
إضـاءة

 26 الثورة  وحــدة  تجسدت  لقد 

تواصل  فــي  أكتوبر  و14  سبتمبر 

األعداء،  باندحار  وتأكدت  انتصاراتها، 

من  الثالثين  في  المستعمر  وخــروج 

الباسلة  نوفمبر عام 1967م، من عدن 

التي ظلت محطة ألطماع المستعمرين، 

قبضة  فيه  اشتدت  الذي  الوقت  في 

العاصمة  محاصرة  في  الثورة  أعــداء 

صنعاء لمدة سبعين يوًما؛ ولكن رجاٌل 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه دحروا ذلك 

الحصار في ملحمة بطولية خالدة قدم 

فيها شعبنا كوكبة من الشهداء األبرار.

الزعيم الشهيد/ عيل عبدالله صالح

١٤ أكتوبر ١٩٩٣م
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أهداف
26 سبتمرب

1962م

االفتتاحية
أ/ عمر الشلحبقلم رئيس التحرير

السالح البيولوجي خطر داهم 
وتكنولوجيا قديمة قاتلة متجددة

السويد: يمنيون يشهرون
 المنظمة السويدية 

اليمنية للحقوق والحريات

أكاديميون يف آداب تعز قسم 
الجغرافيا ونظم المعلومات يحتفون 

بثوريت سبتمرب وأكتوبر

»رسطان الدماغ«
تصنيفاته، أنواعه، 

أعراضه، وعوامل 
الخطر

نعمة
 الوطن 

ال نظري لها

اإلخالص يف التعليم 
ريادة يف بناء 
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10عالم الميتافريس وكواليس المستقبل اآليل المدهش

أعيادنا الوطنية تعاتبنا وتحيينا
بالشعب  االستخفاف  في  وتتمادى  يوم،  بعد  يوًما  المليشيات  تتغول 
واستغالله وتسخير أبنائه لتحقيق غاياتها ومآرب أسيادها، مستخدمة كل وسائل 
واالحتيال  والتغرير  اإلعالمي،  والتظليل  والمعنوي،  والمادي  النفسي  اإلرهاب 
التفاوض  لجهود  وبالنسبة  والــدوران،  واللف  والمراوغة  والدهقنة  والكهانة 
والحرب  والسالم”  “الهدنة  أما  هار،  جرف  شفا  على  فهي  والحوار  والتقارب 
الوقائع  الغموض كثير من  اليمن دالالتهما ومعانيهما، ويكتنف  فقد فقدا في 
والمتغيرات؛ إال أن المؤكد بأن القوى الظالمية من خارج الحدود تسند وتدعم 
الدولي  العام  الرأي  أمام  الشعب  حق  في  جرائمها  على  وتغطي  المليشيات 
للحقوق  المستمرة  و«االنتهاكات  والجور  للظلم  الرافضة  اإلنسانية  والقوى 

والحريات والمتجاوزة للقيم واألخالق اإلنسانية«.
وهذا يعني أن تقرير المصير بيد الشعب وحده وال سواه، فال أمل حقيقي 
بالقوى اإلقليمية والدولية أن تعالج اإلشكاليات وتبلسم الجراح أو تستشعر آمال 
وطموحات واحتياج المواطنين، وكل ما يهمها تحقيق مصالحها وضمان وجود 
عناصر وجماعات ومكونات خادمة مطيعة موالية لها، ُسخرة لتحقيق مكاسبها 
وغاياتها، بعيدة كل البعد عن تحقيق المصالح الوطنية وتقديم الخدمات الالزمة 
والضرورية للشعب؛ بدليل المجريات السياسية والعسكرية والمد والجزر في 
التعامل  في  المزدوجة  والمعايير  والمواقف  والتصريحات  الميداني  العمل 
والتقاتل  والصراع  والتخريب  الفوضى  من  عاًما  عشر  إلحدى  المستجدات  مع 
والتآكل والتردي والضياع في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر، والتراجع التنموي 

واالستراتيجي لعشرات السنين جراء الفوضى والحرب وآثارهما المدمرة.
قد يتساءل البعض كيف يمكن للشعب أن يقرر مصيره بيده؟! فالجواب 
بسيط للغاية٬ وهو عبارة عن إجراءات تحتاج إرادة صلبة وعزيمة قوية وصدق 
مع النفس والمجتمع، واستشعار روح االنتماء الحقيقي للوطن، وضرورة الدفاع 

عنه وحتمية حماية األطفال والنساء والشيوخ والممتلكات العامة والخاصة.
إن العمل الفردي ال يجدي، لكن العمل الجماعي تأثيره وفعالياته تلمس 
رأينا  الفعالية واألثر..  بالغ  له  القدر، وسيكون  له  أول وهلة، وسيستجيب  من 
مواكب من المواطنين خدعوا وغرر بهم في ٢٠١١م ليكونوا آلة تخريب للوطن 
ووسيلة فوضى عارمة أدق ما يوصف حالها بــ »كفران النعم« وامتداد لألشقياء 
من األسالف الذين دعوا الله أن يباعد لهم األسفار ويبدلهم عن جناتهم فيافي 
التكفير  وقفار وأثل وشيء من سدر قليل.. يجب على كل أولئك قبل غيرهم 
عن ذنوبهم أمام الله في حق الشعب؛ يخرجوا في اعتصامات مفتوحة؛ معلنين 
الشمس  من  مغطاة  وبصدور  سلمية  ساحات  في  المشروعة  بمطالبهم  للكون 
والهواء ال عارية، ألن المظالم اليوم ثقيلة ال سابق لها، واالستبداد منقطع النظير، 
واالنتهاكات فاقت حد االحتمال، واالعتداءات الفردية والجمعية فضيعة متكررة، 
المشروعة  غير  الجبايات  وسيف  مستمرة،  والعامة  الخاصة  األمالك  ومصادرة 
صقيال مشهوًرا على رقاب الجميع، فمتى ستتحرك النخوة والحمية للدفاع عن 
وإغاثة  المظلوم  ونصرة  الظلم  ودفع  بالحق  والمطالبة  العرض  وصون  األرض 

الملهوف، وجبر الثكالى واألرامل واأليتام ومعالجة جرحى القلوب واألبدان؟!
السالح موجود في كل بيت، وال أظن أن الصداء قد طاله أو أعطبه، فليشمر 
مبادئ  عن  الدفاع  لمعسكرات  والتوجه  والتضحية،  الجد  سواعد  عن  الشرفاء 
الجمهورية والوحدة والثورة السبتمبرية األكتوبرية، وااللتحاق بركب المرابطين 
في ميادين الشرف الستعادة الدولة وحماية الوطن من القوى الظالمية واألشرار 

وشياطين البشر وطواغيت الكهنوت وأذيال األعداء وأصابع وخاليا التخريب.
ال عذر ألحد، »إما الحياة بكرامة أو الموت بشرف« عبارة تأريخية رددها 
األبطال في الثاني من ديسمبر ٢٠١٧م واستعادوا الروح الثورية اليمنية األصيلة 
بعد أن استنفدت كل وسائل وُسُبل السالم مع العدوانيين الداخلي والخارجي؛ 
ولكل موقف شريف نبيل ثمنه؛ فقد بذلوا أرواحهم في سبيل الحق؛ راسمين 
خارطة طريق لكل الشرفاء والنبالء والوطنيين، وضاربين أروع األمثلة في الوفاء 
مكاسب  في  والمماكسة«  »اإلغــراءات  ورفض  والقيم  المبادئ  على  والثبات 

الشعب ومنجزات الوطن.
العالم منشغل بنفسه ومشاكله ومصالحه؛ وال تحرق النار إال رجل واطيها، 
العادلة  والوطن«  الشعب  عن  »الدفاع  بقضية  وآمنوا حقيقة  ربكم،  بالله  ثقوا 
بوسائلها  الثورة  غير  خيار  فال  الجديد؛  واالستعمار  الكهنوتي  االستبداد  من 
المعروفة والمستجدة، وصقل أهداف ثورة ٢٦ سبتمبر و١٤ أكتوبر من جديد، 
وطي صفحة الظلم والقهر والفقر والجهل والجوع والمرض والطبقية والساللية 

والمذهبية والمناطقية والمحسوبية واالستغالل واالستخدام واالستعباد لألبد.
والدولة  والسالم”  والرحمة  “العدل  ودين  ورسوله  الله  استعادة  علينا 
بالحق والله معنا، تحيا  السيف والقلم، مًعا  الجدد بحد  اللصوص  والوطن من 

الجمهورية اليمنية، وال نامت أعين الجبناء.

صحيفة سياسية إخبارية توعوية

لتصحيحا

١- التحــرر مــن االســتبداد واالســتعامر ومخلفاتهــا وإقامــة حكــم جمهــوري 
عــادل وإزالــة الفــوارق واالمتيــازات بــن الطبقــات.

٢- 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 ٤- إنش
ــف. ــالم الحني االس

5- العمــل عــى تحقيــق الوحــدة الوطنيــة يف نطــاق الوحــدة العربيــة 
الشاملة.

ــة والتمســك  ــم املتحــدة واملنظــامت الدولي ــق االم ٦- إحــرام مواثي
مببــدأ الحيــاد االيجــايب وعــدم االنحيــاز والعمــل عــى إقــرار الســالم 

العاملــي وتدعيــم مبــدأ التعايــش الســلمي بــن األمــم.

11 رياضة وفن وأسلوب »وينج تشون« القتايل
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السويد: يمنيون يشهرون
 المنظمة السويدية اليمنية للحقوق والحريات

سبتمرب حدث خالد وثورة حقيقية 

تعد ثورة 26 من سبتمبر من أنبل الثورات في التاريخ الحديث وأكثرها أهمية ونجاعة 
قياسا لما كانت عليه أوضاع البالد االقتصادية والسياسية واالجتماعية وما تطورت إليه جميع 

جوانب الحياة الحًقا.
المرحلة  تلك  من خالله  أدرك  بعمر  السابق  الجيل  من  اليوم  القليل جدا  بقي  ربما 
للتعذيب  وتعرضوا  المعتقالت  تجارب  خاضوا  ونضال،  وعلم  أدب  رجال  ومنهم  البائسة 

ومنهم من نجا لحكمة إلهية من مقصلة اإلعدام.
لقد كانت هناك ألف ألف قضية وآالف المشاكل والمسببات والكثير من البديهيات 
ثوار فجر ٢٦ سبتمبر حجم  استشعر  لذا  الثورة،  تفجير هذه  اليمن  أحرار  استدعت  التي 
ينتزع  يكاد  الناس؛ مثل كابوس  الدين جاثمة على صدور  رأوا أسرة حميد  المأساة؛ حين 
بترتيب  البدء  إال  أمامهم  يكن  فلم  جائعة،  وبطون  عارية  أجساد  سوى  يبقي  وال  األرواح 
األدوات التي من خاللها اخترقوا هذا الجدار بعد أن اعتقدت اإلمامة أنها فوق كل األفكار 

واألقدار.
الخالدة،  السبتمبرية  للثورة  الــ 60  بالذكرى  االحتفال  اليوم هناك من يستكثر علينا 
بحجة أنها ثورة اآلباء واألجداد وأنها ال تعنينا ال من بعيد وال من قريب، وإننا لم نشارك 
فيها ولم نكن جزًءا من أحداثها، متناسيا أننا جيل تلك الثورة التي نعمنا بخيراتها ومنجزاتها 

العظيمة ومكاسبها في مختلف المجاالت السياسية والتنموية والثقافية واالجتماعية.
هؤالء الذين يقللون من عظمة تلك اإلنجازات وما تحقق من أهداف الثورة الخالدة 

بعد ستة عقود، معللين ذلك بأن النظام اإلمامي عاد بصورة أسوأ مما كان قبل الثورة.
فوق ذلك نجد أن كل فصيل سياسي بدأ يصطنع له أيام ومناسبات وأعياد، يحتفل بها 
ويتنكر للثورة المجيدة، فقط الهدف منها االجهاز على ما تبقى من تلك المنجزات الناصعة 
ومحو ذاكرة األجيال من ألق وشعاع سبتمبر وتصفية حسابات مع الثورة والجمهورية، وما 
بصورة  الماضية،  العقود  طيلة  العام  الشعبي  المؤتمر  قيادة حزب  في ظل  الوطن  أنجزه 

مخجلة تنم عن جهل واضطراب فكري بسبب رواسب علقت وقراءات خاطئة.
اليمنية، وأن  الوطنية  الحركة  لنضاالت  امتداد  ثورة سبتمبر  أن  تناسوا وأغفلوا  هؤالء 
مهمة تطبيق أهداف مبادئ هذه الحركة مسؤولية جميع أبناء اليمن المؤمنين بهذه الثورة 

التي حررت اليمنيين من الطغيان والظلم والفقر والجهل والكهنوت.
فالثورات في  تنجز جميع شعاراتها وأهدافها،  أن  ثورة تستطيع  أنه ال توجد  صحيح 
ترتبط  تغيير  تنتصر هنا وتنكسر هناك، فهي مرحلة  واقع وتحديات  تتعاطى مع  التاريخ 
كالثورة  عديدة  أمثلة  وهناك  الواقع،  أرض  على  كاملة  تجسيدها  يمكن  ال  والرؤى  برؤية 
أمور  في  نجحت  االشتراكية،  والمنظومة  السوفيتي  االتحاد  وقيام  روسيا  في  البلشفية 
الراحل  الزعيم  ثورة  العربي  وطننا  وفي  الصين،  في  ماو  ثورة  مثلها  أخرى،  في  وأخفقت 
جمال عبد الناصر في مصر عام 1952م، والعراق وسوريا وليبيا، وحركات إصالحية أخرى أقل 
من ثورة، مثل ما جرى في المغرب على يد الملك محمد الخامس الذي يلقبه المغاربة بطل 
االستقالل بعد عودته من منفاه االجباري في مدغشقر، كذلك ما قام به الرئيس التونسي 

الراحل بورقيبة من نيل االستقالل واإلصالحات المجتمعية وتعزيز مكانة المرأة.
وسط هذا المناخ العربي والدولي ولدت ثورة ٢٦ سبتمبر فكيف يمكن أن تكون أفضل 
من تلك الثورات والحركات، فالمحيط اإلقليمي والصراعات كان لها بال شك تأثير على الوضع 
اليمني، إال إذا تم القياس بما كان عليه حال اليمن وشعبها الذي كان يعيش في مجاهل 
التاريخ أو خارج العصر بقرون؛ فريسة لثالوث الفقر والجهل والمرض، مضافا إليها العزلة 
التي جعلت من اليمن شيئا غير معلوم، فبهذا؛ فإن ثورة 26 سبتمبر الخالدة ستتفوق على 
غيرها من الثورات بما حققته من االنعتاق واالنتقال باليمن وشعبها بما يوازي قرون في 

حسابات الزمن والتنمية.
صحيح جدا أن تغييرات حصلت في قمة السلطة اليمنية منذ سبتمبر، ولكن الثورة 
تواصلت بزخمها في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح رحمه الله، ومنذ العام ٧٨م 
تحقق استقرار سياسي نسبي في قمة السلطة، انتهت معه ظاهرة االنقالبات واالغتياالت، 
شهد  فقد  واإلمكانات،  الموارد  شحة  رغم  المجاالت  كل  في  التنمية  نحو  اليمن  واتجه 
والطرقات  التعليم  في  والبناء  التغير  فترة  مثل  صالح  علي  الرئيس  عهد  أن  منصف  كل 
الدولية  الساحة  الوطن بشكل الئق على  والصحة والمواصالت والبعثات، وتكريس صورة 
والعربية، من الطبيعي أن تواجه الثورة تحديات وصعاب وتآمر واختالالت، واليمن جزء من 
إقليم يعج بالصراع والتناحر، ولم تكن اليمن سويسرا وال كندا ولكن مقارنة بالوضع في عهد 

حميد الدين ال يمكن ألي منصف أن يضعهما في كفتي ميزان متساويتان.
تحققت  فقد  الوطن  من  الجنوبي  الشطر  في  اإلخوة  مع  الوحدة  تحقيق  إعادة  أما 
عليه  أجمع  نبيال  فكانت هدفا  واجهتها،  التي  االشكاالت  واقع معاش، رغم كل  وأصبحت 

عموم الشعب اليمني من الشمال والجنوب.

هناك الكثير من التساؤالت التعجيزية التي تحمل معها مساحة من التناقض، وهناك 
من يحاول أن يقلل من قدرات الجيش الوطني المنجز القوي الذي يحسب للرئيس صالح 

وعهده، جيشا وطنيا قويا مجهزا بالسالح ولم يؤذ شعبه أبدا.
أما مسألة أين ذهب هذا الجيش وكيف ترك رئيسه وحيدا في بيته فالرئيس كان خارج 
الحكم ومجرد زعيم حزب سياسي والمسؤولية يتحملها الذين تسلموا الحكم بعده في ضل 
مبادرة خليجية ودعم دولي، لم يكن عهد الرئيس الصالح ورديا لكنه كان األفضل واألنصع 
في تاريخ اليمن الحديث، وال يمكن فصل اليمن عن محيطها بحيث بقيت وال زالت تؤثر 

وتتأثر به، وهذه طبيعة السياسة.
فماذا تقول عما جرى في مصر وسيطرة تيار اإلسالم السياسي على دول عدة بفعل 

غض الطرف من قبل قوى دولية وظروف معروفة أدت إلى انتكاسة اليمن.
نتذكر جيدا أن الرئيس صالح كان طلب أكثر من مرة التنحي، ولكن القيادات السياسية 
في البلد هي من طلبت التجديد لعهدته تلك الفترات وعن طريق تصويت وقبول شعبي 

واضح سعيًا وراء االستقرار واستمرار التنمية.
من  حدث  ما  على  يكذب  ال  عيان  وشاهد  خالدة  تالها  وما  سبتمبر  ثورة  منجزات 
في  السلطة  وتداول  للحريات  مساحة  هناك  فكان  المجاالت؛  كافة  في  جذرية  متغيرات 
الحكومة شملت قيادات من كل أطياف الشعب وتعززت حقوق اإلنسان فلم يسجن يمني 
بسبب رايه أو معتقده وكانت هناك صحافة تنتقد وكانت هناك مشاركة واسعة في الحكم 
وكانت هناك محاكم ونيابات واضحة وأطر وقوانين ومرجعيات تضمن حق الجميع.. ومثلما 
قال عجوز يمني قبل سنوات وبعد أن رأى العجب العجاب من خالئف بيت حميد الدين 

وجرائم الحوثي )رب يوم شكوت منه؛ فلما صرت إلى غيره بكيت عليه(.

د/ طه حسين الهمداني

والناشطات  اليمنيين  والناشطين  المهتمين  أشهر مجموعة من 
والوضع  اليمني  بالشأن  تعني  السويد،  دولة  في  جديدة  منظمة 
السويدية  »المنظمة  اسم  والتي حملت  البالد  في  الحالي  اإلنساني 

اليمنية للحقوق والحريات«.
هذا وقد جاء حفل اإلشهار يوم االثنين 26 سبتمبر 2022 الذي 
يصادف الذكرى الـ60 لقيام الثورة اليمنية الخالدة، بحضور ناشطين 

سويديين وعرب.
في الحفل تم توضيح األهداف من إنشاء وإشهار هذه المنظمة 
أبناء  معاناة  ورفع  والحريات  الحقوق  تتضمن  التي  واهتماماتها 

الشعب اليمني ومواجهة آلة الحرب والصراع الدائر.
فيها  أوضح  كلمة  ألقى  الجعدبي  فؤاد  األستاذ  المنظمة  رئيس 
على  عازمون  وأنهم  معنوية  دالالت  له  اإلشهار  لحفل  التوقيت  أن 
التوقف أمام العديد من المشكالت واالنتهاكات والتجاوزات المريعة 

واالقتتال الدائر والفوضى العارمة التي أنهكت اليمن.
وواسعة  متنوعة  اهتمامات  للمنظمة  أن  كلمته  في  وأضاف: 
وقد  اإلنسانية،  والمساعدات  والبيئة  والحريات  الحقوق  مجال  في 

استلهمت أهدافها من المواثيق والمعاهدات الدولية.
رئيس  ونائب  ناشطة  الجعدبي  منار  األستاذة  قالت  من جهتها 
المنظمة في كلمتها بأنها ممتنة لجميع المشاركين على قدرتهم على 

المشاركة ورغبتهم في ذلك.
بحقوق  تتعلق  بحته  إنسانية  المنظمة  أهداف  أن  إلى  مشيرة 
المرأة والطفل واألفراد عموما للدفاع عنهم من االنتهاكات والتجاوزات 
غير المسؤولة ووضع مبادئ توجيهية للمساواة في المجتمع، وإعادة 

ثقافة المصالحة والتسامح الوطني ووقف العنف.
بضرورة  للتوعية  دراســات  بإجراء  ستقوم  المنظمة  أن  كما 
المصالحة، ورصد الحقوق وتقديم المساعدة القانونية وعقد دورات 

تدريبية في مواجهة إدارة الصراع، ودورات تأهيلية وندوات.
المحلية  المنظمات  مع  وشراكة  عالقة  إقامة  إلى  باإلضافة 
الوسائل  بكافة  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  وردع  والدولية  واإلقليمية 

القانونية.
عام  أمين  عمر،  أحمد  وليد  األستاذ  ذهب  السياق  ذات  في 
المنظمة إلى توضيح الكارثة اإلنسانية التي خلفتها الحرب والصراع 
والسياسي  والصحي  واالجتماعي  الثقافي  المستوى  على  اليمن  في 
لالستخدام  الصالحة  والمياه  الغذائي  األمن  وغياب  والعسكري 
والجانب الطبي، وما يتعرض له األطفال والنساء على وجه الخصوص 
أفقد  الذي  والنزوح  التجنيد  في  واستغالل  وقتل  تهجير وسجن  من 

كثير من العوائل االستقرار. 
مشيرا إلى أن المسؤولية اإلنسانية تقتضي من الجميع التطوع 
كافة  معالجة  في  والفاعلة  الجادة  والمشاركة  المجتمع،  في خدمة 
للممتلكات  والنهب  والسلب  والحريات  للحقوق  االنتهاك  قضايا 

الخاصة والعامة من قبل مليشيات استمرأت الشر، وانتهجت وسائل 
البغي والجور، وسلكت دروب التخريب والتشطير والتعدي والظلم 

والعدوان.
أما الباحثة والناشطة السويدية آنا السكندرا وهي نائب رئيس 
اللجنة اإلعالمية في المنظمة فقد أبدت سعادتها للمشاركة الفاعلة 
في هذه المنظمة التي سوف تسعى جاهدة من أجل منح اإلنسان 
والحرية  الديمقراطية  تسوده  مجتمع  في  المشروعة،  كامل حقوقه 
والتعددية السياسية والتعبير الحر عن الرأي بدون كبت أو قمع أو 

إرهاب.
مشددة على ضرورة االعتناء بفئة النساء واألطفال كونهم أكثر 
العمل  في  أولوية  لهما  يكون  أن  بد  وال  والنزاعات  الحروب  ضحايا 

اإلنساني.
وأشارت إلى أن التقارير الميدانية الواردة مخيفة، والتي تؤكد 
حجم المأساة اإلنسانية وما يتم رصده من انتهاكات للحقوق والقيم 
في  وتعذيبهن  النساء  اعتقال  ومن  المليشيات،  قبل  من  والقوانين 
سجون المليشيات الحوثية واستغاللهن جنسيًا وتصويرهن وابتزازهن 
واستغالل األطفال وتجنيدهم بسن صغيرة، وقذفهم في أتون الحرب 
والصراع دون تدريب، والتهجم على المدارس والمنازل وأخذ األطفال 

بالقوة للجبهات العسكرية رغًما عن عائالتهم.
وعدم االهتمام بالجرحى أو مداواتهم، حيث بلغ األمر بمشرفي 
عالجهم  أو  إسعافهم  عبئ  من  للتخلص  الجرحى  قتل  المليشيات 

حسب طرحها.
كما لفتت إلى أن انتهاك المليشيات الحوثية لألعراف والتقاليد 
بالحرب،  تسببوا  فقد  مضاعفة،  جريمة  يعد  اإلنسانية  والقوانين 
واستولوا على مؤسسات الدولة، وتفردوا بالخدمات والموارد، وحرموا 

المواطنين من حق التعليم وحق العالج وحق التعبير عن الرأي.
ناهيك عن اعتقال الناشطين والكتاب المناهضين ومن يعبرون 
عن مظلوميتهم، ومن تمّنع من دخول السجن يتم قتله أمام نسائه 

وأطفاله دون رحمة أو ضمير.
تضيف: سمعنا وقرأنا كثيرًا عن جرائم المليشيات إال أن التقارير 
فريدة  وأخالقية  إنسانية  بجرائم  الحوثيين  تورط  تثبت  الميدانية 
وبشعة لم يسبقهم بها أحد، فطرقهم بتعذيب السجناء والمعتقلين 
وحرمانهم من األكل والشرب أليام توصل لفقدان األسرى حياتهم من 

الظمأ والجوع.
الحقائق  كشف  في  الجميع  على  بالتعويل  حديثها  وختمت 
الحلول  وتقديم  اليمن،  في  يجري  بما  الدولي  المجتمع  وتبصير 
والمخالفات  والتجاوزات  اإلشكاليات  كافة  تعالج  التي  والمقترحات 
والنازحين  والطفل  بالمرأة  المضرة  أو  اإلنساني  الدولي  للقانون 
الحرب  من  والمتضررين  الالجئين  وكذلك  والمرحلين  والمشردين 

والصراع.

السامة  البكتريا  من  مختلفة  أنواع  اإلنسان  استخدم 
رافقت ظهوره  التي  في حروبه  والطفيليات  والفيروسات 
الحروب  وصف  الدقيق  من  ليس  إذ  األرض،  وجه  على 
في  استخدامها  بل جرى  بأنها حروب حديثة،  البيولوجية 
العصور القديمة أيضاً، حيث قام الرومان بتسميم األنهار 
وآبار المياه، واستخدمت الغازات السامة في الحروب بين 

اإلمبراطوريات والدول القومية في أوروبا وغيرها.
كما يُعتقد أن أول استخدام لذلك السالح كان على يد 
القائد اليوناني سولون عام 600 ق.م حيث استخدم جذور 
يستخدمه  الذي  النهر  مياه  تلويث  في  هيليوروس  نبات 
وبالتالي سهل  إصابتهم  إلى  أدى  ما  للشرب وهو  أعداؤه 

عليه إلحاق الهزيمة بهم.
وفى خضم الصراع الدولي في العصر الحديث، اهتم 
البيولوجية  باألسلحة  متزايد  بشكل  العسكريون  القادة 
من  العديد  وقامت  تقليدي،  غير  فتاكاً  سالحاً  باعتبارها 
الدول بتخصيص الموارد المالية والطاقات العلمية لدراسة 
الجراثيم وماهيتها وتوظيفها كسالح، فأسست بريطانيا عام 
1940م، أول مراكزها البحثية لألسلحة البيولوجية في أحد 
مقرات وزارة التموين في منطقة بورتن حيث تمكنت عام 
بجرثومة  المعبأة  البيولوجية  قنابلها  أول  إنتاج  1941 من 
جرينارد  جزيرة  في  تجريبياً  وألقتها  الخبيثة،  الجمرة 
كامل  نفوق  ذلك  نتيجة  من  وكان  النائية،  االسكتلندية 
القنبلة،  بفعل  الجزيرة  على  والحيوانات  الماشية  قطعان 
أمام  وكلياً  نهائياً  الجزيرة  تلك  إلغالق  دفعها  الذي  األمر 
تلك  عن  المتولدة  الجراثيم  أن  العلماء  ويعتقد  البشر، 

التجربة ال زالت باقية إلى اليوم وستستمر في خطورتها.
األمريكي  الجيش  استخدم  فيتنام  حــرب  وخــالل 
والقرى  كونج«،  »الفيت  قوات  ضد  الجرثومية  األسلحة 
في  األسلحة  ذات  استخدام  تم  كما  الفيتنامية،  والبلدات 
محاولة من األمريكيين لتدمير محصول القصب في كوبا 
الرئيسي  الدخل  الستينيات والسبعينيات وهو مصدر  في 

للبالد.
وقد وقع أكبر حادث استنشاق بشرى لجراثيم الجمرة 
العسكري  البيولوجي  المركز  الخبيثة في عام 1979م في 
جراثيم  أطلقت  حيث  روسيا،  فى  سفيردلوفيسك  في 
 79 حدوث  إلى  أدى  مما  الخطأ  بطريق  الخبيثة  الجمرة 

حالة إصابة توفى منها 68.
مؤخراً، فقد عانت اإلنسانية منذ بداية القرن الحادي 
العالم  شهد  حيث  خطيرة،  أوبئة   5 من  أكثر  والعشرين 
عام  السارس  فيروس  منها  مريعة  بيولوجية  وبائية  أزمات 
الخنازير  أنفلونزا  2003م،  عام  الطيور  أنفلونزا  2002م، 
كورونا  فيروس  م2013،  عام  إيبوال  وباء  2009م،  عام 

أو  أسبابها  أو  مصدرها  عن  النظر  وبصرف  2020م،  عام 
المستفيد منها، إال أن اإلنسانية هي المتضرر األول عندما 
اإلنسانية لآلخرين من منظور طرف  الحياة  قيمة  تتهاوى 
معين يأبى إال أن يحقق مصالحه السياسية أو االقتصادية 
أو االجتماعية بأي ثمن ووسيلة حتى لو كانت نتيجتها فناء 

اإلنسان وهالك المجتمعات.

تعريف األسلحة البيولوجية

دقيقة،  كائنات  عن  عبارة  هي  البيولوجية  األسلحة 
والسموم  والفطريات،  والبكتيريا،  الفيروسات،  في  تتمثل 
وإطالقها  بإنتاجها،  الــدول  بعض  تقوم  والتي  األخــرى، 
أحدثت  وقد  أخرى،  لدول  األمراض  تتسبب  أن  متعمدة 
العالم  منها  عانى  تحديات،  البيولوجية  العوامل  بعض 
على مر السنين كالطاعون، والجمرة الخبيثة، وغيرها من 
زمنية  فترة  في  كثيرة  وفيات  في  تسببت  التي  األمراض 

قصيرة.
وتنتمي األسلحة البيولوجية، إلى فئات أسلحة الدمار 

الكيميائية، والنووية،  األسلحة  الشامل، والتي تشمل أيضاً 
للغاية،  خطيرة  مشاكل  تسبب  التي  األسلحة  من  وهي 

تصيب البشر والطبيعة بآثار كارثية.
فقد  البيولوجية  األسلحة  من  الوقاية  طرق  عن  أما 
للسيطرة  والهامة  الخاصة،  مساهماته  مجتمع  لكل  يكون 
البيولوجية، وهناك بعض  األسلحة  واستخدام  تطوير  على 
االستراتيجيات التي تساعد في زيادة الوعي حول مخاطر 

األسلحة البيولوجية.
إلى  باإلضافة  دولــة   16 حوالي  هناك  يكون  وقد 
تايوان تمتلك أسلحة بيولوجية، منها :)كندا، الصين، كوبا، 
فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إسرائيل، اليابان، ليبيا، كوريا 
الشمالية، روسيا، جنوب إفريقيا، سوريا، المملكة المتحدة، 

الواليات المتحدة األمريكية(.

خطورة السالح البيولوجي:

قدرتها  في  البيولوجية  األسلحة  خطورة  تتمثل 
أسلحة  بباقي  المقارنة  عند  وذلك  االنتشار،  على  الفائقة 

قد  والتي  والكيماوية(،  )النووية  األخرى  الشامل  الدمار 
بشرياً  المترتبة  السلبية  وآثارها  التدميرية  قدرتها  تقتصر 
ومادياً على المنطقة التي تم استهدافها، في حين يتعدى 
اإلنساني  الوجود  يهدد  قد  بما  البيولوجية  األسلحة  خطر 
بحد ذاته، فقد يسبب االنقراض في حال انتشاره وتطوره 
بحيث ال تعمل اللقاحات والعالجات المصممة له، ويعتبر 

أخطرها الجدري والجمرة الخبيثة وإيبوال وغيرها.
هذا إلى جانب أن اإلنتاج المتزايد لألسلحة البيولوجية 
اإلرهاب  أو  البيولوجية  الحرب  في  تستخدم  كانت  سواء 
البيولوجي، يؤدي إلى إنتاج واستخدام العديد من الكائنات 
الحية الدقيقة والسموم بكميات كبيرة للغاية، وهذا بدوره 
الطبية  العالجات  تقلل  وقد  جماعية،  إصابات  إلى  يؤدي 
من معدل الوفيات، إال أن التحدي يظل دائماً عدم وجود 
المدربة  األدوية، فضالً عن األشخاص  كافية من  إمدادات 

التي تستطيع التعامل مع هذه األسلحة البيولوجية.
قدمت بريطانيا مسودة لمعاهدة تقضي بمنع تطوير 
وإنتاج وتخزين األسلحة البيولوجية والسامة، وقد أتيحت 
 26 في  نافذة  وأصبحت  1972م،  أبريل   10 في  للتوقيع 
مارس 1975م، عندما صدقت على المعاهدة 22 حكومة، 
 ،)BWC( اتفاقية دولة  من 2013م، وقّعت 181  واعتباراً 
و171 من تلك الدول صّدقت على المعاهدة، ومع ذلك، 
تُعد تلك االتفاقية األولى من نوعها، التي تمنع استخدام 

سالح من نوع معين.
أنه:  على  األولى  المادة  في  المعاهدة  بنود  وتنص 
البيولوجية«،  األسلحة  امتالك  يمكن  ال  ظرف،  أي  »تحت 
األسلحة  تدمير  »يجب  أنه:  على  الثانية  المادة  وتنص 
البيولوجية والمصادر المرتبطة بها، أو تحويل استخدامها 
لالستخدام السلمي«، بينما تقضى المادة الثالثة بأنه: »ال 
تنقل، أو تساعد بأي طريقة، أو تشجع أو تحث أي طرف 
المادة  البيولوجية«، فيما تشير  آخر على امتالك األسلحة 
الوطني  النطاق  على  إجــراءات  أي  »اتخاذ  إلى:  الرابعة 

إلنفاذ المعاهدة محليًا«.
وتلزم المادة الخامسة بـ: »استشارة ثنائية أو جماعية 
لحل أي مشكلة تتعلق بإنفاذ المعاهدة«، ونصت المادة 
التابع  األمن  مجلس  من  الطلب  »ضرورة  على  السادسة 
لألمم المتحدة التحقيق في أي خرق للمعاهدة، واالنصياع 
على:  السابعة  المادة  نصت  وأخيراً  العاقبة«،  لقراراته 
»فعل كل ما سبق بطريقة تشجع االستخدام السلمي لعلم 

األحياء الدقيقة والتقنية الحيوية«.

قبل  من  بالمرتزقة  ومده  األوكراني  الجيش  تسليح 
االتحاد  ودول  وبريطانيا  األمريكية  المتحدة  الواليات 
واستنزاف  الروسية  القوات  مواجهة  يستهدف  األوروبي 
في  أفغانستان  في  الحرب  أجــواء  يشبه  بشكل  قواها 
األمريكي  الجيش  قاد  حيث  الماضي،  القرن  ثمانينيات 
تحالف عسكري غربي من دول الناتو، واستقطب المرتزقة 
السوفيتي،  االتحاد  قوات  إلنهاك  العالم  أنحاء  جميع  من 
حيث  سنوات،  عشر  بعد  انسحابها  إلى  أدى  الذي  األمر 
أعلن االتحاد السوفيتي انسحاب كافّة قواته بشكل رسمي 

من أفغانستان في 15 فبراير 1989م.
ولم تنته الحرب بعد انسحاب الجيش السوفيتي من 
أفغانستان، فهؤالء المرتزقة اكتسبوا خبرات قتالية، وشكلوا 
أنهكت  والتي  والقاعدة  طالبان  مثل  إرهابية  تنظيمات 
الدولة األفغانية وأغرقتها في مستنقع إرهاب يُصدر اآلالف 
من اإلرهابيين إلى كل دول العالم حتى يومنا هذا، حيث 
انضم أفرادها إلى حروب في الشيشان والبوسنة وسوريا 

والعراق وقاموا بعمليات إرهابية في دول غربية وعربية.
له  تقرير  في  أشار  قد   BBC صحيفة  موقع  وكان 
بعنوان »كم كلفت الحرب ضد طالبان واشنطن وحلفاءها 
تكبدتها  التي  اإلجمالية  التكلفة  أن  إلى  عاما؟«  خالل 20 
الواليات المتحدة األمريكية في الفترة ما بين 2001م إلى 
مليار   822 نحو  بلغت  رسمية-  بيانات  بحسب  2019م- 
اللتان  بريطانيا وألمانيا-  دوالر، في حين تكبدت كال من 
المتحدة في  الواليات  بعد  القوات  أكبر عدد من  امتلكتا 
التوالي خالل  مليار دوالر على  أفغانستان- نحو 30 و19 

فترة الحرب.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن وجود المرتزقة كطرف في 
الصراع يُطيل أمد الحرب، وبعدما تكبدت الدول األوروبية 
أفغانستان  في  حروب  في  تورطها  خالل  طائلة  مبالغ 

استمرت نحو عقدين من الزمان، ولم تحقق نتائج سياسية 
هائلة  بشرية  خسائر  وقوع  في  طرفا  كانت  بل  تذكر، 
عن  يقل  ال  ما  مات  حيث  األفغاني  الشعب  صفوف  في 
مليون أفغاني في تلك الحرب، فضال عن ماليين المصابين 

والالجئين.
يبقى  أن  األوروبية  الدول  مصلحة  من  ليس  ولهذا، 
وأن  طويلة،  لفترات  مستمرا  الروسي  األوكراني  الصراع 
الدب  على  انتصار  تحقيق  في  األمريكية  للرغبة  ترضخ 
أخرى،  دول  وعلى حساب  مباشرة  مواجهة  دون  الروسي 
جو  األمريكي  الرئيس  تعهد  ذلك  على  دليل  خير  ولعل 
ثمناً  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  »يدفع  بأن  بايدن 
لو  حتى  الطويل،  المدى  على  أوكرانيا  في  للحرب  غالياً 
نجحت حملته العسكرية على المدى القصير.. ليس لديه 

أدنى فكرة عما ينتظره«.
لقد أصبح نظام الحرب بالوكالة هو المتبع من قبل 
جراء  نالتها  التي  اإلخفاقات  بعد  خاصة  األمريكية  اإلدارة 
في  حروبها  في  األرض  على  بالجنود  المباشرة  مشاركتها 
للقتال  بالمرتزقة  فتستعين  وسوريا،  والعراق  أفغانستان 
مدن  حرب  في  روسيا  استنزاف  وتستهدف  المال  مقابل 
وشوارع طويلة المدى ال تقوى فيها على الحسم، فها هي 
وزيرة الخارجية األمريكية السابقة، هيالري كلينتون تٌصرح 
كافية  عسكرية  أسلحة  توفير  علينا  يجب  أنه  »أعتقد   :
على  نحافظ  أن  وعلينا  والمتطوعين،  األوكراني  للجيش 
تشديد الخناق«، كما صرح بايدن : » لن نقاتل إلى جانب 

أوكرانيا لكن سنعزز قوة الناتو«.
صراع  أي  في  المرتزقة  وتوظيف  استقطاب  يُعتبر 
بمثابة وقود يؤججه ويطيل أمده، وهو ما شهدته بالفعل 
عدة دول في العالم مثل أفغانستان والعراق وسوريا، حيث 
السلمية  للتسوية  إلى إفساد أي مساعي  المرتزقة  يسعى 

لضمان استمرار الصراع والحفاظ على مصالحهم واألموال 
التي يتقاضونها نظير مهامهم القتالية، فكلما زادت أعداد 

المرتزقة، كلما أصبحت النزاعات أطول وأكثر دموية.
والدول  األمريكية  المتحدة  الواليات  تسليح  ومع 
من  مختلفة  جنسيات  يحملون  الذين  للمرتزقة  األوروبية 
بريطانيا، وأمريكا، وبولندا وكندا وإيطاليا وسوريا والعراق 
بكارثة جراء  الحرب  تنتهي  قد  الدول،  من  الكثير  وغيرها 
على  وصراع  المقاتلين  صفوف  بين  متوقعة  انقسامات 
النفوذ والسلطة، وتؤدي إلى اندالع أعمال عنف واستهداف 

المواطنين العاديين.
كذلك في ظل التيارات المتشددة التي تسود العالم 
حاليا فإن الصراع الروسي األوكراني قد يعاد صياغته ويتم 
في  العالم  شاهده  ما  وهو  أيديولوجية،  ألسباب  توجيهه 
األجانب  المقاتلين  أن  على  البعض  تأكيد  أن  كما  سوريا، 
يجعل  لن  للحرية  الداعية  الغربية  الــدول  من  أغلبهم 
محل  أمرًا  يكون  قد  دينية،  حروب  في  ينخرطون  هؤالء 
شك، إذ أن ظروف الحرب ورفقة هؤالء المقاتلين آلخرين 
في  يتبنون  يجعلهم  قد  متطرفة  أيديولوجيات  يحملون 
المستقبل ذات األفكار والعقائد المتشددة، وهو ما ينذر 
أكثر  شكل  إلى  القتال  تحول  خطر  إلى  المستقبل  في 
تطرفا وعنفا، وينبئ بوجود بؤرة تطرف جديدة تهدد أمن 

واستقرار العالم بأسره.
المرتزقة  تتعلق بعودة هؤالء  وهناك إشكالية أخرى 
يشكله  وما  األصلية،  بلدانهم  إلى  القتال  على  المدربين 
والقيام  العنف  بنشر  تتعلق  كبيرة  تحديات  من  ذلك 
بدولهم.  والسلم  األمن  يهدد  ما  وكل  إرهابية  بعمليات 
بعد  المتطرف  األوروبي  اليمين  من  المتطوعين  أن  كما 
مشاركتهم في الحرب سيتكسبون خبرات ومهارات قتالية 
آرائهم  فرض  إلى  أوطانهم  الى  عودتهم  حال  تمكنهم 

ومعتقداتهم القومية والعنصرية بالقوة.
الحروب  من  للعائدين  النفسية  التقارير  وتؤكد 
أوقات  تعرضهم  بسبب  الحرب   « تروما   « من  معاناتهم 
طويلة لمشاهدة القتل والمشاركة في أعمال العنف، وهو 
ما يجعلهم أكثر ميال إلى العنف واعتناق اآلراء المتطرفة 
والمشاركة في التنظيمات اإلرهابية والجرائم واستخدامهم 

للسالح في فرض آرائهم السياسية والعقائدية.
في  ومؤثر  فاعل  كعنصر  المرتزقة  وجود  أن  شك  ال 
الحرب الروسية- األوكرانية يسهم في إيجاد أطراف جديدة 
للصراع بأفكار ومفاهيم جديدة وقواعد للحرب ال يمكن 
أن  إذ  التقليدي،  بالشكل  معها  التعامل  األوروبية  للدول 
هؤالء المقاتلين لديهم الخبرة القتالية والقدرة على القتال 
الطويل في حروب عصابات وشوارع ال يمكن القضاء عليها 

بضربات الطائرات أو المواجهة العسكرية التقليدية.
وتشير التقارير اإلعالمية إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار 
مواقف  تتغير  أن  المتوقع  من  الغذائية  والمواد  الطاقة 
مع  للتفاوض  وتسعى  ألوكرانيا  الداعمة  األوروبية  الدول 
أوكرانيا جيشها ومواطنيها  الروسي وهنا قد تجد  الجانب 
حيث  والمتطرفين،  اإلرهابيين  مع  مباشرة  مواجهة  في 
إمكانية  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  مؤخرا  أعلن 
التفاوض مع روسيا، كما دعت بعض الدول األوروبية إلى 
أن تتنازل أوكرانيا عن بعض من أراضيها لروسيا في مقابل 

إنهاء النزاع العسكري.
ختاًما، تواجه أوروبا تحديا كبيرا فإذا لم تتحرك سريًعا 
لوقف دخول المرتزقة ألوكرانيا وتسعى للوصول إلى حلول 
تهديدات  تواجه  فقد  األوكراني،  الروسي  للصراع  سلمية 
وعقود  لسنوات  ربما  دولها  واستقرار  ألمنها  مستقبلية 
مقبلة تستنزف آنذاك ميزانيات دولها وتضطرها على زيادة 

اإلنفاق العسكري والتسليح على حساب التنمية والبناء.

السالح البيولوجي خطر داهم وتكنولوجيا قديمة قاتلة متجددة

حجم التهديدات المستقبلية جراء استدعاء المرتزقة يف الرصاع الدويل
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نظمت كلية اآلداب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات بجامعة 
الثاليا«  »الشهيد  قاعة  احتضنتها  قيمة  وعلمية  وطنية  ندوة  تعز 
وسياسية  تاريخية  وهامة  عديدة  ومواضيع  جوانب  تناولت  وقد 
لثورتي  الـ59  والذكرى  الـ60  الذكرى  في  اليمن  حول  واجتماعية 

سبتمبر وأكتوبر المجيدتين.
جاء ذلك عبر أربع أوراق بحثية ثرية في مضامينها وأفكارها 
أستاذ  الخلي  عبدالقادر  للدكتور  األولى  طرحها،  تم  التي  والرؤى 
بعنوان:  تعز  بجامعة  اآلداب  كلية  في  السياسية  والعلوم  التاريخ 
التي  الشراكة  أهمية  فيها  تناول  والتي  اليمنية(  الثورة  )واحدية 

كانت دافع كبير بين الشمال والجنوب في دعم الثورتين.
كما تناول الخلي، أهم رموز الثورة اليمنية 26 سبتمبر 1962 
و14 أكتوبر 1963م وأهمية محافظتي تعز وعدن في دعم وإسناد 
القومية كان في  للجبهة  إلى أن أول مؤتمر وطني  بعضهما، الفتا 
تعز وكيف تم تجهيز معسكرات التدريب وتوافد أبناء الجنوب لفك 
الحصار عن محافظة صنعاء مختتما ورقته بأن واحدية الثورة أدت 

إلى واحدية األهداف الجمهورية والمسار.
الواقع  )الــثــورة..  عنوان:  حملت  فقد  الثانية  الورقة  أما 
الجغرافيا  أستاذ  الحميري  مرشد  محمد  الدكتور  قدمها  والطموح( 
التاريخية  الوقائع  عن  فيها  تحدث  تعز  جامعة  اآلداب  كلية  في 
في  اليمن  عليه  كانت  الذي  والواقع  وتسلسلها  الثورية  للحركات 

مرحلة اإلمامة حتى اليوم.
للحكم  المعارضات  تشكلت  كيف  تناول  أنه  إلى  إضافة 
اليوم  الكثير  اإلمامي، وأتى على نقطة هامة ودقيقة ربما يغفلها 
إلى  ينتمي  ما  منها  كان  المعارضات؛  من  أن هناك مساران  وهي 
فالمعارضة  الحقيقية،  المعارضة  تكن  لم  وهي  اإلمامية  األسرة 
التي ثارت على اإلمامة كلها، ليس من  الحقيقية حسب رأيه هي 

أجل الحكم، بل من أجل الفكر والحرية والكرامة.
الثورية  األجنحة  تشكلت  كيف  موضحا  ورقته  ختم  وقد 
واختلفت فيما بينها، وكيف تغلب الجناح القبلي الجمهوري على 

بقية األجنحة األخرى.
في الورقة الثالثة بعنوان:)الخارطة السياسية لليمن قبل وبعد 

في  الجغرافيا  أستاذ  مهيوب  الدكتور/أحمد  األستاذ  تناول  الثورة( 
اإلسالم،  قبل  لليمن  السياسية  الخارطة  تعز،  جامعة  اآلداب  كلية 
االحتالل  ومدة  المستقلة،  والدويالت  اإلسالمية  الدولة  وأثناء 
البريطاني، وأخيرا الحكم اإلمامي قبل الثورة، ثم أتى على فترة ما 

قبل الوحدة وما بعدها.
المشكالت  أهم  إلى  تطرقت  رابعة  بورقة  األوراق  واختتمت 
الراهنة بعنوان:)التعليم سبيال للحفاظ على ثورتي سبتمبر واكتوبر( 
قدمها الدكتور/صادق عبده سيف المخالفي أستاذ التربية الخاصة 
في  التعليم  أهمية  عن  فيها  تحدث  تعز  جامعة  التربية  كلية  في 
أن  لنا  يمكن  وكيف  مكتسباتها  على  والحفاظ  الثورة  استمرارية 

نواجه الفكر بالفكر ولن يكون ذلك إال بالتعليم.
الدكتور المخالفي تحدث عن أهم النتائج التي يحققها التعليم 
في المجتمعات منها عملية نشر االستقرار وتقليل العنف وعمالة 
مستقلة  شخصية  وبناء  االقتصاد،  وتعزيز  الفقر،  وخفض  األطفال، 

ومستقرة عاطفيا يصعب استغاللها في الصراعات.
كما تناول جانب مهم في العملية التعليمة في ظل الصراعات 
تصحيحها  يجب  التي  السبل  أهم  وهي  األوضاع  وتردي  الحالية 
الفرص  تكافؤ  وتوفير  التعليم  الزامية  منها  التعليمي،  الجانب  في 
وتأهيل  وتدريب  ــداد  وإع برمتها  التعليمية  العملية  وإصــالح 

المعلمين وااللتزام بحقوقهم.
تخلل الندوة العديد من المداخالت والرؤى واألفكار ونقاشات 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  وعدد  الحاضرين  قبل  من  مستفيضة 
د.جبريل البريهي، د.ابتسام األصبحي، د.علي عبدالحق، د.خديجة 
القدسي،  د.منصور  العتواني،  د.يحيى  دحان،  د.ناصر  الحدابي، 

واألستاذ جمال القرشي.
الجدير باإلشارة أن الندوة جاءت وسط حضور كبير ونوعي من 
اجتماعية  وشخصيات  الكلية  وموظفي  الجنسين  من  الطالب  قبل 
ورئيس جامعة الحكمة د.عبده محمد الكليبي ونائب كلية المجتمع 
محمد  د.  العامري  د.أحمد  اآلداب  كلية  ونواب  المجاهد  د.أحمد 

حاتم ورئيس قسم الجغرافيا د.نجيب الشميري منظّم الندوة.

أكاديميون يف آداب تعز قسم الجغرافيا 
ونظم المعلومات يحتفون بثوريت سبتمرب وأكتوبر

المولد النبوي 
ومعركة الخالص من الكهنوت األريض 

أ/إبراهيم الجرفي 

لن أبالغ إذا قلت بأن يوم مولد الرسول محمد عليه الصالة والسالم، هو اليوم 
الذي بدأت منه أقوى معركة للخالص من قيود وأغالل الكهنوت األرضي، التي تكبل 
حرياتهم  تقيد  والتي  المفتوح،  الكون  آفاق  في  والتدبر  التفكر  عن  البشر  عقول 
األنعام،  من  قطعان  منهم  لتجعل  اإلنسانية  كرامتهم  وتسلب  حقوقهم  وتصادر 
يعطلون  عندما  فالبشر  يشاؤون،  ووقتما  يشاؤون  كيفما  والكهنة  الحكام  يقودها 
عقولهم عن التفكر والتبصر والبحث، وعندما يفقدون حرياتهم وحقوقهم وكرامتهم 
والذل  العبودية  مسالك  في  ويسقطون  السبيل  سواء  يضلون  فإنهم  اإلنسانية، 
قيد  والبقاء على  والشرب  األكل  الحياة هو  والهوان، ويصبح كل همهم في هذه 
الحياة كاألنعام بل هم أضل، والسمع والطاعة ألسيادهم وأولياء نعمتهم، ألنهم قد 
فقدوا المميزات والقدرات التي منحها الله تعالى لهم وفضلهم بها على كثير من 

مخلوقاته، وفي مقدمتها العقل فالحرية والعزة والكرامة اإلنسانية ...الخ.
البشر ويستغفلهم ويستلب عقولهم  يستغل  األرضي  الكهنوت  لقد ظل  نعم 
الله تعالى رسوالً من عنده  وينتهك حقوقهم وحرياتهم قرون طويلة، وكلما أنزل 
األرضي  الكهنوت  انتفض  اإلنسانية،  كرامتهم  واسترداد  عقولهم  لتفعيل  يدعوهم 
وكشر عن أنيابه وحرك زبانيته وأعوانه وأشراره، لتكذيب الرسل ومحاربتهم وتسفيه 
تعالى  الله  عذاب  فيأتي  بهم،  والتنكيل  وقتلهم  تشريدهم  إلى  وصوالً  أقوالهم؛ 

لينتقم منهم أسوأ انتقام وهكذا.
ولألسف الشديد لم تكن األمم الالحقة تأخذ العظة والعبرة مما حدث لألمم 
السابقة، فسرعان ما كان الكهنوت األرضي يستحوذ عليهم ويتحكم بهم ويوردهم 
كاليهودية  السماء  رساالت  فيها  انتشرت  التي  األمم  حتى  والسلبية،  الشر  مسالك 
ذلك  كان  وإن  األرضي،  الكهنوت  مستنقع  في  من سقوطها  تسلم  لم  والنصرانية، 
باسم الدين نفسه، وعلى يد رجال الدين أنفسهم الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً 
تشريعاته  ومن  محتواه  من  الدين  فرغوا  كهنة  إلى  وليتحولوا  ومصالح،  وتجارة 
وبصيرة  بينة  على  وعبادة خالقه  عقله  تفعيل  على  اإلنسان  تحث  التي  العظيمة، 
وخالقه،  اإلنسان  بين  ووسطاء  الدين  على  أوصياء  أنفسهم  من  وجعلوا  ويقين، 
ليوزعوا صكوك الغفران ومفاتيح الجنة حسب أهوائهم وبما يحقق مصالحهم ويلبي 
إشباع غرائزهم وشهواتهم، ليستمر الكهنوت األرضي في بسط سيطرته على حياة 
األديان  بها  جاءت  التي  التشريعات  من  الكثير  تحريف  في  نجح  أن  بعد  البشر، 

السماوية، وبعد أن جعل رجال الدين فيها عبارة عن كهنة وسدنة له باسم الدين!
ليأتي رسول اإلسالم محمد عليه الصالة والسالم برسالة اإلسالم، التي تكمل ما 
أفكاراً  وتحمل  األلوهية،  توحيد  مجال  في  السابقة  السماوية  الرساالت  به  جاءت 
جديدة قادرة على تقويض الكهنوت األرضي ومحاصرته وكشف زيفه وضالله، من 
التفكر والتدبر والتبصر والتأمل في كل ما يدور  إلى  البشري  العقل  أهمها دعوة 
حوله، والتأكيد على أن العالقة بين اإلنسان وخالقه عالقة مباشرة ال تحتاج لوسطاء 
الكهنوت األرضي بذلك ضربة قوية هزت  ليتلقى  وال أوصياء وال أولياء وال كهنة، 
أركانه وكشفت زيفه وضالله، فال كهانة وال عرافة وال شعوذة وال خرافات وال أساطير 
في اإلسالم، هو الوحي والعقل يكمل بعضهما بعضاً، لتتساقط قالع الكهنوت األرضي 
العقل  قدرات  وأمام   ،) الكريم  القرآن   ( اإللهي  الوحي  أمام عظمة وقدسية  تباعاً 
البشري الكثيرة والمتعددة ، القادرة على قراءة وتحليل ودراسة آيات الله المقروءة 

والمحسوسة والمشاهدة والمنظورة.
ولم  وأعوانه،  وزبانيته  إبليس  بقيادة  األرضي  الكهنوت  ييأس  لم  ذلك  ورغم 
يتوقف عن المقاومة والدفاع عن مملكته العريقة، فتارًة يحاول إحداث اختراق في 
وتارًة  والطائفية،  المذهبية  والخالفات  واالنقسامات  التعصبات  اإلسالم عن طريق 
عن طريق إضفاء القدسية على اجتهادات وآراء وتفسيرات وفتاوي فقهاء المسلمين 
وجعلها جزء من الدين، بل قد يصل الحال ببعض المتعصبين لمذاهبهم وطوائفهم 
إلى منح تلك األفكار البشرية قدسية تفوق قدسية الوحي اإللهي، وتارًة عن طريق 
الدعوة إلى إغالق باب االجتهاد بهدف تجميد وتعطيل العقل المسلم عن التفكر 
عن  وتارًة  واألساطير،  والخرافات  والضالالت  البدع  لمواجهة  واالجتهاد  والتدبر 
طريق الدفع ببعض المتعصبين لطوائفهم ومذاهبهم إلى إضفاء هالة من القداسة 
وأئمتهم، في محاولة الستنساخ صورة جديدة  وقياداتهم  أمرائهم  والتعظيم حول 

للكهانة وإن كانت باسم اإلسالم.
الواعي  المسلم  العقل  أمام  تتساقط  ما  سرعان  المحاوالت  تلك  جميع  لكن 
والمفكر والمتدبر والباحث والمتحرر من قيود التعصبات بكل أشكالها، ألن جميع 
والعقل،  الوحي  يتعارض مع  ما  والعقل، وكل  الوحي  تتعارض مع  المحاوالت  تلك 
المطاف  نهاية  في  النصر  ليكون  تجارته،  وتبور  وزيفه  ينكشف ضالله  ما  سرعان 
الكهنوت األرضي يراوح مكانه ويخسر معاركه أمام يقظة  للوحي والعقل، وليظل 
ووعي العقل المسلم وفهمه السليم للوحي اإللهي ، لذلك كان وما يزال وسيظل يوم 
مولد الرسول عليه الصالة والسالم يوماً عظيماً في تاريخ البشرية وليس المسلمين 
األرضي  الكهنوت  ضد  البشر،  تاريخ  في  معركة  وأقدس  أشرف  بدأت  فمنه  فقط، 
إلى  العباد  وتقديس  عبادة  من  والتحرر  الحرية  معركة  إنها  وأنواعه،  أشكاله  بكل 
عبادة وتقديس رب العباد، والمعركة العظيمة التي منحت اإلنسان كرامته اإلنسانية 
كل  في  والبحث  والتدبر  للتفكر  الحرية  كامل  المسلم  العقل  ومنحت  الكاملة، 
مجاالت الحياة، وعلى كل مسلم الحذر واليقظة من أي محاوالت لتأسيس كهانات 

جديدة تحت أي مسميات كانت.

اليمنية وقيادة  الهدنة االنسانية بين الشرعية  انتهت  بعد أن 
الجماعة الحوثية وبغض النظر عن التزام الجماعة الحوثية في تنفيذ 
في  المواطنين  معاناة  من  تخفف  أن  استطاعت  أنها  إال  بنودها؛ 
المناطق الخاضعة لحكم الجماعة الحوثية كنتيجة طبيعية لثمارها 

وخاصة العائدة من فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وفي الوقت الذي بدأت اآلمال تنمو وبدأ الشعب يبني آمال 
السالم ويحلم في التدرج في سلم إنهاء الحرب والوصول إلى حياة 
تمديد  جهود  الحوثية  الجماعة  قيادة  رفضت  واالستقرار؛  األمن 
الهدنة لمدة ستة أشهر إضافية ونسفت كل آمال وأحالم الشعب 

في الوصول إلى السالم الكامل والشامل في الجمهورية.
رفضت الجماعة الحوثية تمديد الهدنة بالرغم من عدم التزامها 
واختالقها  استحقاقاتها  من  وتهربها  السابقة  الهدنة  بنود  بتنفيذ 
الشرعية  التزام  من  وبالرغم  افشالها؛  بهدف  المتتالية  للتعقيدات 

للتنازالت  وتقديمها  ايجابية  بكل  معها  وتعاملها  بنودها  بتنفيذ 
في  أغلبها  تصب  مجحفة  بشروط  بالتمديد  وقبولها  المتواصلة، 

صالح الجماعة الحوثية.
لكن قيادة الجماعة تحاول االبتزاز والضغط عن طرق الرفض 
والتهديد بهدف حصولها على مكاسب سياسية خاصة إلى جانب ما 
سوف تجنيه من موارد المكاسب العامة في زيادة الرحالت الجوية 
مرتبات  صرف  ومن  النفطية  والمشتقات  السفن  دخول  وزيادة 

الموظفين في بقية مناطق سيطرتها.
هذا التعنت واالصرار واالستغالل واالبتزاز وعدم قبول مقترح 
توسيع اتفاق الهدنة يدل على عدم مباالت الجماعة بعملية السالم 
الشعب  إلرادة  تعبيرها  وعدم  السابقة  الخطوات  لكل  ونسفها 
وتعنتها في إحرام الشعب من نتائج هذه الهدنة التي تخفف من 
معاناته وتحقق جزء من أحالمه في إنهاء الحرب بالطرق السلمية.

جماعة الحويث تتعمد نسف عملية السالم
أ/ مطيع المخالفي

رسالة إىل المعلمني

من التأريخ المعاملة بالحسنى

المحبة  إليكم  المرابطون،  الّصابرون  أيها  إليكم 
الورد  ُزّراُع  أنتم  لنا،  اآلمُن  المالذ  أنتم  الحّب،  رسَل  يا 
في زمن امتأل ببساتين الشوك، أنتم الُحرّاس على بوابة 
تُظلمون  الواجب،  عن  تتنازلون  وال  تجوعون  المدينة، 
وال تَظلمون، أنتم أمُن أبنائنا وأمانهم، وبأيديكم أماناتنا 

وأمنياتنا، تحية للمعلّم في يومه وفي غده، تحية لمن 
وحروَف  القلم،  ِمسكة  علّمونا  لمن  بفضلهم،  نعيش 
الهجاء، سيظّل عطاؤكم ديًنا في أعناقنا، وتظلّون الُهداة 
المرشدين كلما جّن الليُل، وتاه الّدليل.. كّل عام وأنتم 

بخير

قدم سليل ملوك اليمن »وائل بن حجر الحضرمي« 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم معلًنا إسالمه، وكان 
صلى الله عليه وسلم؛ وكان قد قال ألصحابه قبل وصول 
وائل: »يأتيكم بقية أبناء الملوك«، فلما أتى وائل رّحب 
أرًضا  أقطعه  ثم  وأدناه،  عليه وسلم  الله  النبي صلى  به 
معه  وأرسل  والزعامة،  الُملك  من  خلفه  ترك  ما  نظير 
معاوية بن أبي سفيان ليدله على األرض، وكان معاوية 
قال  الطريق  ينتعل حذاًء، وفي  وقتها من شدة فقره ال 
وائل  فقال  خلفك،  الناقة  على  أردفني  لوائل:  معاوية 
الملوك،  ولكنك لست رديف  بالناقة،  ليس شًحا  متكبرا: 

ليس  وائل:  له  فقال  نعلك،  أعطني  إذن  معاوية:   فقال 
شًحا بالنعل، ولكنك لسَت ممن ينتعل أحذية الملوك.

دار الزمان، ودارت األيام، وآلت الخالفة إلى معاوية، 
على  ودخل  الثمانين،  جاوز  وقد  الشام  إلى  وائل  وجاء 
معاوية، وكان جالًسا على كرسي الملك، نزل معاوية من 
على كرسيه، وأجلس وائاًل مكانه، وأمر له بمال، ثم ذكّره 
بما كان بينهما فيما مضى، فقال وائل: أعط المال لمن 
هو أحق به مني، ولكني وددُت بعد ما رأيت من حلمك 
لو رجع بنا الزمان ألحملنك يومها بين يدّي.. إنها الدنيا 

فال تعامل الناس إال بالحسنى، نصيحة ستجدها.

 ُيشبْعكم عطاًء
ً

ِبعوه كرامة
ْ

ش
َ
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قصة الحيلة والمتغريات

الذكاء االصطنايع يف التعليم العايل
ما بني الوضع الراهن ورؤى المستقبل

ومعلِِّمنا  األكرِم  حبيِبنا  رسالِة  بعَد  رسالٍة  أشرَف  إنَّ 
اللِه وسالُمه عليه، وأعظَم وأصعَب وأشقَّ  األوِل صلواُت 
الباني والمربّي  المعلِّم  المهاِم على اإلطالِق؛ هي مهّمُة 

والِمنشِئ والّصانعِ لألجياِل وللحياِة وللحضارِة.
وبناُء  شخصيِّتها،  وصقُل  األّمِة  رفعُة  أنيطْت  فإليه 
والخراِب  الفساِد  من  األوُل  حاميها  أنه  ذلك  حضارتِها، 
والضباِب، ومن الُعقِم واليُتِم والرّجِم.. وقائُد لوائِها والرّائُد 
الذي يسيُر بها إلى األمجاد، وحامُل رسالِتها الخالدِة، الّتي 
ِ العارِف الفِطِن، األميِن  يتوّجُب عليه أْن يؤديَها باقتدار 
المخلِص، الوفيِّ الُمنتمي إلى قضاياه اإلنسانيِّة والفكريِّة 

والُمجتمعيّة.
ولكي يتحّقَق ذلك فإنّه لزاًما على الجهاِت المسؤولِة 
وأرباِب األموِر حمايتُه ورعايتُه وتثقيُفه، من خالِل دوراٍت 

تدريبيٍّة تكميليٍّة تُثري معرفتَه، وتشحذ هّمتَه، وإعطائِه 
كامل الحقوِق والّصالحيّاِت التي تؤّهلُه التّخاِذ القراراِت 
الحياتيِّ  مستواه  رفعِ  على  والعمِل  والاّلزمِة،  الحازمة 
العصِر  متطلّباِت  ليواكَب  إمكاناتِه،  وتطويِر  والفكريِّ 

بحنكٍة واقتدار ٍبليغين.
وما دون ذلك، فإّن هذا القائَد الرّائَد الماجَد سيكون 
يليُق  كما  وإتماِم مسيرتِه،  العطاء  على  قادٍر  غيَر  مكبّاًل 
بسموِّه وقدرِه ودورِه وطموِحه وكما ينبغي برفعِة شأِوه 
وشأنِه، وسيُنِتُج جيالً ال يُعوَُّل عليه ألبتة.. وبالتالي نكوُن 
أمة ترعى البهَم في قمقٍم بائٍس يائٍس، تمضي إلى مصيٍر 
وهيهاَت  والقامِة..  الهامِة  أحدَب  متردٍّ  متشابٍك  شائٍك 
والتعليم  العدُل  يكوُن  حين  إال  قائمٌة  لها  تقوُم  هيهات 

والمعلم وكرامُة المعلِّم بخير.

التقيا  والكذب  الصدق  “إن  تقول:  أسطورة  هنالك 
حقا...  جميل  ليوم  إنه  للحقيقة:  الكذب  فقال  يوما.. 
نظرت الحقيقة حولها في ريبة، رفعت عينيها إلى السماء، 
لترى أن اليوم بالفعل كان يوما جميال، فقضت وقتا طويال 
بصحبة الكذب في ذاك اليوم... ثم قال الكذب: الماء في 
البئر رائع، فلنستحم سويا... نظرت الحقيقة للكذب في 
رائعا،  بالفعل  لتجده  الماء،  الثانية، ولمست  للمرة  ريبة 
فخلع االثنان ثوبيهما، ونزال لالستحمام في البئر؛ وفجأة، 
وركض  الحقيقة  ثوب  مرتديا  البئر،  من  الكذب  خرج 

بعيدا.

خرجت الحقيقة الغاضبة من البئر، وركضت وراءه 

عري  إلى  البشر  فنظر  ثوبها،  عن  بحثا  األماكن  كل  في 

الحقيقة وأشاحوا بوجوههم في غضب واستهجان.

أما الحقيقة المسكينة، فعادت إلى البئر، واختفت 

لألبد من فرط خجلها! ومنذ ذلك الحين، يسافر الكذب 

أغــراض  فيلبي  الحقيقة،  ثــوب  مرتديا  العالم  حــول 

المجتمع، بينما يرفض الناس أن يروا الحقيقة!.

أدوات  استخدام  ازداد  الماضي،  العقد  مدار  على 
هذا  زاد  وقد  كبير  بشكل  وتعزيزه  االصطناعي  الذكاء 
بسبب  والجامعات  المدارس  إغــالق  بعد  االستخدام 

كوفيد19-.
ومع ذلك، ال تزال األدلة شحيحة حول كيفية تحسين 
أن  يمكن  كان  إذا  وما  التعلم  لنتائج  االصطناعي  الذكاء 
يساعد في زيادة معرفة العلماء والممارسين حول كيفية 

حدوث التَعلم الفعال بشكل أفضل.
وبالرغم من ذلك، سيصبح الذكاء االصطناعي معياًرا 
في كل جانب من جوانب التعليم العالي، وذلك حسب 
استطالع أجرته شركة Microsoft Research، حيث قدم 
قادة الجامعات العالمية مالحظات حول الوضع الحالي 
رؤيتهم  الي  باإلضافة  الجامعات،  في  االصطناعي  للذكاء 
إليه  خلص  ما  أبرز  ومن  االصطناعي،  الذكاء  لمستقبل 

االستطالع:
-تمتلك أقلية فقط من الجامعات حاليًا استراتيجية 

ذكاء اصطناعي، لكن معظمها يخطط للتطوير.
تجد الجامعات صعوبة في تعيين موظفين قادرين 
االصطناعي  الذكاء  مجال  في  والبحث  التدريس  على 

واالحتفاظ بهم.
العمل  أرباب  طلب  من  االصطناعي  الذكاء  سيزيد 

على خريجي الجامعات ولن يؤدي إلى إغالق الجامعات.
سيكون الذكاء االصطناعي قادًرا على تقييم الطالب، 
وتقديم المالحظات، وإنشاء فرضيات اختبار علمية على 

األقل كما يستطيع البشر.
أو  التدريس  هيئة  أعضاء  تخفض  لن  الجامعات 
البحث أو اإلدارة، وقد توظف المزيد، فقد اتفق معظم 
االصطناعي  الذكاء  أن  على  االستطالع  في  المشاركين 
سوف يكمل المدخالت العلمية البشرية بدالً من أن يحل 
محلها، وسيكون هناك تعاون حقيقي بين اإلنسان واآللة 

ينتج عنه مزيج قوي من المهارات.
كذلك قيم االستطالع إمكانية قيام الذكاء االصطناعي 
باستبدال البشر في المختبر للقيام بالمهام الروتينية، وفي 
هذا الصدد، ال توافق الغالبية العظمى من المستجيبين 
على أن الذكاء االصطناعي سيقلل من الطلب على البشر 
في المختبر، بما في ذلك مساعدي األبحاث، على األقل 

خالل العشرين عاًما القادمة.
ومع ذلك، فإن عشرين في المائة من المستجيبين 
يتوقعون انخفاض هذا الطلب على البشر في المختبر، 
في المقابل، 72 في المائة ال يعتقدون أن هذا سيحدث 

و46 في المائة ال يوافقون بشدة على االقتراح.

أ/ آمال القاسم

د/ جزاء المصاروة

د/ محمد الخزعلي

الجائزة والتدافع السلبي

الدول  إحدى  منح  قّرروا  عندما  اإلنجليز  إن  قيل: 
العربية استقاللها وبدأت مرحلة سحب قواتهم كان أحد 
ُخبرائهم من اإلداريين في سرايا المندوب السامي جالساً 
فنهض عن  له فكرة   على كرسيه خارج مكتبه، خطرت 
ووضعها  رأسه  عن  )الكاب(  بُرنيطته  وسحب  الكرسي 
فوق أعلى نافذة من نوافذ القصر ، ثم عاد وجلس على 
الكرسي و نادى مجموعة من الموظفين والعمال العرب 
المتواجدين داخل سرايا المندوب السامي وقال لهم : ) 
هناك جائزة فوق البُرنيطة أو الطاقية في أعلى النافذة 
فتدافع  إليها،  الوصول  يستطيع  لمن  تكون  والجائزة 
الفوز  في  يطمع  منهم  واحد  وكل  والعمال  الموظفون 

بالجائزة.
اإلنجليزي  والرجل  ُمحتدماً..  بينهم  التنافس  كان 
أحدهم  اقترب  أو  صعد  كلما  أنه  الحظ  وقد  يراقبهم، 
من البُرنيطة )الكاب( أمسك البقية برجليه وسحبوه إلى 

األسفل ومنعوه من الوصول للهدف.
بعدها  الساعة،  عن  يزيد  ما  طوال  المشهد  تكرر 
أوقفهم الرجل اإلنجليزي ُمنهياً تنافسهم؛ ثم صعد وتناول 
البرنيطة )الكاب( بعصاته؛ ثم التفت إليهم قائال: انظروا 

األسف  ومع  لكم  اختبار  هو  وإنما  جائزة  هناك  ليس 
سنذهب  »نحن  شيئا:  لكم  أقول  ودعوني  فيه؛  فشلتم 
ولكنكم لن تنجحوا في إدارة بلدكم والدليل فشلكم في 
تتعاونون  ألنكم  لماذا؟  أتعرفون  السهل؛  االختبار  هذا 
على التعطيل وال تتعاونون على تحقيق النجاح.. لو كان 
واتفقنا  أوالً  جلسنا  لكنا  اإلنجليز  نحن  لنا  االختبار  هذا 
إلى  ويصل  يصعد  أكفأنا  يكون  منا  واحد  اختيار  على 
يصل  حتى  مساعدته  في  جميًعا  نتعاون  ثم  الهدف؛ 
بيننا  ليوزعها  وينزل  الجائزة  ويستلم  )الكاب(  البرنيطة 
بالتساوي« هذه حقيقة تلخص واقعنا بمنتهى الدقة في 

كل مؤسساتنا وسياساتنا.
الواقع في كثير من دولنا يكشف صدق كلمات ذلك 
اإلداري البريطاني.. إذ وبعد سنوات طويلة من االستقالل 
الوطن  وتعطيل  لبعض؛  بعضنا  تعطيل  نجيد  النــزال 

وتنميته وتطوره. 
وكشعب  كجماعات  ولكننا  كأفراد؛  جيدون  نحن 
وحكومة لم نتعلم كيف نتعاون من أجل تحقيق النجاح، 

وتنمية الوطن.

أ/ محمد حسنين هيكل

اإلخالص يف التعليم ريادة يف بناء المستقبل 
)مجمع الفالح أنموذج(

الجمال  هذا  شاهدوا 
البهاء  ــذا  ه االستثنائي، 
الصباح  هـــذا  الــمــهــيــب، 
الصادقين  كأحالم  الواقف 
مدرسة  هذه  أبناءهم،  مع 
محافظة  ريف  في  حكومية 
السياني،  مديرية  في  إب، 
هل  الــداخــل،  عميد  عزلة 
ــدق؟! هــل هذا  ــص ــذا ي ه
األخــاذ  التعليمي  الجمال 
نعم  حكومية؟!  بمدرسة 

التربوي،  الفالح  ومجمع  مدرسة  هذه  حقيقة،  إنها  نعم 
مدرسة حكومية لم يتخل أساتذتها وإدارتها عن رسالتهم 
عن  يتخلوا  ولم  للظروف،  يتركوها  لم  فيها،  وغايتهم 

طالبهم وأرضهم ومستقبلهم. 
رجل واحد صنع الفرق، وجعل التعليم في مديريته 
من  صورة  المتقدمة،  والمدارس  المدن  ينافس  الريفية 
ومديرياتها  صنعاء  نواحي  من  مدرسة  بألف  الريف 
فقط  واحد  رجل  اآلن!  برأسي  يدوّي  ما  هذا  المنافسة، 
أن  الصدارة،  يحقق  أن  يتفوق،  أن  ينافس،  أن  بمقدوره 
مدير  بالفعل،  حدث  ما  وهذا  واالستثناء،  التفوق  يصنع 
مدرسة ومجمع الفالح التربوي، ذكرى عابرة من خياالت 
أجيالها، من حكايات األساطير، من ذراتنا  الدولة وأحالم 
حافظ  المدرسة  مدير  وأمنياتنا،  رؤوسنا  في  المبتسمة 
على مدرسته وأدائها وطريقتها االحترافية، دون أن يتذمر 
أو يصاب باليأس، دون أن يفكر بخياراته العديدة، دون 
أن يختار نفسه ومصالحه، ترك كل شيء وبقي في مكانه، 
ألجل أبناءه وأرضه وقريته ومديريته، هكذا أحدث الفرق، 
ليصبح طالبه ومخرجاته على مستوى األوائل المتفوقين 
في عموم الجمهورية اليمنية، مدرسة من الريف تنافس 

وأحقيتها،  بجدارتها  الجميع 
عليها،  القائمين  وإخــالص 

هذه خالصة الحكاية. 
هذا األنواع من النماذج 
لكنها  ــادرة،  ــ ن العظيمة 
وأخبارها  باقية،  مــازالــت 
الفخر  وتبعث  الرأس،  ترفع 
جليًا  هذا  يحدث  واالنبهار، 
طالب  خريجي  تجد  عندما 
في  التربوي  الفالح  مجمع 
من  المتخرجين  مقدمة 
الخارجية، كأنهم تعلموا  الطب والهندسة والمنح  كليات 
في كبار المدارس الدولية، هذه النتيجة حدثت وصارت 
واقًعا يحكى ويستدل به، بإخالص رجل واحد، أبقاه القدر 
رسالته  سوى  ثانوية،  أهداف  بال  رجل  القيادة،  رأس  في 
رجاله  بقية  مع  والتربوي،  التعليمي  وإخالصه  وغايته 
ورفاقه من المعلمين والمدرسين، إنها حكاية صارخة عن 
أخر المالمح المحترمة لكل المدارس الحكومية، إنها أنصع 
الصادقين  بأيدي  القادمة  األحالم  العظيمة عن  الخياالت 

وطالبهم.  
اليمن،  من  الخير  صباح  العالم،  أيها  الخير  صباح 
يا  الخير  صباح  التربوي،  الفالح  مجمع  يا  الخير  صباح 
جميع الطالب فيها، صباًحا شامًخا كأحالم أجيال مختلفة 
بأنفسهم،  وثقتهم  ومواهبهم  بأحالمهم  القادمين  من 
صباح الخير من هنا، من يمن الشموخ ومطلع الفجر، الله 
الله ما أجمل هذا الصباح مع المالمح البهية والرنانة، الله 
الله الله، هذا شكل اليمن القادم بأجياله وأبناءه، وعلى 
األكف عالمة النصر، وسيتحقق الحلم الكبير، تعظيم سالم 
ورفاقه  معلميه  ولجميع  التربوي،  الفالح  مجمع  لمدير 

المخلصون.

أ/ ماجد الحرازي
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»رسطان الدماغ«
تصنيفاته، أنواعه، أعراضه، وعوامل الخطر

بشرى من الغيِب ألقت في فم الغاِر
وحياً وأفضت إلى الدنيا بأسراِر

بشرى النبوءة طافت كالشذى َسَحراً
بى ميالُد أنواِر وأعلنت في الرُّ

مَت واألنساُم تحِملُها ِت الصَّ وشقَّ
تحت السكينة من داٍر إلى داِر

وهدهدت مكة الوسنى اناملها
وهزت الفجر إيذانا بإسفاِر

فأقبل الفجر من خلف التالل وفي
عينيه أسرار عشاٍق وسماِر

كأن فيض السنى في كل رابيٍة
موٌج وفي كل سفحٍ جدوٌل جاري

تدافع الفجر في الدنيا يزف إلى
تاريخها فجر أجيــاٍل وأدهاِر

واستقبل الفتُح طفالً في تبسمِه
آيــات بشرى وإيماءاُت إنذاِر

وشّب طفل الهدى المنشود مّتزراً
بالحـّق متشحا بالنــور والناِر

في كفه شعلٌة تهدي وفي فمه
بشرى وفي عينه إصرار أقداِر

وفي مالمحه وعٌد وفي دمه
بطــولة تتحــدى كـــل جبــاِر

وفاض بالنوِر فاغتم الطغاة بِه
واللص يخشى سطوع الكوكب الساري

والوعي كالنور يخزي الظالمين كما
يخزي لصوص الدجى إشراق أقماِر

نادى الرسول نداء العدل فاحتشدت
كتائب الجــود تنضي كل بّتاِر

كأنهــا خلفــه نــاٌر مجنحــٌة
تعـــدو وقــّدامه أفواج إعصاِر

فضج بالحق والدنيا كما رحبت
تهوي عليه بأشداٍق وأظفاِر

وسار والدرب أحقاٌد مسلّخٌة
كأن في كل شبٍر ضيغماً ضاري

وهب في دربه المرسوم مندفعاً
كالدهر يقذف أخطاٌر بأخطاِر

فأدبر الظلم يلقى هاهنا أجالً
وهــاُهنــــا يتلّقى كفَّ حّفــــاِر

والظلم مهما احتمت بالبطش عصبته
فلم تطق وقفـــًة في وجه تيــــاِر

رأى اليتيم أبو األيتام غايته
قصوى فشق إليها كل مضماِر

وامتدت الملة السمحا يرف على
جبينها تاج إعظاٍم وإكبار

مضى إلى الفتح ال بغيا وال طمعاً
لكن حناناً وتطهيراً ألوزاِر

فأنزل الجور قبراً وابتنى زمناً
عــدالً تدبّــــــِره أفكار أحــرار

يا قاتل الظلم صالت هاهنا وهنا
فظايٌع أين منها زنُدك الواري

أرض الجنوب دياري وهي مهد أبي
تئنُّ ما بين سّفاحٍ وسمساِر

ها قيد سجاٍن وينهُشها يشدُّ
سوٌط؛ ويحدو خطاها صوُت خّماِر

تعطي القياد وزيراً وهو متجٌر
بجوعها فهو فيها البايع الشاري

فكيف النت لجالّد الحمى عدٌن
وكيف ساس حماها غدُر فّجار؟

وقادها زعماٌء ال يبررهــم
فعـــٌل وقولهـــم أقـــوال أبرار

أشباه ناٍس دنانير البالد لهم
ووزنهـــم ال يساوي ربع ديناِر

وال يصونون عند الغدر أنفسهم
فهل يصونون عهد الصحب والجاِر

ترى شخوصهم رسميٌة وترى
أطماعهم في الحمى أطماع تجاِر

أكاد أسخر منهم ثّم تضحكني
دعواهُم أنهم أصحاُب أفكاِر

يبنون بالظلم دوراً كي نمّجدهم
ومجُدهم رجُس أخشاٍب وأحجاِر

ال تخبِر الشعب عنهم إن أعينُه
ترى فظائعهم من خلِف أستاِر

اآلكلون جراح الشعب تخبرنا
ثيابهــم أنّهـــم آالت أشـــرار

ثيابُهم رشوٌة تنبي مظاهرها
بأنهـــا دمـــُع أكبــاٍد وأبــصاِر

يشرون بالذِل ألقاباً تُسّترُهم
لكنهم يستـــرون العار بالعاِر

تحسهم في يد المستعمرين كما
تحٌس مسبحًة في كّف سحاِر

ويٌل وويٌل ألعداء البالد إذا
ضّج السكوُن وهبت غضبة الثاِر!

فليغنم الجوُر إقبال الزمان له
فـــإنَّ إقبــالَـُه إنـذاُر إدبــاِر

والناس شٌر وأخياٌر وشرُّهُم
منافــٌق يتزيــــا زيَّ أخيــــاِر

وأضيع الناس شعٌب بات يحرسه
لٌِص تُسّترُه أثـــواب أخيــاِر

في ثغره لغة الحاني بأمته
وفي يديه لها سكيـُن جــزّار!

حقد الشعوِب براكيٌن مسّممٌة
اٍن وغداِر وقـــودها كل خـوَّ

من كل محتقٍر للشعِب صورتُُه
رسُم الخيانات أو تمثاُل أقذاِر

َش التعطيُر جيفتها وجّثٌة شوَّ
كأنها َميتةــٌ في ثــوِب عطّاِر

بين الجنوَب وبين العابثين به
يـوٌم يحّن إليه يوُم ذي قاِر

يا خاتم الرسل هذا يومك انبعثت
ذكراه كالفجر في أحضان أنهاِر

يا صاحب المبدأ األعلى وهل حملت
رسالَة الحِق إال روَح مختاِر؟

أعلى المبادئ ما صاغت لحاملها
من الهدى والّضحايا نصَب تذكاِر

فكيف نذكر أشخاصاً مبادئهم
مبادئ الذئب في إقدامه الضاري؟!

يبدوَن للشعِب أحباباً وبينهُم
والشعُب ما بين طبع الهِر والفاِر

مالي أّغنيَك يا طه وفي نغمي
دمٌع وفي خاطري أحقاُد ثّواِر؟

تململت كبرياء الجرح فانتزفت
حقدي على الجور من أغوار أغواري

يا »أحمد الّنوِر« عفواً إن ثأرُت ففي
صدري جحيٌم تشظّت بين أشعاِر

»طه« إذا ثار إنشادي فإّن أبي
ان« أخباره في الشعِر أخباري »حسَّ

أنا ابن أنصارك الغّر األلى قذفوا
جيش َ الطغاِة بجيٍش منَك جرَّاِر

تظافرت في الفدى حوليك أنفسهم
كأنهن قــالٌع خلف أســـواِر

نحن اليمانيين يا« طه« تطيُر بنا
إلى روابي العال أرواُح أنصاِر

إذا تذكّرت »عماراً« ومبدأ ُه
فافخر بنا: إننا أحفاُد »عماِر«

»طه« إليك صالُة الّشعر ترفعها
روحي وتعزفها أوتاُر قيثاِر

نحن اليمانيني يا طه
أ/ عبدالله البردوني

في  طبيعية  غير  خاليا  تكاثر  يعني  الــداء  هذا 
تسمية  المتبع  من  أنه  من  الرغم  على  المخ،  أنسجة 
مثل هذه األورام باسم عام وشامل وهو أورام الدماغ، 
إال أنه ليس بالضرورة أن تكون كل هذه األورام التي 
استخدام  يتم  لهذا  سرطانية..  أوراًما  الدماغ  في  تنشأ 
الخبيثة  األورام  عن  للتعبير  الدماغ  سرطان  مصطلح 

فقط.

تصنيف األورام:

قد تظهر في الدماغ أورام حميدة أو خبيثة:
تنمو   :)Malignant tumors( الخبيثة  -األورام 
على  السيطرة  إحكام  مع  عنيف  بشكل  وتتفشى 
فضاًل  معينة،  مساحات  واحتالل  سليمة  خاليا  أنسجة 
عن استخدام إمدادات الدم والمواد المغذية المعّدة 

لألنسجة السليمة والطبيعية.
األورام   :)Benign tumors( الحميدة  -األورام 
أوراًما حميدة..  تسمى  عنيفة  بطريقة  تنتشر  ال  التي 
الورم  من  خطورة  أقل  عام  بشكل  هو  الحميد  الورم 
ظهور  إلى  يُــؤدي  قد  الحميد  الــورم  لكن  الخبيث، 

مشاكل في الدماغ.

أنواع األورام

حسب  الدماغ  ألورام  رئيسيان  نوعان  هناك 
المصدر، وهي كاآلتي:

األورام  بعض  “تنشأ  األولية:  الدماغ  ١-أورام 
من  معين  نوع  ينحرف  عندما  الدماغ  في  السرطانية 
الحالة  هذه  مثل  في  المعتادة،  عن خصائصه  الخاليا 
الخلية،  تنمو  االنحراف  هذا  مثل  يحصل  وعندما 
عندما  طبيعية..  غير  بصورة  وتتكاثر  الجديد،  بشكلها 
ورم..  أو  كتلة،  إلى  تتحول  الشاذة  الخاليا  هذه  تنمو 
تُسمى أورام الدماغ التي تنشأ نتيجة تغيّر في الشكل 
وعدم انتظام في النمو بأورام الدماغ األولية، وذلك ألن 

مصدر تكّونها هو أنسجة الدماغ.
أورام الدماغ األولية األكثر شيوًعا هي:

العديد  وهناك   ،)Glioma( الِدبْقّي  ــورم  »ال
الورم  منها:  النوع،  لهذا  تنتمي  التي  األورام  من 
الَقلِيْلَِة  بِْقيَّاِت  الدِّ َورَُم   ..)Astrocytoma( الَنْجِمّي 
البطانّي  الورم   ..)Oligodendroglioma( ن  التَغصُّ
فيرَِة  للضَّ الُحلَيِميُّ  الَورَُم   ..)Ependymom( العصبي 
 ..)Papilloma of choroid plexus( الَمشيَمِويَّة 
الورم الِسحائي )Meningioma(.. ورم الغدة النخامية 
العصبية  األورام   ..)Pituitary adenoma( الحميد 
)Vestibular schwannoma(.. أورام أرومية نخاعية 

.»)Medulloblastomas(
تتكون   :)Metastases( الدماغ  في  ٢-النقائل 
سرطانية  خاليا  من  الدماغ  في  النقائل  ذات  األورام 
هذه  أن  حيث  الجسم،  من  آخر  جزء  في  مصدرها 
آخر..  ورم  من  الدماغ  إلى  وصلت  السرطانية  الخاليا 
التي تنشأ في أماكن  حوالي %25 من مجمل األورام 

أخرى من الجسم تُرسل نقائل إلى الدماغ.

أعراض سرطان الدماغ

ال تسبب جميع األورام في الدماغ ظهور أعراض، 
وبعضها ال يتم اكتشافه إال عند تشريح الجثة؛ أعراض 
ورم  وجود  إلى  تُشير  أن  يُمكن  التي  الدماغ  سرطان 
في الدماغ كثيرة ومتنوعة، لكنها ليست مميزة ألورام 
الدماغ فقط؛ هذا يعني أن األعراض ذاتها قد تظهر من 
جراء أمراض أخرى أما السبيل الوحيد للتحقق بصورة 
تشخيصية  إجــراءات  لسلسلة  الخضوع  فهو  يقينية 

وعدد من االختبارات.
“الصداع،  شيوًعا:  األكثر  الدماغ  سرطان  -أعراض 
الضعف والهزال، تشّوش الحركة، صعوبة في المشي، 

نوبات من التشنجات«
-أعراض سرطان الدماغ األقل شيوًعا: “تغيير في 
تغيرات في  والقيء،  بالغثيان  اإلدراكية، شعور  الحالة 
في  تدريجية  تغيرات  التكلم،  في  صعوبات  الرؤية، 

القدرة العقلية أو في اإلدراك العاطفي«.
أعاله  ذكرت  التي  الدماغ  سرطان  أعراض  تظهر 
بمرض  يُصابون  الذين  األشخاص  من  الغالبية  لدى 
أن  درجة  إلى  جًدا  تدريجي  بشكل  الدماغ  سرطان 
في  ياُلحظونها  قد  به،  المحيطين  أو  نفسه،  المريض 
بداية األمر، ومع ذلك قد تظهر أعراض سرطان الدماغ 
بوتيرة سريعة.. في بعض الحاالت قد يتصرف الشخص 
تعرض  أنه  لو  كما  الدماغ  سرطان  بمرض  المصاب 

.)Stroke( لسكتة دماغية

أسباب وعوامل خطر سرطان الدماغ

السرطانية  األورام  لبعض  بالنسبة  الحال  كما هو 
التي تنشأ في أماكن أخرى من الجسم، ال تزال أسباب 
في  السرطانية  األورام  لتكّون  الدقيقة  الدماغ  سرطان 

الدماغ غير معروفة حتى اآلن.
وقد تبين أن هناك أسبابًا عديدة لها عالقة بنشوء 
التلوث  معينة،  وراثية  “عوامل  منها:  الدماغ  سرطان 

البيئي، اإلشعاعات، تدخين السجائر«
قد اتضح أيًضا أن العوامل اآلتية لها عالقة بنشوء 
محتملة  خطر  كعوامل  تعريفها  وتم  الدماغ  سرطان 
لإلصابة بمرض سرطان الدماغ، ومع ذلك لم يُعرف بعد 
اإلصابة  من خطر  فعاًل  تزيد  العوامل  كانت هذه  إذا 
بمرض سرطان الدماغ: “التعرض إلشعاعات في منطقة 
المعينة، حمل فيروس  الوراثية  العوامل  الرأس، بعض 

اإليدز، مضاعفات سرطان الدماغ”.
من مضاعفات سرطان الدماغ ما يأتي: “االكتئاب، 
مشاكل عقلية، الصرع، التعب، الصداع، فقدان السمع، 

الشلل، تلعثم في الكالم، تشخيص سرطان الدماغ”.
عليها  والحصول  إليها  التوصل  يتم  التي  النتائج 
للطبيب  تُتيح  للمريض  الصحية  الحالة  دراسة  بعد 
غرفة  طبيب  أو  العائلة  طبيب  كان  سواء  المعالِج 
الطوارئ، تشخيص إذا كان المريض يُعاني من مشكلة 
 Truncus( الدماغ أو في جذع   ،)Brain( الدماغ في 

.)encephalicus

“فحص  يأتي:  ما  المجراة  الفحوصات  أهم  من 
 Computed( المحوسب  المقطعي  التصوير 
Tomography - CT(، في معظم الحاالت يتم إجراء 
هذا  للدماغ،  المحوسب  المقطعي  التصوير  فحص 
 ،)X ray( السينية  باألشعة  للتصوير  مشابه  الفحص 
التصوير  باستخدام  جًدا  مفصلة  معلومات  يُوفر  لكنه 
بمادة  الحقنة  يتم  الحاالت  األبعاد.. في معظم  ثالثي 
تباينيّة في مجرى الدم، وهو إجراء ال ينطوي على أي 
الطبيعية  غير  المناطق  على  الضوء  لتسليط  خطورة 

.)Scan( خالل إجراء المسح
وهناك فحوصات أخرى: األشخاص الذين يُصابون 
في  أخرى  أمراض  من  يُعانون  الدماغ  سرطان  بمرض 
المخبرية  الفحوص  بعض  لهم  تُجرى  ولذا  الغالب، 

الروتينية.
فحص  دم،  “فحوصات  الفحوصات:  هذه  تشمل 
الكبد،  أداء  اختبار   ،)Electrolytes( بالدم  األمالح 
أجل  من  ــول  وب دم  فحوصات  ــدم،  ال تخثر  فحص 
كان  إذا  المخدرات،  أو  العقاقير  استخدام  استيضاح 
المريض يُعاني من تغيرات في الحالة العقلية كَعرَض 
 Magnetic( المغناطيسي  بالرنين  التصوير  رئيسي، 
فحص  من  بــداًل   ،)resonance imaging - MRI
سرطان  عن  للكشف  المحوسب  المقطعي  التصوير 
باألشعة  تصوير  إجراء  حاليًا  المتبع  غير  من  الدماغ، 
أورام  وتشخيص  كشف  أجل  من  للجمجمة  السينية 

سرطانية في الدماغ.
بينت  إذا  الــمــرض:  تشخيص  بعد  إجـــراءات 
اتباع  يتم  الدماغ  في  ورم  وجود  المسح  فحوصات 
لدى  العالج  لمتابعة  المريض  توجيه  يتم  يأتي:  ما 
 ..)Oncologist( السرطان  بأمراض  اختصاصي  طبيب 
تكون الخطوة التالية التي تتمثل في تأكيد التشخيص 
بوجود سرطان الدماغ هي أخذ عينة صغيرة من الكتلة 

الورمية لتحديد نوع الورم.
الورم بواسطة  يتم عادًة للحصول على عينة من 
في  فتحة  فتح  يتم  حيث  جراحية،  عملية  ــراء  إج
إطار  في  بأكمله  الورم  استئصال  أجل  من  الجمجمة 
الورم  من  خزعة  تؤخذ  ثم  ذاتها،  الجراحية  العملية 
لفحصها في المختبر، وإذا كان الجراح غير قادر على 
إزالة الورم بالكامل خالل العملية الجراحية، يتم فقط 

أخذ عينة من الورم للفحص المخبري.
يُمكن استخراج جزء من نسيج الورم للفحص دون 

للورم في  الدقيق  الموقع  يتم تحديد  الجمجمة،  فتح 
 ،)Stereotactic( التجسيمي  التوضيع  بطريقة  الدماغ 
المحوسب  المقطعي  التصوير  تقنيات  استخدام  أي 
والتصوير بالرنين المغناطيسي بينما يكون الرأس ُمثَبّتا 

في داخل إطار.
يتم بعدها حفر ثقب صغير في عظم الجمجمة 
ثم يتم إدخال إبرة من خالله إلى الورم، ويتم بواسطة 
لتنفيذ  المطلوبة  العينة  واستخراج  التقاط  اإلبــرة 
الجراحة  تقنية  باسم  الطريقة  هذه  وتعرف  الخزعة، 
الخزعة  أو   )Stereotaxis( اللمسّي  باالنجذاب 
يتم   ،)Stereotactic biopsy( اللمسّي  باالنجذاب 
علم  اختصاصي  قبل  من  المجهر  تحت  العينة  فحص 

.)Pathologist( األمراض

عالج سرطان الدماغ

عملية  العادة  في  يُمثل  الدماغ  سرطان  عالج 
مركبة، ومعظم برامج العالج تتطلب التشاور مع عدد 
يضم  الُمعالِج  الطبي  الفريق  فإن  لذلك  األطباء..  من 
عادًة جراحي أعصاب )Neurosurgeon(، واختصاصي 
للمعالجات  أورام  واختصاصيي   ،)Oncologist( أورام 
العالجي  البرنامج  ويكون  العائلة،  وطبيب  اإلشعاعية، 
عادًة قاباًل للتعديل والتغيير تبًعا لموقع الورم، وحجمه 
التي  األخرى  واألمراض  المريض  لسن  وتبًعا  ونوعه، 

يُحتمل أنه يُعاني منها.
الحاالت  العالجي في بعض  البرنامج  وقد يشمل 
مًعا  دمجها  يتم  واحــدة  عالجية  طريقة  من  أكثر 
المريض  يطرح  أن  الطبيعي  من  ذاتــه..  الوقت  في 
والمحيطون به الطبيب أسئلة كثيرة عن الورم الذي تم 
اكتشافه لديه، وعن العالج الذي سيحصل عليه، وكيفية 
تأثير العالج على حياته اليومية وما سيحصل مستقباًل.

طرق العالج الشائعة

اإلشعاعية،  المعالجة  الجراحية،  »المعالجة 
المعالجة الكيميائية، الوقاية من سرطان الدماغ”.

طرق الوقاية من اإلصابة بسرطان الدماغ:

»االبتعاد عن المواد الكيميائية المسرطنة، تجنب 
اإلشعاع قدر المستطاع، اإلقالع عن التدخين«

ابحث عما ُيسعدك
تستطيع  كي  ذلك  إلى  وما  العمل،  من  أكبر  لحياتك  هدف  هناك  يكون  أن  يجب 
االستمرار، على سبيل المثال إن كنت تُحب السفر؛ فلما ال تخصص إجازاتك السنوية للسفر 
إلى أماكن جديدة، بهذه الطريقة ستظل باقي أشهر السنة في حماس شديد وترقب لموعد 
السفر، لو كنت تُحب الموسيقى لما ال تتعلم العزف؟ ابحث عما يجعلك سعيداً وال تتردد 

في السعي وراءه، فالغرض من حياتنا هو السعادة لتحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها!
ضع أهداف لحياتك، الحياة بال هدف مملة وال معنى لها، ما الهدف من الذهاب للعمل 
كل صباح إن لم يكن يقودك نحو هدف أكبر، يجب أن تُدرك أن العمل في حد ذاته ال يُمكن 
يدفعك  آخر  يكون هناك شيء  أن  بل يجب  الحياة،  في  واألكبر  األسمى  يكون هدفك  أن 

للسعي والموصلة.
للحصول على  المثال هل تطمح إلنشاء مشروعك الخاص؟ اعمل بجد إذاً  على سبيل 
المال والخبرة الالزمة، حافظ على صحتك كل ما سبق لن يكون له أي معنى لو لم تتمكن 
من الحفاظ على صحتك وتجنب األمراض التي باستطاعتك تجنبها، نم جيداً وال تُرهق نفسك 

في العمل أكثر من الالزم.
تترك أي مناسبة مهما  بأبسط األشياء فال  الرياضة وتناول طعام صحي؛ احتفل  مارس 

بدت بسيطة دون أن تحتفل بها.
هذه األمور هي ما تُضفي بعض المرح على حياتك، احتفل باالنتهاء من المشروع الذي 
كُلفت به في العمل، احتفل بتعليم طفلك قيادة الدراجة أو حصوله على درجة جيدة في 
مواده الدراسية، االحتفال هنا ال يعني تنظيم حفل كبير ودعوة أصدقائك وعائلتك، يكفي 
لمكان خارج  األسبوع  نهاية  تُسافر في عطلة  أو  مثالً،  عائلتك  لمكان جديد مع  أن تخرج 

المدينة أو القرية.

تعلم أن تحب الحياة
أغلب ما نواجهه ونعانيه بمشاكلنا مع الحياة أننا ال نستطيع أن نتعامل معها، أن نحبها 
باختصار، وذلك ألننا اعتدنا عليها بهذا الشكل ولم نفكر يوما بتعديلها، أو على األقل جعلها 

مناسبة لنا بعيداً عن التقاليد والحياة االجتماعية الروتينية.
إّن الحياة كبصيرة القلب، تختلف من عين ألخرى، عليك أن تكون جاداً بالتعامل معها، 
ولك هدف بها، بعيداً عن التقليد، حاول أن تكون أنت، ذاتك التي خلقها الله لك، تخلى عن 
كل قيد قد يعيد إلى الوراء، واسعى بكل قوة لك أن تترك بصمة ال تنسى، أثراً يصعب إزالته 
مع األيام، فكلما أحببتها أكثر سعيت لمعرفتها، واكتشفت سبل إرضائها، بعد ذلك أنا أراهن 

على نجاحك، ففقط آمن بذاتك وكن معها واسندها لتحيا عزيزاً.

أزهار قبل الموت
أ/زيد الطهراوي 

جاءت ببساطتها كي تشعل ضوءاً في
غربة قلبي المشتاق؛ فقلت: أنا أوقدت

أتسابق مع ظلي أحياناً كي أبصر أزهار
الحقل الريانة بالطيبة، ولهذا استعجلت

قالت كلمات لم أفهم منها شيئا
ا أصغيْت لكني استوعبت مالمحها لمَّ

من زمن وأنا أبحث عن جمع وخيام
صفاء والعالم يرهقني وكأني أذنبت

هاجرت إلى الليل الهادئ كي أنجو من قصف 
الضوضاء البشرية لي و وحيداً حلقت

جاءت من دون الناس لتعلمني أن الزهر
قريب كي أترفق في من أحببت

قلت: قبيل الموت أمد يديَّ إلى أحالمك
كي أغفو في العمق فقالت: أحسنْت

قصة اإلنسان
 وزوجته المرمودة

أرسل أحدهم رسالة للمنفلوطي مفادها أنه تزّوج منذ 
سنة زوجة صالحة طيبة القلب والسريرة وعاش معها أياماً 
فأصبح  فعمَيت،  عينيها  في  برمد  أصيبت  أنها  إال  جميلة، 
أعمى بجانبها، وقد بدا له أن يطلّقها ويتزّوج غيرها... فماذا 

ترى؟ وختم رسالته بـ« إنسان«.
أيها  يتدفق وفاًء فقال:  المنفلوطي بنص مؤثّر  وأجابه 
اإلنسان: ال تفعل، فإنك إن فعلت كان عليك إثم الخائنين 
وجرم الغادرين، وكن اليوم أحرص على بقائها بجانبك منك 
قبل اليوم، لتستطيع أن تدخر لنفسك عندالله من المثوبة 

واألجر ما يدخر أمثالك من الصابرين المحسنين.
إنها عمياء فال خير لي فيها وال غبطة لي بها،  ال تقل 
والجود  واإلحسان  المروءة  من  جنبيك  بين  ستجد  فإنك 
في  الحسان  بالحور  الناعمون  عليه  يحسدك  ما  واإليثار 
وحادثها  ومساءك،  صباحك  إليها  اجلس  الجنان،  مقاصير 
بها  وتلطف  زوجه،  الزوج  بل  صديقه،  الصديق  محادثة 

جهدك وروِّح عن نفسها ما يساورها من الهموم والكروب.
وقل لها: ال تجزعي وال تحزني؟ فإنما أنا بصرك الذي به 
تبصرين، ونورك الذي به تهدين؛ أعيذَك أيها اإلنسان بالله 
أال تجعل لهذا الخاطر السّيئ- خاطر الطالق والفراق- سبيالً 
تنقض  ولم  إليها،  فتسيء  إليك  تسْئ  لم  فإنها  نفسك،  إلى 
عهدك فتنقض عهدها، فإن كنَت البد ثائًرا لنفسك فاثْأر من 
القدر إن استطعَت إليه سبيالً، إن عجزًا من الرجل وضعفاً أن 
يغضب فيُمّد يده بالعقوبة إلى غير َمن أذنب إليه، ويعتدي 

عليه.
عدالً  عليها  وإبقاؤك  بزوجك  احتفاظُك  يكن  لم  إن 
يسألك الله عنه فلَْيكن إحسانًا تحاسبك اإلنسانية فيه، إنك 
اإلنسان  وحْسُب  قلَبها،  ستربح  ولكنك  بصرها،  خسرَت  قد 
من لّذة العيش وهناءته في هذه الحياة قلٌب يخفق بحّبه، 

ولساٌن يهتف بذكره.
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قال تعالى: “يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاءَكُْم فَاِسٌق 
َعلَى  فَتُْصِبُحوا  ِبَجَهالٍَة  قَْوًما  تُِصيبُوا  أَْن  فَتَبَيَُّنوا  ِبَنبَأٍ 
لَْو  اللَِّه  رَُسوَل  ِفيُكْم  أَنَّ  َواْعلَُموا  نَاِدِميَن،  فََعلْتُْم  َما 
َحبََّب  اللََّه  َولَِكنَّ  لََعِنتُّْم  اأْلَْمِر  ِمَن  كَِثيٍر  ِفي  يُِطيُعُكْم 
الُْكْفَر  إِلَيُْكُم  وَكَرََّه  قُلُوِبُكْم  ِفي  َوَزيََّنُه  اإْلِيَماَن  إِلَيُْكُم 
ِمَن  فَْضاًل  الرَّاِشُدوَن،  ُهُم  أُولَِئَك  َوالِْعْصيَاَن  َوالُْفُسوَق 
ِمَن  طَائَِفتَاِن  َوإِْن  َحِكيٌم،  َعلِيٌم  َواللَُّه  َونِْعَمًة  اللَِّه 
إِْحَداُهَما  بََغْت  فَِإْن  بَيَْنُهَما  فَأَْصلُِحوا  اقْتَتَلُوا  الُْمْؤِمِنيَن 
أَْمِر  إِلَى  تَِفيَء  َحتَّى  تَبِْغي  الَِّتي  فََقاتِلُوا  اأْلُْخَرى  َعلَى 
إِنَّ  َوأَقِْسطُوا  ِبالَْعْدِل  بَيَْنُهَما  فَأَْصلُِحوا  فَاَءْت  فَِإْن  اللَِّه 
فَأَْصلُِحوا  إِْخَوٌة  الُْمْؤِمُنوَن  إِنََّما  الُْمْقِسِطيَن،  اللََّه يُِحبُّ 
الحجرات:  تُرَْحُموَن”  لََعلَُّكْم  اللََّه  َواتَُّقوا  أََخَويُْكْم  بَيَْن 
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في  والفسق  الله،  حدود  من  الخارج  الفاسق: 
أصل االشتقاق: موضوع لما يدل على معنى الخروج، 
وسمي الفاسق فاسًقا؛ النسالخه عن الخير، وفي لسان 
ألمر  والترك  العصيان  والفسق:  منظور:  البن  العرب 
تعالى:  قوله  ومنه  الحق،  طريق  عن  والخروج  الله، 
من  والفواسق   ،50 الكهف:  َربِِّه”  أَْمِر  َعْن  “فََفَسَق 

النساء: الفواجر.
)المفردات  كتابه  في  األصفهاني  الراغب  قال 
في غريب القرآن(: والفسق أعم من الكفر؛ ألنه يقع 
الذنوب، ولكن تعورف فيما كان  بالقليل والكثير من 
بالكثير، وأكثر ما يقال لمن كان مؤمًنا ثم أخل بجميع 
األحكام أو ببعضها، فالفاسق أعم من الكافر، والظالم 
أعم من الفاسق، وسميت الفأرة )فويسقة( لما اعتقد 
بيتها  من  لخروجها  وقيل:  والفسق،  الخبث  من  فيها 

مرة بعد أخرى.
)بنبأ(: النبأ في اللغة: الخبر، والجمع أنباء، ويرى 
ا  بعض اللغويين أنه ال يقال للخبر: نبأ حتى يكون مهمًّ
ِبَنبَأٍ  َسبَأٍ  ِمْن  “َوِجئْتَُك  تعالى:  قال  عظيمة،  فائدة  ذا 

يَِقيٍن” النمل: 22.
البيان والتعرف، وقريب  التبيُّن: طلب  )فتبيَّنوا(: 
من  والتثبت  التحقُّق  هنا:  به  والمراد  التثبُّت،  منه 

الخبر؛ حتى يكون اإلنسان على بصيرة من أمره.
بنبأ  فاسق  جاءكم  إن  الكريمات:  اآليات  معنى 
عظيم له نتائج خطيرة، فال تقبلوا قوله، حتى تتثبتوا 
أي:  )بجهالة(  العاقبة؛  لتأمنوا  صدقه؛  من  وتتحققوا 
جاهلين حالهم، أو تصيبوهم بسبب جهالتكم أمرهم.

)نادمين(: الندم: الغم على وقوع شيء مع تمني 
أَِسَف؛  وتندم:  وندامة،  ندًما  ندم  يقال:  وقوعه،  عدم 
كذا في لسان العرب، )لََعِنتُّْم(: أي: لوقعتم في الَعَنت، 
والهالك،  والفساد  المشقة  الَعَنت:  األثير:  ابن  قال 
وقوله تعالى: “لَْو يُِطيُعُكْم ِفي كَِثيٍر ِمَن اأْلَْمِر لََعِنتُّْم”، 

أي: لوقعتم في الفساد والهالك.
إلى  المهتدي  وهو  راشــد،  جمع  )الــراشــدون(: 
محاسن األمور، ومنه سمي الخلفاء الراشدون، والرشد: 
من  فيه؛  تصلُّب  مع  الحق  طريق  على  االستقامة 

الرشاد، وهو الصخر.
)بََغْت( البغُي: التطاول والفساد، قال تعالى: “إِنَّ 

قَاُروَن كَاَن ِمْن قَْوِم ُموَسى فَبََغى َعلَيِْهْم” القصص: 76، 
وأصل البغي: مجاوزة الحد في الظلم والطغيان.

والفئة الباغية: هي الظالمة الخارجة عن الجماعة 
والمنشقة عن الصف والمرتكبة للظلم، وفي الحديث: 

“ويَح عماٍر، تقتله الفئة الباغية”.
)تَِفيَء(: أي: ترجع إلى الطاعة، وفاَء إلى الشيء: 
رجع إليه، ومنه قوله تعالى: “فَِإْن فَاُؤوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر 
رَِحيٌم” البقرة: 226؛ أي: رجعوا، والفيء: ما رجع إلى 

المسلمين من الكفار بدون حرب.
الفعل  من  المحقين،  العادلين  )الُمْقِسِطيَن(: 
الرباعي أقسط بمعنى عدل، وأما قسط فمعناه ظلَم.

سبب نزول اآلية الكريمة: روى اإلمام أحمد عن 
الحارث بن ضرار الخزاعي أنه قال: “قدمت على رسول 
به،  وأقررت  فيه،  فدخلت  اإلسالم،  إلى  فدعاني  الله، 
ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، 
الزكاة،  وأداء  اإلسالم،  إلى  فأدعوهم  إلى قومي  أرجع 
فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيُرسُل إليَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رسوالً إلبَّان كذا وكذا، ليأتيك ما 
ممن  الزكاة  الحارث  جمع  فلما  الزكاة...  من  جمعت 
استجاب له، وبلغ زمان الوعد الذي أراد رسول الله أن 
يبعث إليه، احتبس الرسول فلم يأِت، فظن الحارث أن 
قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، فدعا سروات 
وقتًا  لي  وقَّت  كان  الله  رسول  إن  لهم:  فقال  قومه، 
الزكاة،  من  عندنا  كان  ما  ليقبَض  رسوله  إليَّ  يرسل 
وليس من رسول الله الُخلُْف، وال أرى حبس رسوله إال 
من سخطة كانت، فانطلِقوا فنأتي رسول الله، وبعث 
ما  ليقبض  الحارث  إلى  عقبة(  بن  )الوليد  الله  رسول 
كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما سار الوليد حتى 
بلغ بعض الطريق، فرق فرجع، فأتى رسول الله فقال: 
رسول  فضرب  قتلي،  وأراد  الزكاة  منعني  الحارث  إن 
الله البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى 
هذا  قالوا:  المدينة،  عن  فصل  وقد  البعث  استقبله 
الحارث، فلما غشيهم قال: إلى أين؟ قالوا: إليك، قال: 
ولَِم؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث 
إليك )الوليد بن عقبة( فزعم أنك منعته الزكاة وأردت 
قتله، قال: ال والذي بعث محمًدا بالحق ما رأيته، وال 
)منعت  قال:  النبي  على  الحارث  دخل  فلما  أتاني، 
بعثك  والذي  ال  قال:  رسولي؟!(،  قتل  وأردَت  الزكاة 
بالحق ما رأيته، وال أتاني، وما أقبلت إال حين احتبس 
عليَّ رسوُل رسوِل الله صلى الله عليه وسلم؛ َخِشيُت 
أن تكون كانت سخطة من الله ورسوله؛ فنزلت اآلية: 
“ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاءَكُْم فَاِسٌق ِبَنبَأٍ فَتَبَيَُّنوا... “ 

الحجرات: ٦.
الُْمْؤِمِنيَن  ِمَن  طَائَِفتَاِن  “َوإِْن  تعالى:  قوله  وأما 
اقْتَتَلُوا” الحجرات: 9، فذكر في سبب نزولها ما أخرجه 
البخاري ومسلم، وابن جرير وغيرهم، عن أنس رضي 
)عبدالله  أتيت  لو  للنبي:  )قيل  قال:  أنه  عنه،  الله 
معه  وانطلق  حماًرا،  وركب  إليه  فانطلق   ) أُبَــيٍّ بن 
عني،  إليك  قال:  النبي  أتاه  فلما  يمشون،  المسلمون 
فو الله لقد آذاني نَتُْن حمارك، فقال رجل من األنصار: 

فغضب  منك،  ريًحا  أطيُب  الله  رسول  لحماُر  والله 
آخرون  لألنصاري  وغضب  قومه،  من  رجل  لعبدالله 
من قومه، فكان بينهم ضرب بالجريد واأليدي والنعال، 
الُْمْؤِمِنيَن اقْتَتَلُوا  فأنزل الله فيهم: “َوإِْن طَائَِفتَاِن ِمَن 

فَأَْصلُِحوا بَيَْنُهَما...” الحجرات: 9.

وجوه القراءات:

-1 قوله تعالى: “إِْن َجاءَكُْم فَاِسٌق ِبَنبَأٍ فَتَبَيَُّنوا” قرأ 
الجمهور: )فتَبَيَُّنوا( من التبين، وقرأ حمزة والكسائي: 
)فتَثَبَّتُوا( من التثبُّت، والمعنى واحد؛ ألن التبين معناه 

في اللغة التثبُّت والتحقق.
الُْمْؤِمِنيَن  ِمَن  طَائَِفتَاِن  “َوإِْن  تعالى:  قوله   2-
وقرأ  الجمع،  بصيغة  )اقْتَتَلُوا(  الجمهور:  قرأ  اقْتَتَلُوا” 
أُبَيُّ بن كعب وابن مسعود: )اقتَتاََل( بالتثنية على فعل 
مذكرين، وقرأ أبو المتوكل وابن أبي عبلة )اقتَتَلتَا( بتاء 

وألف بعد الالم على فعل اثنتين مؤنثتين.
قرأ  أََخَويُْكْم”،  بَيَْن  “فَأَْصلُِحوا  تعالى:  قوله   3-
بن  أُبَيُّ  وقرأ  التثنية،  بياء  أََخَويُْكْم(  )بَيَْن  األكثرون: 
الجمع،  على  بالتاء  إخوتُِكْم(  )بَيَْن  جبير:  وابن  كعب 
بالنون  إخوانُِكْم(  )بَيَْن  سيرين:  وابن  الحسن  وقرأ 

واأللف قبلها، ويكون المراد بين األَْوِس والَخْزَرِج.

المعنى اإلجمالي لآليات الكريمات:

يقول الله تبارك وتعالى ما معناه: يا من اتصفتم 
باإليمان، وصدقتم بكتاب الله، وآمنتم برسوله، وعلمتم 
علَم اليقين أن ما جاءكم به الرسول حق؛ ألنه من عند 
الله، ال تسمعوا لكل خبر، وال تصدقوا كل إنسان، بل 
لكم  إخوة  تصيبوا  أن  قبل  األمر،  من  وتثبَّتوا  قوا  تحقَّ
مؤمنين، بسبب خبر لم تتحققوا من صحته، وكالم لما 
تتأكدوا من صدقه، فتندموا على ما فرَط منكم، ولكن 

ال ينفعكم حينئٍذ الندم.
الله(،  )رسول  الُمعظَّم  النبي  فيكم  أن  واعلموا 
المعصوم الذي ال ينطق عن الهوى، الذي يُطلعه الله 
على الخفايا، فال تحاولوا أن تستميلوه لرأيكم، ولو أنه 
استجاب لكم وأطاعكم في غالب ما تشيرون به عليه، 
لوقعتم في الَجْهد والهالك، ولكن الله - بمنه وفضله 
المؤمنين،  أتباعه  بصائر  ونوَّر  وحفظكم،  حفظه   -
والفسوق  الكفر  إليهم  وبغَّض  اإليمان،  إليهم  وحبب 

والعصيان، وأرشدهم إلى سبيل الخير والسعادة.
مثل  سماع  على  يترتب  بما  تعالى  عقَّب  ثم 
هذه )األنباء المكذوبة( من تخاصم وتباغض وتقاتل، 
إلى  جنحتا  إخوانكم  من  طائفتين  رأيتم  إذا  فقال: 
بينهما،  للتوفيق  جهدكم  فابذلوا  والعدوان،  القتال 
اعتَدْت  فإن  الله؛  حكم  على  النزول  إلى  وادعوهما 
ها بالظلم  إحدى الطائفتين على األخرى، وتجاوزت حدَّ
تلك  فقاتلوا  األرض،  في  تبغي  أن  وأرادت  والطغيان، 
وترضى  رشدها،  إلى  تؤوب  حتى  الباغية،  الطائفة 
بحكم الله عز وجل، وتقلع عن البغي والعدوان، فإذا 
ألنهم  بالعدل؛  بينهما  فأصلحوا  العدوان،  عن  كفَّت 
إخوانكم في الدين، ومن واجب المسلمين أن يصلحوا 

بين اإلخوة، ال أن يتركوا البغضاء تدب، والفرقة تعمل 
)رابطة  جمعتهم  إخوة،  جميًعا  المؤمنين  ألن  عملها؛ 
إال  الصفاء  إعــادة  إلى  طريق  ثمة  وليس  اإليمان(، 
بإصالح ما فسد، بين المتخاصمين، فهو سبيل الفالح، 
رحمته،  لتنالكم  الله  واتقوا  والنجاح،  الفوز  وطريق 

وتسعدوا بمرضاته ولقائه.

لطائف وفوائد:

)األخــالق  ســورة  ى  تُسمَّ الحجرات  ســورة   1-
واآلداب(؛ فقد أرشدت إلى مكارم األخالق، وجاء فيها 
الَِّذيَْن  أيَُّها  “يَا  تعالى:  بقوله  اإليمان  بوصف  النداء 
إلى مكرمة  إرشاد  آَمُنوا” خمس مرات، وفي كل مرة 

من المكارم، وفضيلة من الفضائل.
-2 قوله تعالى: “إِْن َجاءَكُْم فَاِسٌق ِبَنبَأٍ” في هذا 
التعبير إشارة لطيفة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون 
َحِذًرا يقظًا، ال يقبل كل كالم يُلقى على عواهنه دون 
أن يعرف المصدر، وتنكير )فاسق( للتعميم؛ ألنها نكرة 
في سياق الشرط، وهي كالنكرة في سياق النفي تفيد 
العموم، كما قرره علماء األصول، والمعنى: إن جاءكم 
التشكيك  بحرف  وجاء  خبره،  من  فتثبتوا  فاسق  أيُّ 
)إن(، ولم يقل: )إذا( التي تفيد التحقيق؛ ليشير إلى 
إذ  )الندرة(؛  سبيل  على  هو  إنما  هذا  مثل  وقوع  أن 

األصل في المؤمن أن يكون صادقًا.
اللَِّه”  رَُسوَل  ِفيُكْم  أَنَّ  “َواْعلَُموا  تعالى:  قوله   3-
الحصر  معنى  ليفيد  اسمها؛  على  »أن«  خبر  تقديم 
حق  في  منهم  فرط  ما  على  التوبيخ  لزيادة  المتتبع 
يدي  بين  زينوا  بأنهم  إشعار  الكالم  وفي  الرسول، 
ينعى  أن  أريد  وقد  وقومه،  بالحارث  اإليقاع  الرسول 
عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من ال يعلم أنه صلى الله 

عليه وسلم بين أظهرهم.
الُْمْؤِمِنيَن  ِمَن  طَائَِفتَاِن  “َوإِْن  تعالى:  قوله   4-
اقْتَتَلُوا” الطائفة في اللفظ مفرد، وفي المعنى جمع؛ 
ألنها تدل على عدد كبير من الناس؛ ولهذا جاء التعبير 
من  طائفة  كل  فإن  للمعنى؛  رعايًة  )اقْتَتَلُوا(  بقوله: 
الطائفتين جماعة، ثم قال تعالى: “فَأَْصلُِحوا بَيَْنُهَما”، 

ولم يقل بينهم؛ رعايًة للفظ.
واللطيف في هذا هو ما قيل: إنهم عند االقتتال 
ُجمع  فلذا  مختلطون؛  وهم  قائمة،  الفتنة  تكون 
الضمير، وفي حال الصلح تتفق كلمة كل طائفة حتى 

يكون كنفسين؛ فلذا ثُنِّي الضمير.
الصحابة  بين  وقع  عما  العلماء  بعض  ُسِئل   5-
رضوان الله عليهم من قتال، فقال: تلك دماء قد طهَّر 
الله منها أيديَنا، فال نلوُِّث بها ألسنتنا، وسبيل ما جرى 

بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته.
قتال  فقال:  قتالهم  عن  البصري  الحسن  وسئل 
وِغبَْنا،  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد  أصحاب  َشِهَده 

وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتَّبعنا، واختلفوا فوقفنا.

نعمة الوطن ال نظري لها

الفقهاء  يختلف  فلماذا  واحدة  وقوانينها  واحدة  الشريعة  كانت  إذا 
وتتعدد آراؤهم في قضية واحدة؟ أو بعبارة أدق: لماذا تتعدد أحكام الفقهاء 

الخاصة بموضوع واحد؟
ولإلجابة على هذا السؤال ال بد من التفريق بين حالتين: حالة يكون 
على أسس منهجية سليمة وممارسة علمية مشروعة؛  قائماً  االختالف  فيها 
وحالة أخرى ينتج فيها االختالف عن االجتهاد الكيفي المرتجل الذي ال يقوم 
الشريعة  روح  مع  علمية مستقيمة  أصول  من  ينبع  وال  سليم،  أساس  على 
والفقهاء  سليم،  علمي  لنشاط  طبيعية  نتيجة  األول  فاالختالف  ومصادرها، 
الثاني فليس اجتهاداً، وال فقهاً، بل  معذورون غير مؤاخذين، أما االختالف 

هو عمل اعتباطي مقحم على روح الشريعة ومبادئها.
الجانب،  اإلنسانية في هذا  والمعارف  العلوم  كغيره من  الفقه  فعلم 
فكما أن لكل علم من العلوم قوانينه وقواعده الواقعية والطبيعية الخاصة 
به، فكذلك الشريعة اإلسالمية لها أحكامها وقوانينها، وكما أن عالم الفيزياء- 
واقعها  حسب  الفيزياء  قوانين  الكتشاف  العلمي  جهده  يبذل  مثالناـ  في 
الطبيعي، وعالم المنطق يبذل جهده الكتشاف قوانين التفكير وفق واقعها 
خاصة  قوانين  نفسه  عند  من  يخلق  أن  أحدهما  بإمكان  وليس  العقلي، 
الناحية  من  بإمكانه  ليس  )المجتهد(  الفقيه  فكذلك  والفيزياء،  للمنطق 
العلمية الشرعية أن يوجد قوانين وأحكاماً إيجاداً اعتباطياً، ثم يسبغ عليها 
والمنطق  الفيزياء  عالم  أن  فكما  أيضاً؛  وكذلك  والعلمية،  الشرعية  صفة 
يخطئ أحياناً عند اكتشاف القوانين والقواعد العلمية، وأن هذا االكتشاف 
الخاطئ ال يمثل القانون الطبيعي للفيزياء والمنطق، بل يمثل فهم العالم 
المكتشف الذي أخطأ في تشخيص القانون، فكذلك الحال بالنسبة للفقيه 
مصادرها  من  االسالمية  والقوانين  األحكام  استخراج  عملية  يمارس  عندما 
االكتشاف  عملية  في  أحياناً  يخطئ  قد  فإنه  والسنة-  الكتاب  االصلية- 
واالستنباط هذه، ولكن خطأه هذا ليس خطأ عشوائياً، أو ارتجالياً كيفياً، بل 
لقصور في أدواته العلمية، أو امكاناته الذاتية، فيقصر به االستعداد العلمي 
عن تشخيص القانون والحكم الشرعي كما هو قائم بذاته في عالم القانون 

والشريعة اإللهية.
الحكم  اكتشاف  عن  والقصور  الخطأ  عند  معذوراً  الفقيه  كان  ولذا 
الصحيح متى كان هذا الفقيه مستوفياً الشروط ومستنفداً وسعه في عملية 

االستنباط.
أما أسباب االختالف: بين المجتهدين سواء كان من مجتهدي المذاهب 
االسالمية المختلفة أو مجتهدي المذهب الواحد، فيعود بشكل أساسي إلى:

بعض  في  والسنة-  القرآن  من  النص  حــول  اللغوي  ١-االخــتــالف 
القراءة، مما يقود  أو في  المعنى  أو في  مواردهما- الختالف في اإلعراب، 
إلى االختالف في الفهم واستنباط األحكام، كاختالفهم في إعراب آية الوضوء 
في قوله تعالى: »يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم 
جنباً فاطهروا« المائدة:6، فالذي اعتبر )أرجلكم( معطوفة على )وجوهكم( 

أوجب غسلها، والذي اعتبرها معطوفة على )برؤوسكم( أوجب مسحها.
»والمطلقات  تعالى:  قوله  في  )الُقرْء(  معنى  فهم  في  وكاختالفهم 
يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء« البقرة: 228، فقد اختلف الفقهاء في المعنى 
اللغوي لكلمة )قُرْء( فبعضهم فسر القرء بأنه الطهر، وبعضهم فهمه وفسره 
فهم  على  يعتمد  الرأيين  هذين  أصحاب  من  واحد  وكل  الحيض،  أنه  على 

وتأويل لغوي.
ألن لفظ القرء يطلق في لغة العرب على كل من الحيض والطهر، وبناء 
على هذا االختالف اللغوي اختلف المجتهدون في مدة عدة المطلقة هل 
بالقرء:  المقصود  كامالت ألن  أشهر  ثالثة  أو  الطالق،  بعد  أطهار  ثالثة  هي 
الحيض، والحيض هنا اسم رمزي لشهر المرأة، باعتباره عادة شهرية تحدث 

لها في كل شهر مرة.
وكاختالفهم في قراءة قوله تعالى: »حتى يطهرن« في اآلية الكريمة، 
وال  المحيض  في  النساء  فاعتزلوا  أذى  هو  قل  المحيض  عن  »ويسألونك 
تقربوهن حتى يطهرن، فاذا تَطَهَّرَن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين«، البقرة:222، فالذي قرأ »يطهرن« مشددة 
»الغسل«،  التطهر  بعد  إالّ  الحيض  مدة  انتهاء  بعد  المرأة  جماع  يجز  لم 
والذي قرأها مخففة أجاز جماعها لمجرد حصول الطهر وهو انقطاع الدم، 
أو كاختالفهم في أمر يفيد الوجوب أو االستحباب، أو أن النهي يدل على 
الحرمة أو الكراهة، أو أن هذا اللفظ يفيد الحقيقة أو المجاز، أو كاختالفهم 

في العالقة بين النصوص كاإلطالق والتقييد، والعموم والخصوص...الخ.
يختلف  فقد  والسنة(،  الكتاب  )من  المقصود  حول  ٢-االختالف 
المجتهدون في فهمهم لداللة النص وقصده كاختالفهم في فهم قوله تعالى: 
البقرة:229، »فإن  »الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان...« 
جناح  فال  طلقها  فإن  غيره،  زوجاً  تنكح  حتى  بعد  من  له  تحل  فال  طلقها 
عليهما أن يتراجعا« البقرة:230، فقد سبب االختالف في فهم قوله تعالى: 
»الطالق مرتان« نشوء آراء وأحكام فقهية بعضها يقرر تحريم الزوجة على 
لآلية:  فهمه  على  بناء  طالق«،  »أنت  مرات:  ثالث  بقوله  طلقها  إذا  زوجها 
له  يصح  فال  كبرى؛  بينونة  بانت  قد  تكون  الثالثة  وفي  مرتان«،  »الطالق 
الزواج منها حتى تعتد وتتزوج زوجاً غيره، فان طلقها األخير فلزوجها األول 
انقضاء عدتها؛ في حين فهم فريق آخر من قوله تعالى:  أن يتزوجها بعد 
»الطالق مرتان« أنه ال بد من تحقيق الطالق فعالً- وليس لفظاً- لكي تحرم 
الزوجة على زوجها، فالقرآن لم يقصد تكرار اللفظ بل قصد وقوع الطالق 
الطالق  وقع  فإن  )مرتان(  فعلياً-  وقوعاً  الزوجة-  مراجعة  بعده  المسموح 

الثالث فال يحل له الرجوع اليها.
وتوضيح ذلك: إذا طلق الزوج زوجته فله أن يرجع بها، فإذا رجع بها 
وطلقها ثانية فله أن يرجع بها، فإذا رجع بها ثم طلقها مرة ثالثة؛ فليس له 
ثم طلقها  غيره  وتزوجت  انقضت عدتها  إذا  إالّ  عليه،  وتحرم  الرجوع  حق 
هذا أو مات عنها وانتهت عدة الطالق أو الوفاة، فللزوج األول أن يتزوجها.

٣- االختالف في أن هذا الحكم قد نسخ أو لم ينسخ، كاختالفهم حول 
حكم )الزواج المؤقت( مثالً.

قبولها،  أو عدم  الروايات واألحاديث  قبول بعض  االختالف بسبب   -٤
فبعض الفقهاء تحصل لديه- بسبب من تحقيقه العلمي- عدم ثقة بالراوي 
وناقل الحديث، فال يصدق حديثه أو يرفض الحديث والرواية بسبب عدم 
مفهوم  مع  متعارضاً  يراه  أو  فيه،  الواردة  واأللفاظ  المعاني  إلى  اطمئنانه 
قرآني، أو سنة ثابتة لديه، فيرفضه وال يقبله، في حين يقبله مجتهد آخر، 
االستنباط  في  فيعتمدها  والرواية  الحديث  بسالمة  قناعة  لديه  وتتشكل 

واالستنتاج.
المصادر وعدم حجيتها، وكيفية  اعتبار حجية بعض  ٥- االختالف في 
المرسلة،  والمصالح  العقل،  وأدلة  واالستحسان،  كالقياس،  منها،  االستفادة 

واالجماع...الخ.
إليها لتحصيل  المصادر ويرجع  المجتهدين يعتمد بعض هذه  فبعض 
التي  بالطريقة  منها  االستفادة  كيفية  يرفض  أو  يرفضها،  وبعضهم  األحكام، 
عمل بها مجتهد آخر.. وهكذا نقف على أهم أسباب الخالف بين مجتهدي 
اآلراء  إخضاع  الضروري  من  كان  لذلك  فيها،  الرأي  وأصحاب  المذاهب، 
االجتهادية الخالفية بين المسلمين إلى النقد والتمحيص العلمي على أسس 

شرعية وموضوعية نزيهة.

قراءة يف قول الله تعاىل
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عن النُّعمان بِن بَشيٍر رضَي اللَّه عنهما قال: سِمْعُت 
رُسوَل اللَِّه صلى الله عليه وسلم يَُقوُل: )إِنَّ الَحالَل بَيٌِّن، 
وإِنَّ الَحراَم بَيٌِّن، َوبَْيَنهما ُمْشَتِبهاٌت ال يَْعلَُمُهنَّ كَِثيٌر ِمَن 
َوَمْن  لِِديِنِه وِعرِْضِه،  اْسَتْبَرأَ  ُبهاِت  الشُّ اتَّقى  َفَمن  النَّاِس، 

ُبهاِت وَقَع في الَحراِم… إلخ( َوَقَع ِفي الشُّ
فالشبهات أمور قولية أو فعلية تشتبه على اإلنسان، 
قد يخفى عليه دليلُها وحكُمها، فمن أخذ بالبراءة لدينه 
وعرضه منها سلم، وإال فال بد وأن يجرّه ذلك إلى الوقوع 

في الحرام عياًذا بالله.
وأما االستثمار بالمعنى العام: فهو التخلي عن المال 
الذي يمتلكه الفرد في لحظة من الزمن، بهدف الحصول 
عن التدفقات المالية المستقبلية، التي تعوضه عن قيمة 
االستثمار المالي الحالي، أو أي نقص يكون متوقعا عن 
على  الحصول  مع  التضخم،  عن  ناتج  الشرائية  القيمة 

العائد المعقول، نتيجة تحمل تلك المخاطرة.
الورع  عن  تنازل  الشبهات؛  في  فاالستثمار  قلت: 
مقابل شبهة للحصول على حاجة من حوائج النفس، إلى 
أن يصل األمر إلى تراكم في الشبهات، حيث شبهة تجر 
تماما، يضع ماال ويأتي  المال  االستثمار في  شبهة، كما 
مال فوق مال إلى أن يكون ثروة، وفي الشبهات يأتي 
فالتهاون  الحرام،  إلى  يصل  أن  إلى  شبهة،  فوق  بشبهة 
في الشبهات والتواضع في الورع، يصل بنا إلى الوقوع 
في الحرام، فطريق الشبهات طويل وشائك رغم جمال 

وقعه على النفس.
منه  حّذر  حرام  في  وقوع  الطريق:  نهاية  ولكن 
نَلْحظ أن َمن  نبّي الرحمة، والمؤلم أكثر من ذلك، بأن 
وظيفتهم توجيه الناس، وتعريفهم بأمور دينهم ودنياهم، 
سبل  عن  يبتعدون  وكيف  الله  سبيل  إلى  وتوجيههم 

الشيطان، تجدهم أول من يتواضع بالزهد ويستثمرون 
بالشبهات، إلشباع شهوات نفوسهم الدنيوية.

فلن تكون نهاية الطريق بذلك إال وقوع في الحرام، 
وحمل ذنوب آخرين قلدوهم؛ بدعوى أنهم يعلمون ما 
ال يعلمه غيرهم، ويفقهون بما ال يفقهه غيرهم، فوقعوا 
طريق  إلى  وصلوا  حتى  الشبهات،  في  غيرهم  وأوقعوا 
نهايته إدمان على الحرام، فاستثمروا بشبهات أوقعتهم 
تعالى  الله  أن  منهم  الواحد  متناسيا  الله،  حرمات  في 
شك  فيه  وما  الشبهات  تجنب  ومنها  لعبادته،  خلقنا 
نهايتها زوال،  دنيا  أنكم في  فاعلموا  أو محرم،  بمكروه 
دنيا هي طريق عبور إلى حياة أبدية، دنيا وحياة أبدية 
الله  تلقى  فألن  حثيثة،  دقيقة  محاسبة  بينهما  يفصل 
بحرها،  في  غارقا  تلقاه  أن  من  خير  الشبهات،  مجتنًبا 

شاربا ومرتويا من انتهاك حرمات ربك.

االستثمار في 
الشبهات ونهاية 

الطريق
أ/ حمزة الشوابكة

به،  واألُنس  اإلنسان مفطوًرا على حب وطنه  خلق 
ن  والخالَّ األحبة  وموئل  نفسه،  وطمأنينة  قلبه  راحة  فهو 
له  تخفق  شعور  الوطن  وحب  والذكريات،  ــان  واألم
في  يكمن  وحنين  األفئدة،  به  تتحدث  وشوق  القلوب، 
وأهل  النفوس  كِرام  بها  تتزيَّن  وألفة  ومودة  الوجدان، 

المروءات والشيم.
في  ووجد  األنبياء،  مشاعر  خالط  األوطان  إن حب 
العجب أن حبَّ  الصحابة واألصفياء، ومن أعجب  قلوب 
األوطان تغلغل في دواخل الحيتان تحت الماء، ورفرفت 

له أجنحة الطير في السماء.
وقد ربط القرآن بين حب الوطن وبين حب النفس؛ 
كما في قوله: »َولَْو أَنَّا كَتَبَْنا َعلَيِْهْم أَِن اقْتُلُوا أَنُْفَسُكْم أَِو 
اْخرُُجوا ِمْن ِديَارِكُْم َما فََعلُوُه إاِلَّ قَلِيٌل ِمْنُهْم« النساء: 66، 
وفي القرآن ربط بين الدين والوطن: »اَل يَْنَهاكُُم اللَُّه َعِن 
يِن َولَْم يُْخرُِجوكُْم ِمْن ِديَارِكُْم«  الَِّذيَن لَْم يَُقاتِلُوكُْم ِفي الدِّ

الممتحنة: 8.
والنبي صلى الله عليه وسلم ابتاله الله بترك وطنه، 

قائاًل: »والله إنك لخير  الله؛  فوقف يخاطب مكة شرفها 
الله، ولوال أني أُخرجت  الله إلى  الله، وأحب أرض  أرض 

منك ما خرجت«.
وسلم  عليه  الله  صلى  نبيه  تعالى  المولى  ويواسي 
الَِّتي  قَْريَِتَك  ِمْن  ًة  قُوَّ أََشدُّ  ِهَي  قَْريٍَة  ِمْن  »وَكَأَيِّْن  فقال: 
أَْخرََجتَْك أَْهلَْكَناُهْم فاََل نَاِصَر لَُهْم« محمد: 13.. إنها نعمة 
فقال:  به  تعالى  الله  أقسم  األمين  البلد  األمان؛  بجانب 
»َوَهَذا الْبَلَِد اأْلَِميِن« التين: 3، وسماه أميًنا؛ ألنه آمن؛ كما 
العنكبوت:  آِمًنا«  َحرًَما  َجَعلَْنا  أَنَّا  يََرْوا  »أََولَْم  تعالى:  قال 

.67
عقيدة  تحقيق  الوطن  نعمة  على  الله  شكر  ومن 
والنفيس  الغالي  وبذل  ومحبته،  له،  الوالء  في  المسلم 
دونه، فقد كان حب مكة والمدينة في سويداء قلب النبي 
المدينة،  إلينا  الله عليه وسلم فقال: »اللهم حبب  صلى 

كحبنا مكَة أو أشد« رواه البخاري.
إن الوطن اآلمن المستقر نعمة وِمنَّة من الله تعالى، 
تتطلب شكرًا وعرفانًا، تترجمه األقوال واألفعال: »فَلْيَْعبُُدوا 

ِمْن  وَآَمَنُهْم  ُجوٍع  ِمْن  أَطَْعَمُهْم  الَِّذي  الْبَيِْت،  َهَذا  رَبَّ 
َخْوٍف، قريش: 3، 4.

االنتماء للوطن التزام بالعقيدة والدين، واتباع منهج 
وجميل  واألخالق،  الثوابت  ومراعاة  الصالحين،  السلف 
على  الحرص  برهانه  للوطن  االنتماء  والعادات..  األعراف 
سالمته، وصون مكوناته، واحترام أفراده، وتقدير علمائه، 
واحترام نظامه وقوانينه، والحفاظ على موارده ومنجزاته 

ومكتسباته وعوامل بنائه ورخائه.
»َوتََعاَونُوا  التعاون:  ُخلُق  على  يُبنى  اآلمن  الوطن 
َوالُْعْدَواِن«  اإْلِثِْم  َعلَى  تََعاَونُوا  َواَل  َوالتَّْقَوى  الِْبرِّ  َعلَى 
المائدة: 2، فشكر نعمة الوطن اآلمن؛ يكون برفع رايته، 
وعدم خيانته، وحراسته من دعاة الفساد والفتن والخراب 

الذين يفسدون في األرض وال يصلحون.
ولي وطن آلَيُْت أالَّ أبيعه وأال أرى 

غيري له الدهر مالكا 
فقد ألفته النفس حتى كأنه لها 

جسد إن بان ُغودرت هالكا 

أمنها  صار  ودول  مجتمعات  من  نراه  ما  ظل  في 

ممدوًدا؛  قراها  في  والخوف  مسلوبًا،  وحماها  مهزوزًا، 

ِمْن  »وَكَأَيِّْن  بالنعم:  والكفر  الله  أمر  مخالفة  بسبب 

قَْريٍَة َعتَْت َعْن أَْمِر َربَِّها َورُُسلِِه فََحاَسبَْناَها ِحَسابًا َشِديًدا 

اعتبر  من  والسعيد   ،8 الطالق:  نُْكرًا«  َعَذابًا  بَْناَها  َوَعذَّ

وأخذ  والِمَحَن،  الفتن  وتجنب  النعم،  قدر  فعرف  بغيره، 

الدروس والِعبَر، فالوطن اآلمن المزدهر نعمة ال تُضاهى، 

وكنز ثمين يبحث عنه الماليين، ومن ُرزق هذه النعمة 

فقد ُرزق خيرًا كثيرًا.

فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من اإلسالم بالعروة 

وحسن  أمركم،  عصمة  الدين  في  أن  واعلموا  الوثقى، 

أُولَِئَك  ِبظُلٍْم  إِيَمانَُهْم  يَلِْبُسوا  َولَْم  آَمُنوا  عاقبتكم؛ »الَِّذيَن 

لَُهُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهتَُدوَن« األنعام: 82، فاشكروا نعمة الله 

عليكم »َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَِئْن َشَكرْتُْم أَلَِزيَدنَُّكْم َولَِئْن كََفرْتُْم 

إِنَّ َعَذاِبي لََشِديٌد« إبراهيم: 7.

الصحة والفساد يف أصول الفقهأسباب وعوامل اختالف الفقهاء؟
الحكم  أن  معرفة  يجب  الفقه  أصول  في  والفساد  الصحة  لموضوع  التطرق  قبل 
الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال الناس اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، هكذا 

عرفه غالب األصوليين. 
ويقسم جمهور األصوليين الحكم الشرعي إلى قسمين:

األول الحكم الشرعي التكليفي: وهو الذي يعنى بالطلب، سواء أكان طلب فعل 
أو طلب ترك، وهو أنواع:

اعتبار  مع  الفرض(  أو  )الواجب  وهو  واللزوم،  الجزم  سبيل  على  الفعل  -طلب 
اختالف األحناف الذي يفرقون بين الواجب والفرض.

-طلب الفعل على غير سبيل الجزم واللزوم وهو المندوب أو المستحب أو النافلة 
بينها  أما  مترادفات،  كلها  األصوليين، هل هي  بين  الوارد  االختالف  على  المسنون،  أو 

تباين في المعنى، ومن أكثر من فرق بينها المالكية، وكذلك الحنابلة.
-طلب ترك على سبيل الجزم واللزوم، وهو الحرام، ويعبر عنه بالمحظور.

-طلب ترك على غير سبيل الجزم واللزوم، وهو المكروه.
-التخيير بين الفعل والترك، وهو الجائز أو المباح.

خالف  وهو  التكليفي  الحكم  غير  آخر  نوعا  التخيير  يجعل  من  األصوليين  ومن 
مذهب جمهور األصوليين، وإن كان في جعل التخيير الذي هو الجائز قسما آخر وجاهة 

ليست بالقليلة.
الحكم  إلى  توصلنا  أمارة  تعالى  الله  وضعه  ما  وهو  الوضعي:  الحكم  الثاني 
التكليفي، ويشمل: السبب والشرط والمانع، والرخصة والعزيمة واألداء والقضاء والصحة 
والفساد. وغالب األصوليين يجعلون الصحة والفساد من قسم الحكم الوضعي؛ تعريف 

الصحة والفساد:
أوال الصحة: هي وصف لعمل المكلف حين يأتيه على ما يوافق الشرع، فإذا توافر 

في العمل الشروط واألركان وانتفت الموانع؛ وصف بأنه عمل صحيح.
ثانيا الفساد: وصف لعمل المكلف حين يأتيه على خالف طلب الشارع، فإذا اختل 
العمل عن الشروط أو األركان أو لم تنتف الموانع؛ وصف بأنه عمل فاسد أو عمل باطل، 

وكالهما واحد عند جمهور األصوليين، ويفرق األحناف بين الفساد والبطالن.
التكليفي؟ لإلجابة على هذا  الحكم  أم  الوضعي  الحكم  هل الصحة والفساد من 

التساؤل يجب النظر إلى ما يلي:
العباد  تعالى لم يكلف  الله  الوضعي، ألن  الحكم  تندرج تحت  -الصحة والفساد 

بصحة أو فساد، فهو وصف للعمل.
-العمل الصحيح يندرج تحت الواجب، أو المندوب أو المباح أو المكروه.

-العمل الفاسد هو المحرم أو المحظور.
وليس  الوضعي  الحكم  تحت  مندرجة  والفساد  الصحة  تكون  األوجه  هذه  فمن 

الحكم التكليفي.
ومن جهة أخرى: األعمال ال توصف بأنها شرط أو ركن أو مانع،  بخالف الصحة 
والفساد، فوصف العمل بأنه صحيح، أو فاسد يدرجه تحت الحكم الشرعي إجماال على 

سبيل الوصف. بمعنى أن أعمال العباد يمكن تقسيمها إلى تقسيم:
األول: األعمال المشروعة: وهذه توصف بأنها أعمال صحيحة وفق الشرع.

الثاني: األعمال الممنوعة: وهذه توصف بأنها أعمال فاسدة أو باطلة؛ ألنها تخالف 
الشرع.

ومن هذا الوجه؛ يكون الشبه بين الصحة والفساد والحكم التكليفي.
ويشبه الصحة والفساد- أيضا- الرخصة والعزيمة، واألداء والقضاء.

والرخصة  والفساد  الصحة  وبين  جهة،  من  والمانع  والشرط  السبب  بين  والفرق 
والعزيمة واألداء والقضاء من جهة أخرى فرق واضح.

وعليه، يقترح أن يكون الشرعي- على أوسع نطاق- ما يلي:
 أوال الحكم التكليفي: وهو المتعلق بطلب الفعل أو طلب الترك، لزوما أو غير 

لزوم، ويشمل: )الواجب- المندوب- الحرام- المكروه(.
ثانيا الحكم التخييري: وهو ما تساوى فيه الفعل والترك، ويقصد به المباح.

ثالثا الحكم الوضعي: ويشمل: السبب والشرط والمانع.
رابعا الحكم الوصفي: ويشمل الصحة والفساد والرخصة والعزيمة واألداء والقضاء.
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ما هو وينج تشون؟

إلى  المستندة  األخــرى  فو  كونغ  بأنماط  مقارنة 
شاولين، فإن نظام يب مان لديه إطار عمل بسيط وفعال 
غير معقد، هناك 3 أشكال أساسية لليد فارغة، شكل رجل 

خشبي وشكالن مسلحان.
يحاولون  تشن  الوينج  فن  يدرسون  الذين  أولئك   
في  المطلوبة  الصلة  ذات  والمهارات  الحواس  تطوير 
األيدي  وشكل  مزدوجة  تمارين  مع  القريبة  المعارك 

الشائكة المشهورة في هذا النوع من الفنون القتالية.
لتحسين  فعال  تمرين  وهي   :»Chi-Sao« تسمى 

مهارات معينة، ليست نظاًما قتاليًا في حد ذاتها.
على  يعتمد  النتائج  نحو  موجه  نظام  هو  الفن  هذا 
ويتألف  اإلنسان،  لجسم  الطبيعية  البنية  كمال  استخدام 
الجمال  بين  يجمع  فن  وهو  وفعالة،  سريعة  حركات  من 

والسرعة.
يهدف إلى حماية نفسه من الهجمات وحماية نفسه 
من أقل ضرر، ليس فقط فًنا يركز على الهجوم، ولكنه أيًضا 

يمزج الجماليات مع انضباط العقل والجسد والروح.
يتمتع بتقنيات يدوية متقدمة بما في ذلك الهجمات 

والدفاعات قصيرة المدى البسيطة.
 Wing-Chun إنه يخلق بنية تحتية صلبة مع ركالت
والتي  ومشي،  أساسية  وقفة  وتمارين  وفعالة،  متوازنة 

تستخدم بشكل عام في المستوى األدنى.
يستخدم الركالت عالية المستوى بشكل فعال للغاية، 
ويعتمد على الركالت من المركز، تماًما كما هو الحال في 

اللكمات.
ال يتطلب التقنيات المعقدة والركالت عالية المستوى 
وإنما  األخرى،  النفس  عن  الدفاع  فنون  معظم  في  كما 
وردود  الحساسية  مثل  األساسية  المبادئ  بعض  يحتاج 
الفعل التالمسية والطاقة التطلعية واستخدام قوة الخصم.

لذلك ال يهتم بحجم أو قوة أو جنس الممارس؛ لهذا 
للغاية  وفعااًل  عمليًا  فًنا   Wing-Chun يعتبر  السبب، 

يمكن ألي شخص سليم ممارسته.

Wing-Chun المبادئ األربعة لـ

يعتمد هذا الفن على مبادئ أربعة أساسية، وهي:
هناك  يكن  لم  إذا  فارًغا:  الطريق  كان  إذا  ١-تحرك 
عائق بينك وبين خصمك، أغلق المسافة في أسرع وقت 

ممكن.
تنفصل  ال  بمنافسك،  تتصل  عندما  ملتصًقا:  ٢-ابَق 

عنه.
أجبه  قوياً،  كان خصمك  إذا  الهجوم:  ٣-التوقف عن 
بإعطاء األولوية وليس بالقوة، استخدم قوة خصمك ضده.

٤-اتبع الخصم: إذا انسحب خصمك، فاتبعه.
حياتك  في   Wing Chun مبادئ  استخدام  يمكنك 
االجتماعية وكذلك في القتال، سوف يساهم في الطريقة 

التي تتعامل بها مع المشاكل.

أسباب هذا النوع من الرياضة

في  السن:  وكبار  واألطفال  النساء  عن  فعال  -دفاع 
جيًدا  البشري  التشريح  علم  دراسة  تمت   Wing Chun
الخصم  زوايا  حركة  مع  الفعالة  الهجمات  ترتيب  ويتم 
التوازن.. يسمح  الهيكلي ومركز  العضالت والجهاز  بخالف 
لك Wing Chun بالقتال وحماية نفسك بغض النظر عن 
الوزن والطول والعمر والجنس؛ لذلك يمكن أن يوفر دفاًعا 

فعااًل للنساء واألطفال وكبار السن.
 Wing Chun تقنيات  لغرض:  الموجهة  -الحركات 
أكبر ضرر  إلحاق  إلى  البراقة وتهدف  الحركات  خالية من 
 Wing في  لذلك،  ممكن..  وقت  أسرع  في  بالمهاجم 

Chunال توجد ركالت عالية وركالت دوارة ولكمات.
 Wing Chun الطرق والتفسيرات العلمية: نظرًا ألن-
مصمم وفًقا لتشريح اإلنسان، فستتاح لك الفرصة للدفاع 

عن نفسك دون إجهاد الهيكل العظمي والجهاز العضلي.
تنفيذ  يتم  ال   Wing Chun في  عــال:  -تنسيق 
يمكن  األحيان  بعض  في  ولكن  منفصل،  بشكل  الهجمات 
تنفيذ هجمات اللكم والركل في وقت واحد.. هناك لكمات 
مزدوجة مع الركالت واللكمات، أو مجموعات مختلفة من 
تضمين  يتم  لم  مختلفة..  يدوية  بتقنيات  القدم  حركات 
األخرى  النفس  عن  الدفاع  فنون  في  الموجود  التوقيت 
مفهوم  على  يحتوي  حيث  الفن،  هذا  في  اللعب  ووقت 

األبعاد األربعة، وقت البعد الرابع إلى أجل غير مسمى.

 Wing االختالفات المهمة بين برامج دفاع
Chun وبرامج دفاع األنظمة األخرى:

الدفاعية،   Wing Chun تقنيات  تعلم  السهل  من   
طرقًا  يتضمن  قصير،  وقت  في  عمليا  استخدامه  يمكن 
تحسين  طريق  عن  هجومك  سرعة  تحسين  على  تعمل 

ردود أفعالك.
المباشر للحركة، وفًقا  التدفق  وينج تشن لديه مبدأ 
المبدأ فإن المسار األقصر واألسرع بين نقطتين هو  لهذا 

المسار المباشر.
تتم جميع عمليات الدفاع والهجوم من خالل إنشاء 
الدائرية  اللكمات  الخصم،  تجاه  مستقيم  حركة  خط 

واللكمات القطرية، وال تستخدم الركالت العالية.

الدفاع والهجوم  النقاط توقيت  مرة أخرى، من أهم 
تحييد  منطق  يوجد  الفكرة،  هذه  وراء  الوقت،  نفس  في 
الخصم في الهجوم األول وعدم إعطاء فرصة هجوم ثانية.

في طريقة دفاع Wing Chun ال توجد قوة ضد مبدأ 
نفس  واستخدام  القوة  توجيه  الرئيسي هو  الشيء  القوة، 

القوة ضد الخصم مرة أخرى بمزيد من الطاقة.
بالمشاركة في ساعة ونصف أو ساعتين من التدريب 
الجماعي يومين في األسبوع، يمكن ألي شخص أن يحمي 

نفسه من أي هجوم في فترة من 6 إلى 12 شهرًا.
 تعتبر األشهر الستة األولى مهمة جًدا لتطوير ردود 

الفعل وزيادة الشعور بالثقة بالنفس.
ليس من الضروري أبًدا أن تكون قويًا جًدا، أو لديك 
أداء  من  تتمكن  تكون صغيرًا حتى  أن  أو  مهارات خاصة 
Wing Chun، يمكن لألشخاص من جميع مناحي الحياة 
ممارسة Wing Chun الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و75 

عاًما.
القوة  أن  يتبين  للنظام،  األساسي  الهيكل  عند فحص 
حركات  على  تحتوي  وال  المقدمة  في  ليست  البدنية 
وتكييف  العمل  السهل  من  الميزة،  بفضل هذه  بهلوانية؛ 

النظام.
في التدريبات الجماعية، يتم اكتساب القوة والمرونة 
في  للعضالت  والروحية  الجسدية  والمقاومة  الالزمتين 

وقت قصير.
طرق  هناك  دفاع،  نظام  مجرد  ليس   Wing Chun
فعالة،  حالة  وتوفر  الوزن  في  التحكم  توفر  خاصة  لياقة 
التي  القوة،  وتدريبات  التمارين  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
نسميها بالشكل، تجلب بنية العضالت والمفاصل إلى القوة 

والمرونة الالزمتين.
والفسيولوجية  النفسية  المشاكل  على  القضاء  يتم 
وينج  بتدريب  الشديد  التوتر  مواجهة  في  تحدث  التي 
الخوف  مثل  مشاكل  تنشأ  الوقت،  بمرور  تختفي  تشن؛ 
انعدام  من  الهجوم  حاالت  في  والتعرق  والهزات  واإلثارة 

األمن وانعدام الثقة.
إذا اكتسب الشخص الثقة بالنفس من خالل حماية 
نفسه، فسيكون من السهل عليه التحكم في هذه المشاعر.

ضد  للغاية  وعملية  فعالة  دفاعية  تقنيات  هناك 
تدريس  يتم  األسلحة،  باستخدام  تصنع  التي  الهجمات 
هذه التقنيات وفًقا لدرجة ومكانة الشخص؛ النقطة األكثر 
على  قــادًرا  تكون  أن  هي  األسلحة  هجمات  في  أهمية 
واستهداف  كبيرة  بسرعة  المجال  تغيير  تقنيات  استخدام 

األجزاء الحيوية من الخصم.
يكتسب الطالب الخبرة والمعرفة المطلوبة الكتسابها 

دون مخاطرة بمرور الوقت.
وينج تشون هو فن من الفنون القتالية التي يمكن 
لياقته  أو  عمره،  كان  مهما  وممارسته  تعلمه  أحد  ألي 
البدنية، ويعتمد على السرعة والمرونة في تنفيذ الحركات.

ايب مان كان أول من قام بتعليم فن وينغ تشون في 
هونغ كونغ في مدرسة تعليمية، طالبه وطالبهم لهم بصمة 
واضحة على فن وينج تشون اليوم، توفي ايب مان في عام 
إلى  المال  بدفع  قام  مان  ايب  أن  قصة  وهنالك  1972م، 
تشان واه شون حتى يتعلم منه، بعد ذلك قدم بروس لي 
إلى أمريكا لتعليم األشخاص غير الصينيين فن وينج تشون، 

تم إنتاج العديد من األفالم عن ييب مان.

فوائد تمريناتها

حركة  مائة  من  أكثر  لها  تشون،  وينج  تمرينات 
مع  زميلين  كل  يتدرب  والرجل،  باليد  وهجومية  دفاعية 
تلقائيا  عمال  ذلك  يصير  لكي  الحركات  بتكرير  بعضهم 
أوتوماتيكيا لدى المتدرب، وأما التدريب بخشبة موك يان 
يونغ، فإنَّ التدريب بها له فائدة اكتساب الدفاع التلقائي 

األوتوماتيكي؛ وتقوية العضالت والعظام.

مخاطر لعبة الوينج تشون

من المعروف أن المشاركة في فنون ورياضات الدفاع 
عن النفس كالوينج تشون هي أقل شيوًعا من غيرها من 
الرياضات، لكنها قد تتسبب ببعض اإلصابات األكثر خطورة 
من غيرها من الرياضات، وفيما يأتي بعض أبرز اإلصابات 

األكثر شيوًعا:
الكدمات  بعض  ــدام،  األق أو  األيــدي  في  »االلتواء 
لقوة  وفًقا  القوة  متفاوتة  كسور  المتفاوتة،  والرضوض 
السقوط أو االرتطام، خروج المفاصل عن موقعها بسبب 

الشد الزائد، نزيف في األنف أو الفم«
لكن على أية حال يبقى بوسعك التقليل من أخطار 
هذه اإلصابات عبر اتباعك لمجموعة تعليمات ونصائح من 

أبرزها:
معدات  حول  الطبيب  أو  مدربك  من  المشورة  خذ 
السالمة الخاصة؛ فمثاًل يُقلل واقي الفم من إصابات الفم 
كثيرًا، ويقلل غطاء الرأس من خطر اإلصابة بارتجاج الدماغ، 
اختر المدرب األنسب وتحدث معه حول خطورة الرياضة 
ودرجة المنافسة فيها، ابدأ بأشكال وأساليب اللعبة األقل 
مارس  الممارسة،  مع  أعلى  لمستويات  انتقل  ثم  خطورة، 
اللعبة ضمن بيئة آمنة، عليك التركيز على فن اللعبة وليس 
العنف، ال تقلّد فنون الدفاع عن النفس التي تشاهدها في 

وسائل اإلعالم واألفالم.

رياضة وفن وأسلوب »وينج تشون« القتالي

النسخة  هو  الميتافيرس  أن  الخبراء  بعض  يعتبر 
الثالثة من اإلنترنت أو Web 3.0 الذي يربط بين الناس 
كان   Web 1.0 اإلنترنت  من  شكل  أول  إن  واألماكن، 
والمعلومات  األشخاص  بين  تربط  التي  البوابة  بمثابة 
الثانية  النسخة  تفاعلي حتى ظهرت  غير  بشكل  ولكن 
من اإلنترنت Web 2.0 وارتبطت بظهور مواقع التواصل 
األشخاص  بين  للربط  المدخل  وكانت  االجتماعي 
على  وما  الميتافيرس  يعتبر  لهذا  البعض،  وبعضهم 
 Web الثالث شاكلته من تقنيات حديثة هي اإلنترنت 
3.0 الذي تخطى الحاجز المكاني ليربط بين األشخاص 
في جملة  الوصف  هذا  كل  اختصار  يمكننا  واألماكن.. 
النسخة ثالثية األبعاد  الميتافيرس هو  واحدة وهي أن 

من اإلنترنت الحالي وكل محتوياته.

Metaverse التكنولوجيا وراء الميتافيرس

صيغ ُمصطلح الميتافيرس أول مرة في رواية الخيال 
العلمي Snow Crash للكاتب Neal Stephenson عام 
1992م عندما تخيل الكاتب وجود عالم رقمي يستخدم 
الرقمي  العالم  لتصفح  بهم  الخاص  األفاتار  الناس  فيه 
والعيش فيه هربًا من العالم الحقيقي، وقد أصبح الخيال 
حقيقة اآلن!. يقوم الميتافيرس على عدة اتجاهات من 
االفتراضي،  والواقع  المعزز  الواقع  مثل  التكنولوجيا 
 Blockchain and( الُمشفرة  والعمالت  البلوكتشين 
ثالثي  والبناء  االصطناعي،  الذكاء   ،)cryptocurrency
األشياء  وإنترنت   ،)3D reconstruction( األبعاد 
السحابية  والحوسبة   )Internet of things- IoT(

)Cloud Computing(

-1 البلوكتشين والعمالت الُمشفرة

جنبًا  الُمشفرة  والعمالت  البلوكتشين  أصبحت 
تضمن  حيث  الميتافيرس،  أساسيات  من  جنب  إلى 
ملكيتهم  الميتافيرس  إلى  المنضمين  لكل  البلوكتشين 
تُسهل  أنها  كما  الميتافيرس،  في  يمتلكونه  ما  لكل 
عليهم نقل ممتلكاتهم والتحكم فيها بكل شفافية، أما 
في  الرسمية  العملة  أصبحت  فقد  الُمشفرة  العمالت 
عالم األلعاب، فهي تسمح لكل المستخدمين بشراء ما 
يحتاجونه من معدات وأدوات داخل ميتافيرس اللعبة 
وكمثال تسمح لعبة Decentraland لالعبيها باستخدام 
.NFT الُمشفرة لشراء األراضي في هيئة MANA عملة

الميتافيرس  بين  دمجت  التي  األلــعــاب  من 
ظهرت  التي   Sandbox لعبة  هي  أيًضا  والبلوكتشين 
ومن  الهاتف  على  رقمية  كلعبة  2011م  عام  مرة  أول 
 Ethereum بلوكتشين  إيثيريوم  إلى  انضمت  ثم 
Blockchain مستخدمة عملة الـ Ether، ارتبط وجود 
األفاتار بالمحافظ الُمشفرة، وأصبح في إمكان الالعبين 
 SAND tokens و الـ NFTs التحكم في ممتلكاتهم من
 ،Sandbox لعبة  داخل  أخرى  رقمية  ممتلكات  وأية 
االفتراضية  األشياء  صناعة  إمكانهم  في  أيًضا  وأصبح 
وبيعها ك NFTs مما خلق نموذج العب لتربح داخل 

.)Play to earn( اللعبة

-2 الواقع المعزز والواقع االفتراضي

تكنولوجيا  عن  المعزز  الواقع  تكنولوجيا  تختلف 

نقطة  أنهما  في  يشتركان  ولكنها  االفتراضي  الواقع 
في  غامرة  تجربة  يخلقان  حيث  للميتافيرس  الدخول 

العوالم ثالثية األبعاد.
 )Augmented Reality( الُمعزز  للواقع  بالنسبة 
فهو يعمل على دمج العالم المادي بالعالم االفتراضي 
عن  الدخول  فيمكنك  إليه،  الدخول  في  أسهل  وهو 
به كاميرا،  أو أي جهاز آخر  النقال مثاًل  الهاتف  طريق 
وتعتبر لعبة الهاتف النقال Pokémon GO مثال على 
تقنية العالم الُمعزز التي من خاللها يمكن لالعبين رؤية 
الواقع  أما  الحقيقي،  العالم  في  االفتراضي  البوكيمون 
االفتراضي )Virtual Reality( فيعمل بطريقة مختلفة 
افتراضيًا  كامل  عالم  خلق  على  يعتمد  ألنه  وأصعب، 
المستخدمون مع بعضهم ومع موجودات  يتفاعل فيه 
والمستشعرات  النظارات  خــالل  من  العالم  ذلــك 
والقفازات، وهو األقرب لفكرة الميتافيرس، وتتجه تقنية 
اإلحساس  عامل  وإضافة  التوسع  إلى  االفتراضي  الواقع 

المادي بالرائحة والطعم والملمس داخل العالم.

-3 الذكاء االصطناعي

من  كثيرة  جوانب  في  االصطناعي  الذكاء  تداخل 
اليومية  التي نستخدمها في حياتنا  المختلفة  التقنيات 
وخدمات  الصوتي  والتمييز  الوجه  على  التعرف  مثل 
 Google assistance و   Siri مثل  الشخصي  المساعد 
على  الميتافيرس  تكنولوجيا  مطوري  هذا  شجع  وقد 
مع  اآللة  تعلم  وخوارزميات  االصطناعي  الذكاء  دمج 

الميتافيرس.
شخصيات  لعبة  كل  داخل  يوجد  أكثر،  للتوضيح 
غير العبة )NPCs - non-player characters( وهي 
التي  اللعبة  بيئة  عناصر أساسية تشكل جزًءا هاًما من 
االصطناعي  الذكاء  خالل  ومن  الالعبون،  معها  يتفاعل 
مع  تفاعلهم  لتطوير  العناصر  هذه  تدريب  يمكن 
أدائهم  وتطوير  عليهم  إنساني  طابع  وإضفاء  الالعبين 
تناسب  مختلفة  بلغات  وتحدثهم  المتنوعة  للمهام 
الذكاء  استخدام  يمكن  الالعبين،  جميع  مع  التفاعل 
االصطناعي في جانب آخر من الميتافيرس وهو صناعة 

تحليل  على  االصطناعي  الذكاء  يساعد  حيث  األفاتار 
وتحويل نموذج الـ 2D إلى نموذج 3D بشكل واقعي 
اإلنسان  يصنعها  التي  األفاتارز  تلك  من  أكثر  ودقيق 

لنفسه.

-4 البناء ثالثي األبعاد
)3D reconstruction( 

نسبيًا،  تقنية حديثة  ليست  كونها  الرغم من  على 
وخاصة  كوفيد19-،  وباء  أثناء  كثيرًا  ازدهــرت  أنها  إال 
المرض  وانتشار  الحظر  منع  فقد  العقارات،  مجال  في 
احتمالية  قلت  وبالتالي  المنزل  مغادرة  من  الكثيرين 
مشاهدة العقارات وشرائها، ولهذا لجأت بعض الوكاالت 
لعمل   3D reconstruction الـ  تقنية  استخدام  إلى 
وهذا  ومشاهدتها  الحقيقة  للمواقع  افتراضية  زيارات 

شبيه كثيرًا بالميتافيرس.
 بمساعدة هذه التقنية يتمكن مطورو الميتافيرس 
الحقيقية  بالعوالم  افتراضية شبيهة جًدا  بناء عوالم  من 
من خالل استخدام الكاميرات ثالثية األبعاد التي تحول 
مادية  وأشياء  وأبنية  أماكن  من  حولنا  الموجودات  كل 
إلى بيانات رقمية يمكن صناعة نسخة افتراضية منها في 

الميتافيرس من خالل معالجة الحاسوب لتلك البيانات.

-5 إنترنت األشياء 
Internet of things- IoT

ظهر مصطلح إنترنت األِشياء عام 1999م، وهو يعني 
األجهزة  خالل  من  اإلنترنت  بعالم  المادي  العالم  ربط 
وما  المادية  األجهزة  ترتبط  أن  وبعد  والمستشعرات، 
تحتوي عليه من مستشعرات، يصبح لها الُمعرف المميز 
المعلومات عن  إرسال واستقبال  الذي يمكن من خالله 

طريق اإلنترنت إلى أي جهاز أخر.
الساعات  هو  األشياء  إنترنت  على  حي  كمثال 
الذكية، ومنظمات الحرارة، ومن تطبيقات إنترنت األشياء 
المادي  العالم  من  البيانات  جمع  هو  الميتافيرس  في 
وتزويد الميتافيرس بها مما يساعد على تحسين وزيادة 

الدقة في األشياء الرقمية داخل الميتافيرس.
بتغذية  األشياء  إنترنت  سيقوم  أكثر،  للتوضيح 
في  تغيرات  من  الجهاز  يستشعره  ما  بكل  الميتافيرس 
األشياء  ستعمل  عليه  وبناًء  المثال،  سبيل  على  الطقس 
المادي،  العالم  في  الطقس  حسب  الميتافيرس  داخل 
على  سيساعدنا  الميتافيرس  في  األشياء  إنترنت  تطبيق 
محاكاة العالم الحقيقي في لحظتها بكل ما يحدث فيه 
ومتعة  الميتافيرس  واقعية  من  يزيد  مما  تغييرات  من 

االنغماس فيه.

-6 الحوسبة السحابية 
)Cloud Computing(

إذا  إال  نريده  كما  الميتافيرس  تحقيق  نستطيع  لن 
ولهذا  سريع،  وإنترنت  عالية  حوسبة  قوة  لدينا  توفرت 
فهي  الميتافيرس،  تطور  في  مهم  دور  السحابية  للحوسبة 
تسمح للشركات بتطوير أدوات ومنتجات تخص الميتافيرس 
دون استخدام الخوادم الخاصة بهم )Servers(، يساعد كل 
الواي  )Edge computing( وشبكات  الحافة  من حوسبة 
التواصل  سرعة  زيادة  على  الخامس  الجيل  وشبكات  فاي 

بين الحواسيب مما يجعل هذه التفاعالت وكأنها لحظية.

عالم الميتافيرس وكواليس المستقبل اآللي المدهش
التي   )Metaverse( الميتافيرس  لِمنصة  إطالقها  عن  الماضي  العام   Meta شركة  أعلنت 
 Virtual reality -( تقوم على دمج ِمنصات التواصل االجتماعي بتكنولوجيا الواقع االفتراضي
VR( وتكنولوجيا الواقع الُمعزز )Augmented Reality - AR(، وقد ارتبط ازدهار الميتافيرس 
المستقبل  العالم في  الميتافيرس؟ وكيف ستغير من شكل  الـ NFT. ولكن ما هي  بازدهار 

القريب؟ وما مدى تأثير الميتافيرس على ازدهار الـ NFTs؟
حتى اآلن ال يزال مصطلح الـ Metaverse تائًها بعض الشيء نظرًا لحداثته، ولكن يمكننا 
القول أن الميتافيرس هو أي عوالم افتراضية تتواجد بجانب عالمنا الحقيقي يمكن أن تدخلها 

.AR أو الـ VR وتتعايش فيها باستخدام األفاتار الخاص بك من خالل تكنولوجيا الـ
لتبسيط الموضوع يمكننا أن نقول أن العوالم المختلفة التي تدخل إليها من خالل األلعاب 
تعتبر من العوالم االفتراضية ولكن ليست جميعها ميتافيرس حيث أن الميتافيرس هي العوالم 

االفتراضية التي يمكن الدخول إليها من خالل تكنولوجيا الواقع االفتراضي أو الواقع الُمعزز 
وهذا ال ينطبق على كل العوالم االفتراضية التي تدخلها من خالل األلعاب.

إن الميتافيرس يتخطى مفهوم العوالم االفتراضية في األلعاب ويتوسع ليشمل كل نواحي 
الحياة كما الحياة الواقعية، كما أنه يشمل دمج وربط العالم المادي بالعالم االفتراضي.

وحضور  والسفر  والتسوق  والمقابالت  االجتماعات  عقد  سيمكننا  المستقبل،  في  مثاًل 
الحفالت وحتى الزواج وكسب المال وتأسيس اقتصاد من خالل العالم ثالثي األبعاد 3D الذي 
يخلقه لنا الميتافيرس، ومن خالل متصفح واحد فقط، ليس ببعيد أن تجد نفسك تعقد اجتماًعا 
تُنهي عملك تسترخي في  أن  االفتراضي، وبعد  مستخدًما نظارات Oculus VR في مكتبك 
لعبة ما، ثم تتفقد محفظة عمالتك الُمشفرة ومالياتك وكل هذا داخل الميتافيرس الذي دمج 

بين العالم الواقعي والعالم االفتراضي.

هي وسيلة دفاع قريبة المدى وفنون قتالية تشبه الكونغ فو تنتمي إلى منطقة جنوب الصين، 
ويُعتقد أن هذا الفن يتكون من تقنيات تعتمد على حركات الرافعة والثعابين التي تم تطويرها 

في أديرة شاولين.
اكتساب  من  ومّكنه  كونغ،  وهونغ  الصين  خارج  المتقدم  الفن  هذا  مان  يب  المعلم  حمل 
شعبية من خالل االنتشار في العالم، اشتهرت هذه الرياضة بسبب بروس لي وهو أحد طالب يب 

مان وانتشرت في وقت قصير في جميع أنحاء العالم بتقنياتها الفعال.
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منوعات 12

فصيلة غريبة من الديناصورات!
نوعاً  أصبحت رسمياً  الصورة  ترونها في  التي  المذهلة  األحفورة 
جديداً من الديناصورات يزن 1400 كلغ تواجد منذ حوالي 110 مليون 

سنة فيما يعرف اآلن بـ«ألبرتا«، كندا، وانتهت حياته في قعر نهر.
ُعثر  التي  الحفريات  أفضل  واحد من  الديناصور هو  اليوم، هذا 
 Borealopelta اسم:  عليه  أطلقوا  اآلن...  حتى  اإلطالق  على  عليها 
نوع  من  للنبات  آكــل  ــدّرع  م ديناصور  وهــو   ،markmitchelli
موته،  بعد  الطباشيري..  العصر  خالل  عاش  )نودوصور(   nodosaur
انتهى األمر بجثته أوالً على األرضية الموحلة لممر بحري قديم، حيث 

تم الحفاظ على نصفها األمامي بشكٍل ثالثي األبعاد بتفاصيل رائعة!
بالّصدفة عام 2011م وتم عرضها في متحف  الحفرية  اكتُشفت 
تيريل الملكي في ألبرتا، قّدمت هذه الحفرية للعالم على الفور لمحة 
العينة  المدرعة.. هذه  الديناصورات  غير مسبوقة عن تشريح وحياة 
الجميلة تعطيك لمحة عن كيف كان شكل هذه الديناصورات عندما 

كانت حيّة.

حوت البالين
ُسمي بهذا االسم نسبة إلى الصفائح الطويلة من البالين التي تتدلى في صف 
)على غرار أسنان المشط( من خط اللثة العلوي.. والبالين هو نظام لتصفية الغذاء 
داخل أفواه الحيتان البالينية، ويعمل هذا النظام عندما يفتح الحوت فمه تحت 
الماء ويقوم بإدخال الماء فيه، وعندما يدفع الحوت الماء إلى الخارج تبقى بعض 

الحيوانات مثل اإليفوزيات عالقة داخل فمه مكونة مصدراً غذائياً للحوت.
يشبه البالين الفرشاة في الشكل، وهو يتكون من الكيراتين الذي يوجد أيضاً 
في أظافر اإلنسان وشعره.. بعض الحيتان، مثل الحوت مقوس الرأس: يمتلك باليناً 
أطول من غيره، وهناك بعض الحيتان، مثل الحوت الرمادي: تستخدم جانباً واحداً 
فقط من البالين الخاص بها.. تترتب شعيرات البالين في صفائح عبر الفك العلوي 
للحوت، وغالباً ما يسمى البالين عظمة الحوت، إال أن هذا االسم يمكن أن يشير 
إلى العظام الطبيعية للحيتان، والتي عادًة ما يستخدمها البشر ألغراض مختلفة، 

فهي تستخدم بديالً أقل ثمناً عن العاج في النحت وصناعة التحف.
على  سيتغذى  األزرق،  الحوت  وهو  العالم،  في  حيوان  أكبر  أن  تعتقد  قد 
أصغر  أحد  الواقع من  في  يتكون  الغذائي  نظامه  لكن  له،  مماثل  بحجم  فريسة 
القشريات  هذه  تسبح  إذ  الكريل..  وهو  األرض،  وجه  على  البحرية  الكائنات 
الصغيرة في مجموعات كبيرة، ما يجعل من السهل على الحوت األزرق أن يبتلعها؛ 

حيث يمكنه القيام بذلك بفضل فمه الضخم والصفائح البالينية.

فندق الموت في بيونغ يانغ

كان من المفترض أن يكون فندق »Ryugyong«، الذي 
يبلغ ارتفاعه 330 مترا في بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية، 
أطول الفنادق في العالم وقت تأسيسه، ولكن بعد مرور 32 
بات  الذي  الفندق،  هذا  يفتتح  لم  تشييده،  بدء  على  عاما 
يُعرف باسم »فندق الموت«، أبوابه حتى اآلن.. صمم الفندق 
الستيعاب ما ال يقل عن 3 آالف غرفة، باإلضافة إلى استضافة 
5 مطاعم تتمتع بإطالالت بانورامية.. ورغم أن هيكل المبنى 
وصل إلى ذروته المخطط لها في عام 1992م، إاّل أنه ظل بال 
نوافذ لمدة 16 سنة أخرى، وخالل تلك الفترة، اكتسب المبنى 

الكبير لقب »فندق الموت«.
يتميز الفندق بشكله الهرمي، وهو مصنوع من الخرسانة 
عوضاً عن الفوالذ، وبدوره، يشرح المهندس المعماري، كالفين 
تشوا، الذي أجرى بحثاً مكثفاً حول العمران في بيونغ يانغ، 
استخدام الخرسانة في البناء، قائالً إنه »لم يكن لديهم مواد 
وال  الخرسانة،  من  بالكامل  تشييده  تم  لذلك  متطورة،  بناء 
يكون  أن  يجب  إذ  الطريقة،  بهذه  رفيع  برج  إنجاز  يمكنك 

لديك قاعدة ضخمة ذات سطح مدبب«.
البناء بشكل  أعمال  استأنفت  دام 16 عاماً،  بعد توقف 
شركة  مع  صفقة  من  كجزء  وذلك   ،2018 عام  متوقع  غير 
ألواحاً  المصريون  المهندسون  المصرية.. وركب  »أوراسكوم« 

 180 تبلغ  بتكلفة  الخرساني،  الهيكل  على  ومعدنية  زجاجية 
مليون دوالر.. وبعد أن ازدادت التكهنات حول افتتاح المشروع، 
الذي اكتمل عام 2011م، أعلنت فنادق »كمبنسكي« األلمانية 
عام  بمنتصف  إدارتها  تحت   »Ryugyong« ستفتتح  أنها 
2013م.. وبعد مرور بضعة أشهر، انسحبت المجموعة قائلة 
الشائعات  وازدادت  حالياً«..  ممكن  »غير  السوق  دخول  إن 
منذ فترة طويلة، حيث قالت إن المبنى غير سليم من الناحية 

الهيكلية بسبب المواد المستخدمة وسوء تقنيات البناء.
ففي عام 2014م انهار مبنى سكني مكون من 23 طابقاً 
في مدينة بيونغ يانغ، ألنه »لم يصمم بشكل سليم«، وذلك 
الشمالية.  كوريا  في  الحكومية  اإلعالم  وسائل  تقارير  حسب 
بأضواء  ُزّود  حيث   ،2018 عام  الحياة  إلى  الفندق  وعاد 
وأثيرت  باأللوان.  مليئ  ليلي  مشهد  إلى  ليتحول   ،»LED«
على  الفندق  افتتاح  سيتم  كان  إذا  ما  حول  عديدة  تكهنات 
وقال  عديدة..  مرات  البناء  أعمال  توقف  بسبب  اإلطــالق، 
مغطى  فالمبنى  ذلــك،  معرفة  الصعب  »من  إنه  كوكريل 
بالزجاج، وال يمكنك رؤية داخله«، مضيفاً: »ال شك أن شيئاً 
ما يحدث، فالفندق كبير للغاية«.. ورغم أن مدينة بيونغ يانغ 
شهدت طفرة في نمو األبراج السكنية الشاهقة مؤخراً، إال أن 

فندق »Ryugyong« يعد األطول بكوريا الشمالية.

قصة وحكمة

خرج أحد الملوك يتنزه فرأى فالحا يحرث األرض وهو مسرور يغني في نشاط 
األرض  بعملك في هذه  أراك مسرورا  الرجل  أيها  له:  وقال  الملك  فسأله  وابتهاج؛ 

فهل هي أرضك؟
فقال الفالح: ال يا موالي إنني أعمل فيها باألجرة، قال الملك: وكم تأخذ من 
وهل  الملك:  قال  يوم..  كل  قروش  أربعة  الفالح:  قال  التعب؟..  هذا  على  األجر 
تكفيك؟ قال الفالح: نعم تكفيني وتزيد، قرش أصرفه على عيشي وقرش أسدد به 

ديني، وقرش أسلفه لغيري، وقرش أنفقه في سبيل الله.
قال الملك: هذا لغز لم أفهمه.. قال الفالح: أنا اشرح لك يا موالي: أما القرش 
الذي أصرفه على عيشي فهو قرش أعيش منه أنا وزوجتي، وأما القرش الذي أسدد 
به ديني فهو قرش أنفقه على أبي وأمي؛ فقد ربياني صغيرا وأنفقا عليا وأنا محتاج 

وهما اآلن كبيران ال يقدران على العمل.
وأما القرش الذي أسلفه لغيري فهو قرش أنفقه على أوالدي أربيهم و أطعمهم 
وأكسوهم حتى إذا كبروا فهم يردون إلينا السلف حين نكبر، أما القرش الذي أنفقه 
في سبيل الله فهو قرش أنفقه على أختين مريضتين؛ فقال الملك: أحسنت يا رجل 

وترك له مبلغ من المال وتركه وهو متعجب من حكمة رجل بسيط.


