السابقين بعيد، هو أصل باطل يخالف ما أوردناه من آيات 
تبين أن إطار التشريع )الدين(، قائم على طلب اإليجاد، وإطار الدنيا قائم على أصل الجواز 
والحالل واإلباحة، والمنع منه استثناء، فاألول؛ أي الدين، أصل كلي ثابت أصالة، والثاني إنما 
هو أصل بالتبع ال غير، أي أننا متعبدون بجزء الحظر الشرعي منه ال غير، ومن هنا ندرك أن 
مسالك المنع والحظر والتحريم والتبديع ومخالفة السنة إلى آخر هذه المصطلحات، أكثر 
من وقع فيها واقع من هذا الخلط الذي جعل فهمه هو؛ هو السياج للشرع وليس العكس.
ولو أن هؤالء جميعا تدبروا حقيقة الفرق بين اإلطارين ألدركوا أن ما وقعوا فيه إنما 
تعالى:  قال  األمر ألهله؛ كما  ترك  ولو  والتكفيريين،  الخوارج  إلى تشنج  أقرب  هو: تشنج 
)لعلمه الذين يستنبطونه منهم(، هذا وإن من أخطر ما يكون؛ حمل البعض الكليات -أعني 
أحكامها- على الجزئيات أو العكس، وهذا فيه إغفال للفرق بين حكم القضية والحمل عليه، 
اللباس،  الشراب،  الطعام،  األفعال،  األقوال،  على  الجزافية  األحكام  إطالق  نسمع  بتنا  ولذا 
الزينة... إلى آخر هذه المصطلحات؛ بأنها: حرام، بدعة، ضاللة، كفر، زندقة، نفاق… وحدث 
عن هذه المصطلحات وال حرج، بل عن السيل منها، وما ذاك إال لجهل في األصل والتصور، 

أو خطأ في التطبيق.. نسأل الله تعالى الهداية للجميع.

فوائد الحياة بسماحة
أن  اللين،  الهين  النفس  سمح  يستطيع   1-
السعادة وهناءة  أكبر قسط من  يغنم في حياته 
األوضــاع  مع  يتكيَّف  هذا  بخلقه  ألنه  العيش؛ 
غير  كانت  مهما  بسرعة،  واالجتماعية  الطبيعية 

مالئمة لما يحب.
بالرضى  المقادير  يستقبل  أن  يستطيع   2-

والتسليم، مهما كانت مكروهة للنفوس.
اللين،  الهين  النفس  سمح  يستطيع   3-
وثقة  له،  النَّاس  محبة  من  قسط  بأكبر  يظفر  أن 
ولين  والبشر  َماَحة  بالسَّ يعاملهم  ألنه  به؛  النَّاس 
فإذا  والنقائص،  السيئات  عن  والتغاضي  الجانب، 
النصح، كان في نصحه  الواجب إلى تقديم  دعاه 
وال  بالنصيحة،  يسر  هيًِّنا،  سمًحا  لـيًِّنا،  رفيًقا 
ت  الزالَّ ينشر  وال  الثغرات،  يسد  الفضيحة،  يريد 

والعثرات.
األمور  في  َماَحة  بالسَّ أيًضا  النَّاس  يعامل   4-
كان  اشترى  وإذا  سمًحا،  كان  باع  فإذا  المادية، 
كان  أعطى  وإذا  سمًحا،  كان  أخذ  وإذا  سمًحا، 
سمًحا، وإذا قضى ما عليه كان سمًحا، وإذا اقتضى 

ما له كان سمًحا.
-5 يجلب سمح النفس، الهيِّن الليِّن لنفسه، 
الخير الدنيوي بتسامحه؛ وذلك ألنَّ النَّاس يحبون 
المتسامح الهيِّن الليِّن، فيميلون إلى التعامل معه، 

فيكثر عليه الخير بكثرة محبيه والواثقين به.
لنفسه  الليِّن  الهيِّن  النفس  سمح  يجلب   6-
رضى الله تعالى والخير األخروي العظيم، ما ابتغى 

بسماحته رضوان الله عز وجل.
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إنها رياضة سباق ومنافسة سيارات في مسارات 
عامة ومحددة، يقود فيها سائق المركبة لتحقيق 
مجموعة نقاط بسرعة عالية، بهدف الوصول إليها 
أواًل، هذه المسابقة ومساراتها غير معروفة حتى يتم 
اإلعالن عن بدئها، بدأت هذه المسابقات عام 1907م، 
بطول 12000 كم من بكين إلى باريس، أما رالي مونتي 
كارلو بدأ فعليًا عام م1911م، حيث زادت شهرتها بعد 
الحرب العالمية الثانية في أوروبا، ليتم تنظيم راليات 
عند نهاية كل أسبوع، بتنظيم من نوادي محلية وما 
إلى ذلك، ومن ذلك الحين، وسباقات السيارات منتشرة 
حول العالم وتالقي إقبال كبير على ممارستها واالنخراط 
فيها، مما دعي منظميها إلى فرض شروط لها، واتخاذ 
إجراءات خاصة بمن يمارسها والمعدات التي يتم 
استخدامها فيها.

شروط سباق الرالي

في  المتسابقين  بها  ويلتزم  يتبعها  شروط  هنالك 
سباقات السيارات المعروفة بالرالي، وطاقم العمل الذي 
إلى  وماهيتها  الشروط  هذه  تقسيم  ويمكن  يرافقهم، 

التالي:
-قبيل انطالق الرالي: أي في نفس يوم انطالقته أو 
أن سيارته صالحة  التأكد من  المتسابق  قبل ذلك، على 
للسير، ويعني ذلك التأكد من عمل كل القطع األساسية 
غسيل  ومياه  المساحات  مثل  السباق  أثناء  والضرورية 
الزجاج األمامي لتمكن من متابعة السباق، كذلك عمل 
التفاصيل  من  وغيره  ممتلئ،  البنزين  خزان  اإلضــاءة، 

المهمة.
كتابة  فيها  يتم  الخطوة  هذه  للرالي:  -التسجيل 
وهو  تسليمه،  ثم  من  المسابقة  في  االشتراك  نموذج 
األمــور  من  وغيره  والتنازالت  التعويضات  يتضمن 
بأمان  السباق  لتأكد من خوض هذا  المهمة  والتفاصيل 

وضمان لكال الطرفين، المتسابق والمنظمون.
المتسابقين: وهو ما يتم عادة قبيل بدء  -اجتماع 
السباق بربع ساعة، بحيث يجتمع المتسابقون ألعالمهم 
للمتسابق  ويمكن  مثاًل،  التي طرأت  المستجدات  بأهم 

طرح األسئلة واالستفسار عما قد يهمه.
أرقامها،  السيارات بحسب  انطالقة  تكون  -البداية: 
السباق  انطالق  وساعة   ،6 هو  السيارة  رقم  كان  فلو 
الساعة  في   6 رقم  السيارة  ستنطلق  فعليه   9:00 هي 
به  الخاص  المرشد  مع  السيارة  تنطلق  وهكذا،   ،9.06
مسربة  حول  السائق  بإرشاد  يقوم  والذي   navigator
لنظام  يسمح  ما  وهو  سرعته،  ومقدار  يتجه  أين  وإلى 
تحقق أودو odometer؛ أي عداد المسافات من متابعة 

سير السيارات ومراقبة المسافات التي قطعتها.
-من نقطة تحقق أودو Odo: ويعني ذلك أنه ومن 
أو  السائق  لدى  المالحة  نظام  سيتمكن  النقطة  هذه 

إلى  الوصول  عليه  المتوجب  الوقت  مرشده من معرفة 
خط النهاية، وعليه يجب على السائق االلتزام بمساره، 
بمقدار  به  موصى  هو  مما  أعلى  سرعة  في  والقيادة 
5-%10 فقط، وبذلك سيتمكن السائق من تحقيق هدفه 
وتجنب أي عقوبات أيًضا، وعلى ذلك، االلتزام بالطريق، 
الفوز  طريق  هو  بالوقت  وااللتزام  بالمسار،  االلتزام 

بالرالي.
متوقفة  عربة  عن  عبارة  وهي  التفتيش:  -نقاط 
بغرض  السائق  فيها  يتوقف  السباق،  مسار  جانب  على 
التحقق من سالمته وسالمة مركبته، ويكون ذلك حسب 

اإلجراءات التالية:
وهي  المحسوب،  وقتها  ضمن  السيارة  كان  إذا 
ليست بحاجة ألية تحقق؛ فإن على السائق المرور من 
نقطة التفتيش، ولكن ليس عليه التوقف الكامل عندها، 

فقط عليه تخفيف سرعته.
من  بالقرب  المستطاع  بقدر  اليمين  على  التوقف 

نقطة التحقق.
لنقطة  السيارة  طاقم  أفــراد  أحد  خــروج  يمكن 
التفتيش، غالبًا يكون السائق، وذلك ألخذ ملصق الوقت 

أو ما يسمى بملصق نقطة التحقق.
-نهاية القسم: القسم هنا تعني وتدل على أن رالي 
السيارات يتم تقسيمه إلى عدة أقسام، ولدى نهاية كل 
قسم؛ يكون هناك إجراءات مختلفة لما يأتي بعده، أولها 
 ،odometer السيارة  في  المسافة  عداد  بتصفير  يكون 
ويجدر اإلشارة إلى أن نقاط التفتيش غير معروفة وهي 

مختلفة عن نقطة انتهاء القسم أيًضا.
-نهاية الرالي: ينتهي الرالي في نفس النقطة التي 
بدأ منها في غالب األمر، وعندها يتوجه السائق لنقطة 
عليه  ويضيف  عندها،  وقته  ليراجع  النهائية  التفتيش 
الوقت  احتساب  ليتم  إضافي،  وقت  من  إعطاؤه  تم  ما 
لظهور  االنتظار  ثم  السباق، من  المستغرق في  النهائي 

النتيجة النهائية.
أكثر  أو  ساعة  نصف  بعد  النتائج  تظهر  -النتائج: 
باقي  ومقابلة  االجتماع  الجيد  من  الرالي،  انتهاء  من 
مواعيدها،  القادمة،  السباقات  لمعرفة  المتنافسين 

واالشتراك فيها.

المعدات واإلجراءات

 األساسية لطاقم سباق الرالي

في  للمتسابقين  إلزامية  معدات  مجموعة  هنالك 
على  عالوة  عام،  بشكل  عملهم  وطاقم  السيارات،  رالي 

مجموعة إجراءات معينة، وهي كاآلتي:
يعني ضرورة  ذلك  والمحددة:  الموحدة  -المالبس 
معه،  الذي  العمل  وطاقم  للسائق  موحد  لباس  وجود 
هذا اللباس يجب أن يكون موافق لتعليمات وإرشادات 

االتحاد الدولي للسيارات، وهي من مثل أن يكون مقاوم 
الخوذة،  أقنعة،  قفازات،  من  أجزائه  بجميع  للحريق، 
يجب  كما  الرالي،  فترة  طوال  الداخلية،  األلبسة  وحتى 
يتم  ما  وهو  يميزهم،  ما  أو  الفريق  بعالمة  تزود  أن 
الزي،  هذا  وكمية  لعدد  بالنسبة  أما  بدونه،  الزي  رفض 
فكل عضو في الطاقم له 4 مجموعات، وثالثة لالختبار، 
والخوذة تتكون من سماعات الرأس والمايكروفون أيًضا، 

ليتمكن األعضاء من سماع بعضهم البعض.
تكمن  المنفصلة  االحتياط  قطع  االحتياط:  -قطع 
أهميتها في استبدال القطع المتضررة على الفور، حيث 
ليس هنالك وقت أو محال إلصالح أي ضرر خالل الرالي، 
لذلك من المهم حمل العديد من القطع المنفصلة من 

قبل طاقم السيارة لحدوث أي طارئ.
إطاران  العمل  طاقم  يحمل  احتياطيتان:  -عجلتان 
حال  في  السباق  خالل  للسيارة  مختلفين  نوعين  من 

الحاجة لذلك.
سيارة  فــي  يتواجد  الــحــريــق:  إطــفــاء  -نــظــام 
اليدوي،  فيها،  الحرائق  إلطفاء  نظامين  الرالي  سباق 
المقدمة  في  اليدوي  وضع  يتم  بحيث  واألتوماتيكي، 
مساعد  مقعد  بجانب  واألتوماتك  السائق،  مساعد  أمام 
السائق، والذي يحتوي على ثالثة كيلوغرامات من مادة 
في  المادة  ينشر  تنشيطه  عند  بحيث  الحريق،  مضاد 
أغلب الجزء األمامي من السيارة ومحركها، فاسًحا المجال 

أمام المتسابق وزميله للهرب.
تحديدها  تم  ما  وهي  والقواطع:  األمان  -أحزمة 
ووضعها من قبل االتحاد الدولي للسيارات وذلك للحفاظ 
حزام  إلى  تنقسم  السيارة،  راكبي  وسالمة  أمن  على 
أحزمة  المتسابقين،  من  األسفل  للجزء  حزام  لألكتاف، 
جانبية، ويتم فكها بشكل كامل من خالل مشبك أمان، 

وفي حال عدم عملها، القواطع متواجدة بهدف قطعها.
األنابيب  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو  -األنابيب: 
السيارة  في  توجد  كالقفص،  البعض  ببعضها  المتصلة 
زالت  ال  السيارة  أن  من  والتأكد  السائق  حماية  بهدف 
يسمح  ال  القفص،  تكسر  حال  ففي  للسباق،  صالحة 
للسيارة بإكمال الرالي، أما عن نوع هذه األنابيب فهي 

من الكروم.
أكتاف  يتم وضعه على  أداة  أو  -هانز: وهو جهاز 
السائق بحيث يكون متصل بخوذته مباشرة، ليقلل حركة 
رأسه ويحميه ويحمي رقبته من أية ارتطامات أو مخاطر.
على  ــواب  األب هذه  تقوم  الرصاص:  ضد  ــواب  -أب
عند  وذلك  القوية،  لالصطدامات  والتصدي  امتصاص 
تكون  ال  وهي  االنقالبات،  أو  للحوادث،  السيارة  تعرض 
في األبواب بشكل محدد؛ بل تكون بين المقعد والباب، 
والكيلفر  الكربون  من  طبقات  ست  من  تتكون  بحيث 
الجانبية مكون  النافذة  المقاوم للرصاص، كما أن زجاج 

من البولي كربونات بسمك ال يقل عن 4 ملميتر.

-وسادة المقعد: يمكن اختيار أكثر من حجم منها، 
حجم  أن  إذ  مقعده،  في  الراحة  على  السائق  لتساعد 

مقعده ووضعيته مهمة جًدا.
-الهاتف والوثائق: قد يحتاج مساعد السائق إلرسال 
رسالة لطاقم العمل، ومن ذلك استخدام هاتفه، ولذلك 
فإن وجود الهاتف وغيره من الورق والوثائق قد يكون 

ضروري في السيارة.

أشهر ابطال العالم في الرالي

ماكينان(  )تومي  والفنلندي  )شوماخر(،  األلماني 
سائق ميتسوبيشي الفائز باللقب العالمي خمس مرات 
)تشاك  والبريطاني  جرونهولم(،  )ماركوس  ومواطنه 
بيرنز(، واألسكتلندي )كولن ماكراي(، واإلسباني )كارلوس 

ساينس(.

أنواع سباقات الرالي

تتنوع سباقات الرالي عادة حسب الفئة التي تندرج 
تحتها، فهناك الراليات الممتازة التي يطلق عليها راليات 

الفئة األولى، وكذلك راليات الفئة ب والفئة ج، وهكذا.
كما تتنوع الراليات حسب الطرق والمسارات التي 

يستخدمها السائقون خالل المنافسات وهي:

-رالي الطرقات العامة والمفتوحة:

الطرقات  تستخدم  التي  الراليات  توجد  حيث 
العامة والمفتوحة للسير الطبيعي، ونجد أن بعض تلك 
أو  مبتلة  أو  الشتاء  فصل  أثناء  زلقة  تكون  الطروقات 
مكسوة بالثلوج، أو يلفها الضباب مما يشكل خطراً على 

السائقين.
ولعل أشهر أنواع تلك الراليات هي: “بطولة العالم 
للراليات، وتبلغ مراحلها 14 مرحلة.. رالي السويد.. رالي 
فنلندا.. رالي سافاري كينيا الذي يعد من أطول مراحل 
كارلو وسان  مونت  رالي  وأكثرها وعورة..  العالم  بطولة 

ريمو.. رالي األرجنتين وأستراليا.. رالي مونت كارلو«.
الصحراوية  الراليات  هي  الصحراوية:  -الراليات 
الطويلة التي تكسو أغلب طرقاتها الرمال، ويستخدم فيها 

السائقون سيارات الدفع الرباعي.
باريس  رالي  هو:  الراليات  تلك  أنواع  أشهر  ولعل 
قطع  المتسابقين  على  يتوجب  وفيه  الدولي-  -داكار 
والطرقات  المناطق  عن  وبعيدة  طويلة  مسافات 
ألف كيلو متر  المعروفة والمأهولة تمتد ألكثر من 11 
للسيارات..  صيانة  نقاط  وجود  مهمة  من  يصعب  مما 
تحدي  رالي  عليه  يُطلق  الذي  الدولي  اإلمــارات  رالي 
بطولة  الهادي..  والمحيط  آسيا  بطولة  رالي  الصحراء.. 
بطل األبطال للراليات والتي تُقام سنوياً في جزر الكناري 

اإلسبانية.

تكنولوجيا الطاقة النووية واستخدامها لخدمة البشرية
التعريف المعروف عن الطاقة النووية هو: 
الطاقة المنبعثة نتيجًة لتفاعل نووي، وتحديًدا 
من انشطار نووي أو اندماج نووي، ومن الناحية 
العملية، تستخدم الطاقة النووية وقوًدا مصنوًعا من 
اليورانيوم الُمستخرج من األرض والُمعالج إلنتاج 
البخار وبالتالي توليد الكهرباء.

الجدير بالذكر أن الطاقة النووية هي المصدر 
الوحيد الذي يمكنه توليد كميات كبيرة من الكهرباء 
– تُعرف بكهرباء الحمل األساسي – على نحٍو موثوق 
دون انبعاث أي غازات ضارة مثل غازات االحتباس 
الحراري.

إضافًة لذلك، تعّد الطاقة النووية من المصادر 
التي تقّل فيها بشّدة اآلثار البيئية سواًء على األرض 
أو الموارد الطبيعية، من بين جميع مصادر إنتاج 
الكهرباء األخرى.

آلية عمل الطاقة النووية

إن محطات الطاقة النووية تنتج الكهرباء بطريقٍة 
فالمحطات  التقليدية؛  الطاقة  كثيرًا لمحطات  مشابهة 
تحّول  التي  الحرارة  إلنتاج  مصدًرا  تستخدم  عمًوما 
المياه إلى بخار، ثم يّشغل ضغط البخار مولّد الكهرباء 

ثم تنتج الكهرباء.
ويكمن االختالف بين المحطات في نوع مصدر 
الحرارة؛ ففي محطات الوقود األحفوري يكون مصدر 
الحرارة من حرق الفحم أو النفط أو الغاز الطبيعي؛ أما 
األساسي  المصدر  يكون  النووية،  الطاقة  محطات  في 
عملية  عليه  يطلق  ما  أو  الذرات  انقسام  هو  للحرارة 

االنشطار النووي.
بدورها  التي  حرارة  النووية  المفاعالت  تُطلق 
تُنتج البخار؛ بعدها يقوم البخار بتدوير توربين متصل 
ينتج  بعدها  )المولّد(  يُسّمى  كهربائي  بمغناطيس 
المولّد الكهرباء.. وفي مفاعالت الماء المضغوط، يقي 
الضغط العالي الماء من الغليان في حاوية المفاعل، 
الذي يتكون  البخار  إلى مولد  الساخنة  المياه  وتنتقل 
الحرارة  هذه  وتُستخدم  صغيرة،  أنابيب  عدة  من 
إلى  تماًما(  )منفصلة  المياه  من  أخرى  دفعٍة  لتحويل 
بخار، وهذا هو البخار الذي يحرك التوربين؛ ثم يُضخ 
الماء من المفاعل إلى حاوية المفاعل إلعادة تسخينه؛ 
والبخار الذي يخرج من التوربين ينتقل إلى المكثف 
لتبريده، وبعد تكثيف البخار وتحّوله إلى ماء، ينتقل 

الماء إلى مولد البخار مرًة أخرى.

اليورانيوم

للمفاعالت  وقوًدا  الُمخصص  اليورانيوم  يُستخدم 
بكثرة  متوفر  مشع  طبيعي  عنصٌر  وهــو  النووية، 
وموجود في أغلب الصخور، وحين يضمحل اليورانيوم 
األرضية،  القشرة  داخل  حرارة  منه  تنتُج  يتحلل،  أو 
وبطريقٍة مشابهة تنتج الحرارة داخل المفاعل النووي.

االنشطار النووي

هو عملية انقسام نواة ذرة إلى قسمين؛ في كل 
ُحبيبة وقود نووي، توجد الماليين من نوى اليورانيوم؛ 
من  كبيرة  كمية  تنطلق  النوى،  هذه  تنقسم  وحين 
ينتج عن  ولكن معظمها  اإلشعاع،  بعضها من  الطاقة، 
الطاقة  هي  المنبثقة  الطاقة  وهذه  الحركية؛  الطاقة 
تُستخدم  والتي  المفاعل  داخل  الحرارة  تُصدر  التي 

إلنتاج البخار وبالتالي توليد الكهرباء. 

حقائق عالمية

موثوقًا  مصدًرا  للعالم  النووية  الطاقة  قدمت 
أكثر  واليوم توجد  عاًما،  يزيد عن ستين  لما  للكهرباء 
حول  بلًدا   30 من  أكثر  في  نووية  محطة   450 من 
إلى %10 من  ما يصل  المحطات  وتولّد هذه  العالم، 
أي  انبعاث  دون  العالم،  حول  الُمستهلكة  الكهرباء 

غازات ضارة.

حاليًا  تستكشف  الي  الدول  من  العديد  وهناك 
مع  خصوًصا  لديها،  سلمية  نووية  برامج  تطوير  خيار 
تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع نسبة القلق بشأن 

قضية تغيّر المناخ.

المناطق في محطة الطاقة النووية

ثالث  النموذجية  النووية  الطاقة  محطة  تضم 
مناطق رئيسية:

محطات الطاقة النووية: وتشمل حاوية المفاعل 
الخدمات  ومبنى  المفاعل،  احتواء  مبنى  قبة  داخل 
اإلضافية لغرفة التحكم الرئيسية، وأنظمة السالمة في 

حاالت الطوارئ، وحوض تخزين الوقود المستهلك.
منطقة التوربينات: وتشمل مبنى مولد التوربين 

الذي يضم كاًل من التوربين والمولد.
باقي المرافق والمعروفة أيًضا بالمناطق المساندة 
الكهربائية  التحويل  محطة  وتشمل  للمحطات: 
المسؤولة عن ربط المحطة بشبكة الكهرباء، وناقالت 

الطاقة والمبنى اإلداري، وغير ذلك من المعّدات.

دورة الوقود النووي

أن  قبل  دقيقة  تصنيع  لعملية  اليورانيوم  يخضع 
يصبح بالصورة المناسبة التي تسمح باستخدامه وقوًدا 
لتشغيل محطات الطاقة النووية، وتمر عملية التصنيع 

بخمس مراحل وهي كالتالي:
للوقود  الخام  المادة  »اليورانيوم«  يعد  التعدين: 
النووي ويستخرج من باطن األرض مثل الفحم والنفط، 
وتتواجد كميات هائلة منه في مختلف مناجم التعدين 
في نحو 20 دولة حول العالم، مع العلم بأن أكثر من 
التعدين  المستخرج من مناجم  اليورانيوم  ثلثي كمية 
متواجد في كازاخستان وكندا وأستراليا، يُستخرج خام 
اليورانيوم خالل عملية التعدين ثم يُنقل إلى المطاحن.

الطحن: في المطحنة، يُفصل اليورانيوم عن المواد 
تُستخدم  ثم  الحصى،  بحجم  ليصبح  ويُطحن  األخرى 
مواد كيميائية لتحليل اليورانيوم وتحويله إلى محلول 
سائل، وبعد أن يجف هذا المحلول، يتحول إلى أكسيد 
ولكن  الصفراء«  »الكعكة  يسمى  هيئة مسحوق  على 
صالحة  غير  تزال  ال  المرحلة  هذه  في  المادة  هذه 
لالستخدام في توليد الكهرباء، إذ تكون حالتها مشابهة 
بعد  األرض،  باطن  من  استخراجه  لحظة  النفط  لحالة 
ذلك توضع الكعكة الصفراء بحذر في براميل معدنية 

خاصة لنقلها إلى منشآت تحويل اليورانيوم.
التحويل: توجد شركات تقنية متخصصة لتشغيل 
عمليات  معظم  وتجري  اليورانيوم،  تحويل  منشآت 
وروسيا  وفرنسا  والصين  كندا  في  اليورانيوم  تحويل 
والواليات المتحدة األمريكية، علًما بأن هذه المنشآت 

تُشغل ضمن ضوابط عالمية رقابية صارمة.
وخالل عملية التحويل، يستخدم العلماء عمليات 
كيميائية لتحويل الكعكة الصفراء إلى غاز يطلق عليه 
سادس فلوريد اليورانيوم )UF6(، ثم يوضع في براميل 
أسطوانية خاصة، وعندما يبرد، يتحول إلى مادة صلبة 

تُنقل بعدها إلى منشأة التخصيب.
تحويل  منشآت  في  الحال  هو  كما  التخصيب: 
التي تشّغل  اليورانيوم، يوجد عدد محدود من الدول 
وفرنسا  الصين  ومنها  اليورانيوم  تخصيب  منشآت 
وألمانيا وهولندا وروسيا والمملكة المتحدة والواليات 

المتحدة األمريكية.
سادس  يحّول  اليورانيوم،  تخصيب  منشآت  وفي 
ويُرفع  غاز  إلى  مجدًدا   )UF6( اليورانيوم  فلوريد 
الوقود  في  لالستخدام  صالًحا  ليصبح  اليورانيوم  تركيز 
لالنتقال  التخزين  براميل  إلى  ويعاد  يبرد  ثم  النووي، 

إلى محطات التصنيع.
التصنيع: تعد أكثر من 12 دولة موطًنا لمنشآت 
التصنيع بما في ذلك جمهورية كوريا الجنوبية.. وخالل 
اليورانيوم  فلوريد  سادس  غاز  يُحول  التصنيع،  عملية 
 ،)UO2( إلى مسحوق ثاني أكسيد اليورانيوم )UF6(
ثم تعمل آلة مختصة على تحويل هذا المسحوق إلى 

حبيبات صغيرة تشابه في حجمها وشكلها ممحاة قلم 
خاصة  أفران  في  المسحوق  تسخين  يتم  ثم  رصاص، 
أكثر صالبة وذات  الحبيبات  يصبح صلبًا وتصبح  لكي 

أبعاد حادة ودقيقة جًدا.
معدنية  أنابيب  داخل  الحبيبات  توضع  بعدها 
العالية  الحرارة  ودرجات  الكيميائي  للتآكل  مقاومة 
السوائل  وآثار  المستمر  واالهتزاز  الثقيلة  واألوزان 
على  يطلق  مًعا،  تجميعها  وعند  الكيميائية،  والمواد 

هذه األنابيب مسمى »حزم أعمدة الوقود النووي«.

استخدامات أخرى للطاقة النووية

يمكن استخدام الطاقة النووية وتقنياتها في عدة 
والغذاء  الزراعة  مثل  الكهرباء،  توليد  بجانب  مجاالت 

والطب واستكشاف الفضاء وتحلية المياه.
اإلشعاع  المزارعون  يستخدم  والغذاء:  -الزراعة 
الضارة  الحشرات  لمنع  العالم  حول  دول  عدة  في 
المحاصيل  أعدادها وحماية  والتقليل من  التكاثر  من 
الزراعية، وبالتالي توفير كميات أكبر من الغذاء للعالم. 
ويعمل تعريض الطعام لإلشعاع )التشعيع( على 
ويعتبر  فيه  األخرى  الضارة  والكائنات  البكتيريا  قتل 
نوًعا من التعقيم، وذلك دون تحويل الطعام إلى غذاء 
وفي  للطعام،  الغذائية  القيمة  على  يؤثر  أن  أو  مشع 
الواقع يعد التشعيع السبيل الوحيد لقتل البكتيريا في 

األطعمة النيئة والمجمدة بطريقٍة فّعالة.
-الطب: توفر التقنيات النووية صوًرا لداخل جسم 
اإلنسان وتسهم في عالج بعض األمراض، فعلى سبيل 
المثال: تمكن األطباء وفًقا لألبحاث النووية من تحديد 
كمية اإلشعاع الالزمة بدقّة لقتل الخاليا السرطانية دون 

اإلضرار بالخاليا السليمة.
تعتبر  التي  السينية  باألشعة  التصوير  إلى  إضافًة 
استخداًما،  األكثر  الطبية  التشخيص  أدوات  أهم  من 
وهي تعتمد على اإلشعاع وتتيح لألطباء فرصة االطاّلع 

على جسم اإلنسان من الداخل.
لتعقيم  جاما  أشعة  المستشفيات  وتستخدم 
الُحقن  مثل:  قليلة  وبتكلفة  بأمان  الطبية  المعّدات 
وضمادات الحروق والقفازات المستخدمة في الجراحة 

وصمامات القلب.

النووية  التقنية  مّكنت  الفضاء:  -استكشاف 
تُستخدم  إذ  بدقة،  الفضاء  استكشاف  من  العلماء 
في  الكهرباء  لتوليد  البلوتونيوم  عن  الناتجة  الحرارة 
طيار  بدون  تعمل  التي  الفضائية  المركبات  مولّدات 

ويمكنها العمل لعدة سنوات.
وعلى مدى األعوام الخمسين األخيرة، استخدمت 
الستكشاف  النووية  الطاقة  تقنية  فضائية  بعثة   27
األمد  وطويل  موثوق  مصدر  فهي  الشمسي،  النظام 
الفضائية  المركبات  هذه  تشغيل  ويمكنها  للكهرباء، 

حتى أثناء تجولها في عمق الفضاء.
أن  النووية  الطاقة  معهد  مالحظات  في  وذُكر 
 1977 عام  أُطلقت  التي   1 فوياجر  الفضائية  المركبة 
لدراسة النظام الشمسي الخارجي، أنها ما زالت ترسل 

بيانات إلى يومنا هذا.
»مارس  الفضائية  المركبة  تعمل  لذلك،  إضافًة 
روفر« أو ما يطلق عليها »كيوريوسيتي« بمولّد للطاقة 
للمعدات  تسمح  كافية  طاقة  يوفر  الذي  النووية، 
المتطورة من جمع العينات وتحليلها وإرسال البيانات 
إبقاء  في  النووية  الطاقة  مولّد  ويساهم  األرض،  إلى 
أنظمة المركبة ضمن درجات الحرارة المطلوبة والالزمة 
الستكمال العمليات بفعالية على كوكب المريخ الذي 

يمتاز بدرجات حرارة منخفضة تحت الصفر.
-تحلية المياه: ورد عن الرابطة النووية العالمية 
العالم ال يملكون مياه صحية وآمنة  أن ُخمس سكان 
وهنا  المعدل،  هذا  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  للشرب، 

يأتي دور الطاقة النووية.
للتوضيح: تحلية المياه هي عملية إزالة الملح من 
مياه البحر المالحة لجعل الماء صالًحا للشرب، ولكن 
تتطلب هذه العملية كميات كبيرة من الطاقة، ويمكن 
للمنشآت النووية توفير الطاقة التي تحتاجها محطات 
التحلية لتوفير مياه عذبة صالحة للشرب، وعلى سبيل 
للطاقة  ديابلو(  )كانيون  محطة  استُخدمت  المثال، 
النووية في المناطق القاحلة بوالية كاليفورنيا الجنوبية 
في تشغيل محطة تحلية مياه قريبة تسهم في توفير 

إمدادات ماء موثوقة وآمنة للمنطقة.

رياضة سباق الرالي الخطيرة والممتعة
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منوعات 12

الدين  محيي  اليمني/  الباحث  ألطروحة  العلنية  المناقشة  تمت 

بجامعة  الجماهيري  واالتصال  والفلسفية  االجتماعية  العلوم  بكلية  الخالدي 

رسالته  عن  الدكتوراة  درجة  ومنح  االتحادية..  روسيا  في  الفدرالية  كازان 

الموسومة بــ« انتشار المخدرات بين السكان في اليمن: األسباب، الخصائص، 

بمنهجية  المناقشون  وأشاد  المخدرات(..  مكافحة  سياسة  استراتيجيات 

األجوبة  وإجادة  العرض  وحسن  البحث  ألبجديات  تناوله  وشمولية  الباحث 

وموضوعية الطرح، ونال استحسان وتهاني الجميع.

الدكتوراة للباحث/ 
محيي الدني الخالدي من روسيا

اسمها » طريٌق  االبتدائي  األول  الصف  اليابان تدرس مادة من  في 
إلى األخالق« يتعلم فيها التالميذ األخالق وحسن التعامل مع اآلخرين.. 
وال يوجد رسوب في الصفوف الثالثة األولى ألن الهدف هو التربية وغرس 
المفاهيم وبناء الشخصية، وليس التعليم والتلقين.. اليابانيون بالرغم أنهم 
المسؤوالن عن  العالم؛ ليس لديهم خدم، فاألب واألم  من أغنى شعوب 
البيت واألوالد.. األطفال اليابانيون ينظفون مدارسهم كل يوم لمدة ربع 
على  وحريص  متواضع  جيل  ظهور  إلى  أدى  مما  المدرسين،  مع  ساعة 
النظافة.. األطفال في المدارس يأخذون فرش أسنانهم المعقمة وينظفون 
منذ  على صحتهم  الحفاظ  فيتعلمون  األكل،  بعد  المدرسة  في  أسنانهم 

نعومة أظفارهم.
للتأكد  ساعة  بنصف  قبلهم  التالميذ  أكل  يأكلون  المدارس  مديرو 

من سالمته، ألنهم يعتبرون التالميذ مستقبل اليابان الذي يجب حمايته.. 

براتب من »٥٠٠٠$  مهندًسا صحيًا«   « اليابان يسمى  في  النظافة  عامل 

خطية  الختبارات  انتدابه  قبل  ويخضع  الشهر؛  في  أمريكي   $٨٠٠٠ إلى 

واألماكن  والمطاعم  القطارات  في  الجوال  استخدام  يمنع  وشفوية.. 

المغلقة، والمسمى في الجوال لوضعية الصامت هي كلمة »أخالق«.. إذا 

ذهبت إلى مطعم أو بوفية في اليابان ستالحظ أن كل واحد ال يأخذ من 

األكل إال قدر حاجته، وال يترك أحد أي أكل في صحنه. 

معدل تأخر القطارات في اليابان خالل العام هو ٧ ثوان في السنة، 

بدقة  والدقائق  الثواني  على  ويحرص  الوقت،  قيمة  يعرف  شعب  ألنه 

متناهية.

نظرة عىل اليابان

ِقطط الغابات ال تعيش في الغابات على اإلطالق وتُفضل البقاء 
في األماكن الرطبة.. صاحب أكبر عيون في العالم هو حيوان الحبَّار 
يعود  مما  غذائها  في  الَقوارِض  على  تعتمد  الغابات  ِقطط  العمالق.. 
لسانه  بإخراج  يقوم  أن  يستطيع  ال  التمساح  اإلنسان..  على  بالفائدة 
المقابر  ووضعها في  قديماً  تحنيطها  تمَّ  قد  الغابات  ِقطط  فمه..  من 
الواحدة  الروبيان يقع في رأسه.. عدد عضالت األُُذن  المصرية.. قلب 
للقط هي 32 عضلة.. الِقطط تنام كثيراُ، فقد يَِصل عدد ساعات نومها 
التي ال تستطيع  الوحيدة  الثدييات  اليوم..  إلى 18 ساعة في  من 16 
أربع  تمتلك  التي  الوحيدة  الحيوانات  هي  الفيلة  الفيَلة..  هي  القفز 
الفراشة  الصوتية..  فوق  الموجات  َسَماع  تستطيع  الِقطط  ــب..  ُركَ
وق الخاصة بها في أقدامها.. عيون معظم أنواع  تمتلك ُمستقبالت التذُّ
السرطانات تقع في نهايات سيقانها.. الِحرباء تستطيع الرؤية باتجاهين 
بشكل  التحرك  تستطيع  عيونها  وذلك ألن  ذاته،  الوقت  في  مختلفين 

ُمستقل.. جسم دودة األرض ُمغطى بالكامل بُمستقبالت التذوق.

معلومات من عالم الحيوانات

الثالثة:  البيضاء  السموم  عن  ابتعد   -
تجنبها  األبيض،  والدقيق  والسكر  الملح 
من  قلل  بالتأكيد،  مضره  فهي  اإلمكان؛  قدر 
الملح اإلمكان، واستعض عن السكر بالعسل، 

واستخدم الدقيق األسمر بدل األبيض.
- مضغ الخضار جيدا: إن مضغ الطعام 
الكيماوية  المواد  نسبة  من  يزيد  جيدا 
المكافحة للسرطان التي تطلقها الخضراوات، 

مثل: البروكلي والملفوف والقرنبيط.
لمدة  اليومي  المشي  يوميًا:  -المشي 
إمكانية  من  يقلل  ساعة  أو  ساعة  نصف 
 ،%  18 بنسبة  السرطان  بمرض  اإلصــابــة 

غرامات  كيلو   3 من  التخلص  على  ويساعد 
تقريبا في السنة، ويحافظ على قوام الجسم.

تناول  يفضل  اللوز:  تناول  من  -اإلكثار 
الشعور  وعند  اليومية،  الوجبات  بين  اللوز 
التي  المغذية  بالعناصر  غنية  فهي  بالجوع؛ 

قد يفتقر لها النظام الغذائي اليومي.
القهوة: ضع نصف  القرفة على  -إضافة 
القهوة  القرفة في فنجان  ملعقة صغيرة من 
مستويات  خفض  في  يسهم  حيث  اليومي؛ 
على  الجسم  ويساعد  الدم،  في  الكولسترول 
وبالتالي  أكثر؛  بفاعلية  االنسولين  استخدام 
داوموا  إذا  السكري  لمرضى  جدا  مفيد  فهو 

عليه.
من  بد  ال  والسرعة:  للعجلة  داعي  -ال 
اليومية  باألعمال  القيام  عند  الوقت  أخذ 

لتفادي التعرض الرتفاع ضغط الدم.
الحبة  -أضف نصف ملعقة صغيرة من 
السوداء إلى كوب لبن الزبادي خالي الدسم 

وتناول ذلك يوميا إن أمكن.
والفواكه:  الخضار  من  يومية  -حصص 
احرص على تناول الخضار والفواكه بمعدل 3 
حصص يومية؛ فباإلمكان أن تخفف من خطر 

اإلصابة بالنوبة القلبية بنسبة 70 %.
-الثوم صيدلية عجيبة يقي من كثير من 

الطبيعية  األدوية  أعجب  من  الثوم  األمراض: 
استعماله  بعد  ولكن  ــراض،  األم من  لكثير 
مثل  الخضراء  الخضروات  من  شيء  امضغ 
فمك  ونظف  رائحته،  تزول  حتى  البقدونس 

قبل الذهاب للمسجد.
المضادات  حيوي:  مضاد  أفضل  -المر 
الحيوية الكيماوية مضرة جدا إذا أكثرت من 
حيوي،  كمضاد  مفيد  المر  ولكن  استعمالها، 
مضار  أي  له  وليس  كثيرة،  أخرى  فوائد  وله 
حيوي،  كمضاد  الحاجة  عند  فاستخدموه 
التداوي  ومحالت  العطارين  عند  تجدوه 

باألعشاب.

ــح  ــصــائ ن
ــة  ــيـ ــبـ طـ

هامة

التافوين 
الحجر  أو  الجرانيت  من  تكوينات  عن  عبارة 

التجوية  ناتجة عن  الرملي  الجيري  الحجر  أو  الرملي 
شكل  على  التجوية  باسم  غالبًا  المعروفة  الملحية 

قرص العسل.
يحدث عندما يتجمع الملح على سطح الصخور 
أو  المحيط  أمواج  طريق  عن  عادًة  للنفاذ،  القابلة 

الرياح، ومع تبخر المياه المالحة.

نوع من الطيور التي وجدت في وسط أوراسيا، من الطيور المهاجرة، حيث أن 
طيور غرب أوراسيا يقضون فصل الشتاء في أفريقيا؛ بينما طيور آسيا ومنغوليا والصين 
يقضون فصل الشتاء في شبه القارة الهندية.. هو طائر مهم رمزياً في الثقافة بشمال 
الهند.. لديه عنق طويل أبيض به شريط أسود يمتد إلى أسفل على الصدر.. ريش 
طيور الرهو شاحب اللون رمادي مزرق، العيون باللون البرتقالي المحمر، والمنقار 
تقريبا  تمييزها  يمكن  ال  واإلناث  الذكور  األسود،  باللون  والقدمين  والساقين  قصير، 
على الرغم من أن الذكور تميل إلى أن تكون أكبر قليالً، الصغار تكون بلون رمادي 

شاحب، مع الرؤوس بيضاء تقريباً.
شهر  أواخر  في  العالم،  في  الهجرات  أصعب  من  بواحدة  تقوم  الرهو  طيور 
أغسطس حتى سبتمبر، يجتمعون في قطعان تصل إلى 400 طائر يقومون باالستعداد 
والرقبة  رؤوسهم  مع  يطيرون  جنوباً،  هجرتها  رحلة  خالل  الشتاء،  لمجموعة  لرحلة 
مباشرة إلى األمام والقدمين والساقين مباشرة وراء لتصل إلى ارتفاعات كبيرة.. طيور 
الرهو طول رحلتهم الشاقة يقومون بعبور جبال الهيمااليا للوصول إلى الهند في فصل 

الشتاء، يموت الكثير من التعب والجوع واالفتراس من النسور الذهبية.

طيور الرهو المهاجرة


